
תרבוחב םיפתתשמה

ר יש .תונוש תומבב ןתיא ןתיא רבכ םסריפ "רומא ץרא" המיאופה ןמ םירחא םיעטק
ה נידמ־דבוע ,ימלשורי אוה םשוב ןליא .בנ "תשק״ב ספדנ רימא ןרהא לש םדוק
ר  ו נ י ג ה י ב צ .ול "תשק״ב ספדנ וטע ירפמ םדוק רופיס .תירבעה הטיסרבינואה רגובו

י  ם א .בורקב עיפוהל דמוע הלשמ ינש םיריש־ץבוק .תררושמו תיאטירסת ,תרקבמכ תרכומ
, 30 ןב םגרתמו רפוס ,ירוד רשא .ןכ ינפל ״תשק״ב וירישמ םסריפ רפכ ינגד
ה צרמ ידרו .ש ר״ד ."תשק״ב הנושאר העפוה ול וז .וטע ירפמ םירפס העברא רבכ םסריפ
. ן13רוסה ןמ תורפסב־רוטקוד ראות תלעב איה .הפיח תטיסרבינואב תיתפרצ תורפסל גוחב
—1933 יתפרצה ינרדומה ןמורב ידוהיה״ ,הרפס ה  ט ר ו םרוי .זיראפב עיפוהל דמוע ,״1948
. "תומדש" ןועברב םיריש המכ םסריפ רבכש ףא ,"תשק״ב הרוכב־תעפוה ול וז .18 ןב אוה
, תרפוס ,בוקסל תימלוש ."תשק״ב הירישמ תונמוזמ םיתעל תמסרפמ קז הכרב
ה ברמ ,"הנומקש" תאצוהב דקתשא האציש ,"רודלפמורט" היפרגויבה תלעב ,תרקבמו תרקוח
־ לתו םילשורי תואטיסרבינואב דמלמה ,י נ י ז ד מ ןורימ ר״ד .היסור תורפסב קוסעל
• תיממעה ןיסל הלוכ השדקוהש ,"תשק" לש דנ תרבוחב "לארשיו ןיס" לע רמאמ םסריפ ,ביבא
ת ירבעה הטיסרבינואב הקירפאו היסא ידומילל ןוכמה שאר אוה זועמ השמ ׳סורפ
י דוהיה בושייה בצמ" לע ורוביח .ןוכיתה חרזמה םוחתב הברה םירקחמ לעבו םילשוריב
ת ונורכז״ל הלוכ השדקוהש ,"תשק" לש חמ תרבוחב ספדנ "ט״יה האמה עצמאב לארשי־ץראב
S ,בוקובאנ רימידאלו לש ורפס .״1830/1930 לארשי־ץרא p e a k  ,M e m o ry ,
י רישעה לש ורקיעו (םרפ ןועמש לש ומוגרתב) רשע־דחאה קרפה וז תרבוחב אבומ ונממש
, 1966־ב ,תנקותמ הרודהמב עיפוה ,(הרמאמ תרגסמבו ,בבוד־םואבנזור האל לש המוגרתב)
. גנ "תשק״ב עיפוה ט ק ר מ י ו נ לואפ ר״ד לש םדוק רמאמ .קרוי־וינ ,םנטאפ תאצוהב
ה לכלכל הובג רפס־תיב םייס ,היכ׳צב 1930־ב דלונ יקצינליס ק ש י ט נ א ר ם ר״ד
־רבינוא לש הירוטסיהל הטלוקפב םינש שמח ךשמ ןכ־ירחא החמתהו גארפב הנידמה־יעדמלו



ה נידמה־יעדמל הובגה ס״היבב הירוטסיהל הצרמ שמיש ותדלומל ובושב .הבקסומ תטיס
ו מסרופ היקבולסוכ׳צ—מ״הרב יסחיו תיטייבוסה םימואלה־תוינידמ לע ויחותינ .גארפב
י קצינליס ר״ד רדגוה ובו היקבולסוכ׳צ לש השוביכ תקדצהל םיסורה וניכהש ןבלה רפסב
א וה .לארשיל טלמנ ,היקבולסוכ׳צל תיטייבוסה השילפה רחאל ,1968־ב ."הכפהמה ביוא״כ
— יברעה תומיעה״ לעב ,ןרפס בדנ ׳םורפ .ביבא־לת תטיסרבינואב ריכב הצרמ שמשמ
ג וחה לגס םע הנמנ ,(זמ "תשק״ב הריקס האר .1969 ,רתכ ירפס) ״1967—1948 ילארשיה
ל ארשיב ןותבש־תנשב התע השוע אוה .ב״הראב דרווראה תטיסרבינואב לשמימה־תרותל
־ תטיסרבינוא־תאצוהב אציש ,"לארשיו תירבה־תוצרא" ,ורפס לש השדח הרודהמ תנכה םשל
י נש דועב וננועברב םסרפתת "לארשיב תיתגלפמ תוינידמ" לע ותדובע .1963־ב דרווראה
, לוגדה ררושמה לש וריש .ונ "תשק״ב וירישמ סיפדה רבכ ינורשע ליג .םיכשמה
ע יפומה ילגנאה חסונה יפ־לע ןאכ אבומ ,(1933—1863) סיפאווק ןיטנאטסנוק
: ומגריתו ורחב .1972 ,ןודנול ,תראגוה תאצוה) Passions and Ancient Days ץבוקב
י רבעה ומגרתמ .םוגרתב םדוק ועיפוה אלש םיריש 21 ליכמה ,(סידיוואס ׳גרו׳גו יליק דנומדא
ס יפאווק לש םימדוק םיצבקמ םימוגרת םירחא תומוקמב םסריפ רבכ ,רימא ןרהא ,רישה לש
ם ייס ,תורייבב 1924־ב דלונש יביבא־לת ןיד־ךרוע אוה יבגר םייח .ילגנא םוגרתב
ם יטפשמל הטלוקפה תא ןכ־ירחאו תיאקירמאה הטיסרבינואב הרבחה־יעדמל הטלוקפה תא
ם ימלסומל רשק־ןיצק המ־ןמז שמיש הנידמה םוק םע .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
. הנ "תשק״ב הירישמ הנושארל המסריפ גרבנזור הנשוש .ילארשיה תותדה־דרשמב
ם עפ וז תמסרפמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תרגוב ,בבוד״םואבנזור האל
ה איצוה הרפש .ש .תמגרתמו תורפס־תרקוח ,תרקבמכ העודי איה .וננועברב הנושאר
. 1972) ״רבדמ יריש״ו ,(1968) ״אבה דעצה״ ,(1962) ״השא ריש״ ,הריש יצבק השולש הכ דע
.א תרבוח זאמ ,הכורא הקספה רחאל תשדוחמ העפוה הל וז "תשק״ב .(ונ "תשק״ב הריקס ׳ר

.ןמלוא דג :(בוציעו םולצת) הפיטע
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