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ןהכ לארשי 

'האולמו ר>ע" לוע ת>פ>17בראה ה"ווהה 

שודיחו תופיצר 

םה ,שודיחהו ךשמהה וא ,הרזחהו תופיצרה 
הדוסיו ןונגע י"ש לש תירופיסה ותריצי דוס 
תלשלש ןימכ המואה לש היתודלות .ינכטה 
יצר .הילוחל תקתורמ הילוח ,היושע איה 
המדנ וליפאו .דימת ויניעל הקיהבמ ןתופ 
קותינ וללוח םיריבכ תוערואמש ,םימעפל 
.םישוחה-תועט אלא הז ןיא ,תלשלשב המ 
,הרואכל אלא ונניא לחש יונישה ןכש 
הרזחה ןורקע תא אצמת רבדב ןייעתשכו 
תומדוקה תוילוחה ןיעמ םהש ,שודיחהו 
לש וחומב אוה קירה ללחה .תומודקהו 
,תירוטסיהה תואיצמב אלו העוטה הגוהה 
ידיב הגראנש ,האלמו המלש תכסמ איהש 
תוגהנתה ייוניש םייוצמ יאדו .המואה-רש 

ישו תולגהש ,תומוקמ ילוגלגו יווה יפוליחו 
הלג זאמ לארשי לע וליטה תויוכלמ דובע 
וניעב רמתשנ ויפאו ולרוג זול לבא ,וצראמ 
ןונגע .תויולגב םירוסיח ץחמב ךעמנ אלו 
.קותינ וא רבש אל לבא םירבשמ האור 
םידוהיה ייח רואיתב םישח ונא ךכיפל 
ארה תורודה ויה וליאכ םינורחאה תורודב 
ילדבה אלא הלאל הלא ןיב ןיאו ,םינוש 
יפ-לע-ףא .םיעלבנ םה ףאש ,דבלב ךיראת 
לע םייונישה רויצל ןמא ןונגע ומכ ןיאש 
גלפומה דוחייהו השגדההו טוריפה ךרד 
היתוצקו ,איה תחא העיריה ירה ,אלפומהו 
רפה .וצראב בשי לארשיש םימיב םיצוענ 
תונוש םוקמו ןמז תועיריב תומוקרה תויש 
תובותכ ןלוכ ךא ,תוכובו תוקחוש ,תונווגמו 
תירבה תוחולב ותרחנש שדוקה תויתואב 
אלו .םיאבה תורודלו יניסמ השמל ורסמנו 
המואה לש דחוימה הלרוג םצעש אלא דוע 
ךשמנו םימודק םימיב עבקנו דעונ אוה ףא 
רשי םיתע ,דחא וקב םויה דעו זאמ חרכהב 
ןיא .דרוי םיתעו הלוע םיתע ,לתפתמ םיתעו 
הלא םייח לש רואיתה יסופדש ,המית אופיא 

.םיקיתע םהישובלו 

 -'*wf 'if

הפי וחוכ ראותמה אשונה לע רמאנש המו 
ה ןושל איה ףאש ,תראתמה ןושלה יבגל 
םע תישארב-תודוסי הב םיעלבומש ,תורוד 
,ןורחא רוד לש העבה תוברתו שודיח ינממס 
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,ירותסמ ,דחוימ בכרה ובכרוה םהש יפלו 
בו הנשימכ םהירהו ,תרכינ םתונוש ןיא 
היווה ראתל םיאב םהש יפ לע ףא ,שרדמ 
ןכש .תרחא ןושלבו רחא םילקאב העוטנ 
תומגמהו םישעמהו םיעוריאהו םישיאה אל 
ךלהמב הזמ הז םילשלתשמו םיפוצר דבלב 
ה ,םישובלה ,םייומידה םג אלא ,תורודה 
לע םישדחתמו םירזוח העבהה ךרדו תומש 
םינש יפלא וקקחנש ,תויאמק תורוצ יפ 
דע דיחיהו המואה לש תיצוביקה שפנב 
םיסופיטבאו תומודק תורוצ .קחמיה ילבל 
ילע .ם י פ י ט י כ ר א ,עודיכ ,םייורק ,הלא 
תדסוימ ןונגע לש ורופיסב שטאשטוב תל 
םוחתב םיפיטיכרא לש םתיתשת לע אופיא 
,השגרההו הבשחמה ,הנומאהו תוגהנתהה 
תיאבו אילגתיאב םייחה ,ןושלהו תויומדה 
םידוהי בלבכ שטאשטוב ינב בלב איסכ 
.םללח לכ תא םיאלממו םירחא תומוקמב 
ארגואיגה תושממה ןמ ערוג הז רואית ןיא 
םירסומ ןונגע ירופיס ןכש ;תיאווההו תיפ 
יבשוי ינפו תירוטסיהה תרגסמה ,ףונה תא 
םינוזינ םה לבא .תמא לש קודקדב ריעה 
רמול רשפא םא ,תיעקרק-תת הירוטסיהמ 
תוחדינו תוחכשנ םלוע רואל םילעמ םה ;ךכ 
חו םחוכ תא םילגמו עדומ-יתלבה יכבנמ 
תווקתו םויקה יפלכ תודמע תטיקנ יבגל םתוי 
תרותש ,רחא םוקמב יתרבסה רבכו .דיתעה 
.תודהיה תוהמל הרז הניא םיפיטיכראה 
ןפוד-יאצוי םיאנתש ,לארשי םע ,הברדא 
םייביסנטניא םייח יח אוהו ,וקלחב ולפנ 
רתוי ושפנ הרשכוה ,קיתעהו יאמקה ורבעב 
יאלו וז הרות לש התטילקל םימעה ראשמ 
םיקהבומ םירבע םירפוס ,םוקמ לכמ .התומ 
העדותה-תתב .התארשה תפונתל םינותנ 
רות אוה םיפיטיכראה רות םמע לשו םהלש 
וילאו ואצי ונממש ,ןדעה-ןג רות ,בהזה 
האיצי לש הז לזמבו .בושל םיגרוע םה 
יורש הילא הבישו הינומדקה הפוקתה םחרמ 

.ןונגע לש ורופיס םג 
,רוציקה תילכתב ןאכ תאבומה וז החנה 
ןונגע ירופיסב הל םיתפומו תויאר הברה 
.םלצא יוצמש ימ לכ עדויש יפכ ,םיבורמה 
,חיכוהל ידכ אלא ןאכ הילע יתרזח אלו 
,ןקוש תאצוה) "האולמו ריע" רפסהש 
,דבלב שטאשטוב ריעה ואשונש ,(ג"לשת 

.וז החנה לש המוליגל המגוד תשמשמ 

השודק היפארגואיג 

ירע לככ ריע שטאשטוב ןיא ןונגע יניעב 
ףא ,תובר ינמ תחא שדוק-תליהק ,הלוגה 

אלא ,דבלב יטרפה ולודיגו ותדיל םוקמ אל 
.ןיפנא ריעזב לארשי-תסנכ איהש ,ריע. 
העשמ לארשי-תסנכל עריאש המ לכ ךכיפל 
המ לכו ,שטאשטובל עריא הצראמ התלגש 
תסנכה תיב ,לוחו שדוק יצפח :הב שיש 
כח ידימלת ,םיניידו םינבר ,שרדמה תיבו 
הנמ ,השעמ-ישנאו םידיסח ,םירחוסו םימ 
דסח תודסומ ,לבאו החמש ,םינידו םיג 
התייווהל םה האובב ,הלאב אצויכו ,הקדצו 
וא םש ךל ןיאש טעמכ .הלוכ המואה לש 
,ןונגע ירופיסב גהנמ וא הרצ וא ערואמ 
היתודלותבו לארשי תרוסמב םירועמ םניאש 
תה לכ םע .ןהב םיזמורמ וא ,תומודקה 
לכ םעו ,הלוגב המואה ייחב הלחש הרומ 
תיב ימיב היהש הזמ הנושה ,ימצעה םןפוא 
רשפא יא ,רתוי תרחואמ הפוקתב וא ינש 
לש התייווה היושע דציכ תוארל אלש 
תורודה לש היווהה תנוכתמכ שטאשטוב 
ןיא .תפומ-תורודכ םירייטצמה ,םינושארה 
איהש םושמ דבלב אלו ,תינוביר שטאשטוב 
םושמ םג אלא ,םישעמה לכ ןובירב הנימאמ 
יטמ םייתשדומה םייחה-יסופדו תרוסמהש 

ןיא םא .השעמל הכלה ,הילע םתונוביר םיל 
לע זמרנ וא רמאנ רבכ שודיחהש ,היאר 
,םרב .להקב אובל יואר וניא ,םינומדק ידי 
הקומעו הבחר .דתיה המכחהו הרותה תעידי 
םהישרש תא הלגמ איה ןכלו ,שטאשטובב 
לע התוסח תילט תא תשרופו םיקיתעה 
התיה .ושדקתנו ולבקתנש ,םיבר םישודיח 
יפכ השודקד תוזע םעפ אל שטאשטובל 
כוהו םימש םשל תקולחמ וררועש ,הישור 

.ןירדהנס גהנמכ ,וער 
,ןונגע יפל ,שטאשטוב המייקתה ךכ 
ץוקישה אבש דע" ,הגש תואמ הנומשכ 
ומע רשא םיפרוטמהו םיאמטהו םמושמה 

ריע" רפסה םש םצע ."הילכ הב ושעו 
םלוע" ,"האולמו ץרא" רכז הלעמה ,"האולמו 
,שטאשטוב לש הדוחיי לע הרומ ,"ואולמו 
,ינומלא ינולפ ,םיוסמ םוקמ ללכמ האציש 
,הלוכ לארשי-תסנכ לש למס ללכל העיגהו 
רזוחה יוניכה ,םוקמ לכמ .ןלהל טרופיש יפכ 
,יטרפה ונינק תא ןייצל ןווכמ וניא "ונריע" 

.לארשי ללכ ןינק אלא 

ש ט א ש ט ו ב לש האצומ 

יתמיא אצמש דע ןונגע עגי תועיגי הברה 
,הלעה אוה י התוא דסי ימו "ונריע" הדסונ 
םבלש ,סונירה רוזיאמ םידוהי לש הריישש 
ורכמ ,לארשי-ץראל תולעל םאשנ רוהטה 
ושע םה .ךרדל ואציו םהל רשא לכ תא 
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תוהשל ידכ ,םילחנו תורעי םוקמב היינח 
.םירופיכה-םויו הנשה-שאר ירחא דע םש 

תיינחש ,ךכ ידיל ולגלגתנ םירבדה םלוא 
םוקמה ינודא .עבק-ירוגמל התשענ וז יארע 
םהל ועייסו תופי םיגפ רבסב םתוא ולביק 
הרהט הווקמו הליפתל עובק תיב ןנוכל 
תורעתהל ותפתנ ךכו ,רוביצ יכרצ ראשו 
תא ושטנו ש ט א ש ט ו ב ומשש ,הז םוקמב 
לש התליחת וז .י"אל תולעל םתבשחמ 
וקממ םידוהי ופרטצנ הילאש ,שטאשטוב 
יעסמ ימיב ,זנכשאמ ואבש ,םירחא תומ 
איהש" וז השודק הליהק דחי ומיקהו ,בלצה 
,ןילופב תונושארה תוליהקה עשתמ תחא 
לש תונושארה תוליהק למיגמ םירמוא שיו 

.(313 ימע) "ןילופ 
םא ןונגע ירחא קודבל וננינעמ הז ןיא 
םילוע שטאשטוב לש התישאר לע וירבד 
בורק :םיירוטסיהה תורוקמה םע דחא הנקב 
םהיגהל ךרוצ הארי תורודה-ארוקש ,יאדוול 
ןונגע לש ורופיסב ונא ,םרב .תונוש תוהגה 
תליהק תריציש ,הלוע וכותמו ,םיקסוע ונא 
הנש תואמ הנומש ךשמב המויקו שטאשטוב 
אלא ,לארשי תודלותב אמלעב הרקמ םניא 
.הנוילעה החגשהה השעמ ,םהב ןווכמ תנווכ 
י"אד אריוואב שטאשטוב היורש ,ןכ לע 
:תפצ וא םילשורי לש התנוכתמב היושעו 
וצרא תראפתמ לוכיבכ ה"בקה הוולש" 

."ונריעל הל הוולהו 

תששו קחצי 'ר ןזחה .ירקמ וניא םשה ףאו 
םינומשש" ,םלוקב םהיבא תא ועייסש וינב 
ץ"ש היה ח"ת תנש תריזגל םדוק הנש 
תסנכה-תיב תכונחב ללפתה ,"ונתליהקב 
ורוזחמב הבותכ הואצמש ,תדחוימ הליפת 
,סומינולק לש וינב ינבמ ,םלושמ 'ר ברה לש 
םש תויתואמ הבית לכ לש הנושאר תואש" 
ךיאלט ותצוי ונאריב :יהוזו .איה ונריע 
.(20 ימע) .םיאמצ ךבוט ךינומא טבש 
ךכ עבקנ אוה ,רמולכ ,הליפתב זמרנ םשה 
ונניאו ,ריעה לש התדיל ינפל םינש ךכו 
ורוקמ ;ידוהי-וניאש וא ידוהי לש האצמא 

.רוהט ירבע 

איה תנכוש םנמא .התומד ןכ ריעה םשכו 
ישל דובעישמ תכלוהו הלוגבש היצילאגב 
הפונו התינבת לבא ,הרצל הרצמו' דובע 
ורצונ אלא ,ץרא התוא לש קלח םניא 
ץראב םירע יתש לש ןתומדבו ןמלצב 

:תפצ-רקיעבו ,םילשוריו תפצ ,לארשי 
תא םהל ורחב שטאשטיב ילוע בור" 
טיב ילוע לע רתויב הביבחש ,תפצ תבישי 
תועבגו םירה שטאשטיב היושעש ,שטאש 

ונידיב הדגא תרוסמו ,תפצ לש המגוד ןיעמ 
תא השעו תפצ לש המגוד ה"בקה לטנש 

.(557 ימע) "שטאשטיב 
ינבל תעדומ .דתיה וז השודק היפארגואיג 
תביש תעונת הררועתנשכ ןכלו ,שטאשטוב 
תוחאה-ריע ,תפצל וז ריע ילוע ורהנ ,ןויצ 

.םהלש 

ראשכ םניא ןיעמה םגו אפירטס רהנה םג 
:הלוגבש תוניעמהו תורהנה 

אצוי ןיעמ ,רצבמה ןמ הטמל ,רהה ןמו" 
.הלילבו םויב ןיעמה ןמ םיאצוי םייח םימו 
יאצומב םיאצוי ויהש ,ריעב ויה םישנא 
הלבקש ,ןיעמה ןמ םימ תותשל תותבש 
יאצומבש ,םירמ לש הראבש ,םהידיב 
הכרד ,תוניעמה לכב איה תרבוע תותבש 
ימע) "םימ יאצומ ראשבמ רתוי םש תוהשל 

 275).

ירשק םה ףא שטאשטוב לש תופועהו 
רוריב היה רבכו ,תפצ לשל םהל הבריק 
שטאשטוב לש הברו תפצ ינבר ןיב יתכליה 

:"רי"נעה יק"צרג" לש םתורשכל סחיב 
יפ לע ףא .םימכח תמכח האר התאו" 
,רבדב שי זמר הכלה רבדל וניבר ןווכתנש 
ץראמ תופועה ודדנ ןברוחה םדוק ,רמולכ 
ושדחתנ ונא הלואג יבורקש וישכעו ,לארשי 
םיארנ ויה אלש ,לאדשי-ץראב תופוע ינימ 
"ךליאו ןברוחה ינפלמ הנש םישימחו םייתש 

.(586 ימע) 

" ל ת ו כ " ה ו תסנכה תיב 

ח"ת תנש םדוק הנבנש ןושארה תסנכה תיב 
ה ותוא וניש" ,אפירטס רהנל ךומס ריעב 
העשת ילילבש אוה .םתארי תיבל םילוטאק 
1ויזב אוה ןיידעש ,דחא לתוכ באב 
שי יקולא 'הל שדוק תיבה היהש םימיבכ 

.(17 ימע) "תועמד דירומ ,לאר 

שטאשטובב תסנכה תיבל עריאש ,אצמנ 
,וברחנ םהינש :שדקמה-תיבל עריאש המ 
ןאכו רמוע דגסמ ומוקמב ומיקה םשש אלא 
רייתשנ םהינשבו .םילותאקל הארי-תיב 
םשכ .הל3קק דועו .תועמד דירומה לתוכ 
מוא ןיא ךכ ,רמוע דגסמל סנכיהל רוסאש 
עהש ינפמ ,העקיבה תליחתב ךילשת םיר 

.הארי-תיב םש ודימ 

תסנכ תיב תונבל ךרוצ ושיגרהש ,ןבומ 
ןושארה שדקמה םוקמש םשכו .שרדמ תיבו 
דיוד ימיב הריחב ידי לע םילשוריב עבקנ 
ויה םימדוק םישדקימש יפ לע ףא ,המלשו 
ומוקמ רחבנ ךכ ,םירחא תומוקמב םימייק 
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הריחב יפל שטאשטובב שרדמה תיב לש 
:תיסינ 

תונבל םוקמ הל שקבל ריעה לכ האצי" 
חורה החירפה .הליפתלו הרותל תיב םש 
הרותה רפס יריישמ הרות רפס לש העירי 
םימשה ןמ :םירמוא שיו .םיביואה וערקש 
הליחתהש דע ההיבגהל וקיפסה אל .הלפנ 
,החנש םוקמב החנש דע תכלוהו תלגלגתמ 
םוקמ תשודקל רחבנש םוקמה אוהש ועדיו 
.םוקמה תא ושדיקו ודמע .שודק 
תיב הנבנש דע שדוח דשע-מינש ואצי אל 

.(15 ימע) "ונשרדמ 
תיבמ תיבה תרוצ .דתיה ןכו 
יפל םינבנה ,םירחא םיתבכ אל ץוחמו 
לכירדא ותוא אלא ,טוידה יאנב לש םישרת 
האובבכ ומיקה אוהו וב .דתיה שדוקה חור 
תיב .םינוש םימש יצפחלו שדוקה תויתואל 

לודגה תסנכה 

תיבה תוריקו ,היה הפוקז הבית ןימכ" 
ותואכ ,ןשיה ףלקה ןיעכ םניעו ויה םיקלח 
תיב היה המוד ותרוצב .הרותה ירפס לש 

.(20 ימע) "ןיליפת לש הציצקל תסנכה 
:ןושארה תא םילשמ רחא רואיתו 

החותפו תשלופמ תסנכה תיב תרזע" 
ה תיב לש אטמיסלו ןאכמ םיברה תושרל 
הלגר .ת"לד ןימכ איה היושעו ,ןאכמ ץחרמ 
לודגה תסנכה תיב יפלכ היוטנ ת"לד לש 
יתב ינש יפלכ היוטנ ת"לד לש השארו 
גוזכ הלוקמ רצחב םידמועש תושרדמ 

.(217 ימע) "קיתבש ןיליפת 
בנה ,הרונמה ,תסנכה תיבב םילכה םג 
,שדוקה ןורא ,רויכה ,שודיקל עיבגה ,תשר 
לש םטושפ ללכמ ואצי ,םירחא תד יצפחו 
ושענ םתיירב תליחתמ ;םייוצמ שימשת ילכ 
הגיזמ םהב הגפסנו שדקמה ילכ תינבתב 
היהש .ןמחנ 'ר .השדחו הקיתע תועמשמ לש 
ול ןתנ ,ודוס-ישנאו ךלמה ינפ יאורמ דחא 
,הדבכנ שדוק-תנתמ ןוצר תעשב ךלמה 
:הלוכ הליהקה תורוק הכותב לפקל הדיתעה 

ול רשא תשוחנה יפרוצ תא ךלמה וציו" 
התוא תתל ,הלודג תשוחנ תרונמ ול תושעל 
ושעיו שטאשטיבב תסנכה תיבב 

העבש .הלודג תשוחנ תרונמ ךלמה יפרוצ 
הרוהטה הרונמה ינק רפסמכ .הרונמל םינק 
.ונתראפת תיבב םדק ימיב ונל .דתיה רשא 
תושעל ןיא יכ ,הכאלמה ישוע ועדי אלו 
.(30 ימע) "שדקמב היה רשא ילככ ילכ לכ 
דוע לכש ,שטאשטוב ימכח ועדי ,םרב 
המל למס םהיגהנמו םהייח תא םישוע םה 
ירש ,םייק היה שדקמה תיבש ןמזב היהש 

דימעהל ןיא לבא ,םהל אוה חבשו םהל 
לכל המודה ,תאזכ הרונמ תסנכה תיבב 
,שדקמה תיבבש הרונמל היקודקדו היטרפ 
ודמע ךכיפל .ץקה תקיחד םושמ ךכב שיש 
תחאכ התיהו הרונמה ינקמ דחא הנק ורקעו 
ורמאי ,ךלמל עיגי רבדה םאו .תורונמה 
רכז הרונמב םישוע םה ןידה יפלש ,ול 
תללכושמהו הפיה הרונמה םנמאו .ןברוחל 
תששב םיקולאה תיב תא הריאה תאזה 
היהי רשא רואכ הרואו" .םיבר םימי היתורנ 

ימיב םלוא ."שמשה הגונמ ללק תשוחנל 
שטאשטוב ידוהיל הרצ האב ח"מי לימה 
.הארי-תיבל תסגכה-תיב תא וכפה םיררוצהו 
תא תורנה רמוש לטנ הזה לוליחה הארמל 
ובששכו ,אפירטסב התוא ןימטהו הרונמה 
תסנכ תיב םהל וגבו ריעל ברחה יטילפ 
הציצמ הריאמו הלודג הרונמ ואר ,שדח 
התוא ולעהש םישנאל וארקו םימה ךותמ 
ריאהל תסנכה תיבב הודימעהו רהנה ןמ 
אל רשא שדח רוד םק םייתניב .הנושארבכ 
ףיסוהל וטילחהו הרונמה תורוק תא עדי 
התואמ .המלש היהתש ידכ ,יעיבש הנק הל 
הליהקה המעו ,הרונמה הרסייתנ ךליאו העש 
ופ ןוטלש ימיב .םיארונ םירוסיב ,השודקה 
;ןילופ למס ,ןבל רשנ הרונמב וקצי ןיל 
שמשה רהימ הירטסוא ינפל ןילופ הלפנשכ 
תשוחנ ףרוצל ארקו שיטפב רשנה תא ץפנל 
ה ,םישאר ינש לעב תשוחנ-רשנ תושעל 
םויב םג ריאמו הרונמה ינק לע שלוח 
םנכנ ןילופ הדדמשכ .רסיקה לש היסונג 
תא ץפינו םידרומל ףרטצהש םידוהיה דחא 
,תבשב הרותה תאירק תעשב ירטסואה רשנה 
ה ימי לכ הדמע רשנה תצוצק הרונמהו 
הבש הירטסואו םידרומה וכוהשכו .הדירמ 

תסנכה תיב יאבג וזרדזנ ץראב לושמל 
שכו ,םישאר ינש לעב שדח רשנ תושעל 
ואב היסורו הירטסוא ןיב המחלמה השטינ 
ןותיקהו תשוחנה רויכ תא וחקלו תולייחה 
ל תיחשמ-ילכ םהמ תושעל ידכ ,הפוקהו 
ליצה תשוחנה ףרוצ ךא .המחלמה יכרצ 
התוא ןיפצהו הרונמה תא שפנ תוריסמב 
.בר ןמז המוקמ תא עדי אל שיאש םוקמב 
ןמ בשש שטאשטוב ידילימ דחא םלוא 
תא ןיפצהש ול רפיס ףרוצהש רכזנ יבשה 
,םיסורה אבצ ידיב לופית אלש ידכ הרונמה 
רבכו .אוושל ךא ,הירחא שפחל ליחתה דימו 
שיאב לקתנ התיבה ותכלב לבא ,שאונ רמא 
ףרוצה היה אוהו די תורכו םיילגר הכנ 
תא ול הליג הלה .הרונמה תא ןיפצהש 
תחתמ התוא ואיצוה םהו האובחמ םוקמ 
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וריסה ,תסנכה-תיבל הואיבהו הפרגמב גלשל 
אלו םישארה ינש לעב רשנה תא הילעמ 
הבש הרונמהו .רחא רשנ םוש דוע ומש 

ארה םימיבכ האירקה ןחלוש לע הדמעו 
.םינוש 

ןכותב תולפקמ הרונמה לש היתואקתפרה 
הפי תושיחממו המואה לש הירוסי תא 
םימותח הרונמב .יהמ אתולגב אתניכש 
יפוליחש ,םהיתונובלעו הילעב תונויזב 
םג םלוא ,םהב םיעיבטמ ןוטלשו תוכלמ 
בינ התוגשקעו וז המוא לש התלצה יאלפ 
םימייאמ ,תצצקנו תצצרנ איה .הכותמ תוט 
.תכעמנ הניא איהו ,הפירשבו הכתהב הילע 
איהש ינפמ הז לכו .םייקו יח הבש זולה 
תובאה חוכ .תיפיטיכרא תינבתב היושע 

םהלש ןינוקיאה ויזו הב קוצי םינושארה 
תיבבש רואמה-תרונמ .ןוילכה ינפמ ורמשימ 
ה ,איה הקיתע הרונמ שטאשטובב תסנכה 
,תרתתסמ ,תדדונ איה .דימת תשדחתמ 

.הלכ הניא ךא ,תרסייתמו תלגתסמ 
היהש ,ר3 לכימ לע רמאנ הזב אצויכ 
םכח היהו םינואג םינבר ינש לש םשמשמ 

:הזה רבדכ ,םלוע תויווהב איקבו 
 "to לכימ ול קילדה תיברע תליפת רחא
ו נ י ע ול םיארוק ויהש ,לודגה וסנפ תא רב 
תוחילס ילילב ריאמ היהש ,ןתיוול לש 
ןתיוול לש וניעכ שטאשטיב לש התליפא תא 
תא ול השע ללק תשוחנ לש .לודגה םיב 
וב ויה תויחופלש לש תונולח הששו סנפה 
הוועש לש םימעפ ,ותיעצמאב עוקת רנו 
לכל רנה ןמ הלעמלו .בלח לש םימעפו 
דכו "ןשעה תא םיאיצומש םיבקנ ויתוניפ 

.(592 ימע) 
הזה סנפה תא ראתמו ןונגע גילפמ ךכו 
שדקמה ילכמ דחאכ ונל הארנ אוהש דע 
לכיהה ןמ ןברוחה ימיב םלענש ,םירקיה 

.שטאשטובב סנ ךרדב הלגתנו 

םיגהנמו ,תומש 

ןינב תא םילשהל םהילע ולביקש השולשה 
יב התנבנ שטאשטיב יצחש"ו שרדמה תיב 

םשכו .ויה םי נ ולו בזה תחפשממ "םהיד 
ךכ ,םיתמל תובצמ השעמב ויה םיאיקבש 
ןולובז .םייחל םיתב ןינבב ויה םיאיקב 
םע תופתוש ,עודיכ ,השע תישארב רפסבש 
ףא .ותרותב הזו ותרוחסב הז ,רכששי 
יפ לע ףא םתחטבה תא ומייק םינולובזה 
תיב ול תונבל ידכ ,ץירפה תדובעל וספתנש 
תיב תמלשה .רתיה םתוריסמ אלולו ,ץיק 
לוטיב םרגנ היהו תכלוהו תיחדנ שרדמה 

םמוקמ דבכנו םקלח היה לודג ךכיפל .הרות 
.שטאשטובב 

ש ,ם י דב ה -שוב ל שיאה יוניכה 
,ונקז םש לע לאירבג 'ר ארקנו ירותסמ אוה 
,"לידיי ןינייל שאד" שידיימ םוגרת אוה 
םלוא .םידב תריכמב וקוסיע היהש םושמ 
לש ותועמשמ תא םיקימעמ ויגהנמו וישעמ 
הארנש ,לאירבג ךאלמה םג ןכש .הז םש 
ויתונוכתמ המכו םידב שובל היה ,לאינדל 
רופיסב םגו לאינד רפסב םג .ןאכ תוצנצנמ 
.הרהטה למס םה ,םינבלה םידגבה ,םידבה הז 
םג ;םלענו הלגתמ ,םלענו הלגתמ אוה 
לכיהל םיבורק לאירבג 'רכ לאירבג ךאלמה 
,"אתהבשותב הימופ לאירבג חתפ" :הניגנה 
.('ט ףד ,'ל וניזאה) ןתנוי םוגרתב בותכ 
האר ימו תאזכ עמש ימ" :רחא םוקמבו 
י"ע ועסנב עיקרה ןוגינ לוק תויהב הלאכ 
,קלתסמ אוהו םידבה שובל שיאה 
דמה רצוא) "ןגנמ דומעהו ,דמוע עיקרהו 
עדוי ןנד לאירבג 'ר ףא .(ה"פ 'ע ,םישר 
שכו .ונקזמ איה השורי ונוגינש ,היה ןגנ 
,הביתה ינפל םירופיכה םויב רובעל והושקיב 
תענהב" ללפתמ אוהש ,הנעטב בריס 
הבושת ,(86 ימע) "לוקב אל לבא םייתפש 
היתפש קר"ש ,הנח תליפת תא הריכזמה 
הנענשכ לבא ."עמשיי אל הלוקו תוענ 
לטיקה תא שבלו יאבגה תרצפהל ףוסבל 
ףסומו תיברע ללפתה ,הביתה ינפל דריו 
םינוגינב ,דערבו האריבו המיאב הליענו 
דחא רמא ךכו .ןזוא םתעמש אלש םיברע 

:הרובחה ןמ 

ךכו' רמאו הדובעה תא ןזחה רמאשכ" 
ידי לע םא :יבלב ינא יתבשח /רמוא היה 
ובא ,תאצל הבורק יתמשנ םירבד תאצרה 
ןהכו ותראפתב שדקמה תיב תא וארש ונית 
"? םתמשנ האצי אל ריאה - ותדובעב לודג 

.(87 ימע) 

היהש ,ומש לאירבג אוה ףאו ,רחא ןזחו 
ול אשנו שטאשטובל אב םיסומינב רתכומ 
הרשכ השא וז .דתיהו .ינש גוויזב ,דשא 

.םימש תאריו ך"נתב האיקבו ןיסומינ תלעבו 
ינפל דריי לאירבג 'רש וצרו ליאוה םלוא 
םיכסי םא ועדי אלו םיארונ םימיב הביתה 
לדשתש ותשא םע םירבדמ וליחתה ,ךכל 
החיש .רוביצ-חילש שמשל הצרתיש ותוא 

:זעונ םימודק-רכז הבלב התלעה וז 
םתואכ ילע םתא םימוד :הרמאו הקחצ" 
הנה .ךשיא תא יתפ :ןושמש תשאל ורמאש 
"ומע ורבד םכיניעב בוטכ ,םכינפל ישיא 

.(117 ימע) 
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לוקב ךרבמ היהש שטאשטובב היה דחא ןקז 
,חנ ןב םש אוהש ,וילע ורמאו הנושמ 
ןגבש ואסכמ אוה דמוע םינש ח"כל תחאו 
ךלוהו ןידיגו תומצעו רשבו רוע שבולו ןדע 
הז םוקמל םימעפו הז םוקמל םימעפ ול 
הנש התואו .המחה שודיק תכרב ךרבל 
הדימ דועו .שטאשטובל חנ ןב םש ןמדזנ 
ןיי הליפתה רחא וקליחשכ :וב היה תחא 

.התש אל - ול ףא ונתנו תונדגמו ףורש 
ול השענ המ יתיארשמ ,יבצ 'ר רמאו" 
אלש ילע יתלביק ,התשש תמחמ חנ אבאל 
תהל ויתוש תא איבמש הקשמ םוש התשא 

.(127 ימע) "תוזב 
חנ 'ר ןקז ותואש ררבתנ ףוסבל ,םנמא 
טיב ישנאל םהל ףלחתנו ,היה םש-לעב 
הבושח וננינעל לבא ,חנ ןב םשב שטאש 
לעב הל הכזש יפיטיכרא יוניכב הרתכהה 
ררגנה תומד-ירכז לש לבושה לכו םשה 

.וירחא אליממ 

דחאל .ומש עשילא שטאשטובב אפורהו 
ודיבו אפורה אב םומ לעב שובייפ השענש 
תא שבחל ידכ האופר ינממס לש קיתרנ 
הנהו .ויבואכמ תא וילעמ לקהלו ויעצפ 
עשילאל תופתושמ תוירסומ תונוכת המכ 
קמה עשילא .שטאשטובמ עשילאלו איבנה 
רחאל וליפאו ,ביוא אבצ רש אפרמ יאר 
לבקלמ ענמנ אל וב ןומא רסוח עיבה הלהש 
שטאשטובמ עשילא ףא .ואפרלו תינש ותוא 
לש המיענב דחא םדא ול רמאשכ .ךכ גהנ 
ותבל םרגש ינפמ שנענ שובייפש ,המקנ 
הביכש ליבשב הידי ןיבמ הללוע תא ליפתש 
:ול רמאו עשילא וילע דיפקה ,היתורנ תא 
לש ושנעמ םדא ותוא לש ושנע לודג" 
ותואו ופוגב הקל שובייפ וליאש ,שובייפ 
רפרפמ ורבח תא האורש ,ותמשנב הקל םדא 
'ע) "ויתונווע תא וילע ריכזמו וירוסיב 

 292).
ינבל שאר היה ארקמבש עשילאש םשכו 

:ישטאשטובה עשילא היה ךכ ,םיאיבנ 
ואוב' תרבחל היה רבח אפורה עשילא" 
תהל םמצע םע תולובחת םישועש ,'ןובשח 
ריהמ הנעממ רתויבו ,תודימה יילחמ תואפר 

.(292 ימע) "תעדה בושיי אלב 
צמאב אל םהילוח ואפיר םהינש :דועו 
חוכב הז :עבטה ךרדב אלא ,םייגמ םיע 
קיתרנב הזו ,ןדריה ימ לש יעבטה אפרמה 
יזחגב רעג הז .םיעצפ שוביחבו וינממס 

רעג הזו ,יופיר רכש תחקל ץרש לע ורענ 

עגפו שובייפ לש ודיאל חמשש דחא םדאב 
.הלוח לכ אפרל אפורה לש ותבוח רהוטב 

 *

ידי לע ,עודיכ ,התנבנ שטאשטוב תליהק 
רחא ופרטצנ םהילאו זנכשאמ ואבש םידוהי 

- ויה םהיניב םינושו םיבר ךכ 
םיאבש ,שינקיק תיב תחפשמ ישנא" 
דיעמ םמש ןכש ,איבנה הנוי לש וערזמ! 
,אוה ןויקיק ןושלמ שינקיק ןכש ,םהילע 
וליצהל הנויל םיקולא הנימש ןויקיקה אוה 
שממ דוע שי םא עדוי יניא .שמשה םוחמ 

םייחה תיבב ,םייחה ןיב שינקיק תיב תחפ 
.(610 ימע) "םהמ המכ םירובק גרבמלב 

רוק ונא םיגדהו ותליפת ,איבנה הנוי לע 
.הז רפסב רחא םוקמב םג םיא 

 *

לי ורפח אפירטסה ירוחאמש תחא הנוכשב 
וכשה ינבש יפלו .םימ אלמ רוב ואצמו םיד 
,קוחרמ םהימימ איבהל םיצלאנ ויה הנ 
ןאכמש ,הלודג החמש וחמש ,קושה ראבמ 
םלוא .בורקמ םהימימ םיבאוש ויהי ךליאו 
הלצא ליגר היה תומולחה לעבש ,תחא הנקז 
תסנ םירבד הל דיגמ היהו הלילו הליל לכב 
וגהנתהו האובנ ןיעמ םהב ואר םיברש ,םיר 
:הז םימ-רוב לע םג הרבד הרמא ,היפ לע 

האב ,םימה לע םיחמש לכה ויהש רחאל" 
הלגתנ :הרמאו רובה יפ לע הדמעו הנקזה 
ורובמ םה לוגלג וללה םימהש םולחב יל 
לע וסוח ןכל ,םידשה ךלמ יאדמשא לש 

.(277 ימע) "םהמ ותשת לאו םכיתושפנ 
צה תא םיוורמו םיננוצ ויה םימהש יפלו 
םלוא ,םהמ תותשל םיאב םישנא ויה ,האמ 
הש ינפמ םהמ תונהילמ וענמנש הלאכ ויה 
היה ךכ ןיבו ךכ ןיב .הנקזה ירבדב ונימא 
,המודקה הנומאה ןמיסב יורש הז םימ-רוב 
.דחאכ םיענמנהו םיתושה יניעמ השמ אלש 

 *

ןח אוצמל הצר הגרובדנ ריעמ דחא ידוהי 
מה ירשל הצע ןתנו הניווב תוכלמה יניעב 
ינב םיקילדמש ,תורנה לע סמ ליטהל הניד 
םיבוט םימי ילילבו תותבש ילילב לארשי 
יזג הרזג תוכלמהו .ןיאושינ לילבו הכונחבו 
הזירכה ךכ םשל .דבלב םידוהיה לע וז הר 
ויה הז סמ תובגל ידכ .תורנה סמ תריכח לע 
,המיא-יליטמ םישנא םהל םירכוש םירכוחה 
םיקדובו תורנב שומישה לע םיחקפמ ויהש 
חקפמהו .רוסיאב וא רתיהב םה םיקלוד םא 
בוט-מויב וא תבש לילב סנכנ היה םייאמה 
יואו ,קדובו תיב לכל ןיאושינ תחמשב וא 
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תואקתפ ואצמנ אל תורנה דצבש ימל ול 
תא ראתמ ןונגע .םמה םולשת לע תודיעמה 
ןושלב ןתמיאה שובייפ לש הקידבה יתועיב 

:רתויב תיפיטיכרא 

סנכנ ןיאושינ תודועסבו הכונח לילב" 
םימי ילילבו תותבש ילילבו ,ידיחי שובייפ 
ינשכ םייוג י נ ש ול םיוולתמ םיבוט 
אל ול םיוולתמש ,לידבהל םיכאלמ 
רסוחמ קולד רנ אצמ .תבשב לארשימ םד 
םיבכמ םהו ובכ :םייוגל רמוא ןיסכומ קתפ 
רוסיאה לע רתיהה ןמ םתעדמ םיפיסומו 
יכומ יקתפ םהל שיש תורנה תא ףא םיבכמו 

.(281 ימע) רכו "ןיס 

לש ורואית תא ליבקהל רתוימש טעמכ 
אתכסמב הדוהי 'רב יסוי 'ר רמאש המל ןונגע 
ול ןיוולמ תרש יכאלמ ינש" :ט"יק תבש 
דחא ,ותיבל תסנכה תיבמ תבש ברעב םדאל 
קולד רנ אצמו ותיבל אבשכו .ער דחאו בוט 
בוטה ךאלמ ,תעצומ ותטימו ךורע ןחלושו 
"ךכ תרחא תבשל אהתש ןוצר יהי :רמוא 

.יוכו 

ורואית לע העורז הרירמו הקד הינוריא 
רחא םוקממ ילידיא ןונגס לטנש ,ןונגע לש 
שמב העווז תנומת רויצ םשל וב שמתשהו 
ילילב תונחלושל תובוסמה ,םידוהי תוחפ 
ךאלמ ןיא הז רואיתב ירהש .דעומו תבש 
שובייפ לש ויוולמ ינש אלא ,ער ךאלמו בוט 
עב םיקפתסמ םה ןיאו .םה םירזכאו םיער 
אלא ,הללק לש וא הכרב לש ןמא תיינ 
םהיתבו םהיניע םיכישחמ ,תורנה תא םיבכמ 
לאל םתחמש תא םיתיבשמו לארשי לש 
יתבש דועב ןכש ,ךדכדמ תומיע והז .רת 
הוולש לש הריווא תשגרומ שרדמב רוא 
סה ,הניכש-קוליס ןאכ שי ,הריאמ הנומאו 
תינבתה ,םרב .תויוכלמ דובעישו םינפ רת 
,דחא ינומדק בצחממ הבצחנ רואיתה לש 

.ןאכ וננינע רקיע איהו 

לע רופיסה ךשמהב הנינשה השיערמ המו 
:באב העשתב עריאש המ 

תיבב םירוחב לש הנטק תכ הל הבשי" 
שרדמבו ןיקזינה קרפב וארקו ןשיה שרדמה 
יאבש תורצה תא םינומ וליחתה .הכיא 
.ונצראמ ונילגו םילשורי הברחש םוימ ונילע 
וירבחש םהמ דחא האר .םשפנ םהילע המגע 

הבוט קיזחנו ואוב :רמאו חתפ ,םיבצע 
הזכש דעומ ונילע ארקש ,עשרה סוטיטל 
אל אריתהל ונל ןיאו תורנב וב ןיטעממש 
ימע) "...ןלזגה שובייפמ אלו תורנה סממ 

 283).
הווהה לש לרוגה לע רמ לותיה ןאכ ףא 

,ונממ האציש ,ינומדק עשרב שומיש ךות 
.הלודג הבוט ,לוכיבכ 

 *

רואיתב רתויב תטלוב תיפיטיכראה הקיזה 
טיבב וכלמש םינושארה םינברה תלשלש 
בקעי 'ר ונב ךלמ דאמ השמ 'ר ירחא .שטאש 

רשא ,והילא 
בשי בוטל רוכז והילא ותלימ תעשב" 
ופיסוהש ,והילא ומש ןאכמ :והילא אסיכ לע 

.(301 ימע) "בקעי ומש לע 
ןיאש עודיו .םהרבא 'ר יבר לבקתנ וירחא 
אוהש ימל אלא ןיש"יד ינשב םדאל םיארוק 
 Ton הלבקה תמכחב איקבו םישעמ לעבו

:ףיסומ ןונגעו .הבישיב בשויו 
ןינעב ףרשנש ,ונריעבש ןשיה סקנפב" 
בורקו ,םהרבא אוה םרבא םותח ואצמ ,ער 
1 םרבא םתח ריאהו .הז וניבר אוהש יא^ל 
,וניבא םהרבא םש לע ארקנ םתסה ןמ ירהו 
ארקיי אלו' אוה ךורב שודקה ול רמאש 
ימע) '"םהרבא ךמש היהו םדבא ךמש דוע 

 302).
דעו ןילופב תיששה האמב דסונ ,עודיכ 
תידוהי הלשממ ןיעכ היהש ,תוצרא עברא 
ימוחתב ןוטלשו חוכ ול ויהש ,תימונוטבא 
לע חקפמ היה אוה .םימיוסמ םיימינפ םייח 
תוליהקה יקסע לעו ידוהיה רוביצה יכרצ 
תולבקתמ ויהש ,תובושח תונקת ןקתמו 
וב םג האור ןונגע .תוכלמ יקוחכ םעה לע 

:ונושל וזו ,ןירדהנס ןיעמ 
ןוצרב םהילע ולביק םישודק םע לארשי" 
ראה דעו יגיהנמו יפולא םהילע ורזגש לכ 
תכשלבש ןירדהנסב ויהש תוצ 

.(308 ימע) "תיזגה 
 *

,ןבומכ ,יוצמ אוה ףא ם ש ה שודיק ןינע 
דבכ היה ובל ןזחה לאירבג 'ר .הז רפסב 
ןתוא לטלטמ היה ישוקבו תודבכ ויה וילגרו 
ברע .הביתה ינפל רובעל לוכי היה אלו 
.הליפתה תיבל וינב והואיבה הנשה-שאר 
רחאלו הביתה ינפל דרי שפנ תוריסמב 
ימו דהב הלעי ימ" קוספל עיגהו ללפתהש 
.תמו וילגר וטטומתנ ,"ושדק םוקמב םוקי 
תא הלעמ הנשה שארד הליפתה תעשב ותומ 
אצנגממ ןומגהה ול ץציקש ןונמא בר רכז 
תיבב רמא הז בצמבו וילגרו וידי יקרפ תא 
לש ותשא ."ףקות הנתנו" טויפה תא תסנכה 

:תרפסמ שודקה ןקזה 
תיבב שודקה ישיא לצא יתרקיבשכ" 
יתיוויש ימי לכ ,שודקה ישיא יל רמא ,אלכה 
םימש םש םישדקמש םיקידצה םתוא ידגנל 
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תא יל תונקל יתכלהש םויה ותוא ,םתתימב 
דומעל לוכי יתייה אל הלועה תרות רפסה 
.םשה ינפל הלוע ימצע בירקהל דומיח בורמ 
בר וילע הלגנ םוי ותואש ,יל רמוא יבל 

.(106 ימע) "ןונמא 

תומולח 

בגכ ,שטאשטוב ישנא לש םהיתומולח םג 
םייפיטיכרא םהילמסו םתרוצ ,םישנכ םיר 

:םה תומולח יגוס השולש .םה 
וחינ וא בלה ירוהרהמ םהש תומולח (א 
לש ומא התארש םיערה תומולחה ןוגכ ,םיש 
."הצירפ תומדב הדיש ידיב ינב לפנש" ,ןד 
שה תואיצמ השיחכמש ,שטאשטוב םנמא 
ולח ירופיס לע וז הבולעב הב הרעג ,םיד 
הניב םלוא םיתיעבמה היתונויזחו היתומ 

םגש העדי הניבל 

השעמ ןוגכ ,תוחורו םידש ורכזנ ארמגב" 
ויהש תוחור יתשב השעמ ןוגכו אדיש ןתנוי 
ןמז אוה הנוש אלא ,תורבקה תיבב תורפסמ 
םישודק םיארומאו םיאנת וב ויהש ,ארמגה 
ימע) םידשב חוכ םדגנכ ןתינו םיכאלמכ 

 472).
ןכש .אוושל ,דתיה וז היצאזילאנויצאר ךא 
,ומלח ףא ומלח הישנו שטאשטוב ישנא 
ובא לש םהיתומולח ןיעמ ויה םהיתומולחו 
היה םנכותש יפ לע ףא ,םינושארה םהית 
לש תיללכה וא תיטרפה תואיצמב ןגועמ 
,ףסוי ומלח רבכ הלאכ תומולח .םהימי 
חאו םיארומאו םיאנת ,רצאנדכובנ ,הערפ 

.םיר 

ותונכל רשפאש ,רחא גוסמ םולח שיו (ב 
מה םולח ,ונייהד ,הרות לש המולח 
ויה ץיק,דבש ,םיקוספ שרפמו תוישוק בשיי 
הלאכ םייוליגו תומולח ףא .םיקיעמו םימותס 
םהמ המכש ,םינושאר לצא עפשב םייוצמ 

."םולח תליאש" ידי לע םתוא ונימזה ףא 
לש ויתומולח" םולש םושרג לש רפסב 
דציכ רפוסמ "יזנכשא יכדרמ 'ר יאתבשה 

"רהוז"ה ירמאמ םולחב "דיגמה" ול שריפ 
רפסמ ונרפסבו .םירחא לוחו שדוק ינינעו 

:תומולחה דחא לע םחורי 'ר 

דחא לש וירבדב יתישקתנ תחא םעפ" 
יפו םולחב ילצא אבו זנכשאבש וניתוברמ 

.(315 ימע) "וירבד תא יל שר 
רבחמ לעמ דשח רסוה םולחה תועצמאב 
וליאכ ,תונימ ץמשב והודשחש קידצ דחא 
דשחה לש ונינעו .יבצ יתבש ירחא ובל הטנ 
העשת לע םירבד ורפסב ואצמ אלש ,ךכב 
,תכה תעפשהב השרפתנ וז הטמשה ;באב 

:התשמ םויל םילשורי לש הלבא םוי וכפהש 
'ר לצא רבחמה ברה אב דחא הליל" 
אש רשפא ,ול רמאו םולחב שוניב 
אצומ התא ןיא המ ינפמ תעדל שקבמ הת 
רמוא ןכב .באב העשת לש םירבד ירפסב 
לע בותכל הצונה תא יתלטנש תע לכב .ךל 
דע הרוחש הרמ ילע הלפנ באב העשת 
ףאו ידי וקתתשנ .ןוגיה םלועב יתאצמנש 
אלו ןושיל ימצע יתחנה .קספ דילומה ןויער 
תעדל עגרל עגרמ יניע תא יתחקפ ,יתנשי 
,תומל ישפנ תא יתלאש .ינא תמ אל םא 
ילע ומחיר .הלאכש םייחמ תוומה בוט יכ 
ךפהנ .המחנ יקוספ ינואירקהו םימשה ןמ 
לכש דע הוודחו הצידל ירעצו החמשל ינוגי 

םלועה ןמ יתאציו החמשה םצועמ ישפנ הת 
.רמה םויה לע רפסב בותכל יתקפסה אלו 
ימע) "באב העשת ינינע רסח ירפס ןכ לע 

 157).
אלש התיה "םיקידצ יוליג" לש האצותה 
שוגיב 'רש אלא ,דשחה לטבש דבלב וז 
העשת לע קרפ רביח ,וינוקז ןב לש ועויסב 
לש "םימיה תדמח" רפסה לע ופיסוהו באב 

.רטפנה רבחמה 

ומולחב ןתנש םדא ןוגכ ,יטרפ םולח (ג 
.השאל התוא אשיש הלותבל ותנומא תא 
היהש ,השמ 'ר ינפל אבוה הזכ רומח הרקמ 

:"םישודק תעד" לעב לש ודימלת 
אשיל דמעש דחא םדאב השעמ היהש" 
,ול םלח הלילב .ול תנגוהה הרשכ ,רשא 
:ול הרמא ,םלועב .דתיה אל רבכש ,ומאש 
ןיא ,וז .דשא אשיל הצור התאש יתעמש 
ןיא םא :ומאל הל רמא .הנמיה החונ יתעד 
תא ןיא םאו ,התוא אשא אל ,הצור תא 
הזוזמל ודי טישוה .ךל עבשא - יל תנמאמ 
:רמאו ודי בישה דימ לבא .הב עבשיהל 
ףכיתו ידי יתלטנ אל ןיידעש ,עבשא אל 

.(648 ימע) "ותנשמ ץיקה 
'ר היה "םולחב עבשנ" לש וז היגוסב 
וא העובש העובשה םא עירכהל דירצ השמ 
ןונגע ןיא .שממ העובשכ הפי החוכ ןיאש 

.הערכהה תרוצ לע ונל עידומ 
מה ,לאירבג 'ר ןזחל עריא המוד השעמ 
ןישוריא לטיבש ,"שודקה ינקז" רפסב' הנוכ 

:שנענו 

םדא החדי לא םלועל :רודה ימכח ורמא" 
שבש ,םיאנת םדא ריזחי לאו ונב תפוח תא 
הנשל ונב תפוח תא שודקה ינקז החדש ליב 
ריזחהש ליבשבו ,הברה םינש התחדנ תחא 
.ותב תפוחב האר אל םיאנתה תא ןתוחמה 
.דחא שרפ אב התפוחל הוכילוהשכ ,םירפסמ 
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דריו ובלב התבהא הסנכנו שרפה התוא האר 
יניעל המע חרבו התוא ףטחו סוסה לעמ 

.(104 ימע) "ריעה לכ 
ביטומה דה עמשנ הלא םירופיסבש ,רורב 
,"רובהו הדלוחה" ןוגכ ,ידוהיה יווהב חוורה 
הריבעה הרומח תיממעה הנומאה יפל ןכש 

.השק השנועו םינומא תרפה לש 
 *

"תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת" הרמימה 
,ץק תעל היחדכ אל שטאשטובב תמשגתמ 
ןכש .רתלאל םויקכ אלא ,והילא אוביש דע 
שרדמה תיבל ומצעבו ודובכב אב חישמ 

:תופסותב תוישוק המכ בשייו ריעבש 
ונריעל חישמ אב תחא םעפ השעמ" 
אצמ .ןשיה שרדמה תיבל סנכנ .איסכתיאב 
םוקמ היה אל .אלוממו אלמ שרדמה תיב תא 
ורט ויהש ךותמ הרות ידמולל יונפ 
ונתנ אלו חרואב וחיגשה אל םדומלתב םיד 
םהמ דחא לצא חישמ ברקתנ .םולש ול 
אלפה :ול רמא .ינא חישמ :וינזאב ול שחלו 
ול וניפיצ אלו חישמל וניכיח אל .אלפו 
העשב !חישמ ,אבה ךורב .ול אב אוה ירהו 
הש דחא םוקמב דמוע ינא הנה ,תאב הבוט 
,יבר ,ךממ השקבב ,וקיתב ארמגה החינ 
.ול שריפו חישמ דמע .רבדה תא יל שרפ 
ול רמאו ןדמלה לש ובל לע רבדה לבקתנ 
ץורית ךצורית ,חישמ ,ךחוכ רשיי :חישמל 

.(668 ימע) "תמא 
הרותה דומיל ובש ,ןשיה שרדמה תיב 
ריתמה ,הלועמ ןדמלבכ חישמב וגהנ ,רקיע 
וחכשו םהיתוישוק תא וינפל ועיצהו ,.תוקפס 
םלואו .אב הלואג םשל חישמש ,ירמגל 
םש םגש ,בוקטרושט ידיסח לש זיולקב 
,םירפס ראשב ונייעו ארמג ודמלו ובשי 
לכ ודער" ,אב חישמש םהמ דחאל שחלנשכ 
סוכל והונימזה ."דיסחה ותוא לש ויתומצע 
םהל רמא ףא ,םידוקירב ומע ואציו הקשמ 

.תולגתהל ותעש העיגה אל ןיידעש 
וניא ,ןפוד- אצויכ הארנה ,הז השעמ ףא 
יכדרמ 'ר יאתבשה לש ויתומולח" רפסב .ןכ 
רבא 'ר ירבד םולש םושרג איבמ "יזנכשא 
וזב םירבד ,יכדרמ 'ר לש וברו ורומ ,םה 

:ןושלה 
הכזא חישמה תאיב ןמזבש ,רובס ינא" 
זאו ,יתיבב ימע ילודגמ המכ םע אובי אוהש 
ימע) "םהינפ תא ליבקהל יתיבל ואובי םלוכ 

.(ח"ל 'מ 
לש יטרפה ותיבל אובל לוכי חישמ םא 
תיבל אובל ול רשפאש רמוחו לק ,דחא בר 

...תוישוק ץרתל שרדמה 

.דרות יעושעש 

ודגהו םינטקה ךוניח לע הדקש שטאשטוב 
לש תוקוניתו .תדהו הרותה יכרב לע םיל 
רחאו ,הנשמ ,ארקמ הליחת ודמל ןבר תיב 
,הבורמ הדימב ם"במרו םיקסופו דומלת ךכ 
םיאיקב םימכח ידימלת ךכ רחא ואצי םהמש 
לא ךכיפל .רודה יניע תא וריאהש ,םיפירחו 
הקפואמ םלועמ ואצי אל םידליהש ,המתת 
םהיקחשמו םהיעושעש וליפאו ,הרות לש 
דה תכרעממ םלוכ םיבואש ויה םהירודיבו 
ויהש שרדמבו ארקמבש םיאשונהו תויומ 
את .םידליה ןיב םיברעתמו היחתל םימק 

:עמשו 

שו םהרבא השעמב םיקחשמ ויה ןאכ" 
לו הרש תא רשבל ואבש ,םיכאלמה תשול 
ןאכ ;םודס תא ךופהלו םהרבא תא תואפר 
םחליהל אבש ,קלמע תמחלמב םיקחשמ ויה 
יפלכ וידיו ןבא לע השמ ול בשוי .לארשי םע 
לארשיו וידי תא םיכמות רוחו ןרהאו הלעמ 
קלמע לש וירוביג ישאר ןיכתחמו ןיחצונ 
םיקחשמ ויה ןאכ .םיחישו םינק ישארכ 
בדמ םירטושהשכ ,המחלמ חושמ השעמב 
ךלי בבלה ךרו אריה :רומאל םעה לא םיר 
לכ ויחא בבל תא םמי אלו ותיבל בושיו 
ב םתדוסי םלוכ םינינעה לכ ובב 
תוקוניתה ועיגה אל ןיידעו ,שרדמבו ארקמ 
בור רבכו שרדמל רמול ךירצ ןיאו ארקמל 
ימע) "ויה םישרדמו תוארקמ יפל םהישעמ 

 443).
 *

לש היתועורז ךותמ חקלנ ,ן ד םותיה רענה 
אלמל ידכ ,אבצב תורישל הללמואה ומא 
;הליהקה לע הלטוהש תושפנה תסכימ תא 
וילע ורבע ובש קוחר םוקמל חלתשנ אוה 
שכ ,םינש רחאל .לייחכ תובר תואקתפרה 
וחכש רבכ ,ומאל םיבתכמ בותכל השרוה 
אוצמל ולכי אלו השעמה לכ תאו ומש תא 
אלו םיבתכמה םיכייש הילאש הנמלאה תא 
הליהקה יסנרפ וסנכתנשכ .םבתכ ימ ועדי 
בתוכהש וארו םיבתכמה ךירכת תא וחתפ 
:ורבחל דחא רמא ,םירבעה ירענמ ןד אוה 
ובישה ?רבד רמול ותלעמ עדוי אמש" 
,עדוי ותלעמ ןיאו ינא עדוי המ :ול רמאו 
יבש ,וניבא בקעי לש ותכרבל םיכירצ אלא 
לע ל"ז וניתובר ושרדש ומכ .ןד תא ךר 
,ןושמש הז - 'ךרד ילע שחנ ןד יהי' קוספה 
ומעה ןיב דמוע אוהש ,וניבא בקעי הפצש 
,חוכ ה"בקה ול ןתיש וילע ללפתהו םיד 
ףא .ינקזחו ינדקפו ינרכז ,יקולא 'ה :רמאו 
זחו ינדקפו ינרכז ,יקולא 'ה :רמוא ינא ןאכ 
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.(462 ימע) "הנמלאה תא אצמנש ינק 
ונממש ,ןד טבש תא םהל ריכזה ןד רענה 
.םיתשילפה םע םחלנש ,רוביגה ןושמש אצי 
םילייח ןיבל עלקנ ,ירבעה רענה ,ןד םג 
דבלב אוה אלו .םיתשילפל םימודה ,םירז 
ומא תא אוצמל ידכ ,םימש ימחרל קוקז 
ישאר ,םה ףא אלא ,ויבתכמ תא הל רוסמלו 
רש תדוקפ םהילע הרבג ןכש ,הליהקה 
תא אוצמל אבצה ידי לע הווטצנש ,ראודה 
מש תליפתו .המ יהיו יהמ הנוכנה תבותכה 
הבש וז הרצל םג המיאתמ םהל תיארנ ןוש 

.םינותנ םה 

ידיב התיבה ותבישב ןנד ןד לפנשכו 
התזוחא רפכב ותוא התתיפש ,תחא הצירפ 
הל תונעיהל תוירזכאבו ךר הפב ,המרעב 
לע דמשו הרובגב הלה דמע ,המע בכשלו 

:בתוכ ןונגעו .ותרהט 
בדה ךותמ הארנו רכינש ףיסומ ינירה" 
לשכנ אלו ותמותבו ותקדצב דמעש .םיר 
לע ורבע תוערו תובר תורצ .הריבע רבדב 
דמע אוהו תילרעה התוא לש הידימ ושאר 
ףסוי תוכזב ,הייותיפל התפתנ אלו ןלוכב 
םב ודמעש ,םימימתל שאר אוהש ,קידצה 

.(486 ימע) "הרז .דשא לש הייותיפ ינ 

ויהו תווצמב םירדהמ ויה שטאשטוב ינב 

,תוכוסה גחל האנ גורתא אוצמל םיקדקדמ 
םשל .רדהבש רדה ,רחבומבש רחבומ היהיש 
לכ ולכשכ ,םעפו ,םיקחרמל םיעסונ ויה ךכ 
ןורחא גורתא דעב בר ףסכ ומליש םיגורתאה 
יפמ ןונגע בתוכ וילעו ,ארפושד ארפושמ 

:הרובחה ןמ דחא 
יתייה תואמזוגה ןמ ששוח ינאש ילוליא" 
הליכאהש ןליאה ותואמ אוה הז גורתא רמוא 
יכ .דשאה ארתו' וב בותכש ,םדא תא הוח 
םיניעל אוה הוואת יכו לכאמל ץעה בוט 

."'ליכשהל ץעה דמחנו 
תא תואסריגה לכמ ול רחב הגלפהה לעב 

היה םדאל הוח הנתנש ירפה היפלש ,וז 
היה הזש בושחל לבוקמש יפ לע ףא ,גורתא 
הנתנ םיבנע וא םינאתש םירמוא שיו חופת 
מיתש ,םיטיח הלא ויה ריאמ 'ר יפלו ,םדאל 
ונניגעל ,םוקמ לכמ .ןונבלה יזראכ ולעו ור 
םלשומו רדוהמ גורתאש ,השוחתה הבושח 
דקה ץעב אלא ורוקמ ןיא המיגפ לכ אללו 
בו ודובכב אוה דורב שודקה ולתשש ,ינומ 
קנוי אוה ןכש ,ירקמ יומיד הז ןיא .ומצע 
ומה שפנה תיתשתבש רדההו יפויה יכרעמ 

.תיתשר 

 *

התיה תגהונ .היגהנמכ הדיפקה שטאשטוב 
תא ודסיש וניתובא תובאו וניתובא גהנמב 

בורמ ויהש ,סונירה תנידממ ואבש" ,ריעה 
ויה םאש ,תודיסחבו האריב ,הרותב תוצ 
בתשמ ויה םיארומאהו םיאנתה לש םרודב 
םהב היהש ,םיגהנמ ויה לבא ."םהב םיח 
.באב רשע השימחב גהנמה תגכ ,דחוימ ןוג 

:שטאשטובב םוי ותוא ןונגע ראתמ ךכו 

התמד באב רשע השימח םויה ותוא" 

,הז לע המתת לאו .החמש תיבל שטאשטיב 
,םילשורי לש הלבאמ הקרפתנש דבלמ ירהש 
ריעב הפוחשכו ,תופוח המכ הדימעה ירה 
וחו לק םירבדה ירהו ריעב החמש 
אלו םייק היה שדקמה תיבש ןמזב המ :רמ 
/ה תארי השאב אלא ןוממב וניע םדא ןתנ 
הלודג החמש ,הלעב לש ותליהת איהש 
ונינשש ומכ םויה ותואב התיה 

םיבוט םימי ויה אל :תינעת תכסמ ףוסב 
ופיכה םויכו באב רשע השימחכ לארשיל 
תולוחו תואצוי לארשי תונב ןהבש ,םיר 
תחא לע הזה ןמזב - 'וכו םימרכב 
תא איצומש ימל איה החמש המכו המכ 

.(565-566 ימע) "ותב 
החפשמ התנכתנש יוניכב םג שי ןינע 
יאנג לש יוניכ הרואכלש ,לארשיב תחא 
לע דמוע התא ןיאו .רבדה ןכ אלו ,אוה 
קיתעה ונכת עדוי התא ןכ םא אלא וחבש 
הליחת ההות דבלב ארוקה אלו .וב קוציה 
רבחמה ףא אלא ,הז יוניכ לש ויפא לע 

:וירבדכ ,ךכ לע ההת ומצע 

םוש לע וארקנש ,רובס יתייה הנושארב" 
םוש לע ,עדרפצל המוד םהינפ רתסלקש 
םוש לע ,םיעדרפצב םירקרקמו םה םינלוקש 
ןיב עדרפצ לש עוטרקל המוד םכוליהש 
:יל רמאו םהמ דחא יל לפטנ .םימה יעצב 
ובאש םושמ אלא םיעדרפצ ונא םיארקנ אל 
ויה המיענ ילעבו ויה םילודג םינזח ונית 
מ ,םנורגמ הביתה תא דבכל ויה םיליגרו 
ימו םיבוט םימיו תותבשב ימו לוחה תומיב 
,ףסומב ימו תירחשב ימ ,םיארונ םימיב 
דיוד םייסש העשבש ,טוקליב וניצמש ןינעכ 
רמא .וילע ותעד החז םיליהת רפס ךלמה 
שי םולכ ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל 
הנמדזנ .ינומכ הריש רמאש םלועב רבד 
חוזת לא :ול הרמא .תחא עדרפצ ול 
"ךממ רתוי הריש תרמוא ינאש ,ךילע ךתעד 

.(589 ימע) 
מש ,דובכ-ראות אוה הז יוניכש ,אצמנ 
החצנתהש ,תינומדקה עדרפצב ץוענ ורוק 
הדימה תא וב הלטיבו לארשי ךלמ דיוד םע 
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.תעדה-תוחיחז לש הנוגמה 
פראק לשיפ .םיגדה לא םיעדרפצה ןמו 
םיגדל ול .דתיה תדחוימ השלוחו היה ןרגרג 
םעפ ול ןמדזנשכו .גונעת םתליכאש ,םילודג 
ודימ הנק ,אפירטסה ןמ ותרמכמב אבש גייד 
שאל חילש ידיב וחלשו ,םימה ידבכנמ ,גד 
הז גד .ונממ םימעטמ ול תושעל רהמתש ות 
תא ראתמ ןונגעו ארפושד ארפושמ היה 

:ולש ןיסחויה תלשלש 
ישקה םיגדה ןמ ויתובא תובאו ויתובא" 
דע תכשמנ םסוחיי תלשלשש ,ויה םיאש 
ךותמו ,הגדה יעמב הנוי םע ויהש םיגדל 
יעמב הנוי לש ותליהתב םשפנ הקבדש 
דוקפב גדה ואיקהש דע וירחא וכלה הגדה 
הנל ועיגה ריאהו .ה"בקה לש ות 
לש ומוקממ םיקוחר םה אולהו ,ונלש תור 
רהנל ואבו םיה ןמ ואצי י הנוי 
עפ ,רהנל רהנמ םיקותמה םימב ולגלגתנו 
תורהנל ץק ןיא .סנואמ םימעפו ןוצרמ םימ 
ןיאו םהב וחשש םימל ףוס ןיאו וצחש 
םשפנ לע ורבעש םינודיזה םימל רועיש 
וא ועלבש תורומכמלו תותשרל לובג ןיאו 
'-ונלש םימל םתצקמ תצקמ עיגה ףוסל .םת 

.(610 ימע) 
טובב אפירטס רהנה יגדש ,ונדמל אה 
יכאל ורשכוהש ,םה םיסחוימ םיגד שטאש 
םהב םימותחש ,םהיתודלות תוכזב םג הל 
ושחרתהו םיגיידה תופידרו םידודנ ירוסי 

ינב ומכ ריעל סנ ךרדב ועיגהו םיסנ םהל 
םיגדהו םיגד לזמב איה שטאשטוב .ריעה 
הזל הז וארבנ םהינש .שטאשטוב לזמב םה 

.תישארבמ 

רגו ונובאת לדוג תא ונל שיחמהל ידכ 
:ךכ וילע רמאנ ,לשיפ 'ר ותוא לש ותונדג 
תדועסב לכוא לשיפ 'ר היהש המ" 
לכל םידוהי ןינמל היה קיפסמ א ק די ח 'ר 
םוי ברעב לכוא היהש המו ,הלוכ תבשה 
שולשל םדא לכל קיפסמ היה םירופיכה 

^(602 ימע) "םילגר 
בייחש ,רמא אקדיח 'רש"הכב אוה ץקועה 
אלו ,תודועס עברא תבשב לוכאל םדא 
ןמ היה לשיפ 'רו .תלבוקמה העדכ ,שולש 
לש ומעטל לזאו ,הליכא ינינעב םיקדקדמה 

.אקדיח 'ר 

תואירטמיג 

תעשב וא הרותל היילע תעשב תובדנתהה 
ןיא .תואירטמיג לע תססובמ ,תרחא רשוכ 
עבוק אלא ,םתס בדנמו םוכס ול הדוב םדא 
תולולכה תויתואה ךרע יפל םוכסה תא 

בו םישעמב וא ,םדק ימימ םישודק תומשב 
.הבדנה וא רדנה דעונ םנעמלש ,תורטמ 
:ההובג הגרדמל רופיסב הלעומ הזה גהנמה 
,תחא הטורפ תווש תוטורפ האמש ,םויה" 
,תוטורפ ו"כ וא תוטורפ י"ח בדנתמ םדא 
אירטמיג יפל ,רתוי וא היווה םש ןינמכ 
תועמה ויהש ,רבעשל .ותעד לע התלעש 
סמכ תוטורפ תיב דוי ןיבדנתמ ויה ,תורקי 
ןיבדנתמ ויה םיינעהו ,לארשי יטבש רפ 
יתש וא תובא השולש דגנכ תוטורפ למיג 

.(435 ימע) "תוחולה ינש דגנכ תוטורפ 
יפל םיעבקנ דבלב תובדנו םירדנ אלו 
דחאו ,םירפס תומש ףא אלא ,תואירטמיג 
רביח ,ארק שריה יבצ 'ר שטאשטוב ינברמ 
הז םעטמ ,"םיעושעש עטנ" םשב רפס 
,בקעי ויבא םשו ,שריה יבצ ומש ןובשחש" 
- םינש עבראו םיעבש םייח ימי ינשו 

.(441 ימע) "םיעושעש עטנ אירטמיגב 

ריעה ןברוח 

ושפ ללכמ אצוי שטאשטוב לש הנברוח ףא 
לוגלג ןאכ שי .הברחנש תחא ריע לש הט 
רזובנ .ןודחא ןברוחב ןושאר ןברוח לש 
רלטיהו ל"ימחו סוטיטו רצאנדכובנו ןדא 
,דחא ינומדק שחנל םה םישאר - ש"מי 
רוח םתומכשו .המואה לש החתפל ץבורה 
.בקעי ערז לע הדמשה תמיזמ דימת םיש 
םינתשמ םניא םהלש סרההו חצרה תכאלמ 
יתבו שדקמה ילכ תא םיזזוב .תורודה לכב 
םיאמטמ ,הרות לש הרוא םיבכמ ,תסנכה 
םיחבוטו םיערופ ,שדוק לכ םיללחמו םירוהט 
.שרושה ןמ לארשי תא רוקעל םישקבמו 
וריב םהילא תרבוע יאדמשא לש וז תונמוא 

,רלטיהל םש אורקל ןונגע שקיבשכו .הש 
רחא יאנג-םש אצמ אל ,ריעה תא בירחהש 
בש ם מ ו ש מ ה ץ ו ק י ש ה אלא ,ול יוארה 
יוניכ רפסב רזוח תובר םימעפ .לאינד רפס 
לש הנברוח רואית הזו .הז ינומדק ןולק 

:ריעה 

ץוקישה הלעשכ .השעמה היה ןכו" 
ויחולש וסנכנ םלועה תא לבחל ם מ ו ש מ ה 

וניחא לע ודקפ ,ונריעל םירוראה םיאמטה 
רובה םהל ורכש רחאל .רוב םהל תורכל 
רובל םייח םהמ שיא תואמ שמח וכילשה 
וניחא םידוהיה לכ ראשו ,םייח וב ורבקנו 
וסניכ ,םייחב וראשנש שטאשטיב ישנא 
לש רדגב הופיקהש רכיכל םירוראה םיאמטה 
שא םהב ותיצהו ןיזנב םהילע וכפשו לזרב 

.(206 ימע) "הבהל שאב םלוכ ולעו 
הלבקה ומצע ןונגע ץביש ךכל ףכיתו 
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:עמשו את ;םיירגוסב תירוטסיה 
ויש ,בירחנס תא איבנה היעשי הארשכ" 
:רמאו וילע אבנתנ ,לארשיב םוחלל אצ 
הבהלל םשודקו שאל לארשי רוא היהו 
שודקה .'וגו ורימשו ותיש הלכאו הרעבו 
שא היהי ,לארשי לש םרוא אוהש ,אוה ךורב 
לש ורימשו ותיש הלכאו הרעבו ,בירחנסל 
רימשל וצרא םשש ,בירחנס אוה - לארשי 
לארשי לש םרוא י רמאנ המ ונחנאו .תישו 
רעביו ביוא ינפמ ונימי רוחא בישה ושודקו 
.(206 ימע) "ביבס הלכא הבהל שאכ בקעיב 

םשיו םמושמ ה ץוקישה אבש דע" 
.(441 ימע) "הממשלו המשל הדמח ריע 

תומוקמב תובר םימעפ הז חסונ יוצמ ןכו 
ןיא ףאו תירקמ הניא וז הרזח .םירחא 
יוטיב איה אלא ,הכירעבש םימגפל הסחייל 
יכה והזש ,תישאר :הלופכ השוחתל ןווכמ 
תצלפמ לש התוהמ תא הצממה ןוארדל-יונ 
"םמושמ ץוקיש" ותוא והזש ,תינשו :וז 
ימי דעו ןתישארמ וניתודלות ךותל שלופה 
תומש השועו לארשי ישדקב עגופ ,וני 
שפנב-וביוא אוה םמושמה ץוקישה .ונייחב 
אוהו העש לכבו םוקמ לכב המואה-רש לש 
.ןוילכה ףס דע לארשי תא םעפ אל איבמ 
רשא לכיהב לס$ה אוה םמושמה ץוקישה 
אנל רשא סרקה-בלצ םג אוהו לאינד רפסב 
טיב תא ומש ולצב רשא ,םשה יצואנ םיצ 
,שטאשטיב ביתכה .הייאשלו המשל שטאש 

.הפוריאבש לארשי תסנכ - ירקהו 
גע לישפמ "ןמיסה" ןורחאה קרפב ,ןכא 
גחב היהש העשב .ןוליווה תא טעמ ומצע ןונ 
שוריב ותנוכשב הליפתה תיבב תועובשה 
ינפ לומ ,תולילעב קפס םולחב קפס ,םיל 
לע ובסנ ויתובשחמו ,תורנ הששו הרונמה 

האר ,וריע 
וגה ונב וגרהש םידוהי םינוילימ השש" 
ינשו םירטפנ לארשימ שילש ושע םיי 
לארשימ םדא ךל ןיאו םימותי םישילש 
.(709 ימע) "םירטפנ םינינמ המכ ול ןיאש 

תייחת ןוזח שפנה תא םישיערמ דוחיב 
ותואב הזחש שטאשטיב ישנא לש םיתמה 
פוה .לוריבג ןב המלש וניבר תעפוהו הליל 
הייבש" לוריבג לש טויפה ןמיסב .דתיה ותע 
/ המאל החוקל / הירכנ ץראב / הינע 
תבשב רמאנה ,הז טויפ ."הירצמ המאל 
בלב המוה היה ,תוכוסה רחאלש הנושארה 
ןזחה יפמ ותוא עמששכ ותודלי רחשמ ןונגע 
שב ,תועובש-ליל ותואב הנהו .וריעב ןקזה 
ןב המלש ול הלגתנ ,םיעקבנ םימשהש הע 
.רביד לוקב אל" .ומע רביד אוהו לוריבג 

.םילמ התשע יתבשחמב הקקחנש ותבשחמ 
.(714 ימע) "ןיבהל יבלב המכח ןתנ 'הו 

והיה לכש וריע לע הייכבב ול רפיסשכו 
שחירו ויניע ופטעתנ .וגרהנ םש ויהש םיד 

וקה ןושלב םיאנו םילוקש םיזורח ויתפשב 
ןמיס תורושה ישארב ול השע םהבש ,שד 
יבג ןב המלש וניבר .שטאשטיב ריעה םשל 
וניאו לארשי תסנכ לש הררושמ אוה לור 
ול תושעל ךירצ היהו שטאשטיב תא ריכמ 
האור ןונגע לבא ,המש חכשי לבל ןמיס 
,הריאמ הירלקפסאבכ ,לוריבג לש ותרישב 
לש הלבאו ,המחנ ףאו ,הניקו יהנ יוטיב 

.הנממ הלוע הלוכ המואה לכ 
הנומש ינפל שטאשטיב ילש הניגבש םשכ 
,הלעמ לש תינכת יפל השענ הנש תואמ 
תפצ לש הנקויד תומד הב םימושר ויהש 
היתוערואמ תיצמתו שדקמה ילכו םילשוריו 
גו רלטיה .הנברוח השענ דכ - המואה לש 
רופה רפסב ,לוכיבכ ,ולכתסנ ח"מי וירור 
וקיתעהו אבס לארשי לש םייוניעהו תוינע 
זב ,תונושמ תותימ ,שפנו ףוג ירוסי םשמ 
לע םלוכ תא איבהל ידכ ,תונברוחו תונוי 
ןמהו הערפ ערזמ םה ןכ לע יכ .שטאשטיב 
והוונ תאו בקעי תא ולכאש ,ןאדרזובנו 

.ומשה 

שכו ,ויניע הארממ עזעוזמו שערנ ןונגע 
ישנא לש הנטק םיתמ-תייחת ומולחב ,רזח 

:בתכ וריע 

יתייה ינושל ילע הדבכ אל אלמלא" 
בקעיו קחצי םהרבא םירמוא המ םתוא לאוש 
רודה לע אבש המ לכ לע השמ רמוא המו 

.(710 ימע) "הזה 
המכ תחא לע וננושל ,הדבכ ונושל םא 

!המכו 

רפסה לש ורקיע 

,יוצימל הרמוי ול ןיאש ,ןויסנ ןאכ השענ 
וירופיסב ראתל ןונגע לש וכרד לע תורוהל 
,תוערואמה ,םידליה ,תולעופה תושפנה תא 
הו תונוסאה ,םילכאמה ,תומשה ,םיגהנמה 
דבל אל ,ןורחאה הנברוח תא ןכו ,תונושש 
אלא ,הווההו בורקה רבעה לש ומוחתב 
תשדוחמ הרזחכ ,המודק תרשרשב תעבטכ 
מזה קחרמב תשדוקמ תיתרוסמ היווה לע 
תייווח תא ונל הנקמ וירופיסב האירקה .םינ 
םתעיגפ ידי לע םשו הפ תצרפנה ,תופיצרה 
הניא ךא ,תיב-תוכפהמו םיכרעו תוחור לש 
יניעו ארקמבש םישיאה יניע .םלועל תקתינ 
חאלש םינואגה יניעו םיארומאהו םיאנתה 
,רמולכ ,שטאשטוב תוכילה תויפוצ םהיר 
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.ןתוא הונווכמו ,הלוגבש לארשי תסנכ לכ 
גה שודיחה אוה טעומ ךא תולשלתשה שי 
,םינשנ דבלב םיישממה תוערואמה אלו .רומ 
,תונוימדה ,תוגשהה ,רקיעב ילואו ,םג אלא 
ושפנב םתחנש המ .תושגדומהו תולכשומה 
יח ונימי דעו !דוחו םדא ימימ ידוהי לש 
ידיל אבו רתסהבו יולגב הב ססותו םייקו 
בתכה ןושלב ,תודעומהו לוחה ייחב יוטיב 
תבו תודימב ,תונוזחבו תומולחב ,רובידהו 
תובאה ישעמ ,תישארב תואנקויד .תונוכ 
ארה תורודה לש ןושל תועבטמ ,תוהמאהו 
תעדמ םישלופ םימודק-ידמעמו ,םינוש 
הווהבש הריפסו הריפס לכ ךותל תעדמ אלשו 
אוה ןונגע .תחא חורו דחא רשב םישענו 
להל התטישו תיפיטיכראה הקיזהש ,רפוס 
לוכי אוה ןיאו ומדב תוגוזמ השעמלו הכ 
אלו .הצרישכל וליפא ןמוחתל ץוחמ תאצל 
,גלפומ ול הארנ רואיתה וא יומידהשכ םעפ 
חסונ ןתונו ונממ גייתסהל הצור והירה 
אלא ,לכשה לע רתוי לבקתמה ,ןורחא 
,ומדוק אלא ,ונבלב ספתנ הז אל המ-טושמש 
לש היודיו תניחב היה הזש ינפמ ,גלפומה 
ישומיש ןיב םחות וק ןיא ךכיפל .ותדכה-תת 
ןושל ישומיש ןיבל ןילוח ינינעל ולש ןושל 
לשמ-ירורגו העבה ירכז ןיב ,שדוק יצפחב 
.שממבש םירבד םירידגמה םיחנומ ןיבל 
,תולאשה וא תורבעה לע רבדל ןיאש טעמכ 
לכה אלא ,םינפ תדמעה תשגרומ ןיא ףאו 
םייוטיב וליפא .דרפה אלל ברועמו ךותפ 
ביתכה תרוצ לשב םיקיתע םישענ שידייב 
ןיאו .םכותל םיישרג תציענ ידי לעו םהלש 

פנ תודבוע אלא ,תודבו הדגא ירבד הלא 
דקה עקשמה ןמ תולועו תוצבצבמה ,תויש 
תומש ,ןינוקיאו ןיפוצרפ תייווח לש ינומ 
מעמו תוערואמ ,םייומידו תונומת ,םיאלפו 
אוה גלפומ ךכיפל .תועיצפו תועיבט ,םיד 
,הריטאס גוסה יפנכ תחת רפסה תא סינכהל 
שי .הז דוסי םהב יוצמש םיקרפ שי וליפא 
םיכלמ רפס ןיאש םשכ .תומדה טועימ ךכב 
ףיקתה איבנה והילאש יפ לע ףא ,הריטאס 
הריטאסב הב םינימאמה תאו תולילאה תא 
והילא לש ולעפמ לכו התומכ ןיאש הנונש 
רפסה לש ותחיתפ .הנכות ןמיסב יורש 
.וז החנה תוכירפמ ותמיתחו "האולמו ריע" 
ארבו ןונגע רזח ובש ,לודג הדיצי-רפס והז 
תמ הנש תואמ הנומש תב שטאשטוב תא 

תסנכ לש האובבכ הדמשיה דעו התליח 
הלוגה ילכ תא קר אל המע הלטנש ,לארשי 
ינוגינ תא ,וילכו שדקמה תרוצ תא םג אלא 
ךלמה דיוד תא ,םינהוכה ןכודו יול טבש 
,תוריאמה תויומדה ראש לכ תאו והילא תאו 
והיה הירוטסיהה לש הללח תא תואלממש 

.התונעבו התרובגב תיד 

,ירוקמה וחוכ הזו ןונגע לש ודוחיי הז 
.ונתורפסב עירו חא וז הניחבמ ול ןיאש 
וילע רמול ןתינ - ןונגע לש ונושלל רשאו 

:שטאשטוב לע ומצעב בתכש המ 
שטאשטיבב הב םישמתשמ ויהש ןושל" 
התצק ,שטאשטיב .דתיה שטאשטיבש ןמזב 
הלוכו ,םימכח ןושל התצקו הרות ןושל 

.(436 ימע) "תעד ןושל םייתפש קתמ 
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