משפחת הקונסול פין בירושלים  -שנים אחרונות
מכתב משנת

1864
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ג ' יימס פין

( ) 1872 - 1802

שימש במשך יותר משבע  -עשרה שנה

( ) 1863 - 1845

כקונסול

בריטניה בירושלים  ,ונמנה על האישים הבולטים והחשובים בעיר בתקופה זו  .באמצע שנות

החמישים  ,בימי הרפורמות בשלטון העות ' מאני  ,היה לו מעמד יחיד במינו בעיר  .חשיבותו

וכוח השפעתו לא נפלו  ,לעתים  ,מאלה של מושל העיר עצמו  .ימי זוהר אלה תיאר הוא עצמו
בספרו עב הכרס ' עתות סופה ' שיצא לאור  ,בעריכת אשתו אליזבת אן פין
בשנת

 1878ו

ותורגם לעברית כמאה שנה לאחר  -מכן .

( ) 1921 - 1825

2

כוחו והשפעתו של פין נבעו לא רק מאישיותו אלא בעיקר מן ההשפעה שהיתה
לבריטניה הגדולה בקיסרות העות ' מאנית בשנות הארבעים והחמישים  .רק על רקע זה יש
להבין כיצד נוצרי  ,נציג מעצמה זרה  ,יכול היה לזכות במעמד כה רם כפי שזכה בו ג ' יימס פין
באמצע שנות החמישים בירושלים .

גדולתו זו לא האריכה ימים  .בתורכיה עצמה קמו מתנגדים לזכויות היתר שהוענקו לבני

המערב בשטחיה  .לירושלים נשלחו מושלים  ,כגון סוראיה פחה  ,שנמנו עם מתנגדים אלה ,
וניסו להגביל את זכויות היתר בהן זכה פין מידי קודמיהם .
פין עצמו היה בן למשפחה ממעמד חברתי נחות  .אביו היה חייל פשוט  ,ומבחינה זו נבדל
הוא מרובם של בעלי המישרות הקונסולריות שהשתייכו לאותו מעמד הביניים העליון
ששלט הן בבריטניה והן באימפריה הנרחבת שלה  .כבר כמבטאו ניכר היה כי אין הוא מבני

העילית  ,ואין הוא מבוגרי בתי  -הספר היוקרתיים  ,כגון ' איטון ' ו ' הארו '  .לאשתו הירשה אביה
להתחתן אתו רק לאחר שאושרה כבר מישרתו של ג ' יימס פין בירושלים  .לא פעם הופלה פין
לרעה על  -ידי משרד החוץ הבריטי על רקע מעמדו הסוציאלי הנחות  .מאידך גיסא  ,היה גאה
מאוד על השגיו בקריירה שלו  ,יחסית למוצאו

הפשוט .

גאוותו זו הביאה אותו לידי
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ג ' יימס פין  ,עתות סופה ( תרגם אהרון אמיר )  ,ירושלים

תש " ם .

.

.

' :' RecordsfromזStirring Times 0

אליזבת אן פין לבית מק  -קאול

התנגשות עם אישים אחרים  ,כגון גובאט  ,הבישוף האנגליקאני בירושלים  ,אך היה למעשה
ממוצא

שוויצרי  .לגביו הראה פין לא מעט מאותה התנשאות לגבי

זרים  ,שהיתה אולי

אופיינית דווקא למעמד הבריטי הנמוך  .בן המעמד העליון יודע היה אולי להסוות רגשותיו
אלה בהצלחת יתר  ,וכן יודע היה להתגונן ביעילות רבה יותר נגד המשמיצים  : ,רבים שקמו

נגדו  ,וזאת במיוחד בשעת ביקורו בארץ בשנת  1862של הנסיך מוויילס ( מי שעתיד היה
למלוך כאדוארד השביעי  ,בשנים

. ) 1911 - 1901

פין לא השתייך לחוג החברתי בו פעל  ,לא

נחשב לכזה על  -ידי הממונים עליו  ,לא היה לו הביטחון העצמי במגעיו עם דמות רמת  -דרג
כגון הנסיך מוויילס  ,שהיה נחלתם של בני השכבות החברתיות האנגליות העליונות  ,ולכן
היה כה פגיע להאשמות והשמצות  ,כפי שיתואר במיסמך אותו נביא

להלן .

הוא הסתכסך גם עם קונסול פרוסיה בירושלים  ,המזרחן ד " ר רוזן  ,ועם כמה מפעילי
הכוללים

היהודיים .

יחד עם זאת היתה נפילתו פתאומית ובאה בהפתעה לרבים  .סיבותיה הוסברו בדרכים

שונות על  -ידי משקיפים שונים  ,ואף על  -ידי היסטוריונים מודרניים  .יש המדגישים  ,כי הגיע
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לכלל עימות עם רבני ירושלים שהתלוננו על התערבותו

בענייניהם .

3

אחרים מציינים כי

מדיניותו להרבות בקבלת בני  -חסות יהודים  ,שננקטה תחילה לאור הנחיות מפורשות שקיבל

עליו .

משר החוץ הבריטי פלמרסטון  ,היתה ברבות הימים לצנינים בעיני הממונים
אביצור מתאר את אחת הפרשיות שהביאה להדחתו כדלקמן

4

ש'

:

מבלי משים הסתבך ב ' מלחמות היהודים ' וכשרצה לעזור ליהודי חברוני  ,נתין
בריטי  ,שהוטל עליו חרם בשל פנייתו בענין סכסוך פעוט עם שכנו לקונסול פין
ולא לדין תורה  ,פין הטיל עונש מאסר על שני חכמים ממחרימיו של אותו יהודי
כיוון שחשב שהם נתינים בריטיים  .אחר כך התברר שאחד מהם נתין הולנדי  .ואם
כי האסורים שהו רוב זמן מעצרם  ,מחוץ לחדר המעצר של הקונסול  ,קמה מהומה

גדולה  .הקונסול האוסטרי שייצג את ענייני הולנד ואף מוסדות יהודיים באנגליה
נזעקו ופנו אליו ואל הממונים עליו ותבעו לבטל את המאסר ' הבלתי

חוקי ' . . .

במשרד החוץ הבריטי תמהו על ' האיש המוזר ' שאינו מתפשר עם המציאות
והחליטו להעבירו מירושלים  .לאחר החלטה זו כבר לא הועילו עצומות שהגישו
רבנים וראשי הכוללים בעיר לממונים עליו ובהם בקשו רחמים עליהם  ,היינו על

תושביה היהודיים של העיר  ,כי כאמור ג '  .פין היה היחידי שרב את ריבם והגן

עליהם פעמים הרבה מפני עריצות השלטונות ומהתעללות אנשי העדות האחרות .
ואמנם מסתבר מתוך התכתבות הקונסוליה הבריטית  ,כי מכתב  -מחאה מיום

20

ביוני

5

1862

שכתב בנושא הנ " ל משה מונטיפיורי הביא בעקבותיו להערות כדלקמן בשוליו  ,מצד
הממונים על פין במשרד החוץ

:

 . . .האם לא כדאי לנצל מכתבו זה של מר מונטיפיורי בכדי להודיע למר פין
שהתלונות החוזרות ונשנות שהוגשו נגדו מוכיחות  ,כי על אף כל כוונותיו

הטובות  ,אין הוא מצליח לבצע את החובות של קונסוליית הוד  -מלכותה בארץ -
ישראל בצורה שהיא לרצון לממשלת הוד  -מלכותה ובצורה המבטיחה יחס של
כבוד לגביו אישית

;

בתנאים אלה עלולה ממשלת הוד  -מלכותה למצוא לנכון

להעבירו בהקדם לתפקיד

אחר .

 , 26 . 6 . 62חתום ]J . M[ urray

ומתחת לזה נרשם בידי שר החוץ עצמו -
' אשאל בהקדם לרצון המלכה בקשר להעברתו של מר פין לתפקיד אחר .

.6

ר [ אסל ] ' .

27

6

וכך מתוארת פרשת הדחתו של פין בעיניו של בריטי מודרני

:

בזמן מלחמת קרים דיווח פין באחד מאשגריו  ,כי הקונסול הפרוסי תומך בעניין
הרוסי  ,ומתקיף את הבריטים בכל הזדמנות  .משרד החוץ הבריטי  ,בחוסר  -טאקט
מפתיע  ,העביר פרטים מאיגרת זו למשרד החוץ הפרוסי  ,תוך כדי בקשה לרסן את

האיש שלהם  .הפרוסים שלחו את האשגר לקונסול בירושלים  ,וכך קם לפין המסכן

ע

) ;)
3
4

5
6

מרדכי טננבוים  ' ,הקונסוליה הבריטית בירושלים  , ' 1890 - 1858 -קתדרה  ( 5 ,תשרי
ראה למשל

:

מ ' אליאב  ,ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,ירושלים

במבוא לספר עתות סופה ( לעיל  ,הערה
303 , 304

 .קק 11 , London 1941 ,

.

 , ) 2עמ '

 , 1978עמ '

תשל " ח ) ,

עמ ' . 90

. 108 - 105
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שונא נוסף  .הוא חשד ברוזן  ,כי ידו היא שערכה אחדות מן הפניות הדורשות את
סילוקו  ,שהחלו מעתה להגיע למשרד החוץ הבריטי והועברו אף לידיו של הנסיך
מוויילס בזמן ביקורו בארץ

ב . 1862 -

בנוסף לכל בעיותיו האחרות  ,הרי שמשכורתו

הבלחי  -מספיקה  ,ומירצה הרב של אשתו במעשים טובים למען היהודים  ,גרמו
לכך שחובותיו הלכו וגדלו  .אליזבט פין רכשה קרקעות שעלו בכסף רב בארטאס

( ליד בריכות

שלמה ) ,

ובכרם  -אברהם  .אדמות אלה נועדו לשמש

בטלביה

להעסקתם של יהודים מקומיים  . . .לרוע המזל נאלץ להיעזר במלווים בריבית
קצוצה של
פדיון

ירושלים  ,והיה עליו לשלם לעתים ריבית של  12אחוזים לחודש לצורך

שטרותיו .

כל אלה גרמו לשיגורו לירושלים של סר אדמונד הורנבי השופט הקונסולרי
הראשי  ,שמקום מושבו בקושטא  ,על  -מנת שיבדוק את מצבו של

וחשבון שלו מיום

23

ביולי

1863

פין .

הדין -

הוא מעניין ביותר  .הוא פונה לשר החוץ כאיש

העולם הגדול  ,אחד למשנהו  .נראה שהוא היה איש משכיל  ,עשיר ורחוק מענייני -
דת  ,ולא היתה לו סבלנות רבה לבישוף אנגליקאני

( גובאט )

שדיבר אנגלית רק

בקושי  ,אך גם לא לתסבוכת עסקיו של ' פין הזקן ' כפי שהוא קרא לו  .סר אדמונד
טיפל בעניינים במרץ  .המלווים בריבית נקראו להתייצב לפניו  ,והוכרחו להקטין
את שער הריבית שלהם  .רכוש משפחת פין בירושלים נמכר תמורת חיסול
חובותיהם  .השופט הראשי החליט על יישוב מסובך של כל התביעות השונות ,
ובני הזוג פין יצאו מיד למולדתם

ולגמלאות .

לרוע המזל לא שלח סר אדמונד העתק מהסידור שהושג למשרד החוץ . . .
כתוצאה מכך לא ניתנו במשך

40

שנה ויותר לג ' יימס פין ( ולאחר פטירתו

לאשתו ) אחדות מהזכויות שהגיעו להם כחלק מסידור זה  .רק בשנת

1899

ב 1872 -

36 -

שנים לאחר שהורנבי ביקר בירושלים  -היה דיפלומאט צעיר בשירות משרד
החוץ הבריטי חרוץ דיו בכדי לרכז את המיסמכים הנוגעים לדבר  ,והעלה כתוצאה
את העובדה  ,שפגעו בבני הזוג פין ללא כל צדק כתוצאה מן ' ההתערבות הפטאלית

של משרד החוץ בענייניו של הקונסול המנוח פין ' .

7

לא מעטים מבני זמנו נטו להדגיש גם את השלילה שבאופיו של פין והמשונה שבדרך
התנהגותו  .כך  ,למשל הגרמני מוריץ בוש  ,מתומכי ביסמארק הנלהבים  ,אומר אודותיו ,
לאחר ביקורו בירושלים בשנת
עד

: 1859

כמה שידוע לי  ,הרי שהריב נבע בעיקר מוויכוח על זכות  -קדימה  ,ודבר זה הוא

טיפוסי לרוב התככים הקטנים השוררים בין כני המערב של עיר הקודש  .סיבתו

העיקרית בשאפתנותה של אשה  .הגברת קונסול  ,בתו של הכומר מק  -קול
) ( McCaul

 . . .רצתה להתבלט

בחברה  ,ולהיות הגברת הראשונה שבה  ,להתערב

בענייני הבישוף  ,לטפח את ענייני היהודים ולראות בהעדפתם על  -פני מתנצרים

אחרים

66
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וכו ' . . .

הבישוף גובאט לא היה מוכן להסכים לזה  ,ואשתו היתה גרמניה שנהגה להתבטא
7
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משפחת הקונסול פין בירושלים

:

ללא התחשבות בנימוס המעודן  ,ולא התנהגה תמיד כפי

שדרשו זאת תנאי הטקס .

הקונסול היה מאותם אנגלים כפי שמתארים אותם אצלנו  :משונה וחריג  ,קשוח

וקשה  -עורף  ,ותלוי בדרך  -כלל ברצונה של הגברת שלו  .הוא תפס עתה עמדה
הגנתית נוקשה  ,כפי שעושים זאת כלבי הבולדוג  ,ריכז סביבו דמויות מפוקפקות
מבין היהודים שהתנצרו  ,ניהל תככים בעיתונות נגד ' הבישוף הפרוסי '  ,וכשלא

נרתעו מתנגדיו . . .

נכנס לרוגז רב כל  -כך  ,עד כי ציווה לאסור את הבישוף וניסה

בצורה זו לאלץ אותו להיכנע  .לאחר התכתבות ממושכת צידדו הרשויות  ,הן
בלונדון והן בברלין  ,בצד הבישוף  .העובדה שהקונסול הפרוסי צידד אף הוא בצד
הבישוף  ,היא הוכחה בעיני שפין לא צדק כלל

ועיקר .

8

הרופא היהודי ברנהרד נוימן  ,תושב ירושלים באותה עת  ,מאשים את פין  ,אולי שלא בצדק ,
בתמיכה מופ רזת במגמות

ה מיס יונרים .

בעצמו עם נושיו של פין

:

9

מ עניין במ יוחד הוא תיאורו של יהושע ילין  ,שנמנה

הנה הקול יצא בעיר כי הקונסול האנגלי מיסטר פין הגיע עד משבר ופשט את
הרגל לנושיו הרבים מאד  ,ובתוכם גם אנכי  .וזאת היתה השתלשלות הדבר  :כאשר

כבר הזכרתי לעיל היה הקונסול הזה מורשה מחברות שונות בלונדון ; מהן אשר
קנה עבורן בכפר ארטאס ( עין עיטן ) שדות וכרמים  ,גנות ופרדסים  ,וגם בנה עבורן

בתים ומרתפים  ,ורכש סוסים וחמורים ועבודה רבה ; ומהן חברות צדקה  ,אשר היו
מאספות כסף מנדיבים למען תת עבודה לעניי היהודים

בירושלים . . .

המאספים

בחו " ל לא היה להם מועד קבוע למשלוח הכספים וגם לא היה להם סכום קצוב ,
ובהיות שההוצאה פה היתה מרובה מאד  ,היה הקונסול לווה תמיד כספים
ברווחים מופרזים  ,ותמיד היה שקוע בחובות רבים  ,לווה ומוציא  ,לווה
ועסקיו התנהגו בכבדות ובלי משטר וסדר  ,כמו שאומרים

:

ומשלם .

' כאניה בלי הגה ' .

באופן כזה מצאו להם גם הפקידים והמשגיחים  ,הסופרים והמשרתים  ,כר נרחב
לשלח בעולתה ידיהם  ,לגנב ולהעלים  ,לרשם ולזיף חשבונות מרומים

וכוזבים .

והקונסול ברוב טרדותיו ובאמונתו בפקידיו לא שם לב לחשבונותיו  ,ולא ידע
בעצמו את מצבו הרעוע וההרוס  ,עד שסוף סוף פשט את הרגל

וישבר .

0ן

מה היתה גירסתם של בני הזוג פין עצמם בקשר לאחריתם בירושלים ולפרשת פשיטת הרגל

שלהם  ,לא היה ידוע  .אליזבת אן פין  ,בספר זכרונותיה אותו הכתיבה יובל שנים לאחר הדחת
בעלה (  , ) 1929אינה מזכירה את עניין פשיטת הרגל והרחקת בעלה מירושלים

כמעט בכלל .

 1ן

והנה נזדמן לידי כותב שורות אלה מיסמך שלפי מיטב ידיעתי לא היה ידוע קודם  -לכן ,

ובו שוטחת הגברת פין את הפרשה כולה בהרחבה * .
בספרית גנאדיוס
בספרי  -מסע

) ( Gennadius

למזרח .

ביום

 .ק 11 Leipzig 1861 ,

מיסמך זה מצאתי באביב שנת

שבאתונה  ,שהיא מהספריות הציבוריות העשירות ביותר

האחרון

לעבודתי

8

52

9

 . 232ק Stadt und deren Bewohner, Hamburg 1877 ,
עיר  -הקודש ויושבי  -בה  ,ירושלים תש

בספריה

( ילין ) ,

10

י ' יעלין

11

.

הReminiscences ofMrs . 11

ראה הערת המערכת בסוף המבוא  ,עמ ' . 73

בכרך

שסימונו

4 .ן

' , Dieממשת1טטא  8 .וראה ב ' נוימן ,

"ט.
London 1929

נתקלתי

Busch : Eine Wal[fahrt nach Jerusalem ,

זכרונות לבן ירושלים  ,ירושלים תרפ " ד  ,עמ '

",

1979

. 37
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' 16

 ( ' EKKAHEIAE -TIKAאקליסיאסטיקה  -כתבי קודש מירושלים ) ובו כרוכים יחדיו

מאמרים ומסמכים מודפסים שאין להם כל שייכות יחד  ,פרט לנגיעתם  ,ברובם ,

ביניהם מצאתי מכתב מודפס של הגב ' פין הנושא את התאריך

15

באפריל

לירושלים .
 . 1864לפי

התאריך והניסוח הוא נכתב בלונדון  ,כשנה לאחר שובם של בני הזוג למולדתם  .הנמען אינו
מוזכר  .המכתב נושא את הכותרת ' פרטי ושמור '
' אין להראותו ללא נטילת

) and private

רשות '  .אך בסוף המכתב נאמר

:

 , ( confidentialובנוסף -

' מר פין נתן את אישורו לכך

שאכתוב פרטים אלה אליך במלואם '  .עם זאת הוכן בדפוס  ,כמנהג אותם ימים  ,כנראה
להפצה רחבה יותר ,

על  -ידי המחברת עצמה .

לא ברור למי נכתב מכתב זה

;

כנראה לידי בעל השפעה בחוגי המימשל  .לידיו של

גנאדיוס  ,האספן שעל שמו נקראת הספריה  ,הוא הגיע באמצעות מכירה פומבית  ,כפי

שמצוין בכתב  -יד בראש המיסמך  .למה הודפס בכלל מכתב ' פרטי ושמור ' זה  -אף זאת לא
ברור  .קשה להאמין כי הוא נועד לפרסום בעיתון  ,וזאת בשל אורכו הרב
כ 42 -

שורות בכל

עמוד ) .

( 25

עמודי  -דפוס

;

ייתכן שהוא נועד לתפוצה לאישים נבחרים באנגליה  ,לשם הוכחת

צדקתו של פין  .אך לא ידוע אם אמנם הופץ בצורה זו  .בספרות התקופה אין הוא נזכר כלל ,

וגם רבות מן העובדות הנזכרות בו לא נודעו עד כה  .בכמה מקומות ישנם בגוף המכתב

עותק  -הגהה .

תיקונים בכתב  -יד  ,ואולי לפנינו כאן

כושר כתיבתה של אליזבת אן פין היה רב  ,כפי שמסתבר מאחדים מספריה  .כושר זה
מוצא ביטוי מלא במכתבה  ,המצליח לעורר אצל הקורא אהדה רבה לעניינם של בני הזוג

פין  .החומר הכלול במכתב ידוע בחלקו הקטן  ,אך הוא חדשני ברובו הגדול  .כך למשל ,
בנוגע לפרשה הנודעת של רצח פיטר משולם טוענת הגברת פין  ,כי לא נרצח בידי בדווים

סתם  -כפי שמקובל היה להניח  -אלא 'המעשה בוצע על  -ידי שליחיו של ערבי ממקורבי
משפחת משולם עצמה

!

המכתב מציג כמובן תמונה חד  -צדדית  ,כפי שראוה בני הזוג פין עצמם  ,כשהם תמיד
הנרדפים והחפים מפשע  ,וכל האחרים תככנים ורשעים  .מעניין במיוחד הוא תיאור מערכת

התככים שנרקמו בירושלים בראשית שנות השישים של המאה הי " ט  .לפנינו מעין המשך
לסיפור של מאבקי הכוח והיוקרה שבירושלים שמסר עליהם ג ' יימס פין בספרו ' עתות
סופה '  .אלא שעתה אין פין יותר המכוון את הנעשה בעיר והשולט במצב  ,אלא הגורל נתהפך
והוא הפך להיות הקרבן ואחרים הם המושכים

*

*

בחוטים .
*

מכתב זה אולי איננו רק מה שהוא מתיימר להיות  :קריאתה של נפש מעונה וסובלת לעזרה ,
אלא אולי גם משהו אחר ושונה

:

נסיון עדין  ,מתוחכם  -ויעיל  -לסחיטה

כספית .

באקלים ששרר במאה הי " ט בחברה האנגלית הוויקטוריאנית דבר אחד היה אסור
בהחלט
()7

:

שערוריה הנוגעת לבית  -המלכות  .אילו סיפורה של גברת פין היה מגיע לידיעת

הציבור  ,היה גורם למהומה רבה שבה מעורב היה יורש העצר  ,הנסיך מוויילס  ,אדוארד
השביעי

לעתיד  -לבוא .

מדוע הודפס מכתב זה שנועד כנראה לתפוצה מצומצמת

?

האם היתה הכוונה לרמוז

למקבליו רמי  -הדרג  ,כי בקלות ניתן להעביר עותקים ממנו לעתונים  ,לפוליטיקאים ליברליים
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פירוט הגרעון הקונסולרי בסך

] 4 , 995

שהצטבר בין השנים

הגברת פין ( ללא תאריך ; חתום בראשי תיבות

1863 - 1848

a~e - %

כמפורט בתזכיר מודפס של

 .ו  . ) % . 1 .התזכיר מצוי בתיקי ה  % 0 -ע ( . ( FO 78 / 1951

בשולי התזכיר מצויות הערות בכתב  -יד של פקידי משרד החוץ  ,המסתייגים מטיעונים של המחברת
ולכיוצא באלה ? ואמנם במכתבה עומדת גברת פין במפורש על האפשרות של ' פנייה

פומבית לעתונות '  .יש מקום להניח כי היו אישים רמי  -דרג שהיו מוכנים לעשות רבות בכדי

למנוע פרסום כזה  .אפשר שמכתב זה נשלח לכמה ממקורבי בית  -המלוכה ואלו  ,בכדי למנוע
פגיעה בשמה הטוב של משפחת המלוכה או בשמו של יורש העצר  .דאגו לאסוף סכום ניכר
בקרב חוג מצומצם  ,אולי אותן

5000

ליש " ט שגברת פין רומזת בעדינות במכתבה כסכום

שחייבת המדינה לה ולבעלה  ,והכסף הועבר לזוג פין  .יתכן שבני הזוג נדרשו לחתום על
התחייבות מפורשת שלא לפרסם דבר וחצי דבר על פרשה זו  ,ויתכן אף לא היה צורך בכך

:

מהם .

בתור עובדים ותיקים בשרות הדיפלומטי נהיר היה להם מה מצפים

האם התגלגלה הפרשה באמת בדרך זו  ,ואולי בדרך אחרת  ,אין אנו יודעים  .הסוד ירד עם

שני הפינים לקברם  .אך עובדות אחדות מחזקות את ההשערה לעיל

:

ן7

נתן שור

,

.

 ן,  ןן.

,

"ו ) " ו

))

, , ' ; , 49 א,

szoul ~ l

_,

pe ~ tission

l, olsrln

",

Al

,, "

)

.

ril [ 6

.

1864 .

,

~ fy  צנתcss .ll : kS p )

Ill

~

יע2 . ,

glVO

ג2 י. -

1 דחוין

TnUSe

]

ח7 cal ~ licr doillg

glVO

" 5 you

'

70 טl sollle

.

eal'Iier de ( ails whicit

 ] ; יי1

enable

,~

understand
R1
osen11, ] the
0 ~'Ilole
I' l . usaian Consul
. usaleln
[( ן.
Te
llad for

sevoral

,

70

"

.

aimculh  טןnccolJllt rol ~

 ! שוודע,

(

indil

ly

!ס

] 5 1YISI Od

vel ~ y llOStllO

l ad

and

tl

,,

ol" ia, ill

1] ח ] ו

!0

1 ; 1 val . lolls ways

)] 1 ] 1

י1א ; ן
70ט

"
1

)0

185 ת ( ס. Rosta ,
]

. omoyal ,

1!

"" ובמ

cnlo
- lI .
ת0 ! r1
זגג
. םיווץ

]8

'

ן1 ] ] 5
' ol ~

1

.

י

0]

( sillce

 תוו. Finh 's

,
)

ייי0

ח510ח

, ,  ונחaccount oe 11 ; 0 cil eunls ( ances ! ! ם
"0יסיה-" ] rl~ onl Jerus ~lem -. [ "  זיונייdoillg

yo

gh

! 1 ] 9 Influencc 4

0

, ,

;

"

6 ) lens

,

:=

14) ;יי

.

IelIIYATB hND CONFIDENTIAI , ]

Dr

.

-

"

lacgowan

~

)  חסaccount or Simoou Rosentllal , ש3 . ( חן4 of Bishop Gob~ t

, .

6וב0ט
)  חסaccoullt
(

of

[1

! 8 peculiar plaus for 11 ] 0 cllUI' Cll

Theso 11' 0 iufluences 1 neea ת0 ! מ017 descrihe
stand
arc sufficiently
them .
acquainted with Jerusalom

!

,

But thero שיד
"% ,
urin

 ייי,7 .

,

תו

~Tcru -

.

 ר: 0ט

0 70ט

m ~ ttel ' s

19 uuder -

seconcily,  םdirect causc ror Dr . 1! 0500 ' 8 % 08 -

""

נ

"

]0
Crimean 17 1 . Palostine חן תבזי
י017
broke out ]  ח1[ 10
condition
, and tho traubics wh
~

critical

Lebanon תם4 Damascus ,  [ תו860 ; h ~ d beon by

eousiacred

10 be ilnpenaing over ! 119 country
and for several yoars .

1853 ,

[ 1[

%,

w~ r

"8

boforo

loolccd

hgainst In ~ ael

,

meane )ח

[  [ שחש8ת4

upon

- ."ח4
"

!ח

י%

France joiaed
0

Eaa

% rising against

%8

ם11

Turkcy

,

the

lloly war-hioslim

%

Christiaua 1vaa % 7 מ0

ת077 ! 6 )

Thcre 1vel.e then ת0 troops , and  ! םone time , prhcticnily , סח

. Damaicud
Turkish authoritios
.
[  מJorusalem , 0ז

ע11ו

"

8] ם

s7
outil Pdl etiue Y hS ] ח

מ5י

י0 ] 7
10 ! ת5

f~ CtlOB ; ~

or

,

Lhe

.*o

efp

0

,

1)

tha Beyrout aad

.

8 ז-faetion

070 -wituesaes

bOllcti flew about -among

walla nf~

בן

"

 ; וט8 ן70 . werb

arer

T~ lilliyeli .

זן0

31 ז. 1  חטןeuccoeded !  מstoppin

viatchea

פיו

ת2שמן ) ין

Vnder the
our

fighting

יס, ח
11ן ! ח1

11 .
~

 בפינה הימנית העליונה של העמוד הראשון רשומה הערה בכתב. ראשון של כתב היד המקורי

 ינ.  א.

עמוד

Local Sale :

יד

 החוץ הישעה אחדות-  הזוג על כך שמשרד- במשך שנים רבות לא התלוננו בני

 אולי חשו שקבלו כבר את. מזכויותיהם שנבעו מן ההסדר שקבע השופט סר אדמונד הורנבי
?

המגיע להם ולכן לא באו בתביעות נוספות

 ולא נמסר, לאחר מות בעלה המשיכה הגברת פין לחיות במשך יובל שנים באנגליה

 האצולה האנגלית כתבו-  בני,  היא המשיכה להיות דמות ידועה בחברה. וממבלה מחסור

אירחה במשך

;

 ארכיבישופים ואף עם המלך,  היא נפגשה עם דוכסים, מבואות לספריה

 מנין. '  השתתפה בכנסים ובקונגרסים של מלומדים וכו, חודשים רבים פטריארך סורי בביתה
?

היה לה הכסף הדרוש למימון הוצאות אלה
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תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

לא בספרם הגדול ' עתות סופה ' ולא בספר הזכרונות שגברת פין הכתיבה סמוך לסוף

ימיה ( שבולט בו הזכרון הפינומינאלי של המחברת  ,לטווח של שמונים שנה אחורנית

ויותר ) * מוזכרת  -ולו מילה  -מן הפרשה כולה  .אילולי היו זורים קצת זהב על פצעי
בני  -הזוג  ,האם הם היו מוכנים לגזור על עצמם שתיקה כזו

?

אין ברצוני להטיל במלים אלה ספק באמיתות סבלותיהם של בני משפחת פין בסוף

בירושלים .

ימיהם

אלא רק להצביע על האפשרות שפרשת תלאותיהם הכלכלית הגיעה

בסופו של דבר לסיומה הטוב  ,אם כי אולי בדרך בלתי  -מקובלת

במקצת" .

*

ראה הערה

**

הערת המערכת  :מאז שמאמר זה נתקבל לדפוס ראתה אור רשימתו של צ ' אילן  ' ,המושבה הלא  -נודעת
של הקונסול '  ,דבר השבוע  ( 7 ,ה ' באדר תשמ " ג )  ,עמ '  , 25 - 24בה מזכיר המחבר עותק אחר של מיסמך זה

11

לעיל .

המצוי בגנזך המדינה הבריטי FO 78 / 1951

 ( PROאנו מודים לד " ר צ ' אילן על הפנייה זו ) .

תוך השוואות העותק האתונאי לעותק הלונדוני שערך ד " ר ש ' אילתי  ,נמצא שהעותקים זהים  ,להוציא
עניין התיקונים בכתב  -יד על  -גבי הטקסט  .התיקון המוזכר להלן בהערה , 22
בלבד  .התיקון המוזכר בהערה  25מצוי בשני העותקים  ,אולם בכתב  -יד שונה בכל עותק  .יש לשער  ,כי

מצוי בעותק האתונאי

התיקונים נעשו על  -פי הוראתה של המחברת.
בתוך התיק הנ " ל שבגנזך הבריטי מצא ד " ר אילתי תזכיר נוסף בן ארבעה עמודים ללא תאריך  ,הנושא

בסופו את ראשי  -תיבות שמה של גב ' פין והוא בעל מתכונת דומה למיסמך שלפנינו  .בתזכיר השני
מפרטת גב ' פין פירוט רב את החלאות הכספיות בהן עמדה הקונסוליה והקונסול פין בשנות כהונתו

בירושלים  .צילום הקטע האחרון של תזכיר זה מובא לעיל בעמ ' . 71
גם צילום מכתבה של

גב ' פין משנת  1864העוסק בשיקום ארטאס ובאקוש ( ראה עמ '  ) 89מובא מאותו

התיק .

( פרטי

ושמור )

אין להשאיל [ מיסמך זה ] או להראות ללא נטילת רשות .
לונדון  ,אפריל

...

1864 , 15

היקר ,

בשל מחלה לא יכולתי להקדים ולפעול כפי שביקשת ממני  ,כלומר לתת לך תיאור של
נסיבות סילוקו ממישרתו של מר פין  .כשאני ניגשת עתה למלא משאלתך  ,עלי למסור גם
כמה עובדות מוקדמות יותר  ,שיאפשרו לך להבין את מכלול

הפרשה .

ד"ר

ד " ר רוזן  ,הקונסול הפרוסי בירושלים ( מאז  ) 1 852קיווה זה שנים אחדות להביא לסילוקו
של מר פין  ,והראה

ריק ,

הקונסול

הפרסי

מבקש את הרחקתו של מר מין

סימני איבה רבים לגביו בדרכים שונות  .לא קשה להסביר את מניעיו .

ברצוני לציין כאן שבשעת אותו הביקור בירושלים של קפטן ליארד  ,מזכיר האגודה להעברת  -יהודים  -על -

דתם

) ' society

ו 'ש" נ

' )  ,הוא

איים עלי באי  -שביעות רצון מצד הממשלה  ,וזאת בשל מאמצינו למצוא

ליהודים תעסוקה חקלאית  .וו לא חששתי אז שיהיו לדבר תוצאות שליליות לגבי מר פין  ,כי הרי הוא

דיווח על כך באופן מלא לממשלה  .ללווז נייפיר היה כל המידע על אודות הנסיעה ב . 1855 -

הלורד

סטראטפווד דה  -רדקליף עצמו התמסר באותה עת למאמצי שיקום של ארטאס ולהשגת פירמאן
להרחבת היוזמות החקלאיות בדרום פלסטינה  .הלזוד קלרנדון גילה התעניינות רבה בתזכירים של מר
פין בנושא זה והניח  ,לפחות אחר מהם  ,על שולחן הממשלה  .מאז אותה עת יש לי תמיכה של מר מור ,
קונסול בללי י של הלרר סטראטפוון

דה  -רדקליף  ,אשר

המליץ בנושא זה בפני קר ה  -ל בולוור י של מר

אליסון  ,עתה כהן  -דת בפרס ; ושל הלורד דופרין  ,שגריר הוד  -מעלתה בסוריה  .אך יש לי סיבה להאמין
שמאז שנת

.

 1857ועד 1862

נעשה מאמץ עקבי להציג את הדברים בצורה מעוותת  ,ולהעמידנו באור לא -

רצוי חאת בשל עבודתנו החקלאית  ,ומאמצים אלה אמנם נשאו פרי חלק

לאחרונה .

[ ההערה

במקור ] .
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נתן שור

ראשי ת כל היה זה בשל השפעת ד " ר מק  -גוואן

ואחרים

ובשל הבישוף גובאט

)]3

) 12 ( Mac ~Gowan

( בשל שמעון רוזנטל

( בשל תכניותיו המשונות לכנסיה בירושלים )  .אין

צורך

שאפרט שתי השפעות אלה  ,כי מתמצא אתה במידה מספקת בענייניה של ירושלים בכדי

להבין אותן .
אך  ,שנית  ,היתה גם סיבה ישירה לאיבתו של ד " ר רוזן  .בזמן מלחמת קרים היתה

ארץ  -ישראל במצב קריטי  ,והמאורעות שפרצו בלבנון ובדמשק

ב , 1860 -

ניצפו על  -ידי

רבים עוד שנים אחדות קודם  -לכן .
בשנת

, 1853

לתורכיה  ,נראתה המלחמה במזרח

לפני שאנגליה וצרפת הצטרפו

כמלחמת קודש  -מוסלמים נגד בלתי  -מאמינים  -והתקוממות נגד הנוצרים לא היתה
כלל בלתי  -אפשרית  .בזמן מסוים לא היו כוחות  -צבא בירושלים ואף לא

מוסדות  -שלטון ,

ואף לא היו כאלה במקום הקרוב יותר מביירות או מדמשק .

כל דרומה של ארץ  -ישראל נתון היה במצב של מלחמה  -סיעה לחמה בסיעה  .אנו

היינו עדי  -ראייה של מצב זה  .מתחת לחומותיה של ירושלים עצמה שרקו

הכדורים  ,ואף

עברו במאהלנו שבטלביה  .ראינו את הקרבות עד שעלה בידיו של מר פין להפסיקם . . .
עמדותיו הפרו  -רוסיות של ד " ר רוזן היו ידועות היטב  .הוא  ,והקונסול הכללי של
אוסטריה 4 ,

על

]

נקטו בקו  -פעולה שונה מזה של הקונסולים האנגלי והצרפתי  .מר פין דיווח

כך למשרד החוץ  .שר החוץ דאו  ,לורד קלרנדון  ,יי

לברלין  ,והם הועברו לד " ר רוזן וייתכן שהוא אף

העביר קטעים מדיווחיו של מר פין

ננזף .

הוא כעס על כך ביותר וטען כי מר פין לא דיווח את האמת  ,ומאז נהג לקרוא  ,באופן
פרטי ,

למר פין ' שקרן '  .מר פין מסר על כך למשרד החוץ והועברו למשרד החוץ גם

הצהרותיהם בשבועה של שלושה אנגלים מכובדים שהיו נוכחים בחצר התורכית שעה
שהקונסול הפרוסי התנהג בצורה בלתי  -מרוסנת  ,וחזר על טענותיו כי מר פין הוא רמאי .

לא ידוע לי אם משרד החוץ נקט אי  -פעם בפעולה כל שהיא בעניין זה  .אילו היה מר פין
קצין  -צבא  ,לא יכול היה לעבור בשתיקה על התנהגות כזו 6 .י אך במצב המיוחד של ארץ -
ישראל  ,הוא חשב לנכון לוותר בנושא זה  ,ולהסתפק בדיווח לממשלתו ובבקשת סיועה .

אך החל מזמן זה נתון היה במצב לא  -נוח לגבי הקונסול הפרוסי .
הדברים נמשכו כך עד לשנת

, 1857

כשד " ר רוזן הצטרף לד " ר מק  -גוואן בהתקפה על מר

פין בשל העסקתו של מר ש ' רוזנטל  .הם ציפו לכך שבעקבות התקפה זו יורחק מר פין

מירושלים  .זו היתה מגמתם של ד " ר מק  -גואן והקפיטן ליארד

) ( Layard

ביולי

1857

( ראה

בנדון את סעיפי העיתון ' טיימס של מלטה ' מאותה תקופה  ,המתארים את נסיונותיו של

הסרן ליארד להרחיק אנשים בלתי  -אהודים על ד " ר מק  -גוואן ועל הבישוף גובאט
מירושלים )  .י
מאמצי ד " ר רוזן

פין
להרחקתי של
מר

מכתבו של ד " ר רוזן ובן האשמות כבדות  ,הן נגד מר פין והן נגד מר ש ' רוזנטל  ,היו
וכמסמכים העיקריים שהוגשו על  -ידי הבישוף ועל  -ידי ד " ר מק  -גוואן בנובמבר ~ 857
למשרד

החוץ .

ושוב  ,במארס

, 1858

מר פין על  -ידי ד " ר רוזן .

נתמכה בקשה לסילוקו של

כידוע לך  ,הוא

נטל חלק פעיל בעניין זה  ,ואף אסר את מר רוזנטל  .משרד החוץ נתן אז את התמיכה
הדרושה למר פין  ,וסירב להפעיל עליו לחץ בעקבות האשמות אלה  ,כל עוד לא יימצא
להן ביסוס יתר .

12

רופא  -מיסיונר שפעל בירושלים במשך שנים רבות .

13

נחשב לראשך בין יהודי ירושלים שהתנצר בתוצאה מפעילות המיסיון  .אך פוטר בשל עסקות כספיות

י

נגדו .והוא אף נאסר  .בתור נתין פרוסי  .על .-1ירי הקונסול רוזן .

'74

)

14
15

יוזף פון פיצאמאנו
of Clarendon

Earl

בממשלות אברדין
16

) ( Pizzamano

Villers ,

קונסול בירושלים בשנים

Frederick

William

ופלמרסטון .

כלומר  ,היה עליו להזמין את

ד " ר רוזן

לדוקרב  -קרב .
-

. 1860 - 1849

George

שר חמן לראשונה בשנים

, 1858 - 1555

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

אישיות נוספת בירושלים היתה מעוניינת לתת ידה למעשה ההסתה  ,וזאת מסיבות

פוליטיות  .אישיות זו היתה סוראיה פחה  .הוא היה איש חכם ומוסלמי קנאי  .יש

הפחה להיט להיפטר ממר פין

לנו סיבה

להאמין  ,כי ייתכן שנשלח במיוחד לירושלים בכדי לפעול נגד גידול ההשפעה הבריטית

בארץ  -ישראל  ,ואם לא כן  ,לפחות הושאר בתפקידו מספר שנים רב מן המקובל למטרה זו .
רק לעתים רחוקות הושארו מושלים קודמים בתפקידם יותר משנתיים  ,וסוראיה פחה
הגיע עוד

קל

ב 1857 -

וסיים את תפקידו ב . 1863 -

לראות כי עשה מאמץ שיטתי להחליש את השפעתה של בריטניה הגדולה בעזרתן

של אלף תחבולות שונות  ,על  -ידי עיכוב התהליכים המשפטיים כשמדובר היה באזרחי
בריטניה ואף במניעתם ; על  -ידי הפסקת הבנייה של בתי העניים של מונטיפיורי ; "  1על -

ידי אי הטיפול הנאות בגילוי רוצחיה של העלמה קריזי )  ;: Creasyעל  -ידי

הפסקת הבנייה

של בניין שנועד לשמש את הקונסוליה הבריטית  ,וזאת בכדי למצוא חן בעיני הרוסים

;

באי עשיית צדק ומשפט בקשר לתביעת הנזיקין בעניין ארטאס ; במניעת ביקורו של הנסיך
אלפרד ~ :

במסגד המכפלה בחברון ; בהזנחה בה

טיפל בהחזרת רכוש בריטי שנגנב -

שלא להזכיר מקרים גסים יותר  ,כגון מניעת אספקת הבשר מאוכלוסייתה היהודית של
ירושלים במשך שבוע שלם בכדי להוציא תשלום של
תבע  ,שלא בצדק  ,מאזרח

 100ליש " ט מרבניה  ,סכום שהוא

בריטי  .מקרים אלה ואחרים דווחו על  -ידי מר פין לשגרירות הוד

מלכותה בקושטא ולמשרד החוץ בלונדון  .תיקון המעוות לא הושג באף אחד מן המקרים
האלה ( פרט לזה של בתי העניים של

מונטיפיורי ) .

אך הפחה ראה בעין רעה את עצם

העובדה שמר פין דיווח אודותם  .יום אחד הוא הרים את הכרית מספתו  ,הראה מתחתיה
לאחד מפקידיו של מר פין את העתקי הדיווחים שנשלחו אליו מקושטא ורמז כי הוא

שומר אותם לקראת יום נקם .
איש

כמוהו לא יצטער למצוא בקונסול פרוסיה שותף לשנאה נגד הקונסול האנגלי ,

וזאת במיוחד מאחר וד " ר רוזן מדבר תורכית באופן שוטף  ,כי שימש קודם לכן מתורגמנה

של שגרירותו בקושטא  .במקרה אחד או שנים נמצא  ,כי הקונסול הפרוסי שימש כיועצו
של

הפחה  ,ובמערכת התככים

ייתכן

שהביאה להרחקתו של מר פין הם פעלו יחדיו .

שפעלו כאן גם גורמים נוספים  ,בשנת

, 1860

שעה שפרץ טבח בצפון  ,לא מוגזם

לזמר שהשלום שנשמר בדרום הארץ מקורו בעיקר בהשפעה הבריטית שהופעלה במרץ

 מיסמכים שיוכיחו זאת ניתן למצוא בספר הכחול של בית הנבחרים .בצורה זו לא באו על סיפוקם אלה שקיוו רק לתרוץ בכדי להביא לכיבוש צבאי של
ירושלים ושל המקומות הקדושים  .אילו המאורעות הצפויים היו מתלקחים למעשה  ,כל

דרומה של ארץ  -ישראל היה עולה בלהבות .
אך עצם הערנות שעזרה לשמור על השלום היתה כצנינים בעיני אלה שהעדיפו
מאורעות  .קונסולים המוכנים לעצום עיניהם בפני כל הסימפטומים המסוכנים ומסייעים
על  -ידי כך לפריצתם של המאורעות  ,הם פופולאריים יותר בעיני גורמים מסוימים  ,מאשר
בעלי תפקיד זה  ,המדגישים כי מחובתם הוא למנוע
כזה היה המצב בסתיו

1861

שפיכות  -דמים ואי  -סדר . . .

כשנזדמנה אפשרות לפעולה מתואמת  .אך כדי להסביר

זאת עלי להקדים במקצת  .מר ג ' ון משולם היה אזרח בריטי  ,יליד לונדון  ,לו עזרתי לרכוש
אדמות בעמק ארטאס סמוך לבית  -לחם ( שם

שכר אדמה עוד בשנת . ) 1 847

הוא חי שם עם

אשתו ועם שתי בנות מבוגרות  ,אלן וג ' ין ועם כמה ילדים קטנים יותר  .הבן הבכור  ,אליהו ,

חי אף הוא זה חודשים אחדים עם אשתו ועם ילדיו הקטנים

בארטאס  ,כשהוא מהווה

הזדמנות

ב-

לפחה

1861

ילקמס1ל הפריסי

לשתף פעילה

לסיליקי של מר פין
מר

ג ' ון

משלם

ומשפחתו

בארטאס

מעמסה על הוריו  .הוא היה אדם מעורר מדנים וחסר  -מצפון  ,ונראה שהתקנא באחיו

17

כלומר  ,מאמצי הזם פין להגיש ליהודי ירושלים עזרה מבלי לכרוך זאת במאמץ מיסיונרי .
בהמשך מוזכרים האישים הבאים

 :הלורד

נייפיר שביקר ב -

בקושטא ; הלווד סטראטפורד דה  -רדקליף ( סר ס .

הלורד קלרנדון  -שר החט ( ראה הערה
18

משכנות שאננים .

19

בנה הצעיר של המלכה

ויקטוריה .

15

קנינו ) -

לעיל ) .

1855

בירושלים מטעם שגרירות בריטניה

שגריר בריטניה בקושטא בשנים

; 1858 - 1842
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שער פנקס הרישומים

של אליזבת פין  .ראה
אור

ב 1873 -

בלונדון

הצעיר

.
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פיטר  ,שאותו שנא כנראה  .עזרתי למר משולם האב

לקבל

הלוואה  ,כשהקרקעות

שרכש בעזרתי  ,משמשות לו כבטחונות .
הבן

השלישי  ,פיטר  ,שימש כמתורגמן בקונסוליה של מר פין .

כל באי ירושלים

פיטר משולם וקכירוהו  .הוא היה קודם  -לכן בחצי  -האי קרים בשירות צבאנו  ,וקיבל תעודות  -אופי
מצוינות מידי קצינים בריטיים  .כשמר פין ליווה את הנסיך אלפרד בביקורו
נתלווה פיטר משולם אליהם  ,וזכה להערכה מצד המייג ' ור קוול

בארץ  ,ב , 1859 -

) ( Cowell

עתרו של הוד

מלכותו  ,ואף נתחבב על הנסיך עצמו  .הוא היה בחור בעל רוח טובה  ,רכב היטב על

היה קלע מצוין  ,הכיר היטב את הכפריים ואת הבדווים בכל דרומה של

סוסים ,

ארץ  -ישראל ,

ונתחבב על כולם .

מר פין העסיקו במקרים שונים  ,כשתכונותיו אלה היו לו לעזר  ,ובין היתר בשעת הטבח
של  . 1860חלק ניכר של הלבנון נכלל בתחום שיפוטו הקונסולרי של מר פין  .ההתקוממות
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התפשטה מכפר לכפר ומהר להר  .הנוצרים הנרדפים הריצו בקשות לעזרה למר פין  .אך
 ,ואף בה היתה קיימת
הוא לא יכול היה לעזוב את ירושלים שנתונה היתה במצב קריטי
סכנה של התפרצות המרד  ,דבר שעלול היה לגרום לטבח בשכם  ,בעזה  ,חברון  ,יפו וכו ' ,
הן בנוצרים ואולי אף ביהודים  .הוא הסתייע בפיטר משולם אשר יצא תוך שעות ספורות

לאחר קבלת ההוראה  ,והגיע לאזור המהומות במסע ארוך ומייגע  .שם עלה בידו להציב
בפני המנהיג הדרוזי הנודע סאקד בק

] [ Saced Bek

את אזהרתו של מר פין  ,באופן כה

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

משכנע עד כי המחנה הדרוזי  ,שהתקדם באותה עת ליד קסרואן  ,הושב על עקבותיו ומחוז

נוצרי זה ניצל מטבח  .לאחר  -מכן השתדל למצוא מספר גדול ככל האפשר של נמלטים ,

והצליח להציל רבים מהם  .המאמץ הרב  ,הלחץ הנפשי ומגפות הסביבה כמעט ועלו
לפיטר משולם בחייו  .עם שובו לירושלים לקה במחלה קשה  .גם הקוואס והחמר שנתלוו
אליו חלו  ,ושניהם מתו  .מבנה גופו החסון הציל אותו לבסוף  ,אך רק לאחר מחלה ארוכה ,
ולאחר ימים אחדים של סכנה לחייו .
כמה מאשגריו הודפסו בספרים הפרלמנטריים הכחולים  ,אך הוא לא זכה לכל גמול
ואף לא לתודה  ,פרט מצדו של מר פין  .הבאתי תיאור זה על  -מנת שתדע איזה מין אדם

היה  ,אנושי  ,זריז וללא פחד  .מר פין בטח בו ומצא אותו מוכן להוציא את הוראותיו אל
הפועל ללא סייג .
יותר מזאת  ,הערכנו אותו כנוצרי כן ונאמן  .פיטר משולם החל לעבוד בלשכה

ב ~ 860 -

כאשר מותו של האחיין שלנו הותיר את מר פין בלא אדם הדובר וכותב אנגלית  .מר

טאנוס היה זה זמן רב מתורגמן  -כבוד בלבד  ,המזדמן או נקרא לעתום מיוחדות .
בערך באותה

עת  ,ב  -ס, 186

החל מר פין לעבד בקנה מידה מצומצם למטרות רווחים

חווה בפע ' ור  ,כפר נטוש לא הרחק מארטאס

נזיר יווני אשר חי בכפר

סמוך ,

חוותו של מר פין בפע ' ור

ופיטר משולם ייצג אותו בכל ענייני חווה זו .

אל  -תאדר או סט .

ג ' ורג ' ,

ניסה לעורר את הפחה

והשלטונות כנגד חווה זו  ,כפי שעשה לפני כן לגבי ארטאס  .שם הוא ואנשיו גרמו
בהזדמנויות אחדות לנזק רב עד שאולצו לתקן את המעוות  .אך מכיוון שהכל בחווה זו
נעשה כחוק וכיאות  ,הוא [ הנזיר ] נכשל בכך והחווה שגשגה  .אזור שלם ניצל כך מפשיטות

וגרימת נזק על ידי בדווים  ,הדרך הראשית הובטחה בפני שודדי דרכים  ,מסים שולמו על
ידנו לשלטונות על תוצרת החווה  ,בקר

וכד ' ;

מפעלי מים קדומים נחשפו  ,נביעת המעיין

נוקתה והורחבה  .היו לנו יבולים נהדרים של חיטה  ,שעורה וקטניות  .ניטעו

זיתים ותאנים  ,אגוזי  -המלך ועצי פרי אחרים והודות לאדיבותו של ד " ר

כרמי  -יין ,

הוקר  ,מקיו  ,אשר

השיג לנו זרעים מן השלטונות האוסטרליים  ,טופחו ולבלבו עצים אוסטרליים שונים .
הפחה ביקר את האתר  .היו לנו בכפרנו

90

כפריים ערבים  ,אתר של כתובת קדומה שוקם

והכל פרח והיסב אושר  .מר פין כונה בפי העם ' האיש אשר שיקם את פע ' ור '  .והיהודים

העניים בירושלים  ,אשר רבים מהם הועסקו קודם לכן במטע  ,העתירו עלינו בקשות לסייע

ביישובם על אחדות מן הקרקעות הפנויות  ,כדי שגם הם יוכלו להרוויח לרמם בעמל
וכבוד  .הערבים היו מוכנים לקבלם ואנו העברנו בקשותיהם ( חתומים על ידי ראשיהם של

כאלפיים איש ) לאנגליה  ,לאבי ולאחרים  ,כדי שיסייעו במפעל מבורך זה אשר ונשוי
להביא תועלת רבה לארץ זו .
במשך הקיץ של שנת

1861

נתעוררו סכסוכים בין פיטר משולם לבין משפחתו וזאת

בנושא נישואיה של אחותו הבכורה  ,אלן  .הוא אהב מאוד את אחיותיו  ,חסך ממשכורתו

לצורך נדוניותיהן  ,והיה מלא תכניות קטנות איך לעזור לנוחיותן ולאושרן .
שמואל

וייסמן  ,שעבד

כרוקח במיסיון  ,הציע נישואין לבתם הבכירה  .היא היתה מוכנה

לניסכים לשידוך ; להורים היו ספיקות
בגנות

חילוקי

דעות

בין

מר

אך אחיה פיטר הודיע להם  ,שידועים לו דברים

משולם ומשפחתו באשר

אופיו של ש ' וייסמן שבגללם לא יוכל להסכים לכך  .הוא הציע לתת לש ' וייסמן

דבכיי "

;

לנישיא ' אחיתי

פיט

הזדמנות לשמוע מה בפיו נגדו  ,על  -מנת שיוכל להתגונן  ,אך הוא סירב  .מאז הראה וייסמן
רצון רע רב כנגד פ ' משולם והיו לו הזדמנויות רבות לדבר רעות אודותיו  ,במסגרת החברה
המיסיונרית המצומצמת וכן בחוגים נוספים בירושלים  .מאז הושפעה דעת הציבור אודות

פיטר משולם בעיקר מדבריו של ש ' וייסמן  .ודברים אלה לא היו לטובתו כלל ועיקר ( לאחר

חודשים אחדים של היסוס  ,הסכימו ההורים לנישואים  ,והזוג נישא ביולי . ) 1862
בערך בזמן זה נתעוררו
מר

קשיים אחרים וחמורים יותר בין פיטר משולם לבין

משפחתו .

משולם האב העסיק במשך שנים ערבי מוסלמי מכפריי ארטאס כמשרת בביתו  .הן מר

משולם עצמו והן שני בניו האמינו כי האיש הוא נוכל  ,אך מר משולם התמיד בכל זאת
בהעסקתו  .אך הוא נעשה חוצפן ללא נשוא  .פעמים אחדות התקיימו אודותיו מריבות
משפחתיות

:

אחת המריבות הללו היתה כה חמורה  ,שמר משולם האב נטש את ביתו

באמרו כי סאלם עות ' מאן זה הוא למעשה האדון בביתו  .לא מר משולם ולא פיטר  ,ואף

גם

אודות

סאלם

עות ' מאז

המשרת
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נתן שור

לא אנחנו ידענו אז כי בשל התנהגות שלא כהלכה של אחת

הבנות 23 ,

במעמד במשפחה שלא איפשר יותר להדיחו ללא שערוריה

זכה סאלם עות ' מאן

ציבורית .

הערבים הכפריים יודעים לטפל במקרים כאלה במהירות ובאכזריות .

המשפחה

הנפגעת עצמה הורגת את האשה  ,בכדי להסיר את כתם הקלון מעליה  ,ובגבר יורים
במהירות האפשרית  .מקרה או שניים כאלה אירעו בבית  -לחם בזמן שהותנו בירושלים .
סאלם עות ' מאן הכיר את מזגו הסוער של פיטר משולם ואת אהבתו לאחיותיו  .הוא לא
ציפה לכן לרחמים מידיו לכשיגלה את האמת האיומה  .אך עוד לפני שהדבר נתגלה על -
ידי האב והאח הצעיר ( אם כי הוא היה כנראה ידוע כבר לאם ולאיש הרפואה  ,האח
הבכור אליהו  ,שחי אתם ) הואשם סלאם עות ' מאן על  -ידי אשה עניה מתושבות הכפר
שהיה שייך לנו  ,פע ' ור  ,כי גנב מכספה שהפקידה בבית משולם בארטאס .
מר משולם האב שמח בהזדמנות זו להיפטר ממשרתו הטרדן  ,וביקש את אישורו של

מר פין לכך שפיטר משולם יעלה את העניין  -הן לגבי ארטאס והן לגבי פע ' ור  -בפני

בית  -דין קונסולרי .
( באותה עת הן מר משולם האב והן בנו הבכור חששו מן השערוריה העשויה לפרוץ
בעקבות התנהגותה קלת  -הדעת של

הבת) .

אך הוחל בתהליכים המשפטיים וגברת משולם ואליהו גילו לו את הסיבות מדוע יש

צורך להפסיקם  .סאלם עות ' מאן אף איים לרצוח את פיטר משולם  .משולם האב הצטרף
לפתע  ,בצורה שהיתה לנו אז בלתי  -מובנת לחלוטין  ,למאמץ להגן על האיש שעד אותו

רגע רצה בהענשתו ( ואמנם גרשו מביתו )  .עתה הצטרף להתקפה על בנו

( פיטר ) ,

שעליו

הטיל את הטיפול בעניין .
ללא ספק הוברר לו בשלב זה מהי מידת השליטה שהיתה לנבל זה ( לסאלם

עות ' מאן )

על משפחתו  ,וכן אולי דברים נוספים שנגעו לו באופן אישי יותר  .אך הבן פיטר ( שלא ידע

דבר על כל זאת  ,וקיבל הוראות מפורשות מפי אביו לטפל בעניין במרץ  ,בכדי לשחררו

פעם ולתמיד ממשרת חצוף ונוטה לגניבה זה ) המשיך בצעדים המשפטיים נגד סאלם
עות ' מאן .
לפתע הובאו האשמות מדהימות למר פין  ,נגד מתורגמנו פיטר משולם  .האשימוהו

בשוד כפריים  ,בהתנהגות רודנית  ,ובהתנהגות בלתי  -מוסרית לחלוטין לגבי נשים כפריות
ובדוויות  .וכל זאת שעה שפיטר חי מזמן בביתנו  ,סעד על שולחננו  ,והיה כאחד מבני

משפח תנו .
מר פין נדהם ונפגע מהאשמות בלתי  -צפויות אלו  .הוא השעה את פיטר משולם
מתפקידו ופתח בחקירה מעמיקה של ההאשמות  .בכל מקרה ומקרה נמצא פיטר משולם
חף מפשע  ,ונסתבר כי הגסות שבהאשמות אלו מקורן בסאלם עות ' מאן .
מר פין שלח את פיטר משולם לבית  -המשפט התורכי בירושלים לענות שם על

ההאשמות  ,ולאפשר לערבים שכביכול סבלו בגללו לבוא ולהאשימו  ,אך למעשה לעשות
פומבי להוכחות חפותו ולהוים את השערוריות שכוונו נגדו .

גם כאן נכשלו כל ההאשמות  ,פיטר משולם יצא זכאי  ,והפחה כתב מכתב רשמי
לקונסוליה ובו הוא מאשר שהסתבר כי ההאשמות אינן אלא השמצות שפלות  .על אף
היותו עוין למר פין ולקונסוליה הבריטית  ,לא היה באפשרותו לפעול אחרת  ,מאחר
שהמקרה נתפרסם יותר

מדי .

בינתיים הגדילו אנשים המעוניינים בכך את הקרע בין פיטר משולם לבין משפחתו  .לא

הקונסול הפרוסי ומפלגתו ולא מר ש ' וייסמן טמנו ידם בצלחת  .הם העלילו  ,כי ההאשמות

נגד מתורגמנו של מר פין הוגזמו  ,וכי למעשה מר פין עצמו היה מעורב בהן  .תככנים אלה
דאגו לכך כי ההאשמות האלה נודעו בכל קצווי הארץ  ,ומעמדנו נעשה קשה ביותר .

החששות והעייפות השפיעו על מר פין  ,הוא חלה באופן אנוש  ,ונפל למשכב למשך

78

שבועות
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רבים  .חוליו היה

כה חמור  ,ששלוש פעמים נמסר על פטירתו .

הכוונה כנראה לבת הצעירה יותר  ,ג ' יין .

תעודה

ההאשמות נגדנו הופצו לא רק

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

בין תושבי המקום אלא גם בין התיירים

מאירופה  ,ולנו

להסביר דבר .

לא ניתנה הזדמנות

חשבנו שצרותינו הגיעו לקיצן לאחר שגם מר פין כקונסול וגם הפחה חרצו דינם וזיכו
את פיטר משולם .

אך בדיוק אז נמסר על כוונתו של הנסיך מוויילס לבקר בארץ  -ישראל  .הקונסול הפרוסי בירושלים מצפים לנסיך

החליט לנסות ולהביא לסילוקו של מר פין מתפקידו בשל ההאשמות עד מתורגמנו  ,כפי מייחוס
שאמנם ניסה לעשות זאת כבר ב -

1857

במסגרת ההאשמות נגד ש '

רוזנטל .

מר משולם [ האב ] מוסר  ,כי ד " ר רוזן הציע לו להגיש עצומה נגד בנו  ,שתועבר לנסיך ,
וכי ד " ר רוזן נטל על עצמו תפקיד פעיל בייעוץ למר משולם האב בתקופה

זו .

משתפים פעולה בנסיון

נתן ידו לתככים אלה  ,מאחר שקיווה להביא בעזרתם לסילוקו של מר פין ,
' :
אף הפחה

מהשפעתו .
'
להפטר
1
ועל  -ידי כך יעלה בידו
שני אישים אלה מצאו להם בן  -ברית מועיל בדמותו של מר נואל מור

הקונסול הפרוסי והפחה
ט ז'

'

לסיליקי של מר
האשמות כנגד מר פיטר

בשל

ל

)
( Noel Moore

( בנו של הקונסול הכללי מור בביירות )  ,שנתמנה למתורגמנו של הנסיך מוואלס בזמן מסעו .
תקוותו לזכות

במינוי לקונסול בדמשק נכזבה

לאחרונה  ,על אף שדודו  ,מר ווד ) ( Wood

החזיק בעבר בתפקיד זה  ,אך הקונסוליה של ירושלים קסמה לו לא

(

הדרגומאן של הנסיך מד מור
-

בו בריתם

פחות .

הכל הוכן להתקפה .
נסיך וויילס הגיע לירושלים במארס

. 1862

הוא היה חביב מאוד למר פין ( אודותיו שמע

מפי הנסיך אלפרד  ,אורחנו בעבר ) ונראה היה שהתקפה גלויה לא תצלח  .לכן סודרו
העניינים כך  ,שנדמה היה להוד מלכותו  ,כי הכוונה היא רק לפיטר משולם  -ואף זאת רק
בסוף ביקורו .

הצענו  ,כי אדמותינו בטלביה ישמשו למאהלו של הנסיך  .ההצעה נתקבלה  .אך לפני
שהוקמו האהלים למעשה  ,שוכנע הוד מלכותו ( בנוכחותנו ) להציבם במקום אחר  .עוד

לפני  -כן הגיע מכתב  ,שנכתב ונשלח על  -ידי הבישוף

.

הבישוף גובאט מציג את ד ר

ריזז כמיר" -

דרר לנסיך

גובאט  ,ובו כלולה ההמלצה כי ד " ר

רוזן  ,הקונסול הפרוסי  ,ישמש כמובילו של הוד מלכותו .
כשהגיע מר פין בבוקר הבא למסגד הגדול בכדי להוביל את הנסיך  ,הוא מצא שם כבר

את ד " ר רוזן מטפל בחבורה המלכותית  ,ואתו הקוואסים הקונסולריים שלו  .מר פין הניח ,
כי לא יהיה זה מתאים לעורר בהזדמנות זו את עניין התנהגותו העוינת של הקונסול

הפרוסי לגביו וויתר  ,על אף חששותיו הכבדים ביותר  .אך הנסיך וגנרל ברוס )  ( Bruceהיו
עדיין חביבים מאוד  ,ולאחר הביקור במסגד סעדו הנסיך ובני חבורתו את ארוחת הבוקר
שלהם בביתנו .
בימים שלאחר  -מכן סבלו אנשינו עלבונות שונים מצדו של מר מור  ,שמגמתם היתה

כנראה לרמוז  ,כי עובדי הקונסוליה הבריטית אינם נהנים מחסדי הקבוצה המלכותית  :אך
מאחר ומר פין ראה כי אין הנסיך וגנרל ברוס יודעים דבר עליהן  ,לא הגיב .
מקרה חמור יותר התעורר בשעת הביקור המלכותי במערת המכפלה שבחברון .
קנאתו של סוראיה פחה מנעה בשנת

1859

את ביקורו של הנסיך אלפרד במקום יה

21

 ,על אף

שהוזמן לכך בלבביות על  -ידי תושבי חברון  .הוא ניסה עתה למנוע מנסיך ווילס את
הביקור באתר זה  ,וזאת על אף שמר פין השיג כבר מקושטא אישור לביקור .
בעת שהתנהל המשא  -ומתן

הזה ,

ביקר הנסיך בקבר  -דוד

שבהר  -ציון .

הפחה נעדר

תחילה  ,והופיע רק להראות חלק ממקום מקודש זה  ,כשהנסיך דרש במפורש לראות את
כל הניתן לראות  .ד " ר רוזן היה נוכח ושימש מדריך לנסיך  ,אך אמר דברים שרק סייעו
לסבך את

המצב .

בתפקידו כקונסול  ,כתב מר פין לאחר  -מכן מכתב לפחה אודות הקשיים שהוא מערים

75
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היה זה הביקור הרשמי הראשון של לא  -מוסלמים באתר

זה  ,והוא זכה לכן

.

.

לפרסום רב  .מלווהו של הנסיך ,

הכומר הבכיר סטנלי חיבר בעקבותיו את התתור המפורט הראשון של מערת המכפלה A . P . -
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42 ] -442

 .חק

LecrureJ

'

.

Stanley ' -The Cave:

נתן שור

מתוך פנקס הרישומים של אליזבת פין

;

ירושלים  ,מבט ממער ;

בדרכם של ביקורים אלה  .גם הנסיך הראה סימני חוסר  -רצון בולטים  ,ולאור לחץ זה שינה
הפחה לפתע את תכסיסיו .
הנסיך יצא לירדן והשאיר הודעה  ,שאת החלטת הפחה בעניין חברון יש להעביר למר

פין  ,בהיותו קונסול הוד מלכותה  .אך במקום לעשות כן  ,יצא הפחה בעקבות הקבוצה
המלכותית עד למר  -סבא  ,בכדי לדבר בנדון עם מר מור  ,המתורגמן  .משם המשיך הפחה
לחברון  .הקבוצה המלכותית חזרה לירושלים במוצאי שבת  .מר פין צריך היה ללוות

קבוצה זו לחברון  ,לפי בקשתו המפורשת של גנרל ברוס  .ביום א ' מאוחר בערב הודיע גנרל

ברוס למר פין שלא נתקבלה תשובה מפני הפחה  .בבוקר הבא  ,בהתייצבו במחנה לקבלת
הוראות  ,מצא מר פין את הקבוצה המלכותית רכובה על סוסיה  ,ועומדת לצאת דרומה .
אך גנרל ברוס טען  ,כי בוודאי לא יכנסו לחברון  ,אלא אם הפחה יתן את אישורו לביקורם
מר פין מוצא מן הפמליה
המלכותית היוצאת לחברון

במערת המכפלה  ,וכי לא עשה זאת ולא נשמע דבר ממנו  .לאחר שמר פין רכב איתם
כזרחק מסוים  ,חזר ירושלימה  ,כשנאמר לו כי בגלל מצב בריאותו הרופף מוטב כך  ,כל עוד
הקבוצה המלכותית אינה מתעתדת להגיע לחברון .
מר פין חזר  ,אך הותיר את סוסו מוכן ליציאה מחודשת  ,כשאוכפו על גבו  .הוא ציפה
בכל רגע לקריאה מחודשת מאחר שידע  ,כפי שידעה העיר כולה  ,שהפחה החליט כבר
לאפשר לנסיך לבקר באתר

ההכנות החולמו

;

בחברון ,

ומחכה ליד בריכות  -שלמה להובילו לשם  .כל

שליחו של הפחה עמד בקשר עם מר מור בלילה הקודם

;

הקונסול

הפרוסי יצא לדרכו  ,בדרך אחרת  ,בכדי להצטרף לקבוצה המלכותית  .כעבור זמן קצר

העי" "יי  ;:נ ייי' זי יי :י ; בך  :גי:

הגיעו שליחים ומסרו פרטים על כניסתו של הנסיך לאתר המקודש בחברון  ,בלוויית ד " ר
80

יי"

התככנים .

'

;

,

ן

 ,י " י. _,

י,

"י י" י
הפחה העמיד פנים כאילו כרוך הביקור בסכנה ממשית וריכז להגנת הנסיך
,

כביכול כוח צבאי גדול  ,שלא היה נחוץ כלל .
בצורה זו הצליחו לעורר את הרושם כאילו הסיר הנסיך את חינו ממר

פין  ,וזה

היה

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

מתוך פנקס הרישומים של אליזבת פין  :בריכות שלמה

ההסבר שניתן אמנם על  -ידי מקורביו של הקונסול הפרוסי ( בהעדר הקבוצה

וגם על  -ידי אנשי הפחה ועל  -ידי הבישף

גובאט ובני

המלכותית )

פמלייתו .

העדרו של מר פין אף איפשר ( כפי שתוכנן בוודאי על  -ידי התככנים ) הגשתן של
עצומות לנסיך מוויילס המכוונות נגד פיטר משולם  .איש אחד  ,שלא ידוע היה כי הוא מבין

תורכית  ,שמע למחרת את ד " ר רוזן אומר לפחה  ' :פיטר משולם

מחאות נגד מר פ ' משולם

מיגשית לנסיך מוויילס

מחוסל  ,ובהקדם זה גם

יהיה גורלו של הקונסול ' .
נאמר כי ההאשמות החמורות ביותר נשמרו עד לאחר שהנסיך מוויילס עזב את
ירושלים .
מר פין ידע על הנעשה  ,אך היה במצב מאד לא  -נוח  .הוא נתקף בחירשות בעקבות רפיון
עצביו ; הוא הונחה  ,כי הנסיך עורך את מסעו בעילום שם  ,ולכן לא יכול היה להעלות את

הנושא בעצמו ונאלץ לחכות עד שהנסיך יעלה אותו  .אך הוא האמין ביושרו של גנרל
ברוס  ,וברגש הכבוד שלו  ,והניח כי זה ימסור לו על כל עניין שהועלה לפני הנסיך  ,הנוגע
לו אישית או לאנשיו  .אך דבר זה לא נעשה  ,וזאת על אף שהבישוף גובאט מוסר  ,כי הנסיך

מווילס התייעץ בו מה לעשות עם קובלנות שקיבל [ אודות פיטר

משולם ] 72 .

מר פין הוזמן להתלוות לקבוצה המלכותית בדרכה לשכם  ,אך עסקים דחופים

עיכבוהו  .כשיצא לדרך  ,הוא חש ברע  ,והיה עליו לחזור .

ד " ר רוזן  ,הקונסול

הפרוסי  ,ליווה

,י

את הנסיך במקומו .
כשחזר ד " ר רוזן  ,מסר לפחה שפיטר משולם
ונוראת

הנסיך מוויילס  .ידיעות

אלה  ,על אף

יפוטר ממישרתו בקונסוליה הבריטית  ,לפי

היותן משונות

ומרגיזות  ,לא

22

הצעיר  ,מתורגמנו של הנסיך מוויילס  ,את הבטחתו

בניסח המרפס שבידינו ( עמ '
( ' אודות

פיטר

13

מקורי )  ,שלוש המלים האחרונות בפיסקה

משולם ' ) מחקות בעט

ולירן הוסף בכתב  -יד  :מחוו .

]

~

של הנסיך

 ) PeterMeshullawL"11טםטב ' . . .

ן 51מן

" יב

.
...

לפחה כ 1הנסיר עימד להבי

איפשרו נקיטת לפ ' טיייי

פעולה .

בינתיים השיג מר מור

 1שב מש

( ' כנגד מר פין ' ) .

של

מי

פ ' משילם

נתן שור

שיקבל את קונסוליית ירושלים  ,לכשתתפנה  .ואמנם נעשו צעדים על  -מנת שהיא תתפנה ,

ואופיים היה כזה שהוד מלכותו לא היה מסכים להם בוודאי  ,אילו נמסר לו מה טבעם .
תשובתו של מר פין לכל שמועה בנושא זה היתה תמיד  ' :באנגליה מובטח משחק הוגן
) ( fair play

לכל אחד ; אם תועלנה האשמות עדי  ,או נגד אחד מאנשי  ,ייאמר לי מה טיבען .

בדיקה הוגנת במצב העניינים כאן  ,בירושלים תהיה לטובתי ולטובת ארצי מאחר שהיא
תגלה ברבים את מעשי הנוכלות האלה הנרקמים נגדי '  .עצם האפשרות לפנות לדמות כה
רמת  -דרג כנסיך מוויילס נראתה למר פין כערובה לכך שמשחק הוגן כזה מובטח לו או
לכל אזרח בריטי
מר משילם 1בנ 1הבכיר מנסים

לחמק מהחזרת כספים
שקבלו

אחר .

היה זה מוזר מאד שבאותה עת הכחיש לפתע מר אליהו משולם  ,הבן הבכור  ,בפעלו
על דעת אביו  ,שמר משולם ערב לכסף שהשיג בעזרתי  .הוא סירב לממש את הבטחונות
המובטחים ויצא נגדי בתביעה נגדית  ,שאני חייבת לו כביכול סכום של  400ליש " ט  .הוא

ואביו נעשו מחוצפים והעליבוני  .מר ברקליי

) , ( Barclay

ראש ' המיסיון

היהודי ' ,

הואיל

לעזור לי להשיג את יישוב העניין בדרכי שלום  ,אך כשזה נכשל  ,הבאתי תביעה בפני בית -

דין קונסולרי  .השיטה שנקבעה היתה שכל צד יימנה שני בוררים ואלה יחד יישבו בדין  .מר
דה בארר

) , ( de Barrire

הקונסול הצרפתי שימש כאחד הבוררים שלי .

בכדי לא לפגום בהמשכיות תיאורי אגיד כאן רק  ,שלאחר התנהגות מרגיזה ביותר ואף
בלתי  -ישרה מצידם של אנשי משפחת משולם  ,הצדיקו הבוררים פה  -אחד כל צעד שננקט

על  -ידי ; ולבסוף היה הכרח לסלק את מר משולם ואת בני משפחתו מארטאס  ,ולמכור את
הרכוש שם במכירה

פומבית .

מהלכים אלה נמשכו מחודש יולי

1862

ועד דצמבר  .הסתבר במשך הזמן  ,כי נודע לבני

משפח ת משולם ( אף האב זוהה לבסוף עם מעשי הנוכלות של בנו בכורו ) כי מר פין יורחק
ממישרתו  ,ולכן קיוו להשתלט על כל הרכוש בארטאס  .הם ציפו  ,שעם עזיבתו של מר פין

ויציאתו לגלות של פיטר משולם  ,יעבור רכוש בעל  -ערך זה למעשה לידיו של אליהו
משולם  .רק אביו  ,שהפך להיות איש זקן  ,יעמוד בינו ובין בעלות ללא עוררין  .וזו הסיבה

שמר אליהו משולם התיישב  ,יחד עם משפחתו  ,בחוות אביו בארטאס ; תחילה התלוננו
ההורים רבות על הנטל הנוסף  ,אך לבסוף השתלט עליהם בנם מחוסר המצפון  ,והם פעלו
בכל לפי רצונו  .מר פין לא שמע יותר אודות העצומות שנמסרו לנסיך וויילס ( ומר משולם
האב הכחיש שהוא מסר עצומות כאלו ) עד לחודש יולי .
בוא של

ק1ל1נל

פרייזר ,

בילי

ב 22 -

19

1862

של אותו חודש הסתבר שעוד שלושה ימים קודם  -לכן הגיע לבית  -לחם נציג הוד

מלכותה הקולונל פרייזר

) ( Fraser

( הוא לא היה קצין בצבא הבריטי אלא החזיק בדרגה זו

בצבא התורכי ; בצבא הבריטי שימש כעוזר

למנתח ) ,

ושם טיפל בתהליכים נגד מתורגמנו

של מר פין .
למר פין לא נמסרה סיבת נוכחותו עד ליום

ה 28 -

ביולי  .ביום זה מסר לו קולונל

פרייזר ,

כי נסיך וויילס קיבל האשמות כתובות נגד פיטר משולם והעבירן למשרד החוץ  ,וכי לורד
ג ' ון ראסל  23שלח אותו לבדוק את ההאשמות  .קולונל פרייזר אף מסר למר פין  ,כי מופתע
הוא לפגוש אותו בירושלים  ,מאחר שנאמר לו בביירות  ,כי הוא נופש מסיבות בריאות על
הר הכרמל .

מר פין ביקש לראות את כתב האישום  ,קולונל פרייזר סירב להראותו  .הוא ביקש לדעת
מי החותמים על העצומות  .גם לזאת סירב הקולונל  .מר פין שאלהו מהו אופי ההאשמות .

קולונל פרייזר ענה  ,כי הן מדברות ביחסו הרודני נגד הכפריים הערביים  .מר פין מסר
לקולונל פרייזר  ,כי חקירה ודרישה בהתנהגותו של פיטר משולם התנהלה חודשים מספר
לפני בואו של הנסיך מוויילס  ,ונסתיימה בזיכויו  .הוא הזכיר לו כי פיטר משולם היה נתין

בריטי ולא בן  -חסות בלבד  ,וכי מר פין היה מעסיקו ואחראי להתנהגותו  .לפי נוהג השירות
82

הקונסולרי חלה האחריות המלאה לכל שעושה המתורגמן על הקונסול הממנה אותו .
הממשלה אינה מתערבת במינויים אלה  .לכן דרש מר פין בזכותו הברורה  ,שיינתן לו

23

) 1792 - 18781

בשנים

 , Earl of Russellחהסנ שר חוץ בשנים  , 1865 - 1859וראש ממשלה בשנים . 1832 - 1846

. 1866 - 1865

ושוב

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

מידע מלא בקשר לכל ההאשמות נגד מתורגמנו  ,והביע הפתעתו שקולונל פרייזר הגיע
לירושלים לנהל חקירתו שעה שהאמין שהוא  ,האיש לו נוגע הדבר ביותר  ,נעדר

קולונל פרייזר סירב למסור כל מידע

ממנה .

אך דרש שמר פין יתן לו מיסמכים

שהוא ,

שעשויים להיות ברשותו בנושא זה  .מר פין אמנם העביר לו אותם  ,ולא שמע עוד מקולונל
פרייזר עד ליום ה  -וו

באוגוסט .

במשך זמן זה רבה היתה ההתרגשות ; ד " ר רוזן וידידיו נועדו עם קולונל פרייזר  ,והפיצו

ברבים שנסיך ווילס הזמין את ד " ר רוזן  ,קונסול פרוסיה  ,לפעול יחד עם קולונל פרייזר  ,וכי
ד " ר רוזן
) , ( Meade

המשיך לקיים קשרים עם הנסיך ועם ראסל  ,וזאת באמצעותו של מר מיד

שביקר בארץ יחד עם הוד מלכותו בתור

מזכיר  ,ושהה עתה עם ראסל בקובורג ,

אצל המלכה .
אותו כומר

יווני שגרם לצרות כה רבות בארטאס

עם קולונל פרייזר  .פעם

וסביבתה  ,נראה עתה

הופיעו  ,באופן מופגן  ,גם סאלם עות ' מאן עם

לעתים תכופות

ידידיו תחת

חלוננו ,

אדונו  ,מר

משולם

תוך כדי קריאות שפיטר משולם יוגלה וכי מר פין יסולק ממישרתו  ,וכי

האב  ,יהיה הקונסול החדש .
בצורה זו קיווה סאלם עות ' מאן להשתחרר מאיום העונש מידיו של פיטר משולם  ,ממנו

חשש  .השערוריה בבית משולם נודעה עתה לכל  .אנשי המיסיון ובית  -החולים ידעו
אודותיה  .קולונל פרייזר צריך היה לדעת עליה  ,וייתכן שאמנם הדבר היה ידוע לו  .הדבר
הוגנב לאזניו של פיטר משולם המסכן וכן למר פין  .שניהם לא האמינו לזאת תחילה  ,אך
כשלא ניתן היה יותר להטיל ספק בדבר  ,אמר פיטר משולם המסכן

' אדוני  ,לפני ימן

קצר

התנהגותי החריגה של
קיליגל טר ' יזר כלפי מר פין

הייתי יורה בברנש זה  ,אך עבשי ו למדתי כי הנקם הוא בידי האלוהים בלבד ואני משאיר

זאת בידיו '  .פעולותיו של קולונל פרייזר כוונו עתה באופן ברור נגד מר פין  .אנשים מסרו
לנו  ,כי נמסרו הודעות ברובע היהודי ובבתי  -הכנסת  ,לזמר שעתה הגיעה העת למסור
האשמות  -בעיקר בענייני כספים  -נגד מר פין .

מר פין כתב לקולונל פרייזר  ,דרש הסבר  ,ועמד על זכותו להשמיע טענותיו  ,אך לא

נענה  .אחר  -כך נראה שהובאו האשמות עדי  ,שהשתמשתי לרעה בסכומים שהופקדו
אצלי לצורכי צדקה  -בעניין כרם  -אברהם וכו '  .ידיד ששוחח עם קולונל פרייזר  ,האיץ בו
לשוחח אתי בנושא זה ולבדוק את ספרי החשבונות שלי  .אך הוא עזב את ירושלים מבלי

לעשות כן  .למר פין נודע עתה שגם שמו הופיע בעצומות שהוגשו לנסיך מוויילס ; ושוב

ניסה לשמוע מקולונל פרייזר פרטים בעניינים הנוגעים לו  ,אך לשווא .
הקולונל דרש עתה ממר פין לבוא לבקרו ביום ה  -וו באוגוסט . 1862

הוא עשה כן ,

והועמד בחקירת שתי  -וערב מדהימה שתעה יותר למר פין עצמו מאשר

כשמר פין מחה על כך  ,אמר לו קולונל פרייזר כי בהיותו שליחה
מלכותה ,

למתורגמנו .

]  commissionerשל הוד

הרי שסמכויותיו הן נרחבות אף יותר  ,כי הוא מייצג את המלכה

באופן אישי ' ,
'
~

וכי זכותו היא  ,שלאות כבוד יירה לכבודו מספר רב של יריות  -תותח  ,וכי זכותו להעלות
כל נושא שיבחר בנוגע לקונסולים  .אך לגבי כל בקשותיו של מר פין לקבל פרטים על
ההאשמות נגדו  ,לא נענה קולונל פרייזר  .לאחר  -מכן חקר הקולונל בצורה חריפה עוד
יותר את פיטר משולם .

הוא סירב לומר לו מה הן ההאשמות נגדו  ,ומה הם שמות אלה שהאשימוהו  -לגבי
אחדים

קיימת היתה הסברה כי הם זויפו  .כן סירב להביא לפניו את המאשימים עצמם או

את העדים  .מאידך סירב לדבר כמעט עם כל העדים שפיטר משולם רצה להביא בפניו .

סירגת

של קולונל פרייזר

לקטם משפט

" יגז למי

~ U 1b

משילם

צורת החקירה הזו נודעה לרבים בירושלים  .קונסול פרוסיה וידידיו דאגו לכך  ,ושמחו
לקראת סילוקו הקרב ובא של מר פין  .הן הקונסול הצרפתי  ,והן הבישוף הרוסי התרעמו

על מה ששמעו  ,ודרשו להפגש בנדון עם קולונל פרייזר  ,בכדי להסביר לו מהו טבעם של
התככים הנרקמים כאן נגד מר פין  .קולונל פרייזר סירב להפגש עמם .
לבסוף עזב קולונל פרייזר את ירושלים ביום

ה 19 -

באוגוסט מבלי לראות את מר פין

פעם נוספת  .הוא השאיר עמו מכתב רשמי בו האשים את פיטר משולם כי ניסה להכשיל

את חקירותיו על  -ידי איומים על עדים נגדו  .האשמה
כשליח הוד מלכותה חייבה טיפול

בכובד  -ראש .

כה חמורה מצד אישיות ששימשה

83

מר פין השעה את פיטר משולם ממישרתו כמתורגמן  ,עד שתוכל להתקיים חקירה
רשמית מטעם לורד ראסל  .מר פין כתב עתה ללורד ראסל על הנזק שגרמו לו חקירותיו
של קולונל פרייזר ודרש שתיפתח חקירה פומבית בעניין כולו  .כן הודיע ללורד ראסל  ,כי

שוחח עם פיטר משולם בקשר להאשמה החדשה  ,שאיים על עדים  ,וכי סבור הוא שיש

לתת אמון בהכחשותיו של פיטר משולם  .פיטר משולם דרש מקולונל פרייזר  ,כי יפגישו
פנים אל פנים עם כל מי שהביא נגדו האשמה זו  ,אך הקולונל הניח כי אין צורך
קולונל פרייזר עזב את
ירזשלים

קולונל פרייזר עזב את ירושלים ויצא דרך חברון ליפו  ,מקום בו שהה

בדבר .

הפחה  .להפתעתו

של סאלם עות ' מאן לא נאסר פיטר משולם על  -ידי הקולונל פרייזר כפי שציפה .
ייתכן שלעולם לא ייוודע בבירור האמנם משפחתו של פיטר משולם האמינה
בהאשמות נגדו  ,או שראו בהגלייתו מוצא יחיד להם מדילמה

איומה  .הם

נתונים היו

לחלוטין בידיו של סאלם עות ' מאן  .אם פיטר משולם יירה בו בשל פשעו  ,צפויה היתה

להם נקמת דם מצד קרוביו של האיש  ,וחייהם של בני משפחת משולם לא היו יותר
בטוחים בארטאס  ,וכך יאבדו הם  ,ואליהו משולם בתוכם  ,את רכושם שם  .אך אם ניתן

יהיה להרחיק את פיטר משולם מארץ  -ישראל  ,אפשר יהיה להשתיק את השערוריה  ,ואף
חייו יהיו בטוחים יותר בנכר .
תכנית ההתנקשות במר
משולם

מהרגע הזה התחדשו נסיונותיי של סאלם עות ' מאן לפגוע בחייו של פיטר משולם .
77בחור המסכן מסר על כך בכתב למר פין והעסיק שומרים יומם ולילה ; נעשו נסיונות
 כלל ,להרעילן על _ 1די

מר פין פחד למשרד החוץ

מישהי שצריך היה להירתע בבחילה ממעשה כזה  .אך נאמר בדרך
כי כל עוד מכהן מר פין כקונסול  ,לא יתנקשו בגלוי בחייו של פיטר משולם  .מר פין דיווח

התזח בחקירה ומשעה את

בעניין זה בפרוטרוט למשרד החוץ ודרש חקירה מקיפה  .הוא לא ידע מה הן ההאשמות

ייוודע

חמורה ,

סאלם עות ' מאן מחיה מחדש

מר

מ ' משולם עד

עניינו

וכמדויקות נגדן עצמן אך הניח כי המדובר בהאשמות בהתנהגות בלתי  -הולמת
ולפגוע בנשותיהם .
1
לעשוק את הכפריים
1
למתורגמנו
ן
מאחר שאיפשר כביכולן

'

פיטר משולם  ,מצדו  ,כתב לראסל וביקש לעצמו משפט גלוי והוגן  -זכותו בהיותו
נתין בריטי  .לפני שנסתיימה כתיבת אשגרון של מר פין  ,לפני שדיווחו של קולונל פרייזר

יכול היה להגיע לאנגליה  ,נמסר בעתון ' לבאנט הרלד ' ( מעזיא
ושמזעות אודות העברתו של

מר

פין לדרדנלים והזרדתז
בדרגה

( Levant

המופיע

בקושטא ,

בעפך ב ום ה  23 -באוגוסט  ,כי מר פין יועבר לדרדנלים .
ד יויל ' שמיהר להפיץ ידיעה זו ברבים בירושלים  ,טען כי זו היתה תוצאה של דיווחו
וכטלגרפי של קולונל פרייזר  ,וכי תפקיד פחות  -ערך זה ניתן למר פין בתור עונש  .ואמנם

י

הקונסוליה שבדרדנלים היתה בעלת מעמד פחות בהרבה בהשוואה לזו בירושלים .
התפקיד שם היה כלכלי ולא פוליטי  ,והמשכורת קטנה יותר  .מר פין לא יכול היה להאמין
שמשרד החוץ יחרוץ דינו בלי לשמוע את טענותיו  ,וכי לאחר שבע  -עשרה שנות שירות

יורד בדרגה  ,ובכך תוקטן לא רק משכורתו אלא יוקטנו גם דמי הפנסיה שיגיעו לו .
הקונסול הפרוסי והפחה הכריזו כי מר פין יוצא לגלות  .רצה המקרה ובדרדנלים מצויה

אחת המצודות שלשם מגלים מפירי  -חוק תורכיים .
החל מתקופה זו הפכו הפקידים התורכיים  ,כולל הפחה  ,חצופים כל  -כך שלא היה
יותר באפשרותו של מר פין לנהל את ענייניו  .פגיעות באזרחים בריטיים  ,כולל סיכון
חייהם ,

הובאו לפני הרשויות ללא כל תוצאות  .דיווחיו של מר פין לשגריר בקושטא

ולמשרד החוץ לא נענו יותר .
חוותנו
איומי הריפד של בפע ' ור

מר משולם האב  ,שעדו יצא בינתיים דינם של הבוררים  ,איים עלינו שיהרוס את
אחוזתנו בפע ' ור  ,ומושל יפו טען שקולונל פרייזר מסר לו שממשלתנו לא תרשה למר פין

להמשיך ולהחזיק בה  .מר פין פנה לפחה בדרישה להגן על רכוש שאנשינו עסקו בעיבודו

בידיעתו ובהסכמתו  .הוא פנה גם לרשויות היווניות  ,שהביעו סלידתם מדרך התנהגותם
של ד " ר רוזן וקולונל פרייזר  .הכומר היווני נשלח ליפו  ,ומשם צריך היה להישלח לגלות

2 4
~
אוקטובר  .אשגר המעביר את
מר פין ומרחיק את פ '

משולם מן דחסת הבריטית

למנזה  -סיני  ,מאחר וגרם לממונים עליו צרות רבות כבר קודם  -לכם  .למשך זמן קצר שרר

שקט
כעבור זמן  ,בחודש אוקטובר  ,קיבל מר פין איגרת ממשרד החוץ  ,שתוכנה וסגנונה
בלתי  -רגילים ובלחי  -צפויים  ,ובה ההודעה כי יועבר לקונסוליה אחרת  ,וזאת מאחר

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

שהסתבך בתככים מקומיים  .כן ניתנה הוראה  ,שיש למנוע מפיטר משולם בעתיד הגנתה
של חסות

בריטית .

מר פין חיבר מכתב  -תשובה  ,בו ביקש מלורד ראסל שתינתן לו אפשרות של חקירה

וזאת בכדי להוכיח כי הוא מקיים יחסים מצוינים עם כל הקונסולים  :לצרפתי  ,האוסטרי ,

הספרדי  ,האמריקני  ,הקובני והיווני  ,ועם כל ראשי העדות ( אפילו עם הבישוף גובאט לא
ארעה כל התנגשות מאז שנת  . ) 1858עם כולם  ,פרט לקונסול פרוסיה  .הוא והפחה הם
בעלי המעמד היחידים עמם היו לו חילוקי  -דעות  ,ואלה נכפו עליו .
כן הזכיר למשרד החוץ שמר פיטר משולם היה נתין בריטי  ,ובנו של נתין בריטי  ,ולא

ניתן היה להסיר מעליו באופן חוקי את הגנתה של בריטניה  ,כפי שהדבר לא ניתן לגבי
בנינו או לגבי אלה של הקונסול הכללי מור ( שגם הם נולדו להורים אנגליים מחוץ

לגבולות אנגליה ) .

כן ביקש מר פין  ,כי במידה שיוחלט על הרחקתו

מתפקידו  ,לטובת השירות הציבורי ,

ייעשה הדבר בצורה שלא תפגע בכבודו העצמי ובשמו הטוב  ,בהתחשב בשירותו
ועל  -מנת שלא ידבק בשמו הכתם של

הארוך ,

דיכוי אכרים  ,התעללות בנשותיהם והפחדת עדים .

מר פין לא זכה לקבל תשובה לאגרותיו אלה  ,פרט להודעה קצרה שהחלטת הממשלה

מר פין מתמנ"

היא סופית  ,כי הוא ישלח לדרדנלים  ,וכי מר מור הצעיר יירש מקומו בירושלים  .בעניין תביעתי
נתינותו של מר פיטר משולם ידונו מחדש  .כן נדחתה בקשתו של פיטר משולם להשמיע

לדרדנלים .

של מר פ ' משילם

"

ל שמיע ענייני גדשת

טענותיו .

בינתיים הופנו למלכה בקשות שמר פין לא יורחק מתפקידו וזאת מצד יהודים בני
אזרחויות שונות וכן מצד חבשים ושומרונים  ,אך  ,נדמה לי  ,כי איש לא שם לב אליהן .
מעמדנו בירושלים נעשה בלתי  -נעים מאוד  .לא זו בלבד שפגעו בנו השמצותיהם של

מצבה האומלל

אנשי הסיעה הפרוסית  ,אלא נגרם לנו אף סבל ממשי .
מחלת הלב של מר פין נעשתה חמורה יותר בשל הצער  ,החששות והמתה שנגרמו לו .
לא יכולנו להאמין שממשלתנו תקריב בצורה כזו את הקונסול שלה לנקמנותו של ד " ר

רוזן ולעוינותו של הפחה  ,שאת ידידותו יכול היה הקונסול הבריטי לרכוש רק על  -ידי
הזנחה חמורה במילוי תפקידו .
התנהגותו של קולונל פרייזר איננה ניתנת

להסבר  ,אלא בהנחה אחת .

הסתבר  ,שלפני שעזב את ביירות בכדי לחקור בהתנהגותו של פיטר משולם  ,אמרו

קציני אניות המלחמה שלנו שעגנו בנמל ' תהיה שערוריה בירושלים  .קולונל פרייזר ידאג
להרחקתו של מר פין מאחר שהעניק חסינות בריטית למר פיטר משולם  ,שלא הגיעה
מאחר שלא היה נתין אנגלי  ,וכי מר נואל מור יקבל את הקונסוליה בירושלים ' .
הוא הוציא לפועל תכנית שהוכנה

לו ,

24

מראש  .נ ?

אך משהגיעו לידינו אגרות משרד החוץ  ,נפלו עלינו כרעם ביום בהיר .
היינו נתונים עתה במצב קשה ביותר בענייני כסף  .ברבות השנים הצטבר חוב כתוצאה
מכך שההקצבות להחזקת

קוואסים  ,מתורגמנים וכו ' ( החלק הרשמי של הקונסוליה ) היו

בלתי  -מספיקות אף להוצאות החיוניות ביותר  .הן לורד נייפיר
לורד דאפרין

) ( Dufferin

חיבות

על הקזנס1ליה

בשנת

1860

) ( Napier

בשנת

1855

והן

עוררו נושא זה עם משרד החוץ והצביעו על הצורך

לבוא לעזרתנו  .החשבונות נבדקו והועברו  ,אך השנים עברו והחוב הלך וגדל  .לבסוף  ,כל

אמצעינו הספיקו בקושי לתשלום הריבית בלבד  .אנחנו לא רק שסבלנו ממחסור  ,אלא גם
נאלצנו להתגבר על העבודה הקשה של הקונסוליה ללא עזרה כל

שהיא .

אך כשקולונל פרייזר נתן תוקף לשמועות שמר פין יורד ממעמדו ויורחק ממישרתו  ,גדל

הלחץ עלינו עוד פי עשרה  -כל משכורתנו נבלעה בתביעות

מיידיות ,

ולא היה

באפשרותנו לרכוש דבר  ,ואפילו לא את הלחם היומי  .סבלנו ממחסור ממשי מיולי
24

25

1862

.

יש לזכור כי ביירות היתה מקום מושבו של הקונסול הכללי מור  ,אביו של נואל .
בנוסח המודפס שבידינו

מהוקצעים

)

כדלהלן

:

,

' QY

20

מקורי

),

תוקן משפט זה על  -ידי הוספת מלים בכתב  -יד ( בסוגריים

~ 11 15 explained .ב ,

)

plan .

 ) ]( He carried out 8 pre-arrangedז לאמור :

' אם הוא הוציא לפועל תכנית שהוכנה מראש  ,הכול מובן ' .

5מ

גתן שור

ועד מארס  . 1863לא עלה בידנו לרכוש מזון  ,דלק  ,וכל יתר המצרכים החיוניים  .כמויות

מזעריות ובלתי  -מספיקות הגיעו לידינו רק בשעת  -דחק מייאשת  .סבלנו מן הקור במזג -

האוויר הסוער של

החורף  ,עד

שיהודי ידידותי בא

לעזרתנו  ,על אף שבעצמו

היה

עני  ,אך

הביא לנו חלק מן המקלות מהן הרכיב את סוכתו בחג הסוכות  ,בכדי שנוכל להשתמש
בהם לחימום  ,וביתרתם השתמשו הוא ובני משפחתו .

למזלנו  ,סיפק לנו קציר התבואה באחוזתנו בפע ' ור את החיטה עבור הלחם שלנו  ,אך
לעתים לא היו לנו האמצעים לשלם עבור טחינתה .

בנושא זה  ,כמו בנושאים אחרים  ,היתה בידי

ד " ר רוזן זה

שנים האפשרות לגרום לנו נזק

בל ישוער  .מלווים בריבית פחדנים הזדרזו להקשיב לרמזים כי מר פין יורחק ממישרתו
והתייחסו אליו בהתאם  ,באותם שנים ארוכות ועצובות .
הקרבנו כל אשר היה לנו לצורך תשלום התביעות הכספיות  ,על אף שרבות מהן היו
מוגזמות ביותר  ,אך לא היה באפשרותנו לקבל פיצוי ועזרה  .מר פין לא יכול היה לשבת

בדין בענייניו הוא  ,ולשווא ביקש עזרה בנדון מן הממונים עליו  .הצלחתי לגייס סכומי  -כסף

מסוימים בעזרת התכשיטים הבודדים שהיו לי  -הצמידים שניתנו לי מידי הנסיך
אלפרד  ,הנסיך מוויילס ועוד ( גם כן מתנה מלכותית )  ,בעיני ערכם לא יסולא בפז  ,אך כבודו
של בעלי הוטל על כף המאזניים .
מר פין העלה בכתב את התפטרותו עוד שעה שקולונל פרייזר סירב לפרט את

ההאשמות נגדו או את שמות המאשימים ; אך הוא קרע שוב את כתב ההתפטרות  ,חאת
מסיבה אחת בלבד

והיא שעד כמה שזה לא יהיה צודק מצד משרד החוץ להותירו

,

לשלם בעצמו חוב זה  ,הנה עדיין היתה לו התחייבות של כבוד להתייצב בין הנושים

והגרעון  .על כן היתה זו חובתו לנסות בסבלנות רבה  ,כל אמצעי ודרך  ,בטרם שהוא נוקט
בצעדים העשויים להביאו למצב אשר ימנע ממנו כל אפשרות לשלם חוב זה .
מר פין עימד לפרוש

לפע ' זר

הוא ציפה עתה להחלטה  ,אם לורד ראסל יסכים לאפשר לו חקירה גלויה  ,אך החליט
שאם יסרבו לו  ,יתפטר  ,ואנחנו נחיה בחוותנו בפע ' ור  ,בה בשעה שדמי הגמלאות שלו

ישמשו לתשלום חובותיה ' של הקונסוליה .
פנייה פומבית לעיתונות היתה רק האמצעי האחרון  ,וזאת מאחר שהדבר חייב לערבב
בעניין את שמו של הנסיך

מווילס .

פיטר משולם התקין מקומות אחדים בפע ' ור על  -מנת שנוכל למצוא בהם מיקלט  ,וגודל
ההכנסות שהיה צפוי באותה שנה הגיע מבחינתנו ( זו הפעם
בערך  ,חלקו

הראשונה )  ,ל  200 -ליש " ט

עדיין בקרקע הזרועה .

אך עתה חזר הכומר היווני מיפו  ,והחל להציק לאחוזתנו  .הוא איים להשמידה בהקדם .

מר פין מסר על כך לפחה  .הוא הציע בכתב  -במידה שהפחה יתנגד לבעלותו של מר פין
 לוותר עליה מיידסעור נהרסת בסף

נ1במבר ,

;

אך אם לא  ,דרש שיגן על רכושו ועל חיי האדם .

חידש

שלושה ימים לפני שהגיעה האיגרת מלורד ראסל הממנה את מר פין לדרדנלים התרכז

1862

הם השמידו את רוב

אספסוף מאנשי שלומו של הכומר היווני  ,ועלה על הכפר שלנו

;

היבול  ,גדעו את עצינו וגפנינו  ,החריבו את הבניינים  ,והרסו למעשה את הכפר הפורח
לחלוטין  .פיטר משולם היה שם  ,אך בידעו מה קשה מצבו של מר פין  ,מנע מן הכפריים

בקושי רב להחזיר מלחמה שערה  ,והרחיקם לבית  -לחם ולמקומות

אחרים .

הפחה לא התחשב כלל בפנייתו של מר פין  .אמרו עליו שקיבל סכום של

700

ליש " ט

עבור הרשות למעשה  -נבלה זה .
ב1א 1של מר מזר  ,הקונסול

החדש ,

2

במרץ

1863

וכדברים נמשכו באותה דרך עד לבואו של מר מור  ,הקונסול החדש  ,ביום השני במארס
. 1863
מר משולם האב גורש מארטאס עוד בדצמבר
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, 1862

והוא  ,בני משפחתו וסאלם

עות ' מאן היו בירושלים  ,ואליהו היה בבית  -לחם  .פיטר משולם גר בארטאס  ,והשגיח שם
על

רכושי .

אמרו  ,כי חייו של פיטר משולם לא יהיו שווים שני פני עם בואו של הקונסול החדש ,
שלא התייחס אליו אף כאל נתין אנגלי  .לכן הכין את אהליו בכדי לעבור למאהלם של

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים

המצבה על קברו של פיטר משולם בבית הקברות הפרוטסטאנטי בהר  -ציון
ידידים בדווים ממזרח

לירדן  ,עד שמר

פין יזכה  ,כפי שקיווה  ,לטיפול מתאים מצד

הרשויות הבריטיות .
אך לא כך התגלגלו הדברים .

מר מור הוצג רשמית לפני הפחה על  -ידי מר פין ב  4 -במארס .

ב6-

בו נוקרח פיטר

מר פיטי משולם

משולם .
מר אדאמס  ,נוסע

אנגלי ( בנו של מר סרג ' נט אדאמס המנוח ) ובננו הבכור

אלכסנדר ,

שרכב יחד אתו  ,חמקו בקושי מגורל דומה  .בעזרתם ניתן היה לחשוף את הרצח  ,לזהות
את הרוצחים ולהוכיח את אשמתו של סאלם

עות ' מאן בעניין זה .

מאחר ששפלים אלה ראו במר פין איש שי רד מגדול תו  ,והניחו כי ממשלתנו אין לה

אדאמס  ,מר א ' פע  ,מר וגבי פין

יווסר עניין בו  ,ניסו במכוון לחסל את מר אדאמס  ,את בני  ,את מר פין ואותי עצמי  .אנשים

העזו לומר  ,שמתורגמננו לא היה נרצח  ,אילולא רצה בזה הנסיך מוויילס  .כן נאמרו דברים

רבים אחרים  ,איומים לא פחות .
הצלחנו ללכוד איש אחד ששם לנו מארב  ,האחרים נמלטו  ,לא הפחה ולא הקונסול
נקטו בצעדים הדרושים להענשת האשמים .
משפחת משולם והשלטונות התורכיים ניסו להכחיש את דבר הרצח ולהציגו כמקרה
מות בתאונה גרידא  .התנהגותו של הפחה הוליכה למסקנות עגומות כי הדבר לא נעשה
בלא

ברכתו .

יחד עם זאת הכיר מר מור עתה

בעובדה  ,שלא ניתן להתווכח על דבר נתינותו

87

הבריטית של פיטר משולם .

היה לנו אולי סיפוק עגום כלשהו בכך שהבחור המסכן ידע מה שצפוי לו  ,והשלים עם
נך שעליו למוגך זה זמן  -מה הביע כלפינו את אמונתו במותו הקרוב  .הוא דיבר עליו

כשחרור רחום מהסבל הנפשי הרב שנגרם לו על  -ידי יחסה האכזרי של משפחתו

אליו  ,וכן

נתן שור

בשל עניין אחותו  .כן סבל מאוד מכך שהשלטונות הבריטיים  ,אותם למד לכבד הן בחצי -

האי קרים והן בירושלים  ,מנעו ממנו משפט צדק  .צערו היה רב למראה חוליו של מר פין

ולנוכח מבלותינו  .הוא רזה  ,נעשה חיוור וסבל מכאבי  -ראש תמידיים ( אשר הרופא טען כי

נובע מן המוח ) שאיימו לפגוע בכושר ראייתו .
הוכחה נוגעת ללב ליראת השמיים שלו נפלה לידנו אחר פטירתו  ,כאשר מצאנו את
ספר התנ " ך הקטן שלו אותו היה אורז יחד עם דברים נחוצים אחרים לקראת מסעותיו
בקרב

הבדווים ,

ברשותו של
תביעות

ובספר הערות נוגעות ללב בכתב  -ידו שלו  .ספר תנ " ך זה נמצא עתה

ידיד  ,אשר

הציב יד לזכרו בכנסייה כאן באנגליה .

וכביעה מזויפת הוגשה עתה נגד מר פין לתשלום של

מרמה נגד מר מין

280

ליש " ט  ,במקום  140ליש " ט

שהגיעו ממנו למעשה  .הקונסול החדש  ,מר מור  ,ניסה לאלץ את מר פין לשלם סכום זה
ומאחר שנכשל בזה  ,ניסה לאלץ מישהו אחר לשלם במקומו  ,תוך כדי איומים בהסרת
חסינותו הבריטית .
בתנאים כאלה לא יכול היה מר פין לעזוב את ירושלים  .מר אדמס התכונן לחזור
לאנגליה והתכוון לטפל שם בעניין הרצח  .מר פין ביקש ממנו להסביר לידידיו שם את
הנסיבות בהן היינו נתונים  ,ולקחת אתו את בננו שחייו היו בסכנה מידיהם של רוצחי
פיטר משולם .

בעניינים הכספיים של מר פין

סמוך לאחר  -מכן שלח משרד החוץ את השופט הורנבי לירושלים לחקור בענייניו
ו  -כספיים של מר פין וכן ברצח פיטר משולם  ' .הוא הגיע בחודש יוני (  ) 1863ולאחר חקירה
בזדוקדקת שלח דין  -וחשבון למשרד החוץ שהיה מאוד לטובתנו  ,ובו הדגיש שהתנהגותו

דו ח אוהד של השופט

פין בענייני כספים היתה מהוגנת בהחלט  .לגבי המקרה הקודם  ,קבע כי עלינו

מר אדאמס חוזר לאנגליה
והשופט הורנבי נשלח לחקור

.

ארנבי
u ~ lwn

על  -אודות מר פין

היריבי

מקרה

רואה את

הרצח כמוכח

נטל מר

לכילם סכום של

ס4ו ליש " ט בלבד .

בסמיך לסיום חקירתו של השופט הורנבי קבלנו מכתב ממר קלאנדר  ,הקונסול שזה
עתה נתמנה לארזרום  .בשל משפחתו הצעירה ורבת הנפשות הוא אינו נוטה לצאת
לאותו מקום נידח בעל אקלים קשה ( ארזרום נמצאת כ  -סססל רגל מעל הים ) .
מר קלאנדר קבל רשותו של הלורד ראסל להתחלף עם כל אחד האוחז בקונסוליה
בעלת דרגה

נמוכה

יותר  .הוא מבקש עתה את מר פין ליטול את ארזרום במקום

הקונסוליה הנחותה יותר בדרדנלים  .הנציגות בדרדנלים נחשבת עתה לנמוכה יותר בכל
מובן שהוא מאשר ירושלים  ,ומר פין חש עוול בכוונה להעבירו לקונסוליה בעלת מעמד
כזה  ,אחר

שירות ארוך וקשה כל כך ובנסיבות כה מיוחדות  .ארזרום מעמדה שווה לזו של

ירושלים  .אולם מר פין התנגד ליזום צעד כלשהו בעצמו ואני חשתי שארזרום עשויה
לסכן את

בריאותו  .מר

פין חשב כי חובתו היא להציג את הבעיה בפני השופט הורנבי

אשר אמר מייד  ' -יש לבצע החלפה זו  .היא תכוון אותך לעמדה הנכונה  .אני אעזור לך
להשיג חופשת העדרות  -סע לאנגליה לנהל שם את מאבקך '  .וכך אמנם כתב מר פין
למר קלאנדר  ,כי אם הוא ומשרד החוץ מוכנים להחלפה  ,מר פין לא יתנגד

פיז

לכך .

משוגר לארזרום

יופזר לא שמענו מאומה עד שמר פין שוגר לארזרום  .השופט הורנבי התעמק בפרטי

 wt ~ wnהורנבי מגיש את

הוצאותינו בעטיה של הקונסוליה והחובות שהדבר גרר  .הייתי מוכנה להכין תזכיר

מר פין לגבי חובותיו

בנושא זה אשר בתמיכתו תועבר למשרד החוץ  .זה אכן נעשה ; הגרעון אליו הגענו היה כ -

מר

תבעית

לממשלה

 5 000לי " ש .
עדיין לא השגנו את מטרת ביקורנו באנגליה  .בריאותו של מר פין נפגעה בצורה חמורה

מצבו הנזבחי הכאוב של מר

מין על  -ידי עינויי הנפש שעברו עליו במשך החודשים

האחרונים  ,עד לדובחי

אין ביכולתו לטפל

בענייניו הוא  .הוא לא יכול לשאת התרגשות ומתעייף מיד מכתיבה או אף מדיבור  .הוא
חולה רוב הזמן  ,מאז הגענו לאנגליה  .מחלתו היא מחלת  -לב  ,ואין סיכוי שייתרפא באופן
מלא .

מצב בריאותי שלי הרעוע  ,מחלתו של אבי ( 26שנגרמה לא במעט על  -ידי הקשיים

1 8
~

-

השופט הורנבי אמר לנו כי מותו של מר פ ' משולם הוא מעבר לכל ספק מקרה של רצח והוא מתכוון
לדרוש מן השלטונות התורכיים לטפל בכך  .נההערה

26

במקור ] .

המיסיונר מק  -קול  ,שהוזמן בשעתו לשמש כבישוף פרוטסטאנטי

הזה .

~  ITWKשל ירושלים  ,אך

ויתר על הכבוד

תעודה

:

משפחת הקונסול פין בירושלים
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מכתב בכתב  -ידה של גברת פין מיום

23

במאי

1865

למשרד החוץ הבריטי  ,המאשר בתודה קבלת

ההודעה כי יצאה הוראה לקונסוליה בירושלים ' לנקוט בצעדים הנחוצים לגבי הנזקים שמרמו לנכסי
כארנואט וככאקוימז

'

נתן שור

שלנו ) ומותו מנעו ממני עד כה להעלות את פרשתנו על הכתב  .אם מר פין יאלץ להתפטר
מהשירות  ,הרי שדמי הגמלאות שלו  ,בסך

200

ליש " ט לשנה  ,יבלעו בתשלומינו לירושלים

בשל החוב הקונסולרי  .נהיה מחוסרי פרוטה  .אין אנו יודעים מה לעשות  .זהו סוף עגום

לשירות קשה של קרוב לשמונה  -עשרה שנים במקום כמו ירושלים ; וזוהי לגבינו תוצאה
של ביקורו של הנסיך מוויילס בארץ הקודש .

אתה בוודאי תבין כיצד ולמה מנעתי מאבי לדעת דבר על מצבנו המדוכא  .די היה

במה

שנודע לו כדי להפילו למיטת חליו ואני לא הייתי מוכנה ליטול על עצמי את הסיכון
שבכתיבת מכתבים שיצערוהו עוד יותר .
אולם ישנם באנגליה אנשים היכולים להעיד על אמיתותו של סיפור ארוך זה  ,הן ממה
שראו בעצמם ושמעו בירושלים והן ממכתבי .
יתר על כן  ,ניתן להוכיח את העובדות המובאות כאן ממיסמכים הנמצאים ברשותנו
ואשר ניתן לצרפם אם נחוץ .
מר פין הרשה לי לכתוב פרטים אלה אליך במלואם .
שלך בכנות
א  .א  .פין .
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