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קשה לי בין הרקבון הזה ובכלל כל הארץ אונחת
אלכסנדר ברקנר ,שיומנו האישי נגאל מן השיכחה כעבור  110שנים ,היה אחד מהמתאבדים
הלא־מעטים של ימי העלייה השנייה
רות בקי קולודני
 29 ,11:33ביוני 2022

שבר לב פצוע — יומנו של אלכסנדר ברקנר ,פועל בעלייה השנייה,
 ,1911-1910מאת גור אלרואי ,הוצאת יד יצחק בן צבי146 ,2022 ,
עמודים
"אין לי ידיד יותר נאמן ממך ,גליון .עם מחברתי אני יכול להיות גלוי לב .היחיד
שלא יגע בנפשי ,יהיו מעשי אשר יהיו ,ולא יבקר לא־שמחותי ולא עצוַבי ,היחיד
שיבין אותי ,ואם אפול בעיני ,לא יחלל כבודי ולא יתן אותי לשנינה .מהחוץ גדול
לב וגבה־עיניים לי ,אבל קל אני בעיני מבפנים — ,כי מה אני? ומה כוחי? ורק זה
הנייר יקשיב לי ולא יצחק עלי".
אלכסנדר ברקנר ,המכונה "אלכסנדר הרועה" ,שם קץ לחייו בכנרת בירייה
מאקדח ב ,27.10.1911-ונטמן שם לאחר ייסורים .הוא השאיר יומן ומכתב
לאשה שאהב ,אך המכתב לא הועבר אליה והיומן נחשף בידי גור אלרואי רק יותר
ממאה שנים לאחר שנכתב .הספר "שבר לב פצוע" נכתב בעקבות הגילוי הזה.

גור אלרואי צילום :רמי שלוש

יש ויש אשר טוב מותם מחיים
חייו האומללים ומותו בייסורים של אלכסנדר ברקנר הצעיר

בכנרת ,מקום קסום ששיריה של רחל הנציחוהו ,קבורים צעירים וצעירות ששמו
קץ לחייהם בשל הייאוש והקשיים שלא עמדו בהם .רק יחידים מתו אז מיתה
טבעית .הרוב נפטרו ממחלות ,נרצחו מן המארב ,טבעו בָּיָמה או טרפו נפשם
בכפם .הקבר הראשון שם היה קברו של ממש"י (מנחם שמואלי) שנרצח כשיצא
להביא לחם לחווה .אלכסנדר ברקנר נקבר לידו ,אך לא הוקמה לו מצבה ,כמו
לאחרים ששמו קץ לחייהם.
בפרק שחתם את "ספר העלייה השנייה" כתבה עליזה שידלובסקי ,מחלוצות
אותם ימים" :בכניסה לבית הקברות מצד שמאל ,יש גלי אבנים ללא מצבה ,ללא
ציון ,ללא שם; בהם גלים שאין ידוע מי טמון תחתם .הפינה הזאת העירומה
והעגומה מספרת על הבדידות האכזרית ,על אנשים ללא משפחה ,ללא קרוב,
לעתים קרובות אף ללא ידיד אחד ,צעירים אשר כמיהה עמוקה הביאה אותם
לרצועת־ארץ זו ,ובטרם היכו בה שורש ,נפלו ומתו".

גור אלרואי סיפר לתלמידיו בתוכנית "עמיות יהודית" באוניברסיטת חיפה על
היומן הזה ,שהיה כתוב עברית בכתב־יד רהוט .הסטודנטים מרחבי הצפון,
שלמדו בזום בתקופת הקורונה ,פתחו קבוצת ווטסאפ וכל אחד ממשתתפיה
הקליד במדויק דפים אחדים מהיומן ,וכך התקרבו לדמותו.

אלכסנדר ברקנר עבד בשפיה לפני שבא לכנרת ,ועברו ימים שאיש לא דיבר אתו
והבדידות איכלה אותו ,עד כי רצה לברוח להרים שם תורגש הבדידות פחות.
בכ"ח אלול תר"ע ( )2.10.1910כתב" :הדומיה שוררת בי ,הקפאון עלה עלי,
הרצון דומם .אין חשק אפילו לרשום את הדברים האלה ,כמו ימיני התאבנה .לא
עצוב ולא שמח אני :הכל דומם .אנוכי חולה .לו ניתן לי לשבת בודד על ראש אחד
ההרים הללו ,הצפרים יביאו לי די מחייתי ,אזי הלכתי לי לשבת עליו ואחלום לי בלי
קץ".
ברקנר סבל ממחלת הנפילה אך התאמץ להסתיר זאת כדי לא להיחשב לחלש,
כי החלוצים שדרשו דרישות רבות מדי מעצמם לא גילו הבנה לחלשים והתרחקו
מהם .ברקנר כתב לא רק על ייסורי נפשו אלא גם על עבודה עברית מול עבודה
ערבית זולה ,על הירידה הגדולה מהארץ (כמעט  80אחוז מאנשי העלייה
השנייה ירדו) ,על מקבלי "החלוקה" שאינם מתקיימים מיגיע כפיהם ועל בנות
האיכרים המפונקות .הוא גם כתב שריקודי ההורה הנלהבים של הפועלים חיפו
על אכזבה וייאוש ונועדו לכבוש געגועים ואכזבות" :חיבת ציון משקָלה לא
במספר הרקודים וה'הוֶרס' (ריקודי ההורה) שהם עושים .מימרה שכיחה בפי
רבים :במקום פלוני כל כך הרבה רקדו ושרו ,...אבל בלבותיכם ,חברי — ,לא סוד
זה — ,היאוש עשה לו קן; וכמה מכם שמחשבתכם לעזוב את הארץ!" ( ו' אלול
תרע"א 30 ,באוגוסט .)1911
אחת הטענות החוזרות ונשנות שלו היא טענה על האיכרים שאינם מבינים את
חשיבות העבודה העברית כאתגר לאומי ראשון במעלה ,והם מעסיקים עבודה
ערבית זולה ותומכים בתוכנית אוגנדה בלי להבין את הפלא של מהפכת עם
החוזר לארץ אבותיו" :עצוב לי וקשה על לבי ,מפני הכל מסביבך מתקוץ (מתכווץ)
בוכה ומתאונן ,אפילו הקולוניסטים הישנים שעומדים על מעמד טוב גם כן
מתאוננים .תמיד אתה שומע דיבורים רק על האדמיניסטרציה והקולוניזציה .אין
עליך אחר מחוץ הגדר הזה ונדמה לך כי הנה פתאום כולם יקומו והרוח ישא
אותם לחוץ הארץ ...קשה לי בין הרקבון הזה ובכלל כל הארץ אונחת" (נאנחת).
האכפתיות והדאגה שלו לעתיד הארץ מורגשים כמעט בכל דף .הוא כאב את
הירידה וראה בה את המשכיות תופעת היהודי הנודד ,הנע־ונדיות הגלותית:
"תמיד מוכן בידם מקל של הנודד ,ולא קשה להקים אותם לדרך' .לראות את

העולם' — זו היא ִאמרת יוצאי הארץ שלנו .תביעות עד בלי די יש להם לארצנו,
אם אפילו הצליחו ,ואם לא — על אחת כמה וכמה".
בספר "שבר לב פצוע" ,המביא את היומן הזה ,מוקדשים פרקים להרכב
הדמוגרפי של העלייה השנייה ,לכיבוש העבודה והשמירה ולמשמעות כתיבת
יומן כמקור היסטורי ראשוני .יומן אינו מגמתי כמו מאמר מחקרי או פוליטי ,אינו
ממוען לאדם זר וכתוב בזמן אמת כדי להקל על כאבי נפש .מיומנו של אלכסנדר
ברקנר למדו הסטודנטים שהוא אהב ספר .ביומן הוא מתאר ספרים שקרא,
ובמיוחד את התרגשותו כשקרא את "ייסורי ורתר הצעיר" של גיתה.
ורתר שם קץ לחייו כי לא יכול היה לממש את אהבתו לבחורה שאהב ,ובהשפעת
הספר עשרות צערים באירופה שמו קץ לחייהם .כחודשיים לפני ששם קץ לחייו
התרגש ברקנר מהספר וכתב" :גמרתי לקרוא את הספר 'יסורי ורטר הצעיר' של
גיטה .איך אפשר כי ספר יביאני לידי דמעות? יסורים לחצו עלי ואנחות התפרצו
בלי משים .כל אחד ימצא בו חלק משלו ,ואיך לא תבכה עליו נפשנו?!" ייתכן
שכתב ברבים ולא בגוף יחיד כי ידע על מקרים של צעירים שטרפו נפשם בשל
אהבה נכזבת והשאירו מכתב.
ברקנר חי בכנרת בימים שם פעלה חוות העלמות בניהולה של חנה מייזל,
והחיים שם היו עתירי התלהבות ,תקוות וכמיהות .האגרונומית חנה מייזל הקימה
אז את החווה להכשרת בנות לחקלאות והתמודדה בתבונה מול נציגי המשרדים
השונים ,מול הפועלים וגם מול הבחורות הנמרצות ,שהניפו מעדרים ברגלים
יחפות אך את חדריהן לא אהבו לנקות .תוך כדי ארגון הכספים והאישורים
להקמת חוות העלמות שמה אחותה של חנה קץ לחייה .האחות רחל מייזל היתה
מורה ביפו ,ושתיהן עלו יחד מגרודנו והיו קשורות זו לזו .בשל טרגדיה אישית או
מסיבות נוספות טבעה רחל בחוף יפו ,ולפני־כן השאירה פתק ברוסית בו ביקשה
סליחה מכל אוהביה .בפתק כתבה שאין אלוהים ושהחיים יפים רק ממרחק אך
מקרוב הם גסים ואכזריים.

חנה נסעה להודיע להורים בגרודנו על האסון ,ובדרכה חזרה השיגה מאגודת
הנשים הציוניות בברלין (הקולטורפרבנד) אישורים ותקציב להקמת חוות הכשרה
חקלאית לנערות ,והחווה הוקמה באופן רשמי באפריל .1911
ברקנר ,שהתפעם מהחיים התוססים בכנרת ,התאהב בחנה מייזל למרות
שהיתה מאורסת לאליעזר שוחט ,והוא ידע זאת .הוא התפעל ממבטה החכם
ומאישיותה שהרעיפה אכפתיות הבנה וחמימות שכה כמה להם .את רגשותיו

ביטא כבר בינואר  ,1911עוד לפני שהחווה הוקמה באופן רשמי .הוא ראה אותה
בחצר ,בחלקות הירקות ,בחדר האוכל ,ושם לב להתמודדותה האמיצה בימים
ובלילות בבעיות החיים המורכבים של פועלים צמאי עבודה ונערות שפרצו דרך.

ב 19.8.1911-כתב לעצמו" :מה לי ולך ח.מ [חנה מייזל] הנחמדה! אתמול היית
כל כך יפה! הרמתי עיניי עלייך ,התבוננתי בעינייך החכמניות — ,וגל חום מרגיש
אני בלבי .הרי נוצרת למען גרש את הקיפאון מנפש אדם ...יש שאני חושב כי
תנחומים הן כמוך הבנות לחיים".
שבוע לאחר מכן ,כחודשיים לפני ששם קץ לחייו ,המשיך להביע לה את רגשותיו
ביומנו" :התבוננתי כל השעות בעיניה המאורות ובפניה כשהיינו מסובים
לשולחן .כעין אור ממנה מגיע עד לבי ,עד הכרתי [ ]...אולי אני מפריז יחסי אליה?
— להפך חלש מאוד הוא כח עטי .לעתים מרגיש אני עוז בלבי ואמונה בי בעצמי
ולכן — מה אפחד מרגשות לב אלה?"
ברקנר ירה בעצמו ב 27-לאוקטובר  1911בכנרת ,ולפני־כן כתב לה מכתב ,כמו
שעשה ורתר בסיפורו של גתה.
החובשת־רוקחת בכנרת שבאה לטפל בו ,נעמי שפירא ,הזדעזעה מסבלו .זו
היתה הפעם הראשונה שראתה אדם ששם קץ לחייו והיא שיתפה את הוריה
בהלם .ליד מיטתו ראתה מעטפה שרשום עליה "לחנה מייזל" .להוריה כתבה
שהמכתב לא הגיע לידיה של חנה כי לא רצו לצער אותה .החשש לא לצער
אותה נבע לא רק ממותו הטרגי ולא רק משום שהיתה מאורסת לאחר או כאבה

במסתרים את גורל אחותה ,אלא אולי גם מאחר שאפילו לא ידעה על אהבתו
הגדולה של ברקנר אליה .עד היום המכתב לא נמצא.
הסטודנטים ,שלמדו על היומן בקורס "הגירות היהודית במאה העשרים" ,החליטו
לגאול את אלכסנדר ברקנר מן השכחה .הם נפגשו עם יעל דרומי האחראית על
בית עלמין כנרת ,אספו תרומות ,התקשרו לבונה מצבות והקימו לו צי ןּו במקום
שבו נקבר .הם ערכו שם טקס ואף תיכננו פעילות חינוכית לבני־נוער .פעילותם
זו עודדה את גור אלרואי להוציא את הספר "שבר לב פצוע" המביא את היומן
בשלמותו ,בליווי הסברים על התקופה ובעיותיה והאישים המוזכרים בה .הספר
מוקדש לסטודנטים האלה ולמוקי צור חוקר העלייה השנייה ,ומיועד למורים,
תלמידי תיכון ,סטודנטים וכל המתעניין בקורות היישוב.
תודה לרות ברמן בארכיון כנרת ,לד"ר אסתר כרמל־חכים ולסטודנטים טל
ריזמוביץ ואיתי קפסוטו מקיבוץ חנתון ששיתפו אותי בהתרגשותם.
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