
תרבוחב םיפתתשמה

ה תע תרשמ ,20 ןב אוה .שבוכה־תמר ןב ,י ס ג א ר י א מ אוה ״תשק״ יארוקל השדח תומד
י רוא אוה ,"תשק" יארוקל םג ,רתוי רכומו קיתו .הזורפב ןושאר םוסריפ ול הזו ,אבצב
ת יירפס) השדח הרודהמב דקתשא אצי ,"תרפוע לש םילייח" ,ולש ןושארה ןמורהש ,ב ל ר ו א
. ("הגד" תאצוה) "הנורחאה ץיקה־תשפוח" ,םירופיס־ץבוק איצוה בורקמ־הזו ,(םילעופ
. ביבא־לתמ ,דאמ ריעצ ,ליחתמ ררושמ ,ליפנוב בקעיל םג םעפה אוה הרוכב־םוסריפ
 השמ לש ומוגרתב) הזב םיאבומה (1921—1880) קולב רדנסקלא לש םירישה תשולש
, עודיה "רשע־םינש״ל ץוחמ) רתויב םיעודיה ויריש־יצבק תשולש ךותמ םיחוקל (רטא
. (רבוטקוא־תכפהמל לודגה יטסילובמיסה ררושמה לש םימיה־תרצק ותובהלתה ןמיסב בתכנש
־ שוביכ" לש היגולואידיאה לע) םדוק קרפ םסריפ ,ביבא־לת תטיסרבינואמ ,ינרוג ףסוי
, חל) תמדוקה ונתרבוחב לארשי־ץראב הדובעה־תעונת לש היתודלות לע ורקחממ ("הדובעה
ה רומ התע שמשמ אוה .תונמוזמ םיתעל "תשק״ב וירישמ סיפדמ איג ךונח .(1968 ףרוח
ם ירופיס "תשק״ב רבכ םסריפ 69־ה ןב ץג דלופואיל .עבש־ראבב ףיקמ־ןוכית ס״יבב
א יה ר ל ד נ ה י מ ע נ .(טכ ,הכ תורבוח ׳ר) תויפוסוליפ־תוירוטסיה תורוטאינימ ןיעכו םירצק
ה יפוסוליפ דומיל לש הנש ,ץוביקב הבישי ,ל״חנב תוריש ,ןוכית ס״יב הירחאמש ,23 תב
ח ונמה ריאמ בקעי לש ותדובע .הקיפארגו רויצב יביסנטניא קוסיעו ,א״ת תטיסרבינואב
ך וניחל ס״היב ידבועמ היה אוה .םילשורי לע ברקב ,דקתשא ,ולפנ ינפל רצק ןמז הבתכנ

, תפרצבש ןארי׳פ־ןומרילק ריעב התע בשוי ןרימ ןבואר .תירבעה הטיסרבינואה דילש
ל ואפ ר״ד לשמ תמדוק הסמ ."תשק״ב הכ דע סיפדה וירופיס בור תא .תירבע םש דמלמו

י מוגרתה וחוכ הסינ דבלב דחא אל .זל "תשק״ב הספדנ ("עושיו ןאפ") טקרמיונ
—1875) ה ק לי ר הירמ רנייר לש םיריש םע תודדומתהב א וה ןיינעמ ,ףסונ ןויסנ .(1926
ק  י נ ט צ .ק ."םואיפרוא לש םיטנוסה" ןמ םידחאל וימוגרתמ ןאכ םסרפמה ,יעלק ךונח לש הז
, םהש הזורפ יקרפ ונינפל ןאכ איבמ (דועו "לפיפ ול וארק" ,"תובובה תיב" ,"הרדנמלס")
" תשק״ב הריקס ׳ר ."דבוע םע" ׳צוה) "רפאמ לוחכ" ,ולש ןורחאה ןמורל המלשה ןיעכ ,םצעב
ה קירפאו־ןוכיתה־חרזמה־יעדמל חוליש־ןוכמב חרוא־רקוח התע שמשמ ןאו ׳גר םי סנ .(דל
. םירצמב ירצאנה רטשמה לש היגולואידיאה רקחב םש קסוע אוה .ביבא־לת תטיסרבינוא דילש
ם עפה .ןקיאזורפכ וניארוקל ידמל רכומ ,ביבא־לת תטיסרבינואב טנדוטס ,טיבש בקעי
י דוהי־יגלופ רפסמ אוה ץל ו ש ונורב .תירישה ותלכיל םג בל־תמושת בסיש ונל יאדו

956 1 ירחא .ינמרגה שוביכה תונשב םיצאנה ידיב חצרנ אוה .״ינלופה אקפק״ ןיעכ בשחנה
ם ויכ .הל הצוחמ םיארוקהו תרוקבה ידי־לע הלגתנ םג ןכו ןילופב האלמ "היצמיטיגל״ל הכז
י רוא ידי־לע םגרות וז תרבוחב אבומה רופיסה .ברעמה תונושל בורל ויתוריצי תומגרותמ
, היפוסוליפלו הירוטסיהל םיגוחב תירבעה הטיסרבינואה רגוב ,27 ןב אוה ץ י ש דוד .בלרוא
ר יכב הצרמ ."אשמ״ב רבכמ אל םסריפש רצק רופיס איצוהל ,הרוכב־םוסריפ ול הזו

ר קוחו רקבמ ,דקש ןושרג ר״ד אוה ,תירבע תורפסל גוחב ,תימלשוריה הטיסרבינואב
ת ודוסיב םיקרפ" :וימוסריפמ .התליחתמ עשוהי .ב .א לש ותריצי רחא בקועה ,קיתו

י לדנמ לע רפסו ,(תידוהיה תונכוסה תאצוה ,םינויע) "הזחמה תודוסיב םיקרפ" ,"רופיסה
ה אמב ירוטסיהה ירבעה הזחמה לע ורפס .(1964 ,הדסמ .״עמדל קוחצ ןיב״) םירפס־רכומ
.קילאיב־דסומב בורקב עיפוי םירשעה

ת ומשרתה לש תוינש שמח רסומ—ןמלוא דג לשמ ,הפיטעה בוציעכ והומכ—הפיטעה לע םולצתה
.20־ה תואמצעה־םויל רואב ,ביבא־לתב לארשי־יכלמ־רכיכ לש תראומה הכישחב השדעה
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