
"בריונים"אתשכתבהמשורר

העבריתלגבורההימנון
,עלבית"רשלהמ"סדיםדורעלהשפיעהכהןיעקבשלשירתו

ולח"י,האצ"לחשמונאים"/"בריתהבריונים","ברית"השומר"

סתיוגרשון

שלהעשיר,הגדול,השידהרפרטוארמתוןבית"ד"אימצה"דניםשירים

מהם,שנבעהציוני-הלאומיוהמסדהשיריםתוכן .) 1960-1881 (כהןיעקבהמשודד

בודאתהבית"ד .תפילהכנושאיאותםשדווחבריהבית"ד,שלחזונהאתתאמו

שלהציוניהחלוצי,הנועדלבבותהרטיטההלאומיתששידתושלה,המחנהכאיש

וקראושדוובחגיגות,התנועהשאידגנהשוניםבכינוסים .השנייההעלייהשנות

עםהדוקיםבקשריםעמדבפולין,הצה"דנשיאשהיהכהןיעקבמשידיו.דנים

הואמשידיו.דניםהקדישלוהנועדבפעילותמיוחדענייןלהיוגהתנועהראשי

הצעידהדודבקרבוההקרבההחלוציותדוחבטיפוחתלויהעםשלשעתידוידע

לכן.עזביטוינתנההמרגשתושידתו

וזכובית"דהנועדבתנועתבמיוחדשהתחבבוהשיריםמןאחדיםכאןנצייד

ובתפוצות:בארץשהפיצהבשידוכיםלככב

שבנו!""קמנוכשידלדניםהמוכר-"בריונים" . 1

שלי"צרילטשה,"לטשה, . 2

הצבאות""שיר . 3

 " ...נזוז"לא . 4
s . ועולים"שרים"אנו

עלוןאודדאהשבליטא,קובנהנעיד ,) 1932במרס 1 (תדצ"בא'באדרכ"גביום

בנציבותחבריםהפיקוהעברית)(בשפההעלוןאת"הבית"די".השםאתהנושא

האמצעיםדלותאתהמציינתעובדהסטנסיל,עלהודפסוהואבליטאבית"ד

היהשחשובמהחשובה,איננההעלוןצורתאןבסניף.הבית"דיםלדשותשעמדו
אתמשןבעלון,שפורסמוהמאמריםיתדביןבו.שהודפסוהמאמריםשלתוכנם

יובלבמלאתכהן,יעקבלמשודדשהתייחסגפןשלמההבית"דישלמאמדוהעין

 .והמחתרותהבית"ריהזמרז'בוטינסקי,שירתחוקרהואסתיוגרשון
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אךקצרהוא , 6בעמודהמופיעהמאמרלהולדתו.שנים

למשוררהבית"ריםשחשוההערצהבמיוחדבובולטת

כשמונהעליהם.התחבבהשירתומדועהסברונותן

בית"ר,נוסדהנקובנה,העלוןלהדפסתקודםשנים

בריגה ,) 1923בדצמבר 27 (תרפ"דבטבתי"טביום

מאודמעטיםלייסודה,הראשונותבשניםשבלטביה.

ששירתוטבעיאךזהוהיהבבית"רהשירהכותביהיו

כךהבית"רים.שלליבותיהםאלתחלחלכהןיעקבשל

הנ"ל:במאמרוגפןשלמהכותב

כהרישלוהאהבהאוהטבעשיריכהרילא ... "

הבריונים,שיראתשרוהוא ...הלאומייםשיריו

לדורמרמזוכאילוהעברית,לגבורההמנוןהואאשר

חובבהאידיליה,אוהבכהןיעקבמהם.למדוהצעיר:

ולכןבסטטיקהונלחםכמורדכאןמתגלההסטטיקה,
ז"לכהןיעקבשנה,אלפייםבתסטטיקהשהיאבגלותיותנלחםגם

השנאהתכליתשונאהואמולדת.וחוסררדיפותעלבונות,עםהשלימהאשר
לעגוכלמתגלהתר'ס'ד)טבתב-זגירז',(התפרסם'בת-הגלות'ובשירוהגלותאת

תעירבירחמים-צחוק-לאידלא /עולם;עבדיאנקתאשנא'תכלית-שנאהומריו:

הגלותאתחושבהואואם '!פליליעווןגםכיעונש,רקלא'הגלות /תחנת-קולם'

הדםמפנילאחורנרתעואינוהקנאיםאתמחבבהואהרילאומה,מוותלמשפט

מזהירכהןיעקב ...הלאומיהקרקעאתמדשןהזההשפוךהדםגםכיהשפוך,

אפשראיואםקיומו,עלהנלחםלעםמוסריתבלתיזומזהכימפשרנות,אותנו

בדרכיוההולךבליטאהלאומיהנוערלבנות.ובדםבאשגםמותרלהיגאל,לשלום
שחגגהחמישים,יובלולרגלאותומברךשהכריז,זולמלחמת-מצווהוהמתכונן

החופשית."העבריתבמדינהציוןשיראתלשירלוומאחלזמן-מהלפני

במדינהשירתואתלכתובזכהאכןכהןיעקבהתגשמה.גפןשלמהשלמשאלתו

ישרא'ל'"פרסאתפעמייםלולהעניקלנכוןמצאהאשרהמשוחררת,העברית

 .) 1958 (תשי"חובשנת ) 1953 (תשי"גבשנתעצמאותה,ביוםיפה,לספרות

תקום"יהודהואשבדםנפלה,יהודהואש"בדם

בלארוס,הרוסית,שבקיסרותסלוצק,בעיירה 1881ביוני-26בנולדכהןיעקב

הואומגוונת.עשירההספרותיתיצירתו . 1960בנובמבר-20באביבבתלונפטר

בפרסים.אותוזיכואשרספריםכתבעבריוכבלשןכסופרומחזות.שירהכתב

בתרגוםוכןגתה)פרןוולפגנגיוהאן(שלמגרמניתמחזותבתרגוםעסקאףהוא

באלמנך 19בןבהיותופיוסםהראשוןשירואתהיינה.היינריךשלמשיריומבחר

סוקולוב.נחוםערךאותובווארשה,אורראהאשרהשנה","ספרהספרותי
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והואעליוהשפיעוקישינוב,בעיר , 1903בשנתשהתחוללוהיהודיםנגדהפרעות

לידיבאהזאתעובדהשנשוויץ.ברןבאוניברסיטתלמדהשנהבאותהשנה. 22בן

"בדםפזמונואשר"בריונים"הידועבשירוובמיוחדשפיוסםהשיריםבקובץביטוי

שהוקם"השומר",ארגוןלסיסמתהיהתקום",יהודהואשבדםנפלהיהודהואש

בשנותהבריונים""בריתעל-ידימכןלאחרהשנייה,העלייהאנשיעל-ידיבארץ

המוקדמות.השלושים

הערותיועםכהן",יעקב"שיריבספר:שמופיעכפיהשירשלהמלאהנוסחלהלן
להברהוהתאימםכדבריו,הצלילית",ממצוקתםאותם"גאלאשרהמשוררשל

אורראההספר"הארצישראלית".מדגיששהואכפיאובארץ,הנהוגההספרדית,

(מביןאוסישקיןמ.מ.שלבנשיאותוכהן,יעקבכתבילהוצאתהוועדבהוצאת

טשרניחובסקי,שאולקלוזנר,י.פרופ'גרינבאום,י.בוגרשוב,ח.ר'רהוועד:חברי

כשירהמוכרשלהלן,השירקטע . 1938תרצ"ח,תל-אביב,ואחרים),שלושמשה

הנ"לבספרהמופיע"בריונים",השיר:מתוןלקוחשבנו","קמנואו"בריונים"

 :) 1903 (תרס"גאלולסוףברן,בעירנכתבהשירוצב.בעמוד

יכי-א,~ים, t iן:י-ר,ונ, f,זק~יף 1;ונן vt~ו;ננן

 1ם~רי;נים ,,.~גו;זנ;ונן vt .~ן;כני

-גזש1י;?ה Q~ןזנן;אבן~אלל
 fזד,ה q:ד 1זכ•.סנז~נית;;ו!}יס

ךה,ןה~~להוא.ש,דם

 1נכקזם:הזךהנ~שי~ךם

-~ליכוקהוןו;ו ,,נ~ך~לו;יל.יכ~ה Iו;יץיכו;ה
 !;~וקה ttו;יr.יי-לער~תםןר;ון~ם

 !ט er ר:rמיכךבל,- r ו,,א.יןו;יזק,ט~ם

נקקט.~נr;זנילא-ש r~כי-גק,םי p~ך

~היךה הל,;~ו~ש:jבןם
 r.1כקים~ה,ןהנ~שי~ךם

בהוצאתבית"רשיריבקובץשהודפסהכפי"בריונים",השירגרסתלהלן

מינכןאמריקאי,אזורלגרמניה,הצ"חמרכזעל-ידיולתעמולהלתרבותהמחלקה

 : 1946תש"ו

באותהשנכתבוציוןמשיריחורגאקטיביסטי,ציונישירזהוהדעות,לכל

יוצרז'בוטינסקי,זאבהשיר.כתיבתלאחרשנהכעשריםהוקמהבית"רהתקופה.

כתרלנויהיהלנו"לנו,עכו:בכלאכאסיר,בשבתוכותבהעבריים,הגדודים
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 "ו::~יעץ:: יי-::כ-·-:בי

נ"ם iזזנרישיר

 •י-י•-'"-י"יצ

 , 1923בשנתבית"רשלהקמתהאחרי .) 1920-תר"ףעכו,אסירי(שירהחרמון"

תרפ"ט,בשנתהרוחני,אביהז'בוטינסקי,כותבשלה,האידיאולוגיהמסדבהתגבש

הירדן":"שמאלואתתל-חי""שיראת

וזרועלבנזוין-נא

אחי,ונקום,

לנטועלכבוש,ללחום,

 !תל-חיולבנות
תרפ"ט)ירושלים,תל-חי","שיר(מתוך

וקטונהדללהארציאם

קיצה.עדמראשהשליהיא

ישימונהמיםמשתרעת

באמצע.הירדןוירדן,

-לירדןגדותשתי
 .כןגםזושלנוזו

תרפ"ט)פאריסהירדן","שמאל(מתוך

הארץ,שלכבעליהזכויותינולמימושהנמרצתוהתביעהלארץ-ישראלהזיקה

והציווייםהערכיםמכלולנגזרוממנובית"ר,קמהשעליוהאידיאולוגי,המסדהן

מופלאה,פיוטיתבתמציתז'בוטינסקיביטאאותםהתנועה,צעיריאתשהנחו



-2017תשע"חחורף , 208גיליון-האומה 78

מוקדשזה,בשירהראשוןהבית .) 1934 (תרצ"דבשנתבפאריזשכתבב"הנדר"

 :ל-"ציון"
עבר,זרעממלכתבונהאניציון:

והרוזן,השרלישראלביתר

ומעברמהנהתמלוךידואשר

הירדן.ללהב

תרצ"ד)פאריז"הנדר",מתוך (

למריראשונה-מהפכנים"ציונים"ברית

אתמצא"בריונים"שהשירבעובדהפלאאיןכן,על

השיריםלאחדוהיההבית"ריםשללליבותיהםדרכו

ברחביובקנניהבארץ-ישראלבתנועה,ביותרהמושרים

בריטיתהאנטיהמחתרתלהמנוןהיההשירהעולם.

בשניםבארץשפעלההבריונים","בריתהראשונה,

ציוניםברית-"ב.צ.מאוהבריונים","ברית . 1933-1930

לשלטוןהראשונהההתנגדותתנועתהייתהמהפכנים",

ולאבארץ-ישראלהבריטילשלטוןלציונות,העוין

מהפכניםחבריההיוברוחםשקטה.במחאההסתפקה

תאם"בריונים"השירשלתוכנובידם.היהלאנשקאך

 1932אחימאיר,אב"אמתוךאותושרווהםחבריהשלהאידיאולוגיהאת
הבית"רי,הקיםהבריונים""בריתאתעמוקה.אמונה

המשוררביניהםוחבריה, ) 1962- 1897 (אחימאיראב"אד'רוהפובליציסט,הסופר

האנטי-בריטיותההפגנותאתערכוייבין,ה'יהושעד'רוהסופרגרינברגצביאורי

דרומונדהבריטיהמושבותשרסגןנגדהייתהשבהןהראשונהבארץ.הראשונות

רובםוחבריו,אחימאיר . 1930באוקטובראביב,בתל"פלטיך"ממלוןבצאתושילס,

מרידתםעלשילמולאומי,ונוערבית"ריםאביב,ובתלבירושליםסמינריםתלמידי

הבריונים""בריתלמעשה,נגדם.שהופעלהובאלימותבמאסריםאישי,באופן

"היישובבעקבותיה.שקמוולח"י,האצ"לשחוללוהגדולהמרדניצוץאתהציתה

הארגוןעלוהכריזוקושריםשהםקבעוהבריטיםאותם.אהבלאהמאורגן"

מאסרלתקופותונדונולמשפטהועמדומחבריוואחדיםאחימאירחוקי.כבלתי

ארוכות.

 .) 1897בנובמבר 2 (תרנ"חבחשווןז'ביוםבדיוק,שנה 120לפנינולדאחימאיר

מאחוריהחיההרוחהיההוא(הייסינוביץ').גייסינוביץ'שאולאבאהמקורי:שמו

שבחיםעליוהרעיףעצמוז'בוטינסקי"הברית".חברישלהאינטנסיביתפעילותם

במאמראותוכינהאףהואהבריטיים.השלטונותנגדפעילותואתבגאווהוציין

מורנואחימאיר,"אב"א : 1932בפברוארבוורשההאוואנטוריזם")ר'עלשכתב
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העריץשנים,בשש-עשרהכהןמיעקבצעירשהיההאקטיביסט,אחימאיר ."!ורבנו

שלהתייחסותובמיוחדמעניינתהספרותי.מפעלוואתשירתואתהמשורר,את

כפי , 1903בשנתשכתבהשירלאותו , 1957בשנת"בריונים", ,לשירו ,כהןיעקב

אנוחשיבותהבשלאחימאיר.לביןבינוהמכתביםבחליפתביטוילידיבאהשהיא

וכלשונה:ככתבהכאןאותהמביאים

 21.5.57תשי"זבאיירכ'תל·אביב,

 ,אחימאיראב"אמרלכבוד
דמת·גן.

בד,כנבדח

כותב"חרות"שלהאחרוןו'יוםבגליון"קומסרמולצים"ברשימתך
שירבעלהיותיעלחדדה""מלאאנישנים"עשרותש"זהאתה,

ממאמריךנאחדכזהרמזמעיןראיתיפעםשכברמאחרה"בריונים".

אנירוצתבכתב,רקולאראשונהפעםלאאפשרעליו,חוזרואתה
 ?'זהלךמהיכן :סוףסוףלשאלך

רב,בכבוד

כהןיtנקכ

מאיראחיבתתשו

המשודראת"לדגדג"הצליחההנלתי·מבוססתשהערתישמח,אני
יעקבהוא,כאילוהדעה,אתלבןגביעלשחורשיכחישולגרוםהנמרץ

דעהלכללבאתיכיצדהבריונים"."שידמשודרהיותועלמתחרטכהן,
ראתהכידוע, ?'לולמורת-רוחהואהביריוגיששירוכהן,יעקבעל

אינושהמשוררלגו,נרמזהימנונה.אתזהבשירהביריונים""ברית

בשעתנעל","זרקכהןיעקבכאשרההיהדבר .כךבשלמאושר
כהן,יעקבלמעריצילנו,גרמהזו"זריקה"'בוטינסקי. Tבזאבחולשה,

רבה.שמחהכן,עלאותי,שימחהמשוררשלמכתבורב.צער

גדול.משוררגםולועברי,משוררסתםאינוכחןיעקבבשבילי
בשירהלרווחהחלונותשקרעהמשורררקאינוכהןיעקבבשבילי
בשבילי ...ייעברבלבוששוויץישלירפהיאתלנושהראההעברית,
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חדצעיר,עברימשוררמוריההישבעבגילמזה.יותרהואכהןיעקב
אלאבחרב,המקדשכלשלאלילד·התלמי,רסיפרהואז"ל.שמערבי
הקריאשמעוביעברי.משוררשרהזההכותלועלאחד,כותלנשאר
בשנתהיההדברפה.בעלהשיראתשיבבתיואני-השיראתבאוזני
לירושלים."הרצליה"שלהגימגסאיםטיולגערךתרע"גבגיסןתרס"ה.

הרםההר"על :פיזמתיאליובדרכי .הכותלאתלראשונהדאיתיאז
שלבגילכברכשאניהזה,היוםעדליזכורהשירישן".כותלעומד
נמחק.איברמאזהרושםזיקנה.

עניינים·בגללבסוהרשיבתיבארץ,לראשונהביקרכהןכשיעקב
כךעלהידחותיבכותל.ביקרכהןשיעקבלי,סיפרידידבידיוניים.

ביןהייתיהכותלשירדושםתחתהמאגדאטורי.הסוהרתאברומית

הכיופרים.יוםבמוצאיבשרפוהבית"ריםתקעיתשלהמארגנים
הבידיונים","בריתשלהקוציםדרךאתבציון,דרכיאתכשבחרתי

לה.כבהימנוןהבידירגים"ב"שירבחרתי

עברי.משרורסתםאינךשבשביליהנערץ,משודדינוכח,היגד

הרםההד"על :פיזמתיאליובדרכיהכותל.אתלראשונהדאיתיאז
שלבגילכברכשאניהזה,היוםעדליזכורהשירישן".כותלעומד
נמחק.איברמאזהרושםזיקנה.

עניינים·בגללבסוהרשיבתיבארץ,לראשונהביקרכהןכשיעקב
כךעלהידחותיבכותל.ביקרכהןשיעקבלי,סיפרידידבידיוניים.
ניןהייתיהכותלשידדושםתחתהמאגדאטודי.הסוהרתאברומית

הכיופרים.יוםבמוצאיבשרפוהבית"ויםתקיעתשלהמארגנים
הביויונים",''בריתשלהקוציםדרךאתבציון,זוכיאתכשנחותי

לה.כבהימנוןהבידיונים"ב"שידבחרתי

עבדי.משרווסתםאינךשבשביליהנעוץ,משרדוינוכח,היגד
כהןיעקבאבל ...ממגנצה""בדרךכמשרורלייקדהנידיוגיםמשודד

מדיגיכציונילנויקדהואכמשורו.דקלאכמותי,ולוביםלי,יקר
תקופתעלמוקדוניד"דשלזכדרנותבאידישקראתילעברית.וכקנאי

אירופיהמזרחהמושבמתחוםוצעירותצעירים :ברןשל"הישיבה"
הפרו·מעמדהאנושות,בבעירתוסררשקלושוויץי,בנידתהצטופופ

"איסקדה"מחם"ברגדאים",מהםנטרתי"·לאשלי"וכרמיוכר'.לטדירן
-בחםהשורההצראדרדגיקים". i: "אנרכיסטים,ומהם(בולשביקים),

באידיש.דוגליםלמחצה,מתבולליםאררוסיתדוברימתבוללים,שכולם
ורוצההפגר"ל"אוץעינהיהנושאתלציונות,בזילזולהתייחסוהם
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היהכהךיעקבהעברית.כלומר,-ההיודיםשלה"לטינית"אתלהחיות
קנאיוהיהמדינית,ת uבציושדגלהיחידיםמןבברך,סטודנטאז

קנאותלולסלוחהיהיכוללאהזכררנות,בעלמוקדוני,ד"רלעברית.
נשארזרלקנאותלו.היאכברדאותזרקנאותלדידי,אבל,זר.לעברית

אולי,ה,םוטשרניחובסקיכהןיעקבהזה.היוםעדנאמןכהןיעקב

דברעברית.ורקאךשכתבובדורם,היחידיםהעברייםהמשוררים

 ...גריבברגצ.רא.ביאליקנ.נח.נערציםמשורריםעלזאתלהגידשאין
הנימהעלוהביריובים,הכותלמשוררהנערץ,משוררילי,תסלח
אליך.בתשובתישהכנסתיהאישית

ביותר.עמוקיםהכרת·תודהברגשי

 31,5,1957ת,ורח

עלמעידהסיקריקים"),"הננובקובץ(המתפרסמתזומרתקתמכתביםחליפת

לפרסומם.קודםשניםוארבעחמישיםשכתב,מהעםכהןשלהמוחלטתהזדהותו

בתשובתו,בפנינו,נחשפתלשונוובחדותהמיוחדתכתיבתובדרןמכ,ןפחותלא

אתלכתובתעוזתובשלבעיקרהזה,המיוחדלמשורראחימאירשחשההערצה

חי.בהאקדמאית"-"היהודיתוהסביבההתקופהלרוחבניגודהבריוניםשירת

יעקבשללהחלטתומכווןאחימאיר,מתייחסאליוהנע'ל',"זריקתענייןאגב,

בהסתדרותכסיעהגרוסמןימאירשלהעברית"המדינה'ל'מפלגתלהצטרףכהן

ממנה.פרישהעלשהחליטז'בוטינסקישללעמדתובניגודהציונית,

אתלאחימאיר"הריםכהןשהמשודדלצייןאפשרעכשווית,"צברית"בלשון
במכתבמשפטכל ...מדפהולא"מנחית"בדדנו,ואחימאיד,להנחתה".ה'כדוד'

המובנתמשמעותבעלהואלאחימאיד,האופייניתבקפידהנבחרלכהן,התשובה

והמשפט:המשוררשלבשידתורבהבקיאותאחימאידמגלהבמכתבולשניהם.

כהןשכתבשיריםלאסופתמכווןעבדי",בלבוששוויץשליופייהאתלנו"הראה

לשוויץ(כינוי"הלווציה"הכותרתתחתכינסאותםתד"ע),-תד'ס'ט(בשנים

המדהימיםנופיהאתנפלאיםפיוטובביטוייבעט·אומןמתארהואבהם ,).ס.ג-

המים",ר'עלבראשיתכפלאיהקוצפים,ונהרותיההמושלגיםהרריהעלשוויץ,של

המערבי","הכותלהשיראתועוד).התכלת""אגם"בנות·שחף",לעננים","מעל

רביםכמובע"פ,אותווידעשבעבגילבהיותועודאחימאידלמדכהן,שכתב

א'כדןכהן",יעקב"כתביבספרקנא,בעמודבמלואו,(השירהאחדיםמשידיו

 .) 1960תל·אביב,דביר,הוצאתשירים,-

ומק''י''חרות"בליתקופת

זו . 1957במאי 31ביום"חדות"בעיתוןהתפרסמההנ"להמכתביםחליפת



-2017תשע"חחורף , 208גיליון-האומה 82

והשמאל,מפא"יאנשיבפישגרדההייתהומק"י",חדות"בליהסיסמהבהתקופה

עלעלהלא"בגין"השםבהםימיםאותםאלהלמעשה.הלכהשבוצעהכמדיניות,

היושב"האישאותו:מכנההיהוהואבן-גוריוןדודישראלממשלתראששלשפתיו

ביןהמשתמעואתהדקויותאתמבהירההימיםאותםאווירת ...בדד"שללימינו

יעקבשלשידתומדועלהביןהמבקשכלאחימאיד.שלהתשובהבמכתבהשורות,

שלהרהוטהבתשובתושוב,לעייןמוזמןהבית"דים,שלבותיהםיללחדדהכהן

לכהן.אחימאיד

הבירהמגניחידות,לוחמילוחמים,שלבמשמעותהיה"בדיונים"במילההשימוש

 ,הבריונים""בדיתהשםה"בדית".ובחברילהיבמשדבקההשליליתבמשמעותולא

םיהקרובמידידיושהיה ,)ג"צא(גדינבדגצביאודיהמשודדשלהצעתופיעלנקבע

 ,תקמז)(עמ'כהן"יעקבי"שידלספרבנספחהסברבדברימעידכהן .אחימאידשל

של"קונגרס ,יהשישהקונגרסבימי(נאזל),היליבבזבמוחועלהםיהבריונשרעיון

 .תד'ס'גאלולתיבראששכתב"צללים"ריבשזאתוהביעאוגנדה"

הישההמתפרץ,הלהטמןלהתעלםיכולאיננוכהןשלתיהלאומבשידתוןייהמע

 ."!לניצחון !"למדדבקריאתו: ,שידתובחרוזיביטוילידיבאשזהכפיבתוכו,ורצע

עמ'אכדךכהן",יעקב("כתבי "החלוציםידי"משהכותרתתחתריםיהשבאסופת

כותב:הואהאש""שידבשיר ,) 1960רידבהוצאתקכ,ד

tt !שtt !ש

ךלןר;ר, .ז~~ל
~ '1 iן~ם,זק~ןש-~יןדןו:י;~זר-ען,~כןי

ז : • !לעלוםט iימלא

כותב:הואקנה)עמ' ,(שםתמדר'דיב"שאסופהתהובאאחדריובש

העלiם,עדהי1אארציuרלזונ
: T .. :-• -T T 

 !רנתדרלאעליה uרתדלא
 •••: :ז ••• T ן-•

 י~~ו:ערדל )tז,ן~סך;:זיולא
לבז.עדותהי1לאשיראלואדמת

:-i -•;ז- ·: ••ז

ד·ל ttנ?יש;י,,ןקזtל t ~ '1ו"חןיt iל~ךר
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הארץהעםתקומתלמעןלקרבלצאתמפורשותקוראהוא"לקרב"בשיר

 :קנו)עמ'(שם,למוותאולחייםשהואגורליקרבזהמולדתו.

-::י"ךבל:נו:תארןםייגז~נ;יל"ח~םנודר
רך~ב.,דמויr.זנוא;:ננוךרם;צדף

 tשי'ארלחל~ ,•ה
- ., •-ר-

-::י"ךבן7זגתארןגו•ם " .P~נ;יל7:יזםערו
 tל~ךב

מופיעיםוהם 1938תרצ"ח,משנת"אוסישקין"במהדורתנכללולאהנ"להשירים

מהדורתשלהעורכיםלנכוןמצאולאמדועלדעתמסקרן . 1960דביר,במהדורת

כהןשלהבריוניםשירתהצבאות"."שירובהםהנ"להשיריםאתלכלולאוסישקין

ולתקומתוהעםלחירותהדמים,למאבקרוחםאתוחישלהרביםצעיריםהלהיבה

בדבקותהושרההבריונים",ב"בריתוחבריואחימאיראתליוותהזושירהבארצו.

שירה.שלכוחהזוהמרד.אשלהצתתוהביאה

באתרלשירלהאזיןניתןידוע.לאמקורםאשרלחניםשני"בריונים"לשיר

לביצועיםזכההשיר .) ' 1ידועלאכ-'לחןהראשונההגרסהנרשמה(שםזמרשת

המופלאבקולובר-נוי,שמשוןשללביצועולהאזיןניתןבאתרזו.בגרסהרבים

"הבנימינים"הזמרחבורתשללביצועהוכןמסינגרומןשלבעיבודווהנוסטלגי

היוחבריהאשר"רון-דור",להקתשלביצועגםקייםכספי.צביקהשלבעיבודו

יותרמקובלתהייתההלחןשלהשנייההגרסהדווקאוהמחתרות.בית"רבוגרי

ניתןהמיוחד.קצבובשלאולי .המדינהקוםאחריהארץ,ברחביבית"רבמעו"זי

שלבביצועה ,) ' 2ידועלא'לחן-הבריונים(שירזמרשתבאתרזולגרסהלהאזין

אברמסקי.שולה

בקישינופרעותבעקבות

ואימהפחדשלתחושותזרעו , 1903באפרילהתרחשואשרקישינוב,פרעות

העירבחוצותדיממופצועיםמאותנשחטו,יהודים 49היהודית.הקהילהבקרב

השפיעוהאירועיםונהרסו.נבזזויהודיםשלועסקיםמגוריםבתי-700לומעל

"בעירהפואמהאתהפוגרוםבעקבותכתבאשרביאליקנחמןחייםהמשוררעל

תחילהפורסמהההוגה""בעירהפואמההשחיטה"."עלהידועשירוואתההוגה"

לתודעתהגיעהוכךלרוסיתז'בוטינסקיתרגםאותהנמירוב""משאהשםתחת

הצעירהמשוררעלגםהשפיעואלואירועיםעברית.קוראיםשאינםרביםיהודים
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מפרינוסףשידופיוסםשנשוויץבבדןסטודנטהפרעותבתקופתשהיתכהןיעקב

כהן":יעקב"שידיהספדמתוךנלקחזה,שידגםשלי".צדילטשה,"לטשה,עטר:

 ..צו'' ,ה'~ל

 ,י 1קצריה, f'וזקה, o/9ו
 !ויח,ןב iJ~תr:וישזה 9ו

y-,f ן;iJ ו~דיסןב;-
 !ו~םןר;רוי,ןר;ר

o/1?7 ,וישצרי,ה:r! ~., f יו·צד

 :~י·נד i;' ~ ;;י;ק !~~ים ,,פ 9זק
ןם!

-![שד::ו:ן:;ויר .ב~;איר 1): ;ו:;
 !עודכמ~יןביו 9ו !א·י,ה;

ר, [rfi:ודיורצח, .ס~כ~

 .ם~ז:;:קב;דן~ס

 ,;ך~;ום~ן·י, ,שיז:~~ז$ר,ר

f א·,~קריו-~י z ~ a ה·יוו: 
ןם!

וקרי,·א ,~:נוקןת,ה,א~ר

 t1נווי·;רע'ו~כויו i;' נ:t iו

j2 י,·אא,ךםה,א,רj2 ךמ,תר

f 1כםןםשו~זזים,סיף·ןם! 

o/!S וזןא.~ת א,.. ,שיז:~ז:;רי

ק,ןב uה· 1 ,ציוtנךב;~יר /o ו::

 !ןם

וי.סרבסרב,tךןב.ה;

 1וי 1:1 ~ו:ז·ה~~כה-ז:ו~ך~י.

 ד¾ו:: הז:~~ /o~:זם~יזאת~ין

 .~םו~שעוצאת

 !~ד,ת [iי /t.to ,םך~י ,ז~:זי

-ז$מ,תוןרור ,ת,מ'ך~:זם
ןםז

תו~ו•נ.ייייינןו,

אקטיביתלפעילותקוראהמשודדבתקופתו.חריגכהן,שכתבנוסףשידהנה

ולצחצחללטשישוללחום.לקרםישהעם.כברדאתרמסואשדהפורעיםכנגד

ולכןערד,'כוחאין"לסבולכיעצמיתלהקרבהנכונותתוךלקרבלצאתחרבות,

אבדתםהלחיןהשיראתאמרת".לרדודאמרת,"אםכילשרא"מתלאהאיש"אשדי

בית"ד""שידיבחוברתונכלללבית"דדדנואתמצאמהדהרעדאידלסרןצבי

בארץ-ישראל,תדרמפלדרדבדיתשלהצעידהבית"דמחלקתבהרצאתארדשדאתה

מובאתוהיאהשירשלשרנהמעטגיוסהמופיעהזרבחוברת .) 1935 (תדצ"המשנת

קנניבכלחושדוהואהתנועתיתהאידיארלרגיהאתתאםהשירשלתרכנולהלן.

"בדיונים":השירכמרבית"ד,

לי,צירלסשו"לסשה,
 1לילחובאתלזיסח

-זוtתחובוtתיעוולכ
 1לעםורדולי,ודרו

ז rבחסתוצו•לסםה
 :וובחשוקהגצים,שלח

םרז
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-&יהררת llב III"וג.ביר
ןעררלסרבגלכח•ויו 11ל

 .זרחללחםס,רזח,
יעהםבכרר"פס

ח:ןנnתונלכ•ייי
לר:עינ:ו 11למרכל

 tרם

םר Kל•רו.תרפ.םר
 1חזרעםלחלללרסנ

p רll ,m ל11ל p לתרםר

וםח .רתוווtנוסףדס

לןי,11רתם 11ללכירן, 11

ב p,חדוועחוברהשכיר

 ,•לחרבכיvו,חרב.

תייתרנתויבח lתחהה,

K כית 111ץll דסםaח1סו

עםולישעת Kצ
זםסערר Iחרב:זישי,

ת llתוירשחתי,אובבם

 1םו

רםז

שלושונמשך , 1936תרצ"ו,בשנתהחלאשרבארץ-ישראל,הגדולהערביהמרד

שפונוקטניםויישוביםשנהרגויהודים-400מלמעלהשלכבדמחירגבהשנים,

המשוררבית"ר,נציבותחברפעלשםלליטא,עדהגיעוהמאורעותהדינחרבו.ואף

ופיוסםרביםשיריםכתבהואמאור).שב"יאבי(ולימים:פולרביץ'יחזקאל

בשםמחזהכתבפולרביץ'התנועה.על-ידישהופקושונותבחוברותמאמרים

ביטוילידיוהביאבארץ-ישראלהמאורעותימיאווירתאתהציגבוהמשמר","על

לילסביבנסבההמחזהעלילתבארץ.המשמרעלהעומדיםשלתחושותיהםאת

תודעתלהפגנתשיריםשובצובמחזההארץ.ממושבותבאחתמתח,רווישמירה,

היההשיריםאחדלחירותו.ללחוםהיודעהצעירהדורהעברי,הנוערשלהגבורה

בבית"רסוערתתקופהזוהייתהשלי".צרילטשה,"לטשה,כהן:יעקבשלשירו

להאזיןניתןהגשמתה.ואופןהבית"ריתהאידיאולוגיהבנושאדיוניםהתקיימובה

אידלסון.צביאברהםהלחן,כותבשלהמ;גשבקולוזמרשתבאתרלשיר

החשמונאים""בריתהמנון

יצטרף , 16בןבהיותו , 1897בשנתכברהציוניתפעילותואתשהחלכהן,יעקב

יעלה 1934ובשנתאמונתואתבגופויגשיםהרוויזיוניסטית,לציונותלימים
הושרווכןרביםבפינישאוכבדמשיריואחדיםשנה,באותהלארץ-ישראל.
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שירציבוריים.ובאירועיםבארץימיםבאותםשפעלושונים,ציונייםבארגונים

חברישלהמנונםלימים,-בבית"ררבהלפופולאריותהואאףזכהשלונוסף

"משיריהאסופהמתוךכאןמובאהואהצבאות"."שירזהוהחשמונאים"."ברית

קנו,מעמ'והועתקתרצ"דמשנת"אוסישקין"במהדורתמופיעאיננוהחלוצים",

"דביר":ממהדורת
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הרשמיבשמהאוהחשמונאים","בריתחברישלהמנונםהיההצבאות""שיר

בפוליןישראל","אחדותחברידתיים,צעיריםאלההיוחשמונאים".הנוער"ברית

מעיןלמעשההייתההחשמונאים""בריתהדתית.הז'בוטינסקאיתהתנועה-

באמצעבפוליןהייתהזותנועהשלפעילותהראשיתלדתיים.בית"רשלמסגרת
מאבותיהםכאחד ,) 1874-1795 (קלישוהירשצביברבראוהםהשלושים.שנות

ממבשריוהיהרביםבתחומיםרחבההשכלהבעלהיהקלישוהרבהרוחניים.

וחידושישראללארץהעלייהברעיוןמתפשרתהבלתיתמיכתובשלונודעהציונות
בה.ההתיישבות

"בריתשלהייסודאסיפתנערכה ) 1937באפריל 2 (תרצ"זבניסןכ"אביום

מיפקדה,עמדהבראשהצבאי.אופינשאהופעילותהבירושלים,החשמונאים"

שלימיםמידובדבני,ברוךשלבראשותוהצ"חשלהנוערועדתמינתהאותה
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עללארץ-ישראל.לוביהודישלעלייתםסיפורמאחורישעמדההחיההרוחיהיה

וגרשון(כיסיםהמצר","מןבספרהמאמרכותבהרחיבדובדבנישלזופעילותו

 ,) 2015יהודהאורלוב,יוצאייהודיםשלהעולמיהמרכזהוצאתהמצר','מןסתיו,

ערךאףדובדבניהשנייה.העולםבמלחמתלוביהודיאתהקורותעלהמספר

בצבעתלבושתהייתההחשמונאים"'ל'ברית"החשמונאי".התנועהביטאוןאת

מורכבהיהוסמלםהישועה""לה'הייתהברכתםדרגות.ענדווחבריהכחול-כהה

יעקבשלהצבאות""שירהיהכאמור,ההמנון,המנורה.רקעעלהבריתמלוחות

מצאומהםרביםוהאצ"ל.בית"רעםמלאפעולהשיתוףתוךפעלוחבריהכהן.

חיפושיםאףעל(לצערי,ולח"י.האצ"לשלהמחתרותבשורותלפעילותדרכם

בכך).לנולסייעשיוכלמילכלנודההשיר.שלהלחןנמצאלאמדוקדקים,

בארץ,בית"רבקננילפופולאריותזכההואאףכהןיעקבהמשוררשלאחרשיר

רבים,לשירים(בנוסףגרינשפוןפראההיוצרהלחיןאותונזוז","לאהשירהיה

ב"האומה"כךעלראוז'בוטינסקי.שכתבתל-חי","שיראתגםגרינשפוןהלחין

החשמונאים"תי"בדסמלדובדבניבדון

שללזכרווהוקדשתרפ"אבאיירי"בביוםנכתבהשירתשע"ז).חורף , 205גיליון

חללישלולזכרםערביםשלמוסתהמוןעל-ידישנרצחברברחייםיוסףהסופר

באדמתלדבוקהעםנחרצותאתהמשוררהביעהפיוטית,בשפתוביפו.המאורעות

היהודיהיישובעלאימהלהטילוניסיונותיהםהערביםההתנגדותאףעלמולדתו,

כפיהשירמילותלהלןורצח.התנכלויותפרעות,באמצעותבארץ,המתחדש

"אוסישקין":במהדורתכהן"יעקב"שיריבספרבמקורשפורסמו
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אחדות.נרעדותנועותבית"דחבריידיעלואומץפרפרלאדיהיההשירבשעתו,

בית"דחבריצעירים.שלליבותיהםהרטיטוכתיבתוונסיבותהשירשלתרכנו

השירשלהשלישיהביתביןההקבלהמעניינתתרכנו.עםמוחלטתהזדהותחשו

לרחמימחולליאיר,-שטרןאברהםשלבשירוהחמישיהביתלבין ," ...נזרז"לא

עשרהשלרשתדצ"ב,בשנתשנכתבאלמונים","חיילים ,)י"חל(ישראלחידות

יותר:מאוחדשנים
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בבתים,ברחובות,נפלאנחנואם

נלאט;בלילהיקנררנר

אחריםאלפיינוארבמקומנו

ע.דעדיולכבושללחום

 ).ג.ס-שלי(ההדגשה

נשארהשירמלחיןוערלים".שרים"אנוהואהנית"ריםעלשנתחבבנוסףשיר

בשנתשנשוויץ,נברןהמשוררשכתבהשיריםבאסופתנכללזהשירגםעלום.

עמנו,בנישלחלקםמנתשהיוהקשיםהאירועיםעלמעידהשירשלתרכנותר'ס'ג.

אךופגרים".חורבותעל !רעוליםשרים-"אנוקישינרנ)(פוגרוםנכתבבהבתקופה

אתובלא-יודעים,"ביודעים ...הציוניהחזרןבהגשמתהמשוררמאמיןהכול,אףעל

 "!ושריםערליםאנר ...נלכההדרך

ובהגשמתו.הציוניבחזרןבאמונהרוויותכהן,יעקבשלהספרותיותיצירותיו
עםובאש.נדםתבראהעםשגאולתהאמיןשרנה,שירתוסגנוןכיאםא'צ'ג,כמר

אפסיים.הםבמולדתו,מלאהנחירותולחיותלשרבסיכוייולחירותונלחםשלא

לפעילותהתמסרנרן,שלהאוניברסיטהמןלפילוסופיהר'רתוארנעלשהיהכהן,

שלמעמדהחיזוקעלשקדהשנייההעולםלמלחמתעדציונית-לארמית-תרבותית.

בברלין.עברית"ולתרבותלשפהכיר"ר"ההסתדררתהיתר,ניןוכיהןהעבריתהשפה

מקבילהספרותיתנמהשהיההחד'ש'"העבריכמרעברייםעתכתניערךהוא

פישלהספרותומנקרהסופרעםביחדערך 1918בשנתאחד-העם.שלל"שלרח"

בשנתשטינל.הרצאתשלמקיףספררתירבעון"התקופה",אתלחובר(ירוחם)

הספרותיתיצירתואתשאתביתרהמשיךאניב.בתלוהתגוררארצהעלה 1934

וספוגהישראלממורשתיונקתשירתו"כנסת".מאספיאתערךלחוברעםוביחד

היקףרחבתשהיאשירתובחרוזישזורנרשפיעםהלאומיהרגשישראל.אהבת

דרמטיותופואמותודמיוןהגרתשיריכתבהוארבים.תחומיםנתרנהומקפלת

להשראהמקררהיותבניותודמויותהיסטורייםאירועיםר"נלרז"."הנפילה"דוגמת

בולטתיצירותיונפרקיוערד)."הרשע"המלך","שלמהי'יפתח",הייחודיתלנתינתו

אותר.שאפפווהדמיוןהרגשמתוךננערכמרשבחיים,והיפההטובלכלאהבתו

קנאותוזה,כנגדהמסורת"."ממנהגירביםאהבלאכךונשלהגלותאתשנאכהן

וזיכתהמתפשרתבלתיהייתהנשירתו,ביטוילידישנאהכפיהלאומית,לתקומה

מתוכהאשרנית"ר,חברישלובמיוחדהתקומהדורצעירישלנאהדתםאותר

רלח"י.האצ"להחיי'ל',"בריתהחשמונאים","בריתהבריונים",''בריתצמחו


