מגיריהם

ש

ש

של גולו ארץ  -ואוראל
ש

עם מצרום והקהולה היהודיה בה

במלחמה  -העולם הראשונה
בורית גוברם

א  .ביד מיתוס למציאות
בעל  -כורחם הגיעו מגורשי ארז  -ישראל למצרים בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה .
מגורשים בידי התורכים  ,אשר חרדו למשטרם ולא סמכו על נאמנותם של היהודים ,
מחשש שישתפו פעולה עם האנגלים  .כך קם לתחייה המיתוס הקבוע של מצרים כגלות

הראשונה והפך להיות  ,לנגד עיניהם  ,ממיתוס למציאות .
סיפורי שעבוד
ההיסטורית ,

ההיסטוריה

מצרים

וסיפורי יציאת מצרים שימשו ומשמשים כתשתית

המיתית והאסוציאטיבית של עם ישראל  .הם טבעו חותמם על כל
שלו ,

הם שגיבשו את אורח המחשבה  ,מושגי היסוד ,

השפה ,

הספרות

והשירה של העם  ,הם הבסיס המשותף של הזיכרון ההיסטורי הקולקטיבי שלו ותקוות
עתידו  .כל הגלויות שלאחר גלות מצרים וכל הרשעים שקמו על עם ישראל לכלותו
נתפסו ונתפסים כגלגוליהם של אותה גלות ראשונה ושל אותו פרעה רשע  ' ,שלא ידע
את יוסף ' והתנכל לקיומו של עם ישראל  .אבל בד בבד  ,מצרים היא גם מקום המיקלט

הזמני  ,שאליו ירדו האבות כדי להינצל מן הרעב

;

היא גם ארץ גושן  ,שבה התיישבו

אחי יוסף ובה ניצלו מן הרעב שפקד את כנען  .בארץ גושן זו טוב ונעים לחיות  ,והיא
בבחינת גלות נעימה .
אין שוויון בין שני תפקידים

אלה ,

שממלאת מצרים בתודעה ההיסטורית

הקולקטיבית של העם  ,כבית  -עבדים מזה וכמקום  -מיקלט

מזה  ,שכן התפקיד הראשון

הוא הדומינאנטי ואילו התפקיד השני הוא מישני  .מצרים היא

הסמל לגלות בכלל .

לשלילת כל חופש  ,כל דיכוי וכל שעבוד  ,והיציאה ממנה  ,היא היציאה מעבדות

לחרות ,

מאפלה לאור גדול  ,משעבוד לגאולה  .גם הדימוי של ארץ גושן הוא שלילי  ,של גלות

נעימה הגורמת לדחיית העלייה לארץ המולדת  ,להרפיית הרצון לחזור  ,לחיזוק הרגשת
פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף המאמר .
קטע מן המחקר הושמע כהרצאה בועידה על יהודי מצרים בעת החדשה  ,מטעם מכון שילוח והמרכז

האקדמי הישראלי בקאהיר  ,שהתקיים באוניברסיטת תל  -אביב ,

13 - 11

ביוני

. 1984
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הרווחה הזמנית ולהעדפת הגלות הנעימה על חבלי המולדת התובענית  .זוהי גלות

שבהתחלה יושבים בה מהכרח  ,ואחר  -כך רואים ' כי טוב ' ונשארים לשבת בה מרצון .

במרוצת השנים  ,בגלל מיעוט המגע וההיכרות הממשיים עם מצרים  ,היא נקבעה

בתודעה הקולקטיבית של העם כמקום בעל משמעות סמלית  ,מיתית וסטריאוטיפית
בלבד ,

וכמעט בלתי ידועה כמקום ריאלי בעל סימני היכר גיאוגראפיים ממשיים

ומסוימים

,

כמקום שגרים בו בני  -אדם .

מלחמת  -העולם הראשונה וגזירת הגירוש שנגזרה על תושבי הארץ שלא היו נתינים
עות ' מאניים ,

במיוחד על יהודי יפו ותל אביב הצעירה

,

והעובדה שאחד ממקומות

הגירוש היתה מצרים  -גרמו לכך  ,שהמיתוס של מצרים  ,כמקום הגלות המועד  ,קם
לתחייה ממעמקי התודעה

הלאומית ,

הקולקטיבית והאישית  ,עם כל האסוציאציות

ההיסטוריות המרות הכרוכות בו  .פרטים ריאליים נוספים שהיו כרוכים בגירוש חיזקו
את מרכיביו השונים של מיתוס זה והגבירו את עומק ההשפלה של הגירוש ואת
המשמעות האכזרית שנודעה לו

:

.

גם מארץ  -ישראל אפשר לחזור ולגרש גם המקום

שחשבו למצוא בו את הגאולה האחרונה אינו בטוח  .ולאן

? -

חזרה למצרים  ,חזרה

על ההיסטוריה היהודית רבת החלאות והסבל  .ועל כן ההלם היה רב  ,נוסף לעצם מעשה
הגירוש והצורה האכזרית והמשפילה שבה בוצע .

יהודים מארץ  -ישראל גורשו באותו זמן גם לדמשק וגם לצפונה של הארץ  .אבל

כי

דומה ,

לתהודה

הרבה

ביותר

זכה

למצרים

הגירוש

המטען

בגלל

המיתי

והאסוציאציות שהוא עורר  .עם היוודע דבר הגירוש למצרים רעש העולם היהודי
הרגשה

היתה

 - 1914ספטמבר

שארץ  -ישראל
) 1915

מתרוקנת

גלו מן הארץ למעלה

מיהודיה ,

שכן

מ 10 , 000 -

מתוך

תוך

זמן

.

קצר ( דצמבר

.

כ 90 000 -

היהודים שחיו

בה  ,ורק שליש מהגולים נמנו עם הישוב החדש  .מפלגת ' הפועל הצעיר ' פירסמה כרוז

:

' שלושים שנות בניין  ,חבלי יצירה וחלומות עומדים להיטשטש בתוך הקטסטרופה
הכללית

ומאודסה שלח מ ' אוסישקין מברק

[. ' ]- - -

:

' אמרו לגולים כי יקראו בירמיהו

פרק מ " ב '  .הוא התכוון לדברי הנביא לשארית הישוב בארץ לאחר החורבן  ,לבל יחפשו
מיפלט במצרים

:

כה אמר ד ' צבאות אלהי ישראל אם אתם שום תשמון פניכם לבא מצרים ובאתם
לגור שם

והיתה החרב אשר אתם יראים ממנה שם תשיג אתכם בארץ מצרים

:

והרעב אשר  -אתם דאגים ממנו שם ידבק אחריכם מצרים ושם

תלתו  ( .ירמ '

מב  :טו  -טז ) .
אוסישקין חשש

,

שמצרים תיהפך להיות שוב ארץ  -גושן למגורשים מקום הגלות

הנעימה  ,שלא ירצו לחזור ממנה  .על כן הזכיר את איסור הישיבה במצרים  .ן איזכור זה
ו

על

פניית אוסישקין  -ראה

:

עילס .

עמ ' . 17

.

לעניין איסור הישיבה במצרים שהוא מדאורייתא

והתמודדו עמו יהודים בדירות שונים  ,איני רואה צורך לפרט כאן  .וראה על כך  ,בקצרה  :שוחטמן
עמ ' . 59 - 57

,

ן
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לא הקל על הגולים  ,שגורשו בכוח ובניגוד לרצונם  ,מרגשי האשמה שחשו בעת שבתם
במצרים  ,על שלא חלקו את גורלם עם אלה שנשארו בארץ וסבלו חרפת רעב  ,מחלות
וקשיים רבים אחרים .
תשתית מיתית זו ניכרת במה שנכתב על גירוש זה .

החיילים התורכים המגרשים  ,עם המגלב ביד  ,תוארו הן בזכרונות והן ביצירות

ספרות  ,כגלגוליהם של הנוגשים המצרים הקדומים  .יעקב מלכוב פותח את קובץ

מאמריו ( ' ממצרים ועד הנה  -מאמרים מענינים מאד על כל מה שעבר על תושבי

ארץ  -ישראל מיום התחלת המלחמה העולמית בשנת ותרעד הארץ ועד היום

במילים אלו

הזה ' )

:

ביום חמישי שהוא גם חמישי לחנוכה בשנת ותרעד

הארץ  ,נכנסו

לבית המלון

שלי שני זנדרמים חורקים  ,ושוט בידם בשאלה  .אתה מסקבי וגם האורחים הם
כלם ממקבים  ,אם כן לכו אחרינו  .כמובן זנדרמי תורקי  .עם שוט בידו  ,והרשות
נתנה למשחית .

2

ואילו דבורה בארון  ,שהיא ומשפחתה היו בין
בספרה ' הגולים '

הגולים .

מתארת את תוויית הגירוש

:

ביום חמישי  -בשבת אחד  ,בתחילת החורף  ,נגזרה ביפו גזירת הגירוש על נתיני

ארצות  -האויב  .הדבר בא

פתאום  ,בעצם הצהרים  ,כשהאנשים התכוננו לשבת

אל

השולחן לאכול  .במטבחה של הגברת רוטשטיין נגמר זה עתה מעשה טיגון
הקציצות  ,והאשה הקטנה עמדה והתקינה לפתן חי ליד הכיריים  ,והנה בא מן
החוץ בעלה  ,עם הבשורה בפיו  ,כשמאחריו נגרר שוטר תורכי עם

מגלב בידו ' .

בפרק זה בספרה  ,חוזרת כמה פעמים תמונת התורכי עם המגלב ביד  ,המאיים
והמפחיד  .תמונת הגירוש של הגולים ' למשפחותיהם ' מעלה את האסוציאציה של
יעקב ובניו היורדים

למצרים ,

אלא שהפעם  -בעל כורחם .

הגירוש התנהל בגלים  ,בתאריכים

הגירוש שנערכו סמוך לחנוכה ( דצמבר

במשך כשנה .

שונים ,

, ) 1914

4

הובלטו מתוכם גלי

ובמיוחד סמוך לחג  -הפסח

( 915ן ) ,

להדגיש את הסמליות שבמעשי הגירוש שבהווה  .כך כותב על הגירוש דוד

ביומנו

2
3

כדי

בן  -גוריון ,

:

ראה :

ראה

מלכוב .

עמ ' . 3

 :בארון  ,עמ '  . 10ספר זה ,

.

.

' הגולים '  ,הורכב לאחר פטירתה אולם בהתאם לכוונותיה משני

סיפורים שונים  ,שנכתבו ופורסמו כל אחד בנפרד בזמנים שונים

:

האחד  ' -לעת

תש " ג  ,בעצם ימי מלחמת  -העולם השנייה  ,והוא סיפור הגלות במצרים

;

עתה ' ,

השני -

בשנת

' מאמש ' ,

כשנותיה הראשונות של מדינת ישראל  ,תשט " ו  .והוא סיפור השיבה והבנייה מחדש  .בשנת תש " ל
הופיעו שני הסיפורים בספר אחד  ,תחת השם
4

טבלת תאריכי הגירוש ראה

:

.

' הגולים ' .

יודילוביץ עמ ' . 215

76

ן

נורית גוברין

הננו נוסעים לספר יציאת מצרים ולערוך הסדר על יד קברות פרעה  .אך יציאת

מצרים לאו דוקא  ,יותר נכון  ,יציאת ירושלים  .זה חמשה ימים שאנו
באלכסנדריה  .יצאנו מיפו באניה אטלקית ביום ז ' ניסן ( תרע " ה ) לפנות ערב
ולמחרתו הגענו לאלכסנדריה של

מצרים ' .

.

כך גם השיבה לארץ לאחר הצהרת באלפור שנתפסה כגלגולה של הצהרת כורש ,

6

היתה בגלים  ,והובלט בה בעיקר הגל שחזר לארץ בימי חג הפסח (  . ) 1918הוא הדין
ביחס למרכיבים של גרוש ושיבה אלה  ,שנתפסו במונחים המיתיים הקבועים של גלות
וגאולה  .כגון

:

הרכבת שהוליכה בחזרה את הגולים ממצרים לארץ והיתה מוסקת

בעצים נתפסה כגלגולם המודדני של עמוד העשן  -ביום ושל עמוד האש  -בלילה
' להבת  -האש  ,המנצנצת במכונת  -הקיטור  .העלתה על לבו [ של נתן

עמוד  -האש  ,שנישא בזמנו  ,בלילות  ,לפני

הגאולים '

לב ]

:

את זכרו של

7.

.

הישיבה בגלות מצרים על אף קשיי ההסתגלות לסביבה הזרה והניתוק מן הבית

.

.

.

והידידים היתה למרבה הפלא נוחה ואף נעימה  ,בכל מה שהיה קשור לחיי היום  -יום .

.

האוכל היה זול ובשפע  ,מגוון וטעים הדירות מרווחות והאקלים נוח  .וכך חזרה על

עצמה גם בתחום זה ההוויה של ארץ גושן  ,של מצרים כמקום הגלות הנעימה  ,שאין
ממהרים לעזבה  ' .כלוב  -הזהב '  -כינתה לימים רחל מכבי את חיי הקהילה היהודית

.

במצרים בספרה ' מצרים שלי '

( " . ) 1968

דימוי זה מצביע על הסתירה הקבועה  :מצד

אחד  -חיי רווחה נוחים ונעימים  ,עם המותרות והחמימות המשפחתית  ,הביטחון

וההגנה שיש בכוחה של משפחה להעניק ; ומן הצד השני  -מציאות של מיעוט יהודי

.

בארץ זרה שלא חסרו בה גם גילויים של איבה ועוינות מצד לא  -יהודים  .נוסף לכך

הרגלי המשפחה המזרחית הפאטריארכאלית  ,הלוחצת על בניה  ,ובמיוחד על בנותיה

,

ומנסה להחניק יוזמות אישיות והליכה שלא בתלם שנקבע מדורי דורות .

ב  .כוקורורנ דזיסטוריים וספרותיים
מעטים ודלים הם בספרותנו לסוגיה  ,התיאורים ההיסטוריים השיטתיים על פרשת
הגירוש הנדון מהארץ למצרים ועל התארגנות המגורשים בקאהיר ובאלכסנדריה

.

מועטים הם גם דברי הזכרונות שהתפרסמו על פרשה זו מאת מי שחוו על בשרם את

המאורע  ,ומועט יותר הוא מספר היצירות הספרותיות  ,אשר מאורע זה משמש כמושא
או אפילו כרקע או מרכיב שלהן  .כמעט לא היו סופרים מובהקים בין הגולים  ,ומכאן

בן  -גוריון .

5

ראה :

5

כגון במאניפסט הפותח את כתב  -העת הספרותי ' שי של ספרות ' תוספת ספרותית ל ' חדשות
מהארץ '

.

 -ראה

בכ " ה כתמוז תרע " ח 1א7 . 191
:

גוברין  .שי  .עמ ' . 32 - 31

7

ראה

:

בארון  .עמ ' . 95

א

ראה

:

מכבי .

עמ ' . 135

,)5.

.

שנכתב בידי העורך ש ' בן  -ציון והיה בכך פה לרכים

שלושה מחנכים וסופרים גולים מארן  -ישראל במצרים ( מימין
ד " ר חיים בוגרשוב

לשמאל ) :

יוסף

אהרנוביץ  ,דבורה בארון ,

אולי ההסבר למיעוט יצירות של ספרות יפה על פרשה זו  .מתמיה יותר מיעוט פרקי -

הזכרונות או המכתבים שפורסמו על פרשה זו והתעלמותם של ההיסטוריונים מתיאור
שיטתי של הפרשה .

9

הדברים שיתוארו להלן מבוססים על המקורות העבריים  ,מנקודת  -המבט של גולי

ארץ  -ישראל במצרים בלבד  ,ולא של המצרים ואף לא של אנשי הקהילה היהודית
במצרים ,

שעימהם באו הגולים בקשרים מסוגים שונים ועימהם היה המגע הדוק

במיוחד  .מקורות אלה  ,שפירוטם מובא ברשימה הביבליוגראפית שבסוף המאמר  ,הם
זכרונות

( יודילוביץ  ,ריקליס ) ;

מאמרים

( דוד בן  -גוריון ) ; כתבי  -עת עבריים

( מלכוב ) ,

( ' בנכר ' )

מכתבים ( יוסף

אהרנוביץ ) ;

וספרות ( ' הגולים ' מאת דבורה

מקורות אלה  ,מהם שנכתבו בזמן האירועים הנדונים ( מכתבי אהרנוביץ
גוריון ) ,

או זמן קצר אחריהם

( מלכוב ) ,

;

:

יומנים
בארון ) .

יומני בן -

ומהם שנכתבו ממרחק השנים לרגל אירוע

כלשהו ( ריקליס  ,עם פטירת יוסף אהרנוביץ )  ,או על סמך רשימות  -יומן  ,פרוטוקולים
ודו " חות מאותה תקופה

( יודילוביץ ) .

' הגולים ' מאת דבורה בארון ( תש " ג

; תשט " ז )

הוא סיפור היסטורי  ,שהכוונה המיידית בו היא למאורעות ההווה שבו נכתב הסיפור

( מלחמת  -העולם השנייה  ,השנים הראשונות לקום מדינת

ישראל ) .

בטכניקה של

הרחקת עדות ובחירת רקע היסטורי של תקופה קודמת ( מלחמת  -העולם

הגירוש למצרים  ,השיבה לארץ עם העלייה השלישית ובניית

מייצגים שלוש זוויות  -ראייה שונות  .כך נוצרת תמונה
9

הראשונה .

תל  -אביב ) .

מקורות אלה

תלת  -ממדית ,

כשהמאורע

אחד המחקרים ההיסטוריים המפורטים ביותר  ,העוסק בין היתר בפרשה זו  ,הוא ספרו של יגאל

עילם ' הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה '  .כיוון שרעיון הגדודים העבריים נולד
במצרים  ,הוא מקדיש פרקים אחדים לתיאור מצבם של הגולים שם ויחסיהם עם הקהילה היהודית
ועם השלטונות המצריים  .אבל  ,כמובן  ,הוא מדגיש אותם פרטים הקשורים במושא מחקרו ואינו

מביא תיאור שלם ומקיף של פרשת גולי ארץ  -ישראל במצרים .
77

ן
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.

מתואר  :ללא  -מרחק  ,ממרחק  -מועט ממרחק הזמנים

הצד המקבל  ,ומי שהיה גם מעניק וגם מקבל

המיתרס

:

הצד המעניק

המאורע

:

כפי שנרשם בתעודות ובמיסמכים

ביצירות ספרות  " .י

,

;

וכן מעיני מי שהיו משני צידי

,

;

כן מתואר

כפי שסופר בזכרונות וכפי שתואר

.

כאמור  ,אין זו תמונה שלמה כיוון שנעדרת ממנה זווית  -הראייה של

המארחים המצרים  ,ובעיקר של אנשי הקהילה היהודית במצרים .

.

.

המקור המפורט ביותר ובו שפע של מידע  ,מיספרים  ,תאריכים שמות  ,מאורעות ,

מעשים ומסמכים  -הוא זכרונותיו של דוד יודילוביץ  ,שהופיעו בשנות
במלאות

20

, 1935 - 1934

שנה לערך לפרוץ מלחמת  -העולם הראשונה  .הכותב נהנה מן המעמד

המיוחד של מי שאינו נמנה עם אחד משני המחנות והוא מקובל על שניהם כאחד  ,הוא

איש ארץ  -ישראל אבל שוהה באלכסנדריה שבמצרים בתוקף תפקידו כמנהל חברת
' כרמל ' .

הוא היה מעורב ובקי בעסקיהם של שני הצדדים כאחד  :של הקהילה הקולטת

של יהודי מצרים ושל חבורת הגולים הארצישראלית שהגיעה למצרים בעל  -כורחה .

הזכרונות כתובים מנקודת  -ראותו שבעת  -הרצון של הנותן  ,של מי שמרגיש כי הצליח
להקל על סבל הגולים ולעשות את חייהם לא רק נסבלים אלא אפילו נוחים .
המקור החשוב השני הוא ספרו של יעקב

מלכוב " ,

שהיה בין הגולים

בעוד שקודם לכן בארץ היה בעל בית  -מלון ביפו ( מלון

מלכוב ) .

הנצרכים ,

לפי אופיו היה

אינדיבידואליסט מושבע  ,יהודי חרד  ,איש העומד על זכויותיו ואינו נושא פני

איש ,

ובמובן מסוים איש ריב ומדון שלא חסך ביקורתו הגלויה והסתכסך כמעט דרך  -קבע
עם הבאים עמו במגע

נותני לחמו  ,אנשי חסדו ואחרים  .לשון כתיבתו של מלכוב

:

מתנהלת בכבדות ולא תמיד נשמעת לכללי הדקדוק  ,אבל היא חריפה  ,בוטה ואישית
מאוד .

שתי עדויות אלו שונות ואף מנוגדות באופיין  ,בשל השוני במעמדם של כותביהם

,

במצבם ובמזגם  ,אבל חלק מן העובדות המתוארות בהן  -זהות  .השוואתן מאפשרת

לנו להתבונן בפרשת הגירוש משתי נקודות  -מבט שונות  :של המקבל המצוי במצב של
נתמך

,

ושל הנותן המצוי במעמד של מעניק .

מכתבי יוסף אהרנוביץ והזכרונות שנכתבו עליו בשנות גלותו במצרים

זכאי  ,מדרשי

( ריקליס ,

המבוססים על מכתביו אלה  ,קרובים יותר להרגשתו ולמעמדו

ואחרים ) ,

של מלכוב  ,מאשר לזה של יודילוביץ  .שכן  ,אף שאהרנוביץ היה עסקן  ,מורה

ועורך ,

היה בעיקר בגדר גולה ונצרך  ,שחש על בשרו את העליבות וההשפלה שבמעמד זה  ,אם
כי בעיקר דאג לתרומות לצרכי ציבור ולא לצרכי משפחתו .
10

על ' הגולים

'

-

ראה

:

גוברין .

מפתחות ,

עמ ' . 178 - 154

על מצרים בספרות העברית בדורות

.

האחרונים ראה  :גוברין מצרים  .שם מובאת ביבליוגראפיה מפורטת של יצירות הספרות

השונות ,

שמצרים נזכרת בהן .
11

מחקרי על מלכוב עתיד להתפרסם באחת מחוברות ' קתדרה ' הקרובות  .יעקב מלכוב היה חסיד
חב " ד  ,תלמידו של ר ' העשיל נטע גנסין  ,אבי הסופר אורי גיסן גנסין  .בישיבה של הרב גנסין למד
גם י " ח ברנר  ,אבל במועד אחר  .עגנון תיאר את דמותו של מלכוב בכמה מסיפוריו  ,במיוחד
ב ' תמול שלשום

'

-

ראה

:

עגנון

,

ספר שלישי  ,פרק חמישי .

ן

גולי א " י במצרים

דוד

בן  -גוריון  ,ששהה

במצרים במשך

23

ימים

, ) 21 . 4 . 1915 - 29 . 3 . 1915

79

כעובר -

אורח בלבד  ,אינו נוקט עמדה רגשית אלא מתאר את ~העובדות בלבד  ,שמהן משתמעת
התמיכה שהעניקו כל המוסדות והארגונים לנצרכים  .אין הוא במעמד של נצרך ומקבל
תמיכה ואף לא במעמד של מי שמעניק או מתווך בין המעניק למקבל  .מן העובדות
שהוא מציין מצטיירת תמונה קרובה לזו שמתארים יודילוביץ ואחרים

הנצרכים ( ' יש

5000

איש שמהם נתמכים

, ) ' 4500

:

רבים מהם

אבל הכספים המגיעים מכל עבר גם

הם רבים ומאפשרים אף ' להניח למשמרת ' ' בשביל השיבה

לא " י ' 2 .י

סיפורה של דבורה בארון  ,שנכתב ממרחק הזמנים  ,ניכר באפשרות הנתונה למחברת

להיות בפנים ובחוץ בעת ובעונה אחת  :לתאר את החוויה  ,כמי שחזתה אותה מבשרה

;

אבל גם לעשותה חומר  -גלם בגלגול ספרותי חופשי ולרתום אותה לראייתה הכוללת
ולהשקפת  -עולמה הקבועה  .היא מסוגלת להבין ללב כולם

הגולים הסובלים

העניים ,

:

המקבלים והנותנים  ,ללב

וללב העשירים בני  -המקום הרוצים לתת אבל גם לקבל

תמורה בעד נתינתם  .בעיקר יש ביכולתה להעניק את המימד הסמלי  ,המיתי  ,למאורעות
המתוארים ולראותם במסגרת הכוללת והרחבה של ההיסטוריה של העם היהודי
מראשיתו  ,כחלק מחוקיות קבועה .

עם כל המיקריות של מקורות אלה  ,יש בהם  ,בשל  :רב  -גוניות זוויות הראייה  ,זמני

הכתיבה ומעמד הכותבים  -כדי להקנות לנו תמונת  -עומק תלת  -ממדית  ,תלת  -הבטית
ובשלושה מישורי זמן .

ג  .ד רנקרבורנ
~
כאמור  ,מצרים וקהילתה היהודית מבחינת הריאליה שלהן היו במידה רבה כארץ  -לא -

נודעת בתודעת יהודי ארץ  -ישראל  .עם ההתעוררות הלאומית והעליות לארץ קודם
מלחמת  -העולם

הראשונה ,

ובמיוחד עם המיפגש בין יהודים יוצאי גלויות שונות

בארץ  -ישראל  ,גברה ההתעניינות במצרים הריאלית של ההווה  ,שהיתה גם חלק מן
האימפריה העות ' מאנית  .התעניינות זו מצאה את ביטויה בעיקר בעיתונות העברית
ברחבי העולם היהודי  ,ובמיוחד בארץ  -ישראל

( ' החרות ' ) ,

שנתפרסמו בה ידיעות על

הקהילות היהודיות ברחבי העולם  ,לרבות הקהילה במצרים  .הפרסומים על מצרים היו

מסוגים שונים ובלטו בהם רשמי מסעות  ,שהיו ז ' אנר חביב

ונפוץ  ,מאת

אישים יהודים

ולא  -יהודים  ,שנכתבו במקורם עברית או שתורגמו משפות אחרות  .במיוחד עוררו

עניין התגליות הארכיאולוגיות הגדולות במצרים  ,שגירו את דמיונו של הקורא .
נזכיר במיוחד את שני סיפורי  -המסעות המתארים את מצרים

ברנר  ,שפורסמו ב ' הפועל הצעיר ' ( תרע " ד

לעולמו של הקורא העברי בארץ .

12

ראה :

בן  -גוריון .

;

,

בתרגומו של

י"ח

תרע " ה ) ותרמו לקירוב מצרים הריאלית

ן
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הראשון בהם הוא פרק מפליטון מאת הרצל על רשמי מסעו למצרים במארס  -אפריל

הבריטי .

כדי להיפגש עם מושלה

, 1903

הלורד

קרומר ,

לדיון בתוכנית להקים

התייש'בות יהודית בחצי  -האי סיני  .הפרק מתחיל במשפט האופייני

' נין שני חלומות

:

שוכנת מצרים  .החלום האחד היתה הנסיעה שמה והשני היא הנסיעה בחזרה '  .הדברים
בשמץ של הומור פילוסופי של

כתובים

איש

אירופי

המתבונן

במזרח .

בחיים

ומשולבות בהם אסוציאציות של סיפורי המקרא  .כגון תיאור הנילוס

:

הזרם הצעיר לנצח  ,עשיר  -האגדות  ,שהוא מתנת בקר לאדמת הניר  ,הוא יתקיים

.

לעולם במחשבות ובשיתות חולף תדיר והווה תדיר  ,שליט על הכל בהיותו

מפרה הכל  .על צד האמת הוא  -הוא היסוד המוצק לכל רוב  -טובה  ,בלעדיו לא

.

יהיה

מאום .

שמה

בערמה .

זולתו אין מאום  .בכל מקום שאינו מגיע שמה או שאינו מובא

שם הציה  .בכל מקום שנחשוליו לוחשים שם הקרקע שמחה

להצמיח  ' .י
הפרק

השני .

' ממצרים ' ,

הוא ' פרק מקוצר ומעובד מספר  -מסע אחד '  ,שפורסם ללא

ציון שם מחברו  ,עוסק בנוף האנושי של מצרים ומעמיד במרכזו את השאלה

:

' מי הם

הבעלים האמיתיים של המקום הזה ? ' הכותב מתאר את בני כל העמים הגרים במצרים ,
במיוחד בקאהיר ובאלכסנדריה  ,את הערבוביה של העמים והלשונות שבה  ,את

התהוותו של סוג האוכלוסיה המבולל הזה  ,ה ' יודעים לנהל שיחה שטחית בכל

השפות ,

אבל שיחה מורכבת  ,בעלת  -תוכן  ,רצינית  -אף לא באחת  ] - - - [ :הנשמה המטולאה

של רחוב  -קהירה היא נשמתם '  .והמסקנה היא  ,כי ' אלה אינם הבעלים האמתיים של
מצרים

! ',

.

' ורק לאחר ששהיתי בארץ עוד ימים רבים מצאתי סוף  -סוף

בקשתי  -את הבעלים האמתיים של מצרים - :

ראיתי זאת מקודם

?'

וכשמצאתי .

תמהתי

,
:

את אשר

היאך לא

את אלה מצא הכותב בין מי שבאו מן הכפרים  ,ש ' קרוב לודאי

שדם ערבי אינו נוזל בעורקיהם ' והם דומים ל ' פסילים מבית  -האוסף לעתיקות אשר
בקהירה

! '

הכותב מתארח בביתם ומגלה את כמיהתם המדינית לצילוק האנגלים

מארצם ואת תשוקתם המיסטית

:

.

' לשאוב מים בכוס מימי הנילוס ' בשעה שהוא עולה

על גדותיו והנהר בא עד חלון  -הבית  .בתשוקה
האמיתיים של מצרים

.

יש

לשער ,

זו ,

הכיר הכותב את בניה ובעליה

שתרגום פרק זה יש בו גם רמיזות אקטואליות

למצבה של ארץ  -ישראל באותו זמן וליחסם של היהודים אליה  ,על רקע מלחמת

השפות שהתנהלה בה באותן שנים  ,ריבוי נציגי ארצות אירופה שהקימו בה קונסוליות

.

וכנסיות והרצון לראות את היהודים חוזרים להיות אדוני הארץ הבלעדיים כבעבר .

4ן

נו

ראה

:

כרכר .

14

ראה

:

ברנר  ,ממצרים עמ '  . 9באותו חודש ( טבת תרע " ה ) פורסמה ב ' האחדות ' רשימה בשם ' ונרד

מסע

 ,עמ '

.6

.

מצרימה  ( . . .רשמי  -דרך

)'

מאת א ' ראובני  .יש דמיון בתוכן ובסגנון של שתי הרשימות  ,וייתכן

שמקור אחד להן  .ראוי להוסיף  .כי יש עניין רב בניתוח תמונת העולם ותמונת המציאות העולה

.

משתי רשימות  -המסע שפורסמו כ ' הפועל הצעיר ' בתרגומו של י " ח ברנר וכן בדיקת הקשר שלהן

למתרגמן .

עניין שטרם נחקר  .אולם עניינים אלה אינם נוגעים במישרין לנושא הדיון כאן .

גולי

א"י

במצרים

מעניינת במיוחד היא התרשמותו של דוד בן  -גוריון  ,כפי שרשם
ברכבת לאורך הנילוס

ן

ו8

ביומנו  ,בנוסעו

:

כפר ערבי מבית חמר ומטמורות  -הכל כמו אצלנו  .רצועת המים נעלמת
ומשני העברים מישור שטוח .

[ ]- - -

השדות חרושים יפה יפה  ,ערוגות ערוגות

ותעלות מים עוברות ומשקות האדמה  .שוב מופיעים המים ומים כעין החול

;

שוב בצות  ,בצות שנתיבשו ושוב מישור  ,דומה כאילו נלחמת האדמה במים .
פעם מנצחת זו ופעם כובשים אלה 5 .י
אולי כתוצאה מהתבוננות זו רשם ביומנו  ,כאחד הסעיפים ל ' בסיס הפתרון העברי של
שאלת א " י '

)2( :

' חוסר כשרון התושבים העיקריים לפתח הארץ ' ; ( בסעיף  ' ) 5העדר

אלמנטים קולוניזאציוניים קולטוריים אחרים מלבד היהודים ; ( ובסעיף  ' ) 8הכשרת
הארץ לקולטורה חקלאית אינטנסיבית שהיהודים הראו בה את כשרונם ' .

ד  .דולם דזפגישה וריכוכו
גירושם של חסרי הנתינות העות ' מאנית מן הארץ נעשה בפתאומיות ובאכזריות  .כמעט
ללא התראה וללא הכנה מוקדמת חטפו את האנשים ברחוב  ,העלום כמות שהם על
האוניות למצרים  ,וגם חמסו ושדדו חפצי  -ערך מן המגורשים המבוהלים .
כך מתאר יעקב מלכוב את הגירוש

:

פשוט חטפו בלי סדר ומשטר פתאם מכל הבא בידם ילדים בלי הורים  ,הורים
בלי ילדים  ,הבעל בלי אשתו וכן להיפך  .המחנה נתגדלה בכמות הגונה  ,הובילו
אותנו ישר בדרך אל החוף  ,ושם הכניסו אותנו לאיזה דיר ארמני  ,המקום היה
אמנם גדול ורחב ידים  ,ואך מפני ההמון הנוסף  ,כי בכל רגע הביאו אסירים
חדשים ולכן כשהגיע סמוך להערב היו האולמים והחדרים מלאים עד שעמדנו
צפופים 6 .י

תיאור זה חוזר בואריאציות שונות גם במקומטי אחרים  ,ועיקרו  :הפתאומיות  ,החטיפה
ברחוב  ,חוסר האפשרות להתכונן כראוי  ,הפחד של המגורשים והברוטאליות של
המגרשים .

לן

מזכרונות דוד יודילוביץ מתבררים הפרטים הבאים

הגיע לאלכסנדריה
ובו

302

ב 19 -

בדצמבר

1914

ובו

גולים  .בסך  -הכל נמנו עם הגולים

698

גולים

הגל הראשון של המגורשים

:

;

והאחרון  -בנובמבר

1915

 11 , 277נפשות  ,שהגיעו ב  16 -גלי  -גירוש ,

באוניות שונות שהובילום מיפו לאלכסנדריה  ,אבל ' מעולם לא הכילו מחנות הפליטים
בן  -אוריון .

15

ראה

:

16

ראה

 :מלכוב  ,עמ ' . 3

17

ראה .

למשל  ,הכהן  ,עמ ' 47

ואילך .

,, ,
%.

,.
',.
(

'

לץ,

,1

שלושה ראשי הקהילה היהודית באלכסנדריה ( מימין

לשמאל ) :

הראשי פרופסור רפאל די לה לרגולה  ,סגנו חכם אברהם

יותר

כו 5 , 000 -

"

.

אדגאר סו ,וס -

ביכזיר

נשיא הקהילה  ,הרב

נפש  ,עזכן השאר יצאו ברובם את מצרים  ,או שהתגוררו מחוץ למחנות .

מאות חזרו לרוסיה בסיועו של הקונסול הרוסי

כותב יודילוביץ

פטרוב ' ' .

ן

על מצב  -רוחם של הגולים

,

:

עלינו לאניה  ,אל הגולים  ,ומצאנו אותם שרויים בצער ויגון  ,הורים שנפרדו ביד

עריצה מילדיהם  ,גברים שלגלו מנשיהם  ,ילדים שנתקו מאת אמותיהם  .קצתם
היו גם ערומים ויחפים למחצה  .לפי מה שספרו תפסה הרשות ביפו אנשים
ברחוב

העיר ,

הושיבה אותם על  -כרחם בסירות ושלחה אותם לאניה  .ובקהל

הגולה הזה גם בעלי  -נכסים  ,סוחרים ובעלי  -מלאכה  ,רבנים  ,מורים ותלמידים
מנהלי בתי  -ספר  ,עורכי  -דין ורופאים  -וכולם עניים באותה

,

שעה  ' .י

.

יודילוביץ מוסיף ומספר כי ביום שנודע על בוא האונייה הראשונה עם הגולים
לאלכסנדריה נעדרו מהעיר ראשי הקהילה היהודית  ,שהוזמנו לקאהיר לטקס הכתרת

הסולטאן חוסין הראשון  ,אבל דחיפות המצב לא איפשרה לחכות להם והיה הכרח
לפעול .

הפעולה

הראשונה

היתה

משותפת

לנכבדי

הקהילה

באלכסנדריה

ולארצישראלים ששהו באותו זמן באלכסנדריה מסיבות שונות  ,בעיקר עקב המלחמה .

שלושת ראשי הקהילה היהודית באלכסנדריה  ,ששהו באותה שעה בקאהיר היו  :נשיא
הקהילה אדגאר סוארס  ,הרב הראשי

הפרופ '

די לה פרגולה וסגנו חכם אברהם

אביכזיר  .באסיפה הדחופה שנערכה נכחו מנכבדי הקהילה

:

ויקטור נגג ' יאר  ,יוסף

אגיון  ,ד " ר כהן  ,י ' פיצ ' ציוטו  ,סימון מאני  ,א ' ענתבי  ,מ ' מרגלית ; ומן הארצישראלים

:

י ' אטינגר  ,זאב גלוסקין  ,ז " ד ליבונטין ודוד יודילוביץ  .באסיפה זו נוסד ' ועד העזרה
18
19

82

ראה  :עילם  ,עמ '

ראה

. 20

 :יודילוכיץ  ,עמ ' 183

 .עיקרי הדברים בפרק זה בעבודתי מיוסדים על דברי יודילוביץ .

.,
, ,
4

שלושה מהחברים הארצישראלים ביועד השרה לגולי רוסיה

( מימין לשמאל

לגולי רוסיה

)

זאב גלוסקין  .ז  ,ד

(

מארץ  -ישראל ' ,

ליבונטין ,

מאשן  -ישראל ' ,

,

4י

,
עיי

;

'

שהוקם באלכסנדריה

דוד יודילוביץ

ששינה את שמו ל ' ועד העזרה לארז  -ישראל

וסוריה ' ,

לאחר שהתברר שבין הגולים היו לא רק נתינים רוסיים  .ועד זה התקיים עד

ביולי

, 1920

20

ועם חבריו נמנה גם זאב ז ' בוטינסקי  ,שהגיע למצרים כעיתונאי של עיתון רוסי

ליבראלי

,

ן

בסך  -הכל נוסדו

8

ועדות לסיוע לגולים  ,והרכב חבריהן נקבע לפי התפקיד

של כל ועדה  ,בדרך  -כלל מקרב הארצישראלים ששהו במצרים  ,בעלי השפעה והיכולת
בקהילה היהודית באלכסנדריה

ובקאהיר .

אנגלים ואחרים שישבו במצרים

.

הגולים

עצמם ,

ולעיתים גם לא  -יהודים

דוגמאות רבות לסוג המיוחד של הבעיות שהתעוררו בקשר לגולים וביחסים שבין

אנשי א " י לנכבדי הקהילה מביא יודילוביץ  ,ואציין אחת מהן .

' ועד העזרה '

יחד עם

יעקב הרצנשטין פנה מיד לאחר היווסדו אל ראשי הקהילה באלכסנדריה  ,בבקשה
לקבל ' מאות פונטים אחדות ' לעת  -עתה  -ולא נענה  .אומר על כך יודילוביץ

:

תמהתי מאד  .הן לא תמול אני פה  ,ויודע אני את הקהלה ואת ראשיה  .קהלה

חשובה  ,והיא גם העשירה בכל קהלות  -ישראל אשר במזרח הקרוב  .והאנשים
שוחרי  -טוב הם וידם פתוחה לכל דבר שבצדקה  .וגם יהודים טובים ונאמנים הם ,
ואת יהדותם ישאו ברמה לעיני כל הקהל רב הגוונים אשר במצרים  .מה זה ארע
להם

,

אפוא  ,שהפעם התיצבו מרחוק לצרה הגדולה אשר הדביקה אותנו  ,ולא

נענו לבקשתנו

? ו:

בהמשך מספר יודילוביץ על השיחה שהיתה לו עם ראש הקהלה אדגאר
20

.

ראה  :עילם עמ

'

. 21

סוארס ,

 . 24במסגרת זו אין אפשרות להביא פרטים או מקורות על כל האישים

הנזכרים כאן בשמותיהם  .הכתיב של השמות הוא כמובא אצל יודילוביץ .
21

ראה

 :יודילוביץ  ,עמ ' . 209

83

84

ן

נורית

גובריי

שהסביר את פשר הסירוב בכך  ,שצריך לנקוט מדיניות שונה של קבלת עזרה  :לא מאת
הקהילה  ,ולא מאת אנשים פרטיים  ,שכן לא צרה יהודית היא זו אלא צרה מדינית  ,ולכן
יש לדאוג לכך שהעזרה תתקבל מאת המדינות שהגולים הם נתיניהן ועליהן החובה
לדאוג להם  .קהילה בת

20 , 000

כמה זמן תארך המלחמה

?

נפש אינה יכולה לפרנס

5 , 000

גולים  ,וגם אין לדעת

עוד הציע סוארס  ,כי לא נציגי הקהילה היהודית יפנו אל

הקונסולים בבקשת עזרה אלא הממשלה המצרית תפנה אליהם ותחייב אותם לדאוג
לנתיניהם הגולים  ,כדי שהללו לא יפלו למשא על המדינה המצרית  .הוא הציע שילך
אל הסולטאן חוסין  ,אשר ליבו היה טוב על היהודים והיו לסוארס מהלכים אצלו ,
ויציע לו את תוכניתו  .ואכן סוארס הצליח במשימתו זו  .הממשלה המצרית קיבלה על
עצמה לפרנס את הגולים ותבעה את ההוצאות מהמדינות שהגולים היו נתיניהן  ,ואילו
הועד הוצרך לדאוג רק לפרנסת אותם גולים שלא היו נתיני המדינות הללו  .הממשלה
המצרית אף מינתה הנהלה מרכזית מיוחדת לענייני הגולים  ,שנקראה ' הועד הגדול
הממשלתי ' וחבריו היו

:

אחמד זיור פחה  -מושל אלכסנדריה ( יו " ר )  ,ד " ר גראנוויל

ראש עיריית אלכסנדריה  ,ה ' הופקינזון פחה  -מפקד עליון של משטרת
אלכסנדריה ואחרים  .הממשלה גם הכשירה מקומות רחבי ידיים שבהם שוכנו
הגולים .

22

קודם הפגישה בין סוארס לסולטאן התקיפה העיתונות המצרית את הקהילה
היהודית ואת ראשיה וקבלה עליהם שהם מקשיחים את לבם כלפי אחיהם היהודים .
התקפות אלה פורסמו ב ' איג ' יפטיאן גאזט ' וב ' פאר  -דאלכסנדריה '  ,והדברים הובאו
כביכול בשמם של יודילוביץ והרצנשטיין  ,שלא יכלו להכחיש או להגיב ואף לא

לפרסם את השיחה עם סוארס  ,כיוון שחיכו לתוצאות שליחותו לקאהיר ולפגישתו עם
הסולטאן .
נראה כי הגולים עצמם  ,שלא היו בסוד ההתרחשויות  ,הגיעו למסקנות מוטעות אלו
בדבר יחסה הקשיח של הקהילה היהודית המקומית כלפיהם וייחסו מניעים לא -
טהורים לעסקנים למיניהם  .מלכוס בזכרונותיו כמעט אינו מוצא דבר שבח אחד לומר
על מאמציהם הרבים  .הוא מלא טענות כרימון על

:

החזקת הגולים בהסגר  ,תנאי

מגוריהם הצפופים  ,האוכל  ,הבישול ועוד .
לפנינו שתי עדויות  :של המקבל ( מלכוב ) ושל הנותן

( יודילוביץ ) ,

שבהן העובדות

כמעט זהות  ,אבל פירושן בעדות האחת מנוגד לשנייה  .הרגשת הסיפוק של יודילוביץ

על הסיוע לקיום תנאי  -חיים סבירים של אלפי הפליטים מנוגדת להרגשת המצוקה
והעלבון של מלכוב על התנשאות הממונים ועל התבזות הגולים שנאלצו לסכול מהם

:

בחלוקת האוכל  ,בקביעת תנאי  -החיים  ,ברישומים התכופים ועוד  .ואף  -על  -פי  -כן נאלץ

גם מלכוב להודות  ,בחצי  -פה וכאילו בעל  -כורחו  ,כי האוכל היה

טוב  ,בשפע

ובזול

:

' לחם נתנו תמיד לכן וטוב  .אקא אחת לכל נפש ליום  ,ארבע חתיכות סוכר  ,תה פעמים

22

ראה

:

יודילוביץ  ,עמ ' . 213

גולי א " י

במצרים

ן

85

ביום  ,בצהרים תבשיל חם  ,שתי פעמים בשבוע בשר  .בבוקר ובערב נתנו ללפת את הפת .
פעם ביצים  ,פעם גבינה  ,זיתים ' .

23

במצרים ובקרב הגולים עלה הרעיון להקמת הגדוד העברי

הראשון ,

שיסייע

לאנגליה במלחמתה נגד תורכיה  ,בתנאי שיישלח לחזית בארץ  -ישראל  .על לידתו של

רעיון זה ועל מימושו  ,בעיקר על  -ידי
יגאל

עילם  ,המתאר

ז ' בוטינסקי וטרומפלדור  ,מספר בספרו בהרחבה

כיצד עשה הרעיון נפשות בקרב צעירי הגולים  .הגדוד העברי הוקם

באלכסנדריה בי " ז אדר תרע " ה

(3

במארס

, ) 1915

ואף שהתוכנית כללה בעיקר את גיוס

הצעירים נתיני רוסיה  ,הרי שותפו בה גם נציגי הקהילה היהודית  .עילם מתאר בהרחבה

.

את ההתרגשות בקרב הצעירים במחנות הגולים באלכסנדריה את הויכוחים הלוהטים
ואת הפעילות של המנהיגים היהודים והמפקדים הבריטים  .ולדבריו

:

' עובדה היא

שמנהיגי הגולים  ,ברצותם קשר אל האדמיניסטראציה  ,נזקקו תמיד לתיווכם של נכבדי
הקהילה המקומית באלכסנדריה או

ישראל והן מקרב הקהילה

בקאהיר ' .

24

לגדוד התגייסו צעירים הן מארץ -

המקומית  ,מהם שנסחפו בהתלהבותם

שראו בכך פתרון לבעיותיהם

של צעירי א " י ומהם

הכלכליות .

לכל ההתארגנות התוססת הזאת סביב הקמת הגדוד אין זכר בזכרונות יודילוביץ
ואף לא בסיפורה של דבורה בארון  ,ואילו ברשימותיו  -זכרונותיו של מלכוב מצויה רק
הערת התנגדות להקמת הגדוד  ,שהיא אופיינית לנקודת הראות הכלתי  -מרוצה  -דרך -
קבע שלו  .ואלה דבריו

:

עוד לא נחנו  ,ולא שקטנו  .ויבוא רגז  ,השד הביא את זבטינסקי והתחיל לאסוף
אספות ולעשות תעמולה ליסד גדוד

עברי ,

זה אומר בשר יהודים להכין

לתותחים  .כמעט כל הצעירים  ,נפתו לדבריו ובפרט שהבטיחום שיבילו אותם

ישר ללחום בארץ ישראל  ,ורק לדאבוננו טעה רב החובל של האניה האנגלית
והוביל אותם להרי גליפלי והדרדנלים .
הגדוד הזה נקרא לכתחילה בשם גדוד האתונות והחמרים  ,עליהם היה להספיק

כל צרכי אוכל וזיין להחזית ותמיד רחף עליהם סכנת מות  ,והסוף שהרבה מהם
אבדו שם

חייהם ,

ומעט שבו לאלכסנדריה .

כמובן התעמולה הזאת הביאה אתה נרגנות משפחתית לא מעטה  ,בין האבות
והבנים וגם על אלה שבניהם לא הלכו  ,הביטו עליהם הפקידים כעל אוכלי לחם

חסד  ,למרות שהקנסול שלנו שלם בעדנו במיטב כספו .

25

בהמשך מספר מלכוב על תנאי  -החיים הלא  -נעימים באזורי המגורים השונים שהוקצו
לגולים ועל פועלם הטוב של כמה נדיבים ( אלעזר משה סלוצקין

לעומת התנהגותם המרגיזה של אחרים .
23

ראה

:

מלכוב  ,עמ ' . 15

24

ראה

:

עילם  ,עמ '

25

ראה

 :מלכוב  ,עמ '

; 35

. 17

ופרטים נוספים  -שם  ,עמ ' . 28 - 25

מאוסטראליה ) ,

ן
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מכל התיאורים של הלם הפגישה הראשונה עם מצרים האוהד ביותר הוא התיאור
שב ' הגולים ' מאת דבורה בארון  .היא מתארת בפרוטרוט את ההתאקלמות במקום הזר ,

שאליו הוטלו האנשים בעל  -כורחם  ,ואת יכולתם להסתגל לתנאי  -חייהם
בסביבה

זרה ,

החדשים ,

שבסופו של דבר האירה להם פנים ונתגלתה כנוחה ונעימה  .נוצרת

אחוות  -בעלי  -הצרות בין הגולים ובין עניי העיר הקוסמופוליטית אלכסנדריה  ,בין
נחמה רוטשטיין שמוצאה מן העיירה הליטאית ובין הזקנה האיטלקייה יושבת המרתף

:

היא קנתה בשוק הערבי מעט רהיטים משומשים  ,התקינה מצמר גפן מצעות

.

ארעיים  ,ואל המטבח נוסף על הכירים  ,הכניסה שתי מכונות  -פתילים  ,והבית
כאילו הונחו בו צנורות  -הסקה בלתי  -נראים  -התחיל מפעפע בו חום

מלטף .

טוב .

תמוהים היו בעיניה מיני הקטניות פה  ,אשר תמיד תצר להם הקדירה מרוב

תפיחה  ,ודגי האלתית והשבוטה  ,שיש צורך להסיר מעל רטבם בשעת הבישול
את השומן כמו מעל המרק של העוף המפוטם .

[ ]- - -

וכמאכל  -לוי ,

לשם

טעימה סתם  ,בישלה את הפול הלבן  ,הקמחי  ,שהעלה על לב האנשים הליטאים

את זכר ערבי ה ' בן  -זכר ' שבעיירותיהם .

26

התמונה המתוארת כאן כולה היא של שפע העולה על גדותיו  ,של אכילה לשובע  ,של
הרגשת רווחה ונוחות  ,אם כי נוחות של ' לעת  -עתה '  .נוכח הידיעות על הרעב והמחלות

בארץ  -ישראל והפרעות בתחום המושב היהודי ברוסיה היו הגולים באמת שמחים
בחלקם  .באווירה של שיתוף פעולה מלא בין הגולים ובין אנשי

המקום  ,מתארת ד '

בארון בהמשך  ,כיצד נתכנסו כמה מן העסקנים מן הגולים כדי לבקש עזרה  .עימהם

.

היה הבנקאי זרחי ' המכיר  ,כיליד המקום  ,את מעמדו של כל אחד ' והוא שהכתיב את
דרכי הפעולה .

27

יש לשער שזרחי הוא בן  -דמותו של אדגאר סוארס .

ה  .בתי  -הספר לילדי הגולים
אחת הפעולות הראשונות של ועדת החינוך של הגולים היתה הקמת בתי  -ספר לילדי

הגולים  .ד " ר חיים בוגרשוב  ,שהוגלה בתשעה באב תרע " ה והצטרף לפעילי

הגולים ,

הציע ליסד גימנסיה מקבילה לגימנסיה ' הרצליה ' של תל  -אביב  .לבית  -ספר זה הוקצו

שני אולמות גדולים בבניין בית  -ספר שברחוב נבי דניאל באלכסנדריה  ,וכאשר הלך
מספר תלמידיו וגדל  ,הועבר המוסד לבניין גדול יותר במרכז העיר  ,ברחוב צלאח אל -

.

דין בסגנון הגימנסיה ' הרצליה '  .בית  -ספר זה הצטרף לבתי  -הספר האחרים שהתקיימו
מטעם
26
27

' ועד הגולים ' .

על חשיבות הגימנסיה תעיד העובדה  ,שהתמיכה בסך

ראה  :בארון  ,עמ ' 17 - 16

ראה

5 , 000

.

 :בארון  ,עמ '  . 22כזאת היא גם התמונה המצטיירת

הועד הזמני כאלכסנדריה ' .

מיומנו של דוד בן  -גוריון  ,כפרק

:

'ע " ד

גולי א " י במצרים

פראנק  ,שהקציב הועד שנוסד באמריקה לעזרה לנפגעי המלחמה
( Relief Fund

ן
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לתלמידיה  ,היתה שווה לסכום שהוקצב לכל תלמידי בתי  -הספר

האחרים .

דוד יודילוביץ מתאר את תמונת המצב של בתי  -הספר לילדי הגולים  .בשלב
הראשון פוזרו הילדים בין בתי  -הספר של הקהילה היהודית באלכסנדריה  :בית  -הספר
הגדול ברחוב דניאל קלט
כ ; 50 -

כ 100 -

ילדים

;

בית  -הספר של חברת ' כל ישראל

בית  -הספר של הבארון דה מנשה -

כ . 20 -

חברים ' -

חלק מן התלמידים שילמו שכר -

לימוד סמלי  ,וחלק לא שילם כלל  ' .כל שלושת בתי  -הספר האלה קבלו את הגולים

הקטנים בזרועות פתוחות ובספר פנים יפות ' .

?8

התלמידים אף זכו לפטור מהוצאות

ונסיעה ברכבת מביתם לבית  -הספר ובחזרה  ,בהשפעת הקונסול הצרפתי פאול די רפי
פטרה ובהסכמת הנהלת הרכבת  .בשביל ילדים שהתגוררו באזורים רחוקים מן העיר
הוקמו בתי  -ספר במקומות מושבם
ועוד  .בבתי  -ספר אלה למדו

:

במחנה גבארי  ,במחנה מפרוזה  ,במחנה וורדיאן

כ  800 -תלמידים  ,עם כ  20 -מורים ,

מנהל או מנהלת  .לדברי יודילוביץ

:

ולכל בית  -ספר היה

' תכנית בתי  -הספר האלה היתה זו של בתי  -הספר

שבארץ ושראל  ,וכמובן לפי השיטה של עברית בעברית  ,למען יוכלו הילדים להמשיך
כאן מה שהתחילו בארץ וגם יהיו מוכנים לשוב

לכך ' ' .

לשם  ,כשתגיע השנה

שגדל מספר הגולים שהגיעו למצרים גדל מספר ילדיהם  ,והגיע ליותר

2

ככל

מ 1 , 000 -

בכל

המחנות  .היה צורך להרחיב את בתי  -הספר  ,ובמיוחד את זה שבמחנה וורדיאן אשר
בצפון העיר  ,בפרבר מקס  ,שם נבנה מיבנה מיוחד לבית  -הספר  .בית  -ספר זה  ,בהנהלתה

של הגב ' חנה לנדאוי  ,מנהלת בית  -הספר אוולינה דה רוטשילד

בירושלים ,

שפת

הלימוד בו היתה עברית  ,וכן נלמדו בו אנגלית וערבית כלשונות זרות  .הוא נפתח בטקס
רשמי בנובמבר

1915

והתקיים עד שנת  . 1918יהודי קאהיר תרמו

ליסודו  ,ועד העזרה

באמריקה ובאנגליה שילם את משכורת המנהלת והוסיף תקציב לצרכי

הלימוד  ,ועד

הגולים נתן תקציב להחזקתו וגם הממשלה המצרית השתתפה בהחזקתו באמצעות
נציגה ויליאם ק ' הורנבלואר  ,שאסף תרומות בין האנגלים במקום  ,במיוחד לצרכי
רפואה והגיינה .
היה קיים גם בית  -ספר עצמאי שלא היה שייך ל ' ועד הגולים '  .היה זה בית  -ספר

חרדי  ,שנוסד בשוני  ,המקום שבו התרכזו מרבית המהגרים  ,על  -ידי הגולה העשיר רבי
אלעזר משה סלוצקין מאוסטראליה  ,ובו

30ן

תלמידים עם שמונה מורים .

כצפוי  ,עובר

דוד יודילוביץ על בית  -ספר זה בקצרה ומקדיש לו משפט אחד בלבד  .אולם יעקב

מלכוב  ,שהיה מעורב בניהולו  ,מקדיש לו מקום נרחב ומתאר כדרכו את כל התככים
והמתחים שמאחורי הקלעים  ,אשר גם הוא היה מעורב בהם  .מלכוב מהלל ומשבח את
' הגביר האדיר ' סלוצקין  ,אשר

יודילוביץ  ,עמ ' . 106

28

ראה

29

ראה  :יודילוביץ  ,עמ '

:

. 307

:
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קיים את מאמר

חז " ל במקום שאין אנשים  ,השתדל להיות איש  ,ובזמן שהיה

יללת בידו לשלוח במסחר ידו ולהרויח סכומים ענקיים לפי ידיעתו ובקיאותו
בעולם המסחר
לטובת הכלל

[]- - -

פינה את עצמו מכל חבלי הזמן  ,והקדיש את אונו והונו

יסד מכסף הפנד האוסטראלי מפעל או בית חרושת לסופרי

[] - - -

סת " ם ולמדו שם את המלאכה אשכנזים וספרדים  ,שלא ראו ולא ידעו מעולם

מה טיבה של המלאכה הזאת והרוויחו רובם ככולם די מחסורם  ,ולולא זאת מי
יודע כמה סבלו שם האנשים האלה

[. ]- - -

מלכוב  ,שהיה רגיש לכל התנשאות עליו  ,מפאר את נדיבותו הרבה של סלוצקין ואינו

מרגיש שום עלבון בתיאור העשיר המחלק ' נדבות ' לנצרכים

:

מי שלא ראה את החזיון כשבא הנדיב בכל יום לבקר את מוסדיו כבר חיכו עליו
על המדרגות אנשים ונשים  ,ועוד טרם עלה  ,סבוהו מכל העברים  ,זה מבקש

עצה  ,זה השתדלות וזה עזר  ,והאצבעות ממשמשים בכל רגע בצלחת החזיה
ומושיטות ונותנות  ,הכל לפי מה שהוא איש .
מלכוב מזדהה עם סלוצקין וכואב את

עלבונו  ,על

שלא הכל הכירו לו תודה

:

ומתן שכרו היה בצדו חילוף עבודתו וצדקתו  ,חירופים וגידופים  ,הרמת יד  ,מכני
הטרחנים והסרבנים
נשא את הכל

 ,ובסבלנות

בדומיה " .

שאין דוגמתו וברחיפת שחוק קל על

שפתיו ,

3

מלכוב הסכים להיות מורה בבית  -ספר זה  ' ,מרוב שעמום ' לדבריו  ,ומיד היה מעורב
בכל הסכסוכים והתחרויות בין המורים למנהל  .מלכוב גרם לכך  ,שבית  -הספר חולק

לשניים  .חלק אחד נמסר להנהלתו  ,והוא מעיד על עצמו  ,כי הצליח מאוד ' ובית הספר
הזה היה לשם ולתהלה ' בעוד שחציו השני ' ירד עשר מעלות אחורנית '  .הוא גם מספר

בפרטי פרטים על ההתחרות עם בתי  -הספר של המהגרים בהנהלת מ " ל ( אולי היא חנה
( מיס ) לאנדוי ) ,

שהוא אינו חושך כל הזדמנות להשמיצה וקורא לה בלעג ' הבתולה

הצליינית הצנועה ' .
לבד מהמתחים האישיים היתה התחרות על אופי החינוך בין בתי  -הספר החילוניים
לבית  -הספר החרדי  .גם כאן אין מלכוב מחמיץ שום הזדמנות להשמיץ את בתי  -הספר

החופשיים  ,במיוחד את זה שבהנהלת בוגרשוב  ,ואת מה שנוגע לחלוקת כספי הסיוע

שנשלחו מארצות  -הברית

:

מי תפס את רסן ההנהגה מכת החפשיים  ,והמה מצאו לנחוץ לטובת המהגרים
להחזיק גמנסי של בגרצב שעלה למאה ליו ' לחדש לידידיהם הזוללים

30

שלושת הציטוטים על סלוצקין  -ראה

בן  -גוריון .

 :מלכוב  ,עמ ' . 19

סלוצקין גם נזכר בחטף ביומנו של

ד'

גולי א " י

ן

במצרים

89

והסובאים  ,תמכו ביד רחבה והעצמות היבשות זרקו מעט גם לעניין  ,בכלל ידוע
לנו ב " ה מוסדות אלה  ,שכל הכסף הנשלח להם  ,נהנים בהם  ,אחת למעלה ושבע
למטה .

על אף כל הקלקלות שהוא מתאר ומפרט  ,מסקנתו היא

:

בכלל היה שם חיינו מסודרים וכמו תכונת הגרים שהאחדות שורר ביניהם  ,ואם

לא הבשורות הנוראות והאיומות שבאו תכופות מא " י על הרעב שסובלים שם
וגרוש יפו  ,היינו מבלים שם את הזמן

,

בשמחה  .י '

לעומתו  ,מביא דוד יודילוביץ קטעים מרשימותיו של ד " ר בוגרשוב על בית  -הספר

העברי שברחוב צלאח אל  -דין באלכסנדריה  ,אשר מנהלו היה ד " ר שמואל פרלמן ובין
מוריו היו

:

יוסף אהרנוביץ  ,ד " ר זאגורודסקי ויעקב ( ז ' ק

)

מוצרי  ,המנהל בפועל של

ענייני הקהילה היהודית בקאהיר ושל בתי  -הספר שבה  .על הקשרים עם הקהילה
היהודית באלכסנדריה כתב

בוגרשוב .

הד " ר

באותן רשימות שמצטט יודילוביץ

( ומתוכנן מתברר מדוע נבחרו דווקא קטעים אלה

לציטוט ) :

.

דוד יודילוביץ ' האמבסדור ' של ארץ  -ישראל בגולה זו  ,מצא את הדרכים לאחד

במפעלנו את בני ארץ  -ישראל ויהודי המקום  ,שלפי האמת התיחסו אלינו קצת
מגבוה וקצת גם תוך חשדנות ידועה  .יהדותנו היתה מפוקפקת בעיניהם  ,אפילו
במובן

הלאומי ,

וזה הדבר המפליא ביותר

;

במובן הדתי ודאי היתה יהדותנו

חשודה בעיניהם .
בהמשך דבריו מספר בוגרשוב על שיחה פרטית עם ' טובי העדה ' בבית סגן ראש
הסנאטור יוסף דה פיצ ' יוטו  ,המכונה בפיו

' :

דיזינגוף של קהילת אלכסנדריה ' .

העדה ,

שהביע

את דעתו ' שבבית הספר שלנו מתחנכים התלמידים ברוח חפשית יותר מדי '  .הוא לא

התנגד  ,למשל  ,לישיבה בגילוי  -ראש  ,אלא לכך שאין מדברים עם התלמידים בכובד
ראש ' על היסוד העקרי של היהדות  -על היסוד של אתה

בחרתנו ' ,

יסוד שאם

מוציאים אותו מלב הדור הצעיר ' תתרוקן היהדות מתכנה '  .בין הנוכחים באותה פגישה
התפתח ויכוח על ' אתה

בחרתנו ' ,

שהפך להיות ויכוח על שאלת הלשון העברית

והלשונות בכלל  .ד " ר בוגרשוב טען ש ' אנחנו  -כל הלשונות שבעולם לשונותינו
ולשונות ילדינו הן  ,ורק לשון אחת אין אנו יודעים  -את לשוננו שלנו '  .בכך עולים ,
לדבריו  ,למשל הארמנים על היהודים  ,שהם נאמנים ללשונם  ,בלי העיקרון של ' אתה
בחרתנו ' .

על

כך

מעיר

יודילוביץ

:

' זו הפעם הראשונה ראתה העדה היהודית

.

באלכסנדריה לא רק ליצאום יהודי  ,אלא ליצאום עברי לכל משפטיו וחוקותיו ליצאום
שרחפה עליו הרוח הלאומית העברית '  .בהמשך דבריו הוא מעיר על היחסים עם
הקהילה היהודית באלכסנדריה
31

שני הציטוטים  -ראה

:

 :מלבוב  ,עמ '

. 24
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שנים רבות התהלכתי עם ראשי העדה האלכסנדרונית  ,ועד היום שמור לי בלבי

לתודה ולברכה  ,זכרון יחסם הטוב אלי  .ומעיד אני עליהם שתשעים ותשעה מהם
הם יהודים טובים  ,אבל יהודים טובים רק במובן הגלותי  .בכולם לא מצאתי
אלא

חמשה ,

פשוטה

:

שהבינו לשאיפות ולאידאלים שלנו  ,או מונכן שאומר בלשון

שהבינו לתעודתה ולמטרתה הסופית של הציונות .

חמישה אלה הם

:

32

סימון מאני  ,ד " ר שלזינגר  ,הבארונית ז ' ולייטה דה

מנשה  ,בעלה

הברון פליקס דה מנשה  ,משה ט29ה  .בדבריו מפרט יודילוביץ את תפקידיהם ופועלם

של חמישה אלה ואומר עוד על ראש הקהילה  ,אדגאר סוארס  ,שהיה ' בבחינת יכול

ואינו רוצה '  ,ואילו יוסף דה פיצ ' יוטו היה היפוכו  ' :רוצה ואינו יכול '  .בין הלא  -יהודים
מזכיר יודילוביץ לשבח את הארמני תלקק תותודשיאן  ,קונסול פרס

באלכסנדריה ,

שהבין את השאיפות הלאומיות של היהודים  .יודילוביץ מזכיר עוד לטובה שניים מן
הנאמנים לעברית באלכסנדריה

:

בן  -ציון טראגן  ,יליד ירושלים .

33

רב העדה חכם אברהם אביכזיר והסופר והמורה רבי

לעומת התיאור הנלהב של מלבוב את העשיר הנדבן המחלק נדבות לנצרכים
הצובאים על חדרו  ,מתארת דבורה בארון את התחושה הבלחי נוחה של ההזדקקות
לסיועם של עשירים  ,שיש צורך לקנות את לבם על מנת שיעניקו כספים למוסד חשוב

:

פתיחת בית  -תמחוי לילדי בית  -הספר לגולים  .היא מתארת את המאמץ הנפשי הגדול ,

שעושה העסקן רבין ( בן  -דמותו של בעלה יוסף אהרנוביץ ) להסביר כהלכה את העניין
לבנקאים ויחד עם זה לשמור על גאוותו ולא להתרפס  .היא מתארת מצב זה בדימוי
הבא

:

' לבו של העשיר  ,ידע שמואל

רבין  ,שמדמים אותו לטירת  -אבן ,

אשר כל

המתדפק על דלתה  ,לא ייענה  ,על  -פי רוב  ,ואין לו אלא כאב הדפיקה בלבד ' .

34

רבין

עושה הכל כדי להסביר את העניין לבנקאים  ,אבל בתו נעמי  ,כדרך ילדים  ,אינה יודעת
להעמיד פנים ואינה מוכנה לשתף פעולה כדי לעשות רושם טוב עליהם  .היא מסרבת
לרצות את אחותם של הבנקאים ולדבר עברית בנוכחותה  ,כרצונה  ,ובכך היא אולי

מכשילה את מתן הסיוע הכספי  .בית  -הספר ברחוב צלאח אל  -דין  ,שבו עבד אהרנוביץ
כמורה  ,אף הוא מתואר ב ' הגולים '  .לא נעדר מתיאור זה יותר משמץ של ביקורת על

הדרך החופשית מדי שבה מלמדים תנ " ך  ,למעשה את סיפורי המקרא  ,ובכך מקצצים
את התנ " ך ואת האגדה ומשאירים אותה ' כאברים מקוטעים '  .גם תיאור מגוריהם של
הגולים בסיפורה של בארון נע בין נימת הסיפוק בזכרונותיו של יודילוביץ לנימת
העליבות והביקורת בזכרונותיו של מלכוב  .לדבריה אמנם החיים נמשכים וצרכי החיים
הבסיסיים מסופקים  ,אולם אין כבוד ואין פרטיות במגורי  -ארעי אלה  .האנשים עושים
הכל כדי להתכונן לשוב  .הנשים רוקמות  ,עושות בתחרים וגונזות את מעשי הרקמה
32

הציטוטים האחרונים  -ראה

אחרים  -במקור ) .
33

ראה

 :יודילוביץ  ,עמ '

34

ראה

 :בארון  ,עמ '

. 50

. 314

 :יודילוביץ  ,עמ ' 311 - 310 , 308
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הללו ' לימי הגאולה שלה מצפים '  .ואילו לאחר היוודע הבשורה על הצהרת באלפור ,
בגבור הכמיהה לשוב לארץ  ,משווה בארון את זו לכמיהת היהודים בכל הגלויות לשוב
לארצם

' אופן התסרוקת וגזרת הבגד הם רק שמשתנים  -הסיק [ נתן לב ] מכאן -

:

אבל נהייתו של הגולה אחרי ארץ  -מולדתו אחת היא בכל זמן ובכל מקום ' .
הרגשה דומה מבטא מלכוב

:

35

' ולכן הרגשנו את עצמנו כמו בימי כורש  ,וכמו גם

היום הוציא כרוז כה אמר כורש השני מלך בריטניה הגדולה

[ ' ]- - -

36 .

ו  .כתב  -עת עברי במצרים וביקורתו על הקהילה היהודית
המדיניות של גולי ארץ  -ישראל במצרים להבליט את הלאומיות העברית ואת הלשון
העברית  ,שניכרה במיוחד במוסדות החינוך העבריים שלהם  ,חייבה גם הוצאת כתב  -עת
עברי  ,שיתן ביטוי לגולים ועם זאת ישתף את נאמני העברית שבקהילה היהודית
במצרים  .התוכנית היתה להוציא ירחון  ,אולם בסופו של דבר יצאה לאור חוברת אחת

בלבד בשם ' בנכר קובץ לעניני ספרות ולשאלות הזמן '  ,על  -ידי אגודת

' התחיה '

באלכסנדריה  ,בעריכת יוסף אהרנוביץ  ,ונדפסה בדפוס חיים וייזל  ' ,ז ' רדן רוזטי '

בקאהיר  .החוברת הופיעה בתשרי תרע " ח וכללה  29עמודים וחמישה משתתפים  :יוסף
אהרנוביץ ( בשני מאמרים )  ,ד " ר ש ' פרלמן  ,ד " ר זגורודסקי  ,ד ' יודילוביץ

ור " מ .

על חלאות הוצאתה של חוברת יחידה זו מעידים מכתביו המיוסרים של אהרנוביץ
ללייב ריקליס וכן זכרונותיו של

יודילוביץ  .היה צורך ברשיון מאת הצנזורה  ,והוא ניתן

בתנאי  ,שלא יודפס בחוברות דבר על עניינים פוליטיים  .בסידורה של החוברת הוחל

ב  1 -במאי

, 1916

כשנה וחצי קודם צאתה לאור  .במצרים לא היתה מסורת של עיתונות

עברית  ,כיוון שמעטים היו בה אלה שנזקקו לעברית כלשון של עיתונות ושל ספרות
מודרנית  .העיתונים העבריים שהופיעו במצרים באו למלא צרכים של דוברי עברית מן
החוץ  ,ששהו בה באורח זמני כגון

הגולים בימי מלחמת  -העולם הראשונה  ,או

:

החיילים הארצישראלים בימי מלחמות  -העולם הראשונה והשנייה  .יוצא  -דופן הוא
השבועון

' ישראל ' ,

, ) 1939 - 1919

שיצא לאור בשלוש מהדורות לשוניות נפרדות  :צרפתית ( בשנות

עברית

( ) 1923 - 1919

וערבית

מוצרי ולאחר מותו  ,רעייתו מזל מוצרי .

( ) 1935 - 1919

בעריכתם של ד " ר אלברט

37

הקובץ ' בנכר ' היה מיוחד במגמתו לתת ביטוי לא רק לגולים אלא גם לקהילה

היהודית במצרים  ,כמו גם לקהילות היהודיות ברחבי העולם  .השתתפו בו גם אנשים מן
הקהילה היהודית במצרים  ,ועורכיו רצו שעיתונם יגיע לא רק לגולים אלא גם לקוראי
העברית המקומיים  .גם בגלל הסיוע שהושיטה הקהילה היהודית להוצאת

הקובץ ,

אפשר לראותו כמפעל משותף של הגולים ושל הקהילה היהודית במצרים .
בארון  ,עמ '

35

ראה

36

ראה :

37

על העיתונות היהודית במצרים  -ראה

:

, 66 - 63 , 60 , 52 - 50

. 76

.

מלכזב עמ ' . 26
:

טוביה  ,העיתונות

;

טוביה  ,ישראל

;

טוביה  ,לתולדות .
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 ,בנכרי

-

כתב -עת

עברי

במצרים  ,ביוזמת הגולים

יתמ"די

ריקליס  ' ,עם

אהרנוביץ במצרים '  ,מבוססים בעיקר על מכתבי

אהרנוביץ אליו בדבר הוצאת כתב  -עת זה  ,והם פורסמו לאחר פטירת כותב המכתבים .
ריקליס מספר  ,בין היתר  ,פרטים הקשורים במאמר ' כבוד התורה ' בחתימת ר  .ס , .
שפורסם ב ' בנכר ' והיתה בו ביקורת נוקבת על הרבנות הראשית בקאהיר

:

עלינו להגיד לדאבוננו  ,כי משרד זה לא רק שאינו ממלא את תפקידו

במלואו ,

אלא שלפעמים אינו יודע אותו כל עיקר  .זה כעשרים שנה שהקהלה היהודית
מתנוונת והולכת במובן הרוחני  ,התורה הולכת ומשתכחת  ,או אולי כבר
נשתכחה מישראל  ,וחותם הנשמה הישראלית הולך ומטשטש עד שיום יבוא -
והוא קרוב  -ונזכה לראות גם מצריים בני דת משה .

38

הכותב קבל על כי הכניסו ' בהצלחה גדולה את כל רוחה וטעמה של המוזיקה הערבית
38

ראה

 :בנכר  ,עמ '

. 10
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לבית הכנסת '  ,ועל כי האידיאל הוא ' לגדל חזנים טובים

'

.

במצרים

ן

93

וכתוצאה מכך ירד ערכו של

' החדר ' ובטלה החשיבות של ידיעת התנ " ך יחד עם ערכם של הלימודים היהודיים
בכלל  .מאמר ביקורת חריף זה  ,אשר גם היה קשור בבחירות לועד העדה ובמתחים
שהתעוררו בקרב הקהילה בעיתות
מסתייגת מאת המערכת

הערת המערכת

בחירות ,

נדפס באותיות רש " י ונוספה לו הערה

:

מאמר זה נכתב ע " י חכם ספרדי  ,הבקי בטיב הענינים שבהם

:

הוא מדבר  ,ובודאי צדק הכותב הנכבד בראותו במצב החנוך את הסבה העקרית
לכל נגעי היהדות המצרית  ,ואולם אין אנחנו נוטים לתלות את הקולר אך ורק
במשרד

הרבנות .

כאלו ראשו וסופו של חזיון מעליב זה שמתגלה לעינינו

נעוצים במשרד הרבנות ורק מרצונו של זה האחרון תלוי הדבר לשנות את פני

.

החזיון הזה מן הקצה אל הקצה  -דעה כזאת בודאי מוטעת הנה ולעת מצוא
עוד נשוב לדבר בענין

זה , ' .

על התגובות למאמר זה כתב י " ל ריקליס

:

הדברים הטילו סערה באותם החוגים שאליהם כוונו והם דרשו מאת העורך
לגלות להם את שם הכותב ואף איימו עליו במשפט  .אהרנוביץ לא

רצה  ,כמובן ,

.

להכנע לדרישה והודיע שהוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לדברים גם אם

יובא בפלילים  .במכתביו לידידו [ כלומר

לריקליס ]

נתן בטוי לרגשות הצער

והעלבון על שפלותם המוסרית של הרב וכת דיליה שלא סבלו בקורת כנה ותחת
לפשפש במעשיהם ולתקנם בקשו לחפות עליהם ולא נרתעו אף מרעיון של
' מסירה ' " .

4

מכתבים אלה של אהרנוביץ מלמדים

,

המימון ,

כי הוא שטרח להשיג את

הורה

.

לריקליס  ,שישב בקאהיר  ,איך להתמקח על המחיר עם בעל בית  -הדפוס והוא שהיה

אחראי בפני הועד על תוכנה  .במכתב לריקליס  ,מ -
מאלכסנדריה

:

1

במארס

כותב אהרנוביץ

, 1916

' מנה תבין  ,כי יש איזה חלום על  -דבר הוצאת עתון עברי  ,חלום רחוק

ואף  -על  -פי  -כן צריך הייתי לדעת תיכף את תנאי הדפוס  ,למען ברר באיזה מרחק נמצא

.

החלום הזה ואפשר שאינו חלום כלל ' .

ן4

בשלב מסוים היה נדמה  ,שהתוכנית לא תצא

אל הפועל  ,כי אלה שנתנו את הסכמתם להוצאת עיתון עברי חזרו בהם ורצו להוציא
עיתון בצרפתית  ,שבו יהיו גם עמודים אחדים בעברית ' לשם דמונסטרציה ' ( מכתבו של
אהרנוביץ לריקליס

האמין

:

מ9-

ביוני

ראה :

)4

ראה

בנכר .
ריקליס .

41

ראה

אהרנובי .ן .

,

,

' שיש אפשרות למצוא כאן

לריקליס
(9

מיום

26

במאי

:

, 1917

עמ ' ( ו
עמ

'

עמ

'

במצרים

,

גואלים לעתון עברי

'.

במכתב אחר

מביע אהרנוביץ חשש  ,שכל התוכנית לא תצא אל הפועל

.

ו

,

. ) 1917

אהרנוביץ לא הסכים

,

וחרף הקשיים

. 1

ה. 247 - 24

,

ן
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והוא ' יהיה לשחוק בעיני הבריות ' על ש ' הקים רעש על דבר שאין בו ממש '  .במשך כל
אותו זמן היה אהרנוביץ חולה  .הוא לא היה מרוצה מן החומר שהצטבר והתקשה
לכתוב בעצמו בשל מחלתו  ,בכל זאת החליט להוציא לאור מה שהיה תחת ידו ( מכתבו

בנובמבר

מ 19 -

) 1917

42 .

בהתחלה היה ' בנכר ' קשור עם אגודת ' מכני ' בקאהיר  ,אבל בסופו של דבר הופיע

על  -ידי אגודת ' התחיה ' באלכסנדריה ונדפס בדפוס ח ' וייזל
לדפוס זה נכנס משה שטיינפלד ( לימים

שוהם ) ,

ז ' רדן רוזטי בקאהיר .

שהיה בין הגולים .

בחוברת זו נדפס המאמר ' ארץ חם וארץ כנען ' מאת

ד" ר

43

מ ' זגורודצקי  ,המשווה בין

טבעה ואקלימה של מצרים ונין אלה של כנען ומגיע למסקנות על הקשר בין טבע
הארץ ובין אופי אנשיה והתרבות הנוצרת בה  .ההשוואה כולה היא נגד מצרים ובעד
כנען

:

' בן  -חורין הוא האדם בהרים  ,חפשי הוא בגבעות וצפור דרור הוא בין עמקיהם .

ארץ הנביאים היא ארץ כנען '  .ולעומתה במצרים  ' :נולדה המחשבה הצרה  ,בלי
בלי גבה  ,ובלי עומק  :מחשבה קצוצת כנפים  ,בלי מעוף ובלי תכלית  :ראשית

לחב ,

התרבות ,

ראשית המדע ; תרבות שלא הכתה שרש ומדע שלא הביא פרי '  .בארץ מצרים מעריצים
את החומר המת ומשקיעים את כל המאמצים באמנות החניטה  .חונטים את הכל

:

מלכים ובעלי  -חיים  ,וחניטת הגוף היא ' מצבת אפר למעשה הפעוט  ,סמל כליה לנושא

המחשבה הננסית '  ' .מומיה היא ומאומה אין בה ' ; ' ומלאה הארץ מומיות  :צללי אדם

,

שוכני בתי חמר ; גוף דוי ונפש ריקה '  .לעומת זאת  ,בארץ כנען מטפחים את הרוח  ,ולכן

קיימים בני שם גם לאחר מותם  ' ,כי יש שארית לרוחם '

;

' ואיש לא ידע את קבורת

משה  ,כי מעפר לקח ואל עפר שב  -זה כחו לאחדות החמר  ,אבל כל העולם יודע את
מקום נשמתו  ,כי הקים לו גם הוא מצבה  ,מצבה למפעלות הרוח ולהגות המחשבה
לוחות העדות וספר התורה ' .

:

44

המאמרים האחרים בקובץ  ,מאת י ' אהרנוביץ ומאת ד ' יודילוביץ  ,דנים בנעשה
בעולם היהודי ובאסונות שנחתו עליו ברוסיה וכפולניה עקב המלחמה והמהפכה
ברוסיה  ,אבל גם בתקוות שהמהפכה עוררה .
את סקירתו ' הערות והארות '  ,בחתימת י " א  ,על הנעשה בריכוזי היהודים ברחבי

העולם  ,סיים אהרנוביץ בסקירה על היהדות המצרית

:

קפואה ושוקטת על שמריה היא היהדות המצרית  .היהודים

שאר תושבי

מצרים  ,כמעט

במצרים  ,כמו

כל

שלא סבלו כלל מפגעי המלחמה  ,ועפ " י מצבם

החומרי יכלו לעזר הרבה ליהודים נגועי המלחמה בארצות שונות  ,וביחוד
ליהודי א " י  .אבל דבר זה לא נעשה  .ואם בחמר כך  -ברוח על אחת כמה וכמה .
42

ראה

43

על מ ' שטיינפלד

:

אהרנוביץ  ,עמ '

. 253 - 250

( שוהם )

-

ראה

:

סמילנסקי ,

ארצי  ,עמ '

 . 449 - 448כמה עניינים הנזכרים

בפיסקה זו  ,כמו ארגוני ' מכבי ' ו ' התחיה '  ,דפוס ח ' ויזל  ,וכן הספרים וכתבי  -העת העבריים שנדפסו

בו  -טעונים הרחבה או מחקר  ,שאין מקומם כאן .
44

ראה

:

בנכי  ,עמ '  . 16על ד " ר מ ' זגורודצקי  -ראה

:

קרסל  ,לכסיקון  ,ב  ,בערכו .

גולי א " י

במצרים

ן
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בכך המשיכו יהודי מצרים ' מסורת ' של אי  -השתתפות בכל ' רעיון תחיית ישראל על

אדמת ישראל '  .כל העבודה בארץ  -ישראל ' לשם הפצת השפה העברית והפרחת
הספרות העברית ' ' בא רק עד אזניהם וללבם לא נגע  ,כמו שלא נגעה ללבם במשך
ארבעים שנה כל העבודה שנעשתה

בא " י ' .

עם זאת  ,מצא הכותב גם צד זכות בהם

:

לשבחה של היהדות המצרית צריך להגיד  ,כי הדעה הרפורמטורית הנפוצה
באירופה  -זו שמחקה מתוך סדורי התפלה כל רמז לתקוות הגאולה  ,ועשתה
חוזה  ,כביכול  ,עם שכינת ישראל שלעולם לא תצא מהגלות  -דעה זו לא
מצאה לה מקום בתוכה  .המתבוללים המעטים שישנם כאן עושים מה שעושים

לשם תועלת עצמית  .לשם הנאה  -מתבוללים לשם אידיאל אין כאן .
לדעת אהרנוביץ  ,יהדות מצרים בכלל היתה רחוקה מכל אידיאל  ,פרט ליחידים כמו מר

כלב מקאהיר שהיתה לו השפעה חיובית  ,אבל הוא עזב את המקום ולא נשאר אחריו מי
שימשיך את עבודתו הברוכה .
אהרנוביץ ניתח את הסיבות

במצרים

:

לכך ,

שהגולים לא השפיעו על הקהילה היהודית

( א ) משום שרבים מבעלי ההשפעה בין הגולים עזבו את מצרים

;

( ב ) משום

ש ' הגולים נמצאים במצב של נתמכים ויהודי מצרים הם האפוטרופסים עליהם '  .הוא

מביא כדוגמה את הצלחת בית  -הספר העברי של הגולים באלכסנדריה  ' :בית ספר עברי
מודרני  ,שכל המדעים נלמדים בו בעברית  ,שהילדים מקבלים בו גם ידיעה הגונה בשתי
שפות אירופיות

:

אנגלית וצרפתית  ,שהיחוסים בין המורים והתלמידים אינם נשענים

על המקל והרצועה  ,כי אם על האהבה והמסירות של שני הצדדים

[- -

 . ' ] -והנה חזיון

כזה לא השפיע הרבה על היהדות המקומית  ,כיוון שבית  -הספר נמצא ' במצב של
נתמך ' ,

ואם

כי

הכסף

התקבל

מחוץ

למצרים  ,הרי היהודים

האפוטרופסים לתמיכה זו ' והם מאיימים עליו מידי

המקומיים

' הם

פעם ' בכוח ה " זוזים " שהם ממונים

עליהם '  .במיוחד התרעם אהרנוביץ על כך  ,שהיהודים המקומיים תבעו מבית  -הספר את
' עלבון היהדות '  .הוא מבדיל בין ' יהדות שטחית ' המצטמצמת ' בהופעות חיצוניות
טפלות ' ובין ' יהדות הכובשת את כל רגשותיו  ,מחשבותיו ומהותו של הילד '  .הוא גם
מצטער על כך ש ' מציאות הגולים ' לא ' זעזעה את היהדות המצרית הקפואה ' ושיהודי
מצרים לא עמדו בשורה הראשונה של בוני הישוב העכרי בארץ  ,כפי שהיו יכולים

להיות ; שכן ' כל התנאים מכשירים אותם לכך  :מצבם החמרי  ,יחוסיהם הפוליטיים אל
הארץ  ,קירבת המקום וידיעתם את השפות ואת הנמוסים המזרחיים ' .

45

לסיכום  -התמונה הכוללת  ,המצטיירת מבדיקת המקורות הללו על היחסים

בי )

קהילות יהודי מצרים באלכסנדריה ובקאהיר ובין ציבור הגולים ועסקניו  ,היא של רצון

אמיתי לעזור ולסייע  ,כאדם אל אדם  ,ובמיוחד כיהודי אל יהודי  .תוך הרגשת  -יסוד
חזקה של שותפות הגורל היהודי  .כל הפעולות נעשו מתוך שיתוף  -פעולה של מנהיגי
45

ראה

 :בנכר  ,עמ '

. 29
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הקהילה היהודית במקום עם הפעילים שבקרב הגולים  ,לרוב בצורה מודעת  ,יזומה
ומתוכננת  ,אבל גם בהתנדבות .
המתחים שהיו נבעו ברובם מן המצב האובייקטיבי של תומכים ונתמכים  .כאשר ,

בדרך הטבע האנושי  ,התומכים חשו גם הרגשה של אפוטרופסות  ,של כוח הממון

וההשפעה  ,ההתמצאות והבקיאות בתנאי המקום  -ואילו הנתמכים  ,שהיו רק לפני
זמן קצר בעלי  -בתים לעצמם  ,בעלי השפעה ובעלי יכולת  ,היו זרים למקום  ,לתנאיו
וללשונו  ,וחיו בהרגשת נכר מתמדת  .המתחים נבעו גם מן העובדה  ,שהקהילה היהודית
במצרים היתה בעיקרה שומרת מצוות  ,אם כי סובלנית  ,ואילו בין הגולים  ,ובמיוחד

בקרב הפעילים והעסקנים  ,היו מרובים היהודים החילוניים  .מקור נוסף למתחים היה
אדישותם והתעלמותם של יהודי מצרים ברובם הגדול מן התחייה הלאומית בארץ -
ישראל  ,מן השפה העברית וספרותה  ,מן המושבות וההתיישבות היהודית החדשה  .גם
הארגונים הציוניים שהיו במצרים לא היו בעלי השפעה רבה ולא הביאו למעשים  :לא
לעלייה לארץ  ,ודאי לא לעלייה חלוצית .
שני סוגי מתחים אלה באו לידי ביטוי בתחום החינוך  ,עם היווסד בתי  -הספר
המיוחדים של הגולים  ,ובמיוחד סניף הגימנסיה ' הרצליה ' באלכנסדריה  .יהודי מצרים
נדרשו לממן ולסייע בהחזקת בתי  -ספר שלא היו לרוחם  ,אולם יש לציין שעל אף

מורת  -רוחם הם לא קפצו את ידם וסייעו לחינוך שלא היה לפי רוחם  .הגולים לעומת

זאת  ,שקיוו כי חינוך זה ישפיע על היהודים המקומיים ויקרכם לתחייה
התאכזבו

העברית ,

ממיעוט השפעתו המיידית על יהודי מצרים  .למעשה  ,לא היתה השפעה

הדדית בין שני ציבורים

אלה ,

וכל צד נשאר בשלו  ,על אף הפעילות המשותפת

והמודעות לשותפות הגורל היהודי שגברה על הניגודים הרבים .
חלקם של המנהיגים היהודים במצרים היה רב בהפעלת הממשלה המצרית לעזרת
הגולים  ,בדרכים שונות  ,ובמיוחד בשיכנוע נציגי מדינות זרות להיות אחראים לגולים

נתיניהם  .מן העדויות הללו מסתבר  ,שהממשלה המצרית סייעה לפעולות רשמיות
שונות  :מתן תעודות  -זהות  ,קבלת כספים  ,העברתם וחלוקתם  ,הקצאת מקומות מגורים ,

ארגון הסיוע והחינוך ועוד  .בפעולות הממשלה המצרית היו שלוש דרגות  :סיוע ישיר ,
עידוד סיוע של אחרים  ,ובעיקר הסכמה שבשתיקה ושבאי  -התערבות לפעולות הסיוע
לגולים מצד אנשי הקהילה

המצרית  ,העולם

היהודי ואישים וגופים לא  -יהודיים .

מדיניות זו היה לה חלק גדול בהיות מצרים לארץ  -גושן  ,למקום הגלות הנעימה .

ז  .השיבה
לאחר הצהרת באלפור וכיבוש ארץ  -ישראל כולה בידי הבריטים התארגן
בדצמבר

1917

ב 18 -

( ג ' טבת תרע " ח ) באלכסנדיה ועד ' שיכת ציון '  ,כדי להחזיר את הגולים

לארץ בצורה מסודרת  .ועדים מקבילים התארגנו בקאהיר ובפורט  -סעיד  ,אבל כיוון

שמרבית הגולים ישבו באלכסנדריה  ,עיקר עבודת הועד התרכזה בעיר זו  .התארגבות

א"ו

גולי

ן
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הישוב העברי בארץ עם העברת השלטון בה לידי האנגלים  ,גם היא עברה דרך מצרים .

שכן .

כמעט כל המנהיגים הציוניים הגיעו למצרים והתייעצו עם ראשי הועד על

המצבים החדשים שנוצרו והדרך להתכונן לקראתם .
על קוצר  -הרוח של הגולים להישאר במצרים ועל רצונם לחזור לארץ מהר ככל

האפשר  ,מעיד יעקב מלכוב

:

.

כל אחד מהמהגרים הגולים השתדל וחכה בקוצר רוח להשיג רשיון הנסיעה

לחזור לארצינו ומה מאושר הייתי  ,כשהשגתי את הרשיון וביום טו " ב טבת
יצאתי ממצרים מתוך לוית של אוהבים ומכירים ומתוך שמחה של משתה  ,וביום
עשרים לטבת ועש " ק נכנסתי לעה " ק

יפו " .

ממכתבי אהרנוביץ מתברר  ,כי כאשר הוצע לו ב  1 -ו במארס

918ן

לבוא לארץ לימים

אחדים ולהשתתף בהתארגנויות השונות ובהתייעצויות המרובות  ,לא הסכים לעזוב את
עבודתו בבית  -הספר ואת פעילותו הציבורית הענפה האחרת  .כיוון שראה את הליכתו

לארץ לימים אחדים כ ' הליכה שתועלתה מוטלת אצלי בספק

'

ואת עבודתו במקום

כדבר של ' קדושה '  .הוא גם הרגיש רגשי אשמה כלפי אנשי ארץ  -ישראל  ,אשר כה
סבלו בשנות

המלחמה ,

והוא לא היה עימהם בשנים קשות אלו  .לדבריו ( במכתב

לשפרינצק ) :

אני רוצה וצריך לשוב לא " י  ,אבל לשוב כדי להכנס לעבודה  ,ולא כאורח  ,וזה

אפשר רק עם המשפחה  .וברגע שתנתן אפשרות כזאת  ,לא תצטרכו לקרוא לי .
עכשיו קריאתכם רק מצערת אותי ולא להועיל  ] - - - [ .היא [ דבורה בארון

אשתו ]

סובלת על היותה פה  ,במובן המוסרי  ,לא פחות ממני  ,היא מחכה ליום שתנתן
האפשרות לשוב לא פחות ממני ואיני רשאי לעזוב אותה פה וללכת לי לבדי .
וכהמשך

:

עבודתי פה יכולה להיות  ,לדעתי  ,חשובה מאד בשביל המפלגה  ,ועם כל היותי

יודע עד כמה חסרים ודרושים לכם שם כחות עובדים  ,הנני בכל זאת בעד זה

אהרנוביץ ומשפחתו נשארו במצרים עד כ " ג ניסן תרע " ט (  23באפריל

, ) 1919

 .לג

ובמשך

כל התקופה הזאת היה פעיל מאוד בהבאת דבר ארץ  -ישראל לנמצאים במצרים

העברית .

בהפצת השפה

להמשיך בעבודתו

46

' הפועל

העיתון והמפלגה  .מהלת האולקוס שלו הכבידה עליו מאוד  ,אם כי השתדל

הצעיר ' ,

ראה

באיסוף

כספים ,

בעריכת נשפים

עבריים ,

ובענייני

:

:

המאומצת ,

מבלי להתחשב בה  .על הרגשתו הקשה להמשיך

.

מלכוב עמ '  . 26לעניין ארגון השיבה לארין ראוי להוסיף  .כי לפי יומנו של בן  -גוריון  .מיד

עם הגירוש מן הארץ הם חשבו על ארגון השיבה אליה ואף השתדלו להקצות סכומים ניכרים מן

הכספים שנתקבלו לתמיכה בפליטים ' לזמן שיוכלו הפליטים לשוב
41

ראה .

אהרנרביץ

ונמ '

59י -

61ר

לא " י ' .

ן

98

נורית גוברין

.

ולהשאר במצרים הוא כתב לברנר ב 13 -

כיציאת מצרים ממש '

באוקטובר

: 1918

' וקשה עלי יציאת מצרים

4

דוגמה נוספת ללהיטות של הגולים לחזור לארץ מצויה במכתבו של ד " ר יעקב
טהון  ,מנהל

המשרד הארצישראלי של ההסתדרות הציונית  ,לרחל ינאית  ,שביקשה

ממנו לסייע לידידתה הציירת והמספרת אירה יאן ( אסתר סליפיאן ) לחזור לארץ עם
השיירה הראשונה
יפו  ,כ '

:

אלול תרע " ח

( ) 28 . 8 . 18

לגברת
רחל

ינאית ,

פה .
ג .נ.

קבלנו את מכתבה מיום י " ח לח " ז ע " ד הגברת סלפין ( הצירה אירן  ~ ( Tbמגולי -

יפו הראשונים  ,כעת בגשן  -מצרים  ,והרינו מתכבדים להשיב לה  ,כי פנינו
לועד

' שינת ציון '  ,קהיר  ,ובקשנוהו להכניס את הגברת הזאת לתוך הרשימה

הראשונה של שבי  -גולה שיגיש לרשות .
בכבוד רב
טהון

49

את הביטוי ההולם ביותר למשמעות העמוקה של השיבה לארץ  ,ביטוי המקנה לו את
ממדיו ההיסטוריים והסמליים  ,נתנה דבורה בארון ב ' הגולים '  ,בפרק המסיים את החלק

הראשון  .היא מתארת את השיבה לארץ  -ישראל במונחים של יציאת  -מצרים

הקדומה ,

וזו מתמזגת עם שיבת  -ציון בימי עזרא ונחמיה ועם בוא הגאולה  .זו היא מעין פרידה
מגן  -עדן  ,שכן היתה מצרים מקום שנעים לחיות בו  .הרגשה זו ממלאת את ליבה של
גיבורת הסיפור  ,לאחת סיורה עם בעלה בגן הבוטאני בנוזה

:

כדי שלא לדרוך על הדשא בנעלים המאובקות  ,צנחה וישבה על הספסל הראשון
שנזדמן לפניה  ,ורגש של חרדת קודש מילא אותה  ,כזה שהיה

לה  ,בבואה

להיכנס אל העזרה של בית  -הכנסת .
זה האור המדומדם השורה פה בכל  ,אושת האילנות הנעים כמתוך רחש של

תפילה  ,רסיסי מי  -הזלפים על פני העשב  ,אשר נוגה של כוכב  -הבוקר להם ,
והציוץ המופלא של הצפרים

מנומרות  -הנוצה  ,המרחפות

על  -פני שיחי הורדים

וההדסים .

 :אהרנוביץ  ,עמ '

48

ראה

49

המכתב מקורו כארכיון יד יצחק בן  -צבי  . 2 / 1 / 2 / 8המכתב כתוב על נייר רשמי של
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-

ישראלי '  .שמה של אסתר סליפיאן ( אירה
המאיירת של שירי ביאליק  -ראה

:

יאי

)

' המשרד הארץ

שובש במכתב  .על סופרת וציירת זו  ,שהיתה גם

גוברין  ,יאן .

ן

גולי א " י במצרים

גן  -העדן הוא שנצטייר בדמיונה בצורה כזאת  ,מקום זה  ,אשר

99

ידועי  -העמל ,

לאחר שמורקו וזוקקו במצוקות החיים  ,יבואו למצוא בו את מנוחתם  ,מנוחת -

עולמים

,

5

בתיאור השיבה הביתה ברכבת  ,חוברים כל הפרטים המתוארים יחד  ,כדי ליצור את
ההקבלה עם יציאת מצרים הקדומה  :בחניה של הרכבת יוצאת האשה עם קומקום ' אל
אחד הברזים של מחנות

חושב

:

כדי להשקות את כולם מים  .נתן לב  ,המתבונן

הצבא ' ,

' פה  ,בתוך המדבר  ,בקרבת רפידים

ומסה  -ומריבה ' :

בה ,

בלילה שבו הם חוזרים  ,אין

הוא יכול לישון מרוב התרגשות  ,ובשבילו זהו ' ליל שימורים ' ; וכשהוא רואה את
עמוד  -האש ,

' להבת האש המנצנצת במכונת  -הקיטור העלתה על לבו את זכרו של

שנישא בזמנו  ,בלילות  ,לפני הגאולים '  .נוסעת  -שבה אחרת  ,עומדת כל הלילה ליד

החלון  ,כדי להיות הראשונה שתראה את הארץ  ,והיא דומה למגלי אמריקה בזמנם .
שבישרו על היבשה הנגלית לעיניהם  ,ולפי תפיסתה של דבורה בארון  ,גילוי אמריקה .
היתה פיצוי על גירוש ספרד  ,כדי לקלוט את המגורשים ולשמש תחליף לארץ שהקיאה

אותם מתוכה  .בקריאת ' הצופה ' ליד חלון הרכבת

:

' רואים כבר  ,רואים '  ,נשמע הד

לחוויות היוצאים מתיבת  -נוח לאחר המבול והרואים לראשונה את

היבשה ,

לאחר

שניצלו מן המבול .

.

על הרגשתו של אהרנוביץ בנסיעתו חזרה לארץ ועם הגיעו לארץ מעיד ידידו דוד
זכאי

:

' יום יציאת מצרים ' הגיע סוף  -סוף  .ביום כ " ג ניסן תרע " ט חזרו יוסף  ,דבורה
ובתם ארצה  -ישראל  .שעה גדולה היתה זאת  .חולה היה  ,אנוש במשך כל זמן

הנסיעה  ,אולם עם התקרבו לארץ  ,בדרוך כף הרגל על אדמת המולדת כאילו שב

לתחיה  ,הבריא  .ומיד  -אל המערכה .

ן

'

מצב זה שימש  ,בגלגול ספרותי  ,כחומר בידי רעייתו דבורה בארון  ,לתיאור חנה רבין

.

החולנית  ,בת  -דמותה של המספרת החוזרת לארץ  .היא  ,החולנית  ,דומה לצמח אשר
נעקר וכמעט

התייבש ,

וכעת עומד לחזור ולהישתל שנית במקום חיותו

:

האשה החולה  .לבושה עוד שמלת  -הלילה  ,היתה מרעידה מן הצינה  ,אבל עיניה

.

.

המורחבות כמו אז  ,ביום שקמה לתחיה זרח מהן אור ישועות

[]- - -

.

הארץ על מעטה ירקה קפצה לקראתה קפיצות גדולות דהרניות  ,עליזות .

קורנת משמש ורטובה מטל  -היא נראתה כמצטחקת מתוך בכי .

השיבה לארץ לפנות בוקר  ,לאחר ליל
שיבת ציון היינו כחלמים

:

50

ראה  :בארון  ,עמ ' . 94

51
52

ראה

 :בארון  ,עמ '

' בשוב ה ' את

אז ימלא שחוק פינו  ,ולשוננו רנה ' ( תהלים קכו

ראה  :אהרנוביץ  ,כרך א  .בפרק

. 95

הנסיעה ,

מאששת את הפסוק

:

2

,

' תולדותיו '  ,עמ '

יה .

 :א-ב ) .

ן

700

מרית גובריז

כל המקורות הללו  ,שנכתבו בעיצומם של האירועים וממרחק הזמנים  ,דברי עדות

ויצירות ספרות  ,מאת גולים ומאת מסייעים  -מציגים תמונה זהה בקוויה הכלליים

:

מיתוס שיעבוד מצרים נעשה מציאות  ,וזו חוזרת ומאשרת את המיתוס ; במצרים חוזרת

הוויית ארץ  -גושן מסבירת הפנים  ,והשיבה לארץ היא חזרה מודרנית על יציאת  -מצרים
ועל שיבות ציון האחרות  .התקווה היא שמחזוריות היסטורית זו של גלות וגאולה
תיפסק ויתחיל עידן חדש של ' ולא ינתקו עוד מעל אדמתם ' .

הפניות בלבליוגראמלות
אהרנוביץ

כתבי יוסף אהרנוביץ  ,א  -ב  ,תל  -אביב תש " א ( מכתבים מס '
מיום

כארון

עד 1918

1 . 5 . 1916

, 20 . 12 .

ד ' בארון  ,הגולים  ,תל  -אביב
ו ' מאמש ' 1955

בן  -גוריון

אל  :ל " י ריקליס  ,יוסף

 ( 1970מורכב

, 46 - 28

עמ '

, 269 - 246

שפרינצק  ,י " ח

משני הסיפורים

:

ברנר ) .

' לעת עתה ' 1943 ,

;

).

ד ' בן  -גוריון  ,יומן  ,עומד להתפרסם בצירוף הערות מאת י '
אוניברסיטת בן  -גוריון בנגב  ,המרכז למורשת בן  -גוריון ( תודתי על העותק

ילינק  ,מטעם

שנשלח לי ) .
י ' אהרנוביץ

בנכר

( עורך ) .

בנכר  -קבץ לעניני ספרות ולשאלות הזמן  ,חוברת

אלכסנדריה תשרי תרע " ח
ברנר  ,מסע

ברנר  ,ממצרים

29 ,

.

' מסע

(  , ) 17 . 7 . 1914עמ '

 ( - -מתרגם ומעבד  ,חתום

כ " ה טבת תרע " ה

גובריו  .יאן

עמ ' .

י " ח ברנר ( מתרגם  ,חתום  :בית ) ,

כ " ג תמוז תרע " ד

 :י "מ ) ,

( ) 11 . 1 . 1915

א,

.

עמ '

מצרימה '  ,הפועל

הצעיר  ,שנה ז  ,גליון

, 38

. 7 -4
' ממצרים '  ,הפועל הצעיר  ,שנה ח  ,גליון

,8

. 9 -4

ארצישראלית " מיומונה של ירושלמית "  -הציירת אירה יאן כמספרת
'
נ ' גוכרין
' עתון  , 77שנה ז  ,גיליון  ( 46חשוון תשמ " ד  ,אוקטובר 983נ )  ,עמ '

.

. 47 - 44

גוברין ,

מפתחות

גוכרין  ,מצרים

מפתחות  ,תל  -אביב תשל " ח .

- -

,

- -

' ,

מצרים בספרות העברית של הדורות האחרונים '  ,דפים למחקר בספרות .

מס '  , 2חיפה  , 1985עמ ' . 280 - 257

ביבא -

תל אביב תשל " ג .

גוברין  ,שי

- -

הכהן

מרדכי בן הלל הכהן  .מלחמת העמים  -יומן  ,א  ,מהדורה חדשה מצולמת
בצירוף מבוא והערות מאת ש ' רובינשטיין  ,ירושלים תשמ " א .

( מבוא ) ,

שי של ספרות ( מהדורת

אהרנוביץ  ,תולדותיו ' ,

צילום ) ,

זכאי

ד ' זכאי  ' ,יוסף

טוביה  ,העיתונות

ש " ח טוביה  ' ,לתולדות העתונות העברית במצרים '  ,הד המזרח  ,כרך ד  ,גליון לג

. ) 28 . 12 . 1945

( כ " ד טבת חש " ו ,

טוביה  ,ישראל

, ) 11 . 1 . 1946

עמ '

אהרנוביץ ) ' .
- -

,

- -

,

7

ניסנבוים .

 , ) 5 . 4 . 19עמ '

שבט תש " ו ,

( ט'

' בנכר ( לזכר יוסף

.2

~
לתולדות העתונות העברית
' העתון " ישראל " ופעולתו (

במצרים ) ' ,

הד

גליון לט ( ז ' אדר א ' תש " ו  , ) 8 . 2 . 1946 ,עמ ' . 7

' לתולדות העתונות העברית במצרים '  ,הפועל הצעיר  ,שנה

 ( 27 - 26י ' ניסן

יודילוביץ

עמ '

; 7 -6

גליון לד  -לה

חזר ונדפס בחתימת ש '

הארץ ( כ " ד ניסן תרצ " ז 7 ,

המזרח  ,כרך ד ,

טוכיה  ,לתולדות

כתבי יוסף אהרנוביץ  ,א  ,תל  -אביב .

תש " י

. ) 28 . 3 . 1950

, 43

גליון

עמ ' . 23 - 22

ד ' יודילוביץ  ' ,גולי ארץ  -ישראל במצרים ( בימי מלחמת העולם ) '  ,מימים
ראשונים  -ירחון לדברי התחיה כישראל ( יוצא בתורת הוספה חדשית
לבוסתנאי ) ,

: 185 - 177

בעריכת א ' דרויאנוב  ,כרך א  ,חוברת ז ( דצמבר

חוברת ח ( ינואר

 , ) 1935עמ ' ; 220 - 209

 , ) 1934עמ '

חוברת ט ( פברואר

 , ) 1935עמ '

גולי א " י במצרים

; 277 - 265

הוברת יא ( אפריל

 , ) 1935עמ ' : 317 - 305

כרך ב  ,הוברת א ( יוני  -יולי

: 348 - 337

הוברת יב

(

 , ) 1935עמ ' . 40 - 24

ן

מאי . ) 1935

עמ '  : 304חוברת יא ( אפריל

מדרשי

עמ '

תיקוניו של ד '

יודילוביץ לשגיאות שנפלו במאמרו זה בחוברת ט  -י ( פברואר  -מארס
 , ) 1935עמ '

וסו

, ) 1935

. 305

י ' מדרשי  ,יוסף אהרנוביץ  -סיפור  ,תל  -אביב

1965

( הפרק על מצרים

 ,עמ '

. ) 327 - 319
י " י ב " ר אליעזר מלכוב  ,ממצרים ועד הנה  -מאמרים מענינים מאד על כל מה

מלכוב

שעבר על תושבי ארץ  -ישראל מיום התחלת המלחמה העולמית בשנת ותרעד
הארץ ועד היום הזה  ,יפו תרפ " ב .

ר ' מכבי  ,מצרים שלי 968 ,נ .

מכבי
סמילנסקי  ,ארצי

ד ' סמילנסקי  ,עם

בני ארצי ועירי  -פרשות אישים וזכרונות  .תל  -אביב תשי " ח

( על ד ' יודילוביץ במצרים  ,עמ '
א ' איתן  ,עמ '  ; 170על
מ ' שהם

.

סמילנסקי דורי

- -

[ שטיינפלד] .

 ,עם

הד " ר מ '

לבונטין  ,עמ '  : 205על ט ' חזקי  -נא  ,עמ '  : 331על

עמ ' . ) 449

בני דורי  -פרקי זכרונות ודמויות אישים  ,תל אביב תש " ב ( על

ז ' בוטינסקי במצרים  ,עמ '

: 64

על גלוסקין  ,עמ '

על ח ' בוגרשוב  ,עמ '

: 118 - 117

עגנון ,

 : 88 - 84על

ז " ר לבונטין  ,עמ '

. ) 156

אביב  -אביב
תמול שלשום  ,ירושלים ותל

תש " ך .

ש"י
י ' עילם  ,הגדודים העבריים במלחמת --העולס הראשונה  ,תל אביב

עגנון

עילם

קרסל .

: 145 - 144

על ד  -ר ב " צ מוסינזון  ,עמ '  : 154על

לכסיקון

קרסל  ,עיתונות

ריקליס

ג ' קרסל  ,לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים  ,א  -ב  ,מרחביה תשכ " ה .
 , - -תולדות העיתונות העברית בארץ  -ישראל  ,ירושלים תשכ " ד .

ל"י

ריקליס  ' ,עם

באייר
שוחטמן

ביבא -

תשל " ג .

אהרנוביץ

במצרים '  ,הפועל

הצעיר  ,שנה

, 30

גליון

30 - 29

(י " א

תרצ " ז  , ) 22 . 4 . 1937 ,עמ ' . 11 - 10

א ' שוחטמן  ' ,מקורות חדשים מן הגניזה לפעילותו המסחרית של האר " י
במצרים ' ,

שפרינצק

פעמים .

16

( תשמ " ג )  ,עמ '

. 64 - 56

י ' שפירא ( עורך )  ,אגרות שפרינצק  ,תר " ע  -תרפ " ט  ,א  ,תל  -אביב תשכ " ה

( מכתבים מד  ,נו ) .

מתנדבים לגדוד נהגי הפרדות  ,בהם ארצישראלים ויהודים ממצרים ( בשורה השלישית  ,חמישי מימין
-

ז ' ז ' בוטינסקי ) ,

המקור

:

באלכסנדריה

עילם ( ראה הפניות

ביבליוגראפיות )

