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חייו ועבודתו של מנדל ג ' ון רינס

~ייי

:

צלם  ,מיסיונר  ,מטיף ומספר סיפורים

*

ניצה בראון  -רוזובסקי וקרני א " ס גאותן

בסתיו

1989

רכש צלם צעיר בשם ג ' ון ברנייר

) ( Barnier

בסנט פול  ,מינסוטה  ,שמונה
1

מאובקות ובתוכן מאה שלושים וארבעה תשלילי זכוכית ועוד

קופסאות עץ

לאחר שבחן בקפידה

חומר צילומי .

קשר עם קרני

את מה שרכש ועמד על כך שרבות מן התמונות מתעדות את ירושלים  ,יצר ברנייר
באוניברסיטת הרוורד ,
גאווין ( ת1ץ8ל ) )  ,שהיה אז האוצר של המוזאון השמי ) ( Semitic Museum
ברנייר היו
שהחזיק באוסף גדול של צילומי המזרח  -התיכון במאה הי " ט  2 .בתוך החומר שרכש

מחברי המאמר חבים חוב גדול

*

לד " ר דרור ורמן שגילה בשנת

 1985את מ " ג ' דינם ואת מקומו בתולדות הצילום

בירושלים .

בשנת

Jerusalem

Diness and the Beginnings of Photography 18

1993

,

בהרוורד ,
תרם ורמן ממומחיותו ומתובנותיו לתערוכה שקיים המוזאון השמי
וכתב
, Capturing

.נ .

) ן Land :

( 1סא

"

את המאמר הראשי בקטלוג התערוכה  .ד " ר יעקב ורמן  ,בעל הידיעות המעמיקות בתולדות ארץ  -ישראל במאה
שהובאו
הי " ט  ,סייע בזיהוי נופים רבים  ,ועם בנו דרור כתב את הערות ההסכר המפורטות ביותר לתצלומים
כתערוכה ובקטלוג  .פאולה לאזרד זיהתה ראשונה את התצלומים מעשה ידי דינס במוזאון ישראל ; ברטרנד

ואשתו
לאזרד  ,בעין המדעית אשר לו ובחשיבתו הביקורתית  ,הצילנו ממשגים רבים  .נינו של דינס  ,רוברט פוסטר
להודות גם
סלי  ,העמידו לרשותנו את ארכיונה של המשפחה  .אנו מכירים תודה לכל אלה על תרומתם  .ברצוננו
לעמיתינו בעבר במוזאון השמי בהרוורד  ,מרי אלן טיילור )  - ( Taylorעל המחקר שעשתה  ,ואליזבת קרלה
) ( Carella

-

על עבודת הצילום  .המאמר תורגם על  -ידי עדו בסוק .

תשלילי
ברנייר רשם את כל תכולת רכישתו  :א  .שמונה קופסאות עץ מחורצות המכילות מאה שלושים וארבעה
;
/e

1

זכוכית לחה על בסיס קולודיון  :חמישה  -עשר בגודל  14 % 12אינץ ' ; ארבעים ושבעה בגודל  / 4י8
שישה  -עשר בגודל  / 4 % 63 /4י 9בקירוב ; שלושים וחמש הדפסות סטראו בגודל  / 4י ; 61 / 4 % 3עשרים ואחת
%

שקופיות של פנס קסם  .מכסה הקופסה שבה היו מצויים שישה  -עשר תשלילים בגודל

% 63 / 4

93 / 4

נשא את

הכתובת  ' :תיבה זו ועשרים לוחות הזכוכית שייכים לג ' גרהם '  .ב  .שמונים הדפסות כסף שהודפסו ~ נראה בשנות

התשעים של המאה הי " ט  .ג  .חמישים ושבע הדפסות כסף סטראוסקופיות לא מודבקות  ,רבות מהן מוכפלות
ומשולשות  .ד  .תשע  -עשרה הדפסות חלבון סטראוסקופיות מודבקות ( על

קרטון ) ;

על גב אחדות מהן רשומות

הערות ככתב יד  .ה  .כותרות מבארות  :גליון מלא ובו עשרים ושתיים כותרות מבארות בתוספת תיאורים  ,ומאה
ושמונה  -עשרה כותרות

מוכפלות . 1 .

ארבעה פנקסים כתובים בכתב יד ובהם הערות הכנה להרצאות וכותרות

מבארות לכמה תמונות  .ז  .שתי הדפסות חלבון והדפסת סיינוטיפ
עור  ,הנושאת את הכתובת Madelaine 24 , Paris :

) ( cyanotype

Place de 18

2874 ,

0 .ת

אחת  .ח  .עדשת פליז בתוך תיבת

hlech ,

; ].

עם מכסה של שדשת

פליז וצמצם ווטרהאוז )  . ( Waterhouseלדברי היסטוריון הצילום ג " ק ניילור
למצלמת דגר )  ( Daguerreמסוג ' פיל בוקס '  ,שיוצרה בשנים  . 1854 - 1845ט  .גזרי עיתון של

) ( Naylor

Times

"

.

ץ News New 10ותומר מורסן

יסף

Newark:

על פצולות צבאיות שונות בפלסטינה במהלך מלחמת העולם

הראשונה  .לאחרונה נודע לנו שמוזיאון ישראל רכש מברנייר את כל החומר
2

זוהי עדשת נופים

הצילומי .

אביב

כסוף  1993התהוללו במוזאון השמי שינויים גדולים  .רוב הצוות פוטר
בארכאולוגיה  .אוספי הצילום עוברים לספריית המחלקה לאומנות של הארוורד

פעילותו

מרכו עכשיו את

) Arts Library

. ( Fine

-9

אוסף דינם שנרכש
על  -ידי ג ' ון ברנייר

שישים הדפסות כסף שפותחו מתשלילי הזכוכית  -קרוב לוודאי בסוף המאה הי " ט  - 3והוא
שלח העתקים של כמה מההדפסות האלה למוזאון השמי  .הממונה על ארכיון הצילום במוזאון

באותה עת  ,מרי אלן טיילור  ,הבחינה לראשונה בשם מ " ג ' דינם

) Diness

 .נ 4 .י

)

על

ההדפסות .

מאמרו של דרור ורמן
בשנת תשמ " ו פורסם ב ' קתדרה ' מאמרו של דרור ורמן ' מנדל דינס

בירושלים ? ' .
3

4

בזכות ורמן ניצל דינס מדחיקה אל שולי

המונח הדפסות כסף חל על הדפסות צילום על גבי נייר הטבול בהליטים

רגישים לאור המוחזקים בתוך מצע

7) 7

) ( medium

:

ההיסטוריה .

הצלם המקצועי הראשון
המחבר שחזר את חייו

( ש- 11811

סוג של מינרל ) של כסף

של ג ' לטין  .בנייר מסוג זה החלו להשתמש בשנת  , 1882ובאמצע

שנות התשעים של המאה הקודמת הוא כבש את מקומו של נייר האלבומין  ,שהיה מצופה בשכבה של חלבוני
ביצה ונהפך רגיש לאור בטרם החשיפה  .תצלומי החלבון בצבע חום  -אדמדם היו סוג התצלום השגור ביותר
במאה
4

הי " ט .

קתדרה  ( 38 ,טבת תשמ " ו )  ,עמ '

. 120 - 115

חייו ועבודתו של הצלם דינם

הסוערים בירושלים וייחד לו תפקיד מרכזי בתולדות הצילום בעיר  .ורמן ביסס את השקפתו אך ורק
על ספרים מן המאה הי " ט שבהם הופיע שמו של דינס  ,שכן עבודות הצילום של דינס נחשבו

אבודות .

5

בעוד ורמן מכין את מאמרו  ,נודע לו מידידת משפחה ותיקה פאולה לאזרך כי בכמה

הדפסות באלבום בלתי מזוהה השמור במוזאון ישראל מופיעים ראשי התיבות ' מ ' ג " ד ' ; האלבום
נרכש בשנת

על  -ידי נוסע לארץ הקודש  .התברר כי התצלומים אכן היו מעשה ידיו של דינם ,

1857

הללו .

וכך נדפס מאמרו של ורמן כשהוא מעוטר בכמה מן התצלומים

נסכם בקצרה את מה שהיה ידוע על דינס בשנת תשמ " ו ,
בשנת

1849

על  -פי מאמרו של ורמן ב ' קתדרה ' .

קיבל עליו מנדל דינס  ,שען יהודי ממוצא רוסי ובעל אזרחות אוסטרית שישב

בירושלים  ,את הדת הפרוטסטנטית ואימץ לו את השם

ג ' ון ( תמסנ) .

השמועות על כונתו להתנצר ,

גרמו לתגובות נרגזות של יהודים אשכנזים ור ' ישעיהו ברדקי  ,סוכן קונסולרי של רוסיה  ,חטף
לזמן  -מה את אשתו ואת בנו של דינס כדי לגונן עליהם מפני האפשרות שגם הם ימירו את

דתם .

אולי משום שאיבד את לקוחותיו היהודים לאחר שהמיר את דתו  ,לא יכול היה עוד דינס להתפרנס
מן השענות ואז נכמרו עליו רחמיה של אליזבת פין  ,אשת הקונסול הבריטי  ,והיא מכרה לו את
מצלמתה  .עד מהרה למד את מלאכת הצילום מג ' יימס גרהם )  , ( Grahamהמזכיר הירושלמי של
החברה הלונדונית להפצת הנצרות בין היהודים

) London Societyfor Promoting Christianity

 . ( amongst the Jewsבעת שהתכונן לצאת לירושלים שמע גרהם כי גב ' פין מתעניינת בצילום ,

ועקב זאת למד את אמנות הצילום בטרם עזב את אנגליה  .פין תיארה את פרשת דינס שנים רבות
לאחר מכן  ,בלא שנקבה בשמו

:

בירושלים ' .

' היתה זו ראשית הצילום

6

בנוסף לשערורייה שעוררה המרתו  ,נעשה דינס שלא בכוונה  -ובהעדרו  -מוקד לעוד
פולמוס  ,שהיה קשור למקצועו ולאו דווקא

לדתו .

אחד מלקוחותיו היה ארמטה פיירוטי

)  , ( Pierottiלשעבר קצין בצבא סרדיניה  ,שחי בירושלים משנת

1854

עד  , 1861ונשכר על  -ידי

הפאשא התורכי לשמש אדריכל העיר ולסייע בשיפוצים של המסגדים שעל הר הבית  .בשנת , 1864
 erusalem Exploredהוא הואשם
כאשר נדפם בלונדון ספרו המאויר לתפארת של פיירוטי ,
~
בפלגיאט  ,בין השאר משום שהאיורים שהופיעו בספר הנושא את שמו התבססו על צילומים

מעשה ידי אחרים  -רובם בידי דינס  .פיירוטי התגונן בטענה שהתצלומים הם שלו  ,משום שהוא
הזמין את דניס לבצעם  ,שילם בעדם  ,ועל כן הם רכושו הפרטי והוא רשאי לעשות בהם כעולה על
רוחו  .הפולמוס גלש והגיע עד לדפי הטיימס של לונדון

נחלצה להגנת פיירוטי  ,התפרסמו

;

מכתבים למערכת של גב ' פין  ,שבהם

שם .

ורמן הזכיר את עבודתו החלוצית של דינס בצילום סטראוסקופי  ,תיאר את תפקידו כצלם
המסחרי הראשון בעיר ואת התחרות שהיה עליו להתמודד עמה בסוף שנות החמישים  -תחרות
שתרמה קרוב לוודאי להחלטתו לנטוש את הזירה
5

בין הספרים שוממן השתמש בהם
 ,ח !  , Reminiscences of .fitrs. 27תתיל E . A .
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Viewfrom Jerusalem

;  , London 1980א ! מ27
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4 - Blumberg ,

Diary ofJames and Elizabeth
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Mason

Orient , Philadelphia 1861 : Ermete Pierotti , Jerusalem Explored, London ,
,theTitus
Toblers dritte Wanderung nach Paldstina

7 , Gotha 1859 ; Ckorgeנש Jahre 7א

London 1864

6

הירושלמית .

"

" Defence of 'Jerusalem Explored' ,

זכרונותיה של גב ' פין ( ראה לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

.6

.

Assailants or

"

!מ

.

Palestine

Glimpses

;71145

Williams , Dr. Pierotti and 4

ןן

משפחת דניס ( דינם ) ,

 . 1885מנדל דינס
במרכז התמונה

נציין עוד כי ניסן פרץ  ,אוצר הצילום במוזאון ישראל  ,כתב בשנת

1988

כי ' מלבד אלבום המצוי

באוסף של מוזאון ישראל  ,כל התצלומים והתשלילים של דינס נעלמו  ,ואין בידנו רמז לממדים של

עבודתו ' .

7

פרץ הוסיף שדינם עזב את ירושלים בשנת

, 1860

וכי גורלו מאז לא

גלגולי התשלילים
איך

הגיעו תשלילי הצילומים של דינס מירושלים למינסוטה אחרי

130

שנה

?

נודע .

המוכרים במינסוטה

סירבו לגלות לברנייר את זהות האדם שהביא להם את החומר הצילומי  .בתוך האוסף שקנה מצא
ברנייר פיסת נייר ועליה כתוב  ' :ג ' יימס שפרד דניס

מנהל הסמינר התיאולוגי של ביירות  ,סוריה
Century

4

( 15תמט ( - ) 1

1891 - 1873

 ( afterשליחויות דתיות בארצות חוץ בתום

נולד בניוארק

) 1842 ( Newark

מחבר הספרים Foreign Missions
מאה ) ו ' ( Social Progress -קדמה

חברתית ) '  .בחקירות שערכה הארכיונאית של המוזאון השמי התברר כי דניס זה היה בוגר הסמינר

התאולוגי בעיר פרינסטון  .בהיותו אוונגליסט ( מטיף נודד ) פרסביטרייני בילה עשרים שנה מחייו
בצידון ובביירות  ,ולפיכך חשבה הארכיונאית שאולי הוא רכש את התשלילים של דינס באותן
שנים והביאם

לארצות  -הברית .

ויליאם ד ' פולנד

( 4ת018ן ) ,

תושב סנט פול  ,מינסוטה  ,הקשיב במקרה לראיון עם ברנייר

בתכנית רדיו שעסקה בגילוי החומר הקשור בדינם  ,ושודרה

ב 30 -

באפריל . 1992

כששמע שברנייר

מחפש אחר בעליו הקודמים של אוסף דינס  ,צלצל אליו פולנד וזיהה עצמו כמי שהיה בעליו של

האוסף  .התשלילים היו מונחים בבית סבתו ולאחר מכן בעליית הגג של הוריו בניו ג ' רזי במשך
שנים רבות ( תשעים שנה בסך הכול  ,כפי שהתברר לאחר מכן )  ,עד שאמו האלמנה נחלשה והוא
72

שישאה למינסוטה  .פולנד ניסה למסור את התשלילים לחברה היסטורית בניו ג ' רזי  ,אך נאמר לו
הב
כבר בידי החברה יותר מדי תשלילי זכוכית  .הוא העביר את החומר למינסוטה ולבסוף החליט

למכרו  .לו ולאמו לא היה מושג מי צילם את
7

התשלילים .

 . 157ק  , New York 1988 ,גthe Near East, 7839 - 788

י

Focus East: Early Photography

חייו ועבודתו של הצלם דינס
גאווין

נפגש עם פולנד והלה הציג לפניו את אילן היוחסין של משפחתו וכן מסמכים

ספחתיים :

.ו
היגוייי " י

"ס

"

י";ג ,

גש

"

את שמ

,, ,י

הרוורנד מנדנהול ג ' ון דניס נשא את סופי קיל

ג ' יימס

מרי בישוף נשאה לאדיסון פולנד

גרהם

ויליאם

ן
אדיסון פולנד נשא את פלורנס שורטו

-

מרי

ויליאם דניס פולנד

ג ' וליה ברקלי

ן
מרגרט נשאה לרוברט פוסטר

וירג ' יניה

רוברט פיסטר נשא את סאלי ביאנקי

מידע נוסף נמצא בהערות ביוגרפיות שכתבו בני המשפחה במהלך הדורות  .לפי נקרולוג אחד
הרוורנד ( כומר ) ג ' ון מנדנהול
אנגליה ,

ב5 -

במאי

. 1833

שבא לירושלים בשנת

) ( Mendenhall

דניס  ,שמת באוהיו בשנת  , 1900נולד בקורנוול ,

תחילה נראה היה כבלתי אפשרי שאדם זה ומנדל דינס  ,היהודי הרוסי
חד

, 1848

הם .

ובכל זאת  ,התשלילים הירושלמיים של דינס משנות החמישים של המאה הי " ט נשמרו במשך

כארבעים והמש שנה בניוארק  ,ניו ג ' רזי  ,מקום מושבה של מרי ב ' דניס פולנד  .ולאחר מכן  ,במשך
אותו מספר שנים  ,בעיר אחרת בניו ג ' רזי ,

בבית בנה וכלתה של מרי פולנד  ,אדיסון ופלורנס פולנד .

שמותיהם של ילדי מנדנהול ג ' ון דניס  ,כפי שהם מופיעים באילן המשפחה  ,חיזקו את ההשערה
שהצלם והרוורנד חד הם  .הערת הסבר לאילן המשפחה קבעה שגרהם נולד בירושלים  ,וללא ספק

נקרא על  -שמו של ג ' יימס גרהם  ,שלימד את דינס צילום  .שלושה ילדים נוספים נולדו בארצות -

הברית  ,והצעירה שבהם היתה ג ' וליה

ברקלי ) . ( Barclay

ברי שנקראה על  -שמה של ג ' וליה  ,אשתו

של ד " ר ג ' יימס טרנר ברקלי  ,המיסיונר האמריקאי שבא לעיר הקודש בשנת

שכר את דינס
8

למתורגמן .

8

ברקלי היה מחבר הספר
Philadelphia 1858

1851

ובשלב מסוים

העובדה שבת זקוניו של דינס נקראה כך כמעט שני עשורים לאחר מכן

, :ש

"

נ

0

,

ל7 ! 2

and

.

The city ofthe Great King: Jerusalem 03 11 was as

"

נל

ניצה בראון  -רוזובסקי

מעידה על קשר שנשמר גם לאחר עזיבת
ב 10 -

בנובמבר

ירושלים .

פגשה הארכיונאית טיילור את דודתו בת

1982

ה 93 -

של ויליאם פולנד -

נכדתו של הרוורנד דניס  -מרגרט פולנד פוסטר  .היא לא יכלה לזכור את סבה  ,משום שמת זמן

קצר לאחר בואה לעולם  ,אך עדיין היה בידה מכתב שכתב אליה לכבוד הולדתה  .היא לא ידעה
שהיה צלם  ,ואף לא היתה מודעת לכך שהיה יהודי מומר  .גב ' פוסטר השאילה למוזאון השמי כמה
תצלומים משפחתיים  ,ובהם תצלום של סבה בזקנותו  .כעבור שלושה שבועות ,

ב2 -

בדצמבר ,

נפטרה  ,וכלתה שלחה  .למוזאון השמי תצלומים משפחתיים נוספים ואת המכתב הנושא את

התאריך  4במארס  , 1899ואשר נשלח על  -ידי דניס אל נכדתו מרגרט .
ברנייר שלח למוזאון השמי פנקסים אחדים כתובים בכתב  -יד  ,שהיו חלק מן האוסף שרכש .
9

0ן

תחילה לא ידענו למי הפנקסים היו שייכים  ,אך עתה התברר שהמכתב למרגרט  ,הפנקסים וכמה
שורות שנרשמו על גבן של כמה הדפסות חלבון ( אלבומין ) סטראוסקופיות מקוריות שהיו כלולות
באוסף  -באו כולם מיד

אחת .

הוכחה סופית לכך שמנדל ג ' ון דינם

) ( Diness

יהרוורנד מנדנהול דניס

( 15תתט (] )

חד הם ,

ומתוך כך תשובה לשאלה מדוע ומתי הוא הגיע לארצות  -הברית  ,מצאנו בדו " ח הוועידה השנתית
השלוש  -עשרה של חברת המיסיון הנוצרית האמריקאית

 , ( Societyשהתקיימה בסינסינטי  ,אוהיו ,

ב 24 - 22 -

) American Christian Missionary

באוקטובר

. 1861

בוועידה שמעו הצירים ' נאום

מפי האח מ " ג ' דניס [ 15תטל , ] 1יהודי מומר שלאחרונה עבד בצוותא עם האח ברקלי

] [ Barclay

במיסיון בירושלים '  .כותרת הנאום  " ' ,טיעון למען ישראל " מאת מ " ג ' דינס ' ( הפעם הכתיב הוא
הכתיב

הרגיל :

. Dennis

כך המשיך הצלם לכתוב את שמו

בארה " ב ) .

ממצה את תוכנו  :הנוצרים

הזניחו את היהודים ולא השתדלו די הצורך ללמדם את בשורת ישו

ולנצרם  .יי

דינס עתיד היה

בפנקסיו שוב ושוב ; כמה מן הכתובים בפנקסים אלו שימשו לו בסיס להרצאותיו .

לחזור לנושא זה

תערוכה שבה הוצגו שישים הדפסות פלטינה שהדפיס ברנייר מתשלילי הזכוכית המקוריים
נפתחה במוזאון השמי באוניברסיטת הרוורד במאי

. 1993

קטלוג מקיף הוכן לכבוד התערוכה ,

2ן

ושולבו בו מאמרים מאת גאווין ורוזובסקי  ,העוסקים בחומר הקשור בדינם שנאסף בארצות -

הברית
9

"

י

ומסה מרכזית מאת דרור ורמן  ' :פיתוח סביבת צילום

כששמעו ניניו של הרוורנד דניס  -משפחות פוסטר ופולנד  -מטיילור כי הוא החל את חייו כיהודי  ,הגיבו
במכתב אליה

10

] : ] % Photographic Milieu

העתק

:

' מזל טוב

!

אם באמת דם יהודי זורם בעורקינו  ,הרי ברכת אלוהים

עלינו' .

תוכנם של הפנקסים הכתובים בכתב ידו של דינס מצוי כיום לרשות המעיינים ביד יצחק בן  -צבי  ,באדיבות

מר ג ' ון ברנייר  .כמה ציטוטים מן הפנקסים והערות עליהם מופיעים בנספח למאמר
11

' החברה ההיסטורית של חניכי הנוצרי '

12

) of Christ Historical Society

Rosovsky

.א

Wahrman ,

.

(1

חקירות מוקדמות שערכו

גווין וטיילור  ,בטרם התגלתה משפחת מ " ג ' דינס  ,הובילום אל חברות היסטוריות ואל

ארכיונים של מיסיונרים .

במיוחד סייע רבות הרוורנד ויליאם א ' הריס )  , ( Harrisספרן הארכיונים והאוספים

המיוחדים בסמינר התאולוגי שבעיר פרינסטון  .ארכיוני בתני ההיסטורית

74

זה .

 , ( Disciplesכשוויל  ,טנסי  .החברה

שלחה לנו העתק של הדו " ח בתגובה לשאלה של טיילור .
 . G1ם and
avin , eds . Capturing the Holy IA nd: 14 . 3 . Diness and the
Beginnings of
4 ! Jerusalem , Cambridge , Mass . , 1993

13

מנדל

) ( Bethany

שבעיר בתני  ,וירג ' יניה

המערבית  ,התגלו כאוצר בלום  .במיוחד אסירי תודה אנחנו למר ג ' ורג ' מילר  ,שסיפק לנו מידע על דינס ששאב
מתוך  Mil[ennial Harbingerוכן  Christian Standardשל סינסינטי  ,אשר כללו דיווחים על ברקלי והמיסיון
שלו בירושלים ומידע על שנותיו האחרונות של דינס בארצות  -הברית  .ורמן עשה שימוש נרחב במחקרו בהעתקי

.

היומנים והמכתבים של הזת פין המצויים כיום בארכיון יד בן  -צבי ממש כאשר קטלוג התערוכה עמד להימסר
לדפוס קיבלנו מידע על נישואיו השניים של דינס  ,מידי שרמן ליבר )  , ( Lieberהעוסק בהם בספרו העומד לראות
אור 7840 - 7836 ,

.
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ג ' ון דינס וראשית הצילום בירושלים '  .ורמן בחן מחדש את חייו של דינס בירושלים לאור המידע
הנוסף שהושג

אינטלקטואליים

מאז . 1985
בראשית הצילום .

הוא עסק גם בשאלת זכויות היוצרים והבעלות על מוצרים

האוטוביוגרמיה משנת

1870

פרטים נוספים על דינס נשאבו ממתווה לאוטוביוגרפיה שכתב הוא עצמו בשנת  , 1870ובה הוא

מתאר את ילדותו באודסה  ,את שנותיו בירושלים  -ובכלל זה את המרת דתו ואת השלכותיה  ,את

פגישתו עם האח ברקלי  ,את טבילתו השנייה  ,לפי מנהג הבפטיסטים  -ואת בואו לארצות -

הברית  .לפי גרסת דינס הוא נולד בקורנוול )  , ( Cornwallאנגליה .
4ן

15

בשנת  , 1830כאשר היה לערך

רגיל ' .

בן שלוש  ,עברה משפחתו לאודסה  ,שם למד מגיל שש עד גיל שתים  -עשרה ב ' בית  -ספר

הוריו  ,שהתאכזבו מאחיו הבוגר ממנו  ,שלאחר הכשרה ל ' מקצוע

הרבנות . . .

העדיף את משרד

הסוחר '  ,תלו את כל תקוותיהם במנדל ודאגו להתפתחותו הדתית והמוסרית ; לצורך זה למד עברית

ו ' כתבים רבניים '  .לאחר הבר  -מצווה שלו הוא החל ללמוד את מקצוע השענות ; אביו שילם ' עבור
ההדרכה וכלי  -המלאכה ארבעים ליש " ט לשנה '  .אך מאחר שהוריו ראו במקצוע שלמד רק אמצעי
להתפרנס ממנו בעת מצוקה  ,הם רצו שימשיך בלימודי הדת  ,ובגיל שבע  -עשרה הוא נשלח ללמוד

בהיידלברג  .כאשר שב מקץ שנתיים לביתו  ,מסיבות בריאות  ,נוכח אביו ש ' דתיותו נפגעה באופן

חמור ' וש ' ספג את השפעת הרציונליזם הגרמני '  .מנדל נשלח באנייה ל ' בית  -המדרש לרבנים הטוב
ביותר בירושלים ' כדי לבטל את ההשפעה הגרמנית  ,ומקץ שנתיים הוא היה ' בעל הכשרה מספקת
לכהן

כרב' .

בשנת  , 1849זמן קצר לאחר פסח  ,בעת שהתקין עצמו לשוב לבית הוריו באודיסה  ,הוא נתקל
בקבוצה של יהודים ש ' התכוונו להכות מיסיונר אנגלי ' אשר הטיף בעברית על ' איש נצרת

המשוקץ '  .כאשר יעץ דינס למיסיונר לעזוב את העיר  ,אמר לו הלה שבכוונתו ' למות למען תהילת

האדון '  .גילוי המסירות הנלהבת עורר את סקרנותו של דינס  ,והוא החל לבקר את המיסיונר בביתו .
הלה ניסה לשכנעו ש ' המשיח כבר בא '  ,ואף כי דינס הפריך תחילה טענה זו  ,הרי ' האהבה והעניין
שגילה האיש כלפי עמו העתיק של אלוהים ' הרשימוהו עמוקות  .אך כאשר סיפר דינס על חוויותיו
לעמיתיו ,

הם נזפו בו קשות על ש ' הסתכן בכניסה לביתו של . . .

מחריב אושרם של ישראל ' ; וכאשר

נמצאו בחדרו ספרים וחומר תעמולה  ,הוא ' גורש מבית  -המדרש ומבית  -הכנסת '  .מוריו כתבו
להוריו על העניין  ,ואלה חדלו  ,בעקבות זאת  ,לשלוח לו את דמי מחייתו  .דינס הודיע עד מהרה

. 18

14

( 870נ  , The Christian Standard ) 22 Octoberעל המרתו מחדש של דינס ראה להלן  ,הערה

15

הדבר נראה בלתי סביר  ,שכן דינס היה בוודאי מזכיר את עובדת הולדתו באנגליה כאשר תר אחר חסותו של פין ,

הקונסול של בריטניה בירושלים  .לימים  ,כפי שציין פין ביומנו

דינס מגליציה  .ראה  :א ' בלומברג ( לעיל  ,הערה
עטיין  -וונשר

) 0 -Waenscherן) 8 ) 0

 , ) 5עמ '

. 51

ב 23 -

באוגוסט

, 1849

הגיע הדרכון האוסטרי של

נוסיף שלבקשת מחברי המאמר עיינה ד " ר דיאנה ל '

בארכיונים הרשמיים בפנזנס

) ( Penzance

ופלמות

) ( Falmouth

.

קורנוול

 עיירות שבהן היו בתי  -קברות יהודיים עתיקים  -אך לא מצאה שום מסמך הקודם לשנת  . 1837היא בדקהאחר כך בארכיונים נוספים שוועד הצירים היהודי בלונדון אפשר את הגישה אליהם  ,אך השם דינס לא נזכר בהם

כלל  .ניתן לשער שאביו של דינס  ,שחי בעיר הנמל אודסה  ,קיים אולי קשרי עסק כלשהם עם פנזנס ופלמות ,
ושנים רבות לאחר מכן  ,כאשר כתב דינס לציבור אמריקאי  ,גרמו לו קשרים אלה להאציל את מוצאו ולהאדיר
כבוד

משפחתו.

75

מטיילים ליד מעיין
אלישע

ביריחו ?

ברבים את דבר אמונתו החדשה  ,וכתב להוריו כדי לבקש את סליחתם ולהסביר את הטעמים
שהביארהו לנקוט צעד זה  ,אך ללא הועיל :
אחותי  ,הצעירה ממני בשנתיים  ,מתה מצער זמן קצר לאחר מכן  .מערכת עצביו של אבי

נפגעה כל  -כך עד שלא שב עוד מעולם לאיתנו  ,ואמי זקנה באומללותה למרות מצבה
החומרי הטוב  ,כי ידעה שאחריתה להיספות  ,להיספות לעדי  -עד  ,כעונש על אמונתו
הממאירה של

הבן .

מעניין לציין שמצוי תרגום אנגלי למכתב שכתב לדינם אביו  ,הירש וולף דינם  ,מאודסה  .התאריך
המופיע על המכתב הוא

8

ביולי 6 , 1849י והאב מתחנן בו לפני בנו לא ' לסטות מנתיבות אלוהים

ותורתו ' ולא ' לסור אל דרך השטן '  .הוא מתאר את הצער שסבלו אמו ואחותו של מנדל ומוסיף
' אללי לי

76

!

:

אללי לי שגידלתי בן הטורד אותי מן העולם הזה והעולם הבא ! '  .הוא מפציר בבנו לא

להתפתות  ,לכסף שיש בידי המיסיון להעניק  ,ומציע שייפגשו בקונסטנטינופול  ,מקום שבו יוכל

לסייע לבנו .ברור שמנדל הצעיר לא היטה אוזן לעצת אביו  .על  -פי דיווחו שלו הוא הוסיף לקבל

16

ליבר לעיל  ,הערה
~

. ) 13
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מכתבים ממשפחתו  ' ,מתחננים  ,מתנצחים ,

מאיימים ' .

באחד המכתבים

הציעו הוריו לדבריו

הירושה .

מאתיים ליש " ט לשנה אם ישנה את דעתו  -אך לשווא  .לבסוף הדירוהו מל
כמה מספריו  ,קנה
דינס מצא עצמו ' ללא פרוטה  ,ללא ידידים  ,נרדף  ,שנוא ומבוזה '  .הוא מכר אז
שישה חודשים היה
כלי עבודה ו ' הקים עסק  " ,השען האנגלי " היחידי ב " קריית מלך רב " '  .במשך
ההגמון  -הוא הבישוף סמואל
' מועמד להטבלה  ,ולאחר שנבחן בחינה מחמירה וביקורתית בידי
על עיסוקי החול
גובס )  - ( Gobatהתקבל לכנסייה ' כחבר מלא '  .עד מהרה הציע גובט ש ' יוותר
עברית וגרמנית ,
ללמד
שלו וייכנס לקולג '  . . .ויתקין עצמו  . . .לעיסוק המיסיונרי '  .על דינם היה '7ן הוא עשה כן במשך
בתמורה ללימודי יוונית  ,לטינית ותאולוגיה  ,שהיה עליו להשתלם

בהן ' .

שלוש שנים ו ' לאושרו לא היה גבול  ,עד שנסגר הקולג ' מחמת חוסר תמיכה מאנגליה ' .
מעורב בפעולותיה של החברה הלונדונית להפצת
לתרגם חומר תעמולה  ,להטיף מבית לבית
ב8 -

בפברואר

1851

דינס נותר

הנצרות  ,ששכרה אותו ללמד ' מומרים

וכו ' ' .

חדשים ,

 -ידי חברת

התוודע דינס לרופא ג ' יימס טרנר ברקלי שנשלח לירושלים על

המיסיון הנוצרית האמריקאית שנוסדה בסינסינטי שנתיים קודם לכן בידי ' חניכי
) 105 of Christע1ם8 . ) 1( 15י דינס שמע את ברקלי מטיף ושוחת איתו בכמה

הזדמנויות .

הנוצרי '

כאשר עמד
שבכנסייה

ברקלי על פרשת חייו של דינס  ,אמר לו ש ' שילם מחיר כבד מדי בעבור הנצרות המועטת
האפיסקופלית '  ,ושהקרבן שהקריב ' היה ראוי לעילה נעלה יותר '  .כאשר ביקש דינס את ההגמון
לעזוב את
גובס להטביל אותו שוב  -הפעם מלוא גופו  ,הלה סירב ואף אמר לדינם כי עליו '
משרתו בחברה או להפסיק את מגעיו עם המיסיון

האמריקאי ' .

דינס עזב את מיטיביו האנגליקנים  ,וזמן קצר לאחר מכן הוטבל בידי ברקלי  ' .נתתי סיפוק
 לסבל .למצפוני זו הפעם השנייה  ,וזו הפעם השנייה נעשיתי מטרה לרדיפות  ,לשנאה ועקב זאת

לאחר מכן הצטרפתי ל " כנסייה הנוצרית " ]  ' , Christian Churchחניכי הנוצר " ] וחלקתי גורלי עם
זה
ה " חניכים " '  .מאחר שאבד לו מקור פרנסתו  ,החליט ברקלי להעסיקו ולהשתמש לצורך
בכשרונותיו הלשוניים  .ואף כי האמריקאי שילם לו רק מחצית ממה שהיה רגיל לקבל מהכנסייה

האנגלית  ,היה דינס שבע רצון ומאושר  -אך שוב לא לזמן רב .המיסיון האמריקאי נסגר  ,ובשל
דאגתו לחינוכם של ילדיו  ,החליט דינס לעבור לארצות  -הברית  ' ,במקום שבו  ,ייאמר בצער  ,היתה
מנת חלקי בעשר השנים האחרונות רק צרות

ועלבונות ' .

בתמונה בוררת ( סלקטיווית ) מאוד זו של חייו  ,לא הזכיר דינס את אשתו וילדו ואת הבעיות
המיסיון
שנאלץ להתמודד עמן עקב המרת דתו  ,וגם אין הוא מגלה את העובדה שמרגע שנסגר
האנגלית ,
האמריקאי  ,היה עליו למסור עצמו שנית למשך מספר שנים לרחמיה של הכנסייה
במיוחד לרחמי הזוג פין  ,בטרם עקר

17

18

לדינם היה
הערה , 12

לארצות -הברית .

לעיל ,

כשרון ללשינית .
עמ '  , 31הערה . 21

הוא ידע רוסית ' עיבית ' אנגלית ' איטלקית וכן מעט ספרדית וצרפתית  .ראה

:

דבקו בברית

כת ה ' חניכים ' נוסדה בידי אלכסנדר קמפכל בשנת 830נ  ,כאשר פרש מן הבפטיסטים  .ה ' חניכים '

החדשה ודחו את כל מוסדות הדת מלבד הקהילה  .הם קיבלו את הדוקטרינה של הטבלה בגיל מבוגר באמצעות

טפילת כל הגוף ) . ) 70181 immersion
בנצרות ' ראשונית ' ) . (primitive

כנסייתם ידועה גם בשם ' הכנסייה הנוצרית '  ,והם תוארו כמאמינים

77

,

ניצה בראון  -רו ובטקי

התמונה האמיתית
וזוהי התמונה העולה ממקורות נוספים  ,ככל שאנו מנסים לשחזר את האירועים האמיתיים
שהתרחשו בירושלים לפני כמעט מאה וחמישים שנה  .בררר שאשתו הצעירה של דינם  ,שיינדל
רייזה  ,נקרעה בין רצונה הטבעי להישאר עם בעלה  ,אבי ילדה  ,לבין הלחץ שהפעיל עליה אביה ,

שמעון אמזל  ,חסיד חב " ד מחברון  ,שדרש ממנה להתגרש מדינם המומר  .היא שינתה את דעתה
פעמים מספר

;

תחילה הכריזה שברצונה להישאר עם בעלה  ,אך לבסוף שבה לחיות עם

זמן  -מה סירב דינס לתת לה גט  ,אך בשנת

בלחצו של הרב ברדקי  -אותו אדם שחטף את

, 1851

אשתו של דינס ואת ילדו שנתיים קודם לכן  -הסכים דינס

לשאת אישה אחרת  ,סופי קיל
בשנת

. 1843

) , ( Kiel

הוריה .

לגירושין .

9ן

ייתכן שהניעו הרצון

בתו של רופא יהודי שבעצמו המיר את דתו לפרוטסטנטיות

כאשר סירב ההגמון גובש להשיאם ( אולי משום שתהליך מתן הגט לא הסתיים עדיין

או משום שהגירושים בכלל לא היו

לרצון ) ,

בא ברקלי להצלת דינס וערך את טקס הנישואין של

דינס  -קיל  .סביר ביותר שזה היה הטעם להתחברותו של דינס למיסיון האמריקאי ולא העובדה
ש ' ברקלי ערער את השקפותיו הקודמות לגבי כמה אמיתות דתיות '  ,כפי שטען דינס בגרסתו

. 1870

למאורעות משנת

בשנותו את השתייכותו הדתית איבד דינס לא רק את מקור פרנסתו אלא גם את מקום מגוריו ,
ועל כן עברו הוא ואשתו אל דירת הוריה  ,עד שפרצה מריבה בין הזוג לבין ההורים והם נאלצו

לעזוב  .בשנת

1852

עבד דינס במיסיון האמריקאי

כמתורגמן .

שדינם מתקדם בידיעת האנגלית שלו  .אך בקיץ

והפקידו את דינס לשמור על רכוש המיסיון

:

20

שנה וחצי לאחר מכן דיווח ברקלי

יצאו ברקלי ומשפחתו לארצות  -הברית ,

1854

' האח דניס

והשארתי להשגחתו את ספרייתי  ,מתקן [ מצלמה ] ושאר

( 155ת

(] )  . . .יושב בבניין

"
פריטים  ,מלבד

התרופות ' .

ן2

המיסיון ,

כך נמצאה

לדינם ולמשפחתו קורת גג מעל ראשם  ,אך לא הרבה יותר מכך  .יותר מפעם אחת כתב ברקלי על
' נסיבות המצוקה שאליהן נקלע המתורגמן לשעבר של המיסיון  ,מר ג ' ' דינס  ,משאימץ לו את
הנצרות הראשונית [ אמונת ' חניכי

הנוצר " ] .

וכך עשתה אשתו של אלכסנדר קמפבל
למשפחה הגדלה

22

מעת לעת שלח ברקלי לדינס כסף מארצות  -הברית ,

) , Campbell

מייסד ' חניכי

הנוצרי ' ) ,

אך לא היה בכך די

והולכת .

בתור מתורגמנו של ברקלי התוודע דינס ללא ספק לג ' יימס גרהם ולמצלמות  .ברקלי  ,שקיבל
רשות מהפאשא התורכי להיכנס להר הבית ולתור אותו ( הוא גילה שם את השער הישן הקרוי
עכשיו שער

ברקלי ) ,

כתב בהקדמה לספרו ש ' היה ברשותי מתקן צילום צרפתי מצוין '  .הוא אף

הודה ל ' ידידו הנעלה מר גרהם מן המיסיון האנגלי '  ,שלו הוא ' חב רבות על תרומתו רבת הערך

בתחום זה [ של הצילום ] ' .
חוגם של הזוג פין  .ביוני 1856
23

78

לאחר שברקלי עזב את ירושלים בשנת

, 1854

נשאב דינס מחדש אל

כתבה פין ש ' דינס  ,יהודי נוצרי '  ,פנה אל מר גרהם  ,וזה לקח על עצמו

19

ליטר ( לעיל  ,הערה

. ) 13

20

ורמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ '  , 13הערה

21

מכתב שכתב ברקלי בביירות ,

. 20

ב  28 -באוגוסט  , 1854בדרכו

לארצות  -הברית  ,ראה

Millennial Harbinger :

616

 .ק  . ( November 1854 ( ,וראה להלן  ,הערה  , 30על הכתיבים השונים של השם Diness

22

355

 .ק  1860 ( ,טתט) 7

23

ברקלי ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

Harbinger

Millennial

 . XVIIראה לעיל  ,הערה

 , 1בנוגע

לעדשה הצרפתית באוסף שרכש

ברנייר .

%

משכנות שאננים
בשלבי הבניה
האחרונים

( ) 1859

ללמדו את אמנות הצילום כך שיוכל
ונדבה את הכסף

לצדקה .

מאוקטובר ונובמבר
בשנת

1857

ב 19 -

( כיום בארכיון הצילום של

עזב גרהם את

במאי

של מר דינם

1856

25

1858

לפרנס את משפחתו .

24

למעשה מכרה פין לדינם את מצלמתה

התצלומים המוקדמים ביותר מעשה ידי דינם הידועים לנו הם
ה ~( Scottish National Portrait Gallery -

ירושלים .

רשם הקונסול פין ביומנו  ' :חג השבועות

[ רבקה ]

] Pentecost

. [ Jewish

מתה בליל אמש  -מוות פתאומי שאירע תוך שלוש

בתו הבכורה

דקות ' .

26

במאמרו בקטלוג תערוכת הצילומים של דינס במוזאון השמי בהרוורד תיעד ורמן בקפידה הן
את חיי דינס והן את הקריירה שלו כצלם בסביבה החברתית שבה פעל באמצע המאה הי " ט

בירושלים .

27

הוא תיאר את הצלחתו קצרת הימים של דינס  ,שהביאה בעקבותיה תחרות מצד

צלמים מקצועיים  .ורמן גילה שדינם עסק בבניית בית חדש באביב

- 1859

עדות לכך שלא חשב

באותה עת על עזיבת ירושלים  .האם גרמה ליציאתו את העיר שנה לאחר מכן התחרות עם צלמים
אחרים  ,או שדחפו אותו לכך  ,כפי שהעיר ורמן  ,שיבתו של ברקלי והמחלוקת שפרצה בינו לבין
מנהלי בית  -הספר למומרים  ,שזכו לתמיכת הזוג פין

?

בהיותו לכוד בסבך המאבק בין האנגליקנים

לבפטיסטים וכן ברשת נאמנויותיו הסותרות לזוג פין ולברקלי  ,הוציא דינס את בנו
24

מכתב לעלמה ה ' סטרי )  , ( Sterryורמן ( לעיל  ,הערה

 , ) 12עמ '

יומנו של ג ' יימס פין  .ראה בלומברג ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

מבית  -הספר .

 . 14גרהם הגיע לירושלים ב  7 -ביולי  , 1853על  -פי

. 145

ראוי גם להזכיר שבשנת

1856

כתב פיירוטי

:

' עשיתי מפות של חלקים מסוימים של ירושלים והדפסתי מפה של כנסיית הקבר הקדוש  ,מראה פנורמי של
ירושלים  ,וחזית הקבר הקדוש  -על  -פי צילומים שרכשתי אצל מר דינס '  .ראה  :ויליאמס ( שם )  ,עמ ' . 68 - 67
25
26

27

ורמן ( לעיל  ,הערה

שם  ,עמ '
ראה

. 30

 , ) 12עמ '

. 17

רבקה נולדה בשנת

לעיל  ,הערה

. 12

. 1852

קמן

ניצה בראון  -רוזובסקי

שנים לאחר מכן כתבה פין שדינס ' עזב את ירושלים בחיפוש אחר מקורות מחיה וחינוך

בשנת

1870

כתב דינם עצמו שסגירת המיסיון האמריקאי גרמה לו לבוא לארצות  -הברית כדי

למצוא מסגרת חינוך

לילדיו .

מה היו תקותיו ושאיפותיו של דינס כאשר עזב את ירושלים ביוני
החדש

?

לילדיו ' .

28

1860

בדרכו אל העולם

הוא נסע כשהוא מצויד במכתב מברקלי אל קמפבל  ' :אם יבקר האח דניס בחלק המערבי

של ארצות  -הברית  ,כשם שנראה כי יש את נפשו לעשות  ,לאחר שיעשה זמן  -מה בערי הצפון
וימכור בהן את תצלומיו הוא יתן מכתב זה לידך

אישית . ' . . .

29

האם יש בניסוח זה רמז לכך שדינס

לא היה בטוח שישתלב בסופו של דבר בקרב ' חניכי הנוצרי '

שמא קיווה למצוא את דרכו אל

?

ההצלחה על  -ידי מכירת תצלומים מארץ הקודש או על  -ידי הקמת חנות צילום
ברקלי על ביקור במערב ארצות  -הברית ולא על שהות או על התיישבות שם

?

?

ומדוע מדבר

כל שאנו יודעים הוא

שדינס לא האריך לשהות במזרח ארצות  -הברית  ,אלא המשיך לסינסינטי לפגוש את
הגעתו לסינסינטי בסוף אוקטובר

1860

קמפבל .

היתה דרמטית במיוחד משום שבאותה עת התקיימה

במקום הוועידה השנתית השתים  -עשרה של חברת המיסיון הנוצרית האמריקאית  .הצירים האזינו
לדו " ח שמסר ד " ר מ ' ליאוד

( 04ט ] ' 4י

),

מזכיר ועד הממונים על פעולות המיסיון בארצות חוץ ,

שביקר בירושלים ו ' התוודע על כנסיית המיסיון הקטנה שלנו שם '  .לאחר מכן מ ' ליאוד ' הסב קורת
רוח ' לצירים
בעדות משמחת עד מאוד בנוגע לערך העבודה המתבצעת שם  ,ובמיוחד בנוגע
ללמדנותו  ,למוסריותו ולגדולתו בנצרות של האח דינס

) ( Diness

ומשפחתו  -הנמנים

עם המובאים על  -ידי ד " ר ברקלי תחת כנפי הנצרות  .זימון אירועים מרגש גרם שבעת
שד " ר מ ' ליאוד הביא ביזמתו עדות זו באשר לסגולותיו של האח דניס
הלה עם משפחתו

לסינסינטי .

( 155ת, ) ] ( 6

הגיע

30

חברת המיסיון ניסתה לעזור לדינם  ,כפי שדיווח קמפבל עצמו

:

בוועידתנו השנתית האחרונה  ,שהתקיימה בסינסינטי  ,היה לנו העונג לפגוש את האח
דניס  ,והתרשמנו באופן חיובי ביותר מהתנהגותו  .נמסר לנו שהוועד הפועל של חברת
המיסיון שלנו מעסיק אותו זמנית כמיסיונר העיר בסינסינטי  ,ואם יעלה הנסיון יפה  ,אין
ספק שיעסיקוהו בעבודה זו באופן קבוע  .בשם האחווה שלנו אנו מברכים את האח דניס
מכל לב ברכת ברוך

הבא .

ן3

כדוגמת התקדים שקבע ברקלי בירושלים  ,כאשר יצא לארצות  -הברית והותיר את דינס ממונה על
המיסיון אך בלא תמיכה כספית  ,כן הכזיבה חברת המיסיון את דינס גם הפעם  -כנראה מהעדר

מקורות מימון  .באפריל

, 1861

שישה חודשים לאחר שנשכר לעבודתו זו  ,מצא עצמו דינס ' בלא

משרה אוונגלית ' ( יש לתת את הדעת לכך שמלחמת האזרחים האמריקאית פרצה

28
29

110

30

מכתב לליידי סטרנגפורד )  , ( Strangfordלונדון ,
691

שם .

 .ק 1860 ( ,

Harbinger ( December

 8במארס

 , ] 864מצוטט אצל ויליאם ( לעיל  ,הערה

 , ) 5עמ '

. 51

Millennial

במכתבו לקמפבל ברקלי מזכיר את ' האח דניס [  ] 55מט ( ] ] '  ,ואילו מ ' ליאוד מדבר על האח דינס  .כבר

בירושלים הופיע שמו של דינס במגוון של כתיבים כגון

בואו לארצות  -הברית הוא שינה את שמו לדניס
למעט במקרים שבהם הם מצטטים
31

ב 12 -

באפריל של

שם  ,עמ '

. 707

אחרים .

:

( 15חתט (] ) .

, Dines

Denis tDinness

וגם  ~ Dennisמיד לאחר

במאמר זה הכותבים ממשיכים להשתמש בשם דינס ,

חייו ועבודתו של הצלם דינם

אותה שנה  ,ואפשר שהפעילויות המיסיונריות הרגילות של אנשי קמפבל נקטעו עקב

ו " ק פנדלטון

המלחמה ) .

שהיה עורך  -שותף של העיתון  Millennial J~arbringerיחד עם

) , ( Pendelton

קמפבל  ,ניסה לסייע לדניס באמצעות העיתון  .הוא המרפן את הכנסיות ( של ה ' חניכים ' ) להזמינו
להרצות

על

ארץ

וגם

הקודש ,

המלקן

לקוראים

להזמין עותקים

של

מראות ירושלים

הסטראוסקופיים שצולמו בידי דינס  -ניתן היה להזמינם באמצעות העיתון או ישירות מ ' האח
בוזוורת בסינסינטי ' ( ה " ס בוזוורת ]  [ Bosworthנעשה לימים שותפו של דינם בחנות צילום

השותפות לא נמשכה זמן

רב ) .

;

פנדלטון הסביר שה ' סטראוסקופ הוא מכשיר אופטי זול  ,שרצוי

שיהיה בכל בית  ,הן לשם שעשוע והן לשם חינוכם של

הילדים ' .

32

חייו של דינס בארצות  -הברית
כאשר התלונן דינס בשנת

על חייו הקשים במהלך העשור הראשון של חייו בארצות  -הברית ,

1870

הוא לא הגזים  .על  -פי ספרי תושבים

) ( directories

עיררניים מן התקופה ( שבהם כלולים שמות

התושבים  ,כתובותיהם ומקצועותיהם ) וכן ממכתבים שכתב דינס וממכתבים שכתבו אחרים עליו
 -והודפסו בעיתון The Christian Standard

-

ניתן לדמות את המסות והחלאות

שעבר .

במהלך שתים  -עשרה השנים שבהן שהו בני משפחת דינס בסינסינטי שינתה המשפחה את מקום
מגוריה לפחות ארבע פעמים

דינס נכנס לשותפות קצרה עם שני צלמים שונים  ,בשני מקומות

;

שונים  ,אך מסיבות בלתי ידועות נטש עד מהרה את הצילום  .אחר שכר חנות נוספת  ,ובה ניסה

במשך שנתיים להתפרנס משענות  -המקצוע שרכש ברוסיה ועסק בו זמן קצר בירושלים  .משנת
1869

ואילך החל לרשום עצמו בספר התושבים כ ' מרצה '  ,וידוע לנו שנדד והציג ' בעזרת פנס קסם

תצוגות של מראות ירושלים וסביבתה '  .דווח גם ש ' עסק בהצלחה
בספר התושבים ' דניס  ,מנדל ג '  ,מרצה '

;

בהטפה ' .

33

בשנת

נרשם

1872

בשנה שלאחר מכן הופיע שמו בפעם האחרונה בספר של

העיר סינסינטי בתור ' דניס  ,הרוורנד מנדנהול

ג" .

בשנת  1874עברה המשפחה לדייטון ( מ ' ) ] ( 8 ? 10איהיו ' שם נרשם ' הרוורנד מ " ג ' דניס ' בספר

תושבי העיר  .באותה שנה היכה בו בעיר זו אסון  :ג ' יימס  ,בנו בכורו מאשתו סופי קיל  ,שנולד
בירושלים בשנת  , 1852מת משתפת בגיל עשרים ושתיים ; הוא היה רווק  ,מהנדס

במקצועו .

34

נשאר בדייטון שלוש שנים נוספות  ,וגם כאן שינה את מקום מגוריו שלוש פעמים  .בשנת

נרשם בשם ' הרוורנד מנדלסון

שאחרי
32

1878

] [ Menselson

דינס
1876

דניס '  -קרוב לוודאי שגיאת דפוס  .סביר להניח

חי דינס כמה שנים בריצ ' מונד  ,קנטקי  .בעיר זו הטיף  ,ושם גם קיבלה בתו מרי תואר

,

םן , Millennial 7על התמונות הסטראוסקופיות של ארץ הקודש והעניין שעוררו
.

'
 . 231ק April 1861 ( ,
ש 61
בארצות  -הברית  ,כעיקר בכנסיות במערב התיכון  ,ראה

" ""

קתדרה  ( 68 ,תמוז

תשנ " ג ) ,

עמ '

. 187 - 161

:

ד ' כירם  ' ,הצילום הסטריאוסקופי בארץ הקודש ' ,

כירם אינו עוסק בדינם  -הצלם השני אחרי פרנסים פרית

) ( Frith

שצילם מראות מארץ הקודש בצילום סטראוסקופי  -משום שעבודתו של דינס בתחום זה היתה ידועה רק
ממקורות ספרותיים בעת שכירם כתב את המאמר  ,וגילויים מחדש של תשליליו של דינס לא היו עדיין ידועים
בציבור .
נ3
34

 . 242ק ) , ) 3 August 1872 ( ,זפ

;  . 34ק Christan Standard ) 2 February 1872 ( ,

על  -פי בית הדין לאישור צוואות במחוז מונטגומרי  ,דייטון
 . 22 , 272 , [ Daytonקק  , Record ofDeaths 1866 - 1875 , 1 ,שמו המלא היה סולומון ג ' יימס דניס  .אנחנו אסירי
M1
] ontgomery County Probate couft

תודה לד " ר לאונרד ספלטר שהעמידנו על פרט זה וכן על עובדות חשובות נוספות הקשורות בשנותיו האחרונות
של דינס בדייטון  .וראה להלן בטף המאמר  ,סמוך להערה

. 43

2~ 1

מרחצאות איברהים
פאשא בטבריה

בוגרת מדעים בשנת  1881ותואר מוסמכת למדעים בשנת  35 . 1887בנו השני  ,גרהם ברקלי  ,נשאר
נשא לאישה את הסטר ברדלי בשנת  , 1879ועבר לאחר מכן לספוקן ) , ( Spokane
בד  , ,טרן

וושינגטון  ,שם עשה חיל בהשקעות בנכסי  -דלא  -ניידי ובמכרות .

36

הוא מת בספוקן בשנת

. 1923

37

דינם הוסיף לנדוד  ,להרצות ולהטיף בכנסיות באוהיו  ,בקנטקי ובמיסורי  .אחר כך הוא פנה

מזרחה וחי בבוסטון שנים אחדות  .בבוסטון הגדיר את מקצועו ' איש כמורה '

) ; ( clergyman

38

הוא

עבר שם מבית יהודי לבית יהודי בנסיון להמיר את דתם של מי שהיו ' א חיו בשר מבשרו '  .וכך כתב

:

' מאז שנטשתי את הדת היהודית  ,קיננה בלבי תשוקה עמוקה להטיף את בשורת הנצרות לעמו

העתיק של אלוהים '  .במשך חמישה  -עשר חודשים עסק בכך  -בלי משכורת  -אך לא לשווא ,
שכן בחודש אחד ניצר שני יהודים

!

היתה זו ' הפעם הראשונה בתולדות הכנסייה בבוסטון שבני

ישראל ]  [ Israelitesנענו למאמץ מיסיונרי ישיר שהופעל כלפיהם  .יהי שם אלוהים מבורך ' .
בשנת  1877שב דינס לדייטון  ,ושם היה
לימד עברית בבוסטון  ,אך לא ידוע לנו היכן .

הוא גם

39

בספרי התושבים של העיר עד שנת  1894כ ' דניס  ,רוורנד  ,מ " ג '  ,משרת בקודש

35

2נן2

] [ chaplain

רשום

בבית -

 . 52ק  tThe Register of Graduates of Daughters College 1857 - 1892 ,באדיבות החכרה ההיסטורית של

הרודסברג

)  , ( Harrodsburgהרודסברג ,

קנטקי .

36

Spokane Chronicle , 4
,
'  , ' Representative Menמאמך שפורסם בעתון March 1914 ; Spokane Falls 1890

37

תאריך מותו של גרהם התברר מן הנקרולוג על אשתו  ,ראה Spokane Chronicle , 20 May 1949 :

38
39

ספר התושבים של העיר בוסטון )  , 1886 - 1885 , ( Boston city Directoryעמ '
254

 .ק 1884 ( ,

Christian Standard ) 9 August

. 313

חייו ועבודתו של הצלם דינם

המחסה לחולי  -רוח של דייטון '

;

לאחר מכן מצורף לשמו רק הציון ' סופר '

) . ( author

בשנת  1895נסע דינם לניו יורק ושם  ,בתוקף תפקידו ככומר  ,השיא את בתו מרי  ,שהיתה האישה

הראשונה שהתקבלה לתכנית המוסמכים של אוניברסיטת ניו יורק  .היא קיבלה את הדוקטורט שלה
בשנת

, 1892

ולאחר שנישאה לבן כיתתה  ,אדיסון ב ' פולנד  ,הוסיפה להיות פעילה בתחום החינוך

( עד לפטירתה בשנת

1946

בניוארק  ,ניו

ג ' רזי ) .

בתו הצעירה ביותר של דינס  ,ג ' וליה ברקלי ,

40

נשארה במחיצת אביה בדייטון  ,שם לימדה בבית  -ספר  ,אך בשנת

1891

התיישבה גם היא בחוף

המזרחי והמשיכה ללמד והיא מתה בשנת  , 1925רווקה  .י 4אשתו של דניס  ,סופי קיל  ,בילתה את

שנותיה האחרונות בניו ג ' רזי  ,במחיצת בתה מרי  .לא ברור מתי עזבה את אוהיו  ,אך היה זה שנים
מספר לפני מות

בעלה .

גירסה שניה של האוטוביוגרמיה
גירסה

' משופרת '

חיי דינס

של

הופיעה

city of' Dayton and Afontgomery County

אנשי העיר דייטון ומחוז

מונטגומרי ) .

42

בשנת

1897

בקובץ

Centennial Portrait and

 Record of rheוריייואית
'

ורישומים ביוגרפיים של

הביוגרפיה  ,המבוססת ללא ספק על מידע שסיפק דינס ,

שונה באופן משמעותי מהאוטוביוגרפיה משנת

, 1870

שכן הנתונים על מקורותיו המשפחתיים ,

חינוכו  ,חוויות חייו ועבודתו יופו עד  -מאוד  .לפי ביוגרפיה זו הוא נולד בקורנוול  ,אנגליה  ,בשנת
1833

( האמת היא שנולד בשנת

] ( [ Eaker

, 1827

וקרוב מאוד לוודאי  -באודסה ) ל ' רוורנד ה " ו ושרה ( איקר

דניס  ,שניהם ילידי אנגליה  ,צאצאים לשושלת הנאצלת והגדולה של המכבים '  .זהו

האזכור היחיד למוצא יהודי  ,שמשתמע ממנו קשר עתיק מאוד ליהודים  ,והמרה אינה נזכרת
אחיו הבכור של דניס חונך לעיסוק בכהונה

) - ( ministry

כלל .

מונח שבמקורו האנגלי עשוי לשמש הן

לרבנות יהודית והן לכמורה נוצרית  -אך מחמת ' חולשה בכלי הקול ' שלו היה עליו לוותר על

ייעודו  ,והוא הפך לאיש עסקים שהוביל חיטה באניות מהים השחור לאנגליה ; חיים באודסה אינם
נזכרים כלל  .בילדותו הוקסם

' מנדנהול ג ' דניס ' מ ' שעונים ומכשירים מדעיים פילוסופיים '  ,אך

הוריו מנעו ממנו לעסוק במקצוע זה  .הוא למד לשונות וספרויות קלאסיות בהיידלברג  ,גרמניה ,

קיבל את תוארו בשנת  , 1853והמשיך ללמוד יוונית ועברית ( התיעוד שבידינו מראה שהוא חי
בירושלים בשנים  , 1860 - 1848והשהות בהיידלברג אינה מתקבלת על

הדעת ) .

הוא שאף לקבל

פרופסורה במכון ( תאולוגי ) באחת הערים הגדולות  ,ונסע לזמן  -מה לפלסטינה ללמוד שם עברית
עתיקה ולשון

חכמים .

כאשר הגיע לארצות  -הכרית היתה הארץ שסועה ממלחמת האזרחים

;

באותה עת ' היו רוב

הקולג ' ים והמכונים במצב דעיכה  ,והסיכויים לפרופסורה במכון תאולוגי לא היו מעודדים '  .או אז
השתמש בחומר שאסף בפלסטינה כדי לתת הרצאות באוהיו  ,בקנטקי ובמיסורי  ,ובעקבות זאת

40

ספרי הבוגרים של אוניברסיטת ניו יורק ן . 564ק Alumni Directory , New York University , 1891 - 1892 ,

;

נקרולוג ' על מרי דניס פולנד '  . 15ק Newark Evening News , 31 December 1946 ,
41

מועצת החינוך

) ( Board of Education

של ג ' וליה  ,אוגוסט
42

. 1949

 . 881 - 884קק Dayton , Ohio 1897 ,

של העיר ניו יורק במכתב תשובה אל אדיסון ב ' פולנד הצעיר  ,אחיינה

וקץ

"

ניצה בראון  -רוזובסקי

הוסמך לשמש כומר ב ' כנסייה הנוצרית ' ( הבפטיסטים של קמפבל  ' -חניכי הנוצרי ' )  .אך מחמת
הכשרתו הקודמת נעשו היחסים בינו לבין חבר הכוהנים האורתודוקסי מתוחים והוא עזב את
משרתו זו  .ה ' כנסייה ' העניקה לו עם זאת ' מכתבי פיטורין  ,והמליצה עליו כעל שליח מוכשר וראוי
להביא את דבר הבשורה בכל כנסייה ש " בהשגחת האל יטלטלו גורלו

כ ' אוונגליסט
המתוקנת

עצמאי בכנסיות הקהילתיות

] [ Reformed Episcopal

] , [ Congregational

שמה " ' .

לבסוף הטיף

הבפטיסטית  ,האפיסקופלית

והפרסביטריינית  ,ותוך כך הקדיש זמן רב להוראת עברית

בשיעורים פרטיים '  .הביוגרפיה של ' ד " ר דניס ' מוסיפה ומתארת את מפעל חייו המרכזי  ' :פירוש
פילולוגי  ,ביקורתי ופרשני לברית הישנה  ,שכדי ליצור את היסוד לו הוא תרגם מן המקור העברי
את פירושיו של הפילוסוף והמלומד היהודי הנודע  ,משה מנדלסון  ,סבו של פליקס מנדלסון ,
המלחין הגדול '  .המפעל מתואר בפירוט רב  ,והביוגרפיה מסתיימת בכמה פסקאות על הישגיהם
של ילדי

דניס .

ימיו האחרונים של דינס
במידע נוסף על ימיו האחרונים של דינס זיכה אותנו ד " ר לאונרד ספלטר

אוהיו  ,שהוא בעל טור בעיתון
חיים ג ' ייקוב חיימס

 Dayton Jewish Chronicleהוא

) , ( Hyams

) ( Spalter

מדייטון ,

נתקל בשמו של דינס בנקרולוג על

יהודי אנגלי שעבר לגור ברייטון בשנת

: 1891

' צער מסוים חש

[ חיימס ] עקב העובדה שלא היה בעיר אף מלומד יהודי  ,שכן חסרה לו חברתו של אדם בעל שיעור
קומה שעמו יוכל לקשור

קשר ' .

43

חיימס התיידד אז עם ' כוהן מקומי נודע  ,ד " ר מ " ג ' דניס '  ,ונהג

להשאיל לו ספרים בעברית  .ביומנו הוא מתייחס אל דינס כאל ' ג ' נטלמן נוצרי ואנגלי '  ,ה ' מתרגם
יצירות עבריות לאנגלית  ,גרמנית ולשאר לשונות '  .חיימס כתב פעם תפילה אישית שלדינם נזדמן

לראותה .

הוא תרגמה לאנגלית והיא פורסמה בתוך  Dayton Daily Journalבמכתב שנשא את

הכותרת ' געגועיו הדתיים של בן  -ישראל אורתודוקסי ישיש '

) Orthodox Israelite

) 586ע ) .

44

ספלטר גילה גם כרך צנום פרי עטו של דינס  ,דברי אזכרה לאיש צעיר  ,צ ' רלס ה ' סולומון  ,בן
יחיד שמת בטביעה בגיל

שבע  -עשרה .

45

הספרון נכתב בעיקר כדי לנחם את ההורים ההמומים ,

ולהשקיט את פחדיהם שנבעו מכך שכבפטיסטים הם האמינו ש ' ילדים אינם נחשבים חברים

בקהילת הנוצרים עד שהם מתבגרים ונטבלים מלוא גופם [ לאחר ש ] התוודו על אמונתם '  .צ ' רלס
טבע אמנם מבלי ' להצהיר על אמונתו '  ,אך דינס הבטיח להורים ש ' מי שאמונתו קרנה מלוא זוהרה

במשך חייו  -אף אם היו קצרים  -נח עתה לבטח בזרועות אלוהים הנצחי '  .מן הכתוב ניכרים

.

רגישות רבה וחמלה  ,ודומה כי דינס היה קשור לצעיר שתמיד גילה ' חקרנות  ,נסיינות  , ' . .והתעניין
גם

בצילום .
נצנוץ החיים האחרון מגיע מן הנקרולוג על דינס

43

44

84
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8

 .ק 1 June 1901 ,

עצמו .

46

בראשית קינן

1900

נסע דינס לפורט

Dayton Daily News ,

 20באפריל  , 1897עמ '  . 4על המכתב חתום ' ד " ר מ " ג '
הספר המקורי Solomon ,

דניס ' .

: Memory~ ofCharlesHinkleyעע  ,שנדפס בשנת
~

1890

בדייטון  ,לא נשא עליו את שמו

של דינס  ,שמחמת צניעות ביקש להישאר בעילום שם  .אולם במהדורה השנייה  ,שנדפסה בדה  -לאגד  ,פלורידה ,
בשנת

, 1912

כתבה משפחת סולומון ששם המחבר  ,הנמצא עתה ' בנצח הגדול שמעבר לעולמנו '  ,ראוי שיצוין

במהדורה החדשה ' לזכרון
46

4

 .ק 1900 ,

תודה . ' . . .

Dayton Daily Journal , 5 December

חייו ועבודתו של הצלם דינם
טאונסנד

) ( Port Townsend

t

וושינגטון  ,להיות נוכח בנישואי בנו הצעיר ביותר  ,ויליאם  .שם נפגש

והתייחד עם גיסו של ויליאם  .בנו הקטן של הגיס מת בפתאומיות כמה חודשים לאחר מכן  ,והאב ,

שלא מצא נחמה  ,הביע משאלה לראות את דינס  .דינס נסע שוב מדייטון אל הקצה המערבי של
היבשת  .שם  ,בפורט טאונסנד  ,ב -

לאחר מכן הופיעה בעיתון
ד " ר מ " ג ' דניס

בדצמבר  ' , 1900מת בעקבות ניתוח של המעי העיוור '  .יומיים

1

 7הכותרת

ה ~ Dayton Daily Journal -ש
~

[ 15מת] ]( 0

מותו אירע בסוף מערב

] [ Far West

עקב ניתוח

מלומד דגול ומטיף
שחי עת רבה ברייטון
הנקרולוג מרבה לצטט את ידידיו של דינס  ,ולפי דבריהם הוא נולד באנגליה לאב שהיה ' יהודי

מומר ולאם נוצרייה '  ,וחונך באוניברסיטאות של אוקספורד והיידלברג  .אחר כך הרבה לנסוע ,
ובילה זמן רב בארץ הקודש  .הוא לא רק שירת כטוראי בצבא הבריטי בעת מלחמת קרים  ,אלא גם
בנקרולוג
' שירת את עניינה של הממשלה הפדרלית [ הצפון ] ' בעת מלחמת האזרחים האמריקאית !

הוא מועלה על נס כמלומד ידוע בתחומי העברית והגרמנית וכ ' ידיד נלבב ובעל מזג

חברותי . . .

נואם משובב  -נפש בעל זכרון שופע שמצבור גדול של ידע היסטורי עומד תמיד לרשותו '  .דינס
נקבר בפורט

טאונסנד .

47

דרור ורמן רואה בדינם ' איש בעל זהות נזילה '  :הוא החליף השתייכויות לאומיות ודתיות  ,נשים ,

שמות  ,מקצועות  -ואפילו את סיפור חייו  .מחברי המאמר הזה נוטים לראות בו אדם חסר מנוח ,
חסר יכולת להסתפק בקיים  ,אדם שלא ידע שלווה בנפשו  .עם זאת הנקרולוג שלו  ,הספרון שכתב
לזכר ידיד צעיר  ,התיידדותו עם חיימס ונכונותו לצאת למסע ארוך לנחם אב שכול  ,מעידים שהיה

אדם רגיש ובעל יכולת ליצור קשר חם וקרוב  .וראוי להעיר כי על אף שנשאר נוצרי נאמן עד סוף

ימיו  ,דיבר תמיד בכבוד ובחיבה על יהודים ומתח ביקורת על הנוצרים בני  -דתו שהתנכרו ליהודים
או נהגו בהם שלא

כשורה .

48

בעשור האחרון לחייו היה לבדו בדייטון  -בניו בחוף המערבי  ,אשתו ובנותיו במזרח  .אף כי
עבודותיו בתחום הצילום לא נזכרו על ידו באף אחת מן הגרסאות שבידינו על חייו  ,הרי אוהבי ציון
יזכרו אותו לטובה בזכות מראות ירושלים שהנצית

במצלמתו .

וושינגטון .

47

כך עולה מארכיוני החברה ההיסטורית של מחוז ג ' פרסון

48

הוא לא יכול היה לקרוע עצמו לחלוטין מן היהדות  .בהרצאותיו היה מצטט את בנימין ד ' יזרעאלי  ,המזכיר

) , ( Jefferson

פורט טאונסנד ,

לנוצרים את חובם ליהדות  ,ובשנותיו האחרונות עבד  ,על  -פי עדותו  ,על פירושו של משה מנדלסון למקרא  .בדרך
מקרה  ,ידיד ותיק של מחברי המאמר  ,ד " ר דניאל טאסל  ,רופא מלקסינגטון  ,מסצ ' וסטס  ,ובעצמו צלם מעולה ,
[ . 8 . LevinsohnJhief,
, Conversations
' Rabbi ofl
Jewsם' the
 Patrjch ofם ! Jerusalem Between
נתקל בספר משומש Greek ,
ם Church and
( ,
Concerning the Afalicious Charge Against the Jews of using
1841

Loewe ) , London

10 English by Dr . ] .מ ]

ilood' (translated

.

.

תספר נשא את

' ספריית הסמינר התיאולוגי של סן פרנציסקו  .מתנה מאת מ " ג ' דניס  ,דוקטור לתיאולוגיה ( .
ליבריס הדור  ' :מספריית מנדנהול ג ' ון דניס  ,דוקטור לתיאולוגיה ' .

החותמת :

( ]  , ' ) ] ( .וכן אקס -

(2~ 1

ניצה בראון  -רוזובסקי

נספח

:

פנקסיו של דינס

ארבעה פנקסים כתובים בכתב ידו של דינס נמצאו בין החומרים שרכש ג ' ון ברנייר ( ברנייר נתן
רשות להעתיק את המקור  ,והעתק שלו פתוח למעוניינים בארכיון יד
עשויים לסייע להבהרת דרך חייו ואורח

בן  -צבי ) .

דבריו של דינס

מחשבתו .

פנקס אחד כולל רשימה של ארבעים וחמש כותרות הסבר המתייחסות כנראה לשקופיות פנס

הקסם שלו ( עשרים ואחת מתוכן מצויות באוסף של

ברנייר ) .

רוב האתרים המוזכרים בכותרות

ההסבר מצויים בתוך ירושלים או בסביבתה ; האחרים הם בטבריה  ,צפת  ,כפר נחום  ,הר גריזים  ,הר

חרמון  ,הר תבור  ,קיסריה  ,חברון ובית לחם  .תשלילי הזכוכית באוספו של ברנייר כוללים תמונות
של רבים מאתרים אלה  ,אך לא של

כולם .

פנקס אחר  ,ובו אלפיים מילים לערך  ,נראה בלתי שלם  .מדובר בו על בני עם יוצא דופן שחיו
ביהודה לפני כאלף ושמונה מאות שנה  ,לא עבדו אלילים  ,והיו על כן נעלים על העמים

שבסביבתם .
הזרוע אלא . . .

מתוכם יצא מורה דגול  ,ובאמצעותו כבשה יהודה ' מחצית מן

התבל . . .

לא בכוח

בכוח האמת '  .העולם כפי שאנו מכירים אותו כיום  ,כתב דינס  ,לא היה שונה כל כך

אילו אלכסנדר הגדול ' לא היה נולד ואילו היה יוליוס קיסר מת בינקותו '  .אירוע שאירע בפלסטינה ,

דהיינו לידת ישו  ,הוא שהשפיע השפעה עמוקה ביותר על ענייני אנוש  .דינס התכוון להדגים כיצד
המצב הגאוגרפי של אומה משפיע על אופיה הכללי  -על שירתה  ,על הפילוסופיה שלה ועל

פולחנה  -אך המחשבה בתחום זה והפנקס נותרו בלתי שלמים .

צמת

86

י

מושל ירושלים

( סוראיה פאשא
864 - 1857ונ ? ] ) עם

מזכירו ומשרתו

פנקס נוסף  ,שנכתב בסביבות

1870

ובו ששת אלפים מילים לערך  ,הוא טקסט של אחת

מהרצאותיו של דינם  .בהרצאה הוא נוטל אתו את ' שומעיו ' אנשי המערב התיכון לטיול דמיוני אל
מעבר לאוקיינוס  -לארץ הקודש  .הוא מובילם אל ניו יורק לרדת בספינת הקיטור הגדולה Great
, Eastern

זי

מפלצת הים הקושרת בין יבשות המרוחקות זו מזו אלפי מילין  .דינס מאריך לדבר

באהבה על פלאי הטכנולוגיה של קו השיט באוקיינוס ; מעולם לא פגה מלבו ההתלהבות ל ' מלאכת
המתקן '  ,בין שנפלו לידיו שעונים או מצלמות  ,ובין שנזדמן לו להעיר על פלאי המכונאות

המודרנית  .הוא משתמש בתחבולה ספרותית משעשעת  -הופעתו מחדש של המלך שלמה -

כדי לתאר את ניו יורק כפי שהיה המלך הנדהם רואה אותה אילו שרבב ראשו פתאום מתוך אחת

ממדרכות המטרופולין  .דינס תיאר באופן ציורי מראות נוף ונמלים לאורך נתיב המסע

:

ספרד ,

גיברלטר  ,אלג ' יריה  ,מלטה  ,חורבות קרתגו  ,תוניס ואלכסנדריה  ,ונראה שהיו לו ידיעות  ,ולו
שטחיות  ,בגאוגרפיה  ,בהיסטוריה  ,בספרות קלאסית  ,בתנ " ך ובברית

החדשה .

עם זאת תיאוריו

העשירים והמפורטים יכלו להיכתב רק בידי עד ראייה  ,ואנו מניחים שדינם פשוט תיאר את
המסלול בכיוון ההפוך מזה שבו נסע הוא עצמו בשנת

1860

מארץ הקודש אל העולם החדש

( וקרוב לוודאי שגם השתמש בספרי הדרכה כדי לעדכן את הנתונים

על האוכלוסיה ושאר עובדות ) .

87

( ) 1 859

חכנסייה הארמנות
ונט  .ג ' יימס

בדומה לרבים מאנשי המערב שטיילו במזרח לא היתה בו סלחנות רבה כלפי האיסלאם
והמוסלמים

:

ישנו . . .

הבדל עצום בין חופי אירופה לחופי

אפריקה . . .

הצד הדרומי של הים התיכון

[ במקור המילה כתובה בשגיאת כתיב ] הוא רצועת חוף נמוכה ושוממה  ,המתרככת מעט

על  -ידי גבעות חול חומות וצחיחות  ,שהן זוועה למביט בהן  .התושבים התעלו אך מעט
בתבונתם מעל לקופים שלהם  .כאן התרבות לא התקדמה  ,והנצרות לא היכתה

שורש . . .

אך בחוף הצפוני של הים התיכון  ,יש טירות נישאות  ,פוריות רבה  ,וכל סוג ומין של

יופי . . .

המראים שהנצרות  ,ככל שהושחתה על  -ידי

בתודעתם התקיפה והעקשנית של האנשים תושבי

האפיפיורות  ,שמרה על אחיזתה

האזור .

הפנקס מסתיים בתיאור לוויית מת באלכסנדריה ומאזכר את ההרצאה הבאה  ' ,על

ירושלים . ' . . .

הפנקס הארוך ביותר כולל לערך עשרת אלפים מילים  ,ועוסק בירושלים  .הוא מתחיל בתיאור
ע82

נוסעים דמיוניים המגיעים ליפו  ,ודינם פותח בתיאורים ליריים של העיר ועציה שבהם ' ינוו את

עיניך תפרחות זוהרות העוטרות  -ככתר פירות זהב '  .מכאן הוא עובר לירושלים ולתיאורים של
מראות פנורמיים  ,הכניסה לעיר  ,הטופוגרפיה שלה  ,אקלימה ואוכלוסייתה  :קולן של שלוש  -עשרה
אומות שונות הדוברות שלוש  -עשרה לשונות שונות נשמע בה ' בעבודת אלוהים מדי יום

ביומו ' .

הוא מתאר את המנהגים והלבוש של אזרחי המקום כמוזרים ואקזוטיים  ,כצפוי במזרח  .הוא
על היהודים האשכנזים העניים החיים מתרומות

( ' חלוקה ' )

הנשלחות אליהם מאחיהם

מדבר

מנדל ג ' ון דינם ובנו

הגרים

ייליאם ( שלהי המאה

ביבשות אחרות  ,ומגיעות לסך חמישה  -עשר אלף דולר מדי שנה  ' .כל הכסף נמסר לידי סוחר עשיר
באמסטרדם  ,הקרוי נשיא ארץ הקודש  .הוא מוסר סכום זה לידי הקונסול האוסטרי בביירות  ,וזה

מעביר אותו לחלוקה בירושלים  .אך תחת להשפיע טובה  ,כסף זה רק מרבה מחלוקת

ועצלות ' .

מעניינת הערתו ש ' אמצעי התקשורת ' בין הספרדים לאשכנזים ' הוא עברית צחה '  ,משום שאין להם
שום לשון משותפת

אחרת .
זמן .

ושוב ניכרת דעתו השלילית של דינס על המוסלמים  ,כדרכם של אירופאים בני אותו
ובעיקר -
מאמיני דת מוחמד הם לדבריו ' יהירים  ,חצופים  ,ריקנים  ,שטופי זימה  ,עצלנים ,
או
רמאים '  .ובכל זאת כולם ' בין עשירים ובין עניים  ,ממעמד גבוה או נמוך  ,מביטים על הנוצרי
זמן קצר
היהודי כבלתי ראוי לבוא במחיצתם הנעלה '  .הוא מספר על תקרית מפחידה שקרתה לו

לאחר בואו לעיר  ' .כאשר השתרך דרך השווקים ביום שישי אחר הצהריים '  ,ניגש אליו ' יצור כעור

ק ץ
~ ~

חייו ועבודתו של הצלם דינם

ומבחיל  . . .עירום כולו . . .
כעומד לזנק על דינס  .נדחק

בעמוד ממול

.

שערו פרוע  ,עיניו מתרוצצות בפראות ופיו מזה קצף  , ' . .ודומה היה

ונלחץ על  -ידי ההמון המקיף אותו  ,הגמלים העמוסים והחמורים

החוסמים את דרך נסיגתו  ,הרים דינס המבוהל את מקלו להניס מעליו את האיש  .או אז התנפל עליו
הם
ההמון  ,חטף ממנו את מקלו ואת כובעו  ,ואחז בו בצווחות ' לא  ,לא  ,לא  ,שייח '  ,שייח '  ,שייח ' ' .
הקללות
הרימו את ה ' מטורף ' )  ( maniacעל כתפיהם  ,ורק אז שחררו את דינם  ' ,מלווים אותו בכל

שידעו להנתית ' ( ייתכן שתקרית זו השפיעה על השקפתו של דינס על

מן

מהראשונים בארץ -

~

ישראל

המוסלמים ) .

באשר לערבים נוצרים ילידי ירושלים  ' ,נצרותם של אנשים אלה אינה אלא קריקטורה עלובה

של דת ישו מנצרת  .בכל הנוגע למוסריותם . . .
המוסלמים או שהמוסלמים הושחתו על  -ידי המגע אתם ' .

קשה לומר אם הם הושחתו על

 -ידי מגע עם

כל ' כת נוצרית נעה לבדה במסלולה

שלה ; יש לה כנסייה משלה ומנזרים משלה לנשים ולגברים ; היא חיה ברחובות נפרדים מבני שאר

הכתות ; לכוהניה ולנזירותיה יש בגדים מיוחדים להם ; יש לה ימים מיוחדים משלה למשתה וצום

;

קדושים שונים וימי קדושים מיוחדים  .קשרי החברה הם על כן מוגבלים  ,למעט בקרב האירופים
והאמריקאים  ,הקושרים יחסים זה עם

זה ' .

היהודים נמלטים מביקורתו הנשכנית ; להוציא תיאור ' הזוהמה המחליאה ' ברובע היהודי  ,הוא
מדבר עליהם בגאווה מסוימת ובהערצה כמי ש ' בהתמדתם העקשנית נצמדים אל המקום המזכיר
את עברם הגדול ומעורר תקוות לעצמה

עתידית ' .

כפי שהוא עושה גם בהזדמנויות אחרות  ,דינס טוען ש ' חוסר אמון  ,אי

 -צדק ואכזריות אינם

אמצעים שיש לנקוט כדי להביא להמרתם [ של היהודים ] '  .על הנוצרים להבין שרדיפותיהם הם
שעשו את היהודים קשי עורף  .תחת זאת ' יש לרכוש אט  -אט את אהדתם בדרכי נועם  -את
המצודה יש לכבוש בהתקרבות הדרגתית  .הבה נבריק את אבן החן  ,במקום להכות ביד קשה

בסלע ' .
בארבעת הפנקסים מתבלטות דרכי ביטוי הדורות  ,וכלולים בהם רמיזות למקרא  ,ציטוטים
משירה  ,סיפורים על מעשי גבורה מל המיתולוגיה הקלאסית ותיאורים נאים של ערים

ואתרים .

למרות שגיאות כתיב מרובות ( בעיקר בשמות אנשים ומקומות )  ,מצטייר דינס מל הדפים בעל כושר
הסתכלות ולמדנות לא

:

האכסניה האוסטרית

מבוטלת .
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