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ניכרחלקהמייצגיישראליי'ארץייזכרונותיעריאברהםשלספרו]ככ
לאבארץ,ההתיישבותראשיתאודותעלסיפורי-הזכרונותשלי בארץ-ישךאליי'הראשוניםהחלוציםםחיילייסיפוריםמקוםי~חדב

לאורמוצאיםהיותםבשלאולי.יטוגוחנהשלזכרונותיהספר
על 2התפוצות.ליה~רתבעיקר'ומיועדיםזהה,נשפהכתרנים ·באר-ץישראל,שלא
 'זה,ספרהאלכשעתרלהתייחסלנכוןמצאובארץמבקרי-הספרותפנים,כל

 ,הארצישראליקהל-הקוראיםשלתשומת-ליבואתךק,לאאליולהפנותבבקשם
ביוים,יקוראאנוכןהעבריות.הוצאות-הספריםשלהתעניינותןאתגםאלא
(יי;זברי~ויב.-ייהארץייעיתוןשלהספרותימבקררשלדברי-הערכתויתר

אמרטוגו,•הגברתשל הרפ~"'. ;הבאהההערהאת ,) 2.7.1926ובקרותיי,ספרות
אולי ...הקוראעלשתחבבומקסימהבפשטותיכתוב- 3בהקדמתןזאנגרריל

שהאדוןיעדאולם , ...היהודיםמןפחותלאייוקסמרהנוצריםהקוראיםגם
 .בארץ-ישראלהעבריםהקוראיםגiל~צראני ,הנוצרים-·לקוראיםדואגזאנגרריל

זרהרכהקרובהכהתקופהעלאורהמפיץזה,חשובספרעדייוחתרםשבשבילם
ספרלגאולשתתענייןאצלנו,הוצאת-ספריםתימצאשמאאחת.רבעונהבעתלנר

 .עברי?"לכרשגםלווליתרבעצם,עברישכולוזה,ו
שלטיבםעללעמודאולייאיי , 4לעבריתהזההספררגם nמיבהםאלה,בימים

--נשכחת.מספרתשלעטהפריאלה,זכררנרת
 " •י

לתבניתבהתאםמתפתחאינוטוגוחנהשלנ~פרההמימיאיייפיי.הס.מעיד
אשררצוף,כרונולוגיסיפור--היינו ;מקובלספר-זכררנרתהמאפיינתיהשגררה

 ,כאן .ומקרםזמן 'שלשלםתקופתיייצוגלכדיצטרפרת .pהכלליותהשלכותיו
אירו- ל'?'מ-יגורןים.;:רמאירפזורים,קטעי-חייםשלאוסףנתחברכמקובל,שלא
יחד . 1911ועד 1878משנתהחלשונים,וממקומותשרנותמתקופותומצבים ם~·.ע
ארצישרא- .בזכרונותישהאמור,גמנטי'הפראהאופיאףשעל'לצייוישזאתעם

בתקופותזיהתילשבותית-חלוצ<תהתמונהשללשיחזורהלתרוםדי.כאלהליים
אינפור-ובאלנ\;<'רפרטאצףותיאוריתבעוצמ;::ןמצטייריםאלהסיפורים-.הנזכרות
משמשיםהנרסטאלגיתוהנימההביקורתיהגילויכאשרייחרד,בעלתמאטיבית

ייחרדטוגוחנהשללזכרונותיהמעניקותאלהמימראריותאיכויות .בבדבדבה
הישובראשיתשלהקולקטיביהזכרוןסיפוריבמאגרמשלהסיפורי'

 _ . .לי Nהארצלשר
ימתקבלהוא ;מקייא'ינר '-וטעיי pהמייהזכרוןדרךעלזהספרשלחיבורו

ארץ-לכיוהמספרתביוהנוצרתמורכבת,קשריםמערכתץ.ולכפרב'ל-יוצ~
הנאביו'בלתי-פוסקתטלטלהשל-בסימןהמתייצבת ·זו, 'קשריםמערכת .ישראל
 'מאפייניועלוממילאטוגו,חנהשלחייהדרךעלחותמהאתמטביעהלחתם,

-זה.ספר-זכררנותשל
בוני-הישובמראשונינובט,זרחר•לאביהבאנגליה,-1810בנולדהטוגוחהנ
-שעריםיייימאהבהקמתברנטזרחהשתתף .כידוע,הראשונה.העליוהופת pבת
מייסדידרעםנמנה ; ) 1874 (לחרמהשמחוץבירושליםהחדשותהש~רנרת.מן-

שלווביוזמת-היחיד ,) 1878 (ווה'פתח-תקהראשונההמושבהשלומתיישביה
 .) 189,1 (נווה-שלוםשכוננi-יפרשלידהראשונההעברית 'השכרנהגםנבנתה
נאלץשלו,-משפחתר-פרנסת_לצורןרכןאלה,יישוביותשימות'מהגשמתלצורן
ביועצמו)עדות(לפיפעם '.כחמש-עשרההארץאתולעלותלרדתברנטזרח

בני-.גםהרוב,עלאליו,מתלוויםאלהובעליותיובירידותיו . 1871-1906השנים
משחפתו.

בגיללארץ-ישראללראשונהעולהנובט,זרחשלהבכורהבתרברנט-טרגר,חנה
תיאור.לפינוצר,זראדמהלנירבינה-הראשוןשר pוה ,) 1871שנת(סוףשנתיים
גמליםשלבשיירהעיר-הקודשאלהמשפחהבמסעהחבטה.באמצעותאביה,

רכובהשiריתההפרדהמןהקטנהח(ה'יינפלה-ברנטזרחמספר .ופרדות,
אחר-אליהנקשר~אשוארץ-ישראל,באדמתיפהחבט;:וקיבלהעליה,וקשורה-

 ' 5 "- · ..•רבהכל-כןבאהבהכןי

לחת-בשניתאביהמנסהיזרבשנה . 1874בשנתמתארעתשלההשנייההעלייה
שכרנה aהראשוניםהנתיםביןג1שרתביתואתבונהכשהואבץדא-ישראל,יישב

הואאליי·הקשההכלכליה~צבבשל.ששוב,אלאמאה-שערים. __החדשה
ומשנה . 1877שבטבחודשבשלישיתלחזורכדילאנגליה,פחה.המשחוזרתנקלע,

 :זכרונרתיהמחזורמתחיל'שנים,שבעכבתהיאטוגוחנהכאשרזר,
הראשהז~ייוקטע

1 
 .בהו .) 18-:1878 ~ 1 (ית.~:ואשיתישנים rשלילאותןמתייחס(ן
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ומ.(פולסקיו)יעריי.יכת iבעתרלייח-תרפיידייתח-תקוה'פליסודשהנחמישיםלמלאתהיובל,
 .- .תרפ")טאני~.(תלחריזמן

נכבדההקדמר"כחבאשר ,) 1864-1926 (יהודי-אנג'ליועסקןסופרזאגנוויל,לישראלונה_הכו . 3
 . .טוגוחנהשללספרה

נר-אילן.אוניברסיטתקורצוו--יל,במכון'טוגו,חנהשלבכתניהמחקריבמסגרת . 4
עמ•תרפייט,ירושליםשחטו.תלוייהודאעייילדפוסוהונאוסודרונרנטיי.זרחך•ייזכרונות . 5
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1 
לידיבאותאלהשנים .ראשונהעבריתמושבהלהקיםהנחשוניהנסיוןמתבצע
רשמיםשבהם ,סלקטיביים,היזכרותכמוקדירקהמספרתשלבשיחזורהביטוי

חקוקיםנותרים.-המשפחהומתולדותהמושבהמתולדותביותרמרעישים
אחרהחיפוש ;כמואירועיםנצייראלהושמלסבין .בל-ימחוכונראות-יסוד

האב,מחלת.ב~תח-תקווה,iגראשרניםהבתיםבנייתמתאימה,אדמהקניית
המושבה.והתמוטטותהקטלניתהקדחתמגפת-ולבסוףבלחם,המחוסר

- .ההתייש-שלההנרחלתיים-ביותרמימיהזכרון-ילדותשל,-זהשמסמןנראה
עימנו.המצוייםהיחידיםמןיהואiרחדשה,בעת,-בארץהיהודיתכרת

יהרביעיתעלי?תהתקופת'יותר,בוגרתתקופה·מכברהםהבאיםהזכררנותקטעי
שהעלהוהסיפורומתחדדת,'הולכתיריעת-הזכרוןן'כא . 1885 .ניסןבחודש-

הולן-לילדהקרובההחווייתית _הסביבהמןיבלבדכללייםתיאוריםלכןקודם
- 188 ~ ·משנתהזכרונותמערכתיותר.רחביםמתחומי-חייםבפרטיםומתעשר
עםמסכימה_אינהשלראשונהחמש-עשרהבתנערהשלמחאתהבמחאה,פותחת

ונינוחותמסודרותחייםשנותארבעלאחר ,ואכן .האב-החלוץשלתכתיבי-חייו
 1ארץאלוהתרבותיתהמעטירהמהבירההחכזרתההי\כלטלותמעוררתבלונדון,

לונ-_בלהישאר-האבאלתחנוניהכלואולםמורת-רוחה.אתונחשלת,שוממה
זרחלהעונה !ילדתי''לאיילא, .בתוהועוליםשם,לימודיהאתיולסייםדון

שלבתותהיי"שהוא .רצוני"כלשהרי ,,המשקהואלןהמיועד_"בית-הספרנובט,
 , .איכריי}<
מתמסרברנטזרחימים.כשנiדייםנמשכתבארץ"'ישראלהשהייהתקופתהפעם

ובשדה,בכרםלו.מסייעתבתווחנהתקרוה,י:פתחאיכריכלכמולעבודת·הז>דמה
ייה_חממעגלבעיקרהם ) 1885-188 7 (אלהמשניםהזכרונות .מחודשבלהט

הצעיריםכהוריבעיניהשנראהמהעלהיאהiרדגשה (l'כהמושבה,שלהפנימיים
 .המייסדים-דור-ת,האבודורעםהאמביוואלנטיתבהתמודדותם

והעגו-הסועריםחייי:יהיומיוםרקעעל ;ספר-הזכרונותשלהראשוןחלקןכאןעד
בת-שלוהחושתבהרגישהנפשהבמקצתגםנחשפתבו,שמתואריםמים

סוףשלמארץ-ישראלוהלאומייםהחברתלו'םהאישיים,ב~שמיהמתיישבים,
 .ותחי?תוהראשוןבעשור ר.(:כ.נוגעהספר'שלהשניחלקו .התשע-עשרההמאה

משפחהמה·קי'הבלונדון,שנישאהטוגו,חנה ~העשריםלמאההשניהעשורשל
שהתיישבאביה,אתקר iלפעםנמדיבאהוחיתההאחות,במקצועוהשתלמה'

 . 19 36 "במותויוםעדהארץאתעזב·לאומאז , 1906בשנתבנרה-שלוםסוף-סוף
עםלשהה~וואהאלה,גפישותשלבסימנןרובם 6עומדיהזהקל.בחונות_הזכר
אתרי-נעוריהאלשוב-ושובהחוזרתהמספרת, .בלתי-נמנעתהיא 'העבר

בציבור-ובעיקרבהן,שחלווהתמורותהשינוייםעלעומדתבמושבות-יהודה,
 .לחברהודכ-תנאיםמצומצםמגרעין-מייסדים ·כמעבךהראשון,המתיישב;ם

 \ומשגשגת.רבת-אוכלוסיו
תחילה .העשריםשנותסוף i::לצמיתות,בהלחזות ;הארץאלשבהטוגוחנה

י • 194 3באלולנפטרהה__יא .בבני~ברקולא~ר-מכןבתל-אביבהג:יוררה

• 
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 ,מהיותהוראשונה,בראשלהם,באהטוגוחנהשל·המימוארייםסיפוריהאיכות
אתמוצאותוהפובליציסטיותהבלטריסטיות.(יצירו-זןיה ;בע'ט-סופריםמושכת
 .הראשונהמלחמת-העולםת.פ iבתקעודבאנגליההעיתונונ:.י"דפימעלומן.פיוס

האמןיrזבהםמוחשתiגכתב;עלזכרוונתיה.~ת,להעלות,היאכשפונהלפיכן,
בהלוך-לפתענפרשאירועיו,שלעניינילפירוט-בצמדשבדרן-כללהזכרון,שבה.
דראמ-עלילהשלפיתוחהאףלעיתיםאוהגיגיםמסכת .מתפעם,תיאורשלרוח
כו nייספרותיות.לדמויותבדיעב,דהופכים,האותנטייםגובוריהאשרטית

כרו-אלה"ספרותיים"כרוכות.בזיגלהאםאףארץ-ישראל,בתולה~תשהחוקר
אבל.יהבלתי-מדוייקתזןעמדתהבשללא-פעםיירעתימים,מאונכםנעלמהניקה

מערכות ~על ,המושבה""רוחאתבאמצעותםולהביומהםלספוגשמבקשמי
הנפשיותהתנודותאוהערכיות-ימוסרוותהתפיסותבה,הבינאישייםהיחסים
יוז.כגוון.רבחומרמהםלהפיקעשוי-ורווחהמשברבשעות
אי(ט-רקלאאליהםמתלווהשראליים'הארציזכרונותיה-אתטרגרחנהבהעלות

אתעתהשבבחנהנראהביקורתית.פרטציה 1-א'כטגםאלאספרותיתרפרטציה
~נצטבר-יים nהבסיוןלאורש T-לז1עריכם-מחגםמ;גקשיידוהיא ,מאזחוויותיה
כגברתמאוחרת,בתקופהטוגוחנהשיליאישירתהאתמדגישהזו-הערכה~צלה.

אלרביםבגעגועיםאמנםהמתרפקתמערביות,וקידמהתרבותבעלתאנגליתי
התופ-אחתהם. rנשבט-ביקורתהאןוחושכתאינfוזאתעםיחדאבלימי-העבר,

שהשתררההקיצוניתהחרדיותתופעתהיאמוקיעההיאן rtשאוהקשותערת
-חיישבהם,הנוערמן.ובעיקרהמתיישבים;מןמנעהאשרשמרנות i:;~מושבה
ותת-להגיינה'.קורסיםאוחדר-קריאהתזמורת,יה,,ספרי :ו rJכוהשכלה,תרבות
ומרבכ-רשמאמינהאשהתותהעצמהיטוגושחנהלצייוהמקוםכאן :עמלות
 ~בהשקפותיהליבראלית-זאת ,עםאןחייה,ימי_כלמצוות

המצי-כ?לצייולמותר .האשהלגביבעמדתהגםביטוילידיבאהזות,ליבראליו
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מנטפיורהרחובפתח-תקוה,

 .הנשיםשלמציאותןהיאזהבספרתיאוריה i:ביותרהבולטתהמ\שבתלתאו'ת

היומיומיתבהתמודדות ·הפעילה.תושייתןעלרקלאלקרואניתןהראשוןחבלק

ואילוהקהילה.בחייהחיוביתמעורבותןעלגםאלאובית,משפחהקיוםעל
קוויםובהתווית \טיפוסי.:.מייסדותשלבגאלריiוהתיאורמתמקדהשניבחלק

אלהבהארותיה .יהודיותוכחלוצותכשכיםהמתחדשתאישיותןלאיפיון

ה Jהחדהיהודיתבחברההאשהאפלייתעל_היתר,ביןטוגו,חנהמתריעה
דרשהואשרימים,באותםרווחתשחיתהלקריאהבכךומצטרפתבאר-ץישראל.

וביחס ·האשהבמעמדלהתחדשותגםתביאבמולדתהלאומיתההתחדשותכי

 .כלפיההשיוויוני
הבלתי-גישתההוא\כרגרחנהשלארית iהמימכתיבתהבד:וךנוסףייחוד

כבזב-שלאהשונות.תופעותיהעלבתקופתה,הארצישראליתלנוכחות nאמצעי

זרהנוכחות•לקלוטהמתקשיםי-הגולה, 1ילי pמתיישבים-ראשונישלדובותיהם

ופגלה-לבינהבינםכחיץעומדיםמטעני-העברכי-שהיא ,כמותזווחדשה

דברלכל,ככת-הארץהארצישראלית.למציאו'תובהירישיריחסטוגוחנה

-מ~::;והשוממיםמרחביהםעלה?.ופיםאתושורשיתטבעיתבצורתהיאמציירrי

וכןבאו,מקרובשזהוהיהודיםהמקום,'בני--·הערביםתושביהםאתיושבים"

אתאלהציוריםים i:שובכדישלאנראה .הים-'תיכונית.הלוקאליתההוויהאת
בעיקרהםמדגישיםאלי.הובמכתביהם·ובהערכותיהםבני-הגולה,שלליבם

הדוררוחשלגילוייוניצני ...הםדברייך"לנו :אונורדמכסכותב .זואיכות '

 ·לי- pבלוצים rtרלראשוניהארטברטשהיהמההעברילנוערהיכןאת .החדש
הוספת"את :משלובמכתבאחריומחרה-מחזוק.ברנדיסולוא-יספורניה."

 "הס\כורי~תעובדותלקחת ...התנייכיתציוןארץתורתעלמודרניתפואימה

 8חיים."רוחאותםומילאתיבשות

ימוה , 1878קיץתקופתעלטדוגר_,חנהשלמזכרונותוהקטעכאןמביאיםאנו

 . .פתח-תקווהשלהראשונים

.. 
רקנמצאה.שנרכשהשהאדז,נהכיווןכיפו,התגודדנו,הילדים,ו~נחנואמי. ...

אשרהמתיישבים.ושאראביי,כלוכךממנה.רכיכהוחצישעתייםשלכמרחק
להימשךצריךהיהזהסידור .שכתכלהכרתהלחזורפאן,לגור'עכרומש!:(חותיהם

;נכrךוראביפגשכ;נתיים .אותנולקלוטכדידיהמאורגנתתהיהשהמושכהעד
נרכשו.כאמצעותולכפריים.שלוהאידישאתולתרגםערכיתלדברשידעיהודי.

המקום.כהכשרתהחלווהמתיישביםראשונה,יתדנתקעהערביים.אוהליםמספר

עכו.דת-אדמהאודותעלדברידעלאמהם_אחד_אףשמאל.כרגלהחלההעכורה

זהשכלנראהאכלורבו.הלכווה'~ישגים-סוחריםלהיותגדלוכולםשהרי

יוצאיםכאילורומם'מצב-רוח-כמתמידשרוייםחיווהםהתלהבותם,.אתריפהלא

~'הרילומר. ·אביהיה'נוהגאחרת?"ננהגלמה"וכיכחיק-הטב~. .למחנההם
ואתוכאומרוכאדמתנו?"הראשוןהזרעתאלהטמיןמכולםכנוכחדשמו·יתכרך

 .יתן"מ-י :ולוחשכראשומהנהןהיהכרהמסתכלשכלעד .ך~כלעיניוזהרו

 '-תתגשם."ותקוותך
עליהם.זאתאסרהשייךאכלהשדות.כעיבודלעזורערכיםמספרביקשואחדיום

הנקנהנעכררקאלא .החופשימרצונוהיהודיאצללעכורלערכיאלכיקבעהוא

אכלכמותו.כשר·ודםלקנותכדעתולהעלותהיהיכוללאאביכמכסת-כסף.

ר.?יםקשייםאחריש?מה.משפחהשלשכירתהתיתכןכיוהציעבא iמישה

 . 9כמושכהוהתיישבהאוהלהעםבאהאשרילדים.שניעםערכיתמשפחהנמצאה

כישמועותאפילוהיורצון.משביעכאופןההכנותנמשכוחודשיםשלושהכמשך

יוםאכלידידות.אןמגלים 'מסביבהערכיםשהר~אנחנו;גםנצטרףכקרובהנה
והעגלהסוס iהועימםמשפחתו·הערכי.כימצאהמושכה,אלאביכשחזראחד,

 ·הלכך.לאןאישידעלאכןכאו.מנייןידעלאשאישוכיוון ; ,;הכלאנעלמו
לצאת-הואעתהלעשותעלינ:'שן iהנכהמעשהכיואמרהאמיהתערבהכאן

 . . 371 .עמיא.יכרן .ןבןנלוהישובלחלוציאנציקלופדיה-תדהר .ד . 8

מצאהלאהסטירי.כמיסמדתיה.נו nזכאתלתעדזובכתיבתהנתכוונהלאטיגישחנהכיוון . 9
וליפותס,קלשטסהרצוןבשלאוהדבריםשכחתבשללעיתיס, .אמיתותסאתלוודאלנכון

במחלוקת.שנויהזואסגס.לא-מדויקת,אוחלקיתאינפורמציהמ'באת-ספרותיתמבחינה _.
 .העבדמקנייתברנט,זרח.אביה,נ:יתעטרגרחנהלפי .לעילהמובאהעבדסיפורלמשל,הוא,כן

בזכרונו-כותבהואיכד .עבדקנייתשלמדומהאקטבוצעעצמוברנטזרחלשעדותולפייאילו
שנקהנלפנינוהציעהכפרשלהשיר(ו)ידידנואצלנו,ולעבוד~לכתרצזילאערבישום ... "':חיו

לבקשוהוספנובמושבתט'עבדותלהנהיגהעריוןמפנןנרתענואנחנו ...ידועשבכרעבדאצלו

לעב,דהסכיםאשרשחר·העור'אחדערביליהובאלבסוף :הערביםמביוחקלאיםפועלים
-רשמתימוצאבאיןאבל;לזה,~ססרבנואנובשמנו,קעקעכתבתידועלשנחקקבתנאיאצלנו

 .בהכשרתלנוולעזוראצלנו,עלבר.ךהתחילוהוא ,הערבישלידועלשמיאתדיובאיזהסוף.סוף

מיפו .בבוקרהראשוןכיוסבחזרנואחדים,שבוערתעבוראחרי .ובניואשתועםיחדהקרקע

 ,) lZ-13עמי(שם, .. '.שלנוהפרדותאתולאהערבי,אתלאמצאנולאלאדמתנו,

 1981-רבפוארינאור

וככללרעותה. 'משפחהנעזורשםהאחרות.המשפחותוכלאנוהמושכה.אל·מיד

 . . • l•Oבקרכנומקךי·השוךיפחתוכןיותךרכיםשנהיה

כר.לגורעברנוואנחנואגפים.לשני 'לקו nלהיהשברתן·גדולארה)עבורנוהוקם

ערבייםילדיחעודומצאנו ·זפיפו,הקטניםחברינו'גםנו.אלילכשנצטרפוכך.אחר

ביצ~םלדם,אכלנו ..יחפיםהזמןכלהסתובבנושלמה.שמחתנוחיתהעימם.לשחק

היה:נל 1-:יושחתו.פןבגדינועללהשגיחצריכיםהיינולא-והעיקרוירקות,

 . ~כךכלפשוט

קודםהבתים~תלהקיםלהתחילהחליטוהקבוצהואנשיכשלחיו. ·עמךהקיץ

מאיתנו.וב-טהמלאכהאתידעכךוביןכךשביןערבי.כנאיהונא .'גשמי-הסתיו

הילדים.עבורנומאושרתכהתקופהחיתהזו .כולנואתסחפהמופלאהותקופה

 .עדנהוכוליבהנזכרתאנילאחריה.שנהארבעים·היום.--שעד

 ..לעונדיםצורףולשאת.להריםדיומנוגדשהיהילדוכללבנים.ללכןהחלוכולם

לדרוךנצטווינו ;כמיםהיטבאלהחומרים'ערבנווכאשרוקש.סידחול,סחבנו

בעוזרםכמצרים.ם'הקטניבני-ישראל.גםלשוודאיכךכרגלינו.אותםוללוש

פעמהאשררינהאותהחיתהל~ודאיכליכםאכלהלבנים._.בליבוןלחוריהם

כליככו.
 ·הי~כהדקאותוולהדק-תכניות.לתוךלשרפנועלינוהיהנלוששהטיטלאחר

שעזרוהערביות.הנשיםולידאימותינולידעומדיםהיינובתחילה ~הקטנותכידינו

בלעצמנו.ככוחותמבצעיםמכןחר·ולאזאת.מבצעותהןנניצרמסתכליםידן.על /

ליכו.עהיהבתיםשכים-עשרשהדיחשוכה.תוספת'כבחינתהיהעוכרותדוג-ידיים

שהחת·נראהאכלי-מים.מספרלפחותנמשךכשמש.הלבניםשלוייבושםלנכות.

אלאמ~חקשלחדשסוגרקלאהיהזההילדים.וכשבילנו.מ;ןירה.חיתהקדמות

ועלינוהרת-גורל:כעכורהחלקאנולוקחיםכיחשנובמינה.מיוחדתהרגשהגם

ד. i:הכהחוםתחתכרענואמנםפעםדי.~ .זוכככדהלזכייהאנומודעיםכילהוכיח.

עלנופליםשהיינועד-ויתרנולאאכלוהלבנים.החולמשאתחתבליככומתייפחים

 .זרוען·אללאוספנוכדי 1אםאואב ;אותנומגליםהיואז ..נשיב~שוקעים .הארץ

לכיןבינימהרהרתהייתי ,לעיתים .דמעותינואתכנשקיהולמחות·האוהבותתיחם

הסתכלהקדוש-כרוך-הואכאשרכמצרים.הדבריםפניהיוכךגםהאם :עצמי

עבדים.היווילדיםאבותשאותםאלאשם.אבותינושלדיכוייםאלמשמיים

ליכםאתחימםלאתקווהשלזיקוכלפרעה.<וכורהיוידםעלשלובנווהלבנים

הוא·כפעם-~ים fז?ל .כני-חוריןיהודיםילדים!~נוואילו ;יותרטוביםלימים

כיכלליתכןהאםשלנו.בארץשלנו.אדמתנועל ..שלכרלבתינולכנים-שוכה

גםשוחחהאלהדבריםכרוחבשבילנו?היוםייאדךכיאוכתפינו,עלינכרהמשא

כעבודתו.השני,'עללעלותניסהילד lוכלאיתנו.אמא

ו~ל-:כךיום,כאותוו_שהכיכוכהלבניםמספראתלספודנוהגיםהיינולפנות-ערב

היוהנרגזיםההוריםריב."בכזאת.ספירהמסתיי"מתחיתהשלפעמיםעדהשתלהבנו

 .ואיתיאניאב,ל .ז:;פבכלכנוגועריםכשחםהניצים.ב~ןולהפרידלכנאממהרים
להסתירו dנסי,מכשהם .חיוךמעיןשפתותיהם ·עלעולהלגערהגערהביןכציד

יוצ-אי·כבחינתהכל.אחדיהיו.כאלהסועריםשמעמדיםאלאתיהםנ. 1כפמאחורי

וב tvושובלחשבמנסיםכשאנוגכאווההלבניםאתמוניםהיינוכדרך-כלל .דופן
-' . '-להשלימה.לנוכשאדעשודהלבניםכמותאת

כמחלת·אחוזלמשכב.ילדנפלפעםמדי :פעילותנו .קצבאת .העכירעגוםצל
מספרהחלמתו.'ועםובלבני~.כעכורהלהגותעוד 'הוסיףכחוליוגםאכלהקדחת.

באושהבל.מוכןחולשתו.אףעלהמיכסהאתלהשליםמיהרלאחר-מכן.ימים
מרעהו.לכניםחות.פהפיקלאאח;אףהיוםשלשכסופוכךלו,ולסייעלעזור

האחדכאשדתמיד,אצלם.כילכשמנוהמבוגרים.מןדוגמהלקחנוזהכמעשה

 45 ~לשני.יד.שיט 1להמידמזדרזהואחלקו',אתמסיים

·' 

כשהואתשייג)(אייר,חורגיןשלי.בעריכתוברנטיי,ייזרחבחוברתגסמופיע-זההכמעטסיפור

ערביפועלאף 'להשיגבידם.עלהול~ .. :" :המקרהשםמוצגוכן .בצידופרשנותדברימלווה

עבדיםכמההיושלועהבודהנתון .בדברהכפרשידשלדיוכיהמייסדיםידעולא ...אחד

לקבלאנשיועלאסרכןולע-מופקעבמחירליהודיםלמכורביןiוש·ואותםלא-יוצלחיס

 .ממשנתפלצו-השיירשלהצעתואתומעם.כשהללו,המתיישבים.אצ'לשכירהעטדה

לקבלהסכיםהלהבן-כושיים.פועל,להסנמצאסוףסוףבבעדות?החדשהישובאתהיטמאו

ודאי .לובלעיiככי ,ולעדותלאותבשרועלבכתובת-קעקעבעליישםשיוחקבתאני,העבודהאת
 'באיו .השלטונותמכפילבטחונולוהיתהדרושהזועודותאדוניומפ'נישהתפרץעבדזההיה

 .) 17עמי(שם, ...וכר·המשונה,.לrיאניהמתיישביםהסכימוברירה

ייהתלס-ואביהודהשלזכרונותיובספרמובאשהואכפיהסיופרלחלוטיןשונהזאת, 'לעומת

 ·הראשןהימיםשלספציפי~יורעאותועםזאתקושראינוואבתשטייז).(ת-לאביבהראשוןיי
שבויותרמאוחרכסיפורמתארואלאהסמו;ך,הכפראשיירשלהערמומיתמדיניותוועםנים 1

ריאלנטפלוהימיםייבאחד :ואבמספר ..ברנטזרחידיעלעבדשלממשיתקניההתבצעהאכן

כושי,ממש,עבדד.י l:•עלקנותלוויציעו .ביפו 1החאממכובדימים.עווערבייםכמהברנטזרח
הייעבדייאתזרחריקנה' ...זרח ' 1בעיניחןומצאכהלכה,בחורזההיה .לראוהלפניושהציגוהו

למחאותיהםלבשםלאזרחך• .לפתח-תקוהויביאנוזהב'•נפוליאוניסיששה-עשרבמחיר
עהבדעסיד .ב.ז-;לטיניותבאותיותהעבדבזרועקעקעכתובתנתריאףהמתישביס,שלוללעגם

פרדתבחברתנעלםאחדבהירשכיוס ...עדובשדהבביתבאמונה,אדוניואתזמן-מהעבד

דמיtכח~יתהיינונפוליוניס,שמו(הלסעדלבזמנושכחטביפו, .החאןפטרוני .ועגלתואדרנילן
 " ...ווה.כששווהלפי ·זהגסוהעגלה,הפרדהמכירתעסקאתכתגמולממנוקיבלו•מכירתו•,

 . / .~~.ם~

עדותואתזה,בהקשרשוב,להביאכדאיפחנ:י-תקוה,ביישובברנטזרחאשתשליוזמתהלגבי' . 10

לצאתשעמךוובעתהחלוצית,מפעילותואשתותחילההסתייגהזכרונותיולפי .ברנ,.טעצמושל

עללנועאזסרבהעייהאשתי ... "הרב.שלהתערבותואתאפילוביקשה •ליפו~ירושלים

מאתיובקשההמקום,אתלפניהתארו:;<אשרציה,מדברכמקרסולשבתשוממות,חורבות

מתחילהצדק(תןלסאנטהריישבעצתו'ולשאליילזלסאנטשמואלר•הגאוןהרב.אלשאעלה
הנסיונותבכלעמי-שתגלגלאשתיאתלכרףיכולאניאיןהדיןשעפיייליואמראשתילדברי .

גטתורהדיןעפיייממנילדחשיכולההיאבכן 'דוקאהוארצוניואסךת, li'לע ")אומשאני

ייוצאשלשטותלמעשי.מעשיאתחושבהרבאס :האלהבדבריםלחרבענ~תיאני .פיטורין

ישובמצותבזכותכיחזקהחקותיאולםדין,עפיייכשרגטגטיגסיהי•לאאזהרימדעת.י

 .שםתסבוללאואשתי ·לגן-עדן,השממהאת ;,.;יהפוךלקיס,הולכיםאנואשררא-ץישראל

ואילו .) lZעמי(שם, " ... ,חאריללכתלעריתיוצרהמדברי,התרגשלסאנטשמואלר•הרב

רחלרעיתיאתלב,בכאבזוכראניהיוםמוסראניאשרזכרונותידבריסיוםייעס rזכרונותיו

~הלולאשלה!-שלי :עפולותיאתוהוקירושכנדוניאלהלכלבזהאומרוהנני ...נייעלאה

 :) 38עמי(שם' ".תנצבייהתכניותיכלאתלבצעיבלתילאבעזרתילאהרחלעריתילי.
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ה.בערבמתיפחותכשהג~טרותעכשיו

[l!] סיומהמזסיימתבמידההםלנוןנג•וןן'צ•פמדיווידמארקשירההכדוריםמשת
השלום"פילוסופייתעלהאקדחשלהפילוסופייה"ניצחוןרק~להאיןתקרהפ.'של.ח·

היפה,מןנ!"לקמאדמדויקותיריותהןאלה ,,בריטי) 'עיתונאיזאתשהגדור(כפי

לנוןשלהדורזהו .שלםדורשל-קלית~המוסבביוגרפיהשהיהללב,והנרגעהעצוב

(השירהמעצבןלנוןשלסיכוי"),לשלום("תונחא iהמלנוןשלארכו,·וירקולנרןלשוהחיפוישות,

ייבג•וליה".אובחיים"ניייוםהמרגשלנוןשלר iלכ""להדומערבמקונטי)פוללעחמינןיט

אתלונןידעהקצבייםבשיריו .שלוהמידהחוש.מסוימתבמידה ?לנוןג~וןשלהסקםז:יסדרמרה

מיותךת.לרגש(נתלנוןכגררלא _והרגישיםהשקטיםובשיריםשומעיו,שלוההאזנהנהשימהוארן

בשירהובילו.כשלונלרקודהיהאפשרוכןשלו'מרסיקלית_ההטריטוריהגנרלמהוהיטבידעלנרן

שהניאiוהקסטותבטייפשהבטריותלומרמישהייכלהרכןשם",עומדתייראיתיהכמרמאדוסרע

-לן".ליידמיירמשמעיהרקגנמרורנלאיהב

מתיפחתשלישהגיטה"מתישנקראכפלאשיריש-חביפושיותאחרהאריסרו-חבר?ג•ררג ..זהו
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טרגר

ושאגנו.קפצנו ·איו .שלנוהביתבנייתיום-מכול'המאושרהיוםהגיעבסוף'ל
עקבנוחוסר-סבלנותובכמהומלט.ים iלבלבנאיםלהגיש 'הורשינוכאשדמשמחה

 'כאשדאךשזרה.אח'ושרדהלבנה.'א,זזדלבנהומתרוממיםההולכים /הקידוrןאחד
והדיזנטריה.הקדחת'מחלתידיעלאבילפתעהוכרעלגג.פרטהכול.הסתיים

הלךהוא .עזרלאדברשוםאבל .עי°מנומצויותשהיובתרופותלהשקותוניסינו '
אמינתייאשהוכאשדלנו.הק:וובהבסביבהנמצאלארופאכלויותר.יותרונחלש
וללכתערבי.ילדעימהלקחתערביה.אשהבגדיעליהלשיםהחליטהממצבו,

דנה.הסתכנותבבחינתזוחלונההיתהימיםבאותםא.-דופלהביאליפו

הבטיחה'אמא ·החולה.עללהשגיחהעדב,יההמשרתתעםן.נשאךנהילדים.אנו,
 _הרזההתחיל ..והואאבישלמצבוהודעהערבלקראת "אבלהשקיעזf.לפני_לחזור
השדכיקבעהעוויתותיואתתה l'tודצעקוz;י:ואתהמשרתתשמעהכאשדמחום.

שעהשלמדחק-הכפראלללכתפנתהחזרה,לאעדייןשאמיוכיורן ;בונכנס
 \לומדיכולתילאלו.ויירפאהשד,אתממנושיגדשאדםלהביאכדי-הליכה
בלגימותמיםולהשקותוק~ות·מטליותמצ~ועללהניחוהמשכתיבכיתידקדבר.

לנר.היולאאחדותתרופות .לכתהלפניליהודתה-שאמיכפ~קטנות.
עליפקדהוא :כליאיזהעימדשנשאאדםעםהמש'דתתהופיעהשעותשלושאחדי
וכאשד-עדייןהתגודדנובראוהלשלאגף'מאותואו-"החדר"מןלצאת
שאםהזמןכלטענההיא .עימינאבקתכשהיאבכוח.האשהאותיהוציאהסדנתי,

את .וסגדהבחוץאותיהניחהכךלגופי.ייכנסאבי,מייצאאשד ~;;שיבפנים.אשאר
קטןתנודהחדרבאמצעמעמידיםהםכ-יצדודאיתיהסדקדדךתי.הצצה..המחיצ

אביאתכ~סואחד :המיטהשפתאלאותוהק.דיבם i:אשבווהעלופחמים.מל~
עשןבים. wעמיניפיזרוולבסוףחליל;-ן.יידלקשל~ך'כלסדרו.דואגים .בסרין

אחדי 'הפתח,אתאחריהםסוגדיםהחוצ.ה,לצאת 'מיהרווהםהחדראתמילאף'חדי'
"עכשיו :למשרתתלוחשכשהואהתנוראתופינהפנימההאישנכנסשעהחצי

ענני;-בשלאבלהחדר,אלבי .דוחיע~דכלפרצתינדדם."הואבסדר.הכל
להסתנן'צחאויייל nהלאט-לאטיק .המיטהאליייליפלס.ל~תקש'תיהקטורת

ורגוע.ש.'ליוישןאביגםכיהבחנתינינוחה.הדגשתי ~החדראתטיהד,ו"הדלתדדך 1
- 'ושומרת.משגיחהלדגליו,נתיישבתיואז

שאת-א;תיומנערתעליעומדתאמא-הואמכן-לאחדזוכרתשאנימהכל
1 

פשוטואניאבאכי .לשון \בכל 'להלהסבירמנסההערביהרופא-בעודודו'.ע
מה 'לנרהודה .גםהואלמוטב.נחזורמהדהוקל •העשןבשלמעולפיםנמצאנו,

כפיהתאוששא-מנםאביוהלך.ו_דן.חנאתעודד ..תרופות.כמהחשאיידת..לעש
ונiערהבאים.הימיםבמשךלחלותהחלואחדיםאנשיםאבלהרופא.שהבטיח
שבאביהבריאו.ושםליפו,הועבדואלהאנשים .כולנולבאתמילאווחרדה

- ' j .השבועבסוףכבדלכוr;דותיו

ובהי-הערכי.שלעזרתואתביקשז~ראהרגליים.עלילקרס-היה ·יכולשאביברגע
 1ברלהתגורר'עברנוכולנו .שלנוהחדשבביתעיניובמולחזותהלךעליושענו

שהואאמדאביאבלהבוץ","בית'בשםשלנולביתקראתישבועות.מספראחדי
 .משישארמוןכלפניעלכזה.בוץבביתלחיותמבכד
עלזהביתהיהניצבעדייז ',שניםמספרלפניהאחרונה,בפעםשםביקרתיכאשד
אותוליולשמורפיה.יפהמשוכהסביבולהקיםהוארוצהשהייתיכל .עומדו

שלזכרת.מזושהדי .מלבדילאישדבראומדתאינהזומזכרת ,אמנםכמזכרת.
שלמילדותהראשוניםעצבונותושלראשונותשמחותשלראשוניםמאבקים
 •המאושרת. .שליומילדותימושבה
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