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תותיצה
 רואל אצויה ןושאר ףסאמ אוה "תונויצה"
 תטיסרבינוא לש תונויצה רקחל ןוכמה ידי־לע
 תפישחב ותילכת תא רידגמ ךרועה .ביבא־לת
ואלה העונתה" לש הלעפו התרגסמ ,הישרש
 היגשיה לע !הידדצ לכ לע "תידוהיה תימ
 ־יכרע לע ,הילדחמו׳ הישעמ לע ,היתונולשכו
 םיינויערה םימרזה לעו ,התוא ודחיאש דוסיה
-דכותב ולעפש
 תורוקמ ,םירקחמ ללוכ ונינפלש ףסאמה
 "תויעב המכ ןניינעש ,תויפרגוילביב תוריקסו
 ־יתמ קר יכ ירב .םיילוש םיניינע המכו דוסי
וילביבה הריקסל וקקדזי םיארוקה ןמ טעמ
 לש וא ,"םידוהיה תנידמ" תאצוה לש תיפרג
 *מ .יאוגורוא תודהי לש תונותעהו תורפסה
וסמ אל האירקל ארוקה שגינ םירבדה־עבט
 םירקחמב חתופו■ ףסאמה ימוסריפ לש תרד
 ילאוטקא ףא ,דחוימ ןינע ילעב ול םיארנה
 תורושה לעב .דחוימב בל־ךשומ וא ,טעמ אל
 "ילתפנ לש וינמויב■ חתפ ,םינפ־לכ־לע ,ולאה
 תישונא הדועתכ ןתובישח .ר ב מ יא ץרה
סיהה דועיתל םתובישח לע ךורע־ןיאל הלוע
 בלושמ ,אלפומו רעוסמ םייח־קרפ והז .ירוט
 -תיתוברתהו תיפרגואיגה הפמה לע םידודנ
 ,ןקיטסימו ןקיטנמור רודאבורט לש תינחור
רמ דחוימב ."הוקתה" רבחמכ רקיעב עודיה
 גוזה םע רבמיא לש ותורכיה תשרפ תקת
 ילב .םילא ותייערו טנפילוא םנרול ילגנאה
 ךותב רתויב■ תוקתרמה תוישרפה תחא קפס
דחה לארשי־ץראש תוקתרמ תוישרפ הברה
.ןהב תעפושמ הש
 החונמה לש הרמאמ אוה וחורב ןאכל בורק
כתו רלוג ןו׳ג" לע ן ו מ ג א ־ י נ ד ר י הילג
וקה ."לארשי־ץרא בושייל 1847 תנשמ ותינ
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סימ םתואמ דחא היה רלוג סקוק ןו׳ג לנול
 תונויצה תא ווילש םייטנאטסטורפ םירנוי
 ־יסופת .חרזמה־תמוסק הילגנאב תיטנמורה
 תואברעה ירובשל זא רבכ וקלחנ הלא םסק
 ־ץראב תידוהי הייחת■ לש רשויה־יצילמו
 תוינידמ תונווכב ןיב בל־םותב ןיב ,לארשי
 ןימל היה ךייש רלוג ןו׳ג .תונוש תוירנויסימו
 הבורמ תינחור הבריק ךותמ .םינורחאה הלא
 ץראל ךושמל ןויער דלונ הגה טנפילוא לא
 הב ומיקי רשא םירצונ םייפוריא םיבשיתמ
 ־ילעופכ םידוהי הנקסעת רשא תויאלקח תווח
 תא ודמלי םידוהיהש הנווכ ךותמ ,הווח
צונה םיאווחה ןמ תמדקתמה המדאה־תדובע
"...םירחא םירבד םג ילואו" םיר

 הנושארל הלגמ י ב ר נ י מ קחצי לש ורמאמ
 יול ול׳גנא לש ולעפ תשרפ תא האולמב
־ גאיב .1920—1918 םינשב חרזמב יניקנאיב
 ־דרשמש יקלטיא ןיעידומ־שיא היה יגיק
 תרדחהל וב רזענ ותדלומ״ץרא לש ץוחה
 תאז ,תונויצה ךותל םייקלטיא םיסרטניא
 העונתה לע חווידב תירקיעה ותוליעפ בגא
 תבנדזמה ,תיקלטיאה הלשממל תיברע־ןאפה
 .ןוכיתה חרזמה ךותל תומצעמה ץורימ רחא
 םיפיקע־יכרדב תועפשה תרדחה לש הז ןינעל
 לע באילא יכדרמ לש ורמאמ םג םחיתמ
 .םילשוריב תינמרגה הילוסנוקה לש התוליעפ
 .םיבלש ינשב ןיחבהל רשפא וז תוליעפב
 תא הילוסנוקה הלצינ וב ,1899 דע ,דחאה
 בושיי״ל עויס םשל ץראב הדמעמ ףקות
 תדובע תא קזחל המגמ ךותמ ,"לארשיי ץרא
 לוסנוקה ןד ינשה בלשב ;ץראב "ןומריג״ה
 ־ףכל" תונויצה תא ,ןזור ,שדחה ינמרגה
 שבלש ,"ינמרגה סרטניאה תניחבמ הבוח
 םע רתויו רתוי ישחומ ילכלכ־ינידמ יפוא
 רזייקה לש "ןטסוא דאנ גנארד״ה תוינידמ
 תופיאשב הכימתה הלחה וב ,ינשה םלהליו
 התוא דע .יניצר לושכמ בשחיהל תוינויצה
 הלודגה התעפשה השמיש ,םוקמ-לכמ ,העש
 יעצמא תינאמותועה הכלממב הינמרג לש
ל ףונמו ירבעה בושייה סוסיבל בושח
.ותוחתפתה
 םהירקחמ םיקסוע הלאמ םינוש םימוחתב
 .ינרוג ףסויו תילגרמ הנקלא ,יאור בקעי לש
םע תובוחר יסחי" ,יאור לש ורקחממ
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ת ובשומה יסחי םיפקתשמ ׳"םיברעה הינכש
ה דימב ויה םמצע םהש ,םיברעה ןהינכש םע
ב ושייה ןיב םיסחיה תכרעמ לש יוצימ הבר
ת ובוחר יבשיתמ .ללכב יברעה בושייל ירבעה
ם יברעה םע עגמ םייקל חרכהה ינפב ודמע
א צומ־תדוקנמ ,הנכה אלל ותוא ומייק םהו

" כיס בגא ,תיגולונכטו תיתוברת תופידע לש
ב גאו תובירי תומכסומ ןיב םיפירח םיכוס
וחרב הייטנה .ינוחטב ששחו תילכלכ תולת
חר תוידוהי תובכשל הרבע יכ המודש ,תוב
ל ש גוזימל עיגהל" התיה ,המכ־יפ תוב
תה ידכ ךות תאזו ,"רסומ־ייחו עורזה־חוכ
ם תסיפת םע תיטמגארפו תיגולואידיא תושגנ

־ צעה־הנגה״ב םילגודה ,"רמושה" ישנא לש
."תימ
ה תיתשתב ןינע״בר רמאמב ןד ינרוג
ר חאל ."הינשה הילעה" סותימ לש תיתרבח
ה נקסמל עיגמ אוה טרופמ יגולויצוס רקחמ
ת יתרבח תיליע התיה אל הינשה הילעהיש
, הלש דוסיה־יכרע תכרעמש אלא תינידמ וא
ק ומע ועבטנ ,הל דחוימה םייחה־ןונגס ןכו

ל לב לע ועיפשהו תיכוניח־תיצוביקה העדותב
ומכה הלקשמ יפכמ הלעמל הברה היסולכואה
ר חאל בר ןמזו םישנא תצובק התוא לש ית
ו הז .תייטילופ״תייתרבח הצובקכ המויק קספש
ת צובק םימיוסמ םיאנתב ךיא ראתמה רקחמ
ס ותימ תויהל תכפוה הנימב״תדחוימ םירגהמ
ם ינשה בורבש הזכ סותימ לש וביט .ימואל
- אסו םייגולואידיא םיצחל הרטמ השענ אוה
ם ינבואמ ,םינשוימ םיבשחנ ויכרעו■ םייריט
ב לש אופא ןייצמ ינרוג לש ורקחמ .םיעובצ וא
רע אל הדימ־תומאב םותימה קדבנ וב יעבט
.תויגולויצוס אלא תויכ

גרמ הנקלא לש ורקחמל תדחוימ תובישח
אוטקלטניאהו םייתרבחה הישרש לע תיל
— 1920) ״ריעצה רמושה■״ תעונת לש םייל

אר רוטקוד״תדובע ךותמ קרפ והז .(1913
ורה ויתורוקמ תא תקדובה ,הפיקמו תינוש
ל ש ,םייתרבחה םג ומכ ,םיינויערהו םיינח
, תוידוהיה רעונה־תועונת לש הז ,רחא סותימ
ד וגינב ,ןכא ."ריעצה רמושה" תעונת—ןאכ
צמ תילגרמ ןיא ,ףסאמב םירחאה םירקחמל
ה תוא קדיב אוה אלא תידוהיה היווהב םצמט
. התפוקת לש קימעמו ףיקמ חותינ ידכ ךות

ק ר אל רמאמב אוצמל אופא יושע ארוקה
ת ורוקמב אלא "ריעצה רמושה" תורוקמב ןויד
.ט״יה האמה ףוסב הפוריא לש
ב קעי לש ורמאמ םה ץבוקבש םירקחמ ראש
ה ינמרגב "להקה״םוי תינכת" ןויסנ לע י ר ו ט
יסוהו הלשכנש דוכיל תינכת ,האמה תליחתב
ירפ רתיבא לש ורקחמו ,דוריפו הכובמ הפ
ם ע ויסחיו- וגקישב ךויצ יריבא׳ רדסמ" לע ל ז

— 1916) םייאקירמאה םידוהיה לש היצרדפה
ם שור ררועל יושעה ,םשה ףא לע .״(1898

ש י ,םימשמו ינקדקד ,ינתסרכ ףסאמ ונינפלש
ם ירוכיב־ףסאמ אוה "תונויצה" יכ ןייצל
.םיחמומל קר אל ןויעל יואר

ןומגא־ינדרי הילגל ןורכז
, ןומגא־ינדרי הילג לש תיתורפסה התיישע
, תרוקבל תשדקומ התיה ,הימי״ימדב הרטפנש
ת ריקחלו ,ןורכזהו תודעה תורפסל ,ןורטאיתל
ה ינשה תיצחמב תילארשיצראה תונותעה
שמה ינבו םידידיה גוח .הרבעש האמה לש
ו כלה ,הרכזל רפסה תאצוה לע ולמעש ,החפ
ב טיממ ץבוקב וטקילו התריצי יליבשב םה ףא
ת ודלות לעו ןורטאיתו תורפס לע התשורי

א ל םיפד .לארשי־ץראב תירבעה תונותעה
ה תוישיא לע הכרעה ירבדל ושדקוה םיבר
ל בבורז ,דגמ ןרהא ,ץכ הקבר תאמ הלעפו
ם חנמו ןדס בד ,ססרו .ש ,רטכש הקבר ,דעלג
.ןמרוד
י שנהו ךרה עגמה" יכ הילע דיעמ דגמ ןרהא
ו דעונ ןהמ תוברש היתודובע לכב יורש היה
ל ש הגיזמ ןהב התיה .תוירבג םיידיל וליאכ
" יינעל בר דובכ לש םחי ךותמ עבונה ,םות
ה דימלת לש תונדקשו תוניצר םע ,םישנאו■ םינ

- וירקחמו הירמאמ ובתכנ הז ןמיסב ."הצורח
׳ גרו׳ג לש וירבדמ הטטיצ םירמאמה דחאב
ל ע החירמל ןתינ ונניא טויפה" :הנאיאטנס
ל ע דצרל אוה בייח .האמחכ ,םירבד ינפ
ו נא ןדעבש םייניעכ תויהלו רואכ םהינפ

' ינדרי הילגל ןורכז :(ךרוע) ןמרוד םחנמ •
ר אמה ץוביקה תאצוה ;הילעו הלשמ ,ןומגא
.׳מע 1970 ; 244 ,דח
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