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ספרים

ואדוםאילת

 Kלרויב•צ

את(ה'דעתסוף'םואלאל'תאל

ברםלבםה'וסףמאת )'דכרןהארץ,

תש'יכ..המאוח,דהק'בץדהוצאת

מעלהואילתהנגבשלזהבכשדאופ.ותחארםכל

מחבראצורות.רבר nבהצופןש.םהמ,מרבובדםירכר

עללחשגםשערבודיששרכות,ומחברתכפםעל

שיעצומבכשדאאםרמי. mלכמקרוהמשמשארוכירם,

עלפתע,שללרת.עשורתהבהילותגוירשלובהמהר

פןזה,בכשדאחםםפללגיארגוף,ארובתסבכהבן

בוס·יוסףמחקור.אתושיבשזהחמשבהנהןליסחף

וןררמרהכשארואר. ..זולסכנהנתפסלאלסבקי

שיםתושממרתיח.כלעלזרבת·ריים nובאוץכאמן

החכם,האבאתפזביוהעובה mהנגבהריבתארו

עלבחידתורג,ן,עבורתאתהזניחוהכופיםשבכיר

אבלבבגר,םדםןאורצכ•לבניםהאבסיפריייעוש

לחפשהבניםהלכוםרתרלחארגילה.לאמקומראת

העילאחרוג.ן.אומתתאפרפ.כיםלד nmהאצוראת

לכנים.בוכהביא mבשפעפיררת •.נותןוג.ןהחלורו

רnם,ובאליו..בתנורןשהאבהאוצרזהרכיויב.כר.עתה

בערבהרו.םתר,בחרריפרםרי,ובפרסיבכשדאעררו

רבלרהפררברלחפןולממדנואו mאורם,יר mיהום

הלילו.םפרילכריתדאשררז

אתשראוומ.ירנהאמזרחיכיםוהםםעםיםלא

ארץצרעותוארכבולםורםבלאיל.תורב.עירהנגב

שלכסעיתהבשעתהעלרההאבקחדרן.צרימשכי

חעי Iהרהיא nשםאתפצפצםלכגבמטייליםשיירת

לולדומלראותהוצרןאתמרפההורןשבםלםלריפרת

הא·וניתכה .חורןשלהראשוןהשלישתרםלפכיעדר

 .•דםקסםשירי,הלואפשריאכרוו.ראהלהיארמ,מת
לקארתונ.וסעשללבראתלהכשיראבשלפנינוהספר

למעןעיניו mלפקכדיברשיזו.ררגת-nדלרםתארב.ת

בןההילאונקרםונבל Iש.םהממוכרכאןשאןייראה

עבתרי.כרההילאאורוילפכים

שאידרון,רמרהכעיןואר.שבספרור.אשןוופ.רק

ר acביא,ם nבפרקיםכרמעםקר" mחרהבהעדייןכר

לםתמייםל mהנוסעשללבר nלרפתרלעררו icבחרא

עלרוםתכתובתמהקפלתכרחבתריהעיאכןשישירא.ת

לל•ררם.רוcר,םייר .רבים

עהורהבוכ.גבהריבמכה .לתיאורהונרקרשיםהרפים

רםררפגיארלדביתמחבינההארץשלעשרהאתמבלים

שהרוגלנומזהבתכליתשרכתאחו,עולםזהוגרפית.

לארב,גבשכןגדול,שדכי Iתמירנהשלבצפרכ.הלר

להםבארשית.סלעיהםסולעיוהקרפרניביםםבל

אתצרפןותוכםהעןי,אתהמשוכרתררת, mמיצרורת

הרגילהקרואשאידתוגיות,בעירתכאןהנגב.סרחת

בלזוןןו.לאלהסבירןהשכילומ.חברארלr:ג .אצלןצמרי'

דבררןפשרםהבלשוןאלאמקצעו,בעלישלרזים

בה.יוץרמשכילקוראשכל

מיערםובערבה.בכגבהמיםהראעכיןרבנשוא .

לדב.איוכריונ.גב.קללתזרהגבוההומליחותםהמים

כללחקרושימתוקים,וביםשפעהרבכה,אתלכגב

 • mוג.ש.םיםמימיאתלאברואפשרותכלמים,מבער
שישר.םקםרמקרםכלכורבלמרנההמתנושםפרכרת.

רבןילשתיה,הסרביםכרבעים,מיםמעיכותבידמים,בד

אתלהחיותכריאדםביירונאגורשבררנוברורתםי

זעוומתימםכמרירתהמזכר.בדוביכה.םתרואתכפשר

החוקרמגישתשתהגישהמחייכותככגבאלד

ר.םעירםלדותםבלעםשהיררבשרמררן,בגליללמעיכות

מקוררתלמציאת mרת.קשביבהםחיים,ליצירתעדכם

הכקירתם mיירעתםכדרעלידחו,עשיריםמים

 ,,חשוהב.
ותקי;מםיילשלםוברתמידרתכהמבמחברבריש

כוחרןכבנוף,נוסףבןררכלבשמחההוראהםרבהעין

שואיראלהברףתמיאוריישחיונוית.שפועביםיר

לר"לחיהסובר. .בתילתל.םיירבמקראותלהיכלללדם,
כלירחמיוחידםפרקיםברסלבסקי ·'הקדשי nצרמ

פחותלאאכןלורביייייומאלפות,רבותתומנות

שלזר nלוב·גרנירארכיאולרגיה. mההיסםרוהימבפרקי

הרבבתנ"ן,הקולעיםפירושיואתלהוסיףישגישתו

רנב·ומחשיחשד,אדרםבע. mהנףוהכותעלכוססים

נודינםישבהם , ..תנפרקיעלבוסלבסקיזורעציארתי,

שלחוכהמלןאנישלסמעותיוגבר.ועצירןאילת

תבגליותעתהםשלרבזהכל-הרחבהסחרלאופיר,

כלסןדבידיהחרףלוישכחשפההחורשתערישל

ארתוו.ככמרעשיר,תרמובידיוכתבהזרחפירהבליק.

שכ•חדרחהחאר,הדרושל ,,,,,,מןחיהתמרנהצמייר

עש.תרורבאתבנבאןר.דביאהילת acבונפץושלסת

כשואר,תת mפינה acרב nחםשל.וב.קיאותרמיזת

שניביתבתקופתן acכוהי,ירר.חשיובלתרלחתעווב

.וס.פררתבלכאחריועוקב mכנבן.שלחאררבדרדרת
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הערבי.הכיםשלאחרוג.מורהלשקיעתועדהמדעית

וכחותרכס, Iהיסטוריההואישראלבארץמקוםכל

תעמלניהיסטויר.תוכקדיהנגבמילאאחרמקוםוכבל

כורנוב, :הנגבערישלבערכןלדג.זיםרגיליםהקרנות

תקוכותעלמסוכריםהםוניצב.ת mרחובחלצוה,שבטה,

ירקגברתתשובים,אלםיבנותועריםבנגבמריחה

מבטלאינוברסלבסקירב.ניפוחבזתישוכרמים.

התםת·אתמסבירהואואלםאלו.עריםשלערכןאת

mn ,בדרכיכחניותותפקידןלהקמתןשגרמוהסיבותן

 • .nדוקשישלהןד mהמיההריאתמתארהואהמסחר.
מאוידהואבמים.ומחסורקשהאקליםבתנאייים

יצרווכיצדכןעלהגתברוכיצדדד.רכיםבתיאור

לעריםקרא mהמזמחקויראחדחשובים.תרבותתאי

מתןקמר,נזכרתןהשיירות.עריבשםבצדקאלוכגון

נישםוחשדותלדרכיםהשיירותהטיתום.עהתפרנסו

ונחרבו.

הקידשכבגבהחייםהיודליםהמלהסבירכיד

וישוביםמצודות·משמרלמסילות,.מיוחדםרק.המחבר

ום·לשמירתהמסחרדרכ,לאורן::דוכזוריםזעירים,

בוהשיובונקדוותמעבררקההירות·המיtנ;·;תנגב

זהולכעצמיים,םרנסהמקורותללאמשרמות,שימשו

המסתכל·הנבטים.בימי-גערןקצרהתקומחרק

אלוםשמות.הרבהבהימצאשבסמרהמםורסתכממה

שםמזייןלעתיםערים.הןשאלולחשובהיאסערת

וגמלדמיםרבכתאח,דביתרקחיהשברשיובשרידי

שומרים.

אתגסבסמרבכללוברסלבסקיחישדרבחידשו

-בינינומעטים nאחד-מזלונתמזלאדום.ארץ
סיורזההיהלעודב"ממזרחאדוםארץלאורןלסייר

ועתיקותיו"הראץטבעעלהרבהלמדשבויסודי,

עמקכיהנגב,מןכחלקאדוםאתלראותאןילכאוהר

אזרםהשניים.ביןוחצוהברורגבולמציבהערבה

היטיבןכאף·על·םימדינתנו.בתחומיכלולהאינהגס

בררושלם,הנגבמושגאיןאדוםבלעדיכילעשרת.

ביתבתקומתהאוהנגבשלערכועיקרכאמור,ומובן.

דר,א·התקומהחשובהלנרהערבי.לכיבשורעדשני

המדיני.תהעצאמותליוביהמקבילהכתולדותיו,שרנה

להנידאידותרבותואדוםהרהכרתללאכילומר,יוש

על·יידמכאךגורשוהאדומיםשני.ביתתולדותאת

הת·כןאוחריהודהשלבדרומהוהשתקעודב.בטים

אתשםיתחוהסהחשדיםהתשוביםביהדדה.בדללו

מהמזרחהשיירותדרכיאתוהסוערבעםהמסחר

אל.ארצם,אלוהחדקלהמרתבאצרותשעברוהרחוק

מדר,לביהדוכסרהאתתעלותםעזה.חוףואלמטרה

ומ.רוביםהארכיטקטונייםבשררייתישהיוםשעדללח,

הנכםיסמבקר.כלשלתמחרנולעוררכידוהעשירים

הדרומיבגבולםליהודהנדיתוהקרוביםלשכניםתמכו

הכוחותיחסיאתםעםלאשיצבוךס,והםוהמזרחי

בל"אוהחשמונאיםעםמעולהשיתוכוהקרוב,במזרח

בהיסטוריהמעסרקידועיםאלהיחסיםבהם.חובר

להב·וףאכן.עלדעתםאתנתנולאהחוקירםשלנר.

המ·לכלדג.יאוגרפיהרקעמהולעדתמאדחשובבתם

הראשונההפעםזולנוניתןזהרקעהללו.אורעות

המקורותבמיטבשהסתייעהמסייר,,ברסלבסקיידיעל

לו.שקדומוקרים mנוסעיםשלתוסםררתייםהמעדיים

ליאןקשהדא,רץ·שיראליתגיאוגרףשלתפקידו

לאתרעליואחרת.ארץבאיזו.חברושלמזתערוך

ואינהומשתגית,נבניתיםו,בכלהמתחשדתארץ

ביותרמוחבקתדוגהמשבח.שבעיםזהמנוחידועת

ואצרהספרוא.חרונות.השניםבשלשוהנגבהוא

נודכעמםבנגבהיצורתההתקדמותמהלןאתבדמיו

ה-מב, Hתשיקיץשלהיעד :הסםרשליציאתושעת

ומספרהטבעאוצרותעלהדיבוראתרמחיבחבר

ומןהללווא.וצרותגלייולהמובשלתממעשימקצת

זבהבלוהעלהברסלבסקישקדכאןלנצלום.דה,כנרת

הנגבחוקרישלהוחשבונותמהידניםלפרסוםשניתן

ורדו,אינובםם mהמחצביםבעניותיאורולמיניהם.

העתידדנ.פל,בתיאוררבעניךומעודד.מעשיאן

המדינותאלחלןוושלמשתנגבשלבוכתחולקום

ולאוסטרליה,הרחוקלמזרחלאמריקה,-הרחוקות

בא·הגדולוכטרשללחזונוההשראהמתבקשתאמליו

הפיני.במפץרשלוהנמלעיראתלהקיםבאשר

מדינאינואתתוהדברטטיזכורזהבפרקהקורא

המורץהמשולששלקצהועלבלייק·סאכססשנלחמו

 'ממורםגיאוגרפיתיאורלפנינולמתנגדינו.ויפלו·לים
בוהשיסתולדותאופיו,התהוותואילת,מםרץשל

הספרותמבבזילהעלותשאפשרמהכלארםשרויותיו,

מפרת·דא,זנריקנית,הימיתמדריכיהבריטית,הצבאית

לאעדייןאןסיסמה,הואבאילתהנמלועוד..ים

באליתבשליטתנוהממשלה.ראשכדברעובדה,

בשבליסוץאלתעלתנזקקתשאינההיחיהדהארץאנו

וה.דוי.לאוקינוסהתיכוןמהיםלעכור

מר·עלבספינותרקלאהעתידאתרואההמחבר

אםשררירתוי.כלוניצולהיםבחייגםאלאכדלתן

מקורותעולהדיגעלומפורסתנאהסקירהמביאהוא

מתוןאבלגדולים,לאלאכורהשתםאחרים,פרנסת

מחיהמקוריתירהוןו mכובהשקעתבחקירתהתמדה

הצדפי.םהספוגים,וא.צות,אתלנצלאפשר Iלאלפים

כירחנשיאילתוהאלמוגים.הצבשיררניהפניני.ם

לא·מקורוהערבתבמינו,.יחידלמקום·מרפאלהיות

ככ·הששמ.קרניניצולעל·~ידאנרגיה.ליצירתאכזב

ללאיציתרות mכלעוררכירשלבוהשניביםשילל,

יכלואוחדאiדדשכלבעל,שהדאינותנגבשיעור.

 1לריוכ-ל-לוtהיחידשמלו.חייםלווליצורבולהאחז



 ~ mהיהתרוi,;הכלכל• mחלרד

רפ•nוחםםםרנ•רבירליכיהדונ;•נתןלסדינה, .אד

לציתותנשואזדר,היקף.ובתכנןוםחייביםשממותיו

חשדיםאפקםיהעצירהחולפנישתפתחשני,בחמזרו

ובס·יוסףחובח•ח.הועפלתשתופיתיצירהלםעשי

ישראל,לביתותוותרדנ,בבבשוותאחשהביאלבסקי,

זר.ציונרחבהחערוורחלושובררהובהזכרת

הכלכליותהתורותתולדות

אביפ.

מאתהכללכיותהמשנותתולדות

דירתירגםריםט,-ושאדליד T'שאדל

תל-אביבעומ•,"עםהוצאתאטד.מ.

תשי•א,ראשון,כרן"דעתי).(סדרת
תשי·ב.שני,כרן

בספרותהעדוניםונןהואוריססז'ידשלספרם

הוכח·מחשוביםחבררי,בזכותהן :העלומיתהכלכלית

הרהרtכההוצאותבזכותוהןבצרפת,הכלכליתש·בה

קורדכאלאםחקרזהאיןדנושללאמותוהמשרבבת.

לשבrר•דאוןםסתפקיםאינםהמחבריםאןלימודים.

בערנות,עליהןםביביםהם Iשדונתכלכליותחוררת

זלותה,אחרםדאששםיפלוניתדעהעםמתפלמסים

עללםעםסהספר·הלימודאחנותנםיהםכןואגב

הרבנסיוךההוואהלהםעמדגיסא,אמיןדהקרוא,

מלהכשלומנעוםספרם,שלהשימושיתומפוחו

כששפעצרפחייוב,מדעייםבחיובריםדנ.פרץבליקרי

לערתו,לבעלוישובררבלע"'ז),ספיר• .. ( mשארדר. .

ארשיתם tלספו.וברפוז .סיררבל·םמדי1כ·ווגרם

דח.ליהtככצנלסון,ב.בהדרכתעובר"עםשלצעדוי

אןעברי,לכרשהזההספראחלהלבישההרצאה

עללנוןאפשרעתהשרקגומרהזמןחלאות

תםובםר.

וככובתהושפעבספוהנדוניםהנשואיםהקיף

נרעדשבשבילוהקוראשלסיבורר.אהאחדגרומים.

לםהחרהבקהדמההצרפתי•הססרדנט :םעיקווהםפו

סחניהשלכניסהדם.חוביםמדבריםהראשונה,

אחהמחשיהבצופתבובכללוחההוראהשטיחעל

•ותוהכלכלהחריו.חשלחלוחחיהןהוראת

שלכלומרה,םצעהלכלכהחולחחשלמזר

ההיהמחבריםעל ,,ד i"ובםבנהמשקבדומתהתמורות

אחלהדגיםנדרב.יםהם.אין :זהלמצבלהסתגל

נמנעםישאינםם ,iדרומיםפירם,בטבלאותדבריהם
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