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שביטיעקב

דוידסקויוסף

בקרבשלו'השטחפעילות'עלדוידסקויוסףשכתבמיומןפרקיםהםכאןהנדפסיםהקטעים

דיווחאפואלפנינו.1921מראשיתריגול-חות"ודו1918בקיץישראל-בארץהערביתהאוכלוסיה

הבריטיםבידיישראל-ארץדרוםשלכיבושהעםהערביתהאוכלוסיהבקרבהרוחהלכיעלראשון

זהו.זאתאוכלוסיהעםקרובבמגעשנמצאמישלישירההתרשמותמתוך,1921מאימאורעותועד

העולם-מלחמתבשלהיהריגוללעבודתהציוניתהמדינאותשלביחסההרבלשינויביטויגם

האוכלוסיםבקרבהרוחותהלךעלושוטףמהימןלמידעלייחסשהחלההפוליטיתולחשיבות

.הערבים
ממייסדי,דוידסקואברהםלאביו(1891)ב"תרנבטבתח"בכנולד,דוידסקויוסף,היומןבעל

שלהבטחוןארגוןבענייניופעיל'הגדעונים'קבוצתממייסדיהיהיוסף.יעקב-זכרוןהמושבה

במושבההראשוןהיהשכן,('התרנגולותאבי')"אג'ג-אבו'הכינויבודבקלימיםן.המושבה

הריגולבעבודתכשעסק,מכן-לאחרגםבודבקזהכינוי.אפרוחיםלגידולבאינקובטורשהשתמש

וכתבהתורכילצבאהראשוניםהמגויסיםעםנמנהדוידסקו.תרנגולותמוכרלערבילהתחפשונהג

ןהחל(כופר)'סדל'תשלוםידי-עלכששוחרר2.זהבצבאהקצריםשירותוימיעליומן-פרקי

דרך-כמורהשירותועל.ולהיפךדרומהמצפוןי"נילמטעםוזהבמזון,נשקהעברתשלבפעילות

ידי-עלגויסלותפקיד-1918בספטמברחדרהאתשכבשההחמישיתהפרשיםלדיוויזיית

OBE=Orderהסהבריטיתהאימפריהלאותדוידסקוזכה-ממצריםשהגיעאהרנסוןאלכסנדר

the British Empire(המדיניהתחוםמרכז,אידרדודר"דמאתתודה-ולמכתב1919,3בקיץ

4.'הציריםוועד'ב

חביבה'לגבמודהאני.(ש4[)7/4)ברשותומצוישהיומן,יעקב-בזכרוןאהרנסוןביתלארכיוןנתונהתודתי.

,-בןידמארכיוןרובינשטייןלשמעוןתודתי.אותוליוהמציאההיומןעללישסיפרה,דוידסקו'ישלנכדתו,צמח
בפרשיות,תלשלמותיובקיאותוכיד,והשלמותיושהערותיו,רוגללנקדימוןמוקיראנימיוחדתתודה.הערותיועלצבי

.ופרטיההתמונהכהבהרתרבלעזרליהיו,ימיםאותם
.22'עמ,[הוצאהשנתללא]אביב-תל,בישראלשמירהשנותמאה,הדני-עבר'א:ראה1

181 קצרהביוגראפיה.365-403'עמ,ג"תשיעקבזכרון,יעקבזכרוןספר,סמסונוב'אאצלהתפרסמוממנוקטעים
.53-65'עמ,1983אביב-תל,כנעןלילות,בספרוחן-אבןאהרוןכתבדוידסקושל

הגנה-ארגוןלהקיםמנסיוןכחלק,נשקבקנחת1930-בדוידסקושלמעורבותועל;413-414'עמ,שם,סמסונוכ



.דוידסקויוסף-הקדמיתבשורהמימיןשישי.1914,יעקב-בזכרוןהגשרוניםאגודתחברי

איןאבל5,מכן-שלאחרבשניםגםCID'-הואתהצבאינס'האינטליגאתלשרתהמשיךדוידסקו

דוידסקונרצח1945באוגוסט21-ב.1945שנתעדאלהשירותיועלמהימניםפרטיםברשותנו

לידימסרכי,בוחשדואלה.י"לחאנשיארבעהשלחוליהידי-עליעקב-זכרוןבמושבהבביתו

.בקהירמויןהלורדשלבחייוההתנקשותארגוןעלמידע,פעלשבשליחותה,הבריטיתהבולשת
אתלהורגלהוציאההוראה.'לבולשתעברייםלוחמיםומסגירמלשין'כאותותיארי"לחכרוז

ישואף;היוםעדאישורשוםלהןואיןנבדקושלאשמועותסמך-על,י"לחממרכזבאהדוידסקו

6.כלשהובסיסחסרותשהןלטענהרגלים

פעולה-לשיתוףשונותתכניותהציוניתהתנועהראשיבקרבעוררהארץדרוםשלהבריטיהכיבוש

חייםכתבהציריםועדבראשישראל-לארץלבואוסמוך.הצבאשלטונותועםהצבאיהמינהלעם

ביפו"נאותיםמשרדים"להקיםמתכוון'הציריםשוועד,בלונדוןסוקולובלנחוםוייצמן

מחמתנוחאינוהערביהמצב'כי,הוסיףהוא.'שבועותתוךשיטתיתבעבודהולפתוחובירושלים

.(1929)23-25,א,בוסתנאי,'רוצחיםבעקבות'בשםמאמריםבסידרתדוידסקותיארמפעולותיומקצת5
,1983אביב-תל,מבוקש,בספרוגםזאתבדעהמחזיק,הרצחעלשפקדומיי"לחמראשי,אליאב(ישקה)יעקב6

להתחבאוכדישירותועלכגמול[האואתלעזובעומדשדוידסקו,בשמועהנאחזוי"לחאנשי.274-276'עמ
לאנגליהתחילה,הבריטינס'האינטליגבשירותלצאתדוידסקוהתבקש,(2הערה,לעיל)חן-אבןלפי.מפניהם

.חייועללהגןכדיכלשהיפעולהמה-משוםנקטלאאך,כחייולהתנקשי"לחכוונתעלידעואף,לעיראקומשם2נ111
מביאלאאליאב.אחריואומויןהלורדרצחלפנילעיראקהשליחותאתדוידסקוקיבלהאם,לבררבידיעלהלא
ופעילותוהבריטיםבשירותפעלשדוידסקוהעובדה.1945בשנתי"לחשנקטהעמדהלחיזוקנוספתראיהשום
ללאכמעטעברשהרצחלכךגרמה,אביבמוכרת-ובלחיחשאיתהטבעבדרךהיתההשניםבמרוצתזאת

.ציבוריתגינוי-תגובת
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ומתאמצים,גמורבהסכםואנחנוהשלטונות.אויבוסוכניאנטישמיםשהפיצוזידוניותשמועות

להצהרתישראל-ארץערביישלההתנגדותשלבאופיהרבזלזולביטאוייצמן7.'אלופעולותלסכל

אתגםלשכנענחוץ,לדעתואבל8.(ברוסית)'ממזרים'בתואראותםוכינהבלפור

להבדלמודעתולהיות'הערביהאופי'אתהיטבלהביןשעליה,הבריטיתהאדמיניסטראציה

להיותעליהםכן-ועל;'הנחותה'התרבותבעליהערביםלבין'התרבותבני'היהודיםשביןהעמוק

הפוכיםפירותאךיניב,בבוגדנותלנהוגמהםלמנועכוונהמתוך,הערבים'טיפוח'ש,לכךמודעים

9.מהמצופה

והןהציוניתהמדיניותעיצובלשםהןמידעשיאסוף,'פוליטיידיעותשירות'להקמתהיוזמה

שיאפשר,'השטחמן'מעודכןמידע(הציוניתההנהלהבידיכך-ואחר)הציריםועדבידישיהיהכדי

הערביתההתנגדותעוצמתעלציוניים-אנטיבריטיםומינהלמימשלאנשישלטענותלסתורלו

מחיים,אהרנסוןמאהרןבאההיא;אחתובעונהבעתכיווניםמכמהבאה-בלפורלהצהרת

.'השומר'ומראשיוייצמן

לובמןחביב 'מודיעיןשירות',אהרנסוןביוזמת,1917בנובמברהוקםהציריםועדשללבואוקודםעוד
('ליובה')יצחק.יפושל'סראיה'במשכנואתשקבעמאקרוריקפטןעמדשבראשו,('יהודימשרד')

משרד.האנגליהקציןשלומתורגמנויועצושימש,אהרנסוןשלומנאמניוי"נילמאנשי,שניאורסון

משפחתבנישלזאתיוזמהכי,נראה0ן.1918באפריל,ביפוהציריםועדהופעתעדפעלזה

-פעילותםכלכמו-יפהבעיןנראתהלאהצבאיהמודיעיןאתהפוליטיתותפישתםאהרנסון

מפניהחששפעליותר.ריגולמעסקיאלהשל'סלידתם'בשלדווקא-ולאו,היישובעסקניידי-על

אצללהםשישהקשריםבאמצעותפוליטיכוחלצבורמנסיםהמשפחהשבני,האפשרות

אהרןרשםבאפריל13-ב.חדשהליוזמהמיידהביאליפווייצמןשלבואו.הצבאייםהשלטונות

ועלהבריטיהמינהלעמדתאתלשנותהצורךבדברוייצמןעםשקייםשיחהעלביומנואהרנסון

ויומיים'היהודיהמשרד'מיסודעלבוודאיחשבאהרנסוןיי.'משלנוחשאישרות'להקיםהצורך

בחוץהלילהכלאתבילו'דוידסקוויוסףאחיואלכסנדרכיביומנורשם,באפריל15-ב,מכן-לאחר
ttWild goose chase"l.מןהערביםעםפגישההועידוכערביםלבושיםתורכיםשניכילהםמסרו

2י.'בפרדסיםהעיר

ידיעות-שירותלהקיםמבקשים'השומר'שאנשי,לראשונהאהרנסוןאהרןשמעבאפריל22-ב

25-ובענייןבאותווייצמןעםנפגשהינאיתרחל3ן.זאתלמטרההאדםכוחאתלספקומוכניםיהודי

,יגאלומרדכיסוניןנחגםמלבדהחתמושעליו,אופראטיביתזכירלוהגישה1918באפריל

.162'עמ,1977ירושלים,ח,אגרות,וייצמןחייםכתבי,1918באפריל7מיוםהמכתב7
.226'עמ,שם,וייצמןלוורהמכתב8
,פריזל'א:ראההציריםבוועדהערביתלשאלההיחסגיבושעל.233-240'עמ,שם,בלפורללורדמכתב9

התבטאויותיואתתולהפריזל.45-51'עמ,1977אביב-תל,1917-1922בלפורהצהרתלאחרהציוניתהמדיניות
אופציה'המניעיועלישראל-ארץערבייכלפיוייצמןעמדתעל.אהרנסוןאהרןבהשפעתזהבענייןוייצמןשל

831
.283-284'עמ,(ג"תשמ)ח,הציונות,'בדמשקוייצמןשלהאיש',רוגל'נ:ראהשלו'הפייצלית

,מדיניתהעזהשלתולדותיה:י"ניל,(עורך)אפרתי'י;1967חיפה,י"נילאיששלמיומנו,שניאורסוןי"ל:ראה
.388-389'עמ,21980ירושלים

.394'עמ,1970אביב-תל,1916-1919אהרנסון'איומן
.395'עמ,שם
.400'עמ,שם
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1918בסוףהקים.במצריםהבריטיהביוןשירות

004[.הציריםועדשלהידיעותמשרדאת

,פוליטימודיעין-שירותלהפעיל'השומר'אנשיהציעובתזכיר4ן.גולומבאליהועמדומאחוריו

ליישובהערביםשליחסםואתהערביםשלהמדיניתעמדתםאת,הקרקעותמצבאתשיחקור

'אנשישינוזובתקופה'הודה841
עםפעולהלשתףמוכניםהיוואףריגוללעניינייחסםאת'השומר

.זהבתחוםנסיוןבעלישהיו,י"ניליוצאי

תמוז)28,קתדרה,'לרפיחיפוביןהפנויותהאדמרתלפיתוח1918משנתאהרנסוןתכנית',רובינשטיין'ש:ראה14
.(1982ינואר)3,ז,מול-עת,רוגל'נידי-עלופורסם[997/4,מ"באצנמצאהתזכיר.2!הערה,9!'עמ,(ג"תשמ
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הוקם,בוטינסקי'זוזאבאידרר"דשלביוזמתם,1918בסוףרק.דבריצאלאזאתמיוזמהאולם

כמהלצדוגייסזה.שניאורסוןיצחקהועמדשבראשו,'הציריםועדיד-שעלהידיעותמשרד'

1918שנתמסוףבתזכיר.דוידסקויוסףוביניהם,'היהודימשרד'בהועסקושכבר,י"נילמאנשי

5י.תקציבואתופירט'הידיעותמשרד'שלמטרותיואתשניאורסוןניסח

העבירהציריםועדכי,ידוע.זאתבתקופה'הידיעותמשרד'פעילותעלידיעותהרבהלנואין

עצמושווייצמן,גםידוע6ן.יהודיםנגדשהסיתוערביםתועמלניםעלמידעהצבאייםלשלטונות

קראואףובקהירבביירות,בדמשקותעמולהביוןמשרדילארגוןמעטים-לאמאמציםהקדיש

האנשיםיאמינו,כזומחלקהלנותהיהלאאפילו':בינלאומיתיהודיתביון-מחלקתשללהקמתה

המידעלחשיבותמודעותעלשהעידו,הללוהתכניותאולם7ן.'לרשותנועומדתכזאתמחלקהכי

בקשייםנתקלווהפעלתוהצנוע'הידיעותמשרד'שלהחזקתוגם.התממשולא,'שטח'מההפוליטי

שניאורסון יצחקלוילארץסמואלהרברטשלבואואחריקצרזמן,1920באוגוסטנסגרהמשרד8י.חמוריםכספיים
9ן.אוסישקיןשלבלחצומעטולא,האזרחיהמימשלוכינון

10-בהציוניהפועלהוועדבישיבת.כהפתעההציוניתההנהלהעלנפלו1921מאימאורעות

חייבתהיתההיא':האנגליתהממשלהבאשמתבאוהמאורעותכי,סוקולובנחוםטען1921ביולי

סברנואילו.להתרחשעומדמה,המלחמהמאזקייםשעדיין,שלההמודיעיןשירותידי-עללדעת

מצוישהמידעכךעלסמכנו.בעצמנואותולהקיםחייביםהיינו,בנמצאכזהמודיעיןשירותשאין

מאימאורעותאחרי20.'מנעאמצעילנקוטעליההיה,המידעבידיההיהאכןואם,הממשלהבידי

.מצומצםובהיקףקצרהלתקופה'הידיעותמשרד'שלפעולתוחודשה1921

בידיהארץדרוםכיבוששבין,הבינייםלתקופתמתייחס1918מקיץדוידסקו'ישלהשדהיומן

שבתקופהנראה.1918ספטמברבאמצעשהחלה,הסופיתהמיתקפהלבין1917בדצמברהבריטים

בושנכללוהידיעותאוהיומןנועדואםוספק,הבריטיהמודיעיןאתבעיקרדוידסקושירתזו

לאלכסנדרנמסרושהרשימות,נותנתהדעת.שלישיבגוףמזכירודוידסקושכן,לשניאוהסון

היוםמכניםשהיינובמהזובתקופהאפואעסקדוידסקו.באנגליתאותןתימצתוהואאהרנסון

.היהודיההיבטאתלרגעלשכוחבלי,האנגליםבשביל'כלליבטחוןשירות'
ובהם,1921ובאפרילבמארסדוידסקושכתבנוספיםוחשבונות-דיניםמצוייםהציוניבארכיון

ההסתדרות'תנועתועלובשכםשאן-בבית,בחורן,לירדןממזרחערביתופעילותתנועותעלדיווח

[14457/4,מ"אצ15
אףכי,כתבביטינסקי'ז.1/2/9אז"מ1919בינואר18מיוםיפרשלהצבאילמושלבוטינסקי'זזאבשלמכתבו16

כתבדומהמכתב.המידעאתלמושללהעבירמחובתורואההוא,זהמסוגחקירותלערוךבסמכותוזהשאין
.2/9/א1,שם,1919בפברואר3ביוםרמלהשלהצבאיהמושלשלהמקוםלממלא

שלהפרוטוקולים,(עורכים)יוגב'וגפרוינדליך'י,1919ביולי1מיום,הגדולהפועל-הוועדבישיבתדברים17

.ציוניתלמטרההאנטישמיהמיתוסאתלנצלנסיוןכאןיש.118'עמ,ה"תשלאביב-תל,א,הציוניהפועל-הוועד
85המועטהחומר.מ"שבאצלונדוןובתיקיהציריםועדבתיקיפזורים'הידיעותמשרד'שלוחשבונות-הדינים
ביוני21מיוםוייצמןאלאידרמכהבראה.שניאררסרןי"לתיקי,ההגנהתולדותבארכיוןמצויבעבריתיחסית

.וחשבון-בדין4'עמ,16033/24,מ"אצ,1920
1(41/11מ"אצ,אידרר"דשלבפנקסורשימות

.204'עמ,ה"ההצמ,ב,(17הערה,לעיל)ויוגב,פרוינדליך
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בתקופהפעלמישלבשליחותוברורלא2[.יל'רצ'צוינסטוןעםפגישתהאחרי'נוצרית-המוסלמית

-שהדיניםהעובדה.עתבאותהמושבתהיה'המשרד'שכן,באזורהבריטיהמושבותשרכיקרשבה

מי,קלוריסקימרגליתלחייםנועדוכי,אולימלמדתא"פיקבארכיוןבתפזורותנמצאווחשבונות

.הציריםועדמטעםהערביםבקרבהפעולהאתימיםבאותםשריכז
'מנטאליות'האת'מבינים'כשנחשבואלהשלליחסםהצצהמאפשרדוידסקושל'השדהיומן'

-בארץהבריטיהשלטוןבראשיתפוליטיתכשאלההערביתהשאלהאל,ישראל-ארץערביישל

בעיקר,הציוניתהמדיניותמעצביאצל'הערביתהשאלה'שתפשההמקוםעלמלמדהוא.ישראל

ביחסשחלהשינויעלמלמדהואוחשובאחרמהיבט.הבריטייםהשלטונותאליחסםשלבהקשר

למכשירהפכואלא,ולאומיתפוליטיתמבחינהמסוכניםמעתהנחשבושלא,ולמודיעיןלריגול

.הציוניתהמדיניותבעיצובחיוני

הערביתהלאומיתהתנועהצמיחת,פורת'י:ראה,המושבותשר,יל'רצ'צוינסטוןביקורעל.15נ/7223,מ"אצ2!

.5-53,103-104!'עמ,1971ירושלים,1929-!9!8,הפלסטינאית

1918מאי,השדהמפנקסדפים

18.5.7-'גיום

שהואאנשיםמאתאוממנוולקבל,שניאורסון.ממרעםלהתראותלציוןראשוןאלמיפונסעתי

היותיקודםשאפשרכמהעדשאכירבכדי,אליהםשאסעבטרם,הכפריםאודותעלעות-יז,מכיר

.בהם

18.5.8-'דיום

הערבים.בכפריםחטהלקנותנוסעהאחרוניםבזמניםהיההוא.מראשוןגולדשטייןמרעםנדברתי
להםנותניםוכשלאהתורקיםלהנהישובושעודהםמקוים,זהברקולקבללמכורמשתדליםבכלל

.חטהלהםשאיןהםאומריםזהב
,חטההכפריםבכלכברשאיןכמעטעכשיו.הבאהיבולעבורהדבראתלסדרמאדנחוץזהלענין

המחירים,לאואם,שכזהעסקיהיהלאהבאהבשנהכילסדרצריך.השנהסוףכברזהיעןלמכירה

מוחבאותתהיינהוהתבואותלחיותאפשראילויהיהרבממוןבעלשאינומישכלבאופןמאדיעלו

.ללחםשזקוקיםלאלהולא,המחיכיםאתיותרעודהמעליםפרטייםלסוחריםותמכריודעמבלי

מאדמרוצההערביםשל,הפשוטההמון,בנסיעותיובכפריםשהכירכמהעדמביעגולדשטייןמר

גדוליכלאך,בשלוםוחייםעובדיםוהםלחמםאתמהםשיגזולמילהםאיןיעןהאנגליםמביאת

הצרותכלאתמטיליםוהיווגזלותקשיםמסיםמכלנצליםהיותמידשהםהשכיםהרובעלהעדה

ההמוןאתויחרחרויעוררודחקבשעתשהםלחשודואפשרמזהמרוציםאינםהםהפלחיםגביעל

.לוע

187 והיו,שרצומהאתלוחציםהיו,רוציםשהםמההכלעיטיםבבקשיששהיוהימיםאותםשאין

,ושותקיםמרגישים,ידיםכאסירישהםהםמרגישים,הצילםהבקשישותמידכלבבםהכלעדרים

.חושבשלבםמהומוציאמדברפיהםואין,בהכרח



שביטעקב

חיליםלשםבאיםכיראיתישםז'ד3ביתאצלרמלהשבדרךאחתחנותאלנסעתיהצהריםאחר

.אנגליםאחדיםחיליםשםמצאתיגם.ומשוחחיםושביםקפהשותיםמצרים

הכפרמראשיחמדןמנשהבשםאחדועודר'נגיחיה'חגעםהתראיתי'ז'ד2בביתהייתי
זראישכלבדברעכשיועדהודיעולאלהם,(מקומםממלאיואלה,היולא[תרימ'מוח]המוכטרים)

אישבכפרללוןאסורוהלאהמעכשיולהםצוויתילהםאמרתי,אלינושיביאוהואצלםללוןהבא

,וחשודמוכראוזראישיבואואם,בכפרםלבקשבאהואומה,הואומההואמישידעומבליאורח

.אלינויביאוהו

הןוכמהבםשגרותהמשפחותהןומיאצלםשישמהפרדסיםרשימהלילתתלהםאמרתיכןכמו

אםולראות,בלילההאלובפרדסיםלעבורבשבועפעםצריךדעתילפי.ומשפחהמשפחהכלנפשות

.לעשותלהםשאמרתיהרשימהנחוצהלזאת.זריםאנשיםאצלםלניםאין
טעוןחמורהנוהגאחדבערביפגשתידגןמביתכשנסעתי.שעורהלקצורכברמתכונניםהערבים

.יבשיםכבר,תלושים,עדשיםעםגדוליםסלים3נושאותערביות3הולכותואחריו,מלאבשק

ענווהןקזהמהפעמיםאיזהאותןשאלתישוב,עשבזהליענו?נושאותהןמההערביותאתשאלתי

אתלוקחותשהןידעוכירוצותלאשהןהבנתיממנימסתירותשהןכשראיתי,לבהמותעשבזה

מסתירותהןלמההערביאתושאלתיעדשיםזהוכי,זהמהיודעשאנילהןאמרתי,הביתההעדשים

שהעדשיםאמרהואעדשיםהיוהערבישלבשקגם.(סקלה)טפשותשהןענני,עדשיםשזהממני

.לי?אבואחמדהערבישםאתרשמתי.עדשיםלואיןמזהיותר.הביתהזהאתלוקחוהוא,הןשלו

גםיעשובטחוכך,הביתהתבואותיהםאתלגנובמעכשיומתחיליםשהערביםמזההיוצא

.מזהידעלאואישיחביאו,זהאתיוציאוהם.בחטהוגםבשעורה

18.5.9-'היום

חייליםשםמצאתי.בדרךהנמצאותחנויותבשתיהייתי.רמלהשלהדרךאללצית-מראשוןנסעתי
מה.פוליטיקהומדבריםיושביםשבדרכיםמפרדסיםצוויליםאנשיםוגם,זהבתפוחיקוניםאחדים

.יום-יוםבדברשיחתםאתהסבושנגשתיותיכף,לשמועיכלתילאשדיברו

קבלתילהלובאחסןוהשני,סווד?מחמודאחד,מוכתריםשנימאתקבלתי.דגןביתאלנסעתי
להםואמרתיאותםהזהרתי.בהןהנמצאותונפשותומשפחותהפרדסיםשלרשימותשתימהם

הודיעולאוהםזראורחאצלםשהיהלנויודעואם.אלינולהביאוהםמוכרחיםאליהםהבאזרשכל

.נשהייענשו1'ווגאויננד

שלושישבספריה,יוסףיעקוב:הראשיהמוכתרעםדברתישם,ספריהאלנסעתידגןמבית

[?]פרכאחדאליהםיבואשאםה-פקחלהםהיתהבספריה.[ן]אבודשאצלמלובןמהגריםמשפחות

,אותומכיריםואינםאליהםשיבואזראורחובדבר,ליפויביאוהואליהםובאהתורקיםמחילשברח

להשגיחהםמחויבים,שצריכיםלהםהודעתי,כלוםלהםאמרולאזהבדבר,לרעאותומכיריםאו

אותומכיריםאינםשכללאוזומסביבהאינוכייחפניםשהםאחדבאואם,אליהםהבאזרכלעל

.אלינויביאוהו
יפגשוואםאצלםללוןזרלאיששאסורבהםשגויםאלהוכלהפרדסיםבדברהודעתישםגם

.פררםבכלישנפשותכמהרשימהמהםקבלתיכןוגם.יביאוהובנכרי
קצין-בלויסןאבט]בוליסיהלזבטנעשהזהודיע.סריהוודיעבשםאחדערביעםנדברתי

188
לקחתהאדםעלהתנפלורמלהשערבייובשעה,להנההאנגליםהכנסבראשיתברמלה[משטרה

נפצעוהואנמצאהואגםמקוםבאותו,הערביםעלהאנגליםמהחייליםיריותהיומשםתבואה,66

הודיעולאאשרעלמתפלאשהואאמרזהודיע.וספריהבביתהריהוועכשיו.בושפגעומכדורים

לבושחילאליהםבאימיםחודשלפניכי,עובדהליספרהוא.מוכרשאינוזרכללתפשמזמןלהם
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שהכפר,נבראולאהיהשלאמרמלהאחדאופיצרבשםוביקש,טרבושעםמצריבוליםבתלבושת

כך.כסףיתנוביציםלתתאפשרותםשאיןמשפחהוכל,ביציםשלסכוםלממשלהלתתצריךספריה

עמדוהוא,זהתעשהלאהאנגליתשהממשלהאמתלאשזההביןוודיע.ן'דגבביתגםהחילעשה

המשטרהמפקד]APM-האלמכתבוודיעשלחובינתייםזההחילשלרצונואחריימלאושלאעד

Assistant-במקוםהצבאית Provost Marshal[]בסכנההרגישהזההחילבינתיים.תקוה-בפתח

ולאהמקומותבכלהחייליםכלביןחפשוחפשוAPM'-המאתבוליסיםשניוכשבאנו,וברח

רשיוןאופקודהשוםהיתהלאולהםתמידלקרותיכוליםכאלהמקריםכיאומרוודיע.מצאוהו

או,כזהמקרהיקרהאםוהלאהמעכשיוכילואמרתי.ליפוולהביאהולתפשושעליהםלזהבנוגע

.אלינויביאוהוקונהואינו,מהדברלקנותכרוצהעצמוועושההבא,זראדםיראו

.עטראלעבד,מקומםממלאעםדברתי,היולאהמוכתרים,צמהבסרפנדהייתי
מוסריםהםלמסורמהדברלהםישואםרמלהאלהמוכתריםשבועבכלהולכיםמסרפנד

משרדנואלאותויביאואליהםבא,בולחשודשישזראישימצאושאםלואמרתיזאתבכל,לרמלה

.ביפו
,הצעירותכלאתלוקחתהאנגליתשהממשלה,שבועות6בערךלפנישמועהנפוצהבסרפנד

,נבהלונשואותהבלתיהצעירותהוריכל,החייליםעבורהזונותבבתיאותןושמה,נשואותהבלחי

הצעירשירצהובלבד,בעדןכסףדרשולאכברהם,בנותיהםאתשישאוצעיריםוחפשואצו

.והתחתנובהזדמנותהשתמשוצעיריםוהרבה,להינשא

עםאחתערביהשתפשומסבתאלא,נכתאינושהדברהערביםנוכחושבועותאיזהעבוראחרי

הזונותבתיאלושלחושמותיהןאתגלתהשהיאאחרותועודאותהתפשו,באהליםהחיילים

.השמועהנפוצהזהומסיבת
לאהאנגליתהממשלהוכי,כאלהעניניםבדברבחשבםטפשיםשהםכמהעדלהםבארתי,מובן

שהםאפשרשיהיהכמהעדותשתדלמשתדלתהאנגליתהממשלהלהפךשכאלהדבריםתעשה

.להםלהרעהממשלהשלמזימתהואיןוטוביםישריםלאנשיםויהיויפרחו

18.5.10

דברישאולילשמועממנושניאורסוןשובעדחכיתיבבקר.אליולבואשניאורסוןלמרקראהמיור

אתעוזביםכולםשהםלואמרוהמיורשבהאחרון.שניאורסוןעםיחדלנסועאוללכתשצריךמה

.בראשוןישאראםבכללאו,שלולאוכלבנוגעלהסתדראיךיראהשניאורסוןחומרלציתראשון

600בערךמהגתםהרבהישענהבכפר.אחסןאבוחסןהמוכתרעםהתראיתיצקהכפראלנסעתי

.אמזרה,ברוקין,סנטיה,מקולההם.נפש

הם.[מעשר=]העושראתדהינהתקחלאהאנגליתשהמכחילההערביםחשבוהסביבהבכל

.עשרלוקחיםלא,מחדשאותושכובשיםבמקוםמתנהגיםשמעושכךאומרים

דברלהםישאםולמסורהממשלהאללהתיצבליפושבועכלהולכיםענהכפרשלהמוכתרים

.למסרנחוץמה

אתממלאוהזבלהכפרנקיעעלשומריםאינםשהערביםמתלונןענהכפרשלהמוכתר

הואהןנח,לונשמעיםאינםוהם,הכללנקותפעמיםאיזהצוהכברהוא.הבתיםאתחצרותיהמיגם

אימלאכןגםממנושותיםשהםהמיםבאר,שלהםהבארכןכמו.הממשלהמצדפקודהלזהאומר

851.לנקותהונגשיםמסכימיםאינםוהםנקית
אצלםשנמצאנשקלשאלתליפונקראוהם.ביפוהיוהמכתרים.יהודיהאלנסעתיענהמכפר

שםשהיהבערוניאלמוסטפהמהםאחדעםנדברתי
.ומאמזרעהממגדלמהגריםישביהודיה
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.בכפרנשקלחפשעבור,גרינשטייןלהנהלבואצריךמעטשעודלינודעביהודיה

מרטיני,רובהומצאולחפשלהםעזרתי.אחדופולים[מכנס]מכניס,גרינשטייןעםנפגשתי
.כדוריםעםתורקית

.תקוה-בפתחלנתינסעתי

במקוהכך]---

רקאלאלבקרםפוליסיםבעליהםבאיםאין,עמרסרפנד,ספתה,דגןביתלכפריםשנוגעבמה

שבועשבכלמאדנחוץאבל,אליהםבאיםשאיןזהעלשמחיםהם,טובלאוזה,רחוקותלפעמים

ערביםהםדעתילפיויעןעליהםשמביטיםיכירוהפחותשלכללבקרםאליהםפעמיםאיזהיעברו

.טובאיננולגמריאותםשעוזביםוזה,רעים

,מאדערומיםשהםמפנישנחוץמהמהםלהוציאיכולאינוצבאיתבתלבושתאחדאמנם

,לבםאתולדעתלחקורעבורולזה,פוליםאוחילאליהםכשבאלהתנהגואיך,להזהראיךויודעים

פניםכלפי,לפעמיםלשםשיסעוצוויליםאנשיםשניםאואחדנחוץלזהמחשביםמה,דעתםמה
.מהדברלדעתאפשראוליואזטוביםידידיםולמצואדבראיזהלקנותגרינשטייןצביחיים

.לבקרםחילאחדיעבורשבועשבכלטובזאתבכל

.יחפשואםהצבאמחפציהרבהלמצואהאלהבכפריםאפשר

מהםבקשתיולכן,אצלהםלןמילראותהפרדסיםאלולהכנסבלילהלנסועשבועבכלמאדנחוץ

.בפרדסיםהגריםמכלרשימה

,לגמריאותםעזבושלאלהםיראובכלל,בלילההפרדסיםאתיבקרו(2אליהםיסעואם(1זהכל

.בטוחיםיותרויהיו,בידיותראותםיאחז

בראשוןגםיכלולוא,ובפרדסיםבכרמיםלציוןבראשוןעובדיםהאלהמהכפריםהערביםרוב

הנעשהמכלידםעללהודיעיכוליםהיוטוביםאחדיםצעיריםשםקטנהאורגניזציהכמיןלעבר

---

.[מצריגרוש-פיאסטרכנראה]ק153להוצאותעלתה18.5.11עד18.5.7-מהנסיעה
בריתאצלוח'גאלשקר

ן'דגמביתחסןאבו

ראלאמחמד

"
.ה

18.5.19-'איום

ליאמרו.מיםמהםבקשתי.הדרךבתקוןהעובדיםפועליםשלקבוצהאלנגשתימיפוכשיצאתי
.להביאאחדשולחיםהםתיכףהנהאך,להםשאין

.העבודהבעדמקבליםשהםכמהשאלתיובלכתי,מיםלהביאהפחאתשנשאהצעירעםהלכתי
אינם-אביהםארור-יבוהוםמיעון:ל"צכנראה]ךדייןמושאבוהוםמנעון:כךליאומרהוא

לנולתתרוציםלאיותרבקשנואנו.ליוםגרוש6-מיותרלנולתתחפציםהםאין.[רצוןשבעים

כשהיואז.כלוםמספיקזהאיןועכשיו,ויותרמספיקהיהגרוש5רקמרויחיםוהיינוהתורקיםכשהיו

.טוביותרהיההתורקים

901 ,אנגליתהלאהיאשהממשלהמפני,תקיפיםחזקיםעצמםאתמרגישיםהם.כלוםלענותעים501

.והתקיפיםהחזקיםהיינואנוהתורקיםכשהיומקודם.נוצריתכלומר

יצאכיאומרים.האנגליםשל[פורחיםכדוריס]בלוניםשנישרפוהתורקיםימיםאיזהלפני
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"
אך,נגעלאהדברהמושלמיםלנו.אותםשרףהזהוהראיאששמבעירכזהריימיןישובו,וירון

.זהעלמאדרגזוהםהנוצרים
אךשמולשאלוגםהספקתיולאלבואלוקראהשלוהחברהאךבשיחהאתולהמשיךרציתי

.אכירהובפניו

"ראמחמדבשםלערבישייכתהחנות.ן'דגביתמצפוןהנמצאתחנותאלהלכתי
היההאחרוןזה,ה

פחדהואמקודם.ושוחחתיישבתיאתו,בקנטטהלמדהוא.בעזהבחזיתהיההתורקיםאצלאופיצר

שאנילוספרתי.אנימאיןשאלני,טובהבדויתזושהריבדבוריכשראהאך,הרבהאתילדבר

וכיהתורקיבצבאאופיצרהיהכיליספרהוא,לחפשההולךואני,סוסהליענבהוכיסלטמסביבת

אל,סיניאלשבהאחרונהבפעם.הממשלהעבורתבואותמאסףהיההאחרוןבזמן,הרבהעבדהוא

אתלקחתרצהדגןביתאלבאוכאשר,הואברחאז,בורחיםהתורקיםאתפגששלוהמשרד

הרגישכאשר,באותיכףהאנגליםכייען,גמליםלמצואהספיקלאאך,נבלוסאלולברוחמשפחתו

.פשוטיםבגדיםולבש,התורקיתהחליפהאתהסירבאיםשהאנגלים
הואהעיקר,שפהזובחזיתתלויאיננוהמלחמהמצב,טובהמצבאתמכירשהואליספרהוא

זוולחזית,מנוצחתהזאתהחזיתגםאזשםינצחוהגרמניםאם,שבצרפתהחזיתהיאאומר

.[הירקוןבקו1917בדצמברנעצרההחזית]להתקדםנחוץלאתקוהפתחאצלשנמצאתהתורקית
רוציםאינםהםאך.אחורניתהאנגליםאתלדחוףעכשיוהאפשרותיששלתורקיםבטחיודעיםאנו

:טעמיםמשני

.בצרפתהחזיתלתוצאותשמחכיםמפני(1
המזרחישהכנףהםמפחדיםאך,עזהעדגםלדחפםהםיכוליםהאנגליםאתידחפוהםאם(2

לנטותאותםלהקיףיכוליםהאעליםאז.החזיתמזאתצפתיותרהחזיתתהיהוקדקסלטשמצד

מצדהאנגליםאתלהקיףחושביםהםלכן,יוכלולאלברוחוגםהדרךבעדםיסתמווהםמערבה

.אמרהואמביןהואכךמדרוםולבואמזרח
אחוזעדכזהמרחקשבוכי,עתייםשהםמההבינוהתורקיםבעזהההתקפהבשעתכיאומרהוא

הרבההצילוהםכך,חייליםהרבהאובדיםוהיו,להתבצרמספיקיםהיולאואתאלמלא.תקוהפתח

.להתבצרהספיקווגםחיילים

והיהלמדהוא,מלחמהשלפוליטיקההיאומה,מלחמהזומהמביןשהואלילבארהשתדלהוא

.בחזיתגם

?התורקיםמצדאוהאנגליםמצדעומדיםהםמימצדסלטשמצדלבדויםבנוגעמהשאלניהוא

תחתלהיותמוטב,שהואאופןבכלאך,האנגלישלטיבואתהרגישולאהםשעדייןליאמרהוא

פקודתתחתלהיותמאשר,מיטיבהכךכללאהיאאםגםמאומתםשהיאממשלהשלפקודתה

.אומתםולאטובהממשלה
,אחדגמלשלרגלנשברהשהיוםליומספרפשוטמצריחילבאומדבריםיושביםשאנוזמןבאותו

לרפאותתועלתשאיןלולבארוישתדל,שלהםהאופיצרכלומרהקרגנטאלהערבילךמצדווהוא

ימכרוישחטוהווהם,לקנותויבואהאחרוןשזהרזהאלאמחמדעםמחליטוהואהגמלשלרגלואת

-ליאומר-כולנו.מאתנונפרדוהמצריגומרים,מחליטיםהם,ביניהםיחלקוהרוחהבשראת
.כאלהדבריםבינינוככהדברנואםדבראין,מוחמדבניאחיםכולנואנוהלא

191 אמחמד
ר

"
לסתום,לשתוקמוכרחיםהםאך,התורקיםשללשובםמקויםהםכמהעדליספרה

.מרגליםהרבהישהאנגליתלממשלהכימפני,ולשאתבלבהכל

.הלכתי.אתולדברנחיצותיותרמצאתילאבמקוהכך]--אצלוללוןביקשניהוא
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כרמיביןההולכתבדרךאלאהעגלהבדרךלא,לראשוןדגןמביתההולכתבדרךפניתימשם

.וזיתיםשקדים,נטיעות

אלימביטיםשהםהכרתיאנכי.הדרךידעליושביםזקניםערביםשניוהנהבדרךהולךאני

ליענוהם!טובוערב,עליכםשלוםבדויניתבלשוןלהםאמרתיידםעלעברתי,אתילדברורוצים
ל"צ]יהודאלקובגיתאלהולךשאנילהםאמרתי.הולךאנילאןאותישאלוותיכף,רבהבשמחה

אותיומשביעאחדפונה.לידםישבתיואנילשבתבקשוניהם.[היהודיםשלהקיבוץ-קומבנית

?מצפתבאאתההאיןשובשאל.פעםעודשישאלרציתי.שתקתי?מצפוןהאינךוואללה,ואומר

לינגנבהכילהםספרתי.עכחאלמשפחתבמקוהכך]מהערבאנימצפוןבאאני.כןכילואמרתי
זובסביבהפהאותהומכרוהסוסהאתהביאוכילישנודעולפי,התורקיםאצלחפשתיהואניסוסה

.ידיעותלהםשאביאבתנאימהתורקיםברשותשבאתילהםאמרתי.מחפשהאניוהריליהודים

שםכילהםאמרתי.באיםלאהםומדוע,התורקימאחינואצלנשמעמהלשאלניהתחילוהם

מרוציםאינםהאנגליםבידיבכפריםשנמצאיםהתחוביםכיהתורקיםשמעוהשנימעבר

השמימהידיושתיאתהריםמהםואחדשבועותבאלפילהשבעהתחילוהם.ישובושהתורקים

אותויהיהמתי.להנהשביםהתורקיםאחינואתכברנראהמתי!וואקכיאללה,יעבואללה:ואמר

.קרוב,אמרתי,לדברלהםולתתלבםלאמץבכדיואני,הרגע

שנזדמןשמחו,וביחוד,דלבהמעמקהשמחה,אמיתיתשמחהוכמהכמההזקניםבשניהרגשתי

.אבדולאהתורקיםשעדיןרואיםוהם,מהתורקיםהבאאישלהם

וכיבגדים,[תה]טעה,אורז,לחם,שהולךמההכלגונביםשהם,שמחהבהתפעלותליסיפרוהם

בכליוןמחכיםאנואומריםהםבלבםאך,כסףעושיםוהם,נתיקרהכל.כסףהרבהמוסיפיםהם

.לתורקיםעיניים
לודואצללחייליםוביציםזהבתפוחילמכורהולכות,הערביותשלהםשהנשיםליסיפרוהם

,לנשיםספרוהחייליםעוד.לירדןשמעברמהחזיתמזמןלאשבאוחייליםחוניםלהםממזרחורמלה

אתדוחפיםהיואזכילדחוףרצוששםוהגרמניםהתורקיםולואיריחועדאחורשבושהאנגלים

.הרבהאחורהאנגלים
כישמענוהתורקיםאצלהשניבצדשםכילהםאמרתי.הקרקעותלמוכרבנוגעאתםדברתי

אחדאיזהיהיהואם,אופןבשוםנמכורלאאנו,לאכי'ענוהם,מהעםקרקעותהרבהקוניםהיהודים

.ממנונקנההערביםשאנונסדראז,למכורמוכרחשיהיה
שוםהכינולאהםלאאמרוהםלזהבנוגעהסתדרותאיזההכינוכבראםאותםשאלתי
.עליהםעיןתשיםהממשלהשמאלהתאסףעכשיומפחדיםהםבכלל.יסתדרוהםאךהסתדרות

האנגליםכילהםשידועאמרהואוגםהחנותבעלרזהמחמדגםליאמרלקרקעותבנוגעזהאת

איאופןובכל,[הודים]ההנדיםאתהביאוולהנהבצרפתהחזיתאלכחמכאןלקחתמוכרחיםהיו

.מושלמניםהםגםהלאכיהתורקיםנגדונפשבלבילחמושההנדלבטוחאומרהואאפשר
כייודעיםשאנומהלמרותכךליאמרליהודיםקרקעותלמכרבנוגעאתוכשדברתירזהמחמד

אתלמכורלאנשתילאנוהכלולמרותזהלמרותליהודיםישראלארץאתמבטיחהאנגליה

.קרקעותינו
,והנוצריםוהיהודיםהממשלהשביןהטובהיחסאתיודעיםאנורזהמחמדאומרהואיודעיםאנו

.לשתוקומוכרחיםאנויודעים,לאנגליםלעזורעבורהצבאלעבודתנמסריםהיהודיםכיאנויודעים

2

~

---ק11

אחדשלשםלךנתןרוצהאתהאם,אליהםאמרוולבסוףהזקניםהערביםשניעםעודדברתי
שםנמכרהסוסתךאםלךיודיעכברוהוא,במחטבההיהודיםאצלעובדוהואמכפרנוהערבים
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הערבישםאתליאמרוהם.לךיספרחדשותאיזההואיודעאםטובצעירוהוא,לאאובמחטבה

.[לציון-מראשוןלובמן(חביב-יב)בוריס]בוריסאצלעובדח?'גאלשקרששמו

חסןאבוששמואחדליאמר.שקרהצעיראלבשמםשאבואשמםמהלישיאמרומהםבקשתי

שלגנהשםשישבנושממולנווהחלקה.שלושייכת1יתיםעציעםהחלקהזאתוהרידגןמבית

.לציתלראשוןוהלכתיבדרכישאצליחברכוניוהם,אותםברכתי,לשנישייכתעגבניותשתילי
היהודיםהםאומריםוהלא.אתונמצאיםוהאנגליםשהיהודיםהטובהיחסאתליבארוהםגם

.להנהבואםטרםעודלאנגליםידיעותהיוושולחיםמרגלים

.סוסתיאתמצאתיאםלהםלאמרבכדי.אתםאתראהבשוביכיבקשוניובלכתי
הכריזווהםהמוכתריםלכלוהודעתין'דגבביתהייתיהן,רקימיםסולפניהקודמתבנסיעתי

אותומכיריםואינם,ובכפרםשדותיהםעלהעוברזראחדכלולתפשלהשגיחלשמרשעליהםבכפר

אליהםהבאאחדלתפשמהיריםלהיותהםצריכיםוכמהכמהאחתועל,זרשהואבוחושדים

אלידיעותולקחתלשובמתכונןוהוא,התורקיםשלוברשותםמהתורקיםבאשהואלהםומספר

שבאיםבעת,נאמניםבלתישהםכמהעדלזהנשמעיםשהםכמהעדמשללנוהרי,התורקים

לנווהרי,להםשמאמיניםכאלהבהבטחותומבטיחיםונכנעיםנשבעיםהם,אותםומזהיריםאליהם

.הממשלהנגדורקאךתפקידםאתממלאיםשהםכמהעדעובדה

עושיםשהאנגליםליספרוהם.ח?'גאלשקרעםלהתראותבכדילציוןראשוןאלהלכתימשם

לובמןבוריסאצלעובדגיחאלשקר[?].מכפרםרחוקלאהחפירות,אחורלסגתבכדיהגנהחפירות

אםלגשתולאלהפריעלאידעהערבילןשבוהחצרשבעלהדבראתלסדרצריךאתולדברובכדי
העניןאתסדרהאחרוןוזה,שניאורסוןמראתחפשתיזהועבור,שלוהפועלעםבחצרזראדםיראה

.החצרבעלימצדהפרעהשוםתהיהשלא
אליקראתיו.ענניהאחרון.שקראתגבוהלאבקולוקראתיהחצראלנכנסתיבערך8בשעהבערב

שאנילווספרתיאליושלחניהוא.חסןאבובשםבאשאנילואמרתי.אצליוישבאליעשהוא

.'וכוסוסהמחפש
אנימהיכןלוספרתיאני.ווסהלזאהלןאופןבכלאך,לוידועאינוחסןאבושהשםליאמרשקר

אתועליתי,עליהלןשהואהסוכהעללעלותקראניהוא,מסתובבאניהסוסהעבוררקלאוכי,בא

.לשוחחוהתחלנו,בערךשנה16בןקטןאחדערביעודיחטבמצאתי.הסוכהעלשםוישבתי

מכאןהלכורביםשאנגליםמפני,[הודים]הנדהרבהזוהחזיתאלבאוהאחרוןשבזמןליספרוהם

.יודעיםהםאיןלאן

.אנגליחילהרבהבדרךראהלירושליםנסעהאחרוןשבזמןליספרשקר

חגיגההעברבשבועחגגוזהלכבודוהרי,האנגליםלקראתמאדשמחיםשהיהודיםליספרשקר

החזרתעם,אביב-בתל'התורהחגיגת'כנראה]החגיגהאלליפונסעוהמושבותומכלביפוכללית

.[1918במאי15-בתקוה-מפתחהתורהספרי

הרבהלעזובמוכרחיםהיומכאןבברחםכיעלצערםאתמביעיםשהתורקיםלהםספרתיאני

.הנשקכלאתומצאראספוהאנגליםכיחוששיםורם,נשק

האנגלים.והחביאואספוהםעזבושהתורקיםהנשקכלאתכיזהעלליענההקטןהערביהשייגץ

.בכפרמוחבאנשקהרבהעודישאך.נשקמצאוהם.מחפשיםבאיםאמנם

בשםיהודיאצלברחובותלהיותצריכההיא,סוסתיאתלומסמןשאניפישעלליאמרשקר

.לאכיליאמר.בדרךתופשיםאינםהאנגליםאםלרחובותללכתאפשראםשאלני.אברהים
931 .רוצהשהנךאיך,בךיגעלאאישעכשיוללכתגםאו.בבוקרוללכתאצליללוןליאמריכולאתה

7וגם6מקבלמהםהאחד,נתיקרוהעבודהמחית,אצלהםשנותרהכסףבדברליספרוהם

.כסףלוישועניעניכלעכשיופרוטהאתםשאיןענייםרואיםשהיוובמקום,ליוםבשליק



אלפעםכלמביטהגדולושקרלספרמהלהםאיןשיותרראיתיאני
איןאמבעליוביתשלהדלת

TU~"הערביאתלשלוחרצהשקר,לאכלבקשוניהם,אותויראופןמפחד,משםבאאיש
חנותאל

אלאבואשאםליאמרשקר.אכלתיכברכיאמרתילונתתילא,אוכללילקנות
אלאגשרחובות

עלנסע?הצעירשהואאברהיםהצעיראצלשעובדמחמודערבי
בחגהחגיגהבשעתהסוסה

ההואוהערבי,[ישראל-מקוה]יזרעאלממקוהשבאהבקבוצההיההוא.[ק]הפרחימ
במהלייעזור

.היהודיםאצלנמצאתסוסתיאםלייודיעוביחוד,שארצה
היוםהיהודיםכייען.ליהודיםנמכרהבטחהסוסהכיליואמרלביאתאמץהוא

,דברכלקונים

לאכיליענה.האחרוןבזמןאדמותקנוהםאםשאלתיו.לקנותלהםשיזדמןובלבד
אומרהואאך,

רקיהיוואלהלכסףמאדשזקוקמירקאלא,הערביםימכרולאעכשיואדמות
.מעטים

דרכיויצליחצעדיישמרשעללהברכוניהם,מאתםנפרדתיאני
.והלכתי,

ראיתי.שניאורסוןשלחדרואללהכנסרציתילובמןמרשלמהחצרכשיצאתי
.בביתשאיננו

אחריהולך,שוטובידוצעירוהנהברחובעובראני.לחפשוברחובהסתובבתי
למהלנסותובכדי,

אחריצעדיואתמהרהצעיר,לברוחמנסהכאילוהצדהלסורהתחלתיאחריהולךהוא
לכתואחרי.

העמידניאלינגשהאחרון.מקלובידואחדבאותיכף,פעמיםצפצף,רגעיםאיזהאחרי
אנימיושאל

אנשיםעםלהתראותליהיהונחוץמצפוןבדווישאנילואמרתי.כאןעושהאניומה
העירהוא.כאן

אלאחריוללכתליואמר,סלטלבדווידומההואשדבוריפעמיםלי
לאאני,המושבהועדראש

התחילווכבר,הממשלהמפקידיאחדאללקחתניתוכללואמרתירציתי
,לשניאחדלרמוזהנסובים

לבדוויסביבצעיריםקבוצתורואההעוברכלבינתיים,בחזקהלקחתניבכדיהבינותי
ניגש,עומד

להתבונןהתחילרוזין,היטבמכירניהואוגםאותומכיראנירוזיןבשםצעיראחד
פניאלהיטב

בעינילורמזתי,לדברשיתחילרציתיולאמכירנישהואראיתיאני,הכירניהלבנהולאור
הביןהוא,

הואהלכוכשכלםלעזבווצריךהזההבדוויאתמכירהואללכתהנסוביםאתוביקש
לדברהתחיל

מבליזרכללחפשלילהשומריהעמידוהםבמושבהשכאןליואמר,אתי
,ערבי,יהודיאם,התחשב

.כאןמעשהוומההואומאיןמיולדעתכאןהעוברנוצרי

שקניתישהאישראיתי,ויצאתיאוכלקניתיחנותאלנגשתיהרחובאליצאתי
אלימתבונןממנו

.מדייותר

מהמושבהיצאתיורקאך,ליפוההולכתבדרךהמורדאתיודתיאךאני
סוסעלרוכבאחדוהנה

מובןאתולדברוכשהתחלתיאנימישאלניהעמידניהשיגניהאחרון,אחרירודף
אליפנהבדווית

כןעניתי.במחטבהבלילהתמולאותושראוהבדוויהואאנכיאםושאלני
אמרללכתתוכלובכן,

להודיעאליוילדשלחאוכלממנושקניתישהחנוניליסיפרהוא,אלי
ופנה,זרבדוויעברעכשיושזה

ן.אחרירדףהואלכן.יפודרךאלוהלך

כשנגשתי.בערבתמולשבאתידרךבאותהז'ד2ביתדרךאלשובהלכתימשם
המקוםאל

האחוזהבעלמהםשאחדראיתי,הערביםשניעםתמולבושנפגשתי
עגבניותשוכבשתילישנטועה

ראניכשהוא.אליוונגשתיהעגבניותאלנכנסיםאנו.עץתחתהעגבניותבין
,לקראתימאדשמח

בדרכיהצלחתיאםשאלניותיכף,לשבתבקשניהוא.יפותפניםבסברוקבלני
אתמצאתיאם,

.ידיעותאיזהקבלתיואם,הסוסה

במקווהלחפשהללכתשעלילינודעהסוסהשבדברלועניתיאני
שבאניולכן[ישראל-קוקוה]

4

~

להנה11

שאבוהזקןליהסביראז,מוזר,חסןאבו,השםהיהלשקרכילואמרתי
לשקוקרובהואזהחסן

.הזקןחסןלאבוהשייכתהזיתיםחלקתאתליהראהושוב
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ליספרהוא.מהאנגליםאוכלצרכיהרבהמאספיםשהםשובליספרהוא.הזקןעםשוחחתי
מזוןהרבהדגןלביתממערבמונחהיהמהזמןלפניכיליספר.מהםגונבותכןגםשהערביות,ספור

,פעםעודשבווהןדבריםהרבהמהםוגנבוערביותנשיםהלכוהשכםאחדובבוקרהאנגליםשל

עליהןירוהאנגלים.שומעותכלאעצמןעשווהןלשובלהןאמרוהאנגליםאותןראוהשניתובפעם

.מהןאחתוהמיתו

שהיומהעזיםעזיםממנוולוקחיםחיליםאליובאיםהיו,האנגליםנכנסוכשרקכיליסיפרהזקן

,דרומההעדרעםברחהואטובאינושהעסקראהכשהוא,עזכלעבורגרוש60לומשלמיםוהיו,לו

מכרתי]האנגליםהכלביאכלוהןולהבעתקן:כךאומרהוא.אחתכללירותבשתיהעזיםאתומכר

.[האעליםהכלביםאותןיאכלושלאובלבד,אותן

בבקשישאומרהואאזאך.הצבאאלקרואהיההואגםוכי,התורקיבצבאבןלושישליספרהוא

.כלוםבבקשישלעשותאפשראירעזהעכשיוהכלעושיםהיינו
אמרלנשקבנוגענדברתישובוכאשרבערךשנים10בןקטןבנואתויושבמצאתיהפעםהזקןעם

מוחבאנשקהרבהעודישבכפראך,סכינים,אקדחים,הממשלהאספהכברנשקהרבהכיהקטןלי

שישחושבאינניואמרלגמגםהתחילהזקןאז,רובהלקנותרוצהשאניולבקשלדבררציתי.באדמה

.בכפרנורוביםעוד

.מהםהלכתיואניהתורקיםאלבשלוםשאשובברכוניהם

,אוכלמעטקניתי,סרתישם.ן'דגלביתמדרוםהנמצאתקטנהחנותאלרמלהדרךעלהלכתי

צעיריםחמשהנגשו,להזהריודעהואהנראהלפי.כלוםדברלאשקטאדםהחנותבעלהזקן

ואחדאודותימדבריםשהםמהםהבינותילדבריהםהקשבתי,דבריםאיזהקנותורקיתמדברים

.מחורןאנילוהנראהשלפיאומר
כל.הקפהבבתיישבתיברמלה,רמלהאלהלכתימשם.ארמניםשהםונוכחתי,בהםהתעניינתי

נזהריםהםאך,שיחהלפתח,לדברפעמיםהרבהנסיתי.כלוםלשמועיכלתיולא,אחרבקפהפעם

.כלוםמדבריםהםואיןמאד
מלוןבתישנירקיש.ללוןמקוםשוםכאןשאיןליענוללוןביתבאיזהלמקיםלשאולכשהתחלתי

עדכןגםהשלישיוביוםהערבעדהסתובבתיכה.מקוםאיןהעירבניהערביםאצלאךיהודיםשל

כיאומריםהםאך,היוקרדברעלמדבריםרקהם.לנומעניןכלוםלשמועיכלתיולאהצהריםאחרי

.הרבהמרויחיםהםזהלעומת

פסיידעלהעירשמצפוןהמיםבארשאצלהקפהאלבאתי.לודאלהלכתיהצהריםאחר'גביום

וביחודהשוררהיוקרדברעלדברוכןגםהם,לודמבנישלושהשלחברהעםישבתישם.הרכבת

,שלנוהבאהיבולכלומרהבאהלשנהתסדרשהממשלה,תקותםאתהביעומהםשנים,החטהיוקר

ללחםהמשומשההתבואהכלאתתאסוףשהממשלהאומריםהםחוטביםהם,בזהיוקריהיהשלא

ויסדרותושביומספרלפיוכפרעירלכלנאותיםבמחיריםתמכורוהממשלהגדוליםלאסמים

.נפשותיהמספרלפימשפחהלכלתמכורשהיאועידהתהיההעירשבתוך

מצטייניםשהפלחיםמפנילפועללצאתיוכלשכזהדבראםמאדמפקפקשהואאמרהשלישי

של,הגניבהבמקצועבערמתםרגילהעדייןאינההאנגליתוהממשלהויחביאויגנבווהםבגניבות

אנשיםהרבהנחוציםלפועלזהלהוציאבכדי,זהובשביל,הכללמצואבידהיעלהולא.הפלחין

951 הוצאותהרבהגםלזהנחוץאך.לפועל

תוכלנהההוצאות,עיכובשוםאיןלהוצאותשנוגעבמהכילשלישימבאריםהראשוניםהשנים

רוטלכלעלקטןסכוםרקיעלה,הרבותההוצאותכלשאחרילומבאריםוהם,התבואהעללעלות



שביטיעקב

גםהמבקשיםאנשיםשישמפני,עכשיושלהמחירשלמהחציפחותעודבזולתהיהוהחטה,חטה

.קמחרוטלכלבעדבשליק12

קטנהתנועהגםרואהאיננווהואזולעבודהלגשתתיכףהיהנחוץהזהלעניןכיאומרהשלישי
.הממשלהמצדלזהבנוגע

הכפריםבנישאנחנומפנילעבודלהתחילוהיהודיםהעריםבניהיוצריכיםאומרהואזהבשביל

אך,אפשרשיהיהכמהעדלנולהכיןבידנוויעלהונביןנדעואנחנוהפלחיןביןנמצאיםאופןבכל

מחיריבקשאםתתפשהושהממשלהיפחדהוא.למכרהעיראליוביללאוהפלחלאהערים[בני]

.גדול

כמהועד,להםמספיקשהואכמהעד,האנגליהצבאשללאוכלבנוגעשיחתםאתהמשיכוהם

להםשנשארמהמכללהםנותניםשהחייליםמזההחיותועניותענייםהרבהישוכיטובשהוא

.מהמיותר

,שיחהלפתחיכלתיולא,שישהקפהבתיבכלישבתי,לודברחובותהסתובבתיקמתיזהאחרי

.סוסיםוממכרקניתבדבררקדברוהם.לנושמעניןמהכלוםשמעתיא%

תמכורכי,חשבלמכירהסוסיםמביאהשהממשלהכששמעשהואואמרהעירמהערביםאחד
עהטהועוד,מוכרתשהיאהסוסיםבעדגדוליםמחיריםדורשתהממשלהגםהריועכשיו,בזול

...'וכו'וכופצועלהיותלסוסאסור,הסוסאתלמכורשאסור,שוניםתנאים
עבורמקומותבאיזהשאלתיכבר,המסגך]מע'הןשאצלאחדקפהבביתישבתיבערב6בשעה

אומרוזהמחורןשאניאומרזהמשוחחיםהםבקפהבשבתםהערביםשביןשמעתי,ואיןללוןמקום

.עליהביטווכלם,סלטךב?מאניכי
אך,מקוםאיןבביתוכיליענה.בביתוללתיכולאניאיןאםושאלתיואחדאלהתקרבתילבסוף

.וישבנוסיגריות,קפהלהביאצויתיאני,לשוחחהתחלנו.ממכיריואחדבביתמקוםלייסדרהוא

שלסוחרוהוא,חליל'מגשמוכיליאמרלשמושאלתיואני.ברחובהקפהביתידעלישבנואנו

מערב,לי?אלאברהים:חטמי"לואמרתיואנילשמיהואגםשאלנילשמוששאלתיואחרי,סוסים

ואמר,כאןלדברלבלתיבעיניולירמז,מצפוןבאאניוכישמיאתלואמרתיאךאני.מצפעענוזאל

צריךכאןכיליאמרוהוא,החצראלנכנסנואנו.היהוכךונשוחחלחודונשבהביתאלנכנסהואלי
והראה,לממשלהשומעיםשהםמההכלמוסריםוהםכופרימ,מושלמיםכאןכייען,מלדברלהזהר

שהואמהכלוהואמוגדליאלחסן'סגבשם,מאתנורחוקלאאחדישבכשישבנובחוץכיבידולי
החצראלשנכנסלירמזהואולכן,זהעבורלומשלמתוהממשלה,לממשלהמוסרהואורואהשומע

.בפחלנפליכלשאנימפניאישעםלדברלבלהזהירניוהוא

לידנואישאיזהעוברכשהיהפעםוכלששאלתיומהכלעלליוענהדבריםאיזהשאלניחליל'חג

.כלדברק-יירוה,;י
כךאחראך,לממשלהימסרנוהואותיכף,אדברשאנירוצהזהחליל'חגכיחשבתימקודםאנכי

כיסמן,רגליברגלועלדורךהיהחלילג"חאזמצריאחדבוליםנכנספעםכל,הדברכךלאכיראיתי
.מלדברלחדל

ידיעותמהםולקבלטוביםידידיםלילמצאשלחוניהעבירוניהתורקיםכי,חליל'לחגספרתיאני
.השאלהעלישיבושהתורקיםורוציםשמחיםהמושלמניםאםלראותוביחודישוב
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