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ן מקב קזיא ,ריעצה רקוחה־יאקיזיפה ,ודידי לא טראקיד בתכ 1619 סרמב 26־ב
־ תמושתב ולש תוזומה לע היה דקוש םינורחאה תועובשה תששב יכ ,(ש^מגבת)
ת ואלפומ תוחכוה עברא" הליג ולש םישדחה םינפצמה תרזעבו ,דימתמ רתוי בל
, הקיטמיתמה עדמ לכב רדס םישל לכוי יכ ,בתכ ךכ ,אוה הווקמ ."ירמגל תושדחו
ל ש םייח לרוגה ול ןתי ךא םאו ועבטבש תולצעה לע רבגתהל ודיב הלעי ךא םא
ת ורושקה תויעבה לכ תא רותפל רשפאיש שדח עדמ רוציל היה הווקמ .תוריח
. ארק ,ןמואת אלש הדימב תינתפאש תינכת ,רועיש הל ןיאש המישמ יהוז .תומכב
ו הובו־והותב יתיאר רוא הזיא" ,ודידיל חס ,"עדוי ינניא" .ומע היה ונוחטב לבא
ם יבעה םיללצה וגפוי הזה רואה תרזעבש רעשמ ינאו ,הזה עדמה לש לפאה

."רתויב
ה פדה חורה .הבוט .דתיה הנורחאה העיסנה .תועסמב הבריה אוה .ךישמה טראקיד
ה נטק הריסב רתוי דוע שרגנ םי ךותל גילפה םויה תרחמל ךא !ףוחל הרזחב ותוא
, התעו ,ןחבמב ומצע תא היה דימעמ ןכש ,דחפב רשאמ רתוי גנועב תאזו ,דאמ
ז וע אצמ ,הליחב םוש לובסל ילב (וליבשב השדח היווח) םימיה תא חלצש רחאל
.רתוי לודג עס*ל תאצל ושפנב
ו רמתשנש תוניינעמ תומישר רפסמ םשר ךרעל תאזה תעל .עוסנל ףיסוה טראקיד
ו פתכל לעמ ץיצהל ונא םיאשר ,ויתומולח תריפסל שולפל ונא םידמועו ליאוה .ונל
. "המכח־תישאר םיהולא־תארי" :ידמל בר ךרומב חתופ אוה .תומישרה תא אורקלו
ירחא ? המכחל םתס הארי וא דובכ־תארי רשקל תדחוימ הביס וזיא ול .דתיה םולכ
ם ינקימוקל המודב ,הכיסמ יוטע םלועה תמיב לע אוה ךלהמש רומאל בתוכ אוה ןכ
א ל ךא ,הרורב רתסהה תשוחת .םיבהולה םהינפ תא ריתסהל ידכ תוכיסמ םיטועה
א יה הנווכהש רשפא ,הליהתל דועיה םדאכ ומצע תא האור היהו ליאוה .התביס ןכ
ו תשגרהו ועבט תא הריתסמה הכיסמה ,םידמב הווסומ לודג ןקיטמיתמ דמוע ןאכש
 והוצירמה וירוענ־ימיבש בתוכ אוה דועו .דומעל ליחתמ אוה וינפבש רוביצה יניעמ
,ומצעב ןתולגל לוכי היה אל םא ומצע תא לואשל םירחא לש תומכוחמה תוילגתה
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־ טעמ ול רווחתנ ,ומצעל ריכזמ אוה ,וז הלאשב חתפש ןויכ .םירפסב רזעיהל ילב
: השאל לושמ עדמהש בתוכ אוה .םיעובק םיללכ יפ־לע גוהנלו ךישמהל לכויש טעמ
ל כל תרסמתמ איה םא ךא ;התוא םידבכמ ,הלעב דצל דימת תבצינו איה העונצ םא
ם יבורמ םהיפדש םירפס לע רבדמ אוה זוב־ךרד .המש תא םיצקשמ ,בשו־רבוע

ן ויער .ונוימדב האור אוהש תיטמיתמה הסמה לע רבדמ אוה תינתפאשכ .םהיתונויערמ
 תוביסמה הנרסותש העשמ ;תוכיסמ םיטוע םיעדמה :ותבשחמל רזוח הכיסמה
א צמי ,םיעדמה לש ףצרה אולמ תא האורש ימ לכ .םיפי לכב עיפוהל םה םידיתע
ע תפ־תוונע וזיא ותוא תדקופ זאו .םירפסמה תרושמ רתוי הנבהל םישק םה ןיא יכ
, ונלוכ תובשחמל םיבצומ עבק־תולובג יכ ושפנל רמוא אוה הרמוחב .עתפ־תארי וא
.םרבעל לוכי ונלכיע ןיאו

־ לכ יטמיתמ עדמ !ןאכ ועיפוה רבכש אובל־דיתעל םיינאיזטרקה םיאשונה םיבר־המ
־ תארי ; ןחבמ תושמשמ ויתונכסש עסמ ;לרוגה ;תיניצר הדובעל הייטנ־רסוח ;לוכי

ל ש לועה־תקירפלו תושגרל הכיסמ 5 תועינצ־רסוח לע שנועה תארי רמולכ ,םיהולא
ל כ לש ותרזע ילבו—העובק הטיש ידי־לע האצמה ;םיאיצממ םע תורחת ;םדאה
־ יריתע ,םיבובנ םירפסל תב ;דבלב םייקוחה םהילעב לא םיעדמה תדמצה ;רחא שיא
ת א סופתל-הפאשה ;םיפי אולמב םתולגתהו םיעדמה לש םהיתווסמ תדרוה ;ללמ
ה לצ־לצ ,הונע וא תושירפ וזיא ,ףוסבלו ;םהלש יעבטה ףצרב ,דחאכ םיעדמה לכ
.הארי לש
ת שולש ותוא ודקפש ןמזב טראקיד תא ויה תוקיסעמ יאדו ולא ןיעמ תובשחמ
, 1619 רבמבונב 10־ה לילב םתוא םלח אוה .וייחב הנפמ־תדוקנ םינייצמה ,ויתומולח

ם ויה לכו ,הסחמ ול רותל וחוא ץליא ריוואה־גזמ .רסיקה תרתכהמ אבצל ובוש םע
ל א עיגהל המיד ,הליחת בשחש ומכ .בטיה קסומ רדחב ויתובשחמ םע ודבל ראשנ
א לפומ־המ ןיבנש ידכ .תובהלתה אלמ ןושיל בכש אוהו ,הז רדהנ עדמ לש ויתודוסי
א ל םימימת םישדח השולשו ,ירמגל חכופמ היהש ךכ לע דמוע והירה ,ערואמה היה
ו חומב התצינש תובהלתהל יארחאה סוינגה יכ רמואו ףיסומ אוה .ויפ לא ןיי אב
ה יה אל ישונאה לכשל יכו ,ובכשמ לע ותולע ינפל ויתומולח תא ול אבינ םימי ךשמ
.םיוריגב קלח
ם ינש רובעכ .טראקידל הרז הארשהה התיה אל ,תוזומה ותוא ודקפ סרמבו ליאוה
י כ ,טניטאלאפה ןמ תבזילא ,ותדידי לא בתכ (1646 רבמבונ וא רבוטקואב) תובר
ך ותמ השוע אוהש המ לכ יכ ותעד תא תורשאמה "תויווח לש ףוסניא" ול שי

־ תלוגס וזיא הב שי ,הל רמא ,תימינפה החמשה .ודיב חלציש ופוס רשוא לש השגרה
ם ישעמב וז החטיב הקווד היה יאדו םטארקוס לש סוינגה .לזמה לע עיפשהל רתס
ר מא ,לבה־תנומאבש הצרעה ךותמ שגרל סחיתהל ונל לא .בלבש תוצילעמ םיעבונה
ו נילע ,תילנויצאר הכרדהב יד ןיא רשאכ ,םיבושח םיניינעב ירה תאז םעו ,טראקיד
ו ניינע .גוהנל םירשואמ ונאש ךרדכ גוהנל—רמולכ ,ונלש סוינגה תועיבת רחא תכלל
ה רמתשנ אל בלה־ןובאדלש ,הסמ בותכל וררועל וב היה יד הארשהב טראקיד לש
.סטראקוס לש ׳ןומייד׳ה וא ׳לא׳ה לע ,ונידיב



ןייטשפרשימע־ןב 461

, םיאפר הלא־יא האר זא .םדרנ טראקיד .1619 רבמבונב 10 לש הלילה לא םירזוח ונא
, ילאמשה ודצל בבותסה ,תובוחרב ךלהתמ אוהש ונוימדב ותוארבו ,ותוא ודיחפהש
, ונימי דצב הלודג השלוח שח ןכש ,תכלל הצר וילאש םוקמל עיגהל לכויש ידכ
.ןעשיהל לוכי אל וילעש
ל ש ויתוריציב הנשנו־רזוח יומיד רשבמ ,טראקיד לש ןושארה ומולח תליחת ,הז רבד
, הנוכנה ךרדב הכילה לע בותכל אוה דיתע בושו בוש .ןיידע בתכ אל.ןתואש טראקיד
ם יישק ךותב תרבועה ךרדב הכילה לע ,ודועיי לא הכילומה ךרדב םדא תכילה לע
ד יתע ,תומולחה רחא םינש הרשע־הנומשכ המסרפתנש ,"הסמ״ב ,לשמל .תונכסו
ם ישגפימב ימצע תא יתנחב ...תועסמב ימולע־ימי ראש תא יתיליב" :בותכל טראקיד
י דכ ,רקשמ תמא לידבהל דומלל הזע הקושת יב התיה דימתו ...לרוגה יל ןמיזש
י תיליבש רחאל ...הזה־םלועה ייחב החטיבב ךלהתהלו הלולצ הייאר ךותמ לועפל
י תעגה ,ןויסנ תצק יל שוכרל יתוסנבו םייחה־רפס תא הככ ידמלב תודחא םינש
י דכ םיילכשה יתוחוכ לכב שמתשהלו ימצע תא םג דומלל הטלחה ללכל דחא םוי
."ךלא ןהב םיכרדה תא רוחבל
ה  ם מ ה לש ןושארה קלחב הרטמ התוא תרשמ טראקיד לש ןושארה ומולח יכ המוד
ת וארהל" ,םש רמוא אוה ,"דאמ יל היהי םיענ" .םירחאל תנווכמ הסמה ,תמא .ולש
א וה דועבו ,דבלב ומצעל ןווכמ ומולח ,ךכל רורב דוגינב ."יתכלה ןהב םיכרדה לע
. גנועב אל ףא החטיבב תאז השוע אוה ןיא ןיידע ,וכרד תא ומצעל תוארהל חילצמ
ד צ לע היה ןשי ,ןכ־ירחא ונל רפסמ אוהש יפכ .םומ־לעב ומצע שח אוה ונימי דצב
ד צ לע הניש הכירצ ,לכה ירחא ,עודמ יכו .השלוחל רחא םעט שי ילוא ךא .ולאמש
א והש רשפא ףסונה םעטה ?ינשה דצב השלוח לש השגרה חרכהב ררועל דחא
א יצומ ינאש םיטפשמב" :טראקיד רמוא רשאכ ,הסמה לש ןושארה קלחב זמורמ
ת פיפחו ליאוה ."תונצחשה דצל אלו הונעה דצל תוטנל דימת ינא הסנמ ,ימצע לע
י נא איבמ ,םוגרתה ןמ אצוי־לעופ האריתש רשפא תינחורה םע תינפוגה הייטנה
:ונושל ךכש ,יתפרצה רוקמה תא הזב
6־  13.0116 <16 £6X101161■ ¥618 16 0016  (16 13 <16(13X106, £111161 (£16 ¥618!“

6 061111ז1011(680111£”. 6  13 £
ה דימ וזיאל היה רע יכ זמרמ םייחב החטיב לש הכילהב םש טראקידש שגדה
ה תמ ומא .הבורמ החטיב וב ררועל הלכי אל ותודלי .ומצעב וב החטיב־רסוח לש
ה נממ יכ חינה טראקיד .שדוח רשע־השולש ןב קונית היה רשאכ תואיר־תלחממ
י אמ שדוחמ) תבזילא לא םימוחינ־בתכמב .וינפ־ןורווח תאו שביה ולועיש תא שרי

ל כש דע ,םירשע ליג רחאל דע רויחו לעתשמ היה יכ בתכ (1645 תנש ינוי וא
ם חנל ,רמא ,לבא .ותוריעצב תומיש ול ואבינ ליג ותוא םדוק ותוא וארש םיאפורה
ם יענה רואב רבד לכ תוארל ותייטנ ידי־לע ותוינלוח לע רבגתה אוה ,תבזילא תא
.ודבל וב ךא וקופיס רקיע תא תונתהלו רשפאה רדגבש רתויב
ת א וליאכ לשמ ,ומא םע הלוחהו ריעצה ולש ינאה תא ההזמ טראקידש רורב
ונויעב .סעכב וא תובצעב רושקה ןורויחב ןיינועמ אוה .הנממ שרי ולש ותומ םויא
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א יבמ אוה ךכ ךותמו בלה־ירדח תא ץווכמ בצעה יכ ריבסמ אוה "שפנה־תויולעפיה״ב
ם ה םסעכבש" המואו ףיסומ אוה ,םידלי שי ."לודג בצעהשכ טרפב" ,ןורויח ידיל
־ רדגמ־םיאצוי בל־ץמואו טפוש־חוכ לע ילוא דיעמה רבד ,וכביש תחת םיריווחמ
ם מצע םיניכמו ערה לדוגב םיגוה םהש הזמ עבונ ןורויחה רשאכ ,רמולכ ,ליגרה
, ת ו י ו ל ע פ י ה) "רתוי םישישק םישנאל המ־ןבומב המודה הרוצב ,הזע תודגנתהל

, ןורויח ,לועיש :תואבה תואוושמה תא השוע טראקיד יכ לילעב הארנ .(116, 134
, תועמד תחת ןורויח ;בצע ,ןורויח ;ותומ תמיא ,ונורויח ,ולש ולועיש ;םאה תומ
־ ןוחטבב ,תיאוטס תוצילעב ביגהל תלוכיה ;ערה לע רבגתהל בלה־ץמואו טפושה־חוכ

1.קופיסו הניקת תואירב—האצותכו ,יסיסב ימצע

ושארה ויתומישרב .ןובאיתה תא םג אלא בצעל טראקיד רשקמ ןורויחה תא קר אל
ה זע הניש ןשייש ול םימרוג םייניצר םיניינעל הגאדו הנכס ,בצע יכ בתוכ אוה תונ
ת ויהל הכירצ הנושארה בצעה תיווח יכ רמוא אוה "תויולעפיה״ב .הפ לכב לכאיו

־ ימי לכ ךשמ וניעב ראשנ בערל בצע ןיב רשקה ןכלו ,הנוזת רסוח לש האצות
ם השכ םנובאת םהמ לטינש םישנא שי יכ ,תבזילא לש תידגנה התנעט לע .םייחה
. תמאה אוה ךפיהה ולצא יכ (1646 יאמ) אוה ןעוט ךא ,המכסהב בישמ אוה ,םיבוצע
ם הייח תישארב םתובצעל הנושארה הביסה" רשא הלאמ דחא אוהש דוסב הלגמ אוה
. גפוה אלש תודלי־ןובאת לש ומויקב הרכהה וב תרמשנ ."ךרוצה־יד ונוזנ אלש התיה
ם רגנ יכ המוד ויבא לש ישגרה ורדעיה ;תוומ תמחמ םרגנ טראקיד לש ומא רדעיה

 קחורמ באה היה ויקסע בקע .דחאכ םהינש וא ,שפנה־ןויווש וא ,תוביסמה תמחמ
, היפוסוליפה דומילל רסמתמ ונבש ותוארב דאמ זגר" יכ םג רסמנ .בר ןמז תיבה ןמ
ם ידיתעש תובישחה תא שארמ הזח אלש קפס ןיא .םתיישעו םירפס תביתכ ידכ דע
ם ולכ .חור־תרומ יל םרג דחא קר ידלי לכמ׳ ...רמא רשאכ םימיה תוברב ול סחיל

, 34—433 ,םדא) "י\ ףלקב ךרכנש ךכ ידכ דע ךחוגמ ןב דילוהל ללכב םעט היה
ו חינהו הינשב ויבא ןתחתה רשאכ הת היה עברא ןב קר ,םינפ־לכ־לע .(ג הרעה
, ותלדיג רשא איה ."אמא" תונכל דמול התואש ,ומא דצמ ותבס לש התחגשהל
ו א רפסה־תיבל ותוא וחלש רשאכ היה םינש רשע ןב קר לבא .הבוהאה ותנמוא תרזעב

ד יגנ היה ,החפשמ־בורק ,הלראש באה .(1.3 ?!^!!ש) שלפ־הלב יעושיה י׳גלוקה
, וילא דאמ הזע הביח הלראשב הלשב .באה לש ומוקמ תא ספת טראקיד ירבדלו ,דסומה
ד ומלל ךלהו ׳גלוקה תא טראקיד בזע הרשע־הנומש ליגב .םידידי וראשנ םינשהו

א לא עדי אל ןכמ־רחאל אלו ותודליב אל .אבצל סייגתה ןכמ־רחאלו ,האופרו טפשמ
, דמל אצמנש יפכ ,יולת—וכרדב ךישמה דדב .םיביצי החפשמ־ייח לש םישולק םיזמר
ד רפנ היה אל םגו ,תישגר הניחבמ םירחאל קודה רוביח ול היה אל .דבלב ומצעב

.תילכתב םהמ

 רפסב השעש חותינל תופרטצמ טראקיד לש תוישיאה תויצאיצוסאה וז הדוקנב יכ המוד 1
 .ל .׳ז לש 301103 06 ידי־לע ןורויחהו הקמסהה תעפותל הבסוה ובל־תמושת .ארק ותואש
1) ביו  .ולש ויתויווחב יולגב ביו ןד טראקידל המודב .ז״יה האמה ןב טסינאמוהה ,(1.ס ^^5
.סיאול—םידור לש הרודהמב 46 3881005? 165 אובמה האר
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ש ח לבא ,חתמתהל הסינו וכוליה ךרדמ טראקיד שוב םולחב .םולחה לא םירזוח ונא
ל ע םימעפ עברא וא שלש בבותסהל ול המרגש איהו ותלגלגמו ותפנוצה הזע חור
י שילשה קלחב העבוהש הרהזאה תא ונל ריכזהל יושע הז רבד .תילאמשה ולגר
ה זיאב ועתש ןויכ" ,רשא ,םיעסונל תעד םישפחמה םישנא הוושמה ,הסמה לש
. "רחא דצל םעפו הז דצל םעפ םינופ םהשכ ,םלועל וטטושי אלש היה ןיד ,רעי

ם ילגעמב הייעת ,הייטנ ,השלוח לש יומיד ,טראקיד לש דוסיה־יומיד :רבדה רחמ
ה קשוקוקל .הקשוקוק רקסוא ןמאה לצא ילולימו ינרדומ םוליג ול אצומ ,ךרד־ןדבאו
, המחלמב עצפנש עצפ תמחמ הייטנה הרימחה רשאכ .דחא דצל תוטנל הייטנ התיה
ם יבר םימי" יכ ונל רפסמ ולש ףרגויבה .םייקלח םילגעמב ךלהל דומלל וילע היה
ש בתשה ולש לקשמה־יוויש שוח .תופיפצ־דחפו הפידר־ןועגשמ לבס ותעיצפ ירחא
ך ופהה ןוויכב וילגר תאשל וילע היהו םילגעמב קר ךלהל היה לוכיש ךכ ידכ דע
ה טנ דימתו ,רשי דומעל לוכי היה אל אוה .ןווכתה הילאש הרטמה לא עיגהל ידכ
־ חרואב הראומה ןאפיטש־רכיכ תא הצח רשאכ רבכ התלגתנ וז המגמ .דחא דצל
ם עטה ועצפ היה התע ךא ,םישנ תווקת חצר והזחמ גצוהש רחאל הניווב חרי

.(147 ,ןידוה) ״וז לש התושדחתהל יזיפה
ה פינצה—םראקיד לש הקיזיפב ,ןבומכ ,תטלוב הפינצ וא בוביס ,היינפ לש המינה
ו מכ .ומולחב הארש חורכ ,10111-5111011 ,םש ותואב הנוכמ ולש הקיזיפה תא האלממה
א וה קינעמ ךכ ,דחא ןוויכב לכוי רשא לככ רשייה תכלל עסונל טראקיד ץעויש
־ תריזג שי יכ רבדה הארנ .רשי וקב םדקתהל ילוגסה חוכה תא ערפומ־אלה קיקלחל
ה מודב ענ ילאידיאה עסונה :תוילקיזיפה ויתורעשהל םייתרבחה ויתושגר ןיב הווש
־ הריזג שי יכ רבדה הארנ .רשי וקב םדקתהל ילוגסה חוכה תא ערפומ־אלה קיקלחל
ל ע רסמנ ,םימיה־תרצק ,הבוהאה ותב תא ול הדליש ,ותבוהא התמש רחאל .תויהל
̂;2^טx) ״תנכוסמ תובייחתה״ היה רשקה יכ דחא דידיל רמאש טראקיד ט ס ^12ס£
ה תושדחתהמ וילע רומשל ףיסומ אוהו הנממ ותוא ץליח םיהולא רשא ,(00£28£1מ00ז:
ת א טראקיד הלעמ ילוא ןהבש תורוש המכ שי (147) םירציב .(77—576 ,םדא)
ך ותמ םיחמוצה תושגר לע ורבדב .םיאושינה םויאמ לצינ יכ לע וחור־תרוק רכז

:רמוא אוה ,םהיכופיה
ה רוקש יפכ) ול היהי רצש ,התמה ותייער לע לבאתמ לעב רשאכ ,לשמל"
־ תכולהת וב וררועש בצעה ובל לע קיעיש רשפא ,םייחל הבש התוארל (םימעפל
ה לא־יאש הרקי רשא שיו !התחישב לגרוהש תוישיא לש הרדעיהו היוולהה
ת מא לש תועמד וקיפי ונוימדב ול םיארנה הלמח לש וא הבהא לש םירויש
"...ותמשנ ינויבחב הסומכ החמש שוחי םייתניב םא םג ,ויניעמ

ה בריה אוה .הרבח לש םיצחל לע םערתהו םייתרבח םיבויח בביח אל טראקיד
ן יאש הדימב ותוא האלת םדו־רשב םירכמ לש םתוחכנש ששח ךא ,םיבתכמ־תפילחב
ר תוי אל ךא ,ץוח־יפלכ לגתסהל טילחה ,תלתופמה ,תעדומה וכרד יפ־לע .הלבסל
, ולש יתרבחה בחרמב שח וב רשא ,ףוס ול ןיאש ץחלה ללגב ילוא .שורדה יפכמ
אל םלועל ,דימת האלמ היווהכ יזיפה בחרמה תא ומצעל רייצל רתוי ול היה יעבט
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ו יה אל םלועמ הזה יזיפה בחרמב .רמוחה םע ההזו ,רבד לש ותימאל ץחל־תרסח
ם יביתנב עונלו לגתסהל ויה םיצלאנ לוכיבכו ,השעמל םיערפומ־יתלב םיקיקלחה
 קיודמה דוחיאה תא ,ולש םוימויה־ייחב טראקיד אטיבש ומכ ,ואטיבש ,ךרעל םיילגעמ
 1.תודגנתה םע לוע־תלבק לש

, וילגר תרירגב אצמש ישוקה היה םולחב ותוא דיחפהש רבדה .םולחה בוש ,התעו
ח רואל בל םישל ליחתמ טראקיד .דעצ לכ לע לפונ אוהש בושחל וררועש רבד
י נפמ רמשנכ ,בתוכ אוה הסמה לש ינשה קלחב .דרפנב דעצו דעצ לכלו וכוליה
ג והנלו ,טאל תכלל רמוא יתרמג ,םימודמידה־רואבו ודבל ךלהמש ימכ" :םולחה רכז
ת וחפל ירה דאמ הטעומ יתומדקתה היהת םג םאש דע ,רבד לכב הבר הכ תוריהז

:רתוי דוע םישקומ םיניינעה יכ המוד (ג) תונויגהב .״הליפנמ בטיה רמשא
ו ניא םהמ דחא ףאש ,םיקלח לש יפוסניא רפסמל קלחל רשפא ייח־חרוא לכ תא"
ה ז ןיא רצק ןמז ינפל יתייה םייקש הדבועה ןמ ךכו ;ורבחב םינפ םושב יולת
ת רצוי הליע וזיא הז עגרב ןכ םא אלא ,וישכע םייק תויהל בייח ינאש עבונ

."יתוא תרמשמ—רמולכ ,שדחמ לוכיבכ יתוא
ן יא ,םהילאמ םירשקתמ םה ןיא ,םייתטישו םיריהז ,םינטק םידעצה ויהיש המכ לכ
, שפחל טראקיד בייח .םוקמ םושל םיכילומ םה ןיא ,הפוצר ךרד ללכל םיפרטצמ םה
ר חא םדא לש ושופיח .ורמשמו שדחמ ותוא ארובה ,ומויק יבא תא ,רמוא אוה ךכ
ו מא רחא וא ,רכומ־אלה ,קוחרה ויבא רחא ושופיחמ לכו־לכמ הנוש ונניא ומויק יבא
. ורשאלו רוזחלו ורשאל שי דימתו ,ימינפ השענ אל םלועמ ישגרה םעויס .המלענה
א וה ןכלו ,םמצע תא םילכלכמ וייחש הילאמ־תנבומ השגרה וז ןיא טראקיד יניעב
י נאש ךכ ידיל איבהל לגוסמה חוכ יב שי םא תעדל ינוצר" ,תוגה התואב ,רמוא
, בישהל ועבט וצירממש ומכ ,בישמ אוה ."אובל־דיתעל היהא ןיידע וישכע םייקה
ת ושעיהל הטישה־שיא טראקיד ץלאנ ותודלי ןורסח ידי־לע .הזכש חוכ וב ןיאש
.טעמכ־טסילאנויזאקואהו ןימאמה טראקיד
א וצמל ידכ וילא סנכנ /"גלוק" לש החותפ תלדב וכרד לע ןיחבהש רחאל ,םולחב
ת כלל שקיב וילאש ,הליפתה־תיבל עיגהל הסינ אוה .ותרצל תואפרו הסחמ
־ תיבב טראקיד הליבש םינשל תסחיתמ וז םולח־תשרפ יכ המוד .הליחתב ללפתהלו
ב ירי ראשנ וייח־ימי לכ .ך״נתה ישוריפב ןיגע וב חתפתה םש .יעושיה רפסה
ק פס ןיא .תיתדה המגודל הנובתה ןיב םולש ןיכשהל התיה ותפאשו ,"^"!חשצ״־ל
תא םיעושיה ולבקיש דחוימב היה טוהל םימיה־רבכשמ וירומל תודידי ךותמש

ם ימעט ללכה ןמ האיצומ איה ןיא ,קדצות םא ףא .ןבומכ ,שוחינ אלא הניא הוושה־הריזגה 1
ם יגשומב בשוח אוהו ,לזונ אוה קיקדה רמוחה ,טראקיד יניעב .זס״זאשס״־ח תרותל םירחא
ף וגה ויניעב .ןגרבניטו ןינרול ,םיגולותאהו דיורפ ךרדכ המ־תדימב ,םיילוארדיה םימגד לש
ת ונוש תוגרדב תורוניצב םרוז רתוי וא תוחפ שולק לזונ הב רשא תיבוביס תכרעמ אוה
.הבר הדימב ותבשחמב םיטלוש רוזחמה לש הירואיתהו יומידה .תוקד לש
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ם ייוסח םייח יח םהבש םינשל טראקיד תא ריזחמ ומולחש אופא רשפא .ותטיש
. הליפתה לש םיוואמה הימוחנת לא וריזחמ אוה .םירגוב םיצירעמ ןיב ,שלפ־הלב
א וה םיהולא ? ללפתהל אוה הצור וילאש םיהולאה לש ותדמע תויהל לכות המ ךא
א ל טראקיד לש ויבא .םיהולאה תא ךתסיפת לע עיפשמ ךל שיש באה ןימו ,בא ןימ
ל א בתוכ טראקידש העתפה םושמ אופא ךכב ןיא .ונב ןעמל עבצא ףוקנל ןכומ היה
, םיהולאה .הליפתה תועצמאב ונישקובמ לע םיהולאל רוסמנש םעט ןיא יכ תבזילא
ל ש הרדס תא שבשי ונתבוטל יכ חינהל הז היהי אטחו ,וניכרצ תא עדוי ,אוה רמוא
־ תיב לא עיגהל ול תרשפאמ הניא ומולח ךרוצל טראקיד בישה רשא חורה .לבת
.שממ לש תלעות ךכב היהת אל אליממ ,םש היהי םא םגו .הליפתה

א והו ,םולשב וכרבל ילב ויעדוממ דחא ינפ־לע רבע יכ טראקיד ןיחבה םולחב
־ תיב לא ותוא הפדהו הרזח חורה לבא ,דובכ ול קולחל ידכ ויבקע לע רוזחל הסינ

א וה תובידאל חורה ןיב וז תוחצנתה לע רמול םילוכי ונאש המ רעזימ .הליפתה
 הסנמ אוה החלצה ילבו ותרטממ טראקיד לש ותעד תא החיסמ תיתרבח העיבתש
ף וסב .תודידבה תא רכבמ אוהש ,תואיצמה תא האור אוה ומולחב .התווצמכ גוהנל
ה ליעפו הלודג המוא לש קקושה ןומהב" יכ בתוכ אוה הסמה לש ישילשה קלחה
ח דינה רבדמב ומכ שרפומו דומלג תויחל ינא לוכי [דנלוהל ןווכתמ אוה ךכב]
ר קוע אוה ,םירוגמ־תומוקמ ףילחמ אוה ,םיאורק־אל םיחרואמ חרוב אוה ."רתויב
ו דידיל בתוכ אוה .םוקמ־תבריקבש וידידיל דימת רפסיש אלב השדח תבותכל
ר שואמש ,הסמב אובי רוד לא הנופ אוה הבש המיענ התואב ,קאזלב ,קחורמה
ן אכ ראשיהל לכואש דע ועצב לע ךכ־לכ דקוש שיא לכ" םש םוקמ ,םדרטסמאב אוה
ו ל ויה .(1631 יאמב 5 ,קאזלב לא) "םעפ־יא םדא יב חיגשיש ילב ייח־ימי לכ
, תישפנ הניחבמ .תודידבל היה קוקז לבא ,םייעדמ םיעגמו םיבתוכמו םיתרשמ
ר רוע לדחמה לבא ,םולשב םכרבל ילב םירכמ ינפ־לע היה רבוע ,שממ־לעופב ילואו

.םשא־תושגר וב
ח ורה יכ ונל רפסמ אוה .ומולחב חורה לש הנבומ תא שרפל הסנמ ומצע טראקיד
ה סנמש ערה סוינגה התיה ,ונימי דצב באכ תיוולב ,הליפתה־תיב לא ותוא הקחדש
א ל ,אוה רמוא ,תאז .בוטה ונוצרמ סנכיהל ןווכתה אל וילאש םוקמל וקחדל היה
ת א םלוה טראקיד לש ושוריפ .םוקמה היה שודק םוקמ יכ ףא ,םיהולאה השרה
ר גת הילע ארק םעפש םשכ ,תינוציחה הייפכה חור ,חורה לע רגת ארוק אוה .ויפא
י דעומבו יכרד יפ־לע לבא ,בוט היהא ינא" :רמאי וליאכ שממ .הנטקה ותריסב
."ילש
ת יניצר הדימב יולת תויהל ילב וכרד תא תושעל טראקיד לש השוחנה ותטלחה
, ינבהא" :וילא בתכ ,1619־ב ,םתודידי ביבאב .ןמקב םע ויסחיב תמגדומ םדא םושב
ת וזומה תא חוכשל לכואשמ רתוי ךתוא חוכשל לכוא אלש חוטבו־ךומס ךבל יהיו
— םישדח המכ רובעכ ."הלכת־לב הביח תותובעב ךילא ינורביח רשא ןה יכ .ןמצע
:רתוי דוע שרופמבו ,תובהלתה לש הדימ התואב בתכ—קוידה ןעמל ,לירפאב 23־ב
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 רשא עדמה תא תרכזה ךדבל התא ;ישפנ־ןויוושמ יתוא תרעינש דיחיה תמאב התא״
 לא הרזחב תכלוה ,תיניצר תוקסעתה לכל רכנתהש ,יחומ תאו ,ויתחכש טעמכ
 ,ול זובל ןיאש רבד הזיא הרקמ־ךרד ינממ חמצי אופא םא .רתוי תובוט תובשחמ
."ךמצעל ולוכ וכיישל יאשר היהת ןיד יפ־לע ירה

 ףרוחב .הפרח לא העיגה ,1630־ב ,הנש הרשע־תחא רובעכ .ףלח תודידיה ביבא
 ןנולתמ טראקיד .ןמקבמ הלעמל רועיש־ןיאל הובג טראקיד ומצע דימעמ תודידיה
 הסמב טראקיד בתכש המ טראקידל דמילש אוה ,ןמקב ,אוה יכ זלה יפמ ועמשש
 החמומ .הילע טטוקתהל יאדכ היה אלש רשפא וז תמיוסמ הסמ .ולש הקיזומה לע

 ותוירוקמל בר חבש תנתונ איה ןיא יכ רובס ,(ן114!!גט<1) ולימ ןוטסאג ,וננמז־ןב דחא
 ,החמומה רמוא ,"רועיש־ןיאל רבתסמ" .היהיש ימ תמאב הז היהיו ,הרבחמ לש
 אוהש אלא ,ןבומכ ,טטצמ אוה ותואש ,ונילראזמ ותריצי סיסב תא לאוש אוהש"
 דשחה ,הכ םאו הכ םא ."ולש וימעטב ףילחמ אוה וימעט תאו ,וכרד יפ־לע ורדסמ
 ודיעה בוש םידעש ןמקבל עידומ אוה ;טראקיד תא סיעכמ ותוירוקמ לע לטוהש
 ־ינוניג רחא ללוש ךלה ילוא ןמקב .הפירחמ טראקיד לש ורוביד תמיענ .ודגנכ
 םייושע ןכ־יפ־לע־ףא .טראקיד ול חלשש םיבתכמה לש םייתפרצה םיסומינה
 ליעוהל חקל קיפמ ,טראקיד ,אוהש םיעדוי לכה ךא .ןמקבמ דמל יכ רמול םיבתכמה
.םיעלותו םילמנמ וליפא

 רשע־השולש ,סופדב ,אלממ ,1630 רבוטקואב 17 ךיראתמ ,ןמקב לא אבה בתכמה
 הקסיפ התואל יתינפ הנושארה םעפב ותוא יתארק רשאכ .הצמיש לש םידומע

:סעכה תא טראקיד ראתמ הב םירציב

 ,יהשלכ הער ונל ושעש הלא יפלכ םיגוה ונאש הדילס וא האנש ןימ אוה סעכה"
 ההז אוה ךכיפל .ונמצע ונב דוחיי־רתיב אלא םתס והשימב אל עוגפל וסינש וא
 ונא וילע רשאו ונל עגונה השעמ לע דסוימ אוהש םגדומו ,תורמרמתה םע ונכתב
 םירשימב דגונמ אוהו ;דימת טעמכ וילא הוולתמ וז הקושת יכ ,םקנתהל םישקבמ
 רועיש־ןיאל ץרמנו זע אוה לבא .דסחל תדגונמ תורמרמתההש ומכ ,הבוט־תרכהל
 איה םקנתהלו םיקיזמ םירבד ףודהל הקושתה יכ ,הלאה םירחאה םירציה תשולשמ
 תקפסמה איה ,תימצעה־הבהאה םע הרוביחב ,הקושתה .תוקושתה לכבש הדימתמה
 הבלמ ...האנשהו >הללוחל הרובגהו בלה־ץמוא םילוכיש םד־תחתיר התוא סעכל
."תובלל החמשה וא הבהאה תולוכיש הממ ברוצו השק אוהש טהל

:ןמקב לא טראקיד לש ובתכמ ביטמ גשומ תתל םילוכי םיעטק המכ

 םאש ילא בותכל םיעותעתה־ןויער רבכמ־אל ךב ץצ ,הנש לש הקיתש רחאל"
 לכויש רבד ןיאשו ,ךתרבחל רוזחאש יל יואר יתוריקחב םדקתהלו ףיסוהל ינוצר
 ןתוא תבתכ הרואכלש ,הז גוסמ תורימא הברה דועו ,ךתכרדהמ רתוי ינליעוהל
 טרפ ,בושחל לוכי יתייה המ .ךידימלתמ דחאל ומכ ,תודידיו הבריק ךרד ילא
 ותוא חלשת םרטב םירחאל ותוארהל לכותש ידכ הזה בתכמה תא תבתכש ךכל
אל םינפ־םושב ...? הכרדה ךממ יתלביק תובורק םיתעלש ראפתהל לכותשו ילא
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, דתא יושע תמאבש דע ךמצע תנבהב תיעט הכו תלאונ הכש ימצעל רייצל לכוא
ך ממ דומלל יתלוכי םעפ־יאש וליפא וא ,והשמ ךממ יתדמל םעפ־יאש בושחל
ם ילמנב תותוחפה ןמ וליפא ,עבטבש רבד לכמ יתדמלש ךרדכ רשאמ ץוח ,והשמ
ם יעלותהו םילמנה רועיש תא טראקיד ץויכ ותורמדמתהב] םיעלותב תונטקה ןמו

 תאטח ןודזב אלש ינא האור םינורחאה ךיבתכמ ךותמ לבא ".[םדוקה בתכמה לש
, ךיתשקיב הנה ,הארו טבה ...ךממ זז וניאש אוה ילוח קפס ילבש אלא הזה רבדב
ן יא םולכ ...ןחבשל תמאב יוארה המ־רבד תאצמה וא תאצמ ךייח־ימי לכב םא
ף יסוהל ...האוושהה ךותמ ךמצעל הליהת ףיסוהל ידכ קר יתוא חבשמ התא
א לו ,ףילחב התע לפטל ינא הצור םעונ־יכרדב ,יד ךא ? ךתוריהי סכ תא םמורלו
ה שוב סומע היהת ךל יוארכ ךכב גהנא םא יכ ,רתוי תושק תופורתל קקדזהל
י נא שוב ...ךתוא שאייא אלא ךאירבא אל יכ ינא ששוחש ךכ ידכ דע הפרחו
ת א הוושמ התא תובורק םיתעלש רחאמ ךא ,המגודכ ימצע תא ןאכ גיצהל
ם עפ־יא ימצע תא חבשמ ינתעמש םולכ .רבדב המ־ךרוצ שי יכ המוד ,ילא ךמצע
־ לק ,והשימל ימצע תא יתיוושה םעפ־יא םולכ ?והשימל והשמ יתדמיל יכ לע
"?יתלוז לע ימצע תא יתפדעה רמוחו

, יבמופב ןמקב תא עיקוהל ץלאיי אלש הוקתה תעבהב ובתכמ תא םייסמ טראקיד
.ךכ־רחא תודידיה שדחתתש רשפא—םחינו אטוחה וב בושי םאש אלא
ר מא אוה .ויתובושת יתש לעו טראקיד לש גורטיקה יבתכמ ינש לע רמש ןמקב
־ המ םימיגדמ םיבתכמה תעברא ויה זא יכ רסומה־תרות לע םעפ־יא בתכ וליאש
ט ופשל השק הז קחרממ .תונטקב־קדקדמ לש ותליהת תויהל הלוכי תכחוגמ
י כ םידמל ונא םיאצמנ ןמקב לש "ןמוי״ה רמתשנ לזמה־בוטלו ליאוה ךא ,סומלופב
א מר׳פ לש ותטיש לע וריעהב .ירוקמ ,םיעודי םינבומבו—דמולמ רקוח שיאה היה

ו ל היה חונ ,רעזימו ברימ ירועיש תעיבקל ,ולש ותטיש םע התרחתהש ,(?6ז1מ30
, אמר׳פ לש ויבתכ תא וילא חולשל דוע ופיסוי אלש וליפא שקיב אוה .ןיבהל אלש
ל א טראקיד לש ויבתכמ ,ןכ־יפ־לע־ףא •ינמזמ דוע םהילע זבזבל ץפח אוה ןיא יכ
ם יניגמ םה םיינרפיצבו םיינישב .ועבטכ אלש תיארפו תכשוממ תוצרפתה םה ןמקב
. ולש וכרע תא טראקיד האר ,לילעב הארנה יפכ ,ןהבש ,תוירוקמהו תולתה־יא לע
י פכ ,וא ,רבעשלמ טראקיד לש ותבהאל רשי סחיב אצמנ םהבש סעכה יכ המוד
.רבעשלמ ותבוט־תרכהל םירשימב אוה דגונמ ,רמוא אוה היהש
ו סחיב הצוענ איהש רשפא ךא ,הביסה תא רעשל קר ינא לוכי ? סעכה לכ המ לע
ו תרותלו ותבהאל קוקזה דלי דוע היה אל טראקיד .טראקיד לא ןמקב לש יהבאה

א יבה טראקידל שפנב־בא שמשלו ףיסוהל ןמקב לש ונוצר .הלראש באכ דחא לש
ה תל זב רשא ,ולש ויבא דגנ טראקיד לש רבכמ־ענצומה וסעכ תושדחתה ידיל
ה יהי אוה .והודמלי וא ,ותוא וכילוי ,ותוא וושיש ךכל ןכומ היה אל אוה .ושטנו
.ומצע תא ךילויו דמלי ,ונימב־דיחי
המגוד וליפא תתלמ טראקיד ענמנ ,ירוקמ תויהל ןוצרה ךותמ םצעב וא ,האנק ךותמ



ו7וטראקיד לש ויתומולח

ן עט םיקרפל .סלקל ביטיה הכ היתולעמ תאש הטישל תבחרומו תיניצר תחא
:(1637 רבמצד ףוסב) ןסרמ לא בתכ ךכו .תאזכש המגוד איה ה ירטמואיג הש

ן מ הבוט יתטיש יכ חיכוהל קר יתיסינ ם ירוא ט ימבו ה קיר ט פוא ידב"
י תרתפ םש יכ ,ילש הירטמואיגב תאז יתחכוה יכ חינמ ינא לבא ,הליגרה
ם ינומדקה ןמ דחא ףא הרתפל לוכי אל סופאפ לש ותודע יפ־לעש היעב הליחתב
."םישדחה ןמ אל םג

א וה ןורתפ־תכוסח התיה הכ דעש היעב לש הנורתפ יכ חינה טראקידש ונא םיאור
ר איתש יפכ הטישה תא חיכוה אל ןכ־יפ־לע־ףאו .ותטיש לש החוכל החכוה רדגב
ת א תושקהל היה דוקש ןכש ,ךכב הצר אל אוה .המלשו החוטב ,תיטא—התוא

ו יבורק ולכויש ידכו ,ולש גשיהב ,רמא ,שאר ולקי אלש ידכ—ולש הירטמואיגה
 ויבתוכממ דחאל הואגב בתכש ומכ .םהינפל אוה הליגש תא םתאנהל שדחמ תולגל
ן יבהל ולכויש םישנאה רפסמ יכ עדוי ינא בטיה" : (1637 רבוטקואב 3־ב ,םויפמלפ)
י תעדלש םיניינע םתוא לכ יתטמשהו ליאוה יכ ;דאמ ןטק היהי ילש הירטמואיגה תא
ם ירבד הברה תולעהל תוחפל וא ןיבהל יתיסינו ליאוהו ,יתלוזמ םימלענ ויה אל
ע דמב םעפ־יא םתולגל היהי רשפאש הלא לכ תא ,תמאה ןעמל ,וליפא) תוטעמ םילמב
ר שא םירבדה לכב דאמ םידמולמ קר אל םהש םיארוק שרודה רפס יתישע ,(הזה
ם ירעו ,דאמ םיפירח ,דאמ םיצורח םג אלא הרבגלאבו הירטמואיגב התע דע ועדונ
"...ךצראב הלאכ םינש שי יכ דמל יתאצמנ .דאמ
ד חוימב .בשו־רבוע לכל רסמתמ ו ל ש עדמה היהיש טראקיד הצר אלש רבדה יאדו
, ןסרמ לא ,1648 לירפאב 4 םוימ בתכמב .םייעדמה ויביוא לש םתצע תא עלבל שקיב
:רומאל בתכ

א לא ,הצימשהלמ ותומכשו לאוורבורמ עונמל ידכ הב שי ילש ה י ר ט מ ו א י ג ה"
י נאו ,התוא ןיבהל םילגוסמ םה ןיא יכ ;םתכובמל רוחא םתצמיש בושת ןכ םא
, רתויב לק אוהש המ תא הנממ יתטמשהו ,הרומג הנווכב ךכ התוא יתבתכ
א לול יכ ךעידומ ינא לבא .םהב חורטל יאדכש םירבדה תא קר הב יתסנכהו

ם ירבדה ויהו ,יתבתכש הממ ירמגל הנוש הרוצב בתוכ יתייה הלאה םיעשרה

."םימיה דחאב תאז השעא ןיידעש רשפאו ;רתוי הברה םירורב ידי תחתמ םיאצוי

־ תיב לא ותחיטה חורהו ורכמ ינפ־לע טראקיד רבעשמ .םולחה לא בושנ התעו
ס ומינ בורב ומשב ול ארק םדא ותואו ,רצחה עצמאב והשימ דוע האר ,הליפתה
. ול תתל המ ול היהי ,.נ רמ תא אוצמלו תכלל אוה הצור םאש ול רמאו דובכו

.רכנ־ץרא וזיאמ אבוהש ןולימ רבדה היה טראקיד לש ונוימדב
ם הש יפכ ךא ,תודידבה ימסק תא ןייצ ןולימה" יכ טראקיד ונל חס ורופיס ךשמהב
. ףסונ זמר םוש ונל ןתונ אוה ןיא ."דבלב תישונאה הגאדב םייוטיב תא םיאצומ
ם אה ? תודידבל ול תויהל לוכי רשק המו ,ןולימה לע םולחל היהי יאדכ המ רובעב
ךכ ילוא ?ול רשא ןכותה־תוימינפו תוריגסה ,תולגלגסה תולוגסב הנומט הבושתה
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ח בשב הילידיא ליכמ טראקיד לש ישילשה ומולחב עיפומה הרישה־רפס .רבדה
ח תפמ דוע .וכותב רגוסמה ,לוגעה םלועל הוושומה ,ומצעל־םלשה ,םכחה שיאה
ם ילסלוסמ ,םיחבש קלוחה ,"ןולימה" ,םימיה תוברב םסרפתנש ריש אוה ירשפא
ם ידע האמכ דיעמה ,וחיר ןתונה ,"יסנרפ״הו "יהולא״ה ירפל ,םהיתוגלפהב םיחדבמו
.תש^־רב תאז םעו ענצומ ,עבטה תבהא לע
ר וא ואר אלש םיריש להקב עימשהל תובורק םיתעל ויה םיגהונ םהה םימיב
ם א וא ,(1461011 1.6) ןולימה בתכנ קוידב יתמ עדוי יניא .דיל דימ םריבעהלו
י ותיפה .ויתומולחב ונממ והשמ טראקיד לילכיש םדוק זיראפב ועימשהל ומידקה
ז יראפל אב ,ןאמא־טנס ,ורבחמש הדבועה ןמ עבונ טראקיד סחיתה וילא יכ ןימאהל
ה ארשהה רוקמ ,דחא ריש וסיכב אשונ אוהשכ ,1618־ב ,תומולחה ינפלש הנשב
ק וידב ןייצל אופא היה לוכי הז רומזמ ."תודידבל רומזמה" ומשו ,םירחא הברהל
ה אנכ ,אוה חתופ .ןולימה לא טראקיד לש ונוימדב ורשקתנש "תודידבה ימסק" םתוא
ת ושדוקמה ןהה תודוקנה המ־דע / !תודידבה תא יתבהא־המ יוה״ ,תורושב ,תואיכו
־ טנס רייצמ בר גנועב ״! יתדרח תא תועיגרמ—ותחקרמו םלועה ןמ קחרה / הלילל
ת ריט ,באכו דחפ עדוי וניאש ירפכ ןדע־ןג רוזחו רוזח ונוימדב ומצעל ןאמא
ה נישל ילידיא הסחמ ,הבהא לשב ומצע תא הלתש שיא לש ודלש ,תוברחו תונשונ
ל ש איש ,(הנישה־בהוא ,הרישה־בהוא טראקיד לש ובל לא רבדל הדועיה היזה)
ו מלחב ,םהב רשא ,תוירבדמה תא קר ןאמא־טנס שפחמ ,וירבדל .םי־תפשו ,קוצ
ר מוא ,םילמה .הזומה ןיבל ולש סוינגה ןיב תוחלקמ תוחישב עשעתשהל לכוי ,ופגב
.ותוא ביהלמה ןומידה לש ותוריח תא ליבגהל ילב ותמשנב תודלונ ,אוה
ת א ,ןבומכ ,הריכזמ ,"ןומיד״ו הזומ ,סוינג לש ,ידמל תיתרגישה ,תאזה תוחכנה
ן ומידה תא ,הארשה וילע ךסנש סוינגה תא ,חפטל טראקיד דקש ןתואש תוזומה
ף וסב ,רשא תמאה חור תאו ,אריתה הינפמש הערה חורה תא ,בתכ וילעש יטארקוסה
ן אמא־טנסל הקיז וזיא תוחפל ול שי טראקיד .ויניע תא איה הריאמ יכ שח ,ויתומולח
 תודידבה תא בהוא אוהש יד אל ןאמא־טנסכ ררושמ .רוד ותוא לש םיררושמ ראשו
ר ומשל שקעתמו הנקומ סכנ לכל זב םג אוה אלא ,הריציל תינויח איהש הב ריכמו
, (8011630) ולאוב ,רוד ותואב הרישה לש קקוחמל המודב .ותוימצע תרהט לע
, תילסרבינוא היהת ןכ־יפ־לע־ףאו הנושארה םעפב ומכ תמא לכ עמשותש אוה הצור
.תושונאה ןינקו ולש וניינק תחא־הנועבו־תעב
ל ע אוה זמרמ ,רכנה ןמ אב אוהו ליאוה ?ריכזהל םולחה ןמ ןולימה לכוי דוע המ
ו חתפל ךירצש רבד הז ירה ךכ לע ףסונ .הגשהל השק וא ליגר־יתלב רבד הזיא
ם ילוכי .הימוטאנאל טראקיד לש ותובהלתה תא אוה ריכזמ ךכיפל .וכות לא רודחלו

ר במבונב 2־ב) ןקרמ ורבח לא בתוכ אוהש בתכמב הזה רציב שוחל ,לשמל ,ונא
ך א תולגנרת יציבב םירבוע לש םתווהתה תא רקח יכ ןסרמל רפסמ אוה .(1646

, אוה רמוא ,דמל אצמנו ליאוה .םניבהל רתוי לק םלדג ללגבש ,םילגע־ירבועל הנפ
ם הבש םימחר רסירתמ הלעמל ףסא ,תורה תורפ םיטחושה םיחבוט תובורק םיתעלש
יתעדל ."םיבלכלככ םהמו ,םירבכעכ םהמ ,םישורבכעכ םילודג םהמ" ,םינטק םילגע
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, רתוי רבתסמ ,וא—םיעדויב .ינימ וינע היה םירבועב טראקיד לש וניינעש אוה יאדו
ה מולעת וליבשב התיה ומאש םג־המו ,ולש ותדילל סחיב היה ןרקס—םיעדוי־אלב
ם יפוסוליפה לכל המודב .ללכב טראקיד לש ותונרקס ןינעל םיעיגמ ונא ךכב .הקוחר
: רמוא אוה תויולעפיהב .ליגרה־רדגמ־תאצוי תונרקס וב התיה ,עדמה־ישנאו
א יה [111111-2<2ו:1011 תיתפרצה הלמה תא םגרתל רשפאש ומכ] האילפה יכ יל המדנ"
ז מר ילוא שי ןאכ םגו ,רמול טראקיד ןווכתמ ,ןמזב ןושארה ."םירציה לכב ןושארה
ם ואתפ־תעתפה״כ האילפה תא רידגמ אוה .ולש ותודליב תונרקסה לש רוכזה החוכל
ם ירידנ הל םיארנה םימצעל בל־תמושתבש ןויעב תונפל התררועמה ,המשנה לש
.(70 ,תויולעפיה) ״ללכה־ןמ־םיאצויו

:טראקיד יניעב ,הנכס םג הב שי ,איה הליעומ םא ףא ,האילפה לבא
 ,ידמ תוחפ אלו ,ידמ רתוי םיאלפתמ ונאש עראי רתוי הברה תובורק םיתעל"
ו ל םייואר םניאש וא טעמ ךא ןויעל םייוארה םירבד ונתוארב ונא םיממותשמו
 הנה .הנובתה לש השומיש תא ירמגל תיחשהל וא עונמל יושע הז רבדו .ללכ
א והש יפל ,הזה רציל הייטנ וזיא ונב עבטות הדילמ םא היהי בוט יכ ףא ,ןכ לע
ר רחתשהלו תוסנל ונילע המוש ךכ ךותב ירה ,םיעדמה תשיכרל ונתוא רישכמ
ב ל־תמישבו תוגהב הירוסחמ תא םילשהל לקנה יכ .רשפאה לככ ןכ־ירחא ונממ
ו נאשכ הלא םירקמב השידקהל ונתניב תא בייחל וננוצר לכוי דימתש ,תדחוימ
ה תעינמל הפורת לכ ןיא לבא .ונינפל עיפומה רמוחב וב חורטל יאדכש םירובס
ל כב ןויעב תוקסעתהמו םינוש םיניינע לע תעד תיינקמ ץוח הריתי האילפ לש
.(76 ,םירצי) ״רתויב םירזומו םירידנ ואריי ילואש םיניינעה

: תמאה שופיח ,טראקיד לש גולאידב םירבדמה דחא ריהצמ ךכל המודב
. "אפריהל לכות אל רשא הער איה ,םדאה־ינב לכל תפתושמ איהש ,תעדל הפיאשה"
, תעצומה הפורתה ."תעדה םע הברתמ תונרקסה יכ" :ףיסומו תכל קיחרמ אוה
ם ייללכה םהיתונורקעב קפתסמ םדא היהיש איה ,תמדוקה םע ההז הניא הרואכלש
א ל בוש" ןכמ־רחאלו ,דחוימ רבד לכ תוטשפב ראבל רשפא םתרזעבש ,םירבד לש
."ךכ־לכ הזע ...תעדל הנאתה היהת
ו תעינהש ,תינדרוט םשא־תשגרה התוולתנ טראקיד לש תפרחומה ותונרקסל יכ המוד
. בל־ידדוצמ םיטרפב רשאמ תוללכהב רתוי טטחלו ותונרקסל גייס םישל תוסנל
ו תומ לש קדקודמה רואיתב רושיא הל תאצומ ותונרקס בקע המשא שחש הרבסה
ט ילחה ,וילא תרזוחו ונממ תלטינ ותרכה דועב .(3211101) הייאב ,ולש ףרגויבה לצא
ב ר הכ ןמז ראשיהל וחורל חינה" םיהולאה יכ ,ותוא םיבבוסל רמאש ומכ ,טראקיד
א רובה לש ונוצר תא ךרוצה־יד תמא)ת ותובישח אצמית אל ןפ ששחמ ,הכישחב ךובנ
ו תנובתב שמתשהל ול ןתנ םיהולאו ליאוהש הנקסמה תא קיסה אוה .וייחל ץק םישל
א לש דבלבו ,ול הביתכמ ותנובתש המ רחא תכלל ול השרמ אוהש עמשמ תוריח־ךרד
ע רואמה תעפוה לע השקי אלו ,הריתי תונרקסב ויתווצמ רתס לא רודחל הצרי
."[תוומה לש]
.ואורב לש ותונרקס ןוסירב םינתומ םיהולא לש וימחר ויה ,טראקיד יפל
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, םיהולאל תייצל ידכ תומל השוחנה ותטלחה לע טראקיד רביד ךכ־רחאלש הלילב
ל כ לע רפכל ונוצרמ וינפל הלעמ אוהש ןברקל םיכסמ םימלועהדובירש" הוקתב

."וייח תואטח

, עתפוהש ןויכ ,טראקיד .םולחהו םלוחה לא תוומה ןמ רוזחל ונא םילוכי וישכע
ם ידמוע לקתנ וב שיאל ביבסמ החישל ופסאנש וללה יכ תוארל רתוי דוע עתפוה
ו תליפה טעמכש ,חורהשו ,לשוכו ףופכ ודוע ,טראקיד ,אוה דועב ,םינתיאו םירשי

.הברהב השלחנ ,םימעפ המכ הצרא
ם ישנא תמועל ,אוהש ןבומ לכב ,טראקיד לש ותשלוח ,קפס ילב ,אוה ןאכ אשונה
, 6] ינאש לא) דחא בתכמב .םירחא ה לאשמה תא םעפ עיבה (1646 סרמב 8112010[
, םהמע רוגל השרוי אוהו תחא ריעב םינוגהה םישנאה לכ ופסאייש הצחמל־תחדובמה
. ולש תותיחנה־שגר לע דיעמ םאה .םתרבחב ולבקל םינכומ וללה ויהי םא ,רמולכ
ת וארל לחהש עיתפמ הז ןיא .אוה אל ,םהילגר לע ןכה םידמוע םירחא ,ךכל ליבקמב
ו א "תותיחפ" שיגדמ אוה (159) תו יו לעפי הב .הלעמב־הנושאר הלוגס תוביציב
־ זועב םיקול וא םישלח םה םדא־ינבש הדבועב הרקיע" רשא ,"תינודז הונע"
ד וע יכ םה םיעדויש םירבד תושעמ ענמיהל" םילוכי םניא ךכיפלו "םתטלחה
ד חפ תניחב (170 ,ת ו י ו ל ע פ י ה ) הטלחה־רסוח לע םג רבדמ אוה .״םהילע וטרחתי

ע בונה הטלחה־יא ףדוע" םילגמה םישנא לעו ,דחאכ ליגרו קזח אוה םיעודי םישנאבש
ה ברה טושפ הל שי םיקהבומו םירורב םיגשומ הל ןיאמש ,הניב לש התשלוחמ
ת וריהבה ןחובב דימת םחלנ והירה ,תונססהה ,הזה דחפב ."םילבלובמ םיגשומ
ו תונססה וא ודחפ ,םולחב .לדוגא דצב בקע תכלוהה ותטישבו ולש תולילצהו

.ולש לשוכה ,ףופכה ינאב םימלגתמ
ד חפ וב ררועש ,הדח באכ תשוחתב ,ררועתה טראקיד .םולחה לש ופוס היה דוגינה
י כ חינמ יתייה ןאכ .ותותפל שקבמה ער סוינג הזיא לש ולעפ אוה "הז לכ" אמש
א וה—טראקיד לש תיניטאלה ךותמ רווחתמש ומכ ,הערה חורה—הזה ערה סוינגה
א וה הז סוינג .הדימעה תא וליפאו ,הכילהה תא וילע השקמ תינודזה ותעפשהב רשא
, ינא המ לבא" :לאוש טראקידשכ ,טראקיד לש תונויגהבש ינשב עיפומ רשא
— ןכ רמול ינא יאשר םאו ,רתויב לודג וחוכש םיוסמ סוינג שי םתסה־ןמש התע
ת א ההזמ טראקידש ריכזהל ונל רתומ "?ינתונוהל ויתוחוכ לכב דקושה ,ינודז

ת ויהל ,אופא ,בייח ערה סוינגה .החלצהו תוימיטפוא םע םטארקוס לש בוטה סוינגה
ת ולגתה וא הריתי תונרקס יאדו אוה ,ותערל המודב ,דדוצמה וחוכ .ןולשכו תוימיספ
.דחא לכ םע הנוזה עדמל המודב ,הריתי

*

ו מולח לש הערה העפשהה דגנכ ול בורעיש םיהולאל טראקיד ללפתה ,ץיקהשמ
ו יה םייניצר ותרכה יפלש ,ויאטח לע שנועכ וילע םייאל םילולעה םיעגפה דגנכו

י פוד םהב ןיאש םייח יחש יפ־לע־ףא ,םיימש־ימער ושאר לע תיחנהל ידכ דע ילוא

.תוירבה יניעב
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ת עבונ איה ןיא ,ול עודיה לככ .רתוי דוע הפירחמ טראקיד לש המשאה־תשגרה
א וה .תנגוהמ ןיע־תיארמ לע רמש אוה :ודגנכ סירתהל וינכש םייושעש רבד םושמ
.הבורע שקבמ אוה יסופיט חרואבו ,הב עגפ רשא היווהה לא ללפתמ
ב וטה לע תונוש תובשחמב הליב ןתואש ךרעל םייתעש לש הקספה רחאל ,הז בצמב
ע ומשל המיד וב רשא ,שדח םולח םלח דימ .טראקיד םדרנ בוש ,הזה םלועבש ערהו
ו יניע תא וחקפבו ,דימ ותוא ריעה וב ררועש דחפה .םער־יחמ לוכיבכ ,בקונ לילצ
, רבעשל תובורק םיתעל ול עריא הז רבד .רדחב םיטשפתמ שא־תוצוצינ הברה האר
ו יניעש אצמיו הלילה יצחב ררועתיש דחוימב ןפוד־אצוי רבד הז היה אל וליבשב יכ
ת אז .רתויב וילא םיבורקה םימצעב ןיחבהל ול קיפסמ םרואש תוצוצינ תוטלממ
ך כ ואבוהש םימצעה ביט לע ותעד ןתנש ןויכו ,תיפוסוליפ הבישחב גילפה םעפה
ט קלטניאל תוחונה תונקסמל עיגה ,םיגוריסל ויניע תא םצעו חקפש ידי־לע וינפל
.וכרצ־לכ עוגר ,בוש םדרנ אוהו רס ודחפ .ולש
, םירשימב וב עגפ אל ,ולש ומולח רצוי ותויהמ ,ומצע לע טראקיד תיחנהש םערה
ע קשמ ומכ ויה וציקהב הארש תוצוצינה .ותוא ריעהו דיחפהש ילוא אוה ולוק ךא
ב צמ הזיאמ וא הנרגיממ תעבונה הפקתה ינמיס הלא יכ ורבסש ויה .םערה לש
ל ש הדיחפמה הליהל םולחה ינפמ טראקיד לש וארומ תא רשקל לקנה .תיווע לש
ה רעשהה תא םימלוה ולש םידיחפמה םיאפרהו ידדצדחה ובאכו ותפינצו ,הפקתה
.חומ־תערפה לש

ו א תוביס תואיצומ ןניא טראקיד לש ויתויווחל תוירשפאה תויגולויזי׳פה תוביסה
פואב ןיינעתה ,ותפוקת לש עדמה־ישנאמ הברהל המודב .תויגולוכיספ תויצאיצוסא
ו תעידי תא .ץחל לש העפות ויניעב רואה היה ,םהמ םיברמ לידבהל ,יכ ףא ,הקיט
ע וצעצ־ילייח לידגה ענ יארב ,לשמל .הבושמ לש תוילשא תריציל לצינ הקיטפואב
 .ורדח לתוכ ינפ־לע ,עבטה ןמ הלעמלש לדוגב ,םידעוצ םהש םשורה תא קיפהו
ך כ ותושעב יכ רמאנ םא םיזגנ םאה .הלאה תוארמב ורזועב עתעתל הנהנ אוה
?ומולחב דחפ וינפמו ארב ותואש ,עתעתמה סוינגה דיקפתב היה קחשמ

ה יה ןחוב .ןמצעו ויניע תא טראקיד חקפ ,ומולח לש תיפוסוליפה הסיפתה ךילהתב
68̂—םימצעה לש םתושממ תא . רואה הליג םתואש—יתפרצה חסונב םייורק םה 6065
ו ילא בתכ רשאכ .ולש תויטפואה תוירואיתה תרגסמב ותעד לע הלבקתנ הקידבה
ט ראקיד ול בישה ,רנ ביבס הליה האר תובורק םיתעל יכ ,דמולמה ודידי ,ןסרמ
, ןיעה תוחילב הנומט הביסהש ןימאהל ףידעמ אוהש (1629 רבמצדב 8 םויב) בתכמב
ר יהבי םא .תחא־הנועבו־תעב וז ןיעמ הליה םיאור לכה אלש חיכוהל ןתוי םא טרפב
, םייניעה לע םידיבכמ המונת־ידאש העש ,הלילב תוליחה תא האר םא ,בתכ ,ןסרמ
ר אבי זא־וא ,םושג וא חצ ריווא־גזמב וא ,םוצ רחאל וא אורקל הבריהש רחאל וא
י רחאש (1635 יאמב 19־ב) םוילוג לא בתכ תרחא תונמדזהב .ןסרמל העפותה תא
, תינמיה וניע תא חקפ תולילה דחאב המ־ןמז ךשמ ונימי־די לע ושאר תא וניעשה
ללכ ורצונ אל ןה" .רדחה לא אבוהש רנל ביבסמ תוליה יתש הארו ,התיה המוצעש
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י דיב שי יכ ינא רובסש וינע הז .יניעמ תחא לש תוחילב קר אלא" ,בתכ ,"ריוואב
."ידמל בטיה וריבסהל
ם יתעל הארש תוצוצינה .ויניעב םייוסינב הבריה טראקידש רמולו םכסל רשפא
ד ימתמו־זאמ ול הנקש לגרהה ללגב ,הזמ ץוח 1.ךכל והוצירמהש ילוא םה תובורק
ד חאכ הז היה ןיינעמו השק םולחלו בושחל ידכ רקובה תועשב הטימב ראשיהל
ל ירפאב 15 ,קאזלב לא) םדרטסמאמ חלשש בתכמב .ררועתה קוידב יתמ ןיחבהל

:רומאל בתכ (1631
ר חאל ;יתוא הריעמ הניא הגאד םושו ,הליל לכב תועש רשע ןאכ ןשי ינא"
ם ש םוקמ ,םסק־תולכיהו םינג ,תורעיב ךשוממ לויטל יחור תא הנישה הכילוהש
ץ יקהב־יתויזה תא בברעמ ינא ,הדגא־ירופיס לש ןוימדה־תוגונעת לכ ינודקפי
ת א םילשהל אלא רבדה אב אל ,ינא רע יכ ןיחבמ ינאשכו ;םולחב־יתויזה םע

 רבד םהמ לוצאל ידכ דע ןדפק ינניא יכ ,ישוח תא הב ףתשלו ינוצר־תועיבש
."ונופצמב עוגפל ילב םהל תושרהל ףוסוליפ יאשרש

ץ יקהבש־םייחל שחומ־אלה םרבעמלו ויתומולחל טראקיד שידקהש בלח־תמושת
:רמא הבש ,גרבנטכיל לש תורמימה תחא תא הריכזמ

ת וחפ־אל תושוחת םישחו םייח ונא םולחב .תומולח לע ץילממ ינא ,םעפ דוע"
־ תויוכזמ תחא .והנשממ תוחפ־אל ונמויקמ קלח אוה דחאה בצמה .ץיקהב רשאמ
, רשא םייח םה תומולחה ...ךכב עדומ תויהלו םולחל איה השא־דולי לש רתיה
. םדא ייח וניפב יורקש המ ללכל םה םיפרטצמ ,ונמויק לש ינשה קלחה םע דחי

ל יחתמ ןכיה רמול לוכי םדא ןיאו ,ונלש תוריעה בצמב הגרדהב םימלענ תומולח
.(ג ,תורמימ) "ינשה לש ופוס ןכיהו דחאה בצמה

*

ה תיעבמה םתלוגסמ המואמ וב היה אלש ,ותוא דקפ ישילש םולח .טראקיד םדרנ בוש
. םש )חינה ימ עדי אל ךא ,ונחלוש לע רפס אצמ םעפה תאז .םינושארה ינש לש
. הבורמ תלעות ול איביש הויק יכ ,ובלב חמש ,הז אוה ןולימ יכ ותוארבו ,ותוא חתפ
. ומדוקמ תוחפ־אל וליבשב שדח ,דחא רפס דוע ול שי יכ אצמ אוהה עגרה םצעב
0 0זקט5) םיררושמה רצוא ומשו ,םינוש םיררושמ לש םיריש ףסוא הז היה

המ" ,הרושב לקתנ ותוא וחתפבו ,והשמ םש אורקל הצר תונרקס ךותמ .(קססטזטמג

, גרבדנירטס טסוגוא .הינרפוזיכס לש התישאר לע הבוגת היהתש רשפא תואיצמהדוקידב 1
, טראקידל ידמל המודב ,שח ,טראקיד לש ולאמ רתוי תושק ויה תויגולוכיספה ויתויעבש
ץ רפה יכ אצמ ,ופוג תא רבעש ׳למשח׳ והניע דשאכ ,1896־ב דחא הליל .קודבל ךרוצב
ט ילחהל ותעייס וז הקידב יכ הארנ .ןפצמ לע העפשה לכ ול ןיא למשח־םרז לש המודמה
ם ינויע ראשו םיימיכלא םיינויעב גרבדנירטס עיקשה םיצמאמו ןמז הברה .וחורב הלוח אוהש
ר בכש הזחב ץחלהו םינושמה תולוקה בושב שחו ויתוריקחל רזחשמ ,תחא םעפ .׳םייעדמ׳

" םיינוילעה תוחוכה תודוס לא רודחל רוסא .זמרה תא ןיבמ ינא" :רמא ,םינפל ותוא ודקפ
.(16—114, 132 ע״ע ,ףאלק)
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ה מכ ול שיגהש אלא ,*וריכה אלש םדא האר עגרב־וב "?םייחב הב דלא ךרד
י כ ול רמא טראקיד .ןיוצמ רישכ םהילע ץילמהש ,€1 251 ססמ־ב םיחתופה םיזורח
ש קיב .ןחלושה לע לודגה ףסואבש הלאמ דחא אוה הז ריש יכו ול עודי וביט
ו תכירעו ורדס יכ האגתה ףא ,רפסב לעלעל לחהו אוהה שיאל ומצעב ותוארהל
ר פס אב ןיינמ שיאה ותוא לאש ,םוקמה תא שפחמ אוה דועב .םיירוב לע ול םיעודי
־ םדוק עגרש אלא וידיל עיגה ךיא ול רמול לוכי וניא יכ בישה טראקידו ,וידיל הז
י מו ותוא ול איבה ימ עדוי אוה ןיאו ,םלענ הז־התעש ,רחא רפסב היה זחוא ןכל
ה צקב עיפומו רזוח רפסה תא האר הנהו הלא וירבד תא הליכ אל דוע .הרזחב וחקל
. הנושארה םעפב והארש ומכ קוידב וניא בוש הז ן ו ל י מ יכ ול ררבתה ךא .ןחלושה
ם היארמלו ,םינטק ןקויד־יטירחת המכ אצמ טראקידו ,טעמ דוע הכשמנ החישה
.שיאהו רפסה ומלענ רחאו ,הפי ךרכה יכ ריעה
ל מסמ ןולימה יכ טילחה אוה .םולחה תא שרפל לחה ותנשב דועש ןעוט טראקיד
ם ע היפוסוליפה דוחיא תא ןייצמ םירישה־ףסוא וליאו ,דחי םג םיעדמה לכ תא
ת ועמשמ תקצל םיביטימ םיררושמה ,וניבל־וניב רהריה ,תובורק םיתעל .המכחה
ה ארשה לש יהולאה העבטל םחיי הז אלפ .םיפוסוליפה ןמ רתוי םתריציב יוטיבו
ם ינופס םה םדאה לכ תושפנבש—המכחה יערז תא םיפשוחה ,ןוימד לש וחוכלו
ם תפשוח הנובתהש יפכמ רתוי הברה רהוזבו תולקב—רוצ־ינבאב שא־תוצוצינכ
ר ישה יכ טראקיד אצמ ,הניש ידכ ךות ושוריפב ךישממ ודועב .םיפוסוליפה לצא
ו ליפא וא ,םכח שיא לש הבוטה ותצע תא ןייצמ ״? םייחב הב ךלא ךרד המ״ב חתופה
.המצע תירסומה היגולואיתה תצע תא
ם ייניע־חוקפו ,שגר־תרעסב ררועתה ,הגוה וא אוה םלוח םא קפוסמ אוהשכ ,זא־וא
ו ל ורבתסנ ףסואב םיצבוקמה םיררושמה .םיווק םתוא יפל ומולח שוריפב ךישמה
 תמאכ ול רבתסנ א ל ו ן כ רישה־תיב .תוכזל הויק ןהב רשא תובהלתהבו תולגתהכ
ו יניעב תורשי ולאה תוארוהה לכש ותוארב .לוחה־יעדמבו םדאה תועידיב רקשו
ה לצינ רשא איה תמאה־חור יכ ענכתשהש ךכ ידכ דע ותחטיב וב הרבג ,דאמ דע
.םלוכ םיעדמה תורצוא תא וינפל תולגל ידכ הז םולח
ת א ןייצו ,רתויב םיענו רתויב קותמ היה ,טראקיד רמוא ,ןורחאה הזה םולחה
ו ל ושרפתה םימדוקה תומולחה ינש לבא .וייח־ימי תיראשב ול הרקיש המ ,דיתעה
ל ככ םימימת ויה אל ילוא םיהולאה יניעבש ,רבעב וייח ללגב תורומח תורהזאכ
. תומולחה ינשל הוולתנש לודגה דחפל הביסה וז יכ היה רובס .תוירבה יניעב ויהש
א טח רשא םיאטחה לכ לע ותטרח תא הנייצ ינשה םולחב וילע הלפנ רשא המיאה
. ומעפל וילע תדרויה תמאה־חור לש תואה היה ,עמש ולוק תאש ,םערה .זא דע
ש ודקה םוקמל לגרל תולעל רדנ רדנו םיהולאל טראקיד ללפתה בוש שוריפה םותב

ת ובהלתהה לבא ,ליגרה ושפנ־ךלה לא רזח טא־טא .וטרולב םירמ הלותבה לש
.וייח תא התניש תומולחה ומייתסנ הב
ו מצע םלוחה לוכיש גוסה ןמ רמולכ ,"לעממ" אוה טראקיד לש ומולח ,דיורפ יפל
סראקיד לש ושוריפ לע ףיסוהל ונא םילוכי םלוא .קויד לש תרכינ הדימב ויקרפל
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ה בשחמל יפוד־ילב־ןבו יתטיש ךירדמ רחא דימת רת היה אוה .ישילשה םולחל
ל בוהמ טראקיד יכ ותעשב רמא ,ונל רוכז ,ויבא .לכב הפי וחוכש ןולימ ,םייחלו
ת א הב ךרוכ טראקיד היה התע ;לגע־רוע לש הכירכב ומצע ךרוכ אוהש ךכ ידכ דע
ח יטבהל םילוכיהו הטילשל םינתינה םירבדה גוסמ רפס היה ויניעב יכ ,םלועה
ו א ומצע ךותב תמאה תא שפחל אצי ירה ,םירפסמ קחרתה רשאכ וליפא .הטילש
ר פסל המוד והשמ ןחלושה יבג־לע אצומ אוה התע ."םלועה לש לודגה רפסה״ב
ש ביגש תילסרבינוא ןושל לש לאידיאה תא רשבמ ,ןולימה ,הז רפס .הזה לודגה
ם ג אצומ טראקיד .םירפסמה רדסכ רורב היהי הילמ רדסש ןושל ,ןכמ־רחאל ול
ה צעה־רפסו ןולימה תורמל ךא .דגנו דעב םיקומינ לקוש אוה ומצע והומכש רפס
ם ה םידנו־םיענ םייחהש ותשגרה תא תועיבמ ומולחבש תודונתה ,הארשהה־ךורב
ר חאל ,עיפומו רזוחו םלענ ןולימה .םיעותעת־השעמ הזיא עצבמ עבטה .םיעטוקמו

א וה .םירבד דבאל טראקיד אריתה וייח־ימי לכ .קדה־ןמ־קד יוניש הזיא וב לחש
ו ל ודבאיש דחפ אוה ;לואש ,האריי וא ,היהיש רמולכ ,ומצע תא דבאיש דחפ
, ויבתכמ ובנגיי ןפ אוה דחפמ יכ וליפא ןנולתה םימיל ;םירחאל ויהיו ויתונויער
ת חיינ איהש תחא הדוקנ ףא הלוכ לבת אולמב ןיא יכ היה ענכושמ הקיזיפבו
, רמא ,עובקו ןתיא וניא םלועב רבד םוש לש םוקמ םוש .(13 ,ב םירקיע) תמאב
.וניתוחומב ותוא םיעבוק ונאש הדימב אלא

ת חא הרעה תוחפל םהילע ריעהל שי ,טראקיד לש ויתומולח תא ךירענ םרטב
י נאה־לוציפ הזיא לע םיזמרמ םה ולש היפוסוליפה לשו וייח לש רשקהב .תיללכ
ה ברה שי ,ןיול םרטר? ,ןקיטילאנא־וכיספה םיעטהש ומכ .היצזילאנוסרפ־הדו
ה עדות רודח טראקיד היה הלאה תומולחב .םינושארה תומולחה ינשב ףוגה־תשוחתמ
־ תשוחת וא ופוג .באכ ךותמ ץיקה אוהו ,עונל ולש ץמאמב ,ופוג לש תוירמחב הבואכ
ת ושעיהל טראקיד היה לוכי ישילשה םולחה םע ךא .םולחל ףיסוהל ול וחינה אל ופוג
ב שוחהו לכתסמה ינאה .אוה רשאב ופוג לש העדות וב ןיאש ,ליגרה םולחה־הפוצ
י נאה ןמ ולש ינפוגה ינאה תא ,לוכיבכ ,דירפה אוה .םולחה לע לילכ טלתשה ולש
. ול הצוחמ האר ותואש ,ופוג ללוכ ,םלועה ןמ אוה־רשאב־לכתסמה תא ,ולש עדומה
י פלכ םדאה לש רוכינה תשוחת קזחתהל תובורק םיתעל היושע היצזילאנוסרפ־הדב
 ותומתי .תמאב קיצהל היושע תואיצמה לש תוימולחה תייעבו ,ופוגמ קלח הזיא
ק ודבל ותקושת ,תונססהל ותאנש ,תוירבה ןמ יסחיה ולודיב ,טראקיד לש תיסחיה
ל כ—ולש 0ס18!8־הו ויקופקיפ ,םיעותעתבו םולחב ויקוסיע ,תואדווה ןעמל םירבד
ם ולחב־תויזה בברעל ולש לגרהה .היצזילאנוסרפ־הדל המגמ לע םיעיבצמ הלא
ה תוא דעב םינעוט ןתחיקפו ויניע תמיצע ידי־לע תואיצמה תא ןוחבלו ץיקהב־תויזהו

.הנקסמ
י נפמ הנגה לש דחא גוסל בל־תמושת בסה ,ןרד׳פ לואפ ,רהא ןקיטילאנא־וכיספ
ל ע תוננוגמ תחאכ הטישהו הנגהה—טראקיד לש ותטישל המודה היצזילאנוסרפ־הד
םישנא .תקספנ־יתלב ,הפוצר תוננובתהל בלה־תמושת קותיר ידי־לע תואיצמה־שוח
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י דכ ,הסיפתה־תופיצרל םמצע ץלאל וסניש רשפא היצזילאבוסרפ־הדמ םילבוסה
ם יבייח" םה ,לשמל ,םימעפל .ררופתהמ וא גומיהמ הליגרה תואיצמה תא ליצהל
ם ירקמב .םיעסונ םה הב תינוכמה וא תבכרה תמוקע רחא הבר בל־תמושתב בוקעל
. הפורמ ףוגבו תומוצע םייניעב םיעסונ םה ;תאז תושעל םילוכי םה ןיא בוש םירומח
י וניש לכ לע םיביגמ םהו בכרה־ילכ לש ןוויכה ייונישב םה םישח ןכ־יפ־לע־ףא
.(252 ,ןרדפ) ״תישיא־יתלב השגרהב
ה יהש ונל עודי תאז םע ?תאזכש הקוצמב היה ןותנ טראקידש זומרל ינוצרב ןיא
ע וטיק לש ילוחה תא םיריבעמ םה ןיע־תיארמל תוחפלש ,םיטסילאנויזאקואה יבא
.םייפוסוליפ םיגשומל םפוגל רוכינו ישפנ

ו נא םילוכי טראקיד לש וכרד יפ־לעו ,תומולחה לש יעצמאה־יתלב שוריפה םת
וליפהו וייח ,טראקיד לש תומולחה .תחא תומלשכ וספתל תוסנלו לכה תא רוקסל
ט עמכ המלענש םא ונא םירכוז .םייניפא תווקתו םידחפ רפסמ םיפקשמ ,ולש היפוס
י תש םג ונא םירכוז ךא ;הרז השא ול אשונה ויבא תא ,עברא ליגב ,רחאו ,דימ
, רדענה ויבא תא ונא םירכוז .ותנמואו טראקיד לש ותבס ןה אלה ,תוצפמ תוהמא
ה יהש הדבועל זובב סחיתה יכ םג הארנש ,ירמגל טעמכ ןכ־ירחאו םיקרפל הליחת
ך סנש דידי ,יהבאו בהוא הרומ רוכזל םג ונא םילוכי לבא ;תורורב תורטמ רסח ונב
ת שגרה הירחאלש) השאל הבריק ,ילרוג ךא רצק ןמז־קרפ ךשמ טראקיד לע הארשה
א יה ,טראקיד לצא ,האצותה .םימי־תרצקו הקוחר ךא הבוהא הדליו ,(התומ לע ןקרופ
ם ג לבא ;ןדבאו הייעת דחפו—דדוב תויהל אל ךיא םלועמ דמל אל אוה—תודידב
ך ישמהל תיתטיש ךרד אוצמל תוכבל בריסש רויחה דליה לש הניבהו בלה־ץמוא
ה טיש ,ותבשחמב היפל גוהנל ומצעל תושרהל לוכי היה אל םצעבש הטיש ,תולגלו

.וייחב היפל גהנש אלא ,היצזילאידיא לש הרוצ הל הנתנש
, המוצע הדימב בל־ךשומ ,םלענ רבד הזיא שפחמ טראקיד היה וימי לכ יכ המוד
. רוריבב רוכזל לוכי אל התואש םאה םוקמ לע האבש םא־תעד ,ילוח לכל אפור
ם ינושה םירבועבו םילגע לש ןיידע םימעופה םהיתובלב ןנובתה םישופיח ידכ ךות
ו ל רייצ אוה .םחתפו םיקרוע ךתח אוה .תוטוחש תורפ לש ןהימחרב לדוגלו הדימל
ה מידש ,םיריעזה תורוניצה תולועפ תאו השוחתהו םדה־רוזחמ ינונגנמ תא ונוימדב
ד ע ,וללה תא ןציח ךכ־לכו ,ןנובתהל הבריה הכ .םיבצעה־תכרעמ תא םהב תוארל
ם ג אוהש ,ומצע אוה םג תויהל הלא םילוכיש ןימאהל השקתה תובורק םיתעלש
ת יאקפק הנבה־יא ךותמ ופוגב ןכושה להנמ־קפס דע־קפס אוהש והשימ אלו ולש ופוג
.םש ודמעמ לש
־ יתלב וניא תאז םעו ,זרפומ אוהש רשפא ןבומ־אלה יאקפקה טפשמה לש רויצה
; קוידבו ,תעדל לכוי יכ עדי םיימיטפוא םיעגרבו ,תעדל ףסכנ אוה .טראקידל םלוה
ת עדל ונוצרש ומצעל רמוא היה זא .םחונ־ישגרל ספתנ ,ידמ רתוי עדי רשאכ ךא
ת ואיצמה וא תמאה תאש :ול תנבומ תחא תמא קר התיה ףוסבל .םתוללכב קר םירבד
.םיהולא ,ןבומכ ,היה המש וז תמא .ןיבהל ןיא
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ד גנכ הסרתהה .ותעד יפל ,ונממ שרדנש המ דגנכ םירתמ טראקיד היה םג וימי לכ
ו יבא לשו ומצע לש הרבחלו ותמשאל ךרע־תווש איה םירחא לש םהיתושירד
ה שעיי אל אוה .ויבא ןוצרכ ,יתרגישה ןבומב הרבח־שיא השעיי אל אוה .וכותב
ה רבחב לבא ,ןדי־לע וא םירעב היחי אוה ,תמא .ובסכ ,אפור וא ,ויבאכ ,ןיד־ךרוע
, ויבתוכמ ,תוחתונמה ויתויח ,םייטפואה וייוסינ ,ויתובשחמ ,ומצע לש תרחבומה
ה רכהב .ומצע לש אפור ןימ השענ ,תאזה ךרדב דדב .עדמה־ישנא ויעדומ ,וירזוע
. היגולויזיפה לש תלאוג הנבה רחאו תולחמ לש תופורתהו תוליעה רחא רת הרומג
ה צר אוה .יפוד אלל תמאה יוליגל הטיש דביע ןכש ,ןיד־ךרוע םג השענ םיפיקעבו
ע תרנ ןכ־ירחא לבא .םדאה־ינבל הנוכנ ושרפל תוחפל וא ,וקוח תא םוקיל קקוחל
ן וצרכ ויבא תא עדי םימיה־רבכשב .ויה םיהולאה לש אל ותעידיו ונוצר .רוחאל
ה יהי ךכו .םלועה ןוצר אוה ךכ—םימיה תוברב ול הלגתנש יפכו ,םפתנ־יתלב ,קחורמ
ה מגודה תא האר הבש ,ולש הירטמואיגה ,רתויב ילנויצארה ולעפמ ךותל .אוה םג

ל אוורבור תא לישכהל ידכ ,תומיתסו ישוק ןווכתמב םינכה ,ותטישל רתויב הבוטה
ו תוא קושעל וסני אלש ,ןומאל םייוארה םימכח לש הטועפ הצובקל קר לומגלו ערה
ס ינכי אל והומכו ,ולש הירטמואיגה תא וארבב היהי םיהולאכ ,רמולכ .ותליהתמ
ך כ־ידכ קר בורק תויהל ךירצ דידי .הלש תוימיטניאהו אלמה הנויגה דוסב שיא
.וב הרחתיש ךכ־ידכ אל ךא ,לעפתיו ררועיש
, תוריהב־יאו תוריהב לש ךובמה לע ,ןיגבה הנבנ ,הבשחמל המודב ,םולחל המודב
ך ירצ רתויב בהלנה הזה ףוסוליפה .הלפשהו הואג ,תולתו תולת־יא ,קופקיפו החטיב
א לא הל שידקהל לוכי אל ךא ,תיניצר הבשחמל ומוי תועשמ קלח שידקהל היה
ו יתונויגה תא הגה ,םיפוסוליפבש ןויגהה־יבהואב לודגה היהש ,הזה שיאה .טעמ
ה כירצ הביסבש—דחוימו רורב ילוא אוהש דחא ןויערל ןבש ,הפוקש תוילוגיעב
ק הבומהו רורבה ןויערה לע תופידע ןתנ—הלש בבוסמב ומכ תוחפל תואיצמ תויהל
ל ש הנוילעה וא הוושה תושממה ךותמ ,רחא ;העברא םה םינשו םינשש חטבל
ל ש ותועצמאב ,רחאו ;תמאה יהולא ,תיאליעה הביסה לש המויק תא ססיב ,תוביסה
ל ש הז ללוכ ,םיקהבומהו םירורבה תונויערה לכ תותימא תא ססיב ,הז תמא־יהולא
ה תוריהב לשו התרוצב־תיטמיתמה תמאה לש הז בהוא .םינשו םינש לש םוכסה
ה ב הצר ךבש ינפמ איהש־ומכ הארבנ תמאהש הנומא ללכל ומצע תא איבה הדוחייו
ן ויכמו .םיהולאה הב הצר ךכ עודמ ןיבהל תווקל לוכי השא־דולי םוש ןיאו ,םיהולאה
א ובל םילוכי םניא ףקיההו הבשחמהש ,תקפקופמ־יתלב ,הריהב הבשחמב ,טילחהש
ל ש הצרחנה םתודע ךותמ ונל עודיכ ,םה םידחואמ תאז־לכבש קספ ,הז םע וז עגמב
ם רביחו רזחו—הבשחמה ןמ ףוגה תא קיתה ,גוסנו םדקתה ,עתרנו ץפק אוה .ונישוח
.דחי
י נפמ תירוטסיה הניחבמ לודג אוה .דבלב דחא םעטמ אל לודג ףוסוליפ אוה טראקיד
ת וחפל םירחא עדמ־ישנאש ךכ־ידכ הטושפו ,הזעונ ,תינללוכ התיה ולש הקיזיפהש
ה לקו ירמגל תינכימ התיה ולש היגולויזיפהש ינפמו ,תיטמיתמ הרוצב האטבל ולכי
־ישנאל הארשהה־רוקמ וקלחבו ומצע עדמה־שיא וקלחב היה אוה .הריקחלו הסיפתל



181טראקיד לש ויתומולח

י כ המוד רשא ,היצרניאה ןורקעב הכלהכ עייתסהש ,לודגה ןוטוינל וליפא ,עדמ
ו תוא אנשש אלא ,תיעמשמ־דח תילסרבינוא הרוצב ועיבהש ןושארה היה טראקיד
ט ראקיד לבא .ודיב היהש טראקיד לש הירטמואיגה ספוט לע "תועט ,תועט" טברישו

ו ל היהש לאידיאה אל םג םא ,ולש עדמה יכ ,ותפוקתל ךייש יעדמה ףוסוליפה

ן תונ אוה הב הרוצב זכרתנש ופוס ובש ךשומה־חוכ .ןשוימו יביטימירפ אוה ,ונממ
. ומצעמ חתופו—םידקת לכ חכוש ,ולש תואדווהו קפסה יטבלל יתמארד יוטיב
ו א הקיריל לש יפוסניאה הווהב ראשנ אוהו ,עבק השענ הז רבד ירה הלחתהכ
ת א אוצמלו ירוקמ תויהל ולש ךרוצב תופירחב ונא םישח לכמ רתוי .היפרגויבוטוא
ו נתאמ דחא לכש תישארב חתופ אוה .תורוסמ וא םירוה תרבחב אל ,ומצעב וכרד
ה יפוסוליפהש םדא לכ תלחנ םהש תושגרל איה הליבקמ ןבש ,הילע רוזחל לוכי
ו לש ינאה לבא ,עדמה־תודלותב שבגתה ולש עדמה .עבטבש רבד וליבשב איה
ב טומ ,וא ,םייחש םה ויתומולח .ויארוקמ דחא לכב שדחתמ ,יח והירה אוה רשאב
רועמה ויתומולח ,ילוא וא—ולש הנובתה הווסמ ירחאמ םירתסומה ויתומולח ,רמול
א וה לק אל הבש הדוקנב דמוע אוה .ורוד לש הנובתב תשחומ־יתלב הרוצב םיבב
.לדבהב ןיחבהל

היפרגוילביב
, החונה הרודהמה ןמ חוקל טראקיד לש םינושארה ויבתכ ראשו תומולחה לש טסקטה
,סיאול—םידור לצאמ םיטטוצמ םירציה הייקלא לש תורעהה־תריתע
ם אולמב םימגרותמ תומולחה .הדאילפה תרודהממ חוקל טראקיד לש ותומ רואיתו

פ מק לש הלאב יתנייע ךא ,ילש םה םימוגרתה ןמ םידחא .תימס פמק לצא תילגנא
( 00ט111€ז) הייוג לש ורפס .םימעפל יתטטיצ ןורחאה הז ךותמו ,םורו ןיידלאהו תיממ

ף וגב ,ויתומולח לש םושירה ללוכ ,טראקיד לש םינושארה ויבתכב קדקודמ ןויד אוה
.ישילש
.ןינעל םתוכייש רדס יפל םיעיפומ הטמלש היפרגוילביבב םיטטוצמה םירפסה
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