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ר1סירו־מן

מעמודהמשך

לי־יכתובשרתשמשהכפילארץ.אותםשהביאו

מים,

$TS1$,לימים$TS1$

$DN2$,לימים$DN2$ההיסטוריתההסתכלותאתמפינס"קיבלאביו

לתקו־הנבואהניצוץאתומבן־יהודההיהדות,בדוח
מה

$TS1$לתקומה$TS1$
$DN2$לתקומה$DN2$."בן־שהקריןהעבריתבקסםנשבושניהםמדינית
יהודה:

$TS1$:בןיהודה$TS1$
$DN2$:בןיהודה$DN2$ודוב־"יהודי",השםאתלעצמואימץשרתוק
נוב

$TS1$ודובנוב$TS1$
$DN2$ודובנוב$DN2$אלא"ולדימיר"עודלויקראשלאמאחיוביקש
דיבו־שפתהיאשרוסיתרוסיםמאינטליגנטיםזאב:

רם

$TS1$דיבורם$TS1$

$DN2$דיבורם$DN2$,מהפ־הואעברידיבורלאמץהניסיוןוהשראתם

כת

$TS1$מהפכת$TS1$

$DN2$מהפכת$DN2$המשיכוהשנייםכיאםרדיקלית;תודעתיתזהות

לאעדיין"ציונות"המושגברוסית.ולהתכתבלדבר
בי־כאן,אבל"פלסטינצים"(,נקראו)הםאזקייםהיה

רושלים,
$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$אתלהפוךיאפשרושלימיםהזרעיםנזרעו

מא־וכישלוןהמזעריהיקפהלמרותביל"ותנועת

מציה

$TS1$מאמציה$TS1$

$DN2$מאמציה$DN2$היהודית.התחייהבתנועתקאנונילמושג

ישראליתמייפלאזאר

קשים,מחיריםגבההארץעםהטראומטיהמפגש
ספורות.שניםבתוךהארץאתעזבוהשלושהוכל

לא־שיעבורהאפופיאהאתמלתארהיריעהקצרה
חר

$TS1$לאחר$TS1$
$DN2$לאחר$DN2$במפו־זאתמתארתשפיראבדרכו.אחדכלמכן

רט.

$TS1$.במפורט$TS1$

$DN2$.במפורט$DN2$מרתקנושאלהיותעשויהשלושהמןאחדכל

לאהיטלטלותםקורותאתלסכםניסיוןוכללרומן,

שמשלביםשפירא,שלהעזיםלתיאוריםצדקיעשה

שיפוטיות.והיעדראמפתיהעםמחקריתדקדקנות

דוב־הדרך:ציוניאתבקצרהלצייןראויזאת,עם

נוב

$TS1$דובנוב$TS1$

$DN2$דובנוב$DN2$לממשיוכללאכילמסקנהשמגיעהראשוןהוא

תש־היעדרמחמתוהחברתיהאישיחזונואתבארץ

תית

$TS1$תשתית$TS1$

$DN2$תשתית$DN2$,ומ־לחיות,יכולהואאיןשבלעדיהתרבותית

חליט
$TS1$ומחליט$TS1$

$DN2$ומחליט$DN2$במשפ־מטופלשכברחיסין,לרוסיה;לשוב

חה,

$TS1$,במשפחה$TS1$

$DN2$,במשפחה$DN2$בגד־הביל"וייםבמושבתלהשתלבמצליחאינו

רה,

$TS1$,בגדרה$TS1$

$DN2$,בגדרה$DN2$לאודסהחוזריםדובנוב,עםיחדומשפחתו,והוא
לרוסיה.שרתוקגםחוור1886בסוף.1885במארס

וכפיהחזון,נטישתפירושהאיןהארץעזיבתאבל

לא־השלושהביןהמכתביםחליפתשפירא,שמראה
חר

$TS1$לאחר$TS1$
$DN2$לאחר$DN2$בהםשהותירההטלטלהעלמעידהלרוסיהשובם

לב־כדיתוךהעמיקהפרדוקסליושבאורחהארץ,
טים

$TS1$לבטים$TS1$
$DN2$לבטים$DN2$,נוקביםאידאייםודיוניםפרנסהקשייאישיים

הנפ־ההיקרעותהמקורי.לחזונםהיצמדותםאת

שית

$TS1$הנפשית$TS1$

$DN2$הנפשית$DN2$מזכירהלממשההיכולתלחוסרהאידיאהבין

לפל־הזיקהשלהנפיצהבתוספתצ׳כוב,אתלעתים

שתינה,

$TS1$,לפלשתינה$TS1$

$DN2$,לפלשתינה$DN2$תר־שאתלרוסיה,מאוכזביםחורושממנה

בותה

$TS1$תרבותה$TS1$

$DN2$תרבותה$DN2$חורגת"."אםאותהכינואךלהעריץהמשיכו

הנכספתהאחרתועםלהם,אבדהאחתמולדת

חפצם.מחוזנותרההיאאךלהתמודד,הצליחולא

במש־וישרודארצהלעולםעודישובלאדובנוב

טר

$TS1$במשטר$TS1$

$DN2$במשטר$DN2$ה-03בשנותעודאךעלובה;במציאותהסובייטי

ארץהפיכתשלבחזוןוידבקבמערבלקרוביםיכתוב
הצ־ללאיחפשחיסיןחדשה.יהודיתלמולדתישראל

לחה
$TS1$הצלחה$TS1$

$DN2$הצלחה$DN2$ברוקחות,במסחר,הגדלהולמשפחתולופרנסה
לש־אךולהתערותלשובוינסהארצהלפרקיםיחזור

ווא;

$TS1$;לשווא$TS1$

$DN2$;לשווא$DN2$בא־הקשורהפובליציסטיתבפעילותידבקהוא

רץ

$TS1$בארץ$TS1$

$DN2$בארץ$DN2$,ויצאברוסיהמשפחתואתיעזוב34ובגילישראל

בס־יפגושבשווייץבברן;רפואהלימודשנותלשבע

טודנט

$TS1$בסטודנט$TS1$

$DN2$בסטודנט$DN2$סיוםולאחרוייצמןחייםאחררוסייהודי

כרו־ב-5091,משפחתו,עםארצהשוביגיעלימודיו

פא;

$TS1$;כרופא$TS1$

$DN2$;כרופא$DN2$ויהיהביפוציוןחובבישללמורשהיתמנההוא

אביב.תלהיאבית,'אחוזתמקימיבין

ביתהקמתייזוםברוסיה,משפחהיקיםשרתוק

ברו־היהודים"מלחמתאתיתרגםבחרסון,עבריספר

מאים"

$TS1$"ברומאים$TS1$

$DN2$"ברומאים$DN2$הפו־שורתולאחרלרוסית,פלביוסיוספוסשל

גרומים

$TS1$הפוגרומים$TS1$

$DN2$הפוגרומים$DN2$5091-6091-נו־וקרוביםמשפחתועםיעלהב

ספים

$TS1$נוספים$TS1$

$DN2$נוספים$DN2$.אחו־ערביתממשפחהלחכורינסההואארצה

זה

$TS1$אחוזה$TS1$

$DN2$אחוזה$DN2$מצפוןערבייםיישוביםבלבסיניא,בעיןחקלאית

־.

.*..־י,•.

rim"* OKrr *yin-1
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ה-91.המאהבסוףגדרה

הואהביל"וייםשל"ערכם

אםכיגדרה,ביצירתרקלא

קבעבעם",שיצרהבאגדה
כצנלסוןברל

?1

$0$ vV־‘

כשית־זה,ניסיוןגםיזנחשנתייםולאחרלרמאללה,

ברר

$TS1$כשיתברר$TS1$

$DN2$כשיתברר$DN2$בנובמקוםילדיואתלחנךבאפשרותושאיןלו(

בר־שנתייםעסקהשכנים,מבניערביתשלמדמשה,

עיית

$TS1$ברעיית$TS1$

$DN2$ברעיית$DN2$.)ליפומכןולאחרלירושלים,יעבורהואעזים
להר־ושרתוקחיסיןיתייחסותחילהבית.ולאחוזת
צל

$TS1$להרצל$TS1$
$DN2$להרצל$DN2$הגלגלאתהמציאהואלאהרימסויםבזלזול

המה־השפעתועוצמתאתיפנימודברשלבסופואך

פכנית,

$TS1$,המהפכנית$TS1$

$DN2$,המהפכנית$DN2$ציונות".המושגאתיאמצווגם"

המאהשלה-08בשנותהמדכאהכישלוןלאחר

מ-02יותרלאחרארצה,ושרתוקחיסיןחזרוה-91

קצרהניסיוןלמרותזנחוהחקלאיהחזוןאתשנה:
שנזר־הזרעיםאבלסיניאבעיןשרתוקשלהימים

עו

$TS1$שנזרעו$TS1$

$DN2$שנזרעו$DN2$חייהם.מהלךאתרבהבמידהקבעוביל"ובתקופת

השלושהביןהענפהההתכתבותאתלקרואצריך

הע־היתהכמהעדלהביןמנתעלברוסיתכולה

לייה
$TS1$העלייה$TS1$

$DN2$העלייה$DN2$למרותחייהם,במסלולמכונןאירועהביל"ויית
שלהם.הנעוריםחלומותבמימושכישלונה

העב־העירשללסניטציהתרםכרופאחיסין

רית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$.הש־מביןוהקנאיהשמרןשרתוק,הראשונה

לושה,
$TS1$,השלושה$TS1$

$DN2$,השלושה$DN2$הרצ־גימנסיהשלהמנהלבוועדחברשהיה

ליה,
$TS1$,הרצליה$TS1$

$DN2$,הרצליה$DN2$הב־טהרנותמתוךהצלחה,ללאלמצואניסה

ראיסטית,

$TS1$,הבראיסטית$TS1$

$DN2$,הבראיסטית$DN2$שאבק"גימנסיה",הזרלמושגעברימונח
הואשניהםשלהחייםמסלולבו.דבק"התייוונות"של

בנחישותגםאךבכישלונותיה,מדהימהאודיסיאה

ההתכ־אבלברוסיה,נותרדובנובהמעגלים.ובסגירת

תבות

$TS1$ההתכתבות$TS1$

$DN2$ההתכתבות$DN2$להע־רבותתרמהשותףהיהשלההשניםרבת
מקת

$TS1$להעמקת$TS1$
$DN2$להעמקת$DN2$עולמם,השקפתולגיבושהשלושהשלתודעתם
לארץ.פעםאיישובואכןאםברורהיהלאכאשרגם

יע־שלונכדופולני,נעמיהיאחיסיןשלנכדתו

קב

$TS1$יעקב$TS1$

$DN2$יעקב$DN2$,יעקב(קוביהואקרוי,הואשמושעלשרתוק(

עריכ־עלשניםזהובנאמנותבחריצותהשוקדשרת,

תם

$TS1$עריכתם$TS1$

$DN2$עריכתם$DN2$אכןאביו.שלומכתביויומניושללאורוהוצאתם

ישראלית."מייפלאואר"

עיוןסוגה:

הכזתענייניםקוראיםיעד:קהל

הציוניתהתנועהשלבמורכבותה

ימיהבראשית

חיים"סיפור"ברנר:לצדמדף:

ולאומיות"ו"לאומיםשפיראשל

גלנרארנססשל

לשזורשמצליחספרלסיכום:

אישייםסיפוריםשלושה

היסטורייםעומקבתהליכי

הערבים?היכן

היסטו־מתחכסיפורנקראשפיראשלספרה

רי,

$TS1$,היסטורי$TS1$

$DN2$,היסטורי$DN2$גיבו־שלושתאתלהציגהמחברתמשכילהשבו

ריה,

$TS1$,גיבוריה$TS1$

$DN2$,גיבוריה$DN2$חייהם,ובמהלךבאופייםמזהזהשוניםשכה
האידיאולוגיתשלהתגבשותהלתחילתכמראה
תשומתהפנייתהואבספראולישחסרמההציונית.

לאוכלוסייההביל"וייםמצדהתייחסותלהיעדרלב

מפעלעתידלגביקיומהולמשמעותבארץהערבית
במ־נדוןלאשהנושאכיווןהיהודית.ההתיישבות

כתבים

$TS1$במכתבים$TS1$

$DN2$במכתבים$DN2$,שפירא,שללספרההבסיסשהםוביומנים

מקוםשהיהייתכןואולם,ידיה.עלנדוןלאגםהוא

להמ־כךכלגורליכמובןשיהיהזה,חסרלהבליט

שך

$TS1$להמשך$TS1$

$DN2$להמשך$DN2$הציוניהפרויקט

בחלקחלקים:שניבוישהספר,מבנהמבחינת
עלהשלושהשלסיפורםאתטווהשפיראהראשון
אכז־להםשהנחילההארץרקעעלתהפוכותיו,כל

בה

$TS1$אכזבה$TS1$

$DN2$אכזבה$DN2$הואהשניהחלקבאמונתם.פגמהלאאךעמוקה

מכתביםבעיקרלשלושה,הקשוריםמסמכיםאסופת

לאחיודובנובששלחמכתביםוגםביניהם,שהחליפו

החומדכלאחרים.לאישיםמכתביםכמהוכןשמעון

אםבחלקו.רקפורסםברוסית,שנכתבהזה,העשיר

שניםלפניהוכנוהםעבריים,תרגונזיםקיימיםהיו

המסמ־מופיעיםכאןארכאיים.בחלקםוהיורבות

כים,

$TS1$,המסמכים$TS1$

$DN2$,המסמכים$DN2$בת־חיסין,שלהחושפנימיומנוקטעיםגםכמו

רגום

$TS1$בתרגום$TS1$

$DN2$בתרגום$DN2$תש־ואתהלבטיםאתשהופךחדיש,עברי

פוכת

$TS1$תשפוכת$TS1$

$DN2$תשפוכת$DN2$בלתילנוכחותהאופייניתהרוסיתהרגשות

זמננו.בןלקוראאמצעית

עללסקובשולמיתשלבמחקריהנעזרתשפירא
סיפורהיאהתוצאהנוספים.ובחומריםהביל"ויים

שלקומץכיצדלהראותהמצליחבעוצמתו,מדהים
שפקדההטלטלהעלהגיבווגימנזיסטיםסטודנטים
חלוציםבעצמםראו,1881אחרירוסיהיהודיאת
לגמריברורהאינהשמטרתםהמחנהלפניההולכים

חד־יהודיתזהותשללגיבושהדוגמהוהיוולהם,גם

שה,

$TS1$,חדשה$TS1$

$DN2$,חדשה$DN2$ההשכ־בחותםחתומהאךפוסט־אמנציפטורית

לה
$TS1$ההשכלה$TS1$

$DN2$ההשכלה$DN2$ליציר־תרמוכךהרוסית.ובייחודהאירופית
תה

$TS1$ליצירתה$TS1$
$DN2$ליצירתה$DN2$בעצ־היולאשלעתיםחדשה,לאומיתתודעהשל

מם

$TS1$בעצמם$TS1$

$DN2$בעצמם$DN2$סיפורואתמספרותעץשטבעותכמולה.מודעים

הש־שלסיפורםגםהרעות,ובשניםהטובותבשנים

לושה

$TS1$השלושה$TS1$

$DN2$השלושה$DN2$המי־אםגםאדיר:היסטורימאפוסחלקהוא

תוס

$TS1$המיתוס$TS1$

$DN2$המיתוס$DN2$הריההיסטורית,המציאותבמבחןעומדאינו

וקיים.שרירשהאפום

עצ־אירוניהשלמשמץיותרבהשישבענווה

מית

$TS1$עצמית$TS1$

$DN2$עצמית$DN2$היא"מיקרו־היסטוריה".ספרהאתשפיראמכנה

אופייהעלהמתודילוויכוחנכנסתשאינהמציינת

חידושאופרימורדיאליתהיאהאםהלאומיותשל

הס־מדויק:אינוכמובןזהאבלמודרניים;והמצאה

פר

$TS1$הספר$TS1$

$DN2$הספר$DN2$בוודאיהמודרניתשהלאומיותלכךעדותהוא

ולתודעהלנזציאותזיקהמשלבתהיהודיבהקשר
אירועיםמחמתהמתגלגלתטרום־מודרנית,לאומית

ומפר־להיסטוריהעצמההקושרתלתנועהשונים

שת

$TS1$ומפרשת$TS1$

$DN2$ומפרשת$DN2$הצלחתה,סודזהומהפכני.חדשניבאופןאותה
כישלונותיהםחרףזה,ספרשלהביל"וייםושלושת

אףעלההיסטורית,לעוצמתהעדותהםואכזבותיהם,
דרכה.פיתוליכל

אבינרישלמה

הערה



