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1יץספירכרמית

פנימה
אתםשיריאתאךלגרשני,יכולים"אתם

שלהווייתותמציתהייתהזולשיר",נאלצים
מעירנצחי:ונדנעשהיהאימבר,הרץנפתלי

ובאחריתליבשת,מיבשתלארץ,מארץלעיר,

ויץספירכרמיתלפונדקמפונדקחייו
מחברשלהבדידותחייבעקבותלמסעיצאה

למותושנים110במלאת"התקווה",

בא־ב־32כמעט.מביכההלוויההייתה

פריל
$TS1$באפריל$TS1$

$DN2$באפריל$DN2$1953,שלארונוהובל14:15בשעה
להראימבר,הרץנפתלי"התקווה",מחבר
באונייהמסעאחריהרצל.בהרהמנוחות

בחי־ועגנהיורקמניושיצאהאביב""תל

פה,

$TS1$,בחיפה$TS1$

$DN2$,בחיפה$DN2$אש,מכבישלמטנדרהארוןהורד

כשלפניושחורים,עטוףוהואהלאוםדגלילצדו

ישראל.משטרתשלאופנוערוכבישנינסעו
טכסמשתתפישלחלקםמנתהיהצורב"כאב

הממשלה.שרישלהיעדרםאתבראותםהקבורה
מביןאישהשתתףלארוזןפ.המשפטיםלשרפרט
עי־סופרבתסכולדיווחבהלוויה",הממשלהחברי

תון

$TS1$עיתון$TS1$

$DN2$עיתון$DN2$"להש־דאגלאהחינוך"שרבירושלים."חרות
תתפותם

$TS1$להשתתפותם$TS1$
$DN2$להשתתפותם$DN2$באלאוכןבהלוויההספרבתיתלמידישל

שלישו".ייצגהחולההמדינהנשיאאתהצבא.נציג
בגין,מנחםחרותתנועתיו"רלארונוחיכובחצר

קלהנר,יוסףפרופ׳שפרינצק,יוסףהכנסהיו"ר
הציוני,הפועלהוועדופעיליכנסתחברימספר
הנהלתיו"רהציונית.התנועהוותיקיסופרים
"משו־הספד:נשאלוקרברלהיהודיתהסוכנות

רר

$TS1$משורר"$TS1$

$DN2$משורר"$DN2$,גורלואתמסמלהחולמים,מראשוניהגאולה
יהודייישובממקוםלמרחקיםנדדישראל,עםשל

התהייהחלוםאתחלםהיה,בארץואףלשניאחד

הת־להמנוןהפךמהםשאהדבשירה,ביטויוונתן

נועה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$והמדינה".הציונית

הסו־בתחנהמנוחהמצאאימברהרץנפתליוזהו.

פית

$TS1$הסופית$TS1$

$DN2$הסופית$DN2$אחתשלובגוףבלבהנדודיםעידןהרצל.הר

44לקצוהגיעבשטחביותרהצבעוניותהדמויות

ספקהטילעצמואימבראפילופטירתו.לאחרשנה

"השבו־שירושניים:יעידוכךעליקרה,שזהבכך

עה",

$TS1$,"השבועה"$TS1$

$DN2$,"השבועה"$DN2$יועלוהיוםבבואכיקוראיואתהשביעשבו
ששיגרוהמכתבוחלומותיו,תקוותולארץעצמותיו

שנ־החמישיהציונילקונגרסהרצלזאבבנימיןאל

ערך

$TS1$שנערך$TS1$

$DN2$שנערך$DN2$הרצל"ד"רהשאר:ביןכתבשבו,1901בסוף
והבהבחופשי,ציראנינכבדים,וציריםהנכבד

25עכשיומלאו׳התקווה׳.הואכוחיאתהמייפה

הציוניםכיואםהזה.השיראתשכתבתימזמןשנה

ואניציוניהיוםעדנשארתירע,יחסאליהתייחסו

מתגשם".חלומיאתלראותמאושר

נשיםשלגבר

נאלציםאתםשיריאתאךלגרשני,יכולים"אתם
ונדנעאימבר,שלהווייתותמציתאוליזולשיר".

ליבשת,מיבשתלארץ,מארץלעיר,מעירנצחי:
)לבוב(למברגברודי,לפונדק.מפונדקחייוובאחרית
אנגליהישראל,ארץמצרים,טורקיה,רומניה,ווינה,
הרצל.הרובסוףהבריתארצות

1856בחנוכהנולד"הרצלי",ובכינויואימברהרץ

לחסידותמתנגדיםלמשפחתשבגליציהבזלוצ׳וב
והלךמרזחביתשניהליעקבושמואלשוורץאדל
בדיוק.שנה110לפני,1909תורהבשמחתלעולמו
מתחתלזחולשנהגנודניקאחים,חמישהביןפראילד

למורתהשבוע,כלבמשךשםולשבתבחיידרלשולחן
לצאתנוהגהיהחמישישבימיעדהמלמד,שלרוחו

פההתלמידים.כלעםביחדלהיבחןומבקשממקומו

אפס.מגילגדול

בגלידימתובלתדייסהמאמנוקיבלאחת"פעם

וצווח:צועקשנים,בןוהואהילד,התחילשומן.

עודקיבללתקרה!׳.עדיגיעהשומןכיאני׳רוצה

שמריהו,אחיוסיפרנרגע",לאהפעםגםאךקצת,

אמנו"כשהתחילהבהנצחת!־,עסקמותויוםשעד

חבקה,צווארה.עלנפלכךאחרנשתתק.לבכות,
הרבהכךכללךאיןאםחביבה!אמאואמר:נשקה

השולחן,©עללעלותאתיכולההרישומן, השומןיהיהאזלמעלההקערהאתלהרים



הציוניםכי"אם
יחסאליהתייחסו

נשארתירע
אימברציוני".
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$TS1$.$TS1$
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והוא"הרצ71י",לוקראהאליס

סיפרביומנו"אמא".להקרא

"הרצלי,משיחותיהם:אחתעל
אהבתךגדולהכמהאנייודעת
מהאדרושולאאחקורלאאלי.

להגדירה,נוכללאאהבה,דאת
אתלהגדירנוכלשלאכשם

החשמל"שלמהותו

לאסרקציה.הפךאימבר
אנשיהגיעשאליומקוםבכל

סביבומתכנסיםהמושבות

שיכוראחדמשוררשיריבערב

חייהםאלשמביאכלוס,

הפייסןועניין.שמחההמתישים
מחברהנרגשהראשוןהציוני

שיריישובכללכבוד

לתקרה".עדמגיע
תפילתי"."ביתהראשוןשירואתחיבר10בןכשהיהכבר
שניםשהקדישלכישרוןגדולותניבאובעירהמשכילים

אוסטריה־הונג־קיסריוסףלפרנץשירמכןלאחרספורות

ריה

$TS1$אוסטריההונגריה$TS1$

$DN2$אוסטריההונגריה$DN2$השירלאוסטריה(.בוקובינהלסיפוחשנהמאה)במלאת

שרבלשכתכספי.בפרסזכהואימברהקיסר,בעיניחןמצא

המ־שראימבר"."הרלכבודטקסנערךבזלוצ׳ובהמסים

סים,

$TS1$,המסים$TS1$

$DN2$,המסים$DN2$אימברהמסיבה.מחתןעיןגרעלאבטקס,נוכחשהיה

לגבותכיצדחושבאתהכיעינייםבינועץ"אתההתרגז.
אמר.הפרס",עלמסיםממני

וקו־אוליפנט,לסרהקדיששיריושלהראשוןהקובץאת

בץ

$TS1$וקובץ$TS1$

$DN2$וקובץ$DN2$בקישי־הפוגרוםאחרישנתייםהקדיששיריםשלאחר
נב

$TS1$בקישינב$TS1$
$DN2$בקישינב$DN2$הקדשותגםרוסיה.עםמלחמהאזשניהלהיפנילקיסר

הנודד.למשורראופייניותהיושונים,ומלכיםלאישיםאלה,

העיירהבחיישמאסאימבר,אביו.מת18בןכשהיה

הג־לעירומשםלברודייצאהואלעזוב.החליטהקטנה

דולה
$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$,מיהרהאדלאמוומהקפוטה.מפאותיונפטרלבוב

הרצליאבללעיירה,להחזירוכדיללבובמבועתתאחריו
ארולנדודיםהפעםלדרך,יצאושובמעמדהחזיקלא

ממומשת:בלתיאהבהאחריומשאירכשהואכים

אביהבמצוותשנישאהעשיריםבתאוארבך,הסה

ולאהראשונההייתהלאהיאבמעמדה.לאדם
נשא"הואנשים.שלגברהיההואהאחרונה.

אשרהאשבשלהבתיפותנשיםבעיניחן

שמריהו.אחיועליוהעידבעיניו",

וקיבלשירעודכתבלווינה,יצאאימבר
יצאמשםלאמו.שלחממנושחלקכסף,עוד

והתפ־וברומניהבסרביהבמחוזותלנדודים

רנס

$TS1$והתפרנס$TS1$

$DN2$והתפרנס$DN2$התוודעיאסיבעירפרטיים.משיעורים

בק־נכבשהברוןולדברג.משההיהודילברון
סמיו

$TS1$בקסמיו$TS1$
$DN2$בקסמיו$DN2$בביתו.לגוראותווהזמין
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הסגפ־התפתותבחיימאסאימברובלעדיה,השירהעם

ניים

$TS1$הסגפניים$TS1$

$DN2$הסגפניים$DN2$אחריעסקים.כאישהבלקןולארצותלבולגריהויצא

היאלקושטא,נסעוהואהשטרות,שלקסמםגםפגשנה

טורקיה.בירת)איסטנבול(קונסטנטינופול
שיערורעמתיוקדות,עיניים"עם.26בןהיהכברהרצלי

סחורתועלוהכריזסדקיתכלישבהבעגלהדחקשחורה

שבא.שלמהאותושמתארכפיובניגון",קולותבקולי

ועלייהאהבהגאולה,

במהלךבחייו.ומשונהדרמטיחדש,פרקמתחילכאן
אוליפ־לורנססרבונתקליםהרוכלים,עגלתעםנדודיו

נט,

$TS1$,אוליפנט$TS1$

$DN2$,אוליפנט$DN2$היהזהשנה.ב־71ממנוצעירהשהייתהאליס,ואשתו

שמב־מאודדתיאישהלורד,ראשון:ממבטאהבהסיפור

קש

$TS1$שמבקש$TS1$

$DN2$שמבקש$DN2$כמהשידעלצעיר,הציעוליהודים,האדםלנפשגאולה

לגורלבואהיהודית,הסודבתורתבקיאוהיהשפותוכמה
כמזכירו.ולשמשסמוך,באיבביתו

אפרי־בדרוםנולדהואעצמו.בפניסיפורהואאוליפנט

קה

$TS1$אפריקה$TS1$

$DN2$אפריקה$DN2$המשיךמשפטים,ולמדלציילוןעבראוונגליסטית,לאם
באמריקהסיירהמלחמה,לפנישלבקריםהרפתקאותלמסע
הפולניהמרדאחרלעקוב"טיימס"העיתוןמטעםונשלח

כיהןואףביפןהבריטיםבצירותכמזכירשימשברוסים,

הבריטי.בפרלמנטכחברשנתייםבמשך

אחת,בנשימהמעשהואישחולםמוזר,משיחיסטהיההוא

עלתורהשפרסםהאריס,תומסהאמריקאילנביאשהצטרף
הנביאשלבמצוותוהלידה.מלפניעודהנפשותשביןהקשר

חבריםכמושם,ועבדהאריסשללמושבהאמועםעברשלו

חודםמחר,משיחיסט

אוליפנסמעשה.ואיש

בעודתנאים,לאובתנאיםמפרכותפיזיותבעבודותאחרים,

שלבגדיהםכיבוסעלהופקדההאצילית,האנגלייהאמו,
אלוהים.שליחבידיהפקידורכושםאתהכת.חברי

מל־אתכעיתונאילכסותמהנביאשחרורקיבלאוליפנט
חמת

$TS1$מלחמת$TS1$
$DN2$מלחמת$DN2$,יפההייתההיאאליס.אתפגשובפריזאנגליה־צרפת

והביאלאישהאותהנשאהואושברירית.עדינהמלאך,כמו

הכת.בנישללמושבהאותה

איןכיחרץאליס,אתכשראהנלהב.פחותהיההאריס
אתוהביאעליופקדממנה","תתנזרהנשמות.ביןהתאמה

חןשמצאוהכתנשותועםמזכירתועםחישםלביתו,אליס
הנביא.פקודתלפימאשתוהתנזראוליפנטשנה12בעיניו.

כלואההייתהזמןבאותולימים,התגלההאריס,שלאשתו

הבית.במרתף

הנביאכילוהסתברמסרטן,מתהאוליפנטשלאמוכאשר

לאירופהוחזרעמואליסאתלקחהוארכושם.כלאתגזל

המקוםומהוהמיוסרת.נשמתואתשיגאלמקוםלולחפש
אתלחקוראוליפנטיצאב־9781ישראל.ארץלאאםהזה

מסילתבולהעבירהאזור,אתלפתחהציעהואהירדן.עבר
הטורקיםבפניתוכניתהעלההואיהודים.בווליישבברזל
דחואלהאבלהגלעד","ארץבספרוהכתבעלאותהוהעלה

האנגלים.שלמזימהבכללזושאוליחשדתוךאותה
בפישכונופוגרומיםברוסיהפרצוכךאחרשנתיים

חבילותיהםארזויהודיםרבבותבנגב"."הסופותהיהודים
הגדולות.בעריםכלחסריכשהםוהתמקמולאמריקהויצאו

זוישראל.ארץעלחשבומאותכמהאלפיםעשרותמתוך

ועדמטעםנשלחאוליפנטהראשונה.העלייהשלראשיתה

כדילקושטאיצאכךואחרלמהגריםלעזוראנגליסעד

לה־רישיוןולהשיגהעליון""השערעםומתןמשאלנהל
תיישבות

$TS1$להתיישבות$TS1$
$DN2$להתיישבות$DN2$כרמל.הרעלהכתשלמושבהשתקיםיהודית

העולם.גאולתשלראשיתההייתהמבחינתוזו
אימבראתהיהודים.ביןשגורלשםהפךאוליפנט

חבריעםלהיפגשכשהגיעבקושטא,כאמורהכיר

עלייהרישיוןעלומתןמשאלנהלשבאוביל"ו
ישראל.בארץיהודיתוהתיישבות

בש־ייןשלבכוחוחשבתיעצמיאני"גם

הותי

$TS1$בשהותי$TS1$

$DN2$בשהותי$DN2$,המסתוריןצלליעליעטוכאילוממנו

כאילומוזר.חלוםבכעיןלפנים,בושעסקתי
ידע־מהןאחתנשיםשתיאלהגיגיינמשכו

תי

$TS1$ידעתי$TS1$

$DN2$ידעתי$DN2$הייתה?",מיהשנייהאוארבך.הסה
ה־53,בתאליסעםהמפגשאתאימברתיאר
שנים.בתשעממנומבוגרתשהייתה

ישראלארץחוקרתז"ל,ירדני־אגמוןגליה



הסבמוסףברשימההביאהאימברשליומנושגילתה

היומניםפרקימתוךקצרקטע5691בשנת"משא"פרותי

בשהלונדוניסטנדרד"ב"ג'ואיששהתפרסמואימבר

בשנתהיברו"ב"אמריקןגםמהםוחלקים98810981נים

2091.

באפרילסטנדרד""ג'ואישהיומניםשלבפרק

בקיץשאירעהאליסעםפגישתועלאימברמספר

פרינקיפובאיאוליפנטהזוגבנישלהנאהבביתם2881

קטן.חדראורחיםאלהוליכני"משרתקושטאשבקרבת

בואוליפנט.מרתעלהראשונהבפעםמבטינפלבהיכנסי

משרההיההמופלאשקסמהעזהריגשהאותהחשתיברגע

שמכאןחשתי...הרגעבאותובמגע.עמהשבאמיכלעל

"למןמסייםוהואחיי".עלהשפעהלחייהתהיהולהבא

אוליפנטלמרתונאמןמסורולידידלעבדהייתיהיוםאותו

הנפש".אצילת

המתוארתלאליסכולומוקדשהיומניםשלכ"הפרק

ורבתחןאצילהמשכלתעדינהלב"טובתכ"מלאך"

הייתהאשרמופלאהנפשעדינותממנהקרנהכמוה.מאין

הגהנשיםשונאאפילובמחיצתה.שבאגברמלבבת

מעריץוהיהרוךהשפעתהמפנינכנעגורדוןהגנרלדול

בכוחילבטוחיכולאיניכלפיהאנילרגשותייאשראותה.

שזרחהטהורבאורקמלהיהשביוהטמאהרעכללתארם.

הפרק.בסוףכתבממבטה"

החיוניותבהשנמזגומאודמשכלתאישה"אליסעודוהיו

והנהחןעםצרפתיתיפהפייההנאיםוהנימוסיםהקלה

"הרצלוקראההיאעליה.כתבאנגלייה"גברתדיבות

בעיתוןשהודפסביומנו"אמא".לבקשתהלהקראוהואלי"

משיחותיהםאחתעלשניםכמהאחריסיפריהודיאנגלי

ולאאחקורלאאלי.אהבתךגדולהכמהאנייודעת"הרצלי

נוכלשלאכשםלהגדירהנוכלאהבהזאתאדרוש

לו.אמרההחשמל"שלמהותואתלהגדיר

עלמותמשתיפרידה

לדיגיחדיצאוהםלאוליפנט.אימברביןלחברותבחזרה

אוליפנטאתלימדובתמורהאנגליתממנולמדאימבר

שנכשלאוליפנטבינתייםהתלמוד.עללווסיפרעברית

היהודיתההתיישבותבענייןהטורקיםאתלשכנעבניסיונו

אתלהקיםכדילחיפהלצאתומתכונןתמהונייםכמהאוסף

הכת.לסניףהמושבה

רוחיאתהעיראלוהים"הרצלילחבורה.מצטרףאימבר

שם.לגורישראללארץוללכתהזההמקוםמןלצאתוציווני

סוףלושפיניתמאודוהואהטובמלאכךראיתי

באיןהרביםנדודיוכלאחריבולשכוןגופךבתוךמקוםסוף

גרמושבהמצויהלחיפהללכתנצטוויתיכןמעון

אוליפנטאומראמך"בשפתלדברתוכלואתהמנית

שלהמקוםבןשלבביתולגורבדעתנו"ישמוסיפהואליס

להתרוששאנועתידיםהימיםמןביוםכיאנייודעתערבי.

שבאירלנד".כאיכריםאדמהבתפוחיניזוןואז

עלסמוכיםעודכלבכך"ומהבתגובהמכריזאימבר

ידידותלזהזהרוחשיםשכולםשוניםעמיםבנישולחננו

מכתבכותבהואהעדן".לגןחזרהכעיןלנותהיהזוואהבה

נוטלעלמות"משתיהיינהאתומצטטהסהנעוריולאהבת

וממך".מאירופהפרידהאני

נפתליאוליפנטמשפחתעולים1881ספטמברבחודש

בדרכםאוסטריתאונייהעלמלוויםכמהועודאימברהרץ

המושבהלידהכרמלהרעלמשתקעיםהםישראל.לארץ

הגרמנית.

אוליפנטאלכרמל.דליתהדרוזילכפרעובריםהםבקיץ

ובעיתוןבלונדוןכרוניקל"ב"ג'ואישמאמריםמפרסם

ומגלהמסעותעורךישראלבארץהחייםעלמספרריקאי

היהודיתההתיישבותכמוחשוביםארכיאולוגייםגילויים

לגהגאולהקירובשמתמסרתאליסעםבגולן.

"לנהספראתכותבאלכרמלבדליתדרוזים

אחרזוהנשמותלחיפושתורתםבעיקרישעוסקיחד"שום

מיןיחסיידיעלהמרוממתרוחניתהתעוררותובעידודזו

בהמית".מ"תשוקהמטוהרים

סוסאוחמורעלרכובנודדהואובא.הולךמצדואימבר

ירושליםוכמובןפינהראשיעקבלזכרוןלציוןראשוןבין

העברייםהעיתוניםעורכיבפניעצמואתמציגהואשם

מקהיקבים.אתבודקלביןו"החבצלת"."האור"

מקרוב.מאודרוב.

שלוגדרהעקרוןזו.אחרבזוקמותהחדשותהמושבות

לאטרקציההופךאימברבחולה.הירדןומשמרהביל"ויים

מתכנסיםהמושבותאנשיאליומגיעשהואמקוםובכל

אלשמביאכלוטשיכוראחדמשוררשיריבערביסביבו

נרגשהראשוןהציוניהפייטןועניין.שמחההמתישיםחייהם

עדלהםלהיותזוכהשהואההיסטורייםהרגעיםמגדולת

עצובחוריםנחמדים"בניםשיר.יישובלכבודומחבר

מלאיםשנותרבמבחרהיקריםציוןבניאלההמהמים

בגדרים".חוניםבאוהליםשוכניםעלומים

ביתמקדישאימברהחן'בנות'לשבעהשירים"במחזור

אינםחייובלעדיהםאשריסודותשבעהמביןרכיבלכל

הכוס"זמירהאחווהאהבהאמונהתקווה

יציומבעלספרותהחוגמלאךדהנעמיאומרת

כלאתמבטלתהכוסהאחרון"בביתאורנים.במכללתרתי

עתמותיאבחרכוסי'לולאכמושיעהונותרתקודמותיה

כסופה/תחלוףהאהבההרעיבגודבגודתעופההתקווה

כנפייםלהתעשהנודדתאמונהעתיישמעבלושיר

בשמיים'".לימימגדתאיננהומאומה

הציוניםשלהתקווה

ו"החבצלת""הצבי"בעיתוניםשיריואתפרסםהוא

דברי"ברקאי"מודפסבקובץאותםוהוציא

שנקראשירחיברתרל"חבשנתפינס.מיכליחיאלשלמה

עודהומייהיהודינפשפנימהבלבבעוד"כלתקוותנו

בתים.שישהאלאאזהיולאבשירתקוותנו".אבדהלא

ישראלבארץכךאחרנוסףבגאון"הירדןמיעוד"כלהבית

הירדן.משמרשלבזכותה

ישישהשונות"התקווה"חובראיפהלשאלההתשובות

קםאימבראחדבוקרכיטענההביל"וייםמצאצאימגדרה

וקראבמקוםהיחידהצריףשלידבחולחמרמורתמוכה

סיפרמירושליםמיוחסיוסףלילה.באותושחיברהשיראת

כמהאחריפינסמיכליחיאלשלבביתובכללנולדשהשיר

לציוןראשוןותיקירוח.רוממותשלופרץהסתגרותשעות

שם.בכללחוברשהשירטוענים

חיברהואשלפיהמשלהםגרסהישיעקבזכרוןלאנשיגם

אוליפנטעםשערךמשותףביקורלאחרמיד"התקווה"את

בכללחובר"התקווה"גרסהעודפיעלהברון.פקידאצל

ישראל.לארץשהגיעלפני

ברומפרקהיהושיכורנוודמחונןמשוררלאימבר

אדוקחסידולדברגמשהר'הברוןאתהכירהואשםניה.

אוכךהצעיר.המשורראתאליושקירבשמייםוירא

הצ'כיםאתפעםלאהקפיצה"התקווה"מנגינתכך

בטענות.לבואאיןהנבל"על

אתמכיריםעירנואנשיכל

בןאליעזרכתבהזה"הנבזה

אותוהאשיםאימברעליהודה

מהמיסיונריםכסףשקיבלבכך

ורמזבירושליםהנוצרים

להיטבל.להםשהבטיח

חייבנשארלאאימבר

התנועהמראשיליפסקילואי

כתבהבריתבארצותהציונית

"איזוהאסיפותאחתאחרי

בתוךמלודרמטיתתמונה

דבריאתהאנשיםשריםהאולם

עומדעצמוהואואילוהמשורר

וויסקיונודףמלוכלךבחוץ

כמצורע"נידחוחולה.רעב

יפות".נשיםבעיניחן"נשא
קטיהאמנדהרעייתועם

ויקיפדיהומתוךהלאומיהספרייהאוסףצילומים
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במחאה"התקווה"בשירתפרצו

הקונגרסאוגנדה.תוכניתעל
השישיהציוני

הנני"דרבניםכתב:בצוואתו

יודעשאיננימהכדאתעוזב

אתמניחהננידשונאייומבין.

היהודיםדעורכיםמחדתי.

השבור,עעיאתמשאירהנני
אתעוזבהננידאורדמוציאים

האחרונהשדיהחובפתקת

שידמתי"דאשעדיין

המלחיןשל"מולדאבה"מתוךראשילמוטיבדמיונהבגלל
סמטאנה.הצ׳כי

פולמוסהתעורר1903בשנתהשישיהציוניבקונגרס

ג׳וזףהבריטיהמושבותמשרהצעהקיבלהרצלאוגנדה.

הבריטית,אפריקהבמזרחהיהודיםאתליישבצ׳מברליין:
בקניה.בכללמדוברשהיהפיעלאף"אוגנדה"שכונתה
עמדואוסישקיןמנחםעםויחדבתוקף,התנגדוציון""ציוני

אבדהלא"עודהמקוריות:המיליםעם"התקווה"אתושרו

בהלעיראבותינו,לארץלשובהנושנה,התקווהתקוותנו,

חנה".דוד

מייסדיה,ב־9091.הגימנסיהאתהקימוישראל"בארץ
הגענואמרו:מוסינזוןציוןובןשינקיןמנחםבוגרשוב,חיים

ושינואבותינו׳,לארץ׳לשובלשירסיבהאיןישראל.לארץ

חזיד"רמסבירבארצנו"׳,חופשיעםל׳להיותהמיליםאת

"בספרייההלאומית.בספרייהישראלאוסףאוצרעמיאור,

שלהראשוניםהבתיםשניעםאימברשלידוכתבמופקד
מרפי".רובינסוןז׳נטהזמרתמתנת׳תקוותנו׳,השיר

אתלהכתבשאימברמספרתהיאמרפישצירפהבמכתב

בביתאותוכשפגשהבקשתה,פיעל"התקווה"בתישני

אימבר,מאושפז.היהשבויורק,בניוישראלביתהחולים
ביתשללוגודףלקחאותו,שזיהתהכךעלמוחמאשחש

היאבביתלה.ומסרהשירמילותאתעליוכתבהחולים,

שלאכדיהחולים,ביתשלהלוגועםהמסגרתאתגזרה

השיר.שלבכבודולפגוע

הקיימיםאימברשלהידכתבישביןמספרעמיאורד"ר
המפורסמיםהנוספיםשיריושניאתלמצואאפשרבספרייה

לגר־ובתרגוםבעבריתהירדן",ו"משמר"קדימה"ביותר:

מנית,

$TS1$,לגרמנית$TS1$

$DN2$,לגרמנית$DN2$העססיהמשכלתנפשי"ידידתמותעלבעבריתקינה

ספראתלכתובשהחלמוסיףהואשבסופהאויערבאך",

הכרמל.הרעלמאמרגםויכתובהשטן""תולדות
הקיסרלכבודשיראימבר,אדלאמומותעלקינהגםוהיו

מדנבר,שמריהואחיואל1899משנתמכתבוגםיוזףפרנץ

קטיהאמנדההרופאהרעייתועלמספרהואשבוקולורדו,

בניעםצרותיוועללכבודהשכתבהשירעלשהתגיירה,

הטיפולעללאחיומודההואשבומכתבעודוישמשפחתה.
לשמריהומספרהואמ־4881נוסףבמכתבבאמם.המסור

אוליפנטידיעלשליחתוועלהקשהמחלתועלהיתרבין
שענות.ללמוד

במיחזדדחזהמערבה

אבלהנבנית,ובארץבמושבותהקהלחביבהיהאימבר
אחריכשנתייםב־3881,ולרע.לטובבלשונושלטלא

התימניתהעדהעםהסתבךהואמתימן,העלייהראשית

בעי־ציפינולכםלאהתימנים,אחילכם,"לאשכתב:אחרי

ניים

$TS1$בעיניים$TS1$

$DN2$בעיניים$DN2$."נשקפות
המושבות,איכרילביןהברוןפקידיביןהמאבקכשהחל

בעיתונוהביעמהברון,תמיכהשקיבליהודה,בןאליעזר

שכבר"החבצלת",לעיתוןנצמדאימברבפקידים.תמיכה

נגדומאמריםשיריםבוופרסםפרומקין,רבבבעלותהיה

שלחלומותיויהיו"מהממש.מלחמהשיריהיואלההברון.

לעמויהיהשהואבגאוותו?ירכבכספוסוסעלהידוע
לעומתו".ישתחווהגוליםובנימושיע

הנבל"עלבמיוחד.דוחהמערכהשלראשיתההייתהזו

עירנואנשיכלבטענות.לבואאיןהאלההדבריםכותב

בתגובה.יהודהבןאליעזרכתבהזה",הנבזהאתמכירים

הנו־מהמיסיונריםכסףשקיבלבכךאימבראתהאשיםהוא

צרים

$TS1$הנוצרים$TS1$

$DN2$הנוצרים$DN2$לאאימברלהיטבל.להםשהבטיחורמזבירושלים
שנתקףהסבירהואולעיט.לצבועאותוהמשילחייב,נשאר
ואושפזהמופרזתהשתייהבגללכנראהקשהכליותבמחלת

כההיהשהטיפולמשוםאבלרוטשילד.שלהחוליםבבית

המיסיונרי.החוליםלביתלעבורנאלץרשלני,

סכ־בעקבותלמצריםהארץאתעזבאימבר1886בשנת

סוך

$TS1$סכסוך$TS1$

$DN2$סכסוך$DN2$הדרוזישבכפרבביתהבקיץ,אוליפנט.לביןבינוקל

לגבוריכלהלאהיאמקדחת.אליסמתהאל־כרמל,דלית

אליסשלמותהלאחרשנהעמוק.נפשידיכאוןבגללעליה
בלונדון.אוליפנטגםמת

הספידהואאימבר,אלהגיעהמותהעלכשהשמועה

תשכוןבמעמקיםבלבבי"עמוקלב:קורעתבקינהאותה
בשרך",לגווייתקברבמחשכיםשמהבלבביהדרךנפש
נפטרהמאזשניםכשלוש"עברוביומנו:צייןבהמשךכתב.

מוסיפההיאפנימהבלבביאולםטוב,שכולולעולםוהלכה

נשמתי".עלרבת־העדנהבהשפעתהחשאניועדייןלחיות,

בלתירומןהיה"זהאומר:הומייה","נפשמחבראורן,רם
זהגדולה.אהבההייתהזוזאת,ובכלהבחינות,מכלאפשרי

אמיתיבוקאל,שכוחכזה,אישאיךאותי:ריתקשהכיהדבר

הכלשעושהאחדשולחן,הלכותידעשלאנימוסים,חסר

ואיךהזה.האהבהלסיפורנכנסדבר,לנהלידעולאהפוך
כלליםלפיבתההסוכראתמערבלתשהייתהאצולהבת

לבדוקאותיענייןסחבות.לבושבפראמתאהבתמסוימים,
אהבהלתוךוהובלמעצמםלהתנהללדבריםנתןהואאיך

כך".כלמשונה

נבונהמנוחה

אסיה.אפריקה,הודו,אירופה,בנדודיו:המשיךאימבר

הסופרעםהתיידד,1891שנתעדנשארשבהבאנגליה,

מאמריםלפרסםוהחלזנגווילישראלהציוניוהפעילהיהודי

יהודיים.בעיתונים

שם.חישנה18אמריקה.אחרונה:והכמעטהבאההתחנה

בדפוסהוציאוביידיש,באנגליתומאמריםשיריםפרסםהוא

באנגלית.פרוזהספריותשעהבעברית,וג׳ב׳ברקאיאת
אחיוידיעללאוריצאאימבר"הרץנפתליכתבי"מבחר

תרפ"ט.בשנתשמריהו

פרוטסטנטיתקטיה,אמנדהאתלאישהנשא44בגיל

ונו־נפרדוהשנייםספוריםשבועותמקץאבלשהתגיירה.

תר

$TS1$ונותר$TS1$

$DN2$ונותר$DN2$והידרדרה.הלכהבריאותומהנישואים.אחדאהבהשיר

גורשואפילוודחויבודדהיההואוקרסו.הלכוהכליות

להסתייםעמדההאסיפהכאשרהציוניות.האסיפותמאחת

אתשרבבהדלת,אתפתח"התקווה",לשירהחלוהקהל

אתםשיריאתאךלגרשני,יכולים"אתםואמר:פנימהראשו

לשיר!".נאלצים
הברית,בארצותהציוניתהתנועהמראשיליפסקי,לואי

האולםבתוךמלודרמטית:תמונה"איזוכך:אחרכתב
עצמוהואואילוהמשורר,דבריאתהאנשיםשריםהמואר

נידחוחולה.רעבבודד,וויסקי,ונודףמלוכלךבחוץ,עומד

במצורע".

הח־אחדחסותואתעליופרשלהתפרנס,יכולתבהיעדר

ברים

$TS1$החברים$TS1$

$DN2$החברים$DN2$בוותמךסולצברגרמאירהשופטלו,שנותרוהבודדים

ימיו.סוףעדחודשיתקצבהעם

בביתאימברמת,53בגיל,1909תורהשמחתבערב

לאהנדודיםגזירתכליות.ממחלתיורקבניומוריההחולים
נולד,שבההעיירהזלוצ׳וב,אנשיבמותו.גםמעליוהוסרה
שלפיהןעדויותהביאובילקמיןאנשילידם.קבוראותורצו
מרקוסבשםבנקאיאחותו.לצדאצלם,להיקבררצהאימבר

כךעלחששותיואתבפניוהביעאימברמותושלפניטען
עולםנחלתלוהקצהוזההולם,קבורהמקוםלויימצאשלא
המשפחתית.באחוזה

ישראל.ארץאתרצהבכללוהואניצחו,בילקמיןאנשי
מנגינותיי:קולשמעואשרואחיותיאחייאתכם,"השבעתי

העלויוצרוימיםבאחריתאזאלוהים,אתכםיפקודעת
כה,אלךפהנפזרו!נכראדמתעליעצמותיי,אתמזה

עירי!",בירושליםקברוניעצמותיי,אתמזההעלוערירי
קרה.זהבסוףאבלזמן,לקחכתב.

יודעשאיננימהכלאתעוזבהנני"לרבניםכתב:בצוואתו

הריבמטיזםמחלתמחלתי,אתמניחהננילשונאייומבין.

עטיאתמשאירהנניהיהודיםלעורכיםכס"ו(.)ראומטיזם

החובפתקתאתעוזבהננישלילאורלמוציאיםהשבור...

אותהלתתבידםרשותשילמתי.לאשעדייןהאחרונה,שלי

ידהעלשיינצלוכדיקמע,כעלעליהולשמורבמסגרת

צרופהעבריתשירהשכתבהאישכאלה".מחבריםממני

שלא.אומנוחה.מצאטשרניחובסקי,לפניביאליק,לפני

לע"כזצילום:


