
תרבוחב םיפתתשמה

ל שב ינוי־תמחלמ ירחא טלבתהש ,ריעצ ילארשיצרא רפוס אוה ר ו ו א ש ־ ו 3 א ד א ש ר
, תורייב בשות ריעצ ררושמ אוה א ר ק ש ־ ו ב א י ק ו א ש .םיעוגעג םייוורה ,ולש קבאמה״ירופיס
. וז הצובק ישנאב רתויב "יברעמ״ה בשחנו ,(הריש "רעיש" ןוחריה ביבסש הצובקה ישארמ

ד לונש םיואלעה תכ ןב אוה ,השדחה תיברעה הרישה ילודגמ ,(דיעס דמחא ילע אוה) םינודא
 ןמ המכ םגרית ףא ,םרפ ןו׳ג־ןס ,לוגדה יתפרצה ררושמה ןמ הברה עפשוה .הנש 40 ינפל הירוסב
ם עפה ךא ,אכ "תשק״ב אבוה "הלאה םימיה לע הניק" המיאופה ןמ קרפ .ולש תומיאופה
י רצמ יאזחמו רפסמ אוה ,1927 דילי ,םירדא ףסוי ר״ד .התומלשב ןאכ תאבומ הריציה
ב תכ הנורחאב יכ המוד ךא ,ירצאנה רטשמה םע ורשפתהש לאמשה ירפוסמ דחאכ רכומ .עדונ
. (וז תרבוחב םלב .ש לש ורמאמ ׳ר) תירצאנה הרוזנצה לש הנוצרל ויה אלש םירבד המכ
, קאריעב לאמשה יררושמב םיטלובה ןמ אוה ,1926 דילי ,יתאיב־לא ב א ה ו ־ ל א דבע
־ יא לשב םילג הכה ,(1955) ״םירובש םידכ״ ,ויריש ץבוק .וצראמ הלג 50־ה תונש זאמו

א ל רשאו אובי רשא" ץבוקה ןמ חוקל ןאכ אבומה רישה .דחאכ הרוצבו ןכותב ותויתרגיש
, וניארוקל בטיה עודיה ירבע רפסמ ,םלב ןועמש .אכ "תשק״ב וספדנ וירישמ המכ ."אובי
. ונרוזאב קבאמה עקר לעש תויברע תוריצי לש ןתונשרפבו ןמוגרתב קוסעל הנורחאב הברמ
ו מוגרתב םילארשיצרא־םיברע םירפוס לש םירופיס ץבוק "דקע" תאצוהב עיפוה הלא םימיב
ויטנב עודי ,םירצמב יחה יתזע ררושמ אוה 1 ם י ס ב ן י ע ו מ .ולשמ הפיקמ המדקה תיוולבו
ם יתמ םיצעה" ,ולש ישילשה ץבוקה ןמ םיחוקל ןאכ םיאבימה וירישמ םינש .תוילאמשה וית
י תורייבה תעה־בתכ יכרועמ אוה ,טלוב ינונבל ררושמ ,׳גאח־לא יסנוא ."םיפוקז
, הריש יצבק 3 םסריפ .השדחה תיברעה הרישה לש ״ררוסה דליה״ בשחנו (הריש) ״רעיש״
ו דסימ ,1917 דילי ינונבל ררושמ ,לא׳ח־לא ףסוי .ינושלהו ינרוצה םדוחייב םינייטצמה
ר ישה .ןונבל תרישב ("תינענכ") תיקיניפה המגמה ישארמ אוה ,"רעיש" תעה־בתכ לש וכרועו
י קאריע רפוס אוה ר י י ד ו ׳ח ד מ ח ו מ .ינוי־תמחלמ תובקעב "רעיש״ב םסרופ "םיתעה תותוא"
ט וגאמ־לא דמחומ ."באדא־לא" יתורייבה יתורפסה ןוחריב ויתוריצימ םסרפמה ,ריעצ
ת יברע תורפסל הצרמ ,הרומ לאומש ר״ד ."רעיש" תעה־בתכ יפתתשממ ,ירוס ררושמ אוה
ת ואטיסרבינואב דמל ,תיברעב םיריש בתוכ ומצע אוהש ,תירבעה הטיסרבינואב השדח
, השדחה תיברעה הרישה תוחתפתה לע וירקחמ תוכזב םש ול אצי הנורחאב .ןודנולו םילשורי

ל ודג בשחנ ,עדונה ירצמה רפוסה ,זופחמ ביגנ .םירצמב רפס תרוצב ואציו ומגרותש
ה טמס" ,ולש ןמור .1912־ב ריהאקב דלונ אוה .ונימי לש תיברעה תורפסב םירפסמה
ד מוע ,"םיבלכהו דדושה" ,דחא דועו ,("דבוע םע" ׳צוה) ירבע םוגרתב דקתשא אצי ,"ריהאקב
ינואב תיברע תורפסל הצרמ אוה ןוסלימ םחנמ ר״ד .םילעופ־תירפס ׳צוהב עיפוהל
ץ ינ־לא רמוע ר״ד .דראווראהו םילשורי תוללכמ ךינח אוה .םילשוריב תירבעה הטיסרב
ן ושש ר״ד .יתורייבה "באדא־לא" ןוחריב םירמאמו םירופיס םסרפמה ,ירוס רפוס אוה
" תשק" ,תמדוק תרבוח תכירעב ףתתשה ףאש) "תשק" לש וז תדחוימ תרבוח ךרוע ,ךמוס
ת טיסרבינואב השדח תיברע תורפסל הצרמ התע שמשמ ,(ונרוזא תויורפסל השדקוהש ,אכ
ן שלבכ עודי .דרופסקואו םילשורי ,ביבא־לת תוללכמ ךינחו דאדגב דילי אוה .ביבא־לת
ן אמי לוס .וז תרבוחב תיברעה ןמ הרישה ימוגרת לכל יארחאה אוהו ,הלועמ םגרתמו
ה סובתה באכל יוטיב תתל ליכשמהו "באדא־לא" ןוחריב םסרפמה ירצמ רפוס אוה ד א י ׳פ
1923־ב דלונש ירוס ררושמ אוה י גאב ק ראזינ .תורענתהו םקנ לש תווקתלו וצרא לש



ך א ,ותריש לש זעונה יטוראה יפואה תוכזב םיריעצ הריש־יבבוח ברקב םש ול השע .קשמדב
ה לומעתל םתרנ ינוי־תלפמ רחאל .ויניעב תולוספה תויתרבח תועפות דגנ םג אצי וירישמ המכב
ן  א ו ׳ג ר םיסנ .לוע־תלבקו תונלגתסל טילשה םרזה יפלכ הסרתהו תונדרממ עלקנו ,תינידמ
ר בכמ אל .הווהב חרזמה תולאשב םיקסועה םייברעמ תע־יבתכב ןכו "תשק״ב תועיבקב ףתתשמ
ת טיסרבינוא דילש חוליש־ןוכמ ליבשב ,תירצאנה היגולואידיאה לע רקחמ־תדובע םילשה
" תשק״ב וספדנ וירישמ םידחא .ןונבלב בשויה ירוס ררושמ אוה ה ק פ ר ד א ו פ .ביבא־לה
־ גאוואה דחא בשחנ ,(ותונמוא יפ־־לע רגסמ) קשמד דילי ריעצ רפיס ,רמאת הירכז .אנ
.תורייבב ועיפוה םבורש ,םירופיס יצבק המכ םסריפ .ונימיב תיברעה תורפסב םיטסידראג

םימגרתמה

:וז תרבוחב הזורפהו הרישה ימגרתמ הלאו
. א״ת תטיסרבינואב תורפסה־תרותל הצרמ ,"תורפסה" יכרועמ—רה ז ״ ן ב א רמתיא
.תונושל המכו המכמ םגרתמ

.הלעמל ׳ר—ם לב ןועמש
.הלעמל 'ר—ך מ ו ס ן ו ש ש ר״ד

י רצמה רפוסה לש "תרחא חור התיה" ןמורה תא ,ראשה ךותב ,םגרית—טנלוגר לאומש
.םירחאו רומית דומחמ לש תוריצי ןכו (1957 ,א״ת ,״תונייע״) םיכח־לא קיפות עדונה
, הפיח לש יאטיסרבינואה ןוכמב תיברע תורפסלו הפשל גוחה שאר—ץ ר ו ו ש לאכימ ר״ד
.דרופסקואו םילשורי תוללכמ רגוב אוה .םייניבה־ימי לש תימלסומ היפוסוליפב החמומו

ת כירעב םינש תורשע הז שמשמה ,הירוסבש (אבוצ׳ םרא) יבלח דילי—ש ומש היבוט
. ץראה ינותעב תיברעה תורפסה ןמ םימוגרת םסרפמ .םידבועה־תורדתסה לש תיברעה תונותעה
־ ץוביקה ׳צוהב עיפוהל דמועה ,עדונה ירצמה רפסמה ,םירדא ףסוי לש ןמור הנורחאב םגרית
.דחואמה

נייטש לואש ,עדונה׳ יאקירמאה טסירוטאקיראקהו םשרה לש אוה הפוטעה לעש םושירה
 יוטיבכ לבקתהל לוכי אוהש היה המדנ הונ־םושמ ךא ,ונתנמזה יפל השענ אל אוה .גרב

.ןהב תקסועו ןתיאייבמ וז תרבוחש תוריציה תא חימצהש עקרל יתיצמת ילמס

ף רטצמ תכרעמל• "תשק" תכירעב ן ו ר ב ע ז ע ו ב רקבמה לש ותיפתתשה תקסיפ וז תרבוח םע
.ביבא־לת׳ תטיסרביניאב היפוסוליפל גוחה שאר ,ן י י ט ש ם ר ש ימע־ןב ׳סורפ
ת ורקבה רודמב העיפומה ,"םלועה תויוברתב ןמאה" ,ןייטשפרש ׳סורפ לש ורפס לע הריקסה
.תכרעמל •תופרטצה ינפל הבתכנו■ הנמזוה ,ונלש וז תרבוחב תורצקה
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