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המחור
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םידה ידה היושע איה ךאו ,םידה לע תדסוימ ילש יריע"

תונייעמו הכותל םיסנכנו התוא םיפיקמ םימגאו תורהנו

 -יי m,

םירפצו םיצע םיאלמ תורעי ךותל םידרויו םיעפוש םיבוט
'

ריעב udh
,שטאשטוב ותדלוה ריעב רוקיב ןונגע י"ש רפוסה ךרע  1930תנש טסוגואב

"ןדעומבו ןנמזבו ןתעב םשמ תוצייצמו םיצעה לע תונכוש

)שטאשטוב רפס ,ןונגע(

ידוהי ףלא תואמ שש לש רפאה ידירש םינומט ,תענצומו

.לארשי-ץראל הלעו -1908,ב ריעה תא בזע ןונגע .תיחרזמה היצילאגב רשא

םיזג יאתב וקנחנ ובש ,ץזלב הדמשהה הנחמ .היצילאג

ימשר תא .עובשכ שטאשטובב ההשו רוזיאב שדוח ןב עסמל בש אוה ,רומאכ

לומו ,ורבעמ רבד ריכזמ וניא ,שטאשטוב ישנא םג ופרשנו

חרוא" עדונה ןמורב ןכמ-רחאל םינש הנומשכ בתכה לע הלעה אוה עסמ ותוא

תא אשונ םקלחש ,הצובקה ירבח ודמע הטושפה הבצמה

,היהתו התיהש ריעה ןמ וימשר תא הלעמ אוה ובו -1939),ב םסרופ("ןולל הטנ

הזש םתחפשמ ינב תומשנל שידק וארקו ,םיחצרנה תומש

.ויבתכב יתועמשמ דקומ ,ךליאו התעמ

.םתרובק םוקמ

םיטעמה הידוהיש ,תעקוש ריע תרייטצמ ",ןולל הטנ חרוא"ב ארוקל

,שובש התוא הניכו המש תא סריס ןונגעש ,ריעל

וזועמ ,ןשיה שרדמה תיבשכ הניפ לכב ינועו לוכש ,תוברוח ךותבו ןיב םייח

,ןונגע י"ש ,ריעה ןב ביצה ,הב ושבתשנש םייחל זמרכ

ויפדמ לע םיחנומ םידדוב םירפס ,לילכ ןקורתהל דמוע ,םוקמה לש ינחורה

חנז ןונגע ".האולמו ריע" ילטנמונומה ורפסב םלוע תבצמ

תויחהל תונוש תולובחתב הסנמ ,אב בורקמ הזש ,חרואה .הבוזע קעוז ולוכו

וריע תא הנכמו בש אוהו ,ןועטה יתורפסה המש תא

המלועמ תצקמ ,שרדמה תיב לש ותאייחה תועצמאב ,ריעל בישהלו םוקמה תא

םיששו האמכב ".שטאשטוב" ירוקמה המשב הבוהאה

ומומיק ייוכיס תחינז בגא ,ריעה תא בזוע אוהו הזוגנ ותווקת םלוא ,ראופמה

די הל ביצה אוה ,הנש םירשעכ ךשמב ובתכנש םירופיס

.ללכב ריעה לשו טרפב שרדמה תיב לש

וטומב .ול וכזש ,םלועב םירעה תוטעמש ,םישרמ םשו

,שרדמה תיב חתפמ חרואה ידיב רתונ הרות יאלמ םייח לש דקומ ותואמ

ורעצב ובתכנ ןאכ םיטקולמה וירופיסש ןונגע ןייצמ רפסל

"ותיב"מ דעל דרפנש חרואל הרומשה הדיחיה הווקתהו ,יארקאב הלגמ אוה ותוא

המכחו הרות האלמ" התיהש ריעל םישדקומ םהו ונוגיבו

תויסנכ יתב םידיתעש ,ל"זח לש םרמאמב הצוענ ,םילשוריב ותיב תבוטל ןשיה

אבש דעו הרסוה םויה ןמל דסחו ןחו םייחו האריו הבהאו

ותיב תא הנב רומאכש ,רפסמה .לארשי-ץראב םמצע עובקל תושרדמ יתבו

ושעו ומיע רשא םיפרוטמהו םיאמטהו םמושמה ץוקישה

אוהו ולצא ןמוזמו ןכומ חתפהמשכ ,ואוביו ולגלגתיש םהל ןיתממ ,םילשוריב

".הילכ הב

תב הירוטסיהה תא וכותב זכרמ "האולמו ריע"

".שמשבש וישעמ ומלשנו חרואה השעמ םת" האדוהב הריציה תא םתוח

תב הצובק ונאצי  2001,טסוגואב ,קוידב םינש תחאו םיעבש רובעכ

שיגדמו ,הינטקו הילודג ,ריעה ידוהי לש םינשה תואמ

וא םה ויחו ודלונ הבש ריעב רוקיבל ,שטאשטוב ידילי םקלח ,םישנא םישולש

,םינדמל ,םינזחה תלשוש ,םיבושחה הינבר ירופיס תא

וז .ןונגע תריצי ירחושל רכומ יתורפס בחרמ רדגב אוהש םוקמלו םהיתובא

,תושרדו הליפת יגהנמ ,התוא וראיפש םידיסחו םיקידצ

תואמש ,היצילאגב עסמה ךלהמב ונרקיבש ,תובר ינמ תחא ,ריע דוע םג התיה

סוסיב םרקיעשכ ,ריעה יטושפ לע םג תוטודקנאו םירופיס

בורל ויה ורתונש תודיחיה תומליאה תויודעהו וחבטנו וחצרנ הידוהי יפלא

הנטק ריע ,שדוק תליהקכ שטאשטוב לש הדמעמ רוציבו

טוצנלבש ויפויב םישרמה תסנכה תיב וא בונרטבכ ,םהידירש וא תסנכ יתב

.ואולמו םלוע אוה היבשוימ דחאו דחא לכש

.א"מרה דסייש תסנכה תיבל ךומסה בוקארק ריעבש ידוהיה תורבקה תיב ןבומכו

,הדסוויה תוביסנ לע רופיסב ןומע חתפ ץבוקה תא

רחאל תובר םינש ומקוה ,ואנקריבו ץיוושואבש הלאכ ,תובצמה רתי

תיב תמגוד ,הב רוביצה ינבמ לש טרופמ רואיתב ךישמהו

לש םיקירומו םיוולש םימוצע םיבחרמב תועוטנ ןהו ,הפוריא ידוהי תדמשה

ךומסה לודגה תסנכה תיב ןבומכו ןטקהו לודגה תוצעומה

.ראתל לוכי הפה ןיאו ליכהל הלוכי תעדה ןיאש ,הגירהה איג היהש המ

תא הצחנש ינפל עגר ךא ,שטאשטוב רומאכ היה יזכרמה רוקיבה דעי
,ןילבול זוחמב םוסק םוקמל ונעגה ),גרבמל(בובלל ונאובב הניארקואל לובגה

חרוא" ןמורב בושחה דקומה אוהש ,ןשיה שרדמה תיבל

םע ולש רזוחה שגפמה תא ראתמ אוה ובש ",ןולל הטנ
:תסנכה תיב הרובטבש ריעה

יתודליב וילע יתייה רובסש לודגה תסנכה תיב"

תרתסומ השרוחב ,םינרוא יצע לש םליצבו החרפ הטישהו החרז שמשה ובש

הערגנו ופקיה טעמתנ ונממ לודג ןינב םלועב ןיאש
:הלעמל
תורבקה תיב
.ששאשטובב .שטאשטובנ
:הלעמל
תורבקה תיב

".ותמוק
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הארממ דבל ,הבחרהבו ןונגע ראתמ ,לודגה תסנכה תיב םניינעש םירופיסב

,ןטק איגבו ,ךומסב הנבנש שיבכ תבוטל וסרה ,ךליאו

םוקמב ויהש םיצפחהו םילכה תודלותו הארמ תא ,ינוציחהו ימינפה תיבה

,ןיינב תפשא תויאשמ וניפ ,תורבקה תיב תקלחב לבוגה

םידחוימה הילוגלגו ,והילא אסכ ראותמ לשמל ךכ .הזה המצועה לעב הליפתה

.התלוכת ונל העדונ רתוי רחואמש

םילכה רתי ןכו הבר הבחרהל הכוז הרונמה השעמו ,תשטולמה תשרבנה לש

תיב" רופיסב .הינשה ונתנחת התיה רודאפה תעבג

תומיב תסנכה תיב תא ושדגש ,םיללפתמה תא ושמישש רויכהו שודיקה עיבגכ

םידוהיה וגהנ ובש םוקמכ רודאפה ןיוצמ "לודגה תוצעומה

טעמכ םתוח ןונגעו רכז רתונ אל הלא לכמ .דעומה ימי רתיבו תותבשב ,לוחה

ורכש ,קנעה רובב ועלבנו ורונ םשו ,תותבשב לייטל

םמושמה ץוקישה" אובב םלועל הדריש הכישחה לע הניק יטפשמב רופיס לכ

עוטנ םויכ .ריעל ץוקישה אובב םידוהי יפלא ,םמצעל

 27).ימע ,האולמו ריע("רואה הבכ םירוראה םיאמטה תעיס םע

הבצמ וילושבש לודג רוב אצמנ ויצע ךבסבו תובע רעי םש

שגפמ היה םידחא דובעש ,עסמה לחה הניארקואל ןילופמ לובגה רבעמב

,המשנ תורנ וקלדוהו שידק אשינ םש םג .הטושפו הרופא

םידחא רובע .ועדגנש םימלש םייח לש אלמה ןורכזה םעו ןיאה םע ןועטו רזוח

םוצע רוב לש ותפש לע ,רתוי הלודגה הבצמה תאשכ

םיכפוהמ רמול אלש ,םינושה ",האולמו ריע"ו "ןולל הטנ חרוא" םירפסה ינש ויה

רופיס ותואב רפסמו ףיסומ ןונגע .רתאל ונחלצה אל ,רתוי

.הז תא הז םיניזמ תואיצמהו ןוידבהשכ ריעה תרכהל "רקדב" ,הזמ הז

תיב ותוא יפחרמב תוומל ופרשנו ונוע בציכ "םימת"

הטיח תודשב העורז הילא ךרדהו ,תועבגו םירה ןיב תנכוש שטאשטוב

וחקלנ אלו ץזלבל ולבוה אלש םתוא ,ריעה ישנא תוצעומ

םירפכ ,םילודג חושאו הנביל יצע .םייפוסניא תוינמח תודשו ,םיבוהז סריתו

 -ריעה תובוחרב וכלהשכ ורונ אלו ,רודאפה תעבגל

,תוקורי תושרוח ,תואשקמו קרי-תוניג ,םיחרפב תטשוקמ םתיזחש םיריוצמ

לוק הלע םימשה ימש דע רוב יקמעמ ץרא תויתחתמו"

ראתמ ,ןהכ לארשי תכירעבש ,שטאשטובל ןורכזה רפסב ןכאו .םילחנו תורעי

םה הנה ,םירמואו םיקחוצ םייוגהו ...םידוהיה תקעז

,הב ורמתשנ יפויהו ףונה יכ הארנו ןותחת ןדע ןגכ היתוביבסו ריעה תא ןונגע

ימע ,לודגה תוצעומה תיב("םתליפת תיב ומכ םיקעוצ

םיבאוש םימה תא ,םוי-ישק םירכיא .הניפ לכמ תצבצבמ תוינעהש תורמל

238).

םא לעו ,רוגש הרובעת ילכ ןה ץעה ילגלג תולעב תולגעה ,רצחב ראבהמ

אצמנ ,ריעה ידוהי לש ינחורה םזועמ ,םתליפת תיב

.סרית יחלקו תוינבגע ,ץע-יחופת טעמ םירכומה תונקזו םינקז םיבצינ ךרדה

ןשיה שרדמה תיב  -דחא םהש םיינשה .ריעה רובטב

ריעה לש תורבקה תיב ,הנושארה ונתנחתב ונינפ תא םדיק עגורה ףונה

תוריצימ תוברב ועיפוהש  -לודגה תסנכה תיבל דומצה

עפוש" קוריב ולוכ לובט ,הילע ףיקשמו ריעל הכומס העבגב אצמנה ,שטאשטוב

.השודקה הדעה לש םיינחורה הייח תולובג תא וותה ,ןונגע

לכ .וניארש אוהו ,חרואה ירבדכ ",עיגמ רבקב רבק שממ ...דרויו עפוש ,הלועו

לש תסנכה תיבכ תוינמואה ילעב לש תסנכה יתב דבלמ

תודמוע תוקיתעה תובצמה םנמא .ומצע ינפב רופיסו ריש איה ןאכ הבצמ

בוקטרו'צכ תונושה תויודיסחה לש םיזיולקהו םיטייחה

ןהילע םיקוקחה םיזורחו םיטויפ ןקלחב אורקל ןתינ ךא ,תומוקעו תופופצ

תסנכה תיב תא ויתוריצמ תודחאב ןונגע ןייצמ ,ץינ'זיוו

םקלחו ןונגע תוריצימ ונל םירכומ םקלח ,םיירבע תומש וניהיז הבר תולקבו

םקוממ אוהו ורתונ ונממ םידירש קרש )ןשיה( לודגה

םיעבראה תונשמ ,תושדחה תובצמה תא .הצובקה ירבח תומש תא םיאשונ

הנבנ ויתוברוח לעש ,אפירטסה ירוחאמש םידוהיה בוחרב

דירומ אוה באב העשת לילב" תרוסמה יפלו םתארי תיב
:שטאשטלב
תפידה;שטאשטלב
ןרטשזרלקהתפידה
!רטשזרלקה
תיב -
היב -
שרדמה
שרדמה
דיחיה
דיחיה
.ררשש
.דדשש

ןונגע ).דפק ימע ,טושפ רופיס("יברעמה לתוככ תועמד

,םיגלפומה םינדמלה שרדמה תיב ישבוח ןיב לידבמ
וב רשאו ,ורבע םימי לש שדוק תוחוחינ םמיע םירמשמה
תיב לש ודיקפת ןיבל ,תעד םיביחרמו הרות םידמול ןיידע

ןיכיו זעובב םהינשו ,דבלב הליפתל דעויש לודגה תסנכה

.שטאשטוב ריעה לש
תיב הז .הליפתלו הרותל שרדמ תיב ונבו ודמע "...

ונב  -ורישעה .םש תיב תלעב הרותהש ןשיה ונשרדמ
זועמ אוהש לודגה תסנכה תיב הז .לודגה תסנכה תיב תא

םיברמו םשל םיאב אובת אלש הרצ לכ לעש ,לארשיל

רפס ,ןונגע("ער לכמ ונליצמו םחרמ וניקולאו הליפתב
).שטאשטוב
םיכומסה ,ןשיה שרדמה תיבו לודגה תסנכה תיב

םיאצמנ ,םהל ףתושמ היה דחא ריק רבעבשו הזל הז
ריעה בל לא ונסנכנ .שטאשטוב ריעה לש קושה תבחרב
הנומא 'בגה לש הירבד יפלו ,חרואה ונל הוותהש לולסמב
תסנכה תיב לש ויתוריק -1996,ב ריעב רוקיב הכרעש ,ןורי

חיטבה ריעה שארשו םימוגיפ ידי-לע וכמתנ לודגה
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.ורמשל תנמ-לע םיצופישב ולחי בורקבש
שיבכב .ןמורבש חרואה ירואיתל התמד ריעל הסינכה

הנממ התשש םימה ראב ונינפ תא המדיק ,תיסחי חנזומו רצ

םיתבהו ,םימ תעבונ הנדוע איהשכ ,ןילופ ךלמ יקסייבוס
תמינב רפסמה דיעה םהילע ,תומוק יתשו תחא המוק ינב

םתוא יתיארש תומכ" ויה אלו דואמ ונתשה יכ ,הבזכא
דילי ,ןרפלה יכדרמ רמ וז השוחת קולחל ביטיה ,".תונטקב

ונל עייס ןיוצמה ונורכזש ,םידדובה הילוצינמ דחאו ריעה

היה לכה" ןייצ אוה ףאש ,רתאו םוקמ לכ יוהיזב תובר
".לודג רתוי

ןמ תושגרתה יפופא קושה תבחר לא ונברקתהב
רשגה ,ויתודג לע םינוכרה הברעה יצעו םרוזה אפירטסה
ןטקה ןואיזומה ,םעה תיבו ןויסנמיגה ,םתארי תיב ,רוחשה

ןונגע םש לע בוחרו ןונגעל תשדקומ וב תדחוימ הניפש
םינטק תובוחרו ,תועבגו םירה רבע לכמו ,אפירטסל קשונ

ובס תיב תא ההזמ םישנאה ןמ ימו ,םיחנזומ רפע יליבשו
בוחרב םילועו םיספטמ .הבר תושגרתההו ויבא תיב תאו

ובש רקנובה לעו ותיב לע עיבצמ ןרפלה רמו םידוהיה

יז.-

:שטאשטוב
:שטאשטוב
תסירה
תסידה
קטשזיילקה
ןרטשזרלקה
 -rrrnשרדמה תיב -
היב
.ררשש
.ררשש דיחיה שרדמה

תעבגו רצבמה ידירש לעממו ,ותחפשמ ינב םע רתתסה
רודאפה
םיחרפב תרמונמו םיצעו םינרוא תדפורמה
,הרקיש רעישו ראית ןומעש המ השעמלו ,ידוהיה םלועה תקיחמל רישי
חרכהבו
םויבש ,תוילמסה ןמ הזב היה ילוא !הלודגה תונערופה ינפל דוע ,היהיש
ותדלוה
,םירפרפו
.תורבקה תיבב םלוע תוולש וחיפהש הלאכ קוידב

,זא-ואזועמה לש ישממה ונברוח תא ונדעיתו ונאב  8.8,ןונגע לש יזעולה
ןורחאה
לש
ונמש
רופסניא ןונגע ראיתש תיב ותואל ונימעפ

,למסל הכפהש ריעה לש הביל בלב ,ןאכ ושחרש םיידוהיה םייחה
קר אל
,םימעפ
".ןיליפת לש הציצקל" היה המוד ותרוצבש
ךומסבהחמנ בושחה ודירשש ואולמו םלועל אלא ,ןונגע תריציב
תבחרללילכ
הצצחש ההובג ץע רדגב ונחבה קושה.תעכ
השולש םותב ,שטאשטוב תא ונבזע .רחא ןוויכמ העיגה העתפהה
םימיןיב
חרוא"ב רפסמה ונרובע הוותהש הנבמל קושה ילכור

,שרדמה תיב לע םג תעכו ,היגורהו ריעה לע הניקל םיפתוש ,םיסומע
ונישעו
",ןולל הטנ
ךומס ,שממ ןאכש ,ונתוא החנה ןרפלה רמו

),קילאיב(רימוטי'ז ),ט"שעבה('תבידמ ,בוקטרו'צ ךרד בייקל ונכרד
ב'צידרב
,הארנו
.ןשיה שרדמה תיבו לודגה תסנכה תיב ואצמנ
יתאפבש ראי-יבאבב םתחיי עסמהש ונעדישכ ,לופונרט ),קחצי-יול 'ר(
תיב ,רומאכ
.בייק
,ןונגע דגנל דמע רשא לודגה תסנכה
הנבנונאשכ ,ןמואל ונכרדב תועש שולשכ ונעסנ ןורחאה ינפלש םויב
םירבוע
ותואךומסב
וברחנו ריעה הלידגהשמ" :ןשיה שרדמה תיבל

יבוט ונתנ ...ןיתמטצמ ויהו שרדמה תיב אלמתנ ...היבשוי

.רבכשמ עודי ףונ

ריע"("הליפתל דחוימ שדח תיב תונבל םתעד תא ריעה
,הילושבשכ ,תימתס רמול אלש ,והשמ תחנזומו הטקש הרייע איה ןמוא
ערתשמהו הדוצמ ןיעמל ךפהש ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ורבקל ךומס
חטש לע
",האולמו
 184).ימע ",ןולל הטנ חרוא" םג הארו  17ימע
,לשריה
לודגה תסנכה תיבב תירחש ללפתהל גהונ ,לשמל
םילעופו םירוטקרט ומהנ ביבסמ .תוינויח תאלמ איה ,ידמל לודג
םיניארקוא

ביבח"ש שרדמה תיב ישבוחל הינסכאו זיולק לש םתמקהב ץרמב ודבע
וילעדיתעה
םוקל
ריוצמו עיקרה תפיככ רמוקמש הז הובג תיב

).ו"עק ימע ",טושפ רופיס"("םיאנ םירויצב

.ןאכ םהל הצקוהש לודג חטשב

תא ודצ תירבעב םיטלשהו םוקמה תוולש תא הרפה היינבה תפונת
ןיעהול
תוארל םיכוז ונייהו ןכתיי ,עובשב םימידקמ ונייה

הנבמ לע הלתנש דחא טלש רשיב ךכ ,בורקב .הנפת רשא לכל
תצקמ
לודג
הממ
,ןבלו
ותואמ .רתונש דיחיה שרדמה תיבמ דרשש
זועמ" המכ ןב ,רשכה ןולמה תיבו "ןויצ ירעש" טקרמרפוסה ןאכ חתפיי
,תומוק
,ץע תורוקו םינבא ילית ,רפע תומירע ויה רבכ
"לארשיל
םירוטקרטשכ ,רבקה ביבס ושחר םיטעמ אל םירקבמ .הנשה שאר תארקל אלמ
תיבו הווקמה
םיכפוהו דועו דוע וב םיסגונ םיינזוא ישירחמ

תוינרגתהו םילכורה .תוברוח ייעל םלוע ותוא ידירש תא
.היחתל המק תולגה יכ עגרל הארנו ,תסנכה
,קושברבכ שטאשטובב תויאשמה ,ןמואב םיטטושמ ונא דועב ,םתסה ןמ
ונינפב ורשיא ,םתלוכרמל םוקמ דוע הנפתי בורקבשוליכ

,ןמואב ,הפ קרו ,לודגה שרדמה תיב לש םיברחה וידירש תא תונפל
תוודח
",הגוגניס"
ונקלסל הסינ תוסירהל יארחאהש רחאל תאזו

"...רחא והשמ" והזש ןועטלו

.המוציעב הינבה

ונדמע .ראי-יבאבב תודחייתה סקטל בייקל ונבשו העשכ םש ונייה
רקובב
תויאשמהו םירוטקרטה .ונמליצו .וננובתהו
תוסומעה ,םש וליאו ,םיבחרתמו םינוב ןמואבשכ ,ץראל ונרזח תרחמלש
היהש המב
,םתדובע תא תונתחדקב וכישמה לוחו ןבא ירבש

לע ןבא הרתונ אל ,האולמו ריעל טעמ שדקמ
.ןבאריקו
■ריק רחא
ךשמה ןיעמ הז היה .טלחומ סרה ,לפנו טמשנ

 19םינזאמ

This content downloaded from 109.65.135.39 on Sun, 06 May 2018 08:34:00 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

