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גג אחת ≠העמותה למורשת משה שרת קמה במטרה לרכז תחת קורת
את כלל החומר התיעודי פרי שנות פעילותו הציבורית והלאומית של משה שרת 

1965, ולהביא לדפוס את כתביו שטרם ראו אור.≠בשנים 1916

תפעול העמותה והוצאת ספר זה נתאפשרו הודות לתמיכת: 
משרד ראש הממשלה, משרד החינוך התרבות והספורט,

הסוכנות היהודית עם קרן קיימת לישראל, יד אבי היישוב, 
אן וליווינגסטון קוסברג,≠נטע, קרן שרה≠קרן בוקסנבאום

קרן ריץ' לחינוך תרבות ורווחה, לוצרן, שווייץ, 
קרן שרה ועמנואל רסין, לאוניד נבזלין, חברה מרכזית למשקאות

Moshe Sharett
The London Days Letters

1922

c
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6רשימת המכתבים
8הקדמה

11המכתבים

נספחים א':
249פרוטוקול שיחה במשרד המושבות, 129.11.1921.
256ישראל≠ביקור רמזי מקדונלד בארץ2.
Athenaum&NationThe"271"מכתב משה שרת למערכת3.
272מפרחי "הכרמל", משה שרת ב"קונטרס" ינואר 41922.
274ישראל בפרלמנט האנגלי ובמפלגת העבודה≠הוויכוחים על ארץ5.
280פולמוס חופה וקידושין6.
raldHeDailyThe2.4.1922 ,"308מכתב יוסף ברגר לעורך "7.
310סביבנו נסערה, משה שרת על סוריה, מרס 81920.

312מכתב אליהו גולומב למשה שרת, 921.11.1922. 
öַ315ניה שרתוק על רצח י"ח ברנר, מאי 101921. מכתב פ

נספחים ב':
321סימולים, קיצורים וראשי תיבות

324רשימת התמונות
325ביבליוגרפיה

327מפתח אישים 
335מפתח עניינים ומקומות
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עמודנמען≠נכתב בתאריךמס' 

11צפורה מאירובלונדון12500.00.1922
12ברל כצנלסוןלונדון1264.1.1922
15פניה שרתוקלונדון1275.1.1922
20דב הוז ויקותיאל בהרבלונדון1286.1.1922
30צפורה מאירובלונדון1297.1.1922
36רבקה ועדהלונדון13010.1.1922
38אליהו גולומבלונדון13117.1.1922
44וה"פ של אחה"עלונדון13223.1.1922
47דב הוזלונדון13323.1.1922
51ברל כצנלסוןלונדון13423.1.1922
54יקותיאל בהרבלונדון13523.1.1922
55רבקה ועדהלונדון13623.1.1922
56צפורה מאירובלונדון24≠13725.1.1922
58יהודה שרתוקלונדון13826.1.1922
60רפאל מנילונדון13926.1.1922
61יקותיאל בהרבלונדון1401.2.1922
64רבקה שרתוקלונדון1411.2.1922
66ברל כצנלסוןלונדון1422.2.1922
71דב הוזלונדון1439.2.1922
79וה"פ של אחה"עלונדון14413.2.1922
87רבקה שרתוקלונדון14514.2.1922
92ברל כצנלסוןלונדון14615.2.1922
96דב הוזלונדון14716.2.1922
97פניה שרתוקלונדון14818.2.1922
101אליהו גולומבלונדון14920.2.1922
103דב הוזלונדון15021.2.1922
105יקותיאל בהרבלונדון15122.2.1922
106רבקה ואליהולונדון15227.2.1922
108צפורה מאירובלונדון15300.2.1922
116צפורה מאירובלונדון1546.3.1922
117זלמן שזרלונדון15520.3.1922
119נחום ברודסקילונדון15622.3.1922
124דב הוזלונדון15723.3.1922
126גוריון≠דוד זכאי או דוד בןלונדון15820.4.1922
127וה"פ של אחה"עלונדון15927.4.1922

1921≠ימי לונדון 1241920 מקובצים בספר ≠מכתבים 1*
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130עדהלונדון1603.5.1922
131רבקה שרתוקלונדון1613.5.1922
132עדהלונדון1623.5.1922
137אליהו גולומבלונדון16310.5.1922
139יקותיאל בהרבלונדון16417.5.1922
141רבקה שרתוקלונדון16520.5.1922
145צפורה מאירובלונדון16625.5.1922
149צפורה מאירובלונדון16729.5.1922
151צפורה מאירובלונדון1688.6.1922
152רבקה שרתוקלונדון16913.6.1921
154יקותיאל בהרבלונדון17019.6.1922
156רבקה שרתוקלונדון17126.6.1922
163צפורה מאירובלונדון17229.6.1922
164אליהו גולומבלונדון17312.7.1922
167ברל כצנלסוןלונדון17419.7.1922
169יקותיאל בהרבלונדון17519.7.1922
171יהודה שרתוקלונדון17620.7.1922
175דוד זכאילונדון17720.7.1922
177צפורה מאירובלונדון17822.7.1922
178פניה שרתוקבדרך לוינה17931.7.1922
179אליהו גולומב ודוד הכהןוינה18000.8.1922
181דויד זכאיטירול18122.8.1922
184פניה שרתוקוינה1823.9.1922
188יהודה וגאולהוינה1839.9.1922
189יקותיאל בהרבקרלסבד18410.9.1922
191דב ורבקהברלין18521.9.1922
199בני המשפחה בארץלונדון1865.10.1922
195יקותיאל בהרבלונדון1875.10.1922
196דב ורבקהלונדון1885.10.1922
197דב הוזלונדון18912.10.1922
206דב ורבקהלונדון19012.10.1922
207פניה שרתוקלונדון19118.10.1922
209דב ורבקהלונדון26≠19227.10.1922
216אליהו גולומבלונדון1939.11.1922
224רבקה שרתוקלונדון19411.11.1922
230עדהלונדון19511.11.1922
232אליהו גולומבלונדון19616.11.1922
234דב הוז לונדון1976.12.1922
236אליהו גולומבלונדון1986.12.1922
240קולונל פרדריק קישלונדון19918.12.1922
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כרך זה, שני בסידרת שלושת כרכי מכתביו של משה שרת מימי לימודיו
1925, מכיל את≠בשנים L.S.E)EconomicsofSchoolLondon(1921.≠ב

1922, שנת לימודיו השנייה. ההקדמה המקפת, הפורסת את הרקע≠המכתבים שכתב ב
ימילתקופה מכוננת זאת בחיי משה שרת, שהובאה בראש הכרך הראשון של הסידרה (

2003), חלה מטבע הדברים גם על הכרך הנוכחי,≠, יצא לאור ב1921≠לונדון 1920
שהוא המשך ישיר של קודמו.

1922, שלא כבשנה הקודמת, הקדיש משה שרת ללימודיו זמן ומרץ רבים יותר,≠ב
אולם בתוך כך המשיך דרך קבע לפעול בכל התחומים הפוליטיים שאליהם נשאב
בשנת לימודיו הראשונה: ההסתדרות הציונית, ה"הגנה", מפלגת "אחדות העבודה"
והעיתונות. פעילות מגוונת זו, ולאו דווקא עולם לימודיו, היא המשתקפת בעיקר

במכתביו.
גורל בחייו של משה≠בשלהי 1922, שנת הכרך הנוכחי, חל שינוי מובהק והרה

הוא החליט למסד את קשר האהבה שנקשר מכבר בינו ובין צפורה מאירוב≠שרת 
קשר שהתחזק בתקופת שרותו בצבא≠עוד בימי לימודיהם בגימנסיה "הרצליה" 

(הוצאת העמותה למורשתנתראה ואולי לא1918), כמשתקף בכרך ≠העותמאני (1916
וקרא לה להצטרף אליו. צפורה≠משה שרת, 2000) המכיל את מכתביו מאותם ימים 

נענתה לו. היא הפסיקה את לימודי החקלאות שלה במקווה ישראל ויצאה לאירופה.
השניים נפגשו בוינה, עברו משם ללונדון ומאז ואילך חיו יחדיו. 

20 מקום מרכזי בחיי שלושה מבין≠וינה תפסה במחצית הראשונה של שנות ה
חמשת חברי אחוות בני יעקב ופניה שרתוק: האחות הבכירה רבקה השתלמה שם

1921 כמתואר≠במוסיקה מאז 1920, האח הבוגר משה עשה שם בשליחות ההגנה ב
, עדה יצאה לשם מכנרת, דב הוז הצטרף שם אל רבקה ואליהוימי לונדוןבכרך א' של 

גולומב עסק שם ברכש נשק לה"הגנה". בשלהי 1921 נישאו בעיר זו רבקה ודב הוז,
ובאמצע 1922 נישאו שם עדה ואליהו גולומב. הפרשה המורכבת והעדינה של נישואי

שלושתם בוגרי המחזור הראשון≠רבקה ועדה עם שני חבריו הקרובים של האח משה 
משתקפת במכתבים מזוויות שונות. אחת≠של גימנסיה "הרצליה" שעתה היו לגיסיו 

מזוויות אלה היא פרשת החלטתם של עדה ואליהו להתקשר ולהקים משפחה בלי
להיזקק לטקס חופה וקידושין. החלטה זו חוללה סערה במשפחה: האם פניה

אביב והאח משה בלונדון התקוממו נגדה ובסופו של דבר נעתרו בני הזוג≠בתל

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤† µ≤±≠∏¥±†Ø†∞∞±≠±  28/7/05  10:29  Page 8



להעמיד חופה חרף שלילתם העקרונית את הטקס הדתי. לפרשה משפחתית זאת, שגם
שופכת אור על התלבטויותיו של דור, ראינו להקדיש נספח מיוחד (מספר 6), הכולל

את התכתובת שהתנהלה סביבה.
פריטים אחר, שראינו להביא בכרך זה (מספר 2), מוקדש לפרשת≠נספח רב

ישראל (בפברואר 1922).≠ביקורו של מנהיג מפלגת ה"לייבור" רמזי מקדונלד בארץ
משה שרת, שייחס לביקור יוצא דופן זה חשיבות יתרה, דיווח עליו לראשי מפלגתו

וכך≠בעוד מועד ותבע מהם להסדיר שדב הוז יילווה אל האורח רם המעלה במהלכו 
היה. אחרון הנספחים (מספר 10) הוא מכתב פניה שרתוק לרבקה ולמשה על פרשת

; הואימי לונדוןרצח י"ח ברנר במאי 1921. מקומו הראוי של נספח זה בכרך א' של 
מובא בכרך הנוכחי מפני שנתגלה במאוחר.

1922 השתמרו, אך אין ספק כי כמה וכמה מהם≠רוב מכתביו של משה שרת ב
אבדו ואינם, וכי המידע על מכלול פעילויותיו הפוליטיות של הכותב בשנה זו לוקה
בחסר, שהרי על כמה מפעילויותיו לא דיווח במכתביו כלל. כך, למשל, על הצעדים

ישראל בשביל≠השונים סביב התזכיר שהתבקש משה שרת לחבר על ערביי ארץ
ישראל בנובמבר 1922 עם מינויו ליו"ר≠קולונל פרדריק קיש לקראת צאתו לארץ

מסמך המסיים את≠ההנהלה הציונית בירושלים ולראש המחלקה המדינית שלה 
אין בידינו שום מידע.≠סידרת מכתבי הכרך הנוכחי 

*
הוא המשך ישיר של קודמו, נמנענו בדרך כללימי לונדוןמאחר שכרך ב' של 

מלחזור במנגנון ההערות על הבהרות לגבי אישים, מוסדות ועניינים, שהובאו
בהערות לכרך א'. המכתבים בכרך ב' סופררו בהמשך ישיר למכתבי כרך א'.

המפתחות יפים לכרך הנוכחי בלבד.
לכינויים, ראשי תיבות וקיצורים ראו לוח בעמוד 321.

*
תודתנו נתונה לארכיון הציוני המרכזי, לארכיון מפלגת העבודה ע"ש משה שרת
(בית ברל), לארכיון העבודה (מכון לבון) ולארכיון לתולדות ההגנה. לדקלה, דליה
ודוד גולומב, על המכתבים והמסמכים שהעמידו לרשותנו, לגליה אזרקביץ' על
תרגום מכתבים מרוסית. יעמדו על הברכה יעל מדיני ודר' פנחס עופר שעברו על

כתב היד והעירו הערות קולעות.

יולי 2005                                                               העורכים 

| 9 |
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משה שרת בשנות ה–20
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[לונדון, ינואר 1922]

אני רוצה לכתוב לך מכתב אהבה.
שקט על הכל,≠ארוך ושקט≠אני מתכונן זה כמה, זה כמה לכתוב לך מכתב ארוך

òָער שוב.על הכל. לכפר על אלפית חטאותי. אך גל רודף גל. והנה אולי מחרתיים אס
אסע, ואסתבך, ושוב תאבד שנה. ואולי≠הנה קראו לי לוינה, לטרייסט. ומי יודע 

אומר די לכל זה ואשוב לארץ.
אבל עכשיו אני רוצה לכתוב לך מכתב אהבה.

אלי, אילו ידעת, אילו רק האמנת, כמה אני אוהב אותך, אילו רק שיערת, אילו
רק האמנת, כמה אני הוגה בך. הלב מתחמץ, כואב, נוסס, שותת דם, מרוב אהבה.

התאמיני לי, שלי?
את נראית לי רחוקה, סתומה, פלאית. את נראית לי כבקיץ הראשון שלנו, עת

חרד ורועד לפניך, בא אליך≠אני החצוף, בעל הבטחון, הנער השחצן ≠שהייתי 
מלאה,≠אושר מלאה≠מבויש ונכלם, ואת כולך סוד כמוס, גן נעול, קסם כלוא, כוס

איש לא טבל שפתיו בה, בעליה לא השיר ממנה טיפה. מלאה, שוקטת ומחכה. כך
את נראית לי.

עייף עכשיו. כל היום כתבתי. אני מתכונן≠אלי, כמה אני אוהב אותך. אני עייף
לנסיעה וצריך לגמור הרבה דברים. ועכשיו, לפני השינה נזכרתי בך; וכה טוב לי
וכה חם לי. והדמעות חונקות את גרוני ומתגלגלות מעיני, ונושרות. לא, לא על

הנייר. מדוע אני בוכה. אושר, אושר? איהו, מתי.

שלום לך, אושרי הנפלא.
אני שלך,

משה
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מכתב זה, שככל הנראה נכתב בתחילת 1922, מחדש את הקשר בין מ"ש וצפורה ופותח סידרת1
מכתבים, שהסתיימה בהצטרפותה אליו בלונדון. בסוף 1921 עברה צפורה מקבוצת כנרת למקווה

ישראל, שם השתלמה בכוורנות ובגידול עופות. 
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לונדון, 14.1.1922ברל,

איזו יידיש2איני יכול לעצור ברוחי מלהביע לך את התפעלותי מכתיבתך.
איזו בהירות, שטף ותוקף. הדברים "נובעים". אני שולח את המאמרים3 נפלאה,

4לפנחס, הנמצא עדיין בברלין.

אני חושב עכשיו, ברל, שאילו נמסרת מראשית יסוד "אחדות העבודה" לכתיבת
≠אבל בשפע, עד כדי הצפת העיתונות ≠5מאמרים וחוברות ביידיש בשביל הגולה

מי יודע מה יהיו פני הדברים היום.
ñֵד, ברל, אל תנוח. ושלח לי הכל. כמים חיים, באמת יותר טובהתמ

עולם הפוך. את דבר א"י שומע אני עכשיו מאמריקה וביידיש. כן,6מה"קונטרס".
על ה"קונטרס". כמה הוא עלוב בעריכתו. שגיאות דפוס מחפירות, נוראות. שגיאות
דקדוקיות גסות מאין כמוהן, במין, במספר, בנטייה. בעריכה עזובה. ישנן השמטות

ההבנת7(תרגומי) ב"מכתב" השני.Palestine ≠כל כך אבסורדיות! שים לב לקטע מ
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ברל כצנלסון (להלן ב"כ) שהה בארה"ב משלהי אוק' 1921 במסגרת משלחת ההסתדרות הכללית,1
ימי לונדון אצבי ומניה שוחט (ר' ≠שיצאה לגייס כספים להקמת בנק הפועלים. עמו פעלו יצחק בן

מכתבים 114, 115, 123).,]יל"א[להלן
בשלהי דצמבר 1921 ובתחילת ינואר 1922 פירסם ב"כ סידרת מאמרים ביידיש על הנעשה בא"י2

ועל בנק הפועלים ביומון מפלגת "פועלי ציון" (להלן: פוע"צ) בארה"ב "די צייט". המאמרים
353.≠הובאו בתרגום עברי בכתבי ב"כ א, עמ' 313

לא ברור מניין היידיש שבפי מ"ש. היחידה שדיברה יידיש בבית שרתוק, שם שלטו הרוסית3
סיניה≠והעברית, היתה סבתו יהודית, ואפשר שמשהו משפה זו קלט ממנה. בזכרונותיו על ימי עין

כתב: "היינו נוסעים לירושלים בלילות להגיע באשמורת הבוקר להספיק את השוק כאשר אז,
כדי לדבר יידיש בשוק של מאה שערים"≠בפעם הראשונה בחיי, התחלתי לגרוס שיני בחצץ 

ז, עמ' 1970).יומ"א(
פנחס רוטנברג (להלן: פ.; פיני; פ"ר). פ"ר עסק בברלין ברכישת ציוד עבור מפעל החשמל 4

.143≠עמ' 127שאלתיאל א, מכתב 123 הע' 1; יל"א,(ר' 
עבודת הגולה" או "עבודת העם", ותפסה"ציונית בתפוצות, שכונתה ≠הכוונה לפעילות חינוכית5

עמ' 307 הע' 1).יל"א1913 (ר' ≠מקום בדיוני מ"ש ורעיו כבר בימי "ההסתדרות המצומצמת" ב
התארגנות של שבעה מתלמידי מחזור א' של גימנסיה הרצליה, שהחליטו≠"ההסתדרות המצומצמת" 

להקדיש את עצמם לפעילות למען האומה. קמה ביוזמת יעקב כבשנה (עצמון) ואליהו גולומב.
שבועון "אחדות העבודה", שב"כ היה עורכו הראשון. עם ייסודו היה מ"ש שותף בעריכתו6

, מכתב ה' הע' 3).יל"אובהפצתו (ר' 
ב"קונטרס" 18.12.1921, שיצא לאור בשם "מכתב" בשל השעיית השבועון ע"י השלטונות7

במאיהבריטים בתגובה על ביקורת חריפה שפורסמה בו על התנהלות השלטונות בימי המאורעות 
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את המשפט האחרון? ואני כל כך עמל על כל תרגום, מזיע שבע הזעות שלא להוציא
תרגומים.8בזמן האחרון שלחתי להם שלושה מאמרים גדולים,דבר בלתי מתוקן.

9ועכשיו אתחיל בדברים מקוריים. תקוותי לשפיגלמן שיבוא ויגאל את החרפה.

אל תתפלאו שאני כאן. קיבלתי טלגרמה מאליהו מוינה שלא לבוא ולחכות
אחרי הרעש דממה≠כמו תמיד 10למכתב. ועד היום אני מחכה והמכתב איננו.

וקדחת≠12שבוע ישבתי כ"שנעלי ברגלי, מותני חגורות ומקלי בידי"11דקה.
הנסיעה בעצבי. קללה זו לא ידעו אבותינו.

חדשות אין ביותר. בקרוב תצא ודאי הודעה חדשה על הפוליטיקה של הוד
אחרי זה, כך חושב אני, תשוב המשלחת13מלכותו בא"י, פירוש חדש להצהרה וכו'.

אין להם כסף וגם אין תכלית.14[הערבית] לא"י.
סבל, שנשא אחת התיבות, רגלו מעדה,óִ15בעה הפרץ בארץ?היודע אתה איך נ

התיבה נשמטה, נבקעה ודבר פסול נפל מתוכה. משמע שהתיבות לא היו די חזקות.
והסכנה וכו'. בעצמנו הסגרנו את עצמנו. נורא.16האשמה בנו ורבה החרפה. 300!

מאמר על ענייני הערביםJ.C.B.18≠פה ביקשני לכתוב בשביל ה17בעבֹור פישר
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British , 19.11.1921, שבועוןPalestine≠ביפו, הובא קטע שתירגם מ"ש ממאמר שפורסם ב1921 
CommitteePalestineיהודים ויהודים תומכי הציונות.≠, ארגון של לא

על שלושה מאמרים גדולים ששיגר מ"ש ל"קונטרס" ר' מכתב 8.144
, מכתבים 108, 123.יל"א1921, ר' ≠על פרשת יצחק שפיגלמן, שראשיתה ב9

(להלן: א"ג) יצא לוינה בדצמבר 1921 במטרה להשליט סדר בפעילות הרכשליהו גולומבא10
ולעמוד בראשה. ההחלטה על נסיעתו התקבלה בידי פעילי ה"הגנה" יחד עם פ"ר, אולי 
אף ביוזמתו. לקראת צאתו שלח יקותיאל בהרב מברק למ"ש על רצונו של א"ג להיוועד עמו
בטרייסט בטרם ייקלע בוינה למערבולת היחסים המשובשים בקרב פעילי הרכש שם. כדי לעקוף

את הצנזורה בא"י שלח בהרב את המברק מן העיר המצרית בנהא, בדרכו מא"י לנמל 
אלכסנדריה, משם הפליג לאירופה.

א יט 12.מלכיםלפי 11
יב 11.שמותלפי 12
כל עוד לא אישר חבר הלאומים את נוסח המנדט הבריטי על א"י לא ניתן לדעת בוודאות כיצד13

יפורש בו המושג "בית לאומי לעם היהודי בא"י". בכמה ממכתביו הביע חיים וייצמן (להלן: ח"ו)
דאגה מפני ביטול או קיצוץ סעיף 4 בכתב המנדט, שהעניק להנהלה הציונית (להלן: הנה"צ), כל
עוד לא הוקמה הסוה"י, מעמד מוכר כמייצגת את כל היהודים הרוצים לסייע בהקמת הבית
הלאומי היהודי. לקראת החלטת חבר הלאומים (להלן: חה"ל) גברו החששות מפני השפעת בריטים

11, מכתביםאגרות ח"ואוהדי ערבים, שפירסמו בעיתונות ארצם מאמרים עוינים לציונות (ר' 
5, 20 הע' 1).

עמ' 231 הע 19, ואילך.יל"א, על המשלחת הערבית ר' 14
יל"א,הכוונה למשלוח נשק של ה"הגנה" מוינה לארץ, ארוז בכוורות, שנחשף בנמל חיפה (ר' 15

מכתב 123 הע' 38).
1, עמ' 130).≠17,000 כדורים נתפסו (סת"ה ב≠300 אקדחים וכ16
1929). מנהיג ציוני בבלגיה. מראשי הציונות המדינית אחרי הרצל.≠ז'ן פישר (171871
18reauBurespondencerCoJewish≠יידישע קארעספאנדענץ ביורא, סוכנות ידיעות
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במצבם האחרון ועל סכנת הפרעות להבא. הבטחתי לו והוא מסר את הדבר
והלה הפציר. עתה, כשאני כותב (כמעט גמרתי) נוקף הלב שאני מוסר19לגרוסמן,

20. בשביל הארץ אין החומר מתאים, אך יכולתי לתתו ל"א"י העובדת".J.C.B≠זאת ל

23ועל [ידו] יתורגם.ûָ22לח לאגרונסקיהמאמר כתוב עברית, יש21או לשלחו ל"צייט".

בשביל המשרד הציוני כותב אני מאמר גדול על עבר הירדן והרפתקאותיו במשך
24כל הזמן עד היום. אם יצליח, יוכנס לאחד היומונים הגדולים.

עבודה בלי סוף. עתה ימי חופש, אך בעוד עשרה ימים≠כאשר רואה אתה 
יתחילו הלימודים.

שלום לך, יקירי.
משה

ובנם אשר בא מא"י בכלל, דורשים שלומך.25ביתי,≠בעלי
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Jewish ≠יהודית שייסדו מאיר גרוסמן ויעקב לנדאו בסוף 1918 בלונדון. אח"כ הפכה ל
AgencyraphicTelegיט"א)≠T.AJ. ישראלית.≠סוכנות טלגרפית ארץ≠) ובא"י לסט"א

1964) עיתונאי. רע זאב ז'בוטינסקי (להלן: ז"ז'), שעימו הוציא לאור בימי≠מאיר גרוסמן (191888
1 את הביטאון האקטיביסטי "די טריבונע". פירסם מאמריו בעיתוני יידיש רבים.≠מל"ע

ביטאון ביידיש של פוע"צ העולמית. יצא≠"דאס ארבייטענדע א"י" ≠"ארץ ישראל העובדת" 20
לאור בוינה בעריכת זלמן שזר.

יומון ביידיש של פוע"צ באמריקה.≠"די צייט" 21
1918≠1906 היגר מאוקראינה לארה"ב. ב≠1959). עיתונאי ואיש ציבור. ב≠גרשון אגרון (221893

1924 ניהל את סוכנות הידיעות≠התגייס שם ל"גדוד העברי" ועימו הגיע לא"י. בשנים 1921
).PostrusalemJe(אח"כPostPalestineמייסדו ועורכו הראשון של≠יורק. לימים ≠יט"א בניו

1959.≠ם, 1955≠ראש עיריית י
המאמר לא אותר.23
המאמר לא אותר.24
ãְֶרְדלֹו ובנם ג'ורג', מעוזרי פנחס רוטנברג ולימים מנהל חברת החשמל בלונדון.משפחת ּב25
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לונדון, 5.1.1922אמא יקרה,

איני זוכר כבר כמה חודשים חלפו מאז כתבתי לך. אני מתאר לעצמי כמה עצב
גרמתי לך בזה. איני יודע במה ואיך להתחיל. לא הצלחתי לכתוב וזה הכל. וגם עכשיו

איני מצליח. איני יכול להגיד לך משהו שלם, אין לי במה לשמח אותך.
כמו שתמיד קורה≠הכל הסתדר לא כפי שתיארתי לעצמי בעוזבי את הבית 

בחיים. את השנה שעברה הפסדתי מבחינת הלימודים, ואני כותב לך על כך בכנות
גמורה. הפסדתי אותה גם מפני שהגעתי מאוחר, גם מפני שבתחילה לא היה ברור
לי במה עלי להתמקד, ובעיקר מפני שהחל ממאי נסחפתי למערבולת שטילטלה

עד כדי כך נעקרו מראשי לגמרי≠2אותי ללא הפסק במשך חמישה חודשים בדיוק
השטויות של הלימודים ושל ניהול נכון של החיים. כאשר המערבולת שככה והכל
חזר לתלם, הייתי כל כך סחוט והמום עד שלא ידעתי היכן אני ומה אתי ובמה

להתחיל.
אבל עשיתי מאמץ, והודות למאמצי וגם בייחוד להשפעתו של דב, שתמך בי,
החלטתי להתחיל מהתחלה ולמתוח קו על השנה האבודה. שנת הלימודים התחילה
אצלי למופת. התברר לי בבהירות, שבלימוד אקסטרני אין שום טעם, שכן אם לא
תהיה לי מסגרת ממשית, שתחייב אותי, שוב יוציא אותי כל עניין פעוט מן התלם.
נרשמתי כתלמיד מן המניין עם נוכחות חובה בהרצאות, הגשת עבודות בכתב וכיוצא
באלה. זה היה לגמרי לרוחך, אמא. נכון? אבל במה זה עולה לי! זאת לא אתיימר לתאר.
יש לי המון עבודות צדדיות, סידורים, חובות, ואני ממש נקרע לגזרים.
כשמתחיל יום, לעולם איני יודע במה לפתוח ולאיזו מטלה לעבור. היום חולף כהרף

והנה כבר לילה ואני כבר בבית, ודבר זה לא נעשה, ועוד דבר, ועוד דבר.≠עין 
יש שבועות שבהם≠והמטלות שלא בוצעו מצטברות ונערמות. צריך לכתוב מכתבים 

ואיש אינו יודע≠ציבוריות ≠אני מתבזבז במשך ימים תמימים על מטלות שונות 
על כך. איש לא מתאר לעצמו, שכל דבר פעוט עולה במאמצים לא ייאמנו, בבזבוז
זמן, כסף, אנרגיה ובריאות. ובנוסף קיימים מזה השיעורים שצריך לתת בעוד מועד
ובלי להחמיץ, שהרי אלה הם פת לחמי, ומזה העבודה על העיתונות הערבית, שאני
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המכתב נכתב ברוסית.1
280.≠247יל"אהכוונה להתגייסות מ"ש למפעל הרכש בעקבות מאורעות מאי 1921. ר' 2
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שואב ממנה סיפוק רב ומאוהב בה עד כלות. אני מרגיש בה כדג במים, אבל היא
גוזלת זמן ותובעת תשומת לב. זו עבודת נמלים.

אני נשאר בבית מבוקר≠זהה היום שאין לי בו הרצאות ≠בדרך כלל, בימי שני 
עד חצות. יושב על העיתונים, קורא, מעתיק, גוזר וזורק על הרצפה, ובערב מצטברת

60 עיתונים.≠לפעמים 50≠על הרצפה ערימה שלמה 
וחוץ מזה, צריך לנכוח בהרצאות, לקרוא ולקרוא הרבה, וגם לכתוב, ופה
בלונדון, כמו להכעיס, החיים כל כך מעניינים כבשום מקום אחר בעולם. עיתונות
כזאת, חיי חברה וחיים פוליטיים כל כך עשירים, הזדמנות פז לחדור למעבי הבעיות

אין בשום מקום אחר. תודה לאל, התיאטרון פה גרוע≠העולמיות שכולם מצטלבות פה 
מכל גרוע ולפחות זה לא מפתה אותי ולא גוזל זמן. אופרה אין כלל, היתה אבל אפס.
קשה לי לכתוב ברוסית. שכחתי לגמרי, מחוסר הרגל. אני מתקשה להתרכז

במחשבתי ברוסית.
אני חוזר לעיתונות הערבית. מדי פעם מזדמנת לי כתיבת "מאמר" גדול. זה דבר
קשה מאוד, שכן צריך לכתוב הישר באנגלית ועדיין איני שולט באנגלית ספרותית.
בכלל, ללמוד שפה בהינף אחד זו אשליה. צריך להשקיע בזה שנים רבות של עבודה

מה שאין לי. אל תנידי ראשך לשלילה.≠שקדנית, או להתברך בכשרונות גאוניים 
אין. ובכן, אני רוצה להגיד לך שהתקדמתי באנגלית מאוד. לך אני יכול לומר זאת.
אני קורא הרבה מאוד וכמעט תמיד בעזרת מילון. פה, בלונדון, מתבזבז המון זמן

שעות נסיעה רבות מצטברות במשך היום. אבל אם יש לך ספר בכיס,≠בנסיעות 
זמן זה אינו מתבזבז לריק. כל החוכמה היא שיהיה לך ספר ושלא תשכח לשלוף אותו
ברגע שאתה מתיישב. ואת הדבר הזה בדיוק אני עושה, ובתוך כך, בלי משים, אני
מסיים ספר אחר ספר. אם מוסיפים לנסיעות קריאה מקוטעת בזמן האכילה, לפני
השינה ולפעמים גם בימים חופשיים, מצטרף זמן נכבד. כך אני חודר לתוך הספרות
היפה האנגלית. העיתונות כבר נקראת מעצמה, השבועונים בימי ראשון הם הדבר
הכי מעניין ומשכיל שיש בעיתונות האנגלית, ו"בזמן העבודה" בספריה אני קורא
ספרי מדע. לספרות היפה, בדרך כלל, לא נותר פנאי, וללא הפעולות המיוחדות
שתיארתי לך היא היתה אבודה לגבי. אני אוהב אותה ואיני יכול לחיות בלעדיה,
והיא גם המורה הטוב ביותר לשפה. אני תמיד נזכר בשיחה אחת שהיתה לי עם אבא
על קריאה, ואיך הוא שיכנע אותי שבלי קריאת ספרות יפה לעולם לא תדע שפה.
זו כמובן אמת ידועה לכל, אבל שוכחים אותה. הנה, בשנה שעברה, כשחיסלתי בזה
אחר זה חצי תריסר כרכי דיקנס, 800 עמוד כל אחד, צחקו לי: איך יש לך די

סבלנות לזה?
אבל אני מתפטפט יותר מדי. רציתי להגיד, שלמרות כל זה הסוף עוד רחוק,
וכשאני צריך לשרבט מאמר הדבר קשה לי מאוד. הנה, עכשיו עלי להתיישב על
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יתפרסם. האם את יודעת, שמאמר אחד≠אם אצליח ≠הירדן, אשר ≠"חיבור" על עבר
ואני3פורסם בעיתון אנגלי חשוב מאוד?≠על התנועה הערבית בפלשתינה ≠שלי 

על המאמר הזה הוצאתי... חודש! בכמה ייסורים עלה לי הדבר אין אפילו טעם לספר.
ופה, בנוסף לכל, מוטל עלי גם ה"קונטרס" המסכן, השדוף, היקר והאהוב. גם
כסף נחוץ לו, גם עורך, גם חומר. ולשגר אותו למנויים באנגליה אני צריך בעצמי,
ועלי גם לכתוב את המענים על החבילות וגם להדביק את הבולים. הם, שם, בוודאי
מתלוננים שנטשתי, ששכחתי אותם. אני אומר לך, אמא, שאני על ה"קונטרס"
מוציא הרבה יותר זמן משמגיע לו מבחינה יחסית. לא מזמן שלחתי להם שלושה
מאמרים בזה אחר זה, מתורגמים. השגתי בשביל שפיגלמן 20 לי"ש למען יוכל לחזור
ארצה ולרשת את העריכה. את הכסף הזה לוויתי על שמי ואשלם אותו מההכנסות
של המנויים. אל תספרי על כך לאיש מלבד לילדים, שכן עלי לכתוב להם רשמית

בעניין זה. 20 הלי"ש האומללות גם הן לא נאספו בקלות מן הגורן ומן היקב.
המכתב יוצא בכייני כל כך. אבל נדמה לי, שכאשר אני משוחח אתך אני חש
הקלה נפשית. בחודשים האחרונים אני כאילו ניתקתי מן הבית לגמרי והצמחתי על
עצמי קליפה. לפעמים, כשאני מהרהר בכם, אני נפחד. אין לי מושג מה קורה
אצלכם. איך אתה חיים, מה עושים הילדים [יהודה וגאולה], מה מצב רוחם, מה

5ומה בכלל חדש במשפחה. על דודה גוטה ובנדט4שלומך את, מה שלום ולודיה

איני יודע דבר. זה מכאיב לי מאוד. כל הזמן אני חי בהכרה של6ובנותיהם
נורמליות מעיקה. קצב חיי מהיר יותר מדי, קדחתני. אני לא מספיק לעכל את≠אי

העובר עלי, לתת לעצמי דין וחשבון על המתחולל בתוכי וסביבי. בקומי בבוקר אני
נקלע כאילו לתוך מכונה מורכבת השולטת בי אוטומטית, כאילו אני חפץ דומם, עד
הרגע שהיא זורקת אותי, ממוטט ואין אונים, הישר למיטה. ואם מזדמנים ימי פנאי
ספורים, התגובה אחרי הלחץ המופרז כה חזקה עד שאני נופל לתוך שיתוק

ואז איני יכול להתגבר על התפתות אסורה לאפס מעשה. והדבר היחיד7אובלומובי
שאני מתנחם בו הוא שאני לפחות קורא או מטייל בלונדון, שבה התאהבתי כמשהו

ענק, יפה, שופע עוצמת אין קץ.
בשנה שעברה התכתבתי, לפחות, לעיתים תכופות עם רבקה, ויהודה כתב לי,
אומנם לא לעיתים קרובות, אבל שלח מכתבים ארוכים ומעניינים. ועכשיו
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הגורם הערבי", שפורסם ב"דיילי טלגרף", 13.9.1921. מובא≠הכוונה למאמר "קשיי פלשתינה 3
נספח 15.יל"אב

עמ' 32 הע' 11.יל"אעל ולודיה שרתוק, דוד מ"ש, ר' 4
על גוטה קטינסקי, דודת מ"ש, ובעלה בנדט ר' שם.5
ציונה (לימים רבאו), ידידה (לימים מילשטיין), צפירה (לימים עוגן).6
1891). מייצג את האדם≠õָ'רוב (óְ1812צגיבור רומן הנושא שם זה, מאת איבן גֹונ≠אובלומוב 7

הרוסי: שופע טּוב לב ובעל שאיפות נעלות, אך מתקשה לממשן.
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איש אינו אשם בכך, ופחות מכל היא. זו—ההתכתבות עם רבקה התפוגגה איכשהו 
תוצאה של השינויים הפתאומיים, של הנסיעות הלוך ושוב, גם של דב, גם שלי,
ועכשיו גם של עדה ואליהו. יחד עם זאת, במכתבי לוינה אני נאלץ יותר ויותר
להשקיע את עצמי ב"עניינים" [מפעל הרכש של ה"הגנה"], וזה פוגע בכל אחד.
ויהודה נדם לגמרי. יכול מאוד להיות שאני חייב לו, אבל האם אפשר להתחשבן אתי?
גאולה, במשך ארבעה עשר חודש, כתבה, נדמה לי, רק גלויה אחת. הזמן חולף, ואז
נדמה שצריך להתגבר על איזה מכשול כדי להתקרב, וככל שזה מתמשך יותר, כך
זה נעשה קשה יותר. האם היא לא מבינה שהיא צעירה, פנויה ומשוחררת ממועקות
יותר ממני, והעיקר, שיש לה פחות דאגות, ונדמה לי, גם יותר פנאי? ואם היא לא

מבינה, אעשה לה חסד ואכתוב. אוי ואבוי לה אם לא תהיה תשובה.
אמא, הנייר אזל לי, אין לי אחר, עכשיו מאוחר ואי אפשר לקנות. אני יודע שאם

אדחה זאת למחר, לא יצא כלום, וכך איאלץ להסתפק רק בעמוד זה.
צריך, סוף סוף, להצהיר חד וחלק שאני בריא באמת. אני אוכל הרבה, אומרים
שהרבה מאוד. בכל אופן, יותר מדי בשר. זו כבר אשמת בעלת הבית שלי, שהאוכל
אצלה בריא ושופע, אבל חדגוני ובשרי להחריד. אין מה לעשות. יש דברים גרועים
יותר. אני לבוש טוב, אומרים שאני גנדרן, אבל זה לא נכון. אני רק מחליף צווארון

כבר בלה. השרוולים—ההמצאה שלך —כל יום בגלל הפיח הלונדוני. המעיל שלי 
נפרמו וכו', אבל את החורף אסיים אתו. בלבנים אין לי מחסור, חוץ מזה שיש בהם
יותר סיכות מכפתורים, כי אין לי זמן לתפור אותם, וגם הגרביים סובלות. אין מי

שיטליא. אבל בכלל הכל כשורה. די.
הגיעו ארצה?8על דל לשוני עומדת השאלה האם דודה סשה, הדוד אברהם ועזרא

איפה הם נתקעו? מדוע ולודיה אינו מזכיר אותם במכתביו? איני יכול לכתוב להם
מילה, כי אינני יודע אם הם הגיעו. אבל אם הם כבר אצלנו בבית, אני מנשק אותם
נשיקות חמות ומברך את דוד אברהם על שהטיל עוגן בחוף הנכסף. באלוהים, כמה

רוצה אני להיות עכשיו עם כולכם.
לסיכום, אמא, רצוני לומר לך שבמשך כל הזמן הזה אני חולם הרבה על אבא.
ובכלל, אני נזכר בו לעיתים קרובות בבהירות עד לפרטי פרטים, והכאב, שכבר

פעם על אנגליה; הוא, כפי≠שכך, מחריף עד דמעות. אני נזכר בכל מה שסיפר לי אי
שאני מבין עכשיו, היה אנגלופיל גדול, העריץ את החוקה האנגלית, את המדע
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אברהם זוסמן ורעייתו אלכסנדרה (סשה), אחות פניה שרתוק. אברהם זוסמן≠הדודים 8
1885≠1943), אגרונום יליד אודסה, הצטרף לתנועת ביל"ו אך נשאר ברוסיה והקים ב≠(1861

1898 ביקר בא"י עם אחד העם≠חווה חקלאית, שמטרתה העיקרית הכשרת חקלאים לא"י. ב
1922 והשתקעו בנחלת יהודה. הבת דר'≠בשליחות "חובבי ציון". הוא ורעייתו ובנם עזרא עלו ב

דיין) באה בעקבותיהם.≠דבורה (בר
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האנגלי ואת רוח העם האנגלי. אני נזכר בדבריו על [לורד] ביקונספילד [בנימין
ד'ישראלי], בהסבריו כיצד למד את כתבי [המסאי וההיסטוריון תומס] מקולי, כיצד
חובר המילון האנגלי הראשון, ובעוד המון דברים קטנים. הזיכרון שלי בהיר מאוד

בכל מה שכרוך באבא, בהשקפת עולמו, בסיפוריו.
נו, די. אל תבכי. אמא יקרה, אנחנו עוד לא התנשקנו על אושרה של רבקה, אז

הבה נתנשק.

בנך משה,
אל תדאגי לו, 

הוא יסתדר איכשהו

| 19 |

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤† µ≤±≠∏¥±†Ø†∞∞±≠±  28/7/05  10:29  Page 19



➀��	❸	�➀�❽�❹�❽❹�❺❹❸�	❷�❝➀�≠➁❽➀�❹❽��	❽	�

לונדון,E6Eבינואר1922EיקיַריEדבEויקותיאל,

הדבר היה פשוט מאוד.1אניEבטוח,EכיEכברEנודעEבאיזה אופן שהוא, שלא נסעתי.
ãֶנהית נמצאנו בערב חג ההולדת [המולד]. בהיות שהפספורטבהתקבל התלגרמה הב

שבידי כבר עבר זמנו, ואת החדש אשר דרשתי מא"י טרם אקבל, צריך הייתי להוציא
[משרד הפנים]. לזה דרושה היתהfice Home Of≠לשם הנסיעה רישיון מיוחד מאת ה

המלצת ההסתדרות [הציונית]. הדבר היה בשבת והמשרד היה סגור. גם אילו היה
פתוח לא הייתי מספיק בשום אופן להוציא את הרישיון ולעשות עליו את הויזות
במשך השעתיים שהמשרדים היו פתוחים בהן באותו יום. ניסיתי לקבל ויזות על

ïַי היוהפספורט שלי ובאמת קיבלתי מן האוסטרים, אך הגרמנים התעקשו וכל שידול
לשווא. חרקתי שן ונשארתי. המשרדים נסגרו לשלושה ימים תמימים. תילגרפתי
לאליהו לטר'[ייסט] על הדיחוי וביקשתי שיודיעני לאן עלי לבוא כעבור הזמן הזה.

לחכות למכתבים. את התלגרמה הזו קיבלתי ביום≠תשובה ממנו קיבלתי כבר מוינה 
ומתברר, כי אינני נוסע.2החמישי שעבר, ואת המכתב הנכסף רק היום, שישי.

בהתקבל התלגרמה הבנהית היה פ. בפריס. טילפנתי לו אותה ואמרתי כי אני

❛
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לטרייסט. כבקשת א"ג במברקו למשה שרת (להלן: מ"ש) מהעיר בנהא, מצרים.1
, עמ'חביון(1.1.1922 מכתב ארוך למ"ש ≠בהגיעו לוינה בסוף דצמבר 1921, כתב א"ג ב2

בין שאר הדברים אמר שם:234). ≠230
] כנראה עוד≠≠≠שלושה שטילגרפתי לך: "חכה למכתבים", ועוד טרם כתבתי. [≠זה יומיים

מה, ואליך אני צריך לכתוב דווקא עוד לפני שיבֹוררּו≠ימים יעברו עד אשר יבֹורר לי דבר
הדברים. לי עצמי אין עכשיו פה הכוח והתוקף לצאת מן הסבך, ועצתך ועזרתך יכולות
להיות חשובות לי מאוד דווקא עכשיו, במבוכה שבה אני נמצא. אני עייפתי. ומלבד זה חסר
אני בוודאי הרבה סגולות בשביל לנהל יחידי את העבודה [ב"הגנה"]. אבל בתוקף מקרים
שונים נדחפתי עכשיו לנהל את כל העבודה בארץ. עבודה זו היתה תלויה הרבה מאוד
במהלך העבודה בחו"ל ובלי הביטחון שהיא מתנהלת באותה הרוח שבארץ לא יכולתי לקבל

] מובן שקשה היה לי¸≠≠≠עלי אחריות לעבודה בכלל. לכן שאפתי לצאת לאיזה זמן לחו"ל. 
לעזוב את הארץ בשעה שהדברים היו כולם מרּוכזים בידי. והנה באה המפלה [בנמל חיפה].

] מובן, שצריך היה לרכז את כל הכוחות כדי להישמר ממפלה שנייה וגדולה, שהיתה¸≠≠≠
נותנת מכה ניצחת לכל ענייננו. לכן נסעתי הנה וטילגרפתי לך שתבוא לפגוש אותי
בטרייסט. טילגרפתי לך, ולא לנמצאים בוינה, שתפגוש אותי, מפני שתי סיבות: א) חפצתי
שבהתחדש העבודה נוכל להתייעץ בינינו ולקשור את הקשרים הדרושים עם פיני, ולקבל
את עצתו ועזרתו. ב) לא היה ברור לי אם העובדים בוינה יוכלו, אחרי המפלה, לבוא

לטרייסט וכן לא היו ברורים לי היחסים שייווצרו בינינו אחרי המפלה.
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נוסע. הוא אישר, אך ביקש שלא נטריד אותו הפעם, מפני שהוא נוסע לברלין
בנוסעו הבטיח פיני3להתרפא. במכתבו כותב לי אליהו, כי נוסע הוא ברלינה להתראות אתו.

להיות פה בימים האלה. אך עד היום אין ממנו שום ידיעה מברלין על יום בואו.
הוא4המכתב מאליהו מדכא מאוד. מצבו בוינה קשה ומשונה. פגשוהו באיבה.

מצידו בא כמאשים והנה מתברר לו בהחלט, כי לא היתה הפעם שום כוונה זרה מצד
החבריא בוינה להעלים מאתנו את הסחורה ועכ"פ לא הם גרמו לאסון (אליהו מוסר
לי את פרטי הדברים בדבר התלגרמה שלא הובנה והתלגרמה השניה שלא נמסרה לו

אך אינו מסיים ואומר, אם זהו אשר גרם לאסון או לא. עד היום איני יודע5בזמנה,
6איך קרה הדבר, ואם אמת מה שקראתי בעיתוניהם על סבל שמעדה רגלו וכו'...).

ûָרי [גרשון פליישר] מןãְׂשאל. כותב שאינו מוצא לאפשר ולצריך להרחיק את ּב
העבודה. אין מי שימלא מקומו. אני מסכים לו. אך בשרי מורעל נגד כולנו, קורא
לנו "קונטרולרים" [מפקחים], מורד עכשיו בגלוי ואינו רוצה לשתף גם את אליהו.

הרי ז"א להסתלק מן העבודה≠להישאר בתנאים כאלה קשה לו מאוד, ולשוב 
לגמרה, וגם זה אסור. הוא היה רוצה להכניס אנשים חדשים לעבודה. מדבר עליך,
על יקותיאל ועל דוד [הכהן]. דוד נמשך לנסוע, אך אנחנו עוד לא החלטנו. נחליט
במשך יומיים אלה. אני כתבתי לאליהו, כי בין השיטין של מכתבו קראתי שאלה

שמא אבוא אני. על שאלה משוערת זו עניתי בשלילה. אני מעתיק≠מכוונת אלי 
ולהגיד: לא.≠ גם כלפי עצמי≠ "אני מוכרח להקשיח לבילכם קטע ממכתבי אליו: 

אני רוצה לומר לך בקיצור, כי את הימצאותי פה חושב אני לדבר חשוב מאוד, לי
ולכולנו, לעתיד. יבוא יום ויודו בזה ויאמרו, כי כדאי היה הכל. גם הקורבנות שאני

הרי זאת אומרת שלא≠ הקרבתי, גם אלה שהוקרבו בגללי. אם לא יבוא יום כזה
אצליח. אני מאמין שאצליח. הלאה. מפני הרבה טעמים מעשיים ופסיכולוגיים
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, עמ' 230). נראה כי חרף הערכתוחביון2.11.1921 (≠על יחסו של א"ג לפ"ר ר' מכתבו לד"ה מ3
את פ"ר, חשש א"ג כי הוא עלול להחריף את הקרע עם אנשי "השומר" בוינה.

מדובר באנשי "השומר", שעדייין היוו גרעין עצמאי ב"הגנה" ויצאו לוינה לעסוק ברכש נשק4
ל"הגנה" מבלי ליידע את א"ג. בוינה נוכח א"ג בהכרח לשתף עימם פעולה.

, עמ' 231, 232.חביון1.1.1922, ≠על פרשת הטלגרמות ר' מכתב א"ג למ"ש 5
1.1.1921 כתב א"ג למ"ש בפרשת חשיפת משלוח הנשק בנמל חיפה:≠ב6

]≠≠≠יצאתי לוינה [≠≠≠˛מובן שנתעורר חשד שכל האסון לא בא אלא מפני הפירודים בפנים [
קיבלו אותי י'[שראל שוחט] ופ'[ליישר] לא כאשמים, כי אם כמאשימים. האשמה היא: 
א) שאנו פורקים מעלינו אחריות לעבודה בזמן אסון ומגוללים את כל האשמה עליהם. 
ב) שכל עבודתנו היא עבודת קונטרולרים ומשגיחים, תחילה הופעת אתה כקונטרולר,

הם אומנם הוכיחו לי שכאן לא היתה כל≠]. בנוגע למפלה ≠≠≠אני [≠אח"כ דב ועכשיו 
א, עמ' 232).חביוןכוונה לעשות איזה דבר מאחורי גבנו (

לא מעדה כל רגל אלא פשוט≠12.1.1922, הוסיף וכתב: "בנוגע לאסון ≠במכתבו למ"ש מ
הסחורה טולטלה טלטלת גבר. מובן כי אילו היה מי שיקבל אותה, היו נוהגים בה ביתר זהירות"

1, עמ' 130).≠בסת"ה, עמ' 236; חביון(

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤† µ≤±≠∏¥±†Ø†∞∞±≠±  28/7/05  10:29  Page 21



המצטרפים יחד, ואשר איני מוצא לכדאי להתעכב עליהם בזה, מחייבים חיי פה
≠מסגרות עבודה אחדות, אשר אם אפרוץ אותן≠ עבודה ידועה, יותר נכון≠מסגרת

äַל. בשנה שעברה נפרצה המסגרת, והשנה שעברה אבדה. אם אפרוץ אתוהיה הכל לא
ñַר חסל. לא שלא יהיה לי כוחאומ≠ תֹאבד גם שנה זו, ואם תֹאבד זו≠ המסגרת עכשיו

להתחיל שוב מחדש, אלא לא יהיה בזה שום היגיון. הניסיון יהא אז מוכיח, כי כך
יקרה כבר מדי שנה בשנה, כי הן כל שנותינו עכשיו הינן שנות חירום. ולכן מוכרח
אני לבנות עלי חומה גם בפני שנת החירום. חומה אשר אהרסנה רק אם נגיע למצב

7מאמין אני, כי לא נגיע".≠ כזה, שלא יהיה לנו כבר מה לאבד. אבל למצב כזה

לאחר שנחליט בנוגע לדודעד כאן. לטר', לפני שבוע, הייתי נוסע כמובן. 
אכתוב לכם.

הישמעאלים [המשלחת הערבית] קיבלו תלגרמה מסוכנותם, כי בח.[יפה] נתפשו
15,000 כלים קטנים. לא פחות ולא יותר. הם לא האמינו ודרשו בתלג'[גרמה] ידיעת

פרטים. סבל השמיטאמת. בינתיים קיבלו מכתב, ובו מסופר הכל לאמיתו ובפרטי
אחת התיבות וכו'. משבחים את גובה הטכניקה שבתעשיית הכוורות. הם יודעים

הנו מ"ראשי הפועלים", סוחר איננו, היה מכובד גם בין הערבים,8הר≠ששושן
והעובדה שדווקא אדם כמוהו קשור בעניין חשובה ומאירה בעיניהם מאוד. הם יודעים

היא מקור הרע. הם בטוחים שמאחורי כל העבודה הזאת עומד9כי האחוזה החדשה
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במכתבו למ"ש מוינה, 12.1.1922 כתב א"ג:7
קיבלתי היום את מכתב התשובה שלך על מכתבי [מכתב התשובה לא אותר]. אתה קראת
בין השיטין כי שאלתי לעזרת חברים מכוּונת אליך. אודה, כי למרות מכתבך ליקותיאל

גוריון] אשר הזהיר כמה פעמים שלא לנגוע בך ולא≠ן [בן≠ולמרות שיחותי עם ב. ג
העתיד שלך≠להפריעך מלימודיך, היה בדעתי, בהיותי בארץ, לדרוש ממך לעזוב את חיי

ולהיכנס מייד לתוך שורת העובדים, הפועלים מתוך התאמצות הכוחות, בלי הכישרון ובלי
ההכנה הדרושה לעבודתם. מתוך יאוש, מתוך עייפות, מתוך הכרה שאסור לי להמשיך יחידי

לארץ התחרטתי על≠לשאת באחריות לעבודה רציתי לקרוא לך, אבל עוד בדרכי לחוץ
ידיך≠הדבר. הכרתי כי בהיכנסך גם אתה לעבודה לא תבוא הישועה השלמה, ואתה 

תרפינה ותרּוצץ בעבודה, אולי עוד יותר מהר ממני; לעיתים קרובות מאוד תכיר גם אתה,
ונכיר כולנו, כי עזבת דרך שעלית בה ואשר בה היו קשורות תקוות גדולות לך ולעבודתנו
כולה וירדת רק מתוך חוסר התוקף ללכת בדרך אשר בחרת לך ויהי מה. ובלי התוקף הזה
הרי על כל אחד מאיתנו יהיה להתרוצץ ולהתפזר לשבעה ימים ולא לפעול כלום; כי
התפקידים הקוראים לנו רבים הם והכוחות מעטים. לעתים קרובות מתעוררת אצלי השאלה
אפילו בנוגע לעצמי ובשרי: הטוב אני עושה שאני מקבל עלי תפקידים שהם למעלה
מכוחותי וכישרונותי רק מפני שצריך למלא תפקידים אלה? אומר לך את האמת, כי תשובה
חיובית בהחלט עדיין לא נתתי לעצמי מעולם. נדמה לי, כי מצב זה מביא סוף סוף לידי

קסמים זה, ואיני≠רפיון, שממנו סובלת העבודה עצמה. אני בכל אופן כבר נכנסתי למעגל
, עמ' 234).חביוןיכול לצאת ממנו. לא היה ברצוני למשוך אותך אליו (

, עמ' 358).יל"איצחק רוזנברג. על שמו נשלחו הכוורות שהכילו כלי נשק (ר' 8
נראה שהכוונה לאדמיניסטרציה החדשה בא"י, שבראשה הנציב הרברט סמואל.9
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דמים;≠חיים [וייצמן]; כי הוא אויבם הגדול שבין המנהיגים, איש מלחמה, שואף
מה, משמע שבידיעתו≠בלעדיו לא ינקפו הציונים אצבע בשום מקום; אם נעשה דבר

הם10או בדחיפתו נעשה (זיכרו את דבריו של ח' בישיבה עם שלושת הלווייתנים).
רוצים להוכיח לאנגלים, כי בכוונה פעלו הציונים על הנציב שיחוק חוק המפטר
כוורות בתוך שאר מכשירים חקלאיים ממכס, להקל בזה את הובלת סחורתנו. עד כדי
האשמת הנציב אינם מגיעים. הוא צדיק תמים, אלא שהציונים המושלים בו מוליכים

מתברר, כי משלוח אחד11אותו שולל. הם יודעים, כי מחליפת המכתבים שנתפשה
כבר התקבל ואומרים: מי יודע כמה היה שם, ומי יודע כמה בא עוד קודם. הם מודים,

שלום, ולמרות כל≠או אומרים שהם מודים, כי תמיד חשבו את היהודים לעם
השמועות והסימנים לא האמינו בלבם פנימה, כי יש בידי היהודים הרבה חומר. אך
עובדה זו פקחה את העיניים. בחוברת שהם חושבים להוציא (שנייה) בעוד שבועות
אחדים יקציעו מקום לכל העניין הזה ויזעקו חמס. את כשרונם בהגזמה אנו יודעים.

הנכון שגם ביפו היתה תקלה? מכונה [מכונת יריה]?
Colonial≠העניינים בקשר עם המשלחת עומדים כך: הישיבה שהיתה לנו אתם ב

ficeOf[משרד המושבות] נגמרה בלא כלום. אבל בה נרמז להם מטעם ה≠.C.Oכי ,
זה יתן הגדרה.Statעל פוליטיקה בא"י וכי Statementהוצא תוציא הממשלה 

כבר נערך ונשלח לנו ולהם, לחוות דעה..Stat≠מפורשת להצהרת בלפור. נוסח ה
הנוסח הינו בערך כך: ההצהרה שרירה וקיימת והיא היסוד לפוליטיקה של ממשלת
ה"מ בא"י; הגירת היהודים לארץ תימשך בהתאם וכו'; אין בהצהרה מה שביקשו

בניין מדינה יהודית, השתררות פוליטית על יתר תושבי≠ לחזות בה קיצוני היהודים
12הארץ וכו'; בקרוב תתכונן מועצה מחוקקת, אך השלטון הפועל יישאר בידי הנציב.
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"שלושת הלווייתנים" הם: פטר שווייצר, גזבר ההסתדרות הציונית וקהי"ס באמריקה; לואיס10
רובינסון, גזבר ההסת' הצ' שם במשך שנים רבות, חבר המשלחת הציונית לוועידת השלום

1919, מתומכי ח"ו בארה"ב; הרמן קונהיים, גזבר קהי"ס, גם הוא איש אמונו של ח"ו.≠בפריס ב
ח"ו כינס את השלושה בימי הקונגרס הציוני הי"ב, בספט' 1921, בנוכחות ז"ז', והטיל עליהם
לתת כתף לאיסוף כספים עבור רכישת נשק להגנה. בפגישה הוחלט על הקמת קרן סודית,

10, מכתב 249).אגרות ח"ווהשלושה התחייבו לספק סכומים מסויימים (
14.6.1921 כתב א"ג לפליישר בוינה: "יש לחשוש לתשומת לב מיוחדת למכתבים≠כבר ב11

הנכתבים לפי כתובות ידועות". ולרבקה כתב: "צריך למצוא דרך של כתיבת מכתבים בטוחה";
, עמ' 221, 222, ללא תאריך).חביון"עולה על הדעת כי מכתבים אינם נמסרים לנו" (

בנובמבר 1921 הגיעו למבוי סתום השיחות בין המשלחת הערבית ומשרד המושבות וגם הפגישה12
האחת עם ח"ו (29.11.1921) לא נשאה פרי. לפיכך החליט המשרד לכפות על שני הצדדים

מסגרת משפטית למשטר המנדט, שתקבע את מעמד הנציב העליון וסמכויותיו≠בא"י חוקה 
12 ≠בת 22 חבר, (10 פקידים ממונים ו)CouncilLegislativeהרחבות ותכונן מועצה מחוקקת (

נציגי האוכלוסייה), שתהיה בעלת סמכויות מוגבלות וכפופה לנציב העליון. לצורך זה נוסחה
) שהיתה אמורה להיקרא ע"י צ'רצ'יל בפגישהPolicyofStatenentטיוטת הודעה מדינית (

עם המשלחת הערבית, אך צ'רצ'יל ביטל במפתיע את הופעתו. לפי טיוטת ההודעה 
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המשלחת מסכימה לכל הנוסח. היא אומרת ש(כאילו) הבינה, כי את ביטולה
הרשמי של ההצהרה א"א לדרוש, כי זהו דבר אשר מעולם לא תסכים הממשלה

הם ששיכנעו אותה כנראה בזה. אך המשלחת תפרש13צוררינו≠לעשותו. יועציה
כמובן את ההודעה על זה שמדינה יהודית לא תקום ולא תהיה כביטולה של ההצהרה

asJewishAsבעובדה, כדבר אשר ימחה לחלוטין את אימרתו הידועה של ח':
England is English.14,הם חולקים רק על השארת השלטון הפועל בידי הנציב

מפני שזה יחתוך את גורל ההגירה היהודית לחיים. הם היו רוצים שהמועצה מחוקקת
תקבל מהשלטון הפועל לּו רק את הזכות לקצוב את העלייה, ז"א לגזור את דינה

15למוות. הדבר הזה לא יעלה בידם.

קרוב לוודאי16המשרד שלנו עוד לא ענה. מחכים לחיים. הוא יבוא מחרתיים.
).18ג'.17שנסכים. עכ"פ כך דעת ה"גדולים" שמחוץ לאקז' (א. מ.,

.Statement≠הם [חברי המשלחת הערבית] חשבו לשוב לארץ מייד אחרי צאת ה
למיניהם אפילו את ארוחתòִ19יםóְסïַיֹונכספם אזל, וזה זמן רב אשר אוכלים הם אצל הל

נשארו שני הזקניםäַ21חלמלון יותר זול; בַקַראְרגיא20הבוקר. שניים מהם יצאו מס'
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עומדת בריטניה על קיומה של הצהרת בלפור ובדעתה לכפותשהוצגה לפני ח"ו בנובמבר 1921, 
הקמת מועצה מחוקקת, שתנהל את ענייניה באורח דמוקרטי (שפירושו שליטת הרוב הערבי
שבמועצה). וכי אין בדעת הממשלה להעדיף את היהודים בא"י אלא להקים שם "קומונוולת"
שיושתת על עקרונות הדמוקרטיה למען רווחתם של שני הצדדים. הערבים שללו נחרצות את
תוכנית המועצה המחוקקת כ"מסווה חוקתי" לביצוע המדיניות הציונית של הממשלה, והודיעו
כי "אם לא תורכב המועצה מחברים נבחרים בלבד, או שתכלול רוב ערבי ברור, גדול ממספר
הפקידים הממונים והחברים היהודים גם יחד", יסרבו לחלוטין להשתתף בה ואף לא יטלו חלק

280).≠10, עמ' 279אגרות ח"ו265; ≠, עמ' 224עופרבבחירות לה (
אישים, מדינאים ואנשי צבא בדימוס בריטיים, מהם ששירתו בא"י בימי השלטון הצבאי, תמכו13

היקס.≠בערבים ופעלו למענם כשדולה בלונדון. הבולט שביניהם היה חבר הפרלמנט ג'ויסון
ïְמה23.2.1919, ל≠óְסינג בוועידת השלום בפריס בïַנבתשובה לשאלת שר החוץ האמריקני ל14

≠מתכוונים הציונים במונח "בית לאומי", ענה ח"ו: "אני מתכוון ליצירת תנאים כאלה 
שיאפשרו הגירתם של 50,000 יהודים לא"י מדי שנה, ואלה≠ממשלתיים, כלכליים וחברתיים 

יתיישבו על האדמה ויעבדו אותה ויַקיימו את עצמם כך שבמרוצת הזמן ובתהליך התפתחות
טבעי ובלתי נמנע, תקום בא"י תרבות כזאת, מסכת חיים יהודית כזאת, שתעשה את א"י יהודית

).162≠עמ' 161עילם, עמ' 243; מסה ומעש מובהקת כמו שאנגליה היא אנגלית וצרפת צרפתית" (
226).≠, עמ' 224עופרגם הערבים וגם היהודים התנגדו להקמת גוף זה, שאכן לא קם (15
8.1.1922.≠18.12.1921 לוינה, למושב הוה"פ הציוני, ולברלין, וחזר ללונדון ב≠ח"ו יצא ב16
, מכתב 15 הע' 4).יל"אאלפרד מונד, הוא לורד מלצ'ט (ר' עליו 17
ג'יימס רוטשילד (ר' עליו שם, מכתב 19 הע' 2).≠ג'ימי18
רשת מסעדות עממיות.19
מכתב 88).יל"אממלון "ססיל", שם התאכסנה המשלחת (על ההתחקות אחרי המשלחת (ר'20
תורכית: מיפקדה, כלומר במלון ססיל. מונח זה היה ידוע יפה למ"ש ולשני מכותביו, שכן21

שלושתם שירתו בצבא העותמאני.
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בארץ הן יודעים אתם, כי רבו המתקיפים אותם מימין ומשמאל.22ושני הנוצרים.
השגת23הפופולריות שלהם, אשר עלתה כקצף על פני מרקחת ימי מאי, הולכת תמס.

Statementכושר לשוב בכבוד והם ינפחו כמובן את הדבר≠כזה תשמש להם כשעת
ויכריזו עליו כעל ניצחון. ובמקצת הנהו. התנועה [הערבית הלאומית], כמובן, לא

ופרעות25יתגברו על הקונסטיטוציוניסטיםdirect action24≠תסתפק בזה. בעלי ה
מה צינור למרצם וידחה את≠תהיינה. אפשר שסידור המועצה המחוקקת ישמש זמן

הפרעות. אך סופן לפרוץ.
כן, אבל עכשיו אומרים הם, כי דווקא בשל עניין חיפה ידחו את נסיעתם. זה היה

” [להביאו לגמר]roughto see it thבשבילם שלל שלא קיוו לו, והם רוצים ”
). אך בדבר הזה אין לתת26הלחמי≠(המילים האחרונות יצאו מפורשות מפי בית

עוד אמון.
C.O..27≠בימים אלה אשלח לכם את פרוטוקול השיחה ב

הם עובדות≠ 28הערה: כל הדברים בפרק [מכתב] זה אשר קו מתוח לאורכם
30הרובץ כל הזמן בין המשפתיים.29ושיחות הידועות לנו הודות לסוכננו המיוחד

אך באומץ ובשכל.≠ בשיחה פה אל פה≠ הדברים נעשים עכשיו בפשטות גמורה
הם עובדות הידועות לנו בכלל והנחות שלי.≠ הדברים אשר הקו פוסח עליהם
להבחין בין עובדה להנחה לא יקשה.

מן המאורע. אבל מובן שזוהי.C.O≠אין מתפעלים בחוגי הãֶ31ןäֶבלדברי ה' א
מכשלה גדולה.

זאת ליקותיאל:
ואל תתרעם. נזּוף אתה לי הפעם, ולא בי האשמה. אתה32תן גווך למכים,
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חוסייני (ראש המשלחת) וכנראה תופיק חמאד; הנוצרים: איברהים≠הזקנים: מוסא כאזם אל22
, עמ' 112).פורתשמאס ושיבלי ג'מאל (ר' 

119.≠עמ' 111פורת, נ"ח 9. לעצם העניין ר' תהיליםנמסה. לפי 23
הקיצונים שאינם מכירים בגבולות החוק, הפועלים בשיטות האנרכיסטים והרדיקלים חברי24

תנועת "פעולה ישירה".
הפועלים במסגרת החוק.25
לחם. לא זוהה.≠נראה שאחד מחברי המשלחת היה איש בית26
הפרוטוקול, שנרשם בידי איש משרד המושבות ונשלח להנה"צ, מובא במקורו האנגלי בנספח 27,1

10, מכתב 315).אגרות ח"ו239 (ור' מכתב ח"ו אל וינדהם דידס, 13.12.1921, ≠עמ' 233
מ"ש סימן בקו את כל המידע על המשלחת הערבית.28
דוד הכהן, שהמשיך לעקוב במלון "ססיל" אחרי המשלחת הערבית ולשאוב מידע על דיוניה.29
ה 16.שופטיםמ"ט 14; בראשיתלפי30
1920 קצין≠1918≠1973). עו"ד ופעיל ציוני. ידיד קרוב לח"ו. ב≠) (Stein1887ליאונרד שטיין (31

1929 מזכיר מדיני של הנה"צ בלונדון. יועץ מדיני≠1920≠מטה במימשל הצבאי הבריטי הא"יי. ב
, 1962.מסד למדיניות ישראל: תולדותיה של הצהרת בלפורשל הסוה"י. ספרו: 

נ 6.ישעיהולפי 32
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זמן אל תצטדק.≠זנחתנו. במשך כל הזמן קיבלנו ממך רק מכתב צנום אחד. בחוסר
למשל בימי היותך ביפו. כולנו עסוקים≠ ברור לי כשמש, כי היו לך שעות בטלה

ולכולנו ישנן בכ"ז שעות בטלה. דב הינו אולי היחיד בינינו היוצא בזה מן הכלל. אין
אני תופשך על שעות המנוחה שיש לך. הן מגיעות לך עפ"י כל היושר. אך יכולת

להציל מהן משהו לטובתנו. וזאת לא עשית.
התרגלנו, בייחוד אני התרגלתי, לקבלאנחנו התרגלנו לקבל ממך ידיעות. בכלל

ידיעות רבות, חשובות וממקורות ראשונים. העדרן גורם לי כאב. לחזר על פתחי
אחרים אינני יכול. לא נאה לי. אולי זה פינוק, אבל כך הוא הדבר.

≠כתב, ברל כתב לבן33בשנה שעברה הייתי מוצף ידיעות. אתה כתבת, יהודה
השנה דללו כל המקורות. ברל כותב, אבל מאמריקה. יהודה34גוריון ואני נהניתי.

[אחיו הצעיר של מ"ש] נדם וכן גם אתה. אך בשתיקתך יש כובד מיוחד. איני יכול
לבאר, אך כך אני מרגיש ואין אדם נתפש על הרגשתו. תבין, כי ימי שהותך פה

המכתבים. אך קרה ההפך.ñָהל בחליפתקיוויתי כי ימ35השאירו בי משקע.
תכיר את חובתך.36תבין, שלא על ה"קונטרס" לבדו יחיה אדם כמוני.

עם פיני נפגשתי בכי טוב, בלבביות רבה. סיפר לי הרבה, אך הכל כללים ולא
פרטים, אך אני רוצה לדעת מבפנים, ומפיני אני≠פרטים. גם ממך איני דורש פרטי

שומע מבחוץ. הן תבין.
שלכם נוצרות עכשיו37היוצר≠בשיחה אחת אתו התברר לי דרך אגב, כי בבית

תוכניות והצעות חדשות בנוגע לשאלה הערבית, פתרונות מעשיים וכו', וכי אתה
לא"י (כך חשבנו, אך38הוא הבקי בכל אלה עד כדי כך, שאם יבוא רמזי מקדונלד

כפי הנראה הוא לא יסע, לרגלי הבחירות הכלליות שתערכנה ודאי פה בקרוב) ואם
תהיה אז אתה בדרך הנה, או פה, לא יהיה אדם שיוכל להסביר לו (לרמזי) דברים
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1979).≠אחיו הצעיר של מ"ש (1901≠יהודה שרת 33
1921 אין שום מכתב לב"ג. נראה כי זו עדות יחידה להיכתבם וכי כולם≠באגרות ב"כבכרכי 34

אבדו.
בהרב שהה בלונדון מאמצע פברואר עד 10 במרס ומאמצע יוני עד סוף ספטמבר 35.1921
ח 3.דבריםלפי "לא על הלחם לבדו יחיה האדם", 36
בהנהלת חברת החשמל. פ"ר היה מעורב בפרשת התוויית הגבול הצפוני של א"י בין הבריטים37

והצרפתים ואפשר שהכוונה לסוגייה זו, אך סביר יותר כי מדובר בנושאים שהעלה פ"ר במכתב
לראש המשלחת הערבית בלונדון שם, כמדווח:

[פ"ר] עמד על הערובות שנכללו בהסכם עם הממשלה, המבטיחות זכויות שוות לכל תושבי
] הוא הבטיח כי כל אזרחי א"י, בהם גם הערבים, יוזמנו להשקיע מכספם בהקמת≠≠≠א"י [

החברה והנהלתה תייצג את כל המשקיעים. יהודים וערבים יועסקו בהקמת התחנה בלא
אפליה וגם המהנדסים ייבחרו לפי כישוריהם בלבד ובלא שים לב למוצאם הלאומי. פ"ר אף
הבטיח לסייע לרשויות המקומיות הערביות לגייס כספי הלוואות, שיאפשרו להן ליהנות

, עמ' 100).שאלתיאלמפירות המפעל (
1937). ממנהיגי ה"לייבור". חבר פרלמנט. ר' להלן מכתב 131.≠רמזי מקדונלד (381866
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חשובים מאוד להבנת השאלה. כשאני שומע דברים כאלה מפי פיני, איני מקבל
אותם כהלכה מסיני ואני מניח, במחילה, כי יכול להיות שזהו בלוף. אך הן יכול
להיות שיש בזה ממש. ועתה הבן את מצבו של אדם, העוסק כבר עכשיו בשאלה
הערבית יותר מבכל שאלה פוליטית אחרת ואשר ודאי יקדיש לה חלק הגון מחייו
וממרצו; הרחוק עכשיו משדה ההסתכלות והמוכרח למצוץ את הכל מהעיתונות
ולמלא את החסר ע"י החוש והדמיון; היודע היטב מנסיונו לשעבר כי לגבי א"י
הערבית רחוקה העיתונות מהיות ראי החיים, וכי החוש והדמיון עלולים להטעות
ולהכשיל; הסובל לכן מאוד מהרגשה זו של סנוורים, גישוש, קרקע רופס, והמוקיר
כאוצר יקר כל ידיעה ישרה מעולם המעשה; ולאדם זה ידיד כמוך, אשר יש אתו
ידיעות, ניסיון חדש ותוכניות לעתיד והוא מונע את אלה ממנו; בפירוש מונע את

מציב חיץ בין מקורות החומר הגולמי ובין חבל התעשייה המעבדת39הטוב מבעליו,
אותו. הלא תודה, כי זהו חטא, אשר כל המושגים התפלים על חשאיות ומשמעת
לפקודתו הנוקשה של פיני בטלים ומבוטלים בפניו ונעשים ממש לבלתי מוסריים.

פיני, כדרכו, סתם ולא פירש ואני, כדרכי, לא פצרתי. אני חוזר, הבן את חובתך
[נושאיםcommonplaces מה חדש וחשוב, ולא ≠ומלא אותה. כמובן, אם יש דבר

נדושים] כמו שיתופם [של הערבים] בעבודה או בהכנסה וכיו"ב.
אם שיחדתם או לא.40אני מוכרח, למשל, לדעת במה קניתם את לבו של ע.ּב.

לביאור העובדה הזו יש ערך עצום בשבילי. זוהי אבן בוחן לבניין שלם של הנחות
ומסקנות.

ובכן על כל אלה עליך לכתוב. זאת ראשית.
איך זה42) ניירות חשובים.41דבר קטן. קיבלת ממני (ע"י אידר≠ שנית

businessmanכמוך אינו מאשר קבלתם. ולא זו בלבד, אלא גם לאחר שאני כותב
אינך עונה. כתוב, אם קבלת, ומה עשית בהם, ולמי הראית, ובידי≠בפרוש על זה
מי הם עכשיו.

דוד≠ עוד נזיפה אחת ודי. על מבטאים אחדים בתלגרמה מבנהא התרגזנו
(אתare sendingמאוד, ואיני רוצה לעבור על הדבר בשתיקה. שם נאמר: ≠ ואני

נוהגים בתלגרמות למסור עובדות: "אל. נוסע", ולא≠ אל.[יהו גולומב]). קודם כל
הן זהו אבסורד. אל. בין כה≠ חשוב כלל אם שולחים אותו, ומי שולח. ולעצם העניין
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ג 27.משלי,לפי 39
ביטאר, ראש עיריית יפו ונשיא "האגודה המוסלמית נוצרית" שם. במכתב למ"ש≠ñַר אלעומ40

ביטאר ואישים ערביים אחרים חתמו על הסכמתם≠ñַר אל4.11.1921 בישר לו בהרב כי עומ≠מ
, מכתב 115).יל"אלתוכנית פ"ר להקים תחנת חשמל על הירקון (

, מכתב יא הע' 2).יל"אדר' דוד אידר, ראש ועד הצירים (ר' עליו ב41
305).≠הכוונה למסמכי המשלחת הערבית שנפלו בידי דוד הכהן (ר' שם, עמ' 42304
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השתתף≠ וכה צריך היה לנסוע. פיני הביא לי את הידיעה הזאת. ואם הוחלט שייסע
הוא עצמו בהחלטה זו לא פחות מאחרים ואין כאן כל מקום ל"אנחנו שולחים".

[מודרך ומיודע בכל].rmedructed and fully info instמיותר. שנית, כתּוב: 
וכו'.ructedinstאפשר להבין מילים אלו רק בקשר עם אל., ז"א שאל. הוא שהינו 

הן זהו אבסורד מוחלט. ממי הוא קיבל "אינסטרוקציות" ו"אינפורמציה"?≠אבל שוב
וכלום לא מובן הוא מאליו, כי אל. בטרם יסע התייעץ עם חבריו, וכי בבואו לאירופה
מביא הוא אתו את כל הידיעות שישנן בא"י בנוגע לעניין. ולשם מה מודיעים זאת

כאשר היה לולא≠ לי? אם יש בכוחה של תלגרמה שלך להסיעני מלונדון [לטרייסט]
לא היו עוזרים כל≠ היה הדבר נעשה בלי עזרת סממנים כאלה. ואם אין≠ מה שקרה

הוספות מיותרות כאלה, המאפילות רק על המובןהסממנים שבעולם, ולא כל שכן
≠ועושות את התל' למימית, בשעה שהאסון דורש בהירות, דיוק וצימצום. בקיצור

רצינות! איזה תענוג מיוחד יש לך להאריך תלגרמה ללא צורך להוציא זמן וכסף
לשווא ולגרום לנו ספקות וחששות, שמא לא ירדנו לסוף כוונתך והמילים האלו
באות לרבות דבר שנעלם מעינינו. די יהיה. אתה בוודאי כועס. מה לעשות? לא צריך

היית לכתוב דברים מיותרים, בייחוד בזמן כזה.
התכוננה להוציא עיתון43האגודה המושלמית החדשה, זו שראשה יּונס חטיּב,

הזמינוהו בשבילי ושילחו חשבון.≠õֵאìֵצõָא או יìָצ[ערבית: המולדת]; אם יíַןèַטäַל–וא
השתדלו להשיג את תוכניתה ואת כרוזיה, אם ישנם. בכלל היו ערים לדברים כאלה,
עד כמה שאפשר לכם, והודיעוני. לא איכפת לי אם אקבל מכתב בן שורות אחדות,

בלי נגיעה בעניינים פרטיים.
וכתוב את דעתו על האגודה הזו, היא של45שאל את יהושע חנקין44מחלוף,
46קלווריסקי.

וזאת לדב.
אנחנו מסכימים, כי מצב זה שאינך כותב לי ולא תכתוב לי לעולם הוא הכרחי,
וכי עלי עכ"פ לקבלו כגזרה שאין להשיבה. טוב. אבל רוצה אני לומר לך רק דבר
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במאמציה למנוע התארגנות כללית עוינת של ערביי הארץ נגד היישוב עודדה ההנהלה הציונית43
התארגנויות מקומיות נפרדות. כך קם בגליל, שם פעל חיים קלווריסקי, אירגון אופוזיציוני
שמרכזו בעכו ובראשו יונס אל חטיב, מי שהיה הקאדי של מכה. אירגון זה התנגד למשלחת

177).≠עמ' 173פורת,הפלסטינית ויצא נגדה בעצומות (
כינויו של י' בהרב בפי חבריו מנוער.44
יהושע חנקין, אחראי בוה"צ לרכישת אדמות וליחסים עם ערבים. גדול רוכשי הקרקעות בא"י.45

, מכתבים ב, ג, וכן גם עמ' 492).יל"א1920 (ר' עליו ≠מ"ש היה עוזרו בשנים 1919
1947). אגרונום מראשי יק"א בגליל, שם רכש קרקעות ויזם≠חיים מרגלית (קלווריסקי) (461868

1931 מנהל הלשכה הערבית בהנה"צ. ממייסדי אגודת "ברית≠1923≠הקמת יישובים רבים. ב
55, 175).≠, עמ' 53פורתשלום" (ר' 
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אחד. ידוע ידעתי, כי בבוקר עבות אחד תתפוצץ על ראשי תלגרמה ארוכה ובה רעם
ורעש על משבר ועל תקציבים ועל הלוואות, ושמותיהם של ג'ימי [ג'יימס רוטשילד]

יתנוססו שם, לונדון ופריס תתערבנה, האקזק. הציונית על כל חבריה תצא47ּווֹולפי
הכל בסגנוננו≠במחול, ומעשה הצלה מיידי יידרש, ותשובה תלגרפית תתבקש 

וכנהוג אצלנו. לא אפצה פה ואעשה מה שאוכל ואשיב על מה שנעשה. תשובה על
זה, כמובן, לא אקבל, ולא אדע אם הועלתי במשהו או לא. ובכן זה לא יהיה טוב,

זה יזיק גם לעניין. הכרחי שיהיה לי מזמן לזמן≠בפירוש לא. איני מדבר על עלבוני 
מושג על מצב העניינים. אתה מוכרח פעם לשבת ולכתוב לי סקירה קצרה, לקונית,
אבל מקיפה ומדויקת על מצב העבודות [הציבוריות]. התייחס אל זה כאל אחת

החובה שלך, אולי מהשלישיות או הרביעיות במדרגת הְקדימה, אך בכ"ז≠מעבודות
כעבודת חובה ולא כאל עניין של ידידות סתם. אל תנתקו אותי מהארץ, אתם מבינים

עד היכן מגיעים הדברים ומה נעשה בנפשי או אינכם מבינים?

ובכלל למי48צבי≠גוריון ובן≠את האינפורמציה הפוליטית שבמכתב זה מיסרו לבן
גוריון כתבתי לפני זמן רב מכתב לא קצר, איני יודע גם≠שתמצאו לנחוץ. אגב, לבן

49אם קיבל אותו.

שלום לכם,

משה
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, עמ' 128 ואילך.יל"אחיים וולפנזון. מזכירו של ג'ימס רוטשילד. ר' עליו 47
מכתב ה, הע' 2.יל"אמראשי "אחדות העבודה" וההסתדרות. ר' עליו ≠צבי ≠יצחק בן48
.יל"אנראה שמדובר במכתב 49,103
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[7.1.1922]Eתרפ"בEטבתE'זE,לונדון

אני כותב שוב, את רואה? אני באמת חוזר בתשובה1לפני כשבוע כתבתי לך.
ואכתוב לך מעתה תדיר.

אני חייב לך באמת מכתב ארוך ארוך. צריך הייתי לספר לך כסדר על
ההרפתקאות והגלגולים שעברו עלי פה, בחיי ובלימודי, מאשתקד ועד עכשיו; על

עבודותי השונות; על הסביבה, או הסביבות≠אופן חיי, על עבודתי, או יותר נכון 
על כל ההתפתחות≠שאני נמצא בהן, על מכרים חדשים (הם אינם רבים); והעיקר 

העצומה שעברה עלי, על הדרך הגדולה שעברתי מ"אחדות העבודה" אל הסוציאליזם
ישראל אל העולם, והדרך שעברתי ושאני עובר עוד עכשיו מהסוציאליזם אל≠ומארץ

"אחדות העבודה" ומהעולם אל א"י. באמת חלוקה זו אינה נכונה, ואין בה סדר כזה.
בכל חלק וחלק, בכל תא ותא של התפתחותי נמצא אני בין שני קטבים אלה ועובר
מהאחד אל השני וחזרה. א"י עוזרת לי להבין את העולם, והבנת העולם שופכת חזרה
אור חדש על א"י. את הדברים האלה באמת עוד לא כתבתי לאיש. היחיד אשר סיפרתי

בו נקשרה2לו ואשר שפכתי לפניו מגביע נפשי שהיה מלא על גדותיו, היה ברל.
נפשי מאוד, הוא נפלא בלי גבול, יחיד הדור בהרבה מובנים. איני יודע אם מכירה

את אותו לעומק.
אבל אני עובר מעניין אל עניין. מכתב אחד כזה, כל מכיל, לא אוכל לכתוב לך.

למעלה מכוחותי. כ"כ הרבה נצטבר. אני אחלק את זה לחלקים, אכתוב מדי≠פשוט 
פעם על הנעשה ומתוך הצטרפות כל מכתבי יחד תעמדי על הכל.

אני אשתדל לבאר לך עכשיו את הדברים שהפלטתי לעיל. בצאתי עכשיו מא"י
השוויתי את עצמי למה שהייתי בנוסעי מא"י בפעם הראשונה בשנת תרע"ג, מייד

הייתי נער במלוא מובן המילה, וכל3אחרי גומרי את הגימנסיה. ההבדל היה עצום.
נופצה אז לרסיסים≠לא הריגשית, כ"א השיכלית, הרציונלית ≠ישראליותי ≠ארץ

בעלת יישוב4אל סלע המציאות של הגולה. העובדה לבדה, אשר באתי לעיר (אודסה)

❜
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מכתב 1.125
.יל"אר' מכתבי מ"ש לב"כ ב2
כרךבימי קושטא, ונתראה בסוף 1913 הלך מ"ש ללמוד משפטים בקושטא. ר' על פרשה זו ב3

2006.≠שיראה אור ב, מכתבי מ"ש משנת לימודיו באוני' איסטנבול, 1913
בצאתו לקושטא ביקר מ"ש תחילה באודסה, עיר הולדתה של אמו פניה (לבית לב), שם שהה4

סשה) וסבו יהושע לב. ≠חודשיים בבתי דודו האגרונום אברהם זוסמן (בעל אחות אמו אלכסנדרה
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יהודי השקול כפליים כנגד כל יישובנו בארץ, הממה אותי. הרוסית והיידיש כאילו
המיתו את האמונה בעברית, עשו אותה מחזון היסטורי לשעשוע ביתי. נוכחתי
באפסותנו, בקטנותנו. ואין אונים החלטתי אז לעצום את העיניים מראות את
המציאות ולהשתעשע בחלומותי בחדרי לבבי. להדביר את המציאות תחתי, לעשות

לא עצרתי כוח.≠אותה ואת חלומותי לחטיבה אחת 
אחרת לגמרה היה הפעם. הפעם יצאתי מא"י איתן ומוצק, משוריין כנגד כל

≠סערה. ההרגשה, כי גם מציאותנו הארץ≠החיצים ועשוי לבלי חת מפני כל רוח
åָב.ûְגñִשברזל היא באיכותה, היתה לי למ≠ישראלית, למרות פעיטותה הכמותית, מציאות

öַצח אותו, ואשרולא רק שהרגשתי בתוכי לוז קשה, ואם גם קטן, אשר שום דבר לא יפ
כל גרעין חדש, אשר קלטתי לתוכי מוכרח היה להסתגל אליו, כי אם עוד יותר מזה:

ישראלי היה לי המפתח לכל החדש.≠הלוז הארץ
אני אוהב לנתח את עצמי, לסכם, לנסח ולהסיק מסקנות. אני עושה זאת לא
מתוך חשיבה עצמית מופשטת, אלא שהדבר נשפך תמיד בשיחה. שיחות זה כבר לא
היו לי. ואני נותן חופש לחולשותי זו הפעם, בשיחתי הראשונה אתך. ובכן אל תלעגי

להתפלספותי ואל תחשבי שנעשיתי לחטטן בתוך עצמי ותו לא. זה בסוגריים.
לזה הרבה סיבות. קודם ≠מדוע היתה יציאתי הפעם אחרת ממה שהיתה אז 

אך זה רחוק מהיות הכל. הן5פשוט, גדלתי, התפתחתי, בגרתי בהרבה מובנים.≠כל 
פגשתי במשך הזמן בחברים, אשר נפרדתי מהם אז, ואשר גם הם בגרו בינתיים, אלא
שבגרותם רק הקשיחה בהם את הלב, עשתה אותם ל"פיקחים", קצצה בכנפיהם

אני לא הלכה בדרך זו מונה אני שתי≠ו"יש" חדש לא נפחה בהם. ולזה שהתבגרותי
ותקופת הפורעניות שעברה על6סיבות עיקריות. ואלו הן: יצירת "אחדות העבודה"
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לבני משפחתו כתב אז מאודסה:
הכנסת הגדול עם הזקן [אבי אמו]. בשבת הראשונה כיבדוני≠בשבת הולך אני לבית

במפטיר. הפטרתי כמובן בהברה הספרדית ובקול רם והכל ידעו ש"הנה זהו מי שגמר את
הגימנסיה העברית ביפו, יהושע'ס לב אייניקל [נכדו של יהושע לב]. החזן והמקהלה יפים
מאוד" מ"ש התרשם שם מלחן תפילת "השיבנו אדוני אליך ונשובה", ולימים היקנה אותה

הכנסת "ישורון" בירושלים.≠למתפללי בית
על ביקור זה סיפר לימים, לקראת התמנותו לראש הממשלה, לכתב "דבר השבוע":

בקיץ 1913 יצא מ"ש לקושטא. בדרך סר לאודסה והתארח חודשיים בבית דודו האגרונום
אברהם זוסמן (אבי המשורר עזרא זוסמן). היה זה ביקורו האחרון ברוסיה. שם הכיר מקרוב
יותר את מנחם אוסישקין (שכבר התוודע אליו קודם בארץ), שמע את ביאליק, טשרניחובסקי,

אלול), 3.12.1953).≠יוסף (משה בן≠חיים גרינברג (מ' אחי
לתהליך ההתבגרות של מ"ש תרמו שנת הלימודים בקושטא, הפעילות בא"י למען ההתעתמנות, 5

שלוש שנות שירות בצבא העותמאני, שתי שנות עבודה לימין יהושע חנקין בוועד הצירים,
שכללו מסעות באזור, והפעילות במסגרת אחה"ע.

1930 אמר מ"ש:≠ערב הקמת מפא"י ב6
] ביטחון פנימי לכל שעה טרופה, ≠≠≠מה שנתנה אחה"ע לנו זהו קודם כל עמוד שדרה איתן [
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7הארץ בשנה האחרונה (לפני צאתי; התקופה הן עוד לא תמה).

את זוכרת, איך פעם על החולות דיברתי לפני כולכם על המהפכה שחוללה בי
"אחדות העבודה", על הדרך החדשה שהיתוותה לחיי ועל ערכם העצום של הדברים

לא אחזור על זה. אומר לך פה רק כי כשאני מתייחד עם מחשבותי,8האלה בעדי.
≠העבודה" לעולם לא בשביל ה"ציונותאומר אני לעצמי כי אילו באה "אחדות

וכו', אלא רק למען הציל אותי9העבודה"הסוציאליסטית" ולא בשביל "כנסת
זה ברור לי עכשיו. הרבה≠דיה. וכי היא, ורק היא, הצילתני מאבדון ≠מאבדון 

עדויות חיות מוכיחות, כי ניצלתי מהסכנה להיות תלוש כל ימי. לפני שנים אחדות
ואבדתי גם אני. עכשיו איני מרגיש זאת≠הרגשתי, כי אם יאבדו לי פעם אליהו ודב 

יותר. ואני מאושר. אני חש את עצמי אזרח, אני חש קרקע תחת רגלי. אולי רק לפי
ìִי.ïַי, אבל הקרקע מוצק, ודימידת רגל

מחשבותי זה למוזר. את תגידי: כמה משונה הדבר שהוא≠לך ייראה אולי כל הלך
מסתפק בעולם–המוח שלו, במחשבותיו, הכרותיו והרגשותיו. החיים, חיי המעשה,

ובכן, בפצעים איני רוצה לגעת הפעם. אני רוצה≠מה יהא עליהם? הלא כן תגידי! 
õֵח. יחי הוא, והלאה כל השאר!óַצלשיר פה את שירת החיוב שלי, החיוב הגדול, המנ

והדבר השני, השנה האחרונה שלי בארץ עם כל פגעיה, היתה דחיפה עצומה
והזדמנות נפלאה כאחד, ללמוד את הארץ ואת הנעשה בה על כל צדדיו וגילוייו. אני
חושב, כי בצאתי מהארץ מעטים היו אשר יכלו להתחרות אתי בכמות הידיעות על

גוניותן של ידיעות אלו. כל הנעשה≠בהיקפן וברב≠כל המתהווה בה, והעיקר 
ביישוב, בין הערבים, בממשלה; המעמד הכלכלי הפוליטי; המצב בעבודה ובתנועת

כל אלה היו נהירים לי≠העבודה; התוכניות והאפשרויות של ההתיישבות, וכו' וכו' 
בפרטי הפרטים. אבל לא הידיעות הכמותיות האלו היו העיקר. העיקר היתה האיכות,
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] אנו יודעים היום היטב מהי הציונות≠≠≠] קרקע מוצק תחת הרגליים [≠≠≠עמידת קוממיות [
שלנו ומהו הסוציאליזם שלנו ["קונטרס" שעב]. עוד על החווייה המכוננת של הקמת אחה"ע

18.≠, עמ' 17יל"אר' 
על חוויית מ"ש בימי מאורעות 1920 לא נותר בכתב דבר לבד משני איזכורים (ר' שם, עמ' 16).7
לימים כתב מ"ש על אותה פגישה "על החולות" שאירעה אחרי שובו ארצה מהשרות בצבא8

העותמאני:
מצאנו עצמנו מתלקטים סביב דגל "אחדות העבודה".≠כשנפגשנו שוב לאחר המלחמה 

אביב וסיכמה את הדרך≠באותם הימים נתכנסה החבורה שלנו פעם על גבעת חול בתל
שעברה. היתה לנו הרגשה ברורה כי הגענו למחוז חפצנו. להט היצירה אשר יקד ב"אחדות

שבו≠מחשבתה ≠רוחה וחרות≠העבודה", חתירתה לגדולות, ערּותה והעזתה המדינית, עוז
לבנו הסמויים, הסתומים, מצאו בה את≠את לבותינו ושיכרו אותנו. דומה היה כי כל רחשי

ביטויים, את תיקונם. אמרנו לעצמנו: "ההסתדרות המצומצמת" מילאה בשבילנו את
≠שליחותה. המיפנה שחוללה בחיינו, המסלול שהעלתה אותנו עליו, הרוח שהפיחה בנו 

21).≠, עמ' 20אורות שכבוהביאנו עד הלום. תפסנו את מקומנו במערכות התנועה הרחבה (
30.8.1921, בימי הקונגרס הציוני הי"ב.≠כך נתכנתה ועידת א"י העובדת, שהתכנסה בקרלסבד ב9
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מושגים≠המושגים היסודיים אשר רכשתי בשאלות החברה ובפרובלימות הפוליטיות 
מוצקים, מגווני המציאות, סמוכים בעובדות ובראיות מן החיים; לא ערטילאים וחסרי

אחיזה, כאלה הנשאבים מתוך ספרים בלבד.
בעיתונות. אומר לך≠צללתי מלוא שיעור קומתי קודם כל ≠כאשר באתי הנה 

העיתונות של לונדון. היא≠כאן, במאמר מוסגר, מהי העיתונות האנגלית, בעיקר 
בלי ספק, היותר טובה, היותר עשירה, היותר מעניינת והיותר מלמדת משבאיזו בירה
≠אחרת בעולם. היא תקיפה, נמרצת, דוחפת ומאלצת לחשוב. וגם מחנכת ומורה 

אבל כל אלה נראים וגלויים≠ûְחור, שמרנות איך לחשוב. גם בה יש תרמית, ניוּול, ש
לפניך ועומדים במלוא גודלם, וזה לטובה. אתה מסתכל בהם ולומד אותם. אתה לומד
≠את המציאות של העולם, מפני שכזו הנה ואלה הכוחות הפועלים בה. היא 

רחבה, חובקת עולם; גוללת לפניך כיריעה את כל כדור הארץ על≠העיתונות 
יבשותיו ואוקיינוסיו; שופכת אור על הפינות החבויות, מיישרת את הקמטים הכי

הוא העם היותר≠äִיֹו המופרש מכל, הגאה בבדידותו זעירים. "העם לבדד ישכון" על א
אינטרנציונלי מכל אומות העולם; איני רוצה להיכנס בהרצאה היסטורית ולא אפרט

ìִי הזה: האנגלים,öְיאת הסיבות; והן אלו ידועות. אני רוצה רק לציין לך את הקו האופ
המחוננים שבהם, חיים עם העולם כולו, יודעים אותו ומתעניינים בו יותר מבני כל
עם אחר, ומסוגלים להבין את הנעשה בארצות זרות ורחוקות יותר מאחרים.

כולם≠רוח אשר לא נספחו על שום מחנה ≠שמאליים וימניים, וגם אנשים בעלי שאר
נשתוו בזה.

ולא רק העיתונות. החברה עצמה היא במה, אשר עליה מקטרים לכל האלים
éֵדם יותרשבעולם. כל זירמי הרוח וכל התנועות הפוליטיות מוצאים פה את ה

éִיּות" מפי הודים; עלåַנְדהמשבאיזה מקום אחר. אתה שומע הרצאות על הודו ועל ה"ג
סין ועתידותיה מפי סינים, על יפן מפי יפנים. חדשות ונצורות קמות לפניך, אינך

אור, השולח קרני אורו≠יודע במה לשלוח יד תחילה. כאילו עומד אתה בראש מגדל
לכל עבר ומניס את החשכה; או על פיסגת הר גבוה, אשר אופקו משתרע עד

ארץ, והכל פרוש לפני עיניך.≠אפסי
ובהחילי לספוג לתוכי, ללמוד וליישב את כל המון הידיעות והמושגים החדשים

מצרף נאמנים. הכל הובא≠מידה ולכור≠ישראל למורה דרך, לקנה≠האלה היתה לי ארץ
במעבדת המוח מאליו למכנה המשותף הזה. "אחדות העבודה" ותנועת העבודה בארץ

עזרו לי להבין ולדעת את המתהווה בתנועת העבודה בעולם,10 בכלל (גם המפ"ס)
מן הבולשביזם הפוליטי והמעשי ברוסיה, עבור בכל ארצות אירופה, עם התנועה
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äֵם המפלגה הקומוניסטית בא"י. בבחירות לוועידת היסוד שלמפלגת פועלים סוציאליסטית, א10
הסתדרות העובדים הכללית בשלהי 1920 קיבלה 6 מתוך 87 צירי הוועידה.
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באנגליה בתור קוטב הסוציאליזם11הקואופרטיבית באיטליה והתפתחות ה"גילדים"
המקצועיים]יוניונים [האיגודים ≠המעשי, ועם הכנסת הפוליטיקה בפעולת הטריד

≠בכל הארצות חוץ מרוסיה 12האנגלים ודרכן של מפלגות "האינטרנציונל השלישי"
ãָריëָם, בילבוליהם ועּוּבûִיחבתור קוטבי הסוציאליזם הפוליטי. הערבים של א"י, ש

ולהבנת13כוש",דרכי להכרת המזרח הגדול, "מהודו עד ≠שאיפותיהם, הם היו מורי
חידותיו ופלאיו, פריצי הכוחות הכלואים בו והפורצים חוצה בעירבוביה פראית של

קנאּות אפלה, בערּות והשחתה, עם געגועים לחרות ולחיים עצמיים.
איני רוצה להלאותך בדוגמאות ואולי אינך מבינה הרבה ממה שאני כותב לך. הן
כל הדברים האלה, ועצם ההתעניינות בהם, כה רחוקים ממך ומעולמך. כל מילה
שכתבתי בחצי העמוד הזה, צפון בה בשבילי אוצר שלם של תוכן אשר כבר התחבב
עלי. ואת כל כך שנאת את "הפוליטיקה", אלא שטעותך היתה כי תפשת את המלה
הזו רק במובנה הצר והרע. היא היתה בעיניך נרדפת עם "נרגנות". אבל יש

חוכמת חיי החברה, חיפוש הדרך לצלוח על חיים אלה, וזהו דבר≠פוליטיקה אחרת 
אחר לגמרה. אפשר לאהבו ולהתלהב ממנו, ועוד איך! אבל אינני רוצה להתווכח
אתך, ואיני מבקש להוכיח לך דבר. אני באתי רק לספר לך ואת מוכרחה לשמוע. לא
איכפת לי, אם את שומעת רק משום שאני הכותב, ואם בעצם אין הדברים מעניינים

אותך. ואולי בכ"ז הם גם מעניינים אותך?...
ובכן, בקיצור, לא היה דבר חדש, קטן או גדול, שנתגלה לי בעולם אשר לא

ורק אז הייתי מבינו על בוריו, ואז≠ישראל ≠äָייה מארץמצאתי לו מייד משל או ְרא
הידיעות, הפרוצס אשר בלעדיו≠גם הייתי זוכרו. רק בדרך זו היתה נעשית בי טמיעת

אין לרכישת הידיעות בלבד שום ערך.
מייד היתה מתחילה פעולתו החוזרת על המושגים≠וכיוון שנקלט מושג חדש 

האיי"ם אשר עזרו לו להיקלט. האוצר הלך ורב, האופק הלך והתרחב. הפרטים
ישראלית" נמצאו פתאום חלקים≠הבודדים השונים אשר שאבתי מן "המציאות הארץ

או הכל חדש תחת≠של "כללים" החובקים את העולם כולו. אין חדש תחת השמש 
השמש, שניהם אמת. אין חדש במובן זה, שהעולם כולו הולך בדרך אחת; והכל

במובן זה, שאין בני האדם מחקים זה את זה, אלא מתוך תוכם, כאילו באופן≠חדש 
עצמי, כל אחד במקומו ובתנאיו, מגיעים הם לאותן המסקנות ובוחרים באותה הדרך.
שאלת בניין הארץ, המכריעה בתקופתנו בחיי א"י, יצרה את התנועה בעד איחוד
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1923. שאפה לשליטת הפועלים≠1906 והתפוררה סופית ב≠תנועת פועלים שקמה באנגליה ב11
בתעשייה באמצעות ארגונים מקצועיים, מוכרים ע"י המדינה.

1919, במטרה לחולל מהפכה≠האינטרנציונל הקומוניסטי (קומינטרן). נוסד בידי ולדימיר לנין ב12
עולמית שתכונן מדינה קומוניסטית עולמית.

א 1.מגילת אסתרלפי 13
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המשבר הכלכלי של אירופה, חוסר14עבודתם הפוליטית והכלכלית של העובדים;
יוניונים להרחיב את אופקם ולהתערב≠העבודה באנגליה, הוא שדוחף את הטרייד

גם בהודו עומדים בראש תנועת החופש רבים מן המנצלים, המשמרים,15בפוליטיקה.
ôַל הודו יוטל על דלת העם עּולם של מנצליםקנאי הדת; אם יוסר עול אנגליה מע

מבית, אשר ודאי יהיה קשה שבעתיים. אותו דבר בא"י, בין הערבים. ובכן, מדוע זה
חופש, ושוללים תואר זה מן הערבים? אם≠חושבים אנו את הנעשה בהודו לתנועת

לזה עוד לא מצאתי תשובה, אך ברור הוא, כי הכל אחד.≠זוהי תנועת חופש או לא 
וכן הלאה, דוגמאות בלי סוף, ממש בלי סוף.

ו"הכללים" של העולם אשר התרכזו מסביב ל"פרטים" של א"י, שפכו עליהם אור
üֵרצוìָם, תחדש, הגדילו את משקלם, וגם ביררו בהם הרבה דברים שלא היו מובנים ַדי

ûְבו סתירות. והחשוב שבפרוצסים האלה היתה הדרך שעברתיìִשהרבה קושיות וי
מאחדות העבודה אל הסוציאליזם, ובחזרה. אני חושב שאת מבינה אותי. קשה היה

èָה ותוססת וכמעט שאי אפשרמאוד לערוך את הדברים בכתב. זהו עולם מחשבה מתהו
üָה בתוך דפוסים קבועים. השתדלתי.üִתעוד לת

די הפעם. שלום לך, שלום ... ונשיקה.

משה שלך

אני שולח דרכך את מכתבי לדב ולמחלוף (אני בטוח כי האחרון כבר נסע) גם
בין מכתבי אליך16למען תקראי אותו וגם מפני שחושש אני להשתמש במענם.

חיי שעה. קבלי≠חיי עולם ושלהם ≠תהום. אבל שניהם שלי. שלך ≠למכתבי אליהם 
ìֶחרה שקראת אתמוטב שתסגרי המעטפה, כי למחלוף י≠את שניהם. אחרי קראך 

הנזיפות. הוא ראוי ליותר מזה. סבלתי ממנו פה נוראות.
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1919 ואח"כ את "ההסתדרות הכללית של העובדים העברים≠התהליך שהוליד את הקמת אחה"ע ב14
1920.≠בא"י" ב

האיגודים המקצועיים בבריטניה היוו תשתית לשתי מפלגות הפועלים: מפלגת העבודה הבלתי15
)..P.L), שעם הזמן התמזגו למפלגה אחת (.P.L) ומפלגת העבודה (.P.I.Lתלויה (

] כי יש אולי מישהו הקורא≠≠≠הצנזורה הוחמרה נוכח חשיפת פעילות מבצע הרכש. "אזהירך [16
עמ' 236).חביון,12.1.1922, ≠את מכתביך לפני אלה שאתה כותב אליהם" (א"ג למ"ש ב
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לונדון, 10.1.1922יקירות,

מיעוט≠היום נתבשרתי, כי מחלקתי בשיעורי הערב לעברית נסגרה. הסיבה 
התלמידים. מראשית השנה היו לי רק 10, והמינימום הוא 15. המנהל המתין חודשים
אחדים עד אשר מוכרח היה, לפי התקנות של העיריה, לסגור. זוהי מכה ניצחת

חוסר תלמידים בשיעורי הערב העולים≠7 פונט בחודש. גם דבר כזה ≠לתקציבי 
יכול היה לקרות≠כמעט חינם והמתנהלים באופן מצויין בתוך תוכי הגטו היהודי 

ãַד. אני חשבתי, כי לאחר שיירווח לי מהחובותרק בלונדון. אל תדאגנה, לא אוב
הרובצים עלי, אתחיל לשלוח לכן קצת. עתה נידחה הדבר לעתיד סתום, וזהו

המצער בעיקר.
]≠≠≠[

את המעיל שקניתי בפרנקפורט יחד עם דב גנבו לפני כחודש, ועתה נמצא שוב.
דבר כזה יכול ְקרות רק בלונדון, בעירו של "שרלוק הולמס". ולא רק שהשיבו את

המשפט.≠המעיל, אלא עוד שילמו לי 15 שילינג "הוצאות" בעד טירחתי בבואי לבית
3 שנים, מפני "עברו המזהיר". בינתיים≠הבחור ששלח ידו במעיל נדון למאסר ל

חיים" כאלו, אשר אין חשקהמשפט, וראיתי "חתיכות≠ביליתי איזה יומיים בבית
לקרוא ספרים אחרי זה. את דמי האחריות בעד מעילי שנגנב בקרלסבד לא קיבלתי.

לאליהו.
המצב הוא כך, שדווקא בזמן האחרון עלה על דרך2דוד יכתוב לך היום או מחר.

חדשה ומבטיחה גדולות בעבודתו שבמלון. ונדמה לי, שכל זמן שהם [אנשי המשלחת
הערבית] כאן אסור לקחתו מפה. יוכל היות שבקרוב יזוזו, אבל אין זה מוחלט.

אך מובן שזה3לא התפעלו ביותר מעניין חיפה,.f.OfCol≠שטיין אמר לי, כי ב
נעימות.≠מסב אי
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עדה באה לוינה בראשית דצמבר 1.1921
מאז בואו לוינה חש א"ג צורך לחזק את מעמדו שם נוכח יחסיו המשובשים עם אנשי "השומר",2

ולפיכך הציע לדוד הכהן (להלן: דוד, דה"כ) להצטרף אליו (ר' המכתב הבא, הע' 1, 2, 8).
חשיפת משלוח הנשק בנמל חיפה.3
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חיים [וייצמן], אשר הגיד אפילו לל. ג.[לויד ג'ורג', ראש ממשלת בריטניה] שאנו
מכניסים סחורה לא"י, אומר כי לא איכפת לו כלל. אדרבה, עכשיו ייווכחו הם כי

זהו קצת היגיון4דבריו לא היו התראה בלבד, אלא שבפועל ממש עוסקים אנו בזה.
לדעתי.5"בוגרצ'ובי",

משה
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10 (אנגלית),אגרות ח"ועל הודאת ח"ו באוזני רה"מ לויד ג'ורג', בנוכחות צ'רצ'יל ובלפור, ר' 4
עמ' 227, 236 (בתרגום העברי של הכרך, עמ' 242, 251).

הכוונה לחיים בוגרשוב, מנהל גימנסיה "הרצליה", שאותו הכירו מ"ש ונמענות המכתב היטב.5
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לונדון, 17.1.1922אליהו,

12.1.221 נתקבל הבוקר.≠מכתבך מ

לא הניחו את דעתך ולא2כל הימים האלה רדפתני ההרגשה, כי מכתבינו
סיפקוך. בשעה ששלחתי לך את מכתבו של דוד חשבתי אומנם שעלי להוסיף ולהאיר
במקצת את הדברים. אך לא היה פנאי. דוד עצמו מודה ומצטער, כי לא הצליח לומר
במכתבו את אשר רצה להביע באמת. אין להאשים אותו. הוא שקוע ראשו ורובו

ובשבועות האחרונים עלה על דרך המלך. הימים, ואפילו3ביחסים עם ידידינו
הלילות, עוברים עליו במחשבה מאומצת מאוד, והשיחות הארוכות [עם אחד מאישי
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מכתב זה, כמכתבים נוספים שלו באותם ימים, כתב א"ג בבואו לארגן מחדש ולהגביר את1
פעילות רכש הנשק באירופה. לאחר שחזר בו מפנייתו למ"ש להשתתף בפעולה זו בוינה 

(ר' לעיל מכתב 127 הע' 7), השתדל א"ג לרתום את דה"כ לאותה פעולה:
אחר לגמרי, כפי הנראה לי, הוא המצב בנוגע לדוד. קודם כל נדמה לי שהוא צעיר יותר
ממני, והעבודה שיקבל על עצמו לא תוציא אותו ממסילתו, ומי יודע, אולי גם תכניס אותו
למסילה. הרי הוא עדיין לא עבד ולא נמצא בחברת עובדים עד הזמן האחרון. חוץ מזה,
בהיכנסו לעבודה לא ידוכא כל כך מהר על ידה, כי העול לא יפול עליו בבת אחת, אלא
לאט לאט. עם היכנסו לעבודה ועם התפתחותו בעבודה יוגדל העול אשר יוטל עליו. עד
כמה ששמעתי עליו הרי הוא מתאים לעבודתנו, ובעבודתנו עכשיו מצב כזה, שעוזרים
מוכרחים לבוא, מוכרחים, ומתוך ההכרח שבעבודה אני קורא לו. אני חושב את העבודה
שאנו עושים לאחת החשובות ביותר. איני יודע ברור מה מעשיו של דוד ומה תקוותיו
מלימודיו, אבל גם זאת אדע, כי אם כל אחד ממנו יחשוב רק על עתידו ולא נקבל על

הרי אני חושש≠עצמנו את העבודה בהווה גם במקום אלה שמוכרחים עכשיו להיות חופשים 
235, ושם תאריך שגוי וצ"ל 12 בינואר 1922 ולא 2 בינואר).≠, עמ' 234חביוןגם לעתידנו (

19.1.1922, פתח א"ג בהתנצלות:≠מכתבי מ"ש ודה"כ לא שרדו. את תשובתו הארוכה לדה"כ מ2
דוד, אני כותב לך כמעט מבלי להכיר אותך, ולכן אקדים לך, לפני שאגש לעצם העניין,
איזה הקדמות על עצמי ועל יחסי אליך. הייתי צריך באמת לבקש את סליחתך על אשר
בעניין שעלול לקבוע את דרך חייך בעתיד, לא פניתי אליך באופן בלתי אמצעי, אלא
כתבתי למשה על "הכנסתך לעבודה". על כל פנים, פירושך לדבר אינו נכון בהחלט.
כשתכיר אותי תדע שאני הנני איש בלתי מחונך במידה ידועה, ז"א איש שלא הורגל לשים
לב לכל מיני נימוסים שבין אדם לחברו, ומתוך זה בא לפעמים ביטול יתר, או יותר נכון,
שיכחה לשים לב להשפעה של אופני היחסים שלי לבני אדם. כתבתי למשה, פשוט מפני
שאליו קל לי יותר לכתוב. שאלתי אותו מה הוא חושב על "הכנסת דה"כ לעבודה" לא
מתוך זה שאני מתכוון להעמידך למבחן לפני או לפני משה, כי אם פשוט מפני שהוא מכיר

, עמ' 240; ר' להלן הע' 8).חביוןאותך יותר ויודע את מצב העניינים אצלך (
חברי המשלחת הערבית.3
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ñַתישות את המוח ואתהמשלחת] עם מסווה התמימות והבורות על הפנים גם הן מ
ûָה הקפיצה מעניין לעניין. אך על עניין זה עוד אכתוב להלן.העצבים. במצב כזה קש

בטרם אתחיל בדברים ארוכים דע מראשית קריאתך את המכתב, כי דוד רוצה
ונכון לבוא. הוא השתוקק לזה בעצמו ומכתבך הכריע את הכף. אך על אופן הוצאת
הדבר לפועל צריך עוד לדבר. יש דברים הטעונים בירור, ויש פרטים טכניים

שעליהם צריך להסכים.
≠מפני שלעצם העניין אין זה נוגע עתה ≠קודם כל, ובתור נסיגה קטנה הצידה 

רוצה אני לברר לך את מצב לימודיו של דוד ואת דעתי בנידון זה. דוד נמצא פה כבר
שאינן תלויות בו, ובמקצת גם≠יסודיות ומקריות ≠שתי שנים. מפני סיבות שונות 

באשמתו, עד היום לא עמד בבחינה של השנה הראשונה (הקורס הוא בן ג' שנים ויש
בו שתי בחינות: אחת בסוף השנה הראשונה והשנייה בסוף השלישית). נמצא שעומד

היה צריך לעמוד≠הספר. אילולא קרו דברים צדדיים ≠הוא כאילו עוד על סף בית
היה מציל שנה זו. אך איני רוצה לבלבל≠לבחינה בעוד חודשיים. ואם היה עומד בה 

את ראשך בחשבון השנים. העיקר הוא, שאני חושב כי אם יינתק דוד מן הלימודים
ובעולם אחר ≠ע"י נסיעה מפה ושקיעה בעבודה אחרת, בולעת ≠לגמרה 

קשה לשוב ולהירתם מחדש, באין יתד. אילו כבר היתה לפחות בחינה≠יהיה לו קשה
היה הדבר בסיס לבנות עליו. אך זה איננו. ואם תשאל: ומה בכך אם≠אחת מאחוריו 

לא יגמור בכלל? על זה אענה: אני חושב, שאם אדם כדוד, אחרי כל המרץ והזמן
יהיה זה בשבילו≠שהשקיע פה, ישוב לארץ מבלי להביא לידי גמר דבר שהתחיל בו 

משבר אישי קשה, ובלי ספק ישפיע על חייו להבא לרעה. זאת, ועוד אחרת. לו נחוץ
rtqualifizie"התואר", נחוץ אולי בכדי למצוא בעתיד את מחייתו, כי איננו 

[גרמנית: מוסמך, מתאים] בשום דבר אחר.
כל אלה דבַרי, ולא דברי דוד, אם כי הוא מסכים בוודאי לרובם. אך לדברי דוד,
וכמו שאמרתי לך לעיל, אין הם מכריעים כעת. דוד חושב כי היציאה מלונדון

תשפיע לטובה, תרענן אותו. יש≠כך מתאר הוא לעצמו לע"ע ≠לחודשים אחדים 
ãַע, אשר גם הם מחייבים את הנסיעה. כל זה מלבדéֻּבלו עוד דברים כמוסים, הקשים לה

עצם החשיבות של העניין והשתתפותו בו. הוא חושב, כי מעניין זה לא יעבור
)4עבצ"ב≠הגנה≠עבצ"ב≠כלל אחרת, כאשר זה קורה עם דב (גדוד [העבודה]≠לעבודת

או איתך, באשר אין לו שורש בשום עבודה אחרת בארץ; ובהיות שלשוב לארץ
ע"כ בטוח הוא כי יעמוד בו כוח הרצון≠בידיים ריקות ובלי תכלית אי אפשר יהיה 

לחזור הנה, ללימודים. מי יתן.
זו היתה הנסיגה. אני שב לעצם הדברים.
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ארבע התחנות במסלול עבודתו של ד"ה.4
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החלה רק בשבועות האחרונים5העבודה בקשר עם משלחת המלאכים הרעים
ועתה מתנהלת היא "במלוא הקיטור". קשה ומיותר לכתוב6להביא "פרי ישווה לה"

פרטים על זה. והן בוודאי יבוא אליכם דוד ויספר, ותתפוצצו מצחוק ותתפקעו
מהתפעלות. "האישים הגדולים" פה אינם מאמינים למשמע אוזניהם. רק אנחנו,
היודעים את רוח הנוער הגימנסאי הטוב, את אומץ הלב המגיע עד לנערּות, או

יכולים להבין≠להפך, ואשר יש בו פיקחות, גאוניות ההתחפשות והפיוט שבשקר 
באיזו קלות ופשטות, כאילו מאליהם, נעשים דברים כאלה, ובכ"ז באיזו התאמצות

הוא עשה הכרה עם אחד מהם ונכנס עמוק עמוק ביחסי ידידות≠הם עולים. בקיצור 
אינטימייים, כך שכמעט הכל גלוי וידוע לפניו. המכונה עובדת באופן נפלא. אני
ממציא לו אינפורמציה מהעיתונות ומהנעשה ויחד קובעים אנו תוכניות לשיחות
הבאות. מובן, שהרוב העיקרי נעשה תמיד עפ"י השראת השכינה עליו ועפ"י
ההזדמנות והרצון של הצד השני. החומר המושג נמסר למי שצריך בהסת', ויש

) [ליאונרד שטיין].Sשהוא נערך בכתב על ידי. חיים [וייצמן] ומזכירו הפוליטי (
ìֵצר וגם צריך. העניין דק מאוד. מצד אחד יש י.C.O≠משתמשים בזה בצעדיהם ב
îֵל את מזימותיהם, ומצד שני צריך להיזהר שלא לתתòַּכלהשתמש בידיעות בכדי לס

בלבם חשד כי מישהו מתחקה עליהם, מפני שאז יתחיל הבחור להיזהר ולא יהיה
כבר נעשו והצליחו.≠הפרעת מעשיהם ≠כ"כ נדיב בדיבורו. אך גם דברים כאלה 

למרות ההצלחה הזאת מכריע דוד את הכף לטובת וינה. בעצם גורמת לזה גם
העייפות מן העבודה הזו ומן המסווה. אנשים משלנו אינם יכולים, סוף סוף, לעסוק

בזה זמן רב.
אך אני עומד בכל תוקף על זה, שלכל הפחות עוד שבועיים עליו להישאר על

ïֵט השאלה בדבר ההצהרהëָלבמשך שבועיים אלה צריכה להח≠המישמר. לפי אומדתנו 
העוברת עכשיו עוד את גלגוליה משני הצדדים, וגם עצם השאלה בדבר7החדשה,

נסיעתם הביתה או הישארותם לעוד איזה זמן (הם חשבו להישאר פה במקרה שתהיינה
הבחירות הגדולות בקרוב; אך כנראה שאלו נידחו לסתיו הבא). חיים איננו כאן,

מחרתיים ישוב מג'נווה (את העיון במנדט דחו שוב למושב הבא של חה"ל) והוא≠מחר
ôֶמדה.ודאי ידרוש מדוד בכל תוקף לבלי עזוב את הע

ולכן זאת החלטתנו. עליך או עליכם להחליט:
אם בכלל הכרחי דוד לעבודה.א.

בשקלכם דבר זה תשימו לב רק לדרישות העבודה ולא למצבו של דוד. הוא רוצה
ונכון לבוא, בכל לבו.
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עח 49.תהיליםלפי 5
י 1.הושעלפי 6
מדובר בהצהרה של ממשלת בריטניה על מדיניותה בא"י, שבניסוחה עסקו אז במשרד המושבות7

3.6.1922 ונודעה לימים כ"הספר הלבן של צ'רצ'יל").≠(פורסמה ב
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≠אם דרוש הוא מייד או יוכל לבוא בעוד שבועיים≠במקרה שהוא דרוש ב.
יבוא מייד ויעזוב≠שלושה. כי אז ימשיך עוד את עבודתו. אך אם דרוש הוא מייד 

את העבודה הזו, אשר גם מה שעשה בה עד עכשיו רב הוא. יעזבנה למרות הפצרותיו
של חיים. הוא (דוד) חושב את עבודתו בוינה ליותר חשובה.

äַל תבוא בעקבותא≠במקרה שתחליטו כי דוד דרוש, אך לאו דווקא מייד ג.
החלטה זו, כעבור איזה זמן, הודעה, כי פני הדברים נשתנו, ודוד יוכל להישאר כאן.
שיקלו אפשרות כזו למפרע. הטעם: במקרה שמתברר לדוד כי לוינה לא יסע, הוא
יעזוב בין כה וכה את עבודתו בכדי לשוב ללימודים ולהציל את הבחינה הקרובה. רק
אם ידע כי הוא נוסע, אלא שלא תיכף, וע"כ בין כה וכה לא יוכל לשוב ללימודים,
רק במקרה זה ימשיך את העבודה פה. אך אם ימשיך את העבודה, על מנת לנסוע

שלושה לוינה, ובסוף הזמן הזה יקבל הודעה, כי אין הוא≠בעוד שבועיים
יישאר קרח מכאן ומכאן.≠נוסע 
על המכתב הזה צריכה לבוא תשובה תלגרפית. בה צריך להיות כתוב: אםד.

מתי בערך.≠דוד נחוץ או לא; במקרה שנחוץ 
התשובה התלגרפית הזאת צריכה להישלח תיכף ומייד אחרי הגיע מכתבי זה

יום, מפני טעם≠אליך. תיכף ומייד צריך להיות תיכף ומייד, מבלי לדחות אף לחצי
מעשי פשוט, אך חשוב: היום השני, 23 בינואר, הוא המועד האחרון לתשלום שכר

סה"כ 15 לירות≠הלימוד בעד השליש השני (שהתחיל תמול), ודמי הבחינה הקרובה 
שטרלינג. בתשובתך יהיה תלוי, אם על דוד להכניס סכום זה או לא. וע"כ עשה

כשביקשתי ותלגרף מייד.
(מכתבך הזה הלך כחמישה ימים; אני מקוה, כי מכתבי זה ילך פחות. אך אם גם

23 בבוקר.≠נקבל את התלג' ב≠22. אם תתלגרף בו ביום ≠יבוא לוינה ב≠ילך חמישה 
בשתי מילים, ולא באחת, כמו שכותבת תמידBuckley Roadאגב, בתלג' כתֹוב 

רבקה, ואני משלם פה קנסות).
אני בטוח, כי לא קשה יהיה לך להחליט ולתלגרף. ההחלטה בוודאי מוכנה בפיך.

מסופקים של≠נימוקיה צריכים להיות רק צורכי העבודה וכשרונות הבלתי≠אני חוזר 
דוד לה. המעצור היחיד צריך להיות רק הטעם המושכּל, כי איש מיותר אינו נחוץ,

8וכי בלי צורך מיוחד אין מן הראוי להחריד אדם ממקומו.

| 41 |

19.1.1922 בנושא זה מובאים להלן:≠עיקרי הדברים שכתב א"ג לדוד ב8
באתי לבקש ממך לעבוד אתנו לא כמו שבאים אל איש זר או אל איש אשר יש רצון לנסותו

בעבודה. מתוך יחסיהם של דב, של משה ושל בהרב אליך האמנתי אמונה שלמה 
בכשרונך לעבודה, ודוקא מפני אמונתי זאת רציתי מאוד שתבוא עכשיו לעבוד אתנו. אני לא 

שאני אחליט במקומך. אני רק אבאר ≠אקח על עצמי את התפקיד שאתה רוצה להטיל עלי 
לך למה רציתי שתבוא עכשיו לעבוד איתנו. רציתי בדבר זה גם מנקודת מבט העבודה וגם

מנקודת מבט צרכיך אתה, עד כמה שאני יכול להשיג אותם ולדון עליהם. עבודתנו צריכה 
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אליהו, הנסע שפיגלמן לא"י? כתוב לי. הן אני שלחתי לו כסף לנסיעה.
ñֶ9קדונלד למזרח. יבלה בא"י 10 ימים.êִי מהיום נסע ֶרמז
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ענייני≠] בכל מקום צריך להיווצר חוג אנשים אשר ענייני הארץ ≠≠≠להיהפך לתנועה [
יהיו תמיד לנגד עיניהם, ולהם ימסרו את כשרונותיהם, זמנם≠העבודה, העלייה וההגנה 

] בלי כל זה לעולם לא נעשה את העבודה שאנו יכולים לעשותה. ומי יעשה את≠≠≠ומרצם. [
] אתה≠≠≠כל זה אם לא האנשים, אשר יחד עם זה יקבלו עליהם את עול העבודה המעשית? [

בודאי מבין עכשיו כי עצם העובדה של השתתפותך בעבודה חשובה עכשיו בעיני כמו הימצאי
פה, למרות זה שגם אני עוד לא נכנסתי לעבודה כמו שצריך. גם עצם כניסתי אני לעבודה

]≠≠≠קשה מאוד בחברה זו, בגלל היחסים שנוצרו בינינו, שהם הנם היחידים העושים זולתי [
דב בארץ, וכן גם משה במכתביו, מתנגדים לזה שאתה תיקרע עכשיו מן הלימודים. לדעתם
הדבר הזה עלול להיות פטלי לעתידך, ואני מפטליות זו איני פוחד, ולהיפך: חושש אני קצת
אם אתה לא תיקרע מלימודך ותלך בדרך הסלולה. אני חושב כי כל מי שלא יתקשר קשר אמיץ
בחייו ובעבודתו עם תנועת העבודה יהיה תלוש מדרך האמת, וכישרונותיו ועבודתו יעלו
בתוהו. מי שנותן את ידו לתנועת העבודה, שהיא ורק היא היסוד והמשען לכל עתידנו, מביא

לתנועתאת הפרי לפי כשרונותיו וגם מתעלה בעצמו על ידיה. מה היה דב לולא נתן את ידו 
העבודה, מה יהיה משה אם לא יתקשר בתנועה זו, למרות כשרונותיהם הבלתי מסופקים?

247).≠, עמ' 240חביוןחשוב קצת על זה, ואולי תגיע לאיזו מסקנות גם בשביל עצמך. (
בספר זכרונותיו כתב דוד הכהן על היענותו לקריאת א"ג:

ולפתע קיבלתי מכתב ארוך, בן כאלפיים וחמש מאות מילים, בו הפציר בי להפסיק את
לימודי, לצאת לוינה ולהצטרף למספר חברים, והוא ביניהם, שעסקו ברכישת נשק למשלוח
לארץ. בתביעה זו היתה פגיעה חמורה בלימוַדי ומשה, דב ורבקה אשתו חלקו על אליהו
ותבעו ממנו שירפה ממני ויניח לי לסיים את לימודי. אולם נימוקיו היו משכנעים. היריעה
הנרחבה שנפרשה באותו מכתב חשפה את המצב בארץ, את היחסים בין המפלגות היריבות
בהסתדרות ואת הצורך החיוני לארגן כוח צבאי חשאי אשר בלעדיו לא נוכל להחזיק מעמד.

פרטים תיאר את המצב הירוד בהסתדרות ואת העדר המיזוגעל פני עמודים רבים ובפרטי
של הוותיקים עם העלייה החדשה (העלייה השלישית). הדגיש וחזר והדגיש את חובתנו

העבודה היא היסוד והמשען הבלעדי לכל≠להיערך לשינוי המצב, כיוון, כך אמר, שתנועת
עתידנו. ולכן הוא פונה אלי אישית ומבקש ממני למצוא את הדרך להתקשר קשר נפשי
ואישי עם העובדים. "לעבודתנו המעשית נחוצים גם אנשים שהם קצת יותר אירופים, בעלי

הרוח שלי, שהלך וכבש אותי צעד אחר צעד, שלב אחר≠השכלה..." ידעתי שהוא קלע להלך
שלב, זה ימים רבים. בפתיחה של מכתב היסטורי זה אמר אליהו שהוא כותב "בעניין העלול
לקבוע את דרך חייך (חיי) בעתיד"; שהוא בא לבקש ממני לעבוד אתו, לא כפי שבאים אל
איש זר או אל איש אשר יש רצון לנסותו בעבודה; כי עבודתנו, כך כתב, צריכה להיהפך
לתנועה ולתוכן חיינו. בקריאה זו היה הד ותשובה לכל שהתרחש בלבי. בפנייה להינתק
מהלימודים לתקופה מסויימת ראיתי שלב של ניסיון שאין לדחותו לקראת העתיד. נעתרתי

, עמ' 22).עת לספרלבקשתו (
19.1.1922:≠א"ג כתב למ"ש ב

אומר לך את האמת, משה. גם לי, לא רק לעבודה, נחוץ מאוד איש כמו דוד, איש יותר חי
ובעל טמפרמנט. אני עצמי כבר אבד לי במידה ידועה החום והדחיפה בעבודה. אין דבר אשר
יפעילני ויפליאני. כמעט כמו קּוטּוזֹוב ב"מלחמה ושלום". אני אומנם אעשה בוודאי את כל
אשר אוכל, אבל טוב ואולי גם הכרחי שהמשתתפים איתי בעבודה יהיו כוחות מסוג אחר.

א, עמ' 247).חביוןצריך לאמץ מאוד את הכוחות ולהשתדל שדוד יבוא (
ר' להלן מכתב 9.132
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רבצ'קה, קצרות:
קיבלתי מכתב ענקי (32 ע') מאמא, גדוש! קשה לי להיפרד ממנו. גם איננו1)

10איתי (אני בביה"ס) ע"כ אשלחו לך לחוד.

11כל.≠הדודים ועזרא בוודאי כבר בבית. סימוצ'קה שוב בחרבין, בחוסר2)

שאלני תמול, אם הזכרת באחד ממכתביך עלèֶ12ְרץåְוהתנהגת לא טוב. ג3)
öָקד בחנות לשלוח לך. עד היום אינוהמתנה ששלח לך. הוא עשה זאת ביום נסעו ופ

יודע אם קיבלת. הוא חיכה, כמובן, לתודה. לא אמר זאת, אך הן זה כ"כ מובן. איך
זה לא עשית זאת, רבצ'קה. כיתבי לו מלים אחדות לכה"פ עכשיו. הוא, אומנם,
ביקשני לא לכתוב לך על זה. אך הן פשוט מעניין לדעת, אם קיבלת, או שהחנות

13רימתה.

מעדה אני רוצה לקבל עוד ועוד מכתבים. מה היא עושה עכשיו? אל תחכו4)
ואל תקוו למכתבים "פרטיים" ממני. אין פנאי אף טיפה. לחץ קריטי!

ãַי לא"י שולח אני עפ"י מעני צעירות. פעם כתבתי עפ"י מענה של איגהאת מכתב
15בשביל יהודה ופעם (מכתב חשוב) לצפורה, בשביל דב. האומנם מסוכן?14ש'

משה

| 43 |

המכתב לא אותר.10
סימה, אחותן הצעירה של פניה ואלכסנדרה, פסנתרנית מחוננת, התגלגלה לחרבין, משם לפריס11

ïַסקֹו היגרו לארה"ב.ãֶלìַה (מלחין) ּבìַניואח"כ לארה"ב. שני בניה לוניה (שחקן) וי
משה גוירצמן. איש עסקים. בוגר מחזור ב' של ג"ה. חבר קרוב של מ"ש מימי שירותם בצבא12

יל"א).ובנתראה העותמאני (ר' איזכוריו ב
א, עמ' 403). רבקהיל"מערכת סכו"ם (ר' ≠לנישואי רבקה ודב הגיש להם משה גוירצמן מתנה 13

6.4.1922:≠הגיבה על דברי מ"ש במכתבה אליו מ
על המתנה עצמה של גורץ אין לי חשק לדבר עתה. כבר עבר אצלי הכעס. אם יש איזה
"חבר" אחד אשר יש לקוות למתנה הגונה ממנו, אז הוא "הולך" וקונה לי מזלגות וכפות.

יהי אלוהים עמו.≠עיר האמנות, פסלים נחמדים, תמונות נהדרות. אך ≠וזה בוינה 
äֵיגה שפירא, לימים מראשוני משרד החוץ הישראלי.כנראה א14
"יש לחשוש לתשומת לב מיוחדת למכתבים הנכתבים לפי כתובות ידועות" (א"ג לג' פליישר,15

עמ' 221). "עלה על הדעת כי מכתבים אינם נמסרים לנו. אולי צריך לשנות את הכתובת"חביון,
(א"ג לרבקה, שם, עמ' 222), ור' מכתב 128 הע' 11.
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לונדון, 23.1.1922חברים יקרים,

ïְד למצרים ולא"י. ברצוניóַלñֶקדֹונêִי מכבר כתב לכם על נסיעתו של ֶרמז1קפלנסקי
להוסיף אילו דברים.

הרּוח של≠לדעתי עלינו להעריך מאוד מאוד הזדמנות יקרה זו. מקדונלד הוא איש
תנועת העבודה באנגליה. הוא אדם בעל בינה רחבה מאוד ויש בו הרבה מן המעוף

לאומית. בין הדברנים אשר ב"לייבור" אין≠והחזֹון. "מקצועו" הוא הפוליטיקה הבין
בעט הוא בין הראשונים.≠איש אשר יעבור אותו בכוח הטמפרמנט, וגם בתור מושך

יוניונים, כ"א מהאינטליגנציה≠הוא אישיות טהורה מאוד. מוצאו אינו מן הטרייד
êְל" [בית מדרש קטן, במשמע חבורת נאמנים משלו] מיוחדïֵייזהענייה; לכן אין לו "ְקל

בתוך מפלגת העבודה, כאשר יש כמעט לכל אחד מן המנהיגים, אך מכל "הבודדים"
תופש הוא מקום מרכזי מיוחד ונוחל כבוד ואמון מכל האגפים. מיליונים מאורגנים

ìֵצא מפיו כבאורים ובתומים. יוצאים מכללמאורגנים יאמינו בכל הגה אשר י≠ובלתי
זה הם כמובן הקומוניסטים, המתירים לעצמם, לשם קידוש השם, ליידות אבן גם בו.

ישראל יעניינו אותו שלושת הדברים האלה: ≠הוא אמר לקפלנסקי, כי בארץ
בניין כלכלית? ב) המסוגל הפועל היהודי,≠המסוגלים היהודים, בתור גזע, לעבודתא) 

ערבית בא"י, ומהו?≠בתור מעמד, ליצירה סוציאליסטית? ג) היש פתרון לשאלה העברית
עלי להגיד, כי לי יש הרושם, שאין הוא נוטה לנו חסד למפרע. נדמה לי, כי

ìִי, ז"א הוא רואה לפניו את האיתניםה"אינטרנציונליזם" שלו הוא יותר מדי גֹוי
שבכוחות העולם והוא בז לקטנות. אפשר שאני טועה. הנה, למשל, הוא היה
בג'אורג'יה [גרוזיה] וכשובו כתב מאמרים על ארץ זו בהשראה רבה, והעמיד

אך2לג'אורג'יה הרבה ידידים כאן (בימים שלפני הכיבוש הבולשבי הכתוב מדבר).
חזֹון; ולחזון דרושה≠היש צורך להבליט את ההבדל? ג'אורג'יה היא עובדה, ואנחנו 

3אמונה, ו"אין אמונה בגוי".

אך אין אני חושש כלל לזה, שהוא יבוא אלינו לא מתוך התפעלות מוקדמת. אני
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1924 ניהל את המשרד המדיני של הברית העולמית של≠1919≠1950). ב≠שלמה קפלנסקי (11884
סוציאליסטי בגולה שאליו היתה אחה"ע קשורה.≠פוע"צ בלונדון, הגוף הציוני

1921 נכבשה בידי≠1 הכריזה גרוזיה על עצמאותה וקם בה מימשל סוציאליסטי. ב≠בתום מל"ע2
הצבא האדום והפכה לרפובליקה סובייטית.

גירסה של "אין אמונה בעכו"ם" (חולין קלג).3
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בטוח בחיוב שלנו, שינצח גם אותו. וניצחון כזה יהיה חשוב הרבה יותר, משאילו היה
המסעות של ר"מ לעשרהעפ"י בקשת קפלנסקי עזרתי לו בעריכת תוכנית4אחרת.

ימים, א"כ אמרתי לו כי אין אני חושב שאפשר יהיה להוציאה לפועל בדיוק, וכי
עכ"פ צריך היה להניח זאת לכם.

אני רוצה רק לבקשכם, כי לא תתייחסו אל האיש הזה כאל אורח סתם. מה שיספר
ויכתוב הוא כשישוב לאנגליה על אודותינו, יהיה שקול כנגד עבודת תעמולה וחיפוש
קשרים אישיים של רבים, רבים מאיתנו, במשך הרבה זמן (בקונגרס, בקרלסבד,
המלטתי בשיחה על עבודתנו הפוליטית באנגליה לזלמן רובשוב: "אילו יכולנו
להביא לא"י אדם כרמזי מקדונלד; להראות לו את הקבוצות, את הכבישים, את

לוויה קבוע.≠עבודתנו התרבותית". והנה מתקיים הדבר). צריך יהיה לתת לו בן
לוויה זה צריך להיות, מוכרח להיות, דב הוז. עליו יהיה להינתק מעבודתו לשבוע.≠בן

5הוא צריך לנסוע איתו ממקום למקום ולדבר אתו על הכל, בלי הפסק.

צריך לעשות לו פירסום בארץ. ובאותו זמן להבליט, שהוא אורחנו, אורח
הפועלים. גם לממשלה צריך שיהיה הדבר ברור. יש לזה ערך עצום. באנגליה
אומרים, כי הפרלמנט חיוור מפני שמקדונלד איננו בו (אם הוא אורח אחה"ע או

זאת מניח אני לכם לפתור).≠הסת' העובדים 
ìֵש" יהודיצריך להראות לו כמובן גם את המושבות, כדבר אשר אחרי הכל הוא "י

בארץ. אך המראים צריכים להיות לא ראשי הוועדים [של המושבות], כ"א אנחנו,
והדבר צריך להיעשות כמובן בהארה ובהשוואה הדרושה למה שיראה במקומות

העבודה שלנו.
ולא6בנוגע לשאלה הערבית הייתי רוצה שלא תרפאו לפניו את השבר על נקלה

ערבי] לחתירות של הפאודלים נגד הקידמה≠תיתנו את כל העניין [הסכסוך היהודי
החברתית שאנחנו מכניסים; כי אם תאמרו לו, כי כיום הזה אין הערבים רוצים בנו;
אינם רוצים גם מפני שאנו יהודים וגם מפני שכל עם בער היושב על אדמתו מתקומם
נגד יסוד זר הבא להתיישב בינו [בקרבו]; גם לאוסטרלים נדמה, כי כבר צר להם

ם, אמר מקדונלד:≠ואכן ב"נשף הפרידה" שנערך לכבודו במשרדי הוה"פ של ההסת' הכללית בי4
[בא"י] פגשנו אנשים ונשים המסוגלים להתגבר על כל מכשול ופגע בדרך למשאת נפשם

] בעלי≠≠≠] אנשים ונשים שהיו נרדפים מאות שנים ואעפ"כ הם מלאים אומץ ורצון [≠≠≠[
השכלה וכישרון, שהיו יכולים לבנות באירופה את אושרם הפרטי והם באים הנה לעבוד

] אמרתי לפקידים≠≠≠] מנפצים חצץ, חופרים תעלות, חורשים, זורעים ונוטעים [≠≠≠[
הגבוהים [של ממשלת המנדט]: האנשים האלה הם בלתי מנוצחים. לא תשברו את דעותיהם

] ונזכור בשנים הבאות כי≠≠≠ולא תהגו אותם מדרכם. הם יתערו בארץ ויפריחו אותה [
בפברואר 1922 היינו אורחיהם של הפועלים היהודים בא"י ("קונטרס" קיא, 3.3.1922).

תביעתו של מ"ש נתממשה. ד"ה ליווה את מקדונלד ברוב ימי ביקורו בארץ (על ביקור≠הצעתו5
מקדונלד ר' נספח 2).

ו 14.ירמיהולפי 6
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זה העיקר,7במרחביהם והם מחוקקים הגבלות על ההגירה, והערבים לא כל שכן.
8ולזה נטפלת הנירגנות של התקיפים שלהם, והפעולה המסכסכת של הפקידים

וכל הסיטרא אחרא.10והוותיקן9וצרפת,
אילו ידעתי, כי לזמן בואו לא"י, בערך אמצע פברואר, כבר יצא ה"קונטרס"

הייתי מכריח את קפלנסקי לכתוב מאמר עליו, או שהייתי כותב בעצמי.11האומלל
אך אין אני יודע את מצבו המשפטי של ה"קונטרס". אחרי כל הידיעות הסותרות זו

את זו לא ברור לי, אם סגרוהו לשישה שבועות או חודשים.
הכותב לי על התחדשות הוצאת הספרים, אינו מוצא לנחוץ להוסיף12וקלעי,

איני יודע גם אם התקבל.≠מילה על ה"קונטרס". בזמן האחרון שלחתי הרבה חומר 
13הבא שפיגלמן? שמא יכתוב לי מישהו בקיצור על זה. אך לא כמעשה ברודסקי,

ואני≠הכותב לי: "בזה אני שולח לך חוזר של אחה"ע ועוד איזה דבר" (שכחתי מה) 
מנער ומנער את המעטפה, אך יותר מפתקתו של ברודסקי המתחילה ב"בזה אני
שולח" אין נושר מתוכה דבר. אי לך, ברודסקי! לקלעי אכתוב בקרוב מכתב מפורט.
בחוסר העבודה השורר עתה בארץ אין להתבייש. דווקא זאת הוא [מקדונלד] יבין

, אלא שאתםunemploymentהיטב. תאמרו לו: זהו מה שאתם קוראים באנגליה 
íַּב (קנה מידה).ûְטòְשñַססופרים במיליונים ואנחנו במאות. הכל לפי המ

אחר היכתב המכתב נודע לי, כי ג'ימי רוטשילד, אשר דבר נסיעת מקדונלד נודע
(בפריס) ודרש ממנו לתת הוראה14למזכירו וולפנזון ממני, תילגרף מייד לפרנק

תלגרפית ליק"א בארץ לשים לב לביקורו של מקדונלד ולנהוג בו כבוד וכו'.

שלום לכם, משה שרתוק

השקפה זו על "הבעיה הערבית", ההופכית להשקפה שהיתה מקובלת באותם ימים על רוב מנהיגי7
א, מכתב 103).יל"24.9.1921 (ר'≠אחה"ע, ניסח מ"ש בבהירות במכתבו לב"ג מ

רבים מפקידי הממשל הצבאי הבריטי, ובתוכם גם אנטישמים, נותרו בתפקידיהם גם בימי הנציב8
10, מכתב 315).אגרות ח"והרברט סמואל, ועודדו את הערבים בהתנגדותם ליהודים (

תביעת צרפת לשליטה על לבנון וסוריה, והמתח סביב קביעת הגבול בין שטחי השליטה הבריטים9
והצרפתים, החריפו את יחסם השלילי של ערביי הגליל העליון המזרחי למתיישבים היהודים שם.

זה היה הרקע לנפילת יוסף טרומפלדור וחבריו (שם, מכתב 220).
הוותיקן, כמייצג האינטרסים של הנוצרים באזור, הזדהה עם ההנהגה המוסלמית של ערביי א"י10

בהתנגדותה לציונות.
ה"קונטרס", שהוקיע את מדיניות השלטונות הבריטיים בשל יחסם השלילי למפעל הציוני, נסגר11

מה בצו השלטונות ובמקומו הופיעו חוברות בשמות שונים.≠ידם לזמן≠על
1920. הצטרף לאחה"ע. מנהל ה"קונטרס" והוצאת הספרים של≠1948). עלה ב≠דוד קלעי (121898

עמ' 136 הע' 19).יל"א, אחה"ע. ממכיני ועידת ייסוד ההסתדרות, דצמבר 1920 (ר' 
חרוד.≠1914. מראשוני עין≠1963). מפעילי צ"צ ברוסיה. עלה ב≠נחום בנארי (ברודסקי) (131893

חבר הוה"פ של אחה"ע ומערכת ה"קונטרס" ואח"כ מעורכי "מבפנים", ביטאון הקיבוץ המאוחד.
1937). מראשי פיק"א וממקורבי הברון אדמונד רוטשילד.≠אנרי פרנק (141878
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לונדון, 23.1.1922דב,

היום כתבתי לוה"פ של אחה"ע (ליפו) על נסיעתו של ר' מקדונלד. איני יודעא.
אבלäַ1ּפּיו".אם ידוע לך שמו. תשתדל לקרוא את מכתבי. שם מסרתי קצת מ"רישמי א

לוויה≠לא זה העניין. כתבתי באותו מכתב, שאתה ורק אתה האיש המתאים להיות לבן
לימי שהותו בארץ (כעשרה ימים, בדרכו ממצרים לסוריה ומשם... לאנקרה; הדבר

2אחרון סוד כמוס, כמו שאומרים).≠האחרון

≠אני כותב לך לחוד למען הוכיח לך את הכרחיות הדבר. הלא תבין שאין אחר 
אנגלית וידיעה מקפת בעניינים וכו'. והעיקר קלות התנועה, וכישרון הדיוק והסדר
בנסיעה, והיכולת לסדר דברים הקשים לאחרים. עליך להמציא אוטו. אם נחוץ לזה

מוכרחים להוציא. זוהי הזדמנות שלא תחזור. צריך להכניס באיש את א"י≠כסף 
שלנו, להכריחו להבין אותנו, לרוכשו לנו לחבר נאמן, וערכו של דבר לא יסולא
בפז. ממש. במקרה סיפרתי על נסיעה זו לוולפי; הוא רץ מייד אל ג'ימי, וג'ימי

ãַָרק מייד לפרנק, שיברוק מייד הוראותיו ליק"א בארץהחשיב והעצים את הדבר וב
לשים לו לב ולנהוג כבוד וכו'. הוא יראה כמובן את הנציב ואולי מישהו מן הערבים.
אך לכל צריך להיות ברור, כי הוא אורחו של ה"לייבור" העברי בא"י. הוא יתלגרף

על יום בואו, אך צריך לעמוד על המשמר ולדרוש ממי3ממצרים ליפו לבלומנפלד
שיש לנו במצרים שיתהו עליו ויודיעוכם על תנועותיו. ופרשת המסעות צריכה להיות

ידי וע"י קפלנסקי ונמסרה לו פה ונשלחה ע"י≠מוכנה בדיוק (הצעה עובדה על
ãֵי אסיפות פומביות (ביד רמה!) ביפו ובירושלים וכו'.ôְַרבקפלנסקי ליפו) ומותאמת לע

תבין, שלכל זה דרושה יד מסדרת ואתה או מחלוף, או שניכם, מוכרחים להימסר לזה
לשבוע. הן ברור, כי אין אחר. צריך שביקורו יצליח, והצד הטכני חשוב מאוד. תדבר

בינה. על השאלה הערבית תדבר בכל≠אתו בשעת הנסיעה על הכל. הוא פיקח ורחב
הגילוי האפשרי, בלי נוסחות משוננות שנואות נפשי. זה הכל כמדומני. אני חושש
מאוד, שמכתבי זה יאחר ולא יהיה לך זמן להכנות, ומי יודע באיזה בור שחת ימצאך.
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פנים. על ביקור רמזי מקדונלד בא"י ר' נספח ìִ≠.2ם öַיäַּפמלשון א1
הסודיות לגבי נסיעת חבר פרלמנט בכיר מן האופוזיציה לבירת תורכיה, נבעה ככל הנראה2

מהעובדה שטרם נחתם סופית חוזה שלום בין שתי המדינות הלוחמות לשעבר.
1947). ממייסדי אחה"ע וההסתדרות. ממקימי קרן פועלי≠אפרים בלומנפלד (דוד בלוך) (31884

1927.≠א"י (קפא"י) ומנהלה. ראש עיריית ת"א 1925
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אפשר היה לסחוט חצי שעה במשך כל השבוע.אפשר היה, ממש אי≠אך האמן כי אי
ralgeneונסיעתו היתה לנו להפתעה גמורה. באויר ניסרו שמועות תקיפות על

 elections[בחירות כלליות] וברור היה, כי לרגלן לא יוכל לנסוע. אך פתאום פקעה
4השלפוחית, והנה נסע. די.

המעניין קיבלתי. שלחתי לברל לוינה. מסרתי5את פיתקותיך עם הפרוטוקולב.
א. ק. ב. [אידישע קארעספאנדענץ ביורא] תודה לך. אחרי שקיבלתי≠לקפלנסקי ול
ìִי בו. זאת בנוגערציתי לכתוב לך שאני מפטר אותך מן התביעות. ַדי6את ה"פנקס"

איני מאמין בבולמוס,≠לאינפורמציות. ואשר "לבולמוס הכתיבה" שתקף אותך 
≠אשר אינו בא לידי גילוי מייד. ואם לא בא, סימן שאינו בולמוס אלא סתם בשורת

כזב. ובכן, דביק, אל תעשה שקר בנפשך ואל תפטם את עצמך ואת עבדך בהבטחות
7שווא.

כתבתי גם לברל וביקשתיו להודיעני את הידוע לו. בכלל כמה8למניה כתבתי.
לא תוכל לשער. ים!≠שאני כותב עכשיו 
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12.2.1922 כתב ד"ה לרבקה מירושלים:≠ב4
השבוע עומד על הפרק רמזי מקדונלד. על בואו לארץ בטח שמעת גם מפי משה וגם מפי

ñָסר לו לימיהעבודה ומכתב לי. בשניהם דרש כי אמ≠אחרים. משה הקדים לו מכתב לאחדות
שבתו בארץ, אדריך אותו בטיוליו, בביקוריו, אפקח עיניו על העניינים הדורשים ביאור
והסברה, אגלה לו באופן ברור וגלוי את כל זוהר שאיפותינו, סבך מצבנו, יחסינו הצודקים,
פגעינו וחולשותינו. הוטל עלי לנסוע למצרים לפגשו, אולם הדבר הגיע באמצע מבוכה
גדולה בעבודה. נוסף על כל הקושי שעליו הרביתי לכתוב במכתבי הקודמים, הוטל עלינו
מאת הממשלה לעשות ליקווידציה לעבודותינו הקודמות במשך חודש פברואר, ולשם זה הן
נקראתי חזרה לארץ. לזה נכנסתי בראשי ורובי. ברגע האחרון הודעתי אפוא כי בשום אופן

כוכבא [מאירוביץ]≠לא אוכל לנסוע מצריימה, כי בלעַדי צפויה סכנה לעבודות. נסע בר
והציל בהרבה, כי כוונתו היתה לבוא ולהתאכסן אצל [מושל ירושלים, רונלד] סטורס

כוכבא פקח עיניו על זאת ולפיכך נסע ישר אל החברים שלנו ביפו. הוטל עלי לפגשו≠ובר
בלוד, אבל גם לזה לא הצלחתי להיפנות. וכך, אמש בשתיים אחר חצות לילה, באתי

העבודה, וכך≠ירושלימה. הערב נפגשתי אתו. הוא חושב את עצמו כאן אורח של אחדות
מביטה עליו גם הסביבה. בכ"ז מובן, כי מוזמן הינהו לחברתם של הנציב, [נורמן] בנטוויץ',
סטורס והאחרים. להיפנות אליו לגמרי לא אוכל גם עתה למרות הדרישות מכל צד. חושש
אני גם שלא אוכל לשאת את פני בפני משה בגלל זה, אבל כך הוא מצב ענייני. כנראה

בק וביירות. נסיעה נפלאה, מלאה קסם ועמוסת זכרונות.≠שאסע איתו לגליל ולדמשק, בעל
התפקיד בלי ספק גדול וחשוב. האחריות עצומה. לדמשק אסע יחד עם בהרב.

פרוטוקול מישיבה בבית הממשלה בעניין העבודות הציבוריות.5
1.1.1922 במלאות שנה להיווסד ההסתדרות.≠ירחון מידע של ההסתדרות. החל לצאת לאור ב6
6.1.1922, שצירף לפרוטוקול, כתב ד"ה למ"ש: "איני כותב לך לפי שעה. עוד אכתוב≠בפתקה מ7

בימים הקרובים. נדמה לי כי תקפני בולמוס כתיבה".
מכתב מ"ש למניה לא שרד. עניינו ביוזמתו של ז'בוטינסקי לרכוש ל"הגנה" מכונות יריה8

מכתב 65 הע' 13), ונראה כי מניה שוחט, אז בארה"ב כחברת משלחתיל"א,בארה"ב (ר' 
6.1.1922 כתב ד"ה:≠ההסתדרות לגיוס כספים לבנק הפועלים, היתה מעורבת בה. בפתק למ"ש מ
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אחרי מו"מ ממושך של מכתבים ותלגרמות בינינו ובין אליהו בנוגע לבואוג.
של דוד לוינה, הוחלט (ההחלטה האחרונה נמסרה לאליהו, וממנו יצא שדוד לא יעבור
מייד אלא יעמוד לפקודה, ובינתיים ישתדל לעמוד סוף סוף בבחינתו, אשר תחול

שוב בעוד שני חודשים. דוד היה נכון לנסוע, אלא שביררנו את המצב.
דוד עלה על דרך המלך ונוסע עליה בגאון. בידינו ידיעות כאלו, אשרד.

הניירות שהושגו אז מחווירים ונאפסים לעומתן. אנחנו נשלח לכם העתקה מפרשת
éָ עוד לא נעשתה. הבחורüָשֹומו. כמוה"שיחות פרטיות" בינו לבין אחד מהם ותראו ות

üַם, יהודי מרוסיה, שקשר ומגע אין לו עם לאומיות וציונות, סתםלבש מסווה של ת
אינטרנציונליסט, הלומד בבירת אנגליה; התיידד, והלה פתח לפניו את אוצרותיו
הטובים. איני יודע אם תעריכו כשתקראו. אך למי שנמצא בתוך העבודה, המו"מ עם

לזה שופך הדבר אור כזה על הדברים והיחסים, כי א"א כבר לתאר≠וכו' .C.O≠ה
איך היה ומה יהיה בלי זה. הדבר נעשה בכישרון גאוני, בפיוט ממש, פיוט שבשקר,
אוי לנו, בחוצפה גימנסאית ובתבונה נפלאה, בקלות ובגמישות ובהתשת המוח

עודנווהעצבים עד דכּא עם כל זה. את הניירות נשלח דרך ברלין, אם [ג'ורג'] ברדלו
דרך וינה, כי גדל הדבר מהישלח בדואר.≠èָלא שם (מחכים אנו לפיני מיום ליום), ו

זמן זה גוזל, רבש"ע כמה זמן. על דוד אין מה לדבר, ימים ולילות, ספרי הכלכלה
המזוהמת מתעפשים. אך גם אני שקוע. אבל איזה אופקים זה פותח! לאיזה

מסתרים אתה חודר! מי כדוד בחור אחד בארץ.≠מסתרי
. עם עבור.C.O≠עד היום לא הספקתי לערוך את הפרוטוקול של השיחה בה.

הזמן הולך העניין ונעשה מעניין פחות ופחות, אך בכ"ז צריך לשמור כתעודה לימים
פירסם10בנידון התעמולה. גבריאל≠המשלחת עובדת במרץ 9יבואו ולכן אעשה זאת.
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ãַיים בהם היא מודיעה, כי בטל עניינו של נואם ìָתנו מנ.י. [ניו יורק] נתקבלו מכתבñַניממ
הדילטנטיסמוס [ז"ז'] אשר בשבילו בלע כמה אלפי לי"מ, וכי רוצה היא לעזור לו במשלוח

éַסתר דברים, לא תוכל להסכים ברגע כזה ñֵק והמיידי לא"י. א"י הזקוקה לעמקות, העמ
ליצירה שנוצרה ע"י דילטנטים בארץ הבלופים. לפיכך טילגרפנו דעתנו המתנגדת בהחלט.

ìֵקל הדבר, כי קרוב אתה אליהם ממני.אבקשך להסביר לה את העניין ביתר בירור. לך י
נראה שיחסו השלילי של ד"ה כלפי ז"ז', שראשיתו בשלהי ימי ה"גדוד", נבע מהשקפותיו
העקרוניות השונות של ז"ז' על מעמדו של ארגון ה"הגנה" ומהתנגדותו של ז"ז' בקונגרס הי"ב
בקרלסבד (ספטמבר 1921) לכלל פעולות הרכש של ה"הגנה". הודעתו הפתאומית אז, שבדעתו

לרכוש מכונות יריה באמריקה, היתה מכוונת לניטרול מבצעי הרכש בוינה.
17.12.1921 ומכתבו לדוד≠על מעמדה של מניה בארה"ב ר' מכתב ב"כ ללאה מירון מ

39, 59).≠ה, עמ' 38אגרות ב"כ14.2.1922, ≠בלומנפלד מ≠בלוך
הפרוטוקול מובא בנספח 9.1

1919. עמד≠קולונל סר אדמונד ויויאן גבריאל. שירת כיועץ כספי לממשל הצבאי בא"י 101918
16.11.1921 טען ח"ו שיחסי ≠לימין המשלחת הערבית בימי שהותה בלונדון במכתב לשקבורו מ

היהודים עם הערבים התערערו והורעלו ע"י סוכנים בריטיים, וכי גם עם המשלחת הערבית 

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤† µ≤±≠∏¥±†Ø†∞∞±≠±  28/7/05  10:29  Page 49



ñַטעה בתכלית. נאומיהם באספות שונותמאמר ארוך בירחון חשוב, מאמר מלא ארס ומ
). יש לנו חברים בוralsLibe)rty ClubLibeנמשכים. השבוע ינאמו בקלוב של 

ñִיֶרה [תחמושת], להספיקו בשעת(שטיין ועוד) וגם אני אהיה, בתור ממונה על המ
הצורך אל הקו הראשון. בשבוע הבא תופיע ההסת' הציונית בצורת חיים [וייצמן]
ושטיין והברית העולמית "פועלי ציון" בצורת קפלנאי [ש' קפלנסקי], ושתיהן יחד

פרטי. לפני אותה≠לאומית אשר עם הלייבור-לפני הוועדה הביןüֶטית,בצורתי הסינת
give us aare going totheyהדוד והגישו תעצומותיהם.≠הוועדה כבר התייצבו בני

nowhearingכמו שאומרים פה. אם יהיה דבר מעניין אכתוב. על המון דברים ,
קטנים המתרחשים מדי יום תוך כדי העבודה אין כדאי לכתוב כמובן. מי ימנם ומי

öְרם.òַּפìְסי
עבודתי בעיתונות הערבית מתפתחת ומתרחבת. הלימוד הוא בבחינת

'comprime.[צרפתית: גלולה]
îַלתי ובחומת תקציבי ניבעהûָכ[עיריית לונדון] ש.L.C.C≠פרטים: את מישרתי ב

התושיה≠פרץ, רוחבו 7 פונט לחודש. את המעיל שנגנב מצאה משטרת לונדון רבת
התוכניות להסיע את עצמנו מ[דירתנו ברחוב≠öַי. מי כמוה! והחזירתו בגאון אל כתפ

36 עודן בעוברן; דוד כל הזמן רובץ שם וכשבועיים היה נמנה ונגמר שהוא≠בקלי]
נוסע לוינה. מרבקה אין לי מכתבים, אף לא מעדה. רק אחד. אני כותב תדיר מאוד,

בעיקר אומנם לאליהו, אך תמיד גם הוספות להם.
הנה כתבתי, ובסה"כ חצי שעה. האומנם, האומנם?≠דביק, בכל זאת, אתה רואה 

, [כאן שתי מילים בתורכית שלא פוענחו] או באיזוdamn it, boy!≠ואם מצב רוח 
שפה אחרת שאתה רוצה.

בכל זאת שלום לך. אני רואה, כי לאחר הכל עוד נהיה פעם ידידים.

משה

11שמא תאמר לי פעם שלום ל[דוד] רמז. ותגיד לו, כי את פקודתו בדבר שיפמן

אני נוצר. אבל עם שיפמן זה שימרו את הקשר, אל אפתח פה לשטן, אך מר יהיה
לכה"פ לי, אם ישוב לא"י סתם מחפש מישרה.
ûֵר!!!!!!!!äַשההעבירה לך צפורה את מכתבי הקודם? א
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מכתב 283 ור' גם,10אגרות ח"ו בלונדון היה אפשר להגיע לפשרה לולא אישים כגבריאל (
306, 318, 353).≠, עמ' 304יל"אמכתב 267, ובכרך 11 מכתב 22 הע' 3 ומכתב 24, וכן 

1924 למד הנדסה בלונדון (ר'≠סירה (שיפמן). בוגר מחזור ה' של ג"ה. בשנים 1921≠יעקב בן11
א, עמ' 361, 364).יל"עליו 
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23.1.1922לונדון,ברל,
מדוע אינך כותב? ולא רק שאינך כותב (הן מוכרח היית לפחות לענות על

אינך שולח לי, כאשר נהגת לעשות. הנה מצאתי2כי אם גם את ה"צייט"1התלגרמה)
ומסירת פרשת האספה הרבתי שהיתה לכם.3גליון, שבו שוב מאמר שלך, על הבנק,

גליון זה נזדמן לידי בדרך נס. אנא, נצור חסד ושלח תמיד כל דבר קטן. עשה למעני.
מוטב—מכתיבה אני מפטר אותך. אני מבין עד כמה עסוק הנך. ומאשר לכתוב לי 

שתוציא אותה השעה לכתיבת מאמר. אך על שאלות עליך לענות, ברל. וכן עליך
לאשר קבלת מכתבים.

חדשות?
רמזי מקדונלד יצא למסעתיו בארצות המזרח. מצרים, א"י, סוריה, ומשם כנראה

הדבר האחרון חשוב כסוד. בא"י מקווה הוא לשהות עשרה ימים.4תורכיה הכמאלית.
כתב קפלנסקי וגם כתבתי אני הוראות, הסברות ועצות. דרשתי שדב יימסר לו לימי

שהותו בארץ לגמרה. כתבתי זאת לוה"פ של אחה"ע ולדב.
ה"קונטרס" שבת כנראה. דווקא בזמן האחרון שלחתי הרבה חומר ועוד ידי נטויה.
אך הכל נגנז. היום קיבלתי מקלעי חוזר על "התחדשות" הוצאת הספרים, ועל
ה"קונטרס" אין מילה. אם בא שפיגלמן איני יודע. אין קשב, לא מברלין, לא מיפו.
ואני בכי רע. לוויתי מכל צד עד שצברתי 20 פונט להוצאות נסיעתו בתקווה כי
אשלם מדמי ה"קונטרס". והנה עתה נפסק ואין לי פתחון פה לגבות. דומה לחובות

שאנשים חייבים למי שמת.
העבה"צ על עברי פי פחת, כך מרמז≠ה"פנקס" מרנין מאוד. בתוכנו לאו דווקא 

אך בצורתו ואופן עיבודו.≠המצוק נורא ≠גם דב 
עם שטיין. הוא בחור לא≠אני עובד מאוד בעיתונות הערבית בזמן האחרון 
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המברק לא אותר.1
14.11.1921, עם בואו לארה"ב, כתב ב"כ≠יורק. עורכו דוד פינסקי. ב≠יומון פוע"צ ביידיש, ניו2

מינן. העיתון≠יד בר≠למרכז אחה"ע: "נכנסתי למערכת ה'צייט' לרגע והרגשתי את עצמי כמו על
ה, עמ' 17).אגרות ב"כ(נמצא במצב של גסיסה חומרית" 

"אל הפועלים היהודים באמריקה", דברי ב"כ בנשף קבלת פנים למשלחת פועלי א"י באמריקה,3
288).≠א, עמ' 285כתבי ב"כדצמבר 1921 (

תורּכ, מייסד תורכיה המודרנית.≠תורכיה שבשלטון כמאל אתא4
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השמים מתקדרים5נהריים ג"כ.≠שיטה. פורש רשת על ארם≠דבר ובעל≠רע, נבון
6יותר ויותר.

אליהו בוינה "עשה שלום" עם ישראל [שוחט], עובדים יחד תחת פקודות ועד
עוסקים לא רק בקנייה ובהכנת המשלוח, כ'א בארגון אסיף7הגן [ה"הגנה"] שבארץ.

כספים מחדש. פיני יעזור. אני מחכה לו פה (מברלין) מיום ליום. בברלין הצליח
גדולים סמכו ידיהם על התוכנית מצידה הטכני. ניגלו8מאוד, כאשר מספר ניידיטש.

מטפל בזה חבר אנשים חשוב9אפשרויות מזהירות לרכישת מכונות ומכשירים.
פיני כ"כ עסוק, עד כי כשבא אליו (לברלין) אליהו (מוינה) לא מצא זמן10מאוד.

11לדבר אתו ארוכות והסתפקו בשיחה קצרה.

óֵָרחץ ממנו. על לא דברהמפלה שהיתה לנו זהו דבר נורא, מחפיר. כתם שלא נ
הסגרנו את עצמנו, בידינו ממש. אלה שבוינה שלחו עפ"י מען שלא הותנה (כך דווח
ב"כרמל" [עיתון ערבי שיצא לאור בחיפה]); הם אומנם תילגרפו זאת לארץ, אך
תלגרמה אחת לא הובנה (מחליפים תלגרמות בגרמנית; הכותבים [בוינה] והקוראים

12[בא"י] גרמנים מופלגים הם כאחד) והשנייה איוותה משכב לה בכיסו של צבי נדב

ימים רבים עד שנתגלגלה לידו של אליהו. אל תאמר פרט זה למניה. היא תחשוב
אולי שאנחנו טופלים על החבריא שלהם. באמת צבי הצטדק אח"כ ויצא שהיה קצת
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1919.≠בעיראק שלט המלך פייצל הראשון, שעימו הגיע ח"ו להסכם ב5
מ"ש צופה התפתחות מדינית לרעת היישוב בא"י.6
12.1.1922 כתב א"ג לב"כ:≠ב7

] באנו בכ"ז לכלל דעה כי לא עת היא≠≠≠אחרי הרבה שיחות לא כ"כ נעימות וקלות בשבילי [
] לכן החלטנו למסור את כל הנהלת העבודה בידי הוועד אשר ייבחר≠≠≠לעסוק במריבות בית [

עמ' 237).חביון, בארץ והוא יימנה את העובדים בארץ ובחו"ל, אשר יהיו אחראים בפניו (
ולמ"ש:

באתי איתם [עם שוחט ופליישר] לידי הסכמה שהוועד בארץ [ד"ה, י' אולשן, י' הכט] ינהל את כל
העבודה ויקבע את באי כוחו בחו"ל. אנו נעבוד כשליחי הוועד שבארץ (שם, עמ' 235).

1927 ראש מח' הכספים של ההס' הצ' ונשיא קה"י. ר' עליו≠1920≠יצחק ניידיץ'. מידידי ח"ו. ב8
, עמ' 138 הע' 2.יל"א

בגרמניה עלה בידי פ"ר לרכוש ציוד למפעל החשמל בחצי המחיר שנדרש בבריטניה. רכישה זו,9
שהיתה לרוחם של המשקיעים, היתה לצנינים בעיני גורמים בריטיים מעוניינים, אך משרד

, עמ' 131).שאלתיאלהמושבות לא לחץ על פ"ר לסגת ממנה (ר' 
1918. חידש שם פ"ר את קשריו עם קבוצת בעלי עסקים≠כשבא לפריס לאחר שעזב את רוסיה ב10

רוסיים, שפעלה אז מבירת צרפת. אחד מאנשיה המרכזיים, המהנדס אלכסנדר בירקנהיים, אף יצא
, עמ' 39, 298, 299).שאלתיאלעימו לא"י ועבד במחיצתו תקופה קצרה בשירות מפעל החשמל (

12.1.1922 כתב א"ג: "הייתי בברלין. השגתי את הסכמת פ' לעבודה משותפת≠במכתבו למ"ש מ11
, עמ' 237).חביון[עם אנשי ה"שומר"]. תחילה התנגד לה מאוד" (

1959). איש ה"שומר", ממייסדי "גדוד העבודה" ומראשוני אחה"ע. מפעילי≠צבי נדב (121891
רספר השומ; רשימות בכך התחלנו; מימי שמירה והגנהה"הגנה". לימים מהנדס בסוה"י. ספריו: 

.קובץ השומרוב
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אחרת. אך עכ"פ אשמת התרשלותו בדבר ברורה בהחלט. המשטרה הא"יית המיושנת
לא חששה לכל רע. אלא פשוט, בהתקבל הסחורה לא היה איש מאיתנו, וע"כ לא

כמו שכותב אליהו בשרידי הסגנון13נהגו בה כל זהירות. "טילטלוה טלטלת גבר"
הגימנסאי, אשר יסכון עוד לפעמים לצורכי קונספירציה, ותיבה אחת נפלה ונסדקה

הוצא בערבות של 2,500 לי"ש. מחכים למשפט.14והיה מה שהיה. [יצחק] רוזנברג
בין הערבים מרקחה. דורשים להנהיג חיפוש כל האימפורט "הציוני", הפסקת ההגירה

נשק" וכוּ'.≠"אשר ברור כי יש קשר בינה ובין הברחת
óַי ולפנים. הפעם לא אכתוב פרטים, אך בקרובöְנדוד עלה על דרך המלך ונכנס לפ

אשלח לך תעודות, אשר כמוהן עוד עין לא ראתה. לא "קרעים" [שנשלפו מסל
הניירות וחוברו מחדש] כ"א פרוטוקולים של שיחות בין דוד, כשמסכת צדיק תמים
על פניו, ואחד מהם. ללימוד הפסיכולוגיה [של חברי המשלחת הערבית] חומר אשר

15אין ערוך לו.

בזה העתקת פרוטוקול ישיבה אחת בבית הממשלה [בירושלים], אשר שלח לי דב
éַנות גם אותך. דב כותב, כי הדברים נמסרו בחיוורון, כי באמת היתהוביקש לה

מו"מ של כבוד והערכה כלפי המרכז לעבצ"ב. מסרתי≠השיחה הרבה יותר מעניינת 
J.C.B.16≠פה ל

תסלח על ההוספות בשולי הגליונות: אני כותב עתה מכתב למניה, לעצור בעד
עד יעבור זעם. אנא, הודיעני את≠עפ"י בקשת דב ≠17משלוח המכונות של ז'בו

הידוע לך על העניין. עוד דבר, שניסר כבר ימים אחדים, אך התברר בעצם הרגע
לאומיים של ה"לייבור≠הזה: המשלחת [הערבית] התייצבה לפני הוועדה לעניינים בין

פרטי". ובהקבלה לזה תשמע אותה ועדה אותנו, ז"א ההסת' הצ' ופוע"צ יחד, ואלה
יהיו: וייצמן, שטיין, קפלנסקי, אני. אני חייב לך עוד פרוטוקול הישיבה שהיתה לנו

בקולוניאל. אשלח.
שלום לך,

משה
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כב 17.ישעיהולפי 13
, עמ' 358 הע' 13.יל"אר' עליו 14
ה"פרוטוקולים" לא אותרו.15
7.1.1922 כתב ד"ה לרבקה:≠ב16

רשימה קטנה רצופה כאן על שיחה שהיתה לנו בבית הממשלה. הצליחה מאוד. בירכוני
מכל צד על הצלחתי להעמיד את השאלה של העבודה, ועל אשר הפכתי ממבוקר ונרדף
למבקר ותוקף את פקידי הממשלה על יחסם לעבודה העברית. השיחה, כפי שנמסרה כאן
רשמית, אינה נותנת לגמרי את דמות המו"מ. אקווה שיהיה לי פנאי לנסח את השיחה כפי

שהיתה באמת.
פרוטוקול השיחה בבית הממשלה לא אותר.

, עמ' 491. יל"אזאב ז'בוטינסקי. ר' עליו 17
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לונדון, 23.1.1922מחלוף,

12.1.221.≠לפיתקתך מ

2במכתבי אל דב.≠פרטים 

אבסורד מוחלט! ובשום אופן לא תכריחני≠"אין לי שום אפשרות לכתוב" 
לחשוב אחרת. אני יודע, שאם אני רוצה, אני כותב. חצי שעה פעם בחודש תימצא,

קח עצתי, שכח פעם אחת מהו דבר זה. חי נפשי,≠וא"י לא תחרב. ואשר למצב הרוח 
אדם!≠בדורנו אין הדבר נאה אפילו לנערות. הבן זאת, בן

מדוע אתה כותב לי איזה משפט סתום בתשובה על מכתבה של עדה נעלם מבינתי.
[רוסית: דעתכם מבולבלת עליכם]מובן שהעברתי זאת לוינה. אך אני חושב שאצלכם

מוינה תקבלrtok Fraulein Ada She≠בנידון החשאיות. האומנם דבר חשוב הוא ש
3מכתבים?

למכתבים. הן לא אנחנו לבדנובתור מעןûְ4ָדווכן אבקשך לבלי השתמש במֹוש
גרים בבית ולא צריך להוזיל את השם. טוב להניח את השימוש בו לנו, בתור חתימה

למברקים במקרים ידועים.
מחכה אני לתשובה על מכתבי הקודם. לא על זה.≠אם אינך יוצא לדרך 

כל המכתבים מא"י מתקבלים בתכלית השלמות והדיוק.

משה

בכ"ז קידמה חשובה, ואני בפירוש ובלב תמים≠אבל זה שאישרת קבלת מכתב 
מודה לך על זה.
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לא אותרה.1
מכתב 2.133
עניינה של פיסקה זו לא נתחוור. אפשר שבהרב שלח מכתב חשאי לפי מענה של עדה בוינה,3

כדי לעקוף צנזורה.
קיצור של משה דוד.4
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לונדון, 23.1.1922אחיותי,

בפירוש אינני מבין. אין בזה שום היגיון וטעם, ואם≠ñָה אינכן כותבות ïָמûַללמה וש
אדרבה, הוכחנה טעותי על פני. הדין נותן, שאילו גם לא כתבתי אני≠יש 

ואני כותב בכ"ז, ובכלל כותב אני בשבועות האלה מכתבים לעשרות,≠לגמרה 
היתה בכ"ז החובה עליכן לכתוב לי.≠וארוכים ארוכים, לאמריקה, אליכם, לא"י 

≠ועתה כשהדבר להפך 
רבצ'קה, מוכרחים שיהיה לך ההרגל לענות על סעיפים שונים. הקיבלת למשל

"הגנה", "קונטרס",≠פונט ממני, ומה עשית בו. אצלי חשבונות מחשבונות שונים 
והכל≠ועוד הוצאות בשביל פיני ועוד 1 עתה ה"פנקס", ועתה עוד החוברת על ברנר,

עצם בגרון, פונט לוינה ולא ידוע כמה הוצאתי אני≠על מקומו בשלום. ובאמצע 
וכמה ה"הגנה". ובכן, התאזרי וכיתבי לפי מכתבי האחרונים מה שצריך.

ובנוגע למצב הרוח, כבר יעצתי היום לדב להשליך אותו החוצה ולדרוס עליו
ברגל גאוה. הן מוכרחים, מוכרחים.

אני שולח לך בזה מכתב אמא. ימים רבים לא יכולתי להיפרד ממנו. עניין
מניין הכוח לאמא להכיל את כל זה, ועוד עתה. ומה2סימוצ'קה זוהי טרגדיה נוראה.

לנו לעשות, הן זה נורא. הרגשת אין האונים בשעה כזו כ"כ מדכאה אותי.
שלום לכן.

משה

הן≠אם תכתובנה ≠אני מוצא למיותר לערוך שאלון לך ולעדה. ממה נפשך 
גם שאלון לא יעזור. ויהי אלוהים עימכן.≠תכתובנה על הכל, ואם לא תכתובנה 

היום כתבתי מכתבים: לאליהו, לכן, לדב, למחלוף, לד' בלומנפלד, ל"קונטרס",
3סה"כ 2+8 מכתבים לונדוניים.≠לברל, למניה שוחט 
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בסוף 1921 יצאה לאור חוברת "יוסף חיים ברנר ותכונתו האישית והספרותית", פרי עטו של1
הסופר אז"ר, בהוצאת אחה"ע.

õְִקי, רופא צבאי, נטש אותה ואת שני ילדיהם.ïַצãְֶרלבעלה של סימה דודת מ"ש, סמיון ב2
מיבול מכתבים זה אותרו ארבעה.3
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24≠לונדון, 25.1.22ּּציּפ'לה נחמודת,
עכשיו שש בלי רבע בבוקר. לא השכמתי לקום, אלא שישבתי כל הלילה. עלי
היה להכין למחר, ז"א להיום, מאמר אחד (באנגלית), ולהכעיס היו הימים האחרונים

נש, שבא זה עתה≠ûֶבר! מצאתי בראומללים מאוד. וכשבאתי הערב הביתה והנה ש
פוליטיקן אחד, אשר בילבל לנו פעם את הראש בירושלים, לפני≠מא"י, אבנטיוריסט

îֵר אתôַּכ). בא עכשיו הנה, לע1שנתיים וחצי (את זוכרת, כשהיה וייצמן ואני תירגמתי
ãַי הכואבים. ישב שלוש שעותמימינו העכורים גם בלאו הכי, וביחוד לפרוט על עצב

äָה אותי בדברים וכ"כïְאéִלëַן בלי סוף. נשארתי ממש חולה ממנו, כל כך הíָחודיבר וט
ãַי. וכך יצא שהתחלתי לכתוב מאוחר מאוד, וכתבתי כל הלילה.התאמצתי בעצב

öָא וסגריר יחד. רוח מייללת ומייבבת. גשם מושלגבחוץ אפלה איומה ממש. ָקפ
דופק בחלון כבמחטים דקים. אך בחדר אור וחום. החשמל מולך בגאווה קרה ויהירה,

כיד אנגליה, רבתי המכרות.≠ אך אש האח מחממת בכל ליבה. פחמי אבן
עכשיו, כשהתכוננתי כבר לשכב, נכמרו געגועי עליך ואמרתי: אבקש ממנה
נשיקה אחת לפני שכבי, אחת על המצח, ועוד שתיים על שתי עיני העייפות

והאוהבות.
יש לי לישון בדיוק שתי שעות. וכמה זה טוב עכשיו. מחר יהיה יום רועש מאוד.

נש. וצריך יהיה למסור את המאמר≠צריך יהיה לברר עם וייצמן מה רוצה אותו הבר
ולסדר את הגהתו. הן אנגלית! וצריך לדבר עם קפלנסקי ולהידבר איתו על השיחה

לאומית של הלייבור פרטי, אשר שמעה את≠שתהיה לנו בשבוע הבא עם הוועדה הבין
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öֵיר, לבנוני נוצרי, שהתיימר לייצג את המפלגה הסורית וחתם בשמה הסכםõְפמדובר בנג'יב עזיז צ1
עם יהושע חנקין בשם ההסתדרות הציונית. לפי ההסכם, יכירו סוריה ולבנון, תמורת סיוע
כלכלי, בזכותה של ההסת' הצ' להקים בא"י "בית לאומי לעם ישראל באמצעות סידורי הגירה
של המוני יהודים מכל הארצות". מ"ש שימש מתורגמן בין צפיר וחנקין ועודד את ההסכם

422; נקדימון≠3; שם, עמ' 418≠, נספחים 1יל"אבתיאום עם מ' אוסישקין (על פרשה זו ר' 
אגרות, המכון לחקר תולדות קק"ל, מס' 30, מאי 1997; יהושע חנקין, יוזמותיו המדיניותרוגל, 

17.2.1936 דיווח מ"ש:≠129). ב≠11, עמ' 128ח"ו
1919 [הפגישה הייתה במרס 1920], אז בא≠צפיר זה נפגש עם דר' וייצמן ואיתי עוד ב

לבנוני: א"י ליהודים, סוריה למוסלמים, לבנון≠סורי≠בתוכנית רבתי של הסכם יהודי
לנוצרים. מאז הוא מופיע אצלנו הופעה מטאורית פעם בכמה שנים, תמיד באיזו הצעה

א, עמ' 65).יומ"מנועזת ודימיונית (
724.≠ג, עמ' 723יומ"א175; ≠142, 174≠ב, עמ' 141יומ"מספיר ב≠ר' גם איזכורי צפיר
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הערבים ועתה תשמע אותנו. אפשר שגם וייצמן יהיה. וצריך יהיה להידבר עם עוד
מישהו, אשר יחד איתו אלך למקום אחד, בו ינאם מזכיר המשלחת הערבית

וצריך לשלוח המון2הדמים [שיבלי ג'מאל], לקפח אותו אם אפשר ואם צריך.≠איש
מכתבים הכתובים עוד מתמול ומחכים למילואים שונים. ובתוך כל זה יש שתי
הרצאות לשמוע ושיעור אחד לתת, אוי לא, שניים. ולישון, ולישון, ולישון. מחר הן
צריך יהיה לשכב מוקדם. חובות כאלה אני מוכרח לפרוע לעצמי מייד, אחרת אני
נהרס. אני יודע זאת מהניסיון. אל תדאגי, זה קורה לעתים רחוקות, פעם בחודש

בערך.
שלום לך.

שלוש נשיקות, כן?≠ ובכן
שלום,

משה

אין דבר. זה נחוץ.≠ איך אומר משה כרמי: "פוליטיקה, פוליטיקה, ופוליטיקה!"
וכל ההרהורים והחיטוטים לעזאזל!!!!

אבל אין אני משה שרתוק העסקן, ציּפּה. אני משה שלך, וכ"כ מסכן!
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3.2.1922, שנשלח למערכת השבועון "ווסטמינסטר גזט", שופך אור על≠מכתב מאת ח"ו מ2
המאבק הציוני במשלחת הערבית:

ב"ווסטמינסטר גזט" מיום 27 בינואר אני רואה כי ניתנה הבלטה לשתי פיסקאות המטילות
ידיעה על נאומו של מר שיבלי ג'מאל ב"מועדון השמונים" ורשימה≠דופי בתנועה הציונית 

ציוני של הקולונל גבריאל בגיליון האחרון של "אדינבורג≠ורשימה ארוכה על מאמרו האנטי
ריוויו". יורשה לי להוסיף כי בידיעה על הפגישה ב"מועדון השמונים" לא הוזכרה כלל

ידי האיש שדיבר מייד אחריו [ל' שטיין].≠התשובה המפורטת שניתנה למר ג'מאל על
אין לי ספק כי הרושם שנוצר באופן זה איננו מכוון. אינני יכול להעלות על דעתי כי נציג
דגול של המסורת הליברלית כ"ווסטמיניסטר גזט" עוין את התנועה הציונית. מכל מקום,
אני סמוך ובטוח כי בהתאם להגינותו המקובלת ירצה לשמוע את שני הצדדים, וכי אין

להבליט את מתנגדי הציונות ולהוציא מכלל זה את תומכיה.
יורשה לי אפוא לקוות שיינתן מקום על דפי עיתונך להצגת הטיעון הציוני בקצרה. עלי
להוסיף כי אקדם בברכה הזדמנות לדון עמך אישית בשאלה הציונית ואשמח להיפגש עמך

11, עברית, עמ' 52)אגרות ח"ולצורך זה, אם תואיל בטובך להציע מועד ומקום מתאים. (
20 במרס, פורסמו בשבועון מאמרים ציוניים פרי עטם של י' ווג'ווד ור'≠28 בפברואר וב≠ב

מקדונלד (שם).
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לונדון, 26.1.1922יהודה,
אני שולח על ידך את:

11) מכתבי לקלעי; 2) מעין מאמר ל"קונטרס"; 3) המחאה בשביל קלעי.

üָבîְתילך הכ2אם ה"קונטרס" אינו עומד להתחדש, ואם אתה חושש, שבמערכת(?)
שמרהו בידך לעת מצוא.≠לאיבוד 

אשר הסב לי3לאמא אמֹור, כי זה כמעט שבועיים שקיבלתי את מכתבה המגילי,
אושר אין קץ. מייד עניתי לה וגם כתבתי, או יותר נכון התחלתי לכתוב מכתב גדול
לדוד אברהם. מכתב זה לא נגמר ובינתיים נשתרגו עלי טרדות מטרדות שונות, אשר
שלשלתם עוד לא נפסקה. כן חיי תמיד, משבר רודף משבר. לפעמים יש רווח קטן
ביניהם, ואז אני שואף רוח, פוקח עיני להביט סביב, נזכר בכם וכותב. אך בטרם

אפרע את כל חובותי והנה משבר שני, ואני מוכרח להניח הכל באמצע.
ובכן לע"ע מסור את עתרת ברכותי ונשיקותי לבאים היקרים.

איתך אני צריך להידֹון. אתה זנחת אותי בעת קשה מאוד, בשעה שברל (ועתה
גם אליהו) אינם בארץ. דוקא בזמן שמשקלם הערכי של מכתביך היה עולה

נעדרו. חטא! אילו ידעת עד כמה אני עסוק, ולכמה קרעים אני נקרע, ובכמה≠שבעתיים 
כמה מכתבים אני כותב לא"י, לוינה,≠כיוונים שונים מוחי עובד, ולמרות הכל 

óָקֹוט בפניך, יהודה. את מצב הרוח זֵרה הלאה ונטשתוהיית נ≠לאמריקה (ברל) 
óֵה לי, או סחוט לי מתוכםöַנומתוך כל תילי העבודות המגובבים עליך פ4לבטלנים,

וכתוב.≠שעה 
אני זקוק לעזרה, ורבים הם אשר אני דורש את עזרתם והם אינם נענים. לא אתה

לשלוח לי≠צריך להיות אחד מהם. אני ביקשתיך פעמיים שני דברים קטנים: פעם 
לכתוב לי קצת חדשות על העבודה התרבותית. ≠ופעם ãַ5ר",ëְ'ּבäַחגיליון ה"א

ïֵאת. בוודאי לא תיארת לעצמך, כיצד אפשר לכתוב מילים אחדות בקיצור עללא מיל
עניין צדדי מבלי לשלוח עם זה מכתב כהלכה. ובכן טעות היא זו, רבים טועים בה

❛
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המכתב לדוד קלעי לא אותר. ר' תגובה עליו במכתב 27. עניינו וגורלו של ה"מעין מאמר" לא נודעו.1
סימן השאלה מרמז למצבה הרופף של מערכת ה"קונטרס".2
ארוך כמגילה.≠המכתב לא אותר. "מגילי" 3
לפי "את רצפת האש מעל מזבחך זרה הלאה, הנביא, ונטשת לנבלים" (ח"נ ביאליק, "דבר").4
עיתון ערבי יפואי.5
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עבר≠שני הדברים כבר אינם נחוצים לי: הראשון ≠בא"י, וצריך להרפא ממנה. אגב 
בא ה"פנקס", היצור החדש הנחמד, והספיקו. אך נצור את מוסרי ≠זמנו, והשני 
לימים יבואו.

אני כותב בשעת ארוחת הערב, בין ארוחה לארוחה [בין מנה למנה]. האינך יכול
האוכל מתקרר.≠לעשות כך? 

שלום לכל.
משה

| 59 |
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לונדון, 126.1.1922ידידי רפאל,

רוצה אני להודות לך בכל לבי על אשר פקדתני בדרישת שלום. כמדומני שחייב
אני לך מכתב עוד מהשנה שעברה. אבקשך לא לסלוח לי, אלא פשוט לא לכעוס אלי
ולא להקפיד אתי בעניינים כאלה. טרדותי רבות מאוד ובייחוד בשנה שעברה לא
ידעתי מנוחה: נסעתי הרבה וקפצתי מעניין לעניין ומעבודה לעבודה. נשארתי חייב

הרבה מאוד לעצמי, ולאחרים לא כל שכן.
השנה חיי ולימודי מסודרים יותר, אך העבודה בכלל רבה עוד יותר. ואם באתי
בזה לחדש את חליפת המכתבים בינינו, מתרה אני בך ומודיעך למפרע, כי לא תמיד

אדייק לענותך בזמן.
כי תתחקה במסתרי ההנהלה הציונית≠שתי בקשות לי אליך הפעם. הראשונה 

אם נעשתה בקשת המשרד הלונדוני להזמין עבורי ועפ"י מעני את העיתונים
אח'באר" מיפו. אם לא≠ערב" מירושלים, "פלסטין" ו"אל≠ïִסאן אלצבאח" ו"ל≠"אל

נעשתה, זרז את מי שצריך לעשות את הדבר מייד, כי העיתונים נחוצים לי מאוד
שּורא", אשר אני חתום≠מקדס" ואת "אל≠מאוד. כמו כן טוב שיזכירו את "בית אל

כי≠עליהם כבר מאשתקד, שיתמידו לשלוח לי את גליונתיהם. והבקשה השנייה 
תואיל בטובך לכתוב לי מכתב ארוך וגדוש בפרטים ובהשקפות על כל הנעשה
והנשמע. כל חדשה תיקר בעיני. בייחוד חשוב לי לדעת סיכום מן המדובר כעת
בחוגים השונים של הערבים. את הכתוב אני יודע, אך מקורות התורה שבע"פ
נסתתמו בשבילי והם החשובים ביותר. הייתי רוצה גם שתעמוד על המשמר כאשר
רק ירשך זמנך, ומדי הופיע איזה כרוז או משהו בדפוס, שאינו נכנס בגדר העיתונות

דיוק≠ìָתי בנוגע לאיהקבועה, תשלחו אלי וברצון רב אשיב לך את ההוצאות. הודי
אינה חלה בענייני כסף, חלילה.

את אחיך [מרדכי] רואה אני תדיר בחדר הקריאה של בית ספרנו. הוא בחור כארז,
תסלח על המחמאה.≠איננו פרחח כמוך 

ברכתי לך, 
משה

❜
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1919 התקבל לעבודה במחלקת הקרקעות של≠הנמען הוא עו"ד רפאל מני (1901), יליד חברון. ב1
ם והיה עוזרו של מ"ש, אז יד ימינו של מנהל המחלקה יהושע חנקין, ואח"כ≠ועד הצירים בי

מזכיר חברת "הכשרת היישוב".
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1.2.1922

על התקבלה צריך לבוא אישור מיידי,3שלחתי מעטפה מכילה נכבדות.2ע"י קסל
לא איכפת אם בפיתקה.

עוד ≠ אני רוצה להזהיר על הצמצום במיספר הקוראים ככל האפשר 
יותר משעשיתי זאת במכתב הרצוף במעטפה ההיא. פ. [רוטנברג] התנגד בראשונה
לכל עניין משלוח הדבר אליכם, פן יתפרסם הדבר והצינור של דוד ייסתם. אך אני

שם ג"כ עובדים מוחות וצריך להספיק להם≠עמדתי בכל תוקף על המשלוח, מטעם 
מזון, והוא הסכים.

פ. הבין סוף סוף שגם לנו דרושה אינפורמציה מהארץ. אנחנו לא ביקשנו, לא
נאה לנו לבקש ממנו, אך הוא עצמו אמר לדוד, כי כשובו ירושלמה יסדר קשר איתנו.

ובכן, לא איכפת לי אם הדבר יעשה בזכות פקודתו של פ. העיקר שייעשה.
הוא לא ענה לי, אך4דיברתי עם פ' בגילוי לב, אך בלי כעס, על ענייני הגן.
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9.2.1922≠מכתב זה, שנמענו לא צוין, נועד ככל הנראה, ליקותיאל בהרב, שכן במכתב לד"ה מ1
כתב מ"ש: "ע"י מחלוף, מפי קסל, בוודאי כבר נודעו לך פני הדברים החדשים".

1920. תחנת החשמל הראשונה, שסיפקה אור לת"א,≠1936). מהנדס. עלה ב≠ישראל קסל (21871
נבנתה לפי תכנונו. סייע לפ"ר בפיתוח מערכות החשמל בארץ והיה יועץ לכמה מפעלי תשתית.

חברת המלח בעתלית.≠מפעלו העיקרי 
, עמ'יל"איבול הריגול אחרי המשלחת הערבית שנעשה ע"י דה"כ. על תחילתו של ריגול זה ר' 3

304≠.305
אלי שאלתיאל האיר עניין זה:4

öֵרֹותרוטנברג הסכים לשתף פעולה עם פעילי ה"הגנה" ברכישת נשק ובעוד פעולות מפ
חוק, אך מידת נכונותו לפעול נגד שלטונות הארץ היתה מותנית. כשנדמה לו, כי בין
פעילי ה"הגנה", מצויים כאלה האוהדים את הרעיון הבולשביקי וחותרים תחת שלטון
בריטניה, הביע מחאות נמרצות. התנגדות זו כוונה בעיקר נגד שיתופם של מניה וישראל

בולשיביקית שהביא עמו≠שוחט בפעולות הרכש. גולומב יחס התנגשות זו למורשת האנטי
רוטנברג מרוסיה. גם יחסם של גולומב וחבריו לרוטנברג היה מותנה ומסויג. הם הכירו
בכשרונותיו הארגוניים, בניסיונו המחתרתי ובקשריו המרובים. עם זאת, חשדו בו כי

משמעית ונקייה≠עיניו נשואות לעמדות של הנהגה, כי הירתמותו למלאכה אינה חד
מקום יש בו יסוד של הרפתקן שקשה לשלוט בו. רוטנברג יועיל, ומרצו≠מפניות, ומכל

יופנה לאפיקים חיוביים ויעילים, רק אם תצליח תנועת העבודה לרותמו ולכוון את
מעשיו. עיסוקיו המרובים של רוטנברג בענייני חברת החשמל ונקודות החיכוך והמחלוקת

,שאלתיאלבינו ובין ראשי ה"הגנה" הרחיקו אותו עד מהרה ממעורבות פעילה בתחום זה (
עמ' 614).
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התחייב לתקן את המעוות שנעשה באמ.[ריקה]. הוא אינו קורא לזה "מעוות",
בכלל אני איתו ביחסים לבביים מאוד.5כמובן.

מ.
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"המעוות באמריקה" הוא הוראתו של פ"ר לעמנואל מול, "בא כוח הברנדסאים [סיעת ברנדייס5
בציונות האמריקנית] בא"י, שיטלגרף לאמריקה כי לא יתנו אמון לדברי מניה שוחט" (רחל

כתבה רחל ינאית:מניה שוחט3, עמ' 1274). בספרה ≠בסת"הינאית למניה שוחט, 
בקיץ ההוא של שנת 1921 יצאה משלחת מטעם הוה"פ של הסתדרות העובדים לארה"ב כדי
להשיג אמצעים להקמת בנק הפועלים. במשלחת השתתפו ב' כצנלסון, ברץ ומניה. למניה
נמסר תפקיד נוסף, בעיקר בשל קשריה האישיים עם אנשי [השופט לואיס] ברנדייס: להקים
קרן סודית לרכישת נשק. באופן רשמי נשלחה ע"י רוטנברג. מניה ידעה, שאנשי ברנדייס
יעזרו לה רק אם גזבר הקרן יהיה אדם שהם רוחשים לו אמון מלא, ומשום כך הציעה מניה
להנרייטה סולד לקבל עליה את התפקיד, וזו הסכימה. סוכם בין השתיים, כי הכסף שיתקבל

צבי או לי' שוחט. זמן קצר לפני הפלגת האונייה הודיעה ה' סולד למניה, שהיא≠יישלח לבן
מבטלת את הסכמתה, כי בתור נשיאת "הדסה" אין לה רשות מוסרית לעסוק במפעל

ליגלי, שכן אם יתגלה הדבר הוא עלול להזיק מאוד ליוקרת "הדסה".≠בלתי
מניה עצמה כתבה על פרשה זו בספר "השומר":

התמסרתי כולי לתעמולה בין אנשי ברנדייס, שיסכימו לתת כסף לקרן הנשק. היה קשה
מאוד לשדלם לכך, כי הם לא הורגלו לתמוך במפעל "בלתי ליגלי". כעבור חודשיים הובטחו
20,000 דולר בשביל קרן הנשק, וכאן הופיעה השאלה על שם מי להעביר את הכסף לא"י.

] כעבור כמה שבועות נתקבל מכתב [מא"י, בהוראת פ"ר] ע"י שליח מיוחד. במכתב≠≠≠[
מסבירים שמטעמים פוליטיים מסוכנת בעת כל פעולה הקשורה עם משלוח נשק. עומדים

] כתבתי הכל≠≠≠לפני אישור הצהרת בלפור ואם יתגלה דבר מה זה יכול להזיק ביותר. [
לרחל ינאית. מתשובתה נודע לי, שרוטנברג הוא שנתן הוראות למול לשלוח אותו מכתב.
נדהמתי. מה קרה לרוטנברג? כעבור זמן מה הוברר לי כל העניין ע"י ה' סולד. כשרוטנברג
חזר ארצה מסרו לו שהתקשרנו עם ה' סולד (הוא לא ידע שברגע האחרון שינתה את דעתה).
רוטנברג נעלב ונתכעס על שעשו הסכם עם סולד בלי לשאול אותו ושלא הוא יהיה הגזבר

]≠≠≠המרכזי של מפעל זה. הוא האמין בהצלחת הפעולה רק אם הוא יהיה המנצח היחיד. [
הכסף הוקפא בבנק, ורק בסוף השנה הצליח אלכסנדר אהרונסון (אחי אהרון) לשכנע את
ועד המגבית, שרוטנברג טעה בהערכתו הפוליטית. יש צורך לזיין את המושבות, ואין טובים
יותר להגנת הארץ מבני המושבות... והכסף הועבר לידיהם של צעירי זכרון יעקב. אחרי
מקרה זה לא דיברתי עם רוטנברג שנים רבות. אולם למרות המכתב הצלחתי באופן אישי
להשיג כמה אלפים מידידים סתם, שלא עסקו בפוליטיקה. את הכסף שלחתי לוינה לי'
שוחט, והוא והחברים פליישר וש' הפטר עסקו שם בקניית נשק והעברתו לא"י. (עמ' 391).

במכתבו למ"ש מוינה, 23.1.1922, כתב א"ג:
מכתב המלצה נחוץ גם למניה באמריקה, בייחוד אחרי שפ"ר קילקל את כל עבודתה. הוא
הבטיח לנו בא"י לעשות את הכל בכדי לבטל את הצעדים שאחז בהם נגדה. כנראה שהוא
לא מילא את הבטחתו. אנו דורשים זאת ממנו בכל תוקף. צריך מכתב מחיים וגם הודעה
מצד פ"ר שהדברים שלו נגד מניה היו על יסוד טעות. כך הבטיח לנו לעשות ואנו דורשים

זאת ממנו.
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מימין לשמאל: 
יקותיאל בהרב, דב הוז

ופנחס רוטנברג,
תחנת הרכבת לוד, 1920
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לונדון, 1.2.1922רבקה,

אני כבר חדלתי לכעוס ולהעלב. אני פשוט דואג. אני חושש ברצינות שמצבכן
äַשרי מייד קבלתם. אל תדאגי, אינניאנא, א1החומרי ברע. בזה קבלנה חמישה פונט.

דחוק.
נדבר בעצמנו3על 1,200 פונט2אימרי לאליהו, כי פיני משך ידיו מן העבודה.

רק היום. אין בידינו שום מספר, שום עובדה, על מה יוצא הכסף. ובהגיע≠עם חיים 
ידרשו מאיתנו פרטים. ע"כ עליו לכתוב לנו מייד דברים≠אם רק תגיע ≠נתינתו 
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21.2.1922:≠א"ג כתב למ"ש ב1
חמישה הפונטים ששלחת לרבקה היו באמת מיותרים, אבל מכיוון ששלחת אותם, ובאותו
זמן נתקבלו גם מאת הגברת הוז [אם דב] עשרה פונט [מתנה לנישואי רבקה ודב], יעצתי

, עמ' 257).חביוןלהם להשתמש בזה בתור קרן לתיקון רדיקלי של השיניים (
23.2.1922:≠רבקה הגיבה על קבלת סכום זה במכתב למ"ש מ

את 5 הפונטים קיבלתי. רציתי לשולחם לך מייד חזרה ואולם נזדמנה הוצאה יוצאת מגדר
הרגיל. כספך נדרש לה. ליבי כואב מאוד על זה" (אמ"ש).

אמונו באנשי 'השומר' או≠"בכלל התרחק רוטנברג מענייני ההגנה בחורף 1922, אם משום אי2
הוא, הקמת מפעל החשמל שבו ראה בימים ההם חזות הכל"≠משום שהיה שקוע כולו בענייניו

1, עמ' 146).≠בסת"ה(
1.1.1922:≠בפרשה זו כתב א"ג מוינה למ"ש ב

חפצתי שבהתחדש העבודה נוכל להתייעץ בינינו ונוכל גם לקשור את הקשרים הדרושים
עמ' 231).חביוןעם פיני ולקבל את עצתו ועזרתו (

11.2.1922:≠ב
] ומה לדעתך צריכים≠≠≠ביחס לפיני אני חושב כמוך כי דווקא עכשיו אסור לו לעזבנו [

שם, עמ' 254).להיות ייחוסינו איתו, הלהשלים לגמרי עם התרחקותו? (
21.2.1922:≠ב

אם פיני עודנו בלונדון תמסור נא לו בשמי, שהסתלקותו מן העזרה לנו עכשיו היא חטא
שיתנקם גם בו ובעבודתו. אני תמיד הערכתי בפיני את זה שעם כל התמסרותו לעבודתו,
לא שכח אף פעם את הקשר שבין עבודתו לעבודות אחרות, והכרתו כי כל עבודה יכולה
להביא פרי רק אם גם שאר העבודות תהיינה מסודרות היטב, ולא תהרוס האחת את אשר

] בכל אופן, אני דורש ממנו תשובה ברורה אם הוא פורק מעצמו את העול¸≠≠≠בנתה האחרת 
,חביוןלעזור לנו, אם מפני שהוא עסוק או מפני סיבות אחרות. תשובתו חשובה לי מאוד (

עמ' 259).
12.1.1922 כתב א"ג לב"כ:≠ב3

] השגתי גם סיועו [של פ"ר] לקבלת סכום של 1,200 פונט מההסתדרות≠≠≠הייתי בברלין [
, עמ' 237).חביון[הציונית] (
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הוראות מה ואיך למסור מהדברים להם. אך אנחנו≠מעשיים, ואם יימצא לנחוץ 
צריכים לדעת, עכ"פ.

4מחר, לאליהו.≠ôֶמדתו של פיני בפרוטרוט על תוצאות השיחה עם חיים ועל ע

ממך אני רוצה לבקש, כי מבלי לתלות את הדבר במכתב שאת חייבת לי, אלא
תיכף ומייד, ויהי גם ע"י גלויה או פיתקה, תעני על שאלות אלו:

ìֵה שפיגלמן? לאן נסע מברלין? הנמצא הוא בדרך לא"י?היודע מישהו מכם איא.

מה גורל הכסף שהשאיר דב בשביל נסיעתו? כתבת לי פעם, כי כסף זה הוצאב.
אם כסף כזה ישנו, אני מניח עיקּול עליו5על דבר אחר. ההוחזר ובידי מי הוא עתה?

עד אשר תכתבי לי ואברר לך את הדברים.
המכתב אינו7"הגדול", שבו נדפס מכתבי.Nation6≠אני שולח את גיליון ה

חשוב ביותר, סתם "חתיכת" אינפורמציה, אבל זה שהדפיסוהו חשוב, כי שום המלצה
לא קל ביותר. זוהי מעין דריסתNation≠לא שלחתי להם ולפרוץ דרך אל שבועון כ

רגל להבא, ובמשך הזמן לצרכים אחרים, יותר חשובים.
כיתבי לי, היש במסיבתכם איש הקורא היטב אנגלית (איש נאמן, ולא סתם).

איננו בוינה. זה נחוץ לי לדעת בטרם אשלח לכם תעודה חשובה8כמדומני שזאר
מאוד מפרי עבודתו של דוד.

שעה פנוי להיכנס לדואר, האמיני. בא≠כל זה נכתב לפני יומיים. לא היה רבע
ãָנוני [נג'יב צפיר], זה שהיה לנו מו"מ איתו בא"י לפני שנתיים. הוא מוצץהנה הלב

עליו לחוד. כיתבי לע"ע הלאה. לי9את לשדי ממש. בינתיים קיבלתי את מכתבך.
מה.≠[רוסית: אמרת עד תום] דברïַהãַèִרילדֹוגֹובנדמה שאת לא 

משה
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אך ביום המחרת כתב מ"ש מכתב מפורט על פ"ר לברל, ואפשר שתוכן שני המכתבים זהה.4
במכתב למ"ש, ללא תאריך כתבה רבקה:5

מה ידוע לך על שפיגלמן? כתבתי לו (בשם דב) ולא ענה לי. דב השאיר בשבילו אצל זלמן
מעשייה ארוכה) לנסיעתו, ואתמול אמר לי≠[שזר] 10 פונט (רווח מקרי מפרוט כספים 

הוא שילם בו חובות של יבנאלי ל"קונטרס", והשתמש בחלק בשביל≠זלמן כי הכסף איננו 
אחות [שלמה] לבקוביץ [לביא] שנסעה לארץ, ועתה איני יודעת איך אשא פני בפני שפיגל. 

.AthenaeumandNationTheשבועון סוציאליסטי, לימים: 6
המכתב מובא בנספח 7.3
1 היגר לארה"ב.≠1956. סופר ועורך. מראשוני פוע"צ ברוסיה. לפני מל"ע≠יצחק זאר 81885

אח"כ פעל במזכירות הברית העולמית של פוע"צ בוינה.
ד"ה.≠עדה רבקה≠27.1.1922, שעניינו פרשת מרובע היחסים א"ג≠מכתב רבקה מ9
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לונדון, 2.2.1922ברל,

אני עובר לסדר היום.1על שתיקתך "הנמרצת"
פיני פה. הוא נוסע... לא"י, ורק אח"כ לאמריקה. מעגל קסמים שהוא1.

מסתובב בו מבלי יכולת לפרוץ סוף סוף החוצה. הוא מתחיל בעבודה ביפו. את
הירקון הוא מזניח לע"ע, מפני האמרת מחירי הקרקעות הדרושים לו, ע"י הערבים.

ויכונן [תחנת כוח] "מרכזית" דינמית2הוא הזמין וקנה מכונות בגרמניה בזיל הזול
אם≠הארץ שלי ≠ביפו להאיר ולהניע ביפו, תל אביב, פ"ת וראשל"צ. על שאלת עם

, וטוב להתחיל כך, להשחיתrightallאז מה כל הרעש? אמר, כי הכל 3 בלי מים,
של הערבים, שיורידו את מחירי הקרקע ויתחילו לחזור אחריו. מילא,4את גאֹונם

ישהה רק שבועיים, והפעם באמת רק שבועיים, ≠אומר הוא ≠נסמוך עליו. בא"י 
יסע אתו6ברקנהיים5ישר לאמריקה.≠כי יש לו מעט מאוד לעשות שם ומשם 

ויישאר בארץ.
ûַֹגיאה בדבר רכישת כמות עצומה של מכונותמלבד זה מעבד הוא תוכנית ש

בגרמניה (בחצי מיליון פונט!) על מנת לשלב את הדבר במערכת תשלומי הפיצויים
êָקף לזכותהשל גרמניה כך: הממשלה הגרמנית תשלם לבתי החרושת והסכום הזה ייז

מפיני, אשרbondsבחשבון תשלומי הפיצויים לאנגליה; האוצר האנגלי יקבל 
ישולמו ע"י החברה שלו לשיעורים. בדבר הגשמת הדבר מצד גרמניה עובדת כנראה

גרמנים; מצד אנגליה עובדים הוא, ג'ימי,≠קבוצת פיננסיסטים ותעשיינים יהודים
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נראה שמ"ש עונה לב"כ במטבע לשון משלו.1
21.9.1921 יצא פ"ר לא"י כנספח למשלחת≠מייד עם הענקת הזיכיון להפקת חשמל בא"י ב2

צרפתית שעסקה בקביעת הגבול בין שני המנדטים. תקוותיו שהליטאני ייכלל בגבולות≠אנגלית
א"י ושאפשר יהיה לרתום גם את מימיו להפקת חשמל, לא נתממשה. מא"י יצא פ"ר לברלין
ורכש שם שני גנרטורים מופעלי מנועי דיזל, ובפריס גייס למפעל החשמל מכר ותיק, המהנדס
אלכסנדר ברקנהיים. בהגיעו ללונדון הודיע על פרישתו המוחלטת מענייני ה"הגנה", ולאחר שמאמציו
להקמת חברה לא נשאו פרי עדיין , יצא שוב לא"י, אולי כדי לפקח על הפעלת הגנרטורים שרכש.

חשמלי על הירדן.≠כלומר בלי הקמת המפעל ההידרו3
יג 9: "ככה אשחית את גאון יהודה".ירמיהולפי4
פ"ר יצא לארה"ב ככל הנראה במרס 1922. מידע זה היה חשוב לב"כ, שכן בנוסף לתפקידו5

העיקרי באיסוף כספים להקמת בנק הפועלים, היה אמור לסייע לפ"ר כמקשר בינו לבין
, מכתב 123). למעשה, נראה שלא נוצר שם מגע בין השניים.יל"אהעיתונות האמריקנית (ר' 

מכתב 24.,יל"א' על אלכסנדר ברקנהיים ר6
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כמדומני גם א.מ. [אלפרד מונד]. כל זאת איני יודע ממנו כי אם מוולפי, והדבר
שבכמוסים.בבחינת סוד כמוס 

התפקיד הישר העומד לפניו עכשיו בשהייתו בלונדון הוא הרכבתה ואישורה של
óָּה המוחלט שלüָנñַתהחברה אשר התחייב עליה עפ"י הסכמו עם הממשלה ואשר מ

óֶה ממנה. וכאן עומד להתגלע, ובמקצת כבר התגלע, ריב בינו וביןהקונצסיה מותנ
7עם חיים; ריב התוסס מכבר והעומד עתה לפרוץ החוצה.≠ההסת' הציונית, יותר נכון 

מתוך הדברים שאמר לי וממה שקיבלתי מוולפי (הן יודע אתה את תכסיסו של
פיני לגלות טפח אחד לזה וטפח אחר לרעהו; בעצם יודע כמובן וולפי יותר ממני,
כי הוא בעבי הקורה מצד ג'ימי, והוא גם נאמן מאוד לפ. וגם רודף שלום גדול, ורץ

הוא סוף סוף בחור טוב ואני מתחיל8כל הימים בין חיים לפ. ובין שניהם לג'ימי.
לסבול אותו). אני מצרף את הסיכום הזה: החברה תתייסד עם הון של 300,000 לי"ש

(בזה100,00010 לי"ש ע"י יק"אT.J.C.,9≠לע"ע. מזה יינתנו 100,000 לי"ש ע"י ה
100,000 לי"ש תוערך התוכנית של פ. והוא יקבל מניות בסכום≠בוודאי הברון), וב

זה. חיים יצא בדרישת ביקורת מיוחדת מצד ההסת' ואחוז ידוע מהרווחים לטובת
כי בלי עזרת ההסת' לא היה פ. מקבל את הקונצסיה.≠ההסתדרות הציונית, וטעמו 

כנגד זה טוען פ., כי הוא השיג את הקונצסיה לא הודות לעזרתה כי אם למרות
הפרעותיה לא מתוך כוונה רעה, כי אם מתוך≠הפרעותיה של ההסת' הצ' 

הסעיף הקושר את המפעל במובן ידוע בהסת' הצ'≠כישרונה ברצותה לעזור ≠אי
הוכנס בהסכם הודות להפצרתו העקשנית שלו, לאחר סירובו הממושך של

לקבל את הסעיף אשר נראה בעיניו כמופרך, ועל כן לא יקשה עליו כלל.C.O≠ה
ולהתיר בזה כל קשר≠שם רק ישמחו לזה ≠את הסעיף לבטל .C.O≠לפעול על ה

ïִי בין המפעל וההסת' הצ'.åַלïֶגל
בתנאי שהוועד11הלאומי,הלאה. פיני רוצה למסור את מניותיו לוועד

óֶה אותו לבא כוחו (של הוה"ל) בעסקñַניתקשר אתו בחוזה, אשר על פיו ימהלאומי
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לכאורה יכלה חברת החשמל להיות זרוע עיקרית בהגשמת יעדיה של ההסת' הצ', אולם במציאות7
התנגשו שתי היישויות זו בזו. ההסת' הצ' ביקשה לפרוס בעלותה על החברה אף כי לא היה
בכוחה לספק לה את התקציבים הדרושים. "התקיף ביותר בהתנגדותו לרוטנברג היה היו"ר,

, עמ' 116).שאלתיאלוייצמן, ששלל כל אפשרות להעניק מעמד קובע לרוטנברג בחברה שתוקם" (
"בלא להיוועץ כלל עם ההסת' הצ' פתח פ"ר במו"מ עם ג'יימס רוטשילד על תנאים להשתתפותה8

של יק"א במפעל" (שם, שם).
9TrustColonialJewish≠ הבנק הציוני הראשון, לימים בנק≠אוצר התיישבות היהודים

פלשתינה ואח"כ בנק לאומי לישראל.≠אנגלו
10Colonization AssociationJewish≠.חברת ההתיישבות של הברון אדמונד רוטשילד
1948) (להלן: וה"ל). נראה≠הזרוע המבצעת של אסיפת הנבחרים של היישוב היהודי בא"י (111920

כי פ"ר השליך יהבו על הוה"ל, שכן מוסד זה לא היה כפוף להסת' הצ', כלומר לח"ו, שעימו לא
רצה פ"ר לשתף פעולה.
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לכל ימי חייו (של פיני); לזה מתנגדת ההסת' הצ', מתנגדת גם היק"א. מתנגדים לא
לפ., כי אם לוועד הלאומי, כמובן, אשר אחרי ק"כ שנה יוכל לשלוח להנהלה את מי

öְיי מאוד. ההמצאה של הוה"ל חדשה בשבילי ונותנת כבודשירצה. זה כמובן אופ
לפיני. פ. בכלל מדבר בזלזול נורא על חיים. זה אולי לא איכפת, אך מצער זה
≠שמורגש כי הוא חושב את עצמו ראוי לאיצטלתו של חיים, לאו דוקא למעשה 

כ"א להלכה. לי נדמה פשוט, כי פ. מוגבל בזה מאוד, אינו מעריך≠לקחת את מקומו 
הערכה נכונה את כישרונותיו וחושב את עצמו למוכשר לנהל "פוליטיקה גבוהה"

ולהשפיע באישיותו יותר טוב משעושה זאת חיים.
לי אין כוח ואין גם מוחי פנוי להימסר לכל העניין ולשמור את צעדיו של פ.,
וצער תוקפני על אשר אינך על ידו עכשיו; אתה האיש היחיד, כמדומני, היכול

להשפיע עליו ולהצילו מתקלות.
פ. החליט למשוך ידו בהחלט ולגמרה מעבודת הגן. המפלה [בנמל חיפה]2.

הכריחתו לחשוב ברצינות ולהחליט להישמר לנפשו ולעבודה שלו. הוא כעס גם על
ñַניה תילגרפה בדברעל זה שמ≠עובדות אחרות שבהן לא נזהרו ביחס אליו (ביניהן 

משלוח המכונות ישר למשרדו בירושלים). בו בזמן רואה הוא, כי לעולם לא ייפנה
מה עד כדי שיוכל להימסר קצת לעבודה זו בפועל, כאשר קיווה תמיד. אין אני≠לזמן

חושב את הסתלקותו לאסון מצד העבודה עצמה. להפך, זה לטובה. הוא היה גוף יותר
מדי גדול בעבודה, ביחס ליתר העובדים בה, והיה גוף דומם שא"א אפשר היה להניעו
ושהיה מפריע בעד תנועת אחרים. הביטחון בזה שפ. חושב, פ. עושה, היה ממית את
האינציאטיבה בלב אחרים וגם מפטר אותם כאילו מן האחריות. היו מייחלים למוצא
פיו של פ., הוא לא היה עושה דבר, והעבודה היתה סובלת. המשמעת אליו נהפכה

תעשה" תמידי ורק במקרים בודדים היתה "עשה". אך טוב היה אילולא נכנס≠ל"לא
תתפרש יציאתו בחוגים≠לעבודה מלכתחילה. מכיון שנכנס ועכשיו הוא יוצא 

ידועים פה ובארץ כהתייאשותו מן העבודה או מאנשיה, והאמון אשר היו רוחשים
באותם החוגים לעבודה הודות למציאותו של פ. בה יפול לגמרה. וכאן באה להחמיר
העובדה, כי פורש הוא דווקא לאחר מפלת חיפה, אשר גם בלאו הכי ניזקה הכי גדול
הוא לפי הערכתי לא בחוץ, כי אם בפנים, בהבאשת עבודתנו בעיני יתר השדרות

והשליטים שלנו.
את כל הדברים האלה אמרתי לו בגילוי לב. הוקעתי לפניו את מעשה התלגרמה
של מול, דבר אשר המית את עבודת מניה. הוא עשה מה שעשה מתוך חששות
ידועים, בביטחון כי בעוד זמן קרוב יהיה בעצמו באמריקה וישיב לעבודה כפליים.

éָרסֹו ומי יודע אם לא יקשהעתה נסיעתו נדחית. שם בינתיים אירגנו דבר, והוא בא וה
עליו להקימו. והן הוא מסתלק מהעבודה, ואיש יותר טוב ממניה לא נמצא לעבודה

בייחוד מאחר שהיא כבר שם. אמרתי לו, כי זה חסרונו העיקרי, שהוא≠זו באמ. 
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≠תמיד בוטח בהחלט בעצמו, כי בזמן הדרוש יימצא במקום הדרוש ויעשה מה שדרוש 
והוא נכשל פעם אחרי פעם. עבודתו העיקרית מסיחה בהכרח את הדעת ודוחקת
מלפניה את כל יתר הדברים. דרשתי ממנו בכל תוקף לתקן את המעוות מייד. הוא
הבטיח, מבלי להודות, כי היה בזה "מעוות" וכי צריך "לתקן". עדיין לא עשה דבר,

אך אני לא אתן לו לנסוע מפה עד אם יעשה.
אני שב להמשיך את הסעיף הזה. התחלתי את המכתב לפני ימים אחדים. אין1.

פנאי לכתוב הרבה בבת אחת. בינתיים התבררו לי הדברים יותר מפי פיני וגם
התחדשו דברים. התוכנית של פיני היא כי תתייסד חברה עיקרית בשביל הקונצסיה,

חברות שניות לכל מפעל ומפעל≠אשר תהיה לע"ע טמירה, ואשר תעבוד ע"י בנותיה 
לחוד (למשל, עכשיו לבניין המרכזית ביפו ובחיפה). בחברה הטמירה נכנסים עכשיו

(ההסת' הצ'), היק"א והוועד הלאומי. היא פתוחה גם לכניסתן של הקק"ל.TJ.C.≠ה
ציבוריים ולא לעסקים ולאישים פרטיים.≠וקרן היסוד, עכ"פ רק למוסדות לאומיים

האם,≠בחברות הגלויות יוכלו להשתתף גם פרטים, אך בכל אחת יובטח הרוב לחברה
למשל, יוכל עפ"י זה להשתתף רק בבנות ולאBoardEconomic,12≠הטמירה. (ה

äֵם). עניין הוועד הלאומי היה סלע מחלוקת קשה. פ. דיבר איתי על זה בהתלהבותבא
שקטה, כדרכו. לאחר שאמרתי לו הרבה מחמאות, שאלתי אותו: "איפה זה התחנכת

ַ 'מדרגה'" [יידיש: זו כבר מדרגה] והוא צוחק: "אחדותכך?" ואמרתי: "דאס איז ׂשוין א
" [רוסית: ברל היה מלטףäֶטֹוêָה אïִַדיל ּפֹו גֹולֹובּו זåְלèַס ּפֹוגãִּי וברל בäַ?" ואני לו: "העבודה, א

את ראשך בגין זה]. והוא: "מובן שכל איש בעל ראש בריא צריך להבין עד כמה נכון
הרעיון". הוא דיבר בהתלהבות (המילה אינה מתאימה לפיני, יותר נכון "ברצינות"),

עומדיםìֶ13ליןכי בתיתו 100,000 מניות לוועד הלאומי, אין לעיניו הוועד שטֹון וי
בראשו, כי אם המוסד העליון העתיד לעמוד בראש היהדות הא"יית, אשר ההסת'

מצד אחד חוששים≠ñָּה, ולא להפך, כי "הם" אינם מבינים זאת הציונית קיימת לשמ
לוועד הלאומי שידחוק את רגלי ההסת', ומצד שני חושדים פה כי הוא מתעטף
באצטלא של אידיאליסט ודמוקרט, ובעצם דוחף לפניו את הוועד הלאומי, בדעתו כי
זהו המוסד הכי חלש, אשר יוכל לעשות בו כרצונו ולהיות דיקטטור בעסק. (קצת...)
גם קפלנסקי שלנו לא תפש בראשונה את העניין וקנוא קנא לכבודה של ההסת'
הציונית. בנוגע לביאת הכוח התפשרו כי לוועד הלאומי יהיו שני באי כוח בעסק:
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ציונים מיהודי≠גוף שהקים ח"ו בשלהי 1920, משותף לציונים וללא≠מועצה כלכלית לא"י 12
א, עמ' 206 הע' 25).יל"אנגליה ובראשו אלפרד מונד, לשם יעוץ וגיוס כספים לפיתוח א"י (ר' 

1920 סגנו של ארתור רופין בהנהלת≠1916≠1907. ב≠1950). עלה ב≠דר' יעקב טהון (131880
20 סגן נשיא≠"המשרד הארצישראלי" ואח"כ מנהל המשרד. ממקימי אספת הנבחרים. בשנות ה

ם. חוקר, בלשן≠1942). יליד י≠1921 מנהל חברת הכשרת היישוב. דוד ילין (1864≠הוה"ל. מ
1 ואח"כ סגן ראש העיריה.≠ם לפני מל"ע≠ומורה. ממעצבי החינוך העברי בארץ. חבר עיריית י

1929.≠1920≠נשיא אסיפת הנבחרים הראשונה ויו"ר הוה"ל ב
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פיני ועוד אחד, אשר ימונה ע'י הוה"ל בהסכם עם ההסתּ' הצ'. הם מציינים לזה את
בנוגע למספר הדעות כפי הנראה עוד לא התפשרו, ורק לאחר14נובומייסקי.

[רוסית: על רגליוãִּיóָה ִדיבנשיתפשרו יתחיל הריב עם יק"א. [אנרי] פרנק יעמוד 
האחוריות]. גם ג'ימי אינו מעכל את עניין הוה"ל. הוא רצה כנראה להתיר את הוה"ל
ולרתום במקומו את ה"אקונומיק בורד" בעגלתו של פיני. פיני אומר, שעם הוה"ל
יתנה תנאים. לו תהיה הביקורת על הוצאת הכספים שייכנסו בקופתו של הוה"ל מן
הדיבידנדים. "ואני לא אתן, כי יוציאו את הכסף סתם על העסקת חלוצים, כי אם

200 פונט לחודש ושיעשה את≠אם צריך ≠אולי שיזמינו איזה מומחה, וישלמו לו 
הוה"ל למוסד מוצק". אם יצא הדבר לפועל, תהיה לו חשיבות עצומה. הוה"ל יתבצר

מה≠וירים ראש. כל חוגי היישוב יתחילו לריב בעד השתתפות בו, משיחושו שדבר
כמדומני16זה ישמש דחיפה חזקה להתארגנות, ואפילו זוננפלד15מקשקש בלגינה.

17לא יעמוד אז מנגד.

[נראה שסוף המכתב אבד]
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1961). יוזם ומייסד מפעל האשלג בים המלח. נמנה עם קבוצה קטנה≠משה נובומייסקי (141873
12 נענו לבקשת ח"ו להתמסר לאיסוף כספים עבור≠של אישים שבמהלך הקונגרס הציוני ה

10, מכתב 249). קיבל על עצמו לעמוד בראש מטלה זו ופעל כגזבראגרות ח"וה"הגנה" (
ה"הגנה": "הגזבר נובומייסקי תבע למסור לו דוח מפורט על כמות הנשק שנקנתה, ומאחר
שהעוסקים בכך נמנעו מלמסור לו דוח זה מטעמי קונספירציה, פרש בסיום השנה מתפקידו

א, מכתב 85 הע' 13.יל"3, עמ' 1,124). ר' עליו ≠1, עמ' 151; ב≠בסת"ה(
מטבע בתוך כד ריק משקשק בקול.≠ìָא (בבא מציעא פה) óָא קיש קיש ָקְריåֵינïָגãְלüְָרא ּבòְתäִסא15
1932). רב ועסקן חרדי קנאי בירושלים. המחנה הקנאי שבראשו עמד≠יוסף חיים זוננפלד (161849

סירב להשתתף בכנסת ישראל ובמוסדותיה: אסיפת הנבחרים והוה"ל.
בסופו של דבר, למרות חילוקי הדעות הקשים הגיעו שלושת הצדדים להבנה. בראשית מרס 171922

החליטו פ"ר, ג'יימס רוטשילד בשם יק"א, וגיאורג הלפרין בשם אוצר התיישבות היהודים, לכונן
, עמ' 118).שאלתיאלועדה משותפת שתתווה דרכים להוצאת מפעל החשמל אל הפועל (
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9.2.1922, לונדון וכו'דֹביק,

את מכתבך על חוסר העבודה קיבלתי מאחותנו [רבקה] רק תמול. תאריך אין1.
ãֶה [מעתיק] אותו, שולח לברל ומראה לחייםעל ההעתק כמובן, אך אין דבר. אני מַרּב

1ניידיץ'.≠ולקפלנסקי

מאליהו אין קשב בזמן האחרון. על דוד הסכמנו שייסע, באם יהיה צורך,2.
עוד כחודשיים. כסף 1,200 פונט (נוסף על הקודם) הם קיבלו מפה.≠לאחר הבחינות 

פיני התחייב לתקן את המעוות באמ' מבלי להודות כי היה כאן מעוות וכי צריך 
אך לע"ע טרם. אני לא אניח עד אם.≠"לתקנו" 
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10.1.1922:≠להלן קטעים ממכתב ד"ה, שנכתב ב1
אני רוצה לספר לך על מצב העבודה, יותר נכון על מצב חוסר העבודה בארץ. כל העבודות

ג'דה,≠נצרת, חיפה≠ראש פינה, עפולה≠טבחה, טבחה≠צמח, טבריה≠הגדולות נגמרו. טבריה
צריפין. סודרו 2 מחנות מחוסרי עבודה. על יד≠ראש העין, ולוד≠מסילות ברזל פתח תקוה

600. בסכום זה אין נכללים כל העולים החדשים, היושבים≠500 ועל יד יפו כ≠חיפה כ
15,000 בבתי הלינה. קיראי עוד פעם את הספרות הנוראות האלה ואז≠במספר של 12,000

יתברר לך הכל, הכל.
עובר אני ברחוב ורואה שורות שורות של עיניים מסתכלות בי, תאבות לשמוע איזה

כוח מחוסרי העבודה≠בשורה: ה"משרדניק" הולך, אולי בפיו איזו עבודה! בישיבות עם באי
מדברים נוראות על המשרד, על שלא ידע לנהל את העבודות, על שלא ידע להקדים את
פני הרעה הזאת, על שאינו מספק אוכל לרעבים. חינוך הפועלים שעבדו בעבודות
ציבוריות היה רע מאוד. לפיכך לא ברור לרבים מהם כי אין לנו ממי לדרוש, על מי לאיים,
כי לקחנו על עצמנו את כל התפקיד והאחריות של בניין הארץ, וכי הפגנות יקלו אומנם
על מצבם הפסיכולוגי של הסובלים מרעב ומחוסר עבודה, אבל לא יפתרו את השאלה.

פתיחת≠תושבי הארץ יסכימו אולי מייד להפסיק את העלייה, ואנו עומדים ומתריעים 
שערי הארץ. כאן העבודה הנה בעיקר עבודת הסברה בלתי פוסקת. הנך מדבר באסיפות,
משוחח עם בודדים. כל ענייני העבודה השוטפים נדחים מפני הצורך הזה. לפעמים הנך
מדבר בניחותא, בהסברה, כמעט בתחינה, ולפעמים הנך שופך את כל רוגזך וכעסך שנצבר

מה≠בלבך במשך ימים, על ראשי אלה שאינם מבינים, שאינם נושאים באחריות. משום
נהייתי אני לאחד המרכזים בכל חיי הפועלים כאן. עלי להשתתף בכל אסיפה, בכל ישיבה,
ועלי להודות בפניך כי השתתפותי זאת נחוצה מאוד מאוד. למרות הכל צפון בי,

תוכי, איזה אוצר של כוחות המתפרצים, ולא פעם הרגעתי שטפי שנאה ורוגז≠îֵיבתוכ
למשרד, להסתדרות כולה, לא"י בכלל, שכמעט החלו פועלים בקרב הציבור הרעב שלנו.
בעניינים הנוגעים כלפי חוץ, יחסים עם הממשלה וכו', בזאת הנני עוסק רק מעט עתה וכל
≠תשומת לבי, כל זמני, מסור לטיפוח הרוח וההכרה של אלה החלשים ברוחם ובהכרתם 

וכאלה הם רוב פועלי העבודות הציבוריות עתה. ומה הן הפרספקטיבות? מעטות לעומת
הצורך והדרישה.
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חזר הביתה, אך הקשר שריר וקיים, והבחור לנו מס עובד2דוד יצא משם,3.
א"כ דבר≠יותר רופפה מתקיפה .C.O≠בידיעות. עמדתם [של המשלחת הערבית] ב

קיבל3ברור אין להגיד. חיים שקוע כולו באופטימיות, בטוח ביטחון ברזל במנדט,
כי המצב הכלכלי [בא"י] הולך וטוב, כי בקרוב תפנינה≠óִ4יãֶנמכתב קצת מתרפס מב

כי אומנם יש מחוסריêָ5ה בע'ֹור?),ëָזäֲחéַאéַהעוד אדמות להתיישבות יהודית (אחרי גמר ה
ãֶני,עבודה (איני זוכר איזה מספר הוא נוקב), אך זה רק מוכיח עד כמה צדק הוא, ב

בהגבילו את העלייה; שאילמלא הוא, היתה ההסת' הצ' אנוסה עכשיו לעשות זאת
בעד מה שעשה הוא נטל תשעה קבין התמרמרות מכל העולם;6בעצמה, וכדי ביזיון.

אילו היה יושב בחיבוק ידיים, היה כל זה ניתך עכשיו על ראש מנהיגי ההסתדרות,
"הרי שאתם חייבים להודות לי". הקונסטיטוציה כביכול ערוכה ומנוסחה בתשעים

אמר,8הבחור7מה תוכה רצוף איני יודע, יש לקוות כי אדע במשך השבוע.≠סעיף 
ההצהרה. חיים אומר, כי≠בשבילם ומכה לציונים; ויתורם היחיד all rightכי היא 

בטוחים.C.O≠[המשלחת הערבית] נשארת פה לע"ע, א"כ בלהיפך. לך דע. החבריא
ûָגיאה, אשר אם תקוםשבקרוב יזוזו. בקשר עם הישארותם פה צצה תוכנית חדשה, ׂש

והיה זה פועל כביר. [בשולי המכתב]: תוכנית זו כבר בטלה.
דוד הולך מחיל אל חיל באומץ, אך בביטחון; אני איני בולם; רק לפעמים קצת

מדריך.
עובר עלינו עתה בולמוס של אסיפות וויכוחים פומביים איתם. היתה אסיפת

מדבר10ג'9חברים של קלוב ליברלי די חשוב באיכותו, לגמרה לא בכמותו.
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ממלון "ססיל", משכן המשלחת הערבית, שם שכר חדר כדי לעקוב מקרוב אחרי חבריה.2
בפגישות רבות עם בכירי המדינאים הבריטים ובראשם רה"מ לויד ג'ורג', שר החוץ בלפור ושר3

המושבות צ'רצ'יל, שיזם ח"ו בשובו מארה"ב, הביעו הללו תמיכה מלאה בהצהרת בלפור ושני
הראשונים אמרו כי בהצהרה התכוונו למדינה יהודית. ח"ו קיווה אז שהמנדט יאושר בחבר

22.7.1922.≠הלאומים במושבו הקרוב, אך המנדט אושר רק ב
כינוי להרברט סמואל.4
שאן ("ג'יפטליק"), שם נאחזו בידואים שהיה צורך לפנותם כדי לאפשר≠עמק בית≠ע'ור 5

שאן היה שטח אדמה גדול שנחשב לקניינו≠התיישבות יהודית כמובטח ע"י הנציב. ג'יפטליק בית
הפרטי של הסולטאן העותמאני, ועם כיבוש הארץ ע"י הבריטים הפך לאדמת מדינה. בתחילת

1921≠תקופת המנדט רווחה תקווה כי השטח יוקצה להתיישבות יהודית רחבה אך היא נתבדתה. ב
וב' 1921, עמ' 108). בנאורות שכבוהעביר הנציב את הבעלות על השטח למעבדיו הערבים (לפי

שאן על≠כוח שבטי הבידואים והמוכתרים של עמק בית≠נחתם הסכם בין ממשלת המנדט לבן באי
,אבנרימכירת קרקעות המדינה (ג'יפטליק) שם למעבידיהן, בניגוד לציפיות התנועה הציונית (

138).≠עמ' 137
א 18.אסתרלפי 6
ר' מכתב 128 הע' 7.12
"המודיע" שרכש דוד בין חברי המשלחת הערבית.8
, מכתב 114 עמ' 387 ונספח 16 שם.יל"אעל אחת מן האסיפות ר' 9

מזכיר המשלחת הערבית שיבלי ג'מאל, פלסטיני נוצרי.10
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יד החושפים≠בכישרון, ברוך חתולי, ובֵדי ברק. רק לפעמים מבצבץ ביטוי או תנועת
ïֶמיקה ביד רמה עם נופך גדול שלäַט [האסייתי]. עמד בשער שטיין. נהג פולêִיאäַזאת הא

brilliancy[ברק] ומעך אותו מכל צד. אך לעצם העניין דיבר לא ַדי. היו"ר בסכמו
ויורשו11הוא חברו של הרברט [סמואל] עפ"י הקבינט האסקוויתי≠היה על צידנו 

עמד בעיקר לא על השאלה המוסרית≠12HobhouseSir Charlesבדואר
ארץ אשר קיבולה עוד לא נמלא וצורכי≠ההיסטורית כ"א על הצד העובדתי הכלכלי 

האנושות לנצל את כל השטחים והאוצרות. השקפה זו היא הרבה יותר טובה ומועילה
מן הראשונה לדעתי, מפני שעלולה היא לעמוד בניסיון יותר.

אחרי זה היתה להם [למשלחת הערבית] פגישה עם הוועדה לעניינים
לאומיים של מפלגת העבודה. ההסת' הצ' פנתה אל הוועדה ודרשה שיזמינו גם≠בין

את באי כוחה לשיחה. הוועדה נענתה והיתה גם לנו פגישה, אשר עליה אני כותב
please.13גוריון. ≠לוה"פ של אחה"ע ולא אחזור כאן. תקרא אצל בן

אמש היה שוב ויכוח בקלוב אחד, אשר רובי חבריו הם עיתונאים. מצידנו דיבר
מצידם שוב ג', פיהם היחיד.ãָ15ר הפותח פי כל אתון),(הוא חבר, ָדבåְ14ַרדההדיוט ג

מאודrpooשל גרד היה speech≠לא הייתי, אך כבר קיבלתי דו"ח בטלפון, כי ה
לעילא ולעילא, תוכו רצוף שיקרי שקרים ודברי רעל, כמו≠והנאום של יריבו 

והרזולוציה שהוצעה ע"י גרדvoteתמיד. שטיין בתור אורח דיבר רק 5 דקים. היה 
6 נגד 9. אך אין זה סימפטומטי≠éַצ' בל') נפלה ב(בעד אישור המנדט על יסוד ה

דווקא. אילו היה נואם אחר היתה הרזולוציה עוברת וגם אז לא היה הדבר
פיני שיחיה העמיס עבודת≠סימפטומטי. בכ"ז לא נעים. ואם תשאל, מדוע לא הייתי 

16תרגום עם פקודה: עד הבוקר, וקיצצתי בלילה כך שלא נשאר ממנו כמעט כלום.

הכתבתי לך, כי המצאתי לשפיגל[מן] 20 פונט? עשיתי על דעת עצמי,4.
לוויתי כסף מאנשים פרטיים (גם מעצמי) על חשבון הכנסותיו העתידות של

≠ז"א שבמשך חודשים אחדים לא יקבל ממני ה"קונטרס" אף פרוטה ≠ה"קונטרס" 
וקיבלתי משפיגל התחייבות במכתב שהוא נוסע לא"י, ויעבוד ב"קונטרס" ולאחר

ְקרא את דברי רבקה. אני בפירוש אינני רחמן, אפילו אם תכעס עלי אתה.≠הכל 
יש חובה בעולם, ואין זו אלא דמורליזציה. הן הכסף יּוצא בינתיים, אם רק לא הוצא
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1916.≠1928). מדינאי בריטי מן המפלגה הליברלית. ראש ממשלה 1908≠הרברט אסקווית (111852
לפני מינויו לנציב עליון בא"י כיהן הרברט סמואל כשר הדואר.12
ר' מכתב 13.144
מפעילי מפלגת פוע"צ באנגליה.14
כח 28.במדברלפי 15
"כשעלה הצורך לתרגם מאנגלית לעברית את עשרת העמודים של שני כתבי הזיכיונות שהשיג16

רוטנברג באנגליה, גייס בהרב לעזרה את עמיתו למחזור הראשון, מ"ש, ששלט היטב באנגלית,
, עמ' 88).חברת החשמלותוך זמן קצר היו שני הזיכיונות מתורגמים לעברית צחה" (מ' נאור, 
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כבר, שפיגל במקומו יישאר, ואנא אשא את חרפתי? בינתיים יצא כך, שמתוך
ביטחון גמור ששפיגל כבר בדרך כתבתי ל"קונטרס" על כל העניין. עתה נגלה הדבר
ואין בידי להשיב. מה לעשות? אינני יכול לכתוב לו. והן הוא חייב היה לכה"פ

להודיעני, וזאת לא עשה.
17רצוף מכתבה של רבקה.5.

הוא עוד מעיז לשלוח לי מכתבüִ18י ביד.ïְתóַלîְנñַכéַתכתוב? על מחלוף באמת מה≠ַ  ה
בשביל פיני. את האינפורמציה שבמכתב זה תמסור כמובן למי שצריך.

המשך למחרתו:
הוא הד רפה מאוד לזעקת השבר שבמכתבך על חוסר≠הגיליון הראשון ≠מכתבי 

העבודה. את הסיבה אל תבקש בריחוק (במקום וברוח) חו"ש, כ"א פשוט בעובדה
שהמכתב נכתב אחרי ליל נדודים, והייתי "חלוש", בגוף ובמוח.

רבקה בהעתיקה לא כתבה את התאריך. אני מניח שזה נכתב בראשית ינואר,
ושעתה הוטב המצב במקצת, כי הידיעות האחרונות מהארץ (לא מכם) אומרות, כי

600) הועסקו בבניין ותיקון רחובות ובחיפה≠כחצי מחוסרי העבודה ביפו (300 מ
שאנן≠(אגב, עפ"י ידיעה שהיתה בארץ, כי "חברת נווה19שאנן≠החלה עבודת נווה

עשתה חוזה עם המשרד לעבודות ציבוריות בדבר סלילת כביש כך וכך אורכו", נדפס
בביולוטין הציוני היומי כי "חברת נווה שאנן חתמה חוזה עם מח' העבודות
הציבוריות של הממשלה". כשבאתי לחרף אותם טענו: "מניין לנו לדעת? הן יכול

שאנן זוהי אגודת פועלים העוסקת בסלילת כבישים"(!!!); סוף סוף-≠להיות שנווה
ñָצא רק בראשית הפתרון,נאותו לתקן את השגיאה בגליון הבא). דבריך כי גם אז נימ

במקומם עומדים.
מפיני אל תקוו לישועה קרובה. אין צריך לומר, כי הצעתך "לשלוח תלגרמה
לפיני כי יתחיל מייד בעבודת הירקון" היא בבחינת דקירת סיכה לפיל. פיני "צועד

ע"י מחלוף מפי קסל בוודאי כבר נודעו לך פני הדבריםãַ20טּוחֹות, לא יחפוז".ב
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27.1.1922 כתבה רבקה בעניין שפיגלמן:≠במכתבה למ"ש מ17
üִי ביד (ר' הע' 18). הוא לא נסע עוד. יחסים, מרי [לימים רעייתו]ïְתóַלîְנñַכעל שפיגלמן מ

מסובך. אך אל תמהר להוציא משפט קשה עליו, דוקא מפני שעניין כספי מעורב בזה.
רחמנים בני רחמנים אנחנו ושפיגלמן מסכן מאוד.

ëְנּוט) מעּוברת. הנפת יד מזלזלת המביעה אכזבה.ñַחפועל רוסי (מ18
המצב אכן הוטב במידת מה:19

] וכמו כן≠≠≠רחובות [≠קצת הוקל מצב חוסר העבודה. מתחילים לעבוד בכביש ראשון
שאנן שעל הכרמל, וכך תיפתר שאלת העבודה למאות אנשים≠בכביש של חברת נוה

] החדירה לתוך העבודות השחורות הולכת≠≠≠אחדות. גם כביש לרחוב אלנבי הותחל [
] בקרוב נפתח כנראה מחצבה גדולה מרכזית שתעבוד בעזרת המכונות≠≠≠בטמפו טוב [

שקיבלנו מאמריקה (ד"ה לרבקה, 10.1.1922).
יב 6).איובח"נ ביאליק, "מתי מדבר" (ר' גם 20
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החדשים. הזנחת הירקון לע"ע והצבת תחנות דינמיות [מוטוריות] ביפו, ואולי גם
òָקותי, אלה היוéַסבחיפה בזמן הראשון, דבר שידרוש מעט מאוד "ידיים". אלו אינן ה

דעת האיש החושב, כי הכל נעשה או≠דבריו אחרי הראי לו את מכתבך. לדעתו 
סגולה, ובלעדיהם אין צריך איש≠צריך להיעשות בעולם עפ"י הנהלת יחידים אנשי

לרגוז ממקומו, וכל זמן שתוכניתם של אותם היחידים לא גמלה צריך לחכות ולחכות
צריך היה להפסיק עכשיו את העלייה,≠(כך אני תופס את הפסיכולוגיה של פיני) 

≠מהבחינה הכלכלית ≠ועל ההגבלות שהוטלו אחרי [מאורעות] מאי [1921] צריך 
21להביט כעל אושר, ומוטב היה עכשיו להפסיק את העלייה לגמרה "עד לכשירחיב".

מה "הוועדה≠זה שם המוסד שאתה קורא לו משום≠בנוגע ל"אקונומיק ּבֹוְרד"
שלו יותר מבכלry of HealthMinist≠הכספית של מונד" (מונד שקוע עכשיו ב

ביזנס≠üָם מה בנידון זה. אחת החלטת≠אבסורד לקוות, כי יעשה דבר≠עניין אחר) 
מה, אך רק ביזנס ולא≠בנוגע לזה יתחילו לעשות בקרוב דבר22על טהרת הקודש.

בימים האלה אקבל אינפורמציה23יש שם צרות נוראות.≠יותר. ובנוגע ליק"א 
rresse deIm Inteמפורטת מוולפי וכאן, אגב אורחא, הערה לך. מכתב כזה, 

Sache,דינו להישלח אלי24[גרמנית: לטובת העניין] כמו שהיה אומר שירהולץ ז"ל
וממני לרבקה, ולא להיפך. כי אותי הוא מניע בכ"ז לפעולה ומחזיר לך תיכף
אינפורמציה, ולא כדאי שדבר זה יידחה, ולו גם מהטעמים היותר כשרים וטהורים.
ורבקה דחתה את ההעתקה, מפני שצריכה היתה לכתוב לי תחילה את המכתב הארוך.

נשים...
רחובות. אלה הדברים אשר קיבלתי מפי≠ועכשיו העיקר, עניין כביש ראשון

קפלנסקי: הממשלה הציעה למושבות להשיג לה מהמוסדות היישוביים הלוואה
בסך 30,000 לי"מ [לירה מצרית], למען תבנה להן בכסף זה את הכביש. היק"א

) הסכימה להלוות החצי, לבניין חצי הכביש. סמואל אמר.T.J.Cסירבה וההסת' הצ' (
"כמובן, שההלוואה תהיה בלי ריבית" ואידר נואל להסכים. אז אמרולאידר

לסמואל: "אבל, כמובן, שהעבודה תהיה שלנו". על זה אמר, כי לאו דווקא, כי
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22.1.1922 כתב סמואל לח"ו: "לולא הטלתי בחודשים האחרונים הגבלות חמורות למדי על≠ב21
העלייה, ובשל כך עוררתי נגדי מידה רבה של ביקורת מצד העולם הציוני, היה על ההסת' הצ'
לפעול בעצמה באותו כיוון ולעורר את הביקורת נגדה. אני מקווה שתדע להעריך את שירותי

, עמ' 166 הע' 8; עמ' 196 הע' 3).יל"א304; על הגבלות העלייה ר' ≠, עמ' 303מוסקהנאמן" (
עמ' 206 הע' 25.יל"א,בניין הארץ על פי שיקולים עסקיים בלבד. על ה"אקונומיק בורד" ר' 22
"בלא להיוועץ כלל עם ההסת' הצ' פתח פ"ר במו"מ עם ג'יימס רוטשילד על תנאים להשתתפותה23

של יק"א במפעל החשמל", ואכן, "בראשית מרס [1922] החליטו רוטנברג, ג' רוטשילד בשם
, עמ' 118).שאלתיאליק"א וג' הלפרין בשם 'אוצר התיישבות היהודים' לכונן ועדה משותפת" (

לויטננט רודולף שירהולץ, מפקדו הגרמני של מ"ש בשרותו בצבא העותמאני (ר' עליו≠אוברסט24
).נתראה, מכתב 81 הע' 2 וכן ביל"א
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בתור עבודת ממשלה צריכה היא להתחרות פומבית; ואם רוצים אנו דווקא
עלינו להשתתף בשליש. בא"י הסכימו לזה וכתבו ללונדון.≠שהעבודה תהיה שלנו 

הכלכלי [אקונומיק בורד] והחליט בלא שבאל"ף. קודםבלונדון דן בזה הוועד
בלי שליש. הלפרין תילגרף את ההחלטה לא"י אך קיצר≠ריבית, ושנית ≠כל 

בתלגרמה ולא פירש את הטעמים. אחרי ימים אחדים נתקבלה מא"י תלגרמה כי
כבר חתמו על ההסכמה עם הממשלה וכי על לונדון לשלוח את הכסף. הלפרין

הכלכלי, משמע שחתמוהיתמם לחשוב, כי לאחר שהודיע כבר את התנגדות הוועד
את החוזה לפי רצונו. עמד ושלח את הכסף. הדבר היה לפני ישיבת הוהפ"צ בוינה,
בלונדון לא היה כבר כמעט איש והדבר נעשה ע"י הלפרין לבדו. כששבו מוינה
דנו שוב בדבר ואז הרה הלפרין הצעה מצוינה זו (ברצינות!): הבנק נכון לתת לא

30,000, אך סכום זה יינתן לא לממשלה, כי אם למשרד≠15,000 כ"א את כל ה
לעב"צ שלנו, ז"א לכם. אתם תיתנו נגד זה ערובות כנהוג. אתם תבואו לפני
הממשלה ותאמרו: נכונים אנו לבנות את הכביש, בתור קבלנים, ולדחות לכם את
התשלום לשלוש שנים, בלי ריבית. כשבא קבלן לפני הממשלה ומציע לה הצעה

advantageous [בעלת יתרונות] כזו, אין אז שאלה שלrpublic tendeמכרז]
ציבורי] ומובן מאליו כי הממשלה מוסרת את העבודה לו. באופן כזה אנו מתפטרים
מתשלום השליש. ואנחנו מוסיפים: באופן כזה מתבצר המשרד לעב"צ ועולה
כבודו ותוקפו. זהו פרצדנט [תקדים] מצוין לעתיד, בעוד שהאופן שבו גמרו בא"י

היסוד≠הוא פרצדנט נורא: היהודים משלמים 5,000 פונט; מלבד זה משלמת קרן
2,700 פונט ריבית בעד 15,000 בשלוש שנים, נמצא שעבודה ששוויה.T.J.C≠ל

7,300 פונט. היא מקבלת 15,000,≠הוא 15,000 עולה לממשלה בפחות מהחצי 
משיבה לאחר שלוש שנים רק 10,000, וחוסכת סכום 2,700, ריבית רגילה, אשר
היתה משלמת בכל מקרה אחר. את ההוראות האלו שלחו לא"י. בינתיים התברר

הכלכלי, ומי יודע אם אפשרכי את החוזה חתמו בתנאים שלהם לא הסכים הוועד
למסור את≠ûַנות. אני חושש, שאם גם אפשר היה לשנות, לא רצו בזה בוה"צ לש

הכלכלי תחת השפעתהכסף בידכם; ראו ודאי בזה אות להשמאלתו של הוועד
[שתי≠ציון") ו≠אמר פה, כי גם ניידיץ' הוא חבר "פועלי25קפלנסקי (טברסקי

מילים בתורכית שלא פוענחו, כנראה "פסלו"] את ההצעה. ואתם לא ידעתם מזה,
כמובן. קפלנסקי עצמו אינו יכול לכתוב מאחורי גבו של הוועד, ולספר לי לא
התעורר עד אשר הראיתי לו את מכתבך. ואפשר כי כל אלה דברים בטלים ואחרת

א"א היה. מה אני פה כי אדע. עכ"פ, הא לך אינפורמציה.
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, מכתביל"אפלוגתא של ד"ה במשרד לעב"צ (ר' ≠נחום טברסקי, מראשי מפלגת "הפועל הצעיר". בר25
36 הע' 19).
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דביק, אתה מוכרח לעשות למעני דבר אחד. היפגש נא עם חנקין, מסור לו את
ברכתי ואהבתי, ובקש ממנו כי יספר לך בדיוק ובפרוטרוט איך סודרו ענייני אריסיו

אב הם, איזה≠וביתר האחוזות שקנינו בזמן האחרון. כמה בתי26של סורסוק בנוריס,
שטח היו מעבדים, איזה שטח מסרנו להם עתה, באילה תנאים, ציפפנו אותם או
השארנום במקומותיהם, מה ההצעות שעשינו להם בדבר האחזותם באדמה (ע"י קנייה
במחיר נמוך) ואיך נענו וכו'. החושב הוא, כי אחר הכל ילכו משם או יישארו, ואם

לצמיתות כי אז באלה תנאים בערך. הזקן אינו יודע לכתוב, אך את כל≠יישארו
ãֵן, כי אין ליéָבואתה שמע, רשום וכתוב. ה≠הדברים האלה יזכור בע"פ באופן מצוין 

איש אחר אשר אוכל לפנות אליו בזה זולתך. אם תקרא את מכתבי לוה"פ של אחה"ע
לאומית של ל"פ [לייבור פרטי] תבין למה≠[מכתב 142] על השיחה עם הוועדה הבין

אני שואל זאת. אמנם יקבלו פה תשובה מההנהלה הציונית, אך אני רוצה לקבל
ידיעה ממקור ראשון ובאופן פרטי. לא הרי כהרי.

מכתב שהה בכיסי עד היום 13.2. בינתיים גמרתי את מכתבי לוה"פ ואני שולחםה
הגיעו הידיעות על זעמו של נורתקליף על החלוצים.27יחד. יצא סיכום הקונסטיטוציה.

28שינוי עמדתו מזיק לנו מאוד ומרומם מאוד את קרנה של המשלחת. וזוהי רק התחלה.

29אני מחכה למילים אחדות בדבר ביקורו של מקדונלד.
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1921 רכש חנקין, בין היתר 27,000 דונם בגוש נוריס (חרוד), מידי בעל הקרקעות הביירותי≠ב26
ãֵיי סּוְרסּוק. על פרשה זו כתב מ"ש:איברהים ּב

בלי לשאול פי איש או מוסד, על דעת עצמו ועל אחריות עצמו, חתם חנקין על חוזה קנייה
של אדמת נוריס, חמדת עמק יזרעאל, ונתן לערובה שטר חתום בשמו. משיצר את העובדה,

קבלו≠בא אל ראשי וה"צ וחברת הכשרת היישוב והודיע להם: "כזה וכזה עשיתי. רצונכם 
לארץ, אפנה≠אצא אני לחוץ≠על עצמכם את האחריות לבצע את הקנייה. אם לא תרצו 

לנדיבים בעם, למען תקום האדמה לנחלה לנו, ולבל יחולל שמי". מעשהו של חנקין היה
למופת למנהלי המוסדות. מה הוא העמידם בפני עובדה, אף הם העמידו בפני עובדה את

לארץ. הקפיצה הנחשונית נעשתה. החלה הפרשה המפוארת של≠העומדים על גבם בחוץ
, עמ' 105).אורות שכבוגאולת עמק יזרעאל ויישובו (

טיוטת החוקה לא"י שהוגשה לעיון שני הצדדים בפברואר 27.1922
1922). איל עיתונות אנגלי. מייסד "דיילי מייל" ו"דיילי מירור".≠לורד אלפרד נורתקליף (281865

יוסף "התרשם≠1922 ביקר בא"י ובסיור בתל≠1908 בעלים עיקרי של ה"טיימס". אנטי ציוני. ב≠מ
שהמתיישבים בא"י רובם קומוניסטים או בולשביקים, ונוסף לזה גם טיפוסים שחצנים
ותוקפנים". בשובו ללונדון זימן אליו את ח"ו, טען באוזניו כי "שיגעון הוא לקומם 50 מיליון
מוסלמים בגלל 500 אלף יהודים", והניח לו חמש דקות להשיב לו בעוד אחד מפקידיו מפעיל
שעון עצר ומכריז על תום הזמן שהוקצב. אחד מעיתוני נורתקליף תבע באותם ימים לבטל את
הצ' בל', שכן "משלם המיסים האנגלי נקנס קשה כדי לאפשר לקומץ יהודים מאירופה המזרחית

44, 54).≠11, עמ' 42אגרות ח"ו280; ≠, עמ' 277מסה ומעשלדכא ולנשל את ערביי א"י" (
16.2.1922 כתב ד"ה למ"ש מדמשק מכתב על מסעו לשם עם רמזי מקדונלד (שלפי שעה טרם≠ב29

אין זה דבר קל. מכל צד ופינה בוקעים≠הגיע לידיו) ופתח כך: "לכתוב לך מכתב מדמשק 
1] ומנתקים אותך בכוח מהעניין שצריך הינך ≠זכרונות [מימי השירות בצבא העותמאני במל"ע
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כי אז דע, שהיא נפתחת מחדש.≠נסגרה .L.C.C≠אם כתבתי לך, כי מחלקתי ב
פה.Unemployed≠על מעשי תוקפם של הraldDaily He≠אני שולח לך גזר

המעשה קרה בפופלר, במקום שהרוב המכריע של מועצת המקום העוסקת בעזרה
זקן כבן 70, עורך31הראש הוא לנסבורי,30למחוסרי עבודה הם אנשי הלייבור.

ד.ה. עצמו ואחד המנהיגים הטובים והנאמנים של הלייבור. הוא בריא אמנם כשור,≠ה
אך בכל זאת בן 70. התנחם!

שלום למחלוף, שלום לך,

משה
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לעסוק בו ומחזירים אותך לאותו עולם שחלף עם כל יופיו הגנוז". קטעי המכתב שעניינם
מקדונלד מובאים בנספח 2, עמ' 245.

במועצה העירונית פופלר, מן העניות ביותר בלונדון, נאסרו 30 מחברי המועצה על שהפסיקו30
לשלם מיסים לעיריית הגג של לונדון במחאה על אבטלה גואה.

ועורכו שנים1940raldHeDaily The). ממייסדי העיתון הסוציאליסטי ≠ג'ורג' לנסבורי (311859
אחדות. מדמויות המופת של הלייבור.
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לונדון, 13.2.1922חברים וידידים יקרים,

לאומיים של מפלגת העבודה הבריטית שמעה לפני≠הוועדה לעניינים בין
שבועות אחדים את חברי המשלחת הערבית.

45 חברים, אשר רק מיעוטם מבקר את הישיבות. בישיבה≠הוועדה הנ"ל מונה כ
ואשתוòְ5טֹוןãְַקסרֹוֶדן ב4ג'. ד. ה. קול,åֶ3'ל,äֶנגנורמן א2היו נוכחים בריילספורד,1זו

126 איש. מזכיר הוועדה הוא יהודי, ליאונרד וולף.≠בסה"כ כ≠ועוד 

לאומיים של הל"פ עצמה,≠לפי מה שמסר [וויליאם] גיליס, המזכיר לעניינים בין
לקפלנסקי, עמדו הערבים בדבריהם על זה שהם הרוב המוחלט בארץ ולהם הזכות
להחליט על גורלה; כי מתנגדים הם להגירת אנשים הרוצים לעשות את פלשתינה
מארץ ערבית לארץ עברית; כי בכלל אין בא"י די קרקע וקיבולה מוגבל מאוד; כי
הם דורשים ממשלה לאומית מייד. התעכבו באריכות גם על עניין הנשק. אלה היו
≠הדברים שמסר גיליס. הוא שכח להזכיר נקודה חשובה אחת שעמדו עליה הערבים 

עניין אריסי סורסוק בשטחים שרכשנו בעמק השנה. הערבים הוקיעו את הדבר הזה
5 כפרים≠כעובדה המוכיחה על כל עבודתנו. לדבריהם, הכרחנו את תושביהם של 4
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1.2.1922 (פרוטוקול באנגלית בגנזך ח"ו, תיק 695; העתק באמ"ש).≠הישיבה התקיימה ב1
1958). עיתונאי וסופר. התמחה בנושאי המזה"ת והמזרח הרחוק.≠הנרי נואל בריילספורד (21873

1916 בקשר לפתרון≠1907 הצטרף למפלגת הלייבור. התעניינותו בשאלות יהודיות החלה ב≠ב
בעיית המיעוטים הלאומיים, ומאז החלה אהדתו לציונות, שגברה ככל שהיטיב להכיר את מפעל

, עמ' 40, 98, 120).גורניסוציאליסטי בארץ (≠ההתיישבות הציוני
1968). איש רוח וסופר מן הבולטים בתנועת העבודה בבריטניה. חתן פרס≠נורמן אנג'ל (31874

(1910). אוהד הציונות. טען כיהאשליה הגדולהמלחמתי ≠נובל. את תהילתו קנה בספר האנטי
הבעיה היהודית אינה רק עניין לאומי, כי אם גם עולמי. לא היהודים יצרו אותה, אלא האומות
שבקרבן הם חיים, ולכן טענות הערבים המתנגדים לציונות חשיבותן פחותה לעומת החשיבות

122).≠, עמ' 121גורני(של שאיפות כל העם היהודי לקיום מוכר 
1959). כלכלן אנגלי, תחילה חסיד הסוציאליזם של הגילדות≠ג'ורג' דגלס הוארד קול (41889

ואח"כ סוציאליסט פביאני ויו"ר האגודה הפביאנית. חיבר ספרים רבים.
צ'רלס רודן בקסטון. אוהד הציונות. טען שאין למנוע מיהודים להגר לא"י, וכך להיות לרוב שם,5

משום שרק הם מסוגלים לפתח את הארץ לטובת כל תושביה. עובדת היות הערבים רוב קיימת
42). אכן, בספרו לקפלנסקי על הרצאת≠, עמ' 40גורנירק באופן זמני ולכן איננה קובעת (

שיבלי ג'מאל, מזכיר המשלחת הערבית, לפני חברי סיעת הלייבור, אמר בקסטון כי "נימוקיו
365).≠של ג'מאל לא נשארו בלי השפעה על רבים מחברי הסיעה" (שם, עמ' 364

אינטלקטואל. בעל השקפות שמאליות. מתבולל מדעת. הסתייג מהציונות.≠ליאונרד וולף 6
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לעזוב את אדמתם ולהצטמצם בכפר אחד על פני שטח קטן הרבה יותר ממה שהיו
מעבדים קודם.

óֶט,ãֶּנעמדתם של חברי הוועדה היתה, לדברי גיליס, כזו: רק אחד החברים, קפטן ב
עמד בתוקף לצידם של הערבים (בנט זה כתב פעם מכתב חריף נגדנו ב"דיילי
הרלד"; היה בימי המלחמה בא"י וחושב את עצמו למומחה; על הלייבור נספח כנראה
בזמן האחרון, ימני מאוד, בפירוש "איננו סוציאליסט"). כנגד זה עמד בקסטון
לצידנו. יתר החברים היו "ניטרליים", אך הורגש שדעתם היתה בערך זו: השאלה
קשה וסבוכה; ברור כי מבלי לחץ ידוע על הערבים לא תוכל ההתיישבות היהודית
להתגשם; במצב זה אין הציונים צריכים לתלות תקוות בהתערבותה האקטיבית של

אנגליה לטובתם.
אחרי השיחה הזאת פנתה ההסתדרות הציונית אל הוועדה בבקשה להזמין לאחת

כוח ההסתדרות, לשמוע את הרצאת העניין מפיהם ואת≠מישיבותיה גם את באי
תשובותיהם על טענות הערבים. הוועדה נענתה מייד. הוחלט שביאת הכוח תהיה

כוח ההסת'≠מורכבת מוייצמן, קפלנסקי ושטיין. באופן רישמי הופיע איפוא ק' כבא
הצ' הכללית; אחרת א"א היה, מכיוון שנדון עניין הציונות בכלל, והגוף הרשמי
העומד פה בקשרי מלחמה עם המשלחת הערבית היא ההס' הציונית. אך חברי הוועדה

כוחו של איזה זרם הוא קפלנסקי. אידר, אשר בא הנה בינתיים,≠ידעו כמובן בא
השתתפו גם הם. מחברי הוועדה היו מעטים. תום שֹו, היו"ר, צריך היה ללכת7ואשתו

אחרי חצי שעה לישיבה אחרת ובמקומו ישב ראש בריילספורד. מיהו בריילספורד הן
אתם יודעים. אומר רק כי הוא עושה רושם של אדם עמקן, קשוב, חריף בתפישתו.

êַן לורנסהוא כבר כבן חמישים. היו עוד איתו הקפטן בנט, הבקסטונים, וולף, סּוז
(אחת ממנהיגות תנועת הפועלת באנגליה) ועוד שניים בלתי מוכרים לנו.

ההיסטורית, הפסיכולוגיה של העם≠וייצמן פתח. הוא דיבר על זכותנו המוסרית
ביחס לא"י וקשריו אתה אשר לא ניתקו. הדגיש בתוקף כי אין לתלות את פתרון
השאלה של א"י עברית במעצורים ובתנאים השונים. צריך להחליט למפרע אם יש

≠או אין. אם יש ≠הזכות ליהודים לדרוש, כי תינתן להם האפשרות לשוב לא"י 
אפשר תמיד למצוא דרך להתגבר על המכשולים, אשר אומנם גדולים הם. 

למותר לדון בפרטי השאלה לגמרה. הזכיר את ההחלטות השונות שכבר≠ואם אין 
קיבלה הל. פ. ואת עזרתה לנו, דברים המוכיחים כי עומדת היא על אותו הפרינציפ.
דיבר על התנגדות הערבים וסיבותיה, והשתמש כאן בעיקר בארגומנטציה

). עמד על הברית של מנהיגי הערבים8ציונית" (לנדלורדים, פאודליזם וכו'≠"פועל
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אדית אידר. פעילה בחוגי ה"פביאנים" ואח"כ בתנועה הציונית ובויצ"ו באנגליה.7
כלומר, שבעלי הקרקעות הערבים מתנגדים לציונות שכן הם חוששים שהמתיישבים היהודים8

, מכתב 103).יל"איפקחו את עיני העם הפשוט לראות מי מנצליו האמיתיים (ר'
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הידוע באהבת החופש שלו ביחס למצרים, הודו וכו'.≠9פוסט"≠עם ה"מורנינג
ישראל עם רוב עברי, אבל אין זה אומר כי יהודים יתנשאו≠ארץ≠האידיאל שלו הוא 

אומות שונות עם תרבויות שונות≠èֶציה וקנדה ישראל לשלוט באחרים. הלו≠בארץ
חיות בהן יחד בשלום. הסכנה היחידה שישנה היא כי מפני המרחק אשר בין התרבויות
יהפכו הערבים ל"גבעונים". דרך התיישבותנו מוכיחה, כי גם סכנה זו איננה. "על

זה ידבר אליכם בפרוטרוט ידידי [קפלנסקי] הקרוב אליכם יותר במובן הפוליטי".
וייצמן דיבר בלי השראה ובלי הצלחה מיוחדת. הוא זילזל בכלל בפגישה זו ואמר לי
יום קודם בצחוק, כי אין הדבר שווה קליפת שום בעיניו (זלזול שהינו פרי אותו הלך
המחשבות המביא לידי היחס הידוע ליישוב הארצישראלי ולקונגרס הציוני). הוא לא
התכונן במידה מספקת. גם הסביבה החילונית השפיעה. בראשית דבריו התנהגו חברי
הוועדה קצת באופן "פרולטרי": יצאו מהחדר חליפות, קראו דברים אחרים, דיברו זה
.עם זה. כשוייצמן מדבר בחוג צר רגיל הוא בסביבה יותר חגיגית ובתשומת לב מיוחדת
באמצע דבריו הפסיקו פעם בקסטון: "את כל הדברים האלה אנחנו יודעים
ומסכימים להם. הייתי מציע להתעכב יותר על התלונות של הערבים והשאלות
המעשיות בקשר איתן". הוא רצה פשוט שנשתמש במעט הזמן שהיה ברשותנו ביתר
תועלת. העניין שלנו היה רק סעיף אחד מסדר היום של ישיבת הוועדה באותו יום.

אך בריילספורד ביקש את וייצמן להמשיך ולגמור את דבריו כרצונו.
אחרי שוייצמן גמר אמר בריילספורד: ועדה זו לא פעם דנה בשאלת הציונות
והביעה תמיד את אהדתה לתנועה זו, על יסוד אותו הפרינציפ שעליו דבר וייצמן.
אך עתה רואים אנו, כי יש לחשוש שההגירה וההתיישבות היהודית בא"י תביא לידי
שנאת גזעים וחיכוכים במידה כזו, שבארץ ישראל ישרור תוהו גמור. מעט

הציוויליזציה שיש בארץ ייהרס, וציוויליזציה יהודית חדשה לא תיבנה.
ברוגז (הוא בכלל הצטיין בעצבנותו, האנגלי שלנו), כי סכנה≠על זה ענה אידר 

לא תיהרס, וההתיישבות≠אם רק יש דבר כזה ≠כזו איננה. הציוויליזציה הערבית 
היהודית בלי ספק תצליח. אומנם קרו בלבולים [מהומות] בארץ ואין לכחד כי יוכלו
גם להישנות. אך הם לא יעברו גבול מידה ידועה ויש לקוות כי יפחתו. בזמן האחרון

öֶה. שנאתüְִרּפהיה שקט בארץ ועם התחזקות עבודת הבניין תלך סכנת הבלבולים ות
גזעים איננה. יש נרגנות והסתה.

בקסטון שאל אז על עניין האריסים של סורסוק, סעיף ההאשמה העיקרי של
המשלחת הערבית. לזה לא היינו מוכנים לענות, התשובות לא הניחו את הדעת

והדבר עשה רושם לא טוב.
ûַל מכפרו וכי ניתנה די אדמה לכל משפחה. על השאלה,óִשאידר אמר, כי איש לא נ
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ציוני. בעליו: הלורדים סידנהם ולמניגטון.≠עיתון לונדוני אנטי9
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אם פחות ממה שהיה להם קודם, ענה כי הדבר נעשה לפי חוק העברת הקרקעות של
מאה דונם למשפחה בת חמש נפשות.≠ממשלת א"י, המבטיח לאיכר מינימום ידוע 

חוק זה הוצא בהשתדלותם של הציונים. עוד אמר, כי הומשכה להם האריסות לשש
שנים וכי ניתנה להם האפשרות לרכוש את אדמתם בתום הזמן הזה במחיר הרבה יותר

נמוך מזה שבו קנינו. 
בנט: ובכן, במקום להיות אריסו של הלנדלורד הערבי, יהיו הם עתה אריסיכם?

אין תשובה ברורה.
בנט: הנכון כי הכרחתם אותם להתכנס מכפרים אחדים לכפר אחד?

אידר: איש לא הוזז ממקומו, עכ"פ איש לא התאונן לפנינו.
בסוף השיחה ביקשו להמציא להם אינפורמציה בכתב בנוגע לסעיף זה, אשר

עניין אותם מאוד. במשרד אין יודעים, כמובן, את פרטי התנאים ותילגרפו לא"י.
שלSocialist Review≠לא הזכרתי לעיל, כי קפלנסקי כתב בשביל ה

ìֵצא בחוברת הבאה שלמקדונלד על יחסי היהודים והערבים בא"י. מאמר זה יר'[מזי] 
הירחון, אך לצורך הישיבה קיבל ק' מבית הדפוס הגהות אחדות ושלח לוועדה לפני
הישיבה. המאמר היה לעיני החברים בשעת השיחה ובנט עורר את שאלת הסתירה

בנוגע לשטחה≠אשר בין המספרים של קפלנסקי במאמר הנ"ל והמספרים של וייצמן 
10וקיבולה של א"י.

קפלנסקי בירר, כי וייצמן דיבר רק על החלק המערבי של א"י, בעוד שהוא כלל
הירדן ואת חבל הצפון הנמצא בידי צרפת.≠גם את עבר

קפלנסקי המשיך ודיבר על עצם השאלה. מבחינה כלכלית לפנינו שתי עובדות:
העם העברי הוא עם מהגר המבקש עבודה. א"י היא ארץ שקיבולה לא נמלא, ואשר
יכולה לקלוט בה המוני מהגרים ולהגדיל את מידת קליטתה עם התפתחות אוצרותיה
הטבעיים. לעיקר ההגדרה העצמית יש גבולים כאשר יש לעיקר החופש האישי: עד
שאין הדבר פוגע בהגדרתו העצמית של עם אחר. הוא חושב, כי בשאלות של הגירה
ופיתוח ארצות אין להכיר בקניין הפרטי של היישוב הנמצא באותה ארץ ברגע זה או

לאומי. משום זה גם דרשנו תמיד מאת≠אחר. שאלות אלו טעונות פתרון בין
לאומי.≠האינטרנציונל לקבל את העיקר, כי שאלת א"י צריכה להיפתר באופן בין

בנט: ובכן לפי דעתך אין האוסטרלים, למשל, רשאים לסגור את שערי ארצם
בפני הגירת הצהובים? ז"א שאין זכות ההגדרה העצמית מגיעה גם לאוסטרלים?

אידר (משסעו ברוגז): סליחה, על איזו הגדרה עצמית אתה מדבר בקשר עם
אוסטרליה? העל ההגדרה העצמית של הפראים אנשי המקום?
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בנט: איני נכנס בשאלה זו הפעם. כוונתי להתנגדותם של האוסטרלים הלבנים
להגירת היפנים.

אידר: אני מבין, אבל מה בדבר ההגדרה העצמית של הפראים המקומיים?
בנט: אני חושב, שהמדרגה המוסרית שהם נמצאים בה אינה מכשירתם להגדרה

עצמית כלל.
אידר: כן, רק זאת רציתי לדעת.

קפלנסקי: (עונה על שאלתו הראשונה של בנט). בתור סוציאליסט חושב אני, כי
אין רשות לאוסטרלים להתנגד להגירת היפנים. ענייני האנושות בתור כלל מחייבים

שארץ שוממה תינתן בידי אנשים אשר אין להם עבודה במקום אחר. 
אילו היתה אוסטרליה ליפנים≠וייצמן: יש כאן שני הבדלים יסודיים: ראשית 

≠מה שא"י הנה לנו, כי אז ודאי שאסור היה לאוסטרלים לנעול את השערים. שנית 
isrethere is Japan, but“Theישנה כבר בעולם יפן, ויהודה איננה!≠וזה העיקר 

no Judea!”.
בריילספ': נכון. מאחורי היפנים הבאים לאוסטרליה עומדים התותחים הגדולים

של יפן, ואתם בבואכם לא"י אין כוח מזוין מאחורי גבכם.
בנט: אתם אומרים, כי האינטרסים שלכם מתאימים עם אינטרסי הפלח הא"י (על
שאלת האינטנסיפיקציה של החקלאות, ציפוף היישוב, השבחת תנאי החיים והולדת
צרכים חדשים וכו' דיברו גם וייצמן גם קפלנ'). ובכן, התסכים כי ייערך פלביסציט

[משאל עם] בא"י, לדעת את רצונם האמיתי של הפלחים?
קפלנ': לא, לא אסכים. דבר ידוע הוא כי בכל ארץ, תהיה גם רחבה בלי גבול,
אם יבואו וישאלו את פי האיכרים, יאמרו תמיד כי אין בארץ מקום לאיש מיותר.

ìֵדע שובעה האיכר הבלתי מפותח. אין זו הגדרה עצמית. תוך כדי הפרוצסבייחוד לא י
של ציפוף היישוב יוכל לקרות כי איכר זה או אחר יסבול דוחק במשך זמן ידוע, אבל
זהו דבר הכרחי. קידמת התעשייה היתה כרוכה תמיד בסבל זמני לאומנים ולפועלים
שהיו רגילים בשיטות ובמכשירי העבודה הקודמים. אבל הפרוצס, בסיכומו, מביא

ברכה לארץ ולתושביה. הוא הדין גם בהתיישבותנו.
גב' אידר: להציע פלביסציט לפלחים בא"י הרי זה דומה אילו היו נותנים את
זכות הבחירות לעובדי האדמה האנגלים במאה הי"ג. ההיו מעיזים לבחור לא

נוגשיהם? כך גם הפלחים כיום.≠באדוניהם
בנט: ובכן, לא פלביסציט וגם לא זכות הבחירה. נדמה לי, כי הלייבור פרטי

עומדת על זכות הבחירה לאיכרים ולאריסים האנגלים.
אידר: תחילה צריך שיהיה הדור מוכשר לדמוקרטיה פוליטית.

בריילספורד: עליכם לארגן את האיכר הערבי. זהו המוצא היחיד שיש לפניכם.
”)r only chancerganize the Arab peasant. That is youYou must o.(”
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1920 עשינו את הניסיון הראשון להכניס≠אידר: זאת אנחנו עושים ונעשה. ב
יוניונים שלנו. אנחנו ממשיכים לעבוד בכיוון זה≠פועלים ערבים לתוך הטרייד

ועומדים ליצור מפלגת איכרים חזקה. מובן שצריך להיאזר בסבלנות. שנים אחדות
11תעבורנה בטרם אפשר יהיה לקוות לתוצאות ממשיות.

בריילס': כן, כמובן.
נשאלו שאלות בנוגע למידת השטח הפנוי להתיישבות בא"י, מידת צפיפות
היישוב שיש להגיע אליה בארץ, נסיוננו ותקוותינו בנידון זה. וייצמן פרׂש את המפה
אשר עליה מסומנות אדמות היהודים בארץ. דיבר על העתיד הגדול של הנגב. הפליט
מספרים אחדים אשר עשו רושם של גוזמות. אמר, למשל, כי על השטח הנמצא בידי

300,000 איש.≠היהודים כיום אפשר יהיה ליישב במשך הזמן עד ל
סוזן לורנס ביקשה כי נמציא, אם אפשר, מספרים מדויקים בנוגע לתוכנית
התיישבותנו החקלאית בארץ: השטח המסוגל לעיבוד, השטח הפנוי והצפיפות

ãָר וע"י עבודהñִדּבאמון לדברי ו', כי בא"י אין מ≠האפשרית. נראה היה שהתייחסה באי
אפשר להפוך את כולה לאדמה נעבדת.

יתר השאלות נשאלו ע"י בנט, אשר החזיק בידו את החוברת של הערבים (שלחתי
צבי) ורשימות מדבריהם לפני הוועדה. שאל לסתירה אשר בין הצהרת בלפור≠לבן

12וההבטחות שניתנו לשריף חוסיין ע"י הגנרל מקמהון במצרים.
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על ניסיון כזה כתב ב"כ:11
צמח], הוצע לפני ע"י קלּוּב ערבי≠מייד כשניגשה ההסתדרות לעבודה [בכביש טבריה

פלשתינאי אזרחי בטבריה להעסיק פועלים ערבים. ההנהלה ענתה כי היא מקבלת את
ההצעה, אולם היא רוצה לבוא במגע ישר עם הפועלים. לאחר מו"מ קצר נתארגנה חבורה
ערבית שקיבלה בקבלנות חלק מן העבודה, לפי אותם התנאים עצמם של הפועלים היהודים:
אותם המחירים, חלק ברווח, עזרה רפואית, תשלומים להסתדרות החקלאית ולקופ"ח,
אחריות לעבודה ולגרעון אם יהיה. לחבורה רשות לעבודה בתורת חבורה ולהעסיק פועלים

] קשה היה לעמוד בפני≠≠≠] לצערנו, לא האריכה הקבוצה הערבית ימים [≠≠≠במחירים זולים [
היצר הרע: לשם מה לעבוד קשה ולהשתכר במצומצם, אם אפשר להרוויח בנקל הרבה יותר,
כשיש נשים וילדים הרבה להעסיקם. הקבוצה לא יכלה לעמוד מבפנים ונתפוררה. נשארו

323).≠א, עמ' 322כתבי ב"כרק הפועלים המקצועיים ליד עבודת הבניין. (
30 במרס 1916 בין השריף חוסיין≠הוחלפו בין 14 ביולי 1915 ו≠חמש מכל צד ≠עשר איגרות 12

1916). האיגרות≠1949), הנציב העליון הבריטי במצרים (1914≠ממכה ובין סיר הנרי מקמהון (1862
דנו בתנאים שלפיהם יקשור השריף חוסיין ברית עם הבריטים ויתקומם נגד השלטון העותמאני.
חוסיין ביקש מבריטניה להכיר בעצמאות "הארצות הערביות" ולתמוך בחידושה של ח'ליפות
ערבית. בריטניה קיבלה עקרונות אלה, אך לא הסכימה להגדרת חוסיין את השטח שנתבע

24 באוקטובר 1915) הוציא מקמהון מתחום זה חלקים של≠לעצמאות ערבית. באיגרתו השנייה (מ
סוריה השוכנים ממערב למחוזות דמשק, חומץ, חמת וחלב. בין בריטניה והערבים התעורר ויכוח
בשאלה אם א"י היתה חלק מן השטח שהוצא מכלל ההגדרה. בריטניה טענה כי לא התכוונה מעולם
להכליל את א"י בתחום העצמאות הערבית והדבר אושר ע"י מקמהון במכתב אל מיניסטריון

).לקסיקון פוליטי של המזה"ת12 במרס 1922 (≠המושבות מ
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שטיין בירר בפרוטרוט את העניין, ואין כדאי לחזור על הדברים בזה.
בריילס' אמר, כי הדברים מניחים את הדעת. הוא, בתור עיתונאי פוליטי, הקשיב

לביאור. יתר חברי הוועדה לא התעניינו בזה לגמרה.
öֵ13שר דבריו של אידר לפני ועדת החקירה של הייקרפט.בנט שאל לפ

אידר ענה, כי הוועדה לא פירסמה את דבריו כלשונם, כי אם את סיכומם, אשר
ערכה בעצמה. מכוח זה יצאו דבריו מסורסים.

בנט שאל בדבר מעשה חיפה. נראה היה, כי חיכה להכחשה.
שטיין אמר, כי הדבר נכון; היהודים הכניסו נשק לא"י מפני שגם הערבים עושים כך.

On ne peut pas faire uneוייצמן: אין עושים חביתה מבלי לשבור ביצים. 
r des oeufsomelette sans casse.

[צרפתית: זהו זה].C`est ca, c`est caבנט: 
הוא אשר דיברתי, כי הארץ תהיה≠בריילספורד עמד נבוך, כאומר: ובכן 

למאכולת אש.
קפלנ' קרא קטע מדו"ח האינטליג'נס הא"יית לממשלה בדבר אסיפות ההכנה

ãָ14רים להמון העם את השנאה ליהודים.éַדּבלפרעות, להוכיח כיצד מרכיבים ה

בזה, בערך, נגמרה השיחה. את רֹושמּה יש לסכם בזה:
כל הנוכחים חוץ מבנט עמדו או נטו לצידנו. אולי מפני שהם מאמינים כיא.

אנו כוח פורה בארץ וכי התיישבותנו אינה כיבוש, ואולי מתוך הבנת הצד הלאומי
שבשאלה, ויכול להיות שמהצטרפות שני הטעמים יחד. פחדם העיקרי הוא כי הארץ
נדונה להפוך שדה בלבולים ושפיכת דמים. פחד זה לא נעקר. נכון, שהגנה עצמית
היא מצווה ולשמה מותר אולי גם להכניס נשק, ונכון גם שאת שנאת הגזעים מטפחים
באופן מלאכותי ע"י הסתה ושיטנה. אך דברים אלה אינם משנים ואולי דווקא
מאשרים את עצם העובדה, כי בצדק או שלא בצדק תהיינה בארץ פרעות

והתנגשויות. מפני עובדה זו הם נרתעים.
התקווהמרכז הכובד של כל השיחה הם בעיני דברי בריילספורד, כי פתחב.

היחיד שיש לפנינו הוא אירגונם של האיכרים הערבים. מצד אחד מרנינים דברים
אלה מאוד. הם מוכיחים, כי ההכרה בצידקתנו ישנה. אך מצד שני סכנה היא אם
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ועדה שמינתה הממשלה לחקירת גורמי מאורעות מאי 1921. בראשה הועמד השופט העליון תומס13
הייקרפט. קבעה במסקנותיה, שפורסמו באוק' 1921, כי אף שהערבים הם שאירגנו וביצעו את
מהומות הדמים, מקורן ב"מורת רוחם של הערבים ושנאתם ליהודים, הנובעות מסיבות מדיניות
וכלכליות הקשורות בהגירה היהודית ובתפישתם את המדיניות הציונית כפי שהם לומדים אותה

היתר שהיו≠מהציונים עצמם". הוועדה דחתה את הטענה השגורה בפי יהודים כי בשל אובדן זכויות
להם בימי המשטר העותמאני, הסיתו חוגי האפנדים את ההמון נטול ההשכלה, וקבעה כי הרגשות

יהודיים עמוקים ונפוצים בכל שככות האוכלוסיה הערבית.≠האנטי
הדוח לא אותר.14
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הביטחון בזה שאנחנו נארגן את הפלחים יהיה למשען היחיד של בריתם של
הסוציאליסטים בחו"ל איתנו.

עמידתנו בוועדה לא היתה מוצלחת ביותר. הורגשה דילטנטיות, ולכה"פג.
שטחיות במספריו ובחישוביו של וייצמן ובהודעותיו הסתומות של אידר. גם הסתירה
אשר בין וייצמן וקפלנ', אם גם נתבארה במקרה זה, הנה עצם מציאותה נשארה בלתי
מובנת. בנוגע לשאלה הערבית הורגש כי מלבד הארגומנטציה השגורה על פינו
דרושה גם פוליטיקה מעשית ברורה, וזו איננה. כל זה יכול היה להצטרף לרושם כי
אנו בעצמנו איננו מתייחסים, או איננו מסוגלים להתייחס, ברצינות הדרושה

עבודה אשר על הקושי העצום שבה הננו מודים ואשר בהצלחתה הם≠לעבודתנו 
מסופקים.

אני מניח כי בסעיף האחרון של מסקנותי אפשר שהפרזתי, והדברים נובעים יותר
ממה שקוראים "ביקורת עצמית" מאשר מתוך רושם אובייקטיבי.

שלכם בברכה,

מ. שרתוק

העתקות מזה אני שולח:
יפו.≠לא' בלומנפלד 

וינה.≠למשרד הברית [הברית העולמית של פוע"צ] 
יורק.≠ניו≠לברל כצנלסון 
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לונדון, 14.2.1922רבצ'קה,

7.30, בדיוק בזמן שהחלטתי≠מכתבך השלוח אקספרס'ית עוררני משנתי הבוקר ב
להתעורר אמש. זוהי התועלת היחידה שהביאה אקספרס'יותו, ובמובן זה היה בבחינת

אצבע אלוהים.
2. בשבוע שעבר שלחתי לך מכתב קטן, 5 פונט1הבל ורוח≠דאגתך וכל חששיך 

אפשר שהשביתה הגרמנית אשמה. אני בטוח כי הגיע≠אם נתאחר 3ומכתב לאליהו.
זה כבר.

[רוסית: נטרפתי] לגמרה בעבודה, כמו בימיםìַהòְיïְסóַלåְנַרזֹוגחולה אינני. אני רק
זה מסב לי קצת נחת רוח, נחת שבסיפוק ונחת שבשיכחתòֶ4ֶרס.íְַרה או בסäֶטהנוראים בא

הכל והסח הדעת מכל מה שבלאו הכי מיותר לחשוב עליו. אך זה מתיש אותי קצת,
ולהפקיר את גופי לדפיקותיו5ורק אתמול החלטתי החלטה נמרצת ללכת אל סגל

ושמיעותיו. בלימוד ממש אינני עוסק הרבה. אני קורא לא מעט, והעיקר מבלי
להפסיק ליום, על הרוב קריאה מקוטעת ומרוסקת. לזה התרגלתי ואיני סובל מזה.
בקריאה מוכרחים פה למלא את כל הסדקים והבקיעים שבחומת הברזל הנקרא "יום".

עוסק≠את ההרצאות מבקר אני בסדר, אך שומע רק מה שראוי לשמוע, ובייתרן 
êִי ֶרעטêִי ֶרעט אּון זóַי, או כותב מכתבים, כאשר אני עושה ברגע זה (אּון זבעניינ

). זמן6כמו שנאמר באחת מבדיחותיו של גליקשטיין≠[יידיש: והיא מדברת ומדברת]
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10.2.1922 הביעה רבקה דאגה לבריאות אחיה בשל שביתתו מכתיבה.≠במכתב למ"ש מ1
17.3.1922 כתבה רבקה:≠במכתב לאחיה מ2

כל מיני מינים.≠סתימות, שניים, גשרים ≠אני עושה פתאום רמונט ענקי בתוך הפה שלי 
10 פונט ששלחה לי "פתאום"≠יעלה זה בסכום ענקי, יותר מעשרים פונט. הפונד העיקרי 

5 הפונט שלך. לולא הוצאה זו הייתי משיבה לך את הכסף תו"מ אך≠הגב' הוז [אם דב] ו
òֶפים" האלה באו באותו זמן שצריך היה להחליט על הדבר כולו בחיוב או בשלילהîֶסשני ה"כ

וזאת היתה אצבע אלוהים.
המכתב לא אותר.3
ראשי תיבות בגרמנית של משרד התעבורה הצבאי הגרמני בחלב, שם שירת מ"ש בשנה≠אטר"ה 4

מקדוניה, הוצב מ"ש עם סיום קורס הקצינים,≠òֶרס (סראי) שבגבול יוון1; בס≠האחרונה של מל"ע
360).≠201; 264≠עמ' 185נתראה זמן קצר אחרי כיבוש אותו אזור בידי בעלות הברית (ר' 

רופא יליד צפת. שהה אז בלונדון.≠דר' סגל 5
1. ביתו בחלב היה≠עקיבא גליקשטיין. מהנדס. גוייס לשירות הצבא העותמאני בשנות מל"ע6

).נתראהמוקד התכנסות לחיילים מא"י ומ"ש היה בין באיו (ר' איזכוריו ב
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;7רב יותר מדי מקדיש אני ל"קונטרס". בקד מאמרו של בריילספורד הוא שלי
7 עמודים, רבע ה"קונטרס";8שלי,≠מאמרו של קפלנסקי ונאום לנין ≠בקה 
. מלבד9קדם≠שלי. בקז יבוא בוודאי מעין פליטון של מ. בן≠סוף מאמר קפ' ≠בק"ו 

Freiheit≠זה שלחתי כבר "אירלנדיה" של קפלנסקי (הוא כותב גרמנית בשביל ה
המאמרים בדרך כלל טובים ומצווה לתרגמם, ואם לא אני10הברלינית ואני מתרגם.

ו"הרעב ברוסיה"11קרוב,≠להם, מי להם). עכשיו אני כותב "אירלנדיה" של מ. רחוק
נדפס מאמר על סוריה, שלי. המשכו עוד יבוא. אני אתרגםPalestine≠ב12של הנ"ל.

מלבד זה רוחשות במוחי מחשבות זה כמה, אשר לו13קדם.≠מ. בן≠אותו ל"קונטרס" 
היה לי רק מעט זמן היו מתגבשות למאמרים מצוינים (חי נפשי!) על הודו ועל ערב.
אני כותב לעיתים די קרובות לדב ולעיתים לא כ"כ קרובות, אך מכתבים
ארוכים נורא, לברל. בקשי את זלמן שיתן לך לקרוא את העתקת מכתבי לוה"פ של
אחה"ע אשר שלחתי למשרד הברית, דו"ח על ישיבה שהיתה לנו פה עם הוועדה

לאומית של הלייבור פרטי.≠הבין
רובצת≠משלוחו, גביית הכספים, קורספונדנציה עם קלעי ≠סוכנות ה"קונטרס" 

עלי, ופה יש בינתיים איזה עניינים של פוע"צ ושל עיסקי ציבור אחרים. ישנן גם
שכר לימוד שלהם, הלוואות וטלאים על גבי15ו"שאלת דובנוב",14"שאלת שיפמן"

טלאים וכו'. כל זה דורש זמן, זמן, זמן וגוזל כוח, כוח, כוח. אינני מתאונן. אני שמח.

פה מקום איתי לענות לך על דבר אחד. לא נכון, ש"אנחנו רחמנים". אני אינני.
אילו16אני שמאי בנוגע לעצמי ובאותה מידה מודד אני לאחרים. כוונתי לשפיגלמן.
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ב"קונטרס" קד (13.1.1922) הובאה במדור "בעולם" הרשימה "אנגליה ורוסיה" בתרגום מ"ש.7
7.10.1921 על נקיטת≠מאמרו של ש' קפלנסקי "חידת המזרח הרחוק" ונאומו של לנין ב8

ברוסיה הסובייטית, שהובאו ב"קונטרס" קה NEP(20.1.1922)המדיניות הכלכלית החדשה 
תורגמו בידי מ"ש.

קדם ("קונטרס" קי, 24.2.1922),≠ה"מעין פליטון" "מפרחי הכרמל", שכתב מ"ש בשם העט מ' בן9
נדרש למאמר בעיתון הערבי "הכרמל", שיצא לאור בחיפה פעמיים בשבוע. מובא בנספח 4 

.(עמ' 256)
"המדינה האירית החופשית", "קונטרס" קיא, 10.3.3.1922
שם עט של מ"ש.≠הרשימה "אירלנדיה" לא אותרה ונראה שלא נדפסה. מ. רחוק קרוב 11
הרשימה לא אותרה ונראה שלא נדפסה.12
המאמר באנגלית לא אותר, ואפשר שלא תורגם או לא נדפס.13
מ"ש תמך ביעקב שיפמן (בן סירה).14
נראה שהכוונה למאיר דובנוב, בוגר מחזור ד'. אביו זאב דובנוב, אחי ההיסטוריון שמעון, עלה15

, עמ' 1979,יומ"אארצה כביל"ויי, עבד עם יעקב שרתוק בירושלים וכמוהו חזר לרוסיה. ר' עליו 
וכן גם עמ' 1958, 1968, 1969, 1976.

21.2.1922 כתב א"ג למ"ש:≠ב16
ובנוגע לשפיגלמן כל כעסך צודק מאוד. אף על פי כן "אל תדון" וכו'. כששפיגלמן ביקש 
ממך את ההלוואה הוא הסתלק מכל העבודה שלו בברלין ועמד לנסוע לארץ, רק שאלת 
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ראית את המכתבים שקיבלתי ממנו לאחר שהודעתיו, כי החלטתי להמציא לו כסף
המכתבים שבהם≠ע"י מילווה והדבר נתאחר קצת, מפני שקשה לעשות יש מאין 

צווח ממש כי הוא יושב על גחלים, כי הוא מוכרח לנסוע [לא"י] תיכף, מפני שאחרת
נגמרה, כי אין לו מה17ישקע בחובות ולא יוכל להחלץ, כי עבודתו אצל שטיבל

לעשות שם, כי וכו' וכו'. את 20 הפונט (אוי לנו, באיזו מידות קטנטנות אנחנו חיים
קפלנסקי 1810ומוציאים את כוחותינו) השגתי משלושה מקורות: וולפנזון נתן 5,

ïְמה נלקחואני 5. שני האחרונים, ובייחוד האחרון, אינם גבירים. קפלנסקי ידע ל
הכסף, והוא יודע כי שפיגלמן איננו בא"י. בי לא עמדה רוח להודות לו, כי אני יודע
שהוא עדיין בברלין. אחרי שעברו שבועות אחדים ולא קיבלתי משפיגלמן מילה אחרי
הודעתו כי את הכסף קיבל ובעוד ימים אחדים יצא לדרך, ובינתיים חדלתי לגמרה

20≠משלוח כסף ל"קונטרס", כי הפרוטות הנכנסות צריכות לכסות תחילה את ה
פונט. מוכרח הייתי לכתוב סוף סוף ל"קונטרס" את אשר עשיתי על דעת עצמי,
והייתי בטוח לגמרה כי מכתבי זה ימצא כבר את שפיגלמן בא"י, עובד ב"קונטרס",

óַצח.ולא ידונו את המנ
את מבינה מה שיצא עכשיו. שפיגלמן יושב בברלין, הכסף אצלו (אם רק ישנו
עוד), ה"קונטרס" בלי איש, אני פה עמוס חובות, כספי ה"קונטרס" מאנגליה אינם
מגיעים אליו בזמן כזה. ובכן, איך יכול אני לרחם? אם זו אינה דמורליזציה, כי אז

ישנה מחיצה מוצקת≠השד יודע איפה ≠מהי? אולי זה חיסרון, אבל במוחי או בלבי 
בין עניינים פרטיים וכלליים. אילו ביקשני שפיגלמן בתור ידיד סתם להלוות לו כסף

היה הכל אחר.≠ואח"כ לא היה נוסע ≠למען יוכל לשוב לארץ לענייניו הפרטיים 
אך אז לא היה לי בשום אופן האומץ להסתבך בהלוואות. הן אילולא התקווה לשלם

לא הייתי מסתבך בעניין כלל. ועתה אימרי, או≠את הכסף מהכנסות ה"קונטרס" 
הוא חייב היה להודיעני כי≠יאמר אליהו, מה לי לעשות. איני יכול לכתוב לו 

נתעכב, ולא עשה זאת; הידיעה הראשונה שקיבלתי עליו היתה מפיך. וגם איני יכול
”.rmezzointeלכתוב לארץ. רק לדב כתבתי. זוהי ”
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הכסף עיכבה בעדו. מרי [רעייתו] נסעה אז לרוסיה. מפולניה קיבל שפיגלמן מכתב שעורר 
בו דאגה לגורלה והוא החליט לדחות את הנסיעה ולנסות לחפש איזה מוצא בשבילה. כמובן 
שאין זאת הצדקה לגבי כסף ציבורי, ואת הדבר הזה צריך יהיה מייד לתקן. בכ"ז, משה, דע

גם לסלוח דברים כאלה.
1917 ועקרה אח"כ לברלין.≠1946). נוסדה במוסקבה ב≠הוצאת הספרים של א' יוסף שטיבל (171885
בפתק חפוז, שנכתב בבית הדואר, כתב מ"ש לא"ג:18

היום פגשתי את וולפי. כיוון שנפגשנו נתן לי 5 לי"ש. כמה רציתי לזרקם. האיש המתפאר
בדייקנותו לא ענה לי במשך ג' שבועות, ואילולא נפגשנו לא היה עונה. אך עניין שפיגל
הכריע, ולקחתי את הכסף. אמרתי לו שזוהי הלוואה, כתוב לו מכתב תכוף ודרוש כסף לא

בתור הלוואה.
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שאני חושב על≠כך נדמה לי ≠זה שנים אחדות 19מכתבך הלם, אך לא הפתיע.
זה, ולצפורה אמרתי זאת לא פעם. אך לעולם לא חשבתי כי הדבר יבוא מצידה [של
עדה] כקורבן. איני יכול להגיד דבר, ואולי אין לי מה להגיד. נדמה לי תמיד שאינני
די בוגר בעניינים אלה, ובטיסה של אופטימיזם ילדותי עובר אני על תהומות
הטרגיזם, אשר בלי משים פערו פיהן בקרבנו. ואני משנן לעצמי תמיד, כי אין דבר,

וכי הכל יהיה טוב. ואולי באמת הכל יהיה טוב. 
אבל רק דבר אחד. לדעת צריך אני הכל. אולי אני טועה, אבל נדמה לי כי כיחדת

מה ממני ואני רוצה לדעת.≠דבר
אינני יכול לכתוב לעדה לחוד. ואני מצטער מאוד שכתבתי את הדברים

האחרונים על אותו הגיליון ומשום זה לא תוכלי לשלוח לה את מכתבי.
אני מוכרח20רבצ'קה, אני רוצה לבקש אותך לא לתלות תקוות בשיבתו של דב.

להודות, כי אין אני מאמין בזה לגמרה. לך אולי הדברים נהירים יותר, אך עכ"פ אל
תהיה אמונה זו למשענתך היחידה.

רבצ'קה, אני חושב שמצבנו בכלל הוא נורא. עוד שנה אולי נטליא טלאים, אך
א"א≠סוף סוף תתחולל קטסטרופה פוליטית, אשר תשחק אותנו. מה יהיה אחריה 

לנחש מעתה. אך הכל יהיה אחרת, והרבה הרבה יותר רע מהרברט סמואל. מובן
והלוואי שאתבדה.≠שנחיה גם אז 

רבצ'קה, אני רוצה פתאום לומר לך מילים אחדות בנוגע ליחסי עם צפורה. היא
איני≠בשבילי העתיד ואיננה ההווה, בעובדה איננה. היש עתיד שאינו המשך ההווה 

יודע ואיני רוצה לחשוב. אני מאמין בכוחי, בגמישותי, ברכּותי, כן, ברכּותי, למרות
ומתי זה יהיה איני≠האנוכיות האכזרית והקפריזים שלי. אני מאמין, כי לכשניפגש 
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≠ד"ה≠27.1.1922 על "מרובע" היחסים א"ג≠מדובר במכתב נוקב וחושפני שכתבה רבקה לאחיה ב19
עדה. מאז ימי נעוריהם במחזור הראשון של ג"ה, היתה רבקה מושא אהבתם של א"ג ושל≠רבקה

ד"ה, וכך נוצרה שלישיה שבתוכה שררה חברות עמוקה, אך ככל שהתברר לרבקה שאהבתה
נתונה לדב, כן גברה בלבה תחושת מחוייבות מוסרית כלפי אליהו, וכן גברו מאמציה שלא
לפגוע ברגשותיו. מצב בלתי פתור זה, שראשיתו בלכת א"ג וד"ה יחדיו לעבודה בדגניה בשנות

1, נמשך כשדב ערק מהצבא העותמאני והשניים פעלו יחד להשגת נשק ואח"כ, אחרי≠מל"ע
כיבוש דרום א"י בידי הבריטים, כששניהם עמדו בראש תנועת ההתנדבות לגדוד העברי והיו
מראשוני המתגייסים לשורותיו. אין ספק שצאתה של רבקה לאירופה ללימודי מוסיקה נבע גם
מרצונה לשבור "משולש" זה. שנה תמימה חיכתה רבקה בוינה לבואו של דב, ובנובמבר 1921

מה≠נישאו. בארץ נותרו עדה ואליהו. שניהם עבדו בכנרת. בשלהי 1921 באה עדה לוינה וזמן
אחריה הגיע לשם גם אליהו, אך את הקשר שנקשר ביניהם בארץ נעתרה עדה לממש רק כשחשה
בוודאות כי אינה תחליף לאהבתו הראשונה, אלא היא תופסת את מקומה לידו בזכות עצמה

, עמ' 482).יל"א(ר' 
זמן קצר שהה דב בוינה עם רבקה. תביעה נמרצת מאת המשרד לעבודות ציבוריות החזירה אותו20

ארצה. מ"ש חשש שדב לא יעצור כוח לנתק את קשריו עם אותו משרד, אולם למרות המצב
הקשה בארץ יצא שוב לוינה במחצית השנייה של יוני 1922.
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אחת, בהנפת שרביט הקסם של מבט העיניים הראשון.≠יהיה הכל טוב בבת≠יודע 
בינתיים יצא כך, שבשנה שעברה כמעט שלא כתבתי לה וגרמתי לה יסורים נוראים
שאין להם כפרה. השנה התחלתי לכתוב ואני כותב וכותב וממנה אין תשובה. אך אני
בעצמי ביקשתי במכתבי הראשון אחרי הדומיה, כי לא תענה לי מייד, כי אם תחכה
חודשים אחדים. זה מוכרח להיות כך. מה יהיה אתנו במשך, נאמר, שלוש שנים

איני יודע. למרות זה שאני צעיר בגופי מאליהו וקל ברוחי מדב (כך אני≠הקרובות 
חושב), אומר לך פשוט כי היא נחוצה לי כאוויר לנשימה, בכל המובנים. את הדברים

[רוסית: במלמול]. לחשובíַםïֶּפטלהאלה אינני יכול לומר לה, ואם אני אומר, אז רק 
על זה באופן מעשי איני מעיז, כי לונדון בשבילה זוהי כליה (דווקא את הצד הכספי

הוא או≠הפוליטיקה, במובנה הנעלה ≠קל לסדר). מעיין המים החיים שמצאתי פה 
מוות או לכה"פ דבר תפל לגמרה לה. זהו.≠סם

אני חושב שזה הכל.

משה

כן, את מחלקתי פתחו מחדש השבוע. חסרתי 5 שבועות. החור מוכרח יהיה
להתמלא משני הצדדים.
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15.2.1922

1אתה רואה שהימים עוברים וראשית מכתבי אליך עודנה בידי.

נעשו שינויים וויתורים2העניין של פיני יגע, אך בכ"ז מתקדם לאט לאט.
יסודיים. ההסת' [הצ'] והיק"א הסכימו סוף סוף לוועד הלאומי. אך היק"א ממאנת
להירתם בעגלה אחת רק עם ההסת' הצ' ודורשת את הכנסת ה"אקונומיק בֹורד"
והקבוצה הברנדיסית (שכחתי מה שמם הרישמי עתה). פיני התנגד, אך הוכרח לוותר,
כי התנאי היה מוחלט. ובכן הוא מסכים לברנדיסאים אך מתנגד ל"אקונומיק בֹורד",
משום שהאחרונים מסוכנים בעיניו באופן פוליטי ([יהודים] אנגלים, יאסרו את ידינו
אם נרצה להשתמש פעם בכוח המפעל למטרות "מהפכניות", ולא מן הנמנע כי
ימסרונו לממשלה). ההסת', להיפך, נוטה להסכים לבֹורד מפני שהוא "לויאלי"
להסת' ומתנגדת בכל תוקף לאמריקנים. פיני מאשימם בטמטום, בקוצר ראות,

[רוסית: תעלולים] שלויחֹוְדקי≠באמביציות פרטיות (חיים [ויצמן]). הסכסוכים וה
דוחים את הקץ. מצב≠ïֵאה, והעיקר פיני מכבידים את העניין, עושים את המו"מ לל

רוחו של פיני אינו טוב. לטובה ייזכר פה וולפנזון, העובד במסירות ובנאמנות
לעניין. יש אומרים כי לולא הוא, היה ג'ימי בועט כבר. נמאס לו. העיקר שפיני נוהג
קונספירציות על קונספירציות ולאיש אינו מגלה את מאווייו הכמוסים, את מטרתו
העליונה. והם מרגישים (גם ג'ימי, גם [גאורג] הלפרין וכו') ומתחילים עויינים אותו

מרקחה.≠בעד זה. בקיצור 
אני מוכרח לסיים סוף סוף, להפסיק את החוט ולשלוח לך את הכתוב.

קצת על המצב הפוליטי.
רע הוא בעיני. מצב רוחו של חיים פוסח על שתי קצוות כל הזמן, ובימים

המשלחת עודנה פה. ממשיכים את התעמולה,3האחרונים נשתנה בהחלט לרעה.
≠בכישרון. העובדות, המצב בארץ, ההיגיון הפשוט ≠ñַר בגלוי עובדים בדי מרץ ואומ
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מכתב זה הוא המשך ישיר למכתב 140, שהובא בנפרד בהתאם לתאריך כתיבתו.1
פ"ר נתקל בקשיים במאמציו להשיג הסכמה בין הגופים השונים שאמורים היו להשתתף כספית2

182).≠, עמ' 108שאלתיאלבהקמת חברת החשמל (ר' 
מצב רוחו של ח"ו השתקף למשל, במכתב אישי חושפני לידידו, יצחק ניידיץ', שם כתב3

בעברית "כשל כוח הסבל", והוסיף שהוא שוקל התפטרות, שכן עבודתו נעשתה בלתי נסבלת
≠בייחוד ב"טיימס" וביתר עיתוני נורתקליף ≠בשל התקפות על הציונות בפרלמנט ובעיתונות 

11, מכתב 33).אגרות ח"וובשל חיכוכיו המרים עם פ"ר (
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4הכל לצידם. נגדם רק הצהרת בלפור, אשר כמה מאחיותיה עברו ובטלו מן העולם.

הם [אנשי המשלחת הערבית] עוברים עתה בלונדון מקלוב לקלוב, מדברים ועושים
רושם. אנו מתווכחים איתם, לפעמים בהצלחה ולפעמים לא. בשבוע שעבר היה ויכוח
בקלוב לא חשוב ביותר, ונתקבלה החלטה נגד הצהרת בלפור (13 נגד 6). אין זה
חשוב כל כך, אך זוהי חרפה, על כל פנים, ויש ללמוד מזה. התנאים היו אומנם

åְַרד (הוא חבר אותו הקלוב והוא סידר את כללרעתנו. מצידנו דיבר גולם אחד, ג
העניין, רצה לעשות לעמו ולארצו והמיט אסון על עצמו ועלינו) ומפלתנו באה לרגלי
חולשתו. כל כך ברור עכשיו, כי לולא [הערבים] הנוצרים בא"י לא היו מאות אלפי

העיתונות [הערבית] בארץ5המוסלמים יכולים לפעול דבר, לא בארץ ולא באירופה.
באו6שאן וכו')≠כולה נוצרית, המכות שקיבלנו בזמן האחרון (עניין הג'יפטליק בית

ñַאל, נוצרי.åַ'מ[שיבלי] ג≠לנו מידי נוצרים. המשלחת עומדת כולה על איש אחד 
ארבעת≠היחיד שבא בחשבון מבלעדיו הוא [איברהים] שמאס, נוצרי. יתרם 

במשרד7הזקנים גונחים מן הקור וממאכל הפיגול והצעירים זונים.≠המוׂשלמים 
המושבות אין מאירים להם פנים ביותר. הם אומרים, כי מסובבים אותם שם בכחש,

לכה"פ כך אמרו ידידינו אשר≠ïֵק ומשול. שם בטוחים ëַלאותם ואת היהודים כאחד. ח
כי בקרוב יסעו. אך הם מתכוננים כנראה להישאר פה עד לבחירות החדשות.≠שם 

תוכן הקונסטיטוציה נתפרסם ובוודאי קראת. הם אינם מרוצים, כי הכל שם
באמת אחיזת עיניים, ואין הבדל ניכר בין "הפרלמנט" העתיד [המועצה המחוקקת]

129 חברים ייבחרו.≠רק זה שry CouncilAdviso8≠וה

10בארץ מתמרמרים על ההחלטה לשלוח לא"י משטרה אנגלית.
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חוסיין≠1 כגון תכתובת מקמהון≠נראה שהכוונה להבטחות בריטיות לערבים במהלך מל"ע4
(אוקטובר 1915) ו"אגרת הוגארת" לשריף חוסיין (ינואר 1918).

, עמ' 54).לכסיקון פוליטי71,000 ערבים נוצרים (≠1922 היו בא"י 590,000 ערבים מוסלמים ו≠ב5
ר' מכתב 141 הע' 6.5
חוסייני, חאג' תופיק חמאד, מונעים ביי≠9 חברי המשלחת היו המוסלמים: מוסא כאזם אל7

האדי. הנוצרים היו: שיבלי≠חוסייני, רוחי ביי עבד אל≠תמימי, ג'מאל אל≠מאדי, אמין אל≠אל
ג'מאל, אברהים שמאס, פואד ביי חמאד. המזרחן יהושע פורת העריך את המשלחת הערבית כלהלן:
העמדה הקיצונית בתוך המשלחת ניצחה. החברים המוסלמים ייצגו את הגורם המכריע
באוכלוסייה, ואילו הנוצרים ייצגו מיעוט קטן בלבד. בין החברים המוסלמים נמצא נשיא

חוסייני] וממלא מקומו תופיק חמאד. שיבלי אל ג'מאל, החבר≠המשלחת [מוסא כאזם אל
הנוצרי צורף למשלחת כמזכיר בלבד, בעיקר מחמת שליטתו הטובה באנגלית. גורם שני

] גורם נוסף≠≠≠שגרם לניצחון העמדה הקיצונית היה הלחץ שהופעל על המשלחת מהארץ. [
, עמ' 118).פורתהיה עצת ועדת התומכים האנגלים לנקוט בעמדות קיצוניות (

התוכנית החילופית למועצה המחוקקת היתה הקמת מועצה מייעצת, שכל חבריה ימונו. גם8
, עמ' 229).עופרתוכנית זו נשללה בידי הערבים ובטלה (

תוכנית המועצה המחוקקת קבעה, כי מבין 15 חברי המועצה המחוקקת (בת 25 החברים) שאינם 9
12 ייבחרו.≠פקידי הממשל המנדטורי, ימונו אחד בידי לשכת המסחר ושניים בידי הנציב. שאר ה

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤† µ≤±≠∏¥±†Ø†∞∞±≠±  28/7/05  10:29  Page 93



לראשית עבודתו של פיני תהיה ודאי קבלת פנים סוערת מאוד [בלונדון],
והעובדה, כי המכונות קנויות בגרמניה תשמש תואנה טובה מאוד להקים רעש

ולפרוט על הנימים פה.
נורתקליף חרץ את דיננו לחובה ולגנאי. בוודאי קראת. זוהי מכה≠אחרון אחרון 

אני חושב שאם יפול הקבינט של לויד11ניצחת לנו, הרת תוצאות חמורות מאוד.
עכ"פ תהום נפערת לפני. אני נרגז מאוד כל הימים האלה,12כי אז אבדנו.≠ג'ורג' 

אפשר שאני מגזים ורק לשווא שופך לפניך את מררתי. מי יתן.13"הולך קודרנית".
נדמה לי שלא.

המכתב כשהוא14, שבו מכתב שלי.Nationאת נניח את זה. אני שולח לך
לעצמו אינו חשוב, אך עצם היָדפסו יש בו משהו לעתיד, מעין דריסת רגל. הוא

בזכות[ritsmeitsonנשלח בלי כל המלצה, והדפיסוהו, כמו שאומרים, 
גם מכתב למערכת לא קל. כמו כן שולח אני לך חוברתNation≠להכניס בעצמו].

עם מאמר שלי על סוריה. המשכו יבוא. איני יודע אם כדאי לתרגמוPalestineשל 
בשביל ה"קונטרס". אני כותב ואכתוב עוד.

ברייסלפורד [בתרגום]≠את ה"קונטרס" אני עובד באמונה. השמת לב? בקד 
מאמרו של קפלנסקי ונאום לנין, 7 עמודים, רבע ה"קונטרס".—שלי. בקה 

סוף מאמרו של קפלנסקי. מלבד אלה כבר שלחתי מאמר שלי על ה"כרמל"—בקו 
(מ. ב"ק) ו"אירלנדיה" של קפלנסקי. איתי בכתובים עוד דברים. זה גוזל הרבה זמן.
שפיגלמן הכזיב. את הכסף קיבל ויישאר בברלין. רבקה כותבת לי, כי עניינים

המרי!) וכי צריך לרחם. אני בפירוש ממאן לרחם. אילו ידעת≠פרטיים, מרי וכו', (בת
באיזה קושי השגתי את הכסף, ועשיתי את הדבר על דעת עצמי, ומנעתי את
ה"קונטרס" מכל הכנסה מאנגליה לכמה חודשים, ונשארתי חייב לעצמי (ובזמן

וכל הזמן מקבל אני≠ëַי, רק בשבוע הבא יוטבו שוב) האחרון נצטמצמו מאוד רווח
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762 מתנדבים מתוך גדוד ג'נדרמים בריטיים, ששירתו באירלנד בימי מלחמת האזרחים שם,10
] ופחדם ואימתם≠≠≠גויסו בראשית 1922 ונשלחו לא"י. "אלה היו חיילים מקצועיים עזי נפש [

1, עמ' 204).≠בסת"הנפלו במהרה על מחרחרי הריב הערבים" (
8.2.1922 ב"טיימס", אז בבעלותו, כי "הבאת יהודים≠לאחר ביקורו בא"י כתב נורתקליף ב11

ביקים ואחרים, בעת האחרונה [לא"י] שימשה סיבה חלקית לחיכוכיםבולשרצויים, ≠בלתי
המצערים עם הערבים", וטענות דומות הועלו בעיתוניו "דיילי מייל" (9.2.1922) ו"דיילי

15.2.1922 מתח נורתקליף ביקורת ב"טיימס" על "שחצנותם≠טלגרף" (10.2.1922). ב
ורברבנותם של החלוצים בא"י".

1917 העניקה את הצהרת≠, שב, עמ' 217)יל"אר' עליו ממשלת הקואליציה של לויד ג'ורג' (12
בלפור, התערערה בשל התנגדות היוניוניסטים/שמרנים להסכם שנחתם בדצמ' 1921 עם נציגי

). מעמד דומיניון לאירלנד (להוציא צפון האי), ומכאן החשש לעתיד ההצהרההאירים על הענקת 
ג 14.מלאכילפי 13
ר' נספח 14.3
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מכתבים ממנו, כי "יושב הוא על גחלים בברלין" (לשונו ממש) וכי מוכרח הוא לנסוע
éֵאה≠תיכף, ו"אנא החישה את צעדיך, אני טובע פה" וכו' וכו'. ואחרי ככלות הכל 

וחסל.≠לך! מה לי לעשות? הוא גם לא הודיעני כי נשאר. נדם 
[רוסית: בגמיעה אחת]. אנא שלח גם להלן.ìֶםêַìּפֹויזאת כל מה שאתה כותב קורא אני 

אני שולח בזה העתקות:
1) מכתבי לאחה"ע על הישיבה בל. פ.; 2) מכתבו של דב; 3) מכתבו של
בלומנפלד לקפלנסקי. הוא נתן לי לקרוא והעתקתי לך בלי ידיעתו. שמור; 4) קטע

ממכתבו של דב, אשר לא העתקתי בהעתקה הכללית:
בירושלים. רבש"ע! איזהמילים אחדות על מצב אחה"ע. היתה מועצת א"ה

עלבון. באתי ביום השני לישיבה, נפגשתי בטבנקין. דבריו הראשונים היו: חטא
חטאת שאיחרת לבוא, צריך היית לבוא מהתחלה ולראות בשפיכות הדמים ממש

30 סניפים נענו כמדומני 9 או 13. בחיפה למשל≠שסבל כל אחד מאיתנו. מ
השתתפו בבחירות הצירים 3 אנשים והטילו על אחד מהשלושה לנסוע וגם הוא

äֵן. ואשר לתוכן, הנה נתפלגו כל כך הדעות. אני עובר לפי הסעיפים:ñֵאמ
א. תוכניתנו היישובית. ב"ג, טבנקין, הציעו את דרך ההתיישבות הקומוניסטית,

צבי, רחל≠כדרך הגדוד, כיחידה שחברי א"ה צריכים לתמוך וללכת בה. בן
צבי] ואחרים פיקפקו בצורך החובה שא"ה יכולה להטיל על חבריה≠בן≠[ינאית

לבחור דווקא בשיטה זו, [וטענו] שלמפלגה פוליטית כא"ה יכולים להיות שייכים
חברים נלהבים לה, אשר הם באותו זמן חברי מושב עובדים. אחרים התנגדו

בכלל לייתרון של דרך זו על דרך המושב או דרך הקבוצה.
ב. היחס להסת' הכללית. ב"צ ורחל עמדו על זה שא"ה בצורתה הקודמת בטלה מן
העולם. תפקידה מילאה: היא יצרה את ההסת' הכללית. מעתה והלאה היא מפלגה
סוציאליסטית בארץ בתוך הסת' זו. הם הציעו להחליף את השם "התאחדות"

ציון".≠ב"פועלי≠העבודה" ≠ב"מפלגה", "אחדות
אבל בכלל לא הרגישה בעצמה המועצה זכות לפתור שאלות יסודיות ולא חשבה

כוח וכדי ביזיון וקצף.≠את עצמה לחוקית ביותר, כי רק כשליש הסניפים שלחו באי

עד כאן.

רלה, עברתי על כל החבילה והנה רע ומר, הכל מצטרף לקדרות אחת. ואניב
נקֹוט בפני על אשר ממרר אני לך את רגעיך שאינם מתוקים גם בלאו הכי. אך היש

ברירה?

משה
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16.2.1922דביק,

1אתמול או שלשום שלחתי לך מכתב.

כמדומני שלא הדגשתי שם, כי מצבנו בכלל אינו טוב, ואולי גם רע. כי
לאופטימיותו של חיים אין ערך, מצב רוחו מתחלף בכל יום ועתה הוא רע, כי דברי

נורתקליף ומאמריו ב"טיימס" הם מכה ניצחת לנו.
אשרraldHeDailyאני שולח בזאת את מכתבה של רבקה. כמו כן את הקטע מן 

שכחתי להכניס במעטפה ההיא.

שלך,

משה

. זה גורלנו בזה.D.H≠זאת כתבתי בביה"ס. באתי הביתה ומצאתי שהשמידו את ה
הבית.
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המכתב לא אותר.1
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➀���❹���❸❽➄➈�❝➀�≠	❽	�1

לונדון, ינואר עד 18.2.1922אמא יקרה שלי, 

ואני מרגיש צורך להודות לך עליו מייד.2קיבלתי ברגע זה את מכתבך הארוך
הרגשתי—קראתיו בהתרגשות עד דמעות. וכשסיימתי הוצפתי כאב על שהוא נגמר 

עבר חג. אמא, לא ניחשת. קראתיו לא בנסיעה, אלא בבית. היום לא≠כאילו חלף
נשמע מוזר,—יצאתי החוצה כלל. הימים האחרונים הם ימי "חופשת המולד" 

וצריך לחסל הרבה דברים, כי ימי ההרצאות בפתח ואוי ואבוי לי. ישבתי—נכון? 
וכתבתי דברים שונים כל היום. לקראת הערב עשיתי אמבט. היום יום ה', ובעלת
הבית לא שכחה זאת הפעם והכינה אמבט. אצלנו מסיקים אמבט בימי ה', אבל בבית
הזה שורר מין שיתוק אובלומובי, ואז היא נשכחת. זעט איך האב גאר פארגעסן אז
היינט איז דאנרסטאג! [יידיש: "ראו, שכחתי לגמרי שהיום יום חמישי!"] כך אפוא
היום היא לא שכחה והאמבט היה משובח. כל זה במאמר מוסגר, אבל אני מנצל את

ההזדמנות לשתף אותך בפרט נוסף של הווי היומיום שלי.
בלונדון, אם אפשר לומר כך, האויר מזוהם במלוא מובן המילה. שורפים כאן כל
כך הרבה פחם עד שהפיח והעשן מתערבבים באויר ושוקעים ומתרבדים בשכבה עבה.
בימי ערפל האבק והפיח מסמיכים, הערפל לא מאפשר להם להתפזר, והתוצאה היא
גועל נפש מאין כמוהו. בנסיבות שכאלה האמבט לובש חשיבות עצומה, וכשבעלת

הבית שוכחת לחמם מים המצב גרוע מאוד. אבל די בזה.
—ובכן, אחרי האמבט ושיעור לתלמיד, נשמעת פתאום דפיקת הדוור בדלת 
—הדפיקה המיוחדת, הנשמעת בכל רחבי אנגליה עוד מן הימים שלפני דיקנס 

וכרגיל, כל הדואר בשבילי: שלושה עיתונים ערביים (מקהיר, מדמשק ומביירות),
ושני מכתבים, ומה גם רשומים. אגב, אתם אינכם מביילים את מכתביכם בתבונה.
מדוע אתם מחלקים אותם לשתי מעטפות ושולחים אותם בדואר רשום? כשראיתי

והנה אלוהים—ששני המכתבים ממך, נעצרה נשימתי. לפני ימים ספורים כתבתי לך 
גמל לי על כך.

מכתב כזה יכול להיכתב רק במשפחתנו, וגם במשפחה שלנו רק את מסוגלת

❛
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המכתב נכתב ברוסית.1
17.1.922 (מכתב 131),≠מדובר במכתב שלא אותר, הנזכר במכתבו של מ"ש לאליהו ולרבקה מ2

שם הוא אומר: "קיבלתי מכתב ענקי (32 עמ') מאמא, גדוש!" המכתב הנוכחי החל להיכתב
בסמוך לקבלת מכתב פניה ומכאן הפתיחה "קיבלתי ברגע זה".

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤† µ≤±≠∏¥±†Ø†∞∞±≠±  28/7/05  10:29  Page 97



לכתוב כך. פרשת סימצ'קה היא ממש טרגדיה. גרוני נשנק מרוב התרגשות כשקראתי
חלק זה של המכתב. מה עלינו לעשות? בושתי שאני, בחור בן עשרים ושבע, לא

מסוגל לעשות משהו.
את כותבת לי בפירוט רב על ענייניכם הכספיים. איני כותב לך אף פעם על
שלי. בקיצור: אני משתכר 12 לי"ש בחודש בהסתדרות ציונית, 7 לי"ש בחודש
בקורסי ערב של עיריית לונדון, שם אני מלמד עברית, ובערך 6 לי"ש בחודש
בשיעורים פרטיים לעברית ולערבית. בסך הכל 25 לי"ש, אבל מתוך 12 הלי"ש אני
תורם אחת לקרן היסוד, ומתוך 7 הלי"ש נשארות, בדרך כלל, 6 או 6.5 או אפילו
פחות, שכן בעד שיעורים שלא ניתנו אין משלמים, ומועדי ישראל (שמקפידים
לשמור עליהם מפני שהמכון נמצא ברובע היהודי) חלים לא אחת בדיוק בערבים

שלי, ועל החופשות (חגי המולד, פסחא וכו') אין משלמים כלל.
התלמידים הפרטיים לפעמים נוסעים. הנה, למשל, אשתו של קפלנסקי, תלמידה
שלי, נסעה לכמה שבועות לגרמניה וכל שבוע אני מפסיד 10 שילינג. היה לי תלמיד

עכשיו הוא—לערבית, [שלמה] גינצברג, בנו של אחד העם, שהצליח יפה מאוד 
בארץ. שיעור חדש במקומו עוד לא הופיע (אתו היו לי שמונה שיעורים פרטיים
בחודש). אבל, ככלות הכל, נשאר לי דיי. ההוצאות: 2.5 לי"ש בשבוע אני משלם

14 שילינג—עבור הדירה, ארוחות הבוקר והערב. צהריים ותה עולים בערך 12
שילינג בשבוע. על—15 שילינג בשבוע. [כביסת] לבנים —10—בשבוע. הנסיעות 

אלה יש להוסיף את העיתונים, הספרים, לפעמים קונצרט או תיאטרון, הוצאות
כובע, חולצה, צווארונים ולפעמים—חברתיות, דואר, תיקונים (נורא יקר!), קניות 

וגם שכר לימוד. את שנת הלימודים התחלתי בדפיציט. לסשה—גם חליפה חדשה 
יש שיר שבו הוא אומר: "הפרוטות העלובות—יש משורר יהודי כזה —3צ'ֹורני

משקשקות על החשבונייה / חור גדול בכיס עשו בולי ההסקה והמטרייה / והחולצה
הוורודה לרעיה / העלתה על קרחת הבעל אגלי זיעה" ("מצב שכזה").

אבל—השיער נעשה סמיך ונוקשה יותר ויותר —חולצה ורודה וקרחת אין לי 
15 לי"ש.≠"החליפה החדשה והנסיעה לקרלסבד", "עשו חור" של כ

כדי לשלם את שכר הלימוד לשליש הראשון (8.5 לי"ש שלוש פעמים בשנה),
הייתי צריך ללוות כסף. כרגע מצבי הוא כזה, שלא רק פרעתי את החוב של 10 לי"ש,
אלא גם חסכתי כסף לשליש הבא (נפתח בשבוע הבא). מזומנים אין לי כמעט אף
פעם חוץ מכסף קטן. היה לי חודש אחד קשה מאוד, חייתי, כמו שאומרים הגרמנים,

"MunddeninHandrdeous[מן היד אל הפה]. אירע לי, שלוויתי בבוקר "
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1932), משורר נודע מתקופת "דור הכסף"≠שם עט של מיכאל גליקסברג (1880≠סשה צ'ורני 3
20; עמיתם של אחמטובה, בלוק, צווטייבה). הירבה≠30 של המאה ה≠19 עד שנות ה≠(סוף המאה ה

1920 היגר לברלין ומשם לפריס.≠לכתוב שירים סרקסטיים, שבהם גינה סגידה לחמרנות. ב
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שילינג מבעלת הבית, כדי שיהיה במה לנסוע העירה. החוב לבעלי הבית עלה פעם
12 לי"ש. אגב, בעלי הבית שלי ג'נטלמנים גדולים בתחום זה. אינם קטנוניים.≠ל

בנם [ג'ורג' ברדלו] עובד כמזכיר האנגלי של רוטנברג. לפני ימים אחדים נסע
—לברלין (רוטנברג שם), ומשם ייסע לארץ. אם בעת שיהיה ביפו יבוא לבקר 

קבלי אותו יפה. הוא בחור נחמד מאוד. מבחינה כספית אני כבר—ביקשתי ממנו 
הסתדרתי.

אמא, את בוודאי מתארת לעצמך ששימחת אותי בכל מה שכתבת על הילדים.
מעציב אותי מאוד רק שהם כנראה קוראים מעט, או לא קוראים כלל. יהודה הבטיח
לי להתחיל לקרוא ברוסית. האם לפחות גאולה קוראת את התרגומים החדשים?
בקרלסבד קניתי לה ספרי ילדים של שטיבל, אבל אחד מהם לקח ממני יבנאלי ולא
החזיר. ביקשתי מרבקה לקחת ממנו את הספר בוינה ולשלוח. האם היא קיבלה? קניתי

מאת [אוסקר]דיוקנו של דוריאן גריימאת [קנוט] המסון ואת ויקטוריהלה את 
וויילד. ברנר, נדמה לי, אהב מאוד את הראשון ושנא את השני, או, ביתר דיוק, אהב
את הסיפורים ולא את הסופרים עצמם. קניתי את שניהם בשביל הניגוד. אני, ככל
שאני עסוק, נוטל לפעמים פתאום ספר עברי וקורא בהינף אחד. לפעמים אני מרגיש

צורך לשקוע בסגנון עברי יפה.
באחרונה "התחברתי" אתו. אבל הוא אדם שעבר4אצלכם נמצא עכשיו אחד העם.

öָסוח עליו. יהודה [שלוש המילים האחרונותזמנו אף על פי שחכם כשד ויודע המון. פ
נכתבו בעברית].

זה שגאולה תופרת, ממש מצוין. היום, לפני האמבטיה, תיקנתי את המכנס
התחתון ויצא איום ונורא.

זאת אל תקראי באוזני איש

אמא, מכתבי יצא מבולבל. סילחי לי. עוד רציתי להגיד לך, שמפתיע אותי
ואפילו מצער, שאינך כותבת מילה על דב. אני שולח את המכתב לבנות לוינה,
וחושב שזה יכאיב לרבקה, אבל איני יכול שלא לשלוח להן אותו. אני יודע, אמא,

סתם לא נזכרת בו. אבל עצם העובדה שיכולת לכתוב מכתב—שזה יצא באופן טבעי 
כל כך ארוך ומפורט בלי להיזכר בו, ציערה אותי מאוד, ועל אחת כמה וכמה את
רבקה. את צריכה להשתדל לאהוב אותו. הוא ראוי לכך. הוא לא אדם פשוט. בדורנו
הוא במובנים רבים יייחודי. הוא אפילו מורכב ועמוק מדי. הצרה שלו רק בכך, שכל
זה נחבא מאחורי "חיוך הקסם" שלו. הרי הוא סבל המון בכל השנים האלה, בכל
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, מכתב טו הע' 4.יל"אאשר גינצבורג. ר' עליו≠אחד העם 4
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נורמליות. אנא, כיתבי לי עליו, איך≠היחסים המסובכים שמלאו כה הרבה כאב ואי
נפגשת אתו, האם הוא מבקר לפחות לרגעים? כיתבי איזה יחסים נוצרו בינך לבין

אמו המטרונית. עליה לא אבוא להגן בפניך, אבל בכל זאת היא אמו.
זה שלא כתבתי לך אחרי החופה של רבקה, בוודאי חטא חמור שכל הזמן מעיק

לא הייתי מסוגל5כמשא כבד על מצפוני. אבל לא יכולתי. אחרי מהלומת קרלסבד
זמן רב לחזור לעצמי, ומציק לי לומר זאת, אבל על דעתי אני ממשיך לעמוד עד

זה מה שהיה—עכשיו. לא חוסר אפשרות טכנית, כפי שהתברר אחר כך, אלא היחס 
חשוב לי. אבל זה חלף עבר, ויהיה אלוהים עימם.

קראתי את מכתבך בשלישית. פעם אחת את מזכירה בו את דב בקשר להיותו
מרוצה מהחלטתי לחזור ללימודים. זה מעט.

באלוהים, אמא, כמה את זקוקה לי עכשיו. אין בכוחי להביע את כאבי על
בדידותך בתקופה קשה כל כך. אבל מה לעשות? אני ממסלולי לא אחרוג, אלא אלך

הלאה בראש מורכן.
אמא, המכתב הזה מונח אצלי כל כך הרבה זמן וכל זה מפני שבאותו זמן התחלתי

ורציתי לשלוח אותם יחד. אבל בינתיים התקשרו עבים6מכתב ארוך לדוד אברהם,
כבדים מכל עבר שדחו את הדבר, ואני נאלץ לשלוח את המכתב הזה עכשיו. בקשי

שבועיים.≠ממנו לסלוח לי ונשקי את כולם בשמי. אסיים את מכתבי אליו בעוד שבוע

להתראות, אמא. נושק לך בחוזקה,

משה
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הכוונה לאכזבתו העמוקה של מ"ש מאי שיתופו בהחלטתם של רבקה ודוב לדחות את נישואיהם5
מכתב 99.יל"אבשנה שעברה. ר' 

המכתב לא אותר.6
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לונדון, 20.2.1922אליהו,

היה בדעתי1נכשלתי בשגגה. כשהתחלתי כותב לך את המכתב על פיני וכו'
אבל בינתיים נודע לי, כי הכסף [לצורכי2להקדיש סעיף מיוחד לעניין ההמלצות.

רכש] נשלח לוינה זה כבר. הדבר הזה היה בעיני העיקר, כי אתה לא כתבת שכבר
קיבלתם את הכסף, ומהניסיון של משלוח הכסף האחרון ידעתי, כי יכול לקרות
שהכסף יהא מונח בוינה שבועות אחדים מבלי שתדעו עליו. מיהרתי להוסיף כי הכסף
נשלח, ולשלוח את המכתב מייד. מתוך חיפזון שכחתי כנראה לכתוב ע"ד ההמלצות,

שימשה הכוונה עם המעשה בערבוביה ונדמה ≠אך מפני שהתכוננתי לזה תחילה 
היה לי שכתבתי. אילו ידעת כמה, ועל כמה עניינים שונים לגמרה כותב אני עכשיו,

היית מבין.
עתה לעצם העניין. אני רציתי לכתוב לך, כי ללכת אל ח' ולבקש ממנו המלצות
סתם איני יכול. איך מתארים אתם את הדבר לעצמכם? המלצה אחת או אחדות?
≠היהיה כתוב בהמלצה(ות): "בזה אבקש לעזור למר... בקיבוץ כספים וכו'", ואם כן 

מה הם השמות? או שרוצים אתם, כי מקום השם יישאר פנוי ואתם תמלאו?
התשמשנה ההמלצות לארצות קבועות, או לכל מקום שהוא? ואם לארצות

לאילו? אני בטוח, כי בלי שמות ידועים לא יתן ח' את חתימתו עכשיו≠קבועות 
איני יודע אם יתן על שמותינו. אולי≠(ורק לחתימתו יהיה הפעם ערך). ואם שמות 

על שמך אתה, ולא יותר. אבל הן לא אתה בעצמך תיסע לכל מקום. והעברת חתימה
ע"י יפוי כוח עושה רושם רע. זה ידוע מהניסיון. קרוב לוודאי כי ח' יסכים לאופן
זה: כי מפה תשלחנה הוראות למרכזים או לאישים ציונים במקומות שונים לסייע

לכם. אבל אז עלינו לדעת בדיוק איזה מקומות באים בחשבון עכשיו.

❜
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] מחר לאליהו".≠≠≠במכתבו לרבקה (מכתב 141) כתב מ"ש: "על תוצאות השיחה עם חיים [1
2.2.1922 לא אותר, אך סביר שמ"ש בישר בו שח"ו הקציב 1,200 לי"ש לצורכי≠המכתב לא"ג מ

הרכש בוינה.
"לאנשים אשר נשלחו למקומות שונים [לשם איסוף כספים למען הרכש] נחוצים מכתבי המלצה2

שיעוררו אמון אליהם. תענה נא בנוגע לזה מייד, כי כל עבודתנו היא עכשיו במצב של ציפייה
11.2.1922 הוסיף א"ג וכתב למ"ש:≠עמ' 249). בחביוןלתשובות" (א"ג למ"ש, 23.1.1922, 

קיבלתי את מכתבך ואני מתפלא על שאין שם כל דבר בשאלת איסוף הכספים, אשר עליה
] אנו נוכל לעבוד עבודה רצינית רק אם נוכל לאסוף≠≠≠בעיקר ביקשתיך לדבר עם חיים [

] איסוף כספים≠≠≠כספים בכוחותינו, כי לסמוך על המוסדות הכלליים בלבד אין אפשרות [
, עמ' 254).חביוןלמטרה מיוחדת עלול תמיד להצליח יותר מאשר איסוף כללי (
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בקיצור, עליכם להתאסף ולשקול את הדבר. יש כבר בזה ניסיון, וצריך להשתמש
ôַן בוינה או בברלין למשלוח הכספים טעונה החלטה מוקדמתñַעגם שאלת המ3בו.

וברורה, כי אפשר שצריך יהיה להזכיר זאת בהמלצה. אני מצטער מאוד, שגרמתי
לאיחור בדבר חשוב כזה, אך את הנעשה אין להשיב. בטרם אקבל ממך תשובה

לא אתחיל במו"מ עם חיים.≠והוראות ברורות ומדויקות 
על הפולמוס שעורר נורתקליף בוודאי שמעתם. אנו יכולים4פה מרקחה.

להתנחם כמובן, כי ממצביא הריאקציה באנגליה לא צריכים היינו לצפות לחסד, אך
äַל. לע"ע תלויים אנו לא בכוחותהפוליטיקה הריאלית אומרת אחרת ושמה נחמה זו לא

ûַמרים. זוהי עובדה מוצקה, אשר שוםהמתקדמים שבאנגליה, כי אם בעיקר במש
תורות ושאיפות לא יזיזוה ממקומה. במצב כזה הקטגוריה של נורתקליף וההתקפה

מזיקים ומרעים לנו מאוד, חותרים תחת שרידי≠העיתונות שלו עלינו ≠של צבא
עמדותינו באנגליה. עמדות חדשות איננו רוכשים ובחרדה מחכה אני לגזר הדין אשר
יחרוץ עלינו ר' מקדונלד. אוי, אליהו, עניינינו יגעים. קיבלתי בימים אלה את
ה"פנקס" השני. הוא כיוון את השעה בבואו והזכיר כי יש לנו כבר דברים או

דברים, אשר לא ייספו בשום סערה.≠התחלות
רבקה, אני שולח את הכל לך, כי איני בטוח אם אליהו בוינה. אצלי אין חדשות.

שלום,

משה
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על פרשת איסוף הכספים לרכש אחרי פרעות מאי 1921, בהשתתפותו הפעילה של מ"ש, 3
53.≠א, מכתבים 36יל"ר' 

ציוניים בעיתונות; פעילות ההסברה של המשלחת≠רכיבי ה"מרקחה" היו בוודאי פירסומים אנטי4
הערבית; המתח לקראת פירסום "החוקה" לא"י והדיון על המנדט בחה"ל; והחיכוכים סביב חברת

החשמל.
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לונדון, 21.2.22

עם העתק חליפת המכתבים≠ãְדֹו בשם זה îַּבאם יש לכ≠1אתמול קיבלתי מכתבך
לא פוענחו].≠[שתי מילים בתורכית ≠בדבר רשיונות הכניסה. מה יצא לי מכל זה 

לבושתה אינה מאושרת וכי בזה, בדין, משתמשים.J.C.L.A ברור דבר אחד, כי 
2כבתואנה לא להכיר את תעודותיכם.

הוראה לך להבא. מאשר לבזבז חמש שורות על התנצלות, מוטב לדחוק לתוכן
3דברי ממש. משהו.

הסערה שחולל נורתקליף רועשת עדיין. התקפה לאורך כל החזית. המשלחת
ãֶּני הצטיין ומיהר[בעיני הציבור]. גם אחיו של בin the public eyeעלתה מעלה 

יישר כוח.4לנער חוצנו בפומבי מן הציונות.
5אזי...≠אם לא כתבת לי עדיין מילה על ביקורו של מקדונלד 

משה≠מניה שוחט ≠יצא אינצידנט לא נעים. הנפשות הפועלות בו: בהרב 
מוכרח אהיה לכתוב על זה למחלוף.6שרתוק.
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המכתב לא אותר.1
העניין לא נתחוור.2
נראה שנימת התוכחה בפנייה זו של מ"ש מסבירה את הקושי שחש ד"ה לגבי חליפת מכתבים3

עימו. ביום זה כתב לרבקה: "למשה לא כתבתי. הדבר מוטל עלי כנטל נורא אבל כוח אין בי
להסירו. בכל זאת רואה אני בדמיוני כי בקרוב מאוד אשחרר לי רגע ואכתוב". לפני כן,

10.1.1922 כתב לרבקה: "אולי תמסרי את תמצית דברי אלה גם למשה. לכתוב לא אוכל. הן≠ב
9.3.1922 כתב ד"ה למ"ש≠תביני. יבין גם הוא, אולם רצוני כה גדול שהדברים יגיעו אליו". ב

בלי הקדמות! לפיכך אגש ישר לעניינים אחדים, אם כי בלבי≠ופתח כך: "חזקה עלי פקודתך 
תוססים הרבה דברים שאין לדבר עליהם אלא ב'הקדמות'. אבל אולי אצליח לנגוע בדבר מה מכל

דבר'".≠אלה ב'סוף
18.2.1922 תקף סר סטוארט≠בראיון שנתן ל"דיילי מייל", אחד מעיתוני לורד נורתקליף, ב4

סמואל, אחי הרברט סמואל, בחריפות את הציונות. בתגובה לגינוי הנמרץ שהשמיעו כלפיו
אישים ומוסדות יהודיים, התפטר ס' סמואל מנשיאות ועד שליחי הקהילות, המוסד העליון של

11, עמ' 62, הע' 12).אגרות ח"ויהודי בריטניה, ומן ה"אקונומיק בורד" (ר' 
מכתבי ד"ה מדמשק למ"ש ולרבקה טרם הגיעו לידיו (ר' נספח 2. עמ' 261).5
פרשה זו לא נתחוורה.6
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21.2.1922
אחרי שזרקתי את המכתב נודעו חדשות יותר בהירות. חיים התראה עם בלפור

[רוסית: ניצב כהר] בעדנו. מבטל את הרעש של נורתקליף. הבטיחåַרֹויגוהלה כתמיד 
[הצהרה] חדש. סיפר, כי יישר לגמרה את ההדוריםStatementלעיין בשאלת 

אשר נוסף לכל הצרות≠איטליה ≠המעצור היחיד עתה 7באמריקה בשאלת המנדט.
קרוב לוודאי שח' יסע צרפתה להתראות עםêַ8ַרתי [הממשלתי].èַזנחת בה המשבר הו

10ולתפוש שם את נורתקליף, ומשם לאיטליה, לראות פני המלך.óְ9ַקֶרהäַנפּוא

לא שמח.≠עם כל אלה 
על זה כותב ברדלו למחלוף דברים ברורים11ענייני פיני יגעים מאוד.

ומדוייקים.

משה
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ארה"ב ובהסדרת≠3.11.1921 יצא בלפור לארה"ב, לוועידת וושינגטון, שדנה ביחסי בריטניה≠ב7
בעיות המזרח הרחוק ופעל שם גם לשכנוע הנשיא ווילסון, שיסיר, במושב הקרוב של חבר
הלאומים, את התנגדותו למסירת המנדט על א"י לבריטניה. בפגישה בשגרירות בריטניה שם

11.1.1922, אמר בלפור: "אמונתי בהצלחה הסופית של הציונות≠עם משלחת ציונית, ב
ותשוקתי העזה לראות בהתגשמות רעיון הבית הלאומי לא פחתו מאז פורסמה ההצהרה. במקום
שעמדתי אז אני עומד עכשיו". בשובו לאנגליה קידם ח"ו את פניו במכתב תודה על דבריו אלה

21.2.1922 אמר לו בלפור ≠אשר "הידהדו ברחבי העולם היהודי", ובהיפגשו עם ח"ו ב
כי "המנדט הוא כבני ולא אניח לו להישאר על הסף". ח"ו דיווח על כך בו ביום להנהלה

42), ובהערות שם מצויין כי בשיחתו עם בלפור≠11 מכתב 38, עמ' 41איגרות ח"והציונית (
העלה ח"ו את עניין התקפותיו של נורתקליף, ועל כך הגיב בלפור בהבטחה להביע בהודעה
חדשה את תמיכתו בציונות, וללחוץ במושב הבא של חבר הלאומים לאימוץ הפקדת המנדט על

א"י בידי בריטניה.
"איטליה מקופחת ואינה רוצה בשום הסדר חלקי של הבעיה התורכית עד שיסופקו תביעותיה8

'הצודקות' באנטוליה ובדודקנז, ומשום כך היא נוטה למנוע את אישור המנדט" (ח"ו לווינדהם
11, מכתב 24). אגרות ח"ודידס, 

ראש ממשלת צרפת מינואר 1922. נודע כלאומן ולכן היה ספק אם יתמוך במסירת המנדט על9
11, עמ' 24).אגרות ח"וא"י לידי בריטניה, כפי שנהג קודמו בריאן (

באפריל 1922 התקבל ח"ו לראיון אצל מלך איטליה ויקטור עמנואל השלישי, ולדבריו היה10
11 מכתב 40).אגרות ח"ו"ראיון לבבי ביותר" (

1922 התחדדו מאוד היחסים בין רוטנברג להסת' הצ'. ככל שהתבהר טיבם≠"בחודשי חורף 111921
של ההסדרים העסקיים שהיו כרוכים בהפעלת הזכיונות, גבר אי האמון בין שני הצדדים. בלא
להיוועץ כלל עם ההסת' הצ' פתח רוטנברג במו"מ עם ג'יימס דה רוטשילד על תנאים
להשתתפותה של יק"א במפעל, ולאחר שגיבש אופציות שונות של הסדרי שותפות, בא אל
המוסדות הציוניים ותבע את תגובתם. ההנהלה נאלצה לתת את דעתה על המצב, ובישיבות

אחדות שקיימה לדיון בנושא בשבועות הראשונים של פברואר 1922 התבהרו העמדות" 
, עמ' 116).שאלתיאל(
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לונדון, 22.2.1922מחלוף,

את המודעה על אסיפת העם1זה עתה באתי הביתה ומצאתי את מכתבך,
3ואת ה"קונטרס" קח.2בירושלים

אני מאושר כפליים. ראשית, מפני שרואה אני, כי נסיעת רמזי הצליחה. שנית,
מפני שהפסקת סוף סוף את השתיקה. אני מרגיש כי תכתוב. תשכיל לעשות אם לא

4תענה על הנזיפות. תביא בחשבון את המצב הנפשי שבו נפלטו ותעבור על פשע.

לפלא בעיני, כי דחיתם את האסיפה הפומבית ביפו לאחר שיבתו [של ר'
מקדונלד] מדמשק. עתה הכל כבר אחרי המעשה, אך אני חושש שאסיפה זו לא יצאה

כשיש תוכנית, יוצא בסוף דוחק גדול ומשמיטים סעיפים בלי רחם.≠לפועל; כנהוג 
מילא.

את חובתי לכם בביקורו של רמזי לא מילאתי לגמרה. חייב הייתי להמציא עליו
מאמר ל"קונטרס", כאשר הבטחתי. הדבר לא נעשה, מפני שקפלנסקי הבטיח לי
לכתוב ולא קיים מרוב טרדות. חבל מאוד. אילו היה קפל' כותב, הייתי גם אני שולח

תרגומי קטעים טובים מנאומיו, שהיו מבליטים את האיש. גם זה לא נעשה.
את מכתבך אעתיק מחר במכונה ואשלח העתקות לוינה ולברל. וכן הלאה.

באי סבלנות אחכה להמשך.
אם יזדמן לך להיות ביפו, שאל נא ב"קונטרס" אם קיבלו את הרשימה "מפרחי

קדם). לפי חשבוני צריכה היתה להידפס בקח לכל המאוחר. האומנם≠הכרמל" (מ. בן
5אבדה?

מסור שלום לכל החברים ובבית.
משה

המעטפה הצהובה נתקבלה. נמסרה לג'ורג' [ברדלו]. פיני יבוא בעוד ימים אחדים
הביש.מברלין. ג'ורג' כתב לך על עסקי
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המכתב לא אותר.1
לכבוד רמזי מקדונלד.2
ב"קונטרס" קח (10.2.1922) פורסמה רשימה על ביקור ר' מקדונלד בא"י. ר' נספח 2, עמ' 256. 3
éֶאריך אפו ותפארתו עבֹור על פשע".יט 11: "ׂשכל אדם המשלילפי 4
הרשימה נדפסה ב"קונטרס" קי. מובאת בנספח 5.4
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לונדון, 27.2.1922

בקיצור, אין פנאי.
סגל בדק בדיקה מעולה, הפך בי והפך בי. מצא, כי שום מחלה או פגם אורגניים
אין בלב. יש כנראה חולשת עצבי הלב, וזה יוצר את הרגשת הפרפור שאני מרגיש

ãְּרומית. הוא צריך לעשות עוד בדיקה אחת (אנליז) ואזבו לפעמים. נתן איזו רפואה ב
יחרוץ משפט אחרון.

18 בפברואר, העיתון היותר אחרון שיש לי מהארץ, הודעה≠לאליהו: ב"כרמל" מ
רשמית:

13 פברואר נמצאו תוך כדי בדיקת החפצים בבית המכס (בחיפה) בשש≠ב
ִייֶרה [תחמושת] בכמות זו:מלתחות נשק ומ

אבטומטיים≠"משושה" (תוף) 1; אקדחים ≠מרתין לציד 1; אקדח ≠רובה 
34; קופסות כדורים 94.

בעלת המלתחות היא אשה יהודיה. היא נאסרה. הנשק והמירה נמצאים בידי
המשטרה, המתחקה על הדבר.

בשבוע שעבר פירסמה פה המשלחת הערבית תלגרמה, כי בחיפה נתפסו שש
תיבות עם נשק. חשבנו כי שקר. כנראה אמת. הידוע לכם דבר?

מדי פעם בפעם מתפרסמים בעיתונות הערבית מקרי מציאת נשק:
אשה יהודיה בחיפה מסרה פח אשפה למובילי אשפה; כששפכו את הפח לתוך

יד.≠העגלה נפלו מתוכו שני אקדחים ושני רימוני
ביפו או בראשון נתקבלה תיבת צעצועים. בדקו ומצאו בה אקדחים אחדים

וכדורים.
ועוד ועוד.

עיתונותו של נורתקליף פתחה אש מכל הבטריות [סוללות]. "דיילי מייל" (טיַרז'
עובר בכּל1קצף. כחוט הסיקרה≠[תפוצה] של 1,500,000 ביום) כמטורף ממש. שצף

עניין הנשק, הברחת נשק ע"י חלוצים, ע"י ציונים וכו'. נורתקליף מתלגרף הנה
הכרחי≠מצרפת: "מצבה של א"י רציני. דרושה חקירה גלויה וביקורת. עד אז 

להפסיק מייד את ההגירה ואת הברחת הנשק".
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צבע אדום עז.≠כחוט השני. סיקרה 1
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יש לי מכתב ממחלוף על ימיו הראשונים של מקדונלד בארץ. טוב. יש כבר
טוב מאוד. מחר אעתיק ואשלח.2תלגרמה על הימים האחרונים.

שלום,

משה

דוד כותב לך. אני מחכה לתשובתך בדבר ההמלצות. לע"ע תהה דוד על קנקנו
.all right. פיני בברלין ועסקיו אינם all rightשל חיים והוא 
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המכתב והמברק לא אותרו.2
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לונדון, [סוף פברואר 1922]צפורה,

הדבר היותר נורא שבחיים היא ההרגשה כי הזמן עובר, מבלי לעמוד אף לרגע.
כאב חדש ומתחדש≠ מה חדש, לכל הפחות≠נושן, אך תמיד צפון בו דבר≠רעיון ישן

בכל רגע. זה סתם.
יחידת החיים אצלי היא השבוע. פה, באנגליה, חיים בשבועות, לא בימים ולא
≠בחודשים, יותר משבאיזו ארץ אחרת. עובדים, מקבלים משכורת, משלמים לבעלת

הבית, קובעים תקציב, מסדרים תוכנית, מתעייפים ונחים לפי השבועות. יש כאן
אלה הם שני הימים שבת וראשון, או לכה"פ משבת≠ דבר הנקרא "סוף שבוע" 

בצהריים. בבתי הספר אין לומדים בשני ימים אלה ובתי המסחר סגורים יום וחצי.
הראשון הוא שבתון מוחלט. אפילו הדואר אינו עובד וכל התיאטרונים סגורים. העם
האנגלי יודע לנוח, יודע ליהנות מן המנוחה ולהתענג עליה, לטייל, להשתעשע.
הצורך והטעם שבמנוחה זו נכנס עמוק באורגניזם הלאומי, נתקדש ע"י המסורת
והושרש ע"י ההרגל והחינוך. אומרים, כי כל ההחלטות החשובות והתוכניות

éֱרות ונוצרותóֶההכבירות אשר הצעידו את אנגליה על דרך גדולתה בדברי הימים היו נ
ב"סופי השבוע", כשהיו המיניסטרים והמנהיגים הגדולים יוצאים מכותלי משרדיהם,
נוסעים הרחק אל שדות ויערות ומשחררים את מחשבתם מכבלים. אבל כל זאת "לא
לנו", לא לי, על כל פנים. ראשית כל, גם בשבת וגם ביום א' עלי לתת שיעורים,
שניים שניים בכל יום, הרי שחצי יום יורד לטמיון. וחצי היום השני מוקדש לעבודות
שונות אשר אין להן זמן בימות השבוע. ובערבים יש תמיד אסיפה או אסיפות,

ëַת אחרת. מדברים אלה לא תמיד אפשרöַחòַּפציון", או באיזו "תרבות", או בס≠ב"פועלי
ולא תמיד צריך להימנע. יש חיוב ציבורי, שאינו נותן לפרוש. אני חושב שאת מכירה

בי תכונה זו ולא נדבר על זה.
בראשית כל שבוע ושבוע מסדר אני תוכנית. לאו דווקא על הנייר (לפעמים גם
על הנייר). כי אם במוח: עלי לעשות בביה"ס עבודה זו, בשביל ה"קונטרס" עבודה

כך וכך, מכתבים אלה ואלה וכו'... והשבוע מתחיל, ויום≠זו, בעיתונות הערבית 
הנפש שלו. הנה זה לא הספקתי וזה לא יכולתי לעשות. תמיד≠יום מביא איתו את פחי

קורים דברים שא"א היה לצפותם מראש. פתאום הרצאה שלא מן המניין שלא עמדתי
מה מא"י או מוינה המעמיס עבודה≠בפני היצר והלכתי לשומעה, ופתאום מתקבל דבר

חדשה לגמרה, ופתאום בא מישהו הגוזל זמן בלי שיעור. הנה היה כאן לפני
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שלושה ערבי [נג'יב צפיר] (כמדומני כתבתי לך עליו) וגזל זמן בלי רחם.≠כשבועיים
וגם עליו מוציא אני שעות. וכן בלי סוף. ויש שתוקפת1ועתה שוהה כאן לוינזון
ראש, או יש שאיזו עבודה נמשכת עד שעה מאוחרת בלילה≠עייפות, או פשוט כאב

כל אלה דברים פעוטים, המצטרפים≠ואחרי כן עלי לפרוע לעצמי את גרעון השינה 
לחשבון בסה"כ. אילו היית איתי פה, היו מתגלות לך על כל צעד ושעל דאגות
חדשות הרובצות עלי, הגוזלות מרץ וזמן וגם כוח במובן הכי פשוט של המילה. ואני
מוכרח לומר לך, כי רובם דברים המוטלים רק עלי, ולא על אחרים. היחיד השותף
לי בזה הוא דוד הכהן. אנחנו רווקים, וזה דבר חשוב כאן. אלא שאנחנו מאמינים,

≠לא נשתנה. עכ"פ, חברינו הנשואים ≠îְ ...ûֶשïִככי קרוצים אנו מחומר כזה, שגם ל
[רוסית:ìֶהíְיòְטõַ'סòְצìֶה סòְקֹויóְסõַ'נûְצñֶשמ≠נהנים הנאה רבה מה≠למיניהם 3והייבינים2הרזילים

אושר בורגני] שלהם, יושבים על הספר ועל סיר הבשר, וטוב להם, ובימי ההולדת
קונים מתנות איש לאשתו ואשה לבעלה, ומכבדים זה את זה בביקורים. אני אומר

וב"אורחים". כאן צריך להבדילואישה" תמיד, כי הם, בייחוד הייבינים, משחקים ב"איש 
הנושאים בעול הציבור במידת האפשרות,5 ציון,≠ואת בן4 מהם לטובה את צבי

ציוניק נאמן ונושא בעול עבודת≠ציון, שנעשה כאן לפועל≠בזמן האחרון בייחוד בן
מוכרחים להודות, כי רחל [שורץ] היא היחידה הבולטת≠ומן הנשים 6הקפא"י.

באינטליגנטיות שלה. סוף סוף המחזור שלך. אבל אני סרתי מהדרך.
ובכן, השבוע עובר במהירות אכזרית. יום נוקף על יום ומשאיר אחריו גרעון,
"דפיציט" בלשון הקבוצות, של דברים שצריכים היו להיעשות ושלא נעשו
והמוכרחים עוד להיעשות ויהי מה. וכל זה מתגבב לערמה ההולכת וגדולה והמחכה
לגאולתה מ"סוף השבוע". ול"סוף השבוע" הן יש מלבד עבודות אלו, שאינן שייכות
לו בעצם, גם עבודות קבועות שלו, אשר לכתחילה אין להן זמן בימות השבוע.

יש ששני ימים אלה נהפכים לימי העבודה היותר קשים ומעייפים. יש. ויש≠ובכן 
שאינני יכול, פשוט. ואני פורק עול מבלי חשוב מה יהא אח"כ ושוקע פתאום
בקריאת ספרות יפה, או הולך לאיזה קונצרט. ואז מתחיל השבוע הבא לכתחילה עם

גרעון מזה שעבר, והמועקה גדולה.
יום אחד יש והוא מיוחד במינו. זהו היום השני, אשר בו, במקרה, אין לי הרצאות
ולמען השלמות פיניתי אותו משיעורים. יום זה מוקדש כולו לקריאת עיתונים
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חי. חבר הוועד העולמי של "החלוץ" בוינה.≠זאב לוינזון, מפעילי "השומר" וממגיני תל1
חיים רזילי (רזניק), לימים מנכ"ל משרד התחבורה בישראל, ורעייתו סגולה.2
1; על בתיה, מכתב 11 הע'יל"אבתיה ושמואל ייבין. על שמואל ייבין, בוגר מחזור ב' של ג"ה, ר'3

ייבין (שטרן), אף היא בוגרת מחזור ב', ר' שם, מכתב כב הע' 16.
שם, מכתב טו הע' 2.צבי שורץ. עליו ועל רעייתו רחל, שניהם בוגרי מחזור ג' של ג"ה, ר' 4
ציון כהן. בוגר מחזור ו' של ג"ה. ר' שם, מכתב 11 הע' 2.≠בן5
ר' שם, מכתב 42 הע' 17.≠קופת פועלי א"י 6
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ערבים. אני מקבל "המון" עיתונים מכל פאתי ארצות ערב. מבוקר עד ערב יושב
וקורא, גוזר ורושם. הנקרא≠ובימי החורף מול האש ≠אני בכיסא (דווקא רחב ורך) 

מושלך ארצה. ובערב מתגבבת ערימת עיתונים וקרעים, המוגשת שי לבעלת הבית,
לשמש לרפידת הארונות ואצטבאות המטבח ולהסקת הכירה ויתר צרכים

העומדים ברומו של המשק. כך גומר את חייו איזה עיתון היוצא בדמשק. 
ria mundisransit glosic t.[כך חולפת תהילת עולם]

אני קורא בכל זאת לא מעט. בעיקר מפני שיש לי תמיד ספר בילקוט (בן אדם
בלונדון הוא בן אדם סתם + ילקוט או מלתחה קטנה, אשר הוא מתהלך איתו כל
היום), ואני קורא בשעת הנסיעות הארוכות וההמתנות וכו'. קורא רק אנגלית,
ובעיקר ספרות יפה. דווקא בזמן האחרון התחלתי קורא יותר ספרי מדע. מלבד זה

פחות מבזמן הראשון. מא"י≠ קורא אני הרבה בשבועונים ובירחונים. עיתונות יומית 
קורא אני את ה"קונטרס" ואת ה"פנקס" (מא' עד ת') ואת "הארץ".

מכתבים מקבל אני במספר לא מעט, א"כ בדרך כלל כותבים לי בערך השליש
ממה שכותב אני.

מכירים חדשים כמעט שאין לי. כנראה שעם כל כישרון ההסתגלות שלי אין אני
רוכש ידידים חדשים על נקלה. בכ"ז יש אחדים. קודם כל, עם הא"יים חי אני בדרך

èַרצים ברצון כפעם בחודש.כלל בשלום רב. בשנה שעברה הייתי מבקר רק בבית השו
השנה כמעט שאיני הולך אליהם לגמרה בעיקר מריחוק המקום ומחוסר זמן. רחל קצת

[רוסית: נעלבת] אך מה אוכל לעשות. עם צבי מתראה אני מדי יום בביה"ס.ìַהòְיíְסìֶטדּוי
יהודיםéֶ7רמן,יש בית אחר שאליו אני אוהב להיכנס. זוהי משפחת ה

éַ8נס כהן)מטשכוסלובקיה, מדברים גרמנית. הם (הוא והיא, צעירים), אחותו ובעלה (ה

ואחרים. אין הםãֶ10רגמןהוגו בóֶ9ר,ïְנהינם מיוצאי אותה הקבוצה שאליה שייכים ֶקל
מעניינים ביותר (חוץ מהנס קוהן, אשר אינו נמצא כאן בקביעות), אך אנשים חביבים

ëַדש את הגרמנית. ובכלל, בין יהודי לונדוןונחמדים. אני גם שמח להזדמנות לח
המזרח. אני מכירם זה כבר, אך התקרבתי≠האנגלים מרגישים ביהודי הגרמני את איש
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1920 עד מותו.≠1951). מזכיר דירקטוריון קהי"ס מאז הקמתה ב≠ליאו הרמן (71888
1971). היסטוריון ואיש מדע המדינה. ממייסדי "ברית שלום". יליד פראג.≠הנס כהן (81891

1925 מנהל מח'≠1921≠1921 מזכיר המשלחת היהודית לוועידת השלום בפריס. ב≠1920≠ב
1931 בארה"ב.≠1928 בא"י ומ≠1925≠התעמולה של קהי"ס בלונדון. ב

1911 והורה לימודים קלאסיים, לטינית וגרמנית≠דר' ויקטור קלנר, יליד אוסטריה. עלה לא"י ב9
1 התגייס לצבא האוסטרי ובתום המלחמה ניהל את הגימנסיה היהודית בוינה≠בג"ה. בפרוץ מל"ע

ם, ואח"כ את גימנסיות≠1938 וניהל בי"ס בתלפיות, י≠והיה פעיל בתנועה הציונית. עלה שנית ב
יהודה" בת"א.≠"בלפור" ו"בן

1920. ממניחי היסוד≠1975). פילוסוף. מראשי הפוה"צ במרכז אירופה. עלה ב≠הוגו ברגמן (101883
1926,≠לאוניברסיטה העברית וממקימי "בית הספרים הלאומי" שם. פרופ' באונ' העברית מ

1936 רקטור. מפעילי "ברית שלום".≠ומ
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אין≠אליהם רק השנה. מובן שיותר מפעם בחודש אין זמן "לעשות ביקור". פשוט 
ערב פנוי.

אבות מהדור הישן ובנים מהדור11יהודים מרוסיה.≠המשפחה שאני גר אצלה 
החדש. הזקנים מדברים יידיש, הצעירים רוסית ואנגלית. הבן [ג'ורג'] הוא מזכירו של
רוטנברג, השוהה עתה פה ומדבר כבר עברית. הצעירה עובדת באיזה משרד, די
אינטליגנטית, אך שטחית מאוד. ילדה די טובה ואנחנו (דוד ואני) התיידדנו איתה.
לפעמים אנו אומרים בצחוק איש לרעהו, כי מצבנו מסוכן, באשר אנו כמעט
הצעירים היחידים אשר על אופקּה והסוף יכול להיות מר מאוד. לפעמים חושב אני
על זה ברצינות. ומגיע לידי זה שצריך אולי לצאת את הבית. זה היה טוב גם מכמה

צדדים אחרים. אך הדבר קשה מאוד, וכיום א"א להוציאו לפועל. נחיה ונראה.
יש לי רק שתיים שלוש מכירות,≠בביה"ס אין לי הרבה מכירים. יותר נכון 

שתיים מהן יהודיות ואחת גויה, אך יוצאת מהכלל. ובכן, קודם על≠דווקא צעירות 
åָאית, אנחנו מדברים איתה רוסית, היא תלושה לגמרה ובתעמולההיהודיות. אחת ריג

מה]. מאיתנו≠יודע≠מי≠[רוסית: לאìַהãְיòֶּבסציונית איני עוסק כאן. נערה סתם. 
מתפעלת, בכ"ז. אולי לא איכפת לה גם "להתמזמז", אך היא מרגישה, כי לא אני

יהודיה אנגלית,≠האיש ונוהגת בי כבוד. בכלל חושבים שאני "חשוב מאוד". השנייה 
[גרמנית: חוץübrigensיהודיה כשרה, מדברים "לאומיים" אין לה כמעט מושג, 

נערה אנגלית בת לונדון, די יפה וכו'. אותה הכרתי על ידי הגויה, אשר היא≠מזה] 
בן מחזורן של12ַיייזיק שלנו,דוד של א≠העיקר. כן, היהודיה השנייה היא איזו בת

íִית [סקוטית], בת מורה כפר נידח,על הגויה. היא שֹוט≠ובכן 14וחיה.13שלומית
מורה אשר תלמידיו הם לא בני איכרים, כי אם בני רועים ופועלים חקלאים (שאין
להם "קבוצות"). ענייה, מתלבשת בפשטות, וגם בלי כל טעם כמעט. גזוזת שיער.

íְַקה אדוקה, קנאית עד לצרות מוח ולטמטום. בכלל נערה פיקחית מאוד,òְטקומוניס
פשטות וקלות≠בעלת כישרון ותקיפה מאוד באופייה. סגולות זרות לנו מאוד 

üַיךבמחשבה, בלי חיטוט, בלי שאלות שאין להן פתרון. אני מרגיש, ציפה, שגבות
מתקדרות, ואני ממהר להעלות על הבמה את חתנה. בחור יהודי, ג"כ קומוניסט, אך
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משפחת ברדלו. קרובי משפחת דוד הכהן.11
1966). איש העלייה השנייה וגדוד העבודה. ממייסדי ופעילי ה"הגנה".≠יהושע אשל (121899

ממתנדבי הגדוד העברי. הצטיין בהגנת ירושלים במאורעות 1920. מראשוני שכונת בורוכוב,  
1938. מקים שרות אוויר של צה"ל במלחמת≠חקלאי חדשן וצייר. ממארגני הקמת גדר הצפון ב

העצמאות ומנהלו הראשון.
1982). אחות אליהו ורעיית יהושע אשל. בוגרת מחזור ז' של ג"ה. עבדה≠שלומית גולומב (131904

יוסף.≠בחוות כנרת. הצטרפה עם בעלה לגדוד העבודה בתל
1970). מנשות העלייה השנייה. עלתה עם אחותה הדסה (קלצ'קין). בגירוש≠חיה שרירא (141900

ת"א הלכה לכנרת ועבדה בחוות הפועלות של חנה מייזל, שם נישאה לדב שרירא, איש גבעת
החוצבים בגליל העליון.
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בחור לא רע, תלמיד רפואה. מתוך קירבה16אלא סתם לע"ע;15ציוני, בלי סינתיזה,
אליו באה קירבה אל יהודים והתעניינות רצינית בכל דבר יהודי ובעיקר בא"י.
בראשונה נפגשה עם שורץ והחלה לבקר בביתו. אח"כ עם דוד ואיתי. נודע לי, כי
היא לומדת עברית. לומדת בעצמה עפ"י ספרי לימוד מלפני המבול. אחרי שראיתי

נרתמתי והצעתי לה ללמדה פעם≠כי היא ממשיכה לעשות זאת בעקשנות מתמדת 
חינם. זאת התחלנו מראשית שנה זו והיא עושה חיל להפליא.≠בשבוע. כמובן 

תופשת את הדקדוק באופן מיוחד. היא החליטה לנסוע בשנה הבאה לא"י. היא גומרת
ãַלות בא"י.השנה; הבחור גומר בעוד שנתיים וחצי. את שנתיים אלו היא רוצה לב

באופן רשמי, מפני שבעצם הם נשואים זה כבר,≠אח"כ תשוב הנה ואז יינשאו 
ויחליטו מה הלאה. בא"י חושבת היא לקבל מישרה בממשלה, בתור≠כמדומני 

בחברת יהודים, וכמובן בחברת הפועלים. איך זה≠אנגליה, ובזה לחיות. ולחיות 
åֵראיני יודע, אך היא עומדת בתוקף על דעתה. מובן שנעזור לה. זה יהיה ג≠יסתדר 

רוחני חדש בא"י. לע"ע היא מתעניינת בענייני א"י ברצינות בלתי רגילה. נכונה
לשמוע שעות. הולכת להרצאות, קוראת כל מה שיוצא באנגלית וכו'. מעניין, לא

כן? עכ"פ, היא התלמידה היחידה שהעמדתי פה. 
אומנם לפעמים≠עוד דבר אחד. בינינו יחסי ידידות טובים ונאמנים. אני הולך 

אל דירת חתנה, אשר שם מבלה היא את השבתות, מפטפט ואוכל≠רחוקות מאוד 
איתם. את צריכה לדעת שאינטימיות אצל אנגלים זה דבר די פשוט וקל. יצא כך
שבתשובה על שאלה אחת הרגשתי שאיני יכול להשתמט וסיפרתי לה עליך. את

צריכה להבין זאת ולא להתרעם.
כל זאת כתבתי בביה"ס, בבת אחת. יש בזה הרבה פטפוט. אני מפסיק עכשיו

ואמשיך בבית, באחד הערבים. יש עוד לדבר ולדבר איתך.
למחרתו. לא בערב כי אם שוב בביה"ס.

אשר באה הנה. "הביאה לי אלפי דרישות17הבוקר קיבלתי גלויה מתמר לישנסקי
éִנה ייסע לוינזוןשלום מא"י" ובכלל "מוכרחה להתראות איתי". שמא קיוויתי שה

זימן הקב"ה יורשת לו. כמובן שאין לי שום דבר נגד איש≠ותגול מעלי מעמסה אחת 
מהם, אך מה אעשה והם מקשים את חיי.

גם לגבי≠בקיצור. העבודה העיקרית ≠הכתבתי לך פעם על פרנסותי? ובכן 
היא עבודתי≠ההכנסה, לגבי הזמן שהיא גוזלת וגם מפאת חשיבותה לעצמי 

בעיתונות הערבית בשביל ההסת' הצ'. אני מקבל הרבה עיתונים, קורא וצובר
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מיזוג בין ציונות וסוציאליזם.15
לעת עתה גם קומוניסט, גם ציוני.16
מנשות העלייה השנייה. אחות שרה. עבדה בחוות כנרת. למדה רפואה בז'נווה וחזרה ארצה17

1919 כרופאה. פעילה בפוע"צ. נישאה לדר' שוי משווייץ ועקרה לשם.≠ב
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ידיעות, הולך ונעשה אנציקלופדיה מתהלכת. מספיק סקירות והרצאות להסת' (אני
עובד בעיקר עם איש אחד, שטיין, שהינו המזכיר הפוליטי, ולעיתים רחוקות עם
וייצמן) ולפעמים כותב מאמרים באנגלית. לעבודה זו אין זמנים קבועים. מלבד היום

מבלה אני שעות אחדות במשך השבוע בהסת' [הציונית];≠השני שכבר כתבתי עליו 
לעיתים הולך לאסיפות פומביות שבהן מדברים חברי המשלחת הערבית וכו'. עבודה
זו מחייבת עין פקוחה גם על העיתונות האנגלית בעניינים הנוגעים לנו. בזכות

עבודה זו איני שוכח וגם מרחיב קצת את ידיעותי בערבית.
שיעורי הערב לעברית ברובע היהודי. זה דבר מעניין מאוד≠עבודתי השנייה 

ואספר עליו בפרוטרוט. אחת מחובותיה של עיריית לונדון היא לדאוג לחינוך הדור אשר
גמר כבר את ביה"ס העממי (החיובי [חינוך חובה]). הדבר נעשה כך: בפינות שונות של

העיר קיימים מוסדות לשיעורי ערב. מספרם עולה ליותר ממאה. מלמדים בהם 
שפות (אנגלית, צרפתית, גרמנית, רוסית, איטלקית, ספרדית) ובעיקר ידיעות מעשיות

חשבון, הנהלת חשבונות, מכתבי מסחר ולפעמים גם מלאכות. אבל יש תקנה,≠שונות 
כי בהתארגן קבוצה בת 15 איש ובהגישה בקשה לעירייה כי יש ברצונם ללמוד זה וזה,
חייבת עיריית לונדון להמציא להם מורה ולכלול את הנושא בתוכנית הלימודים של
המוסד אם רק זהו איזה מדע חיובי או שפה חיה. באופן כזה נתארגנו לפני שנתיים ולפני
שנה וחצי שתי קבוצות ופעלו על העיריה להכיר את העברית לשפה חיה (על יסוד הטעם
שהעברית היא אחת השפות הרשמיות בא"י). העברית הוכרה לשפה חיה ע"י העיריה,
בעוד שבאוניברסיטה נחשבת היא לשפה מתה, קלסית (רק השנה נפתחה בביה"ס
לשפות המזרח החיות, המחובר אל האוניברסיטה, מחלקה לעברית חיה). אלו היו
המחלקות של צבי ושל דוד. בעיקר לומדות צעירות. יש גם בחורים. לומדות תופרות,

[רוסית:êְצ'יקיםöְריַקזּפ≠"כובעניות", פקידות במשרד וסתם בנות ישראל. הבחורים 
זבנים], יש גם חייטים ויש סוחרים צעירים. הרוב הגדול לומד מפני התקווה לנסוע פעם
לא"י. יש לומדים גם מתוך "התחיה הלאומית" וגם לשם התגנדרות בפני חברות
וחברים. לומדים בחשק. הלימוד עולה להם בתשלום פעוט (חצי פונט עד פונט לשנה).
המורה מקבל שכר גבוה מאוד: 18 שילינג בעד ערב (2 שעות). העירייה נותנת מחלקה,
רהיטים, מאור, הסקה, מחברות, עטים, גיר ודיו; פסנתר ואולם לנשפים וכו'. זוהי
עיריית לונדון. הבסיס לסדר זה הוא כי התלמידים בתור אזרחים או בני אזרחים משלמים
מיסים לתקציב העיריה והממשלה וזכאים ליהנות ממנו. בינתיים יוצא, כי בנות ישראל

לומדות את שפתן על חשבון נוכרים.
באמצע השנה שעברה נפתחה מחלקה שלישית ואני קיבלתיה. שוב היה הרוב
צעירות. היו עלמות יושבות בית, "מנגנות פסנתר" ומשחקות בטניס, והיו גם

ûָכלתי את העלמות אחת אחת ובראשיתנערות עובדות מכל הסוגים. במשך הזמן ש
שנה זו נמצאו במחלקתי רק 10 תלמידים, מספר שהנו פחות ממינימום (15). בכל
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השנה (שלהם) ואז נסגרה המחלקה≠זאת החזיק המוסד במחלקה שליש שלם, עד ראש
והתלמידות נשלחו אל מחלקותיהם של דוד וצבי ונתחלקו ביניהם. לתאר את צערן
אין מילים. אני רודה בהן, המסכנות, בפרך. צועק ונוזף. אך הן בכ"ז נחנקות אחרי
מאוד ובייחוד אחרי הוראתי. מצבי הוא כזה שאיני יכול בשום אופן לחשוב על
ההוראה מחוץ לארבע השעות בשבוע (בשני ערבים). אך במשך שתי השעות נכנס
אני כולי בעניין ומלמד בכל רמ"ח האברים. סוף סוף זוהי עבודה שיש לה ערך
תרבותי ולאומי טהור. היא נעשית מתוך תנאים קשים מאוד. גם המורה וגם

9.30)≠10 או 7.30≠התלמידים באים לאחר יום עבודה קשה (השיעורים הם 8
ולומדים שעתיים בלי הפסק. יש לי תלמיד, למשל, כבן 35, בעל בית מלאכה של
תפירה, העומד מבוקר עד ערב על רגליו ועובד במספריים מכונתיים. שעתיים
רצופות עומד אני על רגלי ומדבר. שייך אני לאותם המורים אשר אינם שולטים
בקולם להנמיכו. אני מדבר בקול רם, "בכל לבי" כמו שאומרים, וזה בפירוש רע,
מחליש ומעייף אותי מאוד, אך אינני יכול אחרת. נתינת שיעורים אלו כרוכה עוד

בהרבה ְקשיות אחרות. השיעורים במזרח, אני גר במערב, לומד במרכז העיר. 
זהו בערך המשולש של יפו, פתח תקוה וראשון. ארוחת ערב אני אוכל בבית, 
זוהי ארוחת היום העיקרית כאן. מביה"ס נוסע אני אל שיעורי הערב מבלי לאכול,

11 ורק אז אני אוכל. גם זה רע,≠10.30≠בכוח התה של אחה"צ. ואני שב הביתה ב
א"א אחרת.≠ושוב 

אני שב לזה שהמחלקה נסגרה, ובתקציבי נעשתה פירצה עד לשליש. זה היה די
וכחודש וחצי חייתי≠ מעציב. ומוכרח הייתי להתחיל לבקש עבודה אחרת. לא מצאתי 

בדפיציט. את המצב הציל דוד. דרך עוז ומרץ והתחיל בתעמולה חזקה לגיוס
מחדש.15 תלמידים חדשים והמחלקה נפתחה ≠תלמידים. אחרי עמל רב נרשמו כ

בעוד שהישנים18העבודה קשתה שבעתיים. עם החדשים צריך להתחיל מ"שולחן וכיסא",
קוראים כבר סיפורים עם ו"ו ההיפוך וכותבים חיבורים קטנים (הם התחילו מא"ב).
חילקתי את המחלקה לשתי קבוצות. אני נותן עבודה בכתב לאחת, עובר אל השנייה

ותתאחדוחוזר חלילה. מובן שעיקר הזמן מוקדש לחדשים כדי שישיגו את הישנים 
המחלקה. זהו כל המעשה. יצא ארוך מאוד, לא היה לי זמן לכתוב ביתר קיצור.
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שכמוהו חזר≠יעקב שרתוק, אבי מ"ש, הסדיר כי חברו זאב סמילנסקי (אבי הסופר ס. יזהר) 18
יורה עברית לילדי קהילת חרסון ובהם מ"ש ואחותו רבקה.≠לרוסיה וכמוהו שב לימים ארצה 

18.1.1944, בשבעה למות≠ז"ס לימד "עברית בעברית" ושיעורו הראשון נחרת בזכרון מ"ש. ב
ז"ס, פתח מ"ש רשימה לזכרו ב"דבר" ("מורי העברי הראשון") במילים:

לפני ארבעים ושלוש שנים, בבוקר סתיו צונן ובהיר, באחת מערי דרום רוסיה, נכנס צעיר
יהודי לבוש חולצה רוסית רקומה לתוך חדר מלא יהודים קטנים ואמר בקול רם ומצלצל:

"זהכיסא!" לתנופת ידו ולברק עיניו ענו ארבעים ילדים במקהלה:≠שולחן! זה ≠"זה 
, עמ' 114).אורות שכבוב] (פורסם גם ≠≠≠שולחן! זה כיסא!" המהפכה העברית החלה [
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אשר הם 7 שעות בשבוע.≠בסה"כ 4 ≠מלבד זה יש לי עוד שיעורים פרטיים 
לא מעט. אחד מהשיעורים הוא בערבית, עם קבוצת בחורים שלנו, הלומדיםזה 

20ורוזנצביט19ציון, דובנוב≠לאט לאט, אך די בהצלחה. התלמידים הם: רזילי, בן

הוא קונה≠על זה עוד השיעור עם אותה הנערה ושיעור בערבית עם צבי נוספים 
לי ספרים בעדו.

די יהיה על עניינים אלה.
איני רוצה להתחיל בגיליון זה דבר עיקרי חדש. אבלבל לך קצת את הראש במצב
בריאותי. בדרך כלל אני בריא, ופני אינם רעים ביותר; לפעמים הם גם טובים. אני

אני≠כך נדמה לי ≠אוכל די. יש שבועות שאיני ישן די ומזה אני סובל ובגלל זה 
אני עייף ומרגיש צורך≠לוקה לפעמים בחוסר שינה. מעולם לא היתה לי הרגשה זו 

בשינה ולהכעיס, איני יכול להרדם. המחשבות רוחשות במוח כנמלים, מציקות
äָין. בקיץ שעבר הרגשתי פתאום, בפעם הראשונה בחיי, איזהומרגיזות ושינה א

דיוק בדפיקתו מפעם לפעם. זה היה בתקופה≠פרפורים משונים בלב, כאילו אי
שאחרי הפרעות, כשעבדתי באמת יותר מדי ורצתי הרבה. אח"כ הדבר עבר. לפני
שבועות אחדים נתחדש ונתלווה במין לחץ בחזה בחלקו השמאלי, כעין דקירה
ממושכת. פניתי אל דר' סגל, העובד פה. הוא בא אלי ובדקני. הפך בי והפך בי, דפק

ëֵם. חרץ משפטו, כי הלב בריא בהחלט, שום פגם אורגני אין בו. אךושמע בלי ַרח
כנראה שמערכת העצבים של הלב אינה בתכלית השלמות ומזה באות ההרגשות

זה נכון. הכל אומרים זאת, ודוד מוצא, כי≠דלעיל. נתן רפואה. וכי אני עצבני 
עצבנותי הולכת ומתחדדת מיום ליום.

משה
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שני אחייני שמעון וזאב דובנוב למדו בג"ה, מאיר במחזור ד' ויוסף בט'. סביר שמדובר במאיר.19
נראה שמדובר בדר' בנימין רוזנצויט (ורדי), בוגר מחזור ב' של ג"ה.20
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לונדון, 6.3.1922יקרה,≠ציפה, יקרה

חי נפשי, אינני יודע את התאריך העברי.
20, אך≠אצלי מונח מכתב אליך שכתבתיו בשבוע שעבר. הגעתי כבר עד עמוד ה

אני עוד רחוק רחוק מהסוף. ראשית המכתב הוא פטפוט ואני מתיירא, שאם אשלח
תעמדי באופן מוטעה מאוד על מצב רוחי והלך≠את ההתחלה בלי הסוף שבראשי 

מחשבותי. ולכן מוכרח אני להשהות את הכתוב עד שאמצא שעת כושר לגמור: 
זה לא יהיה השבוע, כי בא בהרב והוא נוסע בימים אלה לאמריקה. הוא לא ידע

זאת אומנם1למסור לי עליך דבר חוץ מהפרט הגיאוגרפי, שאת עובדת במקווה.
ידעתי כבר מוינה.

הרי פשוט, הערב קיבלתי≠מדוע כותב אני לך פיתקה זו לחוד ≠וכי תשאלי 
äַח, ציפה,אשתדל להצטלם. א2מכתבך המתגעגע ואני רוצה להשיב לך געגועים.

ôַר את נפשי ולא òֵעהערב צריך הייתי לעבוד כל כך הרבה, והנה בא מכתבך וס
óִיםûָניכולתי להרגע מההתרגשות שתקפתני. התבואי אלי פעם הנה? הן אני עוד ש

ל כך דרושה לי. אני אומר זאת לך פשוט ובגלוי. ואני עוד אכתובאשאר פה. ואת כ
לך על זה באריכות. ליל טוב לך. כבר אחת וחצי. מחר צריך לקום בשבע וחצי. פה זה

מוקדם מאוד.

משה
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1921 להשתלם בגידול עופות ובכוורנות.≠צפורה יצאה מכנרת למקווה ישראל ב1
מכתב צפורה לא אותר.2
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לונדון, [מרס 1922]

נתגלה, כי שפיגלמן האיש. ונתגלה הדבר לאחר שכבר עמד ברגלו האחת בדרך לא"י.
לאחר יותר≠ובכן על זה הייתי רוצה לומר לך, זלמן, כי לא טוב עשית. אפשר שאני 

שקוע יותר מדי בענייני הארץ. ובאמת 90 אחוז מן הזמן≠משנה לשהותי בחו"ל 
שאני מוציא לענייני ציבור מוקדשים לענייני הארץ ישר, לתפקיד האינפורמציה

üָבּות ותרגומים ל"קונטרס", לעבודת ה"קונטרס"משם ולשם, לכתיבת מכתבים, לכת
והוצאת הספרים [של אחה"ע], ולמילוי שליחויות לאין סוף בעניינים מעשיים שונים

ולשירות אנשים הבאים משם. 
אבל אני חושב שאצדק אם אומר כי אתם כנראה שקועים יותר מדי בענייני
חו"ל, ואת ענייני הארץ הישרים מזניחים אתם לגמרה. בייחוד אתה היית חייב
להמריץ בשפיגלמן בכל תוקף למהר לישועת ה"קונטרס". מה לעומת ה"קונטרס"
איזה גיליון היוצא לנו בברלין? האפשר להשוות את משקלם ואת היקפם? יש ביטחון
משונה, כי החברים בארץ יסתדרו איך שהוא. ובכן, אין החברים בארץ מסתדרים איך
שהוא. השוכח אתה, כי ברל איננו? האינך רואה, כי ה"קונטרס" הולך ודל, כי
הארעיות שבהרכבת כל חוברת היא ממש מחפירה, כי חסרה בו כמעט העריכה
לגמרה? איני מדבר על הסיגנון שירד פלאים. אין יד נאמנה. והלא ברור כשמש כי

העבודה", כי אם פשוט מחסרון איש עובד. ואינניאין זה כלל מפני ירידת "אחדות
רואה איש אחר.

אני כועס לא רק על עצם העניין, כ"א גם מפני הקללה הרובצת על עבודתנו,
המתגלה בכל פרט קטן. הנה הוחלט דבר, דבר נכון ונחוץ, והיה קשה להוציאו

ופתאום צצה תוכנית חדשה וכאילו נשכח הכל. ומי≠לפועל, ובכ"ז נעשה לאפשרי 
2גם לא קיבל ידיעה.≠שעבד בזה והיה בטוח, כי הדבר נעשה 

לשפיגלמן כתבתי. דרשתי ממנו להשיב לי מייד את הכסף. אם הוצא קצתו או
כולו לרגלי הישארותו בברלין בקשר עם עבודתו החדשה, חייב משרד "הברית"
לעזור לו לשלם את החוב. אני, עכ"פ, שולח את כספי ה"קונטרס" לארץ, כי איך
אוכל להוציא מהם עכשיו לתשלום ההלוואה אשר עשיתי בשביל חבר היושב בברלין
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ממכתב זה שרדו עמודיו האחרונים.1
לא מחוור מה הוחלט, ונראה כי עניין זה נדון בעמודי המכתב שאבדו.2
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אני מתנגד≠ועובד בשביל משרד "הברית"? לכלל האנרכי, כי כל הקּופות הינן אחת 
בפירוש. נמצא שאת ההלוואה בסך 20 פונט עלי לשלם ממקורות אחרים. ומקורות

3אחרים אין לי. ואת החוב צריך לפרוע. זהו עניין של כסף ועניין של כבוד.

שלך,

משה

שלום לרחל ולרודה.

| 118 |

להלן קטעים מתשובת זלמן שזר מוינה למ"ש:3
באו לידי דבריך מכ' לח'[ודש] דנא.

קורא אתה אותי למשפט בדבר שפיגלמן על אשר עיכבתי את עלייתו לא"י, ושלא כמסורת
אני רוצה לענותך תיכף ולהסיר מעלי לזות שפתיים. 

מצאתי את שפיגלמן כשהוא יושב בקפה, במסיבת סופרי ישראל יוצאי רוסיה, ומבלה
את ימיו בשיחות, אולי די מעניינות, על גורל האנושיות והאומה, אוכל את שארית
כספו ואומר לצאת לפולין כדי להתראות עם הוריו. הוא רוצה לעלות אחרי אשר יבקר
את פולין. בינתיים השתרגו עליו כל מיני צרות והנסיעה הולכת ומתרחקת הימנו. היתה
לי ההכרה הברורה כי עוד חודשיים בן אירופה הנהו וכבר הייתי עסוק בדין למצוא
בשבילו, עפ"י בקשתו, עבודה תרגומית בברלין לע"ע, כדי שלא ייגע בכסף המיועד
בשביל העלייה. אח"כ באה הקונפרנציה בברלין. הוא השתתף בה ונסחף קצת. שמחתי
על כך ואומר להשתמש בזמן ישיבתו בברלין לצרכינו, וייאות. בפירוש הותנה כי אין
עבודה זו מקשרת אותו לזמן רב וכי יתעסק בה רק באותו זמן שהוא בין כו"כ יתגורר
בגרמניה. מעולם לא הפצרתי בו שיישאר, אלא מכיוון שנשאר, הפצרתי בו למלא את

חובותיו (22.3.1922).
בהמשך מפציר שזר במ"ש לשגר רשימות לכתב העת "א"י העובדת" שהוא מוציא לאור ביידיש.

"את דב ואת אליהו כבר רתמתי. הפעם הגיע תורך. איש תחת דגלו".
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22.3.1922≠נשלח בלונדון, 10.3.1922, חבר יקר ברודסקי,
לבאר לך עד כמה1בלב כבד מאוד יושב אני לענות על מכתב התוכחה שלך.

≠איני יכול וגם חושב אני למותר. אתה מונה בי שתי אשמות. האחת ≠לי הכאיב 
וכו'.2עניין שפיגלמן, היחס למרדכי≠הטון שלי אשר צלצולו זר באוזניך. והשנית 

על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.≠ובכן 
מודה אני כי כתבתי את מכתבי לקלעי מתוך התרגזות ועצבנות,≠בנוגע לטון 

ואני מצטער מאוד מאוד על זה. אף לרגע לא שכחתי את התנאים שבהם עובדים
ואם כי לא עשו אלה דבר למען אדע זאת, וידיעתי קלוטה3אנשי ה"קונטרס",

תיארתי לעצמי את המצב≠מהשערות ומרמיזות שונות הבאות אלי בעקלתון 
לאשורו וכל הזמן השתוממתי לכל חוברת וחוברת של ה"קונטרס" ולא יכולתי להבין
באיזו דרך נס הוא יוצא עדיין. אך אני חושב, ואחשוב כזאת תמיד, כי מצב זה אינו
מצדיק את אותו אי הסדר ואי הדיוק השורר בחילוף המכתבים ובמשלוח, אשר

פרץ מה שפרץ בצורה חריפה≠דוגמאות לו הבאתי במכתבי הנ"ל. וכשהוגדשה הסאה 
יותר מדי.

אבל הדבר העיקרי שאני רוצה לענות עליו הוא עניין שפיגלמן. ובכן הסכת ושמע.
התוכנית לשלוח את שפיגלמן לארץ על מנת שיערוך את ה"קונטרס" איננה המצאה
שלי. ובשום אופן, ולעולם, לא הייתי נוטל לעצמי את הזכות להחליט בדברים כאלה.
זוהי תוכניתו והחלטתו של ברל. ברל בהיותו בברלין ואח"כ בקרלסבד החליט לשלוח
את שפיגלמן לארץ, בשביל ה"קונטרס". בינו לבין שפיגלמן הוסכם הדבר ובין
שניהם לדב הוחלט, כי דב ימציא לשפיגלמן את הכסף לנסיעה. אני ידעתי את הדבר,
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שבו שטח≠שאף הוא לא אותר ≠המכתב לא אותר. ועניינו תגובה למכתב מ"ש לדוד קלעי 1
טענותיו נגד עורכי ה"קונטרס".

1964). מאנשי העלייה השנייה. מעורכי ה"קונטרס" ואח"כ "ילקוט אחדות≠מרדכי קושניר (21894
העבודה". סופר ועורך ספרים.

2.8.1921, שופך אור על הנעשה ב"קונטרס":≠הקטע שלהלן מתוך ישיבת מזכירות אחה"ע ב3
שמואל יבנאלי [אז העורך]: בינתיים נכנס ברודסקי, עובד טוב והרבה.

יצחק טבנקין: ברודסקי אם גם הוא עובד טוב ומסור, למסור לו [את עריכת ה"קונטרס"]
אי אפשר עוד. לא פתאום מתהווה אמון לאדם שעובד במערכת חודש ימים. אי אפשר ביחוד

אריסטוקרט מחוץ לתנועתנו.≠למסור עריכת ה"קונטרס" למרדכי 
כלי≠דוד ז'וכוביצקי (זכאי): לקונטרס יש עוזרים טובים. מרדכי עובד חרוץ, ברודסקי 

שברכה בו רבה, גם חבר מסור לתנועתנו. [אבל] שניהם אינם עורך.
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אך לא השתתפתי בו. דב ניסה להשיג כסף בלונדון ולא עלה בידו. אח"כ נודע לי כי
השיג בוינה, אך כנהוג אצלנו הוצא הכסף לעניין ציבורי אחר, בטרם הגיע לידיו של
שפיגלמן. בינתיים נסע ברל לאמריקה, דב שב לארץ. ה"קונטרס" היה ירוד בימים
ההם (עכשיו הוא עלה לאין ערוך). אני ידעתי כי ב"קונטרס" אין איש (על מרדכי
להלן). ידעתי כי אתה ערכת את ה"קונטרס" אחרי צאת ברל ואח"כ עברת למזכירות

גוריון עבר לוה"פ של ההסת'≠גוריון. אח"כ נודע לי כי בן≠הוה"פ ובמקומך בא בן
הכללית וכי זלמן רובשוב קיבל תלגרמה מכם לבוא מייד לארץ להציל "את המפלגה

במשך כל אותו הזמן הייתי מקבל משפיגלמן מכתבים לדב (הוא חשב,4ואת העיתון".
כי דב עודנו בלונדון), שבהם הפגיע בו למהר במשלוח הכסף, כי אם יישאר בברלין
יישקע בחובות עד לבלי היחלץ משם. אמרתי לעצמי: עת לעשות. הרגשתי חובה

להוציא לפועל את החלטות ברל. גם אילו היו לי מכתבים מהארץ היתה דעת 
וכך אני≠ולי לא היו מכתבים מהארץ. נוסף לזה חשבתי אני ≠ברל מכרעת בעיני 

כי שפיגלמן הנו איש מוכשר לערוך את ה"קונטרס", והוא גם≠חושב גם עכשיו 
לא יטלטלוהו לשום ועד אחר. החלטתי≠אשר אם ייכנס ל"קונטרס" ≠איש כזה 

ללוות פה 20 פונט, לשלוח לשפיגלמן כדמי נסיעה על חשבון ה"קונטרס" ולשלם
פה את החוב הזה מההכנסה של ה"קונטרס" באנגליה. לשאול תחילה את הסכמתכם

הרי זה היה אומר לדחות את העניין לחודש. אני חשבתי כי הדבר יצא≠הרשמית 
לפועל תיכף. מדדתי במידת הטמפרמנט שלי ובזה טעיתי. ואישור מוחלט, אם כי לא

זו דעתו ורצונו של ברל ולכן לא חששתי שאני עושה על דעת עצמי≠רשמי, היה לי 
דבר מסופק.

התאמין, כי בפעם הראשונה שמעתי שהוא עובד ב"קונטרס"≠בנוגע למרדכי 
ממכתבך האחרון, זה שאני עונה עליו בזה. אני יודע, כי לא תאמין. ובכן התאמין,
≠כי אני, היודע על ענייני א"י יותר משיכול לדעת זאת איזה איש הנמצא בגולה 

וזאת בתנאים נוראים, בחוסר כל מכתבים מהארץ (חוץ מתקופת מקדונלד)
איננו עורך5ובכן, אני לא ידעתי, למשל, עד הקונגרס, כי רמז≠ובעיתונות זעומה 

אינו עובד בוועדת התרבות. אומנם ראיתי פעם שורה6ה"קונטרס" וכי ז'וכוביצקי
קצרה, שרמז נבחר למרכז העבודות הציבוריות, ושורה אחרת, כי ז'וכוביצקי נתמנה

| 120 |

8.11.1921 נבחר≠2.8.1921, וב≠1.10.1921 התפטר ב"ג מתפקיד מזכיר אחה"ע, שלו נבחר ב≠ב4
למזכיר ההסתדרות. ייתכן שבין תפקיד לתפקיד ערך את ה"קונטרס".

1913. פעל עם ב"כ להקמת אחה"ע ואח"כ ממנהיגיה ומעורכי≠1951). עלה ב≠דוד רמז (51886
≠"קונטרס". מייסד ומנהל המשרד לעבו"צ (לימים "סולל בונה"). מזכיר הסת' העובדים 1935

1948. מאסירי "השבת השחורה" (29.6.1946). שר תחבורה ראשון≠1945. יו"ר הוה"ל 1944
בממשלת ישראל ואח"כ שר החינוך.

1978). סופר, עורך ופובליציסט. מאנשי העלייה השנייה. מעורכי ה"קונטרס"≠דויד זכאי (61886
.קצרותואח"כ ה"פנקס". חבר מערכת "דבר" מאז ייסוד העיתון. רשימותיו קובצו בספר 
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למזכיר ההסת', אך אני יודע שאצלנו מושכים אנשים "בעּולים" אחדים בזמן אחד
ולא עלה על דעתי כי עזבו לגמרה את עבודותיהם הקודמות. הוא הדין בנוגע
למרדכי. הגע בעצמך: כשיצאתי מהארץ לא עבד מרדכי ב"קונטרס". במשך השנה

"קונטרס"מכתבים, פיתקאות, דרישות ודרישות שלום מהוחצי שאיני בארץ קיבלתי 
"קונטרס"ממך, מז'וכוביצקי, מקלעי, עוד מאחדים, ואף לא פעם אחת ממרדכי. ב

זה לא7הרגשתיו לעתים רחוקות, פעם ברשימה מקורית ופעם בתרגום של סירקין.
אמר לי, כי הוא עובד בקביעות. בכל חילופי הגברא שהזכרתי לעיל לא נזכר אף
פעם שמו של מרדכי. בקונגרס סיפרו הבאים מא"י, כי מרדכי יבוא בקרוב לאירופה.
התלגרמה לוינה אמרה ברור, כי ל"קונטרס" אין איש. עכ"פ כך אמרה לי. ובכן איך
זה יעלה על דעתי? אילולא היו ענייני ה"קונטרס" נוגעים בלבי כאשר הם נוגעים,
אילולא הייתי מתאבל על כל חוברת לא מוצלחת ומאושר ממש מכל חוברת טובה,

מובן שהייתי שוקט על≠אילולא כך ãִ8כּורה בטרם קיץ,ובולע את שתיהן כאחת כב
שמרי ולא הייתי מתפרץ לעזור מרחוק וממילא היה יוצא שאיני פוגע בכבוד מישהו.

מפני ריחוק מקום≠אך אני בוחר להיות ער לצרכיו של ה"קונטרס" ומתוך אי ידיעה 
לפגוע בשוגג בכבוד אנשים היקרים לי הרבה יותר ממה≠וחוסר מכתבים מייאש 

שהם חושבים (ואני יודע כי משום מה חושב מרדכי שיש בלבי טינה עליו), מאשר
לחדול מזה ומזה.

ולעצם העניין. אוי ואבוי לי, באמת. שפיגלמן פשוט לא עמד בדיבורו. איני רוצה
נסחף≠משהתמהמה ≠לדון אותו, שמעתי כי ענייניו הפרטיים נסתבכו ובינתיים 

אחרי העבודה המקומית. נענשתי על "האקטיביזם" שלי. הכסף נשאר כמובן בברלין
"קונטרס"וזה מסבך את מצבי. אני מקווה בכ"ז כי הדבר יסתדר. עכ"פ לא יפסיד ה

אקח הדבר על אחריותי.≠אף פרוטה, ובמקרה של איזו צרה 
איני יודע, ברודסקי, אם הנחתי את דעתך. אהבתי אותך בזמן האחרון מאוד

על פני גשר הנייר של≠לכה"פ מצדי ≠והרבה נימים נקשרו בזמן האחרון בינינו 
ה"קונטרס" שלנו. ואינני רוצה לחשוב, כי רחקתי והייתי לזר. בזמן האחרון עזרתי

ëֵַדש אחדש.יותר מקודם. בשבועות האחרונים חדלתי מזה, אך ח≠ברוח ≠ל"קונטרס" 
עליך לזכור, כי מלבד לימוַדי, אשר להם אני מקדיש מינימום שבמינימום, והעבודה

יש לי המון עבודות≠הקשה לשם הפרנסה, נתינת שיעורים "לימי זקנתי" וכו' 
בפוליטיקה המקומית כביכול והרבה ענייני א"י מסוגים אחרים. ועליך להעריך
ולדעת, כי מה ששלחתי ל"קונטרס", גם התרגומים, גוזלים הרבה הרבה זמן, זה
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≠סוציאליסט. מראשי המפלגה הציונית≠1924). הוגה דעות ציוני≠נחמן סירקין (71868
1908 היגר לארה"ב.≠1905 הצטרף לתנועה הטריטוריאליסטית, ב≠סוציאליסטית ברוסיה. ב

1909 חזר לתנועה הציונית והיה אחד ממנהיגיה הבולטים של מפלגת פוע"צ בארה"ב.≠ב
כח 4.ישעיהולפי 8
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נעשה לעתים קרובות מאוד על חשבון המנוחה והשינה, והרבה הרבה פעמים קרא
לאחר≠היצר אל התיאטרון או אל קונצרט, ורגש החובה ניצח וריתק אל השולחן 

לכתוב ל"קונטרס". הנה גם הערב. הלא אנשים אחים אנחנו ולא≠יום עבודה קשה 
תחשוב את דברי להתפארות.

נקווה9בזמן הקונגרס הוטב הרבה ה"קונטרס", ובזמן האחרון התחלת כותב לי.
כי שני דברים אלה יתמידו. שלום לכל החברים. ואני מחכה בכ"ז לתשובה מעשית

ומדוייקת על מכתבי לקלעי.
אגב, קיבלתי ע"י בהרב מכתב מהוה"פ של "אחדות העבודה", אשר בין יתר
הדברים מבוקש בו לקנות ניירות סטנסיל. זאת אעשה. אך על אותו המכתב חתום

נש, אשר בשום אופן לא יכולתי לקרוא את שמו. שמא תתרחם ותכתוב לי≠איזה בר
מיהו. היה לי בצבא [העותמאני] מפקד גרמני שהיתה לו חתימה פשוטה וברורה מאוד.
פעם סיפר לי, כי בהיותו ליטננט צעיר התחכם לחתום את שמו בחתימה מסובכת

מצווה לסגל לעצמוNומסולסלת. מייד ציווה מפקד הגדוד בצו היום, כי "הליטננט 
נש. ובכן, שלום לך.≠חתימה ברורה ופשוטה". פקודה כזו צריך לתת לאותו בר

כפי שהנך רואה שהה המכתב באמתחתי ימים רבים. הסיבה היא כי חליתי בשבוע
שעבר, מעשה ילדות, אנגינה, ונתעכב משלוח הדברים אשר אני ממטיר עליכם

לדעתי טוב כי תדפיסו את הכל מבלי להשמיט גם את המקומות הבלתי10בזה.
נעימים כמו ההתפעלות מהקלוב הטברייני הנבוב וקצת השטחיות שישנה בדברי

כך מדברים עלינו.≠עלינו לדעת את האמת 11וג'ווד.
גוריון.≠שלחתי לבן12אני מצרף בזה את המקורות האנגלים. חוברת הפרלמנט

אנא, אל14לאחר שיקראום ביפו.13נא לירושלים≠êָרים מעיתונים שלחאת חבילת הגז
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מכתבי ברודסקי למ"ש לא אותרו.9
9.3.1922 ועל≠מ"ש צירף למכתבו חומר רב על הדיון בשאלת א"י שהתנהל בבית הנבחרים ב10

פולמוס בנושא זה שהתנהל אח"כ בגיליונות "דיילי הרלד", יומון הלייבור.
בנאומו בבית הנבחרים בדיון על א"י אמר ציר הלייבור קולונל יאשיהו ווג'וּוד, בין השאר:11

רגש שנאה זה בין ערבים ליהודים מצוי רק בשדרות הגבוהות. בין ההמון איננו. ההמון נהנה
במידה עצומה מן ההתפתחות שהיהודים מביאים לארץ. דיברתי עם ה' מקדונלד אשר שב
זה עתה מא"י. הוא סיפר לנו כי בטבריה יש ועד מורכב מערבים, נוצרים ויהודים, העובדים

ספר משותף, אשר בו לומדים ילדים בני שלוש הדתות, ולמרות זה≠יחד. הם יסדו שם בית
לורד, יחסי האומות הנם ידידותיים לגמרי. את הניגוד לזה≠שיש במקום איזה אפנדי או לנד

יש למצוא בעיר אחרת, שכם, אשר כל השלטון בה תפוס בידי שלושה אפנדים מימי
תורכיה. רופאה יהודיה שהוזמנה שמה ונתקבלה ברצון ע"י התושבים, הוצאה מן העיר תחת

לחץ האפנדים "קונטרס" קיד, 7.4.1922 (ר' נספח 5).
9.3.1922.≠פרוטוקול הדיון בשאלת א"י ב12
שם ישב הוה"פ של "אחדות העבודה".13
שם ישבה מערכת ה"קונטרס".14
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ילכו לאיבוד בדרך. מאמריהם של וג'ווד ומקדונלד כבר מתורגמים אצלי, אך לא
15הספקתי להעתיק. תקבלו בדואר הבא.

inSocialist”Aבשבוע הבא יבוא מאמר של מקדונלד ב"לייבור לידר":
Palestine”.

, אחדReview”rary”Contempo≠בחודש אפריל יבוא מאמר גדול שלו ב
הירחונים היותר חשובים. שלושה מאמרים שלו נדפסו בעיתון "לייבורי" אחד
בגלזגו; טרם אקרא, אך שמעתי כי אחד מהם מוקדש בייחוד לנו והוא "אנטוזיאסטי"

[נלהב] מאוד.
הוא סירב בכ"ז לדבר באסיפה פומבית, מפני אי בריאותו. הוא מסר או עוד צריך

למסור את רשמיו על מצרים וא"י בישיבת המורשים [צירי הפרלמנט] של ל.פ..
שם היה גם.P.I.Lקפלנסקי ואני נוכחנו לפני כשבועיים בישיבת המורשים של 

16מקדונלד ודיבר נכוחה. על זה יבוא פרוטוקול מיוחד.

ברודסקי, ברודסקי, הזמן קצר והמלאכה מרובה וכו'. אך בשבוע הבא מתחיל
õַי.אצלי חופש פסח ואז אשנס חלצ

מסור את מעט הידיעות שבמכתבי זה לירושלים.
מקדונלד לא היה כל השבוע בלונדון, נסע לוויילס, למחוז הבחירה שלו. עתה

שב והיום צריך היה ק.[פלנסקי] לראותו. טרם אדע.
אם החומר ששלחתי רב מהתכנס ב"קונטרס" אחד, חלקהו לשניים עד אמצע
עמוד 12 ומשם והלאה. החלק הראשון ייקרא "א"י בפרלמנט ומפלגת העבודה"

17"הפולמוס על א"י בד. ה. [דיילי הרולד]".≠והשני 

אני מתחנן לפני קלעי, כי יקח על עצמו את משלוח ה"קונטרס" לחותמים
וישחררני ממשא כבד מנשוא. ה"קונטרס" ירוויח מזה. הזמן הפנוי [שלי] יּוצא על
[כתיבה בשביל] ה"קונטרס". לשם זה עליו לענות לי כאשר ביקשתיו אם מקבל הוא

על עצמו את הדבר, ורק אז אשלח לו את רשימת המענים.
מדוע הפסקתם פתאום לשלוח את ה"קונטרס" לחותמים ותיקים כמו ד' הכהן, 

לא אוכל להבין.≠א' גינצבורג ורזילי, ואולי עוד 

משה
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התרגומים לא אותרו ואפשר שלא נדפסו.15
16Zהפרוטוקול לא אותר. עלP.I.L..1 'ר' להלן מכתב 159 הע
הרשימה "הוויכוחים בפרלמנט האנגלי ומפלגת העבודה", נדפסה ב"קונטרס" קיד, 177.4.1922

ומובאת בנספח 5.
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23.3.1922, לונדוןדביק,

אשר≠שהה בידי ימים לאין מספר. הסיבה העיקרית 1מכתב זה שאני שולח
חליתי לפתע בשבוע שעבר ונכלאתי בחדרי לבלי צאת. היתה אנגינה כהלכה, עם כל
דיקדוקיה, כבימי הילדות. אל תחשוש לספר בבית. אמא יודעת את האנגינות שלי.

עתה הכל בטוב.
בשבוע הבא יבהיר האופק לרגלי החל חופש פסח ואז אשוב להמטיר. אמנם גם

2לע"ע שלחתי היום ל"קונטרס" כתבה ארוכה מני גלות.

רמזי [מקדונלד] חי וקיים. כותב הרבה. אשלח הכל. באסיפה פומבית סירב לדבר
לע"ע. נערוך לו כנראה קבלת פנים לא פומבית.

להתראות בדואר הבא.≠ובכן 
כבר הפליג. האומנם?3כוכבא≠שמעתי כי בר

דבר אחד. כל החבריא שלנו ביפו ובירושלים כמרקחה עלי, על אשר העזתי, אני
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נראה כי מכתב זה, שלא אותר, נלווה למכתב קודם שנכתב בטרם חלה מ"ש באותה1
"אנגינה כהלכה".

הכוונה לרשימה "הוויכוחים על א"י בפרלמנט האנגלי ומפלגת העבודה", שנדפסה ב"קונטרס"2
קיד, 7.4.1922 (נספח 5).

, מכתב 106 הע' 8). על נסיעתויל"אכוכבא מאירוביץ'. בוגר מחזור ג' של ג"ה (ר' עליו ≠בר3
9.3.1922:≠ללונדון כתב ד"ה למ"ש ב

כוכבא נוסע בקרוב מאוד לונדונה: הבחור התפתח הרבה בכל המובנים ולמעשה הביא≠בר
חייו קיבלו צורה וכיוון ברורים. הוא כולו≠תועלת רבה מאוד בעבודתנו. השקפותיו גמלו 

שלנו. אחדותניק בכל רמ"ח אבריו.
לא בנקל עלתה לו הנסיעה. הוא היה כאן יורשי [במשרד לעבו"צ}. לא רק במשך זמן העדרי
מהארץ אלא גם לאחר שובי הוסיף להישאר במרכז בירושלים ולשאת בעול העיקרי, ואנוכי
נמסרתי לגמר עבודותינו הישנות ולהצלת מקומות חלשים אחדים. מייד אחרי שובי החליט
אומנם לנסוע ואולם המשרד עצר בעדו ועיכבהו עוד לכמה חודשים. הוא נשא לו את רחל

והכל שריר וקיים. עתה הגיע רגע שחרורו. מחר יאושר הדבר≠לוין (מבנות ראשון) לאשה 
רשמית בישיבת המשרד בירושלים, והוא ישים לדרך פעמיו בעוד כעשרה ימים. מטרת
נסיעתו מובנה ולא ברורה. הוא רוצה לנער אבק הארץ מעליו, להיות חופשי לקרוא וללמוד

להיכון לעבודה יותר רצינית, יותר אחראית.≠את אשר ירצה, ליהנות מזיווה של אירופה 
בדמיונו היה לימוד אנגלית, לימוד ערבית, הכרה עם מדעי החברה, התקרבות אל תנועת
הפועלים בעולם. ואולם כאמור דבר ברור אין לו. ישנה רק הרגשת החסר, ישנה שאיפה
גדולה לידיעה, להכשרה יתרה למילוי תפקידינו האחראיים. ולעבודת הכנה זו יימצא בו די

מרץ. אנוכי הבטחתי לו, כי אתה תהיה לו למדריך.
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ñַנות" את שפיגלמן, היושב בברלין, לערוך ה"קונטרס" היוצאהיושב בלונדון, "למ
ביפו מבלי שאול פי איש וכו'. שמא תברר לכולם, כי במעל הזה היתה קודם כל ידו
של ברל הגדול בעצמו, ואח"כ ידך אתה, ורק אח"כ נסתבכתי אני בעניין. הצרה היא
כמובן ששפיגלמן הכזיב, אבל זהו עניין אחר לגמרה. העיקר שלא עשיתי דבר בלתי

ñַנותóַסות להוציא לפועל רצונו והחלטתו של ברל, אשר הוא בוודאי זכאי למאם נ
עורכים ל"קונטרס", גם בזמן היותו בחו"ל. עשה זאת ויחדלו מהמטיר גערות,

עדינות אמנם, אך בכ"ז.
משה
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20.4.1922, לונדוןדוד,

אשר הופיע היום ב[דיילי]1האן" שבמחננו,≠אני שולח בזה מכתבו של ה"די
הרלד. עוד לא ראיתי את קפלנסקי. בוודאי יענה. אך לדעתי צריך שתבוא תשובה
גם מא"י. הדבר צריך להיעשות בלי שום דיחוי. התשובה צריכה להיות חזקה ולא

אם תהיה במכתב התנפלות על2ארוכה, עכ"פ לא יותר ארוכה ממכתב קפלנסקי.
לא צריך לדעתי להלבישה בצורת התנפלות על קומוניסטים, כי אם על3סוג המפ"ס

טיפוס ידוע בתוכנו.
סלח על הקיצור. אני ממהר לשלוח את הקטע, כי היום הולך הדואר לא"י.

חדשות מיוחדות אין.≠אשתדל לכתוב באלה הימים, אם כי בעצם 
כוכבא הגיע. נעשה אותו לאיש.≠בר

ד' הגדוש הגיע. מה ל"קונטרס" כי נכָרת? אני ממשיך לכתוב.≠גם ה"פנקס" ג'
אחר ההפסקה שחלה.≠זה השבוע הרביעי שאני שולח חומר כסדר 

ביום רביעי זה 26.4 מרצה מקדונלד באחד האולמות העירוניים על "א"י 
. מאמריקה [מב"כ] אין קשב..P.I.Lומצרים", ההרצאה נערכת מטעם הסניף המקומי של 

משה

אם תמצאו לנחוץ, שילחו את התשובה דרכנו. ואם קשה יהיה לכתבה שם
שילחו הנה עברית, ופה תתורגם כהרף עין.≠אנגלית 

❛
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ם. עמד בראש המתנגדים לציונות≠1924), מראשי הקהילה החרדית בי≠יעקב דה האן (11881
ולהנהגת היישוב. נרצח בידי חברי קבוצה חשאית של ה"הגנה". "די האן שבמחננו" הוא יוסף

1978) ממייסדי המפלגה הקומוניסטית הא"י ומפעיליה הבולטים בשנות≠ברזילי (1904≠ברגר
1931 הוזמן לעבוד במוסקבה במטה הקומינטרן.≠1920. עבד בכביש ג'דה חיפה. ב≠20. עלה ב≠ה
1956 שוחרר, עבר לפולין≠1935 נאסר והוגלה למחנה עבודה בסיביר, שם נעשה דתי וציוני. ב≠ב

של המהפכההטרגדיה; זהר בחצות; היהודים הסובייטים וגורלםוכעבור שנה עלה ארצה. כתביו: 
ברזילי ב"דיילי הרלד", המובא בנספח 7 (עמ' 292), עולה כי נכתב≠. ממכתב ברגרהסובייטית

בתגובה לרשימה קודמת של ש' קפלנסקי.
ציוני.≠נראה שמ"ש צירף למכתבו את נוסח תשובת קפלנסקי למכתב האנטי2
, מכתב 12 הע' 35. יל"אציונית מפ"ס ("מפלגת פועלים סוציאליסטית") ר' ≠על המפלגה האנטי3
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לונדון, [27.4.1922]חברים יקרים,

ברצוני למסור לכם אילו ידיעות, מהן מאוחרות ומהן קרובות.
ת שללפני יותר מחודש השתתפנו, קפלנסקי ואני, בישיבת הפרקציה הפרלמנטריא.

P.I.L.,1 בעצם השתתף רק קפלנסקי. אני נוכחתי. באותה ישיבה≠בבית הפרלמנט
היה גם מקדונלד. התכלית היתה לעניין את המורשים בשאלתנו וליצור קשר יותר

קיים.
וג'ווד, שהנו עמוד הפרקציה, לא השתתף כי באותה שעה קיבל את רשות הדיבור
בבית [הנבחרים]. מקדונלד מסר בקיצור נמרץ את הצד הפוליטי: אמר כי הסכסוך
שבא"י הוא סכסוך בין הערבי ה"לנדלורד" והיהודי ה"טרדיוניוני", אלא שבעידנא

ïָעולם נדמה כי הסכסוך הוא גזעי, בין יהודיםדריתחא נשמטים שני התארים ול
דיבר גם על האינטריגה הצרפתית בא"י (הוא אויב ושונא בנפש של צרפת2וערבים.

וע"כ נוטה לפעמים להגזים בזה) ועל החלק שיש לא"י בסערה ההולכת3היּונקרית
בהמשך השיחה אמר, כי ההגנה היא דבר הכרחי, כי4ותוקפת את עולם האיסלאם

.itdotorcedfoareTheyנכון שהיהודים מכניסים נשק, וכי אנוסים לעשות זאת: 
קפלנסקי עורר את תשומת לב המורשים למערכה שניטשה עלינו בעיתונות

במשלחת הערבית;5נורתקליף ולתמיכת השחורים [ה"ריאקציונרים"] שבפרלמנט
על6דיבר על ההגירה [לא"י] והגזרות שהוטלו עליה, הפוגעות בעיקר בפועלים,

❜
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éַרדי, מנהיג1893 בנשיאותו של ג'יימס קייר ה≠) נוסדה ב.P.I.Lמפלגת העבודה הבלתי תלויה (1
והאגודה הפביאנית.PI.L.1900 התאגדו האיגודים המקצועיים יחד עם ≠הכורים בסקוטלנד. ב

)..1906P.L מפלגת העבודה (≠והקימו את הוועדה לייצוג פרלמנטרי של העובדים, שממנה צמחה ב
2.≠ולידה עד שהתפוררה כליל לאחר פרוץ מל"ע.P.L≠המשיכה להתקיים במסגרת ה.P.I.Lסיעת 

ר' מקדונלד הבהיר את השקפתו על הסכסוך במאמר שכתב ב"ווסטמינסטר גזט", שתורגם בידי2
מ"ש והובא ב"קונטרס" קטו, 16.6.1922. ר' עמ' 267 בנספח 2.

צרפת הלוחמנית והשמרנית בסגנון מעמד האצולה הפרוסי.3
1920, לתוכנית "סוריה הגדולה" ולהתקוממות≠הכוונה לפרשת פייסל בסוריה בשנים 41919

בסוריה נגד הצרפתים.
ציוני, שבשעתו שירת≠היקס, ציר שמרני קיצוני בפרלמנט, אנטי≠בראשם עמד וויליאם ג'ויסון5

,שאלתיאל, מכתב 111 הע' 11; יל"אבמימשל הצבאי הבריטי בא"י. יריב מושבע של פ"ר (ר' עליו 
עמ' 130, 132 134, 135, 139, 140).

1.8.1921 היא חודשה≠בפרוץ מאורעות מאי 1921 הפסיק הנציב סמואל כליל את העלייה וב6
≠במיגבלות חמורות. העולים סווגו לפי קטגוריות, ובייחוד הוגבלה עליית צעירים חסרי רכוש 

ואלה היו מרבית עולי העלייה השלישית.
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ההסתה לפרעות שאינה פוסקת בארץ. בין יתר הפרטים הזכיר את עניין ביטול חוק
שהוצא בכדי למנוע בעד ספסרות. לדברים הקשיבו. אחדים הראו7 הקרקעות

ושאלו שאלות. מינו אחד המורשיםòְ8וֹון שהיה במצרים)התעניינות מיוחדת (ביניהם ס
לממונה הפרקציה [הסיעה] על9הצעירים ג'ונס (כמדומני ששמו הראשון מורגן)

ענייני א"י אשר לו נמציא את החומר לאינטרפלציות [שאילתות] והוא יעבדן.
10באותו מעמד אמר מקדונלד, כי תהיה לו אסיפה עם הפרקציה של ל.פ. הכללית

אשר בה ימסור את מסקנותיו על א"י ומצרים.
אמש היתה הרצאתו של מקדונלד על "מצרים וא"י". ההרצאה נערכה ע"יב.

לשמש להם נשף.P.I.Lהסניף ההמפסטדי (מ"ד [מקדונלד] גר ברובע המפסטד) של 
תעמולה. הקהל לא היה רב ולא כולו היה מן המובחר. ההרצאה היתה מוצלחת מאוד,

11כוכבא אומר כי בירושלים, בנשף הפרידה, הטיב מ"ד לדבר הרבה יותר.≠אם כי בר

אני אשלח לכם בעוד ימים אחדים קטעים מנאומו. החלק על א"י היה כולו מלא בנו,
מלא על גדותיו. לבסוף אמר: "אילו היה נוסע עתה לא"י אדם בעל דמיון המגיע
לדרגת חזון, והיה רואה את כל הנעשה שם ונושם לתוכו את הרוח השוררת עכשיו
בארץ, והיה כותב אחרי זה ספר, כי אז היה זה אחד הספרים היותר גדולים היכולים

להיכתב בתקופתנו".
ברשמיו של מ"ד על א"י בולט פגם עיקרי אחד: אין לו מושג על המושבות.
השומע אותו מקבל את הרושם כי ההתיישבות היהודית בא"י החלה רק בשנים
האחרונות, וכי כולה נעשית על טהרת הקואופררציה, אם לא הקומוניזם. צריך יהיה

12להשתמש בהזדמנות הראשונה בכדי להעמידו על האמת.

מהמשרד למושבות שלחו להסת' הציונית העתקה מתרגום אלה דברים מןג.
אשר נתקבלו מממשלת א"י. מזכיר הלשכה14"האחדות",≠13הקובץ של ריבוצקי
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, עמ' 297, 298).גרנותבדצמבר 1921 נחקק חוק קרקעות בשמטרתו מניעת ספסרות (7
) ציר פרלמנט מטעם ה"לייבור", חבר "הוועדה המצרית" של הפרלמנט,Swanג'ון סוֹון (8

שחבריה תמכו בתנועת השחרור המצרית. השתתף במשלחת הפרלמנט למצרים בספטמבר 1921,
שם נפגש עמו ב"ג ("קונטרס" צה).

. נלווה אל ר' מקדונלד בביקורו בא"י וכמוהו שב משם אוהד המפעל הציוני..P.I.Lמורגן ג'ונס. מראשי 9
שכללה בתוכה את נציגי שתי המפלגות האחיות.10
ם,≠נאום רמזי מקדונלד בנשף הפרידה שערך לכבודו הוה"פ של ההסת' הכללית במשרדו בי11

265.≠מובא בנספח 2, עמ' 263
קטעים מסיכומו של ההיסטוריון יוסף גורני את ביקור ר' מקדונלד בא"י מובאים בנספח 2, 12

188. על התפתחויות חשובות ואף מרחיקות לכת ביחסו של≠270, וכן ר' גורן, עמ' 186≠עמ' 268
ר' מקדונלד למפעל הציוני כעבור 4 שנים, ר' נספח 2 הע' 2, עמ' 270.

מה שר לענייני היהודים≠1946). מראשי פו"צ ברוסיה. סגן שר וזמן≠אברהם ריבוצקי (131886
1918). חבר משלחת פוע"צ ששהתה בא"י כחצי שנה≠בולשיביקית (1907≠באוקראינה הטרום

1920, ובלט בה בדעותיו השמאליות. כשנוסדה אחה"ע נשאר בפוע"צ השמאלנים. גרס שאין ≠ב
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לענייני המזרח התיכון כותב בשם צ'רצ'יל, כי אין הוא חו"ש עושה את ההסת' הצ'
לאחראית על מציאות "פועלי ציון" קיצוניים (כך בפירוש) בא"י, אך רוצה הוא
להעיר את תשומת לבם על הדבר ובטוח הוא, כי ההסת' תשתמש בכל כוחה

והשפעתה בכדי למנוע בעד התאזרחותם של אלמנטים כאלה בארץ.
שטיין ענה על זה, כי זוהי כנופיית אנשים אשר אין להם מפלגה מאורגנת
ושאינם משפיעים במשהו על כלל ציבור הפועלים; כי הדרך היותר טובה למנוע בוא
אנשים כאלה לארץ הוא להחזיר את הביקורת על העלייה מידי הממשלה לידי ההסת'
הצ', אשר עכשיו אין לה כל השפעה וחלק בה, וממילא אינה יכולה להיות אחראית

ולדאוג במשהו, כי אלמנטים לא רצויים לא ייכנסו לארץ. מעניין, לא כן?
ה"טיימס" ממשיך את התקפתו. הנוסחה החדשה היא: הלאה הציונותד.

במאמריו16(ממשלה בתוך ממשלה, וכו'). גרייבס15המדינית. ביטול ועד הצירים
העם.≠הבריטית על תורתו של אחדהמליץ לפני הקיסריה [הקיסרות, האימפריה] 

בר כוכבא בא. התחיל כבר להתאקלם וללמוד. יש ביטחון כי יצליח. נפגש כבר
) והתעניינו בו.17Lloyd,18Tawneyעם אחדים מסופרי התנועה המקצועית (

זה הכל בקיצור.

שלום!

משה שרתוק

| 129 |

סיכוי להגשים את הציונות הפרולטרית במסגרת ההסת' הצ' הנכנעת לבריטים, ולכן מן הראוי 
1924 בארה"ב.≠לדבוק ברעיון המהפכה העולמית. עקר לברלין ועמד שם בראש פוע"צ שמאל. מ

כתב עת שמאלי קיצוני, בטאונה של מפלגת פו"צ שמאל, שהפכה לבסוף למפלגה קומוניסטית14
מוצהרת (פ.ק.פ.).

, עמ' 498.יל"א1921, ר' ≠על וה"צ, שעמד בראש היישוב בשנים 151918
11 באפריל 1922 פירסם ביוזמת נורתקליף סידרה שנקראה≠פיליפ גרייבס. עיתונאי. בין 3 ו16

"כמה אמיתות על פלשתינה", שם טען כי תחת "הציונות המדינית יש לתמוך ב"ציונות
הרוחנית", ברוח אחד העם. רעיון זה בדבר א"י כמרכז רוחני נתמך במאמר הראשי של "הטיימס"

".,FaithsreeThofLandthePalestine"11.4.1922. גרייבס פיתח את מאמריו בספר≠ב
לא זוהה.17
השפעה על≠1962). היסטוריון כלכלי וחברתי. הוגה דעות רב≠ריצ'רד הנרי טֹוני (181880

..L.S.E≠1913 פרופ' ב≠ה"לייבור". מ
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לונדון, [1922].3.5עדוצ'קה, 

1מכתבי זה איננו תשובה.

בטרם אענה, רוצה אני לבקשך לעשות עוד התאמצות אחרי ההתאמצות שעשית
בארי לי,2מדוע? מדוע "אין הדבר אפשרי בשבילכם לגמרה".≠כבר, ולכתוב לי 

אכתוב תשובה אשר בוודאי תפצע אתכם. והן אם לא≠אינני מבין. ואם לא אבין 
מה אבין.≠גם אז איני ערב שלא אכאיב. תלוי ≠אפצע עוד יותר. ואם אבין ≠אכתוב 

לע"ע נדמה לי, כי תהיה בינינו מלחמה קשה וממושכה. אני אתחיל בה אולי בלי
תקווה להשפיע, אך את דעתי אוכרח להגיד. להתפשר לא אוכל בשום אופן. כך נדמה

את≠ כיוון שהתחלת 3לי. אך אינני רוצה לומר דבר למפרע. אל תאחרי לענות.
מחוייבת לגמור.

≠[רוסית: מגיב] על הדבר בחוזק כזה åִירּויּוäַגֶראואם יהיה תמוה בעינייך שאני 
יהיה זה כאב נוסף לי.

האומנם אינך יודעת אותי? כבר במשפטך: "אני אצטער מאוד אם אדע שאתה
נושבת רוח קרה, זרה, רחוקה.≠ מצטער על זאת" 

בטרם תעני לי, שיקלי בכלל את כל העניין. ולכל הטעמים צרפי את השאלה:
לא החיצוניים, חלילה.≠האומנם כדאי? הביני שאני חושש ליחסינו לעתיד 

כמה מכאיב הדבר עכשיו, שהדברים האלה ומצב הרוח שאני נתון בו זה יותר
משבוע, שוללים ממני באופן אורגני את האפשרות לכתוב על עצם הדבר. ויוצא, כי

דברי האהבה והחום אליכם [עדה ואליהו] מתייבשים על שפתי.
שלום לכם,

משה



23.4.1922, המובא להלן בנספח 6: "פולמוס חופה וקידושין",≠אינו תשובה למכתב עדה אליו מ1
עמ' 265, שבו בישרה לאחיה על התקשרותה עם אליהו גולומב, והבהירה כי קשר זה לא ימוסד
בטקס הדתי המסורתי. סביב החלטה זו של השניים התחוללה מערכה משפחתית עזה ונרגשת.

ניצבו האם פניה, האח משה והדוד ולודיה שרתוק,≠ורבקה שצידדה בהם ≠מול עדה, אליהו 
שתבעו מן הזוג הצעיר להעמיד חופה, ובסופו של דבר היתה ידם על העליונה. כל המכתבים

המשפחתיים סביב מחלוקת זו, ככל שנשתמרו, מובאים בנספח 6.
הכוונה לטקס חתונה דתי.≠"אין הדבר אפשרי" 2
לא נודע אם ענתה עדה לאחיה.3
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לונדון, [1922].3.5

את רושם הדברים תוכלי לשער. אני מרגיש1אני שולח לך את מכתבה של עדה.
כי להתפשר עם זה לא אוכל בשום אופן ואצטרך פשוט להילחם. אינני יודע אם על

מנת להשפיע, אך את דעתי אני מוכרח להגיד.
בטרם אכתוב לעדה, או לעדה ואליהו יחד, אני מבקש אותך, הפסיכולוג שלי,

האומנם סתם מלחמה במוסכמות,ñַ2י, לברר לי, מה מונח ביסוד הדברים.אוַרי ותומ
אזי פשוט לא≠דבר אשר כל כך איננו נאה לבני דורנו הרציני. אם באמת רק זה 

מה אחר. ואינני יכול בשום אופן לנחש≠אדע רחם. אך אני מרגיש, כי יש דבר
ולמצוא. אני נמצא במצב של אדם הנועץ עיניו בחשכה ומבקש לשווא להציל ממנה

שירטוטי איזה גוף.
כיתבי לי איך את מבינה את הדבר ומהו יחסך.

כוכבא מספר, כי הוא≠הודיעיני על מצבו. בר≠ אם את מקבלת מכתבים מדב 
כוכבא אומר, כי הוא מוכרח≠החליט בכל תוקף לנסוע, למרות התנגדות החברים. בר

לנסוע, מפני שהוא יורד במרצו.
החזירי לי מייד את מכתבו של יהודה.

שווא. אני לא אוכל לכתוב בחודשים אלה. דוד≠כיתבי לי בכלל. כל דאגותיך 
יספר לך. הוא יבטל, כמובן, את חששי בנוגע לבחינה, אך את צריכה לזכור כי אני

אנשים שונים בתכלית בנוגע ללימודים.≠ ודוד 

שלום לך,
משה

אני כותב לעדה ומבקש אותה לכתוב לי: "מדוע?"
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מכתבה של עדה נשלח ממקום הכשרתה בגידול עופות בכפר האוסטרי שרדינג, וטרם היה לעיני1
רבקה בוינה. 

22.6.1922 מובא בנספח 6, עמ' 302.≠מכתב רבקה למ"ש מ2
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לונדון, [3.5.1922]

פגעתי בך קשה, ללא צורך וגם שלא בצדק. אינני יודע1אני יודע, שבמכתבי
לא הבנת.≠אם תביני אותי ותסלחי. אני רואה, כי את המשפט ע"ד יחסינו לעתיד 

אינך ממלאת; כנראה אינך יכולה.≠"מדוע!" ≠לכתוב לי שוב ולברר ≠ãַקשתי את ב
עד כמה שרק≠ טוב. איני דורש ממך. ואני רוצה עכשיו לדבר איתך במנוחת נפש 

ובכל כוח אהבתי אליך. ואל תאשימי אותי אם אגשש באפלה.≠יעלה הדבר בידי 
הסערה אשר התחוללה בי, וההולכת ומתגברת עדיין, והמחשבות הרבות אשר
ניקרו במוחי, ועדיין הן מנקרות, בשעות הנדודים מדי לילה, וחשבון הנפש שעשיתי

כל אלה הוכיחו לי קודם כל דבר אחד: כי אני עומד עדיין בשתי רגלי≠לעצמי ולך 
בתוך המסורת היהודית, ואת יצאת ממנה. מתוך דברי דוד על יחסה של רבקה 

רואה אני, כי היא פוסחת על שתי הרשויות. ואני אומר≠ רבקה אינה כותבת! ≠ לדבר 
אשר2כי מוטב שהיתה עוברת כליל. אני חשבתי תמיד, כי אנחנו, בייחוד שלושתנו,

חונכנו ברוח אחת ומיוחדת, בהערצה רומנטית למינהגי ישראל, אשר ה"קידוש" אמר
מה מיוחד, וכן ה"סדר", וכן יתר הדברים, כי בהגיע תורנו לקידושין≠לנו תמיד דבר

מה מיוחד, ונקיים אותם לא כמצוות אנשים מלומדה כי אם≠יאמרו לנו גם אלה דבר
דבר כזה, אודה≠מתוך השראה. כי מי שהוא מאיתנו יבטל את הקידושין בכלל 

לא עלה. איני יודע אם טוב או רע לחשוב≠לך, מעולם לא עלה על דעתי. פשוט 
ולהרגיש ככה. כזה הנני.

תוך כדי כתיבה אני חושב: הן עצם העובדה שעלי לכתוב ככה ולרדת מייד
מוכיחה כי עומדים אנו בשטחים שונים, ונקודות מגע איןלעומקה של השאלה,
äָין? והאומנם זרים דברים אלה לך?בינינו. אך האומנם א

ועוד הוכח לי דבר שני: כי שונים אנו, את ואני, ואולי אתם ורבקה ואני
בהבנתנו את אמא. את כותבת, כי בעצם לא איכפת יהיה לאמא, וכל הקושי יהיה רק
משום "מה יאמרו הבריות". את טועה, עדה. או אולי את משלה את נפשך בשווא.

[רוסית:óִים אּוַדרïְנòְילסיהיה ≠בשביל אמא יהיה זה משבר קשה ועמוק, אומר פשוט 
מהלומה עזה]. אפשר שאני טועה, ואז הייתי שמח מאוד. אך חוששני שלא.
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מכתב 1.160
1913, היו יהודה בן 12 וגאולה בת 10.≠רבקה, משה ועדה כנגד יהודה וגאולה, שבמות האב ב2
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נא תטעי שוב בהבנת דברי אלה. אין ולא יוכלו להיות בינינו איומים. אך≠אל
אני חושב שאת עומדת בפני צעד רציני, מכריע. בטרם תעשי אותו, ז"א בטרם

ואם פעם מחליטים דבר כזה קשה אח"כ≠תגמרי בהחלט כי קידושין לא יהיו 
רוצה אני כי תשקלי היטב את כל התוצאות, וכי שקילה זו תשפיע ≠ לשנות 

על החלטתך.
ובכן, אני חושב כי באמא יפגע הדבר קשה, מחוץ ומעל ל"מה יאמרו הבריות".

המסורת.≠הרבה יותר מאשר לי ≠אני חושב, כי לאמא גם כן יקרה, יקרה מאוד 
יותר מאשר לי גם מפני שזקנה היא יותר, גם מפני שהיא נישאה פעם, גם מפני

ולמנהג יש מובן3שמרגישה היא את עצמה כממלאת מקומו ושומרת צוואתו של אבא.
בעיניה, תוכן עמוק וחי. כל מושגה על הנישואים, על האיתן, המוצק, השלם והיחיד
שבהם, קשור ומלוכד באופן אורגני עם הכּלי, הקידושין. אין שוברים כלים יקרים
כאלה, אין עוקרים שורשים עמוקים כאלה בגיל כזה, לאחר חיים שעברו במובן זה

כחוט אחד, בלי זעזועים בתוך המשפחה. התעמקי בזה.
את, ורבקה,≠כי ביחסכם שלושתכם לדבר ≠ועוד התברר לי דבר שלישי. והוא 

המשפטי. דוד כותב, כי≠יש מן הילדות והשטחיות. אני מתכוון לצד המעשי≠ואליהו 
ודי", וכי רבקה אמרה לו, "כי הן הם יחיו≠אליהו אמר לו "כי אין הדבר נחוץ לו 

בחברת הפועלים, ושם אין הדבר נחוץ". ובכן, האומנם אין הדבר נחוץ לאליהו,
והאומנם אין הדבר נחוץ בחברת הפועלים?

קודם כל, כלום לא נכון הדבר כי הרוב הגדול, המכריע, של נישואי הפועלים
נעשים בקידושין? אני חושב שלא אגזים אם אומר כי רק יוצאים מהכלל אינם עושים
זאת. עובדה היא כי נישואי כל השומרים היו בקידושין. ביריות, אומנם, אבל גם
בקידושין. על הרובים היתה פרושה החופה. הוא הדין עכשיו בגדוד העבודה. על
שורת הנישואים הראשונה שבגדוד עוד סיפר לי בהרב בשנה שעברה, ועל הנישואים

כוכבא כמסיח לפי תומו. כל≠האחרונים, שכמעט כולם היו בקידושין, סיפר בר
חברינו הקרובים ביותר (לי, לפחות) נשואים בקידושין: טבנקין, רמז, יבנאלי. איני
מדבר על זלמן. ממנו אין להביא ראייה, כי הוא הן עומד עדיין כמוני, ואולי יותר
ממני, בשתי רגליו על קרקע המסורת "הישראלית". איני אומר, כי מעשים אלה הם
שצריכים להיות למופת, שהרי אז היה הדבר "מה יאמרו הבריות" במהדורה שנייה.
אני רוצה רק לציין את העובדה הוודאית כי ציבור הפועלים שלנו, אשר בתוכו אתם
חיים, עוד לא זרה את המינהג הזה. זה רק דרך אגב. אין זה בא כתשובה על השאלה

הפטור ציבור הפועלים מנחיצות זו.≠ אם נחוץ הדבר, ואם כן 
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יעקב שרתוק היה חילוני בהשקפותיו אך נאמן למסורת מתוך עיקרון וברוח זו חינך את ילדיו.3
יהודה, ציין: "אף על פי שהיה חופשי בדעותיו עד הקצה האחרון,≠בהספד שכתב עליו אליעזר בן

מכל מקום חשב לחובה לעצמו לשמור כמעט כל המצוות המעשיות ולא פסח בגלוי שום גדר
בחיים הדתיים" ("האור", גיליון 166, 1913).

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†π¥ ±≠π∑±†Ø†∏∑±≠±∞±  14/8/05  17:05  Page 133



ובכן, אני חושב, כי הדבר עדיין נחוץ, וכי חברי ציבור הפועלים אינם פטורים
מהנחיצות.

חברת הפועלים בא"י נמצאת בא"י ולא על המרס. הציבור החדש, בניין
העתיד, הנוצר בארץ, הולך וגדל כגרעין בתוך קליפה, אך עדיין הוא בתוך
הקליפה ועובדה היא, כי זמן הישברה עוד לא הגיע. אנחנו נכנעים בהכרח לסידרי
החברה הקיימים ועל כל צעד ושעל מחיינו משלמים אנו מס למוסכמות שהיו
לזרא, לחובות שהיו לטורח וגם לתועבה. אנחנו נתבעים למשפט, משלמים
מיסים, חותמים כל מיני תעודות שקר, ניזקקים לרשיונות על מעשים אשר לעתיד
לבוא יהיו הפקר וכו' וכו'. ולא רק שאנו מקבלים עלינו מתוך אונס את דין
המוסדות והתקנות והנימוסים שהינם לנו למורת רוח; אנו גם משתמשים בהם

אנו וברצוננו החופשי. אנו תובעים למשפט, אנו מבקשים≠ונהנים מהם לטובתנו
באחת, אנו מחבלים תחבולות לנצל לטובתנו את המיסגרת המשפטית≠אישורים 

אשר בהכרח הוטלנו לתוכה.
החברה הזאת, הקיימת, הניחה גושפנקה על הנישואים. היא הכניסה את הברית
הנאצלה והטמירה, אשר יסוד האושר האנושי רוטט בה, לתוך דפוס מגובש ומגושם.
טוב. אך מה זה יעלה או יוריד אם נפרוק דווקא את עולה של מצווה זו, בעוד שביתר
תרי"ג המצוות נישאר רתוקים כבכבלי ברזל? כמה מקרים ממקרים שונים מצטיירים
לפני תוך כדי כתיבה, שבהם יהיה נחוץ לך ולאליהו, כאוויר לנשימה, להוכיח
לאנשים זרים, למוסדות ממשלה או משפט, כי אתם איש ואשה, איש ואשה במובן
המקובל, המוסכם, המחּולל, ולהוכיח זאת דווקא באותיות כתובות על גבי נייר,

עפ"י הנוסח המקובל והמאושר.
מקרים כאלה עלולים לקרות דווקא בחייכם, אשר יהיו ודאי חיי סערה וסכנה,
נדודים וטלטולים, ומי יודע אם לא מאסרים וגירושים. ויכול הדבר להיות נחוץ גם
באיזה מקרה פשוט שבפשוטים, ממש כשם שנחוץ פספורט כדי לנסוע מן או אל ארץ
ישראל, ולפספורט דרושה תמונה, ודרושה ויזה, ולשם שתיהן דרוש כסף, ואת הכסף

כהנה וכהנה חומרות וסייגים≠אי אפשר לקחת סתם, כי אם צריך "להשיגו" 
וסיבוכים על כל תג ועל כל קוץ של חיינו. ובחיינו יש כיום שאלות ומצבים, אשר

הנהו לנו כוכב≠הפתרון אשר הוא מציין 4אין עדיין בכוחו של עמק יזרעאל לפתרם.
äֵל לשכוח, כי הכוכב באפסי האופק. אל נחיה מתוך הבטהèָאמאיר. אבל אל נא ניו

תמידית בטלסקופים. הם יכולים להישבר, ואז אוי לו למי שהתרגל בהם ואיבד את
התחושה המציאותית של המרחק.

האחריות כשאני רואה אתכם מתקשרים≠ובכן בעיני יש בזה מן הילדות ומאי
ומתבצרים בהחלטה לבטל את הקידושין ויהי מה; ע"י כך אתם עושים את הוויתור
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עדה ואליהו התכוננו להצטרף לקיבוץ עין חרוד.4
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לדבר מאוחר, מעוות שא"א יהיה כבר לתקנו במקרה הרע, ולקורבן קשה לכם, אשר
במקרה הטוב. אתם תאמרו כי אפשר שלא יזדמןיובא מתוך רוגז וכפייה מכאיבה,

הצורך. נכון, אפשר. אך הן אפשר גם שיקרה אחרת. ועל יסוד אפשרות זו, האם לא
טוב לעשות זאת מלכתחילה, ביתר חופש וקלות, ולזקוף את הקורבן על חשבון

ãַפרט המיוחד הזה? האומנם אי אפשריהוויתורים בחיים בכלל, והוויתור לאמא ב
כאן ניגש אני אל "האפלה".≠ הדבר? מה מונע? מה מונע? 

בהיותי באמצע המכתב בא דוד. השיחה איתו לא שינתה בכלום את שטף הדברים
שנמשך אחריה. הדברים היו סדורים בראש זה ימים, ורק ההתרגשות היקשתה כ"כ
על הבעתם ועייפה אותי. הוא, דוד, מבין אתכם ומבין אותי, ונדמה לי, כי בוינה הוא
נוטה אליכם ובלונדון אלי, אם כי משתדל הוא באמונה למסור לכם בוינה את דעתי

ולמסור לי בלונדון את דעתכם.
חלל ריק.≠ ובכן, דברים אחדים על יסוד השיחה. האפלה איננה. היה האור, והנה

אין כלום, חוץ מ"לא חפצנו". אינני מבטל את חשיבות הטעם הזה. אני, פשוט,
ìָה, פחד מהפתעות,óְיñַנמה שאין אני רואה אותו. יש לי מ≠חששתי כל הזמן שמא יש דבר

והייתי נגוע בה גם בזה. טוב שזה התברר, וההרגשה של גישוש באפלה חלפה.

הלאה.
אני רואה שלא טעיתי בהאשמתי את רבקה ואת עדה באי הבנתן את אמא.

אני חושב שהדברים שעדה אומרת בנוגע ליהודה וגאולה נכונים אולי ביחס
אך אינם נכונים ביחס ליהודה. יהודה יעשה זאת, ולו≠ היא נוראה משתיכן≠ לגאולה

רק בכדי לַרצות את אמא. וליהודה לא יחסר ה"כזית" הדרוש בכדי להיות למעלה 
מכל זה, ה"כזית" החסר לכם. אומנם, יהודה חי עוד יותר מכם "בעתיד" וחסרה לו
לפעמים לגמרה הפרספקטיבה ההיסטורית, והוא עוצם את עיניו ויוצר לו אילוזיות

מעבר ולשווא נבקש בו את≠ואינו רוצה לראות, כי כל דור, ובייחוד דורנו, הוא דור
שלמות ההרמוניה.

הנה, גמרתי.
הדברים האלה הציקוני וטוב שנאמרו. הבוקר נדחפתי להתחיל ואת שני העמודים

על≠ הראשונים כתבתי עוד סמוך למיטה. אח"כ התחיל "יומי". בערב המשכתי
חשבון הלימוד. אח"כ בא דוד והשיחה איתו גזלה שעות אחדות. אחרי שהלך

דווקא≠המשכתי, על חשבון השינה. אבל נדמה לי כי לאחר שאזרוק את המכתב 
ואשוב ואשכב, יירווח לי ואוכל להרדם. ו"ההרדמות" היתה לי לפרובלמה≠ הלילה

בזמן האחרון.
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רק עוד דברים אחדים.
קראתי את המכתב וראיתי: העמוד הראשון אינו אלא הבעת ריגשותי; אין בו

שום ארגומנטים ושום רצון להשפיע. וגם בתור כזה מדבר הוא רק אליכן.
איננו שומעים איש שפת רעהו בעניינים אלה מראשית היפגשנו.≠ אליהו ואני 

בעיני הםîָ5בּוש" שלי.העמודים 3, 4, 5 הם פרי מבנה מוחי המשפטי וההיגיון "הּכ
îִנכון היום, אך אליכם ודאי שלא ימצאו מסילות. בהם יש דווקא ארגומנטיםנכונים כ

ויש רצון להשפיע. את העמוד השני הביננה, ויבין גם אליהו, ואליו צריך לצרף דבר
להיות ברגע האחרון כזית יותר גדול.≠ קטן אחד מהערותי האחרונות

משה
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מדובר בעמודים במכתב המקורי, המתחילים בפיסקה הפותחת במילים "ועוד התברר לי דבר5
האחראיות".≠שלישי", ומסיימים בפיסקה הפותחת במילים "ובכן בעיני יש בזה מן הילדות ומאי
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לונדון,10.5.1922Zאליהו,

אחי, אליהו. התרגשות נוראה תוקפת אותי בשבתי לכתוב לך. אני כתבתי מכתב
נורא לעדה. לא יכולתי להרגע לא לפניו, ולא אחריו. אני יודע שלא צריך הייתי
לכתבו, עכ"פ צריך הייתי לכתוב קודם דבר אחר, אחר לגמרה. אך מרירות השווא

[רוסית: באופן ילדותי].òְִקיûֶסõִ'ישïְצñַלּפֹו מפרצה, ופרצה באופן גס,
שמע נא, נעזוב את זה. אני אוהב אותך. איני יודע, אם ידעת פעם, כמה סבלתי
בעד אהבתי זו. זהו עניין לנו לשנינו, אל תחשוב על שום איש אחר, אפילו לא על
האחיות. איני בטוח, אם לא אסבול עוד בעתיד. שנות הפרידה בוודאי תגרומנה לזה.
היו זמנים, רגעים בחיינו, אשר פתאום היית מתראה כזר לי, וזה היה ממית אותי.

1צפורה יודעת זאת.

אך נעזוב גם את זה. עליך ועל עדה חלמתי, אח"כ הייתי בטוח, אח"כ התייאשתי.
אך בוא בא. הזוכר אתה מה אמרת לי, כמדומני בכנרת, או אולי במקום אחר, על
האפשרות האחת הרחוקה, שישנה לפניך, הדרך האחת להצלה? אתה אמרת אז, כי

2אין אני יכול לשער למה אתה מכוון. מצאת מטומטם!

אתה היחיד בין הבחורים3שמע נא, הלא אתה נפלא, עם כל מגרעותיך.
ואני עוד מאמין, כי בזה,4שבחבורתנו שהינו רומנטי באמת, ברוחו של טורגנייב.

ורק בזה, האושר. איני יודע מדוע זה נדמה לי, כי עליך ועל עדה, ובייחוד על עדה,
עלה קרום קשה במשך השנה האחרונה, וכי יש דברים שאין לנו בהם שפה משותפת.

5הלב כ"כ מתחמץ.≠ לפעמים נדמה לי, כי אני טועה, אך לפעמים
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כבוגר ממ"ש גם נפשית ורעיונית, נהנה א"ג מקירבתו אל יעקב אבי מ"ש וסביר כי עורר בכך1
רגשי קנאה. דרכי השניים נפרדו פעמיים כאשר זה התגייס לצבא העותמאי וזה לגדוד העברי.

א, מכתב 120, על אירועיל"ללמוד בקושטא (ור' גם ≠אח"כ הלך א"ג לדגניה ואילו מ"ש 
מסויים של "זרות").

נראה שא"ג רמז אז למ"ש על הקשר שהולך ונוצר בינו ובין אחותו עדה, ומ"ש אכן נרמז.2
לימים, בהספידו את א"ג, אמר מ"ש בין היתר: "כל מסגרת קבועה ונוקשה היתה צרה מהכילו.3

הוא לא היה מעולם איש המסגרת. לפעמים היתה זאת חולשתו, אבל תמיד היה זה כוחו הגדול.
] כל אחדות חיצונית כפויה היתה≠≠≠הוא שאף תמיד למרחב לחופש הכניסה לכל שטחי החיים [

, עמ' 7).חביוןלו לזרא (
1883). סופר רוסי. יצירותיו החשובות: "רשימותיו של צייד" (1852),≠איבן טורגנייב (41818

"אבות ובנים" (1862).
27.1.1922:≠בנושא זה כתבה רבקה למשה ב5
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עדוצ'קה, אני לוחץ אותך בחוזקה, בחוזקה אל לבי.
עדוצ'קה, המסכנה, המאושרה. התגאי בו, עדוצ'קה, וגם אתה, אליהו, מותר לך

להתגאות בה, אעפ"י שהיא אחותי. אני אתגאה בשניכם.

שלום לכם, יקרים, אהובים.

משה
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בערב האחרון לפני נוסעי מן הארץ, בהיותי עם עדה בבית הקברות [ליד מצבת האב יעקב],
עוד לא היה על שפתי חותם השתיקה אשר שעות הפרידה האחרונות≠אמרתי לה 

כמה חרד לבי עליה בשנה הזאת, בהישארה בכנרת בחברת אליהו, כי היא תהיה ≠מניחות 
היחידה היודעת את נפשו, וכי זה יפול כעול כבד מנשוא עליה. אמרתי לה: אני הולכת

] אני יראתי שהעול הזמני לכאורה לא יהיה לכל ימי חייה,≠≠≠ומפילה את צלי הכבד עליך [
כי יש אשר ייקח אדם עול על עצמו רק לשם לעזור רעהו, מבלי לחשוב כי יהיה זה מנת

הוא לכל חייו, והנה נמצא, כי לא רק רצון טוב, כי אם גם מיטב הכוחות נמסר לזה≠חלקו
ואין דרך לחזור.

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†π¥ ±≠π∑±†Ø†∏∑±≠±∞±  14/8/05  17:05  Page 138



❹❽➄���❸��➀�❽�❹�❽�❝➀�≠��❹❽

Zלונדון,17.5.1922Zיקותיאל,

2כשתבוא.Zהן גם איני בטוח אם עוד ימצאך מכתבי זה בניו יורק.1אצטדק לפניך

אני כותב בעיקר מפני שני טעמים. ראשית, שמא עוד תקבל את המכתב באמריקה
את3ושיכּך במקצת את חמתך עלי. שנית, כדי לשלוח את מכתב אליהו הרצוף בזה.

מכתבו של אליהו עליך להבין.Zידיעות עליכם ועל דרך עבודתכם הן אין גם
לנו,Zבלונדון,Zואין צריך לומר,Zכי אין מחוץ ללונדון.Zשמועות נפוצו.Zכשקיבלתי את

אך4עד כמה שנהירים לי הדברים.≠ המכתב כתבתי לאליהו והעמדתיו על טעויותיו 
בעיקר מפני האינפורמציה שישנה בחלקו השני. בפיבכ"ז שולח אני את המכתב,

אך הן בשעה שהודיע לי על הסתלקותו, בו5פיני תהיה מוכנה התשובה:Zהסתלקתי.
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על חלקו בהתמעטות התכתובת ביניהם.1
פי קריאתו≠"באתי ירושלימה ללוות את בהרב הנוסע לאמריקה. נסיעתו היתה פתאומית על2

הטלפונית של רוטנברג" (ד"ה לרבקה, 24.2.1922, אמ"ש).
נראה שמדובר במכתב א"ג מוינה, 13.3.1922, המוקדש בעיקר לביקורת על מהלכי פ"ר בענייני3

, עמ' 239, אך תוך השמטת כל נושא פ"ר. להלן עיקר הביקורת:חביוןה"הגנה" (חלקו מובא ב
] הסתלקותו [של פ"ר] מן העבודה [ב"הגנה"] עכשיו היתה חטא נגד העבודה וחוסר כל≠≠≠[

אחריות. דווקא עכשיו יכלו התערבותו ועזרתו להביא פרי רב. אני הייתי מתחשב, כמובן,
בהרבה עם עצותיו ודעותיו והוא יכול היה לשמש עזר רב בהבראת העבודה. העבודה

אפשר לעשות בבת אחת. בשביל≠באירופה בייחוד דורשת את החלפת האנשים, אבל זה אי
כך צריך להכניס אנשים חדשים ובשביל זה נחוצה או הסכמה של כל העובדים או לחץ
מבחוץ. את הלחץ צריך היה פ' ליצור. גם חביתה [פליישר] בהיותו אתי אצל פ' אמר לי
ש"אנו כולנו נסכים לכל דרישה חיובית מצדך". הם [אנשי "השומר"] הרגישו אז כי הם
יהיו מוכרחים אם תבוא דרישה. הדרישה לא באה. אני הצעתי לו להתראות אתי לבדי והוא
לא מצא זמן. אני ראיתי שאין לנו לסמוך עליו. בכל התנהגותו אח"כ הוא חיזק את דעתי
והביא את כולנו לידי הכרה, שהתערבותו בענייני עבודתנו אינה יכולה להיות לטובה בזמן
שהוא מרשה לעצמו לעשות דברים שאסור לו לעשות (עניין מניה), ואינו עושה דברים

שהוא מחויב לעשות (עזרה בשינוי הפרסונל באירופה, בענייני כספים וכו').
כנראה מכתב 4.149
21.2.1922:≠בנושא זה כתב א"ג למ"ש ב5

אם פיני עודנו בלונדון תמסור נא לו בשמי, שהסתלקותו עכשיו מן העזרה לנו [ברכש
ל"הגנה"] היא חטא, שיתנקם גם בו ובעבודתו. אני תמיד הערכתי בפיני את זה שעם כל
התמסרותו לעבודתו לא שכח אף פעם את הקשר שבין עבודתו לעבודות אחרות, והכרתו
כי כל עבודה יכולה להביא פרי רק אם גם שאר העבודות תהיינה מסודרות היטב ולא תהרוס

עזרה לעבודתנו עלול להביא לתוצאות כאלו, ששום≠האחת את אשר בנתה האחרת. חוסר
עבודות בניין לא תתקנה אותו. בכל אופן, אני דורש ממנו תשובה ברורה, אם הוא פורק

, עמ' 259).חביוןמעצמו את העול לעזור לנו, אם מפני שהוא עסוק או מפני סיבות אחרות (
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אני6במעמד הבטיח,Zואפשר לומר שהתחייב, לתקן את המעוות שנעשה בעניין מניה.
בטוח כי לא עשה דבר.Zוזה רע מאוד.

מפה לא כתבתי. ראשית,Zמפני שטרדותי הולכות ורבות, ושנית, מפני שלא היה
צורך דוחק יוצא מן הכלל. בפוליטיקה פה לא התרחש דבר. קיוו למנדט והתקווה

כל זאת אתם קוראים בתלגרמות.ñֶ7ס.üֶמהלכה ת
מהארץ חדשות צנומות. דב לא נבחר למרכז החדש [של העבודות הציבוריות],

éֶֶרס עד כמה שאניה≠ איני יודע. באחה"ע ≠ õָא וצריך היה לצאת היום לוינה. אם יצ
ה"קונטרס" שבק. בוודאי כותבים לברל. בעבצ"ב8רואה מפה, הרס בחומר וברוח.

משבר. חוסר העבודה הולך וקשה. וכו' וכו' וכו'.
9דוד בוינה.

אני שקוע בהכנה לבחינות... ובעיתונות הערבית. בזמן האחרון בעיקר בסוריה
ובארם נהריים. מתייחס לזה כאל תורה אשר ללמוד אותה צריכים. בחינותי 

10 ביולי, ואוי ואבוי לפגישתנו.≠ב
אני לקיץ ועוד על הרבה דברים, נדבר≠ועל תוכניתיעל עדה ועל אליהו,

לכשניפגש.
לברל אמור שלום. אל ירשיע אותי על אשר חדלתי מלכתוב. לא היו דברים
מסויימים ושלמים. מצב הרוח, לא הפרטי, כי אם ההשקפה על מצבנו ועניינינו,
שחורה משחור כל הזמן, והולכת ומשחירה. לא פעם היה מתרקם בראש מכתב, והיה
נדון מיתה בטרם ייוולד, כי אמרתי למה אעכור את רוחו. כלום לא די לו בצרותיו.

אהיה מאושר.≠ אם תביא לי מילים אחדות ממנו 
אם תראם, שלום ונשיקות. בשום אופן לא אוכל10לבת דודתי, לדודי ולבניו,

לכתוב בימים אלה. אעשה זאת בקיץ.

משה
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1, עמ' 123).≠בסת"ה, עמ' 255, 256; חביוןעל פרשה זו ר' מכתב 140 סעיף 2 (ר' גם א"ג למניה, 6
נח 9. למרות פעילותו הנמרצת של ח"ו,תהיליםלפי ≠התמוטטתה, התנוונה ≠"הלכה תמס" 7

דחה חבר הלאומים שוב את הדיון במסירת המנדט על א"י לידי בריטניה. החלטה חיובית התקבלה
רק במושב הבא, שהתכנס ביולי 1922.

"בעבור כל הפעולה הכלכלית לידי ההסתדרות, עבר אליה כל עניין תנועת העובדים בארץ.8
] החברים הפעילים, ראשי המפלגות, נכנסו ראשם≠≠≠] המפלגות הולכות ונמסות מאליהן. [≠≠≠[

ורובם לענייני ההסתדרות" (ז' דויד (דוד זכאי), "קונטרס" קטו, עמ' 6); "לאחר ייסוד ההסתדרות
נשארה אחה"ע כנשמה בלי גוף, ובקרב חברינו נתעוררו ספקות ומבוכות בדבר זכות קיומה"

(ב"ג בוועידה השלישית של אחה"ע, שם, קיט, עמ' 5).
עמ' 264, מכתב מג).חביוןדוד הכהן בא לוינה, ככל הנראה, במהלך מרס 1922 (ר' 9

אחות יעקב שרתוק, אסתר, ואחיו יוסף, שניהם צעירים ממנו, היגרו לארה"ב.10
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להלן 4 עמודים מתוך תוכניית קונצרט של המלחין והפסנתרן סרגיי רחמנינוב, ששלח מ"ש לאחותו.
מ"ש גדל בבית ספוג אוירה מוסיקלית ושחה בעולם המוסיקה מנעוריו. כמי שלמד נגינה בקלרניט וניגן

, עמ' 132).נתראהבתזמורת ג"ה בניצוחו של חנינא קריצ'בסקי, התמצא בקריאת תווים ובכתיבתם (ר' 
1928), זמר בריטון איטלקי נודע, חי רוב שנותיו באיטליה.≠בעמוד הבא נזכר מתיה בטיסטיני (1860

הופיע ברחבי העולם והיה פופולרי מאוד ברוסיה.
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➀���❽�❸❹❹�➂�❸�❹➈��❝➀�

לונדון,25.5.1922Zציפה,

איך אתחיל? בהקדמה או בלי הקדמה? מוטב שבלי הקדמה.
רק מילים אחדות.≠ובכל זאת 

אני רוצה רק לבאר לך מדוע באים דברי אלה כל כך מאוחר. באיחור אני מכוון
שלושה (באמת פחות) שעברו מיום≠לא לחצאי השנים האחדות, כי אם לחודשיים

ëֵר הדברäֵחשנתבשל והסתמן במוחי הדבר אשר אני אומר להציע לפניך. אם א
אל תאשימי אותי. אפילו אני איני מאשים את עצמי על זה. ואני מאשים≠ להתבשל 

את עצמי בהרבה דברים, הרבה יותר ממה שמשערים אנשי הקרובים, יותר ממה
שמשערת את. אבל גם מהזמן שהתבשל עברו שבועות רבים ללא מעשה, ז"א ללא
כתיבה. והטעם פשוט. אני עסוק, טרוד, נרדף ע"י המון עבודות השונות תכלית שינוי
אחת מהשנייה, הקורעות את מוחי לגזרים ממש והמתישות את העצבים. במצב כזה

העיקר, הדבר שהיה≠ נעשים הדברים הפחות חשובים, העניינים הטפלים; והעיקר 
דבר≠ לרעיון יחיד שכבש את כולי, לציר אשר עליו סובבים כל מחשבותי וחלומותי 

זה נדחה מפניהם. נדחה מפני שיש רצון לספרו לך מתוך התעוררות ורעננות, ברחבה
ובמנוחה. ומיום חמישי ליום חמישי (יום הדואר לא"י) מבטיח אני הבטחות לעצמי,
≠מבטיח ולא מקיים. ואם הכרחתי את עצמי עכשיו, ביום חמישי זה, לשבת ולכתוב 

אני≠ אין זה משום שנזדמנה לי שעת כושר שציפיתי לה. אני עייף מאוד, והעיקר 
מרגיש מאוד את עצבי בימים האחרונים, ובייחוד היום. זה קשור בהרבה דברים,
קשור בייחוד באליהו ובעדה. אינני יכול להתעכב על זה ולו גם מהטעם הפשוט,

הצידה וקשה יהיה לשוב אל העניין. אתמול שכבתי בשלוש≠שאם אתעכב אסור הצידה
וגם כששכבתי לא יכולתי להרדם מעצבנות וממחשבות. ועכשיו כותב אני בביה"ס,
על ספסל, וכל רגע יכול לבוא מישהו ולהפריע. ואני מוכרח לגמור לשעה קבועה

רחוקים התנאים מהיות≠ ולנסוע אל הדואר, פן אאחר, וגם זה מרגיז. בקיצור 
אידיאליים. אך אני מוכרח לכתוב היום, ויהי מה.
עייפתי אותך בהקדמה, ציפה. עכשיו שמעי.

אני רוצה שאת תבואי לחו"ל. וכי לא הייתי רוצה קודם? כן, אלא שעתה זהו רצון
מעשי, משום שעתה יש ביכולתי לעזור לך להוציא את הדבר לפועל. אני רוצה

ãֶשת"ìַּבלשלוח לך כסף, לשלוח לך בשביל הנסיעה, ולשלוח אח"כ, בזמן היותך על "הי
(בהבדל מאנגליה). אינני יכול ואין צריך להיכנס פה בפרטים איך התגלגלו השינויים



| 145 |

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†π¥ ±≠π∑±†Ø†∏∑±≠±∞±  14/8/05  17:05  Page 145



במצבי החומרי במשך השנה, ואיזו עליות וירידות פתאומיות היו, אשר מדי פעם היו
הורסות (הירידות) את התקווה לצאת מן המיצר ולהוציא אותך. סוף דבר הוא, כי

יצאתי מן המיצר.
לאוסטריה (וינה או איזה מקום בסביבה, שבו תהיה≠ אני רוצה שתבואי לאירופה 

בוודאי רבקה ואולי עדה בקיץ) בערך בסוף יולי. הרי שמיום קבלך את המכתב עד
מה טוב. אך לא≠ יום הנסיעה יהיו לך בערך כחודש וחצי. אם תוכלי לבוא קודם 

öַח הראשון מתוכניתי. אניíֶפיותר מאוחר, עכ"פ לא יאוחר מראשית אוגוסט. זה הט
מקווה להיחלץ גם כן מלונדון לאוסטריה בקיץ, בערך בראשית או באמצע אוגוסט,
לחודש או יותר. אין הדבר ברור ומוחלט עדיין. אפשר שלא אוכל לבוא כלל. אבל
לדעתי עליך להקדים לבוא, כדי שתספיקי להתאקלם ולנוח בעוד מועד, בטרם
תתחיל שנת הלימוד והעבודה. ועליך לבוא, בין אם אבוא או לא. אך עליך להקדים

כי שמא אוכל דווקא להיחלץ מפה קודם.≠ לבוא 
25 עד 40 פונט.≠נרד עכשיו אל הפרוזה הפשוטה. אני יכול לשלוח לך עכשיו מ

אני מקווה כי אביך יוכל להוסיף. אני יודע,≠ אם זה יספיק, טוב. אם לא יספיק 
שמצבו קשה. איך תסדרי את הדבר איני יכול להגיד מפה. אם את רוצה אימרי פשוט

המציאי איזה≠ שאני שולח לך את הכסף, ואשלח לך כשתהיי בחו"ל. אם אינך רוצה 
דבר. אבל התאמצי וסדרי את העניין איך שיהיה.

על הפרטים המעשיים בקשר עם זה עוד אכתוב בסוף המכתב. עכשיו רוצה אני
לגולל הלאה את תוכניתי. נעלה שוב.

את צריכה קודם כל לדעת את "הנתונים" שלי. אני אצטרך להישאר בלונדון עוד
תרפ"ג ותרפ"ד. אפשר שאצטרך להישאר≠ שתי שנים לכל הפחות מהסתיו הבא 

יותר. אפשר שלשם התמחות באיזה דבר, ואפשר שלרגלי איזו עבודות שתתפתחנה
מה למחצה. כיוון שיצאתי≠פה במשך הזמן. הכלל הוא כי לא כדאי לשוב עם דבר

מא"י, צריך לשוב עם דבר שלם. את הדברים האלה עוד אברר לך ואולי גם נתווכח
עליהם. אני מניח זאת לעת פגישתנו. העיקר שברור לי כי שנתיים מרה"ש הבאה זהו

מינימום.
הנתון השני הוא, כי נסיעתך לחו"ל צריכה להיות קודם כל בשבילך.

יחד בהקדם הכי אפשרי.≠הנתון השלישי הוא, כי אנו צריכים להתחיל בחיי
שלוש ההנחות האלה סותרות זו את זו. אני לא אוכל לזוז מלונדון. הרי שעפ"י

את צריכה לבוא הנה. אבל בעיני ביאתך הנה ישר מא"י תהיה לך≠ ההנחה השלישית 
להקרבה עצמית. את לא תעכלי את לונדון. את לא תוכלי להתחיל מייד ללמוד פה.
איני מדבר כבר על זה שהלימוד פה ביוקר, וכן החיים, והכניסה לכל דבר יותר קשה
מבמקום אחר, וכי בחקלאות רב המרחק יותר מדי בין אנגליה וא"י. ולכן אני בא
לידי מסקנה זו, כי שנה אחת תבלי באחת הארצות הגרמניות ושנה אחת אני עוד
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אחכה לך. אבל רק שנה אחת. רק שנה אחת, ציפּה. לו ידעת, כמה את דרושה לי. לו
ידעת איך אני מתרפק עליך בכל מחשבותי והרהורי והרגשותי. בזמן האחרון יש
שאני מדבר אתך בקול, בלילה או בהיותי בודד באיזה מקום. כשאני רואה או קורא

כל רושם שאני≠ זה קורה פעם בחודשים אחדים ≠ מה חדש, או כשאני מטייל ≠דבר
קולט נקלט בצורת שיחה איתך. איני מדבר כבר על זה, שדרוש שיהיה איש על ידי,

1שאת דרושה לי כאם, כאחות.

אני מניח כי תבואי הנה.≠ הנה זה פרץ, ואני צריך לחדול מזה. ובכן, אחרי השנה 
במשך הזמן נטכס עצה ונמצא איזה צורה מתאימה לסידור חיינו פה. בזמן הראשון

תלמידה, בקירבת≠אפשר יהיה לסדר, כי תעבדי באיזו חווה מפותחה בתור פועלת
לונדון, וכי נתראה פעם בשבוע. ואח"כ תצטרכי לעבור אל לונדון, ציפה המסכנה,
ונצטרך "לקחת דירה" וכו' וכו'. גם את זה עוד אפשר לסדר כך, שיהיה טוב, ויפה,

הכל אפשר לסדר.≠ ומשיב נפש. אני פוחד מאוד לפעמים, אך בכ"ז 
זוהי תוכניתי בקווים כוללים, במסגרת לא מהוקצעה. אפשר שנשנה אותה
כשנתראה בקיץ. אפשר שנשאירנה. אך אין זה העיקר עכשיו. עכשיו עליך להחליט

לנסוע.
ציפה, הקשה יהיה לך הדבר? שמא נפלה עליך תרדמה, שמא נואשת והתפשרת
עם מקוה ישראל, ועכשיו נדמה לך הדבר לרחוק ולמאוחר. ציפה, התעוררי! ילדה

äֵחר, הנסיך, הרבהשלי, התעוררי. הנה נסיכך בא לעורר אותך מתרדמת הקסם. הוא א
הרבה טעה עד שמצא את הדרך. ימים רבים עברו עליו לתוהו ולמבוכה. הוא לא ידע
אם לעמול ולבקש את הדרך, ולא ידע איפה לבקשנה. אך הוא בא, ועליך לקום. עליך
להיענות ולקום. חישבי ביום אחד מה שבזמן אחר היית חושבת בחודש. התנערי

והחליטי.
אני מצרף בזה המחאה בסך 10 וחצי שילינגים. בכסף זה את צריכה לענות לי
מייד בתלגרמה: א) כמה כסף עלי לשלוח. ב) אם לשלוח בדואר או בתלגרף. ג) אם

על שם מי לשלוח (אפשר כמובן על שמך, דרך הבנק). על התלגרמה≠ בתלגרף 
[מעוכב], אז יקחו ממך חצי המחיר ותוכלי לשלוחredrdefeכיתבי את המילה 

SHERTOK 36 BUCKLEY RDתלגרמה בת 20 מילה בערך. המען הוא 5 מילים: 

 LONDONתישארנה לך 15. תוכלי לכתוב עברית, רק כיתבי אותיות לטיניות
נפרדות וברורות. את המספר כיתבי במילה, לא בספרות.

יש עוד דבר אחד. הרבה חשבתי אם לכתוב או לא: אך החלטתי כי מוטב להימנע
את הכסף ששלח לך, ונתגנב חששòְ2ק ולכתוב. נזכרתי איך החזרת פעם לשאולמריס
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éִי חיקך מקלט לראשי / ַקן תפילותיèִיהìִי לי אם ואחות / וéֲיèַהלפי "הכניסיני תחת כנפך / ו1
הנידחות", מתוך "הכניסיני תחת כנפך" מאת ח"נ ביאליק.

, מכתב טז הע' 1.יל"אאביגור, אחיה הצעיר של צפורה. ר' עליו ≠שאול מאירוב2

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†π¥ ±≠π∑±†Ø†∏∑±≠±∞±  14/8/05  17:05  Page 147



נורא שמא תאמרי לדחות את הצעתי מפני זה. ובכן, שימעי נא, ציפּה, אם תעשי דבר
[רוסית: מפלצתי]. ואםõְ'נֹוûְצãִישצ'ּודֹובכזה הפעם זה יהיה יותר מנורא ומאכזרי. זה יהיה 

כי אז אני משביעך:≠ וגם זה לא צריך ואסור שיהיה ≠ גם יהיה לך הדבר למורת רוח 
הביאי את הקורבן הזה בשבילי. ציפּה, היזהרי. לא, את לא תעשי זאת.

שלושה אחרי קבלך את≠ובכן, עליך לתלגרף במהירות הכי אפשרית. יומיים
המכתב, לא יותר. אני אמנה פה את הימים בקוצר רוח. אחרי שאקבל ממך את

התלגרמה אכתוב לך יותר פרטים על תוכנית הקיץ. אולי תתברר יותר עד אז.
ועכשיו שלום לך.

בבית מונח מכתב בן עשרים עמוד, שכתבתי לך פעם ומאסתי בו. כשאבוא
הביתה אקראנו, ואם אמצא שעכשיו, אחרי שעשיתי את המעשה, מותר לי לשלוח

3אל תצטערי.≠ èָלֹא אשלח ואז תקבלי אותו בדואר הבא. ו≠ לך גם מכתב כזה 

שלום, שלום, שלום.

ציפה, שלום,
משה

קראתי את המכתב. כמה חלש וחיוור ומסכן הוא. הוא בדיוק ראי מצבי הנפשי
בימים אלה. אך הן עליך יגיע הדופק החזק והמעורר המפעם בי, אם גם לא מצא את

דרכו אליך בביטוי.
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[לונדון] יום שני, 29.5.1922

ביום החמישי שעבר כתבתי לך את המכתב. מאז איני יכול לשקוט. אני מחכה
בחרדה לתלגרמה. הלא תתלגרפי, ציפּה!

נדמה לי כל הזמן כי לא הצלחתי בכתיבת המכתב, ולא עלה בידי להרצות את
הדברים באור הדרוש ובתוקף הדרוש. אך האומנם זה ישפיע, אם גם לא הצלחתי?

את מוכרחה לענות תכף. תשובתך צריכה להיות: "שלח כך וכך (בתלגרף) על
שם זה וזה. אבוא". ומייד עליך להתחיל בהכנות לנסיעה. אני אומר "מייד" ובכלל
מאיץ בך, מפני שכולי רועד, כמו בקדחת, בימים האחרונים. מהתרגשות לקראת

בואך, מפחד פן ושמא ומי יודע.
בעצם, אולי אינך צריכה למהר. מתברר לי, כי אוכל לצאת מפה רק באמצע
אוגוסט. אולי קשה יהיה לך לנסוע במהרה, ואולי אין צורך למהר. זאת עוד נברר
במשך הזמן. תוכניתן של רבקה ועדה, וכן של דב ואליהו לקיץ אינה ברורה לי. אני
חושב שעוד אינה ברורה גם להם. אני כותב לרבקה ושואל את פיה. אך כל זה לאחר
כך. העיקר כי תחליטי לנסוע, ותודיעי לי, וכי נתקשר שנינו בהחלטה זו, ויהיה ברור

לנו, כי אנו מתראים בקיץ הזה, מתראים בקיץ הזה, בקיץ הזה.
ישר≠äַה, לו יכולתי לגשת אליך ולהניח שתי ידי על כתפיך ולהביט ישרא
עמוק בעיניך שלי ולאמר לך: ציפּה, בּואי. נדמה לי כי המעמסה הכבדה≠ועמוק

והמעיקה אשר אני הרבצתי על לבך שלי היתה מייד כאין, ושנינו היינו שואפים רוח
ופוקחים עינינו לרווחה ורואים אור גדול, ואושר, אושר.

íַי על התוכנית. אולי לא צריך הייתי לנגוע בזהנא תשימי לב לפטפוט≠ציפּה, אל
כלל. ואני נותן לך את הסכמתי למפרע להעיף ולהדיף אותה כרצונך וליצור יחד
אחרת, אחרת לגמרה. אין היא העיקר. אני פשוט רציתי לספר לך, איך אני חושב על

זאת לא יכולתי. ובאמת, כמה זמן≠ עתידנו הקרוב. כי לומר לך סתם שאני חושב 
וכמה זמנים חשבתי וחשבתי סתם ללא תושייה, ללא ממש: הנה אני פה, והנה היא
שם. שתי נקודות. והנה נקודה שלישית: אנחנו יחד. איך תתחברנה שלוש נקודות

זאת לא ראיתי. והנה לאט לאט, ובקושי נורא, החלו להסתמן הקווים. וסוף≠ אלו 
סוף נתגלמה הצורה. נמצאה כאילו הדרך. הנה, זאת רציתי למסור לך. אבל אין זה

עיקר כלל. העיקר שנתראה, שנתראה. אז נדבר ונחליט על הכל.
ביום השני הבא, בעוד שבוע, תקבלי את מכתבי. אולי עוד ביום הראשון. ביום
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≠השלישי תתלגרפי? ביום השלישי וברביעי אחכה לתלגרמה. האומנם לא תתלגרפי 
הן זה אי אפשר.

הימים הולכים וקשים לי. בעוד שישה שבועות בחינות. בחינות די קשות
העיתונות הערבית, נתינת שעורים≠ עד צואר. עבודות אחרות ≠ ורציניות. עבודה 

òֶיּוèְסïִיס וֹו וåְַרלêִיגַרזñַרפּות בינתיים. העצבים שלי וקצת פוליטיקה, רק קצת, אינן מ
[רוסית: כשלו לחלוטין]. בשבוע שעבר אומרת לי אחת מתלמידותי בשיעורי הערב:
רוצה הייתי לראותך אחרי הבחינות, האומנם אתה כל כך עצבני תמיד? ואתמול אומר

öָּר: אתה עצבני יותר מדי, אדוני.òַּפלי הס
עדה. חלילה לך לחשוב רעה. אני מאושר, וכי≠במכתבי הפלטתי מילה על אליהו

אפשר אחרת? והאם לא ניבּאתי, אני הקטן, זה כבר? אלא שיצא אצלנו ויכוח לרגלי
עניין טפל. העניין אולי טפל, ואולי לא, אך את העצבים הרגיז. ַדי.

ובכן, אני מונה ימים ומייחל לתלגרמה. והיא תבוא, כן?

שלום, אושרי.

משה

ãְּרי דברים ברורים וגלויים.ציפה, אל תפחדי מאבא ומאמא, ַדב
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[8.6.1922]ZסיוןZלונדון, יום ה' י"ב
קיבלתיה שעות אחדות1ביום השלישי, כאשר שיערתי, קיבלתי את התלגרמה.

אחרי הישלחה והדבר עצמו היה מרנין ומעודד. הרגשתי כאילו את קירבתך. אך
התלגרמה אומרת לי כי דבר מה אינו כשורה. אני רואה עכשיו כי טעיתי טעות
פסיכולוגית, זה המּום שלי, בדרשי ממך תשובה בתלגרמה. אך בכל זאת, אילו רק

לא היה איכפת≠ מינה לקבל את תשובתך בתלגרמה או במכתב ≠היתה כל הנפקא
ביותר. אני חרד עכשיו לעצם התשובה. ואתמול, יום רביעי, קיבלתי את מכתבך

הרי שנכתב יום אחד אחרי שלחי את מכתבי באחריות.26.5.19222.≠מ
אני חשבתי על נסיעתו של דב ועל פרידתכם, ובדיוק כיוונתי להרגשתך. הנה

הוא, האחרון, נוסע.
אני זרקתי לך את החבל ונכון למשֹות אותך. אחזי בקצהו. האמנם תדחי?≠ ובכן 

במכתבך נפלטו המילים: "לבוא לראותך?" צפורה, אם רק חושבת את לאפשר
בואי. אני לא הצעתי לך זאת≠ כי תבואי ישר הנה, ללונדון, וכי מייד נתחיל בחיינו 

ותחת זה באתי בהצעת שנת ביניים מפני שלא רציתי ולא יכולתי לדרוש ממך את
הקורבן בבת אחת. את אינך יכולה לשער ולהעריך גודל הקורבן הזה, כי אין לך

לא תראי ולא תביני,≠ מושג מהי לונדון. את הדברים שאני מוצא סיפוק בהם פה 
והדברים אשר את שואפת למוצאם באירופה יהיו לך פה מעבר לחומה בצורה.

אך אם יש בך הכוח לבוא, ואם לחיות עוד שנה לחוד אין כוח, או לא כדאי
בואי.≠ בעיניך 

לרגלי עבודת הגן בארץ.≠ אני חושב שאליהו ועדה יצטרכו לחזור בקרוב. אליהו 
אוגוסט יתקדרו אולי השמיים.≠ביולי

üָפל, מכתב שאינו מעלה ואינו מוריד, ואינואני שולח לך את המכתב הארוך והת
אשר כתבתי עוד בסוף פברואר [מכתב≠ מגלה גם טפח מעולמי הפנימי והאמיתי 

153]. אל תדוני עפ"יו על הלך רוחי. התייחסי אליו כאל אינפורמציה, אשר גם היא
פגומה כבר בדיוקה, מחמת הזמן שעבר. שלום לך, אהובה, אהבתי.

משה

❛
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מברק צפורה לא אותר.1
המכתב לא אותר.2
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לונדון, שני, 13.6.1922

ַ  פּנים האט דאס? [יידיש: איזהשימעי נא, בתי, מדוע אינך כותבת? וואס פאר א
פרצוף יש לזה?] את ברוגז? על מה? או אין לך מצב רוח? אך הן יש גבול. והפעם עברת

וכי מי זה דורש ממך. הן1מאוד את הגבול. או אינך רוצה להתווכח איתי באותו עניין?
2יכולתי גם אני לכתוב, תוך כדי הוויכוח, על רחמנינוב. והאומנם את אינך יכולה?

את יודעת, שאין אני דואג לעולם מפני חוסר מכתבים. ואילו היו עוברים
לא היה איכפת לי כלל. הייתי רק מתפלא. אך הפעם הן≠שבועות אלה בזמן אחר 

את יודעת כי אני מחכה למכתב מבוקר לבוקר. ובכן, איך זה יש לך העוז ומניין לך
3הזכות המוסרית לא לכתוב?

ïֵח הנה את דוד בלי מכתב ובלי מסירת איזה דבר מסויים?ûַלהאומנם נוח לך לש
והאומנם נוח לך לכתוב לדוד בהיותו פה ולבקש אותו למסור לי, כי כך וכך. ולא

אשר גרוני ניחר5והאומנם נאה לך, כי את מכתבו האומלל של יהודה,4לקיים.

❜
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סירובם של עדה ואליהו להינשא בחופה וקידושין.1
19.6.1922: "איך אקיף את ים הדברים אשר עלי≠בתשובה למכתב זה, כתבה רבקה למ"ש ב2

להציף עליך? איך אשים מידה במילים לעומק הרגשות שעלי להביע לך?"
על כך השיבה רבקה:3

על משפטים שלך כגון: 'האומנם נוח לך' 'איך זה יש לך העוז' 'מנין לך הזכות המוסרית',
לא אענה כלל. כי אילו ראית אותי עכשיו≠ועוד ועוד ≠'האומנם לא הרגשת כי חובתך' 

בעצמילא היית אומר לי מילים כאלה ועל כן אני מוחלת לך אותן כאילו לא נאמרו. והן אני 
אשמה בזה שהבאתיך לכך. ועתה על עצם 'האשמה'. לי נדמה כי אני חשה בה יותר מכל איש
אחר, יותר גם ממך. אך אני גם היודעת, מה גרם לזה שאסב לך צער וסבל רב כזה. אני יודעת

מה עבר עלי בחודשים האחרונים, ועל כן אני בעצמי צריכה להיות לסנגור לי (שם).
על כך השיבה רבקה:4

לפני נסיעת דוד [מוינה] לא ראיתיו שני ימים וגם לא ידעתי אם הוא נוסע באותו יום.
למסור על ידו בע"פ דברים לא הספקתי וגם לא השתדלתי כי הייתי בטוחה שאכתוב לך
ארוכות על הכל ואדבר אתך ישר. כתבתי לדוד בהיותו בלונדון כי מוכרחה הייתי לבאר לו
מדוע פתחתי מכתב השלוח אליו. ביקשתיו למסור לך שאכתוב לך בקרוב ולא קיימתי את
הדבר כי לא התקיימו גם לי דברים מכריעים בשביל מנוחת נפשי, בהירות שכלי, קור רוחי,

הדרושים לי עתה בשביל כל מעשה שאני עושה (שם).
יהודה פנה אל אחיו ואחיותיו בבקשת עצה. הוא ואחותו הצעירה גאולה נותרו בבית עם אמם5

האלמנה, שהתקיימה ממשכורתו הצנועה של יהודה כעובד ספריית ההסתדרות. יהודה ביקש
לצאת לעבודה חקלאית, אך התלבט בין רצונו זה והחובה לתמוך באמו. מ"ש השיב ליהודה

במכתב 173 להלן. עדה כתבה לו במפורש שעליו לצאת את הבית ויהי מה (8.5.1922).
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לבקשו ממך חזרה, אקבל בזכותו של דוד, כשחזר לוינה. ואיך זה נתנך לבך למסור
לדוד את המכתב ע"מ שישלחנו אלי. האם לא הרגשת, כי חובתך לשלוח את המכתב

האומנם "סתם"?6בעצמך, ולהוסיף מה פשר כל הדברים האלה?
אני רוצה רק לומר לך, שאילו היה כל זה בזמן אחר, אילולא הצטרפה שתיקתך
המוזרה והאכזרית לעוד דברים, ואילולא חל הדבר דווקא להכעיס בזמן היותר קשה
והיותר ארור שרק היה לי בלונדון, ואילולא הייתי מרגיש ורואה בעליל, כי כל בוקר
העובר מבלי שיתקבל מכתב ממך מביא לי ממש פחי נפש, ושולל ממני את המנוחה,

אילולא כל זה, אינני יודע≠ואינו נותן לי ללמוד כראוי ומפריע לי להרדם בלילה 
אם הייתי כותב לך. אך אני בפירוש אנוכיי, ומכתביך דרושים לי, ולטובת עצמי,

7ורק לטובת עצמי אני כותב לך.

(את זוכרת?) ומייד אחריה8ביום השישי, תחת רושם הרצאה אחת על גורדון פשה
כתבתי לך מכתב די ארוך. המכתב יצא היסטרי מאוד, ובכ"ז החלטתי לשלחו. אח"כ

שמא יבוא ממך מכתב בשבת בבוקר, ולמה אצערך לשווא. אך מכתב ממך≠נמלכתי 
לא היה, ותחתיו באה הפיתקה של דוד עם המכתב של יהודה, בלי מילה ממך! והדבר
הזה הכביד את לבי יותר משאילו לא היה מכתב מוינה כלל, ואמרתי לא, לא אשלח

לה את המכתב. ואת כל רוגזי שפכתי על ראש דוד המסכן, ובאופן טפשי. 

די לי.

משה
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"המכתב [של יהודה] לא היה כלל אצלי במשך כל הזמן. ביום שקיבלתיו שלחתיו לעדה עם6
אזהרה שתמהר להחזירו. היא דחתה את הדבר עד שתכתוב לך, והכתיבה הלכה ונתעכבה" (רבקה

למשה, שם).
על כך השיבה רבקה:7

כתיבה אליך כל הזמן הזה, היזהר לך מתת≠עם כל הצדק שיש לך להאשימני ולהרשיעני באי
לרוגז ולכעס עלי להכות שורשים עמוקים בלבך. אשמתי אומנם רבה, אך גם טעמי
להצטדקות נמרצים וחשובים למאוד. אני מבקשת אותך לתת לי את האפשרות להתחיל

כאילו אין אתה כועס כלל ולשמוע את שפך דברי≠כי מכתב זה רק התחלה ≠לדבר אליך 
לפניך בכל הרוך שאתה מסוגל אליו. לצערי ולעצבי רואה אני במכתביך במשך זה זמן רב,
לא רק האחרון, אותות לעצבנות יתרה, אשר לא נאה היא לאיש מאיתנו ובוודאי לא לך

מתאימה (שם).
1885. נהרג במצור המורדים הסודאנים על חרטום.≠צ'רלס ג'ורג' גורדון, מושל סודאן 81877
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לונדון, 19.6.1922יקותיאל אהוב,

מי יתן ותילגרפת לי. הן יכולנו לדבר1זה עתה, ברגע זה, הלמני מכתבך מהדרך.
לפחות בטלפון.

בו2הקיבלת את שני המכתבים שכתבתי לך לאמריקה? השני ודאי לא הדביקך.
כתבתי זכורני, כי אני בטוח, מבלי היות בקי בפרטי המצב, כי הזמן הזה הוא היותר
קשה אשר היה לכם מיום היות פיני בארצנו ובעולמנו. אני רואה כי לא טעיתי. אך

נוספו החיכוכים בינך ובינו. אתה אינך כותב3שער לא שיערתי, כי לקושי העיקרי
ñַר כמובן וגם אריב. אל תירא.אם מותר לומר לו, כי כתבת לי מהדרך. אני אומ

כל יתר בקשותיך והוראותיך תימלאנה, למרות אשר אני טובע עכשיו בעבודת
ההכנה לבחינות. הנה למרות הכל ביליתי כל יום תמול וחצי היום בוועידת

ñַק [מקדונלד]. ובכן גםאני וב"כ [בר כוכבא], בזכותו של מ≠ 4האינטרנציונל השני
òָחט הזמן הדרוש.לזה ייס

5וינה יספר לך דוד.≠öַזה החדשה ביחסי לונדוןעל אשר היה בזמן האחרון ועל הפ

במכתבי האחרון.ìַ6ראו לך גם את מכתבי. אני כתבתי לך שמץ מנהושמא י
שלחתי לאחיך [ברוסיה] המחאה על שתי חבילות מזון (20 דולר) ובינתיים
קיבלתי את הגלויה הרצופה בזה. אך אני מביא בחשבון את האפשרות כי נסיעתו
יכלה להידחות, וכי החבילות תגענה בינתיים. אם תגענה ליקטר'[ינוסלב, לימים

יּושב לי הכסף. כל חשש איבוד ממון אין כאן.≠דנייפרופטרובסק] אחרי נוסעו 
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יורק לאירופה, ובו סיפר≠16.6.1922 שלח בהרב מכתב למ"ש מעל סיפון האונייה בדרכו מניו≠ב1
על משבר שהתחולל ביחסיו עם פ"ר, שגרם ליציאתו החפוזה מארה"ב. על משבר זה כתב בהרב:

יורק עברו עלי החודשים הקשים ביותר בחיי איתו. אותי אהבו כל הצדדים, אותו כולם≠"בניו
טוב. אך כל אחד נשאר עם משקעו".≠רע. נפרדנו ≠יראו. חיינו בינינו 

המכתבים לא אותרו.2
על היחסים המשובשים בין פ"ר לאנשי ההסת' הצ' בארה"ב בשל התעלמותו מדרישותיהם3

להעמיד לרשותם מסמכים על מפעל החשמל, כדי לאפשר להם לבחון את תוכניותיו בחינה
, עמ' 121, 125, 126.שאלתיאלמעמיקה, ר' 

1920 אחרי≠1889 וחידש פעילותו ב≠ארגון בי"ל של מפלגות סוציאליסטיות דמוקרטיות. נוסד ב4
1.≠התפוררותו בשנות מל"ע

הכוונה למתח שנוצר בין מ"ש בלונדון לעדה ולאליהו בוינה נוכח החלטתם להינשא ללא חופה5
וקידושין.

ד 12: "ותיקח אוזני שמץ מנהו".איובלפי 6
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אני מצרף בזה למופת את המעטפה עם המען הכתוב בידיו של דב, בכבודו
ובעצמו. במעטפה היה מכתב של גיסו [יוסף] בורודובסקי בעניין... חבילות מזון. אני

, אבל הן זו באמתryrI am soמעולם לא חשבתי כי דב מסוגל לפראות כזו (
ולא להוסיף≠פראות), לכתוב בעצם ידיו את המען, ז"א להודיע לי כי הוא עדיין שם 

7אף מילה אחת, אף לא אות.

ïַוינאים תמסור, כי נסיעתי לוינה הקיץ תצא לפועלאני בטוח, כי נתראה פה. ל
רק אם תהיה קשורה בפגישה עם אליהו. כל הגורמים המחייבים האחרים, שחשבתי

8עליהם (דוד יספר), בטלו.

אני בטוח כי נתראה פה. אני מתפלל רק כי הדבר יהיה אחרי 15 יולי. אםובכן,
üַמנה בחינותי.üִת15 יולי ת≠איני יודע. אך ב≠ זה אפשרי בגדר תוכניותיו של פיני 

אני9ושלום, וזכור עכשיו את המכתב הקצר שכתבתי לך פעם מחלב לדמשק.
אחשוב עליך מדי לילה ומדי בוקר. ביום אין זמן.

משה
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ביום כתיבת מכתב זה הגיע ד"ה לוינה.7
שכן בשלב זה סבר מ"ש כי צפורה תבוא הישר ללונדון.8
1918≠כרך מכתבי מ"ש מהצבא העותמאני, 1916נתראה ואולי לא,המכתב שמאזכר מ"ש הובא ב9

(מכתב 126, עמ' 358). תוכנו של המכתב סתום, אך נראה שעניינו תגובת מ"ש לפרשה רומנטית
שהסתבך בה בהרב, וגם הפעם, בוינה, היה בהרב מעורב בפרשה רומנטית, שעליה כתב למ"ש

16.6.1922.≠ב
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לונדון, 26.6.1922רבצ'קה יקרה שלי,

1את הראשונה.

[רוסית: מורסה] שהתהווהóִַריב נבמכתבך שהגיעני הבוקר ניתחת ביד חזקה את ה
נפלטה החוצה, והיתה≠אצלי. המוגלה, אשר עוד מעט ונכנסה אל הדם והרעילתו 

לי רווחה. אומנם הפצע עודנו מכאיב וקרום אין עליו. אך עוד תחבושות אחדות
ושטיפות באיזה נוזל פושר וטוב, ליזול אינו נחוץ יותר, והוא יעלה ארוכה. אני מכוון

פשוט וטוב.≠ למכתבים אחדים ממך, אולי די בעוד אחד 
אם כי... ופה מתחילה שורה של≠גם המכתב הזה היה נפלא, וכולו אמת. אמת 

ìֵצא כך שאני צריך"אם כי". בשום אופן לא עלה ולא יכול היה לעלות על דעתי, כי י
עכשיו להצטדק ולהתחטא לפניך. אך כך הוא הדבר.

היטב. זיכרי, קודם כל, שאני יחידי, יחידי≠ואני רוצה כי תביני אותי היטב
לגמרה. אין עם מי לדבר, אין ממי לשאול עצה ועם מי להתחלק ברשמים. כל מחשבה

מה מוצק ומשמשת בסיס≠ארעית, כל השערה מייד נקבעת במוח ונעשית לדבר
מידה לבחון,≠למחשבות ולהשערות חדשות לבקרים המשתלשלות ממנה. אין אמת

אין נקודת משען מחוצה לי. הכל ממני ובי.
במצב זה קרה מה שקרה. אני מכוון לפצצה הראשונה שזרקתי בעדה. אז גם
כתבתי לך. המכתב נכתב כך שמוכרח הייתי, כך נדמה לי, לקבל תשובה עליו.

שמוכרחה היתה לבוא נזיפה עליו. לא באה התשובה, ולא≠ מכתבי לעדה היה כזה 
באה הנזיפה. כלום.

זאת לא אוכל למסור לך לעולם. זו היתה זוועה,≠ את אשר עבר עלי בימים ההם 
ממש זוועה. אני הייתי רעוע עד עמקי הנפש, אם אפשר לומר כך. לא ישנתי חצאי
לילות, איבדתי את התיאבון. יש שהייתי יושב חצאי שעות ממש באיזה מצב של

אומרים באנגלית, מבלי יכולת לקרוא ולכתוב. כי הדבר לאrrpotoשיתוק גמור,
זה היה דבר צדדי. לא ידעתי מה≠ נתן לי ללמוד וכי זה הוסיף רוגז ותמרורים 

לעשות. תשובה לא היתה לי. הלחכות לה? חיכיתי. היא לא באה. חשבתי: הם באו
לידי החלטה, כי אין מה לדבר איתי. טוב, אבל מי זה "הם"? האומנם גם רבקה?
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עדה וא"ג לא ענו למ"ש על מכתבו, שבו הסתייג נמרצות מהחלטתם שלא להינשא בטקס דתי.1
22.6.1922 (ר' נספח 6, עמ' 302), שעליו≠רבקה שברה ראשונה את "שתיקת וינה", במכתבה מ

עונה כאן מ"ש.
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אני החלטתי כי אסור לי לשתוק. אני ראיתי את עצמי אנוס לדבר, לכתוב עוד
פעם את דעתי, בדיוק ובפרוש. כל הזמן היתה אמא לעיני. שמעתי את דבריה:

[רוסית: משה, איך זהìַה?òְיïְסûַלñֶשèְמìֶה וóְיíִי נõֶ'מּו טöַצíִיל? ּפòְטäֶטֹובֹו דֹוּפֹוסíִי אäֶטֹו טóְַקה, ַקק אìֶנòֶיìְסמֹוי
הרשית זאת? מדוע לא התערבת?] אני בפירוש חשבתי וכך אני חושב כיום, כי חובתי
היתה להתערב ולהשפיע. ב"להשפיע" אני מכוון לא להטיל את דעתי, כי אם רק
להביע אותה, אך להביעה בלי כל רחמים. ואז אני כתבתי את מכתבי השני, הארוך.
≠בכמה כוחות גוף ובכמה כוחות נפש עלה לי המכתב ההוא, כל מילה ומילה שבו 

רק את תביני.
באמצע כתיבת המכתב בא דוד [מוינה], והוא סיפר לי על "המצב". ובסיפורו היו

היה נס, כי כאילו≠ דברים נוראים. מסיפורו יצא כאילו, כי זה שאת נישאת בקידושין 
את מתחרטת על זה; כי את אמרת לאליהו, כי תבוזי לו אם יעשה את הדבר. זה היה
פראי בעיני. אך נעזוב את ה"פראי". הנה עוד פעם מבטא היסטרי. זה היה "לא מובן",
תיקו! לא יכולתי להבין איזה שינוי קרה. ועוד אמר, כי אתן חושבות שאין הדבר

נורא כ"כ, כי אמא תתפשר.
ועוד היו דברים שמהם יצא כי אתן חושבות אותי ליצור אירציונלי, למכושף
בקסמיו של אבא, אשר סרו מכם, ובקטנים לא נגעו. ועוד ועוד. כל זה הלם אותי,

בעל פה, מפי דוד, כשאני≠ עד לאיבוד החושים, עד לטרוף. וכל זה ≠ öָצע היכה, פ
אין לי מילים רבצ'קה, תביני. אולי הוא לא אמר זאת, אך מכל מילה≠ במצב רוח של 

כי אמא≠ למדתי ותליתי בה כוונות. אבל הוא בפירוש אמר לי על ה"בּוז", ובפירוש 
עוד תסכים, ועוד.

כשהוא הלך, אחרי חצות, המשכתי את המכתב. הוא נכתב לאט לאט ואיני זוכר
מתי גמרתיו. וגם אחרי זה לא יכולתי להרדם. אבל הרגשתי מעין סיפוק. ובדבר אחד

אי אפשר שלא תבוא עליו תשובה.≠ הייתי בטוח: מכתב כזה 
ותשובה לא באה. לא באה תשובה מאף אחד משלושת האנשים שאליהם כתבתי.

ומכם,≠ ñֵך. דוד שב לוינה, והחלו לבוא מכתבים ממנו ñִמלא מעדה, לא מאליהו, לא מ
ïַמד עליך זכות? ואיזו זכות? אצלי,וממך אין קשב! אימרי לי, האמנם יכולתי לל

ציפייה היית כל אותם≠במוחי החולה, לא הצטרף כלל לחשבון, כי את חולת
השבועות. קודם כל, שתיקתך התחילה עוד בטרם החלו הדחיות של בוא דב. שנית,
מסיפורי דוד לא קיבלתי רושם כזה. ההתמרמרות נגדך גדלה כעל שמרים, מתוך

תסיסה תמידית, בלתי פוסקת. גורמים חדשים לא גיליתי, ולא יכולתי לגלות.
ריבונו של עולם, כמה כל זה יכול היה להיות אחרת, אילולא כתבת לדוד עלי
בגוף שלישי, אילו תחת זאת הוספת בשולי הגליון: "משה, יקירי, אל תכעס שאיני
כותבת. אני כך וכך". ואילולא נתת את מכתב יהודה לדוד, ואילו שלחת אותו

אילו≠ בעצמך בהוספת מילים אחדות, רק מילים אחדות. הן סוף סוף כתבת גלויה 
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2רק כתבת אותה לפני שבועיים או שלושה.

אבל כל זה לא נעשה. האמיני לי, כי בפעם הראשונה הבנתי את שבועתו של
ûֵד בסיפורי אלף לילה ולילה, אשר לאחר היותו כלוא בכד ומושלך אל קרקעאותו הש

ìִמשה אותו. כל כך הרבה בקרים חיכיתינשבע להמית את זה שי≠ הים אלפיים שנים 
למכתב, ומפחי נפש כה רבים היו לי עד כי נדמה היה לי שאם אקבל מכתב אחזיר

אותו מבלי לפתחו. אני לא הייתי עושה זאת, כמובן.
íֵש וסר הצידה. עניין עדה וכל השאר. גם עצם העובדהûְטíַשéִטוכך היה שהכל ה

שמכתבי ההוא, השני, נשאר בלי תשובה, חדל מלהכאיב. נשאר רק דבר אחד. עב קטנה
אשר לאט לאט גדלה והתנפחה והקדירה את כל השמים: רבקה אינה3ככף יד איש

כותבת. ובמחשבה זו התהלכתי כל הימים. את המילים האלו הייתי חוזר לעצמי פעמים
אין ספורות במשך היום, בהן הייתי נרדם ובהן הייתי מתעורר. בהתעוררי הייתי חוטף
את השעון: ברוך השם, עוד מוקדם, הָדוור עוד לא היה. והייתי שוכב בחרדה והנה

כבר4הדפיקה. איך היתה מזעזעת! הייתי קופץ מהמיטה וניגש אל הדלת. רחל מאירוביץ
עומדת על המכתבים. "יש לי איזה דבר, רחל?" "כן, ביולטין ציוני". כך היה כל בוקר.
אני חדלתי מלחטט, חדלתי מלשער השערות ולחפש ביאורים. רבקה אינה
כותבת. זו העובדה, ודי. ואז. אז החלו לעלות מאיזה מחבואים ומעמקים זכרונות
רעים, רשעים. הלילה האחרון בקרלסבד התנער מן השכחה ועמד חי על כל פרטיו,

חולה, זוהי המילה≠ הכל. רע ורשע, וחולה ומרוגז 5ונכנס בו תוכן חדש ומובן חדש.
[מפלצתי].rousmonstזה היה ≠ הנכונה. זה שקיבלתי את מכתב יהודה באופן כזה 

זו היתה הרגשתי באותו רגע ואיני יכול לכחד. אני ראיתי בזה אכזריות, ממש
אכזריות. אני חשבתי: איך זה היא יכלה לתת לדוד לשלוח את המכתב [של יהודה].
ואיך זה יכלה לשלחו מבלי להוסיף מילה בשעה שהיא יודעת באיזה מצב אני נמצא.

הן דוד סיפר לה. זאת אומרת שכך הוא הדבר: אני כתבתי ≠והן היא יודעת 
וכתבתי ודרשתי את המכתב, והיא פשוט לא שמה לב. כי הן אין לזה ביאור אחר. בא

ויחדל הרעש על≠ דוד והזכיר. לקחה את המכתב ונתנה לו: נו, טוב, הא לך, שלח 
המכתב של יהודה. להתפטר.

ככה חשבתי. בזה את צריכה למצוא את הביאור ואת ההצטדקות למשפט שנכנס
במכתבי ליקותיאל. ואת מוכרחה להבין אותי, וגם להסכים, כי מצידי, ובשים לב
למצבי ולכל מה שקדם, היה איתי הצדק. עכ"פ, אפשר היה להצדיק אותי, את

מחשבותי לכה"פ.
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הגלויה לא אותרה.2
א, יח 44.מלכיםלפי 3
כוכבא.≠רעיית בר4
בשעתו סבר מ"ש כי רבקה ודב מזמינים אותו לבוא מלונדון לקרלסבד כדי לנכוח בנישואיהם,5

, מכתב 99).יל"אונפגע כשנתחוור לו כי אין זו כוונתם (ר' 

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†π¥ ±≠π∑±†Ø†∏∑±≠±∞±  14/8/05  17:05  Page 158



די כבר. אני חלשתי ואיני יכול להמשיך כך. גם לא נחוץ. רק דבר אחד. תלמדי
מניסיון זה להבא. אני מבין שיש תקופות שקשה לכתוב. אך כשזה מזדמן עם דברים
אחרים, הדורשים כתיבה, וכשהשתיקה יכלה להתפרש באופן כ"כ מסוכן כמו
שהתפרשה הפעם, אז צריך, הכרחי, להתאמץ ולכתוב מילים אחדות, רק מילים

üַקדמנה רפואה למכה; לא צריך לתת למוגלה להצטבר, ולזהאשר תרגענה ותאחדות
דרוש ניתוח רציני.≠די בנקיבה קלה בעוד מועד. מובן, אם מאחרים את המועד 

אני כתבתי מכתב ברכה קטן וטוב לאמא. מזמן מזמן. וביקשתי ממנה לכתוב לי.
ביקשתי מאוד. ותשובה אין. לא נגעתי ולא רמזתי לשום דבר.

אני מוכרח לחזור על עקבי. איני יכול לכחד ממך, כי אני עדיין קודח בכתבי
הפעם לא מרוגז ולא מעלבון, רק מהתרגשות, אך ההתרגשות עודנה חזקה≠ אליך 

מאוד, וכך אני שוכח עיקרי עיקרים, פוסח על תהומות מרוב בלבול הדעת. ובכן,
אם חשבתי במשך הזמן על גודל המאורע ועל ערכו בשבילך בייחוד, הרי עלה על

וממכתביהםñַ6יך סר ענן כבד.דעתי רק כי בשבילך זה אושר גדול ואור גדול. כי משמ
îָה ועדה שבה לתחייה, וע"כöֵכéֲפשל עדה ואליהו, הראשונים, ראיתי, כי היתה איזו ה

éִסקתי מסקנה כי לסבל אשר סבלת בגלל עדה בזמן הראשון בא קץ. וכל זה באה
לסייע ולחייב כי תכתבי לי, ולא להיפך. בו בזמן חשבתי: הן היא יודעת איזו דאגות
וצער עוררו בי מכתביה האחרונים, אלה שנכתבו בראשית בוא עדה, והן היא מוכרחה

שהרי מכתבים אחרים לא היו≠ לחשוב, כי גם לאחר המאורע אני עדיין דואג וסובל 
ובכן, זה מוכרח להניע אותה לכתוב לי בכדי להעמידני על הפזהלי כמעט ממנה.

האחרונה. ובכן, גם זה בא לחייב. בשום אופן לא יכולתי לאחוז בקצה השני של החבל
ולפרש לעצמי את הכל בדיוק להפך.

בנוגע≠ אני לא אכתוב בשום אופן את מה שאת חושבת כי יכול הייתי לכתוב 
Z,כי≠מדוע לא אמרתם או לא כתבתם לי רק דבר אחד לעדה. אבל אם כך הדבר

דעתה של אמא תהיה המכרעת? מכל מה שכתבתי ומכל מה שחשבתיבאחרית הכל 
לא היה נכתב ולא היה נחשב אז כלום, והגורם הראשון של כל סבך הצער והרוגז
והכעס שבא אח"כ היה נעקר מאליו. אך הן דבריה של עדה במכתבה וכן סיפורי דוד
אמרו בפירוש ובדיוק את ההפך מזה, כי באחרית הכל רצונם הם, ז"א סירובם הם,
יכריע ולא דעתה של אמא. די גם על זה. לא אדבר על זה גם כשנתראה. ואם

7אזי רק על הנימוקים שבחלק השלישי שבמכתבי (השני).≠ אדבר 
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עם התקשרות עדה ואליהו.6
בחילופי המכתבים בין רבקה ועדה לאמן התברר כי האם עמדה על דעתה שעל עדה ואליהו7

להינשא בטקס דתי, וכך היה (ר' נספח 6).
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≠מצפורה קיבלתי כבר שני מכתבים, זה אחר זה, המודיעים על החלטתה לנסוע 
אחרי מכתבה הראשון, מכתב אוורירי ו"צפורי", שלא התחלתי להבין ממנו אם היא

הרי שהקיץ לא תבוא לוינה,≠ אם רק ברור היה ממנו איזה דבר ≠ נוסעת או לא, ואשר 
8ואשר אחריו, ולפני שני האחרונים, כתבתי למחלוף, כי לא אבוא הקיץ לאירופה.

. נתראה. אני אכוון לבוא ימים אחדים לפני בואה.!all rightובכן, טוב, טוב, 
אני מוכרח למצוא פה בינתיים איזו עבודה נוספת, מייד אחרי הבחינות, או לנסות

לכתוב איזה מאמרים בשביל העיתונות הכללית, ולהרוויח כסף, כסף!
אני מסכים מאוד שצפורה תקבל את הכסף המגיע לדב, אך איני מסכים
שתוציאֹו, כי אם שתביאו לוינה והוא יסכּון לדב מאוד מאוד. אני שולח לה בשבוע

הבא 30 פונט.
האומנם יישאר אליהו עד≠אתם כיתבו מייד על תוכניות הקיץ. ובייחוד כיתבו 

אמצע אוגוסט, ואיך זה יישאר? ובכלל כיתבו, כיתבו.
רבצ'קה, אני בריא ברצינות. כליל ולגמרה. הלב חדל לדפוק זה כבר, שכחתי
מתי דפק. אני לומד כמו איש, סיגלתי לעצמי טכניקה מצויינה, ובעד הזמן

אני גומל לעצמי≠ ככתיבת המכתבים האלה למשל ≠ שאני מוצא לדברים אחרים 
באינטנסיביות כפולה של ניצול הזמן הנותר.

שבוע [הבחינה במקצוע] המתמטיקה, מכה שאינה כתובה. מי כדובנוב≠השבוע 
שרובץ אצלי כל השבוע, מבוקר עד ערב, ומרביץ תורה. יש לו ראש מצויין, לבחור

9זה. והפסוק "שלח לחמך" מתקיים גם לגבי.

ôֵָרם". אך לשטיין ישמהשבוע חדלתי לעסוק בעיתונות הערבית, ונתתי לה "להיע
ïֶה, תגמרנה הבחינות. בזמן האחרוןîְלìִכחומר להדפיס לשלושה שבועות בערך, ועד שי
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10.3.1922, כתבה ממקווה ישראל לעדה בכנרת:≠מכתבי צפורה לא אותרו. עוד ב8
את שואלת אותי מה עם נסיעתי... את שד קטן ותפסת שלא רק הכסף הוא שעיכב בעדי
מנסוע. על הסיבות המסובכות שנלוו לכסף נעבור לעת עתה בשתיקה. במשך הזמן הן

] עכשיו אינני יודעת מתי אסע. עכשיו דרוש לי≠≠≠בעצמן תצופנה על פני שטף חיינו. [
איזה מניע חיצוני כדי שאקום ואסע.

ערב צאת דב לוינה במחצית השנייה של יוני 1922, כתבה לו צפורה ממקווה ישראל:
חבל שלא ראיתיך. אמי מסרה לי שאתה תסור אלי למקוה ואני חיכיתי לך כל הערב. מסור
שלום וברכות [בוינה]. מן הדבש איכלו לשובע והיזכרו בי וברחל ובעקיצות שנעקצנו
בגללו. ישנה תקווה קטנה שנתראה בעוד חודשים אחדים. בימים אלה קיבלתי מכתב ממשה

ואולי יעורר אותי המכתב הזה לנסיעה. נראה.
24.6.1922 כתבה רבקה למשה:≠ב

עלי לכתוב לך דבר חשוב לך ולכולנו, אשר בישר לנו דב [בבואו לוינה]. צפורה בוא תבוא
בקרוב. אולי קיבלת כבר את מכתבה, אך אם התאחר, דע לך כי זוהי עובדה ברורה. דב
נפגש איתה בזמן האחרון לעתים קרובות, נסע אליה למקוה והיא באה ליפו לראותו. לדברי

דב היה מכתבך אותה הקריאה אשר נחוצה היתה לה כדי להכריע את דבר נסיעתה.
נראה, שבשנותיו בג"ה סייע מ"ש בלימודים למאיר דובנוב, בוגר מחזור ד'.9
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נשרו אצלי שיעורים על ימין ועל שמאל. הקפלנסקאית [רעיית ש' קפלנסקי]
בחינות. ועוד. נשארו≠10 נסעה אדינבורגה. לילדי שניאורסוןהיתה חולה. עכשיו 

אתן גם בשבוע.L.C.C≠את אלה אני נותן כל הזמן ואת ה11 ושיעורי "העשיר"..L.C.C≠ה
בחינות. ואצא חי. מי כמוני.ה

אתה מוכרח לשבת ולכתוב≠דביק, עכשיו מילים אחדות על בר כוכבא. קודם כל 
לו מכתב, מכתב על שמו ורק לו. ושנית, שמע: הוא בחור מצויין, ואפילו עובר על
כל מה שכתבת עליו. אני התאחיתי איתו במהרה ועל נקלה, כהרף עין. וטוב להרגיש

” [גרמנית: הרגשה], כמו שאומרים, מצויינה. אך איתו צרות.Fühlungאותו בצד. ”
והצרות שתיים. האחת, כי אין לו פרנסה לגמרה. אני חשבתי כי מזונותיו פסוקים. אך
לא כן הדבר. הוא הביא איתו סכום ידוע, אשר לקח כאילו כפאו שד מחותנו ונשבע
לעצמו לא לקחת יותר. חשב שפה ישתכרו, אך הם באו בזמן רע, בעונת הקיץ, בשעה
ששיעורים מסתיימים ואינם מתחילים, בתי ספר נסגרים ואינם נפתחים. על משרות
חוץ מענייני הוראה אין לחשוב כאן חוץ מבאיזה מקרה יוצא מן הכלל, אשר אינו רוצה
לקרות הפעם. נוסף לזה, רודף אותם מין מזל רע. הזדמנו להם איזה עשר משרות או
יותר, שיעורים פרטיים, ובכולם העלו חרס. לא יצא דבר. איני נכנס בפרטים.
בקיצור, אין להם כמעט תקווה להתחיל להשתכר לפני אוקטובר. בינתיים אזל כמעט
הכסף. שלחו להם עוד והוא סובל מזה נוראות. הם שניהם מדוכאים, ומפני שמדוכאים
שניהם, מדוכא כל אחד הרבה יותר משאילו היה יחיד, כי יש פעפוע. והדיכוי הזה
מרפה לגמרה את מרצו ואת חשקו לעבוד ומעסיק אותו בהרהורים על שיבה חטופה
מתוך ההכרה של "ניסיון שלא הצליח". הוא עשה כאן חיל רב, קרא, נכנס בעבי

ייכנס גם למעשה. היו לו כבר≠ הקורה בשאלות רבות, לע"ע בעיון, אך בבוא הזמן
פגישות אחדות ויכולות להיות עוד ועוד, אלא שאני רואה בעיני כי כל זה הולך
ופוחת מפני הסיבה דלעיל. צריך אומנם להוסיף, כי גם מהבחינה הלימודית בא לא
בזמן הנכון, אך אין בכך כלום. הוא יכול היה לנצל את הזמן ביתר הצלחה ולעבוד

אילולא חוסר הפרנסה.≠ ביתר מרץ בשפה, בקריאה בכלל ובענייני הכנה אחרים
הפלונית שלו אינה מתחילה להבין מהי לונדון ולמה היא ואיך אוכלים¨ ושנית

אותה. כל הדברים המעניינים אותו הם כספר החתום או יותר נכון אינם ספר כלל
לה. את השפה היא קולטת בקושי. העיר והתנועה והרעש קשים עליה מאוד. היא

ואל גן הילדים. אילו היתה נמצאת לה12מתגעגעת הביתה, אל אמא ואל שולמית
עבודה, היתה נמשכת ומסתגלת. אך גם זה אין. ובמצב כזה צצות הצעות מצידה,

מה וליהנות (גרמנית היא≠שתיסע לברלין: פחות הוצאות וגם תוכל ללמוד דבר
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לא זוהה.10
לא זוהה.11
רעיית זרובבל חביב, תלמיד מחזור א של ג"ה.≠שולמית אחותה 12
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מבינה); או שתשוב בכלל לא"י. מצב רוח כזה אצלה עוכר עוד יותר את רוחו.
לנסיעה לאיזה מקום טיול, ≠מוכרחים הם לקמץ. עינם צרה בשילינג מיותר בינתיים

שאני.≠ או לתיאטרון. אני לא איכפת לי לא ללכת שנה שלמה לתיאטרון, אך הם
הדבר היחיד שיכול היה להסב לה איזו≠ סוף סוף עוד לא טעמו כלום, והיא בייחוד

זהו טיול או תיאטרון. ותבין מה יוצא מכל זה. מובן שלא תוכל לעזור, אףקורת רוח
לא בעצה. ומובן שהם יישארו פה, ויקבלו כסף מהבית עד ראשית השנה (אוקט')

[רוסית: יסתדר] במשך הזמן. אך לע"עìַהòְיíְסìֶטãְַרזּויאֹוּבואז יתחילו להשתכר, והכל 
אתה צריך לכתוב לו. הוא בעל רגש כבוד דק≠ רציתי שתדע את המצב. ושוב

מאוד, ונוח מאוד להיעלב. והוא נאמן לך מאוד, ואוהב אותך ויודע אותך
כך נדמה לי.≠ היטב

רבצ'קה, את המכתב אליך את צריכה ליחס לגמרה לעבר. הוא מוכרח≠ ועוד פעם
היה להיכתב. אך עתה הכל, הכל בהיר. ואת צריכה לכתוב לי. אני רציתי לחתום
בהבטחה לא לכתוב לכם עד 15 ליולי. אך נזכרתי שעוד אצטרך לראות את חיים

שבועיים פחות יום עד הבחינות. יש לי עוד נורא כמה לעבור.≠ ולהודיעכם. היום
.all rightאבל באמת הכל יהיה ודאי 13דוד מרפא את השבר על נקלה.

מיסרי הרבה נשיקות לעדה, לאליהו. אל יפרשו את זה שאיני כותב להם≠רבצ'קה 
. די, אני מוכרח לגמור. עוד עלי לכתוב מילים אחדותall rightדבר לחוד. הכל 

5 אחה"צ. עכשיו 9.≠לדוד ולמחלוף. התחלתי ב
כוכבא עומד בכל תוקף על זה≠אני חשבתי לא לכתוב לך זאת, אך בר

אני אבוא ודאי≠כיוון שאתה ודאי הופך במוחך בכל מיני תוכניות. ובכן ≠שאכתוב 
אליכם עם תוכנית רבולוציונית להביא אותך ואת רבקה (לכה"פ) ללונדון לשנה
הבאה. אני חושב, כי אם נגזר שתהיה שנה באירופה, חטא הוא אם תבלה אותה בעיר
אחרת. בעיירה כוינה אין לך מה לעשות. וגם ברלין היא צל בלי דמות הגוף. חשוב
על זה היטב. וחישבי על זה גם את, רבצ'קה. אולי עוד מוקדם לדבר על זה. במעבר
אל לונדון ודאי שכרוך ויתור גדול מצידך. אך אני חושב שכדאי יהיה לוותר. אי

צריך≠אפשר לחיות בלי תכלית. ואם התכליות של שני אנשים קשורים מתנגשות 
לפשר. בצד הכספי נדון לכשנתראה. יש הצעות.

איני יכול למסור שלום ממך. היחסים בינינו אינם כאלה שאוכל למסור14לבלה
לה שלום ממך. זה יצא מלאכותי בהחלט.

שלום, משה
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ו 14.ירמיהולפי 13
, מכתב 11 הע' 5).יל"אבלה ברלין, בוגרת מחזור ג' של ג"ה (ר' 14
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לונדון, 29.6.1922ציפה,
1כמדומני ששבועיים עברו מיום שכתבתי לך בפעם האחרונה. מכתבך הראשון

äֵש אותי. סתירה משונה, לא כן? הוא היה טוב ושקט. ועםìֵאהרגיעני מאוד, אך גם י
זה היה כל כך אוורירי, וכל כך "ציפורי" ולא ברור. דבר אחד למדתי ממנו 

כי הקיץ לא נתראה והתעצבתי מאוד. עתה אני שמח מאוד, כי לא עניתי≠אל נכון 
≠2ובינתיים באו מכתבייך השני והשלישי, ואחריהם בא מכתבו של דב≠עליו מייד 

ויהפכו את הקערה על פיה.
אני טובע ממש בים הלימודים, הבחינות בעוד 12 יום ואני כבר תשוש≠ציפה 

לגמרה. הצרה היא כי במשך כל הזמן אין העבודות הצדדיות השונות פוסקות. איני
מדבר כבר על נתינת השיעורים. אלא שיש סיבוכים פוליטיים שונים בקשר עם הגן
ועוד שעלי לעסוק בהם, לדבר פה עם אנשים, לנסוע ולהתראות וכו' ולכתוב לוינה.

כל זה גוזל כוחות גוף ונפש בלי גבול.
בעייפותי זו ובשעה המאוחרת מאוד בקשי את הסיבה וההצדקה לזה שמכתבי אינו

במשך≠למרות כל טרדותי ≠èֵה חדווה כאשר צריך היה להיות כאשר הנני באמת ְרו
הימים האחרונים.

15 ביולי, ביום תום≠פרטים יותר מדוייקים על נסיעותינו ופגישתנו אכתוב לך ב
בחינותי. הכיני לע"ע את הניירות והיי מוכנה. ואשר לכסף, אילו תילגרפת לי
כבקשתי הייתי שולח זה כבר. עתה, שלא תילגרפת, נדחה המשלוח פשוט מפני שאין

לנסוע לבנק אחד,≠לי חצי יום פנוי. ולסידור משלוח הכסף דרוש לי חצי יום לפחות 
אין הדבר דוחק. אל תחששי≠ומשם לבנק אחר. וכיוון שתקבלי את כספו של דב 

לקחתו, אני אסדר את החשבון עם דב. אך אם יקרה איזה עיכוב בתשלום הכסף מצד
תלגרפי לי ואשלח מייד. ≠משרד העבצ"ב 

שלום לך, ילדה קטנה שלי. ציפה, מהמדוע אינך מזכירה אף פעם את שאול?
שלומך? ונשיקות,

משה
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המכתב לא אותר.1
מכתבים אלה לא אותרו.2
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לונדון, יום ד' בלילה, 12.7.22

אם כי אין לי כמעט כל אפשרות לכך. השבוע צריך1אני מוכרח לכתוב לך,
≠אך זה בלתי אפשרי וגם אסור, ובכן 2הייתי לכאורה לשכוח על הכל,

אני חשבתי כל הזמן וחושב גם עכשיו שעליך למהר לשוב [לא"י]. אינני יכולא.
להבין מדוע עצרך דב. חשבתי כי היו איזה טעמים מיוחדים, אך סתם הרגעה בזמן
כזה אינה מובנת לי והטעם של סידור מושלם וכו' אינו מכריע. שיבתך היא הכרח

3כזה, עד אשר בשום אופן אין לתלותה בפגישתנו [בוינה].

אחשוב את הדבר≠והדבר כמעט ברור ≠אם פגישתנו לא תצא לפועל ב.
לאסון, לפחות לי. הלא תבין כי אין הדבר תלוי כלל במה שאירע בזמן האחרון, עם

אני פשוט צמאתי לך. והעובדה, כי ברל עכשיו בוינה, וכי4כל האורות והצללים.
מצמיאה עוד יותר. אך בשום≠ יכול הייתי לראות את שניכם כאחד, ובתוך כולנו 

אופן לא אסכים כי לשם זה תיָדחה נסיעתך.
בשום אופן לא אוכל לזוז מפה אחרי הבחינות, הנגמרות מחרתיים (יום ו'ג.

14.7). על המנוחה אני נכון ויכול לוותר, אך אני הזנחתי בשבועות האחרונים את
עבודתי בהסתדרות [הציונית] ועלי למלא את החסר בלי דיחוי. נסיעתי לוינה בכלל
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8.7.1922, שם נאמר:≠מכתב זה הוא תשובת מ"ש למכתב א"ג מ1
19.6.1922]≠אתה יודע שאני עמדתי כבר לנסוע לא"י, אבל אחרי בואו של דב [לוינה ב

נדחה קצת אצלי עניין הנסיעה, ראשית מפני שהוא הרגיע אותי במידה ידועה בנוגע למצב
ãָתי לא תשנה במשך ימים את מצבנו, וכיעבודתנו בארץ, שנית, מפני שהסביר לי כי שיב

טוב לי לשוב אחרי שיסודרו הדברים מפה, כך שאבוא ותהיה האפשרות לעשות דבר מה.
] עתה מתחילות להגיע שמועות מעוררות≠≠≠אני הסכמתי לכל הדברים האלה ונשארתי. [

מה. הרצון להימצא במקום≠חששות, ורצוני לשוב לארץ גם אם לא אספיק לשנות דבר
המעשה ולמלא את החיסרון של איש המרכז את העבודה בזמן ובמקום המאורעות, הולך

14 ליולי, שבהם הכריזו הערבים על שביתה [ימי הדיון בחה"ל על≠וגובר. לימים של 13
] ולכן איני תולה את נסיעתי עתה דווקא בַדטּום≠≠≠המנדט הבריטי], כבר לא אספיק לבוא [

(תאריך) קבוע. הייתי נוסע השבוע, אבל אם אקבל ממך ידיעה שתכף בגומרך את הבחינות,
, עמ' 265, במכתב זה חלה שם עריכה).חביוןז"א אחרי 15 ליולי, תצא לוינה, אחכה לך (

בשבוע זה התקיימו בחינותיו של מ"ש, שהיו חיוניות להמשך לימודיו. מ"ש כבר דחה אחרי2
מאורעות מאי 1921 את מועד בחינותיו בשל התמסרותו לרכש נשק ל"הגנה". החמצת הבחינות

עתה היתה קוטעת את לימודיו באוניברסיטה.
18.10.1922.≠א"ג חזר לא"י ב3
נישואי עדה וא"ג והמתחים שהתעוררו סביבם.4
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אך העבודה≠אינה דבר כשורה לגבי עבודתי זו. אני אשלח כמובן חומר מוינה 
תסבול מזה, ולנסוע מייד אחרי עונת בטלה מצדי אי אפשר. לכה"פ עלי לבער את

הערימה שהתגבבה בינתיים.
אני5ביום א' (16.7) אראה את חיים ואשאל דברים ברורים על מותר הכסף.ד.

אם יהיה נחוץ. ואם הוא יאמר לי הפעם, כי עזרתי דרושה,≠ הצעתי לו כבר את עזרתי
אהיה מחויב ומוכרח לעשות את הדבר, לנסוע אם נחוץ וכו'. הן≠ וכי תוכל להועיל

בלי דחיפה מצידנו לא ייעשה הדבר, ואני מרגיש עלי את כל כובד האחריות, כי אני
כאן היחיד עתה. ואם באמת יתגלגלו הדברים שם שהודות להתערבותי ייאסף

הן תסכים, כי לעזוב את זה ולנסוע לוינה על מנת להתראות≠ כולו או קצתו≠הכסף 
הרי זה פשוט לפשוע.

אם חיים יאמר כי בעזרתי אין צורך, או אם יתברר לי בכלל כי אין תקווהה.
אשר אין לך≠ לכסף, ואם אתאמץ מאוד בעבודת העיתונות ובסידור יתר העניינים

כי אז אולי, אולי!¨ מושג מהם ואין בכוחי לעמוד עתה להרצותם ולתנותם לפניך
23 יולי. אך≠22≠א 21≠ז≠אוכל לצאת מפה בסוף השבוע הבא, דהיינו בערך ביום ו

אסור לך לדעתי לקחת את התאריכים האלה למידה. קבע את יום נסיעתך≠ אתה
ישראלי והיכולת הוינאית, ותלגרף לי את תאריכו ואני≠עפ"י נימוקי הצורך הארץ

bestmyrytshall.
6איני יודע מה מתוך לבי, ואמור לו, כי את מכתבו קיבלתי.≠ מסור לברלו.

7את פיני טרם אראה ולא אוכל לראותו לפני השבת. הוא עובד כבר במלוא הקיטור,

וחבל על הדיחוי. אך אין לי כוח לנסוע אליו בחצות לילה ומוטב שאבוא אליו 
בראש בהיר.

אם יבוא בהרב הנה, ופיני ענהמסור לבהרב, כי וולפי שאל את פיני לתומוז.
בתמיהה: "לא, וכי למה זה?"

את מכתבך אקספרס קיבלתי הבוקר וביקשתי את בר כוכבא לתלגרף: פיני בא
(לבהרב) על בואי אתלגרף ביום א' (לך). זאת החלטתי בחופזי אל הבחינה, על יד
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129). מדבריו עולה כי גםעמ'1.≠בסת"ה מ"ש היה נציג ה"הגנה" כלפי ההנה"צ בלונדון (ר' 5
באחרונה המשיך לעסוק בענייני ה"הגנה" אך פרטים על פעילות זו אין בידינו. נראה שב"מותר
הכסף" הכוונה לסכומים שהיקצה ח"ו ל"הגנה" לשם רכש, או הבטיח, וטרם נמסרו לידי אנשיה.

המכתב לא אותר.6
בלונדון פרצה בשלהי מאי 1922 סערה ציבורית שהעמידה בספק את הגשמת מפעל החשמל.7

עיתוני נורתקליף התקיפו קשות את פ"ר ואת מפעלו עקב קנייתו ציוד למפעל הירקון בגרמניה,
כגון: "מיליונים מכספי משלם המיסים הבריטי מוזרמים לא"י, והנה מתברר כי גרמניה, הסיבה
העיקרית להימצאותנו בחבל ארץ זה, היא שתכניס לכיסיה את חלק הארי של הרווחים". פ"ר

143).≠, עמ' 127שאלתיאלקטע שליחותו בארה"ב וחש ללונדון לעמוד בפרץ (
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הדלת. המכתב הזה ימלא את מקום התלגרמה.
לרגל≠ ובכ"ז אולי אתלגרף. אני חושש שמא לא אוכל לראות את חיים ביום א'

המושב של חה"ל [שבו אושרה מסירת המנדט על א"י לידי בריטניה].
אם רק אומר הוא להישאר בחו"ל זמן≠ לדב אמור כי יחשוב בחוזקה על לונדון

מסויים, ואם זמן מסויים זה יכול להגיע לשנה.
זה הכל כמדומני.

שלום לאחיותי,

משה

עייפתי ממראה הדיו.≠ לא היה נייר אחר תחת ידי, ואשר לעיפרון
[בחינות במתמטיקה] עברו בשלום.Math≠דוד, שלום. גם ה

עכשיו קראתי את מכתבך שנית והבנתי שחובתי היתה לתלגרף לך היום, כי לא
נתראה, ולתת לך את האפשרות לנסוע השבוע. אני הייתי כנראה מבולבל. כנראה

לא הייתי עוצר≠ שגם אני עלול להתבלבל, אך נדמה לי, כי אילו גם לא התבלבלתי
כוח לתלגרף לך: "סע". גם על זה אני מוכרח להודות.
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לונדון, 19.7.22ברל,

תשובתי מאחרת קצת לבוא. בי ולא בי האשם. אך אין כדאי להתעכב על זה.
סוף≠אתה נעלמת, נדמת, צללת באיזה אין1אינך יודע מה היתה לי הפיתקה שלך.

ועונה לא היה. מה לא≠äֵי ברל א≠ונדמה היה, כי לבלי שוב. שיוועתי לכל צד 
חשבתי עליך. בשבועות האחרונים לא ידעתי לאן לפנות, מאיזה צד לייחל לבשורה.

זאת שיערתי, וחרדתי≠üָ2, צצת, פצית פה. כי היה לך זמן קשה כשאולöְתõַפסוף סוף צ
כל הזמן. ובכל זאת תליתי את מבטחי בחיוניותך, במעיין המתגבר, והתנחמתי, כי

לא תישבר. נדמה לי כי לא טעיתי.
הצריך אני להגיד כמה נכסף אני לראותך. בזמן האחרון קיבלתי מכתבים

אשר מסרו הדים מדברי אליהו ומהלך רוחו. מכתבך הוסיף.3מעוררים אחדים מדוד,
במין פסימיזם "מתקדם". אין בו כדי לַרּפות,≠כך נדמה לי ≠אני נגוע עכשיו 

אדרבה, הוא מחזק ומבריא מאוד, אך אין כל ספק, כי קוצץ הוא כנפיים. העיקר
≠אומנם רק לפעמים ≠יותר מדי פיכח. לפעמים ≠שוב, כך נדמה לי ≠שנעשיתי 

נדמה לי, כי אני כבר קצת מעבר לסוציאליזם. לא אחורנית, ולא מחוץ, כי אם מעבר.
היתה אלומת קרני אור ואני שריתי בה, ומעוצמת האור המעוור לא ראיתי דבר
בלעדיו ונדמה היה לי כי מלא הוא את כל החלל. כל הזמן הייתי בתנועה, עברתי על
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9 ביולי בדרכו מארה"ב לאירופה:≠וזה לשון פתק ב"כ, שנכתב באונייה "אקוויטניה" ב1
הריני לאחר יציאת אמריקה. הספינה עוד מעט ותיכנס לתעלה. ועל לונדון אני פוסח.
למרות עצותיו של פיני. הנימוקים הפוליטיים אינם מספיקים לי. ישנו רק נימוק אחד
חשוב: היותך אתה בלונדון. אחרי כל החוויות (מל'[שון] הוויה) וההסתכלויות וההערכות

הרי מן היושר הוא שנתראה כהוגן. ואולם≠שלי באמריקה, ואחרי אשר שנה לא ראיתיך 
אין לי הביטחון כי בלונדון זה אפשרי. והעיקר, הלא תבין, אני אץ לוינה. אילמלא זה הייתי

מה את שהותי הפרטית באמריקה, ובאמת, יש לי הצורך עכשיו כי≠ממשיך עוד לשבועות
הרבה טעון≠נעשה לנו, לי, לך לאליהו, לדב, ולעוד מישהו, "ועידה" בפני עצמנו. הרבה

בירור חדש.
סופי מתחנת רכבת לתחנת רכבת, מבית מלון אחד למשנהו מאסיפה פומבית לישיבה≠"מסע אין2

] רוב הזמן רדפוהו שתי תחושות מרות,≠≠≠ומישיבה בשעת לילה מאוחרת למלון הקר והמוזנח [
תחושת הניכור מן הציבור שאליו נשלח, ואימת כשלון שליחותו", כך מתארת אניטה שפירא את

א, כתבי ב"כ218); ר' גם ≠עמ' 203שפירא/ברל, מסעות ב"כ בין ריכוזי היהודים בארה"ב (
217).≠ב, 144אגרות ב"כ343; ≠318; 324≠288; 313≠עמ' 285

מכתבי דוד הכהן מוינה לא אותרו.3
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הרבה תחנות, אך כל זה היה בתוך האלומה. והנה≠פני מסלול ארוך, עם הרבה
פתאום, תוך כדי תנועה, הגעתי עד הדופן וראיתי והנה אני על גבול החושך. והנה

חלל ריק ואפל. ואני עצמתי עין, אך לעמוד לא≠רק חלק, והשלם ≠האלומה 
יכולתי. כי הכוח שדחף לנוע בתוך האלומה ולא לקפוא בנקודה אחת הוא הדוחף 
עתה מן האור אל החושך. מעין התפתחות ישרה, טבע הדברים המחייב. מה תאמר
≠לתלמידך, ברל? כן, הוא יצא מרשות לרשות ומורים אחרים השפיעו. והמורים 

עולם, אשר אין בהם לא ניצוץ יהודי ולא צער≠גויים גדולים ובריאים, אנגלים אזרחי
אל תירא, לא אובד≠בכל זאת 4רוסי, כי אם רק מוח גדול וצלול ורגש אנושי איתן.

ולא אודח.
אושרי הוא שחיץ הצבתי בין עולם הרוח ועולם המעשה. "דברי הלכה≠והעיקר 

וכך טוב, וכך צריך. כי אילו הייתי אדם, אשר5ולחוד שוטף זרם החיים".≠לחוד 
כל ניד וניד בהלך רוחו ומחשבותיו הוא לו ציווי למעשה, או לחידלון מעשה, כי אז

מי יודע עד אן הייתי מגיע.
מה תאמר לפתיחה משונה זו. האמן לי כי בשבתי לכתוב לא היה בכוונתי לכתוב
לך שמץ מכל זה, אך זה נשפך. ועתה מוכרח אני להתחיל מגיליון חדש, כי את דברי

6הבאים תצטרך או תרצה אולי להראות למישהו.
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, מכתבים 12, 18.יל"אר' .L.S.E≠על מוריו של מ"ש ב4
מתוך "ברלה חולה" מאת שאול טשרניחובסקי.5
המשך המכתב לא אותר.6
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לונדון, 19.7.22יקותיאל יקר,

יש שם דברים שמוכרח הייתי לכתוב1קצת אינפורמציה תמצא במכתבי לברל,
לו, וע"כ לא תקפיד שלא כתבתי לך לחוד. נזיפה המגיעה גם לך תמצא במכתבי

שלא נזפתי בך לחוד. ולך רק מילים אחדות, והן:≠על זה ודאי שלא תקפיד 2לדב.
עליך לא לחשוב על נסיעה ללונדון אם כי איני מאמין לפיני, כי ישהה פה רק עשרה
ימים; אני בטוח, כי יתמהמה הרבה יותר, לכה"פ כפליים, כי לפניו עוד יערות
בתולה; אך דבר אחד התברר לי כמעט בהחלט, כי לך לא יקרא. אני שאלתיו בצחוק
"מדוע הגלית את בהרב לוינה? בתקופה כה אינטנסיבית אתה נותן לו חופשה?"
תשובתו: "אין לו מה לעשות פה. גם בלעדיו יש די אנשים. חבל על הכסף, יש לנו

מעט. וחוץ מזה, אנחנו נוסעים מפה בקרוב ונאסוף אותו בדרך".
המצב הוא כזה: אילו היית פה, מובן שהיתה נמצאת בשבילך עבודה ופעולה.

.rightallלגמרי ≠אינך. חוסר בעוזרים אין, לכאורה. בצד הטכני ≠כיוון שאינך 
כנראה מפריע מה שהיה באמריקה.≠ואשר לסעד הפנימי 

4שכחתי את שמו [בן כהן]. זינגרP.D.C.,3כוחו של ≠שלשום או אתמול בא בא

עובד אצל פיני כל הזמן. בחור טוב, כמדומני.
הן הוא השתמט מלומר איזו≠לריב עליך ≠רצוני לריב עם פיני לא יצא לפועל 

רעה עליך, ולי הן אסור להראות כי יודע אני דבר מפיך. לריב על תהפוכותיו
בדיוק איני בקיא, והעיקר שהוא בא בסוף והחליק על הכל: מה אתם≠באמריקה 

ז"א, גם5רוצים? הנה מימיני מיכאל ממלל ומשמאלי גבריאל מבלל, או איך שם?
אוספים בשבילי כסף, ואין פרץ ואין צווחה. ועוד.P.D.C≠ההסתדרות הצ' וגם ה

גם בנוגעP.D.C..6≠יִדי הזכות שתיכרת ברית שלום בין הציונים וה≠תתגלגל על
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האינפורמציה נכללה כנאה בחלקו השני של מכתב מ"ש לברל מיום זה, שלא אותר.1
מכתב מ"ש לד"ה לא אותר.2
3CouncilDevelopmentPalestine.מוסד כלכלי לפיתוח א"י שהקימו השופט לואיס ד' ברנדייס

וסיעתו בהסת' ציוני אמריקה.
פאול זינגר, מזכיר חברת החשמל בלונדון.4
מקור הציטוט המבוסס על "מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל" בקריאת שמע, לא נתחוור.5
19.7.1922].≠"ישיבת חרום שזומנה בלחצו של רוטנברג אכן כינסה את נציגי כל הארגונים [ב6

] בהתאם לגובה השתתפותם של המוסדות בחברה חולקו גם המושבים במועצת המנהלים,≠≠≠[
שנועדה לכלול שבעה חברים: שניים ליק"א [שייצג ג' דה רוטשילד] שניים לאוצר התיישבות
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לדמוקרטיות של המפעל וכו' יצא נקי: אין רוטנברג, חסל! חפצתי שיהיו שניים,
ההסת' ויק"א, ואני השלישי המכריע ביניהם ועליהם, ובי היו נכנסים אז הוועד
הלאומי והפועלים וכל מי שאתם רוצים. לא חפצתם אז? אכלתם? שיתקו. עתה אני
אעזור לכם בכל כוחי, אשפיע על ימין ועל שמאל. אך בתור איש פרטי, לא בתור

äֶקוב אתמייסד החברה. אני אבוא על שכרי בעד ההמצאה שלי בדרך אחרת. עוד א
המחיר. לזה עוד יבוא יום. ועל הגן: אני שמח שאינו שואל אותי על הנשמע בוינה;

אני עכ"פ לא אפתח עכשיו בשיחה על זה.
הרים זוועה ב[עיתון היפואי]7מחלופצ'יק, אילו ראית איך ידידך עומר ביטאר

ם]≠וחשבון מראג'ב נשאשיבי [ראש עיריית י≠"פלסטין" על הקונצסיה, ואיך תבע דין
ואיך כולם חוץ מעאצם המסכן ניערו את חוצנם9ומאנשי שיך מואנס,ôַ8אצםומע

ואיזה מברקים הריץ עומר לוינסטון [צ'רצ'יל, שר10ואמרו להד"ם, ורק עאצם הֹודה;
היקס, הכל בנוגע לרוט'. והמאמרים: "דיקטטור פלסטין",≠המושבות] ולג'ויסון

כי אם גם את11"המנוול רוטנברג", "איש הדמים רוטנברג": לא רק שתלה את גפון,
תאווה לעיניים. אני מתרגם≠כך אומר "פלסטין" ≠הרג בעצם ידיו 12רצ'קובסקי

קצת בשביל פיני ואשלח לך העתקה. שלום, אולי נתראה בוינה.

משה
14ונחמני.13אנשים. ז"א צבי≠שאן] ≠ואנשי ביסן [בית
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(סיעת ברנדייס), אחד לג'וינט, אחד ל"אקונומיק בורד".P.D.C≠היהודים (ההסת' הצ'), אחד ל
, עמ' 146).שאלתיאל((ההסת' הצ' לונדון)" 

נוצרית ביפו. כמקורבו של ראש עיריית יפו הסכים≠עומר ביטאר, נשיא האגודה המוסלמית7
להקמת מפעל החשמל של פ"ר, עורר עליו בעקבות זאת את זעם הקיצונים במחנה הערבי

, עמ' 190, 224).פורתוכתוצאה מכך עבר למחנה האופזזיציה (
סעיד, ראש עיריית יפו ובעל בריתו של עומאר ביטאר.≠עאצם ביי אל8
èַאניס היה אמור לקום מפעל החשמל של פ"ר על הירקון, ולכך נדרשהבאדמות הכפר שיח' מּוו9

הסכמת התושביחם.
èַאניס הסכימו להקמת המפעל של פ"ר, אך כלפיסעיד וראשי שיח' מּוו≠עומר ביטאר, עאצם ביי אל10

, עמ' 190, 224).פורת, מכתב 115 הע' 4; יל"אחוץ התנערו ממנו תוך כדי האשמות הדדיות (ר' 
1906 קבעו ראשי המפלגה≠פטרבורג. ב≠åַּפֹון, כומר ומנהיג פועלים רב השפעה בסנטגריגורי ג11

רבולוציונית שהוא סוכן חרש של הבולשת והטילו על פ"ר את ארגון רציחתו, שאכן≠הסוציאל
29).≠, עמ' 23שאלתיאלבוצעה בניצוחו (

1911 בפריס.≠פיוטר רצ'קובסקי, מראשי הבולשת הצארית. נפטר ב12
1 השתתף≠1910. חבר "השומר". אחרי מל"ע≠1966). עלה מקווקז ב≠כנראה צבי ניסנוב (131881

ברכישת אדמות עמק יזרעאל והיה אחראי על היחסים עם הערבים שם.
1922≠1965). איש העלייה השנייה. חבר הוועד המרכזי של פו"צ ו"השומר". מ≠יוסף נחמני (141891

פקיד פיק"א, ממונה על רכישת קרקעות בגליל. נראה שצ' ניסנוב וי' נחמני פעלו לרכישת
אדמות בעמק בית שאן, או טיפלו שם בבעיות האריסים הערבים באדמות שנרכשו. מ"ש מגיב

פה על מידע שמסר לו בהרב במכתב שלא אותר.
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לונדון, כ"ד תמוז פ"ב 20.7.22יהודה,
רצוניíֶ1ה ואעבור.ûְטäֶׂשאפסח, א≠על אשר לא כתבתי לך מאז פסח ולפניו 

≠ותקוותי כי לא תכעס וגם טינה לא תשמור. אילו ידעת את מצבי ואת אורח חיי 
éֱיה כיודע.ה≠ היית מזכּה. עתה שאינך יודע 

השבוע לי שבוע ביניים. בשבוע שעבר נסתיימה פרשת הבחינות. בשבוע הבא
לחודש או יותר. הרי שגם שבוע זה אינו בשום אופן עת מנוחה.2אסע ודאי לוינה,

óִבעּו בעבודותי השונות מחמת הבחינות והתכונהכולו מוקדש לסגירת הפרצים שנ
לקראתן, לסילוק חשבונות שונים עם העבר וכו' וכו'.

טוב,≠אמא ודאי תשאל ≠éֵן? והן אם אתה לא תשאל ñַהבחינות אלו מ≠וכי תשאל 
אנסה להסביר בקצרה. בחינות אלו חלות בסוף שנת הלימוד הראשונה, כי זאת עליכם
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ד 15.משלילפי 1
את חופשת הלימודים יעד מ"ש לפגישה עם צפורה, רבקה, ד"ה, עדה, וא"ג בוינה, אולם עוד2

16.7.1922 נעצרו שם רוב המעורבים≠בטרם יצא לדרך אירעה שם מפולת בעבודת ה"הגנה": ב
במפעל רכש הנשק בעקבות תלונה שהגיש נציג בריטניה בוינה לשלטונות אוסטריה לאור מידע

1, עמ' 146). לפי עדות פעילי הרכש משה ז'לודין≠בסת"השצברו שלטונות המנדט בא"י (
וגרשון פליישר, חשדה בעלת הבית בא"ג, שהתגורר אצלה בשכירות, בשל ארגז נפצים שהסתיר

ספר השומר, דברי חברים(מתחת למיטתו, והזעיקה את המשטרה שעצרה אותו וכמה מחבריו 
עמ' 326, 331). כל האסירים (א"ג, דוד הכהן, ג' פליישר, מ' ז'לודין, לוי אשכול (אז שקולניק),
יהודה וולפסון וחיים כהנא) שוחררו עד 8.8.1922 ונדרשו לעזוב את אוסטריה (ר' מכתבי א"ג

על המאסר כתב בהרב272). מרכז הרכש של ה"הגנה" עקר לברלין. ≠266, עמ' חביוןמהכלא, 
25.7.1922: "את הפועלים הענישו עונש משטרתי, לא ארצי. לכן יהיה עליהם≠מוינה למ"ש ב

לקבלו באהבה ולשמוח בחלקם, ואח"כ לעזוב את העיר".
על עבודת הרכש והמאסר כתב דוד הכהן בזכרונותיו:

היה משהו קוסם ומפתה בעבודה עם אליהו בכפיפה אחת, במגע היומיומי שהיה מחויב
אקדחים ותחמושת.≠המציאות בעיר זרה כוינה. היו אלה חודשי עבודה באריזת נשק 

ריחיים נבובות ומילאנו אותן≠ארזנו במכונות חקלאיות ובמכבש כבישים; יצקנו אבני
מגורים. כעבור כמה שבועות נתגלינו ונאסרנו.≠בתחמושת. עבדנו בסתר במרתף בית

בתקופה זו של חודשי עבודה ומאסר הכרתי מקרוב את אישיותו של א', את עמקות
דעותיו ואת האמונה בצידקת כל שהיה מטיף לו; את קנאותו לרעיונות שהגה לארגון

השכנוע לעורר≠ה"הגנה" ואת עקביותו; את החברּות ללא רבב התנשאות, את כוח
לפעולות בלי להזדקק להוראות ופקודות ומעל לכל את פשטות הליכותיו עם חבריו.
אצלי התמזגה ישותו עם זו של דב ומשה והשלימה בשבילי את האידיאל של שלישיה

, עמ' 23).עת לספרלדּוגמה ולמופת (
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הבחינות3לזכור, שלומד אני רק שנה אחת, את השנה שעברה "איבדתי" באופן רשמי.
הבאות אחריהן הן אלו שבסוף השנה השלישית, דהיינו בעוד שנתיים, בחינות הגמר.
הבחינות היו 9 במספר, כולן בכתב, שלוש שעות לבחינה, חמישה ימים רצופים
לכולן, שש שעות בכל יום, שלוש לפני ושלוש אחרי הצהריים. היתה קדחת הגונה.

9 הבחינות היו 6 מעניינות וטובות≠ïַמד שני ערבים באותו שבוע. מועוד צריך הייתי לל
3 דברי הבל. זה המס שאדם משלם בעד לימוד מסודר, הקליפה המלווה את≠בתכלית ו

éֵן? "אזñַהשש אלו מ≠ïָ5ה"äָלûְא"ואם ישך מעמיק ש4הרימון, ואשר לזרקה אי אפשר.
אענה, אז אגידה": יסודות הכלכלה; תולדותיה הכלכליים של אנגליה (וזו אינה אלא

דברים נחוציםäַ6ד,א≠äַ, אל תפחא≠אב); כספים, מסחר ושאר ירקות (אל תירא≠בניין
הקדושה והמהוללה; הממשלה העצמית≠הקונסטיטוציה הבריטית 7כדרבנות;

שפות. כל התורה≠המחוזית (בבריטניה עצמה, לא בנספחותיה) ועוד דבר נחות דרגה 
îֵל.ôַכôַ, ועהזו מעניינת, בלעתי בה ספרים ומאמרים לרוב, לעוס בלוע

אתה מוצא על שולחנך גיליון שאלות מודפס, לכל בחינה8וזה משפט הבחינה:
12 שאלות, ועליך לבחור מהן שש ולענות רק על אלו, לא≠ובחינה לחוד. בגיליון 10

הכל לפי≠או להפך ãָ9חֹור בקל,ûֶה ובñָאוס בקשמ≠יותר. הרי שיש לפניך הברירה 
טעמך וידיעותיך. את שלוש השעות שלפניך אתה מחלק לשישה חצאים, חצי שעה
לשאלה. המחשבה והעט יוצאים בהתחרות. כתום שלוש השעות, לאחר שהמחברת
שהוכנה לך על השולחן מלאה על גדותיה, אתה מרגיש עייפות כזו עד כי אין כמעט

ואח"כ שוב שלוש שעות, ושוב≠לצהריים ≠כוח לקום וללכת. שעה וחצי הפסקה 
סוגייה אחרת לגמרה, וכן מחר בבוקר, וכן מחר אחה"צ, וכן ≠גיליון שאלות 

חמישה ימים. בחינות בע"פ אין כאן בכלל. זה הרבה יותר טוב. אין משחק≠מחרתיים 
"מתבלבלים", ואין משוא פנים. גם את שמך אינך נוקב על שער המחברת,המזל, ואין 

רק את המספר המותנה בינך ובין האוניב'. המתקנים, החותכים את הגורל, אינם רואים
תריס בפני מׂשוא פנים או טינה פרטית. את התוצאות אדע ביום ד' הבא.≠ûֵם לפניהם ש

אני מרגיש כבר בתוכי משא די כבד של ידיעות, ואילו באתי≠לעצם העניין 
עכשיו כי אז היה לי הרבה הרבה מה לספר לכם, לך ולגאולה, קצת יותר ממה שהיה

עתה, שאבוא רק בעוד שנתיים בערך, יהיה לי עוד יותר, ולא רק10לי בראש פינה.
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מ"ש "איבד" את שנת הלימודים הראשונה הן עקב שינוי שעשה בנושאי הלימוד והן עקב3
התמסרותו לאיסוף כספים ולסיוע לאנשי הרכש בוינה אחרי מאורעות מאי 1921.

טו).חגיגה"רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק" (4
ז 11.ישעיהולפי5
המילים לקוחות, כנראה, משיר ילדים של התקופה.6
יב 11.קוהלתלפי 7
א ח 11.שמואללפי 8
ז 15 16.ישעיהולפי 9

1918) לראש פינה, שם התגוררה משפחתו מאז ≠עם שובו ארצה משרותו בצבא העותמאני (101916
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בשבילכם, כ"א בשביל הרבים, בזאת אני בטוח. זאת כלפי חוץ. וכלפי פנים אני
הולך ומתעשר משבוע לשבוע. אני תוסס כל הזמן, והרבה רוחות וסערות פנימיים

çַבק פה בעולם כולו ועיני נפקחות לראות דברים שהיו קודםñִּדעברו עלי. אני מ
סמויים לגמרה. אל יצלצלו באוזניכם דבַרי אלה כזרים. כל זה כ"כ הכרחי וכ"כ

מועיל. ואתם אל תצטערו, לא עלי ולא עליכם. רבות הדרכים.
ועכשיו אל העניין. אתה מפריז בהערכת יכולתי להתיר מפֹה את הסבך. אני

אבל11אונים מעשות זאת. לך קשה, ואתה מבקש "לעשות לך רב",≠בפירוש חדל
הרב אינו יושב בתוך קהילתו ואסור לו, לדעתי, לפסוק הלכה במכתב. אין זה הדבר

אדיר חפצי הוא כי לשנה הבאה תביא שינוי12הניתן להינסח "בשאלות ותשובות".
כי לא תישאר ביפו. להישאר ביפו זו פשרה, ובה עליך≠בחייך, ואם רק אפשר 

רק בלית ברירה. אני מבקש אותך להבין עד כמה קשה לי לדבר≠לדעתי ≠להיאחז 
כך ולהקשיח את לבי לאמא. אני חושב בנידון זה קודם כל עליך, ואני מוכרח להביע

הרי זה לצאת אל העבודה≠את דעתי בשלמות ובלי כל עקמומית, כי מה שדרוש לך 
ולצאת מיפו. אינני בקי, אין לי גם שום מושג על אפשרויות העבודה. כאשר קיבלתי

החלטתי מייד כי אין הדבר בוער,≠את מכתבך שהפגיע בי לענותך עוד לפני הפסח 
כי עד אחרי הקיץ תצטרך לחכות בין כה וכה. כך אני חושב גם עכשיו. אינני חושב
שאתה צריך לראות את עצמך רתוק אל הספרייה. במשך חודש הן תוכל למצוא ממלא

מקום. את אמא קשה יהיה לעזוב, אבל אמא תבין. והן אינך נוסע לחו"ל.
גאולה תישאר עכ"פ ביפו. ולודיה≠מה יהיה בינתיים עם אמא? כפי שאני רואה 

יש בזה עוול ויש בזה כאב, אך אין לנו מוצא. אנחנו13יצטרך עוד לשאת בעול.
מוכרחים לקבל את דין ההכרח. בעוד שנה תשוב רבקה, בעוד שנתיים אשוב אני,

ואז, רק אז יבוא "שינוי הערכין". על גאולה אני כותב לחוד.
אני עומד לפני גדולות. אני החלטתי לדרוש מדב ומרבקה כי יעברו לשנה
הבאה הנה, ללונדון, ואאמץ את כל כוחותי הנפשיים והחומריים כדי לאפשר את

למותר לברר. אני רק אומר עד כמה זה≠התגשמות הדבר. עד כמה קשה הדבר 
תהיה לו שנת בניין≠נחוץ. נחוץ הדבר לדב, הכרחי ממש. שנה שיבלה בלונדון 
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גירוש ת"א בפסח 1917, הקדיש מ"ש מזמנו להרחבת השכלתם של יהודה וגאולה, שלימודיהם
עמ' 26 הע' 7).נתראה,הסדירים נקטעו בזמן המלחמה (ר'

פח מו).אבותכלומר להיוועץ במ"ש הגדול ממנו (לפי 11
כמקובל בעולם הדתי.12
"לפני מותו אבא היה בהכרה צלולה. נפרד בהכרה מהמשפחה. אחיו ולודיה עמד על ידו על ברכיו13

וביקש ממנו שיאמר לו משהו. אבא אמר: 'אחי היקר, אחי שלי, חביבי, כל כך הרבה עשית
למעני. אני משאיר ילדים הראויים להשכלה ולכך שיעבדו בשבילם'. ואכן ולודיה, שמצבו
הכלכלי היה איתן, נשא בעול הקיום של משפחת אחיו" (זכרונות עדה גולומב. רשמה יעל

מדיני). ר' גם מכתב פניה שרתוק, נספח 6, עמ' 293.
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כנף במלוא המובן ובמיטב המובן. אתה אינך יודע איזה נפלאות≠וכינוס ופרישת
לומדים כאן, יהודה. מובן, מי שרק יש לו עין פקוחה ואוזן קשבת. דב יּכה פה מייד
שורש ויינק מלשד הקרקע הפורה. תחת זה, שנה שיבלה בוינה תהיה לו שנה של
מיתת נשיקה, שנת תרדמה ומנוחה נעימה ופושעת, שנה של אפיסת כוח ודלדול
כישרון ואפס מעשה, שנה של בקשת תכלית שאיננה, לימוד דברים שאין להם כל

üָה (מפני שהיא מתה!) עם קצת הנאהשחר, כמו לימוד השפה הגרמנית המת
שם אגדה תלושה14חיצונית מתיאטרון ומאופרה. בקיצור, שם אגדה ופה הלכה.

ועקרה, ופה הלכה חמורה ופורה, אשר כל אדם שיש בו זיק מחסד עליון חוזה בה
אגדות מהגות לבו.

רבקה כותבת כי הדבר יהרוס את הבניין שלה. נחוצה לה עוד שנה להקים הדיוטה
אני חושב כי אין הדבר נורא,15יפול כל הבניין.≠èָלא האחרונה ולַקרות את הגג. ו

ואני אומר כי עכ"פ עליה לוותר, עליה להקריב את הקורבן. זוהי חובתה, חובתה
לחיים של חובה. בשביל כלל ישראל חשובה התפתחות כשרונותיו של דב יותר
משכלול נגינתה של רבקה. אני נוטל לעצמי את העוז לפסוק זאת ולדרוש ממנה את
הקורבן בכל תוקף, ולא לחשוש להכאיב לה ולגרום לה סבל. האומנם תחשוב אתה,
או תחשוב גאולה, כי בנקל עלתה לי החלטה זו? לבי בכה על רבקה ובוכה כל הזמן.
מה לה וללונדון? אך יהיה לי הכוח להתגבר על זה. אני מאמין כי צדקתי. והיא
תסכים לי. יש לי הרבה כוח, יהודה. הרבה מאוד. עוד תראה. גם בזה שאני אומר
לעצמי במנוחה שלמה, לכאורה, כי אשוב לא"י, רק בעוד שנתיים, בשעה שמי
כמוני, היושב פה, מרגיש ורואה בעליל בכל יום ויום כי במשך השנתיים תוכל א"י

גם בזה, דומני, יש כוח ולא חולשה.≠לההפך על פניה 
עכ"פ, תהיה לי השנה הבאה שנה לא קלה. היא תהיה יותר קלה אם רבקה ודב

יצא הפסד בשכר.≠יהיו פה, ולא להפך, כי אם נחיה יחד 
אכתוב17צריך להחליף.16איני יודע. בוודאי אעסוק בגננות.≠מה אעשה בוינה 

לך משם. משם אכתוב גם לאמא, גם לדוד ולדודה. לאמא אמֹור, כי מכתבה לוינה
[בעניין נישואי עדה ואליהו], זה אשר את העתקו קיבלתי, היה כמעט חזרה מדוייקת
על מכתבי אני אליהם. אבל עתה, שהכל הסתדר, לא כדאי לדבר על זה. כ"כ הרבה

דם התקלקל, ולשווא, לשווא. כתוב לוינה. נשיקות, יקירי.
משה
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לפי המאמר "הלכה ואגדה" מאת ח"נ ביאליק, הפותח: "להלכה פנים זועפות, לאגדה פנים שוחקות.14
מידת הרחמים".≠מידת הדין; וזו ותרנית, מקילה, רכה משמן ≠זו קפדנית מחמרת, קשה כברזל 

דבריה אלה של רבקה באו במכתב שלא אותר.15
בענייני ה"הגנה", כלומר ברכש נשק.16
לפעול במקום א"ג וחבריו שנאסרו.17
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גלים רבים ואדירים
כהררים≠ñִשּברים ומ

עלי עברו ועוד עוברים
בחודש האחרֹון.

ומחמת המצוקה
כשרון כתיבתי לקה
≠בחינותי היו פוקה 

óִי חזון.ñִננסתם מ

כקרן אור בינות לעב
וכברכה מבית האב

üָב ּוכתבîְתהיה לי כל ּכ
ñֶָּך ידידי.ממ

אך לא יכולתי ענותך
ñְלאכהלרגל זו המ

ñְנוחהïַמואייחל ל
îְִדי.ãִכייחלתי אך ב

עלי לנסוע לוינה,
שם כל אחות עם חתנה;

óָ1הéַגינוערוגות זו ה

2היו לאבלות.

3ובטרם אעלה מרּכב

פה עמלי עודנו ָרב
כל עיתוני ארצות ערב

אין קץ לחבילות.

ôַד זו ההסתדרותèַעּוו
אם עוד חושק הוא בספרות

ישלח נא הנה במהירות
מעות בבקשה.

כי ספר אין למצוא בזֹול
בין אם קטן הוא או גדול

ונחוצים בסך הכל
עשרים וחמישה.

4אך אם לכסף אין מוצא

אז עימדי ישנה עצה:
הן לנדיב קוראת ּפירצה

וג'ימי הוא האיש.

אולם אזי הספרייה
ûְמו תהי קרויהעלי ש

אויה!≠וכבוד ההסתדרות 
וזהו עסק ביש.



| 175 |

❽�❿❺�❷❽❹❷�❝➀�

לונדון, כ"ד תמוז פ"ב 20.7.1922שלום!≠לדוידי ידידי מחמדי 
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שקלי נייר, שבעה עשר
ëֲצי שקל במספרèַחו

ñָרצירפתי פה לשם גמ
5חשבון הפנקסים.

ט"ו חוברות פנקס שני
óִיñַנג"ד דומ≠כ'

פסקתי מחיָרן אני:
òִים.óְסöֶנששה, ששה ּפ

üָרומהיום ולאלת
≠ãַרשילחו עשרים חוברות לב
כוכבא, כי הוא עתה השר

ïִי רֹוד הרחוב.ãְַקלבּב

בכל עניין≠יבוא הדין 
אשר אני בו מעוניין
îָןעדי אשוב אל המשּכ

אומנם, לא בקרֹוב.

| 176 |

די להתחכם. אני נוסע לחודש, אפשר שלחודש וחצי. אפשר שלחודשיים. מה
אחרי הפסקה≠ìֵצא? איני יודע מה להודיע לחותמים. פתאום בדבר ה"קונטרס"? הי

מאמרי התלהבות≠צצה חוברת אחת, ואחריה שוב דממה. ובחוברת שיצאה ≠ארוכה 
אשר זה כבר היה לעפר ואפר.6על "האיחוד הסוציאליסטי".

שלום לך, לרחל ולילדים. ותודה לך על כל מכתביך ודבריך הטובים. ביחוד
תודה לך, על אשר זכרת פעם לברר לי את דבר השמטת פיסקה אחת מרשימה אחת

מן המערכת איש לא מצא לנחוץ לעשות זאת. אגב, אתם לא7התזכור?≠שלי 
צדקתם אז בשום אופן, אך העניין רחוק עכשיו.

אתם תדעו8מחרתיים תבוא ההכרעה בשאלת המנדט.≠äָין. מחרחדשות חדשות א
זאת עכ"פ בטרם יגיע מכתבי זה.

שלך, משה
9שלום לדוד (השני) בלי יּוד.

ה"הגנה".≠"הגינה" 1
רמז לפרשת מאסר פעילי הרכש בוינה.2
לפי מכתמו של אברהם אבן עזרא: "אשכים לבית השר / יאמרו כבר שכב / אבוא לעת ערב /3

יאמרו כבר רכב / או יעלה משכב / או יעלה מרכב / אויה לאיש עני / נולד בלי כוכב".
כח 1.איובלפי "כי יש לכסף מוצא", 4
כתב עת של ההסתדרות.≠"פנקס" 5
בחוברת קטו (16.6.1922) הובא מאמר מאת ה"נ בריילספורד, "האיחוד הסוציאליסטי" על איחוד6

שלושת האינטרנציונלים, שתורגם בידי מ"ש מ"דיילי הרלד".
מכתבי ד' זכאי למ"ש לא אותרו.7
במושב חבר הלאומים.8
גוריון.≠דוד בן9
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❛

תעודת כניסה למשה שרתוק, כתב "קונטרס",
למושב חבר הלאומים

מברק אל צפורה: "טלגרפי מתי תצאי האטלגרף
כסף", 22.7.1922.
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31.7.1922

הנני בדרך לוינה. כמדומני שלא כתבתי לכם כי עמדתי בבחינות. בשבועיים
האחרונים הייתי טרוד למעלה ראש וסידור עניינים שונים. עליתי מעל סיפון האונייה

בדובר, לחתור אל היבשת, הרגשתי מנוחה ורווחה שלא טעמתי זה כמה חודשים.
בוינה תהיינה הפעם גדולות ונצורות. צריך יהיה לדון ולהחליט בענייני עבודה

עכ"פ אני בטוח, כי שֹוב2ובשאלת עדה.1רבקה≠שונים, לדון ולהחליט בשאלת דב
אשוב ללונדון רענן ומחודש כוחות, להירתם בשנת העבודה הבאה, אשר ודאי תהיה

לא עליכם. אני בריא לגמרה ובהחלט. ≠הרבה יותר קשה מזו שעברה; וזו שעברה 

נשיקות לרוב לכל.

משה

מי כמוני נוסע במחלקה ראשונה כל הדרך. בשנייה לא היה מקום, שלישית אין
בנמצא. שילמתי בעד שנייה.

❜
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האם יעקרו ללונדון כשאיפת מ"ש, יישארו בוינה או יבחרו יעד אחר.1
מה יהא עליה משיצא א"ג לא"י.2
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וינה, [ראשית אוגוסט 1922] לאליהו ולדוד,

כל אחד יקרא את הכתוב אליו, ובהיתקלו בשם השני ימסור לשני וכן הלאה.
1קריאה משותפת אפשרית בהסכמת שני המעוניינים.

ילדים יקרים,
באמת משונה. אך≠ועד היום לא השמעתיכם מילה 2אשר באתי ביום שני בערב

מייד נתכנסתי לתוך "האווירה" והסתגלתי לה והסכמתי עם עצמי, שצריך≠משבאתי 
ועד אז אין להושיע.3לחכות עד יום זה וזה

או לא, בין אם ניסע4בין אם נערוך נדידה בהמון≠אליהו, מה שיהיה יהיה 
6נתראה.≠או למקום אחר 5לועידה בקרלסבד

דוד, אליך מילים מעשיות אחדות. אני מציע לך ברצינות גמורה, כי תכוון את
כל מחשבותיך ותוכניותיך מסביב לציר אחד, ולנקודה אחת: כי עליך להיבחן
בספטמבר, ולא רק להיבחן, כ"א גם לעמוד הפעם, ויהי מה. אם אתה מניח מראש

äַבֹוס [רוסית: יהיה מהאת האפשרות כי הפעם לא תיבחן, או אם אתה סומך על א
לדעתי מוטב כי תחליט שאין כדאי≠שיהיה], שתעמוד בבחינה בלי הכנה יסודית 

איני≠כלל. כבר הודעתיך, כי עונת הבחינות השנייה ≠לשם לימוד ≠לשוב ללונדון 
באביב הבא. לפיכך, אם רוצה≠בטלה. נשארה רק עוד אחת ≠זוכר מתי היתה חלה 

אתה להמשיך, עליך להציג את המטרה לעמוד בבחינה הפעם בראש ולפני הכל. אם
תוותר. ואם משום זה לא≠לשם זה תצטרך לוותר על הנסיעה איתנו לאיזה מקום 

לא תבוא.≠אפשר שבלה [ברלין] תבוא שמה ≠תוכל לבוא לקרלסבד 
איני מאמין כי אתה מתכונן עכשיו. כנגד זה אני בטוח כי זקוק אתה להכנה

כי עליך לנסוע≠יסודית בצרפתית. בשום מקום מחוץ ללונדון לא תלמד. המסקנה 

❛
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מכתב זה, ללא תאריך, שכתב מ"ש ימים אחדים לאחר בואו לוינה, הובא לנמעניו העצורים1
בכלא העירוני.

30.7.1922.≠ככל הנראה ב2
אפשר שמספר המבקרים בכלא הוגבל ומ"ש נאלץ להמתין לתורו.3
נראה שהכוונה ליציאת פעילי הרכש, שלא נאסרו, ליעד אחר מחוץ לאוסטריה.4
בקרלסבד התכנס מושב הברית העולמית של פוע"צ. א"ג, ד"ה ומ"ש נכחו שם כצירים.5
8.8.1922 ונדרשו לצאת את אוסטריה לאלתר. רובם או כולם≠פעילי הרכש שנעצרו שוחררו ב6

עקרו לברלין.
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ìִים השונים שהשארתôִילא מצאתי בין העAccountingמפה ישר ללונדון. שום ספר 
אני בטוח, כי לקחתו איתך הנה.367.≠ב

אליהו, היום החלה פרשת שיחותי עם ברל. אנו עומדים לע"ע בפרקי
אינפורמציה שונים ואל המעמקים טרם נרד. ברל חושב לנסוע איתנו למקום

היפגשנו באשר יהיה. הוא קורא לזה "ועידה מצומצמת של אחה"ע".

9וליהודה.8שלום לשקולניק

מ.
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ãַּקלי 36.הדירה ששכרו מ"ש ודוד הכהן במשותף, ברחוב ב7
1914 ממייסדי דגניה ב'. אחד מחמשת חברי ועד≠1969). עלה ב≠לוי שקולניק (אשכול) (81865

1922 יצא לאירופה להירפא ממחלת הקדחת, פעל כשליח בליטא ואח"כ בא לוינה≠ה"הגנה". ב
1963 רה"מ ושר ביטחון.≠וצורף לסגל פעילי הרכש. לימים גזבר הסוה"י, שר האוצר ומ

יהודה וולפסון, חבר "השומר", גדוד העבודה וועד ה"הגנה". סייע בוינה לפעילי הרכש.9
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טירול, 22.8.1922≠פ'יל דויד יקירי,

יש ברצוני להעיר את אוזנך על דבר אחד. טוב כי יושם אליו לב להבא.
עוד בלונדון קיבלתי העתק התלגרמה ששלח הוה"פ של ההסת' הכללית אל הסיעה

3וגם ממכתב ברודסקי לברל,2מן ה"קונטרס"1הפרלמנטרית של מפלגת העבודה.

ראיתי כי ייחסתם לתלגרמה זו ולהשפעתה ערך רב, ואולי מכריע, בנוגע לעמדתה
של הסיעה הנ"ל בשעת ההצבעה בשאלתנו. תרשה נא לי להעמידך על האמת.

❛
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נוסח המברק הובא ב"קונטרס" קטז, 1:5.7.1922
החלטת בית הלורדים, בהשפעת משלחת בעלי האחוזות הערבים, בדבר דחיית המנדט

זוממת לגזול מהעם העברי את זכותו לבנות מחדש את ביתו הלאומי≠הארצישראלי 
בא"י. בשם כל הפועלים העברים בארץ, בכפר ובעיר, הבונים לטובת כל יישוב הארץ

כוחה≠את חברת העבודה החופשית, אנו פונים למפלגת העבודה הבריטית ולבאי
בפרלמנט להמשיך את הגנתם האמיצה והנאמנה על זכות העם העברי להשקיע מרצו
ועבודתו בבניין הארץ. אנו בטוחים שהעובדים הבריטים יעמדו על קיום ההבטחה של
הדמוקרטיה הבריטית לעזור בהקמת הבית הלאומי של העם העברי בא"י וידרשו

מהפרלמנט את אישורה הגמור והמלא.
בדיון בבית הלורדים בשאלת המנדט הוחלט ברוב של 60 לעומת 29 כי המנדט על א"י אינו
קביל משום שהוא סותר את הבטחות בריטניה לערבים במכתבי מקמהון לחוסיין. אולם בבית

הנבחרים תמך הרוב במנדט (ר' להלן הע' 9).
ברשימה "להחלטת הפרלמנט הבריטי", שהובאה ב"קונטרס" קטז, כתב ב"ג, בין השאר:2

אנו רואים≠מבלי שנתלה תקוות רבות בציונות של וינסטון צ'רצ'יל ועושי דברו בא"י 
בהצבעת הפרלמנט הבריטי מאורע גדול בתולדות הציונות המדינית. החלטה זו לא תשכין
בבת אחת את השלום בארץ ולא תשים קץ לנרגנות ולשטנה המתנהלת זה שנים אחדות
בארץ ובחו"ל נגד היהודים. אולם היא נותנה מכה ניצחת למחרחרים ומפיחי המדנים
והמתעתעים אשר התעו והשלו את דעת הקהל הערבית והסיתו אותה נגד הציונות. אישור
בית הנבחרים של המדיניות הציונית יעזור ליצירת אטמוספירה מדינית, שבה אפשר יהיה
לאט לאט לבוא לידי הבנה והסכמה את באי כוח העם הערבי. דווקא הלורדים והכי קיצוניים
שבאימפריאליסטים אשר בבית הנבחרים נתנו יד לשוטני הציונות. נגד "ידידים נאמנים"

יצאו באי כוח הדמוקרטיה הבריטית,≠ובעלי ברית אלה של משלחת מוסה כאזם וחבריו 
שפחות מכל היא חשודה על גזלת הזכויות הערביות לטובת היהודים, וכל המפלגות
המדיניות הגדולות של העם האנגלי, החל במשמרים המתונים וגמור במפלגת העבודה,
הביעו הסכמתם לפוליטיקה הציונית מתוך הכרה והבנה ברורה שאין ניגוד וסתירה בין
פוליטיקה זו ובין האינטרסים האמיתיים של התושבים הערבים אשר בארץ. והכרה והבנה
זו אי אפשר שלא תחדור גם לתוך אותם החוגים של העם הערבי, שאינם רוצים להיות כלי

שרת בידי שליטי העולם האומרים "הפרד ומשול".
המכתב לא אותר.3
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ביום ההצבעה [4.7.1922] נמצאו בפרלמנט רק מעטים מאוד ממורשיא.
הלייבור, מפני שרובם עוד לא שבו מאדינבורג, מקום שם היתה הוועידה השנתית

אומנם, כולם אנשי שם. אך ראשי הסיעה≠של המפלגה. בהצבעה השתתפו רק כעשרה 
לא נוכחו בבית [הנבחרים] אותו ערב.≠ועוד 6תומס5קליינס,4הנדרסון,≠המושבעים 

למרות זה יש לנו הרשות המלאה להגיד, כי הסיעה בתור כזו הרימה קולהב.
אם כי≠8דיבר בעדנו בלב שלם≠אשר נאם בשמה 7משום שמורגן ג'ונס,≠בעדנו 

הצביעו בעדנו. נגדנו לא≠אולי לא בהרבה כישרון, וגם משום שאלה שהצביעו 
הצביע שום איש מהם. אך הצבעת אותם האנשים בעדנו היא תוצאת עמדתה של
המפלגה בכלל, ובייחוד הנה פרי עבודתו של קפלנסקי במשך שנה וחצי, אשר
בשיחות, ישיבות, הספקת חומר ומשלוח חוזרים מפעם לפעם עומד על משמר
קשרינו ומטפח אותם. נאומו של ג'ונס הינו אך ורק הלקח שהטיף לו קפלנסקי

הכל בכוונה תחילה לשם ישיבה≠בשיחות בע"פ ובמכתבים גדושי עובדות ופרטים 
9זו, אשר ידוע היה כי ג'ונס יהיה דברנה של סיעת העבודה בה.

התלגרמה שלכם נשלחה על שם קליינס. קליינס לא היה בבית [הנבחרים].ג.
אני מניח כי כיוון שנשלחה התלגרמה על שמו בתור ראש הסיעה, פתח אותה מישהו.

מנהיג≠אפשר שפתחה מזכירו והסתפק בזה שהראה אותה לוג'ווד או לאיזה מורשה
אחר. אפשר שראו אותה עוד אחדים. אך עכ"פ לא מצאה התלגרמה מסילות אל
העיתונות. היא לא התפרסמה בשום מקום והמורשים שלא נוכחו באותו יום

לא קראוה. בשבילם היא כאילו לא נשלחה. על שני הדברים האלה חבל≠בפרלמנט 
מאוד. הטעות היא טעותכם. את העתק התלגרמה צריך היה לתלגרף בו ביום

חוץ מדמי המען) ולא לשלחו במכתב. מה≠לקפלנסקי (הן אין זה עולה כסף נוסף 
בצע כי שלחתם את ההעתק בכלל? מה אפשר היה לעשות בו כעבור שלושה

הן צריך היה להיות ברור לכם, כי10שבועות? האומנם חששתם לפועל הצעיר?
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ארתור הנדרסון. ממנהיגי ה"לייבור". אוהד הציונות. באוגוסט 1917 היה מיוזמי הצהרת הלייבור4
כי מן הראוי שפלשתינה תהיה "מדינה חופשית בערבות בינלאומית, אשר אליה יוכלו לחזור ובה

66).≠26, 65≠, עמ' 19גורנייגיעו אל גאולתם היהודים הרוצים בכך" (ר' 
, עמ' 358).גורני, מכתב 53 הע' 24; יל"אג'ורג' קליינס. ממנהיגי ה"לייבור". אוהד הציונות (ר' עליו 5
ג' ה' תומס. מנהיג פועלי הרכבת יו"ר קונגרס האיגודים המקצועיים. מקורב לרמזי מקדונלד.6

לימים שר המושבות בממשלה הלאומית קצרת הימים בראשות מקדונלד.
ר' עליו במכתב 159 הע' 7.9
בנאומו עמד מורגן ג'ונס על "הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לא"י, המקנה לו את זכות השיבה8

אל ארצו, שהיא מולדתו האחת והיחידה, ועל האופי הקונסטרוקטיבי של הציונות שאין בכוונתה
לפגוע בזכויותיהם של תושבי הארץ הערבים ועל הברכה הכלכלית והחברתית שתביא הציונות

, עמ' 65, ור' שם גם לפי מפתח).גורנילכל תושביה באמצעות מפעלי הפיתוח שהיא יוזמת" (
292 מצירי הפרלמנט הצביעו בעד אישור מדיניות הממשלה לגבי א"י, 35 נגדה. הצבעה זו9

11, עמ' 135.אגרות ח"ונחשבה לניצחון מוחץ של אוהדי הציונות. על הוויכוח וההצבעה ר' 
הכוונה ב"פועל הצעיר" לא נתחוורה.10
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קפלנסקי אינו יושב בחיבוק ידיים לעת כזו, וכי מעשה מצידכם צריך להצטרף
אחרת הן זה בזבוז כוחות לשווא. אילו היה קפלנסקי מקבל את≠למעשיו הוא 

התלגרמה במועדה, היה הוא מפיץ אותה בתור חוזר בין המורשים ומסדר את הדבר
, התלגרמה היתהraldHeDaily≠כך שכולם יקבלוה; מלבד זה היה שולח העתק ל

נדפסת בו, מתפרסמת ע"י כך כמו קול קורא של פועלי א"י אל העובדים האנגלים,
נשארה התלגרמה באיזה תיק≠והיה לה ע"י כך ערך פוליטי. כיוון שזה לא נעשה 

ועברה מבלי להשאיר רושם כל שהוא. הכרוז אשר הוציא קפלנסקי בשם "הברית"
בתור קריאת הפועלים היהודיםraldHeDaily≠נשלח אל כל המורשים ונדפס ב

אל הלייבור הבריטי. לֹו היה ע"י כך ערך פוליטי.
וזאת בעיקר למה שקראתי במכתבו של≠רוצה אני להעיר בכלל ד.

כי חברינו, בחשבם כי יש בכוחה של תלגרמה בודדה להכריע את הכף≠ברודסקי 
לצד זה או לאחר, טועים בהחלט ולוקים באותה השטחיות אשר אנו מרבים כל כך

לבקר ולגנות בגללה את "הציונים".
דויד, אל תכעס על זה שאני כאילו נוזף בכם. באמת כוונתי היא לנזוף.

כעסתי עליכם מאוד. ובייחוד חרה≠כשקיבלתי את העתק התלגרמה השלוח בדואר 
לי וצר היה לי מאוד על אשר הצעד הראשון שצעדה ההסתדרות על דרך העבודה

עבר ללא רושם פוליטי≠11מעשה קונטרבנדה לגבי הזרם הידוע בוודאי≠הפוליטית 
וגרם רק לאילוזיית שווא. הן אילו סדרתם את הדבר אחרת היה יכול הדבר באמת

להביא תועלת, להודיע על ההסתדרות ברבים ולשמש לבנה בגשר שאנו גושרים.
אני אשוב ללונדון בסוף ספטמבר. הייתי רוצה לקבל עד אז ממישהו מאנשי

≠היש לו תקווה להופיע, אם אין, ואם יש ≠ה"קונטרס": א) איזו ידיעה על המצב 
לאילו פרקים. ב) ידיעה ברורה אם יש ביכולתם להמציא לי איזה חומר בנוגע לחובות

ואם אין12לונדון ובנוגע לחותמים שהיו מקבלים את ה"קונטרס" שלא באמצעותי;
ìֵבֹושּו. אני מוסר אתלהם שום חומר ושום רשומות, כי אז יודיעוני נא זאת ואל י
הדברים על ידיך, כי אין לי חשק לכתוב לשם זה מכתב מיוחד.

שלום לך ולכל חברינו.

משה
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הכוונה כנראה לפעולה מדינית עצמאית של ההסתדרות, שלא על דעת הזרם המרכזי בהסת' הצ'11
בראשות ח"ו.

העת באנגליה.≠מ"ש ניהל את הפצת כתב12
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וינה, 3.9.1922אמא יקרה שלי עד בלי די,

במכתב זה רצוני לבשר לך דבר חשוב לי מכל. מאחר שגם כך קשה לי 
עד כאב להביע ולשפוך לפניך כל מה שמעולם לא דיברנו עליו, אמנע מכל 

מה אני בטוח, שלא אגרום לך הלם.≠הקדמות. משום
אנחנו, אני וצפורה, החלטנו להמשיך את חיינו יחד. זאת אומרת, ראשית,

שאנחנו מתחתנים, ושנית, שהיא נוסעת אתי ללונדון.
עצם העניין כבר נאמר בזה. מפחיד אותי, קצת מביך, ובמקצת אני מתבייש 

לדבר—ואת חושבת אותי לילד ובמעמקי נפשי גם אני חושב את עצמי לכזה —כילד 
בגלוי ובחופשיות על דברים כאלה ולהתבטא במילים אלה. אבל את רואה, שנמצא

לי אומץ מספיק. והרי הוא נחוץ.
עכשיו, אחרי שעלה בידי לומר לך במישרין ובתמצית את העיקר, אנסה להסביר

לך באופן פשוט ככל האפשר, אך בפירוט יתר, את מניעינו.
איני יודע, אמא, אם נהיר לך שהקירבה הרוחנית שלנו נמשכת כבר שבע שנים

איפה2מאז אותו קיץ, אשר בו סיים המחזור השלישי של הגימנסיה את חוק לימודיו.
את בוודאי יודעת. אחרי חודשים—ואיך חייתי ואיך עברתי את שבע השנים הללו 

אחדים של הקשר שנקשר בינינו, שאז עדיין היה עדין, קל ולא נראה, הלכתי לשרת
את זוכרת את שתי החופשות הקצרות שלי באותה3[בצבא העותמאני] שלוש שנים.

כך ביפו ובירושלים,≠תקופה. כאשר סוף סוף חזרתי הביתה, גרתי בראש פינה ואחר
במרוצת כל השנים האלה שלה ושלי, נפגשנו4והיא כל הזמן הזה עבדה בכנרת.

במקוטע ערב או שניים ואף פעם לא הספקנו לספר זה לזה מה עבר עלינו במשך
הפרידה. מעולם לא נקרתה לנו הזדמנות ולא נמצא לנו פנאי לדון בעתידנו ולגבש

הגשמה לחיים ממשיים. לא רק אנחנו שנינו חיינו כך. ולנו,≠איזו תוכנית ברורה ובת
יחסית, זה עלה בנקל. היה נדמה: אנחנו עוד צעירים, עדיין מוקדם להתחיל, שום

בינתיים יישאר הכל—דבר לא התבסס עוד בחיינו. על שום מה יש לחשוב ולדאוג 
כך נראה.≠כמות שהוא, כך "סתם", ואחר

❛
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המכתב נכתב ברוסית.1
על ראשית הקשר שנוצר בין משה וצפורה בטיול שלושת המחזורים הראשונית של ג"ה לחברון2

34.≠עמ' 33נתראה1913, ר' ≠עם סיום שנת הלימודים ב
.נתראהמכתבי מ"ש מתקופה זו קובצו ב3
כ"ג.≠מכתבים איל"אעל תקופה זו ר' 4
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אבל הזמן צעד ואנחנו צעדנו. וצעדנו לא בצעד אחד ולא בכיוון אחד ואפילו לא
במקביל אלא, כמו שאומרים, "בנפרד" ממש: אני נושם אויר עיר, היא נושמת אויר
כפר; אני בראש, היא בלב ובידיים; אני לפוליטיקה, היא לחקלאות. על פלשתינה,
על יעוד דורנו, על החברה ובעיותיה, על החיים בכלל, הסתכלנו משני כיוונים
שאינם נפגשים. הצבנו לפנינו שאלות שונות ועל המשותפות לנו השבנו תשובות
שונות. לא רק המציאות שלנו היתה שונה, אלא גם אצל כל אחד ואחד מאתנו
התהווה אט אט, במרוצת הזמן, אקלים רוחני מיוחד לו. היה מפחיד לחשוב על

העתיד.
נסעתי ללונדון והיא עדיין עבדה בכנרת. זה כשנתיים כמעט שקע כל אחד
מאתנו בשלו ביתר שאת. הניגוד בין קרבתנו הנפשית מצד אחד ובין המרחק שהפריד
בין אורחות חיינו ותחומי הפעילות שלנו מצד אחר, החריף יותר ויותר ללא רחם.

ולעשות זאת—בלבות שנינו הבשילה ההכרה, שלמצב זה מן ההכרח לשים קץ 
בהקדם האפשרי.

אבל איך, איפה ובאלה תנאים נוכל להיפגש כך ששוב לא ניפרד עוד? הקשיים
נראו בלתי עבירים. היא אומנם התכוונה בעצמה לנסוע לאירופה, אבל חשבה על

על עבודה בחוות חקלאיות וכדומה, ואילו אני5גרמניה, על בית ספר חקלאי,
הרגשתי את עצמי כבול ללונדון. על האקסיומה הזאת מיותר להכביר מילים.
ובינתיים, חוץ מכמיהה לדו שיח רוחני עם אדם קרוב, וחוץ מרצון להתחלק יום יום

חוץ מכל זה חיי בלונדון בכלל—במחשבות, ברשמים ובחוויות, ליצור משהו משותף 
נעשו בלתי נסבלים. מאסתי עד לזרא לשוטט בין זרים. הבדידות היתה לעינוי ממש.
אמא יקרה, הרי אני יודע שאת מסתכלת עלי כעל ילד קטן, אך שיכחי לרגע
שאני בנך, שבמחשבותיך עליו אינך מסוגלת להינתק מזכרונות שנות ילדותו,
שיחסית אינן רחוקות, אלא הביני לעומק שאני אדם שבקרוב ימלאו לו עשרים
ושמונה. בהיותי נתון במצב רוח שכזה וברגשות שכאלה הפחידה אותי המחשבה,
שפגישתנו תידחה לעוד שנתיים, שעוד שנתיים תמימות של עמל מפרך, של
עבודה שכלית אינטנסיבית, של העשרה עצמית מתמדת מזה ועייפות מתמדת מזה,
ואלוהים יודע באיזה עוד חיבוטי נפש אהיה אנוס להתנסות בדד, באפרוריות,

בשגרת חולין מעיקה.
בקיצור, הצלחתי לסדר שהיא תבוא בקיץ לוינה (היא חשבה לדחות את נסיעתה
לעוד שנה). בכך שקראתי לה לבוא, ובכך שהיא נענתה לי לקריאתי, נטלתי על

אני. אבל הרגשתי את עצמי חזק דיי לצורך≠עצמי אחריות כבדה גם לגביה וגם לגבי
זה. לא הייתי מעז לקרוא לה לבוא הישר ללונדון. הפגישה בוינה במטרה לדון שם

בעתידנו נראתה לי כתוכנית הנוחה ביותר.
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כאשר נפגשנו פה, בוינה, לא היתה לנגד עינינו שום תוכנית מגובשת. לכל אחד
היו פיסות וטלאים של תוכניות שונות, שלא נתפרו יחדיו. אבל אחרי שיחות רבות

וארוכות מאוד הגענו להכרעה.
מצד אחד מכאיבה לי מאוד ההכרה, שהמעבר ללונדון הוא לה קורבן כבד. לונדון
עיר קודרת. ענקית מדי וכל הזמן גועשת והומה. מי שלא מתאהב בה מייד, כמוני,
יתקשה להתרגל אליה. אני חושש שהעיר הזאת לא תמצא חן בעיניה. וחוץ מזה,
השפה הזרה לגמרי, והעדר החברה שלנו. הוסיפי על זה שעל כתפיה ייפול ניהול

והתמונה שתצטייר לא תהיה מרנינה. אבל—משק בית, שאני איעדר ימים תמימים 
מצד אחר, כשאני מצייר בדמיוני שהשנה כבר לא אהיה בודד, שתהיה לי שנה של
בהירות ושמחה, אז מציף אותי נחשול של אושר והכל נראה כה טוב. והיא, ילדה,
מסתערת על לונדון בגבורת נעורים, מלאת מרץ ואפילו רצון, ואני כבר מתרגל
אותה באנגלית. כוונתנו היא שבעוד כשנה היא תעבור מלונדון לארץ פנימה, לבית
ספר חקלאי ולחווה. זו, באופן כללי, תוכניתנו לשנתיים הקרובות. מה יהיה עלינו
בפלשתינה, כיצד ייפתר בינינו הוויכוח בין עיר וכפר, עדיין איננו יודעים. נראה.

פנים ולא אנתח אותה במכתבי זה.≠השאלה הזאת מסובכת ורבת
אני אומר לך כאן בנושא זה רק את הדבר הבא: אינני מאמין כלל ב"מסּודרּות"
של חיינו האישיים והמשפחתיים, ואיני רוצה בה. אני חושב שבחלקו של דורנו

"איש—בכלל, ובחלקם של אנשים כמוני בפרט, לא נפלו חיים שקטים ושלווים 
תחת גפנו ותאנתו". על חיינו נגזר שיהיו סעורים, אחרת לא יהיה טעם לחיות

בתקופה הנוכחית. ויהיה לנו טוב.
איני יודע זאת עדיין. אני רק—אינני מתיימר להגדיר לפניך איפה ומה אהיה 

מתחנן לפני אלי, שיעניק לי כוחות נעורים ובריאות לחיות את חיי במערכה בשדה,
בפעילות קדחתנית בלי הרף תוך שהכל יתסוס וירתח מלבר ומלגו, ולא יהיה מרגוע
ולא יהיה צורך במרגוע. אם אצליח לחיות כך, אזי לדיסהרמוניה האורבת לנו לא
תהיה משמעות, ואפילו תהיה, היא לא תהיה אלא אחת מן האנומליות הרבות של

חיינו, ואנו נוכל לה על נקלה. כך אני חושב.
איפה אנחנו נסדיר מה שצריך להסדיר [העמדת חופה] עדיין איני יודע. או פה

או כשנגיע ללונדון. על זה אודיע בנפרד.
אמא, אני רוצה לבקש ממך במלוא הרצינות, שלא תקראי מכתב זה באוזני איש.
את בוודאי תספרי על העניין עצמו לדודה סשה, לדוד אברהם, לוולודיה ולדודה אנה,

אני מתחנן לפניך. לא הייתי—לגוטה ולבנדט. ספרי. אבל את המכתב אל תקראי 
מסוגל לכתוב אילו הייתי חושב אף לרגע, שמישהו זולתך יקרא את דברי.

אל תבכי, אמא. איני שוכח אותך ולא אשכח אף לרגע. את תיווכחי שדווקא
השנה אכתוב לך יותר משכתבתי קודם. הכל יהיה טוב. האמיני לי.
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מכאן ניסע דרך ברלין, שם עוד אתראה עם עדה ואליהו.
לפני שנסעתי הנה כתבתי לילדים על תוכניותי לגרור את רבקה ודב ללונדון.
התוכנית הזאת האט געשהיטערט [יידיש: התפוררה], לצערי הרב. אני משוכנע
לחלוטין שדב מבזבז לשווא שנת פז ולבזבוז זה לא תהיה תקנה. אבל אין מה לעשות.

על הפן החומרי של הדבר. בקיצור: אני עכשיו—על דבר אחד שכחתי לכתוב 
משתכר בשביל שנינו. ובגלל חיים לא מסודרים ביזבזתי כסף לריק. חוץ מזה, צפורה
תוכל לתת כמה שיעורים פרטיים. נסתדר. הרי יש בלונדון לא מעט תקדימים,

איכשהו מסתדרים.
לילדים עוד אכתוב בנפרד. בהזדמנות אכתוב אולי גם לדודים ולדודות.

אני נושק לך חזק חזק ומקבל את נשיקותיך החמות.

בנך משה
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וינה, 9.9.1922ילדים יקרים,

אני כותב את המכתב הזה לשניכם יחד, אך כל אחד מכם רשאי לראות בו דברים
הכתובים אליו לחוד.

יודעים≠או גם את לשונו ≠את תוכן המכתב אשר שלחתי בשבוע שעבר לאמא 
אתם. לא אבוא להוסיף עליו דבר. החיים יוסיפו.

ואולם בעומדי עתה על מפתן פרק חדש בתקופת חיי הנוכחית, רוצה אני לעשות
איתכם ועידה, מעין אסיפה מייסדת לקראת השנה הבאה.
מאשתקד.≠במובן הנפשי ≠לי נדמה עכשיו, כי השנה תהיה לי יותר טובה וקלה 

העבודה לא תפחת, ובוודאי תרבה, אך רוחי לא תיעכר, וזה העיקר.
≠ולכן נדמה לי, כי אהיה מסוגל יותר לכתוב מכתבים ארוכים וטובים, מכתבים 

בשנה שעברה.≠הן לא עלה! ≠הרצאות, משעלה הדבר בידי ≠שיחות ומכתבים
ומכיוון שאנחנו התרחקנו מאוד, ועם גאולה גם לא התחלנו להתקרב; ומכיוון
שעלי עוברות עתה שנות בניין רוחני נמרצות מאוד; ומכיוון שגם לכם עתידה, או

וגם בשים לב לעובדה המוצקה, כי עוד≠לפחות עלולה שנה זו להיות שנת יצירה 
שנתיים לפחות לא נתראה ולא נדבר זה אל זה, לכן הנני מציע: כי תנסו להתחיל

מעשה על≠ולאו דווקא תכופות ולאו דווקא ארוכות, ולאו דווקא סיפורי≠לכתוב לי 
המוצאות והקורות, כי אם על המתרחש בתוככם, ועל כל התוסס והמנקר.

אשר חושבים≠תהיינה הכי פשוטות ומעשיות ≠ולא רק דברים אלה. שאלות 
שאלו.≠אתם כי תוכלו לקבל תשובתן ממני 

וגם אם רוצים אתם לקבל מפי שיעורים בדברים המעניינים אתכם ואשר חושבים
ïַמד.בקשו, ואל≠אתם כי אני יודעם 

הבינו וזיכרו, כי אני מאמין מאוד ב"רעיון הקבוצה" של משפחתנו ובקשרנו
כי בעולם המעשה ודאי שתיפרדנה דרכינו.≠הרוחני ≠הרוחני לעתיד. אני מדגיש 

והן כבר נפרדו. אך גם לקיום הקבוצה ברוח אין די באמונה וברצון טוב; דרושה גם
üֵעשה ע"י שלושתנועבודת בניין והתאמצות מכוונת לתכליתה. ואני רוצה, כי השנה ת

ההתאמצות הזאת. אני מחכה.

משה

❛
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10.9.1922קרלסבד,מחלוף יקירי,
ימים רבים עברו ולך לא כתבתי. אעבור בסקירה קצרה על המאורעות שנתרחשו

במשך הזמן ועל העתידים להתרחש בעתיד הקרוב.
ללונדון.≠ עדה ואליהו נסעו ברלינה. דוד1הבחורים יצאו מבית הפקודות.

[רח' בקלי] 36 וישב להזיע. בשבוע זה היו≠דוד בא ללונדון, נכנס לע"ע שוב ל
בחינותיו. תוצאותיהן טרם אדע, אך כמעט ברור, כי הן מסופקות. מה יהיה גורלו של

באמת אינני יודע.≠ אדם אומלל זה אם יפול הפעם
עדה עד היום בברלין. אליהו נסע מברלין לקרלסבד וחזר ברלינה. עתידותיהם טרם

יובררו. זה יוחלט בהיותנו כולנו בברלין. כשבוע או יותר אחר נוסעך באה צפורה.
2בפורדרבריּול≠ רבקה דב ואנוכי≠ אחרי נסוע הבחורים השתקענו שלושתנו

ובילינו את מעט הימים ההם בשקט ובנעימים. קראנו הרבה. כשבאה צפורה החלטנו
לזוז טירולה. וכך היה.

איווינּו לנו מושב בכפר שאנן ונחמד, בסביבות אינסברוק, בין הרים ויערות
הכל ככתוב בשירים ובסיפורי מסעות. הרבינו לשתות חלב ולטייל. משם נסעוכו',

ע"מ להחל בריפוי שיני.≠ דב קרלסבדה. ימים אחדים אחרי נוסעו באתי גם אני הנה
כשבוע ימים אחַרי באה צפורה. היום או מחר תבוא רבקה. מפה חושבים אנו לזוז

≠אני וצפורה≠ ומשם נפליג163 לחודש.≠כולנו ברלינה. זה יהיה בערך בין 15
25 לחודש לכל המאוחר. בזה יסתיים הקיץ רב≠ללונדון. בלונדון עלינו להיות ב

גמלה פה,≠ הרעש "וההתחיות". ההחלטה על נסיעת צפורה ללונדון וכל הכרוך בזה
במשך הזמן. "הכוונה תחילה" היתה אחרת. אלא שנהפך הדבר, וכמובן לטובה.

לאמא כתבתי מכתב כאשר עם לבבי. אין לבי שקט. חושש אני שמא עשתה לה
השמועה כנפיים ופשטה בארץ וגונב הביתה שמץ בטרם יתקבל שם מכתבי, והיה

מקור לעוגמת נפש כאשר היה כבר.

❛
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נב 11).ירמיהוכלא וינה (לפי 1
כנראה כפר בעיבורי וינה.2
בברלין התכנסה אז מועצת הברית העולמית של פוע"צ:3

15 לספטמבר תהיה ועידת הברית בברלין. ברל תובע בכל תוקף שניכנס במידת≠ב
] יסודרו כנראה מנדטים לכולנו למען נשתתף בוועידת ≠≠≠האפשרות בענייני הברית [

הברית וניכנס קצת לתוך העניינים (ד"ה לרבקה ולמשה, 26.8.1922).
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לא חל ולא≠מחוץ לחיים פנימיים ומחוץ לענייני מעשה פשוטים ודברי יום יום 
נשתנה אצלי דבר במשך כל הזמן הזה. להפך, נפלה עלי תרדמה ועצלות. אני נכסף
בכל רמ"ח אברי ללונדון ולעבודה. ואני מקווה, כי זוהי לי הפעם האחרונה שאני

ûַאäִן שא≠נוסע אל היבשת. ַדי לי. את הקיץ הבא אבלה בלב אנגליה ובקיץ שאחריו 
הביתה.≠אללה [ערבית: אם ירצה האל] 

טוב, ואפילו מאוד. בוודאי תסכים לי.≠ זה שצפורה נוסעת אתי
ãַלה בתוככי לונדון. תלמד אנגלית.לע"ע חושבים אנו כך: את השנה הראשונה תב

יש לה דווקא חשק. תקרא בכלל ותקרא חקלאות בפרט.
נשתדל להסתדר כך שתוכל לצאת מלונדון לאיזה≠ האחרונה≠ לשנה השנייה

מקום לימוד ועבודה בתוך הארץ. לע"ע הכל נבנה בשבילה על בסיס החקלאות. מובן
אך את פתרונה צריך לדחות4שבזה נעוצה פרובלמה, ופרובלמה די סבוכה וקשה,

ûַנותו.ישראלית". לפי שעה ההמשך הוא ישר ואין לש≠לעתיד לבוא ול"מציאות הארץ
על דב לבי דווי. הוא יישאר פה והשנה תעבור [בוינה] מבלי להעשירו ומבלי להוסיף

לאוצרו הרוחני כזית. הוא יעבוד בוודאי בענייני "החלוץ" ובזה ימצא את מחייתו.
זה בערך הכל. אני אכתוב לך מלונדון. אכתוב עכ"פ. אך אם רוצה אתה שאכתוב

עליך לכתוב. ולא כמו בשנה שעברה.≠ יותר מעכ"פ
שמע נא, אם אחרי5עתה דבר מעשי אחר. בעניין האבנטורה שלכם עם האוטו.

דהיינו אם≠ לא יקבל מזה דב טובת הנאהכל העמל והתלאה ובלבול המוח והריסק
לא ירוויח כסף פשוטו כמשמעו, כי אז זו תהיה שערוריה. אתה מוכרח לסדר את

כפי שעלה בידי להציל מפי≠ הדבר כך שירוויח. ואני חושב כי לכה"פ 10%. ואם
עלה האוטו עם כל הנלווה והנספח עליו בערך 165 לי"ש, כי אז חלקו צריך≠ דב

להיות לפחות 16:10:0 לי"ש.
ושלום עליך ועל כל ישראל.

משה

מן הצד האובייקטיבי והסובייקטיבי. אמור שלום לו, לג'ורג'≠ כתוב על פיני
[ברדלו], לאברהם [אחי פ"ר], לברקי [ברקנהיים].
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שהרי מ"ש התעתד להתמסר לפעילות מפלגתית וציבורית, המחייבת ישיבה בעיר, ואילו צפורה 4
תיכננה את עתידה בחקלאות.

25.7.1922 כתב בהרב למ"ש:≠ב5
וחוץ מזה (וזה בסוד מוחלט) קנינו דב ואני אוטו נהדר, זה שנועד לפיני, ואשר בשלו היה

כל הרעש, ומקווים להרוויח עליו לפחות כדי כלכלת בתינו במשך 3 חודשים.
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ברלין, ìַ21.9.22קירים,י
צפורה חולה. דברים כהווייתם. הצטננה בדרך. באה עם חום ועם כאב גרון.1.

השכבנוה. עתה הוטב לה, והיא "יושבת". החוצה ודאי שלא תצא עוד כיומיים. הדבר
אינו רציני, ודאי שאיזו אנגינה קלה. היות וכל הזמן הלכה (האנגינה) הלוך ופחות,

לא קראנו לרופא. אמש אחרי ששכבה כבר יומיים במיטה, הודתה≠ ולא להיפך
שהגרון עוד החל לכאוב בוינה.

.Savhignyplaz≠גוריון, נמצאים בפנסיון אחד, ב≠גם ברל, זלמן ובן≠ כולנו2.
המחיר פה 500 מרק1מיטות וחדר סתם. חשוב מאוד.≠ לעדה ולאליהו ישנם שני חדדים

óַת חוץ למען היות שבע לגמרה, אךñְִקנלגולגולת ליום, עם אוכל. אומנם צריך להוסיף מ
êִיל מאין כמוהו. מובן שהחדרים הם חדרים ממש, כהלכה, ומרוהטיםבכ"ז אחרי וינה ז

באופן אנושי, ולא כחורים האפלים שבאותו מלון [בוינה], אשר כבר שכחתי שמו.
הוועידה נמשכת. היום לא הלכתי. בכלל טובה הוועידה. יש צרות, כרגיל,3.

מפני הסטיכיּות שבאופן הנהלת הוועידה, שלעולם לא ברור2ציוניקים.≠עם פועלי
את עיקר≠ אני ואליהו≠ מתי מפסיקים לצהריים ומתי מתחילים, הפסדנו אתמול

גוריון על ההתקפה על אחה"ע בעד רצון≠הדברים, את תשובותיהם של ברל, זלמן, בן
3ההתבטלות ובעד ההיטשטשות בתוך ההסתדרות.

מלבד הוועידה ומחלתה של צפורה עוד לא נעשה כאן דבר. עם אליהו4.
, אך בתיה [רעייתו] חולה גם היא, והם גרים5קצת גם עם יעקב4התחלתי לדבר.

❛
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3.10.1922:≠א"ג כתב מברלין לדב ולרבקה, ב1
בכלל היו ימי היות משה איתנו יחד ימי רעש ומהומה. יכולנו אך לחטוף שיחות אחדות
ביחידות ולא היה כל מקום לראיון של כולנו יחד כמעט אף פעם אחת. אנו דווקא התכוננו
במידה ידועה וסידרנו את הצד הטכני של פגישתנו. נסתדרנו במלון אחד. לנו יש כאן שני

חדרים הנותנים אפשרות להתאסף אצלנו.
הוועידה, למעשה מועצה, שיקפה דעות וגוונים שהיקשו על איחוד הפלגים השונים לגוף אחד.2
יסוד ההסתדרות הכללית העמיד את אחה"ע בפני דילמה: הלהמשיך להתקיים כמפלגה בתוך3

ההסתדרות או, לחלופין, לראות בהסתדרות את הגשמת רעיונה היסודי של אחה"ע ולהיבטל
בתוכה. ב"כ, ז"ר וב"ג דגלו בחלופה השנייה.

הצורך להחליף דעות ולהתייעץ היה דומיננטי ביחסי מ"ש ורעיו, וביתר שאת משנפגשו מ"ש4
וא"ג אחרי כשתי שנות פרידה. א"ג התלבט אז האם לשוב ארצה או להתמיד בעבודת הרכש

≠באירופה, האם להתמסר לבניין כוחו הצבאי של היישוב או לפעול בתנועת "החלוץ" בפולין 
חרוד.≠כפי שאכן עשה כעבור זמן, וכן שקל הצטרפות לגדוד העבודה בעין

, מכתב ד הע' 2.יל"אעצמון; ר' עליו ≠כבשנה5
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ולכן≠ מצאו דירה, טובה וזולה מאוד, שכחתי את המחיר, אך עדה מתפעלת≠ רחוק
הוועידה. אך היום החלטתי להשתחרר ממנה.≠ עוד לא התראינו כהוגן. עיקר המפריע

הדבר רובץ בכל כובד המשא אך ורק על6פה נמצאת שושנה בלובשטיין.5.
היא8וגם רבקה מרשק.7כתפיה המסכנות וראשה "הקטן" של עדה. עוזרות גם עבריה

ñֶה" לה, ויש להóְִדמ[שושנה] באה חולה בפירוש, מודה על זה בעצמה, שיש דברים ש"נ
קפריזים וכו'. עקשנית נוראה. ובכלל. אביה עשה לה אקרדיטיב [אשראי] על 5 פונט
לחודש, ובינתיים יש הוצאות יוצאות מהכלל ואין לזה כסף. צריך להחליט אם לשלוח

בקשר עם זה נסיעות וטלפונים והצעות שונות ופגישות, או≠ אותה לאיזה סנטוריום
צריך להוציאה לפועל. העניין≠ וכאן שורה שנייה של הנ"ל. ואחר ההחלטה≠ לפנסיון

עוד בעצם התפתחותו. את עדה כמעט שאיני רואה. כך הוא. זה מצטרף לוועידה
ולמחלתה של צפורה.

מוולפי עד היום אין קול ואין קשב. רשלנותו בענייני כספים ותשלומי חובות6.
äָין.אנו חסים על תלגרמה ללונדון, כי כסף א9ידועה לי היטב, אך הפעם לא פיללתי.

אתלגרף. בינתיים גדול פה הדוחק, בייחוד אצל≠ אך אם היום לא יתקבל כלום
יעקב, כמדומני.

מדוד באה היום תלגרמה לאמור: "פיני מתאר המצב בארץ בצבעים7.
כוכבא מייד [לא"י] בקשר עם עבודתו. לא יכולים≠דורש שיבת בר10 שחורים.

להחליט. בירקּו למחלוף. בקשו פרטים ודעתו. בירקו".
üָ למחלוף בדבר הכסף לברל? אנא, אם לא ברקת ואם האוטו טרםéַברקתה8.

ûָלח, אל תחכה לו וברוק מייד, ובתוקף. ביום שיבוא ברל לוינה יהיה הכסףייש
≠לע"ע חושב ברל, כמדומני, להישאר פה שבוע אחרי הוועידה. כמדומני11 נחוץ.

26. יוצגו רק 4 דברים: "הנסיך פיודור",≠בעיקר לשם התיאטרון הרוסי. הוא מתחיל ב
מחר תלגרמה מלונדון≠"בשפל", "שלוש אחיות", "גן הדובדבנים". אם אקבל היום

26 לא≠27 לדבר הראשון (ל≠שלושה, כי אז נלך ב≠אשר תתיר לי להישאר פה יומיים
לא.≠ èָלאהשגנו כרטיסים). ו

לתלגרף שמה ולדרוש ידיעות.≠ תמול ברקנו לך וביקשנו ידיעות מהארץ. אם אין9.

| 192 |

אחות רחל המשוררת.6
, מכתב כג הע' 2).יל"אעבריה כרמי (וילקומיץ'), רעיית משה כרמי (ר' 7
בוגרת מחזור ב' של ג"ה. רעייתו הראשונה של לוי אשכול (שקולניק), אשר יצא גם הוא לברלין.8
בנסיבות לא מחוורות הלוו ד"ה וא"ג, כנראה בוינה, 135 לי"ש לחיים וולפנזון.9

באמצע אוג' 1922 יצא פ"ר לא"י במטרה לקדם את העבודה בתחנת הירקון, ושם נודע לו על10
9.9.1922, נוכח לדעת≠התנגדותם של הערבים למפעלו, המעכבת בעד העבודה. בשובו ללונדון ב

כי נציגי כל האירגונים שהסכימו להשתתף במימון המפעל "עסוקים עדיין בהתנגחויות הדדיות
156).≠, עמ' 150שאלתיאל(ומסרבים לשתף פעולה", פ"ר קבע כי "האשם האחד והיחיד" הוא ח"ו 

נראה כי חלק מהתשלום בפרשת עיסקת המכונית נועד לב"כ.11
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ועתה, למרות כל המוחלט והברור, ולמרות הניסיון המר שהיה לי ולכם,10.
ולמרות הסכנה להרגיזכם רק לשווא, מוכרח אני, באמת מוכרח, לומר לכם, כי אם

בין אם≠ חבל שלא ברלין. ואם רק יתפקע עניין הדירה באמת≠אזי חבל≠ לא לונדון
שמא באמת ובתמים≠ הן אין זה משנה בדיעבד12יוצל ובין אם לא יוצל הכסף,

תחשבו על זה. פה אויר כה לאין ערוך יותר טוב מבוינה, ותרבות אחרת לגמרה. את
אפשרויות הלימוד אין להשוות, אף לא את אפשרויות הפרנסה והעבודה. כמעט
ברור, כי משרד "הברית" יעבור הנה. ובכלל יתרכזו פה הרבה דברים. אני פוחד

לנגוע בשאלת הנגינה. זה שנים שחדלתי מנגוע בזה. אך הן זוהי ברלין, ברלין.
כן, והזול פה!

מילא. שלום. נשיקות חמות לכם. הכל דורשים בשלומכם.

משה

עדה אינה בבית. מצאה סוף סוף מקום לשושנה ונסעה לסדר אותה. היא נהדרת, עדה.
אך הקדרות סרה.≠ פניה טובים. אולי לא שונו מוינה
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נראה שבינתיים אמרו דב ורבקה לשכור דירה בוינה ושילמו עבורה דמי קדימה.12
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, W.6N.LondonVillas,ryBrondesbu78[5.10.1922]יקיַרי,

זהו מעננו החדש. יש לנו דירה טובה מאוד. חדר לי ולצפורה, חדר לחוד לדוד
מטבח.≠ וחדר "כללי". מלבד זה

צפורה באה הנה רק אמש. כל הדרוש [נישואים כדת] ייעשה, אך לא במהרה.
צריך שיעבור הזמן הדרוש עפ"י החוק (חודש בערך). בינתיים חשובים אנו כנשואים,

תדעו.≠ וחסל. מובן שהכל ייעשה, ולכשייעשה
אמא, סילחי שאיני כותב לחוד רוסית, אני ממהר מאוד. על כתפי שוב עבודה

ענקית, מכל המינים.
ûֶק שנשלח אלינא בבקשה מייד לדויד ז'וכוביצקי [זכאי], כי את הש≠יהודה, הודע

מהוה"פ של ההסתדרות ע"ס 25 פונט בשביל קניית הספרים, לא קיבלתי. יכתוב
איך, מתי, עפ"י איזה מען ודרך איזה בנק נשלח הכסף. היש לזה איזה קשר עם 

כוכבא? כתוב או טלפן לו מייד!≠15 הפונטים שנשלחו ממשרד העבצ"ב לבר

ïַּכֹל.שלום ונשיקות ל

משה

יהודה, מסור אצל המאירובים [הורי צפורה], שצפורה באה הנה בשלום. 
אינני בבית עכשיו, והיא לא ידעה כי היום הולך הדואר לא"י. תכתוב בוודאי בפעם

הבאה.

❛
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5.10.1922[לונדון]מחלוף,

קלפטומניה דבקה באיש.1גניבת דוד מהמלון של פיני.≠הנייר 
הלימודים, השיעורים, העיתונות הערבית, וגם ריצות≠ השנה התחילה ואיתה

רגליים לשרת את פיני, כנהוג.
צפורה באה. יש לנו דירה טובה, בקירבת דירתנו הקודמת. דוד איתנו. עכשיו אם

תהיה אורחנו.≠ תבוא פעם הנה
לשם המו"מ עם≠ לקחתני לארץ. בעיקר≠ פיני מתכוון לערוך עלי התקפה

העבודה תהיה רבה, לדבריו, ואתה לא תספיק. כנגד זה חושב אני, כי מבלי2הערבים.
דבר על זה שאני מרגיש את ההכרח להישאר בלונדון עוד שנתיים, או שנה לכה"פ,
הנה אין אני האיש למו"מ מסחרי עם הערבים. התכוננותי היא בכיוון אחר לגמרה.

[תחליף]substituteבתור עוזר לך, ובתור 3אני חושב להציע לפיני את יצחק הוז
במקומי.

פיני ביקשני לכתוב לך בשמו, כי "זה שבהרב אינו כותב לי זה מגונה, ובמצב
הנוכחי זה בלתי נסבל".

ובאמת, מדוע אינך כותב לו? אל תעשה איתו חשבונות עכשיו.

שלום לך,

משה
דוד עמד בבחינה.

❛
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המכתב נכתב על נייר המכתבים של המלון היוקרתי גרֹוונֹור.1
על חכירה או רכישה של קרקעות למפעל החשמל.2
אחיו הבכור של ד"ה. חבר "השומר" ואח"כ תעשיין ואיש עסקים. דובר ערבית.3
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יום ה' 5.10.1922], [לונדוןאהובים שלי,

מאוד מאוד אשמתי לפניכם. זוהי כל ההקדמה. אספר אשר קרה מאז נפרדנו.
ברלין. שבוע הימים, בערך, שביליתי בה עבר חציו בוועידת פוע"צ וחציו

לעומת התקוות שנתלו בהן. עם יעקב≠בביטול זמן, ב"קניות" ובשיחות די עלובות 
כלום. עם≠[כבשנה] דיברתי על יהדויות העולם ומעט על עצמי ועל דב. עליו 

על נסיעתו לארץ ולא יותר. שמחתי לראות את משה [כרמי]. הוא עשה≠אליהו 
רושם טוב בהחלט, מיושב. עבריה שבה לפרוח.

לא ראיתי בברלין דבר, לא הייתי בשום מקום. צפורה היתה חולה ולא יצאה
מהחדר. לא הספיקה לקנות דבר. מפני טעמים אלה, מפני חשש הנסיעה עם גרון שלא
הבריא לגמרה, וגם לשם התיאטרון הרוסי, הוסכם שתישאר עוד כשבוע בברלין.
נסעתי, אפוא, לבדי. נפרדתי פרידה קשה מאוד בעיקר מעדה. רבצ'קה, אני מוכרח

1להגיד לך, כי אלי היא היתה רכה ונוחה כמו אמא.

❛❛
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כתיבת המכתב נקטעה. בשולי הגיליון כתב מ"ש: "זאת התחלתי זה כבר. בינתיים התחלתי1
מחדש. תוך כדי כתיבה לקחתי את הגיליון הזה מבלי לראות שבפנים כתוב בו. יישלח כך".
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12.10.1922לונדון,דביק,

והפסקתיו. הפסקתיו ולא כתבתי≠לפני כשבוע בערך התחלתי כותב לכם מכתב 
לכם במשך כל הזמן הזה בעיקר מפני טעם אחד. מיום ליום חיכיתי וקיוויתי כי

ואם כי באופן רישמי עוד1העניין הארור של ווולפי.≠אם לטובה או לרעה ≠יתברר 
טרם התברר העניין עד היום הזה, הנה כבר התבררו דברים נוראים כאלה, שאי אפשר

יותר לדחות את הכתיבה אליך. אך עצור נא ברוחך ושמע את הדברים כסידרם.
הדבר הראשון אשר עשיתי למחרת בואי לונדונה היה הביקור לוולפי, בדירתו
החדשה. הלכנו דוד ואני. הוא לא היה. הגברת שיעשעה אותנו. סוף סוף בא. על פניו
ראיתי כי ביקורנו לא נעם לו. אך הדבר לא עשה עלי רושם באותו זמן. אני הכנתי

כי את≠ טיַרַדה [נאום מתלהם] מלאתי רוגז. אך הוא פרק מייד את נשקי מעלי בהודיעו
שלושה≠הכסף שלח. לא יכול היה לשלחו מייד משום איזה קושי בנקאי. שלח יומיים

≠הבנק אינו זוכרכתב לו מכתב אקספרס. את שם ≠ אחרי בואו. לאליהו לא תילגרף
היה הדבר,. מוזר City & Midland BankJointLondonהסוכנים הברלינאים של 

[כללית סביר למדי].plausiblequitewasitwholetheonאך 
שבתי הביתה והרצתי מכתב לאליהו. עברו ימים אחדים. בא מכתב מאליהו כי

הלכתי אל וולפי. פעם או פעמיים לא מצאתיו2את הכסף ואת המכתב לא קיבל.

❛❜
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ההלוואה שקיבל מד"ה וא"ג וטרם החזיר.1
במכתב מברלין, ככל הנראה מתחילת אוקטובר, כתב א"ג למ"ש:2

לוולפי תמסור נא דברים אלה אם בכתב אם בעל פה בשמי. דב ואני איננו עשירים. בסכום
הזה שלווה מאיתנו תלוי במידה ידועה כבודנו, ואנו נמצא דרכים להוציא ממנו את הכסף.
על כל פנים, אם לא ימהר להשיב את הכסף נהיה מוכרחים להודיע את הדברים להסת'
הפועלים שממנה קיבלנו הכסף, להסת' הצ' שעל יסוד הכסף הזה אני מקבל ממנה עתה
הלוואה להוצ' הדרך שלי (זה שקר אבל אין דבר), לפיני ולג'ימי בתור אנשים שיוכלו אולי
לעזור לנו לצאת מעניין ביש זה. לא היינו רוצים להגיע לזה, אבל נאלץ על ידו. יחד עם
דברים אלה צריך לקבוע לו אולטימטום של זמן. דעתי היא: לאחוז אחרי האולטימטום בכל
האמצעים. על כל פנים, תבוא בנוגע לזה בדברים עם דב ותקבל את דעתו כמובן. בשמי
תמסור לו גם תביעה על 5 פונט נוספים בעד זמן ביטולי באשמתו בברלין. את הכסף לא
תקבל כמובן, אבל את התביעה תגיש, אם תמצא לטוב. אסור לנו מכמה פנים להרשות

שהכסף יהיה אבוד.
4.10.1922 כתבה רבקה למ"ש:≠ב

דב בטוח כמעט שוולפי שיקר לך באומרו כי שלח כבר את הכסף. אולי באמת שלח מייד
אחרי פוגשו בך. דב מתייאש ממנו לגמרי ומן התקוות שתלה בו אחרי הפגישה האחרונה [בוינה].
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כלום. היתה שבת. ללכת אליו אי אפשר≠ למחרתו לא קיבלתי כלום. מחרתיים
אי החומר שהבטיח? שום תשובה.∫ היה. תילגרפתי לו בשאלה

9.15. כבר≠מן היום השני בבוקר התחיל ציד, פשוטו כמשמעו. באתי בבוקר ב
המשרת בא חזרה בתשובה, כי St.Park.3≠"יבוא לצהריים". טילפנתי ל≠איננו 

ransmittyouWillphone.thetocomecan’theryrsoryveisW.Mr.
message?a.אני נושך את השפתיים ומוסר, כי אני מבקש שישלח לי מה שהבטיח

וכו'. אני חוזר אליו בצהריים, בשעה שאמרה לי אשתו כי היא מחכה לו. אני בא,
תנועה. סוף סוף פותחת הגברת "בעצמה" (יש להם≠ מצלצל. מחכה עד בוש. בבית

ואמרו לה כיSt.Park≠משרתת). היא אדומה ונרגשת. וולפי לא בא. היא טילפנה ל
הוא יבוא בערב. "שמא אבוא בערב"?

"בערב", אומר אני, "אין לי פנאי". בכלל, אין כל צורך כי אטריד אותה לעיתים
כה תכופות. תבקש את בעלה לקיים מה שהבטיח, להמציא לי את התאריכים וכו'.
(איני מזכיר כסף). אני חוזר, כי מוכרח אהיה לבוא למחרת בבוקר, אם לא אקבל

בדואר הראשון את הדרוש.
. באתי מוקדם,roughthitseetoמובן שלא קיבלתי כלום והלכתי. החלטתי

9. שוב הגברת: "וולפי כבר הלך". הוא אמר לה, כי הוא כתב לי מכתב.≠ב

- Well, Mr Shertok, what is your very important and urgent matter?
- Why, it’s all about the £135 which you said you had sent them to

Eliahu.
- What? hasn’t he got them?
- Certainly not, he hasn’t even got your letter.
- I can’t understand it. All right then. I’ll let you know the exact date

I sent the money.
- And the name of the bank in Berlin. I’ll let you have the recepit of

the bank here, if you like.
- Yes, if you don’t mind being businesslike.
- Certainly.
- And the address you used when sending the letter to Eliahu.
- All right. you will get it all today or to-morrow morning. I’ll post

it today.

בבית. זרקתי לו גלויה כי דבר לי אליו בעניין חשוב ודוחק; ביקשתיו כי יחכה לי
בשעה קבועה. לא פירשתי, כי בעניין הכסף, משום שכבר אז התחלתי חושד שהוא

ישתמט. כשהתראינו הראה פנים כאילו מתכונן הוא לשמוע מפי על דבר חדש:

הרחוב שבו נמצא משרדו של ג'ימס רוטשילד, שוולפנזון היה מזכירו.3
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בבוקר אני מקבל מעטפה גדולה, חשובה, ובה≠ יום רביעי, תמול≠ למחרתו
פתקה קטנה, ובפתקה כתוב לאמר: 

אף מילה.≠ פתאום רוצה הוא לראות אותי או את דוד. ועל העניין עצמו
ראיתי כי לא אוכל לבוא. באתי בבוקר. הקדמתי רגעיםlunch time≠מילא, ל

. אניmessageאחדים לפני 9. פתחה המשרתת. "האדון והגברת עוד לא קמו. שואלת:
ïַנטש לא אוכל לבוא. היא הולכת, מדברתמבקש לשאול אם אוכל לראותו עכשיו. לל

..nowyouseetoreefnotishery,rsoryveisW.Mrאתו, שבה ותשובה בפיה:
12.and11betweencitytheinlikeyoureyou anywhemeetcanHe

וולפי אינו יכול לצאת אלי מחדר המשכב!
ïַסקי) על ידל≠11 היתה לי הרצאה ≠10.45 (ב≠ñָצא באני כותב פיתקה ומבקש שימ

אני מוסיף: . rnHolboתחנת 
Pleasecome.haveIraftemeseetomanagenotcouldyouryram so I

 keep this appointment.
הוא לא בא.≠ בקיצור

במשך הימים האלה נעשה ברור: א) וולפי לא שלח ואינו מתכונן ברצינות לשלוח
את הכסף; ב) הוא שיקר לי פעמיים באומרו כי שלח; אולי בתקוה לשלוח

אך עכ"פ שיקר. ג) הוא השתמט מלראות אותי.≠ בינתיים
החלטתי לכתוב לו מכתב אולטימטיבי. לדרוש תשובה עד יום ידוע, ואם לא

להודיע לו כי אני כותב לך ואנחנו נתייעץ מה לעשות. לתת לו באותו≠ תתקבל
מכתב דרך להודות כי לא שלח את הכסף, ע"י הבעת השערה כי נפלה טעות וכיו"ב.

נשארה השאלה: מה אם לא יודה ואם ישתמט מתשובה, או ישקר שנית?
. עלrepressuבמקרה זה, החלטתי, תצטרך אתה לכתוב לג'ימי ולתבוע ממנו 

וולפי החלטתי לא לחוס, אפילו אם הדבר יקבור אותו.
ואני הייתי בטוח שקבורתו קרובה מטעמים אחרים.

לאור התנהגותו אתי ועם הכסף החלו עובדות שונות מן העבר להתייצב לפנינו
באור חדש ולהשליך צל כבד על וולפי.

גוריון סכום כסף (כמדומני 2,000 לי"ש)≠לפני שנה וחצי בערך, כשהביא וולפי לבן
על חשבון הבטחתו של ג'[ימי] לקפא"י, ניּכה מן הסכום 250 פונט ואמר איזה דבר לא
ברור, כי הדבר נחוץ לו לעסקי ג'ימי וכי הוא ישיב את הכסף. עד היום לא הושב הכסף
ועד היום לא עלה בידי קפלנסקי להציל מפי וולפי דבר ברור מה דינו של כסף זה; אם

ניתן.מתי יינתן, ומדוע לא ≠ נחשוב שהוא ניתן לקפא"י או לא. ואם לא
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Dear Shertok,
I would like to see you or David any time to-morrow, preferably

lunch time. Yours, H.W.
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השתמט כל≠ אחרי התלגרמות שלו לוינה ע"ד התקוות הטובות להשיג את הכסף
הזמן מלראות את קפלנסקי ולא קיים אף אחת מן ההבטחות הרגילות להתראות בזמן

ידוע או לכתוב.
בינתיים עומד לבוא הנה בלומנפלד (כמדומני שבא היום). קפלנסקי אמר לי, כי

ûֵר.לכשיבוא ישיג מג'ימי ראיון ויהי מה, ואם וולפי יפריע, יבוא בדברים עם ג'ימי היש
בשיחה עם ג'ימי צריך להתברר כל החשבון, ובין יתר הדברים עניין 250 לי"ש.

עוד דבר קטן. אתה יודע ע"ד זה שג'ימי הביע פעם, לפתע פתאום, את רצונו
והטיל על וולפי להתחקות על רצונו שלpresentweddingaכוכבא ≠להגיש לבר

ב"כ. ב"כ לא הביע כמובן, שום רצון מיוחד ואז אמר לו וולפי, כי במקרה כזה ישלח
כוכבא דברים אל וולפי בדבר≠ûֶק. מאז נסתם חזון. מאז לא פעם ניסה ברלו ג'ימי ש

וולפי עוצר ומונע.≠íַפח את היחסים לט≠פגישה עם ג'ימי 
ישנן עוד עובדות. אין כדאי לפרט.

והנה אחרון אחרון. היום הייתי אצל פיני וסיפרתי לו את העניין. הוא שמע
בסבלנות עד הסוף, וכשגמרתי אמר: ביום השני הזה גוַרש וולפי מאת ג'ימי: ג'ימי

טילפן לי והודיע, כי אין לוולפי מעתה דבר אתו.
ûֶק שכתב ג'ימי עלבקיצור: וולפי נתפס ע"י ג'ימי במעשה ידוע: זיוף חתימה. ש

הלך וולפי וחתם בידו את שמו≠ שם מישהו ומסרו לוולפי ע"מ לשלחו לאותו מישהו
של המישהו, וקיבל את הכסף.

את המעשה סיפר וולפי לפיני. הוא בא אליו לבקש עזרה. הוא שפך הפעם הרבה
מרירות על ג'ימי, התאונן על התנהגותו במשך כל הזמן, סיפר כי משכורתו היתה 

4 פונט לחודש.
בינתיים מספר לי פיני, כי בזמן היותו בארץ בפעם האחרונה בא וולפי אל זינגר
(פקיד של פיני פה) ולקח ממנו 300 פונט בשביל עיסקי ג'ימי בקשר עם החברה; שוב

בא אל פיני עצמו כשהיה פה ולקח ממנו 100 פונט. כסף זה הוצא על ידו.
250≠עניין השק עם החתימה המזוייפת הוא מחוץ לבזבוז 400 פונט אלה; מחוץ ל

של הקפא"י. מחוץ להרבה דברים אחרים, אשר השק≠ ומי יודע אם לא יותר≠ פונט
היה בוודאי לקצה החבל לכולם.

הנה 135 פונט שלנו, 10 פונט שהוא חייב זה כמה חודשים לגוורץ≠ ומלבד זה
והמון דברים קטנים אחרים.

ג'ימי הודיע לפיני ולחיים, שמעתה אין לו כל עסק עם וולפי. חיים פגש את דוד
≠[רוסית: גנבת ונתפסת? קבל עונשך!]õִ'י!öַלּוצìַה? ּפòְיïְסöְרֹובֹורֹולּפבמסדרון ואמר: 

בציניות, לדברי דוד.
לשמע הידיעה. קריירה≠ כוכבא, אני≠דוד, בר≠ תוכל לשער מה נדהמים היינו

לאבד בידיים. הן כל עתידו בנה עליה. על סמך זה נשא אשה, שכר≠ בשבילו≠ כזאת
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דירה, הוציא הוצאות עצומות, בלי ספק שקע בחובות. לא הוריו, אף לא הוריה אינם
גבירים אדירים.

אני מתעצל לפרש≠ 16. אני כתבתי לו בינתיים שנית≠אני ממשיך את המכתב ב
ותשובה אין. אני כותב לו הערב בפעם שלפני האחרונה. אח"כ≠ לך באיזה לשון

אתבע אותו למשפט. כך אני חושב עכשיו. איך≠ אכתוב בפעם האחרונה. אח"כ
איני יודע.≠ תובעים למשפט איש שאין בידינו ממנו שום כתב

ïָהûְַקלפיני שאל את דעתי, אם לדבר על לבו של ג'[ימי] כי יחליק את העניין. הש
נעים לו תמיד; קלקל בהרבה≠שלו היא: וולפי היה מכשיר חשוב מאין כמוהו. היה לא

זה נכון! גס, חצוף וכו'. אך הוא היה מסור לעניין והחזיק את ג' תחת≠ את בהרב
השפעתו. הוא ידע את כוחו ועל כן היה מסוכן. מסוכן היה גם משום שתמיד ברור היה

[רוסית: לא הגון] בענייני כספים. אך ג'ימי בלי וולפי הנו עודóִיíְנöְלֹוטòְטֹוּפõִ'יסìֶצóְינכי הוא 
4יותר מסוכן. לאבד עתה את וולפי הרי זאת אומרת לאבד את הגשר המוביל אל ג'ימי

ûָ5תּו.וכאן צריך לדעת את מצבו של פ' ומהו ג' לו עכשיו, כשמסביב כולם ש

אמרתי לו, כי לדעתי לא צריך לנקוף אצבע בכדי להחזיר את וולפי לג'. כי וולפי
שאף לגדולות. הוא הוכיח, שפושע הנהו. בזבוז ומעילה בכספים הוא כנראה מומו

אם ישלים עם ג' ויבצע את זממיו בנוגע¨ האורגני שאין לו תקנה. ממה נפשך
הרי יאבד את כל≠ אוי ואבוי מאיש כזה. אם לא ישלים≠ לתפישת מקום בא"י

אםלי היה ברור, כי המקרה השני הוא שיקרה, ז"א6השפעתו על ג', ואז למה הוא?
יעבדו יחד כאילו כפאם שד ובעוד איזה≠ reetStParkיצליח פיני להחזירו אל גם

חודשים יגרשהו ג' לחלוטין.
בינתיים דיבר פ' עם ג'ימי. ג' מחק אותו בהחלט. פ' היה רוצה לקחת את וולפי אליו,
להעביד אותו בפרך, להשגיח עליו היטב ולעשות ממנו איש. ג' התנגד לזה בכל תוקף.
תמול היה וולפי אצל פיני. היתה שיחה גלויה ביניהם. וולפי נפרד ואמר כי יותר

∫לא יראה אותו לעולם, על זה אמר פיני
"כרצונך, איני חושב שבין מכריך יש הרבה רוטנברגים".

וולפי: "ובין מכריך אין הרבה וולפנזונים".
ôֶמדה (השחצנית)]דער שטעל! [יידיש: הע

זה עלבון מר כזה שאני≠ זה שהוא לא ענה לי והשתמט ממני באופן כל כך מנוול
אני≠ מתפקע מכעס. ובאותו הזמן אני מוכרח להודות שאני מרחם עליו. ובסך הכל

חולה עצבים מכל העניין הארור, הארור, הארור הזה.
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ג'יימס רוטשילד לא קיבל את מרותו של ח"ו ורתימתו למפעל החשמל בעזרת וולפנזון היתה4
חשובה לפ"ר.

.ג 7)תהילים התנפלו ("אשר סביב שתו עלי", 5
"אם כן, למה זה אנוכי?": כג 22בראשית לפי 6
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החתימה היה על סכום פעוט, 25 לי"ש. וולפי יכול היה בנקל≠כן, השק מזויף
להשיג סכום זה אפילו אצל פיני. זה מראה רק את מידת ההשחתה.

דב, אתה אומנם אינך יודע את הקטסטרופה, אבל גם לעצם השערוריה שהוא לא
שילם את החוב אתה מתייחס בקלות דעת מפליאה. רבקה כותבת: "דב מתייאש

נזפהו היטב≠ מוולפי ומהתקוות שתלה בו וכו'". ואתה כותב: "אם תראה את וולפי
בשמי".

≠מה זאת? האומנם די להתייאש. מה פירוש? הנוותר על 135 לי"ש. ואם נוותר
הן עלינו לשלמם! עלינו, על כל אלה שחטאו בזה שהאמינו בוולפי, בזה שהתנהגו עם

7ולא לנזוף נזיפות.actto"נזפהו"? פה צריך היצור הזה כמו עם חבר. ומה פירוש

בברלין חידשתיה ביתר תוקף. בינתיים8בינתיים, אתה יודע את הבטחתי לזלדס.
2 פונט. והנה קטסטרופה כזו. ממנו מכתב אחר מכתב.≠ הנקוב!≠ נתתי לו מכיסי

אני החלטתי ללוות פה כסף סתם על שמי ולשלוח לו, בתקווה כי במשך הזמן אקשור
קשרים עם ג'ימי ואשיג.

הוא הדין בנוגע לשיפמן.
אני מבולבל מאוד עכשיו. הימים עוברים עלי רע מאוד. איני רוצה לפרט. אין זה

יותר ממה שאפשר≠ אדרבה. הוא מצויין9כדאי. אין זה קשור כלל עם הסידור החדש.
היה לשער. הכל. הדירה טובה מאוד. כשנתראה פעם, או כשאהיה פעם במצב רוח

10יותר פיליטוני, אספר או אכתוב לכם איזו דירה לקח לנו דוד האובלומוב.

coupבפראותו כזה עוד לא הראה דוד מן היום אשר החל להשתולל עלי≠גאוני
היה ממש≠ היה אושר נפלא. אילו באה איתי≠ אדמות. זה שציפה נשארה בברלין

. וכך באתי אני, ואחרי שקילקלתי היטב אתrongwאסון. מההתחלה הכל היה הולך 
אכלתי אותו, אכול ולעוס ביום ובלילה במשך≠ כמו שאני יכול≠ הדם לעצמי ולדוד

עד שהוא עצמו, בכתבו הביתה אמר:≠ ôַ את חרפתו לפני כל המכריםשבוע, והוֵקע
"אני לקחתי בטיפשותי את הדירה הראשונה שהזדמנה".
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10.10.1922 כתב ד"ה למ"ש: "מוולפי אין קול ואין קשב. מחר אטלגרף לו, אם יהיה לי כסף≠ב7
21.10.1922 כתב:≠לכך. אתה, על כל פנים, נוזפהו נא בשמי כהוגן". אך במכתבו אל מ"ש מ

היום קיבלנו את מכתבך, אולם עד קבלת מכתב זה מה שנפל עלי כעול נורא היה שתיקתך
בעניין וולפי. אני נשארתי עד הבוקר בלי כל אינפורמציה עליו. אתה מתפלא על אשר
כתבתי לך שאם תראה את וולפי נזפהו היטב בשמי. משה, הבן כי עד לפני ימים אחדים
לא העליתי על דעתי (ואיך יכולתי להעלות על דעתי?) את עניין הכסף. בינתיים כתבתי
שני מכתבים לוולפי על עניינים ציבוריים ופרטיים שונים, והנני בז לעצמי כעת על אשר

ãֵר איתו כאל חבר.בשעה שאתה ידעת את הכל אני עוד הוספתי ַדּב
חי. למד הנדסה≠1. ממגיני תל≠נתן זלדס. בוגר מחזור ד' של ג"ה. קצין בצבא העותמאני במל"ע8

כימית בלונדון.
המגורים החדשים של מ"ש וצפורה עם דוד הכהן.9

ר' עמ' 17 הע' 7.≠אובלומוב 10
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ואח"כ יצאנו וחיפשנו שלושה ימים תמימים ורצופים. הפכנו את העולם ומצאנו
חדר שינה לנו, חדר לדוד, וחדר אוכל ואורחים ומה≠ דירה נחמדה: שלושה חדרים

שאתם רוצים. מלבד זה מטבח, מעין מסדרון, מעין מזווה. כל הכלים הדרושים,
כל חדרינולאכילה ולבישול. כל הרהיטים הדרושים. הרחוב טוב מאוד. הבית שקט.

גז. זה חיסרון, אבל אפשר לסבול. בחדר האוכל≠ בדיוטה אחת, העליונה. המאור
פשוט וטוב. יש כיסאות למכביר. יש שטיחים.≠ הקירות אדומים כהים. יש דרגש ענקי

חוץ מן המאור, בלי שרות ובלי כביסת הלבנים של≠ 2:2:0 לי"ש לשבוע≠כל זה ב
המיטה והשולחן. זה זול מאוד. חסרים היינו סכינים, מזלגות וכו'. ובכן גם עלינו

42 חתיכות בסך≠ עברה כוס. דוד בשותפות עם בלה [ברלין] הגישו את כל הדרוש
אך עכשיו היא רואה וכולנו רואים איזו≠ איזו טפשות≠ הכל. צפורה צחקה ואמרה

בנוגעpolicyryoureviseto≠ חוכמה נפלאה זאת. ואני מייעץ לך, רבצ'קה
èֶ11רץ. אין כמוהו.åְולמתנת ג

הכוכבים.StationParkrnKilbu≠הדירה היא באותה השכונה, קרוב יותר ל
התנפחו קצת אך עתה התפשרו, ובדיעבד אני שמח≠ כשבאתיכוכבא ורעייתו]≠בר¸

יותר מדי רעש.≠ שאיננו יחד
החלבן≠ עמוד התווך. מנהל את כל המו"מ עם בעה"ב ועם יתר השלטונות≠ דוד

וכו'. קונה בשוק ומכניס אל זה את ציפה; עוזר במטבח, מבשל, מטגן וכו'. הם
יד אחת נגדי. מעבידים אותי, המסכן, בפרך והכל בעבודה שחורה: לנגב≠ שניהם

צלחות, להוריד את האשפה לשפוך את הדלי וכו'. "אוחזים" אותי לגבעוני.
איש מוחלט. בימים הראשונים עיקמה את האף ללונדון, אך כשראתה≠ ציפה

החליטה שמוכרחים להתפשר. והתפשרה. וגם≠ שאין לונדון מתפעלת מזה ביותר
בערבים. ביום אין פנאי. הראיתי לה את≠ מתפעלת. הלכתי איתה לטייל פעמיים

הכל באישון≠ èֶסטמינסטר, עם הנהר וגינת הפרלמנט אשר לאורכוסביבת הפרלמנט ּוו
הוד מיוחד. ובאישון לילה ראתה מבלי לראות את הייד פארק, עם מחבואי≠ לילה

òְיּוèְסוֹו ואנגלית אני מרביץ בה 12החורש, האגם, ועם שירת התהילים וההטפה.
[רוסית: במלוא הכוח]. זה גוזל זמן לא מעט. היא תופשת היטב. הערב החלה לבקר

דוד≠ , במקום שמלמד דוד. הם עוד לא שבוEndEast≠שיעורי ערב באנגלית ב
ואני מחכה להם ולארוחת הערב.≠ מלמד היום

..L.C.Cאני נקרע לגזרים. ביה"ס, העיתונים, פיני המעביד בפרך, שיעורים,
מחלקתי מלאה. גם לדוד יש מחלקה.

דוד עמד בבחינה!!!
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רבקה קיבלה לנישואיה מערכת סכו"ם ממשה גבירצמן, וזילזלה במתנה זו.11
בשולי הייד פארק נוהגים מטיפים למיניהם, דתיים כחילוניים, לשאת דברים לפני קהל מזדמן.12
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בטרם יתקבלו≠ ¢öָfectiveefֵרש ãְרֹוק כל הכסף ּפב≠ ¢דביק, נתקבלה התלגרמה שלך
ûֶקים. שלושת הש

תמהנו. איזה כסף? החלטנו שלא הבנת את התלגרמה שלי בנוגע לוולפי, ואתה
öֵָרש"? את המילה "ּפöָfectiveefֵרש חושב כי קיבלתי ממנו את הכסף. אך מה פירוש: ּפ

שבתלגרמה שלי,äֵeintikvaר. החלטתי, כי לא הבינות את המילים ãָּאפירשנו במובן ב
ואתה שואל לביאור. לכן תלגרפתיfectiveefכי אותיות אלו יצרו אצלך את המילה 

וכו'. hopenoפירושו eintikvaלך: 
קיבלתי את המעטפות ותלגרפתי שוב:≠ חצי שעה אחרי שלחי את התלגרמה

"קיבלתי". זה היה בשבת.
היום, יום שני, הלך דוד לסדר את משלוח הכסף. בבנק אמרו לו, כי המונח

fectiveefספק אם יקבלו≠ אינו ידוע בלונדון עדיין; כי אם יתלגרפו את הכסף
לדעתם, לשלוח פונטים ממש במעטפה≠ כידוע; כי הדרך היחידה≠ פונטים בוינה

מובטחה באחריות. זאת נעשה מחר.

לשפיגלמן? היודע האיש הזה, כי עליו רובץ חוב של13דב, איזה כסף שלחה גוסטה
20 לי"ש? זהו עכשיו הכסף של זלדס. אני אכתוב לו מכתב, אשר אוי ואבוי יהיה לו.

≠אינו יוצא זה יותר משנה14בנוגע לתוכניותיך. האומנם אינך יודע, כי "העולם"
למן הקונגרס הקרלסבדי האחרון (לא הוועידה). דב, אל תהפך לוינאי! אל תשאב לי

אינפורמציות מעופשות מקלנר ע"ד כל מיני שלגי אשתקד.
עם [מאיר] גרוסמן אדבר. יחסי איתו אינם מן המצויינים. הוא הציע לי דרך דוד
ללכת לקבל ראיון אצל עבדאללה אמירנו, אך פיני הודיע לי באותו זמן, כי יש

מובן שהשבתי פני15בדעתו לקחתני איתו לפגישה שצריכה להיות לו עם עבדאללה.
גרוסמן. לשמש בשתי כהונות אי אפשר.

אך עייפתי.≠ בוודאי ישנם עוד דברים
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1920. עבדה בכנרת.≠1982). מפעילי פוע"צ בגרמניה. עלתה ב≠רכב (1894≠גוסטה שטרומף13
מראשי "המשרד לעב"צ" ואח"כ "סולל בונה", חברת מרכז מפא"י והועה"פ של ההסתדרות.

1950.≠שבועון ההסת' הצ' העולמית. הופיע בהפסקות בין 1907 ו14
1921 התמנה בידי הבריטים לשליט עבה"י. בא≠1951). ב≠האמיר עבדאללה בן חוסיין (151882

18.10.1922 כתב ח"ו לנחום סוקולוב:≠11.10.1922 כאורח הממשלה. ב≠לביקור בלונדון ב
"לחששות שהבעתי במכתבי הקודמים התוספה עוד עובדה מדאיגה: בואו של עבדאללה הנה 

ח"ו 11, עמ' 193).אגרותלמו"מ על עבה"י, שעלול להשליך גם על זיכיון רוטנברג" (
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כוכבא, כי אתה תבוא בקרוב≠כן, פה נדהמנו למקרא מכתבי העבצ"ב לבר
16[לא"י].

כוכבא שבה רוחו אליו. הוא נשאר. מצא כמעט עבודה. מצליח בלימודיו≠בר
17ואחרים) ועם הגילדים.Dept.Researchr] Lab.[ou)Coleובקשרים שלו עם 

נשיקות,

משה

ממני שלום והבטחה לכתוב. אל תכעסו עלי.
צפורה
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דב נענה לקריאת המשרד לעבו"צ ויצא לא"י בסוף אוגוסט 1922 לשבועות אחדים, שנתמשכו16
5 חודשים.≠ל

תנועת האיגודים המקצועיים בבריטניה.17
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לונדון, שבת [12.10.1922]

אני ממהר מאוד. חיי לונדון. במכתבי שכחתי לנגוע בשני פרקים: הפרנסה ועניין
נישואינו.

אני משתכר קצת פחות מאשתקד. אך יש≠ בראשון לא אגע הפעם. בקיצור
תקוות להעלות.

ואשר לעניין השני. טרם. בעוד שבועיים, כעת חיה, נינשא כדת ויקטוריה
המלכה, זצ"ל, וכעבור ימים אחדים למן אותו יום כדת מו"י [משה וישראל].

נישואים אזרחיים לא היו אפשריים בטרם יעברו 28 יום אחר בואה של צפורה.
אפשר היה להחיש ע"י תשלום 2:14 לי"ש, אך אין לנו כסף לשטויות כאלו. כלפי

.rightallחוץ אנחנו נשואים. יש מן האנשים הקרובים היודעים את הסוד. הכל 

שלום,

משה

ברל נשאר בעיקר משום שיש לו איזה מיחוש עתיק ומצא כאן רופא "אנושי",
יכול להיות שישהה פה עוד כשבוע לא יותר. הוא1יהודי רוסי, המטפל בו באמונה.

נהנה מלונדון הפעם יותר מבכל נסיעה אחרת.
אשרו מייד קבלת הכסף.

❜
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ציון קונין. טיפל בב"כ שנים רבות וכן ברבים מאישי תנועת העבודה (ר' עליו ≠דר' בן1
.)שפיראב
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לונדון, 18.10.1922אמא יקרה,

מכתבך העציבני מאוד. מכאיב לי לכתוב לך במצב זה, אבל מן ההכרח ללבן 
את הבעיות.

עצמנו≠ההסבר פשוט מאוד. הרי לא יכולתי לכתוב לך דבר לפני שהתברר לנו
עד הסוף, כי אנחנו נוסעים ללונדון יחד. האמיני לי, אמא, כי שנינו, לא אני
בנסיעתי מלונדון לוינה, ולא צפורה בנוסעה מהארץ, לא ידענו שהדבר יתגבש כה
מהר. אני, למשל, חשבתי שהיא תישאר שנה בגרמניה ורק אז תעבור הנה. ואילו היא

לא חשבה כלל על לונדון.
במצב שכזה, על מה ואיך יכולתי לכתוב לך? לכתוב לך בכלל שאנחנו ביחסים

זה אולי היה עלי לעשות מכבר, ועדיף היה לעשות זאת בעל פה, אבל—כאלה 
מאחר שלא עשיתי זאת, כבר היה ברור שאספר לך על כך כאשר תגיע השעה לבצע

שינוי בחיים.
בהגיעי לוינה החלו שיחות ארוכות עם רבקה ועם עדה ובייחוד עם דב. רבקה
היתה מחוץ לעיר. אנחנו לנו אצלם ואת כל היום בילינו בעיר עם עדה בהתרוצצויות
מטורפות בענייני אליהו וחבריו. בערבים היינו חוזרים ברכבת ובתוך כך כל הזמן
דיברנו, חשבנו ושקלנו, ובעיקר בהשפעת דב והודות לתמיכתו הרבה, הבשילה בי
ההחלטה להציע לצפורה לנסוע אתי ללונדון. וכשהיא הגיעה לוינה התחלנו ל"שכנע"

אני אומר "לשכנע" במרכאות, שכן כל התוכנית הזאת היתה כמהלומת פתע—אותה 
לגביה. חלף לא מעט זמן עד שהיא התרגלה לרעיון הזה. הרי היא מעולם לא חשבה
ברצינות על לונדון; לונדון הצטיירה בעיניה כמשהו שנושבת ממנו זרות וקור. ואחרי
שהיא הסכימה עבר עוד זמן עד שניתן לומר בביטחה שההחלטה שקיבלנו סופית

ונחרצת, ושכך באמת יהיה. רק אז היה אפשר לכתוב לך על זה.
האם זו אשמתי, שבמשך הזמן הזה אנשים זרים גיבשו על דעת עצמם את
התרשמויותיהם, הסיקו מהן את מסקנותיהם והתחילו לדבר שהנה, "כך וכך"? בארץ
ידעו רבים, ש"יש בינינו" משהו. רבים ידעו שאני בוינה ושצפורה נסעה לשם.

מובן מאליו. ואז התחוללה המהומה. האמיני לי, אמא, שאותה מהומה היתה—השאר 
קמה גם אילו היינו נפגשים בוינה והיינו מחליטים לדחות את זה לשנה או שנתיים,

ונפרדים והולכים איש לדרכו.

❜
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המכתב נכתב ברוסית.1
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כך אפוא את, אמא, הביני זאת ואל תכעסי עלינו.
íִקסי [חופה וקידושין], כבר כתבתי לך. ואני חוזר: בוינה זה לאלגבי העניין הט

התאפשר בשל ההוצאות, קשיים משפטיים וכו'. על הקשיים הללו לא השתדלתי
להתגבר, שכן כלפי כל הדברים שהיו יקרים לי עוד לפני שנה בקרלסבד הספקתי
להירגע. צר לי להודות בכך, אבל מבחינת הטקס לא נותרו בי שום זיכרונות מרנינים

בקשר לעיר ההיסטורית וינה. את מבינה.
בלונדון זה יתקיים בעוד שבוע שבועיים. אני אשלח לך מברק. תחילה צריך

וזה דורש—בלי זה ליהודים אסור להעמיד חופה —להסדיר את הנישואים האזרחיים 
2זמן, מפני שצפורה אך זה הגיעה.

איני זוכר אם כתבתי לך איך הסתדרנו. יש לנו דירה קטנה, שלושה חדרים
ומטבח. דוד אתנו. חדר האוכל נעים מאוד, יש בו ספה רחבה, כך של[אורחים

ה]פלשתינאים יהיה איפה ללון. הכל בקומה אחת.
מרוהטת, לרבות כלי מטבח וכלי אוכל, כלי מיטה—אנחנו משלמים עבור הדירה 

24 שילינג (2 לי"ש לשבוע). זה חוץ מההוצאות על הגז (תאורה—(ללא כביסה) 
ומטבח), פחם (הסקה) והעוזרת (פעם בשבוע). במטבח מושלת צפורה וכעוזר ראשי

לידה התמנה דוד, שיודע לבשל ואוהב לקנות מצרכים. בכלל, הוא לנו לעזר רב.

להפעם די.

כן, רציתי לומר לך שאתמול שמענו את שליאפין. זו היתה חוויה אדירה. משהו
שאין דומה לו. כל הזמן חשבתי עליך. אני כבר שמעתיו פעם, אבל אז היתה התרשמותי
קלושה יותר, כי ישבתי במקום גרוע והאולם היה ענקי. הוא שר הרבה מ"בוריס

כך,≠גודונוב", שירים רוסיים עממיים, רומנסות, באיטלקית מ"דון ז'ואן", ואחר
להדרן, את "שני הגרנדירים" ו"הפשפש" (מתוך "פאוסט").

יהודה, כתוב!

נשיקות לכולם.

משה

| 208 |

על טקס הנישואים הדתי של משה וצפורה לא שרדה עדות בכתב. לימים סיפר מ"ש לילדיו כי2
הטקס התקיים במשרד הקהילה בלונדון ולמניין הדרוש אספו עוברים ושבים מן הרחוב.
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26 ≠27.10.1922יקירינו,

וולפי. אחרי אשר כתבתי לך כתבתי לוולפי. המכתב היה בערך כזה:1.
אשר לא קיימת אף אחת מהבטחותיך, אשר לא≠ התנהגותך בשבועות האחרונים

דיה היתה במסיבות≠ ãַי ומברקי, אשר השתמטת ממני בכל מיני דרכיםענית על מכתב
משני≠ רגילות לשים קץ לכל יחסים בינינו. אלא שהמסיבות הפעם אינן רגילות

¨אין הסכום 135 לי"ש פעוט עד כדי שאתייאש ממנו על נקלה. שנית¨ טעמים. ראשית
משום שיודע אני כי דבר מה שאינו כשורה קרה בינך ובין ג'ימי וכי חדלת מהיות
מזכירו; ואין אני רוצה כי תוכל לומר פעם כי היינו מתיידדים אתך כל זמן שהיית

מזכירו של ג'ימי וכי פנינו לך עורף מייד אחר לכתך ממנו.
הלאה, בביטויים קצת נרגשים הבעתי תמהוני על כל העניין. הבעתי השערתי, כי

לא נשלח הכסף, ובמצב כזה מוטב היה לו לומר לנו אתאם מתוך שגגה או אי הבנה
האמת ולא להשתמט מתשובה; כי לא אחדל מכתוב לו עד אם יענה, כי אנחנו לא

אך אני עוד מאמין כי בזה לא יהיה צורך.≠ נרתע בפני צעדים בכדי להחזיר את הכסף
בתשובה על מכתב זה נתקבלה סוף סוף תלגרמה ממנו על שם שנינו. "נכון לפגוש

≠לרגלי שבת≠ מישהו מכם בכל זמן בכל מקום". קבענו זמן, ואחר דחייה אחת מצידו
איזו חוצפה גאונית יש≠ מה מכוער, פראי ממש≠סוף סוף התראינו. הראיון היה דבר

לאיש! התנהג בגסות מאין כמוה. הדבר היה ברחוב, והיה חשק בכל רגע ורגע לירוק
בפניו השבעים, אשר נעשו שנואים עלי היטב היטב, בינתיים, כמו שהיו שנואים עלי

לירוק וללכת,1בימים הראשונים שהכרתיו, אז כשכתבתי לך את המכתב הידוע;
éִכני ובכה, הקדימני והתלונן]. הן[פתגם ערבי: הîַּהüַכûְתèַשóִי וãְַּקנòַבîַּה, סãַּכèַבóִי וãְּנַדַרב≠ בקיצור

זוכר אתה את המשל. איך זה העזתי לכתוב לו מכתב כזה. איך זה העזתי להטיל ספק
באמיתת דבריו. הוא שלח את הכסף.

לא נתקבל.≠ 
איני יודע. הבנק שלי חוקר.≠ 
אך מדוע לא נתקבל המכתב לאליהו? מדוע לא קיימת את הבטחתך להמציא≠ 

לי חומר?

❜

, מכתב 19. בין השאר כתב שם מ"ש על וולפי:יל"א7.3.1921 ומובא ב≠"המכתב הידוע" נכתב ב1
"בעיני הוא תינוק מסכן, ערום ומטומטם כאחד".
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the wholeredrrefeI’veאיני רוצה לענות לך אחרי שכתבת לי בטון כזה: ≠ 
directlydealtorprefeIwhomwithDov,tormatte.?אני השתמטתי ממך

youneed avoidingIthink thatyouifrselfyoucomplimentYou .
אתה באת אלי כמשוגע השכם בבוקר, כשלא הייתי לבוש ועל יסוד זה אתה מטיל

חשדים כאלה.
וולפי אל תדבר שטויות, זה היה אחר רדיפת ימים אחדים. מדוע לא באת אל≠

? מדוע לא ענית על התלגרמה שלי ועלSt.Park≠הטלפון כשטילפנתי אליך ב
המכתבים? אני צדקתי לגמרה בכותבי לך כך, והראיה שרק ע"י כתיבה כזו הכרחתי

אותך להופיע סוף סוף.
איני רוצה לדבר אתך, שיחתנו נגמרה.≠ 

. בינתיים ניגשנו למקום שחיכה דוד. בדודfairnessאמרתי לו מילים אחדות ע"ד 
ãֶַקרקהíַּבהוא נזף על אשר העובדה כי הוא, וולפי, חייב לו, לדוד, 10 לי"ש (דמי הט

[קופסית טבק] שמכר לו פעם גורץ) נודעה בקהל (דוד זה חמישה חודשים שלא דרש
ûֶק ע"ס 1,000 לי"ש ואמר לדוד כי ישלח לו שק ע"סממנו את הכסף). הראה לשנינו ש

בינתיים שלח וולפי שק10 לי"ש ביום רביעי. היום חמישי ולשק, כמובן, אין זכר.
ע"ס 300 לי"ש לרוטנברג. והשק הזה לא שולם ע"י הבנק אשר אליו היה ערוך.

והשאיר אותי≠rnoonaftegoodסוף שיחתנו היה פשוט טיפשי. הוא אמר: 
ואת דוד עומדים אחד מול השני פוערים פה ונדהמים.

עליך להודיעני מייד מה כתב. ואם לא≠ ועתה, אם כתב לך וולפי דבר מה
כתוב לי כי לא כתב. במקרה האחרון, הצעתי היא: אתה≠ אשר ודאי כך הוא≠ כתב

כותב לוולפי מכתב קצר ויבש מאוד. אתה אומר לו, כי עד עתה לא התקבל הכסף.
והנה אין כלום. כי אתה נוסע לא"י≠ כי משה כתב לך שהוא, וולפי, אמר שכתב לך

וכי אתה ממלא את ידי לבוא איתו בדברים בדבר הכסף.
לאשר את החתימה≠ לי אתה שולח ייפוי כוח, אם אפשר באנגלית, ואם אפשר

אצל הקונסול. אני חושב שאפשר לעשות זאת באופן הכי פשוט. ייפוי הכוח צריך
לבוא בדברים עם מר פלוני החייב לי כך וכך ולקבל ממנו≠ להיות מיוחד לעניין זה

את הסכום; לעשות את כל הצעדים המשפטיים הדרושים לקבלת הכסף במקרה צורך. 
אבוא שוב בדברים עם וולפי.≠ כשאדע שכתבת לו, וכשיהיה בכיסי ייפוי כוח זה

אני מבטל ביטול גמור את עלבוני הפרטי. אני לא אראה לו ולא אומר לו שיש לי
ייפוי כוח ממך. אני אכתוב לו רק, כי יש לי מכתב ממך, כי עלי להמשיך את המו"מ.
אני מקוה בכ"ז כי עד למשפט לא יגיע הדבר. אך יכול מאוד להיות כי הוא לא יענה

2דין. אעשה זאת ע"י איש מכיר, לנדמן.≠על מכתבי, ואז אכתוב לו מכתב ע"י עורך

.gamethePlayעכ"פ לא אאבד סבלנותי.
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, מכתב 43 הע' 3).יל"אשמואל לנדמן. עו"ד ועסקן ציוני (ר' 2
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ג'ימי. אתה כותב: "כיתבו נא מייד, היש תוכנית 'לתפישת המקום'. היש2.
שאתם תבואו במגע ומשאrativeimpeisitאפשרות להבטיח לנו את ג'ימי. לדעתי 

כוכבא לראשונה אולי ואח"כ אתם. מה≠ישר עם ג' ודוקא תיכף בלי כל דחיות. בר
התוכניות של פיני בעניין זה".

אני, הראשון דווקא, אח"כ ברל,≠ על הדברים האלה ישבו ארבעה מטיבי טעם
כוכבא. ישבו ולא העלו דבר. מה כוונתך? שמישהו מאתנו≠אח"כ דוד, ואח"כ בר

באיזו תוכנית? תוכנית כאילויתפוש את המקום? מה פירוש לבוא במגע ומשא ישר?
אין לך, שהרי שואל אתה לתוכניותינו, ובאותו זמן ברור לך, משום מה, שעלינו

3לבוא במו"מ ישר עם ג'ימי. לשם מה?

המצב פה הוא כזה. לפני ימים אחדים שואל אותי לפתע פתאום פיני:
לא, נתחיל מקודם. מייד כשנפל וולפי ניצנצה המחשבה במוחי: מזכירותו של

היה ג'ימי≠ ãַי, כי אילו היית אתה פהגּּּ'ימי מה תהא עליה? חשבתי ואמרתי לסובב
כוכבא והסכמנו≠קורא לך מייד. מחשבה זו עברה להלכה. אח"כ דיברתי עם בר

שנינו, כי המצב רע מאוד. כי המשרה תפול עתה בידי מישהו מכנופיית "דואר
או מישהו מאנשי היק"א.4היום"

ופעם אומר פתאום פיני: ההיית מקבל על עצמך להיות מזכירו של ג'ימי. אני
שואל במקרה, סתם.

אמרתי: לא, לא אני האיש המוכשר, וגם להשתעבד לזה לא אסכים. 
אמר: נכון, צדקת.

אז אמרתי לו: תחת זה, שמא תסדר, שאלמד את ג'ימי או את אשתו עברית. תצא
מזה טובת הנאה לי ותצמח אולי טובה לנו בכלל.

אמר: כדאי לנסות, נראה. אגב, היודע אתה כי היום דיברתי עליך הרבה עם
ג'ימי? בזה תמה השיחה.

למחרתו או אחרי יומיים הייתי אצל חיים. בענייני הכספים לגן. על זה להלן. תוך
òֵר לי [אותך] השבוע.òְִרסמה דעתי על מזכירות ג'ימי. הוא סכדי שיחה שואל חיים:

óֶֶיה ְדלנאמרתי: לא,  ְ [רוסית: לא בשביל אחינו (בשבילנו)].íַהãְַרטûֶבֹו ּבóַשìַה נïְיֶ
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7.11.1922 כתבה רבקה למ"ש:≠ב3
דב ביקשני לנזפך, משה, על שלא הבנת את דבריו הפשוטים בנוגע לג'ימי. אתה מקדיש

האפשרות להבינם, ואח"כ הולך≠חצי עמוד לניתוח דבריו של דב ולהוכחה הגיונית על אי
בעצמך ומדבר על אותם הדברים בדיוק באותה רוח. דב שואל: היש כבר איזו תוכנית בנוגע
לתפישת מקומו של וולפי? האם ניסו לבוא בקשר ישיר עם ג'ימי (חשוב בזמן כזה לבוא
איתו בדברים על איזה עניין קטן, רק כדי לסול את הדרך לפנייה הישרה, אשר היא תהיה

אולי מעתה הדרך היחידה אל ג'ימי). מה דעת פיני על זה?
שהיה גם סגןיהודה,≠1943), בנו של אליעזר בן≠(1885אבי ≠1919 ע"י איתמר בן≠יומון שנוסד ב4

ôָין את תנועת הפועלים והתנגדנשיא הסתדרות "בני בנימין". ארגון זה, שייסדו בני המושבות, ע
להקמת ארגון הגנה מרכזי שכן היה נהיר שהשליטה בו תהיה בידי תנועת הפועלים.
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מדוע? דבר כ"כ חשוב! הן אין זה רק ג'ימי? זוהי יק"א. ואין כאן רק עניין≠ 
להחזיק על יד ג'ימי ציוני נאמן ואיש ישר. חשוב גם לתפוש את המקום ולו גם בכדי

שחץ.≠למנוע בעד נפילתו בידי איזה בן
אמרתי, כי הכל נכון, אך "לא לנו". אין אני יכול לשנות עכשיו את דרך חיי.
אין אני יכול גם להסכים כי זוהי דרכי לעתיד. צר יותר מדי. והן אפשר מאוד, שאם

רוח זרה. צריך יהיה≠ ייווצר לעתיד מצב כזה שא"א יהיה לעזוב. שנית≠ אקבל
לעסוק בכל מיני עניינים שאין להם כל שייכות לא"י. מבקשים שונים וסתם פושטי

יד יקיפוך תמיד. חנופה והתרפסות וכו'. כל האטמוספירה שנואה. 
ובכן אינך מסכים?≠ 
לא.≠ 
חבל. אני חושב שג'ימי בין כה וכה יקרא לך. ≠ 
טוב מאוד. אשמח לעשות הכרה.≠ 

כוכבא. אמר, כי לדעתו עלי לקבל. כי אין זו התקשרות≠בינתיים דיברתי עם בר
לעתיד. כי פה אפשר להסתגל. אמר, כי הוא היה מקבל אילו ידע יותר אנגלית.

6ושפירו5ובינתיים ראה ברל, אשר עיניו השקציות משוטטות בכל, את ספיר

הפריזאי ממתיקים סוד.
לא אצליח. אינני דיפלומט ולא≠ ברל חושב כי איני צריך לקבל, וכי אם אקבל

אוכל לטפח יחסים. זה נכון. הוא דיבר עם פיני והוכיח לו שצריך להציע את
כוכבא. פיני הסכים להשפיע. אני חושב כי הדבר לא יצליח. אינני יודע גם אם≠בר

המתאר אתה איזו התקפה≠ שמאל. ואילו היה≠ היה ג'ימי לוקח גם אותי. סוף סוף
היתה נערכת מפריס עד ירושלים, ואילו אינטריגות היו נרקמות.

היה רגע שרציתי לתלגרף לכם ולשאול דעתכם. אך הרגע הזה עבר. אני חושב את
ïֶך. אך כך הוא הדבר.ïַמֹולהפרק הזה לחתום. רע מאוד שאין בנו איש אשר נוכל לתיתו ל

את דעתך כתוב בכ"ז. פרש את דבריך הקודמים.

הוספה ל[סעיף] 2, לך, וגם למחלוף: נראה שוולפי חושב להמשיך איתך את
היחסים כשהיו. איתנו ניתק. דוד מבאר את גסותו כך: הוא ידע שאנו יודעים את הכל

[רוסית: סחיטה] של וולפי בסך 100 לי"ש)íְבֹוòְטïְסíֶלåַטèִימֹוגו≠(אגב, גם חיים נפל קורבן ה
òֵב את הדבריםéֵסושיער שלא נרצה לשאת ולתת איתו יותר. כדי לַקדם את פני הרעה ה

כך, שהוא ולא אנחנו הפורש. עמדתנו היא, כי אנו זורים אותו מאיתנו לא על ענייני
ג'ימי, כ"א על אופן התנהגותו איתנו. בזה דורש אני חזית מאוחדת. אמור זאת היטב
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1919.≠אנדרה ספיר. משורר ומנהיג ציוני בצרפת, ייצג את ציוני צרפת בוועידת השלום בפריס ב5
היה פעיל בפרשת דרייפוס.

1967). סופר ועיתונאי פעיל בתנועה הציונית בצרפת.≠אליעזר דב שפירו (61880
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ëַד בחברתìִחלא י≠ למחלוף. וולפי חושב על א"י. ובכן בטרם אקבל אני פיצוי ממנו
איש מאיתנו. זאת דרישתי. דב, אילו ראית ואילו שמעת איך הנער הזה דיבר איתי.

אורח חיים. בדרך כלל מצוין. הן כתבתי כבר לא מעט, כמדומני. רצונך3.
בתרשים הדירה? הריהו.
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דרגש חשוב, ממדרגה ראשונה, יצועו של ברל ושל שלשלת≠בחדר האוכל 
הדורות של האורחים הא"יים הבאים אחריו.

אין הגז בוער. שוב≠ óִים וזה בוער לך בחזרה. אינך זורקöֶנהמאור גז. זורקים פ
≠זה בוער לך בעד פני וחדל. שני פנים≠ שוב בוער. זרקת פני ולא יותר≠ זורקים

בעד שניים. וכן הלאה. אין אתה מרמה את הגז ואין הגז מרמה אותך. צדק מוחלט.
במטבח כירת גז. לבשל, לאפות, לצלות, לטגן. כל מיני נקבים ושורות נקבים.

ñֵר וכו'. סכינים מזלגות וכפותûַמכלים מכלים שונים. לאכול, לשתות, לבשל, לש
ïָה. כך היה הדבר, ויהי לישועה גדולה.ãֶלנקנו והוגשו במתנה מאת דוד+ּב

לחם וחלב, גם פחמים (להסקה) מביאים לפתח הבית. שאר הדברים נקנים ברחוב
מיודעך.rnHigh Road Kilbuהשוקק, העורק החי של שכונתנו המעטירה, הלא הוא 

בימים הראשונים היה דוד פרנס הציבור, המביא כל טוב הביתה. עתה אין כצפורה
המנצחת וחולשת על האנגלית. בשעת הצורך גם אצבע תדבר. אני מסרב בהחלט לקחת

óֵי.ûָאנחלק בקניית צורכי אוכל. בשעת חרום ש
מיני דגים חצי מעושנים ומטוגנים, קיפר אחד לגולגולת.≠ öִֶריםארוחת בוקר: ִקיּפ

מלבד זה אוכל אני ביצה אחת. השאר אינם אוכלים לא משום שמפנקים הם אותי,
כ"א מפני ש"אינם אוהבים". שותים קקאו ועם די חלב ועם לחם בחמאה, בגבינה,

íְûְשóְטïַנהרי ל≠ לועסים דבר מה מכל טוב. אם בחוץ≠אם בבית ∫ ואפילו בריבה. בצהריים
כקדם, או יש אשר לוקחים אנו קציצות מהבית ולומדים את חוכמת החיסכון למעשה.

ארוחה כדת: מרק, בשר, ירקות, פירות ואח"כ תה כיד המלך. במטבח עוזר≠ בערב
לפעמים דוד. אני כמעט שלא. בפירוש. לא כלום.

פעם בשבוע באה אשה זקנה ועושה ניקיון כללי. משבוע לשבוע מציינת היא את
התקדמותה של צפורה באנגלית בתהילות ותשבחות והוצאות מוניטין בין ָדרי מטה

lady upstairs istheשבבית. לאט לאט, אך בהתמדה ובתוקף מתבצרת הדעה, כי 
rcleveryve.

ביתר ימות השבוע הניקיון עלינו. אני מתמחה מאוד בחוכמת הטיאטוא. העניין
אינו קל, כי יש שטיחים. זאת עושה אני אומנם כאילו כפאני שד, אך כיוון שאני עושה

7, כמו שהיתה אומרת אנה איסקובנה.íְנֹוòְטãֶסãְרֹוסֹובדֹוּבעושה אני אותו באמונה, ≠ דבר

אל תרחמו לי עליה.≠מה עושה צפורה כל הימים? אז קודם כל ≠וכי תשאלו 
ïְיאּפין ובשום מקוםûַלשמעתי את ש≠אעשה לכם חשבון קטן. מהיום שבאתי ללונדון 

היתה זאת הנערה באופרה (פאוסט פשוט), שמעה≠ שעשועים אחר לא הייתי. תחת זה
ביקרה תערוכה חקלאית≠ יעקב הנפח"≠ ¢את שליאפין, ראתה את הלהקה הוילנאית

ïֶריות עם ברל, עומדתåַלענקית וחשובה מאוד למחלבות וגידול עופות, היתה בשתי ג
ללכת באלה ימים לתערוכה ענקית (את התואר הזה אפשר להשמיט, כי הן פה כל
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לפי השם יהודיה, ואפשר שהיתה עובדת בבית שרתוק בחרסון או מבאי הבית.7
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דבר ענקי, אך התערוכה באמת ענקית) של פירות מכל קצווי הקיסריה הבריטית
?nochduwillstwasliebchen,.[?גרמנית: אהובתי, מה תרצי עוד]

מלבד זה אנחנו לומדים אנגלית. לומדים באופן מבולבל מאוד. בשעת ארוחת
הערב, בחצות לילה, בבוקר אחרי ארוחת הבוקר, כשיש חצי שעה פנויה; לפעמים

עפ"י הֶרקלמות. אבל≠ ãַס; לפעמים ברכבתגם עפ"י שלטים תוך כדי נסיעה בּב
לומדים, ועושים חיל. קוראים סיפורים קטנים, עושים תרגילים, קוראים גם מאמרים
בשבועונים. אפילו! ישנן תוכניות לבקר הרצאות בחקלאות, אחת לשבוע, במוסד
שהוא מעין אוניברסיטה עממית. החקלאות ודאי שאינה גבוהה שם, אך הכוונה

היא לשם השפה, שפת החקלאות בכלל זה.
אני מוכרח לשלוח סוף סוף את המכתב. אנחנו חיים עכשיו באופן די

לרגל התארחותו של ברל: מאחרים לשבת, מאחרים לקום, מדברים הרבה.≠ אֹוּבלֹומֹובי
הפעם גם אני בהולכים. אמש היו הם בהולכים≠ הערב הולכים אנו שוב

ואני לימדתי.≠ לתיאטרון היהודי 
אני אמשיך מחר בבוקר. אשלח גם את הכסף 15 לי"ש אשר לא שלחתיו עד עתה

מפני שחשבתי לכתוב לברל. בדואר אוירי אין כדאי להשתמש בשום אופן.

משה
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לונדון, 9.11.1922אליהו,

תדל למסור את השתלשלות הדברים מאז כתבתי לך את מכתבי האחרוןאש
1לברלין.

ץ [ניידיץ']. חיכיתי ימים אחדים≠אתה זוכר, כי ח. דחה את העניין לבואו של נ
באופן די אופיי2והלכתי אליו שנית. קראתי לו את מכתבך, אשר נתקבל בינתיים.

יוצא ממכתבך בשבילו לא זה שנחוצים 3,000 לי"ש≠לתפישתו של ח. היה הפועל
דרושים עכשיו. הבטיח≠בערך ≠300 לי"ש ≠במשך חודשים אחדים, כי אם זה ש

בהחלט כי סכום זה יומצא במשך ימים אחדים. תוך כדי שיחה אמר לי, כי ראה באותו
במשרד, אך עוד לא דיבר איתו. [ח"וïְ3ִדינֹו" (יש.[ראל שוחט])óַלïְדֹו ִרינóַליום את "ִרינ

שאל] אם יודע אני מה רצונו? הדבר היה לי להפתעה. אני ידעתי אומנם כי יש.
מתכונן לבוא, אך חשבתי כי הוא יודיעני. הנה אני יושב בחדרו של ח. ומנהל מו"מ,
ואיני יודע כי הוא כאן, ומי יודע באיזה צעדים התחיל. אמרתי לח. כי בלי ספק בא
יש. בעניינים אלה. על בואו של יש. שמחתי בדיעבד, כי אני לא הרגשתי בעצמי את
התוקף לעמוד במערכה, בייחוד לאחר שראיתי רפיון מצד קפל.[נסקי]. לי לעצמי אין

משום שאין לי מושג מן≠התוקף הדרוש, משום שאיני עוסק בעבודה, ובעיקר 

❜
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מכתב זה לא אותר. נראה, כי מ"ש דיווח בו על מאמציו לפי דרישת א"ג, לשכנע את ח"ו בצורך1
הדחוף בכסף עבור הרכש, שא"ג המשיך לנהל בברלין לאחר שגורש מוינה.

להלן קטעים ממכתב א"ג למ"ש, שנכתב מברלין לפני צאתו לא"י:2
אשר לחיים, תמסור נא לו בשמי: למרות המצב הכספי הקשה מוכרחה לבוא שוב התאמצות
בענייננו [רכש], גדולה מכפי מידת הבטחתו ומכפי מידת יכולתנו הרגילה. דבר זה מחוייב
גם על יסוד לקח נפילת הפרסטיז' של אנגליה. גם על יסוד הדרישות הטכניות של עבודתנו
(זרעים לשתילים [כנראה תחמושת למכונות ירייה]) וגם על יסוד האפשרויות שניגלו לנו
פה. קנינו גם 200 קטנים. לקנייה זו לא יספיק כספנו, ונחוצים היו בכדי לגומרה עוד איזה
מאות. חוץ מזה ניגלו אפשרויות להגיע לחלונות גבוהים ולהצעות חשובות אם אפשר
להתקשר פה עם באי כוח הממשלה. ההצעות נפלאות. האריזה היתה יכולה אז להיעשות בלי

לחוף ניטרלי ומשם היינוכל סכנה מקומית, במחסנים גלויים. אחרי האריזה היו נשלחים 
עמ' 279 בשינויים קלים).חביון מקבלים ושולחים לתעודתם (המכתב מובא ב

מאת כריסטיאן וֹולפיוס,רינלדו רינלדי ראש השודדיםרינלדו רינלדינו הוא גיבורו של הספר 3
1801, היה מרבי המכר הבולטים במחצית הראשונה של≠6 כרכים בשנים 1799≠שיצא לאור ב

30 שפות. גיבור זה, קורסיקאי בן לנוצרי ומוסלמית, היה מעין רובין הוד≠19 ותורגם ל≠המאה ה
שודד אציל, רוצח וראש כנופיית גנבים גם יחד, ועם זה הרפתקן רומנטי ובעל עקרונות≠מקומי 

חברתיים נעלים.
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אלה שלפניהם אני בא לדברîַ4וון למצב הפנימי של הגן.הנעשה בארץ. אני מכ
יודעים, כי בעצם מנותק אני מהארץ וע"כ אין דברי פועלים.

בכל6ר≠אèָ5ן "נגד";ץ מכּוו≠למחרתו ראיתי את יש. התברר כי המצב די עגום. נ
סקי [נובומייסקי]. מוצעת≠נמצא כאן נ7יומיים עומד לבוא ז';≠תוקף נגד. בעוד יום

נכנס בעניין. סודרה ישיבה מוקדמת, אשר8ישיבה בהשתתפות כל אלה. ה"זמיר"
לשם אינפורמציה.≠סקי [נובומייסקי] ואני ≠השתתפו בה הזמיר, קפל., יש., ברל, נ

סקי הביע יחס≠הישיבה נמשכה בשני המשכים. לידי תוצאות מעשיות לא הגיעו בה. נ
קונסטיטוציוניים שלנו, בעיקר≠חיובי בהחלט לגן, אך ביקר קשה את המעשים הבלתי

שלך ושל ההסת' הצ', בזה שנשאו ונתנו עם אחרים בחו"ל ופסחו על ראשו של הוועד
≠הזמיר עמד בעיקר על הצורך לקבוע יחסים קבועים בין האקז.[קוטיבה 9הארצי.

לשים קץ לאנרכיה השוררת. חשיבות מיוחדת לא היתה≠ההנהלה הציונית] והגן 
לישיבות אלו. על תוכנן יוכל לספר לך ברל. התוצאה המעשית היחידה היתה, כי
הזמיר לוקח על עצמו להעמיד את השאלה על סדר היום באקז., ולסדר כי לישיבה

סקי ואנוכי, בתור מוסרי אינפורמציה על הגן והשקפות≠אשר תדון בזה ניָקֵרא, נ
העומדים בראשו.

בינתיים פעל יש. כי קפ. והזמיר יקבלו על עצמם לאסוף עפ"י רשימת אנשים
שיתן להם ח. סכום של 1,000 לי"ש, ואת הסכום הזה קיבל במזומן מידי קפ. מאחת
הקופות. ברור לי כשמש שהכסף לא ייאסף, כאשר היה כבר. אך, מילא בינתיים

יש כסף.
באותם הימים בא ז'בו. בשיחה שהיתה לו עם הזמיר וקפ. דיבר סרה בגן והירצה

על זאת להלן.10את תוכניתו ע"ד האישּור.
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א, מכתב 36 הע' 5.יל"מדובר בעימות בין "השומר" ל"הגנה". ר' 4
כאיש הכספים של ההסת' הצ', שקופתה היתה אז ריקה.5
דר' דוד אידר, ראש ועד הצירים, שהיה נתון ללחצי הנציב העליון סמואל ואנשיו לפרוק את6

צבי וד"ה לקבל את דרישות הממשלה, אחרת ייערכו חיפושים≠ה"הגנה" מנשקה, תבע מיצחק בן
קפדניים והנשק שיימצא יוחרם, ודבר זה יגרום להסתה מוגברת בין הערבים ויוריד את ערכה

סת"השל ההנהלה הציונית בעיני השלטונות על שאין בכוחה לכפות על ה"הגנה" להתפרק (
1, עמ' 159).≠ב

את שליחותו בארה"ב כראש המגבית למען קהי"ס סיים ז"ז' במאי 1922. אח"כ שהה חודשים7
אחדים באיטליה, שם פעל לשיכנוע מדינאים לתמוך במסירת המנדט על א"י לבריטים ואחרי

שהות קצרה בא"י בא ללונדון.
1957). יליד ליטא. חוקר≠מנחם סוליאלי (1883≠זמיר ברוסית) ≠מקס סולובייצ'יק (סולוביי 8

1923 חבר≠1921≠מה בתפקיד שר לענייני יהודים. ב≠המקרא. כחבר בסיים הליטאי נשא זמן
1933 והיה ראש מחלקת החינוך בוועד הלאומי.≠ההנה"צ. התפטר בשל מחלוקת עם ח"ו. עלה ב

אפשר שביקורתו של נובומייסקי כוונה נגד פעילותיו העצמאיות של א"ג והמו"מ שניהל עם ח"ו9
על הקצאת כספים לרכש בלא לשתף או ליידע את ועד ה"הגנה" בא"י.

1, עמ' 162),≠בסת"הז"ז' דגל בהקמה מחדש של גדוד עברי במסגרת הצבא הבריטי שיגן על א"י (10
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אחרי ימים אחדים: בינתיים נסעו יש. וברל. קיבלתי הזמנה לבוא לישיבת האקז.
12אור,≠ר, זאב [ז'בוטינסקי], בית≠זמיר, א11בישיבה השתתפו נחום [סוקולוב],

סקי ואני. זה היה ביום א', 5 בנובמבר.≠נ
זאב פתח: המשלוחים [של הנשק מאירופה] נמשכים. זוהי הסכנה היותר גדולה.
אמנם העוסקים בדבר מתנחמים בזה שרוב המשלוחים עד עתה באו בשלום, אך מזה

13אוי ואבוי.≠אין כל ערובה בעתיד. ואם תהיה מפלה 

בגן [המשיך ואמר ז"ז'] עזובה מוחלטת. אין צל של אירגון. האנשים אינם
למּודים [מאומנים]. אינם יודעים להחזיק כלי ביד, פשוטו כמשמעו. בשעת

איש לא יידע מי העומד על גבו ולאיזה מקום עליו לבוא. אינם יודעים≠הצורך 
ימינה פנה, שמאלה פנה (על זה חזר ושינן) אין שום הכנה≠דברים הכי אלמנטריים 

.actionrtedConce≠לפעולה קבוצתית 
כל השיטות השונות של רכישת כלים פשטו את הרגל. אם בידי אנשים
פרטיים, אשר שילמו בעדם, יוצאים הם מרשות הגן. בבוא שעת צורך אין
בעליהם מוסרים אותם מחשש סכנה או לשם הגנת עצמם או מטעמים של

לרוב וכו'.14הכל גלוי וידוע. אינטליגנטים≠קניין פרטי, ואם במחסנים 
החל משא ומתן בדבר האישּור והתרשלו בו. ניסו להכחיש, לכפור

אינו מגן≠ללא תועלת. האישור הכרחי. הגן במצבו הנוכחי ≠ במציאות הגן
כ"א עצם הסכנה. על חוסר הארגון והאימון מעידים הכל, חוץ מאלה

שמות לא הזכיר, רק פעםהעומדים בראש. הודו גם אחדים מהאחרונים.
16ועם אב. ילין.15צבי≠אחת אמר, כי לפני נוסעו דיבר עם בן
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כי ה"הגנה" בא"י אסור לה שתהיה גוף מחתרתי; פעולותיה יהיו מועילות רק אם וקבע 
, עמ' 407). לא"ג אמר בוועידה הצ' השנתית בקרלסבד: "המוצאשכטמןתוכר ע"י ממשלת א"י (

היחיד הוא הגנה ליגלית ומאושרת ע"י הממשלה" (שם, שם). בביקורו בא"י באוקטובר 1922
נועד ז"ז' עם וינדהם דידס, המזכיר הראשי של הממשלה, אוהד הציונות, "והציע שהממשלה תיתן
גושפנקה רשמית ל'הגנה' ותאמן את יחידות ה'הגנה' בעיר ובמושבות; תמורת זאת תעשה התנועה

הצ' כמיטב יכולתה להניע את התושבים היהודים למסור לממשלה את נשקם" (שם, עמ' 408).
א, מכתב 23 הע' 8; שם, עמ' 493.יל"ר' עליו 11
, מכתב 96 הע' 28).יל"א1923 (ר' ≠ריכרד ליכטהיים. חבר ההנה"צ 121921
ז"ז' הזהיר את ח"ו כי "אם לא יוסדר עניין הצביון החוקי ל'הגנה', אין למנוע משערוריה רבה,13

א, עמ' 408).שכטמןשכן אזי תימשך הברחת נשק לארץ וזה עלול להסתיים בכישלון מרעיש" (
"אנשינו אין להם כל אימון, ולא יוכלו לקבל אימון מעשי כל עוד העניין הוא בלתי ליגלי,
בתנאים אלה פיתוחה של תנועת הגנה עצמית בא"י פירושה טיפוחו של אסון" (מתוך מכתב ז"ז'

3 עמ' 1276).≠בסת"הלהנה"צ, 14.2.1922, 
ככל הנראה כינוי מזלזל בפעילי ה"הגנה".14
צבי בעיני הפקידים הבריטיים כ"הדיקטטור≠נראה שעקב פעולתו בנשיאות הוה"ל, נתפש י' בן15

צבי הוא≠] הוא גם מארגנה ומנהיגה של ה'הגנה'. בן≠≠≠האמיתי של המדיניות היהודית בא"י [
1 עמ' 160).≠בסת"הקומוניסט גמור והוא ואנשיו, ולא וה"צ, מנהלים את היישוב בא"י" (
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≠בעיני הסגן≠ בהצעה, אשר כ"כ מצאה חן בעיניו17בא לפני הסגן≠ זאב≠הוא 
זו בתור המשך למה שכבר עשתה- . מה ההצעה?itatjumpedעד שהוא כמעט 

הממשלה בחלקה כלים למושבות. אלא מה שנעשה עד עתה הוא מגוחך בכמות
ובכן, ההצעה היא: אנחנו מוסריםובאופן העשותו: הכלים נעולים, מחלידים וכו'.

לא פה המקום לדבר.≠ [לממשלה את הנשק]. כמה אנחנו מוסרים, אם את הכל או לא
אין≠ ñָצאו אנשים שיעסקו בזהבשבילנו הכל נמסר. אם יישאר דבר מה אח"כ ואם יימ

אנו יודעים ואין אנו אחראים. הממש' מפקידה את הכלים במושבות ובשכונות ּוממנה
איש אחראי, המוסר בשעת הצורך. מסדרים כך שיהיה שומר לכלים, אשר ינקה וכו'.
אנחנו מוסרים לממש' רשימת אנשים. וכאן גולת הכותרת: הממש' מרשה לסדר

18תרגילים עם מורים מיוחדים לכך (ז"א: ישנו היסוד לגדוד).

סקי: הטיל ספק באמיתת הביקורת של זאב. אילו היה שוהה בארץ≠אחריו דיבר נ
היה בא ברשמים אחרים. לא נכון כי אין כל ארגון. לא נכון כי אין≠קצת יותר 

לימוד. רוב האנשים יודעים להחזיק. ואם לא כולם, זוהי אשמת היושבים כאן שלא
דאגו להספיק את התקציב שנדרש. זאב עצמו לא ענה על מכתביו. במושבות המצב
משביע רצון לגמרה. יש די כלים. די והותר כדי להספיק לכל המסוגלים. בערים

המצב קשה יותר.
אפשר≠חוץ מהמכונות ≠סקי, התנגד תמיד. לדעתו ≠אשר למשלוחים, הוא, נ

היה לרכוש הכל בארץ. אך הדבר הזה עבר. מעתה לא יהיו כל משלוחים (הבעת
ר וז', ואני חושב, כי גם על פני). ובכן, אין להרחיב יותר את≠תימהון על פני א

נכון, כי בענייני הגן יש אי סדר. אךנחתם. ≠המשלוחים ≠הדיבור על זה. פרק זה 
מי אשם בזה? בראש וראשונה אתם. בקרלסבד (בשנה שעברה) באנו לידי הסכמה.

הזה? מדוע נתתם כספיםהוחלט שכספים עוברים דרכי. השמרתם על ההסכם 
לאנשים אחרים? מדוע באתם בדברים עם חו"ל ישר, שלא דרך א"י?

אבסורד. במושבות איש לא ימסור.≠בנוגע לאישור: לדבר על מסירת כל הכלים 
לא ימסור. אני לא אמסור בשום אופן. איך אמסור≠בכלל, כל אדם שיש כלי בכיסו 

כל עוד סכנה נשקפת לחיים? לשווא תדונו פה ותקבלו החלטות. אנחנו אמרנו
≠לממשלה כי במושבות כל אדם שייך לגן. בשעת סכנה יוצאים הכל. גם בערים 

יש כלים לרבים ואין לנו שליטה עליהם. האישור נחוץ ואפשרי, אך הוא≠אמרנו 
לא ישים קץ לקיום הגן בצורתו הנוכחית. צריך להמשיך את המו"מ ולמצוא את
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20 חבר ועד≠1971). בן דוד ילין. בוגר בית מדרש למורים ומורה. בשנות ה≠אביעזר ילין (161891
ם. ממייסדי "הצופים", ציר אסה"נ הראשונה.≠ההגנה בי

וינדהם דידס, המזכיר הראשי של ממשלת המנדט.17
עצם המסירה המסודרת של נשק ה"הגנה" למשמרת השלטון הבריטי, וההסכמה לאמן קבוצות18

של חברי ה"הגנה", נתפשו ע"י ז"ז' כחידוש הגדוד העברי.
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אם לא בפירוש, כי אז מכללא.≠הפשרה (איני זוכר בדיוק את ניסוח דבריו, עכ"פ 
נאמר, כי חלק ידוע צריך יהיה אולי למסור).

טעות היא בידי ז. שהוא מעמיד את≠אמרתי ≠אחריו דיברתי אני: קודם כל 
האימּון במרכז הכל, מפני זה פוסל את הגן ומפני זה משבח את התוכנית החדשה. אין

אין הם כאלה הניתנים להיתקן דווקא ע"י≠האימון הכל. ואם יש חסרונות באימון 
אימון רשמי, מאושר. תורת התכסיסים שלנו עוד לא עוּבדה, ולא האימון הגלוי ימלא

את החסר. תרגילים של "ימינה פנה" ו"שמאלה פנה" ודאי שלא יעזרו.
לא תוכל להישאר בסוד. הדבר ייוודע בכל≠אם תצא לפועל ≠התוכנית הזו 

הארץ והערבים יקימו סערת מחאות כזו, שהממש' תבטל מיד את כל העניין, כאשר
היה כבר לא פעם. 

גם מחוץ לסכנה זו איני מאמין כי התוכנית תצא לפועל. אנחנו לימודי ניסיון
בנוגע לפקידות הא"יית. הפקידים משתנים ומצב רוחו ודעותיו של כל פקיד ופקיד
משתנים. גם אם יצא הדבר לפועל ספק אם יימשך יותר מחודשים אחדים (אני רציתי
לומר שבועות, אך מפי נפלט חודשים). ז'בו תפש: חודשים? הלוואי! בינתיים נחנך

את אנשינו.
אך בינתיים יאבדו לנו הכלים. מסירת הכלים נעשית כאילו ע"מ שיישארו

ãַר). ואולם בעצם(אנגלית ֻדּבrunlongtheinבידינו. אך כל מסירה היא אבדה לנו 
איני מאמין גם שהממש' תיגש להוציא את הדבר לפועל.

זה עניין הממש'. לע"ע הם אומרים כי יעשו זאת.≠נעלב ≠ז'בו 
אני: עתה לעצם השאלה. עלינו למסור כלים. התכלית היא לשכנע את הממש'

ואיננו עוד. משמע שאין הכמות המסורה יכולה להיות≠כי הגן חדל מהתקיים. היה 
הרי זה לחתור≠פעוטה, שלא לעשות את כל העניין למגוחך. אך למסור כמות גדולה 

הרי שאין זה אפשרי. מבלי לדבר על≠והוא מוכרח יהיה להתקיים ≠תחת קיום הגן 
äַל את התוכנית.ישים לא≠אי אפשרות זו, עצם קיום הגן מחוץ לתוכנית המאושרת 

חודשים אחדים יעברו ושוב יביאו המרגלים את הדיבה ואנו נחזור לאותו מצב. מה
כלום. נפסיד את הכלים שמסרנו בינתיים.≠נרוויח? 

בנוגע למסירת הכלים: הג' בא"י היא צורך אורגני של היישוב. מיום שקיים
היישוב קיימת בו הג'. תמיד היו בו אנשים ששאפו לזיון ולארגון הכוחות. הדבר לבש

משתי סיבות: ראשית, משום≠צורה יותר קבועה ומאורגנת בשנים האחרונות 
שסכנת הפרעות נעשתה יותר מתמדת והקיפה את כל הארץ. שנית, משום שתנועת
העבודה התפתחה ויצרה עודף של כוחות ומרץ, אשר יכלו להימסר לתפקיד הזה. והנה

אשר לא תיתן≠סקי ≠זו אשר דיבר עליה נ≠כשם שישנה עתה פסיכולוגיה אישית 
ïְיֹו, כן התפתחה עתה פסיכולוגיה ציבורית כזו: האנשים העומדיםîֶללאדם להיפרד מּכ

בראש הגן מרגישים את האחריות בעד הציבור ובעד קניין הציבור שהופקד בידיהם.

| 220 |
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הם מרגישים את האחריות בעד השנים הבאות, בעד מאורעות יבואו, בעד כל מיני
שינויים העלולים להתהוות בארץ. הם לא יימסרו את הכלים.

ז'בו: האם לא ימסרו גם אם ההנה' הצ' והוה"ל יאמרו להם למסור?
אני: אין לי שום יפוי כוח למסור כאן הצהרות בשם הגן. אין הדברים שאני אומר
פה חובה עליו. אני מוסר פה אינפורמציה. עד כמה שידוע לי מצב העניינים, חושב
אני כי האנשים העומדים עתה בראש הגן לא ייכנעו בעניין כזה למרותם של הוה"ל

או של ההנה' הצ'.
ז'בו, ברגש רב:

They willend.thetobeginningtheromfmistakenisrtokSheMr.
r.delivetotoldbewilltheyrythingr eve delive

אני:
youthatsaytoreventuIway,thisitputtorprefeyouifZ.,MrWell,

bewilltheyrythingeverdelivenotwilltheymistaken:entirelyare
r.delivetold to

19ז'בו: ובכן, איני מבין. מצד אחד אין נשמעים לנו, ומצד שני דורשים מאיתנו כסף.

סקי, כי פרשת המשלוחים נסתיימה?≠ר (לי): המאשר אתה את דברי נ≠א
אני (מוכרח הייתי לצאת כאן נגדו): עומדים להיעשות עוד משלוחים אחדים

ממש כאילו חצי הכלי היה נמצא≠של... [תחמושת] למלא את החסר. זהו דבר הכרחי 
שם וחציו השני נשאר פה. קניות חדשות אינן נעשות.

ר: אין זה משנה את עצם הדברים. ובכן, המשלוחים נמשכים!≠א
[אידר] מוסר אינפורמציה על עמדת ועד הצירים. הוא היה תמיד בעד הגן ותמך
ככל אשר יכול. אך משהתברר כי הדבר ידוע לממש', היתה דעתו כי וה"צ צריך

להם20להסתלק מהעניין. את המו"מ בדבר האישור ניהלו אנשים שנתמנו ע"י הגן.
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בתאורו את הישיבה כתב הביוגרף של ז"ז', שריאיין לצורך זה את מ"ש:19
קשר מטעם ה"הגנה", "ביקש לחלוק". אנשי ה"הגנה"≠מ. שרתוק, שהשתתף בישיבה כקצין

אמר, אינם כלים צייתניים של הגופים הציוניים המנהלים, הם נושאים באחריות ישירה
לביטחון היישוב ויש להם חוש חובה משלהם, "אם ימצאו כי מה שמחליטים אתם אינו נכון,

א, עמ' 409).שכטמןלא יישמעו" (
:1279≠3, עמ' 1277≠בסת"ה על פרשה זו נאמר ב20

מו"מ מייגע וממושך החל מתנהל בין השלטונות ובין ב"כ הנה"צ והוה"ל. דר' אידר נפגש
צבי וד"ה, ותבע מהם לקבל את דרישות הממשלה. טענותיו כי≠כוח ה"הגנה" י' בן≠עם באי

"דינא דמלכותא דינא", ואם לא יימסר הנשק ייערכו חיפושים קפדניים והנשק שיימצא
] בסופו של דבר עשוי גילוי כזה להשפיע לרעה על אישור המנדט על א"י≠≠≠יוחרם. [

בז'נווה. אנשי ה"הגנה" ענו, כי מסירת הנשק בימי מתיחות, כשהמשלחת הערבית פועלת
בלונדון להכשלת אישור המנדט על א"י, עלולה לשמש אות לפרעות ביהודים, וכי אי אפשר

הבריטיים. למסור את הדאגה לבטחון היישוב לאנגלים ולשבת בחיבוק ידיים בצל הכידונים 
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היה ברור, כי צריך יהיה למסור. ההשקפה שעמד עליה שרתוק הנה צרה מאוד.
בטוח, כי יסכימו למסור. (שמו של ב"צ נזכר פעמים אחדות). אם≠ר ≠א≠הוא 

אין אחריותו עלינו. כסף לא ניתן≠אין זה עסקנו. אם יתקיים ≠יתקיים הגן להבא 
לו. עכ"פ זו תהיה דעתי.

ãַל על אשר באו בדברים עם וינה ישר מכאן, מבלי שאול אתר ָקב≠הלאה. א
ירושלים, על אשר חייבו את חשבון וה"צ בסכומים שניתנו פה לאנשים שונים מבלי

בקש את סמכות וה"צ.
סקי טען: מי אשם בזה? למה נתנו? וכו' וכו'.≠נ

תבין את מצבי בוויכוח הזה. תבין את מצבי גם בשעה שנחום [סוקולוב] שואל
האחרון;≠אותי מתי עזבתי את הארץ, ואני עונה לו כי יש לי ידיעות מהזמן האחרון

בשעה שאני אומר כי לי נדמה שהגן לא ימסור, ושכל תוכנית האישור היא
סקי≠וכנגד זה מספרים לי כי ב"צ הסכים לזה, והגן יסכים לזה וכו'. ונ≠מופרכת 

אינו אומר דברים ברורים.
סקי עמד לנסוע באותו יום. הוחלט להמשיכה≠הישיבה נפסקה מפני שנ

לכשישוב בעוד שבוע.
21כתוב לי מייד על המצב ואת דעתכם בנוגע לאפשרות האישור.

≠בפעם אחרת. אני נקרע, כרגיל, לשבעה גזרים. נוסף על הכל ≠עלי, עלינו 
עתה ימי הבחירות [לפרלמנט]. "פועלי ציון" צריכים להראות סימני חיים. יש המון

אינו יודע מילה אנגלית. תתאר לעצמך.≠22חסין ארנוני≠עבודה. המזכיר החדש 
כי תוכניתי להביאו הנה בתור מזכיר פוע"צ לאïֶ23ר,öֶלאליהו, אמור בשמי לפ

[רוסית:äַבֹוסóַה אנ≠הצליחה. אפשרויות פרנסה אחרות איני רואה. איני מייעץ לבוא 
יהיה מה שיהיה].
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בתשובתו למכתב מ"ש, כתב א"ג, בין השאר:21
בנוגע לישיבה שאתה השתתפת בה, מובן שדבריך היו נכונים. אנו (יהיה ה"אנו" מי שיהיה)
לא נסכים להקריב את כוחנו הממשי, אם גם קטן הוא, על מזבח האילוזיות של ז'בו. אגב
הסגן לא הבטיח כלום לז'בו. הוא אמר רק שהוא בעד זה. הוא היה גם בעד הצעה קודמת
של הוספת כלים, ונתקל בהתנגדות מצד אחינו. אין איש מאיתנו מתנגד לאישור, אבל לא
על חשבון כוחנו הממשי. תוכל לומר בהחלט כי שום דבר לא יימסר, שהדבר "המאושר"
יהיה תמיד פיקציה ולא כוח, אומנם פיקציה אשר תוכל לעזור לנו הרבה. בנוגע לאפשרויות
האישור, אנו, גם חברי, תמימי דעים אתך. אין אנו מקווים להצלחה בעניין זה. מה שנוגע
לשיחה של ז' עם ב"צ, הנה קודם כל הקדים לו ב"צ כי זוהי אך שיחה פרטית ושהוא איננו
מהעומדים בראש העבודה. שנית, סירס ז' בהחלט את דברי ב"צ. גם ב"צ אינו מאמין
באישור וחושב כמונו שאף על פי כן מוטב שעוסקים בזה, אבל על מנת שנקבל דבר מה

290).≠, עמ' 284חביוןולא על מנת שנמסור (המכתב מובא ב
לא זוהה.22
1914. התגייס לגדוד העברי. היה מזכיר ארגון החיילים≠1974). עלה מרוסיה ב≠זאב פלר (231891

1924 למד משפטים באנגליה.≠המשוחררים הפעילים של מועצת פועלי ת"א. ב
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. אתה כתבת בלי מספר וכךVillasryBrondesbu78אליהו, המען שלנו הוא 
ורק באנגליה יכול לקרות הנס, כי מכתב בלי מספר24כתב גם יהושע ברנדשטטר

ìָר, ולא לבעל הדירה.לַדי≠יימסר בדיוק 

שלום,

משה
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1909, מראשוני המתיישבים ביבנאל. עם אשתו אז,≠1975). עלה ב≠יהושע ברנדשטטר (241892
1922 יסד שם את תנועת "החלוץ". לימים מפיק≠רחל קטינקא, יצא ללמוד גידול בקר בהולנד וב

סרטים.

קונגרס י"ב, 1921בבית האוכל בקרלסבד. במרכז משה שרת ולימינו רבקה
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שבת 11.11.1922רבצ'קה יקרה,

חליפת המכתבים ביני ובין דב נעשתה בחטיפה ומתוך בהלה. העניין הממאיר של
וולפי בלע את כל תשומת הלב. על עצם המאורע של נסיעתו הפתאומית של דב

עשיתי זאת תחת עקת יתר העניינים וגם משום שפחדתי1לארץ כמעט שלא עמדתי.
לנגוע בו. לא יכולתי לדבר על זה מבלי הביע את חששי, כי מי יודע אם אין הוא

לא עצרתי כוח. גם עכשיו כותב אני מיליםנוסע לבלי שוב. לכתוב זאת בטרם ייסע
אלו מתוך כאב. אך אין לי ברירה. ברור לי בהחלט, כי המשפט וסידור החברה וכו'
היו רק תרוצים או תואנות. לא רק כלפי דב, גם כלפי עצמם. בלבם פנימה כולם

יישאר. גוסטה כותבת לצפורה, ובין≠ חשבו ודאי, כי משיבוא דב לשם עניינים אלה
כוכבא≠"אולי יסכים דב להישאר". גם זה שהניחו לבר∫ שאר הדברים היא מפליטה

אני מבין היטב, כי גם דב וגם את חשבתם כזאת. ואני מתאר לעצמי בדיוק2מוכיח.
את מצב רוחך ואת הרהוריך. אומר לך את האמת, כי יותר מכל מעיקה עלי הדאגה
שמא לרגלי זה יופר, או כבר הופר, שיווי משקלך הפנימי, ושמא חותר הדבר תחת
לימודיך, אשר כפי שאני שופט ממכתבך הראשון או השני אלינו, החלו השנה

בהצלחה מתוך תנופה חזקה מאוד.
éָבו עליך. אתמדב קיבלנו גלויה צנומה מאוד מטרייסט. הוא משליך את כל יה

צריכה היית לכתוב את תשובתו על מכתבי האחרונים, למסור את דעתו בעניין וולפי
וכו'. שתיקתך מחמירה מאוד את דאגותי. אם אין לך מרץ לכתוב מכתב שהוטל

הרי זה מופת רע. אילולא קיבלתי את גלוייתו של דב, הייתי זה כבר מתלגרף≠ עליך
לך, כי אני דאגתי מאוד לכסף (15 לי"ש) ששלחתי. אומנם, בגלוייתו של דב אין

משמע≠ מילה ע"ד הכסף, אך אני נרגעתי על יסוד דבריו כי את תעני על מכתבי
לא טוב. לא צריך היה לתת לו מנוח לזמן כה≠ שהתקבל. גם זה שעניין וולפי נדחה

ארוך. הן ברור לי כי הוא לא כתב לדב כלום. הוא השיג כסף מאיזה מקור ושילם
אילו חובות, אך בנו הוא מזלזל.

❜
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דב החל ללמוד באוניברסיטת וינה משפטים וכלכלה מדינית, אך נאלץ לחזור ארצה "בלב קשה"1
לדרישתם התקיפה של ראשי הסתדרות העובדים והמשרד לעבו"צ, שהסתבכו במשפט בוררות עם

7.11.1922, אמ"ש).≠15.10.1922 ו≠ממשלת המנדט ונזקקו לסיועו (כאמור במכתבי רבקה למשה מ
כוכבא מחזקת את ההשערה שהיה≠העובדה שאנשי המשרד לעבו"צ לא דרשו את שובו של בר2

בדעתם ללחוץ על ד"ה להישאר בארץ.
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מחרתיים, שהרי לחכות לתשובה על≠אני כותב בתקווה כי נקבל ממך מכתב מחר
הרי זה להתייאש ממך לעוד יותר משבוע, ולזה איני רוצה להסכים.מכתב זה

3דו"ח מחיינו אשר כתבתי לדב ע"מ למסור [למשפחה] בארץ היה שטחי מאוד.

עפ"י הזמנה אי אפשר היה לכתוב דבר יותר עמוק, ולהעמיק את הניתוח לא רציתי
מפני שזה היה משחיר בהרבה את הרושם. איני רוצה להבהיל אותך, שום דבר לא

יש לי צורך לגלות לפניך מציאותנו.≠ קרה. פשוט
אני אתחיל מעצמי. מן הזמן ששבתי מ"אירופה" לא ידעתי נחת. בבת אחת החלו
לעבוד כל המכונות יחד, ואני, המכונן, כאילו נבוכותי מעיקרא ועד עתה לא הבלגתי

אין כל התאמה≠על המבוכה. ועד היום עובדות כל המכונות ברעש ומתוך בלבול 
ביניהן ואין שליטתי עליהן. ובכל אחד מענפי עבודתי אין כל המלאכה נעשית; סרח
עודף נשאר, הנסרח ומצטרף לחשבון עצום. ה"חובות" הולכים וגדלים, ואין כמעט
תקווה לפרוע. כך בלימודי וכך בדברים אחרים. אני נקרע לגזרים ואיני רואה ברכה.

גם את עבודת העיתונות איני מספיק לעשות כראוי.
שהוא משלם≠ בינתיים מושך אותי רוט. לעבודות צדדיות לגמרה. כל הצרה היא

לי, ואני זקוק לכסף, וע"כ מׁשיא היצר לא להשתמט ממנו. ובינתיים היה כאן ברל
ישיבות בענייני הגן ועוד.≠ וגזל זמן בלי סוף. (הס מלהזכיר לו!). צצו עניינים שונים

בחירות; בא מזכיר חדש לפוע"צ, מילה אנגלית אינו יודע, העבודה רבה וחובה≠ ופה
הרי הדבר מדכא.≠ היא לעזור. וכשאני עושה סה"כ

דברים בעלי ערך של קיימא כמעט שלא עשיתי במשך כל הזמן. חוץ מחוברות,
קראתי במשך כל≠ שאני בולע כמעט מבלי הרגיש בדבר≠ עיתונים, שבועונים וכו'

הזמן הזה רק ספר אחד. על עצבנותי משפיעה מאוד גם העובדה הטפשית, כי האכזמה
לא עברה לחלוטין עד היום הזה. כבר הלכתי גם פה לרופא, והוא נתן אמצעים אחרים
לגמרה. הדבר עובר ועובר, ובכ"ז ישנה שארית הנלחמת בעקשנות על קיומה.

קשתה עלי מאוד. המחלקה.L.C.C≠החיידקים האלה חיוניים מאוד, כנראה. העבודה ב
≠14 חדשים≠מאשתקד התפוררה. נשארו רק ארבע [תלמידות] נאמנות. נכנסו כ

מתחילים. צריך ללמד כל הזמן בשיטה של שתי כיתות, לעבור מאחת אל השנייה.
לרגלי קיום שתי≠ אין לי זמן להכין שיעורים, ומפני אי הריכוז בשעת ההוראה

השיטה ומצליח פחות מבשנה שעברה, וגם≠אני מאבד כאילו את אחיזת≠ כיתות
שלוש מטומטמות כאלו, שאינני≠מתעייף הרבה יותר. בין המתחילים ישנן שתיים

יודע בעד איזה מחטאי הן לי לעונש.
ועתה בנוגע לצפורה. אני אומר לך את האמת כי יש להתפעל ממנה. אני לא
פיללתי כי היא תעכל כך את לונדון ואת חיינו. כי היא תתרגל כ"כ מהר לדוד, ולזה
שיש לנו "דירה" וצריך לנהל "משק" וכו'. אך עד כמה קשה לה – אולי רק היא יודעת.
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אני התפארתי במכתבי כי היא הייתה כבר במקומות רבים, ביקרה וראתה הרבה.
≠ואמנם, היא מבקרת כל מיני מקומות גם עכשיו. פה משחקת עתה להקה וילנאית

היא היתה כבר 4 פעמים (פעמיים בלעַדי). היא תתחיל ודאי≠כשרונות נפלאים 
לבקר בשבוע הבא הרצאות פופולריות. אך כל זה איננו ממלא את החיים. כל אלה
פירורים אשר אינם מצטרפים לשום דבר שלם. היא נשארת יחידה בבית לימים

והנה כבר 12. צריך≠ שלמים, רצופים. אני בא מאוחר מאוד, בא עייף. רק אוכלים
לשכב לישון. וכך יום אחר יום. בשבת ויום א' עוד לא היתה לי אף פעם אחת

האפשרות לנסוע לאיזה מקום, לראות איזה דבר יחד. וכך יהיה להבא.
ההולדת יהיה קצת יותר טוב. אך לא זה≠הנה, אולי בשבועות של חופשת חג

העיקר. העבודה העיקרית היא לימוד אנגלית. מורה א"א לקחת. אין לנו כסף. אני
המורה. ולי אין די זמן להקדיש לדבר. אני משתדל לנצל כל רגע פנוי, בבוקר,

כשאני בא הביתה וקורא≠ בלילה, אפילו בשעת נסיעה ברכבת. אך אין זה די. וגם
מה≠היא טוענת שאסור לי לאבד זמן על זה, שאני צריך לקרוא דבר≠ לה ללמוד

בשביל עצמי. אך אני עומד על שלי, ואנחנו לומדים, והיא מרגישה מוסר כליות.
והיא צודקת וגם אני צודק.

חליפין בינה ובין הגב' אדלר (זו שהכרת בקרלסבד),≠אני אסדר בקרוב שיעורי
אך זה יהיה רק פעם בשבוע. בכ"ז היא עשתה חיל רב באנגלית. גמרנו ספר של
סיפורי אנדרסן והתחלנו לקרוא רומן. אנחנו חוטפים גם קטעים מהעיתונות

השבועונים. מתפתח אצלה תיאבון לדעת על הנעשה בעולם, לקרוא,≠ הטובה
כאילו מצער ומדכא.≠ לראות, לשמוע. וזה מעניין אותה ומשמח אותה, ובו בזמן

מצער ומדכא השינוי הפתאומי, וההתכחשות כאילו; או שמא אין זו התכחשות, שמא
סתם התעניינות במדעים,≠ זוהי השיבה אל "צור המחצבת", אל עצמּותה האמיתית

וכל השנים האחרונות היו רק התאמצות מלאכותית ולא התעוררות סטיכית? כל≠ בלימוד
4תביני את הסבך.≠ זה מרגיז ומכאיב. והעתיד הן אינו ברור בלאו הכי. בקיצור
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17.10.1922:≠על מוצאותיה בלונדון כתבה צפורה לעדה ב4
את מתפלאה בוודאי על שלא כתבתי לכם אחר בואי לונציה. אל תכעסי עלי וגם אל

בלונדון!?) הזרה ומייד נתקלתי בהמון דברים שצריכה≠תתפלאי לדבר. באתי ללונדון (אני 
הייתי לעכלם והעכול לא היה קל ביותר. ועוד ישנם הרבה דברים שאני מכרסמת אותם,

[רוסית: ביתית,ìַהóַיíְנאּויּוטמכרסמת ועודם קשים בפי. לכתוב לך על הדירה שאומנם 
חמימה] מאוד, אך בה כל מיני שטיחים ומרבדים וכלים אוספי אבק אחרים (האהובים עלי

לתאר לך את עצמי בתור בעלת בית≠כ"כ!), ומיטה אחת טפשית ורחבה בחדרנו (לטעמי) 
לא היה לי מצב רוח. על זה יכתוב לך בוודאי משה≠(בלונדון! במשק של שלושה אנשים!) 

ואולי גם דוד.
האנגלית שלי מתנהלת לאט, בעיקר מפני שמשה עסוק מאוד וב"חברה" אינני באה. אני

מה יהיה≠מתחילה כבר להבין. אני אתחיל פשוט לקרוא בעזרת מילון, אך המבטא 
זר לי, רחוק לי. גם את היופי הזה צריך לעכל. משה,≠עליו?לונדון יפה, אך יופיה מיוחד 

מסכן, מפחד פן לונדון שלו לא תמצא חן בעיני. אתמול שמענו את שליאפין.
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וכיבוש החדש5ומא"י אין מכתבים. הכל שכחו, והכל רחוקים. הישן היקר הלך,
צריך לבשל, ולכן צריך לקנות "דברים",ובינתייםכ"כ קשה ורחוק. אולי גם מסוכן.

õַח האשה חוגג את נצחונו האכזרי.óֶצנ≠ ופעם צריך לתקן איזה דבר
כוכבא, למשל, אינו הולך בערב לאיזו הרצאה≠ועוד דבר אני רוצה לומר לך: בר

ובכן, "אצלנו" לא כך. וכשישאו אסיפה, רק מפני שרחל תישאר בבית לבדה.
èֶ7ולס,או את הסופר וòֶ6ל,אסיפה פוליטית חשובה, כשיש לי אפשרות לשמוע את ַרס

לשם≠ אני הולך בפירוש והיא נשארת בבית. כי אם לא אלך≠ או את לויד ג'ורג'
ומבינה זאת, ודורשת ממני שאלך. בעוד חודש8מה אני בלונדון? והיא איש,

אז לא צריך,תוכל גם היא ללכת ולהבין, אם תתעניין; ואם לא תתענייןחודשיים
תלך למקומות שתתעניין בהם. הנה היא הלכה פעמיים לתערוכה חקלאית בלעדי.

אלכך מוכרח הדבר להיות. אין כל צורך וכל תועלת בטשטוש והיַדמּות. בכ"ז
דווקא היא שמחה לפעמים וצוחקת בקולתחשבי כי אנחנו שרויים במרה שחורה.

כי אז אין זה כלל וכללואם אני דווקא היום במצב רוח נורא, באמת נורא9ובצהלה.
מי יודע מה נכון לנו10מפני סדר חיינו, כ"א מפני הסערה המתחוללת עתה במזרח.
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22.10.1922:≠לרבקה כתבה ב
עכשיו אני בלונדון ומתחילה כבר להבין אנגלית (לאט לאט). לעיתים קרובות נדמה לי כי
אני חולמת וכי המציאות אינה כזאת שאני חיה אותה. אני בלונדון! בעלת בית! ואני גרה
יחד עם משה בדירה שלמה עם מטבח וכל השייך אליו! וכל הזמן חיה אני בהרגשה כי כלל
סידור החיים הזה זמני הוא. אני מרגישה את עצמי עכשיו ערה, צעירה וצמאה לכל. מעודי
לא הרגשתי את "קריאות" החיים כמו עכשיו. מעודי לא הרגשתי את עצמי חופשית

וקשורה, אך חופשית בכ"ז כך כמו שהנני עכשיו.
לא 26.איובלפי "וירח יקר הולך", 5
1970). מתמיטיקאי ופילוסוף נודע.≠ברטרנד רסל (61872
1946). סופר. מחבר ספרי היסטוריה ומדע, מדע בדיוני ורומנים חברתיים.≠ה' ג'ורג' וולס (71866
במשמע אדם בעל איכות, לפי "צ'לובק" ברוסית או "א מענטש" ביידיש.≠"איש" 8
במכתב לא מתוארך, כנראה לעדה בברלין, כתבה צפורה:9

לונדון אינה מכבידה עלי. אני מוצאת את ידי ואת רגלי. לא אובד כבר בעיר הענקית הזאת.
מוזרה לרוחי ולטעמי העיר הזאת, אך יש בה, כנראה, עניין רב ואני אמצא אותו. את בוודאי
דואגת לי, יקרה שלי. את בוודאי פוחדת בעדי בעד הקשרים שאני קושרת עם לונדון

. הלוואי ויספיקוrightAll≠מה ששייך "לעיר" לונדון יהיה הכל ≠הבירה. אל לך לדאוג 
לי רק כוחות ומרץ להפיק את אותה התועלת שאני רוצה בה משהותי באנגליה.

אצלנו ברל. הוא יספר לכם עלינו כל מיני פרטים. הן תרצי לדעת "איך אנו חיים" ולכתוב
כדאי וכדאי.≠אין כדאי. אולם לשמוע מפי ברל ≠על כל זה 

הידיעות על נצחונות התורכים על היוונים בספטמבר 1922 שילהבו את האוכלוסייה הערבית10
èְור מאוג' 1920, שהניח בידי בעלות הברית לקבוע את גורל הארצות הערביותòֶובא"י. חוזה ס

שנקרעו מעל האימפריה העותמאנית עמד עתה להידון מחדש בוועידת שלום חדשה, וערביי א"י
סברו שכל הבניין שעליו הושתת המנדט התמוטט והארץ תחזור להיות טריטוריית אויב כבושה 
שעתידה תלוי ברצון תושביה. על רקע זה החליט הוה"פ הערבי בשלהי ספטמבר 1922 לשגר

131). מ"ש היה מודע למהלכים ≠, עמ' 128פורתמשלחת לאיסטנבול ולוועידת השלום בלוזאן (
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11במשך שנה זו. נדמה לפעמים, כי כוחות איתנים כאלה חוגרים עתה ממסגרותם,

ñָחה לאין זכר.ëָק ונימעם כל מה שיש לנו ומה שעשינו, נישחעד כי אנו כולנו שם, 
וההיסטוריה תימשך הלאה ותספר.

מלבד המכתב ההוא. עליו≠ לאמא אני כותב כמעט בכל שבוע. אך מהם אין מילה
ביום חמישי זה כתבתי מכתב12עניתי בשני מכתבים די ארוכים וביררתי הכל.

שלחתי מכתב ארוך לאליהו ולא הספיק לי הזמן. מיהודה ומגאולה אין מילה.≠ קצר
אין מילה. לבהרב≠ איני יודע אם ביפו יהודה, או אם יצא לאיזה מקום. מא"י בכלל

מעדה איןäָין. ה"קונטרס" איננו, ה"פנקס" איננו.תשובה א≠ כתבתי שלוש פעמים
מילה כל הזמן. במקרה, ע"י יהושע ברנדשטטר, אשר כתב לנו לרגלי אפשרות בואו

ìָּה.äַיהנה, נודע לנו כי היא החליפה את מענה. וגם עכשיו אין אנו יודעים א
אני מצטער מאוד, רבצ'קה, שהילכתי עליך עצבות במכתבי זה. אין דבר. אנחנו

משתדלים כל הזמן לעודד זה את זו. עוד יהיה לכולנו טוב.
..L.C.C≠אחרי שאקבל שק מלרופא השיניים אשלח השבוע 5 לי"ש

רבצ'קה, אני מזמן הריתי תוכנית כי לימי החופש של רה"ש תבואי אלינו.
לכה"פ. חישבי היטב על זה. את תתענגי מאוד, אני בטוח. נסיעתך צריכהלשבועיים
8 פונט לכל היותר. פה לא תוציאי אף פרוטה אחת, והדבר לא יורגש≠7≠לעלות ב

חי נפשי, אני הייתי כותב¨ לגמרה. החושבת את, כי יהיה לדב הכסף לכך? אם לא
לדוד יוסף [בארה"ב] ומבקש ממנו.

היי שלום, רבצ'קה, והיי איש. כיתבי לנו מיד, אם לא כתבת עדיין. כיתבי מייד
את דעתך בנוגע לביאתך הנה. צריך לעבד היטב את התוכנית, בעוד מועד.

אל תדחי¨ שאת חייבת לה מכתב≠ שילחי נא את מכתבי זה לעדה. אם המצב אצלך
את משלוח המכתב הזה משום כך. אימרי לזלמן כי את הבטחתי בנוגע לאסיף חותמים

ל"א"י העובדת" אוכל למלא רק בדצמבר.

שכחתי להתחכם קצת:
≠[גרמנית: הקדושה]. עמדנוseligedieהיום נישאנו כדת ויקטוריה המלכה 

דוד,≠ וחזרנו מילה במילה את הנוסח. מימיני≠ [יידיש: עשו כך] äַזֹוימאכט א
כוכבא, שני העדים.≠בר≠ ומשמאלה של ציּפּּ
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10.9.1922, שם הוא≠אלה מתוך מעקבו אחרי העיתונות הערבית. ר' גם מכתב ח"ו לניידיץ' מ
אומר כי אם יתאמתו השמועות על נטישת סוריה ע"י הצרפתים, יעשה הדבר את מעמד בריטניה

11, מכתב 208).אגרות ח"ו אנו בא"י לקשה עד קשה מאוד (≠ומעמדנו
ב כב 46.שמואללפי "בני נכר יּבֹלו ויחגרו ממסגרותם", 11
מכתבים אלה לא אותרו.12
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ביום הזה גם ראה אור בפעם הראשונה המעיל האומלל אשר קנתה צפורה
מייד נדון בטבילה בצבע חדש, ורק אמש יצא לאויר העולם, והוא≠ בברלין. רק באה

13משונה.≠כחול, תחת היותו מיתה

ìֶהóְינֹו נעתה צריך רק לסדר את הנישואים כדת. ציפ מוכנה היתה כמובן לוותר, 
[רוסית: אך לא באדם הנכון נתקלה]!öַלֹוóַּפíַקֹובֹו נóַה טנ

אל תספרי לאיש מן≠שילחי את המכתב לא"י. במקרה זה ≠אם ברל כבר נסע 
הכתוב בסעיפים 1, 2, 3 [שלוש הפיסקאות הראשונות].

משה
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óֶע", ומשמעו משהו מוזר, לא טבעי. òֶע משונביטוי גזור מיידיש, הנהגה "מיס13
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לונדון, שבת, 11.11.1922עדוצ'קה,

מדוע אינך כותבת לנו? איננו יודעים גם איפה את נמצאת. במקרה, מתוך
ñֵדים כי יש לך מען חדש. אך איןמכתבו של יהושע ברנדשטטר מטרייסט, אנו למ

אם≠הדבר מוכיח כלל שנשארת בברלין, וכמובן שאין הדבר אומר לנו אנה פנית
1הלכת מברלין.

עדוצ'קה, אני מודה מאוד כי כשבאתי ללונדון, ובייחוד כשבאה אחרי צפורה,
התבלבלתי. התבלבלתי לא רק מפני שהחלו אצלי חיים חדשים והופיעו חובות

ובבת אחת פערו≠אך בעיקר מפני שבכלל החלה שנה חדשה ≠גם מפני זה ≠חדשות 
תהומות רבים את לועיהם לבלעני. ממש כך. ונעשה לי "ראש קטן" ולא היה לי כוח
להכיל את הכל. ואולי מפני זה לא כתבתי לאליהו יותר מענייני עסק, ומפני זה

מאז נסע אליהו.2כתבתי לך רק פעם אחת,
את לא צריכה היית להתנהג כך. את אינך יודעת כמה שמחתי עלאעפי"כ,

לא3פגישתנו הקיץ. היא היתה לי טובה מאוד ומתוקה. האמנם אנחנו נינתק שנית?
צריך, עדוצ'קה.

כתבתי לו השבוע מכתב ארוך מאוד4מאליהו קיבלתי מכתב קצר מאוד מהארץ.
הכל בענייני הגן. אף מילה אחת על עניינים פרטיים לא כתבתי. אולי אכתוב עוד.

איני יודע.
אני שולח היום מכתב ארוך לרבקה. לה לא כתבתי כל הזמן. אני מבקש אותה כי
תעביר את המכתב אליך. הכותבת את הביתה? אני כותב כמעט מדי שבוע. הם אינם

כותבים. לא, אין לי מושג מה עם יהודה השנה. היש לך?

❜
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להלן קטעי מכתב שכתבה עדה ביום זה למ"ש וצפורה, מברלין:1
אחרי נסיעת אליהו לא"י נשארתי בפנסיון דיקמן בלי כל תוכנית לעתיד. צריכה הייתי
להחליט, קודם כל, אם עלי להישאר בברלין. על אחריותי נשארו שלוש הספריות הענקיות

2,000, היה עלי לסדר בארגזים ולשלוח≠של אליהו, ברל וב"ג. את כל הספרים, קרוב ל
לארץ, אך הוצאת הדבר אל הפועל היתה קשורה בהרבה קושי ואי נוחות ועתה לא תכעסו
על אשר לא כתבתי עד עתה, כי תבינו שלא היתה לי כל אפשרות, לא פנימית ולא טכנית.

המכתב לא אותר.2
נראה שמ"ש מרמז על נתק שנוצר בינו ובין אחותו עקב מכתבי התוכחה שלו בעניין סירובה3

להעמיד חופה.
המכתב לא אותר.4
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מבקרת עתה את התיאטרון5אצלנו הכל כשורה. צפורה עושה חיל באנגלית,
היהודי מווילנה. לפעמים יורד מצב הרוח מאוד, ולפעמים עולה קצת. ממכתבי

לרבקה תביני. וגם בלעדיו תביני בוודאי. אך מה לעשות?
שלום לך, נשיקות רבות בעיניים ובצואר.

המעיל הברלינאי המפואר החל את הקריירה שלו על כתפיה של צפורה רק
מהבוקר. במשך הזמן נפרד מצבעו המקורי והפך כחול! מתאים לכובע ומבטיח לא

להתלכלך בחריצות כזו אשר הראה בהתלכלכו בדרך.
≠כדת המלכה ויקטוריה והפרלמנט הבריטי; בקרוב יהיה האות ≠היום היה האות 

כדת משה וישראל. והכל ייתם וישלם.

שלום לך עוד פעם, ונשיקות עוד יותר.

משה
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26.11.1922 כתבה צפורה לעדה בברלין:≠ב5
עוד מעט וימלאו חודשיים לשהותי פה אני מרגישה זאת היטב. אני מתרגלת ללונדון והיא
מתחילה למצוא חן בעיני. חינה הוא מיוחד במינו, ואני נהנית ממנו ולו גם לעתים
רחוקות. ובייחוד אוהבת אני את התנועה הרבה החזקה שברחובות הראשיים, ואת מציאות
המוני בני אדם בכל מקום, את החופש האישי, את הדמוקרטיזם האנגלי. משני מומנטים

ליל הבחירות לפרלמנט. כל לונדון הייתה ברחוב (היי שקטה, אי≠נרשמתי חזק. האחד 
אלו אנשים נשארו גם בבתים). העיר הקיאה את תושביה החוצה ומילאה בהם את כל
המרכזים החשובים. אין לך מושג, עדה, איזה המונים היו אלה. את הלילה הזה הפכו לליל

äְֶקַרןשמחה, רקדו ברחובות, לבשו מסכות. ע"י אותיות ופנסים אלקטריים או ע"י א
לפי שם האיש≠סינמטוגרפי הראו לקהל את שמות האנשים שנבחרו. ההמון צהל וגידף 

שכתבו לפניהם. 
אנו עברנו בשלושה מרכזים כאלה, ובכולם היה "שמח". ועוד מומנט אחד חייתי. הייתי
ב"מיטינג" אחד שסודר ע"י מפלגת העבודה לאחר הבחירות. את הנאומים לא הבינותי, אך

מה בריא חזק, ההולך ומתפתח בלי כל≠כוח רב הרגשתי בכל האסיפה הזאת. הרגשתי בדבר
"מלאכותיות", ההולך ומתפתח בהרגשה כי יש קרקע תחת הרגליים.

לונדון הוציאה אותי לגמרי משיווי משקלי. נדמה לי שאיבדתי את "השקט" שלי (לפחות
עכשיו). לונדון מעוררת בי דברים אשר מזמן חשבתים לכבויים. כאשר משווה אני לרגע

ושהנני≠קשה לי לעצמי להאמין שזאת אני שהייתי אז ≠את השנה שעברה ואת החורף הזה 
עתה. דומני כי אני נעשית יותר עקשנית. יש לי הרגשה כאילו מלחמה לפני. צריך לאסוף

כוחות במידה האפשרית.
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16.11.1922אליהו,

כשכתבתי לך בשבוע שעבר ע"ד ענייני הגן הייתי שקוע כולי בעניינים אחרים,
≠שכחתי לכתוב על עיקר אחד ≠ אשר צצו בינתיים. מפני זה ומחמת עייפותי בכלל

1על נסיעתו של חיים.

אין זה נוגע לענייני הגן. זוהי ידיעה נחוצה בדרך כלל. חיים נוסע לא"י ע"מ
נסיעתו היא נגד רצונו של הנציב, אך לא זה העיקר. 2להכניס את קיש לפני ולפנים.

הדחיפה האחרונה היתה3מפי פיני אני יודע, כי המצב באקז. הוא כי ח. התפטר.
לה [עבדאללה] מעבה"י. על זה פרטים מפי≠המו"מ אשר ניהל על דעת עצמו עם ע

ואח"כ ילך.≠5הוא נוסע עתה, כאילו רק לגמור את עניין קיש, אשר בו החל4ברל.
ûַטה באקז. והם התמימים אינם מבינים. הואעל זה בא פ.[רוטנברג] ומוסיף: ח. מש

מחכה שיתפרסם הדבר בציבור היהודי, שתקום סערה, יבואו אליו בתביעות להישאר;

❜
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23.1.1923. בדרכו≠25.11.1922. ללונדון חזר ב≠13.11.1922 והגיע לא"י ב≠ח"ו יצא מלונדון ב1
3 בינ' עם מוסוליני ואח"כ עם שר החוץ ההולנדי,≠לשם נאם בפני 2,000 ציונים בקהיר, נפגש ב

18 בינ'), שבמהלכו התפטר ז"ז' מחברותו בהנה"צ.≠והשתתף במושב הוהפ"צ בברלין (14
1 שירת≠1943). יליד הודו. התחנך באקדמיה צבאית באנגליה. במל"ע≠פרדריק הרמן קיש (21888

בארם נהריים בדרגת קולונל. היה קצין מודיעין במשלחת הבריטית לוועידת השלום בפריס.
בשלהי יולי 1922 נועד ח"ו עם קיש בפריס והציע לו לכהן כיו"ר ההנהלה הציונית בירושלים
וכראש המחלקה המדינית שלה. קיש נענה להצעה ומינויו אושר פה אחד בהנהלה הציונית

23.1.1923 ושימש בהם עד 10.8.1931,≠25.11.1922, נכנס לתפקידיו ב≠בלונדון. הוא בא לא"י ב
2 חזר והתגייס לצבא הבריטי≠אז החליפו בראש המחלקה המדינית חיים ארלוזורוב. בפרוץ מל"ע

1943 נהרג בטוניסיה, בהתפוצצות מוקש, בסמוך לסיום מערכת≠גנרל. ב≠ושירת בדרגת בריגדיר
עלמיין.≠אל

11, מכתבים 24, 25, 33, 40).אגרות ח"ומאז ראשית 1922 חזר ח"ו והביע את רצונו להתפטר (ר' 3
בכתבי ב"כ לא נמצאה התייחסות לפרשה זו. כאשר בא האמיר עבדאללה ללונדון באוקטובר 41922

כאורח הממשלה, נועד בחשאי עם אישי ההנה"צ, לרבות ח"ו, והציע כי א"י תוכפף לעבה"י והוא
הוא בבית הלאומי היהודי. הצעתו זו נדחתה≠יהיה שליט מדינת פלסטין בתמורה להכרתו

;217≠עמ' 216עילם, 11, מכתב 222 הע' 2; אגרות ח"ומשהתברר כי הבריטים אינם שותפים לה (
93).≠, עמ' 91פורת

292, שם הוא עומד≠עמ' 291מסה ומעש, על שיקולי ח"ו במינוי קיש ליו"ר ההנה"צ בא"י ר' 5
על סגולותיו כבן שתי תרבויות אנגלית ויהודית, הדרושות לתפקיד זה בייחוד נוכח נטיית

הוא להקמת הסוכנות היהודית בהתאם≠הבריטים להקים מועצה מחוקקת בא"י ונוכח יוזמתו
לנאמר בכתב המנדט. קיש ירש את מקומו של אידר. מניע נוסף למינוי היה ריסון כוחו ושיטותיו

11, מכתבים 186, 244, 252, 254, 256, 339, 367).אגרות ח"ושל אוסישקין (ר' 
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ואז יבעטו באקז. וימליכו אותו ואת אלה≠איני יכול לעבוד עם אקז. זו ≠אז יאמר 
6איני יודע.≠אשר בהם יבחר. אם אמת הדבר 

אחת7לע"ע הולכות וניתקות השֹערות האחרונות אשר ענייננו תלוי עליהן.
8מהסיסמות אשר עפי"הן התנהלו הבחירות היתה פינוי עיראק וא"י.

דרישות התורּכים [לשינוי חוזה סוור] ידועות לכם ודאי. בעיתונים הן מופיעות
כי הם דורשים משאל עם.≠לא בתור ידיעות רשמיות 

על זה ועל הבחירות אכתוב בשבוע הבא. מצב רוחי עתה כמו בימים שבין הכתרת
9פייצל בדמשק והפרעות בירושלים.

≠òָאּו, בדרכו מלונדון öַסברל בא סוף סוף לוינה, אחר היותו אסור ימים אחדים בּפ
איני ≠100 לי"ש. אם הציל את הכסף ≠ברלין. נאסר מפני שנמצא בכיסו יותר מ

יודע עדיין.

משה

ñְשמרים רוב מכריע.ללייבור יש כבר 117 ציר. לא כל התוצאות ידועות. למ
íֵלים. מקדונלד, ווג'ווד, תֹום שֹו נבחרו. הנדרסון נפל. למקדונלדהליברלים בט

ולווג'ווד צריך לשלוח ברכה.
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בסופו של דבר, למרות רצונו ולבטיו, ח"ו לא התפטר.6
15.11.1922, אמר ראש הממשלה≠7.11.1922, בנאום לקראת הבחירות לפרלמנט שנועדו ל≠ב7

): "ידוע לכם שאנו מתבקשים להכריז כי נצא ממסופוטמיה ומפלשתינה.Lawהשמרני בונאר לֹו (
, מכתב 241).אגרות ח"ולדידי, הלוואי שלא היינו נכנסים לשם כלל. אנו בוודאי נשקול זאת" (

28.10.1922 פורסם ב"דיילי אקספרס" מאמר שכותרתו "מסתורי חיים הגדול", שם נטען כי ח"ו≠ב8
סיבך את משלם המיסים הבריטי ברשת שאפשר לנתק אותה רק במעשה פופולרי, נמרץ ואכזרי

] כשרונו מתבטא בזה שגרר אותנו לביצה הזאת בא"י ומחזיק אותנו שם ויוסיף להחזיק אותנו≠≠≠[
] מחובת הבוחרים לדאוג לכך שהתערבותו של ח"ו≠≠≠עד שנשקע עד צואר באסון ללא תקנה [

בפוליטיקה הבריטית תיפסק. יש לדרוש מכל מועמד להתחייב להצביע בעד הסתלקות מא"י, אחת
ולתמיד. אסור שחיים הגדול והמדינה שלו בפלשתינה יוסיפו לקבל תמיכה מכספי בריטניה והגנה

, מכתבים 208, 241, 245).שם11, מכתב 233 הע' 1, ר' גם אגרות ח"ושל כידונים בריטיים (
4.3.1920, סמוך≠מדובר בחודש רב מועקות מאז הכתרת פייצל בן חוסין למלך סוריה ב9

4.4.1920≠ם ב≠חי שבה נפלו יוסף טרומפלדור וחמשת חבריו, ועד מאורעות י≠להתנפלות על תל
27.2.1920 כי א"י היא חלק בלתי נפרד של סוריה ועל≠(על הכרזת הוועידה הסורית השנייה ב

הכתרת פייצל, כתב מ"ש בשעתו רשימה שככל הנראה נועדה ל"קונטרס", אך לא פורסמה והיא
,יל"אם וחלקו של מ"ש בהגנה על יהודי העיר העתיקה ר' ≠; על מאורעות ימובאת להלן בנספח 8

מכתב כב הע' 2).
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6.12.1922, לונדוןדביק,
שלושה דברים מעשיים בתכלית:

itwithupputtoWe’ve gotאחותנו התבלבלה לגמרה. המוח קטן. ≠אשתךא.
[עלינו להשלים עם זאת]. מכתבים וטלגרמות עפו מהכא להתם ומהתם להכא, ואנחות

öַים נספקו, ולאחרשוברות מותניים פילחו את האוויר גם בלונדון וגם בוינה, וכפ
סוף סוף לא ברור, אם קיבלת, או לא קיבלת,≠שנאחז בכל האמצעים הבדוקים האלה 

, ואשר צריךred)(registeאת 15 לי"ש אשר שלחתי במכתב חתום ומובטח באחריות 
היה להתקבל יום אחד לפני נוסעך.

בתשובה על חקירתי ודרישתי הודיעוני רשמית, כי חתימך מתנוססת לתפארה
בפנקס בוינה, לאות כי נמסר המכתב לידיך. ואבנטוריסט שכמותך שם את הכסף

אוי ואבוי,≠בכיס ומוחה פיו ונוסע לו בשקט ולאשתו אינו אומר דבר. ופה 
אהה ואויה.

בעניין וֹולפי הייתי לכדור משחק בינך לבין רבקה. אתה כותב בגלוייתךב.
מטרייסט, כי רבקה תכתוב את דעתך. ורבקה כותבת במכתבה מוינה, כי אתה תכתוב

ואנחנו אנה אנו≠על זה מא"י. ובינתיים וֹולפי הולך ומשמין, וכלום לא איכפת לו 
באים? רוצה אני לומר לך ברצינות, כי אני דורש ממך וממחלוף להפסיק כל יחסים
עם וולפי, מפני שמחוץ להתנהגותו בעניין הכסף, ולגמרה מחוץ לסקנדל הגדול, הוא
העליב אותי כאחד הריקים. ובנוגע לכסף רוצה אני לשמוע ממך רק "הן" קצר להצעה
זו: אני כותב לו מכתב רשמי ומודיע לו, כי אתה כתבת לי, שלא קיבלת ממנו דבר

מבקש אתה אותי להמשיך≠במשך כל הזמן הזה. כיוון שכך, וכיוון שהכסף נחוץ לך 
את המו"מ. על יסוד זה אני מייעץ לו להחזיר את הכסף לי. אם לא תבוא תשובה על

אני אמסור את העניין לעו"ד. אל תפחד,≠מכתבי זה, או אם תבוא תשובה משתמטת 
למשפט לא יגיע הדבר.

בהיות ברדלו (ג'ורג') פה היה משתמש בקוד שלי (ההוספה). כשנסעתי לוינהג.
כוכבא שיעשה זאת והלה ענה לי, כי הדבר נעשה.≠שכחתי לקחתו ממנו. כתבתי לבר

אחרי שובי עברו ימים רבים מבלי שהיה צורך להשתמש בקוד ואני הייתי זוכר ושוכח
כוכבא. עד שנזדמן הצורך לשלוח תלגרמה בעניין≠חליפות לקחת פעם את הקוד מבר

כוכבא וליאושי המר הראה לי ניירות אחרים≠שאני כותב עליו לאליהו. אז באתי לבר

❜

| 234 |

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤† ∞∏±≠ππ±†Ø†∂¥≤≠π∑±  14/8/05  17:08  Page 234



אך לא ברור אם כזו שלנו. בלית1לגמרה מאלה שנתתי לברדלו. ג"כ הוספה לבנטלי,
אני כותב גם לברדלו בעניין זה,3לכנות את יחיא.YOMUX2≠ברירה השתמשתי ב

4אך בכ"ז הייתי רוצה שתחקור גם אתה את העניין, וכי תדאג שיחזירו לי את שלי.

öֶרת. אם תראה את ידידך הנאהב [נחום] טברסקי, ואם תוכל ַדּברוöְַּרּפּפ.ד
אמור לו, כי יואיל לשלוח לי פונט תמורת הפונט המזוייף אשר נתן לי≠לשלום

ישיב לי את הכסף. הפונט נלקח≠בוינה בתנאי מפורש, כי אם יימצא שהוא מזוייף 
אחר כבוד לעלות על המוקד ב"בנקּה של אנגליה" ואני קיבלתי תעודה כדת. בשמחה

אם ימציא לי פונט.≠ובששון אשלח לו את התעודה הזאת, להוכיח כי כנים דברי 
כהנה וכהנה כתבתי לו זה כבר, ולתשובה לא זכיתי.

שלום,

משה

בקרוב תקבל ממני חבילת עיתונים.

| 235 |

שם כתב צופן.1
שם כתב צופן.2
כנראה ח"ו.3
עניין הצפנים ששימשו את מ"ש וחבריו בתכתובת בנושאי ה"הגנה" והרכש, וכן בעניינים4

א, מכתב 119. המכתבים לא אותרו.יל"מדיניים, נזכר ב
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לונדון, 6.12.1922אליהו,
תלגרמה, לאמור:≠בחתימת קפל.[נסקי] וחתימתי ≠השבוע שלחתי לכם 

paymentfundrtainceromfr £1,000novembe3rdpromisedChaim
rivalaronreementagRepudiatedstopFeiwelabsencetoowingdelayed

receivednothasParisprotestimmediatelyraphedtelegF. Kaplansky
1payment.riseauthorge Chaimreply u

ובפרוטרוט:
בהיות ישראל [שוחט] פה, הבטיח ח'[יים וייצמן] לקפלנסקי ולישראל 1,000
פאונד מאחד הפונדים [קרנות] הנמצאים ברשותו (מחוץ לקה"י), ע"מ שאח"כ ייאסף
הכסף הזה מיחידים באנגליה ע"י קפ. וסול.[ובייצ'יק] בעזרתו. לח' אין רשות לחתום

אלא שפייבל אסור לו לנגוע בכסףûֶ2קים; הכסף מונח בבנק לפקודת פייבל.על ש
óָה שפיבל לא היה אז בלונדון. הוחלט לחכות לו. חיכו וחיכוäִינבלי פקודת ח'. המזל א

והוא בושש לבוא. ישראל היה נחפז לנסוע. אז החליט קפל. לתת לו לע"ע 400
להשיבו≠פ'[אונד] מקה"י, על מנת לקבל מאת פייבל, לכשישוב, את הכסף הזה 

ועוד 600 פ' לשלוח לישראל. פייבל בא יום אחד לפני נסיעת חיים [לא"י].≠לקה"י 
קפל. מייד דיבר איתו. למחרתו סיפר פ.[ייבל] לקפל. כי ראה את חיים לפני הנסיעה

להד"ם.≠ושאל אותו אם נכון הדבר, כי הוא הבטיח 1,000 פ' מאותו הפונד. ח' אמר 
אומנם, דיברתי על העניין ואמרתי כי אולי אשתדל וכו', אך בשום אופן לא

כיחש. קפל. תילגרף לו מייד לפריס, וכנהוג≠התחייבתי לתת כסף מפונד זה. ז"א 
לא קיבל תשובה. פייבל עשה עוד לפנים משורת הדין בזה שהחזיר לקה"י 400 פ'
שכבר הוצאו. אך בשום אופן אינו רוצה, כמובן, לתת את 600 פ' הנותרים בלי
פקודת ח'. היות ופקודתו של ח' נחוצה לכל האלף, והיות ובתלגרמה קשה היה לברר

החלטנו להשמיט זאת לגמרה.≠600 מבלי לבלבל אתכם ≠èְאת כל העניין של 400 ו
éֵם יחסיכם עם ח' מאחר ש[איתמר] בן אבי רובץ לפתחו (אגב, זוהי החלטתñַהמ

איני יודע. מובן שתדע איך לדבר איתו.≠3לקחת את בן אבי למזכיר)≠האקזקוטיבה 

❜❛
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3 בנובמבר 1,000 לי"ש [לרכש נשק ל"הגנה"} מקרן מסויימת. התשלום נדחה≠חיים הבטיח ב1
בשל העדר פייבל. בהגיע פייבל התכחש להסכם. קפלנסקי הבריק מייד מחאה לפריס לא קיבל

üְבע מחיים לאשר התשלום.תשובה. ת
, מכתב 110 הע' 20).ל"איי1937). מנהל כללי של קהי"ס (ר' עליו≠ברתולד פייבל (21875
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באיחור ובמקרה נודע לי, כי בטרם יסע ח' נתקבלה באקז. החלטה בדבר הגן.
שני סעיפים אשר הוצעו ע"י ז. בתור הוראה לח' הנוסע לארץ. א) דרישת אישור הגן
מאת הממשלה; ב) הכלים אשר ימסרו ע"י הגן + הכלים שניתנו ואשר צריכים עוד

ûַמשו אך ורק להגנת היהודים. סעיףע"י הממשלה, יש≠למלא את החסר ≠להינתן 
זה ערוך בתור דרישה שנייה מאת הממשלה. מסירת הכלים ע"י הגן נזכרה בו מכללא,

אין. שתי ההחלטות נתקבלו פה אחד,≠ולא בפירוש. החלטה לדרוש מהגן שימסור 
4חוץ מסול. אשר הצביע רק בעד השנייה (?). את הדברים לא שמעתי מאיש. קראתי.

מכתבך הארוך לא שימח, כמובן. דבריך על מצב הגדוד [גדוד העבודה], וההסתדרות
אני צירפתי לזה את סכנת חוסר העבודה לחורף, אשר לא5בכלל, מטילים אימה.

נזכרה במכתבך; את הסיבוכים הפוליטיים; את הכישלון הכספי של קה"י; את
≠נוסכת עלי 6בנפשו)≠קברות אשר כל שיחה עם פ. (החולה ≠הרוח של בית≠מצב
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אבי לפעול להצלחת ביקור אל העיתונות הבריטי נורתקליף≠24.1.1922 ביקש ח"ו מאיתמר בן≠ב3
אבי, על שנעתר "להקדיש שישה≠11.10.1922 הודה ח"ו לבן≠11, מכתב 13). באגרות ח"ובא"י (

] ואם נוכל להגיע להסדר המניח את הדעת, אשמח מאוד אם≠≠≠חודשים לעבוד כנציגו במצרים [
] ראה את כל העניין כסודי בהחלט" (שם, מכתב 211). בהע' 2≠≠≠תוכל להיפגש עמי במצרים [

אבי לשמש כמזכירו בביקורו בא"י ובמצרים,≠18.10.1922 ביקש ח"ו מבן≠למכתב הנ"ל נאמר, כי ב
וכי הנ"ל השיב בחיוב.

אב"י, כאיש מחנה הימין, ישבש את מגעי א"ג עם ח"ו וישפיע לרעה על≠נראה כי מ"ש חשש שבן
א, מכתב 19, הע' 19, 20).יל"אבי ≠יחס ח"ו ל"הגנה" (ר' על בן

10.11.1922, לפי הצעת ז"ז', ההחלטה הבאה:≠, נתקבלה בישיבת ההנה"צ בלונדון בסת"הלפי 4
ההנהלה בלונדון ממליצה להנהלה בא"י שתנקוט בכל האמצעים ללגליזציה של ה"הגנה".
ההנהלה בלונדון סוברת שלגליזציה כזו תוכל להתגשם רק בתנאים כדלקמן: 1) הממשלה
תרשה אימון מתאים של חברי ה"הגנה". 2) כמות הנשק, הן זה שיימסר ע"י הממשלה והן
זה שיימסר ע"י ה"הגנה" תוגדל עד לכמות שתחשב למספיקה לפי דעת מומחים. נשק זה
יאוחסן ברשותם של אישים יהודים אחראים בערים ובמושבות. אמצעים מתאימים יינקטו

3, עמ' 1282).≠להבטיח את שמירתו ומצבו התקין של הנשק (שם, ב
החלטה זו לא אושרה ע"י ההנה"צ בא"י. יתר על כן "ההנה"צ לא יכלה להכיר רשמית ב'הגנה'
ולאחר סירוב ה'הגנה' להסגיר את נשקה לשלטונות בראשית 1922, נתרופפו אף הקשרים הבלתי

1, עמ' 242).≠רשמיים בין ההנה"צ ובין ה'הגנה'" (שם, ב
לעדה, אז כנראה בברלין,298).≠21.11.1922, מובאים בנספח 9 (עמ' 296≠קטעים ממכתב זה, מ5

בנובמבר 1922, כתב א"ג:
] "אחדות העבודה" חדלה בהחלט להיות≠≠≠מצאתי עתה בארץ מצב המוביל להרס וחורבן. [

] נחוץ מאוד עתה איש שירגיש בעצמו כוח וזכות להתרומם מעל למצב≠≠≠גוף מורגש בארץ [
] לפעמים מביאני≠≠≠המדולדל, ולהרים אתו את העובדים בארץ לאיזו תנועה גדולה ומקיפה [

] ואי אפשר להתרומם, כי התרוממות המחשבה יכולה לבוא מתוך≠≠≠המצב לידי יאוש גמור [
] אני רואה לפני תנועת פועלים שגדלה ורחבה בהקפה וקטנה≠≠≠תקווה ובארץ הכל מיואש [

]≠≠≠] גם הגדוד איננו מה שצריך היה להיות. גם בתוכו אין אמונה ואין רצון [≠≠≠באמונתה [
284).≠, עמ' 280חביוןרע, רע עד לאין מוצא. הכל בארץ נמק בעוני" (

נראה כי בהגדרה זו מתייחס מ"ש להתנהגותו חסרת המעצורים והסכסכנית של פ"ר, שקנתה לו6
, עמ' 148, 149, 155).שאלתיאליריבים מכל עבר, לרבות ח"ו (ר' 
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7הכל מבהיל. כן, ואת האבנטיוריזם הפוליטי הנהפך לפרוסטיטוציה.≠הסך

האחת כמדומני, בברלין, בדבר נסיעתך≠הזוכר אתה, כי בשיחתנו ≠אשר לך 
העמדתי אני במרכז הדברים את השאלה אם מרגיש אתה בקרבך את הכוח≠לארץ 

להילחם ולגבור. אתה, זכורני, כאילו לא הבנת למה אני מכוון. עתה מוצא אני
מה בארץ". ≠במכתבך את המשפט: "איני מרגיש בי עתה את הכוח לשנות דבר

בכ"ז נוטה אני לדעתו של דב, אשר בעצם ולמעשה גם אתה מסכים לה, כי לעזוב
מייד [את הארץ] אי אפשר. אני חושב, כי עליך להביא בחשבון גם את יחס האנשים
השונים אליך, את הדעה שתיווצר לרגלי זה שתעזוב את הכל לפתע. אך הן אין גם

לשאת בעול הריאורגניזציה עד אשר≠כיון שבאת ≠אתה רוצה בזה. אתה מוכרח 
קיים. בדרך כלל רוצה אני בכל לבי כי תשוב לחו"ל. הן איןStatusייווצר איזה

8דבר, אם זה יהיה בעוד חצי שנה.

תוכניותיך הכספיות בקשר עם הנסיעה אינן ברורות לי. עכ"פ הן שטחיות. אל
תכעס שאני אומר כך. איני יודע מהן תקוותיך בנוגע להׂשתכרות בברלין. אתה כורך
את ברלין ולונדון יחד. אני רואה, שיש לך דווקא חשק לבוא אל האנגלים. אני שומע

איני יודע. ודאי גם הוא איבד כבר≠איזה דור אני לשומעיו èֶ9ּב.עכשיו את סידני ו
אחד האחרונים. איני יודע אם חוטא אני או צודק בזה שאני≠את החשבון. עכ"פ 

רוח אלו. אך דבר אחד≠מבקש ומוצא לי מפלט מכל התלאות והדאגות בשעות קורת
אני יודע: אני רוצה, כי גם אתה, וגם דב תחטאו או תצדקו איתי, ואולם להתפרנס

[יידיש: אלאבלונדון לא ייקל עליך. שום עבודה חוץ משיעורים לא תמצא. "סיידן"
≠אם כן] אם תתחיל למשוך בעט סופרים ביידיש בשביל אמריקה. ואשר לשיעורים 

כבר אין הקומץ משביע כאן את הארי, לא את הארי שבחבורה, כי אם את החבורה
כולה. ולא ישביע גם את הארי שבחבורה. וכלום תהיה לך הסבלנות הדרושה

לשיעורים. השיעורים העבריים בלונדון!
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óִשקה יימסר לשלטונותבהגדדרות אלה התכוון מ"ש להתנגדות ז"ז' לקיום ה"הגנה" ודרישתו שנ7
הבריטיים, לדבקותו ברעיון חסר הסיכוי לקיום גדוד עברי חדש במסגרת הצבא הבריטי, וכן

4 בספטמבר 1921, על דעת עצמו, עם מקסים סלווינסקי, שר≠להסכם שחתם ז"ז' בקרלסבד ב
בממשלה האוקראינית, בדבר הקמת ז'נדרמיה יהודית אשר תגן על יהודי אוקראינה מפני פוגרומים

306;≠ג, מכתבים 271אגרות ז"ז'במקרה שממשלה זו תכבוש את הארץ מידי הבולשביקים (ר' 
11 (עברית), הע' בעמ' 180, 240).אגרות ח"ו442); ≠א; עמ' 421שכטמן 

במכתביו מאותם ימים הביע א"ג רצון לחזור לחו"ל: "איני יודע עוד מה לעשות. יש שהיה נדמה8
] אני עצמי חושב על≠≠≠לי כי במצב זה של רפיון וחולשה בחברתנו אני צריך לעזוב את הכל [

חביון,נסיעה לחו"ל כי אינני מרגיש בעצמי די כוח מחשבה ורוח כדי לעמוד בפרץ" (7.11.1922, 
עמ' 281); "הייתי רוצה עתה לאסוף קצת כוחות, ולזה הייתי רוצה שנזדמן יחד לחו"ל, נשוב
לחלומנו הישן לחיות וללמוד מעט יחד, ואיזה זמן הייתי באמת רוצה שנחיה כולנו יחד: את [עדה],

מה בכוחות משותפים ולא≠צפורה, משה, גם דב ורבקה. ואולי יש עוד לנו תקווה לעשות דבר
להשליך איש את נפשו בכוחותיו האינדיווידואליים הבלתי מספיקים" (14.11.1922, שם, עמ' 284).

, מכתב 12 הע' 19.יל"אר' עליו 9
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חשוב. אולי נמצא יחד דרך. אילולא≠בכ"ז אם חושב אתה ברצינות על לונדון 
≠רבצו עלי חובות השנה, ואילולא היתה הדאגה להכין כסף לצפורה לשנה הבאה 

למען תוכל לצאת מלונדון [ללימודי חקלאות], דאגה שהנה עוד ערטילאית מאוד,
15 פונט לחודש לכל≠יכולתי להיות למשען. החיים עולים עתה לי ולצפורה יחד 

היותר. בזה איני כולל שכר לימוד וקניית בגדים. אני משתכר עכשיו בערך 24 פ'
לחודש. כנגד זה צריך להביא בחשבון את ההפסקות בשיעורי הערב בחודשי החופש

25 פ' לשנה, הוצאות שלא מן המניין. אני≠בקיץ ובעונות החגים. שכר הלימוד 
כותב לך זאת סתם, לשם אינפורמציה.

כל התוכנית של ביאתך ללונדון עודה בוסר במוחי. היא מיוסדת על מילה אחת
"לונדון". הכיוונת לזה ברצינות? ואיך אמרת לפתור את שאלת עדה?≠במכתבך 

להביאה הנה או להשאירה בגרמניה? לי נדמה כי אותה אסור להביא הנה. הגורם
≠העיקרי הקובע את השאלה הוא האנגלית, וגם יוקר החיים והלימוד. מחוץ לאלה 

בתור אנשים, ולאו דווקא בתור פועלים חקלאיים מא"י, אפשר לבלות בלונדון שנה
נפלאה, אשר תעבור כולה מתוך עניין חי בלתי פוסק. ודוקא השרתוקים (גם אתה!)

ואם יהיה לי כסף, חולם≠אחרי שנה זו ≠עלולים ליהנות. אם אשאר פה עוד שנה 
אני להביא הנה לשנה את גאולה. יש שאני חושב על זה ברצינות.

, אומרת אמא.õַ!10ניֹוãְצַקּבאילו היה. אך מאין? ≠כסף, כסף 
הביתה אכתוב בשבוע הבא. אני מבולבל בימים אלה. ומתי אינני? אך הנה בעוד
שבוע וחתיכה יתחיל החופש של [חג] ההולדת. חודש שלם. אני חושב לעבוד

.DepartmentResearchrLabou≠קצת בזמן הזה ב

. זה עתה הלכה לתערוכת בקר ומחלבות. אחת כבר ראתה.right!allצפורה 

אמור שלום לשאול.

משה
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"קבצנותיות" בתבנית רוסית (במלרע).10
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ישראל כלפי≠הגדרת עמדותיהם של מיגזרים שונים באוכלוסייה הערבית בארץ
הציונות פשוטה וקשה גם יחד. היא פשוטה מפני שההשקפות והדעות שבהן מדובר,
יהיו אשר יהיו, אינן מורכבות בכללותן. היא קשה בשל העדרן של עובדות והנחות
מקובלות על הכל, שיוכלו לשמש בסיס להגדרת דעות אלה ולהבהרתן. על מי
שמבקש לעשות זאת נגזר להסיק מסקנותיו מכוח הבניית התרשמויות והתנסויות
אישיות אל תוך מערכת הגיונית תוך השלמתן, פה ושם, במידע השאוב מן העיתונות

המקומית ופעמים אף תוך הסתמכות על מידע זה בלבד.
לבו של המשקיף הוא זה המורכב מן≠המיגזר הראשון הממקד את שימת

"הפוליטיקאים", הללו הם אנשים משכילים יותר ובעלי מודעות פוליטית רבה יותר,
ôִיאת אּולñְעåַ'משהתארגנו בגוף המתקרא "האגודה המוסלמית נוצרית" ("אל ג

ציונים מובהקים ומושבעים וביסודם≠ëִיאת"), כולם אנטיñַסיחמּוסלימיאת אּול מ
האגודה מונה לכל≠בריטים. חרף מספר חברים קטן יחסית ≠יהודים ואנטי≠אנטי

היא הצליחה לרכוש במרוצת שנות קיומה≠היותר 500 חברים רשומים ברחבי הארץ 
גם מעמד מכובד, וגם, בשעת צורך, היענות של חלק ניכר למדי מתוך האוכלוסייה

פקטו מצד הממשלה, הן זו≠הערבית, וכן להעניק משקל לעמדותיה ולהשיג הכרה דה
שבלונדון והן זו המקומית, כגוף הייצוגי של אוכלוסייה זו. נסיבות מגוונות החוברות
יחדיו מסבירות תופעה זו. החברים המאורגנים ב"אגודה" כוללים נכבדים רמי מעמד,
צירים לשעבר במּורשֹון העותמאני, בעלי קרקעות עשירים, סוחרים, עיתונאים,

בקצרה, כל אותם אנשים שתושבי הערים≠דין ונציגי מקצועות אחרים ≠עורכי
הורגלו מימים ימימה, מכוח מסורת ותלות ממשית, לראותם כמנהיגיהם הטבעיים.

❜❜
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תזכיר זה, שנמצא בתיקי מ"ש בארכיון הציוני, נכתב באנגלית להשכלתו של קולונל פרדריק1
קיש לבקשת ח' וייצמן או לבקשת קיש עצמו, על סף צאת שניהם יחד לא"י בשלהי נובמבר

מה אח"כ. במכתבי מ"ש ששרדו משנת 1922, המובאים בכרך זה,≠1922, ונשלח לתעודתו זמן
אין זכר למשימת חיבור התזכיר, שהוטלה עליו במסגרת עבודותיו המגוונוות למען ההסתדרות
הציונית, ולמגעיו בנושא זה עם ח"ו ועם פ' קיש. תוכן התזכיר, החוזה שחורות לסיכויי שיתוף

ישראלית≠ערבי בא"י, מלמד על בקיאותו של מ"ש בהוויה הערבית הארץ≠פעולה יהודי
ובעיתונות הערבית בא"י ומחוצה לה. על פ' קיש ר' מכתב 197, הע' 2.
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הודות להסתעפויות המשפחתיות השונות של הנכבדים, וכן גם מכוח קשרים אישיים,
רכשה ה"האגודה" השפעה בתוך מערכת השירות הממשלתי מזה ובשכבת הנכבדים
והשייח'ים מזה. התחושה הפרימיטיבית של נאמנות טבעית לחברי החמולה,

שני כוחות שעדיין שרירים וקיימים≠והמשמעת המתחייבת לבוגרים בכל משפחה 
הם המלט המלכד שבאמצעותו≠ישראל ללא הבדל מיגזר ודת ≠בקרב ערביי ארץ

שולטים מנהיגי ה"האגודה המוסלמית הנוצרית", אם יחדיו כגוף ואם כפרטים,
בכשלושה רבעים של העיתונים הערביים המקומיים ונהנים מגישה חופשית
לעיתונות הערבית בארצות השכנות. במקומות שהמילה הכתובה נטולת השפעה,
כבכפרים ובעיירות, משפיעים חברי "האגודה" על דעת הקהל בביקוריהם ביישובים
ברחבי הארץ, בנאומים ובאסיפות עם, ומסתייעים בשייח'ים העושים להשרשת

השפעה זו לאחר ביקורים אלה.
ציונות של קבוצה זו מושתתת בעיקר על ההנחה שהעלייה היהודית≠האנטי

וההתיישבות היהודית יוליכו בהכרח לקיום עליונות יהודית בארץ הן מבחינה
פוליטית והן מבחינה כלכלית, ומכוח זה ייגזר על הערבים מצב של נחיתות עד

נסבלים. העוינות כלפי היהודים נובעת גם≠ישראל בלתי≠שלבסוף יהיו חייהם בארץ
ישראל,≠מן העובדה, שהם נחשבים למשענת שמציב האימפריאליזם הבריטי בארץ

ציונים גורמים שאין להם דבר נגד שליטה בריטית, אבל≠ובאותו זמן יש בקרב האנטי
≠הם שונאים את היהודים מפני שהם מונעים בעדם להשיג תנאים טובים יותר 

מן הבריטים.≠מנקודת המבט הערבית 
קנאות דתית מהותית ממלאת תפקיד שולי בקרב מנהיגי תנועה זו, מוסלמים
ונוצרים כאחת, אולם היא מנוצלת במיומנות כמכשיר תעמולה לעירור שינאה,
ולעתים להתפרצויות זעם של ההמונים. אולם ראוי לציין, כי לגבי הנוצרים לובש

יהודי גוון נוצרי אנטישמי מיוחד. בעוד שאלימות מאפיינת יותר את≠הרגש האנטי
הדיבור והמעשה של המוסלמים, תככנות מעודנת תהיה הגדרה נאותה לאיפיון
פעילותם של הנוצרים. נוכח ההיבדלות המסורתית המפרידה בין מאמיני שתי
הדתות, אפילו במקומות שבהם הם חיים אלה בסמוך לאלה זה מאות בשנים כבמזרח
התיכון, ונוכח העובדה שהנוצרים מקיימים מגעים רבים יותר עם יהודים בשדה

ציונים הפעילים עומד ביחס≠המסחר, אין ייצוגם המספרי של הנוצרים בקרב האנטי
ישר לצפוי לאור רמת ההשכלה והתרבות שלהם, אם כי ייצוגם היחסי בתחום זה
עולה, מבחינת שיעורם באוכלוסייה, על זה של המוסלמים. חלקם של הנוצרים

ציונית בולט ביותר. הנוצרים הם מוחה של התנועה, הם≠בקידום התנועה האנטי
פעיליה המרכזיים והם מקור יוזמותיה. כל העיתונים הערביים המופיעים

ישראל עד אחד, ללא יוצא מן הכלל, יוצאים לאור בידי נוצרים. עבודת≠בארץ
המשלחת הערבית ללונדון התבצעה כולה בידי מזכירּה, ערבי נוצרי. החבר האחר
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היחיד במשלחת, שסייע במידה כלשהי למזכיר, היהjגם הוא נוצרי, ואילו ארבעת
חסרי כל משקל.≠כולם מוסלמים ≠האחרים 

ציונים,≠כל שכבות האוכלוסייה הערבית, המיוצגות בקרב הפוליטיקאים האנטי
כוללות חברים רבים בעלי מעמד, שעד כה לא התחברו בשום צורה עם "האגודה
המוסלמית הנוצרית". מספרם של הנכבדים, פקידי רשות בכירים, בעלי קרקעות,

דין וכו', שאינם נוטלים חבל בהתקפות על הציונים, גדול לפחות≠סוחרים, עורכי
כמספרם של המשתתפים בהן. גם פה פועלים גורמים שונים. כמה מבין אנשים אלה
פשוט אינם מעורבים בחיים הפוליטיים. אחרים עומדים מנגד בשל שיקולים

בגלל מריבה עם מנהיג כלשהו או מפני שלא הוצעה להם משרה מכובדת≠אישיים 
דיה באחד מסניפי האגודה. חברי קבוצה אחרת מתרחקים מתוך דאגה למעמדם ומפחד

ציונים, לרבות הנציב העליון. לבסוף, ישנם מי≠פן יבולע להם מצד פקידי רשות פרו
שמתקראים ערבים ידידותיים. הללו ראויים לשימת לב מדוקדקת יותר.

קודם כל, ערבי עשוי להיות ידידותי, או להיעשות ידידותי, כלפי יהודים וכלפי
התיישבות יהודית בשל סיבות אישיות חומריות, אם מיידיות ואם מצופות. ציפייה
שכזו עשויה לעיתים ללבוש צורה של ראייה רחבה יותר את ההתפתחות העתידית
של הארץ, שבה נתפש הגורם היהודי כמי שימלא תפקיד מכריע. ערבי הדוגל
בהשקפה זו מאמין, שהממשלה הבריטית אכן גמרה אומר לקדם את ההתיישבות

ישראל, או שהוא מאמין בנצחונם הסופי של ההון היהודי והאנרגיה≠יהודית בארץה
היהודית, אם בסיוע הבריטים ואם בלעדיו. בכל אחד משני מקרים אלה אין אהדתו

היא תוצאה של השלמה≠של ערבי זה למפעל היהודי מושתתת על שיקול חיובי 
עם הגורל.

עמדה ידידותית זו מצידם של ערבים מסויימים אינה מתבטאת כלל ועיקר
נגד לתעמולה≠בפעילות פוליטית מוגדרת כלשהי, שיהיה בה משום משקל

ציוני מן הסוג שתואר לעיל עשוי, לכל היותר, להימנע≠ציונית. הערבי הפרו≠האנטי
≠ציונית. אין שחר לציפייה כי אל מול הסתה אנטי≠מהשתתפות בפעילות האנטי

הוא, יקום ערבי זה וינקוט פעולה מרצונו כמי≠יהודית אלימה, המוצדקת בעיני אחיו
שמצדד בעלייה יהודית ובהתיישבות יהודית.

כך בהנהלה הציונית, ניסו כוחם≠מנהיגים יהודים, שהסתייעו בוועד הצירים ואחר
שוב ושוב באירגון יסודות אלה בקרב הערבים למסגרת מיוחדת של אגודות ברחבי

נגד ל"אגודה המוסלמית הנוצרית". ניסיונות אלה לא קצרו הצלחה≠הארץ כתנועת
בממדים המצדיקים במידה כלשהי את כמויות הכסף והאנרגיה שהושקעו בהם.
ההישגים היחידים שעליהם אפשר להצביע בתחום זה הם "המועדון הפלסטיני"
בטבריה, ו"האגודה המוסלמית הלאומית" בחיפה. המועדון בטבריה הוא אגודה
מבוססת היטב, שחבריה מעטים אך נאמנים. האגודה בחיפה היא ארגון חלוש. היא
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ניסתה להקים סניפים בעכו, בנצרת, ביפו ובירושלים, ודומה שכנראה הצליחה רק
בראשונה מבין ערים אלה. שתי האגודות הללו נתמכות במישרין בידי קרנות
יהודיות. אילמלא תמיכה זו הן לא היו באות לעולם, או היו מתחסלות לאחר ייסודן.

ציונית מוצהרת. הוא קורא לאחדות כל שלוש≠המועדון בטבריה נוקט עמדה פרו
הדתות למען טובת הארץ, וטוען כי התפתחותה הכלכלית מותנית בעלייה היהודית
ובעשייה היהודית. הוא נתון במאבק ללא לאות בנציגים המקומיים של המחנה

ציוני, מאבק הגולש פעמים תכופות לסכסוכים קטנוניים. אין זה בלתי סביר,≠האנטי
כי כמה מבין חברי המועדון הצטרפו אליו עקב מריבות אישיות עם אנשי הצד שכנגד.

אולם המועדון פועל אך ורק בטבריה ובסביבתה הקרובה ביותר.
לכת יותר. היא שואפת להיות≠ל"אגודה המוסלמית הלאומית" מטרות מרחיקות

גוף "לאומי", כלומר ארגון יריב ל"אגודה המוסלמית הנוצרית". אהדתה לציונות,
בהתאם לכך, נושאת אופי מתון מאוד ולרוב מוסתר או רדום. היא מעולם לא נקטה
עמדה גלויה וברורה בסוגייה הציונית. דומה, שהיא מבקשת לסייע ליהודים בדרכים

ידי השגה על יומרת≠ידי יצירת קרע בין מוסלמים ונוצרים; על≠עקיפות שונות: על
ידי ניסיון להטות את≠"האגודה המוסלמית הנוצרית" לכתר מנהיגות בלעדית; על

האנרגיה ואת ההתעניינות של הציבור הערבי מפוליטיקה לצדקה ולמפעלים שונים
בתחום הסעד והחינוך. במישור הפוליטי היא מצדדת במנדט הבריטי, מפגינה אמון
באישיותו של הנציב העליון ונכונה לשיתוף פעולה עם הממשלה בנושא המועצה

המחוקקת המתוכננת.
ציונית אינו≠גורלם של הערבים המקבלים על עצמם להימנות עם אגודה פרו

ציונים ומכונים בשמות≠יכול לעורר קנאה. הם מוקעים כבוגדים בעיתונים האנטי
גנאי החורגים מכל לשון מהוגנת. ערבי בעל רגשות מפותחים של כבוד עצמי

ציוניות. מנהיגי התנועה≠מתקשה אפוא יותר ויותר להביע בגלוי השקפות פרו
ציונית נהנים מתפקיד קל הרבה יותר, ומתגמל הרבה יותר, בהשוואה לכל≠האנטי

ציוני. הללו מכריזים על עצמם כגיבורי החרות הלאומית. הם≠מי שנכון להיות פרו
מנהלים פעילות שבכוחה לעורר את התלהבות ההמונים. הם טוענים לזכותם כמי

כך עיצבו, את דעת≠שפקחו את עיני הציבור להכיר בסכנה הציונית. הם שיצרו, ואחר
הקהל הערבית בארץ. דעת קהל זו עשויה בבירור לנקוט עמדה אחת בלבד כאשר
מוצגת ברירה נחרצת בין עצמאות ערבית ובין שלטון ציוני. מיטען של רגשות
≠לאומיים, הגובר בהתמדה, מדרבן את המשכילים הערבים להצטרף למחנה האנטי

בבד עם צמיחת התנועה≠ציוני, ולפחות להינתק מכל קשר עם הציונים וסוכניהם. בד
מידה חדשות לגבי מנהיגות, ואוריינטציה חדשה לגבי≠ציונית התגבשו אמות≠האנטי

הערכת המעמד החברתי. מי שהוא בעל מעמד בולט בחברה הערבית ניצב תכופות
נוכח דילמה: להצטרף ל"אגודה המוסלמית הנוצרית" או לאבד את הפופולריות שלו
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ולהיווכח כי זולתו, המצטרף אליה, יורש את מקומו הנכבד ואת השפעתו. יתר על
ציונית של≠כן, יש להביא בחשבון את הספקות לגבי איתנות מדיניותה הפרו

בריטניה, את הוויתורים שעלה בידי "האגודה המוסלמית הנוצרית" להשיג, את הקצב
אונים הכספי של התנועה הציונית≠המואט של ההתיישבות היהודית, ואת האין

הנחשף בהדרגה לעיני העולם. כל הגורמים הללו, בהצטרפותם, דוחקים בעלי עמדה
נייטרלית וידידים לעבר המחנה היריב.

הפלחים והאומנים, החנוונים≠אשר לרובה המכריע של האוכלוסייה הערבית 
הללו, ככל שמדובר בדעותיהם ובדחפיהם הפוליטיים, הם כחומר≠והפועלים בערים 

ביד היוצר. ככל שהם חיים במעורב עם יהודים, או בקירבת יישוב יהודי, הם יוצאים
נשכרים מכך, במישרין או בעקיפין. אזורים נרחבים ביותר בארץ, ובכלל זה כמה
וכמה עיירות, עדיין הם בבחינת ארץ לא נודעת להתיישבות יהודית. ההמונים
היושבים שם רק שומעים דברים על היהודים ומאמינים לכל הנאמר עליהם. אפילו
במקומות שבהם היטיבה נוכחות יהודית עם התושבים הערבים, הם מוסתים על נקלה
לשנאה אותם. סלידה כבושה כלפי יהודים, משולבת בסלידה כלפי זרים בכלל,
כאשר היהודי שבו מדובר דומה לאירופי בלבושו ובמנהגיו, רוחשת מתחת לפני
השטח. נאומים או מאמרים נבונים מפיהם או מפרי עטם של בני עמם, בלשונם הם,

מדברים אל לבם ואל מוחם של אנשים אלה יותר מאשר עובדות.
על אלה יש להוסיף כי נוכח תלותם הרבה של היהודים בערבים בהספקת מצרכי
יסוד בערים, בעובדים ערבים במושבות המושתתות על הון פרטי, וברכישת
קרקעות ברחבי הארץ, התרגלו ההמונים הערבים לחשוב בציניות, כי בפורקן יצרי
שנאה גזעית באמצעות פרעות, בביצוע מעשי שוד אקראיים, ופעם בפעם בתמיכה

הקולעת באופן פשטני אל הדחפים הפטריוטיים שלהם עם≠בפעולה פוליטית 
הם לא ידירו מעצמם את≠שבחשיבתם הפרימיטיבית אין הם יורדים לסופה 

ההנאות הכלכליות שמעניקה להם ההתיישבות הציונית. העובדה כי אכן אפשר
שלאורך ימים תיגזר כליה על ההתיישבות הזאת אם פגיעותיהם בה יתמידו דרך
קבע, אינה עומדת לנגד עיניהם של אנשים אלה, שאינם מסוגלים לשקול תהליכים

הנמדדים במרוצת דורות.
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ARAB-JEWISH RELATIONS
Notes of Conferrence at Colonial Office 29.11.21

Secret

Present: Colonial Office: Mr. Shuckburgh (in the chair), Colonel
Meinertzhagen,1 Mr. Clauson,2 M. Mills3.
Zionist Organization: Dr. Weizmann, Dr. Feiwel, Mr. Halpern, Mr.
Stein, Mr. Chertok.
Arab Delegation: Mr. Musa Kazim Pasha el Husseini, Mr. Shibly Jemal,
Mr. Shammas, and three other members.

Mr. Shuckburgh assumed general acceptance of certain assumptions, e.g.
all present desired welfare of Palestine, inviolability of the Holy Places, etc.

Again, all ageed that in the initial stages Palestine needed the support
and guidance of Great Britain.

(Both sides indicated assent.)
Great Britain could give that support, etc., only on the basis of

engagements entered into during the war. He referred especially to the
Balfour Declaration which was incorporated in the Treaty of Sevres and in
the draft Mandate: note especially Article 2.4 Mandate reiterates the pledge
and engages Great Britain to take steps to carry it out.

True, approval of League of Nations not obtained. But after last session
of League, President of Council wrote to Prime Minister saying (inter alia)

�❻➈➅➄

1 שירת במטה גנ' אלנבי ואח"כ במטה הנציב הרברט סמואל≠ריצ'רד ה' מיינרצהגן. במל"ע1
.1956≠יומן מזרח תיכוני 1917ונספח במשלחת הבריטית לוועידת השלום. אוהד הציונות. ספרו: 

מוריס קלאוזון, יועץ לענייני המז"ת במשרד החוץ הבריטי.2.
1917 ועבד במינהל הצבאי. מסוף≠אריק מילס, אינטלקטואל בריטי, הגיע לא"י עם כיבושה ב3

1925 עד 1931 סגן המזכיר הראשי של ממ'≠1921 ועד 1925 הושאל למשרד המושבות בלונדון. מ
המנדט. אח"כ מנהל מחלקת ההגירה והסטטיסטיקה של ממ' המנדט עד 1948. ר' עליו ביומ"מ.

"בעל המנדט יהא אחראי להעמדת הארץ בתנאים מדינייים, מנהליים וכלכליים שיבטיחו את4
הקמתו של הבית הלאומי היהודי ואת ההתפתחות של מוסדות שלטון עצמי, וכן למידת הזכויות

האזרחיות והדתיות של כל תושבי א"י בלי הבדל בין עם לעם ודת לדת".

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†ÒÙÁÈÌ†‡†Ø†∏ ±≥≠∑¥≤  14/8/05  17:09  Page 249



“Confident H.M.G. would continue administration of country in spirit of
draft Mandate until position regularised”. That is what H.M.G intend to do.

Suggested that in approaching the question they should begin by
getting away from high policy and abstract definitions. What are the terrible
things people are really afraid of? Two important points:

A. Jewish immigration. The idea exists that this means thousands of
Jews pouring in like locusts and eating up the land. Nothing of the kind. At
recent luncheon at which Secretary of State was present, the Pasha himself
said, “No objection to Jewish immigration in itself, so long as it did not
outrun capacity of counrty to absorb it”. That, to the best of belief, is the
policy. I do not imagine Zionist Organization contemplates anything else.

B. Sometimes suggested that what Arabs really afraid of is setting up of
Jewish political ascendancy. No intention of introducing “Ascendancy” (an
ill-omened phrase) into Palestine, cf. Carlsbad Resolution No. 5.5

If there were really risk of this, would not remedy be to set up suitable
constitutional safeguards?

Proporsals for constitution now under consideration, including
proporsals for introduction of representative elements in Government.

High Commissioner is consulting representatives of various interests and
will not submit proporsals to us until he has their views.

But still intended later to consult Arab Delegation, if still in London,
and also Zionist Organization.

Musa Kazim, invited to offer observations, said: “We have already put
forward a solution”. (It should be observed that Musa Kazim invariably spoke
through Shibly Jemal and as a rule apparently on the latter’s prompting).

Pressed to explain what he meant by the solution, he referred to the
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12 נאמר: "יחס האיבה מצד חלק ידוע של הערבים, שהוסת ≠בהחלטה 5 של הקונגרס הציוני ה5
על ידי מסיתים, לא יוכל להחליש את החלטתנו הנמרצה ליצור את הבית הלאומי העברי
ולשנות את רצוננו לחיות עם העם הערבי מתוך יחס של כבוד הדדי ולהפוך את הארץ לגן
פורח, שבו יוכל כל עם לפתח באופן חופשי ובלא מעצורים את עצמותו הלאומית. שני העמים
השמיים הגדולים, שכבר יצרו פעם יחד תרבות עשירה, יבינו גם ברגע תקומתם הלאומית לסדר

משותפים ולאחדם. הקונגרס הי"ב מטיל חובה על האכזק. להמשיך את העבודה את חייהם ה
של יצירת הבנה ישרה עם העם הערבי על יסוד ההצהרה הזאת ובשמירתה השלמה של הצהרת
בלפור. הקונגרס מדגיש בתוקף שהעבודה היישובית אינה פוגעת אף במשהו בזכויות העם הערבי

העובד וצרכיו".
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Delegation’s letter to the Colonial Office of (? October 28th).
After some delay, explained Delegation came to confer with Government

on following demands:
(a) National Assembly, elected by pre-war residents.
(b) Zionist policy to be rescinded.
(c) Immigration to be controlled by National Assembly.
(d) Holy Places to remain in hands of present guardians.
(e) British Army to be replaced by Gendarmes to be paid out of

Palestinian revenue.
Mr. Shuckburgh: They must take it that for the present Executive

power would be in hands of H.M.G. acting through High Commissioner.
Musa Kazim: What will be the powers of the Assembly?
Mr. Shuckburgh: It will have powers to introduce and pass Ordinances,

criticize Government, pass Budget, and other such functions as usually
exercised by Legislative Assembly. But certain powers would have to be
reserved to High Commissioner, exactly how was a matter for disscussion.
Probably High Commissioner would have power of reserving for Secretary
of State Ordinances on particular subjects. This was a common practice, but
it would be best to await written draft of Constitution. Object today is to
arrive at basis for discussion� between Jews and Arabs with view to 
common action.

Dr. Weizmann: I will disregard what has happened in last six months. It
is deplorable and I am sure everyone who cares for good name of Palestine
deplores it. Still hopeful solution will be found which will unite both forces
which are necessarily working for the upbuilding of Palestine.

On my first arrival in Palestine the Pasha told me that long ago he had
been working with Jews for upbuilding of Palestine and especially for
upbuilding of Jewish Colonies. At that time (April 1918) we repeatedly
tried to come to an understanding with the Arabs. The one important
representative of the Arab nation who was acceptable to us was Feisul. We
are in contact, not only with him, but with many of his entourage, who
included a number of Palestinians. We made it clear what we aimed at.

During war I visited Feisul at Maan, and subsequently in Paris. Before
we submitted our proposals to Peace Conference, Feisul and his colleagues
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were informed of them, and Feisul publicly approved of them.
(Reads Feisul’s letter to Frankfurter6).
An Arab representative: Did Dr. Weizmann negotiate with Arabs of

Palestine?
Dr. Weizmann: Yes, e.g. with the late Mufti Husseini and with Feisul’s

secretary, who was a Palestinian - Abdul Hadi.
(Arab representative still presses for names of Palestinians)
Dr. Weizmann, proceeding: When Arab Delegation arrived, I wrote

them a letter. I received no reply. However, I disregard that.
This is a solemn moment, and we are both interested in coming to a

practical understanding. When draft constitution shown to us, we shall have
opportunity of offering our remarks. Would only like to repeat what was
said at Carlsbad, – carrying out of Balfour Declaration does not mean
infringement of legitimate interests of Arab population.

Desired to give one illustration. One of principal Arab grievances is that
if Jewish immigration goes on, Jews will evict Arabs from their land.

Not a single Arab has in fact been evicted by a Jew. Not only so, but I
would like to say that we have enough land in Palestine now to go on
colonizing for next five or six years without buying another square inch.

According to opinion of qualified experts, we can eventually settle on
lands we have now about 300,000 Jews. But we do not contemplate an
immigration anything like that within next ten years. We can go on without
in slightest degree encroaching on Arabs’ interests.

On contrary, Jews now spend over £1,000,000 in Palestine a year, and
at least half of this goes (quite legitimately) into Arab pockets. Look at
taxable capacity of Jews and you will find they contribute out of all
proportion to their numbers. As for Arabs grievances, I do not pretend we
are always right. But whatever grievances both sides have, we can only deal
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ציוני אמריקני,≠1.3.919 הביע פייצל דעתו במכתב לפליקס פרנקפורטר, משפטן יהודי≠ב6
שהשתתף בוועידת השלום בפריס, כי "הערבים, ובייחוד המשכילים שבתוכנו, מתייחסים
לתנועה הציונית באהדה העמוקה ביותר. המשלחת שלנו כאן בפריס יודעת יפה את ההצעות

]≠≠≠שהוגשו אתמול מטעם ההסת' הצ' לוועידת השלום, ואנו רואים אותן מתונות וצודקות. [
] אני ועמי רואים לפנינו≠≠≠אנו מקדמים את היהודים בברכה לבבית לשיבתם אל מולדתם. [

עתיד שבו תעזרו אתם לנו ואנו נעזור לכם עד שהארצות, שאנו מעוניינים בהם יחד, יחזרו
עמ' 23, 33).יוסףויתפסו את מקומן במשפחת עמי התרבות" (ר' 
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with them by accepting principle that we have got to build up Palestine
together. I could have proposed easy solution.

(Shows a map)
Look at this map. We could proceed on lines there indicated, and build up

a strong, self-sufficient Jewish Community surrounding ourselves with an iron
wall7 and leaving rest of Palestine as it is. That would be a judgment of
Solomon: it would be cutting the child in two. That is what we do not want,
and what every Palestinian patriot does not want and certainly what H.M.G
does not want nor the League of Nations.

We must go forward side by side, helping one another, and if, as is
natural, grievances arise, they should be clearly formulated without
exaggeration face to face and setteled on the basis of mutual respect.

One more word. A policy of pogrom in Palestine will be ruinous for
Palestine. It will be a boomerang. Pogroms have destroyed many greater
nations. They have never destroyed Jewry in Russia and they will certainly
not destroy it in Palestine. They have destroyed Russia. I accuse no one. I
hope we all deplore these outbreaks.

If gentlemen on other side would accept principle of Mandate and
formulate their grievances, my colleagues and I would be ready to discuss
those grievances, whether here or in Palestine, whether among ourselves or
under Presidency of a representative of H.M.G.

Too much time has been lost already. It will be easier for all of us if we
unite in coming to H.M.G and expressing our wishes with regard to the
future of the country.

I have not entered upon an academic discussion as to whether we had the
right to build [a] national home in Palestine. That is for us beyond
discussion. I repeat that this upbuilding will be to the advantage of both
nations and in this spirit I invite my friends opposite to enter into discussion.

Mr. Shuckburgh: Dr. Weizmann has made conciliatory speech and
given definite invitation. Speaking for Secretary of State, I should be much
disappointed if that imvitation rejected.

It has always been view of H.M.G that best course is for both interests
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על הביטוי "קיר הברזל" ושימושיו בפי מ"ש במאי 1920, ובפי ז' ז'בוטינסקי ביולי ובספט' 71921
, הערות בעמ' 165, 197, 291.יל"אואח"כ בשני מאמריו הנודעים בשם זה בנוב' 1923, ראה 
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to endeavor to come together and place before us something in the nature
of agreed proposals. It is the desire and intention of H.M.G to hold balance
equally and to carry out both parts of Balfour Declaration honourably and
fairly. H.M.G has never accepted view that two parts of Balfour Declaration
are inconsistent and irreconcilable.

H.M.G could, of course, impose a settlment on both parties, but
everyone must agree imposed settlement cannot be compared with one
based on agreement of both parties concerned. I appeal to my friends of the
Arab Delegation to consider Dr. Weizmann’s invitation to discussion in a
conciliatory spirit.

Musa Kazim: Will discussion be based on acceptance by us of Balfour
Declaration?

Mr. Shuckburgh: Discussion must be based on acceptance by both
sides of both parts of Balfour Declaration.

Musa Kazim: What is the Balfour Declaration?
Mr. Shuckburgh: You will remember earlier in the afternoon I begged you

to get away from definitions and abstractions.
Musa Kazim: We want to know on what basis Jews are coming in.
Mr. Shuckburgh: reads Carlsbad Resolution (Political) No. 5.
Musa Kazim: We had hoped H.M.G. would make statement on its policy

in Palestine and that that would be preliminary to any further discussion.
Mr. Shuckburgh: Mr. Churchill, as intimated at recent luncheon,

subsequently thought it better to proceed on more informal lines.
Musa Kazim: We did not come here to come to an understanding with

the people whom we consider as aggressors but to negotiate with H.M.G to
save us from injustice which is being done. We do not recognise right of
anyone in Palestine, except that of people who live there. We have sent in our
demands to H.M.G and we ask H.M.G to reply to them.

Mr. Shuckburgh: Am I to take it that the offer of discussion is declined?
Musa Kazim: Yes if it is to be on basis of Balfour Declaration. At any rate

we must begin with an interpretation of the Balfour Declaration. Dr. Eder
has stated that the Arab are not to have equal rights.

Dr. Weizmann: Issue has now shifted from rescinding of Balfour
Declaration to its interpretation.
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Look at Mandate. Mandate says H.M.G to encourage Jewish immigration
consistently with interest of population and with its position, which includes
its political position. We cannot recede from claim to right, subject to
limitations of Article 6,8 of Jews of whole world to enter Palestine. We are
attached to it by religious and historic ties which no force in the world can
break.

We do not wish to rule over the Arabs. If we did, we should be prevented
by H.M.G., by League of Nations, and by the conscience of the world. What
we want to create is [a] Jewish national home in Palestine. There exists an
Arab national home there. We want these two national homes to work
together to create a flourishing Palestine and perhaps our children in fifty
years will re-discuss the position. That is all, but that is enough. 

Musa Kazim: We cannot recognize Palestine as home of any people but
the Arabs. As to terms of Mandate, we have protested against them both to
H.M.G. and to League of Nations. We think best solution is to leave the
matter to H.M.G.

Mr. Shuckburgh: If you did know what Balfour Declaration meant
would you be prepared to enter into a discussion?

Musa Kazim: Yes - with H.M.G.
Mr. Shuckburgh: But not with Zionist Organization?
Musa Kazim: Let us have interpretation first, then we will see.
Mr. Shuckburgh: If [there is a] chance of further formula leading to

useful discussion, I would be prepared to submit to Secretary of State that
we should be authorised to prepare such a formula. But it must be
understood that the formula will be in accordance with the Mandate, which
will not be departed from.
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בסעיף 6 של כתב המנדט על א"י מטעם חבר הלאומים נאמר:8
ממשלת א"י, בהבטיחה שזכויותיהם ומצבם של חלקי אוכלוסיה אחרים לא ייפגעו לרעה,
תקל על עלייה יהודית בתנאים נאותים, ותעודד תוך שיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית
הנזכרת בסעיף 4 [הסעיף המכיר במעמד הסוה"י], התיישבות צפופה של יהודים על הקרקע,

לרבות אדמות המדינה ואדמות שוממות שאינן דרושות למטרות ציבוריות.
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פי הזמנת משרד הברית העולמית≠השבוע יבוא לבקר את הארץ רמזי מקדונלד על
של "פועלי ציון", על יסוד דרישותינו במשך השנים האחרונות להביא לידי מגע
ישיר בינינו ובין תנועת העובדים באנגליה ולהעמידם על מציאות חיינו בארץ ועל

משאות נפשנו.
רמזי מקדונלד הוא אחד ההוגים החשובים ביותר, אשר נתנה התנועה
הסוציאליסטית האנגלית. הוא תופס מקום מרכזי מיוחד בתוך מפלגת העבודה ונוחל
אמון בכל האגפים. בזמן המלחמה היה רמזי מקדונלד בין המעטים באנגליה שהעזו

לצאת בגלוי נגד האימפריאליזם.
הוא ידוע כסופר מובהק. מזמן לזמן הוא מחווה את דעתו בשאלת "המושבות
האנגליות". פירסם ספר מיוחד מוקדש לענייני הודו (עיין מאמרו: "אירלנדיה
ותנועת הפועלים", שנדפס ב"קונטרס" סה). המוני פועלים מאורגנים ובלתי
מאורגנים מאמינים בכל הגה אשר יוצא מפיו. הוא ישהה בארץ כעשרה ימים ויבקר
במשך הימים האלה בלוויית חברינו את משקי העובדים, את מחנות עובדי העבודות

הציבוריות ואת המושבות.
איתו יחד נוסע מר מורגן [ג'ונס], אחד המנהיגים של "מפלגת העבודה הבלתי

תלויה".
מטעם הוועד הפועל של "אחדות העבודה" יצא לקבל את פניו למצרים הח'

כוכבא מאירוביץ. חברי הוועד הפועל של "אחדות העבודה", משרד העבודה של≠בר
"הברית העולמית של פועלי ציון" וב"כ הסתדרות העובדים הכללית יצאו ללוד

לקבל את פניו.
במשך שהותו בארץ יסדר הוועד הפועל של "אחדות העבודה" ישיבות משותפות
בינו ובין הועה"פ של הסתדרות העובדים הכללית ומוסדותיה המרכזיים ובין ההנהלה

ישראל.≠הציונית בארץ

יהי בואו ברוך!
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ביום שישי י' בשבט [8.2.1922], הגיע רמזי מקדונלד בלוויית ה' מורגן [ג'ונס] ליפו.
כוח מוסדות הפועלים≠העבודה" בנוכחות באי≠נתקבל ע"י הוועד הפועל של "אחדות

החרושת "סליקט", את בית≠המרכזיים והמקומיים. ביקר את מחנה העולים, את בית
≠הדפוס הקואופרטיבי "אחדות" את קואופרטיב הסנדלרים "תועלת" ואת מקווה

צבי.≠גוריון וי. בן≠ישראל, משם נסע לירושלים בלוויית חברינו ד. בן

➁❽❷�❹➆❸��❹�❷�➅❸�➀��➀➆❹➈❸�❷➆❹❹❸���❽�❽��❷➀➄❹❷�➂�❽❺➂�
❜�❼��❑➅�❼➄❹�❑

ביום הראשון בערב, י"ב שבט, נערכה במשרד ההסתדרות הכללית של העובדים
כוח המוסדות המרכזיים של ההסתדרות עם≠הפועל ובאי≠[בירושלים] ישיבת הוועד

רמזי מקדונלד וחברו מורגן.
הישיבה נמשכה כשלוש שעות וחצי והיתה מוקדשת בעיקר לאינפורמציה
ובירורים על פעולתו הכלכלית והתרבותית של ציבור העובדים בא"י, בייחוד

במקצוע החקלאות, העבודות הציבוריות וחינוך הפועלים.
גוריון קידם בברכה את האורחים בשם הסתדרות העובדים והציג לפניהם≠ד. בן

צבי מסר סקירה קצרה על≠את חברי הוועד הפועל ומרכזי ההסתדרות השונים. י. בן
הסתדרות העובדים, הרכבתה מטרותיה וחוג פעולתה. האגרונום [עקיבא] אטינגר

הקבוצות הקטנות, מושבי≠סיפר על הקבוצות החקלאיות ויצירותיהן השונות 
העובדים, הקבוצה הגדולה וגדוד העבודה, ועל העיקרים שעליהם בנויים כל משקי
הפועלים, עבודה עצמית והלאמת הקרקע. דב הוז הירצה על סידור העבודות
הציבוריות ברשות הפועלים ועל עבודת הכבישים בייחוד. הוגו ברגמן סקר פעולת

ועדת התרבות של ההסתדרות, על עבודת מורי הפועלים וחינוך ילדי הפועלים.
מתוך השאלות והתשובות נתבררו תפקידי הקרן הקיימת והפוליטיקה הקרקעית

שלה, הערך של בנק הפועלים, המשביר, הקפא"י ואוסף המכונות.
רמזי מקדונלד, שהראה במשך השיחה התעניינות עמוקה בענייני סידור משקי
הפועלים ברשות העובדים ובפרובלימות הכרוכות, הביע בתשובתו את הרושם

שהדברים עשו עליו לאמור:
"כשפרצה המהפכה השנייה ברוסיה התייחסתי אליה בשלילה, לא מתוך חוסר
סימפטיה אלא מתוך הכרה ברורה כי לא תצליח. לא האמנתי בדרך שבחרו בה
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להגשים את הסוציאליות.
לאחר ששמעתי פה, במקום המעשה, על דרכי עבודתכם אני חדור הכרה עמוקה
שדרככם אתם היא הנכונה והצלח תצליחו. אתם התחלתם מהיסוד. לא נשענתם על

הנכם≠פיה סידרתם את עבודתכם. אתם עובדים בשיטה מדעית ≠תיאוריה ולא על
לא יהרס כל בניינכם. בהישענכם≠מנסים ניסיונות שונים, ואם אחד מהם לא יצליח 

על הבסיס הטבעי של העבודה החקלאית אתם חודרים למקצועות עבודה שונים,
אתם≠כובשים את העבודות הציבוריות ותעשיות שונות. ובדרך שאתם הולכים בה 

מובטחים בהצלחה.
אתם כוח כלכלי בארץ. חזק הוא לא רק זה השולט ברכוש ובמכונות. הכוח
הכלכלי הוא בידי מי שמסדר את העבודה. בידכם סידור החקלאות ועבודות אחרות.
בכוחכם זה תלכו ותצליחו. עליכם להתקשר עם התנועה הקואופרטיבית בבלגיה, עם
הקואופרציות בצרפת, אנגליה, וארצות אחרות. בואו איתם במשא ומתן כלכלי, זה

יחזק ויבסס את מצבכם.
עבודתכם לא קלה היא. אתם נפגשים תפגשו בכל מיני מכשולים. אל תרתעו.

בססו עבודתכם וצעדו קדימה".
השיחה נסבה אז על שאלות חיינו בארץ: ענייני ממשלה, יחסי השכנים, חוסר
חוקים להגנת העובדים, עיכובי העלייה, הקשרים עם מפלגת "העבודה" באנגליה.

גוריון ועוד, חיווה מקדונלד≠לאחר העמדת השאלות האלו על ידי החברים רמז, בן
דעתו בכל העניינים הבאלה בהבנה מקפת ועמוקה ובסימפטיה ובידידות רבה.

"פועלי אנגליה", אמר מקדונלד בין יתר דבריו, "אינם מכירים את מעשיכם
ועליכם לדאוג שפועלי העולם והפועלים האנגלים ידעו את מפעלכם ואת יצירתכם.
תנועת הפועלים באנגליה מתייחסת בחיבה לשיבת היהודים לארצם, אולם רק
מעטים ממנהיגיה יודעים היטב את הציונות ומבינים את תוכנה האמיתי. אם תיפנו
לפועלים האנגלים אך ורק בשם תביעות היסטוריות, אולי יטו לכם אוזן הדתיים
שביניהם, הרוצים בקיום חזון הנביאים. אולם לרוב הגדול של הפועלים עליכם לבוא

במעשים שאתם עושים בארץ.
דרוש, שהפועל האנגלי ידע כי מי שמבקש פתרון לשאלת עבודת השכירים ייסע

יפנה לקבוצותיכם. מי שמתעניין≠לא"י, מי שרוצה להבין כיצד מלאימים קרקע 
צמח. הפועל האנגלי אינו מתעניין הרבה≠יבוא לכביש טבריה≠בתנועת הגילדה 

בשאלות אינטרנציונליות. לא רק שאינו מכיר ארצות הנכר, הוא אינו מתעניין
אפילו במושבות האנגליות. אבל כששמע ע"ד שיטה מתוקנת, להבטחת חיי העובד

החל להתעניין בגרמניה. כששמע ע"ד שלטון פועלים ותיקונים≠שהונהגה בגרמניה 
החל להתעניין בקווינסלנד. ועל הפועל האנגלי להכיר≠סוציאלים בקווינסלנד 

והוא יהיה קרוב לכם".≠לדעת את יצירותיכם 
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הישיבה נסגרה בנאום קצר של י. שפריצק: "אידיאל משותף של שלטון העבודה
מאחד את הפועל העברי בא"י עם פועלי כל העולם ואת הפועלים האנגלים. עבודתנו
נתקלת במכשולים רבים, ובכוחות עצמנו אנו מתאמצים להתגבר עליהם. מידידינו
אנו מבקשים להסיר מעל דרכנו את המעצורים היתרים, את הדיבה הנארגת סביב

ידי הכוחות השחורים בעולם".≠עבודתנו בארץ על

➉����❷➀➄❹❷�➂�❽❺➂��➀��❹�❹❽➅
❜��❽��❑➅�❼➄❹�❑

ביום ט"ז שבט [14.2.1922] ביקר מקדונלד בדרכו מירושלים לסוריה את גדוד
העבודה בעין חרוד והתבונן במשך שעות אחדות לעבודה ולמוסדות הגדוד. בשיחה
עם החבר שלמה לבקוביץ [לביא] עמד על הסידור המיוחד של הגדוד והחיים
הקומוניים של חבריו. הדברים שראה ושמע עשו עליו רושם גדול; ואף כי על פי
דעותיו הוא מתנגד לסדר עבודה קומונלי, וכפי שהגיד לחברי הגדוד הוכיחו כל
הניסיונות ממין זה, שנעשו עד עכשיו בארצות שונות, שהקומונה לא הצליחה, אבל
כאן בארץ ישנם גורמים כאלה שלא נפגשו בשום מקום אחר ואין לחתוך מראש את

פי התוצאות של הניסיונות שקדמו לו. כשעזב את נּוריס≠גורל הניסיון הגדול הזה על
≠הגיד למלווהו [דב הוז], שראה הפעם את חזון יחזקאל על דבר תחיית העצמות 

בעיני בשר.
מנוריס נסע דרך טבריה לדגניה ושהה בה שעות אחדות בהתבוננות ושיחה עם
חברי הקבוצה. משם נסע לטבריה ונפגש עם חברי "אגודת המוסלמים הלאומיים",
שהביעו לפניו את דעתם, שרק הגירה חופשית ובלתי מוגבלת של יהודים יש בכוחה

הערבי.≠הספר העברי≠לעזור להתפתחות הארץ ופריחתה. שם ביקר גם את בית
בק, ושב דרך≠מטבריה נסע בלוויית החברים דב הוז וי' בהרב לדמשק ובעל

1מחניים לחיפה, ביום כ"ג שבט.
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אין בידינו מידע אם היו למסע ר' מקדונלד לדמשק מטרות כלשהן לבד מתיור לשמו ומה פעל1
שם. למלוויו דב הוז ויקותיאל בהרב זה היה ביקור נוסטלגי בעיר שבילו בה לא אחת בשנים

. בגלויה משותפת ששלחו השניים מדמשקנתראה)1918 כקצינים בצבא העותמאני (ר' ≠1916
18.2.1922 למ"ש בלונדון, כתב בהרב בתורכית: "דמשק, חודש הרפורמות, מחלקה מיוחדת"≠ב

"למועד שלוש שנים נפקדה העיר על ידינו. מי ימנה מכאוביה..." וסייםכך בעברית:≠אחר
בערבית: "השלום לרע". ד"ה כתב:

קופאת, קופאת העיר. אין תנועה, אין חיים. אין דבר: לא זדון הגמל, לא חופשו של
פייצל, ואף לא ענּותנו אנו. הכל חלף. רק הזכרונות קיימים עם מימי הפיג'ה [צ"ל עוג'ה
(פרפר)] השוטפים, עם הרעש המיושן של הטרמוויים ועם הנגינה המנגעת של הערבים

בדברם. היה שלום ואף דוד.

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†ÒÙÁÈÌ†‡†Ø†∏ ±≥≠∑¥≤  14/8/05  17:09  Page 259



| 260 |

גלויית דב הוז מדמשק, 18.2.1922

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†ÒÙÁÈÌ†‡†Ø†∏ ±≥≠∑¥≤  14/8/05  17:09  Page 260



❷➀➄❹❷�➂�❽❺➂��➀➆�❺❹❸��❷
❜���➂❷➂�❸���➀❹��❑➂➀�❺❹❸��❷�❽��❿➂

למ"ש:
] בדמשק הנני עם בהרב ועם האורחים. באנו הערב עייפים. נתחיל מחר. לפי≠≠≠[

שעה ניצלנו את הנסיעה לשיחות על עניינים שונים. התיידדנו מאוד והרגשתי חזקה,
מועצת פועלי יפו,≠כי ידידות זו תביא לנו ברכה. מכל אשר שמעו וראו עד עתה 

הם≠בודדים מאיתנו מהועה"פ וב"כ המוסדות, נוריס [עין חרוד], דגניה, כנרת 
מלאי התפעלות עצומה.

מקדונלד מלא רוח יהודית והתלהבות א"יית. לא האמין למראה עיניו, כי כאן
נעשים נסיונות והתחלות כ"כ חשובים, וכי שם באנגליה לא יודעים על זה דבר.

הבטחה שהנני מאמין בה בהחלט. עם הערבים נפגש רק עם [חיים]≠הבטיח עזרתו 
הנוצרים דחה. אבל בחיפה אפגיש אותו עם≠קלווריסקי בטבריה. הזמנת המוסלמים

נוצרים. ברור כי זה הכרחי. על הנושא דיברנו. הוא מרגיש את העניין≠מוסלמים
לאמיתו, אבל עדיין אינו מבינו די צורכו. עוד בידינו זמן לחנכו.

העניין של הטיפול בהם נזדמן ברגע קשה מאוד בשבילי. בתחילה לא השתתפתי
חברי הועה"פ ורק אח"כ נדרשתי בתוקף≠כוכבא, ללוד ויפו ≠בזאת. למצרים נסע בר

]≠≠≠בק ולביירות וחזרה. [≠ואבוא. ועתה אני בדמשק נוסע לבעל

לרבקה:
] הנה נפגשתי עם "גויים". אדם גדול מאיתנו, עם היקף רחב משלנו, עם≠≠≠[

אחריות יותר רבה. אדם נפלא באופיו, נעלה בהתלהבותו ורגשנותו, מסור ופיקח.
ריבונו של עולם! מה רב ההבדל בינו ובינינו. יש לו הזמן, הכוח וההעזה הדרושים

כן אנחנו. אנו מדכאים את≠להקיף את העניינים כרצונו וכגודל המעוף שלו. לא
הפרט, את ה"אני" שבנו; אנו מדכאים כל מעוף לפעולה ולמחשבה יותר מרחיקה;
אנו מגבילים את עצמנו בד' אמות של יכולת ומשעבדים אליה כל אחד את עצמו וכל

אחד את חברו עד כדי חוסר כוחות.
פגישתי זו עם מקדונלד ריעננתני וגם דיכאתני משום כך. האדם חשוב מאוד.
באנגליה עומד הוא בשורות הראשונות של מפלגת העבודה, ובניצחון העובדים
בבחירות לפרלמנט ימנו אותו לווזיר הראשי או לווזיר החיצון. הוא אחד מגדולי
עמודי התווך של המפלגה והמדינה. חברם וידידם הפרטי של לויד ג'ורג'
והאחרים, מכירו של [הרברט] סמואל ועוד. בליבו ובמוחו מקום רחב ידיים
לשאלת אנגליה, לשאלת הלאומים האחרים, לשאלתנו. הוא חוזר מא"י מלא

התפעלות מכל אשר ראה, 
הוא לא האמין לגלות כאן מפעלים ושאיפות אשר אנגליה טרם הגיעה עדיהם.
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הוא לא האמין שעבודה חשובה כשלנו אינה ידועה בעולם הרחב. מנוריס מגדוד
העבודה התפעל יותר מכל. הוא מאמין שחדר לתוך תוכי הנעשה בקרבנו,
לשאיפותינו, לרוח המפעמת בקרבנו. נשלח לכם פרטי כל הישיבה המשותפת שלו
עם ועה"פ וב"כ המוסדות של ההסתדרות. שם פרטי דבריו. אנוכי תירגמתי וכתבתי.
הניסוח והכתיבה נעשו תוך כדי נסיעה ברכבת לדמשק, אבל גם מתוך הדברים
המקוטעים אפשר לראות את האדם, את יחסו לעניינים, את חדירתו לתוך השאלות.

➁❽❽➄❻➂��❷➀➄❹❷�➂�❽❺➂�
◗❜�➂$➆❘�❜❜❛�➁❽❽➄❻➂�➃❽❽❼��➃❹�➂��❝❾❹�➂

בחורף שנת תרפ"ב אירחה מחניים אזרח נכבד, את רמזי מקדונלד, ראש האופוזיציה
מטעם ה"לייבור" בפרלמנט האנגלי ולעתיד ראש הממשלה באנגליה, ועל נסיבות
ביקורו העלו חברי מחניים לימים גירסאות שונות וסותרות. לפי גירסתם של שמואל
ליבין, מרדכי טברסקי ורפאל שופמן, הקדים דב הוז והודיע על ביקורו של מקדונלד
במחניים והפיג את חששות החברים בשל תנאי הדיור חסרי הנוחיות ורמת הבישול
הנמוכה שבקבוצה. לדברי ליבין, סודר חדר לאורח ברווקיית הבחורות, שהיתה
מסודרת יותר מחדרי הבחורים, וחיממוהו לכבוד האורח הרם. ושופמן סיפר, כי
בעצתו של דב הוז הוכנה ארוחה כפרית שכללה חלב, חמאה, גבינה, וכפי הנראה,

יד השולחנות לקבלת≠גם תרנגולת הודו. נתכנסו החברים והחברות בחדר האוכל על
האורח ונהנו יחד עימו מהסעודה, שעלתה על המתכונת הרגילה במחניים. בשיחה

ציון טל הציג אילו שאלות ומקדונלד≠שהתפתחה שימשו כמתרגמים דב הוז וליבין. בן
השיב. במרכז השיחה עמדה הקבוצה הארצישראלית והקואופרציה האנגלית.

בחוברת שפירסם על מסעו בא"י שילב מקדונלד את רשמיו מביקורו במחניים,
והרי תרגום הקטע הנדון:

"לעולם לא אשכח אותו לילה שבו התארחתי בביתם של עולים אלו. לאחר
שעזבנו את הירדן ליד גשר בנות יעקב, נפלטנו מתוך החושך והבוץ, מזוהמים
ועייפים עד מוות, לתוך בתיהם. כעשרים וכמה אנשים ישבו מסביב לשולחנות
בחדר האוכל הפשוט, שריצפתו המרוצפת אבנים גדולות מרופשת היתה (דבר שאין
להימנע ממנו בסביבה בוצית זו), אולם פרט מזה הבריק הכל בניקיונו. בראש

ציון טל]. לאחר הסעודה≠החבורה עמד בוגר בית ספר אמריקני לחקלאות [בן
שוחחנו לא רק על בעיות הציונות וההתיישבות, כי אם גם על ענייני ספרות,
פילוסופיה, אמונה ודת, והאנשים גילו עניין עז בכל המתרחש בעולם הגדול. הם
עבדו עבודת פרך, ועם זאת היו מאושרים. מאוחר בלילה ליוו אותנו דרך בוץ
טובעני עוד יותר לחדר השינה שלנו, חדר מרווח ומאוורר, שכל צעד שלנו השאיר
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על רצפת האבנים שלו עקבות של רפש. עמדו בו שתי מיטות מוצעות בלבני מיטה
נקיים למשעי, וישנו בהן שינה נוחה ומשיבת נפש. קמנו עם צאת השמש. בשעה
שהתלבשנו עברה לפני חלוננו קבוצת בחורות עליזות, מעדרים על כתפיהן, בדרכן
אל השדה. חבורת הפועלים הקטנה כבר החלה לעבוד. זו דמותו של היהודי העולה

לא"י, פועל ובעל חזון".

◗❾�➂❸❘�➉����❷➄➀➄❹❷�➂�❽❺➂��➀��❹�❹❽➅
❜��❽��❑➅�❼➄❹�❑

בחיפה נפגש מקדונלד עם מועצת פועלי חיפה בישיבת ערב שנמשכה עד שתים
עשרה וחצי, בה סופר על הפועלים בחיפה לסוגיהם השונים, על מלחמתם בעד כיבוש
עמדה, על הצורך הגדול בחוקת עבודה, על סירוב הממשלה להכיר באגודות
המקצועיות ועל שבהנהלת הרכבת מפריעים בעד ארגון הפועלים. רמזי מקדונלד
השיב תשובה מקיפה. הוא ניתח את המצב בארץ, את סוגי התושבים ואת ערך עבודת
החלוץ היהודי. יעץ לעבוד בלי לאות ומבלי להיוואש אם הניסיונות הראשונים לא
יצליחו. לאט לאט תאושר חוקת העבודה ויוכרו זכויות הפועלים, והבטיח את עזרת

למחרת בבוקר ביקר את הקואופרטיבים "עמל"מפלגת העבודה בכל עת מצוא. 
ו"כרמל" ומחסן המכונות של הקפא"י, ולפני הצהריים שב לירושלים, וביום כ"ו בשבט
בבוקר עזב את הארץ דרך קנטרה. עד לוד ליווה אותו ואת חברו בשם הועה"פ של "אחדות

גוריון.≠העבודה" הח' בן

❸❷❽�➈❸�➇�➄��❷➀➄❹❷�➂�❽❺➂��➁❹�➄
❜��❽��❑➅�❼➄❹�❑

יום לפני נסיעתו ערך לו הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית נשף פרידה במשרד
גוריון, א. בלומנפלד≠הוועד הפועל [בירושלים, 23.2.1922]. אחרי הדברים של ד. בן

צבי, ענה מקדונלד בדברים האלה:≠וי. בן
"ידידי מורגן ואנוכי נוסעים מחר מפה ואנו נושאים איתנו בליבנו הרבה
זכרונות טובים ויקרים מא"י, ואחד הכי נעימים שבהם הוא זכרון הכנסת האורחים
שלכם. נדדתי בחיי בהרבה ארצות, ואף במקום אחד לא מצאתי מידת הכנסת
אורחים כזו, אף בארץ אחת לא נתקבלתי בזרועות כה פתוחות כביניכם. כשבאתי
הנה הרגשתי כאילו אני בא לבית לאומי שלי. נפגשתי תיכף את חברים וידידים,
שמחשבותיהם הם מחשבותי, השקפותיהם השקפותי. כשהבעתם לפני את דעותיכם

דעה. ומה שחשוב יותר, לא רק משתתף אני בדעותיכם כי אם≠ראיתי שאנו תמימי
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גם בתקוותיכם ושאיפותיכם, ואני משוכנע שהדרך שבה אתם הולכים לקראת
הגשמת משאת נפשכם היא הדרך הנכונה.

כשעברתי בארץ וראיתי את אנשיכם ונשיכם עובדים בדרכים ובבניינים, חופרים
וסוללים, חורשים וזורעים, שותלים ונוטעים, ומצאתי בתוכם את ההתלהבות
והמסירות של יוצרי מולדת, ההתלהבות והמסירות של מגשימי האידיאלים
הסוציאליים של האנושיות, נזכרתי בשיבת ציון הראשונה המסופרת בתנ"ך שלמדתי

אבותיכם שעבדו כשידם האחת מחזקת בשלח והשנייה≠בילדותי, נזכרתי באבות
עושה במלאכה בתיקון חומת ירושלים. גם אתם עומדים בעבודה זו, אבל אין אתם

חרות עם. ולא רק חרות עם. אם נסיונותיכם יצליחו≠מתקנים חומה הרוסה אלא 
עתידים אתם להיות למופת לכל העולם. אין אתם רק בונים בתים≠ויתרחבו 

אתם יוצרים קהילות עובדים בנות חורין, הסוללות דרך חדשה≠ונוטעים כרמים 
לפני העובדים של העולם כולו.

עלי להודיע שאני בעצמי לא הייתי אנגלי בבחינה≠אי ≠הפועל האנגלי היה בן
הפועל האנגלי היה סגור במסגרת צרה של אינטרסי האי שלו, אבל מתהווה≠זו 

עכשיו שינוי, שינוי כביר; יכול אני להבטיח זאת. ומפלגת העבודה לאחר הבחירות
תלויה, תהיה≠הכלליות, שבה תהיה גם סיעה חשובה של של מפלגת העבודה הבלתי

≠לכוח משפיע אדיר בתוך התנועה האינטרנציונלית העולמית והיא תגן על ענייניכם
היא.≠אתם כמו על ענייניה

יפנה≠היינו רגילים לפנות לא"י להשראה רוחנית ודתית. אם עבודתכם תצליח 
העולם לארצכם להשראה סוציאליסטית ומדינית. איני בטוח אם אתם מעריכים
במידה מספקת את ההזדמנות הגדולה שניתנה לכם במקצוע היצירה הסוציאלית.
המהפכה הרוסית היתה לפני ארבע שנים לעמוד התקווה של הפועל בעולם. כל
העינייים היו פנויות אליה בתקווה ואמונה. אך היא התחילה מדעות קבועות מראש
שלא היה בהן ממש, ועכשיו עליה להיסוג אחור. כל ההתלהבות, כל התקוות, כל

ההבטחות כלו כעשן.
אתם כמעט שאינכם ידועים כלל בעולם הרחב. אין אף עיתון גדול אחד בעולם
מקדיש לכל עבודתכם אף שורות אחדות. אבל אני מאמין, שלאחר שיגדל הניסיון
שלכם ויתרחב מפעלכם הבנוי על הסוציאליות הקונסטרוקטיבית, לא יעבור הרבה

éַ אליכם ותאמר: הם הראו לנו את הדרך.וכל תנועת הפועלים בעולם תפנה
ולכן אני נושא מפה בלבי לא רק זיכרון הכנסת האורחים, אלא גם תקווה גדולה.

אבל במטרה אחרת.≠עיני, כעיני דניאל, תפנינה בעתיד לירושלים 
לדאבוני, זמן פרידתנו הולך ומתקרב. איני יכול להאריך ולהגיד לכם את כל

ëֲשֹוב שדעתי היא בת ערך רב.ñֵחאשר בלבי. אסתפק בזאת: הייתי זמן קצר בארץ מ
אולם זאת אני יודע: בזמן שהיינו בארץ פגשנו אנשים ונשים המסוגלים להתגבר על
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כל מכשול ופגע בדרך למשאת נפשם. וכשראיתי אנשים ונשים, שהיו נרדפים מאות
שנים ואף על פי כך הם מלאים אומץ ורצון כזה; כשראיתי אנשים ונשים בעלי
השכלה וכישרון, שהיו יכולים לבנות באירופה את אושרם הפרטי והם באים הנה
לעבוד, ופה אינם נמסרים לממשלת הרכוש אלא מנפצים חצץ, חופרים תעלות,
חורשים האדמה, זורעים ונוטעים; כשמצאתי אנשים כאלה, אמרתי לפקידים

מנוצחים. לא תשברו את דעותיהם ולא≠הגבוהים [הבריטים]: האנשים האלה הם בלתי
תהגו אותם מדרכם. הם יתערו פה בארץ ויפריחו אותה.

זהו הזיכרון שאני נושא מהארץ הזאת וזהו הדבר אשר אספר לחברי.
איני יודע אם עוד נשוב הנה, לארצכם, או לא. אני שמח ומתגאה על שהייתי

יד הרבה אחים בוערים, בהרבה≠ואזכיר אותם על≠פה. עשיר בזכרונות אסע מפה 
אספות חברים. כשנשוב לאנגליה נחזור על השיחות שהיו לנו איתכם, על הפגישות
שנפגשנו פה. נעבור על הדרכים והמסעות שעברנו מירושלים דרך מושבותיכם
לדמשק וחזרה, ונזכור בשנים הבאות שבחודש פברואר, בשנת 1922, היינו אורחיהם

ישראל.≠של הפועלים היהודים בארץ
≠אתם עודדתם אותנו במפעליכם ובמעשיכם. ידינו וידיכם מחזיקות בדגל אחד 

והרבה אומץ ואמונה מסכתם בתוך לבנו".

❸❷❹�➆❸��❶➀➈➂❹�➀���❽�➉��
➃❹❷➄❹➀➀�❹�❹����➆�➁❽➀�❹�❽����❿➄�❷➀➄❹❷�➂�❽❺➂����➂��➂�➂

❜��❽��❑➅�❼➄❹�❑

ביקורי בא"י היה קצר יותר מדי, ולא יכולתי להתבונן לתוך תוכה של העבודה
ידי העובדים המאורגנים בארץ הזאת, ולא להבין את פרטי הפרטים של≠הנעשית על

השאלות התוססות בעולמם. בכל זאת, מה שראיתי עניין אותי מאוד מאוד, ואוכל
עכשיו, בשובי ללונדון, לספר לידידי מ"מפלגת העבודה הבלתי תלויה" ו"מפלגת
העבודה" מה מטרת העובדים והסוציאליסטים הארצישראליים. מקווה אני, כי להבא
נוכל לעמוד בקשר אינטימי יותר; בכל אופן, יכול אני להבטיח לחברי

הארצישראליים, כי אתבונן בעניין רב להתפתחות הארץ בעתיד.
ישראל,≠רושם כביר עשו עלי הדברים. שמעתי תכופות במשך ימי ביקורי בארץ

כי לאנשים שבאו הנה היו לזרא האמירות האגרסיביות והביקורת של מילים נגד
הליקויים הכלכליים והמדיניים, אלא הם שואפים לעבוד עבודה קונסטרוקטיבית.
זהו גם הרוח השורר בין הפועלים הבריטיים. מעולם לא נגררנו אחרי דברי ההבל
של אלה שחשבו, כי אפשר לחקות את המהפכה הרוסית מבלי להתחשב עם התנאים
המיוחדים ברוסיה. ולא עוד, אלא שאנחנו טענו כי על כל עבודת בניין בריאה
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להתחשב עם תנאי הכלכלה הקיימים, וכי אם ממשלת המועצות [הממשלה
הסובייטית] תאריך ימים עד שהמהפכה תעבור לעבודת בניין, הרי יצטרכו לנין
וחבריו לסגת מעמדתם הראשונה ולהתחיל מאותה הנקודה ממש, שהיינו אנחנו

והתנועה≠בעצמנו צריכים להתחיל. והנה, המאורעות אישרו את אשר חזינו מראש 
המדינית ירדה בארצנו פלאים. היא נעשתה עכשיו רק למשענת≠הקומוניסטית

לריאקציה הבורגנית.
אנו אין אנחנו יכולים להתחיל ביצירת יישוב חקלאי, אולם לו היתה≠במצבנו

ישראל, היינו גם אנחנו צריכים ללכת≠אנגליה באותו המצב שנמצאת בו ארץ
ידי הפצת דעותינו ושיטתנו על≠בדרככם אתם. עכשיו אנחנו נבצע את שינויינו על

ידי תפישתנו את השלטון≠ידי זה שנוכיח לדמוקרטיה כי דרכנו היא הנכונה, ועל
המדיני בדרך קונסטיטוציונית. אפשר שזוהי שיטה איטית, אולם זוהי השיטה היחידה

קיימא.≠המביאה תוצאות בנות
אני יודע, כי מפלגת "העבודה" תתאווה מאוד לשמוע על מה שראיתי. אני שב

אביב הרבתי במלחמת הבחירות בווילס הדרומית≠על מנת להשתתף בתעמולת
ובמקומות אחרים, ואעשה את כל אשר ביכולתי למען מסור לקהל שומעי על אודות

ישראל לא רק בנוגע לפועל היהודי, אלא גם בנוגע לפועל הערבי.≠ארץ
ישראל. חושש≠חוששני, כי נעשים עתה מעשים מגונים בארצי ביחס לענייני ארץ

אני כי חוגים ידועים היו רוצים מאוד להפיח את אש המדנים בין הערבים והיהודים.
אני אספר מה שראיתי ושמעתי משני הצדדים, ואני אשמיע את תיקוותי אשר אני
נושא איתי מפה, כי גם בין היהודים וגם בין הערבים ישנם חוגים רבי השפעה,
החותרים לקראת איחוד ועבודה משותפת. אם יכולה מפלגת "העבודה" לעזור לכם
בנידון זה, אם היא יכולה לעזור לאותם הפקידים המשתדלים, במצב הקשה שהם

היא תעשה את זה בחפץ לב. מאמין אנוכי, ממה שראיתי ושמעתי במשך≠נתונים בו 
ישראל תלויה בהתפתחות החיים≠ימי ביקורי הקצר בארץ הזאת, כי הצלחת ארץ

הארצישראליים, עם ההשתתפות בעבודה גדולה זו גם של היהודים וגם של הערבים.
אני אספר גם על אודות העבודה אשר ראיתי בכבישים ובקבוצות. בעבודה הזאת

קיימא לכלכלה ופריחה לאומית. היום הנכם נתקלים≠אתם מניחים יסודות בני
במיפגעים קשים; מחר, הנני מקווה, תקצרו ברנה את קצירכם. אם רק תצליחו
לשמור על אדמתכם מהרכושנות המשחיתה, אזי תכוננו לא רק את אושרכם הפרטי,

אלא תהייו למופת לכל העולם.
אם אזכה ואשוב לארצכם שנית, רוצה אני לקוות, כי אראה את כרמיכם

קוצרים את פרי עמלכם בשלום ובהצלחה, כי ראויים≠ושדותיכם בפריחתם, ואתכם 
אתם לזאת.
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אין מקום אשר בו ילמד האדם את ריב הנצח בין זיקנה ועלומים, בין היין הישן
והכלים החדשים, מאשר במקומות האלה. הציונות נשבה בעצמותיה היבשות של
היהדות ותכוון את פניהם ופעמיהם של המוני יהודים כלפי ציון. שוחחתי עימם
במחנה העולים על חוף החול של יפו, קרוב לשפת הים; בירושלים כשהם חוזרים
אחרי עבודה או בישיבות ועדי ההתיישבות השונים; באוהלים התקועים על ירכתי

ëַיים מרחבי שממה; על שפת ים הכנרת, מקום שם הם סולליםהגלבוע, כשהם מח
דרכים וגושרים את הירדן.

רבים מהם היו סוציאליסטים בארץ זו או אחרת, ורבים מהם קצו בזמן זה או אחר
בפלוגתות העקרות על מלחמת המעמדות וכיו"ב. הבולשביּות אינה לפי רוחם. הם

מה. וכך אתה מוצא פה את חוקי התורה ועיקרי הנביאים ממוזגים≠רוצים לעשות דבר
ידי מהפכנים,≠ידי פוליטיקאים ולא על≠עם הסוציאליות המערבית ומוגשמים לא על

ידי מאמינים.≠כי אם על
כמובן יש כאן קושי. כיהודי בן הדור הישן כן הנגיד הערבי מתקוממים נגד רוח
החידוש הזו. עוד לא תמו פרושים מן היהדות וגם הפריץ הערבי אומלל הוא. הוא חלם
על מלכות משלו, וחוששני שהיהודי בהתלהבותו לא תמיד היה מדקדק בהליכותיו

ביותר. נמצא שאבק השרפה והגפרורים מונחים כאן בקירבה מסוכנת זה לזה.
כי אז לא היה בהם כדי≠אילו היו עוזבים את האיכר והפועל הערבים לנפשם 

להסב דאגה. האיכר ייהנה במאה דרכים מן המתיישבים החדשים. הפועלים מגביהים
את שכרם בבואם במגע עם העבודה העברית. כי יודע היהודי שתנאי החיים של

הערבים לא יצלחו לו.
לשאיפתם של הלאומיים הערביים אפשר להתייחס באהדה. הרשינו להם – אומנם
רק לרגע קט – לחלום על ממלכה ערבית גדולה שתכלול גם את ארץ–ישראל, ועתה
נמצא ששיטינו בהם ואנו יוצאים חייבים. ואולם בארץ זו יש דבר–מה הנשגב
מתוכניותינו. עברתי את הארץ מדן ועד באר שבע, ומיום ליום הלך דבר–מה זה וחדר
לתוכי. לאדם שחונך על ברכי המסורת היהודית או הנוצרית זוהי ארץ הקודש, ארץ
המתגלה כאותו האליל באפלילותו של היכל, ארץ אשר אם יבוא אדם אליה ונדמה
לו כי זה כמה דורות היתה מקום מגוריו. אין כוח בעולם אשר יוכל להפיג מארץ זו
את קסם משיכתה לבניה. ראיתי את שאריתם לוחשים את תפילותיהם לפני הכותל
המערבי, נושקים את אבניו השבורות ומעלים נרות מבליחים של תקווה ואמונה
בנקיקיו; ראיתי את קברי אין–מספר אשר בעמק יהושפט, בהם נחות גוויותיהם של
בני עם סגולה אשר נמשכו מכל קצווי תבל לחכות שם ליום הדין; וראיתי את החיים,
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נוטעים אדמות שממה ומקשטים את הארץ כאשר יקשט החתן≠הצעירים, המאמינים 
את כלתו במתנותיו. הדברים האלה עומדים למופת, כי בלב היהדות ישנה אהבה וכי
במוחו של היהודי ישנה שאיפה, אשר לספקה יבקש על אף כל המעצורים ודרך דורות
ארוכים ויגעים עד אשר קום תתקיימנה הנבואות שניבאו חוזיו הקדמונים ואשר ניבא

לו ליבו.

➀���❽➉����❷➀➄❹❷�➂�❽❺➂���❹�❽��➀➆
�❹➄❹❽,❸�➀��❸➅❻❽❹��❽❼❽��❸��❹�❽❽➀❸��➆❹➄���❽➆➂�➂❹❷❸����❸�❝❾❹�➂
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אף על פי שבריטניה הסכימה ליטול על עצמה בוועידת סן רמו, בקיץ 1920, את
ידי מועצת חבר הלאומים≠ישראל, הוא לא אושר באורח סופי על≠המנדט על ארץ
] הנהגת ה"לייבור" היתה נתונה בדילמה באשר לקביעת עמדתה≠≠≠עד יולי 1922. [

בשאלה המדיניות הבריטית במזרח תיכון. על רקע זה יש להבין את הסיור שערך
במזרח תיכון אחד האישים הבולטים בתנועה, מנהיג "מפלגת הלייבור הבלתי
תלויה" באותה תקופה, ג'יימס רמזי מקדונלד, ומי שעתיד היה, כעבור שלוש
שנים, להתמנות ראש ממשלתה הראשון של בריטניה מטעם תנועת הפועלים.
בשנת 1921 היה ר' מקדונלד מחוץ לפרלמנט. דעת הקהל הבריטית לא שכחה לו

1, ועל כן נכשל בבחירות לפרלמנט≠את עמדתו הפציפיסטית העיקבית בזמן מל"ע
1920. בהיות ר' מקדונלד מחוץ לפרלמנט, וגם חסר≠1918 ובבחירות המשנה ב≠ב

תפקיד ביצועי בתנועת הלייבור, הירבה להרצות בפני הציבור, לכתוב וגם לסייר
]≠≠≠¸בעולם. 

סיורו במזה"ת בראשית 1922 היה, קודם כל, מסע לימודים של מדינאי שעיקר
עניינו היה יחסי החוץ של ארצו. יחד עם זאת, התכוון מלכתחילה לסייר בא"י גם על
מנת לעמוד מקרוב על מהותו של המפעל הציוני בכלל, ועל דמותה של תנועת
הפועלים היהודית בפרט. למעשה, היה זה הביקור הראשון בא"י של נציג ה"לייבור",
שהוא גם מנהיג מן השורה הראשונה. לפיכך דאג שלמה קפלנסקי, נציג "הברית
העולמית של פועלי ציון" באנגליה, להיפגש עימו לשיחות מספר לפני צאתו למסע.

] בהיותו במצרים, ערב בואו לארץ, הקבילה את פניו משלחת מטעם המפלגה¸≠≠≠
"אחדות העבודה". במהלך הביקור היה ר'≠הגדולה בתנועת הפועלים בא"י 

מקדונלד מעין אורח רשמי של הסתדרות העובדים: סייר מטעמה ברחבי הארץ וגם
הופיע בפני מוסדותיה. מלווהו בסיור היה דב הוז. מאז ביקור זה נקשרו יחסי ידידות
ביניהם. אחרי הביקור נהג הוז לכתוב לר' מקדונלד ולספר לו על הנעשה בתנועת

]≠≠≠הפועלים בארץ. [
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התעודה החשובה ביותר שנשארה ממסעו הם רשמי מסע והרהורים פוליטיים
.PalestineinSocialistAוחברתיים, שקיבץ ר' מקדונלד ופירסם בחוברת 

חשיבותו של המסמך הזה נעוצה בשלושה תחומים: ראשית, רשמיו של סוציאליסט
ממה שראה ושמע בארץ בראשית שנות העשרים, כאשר המפעל הציוני ותנועת
הפועלים היו עדיין בראשית דרכם. רשמים אלה חשובים לכשעצמם, אך יש בהם גם

1 אל הציונות. שנית,≠תרומה לבירור היחס של הסוציאליזם הדמוקרטי אחרי מל"ע
הם מסבירים לא במעט את הגישה הרעיונית של תנועת ה"לייבור" בבריטניה ושל
אחד ממנהיגיה החשובים ביותר, ושלישית, וכאן העיקר, הדעות אשר השמיע ר'

פה ובכתב במרוצת ביקורו ואחריו, לא נשארו ללא הד והשפעה≠מקדונלד בעל
בעתיד לבוא.

מקדונלד, המנהיג ללא סמכויות, נעשה מקץ שנה, לאחר בחירתו לפרלמנט
בשנת 1922, למנהיג הסיעה הפרלמנטרית של הלייבור. כעבור שנתיים נוספות,

1924, היה לראש ממשלתה הסוציאליסטי הראשון של בריטניה, ולאחר 9 שנים,≠ב
1931, שימש ראש ממשלה שבתקופת כהונתו פרץ המשבר החמור הראשון≠בין 1929

בין ממשלת בריטניה לבין התנועה הציונית [נוכח פרסום "הספר הלבן" של פספילד
באוקטובר 1930]. ניתוח "השקפתו הציונית", שאותה ביטא ברשמי הביקור, אינו
יכול אפוא להיות משוחרר מהשאלה: האם יש בהשקפותיו על הציונות בראשית
העשור כדי להסביר, ולו באורח חלקי, את העמדה הפוליטית שנקט כלפיה בסופו

של אותו עשור?
בנוסף על כך, ניתן ללמוד מחוברת זו משהו על אישיותו המורכבת של 

דתיות בצד≠ר' מקדונלד עצמו. במקדונלד האיש והמנהיג חברו יחד נטיות רומנטיות
רציונליזם שקול ומפוכח; אידיאליזם אמיץ וקנאי עם אֹופֹורטוניזם מדיני מחושב;
הומניזם מכאן והתנשאות סנובית מכאן; קירבה אל בני אדם והתרחקות מהם גם יחד.
חלק מתכונות אלה, נוסף ליסודות מסויימים בהשקפת עולמו, כגון: יחסו החיובי
למסורת ולשאיפות לאומיות, שלילתו את הרציונליזם הצרוף ודחייתו את השקפת
העולם המטריאליסטית, התנגדותו לדיקטטורה הקומוניסטית ותמיכתו במשטר

כל אלה, בצד המתינות המדינית והחברתית שהטיף לה כל ימיו, באו≠דמוקרטי 
לידי ביטוי בחוברת זו.

דתי;≠ברישמי מסע אלה אפשר להבחין בארבע רבדים שונים: האחד, החווייתי
ריאליסטי.≠אֹוטֹופי; והרביעי, המדיני≠לאומי; השלישי, הסוציאליסטי≠השני, הרעיוני

רבדים לה חפפו כמעט את כל השלבים החשובים בחייו: הילדות בסקוטלנד על נופיה
ההרריים ועולם המיתולוגיה האישי שהילד יצר לעצמו, בו נועד מקום חשוב מאוד
לגיבורי התנ"ך; הנעורים והבגרות המוקדמים, בה היה מקדונלד הצעיר אחד

תלויים", והבגרות המאוחרת, בה≠ממנהיגיה האידיאליסטיים של מפלגת "הבלתי

| 269 |

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†ÒÙÁÈÌ†‡†Ø†∏ ±≥≠∑¥≤  14/8/05  17:09  Page 269



]≠≠≠נתגלה כמדינאי זהיר, שקול ומפוכח. [
בדומה לחיים וייצמן, מנהיגה של התנועה הציונית אשר נפגש עם אותם צעירים

ידי≠ואולי אף באותם מקומות ובאותה תקופה עצמה, הוקסם גם מקדונלד ונכבש על
] הוא ראה בחלוצים את בעלי≠≠≠ישראל. [≠הטיפוס החדש של היהודי שגילה בארץ

האמונה החדשה, נושאי הדת החילונית הסוציאליסטית. לילה אחד בילו הוא ומלוויו
בקרב חבורה כזו על שפת הירדן. מתיאורו את הצעירים שנתכנסו אחרי יום עמל
לארוחה משותפת מסביב לשולחנות, את השיחה המעניינת שניהלו איתו עד חצות,
ואת הניקיון ששרר במקום למרות התנאים הגרועים, מתקבל רושם שמדובר במעין

חבורת נזירים או איסיים מימים עתיקים.

| 270 |

באוקטובר 1930, חתם ראש ממשלת בריטניה רמזי מקדונלד על "הספר הלבן" של שר המושבות2
לורד פספילד (סידני ווב), שהטיל הגבלות חמורות על העלייה ורכישת קרקעות בא"י בידי

יהודים, ולמעשה בא להקפיא את הצהרת בלפור, ואילו בפברואר 1931, באיגרתו הנודעת 
לח' וייצמן, ביטל מקדונלד הגבלות אלה ובכך הפך על פיו את "הספר הלבן" של פספילד ופתח
תקופה של עלייה רבתי, שהכפילה בתוך 8 שנים את האוכלוסייה היהודית בא"י ולמעשה הבטיחה

174,600 נפש≠את חוסנו ושרידותו של היישוב לקראת הבאות (אוכלוסיית היישוב גדלה מ
1939). אין זה מן הנמנע, שלביקור מקדונלד בא"י 9 שנים לפני כן≠445,450 נפש ב≠1931 ל≠ב

בהדרכת דב הוז, ולהתרשמותו העזה מן ההתיישבות החלוצית, נודעה השפעה על צעדו הנוכחי.
ואכן, בפגישה עם ש' קפלנסקי וד"ה ביוני 1930, במעון ראש הממשלה, אמר להם מקדונלד:

, עמ' 117).גורני"לא אשכח לעולם את הימים הטובים שסידרתם לי כשהייתי אורחכם בא"י" (
179),≠עומד ההיסטוריון פרופ' י' גורני על פרשות אלה (שם, עמ' 161משמעי≠הקשר הדובספרו 

1922 והתפעל מן החלוצים≠שם הוא אומר: "דומה שקיים קשר בן מקדונלד שביקר בא"י ב
הצעירים שסללו כבישים, בין ראש הממשלה שחתם על הספר הלבן, ובין האיש שקרא את
איגרתו הנודעת לפני בית הנבחרים. בשלושת המצבים האלה היה זה אדם אשר אהד את הציונות

בדרכו שלו, המתונה, האוטופית והרומנטית (שם, עמ' 159).
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אדוני,

",Athenaeum&NationTheבמכתבו על "הצרפתים בסוריה" ("
" את [מושל סוריה] גנרל [מוריס] גּורֹו בסוגיית31.12.1921Mid-East) ציטט "

חלוקתה של סוריה ל"ארבע מדינות חופשיות". חלוקה זו אולי ראויה ללעג, אך האם
מדיניות הפירוק הצרפתית הגבילה את עצמה, לפחות, למספר זה? לא ולא. סוריה
מורכבת כעת משש יחידות טריטוריאליות נפרדות, אם לא משבע. בצד ארבע

מזרח לדמשק,≠המדינות החופשיות, שנמנו במכתב הנזכר לעיל, קיים האזור שמדרום
דרוז, שנקבע כאמירּות עצמאית. בצפון עדיין לא הוכרע גורל≠הידוע בשמו ג'בל אל

העיר אלכסנדרטה וה"הינטרלנד" שלה לאחר היפרדות קיליקיה. העיר בוודאי לא
ëַלב גישה לים. נותר עדיין האזורתסופח למחוז העלאווי הנחשל, וכן לא תספק לח

זור. באחרונה פורסמה בעיתונות הסורית הודעה≠של הפרת העליון ומשם עד דיר א
כי עתה, משטוהר אזור זה ממורדים, מתכוונים להקים שם מינהל עצמאי. לדבר על
שש או שבע "מדינות עצמאיות" בסוריה הרי זה אבסורד גמור. גנרל גורו מתעלם

בחוכמה מפרטים אלה.

שלך, וכו',

מ. שרתוק
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כרמל", מתחדשות הלכות עם כל גיליון≠בבית מדרשו של נג'יּב נצאר, עורך "אל
כך כתוב על שערו זה≠וגיליון ("הכרמל" הוא "עיתון יומי היוצא פעמיים בשבוע" 

שלוש שנים).
זה לא כבר הודיע ה' נצאר, כי את שליחותו על דרך הפוליטיקה הלאומית חושב

זה הוועד הפועל של≠הוא לגמורה. מאחר שיש לאומה מוסד נבחר העומד בראשה 
פועל זה מוציא עיתון,≠ומאחר שהחל ועד≠נוצריות ≠כנסיית האגודות המוסלמיות

הנה≠ירושלים ≠ãָאח" או "מורניג פוסט" דהõַּבצ≠זה "אל≠שהנהו כלי מבטאו הרשמי 
יכול "הכרמל" מעתה להשליך את יהב הפוליטיקה על חברו החדש ולהפנות את עצמו
לעיון בשאלות בית, בענייני חברה והכלכלה. הענף האחרון בייחוד טעון טיפול

יסוד חיי≠בעיניו, כי רבה בו העזובה. העם הולך בחושך, פרק ב"כלכלה הלאומית" 
אינו יודע, ומאשריו שוגים אך בפוליטיקה ואין איש≠כל עם השואף למעמד עצמי 

בהם שם אל לב להאיר להמון את דרך העבודה והכלכלה בה ילך. זאת יעשה
כאשר עבר כחלוץ לפני משכילי האומה בשאלות≠"הכרמל" ויגול את החרפה 

הפוליטיות לשעבר, כן יהיה עתה חלוצם על שדה העניינים החברתיים והכלכליים.
ולקיים מה שנאמר, בא אחד מעוזרי "הכרמל" לפתור את השאלה החברתית

אינו מניח≠בחירה ≠היסודית: שאלת "המנהיגות". הפתרון שהמציאו אומות העולם 
זר אינו זקוק. "מי הם≠כנראה את דעתו. לעולם המזרח מסורות משלו ולזמורות

חטיּב, ב"כרמל", 12 בנובמבר. והוא עונה: "המנהיגים≠המנהיגים?" מקשה יוסף אל
ראשי הדתות; להם≠אשר אין חולק ומערער על זכותם לדבר בשם העם הם: ראשית 

הכנסת והם עומדים בראש הסולם החברתי≠לבדם הזכות להטיף מוסר במסגדים ובבתי
ראשי השבטים ובתי האב הגדולים; להם הכבוד והמשמעת≠îֵלי. שנית ûְּכéֶשוהה

המוחלטת בלב כל איש ואיש מבני עדתם (עד כאן מרחפת רוחם של ספרי "שופטים"
בעלי ההון הגדולים, בעלי אחוזות≠ו"שמואל", אך הנה גם דבר מה חדיש:) שלישית 

הנאורים ובעלי המקצוע,≠משום שכל תנועה זקוקה לכסף. רביעית ≠ובתי חרושת. הם 
דין, פקידים, רופאים רוקחים וכו'" (עוד וכו'!).≠כגון מורים עיתונאים, עורכי

את התורה. ועוד לה פירוש. בשורת מאמרים עומד הכותב על כל סוג וסוג ומוכיחז
במסירתם.באריכות בשל מה זכו בעליו להיות מנהיגים. לא כדאי להלאות את הקורא 
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ïֶנין, כביכול, דורשאך כאמור, נתון לבו של העורך בעיקר לשאלות כלכליות. כל
הוא להעמיד את הכלכלה במרכז הכל, לשעבד לה את הפוליטיקה, לארגן את

כוח העם ע"י ענייניהם הכלכליים של חלקיו השונים. הוא הוגה רעיון שגיא≠ביאת
"לצּור את החברה הערבית בפלשתינה... כברית אגודות מקצועיות". שמא "אחדות
העבודה" או הסתדרות העובדים? לא, הרבה יותר מזה. הן אלו לא גזרו אלא על
הפועלים ונג'יב נצאר מבקש לארגן את הכל. בתוכניתו תמצאו מלבד אגודות
הפלחים, הפועלים, הפקידים וכו' גם אגודות הסוחרים, בעלי הקרקעות ויתר בעלי

כוח כל האגודות, ז"א שישבו בו≠הפועל של הברית יורכב מבאי≠הון למיניהם. הועדה
מן הסבל אשר בנמל ועד גדול הפרדסנים, ונמצא שהוא משקף בתוכו את ענייניהם

הכלכליים של תושבי הארץ הערביים לכל גווניהם. כהנה וכהנה חולם נג'יב נצאר.
ואולם אין בעיתונו מקום רק ל"אוטופיות סיציאליות" בלבד; הוא משמש גם במה

להטפת לקח בכלכלה החיובית הרציונלית.
öָרּוקי, הקרויפ≠üָג'י אלïֵימן תòֻלûֵיך סעוד לפני כשנה הורה מעל עמודי "הכרמל" הש

ôְרי (מגדולי פילוסופי ערב בתור הזהב) של פלשתינה", והנחשבñַעבפי העורך "המ
סמך הכי גדול שבה במדעי החברה והכלכלה, לאמור: "אם תשיג≠בעיניו לבר

הממשלה את המילווה, אשר הודיע עליו הנציב, על מה זה יּוצא הכסף? הן בראש
וראשונה על תיקון וסלילת דרכים, בניין והרחבת מסילות ברזל, הקמת כנּוני הארה,

על עבודות ציבוריות. ובכן, האומנם סופקו כבר כל≠ייבוש ביצות וכיו"ב, באחת 
יתר צרכי הארץ, כי נתחיל דווקא באלה? איזו תועלת יפיקו מזה תושבי הארץ, ואיזו
הכנסה נקבל ממפעלים אלה לפרעון המילווה? שום טובה לא תצמח מזה לתושבים.

הסכינו בדרכים אלו ובאורח≠הן מיום היות הארץ הזאת ומיום חיות תושביה בה 
מה ירוויחו? כמובן, אין התיקונים≠חיים זה, ומה היו חסרים? ואם יתוקנו הדרכים 

תועלת, אך אין הם הכרחיים, ועכ"פ אין למהר בהם. צריך להמתין עד אשר≠נעדרי
בדרך ההתפתחות הטבעית ייווצרו בתוך הארץ האמצעים הדרושים לשכלולה".

ובזמן האחרון התעטף העורך עצמו באיצטלה דרבנן והתחיל אוצל מחוכמתו
לנבערים מדעת. אלה דבריו, למשל, ב"הכרמל", 14 בדצמבר, במאמר "כיליון
חרוץ": "האימפורט של א"י גדול מן האכספורט שלה פי שש. הנה, בחודש ספטמבר
נכנסו לא"י סחורות מחו"ל בסכום 512,899 לי"מ ויצאו בסכום 87,359 לי"מ". אמת,
רע הדבר. ובכן מה העצה היעוצה? העצה היא, כי "ארץ כארצנו צריכה היתה

ãָז", בישיבה על המחצלת והּכביר וברכיבה על סוסיםלהסתפק בלבוש "עּביה" ו"קּונּב
וחמורים, עד אשר... יעלה בידה לשלח לאירופה את תמורת הסחורות שהיא מכניסה
ממנה". כיצד זה יעלה הדבר בידה, אם ה' נצאר אוסר להכניס גם אוטו אחד לא"י?

תיקו!
קדם≠מ. בן
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9 למרץ 1922 עלתה שאלת א"י על סדר היום בישיבת הבית התחתון בקשר עם≠ב
ההוספות לתקציב המזרח התיכון. באופן רישמי היתה זו ישיבת ועדה, שהיתה
מורכבת מהבית כולו. עיקר השאלה היה הקצבת הכספים, אך דרך אגב נגעו

בוויכוחים בצד הפוליטי של השאלה כיום.
מזכיר [שר] המושבות צ'רצ'יל אמר בין יתר דבריו: בעיראק חופשי הייתי לנהוג
פוליטיקה העלולה להשביע רצון את תושבי הארץ. אך בא"י התחייבנו על פוליטיקה,
אשר לכשהיא עצמה צודקת הינה בהחלט, אלא שהיא נפגשת ומוכרחה להיפגש
בהרבה חשד והתנגדות מצד רוב יישובה של הארץ. לא פה המקום להרצות מחדש את
כל שאלת הציונות. אשתקד אמרתי כי דרכנו היתה מתונה. השתדלנו שצד אחד
יתקדם וצד שני יעצור ברוחו, והחזקנו כוח צבאי מסויים למנוע בעד התנגשויות.
השנה עברה על א"י בשקט רב ובשלום. היו נפל של פרעות בירושלים בנובמבר ואלו
בלבולים ביפו במאי שעבר, אך בדרך כלל היתה הארץ שלווה. אפס, אין להגיד כי

המנוחה עברו מלבות הערבים. העלייה היהודית≠הרגשת ההתרגזות, החשד ואי
נתבקרה בכל חומר הדין מהבחינה הפוליטית. נעשתה ההתאמצות הדרושה להשיג רק
אזרחים טובים, אשר יבנו את הארץ. איננו יכולים להרשות, כי תוצף הארץ באספסוף
של בולשביקים, אשר ישאפו לערער את האושיות בא"י, כאשר הצליחו לעשות בארץ

9,000 מהגרים נכנסו השנה. הם מביאים איתם≠[רוסיה] שממנה הם באים. בסה"כ כ
את אמצעי המחיה וההסתדרות הציונית מוציאה בארץ כמיליון פונט לשנה. נעשתה

המים החשוב על הירדן, גם ההתיישבות החקלאית≠קידמה ידועה בנידון מפעל כוח
≠וסלילת הדרכם מתקדמות, ובאמת אין כל יסוד לעצור בעד תנועה זו מהתפתח 

בגבולים מתונים ובמידה מושכלת. היא מגדילה את עושרה החומרי של הארץ והינה
בייחוד לברכה לתושבים הערבים.

בנוגע לקונסטיטוציה, עמדתי בפני שאלה קשה מאוד. המשלחת הערבית אשר
היתה פה, וערבים אחרים שבאתי איתם בדברים, שאלוני מדוע ייגרע חלקה של א"י
מעיראק לגבי מתן קונסטיטוציה חופשית. החלטתי להרחיק לכת עד כמה שאפשר
בנתינת מוסדות רפרזנטטיבים, מבלי שיפריע הדבר בעדי מלמלא את ההתחייבויות
הרובצות עלינו מפאת הפוליטיקה הציונית. אני מחוייב להשאיר בידי הממשלה
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אימפריאלית את הכוח להוציא התחייבויות אלו לפועל. ואולם הפצר הפצרתיה
בערבים להשתתף במועצה הנבחרת החדשה, ולעשות את כוח ביקורתם למשפיע
בשאלות הכרוכות בממשלת הארץ ובהגירה. הקונסטיטוציה מבוססת על זכות הצבעה
רחבה מאוד, אך כמובן יש בה בחירות בלתי ישירות. במועצה יהיו גם חברים ממונים,

פקידים. גם יהודים אחדים ייבחרו, כמובן. אומנם, בעינינו כל≠אך יהיה רוב של לא
בחירה לא ישרה היא דבר פסול, אם כי אותם המורשים הנכבדים, המתפעלים כל כך
משיטותיה של רוסיה, יודעים בוודאי כי במשטר הסובייטים יש עד לשש או שבע
בחירות לא ישרות. בארץ כא"י הכרחי הוא ללכת בדרך זו. את המוסדות האלו נפתח

מדי הכותם שורש.
èֶוג'וּוד (מפלגת העבודה) אמר: לא"י ניתנת קונסטיטוציה רגילההקולונל יאשיהו ו

של מושבת כתר: מיעוט נבחר ורוב ממונה במועצה. הטעם הוא כי במושבותינו יש
תמיד מיעוט גדול, או אפילו רוב של מחוסרי השכלה, הזקוקים להגנה בפני
המשכילים. כך גם בא"י מגינים אנו בכוח הרוב הממונה על היהודים והנוצרים.
וכשבאה משלחת ערבית אל ארצנו ומשמיעה לנו, כי הקונסטיטוציה היא עיוות דין

≠פי הצהרותינו בדבר זכות ההגדרה העצמית ≠מחריד, וכי אין היא מתיישבת על
הייתי עונה, כי אך מאושרים נהיה לתת להם שלטון עצמי מלא, כשרק יהיה ברור
לנו שהגנת המיעוטים היהודי והנוצרי מובטחת, ורגש השנאה והמשטמה בין בני

ישראל חלף. אך כל עוד תוכפים הפוגרומים ביפו ובירושלים,≠הדתות השונות בארץ
אין אנו יכולים בשום אופן למסור בידי תושבי אותה הארץ את השלטון. זוהי העמדה

ישראל הופרזה ונוצלה≠שאנו מוכרחים לתפוש. אני חושב, כי האיבה הדתית בארץ
לתכליות אחרות. ישנם שם הצרפתים, ישנם הלנדלורדים ויתר התקיפים אשר חיו
להנאתם בימי התורכים על העבודה הזולה. למעמד זה לא לרצון היא, כמובן, הגירתם
של היהודים המביאים איתם רעיונות מערב זרים בתכלית למסורת בת מאות בשנים.
הם מתקוממים נגדה ומשתמשים בכוחם ובמסורת בכדי להקים את עם הארץ נגד

אנו ובבית הזה יש למצוא מורשים הנכונים תמיד≠הבאים החדשים. אפילו בארצנו
ידי הטחת דברים נגד≠לרכוש קולות בוחרים, או לזכות בטובת הנאה אחרת, על

שכן בארץ כא"י.≠כל≠הזרים, ולא
ואולם רגש שנאה זה בין ערבים ליהודים מצוי רק בשדרות הגבוהות. בין ההמון
איננו. ההמון נהנה במידה עצומה מן ההתפתחות שהיהודים מביאים לארץ. דיברתי עם
ה' מקדונלד, אשר שב זה עתה מא"י. הוא סיפר לנו כי בטבריה יש ועד מורכב

ספר משותף, אשר בו≠מערבים, נוצרים ויהודים העובדים יחד. הם ייסדו שם בית
לומדים ילדים בני שלוש הדתות, ולמרות זה שיש במקום איזה אפנדי או לנדרורד,
יחסי האומות הינם ידידותיים לגמרי. את הניגוד לזה יש למצוא בעיר אחרת, שכם,
אשר כל השלטון בה תפוס בידי שלושה אפנדים מימי תורכיה. רופאה יהודיה,
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האפנדים.ידי התושבים, הוצאה מן העיר תחת לחץ ≠שהוזמנה שמה ונתקבלה ברצון על
בין המהגרים היהודים יש אחוז הרבה יותר גדול של בעלי השכלה גבוהה מאשר
בין הפרולטרים באיזו ארץ שהיא. אנשים בעלי השכלה גבוהה עובדים על הכבישים
ומלמדים את חבריהם בערבים. הם מכניסים לארץ טרקטורים אמריקנים ואוחזים
בשיטות העיבוד היותר משוכללות. ומצד שני רואה אתה בארץ עוד את מחרשת העץ.
אך גם החורשים בה לומדים מן היהודים והתרבות פושטת לאט לאט על כל הארץ.

להבטיח כי יותן להם לבוא אל הארץ—אני אומר זאת בגילוי לב ≠חובתנו היא 
ולהתערות בה, כי תינתן להם הזכות לבחור, וכי כוחם זה ילך ויגדל עם התרבותם.

חובתנו היא להחזיק את המועצה≠ועד אשר יהיה להם מספר בוחרים מספיק 
ידי רוב נבחר.≠המחוקקת תחת ביקורתנו לבל תחזורנה הרדיפות על

ועוד דבר. המורשים הנכבדים נוהגים לומר: "עשרים ושניים מיליונים הוצאו
מכיס משלם המיסים הבריטי על א"י. עלינו לחדול מזה ולהרפות מהארץ". ובכן,
למעשה נדמה לי כי בעתיד הקרוב נצטרך עוד להגדיל את צבאנו בא"י לא בכדי
לשמור פן תהיה שם חרב איש ברעהו, כי אם מפני שיהיה עלינו לפנות את מצרים.
הן נצטרך להחזיק איזה כוח בכדי להגן על עורק ראשי זה, תעלת סואץ, ועל פרשת
דרכי האוויר והיבשה והמים. אני מקווה, כי המזכיר למושבות ישים זאת אל לב. הוא
נוטה כנראה להניח, כי הישאר נישאר במצרים לעולם והצבא יעמוד באשר הוא. אך
עלינו לחשוב גם על דרך אחרת, ועל מזכיר המושבות לשקול בדעתו את האפשרות

להעתיק את גבול א"י עד לקירבת תעלת סואץ.
בטרם אשב רוצה אני להגיד באיזו פוליטיקה (פיננסית) היתה אוחזת ה"לייבור

öַרטי" ביחס לא"י.פ
אחד הצירים שואל אם ווג'ווד מדבר בשם כל מפלגת העבודה.

ווג'ווד: כמובן. הל.פ. היתה שמה לה למטרה להעמיד את א"י בעתיר הכי קרוב
על בסיס של ארץ הנושאת את עצמה. הסכומים אשר נצטרך להוציא על א"י במשך

עצמה, נתחיל≠השנים הבאות ייחשבו כחוב, ועם הגיע הארץ למדרגת ארץ נושאת
לנכות ריבית מכסף זה ונחשבו לקניין חי. לאחת מחובותינו הראשונות נחשוב את

עד למינימום.≠במידה שהדבר נוגע לצורכי הארץ עצמה ≠צמצום הוצאות הצבא 
במקום הצבא תבוא הז'נדרמריה, אשר המזכיר למושבות כבר החל בסידורה שם, ואשר
עבודתה היתה כבר לתועלת. לא רגימנטים בריטים יושבים בטל בירושלים בעת
שביפו דרושים הם, כי אם ז'נדרמריה פעילה תחת פיקוד קצינים אירופים, לעשות
≠את עבודת המשטרה הפשוטה. ואם יישאר צבא בריטי בארץ להגנת תעלת הסואץ 

זה עיסקה של בריטניה ואין להטיל לרגל זה שום הוצאה על א"י הנושאת את עצמה.
ל. מלון (קומוניסט, היחיד בפרלמנט): במשך החודשים האחרונים הוצפנו
בחוברות תעמולה, אשר שמו לפנינו את שני הפנים של שאלת א"י. אתעכב פה על
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הנידון בחוברות אלו. אקווה, כי בהגיע תורו של המזכיר למושבות להשיב, ייתן לנו
הבטחה יותר ברורה בדבר פוליטיקת הממשלה בא"י. בפתיחתו היום כמעט רק ריפרף
על עמדת משרדו ועמדת הממשלה בזה. על הבריות להבין מהו פרצופה האמיתי של

נא≠משלחת ערבית זו, העורכת עתה אספות בלונדון, ובאת כוחו של מי הינה. אל
יתייחסו אליה המורשים והקהל ברצינות יתרה. אני יודע נאמנה, כי משלחת זו,

כוח של דעת הקהל הטובה של מוסלמי א"י≠המתאכסנת במלון "ססיל", אינה באת
(כאן סותר מלון אחת אחת את העובדות, שמביאה המשלחת בכתביה והרצאותיה
בדבר שלטון הציונים בארץ ובפקידות, מספרי העולים וכו'). בתזכיריה סומכת
המשלחת על החוברת שנתפרסמה בארצנו בשם "הסכנה היהודית". אינני חושב
שאלה הדוגלים בשאיפות הערבים עושים טובה לעיניינם בהביאם סימוכים מחוברת

כאשר עשו באספה במלון≠זו, גם אין הם מועילים לעצמם ביותר ע"י התחברם 
עם האנטישמים הפרופסיונליים שבבני ארצנו, ועם כל אלה הנושאים≠פרק" ≠"הייד

קולם ברמה על עמודי ה"מורנינג פוסט", ובמקומות אחרים, נגד כל דבר הנעשה ע"י
מישהו מזרע ישראל. צחוק הוא לשמוע את האנטישמים האלה, המוחים בעוז נגד

ידי פגיונות בריטיים, בעוד שהם הם אשר לפני≠תמיכת המיעוט היהודי בא"י על
שבועות אחדים עמדו ותבעו בבית הזה, כי נחזיק במעמד המיעוט הבריטי בהודו

ידי פגיונות בריטיים.≠על
אין כוונתי לבקר את נקודת מבטם של הערבים. אך מה הם רוצים באמת? הרוצה
המשלחת הערבית, כי נבטל את הצהרת בלפור? מה הפתרון שהם מציעים לשאלת
מיליוני העם העברי אשר בגטאות אירופה? בכל דבריהם לא מצאתי הצעה חיובית
אחת. אכן מכה נוראה תהיה, אם נמוש גם כקוצו של יוד מן ההצהרה אשר נתן לנו

סר ארתור בלפור בנובמבר 1917.
בויכוחים השתתפו עוד מורשים אחדים. שניים (ביניהם אורמסבי גור) דיברו בעד
הציונות ושניים בעד דרישות הערבים: הצהרת בלפור היא הבעת רצון טוב ואינה
דווקא הלכה למעשה. את גלגל ההיסטוריה אין להחזיר וכו'. אחד מאלה סיפר בשבח

המשלחת הערבית, אשר חבריה עושים רושם של בני תרבות גמורים. אין 
כי דיה העובדה שהם שייכים ל"מעמדות העליונים" כדי≠אמר מורשה זה ≠להתפלא 

לפוסלם בעיני מנהיג פועלים כווג'ווד. ואולם יש לתמוה, כי מספסלי הלייבור
הארץ. דבר מסוכן הוא להכניס≠נשמעה התורה שהמשכילים הם יותר נבערים מעם

לאיזו ארץ באמצעים מלאכותיים מספר גדול של זרים על כורחם של האזרחים.
ידי ווג'ווד הינה פגיעה בעיקרים היסודיים של שלטון עצמי. סוד≠השיטה שהוצעה על

שאין לו פתרון הוא כיצד יכלה לצאת מפיו של ווג'ווד תורת דמוקרטיה חדשה כזו.
דבריו של ווג'ווד עוררו פולמוס בעיתון הפועלים "דיילי הרלד". אחד מאנשי

יד המפלגה, קפטן בנט,≠לאומיים אשר על≠הלייבור פרטי, חבר הוועדה לעניינים בין
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הידוע ביחסו השלילי לציונות, תקף את הקול' ווג'ווד על דבריו. הוא סיכם אותם כך:
א) דינה של א"י כדין מושבת כתר רגילה; ב) הצבא הבריטי בא"י טעון הגדלה; ג) עוד
סכומי מס בריטיים יוצאו על א"י; ד) רוב ממונה ישלוט במועצה המחוקקת עד אשר
ירבו המהגרים היהודים כדי להכריע בבחירות את הכף נגד המוסלמים והנוצרים.
הכותב מביע את דעתו, כי לווג'ווד לא היתה הזכות לדבר "בשם כל מפלגת העבודה".

דברים אשר מפלגת≠"עיקר ההגדרה העצמית" ו"שאלת פי העם" בשטחי המנדטים
קלים מאוד בעיניו של ווג'ווד. הוא מסיים: "אני תמה≠העבודה התחייבה עליהם 

ומדוכא מאוד על אשר נאום כזה נשמע בין ספסלי הלייבור".
על המכתב הזה ענה ווג'ווד ב"דיילי הרלד" לאמור:

"כל עוד נקל בעיני האפנדים ואדוני האדמה הערבים לשסות את האספסוף
הערבי ביהודים לשוד ולרצח, כאשר היה הדבר בפרעות האחרונות ביפו ובירושלים,
נהיה זכאים להחזיק את ממשלת הארץ בידינו. קפטן בנט נראה לתמים דעים לגמרי

היקס ויתר האנטישמים. אין זו חברה בריאה≠עם לורד סידנהם, סר וויליאם ג'וינסון
ללייבור. מוטב היה אילו דיבר תחילה עם רמזי מקדונלד, הטרי עוד ברשמיו מא"י".
בסוף דבריו גוער ווג'ווד בבנט על אשר מצא לנחוץ להדפיס את מכתבו גם בעיתון

ידי כך פלוגתא פנימית של הלייבור אל מחנה האויב.≠קפיטליסטי אחד והוציא על
שוב הופיע ב"דיילי הרלד" (18 במרץ) מכתב קטן התום בראשי תיבות ג'. מ.:

נבחר בפרלמנט הפלשתינאי, להגן על≠"אמר יאשיהו ווג'ווד: הבה ונכונן רוב לא
המיעוט היהודי בפני חשש רדיפה.

נא עקיבים.≠מה טוב ומה נעים! אך נהיה
נבחר באירלנד להגן על אנשי אולסטר.≠הבה ונקים רוב לא
נבחר באמריקה להגן על הכושים.≠הבה ונעשה רוב לא
נבחר באנגליה להגן על הקומוניסטים.≠הבה ונכונן רוב לא

הוי, הבה ונחדל לדבר על דמוקרטיה".≠הבה 
על מכתבי בנט וג' מ. ענה קפלנסקי ב"דיילי הרלד" (21 מרץ) כדברים האלה:

לאומית שום מוצא להימנע מהדמוקרטיה≠"האומנם אין מנקודת המבט הבין
הפורמלית אשר מטיף לה קפטן בנט ומהלגלוג לדמוקרטיה בכלל של ג'. מ.? מפליא
הדבר, כי אין הקפטן בנט רואה, שבהגינו על צורת הדמוקרטיה עומד הוא להקריב

את תמצית תוכנה ולסלף את מובן בין הלאומיות. 
לא אתעכב כאן על פרטי נוסח הקונסטיטוציה לא"י. אין אני מתפעל ממנה ביותר
ועל דעתי יכולות לעלות ערובות יותר טובות ואולי גם יותר דמוקרטיות למיעוט

נא נאפיל בפרטים על עצם≠היהודי ולעבודתו היישובית מאלו שהוצעו. אבל אל
השאלה.

הקפטן בנט דואג לזכות ההגדרה העצמית של תושבי א"י. טוב מאוד. אך הן
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קיימת גם השאלה היהודית העולמית, וגם ליהודים מגיעה הזכות להגדרה עצמית
ולקיום לאומי בטוח. בארבעים השנים האחרונות היגרו יותר משלושה מיליונים
יהודים ממזרח אירופה לארצות שונות; אלה היו בעיקר פועלים ובעלי מלאכה
אביונים, אשר ביקשו ארץ לחיות ולעבוד בה. על פי איזו זכות תינעלנה בפניהם
שערי א"י? זכותם של תושבי הארץ כיום אינה כוללת את היתרון למנוע מבני עם

אחר את חופש ההגירה וההתיישבות.
יורשה נא לי להביא כאן את דברי ה"דיילי הרלד" עצמו באחת מתשובותיו:

"עבר הזמן אשר איזה קיבוץ אנשים יכול היה לעוג עוגה מסביב לחלקת אדמה
ולשלול את רשות הכניסה לאנשים אחרים, בני איזה גזע או דת שהם. המענה, כי

בעקבות התרבות האוכלוסים באה הדלות, נסתרת על ידי העובדות".
אין גם צל של צדק בטענה, כי עליית היהודים לא"י מעמידה את מישהו בסכנה.
עובדה ניצחת היא, כי יש בא"י די אדמה ומקום למיליוני מתיישבים חדשים. עובדה
היא, כי אין המהגרים היהודים מסכנים את תנאי חייו של היישוב הערבי, מפני
שהפועלים העברים מביאים לא"י שכר הרבה יותר גבוה, תנאי חיים יותר משובחים

הלאומיות יהיה זכות≠אפשר שפירושה של בין≠ואידיאל של קהיליה קואופרטיבית. אי
ההגדרה העצמית לגזעים בעלי רכוש, השליטים בביטחה בארצותיהם, ושלילת כל

הלאומיות הפסקת כל הגירה≠זכות מעם מושל מאדמתו. אין מובנה של בין
ענייה.≠והתיישבות, להיות האומה העשירה עשירה, והענייה 

הלנדלורדים והפיאודלים הערבים בא"י יראים את הפועל היהודי; גם על
ìְהרדים (הימנים שבימנים) הבריטיים ומרעיהם הצרפתים מהלך הוא אימים, אךהַדי

אין אני מטיל שום ספק, כי הפועל הבריטי ידע לימין מי עליו לעמוד בקרב הזה.
לאומי לא"י,≠מפלגת העבודה הקדימה את הממשלה הבריטית בדרישת משטר בין

1917, כי מאות אלף≠אשר בו תחסה שיבת היהודים והתיישבותם. הם ידעו היטב ב
אחדות של ערבים ישנם בארץ. צער תוקפני לראות את הקפטן בנט משתדל להוכיח
למפלגת העבודה הבריטית, כי עליה לעמוד לצידם של הלורדים הפיאודליים בא"י

נגד מעמד העובדים העברי, ואני מקווה עוד כי יבין שרק סופיזם הטעהו.
ולא יהיה האסון גדול ביותר גם אם יהיו היהודים בא"י, ביום מן הימים, רבים
עד כדי להכריע את כף הבחירות נגד המוסלמים והנוצרים. נגד מיליוני יהודים
בארצות אחרות מכריעה כף הבחירות, ודווקא משום שיש לנו בני תערובות בידי

פני העולם כולו, אין הקפטן בנט צריך לחשוש פן ביום מן≠המוסלמים והנוצרים על
הימים נטביע בכוח הצבעת הרוב את אחיהם שבא"י בים המלח".
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ÔÈ˘Â„È˜Â ‰ÙÂÁ ÒÂÓÏÂÙ1

‰˘Ó Ï‡ ‰„Ú

22≠שרדינג, אוסטריה 23.4.1922משה,

זה זמן רב רוצה אני לדבר אתך והרבה כ"כ יש לי לומר, עד כי קשה לי לכתוב
אליך. אך היטב מרגישה אני, שהשתיקה בינינו עתה הינה רעה מכל וע"כ החלטתי

להפרה ויהי מה.
אל נא תאשים אותנו, על אשר לא כתבנו לך אף פעם אחת על עצמנו. האמן
נא, שלא רק קשה, כ"א בלתי אפשרי היה הדבר עד כה. אחרי עוזבכם את הארץ עברו
עלינו חיים ארוכים ארוכים של שנה אשר לא היה לה קץ. על שנינו עבר הרבה ונדמה
לי שגם השתנינו בהרבה במשך שנה זו, ולכן גם קשה היה לכתוב דווקא לאנשים
קרובים ואהובים. אליהו, גם עתה, ודאי לא יוכל לכתוב אליך. הוא היה רוצה מאוד

לראותך ומאמין מאוד בפגישתכם.
על עוד פרט קטן רוצה אני לומר לך, משה. אנו לא נסדר שום דבר רישמי. מבין
אתה? לגמרי לא. אני אצטער מאוד אם אדע שאתה מצטער על זאת. איני רוצה
להתווכח איתך עתה על ערך הדבר בכלל. צריכה אני רק לומר לך, שבשבילנו בלתי
אפשרי הוא הדבר לגמרי. אני חושבת שאתה מכיר די את אליהו כדי להבין שהוא
אינו מסוגל לכך, ואני איני מסוגלה לכך לא פחות ממנו. בשבילי היה אסון לו הייתי
מוכרחה לעשות זאת, ואילו עשיתי היתה נשארת אצלי הרגשה בלתי נעימה לתמיד.
אותי, לצעד כזה, יכול היה להכריח רק אבא, אך תאר לעצמך שאני מאמינה שלו חי

לא היה מכריחני לצעד זה. אני מאמינה שהיה מבין אותנו ואולי≠אבא עתה איתנו 
גם מסכים לנו. אני יודעת שלאמא יגרום הדבר צער רב אך אני יודעת גם שאי
נעימות תהיה בעיקר כלפי חוץ: "מה יאמרו?" ובפנים נפשה היתה בלי ספק מתפלאה
מאוד, לו היה נודע לה שהתנהגנו אחרת מאשר נתנהג. כמובן, נצטרך לפייסה
במכתבים, אך לפעמים נדמה לי שלא קשה יהיה הדבר, בעיקר מפני שאמא מכירה

היטב את אליהו ואוהבת אותו מאוד.

תכתובת בני המשפחה. 1
171 לרבקה.≠162 לעדה, ומכתבים 161 ו≠לעמדת מ"ש בפולמוס חופה וקידושין ר' מכתבים 160 ו
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≠אני רוצה מאוד לקבל ממך איזה מילים עוד בהיותי בשרדינג. אם לא אקבל 
אשוב לוינה בלב לא שקט. כתוב לי גם איזה מילים אודותיך. אני איני יודעת אפילו

על מצב לימודיך, על בריאותך, על המצב החומרי אצלך וכו'.
נא תחשוב עלינו רע.≠שלום לך, אל

Â‰ÈÏ‡ Ï‡ ‰„Ú

שרדינג [9.5.1922]אליהו,
אם קראת כבר את מכתבו של משה? [מכתב 157] מה תאמר עליו? שמאה

התעורר אצלך רצון לכתוב לו לרגל זאת? אך אני לא הייתי רוצה שתענה לו על
זאת. שונות אתם תדברו בשפות יותר מדי, בשום אופן לא תבואו לידי הבנה ורק
תכאיבו אחד לשני. אני צריכה לענות לו מייד, אך איני יכולה לעכב יותר את
המכתב לאמא. התחלתי היום לכתוב אליה ו"נכתב לי" לא רע. אם אגמור אותו

יהיה טוב מאוד. אך גם אתה צריך לכתוב לאמא, אליהו, אלא קצת אחרת≠מחר 
מאשר כתבת. ראשית, נדמה לי, שקצת יותר מדי התפלספת ושנית דבריך על
המנהגים הדתיים, נדמה לי, לא יתקבלו על לב אמא. אצלי, למשל, ביחס לזאת,
הרגשה שונה מאשר אצלך, הן אתה יודע את זאת. אני אצטרך לבאר לאמא את
התנגדותי לטקס באופן אחר מאשר ביארת אתה. אך יודע אתה, אליהו, למרות

אני מרגישה אף על פי כן חזקה מאוד≠שאיני בוחלת במנהגים הדתיים כמוך 
בהתנגדותי לכל טקס ונדמה לי, שלא אוכל לוותר בשום אופן. התפלאתי קצת

[רוסית: אי יציבות] אצלך. מה קרה לך, אליהו? מוצא חןòְט íְקֹוסûַטשוצחקתי על ה
בעיני מאוד שאתה מוותר יותר קל ממני. אך אני חושבת באמת שזוהי השפעת
מחשבת רגע. ובכ"ז, אליהו, כדי להמנע מאי הבנה אשר יכולה לקרות במקרה זה,
רוצה אני לומר לך ברצינות, שאני לא אוכל לוותר בשום אופן. איני רוצה להקים

≠. ואם לא יבינו אותי לא אוכלרעש, להילחם, לגרום צער, אך לעשות את זאת 
אתחנן פשוט שלא יכריחוני, כי איני יכולה, איני יכולה.

אליהו, החלק השני של מכתבך לאמא אינו מוצא חן בעיני. זהו החלק שבו אתה
מדבר על צרמוניות דתיות. לאמא אי אפשר לכתוב כך. הדברים יהיו לה זרים. היא
לא תסכים להם. עוד יותר: יש דברים אשר היא תחוש בהם כעין עלבון לאבא. כי

ãֵד ומילא את המנהגים הדתיים. אני יודעת שלך קשה לכתוב אחרת מפניהלא אבא ּכב
שאתה חושב כאשר כתבת ובכ"ז צריך לשנות את המכתב.

את מכתב משה קיבלתי ע"י רבקה ושלחתיו אליה חזרה, כדי שתקרא אותו. גם
אתה צריך לקרוא אותו, כי הוא כתוב כמעט לשנינו. תיגש נא אל רבקה ותקרא
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אותו. שמא תקרא גם את מכתבי לרבקה. בו אני משתפכת קצת על מכתבו של משה.
פעמיים לא אשתפך.

העניין כנראה קשה יותר מאשר תארתי לעצמי. מכתבו של משה שולל ממני את
האומץ למכתב לאמא. אומנם נדמה לי לפעמים שאמא תהיה יותר סבלנית ותתפשר
יותר קל. לי נדמה, שאמא מסכימה לנו בפנים נפשה ורק כלפי חוץ, חשובה לה
הרשמיות מתוך הרגל ובעיקר מפני יחס הסביבה לזאת, ואצל משה הן זוהי שאלה

העומדת במרכז ובראש הכל.

‰˜·¯ Ï‡ ‰„Ú

שרדינג, [1922].9.5רבקה,
קיבלתי היום על ידך מכתב ממשה [מכתב 157]. הנני שולחת אותו אליך. קיראי
נא אותו והגידי לי מה אעשה? הן את מבינה על מה הוא מדבר. הוא בוודאי כתב גם
לך, ובוודאי גם ביתר חריפות. אני באמת אובדת עצות. אני ידעתי שמשה לא על

לא שיערתי. רציתי בימים אלה להתחיל≠נקלה יתפשר עם זאת, אך עד לידי כך 
במכתב אל אמא. אך עתה מכתבו של משה מפחידני מאוד, ואני חדלה מהאמין

מה לאמא. לו הייתי מתראה עם משה, היו בינינו בוודאי שיחות≠שאוכל לבאר דבר
סוערות אחדות ואני מאמינה, בכ"ז, שהיינו באים לידי הבנה, כי הרבה מאוד יש לי

בלתי אפשרי.≠ לומר ולספר לו על זאת, אך בכתב זה קשה מאוד. בשבילי
רבקה, אני יודעת שאת אינך חושבת כמו משה, אבל נדמה לי שגם את אינך

הדבר בשבילי. אצלי אין זה עקשנות קפריזית שלבלתי אפשרייודעת עד כמה הוא 
נערה ואין זה רצון צעיר של מרד במנהגים הקיימים. ההתנגדות לזאת מונחת הרבה
יותר עמוק בהכרתי. אינני מוציאה ואיני רוצה להוציא איזה משפט כללי. נדמה לי,

ìַדעּותֹו של כל אחד ואחד. נדמה לי, שלישהעניין הזה לא יכול להיות מסור אלא לי
יותר קשה להסכים לזאת מאשר היה לך לוותר על זאת. ובה במידה לא הייתי מבינה
את זלמן, למשל, לולא עשה זאת, כאשר לא הייתי מבינה את אליהו לו הסכים לזאת.
איני יכולה לתאר לעצמי בשום אופן, שיחסנו אל מישהו, בין אם יהיה זה האדם
הכי קרוב לנו ובין אם זר לנו לגמרה, יכול להשתנות במשהו לרגלי יחסו לשאלה זו.
אצל משה עומדת השאלה הזו במרכז עד לידי כך שאינו יכול לומר לי אף מילה
לפני אשר יברר אותה. הן הוא עצמו כ"כ כואב על זאת. ובכן, מדוע זה? גם אני

אינני מבינה, ויכולה כמוהו לדרוש ביאור.
משה אינו מתעכב לגמרה ומאיים עלי מייד ביחסים לעתיד, ועוד מוסיף: "לא
חיצוניים, חלילה". ההוספה היא בייחוד חשובה. מה זאת? איני משיגה. אני יודעת
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שגם ביחס אליך הוא התבטא באופן דומה במקרה דומה לזה (כך סיפר לי מחלוף,
ואת מתארת לעצמך, כמובן, באיזו חשיבות הוא סיפר את זאת). איך יכול משה כ"כ
על נקלה לחשוש לייחוסים בינינו? והן אני יודעת שהדבר לא עולה לו על נקלה.

נדמה לי שבמידה רבה זוהי עצבנות, עצבנות נוראה.
משה מייעץ לי "לשקול בכלל את כל העניין". האומנם הוא חושב שהשאלה הזו
רק עתה עמדה לפני? משה שוכח שהחיים אינם עומדים על מקום אחד, ואיתם
משתנים הערכים. עולה על דעתי עתה, שמשה אולי, בעצם, לא שינה לעולם באופן
יסודי את הסביבה אשר הוא חי בה, מושגים רבים נשארו אצלו אותם אשר היו לפני
עשר שנים, והוא שוכח שאיתי היה אחרת. לא אדון עתה אם טוב או רע הוא הדבר,
אך עובדה היא שמלבד החינוך שלנו בבית, עבר עלי עוד חינוך אחד, אשר מבלי
לטפל בי לגמרי, הטביע את חותמו על כל ישותי. ואני איני יכולה לחשוב ולהבין
אחרת מאשר אני מבינה עתה, ואני מוכרחה להודות שבהכרה ברורה ועמוקה אני

מסכימה להבנתי זו.
רבקה, מה אני רוצה ממך? הן בכל הדברים האלה הייתי צריכה לפנות אל משה
עצמו, אבל אני הייתי רוצה כ"כ לדבר איתך עתה. עוד איני יודעת איך אכתוב
למשה. אני יראה מזאת מאוד. הוא נכון להתחיל במלחמה ואני איני רוצה בה כ"כ.

.בשום אופןהוא כותב שלא יוכל להתפשר בשום אופן, אך גם אני לא אוכל לוותר 
גם לי אין לזאת כל אפשרות אורגנית. 

אח, לו יכולנו להתראות.
רבקה, אהובה שלי, אל תצטערי בכ"ז יותר מדי. אני אכתוב למשה. אשתדל
לבאר לו, אתחנן לפניו שלא יערוך מלחמה, שיתייחס בסבלנות ויתאמץ להבין. אל
תדאגי אני לא אכתוב מכתב קשה. חבל לי שהמכתב הזה יגזול אצלי זמן וידחה את

המכתב לאמא.

‰ÈÙ Ï‡ ‰„Ú
◗�❽➅❹�➂�➁❹❶��❘

שרדינג, אוסטריה, אייר פ"ב [מאי 1922]אמא שלי!
כבר עברו כחמישה חודשים מאז פרידתנו, ואני עוד לא כתבתי לך אפילו פעם
אחת. זה בוודאי העציב אותך, אבל לא יכולתי להכריח את עצמי לכתוב לך על מה
שאני עושה, על עבודתי וכדומה, כיוון שכל זה שולי לעומת העניין שעליו הייתי
צריכה לדבר איתך, אך לא הייתי מסוגלת לעשות זאת. אילו הייתי כותבת לך על
חיי בחו"ל באותה פשטות כפי שכתבתי לאחרים, הייתי מרגישה איזה זיוף וחוסר
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כנות, ואת, עם הרגישות שלך, ללא כל ספק היית חשה כי משהו לא נאמר עד הסוף.
הדבר הזה גזל ממני כל יכולת לכתוב לך, אבל עכשיו אני דווקא רוצה לדבר איתך

על מה ששמרתי בסוד עד היום.
כפי שאת יודעת, אני מסיימת עכשיו את קורס הלימודים שלי במשק בעיירה

ûֶרדינג, שם אני נמצאת כבר יותר מחודש. בשבוע הבא אני, כנראה, חוזרת לוינה.ש
אני לא אחזור מכאן לדירתה של רבקה, אלא אבוא אל אליהו, ומהרגע ההוא
אהיה איתו תמיד בכל אשר יהיה. אמא, יקירתי, אני לא מוצאת מה להוסיף למילים

האלה, המהוות עבורי עכשיו מחצית ממשמעות חיי.
אני יודעת שאינני מדהימה אותך בחדשות אלה. אומנם לא דיברתי איתך על זה,
אבל גם לעולם לא הסתרתי דבר. ייתכן שאת בעצמך ציפית לכך, ואני שמחה שאינני
חייבת להרחיב על כך את הדיבור. הרי אינני צריכה להכיר לך את אליהו, אמא. את
מכירה אותו היטב. כל נעוריו עברו לנגד עיניך. ראית אותו כמעט יום יום בביתנו

עשרה שנה.≠במשך שתים
אני זוכרת היטב שגם אבא הכיר את אליהו, ונדמה לי, אהב אותו. לפחות אני
זוכרת, שעוד בתור ילדה הייתי חוזרת מהגימנסיה, ופעמים רבות ראיתי את אליהו
יושב מול אבא, ליד שולחן הכתיבה שלו. אבא אהב לדבר איתו, ולעתים קרובות הם
ניהלו שיחות רציניות. המחשבה על כך שאבא הכיר והעריך את אליהו גורמת לי

להרגיש ביטחון עצמי מיוחד.
את יודעת, אמא, היתה תקופה בכנרת, שחלמתי על אבא לעתים קרובות. הוא
היה מופיע לפני תמיד עם פנים שהשתנו, כאילו אחרי מחלה, ומעולם לא אמר לי

כך רצינית ועצובה, ומבטו ננעץ בי מלא תוכחה≠מילה, אך הבעת פניו היתה כל
אילמת... כולי הייתי מתכווצת ומתאבנת מתחת למבט הזה. החלום הזה היה חוזר על
עצמו ורדף אותי מספר פעמים. הייתי מתעוררת, אך לא יכולתי להירגע, היה נדמה
לי שרק לפני שנייה הוא היה בחדר. תארי לעצמך, באיזה מצב רוח הייתי עוברת את

כך. הייתי הולכת ופועלת כמו בערפל, כולי מרוסקת, מעוכה, מחוסלת.≠היום אחר
הייתי נזכרת כל הזמן בילדותי המוקדמת, ברגעי אושר מלאי שמחה עם אבא,
כשהייתי "התורנית" שלו, כשהצעתי לו את מיטתו, הפשטתי וכיסיתי אותו, הערתי
אותו בזמן הנדרש, שטפתי לו את הרגליים. אלוהים אדירים, כמה טוב היה לנו יחד!
איך השתובבתי איתו בזמן כל הפעולות האלה, והוא כל הזמן התבדח איתי, כמה

כך מזמן...≠כך מהר וכל≠צחקנו בזמן הנפלא הזה, חסר הדאגות, הנהדר. הוא חלף כל
הזיכרונות האלה ניצבו לפני בפרטי פרטים, אבל לא הייתי מסוגלת לשמר אותם,
מפני שהדמות הקודרת שראיתי בלילה הפיגה אותם, והיה נדמה לי שהוא כועס עלי,
שהוא לא מרוצה ממני, מה"צדיקה" שלו. אוי, אמא, זה היה קשה נורא. היתה
מצטברת בתוכי תחושה מעיקה, חסרת אונים וחריפה של כעס על מישהו, רצון
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לנקום במישהו על כך שלקחו אותו ממני כשעוד הייתי ילדה, שהוא לא היה איתי
כשגדלתי, שאין לי אפשרות ברגע זה לגשת אליו בכל רגע, לדבר איתו, לשאול

אותו, להתחנן ולבקש שיסלח לי.
אינני יודעת, מדוע עכשיו כתבתי לך את זה. אז הדבר הזה דיכא אותי מאוד,
אבל מאז החלום הזה לא חזר, ועכשיו, להיפך, אני מרגישה אחרת. נדמה לי שאבא
היה מרוצה ממני. שהוא היה נותן אמון בחיינו המשותפים החדשים והיה מברך אותנו
ברצון רב. מה דעתך? אני חושבת על כך פעמים רבות, והמחשבות האלה מרככות

את תחושת היתמות הקודרת והצורבת, את תחושת הגעגועים אליו.
על עניין אחד הייתי רוצה לדבר איתך במיוחד, ואני מתחננת לפניך שלא תדאגי
ותקשיבי לי עד הסוף. אנחנו לא רוצים בשום פנים ואופן שתחילת חיינו המשותפים
תצויין בטקס כלשהו! נראה לנו, שאנחנו מתחילים חיים חדשים ועצמאיים, ואנחנו
מאמינים שמסגרת החיים הזאת תתקיים בהתאם לרגשותינו ולהשקפותינו, ואת

יודעת, שאצלנו אלה אינן סתם מילים.
והנה, ברגע שיישמר לעד בזכרוננו, ושנראה כי יהיו לו השלכות גם על החיים

מה, לציית לטקס המקובל, אך המת, שסיים≠שיתחילו אחריו, אנחנו חייבים, משום
את חייו, שאין לו מבחינתנו כל משמעות, שרק דוחה אותנו בפורמליות שבו ובחוסר
משמעותו עבורנו. לנו זה נדמה שדבר זה כמוהו כהכחשת עצמנו, כוויתור על
עצמיותנו, כחילול כל הקדוש לנו. כמובן, אנחנו לא נתנער מכל דבר מסורתי. את
יודעת, שאני הורגלתי מילדותי לטקסים דתיים ולמנהגים שנשמרו בביתנו בטוהר
וביופי הנהדר שלהם. את יודעת עד כמה הם יקרים לנו ובמה הם קשורים אצלנו.
לעולם לא הרגשתי זיוף או שקר בביצוע טקס דתי כלשהו בנסיבות הולמות. לא

יניחו תפילין, או כאשר דאגתי2כפיתי על עצמי דבר כשהקפדתי שהבנים במעון
ל"קידוש" בערב שבת. אני בעצמי עברתי בין הילדים כדי שכל ילד יוכל ללגום

מהיין המקודש.
כל זה היה אז בעל משמעות שהרגשתי אותה לעומקה. הטקסים האלה היו קשורים
באנשים שביצעו אותם. החינוך שאנחנו נתנו לילדינו במעון לא היה שלם, לא היה נכון,

הוא היה שונה מדי מן הסביבה שבה גדלו הילדים, אילו התעלמנו לגמרי מרוח הדת.
החינוך שהקנה לנו אבא היה עלוב וחיוור יותר אילמלא האירה אותו אוירה
פיוטית, מלאת רגש, ששרתה על חגינו ועל הגיגינו בשנות הילדות המאושרות.
הטקסים הדתיים שנהגו במשפחתנו ספגו רוח מיוחדת שהעניק להם אבא, והם מילאו
בחיינו תפקיד כביר. אז היה בכך צורך, ולכן הדבר היה בעל משמעות וחשיבות

אבל איזו משמעות יעניק לנו הטקס המצפה לנו? שום משמעות.שאינן מוטלות בספק. 
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ואם כן, על שום מה נבצע אותו? אני יודעת, שזה יעציב אותך, אבל אני מאמינה
שתוכלי להבין ללבנו, ובמעמקי נשמתך תשיגי כי היינו בוגדים בעצמנו אילו הסכמנו
לעשות זאת. הביני, אמא שלי, שאיני יכולה להשלים בשום פנים ואופן עם טקס דתי
רישמי, קר וחסר נשמה. הצעד שאני עושה עכשיו רציני מדי, הרה משמעות גדולה מדי
בשבילי, משאוכל להסכים לשבץ בו דברים חסרי טעם וזרים לי עד כדי כך שהם

מפחידים אותי.
את זוכרת, אמא, אני הייתי ראשונה שהרגיעה אותך לגבי רבקה. אני ידעתי
שרבקה לא תוכל לנהוג אחרת מאשר נהגה, אבל אני משוכנעת לגמרי, שהיא לא
היתה מסכימה אילמלא הרגישה צורך בכך. בשום פנים ואופן היא לא היתה עושה

זאת רק לשם הפורמליות היבשה.
לעומת זאת, עבורנו זה לא רק מיותר, אלא הרבה יותר מזה. זה אונס מעיק. כל

פרטי הטקס היו נחרתים בזכרוננו כדוחים ובלתי נעימים לאורך כל חיינו.
האם באמת עלינו לאנוס את עצמנו בגלל טקס המאבד מחיוניותו וגוסס? אני

בטוחה, שאם תחשבי על כך בעצמך, בלי להתייחס ל"מה יגידו", תסכימי איתנו.
רבקה יודעת, כמובן על כוונותינו ולא רק שאינה מתנגדת, אלא מסכימה איתנו

לחלוטין. אני מקווה שלדעתה של רבקה יהיה משקל מסויים לגביך.
אני יודעת, שאת עשויה לחשוב שאבא לא היה מרשה לנו לעשות זאת. המחשבה
הזאת מציקה לי לעיתים קרובות. אבל תארי לעצמך, שככל שאני חושבת על

אינני מסוגלת לצייר בדמיוני את אבא מתעקש על כך שננהג, דווקא במקרה≠זה 
זה, בניגוד לרגשותינו. ואת יודעת שיש לי זכות לחשוב כך על אבא.

אל תדאגי, אל תיעצבי לשווא. הביני אותנו והאמיני≠לכן אני מתחננת לפניך 
לנו כי איננו יכולים אחרת. בלב פועם אחכה לתשובתך. רצוני העז ביותר עכשיו
הוא שאת לא תהיי עצובה, שלא תדעי כל צער בגלל זה. אני מאמינה שאילו הייתי
בבית הייתי יכולה לגונן עליך מכל עצב וצער. לבי מתכווץ מהמחשבה שבהיותך
בודדה אולי תאבדי קצת את בטחונך ובתקופה הראשונה לא תדעי כיצד לנהוג כלפי

מה לומר ואיך ולמי לומר, וכן הלאה. מציקה לי מאוד המחשבה שמא יטרידו≠אחרים 
העניינים הפורמליים את מנוחתך.

כך מעריצה אותה וגאה בה תמיד. היי שקטה ואמיצה.≠אמא, אמא שלי, שאני כל
אביב, ואם לא נעים לך, אז אל תספרי פרטים, הרי≠את יכולה לספר על כך לכל תל

איש לא יעלה בדעתו לשאול עליהם. אומנם, האמת היא, אמא, שאני רוצה שלפחות
ודודה אנה בהחלט, ובוודאי גם דודה3קרובי המשפחה שלנו ידעו את האמת: ולודיה

אנא, אל תעשי שום חגיגות יתר. 4סשה.
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כך רוצה הייתי לראותך ברגע זה, לחבק אותך בחוזקה, לנשק בלי סוף את≠כל
שיערך, את עינייך, את ידייך, ליבש בנשיקות את דמעותיך. את בוודאי בוכה. אל

תבכי, אמא יקירתי, היחידה שלי, שלי, שלי ...
אליהו יכתוב לך בימים הקרובים. לאמו הוא כותב עם משלוח הדואר הזה.

‰ÈÙ Ï‡ ‰˜·¯
◗�❽➅❹�➂�➁❹❶��❘

וינה, 21.5.1922אמא יקרה שלי,
לפני ימים אחדים קיבלת מעדצ'קה את המכתב שככל הנראה ציפית לו מכבר,
ואשר למרות זאת אפשר שהפתיע אותך וגרם לך התרגשות עמוקה. זה גורלך, אמא
יקרה, לקבל בשורות בכתב על החלטותיהם הגורליות של ילדיך, להיות לבדך הן
בשעות צער והן בשעות שמחה. ושמחתנו גדולה: עדה החכמה והטהורה שלנו,

החליטו להינשא. איזה אושר! אינני מסוגלת≠ואליהו, כל כך טוב, חזק, עמוק 
לכתוב או לדבר. אני מלאה על גדותי בכל זה. סילחי לי, אמא, הביני והרשי 
לי להיאלם. אני מאמינה שעוד יבוא יום ואדבר, ואשפוך לפניך כל מה שעבר 

עלי השנה.
ועכשיו לעניין אחר.

מטרתו של מכתבי זה, לדבר איתך על חלק אחד במכתבה של עדה. את בוודאי
מבינה למה כוונתי. אני מדברת על כך שעדה ואליהו עקפו את הטקס. אמא יקרה,
אף על פי שכל דמעה שאת שופכת, כל רגע של עצב שאת חֹווה, מכאיבים לי, עלי
להודות לפניך כי הפעם אני מסכימה איתם לגמרי, ואני מתחננת לפניך, לא

להתעצב ולא לבכות.
הרי את מכירה היטב את אליהו. האם את מסוגלת לצייר אותו בדמיונך משתתף

טקס שאינו מדבר כלל לא אל לבו ולא אל מוחו, אלא להיפך, מרתיע≠בטקס דתי 
ת רֹווה נחת אילו היה שותף לטקס, שבעיני רבים אפוף קדושה, שעהאותו? ההיי

שהוא אדיש לו וסולד ממנו? ההיית רוצה שהוא, ברגע כה חשוב בחייו, יאנוס את
עצמו או יעמיד פנים?

את אולי תגידי שלי אין זכות להתבטא כך, שהרי אני נהגתי כמקובל ובמסגרת
דתנו, אבל לטענה זו יש מקום אם הדבר נעשה מתוך מניע בלתי מודע, באופן
אינסטינקטיבי, ללא טענות ומענות. כך זה היה במקרה שלי, ודב, למרות שלא היה

שותף לרגשות אלה, נאלץ להתפשר.

| 287 |

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†ÒÙÁÈÌ†‡†Ø†∏ ±≥≠∑¥≤  14/8/05  17:09  Page 287



זה, אלאאבל פה העניין אחר לגמרי. עדה לא רק איננה מרגישה צורך בטקס 
כל מחשבה על טקס כלשהו מרתיעה ומדכאת אותה לא פחות מאשר את אליהו.
אל תשכחי, אמא, שבנוסף לחינוך שהיא קיבלה בביתנו היא עברה עוד בית ספר
של החיים [בכנרת]. את מכירה את החיים האלה ויכולה להבין איזה חותם הם

מטביעים.
האם את חושבת באמת, שהטקס הוא הגורם המוסרי המאחד שני בני אדם?
לי נראה, שהיחס שלך לטקס מעוגן במידה רבה במסורת. אבל אם זה כך, האם
על עדה ואליהו לאנוס את עצמם לנהוג בניגוד לרצונם ולרגשותיהם? אני
מבינה, אמא, כמה הדבר קשה עליך, אבל החיים אינם עומדים במקום. וכל אחד

האמת שלו.
אז≠או5המקשה עליך ביותר הוא "מה תגיד מריה אלכסייבנה?",ואם הדבר 

"חתונה≠הקשיבי לי, אמא, ותגידי לגב' חנוך ולדומות לה ש"עדצ'קה התחתנה" 
ותקבלי בלב שלו את הברכות. ואפילו אל תספרי לקרובים שעדה לא≠געהאט" 

היא נישאה ודי.≠העמידה חופה 
כאשר הגיע הרגע שבו עמדתי לפני רב שמימי לא ראיתיו ולא אראהו שוב, כמה

וזו היתה באותו רגע ההרגשה ששלטה בנפשי. מבחינה≠סר טעם נראה לי כל הטקס 
זאת אני מהווה תערובת מוזרה. אני עומדת בתווך, על פרשת דרכים. אבל ברור לאן

מוליכה הדרך הלאה.
אמא, המחשבות שאילו אבא היה בחיים הדבר לא היה קורה אינן צריכות להעיק
עליך. בדיוק מה שעדה כתבה לך, היא היתה כותבת לשניכם. ונראה לי שאבא לא

היה מאלץ את עדה ואת אליהו להתכחש לעקרונותיהם.
עדה מחכה בקוצר רוח לתשובתך. אם תרגישי שאת ממש ובשום אופן אינך
מסוגלת להשלים עם הדבר, אבל שהסיבה לכך נעוצה בך לא בסביבה, אז אולי הם

נא תתייסרי יותר מדי.≠יוותרו, אבל, נא, אל
כמה מילים לדודה סשה: כשאת תראי את אליהו את תביני, שאמא היא המאושרת

שבאמהות, כי אליהו אדם נדיר.
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‰ÈÙ Ï‡ Â‰ÈÏ‡
◗�❽➅❹�➂�➁❹❶��❘

וינה, 31.5.1922גברת שרתוק יקרה, 

אני חש מוסר כליות על שלא כתבתי אליך עד כה, ולכן קשה לי לכתוב גם
עכשיו, בייחוד כאשר מה שאת היית צריכה לדעת ראשונה כבר ידוע לאנשים רבים

ואפילו זרים.
דחיתי זה כמה כתיבת מכתב זה אליך. רציתי לכתוב בשעת פנאי, כשאפטר
לפחות לכמה ימים ממעמסות וטרדות היומיום. אבל הימים האלה כנראה לא יבואו,
וכדי להתמסר ולו לשיחה קצרה עם אנשים קרובים צריך לחטוף רגע פנאי כלשהו

בין העיסוקים התמידיים ולהסתפק בכך.
בזמן זה, המוקדש לעצמי ולאנשים הקרובים אלי, הייתי רוצה לכתוב ולחשוב אך

על הדבר החשוב ביותר שהתרחש כעת בחיינו.≠ורק על דבר אחד 
את מכירה את חיי ילדיך. הרי מעולם לא הסתירו ממך דבר אף על פי שלא על
כל דבר דיברו ושוחחו. את יודעת עד כמה לא פשוטים היו הדברים לעיתים, בחוג
שלנו, איך ילדיך היו במרכז הקשיים ובאיזו מידה הם עמדו בהם. כעת, כמדומה, לכל
כל מה שהכביד עלינו, הסיט אותנו הצידה, לעיתים הדף אותנו ואף איים להפריד
בינינו, הושם קץ. עברה תקופה קשה. הגיעה תקופת עבודה רגועה יותר, המרוכזת
בעניין המשותף והיקר לכולנו. כולנו קשורים באהבה משותפת והדדית, ונדמה לי

שכוחותינו גדלים, אמונתנו קמה לתחייה ומתעצמת.
הייתי רוצה לחשוב ולכתוב≠ על אהבתנו ועל אמונתנו≠ אך ורק על הדבר הזה

אפשר לי שלא לגעת בשאלה פורמלית ושולית, אשר בכל זאת עלולה≠לך, אך אי
נחת. אני מקווה, שגם בזה את תביני אותנו ותניחי לנו בלב שלם≠לגרום לך אי

להתנהג על פי הכרתנו.
אמת, בחיינו אנו משלימים פעמים רבות עם מוסכמות זרות לנו. לעיתים אנו
נאלצים לנהוג בניגוד למצפוננו ולהכרתנו. למשל, אנחנו לא רק מתגייסים לצבא
אלא גם מתכוננים בהכרה גמורה לשפוך דם. בנסיבות שכאלה עלול להיווצר מצב
נלעג, כאשר אדם רוצה לנהוג אך ורק על פי צו מצפונו בלי לציית לצרכים

ולמוסכמות של הסביבה.
אבל יש רגעים בחיינו שבהם ציות, פשרה או סילוף ההכרה, הבאים מתוך צורך
להידמות לסביבה, בלתי אפשריים. רגעים שכאלה עשויים להיות שכיחים בחיי הפרט
שלנו, ובייחוד בחלקיהם העקרוניים והמקודשים. את ההשפעות המזיקות של פשרות
בלתי מוסריות, שאותן אנו מבצעים בעל כורחנו בפעילותנו הציבורית, אפשר להחליש
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ידי כך שלפחות לא נאפשר לוויתורים ולפשרות לחדור לתוך חיינו הפרטיים.≠רק על
מבחינתנו, קידוש אהבתנו באמצעות טקס פורמלי אינו אלא חיקוי של עקרונות
זרים, שלא אחת כבר אילצו אותנו לנהוג בניגוד להכרתנו. איננו רוצים להעמיד את
יחסינו העמוקים ביותר במצב של תלות בשלטונות, בשיקולים כלכליים ובעוד מיני

לעצמנו. אפילו זה נחוץ, ואולי נחוץ עכשיו במשטר הקפיטליסטי,≠דברים שמחוץ לנו
אצלנו זה מעורר סלידה.

≠אנחנו מאמינים, כי במסגרת המשטר שיקום בעתיד יתעצבו היחסים הבין
אישיים מתוך חירות והתעלות. אז בוודאי יתפוגגו המוסכמות המשקפות את היחסים
העכשוויים ואת היחסים ששררו בעבר. ואילו את עצמנו אנו כבר חשים משוחררים.
אנו מאמינים בעצמנו, ומאמינים שאנשים בחוגנו כבר התעלו על היחסים המקובלים,

ושבחברתנו הבשילה השעה לביטול הטקסים הזרים לנו.
אני יודע שלגביך כל שינוי קשה. המנהגים המסורתיים יקרים לך מאוד. אבל בלי

מהפכים לא יחולו שינויים בחיינו. והרי כולנו רוצים בחיים חדשים, מתוקנים.
אנא, הביני, העניין כאן אינו מתמצה רק ביחס אל מסורת דתית או משפחתית.
את יודעת שבעניין זה יש לי חילוקי דעות מעטים גם עם עדה. במקרה זה מדובר
בשאלה הנוגעת במשהו קדוש לשנינו, והמגע עם הפורמלי והזר יקשה עלינו ויהיה

לא נעים עד מאוד.
אני מקווה, שאת תביני ללבנו ותקדימי בכך רבים מבני דורנו, וכשתביני תמצאי

נעימות שהדבר עלול לגרום לך.≠בתוכך את יכולת ההתחשבות והכוח להתגבר על האי
גם רבקה וגם עדה האמינו כל הזמן, שאת תביני ולא תדוני אותנו לכף חובה.

נחכה לתשובתך בקוצר רוח.

Â‰ÈÏ‡Â ‰„Ú ¨‰˜·¯ Ï‡ ‰ÈÙ6

◗�❽➅❹�➂�➁❹❶��❘

אביב, יוני 1922]≠[תלילדי היקרים,
ריבוצ'קה, עדוצ'קה ובני אשר זה עתה אשר רכשתי, אליהו החביב!

שוב גזר עלי גורלי להיענש, שהרי האירוע המשמח במשפחתנו התרחש
עדה, יקירתי וחביבתי, קשרה את גורלה באהוב לבה, אליהו החביב, היקר,≠בלעדי 

שאותו כולנו מעריכים והמוכר לנו מכבר! אני רוצה לחבק את כולכם בחוזקה, לנשק
öְצ'יקöַּפאתכם, לאחל לכם חיי אושר ולבכות יחד איתכם על שאבא שלנו, ּפ
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עבורו.
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כך, ואשר היה כה מרוצה מזה≠נשכח, אשר אהב אתכם אהבה עזה כל≠הבלתי
שלמשפחתו נוספים אנשים חדשים, שלא רק אינם פוגמים בהרמוניה שהידהדה
באוירה המשפחתית, אלא להיפך, משמשים לה לוויית חן ומוסיפים גאווה לביתו
השופע חמימות, אינו יכול לחלוק איתנו את השמחה הכבירה הזאת. וכך אני,
בבדידותי, מברכת אתכם בכל לבי השופע אהבה לקראת חייכם החדשים ומאחלת

לכם שתהיו בריאים ומאושרים כראוי לכם.
כך מעיקה על לבי ולא≠כך? מדוע אבן כבדה כל≠אבל מדוע זה נעכרה שמחתי כל

מניחה לי ליהנות מהשמחה הגדולה הזאת?
משהו טורף את נפשי מאז נודע לי הכל. משהו מכרסם בי ואינו נותן לי מנוח
לרגע, לא ביום ולא בלילה. אני מהלכת מדוכדכת, עצובה, איני מוצאת לי מקום
ואיני רואה לפני שום הקלה, שום מוצא. רוחי מקדירה מדי שעה, אני מרגישה
שלעולם לא אירגע, שתמיד אסבול סבל בל ייאמן, אם לא יחול שינוי במצב ואם

יישאר הכל כמות שהוא.
כך את השקט הנפשי שלי? כנראה קרה משהו חריג אם≠מה אפוא קרה שהפר כל

אני כה המומה ונסערת. כן, אירע משהו שחשיבותו אינה מבוטלת: עדה ואליהו עקפו
את טקס החופה. אלוהים, אני מתקשה להאמין כי זו עובדה ולא דמיון שווא. הדבר
7אינו מתיישב במוחי. אבל זו עובדה ולא פרי דמיון חולף. הייתכן שהם עשו זאת?

כך מכיוון שלא ציפיתי≠מדוע נהגו כך? הרי הם ידעו שהם מנחיתים עלי מכה עזה כל
לו כלל. הרי עדה ידעה את דעתי בנושא זה! הרי זכור לי שהבעתי באוזניה את דעתי

פעם, שוב לא אדבר איתה≠משמעי, וציינתי כי אם תעז לעשות זאת אי≠באופן חד
לעולמים.

האם אתם, יקירי, לא הבנתם ולא חשתם שאני אהיה מוכת עצב ודכדוך עד
הרי אתם כולכם מבקשים ממני שלא לבוא≠מאוד? הרי זה משתקף במכתביכם 

במצוקה, לא לבכות, ויחד עם זאת אתם ממוטטים אותי. אתם מביעים כלפי אהבה
וחום, ואני מאמינה בכנות רגשותיכם, אבל זה רק מוכיח שיש כאן סיבה למצוקה
ולהתמרמרות. אחרת לא הייתם מדברים על כך במילים היוצאות מעומק הלב.
היטבתם לנחש. הרי אתם יודעים שאני בדיוק כזאת, שלבי רגיש אפילו לדברים פחות
חשובים מזה, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בשאלה כה רצינית המטלטלת את נפשי.
ובכן, במה העניין? האם אתם, יקירי, המיטיבים להכירני, יכולתם להרשות
לעצמכם לעשות דבר שימוטט אותי לגמרי? הרי אני, בגילי, איני יכולה להשתנות
בבת אחת, לוותר על הכל ולהסתגל לחייכם החדשים. זה לא רק קשה מאוד, אלא

òַכנים דבר. זה לאñְסאפשרי בהחלט, ואילו לכם קל יותר לוותר, שהרי אינכם מ≠בלתי
אדם טהורים כבדולח כפי שהנכם וכפי≠יפגום בעקרונותיכם, אתם תישארו אותם בני
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שאני רוצה לראותכם. אתם לא תפרו שום אמת, לא תחדלו להיות אותם לוחמים
נלהבים למען תקוותיכם ושאיפותיכם הנעלוות. אתם גם תעלו את כל כוחותיכם
הצעירים על מזבח הדבר הקדוש לכם. אבל, יחד עם זאת, אתם תסטו מעט הצידה
למען אמכם הבודדה, אשר לא נותר בחייה דבר חוץ מכם, ולזכר אביכם היקר ודמותו
הטהורה. אתם תסטו מעט ותבצעו טקס קטן, שאולי לא יהלום לגמרי את
עקרונותיכם, אבל לא יבטל אותם כלל ולא יצריך את ניתוח הבעייה המכאיב

המשתקף בשני מכתביכם. אסור שלניתוח זה יהיה מקום בעניין שבו מדובר.
לא, אבל זו≠יקיַרי, אתם מבקשים להוכיח לי, שטקס החופה הוא רק טקס ותו

ïַכל זה מכבר. דבר לא חידשתם לי בכך. אני חושבת, שלכל האנשיםאמת הידועה ל
הנאורים, שאליהם אני משייכת בגאווה גדולה גם את אליהו, אין טקס החופה אומר
משהו, לא לשכלם ולא ללבם, ואף על פי כן הכל נהגו לקיים אותו ועשו זאת באופן
אינסטינקטיבי, בלי לתת על כך את הדעת יותר מדי. הן כך גם את, רבקה, הגדרת
את העניין באופן קולע. אבל אם אתם סבורים שהטקס הזה עבר זמנו וכבר אינו נחוץ
לאיש, כי אז אתם טועים מאוד מאוד. בחייהם של אנשים נאורים רבים מאוד יש לו

כך היה וכך הווה וכך יהיה תמיד.≠משמעות 
עדה שלי! הרי את זוכרת את לוין ב"אנה קרנינה". טולסטוי, שהכיר את לב אדם

כך לעומק, מה הוא לא הכניס בנשמתו של לוין? סביר ביותר שהוא תיאר את≠כל
עצמו בתור לוין, ולא חסרים שם ניתוחים ופסיכולוגיה. רק טולסטוי מסוגל לנבור
בנשמתה של כל אחת מהדמויות שלו ולחדור לנבכיה הנסתרים ביותר. את ודאי
זוכרת את טקס נישואיו של לוין. את רואה איך זה נטמע בתוך נשמתו של אדם,

ומכאן שזה אפשרי. טולסטוי הדגול, שלמד לעומק את נפש האדם מעיד על כך.
אמשיך. את, רבקה, מנסה ללמד זכות על החמודה שלנו, ואומרת שאת השלמת
עם העובדה, שכאשר השתתפת בטקס הזה אצל רב שלא ראית מעולם ולא תראיהו
יותר לעולם, הטקס נראה לך חסר טעם. אבל הדבר הקשה בעיניך היה לא הרב

אלא היותך אז לבדך, ואילו מישהו מאיתנו היה עומד≠הם כולם זרים לנו ≠עצמו 
לידך והיה מביט בעינייך, והיה מזיל לפחות דמעה אחת, לא היית מרגישה מה
שהרגשת כשהיית יחידה, הרחק מהקרובים אליך. ואילו לעדה בעניין זה יש מזל רב

כך אוהבת≠וגם רבקה, שכל8משהיה לך. את, עדה, מן הראוי היה שתמתיני לבוא דב,
כך אהובה עליך היתה נוכחת אז בחופה שלך, התמונה היתה אחרת לגמרי,≠אותך וכל

ואני הייתי מתבשרת על השמחה מרחוק וחולקת את השמחה יחד איתכם.
ועל סמך מה החלטתם שאבא היה, בסופו של דבר, מבין לרגשותיכם ומסכים עם
החלטתכם? את כותבת, עדה, שזה מציק לך ובאמת יש פה מקום למצוקה. אבא לא
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היה מסכים לזה בשום פנים ואופן. אני יודעת זאת בוודאות. ואילו הייתם עושים זאת
בניגוד לרצונו הוא היה סובל מאוד, כמוני, ולא היה סולח לכם על הצעד הנמהר

אפשר להצדיקו בשום נימוקים של ממש.≠שאי
ועכשיו עלי לתאר לכם את הרושם שעשתה עובדה זאת על כל הסובבים אותי. לא
הייתי מגלה את הדבר לאיש אילו את, עדה, לא היית רוצה בכך. נתחיל בדודה סשה,
שהיא היום האדם הכי קרוב אלי. איתה אני יכולה לדבר על הכל. דודה סשה באה
עכשיו מרוסיה הסובייטית, ובתחומים רבים היא עולה עלי. אבל כשקראתי באוזניה את
מכתבך היא נזעקה בלהט האופייני לה: "יש גבול לכל דבר! הכל, רק לא זה! לא אוכל
להשלים עם העובדה הזאת בשום פנים ואופן. אפילו אם הילדים כה משכילים
וליברליים, את טקס החופה אי אפשר לבטל. אפילו הבולשביקים לא מבטלים לגמרי

את הנישואין אף על פי שהתקדמו מאוד, אלא שבמקום טקס ישן קבעו חדש".
דוד אברהם [זוסמן] כשהקשיב לקריאת מכתביכן, אשר הרשימו אותו מאוד ונגעו
ללבו עד דמעות, אמר: "ילדים חכמים, נהדרים, אבל שום אדם אינטליגנטי לא
עושה מזה [מטקס החופה] נושא לניתוח אלא עושה זאת מתוך מניע אינסטינקטיבי,

במובן הרוסי,≠מתוך יחס כבוד לקרובים ולסביבה (אברהם אומר "אינטליגנטי" 
כלומר אדם חכם+משכיל+מתחשב, מנומס) והוסיף כי אבא בשום פנים ואופן לא היה

משלים עם פתרון כזה של הבעיה, ואמר שחבל שהילדים טועים במסקנה שלהם.
כדי לסיים בעניין הרושם שהדבר עשה על בני הבית, לא אוכל, כמובן שלא
להזכיר את הילדים ובייחוד את יהודה. חוץ מזה שהוא סובל עמוקות בגללי, הדבר
נגע בבשרו החי. הוא לא יכול להשלים עם המחשבה הזאת, וכל הנימוקים שלכם

פעם, הוא אומר, יכתוב לכם. בינתיים הוא חושש שמכתבו≠אינם תופסים בעיניו. אי
יהיה חריף מאוד מאוד.

עכשיו אעבור לוולודיה ולדודה אנה. עדה, את כותבת שעליהם לדעת את האמת.

ראיתי לנכון לקרוא לפניהם את מכתבך, כי התקשיתי לספר להם בדיוק מה שכתבת.
אני לא יכולה לבטל אותם כלאחר יד. ובייחוד לא את וולודיה. וכי מה, הוא סתם
דוד רגיל שאפשר לא להתחשב בו? הקשרים בינינו כה הדוקים עד ששום כוח לא

ואת התמיכה≠יוכל להפריד בינינו. כשאבא נפטר, כולכם הייתם זקוקים לתמיכה 
הזאת מצאתם אצל ולודיה, שהיה לכם לאב שני, דאג לכם, סיפק את כל צורכיכם
ולא חסר לכם דבר. רבקה, האם את זוכרת איזה מכתב הוא פעם כתב לך, איך הוא
השתפך באהבתו אליך ואל כל הילדים, איך הוא אוהב את עדה ומאמין שגם עדה
אוהבת אותו? וגם דודה אנה אוהבת אתכן מאוד. אנחנו כבר רגילים לכך, ואילו דודה
סשה לא מפסיקה להתפעל ממנה ולשבח אותה, את היחס שלה אליכם, ותמיד אומרת
לי שעלינו לראות את עצמנו מאושרים שלוולודיה אישה כזאת, וכמה גרוע היה
≠מצבנו לו היתה לו אישה אחרת. ואיך ולודיה עזר לי השנה! עם בואם [מברית
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אין לי מקור מחייה9המועצות] של קרובינו [הזוסמנים] ההוצאות גדלו פי שניים.
אחר חוץ מוולודיה, והוא לעולם לא יתן לי להרגיש זאת אלא תמיד יסייע לי, וכמה
יפה הוא עושה זאת. מניין הייתי נעזרת? ומה גם שהייתי צריכה להגיש אוכל טוב
וקורת גג ראויה. על כל אלה אני חייבת תודה לוולודיה. יתר על כן, כמה חבילות
הוא שולח לקרובינו לרוסיה, אפילו בלי לדבר איתי על כך, וכן גם דודה אנה שולחת
לקרובים שלה. אני אומרת לכם זאת כדי להבהיר שאינני יכולה להתייחס באדישות

כך. כשנודע להם הדבר, היו גם הם המומים≠לדעתם של אנשים החשובים לי כל
הכל, רק לא זה. זה מוגזם. הם לא ציפו ממך, עדה, לדבר זה.≠כמוני 

אני ממשיכה את מכתבי למחרת. אין בראשי שום מחשבות. בראשי רק מחשבה
אחת המדחיקה את כל השאר. סילחו לי, יקירי ואהובי. אני מבינה שאני מכה אתכם
בכל מילה שאני אומרת. תארו לעצמכם את מצבי. אני יודעת שאתם מחכים למכתב
שלי בלב רועד, ואני במו פי צריכה לפסוק לכם דין מרשיע. אלוהים אדירים, כמה

קשה לי. כמה אני זקוקה כעת לאבא. איך הוא היה נחלץ מהמצב המסובך הזה.
הו, אני בטוחה שהוא היה מתנגד לכך בכל כוחו. אני משוכנעת בזה. מדוע לא
דנתם עימי על כך במכתבים? אני לא ציפיתי כלל להתקשרותכם כבר עכשיו, אלא
בשלב מאוחר יותר, אבל לא זה מה שחשוב. אילו היה הכל נעשה בשלב יותר מאוחר,
היינו מביעים זה לזה את דעותינו וזה לא היה קורה. אבל אתם כתבתם לי בלשון
עבר: "עקפנו את הטקס". לו חיכיתם לתשובתי, היה גם לכם קל יותר עכשיו. כמה

ובגלל מה? מפני שאתם רוצים להוכיח לי Rשביניכם ובין הטקס≠צער גרמנו זה לזו 
הדתי אין שום דבר משותף?

אלוהים אדירים, כמה צער חוויתי במותו של אבא. עשר שנים כמעט הוא איננו
ואני עדיין לובשת שחורים ובתוך תוכי אבל תמיד. אינני יוצאת לשום מקום. אני
מוותרת לא רק על כל ההנאות, אלא גם על כל דבר שיכול לפוגג את געגועי
העמוקים אליו. שמחתי היחידה היא אתם, ילדי היקרים, מקור גאוותי. הכל מדברים

כך מכבדים אותי. אין≠על ילדי, הכל מקנאים בי על היותם כה נפלאים ואוהבים, כל
לי במה להאשים את עצמי ביחסי כלפיכם. תמיד חייתי את חייכם. חלקתי איתכם את
שמחותיכם ואת עצבונותיכם. מעולם לא רק שלא עמדתי לכם למכשול בדרככם
להשגת מטרותיכם, אלא להיפך, תמיד הבנתי ללבכם. ונדמה לי כי יש לי זכות לומר

שאיני ראויה לצער כזה שאתם גורמים לי עכשיו אם גם בלי כוונה רעה.
על עוד דבר חשוב עדיין לא אמרתי מילה, והוא מה יאמר על כך בני היקר

כולנו החל ממני ומוולודיה ועד≠מויסיינקה. כולנו משוכנעים, שהוא יתנגד לכך 
גאולה. כולנו בטוחים שהוא יתקומם בלהט, ובעניין זה אתם והוא תהיו חלוקים
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בעליל. כזהו טבעו. אין לי ספק בכך. אני מניחה שאתם מתכתבים איתו בנושא זה
וכבר קיבלתם ממנו חוות דעת ברורה, וזה הוסיף עוד מועקה על מצב רוחכם. ופה
לא "מריה אלכסייבנה" אשמה. את איש מאיתנו לא מעניין "מה היא תאמר", אלא

עצמנו, מה הרגשות שלנו. כולנו מרגישים בשל כך מאוד לא≠מה מצב הרוח שלנו
טוב. כל הבית עצוב. חג השבועות עבר עלינו בעצב רב. יהודה וגאולה, גם אם
אינם מתייסרים לעומק כמוני, בכל זאת אינם מוצאים לעצמם מקום. בייחוד יהודה.
הוא אינו רוצה להשלים עם הדבר בשום פנים ואופן ורק משתומם כיצד הייתם
מסוגלים להניח לדבר לקרות. בקיצור, יצא כך ששמחתנו העצומה הורעלה ללא

שום הצדקה.
אלוהים אדירים, ואיך אתן סובלות, רבקה ועדה היקרות שלי. אתן דואגות לי.
את כותבת, עדה, שאת מצפה לתשובתי בפרפורי לב. לשם מה על לבך היקר לפרפר,
ילדתי הנפלאה, העיניים הטובות והישרות שלי, חכמה שלי, אם רק תשקלי בדבר
שנית. הרי אף על פי שזה קרה, מדוע על כולנו להיעצב אם הדבר שיש לעשותו כה
פשוט? צריך, בכל מחיר, לבטל את הסיבה שגרמה למצב רוחנו הכבד, ואז הכל יחזור
להיות כמקודם, ושני הצדדים הסובלים באותה מידה ייפטרו מהצער ומייסורי הנפש.
הרי עוד לפני שקיבלת את המברק שלי, ועכשיו את המכתב הזה, כבר יצרת לך שורה
שלמה של קשיים. הרי כל מכתבך ספוג עצב רב, שלא היה בגללי. למי אפוא נחוץ
הסבל המיותר, מה הוא יתן לנו בעתיד? יהיה רק משקע לא נעים, שום דבר אחר.
הרי את, עדה, בעזרת השם תחזרי הביתה, ואיך תיפגשי עם כולם כשאת יודעת

שכולם מתנגדים לזה, לא רק אני?
יקירי, ואם בכל זאת נניח לרגע, שאומנם כן, מעניין אותנו מה תגיד מריה

גם זה לא נורא. הרי מכירים אותנו פה מבראשית. אנחנו חיים≠אלכסייבנה 
עשרה שנה. ראש משפחתנו היה ידוע לכל,≠ïַכל כבר ששבפלשתינה וחשופים ל

והחינוך שהעניק לילדיו היה תמיד מקור קינאה לרבים שהכירוהו. כל זה מטיל חובות
מסויימות כלפי החברה שבתוכה אנו חיים, ואיננו יכולים לומר שהמתרחש סביבנו
לא איכפת לנו. הכל מכירים אותך, עדה. הכל זוכרים אותך כילדה. כל פלשתינה
מכירה ומוקירה את אליהו, וכל הנאמר לעיל אינו מתיישב עם מה שקרה עכשיו
במשפחתנו. איש מבין אלה שנהגו באופן דומה אינו יכול לשמש דוגמה. בלומה

עשו כך, אך אין פה מקום להשואה. בלומה, שבמשך שנים רבות היתה10וסלוצקין
תלושה ממשפחתה ולא עמדה איתה בקשר חי כלשהו, לא פגעה באיש במעשה זה,
אבל אני משוכנעת כי אילו אותה בלומה היתה בת למשפחה כמו שלנו, והיתה קשורה

אם כה אוהבת ונאמנה, החרדה בלי הרף≠אוסיף ≠אליה כמוך, עדה, ולו היתה לה 
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לחיים ולאושר של ילדיה, אני בטוחה שהיא היתה שמחה לעשות צעד כזה.
מה היה משותף בינה ובין משפחתה, בינה ובין אחיה11גם יונה גרינשפון!

ואחיותיה, בינה ובין ההורים? שום הרמוניה, רק דיסוננס! אצלנו הכל אחרת. לגמרי.
אבא שלנו מת, אך12עודנו אל".≠מקדש הינו, אליל נתוץ ≠אצלנו "מקדש נטוש 

רוחו הגדולה שורה עלינו תמיד, משמשת לנו כמצפן בכל מעשינו ומרחפת ושומרת
עלינו מפני כל צעד שגוי ומכל טעות.

עדה, את כותבת שאני אהיה נבוכה. את צודקת, עדה. אין מה לעשות נגד טבעי.
אני כזאת. נכון ניחשת, שלא אדע כיצד להתנהג, למי לומר ובאיזו צורה. אני נוכחת
כמה טוב את מכירה אותי. זה נכון מאוד. כשאני יוצאת החוצה אני תמיד פוחדת
שאפגוש מישהו. את אומרת לי "תגידי לכל תל אביב". כה קל לומר זאת בהיותך

זה לגמרי לא יאה≠בוינה, אבל פה להעמיד פנים, ולהמציא תשובות לכל מיני שאלות 
לי. עס שטעט מיר ניט אן [יידיש: זה לא יאה לי]. ומדברים על כך כבר כולם, הרי

הפיצו את זה כבר בכל מקום בלי שרצינו בזה כלל. מגיעים13שמועות הן כגלי ים.
אנשים מוינה ומספרים, והכל שואלים: "איך היה הטקס? לפי האופנה החדשה?"

ברצוני עוד להגיד לכולכם: יקירי, איך העזתם ליטול על עצמכם אחריות לגבי
פעם עשוי להתעורר≠העתיד? הרי זה עניין לכל החיים. האינכם מביאים בחשבון, שאי

ומה יהיה אז? תלכו להעמיד חופה? כבר היו מקרים≠צורך גם במיסמך רשמי 
שהורים נאלצו לערוך טקס לעת זיקנה, כדי לאשר באופן רישמי את הולדת ילדיהם,
שבינתיים הספיקו להתבגר. אגיד לך יותר מזה. באופן רישמי את, עדה, תישארי כל
חייך העלמה עדה שרתוק, רווקה. זה ייראה לך מצחיק, אבל זה כך. ואם אתם ילדים,
כי אז צריך להיות לידכם מישהו מבוגר וזהיר, שלא חושב רק על כך שביצוע הטקס

אינו נעים.
לבי שותת דם כשאני חושבת על כל זה. כמה כבר התייסרנו כולנו, כמה בריאות
נשחתה על הדבר. אני מדברת על כולם, לרבות גאולה, העצובה כמוני. ואל תחשבו

שאני היא שהשפעתי על כולם.
רבקה, את כותבת שנראה לך כי אשלים עם המצב ללא כאב רב. כפי שכבר
התברר לך ממכתבי, לא כך הדבר. אינני יכולה להשלים, והמילים במכתבך "עדה
ואליהו עקפו את הטקס" ננעצו בלבי כסכין חדה. והנה, אחרי שחשבתי ושקלתי את
העניין בכובד ראש, אני רואה שכל השיקולים מסתכמים בכך שהטקס הדתי
המסורתי, שאינו מדבר לא אל שכלם ולא אל לבם, מכביד עליהם ומרתיע אותם.
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שתיהן בוגרות מחזור ד' של גימנסיה "הרצליה". נישאה ליצחק≠חברתה של עדה ובת כיתתה 11
20.≠יעקב. שניהם, מראשוני דגניה א', עבדו בכנרת עם עדה ואליהו בראשית שנות ה≠בן

מחברת תרגומי1918 (≠שורה מהשיר "נפרדנו" מאת מיכאיל לרמונטוב, שתורגם בידי מ"ש ב12
, עמ' 46).שירה

פתגם רוסי.13
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אבל אין פירושו של דבר שצריך לוותר. עדיף שיסבלו רגע אחד לא נעים, שעה אחת
כך כמו כולם, אבל יפטרו את עצמם מחטא נגד האם,≠לא נעימה שאותה ישכחו אחר
נגד זכר האב, נגד המשפחה.

לכן, זאת תוכניתי: לקראת בואו של דב החביב שלי, שעימו שוחחתי רבות
בנושא זה, אנא הכינו הכל והוא יעזור לכם להיחלץ מהמצב הלא נעים הזה.

סיימתי. כל זה לא עלה לי בנקל. המכתב הזה עלה לי בייסורים רבים. ידעתי
שאתם מצפים להחלטתי. יכולתי לכתוב עוד ועוד, אבל זה לא יוסיף דבר. כל שהיה

נחוץ, כל שעל לבי, אמרתי לכם.
*

אשמתי לפניך מאוד. כאשר קיבלתי ממך את המכתב שבו אתה מבקשמשה יקירי, 
שאכתוב לך בנושא הבוער, וכותב שמצב רוחך ירוד, כבר הייתי שקועה בכתיבת

כך המומה והייתי≠מכתב זה לוינה. מימי לא כתבתי טיוטות, אבל במקרה זה הייתי כל
צריכה לארגן היטב את מחשבותי, ולכן כתבתי טיוטה ואותה החלטתי מייד לשלוח
לך, כדי שאתה, יקירי, תדע כל מה שבלבי, ובכלל את דעתי לגבי העניין. כך עברו

כעשרה ימים ואיני יכולה לסלוח לעצמי על כך.
משה, אני לעולם לא אשלים עם ההחלטה שלהם. רבקה גם היא כתבה לי מכתב
נפלא, ובסוף המכתב הוסיפה שאם אני בכל זאת לא אשלים עם העובדה, אגיד זאת

בצורה פשוטה, לא טרגית, ואז הם ייאלצו לוותר לי.
קיבלתי גם מכתב מאליהו. כל נימוקיו נהדרים, אך אותי הם לא שיכנעו כלל.
הדבר אינו חדש. גם בשנותי הצעירות היו אנשים שנהגו כך. איני רוצה שהמתכונת

החדשה הזאת תצא מיתי שלי. זה לגמרי לא לרוחי.
הרי≠נוחות, וכך גם האנשים הנתקלים בנו ≠כולנו, מגדול עד קטון, חשים אי

כך קשורות זו בזו, ומה שאנחנו לא ידענו אנשים פה ידעו כבר מזמן.≠וינה ויפו כל
אני מתייסרת עמוקות בגלל זה. דב, לפני שנסע, הבטיח לי להסדיר הכל,

וביקשתי ממנו לשלוח לי מברק.
משה, אתה עכשיו לומד קשה וכנראה מתכונן לבחינה. אני מאחלת לך הצלחה
בכל אשר תעשה. כולם שואלים עליך ומוסרים לך דרישת שלום חמה. למשל, יהושע
חנקין, בפוגשו אותי, שואל עליך בחום כל פעם. אני נתקלת ברופין. יום אחד עמדתי
על המדרגות, הוא עבר לידי, ניגש אלי והתחיל לשאול עליך, על כל ענייניך.
סיפרתי לו גם על אודות רבקה הוא שמח מאוד ואמר שכלל לא ידע זאת, ועליך אמר

שהוא חושב שאתה תממש את הציפיות ואת התקוות שהכל תולים בך.
כל בני המשפחה [משפחת אלכסנדרה ואברהם זוסמן] מוסרים לך דרישת שלום

חמה. כולם עדיין אצלנו, אך בקרוב הם מתכוונים לעבור לנחלת יהודה.
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‰„Ú Ï‡ ‰È„ÂÏÂ

אביב, 22.6.1922≠תלעדוצ'קה יקירתי, 

הנני כותב אליך מכתב. אני כותב אותו מכיוון שאת, במכתבך העמוק והיפהפה
כך, מביעה את רצונך העז שאני ודודה אנה נדע על "זה", והדבר מוכיח לנו שאת≠כל

מעריכה אותי ואת דודה אנה. זה מחמיא לנו מאוד ומשמח אותנו. בעצם, גם בלי
הרי כולכם נולדתם וגדלתם לא רק≠ההוכחה הזאת הייתי בטוח ביחסך החם כלפינו 

לנגד עיני, אלא גם בזרועותי. וכשם שאת ושאר הילדים חשובים לנו, כך, מטבע
הדברים, אין אנו יכולים להיות חסרי משמעות לגביכם.

ובכן, אני כותב לך מכתב. איני יודע איך הוא יצא, אבל אני מבקש ממך דבר
אחד: שיכחי לרגע שמדבר איתך בורגני ושמרן, קטגוריה שאליה אתם, ילדים, אולי

משייכים אותי לפעמים. מה לעשות?
ידי≠אני משוכנע בעומק לבי, שהמעשים שאנו עושים מכּוונים לא רק על

ידי משהו אחר, חזק ואימפרטיבי יותר,≠תיאוריות ורעיונות מופשטים, אלא גם על
ידי החיים עצמם. והחיים הממשיים האלה, על≠הנובע מתוך החיים עצמם ונחשף על

כל האמת ועל כל הזיוף שבהם, מתגלמים לגבינו בפרופורציה הבאה: את בת עשרים
עשרה שנות הילדות והנעורים,≠וחמש בערך ואני כבן כחמישים. אם נפחית את חמש

שלושים≠ הכל עשר שנים, ואילו אני ≠יתברר שאת חיה את החיים הממשיים בסך
וחמש. ההפרש, כפי שאת רואה, לא קטן.

ובכן, אני כותב לך מכתב... אינני מתכוון להתווכח איתך באופן תיאורטי על
"הטקס", כלומר, על המסגרת החיצונית. לפי זכרונות הילדות שנשתמרו אצלך
בבהירות ובחיוניות רבה, את אמורה לדעת היטב כי מהות כל מוסר בכלל, והמוסר
היהודי שלנו (שבשמירה עליו כולנו מעוניינים באותה מידה) בפרט, מועברת ונלמדת
בבירור בעזרת המסגרת. אני לא אכעס ולא אתקומם נגד המעשה שלך, אשר, כפי
שנדמה לי, מטרתו אחת: לשבור ולחלל בכל מחיר את קדושתם ואת איתנותם של

יהודים כנשגבים≠ידי לא≠הנישואים היהודיים, שקדושתם ואיתנותם מוכרים גם על
יותר ורציונליים הרבה יותר מאשר אלה של עמים אחרים, ומשמשים להם בסיס

מקור תהילה וגאווה. בסופו של דבר, איני מתכוון≠לתחרות ומקור קינאה, ולנו 
לחזור על כך, שדווקא המסורת (וכפי שאת קוראת לה, "הטקסים") מהווה אחד מן
האיפיונים של זהותה העצמית של אומה והמלט לשימורה. על כל זאת, כפי שאפשר
להסיק ממכתבך, חשבת הרבה ו... החלטת. לא נאה לי להשתדל לשבור את אמונתך
בהתקפה כמו שור מסתער. רצוני רק להתייחס למספר סתירות ולחוסר עיקביות

בעקרונותיך ובמעשיך:
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כך ללב, ומנתחת בכנות≠את נזכרת בילדותך המאושרת בערגה הנוגעת כל1)
רבה את הרעיון, את המשמעות ואת החוויה של נרות השבת ושל ה"קידוש". אבל

בזמן את מגיעה למסקנה, שכל זה אינו אלא טקס חסר משמעות, ואותו את דוחה≠בו
מכל כל. ילדיך בוודאי לא יזכו לראות את נרות השבת הללו, ולא יזכו ללגום מן

ידי הקידוש", ובמקום החוויה שלנו את תעניקי להם איזו חוויה≠היין "המקודש על
אשר הורסת ומחסלת ובתמורה לא בונה דבר,≠חדשה, אולי זרה לגמרי ≠אחרת 

אבל נודף ממנה ריח עז של עקרונות יפים, אם גם אווריריים מאוד ובלתי מוכחים.
על הפיוטיות החדשה הזאת את, לצערנו, אינך מספרת לנו דבר. אבל אל תחשבי,
שאיננו מסוגלים לקלוט אותה ולהבינה. אנו רק משוכנעים עמוקות, שבצידם של
החוויה החדשה הזאת, והעקרונות החדשים האלה, חיוני ונחוץ לנו, ליהודים, לשמור
על החוויות ועל העקרונות שלנו, של עצם עצמנו, שעוצבו במהלך מאות שנים

אפשר לצייר את הייחודיות שלנו, שבלעדיהם≠ושבעדם שולם בדם, שבלעדיהם אי
ההכשרה שלך, למשל, בחוות חקלאיות בחו"ל לעבודה ולחיים לאומיים בעתיד,

מיותרת לגמרי.
את מתחננת לפני אמא שלך, שלא תתתעצב ולא תתאבל, ואת מוחה באהבה2)

וברכות את דמעותיה. כל זה הוכחה ברורה לכך, שאת מתארת לעצמך בבהירות איזו
מהלומה את הולמת באמך בהחלטתך זו. אבל מייד את מביעה ביטחון מלא בכך שהיא
תבין אותך ותשלח לך את הסכמתה. מה זאת אומרת? הרי את אמורה לדעת,
שבמקרים מסויימים אפשר להבין, אך בשום פנים אי–אפשר לסלוח. אנחנו מבינים

משמעי, ותאמיני לי, יקירתי, אני וכולנו כואבים את≠היטב את מצבך הנוכחי הדו
כאבך, אבל את אדם נבון וישר, ואין זה הולם אותך לנחם את עצמך ואת זולתך

כך לעין.≠ברמייה עצמית הבולטת כל
היכולת המוחלטת מצידך לוותר פעם אחת על העיקרון הזה מתוך ידיעה≠אי3)

כך אוהבת, ואולי תנציח בלבה≠שעמדתך הנחרצת תדכדך את אמך, שאותה את כל
זו שוב מין סתירה. יותר נכון יהיה לכנות זאת≠עלבון מר שאין היא ראויה לו 

אטימות לב ואגואיזם. אפשר היה להסכים לנחרצות הזאת אילו השתקפה בה עיקביות
מוחלטת. למשל, אילו חשבת בצורה כזאת: האם ילדה, גידלה וחינכה אותך עד למצב
שבו אינך זקוקה לה עוד, ויחד עם זאת אין לך כל מניע של אהבה, נאמנות וכבוד
כלפיה (גם זה קורה), והיית אומרת: "הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת".
שיקול זה היה אכזרי אבל הגיוני, מאחר שאדם, מטבע ברייתו, הוא קודם כל חיה,
ובנסיבות ובתנאים מסויימים הוא שוכח ערכי מוסר ומחוייבויות ונוהג כחיה. אבל
את אינך חושבת כך מתוך חוסר רגישות. את אוהבת וממשיכה לאהוב את אמא שלך,
את סובלת בסיבלה ושמחה בשמחותיה. ובכל זאת המחוייבות שלך כלפי העיקרון,
אשר מחר עשוי להיסתר לגמרי, ולהתחלף בעיקרון אחר, באליל אחר (והם הרי רבים
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כך!). גדולה יותר וחשובה לך הרבה יותר, מאשר המניע העיקרי של כל הגילויים≠כל
האנושיים, שהם האהבה והמחוייבות הנובעת מהאהבה.

אנחנו יודעים שקיימים עקרונות שמשמעותם נעלה יותר מתחושת האושר
. אנחנו גם יודעים שקיימים עקרונות שלמענם אדם מוותרהאישיתומהאהבה האישי

ויש≠שלו. אבל יש עקרונות ≠אפילו על אהובתו, עולה לגרדום או מקפח את חייו
מידה אחד, לערום את כולם לערימה אחת זה לא≠עקרונות. ולמדוד את כולם בקנה

רק מעשה חסר תועלת, אלא גם אינו עומד במבחן כלשהו מבחינה תיאורטית.
ההוכחה לכך היא לנין ובעלי בריתו. בכמה עקרונות הם כבר בעטו וכמה הם
השמידו, ואחרים עוד ממתינים לגורל דומה, וזאת מכיוון שהם נאחזים בעיקרון

אין ספק≠ידיהם בינתיים, והוא: אם תלך ישר בלי לסטות מן הדרך ≠שכבר נשכח על
שתיתקל בחומה ותפצח את מצחך. 

בכנרת ראית בחלומך את אבא שלך. ראית אותו זועף, קודר, כועס ושתקן...4)
מה אומללה את, עדה, אומללה! כמה לילות רעים ומחשבות כבדות ביזבזת על
השאלה חסרת החשיבות של "הטקס"? אבל את לבטח אינך מפרשת כהלכה את מבטו
האילם והרוגז כמצדד בדעתך. נהפוך הוא. דווקא במבטו האילם והרוגז היית אמורה

משמעית, המנוגדת בתכלית לרצונך ולהשקפתך. ואם את≠לקרוא תשובה ברורה וחד
מעזה לומר שגם אבא היה מסכים איתך, אז את, עדה, טועה מאוד מאוד, אם לא
ארחיק לכת מזה. דעי לך, עדה, שאבא שלך היה גם לי אב, כמעט אותו פרק זמן
שהוא היה אביך, וזיכרו יקר לי בדיוק באותה מידה שהוא יקר לך. אבל אני הייתי
בוגר ממך, ולכן, כנראה, הערכתי והבנתי אותו באופן רחב ועמוק יותר. הבינותי

תוכי, לא הסכמתי עימו. מחשבותיו ודבריו החריפים≠ללבו אף כי לעיתים, בתוך
והייחודיים, שאותם הביע בריגוש ובלהט לב, נראו לי לעיתים לאומניים מדי, כמעט
שוביניסטיים. ומכיוון שאני מכיר את השקפותיו ואת דעותיו לא רק בנוגע לגורם

הטקס" שלך, אלא לגבי המסורת היהודית והמורשת היהודית, ולגבי"כך חשוב כמו ≠כל
לא היה מסכים איתךהואכל הקשור ביהודים, אני יכול לומר לך בפה מלא ובביטחון, ש

לעולם. לעולם!
זה כל מה שחובתי הכתיבה לי לומר לך. מתחילה לא התכוונתי להתערב בעניין

כך. אבל אמא, יחד עם דודה≠זה, מפני שלא ראיתי לי זכות לפלוש לתחום עדין כל
סשה, ואפילו הפרולטרי שלנו יהודה, עמדו על כך שאני לא רק רשאי אלא גם חייב
≠לכתוב לך. אם כך הדבר, ואם את מכבדת את האחווה המשפחתית המשותפת שלנו 

אני מבקש ממך, קודם כל, לא להיעלב אם סגנון מכתבי ייראה≠אם היא יקרה לך 
לך כמטיף מוסר. שנית, וזה העיקר, אנא רחמי על אמא שלך וגם על יהודה, על
גאולה, על דודה סשה ועל כל השאר המתייסרים כשלעצמם, ובעיקר בהיווכחם עד
כמה אמא מדוכאת ועצובה. אני מבקש ממך את הדבר הזה גם בשמי ובשם דודה אנה,
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רחמי על כולנו. את מכירה אותי טוב למדי. אני, כמו כולנו, רחוק מהדת ומן הטקסים.
אבל אין להשוות את הטקס הזה עם כל השאר. זהו הטקס, אחד מהמעטים, המשמרים
את "דאס פינטעלע ייד" [יידיש: הנקודה היהודית], ומלבד ה"פינטעלע" אין לנו

בינתיים כלום.
יש להודות גם בכך שהחיים, הזמן, הדאגות והטרחות לא ריחמו עלי והטביעו בי
חותמם. מה לעשות, כבר אינני צעיר, וחוששני שכאשר ניפגש אבוך כאשר אביט

בעיניך.
בריאות, אושר, שמחה. נשיקות וחיבוקים עזים, מדודה אנה האוהבת.
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‰˘Ó Ï‡ ‰˜·¯

וינה, 1422.6.1922משה,

לו ראית את עדה בעיניך, כי אז היית≠אומר רק בקיצור ≠ובשאלת הקידושין 
נוכח כי אין זה קפריז או עקשנות, כי אם רגש טבעי, התנגדות נובעת מקרב לב.
אין פה מה להתאבל על חוסר קשר למסורת ועוד ועוד ואין להתווכח. מוכרחים

הן לא תחדל עדה בגלל זה להיות לנו אשר הינה.≠להשלים עם העובדה 
עוד יותר מאשר≠מה בפי אמא. לעדה ≠לבוא דב ציפינו לדעת דברים ברורים 

היה כ"כ קשה להסכים עד כי החליטה לספר לאמא את רצונה ולוותר רק≠לאליהו 
במקרה אם תאמר אמא כי לא תוכל להשלים עם זאת. אני לא הרגשתי כל זכות
מוסרית להשפיע עליה ולא על אליהו. הן לא ילדים הם ויודעים את כל טעמי ההיגיון
וכו', ואם משלימים הם עם הכל, הרי שבוודאי ניחא להם. אני גם מסוגלה מאוד
להבין הרגשה זו של עדה ושל אליהו וגם חושבת כמוהם, שאין שום זכות לא לחבר

ולא לאח להשפיע בעניין כזה.
קראתי פעם לזלמן [שזר] ודיברנו כולנו יחד על שאלה זו. הרושם שהוציא זלמן
≠מהשיחה היה זה: "לא צריך להשפיע, אסור". דבר אחד הזכרתי להם בלי הרף 

כי לאמא יש הזכות והצדק לדרוש את הדבר. בעצמי כתבתי את≠ובזאת הסכימו לי 
הדבר לאמא בפירוש. ידעתי מה זה יהיה לאמא, אך גם ידעתי שאין ברשותי למנוע

בעד עדה מהתנגד עד הגבול, עד הרגע האחרון.
אתה תאמר, כי צריך≠ïַדבר התשובה שהביא לנו דב אומרת, כי אמא לא תסכים ל

היה לדעת זאת מראש ואתה ידעת זאת מראש. גם עדה גם אני שיערנו כמובן את
הדבר. אך תבין לפחות מזה כמה קשה היה לעדה להסכים לדבר, אם לא חסה על אמא
מלהעמידה בניסיון כזה. ניסיון קשה היה זה לאמא שלנו, סבל וצער ודמעות לרוב.
אך אני חושבת, שאם יש לאמא בת כמו עדה, המרגישה ככה, מוכרחה אמא להתנסות.
ו"ברגע האחרון" לא תתעקש עדה. עוד אמש טילגרפנו לאמא בחתימת עדה ואליהו,

כמובן בלי כל רעש ופרסום.≠כי רצונה יימלא. ובימים הקרובים יקויים הדבר 
ואתה, משה, אל תמהר לדון ואל תתייחס לדבר כלמעשה ילדות, אל תאמר: צריך

ãֵן, כי זוהי ההתעקשות עדéָבהיה לראות זאת מראש ועתה איזו צורה יש לכל העניין. ה
הרגע האחרון, אך לא ברגע האחרון (כדבריך), וכי עלה לא בנקל ובשום אופן לא יכלו
פה להכריע דעתך ומכתביך או דברי איש אחר, כי אם אך ורק דברים ברורים מפי אמא.
הנני מזהירה אותך ממעשה חופזה וילדות, כאשר היה מכתבך הראשון לעדה [מכתב 160].

| 302 |

3.5.1922 (מס' 161), אלא אם כן≠נראה כי בקטע מכתב זה השיבה רבקה למכתב מ"ש אליה מ14
כתב לה מכתב נוסף בפרשת נישואי עדה ואליהו, שלא השתמר.
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גם לי קשה היה לכתוב לך אחר המכתב ההוא.≠תדע, שלא רק לעדה ולאליהו 
מה,≠איני רוצה להעלים ממך זאת. אך דע גם כן, שאין לי שום נטייה לנטור לך דבר

ואל תיתן גם אתה לנטייה זו להשתרש בך. עצתי ובקשתי.

¯Ê˘ ÔÓÏÊ Ï‡ ‰˜·¯Â ·„

וינה, 3.7.1922יקירי,
הצהריים הוצא לפועל העניין שבשבילו הטרדתיך כל כך≠תמול בשעה ארבע אחר

הרבה במשך השבועיים האחרונים. אתה לא היית נוכח; לא יכולת לבוא לקצור את
15הפרי שזרעת וטיפחת עד הסוף.

הנני פוחד לומר: נעימה היתה הצרמוניה. ולא רוגז, אף לא≠שקטה, פשוטה 
אפילו את≠משקע כבד השאירה בלבות שניהם גם יחד. הרב קיצר עד מאוד 

[גרמנית: חגיגיות] לא דרש מהם. החזן צימצם ככל האפשר ואתrlich”“Feie≠ה
שר ברגש ובהטעמה טובה עד אשר לכד את לבותיהם ולבות כולנו.≠המעט ששר 

טבעת היתה מוכנה כדת, ובמשך רבע שעה היינו כבר מחוץ לכותלי האולם, ואח"כ
גם הרחק מרחובות הגטו היהודי, בין הגנים של המחוז הי"ח, בבית הקברות, על יד

רצינו לגשת אליך ולא הצלחנו, פשוט לא עצרנו כוח. איני יודע אםקברו של הרצל.
מצווה.≠אך הן שכר מצווה ≠עבור כולנו ≠ואיך להודות לך בעד טרחותיך עבורנו 

*
חפצתי לומר לך מילים אחדות על אותה ה"צרמוניה"... כאשר אמר דב, פשוטה

גם יפה וקרובה ללב ומלאת איזה הוד צנוע וחוקקת≠ונעימה היתה. ולא רק זאת 
הייתי מלאה באותם≠רושם עמוק בלב. ככה היתה עכ"פ בעיני. אומר לך את האמת 

הרגעים רגשי כבוד אמיתי לא רק לטקס עצמו, לא רק לתוכן הדברים הנאמרים, כי
אם גם למקום שבו עבר כל זה ולאנשים המוציאים לפועל. כבוד רחשתי לרב השב
ולחזן המשורר, ובית הכנסת הנידח, מקלט ליהדות מידלדלת ומנוונת, היה לי באותם
הרגעים לצל קורת בית. אין זאת כי אם חי וקיים עוד רוח גאון ישראל המאציל על
פני רב בן דור מתנכר את הוד הכוהנים והנשיאים, השם בפי חזן בן גלות את שירת
הלוויים. אני מאמינה, כי לא רק עיני נפקחו לראות ככה ברגע ההוא, כי אומנם כן
היה הדבר וגם הווה פעמים רבות, ורק עינינו כהות מראות ואוזנינו אטומות משמוע.
מירושת דורות עוד לא לגמרי השתחררנו, כנראה. אני, עכ"פ, אינני מאלה. גם אני
חושבת, כי שום זיכרון רע לא יכול היה להישאר אצל עדה ואליהו, ובשביל אמא

שלנו זהו אושר גדול.
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ז' שזר הסדיר את עריכת טקס הנישואים עם אחד מרבני וינה.15
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קבר הרצל 
גלויה שנשלחה ליעקב שרתוק בחרסון, "עבור משה" 

כחודשיים לאחר מות הרצל 21.8.1904, –ב
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וינה, [יולי 1922]אמא יקרה,

על משה.≠אכתוב רק על דבר אחד 
אמא מסכנה, הבשורות על החלטותיהם הגורליות של ילדיך נוחתות עליך זו אחר

õָפה, שכך יהיה? אני כל כך מבינה אותך, אתוהכל ממרחקים. מי חשב, מי צ≠זו 
עלבונך, על שהכל מתרחש שלא לעיניך בלי ליידע אותך. עד כי למותר להסביר לי
זאת. ואני מצפה וכמהה לרגע ששוב נתקבץ כולנו סביבך וננחם אותך על כל הסבל
והעלבונות והצרות שנפלו בחלקך. אבל למרות כל זה, אמא, את חייבת לזכור, כי

16ידי ילדיך, את המאושרת באמהות.≠מבחינת בחירת בני הזוג על

אינני מגזימה. ואם את הודית בכך לגבי בחירת בנותיך, הרי שהדבר נכון לא
פחות לגבי בנך. גם אם אינך מכירה את צפורה כמו שהכרת את דב ואת אליהו, אני
משוכנעת שאת עוד תכירי ותעריכי אותה. אני כשלעצמי יכולה להגיד לך שמזל
גדול הוא שמשה בחר דווקא בבחורה שכזו: צנועה, רצינית, מעמיקה. תמיד אהבתי

אהבתי והערכתי≠והערכתי אותה. ועכשיו, כשפגשתיה לאחר פרידה של שנתיים 
אותה עוד יותר.

אמא, אולי היא נראתה לך, לפעמים, קלילה או כאילו אינה מושלמת בחינוכה,
אבל אני נשבעת לך כי זה היה רק רושם ראשוני, ואילו תכונות הנפש שלה הפוכות
לחלוטין. היא מתייחסת לחיים ולאנשים ברצינות רבה, היא מציבה לעצמה דרישות
חמורות ויש בה הרבה אצילות טבעית. ואני חושבת שרצינותה ואורח חשיבתה
הסגולי יאזנו את העקרוניות ועצבנות האופי של משה, ומבחינות רבות היא תצטרך
לחנך אותו. אשר לשוני שבין בתי גידולם בעבר, נקווה שהחיים עצמם יפתרו את
הבעיות. מה שנראה בלתי אפשרי בארצות שונות ובסביבה אחרת, מתאפשר במפתיע

אצלנו בפלשתינה. הרי איננו שואפים לחיים שקטים ורגועים.
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25.5.1922, במכתב קצר לאמו שבו בירך אותה לרגל נישואי עדה ואליהו, כתב מ"ש:≠ב16
לבנותינו—אמא, את בוודאי מרוצה, אבל לא די לומר מרוצה. זה אידיאלי. אין מה לומר 

הוכיחו בקיאות—טעם משובח. חטפו שני בחורים בני חיל. וגם בני החיל לא עשו עסק רע 
בהערכת השווי.

6.7.1922 כתב מ"ש ליקותיאל בהרב: "מחלוף מחמדי, קודם כל, התבשר במזל טוב. עדה≠ב
אשתו של אליהו. אם תראה [בארה"ב] את דודי יוסף, תספר לו כמובן מיהו אליהו ותאמר לו כי
שתי בנות אחיו חטפו את הבחורים היותר מצויינים שבא"י, וכן והבחורים זכו בשתי מרגליות"

עמ' 297).אביב,≠בית בתל(המכתב כולו אבד; משפט הפתיחה הובא ב
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אז בנך, מויסיינקה שלך, תפארתך וגאוותך, מתחתן... מה תגידי על ילדיך?
שלושה! אינני יודעת אם ניחשת זאת בעת נסיעתה של צפורה. האם≠בשנה אחת 

חשבת על זה בכלל? בגלל סיבות שאינן תלויות בי מעולם לא דיברתי איתך על
נושא זה, ולכן אינני יודעת אם ידעת על קירבתו של משה אל צפורה. הוא עצמו

כתב לך על כך משהו, ואין לי מה להוסיף.
יתכן שאת הופתעת ונפגעת על שדווקא במכתב זה [לא אותר] הוא לא הזכיר את
אבא, אבל אל תסיקי מזה מסקנות, אלא חישבי שמשה פשוט לא היה מסוגל לומר
בוידויו לפניך כל מה שהתחולל בנפשו. הרי את מבינה, שגם מה שנאמר עלה לו
בכוחות ובמאמצי נפש רבים. אני יודעת היטב, שבאותו קיץ שבו הכיר משה את
צפורה הוא היה מספר לה ערבים שלמים על אבא, תיאר לפניה את דמותו המוסרית

וסיפר לה על שנות בחרותו.
אמא, עליך להיות שמחה ורגועה, אבל אני יודעת שלעיתים קרובות מאוד את
בוכה. עצוב לך ואת מרגישה את עצמך גלמודה. כיצד ארגיע אותך, אמא יקרה?

17"ספורותRהמילים, והצער נהר ללא תחתית".
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óְֶקַרסֹוב.שורה מתוך "למי טוב לחיות ברוסיה", פואמה מאת ניקולי נ17
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מימין לשמאל: דב, יעקב כבשנה, רבקה, משה, צפורה, אליהו
אביב 1919–תל

אביב, 1931–המשפחה בחצר הבית בשדרות רוטשילד 23 תל
יושבים, שורה שנייה, מימין לשמאל: עדה, רבקה, ולודיה, אנה, פניה, סשה
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ירושלים, 2.4.1922אדוני,

התואיל בטובך לפועל בפלשתינה לומר מילים מספר על נושא זה?
הן קולונל ווג'ווד והן מר קפלנסקי שוכחים, כנראה, כי בעודם מגנים את קפטן
בנט על התחברותו עם הקיצונים הימניים ועם האדונים הפיאודלים, תומכים הם
עצמם במיגזר חשוב אחר של הקפיטליסטים העולמיים של ההסתדרות הציונית,
המורכבת בעיקרה מן הבורגנות. עובדה היא, שהמאבק בעד הציונות או נגדה
באירופה הוא עימות המתנהל רק בתחום המעמד הבורגני. הבורגנות מחוללת את
האנטישמיות, כפי שאכן היא מחוללה שנאה לאומית בדרך כלל. מעמד הפועלים אינו
יודע לא שנאה לאומית ולא אנטישמיות, וברור אפוא כי שום פועל יהודי אמיתי אינו
יכול להצטרף לתנועה לאומית ובורגנית, אשר חרף האידיאלים הנעלים שלהם היא
מטיפה אין היא נעלה משום בחינה על כל תנועה לאומית אחרת; והמקור האמיתי

שלה הוא המאמץ של הבורגות היהודית להשיג מקום בטוח להון שלה.
הלב של מעמד≠אולם קיימת עובדה נוספת, שמן הדין כי תעורר את שימת

הפועלים ברחבי עולם, וביחוד של הפועלים הבריטים, והיא המצב המביש ביותר של
לים הערבים בפלשתינה, שמצד אחד הם מנוצלים ללא רחם בידי מעמד העשיריםהפוע

שלהם, ומצד אחד נתון קיומם בסכנה עקב ההגירה והפריבילגיות של ההון הציוני.
אשר לסוגיה הראשונה, אין ספק כי הפועלים הערבים יילחמו על עניינם במועד
הנאות; אולם את העול הנוסף שיוצר ההון הזר הפולש, כלומר ההסתדרות הציונית
והמתיישבים היהודים, המתחרים בגרועים ביותר שמבין הקפיטליסטים המקומיים

באמנות ההתעמרות בעובדים, לא יסכימו הפועלים המקומיים לשאת לעולם.
אשר להשפעת הפועלים היהודים, שעליה עמד מר קפלנסקי, צר לי לומר שהיא

אשר, כמדומה, הרחיק לכת≠פורשה שלא כהלכה הן בידי מר רמזי מקדונלד 
ידי ההיבט הרומנטי שהם≠בהתמסרותו לידי המנהיגים היהודים, והּולך שולל על

והן בידי מר קפלנסקי במכתבו ל"דיילי הרלד". הרוב המכריע של≠ציירו לפניו 
חלק את שאיפות ההון היהודי,≠הפועלים היהודים המהגרים אינם אלא מבצעים חד
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עמם להעסיק רק "עובדים יהודים" (כמובן, בשכר גבוה יותר משל≠ובאלצם את בני
הערבים ובפחות שעות עבודה משלהם), הם האויבים האמיתיים של הפועל המקומי.
עובדה אופיינית היא, שבעוד שהם עצמם מאורגנים לעילא, הם מקפידים שלא
להתאחד עם הפועלים הערבים, ונאמנים כליל לשיטות חסרות המצפון של

ההסתדרות הציונית.
אכן, הגיעה השעה שמפלגת הלייבור, הידועה יפה בזכות עניינה ושיפוטה
האובייקטיבי לגבי כל הבעיות הקולוניאליות, תנקוט עמדה נחרצת ותגנה את
השאיפות האימפריאליסטיות של הציונות בפלשתינה ותסייע לפועלים הערבים

האומללים במאבקם הצודק נגד פגיעה בהם.
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ספק נעשה היום לעובדה ממשית; אשר היה≠סביבנו נסערה. אשר היה אתמול צל
קודם רק חשש נעשה עתה לעובדה מאיימת.

ועל אימת הסכנה החופפת עלינו נוסף הסבך הפוליטי, המכה אותנו בתימהון
ובמבוכה ושולל את אחרית הביטחון.

[הקונגרסמאחורי כותלנו צץ פתאום מלך סוריה, פייצל הראשון. הכנסיה הסורית
הלאומי הסורי השני, מרס 1920] החליטה לשים קץ לתוחלת הממושכה אל מוצא
פיהם של שרי העולם והכריזה חגיגית על חרותה הגמורה של ארץ סוריה השלמה,

מן הטאורוס ועד סיני ומהמדבר≠נחלקת בגבולותיה הטבעיים ≠המאוחדת והבלתי
ועד הים (בלעונו ולא נודע כי באנו אל קירבם!). ברוב פאר הוחג טקס ההכתרה של

êָָרה, כמשפטèָזהכס החדש. מטעם המלכות נתמנה וזיר ראשי ונתבקש להרכיב ו≠חובש
מייד נכנסה לישיבה וערכה הצהרה אל≠כל המדינות המתוקנות. ומשהורכבה הוזרה 

ועידת השלום, הבאה לבשר למעצמות אירופה הנכבדות את הידיעה המשמחת, כי
קם ויהי≠שחרור העמים המשועבדים ≠אדיר חפצן ומשאת נפשן במלחמת הדמים 

בסוריה; כי ממשלת סוריה נאמנה היא ל"בעלי בריתה" ושמור תשמור על יחסי
הסדרים בזכות כישרון≠הידידות עמם; כי שקט ושלווה יׂשרו בכל הארץ הרחבה ורבת

האירגון והסידור של מצביאי חיל סוריה והודות למסירות והכרת החובה של אנשי
הצבא הערבים; אשר על כן, מאחר שנפתרה שאלת גורלה של הארץ, והכל גלוי

הברית מלסלק את שרידי הצבא שלהם מאותם≠וידוע, שריר וקיים, אין טוב לבעלי
חלקי סוריה התפוסים "עוד" על ידם, למען יבוא תחתם הצבא הערבי על מקומו

וכל זה בסגנון מדינאי ממש, מתון ותקיף כאחד.≠בשלום 
ואין אתה יודע מהו שורש הדבר. האומנם נעשתה הפכה זו ביודעים, בהכרת כל

ימים, ובהחלטה נמרצת לאמץ את כל≠חומר המצב וכובד האחריות כלפי העם ודברי
גם את הפראים והפרועים ביותר≠המרץ הלאומי ולנצל את כל הופעותיו וגילוייו 

בכדי לבצע את יסוד הממלכה החדשה ולכנס אל תוך תחומיה את כל סוריה? או≠
שמא אין זה אלא מעשה חטוף ומבוהל של חבר מקורבים ויועצים, שנוסדו יחד עם

רשימה זו, שנמצאה בכתב ידו של מ"ש וככל הנראה נועדה ל"קונטרס", לא פורסמה.1
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קרואים של סיעה שאינה במציאות, ועמדו והסיתו כל הזמן את דעת≠אלה מנהיגים לא
הקהל הנבער והנמהר נגד השלטון הנוכרי, וחצבו באוזניו להבות על המסירות

ועתה, בבואם עד המשבר, באין יכולת לחזור≠למולדת ועל ההקרבה העצמית 
אחורנית אל פשרות וויתורים, אף לא להמשיך את המצב כאשר הוא, גמרו לזרוק

סערה אשר גם הם אינם יודעים מה≠פצצה רבתי אשר תטיל סערה בארץ ובעולם 
יהא בסופה? או אולי אין לאירוע זה כל שורש בארץ, כי אם יד סתרים שלוחה מן
החוץ ועושה במחשך מעשיה, היא היא שהצעידה ועוד תצעיד את המאורעות בסוריה

בגלוי?≠לפי מזימותיה, לעת עתה בחשאי, ובהגיע השעה 
ערך מיוחד יש לו לגבי כל≠ואולם יהיו מקורותיו של מאורע זה איזה שיהיו 

צביון השאלה של סוריה ומשקל מיוחד לגבי שאלת החיים העומדת לפנינו. מאורע
זה מוכיח לנו, כי כבכל פינות תבל, כן גם בפינה זו, השכנה לנו, תמורות כבירות

עלולות להתחולל, רוחות סערה יכולות להגיע פתע, לרחף ולהרוס.

| 311 |
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אביב, 21.11.1922≠תלמשה,

אנסה למסור לך בקיצור את אשר עבר עלי בחודש זה של שהותי בארץ.
עוד ביפו, טרם ראיתי כל איש חוץ מה.[כט], נתברר לי שמצבי יהיה קשה]≠≠≠[

מאוד [בארגון העבוד ב"הגנה"]. ההתנגדות היא מאורגנת והתמיכה כמעט אך
אפלטונית. יש הכרת הצורך להרחיב את העבודה מחוץ ל"חוג" ["השומר"], יש הכרת

כוח של כל הציבור, יש הכרת ההכרח≠הצורך לשמור את הנהלת העבודה בידי באות
לארגן עבודה יותר רחבה בהתאם לצורכי הזמן, אבל אנשים מתמסרים לזה, או גם

כאלה שיסכימו להתמסר לזה, כמעט שאין.
ואילו היתה ההסתדרות [הכללית], לפחות עתה, בעלת תוקף פנימי כלשהו, אילו
היה הועה"פ יכול לתמוך בדרך זו או אחרת באותה האוטוריטטיות שהוא עשה זאת
לפני שנה, כי אז היתה זו חצי צרה. אולם במשך השנה באה התרופפות כזו בקרב
ההסתדרות עצמה, שאין, וגם לא יכול להיות למנהליה, הכוח להתנגד לרצונו של
איזה קיבוץ מאורגן בכלל. ההסתדרות אינה מאורגנת ואינה יכולה להשליט את

ואולי≠רצונה על איזה חבר או קיבוץ בתוכה. מוסדות ההסתדרות הם כמו המשקים 
כל אחד ממלכה בפני עצמו. בתוך חלק מהמוסדות אנרכיה וחיכוכים≠יותר מהם 

פנימים ההורסים את העבודה או מעכבים אותה, על כל פנים, ואם יש מוסד כמשרד
העבו"צ, אשר בו בפנים אין חיכוכים, הרי יש ניגודים בינו ובין מוסדות אחרים
שלנו. כל מוסד ומוסד, בין שהנהלתו הפנימית טובה ובין שהיא רעה, תלוש בהחלט
מן הציבור אשר אותו הוא משמש. אבדו בהחלט האמון ויחס ההוקרה שהיו מצד ציבור
הפועלים למוסדותיו. אבד האמון הפנימי שמוסדות הפועלים יהיו באמת למוסדות
הבונים את הארץ, ואבד רגש האחריות בציבור בעד גורל בניין הארץ בכלל. דאגת
הקיום והמלחמה המעמדית במובנה הרגיל ביותר הן היחידות המעסיקות עתה את

הקיבוצים ואת החברים אשר מהם ניבנה ציבורנו.
זהו מצד אחד. מצד שני עוד טרם נגררו העומדים בראש מוסדות הפועלים אחרי
זרם הייאוש והדלדול אשר בקרב הציבור כולו. הם ממשיכים עוד לנהל את המוסדות
ברוח שציינה את ציבורנו עד הזמן האחרון, ברצון של יצירת חברה עובדת עומדת
ברשות עצמה, של יצירת מוסדות הדואגים לא רק להטבת מצב הפועל הנמצא כבר
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הדאגות האלו גוזלות אתבארץ, אבל גם להרחבת העבודה, לעצמאותה וכו' וכו'.
הנלחם בעד הטבת תנאי≠הבודד או חבר הקיבוץ ≠כל הזמן ואת כל הנפש, והפועל 

העבודה, נשאר לפעמים בלי דואגים. זה מגדיל עוד את החיץ אשר קם בין רוב
הציבור ובין העומדים בראשו.

ולאט לאט נשמט הקרקע מתחת לרגלי העומדים בראש, המפסידים יותר ויותר
את תמיכת הציבור. היחס של שנאה, ובמקרה היותר טוב של אדישות למוסדות
החיוניים ביותר כמו המשרד לעבו"צ ו"המשביר", מדהים. למוסדות האחרים, שבאים
פחות במגע עם הציבור בענייני יום יום שלו, יש חוסר עניין גמור. עוד לא הורגש
יחס של חוסר הכרה למנהלי התנועה כמו שהוא מורגש עתה. ויחד עם זה יש כעין

"העסקנים".≠איזו השלמה בציבור עם הרע ההכרחי הזה 
שהיא באמת כוח הכרחי, כי מומחים≠הפקידות שהתפתחה בתוך מוסדותינו 

עזרה גם היא, בלי ספק, לפיתוח היחס בין המוסדות≠נחוצים לנו ובתוכנו אינם 
הציבור עצמו באמת אינו מגלה כל עניין לשאלה זו [של]≠≠≠שלנו לציבור. [

ה"הגנה"] כמו לכל שאלה אחרת הנוגעת לארץ בכלל. הציבור מפורד בהחלט
לקיבוצים המסוגלים להתעורר לעניין הנוגע לכל אחד מהם בענייני יום יום שלו.

ענייני יום יום הם עתה קשים ועשויים לבלוע את האדם או את≠וצריך להודות 
הקיבוץ. העובד בעיר נתון תמיד בסכנה של חוסר עבודה. מצבם הוא כרגע הכי טוב,
כי בימי העבודה הם משתכרים גם את המינימום הדרוש לימי הבטלה, וחיים על פי
רוב חיים כמעט אנושיים, אבל במשקים ובקיבוצים מאורגנים, כמו גדוד העבודה,

רעב בלתי פוסק. בגדוד≠הזקוקים לתמיכת תקציבים, יש מחסור תמידי ומצב של חצי
המצב גורם ליד עזיבה של הרבה חברים, ובייחוד מאלה שלמדו קצת איזה מקצוע
בעבודה. כן נוהג הדבר במסשטב [קנה מידה] יותר קטן גם בקיבוצים האחרים

]≠≠≠ובמשקים ואפילו במושבי העובדים. [
במצב זה הרגשתי אני את עצמי חלש מאוד, וברור היה לי שלהמשיך לשאת עלי
אחריות של עבודה במצב כזה אין כל אפשרות. צריך לבוא שינוי בארגון העבודה

] בפני הועה"פ יכולנו באופן כזה≠≠≠והנהלתה, או שאני צריך לעזוב את העבודה. [
] הוחלט שצריך למנות ועד זמני [ל"הגנה"].≠≠≠לנגוע בעניינים רק באופן שטחי [

] הוחלט גם למנות מצד הוועה"פ ועדת ביקורת. עתה אנו צריכים לגשת≠≠≠[
] אני אשתדל להכניס לעבודה את הפרינציפ של הרחבה. אשתדל≠≠≠לעבודה. [

למשוך אנשים חדשים ואחרי הוועידה אני חושב להתפטר, על כל פנים, מעבודה זו.
אם בשאלות הנ"ל יבואו חילוקי דעות אשר יביאו לידי התפלגות חדשה, אז איני

מה בארץ. איני רואה≠יודע מה יהיה גורלי. איני מרגיש בי עתה את הכוח לשנות דבר
לפני גם את החברה המתעוררת ומתאמצת להכניס את השינויים הדרושים, אשר לה

הייתי נותן את ידי.
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] ואשר לגדוד [העבודה], אין אני מרגיש עתה בי את הכוח הדרוש כדי לתקן≠≠≠[
]≠≠≠בו את המצב. המצב הכספי של הגדוד קטסטרופלי. חוסר הסדר בו הוא נורא. [

העבודה עצמה סובלת מריבוי מחלות, מדלדול הכוחות ומחולשת האנשים, הרעבים
למחצה כמעט תמיד. אבל בעבודה יש, בכל זאת, חבר אנשים אשר למרות כל המצב
הנורא לא רפו בחריצותם ובמסירותם, ובמידה ידועה אפילו שמרו עליהם בהצלחה.

] אני לא אקבל על עצמי כל דבר≠≠≠גם כאן יש, כמובן, הרבה חיכוכים פנימיים. [
חדש ולו גם קרוב לי כגדוד, לפני שארגיש בי כוחות ואמונה לגשת ולעשות. אני
מאמין עוד, שאם לא נתעורר אנו עצמנו, יעוררנו ויאחדנו סוף סוף איזה שוט חיצוני.
ולמומנט ההוא של ההתעוררות הייתי רוצה להתכונן ולצבור כוחות. חבל להפסיד את
הכוחות ולו גם מתוך הרגשת חובה ציבורית בימים אלה של עמידה ואפס פעולה, של

ירידה ושל התנוונות אישית וציבורית.
] קשה, משה, קשה ומעיק. המצב מכביד ולוחץ, לוחץ עד כאב ראש, עד≠≠≠[

לסבל פיסי ממש. אני רוצה להשתחר מזה ולאיזה זמן. אני יודע שלא עתה הזמן...
]≠≠≠נראה. [≠איך יפול דבר 

294).≠290, ור' שם בנושאים אלה גם עמ' 291≠, עמ' 284חביון(
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אביב, מאי 1921≠תלרבקה יקירתי,
בשעות ובימים הנוראים שפקדו אותנו באופן כל כך פתאומי לא עזבוני
מחשבותי עליך ועל משה אף לרגע. כל הזמן חשבתי עליכם, הרחוקים מאיתנו
ברגעים כה איומים. חשבתי בחרדה מה יהיה איתכם כאשר ייוודע לכם מה קרה ביפו.

כך גאולה≠החלטנו מייד לשלוח מברקים לך ולמשה. שלחנו מברק משותף. אחר
שלחה לך עיתונים שעליהם כתבה לך כמה מילים. איש לא כתב לכם מכתב. ימים
שלמים דיברתי על זה ודרשתי מכולם לכתוב לכם. אמרתי שאנו חוטאים לכם, שאתם
לעולם לא תסלחו לנו אם לא תקבלו מכתב בעוד מועד. אבל איש לא היה מסוגל

לקחת עט ביד. כולם התאבנו.
עדה היתה כמה ימים בבית. היא לא יכלה להחזיק מעמד בכנרת ובאה במפתיע
אלינו. חוץ מזה, בביתנו התרחשו דברים שקשה לתארם. אצלנו היה המרכז. כמה

אינני יכולה לתאר. את הכל עשית בעצמי.≠אנשים היו אצלנו, לנו, אכלו 
התמודדתי עם הכל בעצמי. לא התפשטתי כלל. הלכתי לישון מאוחר מאוד. קמתי עם
שחר וכל היום הייתי על הרגליים. וצריך להוסיף שבאותו זמן התגוררה אצלנו

אביב ופיזרו אותם≠משם כל היהודים באו לתל≠שבועיים משפחה ספרדית מעג'מי 
בכל הבתים, ואני הייתי צריכה לבשל לכולם, ואנחנו מצטופפים כעת רק בשלושה
חדרים והיה צריך לסדר הכל כך שלכולם יהיה נוח. חוץ מזה, יהודה תמיד היה עסוק

אביב≠מאוד וגם גאולה עבדה קשה וממשיכה לעבוד, לטפל יחד עם כל בנות תל
בפצועים ובחולים, אשר לצערנו הרב רבים מאוד. עכשיו קיבלת תמונה מלאה של

המצב בביתנו ותביני שאיש לא יכול לכתוב. רבקה, היית חסרה לי בכל רגע.
מה היה עם הילדים [יהודה וגאולה] כשנודע להם שברנר יקירם איננו עוד? זה
היה נורא. לא ייאמן. שניהם היו במצב איום, איבדו את העשתונות, צעקו. לכולנו
נודע הדבר ברחוב, כאשר פשטה בו השמועה המחרידה. פני כולם הביעו זוועה והיו
מעוותות מכאב ומעלבון. איש לא רצה להאמין. איש לא היה מסוגל לחשוב שברנר

איננו עוד. אבל זו היתה עובדה. כולם רעדו כחולי קדחת.
המכתב נכתב ברוסית אל רבקה ונשלח אליה תחילה, אך כמתחוור כוון גם אל מ"ש.1
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לי כל זה נודע קודם ומייד חשבתי מה יהיה על הילדים. באותו רגע שמעתי צעקה
כך ראיתי את יהודה ואת עיניו≠נוראה וראיתי את גאולה רצה מהגימנסיה, ואחר

אפשר לתאר. את ודאי≠המזוגגות. רצתי אחריהם הביתה ואת המצב שהיה אז בבית אי
הם≠ תביני זאת. הייתי איתם לבדי כל הלילה. הם צעקו, בכו, עד שלבסוף התנמנמו 

היו הרוסים, הרוגים, גמורים. ישבתי כל הלילה ביניהם. גאולה כל פעם התעוררה
בצעקה איומה. עם זריחה יצאתי לרחוב שכבר היה מלא אנשים. רבים לא ישנו כל

ושם ראיתי את האסון≠הגימנסיה היתה המרכז של הכל≠הלילה. הלכתי לגימנסיה 
הגדול של כולנו, את דם הטהורים שלנו. ראיתי את כל ההרוגים וביניהם גאוותנו
ותהילתנו ברנר, ואת צבי שץ, היצקרים, אב [יהודה] ובנו [אברהם], נער בן

עשרה, ועוד ועוד... כולם צעירים שנפלו בגבורה כשנלחמו עד הרגע האחרון.≠שבע
הודה ואת גאולה, שהתעוררו ולא מצאו אותי ובאו הנה. האולם הגדולואז ראיתי את י

איך זה היה והאם באמת≠התמלא באנשים שזעקו ובכו. כאשר אני חושבת על זה עכשיו 
אינני יכולה להאמין. האומנם כולם יירגעו והחיים יחזרו להיות כמקודם? זה≠כך היה 

נורא. וזה קרה. ואיש מהם לא יהיה בחיים ואילו אנחנו ממשיכים לחיות. כולנו אשמים
כלפיהם. הם כולם קבורים בקבר אחד, אבל כל אחד בנפרד. כשחושבים על זה אין רצון
לחיות, אין רצון לראות את השמש הזוהרת, את השמים היפים, את הלילות המוארים

הרי השמש זהרה גם אז, כאשר קרה הדבר הנורא, ולא כבתה.≠באור הירח 
איך זה היה?

יהודה הלך ואמר שבעוד חצי שעה יחזור לאכול צהריים. גאולה ניגנה הרבה
היא התכוננה לבחינה אצל גב' מודריק בשעה ארבע. אני יצאתי לרגע≠באותו יום 

אביב, לקנות לעדה כמה דברים קטנים שביקשה והייתי צריכה לתת לה למחרת.≠לתל
יצאתי2המרק היה על הכיריים, על האש, ועמד במקומו כמה ימים עד ששפכו אותו.

וראיתי פנים מודאגות, שמעתי יריות ונודע לי שבנווה שלום משהו לא בסדר. כבר
לא קניתי כלום. רצתי אנה ואנה ומכל צד ניכר שהכל אינו כשיגרה. רצתי הביתה.
החלונות היו פתוחים. יהודה לא היה. רצתי שוב החוצה. ברחוב המתח עלה כל דקה.
לכולם היו פנים מודאגות. כולם נעלו את החנויות ורצו בכיוון נווה שלום. עברתי
ליד הגימנסיה. שם כבר היו המון אנשים. הביאו את הפצועים. הדם שתת. חרדה ירדה

איפה יהודה? רצתי≠על כולם. רצתי עם כולם, כולי קפואה כקרח מרוב פחד 
אולי הוא שם? איננו! קראתי לגאולה. רצנו יחד, נכנסנו לגימנסיה.≠בחזרה הביתה 
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20.5.1954 לפני מפקדים ותיקים ב"הגנה", במסיבה שנערכה בבית משפחת≠בנאום שנשא ב2
גולומב שבשדרות רוטשילד 23 בת"א, ששימש מעין מטה לאליהו גולומב בעומדו בראש≠שרתוק

"בבית זה עברו עלינו המאורעות של 1921. אני הייתי אזה"הגנה", אמר מ"ש בין היתר:
9 עמודים,≠בלונדון, ואת התיאור על המאורעות של 1921 קיבלתי אז מאמי במכתב על 8

ברוסית כמובן. המכתב התחיל במילים: 'אני עמדתי ובישלתי מרק בשעה שהגיעה הידיעה"
ב, עמ' 501).יומ"א(
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אלוהים! מה ראינו! הרופאים, והאחיות כבר חובשים את הפצועים. דר' [אריה]
פוחובסקי, [ליאון] שטיין, [דר' משה] שרמן, מתרוצצים. ואצלי, כמסמר תקוע
בראש, השאלה איפה יהודה? ובדמיוני אני רואה שעכשיו יכניסו אותו, ואני רצה,

אחד ראה אותו≠כולי פחד, וגאולה איתי, ואנחנו שואלות כל אחד אולי ראו אותו 
פה, שני שם, אבל אני לא רואה אותו, ולקראתנו מביאים את הפצועים ואני מקללת

אבל≠את עצמי על היותי אגואיסטית שכזאת. לבי דומם, אני בוכה בראותי אותם 
איפה יהודה שלי?!

כך עבר המון זמן ולא הצלחנו למצוא אותו. היינו בנווה שלום. כולם צועקים
לנו: "לאן אתן רצות?!" ואנחנו ממשיכות לחפש אותו, אבל הוא איננו, וכולם
אומרים שהוא בוודאי יחזור הביתה. אבל הביתה לא רציתי ללכת. מי מחכה לי שם?
לבסוף, בעזרת אנשים, מצאנו אותו בין האחרים, זועמים כמוהו, ואז החלטתי שאינני
עוזבת אותו למרות שצעקו עלינו וניסו לגרש אותנו משם. זזתי הצידה, אבל לשנייה

מתים≠אביב עם כולם רק בערב ≠לא איבדתי אותו משדה הראייה. חזרנו לתל
מעייפות,שבורים, אומללים, מלאי צער עמוק.

כל זה כתבתי לפני ימים אחדים ולא יכולתי להמשיך. בינתיים קיבלתי את
מברקך, רבקה, על רצונך לחזור הביתה. ציפיתי לזה. גם ממשה קיבלנו מברק כזה.
לא הופתעתי ממברקיכם כלל. רבקה יקרה, אני מבינה את מצב רוחך בימים האלה.
כל הזמן אני מתארת לעצמי איך את יוצאת מדעתך ולא יכולה לעשות דבר,
ובהשפעת כל החוויה הזאת מחליטה לחזור הביתה, כי בו לדעתך עליך להיות עכשיו.
כל זה נכון, רבקה יקרה, ואם להישמע לרגש ולא להיגיון, כי אז אין לך ברירה אלא
לחזור הביתה. אבל זיכרי וחישבי מה יהיה כשתבואי. במה תוכלי לעזור? במה בכלל

לעצמך תזיקי מאוד. תשברי את משטר הלימודים≠אפשר לעזור? ויחד עם זה 
רגע תאבדי כל מה שהישגת במאמצים כה רבים. לא בקרוב תוכלי שוב לנסוע≠ובן

לחו"ל. ואותו דבר אפשר להגיד גם למשה. ולכן, רבקה שלי, היי חזקה. איספי את
כל כוחותיך והישארי שם כל עוד זה דרוש לך. השתדלי לא להפסיק את הלימודים
לתקופה ארוכה למרות כל הקושי שבדבר. אבל בעצם אינני צריכה להורות לך. את

עצמך מבינה הכל היטב.
אצלנו בבית הכל נמשך, אבל בקצב איטי קצת יותר. יהודה עסוק לגמרי, עזב
את כל הלימודים. אף פעם לא נגע בכינור. דווקא בתקופה האחרונה ניגן הרבה
ועכשיו הכל ייגמר. אצל גאולה אותו דבר. הרוח ירודה. כל הזמן היא נאנחת אנחות
עמוקות. בפעם האחרונה היא היתה אצל ברנר ביום שישי. הוא קיבל אותה יפה
מאוד, שוחח איתה והבטיח לחזור ללמד אותה כל עוד הוא נשאר ביפו. באותו יום
היא חזרה הביתה כל כך שמחה וכל הזמן דיברה עליו וחיקתה אותו. וביום שני הוא
כבר לא היה. היא שבורה לגמרי ואני מודאגת מאוד ממצב הרוח שלה. הפסנתר סגור
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כל הזמן ואני לא מסוגלת, אין לי אומץ, להגיד לה לחזור לנגן, וכך כל העבודה שלה
תהיה כלא היתה, וזה אחרי שכל כך הרבה השקיעה. למרות הכל היא עובדת עכשיו

קמה בחמש בבוקר והולכת לביתו של ספקטור, לשם העבירו את כל הפצועים≠קשה 
מהגימנסיה (הרי צריך לחדש את הלימודים. את הפצועים קשה העבירו ל"הדסה").
בשעות הפנאי היא עוסקת בתיקון בגדים בשביל החולים האלה. כללית, הרוח ירודה

אצל כולם.

אנא כיתבי לי, רבקה, מה שלומך, בריאות וכסף.
מנשקת אותך חזק, ריבוצ'קה יקירתי,

שלך,

3אמא
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32), נתגלה≠כרך א (מכתבים 28ימי לונדוןמכתב זה, שעניינו מאורעות מאי 1921, המתוארים ב3
לאחר צאת הכרך לאור ומשום כך מובא כאן.

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤†ÒÙÁÈÌ†‡†Ø†∏ ±≥≠∑¥≤  14/8/05  17:09  Page 318



ÌÈÁÙÒß·

†ÏÂ„ÂÔ†≤≤††ÒÙÁÈÌ†·†Ø†¥¥ ≥≠π±≥  14/8/05  17:10  Page 319



†ÏÂ„ÂÔ†≤≤††ÒÙÁÈÌ†·†Ø†¥¥ ≥≠π±≥  14/8/05  17:10  Page 320



| 321 |

אי אפשר≠ א"א 
אליהו גולומב≠א"ג 

אגרות ברל כצנלסון,≠אגרות ב"כ
ר' ביבליוגרפיה: כצנלסון, ברל

אגרות חיים וייצמן,≠אגרות ח"ו
ר' ביבילוגרפיה: וייצמן חיים

אוניברסיטה≠אונ' 
ישראל≠ארץ≠א"י 

איטליה≠איט. 
אורות שכבו, ≠אורות

ר' ביבליוגרפיה: שרת, משה
"אחדות העבודה"≠אחה"ע 

אקזקוטיבה≠אכז. 
אליהו גולומב≠אליהו 

אלפרד מונד≠א"מ; א.מ. 
אמריקה≠אמ' 

ארכיון מפלגת העבודה≠אמ"ע 
ארכיון עמותת משה שרת≠אמ"ש 
אסיפת הנבחרים≠אסה"נ 

אף על פי כן≠אעפי"כ 
ארכיון ציוני מרכזי≠אצ"מ 
אקזקוטיבה≠אקז. 

דוד אידר≠ר ≠א
ארכיון תולדות ה"הגנה"≠את"ה 

גוריון≠דוד בן≠ב"ג 
ברל כצנלסון≠ב"כ 

בכל זאת≠בכ"ז 

צבי≠יצחק בן≠ב"צ 
ברל כצנלסון≠ברל 

גרשון פליישר≠בשרי 
גאולה שרתוק≠גאולה 

ג'יימס רוטשילד≠ג' 
גימנסיה הרצליה≠ג"ה 
דב הוז, מדינאי בטרם מדינה,≠גורן 
גורן, יעקבביבליוגרפיה:ר' 
משמעי,≠הקשר הדו≠גורני

ר' ביבליוגרפיה: גורני, יוסף
משה גוירצמן≠גורץ 
ג'יימס רוטשילד≠ג'ימי 
גם כן≠ג"כ 
גרשון פליישר≠ג"פ 

דב הוז≠דב; ד"ה 
דוד הכהן≠דוד 

דוד הכהן≠דה"כ 
דויד זכאי≠דויד 

ה"הגנה"≠הג.; הגן 
הוועד הלאומי≠הוה"ל 

הוועד הפועל≠הועה"פ 
הוועד הלאומי≠הוע"ל 
הנהלה ציונית ≠הנה"צ 
הסתדרות≠הסת' 

ההסתדרות הציונית≠הסת' הצ' 
הערה≠ה', הע' 
"הפועל הצעיר"≠הפוה"צ 
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הצהרת בלפור≠הצ' בל' 
חיים וייצמן≠ו' 
וינה; וינסטון צ'רצ'יל≠ו. 

הוועד הלאומי≠וה"ל 
ועד הפועל≠וה"פ 
ועד הצירים≠וה"צ 
חיים וולפנזון≠וולפי 

זאת אומרת≠ז"א 
זאב ז'בוטינסקי≠ז.; ז' 
זאב ז'בוטינסקי≠ז'בו 
זאב ז'בוטינסקי≠ז"ז' 

זלמן שזר≠זלמן 
מרדכי סולובייצ'יק (סוליאלי)≠זמיר 

חיים ויצמן≠ח' 
חביון עוז,≠חביון 

ביבליוגרפיה: גולומב, אליהור'
חיים וייצמן≠ח"ו 

חס ושלום≠חו"ש 
חיים ויצמן≠חיים 

טרייסט≠ט'; טר' 
יהודה שרתוק (שרת)≠יהודה 
יומן אישי,≠יומ"א 

ביבליוגרפיה: שרת, משהר'
יומן מדיני,≠יומ"מ 

ר' ביבליוגרפיה: שרת, משה
השלטון הבריטי בא"י,≠יוסף

ר' ביבליוגרפיה: יוסף, דב
יצחק טבנקין≠י"ט 
,1921≠ימי לונדון א 1920≠יל"א

ר' ביבליוגרפיה: שרת, משה
ירושלים ≠ם ≠י

ישראל שוחט≠יש. 
כי אם; כל אחד≠כ"א 

,אכתבי ב. כצנלסון ≠כתבי ב"כ 
ר' ביבליוגרפיה: כצנלסון, ברל

לונדון≠ל'; ל. 
לירה מצרית≠לי"מ 

לכל הפחות≠לכה"פ 
לעת עתה≠לע"ע 
לייבור פרטי≠ל.פ. 

יקותיאל בהרב≠מחלוף 
מלחמת עולם ראשונה≠1 ≠מל"ע
מלחמת עולם שנייה≠2 ≠מל"ע
מניה שוחט≠מניה 
"הרברט סמואל ועיצוב הדפוסים≠מוסק

הראשונים של מדיניות העלייה"
ר' ביבליוגרפיה: מוסק, משה

מעבר לדף≠מעל"ד 
מפלגת≠מפ' 
משה שרת≠מ"ש 

משה נובומיסקי≠סקי ≠נ
יצחק ניידיץ'≠ץ ≠נ

,נתראה ואולי לא≠נתראה
שרת, משה ר' ביבליוגרפיה: 

הסוכנות היהודית≠סוה"י 
סיפורה של הגמנסיה הרצליה,≠סיפורה 

יהודה, ברוך≠ר' ביבליוגרפיה: בן
ספר תולדות ההגנה,≠סת"ה 
ביבליוגרפיה: סלוצקי, יהודהר' 

עבר הירדן≠עבה"י 
עד בכלל≠עב"כ 
על דבר≠ע"ד 
עדה גולומב (שרתוק)≠עדה 

עבודות ציבוריות≠עבו"צ; עבצ"ב 
עבר הירדן≠עבה"י 
התגבשות משטר המנדט,≠עופר 

ר' ביבליוגרפיה: עופר, פנחס
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1922,≠היסטוריה מדינית 1918≠עילם 
ר' ביבליוגרפיה: עילם, יגאל

על כן; עד כאן≠ע"כ 
על כל פנים≠עכ"פ 
על מנת≠ע"מ 
על סך≠ע"ס 

פנחס רוטנברג≠פ. 
"פועלי ציון"≠פוע"צ 

צמיחת התנועה הלאומית,≠פורת
ר' ביבליוגרפיה: פורת, יהושע

ספר השומר≠פליישר 
צבי, יצחק≠ר' ביבליוגרפיה: בן

פנחס רוטנברג≠פיני 
פנחס רוטנברג≠פ"ר, פ.ר. 

צפורה שרת (מאירוב)≠צפורה 
צעירי ציון≠צ"צ 
צ'רצ'יל≠צ'ר' 

צפורה שרת (מאירוב)≠צ"ש 
שלמה קפלנסקי≠ק' 

קרן היסוד≠קה"י; קהי"ס 
קולונל≠קול' 
קנאת דוד,≠קנאת

ר' ביבליוגרפיה: טבת, שבתאי
שלמה קפלנסקי≠קפ.; קפל. 

ראו≠ר' 
רבקה הוז (שרתוק)≠רבקה 

רוטשילד ≠רוט'; רוט. 
רמזי מקדונלד≠ר"מ 

,פנחס רוטנברג≠שאלתיאל
ר' ביבליוגרפיה: שאלתיאל, אלי

ברל/שפירא
ר' ביבליוגרפיה: שפירא, אניטה

תכף ומייד≠תו"מ 
טלגרמה≠תל' 
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2010≠משה שרת בשנות ה
59כתב יד

63יקותיאל בהרב, דב הוז ופנחס רוטנברג בתחנת הרכבת לוד, 1920
125עמוד מתוך "קונטרס" קיד

141תוכניית קונצרט סרגיי רחמנינוב
177מברק לצפורה ותעודת כניסה למושב חבר הלאומים

213תרשים הדירה
223בבית האוכל בקרלסבד

245כתב יד
260גלוית דב הוז מדמשק

301ולודיה שרתוק והרי גולומב
304קבר הרצל

307שלושת הגיסים עם רבקה, צפורה ויעקב כבשנה
307המשפחה
343כתב יד
344כתב יד
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, מכון טבנקין1948)≠ההתיישבות היהודית וטענת הנישול (1878אבנרי, אריה ל', 
והקבוץ המאוחד 1980

הגמנסיה הרצליה 1970, סיפורה של הגמנסיה הרצליהיהודה, ברוך,  ≠בן
דברי חברים, ≠י' שוחט, מ' מגד, י' טברסקי (עורכים), ספר השומר צבי, יצחק,≠≠בן

דביר 1957
כרך א (עורך: יהודה ארז), עיינות 1953חביון עוז,, גולומב, אליהו

יד טבנקין 1999דב הוז, מדינאי בטרם מדינה, גורן, יעקב,
משמעי: תנועת הלייבור הבריטית ויחסה אל הציונות בין השנים ≠הקשר הדו, גורני, יוסף

, אוניב' ת"א/הקיבוץ המאוחד 19471982≠1917
, משרד הביטחון 19201987≠אביב, סיפורה של משפחת הוז, 1905≠בית בתל, גרא, גרשון

דביר, תשי"א, בהתנחל עםגרנות, אברהם, 
, עם עובד 1974עת לספר, הכהן, דוד

11 (אנגלית), טרנסקשון בוקס/אוניב' רטג'רס/, כרך 10,אגרות, וייצמן, חיים
,מסה ומעשכרך 11 (עברית), מוסד ביאליק 1979; אגרותאוניברסיטאות ישראל 1977; 

שוקן 1952
1980≠ב, שוקן 1976≠, כרכים אקנאת דוד, טבת, שבתי

, מוסד ביאליק תש"חהשלטון הבריטי בא"י, יוסף, דב
, כרך ד (עורכים: יהודה ארז, אברהם משה קולר), עם עובד 1970;אגרות, כצנלסון, ברל

, כרך א, מפלגת פועלי א"יכתבי ב. כצנלסון
"הרברט סמואל ועיצוב הדפוסים הראשונים של מדיניות העלייה", מוסק, משה,

, (עורכים י' באואר, מ' דייויס, י' קולת), הספרייה פרקי מחקר בתולדות הציונותב
הציונית 1976

צבי; חברת החשמל, 2003≠, יד יצחק בןברכת החשמלנאור, מרדכי, 
1973≠, עם עובד 1954ספר תולדות ההגנה, סלוצקי, יהודה

1931",≠, "התגבשות משטר המנדט והנחת היסודות לבית לאומי יהודי, 1922עופר, פנחס
, כרך א, האקדמיה הלאומיתתקופת המנדט הבריטיתולדות היישוב היהודי בא"י, ב

הישראלית למדעים/מוסד ביאליק, 1994
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תולדות היישוב היהודי בא"י,1922", ב≠היסטוריה מדינית, 1918, "ילם, יגאלע
, כרך א, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים/מוסדהמנדט הבריטיתקופת 

ביאליק, 1994
, עם עובד, 19291976≠הפלסטינאית 1918≠צמיחת התנועה הלאומית הערבית, פורת, יהושע

שבועון אחדות העבודה 1919, 1920קונטרס","
ב, עם עובד 1990≠, כרכים אפנחס רוטנברג, שאלתיאל, אלי
ב, עם עובד/המכון לחקר הציונות, אוניב' ת"א 1980≠כרכים אברל,, שפירא, אניטה

לקסיקון פוליטי של המזרח התיכון במאה העשרים,שמעוני, יעקב; לוין, אביתר, 
בית ההוצאה הירושלמי, 1974

שרת, משה
, עם עובד 1969אורות שכבו

, מעריב 1978ח≠1957, כרכים א≠1953יומן אישי (יומ"א)
1979 ≠ה, עם עובד/הספריה הציונית 1968≠1941, כרכים א≠1936יומן מדיני (יומ"מ)

1921, העמותה למורשת משה שרת 2003≠) 1920יל"א(ימי לונדון א
, עם עובד 1965מחברת תרגומי שירה

העמותה למורשת1918,≠נתראה ואולי לא, מכתבים מן הצבא העותמאני, 1916
משה שרת 1998
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א
אבן עזרא, אברהם  176ה

אביגור, שאול  163
אגרון (אגרונסקי), גרשון  14

אדלר, צפורה  226
אהרונסון, אהרון  62ה

אהרונסון, אלכסנדר  62ה
אובלומוב  17 97 202

אוסישקין, מנחם  31ה 56ה
העם ר' גינצבורג, אשר≠אחד

אטינגר, עקיבא  257
אידר, אדית  80 83

≠83 85 86 217≠אידר, דוד  27 75 80
219 221+ה 222 232ה

איסקובנה, אנה  214
אלכסייבנה, מריה  288 295

אנג'ל, נורמן  79
אנה קרנינה  292

אסקווית, הרברט  73
ארלוזורוב, חיים  232ה

ארנוני, חסין  222
אשכול, לוי  171ה 180

אשל, יהושע  111
אשל, שלומית  111

ב
בהרב, יקותיאל  13ה 20 21 22ה 25

26ה 28 35 41ה 47 48ה 54+ה 55 61
105 107 116 122≠73ה 74 78 103

133 139+ה 154 155 158 160 162
165 169 170 171ה 189 190ה 192
283 261 259 228 213 212 195

305ה
בוגרשוב, חיים  37ה

בורודובסקי, יוסף  155
בטיסטיני, מתיה  141

ביאליק, חיים נחמן  31ה 58ה 74ה 147ה 
27 170≠ביטאר, עומר אל

ביקונספילד, לורד  19
אור ר' ליכטהיים, ריכרד≠בית

בלובשטיין, שושנה  192 193
בלוך, דוד ר' בלומנפלד אפרים

בלומנפלד, אפרים  47 49ה 55 86 95 
 200263

בלסקו, יניה  43ה
בלסקו, לוניה  43ה

בלפור, ג'יימס  37ה 72ה
אבי, איתמר  211ה 236 237ה≠בן
אלול, משה  31ה≠בן
גוריון, דוד  22ה 26 29 46ה 73 95≠בן

120 122 176 181ה 191+ה 199
230ה 257 258 263

יהודה, אליעזר  133ה≠בן
סירה, יעקב  50 88 202≠בן
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צבי, יצחק  12ה 29 62ה 84 95 217ה ≠בן
218 221ה 222+ה 257 263

בנארי, נחום  46 119 121 123 181 183
85 278 279≠בנט, קפטן  80 82

בנטוויץ', נורמן  48ה
81≠בקסטון, רודן  79

ברגמן, הוגו  110 257
ברזילי, יוסף  126ה 308≠ברגר

דיין, דבורה  18ה≠בר
ברדלו, ג'ורג'  14ה 49 99 104 105 

235 234 190 111
ברודסקי, נחום ר' בנארי, נחום

בריאן  104ה
85≠81 83≠בריילספורד, הנרי נואל  79

88 94 176ה
ברלין, בלה  162 179 214

ברלצקי, סימה  43 55
ברנדייס, לואיס  62ה 92 169ה 170ה

ברנדשטטר, יהושע  223 228 230
ברנר, יוסף חיים  9 55 99 315 317

ברץ, יוסף  62ה
ברקנהיים, אלכסנדר  52ה 66 190

בשרי ר' פליישר, גרשון

ג
גבריאל, סר אדמונד ויויאן  49 50ה

היקס, וויליאם  24ה 127ה 170≠ג'וינסון
278

גוירצמן, משה  43 200 203
גולומב, אליהו  8 12ה 13 18 20+ה
21+ה 23ה 27 28 32 36+ה 38 41ה
42+ה 43ה 49 50 52+ה 55 58 61ה
62ה 64+ה 65 71 87 89+ה 90ה
101 102 106 118ה 130 131 133

140 145 149 150 151≠134+ה 135
152ה 154ה 155 156ה 157 159ה
162 164 167 171ה 174 179+ה
180 187 189 191+ה 196 197 207
209 216+ה 222 228 230+ה 232
234 236 237ה 238ה 280 281 284

287≠303 302 297 296 292 290
305+ה 312 316ה

גולומב, עדה  8 18 36 43 50 54 55 65ה 
132 134ה 135 137+ה≠90130+ה

154ה≠152ה≠138 140 145 146 150
156ה 159+ה 160ה 164ה 171ה

193 196≠173ה 174 178 187 189 191
207 226ה 227ה 228 230+ה 231ה
≠237ה 238ה 239 280+ה 281

283 285ה 287 290 298 302 303
ג'ונס, מורגן  128 182 256 257 263

גונצ'רוב, איבן  17ה
גור, אורמסבי  277
גורדון, צ'רלס  153

גורו, גנרל מוריס  271
גורני, יוסף  268 270ה
גורץ ר' גוירצמן, משה
גיליס, וויליאם  79 80

גינצבורג (גינוסר), שלמה  98
גינצברג, אשר  18ה 99 123 129ה

גליקשטיין, עקיבא  87
ג'מאל, שיבלי  25ה 57 73 79ה 93 249 

250
גנדי, מהטמה  33

גפון, גריגורי  170
åְַרד  73 93ג

גרוסמן, מאיר  14 204
גריבוידוב, אלכסנדר  288ה
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גרייבס, פיליפ  129
גרינברג, חיים  31ה
גרינשפון, יונה  296

ד
דה האן, יעקב  126
דובנוב, יוסף  115

דובנוב, זאב  88ה 115ה
דובנוב, מאיר  88 115ה 160

דובנוב, שמעון  88ה 115ה
דידס, ווינדהם  218ה 219ה

דיקנס, צ'רלס  16 97

ה
הובאהוס, צ'רלס  73

הוז, דב  8 9 15 20 21ה 32 35 36 39 
43+ה 45 47 48ה 49ה 51 53+ה≠41

54 55 61ה 65 71 74ה 77+ה 89 90
95 96 99 100 103 118ה 119 120
124+ה 131 139ה 140 149 151
155+ה 156 158ה  160+ה 161 163
164ה 166 169 171ה 173 174 178
179ה 187 189+ה 190+ה 191+ה
193ה 196 197+ה 202 204 205ה
206 207 209 211ה 213 217ה 221ה
224 228 234 238+ה 257 259 261
262 268 269 270ה 287 292 297

305 303 302
הוז, יצחק  195

19 23ה 36 41 42ה≠הוז, רבקה  8 9 17
55 64+ה 65ה 5371ה 43ה 48ה 50 

74 87 90+ה 94 99 100 101ה 106
133 135 137ה 139ה≠114ה 131

141 146 149 152+ה 153ה 156

160ה 162 171ה 173 174≠158ה
178 187 189+ה 191+ה 193ה 196
197ה 203 206 207 209 211ה 223
224 227ה 230 231 234 238ה 261

284 285ה 286 287 290≠280ה 281
295 292≠315 305 303 302 297
318 317

הייקרפט, תומס  85
הכהן, דוד  21 22 25ה 27+ה 36 38+ה 

41+ה 42ה 49 50 53 54ה 61 65≠39
115≠71 72+ה 107 109 111ה 112

133 135 140 152+ה≠123 131
153≠157 155≠167 166 162 159

171ה 179 180ה 189 192 195 197
199≠225 214 211 210 208 203

226ה 228
הכט, יוסף  312

הלפרין, גיאורג  70ה 75ה 76 92 249
המסון, קנוט  99

הנדרסון, ארתור  182 233
הפטר, שמואל  62ה

הרמן, ליאו  110
הרצל, תאודור  303 304

ו
ווב, סידני  238 270ה

ווג'ווד, יאשיהו  122 123 127 182 233
275≠308 278

ווילד, אוסקר  99
ווילסון, וודרו  104ה
וולס, ה' ג'ורג'  227

וולף, ליאונרד  79 80
וולפיוס, כריסטיאן  216ה

וולפנזון, חיים  29 46 47 67 75 89 92
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201 202ה≠192 197 198+ה 199
212 224 234≠204 209+ה 210

וולפסון, יהודה  171ה 180
24 25ה 37+ה 40וייצמן, חיים  13ה 23

41 49ה 50 52ה 53 56 57 62ה 64
86≠65 67+ה 68 69ה 71 72ה 80

92+ה 96 101 102 104+ה 107 113
140ה 165 192ה 200 201ה 204ה
211 212 216+ה 217ה 228ה 232

255≠233ה 236 237 240ה 249 251
270+ה

ורדי, בנימין ר' רוזנצויט בנימין

ז
זאר, יצחק  65

ז'בוטינסקי, זאב  14ה 23ה 48ה 49ה 53
217 218 219+ה 220 221 222ה

232ה 237ה 238ה 253ה
ז'וכוביצקי, דויד ר' זכאי, דוד

זוננפלד, יוסף חיים  70
זוסמן, אברהם  18 30ה 31ה 43ה 100

186 286ה 297 293 294
זוסמן, אלכסנדרה  18 30ה 43ה 186 

300 297 294 293 288 286
זוסמן, עזרא  18 31ה 43 294ה

זינגר, פאול  169
זכאי, דויד  119ה 120 121 126 140ה

176ה 181 175194 
זכאי, רחל  176
זלדס, נתן  202

ז'לודין, משה  171ה

ח
חביב, שולמית  161

חוסיין, שריף  84 93ה
93ה≠חוסייני, ג'מאל אל

(פשה)  25ה≠חוסייני, מוסא כאזם אל
251 254 255≠93ה 181ה 249

חטיב, יונס  28
272≠חטיב, יוסוף אל

חמאד, חאג' תופיק  25ה 93ה
חנקין, יהושע  28 31ה 56ה 60ה 77 297

ט
טבנקין, יצחק  95 119ה 133

טברסקי, מרדכי  262
טברסקי, נחום  76 235

טהון, יעקב  69ה
טולסטוי, לב  292

טוני, ריצ'רד הנרי  129
טורגנייב, ניקולי  137

ציון  262≠טל, בן
טרומפלדור, יוסף  46ה 233ה

טשרניחובסקי, שאול  31ה 168ה

י
יבנאלי, שמואל  65ה 99 119ה 133

ייבין, בתיה  109
ייבין, שמואל  109
ילין, אביעזר  218

ילין, דוד  69ה
ינאית, רחל  62ה 95
יציב מרי  74ה 89ה

יציב, יצחק  13 17 42 46 51 65+ה 73
121≠88 89 94 117 118ה 74119+ה

204 125
יצקר, אברהם  316
יצקר, יהודה  316
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כ
כאזים, מוסה  ר' חוסייני

כבשנה, יעקב  12ה 191 196
כהן, בן  169

ציון  109 115≠כהן, בן
כהן, הנס  110

כהנא, חיים  171ה
כצנלסון, ברל  12 26 30 48 49ה 51 

62ה 64ה 65ה 66 69 71 5586 58
125 120 119 117 105 95 92 88
140 164 165 167+ה 169 180 181
189ה 191+ה 192 206 211 212 214
215 217 218 225 227ה 229 230ה

233 232
כרמי, משה  57 192ה 196

כרמי, עבריה  192 196

ל
לב, יהושע  30ה 31ה

לביא (לבקוביץ), שלמה  65ה 259
לֹו, בונאר  233ה

לויד  129
לויד ג'ורג', דייויד  37 72ה 94 227

261
לוין, רחל  124ה

לוינזון, זאב  109 112
לורנס, סוזן  80 84
ליבין, שמואל  262

ליכטהיים, ריכרד  218
לישנסקי, תמר  112

למינגטון, לורד  81ה
לנדאו, יעקב  14ה

לנדמן, שמואל  210
לנין, ולדימיר  88 94 266 273 300

לנסבורי, ג'ורג'  78
לנסינג, רוברט  24ה

לסקי, הרולד  199
לרמונטוב, מיכאיל  296ה

מ
קדם  88 105 273≠מ. בן

קרוב  88≠מ. רחוק
93ה≠מאדי, מונעים ביי אל

מאירוב, יהודה ופרידה  194
מאירוב, שאול ר' אביגור, שאול

כוכבא  48ה 124 128≠מאירוביץ', בר
194 192 165 161 154 133 131 129

227 224 212 211 205 203 200228
256 234

מאירוביץ', רחל  158 203 227
מדיני, יעל  173ה

מודריק, גברת 316
מול, עמנואל  62ה 68

מונד, אלפרד  24 67 75
מוסוליני, בניטו  232ה

מחלוף ר' בהרב יקותיאל
מיינרצהגן, קול' ריצ'רד הנרי  249

מילס, אריק  249
מילשטיין, ידידה  17

מלון, ל'  276
מני, מרדכי  60
מני, רפאל  60

48ה 51 77 ≠מקדונלד, רמזי  9 26 44
82 102 103 105+ה 107 78120ה 

128 154 233≠122ה 124 126
270+ה 275 278 308≠256

מקולי, תומס  19
מקמהון, סר הנרי  84 93ה
מרגלית, חיים  28+ה 261
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מרשק, רבקה  192

נ
נדב, צבי  52

222 ≠נובומייסקי, משה  70 217
נורתקליף, לורד אלפרד  77 92ה 94 96

104 106 127 129ה 165ה≠102
נחמני, יוסף  170

ניידיץ', יצחק  52 71 76 92ה 216 217
228ה

ניסנוב, צבי  170
נצאר, נג'יב  272 273

נציב ר' סמואל, הרברט
נקרסוב, ניקולאי  306ה
נשאשיבי, ראג'ב  170

ס
סגל, דר'  87 106 115

סוון, ג'ון  128
סולד, הנרייטה  62ה

סולובייצ'יק, מנחם  217 218 236
סוקולוב, נחום  204ה 218 222

סורסוק, איברהים ביי  77 79 81
סטורס, רונלד  48ה
סידנהם, לורד  81ה
סירקין, נחמן  121

סלווינסקי, מקסים  238ה
סלוצקין, בלומה  295

סלוצקין, משה  295
סמואל, הרברט  22ה 23 24 46ה 47 
72ה 73 75ה 76 90 103 127ה
217ה 242 243 250 251 261

סמואל, סטיוארט  103ה
סמילנסקי, זאב  114ה

סמילנסקי, יזהר  114ה
170≠סעיד, עאצם ביי אל
ספיר, אנדרה  212

ע
האדי, רוחי  93ה≠עבד אל
האדי, עוני  252≠עבד אל

עבדאללה  204 232
עוגן, צפירה  17ה

עמנואל, ויקטור  104

פ
פואנקרה, רמון  104

פוחובסקי, דר' אריה  317
פייבל, ברתולד  236 249

פייצל, בן חוסיין  52ה 233 252 310
פישר, ז'ן  13

פליישר, גרשון  21+ה 23ה 43ה 52ה 
62ה 139ה 171ה

פלר זאב  222
273≠פרוקי, סולימן תג'י אל
פרנק, אנרי  46 47 70

פרנקפורטר, פליקס  252

צ
צ'ורני, סשה  98

צ'רטוק, יוסף  228
צ'רצ'יל, וינסטון  23ה 37ה 72ה 129 

181ה 255 170274 
צפיר, נג'יב עזיז  56ה 65 109

ק
קול, פרופ' ג'ורג' הוארד דגלס  79

קונהיים, הרמן  23ה
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ציון   206ה≠קונין, בן
121≠קושניר, מרדכי  119

קטינסקי, בנדט וגוטה  17 186
קטינקא, רחל  223ה

קיש, פרדריק  9 232 240
קלאוזון  249

קלווריסקי, חיים ר' מרגלית, חיים
קליינס, ג'ורג'  182

קלנר, ויקטור  110 204
קלעי, דוד  46 51 58 119 121 123

קסל, ישראל  61 74
קפלנסקי, גרטרוד  98 161

48 50 51 53 56≠קפלנסקי, שלמה  44
83 85 86 88≠71 75 76 79+ה 6980 

183 182 127 126 123 105 95 94 89
202 200 199≠268 236 217 216 204

270ה 278 308
קריצ'בסקי, חנינא  141

ר
רבאו, ציונה  17ה

רובינסון, לואיס  23ה
רובשוב, זלמן ר' שזר, זלמן

רוזנברג, יצחק  22 53
רוזנצויט, בנימין  115
רוטנברג, אברהם  190

רוטנברג, פנחס  12 13ה 14ה 20 21 
26+ה 27 28 52+ה 55 61+ה 62ה

75 92 94 101≠71 73≠67ה 68≠64
104 105 107 111 127ה 139ה 154+ה
165+ה 169 190+ה 192 195 197ה

200 201 211+ה 212 225 232 237
רוטשילד, אדמונד  46ה

רוטשילד, ג'יימס  24 29 46 47 66 67

70+ה 75ה 92 104ה 169ה 197ה
213≠202 209 211≠198ה 199

רופין, ארתור  69ה 297
רזילי (רזניק), חיים  109 115 123

רזילי (רזניק), סגולה  109
רחמנינוב, סרגיי  141
ריבוצקי, אברהם  128

216רינלדינו, רינלדו
רכב, גוסטה  204 224

רמז, דוד  50 120 133 258
רסל, ברטרנד  227

רצ'קובסקי, פיוטר  170

ש
שו, תום  80 233

שווייצר, פטר  23ה
שוחט, ישראל  21ה 52 61ה 62ה 216

236 218 217
שוחט, מניה  12ה 48 49ה 52 53 61ה 

62ה 68 103 139ה 140
שופמן, רפאל  262

114≠שורץ, צבי  109 110 112
שורץ, רחל  109 110

הר ר' רוזנברג, יצחק≠שושן
שזר, זלמן  14ה 45 65ה 117 118ה 120 

133 191+ה 228 302 303
שזר, רחל  118

שטיין, לאונרד  25 36 40 50 51 53 
249 160 129 113 85 80 73

שטיין, ליאון  317
שטיין, שמשון  262

שטרומף, גוסטה ר' רכב, גוסטה
סירה, יעקב≠שיפמן, יעקב ר' בן

שירהולץ, רודולף  75
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שליאפין, פיודור  208 214 226ה
שמאס, איברהים  25ה 93 249

שניאורסון  161
שפיגלמן, יצחק ר' יציב, יצחק

שפירא, איגה  43
שפירו, אליעזר דב  212

שפרינצק, יוסף  258
שץ, צבי  316

שקבורו, סר ג'ון אוולין  49ה 249 251
254

שקולניק, לוי ר' אשכול, לוי
שרירא, חיה  111

שרמן, דר' משה  317
שרת, יהודה  17 26 43 58 99 131 132ה 
135 152 153+ה 157 158 171 173ה
300 295 293 228 208 194 188 174

317 316
שרת, צפורה  8 11 30 43 50 56 90 
108 116 137 145 149 151 155ה
160 163 171ה 177 184 189 190+ה

≠196 202ה 203 205≠191 192 194
228ה≠208 214 224 225 226ה

231 238ה 239 305 306≠229

שרתוק, עדה ר' גולומב, עדה
שרתוק, אנה  186 286 293 294 298

301 300
שרתוק, גאולה  17 18 99 132ה 135 
152ה 172 173 188 228 239 294

315 300 296 295≠317
שרתוק, ולודיה  17 18 130ה 173 186 

298 294 293 286
שרתוק, יהודית  12ה
שרתוק, יוסף  305ה

שרתוק, יעקב  8 16 18 19 114ה 133 
286 288 290 293≠138ה 280 284

306 300 296 294
שרתוק, פניה  8 9 15 30ה 43+ה 55 
97 130ה 133 135 157 171 173+ה
207 196 194 189 188 184 178 174

280 239 228≠286 284≠299 290
300 302 305 315 316ה
שרתוק, רבקה ר' הוז, רבקה

ת
תומס, ג' ה'  182
93ה≠תמימי, אמין אל
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א
אגודה מוסלמית חדשה  28

לאומית  242 243 259≠אגודה מוסלמית
נוצרית  27ה 170ה 240≠אגודה מוסלמית

242≠272 261 244
אודסה  30 31ה

אוצר התיישבות היהודים  67ה 69 70ה 
75ה 169ה

אוקראינה  238ה
58 60≠"אח'באר", אל

32ה 33 ≠אחדות העבודה  8 12+ה 30
35+ה 44 45 46ה 47+ה 48ה 51 95
117 120 122 140+ה 180 191 237ה

268
אטרה  87

איגודים מקצועיים (בריטניה)  34 35 
205ה

)J.C.Bאידישע קארעספאנדענץ ביורא (
53 48 14 13

"איחוד סוציאליסטי"  176
איטליה  104

אינטרנציונל שני  154
אינטרנציונל שלישי  34

אירלנד  94ה
אנטישמיות, אנטישמים  46ה 241 277

308 278

אקזקוטיבה ציונית ר' הנהלה ציונית
הברית≠אמריקה  ר' ארצות

35 44 45 56 98 ≠אנגליה, אנגלים  33
112 (ר' גם בריטניה בא"י)

אסיפת הנבחרים  67ה
אקונומיק בורד  69 70 75 76 92 103ה 

170ה
אריסים ערבים  79 81 82

ארם נהריים  52
ישראל העובדת"  14 118ה≠"ארץ

הברית  12ה 48ה 62 66≠ארצות

ב
בולשביקים, בולשביזם  33 44 61ה 77ה

94ה 238ה 267 274 293
בורד אופ דפיוטיז  ר' ועד שליחי הקהילות

ביירות  48ה 97
בית כנסת "ישורון"  31ה

מקדס"  60≠"בית אל
בית הלורדים  181ה

בית הנבחרים  127 181 182+ה 
בית לאומי  13ה 24ה 56ה 104ה 181ה 

232ה 250 255
בית לחם  25ה

בית שאן  66 93
בלבולים  ר' מאורעות
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בנהא  13ה 20 27
פלשתינה  67ה≠בנק אנגלו

בנק הפועלים  12ה 51 66ה 257
בעל בק  48ה 259 261

בריטי, צבא  238ה
בריטניה בא"י  12ה 23 24 25ה 26ה 36
41ה 45 46 72 77ה 80 90 102
≠104ה 129 140ה 166 181ה 217ה

219ה 219ה 221ה 228ה 241 242
265 261 258 255 251 250 244

279 308;≠268 269 270ה 274 276
במזרח התיכון 84 204ה 267 (ר' גם

אנגליה; ממשלת א"י).
ברית המועצות  ר' רוסיה

117"ברית עולמית פועלי ציון"  50 86
183 189ה 193 256 268

ברלין  12 21 24ה 51 52+ה 64ה 65 66ה 
88ה 102 107 117 118ה 119 162
179ה 187 189 191 193 196 216

238 230

ג
גדוד העבודה  39 237 257 259 262 314 
גימנסיה הרצליה  8 12ה 30 37ה 109ה

316 284 184≠318
ג'וינט  170ה

גילדים  34 205 258
ג'יפטליק  72ה 93

גרוזיה  44
גרמניה  66 165ה 207

ד
"דבר"  114ה

דגניה  259 261
"דואר היום"  211

"דיילי הרולד"  78 80 96 122ה 126+ה
308 279 278 183
"דיילי טלגרף"  17ה

"דיילי מייל"  77ה 103ה 106
"דיילי מירור"  77ה

"די צייט"  12ה 14 51
דמשק  48ה 77ה 97 103ה 105 110 155 

 233259≠262

ה
"האחדות"  128

"הארץ"  110
הגירה  ר' עליה

הגדרה עצמית  82 83 275 278 279
"הגנה"  8 20ה 21ה 23ה 39 48ה 49ה 
52 55 61 64ה 66ה 68 70ה
126ה 139ה 151 164ה 165ה 171ה

176ה 180ה 211 217ה 218+ה≠174
220–222 225 232 235ה 237+ה

238ה 312 313
"הדסה"  62ה
הודו  33 35
הלווציה  81

"המשביר"  313
הנהלה ציונית (אקזק' ציונית)  9 13ה
25ה 29 165ה 217+ה 218+ה 221

232+ה 233 236 237
"הסכנה היהודית"  277

הסתדרות כללית של העובדים  12ה 
33ה 35ה 45+ה 47ה 95 140ה 175
312 268 257 256 237 194 191 183
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(ר' גם ועד פועל (הסתדרות) 
הסתדרות מצומצמת  12ה 32ה

הסתדרות ציונית  8 20 23ה 40 53 56ה 
64ה 67+ה 69 70 72 75ה 80 92
104ה 113 128 129 154ה 164 169
170+ה 183ה 197ה 217+ה 250 274

309 308
"העולם"  204

הצהרת בלפור  23 24+ה 25ה 62ה 72ה 
84 93 250ה 252 254 255 270ה

277
"השומר"  21ה 36ה 52ה 64ה 139ה 

217ה 312

ו
"ווסטמינסטר גזט"  127ה 267

28≠"וטן", אל
וינה  8 11 13 18 20 21+ה 22ה 23ה 36ה
38ה 40 41 42ה 48 49 52 54 55 58
62ה 102 105 155 162 164+ה 165

171 174 178+ה 179 185 207
ועד הצירים  27ה 31ה 76 129 217ה

218ה 221
70+ה 92 221≠ועד לאומי  67

ועד פועל (אחדות העבודה)  51 77 79
122ה 127 256 257

ועד פועל (הסתדרות כללית)  120 181
313 263 261 257 256

ועד פועל ציוני  24ה 76
ועד שליחי הקהילות  103ה

ועדת חקירה (הייקרפט, 1921)  85
ועידת אינטרנציונל שני (לונדון 1922) 

154

ועידת הברית העולמית פוע"צ (ברלין 
1922)  189ה 191 196

ועידת יסוד ההסתדרות הכללית  33ה
ועידת סן רמו (1920)  268

ועידת קרלסבד (ברית עולמית פוע"צ)
32ה 179

ועידת שלום (1919)  24ה 228ה 252+ה
ותיקן  46

ז
זכרון יעקב  62ה

ח
חבר הלאומים  13ה 40 72ה 104ה 140ה 
166 176ה 177 250 253 255 268
חברת החשמל  14ה 26ה 61ה 67+ה 73ה
92ה (ר' גם רוטנברג, פנחס; מפעל

החשמל)
חוזה סוור  227ה

חופה וקידושין  ר' קידושין
חוק קרקעות  82 128

חוקה לא"י  23ה 77 93 251 274
278 275

חיפה  20ה 21ה 22 25 36 68 85
263 261 242

חלב  155
חרבין  43

חרסון  114ה

ט
טבריה  71ה 84ה 122ה 242 243 259 

275 261
"טיימס"  77ה 92ה 94ה 96 129
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טרייד יוניונים  ר' איגודים מקצועיים
טרייסט  11 13ה 20ה 22 28 224 230

234

י
יט"א  14ה

יידיש  12 238
יפו  23 27ה 47 51 66 106 170ה 184

יפן  33
70+ה 75 92 104ה ≠יק"א  28ה 46 47 67

169ה 170 211 212
ירושלים  184

ירקון  27ה 66 74 75 170ה

כ
"כנסת העבודה"  32

כנרת  8 137 184 185+ה 261 284 300 
315

כרמל (קואופרטיב)  263
52 88ה 106 272 273≠"כרמל", אל

ל
לבנון  46ה 56ה

לונדון  8 9 16 17 28 33 97 98 139 151 
187≠161 162 166 174 178ה 185

189 190 207 230 231ה 238 239
(ר' גם עיריית לונדון)

"ליברטי", מועדון  50
ליברלים, מפלגת  50 233

ליטאני  66ה
לייבור, מפלגת  9 26ה 35ה 44 47 50

80 88 95 123 181+ה≠53 56 77
261 258 256 233 205 183

262≠274 269 268 266≠309 279
תלויה)  35ה 123 ≠לייבור (מפלגה בלתי

126≠268 265 264 256 128
"לייבור לידר"  123

ערב"  ïִ≠60סאן אל"ל

מ
מאה שערים  12ה

מאורעות 1920  32ה 81 233 274 275 278
מאורעות 1921  12ה 15ה 75 81 85+ה 
127ה 164ה 172ה 274 275 278

315≠318
מדינה יהודית  72ה

מועצה מחוקקת (א"י)  23 24 25 93+ה 
278 275 251

מועצה מייעצת (א"י)  93ה
"מורנינג פוסט"  81 272 277

מחלקה מדינית (הסוכנות היהודית)  9
מחניים  259 262

"מכתב"  12
מלחמת עולם ראשונה  87ה 90ה

ממשלת א"י  12ה 23 24+ה 32 45+ה 
76≠48ה 49ה 53 71ה 72ה 4674ה 

82 85  128 171ה 218ה 219ה 221ה
243≠224ה 237+ה 240

מנדט בריטי על א"י  13ה 40 45 46ה 
104 140ה 166 176 177 181ה 221ה

227ה 249 250 255 268
מסורת יהודית  130ה 132 300 301

(ר' גם נספח 6)
מעאן  252

מפלגה קומוניסטית א"י  33ה 126ה
מפלגת לייבור  ר' לייבור
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מפלגת לייבור בלתי תלויה  ר' לייבור 
(מפלגה בלתי תלויה)

מפלגת פועלים סוציאליסטית  ר' מפ"ס
מפ"ס  33 126ה

מפעל החשמל  12ה 27ה 52ה 64ה 66+ה
70ה 75+ה 165ה 170ה 192ה 195ה
204ה 274 (ר' גם רוטנברג, פ';

חשמל)חברת 
מצרים  44 276

מקווה ישראל  8 11 30 56 116 145 149 
151 160ה 163 185ה 257

≠ משלחת ערבית מא"י ללונדון  13 22
28ה 36 38ה 39 40 49+ה 53 57 61ה

81 92 93+ה 102ה≠72 73 77 79
103 106 113 127 181ה 241 242

277 275 274 254 252 251
ישראלי  69ה≠משרד ארץ

משרד המושבות  23+ה 25 36 40+ה 49 
52ה 72+ה 128 251 277

משרד עבודות ציבוריות  ר' עבודות
ציבוריות

נ
נגב  84

נווה שאנן, חברת  74
נווה שלום  316 317

נוריס  77 259 261 262
יהודה  297≠נחלת

יורק  154ה≠ניו
"ניישון"  65 94 271

נמל חיפה  13ה 20ה 21ה 36ה 68
נציב  ר' סמואל, הרברט

ס
סדר פסח  132

סוכנות יהודית  13ה 255ה
סוציאליזם  30 34 35 167 257 264 265

270 269 267
"סושיאליסט רוויו"  82

סוריה  46ה 56ה 233ה 271 310 311
סט"א  14ה

סין  33
"ססיל", מלון  24 25ה 72ה

ספר לבן (צ'רצ'יל, 1922)  40ה
ספר לבן (פספילד, 1930)  269 270ה

סרס  87

ע
הירדן  14 17 82 232≠עבר

עבודת הגולה  12ה
עבודות ציבוריות  29 39 51 53 71ה 76 
84ה 90ה 140 163 194 205 224ה

313 257
עג'מי  315

ע'ור  72
עותמאני, צבא  8 24ה 31 43ה 75ה 77ה 

90ה 122 137ה 155ה
עותמאנים  85ה

עין חרוד  134ה 259 261
עין סיניה  12ה

עיראק  233 274
עיריית לונדון  50 78+ה 113 161 225 

228
עיתונות אנגלית  13ה 16 33 77ה 81 
92ה 94 102 106 110 113 122 123

183 182 160 127
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52≠עיתונות ערבית 15 16 21 27 28 50
108 106 93 88 80 60 58≠ 110

 175 170 165 160 150 140
273≠195 228ה 240 241 243 271

עלייה  24 71ה 75 81 106ה 127
252 255ה 258 270ה≠129 241 250
279 275 274

"עמל "(קואופרטיב)  263
עמק בית שאן  72ה

28ה 32 34 35ערביי א"י 9 25 26ה 27 
83 85ה 86 93 122ה45 46+ה 47 79

127 164ה 181ה 182ה 195 227ה
240≠249 244≠272 267 255≠275
277≠309 308 279

פ
פביאנים, אגודה פביאנית  79ה 80ה

"פועלי ציון", מפלגת  12ה 14ה 44ה 
51ה 53 65ה 73ה 76 88 95 121ה
128ה 129 179ה 191 204ה 222 225 

פוגרומים  253
פורדרבריול  189
פי. די. סי.  169

פלחים (ערבים)  83 85 86 244 
273

"פלסטיין" (אנגלית, לונדון)  12 88 94
"פלסטין" (ערבית, יפו)  60  170

"פנקס"  48 51 55 59 102 110 176 228
פריס  20 52ה

פרלמנט  ר' בית הנבחרים
פתח תקוה  66

צ
60 272≠"צבאח, אל

ציונות סוציאליסטית  32
ציונות, ציונים  13ה 23 79ה 81 92ה 

129ה 181ה 182ה 104241ה 106
309 308 274 269 242

צנזורה (בא"י)  35ה
צפת  285ה

צרפת  46 104 127 271

ק
קהיר  97

קומוניזם, קומוניסטים  77ה 126 128 
218ה 266 276

קומינטרן  34ה
קונגרס ציוני י"ב (קרלסבד, 1921)  23ה 
32ה 45 49ה 121 219 250 252

254
"קוטמפוררי רוויו"  123

"קונטרס"  12 17 26 32ה 45ה 46+ה 51 
58 65ה 73 74 88 89 94 55105 

122+ה≠108 110 117 119
127ה 140 176 181+ה 183≠123

228 233ה 256 257 259 263 265
272 267

קונסטיטוציה (לא"י)  ר' חוקה
קושטא  30ה

"קידוש"  132
134 152ה 157≠קידושין  130ה 132

208 (ר' גם נספח 6)
"קיר הברזל"  253

קנדה  81
קפא"י  47ה 109 199 200 257 263
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100 119 ≠קרלסבד  32ה 36 45 49 98
158 189 208 218ה (ר' גם קונגרס

ציוני י"ב)
237קרן היסוד  23ה 110ה 217ה 236 

ר
ראש פינה  172 184 285ה

ראשון לציון  66 106
רוסיה  257 274 275; יהודי רוסיה  253; 

מהפכה  257 265 266
רכש נשק ל"הגנה"  13ה 15ה 18 20ה 
23ה 35ה 36 38ה 42ה 49ה 61ה 62ה
85 101 102ה 139ה 164ה 165ה
171ה 172ה 174ה 176ה 179ה 216ה

218 219 236ה

ש

60≠"שורא", אל
שכם  122ה 275

שמרנים, מפלגת  102 233
284≠שרדינג  131ה 281

ת
תורכיה  51 233

תיאטרון רוסי  192 196
אביב  66≠תל
חי  233ה≠תל
יוסף  77ה≠תל

תעלת סואץ  276

| 341 |
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מכתב משה שרת לאמו
ינואר 1922

(מכתב 148, רוסית)
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מכתב לצפורה
7.1.1922
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