שיעור בציונות -
ראג ' ה
י
ח'
חידת העלמו של ' -

עברי '

גדעון שילה

הקדמה
מליל אס  -סכאכיני  ,מורה ערכי בירושלים  ,כתב

' ום

שכ ' ,

ביומנו :

. .

23 2 1914

הלכתי למלון ' פאסט '  ,ללמד תלמיד שלי ,
מגשנו מיד לנושא הציונות

אמרתי לו

:

ח ' ואג ' ה ] [ ITIK

עברי שמו  ,והוא ' הודי  .היום

:

.

' אם אני פועל למען האומה הערכתי ומקדיש את עצמי לשרותה אינני

עושה זאת מפני שאני שונא את הלאומים האחרים או מפני שאני מבכר את האומה
הערבית על פני זולתה  ,אלא מפני שזו חוכתי  ,ראשית  -בתור בן האומה הזאת  ,ושנית
כתור בן אנוש  .ואם אני שונא את הציונות  ,אינני עושה זאת מפני שאני מתנגד שהאומה
היהודית תחיה ותתנער מתהום האומללות וממצולות החולשה  ,אלא מפני שאני שונא

את העיקרון שעליו עומדת התנועה הציונית  :היא מנסה לכנסת את לאומיותה על חורבות
זולתה  .שהרי  ,בכיבושה את פלסטין היא כאילו כובשת את לב האומה הערבבי  ,מפני
שפלסטין היא החוליה המקשרת את חצי האי ערב עם מצרים ואפריקה  ,ואם היהודים

יכבשוה  -הם יפרידו את האומה הערבית ואף יחלקוה לשני חלקים שאין קשר ביניהם ,
והדבר הזה יחליש את הענייז הערבי וימנע את אחדות האומה והסולידריות
אמר :

' האומה הערבית אינה צריכה לחשוש מכך  ,מפני שלפלסטין לא יהגרו יותר

מאשר מאתיים או שלוש מאות אלף

;

הרעיון בדבר ייסודה של אומה יהודית בפלסטין

מת  ,מפני שהיהודים יודעים שהארן לא תכיל
אמרתי :
אמר :

שלה ' .

אותם ' .

' אם כך  ,מה תועלת בכך שמאתיים או שלוש מאות אלף יבואו לפלסטין ? '

' המטרה היא תרכחזית  -רוחנית  ,מפני שהעולם זקוק לתורה חדשה  .היהודים

שבאים לאו

,

הזו באים רק מפני שדוחף אותם כוח דתי  -רוחני  :אם יחזרו לאמן אכלניהם

ויחסו תחת שמי הנביאים  ,יופיע בקרבם קדוש  ,כמו משה או ישו או מוחמד  ,והוא יזעזע

את העולם ויוסיף על דברי  -הימים דפים של תפארה ' .
אמרתי :

' התקופה איננה תקופה של

נביאים ' .

אמר  ' :אין הבדל בין התקופה הזו לתקופתו הקודמות  .ככר היו בעבר תרבויות נעלהז ,
חכמים ופילוסופים ומשוררים  ,והופיעו הנביאים והם לא היו אנשי חכמה או פילוסופיה
וגם לא אנשי כוח ושררה  ,אבל כוחם היה גדול בזכות רוחם ומידותיהם והם התגברו על

הכול ' .

' חואג ' ה

עני

.

'

 . . .אמרתי  ' :אין זה חשוב שיקום אדם אשר דעת הקהל חיטה אחריו  ,כשל ידיעותיו
או צחות לשונו  ,או בשל כוחו הנפשי או מידותיו הנעלות  -שהרי דבר כזה אינו בלתי -

אפשרי או רחוק מן המציאות ן החשוב הוא  :האם הוא יוליכם קדימה או לא  .ועוד  :לא כל
העולם

T ?T

לנביא  ,אלא יש אומות הזקוקות לו יותר מאחרות  .הנבואה לא תבוא ממעל ,

האנשים יפיקו אותה זה מזה  ,והנביא המזרחי יפיק את הנבואה החיונית מן המערב
אלא
~
וימסור אותה לעמו  .נראה לי שאתם  ,היהודים  ,הנכם האנשים הזקוקים ביותר לתורה ,
אכל אני חושש כי גורלו של הנביא יהיה אצלכם היום כגורל קודמיו  ,אשר אותם שרפתם

והרגתם ' .

וכי מצבכם בתקופה הזו יהיה כפי שהיה בכל התקופות  :הנביאים והתורה מכם

הם  ,אבל לא לכם  .אם אתם חשים שאתם זקוקים לתורה חדשה  -עליכם להפיק אותה

מזולתכם ; אם אתם כוכבים בכויים  ,עליכם לחפש את השמש שלכם ולנוע סביבה ; אתם

.

.

כוכב שכבה  ,ואל לכם לחכות שהעולם כולו על שמשותיו וירחיו ינוע סביבכם ' .

אחר  -כך דיברנו על הלאומיות  ,ואני אמרתי לו  ' :העולם צועד לאחדות  .מן הגורמים

הרכים הקטנים האלה יורכבו גופים רב  -לאומיים  ,וכך יפהתו הלאומים והלשונות  .ואולי
אחד הגופים הגדולים האלה יגבר על האחרים ויבלעם  ,ואז יהיה בעולם
כך עדיף לאנושות  ,מפני שבני  -האדם יהיו אחים  ,והמלחמות והמריבות
על כל אדם לעזור להגיע לתוצאה

הזאת . . .

' ום שבת 28 . 2 . 1914 ,
בשעה שבע וחצי בבוקר הלכתי ללמד את

רק לאום אחד .
בינידם יפחתו .

'

ח ' ואג ' ה

עברי  .דיברנו על התנועה הציונית

ושיבתם של היהודים לארן .
אמר

:

' מאז עברה האוץ לידי הערבים היא היתה לשממה  ,צל המוות מרחף עליה והיא

נהייתה ערום ועריה  .כל האומות אשר התנחלו בארץ לפני הערבים השאירו בה את
רישומן  ,זולת

הערבים .

,

והיה כי ישאלכם השואל  :באיזו זכות אתם מחזיקים כאר  ,מה

,

תאמרו ? לכם היתה האר ואתם חייתם בה דורות רבים  ,ולא פעלתם בה מאומה  .נכון ,
האומה היהודית לא היתה להוטה אחר הבנייה ולא היתה בעלת תרבות גשמית  ,אך ברוח
היא נתעלתה על כל האומות  ,ועשתה לפלסטין היסטוריה מפוארת  .וכך  ,ההיסטוריה

המפוארת של היהודים וגעגועיהם התמידיים אל האוץ הזאת  -נותנים להם את הזכות
לחזור אליה  .ואילו אתם  -אין לכם אלא זכות אחת  ,והיא  :שאתם מתגוררים בארן מזה

דורות רבים  .אם כן  ,ליהודים הזכות ההיסטורית וזכות הגעגועים  ,ולכם זכות החיים :

ובהיות האוץ רחבת  -ידיים ואדמתה פוריה  -אין לכם זכות למנוע מן היהודים לשוב
אליה ולחיות בה עמכם  .היהודים אינם רוצים להגלותכם

ממנה  ,אלא רוצים לחיות עמכם

י

בה  .אדרבא  :יש להם צורך להתערב בכם הם זקוקים לדם שלכם  .גם אם נראה לכם עד
כה שהיהודים מתבדלים  ,אין ספק שבעתיד הם ינהגו את מנהגיכם וידברו את שפתכם .

יתרה מזו  :הם כבר החלו להסתערב  ,ואם רבים מהם יהגרו אל האין  -היא תהיה דומה

Ta

לנאמי בבריח הדדשד ומחי

~

;נ , (4

.

~ נו  ' :ילנן דננ שילח

ותצלבי ומהם תכי בשוטים ככתי כ1סיותיבם יתרדפום מער לע
וס71לת את השלדים אליד ' . 111

.

.י

.

.

לנם נביא ם שנמים וסופך ם ומהם תהרגו
 . . .ייושל ' ם ירושלים דמינת את הנב איס

.

55
5ע

סולטאנה זבנם מרי

( ירושלים  ~ ,וחי

)

לשוויצריה  ,כלומר דו  -לשונית

:

היהודים מדברים עברית וערבית  ,ואין ספק שהערבים

ילמדו את השפה העברית  ,באמצעות מגע הדדי ואינטרס משותך  .הנבונים שביהודים
רוצים להתערב בכם ולהיפגש עמכם במועדונים ןחכרתיימן  ,אך דבר אחד עדיין מפריע

לכך  ,והוא האישה  :היהודים רוצים שנשותיהם תבואנה לפגישות  ,ואילו המוסלמים אינם
מתירים זאת לנשותיהם  .אך הזמן הוא ערובה לפתרון הבעיה

אמרתי
אומרים

לו :

' אם שואלים את הערבים

:

הזו ' .

כאצו זכות אתם מחזיקים באוץ הזוג הם

זהו חלק טבעי של ארצות ערב  .נכון  ,היא לא היתה ערש החרכות הערבית  ,אך

:

היה לה חלק בה

;

הנה המסגד והנה המדרסות  -מבנים עתי ים המעידים שהאזץ

ערבית ואסלאמיתן הערבים התנחלו באוץ בזמנים קדומים מאוד  .ואם האשן הזו היא

ערש רוחניותכם ומולדת דברי  -ימיכם  ,הרי לערבים יש זכות

אחרת שאין לערער עליה .

והיא  :שהם הפיצו בה את שפתם ותרבותם  .זכותכם מתה כמהלך הזמן וזכותנו  -חיה

וקיימת ' .
לידם

נ

שנברר מי היה ח ' ליל אס  -סכאכיני וכעיקר מי היה ' ח ' ואג ' ה

עברי ' ,

עלינו להבהיר את ההקשר

שבו נכתבו הדברים  -יחסי יהודים  -ערבים בארן  -ישראל  ,ערב מלחמת  -העולם הראשונה .

86

העלייה השנייה והתעוררות הלאומיות הערבית

.

העלייה השנייה והתעוררות הלאומיות הערבית גרמו להגברת המתיחות בין היהודים לערבים
נ

השיחה

יקעה

'יושל  .ם "

מתלי

 , 119עם

.

.

נזה אג ' רכוה '

! 1 - 41

.

:

!(-

,

.

! ':

מ ' זמנז של

ח  .ייל

.

.

אל  -סנאנ ' נ ' הך ( וס השוה

ופתך  -דבי

; ש'

ך.

.
בארץ  -ישראל בעשור שקדם למלחמת  -העולם הראשונה .
מדיניות ישירות  ,לא הידברות ולא ויכוח  ,בין ציונים

בשנת

הו

"

ו 'ה

עברי '

עד  1911לא התנהלו שום שיחות

(

לערבים ' .

ניסו חוגי הערבים הלאומיים לבוא במגע עם התנועה הציונית  ,וזאת על רקע

1913

התנגדותם ל ' תורכים הצעירים ' והחשבתם את השפעת הציונים על עיתוני

אירופה .

שהתנהלו בקהיר ובפריס לא הושג דבר  ,אך הוכשרה הקרקע לשיחות נוספות  ,ובראשית

עם זאת  ,בשנים 1909

גברה כקרב הערכים באוץ ההתנגדות לציונות  ,ולקראת

הערבים מודעים היטב למטרות ולפעולות של

הציונים ' .

משנת

.

פעולות הציונים וסכנתם ומכאן ואילך  ,וביתר שאת משנת

' פלסטינאים ' .

ההתנגדות לציונות  ,כעל

1914

גילו

היהודים ' .

הערכים רצון לחדש את המגעים עם
1914 -

במגעים

החלו הערכים למחות נגד

1910

, 1913

1914

היו

.

דיברו על עצמם בהקשר של

רבים מן הטיעונים כנגד הציונות  ,שעתידים להיות

מושמעים בשנות העשרים והשלושים  ,פותחו בתקופה זו  .התביעות היסודיות של הערכים היו
הפסקת ההגירה והפסקת רכישת הקרקעות  ,וכבר בתקופה זו נטו מתנגדי הציונות להגזים במספר
המהגרים היהודים ובשטחי האדמה

שרכשו .

;

במוסדות התנועה הציונית לא גובשה  ,עד מלחמת  -העולם הראשונה  ,מדיניות עקיבה בשאלה

הערבית ' .
הערבית

;

בסוף

1913

ובראשית

דיברו בהנהגה הציונית על מאמצים לבלימת האיבה

1914

לשם כך ביקשו ליצור יחסים אישיים עם חוגים ערביים בעלי השפעה על העיתונות

ולנקוט פעולות הסברה בקרב הערבים  ,שכהן יובהר שאין הציונות שואפת לגרשם  ' .בתקופה זו גם
נתגבשה ההכרה כי אין להגדיר את הערבים רק על  -פי דתם  -נוצרים ומוסלמים  -שכן יש בהם

המגדירים עצמם ערבים על  -פי

לאומיותם .

המשרד הארצישראלי עמד על הצורך כהידברות

ובהשגת הסכמים עם חוגים ערביים נרחבים  ,ובמיוחד עם המשכילים בקרבם  ,ועם קבוצות
רעיוניות

שונות  , .י

בחמש ובפרט בשלוש השנים שקדמו למלחמה התברר שעל הציונים להתמודד

,

לא רק עם ערביי האר  ,אלא עם תנועה לאומית ערבית  ,החולמת על אחדות ערבית רחבת ידיים  .י י
במצב  -עניינים זה נפגשו בירושלים ח ' ליל אס  -סכאכיני ותלמידו היהודי ושוחחו על הציונות .

ח ' ליל

אס  -סכאכיני  ,מורה לאומי

ח ' ליל בן קסטנדי אס  -סכאכיני נולד בירושלים בשנת

הבינוני .

המעמד
ז

פ -א

נן

אלפבית .

' השאלה הערב ' ח במדיניות הדנהלה הציונית לפנ

עמ ' . 161

א ' בארי  ,ראשית הסכסוך

5

אלסברג

6

 . 223 - 231קק 1976

7

.

.

שם שם .
אלסברנ

' העמדה הציונית

רואי .

הערד

9

ך

10

שם  .קשת מג ( אביב

11

שם  ,עמ '

12

Lond

(

דפרט ' ם

ישראל  -ערב 1911 - 1882 :

( לעיל  ,הערה נ )  ,עמ '

לעיי .
.

179

.
' מלדצת  -העולס הראשונה '  ,שים  ,צ  .ון  .ד

את חינוכו קיבל בבית  -הספר של הפטריארכיה היוונית  -האורתודוקסית ואחר -

( וכשט " ו  -תשט " ז ) ,
4

1878

למשפחה יוונית  -אורתודוקסית מן

נ)

.

. 176
kfal /.

.

תל  -אביב

drab , y and Ziani. lm bef~ re Wol-/d

/

עמ ' . 171

נלאי דערב  .ס  .קשת .

תשכ " ט) ,

, 1985

עמ ' . 184

'

מב

(

חורף תשב. .
ט)

עמ '

שן' ן

,

,.

4 3 , Mandel

נ" . 1 " 4- 1

קלע

עמ ' . 174

,

.

על חי אס  -סכאכיני המופיעים כאן הם תמציע של פסד  -דבך שכזבתי לפירנוס היומן ( לעיל הערד 2ן .

כל דמובאות בפרץ זה להלן דן מתוך יומן זה .

הלמידים ומזרים של
בית  -הספר וטניה  ,אשר

אס  -סכאכיני ( יחטב
במרכז ) היה מייסדו
זמנהלז ( ) 1925

כך בכית  -הספר של ' חברת המיסיון הכנסייתית '  ' ,בישוך גוכאט '  .בבית  -ספר זה למד אצל נחילה
זוריק  ,אשר נודע בכך שנטע בתלמידיו אהבה לשפה הערבית וגאווה בתרבותם ובלאומיותם  .ככר
בגיל

15

החל אס  -סכאכיני ללמד בבית  -ספר זה וכך פתח בקירתה ארוכה של הוראה וחינוך  .בן

20

.

היה ממייסדי האגודה הספרותית הראשונה בירושלים אשר חבריה התכנסו לדון בענייני ספרות
ותרבות ובנושא תחייתה של האומה הערבית  .נראה כי בת ופה זו נתפס לרעיון הלאומיות הערבית

ולחשיבות החינוך הלאומי המודרני .
בעשור האחרון של השלטון העות ' מאני היה אס  -סכאכיני פעיל בולט כתחומים אחדים  .הוא
נמנה עם מנהיגי ההתקוממות של בני העדה היוונית  -האורתודוקסית נגד שליטתם של הפטריארך

.

.

וכמריו שהיו כולם יוונים בכנסייה

וכנכסיה  .יי

עדה זו היתה התוססת ביותר כחברה הערבית

באוץ מבחינת חיי התרבות והפוליטיקה  ,ואס  -סכאכיני וחבריו ראו בהתקוממותם ראשיתה של
התעוררות ערבית לאום ק  .עד תחילת

1914

עמד בראש המאבק  ,אך משנואש מפשרנותם של בני

עצמו מתנועת ' התחייה האורתודוקסהן '  .ככר במהלך המאבק נידה אותו
העדה החליט לנתק
הפטריארך מן הכנסייה  ,ועתה הצהיר אס  -סכאכיני  ' :אינני

אורתודוקסי ' ,

ומכאן ואילך הדגיש את

אי  -דתיותו .

בטיפוח החינוך והשפה הערבית ראה אס  -סכאכיני אמצעי ראשון במעלה להתעוררות לאומית ,

ee

,

.

ולכן הקדיש עצמו לפעילות כתחום זה והיה חלר החינוך הלאומי המודרני לערבים באוץ  .בשנת
 1909ייסד את ' אד  -דוסתוריה '  ,בית  -הספר הערבי הלאומי הראשון באר  ,שלא עמד תחת חסות
(1

 .ך נסי ע ' פר ' ז  -ז  -סק .
 ," ,ונ  ,י א  , ,י  ,וו וכמת בירושלים '  .קתדרה .

.

' הודעת הממשלה העוה סאנ ' ת

-

,

מ 1912 -

 52תמוז תשך  -ס

)

.

עמ '

.

כענ ' ן הארנון הפנ ' מ ' של משדות העדה
48 - 131

עדה דתית או מוסד זר  .כאן יישם לראשונה את עקרונות ההיפוך החדשניים שלו  ,שנחשבו אז
מהפכניים  .הוא היה פעיל גם בתחומי חינוך אחרים  ,וכתקופה זו נתן שיעורים פרטיים בערכית
לזרים  ,ליהודים ואף

לערבים .

בד  -בבד עם פעילותו החינוכית עסק בכתיבה ובעריכה בראשוני

העיתונים הערביים  ,שהחלו להופיע באוץ בעקבות ההפיכה של התורכים הצעירים וחוקת

1908

הליברלית .
אס  -סכאכיני היה מראשוני המטיפים לפריצת המסגרת העדתית ולפעילות ערכית לאומית על -
עדתית  .בספטמבר

1908

פעל להקמת אגודה מוסלמית  -נוצרית להבנה בין

אותה שנה הצטרף לסניף הירושלמי של ' אגודת האחדות

והקידמה ' ,

העדות .

באוקטובר

שפעלה להשגת אל  -ריכוזיות ,

כפתרון לבעיית הלאומים והמיעוטים שבאימפריה העות ' מאנית  ,ולמתן אוטונומיה

לאזוריהם .

בנובמבר היה ממייסדי הסניך הירושלמי של ' אגודת האחווה הערבית  -העות ' מאנית '  ,שנחשבה
ההתארגנות הערבית הלאומית

הראשונה .

כבר כתקופה זו גיבש אס  -סכאכיני גישה אנטי  -ציונית ברורה  ,ואותה ביטא כיומניו  ,בשיחות עם
תלמידיו  ,וגם מעל דפי העיתונים  .כשבוע לפני שיחתו עם עברי ,

ב 17 -

בפברואר

, 1914

צפה אס -

סכאכיני בקבלת  -הפנים שנערכה לבארון אדמונד דה  -רוטשילד  .האירוע עורר אותו להרהורים על
האומה הערבית והציונים  ,והוא רשם ביומנו

:

אם אני שונא את התנועה הציונית  ,אין זה אלא מפני שהיא מנסה לבנות את קיומה
ועצמאהקה על חורכות
האומה

היהודית ]

שלמה כדי

והוא

לחיות .

זולתה . . . .
:

אני מתנגד לעיקרון שעליו קמה התנועה שלה [ של

להשפיל את זולתה כדי להרים ראשה בגאווה  ,ולהרוג אומה

בכך היא כאילו מנסה ליטול את עצמאותה בגנבה ולקחת אותה

במרמה מידיו של הזמן  .אין תמה  ,שהרי זו דרכה בכל עניין וזה מה שעשה אותה שנואה
ובזויה על כל

האומחז .

מה רבותא בכך שתשיג את עצמאותה בדרך

זו ?

זאת

ועוד :

עצמאות זו  ,שמשיגים אותה בכסף ואשר מנצלים בעבורה את תרדמתן של אומות
אחרות  ,את חולשתן ורפיונן  ,אינה אלא עצמאות חלשה הבנויה בחול  .מה יעשו היהודים

אם יתעורר הרגש הלאומי באומה
עם זאת  ,בשני עניינים חרג

הערבית ?

האם יוכלו להחזיק מעמד

אס  -סכאכיני מגישתו האנטי  -ציונית .

ראשית  ,באוקטובר

מולו ?

1908

הצטרך

.

אל ארגון ' הבונים החופשיים ' למרות העובדה שהערבים הלאומיים ראו בארגון זה ארגון חשאי
של הציונות העולמית  .שנית  ,עם תלמידיו של אס  -סכאכיני בשיעורי הערבית הפרטיים שנתן היו ,

בעקופה זו  ,לפחות שני יהודים  .עובדה זו כשלעצמה אין כה להתמיה  ,שהרי אס  -סכאכיני ידע

תמיד להבחין בין עמדתו הפוליטית לבין יחסים אישיים טובים עם יהודים ציונים  .ואולם  ,שני

התלמידים  ,עברי  -שבו נעסוק להלן  -ואליהו פראג ' י  ,היו עסקנים ציונים פעילים  ,ועסקו
באותה תקופה ברכישת קרקעות לצורכי ההתיישבות הציונית

באוץ .

כמלחמת  -העולם הראשונה שירת אס  -סכאכיני בבהק  -חולים צבאי בירושלים  .הוא לא חדל
מפעילותו החינוכית והציבורית  ,למרות חששו כי השלטונות יגלוהו בשל פעילות זו ובשל היותו
נוצרי ( ועל  -כן חשוד כאוהד אויבי האימפריה )  .פעילותו נקטעה בדצמבר  , 1917כאשר נאסר והובל

.

לכלא כדמשק בעוון מתן מחסה בכיתו לאלתר לוין משורר יהודי אשר המשטרה חיפשה אחריו

מפני שנחשב מרגל בגלל נתינותו האמריקנית .

.

בראשית ימי השלטון הבריטי התפרנס אס  -סכאכיני משיעורים פרטיים בערבית ואגב כך קשר

-

; רעת שילה

קשרי ידידות עם הקצונה הבריטית הבכירה  .לזמן  -מה שימש מורה גם בשיעורי הערב שייסדה

חברת יק " א  ,ביוזמתה של חבורת ' הסולל '  -חבורה של משכילים צעירים בני שני העמים ,
שפעלה ל ' התקרבות

רעים  ,עזרה הדדית והפצת

ידיעת  -האךן ' " .

בתקופה זו נטל אס  -סכאכיני חלק בראשית ההתארגנתי הפוליטית של ערביי אוץ  -ישראל  .ביתו
היה בית  -ועד למנהיגי המאבק הלאומי  ,ובהם חאג ' אמין אל  -חוטיני  .בינואר

1919

השתתך בדיונים

מאחורי הקלעים של הוועידה הפלסטינית הראשונה  ,ובהם נמנה עם הרוגלים באחדות ערבית

הגדולה ' .

ובסיפוח פלסטין ליסוריה
בשנים

היה אס  -סכאכיני החבר הנוצרי היחיד ב ' מועדון הערבי '  ,ואף שימש מזכירו

1924 - 1922

של גוף פלסטיני זה  ,אשר היה אחד הארגונים הפוליטיים הראשונים של ערביי הארן  .הוא השתתף

בוועידה הפלסטינית החמישית

(  , ) 1922ובה נבחר לוועד הפועל הערבי  ,ובוועידה השישית

(  . ) 1923מסתיו  1923ועד פברואר

מילא את מקומו של מזכיר הוועד הפועל  .בד  -בבד עם

1924

פעילותו הפוליטית פרסם בשנות העשרים מאמרים בעזבוני הארצות השכנות  ,ובהם התקפות
חריפות על הציונות ועל המדיניות הפרו  -ציונית של הממשל הבריטי .

במשך כל תקופת המנדט  ,כמו גם לפניה  ,היה אס  -סכאכיני מתנגד חריף של הציונות  .את דעתו
הביע גם כאשר היה בכך משום סתירה עם היותו פקיד ממשלה  .עם זאת  ,אס  -סכאכיני סלד
מאלימות  ,גם כאשר זו באה מן הצד הערבי  .שנאתו הכלתי  -מתפשרת לציונות לא מנעה ממנו
להיפגש ולהחליף דעות  -כאווירה של כבוד והערכה הדדית  -עם עמיתים ותלמידים יהודים
ועם אישים

יהודים  ' .י

' ח ' וא ? ' ה עברי ' הנעלם
חוקרים ערבים מרבים לצטט את הדברים שכתת אס  -סכאכיני על הציונות כיומנו  -ובכללם

כמוכן השיחות עם תלמידו היהודי  -ומביאים אותם כהמחשה להתנגדות הנחרצת שגילו בני
הארן כלפי הציונים כבר

אז  '.י

בהקשר זה מובלטת עובדת היותו של אס  -סכאכינ ' נוצר '  .מעטים

החוקרים היהודים שהקדישו תשומת  -לב לשיחות אלה  ,ואולם מי שעשה כן  ,לא פקפק בחשיבות
הדברים

אל  -סכאכיני הוצג כ ' מנהיג רדיקלי .
'

:

לן

ודעותיו הובאו כמייצגות נאמנה את ' הלאומיים

הצעירים מפלסטין '  ,בני הדור הצעיר  ,שדעתם היתה חשובה בשלב זה אך יותר מדעתה של
ההנהגה הוותיקה  ,מפני שהם עתידים היו לעמוד בראש הפלסטינים בשנות

העשרים  ' .י

ואכן  ,כתקופת המנדט כלט אס  -סכאכיני בפעילותו הציבורית  ,ובעיקר בשדה החינוך

והכתיבה ,

כמחנך דור של משכילים פלסטינים  ,שאישיותם עוצבה בתקופה זו  .ואולם  ,כפי שראינו  ,כבר
בשלהי התקופה העות ' מאנית לא היה אס  -סכאכיני סתם מורה המשוחח עם תלמידו

.

הפרטי .

לשיחות הללו היו שני צדדים ומעניין כי גם מי שייחס חשיבות לעובדה שדברי אס  -סכאכיני

14
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,

1
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עברי '

הושמעו כאוזני תלמיד יהודי שלו לא עסק בשאלה מיהו אותו ' ח ' ואג ' ה עברי '  .השאלה מתבקשת

לא רק מפני שגם עברי השמיע דברים באוזני אס  -סכאכיני  ,אלא מפני שכבר המעט שאנו למדים

עליו מיומנו של אס  -סכאכיני עשוי לעורר עניין  .כקרב היהודים לא שררה אז התלהבהז יתרה
ללמוד את

השפה הערבית " ,

והעובדה שעברי למד ערבית יש בה לרמח  ? ? TITלה

לצורך כלשהו .

אס  -סכאכיני נהג ללמד את תלמידיו הפרטיים בביתם  ,והעובדה שעברי התגורר במלון מלמדת

שלא היה ירושלמי  .מן השיחה הראשונה כיניהס ,
הראשונה  ,וכיומן יש עוד שיחה ביניהם ,

ב 10 -

ב 23 -

בפברואר  ,משתמע שאין זו פגישתם

במארס  ,וממנה משתמע שאין זו פגישתם האחרונה

 -יוצא אפוא שעברי היה יותר מאשר עוכר  -אורח במלון הפאר ' פאסט '  ,ואם עוד הרשה לעצמו

ללמוד שם מפי מורה פרטי  ,היה כנראה בעל אמצעים  .השיחה מיניהם

ב 10 -

במארס עסקה בענייני

לשון ובהשוואה בין שפות  ,וניכר כי גם בתחום זה מצא אס  -סכאכיני בתלמידו כן  -שיח בעל רמת

.

ידיעות גבוהה  .שמו של התלמיד ' עברי '  ,אינו נשמע כמו שם שעבר במשפחתו מדור לדור  ,אלא מן
השמות שאנשים מחוגים מסוימים אימצו לעצמם בתקופה

ההיא  , .י

מיהו אפוא ' ח ' ואג ' ה עכר " ומדוע היתה דמותו נעלמה עד כה

בנימין בן ' שראל כרשטיין
אוקראינה  -בסרביה

(

רוסיה .
)

( ת1סו, ) 8215

בשנת

, 1870

לימים עברי  ,נולד

?

בסיךיה

אושץה  ,אשר על גבול

למשפחה של סוחרים ובעלי קרקעות  .י 2על

30

שנות חייו

הראשונות אנו יודעים אך מעט  .עם זאת  ,ידועה העובדה  -החשובה להבנת דבריו בשיחה עם

אס  -סכאכיני  -כי ככר בצעירותו היה מקורב אל אחד העם  ,וידידיו הקרובים היו חברי אגודת
כני  -משה .
בהיותו בן

נפטרה אימו  ,והוא נאלץ לצאת את בית אביו בשל היחסים הרעועים בינו לבין

15

אימו החורגת  .תחילה עשה את דרכו לאודסה  ,ואחר  -כך נדד בין בירות אירופה  :בשנת
בזיכה  ,בשנת

ר1%9

בברלין ובשנת

1898

1895

שהה

כפריס  .בתקופה זו רכש את השכלתו  ,ובידינו עדויות

בכתב לקשרים שקשר עם כמה מן האישים הבולטים של העולם הציוני דאו  ,ובהם תאודור הרצל
ומכס נורדאו .
בשנת

1906

השתקע ברשטיין בלונדון  ,בקרב קבוצה של יהודים יוצאי רוסיד  ,כולם משכילים

,

צעירים וציונים  .כא התהדקו מאוד קשרי הידידות בינו לבין אחד העם  ,שעבר להתגורר כלונדון
בשנת  , 1907והחלה מסכת ארוכה של התכתבות כיניהם  .בתקופה זו התכתב ברשטיין גם עם חיים
נחמן ביאליק  ,חיים יוסך ברנר  ,יוסך קלחנר ואחרים  .הוא המשיך ללמוד  ,ופיתח תכונה העתידה

לאפיין אותו כל חייו  -היותו איש ספר

;

קורא נלהב ואספן ספרים וחפצי יודאיקה .

בלונדון  ,כנראה בשנת  , 1907אימץ ברשטיץ לעצמו את השם ' עברי ' ( ובאנגלית , (Ibry -
ובשנת
19

1912

מרשימת

זכה לקבל אזרחות בריטית .

 ' .הידיח ' ודע ' עיכ ' ת  . ' 191 - 1 , 0דמזפיעה אצי
" " .

"

.

באר ' ולעיל  ,הע ה 4ן עמ ' 7

" .

-1

".

כשנה  1914היו בא ן פחיה מ  2 -נאלד שם ; ם מצוטט מ ' סמילנסקי שכ כ בינואי 1914נ

"

מנין " אחד היודע קרוא וכתום ערבית ' .
החדש אין אף " -

"

2

21

.

.

. ,,
1

 .כני

נ 'הןלימוו ב '
הישוב העבר

.

כראשית המאך  .ככתב  -דעה  .השלד '  .בעריבת א ' גינצכר; לאהד העם .
העורן דחדש  .י  ,לוני  .על תלוני בכ  .נוי ' איש עבר . .
' עביי  .מנרך יג חרס  .ד זאבך החם
הפרטים עי  ,י עכרי לקנביס נו פ ( אלא אס צוין אחית מתיק אן  .מ  11 / 444 .ן  .בתיק צילימיתעודוק אשר מר
'

(

ף

)

)

;ם

'

)

.

ננתב המדור

' השקפה

.

נללית ביד '
'

.
.

סילכאנו סובאני ממילאנו קיבל מאלמנתו של עבדי והעב רם לאצ  -מ  .אני מודה לו ולעוכר ראיניון  ,יורם מיני
יראובן קפיר וכן ליבית יות  -נ ' ולייטה בילאסי  -עברי  ,אשר ילק

.

.

זהר אלופי מארנ ון דעיר חיפה .

,

מן דפרכיפ ארמיז ע מה  .חידתי ; ם לגבית

יק

!

ריח  -נ ' ~ לייטה לבית
עבריו
ובנימין ( 923
נישואיהם
בקייטי
אחר

)

לאחר

כ5 -

שנים של ישיבת קבע באנגליה חידש עברי את מסעותיו  .הוא נשלח מטעם העיתון

' טיימס ' לרוסיה  ,שם עלה כידו למכור את חלקו באדמות המשפחה  ,וכך היה לאיש אמיד  .בשנת
UDJ 1912

לשוויין  ,לצרפת  ,לגרמניה ולאיטליה  ,וכמחצית הראשונה של פברואר 1913הגיע לנמל

ברינדיזי שבאיטליה  ,בדרכו לאוץ  -ישראל .

עליותיו הראשונות של עברי לארץ
בראשית מארס

1913

הגיע עברי לראשונה לאוץ  -ישראל  .ביום ז ' כאדר תרע " ג כתב לאחד העם

איגרת  ,ובה רשמים ראשונים מן האוץ  :ינ

ער עתה ראיתי את יפה '

[ פו ] ,

' רושלים  ,רחובות  ,ראשון לציון  ,ודי חנין [ נס ציונה ] ובאר

יעקב  .בסוף השבוע הזה אסע למושבות

הרשמים

הראשונים ?

אחרות .

אי אפשר לי לספר בכתב  .יש התחלות יי

סוכות אבל עוד קטנות

מאד בערך  ,וזה ביחס כמעט לכל דבר פה  -בנוגע להדבור העבר ' כמו לדעבורה ,
להחינוך ועוד ועוד  .לפי דעתי לע " ע נלזת עתד ] החסיון היהור גדול פה זה שהרבה
צעירים עזבו ועוזבים את המושבות בשביל

הישוב  -הרבה אנשים

הגונים .

תרן  -לארן .

פגשתי פה כמעט כל עסקני

אבל את האיש לא מצאתי כינה ם  .חבלו

 . . .ובכל זאת  -גם שכמעט על כל צעד ומן היום הראשון מרגיש -
אני שקשה לחיות פה
! 1 ;2
22

(2

.

. , .

ומהכאות מן ההתוחבות בין עברי לאחד העם לקוחות מתוך ארנ ' ון אחד הגס תיקים (  . 1916 1 ( 4 142איניון
אחד העם שמור במחלקת נתב ך  ,ד והארניונים אשר כב ח  -דספרים הלאומי ודאיניכרסיטא בייושלים  .מרבית
המנתבים וכתבו בעברית ומיעיכם במדיש וברוסית  .אוי מודך למר דב סיסקל עי סיועו בהימום מ "ד ' ש .

.

-.

.

גל ההדגשות בכל המוכאוה שלדלן הן במקור אלא אם גן צוין אארח .

.

'

בכלל וכפרט בין היהודים המקומיים ( כמו

שהם )

ככל זאת שמח אני מאד מאד

-

להיות עכשיו באוץ  -ישראל  ,ואין לי שום געגועים

י,

ג ' ה עבך '

לאירופה .

אלה הן התשוקות היותר חזקות בי לע " ע  :לדבר עברית בלי שום עכוב  ,ללמוד הערכית
בזמן קצר ולקנות אדמה  ,עוד אדמה ויותר אדמה

שהייתו הראשונה של עכרי באמן ארכה
ישב במלון

Jerusalem

כ4-

'י

ן

חודשים  ,ובהם ערך כעין סקירת מצב  .מרבית T ~ Tn

 Hardegg ' sביפו  ,והדואר עבורו נשלח לכתובת של בנק אפ " ק שם .

בשהייתו זו באוץ  ,כמו גם אחר כך  ,הקדיש עברי את זמנו לשני תחומי ההתעניינות העיקריים
ראשית  ,היה  ,כאמור  ,איש ספר  -כבר אז ' דע  6שפות על בוריין

ךשיי

חיבת  -ציון

;

"

י

שנית  ,עסק במסחר בספרים  ,בכתבי  -יד ובחפצים עהיקים ובאיסופם  .על אלה

הציונית .

נוסך באוץ עיסוק שלישי  -תיווך וקניית קרקעית להתיישבות

עם בוא הקין שב עברי לאירופה  ,את עיקר זמנו בילה בלונדון  ,אך גם בצרפת ובאיטליה

בראשית נובמבר

ב  6 -בנובמבר

שלו :

והיה מעורה בחוג ' המשכילים

שוב הגיע לנמל ברינדיזי בדרכו

1913
1913

ביקר .

לאוץ .

השתכן עברי שנית במלון ' הרדג ' ביפו  ,ואת החודשיים הראשונים לשהותו

זו באוץ כילה שם  .הפעם הגיע עברי ובכיסיו כסך רב  ,שנועד לקניית קרקעות בארץ  .להגשמת
תוכניותיו עמד אז בקשרים עם אנשי בנק אפ " ק ביפו ועם אנשי המשרד

הארצישראלי .

גם בשהייתו השנייה בארן ניהל עברי התכתבות עם אחד העם שישב בלונדון  .אחד העם תהה

על מקיר

פעולתו .

הכסף שברשותו של עבר'  ,והסתרג מדרך

ב 16 -

בדצמבר

1913

כתב אחד העם

את הדברים אשר הודעתני ע " ד [ על דבר ] ענייניך הפרטיים קראתי בשים

לב . . .

:

אגב

אורחא הננ ' מודיעך שבאלו הימים פנו אלי מיפו בשאלה על אודותיך ועניתי  ,כמובן  ,לא

.

לרעתך  .ועתה ידידי  ,עלי לדבר אליך דברים שבודאי לא תקראם בעונג  ,אבל חובה

היא  . . .עד כה לא שאלת ' ך שום שאלות ע " ד מקוד הכסך הרב שנמסר לידיך . . .
עתה מחויב אג ' לשאלך על זה  .כי בימים האחרונים נפוצה פה שמועה  . . .כי אתה נושא
לך לאשה את מרת הלנה פרנק  .כמוכן אין דבר זה נוגע לשום אדם וגם לא לי  . . .אלא

אבל

שהכל חושבים ליד זה  ,כי פה נמצא הפתרון גם לחידה הסתומה

ע" ד

ההון הרב שנמסר

לידך לענייני הישוב בא " י  .והנה מרת פרנק היא בודאי אשה כשרה וחשובה  ,אבל לעניין

מקנה קרקעות בא ' " יש בה חסרון שאי אפשר לתקנו  :היא לא

יהודיה . . .

ומי יודע מי

המה יורשיה עפ " י החוק  .והלא השאלה הזאת יש לה ערך עצום וגדול  ,ובפרט שאפשר
הדבר  ,כמו שאתה כותב  ,שבמשך הזמן יתרחב העניין עד למליונים  ,ואיך נוכל להרשות
דבר כזה  ,שיונחו בישוב א " י מליונים אשר יוכל אולי בעתיד לעבור ללא

יהודים ? ' י

אין ספק שעברי היה מודע לשאלות שיתעוררו אצל אחד העם  ,לאחר שחודש לפני כן כתב לו כי
הביא עימו לאר ! סכום של

כ 419 , 000 -

פרנקים צרפתיים לקניית קרקעות וכי הסכום שבידיו עשוי

להגיע תוך זמן קצר למיליונים  .לא ייפלא אפוא כי בעוד מכתבו האחרון של אחד העם עשה את

24

את תשובתו שנתאחרו 1נ  -ד כניסן תוע -

.

.

()

ה ' רושלים  -ברלין  -חל  -אב " כ תרפ " ד עמ '
נ2

"

2

גלל אחד כעס תלס

. 44

.

ונסית " .דיש  .נימחית  .צדפתכן  .א ; נל ,
סלל קבע ממבתכ זה כספר אנר ,ת  .ליעיי .
להשמט  .אף  -על  -פ ' שחלק ניני מן דךתבהכות סדו לכ ' ן
ן

אחד העם

כספר א ' ; והן '
 ~ wYשנ ' פ

וי אגרות אחד -דעפ .

שסיית  .ליס ס למר גם ערבנה  ,איטלקית וספורית .
1

הערד

) 24

.

.

עמ '  132אך את הקטע המובא באן מצא לננו

עבי '

בתקופה

11

עסק בענק זה וכפרוט יב .

,

5 :1

גדעון שילה

דרכו ארצה כבר ישב עברי  ,ב  22 -כדצמבר  , 1913ו ' השיב ' על השאלות

שבדרך  .יי

במכתבו סיפר

עברי לאהד העם כי הגברת פרנק נמצאת עתה בירושלים עם דודה יהודיה שלה  ,והן לומדות

עברית  .קודם צאתה את לונדון פנתה שם לבית  -הדין הרבני

פרנק .

והתגיירה  ,וכעת שמה

בישראל אסתר

ועוד מסר עברי כי לפי עצתו כתבה צוואה  ,ובה הקדישה את כל כספה לקרן הקיימת

לישראל  .לאחר שהגיע לידיו מכתבו של אחד העם מן

בדצמבר

ה 16 -

1913

כתב עברי  ,במהלך

ינואר  , 1914עוד כמה מכתבים  ,ובהם חזר והדגיש כי הגברת פרנק התגיירה ורוצה להישאר באוץ -

ישראל  ,וכי היא העכירה על  -שמו של עברי

15 , 000

ליש " ט  ,והוא חופשי לעשות בכסף כמיטב

הבנתו  ,ויעשה רק לטובת האינטרס הלאומי  .עברי בוסיך כי שום חלקת אדמה לא תיקנה בשמה של
הגברת פרנק  ,וציין כי לא כל הכסף העומד לרשותו בא ממנה  .אשר לעניין האישי  ,הבהיר עכרי כי
' חתונה אינה באה

בחשבון ' ,

.

והטעמים שמורים עימו ועם הגברת פרנק וגם אחד העם יודע אותם .

כמכתבים אלה ובאחרים אשר אחד העם נפגע מסגנונם הבוטה  ,עסקו שני האישים שוב ושוב
בכסף שעברי קיבל מן הגברת פרנץ  ,ואולי גם מגויים אחרים 1 ,בצ11אה שכתב  ,ואשר כה הפקיד את

אחד העם לאפוטרופוס על ירושתו  .עברי ניסה להגיע להסדר ' לא פורמלי '  ,אשר לפיו יעכור רכושו

לאחר מותו לאחד העם ולמנחם אוסישקין ומהם לקרן הקיימת  ,ואילו אחד העם חשש להסתבכות
חוקית בעתיד  .תשוכתזיו של עברי לא הניחו לגמרי את דעתו של אחד העם  ,אך לאחר כ  3 -חודשים

של מתיחות ביחסיהם הסכים אחד העם לקבל את מצב  -העניינים כמתז שהוא  ,והבטיח לא להומיך
לשאול בעניין זה .
לאחר ה ' התפייסות ' תלה עכרי את סגנונו הבוטה כיחסו הנוקדני והיבש של אחד העם כלפיו

.

למרות הסבריו  .יש לו הרבה קשיים  ,התלונן עברי  ' ,מקונסולים  ,מתורכים  ,מערבים מיהודים

שלנו  ,הקשיים הכי גרועים [ מן

היהודים ] , ' 1

והנה גם ידידו ואיש סודו בא אליו כתביעות לערוכות

שאין תובעים אפילו ' מבעלי חנויות ברוסיה אשר ברחו הנה לאחר שפשטו את הרגל '  .דווקא הוא ,

.

אשר הביא עימו כסף שבעצם יכול היה לעשות בו לטובתו האישית כרצונו ולא להקדישו לטובת
האומה  ,דווקא הוא זוכה ליחס עוין מצד ' הבירוקרטים הציונים '

באר. ,

והוא כה ייחל שלפחות

אחד העם תכה אותו כמעט אהדה .
גם מדרך עבודתו של עברי בחודשים הראשונים לשהייתו השנייה בארק לא היה אחד העם

שבע  -רצון .

ב 10 -

בפברואר

1914

השיב אחד העם באחת על כמה מבתכים  ,וכעניין די11חי 1של

עברי כתב  ' :את מעשיך הקטנים כמוצא ובירושלים  ,אינני מבין היטב  .הלא חשבת תחילה להתרכז
כמקום אחד כדי לעשות איזה מעשה שלם  ,ועתה אתה הולך ומפזר

פעילותו של עברי בעסקי מקרקעין

בראשית ינואר

1914

"

ניצוצות .

לצדדים

שונים ' .

( 1914 - 1913ן

החליט עברי לעבור מיפו לירושלים  ,והשתכן למשך כמה חודשים במלון

' פאסט '  .מכאן ניהל עסקית קרקע  ,ולשמן עמד בקשרים עם אנשי יק " א  ,אליהו ספיר  ,הנרי פרנץ ,

ן
9,1
11

מנהג זה רנן את

שאד המנחב ' ם שעסקו בנשא זה נהב עמיי ב " ד ' ש  .אי  -על  -פי שאחד העם נזי

.

.

כוי א ' נן ' מבין

מדוע אתך כרחב ל ' כז ' ינון  .הלא ' ודע אביב לנתוב נס עכרת 1 .בא ' הלא חובתך היא ללשד לנה1כ עביית

.

בהונן '  .אקס הנתיבה כעבריה עדיין ? nnT

על ; ביי .

והוא דעד

.י

יבחוכ

.

מבתכים נונש ס

איה

נ. '.
7

ש.

' ףו "
ועם

; 'ה

עברי '

קוני קרקע אחרים  ,כגון מאיר דיזנגוך ומנהם שיינקין  .לצורך המגעים עם מוכרי קרקע ערבים

למד עברי בתקופה זו ערבית מפיו של ח ' ליל אס  -סכאכיני  ,וכמסגרת השיעורים הללו הם ניהלו את
השיחות על הציונות שהובאו

לעיל .

העסקה החשובה ביותר של עברי  -לפחות מן הבחינה ההיסטורית  ,גם אם לא מבחינתו

האישית  -היתה רכישת הקרקע בהר  -הצופים  ,אשר עליה נבנתה לימים האוניברסיטה
בקונגרס הציוני הי " א  ,שנתכנס בווינה בספטמבר

, 1913

העברית .

הוחלט על הקמת אוניברסיטה עברית

בירושלים  .נוסדה ועדת האוניברסיטה  ,שתפקידה לעסוק בפעולהז ההכנה  ,ואשר מטעמה התנהלו
מאוקטובר

מגעים לרכישת קרקע

1913

מתאימה .

את המגעים באוץ ניהלו תחילה אנשי ' חברה חדשה לקניית ומכירת קרקעות '  ,מלכיאל מני ודוד

ילין " .י

במהלך הסיורים לאיתור קרקע  ,שערכו בנובמבר  , 1913נודע להם כי סר ג ' ון גריי היל

מאנגליה מעוניין למכור את מעון הקרן שלו בראם אבו חרוב  ,אשר על הר  -הצופים  .התברר כי
האיש בן ה  - 75 -שהיה אז באנגליה  -מיודד מאוד עם עברי  ,ובדצמבר  1913החלה חליפת
מכתבים בין מני לגריי היל באמצעות עברי  .ואולם  ,בינואר

' שום אדם פרטי או חכרד פרטית לא ישתתפו בקנייה

1914

זו '  ' ,י

התנתה ועדת האוניברסיטה כי

וכיוון שיחברה חדשה ' היתה חברה

פרטית  ,פנה עברי אל רופין  ,אשר היה מנהל המשרד הארצישראלי ומנהל חברת הכשרת היישוב ,
שרכשה קרקעות לקרן הקיימת .
את מעמדו של עברי במגעים אלה ימחיש קטע ממכתב ששלח רופין מיפו לאודסה
בפברואר

1914

[ כךו ] ' .

' בדבר מגרש להאוניברסיתה

כ2 -

המכתב נשלח אל אוסישקין  ,נשיא הוועד

האודסאי של חובבי  -ציון  ,אשר תיאם את כל נושא הקמת האוניברסיטה ובכלל זה את רכישת
הקרקע

:

כידוע לך  ,יש לאציל אנגלי אחד  ,סיר גרהילל [ כך , ] 1וילה על הר הזיתים  ,סמוך לדרך
המובילה להסנטוריום הגרמני [ אוגוסטה ויקטוריה ]  ,ואדמה בשטח של

300 , 000

אמחז .

 . . .סיר גרהילל קרוב הוא לתנועה הציונית  ,ולפני שלש שנים פתח הוא את תערוכת
בצלאל בדברים חמים לציונות  .לפני חודשים אחדים כתב  ,כי יסכים אולי למסור את
אחוזתו ליהודים  .המכתב הוא בידי מר עברי  ,צעיר עשיר ( מכירו של אחד  -העם ) אשר בא
לפני זמ

-,

מה מלונדון לארצנו  ,על  -מנת להשתקע ( הוא קנה חלק מאדמת גזר של

הנדיב) ,

והוא עומד ביחוסים פרטיים עם סיר גרהילל  .עברי הגיד לנו  ,כי הסיר יבוא אחרי חודשים
אחדים ירושלימה  ,והוא ידבר עמו על קנית נחלתו  ,ובכל חפצו לא יקנה אותה לעצמו ,
אלא לאוניברסיטה היקרה לו  .על מר עברי אפשר לסמוך בלי שום פקפוק  ,ואם רק יעלה
בידו לרכוש את המקום הזה  ,אין ספק שעלינו רק לבחור

ככר

כ 30 -

בינואר

1914

בו ' , .

דיווח עברי לאחד העם על כוונתו לקנות את נחלתו של גריי היל  .במכתבו

ביקש מאחד העם לשמור זאת בסוד  ,אך ציין כי ' רופין  ,ילין .

W

"

 ~ T 3ד " ר חיטין וד " ר לוי ועוד

שניים שלושה ' ' ורעים על כך .

,

2

על הבדד זו ועל אשח יכ ' שח דקדקע האדי

והאנודזח הצ ' זנ ' זח יפיט ' זח כין השתם

""

19

האוניב סיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

.

ך

 .הפע ' יזת

ב -ץ .

' 19 ] 4 -

.

עבויה

_ 417 - 407

29

מאוסישקין ז ' בטבת תרעיד  ,מצוטט שם  ,עמ '
מכחם -

30

אצ " מ . 424 / 63 / 3 ,

. 415

הדת ' שבות 'ח כאר

לשם _ קבית

-,

' שראל של החברות

הבזאפ דוקטור לפ ' לזסזפ ' ה של

55

שוחצי
כבחוד

אחר  -כך הגיע סר גריי היל לירושלים  ,ועברי ניהל עימו

בפברואר דיווח על כך למשרד הארצישראלי  .ביום ב '  ,י " א באדר תרע " ד

עברי לאחד העם גלוית נוף של הר  -הזיתים ובישר לו
מזל טוב  ,מזל טוב

!

(9

משא  -ומתן  ,וב 23 -

במארס

) 1914

שלח

:

בסוד אספר לך  :היום קניתי בשביל האוניברסיטה שלנו

ישוב חדש מסביב לה  ,חלק גדול ( היותר גבוה

מן ההר הזיתים

! ! )1

!

פה  ,עם

את כל  ,כל

האדמה השיכת להאנגלי סיר 1 ; 11ן  Greyת  . 70הזמנתי את הד  -ר רופין ואחר נכתוכ את

שטר המכירה  .רבע מליון פיק

[ 250

"

דונם ] קנינו עם ביתו

ג" כ !

אבל בסוד ! בשביל שצריך

עוד ועוד לקנות  .היודע אתה  ,אחד  -העם היקר  ,שכיתו של האנגלי יותר גבוה

המגדל הרוסי ומן המגדל

הגרמני ?

מזל טוב

(8

מטר ) מן

!

המשא  -ומתן הסופי על רכישת הקרקע התנהל בין רופין לסר ארתור נורמן היל  -אחיינו של סר
גריי היל  ,אשר לו הוריש הסר את נחלתו זמן קצר קודם לכן -
ב 11 -

במארס

ועברי שימש בו בתפקיד מתווך  .י '

חתמו רופין וסר נורמן היל על זכרון  -דברים  .וי הוסכם כי סר נורמן היל ימכור

1914

לקונים חלק מנחלתו אשר על הר  -הצופים  ,אם ישלישו לחשבונו בליוורפול

ביוני

1914

( או עד

30

6 , 500

ליש " ט עד

בספטמבר כצירוך ריבית )  .עוד הוסכם כי לקינים שמורה הזכתי

במהלך השנתיים הבאות  ,את שאר השטח ואת הבמז  ,תמורת עוד 15 , 000

ה1 -

לקנחי ,

ליש " ט .

העסקה השנייה שניהל עברי ממלון ' פאסט ' היתה רכישת אדמות ' אבו  -שושה ' בגזר  .כבר
בדצמבר

1913

כתב לאחד העם כי בדעתו לקנות שם

ערבים  ,וחלומו הוא להקים שם

56

' קולוניה ' .

שמער מ ם על דרכו נציגי יק " א באוץ  ,ענתבי
(1

מ

.

קו של

עבי '

כפברואר 19 ; 4
32

.

7 000

דונם מאדמות יק " א ועוד שטחים מידי

במהלך ינואר

1914

דיווח לאחד העם על קשיים

ופרץ  ,העומדים דווקא לצדו של ארכאולוג צרפתי

באצ  -מ שמורצן נמה העודות המעידיה על כך  .כעתי מנתב מכהת 1בשס רופין ) לעכר '

ומנהב מריפ ' ן

מסמך זד הוא ' שסך

לעבי '

מ  ( 0 -במארס

המנירה ' שעלס מדבי עבר ' .

. 1914

מ 26 -

)4י'4זמס 4י

גוף-הע

-יי

1

/

.

1 1

ששמו קפטן וייל  ,הזומם שהשטח יהיה בידיים צרפתיות  .גם רופין  ,התלונן עכרי  ,אינו עוזר לו  ,אדמות אחדת
על
מפני שהוא אינו רוצה שעכרי יקנה אדמות מן הבארון  ,ומעדיך שילווה לו את הכסף לכיסוי

הר הצמים

הגרעון  ,שאילץ את רופין לנסוע לאסוך כסף בפריס

וברוסיה .

בסופו  -של  -דבר  ,לאחר התערבותו של קלוד מונטיפיורי אצל הבארון רוטשילד  ,עלה כידי עכרי
לרכוש  2 , 000דונם מאדמות גזר  ,ושטח זה נועד

ל 50 -

בידי יק " א  ,התנהלה תחרות קשה בין ' הסיבירים ' .

הקרקע  ,שהקנה

יהודים עשירים

משפחות של יהודים מרוסיה  .על קניהם הקרת

ממוסקווד  ,י '

קבוצה של קונים פרטיים ,

לבין הוועד האודסא ' של חובבףציון  .בפרשה זו עמד עברי בקשרים

עם שיינקין ודיזנגוף ועם נציגי יק " א כאוץ  ,פרנק וספיר  .עכרי ניסה להתערב לטובת הוועד
האודסאי גם אצל חברת יק " א בפריס  ,ולצורך זה יצא את האוץ

מפריס

YDJ

ב1 -

כיוני

1914

בדרכו לפריס .

עברי ללונדון  ,וכאן המשיך להיות מעורב בענייני רכישת הקרקע לאוניברסיטה

העברית  .במכתב לד " ר חיים וייצמן פירט השגות שהיו לו כלפי רופין באשר לקצב רכישת הקרקע

ולהיקפה " .

עברי אף נפגש עם וייצמן לשיחה בעניין

זה  ,ב 21 -

ביוני

1914

בעיני וייצמן תעיד העוכרה שבדיווח ליחיאל צ ' לנוב על פגישה זו הוא

להארי מאקר כתב

.

ועל מעמדו של עברי

כינה אהדו ' כר -סמכא '  ' .י

 IDS " 1על עברי :

הוא בחור הגון

מאד אבל חוששני שהוא נמהר  .אל ביקורתו הכוללנית יש להתייחס

בהסתייגות מרובה  ,אף שאני חושש כי הוא צודק בעניין הקרקע שנרכשה בשביל

האוניברסיטה . . .

עד שלא נשגר איש מיוחד ששליחותו היחידה תהיה קניית קרקע

.

בשביל האוניברסיטה לא נתקדם  .האם עברי הוא

.

((

פיסים על קבוצת מוסכיה ומהי מ ' שילד נסיונות בהתישבכן

4נ

תשי  -ד .

נ

(

(6

ראה גם

נעץ
 :עמ '

י ' ועמן .

שם .

עמ '

; חבי

"

.

1לעיל העיד
. 91
)2

. .
עם

144

.

הערד

. 72 , 1

י .יס עצמן "עורכת דבורד בר~ילק . .

. 421 - 42

1

.

:

האיש ?

אינני יודע  .מה

דמשרד האוץ  ' -שראלי "

אנרוח [ ירזשל ' ם ] תשל  -ו ,

;מ'

אתה סבורו ' י

1914 - 190

. 411

.

ירושליפ

) 17

ג

; חת

שלה

בעקבות השיחה עם עברי התלונן וייצמן על רופין  ,במכתב לוועד הפועל הציוני בברלין  ,והלה
העביר קטעים מן המכתב לרופין וביקש את

תגובתו  .יי

ב 21 -

ביוני נפטר סר גריי היל  ,ימים אחדים

לאחר שובו מירושלים לאנגליה  .כיפתיים התעוררו קשיים בהשגת הכסף למימוש העסקה  ,ומכל
מקום  ,פררן מלחמת  -העולם הראשונה עתיד היה לדחות את

העניין " .

בהיותו בלונדון המשיך עברי להתכתב עם רופין בעניין המגרש של הגברת פין  ,שהיתה אשת
הקונסול הבריטי  .המגרש שכן ' מאחורי שכונת מונטיפיורי ' בירושלים  ,ורופין סכר שהוא ' מתאים
לבניית שכונה קטנה ליהודים '  .עברי התבקש לבדוק ' אם אפשר לגמור קנייה זו ' במחיר מסוים  .כן
התכתב אז עם נחום סוקולוב ויצחק

בין אירופה לארץ  -ישראל

כהן  .י

(

( 11920 - 1914

כמנהגו לאחר שהייתו הראשונה כאצן  ,גם הפעם התכוון עברי לסיים את עסקיו באירופה בחודשי

הק " ן הארצישראלי ולשוב לאוץ בסתיו  .ואולם  ,עם פרין
לאוץ  .בחודשי המלחמה הראשונים נשאר בלונדון

;

מלחמת  -העולם נאלץ להישאר בחךן -

מיולי עד אוקטובר  1915שהה עברי בניו -

יורק  ,ושלח לאחד העם באופן קבוע דיווחים מפורטים על חיי היהודים שם  .מאוקטוכו
חודש מארס
מז ' נבה

שתיקה .

1920

1915

ועד

התגורר עברי בערים שונות בשווייך  ,וכעיקר בז ' נבה .

המשיך עברי להתכתב עם אחד העם  ,אם  -כי במשך תקופות לא קצרות שררה ביניהם

חלק ניכר ממכתביהם בתקופה זו עוסקים בנסיונו של עכרי לארגן תמיכה כספית

למשכילים יהודים ופעילים ציוניים שנאלצו להישאר בשווייך כשנות המלחמה  .כעיקר כאבו

השניים את מצבו של יהושע אייזנשטדט  -ברזילי  ,ממקימי אגודת בנרמשה  ,אשר עלה ארצה בשנת
 , 1887והיה מראשוני הכותבים על החיים החרשים באוץ  -ישראל  .גם הוא לא יכול לחזור עתה

לאוץ .

בריאותו .

ובהיתנו בשווייך החמיר מצב

.

עברי ידידו  ,שסעד אותו על ערש  -דווי הציע

להשתדל אצל מנכ " ל יק " א כפריס  ,מאירסון  ,לקבל מן הבארון רוטשילד קצבה עבורו  ,ובכך עורר

.

עליו את רוגזם של ידידיו  .גם אחד העם לא תמך בהצעה  ' :מטעמים שונים לא הייתי רוצה בכך כי
חרפה היא לחו " צ

[ חובבי  -ציון ]  ,שאחד

.

מן המצויינים שבהם בהיותו במצב כזה  ,יצטרך לעזרת

הכרון  ,ולא יוכלו הם בעצמם לתמכו בסך

.

הדרוש ' .

לאחר מותו של ברזילי בשנת  , 1918טיפל עכרי בהעברת עזבונו לאוץ  ,ולשם כך עמד בקשרים
עם אחד העם  ,עם יהודה ליב גולדברג ועם הוגו ברגמן  ,מנהל בית  -הספרים הכללי לבני  -ישראל

בירושלים ( לימים  :בית  -הספרים הלאומ ' והאוניכרסיטאק .
מיד עם תום המלחמה שאף עברי לשוב ארצה  .כבר ב 19 -

באפריל1917

כתב לאחד העם

נפשי ומאדי מצפה אני לחזור לארץ  -ישראל '  .באישור שהונפק בירושלים
(נ

מבתכים של ' עקובסון
לרופיי
ראה
עיבוביס מצדו של יופין
( 914 - 1913ן ) ,

) 78

.

קתדרה ,

46

ב  -נ2
:

"

יב -

26

.

ב וני

ד"והיץ .

 , 1914אצ

.

ב4 -

:

' בכל

בדצמבר , 1919

..

מ  . 23 / 1611על הרקע יאששו של ויצח מפני

' יסוד לאו ; ברסיטך עברית בידושליסי דלקו של ד " ם ויוכמן

( טכס תשמ " ח )  ,עמ ' . 146 - 123

 ,נ פיטים על השליח העיקרי דאהי ע ' אשבל  .דבשית דישזבי פרשיוה ומפעלים בער ' האיץ  .ירושלים תשלח .
.
אל נחום סוקולוב  .כברלין  .שלח עבר ' תצויח כעניין שיחה שהיתה כירטס כמשרד דארצישראלי ביפו  .בסוף
ביוני  .אכ" מ .
התנאת -תלספיים עברק  -עיב.ת  .מכתב מ .
מאי  .בדמך דצעהו של עבך ' לייסד בארץ
מ תוכניותיו לרכוש קרקענה בישוב" זד .
 . ,עם יציק כהן  .ממוצא  .דתבתב עברי
עמ '

(9

 - ( 6ן4

".

1 / 492
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1914

טקס הנחת אבן  -המינה
לאוניברסיטה העברית ,
ט " ו באב תרע " ח ( 24

ביולי "

מטעם ועד הצירים לאוץ  -ישראל  ,נאמר כי עברי  ,המתגורר בז ' נבה  ,היה לפני המלחמה תושב

,

פלסטינה  ,וכאדם בעל אמצעים יוכל לקיים עצמו בפלסטינה ולעזור לכלכלת האו  ,ולכן ממל
ועד הצירים בכל לב לתת לו ויזה לשוב

ואולם  ,רק בסוף מארס

1920

",

לארץ .

זכה עברי להגשים את רצונו  ,וחזר לאוץ  -ישראל בשלישית  .ערב

.

צאתו מז ' נבה הגיע אחד העם למונטריי  ,ועכרי ניסה להיפגש עימו פגישה חטופה אך הדבר לא

עלה בידו  .כיום שני של פסח תר " ף .

שלח מירושלים גלויה לאחד העם

כמונטריי :

את הפוגרום הראשון בחיי זכיתי לראות פה בירושלים  :יותר ממאה פצועים ( אחדים
ימותק ומלבד זה חבלו וגנבו  .והכל כמנהג רוסיה ופולין

:

את הפצועים עכבו מן הצד

ובאותו הזמן יכלו הערכים לעשות בנו כרצונם הטוב  -זאת אומרת להתנפל על הזקנים

ועל הנשים והילדים  .בעיני ראיתי איך בפומבי הוציאו את תמונתו של ' המלך '

( פייזל)

[ פייצל] ובאזני שמעתי איך נשבעו להשאר נאמנים לו וכו '  .והכח המושל לא עשה שום
דבר להפריעם

בו בחודש  ,באפריל

ולפזרם ' , .

, 1920

נערכו בחירתי ראשונית לאספת הנבחרים  ,המוסד העליון של

יהוד '

אוץ  -ישראל בתקיפת המנדט הבריטי  .תעודה של ' הוועד הזמני של יהודי אוץ  -ישראל  ,הוועד

הפועל ' .

עכר '

מיום כ " ה בתשרי תרפ " א  ,מעידה כי ' ה '

הראשונה של יהודי

בנימין נבחר לציר לאספת הנבחרים

אוץ  -ישראל ' .

ואולם כין מועד הבחירות לאספת הנבחרים לבין מועד הוצאת התעודה לא היה עברי פעיל
בחיי האוץ  .כמנהגו נסע לבלות את חודשי הקין באירופה  ,ובחודשים מאי עד נובמבר 1920ביקר

בלונדון  ,בז ' נבה ובגנואה ( איטליה )  .בשהותו זו בחרן  -לאוץ המשיך לטפל בעניין עזבונו של
ברזילי  .הוא אסף את כתביו בארגז והפקיר אותו במחסן בז ' נבה על שמו של גולדברג  ,אשר אמור
היה לקחתו עימו

"

4

לאוץ .

בלונדון נפגש  ,כמובן  ,עם אחד

את תיאור מארדעות אציל

1920

.

העם .

מתויה הראיה של ערב אפשר למשא א

ריס

 , 138 - 137ומעניין להשוות את שני החיא
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עמ '

) 191

נתת שילה

כתחילת דצמבר  1920שב עברי ארצה  ,בפעם הרביעית  .הפעם  ,לפני שחזר לירושלים  ,הצפין

עברי לטבריה ובדק שם את האפשרות להשתתף ביוזמה להקים אתר נופש בחמי טבריה .
בסוף אפריל

העם

1921

שוב יצא עכרי את הארן  ,ובמכתב ששלח מז ' נבה

ב 20 -

ביולי סיפר לאחד

:

בכוונה לא כתבתי לך מאומה אודות א " י  ,יען כי לא חפצתי להוסיף לך צער

ויסורים .

המצב שם  ,מחוץ ומפנים  ,נעשה עכשיו הרבה יותר רע מסה שהיה בשנה העברה  .כלל
הוא שגם האנגלי שהיה מתיחס אלינו בידידות קודם ביאתו לארץ  ,מכיוון שבא לגור שם

נהפך לשונא גמור לנו  .ובין צעירי הערכים ישנה תנועה לאומית ותרבותית חזקה
והעסקנים שלנו אינם יודעים בזה שום דבר  .שכתי לא " י בסוף אפריל  ,ובדעתי לשוב שם
בסתיו הבא  .אכל לצערי עוד לא מצאתי בשבילי עבודה שתוכל לתת לי אתה סיפוק
נפשי  .בחודש ספטמבר העבר פגשתי את ח  .ויצמק ובקשתיו לתת לי עבודה  ,הוא הכטיח
ושכח  .לאיש כמוני שעומד מחקן לקבוצות ומפלגות קשה כקריעת ים סוף למצוא עכשיו
בא " י עבודה

שהיא .

כחודשים אוגוסט וספטמבר

 1921שהה עברי

בקרלסבד  ,צ ' כוסלובקיה  ,שבה התכנס אז הקונגרס

הציוני הי " כ  ,הקונגרס הראשון לאחר מלחמת  -העולם  .ברגמן כתב אז

לעברי :

' בית  -הספרים

מתפתח יפה  . . .דאגתי היא רק אם יסכים הקונגרס לתת את האמצעים להרחבת העבודה  ,להרחבת

הבניין  .אם אדוני יכול להשפיע בקרלסבד  ,יעשה
ואולם  ,עברי היה מאוכזב ביותר מדיוני הקונגרס ,

נא . ' 1
וב 11 -

בספטמבר הוא שלח לאחד העם גלויה ,

ובה שני משפטים בלבד  ' :הציונות הפוליטית גוססת וקרובה למות  .נשארו רק אתה פרזות ריקות ' .
אחד העם ענה לו מיד

( 14

בספטמבר  , ) 1921אף שהכתיבה קשתה עליו בשל מחלתו  ' :המלים

האחדות שבכרטיסך הפליאוני הרבה  .אינני יודע מה הביאך לידי משפט קשה כזה עתה  .עד כמה
שידעתי ע " ד מהלך לקונגרס איני רואה דבר יוצא מן הכלל  .אם יש לך רצון אפשר תכתוב לי

כרטיסך ? ' .

" פירוש  -על
בדצמבר

1921

שב עברי ארצה  ,בפעם החמישית  .נראה כי גם בשהותו זו באוץ חש אכזבה מן

המצב הפוליטי וממעמדו
להשתקע בה .

ב 22 -

האישי .

ב9 -

בינואר  1922הגיע אחד העם לאוץ  -ישראל  ,על  -מנת

בינואר כתב עברי מירושלים לאחד העם

כתל  -אביב :

' שמחתי לשמוע שהנך

מרגיש את עצמך הרבה יותר טוב  .נא להודיעני באמה יום תבוא הנה  ,לירושלים  .משתוקק אני
לראותך ולדבר עמך וגם להתייעץ עמך בעניינים פרטיים שלי  .האויר פה טוב מאד ואם רק תרצה

אתה  ,נטיל בכל יום מחפן לעיר'  .ואולם אחד העם השיב לעברי כי אינו חש עצמו טוב יותר באוץ .

.

להפך  ,וכי לירושלים יבוא רק ' כשיעבור הקור '  .ספק אם פגישת השניים יצאה אל הפועל שכן
בהגיע  V'? nשוב יצא עברי

לאירופה .

השתקעות באוץ  -ישראל
100

בשהותו בז ' נבה נשא עברי לאישה את ג ' ולייטה בולאטי  ,כת למשפחת אצילים איטלקיה  ,שהיתה
צעירה ממנו

ב 30 -

שנה  .בראשנה יוני

1923

הגיע עברי ארצה בפעם השישית

;

הפעם גמר אומר

להשתקע באוץ  .הזוג הטרי הביא עימו מטען כבד ויקר של ספרים וחפצי אמנות  ,אשר עברי אסף

כל ימיו  .הוא הביא עימו גם את כתביו של ברזילי  ,ומסרם

לבית  -הספרים .

-

.

ננ%
:
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בחודשי הק " ן של

1923

- - - -- - - - - - - -- -- - - - - - - - -

ש

-- -

התגוררו בני הזוג עברי בצפת  ,ובהגיע החורף ירדו לחיפה ובנו שם את

ביתם  ,בשכונת הרצליה  .עברי חידש בחיפה את פעילותו התרבותית והמסחרית

חפצים  ,כתכי  -יד  ( ,אוץ  -ישראל  ,מזרח  -הקרוב ,

צפון  -אפריקה ) ' ,

:

' ספרים ישנים ,

כלשון כותרת נייר  -המכתבים

שלו .

הספרים הרבים גדשו את כל חדרי הבזת  ,ושניים מעובדי הבית עסקו רק בטיפול בהם .
ב 20 -

בינואר

1924

כתב עברי מחיפה לאחד העם כתל  -אביב מכתב

~

.

נרגש :

יש לי אליך עכשיו דבר חשוב מאד מאד בעיני  ,ובשם אותו הרגש של ידידות ואהבה

.

שאתה היקז מראה לי תמיד במשך  16שנה  ,אני מבקש ממך שלא תענה לי בשלילה .

אשתי קרובה ללדת  -הרופא חושב קהה יהיה בעוד 1

1

חדשים  -ואני רוצה

~
עצמך לבוא הנה לברית  -מילה
שמקודם תבטיח לי שאם יוולד זכר אתה תטריח את

ותקבל עליך את הכיבוד היותר גדול של ' סנדק '  .לא יהיו שום קרואים אחרים מפה

!

אם צריך ' מנין ' אזמין מן  yTnnכמה עגלם פשוטים וזרים לנו לגמרי  ,ומלבד המוהל -

הרופא ד " ר אויערבאך

!

-

יהיו רק שתי נשים

:

אם אשתי ומרת הלנה פרנק מלונדון

שבימים הקרובים האלה יחדיו יבואו אלינו מאירופה  .אתה יודע שנשמתי ' חסידיית ' ואני

מאמין שכאשר בני יגדל וידע שמורנו ורבנו אחד  -העם היה ' סנדק ' אצלו זה ישפיע עליו
שישאר תמיד יהודי נאמן לעמו ולארצו .

בסופו  -של  -דבר נולדה לזוג עברי בת  .אך נראה כי עוד לפנ ' הלידה השיב אחד העם את פני עברי

.

ריקם ועל כך כתב לו עברי

ב 13 -

במארס

: 1924

גם אני רחוק מ ' דתיות '  ,אבל האם ' ברכז מילה ' כשבילנו לא אחד הסימנים העיקריים של
שייכות לעם

ישראל ?

והאם למשל אתה בעצמך  ,עם כל ה ' אי דתיהז ' שלך  ,לא היית עושה

תמיד הבדל בין ימי שכת וחג לימי

חול ?

ועוד דבר  :ב ' ימים הנוראים ' האחרונים הזרת על

דעתך והלכת לבית הכנסת משום ' אל תפרוש מן הציבור '  -אני לא ' ציבור ' אלא יחיד
ופשוט יהודי  .אבל איך לא עלה על דעתך שאם תעבור על מידותיך בדבר קטן כל כך
תעשה בזה עונג גדול לאחד
' שלטון

הלב ' ?

מידידיך ?

תמיד ' שלטון השכל ' ומדוע לא לפעמים גם
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מכתב של עברי לאחד
העם

בתל  -אביב

11

ביילי

שעש

"
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ואולם  ,למרות חילוקי  -הדעות ואכזבתו של עברי לא נותקו ואף לא הורעו היחסים ביניהם  .אדרבה ,
עברי המשיך לראות באחד העם ידיד קרוב ביותר ואיש סודו  .בחודשים מאי  -יוני  1924שרוי היה

עברי במצוקה נפשית

קשה  ,והוא

כתב לאחד העם על רצונו לבוא אליו להתייעץ עימו  .מן

המכתבים עולה כי עתחזיו לא היו בידיו  ,ועל כן לא יכול היה לקבוע מראש את מועד צאתו מחיפה
ואף לא להעדר מביתו יותר מכמה שעהז  .לאחר כמה נסיונהז כושלים לנסוע אל אחד העם  ,כתב לו
עברי

ב1 -

ביולי

: 1924

' אני עכשיו במצב קשה מאד מאד  ,ורק ממך אני מחכה לשמוע עצה נכונה

איך לצאת מן המבוכה  .באתה יום תבוא הנה ואיפה אוכל להתראות עמך ולדבר ? '  .איננו יודעים
102

מה הסעיר את עכרי עד -כדי  -כך  ,אך  ,בסופו  -של -דבר ,בא אחד העם בחודש יולי לנפוש על הכרמל .
ונראה כי בפגישה ביניהם הצליח להרגיע את עברי לזמן  -מה .
עברי התפנה שוב לעסקיו  ,והמשיך לעקוב מקרוב אחרי תהליכי הקמת

בשבוע האחרון של אוגוסט

1924

האוניברסיטה העברית .

הרצה על נושא זה כ ' קלוכ העברי ' בחיפה  .מן הטיוטה של

' חווג ' ה עבר

.

הרצאה רבת פרטים זו ניתן ללמוד לא רק על דעתו של עברי בנושא ועל דעתו על כמה ממנהיגי

היישוב  ,אלא גם על מצב  -רוחו

ומזגו :

בכל שנה אנו קוראים בעיתונים ושומעים שבסוף שנה זו יפתחו בירושלים את

האונ .

העברית והשנה עוברת בלי שום שינוי כשאלה זו  .רבים חושבים ששאלה זו רק שאלת
כסף מכיוון שפרופסורים יהודים יש הרבה בעולם ויהודים הרוצים להיות סטודנטים ולא
מוצאים להם מקום כאוניברסיטאות עוד יותר  ,אם כן מדוע לא תהא לנו אוניברסיטה
שלנו ופה ,

באוץ  -ישראל ?

כך חשב גם הראשון שעורר את הרעיון הזה  ,פרופ ' צבי הרמן

שפירא  . . .אבל באו אצלו דאגות פרנסה ויסורים בחייו הפרטיים והוא כמו נעלם מן

הציבור לגמרי . . .

[ וכאן מפרט עברי את השתלשלות הרעיון בקונגרסים הציוניים ] אבל ,

כידוע  ,הרצל לא אהב שום שאלות קולטורליות בכלל  . . .אבל מכל הרעש הזה לא יצא
שום דבר

הם ,

!

.

אחינו כמערב מאשימים את יהודי המזרח [ רוסיה ] שהם כעלי  -דמיון אבל גם

ילידי מערב  ,לא תמיד מעשיים . . .

וכבר אז נתגלו גם בשאלה זו החסרונות w

כיעורם  ,הניגודים האישיים שמחריבים את המעשה והבטלנות

-

Tl

בכל

הניגודים בין
~

' אוד ' סא ' וברלין  ,בין אוסישקין והמרכז תחת ורבורג ובין שני אלה ור  -ר וייצמן שאז כבר

היה פרופ ' באונ  .אנגלית ואזרח אנגליה  .כל אחד חפץ להיות ' הסנדק ' היחידי לילד

שעשועים זה  .באטמוספירה של חצי שגעון ששוררת בכל הקונגרסים קיבלו הבטחות

מופרזות של סכומים גדולים שכל אחד יכול לדעת מראש שאי אפשר לסמוך עליהם . . .
העתונים רעשו עוד מעט ואחר כך הכל נשכח ונשאר כמו שהיה . . .
קודם כל לא נפתרה השאלה על איזה מקום תיבנה האוניברסיטה  . . .במצב אי ברור כזה
היתה שאלת המקום כחורף

גמור

ן

מעשה קניית הילל

1913 - 14

[ היל ] !

סידר חגיגה גדולה על הר

...

אבל פתאום ולגמרי מן החהן ובמקרה בא שינוי
ויצמן בא הנה בפעם הראשונה בשנת

הצופים . . .

1918

ואז דוא

ומאז במשך שש שנים שעברו הרבה סופרים

ועסקנים התעסקו בשאלה זו והיא כמעט לא זזה

ממקומה . . .

ויצמאן כתור פוליטיקאי מפחד מהתנגדות האורתודוכסיה

!

בעניינים הנוגעים ליהדות

אתם קראתם את המאמר של

ד  -ר מגנם  . . .הוא מתחיל בדקלרציא חגיגית שיסוף סוף נוסד המוסד ללימודי יהדות
כתור חלק מהאוניברסיטה

העברית בירושלים ' . . .

כפי הנשמע יהיו לכתחילה רק שלושה

פרופסורים קבועים  -זה אני נותן לכם מידיעות פרטיות

שלי י

-.

ביניהם מאמריקה

יש כבר בירושלים ד  -ר מ  .מרגליות וחושבים עוד על לואיס גינצבורג ו  -שום איש מא " י
אבל מדוע באמת לא אוניברסיטה אלא רק בית מדרש לחכמת היהדות

פה עכשיו אוניברסיטה  -כשביל א " י או

בשביל הגלות ? . .

?

!

בשביל מה תהיה

 .האם קברן

של100 , 000

 a ' VJKשהחצי מהם בא בשנים האחרונות ועוד לא נשתרש פה די  -האם לקברן כזה
המכיל בקרבו אלמנטים קולטורלים כ " כ שונים צריך

אוניברסיטהו . . .

אלא מה

?

אוניברסיטה בשביל אלה כגלות שנשארים בחרן מסבת  ? Numerus Claususאכל גם זה
41

תל

' דידיעוה

הפרטיות ' של עברי

.

היד

איד

.

העט בענטזן ' הארן ' מירס נ 2באופסט 924ן התפרסמה ידיעה

מחט  -יאלץ  .עביי

קציה על הבצאתו של עבר ובה הובלטו דבובו בעז  -ן מ ' נו ' דפרופסורם
בדרך אגב אמעתי נך ובך  -מכיוון ששמעה אח זה
העם מסחב התנצלות  ' :הישיתי לעצמי לדוס

.

בתור  .סוד - .ולא שכרתי חלילד את שמך י .
!

כך אי נעימה ' .

.

.

לצערי הגדול  ,היד שם כותב הארץ

.

שלה מיד לאהד

.

יא

ודוא מסר דבל בצויה גל

יקל

)1

מימין  :מבני אחוזת

אי אפשר

ג ' ון

הלימהיל ,
גריי
רים בשנת . 1124
~
משמאל י הבניין הראשון
שבהם ההלו

!

הנסיעה הנה יקרה וההיים הרבה יותר יקרים ובכלל אינם עוד הייה

הקומפורט והתנאים הקולטורליים היותר פשוטים יעלו כירושלים לאיש צעיר לא פחות

מעשר  -שתים עשרה לירות כחודש  ,והוא ימצא כעד ההצי מזה תנאים הרבה יותר נוחים

של האוניברסיטה

בשווקן  ,כאיטליה ובמקומות

העברית לימים המכך
לכימיה  ,בימינו המתן
ליהדות ~
זמננו

אחרים .

מלבד ששם הוא ימצא על כל צעד הרצאות

מעניינחז  ,מוסיקה היותר מצוינה  ,קונצרטים חזיאטרים  ,מוזעאים מלאים מכל טוב ,

ומלכד  -חיים פוליטיים וצבוריים שיש בהם תמיד הרכה ללמוד
אנחנו פה חיים

?

!

מה ימצא פה  ,ממה

העובדות החשוכחז שתופסות הרכה מקום בעיתונינו ובחיינו פה איזה

.

הם ?  . . .בא ' גביר ' ' רוע רוצה לקנחי  -קנה וכו ' וחגיגות ואסיפות לכבודו בכל מקום .
ואיפה הצעירים האלה באלפיהם ימצאו מחיה כאשר יגמרו את לימודיהם ?  . . .ועוד -
איפה הם הפרופסורים שיודעים עברתי  . . .וכל האתמוספירה של עבודה רצינית פה
כאוץ ? . . .
זה לא לפי כבודנו

!

כאשר תהיה אוניברסיטה עברתן צריכה להיות אוניברסיטה לפי

הככור של עם עתיק יומין

כעמנו .

על האוניברסיטה ועל עניינים אחרים ניהל עברי באמצע שנות העשרים התכתכהז ערה גם עם
פרופסור קלוזנר  .ממכתביו של קלוזנר עולה כי קיווה להסתייע בכספיו של עברי במפעלי התרבהז
שהיה קשור בהם  ,וכי עברי נהג לשלוח לו ספרים שמהם היו לו עותקים כפולים כספרייתו
104

העשירה .
נראה כי במחצית השנייה של שנות העשרים הלך ופחת קצב פעילותו הציבורית של עברי  ,והוא
הקדיש יותר מזמנו וממרצו לכנפו ולעסקיו  .כאמור  ,בשנת

1924

נולדה בתו ישראלה  ,ובשנת

1926

נולד לו בן  ,דוד  .עד סוף שנתז העשרים אנו עוד מוצאים פניות אליו מגופים שונים אשר בפעולתם

לנח מצבת קברן של
בנימין עברי בבנימינ

התעניין  ,כגון אגודת ' ברית

שלום ' נ '

וחוג ' סדן '  .אך בחלוף השנים הלך עברי ונעלם מן הזירה

הציבורקק  ,וניתן לשער כי הושפע גם ממות מורו וידידו אחד העם בשנת

. 1927

ניסה כוחו בייזום מפעלים שונים של הוצאה לאור ותרגום  ,אך ללא הצלחה
ב 15 -

כפברואר

1933

נתפרסמה בעיתון ' הארץ ' הידיעה הבאה

המנוח יליד בסרביה  ,גר

פזרה .

:

אתמול לפנות בוקר נפטר אחרי מחלה ממושכת בנימין עברי  ,בעל בית
30

מפעם לפעם עוד

שנה כאנגליה  .תושב חיפה במשך

8

בשכונת הרצליה .

שנים האחרונות  .המנוח

היה אדם אמיד  ,בר אורין וכעל ספריה גדולה המונה כשמונה אלפים כרך  .הניח אחריו

אשה ( גיורת

ושני ילדים  .לפי בקשתו  ,הובא לקברות בבנימינה  .בן

איטלקים )

62

היה

כמותו .

כיצד ומדוע נשכח בנימין עברי

?

.

זמן קצר לאחר מותו של עברי חזרה אלמנתו לאיטליה וקבעה שם את מושבה  .בנו דוד אמנם למד

.

בבזק  -ספר תיכון ' חוגים ' בחיפה בראשית שנהו הארבעים ואף חזר ארצה להילחם במלחמת -
העצמאות  ,אך אחר  -כך ירד גם הוא מן האוץ  .כיום מתגורר הבן בלונדון  ,ואילו אלמנתו של עברי ,
רות  -ג ' ולייטה  ,שהיא כיום  , 90 ruובתם ישראלה מתגוררות

במילאנו .

לא מן הנמנע כי נסיבות משפחתיות אלה  ,בצד הסיבות שנמנה להלן  ,תרמו לתהליך של שכחה ,

ואולי אף השכחה  .תהליך זה עשוי אולי להסביר את העובדה ששמו של עברי נעלם לחלוטין
מכתביהם וזכרונותיהם של בני דורו וכן את העוכרה שמ ' שעסקו בשיחה בין עכרי ואל  -סכאכיני
לא הצליחו לגלות מיהו ' ח ' ואג ' ה עברי ' .
כספרון שהוציא ועד הדר הכרמל בשנת , 1940

מתנה חשובה [ לספריהן ' בית

פכזנר ' ]

יכרו

של פבזנר  ,נזכר שמו של

עברי :

נתקבלה כמו כן לפי עזבון  ,מבנימין עברי ז " ל

תושב חיפה ומאסף ספרים במשך עשרות בשנים  .ימים מספר לפני מותו סרב למכור את
42

.

אשר בין פעיליה היו נפ מודעיו טפין וסמילנסל '

 )( 5ן

נדעך שילה

ספריתו ומסר אותה לאגודה להשתלמות

שיש לו בטחון שהיא תשמש

במדע  ,באמרו

בידי האגודה מכשיר תרבותי חשוב לחיי העיר חיפה  .ספריה זו כוללת כשבעת אלפים
ספרים מהם רבים יקרי ערך ואך אינקונבולה עברית

אהת  .נ '

ואכן  ' ,מים ספורים לאחר מותו של עברי פרסם ועד הספרייה הציבורית בחיפה מודעת השתתפות
כצער על

מותו " .

והנה  ,אפילו בנוגע לתרומה זו של עברי נשתכח שמו  ,פשוטו כמשמעו  .כבר בשנה  , 1958בספר

שנועד לסכם ' מסכת עמל ויצירה של דור מייסדים ובונים '  ,נאמר כי ' בק " ן

1933

...

אוצר הספריה

גדל כבת אחת עם קבלת אוסף ספרים מידי ועד הדר הכרמל אשר קבלו מעזבונו של ר  [ .כך ! ן
אוסף זה כולל
בגרמנית

כרכים  ,בעיקר ספרים בספרות יפה  ,מהם בעברית  ,באנגלית  ,בצרפתית ,

2561

וברוסית ' , ' .

עכרי .

עברי " .

בולטות הטעויות כציון שמו ובגודל תרומתו של

ואולם  ,תהליך השכחת פועלו של עברי בולט במיוחד בנוגע לתרומתו החשובה לבניין האוץ

 -תיווכו בעסקת קניית

בהר  -הצופים .

הקרקע לאוניברסיטה העברית

רק אחד מן השותפים

לעשייה לא שכח לעברי את פועלו גם כעבור כמחצית היובל  -בזכרונות שכתב בשנת

רופין לעברי את היוזמה והמגעים ? ) ? נחלת גריי היל ; ' 7
~
בהקשר זה  ,ובוודאי לא בהקשר אחר  .כבר בשנת
הדור לציין את שמו של עברי

1941

ייחס

ואולם  ,מלבד רופין לא זכר איש מבני
כתב אליהו

1931

שלוש בזכרונותיו  ' :עברו כבר כשבע  -עשרה שנה ואין מעלה על הזכרון מי הוא הראשון שהגה
ברעיון הקדוש הזה ומי הם האנשים שטיפלו במסירות נפש בהוצאתו

לפועל ' " .

ואולם שלוש

מזכיר כמובן רק את ' חברה חדשה '  ,שהוא נמנה עם חבריה  ,ושוכח את עכרי  .גם אוסישקין  ,אשר
דיבר לא פעם על הקמת האוניברסיטה  ,נטה לזקוך לזכהק עצמו באורח בלעדי ' מעשה היסטורי
של בחירת הקרקע ורכישתה .

1

זה '

,

.

כיובל שנים אחרי שלוש בא גרשון גרא לגאול את שמו של ' הנדיב הלא ידוע ' גולרברג  ,אשר
תרם  ,בשנת

(4

44

נ4

"

4

ועד הדי
האיץ .

, 1916

את עיקר הכסך לקניתו הקרקע לאוניברסיטה העברית  .לאחר תיאור פועלו של

.

הנרמל לזנרו של שמואל פבזנר

19

בפבדואי נ. 193

ח ' אהדונוכ ' ץ

ראוי יציק

.

הדר

הכרמל :

47

שי

מסבה עמל ו ' צ ' וד

.

דוי

כי לדברי אלמנתו של עבן ' השכון שכתרם גלל

תקליטים וצהילות .
כשנן 1913

(

שיד

"

] 194

.

נאשי

.

.

עמ '

"

נ.

וכונ ' ס  .חיפה חש '-ח  .עמ ' "

מיסדים
0

.

"" "

ן ספריפ

.

.

נו .

.

ובהם שת אינקונבולוה וגן אוספי

.

.

נרה בתל  -אביב דנ עני מבתכ מאת ה ' עברי ע  -ה [ עלירהשליס ] ( סופר עבר וחלמ דו של

אחד  -כעסן אשר היה אז תושב חפה  .במנתבו סיפר לי על תוכן הש

.

דה שדיהה לו עם הלויד נר  - -היל Greyl

יורד אנגלי שמא לפני כשלושים שוד  .יחד עם אשתו .לתוו את האיץ .
.
כי הדליט למוח לו מעון  -קץ על דר הצופים  .ומדי שנד בשני בא לבלות שם אח חודשי הק  -ן
 .ב  .הוא ~ קן יבא ב  .מ  .ם ועל בן יש בדעהו למנור את
 .בפי שס .פר למך עכר'  .הילי דנסיעות לדכב .
ינושו על הי הצופים  .וצו ' לו ג ' הידוד ' ס ' היו כעל ' רכוש ~ ה  .משום שדוא אביב ביזון הנביא ' פ  .נ ' סוף סוד
בדייתו עי הד הצופ ' ס
הקוס דאבן להיות לנחלה לעס הזד  .מר עבך ' מבקש איפוא  .ב ' אבקר את הלורד וי " -
ואשמע את אשר כפיו .נסעת ' מיד לידושליס  .התראיח ' עס הלורד  .ודוא אישך אח כל הדברים האמורים ימעלה .
מ מאשרות את טיעינו של
 .ההעודות בתיקי של עכרי
א רופין  .פדק ' ח "  .כ  .תל  -אב ' כ תשב  -ח  ,עמ '
רץ כי רופ  .ן טעה כזניו ות  .ו באשי יתאייך תישחו דדאשונה עם ; ריי ד  .ל  .ראה י נ  .ץ לעיל  .הערה "  .עמ

וגה  DD lnמיפי ; ופה של

111א ) דכה זה

ירוסליס  ,עד

.

~

ד עליו

אוש

ג'ל

'

106

באן -

164

;

r1
נnT . 14

מעה נם בקביעה שעבר ' הכד אן חושב

היל לאגליה ולמועד

"

4

49

(

חיפה  .בהמשך זניונותיו

_ 1 rt

0נ9ו  .חי  -אביב חיצ  .א .
י  -א שלוש  .רישת חיי
ראה  .למשלי אוסישקין " ".דבר'פ אירונים  ' .דושל ' ס תש -ז .
7

-1

עמ '

7נ. 1
עמ '

ר'ד  -י' ט .

טעה נס

כאשי למיעד

2ן

שוכו של

'

נרץ

' הוג ' ה עבר '

גולדברג ותיאור רגשותיו בשעת כיקורו באתן  ,באפריל

, 1914

הוסיף גרא

;

' משום הרגישות

הקיימת אצלנו בקשר לזכות ראשונים  ,חייב אני לאמר שיצחק לייב לא היה תמיד ובכל ראשון  .גם

לאוניברסיטה  ,היה עוד מישהו שהגה את הרעיון ' ' , .

ברכישת או בנסיון רכישת אדמתו

והוא מזכיר

שורה של גופים ואישים  -ואף לא מלה אחת על עברי .
דומה כי לאחר עיון כעדויות המעטות על פעולותיו של עברי  -שנשתמרו בהתכתבות בינו

לבין אחד העם ובדבריהם של רופין ווייצמן שהובאו לעיל  -קשה להמעיט בערכה של פעולתו
לרכישת הקרקע עכור האוניברסיטה העברית .

על מעמדו של עברי ביישוב היהוד ' בימים ההם יעיד גם מכתב ששלח אליו משה סמילנסקי
ב 27 -

כינואר  , 1914כאשר הוא ואחרים נרדפו בידי השלטון העות ' מאני  ,לאחר ששומרים יהודים

מראשון  -לציון ופלאחים ערבים מזרנוקה הרגו זה בזה  ,והמאורע לבש צורה של ' מלחמת הערבים

והעברים '  .יי

בשלבים השונים של החקירה המתמשכת נקרעו סמילנסקי וחבריו בין עורכי  -הדין

והפקידים של יק " א לבין עסקני המושבות  .כמה מן הדמויות הבולטות ביישוב דאז  ,ובהם פראג " ,
מני  ,ענתבי  ,פרנק ורופין  ,עלו לירושלים לטכס עצה ,

וסמילנסקי כתב לעבר '

תוכל ע " י השפעתך להשפיע הרבה על כל האדונים

הנ " ל כי ישכחו לרגע את סכסוכיהם הפרטיים

' יקירי  ,אקווה כי אתה

;

ויעשו לדבר בלב אחד וכעצה אחת ולזרז אותם מעט '  .והנה  ,לא בעניין זה ולא בעניינים אחרים לא

נזכר עברי בכתביהם של בני התקופה  ,ואפילו עם אלפי האישים הנזכרים ב ' אנציקלופדיה לחלוצי

להימנות .

הישוב ובוניו ' של תדהר לא זכה

מניעים אידאולוגיים

המפגש בין עבוי לאס  -סכאכיני התרחש בשעת שיא בפעילותו של עברי  ,שהיה אז כבז

; 44

אין

ספק כי בירור מעמדו והשקפותיו אז עשוי להאיר את העמדות שהביע בשיחה  .כבר הזכרנו את
עובדת היותו

מקייב

אל חברי אגודת בני  -משה ובעיקר אל אחד העם  ,אשר העלה את רעיון

הציונהז הרוחנית  .בניגוד לציונות המדינית גרס אחד העם כי התגשמות התחייה הלאומית של עם -

ישראל תבוא ביצירת מרכז רוחני באוץ  -ישראל  ,וכי ארץ  -ישראל נועדה לפתור את בעייתו
הרוחנית  -תרבותית של העם  .בדבריו של עברי לאס  -סכאכיני יש הד לתפיסה זו
מבחינת גישת הציונים לשאלה הערבית נראה כי מבין ארבע המגמות שר11ה 1אז הושפע עברי

כעיקר מן ההשקפה הליברלית  -המעש ק  .כהשקפה מדינית מתונה וספקנית זו החזיקו באותה

"

וטהון  .י '

תקופה  ,בין השאר  ,אחר העם  ,סמילנסקי  ,רופין

סביר להניח כי ' ח ' ואג ' ה עברי ' היה מודע לדברים שפרסם ' ח  ,ואג ' ה מוסא ' ( סמילנסקק בערבית
ובעברית  ,בסוף

0

,

2נ

, 1914

.

.

.

ג ' נ א הנדיב דלא ידוע  ( ,תל  -אביב ללא שנת הוצאה ] עמ '  . 112ראוי לדוס

. .
"

.

.

. ,

; אן

ב ' בנייד

לנקידת  -המוצא של

נ א כה גולדבי ; למצית מעשי ב ן  .שאי בספר שדוציאה לאור משפתחו
פעול~ ת ו תל אביב תש  -ד  .בבי בטקס הנדת אבני השנד יא1ניברס טה -
דודה אבן בשמו שמעולס נס לא
בק
ינצח ~ גי
ס ' טד העביתי  .ב ' '
מר
-

"

51

1913

וכראשית

ובהם קבע תוכננת פעולה שהיא תמצית הגישה הליברלית -

.

 .ביבא -

.

יי שיי "

וי

ב. :ך :ביתי י ' :ה)כ :: :::

.

מ ' סמילנסקי  ,כתבי משה סמילנסקי

.

.

:

" נויני  .שריסיה של תודעת הצימוח הלאמי

הציונות  .ד לחשל -זן  ,עמ ' "

9

.

זכרונות  ,כ תל  -אביב
הנדוד -

תרפ " ט ,

.

:

' צדק ל  -ב נולדכרג ; חייו

שי

.

ניייבינ

עמ ' קעו  -רכו .

ערבי והשתקפותה בעיהונות העבר.ת בשנים . " "0
90 - ] 9ן '

( דעת שילה

המעשית ; לטווח ארוך הציע סמילנסקי ' ללמוד השפה והתרבות הערבית  . . .להתקרב לתנועה
הערביה הלאומית  ,כדי להכיר את

אופיה וליצור יחסי הבנה עם מנהיגיה ' " .

גם סמילנסקי הכרת כי

' שאיפת הציונות היא השגת אוטונומיה תרבותית  -כלכלית באוץ  -ישראל בלבד ולא למעלה

מזה ' .

אך בניגוד לדעה שהביע עברי כשיחה עם אס  -סכאכיני  ,סמילנסקי לא ויתר על רעיון הרוב היהודי

באוץ " .
על הסיבות האפשריות להשכחתו של עברי  ,לבד מן הסיכות האישיהז המשפחתיות שהוזכרו
לעיל ,

ניתן

אפוא

להוסיף

את

קירבתו

הסוציאליסטית  -הקונסטרוקטיווית " .

אל

בעלי השקפה

שונה

בתכלית מן ההשקפה

השקפה זו דיברה על היטמעות הערבים ביהודים  ,על סמך

ההנחה שצפויה עלייה המונית שתביא לרוב יהודי  ,והדוגלים בה  ,ובהם יצחק בן  -צבי ודוד בן -
גוריון  ,הם העתידים להיות בעלי הדעה בהיסטוריה של אוץ  -ישראל לאחר מלחמת  -העולם
ובהיסטוריוגרפיה שלה עד ימינו .
' חטא ' אחר של עברי  ,שגרם להשכחתו  ,הוא שעיקר פעילותו היה בשנהז פעילותם של בני
העלייה השנייה  ,אך הוא לא השתייך אליהם שכחינה סוציולוגית  .מבחינה זו ניתן לשייכו לחכורה
אשר שלמה שבא מכנה ' חובבי ציון שאחרו לעלות '

:

.

דברי חיבת  -ציון  ,יהודים משכילים  ,בעלי עסקים אנשים אמידים  -לא עלו בעלייה
הראשונה  . . .חיכת ציון היתה כנפשם  ,הם נטו אחרי אחד  -העם והעריצוהו  ,ראו עצמם
תלמידיו  ,בחלקם היו חברים כתנועת  -הסוד שהקים  ' ,בני משה '  .משהופיע הרצל התרגשו

והתלהבו והצטרפו לפעילות הציונית  -אולם הם לא יכלו או לא רצו להיהז חקלאים
ועובדי אדמה  . . .עם תחילת המאה העשרים  ,בימי העלייה השנייה ולאחר מהפיכת
התורכים הצעירים  ,התפתחה הארן במהירות  . . .אז נמצאו מקום ועיסוק לאותם חובבי -

,

ציון  ,וחלקם קיימו את חלומם ועלו לאו . . .

.

עסקו כאן בעיסוקיהם הישנים  ,שבהם היו

מיומנים ובקיאים  -במסחר כמקצועות חופשיים  ,בתיווך או בפקידות  ,והם היוו

שכבה ' אזרחית ' בישובי הארן והקימו מפעלי יסוד של התנועה

הציונית  , .י

ואכן  ,שבא עושה צדק עם כמה מהם  ,ואולם אפילו כאן אין זכר לעכרי  ,אולי מפני שבהשכחתו של
עברי חברו הגורמים הסוציולוגיים והאידיאיים הכלליים עם הגורמים

האישיים .

מניעים אישיים
כצד הגורמים האישיים  -המשפחתיים  ,שמנינו לעיל  ,ראוי להדגיש כאן עוד עניינים אישיים אשר
תרמו  ,מן הסתם  ,להשכחתו של עכרי  :ראשית  ,העובדה שפעילותו כאוץ בשנים

1922 - 1913

ההזה

פעילות מקוטעת  .עכרי ישב כאן רק לתקופות של כמה חודשים  ,פעמיים לפני מלחמת  -העולם

ושלוש פעמים אחריה  .גם חייו בחהן  -לאוץ התאפיינו בנדודים ממקום למקום  ,ואת רוב זמנו בילה

במלונות או בבתי ידידים  .רק בעשור האחרון לחייו בנה את ביתו כאוץ  ,וישב בה ישיבה של קבע ,
אך דווקא אז הלכה ודעכה פעילחזו
1 )( )1

(נ
(4

י

(

6נ

מקט " שם .

שם .
.

שם .

שס עמ '

,

9

;ס'

הציבורית .

. 97

ואילך .

.

ש ' שבא  ' .דוככ ' צתן שאדיו לעלוה ' מ ' נאור ( עורךן  .העלייה
עמ ' _ 1 7 - 191

,

השן ' ק :

( ( 1914 - 190

עידף

,

' רושל ' ס תשם  -ד .

' דוג ' ה

עברי '

שנית  ,למן יומו הראשון באוץ לא שררו יחסים טובים בין עברי לבין עסקני היישוב  .ראינו לעיל
כי כבר באיגרתו הראשונה מן האיץ כתב  ' :פגשתי פה כמעט רוב עסקני הישוב  -הרבה אנשים
הגונים אבל את האיש לא מצאתי ביניהם  .חבל  . ' 1גם במכתביו לאחד העם משהותו השנייה בארן
התלונן כי לא נתקבל יפה  ,והשמיע ביקורת על כי המשרד הארצישראלי מתאפיין בבירוקרטיה
מכבידה  ,אבטלה סמויה ובצדן ' תכניות פורחות '  .על פקידי

יק " א

התלונן באוזני אחד העם כי הם

' יבשים ובלחי ידידותיים ' כלפיו  ,כי אי אפשר לסמוך עליהם וכי כל מעשיהם תככים

ומזימות .

בשיא פעילותו  ,כענייני אדמות גזר והר  -הצופים  ,התלונן כי הוא חש כזר באוץ  " .ש כאן יהודים
רעים  ,גרועים מן

הגויים ' ,

וכדי שהפעילות הציונית באוץ תצליח  ,חייבים  ,לדעתו  ,להביא ארצה

אנשים חדשים מחך (  -לאוץ  .הוא קרא לאחד העם שלא להחשות כעניין זה  ,מפני שלקריאתו ייענו

 -כך האמין  -ואילו שתיקתו תגרום לכך שהאחריות לכשלון תוטל

עליו .

את המתיחות ששררה בין עברי לעסקני היישוב ניתן לייחס  ,בצד הגורמים שנזכרו לעיל  ,לעוד

שתי סיבות  .האחת  ,עכרי נמנע במוצהר מלהימנות עם אחד המחנות ביישוב  .כבר בימיו הראשונים
בארן קבל על החלוקה בין ירושלים לבין יפו  ,וכשנת

1921

הגדיר את עצמו כמי ' שעומד מחהן

.

לקבוצות ומפלגות '  ,ותלה בכך את הסיבה לקשיי קליטתו באוץ  .השנייה ההעוכר של עברי את
רמת התרבות של יושבי האוץ  ,ובעיקר פרנסיה  .כך  ,למשל  ,כתב לאחד העם בספטמבר

: 1920

' קראתי שמר ה ' סקר הולך לא " י בקרוב בתור עורך השבועון  . Pal . Weeklyהאם זה אפשרי
שתלמידך ואיש קולטורי כמוהו יעכור ביחד עם " לבנטיניים " גמורים כמו בן  -אב " י ואשר ספיר ? ' ,
ואת דעתו בנושא זה הביע עברי גם בהרצאתו על האוניברסיטה העברקק בשנת

. 1924

אין ספק כי עברי הביע את דברי הביקורת שלו גם כאוזני הנוגעים כדבר  ,ובכך עושר עוד יותר

.

.

את יחסיו עמהם  ,ובוודאי לא עודד אותם לחלוק עימו מאוחו יותר את ' התהילה '  .גם אחד העם
היה מודע לכך שתלמידו נטה מטבעו לביקורתיות יתר  ,ולא תמיד קיבל את דבריו כפשוטם  .כבר
על מכתביו הראשונים של עברי מן האוץ העיר לו אחד העם כי ' לא כל ידיעותיך משמחות את
הלב '  .גם על מכתביו של עברי מז ' נכה  ,בראשית שנת

, 1916

הגיב אחד העם כ ' לא כל הכתוב בהם

היה נעים  ' ,אבל עם זה לא דנתיך לכף חובה  .אהה  ,מרי נפש אנחנו עתה כולנו  .הלב הומה והעצבים
נרגשים ואין אדם נתפס על כל דבר ודבור שמוציא מפיו או מעטו במצב כזה '  .ובמכתב אחר
מאותה תקופה סיכם אחד העם

:

' איך שהוא אני רואה מתוך מכתבך שגם בשווין לא מצאת מנוחה

לנפשך  ,וצר לי על זה מאד '  .נראה כי עברי נעלב מדברי מורו וידידו  ,וכמשך כשנה פסק קשר

המכתבים ביניהם  .באפריל

1917

חודש הקשר ועברי הסביר  ,כי לא כתב מפני שרגז על עצמו

' שבזמן חרבן כללי כזה הייתי מרשה לעצמי לכתוב לו על דברים של מה בכך ולהתנפל על אחרים
על חטאים שגם אני בעצמי נכשל בהם '  .כפי שראינו לעיל  ,לא שינה עברי את אופיו ואת מנהגו ; גם
מכתביו משנות העשרים היו רוויי

ביקורת .

אל הסיבות ליחסם הצונן של ראשי הישוב כלפי עכרי יש להוסיף את פרשת יחסיו עם הגברת
פרנק  .כבר פירטנו לעיל את ההתכתבתי בינו לבין אחד העם כסוגיה זו  .כאן ראוי רק להומיך כי על
רקע פרשה זו כתב אז עברי כי עם הגויים הוא מסתדר טוב יותר מאשר עם יהודים  ,ולראיה הביא

109

את יחסם של הגברת פרנק ושל הזוג גריי  -היל כלפיו  .כזכור  ,גרמה פרשה זו גם למתיחות ביחסים

"

בין עברי לאחד העם  .לאחר ה ' התפייסות ' ביניהם כתב אחד העם

:

רוצה אני להשתמש במקרה הזה בשביל להשיב על שאלתך באותו מכתב  :מדוע בנות

-

אחד העם וורידים בנותש
על הכרמל

וקיץ

) 1924

נכר מהכבות אותך יותר מיהודיות

?

אם הדבר באמת כך אפשר שהיית צריך לשאול את

עצמך תחילה  :אולי הסיבה מונחת בך

?

אולי אתה מתנהג עם נכרים באופן יותר מנומס

ומעורר רגשי חיבה מאשר אתה מתנהג עם אחיך היהודים
וענה נא באמת ובתמים על השאלה הזאת

?

?

הסתכל נא בנפשך פנימה

האם היית מסוגל לכתוב למשל לסיר  . ) 3 .נ

1 ) 1א כאותו סגנון שכתבת אלי .
אין צריך לזמר כי עברי לא הסכים לדבריו אלה של אחד העם  ,אך ברור כי פרשת יחסיו עם הגברת
פרנק תרמה את חלקה  ,ולו כמקצת  ,למערכת היחסים הלקויה בינו לבין פרנסי היישוב דאו
ולהתעלמותם ממנו בכתביהם

ובזכרונה1יהם .

לסיום  ,אפשר להוסיף על כל אלה עוד סיבה אחת  ,אשר גם אם לא היתה חשובה כשלעצמה
בוודאי הקלה על השכחת זכרו של עבדי  .במארס

1920

כתב עברי לאחד העם

:

' האינך יודע עוד

שככלל בטבעי להיות " נחבא אל הכלים " ושאין בי אף שמץ של " חוצפה " ? '  .ואכן  ,בניגוד למה

שנאמר על אוסישקין  -ודווקא בהקשר של הקמת האוניברסיטה העברית  -לא היה לעברי
אותו ' חוש מיוחד לתפוס

כידו מאורעות היסטוריים ולקשור בהם את שמו ופעלו ' " .

כעכרי הדברים שהוא עצמו אמר בסוגיה זו לפני
גולדברג  ,תורם הכסף

65

ואולי נכונים

שנים על ציוני אחר  ,אשר כמעט נשכח  ,י " ל

לרכישת הקרקע לאוניברסיטה העברית

:

' יהודי רוסי טוב לב וצנוע  ,מאלה

.

האנשים המעטים מאר מאד שלא רק שלא רודפים אחרי הכבוד אלא להיפך בורחים מן הכבוד
ובאופן שקט זה הוא עשה ועושה הרבה דברים חשובים בתנועתנו [ הציונקק ] ' .
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ש .שהאיץ אוסיש1 ' 7

באנרות ' : 1

ממוסקבה ועד ' רושי ' פ  ' .ר1שייפ תש . .
1

עמ ' הטו .

;

