
םי׳צאלאפאה תעקבה :קראלק סד׳גור ׳גרו׳ג

ת וחפ לש הרובח שארב דמע 1778 תנשבש היני׳גריו־שיא היה קראלק םר׳גור ׳גרו׳ג
, היסאקסאק לע עתפ־תפקתה הכרע םשו יוניליא ץראל הרדחש שיא םייתאממ
ם יתפרצו םינאידניא—לבחה יבשות דצמ דובכ לש םחיל םיאקירמאה וכז היתובקעבש
י מיב רפסה־תמחול ביט לע דיעמ ותחלשמ לש הכרד לע קראלק לש ורופיס .דחאכ
.תיאקירמאה הכפהמה

ם שו ,[היסאקסאק]...מ םילימ המכ קחרמל ונעגה ברעב [1778] ילויב העבראב
ו נעסמב ונכשמה ךכ־רחא .הכישחל בורק דע וניכיחו המידק ונירייס תא ונחלש
, ריעל לעמ לימה יעבר־תשולשכ ךלהמ ,היסאקסאק רהנה ףוחלש תיב לע ונטלתשהו

, רהנה תא רובעל ונל וקיפסהש תוריס שיאה ןמ ונגשה ...הלודג החפשמ הבשי ובש
ק פיס היהי אל התעש חוטבו־ךומס היה יבל .תוגלפ שלשב יליח תא יתכרע םשו
י נפ יתמש ...תודגנתהל ןנוכתהלו ונתוברקתה לע תועידי גישהל םיבשותה ידיב
ם ינוש םיעבר לא םדקתהל יתיויצ תורחאה יתש לעו ,הדוצמה לא תחא הגלפ שארב
...ריעה לש
ן וטלש םוקמב ונטלשו תעה הכרא אלו ,תשקובמה האצותה תא וגישה הלא םירודיס

...רומג
ר וקחל ונקדקיד אלו ליאוהו ,היקוהאקו היסאקסאק תמגודכ וגהנ םינכשה םירפכה
ה ארנ רפסמ־םימי ךותב ירה ,המחלמל םינאידניאה דודיעב וקסעש םישנאה רבדב
.הולשבו טקשב היורש ץראה יכ היה
ץ מאמה הארמל יתמהדנ ינאו ,יל ושרדנש תועידיה לכ תא גישהל יתלכיב היה התע
ל כב טבש לכל םיחילש וחלש םה .םינאידניאה תתסהב םיטירבה ועיקשהש תואצוההו
ם ימה־ךרדב רוירפוס־םגא ינכוש תא ואיבה וליפאו ,תאזה הבחרנה ץראה תוניפ
...המחלמל םודייצ םשו טיורטידל
י וניליא־ץראב םיבשויה םיטבשל וכייתשהש םינאידניא ינומה ואב רצק ןמז ךותב
...ונמע םולש תושעל היקוהאק לא
ה קירמאב םירחאה םיזוחה לככ אלש וגשוה ...ונישע רשא םיזוחהש יאדוול־בורק
א וה םינאידניאה יניינעב וגלש לופיטה ללכש העדב יתייה דימת .אוהה ןמזה ינפל
; ונשפנב ונימיד רשא רואב אל תאז ואר םיזוח תורכל םהל עצוה רשאכ םה .העטומ
י תרמג ןכל .תאזה העדב םקזיח ךרע־תורקי תורושת ןתמו ,ונדצמ דחפל תאז וסחיי םה
ו אשנ ,םיינאידניא םיזוח לש םתחיתפב םילבוקמה םיסכטה רחאל ...ךכמ רהזיהל רמוא
ם תאצ תמשא לכ תא וליטה םה .החיתפה־םואנ תא ריתעמה דצכ [םינאידניאה] םה
א בהל יכ ריהצהל ובריהו םתגושמב ודוה םה ,םילגנאה לש םתמרימ לע המחלמל
וחלשנש םייטירבה םיחילשל זמר) וללה תוערה םירפיצה ןמ םתושפנ תא ורמשי
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 אובי יכו ,ונידידיכ םלבקנ ...יכ הוקתה תעבהב ומייס םה .ץראב תופפועתמה (םהילא
 המחלמה־ילכ תא וסמרו הצרא וכילשה ךכ ךותבו ,םימדה־תרוגח םוקמ לע םולשה
 .םיטירבה ידימ ותעשב ולביק םתואש ,םיזורח לש תומודא תורוגחו םילגד ןוגכ
 ןכ־ירחא ...רבד םבישא תרחמה־םויב יכו ,יבל לא םהירבד תא יתתנ יכ םהל יתרמא
 ןכ לע יכ םהמ שיא די ץוחלל ונישנאמ דחאל ףא יתישרה אלו ינפ לעמ םיתחליש
...םולשה תרכנ אל ןיידע

:הזה םואנה תא יתאשנ םויה תרחמל
 .תוצעומ־שיא אל ,המחלמ־שיאו יכונא רבג ...בל ומיש ,המחלמ־ישנאו םירבג
 תוצעומה־תרודמ ידי־לע יתחלשנ .םולש ילאמשבו ינימיב אשונ ינא המחלמ
 לכ לע טלתשהל הידידיו [תירבה־תוצרא] םילודגה־םיניכסה לש הלודגה
 םתוגהנתה לע חיגשהלו ןאכ ראשיהלו ,תאזה ץראב םילגנאה תלחנ ןהש םירעה
...רועה־ימודא לש
 ךיא תעדל םיביטימ םה ןיא ;רועה־ימודאל דאמ םימוד םילודגה םיניכסה
 ןמ םינוק םה הלאה םירבדה תא ;םיגיראו הפירש־קבא ,תוכימש תושעל
 דיצ ,ןגד לודיג לע רקיעב םייח םהו (רבעשל ואצי םהמ רשא) םילגנאה
 בצמ־תוליח וביצהו וסעכתה םילגנאה ...םיתפרצה םכינכש ומכו םכומכ ,רחסמו

 ךותבו םימגאה לע םכלצא ושע ןכ יכ תואורה םכיניע) ונצרא יבחר לכב םיקזח
 ףא ,הפירש־קבא תושעל ונישנאלו תווטל ונישנל חינהל ובא אלו (םיתפרצה
 תונקל ונילע הבוחש ורמא םה .ונתלוז שיא םע רוחסל ונל חינהל ובא אל
 תא דיחפהל ידכ ונתאמ םידחא וגרה םהו ,םתווצמכ תושעלו ...םהמ לכה

...םירתונה
 ושלחנ רשא דע ,והנשמל דחא םוקממ ושרוג םילגנאהו ,המחלמה הלחה הככ
 לע זגר לודגה־חורה .םהל רוזעלו םדעב םחליהל ,רועה־ימודא ,םכתא ורכשו
 תולודג תומוא דועו ,יתפרצה ךלמה ,ןקזה־םכיבא תא ררוע אוהו ,תאז
 ושענש דע ,םהיביוא לכ דגנ םהמע םחליהלו םילודגה־םיניכסה לא רבחתהל
 רשא אוה לודגה־חורה יכ םיאור םתא ןאכמ .רעיה יבעב םילייאכ םילגנאה
 םכישנ וכבי םאו ,םעז םתואש םישנאל םתמחלנ יכ ןעי ,םכימימ תא רכע
.םילודגה־םיניכסה תא אלו םכיתושפנ תא אלא תונגל םכל ןיא ירה םכפטו
 םכינפל .ינא ימ םכל יתרמא רבכ ינא .קדצה היה ימ םע ןודל ולכות התע
...םירבגכ וגהנ .ורחבת רשא תא וחק .הנבל הרוגחו םימד־תרוגח

 רוזעל םיכירצ ,רועה־ימודא ,םה יכו... ,ונמע קדצה יכ ורמא ...םויה תרחמל םבושב...
 ...בטיה הב קיזחהל םהמע רומגו־יונמ״ג ,םולשה־תרוגח תא ולטנ םימת בלב .ונל

 לא וכילשי ק1האמ1ט[ה ןזרג] תאו ,בושל םהלש המחלמה־ישנא לכל וארקי םה
...םלועל בוש ואצמל ולכוי אל וב רהנה
 ,ודיעי ןעמל תוחורה לכל השגוהו תרטקמה הקלדוה בוש .ילא םתבושת רקיע הז
 ךכ ,םהיניעב דוהו תובישח ףופא ,הזה לודגה קסעה םייתסה םיידי־תציחלו ןושיעבו

.הקירמאל תפרצ ןיב הזוחה וניניעב היהשמ תוחפ ־אל ,רעשמ ינא
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