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 גבוה וזקוף"-. "גבוה1
ישראל -לא היה אמן יוצר שהשפיע יותר, וממשיך להשפיע, על החברה היהודית בארץ 

השפעה זאת חורגת בהרבה מתחום  1.בתקופת היישוב והמדינה מאשר המשוררת רחל בלובשטיין
-מייסד בכיר של תנועת העבודה הארץ-כתב לה אב -1913עולם הספרות ואיכות שיריה. עוד ב

גבוה וזקוף, על ֶעברי פי -ישראלית, א. ד. גורדון, במכתב: "ראיתי את נפשך עומדת לפַני גבוה
וחותיה לעלות בלי דרך, תהומות, מבקשת דרך לעלות למעלה, למעלה, יותר נכון, חוגרת את כל כ

בשבילה המיוחד. הלא תסלחי לי, כי ניגשתי אליך ואלחץ את ידך".  במונחי תורת היצירה 
והתקשורת של אפלטון, רחל הֹולידה בגורדון את אותם היסודות שהשלימו את אישיותו 

יה. וגיבשוה, היא היתה המּוָזה של הגותו, ובכך היתה לתנאי הכרחי לעצם קיומה ולכל תולדות
בתפיסתו את האדם, החברה והציונות, כגאולת העם היהודי דרך השיבה אל עבודת האדמה 
וגאולה עצמית של כל פרט ופרט, השפיע גורדון השלם והמגובש על כל מה שהתחולל מאז 

ליטוש של גורדון, אזי היא הייתה גורם מעצב בעולם של -אם רחל הייתה מוזת 2ישראל.-בארץ
 שער בהתפתחות של העם היהודי בעידן הציוני.-יים וחלק מתופעתרגישות לתנאים התחלת

 את הערכתו לרחל ביטא אז גורדון בשיר: 
 

 –ְלִכי ִבְשִביֵלְך 
 ָעלֹה ַתֲעִלי

 ִאיש ַאל ַיַעְצֵרְך,
 ַאל יֹאַמר: ֲעִלי!

 ְוָהָיה ַכֲעלֹוֵתךְ 
 –ֵיאֹור ָלְך ַהּיֹום 
 ְוִהֵמה ַאְת ֵאיֵנךְ 

 3ַבָמרֹום.בֹוֵדָדה 
 

גבוה וזקוף", "על ֶעברי פי תהומות", "לעלות למעלה למעלה", -השימוש בביטויים: "גבוה 
בשבילה המיוחד", "לכי בשבילך עלֹה תעלי", "אינך בודדה במרום", מלמד כי  "לעלות בלי דרך,
ציאל , אישיות יוצאת דופן בעוצמתה ובפוטנ23, ראה ברחל, שהייתה אז בת 57גורדון, שהיה בן 

                                                           
1
. קטעים  מתוך ביוגרפיה רחבת היקף על המשוררת רחל, הנמצאת בכתובים. קטעים אלה נכתבו מחדש לקראת צאת  

המהדורה החמישית של ספר זה שגם עוצב מחדש. פרטים אחדים בביוגרפיה זו אינם  מתיישבים, לכאורה, באופן מלא, 
ינן, הן  מציאת מסמכים ועדויות חדשות, והן חוסר עם דברים אחדים שהמחבר כתב או אמר בעבר. הסיבות לכך ה

רצונו, בעבר, להביך אנשים שהיו אז בין החיים, כנשיא המדינה השלישי, זלמן שזר, ואחותה של רחל, שושנה 
 בלובשטיין.

2
 . ואפילו על אופיו המיוחד של תהליך השלום כי שבא לידי ביטוי בהסכמי  אוסלו, ועל ההיבטים השונים והמיוחדים 

 של מבצע "ענבי זעם" של צה"ל בלבנון, המתחולל בעצם כתיבת שורות אלה.
3
 . מכון לבון, מכתבי א. ד. גורדון לרחל בלובשטיין. 
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למדה רחל בצרפת אגרונומיה והתכוונה לחזור אחרי  -1913הגלום בה, לאו דווקא כמשוררת. ב
הלימודים ארצה, לפתח בה חקלאות מודרנית. השימוש בביטויים אלה מבססים את הטיעון בדבר 

 על כל מי שהושפע ממנו. –ההשפעה האדירה שהשפיעה רחל על גורדון, ודרכו 
אמר המשורר הלאומי, חיים נחמן ביאליק, "על המשוררת רחל  -1931אחרי מותה של רחל ב 

קול של ֵאֶלה היעודות לקרבן, משירת בת -שמתה בעצם כוחה השירי. היה בשירתה משהו מבת
בסיפור התנ"כי הייתה הקרבתה של בת יפתח תנאי  4יפתח שהלכה לַתנות עם ֵרעֹותיה על ההרים".

קבות תבוסת בני עמון והישועה שהושיע יפתח את הכרחי לניצחון העברים על בני עמון. בע
ישראל, הוא היה לגיבור לאומי, ושש שנים הנהיג את ישראל. ִבתֹו, שבלעדיה לא היה  מביס את 

בני עמון ומגיע לרום מעמדו, קיבלה פסק זמן של חודשיים לתנות עם רעותיה "על בתוליה על 
ם  הייתה תופעת רחל, כאמור, "אירוע כבת יפתח, כך ג 5כך הועלתה לעולה.-ההרים", ואחר

ישראל מרגע הופעתה -שער", במונחי תורת האבולוציה בתקופה הציונית. כל מה שהתרחש בארץ
 , הושפע ממנה.-1909ב

מרים את מסע הכיבוש של רחל ברחבי התרבות -חזתה המשוררת יוכבד בת  -1934ב 
  מרים: "ְשֵמְך הֹוֵלךְ -רחל,  כתבה בתהעברית. בשירה "ְוַאְת ֵאיֵנְך" שאותו הקדישה לִנשמת 

 6ֶאֶבן ְלָבָנה  ּובֹוֶדֶדת;" \ֵמֶאֶבן ָיְרָדה ִלְמצּולֹות,  \ּוִמְתַרֵחב ְכִעּגּוִלים ַבָמָהר 
 

, עשרים ושלוש שנים אחרי פטירת רחל, לכבוד חגיגות חמישים שנה לעלייה -1954ב 
גוריוניזם, ב"טור השביעי" בעיתון -הבןהשנייה, פרסם נתן אלתרמן, האידיאולוג הפיוטי של 

"דבר" את שירו "ֵהִאיר ַהַשַחר". שם השיר לקוח מקטע בשם "הרועה בשחר" שכתב נשיאה 
עשרה שנים אחרי מותה של המשוררת, על הפגישה -השלישי של ישראל, זלמן שזר, חמש

תגלמותו של הראשונה שלו עם רחל בחוות כנרת והמובא להלן. אור השחר היה בעיני רחל ה
בשירה "ַנְפתּוִלים".  -1927היופי האידיאלי ואותו היא נסתה לחקות ביצירתה, כפי שהיא כתבה ב

" שהֹוריש לאומה "רֹוֶבה ּוַמֲחֶרֶשת  העלייה השנייה הייתה, לדברי אלתרמן, "ֶנֶרק ְמפָֹאר ּוֺמְפָלא"
"ִבְלָעֶדיָה לֹא ִציץ ְולֹא ְנִרי". את תקופת ושברא "ֶאת ְדמּות ָהעֹוֵבד ָהִעְבִרי". זאת הייתה תקופה  ש

  ל.המייסדים הזאת ואת בניה הנפילים מייצגת "ַעְלָמה ְמַזֶםֶרת ְוכֹוֶבֶשת ֲאַגם", היא המשוררת רח
 ולכן

 
 ִנְזְכֶרָמה ַהַנַעם ְבִשיר. ִנְזְכֶרָמה

 ְוִנְשַמע ֶאת קֹולֹו ֶשל ַהּיֹום ֶשֵהֵחל...
 ֹוֶלה ִכְדָמָמה ּוְכמֹו ֶרֶנןִנְשָמֶענּו ע

  7ִמן ַהֵשם ַהְּיהּוִדי ַהָּיֶפה ָרֵחל...
 

אין זכות גדולה יותר מן הזכות לגרום לשחר להאיר, ולהיות קולו של היום שהחל ואין  
 הכוונה בזאת לחיבור שירים, אלא למפעל הציוני.

מהירה של מיתוס רחל : "צמיחתו ה-1991חוקר הספרות העברית, פרופ' דן מירון, כתב ב 
במשך שנות השלושים, היא אחת הפרשות המרתקות בהתפתחות התרבותית של ה'ישוב' 
בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. ניתוח מרכיביו של המיתוס והבנת הדינאמיקה של צמיחתו 
והתפשטותו חשובים לא רק לכל המעונין בחקירה היסטורית של תולדות תרבותנו, אלא אף 

התרבותית גם עתה; -העומק, המשפיעים על התנהגותנו החברתית-טואלית של מבניבהערכה אק
נטיות' מסוימות, שעברו עליו עם שכן מיתוס רחל, למרות עליות וירידות ואפילו תקופות 'לאטֶ 

                                                           
4
. ח.נ. ביאליק, בוועידת הסופרים. הופיע בספרם של מרדכי שניר ושמעון קושניר )עורכים(, "רחל ושירתה", מהדורה  

 .91, עמ' 1971חדשה ומורחבת, דבר, 
5
 י"ב.-. שופטים, י"א 

6
 .134. "רחל ושירתה", עמ'  
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שקיעת תרבות 'הישוב' ועליית התרבות של מדינת ישראל, עדיין מצוי עמנו ככוח נוכח, פעיל 
)למשל: מקומה של רחל כמודל וכמקור השראה בפזמונאות ובשירה ומכוון  לו, גם ממרחק 
  8הפופולארית של ימינו(".

אין בהכרח  ִמְתאם גבוה בין סטאטוס חברתי, יוקרה, פופולריות ו'ֵרייטינג', לבין השפעה על  
מציאות. מחקִרי על מלחמות ישראל, למשל, העלה שגדול המפקדים הקרביים בעידן הציוני היה 

ית )טפר(, שסביר להניח כי רוב קוראי ספר זה אפילו לא שמעו את שמו, ואילו רוב אלה אריה עמ
ששמעוהו, יתייחסו בוודאי בביטול להערכתי זו. תרומתו של טפר להצלחת הצד היהודי במלחמת 

אני סבור שגם  9העצמאות הייתה כה גדולה , עד שבלעדיה אולי לא הייתה קמה מדינת ישראל.
ישראלית, בשמונים השנים האחרונות, הייתה גדולה לאין -על המציאות הארץהשפעתה של רחל  

שיעור ממה שרוב הישראלים נטו לחשוב, עד כתיבת שורות אלה. המחבר מבקש להסביר את 
פי משקלם הריאלי, ולא -המציאות על כל היבטיה, ולנתח את הגורמים המשפיעים עליה על

ות או פרדיגמה רווחת  בתחום התנהגות האדם, רוח ואופנות של אליטות חברתי-לשרת הלכי
 שחדלה להסביר את המציאות ושאבד עליה הכלח.

עיקר השפעתה של רחל לא היה באמצעות המיתוס שהתפתח סביב דמותה אחרי מותה, אלא  
יתר למיתוס, ולא ירד לעומקה של תופעת -באמצעות מעשיה בעודה בחיים. דן מירון נתן משקל

  כה התרבותיים. רחל, כרוב מורי ההל
לפעמים פשטות היא פשטנות. לסוד קסמה של רחל אין הסבר פשוט הנמצא מתחת למנורה  

המדעית והמוגדל במיקרוסקופ. פשטנות היא אחת הרעות החולות של תרבותנו. היא סחורה 
-ייצור לקוי. אני שואף לנתק את עצמי מן הקשר הגורדי: פשטות-טובה לשיווק אך היא אמצעי

העת לשירה, -אני מזמין לעצמי צרות צרורות; הרי אחת מהן לדוגמא: עורכת כתב פשטנות.
"חדרים", הלית ישורון, כתבה ברשימת ביקורת על המהדורה הראשונה של ספר זה: "מעניין 
שמנפץ מיתוסים מושבע מתיז חזיזים לעברם של ברל כצנלסון ושזר, אך נאחז בכל כוחו במיתוס 

לא קראה את "סוד קסמה של רחל המשוררת", או שהיו לה בעיות . דומה שישורון 10של רחל"
בהבנת הנקרא, ואולי בעצם אין היא מבינה מיתוס מהו. גברת ישורון היא פיגורה חשובה בעולם 

 השירה של ישראל, ואני משער כי לטיעוניה ייָמצאו  שותפים רבים.
רת כנרת" )ראה רחל הייתה אחת משלושת האנשים שהיוו את הגרעין הקשה של "חבו 

בפירוט להלן(, שעיצבה את התשתית הרוחנית של הזרם העיקרי בתנועת העבודה הישראלית, 
בעשור השני של המאה העשרים. זרם זה, שראשיתו בתנועת פועלי ציון, התגלגל דרך אחדות 
העבודה ההיסטורית, מפא"י, המערך, ועד מפלגת העבודה ולווייניה. מנהיגו הבולט של הזרם 

גוריון. אנשי זרם זה קבעו את רוב ההתרחשויות בארץ -אידיאולוגי הזה היה דוד בן-יטיהפול
ישראל ובתנועה הציונית במאה העשרים. לרחל לא היה בו סטאטוס פורמלי, אך השפעתה על 
האידיאולוגיה שלו ועל כוח המשיכה שלו בציבור, הייתה כה גדולה, עד שבלעדיה אין להבין את 

אידיאולגי המתקיים בעצם כתיבת שורות אלה, למשל, לגבי עתיד -לאומי-הוויכוח הפוליטי
 ישראל.-יהודה, שומרון ורצועת עזה, והקמתה של מדינה פלסטינית בארץ

 

                                                                                                                                                                                                 
7
 .185-182, עמ' 1975. נתן אלתרמן, "הטור השביעי", ספר שני, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  

8
 .124-123, עמ' 1991. דן מירון, "אמהות מייסדות, אחיות חורגות", הקיבוץ המאוחד,  

9
. ַהערכתי  1996במרס  15)מוסף "ידיעות אחרונות" של השרון(, . ראה מאמרי, "עוד קורבן של הטרור", "על שרון"  

את מקומו של אריה עמית במלחמות ישראל ואת השפעתו העצומה מוסברת בפרדיגמה החלופית שאני מציע  להבנת  
התנהגות האדם כיחיד ובקבוצה ולהבנת מערכות אנושיות,  וכן להבנה של הוויית  הצבא והמלחמה, שאותה הצגתי 

(.  אותם דברים אמורים לגבי רחל המשוררת. 1994המשותף עם אריה עמית "קץ החיים" )הוצאת שרידות,  בספרי
כתב: "המחזיקים בפרדיגמות מתחרות עוסקים במקצועותיהם בעולמות שונים", )"הִמבנה   פילוסוף המדע תומס קּון

 (. 120, עמ' 1977קריאה ו'הספרות',  המדעיות", המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה, ספרי סימן של המהפכות
10

 .1993ביולי,  28. הלית ישורון, "רחל, המיתוס והקיטש", המוסף "ספרים", "הארץ",  



 4 

 בבית הראשון של שירה "ֵהן ָיָצאנּו ַבָןְך" התייחסה רחל ל"חבורת כנרת" ולמטרותיה: 
 

 ֵהן ָיָצאנּו ַבָןךְ 
 יָבה ְרחֹוָקהַעִליִזים ַעִזים, ִלְנִת 

 ֵהן ָיַצאנּו ַבָןךְ 
 ְלַקֵדם ֶאת ְנֵני ַהַםְלָכה 

  
ה"נתיבה הרחוקה" ו"המלכה" הן החזון שאנשי "חבורת כנרת" ביקשו להגשים במפעל  

הציוני בארץ ישראל. אחרי כעשרים שנה היה החזון לאידיאולוגיה: בוועידת האיחוד בין מפלגות 
היה רשום על הכרזה שמעל הבמה:   -1930ו"הפועל הצעיר" ב"אחדות העבודה" )ההיסטורית( 

 "ַהֺאְמָנם ִיָבֵצר ָלגֹל ֶאת ָהֶאֶבן ִמִני ַהְבֵאר?". שורה זו לקוחה משירה של רחל "ָכאן ַעל ְנֵני
 ושהוקדש למשה בילינסון, ממנהיגי מפא"י וידיד קרוב של רחל. -1927ָהֲאָדָמה", שפורסם ב

את חזונה של "חבורת כנרת" והשפיעו מאוד על עיצוב  דרכה של שיריה של רחל ביטאו  
גוריון ועל עיצוב דמותו של "דור הבנים", הוא "דור הפלמ"ח"  ו"דור תש"ח", -מפלגת בן

משה דיין,  יגאל אלון ויצחק רבין. שלושה בנים אחרים של דור  -ששלושה מבניו הנודעים היו 
, נמצאים ברום הצמרת של המנהיגות הלאומית, 12, רפאל איתן ואריאל שרון11זה, שמעון פרס

בעת כתיבת שורות אלה. אחרים ממוקמים היטב בכל האליטות הישראליות. שירים אלה מבטאים 
היום, כבעבר, את "ארץ ישראל היפה",  על מכלול תרבותה וערכיה. בכך חרגו שירי רחל בהרבה 

השפעתם מוגבלת. שירי רחל היו מעבר לעולמם של המשוררים וקוראי השירה, שמספרם מועט ו
לאגף חשוב בכותל המזרח של התרבות הישראלית, כפי שניתן ללמוד מן המּודעּות הרחבה של 

 שיריה, ומריבוי מופעי האמנות על רחל ושיריה.-הציבור הרחב לרחל, מתפוצתם של ספרי
בהתייחס לנוכחות הזאת של רחל בכל מה שהתרחש בארץ ישראל בשמונים השנים  
רונות, ראוי לא להניחה לחוקרי ספרות בלבד, כדן מירון וכגרשון שקד, חשובים ככל שיהיו, האח

תחומית, המבוססת על אבני היסוד של -אלא ראוי לחקור את הופעתה ואת תופעתה בגישה בין
מיתולוגית -התנהגות האדם, כיחיד וכקבוצה. ראוי גם להתבונן בביוגרפיה  הביקורתית והבלתי

ין הביוגרפיה לשירים, ביתר פירוט משעשו זאת חוקרי הספרות  שהמעיטו ברובם שלה, ובקשר ב
 בערכה ובעוצמתה הפיוטית של המשוררת. 

 
 

 . הענף האינטלקטואלי2
 

-פי מסורת אומץ-רחל המשוררת הייתה אחות סבתי. אני מעז לכתוב על הדברים האלה על  
 –שבלעדיה אין להבין את סוד קסמה של רחל  -הלב האינטלקטואלי שמתקיימת במשפחתנו 

המאחדת את אבותי, ִאמֹותי וצאצאיהם. בשירת רחל השאיפה הזאת  13ָעל-והשאיפה לתקשורת
ם היווניים הגדולים מן המאות החמישית, הרביעית והשלישית לפני היא מוטיב מרכזי. הפילוסופי

 לב )ָאֶרֶטה(.-אומץ –הספירה כינו את המידה הטובה המוסרית 
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. שמעון פרס לא נולד אמנם בארץ ישראל והוריו לא היו אנשי העלייה השנייה, אך הוא נקלט היטב בקרב "הבנים"  
 ובחבורתם עוצבה אישיותו.

12
. העובדה ש"הבנים" אריאל שרון ורפאל איתן חצו את הקווים והם ממנהיגיו של הזרם היריב בשנות התשעים,  

 מדגישה עוד יותר את הדומיננטיות של תנועת העבודה בעיצוב מנהיגותה של ישראל. 
13

זמן לעיין על" והקורא המתעניין מו-.  במהדורה הקודמת של מסה זאת הרחבתי את הדיבור על המושג "תקשורת 
באותם קטעים. במהדורה הזאת השמטתי את הקטעים האלה כי הם חרגו מאוד מן הנושא המוגדר של המסה, כפי 

על בין שני אנשים -שטענו בצדק אחדים מן המבקרים. בהקשר מסה זאת די לקורא לקבל את ההסבר דלהלן: תקשורת
 המוגדרת שלהם.או יותר היא הבנה רחבה יותר של מסרים מן המשמעות המילולית 
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משקיפים מבחוץ, שהכירו היטב את המשפחה הזאת, אמרו לי שמתקיים בה מתח גבוה בין  
יכולת גבוהה להבנה על המחברים את השניים. גאוניות איננה רק -גאוניות לטירוף, ומוליכי

פאסיבית, אלא כושר ליישם את ההבנה במציאות, למרות החיכוך )ואף ההתנגשות(, ובכך לברוא 
עולם חדש. המתח הזה בין גאוניות לטירוף  נובע  מחיים בעולמם של אחרים שאינם מבינים את 

 הגאון, שלועגים לו  ואף מחרימים אותו.
היא נולדה אמנם למין  ד, במשפחת האדם.רחל השתייכה לענף האינטלקטואלי שהוכח 

המשמיד, שהרי הענף שלה לא התפתח למין עצמאי. המסכות המיתולוגיות של המין המשמיד לא 
לשום "לנו"  אידיאולוגי, מאופיין  –אף שביקשה להשתייך  –פיתו אותה. היא לא הייתה שייכת 

הקצר, ומאז מקובע הוא באמונת היטב, שרידותי, עכשוויסטי, כופה נאמנות, שנברא ביום השישי 
"אתה בחרתנו". היומרה להידמות לאלוהים היא המיתוס הפרדיגמטי של הציוויליזציה הנוכחית 
המשמש אמצעי לאדם המשמיד למנוע הטלת ספק בחוכמתו כפי שאין להטיל ספק בחוכמת 

שוריו האלוהים. לכן כל פרט במין האדם מדמה את עצמו למרכז העולם שאין להטיל ספק בכי
ובמניעיו, וכשהוא נתקל באינטלקטואל של אמת שׂשרד מן הענף שהוכחד, הוא רודף אותו עד 
חורמה ומנסה להשמידו. א.ד. גורדון עמד על הסממן הזה באישיותה: בדידות בתוככי חבורה 
אינטימית ותומכת לכאורה. הוא כתב לה: "ליוויתי אותך הרבה בדרכך, הראית? ועודך 

 14בודדה!"
 בשירה "ַחִיץ": -1927, כתבה רחל בידותה מאז היותה תינוקתעל בד 

 
 

 ְזכּוַרְתִני, עֹוִדי ִתינֶקת,                
 ִלַּוִני ֶעֶצב ִנְסָתר; 
 ֶאְבִלי ָהִייִתי -ְבֶבֶגד 
 שֹוָנה ְוִנְבֶדֶלת ִמְשָאר. 

 
 ָעְברּו ָיִמים ְוֵאיֶנִמי 
         ִתינֶקת ֵבין ִתינֹוקֹות,         
 ֲאָבל לֹא ָנגֹוז ָהֶעֶצב,  
 ְוֶטֶרם הּוַסר ָהאֹות. 

 
 ֲעַדִין חֹוֵצץ ַהַחִיץ 
 ֵביִני ַלְשָאר. ַאְך ַעָתה,  
 ַעָתה שֹוָנה ְוִנְבֶדֶלת  
 ַנְפִשי ִבְשחֹור ַיְתמּוָתּה. 
 

 

מחלת  עשרה, וגם-הסיבות לעיצבונה היו גם מותה של אמה האהובה כשהייתה רחל בת שש 
השחפת שלה. אך לא רק הם. מקורו של העצב הנסתר מאז היותה תינוקת, היה אחר. בפירושו 
לשיר זה כתב  חוקר הספרות, ראובן קריץ, כי "המדברת תוהה על אופיה ועל גורלה... האופי 

א רציונלי... לפי פירוש זה חיוויו של השיר: גורלי ואופיי הו-והגורל ניתנו כאחדות, מאיזה כוח אי
המורה לספרות נתן גובר כתב על שיר זה: "כאן מבוטאת האמת  15להיות בודדת ועצובה".

תחושת ההתבדלות מהכלל. הַחִיץ, שבינה ובין הכלל, הוא פרי  –הגדולה של כל משורר או אמן 

                                                           
14

 . מכתבי גורדון לרחל, מכון לבון. 
15

 .243-242, עמ' 1969. ראובן קריץ, "על שירתה של רחל", הוצאת פורה,   
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ייחודה של נפש גדולה... לחיץ זה קוראת המשוררת 'עצב'. עצב על שום מה? על שום הגורל 
16יכול".-הכל

 
, ושאותו -1920שירה העברי הראשון "ֲהָלך ֶנֶפש", שפורסם בכתב העת "השילֹוח" בב  

ְשִביִלי שֹוֵמם...". אין מדובר פה  \ְשִביִלי בֹוֵדד,  –הקדישה לגורדון, כתבה רחל: "ִהְרִחיק ְשִביִלי 
, על בדידות אישית ועל שאיפה למציאת חברים ולהתערות בחבורה, אלא על בדידות קיומית

שבאה לידי ביטוי בדרך שונה, שלהולך בה יש רק סיכוי קלוש למצוא חברים לשיח. גורדון 
. רחל כתבה 1922השתייך לדעתה לענף האינטלקטואלי, אך הוא היה כבר חולה ונפטר בשנת 

ָבה ְלַבִדי". שהרי ְונֹוַתְרִתי ְבֶאֶרץ רַ  \ –סמוך למותו, בשירה "ֵהן ָיָצאנּו ַבָןְך": "ִכי ֵתֵלְך ַּגם ַאָתה 
 הסיכוי שבן הענף האינטלקטואלי ימצא חבר מהמין המשמיד, כמעט שאינו קיים.

רחל הייתה ניצולה של אותו ענף בִׂשיח האדם, שהוכחד בטרם הספיק להיות למין נפרד;  
שרידותי שלא -ענף אנטי -בטרם כבש לעצמו טריטוריה, ובטרם פיתח לעצמו אמצעי הגנה 

ן הוכחד, שהרי באבולוציה יש יתרון למּושחתים. רחל השתייכה לענף של רואים כ-הושחת, ועל
מעבר לאופק, של בעלי חשיבה פראית, לא שימושית לכאורה. אנשי הענף הזה יצרו בשכבר 
הימים את הכתב, בשעה שלבעלי החלומות ולהוזי הזיות, שלא הושמדו, לא היה עם מי לקיים 

 על.-ורתתקשורת נבונה, שלא לדבר על תקש
מהפכת הכתב על קירות המערות, שהתרחשה לפני עשרות אלפי שנים, בתקופת הציד   

עצמו, שהרי -עם-הקמאית, חוללה את הציוויליזציה הנוכחית. הכתב נועד לאפשר תקשורת  אדם
עם מי ְיַתְקשרו אינטלקטואלים טהורים, מנּוכרים, רגישים ולא מתרגשים? הכתב נועד לשרת 

רגישים לסימנים מן העתיד. עם בני ה"מין המשמיד", אלה  17סוָנרים -ת ראות מחשבות מרחיקו
שירשו את הכינוי "האדם הנבון" מן האינטלקטואלים שהשמידו, ניתן היה לדבר אז רק על 

ובעיקר של השמדה שהתגלגלו בציוויליזציה  יומיות, של "כאן" ו"עכשיו"-שאלות מעשיות, יום
לאנשים  18חומים. לתרבות דיבור כזאת לא היה נחוץ כתב.שלנו למלחמה ולאלימות בכל הת

-המעשיים לא היה אז במאגר מלאי של אנרגיית שרידות, שמתוכה ניתן היה להקצות זמן אי
 19עשייה לחולמי חלומות.

מַפתחי הכתב היו ניצולים מעטים, שׂשרדו מהוצאה להורג שגרתית, באשמת הכבדה על   
הזעירה לא הייתה מסוגלת לכלכל אסטראטגים ופילוסופים חבורת הציידים. היחידה המבצעית 

ביטחוניים, שלא לדבר על אנשי רוח, אמנים, ומדעני תיאוריות. לא ראייה כוללת וכושר ניתוח היו 
תכונות נדרשות, אלא מנהיגּות קרבית בתנאי לחץ וסכנה. מפתחי הכתב היו ענף של אוכלי לחם 

נבלמה בֶקֶרב מין האדם המשמיד, והוא הוכחד  פי הנורמות של אז, שהתפתחותו-חסד, על
ַסְנֶייְנס. ללא הֶגנים האלה לא היה האדם -במלחמת המינים, ועקבותיו הּוטמעו בֶגנים של ַההֹומֹו

המשמיד מסוגל להשתלט על כדור הארץ, אך עם הֶגנים האלה הוא עלול להכחיד את החיים בו. 
אינטלקטואליזם זקוק לאורך נשימה ולחופש לעולם לא יהיו אינטלקטואלים טהורים באמת. ה

מחשבה, ובסוף המאה העשרים זמן הוא כסף, ההתפתחויות מהירות והקצב מוגבר בהתמדה. 
 הלם העתיד היה זה מכבר להלם ההווה.
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שיעורים לכיתה י'( בהוראת יצירות מן הספרות העברית והכללית,  10. נתן גובר, "שירת רחל" )יחידת הוראה בת  
 .184-167ית, ירושלים, תשכ"ו, חוברת ה', עמ' הוצאת בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העבר

17
, מכשיר המשדר גלי קול בתדרים גבוהים אל Sound Navigation and Rangingתיבות באנגלית של: -(, ראשיSONARסונר ) . 

 מתחת לפני המים. משמש לגילוי עצמים שמתחת לפני המים ולקביעת עומקים.
18

ארץ קוראים מעט מאוד וכותבים עוד פחות, אלא בתחומים מעשיים, יום רוב האנשים החיים כיום על פני כדור ה . 
יומיים, וכדי להתבדר. לאנשים אלה אין צורך בכתב  והם יכלו להסתפק בדיבור. נטייה זאת והרגלים אלה הם הבסיס 

-אה אודוהכלכלי והשיווקי לפיתוח טכנולוגיות דיבור ותוצרי דיבור בכל התחומים: רדיו, סרטים, טלוויזיה, הור
 ויזואלית ועוד. הכתב משמש יותר ויותר את המומחים ואת לשונותיהם המקצועיות.

19
מעריצה ציידים שהתגלגלו למפקדי חבורות לוחמים. זה  -1996. תרבותנו איננה שונה בהרבה. החברה הישראלית ב 

ליעזר, אפריים סנה, אֹורי אור, א-ההסבר לפופולריות הרבה של הגנרלים לשעבר, יצחק רבין ז"ל, אהוד ברק, בנימין בן
יצחק מרדכי, רפאל איתן ואריאל שרון. גנרלים לשעבר אלה ניהלו ומנהלים כמעט כל תחום בישראל ומקבלים החלטות 

 בעניינים שבהם אין להם לא ניסיון ולא השכלה.
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-השורדים, שהיו פרטים לעצמם של מין אחר, חייבים את חייהם לשניים: ראשית, לאהבת  
חבורה. אהבה גדולה ואומץ לב נואש הם קניין הנשים. אם ולאומץ לבה לעמוד מול גזרות ה

-במעשיותן המופלגת הן מצאו פתרונות לחילוץ ילדיהן הבלתי מעשיים, מן החיסול. כך שרד אבי
האומה, אברהם אבינו, שגילה את עקרון ההפשטה ואת המטאפיסיקה, וכך שרד המחוקק הגדול 

של אברהם אבינו, לבין המציאות הגשמית משה רבנו, שגישר על פני התהום שבין השקפת עולמו 
 והמעשיות של צאצאי הציידים שירשו את מבני אישיותם של אבות אבותיהם. 

מה, לדרישות של אנשי המעשה, -שנית, ליכולתם של בעלי החלומות להסתגל, במידת 
  -לגלות, לפתח ולשפר אמצעים שימושיים לתועלתה של החבורה המבצעית. מי שלא הסתגל 

. השורדים היו פרטים אמיצים מאוד, והם פיתחו את הקשר המופלא שבין תיאוריה הושמד
ָשֵרת את  -ּוְנַרְקִסיס. הם הטמיעו בֶגנים האינטלקטואליים שלהם את הכלל: רצונך לשרוד 

החבורה! אברהם אבינו ומשה רבנו מיזגו באישיותם הן יכולת אינטלקטואלית עילאית והן 
 כישורים מעשיים נדירים.

מפתחי הכתב ביקשו לשוחח על מושגים מופשטים, על תיאוריות, על פרדיגמות חדשות, על  
אלוהים מונותאיסטי, על טקטיקה קרבית, על חברה חדשה ועל אדם חדש, ולחבורת עשרת 

העדר תקשורת עם הסביבה והיכולת לקיים דיאלוג עם עצמך, הם  20הציידים לא היה פנאי לכך.
ים לברוא עולמות חדשים, יש מאין, סדר ִמכאוס. יצירת סדר מסדר המּוזה הנעלמה של היוצר

איננה בריאה, אלא מראית עיניים. כיוון שרוב היוצרים בציוויליזציה הנוכחית "בוראים" סדר 
 מסדר, אין הם יוצרים של ממש אלא מאחזי עיניים.

הם קיוו לקבל  את הציוויליזציה הנוכחית בראו הניצולים, והם הגישו אותה כשי לחבורה.   
 את שרידותם בתמורה. לא רק שלא זכו להכרת תודה, אלא המאמצים לחסלם אף גברו.

מנהיגי דור המהפכה הראשון, שקיבלו את הציוויליזציה הנוכחית במתנה ולא הבינו את   
אבני היסוד שלה, היו לשליטים שמרניים, המבקשים לשמר את הסדר החדש שיצרו ושעליו הם 

יטיקאים הראשונים שהיו בארץ אסרו מיידית את חירות המחשבה. נוצר הפול 21שולטים.
אבטיפוס של פוליטיקאי, והוא שריר וקיים עד היום. נוצר גם אבטיפוס של אינטלקטואל ונוצר 

 אבטיפוס של קרנפים בִאצטלה של אינטלקטואלים.
  

 

 . עלילות גבורה3
 

פים" )קנטֹוניסטים(. הוא נולד, כבן אביה של רחל, איסר ֵלייב בלובשטיין, היה מן ה"חטו 
בעיר פֹולטבה שבאוקראינה. אביו הסוחר היה עשיר גדול שהיו לו  1833יחיד להוריו, בשנת 

לב -עסקים גם מחוץ לרוסיה. איסר לייב היה עילוי. כבר בגיל צעיר למד בישיבה, הצטיין באומץ
. כשהיה בן שמונה נחטף בידי לבקר כל סמכות מבלי לכפור בעיקר, ומוריו צפו לו עתיד מזהיר

שליחי הצאר, ניקולאי הראשון, ונשלח לכפר קטן בצפון רוסיה, לא הרחק ִמִוויַאְטָקה שבגבול 
סיביר, להתחנך במשפחה פרבוסלבית אדוקה ולהתחשל בגוף ובנפש לקראת שירות צבאי 

ו נחטף, לקה ממושך. כששב אביו, יצחק בלובשטיין, ממסע עסקים בחוץ לארץ, וגילה שבנו יחיד
כן שלחה האם רוזה יד בנפשה. על נכסי המשפחה השתלטה -בשבץ לב ונפטר. זמן קצר אחרי

הממשלה הרוסית. איסר לייב נותר בודד בעולם. פרטים אלה נודעו לו רק מקץ עשרים וחמש 
 שנים כשהשתחרר מן השירות הצבאי, וביקש לחזור למשפחתו, ולא מצא לה ֵזכר.

                                                           
20

ת, אפילו אלה אלוף ואלוף בצה"ל המסוגל להסביר באופן אינטליגנטי מהי טקטיקה קרבי-אינני מכיר  רב . 
פיה. אם נסיוני האישי מבטא תופעה כללית, הרי אנשי צבא מוצלחים אינם מסוגלים -שבביצועיהם השכילו לפעול על

סגולה  המסוגלים לבצע אינטלקטואליזציות של -לפתח תורות צבאיות. פיתוח תורות אלה הוא נחלתם של יחידי
 סיטואציות צבאיות, זאת אומרת, של אינטלקטואלים.

21
 כך נהגו מנהיגי המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, וכך נהגו האבות המייסדים של התנועה הקיבוצית בישראל. . 
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הדודה שושנה, שתיעדה את תולדות המשפחה, אך סיפקה את המידע אחותה של רחל,  
במׂשורה ורק אחרי הפצרות רבות )לכן נותרו 'חללים' בתמונה(, סיפרה לי שאביה שמר בקנאות 

לב נדירים מצד הילד. -על כל מצוות היהדות שספג עד שנחטף. לכך היו דרושים נחישות ואומץ
ומדבקותו, ראו בכך אצבע התרשמו מעוז רוחו שבו גדל, ש אנשי המשפחה האומנת, בכפר

אלוהים, והניחו לו לקיים את מצוות דתו. כעׂשר שנים שהה בכפר והיה לעלם חזק מאוד. כל 
לבו הפיסי והמוסרי ועל האינטואיציה וכושר האלתור הגבוהים שלו, -יודעיו העריצוהו על אומץ

 חוכמה מעשית גאונית. כל לבעלשסייעו לו לשרוד בכל מצב ולהוציא מתוק מעז. הוא נחשב 
אותן שנים בכפר דבק במצוות היהדות שהספיק לסגל לעצמו בבית הוריו עד גיל שמונה, למרות 
הלחצים והפיתויים. בכך גילה אופי חזק, עקשנות, קשיחות ודבקות במטרה, תכונות שבהן 

ות הימים אפשרית, בנסיב-התגאה כל חייו. המשימה שהוא נטל על עצמו הייתה כמעט בלתי
ההם. הוא ביקש להיות חזק יותר מן הכפריים הרוסיים, להצטיין בעבודות השדה, ולקיים את 

שיח יהודי -מורשת בית אבא בסביבה שבה היה יהודי יחיד, ומבלי שהייתה לו אפשרות לקיים דו
, עם איש. לדבריו, כפי שסיפרה שושנה, הוא קיים עם אביו ואמו  דיאלוג גנטי, והם הנחו אותו

מבלי שהייתה לו ידיעה על מותם, איך לנהוג כדי לשרוד כיהודי בסביבה רוסית פרבוסלבית. גם 
איסר לייב עצמו, וגם שושנה, האמינו שאצבע אלוהים בדבר, ולכן דבקו באמונתם ובקיום 

 המצוות.
על התקופה שעשה בכפר התגאה איסר לייב עד סוף ימיו, ואת בני הכפר זכר לטובה, למרות  

פתו וגידולו שם שמו קץ טראגי למשפחתו. הוא נהג לבקר באותו כפר מדי פעם, ותרם שם שחטי
כספים לצורכי ציבור. באחד מביקוריו התלוו אליו שושנה ורחל הקטנות. שושנה סיפרה: "קיבלו 
אותו כקבל אדם קדוש. כאילו ישו ירד ארצה וביקר בכפר. הוא מילא את הזיכרון הקולקטיבי של 

ר מכל דמות אחרת. היו מהם שהאמינו שהוא המשיח שעתיד לגאול את העולם, וכדי האיכרים יות
ליישב את הסתירה שבין יהדות לנצרות האמינו שהוא לבש דמות של יהודי כפי שישו לבש. אבא 
התייחס בסלחנות לאמונות התמימות האלה. הייתה לו תכונה של מנהיג טבעי, שעצם נוכחותו 

רצונו ואת הוראותיו. לא במלים, אלא בדוגמא אישית, שהיא לשון  הניע אנשים לבקש למלא את
עתיקה בהרבה מן הדיבור, הפעיל אבא את כל מי שנמצא במחיצתו. לא מקומו בהיררכיה קבע 
את מעמדו, אלא עצם נוכחותו. בתקופה אחרת, בעם אחר, במדינה אחרת, היה אבא עשוי 

כזה בעיני אלוהים, הרואה את התמונה  להיחשב לאחד מגדולי עולם. אני סבורה שהוא היה
 אדם". -הכוללת ומתעלה מעל אופקיהם הצרים של בני

, 890שושנה סגדה לאביה עד סוף ימיה. היא העריצה עוצמה. כששירתי בגדוד הצנחנים  
בשנות החמישים, נקשרה אלי שושנה מאוד. כשחזרתי משדות הקרב אחרי מלחמת ששת הימים, 

לבה. האיש החזק בחייה היה אביה. אולי בשל כך לא נישאה לאיש.  היא פתחה בפני את סגור
 לפעמים היה נדמה לי שאחרי אביה אני הוא הגבר שבחייה. על מערכת היחסים המיוחדת בינינו

אני מתכוון לכתוב באחד הימים. את עדותה על אביה יש לקבל בהסתייגות מסוימת. אך שושנה, 
 .איסר לייבולא רחל, היא שׂשרדה כדי להעיד על 

רגלים, ובהצטיינו, משך את -עשרה גויס איסר לייב לצבא, נשלח ליחידת חיל-בגיל שמונה 
לבם של מפקדיו, והם העבירוהו ליחידת עילית של ִמְתָגִרים: סיירת, המתקדמת כחלוץ -תשומת

 22לפני יחידות הדיוויזיה האחרות, הנסוגה אחרונה, והנשלחת למשימות מיוחדות מעבר לקווים.
איסר לייב השתתף, כלוחם בסיירת המתגרים, במלחמותיה של רוסיה הצארית. בייחוד זכר את 

. הוא השתתף בקרבות סבסטופול, שבהם הסב 1855-1854מלחמת קרים על מוראותיה, בשנים 
צרפתי, טרם שניצח האחרון ניצחון פירוס. איסר -הצבא הרוסי אבידות קשות מאוד לצבא האנגלי

גבורה רבות שהיו למורשת המשפחה. בעקבות הצטיינותו הוא זכה בדרגה של  לייב ביצע עלילות
"מפקד שאינו קצין" וקיבל פיקוד על כיתה. בשל מנהיגותו הטבעית הוא היה אחד המפקדים 

הדם, שבצבא הרוסי. מפקדים אלה נושאים על כתפיהם את מעמסת -הטקטיים המעולים שבקו

                                                           
22

 בצה"ל ממלאות את התפקיד הזה סיירות הצנחנים וסיירת חטיבת "גולני". . 
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ה. הוא סיפר על פשיטה של כיתתו בליל חורף קשה הקרב, ובהם תלויה ההכרעה בכאוס המלחמ
, על מפקדת גדוד אנגלי, אחרי מסע מפרך לאורך עשרה קילומטרים. 1855ומושלג של ינואר 

תותחים. -הסיכוי להצליח במשימה הזאת היה זעיר. איסר לייב ופקודיו היו בעיני מפקדיהם בשר
ו רוסי אם היו איסר לייב ופקודיהיה זה אך טבעי בעיני מקבלי ההחלטות הטקטיים בצבא ה

נהרגים בעת ביצוע המשימה, שהרי ההשקעה הייתה זעירה בעיניהם לעומת הרווח הצפוי. 
בהסתברות נמוכה, אמנם, הסתער איסר לייב בראש פקודיו על מפקדת הגדוד, הרג את כל מי 

וצעה. את רובים אנגליים כהוכחה למפקדיו שהמשימה ב מספרשנמצא במקום, וחזר עם שלל של 
בריצה, כדי לחמוק מהאנגלים שרדפו אחריהם, לייב ופקודיו  רוב הדרך חזרה עשו איסר

שנכנס  ומפטרולים שקיבלו התראה על היחידה הרוסית החומקת,  באמצעות מכשיר טלגרף
 לשימוש לראשונה באותה מלחמה. במהלך הריצה למד איסר לייב איזו אנרגיה עשוי מניע

חידה חזרה לבסיס בנושאה עמה שני נפגעים. מפקדיו שחזו לו עתיד השרידות להפיק. כל הי
מזהיר, הציעו לאיסר לייב לקבל דרגת קצונה ולעשות קריירה צבאית, אם יוותר על יהדותו. איסר 
לייב סירב. משימתו העיקרית בעיניו, באותן שנים ארוכות, הייתה לדבוק ביהדותו ולשרוד כיהודי 

-ה הדבר שהיה בעיניו אומץ לב עילאי, ובכך הוא ראה את גולת, יהיה המחיר אשר יהיה. ז
 הכותרת של חייו.

לב אינטלקטואלי. אנחנו סבורים שזה -מסורת היא במשפחתנו לייחס חשיבות עליונה לאומץ 
פעמית -לב בשדה הקרב הוא, בהתאם להשקפה זאת, העזה חד-הלב היחיד שקיים. אומץ-אומץ

 שערכה פחות בהרבה.
הגבורה האלה התייחסה רחל בשירה "אל ארצי": "לֹא ַשְרִתי ָלְך, ַאְרִצי/ ְולֹא אל עלילות  

יר הזה ֵנַאְרִתי ְשֵמְך/ ַבֲעִלילֹות ְּגבּוָרה, ִבְשַלל ְקָרבֹות". יש להניח שהיא חשבה, כשחיברה את הש
כן -ה לפני, ושהי-1920, גם על גיבור בני דורה, יוסף טרומפלדור, שנפל בתל חי ב1926בשנת 

קצין מצטיין גם בצבא הרוסי וגם בצבא הבריטי; אולי גם על אביו, וולף טרומפלדור, שהיה מן 
 "החטופים" אף הוא, וחזר אחרי השירות לעם ישראל. שני החטופים הכירו זה את זה.

הלב -ָכְבשּו ַרְגַלי", זה רמז לאומץ –יש קורטוב של אירוניה בשיר זה. "ַרק ְשִביל  
כנרת, לנסות וליצור אדם חדש וחברה חדשה. ה"רק", המעיד לכאורה -לקטואלי של חבורתהאינט

 על מעשה זניח, מרמז למעשה על מבצע אדיר: שינוי הציוויליזציה האנושית.
על חיי ה"חטופים" בצבא הרוסי כתבה שולמית לסקוב, הביוגרפית של יוסף טרומפלדור:  
הם שעמדו לו לוולף טרומפלדור בכל שנות שירות. הוא רגיל ואופי יציב וחזק -רצון בלתי-"כוח

אף כל פיתויי הממונים עליו להמיר את דתו תמורת הטבות, כפרס על שירות -החזיק ביהדותו על
מעולה, וחרף הלחץ, שבוודאי הופעל עליו בהיותו נער. ידוע הדבר, כי הילדים היהודים שהיו 

חיים קשים מנשוא ורבים -הם הוחזקו בתנאי נחטפים לעבודת הצבא התנסו בעינויי גוף ונפש:
מתו בייסוריהם. היו מעבירים אותם לסביבה רחוקה מבתיהם מרחק עצום. אסרו עליהם לבוא 
במגע עם ציבור יהודי כלשהו. גם לא עם חיילים יהודים. לקחו מהם את תשמישי הקדושה. אסרו 

ורק רוסית; ומכיוון שרובם לא  עליהם להתפלל ולדבר בלשונם. חייבו אותם לכתוב לקרוביהם אך
שמעו שפה זו, לא יכלו לקיים עמם קשר ולבסוף ניתקו מהם כליל. ואילו כלפי אלה מהם שהביעו 
נכונות להשתמד, שּונה מיד היחס מן הקצה אל הקצה; היו מחליפים להם את שמותיהם, כדי 

בים. כתוצאה מכל הימים לחזור לאמונתם בהשפעת קרו-מן-שלא יוודע מוצאם ולא יוכלו ביום
אלה החזיקו מעמד רק בודדים ולא יצאו לשמד, והמדובר הוא בילדים קטנים, כיוון שנחטפו גם 

עשרה. בשנות -פי שהחוק חייב גיוס החל מגיל שתים-על-בני עשר ותשע ואפילו שמונה, אף
23, השתמדו ברוסיה עשרות אלפי יהודים".1863-1827קיומו של חוק הקנטוניסטים 

 
, עשרים וחמש שנה אחרי חטיפתו, שוחרר איסר לייב מן הצבא והוא בן שלושים 1866בשנת  

ושלוש. רק חטופים מעטים מבני המחזור שלו שרדו בחיים. פחות מאלו חזרו לחיים יהודיים. 
הוא, בני משפחתו וצאצאיו אחריו )ובהם אני, נינו( קיבלנו היתר להתגורר בכל רחבי רוסיה 

 קים שהגבילו את היהודים להתגורר רק באזורים מסוימים. הואהצארית, וזאת על אף החו
                                                           

23
 .10-9, עמ'  1972שולמית לסקוב. "טרומפלדור", שקמונה, .  
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לו אך פרטים מעטים על  חזר לפולטבה, ולא מצא שם איש מבני משפחתו. מתחקיר שערך, נודעו
נסיבות מותם. כאיש צבא שסיים את שירותו בהצטיינות הוא קיבל מקצת מן הרכוש של הוריו. 
הוא נשא אשה והשתקע בעיר ויאטקה ליד הכפר בו גדל ושבו ראה את מקום הולדתו השני. נולדו 

ים: רכש בתים לו ארבעה ילדים. הוא סחר בפרוות דובים, התעשר מאוד, ועשה חיל בעסקים נוספ
וקרקעות, סחר ביהלומים ובזהב, ובתחילת המאה העשרים אף בית ראינוע היה לו. אחרי מות 
אשתו הראשונה נשא לאשה את סופיה מנדלשטם, בת למכובדת שבמשפחות יהודי רוסיה, ומן 
המכובדות שבמשפחות היהודים בכלל. איסר ביקש להקים משפחה מרובת ילדים, פיצוי על הבן 

של הוריו שחטיפתו גרמה למותם. הוא שאף שיהיו מעולים שבמעולים, וקודם כול, בעלי היחיד 
-מדע הגנטיקה היה אז רק בחיתוליו. צ'ארלס דארווין פרסם אך שנים אחדות לפני 24"דם כחול".

לא שמע עליו )ואולי כן, כן את ספרו "מוצא המינים". סביר להניח שאיסר לייב לא קרא ואפילו 
-יחס )לאו-כן סבר איסר לייב שקשר נישואין עם משפחה רמת-פי-על-כמובן(, ואף באופן כאוטי,

דווקא בכסף או במעמד חברתי( צופן בחובו הסתברות גבוהה להולדת צאצאים מבורכים. הוא לא 
איסר  חשש מכך שהמינון הגבוה עלול להפוך ברכה לקללה ולהביא את צאצאיו אל גבול הטירוף.

הזה, של הכלאת המבורכים, שהיה תלוי  ןמליות והקונסנסוס. הרעיולייב לא היה חסיד הנור
באותם ימים באווירה התרבותית בעולם, התגלגל גם לגזענות. אצל איסר לייב קיבל הרעיון ביטוי 
אליטיסטי. סופיה מנדלשטם, שהייתה צעירה ממנו בעשרים שנה, התאימה לדגם הזה והוא 

 .השיגה

 

 . משפחת מנדלשטם4
 

ן הייתה אשה מיוחסת. אביה, הרב מנדלשטם, היה, כאמור, רבה של קהילת ריגה סופיה אכ 
. -19כך של קהילת קייב. דודה היה הסטודנט היהודי הראשון ברוסיה של אמצע המאה ה-ואחר

החולים המרכזי לחולי עיניים בקייב -אחיה, מאכס מנדלשטם, היה רופא עיניים נודע, מנהל בית
מישי. אחרי פרשת אוגנדה ומות ידידו הרצל, פרש מנדלשטם מן ונשיא הקונגרס הציוני הח

ההסתדרות הציונית והיה לאחד ממייסדי התנועה הטריטוריאליסטית ומנהיג 
"הטריטוריאליסטים" ברוסיה. שני אחים אחרים של סופיה היו בנימין, סופר ועיתונאי, ויוסף, 

 .הספר בכל רחבי רוסיה-משורר ומפקח על בתי
, -11היוחסין של המשפחה עד המאה ה-פחת מנדלשטם חקר, כאמור, את אילןאחד מבני מש 

 .ומצא שהיא מצאצאי רבי שלמה יצחקי, רש"י, שהשתייך לפי המסורת למשפחת דוד המלך
סבה של סופיה מנדלשטם, מצד האם, היה אליעזר דילון, שתדלן יהודי מבאי חצרו של הצאר  

היו לאלכסנדר הראשון שני יועצים יהודים,  אלכסנדר הראשון. במהלך מלחמות נפוליאון
קרובים: דילון ורוזנברג. עצותיהם סייעו לו להנהיג את ארצו באחת המלחמות הנוראות שידעה. 

 קיבלה פרס מן הצאר על פסלה "אחות רחמנייה -1905דודתה, מאריה דילון, הייתה פסלת, וב
המשפט במדינה. פעם -מערכת בתיקוראת מכתב לחייל פצוע". דודה, מארק דילון, היה מזכיר 

 .הרהרה רחל בהחלפת שם משפחתה לדילון, בגלל הצליל העברי של שם זה

 

 . רוזה רוצחת את הצאר5 
 

שהייתה מבוגרת ממנה  25את דמיונה של רחל שבה סיפור חיי דודניתה, רוזה מנדלשטם, 
יקש אביה לשלוח בשנים לא מעטות. כשסיימה רוזה את לימודיה בגימנסיה המעולה שבקייב, ב

אותה לגרמניה, ללימודי רפואה או אמנות. אבל רוזה "הלכה אל העם", לכפר קטן סמוך 
                                                           

24
 יחס.-כינוי עממי למוצא מגזע אצילים ורמי.  

25
 אודות רוזה מנדלשטם.-, אני מרחיב את הדיבור  על1991 ,בספרי "תככים בבאזל", שיצא בהוצאת ירון גולן.  
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לסראטוב שעל גדת הוולגה, לעבוד עם האיכרים, לסייע להם, ללמוד מהם, ולזכך את נשמתה. 
בזוך הנשמות שלהם לא פקפקה. באביה ראתה משכיל מן הדור הישן. היא האמינה בחוכמתו של 

מושחת, העמל והנושא את סוד האוטופיה. -בתבונת האיכר הרוסי, הטוב ביסודו, הבלתיהעם, 
עשרה על האפשרות ליצור אדם חדש -הרעיונות  של ההוגים הרוסיים של תחילת המאה התשע

וחברה חדשה, שיוכל להתמודד בהצלחה עם נפוליאון ודומיו, התפשטו אז ברוסיה )ומשם הגיעו 
העשרים(. בבואה לכפר היא למדה לדעת ששאיפתו הראשונית של  ישראל בתחילת המאה-לארץ

האיכר הרוסי היא לבעול נשים: נשואות ופנויות, קטינות ומבוגרות. התאווה הזכרית לבעול נשים 
אינטלקטואלי. הזכר שואף להפיץ את -רבות ככל האפשר הוא ביטוי לאינסטינקט שרידותי קדם

 .רוד לנצח באמצעות צאצאיולהגביר את סיכוייו לש הֶגנים שלו כדי
מקץ שנה בקרב "העם" כבר ידעה רוזה שהאיכר הרוסי הוא חשדן, חסר אמון ושונא כל זר,  

ושיותר מכול הוא שונא את הצעירים האינטליגנטים המנסים לסייע לו לשפר את מצבו, והוא 
שליחי רואה בהם מתחרים על חסדי הנשים )רוב "ההולכים אל העם" היו גברים(, או גם 

השלטונות ומלשינים, המסכנים בכך את שרידותו. על אמון ושיתוף פעולה לא היה אפשר אפילו 
 .לחלום

לחם -היה זה בעבורה גילוי מזעזע, והמסקנה: כל עוד נידון האיכר להיסחט ולהתייגע על פת 
 אין לצפות ממנו להתעלּות רוחנית ולהבנה חברתית ומדינית, שלא לדבר על אדם חדש וחברה

חדשה. כל שהאיכר מסוגל הוא לספק את יצריו הזואולוגיים. הפרימיטיביות היא מעוז השמרנות. 
זעמה של רוזה על השחתת המין האנושי גבר, ואחרי שאחד האיכרים אנס אותה היא האשימה 
בכך את האצולה שהשחיתה את מידותיו. רוזה הייתה פרי הילולים של השקפת העולם 

בשלבי פיתוחה. שנאתה למשטר הגיעה לדרגת טירוף. היא תאנוס את המרכסיסטית שהייתה אז 
 .תהרוג אותו -הצאר, משמע 

למסקנות דומות הגיעו רוב חבריה, יהודים ורוסים. הקצב האיטי של התהליכים ההיסטוריים  
דיכא את צעירי הדור ההוא, וכמה מהם החליטו להעניק להיסטוריה דחיפה הגונה, ולא בפריפריה 

עברו לפטרבורג. את הפרי האנושי של  26רכז. רוזה ורוב חבריה מתנועת "רצון העם"כי אם במ
"המקרה המצער" )האונס( הפקידה רוזה אצל משפחת איכרים. הופתעתי מאוד כשעלה לישראל 
נכדה, בוריס קרפוב, אחרי מלחמת ששת הימים, והבהיר לי כמה פרשיות סתומות. לולא סיועו 

בסיפורם של בני  חקר שביסודו של סיפור זה, כי ה'חללים'ספק אם הייתי משלים את המ
אפילו רוזה, שאותה פגשתי בשנות החמישים, בסוף חייה,  27המשפחה האחרים היו גדולים מדי.

בהיותי נער, לא סייעה לי ביותר, וכך גם לא דיווחיה המאוחרים של אמי שפגשה אותה אז פעמים 
 אחדות.

במפלגת "קרקע וחברות", שניסתה לחולל מרד ונכשלה. התארגנו ההולכים אל העם  -1876ב 
הקיצוניים שבהם, בהנהגת ורה פיגנר )יהודייה( ואנדרי ז'ליבוב, הקימו את תנועת "רצון העם" 

 .)נארודנאיה ווליה( שפנתה לטרור. רוזה מנדלשטם נמנתה עם פלג זה בתנועה המהפכנית הרוסית
ובייחוד המנהיגים. לכן לא יהיה זה מוגזם לומר רבים מן המהפכנים ברוסיה היו יהודים  

שליהודים נודעה השפעה רבה על המהפכה הקומוניסטית ברוסיה, ששאבה רבים מרעיונותיה מן 
היהודי המומר קרל מארכס. בכך הייתה ליהודים השפעה רבה על ההיסטוריה של המאה 

 .העשרים
ריה את התיאוריה שלפיה גג בפטרבורג פיתחו רוזה מנדלשטם וחב-במרתפים ובעליות 

מהלומה עזה במרכז המערכת השלטונית עשויה למוטט את מנגנון החושך ולהרחיב את שורות 
"רצון העם". עד המהלומה המכרעת הזאת, עד שידע העם מה ראוי לעשות, ישמרו המהפכנים על 

יותם של המהפכנים מצוי המפתח לגורל רוסיה וגם לגורל האנושות. אישהאמת כסוד כמוס. בידי 
קרל מארכס. זה היה האוטופיסטים חובקת עולם ומלואו. כאלה היו ישעיהו הנביא, ישו הנוצרי ו

                                                           
26

( קמה קבוצת משכילים שנענו לקריאת הרצון "ללכת אל   העם". 1861לאחר האכזבה משחרור האיכרים ברוסיה ).  
 ובמשפטים המוניים.איש הגשימו הליכה זו, שהסתיימה בכישלון  -3,000כ

27
 הברית ושם נפטר.-לימים ירד בוריס קרפוב לארצות.  



 12 

המועצות. היהודים שבחבורה, אלה שהיו המובילים,  ראו ב"רצון העם" תנועה -אסונה של ברית
משיחית, תרומת עם ישראל לאמא רוסיה ולעמלי העולם. פעם אמרה ורה פיגנר לרוזה 

"התהליך המשיחי מלווה בכאבים ובקורבנות, אין לצפות לתהליך משיחי צודק. מנדלשטם: 
הלידה של הגאולה". על אף -בייחוד ייפגעו אלה שנהנו מהסדר הישן. הפוגרומים הם חבלי

ואחרים, סירבו חברי התנועה להאמין שאחרי  28אזהרותיהם של ריאקציונרים, דוסטוייבסקי
"רצון העם" ויאריכו את תקופת העבדות ברוסיה,  שלטון את-המהפכה יסלפו אנשים צמאי
. )וכפי שהדברים נראים חמש שנים אחרי 1991המועצות בסוף -לפחות עד קריסתה של ברית

הקריסה, מצבו של העם הרוסי אינו טוב יותר(.  עקרון השרידות לא נתגלה להם אז, וחוקיות 
29תפקודן של מערכות פוליטיות לא הייתה ידועה להם.

 
הייתה רציחתו ופיצוץ ארמונו. עד שתושג אותה תכלית יש  -היה הצאר. המָכה  -ז" המרכ" 

לוותר על אינטרסים אישיים. רוזה התיידדה עם שניים מחברי הוועד הפועל של התנועה: אהרון 
זונדלביץ', בחור ישיבה שיזם את השימוש בדינמיט לצרכים מהפכניים, ואנדרי ז'ליבוב, מנהיג 

צמיתים מפיאודוסיה. השמועות סיפרו שהייתה אהובתם של שני אלה )מפיה לא  "רצון העם", בן
עלה בידי להציל תשובה ברורה בעניין זה(. רבים שאלו כמה זמן יחזיק המשולש הטרוריסטי 
מעמד. סופיה פרובסקיה, אהובתו הרשמית של ז'ליבוב, טענה ש"התנהגות זו" תמיט אסון על 

אדם, בנוסח ז'אן ז'אק רוסו. -ודיברה על יחסים טבעיים בין בניהתנועה. רוזה אהבה את השניים 
)מעולם לא הודתה שקנאת גברים או נשים הייתה אחד מגורמי כישלון "נארודנאיה ווליה"(. רחל 

 -האזינה בקשב רב לסיפורי דודניתה על היחסים הטבעיים בתנועת "רצון העם" ועל פרשיות
-חל הייתה שיחסים אינטנסיביים אלה יצרו תקשורתהאהבים שלה עם המנהיגים. מסקנתה של ר

כנרת נהגה רחל כמנהג -על בין המנהיגים והולידו את הרעיונות הגדולים של התנועה. בחבורת
 .דודניתה

-רוזה שתלה סוכנים בכמה מוסדות ושאבה מהם ידיעות. נכדה ,קרפוב, שכינה אותה "שמלת 
האונס  לית שתומתה לא נפגמה, לא במעשהתותחים של המהפכה", אמר: "היא הייתה זונה בתו

הבתולים נהפך אצלה לאוקיאנוס. היא הייתה -הריגול הרבים שלה. מעיין-במשגלי ההוא ולא
החולים בצפת -טיפוס מיוחד במינו. בגללה אני יהודי". ד"ר משה קריגר שטיפל ברחל בבית

בבאזל. הוא  -1905ב אהבים, הכיר מקרוב את רוזה-אביב, ושניהל איתה פרשיית-כך בתל-ואחר
30.אמר לי: "רוזה הייתה קדושה"

 
, הייתה רוזה אחת מעשרים חברי הוועד הפועל של "נארודנאיה ווליה" 1879באוגוסט  -26ב 

שהתכנסו בדירה חשאית בפטרבורג ודנו למוות את הצאר אלכסנדר השני. ז'ליבוב אמר באותה 
לכן נהרוג את היערן". זונדלביץ' אמר: פגישה: "היער גדול ולא נוכל לכרות את כל העצים. 

"הצאר הוא מרכז העצבים, אם גם מנוון, אך עם חיסולו יתפרק כל הגוף. הצאר מגלם את 
העריצות השפלה, העקובה מדם והפחדנית שהשחיתה הכול". רוזה שתתה בצמא את דברי 

כפר פעפע בה? על העילוי מישיבת וולוז'ין. האם טיעוניו שכנעו אותה או יצר הנקמה על האונס ב
 .לב נדיר לגבי בני דורה-שאלה זו לא יכלה להשיב אף כששוחחה איתי, בגילוי

בשיחה הסוערת ההיא, הודתה רוזה שהיא וחבריה לא זכרו לצאר אלכסנדר את חסד שחרור  
המשפט, הנהגת שלטון מקומי ומתן רשות להוצאת עיתונים חופשיים, -האיכרים, חידוש מערכת

ג ובמוסקווה, וכן את חסד החירות האקדמית היחסית שהעניק לאוניברסיטאות. יחסית, בפטרבור
אר. האיש יודעי "רצונו של העם" לא פיללו שכוחות הריאקציה ברוסיה אך יגברו אחרי רצח הצ

שייצג את הכוחות האלה היה פוביידונוסצב, המורה של הצארים וכומר הווידוי שלהם. אבל רוזה 
ג העושק והריאקציה, סמל שאותו יש לנתץ. חיי אדם לא נחשבו וחבריה ראו בצאר את נצי

ידי איש( ראו חלק מהמוסר הישן, -בעיניהם. במושג "קדושת החיים" )שלא כובד מעולם על

                                                           
28

 .1974למשל, ברומן "שדים", עם עובד, .  
29

 . ראה, "קץ החיים", שם. 
30

 ראיינתי את ד"ר משה קריגר פעמים אחדות בסוף שנות השישים. ראה, "תככים בבאזל"..  



 13 

המתעלם מן "הרע". הם היו מוכנים להרוג ולמות למען האידיאה ואחוות הלוחמים של החלקי, 
 ה העדיפה רוזה.ורוזה. את סופיה פרובסקי ז'ליבוב, זונדלביץ'

. רוזה וחבריה הציבו 1880, החל באוקטובר 1881במארס  -1תכנון ההתנקשות שבוצעה ב 
תצפית ובסיס סמוך למקום ההתנקשות; חפרו -תצפיות על תנועותיו של הצאר; הכינו נקודת

מנהרה מן הבסיס אל הדרך והכינו מוקש ופצצות. על התצפיות פקדה סופיה פרובסקיה. רוזה 
ות לגבינות ודירה סמוכה, מהן צפו חבריה על דרך הטיולים של הצאר, ומהן חפרו את רכשה חנ

 מתכת –המנהרה. אהרון זונדלביץ' התקין את המוקש, שמשקלו היה ארבעים ק"ג, בשני כלים 
מלאה פרוקסילין רווי בניטרוגליצרין.  מדינמיט שחור, מרעום, כספית רועמת וצנצנת –וזכוכית 

 המלך וחוטים חיברו אותו למצברים שבחנות הגבינות.-רךהמוקש הוטמן על ד
"המהפכה הרוסית תשפר את מצב היהודים", אמר בן הרב זונדלביץ' לנכדת הרב מנדלשטם,  

כשהרכיב את המוקש בדירתו, ברובע עשירים שאנשי המשטרה החשאית לא הגיעו אליו. 
ש יודו לנו ההמונים. ואחרי "ליהודים אין ברירה אלא להצטרף לכוחות הקידמה. אם נלך ברא

 המהפכה נזכה לאמנציפציה".
יומיים לפני האחד במארס עצרה המשטרה את ז'ליבוב. הפיקוד עבר לסופיה פרובסקיה, וזו  

 הדיחה את רוזה מכל תפקידיה בטענת "חוסר כישורים", ובכך הצילה את חייה.
וֶנה "סופות שבנגב". רצח אלכסנדר השני העלה נחשול של פוגרומים בדרום רוסיה, המכ 

שלוש שנים התחוללו הפוגרומים בזה אחר זה. השלטונות רמזו שהיהודים אשמים ברצח הצאר 
והסיתו את ההמונים לנקום את דמו של משחרר האיכרים. רוזה אמרה לי שהייתה מידה מסוימת 

ן של צדק בטענות של האנטישמים. בכינוס של נציגי הקהילות בפטרבורג הציע אביה פיתרו
לבעיה היהודית: הוא קרא ליהודים לצאת מרוסיה. גלי ההגירה הגדולים הניחו את היסוד לשני 

ישראל. את בתו שלח ד"ר מנדלשטם -הברית ובארץ-המרכזים היהודיים החדשים, בארצות
לאוניברסיטת ברלין ושם למדה לימודי פילוסופיה. ספק אם ידע האב מה היה חלקה של בתו 

לפני שמונה לפרופסור.  31למדה רוזה בקורסים של מכס ובר הצעיר,ברצח הצאר. בברלין 
התגלגל בתוך משפחתנו במסלול כאוטי. רק בכלים  –פרוסיה, רוסיה, ארץ ישראל  –המשולש 

 על ניתן להבינו.-של תקשורת

 

 . סופיה6
 

"דודה סופיה הייתה האשה המיוחדת ביותר שהכרתי בחיי, ואני הכרתי אנשים מיוחדים רבים  
בהם אני עצמי", אמרה לי ליזה מנדלשטם. "רק אחת למאה שנה מופיעה, לדעתי, אישיות כזאת ו

בעולם כולו. אבי סיפר לי שסופיה נולדה עם חוכמה בעיניים. סבה, הרב, שהיה יהודי חכם מאוד 
ומן הרבנים הגדולים של הדור, חש שאירע לו נס ובתו הייתה בעיניו שליחה של הקדוש ברוך 

עינו. אולי יותר מדי, שעל כן היא לא הגיעה -שמר עליה מכל משמר וטיפח אותה כבבתהוא. הוא 
 לשיבה טובה", דיברה סופיה בשטף.

"הייתה בסופיה גם חוכמה מעשית וגם חוכמה עיונית והדבר ניכר בה מגיל רך. השמועה על  
תכונות שלא הפלא התפשטה בכל רחבי רוסיה ומחוצה לה, וכרגיל, אנשים אף קשרו לה -תינוקת

נמצאו בה. האדם הוא מכונה ליצירת מיתוסים, וככל שהוא פשוט יותר, כך הוא יעיל יותר בשטח 
הזה. יהודים וגויים באו לבית סבה לחזות בה, להימצא במחיצתה או בקרבתה. אמרו עליה שהיא 

את  'צדקת' ו'קדושה'. אמרו שמגע ידיה ואפילו מבטה מרפא מחלות חׂשוכות מרפא. שאלתי פעם
הדודה על היחס הזה אליה ושאלתי לדעתה. היא השיבה: 'אמונה חזקה יוצרת מוטיבציה אדירה 
שהוא רצון פנימי שאין חזק ממנו. הרצון הזה יכול לחולל נפלאות. לא אני מרפאת את החולים. 

ייעודי בעולם'. אני חשתי  אבל אם אני יכולה לסייע להם לרפא את עצמם, אני חשה שמילאתי את

                                                           
31

 . ממפתחי הסוציולוגיה המודרנית.(, כלכלן וסוציולוג גרמני1920-1864מכס ובר ) . 
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לא ההסבר כולו. לא קיבלתי תשובה מה היה בה בסופיה שעורר את אותה אמונה חזקה.  שזה
כששאלתי אותה על כך, חייכה ולא אמרה דבר. בחיוך שלה היה כוח מהפנט ואני ידעתי שבאותו 

 רגע התחולל מהפך בנפשי.
יד. "מגיל צעיר ביקשו אנשים להתייעץ איתה בכל עניין ועניין. היא ידעה לקרוא את העת 

פעם, בהולכה, ברחוב קרא לעברה פועל בניין רוסי שעמד על הפיגום: 'יהודייה מלוכלכת'. היא 
פרצה בבכי. שאלו אותה, 'מדוע את בוכה? מה אכפת לך קללותיו של פועל בניין רוסי שאיננו 
אלא בור ועם הארץ?' סופיה השיבה שהיא יודעת שכעבור שעתיים ייפול הפועל מן הפיגום 

היא בוכה על גורלו, גורל נפש בעולם. הדברים נשמעו פנטסטיים ואיש לא טרח להזהיר וימות, ו
את הפועל. אולי גם לא היה אכפת להם. סופיה עצמה לא עשתה זאת כי ידעה שהוא לא יתחשב 

 בדבריה. לאחר שעתיים נפל האיש מן הפיגום ונהרג.
עצמה. שאלו אותה: 'מדוע "ההחלטה להתחתן עם איסר לייב בלובשטיין הייתה של סופיה  

התחתנת עם אדם מבוגר ממך בהרבה ואב לארבעה ילדים?' היא השיבה: 'ריחמתי על היתומים'. 
דודה סופיה ידעה על פעילותי הטרוריסטית. ממנה לא ניתן היה להסתיר דבר. היא לא ניסתה 

 ה:להניא אותי ממעשי. היא גם העריכה שבסופו של דבר ננסה לרצוח את הצאר והוסיפ
'רק מהפכות אינטלקטואליות הן מהפכות אמיתיות המשנות לחלוטין את המצב. כזאת הייתה  

המהפכה הדתית שחולל אברהם אבינו או המהפכה המדעית שחולל קופרניקוס. מהפכות אלה 
יוצרות תרבות חדשה ולעתים גם ציוויליזציה חדשה. מהפכות אלימות מרעות תמיד את מצבו של 

כות פוליטיות רק משנות את זהות השליטים והן אינן עשויות לשפר את מצבו רוב הציבור, ומהפ
ונך לשנות את מצב הדברים בעולם מן הקצה אל הקצה, כפי שאת טוענת, של העם. רוזה, אם ברצ

ואני מאמינה לך, תחוללי מהפכה בהווייתך. אין מחיצה אמיתית בין הפנים והחוץ. נפש אחת 
יחות פוליטיות'. הגעתי לסוף חיי וצברתי ניסיון עצום ובקושי גדולה מועילה יותר מהרבה רצ

 מלוא עומק דבריה של דודה סופיה".הצלחתי להבין שאינני מבינה את 

 

 . בית בלובשטיין7
 

סופיה טיפלה בארבעת ילדיו של איסר לייב מאשתו הראשונה, וילדה לו עוד שמונה.   
מה עקרה -הצפונית ָסאָראטֹוב, ולאחר זמן נולדה בתה רחל )רעיה(, בעיר 1890בספטמבר  -20ב

המשפחה לנֹוְלָטָבה שבאוקראינה, מקום הולדתו של איסר. בפולטבה בילתה רחל את ילדותה 
-הזקונים של משפחת בלובשטיין: שושנה )שהאריכה ימים ומתה בתל-ונעוריה. שלוש היו בנות

ין(. בבית הדתי שררה שבע )אמה של הפסנתרנית אלה גולדשטי-(, רחל ובת86אביב בגיל 
 :פתיחות להשכלה. שושנה סיפרה

"אבינו היה מכובד בעירו, גבאי ותלמיד חכם. אמנו הייתה משכלת מאוד, ידעה שפות רבות  
לב מרובה לחינוך הילדים. רוח היהודות היה טבוע על הבית. אמא, בת רב, -והקדישה תשומת

רוח זו חינכה את ילדיה. היא ניהלה היתה לא רק אדוקה, כי אם לבה היה מלא אמונת תום. ב
הרוח ברוסיה, ובראשם הסופר הגדול ֵלב טֹוְלְסטֹוי, שכתב לה כי -חליפת מכתבים עם גדולי אנשי

היא אחת הנשים המשכילות שהכיר. כל אחינו קנו השכלה גבוהה. ומי שלא נתקבל ללימודים 
 ופה.ידי אבינו לגרמניה ולמרכזים אחרים במערב איר-ברוסיה נשלח על

וכמו כל  ידי ממשלת הצאר לפולטבה-"מבאי ביתנו היה הסופר הרוסי קֹורֹוֶלְנקו שהוגלה על 
האינטליגנציה היהודית בעירנו, נמצאנו בחוג השפעתו. בתו למדה בגימנסיה יחד עם אחותנו 

. קורולנקו ניצב -1905ליזה. הודות לקורולנקו ניצלה הקהילה היהודית בפולטבה מן הפרעות ב
רפסת ביתו וקרא: 'על גווייתי תגיעו אל היהודים'. בין ידידי ביתנו היו גם משפחת בורוכוב על מ

 צבי, הנשיא השני של מדינת ישראל(.-ומשפחת שמשי )היא משפחתו של יצחק בן
ספר יסודי יהודי שלשונו הייתה רוסית. אחת לשבוע למדו שם עברית מפי -"למדנו בבית 

המנהיג הסוציאליסטי דוב ֶבער בורוכוב. זמן קצר היינו גם חברות המורה משה בורוכוב, אביו של 
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הביא לנו האח הבכור את בׂשורת הציונות. בבית  13-12באגודת דוברי עברית. בהיותנו בנות 
למדנו עברית מפי מורים פרטיים. הלימודים בבית נפסקו בשלב שבו התחיל המורה הצעיר 

באמצעות מכתבי אהבה. הדבר נתגלה כשפעם שבע ואותי -והנלהב ללמד את רחל, את בת
שבע בשיעור והמורה סטר על לחיה. היא התלוננה בבכי באוזני אבא ואמא, -השתובבה בת

וכשהם שמעו מהו הטקסט שאנחנו לומדות, הם פיטרו את המורה. בסופו של דבר הספיקו לימודי 
אומרת: 'התפללי, ילדתי, העברית רק על מנת לדעת לקרוא תפילות באותיות עבריות. אמא הייתה 

אף שאינך מבינה תמיד משמעויות של מלים. העיקר הכוונה שבלב. אם טהור לבך, אלוהים שומע 
 לתפילתך'.

היה כבר  –בשפה הרוסית  –כשרון: ציור ושירה. בשיריה -"מילדותה היתה רחל מחוננת בדו 
יוו ממנה הרבה. בביתנו מהריכוז ומהבהירות של שירת רחל. כשרון הציור בלט בה עוד יותר. ק

נערכו מסיבות משפחתיות לעיתים קרובות. ליזה, קוסמת ילדותנו, הייתה מציגה את כשרונה 
שבע -התיאטרלי. רחל ואני, שניהלנו יומן מגיל עשר, היינו קוראות שירים וסיפורים מן היומן. בת

 ואני ניגנו בארבע ידיים בפסנתר".
. אזי, 14-12: "זכורה את לי והנך עוד ילדה רכה, בת כתבה ליובה בורוכוב, בתו של דב בער 

בפולטבה, התפלאו כולם לציוריך. כמו מתוך חלום זוכרת אני אחת שציירת אז: נוף, ענוג ויפה. 
מורתנו המשותפת, זו שגידלה דור שלם של בנות ישראל בפולטבה, ר. א. רוזובסקיה. מה 

32התגאתה בתלמידתה רבת הכשרון!"
 

נו לכל ילדיהם השכלה גבוהה. הם למדו באוניברסיטאות באיטליה איסר וסופיה הק 
ובגרמניה ללא דאגות, והשתלמו ברפואה, בהנדסה ובמדעי הרוח והחברה. איסר מימן ברוחב לב 

 לארץ, וכולם הצליחו מאוד.-את לימודיהם ואת שהותם היקרה בחוץ
ת, בהשפעת אחיהן נוער ציוני-עשרה הצטרפו רחל ושושנה, כאמור, לתנועת-בגיל שלוש 

המבוגר, יעקב, שהיה ציוני נלהב. יעקב היה לא רק אח מבוגר ומשכיל מאוד מן האגף הגאוני של 
אב. אביהן היה עסוק -המשפחה, הוא גם סיפק לשלוש האחיות הצעירות לבית בלובשטיין דמות

ַטְנס מאוד ולא ִהרבה להתפנות אליהן. בהיותו כבר אדם קשיש, ובשל אופיו, שמר על ִדיְס 
מילדיו.הן לקו בתסביך אלקטרה כלפיו )המקביל לתסביך אדיפוס(, ורחל, לפחות, חיפשה ברוב 

הנוער הציונית הייתה -הגברים בחייה את בן דמותו של יעקב. המלצתו של יעקב להצטרף לתנועת
לגביהן פקודה, אבל עד מהרה נאלצו לוותר מאחר שהוריהן לא הרשו להן לצאת בערב לרחוב 

 היו אלה שנות פוגרומים ברוסיה, והם חששו לשלום הבנות.לבדן. 
עשרה נפגעה רחל בריאותיה. אמה הייתה אז חולת שחפת, והרופאים -כבר בהיותה בת ארבע 

חששו שזאת מחלה ֵגנטית ושהיא עברה מהאם לבתה. רחל נשלחה לאיזור המרפא בְקִרים, 
 הבכירה, ליזה, נסעה איתה וטיפלה בה. סגולה לבריאות. אחותה -חלב סוסים  -לשתות "קּוִמיס" 

על התקופה ההיא במכתב ששלחה מרוסיה  שהייתה כאם לאחיותיה, אחרי שנים סיפרה ליזה,
 לאמי:

פעמים ציירה, אך עד מהרה התעייפה. היא אהבה את השירים שדקלמתי באוזניה. על מה  
דרה דף נייר ובו חשבה כשדקלמתי? האם רק לי האזינה? למחרת, היה מונח על השולחן בח

 :כתוב

 
 ,ָהַרךְ   ַסְנִרי ַעל ֵעץ ַהִס'יָנָרה 
 ַסְנִרי ַעל ַרב ֵאִלי ַהָזֵקן. 
 ַסְנִרי ַעל ְדַבר ֱאלִֹהים ַחִּיים, 
 ַסְנִרי ַעל ֵזר ַהַבְרָקִנים. 

 

                                                           
32

 .17.  ליובה בורוכוב, "רחל", "רחל ושירתה", עמ'  
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 ,הֹו, ַמה ְעסּומֹות ִמלֹוַתִיךְ  
 ַיְקִשיבּו.  ְוַגם ֲעֵצי ַאשּוַח ָלךְ  
 ת ֵאַלי ְתמּונֹות ִמֶםְרַחִעים,ְמִביאֹו 
 ”ְוַיֲאִזין ָלְך אֹור ַהִדְמדּוִמים. 

 
-עשרה נפטרה סופיה, האם, משחפת. המוות הזה המיט אסון על בני-כשהייתה רחל בת שש  

המשפחה ובייחוד פגע ברחל הרגישה. הלם מות האם והיתמות ליוו את רחל כל חייה. המוות הזה 
הקיר לאשר צפוי היה לה משתי בחינות: מוות משחפת, כי אז האמינו היה גם מעין כתובת על 

רבים שזאת מחלה תורשתית העלולה לעבור מאם לבת ונפילה מאיגרא רמה של ילדות מאושרת, 
אביב, סיפרה רחל בשירה -, כשהייתה חולה ובודדה בתל1927לבירא עמיקתא של החיים. בשנת 

 ה לעיל(."חיץ" על ההשפעה שהושפעה ממות אמה. )רא
אחרי מותה של סופיה, כשהיה בן ששים וחמש, נשא איסר לייב בלובשטיין אשה שלישית  

שתטפל בילדיה של אשתו השנייה, וגם בו עצמו. בחיפושיו פרסם מודעה בעיתון יהודי על רצונו 
לשאת אשה. ָמאָשה ָנאּומֹוְבָנה השיבה לו בכתב שהיא מוכנה לשקול את הצעתו. הוא כתב לה 
והזמין אותה לבוא לפולטבה, אך מאשה סירבה, שהרי אשה, לדבריה, איננה מחזרת אחר גבר. 
לבסוף נפגשו באמצע הדרך. כבר בתחנת הרכבת, לא מצאה מאשה חן בעיני איסר לייב. מכל 
בחינה שהיא נפלה מסופיה: קודם כול הייתה מכוערת וחסרת השכלה. יותר מאוחר נתגלתה 

בלא שהייתה חכמה, וקשוחה. אבל איסר לייב, שגם הוא נפגע מאוד  כרעה וקמצנית, ערמומית
ממותה של סופיה ושהחיים כבר התחילו לעייפו, אמר למאשה: "כיוון שבאת עד הנה, המשיכי 

 איתי לפולטבה ונתחתן".
 

מאשה נאומובנה הייתה אם חורגת כמו באגדות. הילדים מיאנו להינחם על מותה של ִאמם  
רחל. מאשה הרחיקה מאיסר לייב את ילדיו ואת בני  -וינות. ויותר מכולם והתייחסו אליה בע

משפחתו. לא היה זה ניתוק, אבל אופי היחסים ששררו במשפחה בימי חייה של סופיה נעלם לבלי 
סר לייב היה בשנות השבעים שלו וכבר לא שלט בעסקיו ובענייניו כבעבר. עד מותו, בגיל שוב. אי

ורגת" את שליטתה בו יותר ויותר. אם שנאה רחל אדם בחייה, את תשעים, הגבירה "האם הח
מאשה שנאה. שושנה קיבלה את הדין והפנימה את כאבה. בשיחותי אתה, בשנותיה האחרונות, 

מאשה ואמרה שׂשומה עלינו להבינה. יעקב, שלמד באוניברסיטה באיטליה היא דיברה טובות על 
להזרמת כספים מתמדת, התאים את עצמו לנסיבות וניסה להיות איש העולם הגדול והיה זקוק 

החדשות וניסה להתקרב למאשה. גישתו הפרגמטית של יעקב הייתה לצנינים בעיני רחל בעלת 
הגאווה והעקרונות. בגלל הערצתה אותו ויחסה המתוסבך כלפיו, היא נפגעה עמוקות 

 נאה.ש-מהתקרבותו אל הממסד המשפחתי החדש. מאז התייחסה רחל ליעקב באהבה
היו ביניהם משברים לא מעטים וחילופי דברים קשים. הקורא יכול ללמוד על כך ממכתב  

, כחמש שנים אחרי שאיסר לייב נשא -1913שכתב יעקב לרחל, מארץ ישראל לטולוז שבצרפת ב
"רֹוחל'ה. פעם אחרונה אני כותב  את מאשה לאשה ועלה איתה ארצה. רחל למדה אז אגרונומיה:

מקווה אני להשתלט אפילו על הכתיב של השפה שלנו. אני עוסק בהתלהבות לך רוסית. כי 
ובתשוקה בשפה העברית. כאן ספרייה עשירה, אני קורא את 'השילוח' מראשיתו, בעניין עצום. 

העבר בינינו. צריך מזמן אבל חשבתי: עם חלוף הזמן יתנדף המשקע של -הייתי כותב אלייך מזמן
עמוקה יותר. מוטב לכן לפרוש את כל הטענות והתוכחות חדשה לנקות אותו, בשביל התקרבות 

 אחת ולתמיד.
( כאשר אני נחפזתי 1913באוקטובר ) -8"את צריכה לומר לי, קודם כול, מה קרה אחרי ה 

ונסעתי )בחוסר היגיון גמור(, כי קשה היה לי להישאר. עלייך היה להודיעני בטלגרמה 
מכן, ולא הייתי -לאלכסנדריה שכסף אין, כי אז הייתי פונה אל אבא, כפי שעשיתי אמנם, לאחר

כך חיכיתי שתודיעי לי האם שולמו במלואם החובות -ר ידע מייאש. אחרבחוסנשאר עשרה ימים 
צהריים וערב. האם קיבלת כסף מאברשה וכמה, ואיך את יצאת -ללוין ולמועדון עבור ארוחות
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אף שצריך הייתי כמובן להאשים את לדרך. כל זה לא עשית ונוצרה בי הרגשת תרעומת קשה, 
 עצמי.

ציירת לי, הייתה למזלי מוגזמת ואפלה למדי. קודם כול  "כאן מצאתי שהתמונה בבית, אשר 
נתברר, לפי עדותה של שושנה עצמה, שמאשה נאומובנה כלל איננה מתייחסת באיבה 

ושעניין הפגיעה בזכרה של אמא שלנו אין לו כל יסוד! הכול נובע מרמת  33למשפחה,
אליה ברצינות מוגזמת,  האינטליגנציה שלה וכן מגילה. זה מבאר הכול. בכל אופן את התייחסת

ידי יחס -ובכך, באמת, יצרת רגישות ורוגז בלבה. רגישות ורוגז אלה ניתן וצריך לסלק ולבטל על
מחושב, מאוזן ורך, בהתחשב בשנותיה ובחינוכה המיוחד. טוב, אין יותר לדבר בזה. אבא מעולם 

 1200ה סכום של לא התייחס לכולנו ביתר אהבה וחביבות! לפני שבוע נשלח לאברהם מפולטב
  - 36וכן בשביל קוילוואסר 35וירה 34רובל, סכום זה צריך לשמש קרן בשבילך, בשביל מוסי )משה(,

מעולם לאבא. כאילו  שבע, למשל, איננה כותבת-כעזרה להקמת הקבינט. ברור שמאוד חבל שבת
יבות. איננה מרגישה חובה להעניק לו שמחה כלשהי. את נהגת מצוין שכתבת לאבא ברכות, ובחב

הוא שמח מאוד למכתבך וגם לפרספקטיבה שבתו תהיה אינג'ינר אגרונום! דרך אגב, הוא קנה 
37חלקת אדמה פנויה והבטיח לנו לא לבנות יותר בתים. את תהפכי אדמה זו שלנו לגן!..."

 
 

 . "לא לעשות אף פסיעה אחורנית"8
 

מעטים מחבריהן של עשרה, הייתה העלייה השנייה בשיאה. לא -כשהייתה רחל בת שמונה 
גיורא" -צבי, ממייסדי ארגון "בר-ישראל; אחר מהם היה יצחק בן-רחל ושושנה עלו אז לארץ

כתבה רחל מפולטבה אל  -1908ו"השומר", ולימים, כאמור, נשיאה השני של מדינת ישראל. ב
 ישראל:-עוזיאלי, שהיה בדרכו לארץ אחר מידידי נעוריה, משה

. חזק כדי שתוכל לעמוד בפני הגורל, בפני סערת הגורל. לא "מה לאחל לך משה? היה חזק 
לעשות אף פסיעה אחורנית... כדי שתוכל, ברגע קשה של חיים, להכריז בגאון: אנחנו עור נילחם, 

 אנחנו נגיע אל ההר ש...אבל אני כבר אגמור 'שם'."
 .38להתראות, רעיה"

 
גבורה. אביהן צבר בשנות חייו רחל ושושנה חיפשו, בהתאם לאופיין, אתגרים, עלילות  

טרוריסטית. הן העריצו אותה אף שלא -"עלילות גבורה" לרוב. דודניתן, רוזה, הייתה מהפכנית
למרות שהלכה לעולמה בהיותן  -הזדהו עם מעשיה. ִאמן השפיעה עליהן יותר מכל אדם אחר 

ם ערכים חדשים למרוד פנימה, לעצב לעצמן עולם חדש, בסביבה התרבותית שלהן, ע -צעירות 
גיבור התקופה, וידיד של סופיה. גם יוסף טרומפלדור וגם א. ד.  -ברוח תורתו של טולסטוי 

-כנרת, של החזון החברתי-גורדון הושפעו ממנו. טולסטוי היה מהאבות הרוחניים של חבורת
 אנושי של הציונות, של תופעת הקיבוץ.

הברית כדי לעשות כסף רב, -רה לארצותהמרד של הצעירים היהודים, בני דורן, התבטא בהגי 
חברה  –ישראל על מנת לבנות חברה חדשה עם ערכים חדשים וצודקים -או בעלייה לארץ

כניסיון הרעיונות המרכסיסטיים  –פוליטית, ללא מלחמת מעמדות -אוטופיסטית, בלתי
נו את והטולסטויניים, שהשפיעו על רבים מבני הדור ההוא, מבלי שהתעמקו בהם ומבלי שהבי

                                                           
33

רחל צחקה בוודאי צחוק מר למקרא הנימוק הזה, בהכירה היטב את אישיותה של שושנה ואת יחסה למאשה. היא גם .  
 העריכה שאחיה הכיר כמוה את שושנה, ולכן פירשה את דבריו כהתחסדות וכצביעות.

34
 אחיהם המבוגר. . 

35
 שבע.-. אחותם הצעירה, בת 

36
 .  שם משפחתה של ליזה, אחותם, אחרי נישואיה. בעלה, ישה, היה רופא, ומדובר בסיוע להקמת מרפאה. 

37
-תלבלובשטיין מצוי ב"גנזים". מכתב זה תורגם מרוסית בידי בנימין חכלילי ופורסם בספרו "לך ועליך", -. צרור גדול של מכתבי יעקב סלע 

 .7891אביב, 
38

 .. השם שניתן לה בלידתה, לפני שִעברתה אותו לרחל 
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הטעיותיהם. הם האמינו בקרל מרכס ובטולסטוי, אך לא קיימו תקשורת נבונה עם רעיונותיהם 
להמשיך מעבר להם, מחוצה להם,  –על -ולא ביקרו אותם. וממילא לא קיימו איתם תקשורת

של  בניגוד להם, עם שתורתם הייתה נקודת המוצא שלהם. רחל ובני דורה גם לא הבינו שביסודו
סתירה מהותית בין טולסטוי ההומניסט לבין מרכס השמאלן והמניפולטור. לא הבינו,  דבר הייתה

משום שרובם היו שמאלנים מניפולטורים ולא הומניסטים. זהו מן הגורמים העיקריים לטרגדיה 
עולם הומניסטית לעשות מעשים לא הומניים -של הציונות שהוליכה אנשים בעלי השקפת

ובין ישראל למדינות ערב, ובמאבקים הפנימיים בין יהודים  במלחמות בין יהודים לערבים
 ליהודים.

רחל ושושנה לא שאפו לצבור נכסים חומריים. כסף לא חסר להן. הן היו אידיאליסטיות  
ישראל. שם על האדם להיות חזק כדי "לעמוד בפני הגורל", -מתוך בחירה ושקלו לעלות לארץ

ישראל ורבים מהם חזרו -השנייה ירדו אחר כך מארץכדי "להגיע אל ההר". רוב אנשי העלייה 
לרוסיה. שם טוב לא הוציאו היורדים לנעשה בארץ, אבל רחל ושושנה ידעו בִלבן שאם יעלו, לא 
יעשו אף "פסיעה אחורנית", ולא יירדו. לכן קודם להחלטתן הן שקלו את הנימוקים נגד ובעד 

 העלייה.
עוד היה עליהן להביא בחשבון גורם נוסף. לעלות לארץ ישראל, אבל  -המסקנה היתה  

מעורבותה של מאשה נאומובנה בעסקיו של אביהן הלכה וגברה. היה חשש שאם האב ייחלש או 
יחלה וימות, תעשה מאשה הכול כדי שלא תקבלנה מימון להמשך לימודיהן. לפיכך הגיעו 

 ישראל.-כך לעלות ארץ-להחלטה: קודם ללמוד ואחר

 

 

 . קלמן מלרוביץ9 
 

-לקייב, אל האחות הבכירה ליזה. הן למדו שם בקורסים על -1908רחל ושושנה נסעו ב 
תיכוניים. שושנה למדה פילוסופיה ורחל למדה ציור ואמנות. אחרי שנוכחו לדעת שהן מוכשרות 
ללימודים באוניברסיטה ושאלה המקצועות המושכים את ִלַבן, החליטו ללמוד אותם באיטליה. 

ים את לימודי הדוקטור שלו שם, ובאמצעות הקשרים שלו, ובמימון אביהן, הן יעקב, אחיהן, סי
נרשמו לאחת האוניברסיטאות ברומא. למרות עצב היתמות, העולם נראה להן ורוד, והעתיד 

העשרים היה עשור אופטימי מאוד. איש לא שיער כי -מבטיח. העשור הראשון של המאה
משמשת ובאה. הלימודים בארצם של לאונרדו דה עולם אכזרית )שתפגע מאוד ברחל( מ-מלחמת

 וינצ'י, מיכאל אנג'לו, גלילאו ושאר גיבורי הרנסנס, שבו את דמיונן.
 

ישראל ועל שמחתן לעזוב את בית -כתבה הדודה שושנה על היציאה מפולטבה בדרך לארץ 
על באוגוסט. הננו עומדות  28ידי האם החורגת: "בוקר השכם סתווי של -אביהן שנשלט על

מעקה הקרון. הנה מצילה שלישית מצלצלת... והרכבת זעה. שלום פולטבה! הננו עומדות זו על 
 יד זו ומתבוננות. כל המקומות מוכרים, זכרונות הקיץ... שלום, שלום!... 

 "'הגידה לי, סבא, האם זו אמת כי נופלות חומות המבצר העגום שהיה לנו כלא?' 
 כלאנו'. "'כן, אמת היא, נכדי, ממחנק בית 
 "'יצאנו איתך למרחב ולדרור'. 
זה  –"זה קטע משיר רוסי קטן, נוגע ללב, אשר כתבה רחל ימים אחדים לפני הנסיעה. )'הסב'  

הנגינה הזו, היא מנגינת ַהָשני  של הנסיעה:  –היא, לפי השיר(. והשיחה בינינו  –אני, ו'הנכד' 
39מרי...".צאתנו לחופש, למרחב, לחיים מאושרים ומיוחדים לג

 

                                                           
39

 .15. שושנה בלובשטיין, "זכרונות" ב"רחל ושירתה", עמ'  
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בדרכן לנמל אודיסה ביקרו השתיים בעיר קרמנצ'וג, אצל אחותן ֶבְרָטה )בתיה(, ֵאם אמי,  
שהייתה נשואה לסוחר קלמן ְמֵלרֹוִביץ, וילדה לו ארבעה ילדים. בתיה חלתה בגיל צעיר בדלקת 

גע קרום המוח, וכשריה השכליים נפגמו. גם בבגרותה היא נותרה אינפנטילית, מבלי שהדבר פ
יומיים. היה לה כישרון מוסיקלי נדיר והיא הפליאה את כל שומעיה בנגינה על -בתפקודיה היום

פסנתר. בנסיבות אחרות, היא הייתה עשויה לעשות קריירה מוסיקלית. בני משפחות מנדלשטם 
ובלובשטיין, שרובם היו חריפים מאוד בשכלם, זלזלו בה, אף כי לא במזיד, בהשאירם אותה 

תעלמותם ממנה. במשפחה נורמלית, שהישגיות אינטלקטואלית איננה בה סימן היכר, מאחור ובה
אולי לא הייתה בתיה בולטת בשונותה. בשנים מאוחרות יותר, היו פסיכולוגים חינוכיים 

למידה. אבל בקרב בני משפחתה המוכשרים בלט ביותר הפער בינה -מתייחסים אליה  כאל קַשת
 המירב מהפוטנציאל שלה.לבינם, ומנע ממנה להפיק את 

איסר,  אף שאהב מאוד את ילדיו, וחש חובה להעמידם על רגליהם, לא הקדיש להם הרבה  
לב אישית, והוא חיתן אותה עם הסוחר קלמן מלרוביץ בעזרת נדוניה הגונה, וגם סייע -תשומת

לקלמן בעסקיו. קלמן בא ממשפחה פשוטה. כנער, התפרנס בנשיאת סלי מצרכים, לנשים 
חוזרות מן השוק הביתה. הוא חסך כסף ורכש חנות קטנה. בעזרת שכלו החריף הוא הצליח ה

מאוד והקים בקרמנצ'וג בית מסחר למוצרי נייר ואחר כך בית מסחר לסוכר. באמצעות הנדוניה 
שקיבל מאיסר לייב, הוא הרחיב את עסקיו לעיר הבירה פטרבורג והיה, בין היתר, קבלן של 

ם מפינלנד. הוא רכש בית בפטרבורג ואת רוב זמנו עשה שם. ליזה הממשלה ברכישת עצי
בלובשטיין התגוררה עם אחותה בתיה בקרמנצ'וג וסייעה לה בטיפול בילדיה. לקלמן היה רומן 

 עם ליזה, והיא גם ביקרה אצלו לעתים קרובות בפטרבורג.
ינטימיים עם ליזה נישאה לסטודנט לרפואה מקרמנצ'וג שלמד בקייב והמשיכה בקשריה הא 

קלמן. את הסודות האלה הסתירו הילדים מאביהם, איסר לייב, אך דנו בהם בינם לבין עצמם. 
שושנה סבלה מעלילות אחותה. רחל התייחסה אליהם בהומור. הרי דודניתה המשלהבת, רוזה, 
אף היא נהגה כך. רחל הייתה מתירנית עוד בתחילת המאה. בביקוריו בקרמנצ'וג התייחס קלמן 

מחסה לנשים מוכות, -עייתו באכזריות רבה. עד מהרה הפכה בתיה לאשה מוכה. מאין לה ביתלר
חולים -בבית -1940היא נמלטה אל סגירותה, אל השבלול שבתוככי נפשה. את חייה היא סיימה ב

 ברק. אני עצמי לא הכרתי אותה ,ובמשפחה כמעט ולא דיברו עליה.-לחולי נפש בבני
-, סיפרה רחל איתן על אחת מחוויות ילדותה: מפגשים עם חולתבספרה, "ברקיע החמישי" 

רוח שהתגוררה במוסד סיעודי ושטענה שהיא אחותה של המשוררת רחל. הילדים לגלגו עליה 
 כאילו אמרה שהיא אחותו של נפוליאון, אבל היא באמת הייתה אחותה של רחל.

 

 . מפגש בקרמנצ'וג11 
 

ישראל ולאיטליה ביקרו רחל ושושנה בקרמנצ'וג. בעת -לארץטבעי הדבר שלפני שהפליגו  
הביקור הייתה אמי בת ארבע,  והביקור הזה הוא הזיכרון הראשון בחייה הזכור לה לפרטיו, עד 

 כתיבת שורות אלה. היום היא בת תשעים .
גם אמי וגם שושנה סיפרו לי שבביקור בקרמנצ'וג אמר קלמן לשתי האחיות כי מוטב להן  

ר ברוסיה, למצוא שידוך הולם ולהקים משפחה, כל עוד יתאפשר לאביהן לתת להן נדוניה. להישא
הוא יעץ להן לא לקפוץ גבוה מדי. לדעתו לא היה זה נאה ולא חכם ששתי בחורות צעירות תצאנה 

ישראל. קלמן העריך כי מצב היהודים ברוסיה -ללמוד לבדן באיטליה, שלא לדבר על עלייה לארץ
בעתיד הקרוב, כי האנטישמיות תצטמצם וכי הפוגרומים לא ייָשנו. הוא אמר להן ישתפר מאוד 

 שמאשה נאומובנה מסכנת אותן יותר מן האנטישמים הרוסיים.
שושנה, שהייתה אמנם עקשנית מאוד, לא הייתה וכחנית ונחשבה לטובת לב עד מאוד. היא  

יא שפחתה של ִאמן מצאה לשון משותפת עם מאשה נאומובנה, ורחל האשימה אותה שה
החורגת. על דברי גיסה, קלמן, הגיבה שושנה בחיוך מפויס בַבְקשה להימנע מעימות קולני. קלמן 
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היה אדם נוח לכעוס, ושושנה חששה שאת כעסו הוא יפנה אל אחותן בתיה. שושנה הכירה  את 
 אופיה הבוטה של רחל וִאבחנה סימנים מבשרי פורענות.

ראות. אמרו עליה שיש בה יסוד של הרס עצמי בביקורת החריפה -רחל לא סבלה אנשים קצרי 
ידי -שלה את האנשים הקרובים לה ביותר,  ובהרחיקה אותם מעליה. סגנונה האירוני נתפס על

רבים כלעג וכהתנשאות. היו שסברו, עוד בילדותה, שהיא אנטיפטית. רחל הייתה עדה לקו אופי 
האדם -אות וגאווה. טעמיה לזלזול שלה  ברוב בניאותה, התנש זה באישיותה: ביטול הסובבים

האינטלקטואלית, שעלו בהרבה על שלהם. היא הייתה  כושר ההבנה שלה ויכולתה -שהכירה היו 
תפיסה, ורוב האנשים היו כאלה כשנמצאו במחיצתה. היא שילמה -רוח ביחס לאנשים קשיי-קצרת

, שנת חייה   1930הגאוה"  משנת מחיר גברה על תכונה זאת, שאליה התייחסה בשיר "זה צו 
 האחרונה:

 
 ֶזה ַצו ַהַּגֲאָוה: ְבמֹו ָיִדי... 
 ַנֵתק ַהחּוט, ָׂשרֹוף ַהֶּגֶשר  

 ְבמֹו ָיִדי.
 ִתינֶקת                    -ְבֵלב ִשְמָחה
 ֶזה ַצו ַהַּגֲאָוה. ָנעּוץ ַסִכין...

 
 

אין הוא רואה דבר מעבר לאפו במפגש בקרמנצ'וג השיבה רחל לקלמן בחריפות כי  
ולחשבון הבנק שלו, בהיותו שקוע בעשיית כסף. היא אף רמזה לו, בלעג, שהוא נשא את אחותה 
לאשה רק בגלל כספו של אביהן והקשרים המסחריים שהעמיד איסר לרשותו. רחל אהבה את 

וכשרים ממנה, אהבת אם, ובייחוד אהבה את ארבעת ילדיה, שהיו מוצלחים ומ בתיה הבוגרת
מאוד, אם גם בעייתיים בגלל האם,שלא הייתה להם אם של ממש, וכתוצאה מן האווירה בבית. 
היא חשה עצמה אחראית, במידה מסוימת, לאמי ולאֶחיה, שהרי על בתיה לא היה ניתן לדעתה 
לסמוך. לכן הרגישה צורך להזהיר את קלמן שאם לא יהגר מרוסיה, סופו לאבד את כל רכושו 

ישראל, בזמן, עם כספו, הוא -לעומת זאת, אמרה, הוא יעלה לארץ לו את חייו. אם,ואולי אפי
עתיד להיות שם עשיר יותר מאשר היה ברוסיה. רחל חזרה על טיעונים שטען אחיה יעקב 
בוויכוחים עם אביה. אף כי בוויכוחיה עם יעקב היא השמיעה טיעונים שונים, ולעתים מנוגדים,  

ה את ההיבטים השונים של כל נושא שבו עסקה, ולא תמיד הייתה כאינטלקטואלית היא ראת
 :-1927משוכנעת לחלוטין בטיעוניה ובהחלטותיה, כפי שכתבה בבית הראשון של שיר מ

 
 ֲאִני ֵמעֹוִדי ֲהַפְכֶנֶכת:

 ְבֶעֶצם ִלְבלּוב ֲאִביָבם 
  –ְכָעִלים ְבַשֶלֶכת    –ְרָגשֹות   
 נֹוְשִרים, ִנָשִאים ְוֵאיָנם. 

 
 
העולם הראשונה, חזרה רחל -ואכן, שש שנים  לאחר השיחה עם קלמן, במהלך מלחמת  

לרוסיה  ושילמה על כך מחיר אישי כבד מאוד. כמו אצל רוב האינטלקטואלים, היה גם אצל רחל 
 פער מסוים בין תיאוריה ִלְנַרְקִסיס.

ת עצת גיסתו שהייתה לדעתו מפונקת וחלושה. גם הוא קלמן דחה בפטרונות מזלזלת א 
סבר שהיא חוזרת באוזניו על טיעונים ששמעה מיעקב. גם איסר שמע את אותם הטיעונים והם לא 

החרימו הקומוניסטים  -1917הזיזו אותו מדעתו. לאחר שנים לא רבות שילם על כך מחיר כבד: ב
טרינוסלב. קלמן ובני משפחתו, לרבות אמי, הוא ברח עם משפחתו אל אחותו ביק את כל רכושו.

 ישראל אחד אחד, בֶסְרִטיִפיַקִטים ששלחה להם רחל.-ברחו לארץ
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ליזה, ששאפה להשתלב בחיי התיאטרון ברוסיה וקראה הרבה מחזות, ניסתה להרגיע את  
דעת פילוסופית. לפי שושנה, אמרה ליזה: "קלמן, העולם הרי הוא במה -הרוחות בבדיחות

שחקנים. איננו יודעים מי הבמאי ולעולם לא נדע מי כותב את המחזה. אין לנו שום דרך  והאנשים
עושים טוב הוא או רע, מועיל או מזיק. תיסענה הגברות הצעירות לדעת האם המעשה שאנחנו 

ישראל ולאיטליה ותשרופנה שם קצת כסף שאבינו מרוויח בקלות. מוטב שהן תיהנינה -לארץ
יתומים. אם -כנסת ובתי-אומובנה לעצמה; אז הוא ישמש רק לבניית בתימשתיטול אותו מאשה נ

יבוא על מקומו בשלום". קלמן  תחזורנה לרוסיה והכול  –תוכניתן תעלה יפה, מה טוב. ואם לא 
 מחא כפיים ורוח טובה השתררה על בני החבורה.

לנתח האירוע הזה בקרמנצ'וג חשף את חוכמתה המעשית העמוקה של רחל, את יכולתה  
את המציאות המדינית והכלכלית המורכבת ולהציע פתרונות מעשיים ארוכי טווח, בניגוד 
לתדמית שהייתה לה, של אדם תלוש מן המציאות. סדר העדיפויות האישי  שלה, שָנטה אל 
העיוני,  הלירי, התלוש לכאורה, מן המציאות; גאוותה וחוסר מעשיותה בשלבי הביצוע, הטעו 

ו קרובים מאוד, שלא ראו את כשרונה לשלב חוכמה מעשית וחוכמה עיונית. רבים, ובהם אפיל
 אמנם חכמתה זו לא עמדה לה, בעת שנזקקה לה. כאינטלקטואלית היא פסחה על שתי הסעיפים,

וכהרפתקנית מהמרת, היא נטלה על עצמה, לעתים קרובות, סיכונים רבים מדי. אם מעשיּות היא 
רוד מבקשת לפרוץ את גבולות חיי הגוף, הרי שרידותה של כמת השרידות, ואם השאיפה לשUח

רחל בתודעתם של רוב הישראלים, ששים וחמש שנים אחרי מותה, היא הוכחה ניצחת למעשיותה  
 של רחל ולמעשיותם של אנשים מסוגה.

סבא קלמן היה ידיד ילדותי. בסוף שנות הארבעים הוא סיפר לי על המפגש בקרמנצ'וג  
דקנו ושנינו טעינו. רחל ושושנה לא נישאו לאיש, לא הקימו משפחה ולא ילדו וסיכם: "שנינו צ

לא חזיתי את  -1909ילדים. אילולא נסעו אז מרוסיה היה גורלן שונה בעניין זה לפחות. ב
העולם הראשונה, ואיש בעולם גם לא חזה אותה. כל ההתפתחויות ברוסיה הצביעו על -מלחמת

העולם הראשונה, השליטו -, הרעב ותככי גרמניה במלחמתדמוקרטיזציה של המשטר. התבוסה
ידי גרמניה, כווירוס אלים -על רוסיה  את הקומוניזם. לנין, כידוע, הוחדר לרוסיה הצארית על

בלוחמה ביולוגית. אני ירדתי מנכסי וכמעט שהּוצאתי להורג. הלקחים שלי מן ההתפתחויות 
רגע בכל מקום בעולם ללא כתובת ברורה על האלה הינם: א. מלחמה איומה עלולה לפרוץ בכל 

הקיר; ב. אין לבטוח באיש מלבד בקדוש ברוך הוא". סבא קלמן התאמץ לטעת בי אמונה 
 אותי לקיים מצוות.ע באלוהים ולשכנ

ישראל. היה -מקרמנצ'וג המשיכו השתיים לאודסה ושם עלו על אונייה שהפליגה לארץ 
שיך לאיטליה. לעיתים הייתה רחל הוגה בדבר לימוד כך להמ-בדעתן לבקר בארץ החלומות, ואחר

 ציור ב"בצלאל" בירושלים.

 

 אפשר"-. "בלעדי הניסיון אי11
 

 על ההפלגה כתבה רחל במחברת הזיכרונות, שהייתה משותפת לה ולשושנה: 
"נזכרת אני בלילה אחד, כמדומני היה זה ליל שני על האניה.  כל היום התרוצצתי פה ושם על   

האניה בהסתכלי, בחפשי מכרים חדשים, בראותי, בשמעי ובהתענגי בכל אוות נפשי. ורק מכסה 
החשיך היום ירדתי למטה, הסתערתי על הספסל הקשה ואישן מיד בשנת הנעורים שהדאגה מהם 
והלאה. כעבור שלוש שעות התעוררתי ומרגישה כי כולי רטובה, כי האויר מלא אבק חלוד. 

אבות מהאור המסנוור של הפנס החשמלי )כנהוג, אצלנו אפלה עמוקה נושמים בקושי. העינים כו
מני חושך על קרקע הים(. למטה עסוקים המלחים. הם מתכוננים להוריד עוגן.  ולבסוף הנני 

 חוזרת לעצם העניין.
"הגענו לעיר החוף ונעמדנו. בחיפזון אני עולה על מכסה האניה. אל אלוהים! איזו תמונה!  

זגו והיו לאחד. באדרתו השחורה עטפם הלילה. אך אלפים, אך רבבות  ִאִשים השמים והארץ התמ
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רועדות פה ושם. שבילי כסף נמתחים מהם לים. דממה. ואני כאילו עומדת בלב הלילה עצמו. הנני 
עומדת שם ומקשיבה ושומעת קול הדממה. מסביב התבהר. עוד מעט ובא הבוקר. ברר... כמה 

 ך בין הנרדמים על מכסה האניה ויורדת 'הביתה' ואישן שנית.קר. בזהירות אני סוללת דר
"מקונסטנטינופול המון נוסעים חדשים. ביניהם אני רואה תורכי אחד בגיל בינוני ומראהו   

כאיש מדע, הודות למשקפיים הכהים. הנני שומעת איך הוא מדבר עם מישהו צרפתית, ובדמיוני 
לקט צרפתי. אך לגשת אליו איני מעיזה. יושבת אני עושה אותו לקרבן שלי להשתלמות בדיא

 אפשר! באופן כזה  לא אלמד-מרחוק וכועסת על עצמי לאין שיעור: הרי בלעדי הנסיון אי
בלתי חשובה. הוא עונה ברצון  לב ופונה אליו בשאלה-לעולם, לעזאזל! לבסוף נמלאתי אומץ

רחל. הוא שובר את שמי לכל  ובינינו מתרקמת שיחה חיה. מאין, לאן, בת כמה שנים, מה השם.
 צד ולבסוף עומד על ַרֶשל. וכי מה?

"ושמך אתה? אנטואן. אנטואן, יהא אנטואן, מחליטה אני. ומן הרגע ההוא איננו נפרדים.  
אנחנו יחד יומם ולילה. הוא מראה לי ספר תולדות הרבולוציה התורכית באילוסטרציות, שר 

הנעורים שמתו על קידוש -שירים נוגעים עד הלב על בנישירים עממיים שחוברו בימי השחרור, 
אפשרית, -שם המולדת, הוא שומע בסבלנות את הקומבינציות המילוליות שלי בצרפתית בלתי

מתקן שגיאות. במלה אחת: זו מציאה יקרה בשבילי, ואני מברכת בעדה את השמים. רק לדאבון 
 לבי נתגלה הסובייקט הזה כתורכי יותר מדי.

נטינופול ירדנו אל החוף, שוטטנו קצת בחוצות. התרשמנו מן ה'מזרח'... הנסיעה "בקונסט 
 עשר יום ארכה הנסיעה..."-בסירה הלוך ושוב לאניה! ועוד עלינו לנסוע ולנסוע. כשנים

קדומים מלא קסם, ובהרמת יד ימין נשבעו שתיהן -אחרי שבועיים בים נראתה להן יפו כנמל  
משהו -ישנה וזימרו את "התקווה". הן לא ידעו אז שנדרן ההיתולי-לא לעזוב את המולדת החדשה

 יתקיים.
המשך הסיפור היה פחות רומנטי. בסירות צפופות של ערבים הועברו השתיים אל החוף.  

הפנים -וחפציהן הושלכו אל הרציף. מישהו סייע להן לאסוף את המיטלטלים. המומות מקבלת
 ים ברוך.המלון של חי-הלוונטינית הגיעו אל בית

חברתן ללינת הלילה, צעירה ששמה חנה מייזל, גילתה להן את משאת נפשה: ללמד לבנות  
ישראל חקלאות. רחל לא העלתה בדעתה שהיא היא תהיה התלמידה הראשונה של חנה מייזל. 
שתי האחיות סיפרו כי באו ארצה לזמן קצר להתרשם מן החלוצים שכה הרבו לשמוע עליהם 

הארץ, וכי לאחר שבועיים, לכל היותר, בדעתן להמשיך לאיטליה. חנה -בנייןברוסיה, ולחזות ב
 מייזל יעצה להן לשכור ִכְרָכָרה ולנסוע לרחובות, שבה התקבלר החלוצים בסבר פנים יפות.

 

 . עברית ואהבה12 
 

למחרת יצאו שושנה ורחל למושבה רחובות ושכרו לימים אחדים חדר בקומה השנייה בבית  
 :ושנה סיפרהברוידא. ש

תואר, עיניה כחולות, עמוקות, שערה זהוב וקומתה תמירה. כל חלומותיה -"רחל הייתה יפת 
של רחל בבואה ארצה היו מסביב לציור. ניסתה גם להתקשר עם 'בצלאל'. לא עלה אז על דעתה,  
 כי תעבוד עבודה חקלאית.  אבל עם הלגימה הראשונה של אוויר הארץ הבינונו למה באנו. אנו

 קרענו  מיד את הקשר עם הגולה. נוכחנו, כי אין לשוב.
ידי בני המושבה. שכרנו לנו חדר והתחלנו לומדות עברית. רצינו -"התקבלנו בהתלהבות על 

להיוולד מחדש. מה נפלנו בעינינו בראותנו את 'בני ציון' אשר נולדו בארץ ודיברו עברית. מספר 
הילדים של -שם יהודה טלר, גם היינו מבקרות בגןשעות ביום למדנו אצל מורה צעיר וחינני ב

חנה וייסמן כדי לשמוע את שפת הפעוטות וללמוד מפי הטף. החלטנו לא לדבר רוסית אלא 
יום שלא יכולנו לבטאם בלשוננו החדשה. החלטנו -עברית בלבד. אך מה לעשות? יש ענייני יום

 ת לשוננו ונדבר רוסית. ובבוא השעהאיפוא כי שעה אחת ביום, לפני השקיעה, נתיר  את נדרנו וא
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כול כדי לדקלם את שירינו האהובים ברוסית. קולה של רחל -היינו מנצלות אותה, בשמחה. קודם
כך היינו מדברות על ענייני חיינו וביתנו. בצאת -היה מתרונן. מבקש להספיק עוד ועוד. אחר

 הכוכבים היינו שבות ומדברות רק עברית.
ו היטב במושבה, בחברת בני האיכרים והפועלים. יום יום, לאחר "ובמשך הזמן התאקלמנ 

שעות העבודה, היו צעירי רחובות עולים ל'גבעת האהבה' שבקצה המושבה, מזמרים ומזמרים. 
עשרה, אך כבר למדה -שבע. היא הייתה רק בת שבע-מה הצטרפה אלינו אחותנו בת-כעבור זמן

ו שלח לנו כסף, ואנו קנינו פסנתר ביפו. בשוב הפועלים יקה בַלייְנציג. אבינבקונסרווטוריון למוס
שבע ממהרת  אל הפסנתר, מלווה את השבים בנגינתה. עד מהרה -מן הכרמים והשדות הייתה בת

חדרנו, בבית שכוָנה אז בשם 'המגדל', למרכז חיי התרבות והחברה של צעירי רחובות, נהפך 
 וצעירים יהודים מכל הסביבה.

המחנך המעולה. אבל  –משיך את לימוד העברית אצל המורה וילקומיץ' "היה גם חלום לה 
רחל קיבלה מיד לבואה ארצה את העבודה כעיקר. היא ניסתה לעבוד במושבה, שבנותיה לא עבדו 

 בה, והתחילה לחפש דרכים אחרות".
 

 על הופעת שתי האחיות ברחובות סיפרה הגננת, חנה וייסמן:
 

פנים, בעלת עיניים כחולות, -שבה הייתה למאורע. אחת לבנת"הופעת האחיות, השתיים, במו 
גבוהה, שותקת וזועפת, השנייה שחורה, בעלת עיניים שחורות, מסבירה פנים, מחייכת ומנסה 
לדבר. מנסה, אני אומרת, כי עברית לא ידעו, ומראשית בואן הודיעו כי שום שפה אחרת מלבד 

 רוסית אינן יודעות.
הילדים שלי. בוקר אחד הופיעו שתיהן ופנו אלי בבקשת -ן הייתה בגן"פגישתנו הראשונה ִאת 

רשות לבקר בגן. בין הילדים הן רוצות ללמוד לדבר עברית. ודאי, כמובן. הביקורים בגן גררו 
אחריהם פגישות בערבים, מסיבות וטיולים בשבתות. במשך זמן קצר נהפך הגן ל'בית ועד' לכל 

נו, ויחד עם חברים מעטים, היינו עורכים טיולינו לסביבה הבא למושבה. בחוג הצר של שלושת
ואת מסיבותינו בשבתות. רחל לא הייתה מרבה לדבר. בשבתה מן הצד, או בשוכבה על הספה, 

 40ביטול קולעות, בקשר עם דברי השיחה, וממשיכה לקרוא.-הייתה מפליטה מדי פעם הערות
אולם בשעת הטיול הייתה נהפכת לאחרת: עיניה הכחולות, אשר תמיד עצב עמוק היה נשקף 

היו ניצתות באש של שמחה וקורנות בזוהר , מתוכן, ונראה היה כאילו הן חודרות למרחק ולעומק
ילדותי. צחוקה הרם היה מתגלגל בלי הפסק, לאורה ללא כל סיבה. ודיבורה השוטף, המלווה את 

רצוף עליצות והומור חריף, דק וקולע. האחיות התחילו ללמוד עברית סמוך לבואן, הצחוק, היה 
 ומיד הפליאו את המורה ואת המכרים במהירות תפיסתן את השפה ושל רוחה.

"במסיבות שלנו בשבתות, שהיו נערכות באחד הכרמים או בחורשה, הייתי קוראת מהדברים  
שיר השירים, קוהלת, רות, ודברי אגדה מובחרים. שהסכמנו עליהם כולנו. במשך הזמן קראנו את 

האגדה 'מיתתו של משה' עשתה עליה רושם כביר. מהשירים נתחבבו עליה במיוחד שירים אחדים 
של יעקב כהן ושל יצחק כצנלסון. בשעת המסיבות ההן הייתה משתנה להפליא. פניה הקשים לא 

עיניה ביותר. בעצב רב, שהיה נוגע עד היו לה, ובכל פעם הייתה חוזרת על החרוזים שמצאו חן ב
הנפש, הייתה קוראת את החרוזים של יעקב כהן: 'נגינות גנוזות יש, כקודשי תעלומות במקדשי 

חתומות... חבל. כי אוזן זר עד עולם לא תשמעם! מה טוב,  כי אין לזר חלק בהן!'.  לבבי הן
בהם נימה מבדחת,  תה מוצאתלפעמים הייתה מצטטת חרוזים משירים שתוכנם רציני ושהיא היי

-ובטון מלא הומור, המיוחד לה, הייתה מַשווה לשיר תוכן חדש. יש והייתה מתחילה לקרוא בעל

                                                           
40

ביסוס ליהירותה ולאופיה האליטיסטי, ותחושתה שהיא שייכת למשהו אחר, לענף .  

 האינטלקטואלי שנכחד.
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פה, ברוסית, משירי ַבלמֹונט ואחרים, ותנועות ראשה החינניות והנשיֹות היו מלוות את הקריאה. 
 שיר.-תנועות ראש אלה ראינו  רק בשעה שהייתה קוראת דברי

הייתה הבעת שמחתה רעשנית וקולנית ביותר, והיה רושם כי יותר משהיא שמחה,  "פעמים 
היא רוצה להיות שמחה. זוכרת אני נשף ציבורי ברחובות. לריקוד הרונדו התייחסה בביטול 

דעת וברשלנות של להכעיס. אולם כשהבחורים התחילו -זוגה לריקוד, בבדיחות-ונגררה אחרי בן
צות התלכדו במעגל צפוף, לא עזבה את העיגול עד שנגמר כל הריקוד, ידיים אמי לרקוד, וחיבוקי

41רקדה ושרה מתוך התלהבות ובדבקות אמיתית".
 

נקדימון  אלטשולר היה צעיר מרחל. הוא נולד ברחובות, דור ראשון לעלייה הראשונה, רכב  
טתה לו על סוסים כפרש והיה פועל מצוין. הוא התאהב ברחל אהבה הססנית וביישנית. רחל נ

טיפוס של שבט יהודי חדש, לא גלותי, לא משכיל, מלא חיוניות. -חסד. הוא היה בעיניה אב
אפשרי: להידמות לנקדימון. נרקמו ביניהם -ישראל היא שאפה לבלתי-בשנתה הראשונה בארץ

 יחסי  אהבה. רכבו יחד על סוס אחד או רקדו בטירוף על "גבעת האהבה".
דימון אהב את רחל עד סוף ימיו, והוא הגיע לשיבה טובה. שזר, גם נק-כמו זלמן רובשוב 

בעשר שנותיו האחרונות נפגשנו אחת לחודש לפחות. היה נוטל אותי למסעדות ברמאללה, ביפו, 
אביב וברחובות. יונים אפויות וקוניאק חריף היו חביבים עליו במיוחד. -בירושלים העתיקה, בתל

חצר שהייתה בעבר -קטף בפרדסו. הוא התגורר בדירתזהב ש-בחורפים הביא לביתי תיבות תפוחי
ישראל בעשור השני של המאה, -לול תרנגולות. לדבריו, הייתה רעייתו האשה היפה ביותר בארץ

אך בגלל זיכרונה של רחל, אין הוא מסוגל עוד להימצא במחיצתה. אז היה פורץ בבכי ואומר 
א אותה לאשה ולא טיפל בה בימי שאין הוא סולח לעצמו )ולה( על שלא דבק ברחל, לא נש

מחלתה. "אם הייתה ׂשורדת עוד שנים אחדות, עד המצאת האנטיביוטיקה, היא הייתה נרפאת 
כליל וחיה איתי עד היום", אמר. בדומה לשזר, גם נקדימון ראה בי בן אפשרי שלו,  אילו היה 

 נושא את רחל לאשה.
 

 . דת העבודה13
 

רחל. הם סתרו את הרעיונות על אדם חדש וחברה חדשה חיי הבטלה לא היו לרוחה  של  
אייסר לייב שלח מרוסיה די כסף למחייתן  42שספגה ברוסיה. היא נקלעה לדיסונאנס קוגניטיבי.

 של האחיות, אך רחל רצתה לעבוד את האדמה. חיים על חשבון אבא לא התאימו לדימוי שהיה
צת חלוצים שכינויה היה "הירקנים" עבדה בין אנשים. קבו לה  על עולם חדש, ועל יחסים חדשים

אז אצל האיכרים ברחובות. מנהיג הקבוצה היה נוח נפתולסקי. רחל לא העזה לבקש להיספח אל 
הקבוצה במלוא הזכויות והחובות. נפתולסקי, שהתאהב ברחל ממבט ראשון, לא העז לבקשה 

חייו היה חולה בשחפת. להצטרף לקבוצתו. גם נפתולסקי זכה לחיים ארוכים, אף שברוב שנות 
באחרית ימיו נפגשנו בביתו בגבעתיים. נפתולסקי אמר לי שהוא האריך חיים ורחל נפטרה, מאחר 
שאמו טיפלה בו במסירות, ואילו רחל הייתה ערירית. בתשובה לשאלתי הסביר שלא העז לטפל 

עם רחל,  ברחל, כה נעלה הייתה בעיניו. נפתולסקי לא נשא אשה. לדבריו, הוא חלם להתחתן
ואחרי מותה, עם אחותה שושנה. גם לה לא העז להציע נישואין. שניהם נפטרו עריריים. אחרי 
מות שושנה נמצאו בעיזבונה יומנים ובהם התחבטויות נפש האם להתחתן עם נוח או להישאר 

העולם הראשונה הייתה מאושפזת -בטהרתה. שושנה לא הייתה בריאה בנפשה. עוד לפני מלחמת
                                                           

41
 .19-18ושירתה", עמ' . חנה ויסמן, "עם רחל ברחובות", "רחל  

42
. דיסונאנס קוגניטיבי: העדר התאמה או עקיבות בתוך מערכת קוגניטיבית המורכבת ממידע,  

מהשקפות, מאמונות וממנטליות של האדם, ותוצאה מכך, הימצאות סתירות פנימיות במערכת 

 התאמה בין דעותיו של האדם לבין התנהגותו או מעשיו.-כזאת, כגון אי
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ישראל -בבית חולים לחולי נפש בביירות, משם ברחה, וחזרה לאביה שעלה לארץמה -זמן
 אביב.-והתגורר ברחוב לילינבלום בתל

, עוד לפני שהתחוללו מקצת מן המאורעות שפורטו לעיל, יעץ נפתולסקי לרחל -1910ב 
לעלות לגליל, אם רוצה היא באמת לדעת חלוצים מהם וחלוציות מהי. ההחלטה לעלות לגליל 

. לחגיגות אלה הגיעו מאות רבות של איכרים, 1910גמלה בה אחרי "חגיגות רחובות", באפריל 
פועלים, סופרים, אמנים ואנשי "השומר" מכל רחבי הארץ, ואפילו תיירים. אז פגשה רחל, 

 :לראשונה, את א. ד. גורדון, שקרא באוזני הנאספים שיר שחיבר

 
 בודהא.ד. גורדון: נביאם של החלוצים ודת. הע

 
 לֹא ֲעבֹוָדה ְלֵשם ִמְחָיה
 לֹא ֲעבֹוָדה ְלֵשם ִמְצָוה

  –ִכי ִאם ֲעבֹוָדה ְלֵשם ַחִּיים 
 ֲעבֹוָדה

 
 ֲאֶשר אֹור ָחָדש ָנַגּה ָעֶליָה. 

 אֹוְתָך, ָאִחי,  ַוֲאִני, ִבְראֹוִתי
 עֹוֵדר ֶבָהִרים ְוחֹוֵפר ָבֲעָמִקים, 

 ְואֹוָתְך  ֲאחֹוִתי,

 
 נֹוֶהֶגת ִבְשָוִרים ְוחֹוֶרֶשת, 

 ָאַמְרִתי:
 ָאֵכן, ַאֶתם ִתְשְמעּו ֲחלֹום 

 ִלְפתֹר אֹותֹו...
גורדון אמר: "בחלומי, והנה אני בא אל הארץ, והארץ עזובה ושוממה וזרים שולטים בה,  

כי ארץ והחורבן מחשיך  את אור פניה, משחית את רוחה והשלטון הזר ממשיך להורסה. ואני חש 
אבותי רחוקה וזרה לי, וגם אני זר ורחוק לה. והקשר האחד המקשר את נפשי אליה והמזכיר לי כי 

כי גם נפשי שוממה כמוה וגם אותה ידי זרים בגולה מחריבים  –היא אמי ואני בנה הוא 
 ומשחיתים.

 אדם, החורבן הוא חורבן נפשך, והמשחית את-קול יוצאת מן החורבות ואומרת: בן-"ובת 
גם ארץ האבות וגם נפש הגולים  –חייך הם החיים שחיית בארצות זרות. יש ונדמה כי הכול חרב 

מארצם... אך אם תעמיק להתבונן בחורבות, תגלה כי מתחת לחורבות עוד לוחשת גחלת בודדה, 
אשר ניצלה במסתרים מרוח החיים בימים עברו. ורוח ארץ האבות נושבת להחיות אותה. והיה כי 

ת החיים ההם בגולה, חיים אשר יצרו זרים, ובאת לכאן לברוא לך פה חיים חדשים, חיים תעזוב א
 ושבה הגחלת לשלהבת ושבת אתה וחיית, ושבו בני עמך וארצך וחיו... –משלך 

 –"... ואני מרגיש את החיים בארצות הגולה והנה הם צרים כובלים. וגם נפשי כבתוך מכבש 
י מתנער בחוזקה, בכל כוחי, ומנער מעלי את החיים בגולה... ְמעוָכה, רצוצה, מרוסקת... ואנ

בית אני מתחיל את חיי החדשים בארצנו. -ומתחיל פה את הכול מחדש, הכול מחדש! מן האלף
אינני משנה, אינני מתקן, כי אם עושה את הכול מחדש. והדבר הראשון הפותח את חיי לחיים 

ולא עבודה לשם מצווה, כי אם עבודה לשם ! לא עבודה לשם מחיה ת העבודההיא ד–החדשים 
כפיים היא אחד מחלקי החיים. אחד משורשיהם העמוקים ביותר! ו... אני -חיים... עבודת

עובד!!! וקשה היא הדרך אשר בחרתי... ורבים מתלחשים עלי, ורבים נדים לי ומרחמים עלי, 
 ורבים קוראים אלי מרחוק:
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יים היא דרך של חושך, ללא סדר. הלא מגמת פניך כפ-"'לאן אתה הולך, אומלל? הלא עבודת 
לאחור ולא לפנים! ולמה תנסה לשנות דרך עולם... הרי לשווא הוא עמלך, הלא בדד אתה. ובדרך 

 תיפול שדוד בדמיונותיך וחלומותיך...'
"... ואני ממשיך להתבונן והנה בזכות עמלי הגחלת הולכת ושופכת אורה הגדל. והנה ככל  

כל  –שום דבר מדמי,  מכוחי, ממוחי אובדים חינם, להיפך  –בוד, לעמול, לסבול אשר אוסיף לע
נעשים לניצוץ אור המאיר את הדרך  –טיפת דם הופכת לשביב אש, כל שימוש בכוחי ובמוחי 

והנה גם אתה, אחי, עובד וחי כמוני, ועמנו גם את,  –לתחיה במולדתי... עוד מעט  לנפשי השבה
ה! וכראותי את שניכם יחדיו עובדים וחיים יחד, ותחי רוחי... ואומר: אחותי, עמלה בכל עבוד

אתם תבנו את בית ישראל. אתם תמצאו את הדרך לאשר נׂשאנו את נפשנו, לאשר נׂשא עם ישראל 
את נפשו בימים מקדם... אתם תחיו את חיי ישראל. והחיים יהיו כמעיין המתגבר וכנחל שוטף... 

 הלאה,  הלאה,  הלאה...
"האומנם אין זה הפתרון לחלומי, חלום של עם המתקבץ במולדתו ובונה חיים חדשים  

43ובריאים, חיים של עבודה?!"
 

גורדון הזכיר לרחל את טולסטוי, ידיד אמה, ולכן הייתה שמורה לו מלכתחילה פינה חמה  
 בליבה. רוח הטולסטויאניות, לא פחות מתוכן הדברים ששמעה, שבתה את רוחה. סופיה לא

של הסופר הרוסי  טולסטוי ואף רחל לא. הן נשבו בעוצמת אישיותו  הייתה חסידה שוטה של
הגדול, אך לא אימצו, בלי ביקורת, את כלל רעיונותיו החברתיים. בכל גלגוליהן, הן לא נטשו את 
האינטלקטואליזם הביקורתי המאפיין את משפחת מנדלשטם. כבת לתרבות שהעשירה את נפשה 

הרוח, התייחסה רחל באירוניה דקה גם לגורדון וגם לנקדימון, שהגשים בחייו את במיטב יצירות 
משאת נפשו של נביא דת העבודה, יותר מרוב החלוצים, אפילו יותר מגורדון עצמו. רחל הבינה 
שגורדון לא אמר ב"חגיגות רחובות" את כל מה שבלבו, אלא את מה שלדעתו עשוי להפעים 

כמנהגם של מנהיגים מאז ומעולם. לא אל ההיגיון דיבר גורדון, אלא  ולהניע לפעולה את שומעיו,
אל המוטיבציה של שומעיו וחסידיו, להניע אותם לפעולה. גורדון לא היה אינטלקטואל במלוא 

להיות גם מנהיג וגם אינטלקטואל. זאת  –מובן המלה. הוא ביקש להחזיק בחבל בשני ראשיו 
הביקורת של -ו לכתוב ולומר דברים שסתרו את נורמתהייתה הטרגדיה של חייו כי היה עלי

האינטלקטואליזם. השומעים ביקשו רבי, גורדון חיפש מאמינים. גורדון היה חסיד קנאי של 
הוא כתב: "ממימי טולסטוי, איבסן, ניטשה וכדומה נשתה, ורק על מבועיהם נשבור  .טולסטוי

44.צמאוננו. לדברי המאורות הגדולים הללו נפנה תמיד"
 

גורדון. הרי "בלעדי  –הדילמה של רחל הייתה: נקדימון או גורדון. רחל החליטה  
חייה שבגינה היא הייתה לדמות המרכזית של -אפשר". זאת הייתה החלטת-הניסיון אי

ישראל. נקדימון הגשים את החלום לנורמליזציה של העם -ההוויה הציונית בארץ
וחות ברחובות. רחל ביקשה לברוא עולם לה נחלה וחיי נ היהודי. הוא היה יכול להציע

הפגישה עם גורדון ב"חגיגות  –חדש. היא עלתה על המסלול ההרואי והטרגי בחייה 
"ֵהן  רחובות", במסע אלף הקילומטרים שלה שעליו היא רמזה בשירה הנזכר לעיל:

 ַעִליִזים, ַעִזים, ִלְנִתיָבה ְרחֹוָקה". \ָיָצאנּו ַבָןְך 
 

וגר ממנה בהרבה. קשר נפשי עמוק נקשר ביניהם. קשר טראגי מבחינתה של גורדון היה מב 
עולם, העתידה לבגוד בחזונה ולכן גם בה, בעת שרחל תהיה -רחל. קשר אל חבורה של מַשני

עולם. רק -זקוקה לתמיכתם של בני החבורה יותר מכול. את המחיר הזה נדונים לשלם רוב ברואי
אפלטון, משלימים עם המחיר עד סופם הטראגי )בתחום תב פי מה שכ-מעטים, כסוקרטס, על

                                                           
43

 .41-36, עמ' 1993אביב -ספורה של רחל", תל –"המשוררת מכנרת עמוס בר, .  

44
 .230, הספריה הציונית, תשי"א, עמ' 2כתבי א.ד. גורדון, כרך  . 
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וזה אחד  האישי המצומצם(, שהוא המחיר הפטאלי. שירי רחל ביטאו השלמה הירואית עם גורלה.
אך כמו איוב, שעליו כתבה באחד משיריה ועם גורלו הזדהתה, גם רחל  45קסמם. המפתחות לסוד

משברים נפשיים קשים, כפי שיתברר  לא הייתה עשויה מפלדה וגם היא התחבטה מאוד ועברה
 .לקורא להלן

ביום האחרון לחייה היא שבה אל נקדימון, למפגש בין המשוררת הגוססת לאיכר שופע  
החיוניות, כאילו הצטערה על שבחרה בגורדון. אולי היא התחרטה, בשעות גסיסתה, על שכך 

ל מפעלה האדיר. המציאות , כבר לא שלטה בתוצאותיו ש1931ניתבה את חייה. אך אז, באפריל 
ישראלית בעוצמה שאין -דמותה נפרדה מן הגוף הגוסס ופעלה בהוויה הארץ הייתה גדולה ממנה.

 .ישראל היפה-רחל המתחרטת לא יכלה לה לרחל בוראת ארץדומה לה. 
שלוש שנים אחרי המפגש הראשון ברחובות, הבטיח גורדון לרחל, שלמדה חקלאות בצרפת,  

השתנה, לרעה בוודאי לא", זאת למרות שנטשה, לכאורה, את דת העבודה  ש"יחסי אלייך לא
המשתנים  רוב החלוצים, ללמוד אגרונומיה. "בכלל אינני מן ונסעה לצרפת, בניגוד לדעתם של

אבל עם עצמי יש לי תמיד  –השתנה יחסי  אל עצמי  במובן זה, בזה תוכלי להיות בטוחה. אולי
א. מ.(. ואם יחסי אל  –ם )ַאל לציבור המאמינים לדעת אותם חשבונות פרטיים, מסובכים וקשי

 אין רע". –ידי סיבות אחרות יותר רציני -ידי כך ועל-עצמי נעשה על
 

 ”לרגלי הכרמל גננו. “14
 

רחל עזבה את רחובות ונסעה צפונה לכבוש את שבילה ברגליה. בחיפה נודע לה שחנה מייזל  
האגרונום אליהו בלומנפלד. היא הלכה לחפשם. סיפרה הכרמל יחד עם -נוטעת עצי שקד על הר

 חנה מייזל:
"היה זה בראשית תרע"א, אחרי החגים. עברתי אז מסג'רה לחיפה כדי לעבוד אצל האגרונום  

אליהו בלומנפלד, החלוץ הציוני, בכרם הזיתים שהיה לו במדרוני הכרמל... יום אחר לפנות ערב, 
קומה, בלונדינית, בעלת עיניים -רה חיננית, דקת גו וגבוהתבשבתי לנוח בחצר, הופיעה לפני צעי

כחולות עירניות, ושאלה אותי אם אני חנה מייזל. עניתי בחיוך. ביקשתיה לשבת לידי, על מדרגות 
הבית, ושאלתיה לרצונה. היא סיפרה שעלתה לארץ לפני שנה מרוסיה מן העיר פולטבה, וגרה 

רכשה את יסודות השפה, היא רוצה ללמוד חקלאות. ברחובות שם למדה עברית, ועתה, אחרי ש
בחיפושיה אחר מקום שבו תוכל ללמוד חקלאות הפנו אותה אלי לסג'רה, אבל בדרכה היה עליה 
)לפי תנאי התחבורה של אז( ללון בחיפה במלון. שאלוה מאין היא באה ולאן פניה מועדות ומשם 

 הפנו אותה למעוני.
העיד כי תוכל להיות עובדת בחקלאות. אבל היא הייתה כה "המראה החיצוני של הצעירה לא  

חביבה, כה עליזה ושובבה בדיבורה וכה רצינית בבחירת דרכה בחייה בארץ, שהחלטתי להמליץ 
הבית' שלי ולהציע לו כי יקבל אותה לעבודה אתי. היא ביקשה כי לא אספר לו -עליה לפני 'בעל

לו שהיא מדברת רק עברית. מר בלומנפלד ידע שהיא מרוסיה ושהיא מבינה ררסית, אלא אומר 
עברית אך נהג לדבר בשפה שהיה רגיל לה, רוסית. כשהצגתי אותה לפניו, פנה גם אליה ברוסית 
אך היא העמידה פנים כלא מבינה, ושאלה אותי בעברית: 'מה הוא אומר?' הוכרחתי להיות 
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ברשימתה לעיל כתבה הלית ישורון שתשובתי על השאלה מהו סוד קסמה של רחל, היא  . 

תה ואת עצמה מגוחכת. המבקרת הנכבדה לא טרחה לבסס את קביעתה ובכך עשתה את קביע

למגוחכת, או, גרוע מזה, לשרלטנית. דומה שהגברת ישורון לא טרחה לקרוא את הביסוס לטיעון 

 שלי, בוודאי שלא טרחה להתמודד איתו.
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דת בשכר כי לא האמין כי המתרגמת. לצערי, לא הסכים מר בלומנפלד לקבל אותה בתור עוב
 צעירה עדינה כמותה תוכל להיות פועלת, אך משאלתי, לקבל אותה  לחדרי, ניתנה לי.

"...בעבודתנו לרגלי הר הכרמל טיפלנו בעצי זית קשישים ובמשתלות של עצי זית, שקדים  
. עצי האדמה שעיבדנו הייתה קשה ומלאת אבנים ואורן. ליד הבית סידרנו גינת ירקות ופרחים...

הזית הקשישים היו מוזנחים וקשים לטיפול. עייפות היינו שבות לפנות ערב, ועלינו רק דאגות של 
משק ביתנו. מבעוד ערב היינו מכינות תבשילנו ליום המחרת. אך רחל לא התאוננה מעולם על 

, קשיי העבודה ועל דלות המזון, אף לא הרגישה את הבדידות. להפך. היא הייתה כל הזמן עליזה
 מלאת הומור והמטירה עלי פסוקי תנ"ך וקטעי שירה.

"רחל אהבה את הטבע, את הארץ ואת העבודה בה ולמענה. המאמץ שנדרש ממנה להסתגל  
להחזיק  –שהיטיבו לנגן ולצייר  –לעבודה גופנית ולאמן את ידיה הרכות ואת אצבעותיה הדקות 

מילא את כל ישותה הנפלאה. ההרגשה  –נכון את המעדר )'לנגן במעדר', כלשונה( ואת המזמרה 
שהיא תוכל לכל אלה ושהיא תגיע למטרתה הנכספת להיות עובדת אדמה בארץ, מילאה אותה 

46אושר ושמחה. לכן זכרה את הימים האלה בחיבה. ואחרי זמן ביטאה זאת בשירה 'גננו'".
 

גיעה לפי שושנה, כשפקפק בלומנפלד ביכולתה של רחל להיות פועלת חקלאית, היא הר 
אותו שאין היא מבקשת תשלום ושאינה זקוקה לפרנסה ושהיא אפילו מוכנה לתרום כסף, ובלבד 

, עוד לפני -1910שיקבל אותה כפועלת לכל דבר. רחל זכתה למעמד של 'מתנדבת' כבר ב
 .שהתפתחה תופעת ההתנדבות בהתיישבות העובדת כעבור עשרות שנים

 :-1911בלומנפלד, בכרם הזיתים בחיפה ב קטעים מיומן העבודה של האגרונום אליהו 
 
 בינואר: 4

 .חם. מייזל ורחל מסדרות ערוגות למעלה בשביל שקדים. הרבה אבנים. קשה 
 בינואר: 5

 .רוח מזרחית קשה. שוורצמן שב עם הסוסים. מייזל ורחל פותחות בורות לנטיעת שקדים 
 בינואר: 16

יזל ורחל ממלאות את התעלות באדמה. נטיעת גשם לסירוגין. ידידו של לוקור פותח תעלות. מי 
 .זיתים

 בינואר: 27
 .גשם. מייזל ורחל נסעו לסג'רה 

מקצוע במטעים, ולא -"באותו חורף", סיפרה חנה מייזל, "נשארה החווה בסג'רה בלי בעל 
היה מי שיזמור את הכרמים וירכיב את שתילי הזיתים. מנהל החוה, מר אליהו ְקָראּוֶזה, ביקש 

העבודה 'להשאיל' אותי לעבודה זאת, ומר בלומפלד הסכים, אבל אני העמדתי לקראוזה -מנותן
הספר שלי', שירשה לי ללמדן לזמור את הגפנים ולהרכיב את -תנאים, שיקח אותי עם כל 'בית

שכר גם לרחל. הבטחתי שהדבר לא יגרום כל נזק לגפנים וגם לא הפסד זמן.  השתילים, ושישלם
לא על חשבון שעות העבודה, אלא בשעות הפנאי שלנו. באין ברירה הוביל מר  הלימוד התנהל

 .קראוזה את כולנו בדליז'נס שלו לסג'רה
עזבנו לחלוטין את חיפה ועברנו לכנרת, להתחיל שם בסידור חוות  1911"בראשית אפריל  

הפכה עתה הספר הנודד', נ-הלימוד הראשונה לצעירות. רחל, שהייתה עד כה התגלמותו של 'בית
47ספר חקלאי קבוע,  ונקשרה לעד בנוף הנפלא של כנרת".-לתלמידתו הראשונה של בית

 
הביוגרפית של ברל כצנלסון, הפרופסור אניטה שפירא, כתבה על סוד קסמה של כנרת:  

ישראל נתייחדה לה כנרת בשפעת -"קסמה של כנרת מתחיל מן הנוף: בתוך הנוף השחון של ארץ
ציון ישראלי -השלווה של בקעה מסוגרת. בן-מימיה, בהוד ההרים המשתקפים בה, בדומיית
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 ף היחיד במינו של המקום:  'לא אחת, בלילה, אפשר היה למצואומספר על התאהבות אנשים בנ
של הפינה הזאת ולהמית ליבו אליה'. לנוף הייתה בחור יחידי שוכב ומקשיב לרחשי החיים 

הוסיפו להתגעגע אליו.  –השפעה ניכרת על החלטת אנשים להישאר במקום: וגם אם רחקו ממנו 
את הספן ומושכת אותו למצולות הים. ברל קרא  אך היה ביופי זה מן הקסם של הסירנה, המפתה

לכנרת 'הכלה הקוסמת שהייתה מוציאה מן העולם את חתניה'; אך כוח המשיכה של המקום 
פועל גם עליו: 'אולי אין אנו ראויים לה, די בעשערטע' )היעודה לנו(". לדברי הפרופסור שפירא, 

ת עצמו אזרח בה עד יומו האחרון, "ברל שהרחיק לנדוד ממנה ולא שב אליה עוד, הוסיף לראו
48כמוהו כרחל המשוררת, ששירתה שזורה וארוגה בגעגועים לכנרת".

 
 , הקדישה רחל לחנה מייזל, מורתה הראשונה לחקלאות:-1929אח השיר "גננו", שנכתב ב 

 
 ַאְת זֹוֶכֶרת? ָאִביב ּובֶקר                 

 ַאָּים?(  –)ָהָאִביב, ַהבֶקר  
 ַּגֵמנּו,  –ַהַכְרֶמל  ְלַרְגֵלי 
                         ַהָּים.-כַחל –ּוִמֶמֶגד לֹו  

 
 ַאְת ִמַתַחת ָלֵעץ עֹוֶמֶדת  
 וֲאִני ַעל ַבד, ְכִצנֹור; 
 ְבַצֶםֶרת ַזִית ָמְכֶסֶפת  
 ֲעָנִפים ַמְשִחיִרים ִנְזמר.                  

 
 ָטה ְוִרְשרּוש ַמשֹוֵרְך ִמְלמַ  
 כה ָקצּוב ַמִּגיַע ֵאַלי,                     
 ַוֲאִני ִמַםַעל ָעַלִיךְ  
 ַמְמִטיָרה ִקְטֵעי ֲחרּוַזי. 

 
 ַאְת זֹוֶכֶרת? בֶקר ְואֶשר...                 
 ֶזה ָהָיה, ֶזה ֵאיֶנמּו יֹוֵתר. 

 .תלמידות בחוות כנרת
 .רחל קיצונית מימין

 
כרבים אחרים, לא הבינה את רחל. לא לנופה של עמק הירדן התגעגעה אניטה שפירא,    

 רחל, אלא לנוף האנושי, ל"בֶֹקר ָואֶֹשר"  של החבורה  שבניה יצאו "עליזים עזים לנתיבה רחוקה"
ואשר בה האמינה בתחילת העשור השני של המאה.  נוף הכנרת סימל בעיני רחל את החבורה ואת 

, בשירּה, שהוא אולי המפורסם ביותר, "ֶאל ַאְרִצי", ובשורה: "ַרק -1926רעיונותיה, כפי שכתבה ב
 ְשִביל ָכְבשּו ַרְגַלי":

 
 לֹא ַשְרִתי ָלְך ַאְרִצי, 

 ְולֹא ֵנַאְרִתי ְשֵמְך  
 ַבֲעִלילֹות ְּגבּוָרה,  
 ִבְשַלל ְקָרבֹות; 
 ָיַדי ָנְטעּו  –ַרק ֵעץ   
 חֹוֵפי ַיְרֵדן שֹוְקִטים. 
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 .98-97, עמ' 1981אביב, -אניטה שפירא, "ברל", תל.  
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 ָכְבשּו ַרְגַלי   –ַרק ְשִביל   
 ַעל ְנֵני ָׂשדֹות. 

 
                              –  ָאֵכן ַדָלה ְמאד 
                              ָיַדְעִתי זאת, ָהֵאם, 
                                  ָאֵכן ַדָלה ְמאד 
 ִמְנַחת ִבֵתְך; 
 ִּגיל ַרק קֹול ְתרּוַעת הַ  
 ְביֹום ִיַּגּה ָהאֹור, 
 ַרק ְבִכי ַבִםְסָתִרים 
 ֲעֵלי ָעְנֵיְך. 

 
ערכם של המעשים  –בניתוחו את השיר הזה כתב ראובן קריץ: "נושא השיר הוא איפוא  

שעושה האדם למען ארצו, או: תהייה על המוסכמות הנפוצות בציבור בדבר הערכים המעשיים 
דן מירון כתב על השיר הזה:  49שהמעט שעשתה, אינו מעט כלל".האלה... החיווי העקיף: 

"אמנם, כמו בשאר הצהרותיה המתענוֹות של רחל, אין לקבל דברים אלה כפשוטם. מתיאור 
האור ו'רק בכי  'רק' תרועת גיל ביום ִיַּגּה –התוכן של הִמנחה הדלה, שהגישה המשוררת למולדת 

לגעגועים לכנרת ול"חופי ירדן  50ינה דלה כל כך".מסתבר שהִמנחה א –במסתרים עלי ענייך' 
שוקטים", שמהם התפעלה הגברת שפירא, בפשטנות אופיינית, אין שני חוקרי ספרות אלה 

 מתייחסים כלל. 
 את שירה הפופולרי "כנרת" סיימה רחל כך: 

 
 "ַהאּוַכל ִלְבּגֹד ָבְך, ַהאּוַכל ִלְשכֹחַ 

 ֶחֶסד ְנעּוִרים?"
 

שמעות לשיר כולו, ואין עניינו געגועים לכנרת, אלא ל"חסד נעורים" סיום זה נותן מ 
 שהתרחש על חוף הכנרת.  החסד הזה היה "חבורת כנרת".

 

 ישראל היפה-. ארץ15
 

גם השנתיים בחצר כנרת השפיעו על שיריה ועל סוד קסמה של רחל יותר מכל תקופה אחרת,  
העט של המנהיגים הפוליטיים, -יים ושכירילא באותו האופן שבו התנסחו הכותבים המיתולוגאם 

שבילו אז בעמק הירדן וגיבשו את החזון הציוני, את האידיאולוגיה של תנועת העבודה, ואת 
אופיו של הממסד היישובי והישראלי למשך שנים רבות. היא כמו נולדה מחדש, ולכאורה הייתה 

צמה להאמין שבכנרת התגשמו אופטימית יותר. אך גם זאת לא לזמן רב. היא כמעט כפתה על ע
האידיאלים הציוניים שעליהם דיברו יעקב, אחיה, בפולטבה וא. ד. גורדון ברחובות. בהיותה אדם 

ביקורתי, ולכן גם מנוכר, שמעולם לא נטש ולא היה מסוגל לנטוש את אבני היסוד  
להשתלב האינטלקטואליות שבאישיותו ואת הראייה האירונית שלו, יחד עם שאיפתה ומאמציה 

בחבורה ששאפה לתקן את המציאות הפגומה, לא הלכה רחל שבי, במלוא אישיותה, אחרי חזון 
החבורה. זהו אחד ממקורות עוצמתה הפנימית, לשאת את המכות שניחתו עליה במהלך חייה, 

אחד מסודות קסמה, לא רק כמשוררת של החזון הציוני והמפעלות של ם ולא להישבר. לכן זהו ג
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ים, מן התנועה הקיבוצית, דרך האיגודים המקצועיים, כפי שגובש אופיים המיוחד חברת העובד
כנרת. -בתקופת היישוב, ועד לפלמ"ח, אלא גם כאישיות דומיננטית וכדמות מאגית בחבורת

שבויה,  אבאישיותה של רחל התגשמה האמרה: "מרבה דעת מרבה מכאוב". רחל הייתה שובה ול
נרדפת, היא לא הלכה שבי אחרי אידיאלים, שהתגלגלו על לשונם היא הייתה ציירת ולא איילה 

של עסקנים חברתיים, כמכשירים מניפולטיביים להניע את תומכיהם לפעולה )ייבוש ביצות(, וכדי 
לצבור לעצמם אנרגיית שרידות )להקים מפלגה ולבחור בהם(. רחל נסחפה בעמק הירדן כי היא 

מסוימת, מן האינטלקטואליזם היהודי ומן ביקשה להיסחף: כי היא עייפה, במידה 
מה לפחות, -האינטלקטואליזם המשפחתי שכבדו עליה מאז ילדותה; ואז האמינה, לזמן

שהרעיונות הגדולים קורמים עור וגידים באנשים חיים בעמק הירדן. הייתה זאת תמימות קדושה 
הישראלית ושל העבודה -שחוללה גם את עוצמתה הפוליטית, הכלכלית והחברתית של תנועת

ההסתדרות וגם את פלא שירתה. אשה זאת ושירה זאת, יותר מלהגם של העסקנים, סייעו 
 .להגשמתם של מקצת מן האידיאלים

שיוותה רחל, בתמימות הרפתקנית, ליום הקטנות בעמק הירדן מעמד הרואי  -1911ב 
היא ביקשה  בתולדות העם היהודי ובתולדות האדם וזאת הייתה נבואה שהגשימה את עצמה.

להאמין שחלום יהודי בן אלפיים שנה הולך ומתגשם לנגד עיניה ושהיא שותפה פעילה, כמעט 
מרכזית, בהגשמתו. באמונתה של רחל הייתה גלומה עוצמה מבצעית אדירה. אחרי שמונים וחמש 
שנים, כשנכדיהם וניניהם של "נפילים", נטשו, ברובם, את החקלאות, הפכו לא מעט מיישוביהם 

מאדמות הקרן הקיימת שקיבלו לפיתוח חקלאות עברית, ל"יישובי דלא ניידי" שערכם האמיר ו
בעסקי קומבינציות עם קבלנים. יישובים שדבקו בחקלאות לא היו מסוגלים לקיימה בלי עבודת 
"עבדים" מעזה, מג'נין או מתאילנד, סין ורומניה, ואינם מסוגלים אפילו לבנות את בתיהם 

ראוי לבחון את המפעל ההוא ואת האידיאלים ההם במבט מפוקח יותר. אדם בעבודה עברית. 
אז בעמק הירדן כפי שלא נוצרו בפרוסיה במחצית הראשונה של ו חדש וחברה חדשה לא נוצר

קהלת: "מה שהיה הוא  עשרה וברוסיה במאה העשרים. שוב הוכחה חוכמתו של-המאה התשע
אפילו אם דברים אלה אינם  51תחת השמש".שיהיה ומה שנעשה הוא שייעשה ואין כל חדש 
 .כנרת-נכונים תמיד, הם תופסים לגבי מפעלה של חבורת

תחושת ההגשמה גרמה לרחל אושר זמני בעמק הירדן, אלא שלא היה זה אושר שלם.  
כפרפרזה על האמרה הידועה, ניתן לומר שמי שמחפש את האושר, האושר בורח מפניו. רחל 

נפש. -חייה בעמק הירדן והכפייה הזו עתידה הייתה לגרום לה מפח ביקשה לכפות את האושר על
אכזבה זאת לא הייתה . כגודל הציפיות וההטעיה העצמית, כך עתידה האכזבה להיות קשה

תצפית חיצונית, ארכימדית, להשקיף על ממדי מפעלה -מוצדקת, אך לרחל לא הייתה נקודת
 .ולהעריכו כערכו

ספק. אך זה היה רק פן אחד באישיותה שרוב הקוראים טבע. בזה אין -רחל אהבה נופי 
והמבקרים נתפסו לו ולא רק הגברת שפירא. רחל הייתה אדם של נופים אנושיים ואת הנופים 

גולן כשלעצמם -האלה היא עיטרה בדימויים ובהאנשות מנופי הטבע. לא הכנרת, הירדן והרי
, כשהתפקחה מן האשליות על  -1929הפעימו אותה. מאלה היו לה ברוסיה בשפע. ואכן, ב

הנופים האנושיים המופלאים שמצאה, כביכול, בעמק הירדן היא חשפה את צפונותיה ביחס לנופי 
 הארץ:

 
 הֹוי ַאְרִצי, הֹוָרִתי, ַמדּועַ 

                                 כה ָשדּוף נֹוֵפְך ְוָעֵצב? 
 חֹוֶרֶגת  זְכרֹוָנּה ֶשל ֶאֶרץ 
 ים עֹוֶלה ַעל ַהֵלב:ְבִלי ֵמִׂש  

 
                                                           

51
 .9קהלת, א',  . 
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 ִנְרֲחֵחי ַאשּוַח,   – ַעל ִּגְבָעה  
 ְיִשיֵשי ַאלֹון,   –  ַבִםישֹור 
 ַבםֹוָרד, ַעל חֹוֵפי ַהֶנֶלג,  
 ְבנֹות ִלְבֶנה ִבְכסּות ַשָבתֹון; 

 
                               ַיד ַהֶשֶמש ִתְקַצר ִמְתקעַ  
                                   ְבֵלב ַהַּיַער רַמח ָאָדם, 
                              יֹום ָתִמים ְבִמְשַכן ְבֵני אֶרן 
 ֲאֵפָלה ֵריָחִנית ַוֲחלֹום. 

 
 הֹוי, ִאִםי! ֵהן ֶנֱחֶלה ָעַלִיְך,  
  – ֵהן ִנְתַבע ֶעְלבֹוֵנְך ֵמֵאל  
 ְך ְכֶקֶדם ַעל ֺמֵכי ָצֳהַריִ  
 עֹוד ַתְרִעיִפי ִניחֹוַח ָוֵצל. 
 

 
מה, לפחות, התפעמה רחל מן האנשים החיים בעמק הירדן, וליתר דיוק, מאחדים מהם, -לזמן 

מאלה שנשבו בקסמה, והיא טעתה לחשוב שהם המקסימים אותה. האנשים האלה ייפו לה את 
כך רחקו ממנה ובגדו בה: -הם, ואחרנופי הטבע. מאוחר יותר, כשאנשים אלה שלפו את ציפורני

י הטבע. ָעְיפּו, ָכְשלּו, ָכְרעּו ַבְדָרִכים" )"ֵהן ָיָצאנּו ַבָסְך"(, נותרו לה רק זיכרונות נופ \"ּוָבֶזה ַאַחר ֶזה 
 .אותם האנישה כנחמה. קוראים רבים דימו כי משחק עצמי זה של רחל היה שיא אושרה

ישראל, ובייחור בשנתיים שבילתה בחוות כנרת, -בארץ בארבע השנים הראשונות שבילתה 
ישראל היפה. לא היה אדם שתרם -הייתה רחל לציונית מאהבה ורקמה בעיני רוחה את ארץ

ישראל היפה"( יותר מרחל. הדימוי לא התאים למציאות ורחל עתידה הייתה -למיתוס הזה )"ארץ
כך. הם -ו לה את הארץ נפשות יפות כללגלות את טעותה אחרי שנים אחדות. לא היו לאנשים שינ

היו קטנוניים, אגואיסטים ואכזריים הרבה מעבר למה שהעלתה אז בדעתה. היא ברחה ממאשה 
נאומובנה אל ברל כצנלסון, ומאינטליגנטים יהודיים רוסיים תלושים לכאורה, אל יוצרי האדם 

ולדת שראוי לחיות בה היהודי החדש בחוות כנרת ובדגניה א', ואימצה לה את עמק הירדן למ
תמיד. ברל כצנלסון )כמו גורדון נפתולסקי ואחרים( היה בשבילה שילוב נדיר  הומתגעגעים אלי

של האינטלקטואליזם של יעקב אחיה עם האיכרּות השופעת של נקדימון אלטשולר. הוא היה לה 
שסבבו אותה שילוב בין עוצמת הרוח של אמה לעוצמת המעשה של אביה. היא ייחסה לאנשים 

תכונות נעלות שלא היו להם והתאהבה בהם. לא באחד, אלא בכולם. עם אחדים הייתה זאת 
אהבה של ממש: נפשית, אינטלקטואלית, מינית כאהבותיה של דודניתה רוזה מנדלשטם. תחושת 
הבדידות, הניכור והאסון הקרב, שליוותה אותה מאז  ילדותה ובייחוד מאז מות אמה, עודדה 

מוע את האושר )המיתולוגי( הזה לרוויה כי מחר תמות. היא השתכרה, וכמו אחרי כל אותה לג
 .שיכרון בחגיגת לילה, עתידים היו להופיע בבוקר שלמחרת הבחילה וכאב הראש

החמד היחידה בעמק הירדן, אבל היא הייתה ביצת הנשר, הסחלב -היא לא הייתה עלמת   
דורה -על. אלה קיננו באישיותה עוד לפני שבני-תהציוני. אדם בעל כישורים נדירים לתקשור

הכירו והעריכו את יצירתה הספרותית, עוד לפני שהיה מה להכיר ומה להעריך בכתובים 
שירי רחל מעולים, חברו אישיותה יוצאת הדופן והתעלות שיחותיה  ובפרסומים. יותר משהיו

שירה של התעלרת  במציאות הנפשית והחברתית שבה נמצאה, שירה שאין למעלה ממנה:
התלוננה רחל במכתב מצרפת לא.ד. גורדון על חוסר מקוריות.  -1914אישית, לאומית וחברתית. ב

גורדון השיב לה במכחב מכנרת: "אינני יכול להסכים להנחתך, שאין בך תוכן עצמי, מקורי. אוכל 
ן. חושב אני, כי להגיד לך, כי אני למדתי הרבה מתוך נשמתך. ואין למדים דבר ממה שאין בו תוכ

של מה  תוכן נשמתך הוא בעיקר במה שמתחת למפתן ההכרה. יכול להיות, כי מהלך הזרם
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כך מהיר אצלך, ואין -אינו כל –שמתחת למפתן ההכרה,של ה'שמן למאור', אל תוך ההכרה 
אמצעיים ובהרגשות -כך גלויה. אבל מקורית את בחיים, במעשים בלתי-המקוריות המוכרת כל

יות. אני כך חשבתי עוד קודם, וכמדומה כי מעין זה רמזתי לך באחת משיחותינו. ואל אמצע-בלתי
היא אולי יותר חשובה  אמצעית,-בחיים, מקוריות בלתייהי הדבר הזה קל בעיניך. מקוריות 

כי כוח מחשבתך  ממקוריות שבמחשבה ושבכישרון. יּוכל להיות עוד דבר אחד. יּוכל להיות
כי עוד לא נגמר בנין עולמך. ישנם כשרונות, שאינם באים לידי גמר  וכשרונך לא נתבשל עוד.

בישולם אלא בזמן מאוחר מאוד. הנה, למשל, מנדלי מוכר ספרים בחיבוריו הראשונים, אין רואים 
52כן,  אין רואים בהם מקוריות כלל".-כלל אותו הכשרון שנגלה בו אחרי

 
 -1930מכתב אירוני שכתבה רחל בכנרת לרחל ניתן ללמוד מ-על יחסם של אנשי חבורת 

ציון: "דבר אחד במכתבך הפליאני מאוד, והוא -לחיה ישראלי, חברת קבוצת כנרת ורעייתו של בן
-ראייתך אותי. אז בכנרת. לא חשבתי אף פעם כי רחל הכנרתית. נערה צחקנית, רקדנית וקלת –

גדולה וחכמה... )אל תגלי דעת, יכלה להיות בעיני מישהו 'גדולה וחכמה' לאחר שגם עתה אינני 
53את הסוד הזה ברבים(".

 

 

 . "אוויר פסגות"16
 

כך, לידי ביטוי בשירים, והיו באים לידי ביטוי משובח -כישורי תקשורת אלה באו, אחר 
ומוסכם יותר אילו האריכה ימים.  בכשרונה היצירתי הנדיר של רחל הייתה גלומה הבטחה גדולה. 

, 1993ישראל לחקר הספרות העברית ב-פרס-אחדות כדי שתאומיהיא הייתה זקוקה לעוד שנים 
גם כך שרדה יצירתה  54הפרופסורים גרשון שקד ודן מירון, יכללו אותה בקלסיקה הישראלית.

והטביעה את חותמה על ההוויה התרבותית של החברה הישראלית וגם של שקד ומירון, יותר מן 
אין כמעט אח ורע: היא השפיעה מאוד על  הגיבורים התרבותיים שלהם. למפעל התרבותי שלה

המציאות בימיה ועיצבה במידה רבה את דימויה של אותה מציאות, לפחות עד סוף המאה 
העשרים, יותר מכל סופר ומשורר אחר. לזכות משוררים מעטים בהיסטוריה נזקף הישג שכזה. 

שנים אחדות, שבהן עוד  המנת שמורים לספרות באיניברסיטאות יבינו זאת, היו נחוצות ל-על
פי כיוון התפתחותה, לשיא הרום היצירתי, -שירתה, ומגיעה, על-הייתה מבשילה עוד יותר לשון

 ולהם הייתה נחוצה תפיסה מעמיקה וכוללת יותר של 'תרבות מהי'.
הלית ישורון כתבה: "נדמה לי שכמעט לא הייתה בארץ אשה, החל בשנות השלושים  

ה הנוכחית, שלא מצאה בשירי רחל, בזמן זה או אחר של ולפחות עד שנות הששים של המא
החיים, ביטוי ישיר לעולמה ולמצוקותיה. שירת רחל חילחלה והשפיעה הרבה מעבר לערכה 

55שהייתה לה בחיי היישוב ובבניית האתוס הציוני". הסגולי. קשה להגזים בעוצמת הנוכחות
 

 
הראשונה של ספר זה: "אני יכול המשורר אהרון שבתאי כתב ברשימת ביקורת על המהדורה  

א.מ.( הייתה בשבילי אידיאל ארוטי ראשון. תצלומה הידוע בשער הקובץ  –להעיד שהיא )רחל 
הרי עדות שלא רק  56'שירת רחל' היה 'האיקונה' הראשונה של אשה, שהיא גלגול נכסף של אמי".

 נשים מצאו בשירי רחל ביטוי ישיר לעולמם ולמצוקותיהם.
                                                           

52
 . מכון לבון. 

53
 .107חכלילי, שם, עמ' .  

54
 1993באפריל  23ראה, "מוסף הארץ",  . 

55
 . שם, שם. 

56
 .1993ביולי  27אהרון שבתאי, "ההיית או חלמתי חלום", "ידיעות אחרונות", .  
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ה בעמק הירדן לא היו זקוקים לשליטתה בלשון הכתיבה. היא שלטה על לשון הסובבים אות 
אתה" כתפיסת הפילוסופים הדיאלוגיים. עצם נוכחותה  –נדירה יותר: לשון השיח הישיר, "אני 

עורר את המנהיגים החברתיים, א.ד. גורדון וברל כצנלסון, לחשוב שהאידיאלים שלהם הולכים 
ע הישיר איתה העלה אותם לפסגות אליהם לא היו מסוגלים להגיע עיניהם. המגומתגשמים לנגד 
על ולכן דבקו בה. היא הייתה המוזה האידיאית שלהם, ולא -הם חוו תקשורתבלעדיה. איתה 

תמיד הם הודו בכך, ולעתים התבטאויותיו של ברל כצנלסון סתרו זאת לכאורה. רחל עיצבה את 
פחות מאשר באמצעות שיריה. רחל ושיריה היו  דור החלוצים בהשפעה ישירה על מנהיגיו לא

בשבילם הוויה אחת. את הדיאלוג הנפשי הזה שבין ברל כצנלסון לרחל, ואת השפעותיה של רחל 
על ברל ועל התפתחות אישיותו, הגותו ופעילותו לא הבינה למשל הביוגרפית של ברל כצנלסון, 

היותה דיקן הפקולטה למדעי הרוח  הפרופסור להיסטוריה, אניטה שפירא, שקידומה המדעי, עד
אביב, בא לה, במידה רבה, בזכות ספרה "ברל" והשירותים שהיא עשתה -באוניברסיטת תל

הבין גורדון מה ששפירא אינה מבינה  -1925באמצעות הספר הזה לתנועת העבודה הישראלית. ב
אדם, ושהוא -ניבעת כתיבת שורות אלה, שברל היה מניפולטור של עוצמה פוליטית ושליטה על ב

ישראל חברה חדשה. במכתב לבתו יעל הוא כתב: "אנשי -לא התכוון ברצינות ליצור בארץ
בטוחים כי כבר מצאו את האמת ואת הטוב עד כי }הם{  –ם העבודה טועים. המרגיז בה-אחדות

57מי שלא הולך בדרכם הוא או מטומטם מוח ולב או בכלל אדם גרוע או שניהם כאחד".
 

העריצה איש, למרות שלפעמים רצתה בכך. אף לא את יעקב אחיה. אולי רק את רחל לא  
אמה סופיה שהייתה 'גדולה מהחיים'. אבל רחל לא רצתה לחקות את סופיה ולא הייתה מוכשרת 
לכך. היא הייתה לא רק בתה של סופיה מנדלשטם אלא גם בתו של אביר המאבקים וגיבור החיל, 

ירשה את התאווה להצלחה, את השאיפה להגיע לפסגת ההר, את  איסר לייב בלובשטיין, וממנו
עקשנותו של הלוחם הטבעי, את חוסר השקט שדחף אותה לנסות לכבוש את העולם כולו, את 
חטא הגאווה. סופיה השלימה עם המציאות החיצונית ומיצתה אותה ככל שיכלה. איסר לייב ניסה 

קים חדשים. איסר לייב ׂשרה עם גורלו ואילף לכבוש את המציאות עד מעבר לאופק ולהגיע לאופ
ניגודו הנחרץ של  –שקט תמידי -אותו. היסוד הבלובשטייני באישיותה של רחל חולל בה אי

אושר מלא,  של שלוות נפש. רחל הייתה מודעת לתכונתה זו וניסתה לרסנה ללא הצלחה. בסופו 
ה,  אך המריצה אותה עוד של דבר, מחלתה היא שריסנה אותה במידה מסוימת, בתחום המעש

יותר להרפתקה רוחנית. בשנות חייה בכנרת לא השלימה רחל עם מה שהשיגה. היא רצתה עוד. 
היו בשבילה נקודות מוצא לדרך חתחתים חדשה,   ר,הרבה עוד. כל הצלחה, אפילו כל אוש

בורת הכנרת ההיא, את  "ח אביב היא קיבלה את-להימור על כל הקופה. רק בשנות קמילתה בתל
אביבי -כנרת", בשלמותה המאשירה, ומבעד לצעיף הזיכרונות אפילו העצימה אותה. בכרך התל

היא הסתפקה סוף סוף באושר ההוא, שעה שהיה מעבר להישג ידה. היא לא הייתה מודעת לכך 
אביב, היא -גג ברחוב בוגרשוב, סמוך לשפת ימה של תל-ששעה שחיברה את שיריה בעליית

 .ולה והנעלמה של תרבות האליטות העיקריות ביישוב ובמדינההייתה המעצבת הגד
 

, שלוש שנים אחרי שגורשה מדגניה א' ומהכנרת, והבינה שחזון חבורת כנרת לא -1923ב 
היה אלא אוטופיה מנילטיבית לצרכים פוליטיים, כך תיארה רחל את החבורה, את מטרותיה ואת 

 האווירה בה:
 
 ֵהן ָיָצאנּו ַבָןךְ  
 יִזים, ַעִזים, ִלְנִתיָבה ְרחֹוָקה. ַעלִ  
 ֵהן ָיָצאנּו ַבָןךְ  
 ְלַקֵדם ֶאת ְנֵני ַהַםְלָכה. 
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, עשתה רחל את חשבון נפשה והעלתה -1925החולים בצפת, ב-כשהייתה מאושפזת בבית 

אותו על הכתב בשירה "אני", הכתוב במבנה של תקבולת ניגודית בין העבר ובין ההווה. את ימי 
גראנדיוזי מובהק" -ת, את מטרותיה אז, את חבורת כנרת היא מתארת ב"קאטאלוג רומאנטיכנר

 :58כדברי דן מירון
 

 ְבֶשְכָבר ַהָּיִמים ָעְטָתה ַנְפִשי ַאְרָּגָמן. 
 ְוַעל ָראֵשי ֶהָהִרים 
 ְלֶאָחד ָהִייִתי ִעם ָהרּוחֹות ַהְּגדֹולֹות,  
 ִעם ְצִריַחת ְנָשִרים. 

 
הירדן, מנהיגי החלוצים ובוני הארץ, כתבה רחל בשנת חייה -עמק-המורכב לחבורתעל יחסה  

 האחרונה, בשירה "אוויר פסגות"
 

                  ֶנן ַנֲעכר    –   ַהַנַחד ַהַםְדִאיב
 ִזְכרֹו ֶשל ֶרֶגש ֵמת, 
         רְך אֹו ְבַמָבט לֹא אֹור. -ִאם ְבַמָּגע לֹא 
                                      ְבאֶמר לֹא ֱאֶמת. 

 
                    ָנסְך ַעל ֶהָעָבר! ֵאָליו ֺמְצָמד 
                              –   הֶוה, ְוִאם ִנְכָשל 
 ְכַתָּיֵרי ָהִרים ַבֶחֶבל ָהֶאָחד: 
 ַהְתהֹוָמה אֹו ֶאל ָעל. 

 
  –ַחֵּיי ֱאנֹוש    –ִבְבִרית ַהְעָנָלה   
 ָאח, ָאחֹות.  –ֺקַדְשנּו   
                  ָנא ַעִליִזים ּוְזקּוֵפי ראש-ֵנַדע 
                              ִלְנשם ֲאִויר ְנָסגֹות 
 

ראובן קריץ כתב על השיר הזה: "מטפס ההרים תלוי כולו בחבל האחד וחבל זה קשור בשני  
ר(, ולמעלה )עתיד(. נמצא שההווה מוצמד אל העבר, ואם נכשל העבר, נכשל קצוות, למטה )עב

ההווה עמו... לכן עליו לשמור היטב את העבר, שאם לא כן, לא יוכל לטפס קדימה, ועליו להזהר 
59מאוד, שלא לפגוע ברגשות העבר, כשם שאסור לפגוע בכבודו של המת".

 
הזיכרון הזה  של חבורת כנרת, שהיה יקר אז , מסתבר שהזיכרון חי אבל הרגש מת. -1930ב 

מניפולציות מילוליות  –ידי "אֹוֶמר לא אמת". דהיינו -לרחל יותר מכול, עלול היה להתעכר על
ומיתוסים. לפיכך, "ברית ההעפלה", "ברית ההד", היא הברית שיצרה רחל ושלמעשה לא נכרתה; 

ם וזקופי ראש, אפילו שהמציאות חמורה היא התנאי ההכרחי, לדעתי, לנשום אוויר פסגות, עליזי
ומדכאת. במבט לאחור, דומה שרחל נשמה אוויר פסגות גם בעמק הירדן וגם ברחוב בוגרשוב. כי 
הפסגות היו חלק מאישיותה היוצרת. מבחינה אישית ומשפחתית כתבה רחל בשיר הזה צוואה: 

 ידי "אֹוֶמר לא אמת".-לא לפגוע באוויר פסגות על

                                                           
58

 .17. "אמהות מייסדות", עמ'  

59
 .138. "על שירת רחל", עמ'  



 36 

חל שוב את  א. ד. גוררון. למרות הבדלי הגיל, נקשרו ביניהם יחסי רעות בכנרת פגשה ר 
חמים. לגורדון היא הקדישה את שירה העברי הראשון "הלך נפש" שהודפס ב"השילוח" בשנת 

 ציון ישראלי, מייסד קבוצת כנרת, מהאבות המייסדים של-. היא התיידדה שם גם עם בן1920
גן רחל"; עם השומר יוסף זלצמן שהיה גרסה התנועה הקיבוצית והאיש שנטע את  "

סוציאליסטית לבן האיכרים נקדימון אלטשולר וגם עם ברל כצנלסון. גורדון וברל היו גרסאות 
מעשיות ומגשימות, בעיניה, של אחיה יעקב. חריפות ׂשכלו של ברל והשכלתו העצמית הרחבה 

רל . רחל האליטיסטית בזה לבקסמו לרחל; עסקנותו המפלגתית ואופיו הבולשביסטי הרחיקוהו
הפופוליסט, היורד אל העם כדי לרתום אותו להגשמת שאיפותיו. רחל לא קיבלה את התירוץ 

אמין -לה כגרסה הציונית לאידיאליזם הבלתישברל יורד כדי להעלות את העם אליו. הוא נראה 
ם את קופת פועלי )אם גם אהוב ומפתה( עליה, של דודניתה רוזה. רחל בזה ליוזמתו של ברל להקי

 .ישראל ולעסקנותו בוועד פועלי החקלאות בגליל, אף שהבינה את ההיגיון שבדבר-ארץ
אחד המקורבים לה ביותר בחבורת כנרת היה איש העלייה השנייה המפורסם מאיר רוטברג.  

, בתוך הקופסה הייתה תמונתה ועל המכסה רשמה: "מרחל היא נתנה לו שי, קופסת פיתוחי עץ
. מאיר סיפר לרעייתו חיה שיש לרחל "ראש של גבר", שהיא  למדה  מצוין עברית הבודדה"

ושהיא מלאת חיים וחברותית. חיה רוטברג כתבה: "במשך השנים אחרי שהכרתי נשים רבות 
60בארץ, חשבתי תמיד בהביטי על תמונתה, שהיא המעניינת בין כולן".

 
הדור, איתם ביקשה ליצור אדם חדש על יחסה, המפוקח יותר, לברל ולמנהיגים אחרים של  

בשירה "מיכל". לשיר היא צירפה מוטו מספר שמואל א':  -1926וחברה חדשה, כתבה רחל ב
 ".שאול את דוד... ותיבז לו בלבה-"ותאהב מיכל בת

                                                           
                                                                               

 ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה! לֹא ִנַתק חּוט ַהדֹורֹות, 
 לֹא ָשְלטּו ְבַכְרֵמְך ַהמּוֶגה ֲחֺרֵלי ַהְזָמן,  
 ַעל ְכתֶנת ִמְשֵיְך לֹא ָדהּו ַנֵןי ַאְרָּגָמן               
          ְוִצְלצּול ֶאְצֲעדֹות ְזָהֵבְך עֹוד ָהאֶזן ִתְקלֹט. 

 
 לֹא ַאַחת ְרִאיִתיְך ִנֶסֶבת ְלַיד ָהֶאְשָנב,  
                ְבֵעיֵנְך ַהָּיָפה ְמהּוִלים ַּגֲאָוה ָורְך;  
 ִמיַכל, ָאחֹות ְרחֹוָקה, ֲאִני ֲעצּוָבה ָכמֹוְך,  
                 ָכמֹוְך ְנדּונֹוִתי ָלבּוז ַלֲאֶשר אַהב. 
 
 

 . ברית ההד17
 

בכנרת הכירה רחל את האיש שלו הקדישה אחדים משירי  האהבה שלה ורמזה עליו   
כן וסייר בה לאורכה -זלמן רובשוב )שזר(, שהגיע ארצה  שלושה שבועות לפני באחרים 

שזר לכנרת לשם פגישה עם ברל כצנלסון, שאיתו ניהלה  ולרוחבה. בשחר אחד מימי שישי הגיע
אז רחל רומן. סיפר שזר: "ממגדל יצאתי לכנרת ברגל, בצינת הלילה, בשתיים אחרי חצות )אור 

 –. ובדרך ליום שישי(. שתיתי תה עם השומר. שהראה לי את הכיוון: 'עם שפת הים', והפלגתי..
זה עתה באתי מבית מדרשם של חכמי ישראל.  שפת הכנרת. ואני עוד אז קרוב מאוד לספרים,

קצת טיפלתי אז בתולדות ימי הבית השני ומשהו קראתי גם בביקורת האבנגליון, ונפשי רוויה 
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דמויות עבר, ותהי לי שפת הכנרת באותו הלילה שפה חיה וממלמלה, ויהיו לי הצלילים שארחו 
עמוסי זכרונות זוהרים כלפידים באפילת לדרך צלילי חיים מוכרים ודובבים, 'ערפילי ימי קדם', לי 

 .הלילה
"עד אשר ממעל לשפת הים, במעלה הגבעה, נתגלתה לפַני החצר של כנרת. האיר השחר. עם  

עלייתי על הגבעה התרחבה הכנרת והבהיקה לקראתי בכל טוהר ְכֶחלתה השלוה; החצר הייתה 
מבפנים הסיר את הבריח מעל מוגפת גדר ולגדר שער. לא הספקתי לגשת עד הגדר והנה מישהו 

השער ומהחצר פרצה המולה חיה ומגעגעת. הדבר הראשון ששמעתי היה: מקהלה מופלאה של 
 .נאלמתי דום –כנפי רננים ועליה מנצחת מרחוק שפת עברית צלולה, אדירה, מקסימה, ומצווה 

פני -אווזים לבנים רועשת וגועשת ומתפלשת על-"והנה נפתח השער ומהחצר יצאה בסך עדת 
כל הגבעה, מאחורי העדר רועה תימורה, צחורת שמלה וכחולת עין, קלה כאיילת ויפה ככנרת. 
בידה ענף עץ תמרים, ובשרביט הזה, ובקולה הצעיר והרם, ובכל גמישות גווה המרחף, היא 

-משתלטת ברֹוך ובאון על כל ההמולה המתפרצת. ובעברית רוננת היא מוציאה עם שחר את עדר
 .ר חוות כנרת אל המרעההאווזים מחצ

 .נשימה הסתתרתי מאחורי הגדר, עד אשר עברה כל האורחה הצחורה הזאת על פני-"עצּור 
-זלמן התאהב ברחל ממבט ראשון, כפי שהוא עצמו סיפר לי על כך לימים בהתמוגגות. רועת 

בהופעתה, בעיסוקה, בקולה. שזר היה  –האווזים הייתה בעיניו התגלמות של האדם החדש 
שכיל יהודי, אידיאליסט, סוציאליסט ציוני, בן דמותו של אחיה יעקב, שאיתו היו לרחל, כאמור, מ

קשרים רגשיים מורכבים. הוא היה טיפוס רגשן ומתפעם. אחרי שלושה שבועות של סיור בארץ 
האידיאלים, אחרי חמש שעות של צעדת לילה על גדת הכנרת שהיו חמש שעות של דיאלוג פנימי 

ישראל, עם הֶגנים שלו שהזכירו לו, לדבריו, באותו -, עם תרבותו, עם חוויותיו מארץעם תודעתו
 לילה את ימי בית ראשון שהתנועה הציונית מבקשת לחדש, יצאה לפתע לקראתו

 
מרים, -מ"ארמון קסום" דמות מן התנ"ך. על הדמות הזאת בהשתקפותה במשוררת יוכבד בת

ְך/ בריה": "ֲאִני ַמֶבֶטת ָבּה ִנְפֶעֶמת,/ ִנְדֶמה: ִהֵמה ֶזה ַאכתבה רחל בשנת חייה האחרונה בשירה "ע
 .ְבֵחן ְקדּוִמים, ִבְשחֹור ְוַלַהט/ ָעְלָתה ִמן ַהַתַנ"ך"

הגולן במסגרת תרגילי -למחרת, בשבת, ארגן ברל כצנלסון שיט על הכנרת וטיול ברמת 
ות הזה בתמיכה פוליטית. על היום המנהיגות שלו: להעסיק את הציבור, ולגבות תמורה על השיר

ההוא שהיה המפעים בחייו כתב שזר: "והיה לי, כפי שנדמה היה לי אז, יסוד מוחלט להניח כי 
דעתה אינה פנויה אלי כלל, לא בהיותנו ביום השבת על ההרים אשר מעבר ההוא לכנרת, ולא 

עיקר מעיינה נתון לברל בשּוטנו יחד בסירה ההיא בליל הירח, חזרה לקבוצת כנרת. הרושם, כי 
כצנלסון, לא הפריע לי כלל, להיפך, זה מבחינה ידועה גם קירב ועשה אותנו לכדי עדה קטנה 
אחת, שברכת האח הגדול והמשפיע, ברכת אח ורב, חופפת עליה ומלכדת אותה. )הרושם 

 א. מ.(. –הראשון של שזר קלע אל המטרה. ברל ורחל היו השמש של המערכת החברתית ההיא 
 .אבל היו אתנו אחרים שתבעו את כל תשומתה

"אתי באוניה עלה לשם ביקור, צעיר שהתחבר אלי והתחבב עלי מאוד. ז. מ., אף הוא איש  
פטרבורג, שהיה העורך המעשי של הירחון החינוכי הרוסי אשר לחברת מפיצי השכלה בישראל, 

כן, כפי ששמעתי, נשתקע ברוסיה המועצתית והיה אחד מעורכי האנציקלופדיה -ואחרי
איתי יחד לארץ ובשעות שיחותינו הארוכות על סיפון האוניה, אמר הסובייטית הגדולה. אז עלה 

כי אם ייכבש הלב כליל ינתק את קשריו עם רוסיה וישתקע בארץ. מתוך השיחות ההן לי לא פעם, 
נודע לי כי ידידה לו בארץ, בת עירו, רבת כשרון וחן, וכי לא ראה אותה ולא שמע עליה זה שנים 

ה יבקשנה וימצאנה. )עדות נוספת לעוצמת אישיותה של רחל, עוד אחדות, וכי עכשיו בביקורו ז
א.מ.(. בחופה של יפו נפרדו דרכינו ולא ראיתיו עוד  –ארצה ובימי חבורת כנרת לפני בואה 

 .בארץ. באותה שבת מצאתיו בכנרת ונודע לי מפיו כי רחל היא זאת הידידה המבוקשת
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זלצמן, ידידי 'הסיבירי', מווילנה, שהספיק כבר "ועוד היה איתנו בהרים באותה השבת יוסף  
דוהר וחוגר תחמושת, צעיר בהיר -בארץ להתבולל כליל והיה לשומר מארץ השומרים, רוכב

מטבע ברייתו ושזוף שמש הארץ, חסון בגוֹו וגאה ברוחו, שואף ורגיש וכולו הדר. כמה הלך אז 
אחריה נקדימון אלטשולר ברחובות שבי אחרי קסמה של רחל ואיך רדף אחרי ִצלה! )כפי שרדף 

א. מ.(. אכן, רדף בפועל ממש, כי לפתע הסתתרה רחל בין השיחים, והוא, הנאמן, כה נבהל פן  –
מוכרים לה, עד שקפץ על סוסו ומבלי להגיד לנו דבר דהר לחפש אותה -תעתה בין ההרים הבלתי

תיה, והיא הייתה אתנו בין מצוקי הסלעים ולמעלה משעתיים הסתחרר בישימון לבקש את עקבו
כאן. כאילו לא חשדה דבר. ואני עוד אז ִבין לא יכולתי את זאת המשובה להתגרות בידיד 

61.ולהרעימו. הנה מצא אף הוא את מנוחתו, מנוחת שומר, במקום הירצחו, לא הרחק מקברה היא
 

'משהו' "אבל ה'יריב' העיקרי שהפעים את כל רוחה, וכמדומה לא הניח עוד כל שיור לשום  
אחר, היה אף לא אחד מכל אלה, כי אם זה קסם הגליל וזאת רוח הקדומים הפלאית. רוח גאון 

חררים  –ילדות ישראל הממלאה עדיין את שממות ההרים ההם אשר מעבר לכנרת... וההרים 
ותלּולים. צלעי ההרים כצחיחי סלע. שמש עולמים השמידה כל תנובה. לא ציץ ולא פרח. רגבים 

 .כולי שרב וצוקי עדצהובים א
"הנה מצא ברל בחול אבן עגולה, חלולה ומהוקצעה כעין רכב מאבני הריחים. עמד ברל  

והסתכל ושיפשף ובדק וביאר לנו היטב כי לפנינו חוליה מצינור מים קדום, שהיה עשוי טבעות 
של אבן, שכל אחת הוקצעה יפה בשפתה למען תוכל להיכנס לתוך חברתה ותהדק הדק היטב. 

דועים הם הצינורות הללו בקדמוניות הגליל והרי עדיין סימני השפה ניכרים באבן. אות הוא כי י
הייתה שיטה של השקאה גם בהרים האלה וכי היה כאן ישוב, וכי אפשרי כאן ישוב. )בחושו 
הפוליטי הבין ברל כצנלסון את עוצמתו של הסיפור הארכיאולוגי לבניית המיתוס הציוני. הקשר 

א. מ.(.  –ישראל מתקיים עד כתיבת שורות אלה -ן ארכיאולוגיה לפוליטיקה בארץהאמיץ בי
והפלא הגדול שמילא את לבי תהייה והשתאות ללא קץ היה זה ההבדל העצום שבין הרום 

שפע  –פני המוות הצהוב ומלמטה -והעמק. בצלעי ההר אשר מלמעלה לוהט היום ככבשן אש על
פז שוטף בוואדי ורוח קלילה נושבת לִאטה; רק חרובים ים, עוף ועץ וצל ופרח. פלג של חי

ישישים ועֵנפים פורצים מתוך צלעי ההרים גם מלמעלה, אולם אלכסוניים הם החרובים, צומחים 
על כי אם למטה כאילו אף הם עוגבים על העמק ועל הואדי, ומרכינים את ראשיהם -לא אל

רענן. והמרחק הגיאוגרפי שבין שני השובבה של העולם התחתון וההישישים לקבל את ברכתו 
העולמות השונים הללו קטן הוא מאוד )שזר טעה! לא קסם הגליל ולא הכנרת הפעימו את רוחה 

 –של רחל אלא ההתעלות שביצירה האנושית והחברתית, שהייתה אז בעיצומה, באותה חבורה 
 .(.א. מ
אשר בפיסגה, ומשם, "הנה הזדרזה רחל, טיפסה ועלתה והשתטחה על גזע החרוב הישיש  

צחורת שמלה ומופזת נהרה, 'הרעימה' קולה בשיר,  אלינו אל בני החבורה אשר בוואדי )לא הנוף 
א. מ.(. ואנחנו שמענו כל צליל, כאילו מקרוב, ולא רק את קול  – אלא החבורה עניינה אותה

דית תרועתה שמענו כי אם את ההד העצום שענה לעומתה כל היקום מעברים. בעברית ספר
קדומה ושמורה כאן בעצם תומתה, היה לי כאילו קודֵמי קדמונינו, רועי יהודה מני אז ובתולות 

, צפנו לנו את מכמני הצלילים העבריים האמיתיים ישראל בצאתן אל ההרים בימי שמחתן ואבלן
בנקיקי הצורים הללו בכל טוהר יפעתם ודיוק הברתם למשמרת אמונים עד בוא מועד. הנה החל 

הסלעים המועד. הנה היא שם קוראת אליהם ממרומי הפסגה והם עפים אליה כולם מחגווי  לבוא
ומכל גנזי חביוניהם. טהורים כביום צפונתם ושמחים כבימי בראשית של האומה. )דוגמא 

 .(.א. מ –העל של רחל -לכישורי תקשורת
                                                           

61
. שושנה, אחותה של רחל, אהבה מאוד את יוסף זלצמן. אחרי שנרצח היא איבדה את שפיות  

הקברות של קבוצת -נפש. זלצמן קבור בבית חולים למחלות-מה בבית-דעתה ואושפזה לזמן

 כנרת, בו קבורה גם רחל.
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ד בלבה את זכר "עברני יין ההד. וכמה נפעמתי כעבור שבע עשרה שנה כי אף היא נושאת עו 
 הפלא ההוא של 'ויען הד' ומשננת בברכה כי את

 
 ,ֵהד ָהִרים ָצלּול ָוָעז

 ...ֵהד ָהִרים ַעָתה ְכָאז
 .ָזכֹר ֶאְזכֹר

 
כן ניסיתי אני בגולה, בדלות עבריתי האשכנזית, לצוד את זכר ההתרוננות -"ושש עשרה שנה לפני

 (:-1911)בשנת תרע"בההיא, של לפני שנה, כה רשמתי בפנקס השירים שלי 

 
 ַהר ָוֵעֶמק ָנְצחּו ִרָמה

 ;ַּגְיא ּוְמלֹואֹו ָשִרים
 ,ֵהד ִמְתַנשא ִמָכל ִנָמה

 .ִרָמה ֵמֲעָבִרים

 
 ִמִלים ִיְתַּגְלָּגלּו-ְצִליִלים

 ,ִיְנלּו ַיֲעלּו,  ִיְתַנְתלּו
 קֹול ּוַבת קֹול ִיְתבֹוָללּו

 – – ִויַצְלֵצלּו, ִויַצְלֵצלּו

 
 כֹה ָיִריעּו ֵמַאְפַסִים

 ,ִלְפנֹות ֶעֶרב ָכִרים
 ֵעת ָהֵעֶדר ִבְמִצְלַתִים
 .ִיְגלֹש ֵמרֹאש ָהִרים

 
 :(, זכרה רחל להעיד1928"ובשנת תרפ"ח )

 
 ,הּוא אֹוֵמר ָלה: "קֹוֵלְך ְכִמֶעֶדם

 .קֹול רֹוִעים ְבָהֵרי ְיהּוָדה" 
 

 :"ובפנקסי משנת תרע"ד מצאתי רשום
 

 ַהֵהד, ַהִשיָרה ָתִעידְוֵעד 
 ִכי ִיְפָעָתּה ִנְשָמָרה,

 ֵמָאז שּוַלִםית ֶאל ַהְיִדיד
 - – נֹה ֶבָהִרים ָשָרה
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מה הפלא אם בלכתה נרקמה אגדה אשר לה 'לא יכלו צבאות הימים', ואף לא צבאות ימי " 
-אגדה זו בתודעתו של זלמן שזר היא אות ליכולתה של רחל להשפיע על מעגלי 62המוות?"

 .מציאות רחבים באמצעות מנהיגים שאותם "כישפה"
העת "יברייסקאיה מיסל" באודסה, -התייחסה רחל לטיול ההוא, ברשימה בכתב -1919ב 

ירח חתרו  בעברית )ראה. להלן, הרשימה כולה(: "זכורתני, בליל -1929שאותה פרסמה שוב ב
סירותינו אל חולות 'העבר ההוא'. צעדנו על האדמה השומרת את עקבות פעמיו של אברהם 

והים משכבר הימים: 'ואגדלה שמך.' טיפסנו על צורים והצצנו למטה אבינו, הקשבנו להד דבר אל
אל הבקעים הצרים, שם ריוו עיינות במימיהם הצוננים שורשי חרובים עתיקי יומין". ברשימה 

ההד" שנכרתה ביניהם וש"לא יכלו לה צבאות -לא הזכירה רחל את זלמן שזר ואת "ברית זאת
 .הימים"

 
ואת שניהם הקדישה ל"זלמן". את הראשון, "הד", בשני שירים התייחסה רחל לאותו אירוע  

היה  -1911חרוד. שם למדה לדעת שמה שהיה אז ליד סוסיתא ב-בביקור בעין -1925כתבה רחל ב
 :"הפכו מישור" 1911ות נעורים ולא התעלות אמיתית, ושהפסגות של ביטוי לתמימ

 ָזכֹור ֶאְזכר: ֵמֲעָבִרים                       
 ִנְסבּו ָהִרים ְכֵנד; 
                    ֵמראש ִנְסָּגה ְבִשיר ַאְרִעים,  
 ֶאְקָרא: ֵהיָדד, ַהְמעּוִרים!  
 ַוַּיַען ֵהד. 

 
 ם. הּוַעם ַהָנז, ָעְברּו ָשִני 
 ְנָסגֹות ָהְפכּו ִמישֹור. 
 ָהִרים ָצלּול ָוָעז -ַאְך ֵהד 
 ָהִרים ַעָתה ְכָאז -ַאְך ֵהד 
 ָזכֹור ֶאְזכר.                                       

 
 ַאְשֵרי ַהֵלב ֲאֶשר ִהִסיל  
 –  ְליֹום ֶעְבָרה ָוֵאיד 
 ְולּו ַרק ְדמּות, ְולּו ַרק ְצִליל,  
 אֹוָרה ַקִליל, -ְולּו ַרק ֵצל 
 ְולּו ַרק ֵהד. 

 

 
 

זה מה שנותר לרחל אחרי שגורשה מדגניה א' ומעמק הירדן )ראה להלן(: להסתפק בהד.  
שזר לא נרמז אז ולא הבין את המשמעות העמוקה עד יום מותו. הוא סבר לתומו כי רחל הקפיאה 
בהווייתה את יום ההתעלות ההוא, כפי שהוא הקפיא אותו בהווייתו. זה ההבדל, הבלתי ניתן 
לגישור, בין השניים. גם רחל לא ידעה שההד שנותר אצלה, יהיה לאפוס הציוני ולבסיס הרוחני 

 .העבודה-של תנועת
 פרסמה רחל את שירה "ברית ההד" וגם אותו הקדישה ל"זלמן": -1927ב 

 
 ַהְכרּוָתה ֵביֵנינּו  דְבִרית ַההֵ 

                                                           
62

 .88-83. זלמן שזר, "אורה הזרוע", "רחל ושירתה", עמ'  
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 לֹא ָיְכלּו ָלּה ִצְבאֹות ַהָּיִמים,  
 עֹוד ֵמִאיר ִבְתהֹומֹות ִלֵבנּו  
 ֵזֶכר "ָאז" ָטהֹור ְוָתִמים. 

 
 ַעל ָהָהר ֵהם עֹוְמִדים ַהְשַנִים,  
 ִּגיל ַחִּיים ָבּה נֹוֵרץ ּוַמְמִריא,  
        ֵעיַנִים,             -הּוא ִחֵּור ַוֲעמק 
 ֵחן ָשֵקט ֶשל ַנַער ִעְבִרי. 

 
 הּוא אֹוֵמר ָלּה: "קֹוֵלְך ְכִמֶעֶדם 
 קֹול רֹוִעים ְבָהֵרי ְיהּוָדה". 
 ַמהּו סֹוד ַהִמיִבים ַהָללּו, 
 ְלַהְרִקים ַבֵלב ַאָּגָדה? 

 
 ַמה ןֹוָדם ִכי ִלּוּו ֶאת ְשֵנינּו 
 ְבָאְרחֹות ּגֹוָלה ְנַשִםים, 
 ְוַלְבִרית ַהְכרּוָתה ֵביֵנינּו 
 לֹא ָיְכלּו ִצְבאֹות ַהָּיִמים? 
 

כנרת לבין -הברית שלא יכלו לה צבאות הימים היא הקשר שיצרה רחל בין רעיונות חבורת 
עשרה שנים, במחצית השנייה של שנות העשרים. ברל -שירתה שצברה עוצמה, אחרי ארבע

המשנה. השניים פרסמו -"דבר", וזלמן שזר היה מעורכי כצנלסון היה אז עורך יומון ההסתדרות
הגולן -אסירת תודה על כך, העצימה רחל את האירוע ברמת בעיתון הזה את שיריה של רחל.

ב"ברית ההד". היא לא הבינה שברל וזלמן אמורים היו להיות אסירי תודה לה, יותר מאשר היא 
ון אלה, שהתגלגלו לעסקנים מפלגתיים מן להם. עד כדי כך לא הגיע חטא גאוותה. שני אנשי חז

הטיפוס הבולשביסטי, נהנו בחייהם מ"ברית ההד", היא הברית שבינם לבין מנעמי המניפולציה 
 .הפוליטית והשלטון

 

 . הלב שנתעה במדבר18
 

ל"ברית הכרותה" צבאות הימים יכלו גם יכלו. לעולם הזיכרונות שבו נאחזה רחל בשנות  
שתתף ביצירת טיפוס יהודי חדש, לא יכלו צבאות הימים, גם אז, בחברה קמילתה, לתקוותה לה

מכן. זה סוד קסמה של רחל: -את השיר הזה, וגם בעת כתיבת שורות אלה, שבעים שנים לאחר
 היא ביטאה בשיריה את מאוויי העם היהודי בעידן הציוני שלו.

שזר, והיא ביטאה זאת לעומת זאת, צבאות הימים יכלו לברית המדומה בינה לבין זלמן  
בשירים אחדים. כי שזר והאחרים הניחו לה לגסוס לִאטה, בהיותם עסוקים עד למעלה ראש 

ציונית.  אחרי "ברית ההד" היא -בעצמם ובמאווייהם.  את העיסוק הזה הם כינו: שליחות לאומית
 חיברה את "כבשת הרש":

 
 ִכְבַׂשת ָהָרש, ֶזה ַרֲחִשי ֵאֶליָך,

 ּה ָהַרךְ ּוְבַצְמרָ  
 ֵיַחם ְלֵלב קֹוֵפא, ְלֵלב ֵחֵלָכה  
 ְלֵלב ֵלֶאה ָכל ָכְך. 



 42 

 
 ֵאין זּוָלָתּה, ּוַפַחד ַמְרִעיֵדִני: 
 –  ּגֹוַרל ָהָרש הּוא ְדָוי 
           ָיַדְעִתי ַיד ָעִשיר ִתְגזל אֹוָתּה ִמֶםִמי, 
 ִהיא לֹא ָתחּוס ָעָלי. 
 

 

 
 (:שזר-נעול", שאותו הקדישה ל"זר" )זלמן רובשובמיד אחריו היא כתבה את "גן 

 
 

 ִמי ַאָתה? ַמדּוַע ָיד מּוֶשֶטת 
 לֹא נֹוֶגֶשת ַיד ָאחֹות? 
 ְוֵעיַנִים ַאְך ַתְמֵתָמה ֶרַגע  
 ְוִהֵמה ָשְפלּו ְכָבר ְנבֹוכֹות. 

 
 ַּגן ָנעּול. לֹא ְשִביל ֵאָליו, לֹא ֶדֶרְך. 
 ָאָדם. –ַּגן ָנעּול  
 ַהֵאֵלְך ִלי? אֹו ַאֶכה ַבֶןַלע  
 ַעד זֹוב ָדם? 
 

 
ההד" את יחסה של רחל לשזר בזמן אמיתי, ומצביע על -שיר זה מבטא יותר מ"ברית 

 התנהגותו אליה אז. הרי שיר משנת חייה האחרונה, שמסכם את מערכת היחסים הזאת:
 

 ...ְוָרצֹון ַרק ֶאָחד:
  –ְלַהְשִכיַח ָהֶרַגע ַהָםר  
 ַזֲעַקת ֵאיָמתֹו 
 ֶשל ַהֵלב ֶשִמְתָעה ַלִםְדָבר,  
 ְוָלשּוב ְוִלְחיֹות 
  –ֶאת ִּגילֹו ַהָברּוְך ֶשל ֶאְתמֹול  
 הֹוי, ַאָתה ִאיָלִני... 
 הֹוי, ַאָתה, ֲאַגִםי ַהָתכל...                   

 
לזעקת אימתו של הלב  בשיר הזה לא יכלו צבאות הימים לכנרת. הברית הכרותה הייתה 

 .שנתעה במדבר, כשנחשפו לרחל פניהם האמיתיות של שזר, ברל וחבריהם
החולים -כתב שזר: "עתה מלאו חמש עשרה שנה, מאז הלילה בו טילפנו לי מבית -1946ב 

היטב כל חמש עשרה השנה האלה -אילו לא ידעתי היטב –אביב כי רחל נרדמה לעד -'הדסה' בתל
החולים 'הדסה' אשר -איתנו, הייתי כה בטוח כי הלילה ביקרה אותי בבית כי רחל באמת איננה

בירושלים. ישבה כאן ליד מיטתי בכסא הנוע אשר ממולי, וידי שקטה בידיה. עתה אני מוכרח 
לשכנע את עצמי, כי רק דמיוני הוא שתיעתע לי את פגישתנו האחרונה הנכספת הזאת. אולם את 

 .בצלילות מאירה ואת פרטיה אשא בלבבי כל עוד רוחי ביפגישתנו הראשונה שומר זכרוני 
"כמה הופתעתי בהיוודע לי, כעבור שנים רבות, כי גם בלבה היו שמורים באור יקרות פרטי  

לבה -פגישתנו המופלאה והקצרה ההיא, ואני בשעת המעשה הן הייתי כה ודאי כי כל תשומת
אשר סביבי, עד אשר לא הספיקה כלל הסוער הייתה נתונה בשבת ההיא ללא כל שיור לחבריה 
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להיפנות גם אלי, החדש והצעיר שהופיע רק אתמול ונעלם למחרתו. היה ברי לי אז כי היא כמעט 
שלא נתנה את דעתה עלי. והרגשתי זאת הן הכאיבה לי אז מאוד. אם כי לא בגללה עליתי אז 

בשיחה ההיא, הראשונה  כדי להיפגש עם ברל. –לכנרת ולא ידעתי עליה כלום בעלותי. עליתי 
בחיי עם ברל כצנלסון, תליתי אז הרבה תקוות. ואת אשר קיבלתי מהשיחה ההיא אתו עלה על כל 
אשר קיוויתי )שהרי רחל הולידה בברל את הרעיונות שהפעימו כל כך את שזר. כך בראה חבורת 

ברל וביקש העל שבין רחל ו-העל הרוחני ביישוב ובמדינה. שזר חש בתקשורת-כנרת את בניין
א. מ.(. אולם קרה כך כי עם רחל נפגשתי באותו יום  –לקחת בה חלק. זה סוד אהבתו אליה 

השישי עוד לפני שנפגשתי עם ברל. וקרה עוד כי גם למחרת שיחתנו הארוכה עם ברל כצנלסון, 
פני הכנרת להראות לי את הרי הגולן, הייתה רחל איתנו -כאשר סידר בשבת את השיוט בסירה על

סירה, ואתנו הייתה כל יום השבת בעלותנו על ההרים החררים והקדומים ההם אשר מעבר ב
לכנרת, ויחד שטנו באותה הסירה בליל ירח ההוא בשובנו בחזרה אל החווה. )אירוע כאוטי 

א. מ.(. איך נפעמתי לדעת כיצד זכרה רחל את הסירה  –שחולל מוטציה רוחנית חיובית בשזר 
את 'ברית ההד' אשר לא יכלו לה צבאות הימים. אבל גם היא הייתה ודאי ההיא ואת ההרים ההם ו

אני אותה ראיתי עוד לפני הסירה ההיא. וטרם ידעתי עוד מי ומה היא עוד לפני  ינפעמת לשמוע כ
  63נכרתה הברית". –היות ההד 

 .שזר טעה בפענוח אישיותה של רחל. קרוב לוודאי שהיא הייתה מגחכת למקרא הדברים 
וזלמן פירשו באופן שונה את "ברית ההד" ש"נכרתה" ביניהם באותם ימים. זלמן, שהתאהב רחל 

מפגרת וזלמן  ברחל בכל נימי נפשו, נשא לאשה את רחל כצנלסון אשר לא אהב. נולדה להם בת
ראה בכך עונש משמיים. עד מותה ביקש זלמן להתקרב לרחל ולא העז לעשות מעשה, להתגרש 

כל זמנו לרחל כפי שחפץ לעשות. רחל כצנלסון קינאה ברחל בלובשטיין מרעייתו ולהקדיש את 
והציקה בשל כך לבעלה. הרבה אחרי מותה של רחל המשוררת, כששזר היה נשיא המדינה, 
ושוחח איתי באריכות ובפירוט על יחסים אלה, נהגה רחל כצנלסון להיכנס ללשכת הנשיא מבלי 

מר לו שהגיע הזמן להפסיק, שלא יתרגש יתר על לדפוק בדלת, להטריד את בעלה בזוטות, לו
המידה, והתאמצה להרחיק אותו ממני. כדי לעקוף את רעייתו, הזמינני שזר אליו פעמים אחדות 

 .אביב, שבה שהה כשירד לשפלה, וכשרחל אשתו לא נלוותה אליו-לסוויטה במלון "שרתון" בתל
תו של הנשיא השלישי של "ברית ההד" של שזר הייתה ברית אהבתו לרחל. מושא אהב 

הגולן, ברית עם ברל -מדינת ישראל,  כרתה, לעומת זאת, באותה שבת על הכנרת ובטיול ברמת
ציון ישראלי וגם עם זלמן שזר. זאת הייתה ברית עם האדם -כצנלסון, עם יוסף זלצמן, עם בן

ה אז את היהודי החדש. תחושותיו של שזר בזמן אמיתי קלעו אל המטרה: רחל כמעט שלא נתנ
דעתה על האורח שלא הכירה, לפי עדותו, ו"היא לא הספיקה כלל להיפנות אלי". מתי אפוא 
כרתה ברית עם זלמן ה"חיוור ועמוק העיניים"? לא עם זלמן אישית כרתה רחל הברית, אלא, 
קודם כול, עם המנהיג ברל, ועם האידיאלים שקרמו עור וגידים לנגד עיניה. אבל הם לא כרתו 

יתה, ולא עם האידיאלים שעליהם דיברו. בשנותיה האחרונות, ב"יום עברה ואיד", ביקשה ברית א
רק כשעקבה ְולּו ַרק ֵהד".  \אֹוָרה ַקִליל,-ְולּו ַרק ֵצל \"ְולּו ַרק ְדמּות, ְולּו ַרק ְצִליל,  רחל להציל

אז  לאשתו, וכשביקשהס במחצית השנייה של שנות העשרים אחרי מצוקותיו של זלמן ביח
למשוך אותו אליה, העניקה לו ב"ברית ההד" סוכרייה שלא היה ראוי לה. הוא מצץ את הסוכרייה 

 .הזאת עד סוף חייו
את הניסיונות הנואשים האלה של המשוררת הגוססת, לשמר מקצת מתקוות העבר, פירש  

א הגזים נצח כרותה איתו. בשיחותיו עמי הוא הודה, בעיניים דומעות, שהו-שזר, בטעות, כברית
בפירוש הזה ורדה ממנו דבש לעצמו יותר משהיה ראוי. הוא הודה ששיחק ב'נדמה לי', "אבל זה 

 .המשחק שכולם משחקים, כל איש בסגנונו", אמר

                                                           
63

 . שם, שם. 
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ציון ישראלי -החולים בצפת, שלחה רחל מכתב מתחנן לבן-, בשוכבה בבית1925באוגוסט  
כנרת, להתאהבויותיה של -רחל לחבורתלקבוצת כנרת. מכתב זה מבהיר עוד יותר את יחסה של 

 רחל ולמקומו היחסי של שזר בין מאהביה:
ציון, האם נוח )נפתולסקי( לא אמר לך כי אנוכי פה, וכי תבוא לבקרני, כי ביקור חולים -"בן 

כך רחוקה עתה, בשבת -מצווה הוא. כשישבנו על שפת הירדן באותה השבת הברוכה, שכבר כל
זכרונות נוגה -ציון, כי היית חלק בלתי נפרד משמחת-השיר, בןשל פסח, כתבתי שיר, ולך 

כן עליך לבוא. דירתי, דירת קבע כמעט -ועלידי, -יר אני רוצה לתת לך במושעטפתני. את הש
 .ב'הדסה' של צפת . וכן גם כתובתי. אמור שלום ממני לחיה ולפעוטים"

 בעיזבונה של חיה ישראלי נמצא השיר, מצורף למכתבה של רחל:

 
 קֹוְלָך ָלַחש: ִעְמִדי ִמֶמֶגד

 ,ָנִטיִתי רֹאש ְוֶאֱעבֹר
 ֶשֶקט-ָצֲחָקה ִכֶמֶרת ִבְדִמי

 .ַהבֹור-ֶאל מּול תּוַגת

 
 ַרַחש רּוַח ַעל ַמֶסֶבת

 ...ָשר ָבֳעָפִאים
 ַהָםֶות-ְנִשיָקֵתְך ְיַפת

64.ְשלּוָחה ֶאל ַהַחִּיים
 

 

 על שפת הכנרת. 19 
 

, ברשימתה "על שפת הכנרת". הגרסה הראשונה של רשימה -1929כתבה רחל בעל ימי כנרת  
אחרי למעלה משלוש שנים קשות ברוסיה. ימי כנרת  -1919זאת התפרסמה, כאמור, באודסה ב

אביב, אחרי עוד עשר שנות ייסורים, היו בעיני רחל, בעת הכתיבה, -באודסה וימי כנרת בתל
י הזה, שהיא התירה לעצמה כמשּובה לשעות מצוקה, היפה. את הדימו ישראל-לסמלה של ארץ

למיתוס על  –הפכו העסקנים שנטשוה למיתוס לאומי, למיתוס ציוני, למיתוס התיישבותי, ובעיקר 
עצמם. כעבור עוד שישים ושבע שנים הם היו לנכסי צאן ברזל של החברה בישראל, אותם אין 

ללי המשחק של התרבות המיתולוגית לבדוק ובבוודאי שאין לבקר ולנפץ על פי הקודים וכ
 . כתבה רחל:הישראלית

"היינו מעירות שחר. דומה, לו הקדמנו עוד רגע אחד והיינו תופסות את הלילה במפתיע,  
אל הים.  –א. מ.(. הצצה ראשונה  –מרגלות את מסתריו וקולטות את סוד שיחו )תקשורת איתו 

 .הרי תכלת הרדומים אף הם בשעה זו שרוי הוא בתנומה כהה כלשהו בתוך מסגרת
מוכר ומֹודע. ימינה אל הירדן, הריהו  –לנו הוא. כל צרור וכל חלוק בו  –"החוף האחד  

אריה חוגגים על פני מורדיו את אביב חייהם -מתרומם לגבעה תלולה. כמה פרגים, כלניות, שיני
ת: דקל קטן בודד בצדו הייתי הוזה שעות על שעו היחיד. שמאלה, בשפל, מזדקר לו דקל בודד, 

את ראשו העטור. ושם, להלן, לצד טבריה, עדי שיחי הרדוף, שפע  –מי יודע כיצד  –מרים כאן 
סבכי ירק. החוף השני רחוק, נכרי. מרחב הכנרת מבדיל בינינו ובינו. גבעות החורן חופפות עליו, 

אשר בעבר  כהות לבוקר, לילכיות לצהרים, ארגמן לבושן עם השקיעה. מושכות, צודות, ככל
ההוא. זכורתני בליל ירח חתרו סירותינו אל חולת 'העבר ההוא'. צעדנו על האדמה השומרת את 
עקבות פעמיו של אברהם אבינו, הקשבנו להד דבר אלוהים משכבר הימים: 'ואגדלה שמך.' 
                                                           

64
 .1985, 21,  17חיים באר, "דבר השבוע", גל'  . 
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א.מ.(. טיפסנו על צורים והצצנו למטה אל הבקעים  –על -גנטית ולתקשורת-)אזכור לתקשורת
 שם ריוו מעיינות במימיהם הצוננים שורשי חרובים עתיקי יומין. הצרים.

ארבע עשרה היינו. ידיים מיובלות,  "כיצד עובר היום בכנרת? השחר עלה בהחילנו לעבוד. 
 –רגליים יחפות, שזופות, שרוטות. פנים עזות, לבבות לוהטים. )דת העבודה של היהודי החדש 

חנו וצחוקנו. המעדרים הונפו והורדו בלי הרף. לרגע קט א. מ.( האויר כולו צלל לזמירתנו, שי
אהבה אל הים. )רמז לציונות מאהבה -תפסיקי, תנגבי את זעת המצח בכנף הכאפיה. העיפי מבט

מה טוב. תכלת, תכלת, תכלת, ללא אומר,  א.מ.(. –של רחל שהיא אחד ההסברים לסוד קסמה 
מעט וסירת הקיטור  וגת כנף. עודבזה מרחפת על המים ד-נושאת שלום, מרפא לנפש. אי

 הזערורית המעבירה את הנוסעים מצמח לטבריה תאבך את עשנה.
"לצהריים היינו שבות אל החווה. שוב הים איתנו. עין התכלת הייתה מציצה אל חלון חדר  

האוכל. עין התכלת של אדמת המולדת. ככל אשר הארוחה הייתה דלה, כן עלזו הקולות 
ה יגורנו. נכספנו לקרבן, לעינוי. לכבלי אסיר, בהם נקדש ברמה את שם העלומים. מפני רווח

 א. מ.(. –המולדת. )התהוותה של חברה חדשה 
"זכורתני, שתלנו אקליפטים בתוך הביצה, במקום בו הירדן נפרד מעל כנרת ואץ רץ הנגבה.  

יצועה הדל.  כך מרעידה  בקדחת על-מקציף סלעים, מציף את גדותיו. לא אחת מאתנו הייתה אחר
נשמה. )דת -אבל אף לרגע אחד לא עזב אחד מאתנו רגש ההודיה לגורל. עבדנו מתוך עלית

 א. מ.(. –העבודה 
" הציק הצמאון. והרי אחת מאתנו מפליגה אל הים עם הכלי הרגיל שלנו, תיבת פח משל  

ת הפנים נפט. איזה תענוג לצנוח אל החצץ ולשתות עד אין סוף, כחיית יער. להשקיע במים א
 הלוהטים, לשאוף רוח, ושוב לרוות עד כלות הכוחות.

"אומרים, סגולת פלאים למים ההם: מי ששתה מהם אך פעם, שוב ישוב אליהם. האם לא על  
 –כן עורגים הבנים בניכר אל חופי הכנרת, יען כי אבותיהם ריוו כאן את צמאם? )תקשורת ֶגנטית 

 א. מ.(.
על פני הגבעות הסמוכות. כמה שם חגווים נפתלים, כמה  "ביום השבת הייתי יוצאת לנוח 

פני המשעול -מחבואים יקרים, כמה ואדים ירוקים; לו תישארי פה לכל ימיך. מה טוב לפסוע על
כך עתיקה היא -לאורך החוף, עד אשר תיראה לפניך חומת טבריה על מגדלותיה העגלגלים. כל

לימוד לדברי ימי קדם. ראה, אלה האבנים -ך ספרטבריה זו, שאינה נראית לי כעיר אלא כציור מתו
בירוניקה  ראו את פניו החיוורים של המוכיח מנצרת, שמעו את משנתם של התנאים, וגם את פני

כנרת. לא פיסת טבע בלבד, גורל עם -הנאווה זכור תיזכורנה האבנים האלה. לא מראה נוף הוא ים
 נו. באלפי שפתיים ישיח ללב".התלכד בשמו, באלפי עיניים יביט מתוכו עברנו אלי

הקטע האחרון מבסס את הטיעון שלא נוף הכנרת הפעים את רחל אלא חוויות תקשורת  
 היסטורית.-גנטית ותקשורת-על, תקשורת-נבונה, תקשורת

 
 דודה שושנה סיפרה על פכים קטנים בחיי רחל בכנרת, בחוברת "עלי כנרת": 

 
תיים. האחת יותר 'ישנה' ובקיאה, שתיהן עוסקות, "רחל ממהרת, מתרגשת. צהרים כבר? עברו ש

ידם -נחפזות, והנה באורח פלא, כאשר נדמה לרחל, הכל בכל זאת בסדר: השולחנות ערוכים ועל
יושבים, כן, מסובים החברים ואוכלים ממעשי ידיה. האין זה חלום?... וכאן רגע של התרגשות 

האוכל. -החלון שבין המטבח לחדרחזקה: העלתה הארוחה? המצאה חן? ורחל ניצבת בפתח 
כולה צפיה. החברים שמים לב. הלצות עפות, ורחל עונה. צחוק. היא הייתה אהובה מאד בכנרת, 
כה עליזה, חיה ועובדת יפה. כל הימים הייתה שרה. וקראו לה 'עפרוני של כנרת'... וכעת העפרוני 

רחל חוקרת 'הבאמת?' היא שבוי במטבח. איך לא לחוס? ויש חברים 'רחמנים' המהללים. אך 
 אינה רוצה 'פיוס'. כי אם 'הערכה'".
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חיה ישראלי סיפרה: "בבואי אני לכנרת מצאתיה כבר אזרח במקום. היה אז לנו מטבח נבדל  
עשרה הבחורות שבחוות חנה מיזל. הגענו במטבח -זאת אומרת לשתים –ממטבח החווה, לנו 

ערב מסביב לשולחננו -יל שבת, אחרי ארוחתהבחורות לשיא של חסכון וטיב הסידור. פעם בל
האינטימי, התחלנו בהשתובבות קלה, אשר רחל מיזגה בה את ההומור שלה. נכנסנו לחדרנו 

עשרה החברות )רק בקיץ הייתה -ה'גדול'. החדר הנראה לנו עכשו קטן, ששימש דירה לכל שתים
כנסנו לחדרנו בשירה והתחיל בו הרווחה, כי היינו ישנות על הגורן שינה מלאת קסם(. אם כן, נ

הריקוד, אשר רחל הייתה בו מהראשונות. יצאנו מהחדר כשאנו רוקדות והריקוד נמשך לאורך 
ַהֶכַרְך, דרך הירדן במים, גשר על הירדן טרם  היה והמים הגיעו למעלה מהברכים, עד שהגענו 

ריקוד הובעה התלהבות התלקחה ההורה עם חברי דגניה. ב-האוכל של דגניה. במשנה-לחדר
 65האחוה הנאמנה של ֵרעים לסבל ולשמחה".

שרה מלכין סיפרה: "קשר מיוחד היה לה )לרחל( לאנשי העבודה. למרות זאת שלא הייתה  
 66חזקה ביותר , לא ראיתי בה אף פעם סימני עייפות, ותמיד שוחחנו על הצלחתה בעבודה".

בהיותה עוד בריאה,  –קודמת דבורה דיין, אמו של משה, סיפרה: "ראיתי פעם את רחל ה 
מפני  –חגי הראשון בארץ. חג ואינו חג. חג  –שופעת חיים, שובבות וחן נעורים. יום פורים 

שההרים, השדות הירוקים, ים הכנרת הצוחק לקראת השמש, חוגגים את חג האביב בעמק הירדן. 
 –עושים פשרה מפני שהאנשים עובדים, נחפזים.  אבל בצהריים, אחרי ויכוח קל  –ולא חג 

נפסקה העבודה וגם אנו הצטרפנו לחג האביב הזה ויצאנו לשוט בסירה למגדל. שעות של נסיעה 
בסירה מדגניה למגדל! היכן הם הימים הטובים הללו? בכנרת, על שפת הים, חיכו לנו תלמידות 

תלך  היא  –הלימוד של חנה מיזל. בשירה ורעש עלו אל סירתנו. רק אחת לא רצתה לעלות -חוות
ברגל, היא תרוץ, היא תלווה אותנו. והיא באמת רצה, קפצה מאבן אל אבן, קפצה ושרה. לעתים 
הייתה נכנסת ברגליה היחפות לתוך המים, פורשת את ידיה ובצחוק לבבי מתיזה רסיסי מים 

אביב,  מראה לי -סביבה. אחר כך, כשעברו שנים ורחל, הקשורה לפינתה בחדרה על הגג בתל
-ים עברו, וביניהן התמונה האהובה עליה: היא סוחטת לבנים ליד גיגית גדולה, ובתתמונות מימ

צחוק רחבה על פניה, הייתה אומרת: 'זאת היא תעודתי, כזו הייתי כשעבדתי'.  אז ביתר בהירות 
הייתי נזכרת בה בפעם היחידה ההיא כשלא ידעתי עוד את שמה, וראיתיה קופצת על יד החוף 

סירתנו, והצחוק הטוב הזה, התנועה הרחבה של ידיה, והעליזות המתפרצת  ומלווה במרוצתה את
 67מתוכה, סיפרו על שפע של חיים פנימיים".

 

 . חוזים בשחר הבוקע21
 

פרסמה רחל רשימת תגובה בשם "חצי יובל לעליה השניה", על מאמרו של משה  -1929ב 
ברשימתה, "קרבנות?", תיארה רחל את בילינסון, מעורכי "דבר", שהיה גם ידיד אינטימי שלה. 

א. מ.( על העליה השניה.  –כנרת: "מאד נראו לי דברי מ. ב. )משה בילינסון -חזונה של חבורת
בצבעים כה טרגיים מתאר הוא את גורלם ההירואי של האנשים הללו עד כי הלב מתכווץ 

ם. לא כקרבנות, אלא מרחמים: קורבנות חיוורים שעלו לגרדום בשם המולדת. ואני לא כך ראיתי
אלפיניסטים, אשר תהום פעורה לרגליהם והם צועדים צעוד -כובשים, מעפילים, כאותם ההררים

א. מ.( וחוזים בשחר  –ועלֹה, ונושמים אויר פסגות, )ראה לעיל ההתייחסות לשיר "אוויר פסגות" 
 הבוקע. ולמענם פורחים פרחי ֵאדלַויס.
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 .23. חיה ישראלי, "בכנרת", "רחל ושירתה", עמ'  
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 .24. שרה מלכין, "בכנרת", שם, עמ'  
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דולות'... לא ארץ גדולה, כי אם אותה העיירה האחת, או "אבל ביתר פרטּות: 'לעזוב ארצות ג 
אחוז מן האנשים שובקים חייהם במקום שראו בו את אור  90מחוז נדחת אחת )שהרי -אותה עיר

דורות, שדבר אין לה 'לארצות -העולם(. אותה עיר עלובה, שאוירה אפור מאבק ומשעמום
מלאה וגדושה תאורים על כוחות צעירים  הגדולות ְבעולם תרבות עצומה', ואשר ִספרות האּומות

המתלבטים בין חומותיה ויורדים לטמיון. )בקטע זה ניכר בוזה של רחל לרמתם התרבותית של 
 א. מ.(. –רוב חבריה 

הבית, הרואה -מילים אלה מובנות מאד בפי יהודי בעל –ביתיות' -"'לעזוב מנוחת הבעל  
. ב. לעמוד על נקודת ראות לא לו, למה הוא בא במנוחה אחד הערכים החיוניים; אבל למה זה למ

א. מ.(,  –להציג את ערך המנוחה מול ערך הרעיון הציוני )שהוא בעיניה מהפכני ואוטופיסטי 
 על נפשו ינוס? –ביתית מפלצת מחרידה היא, והנס מפניה -לאחר שבעיניו הרי המנוחה הבעל

א ידע מ.ב. מה מעט דאגו חלוצי הבנה של "גדולי העולם"... ל-"'לעזוב כל אלה מתוך אי 
ראש מבורכה של בני שמונה עשר אביבים, -העליה השניה לדעת 'גדולי העולם', אם משום קלות

ואם משום ש'הפוליטיקה' )נעימת זלזול נלוותה אז למלה זו( הייתה טפל לגבי עיקר. )כי 
 –איכות -רתאת החברה הדקדנטית שאותה שאפו רחל וחבריה להמיר בחב 'הפוליטיקה' ביטאה

 א. מ.(.
"'לעזוב את הארץ, אשר שורשים ממשיים בה, הארץ הרחוקה החיה רק בחלום'... האמנם  

נעלם ממ. ב. כי השורשים המקשרים את בני הנעורים אל אדמת החלום ממשיים הם מאד אם יש 
 א. מ.(. –גנטית -על ותקשורת-בכוחם להניע ולהפעיל? )תקשורת

אך זו רעה חולה!... כאילו אין הלב הצעיר )אם הוא  –לגמרי' "'להתחיל כאן חיים חדשים  
רק צעיר באמת( צמא לחידוש, וכאילו שינה על הגורן או באורווה, לצלצול שרשרות הפרדות, לא 

 תערב שבעים ושבעה משינה במיטה רכה, למי שצעיר באמת?
אלה לא היה  "'בארץ אשר רוב תושביה זרים'... אבל, הרי גם כל הכרח של מגע בתושביה 

א. מ.(,  –כנרת ביקשו לבנות חברה חדשה ולא להתערבב בתושבי הארץ -)מכיוון שאנשי חבורת
המוצא חוסר שריון -וממילא לא דיכאה 'אי האפשרות לגשת גישה כלשהי', כמו שדיכא בארץ

 לרגשיּות הלאומית החולנית.
ר לא להוראה, לא "'לחיות כאן שנים אחר שנים ללא שמחה וללא חג'... להשכים בבוק 

כי אם לשדות, לגן, למגע  –מסגרת פעולה מסורתית לגבי עלם יהודי  –להנהלת חשבונות 
הוא -אדמה, לזרוע ולטעת, להיות שותף להקדוש ברוך-המטהר, המחדש, המרומם, באמא

במעשה בראשית, לשבת שבת אחים עם מספר נערים ונערות המחֹוְננים כמוך, את המולדת 
ירח, ודהירה -הלזה יקרא חיי חולין? ומחולות על הגורן בלילות –ולחלום וליחל  הזקנה, ולהאמין

האלה הם חיים ללא שמחה? והזיקה הנפלאה  –על סוס ערבי לוהט, וטיולים באביב בהרי הגליל 
 דם אליהם, הרגשת משפחה קוסמית?-בחידושה אל בעלי החיים. הרגשת קרבת

אכן רוח גבורה הייתה זו, רוח של העליה השניה. "לא השגתי על הנחתו העיקרית של מ. ב.  
אלא בשעה שהוא רואה את גבורתם בויתור על שפע הטוב בגולה ובהכנעה מרצון למרי החיים 
במולדת השוממה, רואה אני אותה בהעזה להיות מאושרים, ובנכונות לשלם במחיר חייהם בעד 

 האושר הזה במולדת השבה לתחיה".
הבינה המשוררת הגוססת את רוחה של חבורת כנרת ואת  -1929רשימה זו מלמדת שב 

 משמעותה ארוכת הטווח, טוב יותר ממנהיגים ומאידיאולוגים רשמיים כמשה בילינסון.

 

 . "נשרפו הגשרים"21
 

רחל הצטיינה בעבודה חקלאית, בחשיבה שיטתית, בראייה כוללת ובכושר ניתוח. למרות  
תנאי החיים הקשים, היא התמידה לקרוא. חנה מייזל ראתה בה את המכוננת של החקלאות 
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ישראל ולחצה על תלמידתה, בעלת הכישרונות העיוניים, לנסוע לצרפת ולרכוש -המודרנית בארץ
ילה היססה רחל, שהרי מדובר ב"ירידה". לו רצתה ללמוד הייתה תואר אקדמי בחקלאות. בתח

. מאידך, אגרונומיה איננה אינטלקטואליזם עקר נוסח -1909ממשיכה במסעה לאיטליה עוד ב
שבע, שלמדה מוסיקה בגרמניה. חנה -יעקב אחיה, ולא התייפייפות אמנותית נוסח אחותה בת

רחל מסוגלת לעמוד באתגר הקשה הזה,  מייזל, שהעריכה כי מכל המועמדות האפשריות רק
התעקשה וטענה שלא די בעבודה הפיסית ושיש להוסיף עליה ידע. רחל, שמעולם לא סברה שדי 

לשלב  –בהפעלת שרירים כדי ליצור יהודי חדש, השתכנעה ביכולתה לרבע את המעגל 
אות יש אינטלקטואליזם והגשמה אישית. היא ידעה שאין חקלאות בלי מדע, ואת מדע החקל

 . ללמוד באוניברסיטה
לארץ לשם לימוד החקלאות הפסיקה את תקופת כנרת. -דודה שושנה כתבה: "נסיעתה לחוץ 

נדמה, כי לא הייתה לה משיכה רבה לנסיעה זאת, ושבהחלטתה להשתלם בחקלאות הייתה 
מושפעת מאלה, אשר העריכו את כשרונותיה בעבודה. גם הארץ הייתה קטנה אז ולא היה בה 

קום רב לצמיחת איש. סיבות שונות גרמו לנסיעתה, אולי פעלה גם התקווה להחיות את מ
 68הציור".

לארץ להשתלם, בעיקר כדי שתוכל ללמד -שרה מלכין סיפרה שרחל "החליטה לנסוע לחוץ 
את החברות וליצור איתן יחד בכוחות משותפים. אז טרם ידענו עוד את תפקיד המדריכה. הרבה 

גן ומשק בית. כשנפרדנו ביקשה -התימנים ללמד את התימניות עבודת-לשכונת דיברה איתי שנלך
69שלא אשכח את החובה המוטלת עלינו לעזור לתימניות בטיפול  בילדים ובהנהלת בית".

 
אחדים מידידיה לא השתכנעו מטיעוניהן של חנה מייזל ורחל, והאשימו אותה בבריחה מן  

ונית קצרה. זאת הייתה ההאשמה החמורה והאכזרית הקשיים ובירידה מהארץ לאחר הרפתקה צי
הבנת חשיבותם של לימודים אקדמיים -ביותר שניתן היה לתלות ברחל, והיא נבעה גם מאי

לפיתוח החקלאות וגם מקנאה כלפי האשה היפה והמוכשרת. רחל כבר הייתה רגילה ליחס של 
לא אחת כי כישרון הכתיבה קנאה מצד הסובבים אותה. הגדילה לקנא אחותה שושנה, שאמרה לי 

שלה עצמה היה גדול בהרבה מכשרונה של רחל, אלא  שלאחותה היה מזל. כך חש גם אחיה 
 יעקב. רחל ביקשה להתעלם מיחס זה, לא תמיד בהצלחה.

בוטה במיוחד בביקורתו היה שמואל דיין, חבר דגניה א', שעזב לימים את הקיבוץ והיה  
של משה דיין, היה עסקן בתנועת המושבים ומאוחר יותר חבר ממקימי מושב נהלל. שמואל, אביו 

,  רחל כמו חמקה מהחוג -1913כנסת. בעסקנותו היה יותר מקורטוב של בריחה מעבודת כפיים ב
שאותו ביקש להנהיג, בנתיב עקירת היבלית וגידול ירקות. רחל הלכה ללמוד חקלאות מודרנית 

שו מממשלת ישראל פריסת חובות ושמיטת חובות. כדי שדיין ויורשיו לא יפשטו יד ורגל ויבק
לדיין ולרוב חבריו לא הייתה יכולת לראות למרחוק. זהו בקצרה סיפורה של תנועת המושבים 
ששמואל דיין היה ממנהיגיה הבולטים: הרבה דיבורים רמים כדי לחפות על הרבה מעשים 

מימוש( עקרון -מימוש )אי נואלים. היחסים הקשים בין חברי נהלל של שנות התשעים, על רקע
דיין העסקן התייחס לנסיעה ללימודים בחו"ל כאל בגידה   70הערבות ההדדית, הם עדות חיה לכך.

 בערכי ההגשמה העצמית.
בוויכוח בשאלת ירידתה של רחל, שכללו עלבונות אישיים לרוב, שב וגַבּה קיר הברזל שבין 

שגילתה רוזה דודניתה ברוסיה, כשהלכה האינטלקטואלית לאיכר הפרימיטיבי, אותו קיר עצמו 
 אל העם ונאנסה.
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. בספר זה תיארתי וניתחתי את 1980. ראה ספרי, "ראיון מעולם האמת", ספרית הפועלים  
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מה בבית אביה, שעלה בינתיים ארצה עם אשתו -לאחר שהחליטה לנסוע, שהתה תקופת 
אביב, ושם השתלמה בצרפתית. האב הישיש, שהקנה השכלה גבוהה -השלישית והשתכן בתל

 לה תמיכה כספית. לכל בניו ובנותיו, בירך על החלטת בתו ללמוד באוניברסיטה והבטיח
רחל נסעה למצרים ומשם המשיכה באונייה לצרפת ונרשמה לאוניברסיטה. עד פתיחת  שנת  

הלימודים נותרו לה שבועות אחדים. היא ניצלה אותם לנסיעה לז'נבה ולקחה שם קורס קיץ 
בציור. דודה שושנה כתבה: "על אפשרות הציור אשר אבדה לה התאבלה רחל תמיד. 'כשרון אחד 

רתי', הייתה אומרת. אכן, תמיד היה לה ברור, כי גם אחרי היותה ציירת לא תחדל מהעבודה קב
   71החקלאית".

כשחזרה לטולוז לקראת פתיחת שנת הלימודים, שכרה חדר בדירה גדולה של שתי נשים  
רוסיות, וֶירה אלכסנדרובה וֶיִליזבטה ניקולאייבנה, שהשכירו חדרים לסטודנטים מרוסיה. שמואל 

 יין המשיך להקשות על רחל גם במכתבים. היא השיבה לו:ד
הבנתך אותי -"למה זה תספידני ידידי? ואני טרם מתי. אכן, הצרתני שמואל, בדבריך. באי 

ידי כל -שבדבריך. מה מטרת נסיעתי, לדעתך? האם לא שכלול העבודה, התקשרות לעבודה על
ומח, רזין דרזין של חיי הבריאה כולה? נימי הלב והמוח, התעמקות בחקירת מצפונות של חיי הצ

האם לא להפיח נשמת רוח חיים ברגבי העפר, לשפר ולפאר את פני ארצי, עזוב אעזבנה עכשיו, 
ושוב אשוב אליה למועד שנתיים? בתור האביב אשוב, תור געגועים ושאיפות אל מעבר מזה. כי 

 רחל" יך.כן נשבעתי לים, להרים, לירדן שלי. תודה בעד השיר. אכתוב אל
 

היחס אליה מצד יוצֵרי היהודי החדש הכעיס אותה ביותר. זאת הייתה אכזבתה הגדולה  
כנרת, והיא הודיעה לגורדון במכתב על שריפת הגשרים בינה לבין בני -והראשונה מחבורת

 החבורה. גורדון ענה לה:
כתבתי דברים "רחל! אני עובר לסדר היום. אני לא העלבתי אותך ולא חשבתי להעליב, ולא  

הבנה. אבל בביאורים -העלולים להעליב בלי ביאורים. צר לי מאוד על שיש בינינו איזו אי
סוף אנחנו שנינו, חושב אני, עומדים למעלה -בדברים, כפי שאני רואה, אין לתקן את זה. די! סוף

 מכל זה...
העולם, בין  ישראל ובין כל-את כותבת. למה? האם אין גשר בין ארץ –"'נשרפו הגשרים'  

היהודי ובין כל האדם?  האם אין לאדם חלק בכל העולם ובכל החיים? האם אין אירופה שלך, 
ישראל של בן אירופה, בעת שהוא חי בה, -ישראל, או האם אין ארץ-בעת שאתה חי בה, כמו ארץ

בל כמו ארץ מולדתו? יש גבולים לאומיים, יש גבולים חברותיים, אבל רק ביחס לצורת החיים, א
לא ביחס לחיים עצמם, לא ביחס לחיי עולם. את צורת החיים שלך לא יקחו ממך בכל מקום 

 ישראל...? "-חייך. ולמה לא תחיי באירופה כמו שאת חיה בארץ –שתחיי. בכל מקום שיהיו חייך 
המכתב המתפתל והאפולוגטי הזה לרחל, מבסס את הטיעון שלי, שביחסים בין השניים,  

 הייתה דומיננטית. גוררון נזקק לרחל יותר משהיא נזקקה לו.אישיותה של רחל 
 , סיפרה רחל על לימודיה וחייה בצרפת:1913בספטמבר  -13במכתבה לנוח נפתולסקי, מ 
"כך, נוח, ואלה תולדות רחל... הנה התחילו ימי הלימודים, ימים של התעוררות, רוממות,  

ווארי הפרופסור לבוטניקה, כל כך הכרתי לו התלהבות... היום בקושי התאפקתי שלא ליפול על צ
תודה על הנאה שגרם לי. והנאה עצומה היא להימצא שנית בעולם הצמחים, רעי הקודמים, 
להתקרב אליהם, ולגלות את רזי חייהם הסתומים, להציץ לתוך נשמתם! טוב ללמוד, מה טוב 

צרכי. הסביבה זרה -כל 72ללמוד. נוח! האמת נתנה להאמר שאיני מרגישה את עצמי כאן בצלחתי
הספר. ועוד הרגשה מוזרה אחת של -כוח יחידה משל המין החלש בכל בית-לי כה. וגם הריני באת

שיבה לאחור עולה בלבי לפעמים; הלא תבין: ספסל הלימודים אחרי שנות חיים של עמידה 
 ברשות עצמי.
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ירדני הנני. גם פה "והעיר יפה, יפה. על שפת הנהר אשב שעות תמימות ואדֶמה כי על שפת  
יש אי קטן, שליו וירוק, וסּוף צומח עליו ומרשרש חרש. יש אשר סירת הדּוגה תצנח לה על פני 

 המים ומה אקנא בדגים. מה אקנא!
"הבה אציג לפניך את חדרי: קטנטן הוא ונעים. בפינתו האחת עומד שולחן, על גבי השולחן  

לעיני כנרתי. )אות מבשר למסע הנוסטלגי שלה, גלי ספרים וממעל לו תמונת כנרת תלויה. אשב ו
א. מ.(. ובפינה השניה ספה רכה אשר  –באמצעות שיריה, לחבורת כנרת. למרות שריפת הגשרים 

כך יערב להשתטח עליה בערוב היום ו'לחלום' מעט... ויש בו בחדרי גם קמין, כורסא וגם -כל
 פרחים בעציצים נאיביים. המוצא הוא חדרי חן בעיניך?

א. מ.(.  –"ואתה, נוח, הלוא תספר לי כיצד ומה )במפעל ליצירת אדם חדש וחברה חדשה  
אוריה עתה? וגורדון כתב שהחברָיה שלנו -ָולא אכעס ואשתתק לעולמים, חי נפשי! מי בכפר

ציון. ואיך יאיר? ויוריק? החוט -עזבתה. וצר לי היה על זה, משום מה. רחוק אתה עכשיו מבן
 המשולש...

 לך, נוח שלי החביב! שלום! "שלום 
 "האם לא תסמרנה שערות ראשך בגלל שגיאותי הנוראות?" 

 

 . "את אגדת חיי"22
 

 אמי סיפרה: 
"פעם שאלתי את רחל, 'האם אהבת מישהו, רצית להינשא לו והדבר לא נסתייע?' היא חייכה  

אהבנו זה את זה, אך ברוך והשיבה: 'כשלמדתי בצרפת הכרתי סטודנט יהודי, מיכאל ברנשטיין. 
הוא חזר לרוסיה ואני לארצי. מיכאל היה אהבתי הגדולה'. ברור היה מדבריה שאילו ברנשטיין 
היה מוכן לעלות ארצה ולחיות פה, הם היו מתחתנים. היא דיברה עליו בגעגועים רבים". אין 

י היא באפיזודה זאת הוכחה ניצחת שברנשטיין היה אהבתה הגדולה, היחידה, של רחל. אול
 ישראליים.-מבטאת את תסכולה של רחל מן היחס שלו זכתה מצד מאהביה הארץ

 שניים משיריה נדפסו ב"דבר" תחת השם מיכאל ברנשטיין. 
לבו של זלמן רובשוב -"אחרי מותה, כשנאספו שיריה", סיפרה אמי, "הסבתי את תשומת 

 )שזר( לפסבדונים הזה וסיפרתי לו מי היה מיכאל ברנשטיין.
ני יודע,' אמר רובשוב. 'מיכאל ברנשטיין לא היה ולא נברא, היא בדתה אותו מלבה, כדי "'א 

סתם ולא פירש. שזר השמיט גם את הפסברונים הזה מן  –לא לספר על האחר'". ומי היה האחר 
הספר הראשון של כל שירי רחל שערך והוציא לאור בהוצאת "דבר", אך ציין בהערותיו בסוף 

, -1926ערטל פצעי הנפש" ו"יש ימים העולם סביבך", פורסמו ב"דבר" בהספר, שהשירים "ל
בחתימת מיכאל ברנשטיין. שירים אלה לא נכללו בספרי השירה שפרסמה רחל בחייה. אמי 

 העלתה השערה: אולי מיכאל ברנשטיין חיבר את השירים האלה ורחל תרגמה אותם לעברית?
היד שנמצאו בחדרה ואת מסמכיה. הוא -יאחרי מותה של רחל נטל שזר אליו את רוב כתב 

-פרסם, בהוצאת "דבר", שירים שפורסמו ואחרים שלא פורסמו. את המחברות של טיוטות
השירים הוא העביר לארכיון העבודה של ההסתדרות, ועל המסמכים האישיים שלה שם יד וגנז 

ניו והיה בהן מבט בשיחותי איתו התכחש שזר לקיומו של מיכאל ברנשטיין. אז ריצדו עי 73אצלו.
היתולי, מיתמם, כמי שבוחן אותי. ראיתי לפני אדם זקן, נשיא מכובד של מדינת היהודים, 

המתנהג כנער מאוהב, המכופף את המציאות כדרכם של אוהבים. אמרתי לו שאינני מאמין 
לדבריו. הוא השיב: "ְמצא את מכתבי האהבה!" ורמז בכך על המכתבים שהיו מצויים אצלו. 
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י: "פתח לפני את הכספת!". אז התפרצה אשתו ללשכה, כמו האזינה לשיחה מאחורי אמרת
 הדלת, ואילצה אותו להילוות אליה לארוחת הצהריים.

אחרי מותו של שזר ניהל השופט חיים כהן את עיזבונו. באחת מהרצאותי בירושלים אמר לי  
חביה בירושלים, סמוך אחד המאזינים שמסמכים אישיים של רחל נמצאו בפח אשפה בשכונת ר

למשכן הנשיא. הוא נטל אותם למזכרת ודיווח לי על תוכנם. החומר היה אותנטי וחשוב. חמתי 
 בערה בי. דמיינתי לעצמי כמה עוד מסמכים, מאלה שנטל שזר אחרי מות רחל, נעלמו כך.

פניתי לחיים כהן והוא השיב שהוא מתעתד להעביר את עיזבונו הספרותי של שזר למכון  
 "גנזים", ושם ניתן יהיה לעיין בהם לפי תנאי המכון.

, התייחס -1985שירים, מכתבים. רשימות, קורות חייה", ב –אחרי שפרסמתי את הספר "רחל  
 אליו הסופר חיים באר בשתי רשימות מעניינות ב"דבר השבוע". הוא כתב בין היתר:

בראש ובראשונה לידידי בולק, אני חב תודה  –"לגילויו של אוצר ספרותי מרתק ונוגע ללב  
יעקב, מנהל 'מכון גנזים"... ובולק פתח את קופסת הקרטון שנצּור בה מה ששרד -הלא הוא דב בן

היד שלה, תעודותיה, מכתביה ומכתבים ששלחו אליה א.ד. -מעולמה של רחל. שמורים שם כתבי
ם מיכאל ברנשטיין שמעונוביץ ופוזננסקי. ומעטפה גדושה מכתבים שהש , פיכמן, ברש,גורדון

היה מיכאל ברנשטיין. במעטפה עשרות מכתבים   74רשום על גבה... ובכן, שזר טעה או הטעה.
חלקם מצרפת, חלקם מרוסיה. בשניים או  75,-1926והאחרון מ -1915שלו לרחל. הראשון מ

גילוח מלים אחדות מתוך המכתבים. המכתבים כתובים -בשלושה מקומות חתך מאן דהוא בסכין
תית. לדאבוני, אינני קורא לשון זו, ובעיניים כלות עיינתי בסיפור האהבה הגדול שעדיין לא בצרפ

סופר. רק בתחתית אחד המכתבים מצאתי שורה כתובה עברית. בכתב שניכרת בו התאמצות רבה: 
76'רחל יקירתי. אני מתגעגע מאוד אליך'".

 
לוח מתוך המכתבים, היה כפי שמאן דהו לקח רשות לעצמו לחתוך מלים אחדות בסכין גי 

יכול אותו מאן דהוא )שזר?( או מאן דהוא אחר, גם להשמיד מכתבים אחרים של מיכאל 
ברנשטיין ומכתבים ומסמכים אחרים, ככל אשר יחפוץ. מדובר באנשים דלי תרבות, המבקשים 
 לרומם את תדמיתם, למנוע פרסומים ביקורתיים ולשמר מיתוסים מניפולטיביים, וכל האמצעים

כשרים בעיניהם לשם כך. נתקלתי בתופעה זו, בממדים גדולים הרבה יותר, בקשר לניסיונות 
לשמר מיתוסים מניפולטיביים על מלחמות ישראל. אחרי שטשטשו את העקבות האשימו הם 
ומזדנביהם את כל מי שביקש להגיע לחקר האמת ועלה על העקבות האלה, ב"ניפוץ מיתוסים" 

וקדוש". במערכת הביטחון של ישראל הועלו באש ארכיונים שלמים,  וב"פגיעה בכל מה שָיקר
 למען אותה תכלית.

בנימין חכלילי מקיבוץ נען השתייך בעבר לחבורת שומרי החומות של המיתוסים. הוא תקף  
אותי בחריפות במאמרו "רחל בראי עקום", על שחשפתי ברבים פרטים אחדים מעברה של רחל 

אלה. את מאמרו הוא סיים כך: "אינני מכיר את ד"ר אורי מילשטיין  ועל הפירוש שנתתי לפרטים
וגם לא את ספריו ומחקריו, אך ממה שכתב על רחל למדתי שעולמו זר לחלוטין לעולמה. מושגי 
הטוב והרע, האהוב והמאוס, ַהזיקה לזולת, מכלול ערכי החיים של התקופה, שרחל הייתה חלק 

על אף הידע הרב והאינטליגנציה שלו הוא איננו קורא את  ממנה, מצויים מעבר להשגתו)!( לכן
77הכתוב, ורואה מהרהורי לבו. מי יתן לו את העצה להניח לדודתו רחל?"

 
אחרי שקרא את רשימתו של חיים באר, החליט חכלילי לא להניח לרחל, והוא עט על  

את מכתביו של המציאה בניגוד ל"מכלול ערכי החיים של התקופה". הוא ניגש לתרגם לעברית 
מיכאל. כיוון שביקש לעשות למען פרסומו ושרידותו שלו את מה שאסר עלי, ונקלע לדיסונאנס 

 קוגניטיבי, הוא כופף את עקרונותיו, וכך כתב במבוא לספר: "לך ועליך...אהבת רחל ומיכאל",
                                                           

74
 מן ההקשר ברור ששזר לא טעה אלא הטעה. חיים באר לא העז לומר זאת בפירוש..  

75
 .-1923חרון נכתב בחיים באר טעה! המכתב הא.  

76
 .1985, 21, 17"דבר השבוע", גל'  . 

77
 .1985בספטמבר,  27בנימין חכלילי, "רחל בראי עקום", "דבר", .  
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 מעלה פרק בחיי המשוררת. סיפור שבו קיבץ את מכתבי מיכאל ברנשטיין לרחל: "להלן אני
והשאלה  78אהבה וגעגועים לאדם מסוים, ששמו לא הוזכר בביוגרפיות הרבות שנכתבו על רחל.

האם אין זו נבירה בעולמו  –הראשונה, הנשאלת, בהקשר זה, היא בתחום הצדקת הנושא הזה 
ו משולבים הפרטי של היוצר. רכילות? דעתי היא ש'מקצועו' של האמן, תחומי פעולתו ויצירת

הפרד, באישיותו ובחייו. לפיכך אין מנוס מ'חשיפה'. וכל נסיון של הפרדה בין חיי ואחוזים, ללא 
האמן ויצירתו הוא מגוחך ומונע מאיתנו להבין ולרדת לעומקה של היצירה האמנותית. אצל רחל 

טעות היא  מתקיים, במובהק, הקשר בין גורלה, אירועי חייה, עולמה הרוחני והייחוד שבשירתה.
של רחל דף קלנדרי של יומן אישי. עם זה, הבנה וידיעה שגויות של מהלכי חייה, לראות בכל שיר 

ואף של פרטים 'חיצוניים' שונים בהם, גרמו וגורמים לקריאה או הבנה מסולפות ברבים 
79משיריה".

 
טוב הדבר שבמקרה זה לא החיל בנימין חכלילי על עצמו את אותה הנורמה שהוא ביקש  

פרצופית זו, האופיינית לשומרי החומות של -ערכית ואפילו דו-ות דולהחיל עלי. למרות התנהג
כנרת, בייחור בתנועה הקיבוצית ובתנועת -המיתוס, ולעשבים השוטים שהצמיח חזון חבורת

העבורה הישראלית כולה, )תנועות שאמורות היו להיות מודל לחברה החדשה והסתאבו יותר מן 
המיתוסים. הצטרפותו -רכה את חכלילי למחנה מנפציהמערכות החברתיות הישנות( אני מקבל בב

זו אלינו גרמה לפרסום ברבים של מכתבי מיכאל ברנשטיין לרחל. כך הוא סייע לא רק להבין את 
סוד קסמה של משוררת ההתיישבות הציונית )לרבות קיבוץ נען ובנימין חכלילי(, אלא גם את 

ואת התנהגותו של חכלילי עצמו ואנשים התנהגותו הנלוזה של זלמן שזר, לפחות בפרשה זאת, 
 כמותו, עד אותה נקודה שבה נקלע לדילמה אישית.

מיכאל ברנשטיין התגורר בטולוז, בדירתן של וירה אלכסנדרובה ויליזבטה ניקולאייבנה,  
, והיה מבוגר מרחל בשנתיים. -1888אותה דירה שבה התגוררה רחל. הוא נולד ברוסיה ב

שמל בצרפת, היה בקי בספרות הקלאסית של יוון ורומא ומעורה ברנשטיין סיים לימודי ח
בספרויות אירופה, במיתולוגיה, בהיסטוריה ובארכיאולוגיה. הוא היטיב לנגן על פסנתר. מיכאל 
היה בן דמותו של יעקב בלובשטיין, בלא ציוניותו של האחרון. כמו יעקב, הוא היה, על פי 

ותכלית חייו המודעת הייתה להגשים את עצמו. המפגש מכתביו, אדם אגוצנטרי, מרוכז בעצמו, 
הוא לא קלט את משמעותו. רחל שלפה אותו מן הנקיק הצר שבו היה נתון ך עם רחל זעזע אותו, א

מאז ילדותו. הוא לא הבין תקשורת מהי ושלֵשם תקשורת נזקק האדם לפחות לאדם אחד נוסף. 
, הוא היה אדם תלוש, במובן העמוק של לכן, למרות הפוטנציאל האדיר שהיה גלום באישיותו

"אסטרונאוט" אקסיסטנציאלי. מֶחברת אנשים כמותו ביקשו אנשי חבורת כנרת  –המונח 
להשתחרר. בשנתיים שבהם בילה עם רחל באירופה המערבית, הוא התאמץ לנצל את הקשר הזה 

 וד אף שהיאכדי להפיק ממנו התעלות נפשית. אל רחל כאדם, הוא התייחס אז כנראה מעט מא
חדרה לנבכי נפשו כפי שהיא חדרה לנבכי נפשם של ברל כצנלסון וא. ד. גורדון. אחרי שנפרדו, 
לא מעט באשמתו, הוא הבין שוויתר על הזדמנות חייו; שהתגלגל לידיו אוצר שהוא לא השכיל 
לשמור עליו. ממכתביו אליה עולה שרחל הייתה אהבתו הגדולה והיחידה בחייו, לפחות 

 ים וחמש שנות חייו הראשונות.בשלוש
האופן שבו קיבלו ידידיה הציונים של רחל את נסיעתה ללימודים חרה לה מאוד.    

רוסי -ציוני עם אינטקלטואל יהודי-הרהורים על שריפת הגשרים היו קרקע פורייה לרומן בלתי
ה בניסיון נטו. אולי קיוותה רחל למשוך את ברנשטיין לציונות. בזה נכשלה. היא אפילו נכשל

לקשור את גורלו בגורלה ולהתחתן איתו. מכתביה של רחל למיכאל לא נמצאו לפי שעה, ואולי 
מתורגמים, בעיקר מסמכים -לא יימצאו לעולם. בעיזבונה של המשפחה נותרו מסמכים רבים בלתי

 שהשאירה אחריה שושנה אחותה. אולי יפתרו מסמכי שושנה בעתיד תעלומות אחדות.

                                                           
78

. אני דווקא כן הזכרתי אותו ברשימתי "דודתי רחל", בספר שאותו הוא ביקר בחריפות. בעודף  
 .שהוא נמצא בחברה טובהעקביות והגינות אין להאשים את בנימין חכלילי. לזכותו ייאמר 

79
 .7. חכלילי, שם, עמ'  
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פי -, אהבה רחל את מיכאל אהבה רבה, והאמינה באהבתו. הוא אהב אותה עלבטולוז  

דרכו. היא לא בדתה אותו מלבה וכשאמרה "מיכאל היה אהבתי הגדולה", היא דיברה על אהבה 
אמיתית. גם את ברל, שזר וחבריהם אהבה רחל, אך  האחרונים נטשו אותה במחלתה, ומיכאל, 

הבתה, כשהייתה בריאה, ושאף לשוב ולהימצא במחיצתה במכתביו, ביקש לכפר על בגידתו בא
בימי מחלתה. האם ביטא אהבה זאת במכתבים משום שמצבו שלו ברוסיה הלך והידרדר ורחל 

זאת  –הייתה לו עוגן הצלה נוסטלגי, או האם הבין באמת עד כמה עמוקה הייתה אהבתו אליה 
 אין לדעת.

כאל:"... עד מה אני מודאג ממצב כתב מי 1923בספטמבר  -11במכתבו האחרון ב   
בריאותך, כמה רוצה הייתי לראותך כפי שהיית... ִרָיה, את אהבת אותי לא כמו שאוהבים אח, ולא 
כמו שאוהבים דמות ביצירת אמנות, אלא כמו שאוהבים אדם חי שמבקשים את קירבתו. אדם 

חוש את מלוא אשר עימו יחד מוצאים שמחה ומלאות של חיים. להתרפק איש על רעהו, ל
ההתמזגות. מחשבה אחת ולב אחד. אני אוהב אותך, ריה, קבלי את נשיקתי השלוחה לך ממרחק 

 אלפי וירסטאות; ואלה לא יחלישו את כוחן ואת להטן של הנשיקות השלוחות אליך-של אלפי
 –יכול ליצור לעצמי כרצוני. החג  מראשית ועד כלות. בתוך החולין של החיים יש לי חג, שאותו

זו את. אני מעלה את תמונת העבר בכוח הדמיון, בכוחי להעלות את הניחוח, את החיוך; את 
אגדת חיי, הנושמת החיה, את שמחת חיי. ריה, התאמיני ודעי: לא מכתב אחרון, לא אחרון! ועוד 

 .הפעם האמיני לי, מנשקך עד לכאב עד לדמעות, עד אובדן הכוחות
 "שלך

 "ורק שלך

 ."מי
80"התעני לי?"

 

 

 

 

 . "כאשר חיכתה סולוויג לדודּה"23 
 

שלח יעקב גלויה מפירנצה לרחל בטולוז: "אין לתאר את מצב הנפש  1914באפריל  -16ב 
בעולם היופי הטהור. כל כך רחוק, רחוק מהחיים היומיומיים שלנו... את ראויה הרבה הרבה יותר 

 ך...ממני להתענג על העולם. הוא לא כל כך מובן לעיניך ולא רק לנפש
"רק הדאגה כעת מכאיבה אותי: איך לפתור שאלת התשלומים שלך? מה לעשות כי אין  

.ביכולתי לעזור... מחר אני ְבַנֺדָבא להעריץ את ארדינג ומשם לַליְנציג"
81

 
, היא "קפצה" 1914הגלויה הזאת משכה את רחל עוד יותר לאיטליה. בחופשת הקיץ, בשנת  

מסיפוריה של אמי על שיחותיה עם רחל אני מסיק שמיכאל בילה עם רחל לאיטליה לקורס בציור. 
את הקיץ ההוא באיטליה, ושהיה זה הקיץ הרומנטי ביותר בחייה. היא האמינה שמצאה את בחיר 
לבה ושהם יישארו זה עם זה עד יומם האחרון. באיטליה נסגר המעגל. בעשרים וארבע שנותיה 

ישראל, גם סטודנטית -מניחי היסוד לתרבות החלוצית בארץהספיקה רחל להיות גם חלוצה, גם מ
לאגרונומיה, גם למצוא אהבה גדולה בצד אהבות עזות אחרות, וגם ללמוד ציור בארצם של 

 ליאונרדו דה וינצ'י ומיכאל אנג'לו. ליותר מזה היא לא פיללה.

                                                           
80

 .59שם,  עמ'  . 
81

 ,105שם,  עמ'  . 
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בלה את נשכח ההוא, וחמש שנים אחרי שקי-עשרה שנים אחרי הקיץ הבלתי-, ארבע-1928ב 
מכתבו האחרון של מיכאל , פרסמה רחל את שירה "יונתן", וצירפה לו מוטו: "טעֹם טעמתי... 

 מעט דבש הנני אמות" )שמואל א', י"ד, מ"ג(.
 
 
 

              ֶצֶלם ָענג,      –ִמַבַעד ְלדק ֶמְרַחִעים  
              ָהָדר;              -ַנַער ַרְך ְבִתְלבֶשת 
 ֱאמּוִנים, לֹא ָנַטש ֵרַע ַבָסר. -ֵלב 
 ּוַבְעָרב ָאחֹור לֹא ָנסֹוג. 

 
 ְוָעֶליָך ָלמּות יֹוָנָתן?... ֶמה ָעגּום  
 ְנִתיב ָאָדם ָבעֹוָלם ַהזֹוֵעם!  
 ָעל ֺכָלנּו ִבְמִחיר ַהַחִּיים ְלַשֵלם  
 ֶאת ְמַעט ַהְדַבש ַהָטעּום. 

 
 

נוטש את חברו בצר, ושאינו נסוג, התמזגו בעיני רחל גם דמותו ביונתן הענוג והרך, שאינו  
של מיכאל, גם דמותה שלה, וגם הקשר שביניהם. על השנתיים איתו, ובייחוד על הקיץ באיטליה, 

 עליה לשלם במחיר החיים. בשיר אחר מאותה תקופה רמזה רחל על ההרפתקה באיטליה:
 

 ְוָקרֹוב ָכל ָכְך,  –לֹא גֹוֵאל 
 ְוָכל ָכְך ָרחֹוק,  –ְכִרי לֹא נָ  
 ּוְתִמיָהה ְנבֹוָכה ִיסק                      
 ַהַםָּגע ָהָרְך. 

 
 ֲהִתְזכר? ָסְגרּו ַהִעירֹות                   
 ּוֵמַעל ֶלָהמֹון ַהָזר 
 ַמָבִטים ִנְשַזר-ִמעּוֵרי 
 אֹות.  –ֶּגֶשר   

 
 ָברּוְך ַהְכֵאב   –ִאם ִהְכַאְבָת   
 ֵיש ַלְכֵאב ַחלֹונֹות ַצִחים,  
 ְנִתיִבי ְבִצֵדי ְדָרִכים 
 ְוִלִבי ָשֵלו.  
 

 

 

 
אני סבור כי בכותבה את השיר הזה חשבה רחל גם על ההמון הזר באיטליה, וגם על שניהם,  

 .בטועמם מן הדבש בחדר עם חלונות צחים
373 
כתב מיכאל לרחל: "...ועוד מחשבה אחת באה בלבי בשבתי על גזע העץ  1922באוגוסט  -2ב 

הרחק -הזקן: מדוע אני כאן ולא במקום אחר? את מי להאשים? חוסר האונים שלי? גורל? הרחק
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חיה סולוויג! והמלה שלה, מלה אחת, אשר הגיעה אלי, הפריחה פרחי צפורן בנפשי עטופת הקור 
82והקרח".

 
הוא כתב לה: "סולוויג מן הצפון, שהלכה לארץ התמרים. בדמיוני אני  1922בנובמבר  -10ב 

מזרח זרים אלה. כמה שעות ביליתי -מהלך איתך ברחובות של עיר מופלאה. מוָכרים לי מקדשי
בקרבתם שם במקום הולדתי, ובכל זאת הם זרים לי, הרחובות זרים והאנשים ברחובות זרים. אני 

   83, לזו אשר את חיוכה עכשיו אני רואה לנגד עיני".רוצה לומר הרבה
סולוויג, לפי הסיפור הנורווגי, חיכתה לאהובה, פר גינט, שנדד בעולם, וביטאה את געגועיה  

בשירה. אמי סיפרה שבאחד מביקוריה בחדרה של רחל החולה, מסרה לה דודתה דף נייר, 
את הגרסה הראשונה של השיר "זמר וביקשה ממנה לקרוא באוזניה שיר חדש שכתבה. הייתה ז

. בשורה האחרונה של אותה גרסה נכתב: "כאשר חיכתה סולוויג לדודה". -1926נוגה", שנדפס ב
"מה דעתך?" שאלה רחל. אמי, שלא שמעה עד אז על מיכאל ברנשטיין ולא על מכתביו, הביעה 

האירופית. למחרת דעתה כי מוטב לסיים את השיר בדמות מן הספרות העברית ולא מן הספרות 
מסרה לה רחל את השיר המתוקן וביקשה ממנה ללכת למערכת "דבר" ולמסור אותו לשזר. אמי 

 .סיפרה לו על האירוע הזה, ואכן, בהערות למהדורת השירים הראשונה ציין זאת שזר

 
 

 ֲהִתְשַמע קֹוִלי, ְרחֹוִקי ֶשִלי,  
  –ֲהִתְשַמע קֹוִלי, ַבֲאֶשר ִהְמָך   
 ל קֹוֵרא ְבעז, קֹול בֹוֶכה ִבְדִמי                     קֹו 
 ּוֵמַעל ַלְזַמן ְמַצֶּוה ְבָרָכה? 

 
 ֵתֵבל זֹו ַרָבה ּוְדָרִכים ָבּה ָרב. 
 ִנְפָּגשֹות ְלַדק, ִנְפָרדֹות ָלַעד. 
 ְמַבֵעש ָאָדם, ַאְך כֹוְשלֹות ַרְגָליו,  
  לֹא יּוַכל ִלְמצא ֶאת ֲאֶשר ָאַבד.                       

 
 ַאֲחרֹון ָיַמי ְכָבר ָקרֹוב אּוַלי,  
 ְכָבר ָקרֹוב ַהּיֹום ֶשל ִדְמעֹות ְנִריָדה.  
 ֲאַחֶכה ְלָך ַעד ִיְכבּו ַחַּיי, 
 ְכַחכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה. 

 

עם רחל ְלַדק ונפרד ממנה לעד, שהרי יום השיר הזה מתייחס למיכאל ברנשטיין, שנפגש  
כן היא תחכה לו עד יום -פי-על-מותה היה קרוב וסיכוייה להיפגש איתו שוב היו קלושים. ואף

מותה. השיר הזה מבטא לא רק את יחסה העמוק אל מיכאל, אלא גם את יחסיה אל "אהוביה" 
 .ישראל-בארץ

 

 . "הישארי!"24
 

העולם הראשונה. למרות שכזכור היא הזהירה את גיסה, -דגרה באירופה מלחמת 1914בקיץ  
, לא להישאר ברוסיה כי סופו להפסיד את כל רכושו -1909קלמן מלרוביץ, בביקורה בקרמנצ'וג ב

                                                           
82

 .52שם, שם, עמ' .  
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ולקפד את חייו וחיי בני משפחתו אם לא יצליחו לברוח בזמן, התעלמה רחל מגודל הסכנה 
שתי מלחמות גוג מלך ארץ המגוג העולם הראשונה הייתה אחת מ-המתרגשת לבוא. מלחמת

במאה העשרים )לפי שעה(, ובעקבותיהן נוצרה אפשרות לשיבת ציון ולהקמתה של מדינה יהודית 
ירה חבר אגודת סתרים סרבית  1914ביולי  -28ב 84עצמאית, כפי שנחזה בנבואה התנ"כית.
, וחרף התשובה אוסטריה הגישה אולטימטום לסרביה. בארכידוכס של אוסטריה, בסרייבו, והרגו

באוגוסט הכריזה  -1הפייסנית הכריזה עליה מלחמה. רוסיה גייסה כוחות לבלום את אוסטריה. ב
 .גרמניה מלחמה על רוסיה. תוך ימים אחדים הצטרפו למלחמה גם צרפת ובריטניה

במהלך שנת הלימודים השנייה של רחל, התחוללה בצפון צרפת מלחמה מהאכזריות  
שווא להשיג הכרעה -י צעירים צרפתים, אנגלים וגרמנים, נהרגו בניסיונותבהיסטוריה. מאות אלפ

אדם חופש -ירייה ותותחים מנעו מבני-מהירה, אך כמעט ולא הצליחו לצאת מן החפירות. מכונות
משוריינים. בשבע -תנועה על פני הקרקע. כוח האש חיסל את אפשרות תמרון הגייסות הבלתי

-ידי המלומד הבריטי, רוג'ר בייקון, לבין מלחמת-הנפץ על-חומרהשנים שבין גילוי נוסחת -מאות
העולם הראשונה, גברה ידה של הטכנולוגיה על אומץ הלב בשדה הקרב. האינטלקטואליזם 
האנושי, שראשיתו, אולי, בשימוש ְבאבן למען המשך השרידות מול חיות הטרף, השתלט על 

הבינו את השפעת אמצעי הלחימה החדשים שדה הקרב. המדינאים והגנרלים שישבו מאחור, לא 
הדם, והזרימו עוד ועוד תגבורות. רבים מהלוחמים נקטלו, לא משום -על האירועים בקו

לחימה שלא איפשרו -החרושת של האויב ייצרו אמצעי-שאויביהם לחמו היטב, אלא משום שבתי
ם הגרמנים אחד החיילי .לאנשים לשרוד בלא שריון יעיל. הלקח הזה הביא לפיתוח הטנק

במערכה בצפון צרפת היה אדולף היטלר, ושם נטמנו בנפשו הזרעים שהתגלגלו לאן שהתגלגלו 
 שנייה.-במלחמת העולם

לרחל, לעומת זאת, הייתה זאת תקופה מאושרת. בשנה ההיא הצטרפה אליה בחורה נוספת  
יעה לה צבי, שלמדה אגרונומיה באותה אוניברסיטה. רחל סי-ישראל, רחל ינאית בן-מארץ

צבי סיפרה לי שרחל בלובשטיין הייתה -להיקלט, ובין השתיים התפתחה ידידות. רחל ינאית בן
 התלמידה הבולטת במחזורה, ושסיימה את לימודיה בהצטיינות.

כרוב האינטלקטואלים לא העריכה רחל נכונה את משמעותה של המלחמה ההיא. למרות  
חמות, ואף שסיפורי מלחמות אלו היו נכס צאן שאביה שירת שנים ארוכות בצבא ולקח חלק במל

אחיה יעקב היה מנותק אז  85ברזל במשפחת בלובשטיין, הייתה רחל בטוחה שלה זה לא יקרה.
הוא כתב לה מאיטליה: "דעי שאני עכשיו בריא ועובד בכל  1915לחלוטין מן המציאות. במארס 

הפעם  הסופרים, אך הוא יהיה המרץ. אמנם צריך לחכות ארבעה חודשים תמימים עד לקבלת שכר
ישראל ידיעות טובות )יחסית(. -גדול כפי שלא היה אף פעם, יספיק לשנינו להרבה זמן. מארץ

 . שום רמז בגלויה על המלחמה 86עיתון ציוני, כל בתי הספר פועלים, וזה פלא!"
 בשיר:, כשנה אחרי פרוץ המלחמה, כשהתכוננה לנסוע לרוסיה, פנתה רחל למיכאל -1915ב  

 
 

 ַעל ַסָנה ֲאֺדָםה ְלִהְתַרֵּוַח  
 ִבְשעֹות ָצֳהַרִים ְשֵקטֹות  

                                                           
84

יחזקאל ל"ח, ל"ט. התלמוד מייחס את מלחמת גוג לעקבות המשיח. יש לכך עקבות גם בכתבי .  
)י"ח צד, כ"א צו(. לפי יחזקאל  הנוצרים )אפוקליפסה של יוחנן כ', ח'( וגם בקוראן למוחמד

ופרשניו, מדובר בעם "מירכתי צפון". החוקרים סבורים שהמדובר בסקיתים ובקֹוזקים ומכאן 
 שמדובר ברוסיה.

85
, ראה 'מצעדי איוולת'על הוויית הצבא והמלחמה, על אבני היסוד שלהן ועל הדרכים להימנע מ.  

 "קץ החיים".

86
 תרגם מרוסית בנימין חכלילי..  
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 ַעל ַקְנט, ַעל רֹוַלן ְלׂשֹוֵחַח,  
 ַּגם ְבָך ְלַדֵבר ִנְכָבדֹות. 
 
  – ְלַׂשֵחק ִבְמֶלאֶכת ַמְחֶשֶבת  
 ִאְמרֹות ֵחן עֹוטֹות ֲעָרֶפל,  
 ְדמּוָתן ַהִמְשֶקֶפת -ִלְראֹות ַבת 
 ְבַמָבט ַעְרמּוִמי ְושֹוֵאל. 
 
 ַבָדרֹום ִכןּוִפים ִבי ֵיעֹורּו  
 זאת ֵאַדע ְבִבְטָחה.                    –  ֶלָעָבר 
 ַסָנה ֲאֺדָםה ָאז ֶאְזכָרה,                        
 87מּוִזיָקה, ַקְנט ְואֹוְתָך. 
 

 
הנצחי" של עמנואל קנט, אלא "על לא "על השלום  -1915ראוי היה לרחל לשוחח ב 

המלחמה" של קלאוזביץ שאת תפיסת המלחמה המבוססת על השמדת האויב ניסו אז הגרמנים 
ליישם. אבל רחל ומיכאל, וגם יתר בני דורם, הניחו את המלחמה לגנרלים. זאת הייתה טעותם, 

הכיפורים -יום)כפי שטעו בני דורנו בישראל כשהניחו לגנרלים ולמדינאים לנהל את מלחמת 
[, ואת האינתיפאדה.( הגנרלים והמדינאים המשיכו בעשור השני 1982[, את מלחמת לבנון ]1973]

השגרתי שלהם, ובלא שהתכוונו, סחררו את המלחמה  88של המאה העשרים ב"מצעד האיוולת"
למערבולת אחת גדולה שלא היה אפשר לשלוט עליה, והיא סחפה את כולם, הפילה חללים רבים, 

הארץ. רחל -פני כדור-בה נזקים עצומים, שינתה את פני העולם וקירבה את קץ החיים עלהס
של  הייתה קורבן של המלחמה ההיא, הגם שבלעדיה, ספק אם הייתה מתפתחת למשוררת

, וכפי 1917ההגשמה הציונית. במקום להישאר בצרפת, כפי שנשאר מיכאל ברנשטיין, עד שלהי 
הברית אל בני משפחתנו שנהגו להגר לשם -קום להפליג לארצותשהיא ביקשה בסתר לבה, או במ

עשרה, בשומרם על קשרים עם בני משפחת בלובשטיין, ועל אף העובדה -מאז סוף המאה התשע
 .לרוסיה 1915ישראל, הפליגה רחל בסוף -שאביה התגורר אז בארץ

ביניהם.  האפשרות שרחל תישאר בצרפת, עם מיכאל, אחרי סיום לימודיה, עלתה בשיחות 
לפי השיר לעיל הם דיברו "נכבדות", דהיינו על חיים משותפים ונישואין. מסתבר שהיוזמה באה 

תכונה אופיינית אצל אינטלקטואלים, המסבירה את חוסר  -מצד רחל ומיכאל התקשה להחליט 
, התגוררה רחל אצל אחותה ליזה, בעיר חרסון. היא 1917מעשיותם למרות חוכמתם. בדצמבר 

 סה בשיר לקרע בינה לבין מיכאל:התייח
 

 ָיָצאָת ֵמַחַּיי ִבְשִתיָקה עֹוֶיֶנת,
 ַאְך ַהֵלב ַהִמְכָנע ָסַלח. 
 ַּגְלַּגֵלי ְרָגשֹות ַבַםְסלּול סֹב ִהְמִשיכּו               
 ְוַהכֹל ְכמֹו ִנְשַכח.                                 
 
 ֲחַשאי צֹוֵמַח, ַרק ַבֶמֶפש ָטמּון, בַ  
 ְכמֹו ָקַמת ַהְןָתו, ַתַחת ַמֲעֵטה ִשְלָּגּה,  

                                                           
87

 תרגם מרוסית עמנואל ביחובסקי..  

88
( שכתבה כי לאורך ההיסטוריה 1986 –אביב -שם ספרה של ההיסטוריונית ברברה טוכמן )תל.  

כולה, ללא הבדל מקום ותקופה, אפשר להבחין בתופעה החוזרת ונשנית של ממשלות הנוקטות 
 מדיניות העומדת בניגוד לאינטרסים שלהן עצמן.
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 ְבֶעֶצב ַעל ַמַבט ְנִריָדה ְמַלֵטף ְושֹוֵכַח  
 89ַעל ִמָלה ֶשלֹא ֶנֶאְמָרה. 
 

 

 
אותה מלה הייתה: "הישארי!" לימים שאלה רחל את מיכאל, במכתב, מדוע לא הגה את  

, 1922בנובמבר  -29את גורל שניהם. במכתבו אליה לירושלים, בהמלה הזאת, שהייתה משנה 
השיב מיכאל: "במכתבך שאלת אותי פעם מדוע לא אמרתי לך שם על שפת הים: 'הישארי!' היה 
זה משום שלא נשמעה תפילתי: 'אלוהים ְפתח את לבי לאהבה'. ובעצם אין זו אמת. ריה אני אוהב 

ך איננו דהה. מעולם לא חשתי עצמי כה קרוב וכה רחוק אותך. בזרם החדגוני של הימים, רק אור
ממך. לעיתים אני חש את חום גופך, קרירות קלה של שפתיך, ומעלינו ירח ובידיך פרחי ציפורן. 

    90קרוב יותר, קרוב יותר, חזק יותר, צמוד יותר עד שהנשימה נעצרת".
יה, אורי, רחל, האמיני ר“במכתבו אליה אחרי שלושה חודשים הוא שב וחזר לאותו נושא:  

כך, דברים -לי, במשך כל שבע השנים הארוכות הללו, שנים שבהן נהפכו ונחרבו דברים רבים כל
שנראו יציבים כסלע, רק את, דמותך, עמדה בכל המבחנים, ותמיד תמיד פנתה נפשי אליך. שאלת 

ני כאן לבד, ואת אותי מדוע אז, על שפת הים, לא נאמרה המלה: 'הישארי!' אם תשאלי: 'מדוע א
 כה רחוקה ממני?' מה אענה על שאלות מכאיבות אלה? נפשי שלי סגורה לפני דברים רבים

כך מעט;  שלא מרצוני אני יכול לפצוע -בחיים. זאת אמרתי פעמים הרבה. אני יכול להעניק כל
ולהכאיב באכזריות. את דיברת על היכולת לקבל את החיים כמו שהם, בלי לבטים ומחשבות 

א.מ.(, אולם יכולת זו היא מתנה נדירה שניתנה ליחידי סגולה,  –)רחל אמרה זאת באירוניה 
לנבחרים, וכמה מאושר אני שחיי השתלבו באחת מאלה, יחידות הסגולה" )לו הכיר אותה בעשור 

.א.מ.( –האחרון לחייה, או אילו קרא את שיריה, לא היה כותב לה כזאת 
91

 
בים, ואחיה המבוגרים שניהלו אותם, יכלו, לכאורה, לסייע לה. ברוסיה היו למשפחה נכסים ר 

לארץ ישראל היא התקשתה לחזור בגלל דרכונה הרוסי, כי תורכיה ורוסיה ניצבו משני עברי 
המתרס במלחמה ההיא. רחל גם לא הייתה מעוניינת לחזור באותו שלב לארץ ישראל בגלל 

 משום שקיוותה להתחתן עם מיכאל.מאשה נאומובנה, עקב שריפת הגשרים עם ידידיה ו
כיוון שהייתה אגרונומית, היא האמינה שבעזרת קשריה המשפחתיים היא תמצא בדרום  

רוסיה עבודה במקצועה החדש,  תתמחה בו ותשוב ארצה כמומחית, כדי "להפיח נשמת רוח חיים 
כשמואל דיין  העפר, לשפר ולפאר את פני ארצי". היא לא האמינה שחלוצים פרימיטיביים, ברגבי

וכחברי דגניה א', שלעגו לה על נסיעתה ללמוד, יאפשרו לה להפוך את החקלאות המפגרת 
ישראל, שלא היה הבדל בינה לבין החקלאות של הפלאחים הערבים, לחקלאות מודרנית -בארץ

מבוסס, כפי שניתן להיווכח מתולדות החקלאות -ומתקדמת. חוסר אמונתה זה לא היה בלתי
ינה. כמו בתחומים אחרים, גם בתחום זה הקדימה רחל את בני דורה, והייתה לאחד ביישוב ובמד

 .מנביאי החקלאות המודרנית הישראלית
א. מ.(  –שם גר אחד האחים )יעקב  –כתבה דודה שושנה: "רחל חשבה לעבור לרומא  

שר במטרה ללמוד ציור ופיסול. אז נראה היה לה, כי הפיסול הוא ביטוי יותר חזק לנפש מא
92הציור... ברומא לא נמצאה לה אפשרות להסתדר, ורחל, כנתינה רוסית, הוכרחה לשוב לרוסיה".

 
כשנודע לו על נסיעתה לרוסיה, כתב לה מיכאל: "יקירתי, זה עתה נודע לי שמחר את נוסעת.  

האם ייתכן שתסתלקי לך ככה ולא תיפרדי ממני? רציתי מאוד לראות אותך בערב. אם תמצאי 
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 אל ביחובסקי.תרגם מרוסית עמנו.  
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 .55חכלילי, שם, עמ' .  
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 .57שם, עמ'  . 
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 .14. שושנה בלובשטיין, שם, עמ'  
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היה מאושר בשבילך, אבל לא בשבילי. סלחי לי על המכתב הזה ועל הכל. אני מאמין עבודה, א
    93יקירתי אני מתגעגע אליך". פעם. רחל-בך יותר מאשר אי

 

 . "חקור את המלחמה"25
 

הפליגה רחל ממרסיי לרוסיה. תחנתה הראשונה הייתה בקרמנצ'וג, שם  1915באוקטובר  
ררה אז עם בעלה הרופא בקייב והמשיכה לקיים קשרים התגוררה בבית מלרוביץ. ליזה התגו

, השפיע עליו מאוד, גם אם -1909אינטימיים עם קלמן. המפגש של קלמן עם רחל ושושנה, ב
ישראל, שכל המשפחה ברוסיה דנה בהם -בהדרגה. המכתבים הנלהבים של רחל ושושנה מארץ

אמי, משה, לביקור -יזה ,ודודי, אחינסעו קלמן, ל -1914שוב ושוב, הפכו אותו לציוני של ממש. ב
 .ישראל-קצר בארץ

לקלמן היו עסקים מסועפים בעולם כולו, והוא כרך אחת מנסיעות העסקים שלו עם ביקור  
אביב. קלמן ביקש אז לרשום את בנו -מעורער, איסר לייב, בתל-אצל ראש המשפחה הבלתי

אביב. משה אמור היה -בתל ( בגימנסיה הרצליה1915היחיד, משה, לשנת הלימודים הבאה )
שבע, שארץ -יעקב, שושנה, רחל ובת -( ולהסתייע בדודיו ודודותיו 80להתגורר אצל סבו הזקן )

ישראל ובית אבא היו להם בסיס שממנו נסעו לעתים קרובות לחו"ל. קלמן גם התכוון לנהוג כך 
בהם. אמי, שרה,  עם שלוש בנותיו ובכך להרחיק את ילדיו מליזה, אמם המוגבלת שחדלה לטפל

-. קלמן עשה אז הכנות לרכוש נחלה בארץ-1918אביב, ב-הייתה אמורה להישלח ללמוד בתל
ישראל ולהעביר אליה את מרכז עסקיו. הוא היה סבור שבית עסק בחוף המזרחי של הים התיכון 

ם עשוי להצליח מאוד, וכי דווקא הפיגור הכלכלי של הארץ יכול להיות מנוף מהיר למרכז עסקי
העולם הראשונה ָצפו כלכלנים פיתוח מואץ ועתיד -משגשג, ובלא תחרות רבה. לפני מלחמת

 .כלכלי מזהיר למזרח התיכון, והייתה זאת אחת הסיבות שכל המעצמות התעניינו בו
-בסוף חייו, כשהיה בן שבעים, וחי בצמצום רב באחת הדירות בבית שבנה  איסר לייב בתל 

העולם הראשונה, אתה היית בן לאחת המשפחות -אלמלא מלחמת אביב, הוא אמר לי: "אורי,
ישראל. אמך, עם ׂשכלה החריף ומנהיגותה, הייתה נעשית, בלי ספק, -המיוחסות והעשירות בארץ

אישיות אקדמית או אישיות פוליטית מובילה בישראל ובעולם כולו, והמשפחות בלובשטיין 
התחומים. תוכל למצוא הרבה ליקויים בטיעון ומלרוביץ היו נמצאות במרכז תקומת ישראל בכל 

הזה. למשל שלולא אותה מלחמה, תורכיה הייתה ממשיכה לשלוט בארץ, ולא היה סיכוי לפתח 
ישראל יישוב עברי גדול וחזק ולהתפתח למדינה יהודית עצמאית. אני מאמין שלעם -בארץ

לעצמאות לאומית. הלקח, היהודי היו, במחצית הראשונה של המאה העשרים, די אנרגיות להגיע 
מכל מקום, הוא, שהמלחמה משנה גורלות, ואלימות בין מדינות היא גורם חשוב בחיי אדם, 
אפילו אם אין לו עניין בנושאים פוליטיים. למד, נכדי, את המלחמה, לא את סיפורי הסבתות 

שלה. כמו על השתן, הדם, הליחה והצואה  –שלה, לא את כזביה והמיתולוגיות שלה, אלא אותה 
רופא מנתח, חתוך אותה בסכין ובֵצַע בה ניתוח בזמן אמיתי. בלי להבין את המלחמה לא תבין 

94כך נתפס להם".-שום דבר, אפילו לא את שירי רחל שאתה כל
 

, אחד משני הבתים שבנה איסר לייב למשפחתו 38השיחה הזאת התנהלה ברחוב לילינבלום  
אביב הקטנה. בזמן השיחה עם סבא קלמן, הייתי בן -תלאביב, ושהיו מן המפוארים שבבתי -בתל

מצד  שבע. התבוננתי בתמונות שעל הקיר במבט של ילד מחונן שניבאו לו גדולות. היחס הזה אלי
בני המשפחה היה מחייב. היו שם צילומים מסוגננים ומוגדלים של בני המשפחה שהלכו 
                                                           

93
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 -. בעת כתיבת שורות אלה  מתנהלת בצפונה של ישראל מלחמה  בין צה"ל לארגון הלבנוני 

שיעי חיזבאללה, וצה"ל משמיד יעדים בדרום לבנון במסגרת מבצע "ענבי זעם". אין תחום 
 בישראל שאינו מושפע מן הפעילות הזאת.
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שבע ואחרים. -יה, רחל, יעקב, בתלעולמם: הרב מנדלשטם, מאכס מנדלשטם, איסר לייב, סופ
הייתה זאת צוואה רוחנית של סבא קלמן בשם משפחות דילון, מנדלשטם, בלובשטיין ומלרוביץ, 

היוחסין של המשפחה -העולם הראשונה השפילה אותם מאוד. קלמן, שקיבל את אילן-שמלחמת
לפיד המשפחה.  מליזה, אמר לי: "בשמו של דוד בן ישי, בשמו של רש"י, אני מעביר אליך את

 חקור את המלחמה! בהבנת הווייתם של הצבא והמלחמה טמון עתיד האדם!"

 

 . "לבי הקרוע"26
 

כשהגיעה רחל לקרמנצ'וג, התגוררה אמי בבית דודתה, ליזה קוילוואסר, בקייב. ד"ר  
קוילוואסר טיפל אז באמי שחלתה מאוד. דודי משה סיפר לי על התקופה שרחל שהתה בביתם 

 .ג, ועל השיחות הרבות שהוא ואביו, קלמן, שוחחו איתהבקרמנצ'ו
אולי בעקבות השפעתו של מיכאל ברנשטיין, ואולי מתוך אכזבה מרמתם האישית  

והאינטלקטואלית של אנשי העלייה השנייה, מנקודת התצפית של הלימודים בטולוז, הייתה רחל 
שראל, לעומת ההתלהבות עצורה בקרמנצ'וג, ואולי אף מסויגת במקצת מכל הנעשה בארץ י

ישראל, היה צריך -ישראל לרוסיה. קלמן, שחזר נלהב מארץ-שניכרה במכתבים ששלחה מארץ
לעודד את רוחה. השינוי הדרמטי הזה הפליא את דודי משה, והוא שאל את רחל לפשרו. לדבריו, 

התחלף  ישראל ומן הציונות, אך האידיאליזם הטולסטויאני התמים שלה-רחל לא התאכזבה מארץ
ביקורתית, שהרי דם -רוסית-במבט פילוסופי מפוקח. היא חזרה להיות אינטלקטואלית יהודית

 מנדלשטמי )רש"י( זרם בעורקיה.
הדוד משה שנפגע, לאחר שנים, בפעילות מבצעית במלחמת העצמאות, ולא טופל כהלכה  

באריכות על חוכמתו והתנוון במשך שנים רבות, היה ידיד נעורי. הוא סיפר לי שרחל דיברה 
העילאית של משה רבנו, שלא הוביל את העם ממצרים מיד לארץ ישראל, אלא נדד איתו במדבר 
במשך ארבעים שנה, העניק לו חוקה )התורה(, וחינך אותו מחדש, כדי שדור העבדים יעבור מן 

ע את כנען, יכבוש אותה ויתיישב בה, יהיה דור אשר לא יד-העולם, והדור החדש שיעלה לארץ
פרעה ואת נוגשיו. ואפילו כך, חלפה עוד תקופה ארוכה, היא תקופת השופטים, עד שהעבדים 
הסתגלו לעצמאות לאומית. מעשה פילגש בגבעה, שבעטיו הושמד כמעט שבט בנימין, היה 
לדעתה ביטוי לחוסר בשלותם של העברים, כובשי הארץ, להקים מדינה עצמאית עם תרבות חיים 

עיירות ממזרח אירופה", קבעה, לדבריו, רחל בקרמנצ'וג, "אינם בשלים עדיין גבוהה. "יוצאי ה
להקים מדינה עצמאית. אם הם יעצבו את תרבותה של המדינה הזאת, היא צפויה להסתאבות 
מהירה". רבים הטילו אז ספק ביכולתם של היהודים לקיים מדינה משלהם, ואפילו בעת כתיבת 

אחת, דברים ברוח זאת. אלוף )מיל'( בני פלד, שפיקד בעבר על שורות אלה נאמרים ונכתבים, לא 
והוא אדם בעל שכל חריף ביותר, התבטא, למשל, לא אחת, שישראל איננה כלל , האוויר-חיל

 .אלא קהילה. עוד לא סיגלנו לעצמנו, לדבריו, התנהגות ממלכתית מדינה 
 

אל ולהשתתף ביצירת ישר-דעתה של רחל, אמר משה, הייתה נחושה לחזור במהרה לארץ 
  95חברה עברית חדשה, כפי שיצר משה במדבר. היא לא הייתה מוכנה לשקול שום חלופה לעצמה.
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. עמוס בר, שם, מספר שרחל "מצאה את עצמה על רציף התחנה בעירה קרמנצ'וג... לא היה לה  
שיכור הסכים ללוות אותה אל  כסף לקנות מעט מזון, ולשכור מיטה באכסניה או בבית פרטי...גוי

בית הרב. רחל הלכה בעקבות השיכור המתנדנד בשלג ומזמר תפילת הודיה לישו...רחל הקישה 
על הדלת...'מי שם?' נשמע קול באידיש, 'אויב או אוהב? מי הבא בשעה כה מאוחרת'? 'זו אני, 

(. דברים אלה 113-112רחל... יהודיה שגורשה מצרפת'..." וכו' וכו' דברים בנוסח זה )עמ' 
מבוססים על רשימותיה של חיה רוטברג: "פעם סיפרה לי איך גירשו אותה מצרפת בהתחלת 
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חיזוק נוסף לדעתה של רחל על הנעשה בארץ ניתן למצוא במכתבה של רחל מדגניה א'  
נקלה -לאחותה שושנה, חמש שנים מן היום שבו נסעה מטולוז לקרמנצ'וג: "חשבתי כי לא על

 ל לחיי הקבוצה ששמעתי עליה רק רעות".אסתג
 

רכושו של קלמן נפגע רק בחלקו במהלך המלחמה. אנשים היו זקוקים, גם אז, למזון  
, -1916. לכן, ב1917ולמצרכי יסוד, וקלמן סיפק אותם והמשיך בעסקיו, עד מהפכת אוקטובר 
ץ. אבל, לאחר ארבע הייתה רחל יכולה לחיות עם אחותה בבית מלרוביץ בקרמנצ'וג, ככל שתחפו

ישראל ושנתיים בטולוז, סלדה מחיי בטלה. היא נטשה את חיי הרווחה בבית -שנים בארץ
מחסה -מנת לעבוד בבית-מלרוביץ ונסעה לעיירה הקטנה ְבִרְדָיאְנְסק, על שפת הים האזובי, על

ברה יהודי לילדי פליטים. העבודה שם הייתה קשה ולא נלוותה לה התעלות הנפש של בניית ח
חדשה, כפי שחוותה בעמק הירדן. הבדידות המתמדת של רחל הייתה בבית המחסה, חריפה 

 שבעתיים.
פינס בילתה חופשת קיץ בברדיאנסק ונפגשה שם עם רחל, בחברת חיים -אלישבע רבינוביץ 

פיאלקוב שהיה המפקח של חברת "מפיצי השכלה" ברוסיה, אותה חברה שהקימה את בית 
-פיאלקוב הציע לה לבקר בבית המחסה ש"בו עובדת גננת שבאה מארץהמחסה. היא סיפרה ש

הבוקר. רחל קיבלה אותנו בלבביות -ישראל ושמה רחל בלובשטיין... "הגענו לגן בשעת ארוחת
והביעה את שמחתה להזדמנות לדבר עברית: 'פה בגולה לא נפגשתי כמעט עם אנשים היודעים 

הסתכלתי בילדים שהמשיכו עם הגננת לאכול בתאבון. לדבר עברית'. ישבנו גם אנו ליד השולחן. 
מבטי נמשך אל הגננת. היא הפליאה אותי ברעננותה. כל שרטוטי פניה היו בולטים ומלאי הבעה. 
גבוהה וזקופה, לבושה שמלה בהירה, התנועעה בקלות בין הילדים, פונה אליהם באידיש או 

עם חברים, בטבעיות, בלי מתיקות יתירה. ברוסית, לפי שפת האם שלהם. היא דיברה עם הילדים כ
אחרי הסעודה שרו הילדים 'לכבוד האורחים המדברים עברית', שיר קצר בעברית, ופנו לעבודות 

ישראל נוהגות כרחל -ומשחקים. יצאנו מהגן מלאי רשמים נעימים. 'אם כל הגננות בארץ
ו. לא ביקרנו עוד בגן, אבל בלובשטיין, עניין הגנים שם בסדר מוחלט', סיכם פיאלקוב את רשמינ

היינו נפגשים עם רחל מזמן לזמן ומטיילים יחד על שפת הים האזובי. שיחותינו נסבו על עניני 
ישראל, הייתה -היום או על נושאים ספרותיים. כאשר ביקשנו ממנה שתספר לנו מחיי ארץ

                                                                                                                                                                                                 

המלחמה בתור נתינה זרה. היה לה כרטיס עד קרמנטשוג, בדרום רוסיה. ועליה היה עוד לעבור 
 את כל רוסיה עד הצפון, עד ויאטקה. היה יום כפור חזק. 'חשבתי, מה עלי לעשות? והחלטתי

ללכת לרב. הוא יצא אלי לפרוזדור, ואני כולי מכוסה כפור ושלג, פונה אליו בעברית. תארי לך,  
שהשתדלתי לדבר עברית הגונה. הדהמתי אותו. מובן שהוא נתן לי הכל מה שחסר לי". )"רחל 

 (. 26ושירתה", עמ' 
וכהנה. הוא בהשוואה בין שני הקטעים יכול הקורא ללמוד שעמוס בר הוסיף מדמיונו כהנה  

לא ייחס את הקטע, עם הסתייגות, לעדותה של חיה רוטברג ולא כתב שבקרמנצ'וג התגוררה רחל 
 אצל בני משפחתה. 

צבי ועם -ספרו של עמוס בר על רחל הופיע ב"סדרת ראשונים בארץ" בהוצאה יד יצחק בן 
. ייעוץ מדעי: עובד. חברי מערכת הסדרה היו: חיים באר, חנה בידרמן, נירה הראל וצבי צמרת

פרופ' יעקב שביט. בתחקיר שערך נפגש עמוס בר לשיחה ארוכה עם מחבר שורות אלה אך לא 
טרח לברר אצלי  את פרטי האירוע הזה ואצל מי התארחה רחל בקרמצ'וג. ישפוט הקורא את 
איכות הספר, המערכת והיעד המדעי. פרופ' יעקב שביט מרביץ תורה לדורות של סטודנטים 

אביב ומפרסם ספרים ומאמרים על נושא זה. לזה ייקרא: שקיעת הרוח וניוונה. -יטת תלבאוניברס
 (.1993)שיחות טלפון עם חיים באר ועם עמוס בר, מאי 
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פרדנו מרחל. ... כתום ימי החופש נ96משתמטת: 'חיי הארץ אפשר להבין רק כשיושבים בתוכה'
97היא נשארה בברדיאנסק בעבודתה".

 
באין לה חלופה אנושית, אלא לעתים נדירות, החזיקה רחל בברדיאנסק כלב, "שחור",  

 1916בספטמבר  -12המחסה היא סיפרה בשירה מ-לחלוק עמו את בדידותה. על חייה בבית
 שהקדישה ל"שחור":

 
 ֲהֺמַלת ְיָלִדים ְכָבר ָנַדָםה, 

 ָעְבָרה ַהִשְמָחה ְוָגְלָתה, 
 ַהִדיָרה ִנְתרֹוְקָנה ְוָנַשָםה.  
 נֹוַתְרנּו ֲאִני ְוַאָתה. 
 
 ֵהן ַשֲעשּוַע ִבַעְשָת ְכֶזֶרת,  
 ַאְך בֹוֵדד נה ִתְרַבץ ַבִנָמה,                    
 ָכל ְקֺוַצת ְׂשָעְרָך ְשַחְרֶחֶרת  
 ת ּוְתלּוָנה.                    תאַמר ִלי ַעְצבּו 

 
  יֹוֵתר ִמִלִבי ַהָערּועַ  
 ֶאת ַנְפִשי ַמָבְטָך ַיֲעכר.                        
 ֵרִעי ַהִםְסֵכן ַהָנרּוַע, 
98ְכַלְבַלב ֶנֱאָמן ִלי, "ָשחֹור". 

 
 

 
כאמור, היא חלתה לרחל הייתה אלרגיה אסמתית שפגעה בדרכי נשימתה. עוד בגיל צעיר,  

היא חלתה שוב. הייתה זאת ככל הנראה שחפת, בה  1916ונשלחה לטיפול בדרום רוסיה. בסוף 
המחסה. קלמן מלרוביץ מימן את נסיעתה ואת שהותה -נדבקה מן הילדים שבהם טיפלה בבית

 .מרפא בקווקז, שם התגוררו אחדים מאחיה מאשתו הראשונה של אביה-בבתי

 
 א כתבה רחל:המרפ-על חייה בבית 

 
 ַהַםְרֵנא ָאגּור, ַעל ָהָהר, -ְבֵבית

 ַאף לֹא ַשַעל!  –ּוִמחּוץ ִלְתחּומֹו  
 ָכְך ָּגַזר אֹוְיִבי ַהָםר, 
 ָהרֹוֵפא ַהָזֵקן, ְדַבר ְבִלַּיַעל. 

 
 ַעל ַסָנה ְקלּוָעה ַבִםְרֶנֶסת, 
    ֵמרב ִשָםמֹון ֶאָשֵחק,                            
 ִנים תֹוֶפֶסת-ְולֹא-ְבִנים 
 ַמְנִּגיָנה ֶשל ָים ִמְתַרֵחק. 

 
 ֶעֶרב ֶעֶרב ָהִעיר ַהעֹוֶסֶמת 
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 . רמז למרירותה על חבריה. 
97

 .33-32פינס, "פגישותי עם המשוררת רחל", "רחל ושירתה", עמ' -. אלישבע רבינוביץ 
98

 בסקי.תרגם מרוסית עמנואל ביחו.  
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 ִבְשַלל אֹורֹוֶתיָה ַתְבִזיק, 
  – ְכמֹו קֹול ַהַחִּיים ֵהם, ְכמֹו ֵסֶמל  
 קֹוֵרא, ְמַצֶּוה ּוַמְזִעיק. 

 
 ֶאל ַחְדִרי ַהַסר ָאז ַאִּגיַע, 
 ַהַחלֹון ְברֶגז ָאִליט.                             
 ָהּה! ַנְזרּו כחֹות ָהָרִקיַע                         
 99ִמְקַסם ָשְוא ֶשל אֹורֹות ָהַעְרִבית! 

 

 

 

 

 
פרצה המהפכה הקומוניסטית. המשטר החדש החרים את רכוש העשירים  1917באוקטובר  

מלרוביץ ירד באחת מנכסיו והפך לאויב העם. הוא ברח עם משפחתו וביקש את נפשם. קלמן 
מקרמנצ'וג ליקטרינסלב, שם התגוררו אחותו רעינה ובעלה, שהיה פקיד זוטר, ושאליו לא נטפלו 
הקומוניסטים. קלמן השיג עבודה במשרד שבו עבד גיסו. עד מהרה בלט בכשרונותיו, עלה בסולם 

ידי השליטים החדשים למשלחות -חדש, ואף צורף עלהדרגות והשתלב כביורוקרט בממשל ה
המשטר קיבלה משפחת מלרוביץ טירה של -חוץ. במסגרת הלאמת נכסי אויבי-עסקים לארצות

אציל אוקראיני, ולמרות הרעב ששרר ברוסיה, היה לבני המשפחה כל טוב. ההצלחה לא עיוורה 
ותו אף התחזקה, והוא עודד את את עיני קלמן. הוא לא נשבה בקסמי המשטר הבולשביסטי. ציונ

אחיה משה, ואחיותיה עדה ּוורדה, הצטרפו  ,ילדיו להצטרף, במחתרת, לתנועת נוער ציונית. אמי
 .ס.ס.ס.ר, ואמי הייתה לראש גדוד. שם היא הכירה את אבי, אברהם –לשומר הצעיר 

 

 . הטיפתה של תמרה27
 

, כאמור, את נכסיו לא היה יכול עד מהפכת אוקטובר שהתה רחל בבית המרפא. קלמן שאיבד 
מה עברה רחל להתגורר אצל אחיה בָבקּו, שם הייתה עדה לטרגדיה -לממן את שהותה שם. לזמן

משפחתית, כאשר קוזקים הרריים חטפו את בתו תמרה, שיופיה היה לשם דבר. היה זה כשאחד 
ו אנשיו של המנהיגים ההרריים ביקש לשאת אותה לאשה, וכשנתקל בסירובו של האב, פשט

המנהיג על בית משפחת בלובשטיין וחטפו את הבת. לשלטונות היו אז עניינים בוערים יותר 
 לענות בהם, וכך התפתח ממשפחתנו ענף חדש בעילית הלאומית בקווקז.

חטיפתה של תמרה זעזע את רחל מאוד. שושנה סיפרה לי כי הלקח שהפיקה ממנו רחל היה,  
ודה גברית, וכי נחיתות הנשים היא פגם יסודי במערכת החברתית, שהציוויליזציה שלנו היא ביס

המסביר חלק גדול מליקוייה. רחל הבינה בבקו שלעולם לא תוכל לזכות ביחס של שוויון מצד 
הגברים. אפילו לא מצד אינטלקטואלים כיעקב, מיכאל, גורדון, ברל וזלמן. תפקידה היסודי 

לפתות אותם, להיות להם למוזה, לעורר אותם לעלילות בעיניהם, מבלי שיהיו מודעים לכך, הוא 
גבורה. לנשים מותר לכבוש רק שביל. כשהגברים מדברים על חברה חדשה, כמו שדיברו אנשי 
חבורת כנרת, אין הם מתכוונים ברצינות לאשר הם אומרים, ואינם מסוגלים להוציא לפועל את 

יד ביסודו, מאצ'ו, לוחם. תפקיד האשה כוונתם, אפילו רצו. גם גדול האינטלקטואלים הוא צי
פנים בכל עת שיחפוץ, ולמלא את כל בקשותיו. חוסר -לחכות לו בבית, לקדם את פניו במאור
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השוויון הִמבני הזה בחברה, יוצר 'ֲאֵחרּות' מטאפיסית כמעט בין גברים לנשים, ומונע תקשורת 
 .אמת בין המינים

ת הדודה שושנה, שלה נתתי שיעורים פרטיים את הרעיונות האלה של רחל קיבלתי באמצעו  
 בפילוסופיה, בשנות השישים, שעה שלמדתי פילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

 
 
 

עקרון השרידות",  –הרעיונות האלה נטמעו בי, ואחרי שנים היו לחלק מ"תורת הביטחון הכללית 
מערכות אנושיות ואת הדרכים שפרסמתי בשנות התשעים, כדי להסביר את תפקודן הלקוי של 

 .לשפר אותן
מבקו נסעה רחל לרֹוזניסיְנְסק, שם שירת גיסה, בעלה של אחותה ליזה, כרופא צבאי בשירות  

נהרג ד"ר קוילרואסר במלחמת האזרחים. רחל, שלא רצתה להיות  -1918הצבא האדום. ב
היא נסעה  ישראל.-למעמסה על אחותה שהתאלמנה, ביקשה לשוב מהר ככל האפשר לארץ

בלהות. -ולהפליג ארצה. שנותיה ברוסיה הסתכמו בחלום לאודיסה, בציפייה להשיג מקום באוניה
היא שאפה לשוב ולהתעורר בעמק הירדן. הכנרת נראתה אז יפה מתמיד, חלום החברה החדשה 
נראה לה ריאלי מתמיד. הלקח שהפיקה משנות המלחמה היה שהכרחי להגשים את חזונה של 

ת. החולי והקשיים עמעמו את הליקויים שבאותו חזון. מיוצרת אפוס הייתה רחל חבורת כנר
 .ליוצרת מיתוס

 

 "אשה צנומה וחיוורת מאוד" .28
 

בעת שהותה באודסה, תרגמה לרוסית סיפור של ביאליק ושירים של יעקב פיכמן וזלמן  
סית, ופרסמה עת יהודיים. היא חיברה גם שירים משלה ברו-שניאור, ופירסמה אותם בכתבי

רוסי "יברייסקה מיסל". באודסה נזרע הזרע באישיותה -ישראל בשבועון היהודי-רשימות על ארץ
 של רחל להיותה משוררת מקצועית. רחל כגן, שהכירה את רחל באודסה והתיידדה אתה, סיפרה:

"היא נדבקה מילדי הפליטים בשחפת. מצבה היה די קשה. אבל בהיותה מוכרחה לעבוד  
עצמה כמטפלת בתינוקות. לפעמים פגשתי אותה בפארק עם התינוקות שבהם טיפלה.  השכירה

-לפארק היו מגיעים חיילים. והיא פלירטטה איתם כאילו הייתה אומנת פשוטה. היא שיחקה כל
 100כך טוב את התפקיד, שמי שלא הכירה, יכול היה לחשוב שמדובר ב'ניאניה' רוסית טיפוסית".

סיפרה: "באו זמנים קשים לציונים. אודיסה הייתה אז בידי פינס -אלישבע רבינוביץ 
-מדרש למורים ובית-בית –הבולשביקים, התחילו רדיפות הציונים. את המוסדות שעבדנו בהם 

סגרו השלטונות יחד עם כל מוסדות 'תרבות'. כל יום חיכינו לפקודה  –ספר לדוגמה שעל ידו 
דום. כמעט כל לילה היו חיפושים ומאסרים הספר שלנו לידי הצבא הא-למסור את דירות בתי

 בבתי ציונים. אסור היה לעזוב את העיר, ולא נשאר לנו אלא לחכות עד יעבור זעם.
"החורף ההוא הצטיין בקור חזק וסופות שלג. מאין הסקה היה קר מאוד גם בבית. והנה בא  

את השלג על  אחרי שבועות של סופות שלג, יום בהיר אחד. השמים התבהרו והשמש האירה
העצים ועל האדמה. בית הספר היה סגור והייתי פנויה. מיהרתי להוציא את ילדתי הפעוטה 
מהחדר הבלתי מוסק אל אור השמש בחוץ. ישבתי על הספסל בגן ַמרזלי, והנה אני רואה אשה 
גבוהה וצנומה מתקרבת אלי ומחייכת מרחוק. רק כשהתחילה לדבר, הכרתי כי לפני רחל 

אלי, כמה נשתנתה! לא עוד עלמה יפה ורעננה עמדה לפני, כי אם אשה צנומה  בלובשטיין.
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 . ראיון של המחבר עם רחל כגן בסוף שנות השישים. 
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וחיוורת מאוד, ושיעול רע מפסיק מדי פעם בפעם את דיבורה. 'מה קרה לך, מדוע כה שונו פניך?' 
 שאלתי בחרדה.

 מה, אבל זה כבר עבר', ענתה רחל קלות.-"'הצטננתי וחליתי זמן 
ולבי נתכווץ, ביודעי כמה קשה, בלתי אפשרי דבר זה, "'אבל את זקוקה להבראה', אמרתי  

בתנאים האלה. העפתי מבט על לבושה ונבהלתי: מעיל דק ונעלים קצרות, בלי ערדליים, וכה 
ישראל', אמרתי. 'מה פלא -התהלכה על אדמה מכוסה שלג עמוק וקשה. 'את לבושה בנוסח ארץ

 שהצטננת'.
ועכשיו קשה מאוד להשיג דבר, ביחוד נעלים.  "'לא התכוונתי להישאר פה לחורף כשיצאתי, 

 אפשר למצוא, את בודאי יודעת זאת', הסבירה.-ערדלים אי
"כן, ידעתי. אנו בעצמנו התפרנסנו רק ממלאי שהיה לנו משנים שעברו. ישבנו ושוחחנו. רחל  

ים', סיפרה לי, שיש בדעתה לעזוב את ברדיאנסק. מדוע? 'אין שם יהודים, אינני יכולה בלי יהוד
אמרה בחיוך. 'הייתי רוצה להישאר ולהסתדר באודסה, היש סיכויים למצוא פה עכשיו עבודה?' 

 שאלה.
הספר שלנו הוחרמו, -"סיפרתי  לה על המצב ברגע זה: מוסדות 'תרבות' סגורים, דירות בתי 

 'חופש' בלתי רצוי. ,הציונים נרדפים ומורדפים, למורים שעבדו במוסדות תרבות
ראש. עננה עברה על פניה. התחרטתי, שתיארתי לפניה את -ה לדברי בכובדרחל הקשיב" 

המצב בצורה כה פסימית. אמרתי: 'בכל זאת אנחנו מקווים שבמשך הזמן יסודרו גם עניינינו. 
יבוא שינוי במצב, הוא מוכרח לבוא. צריך להצטייד בסבלנות ולחכות. מובן, כי העסקנים שלנו 

יכנסי אלינו, נדבר עם נ. פינס, נחפׂש עצה, אולי נמצא איזה פתח, אינם יושבים בחיבוק ידים. ה
 איזה מקום עבודה עוד עכשיו'.

"'אל תצטערי ביותר', אמרה רחל. 'אמצא איזה מוצא מן המצב. הלא במקרה הגרוע ביותר  
 נשארה לי ברדיאנסק'.

רתי בה, "חשבתי במרירות על חוסר האונים שבמחננו. בשעת הפרידה ביקשתי ואפילו הפצ 
שתיכנס אלינו. 'אשתדל' אמרה רחל. 'אבל את יודעת כמה קשה הדבר, כאשר העוצר מתחיל 

ולא נפגשתי איתה  101. אם אחליט להישאר באודסה, אכנס אליכם'. היא לא נכנסה אלינו,6בשעה 
102עוד ברוסיה".

 
ישראל בהסכמת הרב, -ישראל. רחל הרצתה על ארץ-תמה המלחמה, ונפתחו הדרכים לארץ 
הכנסת של אודסה, וביקשה תרומות לרכישת כרטיס נסיעה. הכסף נאסף, והיא הפליגה -בבית

 .ישראל, ב"רוסלאן"-באונייה הראשונה שיצאה מאז המלחמה, מאודסה לארץ

 

 . להתעורר בעמק הירדן29
 

 חזרה רחל לארץ. -1919ב

יא השיבה, "ראיתיה חיוורת ומשתעלת מעט", סיפרה דודה שושנה. "'מה לך?' שאלתיה. ה 
 'שום דבר, התקררתי קצת'". 

זה היה צו הגאווה. רחל לא תבקש טובות מאיש ולא תיעזר אפילו באחותה. מחלתה היא  
עניינה הפרטי והיא תתגבר עליה בכוחות עצמה. דודה שושנה כתבה: "בארץ הציעו לפניה עבודת 

חתה את ההצעות האלה, לחקלאות, לציור. אבל היא ד –הספר למקצועות קרובים לה -מורה בבית

                                                           
101

 . בשל גאוותה וחוסר רצונה לפשוט יד לבקש נדבה, נושא עליו כתבה בשירה 
102

 .34-33פינס, שם, עמ' -. אלישבע רבינוביץ 
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כי שאפה לעבודה חקלאית ממש, לכפר. העבודה בקבוצת דגניה היה ניסיונה האחרון. אז עוד 
 103חלמה על הבראה".

חיה רוטברג כתבה שאחרי חזרתה של רחל ארצה "באה לכנרת. שום סימן של נוער לא היה  
רה. השמלה אמנם הייתה חום כתלמידת גימנסיה או כמו נזי-בפניה עוד. היא הייתה לבושה שמלת

נקיה אבל ישנה ודוחה, ומורגש היה שזאת היא שמלתה היחידה... הייתה רזה, רזון חולני, כפופה 
קצת, ומורגש היה מיד כי היא חולה אנושה. שערותיה דקות וקלושות, כאילו חולניות גם הן. 

ולות, כחולות הירקות. היא הלכה לידי, עצובה ושותקת. עיניה גד-הלכתי להראות לה את גן
אפורות, הגבות עבות וגבריות ופיה נשי ורך. העיניים הזכירו ים לפני סערה. כזאת ראיתיה בפעם 

יד הרכבת בתחנה בחיפה, והנה מתוך הרכבת -הראשונה. כעבור חודשים אחדים עמדנו פעם על
ה יוצאת רחל ומסתערת על מאיר. 'איזה מזל שפגשתיך, יש לי כרטיס רק עד חיפה ואני רוצ

חום, -לגליל'. והיא יצאה מהרכבת והלכה אתנו. היא סיפרה שאין לה עבודה ובמלון ביקשה מודד
כי הייתה חולה. אבל הייתה מלאת חיים, מדברת וצוחקת הרבה. ביקשה  את מאיר שיסדר אותה 

104בדגניה. מאיר דיבר עם ברל, שנזדמן אז לחיפה, ולמחרת נסעה רחל לדגניה".  
 

כן, כשהצטרפה לקבוצת -פי-על-רק חלוצה אלא גם אגרונומית. ואףעתה  הייתה רחל לא  
דגניה א' עבדה שם בכל עבודה קשה. הקבוצה לא הייתה מעוניינת אז בידע האקדמי שלה. 

היה מעשה איוולת מִצדה, אפילו לא הייתה חולה. חברי הקבוצה ’ הצטרפותה של רחל לדגניה א
איתם היא החליטה לשרוף את הגשרים כשנסעה של שמואל דיין, ש היו, ברובם, אנשים מסוגו

יום של החברה החדשה היו למעשה -לצרפת, בגלל אישיותם  הרדודה  והקטנונית. קטנות היום
ג'ונגל אנושי, כפי שלמדה רחל על בשרה אחרי זמן לא רב. במכתבה הראשון מדגניה לאחותה 

 שושנה, היא כתבה:
. העבודה קצת קשה מדי. אבל צריך לקוות "שושנלה שלום! שבתי לכנרתי השקטה וטוב לי 

כי בחורף ֵתקל יותר. מוזר הדבר: חשבתי כי לא על נקלה אסתגל לחיי קבוצה ששמעתי עליה רק 
רעות. והנה לא היה גם המעבר מורגש כל שהוא. תלוי במקרה. יכול להיות כי חברי, לרוב, אנשים 

ר ספר אגדותיה יוצא לאור במהדורה . מרים זינגר, זו אש1אינטליגנטים. בחדר ארבע אנחנו: 
. יהודית, נערה חברית ּוותרנית, טובת לב עם משהו של 2שנית, נערה בהירת שכל ועמוקת נשמה. 

. יונה מקבוצת צעירות של כנרת, בריאת גוף ונפש 3גבורת הכנעה לכלל )אם תביני הגדרתי זו(. 
 וְשלווה ככנרת בצהריים. טוב פה, לעת עתה טוב מאוד".

ל התאמצה להשתלב בחיי החברה. לקראת חג הפורים היא חיברה מחזה היתולי בשם "רח 
עם יוסף ברץ ויעקב ברקוביץ. ”, פורימון“והשתתפה במערכת של פרסום מקומי ” סיפוק נפשי“

 .היא טיילה בסביבה עם חברותיה רכובה על סוס

שלוש שעות פנויות “על עבודתה במטבח ועל יחסיה עם החברים האחרים היא כתבה לשושנה: 
לא רע. מה דעתך? אמנם בעד זה אסתובב במטבח עד שמונה בערב בעת אשר  –באמצע היום 

אך שלוש שעות אלה תשבענה נחת: אלך לי אל הגורן, ’. שותים עד תום מתת מנוחה‘הכל 
)בשירו של ’ מבע יד אוהבת’האוויר ב-אשתטח על גבי הקש... ותו לא... ואין גם צורך בתו

. הכנרת בעיני תינוק )שאיננו מבני עמי, מובן מאליו(. פעמים תבוא איתי יהודית אשר יפה פיכמן(
ך. פניה נושבים עלי רוח קדומים ”כל כך, עד כי רוצה הייתי כי תראי אותה. היא תקרא בקול בתנ

ובפניה קדומים ידברו. כה מוזר לשוב אחרי כן לחיים הרגילים ואולי גם לקלף בצלים לארוחת 
 ”הוי בצלים! הלא הם הטרגדיה של המטבח, ובגללם כמה דמעות נשפכו כבר... הערב.

 1920חיברה רחל לא רק חרוזים קלים, אלא גם את שיריה הראשונים בעברית. בקיץ ’ בדגניה א
ואותו היא הקדישה ”, השילוח“בכתב העת ” ֲהלְֹך ֶנֶפש“היא פרסמה את שירה הראשון בעברית, 

                                                           
103

 .15. "רחל ושירתה", עמ'  
104

 .30-29, 1987עם עובד, . חיה רוטברג, "ספר מאוחר", כינס והביא לדפוס דוד מצס,  
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היא נולדה “מירון כתב כי למרות השתייכותה של רחל לעלייה השניה,   כאמור לא.ד. גורדון. דן
כמשוררת דווקא על רקע העלייה השלישית... המדובר הוא לא רק בזימון כרונולוגי מקרי של 

(, אלא בקשר נפשי 1923-1919מועד הופעת שיריה הראשונים ושנות העלייה השלישית )
שירים את זיכרונות  ימי העלייה השניה בחוותה של ואינטלקטואלי  בין השתיים. ככל שהעלתה ב

חנה מייזל ובכנרת, ככל שהתרפקה  בהם על ימי נעורים ובריאות ושמחה בשנים שלפני מלחמת 
העולם, שיקפה רחל בשיריה הן את רושם המגע עם ספרות רוסיה וצרפת בשנות היעדרותה  מן 

טי  של שנות העשרים בארץ ישראל. הארץ, והן את התפיסות  שרווחו בהווי התרבותי והפולי
למעשה, כשחזרה ארצה וביקשה להיקלט מחדש בקבוצת דגניה ולהתחבר  עם חבריה שעזבה 

, גילתה שהדבר לא היה אפשרי עוד; וזאת  לא רק משום מחלת השחפת -1913ל ב”כשיצאה לחו
, אלא אשר מנעה ממנה נטילת  חלק בעמל המפרך  של הישוב החקלאי דל האחיזה והאמצעים

שרחל הביאה ’, פוטוריזם‘בעיקר משום שעולמה הרוחני של הקבוצה, שבה נשמע מושג כמו 
מובהקים  של העלייה ’ אנשי אדמה‘עמה מרוסיה, כמין ַשֶבֶשת מגוחכת, היה עתה צר וזר לה. אף 

השניה, כגון א.ד. גורדון  ונח נפתולסקי , שהיו ונשארו ידידיה הנערצים, לא יכלו לספק את 
הצרכים  הנפשיים והאינטלקטואליים שהפנו אותה עתה לאנשי תרבות ופוליטיקה כזלמן רובשוב 

 ”.וכברל כצנלסון

לפי מירון, רחל ראתה את עצמה כמודרנית, הנאמנה לרוח הזמן, שהתגלתה לדבריה   
הנקרע  בין “היא ראתה את עצמה, לדבריו, כחלק מן העולם השירי הכללי ”. בפשטות הביטוי”ב

העולם -כשחזרה ארצה אחרי מלחמת”. בוליזם  לפוטוריזם, בין סוריאליזם לאקספרסיוניזםסימ
ניסתה אף להעמיד את עצמה כנציגה  של אותה מציאות  ספרותית מודרנית בהרצאה שביקשה 
להשמיע בדגניה, למען ישכילו חברי הקבוצה וידעו אף הם על הנעשה בעולם הספרותי הגדול, 

 ן הפך לפיַאסקֹו, שרחל נתנה לו ביטוי הומוריסטי בפזמון לפורים:הרחק מתחומם. הניסיו

 
 –   ָיַדְענּו ִסיְמבֹוִליְזם

 ַעֵּין ְבֶמֶטְרִליְנק;
 –   ָיַדְענּו רֹוַמְנִטיְזם

 ַעֵין ִבְשֶמֶטְרִליְנק;
 

 יֹוְדִעים סֹוְצָיאִליְזם 
                                     ַיֲעקב ַעֵּין,-ְבֶבן

 ִריְזם -טּו-ְוַרק ַעל פּו
 תֹוִהים... ֲהִיָתֵכן?

 

                               ְויֹום ֶאָחד, ַבחֶרף, 
 ְבמֹוָצֵאי ַשָבת

                         ָאְמָרה ָרֵחל ְקַשת עֶרף 
 ְלַתֵען ַהְמֺעָּות...

 

 גֹוְרדֹון, ַאַחר ְרָגַעִים 
 ַאִדיִליֶנש, ָחַרץ;

 ָלַטש ֵעיַנִים  ָלַטש,
 ַוֵּיָרֵדם ָבָרץ;

 

 ְוַתן ִהְפִסיק ְדָבֶריָה 
 ְבְשֵאָלה ְקָצָרה:

 ִריְזם -טּו-"ֲהֵיש ַלפּו
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 ַמָּגע ֶאל ְׂשעֹוָרה?..."
 

 ָרֵחל ָשְתָקה ִנְכֶלֶמת, 
 ַוֵתָאֵנַח ַמר.

 ְוִהֵמה ַעל ְמַאֶלֶמת
 ִׂשיָחה ָנַסָבה ְכָבר...

 

מסתיר מרירות אמיתית. רחל לא יכלה שלא להבין כי בסביבה כזאת  ההומור בפזמוני הקליל“
היא לא תוכל ליצור, ואהבתה המפורסמת לחקלאות נהפכה בה לסלידה מפורשת מפני גולמיות 

של ’ קצרה’מגע אל שעורה. )שאלתו ה‘כפרית ומעשיּות גסה, שאינה מוכנה לקבל דבר שאין לו 
ל רחל. הרי השואל אינו מבחין בין פוטוריזם  מלשון היא, כמובן, עקיצה ארסית מצידה ש 105ַתן

במלים  –חיים. הן הוא -להאביס, להאכיל בהמות ובעלי –עתידיות לבין המלה היידית פיטערן 
 106”.עיירתי-בור כפרי –אחרות 

החלטנו אחת לשבוע לשוחח על עניינים “על אותה הרצאה כתבה רחל לדודה שושנה:  
אה קצרה, כעין כניסה לויכוחים. בחלקי נפל להתחיל. בחרתי כלליים לאחר שמישהו ירצה הרצ

)ולא ביותר הצלחתי בבחירה( בתנועת פוטוריזם באירופה. שמעו בהרבה עניין, אבל מובן מאליו 
כי פוטוריזם האומלל נתקל בקיר ברזל של בריאות נפשית, ושללוהו בלי רחמים. היה לראות 

. על כל  par exellenceק לנו, ליהודים, למוקירי העברמראש כי גם מחוץ לכפר יהיה  הוא זר ורחו
 ”.פנים היה די שמח וצחקו לא מעט בייחוד בשעת דבריו של גורדון

כמו גם לברל כצנלסון ולזלמן שזר, ביטאה רחל בשירה ’, ערכי לחברי דגניה א-את יחסה הדו 
שהרי אם יחסה לתנחום, לברץ לגורדון ”, ָכמֹוְך ְנדּונֹוִתי ָלבּוז ַלֲאֶשר אַֹהב“הנזכר לעיל: ” מיכל“

סלידה מפורשת מפני גולמיות כפרית, היא לא הייתה רואה ”ולחבריהם, הייתה מתמֵצת אך ב
ְודֹם ֵהִנידּו  \הּוֵצאִתי ִלָןֵקל, ָיְשבּו ַהַדָּיִנים “שבו ” ֲחלֹום ַבָלהֹות“בגירוש מדגניה, עקב מחלתה, 

 ”.רֹאש
 

 

 . הגירוש מדגניה31
 

הרופא אמר שאם הנני אדם “כתבה לשושנה. ”, מצב בריאותי הולך ורע, משום מה“ 
לה, שזה ’אינטליגנטי, כי אז עלי לאכול בכלים לחוד, כי רבה האחריות. אבל הלא תביני, שושנה

 הרוח, למרות הכל, בהיר. טוב להשכים קום ולאור הכוכבים לעבור-אפשרי בקבוצה. מצב-בלתי

עה. טוב במשך יום ארוך וחם לזרוע אלפי בצלצלים ולשתול מאות בחצר הרחבה המלאה תנו
 ”.שתילי כרוב, כשירדן מכחיל מבעד לברושים וחרמון מלבין בשלגיו הראשונים

כשגברה המחלה בחרו לה מלאכה קלה והעסיקוה בטיפול בפעוטות, וכשהחמירה מחלתה  
 .ר זונפלד מיבנאל, שאבחן: שחפת פתוחה”עוד יותר, הובא רופא, ד

 שאל הרופא את חבר הקבוצה, דוד שמטרלינג )גלעד(.” היכן היא עובדת?“

 ”.כעת היא מטפלת בתינוקות“השיב שמטרלינג. ”, היא עובדת מצוינת ומסורה“

 .”יש לה שחפת“הזדעק הרופא, ”, אסור לה“
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יום אחד חזרנו מהעבודה ולהפתענו מצאנו את המיטות שלנו “סיפרה חברתה מרים זינגר:  
אסור לכן להיות ביחד עם רחל. יש לה ‘ר זונפלד מיבנאל. הוא אמר ”חדר, והיה שם דמחוץ ל

 107.’”מחלה מדבקת

ר זונפלד סיפר אז ”ד’: “סיפרה הדסה ורדי, בתם של חיותא ויוסף בוסל ממייסדי דגניה א 
סיפר לתנחום, לאמא, על  -אז עוד לא הייתה מזכירות נבחרת  -לחברים הקובעים בקבוצה 

רחל. הייתה התלבטות גדולה, ממש מצוקה, איך להגיד לה, וכנראה שבחור צעיר  המחלה של
אחד, גלעד )שמטרלינג( נתבקש לדבר איתה. לא ידוע איך ומה נאמר שם, כי זה היה בארבע 

עיניים, אבל היא מאוד נפגעה. היא מעולם לא השלימה עם מחלתה. היא רצתה להישאר בקיבוץ, 
בשבילה זו הייתה מכה איומה. כששכבה בבית החולים בצפת,  אהבה את עבודתה עם הילדים.

אימא כתבה לה, לא ידוע מה, אבל ידוע שרחל ענתה, כמה קשתה עליה הבשורה שלא תוכל 
את חולה ואנחנו בריאים. ולכן ‘להישאר בדגניה. וכמה נפגעה מגלעד, שאמר לה, כך היא כתבה, 

 108’”.את צריכה לעזוב

לילה סיפר לרחל על האבחנה ועל האיסור. היה זה הלילה הקשה  שמטרלינג אזר עוז ובאותו 
לבבה מצאתי ברשימה -ביותר בחיי רחל. היא הוכרחה לעזוב את דגניה ואת הכנרת. הד לשיברון

עוד מפוזרים מכתביה בין חבריה. ורבים הדברים שלא ידענו לשמור “...שכתבה דבורה דיין: 
יותר גדול, על רצונה של רחל לחיות בכפר למרות עליהם. כמו שלא ידענו גם לשמור על דבר 

מחלתה. אינני שוכחת את המצוקה הגדולה במשקינו באותם ימים; מובנת המעשיּות היתרה 
בהתחלת בניין משקינו החקלאים, אבל אין להתיר מעצמנו את הצל של הלילה הנורא כאשר הוגד 

ה. ולא הייתה אז התייעצות לרחל: את חולה ואינך יכולה להישאר בין בריאים. אמת גלוי
והתאמצות מספיקות כדי לבקש מוצא. הרבה פעמים סיפרה רחל על הלילה ההוא שזכרה אותו 

 109’”.ענן כבד ושחור ירד עלי, הוא חנק אותי. רציתי לצעוק ולא יכולתי‘על כל פרטיו. 

ה ההוא, לרבות הידועים כידידיה ומעריציה של רחל, לא בחמדה נזכרו בליל’, ותיקי דגניה א 
ונגל על חזונה של חבורת כנרת, על העקרונות האידאולוגיים של הקבוצה ועל ’שבו גבר חוק הג

החמלה והאהבה לאשה החולה, שאז עדיין לא הייתה מפורסמת. סביר להניח שאילו קרה הדבר 
כעבור עשר שנים, כשהייתה ידועה כמשוררת החלוציות, לא היו מגרשים אותה מקבוצתם. גירוש 

הוא ביטוי להסתאבות החזון ולחוסר הריאליות שלו, כבר בימיו הראשונים. גירושה של רחל 
)קבוצת ” החברה החדשה“מן  -שחוללה יותר מכל אדם אחר את חזון החברה החדשה  -האשה 

 .משווה לאירוע ממדים של טרגדיה חברתית ותרבותית’( דגניה א

וזקוק היה אולי  87אביה )שהיה אז בן שרחל יכלה לקבל עזרה מ’ לימים טענו אנשי דגניה א 
בעצמו לעזרה, גם אם לא מבחינה כספית( ומבני משפחתה הרבים. מעולם לא הביעו ותיקי דגניה 

ילדיהם וצאצאיהם, חרטה. מעולם לא הודו בחטאם, ולא הכירו בסתירה שבין עקרונות חיי ’, א
פי הגרסה, -ק את רחל. עלהשיתוף, העזרה ההדדית ושאר ערכי הקבוצה, לבין ההחלטה להרחי

היא גורשה משם. ’. רחל לא רצתה לעזוב את דגניה א –לעיל, של הדסה ורדי, אין כלל ספק 
 .ואחריות רבה רובצת על אמה של הדסה, חיותא בוסל

מדוע בכלל נחוץ לשוב ולדבר על העניין הזה. התרגזנו ודי, אנחנו כבר “הדסה ורדי אמרה:  
הרי הגרסה של ורדי ”? ההיא“להחזיק בגרסה הכוזבת ההיא )איזו  רגילים. אם יש כאלה שרוצים

א.מ.(, שימשיכו לחשוב. אנחנו יודעים את האמת וזה מספיק. אנחנו לא  –היא המרשיעה ביותר 
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 –של הבנים הוא שמכתיב את חקר האמת? ” אושרם“)האם ” מאושרים לשוב ולדוש בעניין
 110א.מ.(.

אינן יכולות להתייחס אל הפרשה כאל סוגיית ’ ת דגניה אלפי העיתונאי ארנון לפיד, "ותיקו 
)שמפיצה, ’ ההשמצות האלה’, ‘רכילות הנבזית הזאת’מחקר ספרותי בלבד. לגבי דידן, ה

א.מ.( הן בבחינת נגיעה בציפור הנפש, פגיעה בשם הטוב של  – כמסתבר, בת קיבוצן הדסה ורדי
 111.’“דגניה א

משמעיות ואינן שנויות -כאשר העובדות הן חדחוסר יכולת להודות בשגיאות, אפילו  
במחלוקת, הוא תופעה רווחת בציוויליזציה  הנוכחית, והיא אחד הגורמים להסתאבות ההכרחית 

חבורת כנרת התיימרה לברוא ציוויליזציה חופשית, מוסרית  112של ארגונים וחברות אנושיות.
ה. כמו בולשביסטים אמיתיים, ושרידותית יותר, ובמקום להיטיב את המציאות, היא הרעה אות

ם ובתנועת העבודה הישראלית, בצדקנות עשויה ”ותומכיהם, בתק’ התבצרו אנשי דגניה א
מלֵבנים של חטא. החברה החדשה והצודקת הייתה לחברה מסואבת ורשעה. זה סיפורה של 

 .ההסתאבות הציונית

ורים בכל הארץ, ותומכיהם, הפז’ כשכתבתי על כך לראשונה, השקיעו אנשיה דגניה א 
מאמצים אדירים כדי לערער את אמינות דברי. מרכז התנועה הקיבוצית המאוחדת סייע להם בכך, 

ח ויושב הראש שלה, ”אגודת דור הפלמ -ל, אהרון ידלין. לפי עדותו ”כפי שהעיד באוזַני המזכ
ות מחקרי דאז, נחום שריג מקיבוץ בית השיטה, עטו על ההזדמנות, כדי שיוכלו לערער את אמינ

ההילולים של החברה החדשה. והנה, הולך ומסתבר, -פרי -ח ”על מלחמת  העצמאות ועל הפלמ
פי הניתוח הזה וניתוחים דומים, שפרי הילולים זה מקורו בחטא ואינו אלא פרי באושים. -על

ח ותומכיהם היה עניין שרידותי לסתור את הגילוי שלי על גירושה של רחל, ”לאנשי דור הפלמ
אֶֹמר לֹא ”: “ֲאִויר ְנָסגֹות”שיוכלו לסתור את חשיפת תפקודם. על מעשים כאלה כתבה רחל בכדי 
 ”.ֱאֶמת

החברים שלעגו לפוטוריזם, כפו על רחל לנטוש את עמק הירדן. יותר משפגע בה הגירוש,  
ישראל. רחל הכירה את -פגעה בה ההכרה שהתנפץ החלום ליצור אדם חדש וחברה חדשה בארץ

כנרת כלפיה, הוא -וידעה שהאופן שבו נהגו אנשי חבורת”, דע את עצמך“הסוקרטי: העיקרון 
אדם  –פי העיקרון -האופן שבו הם מתנהגים ביחס לכל דבר ועניין. אלה שגירשו אותה פעלו על

 באחד משיריה היא כתבה על הגירוש: 113לאדם אויב.

  ַבַלְיָלה ָבא ַהְמַבֵשר
 ַעל ִמְשָכִבי ָיַשב,

 ְשֵאר, -ָבְלטּו ַעְצמֹות ֵּגוֹו ֵאין
 ָעְמקּו חֹוֵרי ֵעיָניו.

 
 ֲאַזי ָיַדְעִתי ִכי ִנְשַבר 

 ַהֶּגֶשר ַהָּיָשן,
 ֶשֵבין ֶאְתמֹול ְלֵבין ָמָחר 

 ָתלּו ְיֵדי ַהְזָמן.
 

 ִאֵּים ָעַלי ֶאְגרֹוף ָרֶזה, 
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 ִנְשַמע ִלי ְצחֹוק ָזדֹון: 
 ֶזה ָאֵכן ְיֵהא ַהִשיר הַ 

 ִשיֵרְך ָהַאֲחרֹון!
 

נפתחה הדלת ורחל נכנסה. היא שבה מדגניה. היא חלתה ויצא משם. “כתבה חיה רוטברג:  
לא סיפרה מלה על אשר עבר עליה, אבל אני ידעתי. מן היום ההוא הייתה באה אלינו יום יום, 

חול מול הים. -ליתאביב עד הערב... ישבנו על תלו-היינו מפליגות בטיול על גבעות החול של תל
רחל הוציאה מכיס שמלתה  מחברת מקופלת, פתחה אותה ואמרה: רצוני להקריא לך סיפור 

שפיכמן עורך, הרי עלי להתפרנס. תוכן הסיפור היה איש ’ מולדת‘שתרגמתי מצרפתית בשביל 
יא חולים וגווע שם בבדידותו. הסיפור לא עניין אותי, ה-בודד, חולה אנוש, מתדפק על דלתי בתי

לא גמרה את קריאתו עד תום ואני חשבתי: היא בחרה את הסיפור הזה כי גורלה כגורל גיבור 
הסיפור. מסיבת מחלתה נדחתה כעת מדגניה, מבלי שאיש ידאג לה, וכן תידחה ממקום למקום עד 

 114”.חולים-שתגווע בבית

 "אני זקוקה לרוחות המדבר" .31
 

מה בבית אביה. על -ה לתל אביב והתגוררה זמןרחל לא נכנעה למחלה. מעמק הירדן היא נסע 
כשהתחילה להבין את משמעות הגירוש, ’, עולמה הפנימי, מיד אחרי הגירוש מדגניה א

 וכשבשלה בה ההחלטה להיות משוררת, היא התוודתה במכתב לסופר מנחם פוזננסקי:

י בטוחה החלטתי לכתוב לו ועדיין אין לי מושג מה יהיה תוכן מכתבי זה כמו שאין אנ“ 
כל מה טיפשי היה בכיי אז וכמה אני מתחרטת )בגלל צו הגאווה המשפחתי -שאשלחנו לו. קודם

א. מ.(. אני צוחקת עכשיו ובוכה. כן עוד פעם בוכה. למרות זה שקצתי בדמעות הריקות עד  –
 .מוות

כוחי בכל כוחותיי משתדלת אני להתחזק ולא עולה בידי. אינני רוצה להיכנע! יותר מכפי “ 
 .להסכים לרעיון שלעולם יצאתי מרשימת האנשים החיים הבריאים

אדם ולעולם לא -רצוני לשיח את צערי, אולי ירווח לי. אינני מסוגלת להתוודות לאף בן“ 
 .יותר מדי גאה אני. ואולי מסיבה אחרת –הייתי יכולה לספר למי שהוא 

צלי גם כן בידי. לכתוב, אני ולמה בחרתי בו? אבל הלא הכתב בידי והרשות להשאירו א“ 
מה ’מוכרחה בכל אופן. רעה אני וכועסת על כל העולם. מרגיז אותי הרוך הזה הבלתי רגיל וה

התמידי, בלוויית חיוך חכמני. מה שלומך! כמה טיפשי ונמאס. מה יש לי לענות חוץ ’ שלומך
 היחירי שלא שאל אותי כך(. מ'עה', 'בעה'? )הוא

י שמחה תמיד ומתחכמת. הדבר משונה בעיניהן. הלא אחדות בוודאי עם חברותי, כביכול, אנ“
יודעות את מחלתי, וישנה אחת שמתעניינת במאוד בפסיכולוגיה שלי עכשיו. ובשאלות 

 דיפלומטיות משתדלת להׂשביע את סקרנותה.

זכתה. אבל, אל יחשוב שאני, בזכות ’ מחלת סופרים‘מחלה מיוחסת הלא זו, ואפילו לשם “ 
ה להיספח להם. לא, לא! כזאת לא עלה על לבי. רצוני לספר רק על אותה ברייה גסה זו, מדמ

שבוכה על סיפורים עצובים ואינה מרחמת על רגש אדם. באצבעותיה היא חופרת את פצעי. 
ואני לא נותנת. אני מתחפשת לכבשה ’. באמת‘בי, שיהיה דומה לספר  בשביל למצוא קו טראגי

 .תמה ושמחה
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ובכל זאת פעמים תקווה  115רמה את עצמי. יודעת אני היטב מה זה טּוֶבְרקּולֹוזאני אינני מ“ 
מנצנצת לי, ואני גם יושבת ללמוד. זה לא מצחיק? נדונה למוות ומשפט פיתגורס... ולמה לי 

 לאכול, לקרוא?

כן אני גם אוכלת. גם קוראת. יש רגעים ואני חושבת: מה יהיה אכפת לי לּו -פי-על-ואף“ 
 העולם כולו, ואפילו שאלת היהודים ילך הכל לאבדון. לא לי המשתה!התהפך 

 המחשבות מתערבבות ובקרבי בלהה וריקנות. מה לי לעשות? למי אני נחוצה?“ 

החולים עוד בא לי, הוא נכון וברור כיום ואני -אני מפחדת להיזכר ברעיון ההוא. בבית“ 
ותו ילד שסוגר את עיניו מפני רודפיו פן מפחדת מפניו. משתדלת לגרשו ולא לחשוב עליו. כמו א

 .יראוהו... פרזיט, לא אחרת

פרזיט ככל הפרזיטים ומזיק כמוהם, ורע ממנו בזה שאין ממיתים אותו ועוד מרחמים, ועוד “ 
יותר רע, כזה שמבין ומרגיש שהוא רק פרזיט. )תחושה זו הייתה, לדעתי, תוצאה ישירה של 

 –אין סליחה ואין מחילה.  -זון נטעו בה את התחושה הזאת על שחבריה לח’. הגירוש מדגניה א
 א.מ.(.

 מה אעשה? איפה אקח מעט אומץ?“ 

כך לראות את שקיעת -אסור. פעם רציתי כל –בעת רוח, אסורה אני לצאת החוצה, בערב “ 
 כך. אבל אסור!-החמה. הצבעים היו יפים כל

רופא... ‘אוסה צוחקת בכל שיניה: התעקשתי ויצאתי, בכוונה עמדתי על הרוח. וגולגולת מ“ 
מיד שבתי הביתה. העיקר: אסור לי הלא לחשוב!... מאסר מעין זה ראה ’ חולים את רוצה?-בית

הצחוק ‘העולם? אבא כועס עלי על שאני אינני יוצאת מן הבית. גם הרופא אמר לי להיות עליזה. 
ים. אני מפחדת מפני העצבים נזכרתי. אסור לי להיפגש עם אנש’. הוא בריא, הרופא אומר לצחוק

 שלי.

קראתי את אשר כתבתי עד הנה. לא טוב. יכולים לחשוב שאין דבר בעולם מעניין אותי “ 
כך שורה פיוטית כמו -ושירי הושר כבר. לא, לגמרי לא! נשארו לי ספרים ומעולם לא יקרה לי כל

 116”. עכשיו

ברות את שדרות רוטשילד ושם היינו עו“אביב, סיפרה חיה רוטברג: -על ימיה של רחל בתל 
ערוגות הפרחים, אמנון ותמר ואחרים. רחל הייתה גוחנת על הערוגות, מקרבת פניה ומריחה. 

איזה אושר ‘קנאה גדולה היינו מקנאות בגנן הגיבן שהיה מטפל בפרחים אלה, ורחל אמרה פעם: 
בהגיענו פעם ’. יוםגרוש ל 25היה זה אילו קיבל אותי לעבודה. הייתי גם עובדת וגם מרוויחה 

אביב פגשנו עגלות של תינוקות.  רחל הצטחקה לילדים ופטפטה אתם, -בשעת טיול ברחובות תל
היא הרגישה במבטי פנתה אלי ’ מה נותן לה כוח לחיות?‘כולה שמחה. הבטתי  עליה וחשבתי 

א שאלתיה. והי’ מדוע?’. ‘את ודאי חושבת כי במקומי היית מאבדת את עצמך לדעת‘ואמרה: 
נו, ‘אמרתי לה. ’, איש בריא יכול למות מהר מאיש חולה’. ‘הלא את יודעת שאני חולה‘אמרה: 

כשלא באה אלי כמה ימים הלכתי לביתה, ’. תני את היד, מי מאתנו ימות ראשון, השני יכתוב עליו
-לבית אביה. זמן רב דפקתי בדלת, דלת כבדה וגבוהה עם ידית ברזל. כל הבית היה בנוי כמו בית

כנסת. דפקתי ודפקתי, לבסוף יצאה האם החורגת בסינר שחור ישן ועל הסינר צרור מפתחות. לא 
ענתה לי לשלום, וכששאלתיה  על רחל לא ענתה לי. נכנסתי הביתה אחריה, עברתי חדרים 

עץ והזקנה הראתה לי את -אפלים, מלאי רהיטים כבדים וכהים, בלא רוח חיים. הגעתי למדרגות
יתי במדרגות ובאתי למרפסת מזוגגת. שם שכבה רחל במיטה, חולה. בפינת הדרך למעלה. על

החדר ספסל קטן ועליו שלושה עציצים, שהיא קנתה כנראה אצל הגנן הגיבן. רחל הצטחקה: 
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והזהירה אותי שלא אדפוק בפעם השניה כי אם אקרא לה מן החצר, ’ דפקת  כנראה הרבה זמן?‘
, מכר טוב שלה מאודסה. כשהיא הייתה מבקרת אותו והיא תרד ותפתח לי. ריפא אותה רופא

 117’”.אשתו מקנאה אם אני באה לבדי‘הייתה מבקשת אותי להילוות אליה, והתלוצצה: 

הטלטלות שעברו על איסר לייב בלובשטיין בימי המלחמה החלישוהו מאוד, וכבר היה  
ביודעו שבניו  מנותק מהמציאות, ורעייתו, האם החורגת מאשה נאומובנה, שלטה בו כליל.

הדי המהפכה  ובנותיו הם בעלי השכלה גבוהה, הוא האמין שהם עשירים או לפחות מסודרים. את
, לאחר ארוחת הבוקר, הניח את ראשו על -1923הקומוניסטית כבר לא קלט. באחד הימים ב

השולחן, והוציא את נשמתו. בהתפעלות מיוחדת הדגישה הדודה שושנה שכל שיניו המקוריות 
 ביה היו בפיו בלי אף סתימה. בן תשעים היה במותו.של א

אביב ציווה איסר לייב לאשתו ולחמשת הבנים. לכל אחת מבנותיו -את שש הדירות שלו בתל
שתינשאנה  עד –הנשואות השאיר חמישים לירות סטרלינג, ולרווקות השאיר חמש לירות לחודש 

יהודה, יהודה -קדו אליעזר בןוחדר לכל אחת בדירת אחד הבנים. על קיום הצוואה הופ -
-גרזובסקי והרב פנחס. מרבית רכושו של איסר לייב בלובשטיין התגלגל למוסדות דתיים בתל

ה. ראשי מוסדות ”היתומים שברחוב מזא-הכנסת הגדול שברחוב אלנבי ובית-אביב, לרבות בית
האחראים אלה אף לא העלו בדעתם לסייע לרחל בכסף. חלק מהרכוש התגלגל גם לידיהם של 

 .לקיום הצוואה, כתשלום על הוצאות שונות שהיו ושלא היו

מה בבית אביה היא החליטה לעבור למקום אחר. לא יכלה לשאת את -אחרי שהתגוררה זמן 
כך עברה -ספר לבנות. אחר-תקווה ולימדה חקלאות בבית-מאשה נאומובנה. רחל עברה לפתח

רחל ינאית, וגם נתנה שיעורים פרטיים  לירושלים, לימדה חקלאות בחוות הלימוד שבהנהלת
רחל כגן, ברחוב  בעברית ובצרפתית. אחד מתלמידיה היה קולונל קיש. היא התגוררה בביתה של

 .הנביאים. כשהחמירה מחלתה, חדלה ללמד בחווה והתפרנסה משיעורים פרטיים בלבד

בשכונת טלביה. עם הגיעּה לירושלים ביקרה רחל את נוח נפתולסקי, שהייתה לו אז משתלה  
ישראלי בצבא הבריטי. באחד הערבים הוא ביקר אצל -שמעון קושניר שירת אז בגדוד הארץ

רחל ישבה ליד השולחן רכונה על חוברת, ספרים ותיקים “נפתולסקי ופגש ברחל. סיפר קושניר: 
של נוח. היא הפכה פניה והופתעה למראה האורח. קמה ולחצה ידי בחום וצחקה בקולה המתרונן 

נוח מלקט סביבו רק חיילים, חיילים משוחררים, נקווה שאתה ,שמעון, עודך שומר ‘ואמרה: 
באיזה ’. ‘כן, לפי שעה עודני חייל במדים, כפי שאתה רואה. ועוד לא משוחרר’. ‘אמונים לדגל

הלילה אנו חונים בירושלים ומחר בבוקר אנו יוצאים ‘שאלה רחל. ’ מקום אתה חונה עם גדודך?
למדבר, לערבות יריחו? קחני עמך, שמעון. אני זקוקה מאוד ’. ‘המדבר לערבות יריחוברגל דרך 

לרוחות המדבר. הארץ טובה, אולם אינה מקבלת אותי עתה כבאותם הימים, לכן אני צריכה לרוח 
מדבר, שתטלטלני. האם לא טוב לשוטט במצבים כאלה בארץ לא נודעת? נוח, בוא ונתלווה אל 

ים ובגאיות...הרי גם מדגניה שלנו נעקרתי. לכן חיפשתי וגם מצאתי עבודה החיילים ונטייל בהר
מצאתי לי ’ רוסלן‘בהוראה למבוגרים. ובבית משפחת הידידים שבאתי עימהם באניה  –חלקית 

חרב בשנות המצוקה והסבל,  טוב היה לי. -חדר קטן. אכן, בהוראה לקטנים, ילדי יהודים פליטי
פשי, אולם להוראת מבוגרים עוד איני יודעת כיצד אסתגל. כמובן ילדי פלא אלו זכרם חקוק בנ

כבר  לא נשכים לשדות, לגן, למגע המטהר, המחדש, המרומם של עובדת הזריעה, הנטיעה, 
 118’”.ברוך הוא במעשה הבראשית-להיות שותף לקדוש

קושניר “המבוסס על שיחה עם שמעון קושניר, כתב חיים באר: ”, איש ונבו לו“במאמרו  
( 1985אך עד היום )’, אנשי נבו‘מעריץ ומכבד את )נוח( נפתולסקי ואף הנציח את דמותו בספרו 

אין הוא סולח לו את יחסו לרחל. בין השניים הייתה אהבה רבה עור מימי כנרת. כשחזרה אחרי 
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היא באה אל נפתולסקי  –מנוגעת בשחפת, ונאלצה לעזוב את דגניה ’. רוסלן‘המלחמה באניה 
מספר  ’,אבל הוא היה איש כזה שלא היה לו כוח‘תלה בירושלים וביקשה לחיות אתו. שניהל מש

פעם בצעירותו הוא היה שחוף קצת ופחד להינשא ולהושיט לרחל את העזרה ‘קושניר. 
 119.’”שביקשה

  ‟”מספיק בקושי„מצב ענייני לפי שעה “ .32

 
יא שלחה לה, לחיה, חיה רוטברג סיפרה שימים אחדים לאחר שהגיעה רחל לירושלים, ה 

וסיפרה לי שהיא מתפרנסת ’ את יודעת שאני גם סופרת‘אז כתבה לי בפעם הראשונה “גלויה: 
ר ”משעורים וגם מכתיבה. ביום פתיחת האוניברסיטה נסעתי לבקר אותה. היא גרה בחדר של ד
חוצה. כהן... חדר מבודד באמצע החצר, בנוי כנראה בשביל שומר החצר, בלי פרוזדור ועם דלת ה

-והחצר  גדולה ונקיה ומכוסה אזוב, מזכירה חצרות באחוזות רוסיה, וחדר ארוך ונמוך עם רצפת
עץ ובקיר חלון ודלת. שם גרה רחל בבדידות. היא הראתה לי אז שיר, כתוב בעיפרון, ואמרה 

עוד שיר נתנה לי לקרוא ואני אומרת לה: ’. עץ אגס‘והנה קראתי, שיר נפלא ’, קראי‘בענווה: 
שאלה ’ נו מצא חן בעיניך?‘ואני מביטה בחלון והנה עץ אגס עומד ומלבלב. ’, השירים נפלאים‘

היא הצטחקה בצחוק הפיקחי שלה והראתה לי עוד שיר, מוקדש ’ איך כותבים שיר?‘אותי. 
 120’”.הנה מה שנותן לה כוח לחיות‘קראתי וחשבתי: ’. בגינה‘לגניזה, 

שלום עליך, “העברית כתבה רחל לאחותה שושנה: אחרי חגיגות פתיחת האוניברסיטה  
שם רבים, על -שושנלה! אכן יש ויש לספר על חגיגות הפתיחה. על אלפי אורחים שביניהם אנשי

לורד בלפור, באדרת ארגמן )בגדי חג אוניברסיטאי  –על הזקן החביב ’, שלנו’המונים מ-המונים
סוף ביאליק שלנו הצנוע. אני ישבתי לי באירופה( ושאר הנואמים בתלבושת פנטסטית אף הם, ולב

על ראש ההר, ואם לא שמעתי מאומה לפחות ראיתי היטב. השיבה הייתה פחות חגיגית. גלשנו 
א. מ.( רועדים מקור ורעבים ככלבים. בפסח הייתי בגליל. את  –שנינו אני וינושקה )אחיה יעקב 

תי גם בנהלל. בית סיפרה של חנה ציון כימי קדם. היה נפלא. היי-הסדר חגותי בכנרת על יד בן
 ’:הדים’מיזל מתנוסס שם לתפארת. ולנעילה הא לך שיר חדש משלי שיודפס ב

 ַיד ָאִביב ַבֶעֶשר ַהֶזה... ָאָדם ֵמִקיץ ִמֵשָנה 
 ְורֹוֶאה: מּול ַחלֹונֹו

 ֵעץ ַאָּגס ְמַלְבֵלב.
 ֶרַגע: ָהָהר ֶזה ָרַבץ ַעל ַהֵלב-ּוִבן

 ְוֵאינֹו.ִהְתנֹוֵרר 
 

 ֵהן ָתִבין: לֹא יּוַכל ָהָאָדם ְבֶאְבלֹו ִהְתַעֵעש 
 ַעל ִנְרחֹו ָהֶאָחד ֶשָכַמש
 –ִבְנִשיַבת ַהְןָתו ָהַאְכָזר 

 ִאם ָאִביב ְמַפְּיסֹו ּוַמִּגיש לֹו, ַחֵּיְך ְוַהֵּגש 
 ֵזר ְנָרִחים ֲעָנִקי ְלמֹו ַחלֹונֹו ַמָםש!

 

 לירות! -3ק ל’במכתב הזה צ“

 ”רחל
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ארבע שנים התגוררה בירושלים, והחליפה כמה וכמה דירות. על אחת מהן סיפרה במכתב  

 וג, שעלה בינתיים ארצה כחלוץ, בסרטיפיקט ששלחה לו רחל:’לדודי משה, בן טיפוחה מקרמנצ

שלושה שבועות מאז כתבתי לך בפעם האחרונה היו ימי מנוחה נפלאה בדירתי החדשה. “ 
ילדים. -חשוב יש לדירה זו, והוא כי עלי לעזבה בעוד חודש, כי היא קניין ציבורי, גן אבל חסרון

לימי החופש, כשהגן נתרוקן מילדיו, נכנסתי לדור בו. האין זו המצאה? הכול, החצר הגדולה 
נמשכת. ותקווה לעבודה  –העבודה הקודמת, שיעורים  –והשוממה, רק אני ויונים. עבודתי 

מה יש -עתה אין. אבל היות שנשאר לי הרבה זמן פנוי, הרי גם גמול-נת, לעתאחרת, יותר מעניי
 ”.הנפש-בדבר. אפשר לקרוא ולטייל כאוות

 על דירה אחרת סיפרה במכתב לשושנה: 

דירתי החדשה בבית דוד ילין. האושר להיות בעלת לא חדר כי אם דירה שלמה. לשוטט “ 
זאת אומרת כשבועיים ’. מוחרם‘זה יארך עד  נפש בארבעה חדרים גדולים ריקים, אושר-כאוות

ועוד. אבל מה תאמרי לרעיון הגאוני? דוד ילין בונה קומה שניה לביתו, ודיירי מטה נחפזו 
להימלט על נפשם. ואז ביקשתי להתיישב במקום העזוב והנני שולטת שלטון יחיד, בלוויית 

 ”.התזמורת הניצחית של מכושי הבנאים ופטישיהם

 לשושנה היא כתבה: במכתב  נוסף 

השבוע האחרון עבר עלי בנדודי דירה נוראים. מבית ילין עברתי ליחנוביץ, משם שנית “ 
סוף לבעלת חדר )בפעם ראשונה אחרי כמה חדשי -לראובני, אך מחר או מחרתיים אהיה סוף

לגמרי;  –אם יש להתבטא ככה  –’ נורמלי‘שבתי בירושלים( ורווח לי. חדרי הבא אף הוא אינו 
נמצא הוא בקומה תחתונה של בית שהוא בעל קומה אחת )את משיגה?( וכיום הנהו מחסן של 

 ”.עצים ופחמים. אבל אני מתכוונת  להפכו לחדר יפה ונוח. תווכחי בבואך לבקרני

 ואחרי ימים אחדים היא כתבה לשושנה מחדרה החדש: 

ים שלי: מטה, שולחן עם כותבת אני בחדרי החדש, אשר אינו שונה במאומה מכל החדרים הקודמ
גל ספרים עליו, והכסא היחיד, המתקפל, הנושא בסבלנות את כובד גופי במשך עשר שעות 

 ”.ליום

במכתביו אליה, לירושלים, התלונן אחיינה משה  על החיים הקשים של חלוץ צעיר בארץ  
הייתה מן ישראל. בתשובותיה ביטא רחל את דעתה על תופעת החלוציות בארץ ישראל, שהיא 

מה טוב! אם קדחת לא תעז לנגוע בך, כשם שלא  –הנך בריא ועוד “הבוראים העיקריים שלה: 
נגעה בי במשך כל שנות עבודתי במקומות כאלה כמו דגניה וכנרת המפורסמים בקדחתניותם, כי 
אז מה תבקש עוד? בעיקר הוא להבין שלּו בעתיד, כלומר בעוד שנתיים, שלוש, ילכו חייך בדרך 

לולה של מקצוע אינטליגנטי, לא תהיינה שנים אלה שתעבורנה בעבודת אדמה ובקרבה לטבע ס
כי אם להפך:  הן תעשרנה אותך ברשמים רעננים, שאין דוגמתם בחיי הכרך, הן ’, אבודות‘

תקשינה את גופך ותאמצנה  את רוחך, ותהיינה לברכה לך לימים הבאים. אני הנני עירונית עכשיו, 
וקלה. אבל רשאית אני להביט בלי בושה בעד עצמי בעיני פועל העייפות, כי הרי ’ הנקיי‘מלאכתי 

זאת אומרת להעדרה בבלפוריה, יש ’, תרבות’הייתי חברה לו בעייפותו וסיבלו. מה שנוגע ל
להצטער על זה. אם ייפול לידי איזה ספר מעניין אשלח לך. סוברת אני שמצב זה זמני הוא ּוועדת 

 אליו. אני אדבר על זה עם חברי העומדים קרוב לדבר.התרבות תשים לב 

’, צריך לעמוד בביצה עד הברכיים –העבודה בלתי נעימה ‘כשקראתי את דבריך אלה: “ 
אני ואתה: בהיותי בת גילך הייתי להוטה אחרי  –צחקתי הרבה ואמרתי בלבי: כמה שונים אנחנו 

וגם זאת אני ’. עמוד בביצה עד הברכייםל‘כל מצב יוצא מן הכלל, והרי תסכים כי אין זה שכיח 
 ”.זוכרת, כי הביצה ביצת מולדתי היא
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על חייה בירושלים כתבה רחל למשה: "איני יודעת אם בהיותך בארץ כבר היו קיימות  
בית הכרם ותלפיות. ביום שישי אחרי הצהריים אני מרשה לעצמי את העונג  –השכונות החדשות 

ות טרשים ורוח הרים משוטט שם באין מעצור. ואל תשכחו כי לנסוע לשם באוטו. הדרך בין ערב
ישנם פה בעיר הבירה, הצגת טרביאטה, ותזמורתו של הופנקו. האם ’ תרבותיים‘גם תענוגות 

שמעת את ... המנגינה? לא כתבת על זה אף פעם... אני תרגמתי שירים אחדים, אם יודפסו אשלח 
 ”.לך

מה חדש לקראת “( בליפציג בגרמניה כתבה רחל: לאחותה שושנה שלמדה מוסיקה )מנגינה 
החורף? העיתונים מספרים דברים נוראים על גרמניה של היום. הכי אמת הוא כל זה? ואיך זה 

מתבטא ביחס לפרט? לוא נדפסו תרגומי שעליהם כתבתי לך פעם הייתי שולחת לך אותם. אבל 
גויה משעממת  –מריה מורבסקיה העורך ענה לי בהאי לישנא: הניחי לגויות המשעממות הללו )

אני   121אלוהים אדירים!( בכל זאת הא לך אחד משיריה באשר אם תזכרי, אהבתי ברוסית. –
שומעת קצת  מנגינה: בתה של בעלת הבית מנגנת לא רע. אף קונצרט  איני מחסירה. אלא שהם 

 ”שה!בעיקר המציאות כאן... סלחי על שמכתבי אינם מעניינים. עצלות, העצלות הקדו

מזה ושתינו כותבות מכתבים. על ידנו תנור קטן,  122יושבת אני מצד השולחן מזה ושולמית 
ומזמן לזמן נפרוׂש אליו את ידינו הקופאות. בוקר, קר בחוץ, גשם דולף וירקות של בנות ירושלים 
עזובים לנפשם. וגם חלקותיי מחכות לי עדיין כי אי אפשר להתחיל בעבודה. שלוש חלקות אדמה 

ש לי בשלוש חצרות של שלושה בתי יתומים. שעורים לתורת הטבע אתן גם לבנות של שרה י
ויעל. בינתיים הייתי יכולה לעסוק בתרגום לוא היה לי מקור. אבל עדיין לא זכיתי לו... ואת נוח 

 לא ראיתי עוד כלל. מה תאמרי על ידידות נלהבת זו?

רו במידה הגונה מפני שלבה אינו מכיל בירושלים שעמום איום. עם הגברת כהן יחסי נתקר 
קלויזנר  נוטה לי ’ בבקשה לחכות!‘אלא אדם אחד בבת אחת, ועתה הרי הוא בלתי פנוי, על כן: 

ספרי זאת ליעקב, כי הוא  –אגב אורחה ”. השילוח“חסד כקדם. אפשר שבקרוב אתנקש נשמת 
סבורני כי ‘ אני: ’. שו הנוצריהנה ספרי החדש על י‘אוהב אנקדוטות מחיי גדולי הדור: קלויזנר: 

 ’.לא רק בעברית גבירתי...‘)בענווה( ‘ קלויזנר: ’. ספר זה יחידי הוא בספריה העברית

מה נדע אם עלה -)סוד חמור!!( ובעוד זמן 123עבודת התרגום נגמרה. הספר נשלח לשטיבל 
 רגום.יפה או לא. מספר תלמידי גדל עד ארבעה תלמידים, מה שמנחם במתתו הטבעית של הת

מדוע אין כותבים לי, לא אוכל הבין. מס ההסתדרות המשפחתית חל גם במכתבים. צריך “ 
לזכור זאת. אצלי חדשה נעימה: שעור ראשון, אם לא לחשב לשעור את עמלי בבית כהן, שבשלו 

כלפי עבודה קבועה הדברים אמורים. סדר  –יש לי סעודת הצהריים. האופק סתום וקהה לפי שעה 
שלים: בשעה שש קמה וכעבור שעה קובעת לי מקום בפינת הגינה וקוראת עד לפיהוק יומי בירו

לישון.  –הראשון. ואז עובדת מעט בגינה. בצהריים אל כהן. ושוב בפינתי עם ספרי. בשבע 
מתראה רק עם יחנוביץ, אבל בלי נחת. מעת לעת סרה למשתלה של גדוד העבודה. יש בזה משום 

 תנחומים אשר לזיכרונות. 

"אכן, יש אלוהים במקום הזה ואני לא ידעתי! כן קראתי בלבי הבוקר. אלוהים ראה בעניי  
וישלח לי עבודה: שלוש שעות עבודת תרגום ביום ובשכרה חדר ואוכל, וחוץ מזה רמז מה 

לשיעור, זאת אומרת, תקווה לסלק חובות. מה שנוגע לכסף מן הבית, הרי אם אבא ישלח מכספו 
א. מ.( הימים  –בשום אופן לא ללוות ולא לקחת אצל ינושקה )אחיה יעקב מוטב, ואם לאו  –

האלו, ימי החג, כה עגומים היו לי. בלא פינה שלי, בלא נפש חיה אחת שתדאג לשלומי. עם רחל 
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 . כאן בא השיר "המעופף". 
122

 . שולמית קלוגאי, ידידתה מרוסיה. 
123

 . שמה של הוצאה לאור. 
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היחסים עוד יותר הצטננו. וזולתה מי לי פה? גם קלויזנר  משום מה שינה את יחסו הטוב  124כהן
 יו אלא לעתים רחוקות מאוד?הקודם. לכן אינני סרה אל

איני יודעת אם כתבתי או שלא כתבתי מזמן. במידה כזו חסר לי חוש הזמן, אולי יד “ 
החדגוניות שבסדרי חיי, באמצע. אמנם שבוע המעבר שלאחר גמר הרומן הגדול נבדל לרעה 

לחודש מאותה חדגוניות. עתה ניגשתי לתרגום הרומן השני, הקצר מהראשון, ושיספק  לי עבודה 
ימים לפחות. גם שני השעורים הפטליים נמשכים עדיין. לפני ימים מספר התוודעתי לקומפוזיטור 

גנסין, שאת שמו שמעתי מפי הגברת קגרוגליקוב. הוא ישב בראש השולחן והשמיע, והמסובים 
הקשיבו בפה פעור. אני לא הטיבותי להבין את דבריו )שנאמרו דרך אגב ברוסית צחה מן הצחה(, 

בל חשתי כעין נשיבת רוחה של תרבות  עירונית, שאינה מצויה פה בארץ. הוא חיבר אופרה על א
נושא אגדתי, אברהם אבינו, גיבורה הראשי. ליבֶרטו כתוב על ידיו הוא בחרוזים. יש מקום שכזה: 

 –המנון לשמש. הוא  –אברהם יוצא ממערה ורואה שמש בפעם הראשונה לימי חייו 
ן את זה בבית אחד פרטי, שגם רחל כהן נוכחה שם. לפי דבריה אין האופירה ניג –הקומפוזיטור 

א. מ.(  –חדורת רוח הארץ. מה נשמע אצלנו? רבים שאלוני מתי לוטה )גיסתה, אחותו של יעקב 
נוסעת לחוץ לארץ. אני נאלצתי להשיב שלא ידעתי גם אם יש בדעתה לנסוע, ובאותה שעה 

ידועה שיטת הסתרת דברים וסודיות תמידית השולטת  התאדמתי כתולע. הלא לזרים בלתי
א. מ.( אַלי לא שלחת  –אחותה ברטה -בביתנו. מובטחני שגם את מכתבה של רוזה מלרוביץ )בת

משום כך. בזמן אחר היה הדבר משפיע על עצבי באופן מבהיל, אבל עכשיו שקטתי ועברתי 
 ”.בשתיקה

 לאחיה יעקב היא כתבה: 

הרי אחותך אני וקלת דעת כמוך. לכן איני נופלת ברוחי לאחר  –ינושקה החביב, אני “ 
שתקוותי  נכזבות אחת אחת. אנשים כמותנו משוללים כל כשרון להיות אומללים, בגלל אותן 

מקום מגורי ’: מספיק בקושי‘השמחות הזעירות המצפות לנו אל אשר נפנה. מצב ענייני לפי שעה 
ום לא תהיה. שעורים אינם. אשת ראובני הציעה לפני אצל ראובני אינו בטוח; העבודה במוזיא

 –לעזור לה במטבח בשכר של אוכל. אולם, עבודה זו )כך אחוש בחדרי חדרים של הכרה( תשפיל 
אך את מצב רוחי, את ה'ניבו' השכלי שלי; מה דעתך, ינושקה, ומה עצתך?  –לא את כבודי אמנם 

הוי  –והנה   125ובדים שמעתי את ברגמןאתמול באספת הע’. עד סף המטבח ויתקבל על לבי‘
על ’. נברוזה‘פלא! אתה מטיב לדבר ממנו: שפתו יום יומית עד לפיהוק, ויתרונו עליך רק בהעדר 

 ”מה תדבר מחר? מי יתנני כיונה ונמצאתי בתל אביב מולדתי!
 

 . אשה מקומטת ורזה33
 

ה. על פגישתה רחל שלחה סרטיפיקט לאמי ברוסיה והגישה בקשה רשמית לעלייתה ארצ 
 הראשונה עם רחל סיפרה אמי:

ישראל סרטיפיקט, ראיתי בדמיוני את רחל היפה, -כשביקשתיה במכתב לשלוח לי מארץ“ 
 .החכמה והמלומדת, שמגיל צעיר היתה כאגדה במשפחתנו

הצעיר מרוסיה -(, יחד עם חברי גרעין השומר-1925)ב’ רין’צ’צ‘הגעתי לחיפה באונייה “
קיבוץ אפיקים בעמק הירדן. למרות שהייתי מן המנהיגים של הקבוצה, רציתי שביקשו להקים את 

העברית שנפתחה אז בירושלים, לכן לא הצטרפתי לחברי שיצאו   קודם ללמוד באוניברסיטה
להכשרה בעפולה, ונסעתי לירושלים, לפגוש את אחי משה, ולבקר ביחד איתו אצל רחל. אחי 

ו כרכרה. רחל לא ירדה ממנה. הלכתי בהתרגשות לראות חכה לי בתחנת הרכבת, שם המתינה לנ
                                                           

124
 . הכוונה לרחל כגן. 

125
 המורה לפילוסופיה שמואל הוגו ברגמן. . 
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את דודתי היפה, בת השלושים וחמש. הרושם הראשון היה נורא. אולי בגלל הניגוד בין מראה 
עיני ובין ציפיותי ודמיונותי. בעומק הכרכרה, מתחת לגגון, ישבה אשה מקומטת ורזה מאוד. עור 

סוף בעורפה, אך עיניה הכחולות יקדו באש פניה כהה וגווה שחוח, תסרוקתה חלקה ושערה א
 ’.עור פני כצבע האדמה שאליה אני מתקרבת‘אוכלה. פחד נורא נפל עלי. משנתיידדנו אמרה לי: 

נסענו יחד איתה לַחדרה שבדירתן של האחיות כגן, ברחוב הנביאים. הבית היה בנוי שתי “ 
ד החלון צמח עץ אגס שעליו קומות ובחצר היה מבנה קטן בשביל גנן. שם התגוררה רחל. לי

חיברה רחל את שירה הידוע. היא כיבדה אותנו בפירות. שאלה מה שלום אמי ומה אני מתכוונת 
 .אביב-לעשות בארץ. נפרדנו ממנה ונסענו לתל

כשהרהרתי באותה פגישה חששתי שהיא הרגישה שעשתה עלי רושם קשה או שהיא “ 
ותה פגישה. לא ידעתי זאת אך באותו יום נולדה התאכזבה ממני. מיתוס רחל התאיין בשבילי בא

 ידידות עמוקה בינינו.

כן ללכת ללימודים -משה אחי יעץ לי ללמוד את השפה העברית ולהתערות בארץ ורק אחרי“ 
אביב. פגשתי שם את מאיר מרגלית -גבוהים. הצטרפתי לגדוד העבודה על שפת הים בתל

והוא הכניס אותי לסטודיו למשחק. רק מקץ  שנחשב לתאטרון הפועלים,’, האוהל‘מתיאטרון 
אביב, נפגשנו שוב. באותה שנה לא הרהרתי ברחל. -החולים בצפת לתל-שנה, כשבאה רחל מבית

אפילו לא ידעתי שהיא חולה. היו לי חיים קשים מאוד בגדוד העבודה. לא הייתי רגילה לאקלים 
ה, אשתו של יעקב, לא הסבירה לי החם ולא הייתי רגילה לאוכל. חררה כיסתה את כל גופי. לוט

 .”פנים. ההתאקלמות בארץ היתה קשה מאד

החולים בצפת, ושהתה בו חודשים -בינתיים הורע מצבה של רחל והיא אושפזה בבית 
 ר משה קריגר, שרחל נקשרה אליו מאוד, סיפר:”אחדים. ד

כדי שתהיה  גם בלי בדיקות מיוחדות היה ברור מהי מחלתה. נתנו לה מיטה בפינת החדר,“ 
שולחן, וליחס כזה לא זכה אצלנו אפילו א.ד. גורדון, -מבודדת ככל האפשר. גם הבאנו לה מנורת

החולים. היא היתה מרבה לשוחח עמי בענייני ספרות ואמנות. הבאתי לה -כשהיה מאושפז בבית
אף אם. רחל התפעלה משירי המשורר הצרפתי הלירי, ו’ספרים אחדים, ובהם שיריו של פרנסיס ז

 .”תרגמה משיריו לעברית

 במכתב לשושנה סיפרה רחל על צפת ועל מחשבותיה ותחושותיה שם: 

תשעה קבין של יופי, בחיי! הלוא תזכרי: הרים ובקעות בערבוביה, בצלעי ההרים מלבינים “ 
בתים ומוריקים חרובים ומכסיפים זיתים ומצהיבים שבילים. אן? זה טמיר... במקום שכזה היו 

 –הגברים להיות גיבורי מלחמה והנשים יפות, ואולי כן היה בשכבר הימים, ואולם עתה צריכים 
בשעת הציפיה לרופא, שנתארכה שעתיים )באתי לכלל דעה כי יהודים אוהבים להירפא(, 

הסתכלתי בגופות צנומים אלה, בפנים עלובי גורל אלה, ורגשותי, הן אסתטי והן לאומי, סבלו, 
 .סבלו

רון כדברי טשרניחובסקי, לא דבר גדול הוא )בלי צביעות יתרה( כי חוץ ממני להיות בעל כש“ 
מרים ואסתר ראב. לפי דעתי -עוד שלוש נשים כותבות שירים בשפת הקודש והן: אלישבע, בת

מרים, משתווה עם אלישבע, ונופלת מאסתר ראב. אבל יש אומרים כי -אני הנני עולה על בת
שירתה קמצנית גדולה, והרי חוץ מאיכות ישנה -ן מפני שבתדווקא האחרונה, אינה באה בחשבו

גם כמות. אגב שירים, בקשה לי אליך: אולי תמצאי בבתי מסחר לספרים קובץ שיריה של  ורה 
ותשלחי לי אותו במתנה? אני חושבת כי זה מכתבי האחרון לך מצפת. מפה ’ מתוק מריר‘אינבר, 

 ”.ישבות חורפיתאביב להתי-אסע לזמן קצר לירושלים ומשם לתל

 לשולמית קלוגאי, כתבה: 
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אני רובצת זה ארבעה ימים. חום שלושים ושמונה מעלות ושאר תופעות לווי, כגון “ 
למרות זה כתבתי שלושה שירים, שאחד מהם ימצא חן ’. וכו’ מכאובים, שעול, מהפכת מרה וכו

ספר לך על הגדולה בעיניך אל נכון. הייתי שולחת לך, לולא התעצלתי להעתיק. ופה מקום ל
 –כמובן שלא אתאמץ, ולא אשלח, אבל בינתיים ’. תקופה’שעליתי לה, והיא  הזמנה להשתתף ב

 נעים.

אל תדאגי לי ולפיננסים שלי. אני רק יומיים הייתי במלון, כלומר רק חצי פונט נגרע ממעות “ 
על כל הענין.  הכיס שלי ועוד רב איתי. הבראתי הולכת לאט, כל כך לאט שפעמים אני ניחמת

החום אמנם ירד, אבל השעול עומד בעינו ואני שוכבת כל הזמן. השעמום פה מבהיל. בתוך כל 
גוניות -היישוב הרב של המחלקה לא קמה לי הצלה פורתא. המנותחות גונחות וצורחות בחד
’ בויךמיין ‘מרגיזה: מאמע, מיין בוְייך! אמא, בטני, בטני, ורק אחת מכניסה צביון אישי, ואחרי 

בפעם ראשונה לימי חיי ראיתי חזיון משונה: בשעה שחולה אחת  126’.און מיינע קרישס‘מוסיפה: 
מתייפחת מכאב, השאר פורצות בצחוק אדיר. אף צל של השתתפות בצער. לכי ואמרי אחרי זה: 

רֵעב יבין לרעב! וגם את עצמי תפסתי בזה, שקודם כל נגלה לי הצד המגוחך שבפנים מעּווי 
ם, ובקול הצרוד, הבלתי אנושי, מרוב בכי... ביום הראשון להכנסי כתבתי שלושה שירים, ענּויי

אבל רק באחד מהם נשארתי מרוצה. ועתה אינני זזה מתוך התרגזות כרונית על שהשלום איננו 
 שלום. ומתי יהיה, ואם בכלל יהיה...

 ִאי ְמֺיָשב ִביצּוִרים ְמֺשִמים 
 ְבִבְגֵדי ְׂשָרד...

 ַהִמְשָכח ִמֵלב ֱאלִֹהים ִאי
 ְלעֹוְלֵמי ַעד.

 

 ְזַמָמם שֹוֶנה הּוא ֵמַהְזַמִמים 
 ִבְשָאר ְמקֹומֹות;

 ְבָשָעה נה ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ְרָגִעים              
 ְלָכל ַהָנחֹות...

 

 ְוִאם ְתַנֶןה ְלַדֵבר ְבָאְזָנם
 ַעל ַחִּיים ֲאֵחִרים,

 ִיְצֲחקּו ְבָעְרָמה ְוָאְמרּו ְבִלָבם: 

 ”ְבדּוַתת ְבִריִאים!...“

הרי לך סטירה אקספרימנטית, הכתובה לכבודך להצחיקך מעט בעולם נוגה זה. אגב, אני “ 
 חוששת כי אגֵמל פה לצחוק, לחלוטין, כי אינני עוסקת פה באמנות נאה זו.

ותה,  וכשהדלי מלא בועטת בו והופכתו משל למה הדבר דומה? לפרה, שנותנת לחלוב א“ 
על פיו, ועמל החולב עולה בתוהו. ביום אומלל אחד יצאתי לגזוסטרה בשעת רוח חזק, והנה כבר 

שלושה ימים שאני שוב במטה בחום גבוה וכל ההטבה כלא היתה. הה, סיזיפוס, אחי הרחוק! 
קריגר לא ניצל ממנה ושמע ר ”כמה אני מבינה לרוחך... והתרגזות היתה כל כך רבה שאפילו ד

מפי תוכחות מעט, בצדק ושלא בצדק. אגב השירים שאת, שו, שואלת עליהם, הנם קניינו הפרטי 
זר לעולם לא תשזפם. הם מונחים בכיס חלוקו. והא לך חרוזים קלים -ר קריגר, ועל כן עין”של ד

 ל:”שעל הכיס הנ

 ֵיש ִעיר ִנַדַחת ַבָּגִליל,
 ָהִעירּוְלרֹוֵפא אֹוָתּה 

 ָחלּוק ִעם ִכיס ָזִעיר.
                                                           

126
 .  החלק התחתון של הגב, עצם הָעֶצה. 
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 ֵאין ֶנֶלא ַבָדָבר ַעד ָכאן:

 ֲחלּוק רֹוְפִאים ִעם ִכיס ָקָטן 
                                          ָחזֹון ְמאד ָרִגיל. 

 

                          ַעד ָכאן ֵאין ֶנֶלא. ַאְך ִנְתאם  
 ַבִכיס ַהָעט ִנְמָצא ָמקֹום, 

 ִנְמָצא ָמקֹום בֹו ַדי
 ְלַמה ֶשהּוא ָרָחב ַכָּים, 
 ְלַמה ֶשהּוא נֹוֵעם ְוָחם,  
 רֹוֶצה, סֹוֵבל ְוַחי! 
 
 ָאָדם ַבִכיס ַהַסר.-ֵלב ַבת 
 ַהְיֺאַםן ִכי ְיֺסַנר?... 

 

רואה את כי מן השמים נלחמים ’? רדב’מה תהי אחרית הפיליטונים ששתינו נחבר בשביל ה“ 
עוצמת פאריס, מאת ‘ביצירה המשותפת הזאת. איזה ספר מעניין נפל בידי פה. האם מכירה את 

יוליוס רומן? השתדלי להשיג. הוא כתוב בשבילך, נדיר מאוד. משונה: ספרים יש לי פה דיינו, 
ר קריגר בעצמו נפל ”ואינני קוראת בהם. אפטיה ארורה אוכלת בי כל חלקה טובה. אתמול ד

למשכב, ואם גם הרופאים יחלו הרי זה קץ העולם. ימות המשיח, קץ, קץ העולם. חולים בלי רופא 
,הרי זה תזמורת בלי מנצח. ובמשך ימים אלה כבר נשמעו צלילים מזויפים בסונטת ההווי של 

 ”מחלקתנו. את, שו, שהנך בעלת שמיעה מוזיקלית, תביני לרעי?
העם?  אם בקרוב יתקבל על שמך תשע -וש של חוסר דם וקציצות ביתמה דעתך על הג“ 

שלוש לירות, או אולי קצת יותר? חובי  –לירות תדעי כי הן מיועדות א. לסלק את חובי לך 
 –ק לשושנה בלובשטיין בברלין ’לירה וחצי, וצ -למשה, בן אחותי, לירה וחצי, חובי למיס לסקר 

! את כספה של לסקר צרפי לזה של משה ובקשי את דינה שלוש לירות. אלף סליחות על הטרחה
בשמי לסור לאוהלו שאינו רחוק מביתה ולמסור לו, שימסור לה, כלומר ללסקר )איזה סגנון!(, 

ק לשושנה שלחי על פי הכתובת... שלומי לא רע. החלטתי להשאר בצפת עד הסתיו. אם ’ואת הצ
הברוכה, כלומר הוא הגיע לאותה המדרגה כי החום פה לא קטן מזה שבשאר הפינות של ארצנו 

שבה מטשטשים כל ההבדלים. אני שכרתי לי בית )בית שלם!( בסכום עגול של שתי לירות 
כיעור מעורר חלחלה. נוסף לזה בשבתות תופיע  –לחודש, ולשרותי תהיה ניצבת ספרדיה זקנה 

ידי מימיקה ערביה צעירה סגנונית  ביותר וחרשת, לכן לדבר איתה צריך על  –פטמה 
נוע. מתי אעבור לא ידוע עוד, כי קשה, קשה עלי הפרידה -אקספרסיבית המיוחדת לגיבורי ראי

ר קריגר, לכן מזמן לזמן אני מעלה לי קצת חום, ויש לו פתחון פה להשאיר אותי בבית ”מד
י. החולים. עניין עם סנטוריה יגע. אין פה בנין מתאים בשביל מוסד שכזה, אבל אני מרוצה בבית

 אני מרוצה וזאת היא כל החוכמה. –ובכלל 
מה שלום החדר השלישי שעל ידך? הוא נחוץ לי, כי לא יאוחר מתחילת ספטמבר אני “ 

כך אהבתיה ומעתה שנואה עלי כשממית, רבו הקייטנים -עוזבת את צפת. בעיר זו, שלפנים כל
 .השנה. ואין למצוא חדר ולא חצי חדר

שוא -אביב. כל תוכנית שהיא אין לי ביחס לסדר שהרי עמל-למחרתיים אני נוסעת מכאן לת“ 
נראה! אגב, מציעים לפני עבודה תרגומית גדולה, ועוד  –הוא תכנון תוכניות במצב בריאות זה 

לא מערכת כי אם בולשת. אמת, נכון הדבר, נשלחו שירים )לא חבילה אלא ’ דבר‘אגב, מערכת  
שלא להדפיס עוד מלה אחת!( אבל הפתרון הוא כי )וזה אחרי שנשבעתי ’ הדים’שני שירים( ל

ר קריגר על טפלו בי, והנה נסתפק במה שיש, כלומר הקדשתי לו ”חשתי צורך לגמול גמולו של ד
 שירים, אך מסופקני אם הם יראו אור לעולם כי ברש לא אישר אותם". 

 לנוח נפתולסקי כתבה רחל מצפת: 
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וא נחכה לך אני וגורדון הזה? וגם חדרי נכון ארכו הימים אחרי בשורת ביאתך. האם לשו“ 
לקבל את פני האורח, חדרי אשר רוח פסגות מנשבת בו יומם וליל. בפנת גזוסטרתי, נשב ונסתכל 
בבקעת יחזקאל הנביא, ובשביל שמלבין בצלע ההר נעלה שנינו. הלא כבר טיילנו ביחד בהרי 

י, מאז צאתי מבית החולים. הבדידות צפת, התזכור? אך זה היה בשכבר הימים... עכשיו שלום ל
הברוכה וגלי ספרים על גבי שולחני, נכה הרגלים. ויש אשר רוח אלוהים תצלח עלי... אל נא 
תצחק לי, נוח רחימאי! תרגמתי משירי משורר אחד בלגי, ון לרברג שמו. הוא קרוב למטרלינק 

 ברוחו ורצוני כמובן שתבקרם. נוח, נוח, בוא!
שתיקתך. יודעת אני כי כתיבת מכתב קשה עליך גם מנסיעה מיפו  אינני מתרעמת על“ 

ירושלימה. אינני מתרעמת אך להצטער רשאית אני, הלא כן, נוח? אני שוכבת לי במטה לׂשבע, 
ולבי טוב עלי, כי אין לך דבר רע ומר מלהתהלך כאשר רגליך אינן נושאות אותך עוד. וכך היה 

ני שוכבת על יד החלון ומבלי להתרומם רואה את הסביבה במשך חודשים רבים לפני בואי הנה. א
היפה. בכול, בכול תנחומין, גם ספרים יש לי ובאחד מהם אני קוראת וחוזרת וקוראת, הוא מכפיל  
מאה את הרגשת ההוויה, ומלביש את העולם צבעי קשת. הלא זה ספר שירים לֶאִמיל ֶוְרַהֶרן. האם 

דברים רבים בהצלחה. בשלונסקי שלנו יש קירבה נפשית  מכיר אתה משהו משלו? ִתרגם לרוסית
מה לעתיד מתוך הפאתוס הטרגי וההיקף הקוסמי.  נוח, לאן אתה תלך -לו, בוודאי יש הבטחת

בימים הקרובים? אולי תגיע עד כאן? אני אהיה בבית חולים עוד כשלושה שבועות, ’ לטיל‘
127מה בעיר.-ואחרי זה זמן

 
 ר קריגר סיפר:”ד 
אביב. גם אני עקרתי לשם והייתי מבקר אצלה לעיתים. -החולים עברה לתל-את ביתבצאתה “ 

תמיד היתה מסיטה את השיחה מענייני המחלה לשאלות ספרות ורוח, ובשובי לביתי מביקור 
 .”אצלה הייתי מוצא בשולי חלוקי הלבן פתקים כחולים ועליהם רשומים שיריה

 
 פת. כתבה:החולים בצ-באחד השירים האלה, שנכתב בבית

 
 ַקח ֶאת ָיִדי ִבְשֵתי ָיַדִים טֹובֹות, 

 ִבְלִטיַפת ַאִחים.
 ְשֵנינּו ָיַדְענּו: ָהֳאִנָּיה ַהְטרּוָפה 

 לֹא ַתִּגיַע ְלחֹוף ִמְבַטִחים.
 

 

 . בגידת יעקב34
 

אביב הקטנה -מה בבית אחיה, יעקב, ששמו הלך לפניו בתל-אביב התגוררה רחל זמן-בתל   
ישראל. מאחר שלא הורשה ללמוד ברוסיה, למד יעקב בלובשטיין, כאמור, בגרמניה -ארץובכל 

עשרה -ובאיטליה, הוסמך בלימודי היסטוריה וזכה בתואר דוקטור לפילוסופיה. הוא שלט בשש
והתכתב עם סופרים ופילוסופים. על שולחן עבודתו  –לכמה מהן אף חיבר ספרי דקדוק  –שפות 

לעט והם מעוטרים בחתימת ידם, ביניהם: רומן רולן ומקסים -ים מחבריועמדו תצלומים של אחד
גורקי. כשתפס בניטו מוסוליני את השלטון באיטליה כתב הדוד יעקב גם אליו וָקבל על 

 .המיליטריזם באירופה בכלל ובאיטליה בפרט
מרצה   ישראלי. הוא היה -ד"ר יעקב בלובשטיין שם לו למטרה להרבות השכלה בנוער הארץ     

אביב על ענייני -נודד ביישובים החקלאיים המעטים, ובשבתות היה מרצה בראינוע "עדן" בתל
 .היום, על ספרות ותרבות ועל עולם ומלואו
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כן אסף יעקב בלובשטיין פרוטה -במרבית ימי השבוע הוקרנו בבית הראינוע סרטים, ועל 
העם", שיוחד לפעולות תרבות. -יתיהודה והקים עליו את "ב-לפרוטה, קנה מגרש בקצה רחוב בן

אביב. -)יעקב בלובשטיין האידיאליסט לא רשם את המגרש על שמו, אלא על שם עיריית תל
על". בני -מידות, הוא "בית אל-לימים מכרה העירייה את המגרש בהון עתק והוקם בו בניין רב

נה, אך העירייה המשפחה ביקשו מהעירייה להקים ספרייה על שם יעקב בלובשטיין בבניין הנב
 דחתה את הבקשה(.

העם -אביב התיאטרון הסאטירי "הקומקום". לכבוד פתיחת בית-בימים ההם נוסד בתל 
-הועלתה על בימתו הצגה חגיגית של התיאטרון החדש. אחרי ההצגה התאספה הבוהמה של תל

 ה:אביב הקטנה בביתו של ד"ר בלובשטיין שחגג באותו יום גם את יום הולדתו. אמי סיפר
"רחל ואני איחרנו קצת, רחל התיישבה בפינת הספה. האורחים האחרים ישבו סביב השולחן.  

של רחל  כטוב לבם העלו על הכיסא את אביבה, בתו בת החמש של יעקב, והילדה דקלמה שיר
מרוב התרגשות התבלבלה הקטנה, ובמקום לומר, 'שתחיה לעולם . שנכתב ליום הולדתו של אביה

 ".עם'-עם' אמרה: 'שתחיה לעולם ותסייד עשרה בתי-יותייסד עשרה בת
, )יעקב בלובשטיין מת שנים אחדות לאחר מותה של רחל, כתוצאה משריטה קלה בשפה 
אביב לא העמידה ציון כלשהו לאיש התרבות הראשון -גילוח, שהתפתחה להרעלת דם.  תל  בעת

את הכסף. גם רחוב לא נקרא שלה: לא הייתה מאחוריו מפלגה שתלחץ, ולא נמצא סוחר שיתרום 
 על שמו(.

בלחצה של אשתו, לוטה, סירב יעקב לשכן  את רחל בביתו, וכמעט שלא עזר לה. בכך  
הצטרף האח לרשימה הארוכה של האינטלקטואלים שבגדו ברחל ונטשוה בימי מחלתה. 

 .התנהגותו של יעקב הייתה מכאיבה במיוחד

 

 . "אין לה לאן ללכת"35
 

 

 
אביב, נפגש עם אמי ועם דודתי -רחל חיפשה חדר מבודד. דודי משה בא מירושלים לתל 

ורדה, שהייתה אף היא בגדוד העבודה, סיפר להן שרחל חולה מאוד, ושלמרות הצוואה אין היא 
 אביב. -יכולה להתגורר בביתו של יעקב. הוא ביקש מהן לחפש בשבילה חדר בתל

אביב לדירת אחיה. בחדר ריק עמדה רק מיטתה. מאז -לסיפרה חיה רוטברג: "מצפת באה לת 
לא יכלה רחל כבר להתהלך והייתי מבקרת אותה. בבוקר אחד יצאתי מחדרי וראיתי את גיסתה, 
והיא אמרה לי שאלך תיכף לרחל, שהיא קוראת לי. בהיכנסי לחדרה מצאתיה שוכבת פרקדן, שתי 

ואמרה לי: 'הפעם אבחן את מידת  ידיה תחת ראשה, ובראותה אותי ניסתה כאילו להצטחק
ידידותך אלי. עד הערב את מוכרחה למצוא לי חדר'. הלכתי לחפש, התהלכתי כל היום ולא 
מצאתי. שבתי אליה בלב קשה, והרהרתי כל הדרך מה קשה לרחל. בת עשירים, והיא עניה. 

ה כבר לילה. אוהבת את החיים והיא חולה אנושה ונידונה לפרישות מהחיים. כשנכנסתי אליה הי
והנה היא שוכבת ופניה עליזים. לא שאלה אותי כלום על החדר, ואמרה לי: 'את יודעת מי ביקר 

א. מ.( רחל  –אחותה ש. )שרה, אמי -אצלי? ביאליק! אחי היה נרעש'. נפתחה הדלת ונכנסה בת
ו גמל פנתה אליה בעליזות: 'נו, תראי לחיה את הקונצים שלך', וזו נשתטחה על הארץ ורבצה כמ

תחת משא כבד, וגם פניה נעשו פני גמל, וכך היא מילאה את כל התפקידים שרחל ציוותה עליה, 
והשמחה הייתה רבה. לבסוף אמרה לי רחל: 'את יודעת שיש לי כבר חדר? התחכמתי  ושלחתי 

 128לא רק אותך...'"
ודד משלה. "ורדה ואני הלכנו לבקר את רחל בביתו של יעקב", סיפרה אמי. "היה לה חדר מב 

ישראל. -היא הייתה חולה מאוד ושכבה במיטה. זאת הייתה הפעם השנייה שנפגשתי איתה בארץ
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למרות הפגישה הראשונה בירושלים, שלא עלתה יפה, הרגשתי מיד כשנכנסתי לחדרה, קרבה 
רבה אליה. הרגשתי בלבי שאני מחויבת לעזור לה והחלטתי להקדיש לה את כל זמני הפנוי. בשנה 

סוניה,  פגשנו סיימתי קורסים בעברית ודיברתי קצת בשפה החדשה. רחל פנתה אלי: 'נו,שלא נ
 אביב היא חיברה את שירה 'ַבֶדֶרך':-את יודעת עברית?' בדרכה מצפת לתל

 
 ְושּוב ֶמְרַחב ָׂשדֹות, ְורּוַח ְדרֹור

 –ְוִגיל   
 אּוַלי ָהָיה ִכְלִאי ֲחלֹום ָארְך, ָשחר                
 ֵכן, ַרק ֲחלֹום ַמְבִהיל? 

 
 ְוַתְנחּוֵמי ַאִןיר ֲחלֹום ַאף ֵהם!  
 –ְוָאז   
 ַהָּיד ֲאֶשר ָיְדָעה ָלנּוד ּוְלַנֵחם  
 ִיְכֶלה ִזְכָרּה ָוָגז? 

 
 ֲחִיי ַבֵלב, ַעֶסֶבת ֵליל ִנְזָעם,  
 עֹוד ָקט! 
 ִאָתם   ֶנן ָנסּו ַהְסָלִלים ְוָגְררּו 
 ַהְםָעט.ַּגם ֶאת ָהאֹור  
  

 
 
 

הראשונה שקראתי לה שיר  "היא נתנה לי את הדף וביקשה ממני לקרוא. זאת הייתה הפעם  
ושאלה 'את  משיריה לפי כללי הדקלום שלמדתי בסטודיו למשחק, 'אוהל'. היא נהנתה מאוד 

ה מבינה?' השבתי: 'כן'. היא התעקשה: 'הנה כתוב רוח דרור וגיל, מה זה גיל?' השבתי: 'גיל, ז
אדם'. היא צחקה. שכרנו חדר בבית פרץ, ברחוב הירקון ליד המלון ֶקֶטה דן )לימים -כמה בן בן 

 .משפחת ָנאנֹו, שאחת מבנותיה שהתגוררה שם, הייתה שחקנית מלון דן(, בבית 
נוח על המרפסת. היא סיפרה לי שערבייה שהלכה ברחוב הירקון -"רחל נהגה לשכב בכיסא 

בת תמיד במרפסת ולא זזה. כדי להפיס את דעתה שוחחה איתה רחל התפלאה על האשה השוכ
בערבית. בכשרונה הגדול לשפות ידעה רחל לדבר חופשי בערבית. מדי יום ביקרתי אצלה. היא 

לי, חביבתי, את שיַרי בקול כדי שאאזין למוסיקה  אמרה לי: 'אם את לומדת לדקלם, אז קראי 
תריסים להבריח'. שאותו היא  הפותח בשורה: 'השכחתי שלהם. אז היא כתבה את  השיר 'אביב', 

התרשמה מאוד  הקדישה לי. אורי צבי גרינברג טען שהיא הקדישה לו את השיר הזה. רחל 
 .מהשירים של אורי צבי גרינברג. הוא טען שהיא הייתה מאוהבת בו. אולי הוא צדק"

הקדישה לו את השיר ושברל  חיים באר כתב: "אורי צבי גרינברג טען באוזני ידידיו כי רחל 
שיכנע אותה לשנות את ההקדשה... בשיחותיו עם ידידיו וגם בשיחה עם משלחת בראשות שר 
החינוך, שבאה לבקרו בסוכות תשל"ז, חזר וסיפר אצ"ג על ידידותו עם רחל. באחד הימים, כך 

רגליה היו  א.מ.(. –בוגרשוב )אולי הירקון  סיפר, הביא אותו ברל אל חדרה של רחל ברחוב 
לבושה שמלה קלה לבנה,  ככפיסים והוא לא הבין כיצד אין הנעליים נשמטות מהן. היא הייתה 

גם החלון . יו' חיקה אצ"ג את הקולות-יו-חזה התנשם בכבדות ואנחות כבדות הרעידו אותה. 'יו
מאז וגם הדלת היו פתוחים והיא אמרה: 'אני מחכה לו' והוא ידע שהיא מתכוונת אל המוות. 

 .ִהרבה לבקר אצלה גם בימים שידידיה הקרובים זנחו אותה
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"עוד סיפר כי באחד מימי תרפ"ז הודיעו לו שמעטפה מרחל ממתינה לו במערכת 'דבר'. היה  
של 'ספיח', ִספרה הראשון, שיצא באותו שבוע. בשער הספר רשמה לו הקדשה: 'מה  זה העתק 

האדמוני, מבושם ונלהב' שנלקחה מן הבית השני של השיר 'אביב'.  ובינך,  –השקטה  –ביני 
 ארכיוניים בספרייה הלאומית... יד -עותק זה שמור עתה במחלקה לכתבי

יחסים סתומה זו האיר לי במפתיע שמעון קושניר, ידידה של רחל ואיש העלייה -"פרשת 
התייחס אליה כאל אשה והיא  ששוחחתי איתו על רחל. 'היה קשר ביניהם. אבל אורי צבי  השנייה,

איזה דבר שכאילו פגע בה', אמר קושניר. 'היא סיפרה לי את זה, היא  לא קיבלה את זה. היה 
באחד הימים הופיע אצ"ג בחדרה וניסה אליה דבר. בימי  כך הוסיף כי -הייתה גלויה איתי'. ואחר

ון אחרי שנים, החמיא לה של אצ"ג, הראש מחלתה נרתעו ידידיה מכל מגע איתה, והחיזור הגברי 
129.והפחיד אותה כאחד"

 
שוחחתי עם אורי צבי גרינברג על אותה פרשה. הוא טען בתוקף שהשיר "אביב" הוקדש לו.  

היו לו עם רחל יחסי ידידות אפלטוניים. גרסתו הייתה שברל כצנלסון, זלמן שזר ואחרים  ,לדבריו
ם גופניים, למרות מחלתה. לדבריו, הם המשעממות אל רחל וקיימו איתה יחסי ברחו מנשותיהן 

ניצלו אותה מבחינה מינית באופן המתועב ביותר. זאת הייתה, לדבריו, אחת הסיבות שהוא קץ 
 באנשי תנועת העבודה.

לחברתה, מניה ארנון, כתבה רחל על הימים שבהם התגוררה אצל משפחת פאפו: "כל היום  
. הערביות שמהלכות ברחוב חושבות אותי אני שוכבת ברחמי, זאת אומרת מנמנמת בכסא נוח

 .לחלק אורגני של המרפסת"
ד"ר משה בילינסון, שעלה אז לארץ וביקש ללמוד אצלה עברית, התפעל ממנה מאוד.  

כרופא, הוא אבחן אצלה את מחלת השחפת וביקש להעביר אותה לחדר נוח יותר. בדירת פאפו 
בילינסון ביקש למצוא לה דירה עם כניסה היה עליה לצאת לשירותים דרך הסלון של המשפחה. 

גג בבית משפחת -נפרדת. חדרה החדש, שעליו חיברה את השיר "חדרי החדש", היה עליית
 .אביב, סמוך לשפת הים-לווינסון ברחוב בוגרשוב בתל

יוסף פרסם ראיון עם רבקה לווינסון, זמרת האופרה לשעבר, ושאל אותה על פרשת -יוסף בר 
 רחל:
רחל, פרשה גדולה... בא בעלי ואמר שבילינסון ביקש חדר בשביל המשוררת "הפרשה של  

רחל שהייתה בדגניה וחלתה בשחפת. והחברים ובהם אורי צבי גרינברג, ביקשו ממנה בצורה לא 
כך יפה שתעזוב. ובעלי אמר לבילינסון שהוא צריך לשאול את אשתו. ועל הגג היה חדר, שם -כל

לי בעלי: היא מסכנה, אין לה לאן ללכת. מה דעתך שנשכיר  מרהכובסת הייתה מכבסת ונחה. א
לה את החדר על הגג? האמת, לא ידעתי מה זה שחפת. אבל אמרתי: למה לא? הכובסת תכבס 

 .במקום אחר
"באה עגלה. אני עמדתי בבלקון והסתכלתי. בא משהו מסכן. מין סל קש כזה וכמה חבילות  

כך -א. מ.( את זה למעלה. ואחר –העלו )אמי ואחותה ורדה קשורות, ואולי גם איזה כיסא, וזהו. 
הייתה שם רק ספה, שולחן מטבח קטן ומסכן, הכסא ההוא ועוד כסא נוח, זה הכל. לא הייתי 
מאושרת מריהוט כזה בבית שלי. אפילו שעל הגג. אתה רואה את הרהיטים בבית שלי. ובכל זאת 

היא אמרה תודה. הלכתי, לא נשארתי. אני לא אפיתי עוגה טובה, העליתי אותה אליה למעלה, ו
 .אוהבת לדחוף את האף

כך ביקשה ממני רשות לשים את כסא הנוח על הגג. אמרתי: כמובן חופשי לגמרי. -"אחר 
התחילו לבוא אליה אורחים חשובים. לא היו אורחים לא חשובים. מהמשפחה אני זוכרת אח 

ייתה אשתו של האח, שוויצרית, שהתנהגה אליה א.מ.(. וה – גדול מאד עם ידיים ענקיות )יעקב
 .א.מ.(. אני לא ראיתי –מאד יפה. אמרו שבאה גם אחות )שושנה 

"אני הייתי משחקת עם הילדה שלי על הגג והיא יושבת על כסא נוח. שאלתי אותה: לא  
יפריע לך אם אשב איתך? התחלנו לדבר. שאלה אותי: מי שר אצלכם? אמרתי שאני. סיפרתי לה 
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ל השירה שלי. שאלה: אני יכולה לעזור לך? שאלתי אותה: את יכולה לתרגם לי? אמרה: למה ע
לא? ואז תרגמה לי שירים בלי סוף. הזמנתי אותה למטה שתשמע איך אני שרה אותם בליווי 

 הפסנתר והיא עשתה לי קומפלימנטים.
ל ושמח. "היא פחדה להדביק אותי במחלה שלה. ואני הייתי עושה מכל דבר משהו ק 

לפעמים הייתה מתרגמת משהו מוצלח, ואני הייתי שמחה ורוצה לחבק אותה, והיא הייתה 
אומרת:  לא! אסור לך! בערבים אני ובעלי היינו יוצאים הרבה, מבקרים אצל ידידים. דברים 

הולכים לבקר. ראיתי שאין לה שום חברה  –כאלה. לא היו אז כמעט טלפונים. וכשרוצים לדבר 
צחוק סתם. אז הייתי אני עולה אליה ומספרת לה על החברות שלי. סתם מעשיות, לפטפט ול

פטפוטים. היא שמעה בהנאה והייתה אומרת: רק על ידך אני צוחקת. אמרתי לה: לצחוק בריא 
 .ללב ולבריאות

כך הרבה שמש וים -כך זקן. אמרתי לה; תראי, כל-תמיד היא הייתה בשמלה אפורה, כל" 
תלבשי משהו עם צבע, עם פרח? בעלי כשהיה צעיר היה בדגניה, והוא ידע ששם בחלון, למה לא 

היו לה הרבה עצי דקל. אז נטענו בשבילה גם אצלנו בחצר עצי דקל. כן. עצי הדקל שבחצר הם 
130.כך צנועה"-כך שקטה, כל-מהזמן שלה. אהבתי אותה, כל

 
סבלה. על הבעל אמרה  לפי אמי, "רחל אהבה את בתה של רבקה לווינסון, אבל אותה לא 

שהוא חזיר גדול כי הוא העלה את שכר הדירה לעתים קרובות. רחל אמרה שרבקה לווינסון יכולה 
 .לשבת בבית ולשיר, אך אין לה הכשרון לשיר בפני קהל"

 

 . נחמה פורתא36 
 

 החולים בצפת, כתבה רחל:-לידידתה שפרה ירובסקי, אחות בבית 
לא ניגודים? למה זה, איזה רצון לא נודע ואכזר חסם לפני "שפרה, שפרה, למה זה העולם מ 

את דרכי? כבר חצי שנה שאני תלושה מעבודה ומי יגיד מתי אשוב אליה. ההרגשה העצמית, 
 .האמת ניתנת להיאמר: גוט אוף צרות"

"בכתיבת שירים אני מוצאת נחמה פורתא", הייתה רחל אומרת לאמי, שטיפלה בה בשנותיה  
רית ימיה, חולה ובודדה, כבר ידעה רחל כי "הבן הנודד לא יראה עוד את שמי האחרונות. באח

המכורה". אז היא קראה דרור לכישרון הפיוט שלה. כמעט כל שיריה נכתבו בשש שנותיה 
האחרונות. הייתה זאת מעין אוטוביוגרפיה של אדם נוטה למות, העושה את חשבון אהבותיו 

 .בשנים ההן הייתה אמי האדם המקורב ביותר לרחל וזיכרונותיו, אתגריו וכישלונותיו.
 סיפרה לי אמי עוד בילדותי:  
שרתוק הייתה אז מרכזת -"הייתי באה אליה אחרי יום העבודה בבניין. ציפורה מאירוב 

העבודה לנשים. אנו, חלוצות צעירות, נשלחנו לכבוש מקצועות גבריים. הייתי הצבעית -לשכת
 י אצלה לפני הלימודים שבסטודיו של תיאטרון 'אוהל'. לעיתיםהראשונה בארץ. לפעמים ביקרת

קרובות ביקשה ממני לקרוא בקול את השירים שכתבה. הייתי הקוראה הראשונה שלהם, על כן 
הייתה שואלת לדעתי. את הראשון בין שלושת שיריה 'אביב' הקדישה לי. שאלתי מה סיבת 

ותו הודות להערותי. פעם ישבנו במרפסת ההקדשה והיא השיבה שזה שיר שלי, מפני ששינתה א
חדרה. היא הייתה עצובה. רציתי לנחמה ואמרתי לה, 'רחל, כשאנשא ואלד בת, אקרא לה בשמך'. 

 עיניה אורו והיא הביטה בי בחיבה רבה. כבר למחרת קראתי לפניה את שירה החדש:
 
 
 ִתְקְרִאי ָנא ִבְשִמי ְלִבֵתְך ַהְעַטָמה,  
 י ָיד.ְלַהִסיב לִ  
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                                         – כה ָעגּום  
 ַלֲעבר ָלַעד.                               

 
 ִשיִרי ַהָּיתֹום, 
  –   ֶזה ִנּגּון ַעְרִבי ֶשָמַדם 
 יֹום.           -ַתְמִשיְך ְבבֶקר-ִהיא ַתְשִמיעַ  

 
 ֶזה חּוִטי ֶשִמַתק 
  –  ְיֺשַזר ֶאל ִבָתּה, ֶנְכָדָתּה  
 ַלֶםְרָחק. 

 
 

את ההבטחה לרחל קיימה אמי, כעשרים שנה לאחר אותו יום, עם הולדת אחותי הצעירה  
ושמה רחל. "רחל חיפשה את השלמות שבפשטות", הסבירה אמי. "תמיד תיקנה, תמיד שינתה. 

ר תנ"ך מונחים על מיטתה, ליד הכר. היא המלים שלה לא היה גדול ותמיד היו מילון וספ-אוצר
כך -רוב בשכיבה, וכשהיה לה קשה למצוא ביטוי לרעיון, כתבה ברוסית ואחר-פי-כתבה על

אומרת, 'חשוב איך את משתמשת במלים שיש  המלים חשוב', הייתה-תרגמה לעברית. 'לא אוצר
אוש תוקף אותה. כשיצא לך. חשובים הרעיונות. אם יש תוכן, נמצאות המלים'". לעיתים היה היי

 (, כתבה לאמי:1930לאור קובץ שיריה השני, "מנגד" )
"קיבלתי את 'מנגד'. חפצתי כרגע לשלוח לך אבל פתאום נראו לי השירים אפסיים בהחלט.  

חשק עז בא לי לגנוז אותם ולשכוח על קיומם. דבר משונה, לא? ביחס ל'ספיח' )הקובץ הראשון( 
על ימין ועל שמאל ונהניתי בשעת מעשה. אבל מובן שאשלח. בכל  לא היה כך. להיפך: חילקתי

 .זאת"
מקצת משירי האהבה של רחל נושאים הקדשה ואחרים נטולי הקדשה. אנחנו, ילדי  

זלמן שזר? משה  –המשפחה, רצינו תמיד לדעת: את מי אהבה רחל? ולמי רמזה בשירי אהבתה 
קי? ואולי ידידה מרחובות, נקדימון בילינסון? משה קריגר? ברל כצנלסון? נוח נפתולס

 .אלטשולר? האפשרות שזהו מיכאל ברנשטיין נדחתה עקב הכחשתו הנמרצת של שזר
שלושה שירים הוקדשו לזלמן שזר: "ההד", "ברית ההד" ו"גן נעול". השיר "בתו" נכתב  

 .לאחר הולדת בתו של שזר
יכאל ברנשטיין(, שהיה מקורב שני שירים הקדישה רחל למ.ב., הוא משה בילינסון )ואולי מ 

אליה, בייחוד בשנותיה האחרונות. בילינסון שהה באיטליה בשנות העשרים הראשונות ושם 
. יעקב יעץ לו ללמוד עברית אצל רחל. -1924התיידד עם יעקב בלובשטיין. הוא עלה ארצה ב

ללמד. בשיעור הראשון אבחן בילינסון, הרופא והאביר, את מחלתה של מורתו ואסר עליה 
, 1929באוקטובר  -6ב"גנזים" שמורים שני פתקים ל"בנאוני", כינויו של בילינסון. האחד נכתב ב

 , ברוסיה:1918בפברואר  -20מכתבים של "דבר", שיר שכתבה ברוסית ב-ובו על קרע נייר
 

                        ָעצּוב ַלֲחשב, ְתחּוָשה ִלי מּוֶזֶרת,
 נּו ָּגַבר.ִכי ַהֵמֶכר ֵביֵני 
 ִכי ַעְכִביש ַהִשְכָחה ְבִלי ֶהֶרף  
 ְמַלֵנף ְבקּוָריו ֶהָעָבר... 
 
 ְמִרי ַהְנִריָדה ְמַרֶנה ֶאת ִלֵבנּו,  
 חּוט ַאַחר חּוט ַהַםֶןֶכת ִנְתָקה.  
 לֹא, לֹא ָאַהְבִתי, ַאְך  דֹוָמה עֹוֶדִמי 
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 ִכי ָיכְלִתי ֶלֱאהב אֹוְתָך... 
131** 

 
, היא שיגרה פתק לבילינסון: "בנאוני חביב, חביב, חביב. אולי יש לך -1931סמוך למותה, ב 

 ספר מעניין והחיית את נפשי. ועוד בקשה אחת: להימנע )ובייחוד למנוע את ידידנו ד"ר כ.(
 

א.מ.( בתקווה לראות  –המחשבה על זה בלבד מותחת את עצבי )צו הגאווה . רחל'-מלפעול 'פרו
 132קורתי לפני שנת תרצ"ב, ובברכה חמה, רחל".אותך בצל 

ושיר אחד הוקדש לאורי. זה היה הכינוי של ברל כצנלסון. מסורת היא במשפחתנו, שאורי  
 בשיר "עקרה", גם הוא מרמז לברל:

 
 ֵבן לּו ָהָיה ִלי! ֶיֶלד ָקָטן, 

                        ְשחר ַתְלַתִלים ְוָנבֹון. 
         ְוִלְפסַע ְלַאט            ֶלֱאחז ְבָידֹו 
 ִבְשִביֵלי ַהָּגן. 
 ֶיֶלד. 
 ָקָטן. 

 
 אּוִרי ֶאְקָרא לֹו, אּוִרי ֶשִלי!  
 ַרְך ְוָצלּול הּוא ַהֵשם ַהָעָצר. 
 ְרִסיס ְנָהָרה. 
 ְלַיְלִדי ַהְשַחְרַחר 
  –"אּוִרי!"   
 ֶאְקָרא! 

 
 עֹוד ֶאְתַמְרֵמר ְכָרֵחל ָהֵאם.  
 עֹוד ֶאְתַנֵלל ְכַחָמה ְבִשילֹה. 
 עֹוד ֲאַחֶכה 
 לֹו. 

 
 

באחד הימים בא לבקר אצלה המשורר הצעיר אברהם ברוידס. רחל ביקשה את סליחתו  
והמשיכה לשכב. הוא ישב סמוך לשולחנה הקטן והסתכל. לפתע תקפו אותה שיעול ממושך 

פניה הכהים, שהבעת עינוי חריף נסתמנה וכיחה טורדנית. כשהוטב לה ונרגעה הפנתה אליו את 
בהם, וכאומרת להסיח את דעתו ממצבה, הפתיעה אותו בשאלה: "יש לך נערה שאתה מחזר 
אחריה?" ברוידס הסמיק. נשתררה שתיקה קצרה ורחל אמרה: "מי שאינו אוהב, ספק אם ייטיב 

 133לשיר".
רכת "דבר" היו ברכה חבס כתבה על רחל, בביוגרפיה שלה, שביקוריה של רחל במע 

 "קצרים" ונדירים, אבל היה בהם משהו מסעיר, מעורר ומוציא מהשגרה. על אחד הביקורים ועל
סיפרה מרי יציב  –ברל כצנלסון, משה בילינסון וזלמן שזר  –מערכת יחסיה עם עורכי העיתון 

שים ראשי העיתון. שלושת האנ –בזיכרונותיה: "בחדר שלושה שולחנות. על ידם שלושה אנשים 
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 .113חכלילי, שם, עמ' .  
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 חיים באר, שם..  
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קשורים ביניהם קשרי ידידות עמוקה ואמיתית. ביניהם מתיישבת רחל. עיניה הכחולות, הגדולות, 
שני כוכבים דולקים. פיה מלא צחוק. היא זורקת משפטים, היא מתגנדרת באיזו גנדרנות מיוחדת 

מתוק; -אחת. כלפי אחד מילת חיבה; כלפי השני לעג חריף-במינה. משחקת עם שלושתם בבת
לישי מחמאות לכאן ולכאן. אני יושבת מן הצד ואינני מאמינה לעצמי. הזאת היא אותה כלפי ש

שלושה יריבים. אין איש מביט בפני רעהו. כל אחד משתדל  –רחל... ופתאום שלושת החברים 
רוח מלּווה קנאה -להבריק בתשובתו יותר מעמיתו. האטמוספירה בחדר מאוד מתוחה. התעוררות

-גופי(, חכמה, ערה, חריפה, מעוררת-ה להיות כזאת. קורנת. יפה )יופי עלוגעגועים לאשה שיכול
א.מ.(.  –שיחה -על ולהוליד ִהְתעלּות בבני-חלום שלבש צורה של ממש )כשרונה לתקשורת

ההופעה הזאת, המשחק הנפלא הזה נמשך רק זמן קצר, ומשהרגישה כי המאמץ הזה הולך וכֶלה, 
שום הצעה מצד החברים לא קיבלה. בצאתה, בעברה את   עמדה וביקשתני ללוות אותה הביתה.

כששלושת המלווים עומדים על ידה, זרקה עוד פה ושם ניצוצות  –החדרים ובשבתה בעגלה 
מוות כיסה -חיים, חוורון-אחרונים מן המדורה שהדליקה ושדלקה. בעגלה נשארה כמעט בלי רוח

134לחדרה". את פניה. נשימתה פרצה בשאון מבהיל. על הידיים העלוה
 

תיאורה של מרי יציב ממחיש את מה שהגדירו שזר ונקדימון אלטשולר, שניים מן הגברים  
 .שאהבו את רחל עד אחרית ימיהם, כ"פאם פטאל" של דור העלייה השניה והשלישית

שוחחתי פעמים רבות, כאמור, עם נקדימון אלטשולר, בשנותיו האחרונות, והוא אמר לי  
 ידה. לעיתים בכה כשדיבר עליה.שרחל הייתה אהבתו היח

 

 . "ארבעתם יכנסו ל'תקופה'"37
 

 
רחל הייתה גאה מאוד ולא ניאותה לקבל סיוע חומרי מאיש. בחדרה אסור היה לדבר על מצב  

בריאותה ואפילו לשאול לשלומה. עם אורחיה הייתה משוחחת על ענייני המפלגה ובניין הארץ, 
הייתה עירנית ומלאת הומור. בגלל חוש הביקורת החריף  על עיתון ועל ספר וכיוצא באלה. היא

 שהתקשו לשהות במחיצתה.  שלה היו אנשים
-אבי סיפר: "היא השתדלה לבקר בכל הצגות הבכורה. באחת ההצגות ניגשה אליה פולה בן 

גוריון ושאלה לשלומה ברוסית. רחל התעלמה ממנה. שוב פנתה אליה ושוב לא השיבה, ופולה 
ה. כששאלו את רחל מדוע התנהגה כך, ענתה, 'על אשת מנהיג עברי לדבר עברית הנעלבת הסתלק

 במקום פומבי', וסירבה להרבות מלים בנושא זה".
אמי סיפרה: "פעם נכנסתי לחדרה בערב. רחל שכבה כהרגלה על מיטתה, בבגדיה ונעליים  

הכלים. 'ביאליק  לרגליה. פניה היו רגועים, כחולמת. חשבתי שחיברה שיר. ניגשתי להדיח את
היה פה', אמרה לי בחגיגיות. 'ביאליק בא לבקרני בחדרי'. היא העריצה את שירתו. וביקורו 

 בחדרה היה לה כהכרה בשיריה".
 במכתב לאחותה, שושנה, בברלין תיארה רחל את חייה: 
"אכן רשאית את שלא להאמין להבא בהבטחותי. הנה הבטחתי לספר לך בפרוטרוט  על  

הבמה העברית, אלא שפה כל כך הרביתי לדבר על הנושא הזה שעתה אין לי שום חשק משחקי 
 לגעת בו.

"שבת היום. השכמתי לקום והתגדרתי בפינת החצר המרווחה. הלא מכירה את את החצר.  
הייתה בידי ובה אידיליה נפלאה של שמעונוביץ: 'לקט'. אם תוכלי   חוברת אחרונה של 'הִשלֹוח'

מה רב  –ה מאוד. לאט לאט צריך לקרוא בה, טפין טפין ירעפו תנחומים ללב להשיג תהני ממנ
רשימת סופר מתחיל, בחור מבחורי  –שימי לב גם לו  –כוחו של עט אמן! יש בחוברת זו גם 

 ירושלים שהפליאני בכשרונו הפעם: 'כלואים במרחב', שם הרשימה.
                                                           

134
 .41-40. מרי יציב, "רחל", "רחל ושירתה", עמ'  
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ורית או מתורגמת. מה זה היה "אני במשך השבועות האחרונים לא כתבתי אף שורה אחת מק 
לבת שירתי? וכאן כבר חם. הקיץ קרב. האביב עודו בִחתוליו וכבר נגזרה עליו גזרה. ואת הרי 
תהני מאביב ארוך ורב גוונים, רב קולות. אביב עם צינת מי קרח מפשיר, כמו אז, שם, בשכבר 

 הימים.
מוצאה מגליציה, דוברת "אני התרועעתי עם אשה אחת מדיירי החצר. אשה כבת חמישים.  

קצת עברית ויודעת פרק בגרפולוגיה. האין דמותה מצטיירת לפניך מתוך דברי אלה? בחוץ 
יושבות אנחנו שתינו, אני בכסאי המתקפל והיא על גבי שרפרף, לשתינו עבודת יד כגון תיקון 

 גרביים קרועות. יושבות ומשוחחות.
עושות חיל ועמהן גם אני.  –ת חדשות מכולן נשארו שלוש ישנות ואחרו –"ותלמידותי  

התאמיני כי לעולם לא הייתי מגיעה למדרגת ידיעת השפה, שאליה הגעתי עתה, בלי עזרת 
מה! והן התמימות אסירות -תלמידותי. בגללן עברתי פעמים אחדות על התנ"ך כולו, והרי זה דבר

 תודה לי..."
דידיה לנוח בירושלים, וצירפו שלחו אותה י 1928בתקופת סוף הקיץ ותחילת הסתיו של  

אליה את מזכירת "סולל בונה", גוסטה שטרומף, כדי שתשכור לה דירה ועוזרת וכדי שתסייע לה. 
 אביב:-על המנוחה בירושלים כתבה רחל לאמי שנשארה בתל

 "סושקלה, 'התינוק מעונה'. 
כפרים. 'רוח "משונה עד מאוד היה לשבת במכונית, כשמשני צדי הדרך חולפים ביעף שדות,  

דרור וגיל' לא נשבה בפני הפעם, כמלפני שלוש שנים, וגוסטה לשווא ביקשה להשיבנה. בין 
התקפה להתקפה של מחלת הים דקלמתי בקול גווע את שירו של שלונסקי: 'והכל ברור למי 

 צלצלו פעמונים! ואחת לי אם ככה ואם כך...' ולא היו אלה מלים בלבד. אכן, הכל ברור לי!...
הכרם, בשעה הברוכה הזאת של קרירות ואֹדם חג בשמים ומנוחה * -לפנות ערב הגענו לבית" 

לעמל. גוסטה הלכה אל דירתי 'לעמוד על המקח' ואני סרתי לצריף של פועל מכיר. בסביבה כזאת 
לא הייתי כמה שנים ומתק העצב עברני. מולדת אשר אבדה לי נתגלתה שנית לעיני, והן כמו 

, ילדי 135אליה, ולא תדענה  עוד להנות מזיווה. שכבתי על ספה, לפתח הצריף געגועים-מדמעות
השכונה סבוני, וסהר גדול מאוד ושֵלו מאוד עלה ועמד ממולי. מאוחר בערב הלכתי 'הביתה', 
-אבל פה המקום להטיה לירית פילוסופית. הלא זוכרת את, סושלה, כי לא פעם התפארתי בחוש

136ת מעין אלה. וזכור לך גם כן כי המנוֵני ג.הבאות, בטלפטיה, ועוד סגולו
לכבוד הדירה בבית   

הוכרמן לא הלהיבוני. ואמנם יש לי לבטוח בחושי. הרושם הראשון היה מזעזע, ובטון תקיף למדי 
  137הודעתי לגוסטה האומללה, כי לא אשאר פה אף שעה אחת. תדמי בנפשך סושלה, אנפילדה

משנהו, החלונות הקטנים, העלובים, נתונים אל חצר של חדרים, אחד גדול ממשנהו ומכוער מ
אחורית ומסביב מדבר שממה ללא שיח, ללא גבעול בודד אחד ירוק! לאחר שהבאתי את גוסטה 

ואת עצמי לידי התעלפות כמעט, כי היא הלא הגנה בשארית כוחותיה על ה'מציאה' שלה, 
ת. אבל המאורעות התפתחו הסכמתי  ללון ולמחרת בבוקר לצאת ל'בית וגן' לחפש דירה אחר

באופן מפתיע בדיוק כמו בסינמה. בלילה שררה בחדר קרירות נעימה, ושנתי ערבה לי. בבוקר  
השתטחתי על המרפסת הקטנה, ורוח הרים נשבה בפני, והייתי בודדה, כאשר אהבתי. אני ולבי 

ניה ברק הנכונות וקטעי שיר נוגה הזורחים בזיכרון ככוכבים. בקיצור, כאשר גוסטה הופיעה ובעי
 לסבול בשמי, הכרזתי ואמרתי: אני נשארת!...

                                                           
135

-. הצריף של חיה ינובסקי, שעליו חיברה רחל את שירה "ביקור": "בערב, בסתיו, בצריף 
 פועלים במולדת..."

136
 מף.. גוסטה שטרו 

137
 . שורת חדרים. 
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גלעדי ושמו -"בבית מכיִרי הפועל, באותו הצריף שעליו דובר למעלה, נפגשתי עם בחור מכפר 
והוא סיפר כי דוסיה עם התינוק בן ארבעה  138משה אליאוביץ'. הריהו בחור של דּוסיה ידידתך,

 ם הוריה. אחיה שלח יד בנפשו ואמה חולה מאוד.חודשים עומדת לנסוע לחו"ל להתראות ע
"ועתה פרשת השילומים. שלום בצרוף כתובתי המדוייקת לשושנה, ליעקב עם משפחתו,  

לורדה ולכל המכירים הטובים. לו הייתי בטוחה כי את שני ספרי השירה מסרת לקריגר והצהוב 
ללווינסון )בעל ביתי(,  לד"ר שרשבסקי, כי אז שקטה בי רוח. כעבור שבוע תסורי  –האחר 

 תשאלי אם יש מכתבים בשבילי ואם חדרי נׂשכר.
 "מה אצלך? ֲהנחת כבר ממני? בפרוטרוט על הכל. שומעת את? 

 דודה.
 "פ.ס. ארוחתי היום הייתה כל כך גרועה שאני באנחה זכרתי 'את השום שאכלתי במצרים'... 
איש ממכירי המרובים. בעלת מבהיל! שעה נמשכת כשבוע. טרם ראיתי  –"פ.ס. השעמום  

 הבית עשתה נסיון להתיידד איתי אבל אנוכי העמדתי פני רוצחת והבהלתי אותה, לאושרי.
 רחל
 "יום שני, 
"שלום עליך, סושלה בתי! גלויתך נתקבלה אבל מה נתת בה? אכן לאברהם את שולחת  

שון היה פשוט עמוד ולי... ענייני הבראתי יגעים לפי שעה. השבוע הרא 20מגילות בנות 
 .139קושמרי

"גוסטה חלתה בדיזינטריה ושכבה בבית החולים; צעירה לעבודת הבית לא נמצאה, והייתי   
חיה ינובסקי שמה, ושמסרה  –אביב, לולא מכירתה של שושנה שמתגוררת פה -קרובה לחזור לתל

נטריה, את נפשה עלי ממש. השבוע השני, כשכבר הייתה צעירה בבית, חליתי אני עצמי בדיזי
והיא עודנה מענה אותי. ה'עוזרת' שלי ראויה שיסופר עליה בפרוטרוט. כאשר נתיאשתי מכול, 

והביאה   140נסעה חיה ינובסקי )אגב, היא אחות הדסה, אשת אביטל( לקיבוץ השמאלי של הגדוד
לי בשורה שיש צעירה מתאימה ותיכף תבוא. לפני נסיעתה של חיה שכחתי  לבקש אותה שתשים 

וניות הצעירה, לבל תהא מכוערת יותר מדי, ולכן דאגתי ופחדתי  מאוד. נשמעו צעדים. לב לחצ
דפיקה בדלת. נשאתי עיני ו... נדהמתי! עכשו נחשי נא, סושקלה, מה הדהימני: יופיה המופלג או 
כעורה המופרז של הבחורה?...  היא גליצאית, זריזותה בעבודתה עולה על כל מה שדמיון אנושי 

ר. מבשלת כמו טבח צרפתי ובעלת אופי נעים ביותר. מטמון ממש. אמנם המטמון מוכשר לתא
הזה עושה שמות באוצרותי, אם אפשר להתבטא ככה, אבל הידד הדודה הישישה וצריך להשלים. 

 דבר אחד ברור לי. שירים לא אכתוב פה. איזו עקרות משונה בי ובעיני אשר מסביב לי.
בעולם התל אביבי? מה עבודתך? ההיה אצלך השליח , ובכלל 141"מה חדש אצלך ב'אוהל' 

שלי? אמרי לשושנה שאם יתקבל בשבילי על שמה מכתב, פחות או יותר חשוב, שתשלח אותו 
באחריות כי הדואר המקומי מצטיין ברשלנותו. ההיית אצל בעל הבית שלי כמו שביקשתיך? 

השאלתי לה? אנא, שריק,  ההיית בחבורת הפועלים לקחת אצל אביבה את 'מסדה' של למדן אשר
 אביב בקרוב.-הזדרזי, כי היא תעזוב את תל

"שלום לך, ולורדה, ולשושנה ולכל מי שזוכר אותי. על השאלה 'מה שלום רחל?' לענות  
 'טוב'. חוששני שלא תרבי בתשובות, כי 'למי נחוצה פלפלית הזקנה?'...

 "שלום לאברהם. מתי לכנרת? הבה ביחד לחגים באסיף. 
 רחל

                                                           
138

גלעדי. רעייתו דינה )דּוסיה( הייתה -. משה אליאוביץ' היה ממייסדי "השומר" וחבר כפר 
 חברתה של שרה.

139
 . סיוטי. 

140
 ידי האגף השמאלי של גדוד העבודה.-. הכוונה לקיבוץ רמת רחל מדרום לירושלים שהוקם על 

141
 . תיאטרון "אוהל", שבסטודיו שלו למדה אמי. 
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 "יום חמישי. 
 "סושקלה, ניצחון! הידד הדודה הישישה! 
 "מכתב מברלין מודיע כי ארבעתם יכנסו ל'תקופה' כ"ה. )עדיין אין לפרסם את הדבר ברבים(. 
"ענייני הבריאות יגעים. היפיפיה שלי ברחה ממני אחרי שבוע ימים. אני שמחתי לזה יותר  

נמצאה בחורה ימינית, אבל גם זו עוזבת משהצטערתי, בגלל שמאליותה שהעיקה עלי. אחריה 
אותי מחר. חוששתני כי יצא שמי לשנינה. אם עד יום צאתי מפה תתחלפנה שבע עוזרות בביתי, 

 הסיבה העיקרית היא בזה שנחוץ לעבוד גם בשבתות, אני אינני מוכשרת למאום.
 חן על הכתובים.-"נו, שלום, סושקין, חן 
 רחל
 "יום שני, 
 שלושה.-לי לבוא כרגע ליומיים"שריק, אולי תוכ 

 רחל"
 

 . "המכשירים עצמם לעבודה בארץ"38
 

"רחל דיברה על לבי שאעזוב את העיר ואת התיאטרון ואלך לקיבוץ ולחקלאות", סיפרה אמי.  
"הדודה שושנה חזרה אז מברלין, שם השתלמה במוסיקה. רחל אמרה שאחותה תסייע לה ושאני 

, 1929שושנה ולא ידעתי שאין היא מסוגלת לסייע לאיש. בסוף אלך בדרכי. אז טרם הכרתי את 
כן קניתי ארון בגדים קטן. רחל -אחרי ה'מאורעות', הצטרפתי לקיבוץ אפיקים. זמן קצר לפני

שאלה אותי מתי אעזוב את העיר. עניתי לה בשאלה: 'איך אפרד מארוני החדש? ואיך אעזוב 
 אותך?'"

 רת'. ענתה לי'."'שימי אותי בארון וקחי אותי לכנ 
"בשנה וחצי האחרונות לחייה לא טיפלתי בה ואולי קירבתי בכך את מותה. אינני מוצאת  

 הזה".  ניחומים לנפשי על המעשה

אמי חזרה ודיברה על בגידתה ברחל שוב ושוב. גם בהיותה בת תשעים, כאשר זיכרונה נחלש  
אמי, נקשרה רחל אליה מאוד  מאוד, את בגידתה ברחל לא שכחה. בחמש השנים בהן טיפלה בה

וכתבה אליה לאפיקים מכתבים רבים ובהם תיארה בפרטי פרטים את חייה. היא ָקבלה באחד 
המכתבים שהצטרפותה של אמי לקיבוץ אפיקים  פגעה בשגרת יצירתה: "התוכלי לתאר לך את 

על מי לעוט  עינויי השאול, ביום ִהוולד שיר חדש?  אין למי ללמד )פרק בתורת ה'דקלום'(. אין
באגרופים קמוצים ובקצף על שפתיים, אין לפני מי להתחנן: 'עוד עשרים פעם ודי!' וכמו 
מרים -להכעיס שורה עלי השכינה בימים האלה. את יודעת בוודאי, מתוך 'דבר', על בואה של בת

לארץ. היא שחורה ונאוה כאהלי קדר. ערכתי לכבודה 'מסיבה' בבית יעקב שלנו. היו אלישבע 
, ומלבד זה כעשרים סופר ומשורר. פרופסור שור ניגן, המשוררות, כל ארבעתן, קראו 142אנדהו

סבל. ובכן שרלה  –מרים  קוראת בהברה אשכנזית )וגם מדברת(,ולהקשיב אליה -משיריהן. בת
מחר לוטה בערפל... משלושת -מחריד, ויום –ה'קופה'  –לא רע,מצב  –ילדתי? מצב הבריאות 

 תמיד, לשם שווי המשקל(, בשלום עם שנים וברוגז עם אחד. נחשי עם מי?" , אני )כמו143ידידי
 במכתב לאמי, בשנת חייה האחרונה, סיפרה רחל על ההיכרות שקשרה עם שלוש נערות:  
"אני התיידדתי עם שלוש נערות, שהגדולה בהן בת עשרים ושתיים. שלושתן יפות ואחת מהן  

מה, ברוב -וא היחיד הרצוי לי )דווקא אינו נקבע, משוםיודעת לזמר. יש ליחסינו אותו אופי שה
הקשרים שלי עם מכרי(, דהיינו: הן לקחו אותי תחת חסותן ורואות בזה זכות מיוחדת לעצמן. 

                                                           
142

 פינקרפלד.-משוררת אנדה עמיר. ה 
143

 . ברל כצנלסון, זלמן שזר ומשה בילינסון. 
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ואני מפתחת את טעמן הספרותי ומעבידתן ככושיות בשליחויות שונות. נמצא ששני הצדדים 
 זכר של קמט".נהנים. ואיזה תענוג להסתכל בפניהן הרעננים, ללא 

אחת מן הנערות הייתה רבקה דוידית. היא סיפרה על ביקורה הראשון אצל רחל: "עם כניסתנו  
אחת את כל מבוכתי. -הרימה אלינו עיניים ערות ועליזות ופתחה בשיחה שוטפת שביטלה בבת

ופניה הכהות והכחושות היו  –אופנת העליה השניה  –לבושה הייתה שמלת פשתן לבנה ורחבה 
ארות בעינים כחולות וקורנות. הביקור נסתיים באופן מפתיע: היא הזמינה את שתינו להצגת מו

קולנוע, לסרט חדש שעניין אותה, 'במערב אין כל חדש'. תמהתי וחרדתי לרעיון כי היא תצא 
בריאותה הקשה. עזותי הגיעה אפילו עד כדי להזהירה על כך. אז נתנה בי -החוצה בלילה, במצב

לחיות!' שלושתנו –אמרה: 'וכי אינך יודעת מה הוא הדבר המסוכן ביותר בחיים? מבט רציני ו
144אביב".-נסענו בכרכרה הרתומה לזוג סוסים שעדיין היו אז קיימים בתל

 
 מה בימי המכאוב גרמו לה הצעירים שאהבו אותה ואת שיריה.-נחת 
במלה: 'חברה יקרה.  "היום קיבלתי גלויה מווינא", כתבה לאמי, "אני מעתיקה אותה לך מלה 

פה, כמו: שבת; -פי ספר השירים 'ספיח'. כמה שירים למדנו גם בעל-החורף למדנו עברית על
חליבה לילית; ַבגינה, ועוד. שמחנו מאוד לזה. השירים קלים לקריאה ותוכנם אומר הרבה לנו, 

ם ונערה המכשירים עצמם לעבודה בארץ. קבלי בזה תודה וברכה, להתראות'. חתומים כמה נערי
 אחת, רחל. יש בזה משום סיפוק הלא?" 

מה למפקפקים באחת התיזות -מכתב זה, שהביע יחס אופייני אל שירת רחל, הוא תשובת 
המרכזיות של ביוגרפיה זו, על מעמדה המרכזי של רחל ביצירת העידן הציוני. את התיזה שלי לא 

 ופה הנדונה.ביססתי על מכתב זה, אך הוא מבטא, לדעתי, נדבך חיוני בתק
מצבה החומרי היה קשה. באמצעות הרב פנחס, האפוטרופוס של רכוש אביה, הגיעו לה חמש  

לירות לחודש. אמי או יעקב בלובשטיין היו ממתינים שעות בפרוזדרר שבדירת הרב, עד שקיבלו 
שכר סופרים. שיריה  –את הכסף. ממערכת "דבר" קיבלה עשרים גרושים לשורה  –אם בכלל  –

 קצרים והכנסתה דלה, אך היא מיאנה לקבל יותר מן התעריף המקובל.היו 
"אין מה לעשות", הייתה אמי משיבה לשזר, לבילינסון ולברל כצנלסון, שרצו לסייע לרחל,  

כלל בדיבור ובאנחה, ורצונם לא הגיע לכלל מעשה. בשל גאוותה אסרה רחל -אך הסתפקו בדרך
 שלא לדבר על סיוע חומרי. על כל קרוביה וידידיה לשוחח על מחלתה

ֵאם חברתה של אמי הייתה שולחת לרחל, יום יום, ארוחה מבושלת, אבל לא פעם, כשהייתה  
אמי באה אל דודתה בערב, ראתה שהיא לא נגעה באוכל. לא היה לה הכוח לקום ממיטתה ולחמם 

 את הסירים.
 רחל כתבה: 
צהריים מביאה לא שושנה כי אם אני, לא חל שום שינוי. מלבד שאת ארוחת ה-חיי-"בסדר 

תימני זקן. בכל העמל לא היה בידי להרגילו לדפוק בדלת ואחרי הישמע ה'יבוא', להיכנס ולהגיש 
 לי את הכלים. תחת זאת הוא עומד מאחורי הדלת ומשווע אלי בקול חרישי.

את בערב, ולכן נבצר ממכרי לבקרני. כלומר, אני מנחמת  -7"לישון אני שוכבת, כרגיל, ב 
 עצמי במחשבה שאלמלא שכבתי היו באים... הוי. שרה'לה, שרה'לה".

כתב אהרון שבתאי: "אמי בבחרותה הכירה את רחל. והייתה נוהגת לספר על פגישתה  
האחרונה עימה שאירעה במקרה, בחדר המדרגות של הבית ברחוב בוגרשוב, כשהמשוררת 

145קובלת: 'מאשה, למה את לא באה יותר לבקר אותי?'"
 

אביב הנהיגה שיטה חדשה בגביית -כן לא אבד לה חוש ההומור. עיריית תל-פי-על-ואף 
יותר דיירים פחות  –פי מספר הדיירים בחדר -המיסים: גובה המיסים יקבע את גובה המס על

 מיסים. כשבא פקיד העירייה לחדרה, החליטה לספר לו שבחדרה דרים שניים, אך לא לשקר.
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 ד."היכן נולדת?'" שאל הפקי 
 "נולדתי פעמיים, ברוסיה ובכנרת". 
 "כמה מתגוררים בחדר?" 
 שירתי".-"שניים, אני ובת 
 הפקיד רשם ששני דיירים גרים בחדר, וקבע מיסים נמוכים. 
סיפרה גיסתה, אשת אחיה, לוטה: "פעם בשעת נסיעה באוטובוס לבית אחיה, רשמה פתאום  

עלו לאוטובוס אנשים החוזרים מביקור חולים שיר, ודמעות עלו בעיניה. אותה שעה  –נרגשת  –
ב'הדסה'... והם הביטו ברחל מתוך השתתפות בצערה... אמרה להם רחל: 'לא מת, נולד!'. כאשר 

סיפר מישהו לפיכמן, שהיה מידידיה  –אביב -והיא אז רחוקה מתל –הורע מצב בריאותה 
ופרסם את  –תיבה, הספידּה המקורבים, שהיא כבר איננה. בהמיית רוחו ישב פיכמן לשולחן הכ

ההספד בעיתון. העיתון בא לידי רחל, והיא קראה את הרשימה. לאחר זמן, כאשר נפגשה עם 
 146פיכמן פנים אל פנים, אמרה לו בהומור הטוב שלה: 'עכשיו אני יודעת לפחות מי ומה אני'".

תר. פעם סיפרה רבקה דוידית: "כל תעלול שהייתה מבצעת היה נערך בפנים רציניות ביו 
שיחקה לפני 'מחזה' קטן:  בוקר אחד באה נערה מחנות, הביאה לה משהו וביקשה בקבוקים 

ומתן -ריקים שנשארו. 'חסר בקבוק אחד!' קראה בָספרה את הבקבוקים הריקים. לאחר משא
נאנחה רחל  –כאן הוא, ולאחר התעקשות  של הילדה  –והסברים מצד רחל, כי כל אשר הובא 

בפנים מבוהלות: 'אכן צדקת, לא לחינם חשה אני כאבים מאז הבוקר: אין  אנחה מרה ואמרה
 זאת, כי מתוך פיזור בלעתי בקבוק אחד'. והילדה עומדת, לוטשת עינים: להאמין , או לא?

שם, לרוב קולעות היו -ביקורת קצרות, בעילום-"אותם  הימים פירסמה ב'דבר' רשימות 
נים מלגלגים, כי אחד הסופרים הצעירים שנפגע מֵעטה ולעתים אף קטלניות מעט. פעם סיפרה בפ

פנה אליה 'כדי להתנקם' בה, בזה הלשון: 'גברת נכבדה! היות ועומדים אנו להוציא אנתולוגיה  –
הרינו פונים אליך בבקשה להודיענו את גילך המדויק! בכבוד רב:  –של השירה העברית הצעירה 

ך, אבל היא הסבירה לי את הכוונה לאמיתה: הרי זו פלוני'. תחילה לא הבנתי מה פגיעה מצאה בכ
עקיצה מפורשת המרמזת לגילה שאינה צעירה כלל, ולשיריה הצעירים, כלומר על כתיבתה 

המאוחרת.' ומה ענית לו?' ְשביבי לצון נדלקו בעיניה, והיא קראה את תשובתה: 'אדון נכבד! 
נני מגלה לאיש. בכבוד רב, רחל'. סוד זה אי –שנה. אולם מתי קרה הדבר  18מלאו לי בדיוק 

 147קונדס".-מאוד נהנתה מן המעשה ודמתה לילדה שהצליחה במעשה
 

 מה"-. "כל יום ממית אותי המתת39
 

  
על הפגישות האחרונות עם רחל, זמן קצר לפני מותה, סיפרה רבקה דוידית: "חרותה בזכרוני   

שעליו נמצא חדרה. להבות  דמדומים נוגה אחת. ישבנו שתינו בחוץ, על הגג הגבוה-שעת
ָחְורו לִאטן,  פה ושם הודלקו האורות הראשונים בבתים. היה  –הים הכהה -השקיעה אשר על פני

הזהב אשר לחלונות הניצתים לפתע. אז אמרה חרש, ספק ברצינות ספק -קסם נפלא לריבועי
רב ולכן הגיעה ודאי סבורים היו בלבם, כי בא הע –אנשים סתם  –בלגלוג: 'ראי, האורות הללו 

השעה להדליק את החשמל בבתים... הבל משוררות מה אומרות? 'ש"י עולמות!' והיה בדבריה 
 לגלוג מריר לעצמה ולחלומותיה: עצובה הייתה.

חלף בי, זו הפעם הראשונה,  –"אותו יום הרגישה עצמה בכל רע, ולשמע השיעול הנורא  
יספתי. לא חשבתי עוד במוות, אף כי מצבה  לא הרהור איום: 'אין זאת כי לא תאריך ימים!' ולא 

הוטב, כי הורע. התקפות השיעול היו בעיני מין פגע ארעי: הרי כה ערה הייתה, כה נבונה ואף 
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כך חי בלבו פנימה?! וכה גדול היה -עליזה לעתים. האפשר להרהר על מותו של אדם והוא כל
ידעתי, בקרוב אסע מפה!' הבטתי עוורוני עד שערב אחד, באמרה לי תוך שתיקה ממושכת: 'ה

מרפא מקסים -לארץ?!' מיד תיארתי לי שהיא נוסעת לאיזה מקום-אליה בשמחה: 'כן, לחוץ
וחוזרת משם בריאה לחלוטין. הבטתי אליה כמחכה לאישור. והיא הניעה ראשה לִאטה בחיוב. 

 אין זאת כי לא קמה בה הרוח להשבית את שמחתי האווילית. 
? שבי עוד!' אמרתי לה כי עסוקה אני בדא והא ופניתי אל הדלת. בפתח "קמתי ללכת. 'כבר 

הבטתי אליה עוד פעם וראיתי את מבטה השלוח. עמדתי נפעמת לגילוי היופי המפתיע: זרם עז 
של נהרה וזוהר כחול וקורן, עד בלתי שאת. משהו אמר לי מבטה, אבל לא חקרתי ולא דרשתי. 

הירהרתי, ועמדתי רגע נטועה במקומי. 'ושמא  –כחולים' עמדתי רק על היופי שבו: 'כוכבים 
ראיתי כי מאוד רצתה שאשאר, ועל עסקי הקטנים היה לי קל מאוד  –חלף בי הרהור  –אשאר?'  

האינרציה אל הדלת.  לא הייתה זו הפעם היחידה -כן, המשכתי לצעוד בכוח-פי-על-לוותר. ואף
אה, לא אשכח לעולם: כי היה זה ביקורי שמנעתי עצמי מחברתה, אלא שאת הפעם הזאת, כנר

אביב'. וכעבור -ראיתי פתקה על דלת חדרה: 'נסעתי מתל –האחרון אצלה. כעבור יום או יומיים 
 148עוד ימים מעטים ידיעה בעיתון: רחל איננה".

על התקופה האחרונה בחיי רחל כתבה עדה גולומב, במכתב לאחיה, יהודה שרת, אשר למד  
 :אז מוסיקה בגרמניה

א.  –"החורף היה לה חורף קשה. היא חלתה בדיזינטריה )אולי בגלל תנאי התזונה הגרועים  
א. מ.(. תאר לעצמך כמה כל זה החליש אותה. היא המשיכה  –מ.(. ואחרי זה ב'גריפ' )שפעת  

נסעה לפני כחודשיים, מבלי  149בחדרה הקטן על הגג. ובעצם הייתה בודדה מאוד. שושנה לגור
,  150אחותן-וא לאן היא נוסעת. כעת התברר שהיא נמצאת בכלל במטולה. בנותלספר למי שה

אלה ששיחקו ב'אהל' והיו מטפלות תמיד ברחל, אינן בעיר כעת. יעקב בלובשטיין בכלל אינו בא 
 –בחשבון, ואשתו, לוטה, מאוד לא התאימה לרוחה, כמובן )בניגוד להערכתה של רבקה לווינסון 

ודאגו לה  'חברים', אנשים באמת קרובים לה ומסורים לה בלב ונפש, א.מ.(. למעשה טיפלו בה 
א.מ.(. טיפלו בה רובשוב, ד"ר קריגר, ברכה חבס,  –אך במקרים כאלה אין זה מספיק )מדוע? 

נטוריום מיוחד לחולי ועוד. בזמן האחרון החליט קריגר לשלוח אותה לס 151בילינסון, שפיגלמן
בזאת, והנה שהייה זו בסנטוריום דווקא קירבה את הקץ.  ריאות אשר בגדרה. היא בעצמה רצתה

כך רופף אסור היה כנראה להחליף את אוויר -האקלים שם השפיע כנראה רע. במצב בריאות כל
הרופא  כך ממנו. חוץ מזה,-כך רגילה אליו, באוויר אחר, שונה כל-אביב, אשר הייתה כל-תל

אחרי בואה שמה,  תה נוראה. ימים אחדיםוהפרסונל היו מאוד לא נעימים. בדידותה שמה היי
נתקבלו ממנה ידיעות עם בקשה אחת: לקחת אותה משם בחזרה. רובשוב, ד"ר קריגר וברכה נסעו 

כך התעודדה והתעוררה, דיברה איתם על כל הנעשה בארץ, -אליה לבקרה, והינה בבואם היא כל
ילו, וקריגר החליט להשאירה התעניינה בכל. הייתה ערה וחיה, עד כי הם מצאו שמצבה הוטב כא

עוד לאיזה זמן באותו מקום. אך מיד אחרי עוזבם אותה  שוב נתקבלו ממנה פתקאות בדרישה 
 אחת, להוציאה משם...

"רוצה אני עוד למסור לך דרישת שלום ממנה, מיוחדת אליך, אשר היא מסרה בפגישות שהיו  
קיץ שעבר, חודשים אחדים אחרי איתה. בפעם הראשונה נפגשתי איתה ב 152במקרה לי ולגאולה

באיזה מקום בסביבת הבית שהיא גרה בו ונפגשתי שם עם  153נסיעתכם. הייתי במקרה עם הילדות
שושנה והיא משכתני אחריה אל רחל. עליתי עם הילדות. היא שכבה על הגג. קיבלה אותנו 

                                                           
148

 .46-45. שם, 
149

 . אחותה של רחל. 
150

 שרה, ואחותה ורדה.. אמי,  
151

 . יצחק יציב, איש מערכת "דבר". 
152

 שרת.-. אחותם של עדה ויהודה שרתוק 
153

 . דליה ודקלה 
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את ליבה והנה בשמחה ובתודה: היא אהבה מאוד ילדים. דליה, בילדותיותה ובשמנמנותה, לקחה 
, אך לדאבונה שפת התווים זרה לה. והינה עד  154היא אמרה לי שקיבלה ממך מתנה כה נפלאה

עתה היא טרם שמעה את המנגינה הכתובה בשפה נפלאה זו. היא הביעה צער אמיתי על שאתה 
וביקשה אותי מאוד שאני אשיר לפניה. מה היה לי  ת,בעצמך לא באת אליה לשיר לה את זא

לעשות? ההצטיינות של שושנה במקרה זה הדהימה אותי. אך איתה זה חשבון לחוד ועל זאת לא 
באותו רגע הרגשתי שאם לא אשיר לה,  155אדבר כעת, ועל זאת גם לא יכולתי לדבר באותו רגע.

ך שלמרות כל יחס הבוז שלי מי יודע? אולי לא תשמע את זאת לעולם. והנה תאר לעצמ
לכשרונותי המוסיקליים, החלטתי לשיר לה ויהי מה. ושרתי. היא הקשיבה מאוד והייתה נרגשת. 

ושוב הצטערה על שלא שמעה את השיר מפיך. היא שאלה הרבה עליך ואני סיפרתי לה על 
ועל הערצתך את שיריה ואת שפתה, ואיך נוצרה אצלך המנגינה לשירה, על נסיעתך לחו"ל 

 עבודתך שם וכו'.
"שוב נפגשתי איתה לפני כחודשיים באותו האופן. שוב בהפצרה של שושנה נכנסתי אליה עם  

דליה. כעת אני שמחה שהייתי אצלה אז, כי זו הייתה הפעם האחרונה שראיתיה. אך אז התחרטתי 
י שושנה. אפשר לבטוח בדבר-על שנכנסתי. מיד בעוברי על סף חדרה רק נוכחתי שוב עד כמה אי

זה היה אחרי שהיא חלתה בדיזינטריה ושושנה סיפרה לי נפלאות, שרחל הבריאה לגמרי ומרגישה 
את עצמה מצוין. אך אני, כשרק הבטתי עליה ראיתי שלפני חולה אנושה, חוץ ממצבה החולה 

מדגניה א', שבני משפחתה התמידי. )יעריך מכאן הקורא את טיעונם של ידידי רחל שגירשו אותה 
אפשר היה להשוותה לזו -א.מ.(, אי –כלו לטפל בה. )מגרשי רחל הכירו היטב את שושנה י

רוח כבד מאוד. חוץ מזה -אונים לגמרי ובמצב-שנה. היא שכבה במיטה באין-שראיתי לפני כחצי
הרגשתי מיד שהיחסים שלה עם שושנה לא לגמרי כשורה, ועוד, נוסף לכל זה, ישב אצלה, באותר 

ר לה פתאום איזו שטות אשר הרגיזה אותה. הרגשתי שביקורי )ועוד עם דליה( ואמ 156זמן, זלמן
הוא מאוד לא במקומו וקיצרתי אותו. אך זלמן פתאום בירך אותי במזל טוב )זה היה זמן קצר 

והיא כולה התעוררה ונדהמה לבשורה הזו. לא היה לה כל  157אחרי היוולד הילד היקר שלנו(
שלום -ידי דרישת-י עליה בהתעניינות רבה ומסרה לך עלוהיא שאלה אות 158על ציבהג מוש

 וברכה. זו הייתה הפעם האחרונה שראיתיה.
"וגאולצ'קה ביקרה אותה בהיותה בגדרה, כמעט ברגעים האחרונים לחייה. כאשר רובשוב  

ברנר -אביב, הוא סר בדרך שובו לגבעת-ביקר את רחל בגדרה, יומיים לפני שלקחו אותה לתל
שיבקרו את רחל לעיתים קרובות. הוא ממש השביע אותם  159לה ואת גרביצקיוביקש את גאו

עוד במשך השבוע עד שבת, ובפעם השניה בשבת. זה היה ביום ב'. וביום לבקר אותה פעם אחת 
ברנר לגדרה, מהלך שעה -ד' בבוקר גאולצ'קה וגרביצקי הלכו לבקרה. הם הלכו ברגל מגבעת

א.מ.(. בדידותה בגדרה הייתה  –כך סיפרה גאולה לעדה רחל קיבלה אותם באושר ממש )וחצי. 

                                                           
154

 . את הלחן לשיר "שי", הפותח  בשורה "ֲאעֹוֵלל כגפן". 
155

. רמז למוזרויות ההתנהגותיות והנפשיות של שושנה אשר למדה מוסיקה בברלין ושבימים  
ספר ובליווי להקות, -אביב, ועסקה בנגינה בגנים, בבתי-פסנתר בתל בהם מדובר לימדה נגינה על

זאת לא הייתה מוכנה לעשות לאחותה החולה את השירות הקטן ולהשמיע לה את מנגינתו -ובכל
של יהודה שרת לשיר "שי". דקלה גולומב, בתה של עדה, אמרה למחבר, שכאשר אמה אמרה 

דהיינו פגם. דקלה, שהכירה היטב את שושנה במשך נהור, -"הצטיינות" היא התכוונה בלשון סגי
חמישים שנה, אמרה למחבר ששושנה הייתה חולת נפש, שכולם ידעו זאת ושאמה, עדה, תמכה 

בשושנה מאוד בשל מחלתה. דברים אלה מאששים את שאני יודע מהיכרות ישירה עם דודתי ומן 
 .התעודות שהותירה אחרי מותה

156
 . שזר. 

157
 ביה ויהודה שרת.. שלמה, בנם של צ 

158
 . צביה. 

159
 . גאולה שרתוק ואליעזר רגב. 
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לה קשה מאוד. הם ישבו אצלה יותר משעתיים והשיחה הייתה כל הזמן חיה ושוטפת. היא דיברה 
הרבה מאוד על נושאים רבים ושונים, מדברים העומדים ברומו של עולם ועד הדברים הכי 

לה, חריפות ביקורתה וההומור הדק שבו פעוטים. הייתה כולה חיה וערה והראתה את כל ברק ׂשכ
מתבלת כל שיחה שלה. גאולה עד עתה מלאה רשמים משיחה זו. ופה היא שוב שאלה  הייתה

הרבה עליך, על עבודתך, שאלה הרבה על הילד, על שמו, על מראהו. סיפרה לגאולה שאני שרתי 
שרה רק מפני לפניה את השיר, וביקשה אותה מאוד לשיר לה אותו שוב, וגאולצ'קה לא 

שהיא נפרדת ממנה. להיפך, היא רק  שהתביישה בפני גרביצקי, אך לגאולה הן לא הייתה הרגשה
כעת התכוננה לבקר אותה ולהיפגש איתה. הם עזבו אותה בצהריים ובלכתם כל פעם פנו לאחור, 

צחוקה. כעבור איזה -לראותה שוב, והיא שכבה במיטה, ליוותה אותם כל הזמן במבטה ובבת
בוקר, -אביב, וכעבור עוד איזה שעות, לפנות-ערב, בא ד"ר קיתאין להעבירה לתל-ות, לפנותשע

 .160היא ישנה את שנת הנצח"
 אמי סיפרה לי: 
 חולים פרטי בגדרה. אחד-שלחו אותה ידידיה, מנהיגי תנועת העבודה, לבית 1931"באביב  

גברת. היא הייתה רתוקה החולים שאדם אינו יוצא מהם חי. כל אביב הייתה מחלתה מת-מבתי
סבלה מאוד. היא הייתה אומרת לי. 'את האביב הזה כבר לא אעבור.' באחר  למיטתה וסבלה.

 באביב ימותו. אני יודעת זאת.' משיריה הראשונים כתבה: 'כאלה
"כשהיה האביב חולף, הייתה אומרת לי, ברוסית. 'סושנקה, אני מאריכה ימים כמו חתול'. על  

-וך מר, ובעיניה, המבריקות תמיד, התנוצץ לעג חבוי, לי, לעצמה, לחתולישפתיה היה אז חי
 לקיץ. האדם המצליחים להגיע

"באפריל, כשביקרתי אצלה בגדרה, שבועיים לפני מותה, היה נדמה לי שמצבה אינו קשה,  
אביב. היא כנראה חשה שזה הסוף, אך השתדלה להסתיר -שהיא מבריאה ושבקרוב תשוב לתל

הייתה  –עד סמוך ליום מותה  –סוריה הנפשיים והגופניים. לא ידעתי שבאותו זמן מפני את יי
 המוות.-שולחת פתקאות לידידתה, ברכה חבס, בקשות אחרונות לעזרה מבית

 אלה הפתקאות האחרונות של רחל: 
פתקה ראשונה: "ברכה, ברכתי, השלום לך? רשלנותך לגבי ה'כלכלה' מדאיגה ומצערת אותי.  

 ה לך לדוגמא!...להתראות בשבת, הלא? רחל.אל נא אהי
 דרישת שלום לאחותך". 
פתקה שנייה: "יום שלישי. ברכה. היוכל מישהו לבוא מחר בבוקר )יום רביעי( על מנת להסיע  

העיקר למצוא את הבחורה המטפלת. ברכה, עשי עמדי את  161.כל רגע פה בעוכריאותי הביתה? 
 !"את טובה, טובההחסד הזה כאשר רבים לפניו, כי הרי 

קבר -פתקה שלישית: "ילדה חמודה! אם ידך היא זאת, היד הנעלמה אשר דאגה לאחוזת 
 בשבילי, הרי פייסתיני ומרקת את כל חטאיך. האראך עוד בטרם שאלך ואינני? רחל".

פתקה רביעית: "ברכה שלנו. עשי עמדי חסד של אמת וסרת אלי בהקדם האפשרי ב'עניין',  
 .היי שלום! רחל"

פתקה חמישית: "ברכה, אני נכנעת להחלטה להיות פה עוד שבועיים. אבל אין לי כוח לזה.  
אנא. ברכה, קחיני מפה, הצילי את נשמתי! העיקר למצוא בחורה )כל מנהיגי תנועת העבודה לא 

לחודש. כל  21א.מ.(. עשי זאת, ברכה, לכל המאוחר עד  –היו מסוגלים למצוא מטפלת לרחל! 
 מה".-ותי המתתיום ממית א

סתווי! הידעת את יום ה'מסיבה' ולא רצית לבוא, או לא -שֵמי-פתקה אחרונה: "ברכה. ברכת 
כך חסרת לי. בייחוד באילו רגעים כשיש צורך להחליף רשמים בתוך -ידעת ועל כן לא באת? כל

                                                           
160

 . חיים באר, שם. 
161

 . הקו המדגיש נכתב בידי רחל, בנוסח המקורי. 
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הן, נעדרו פשתן' )בסגנון של עורך 'דבר'(, עם זיק ההומור ב כדי העפת עין באלכסון...אותן 'עיני
 ב'טרקלין הספרותי', ובכִדי ביקשתין. ונסיעתך למדינת הים? אל, אל, אל תעזבינו. רחל".

 

 . יומה האחרון40
 

באפריל בצהריים, אחרי שגאולה שרתוק ואליעזר רגב פרשו ממנה, גברה  15ביום רביעי,  
ב ביותר, החולים הקרו-מאוד מחלתה. ד"ר צבי כיתאין, שטיפל בה בגדרה, שלח אותה לבית

בעגלה רתומה לשני סוסים, במרחק שעות רבות של טלטולים )לא נמצא מימון להסיעּה 
במכונית(. האחות וילקיס, ד"ר כיתאין והמשוררת הגוססת יצאו למסע הייסורים האחרון שלה, 

אביב, לבית החולים "הדסה". רחל חשה כנראה שזה היום האחרון בחייה. היא -מגדרה לתל
נעוריה. "אני -ישראל, ומאהבת-המושבה, שהייתה תחנתה הראשונה בארץ רצתה להיפרד מן

 מבקשת לסטות מן הדרך ולהיכנס לרחובות", אמרה לרופא.
 החולים!" ענה ד"ר כיתאין.-"אסור לנו לאבד זמן. מוכרחים להגיע בכל המהירות לבית 
 "אני מבקשת להיפרד מרחובות ומאדם אחד". 
 "ממי?" 
 "מנקדימון". 
 כיוון רחובות", אמר הרופא לעגלון."פנה ל 
העגלה נעצרה בחצר ביתו של נקדימון אלטשולר, ברחוב עזרא. יותר מעשר שנים לא התראו.  

בשנים אלה הייתה רחל למשוררת של דור החלוצים, התאהבה בגברים רבים אחרים וידעה 
 .ׂשׂשונות זעירים מעטים, ואכזבות רבות. נקדימון היה עתה איכר ובעל משפחה

"יצאתי אליה", סיפר נקדימון אלטשולר. "היא שכבה בעגלה. לא צריך היה לומר לי מי  
אדם. ׂשערה הנהדר נהפך לקש יבש, פניה העדינות והעליזות, המחייכות -הבאה. ראיתי לפני שלד

משמעות שגבר לא ירד לסוף ִפשרה, היו עתה צמוקות ונפולות. קמוטות. -ולועגות תמיד בדו
אביב, התבוננו בי, ודמעה -תי בה והתחלתי מתייפח. עיניה הכחולות, שהיו כשמיעמדתי והתבוננ

בודדה התגלגלה על לחיה. חשתי: היא אינה מסוגלת לבכות והיא זועקת בֵאלם, כחיה פצועה 
אשר חושיה מנבאים לה את מותה. היא אמרה, 'שלום נקדימון.' השבתי: 'שלום רחל.' והרופא 

מושכות, והעגלה הזדעזעה והחלה לנוע לאיטה. ראיתי שהיא חשה נתן אות. העגלון אסף את ה
אביב. אני -דקירה בגופה, התעוותה. שמעתי שיעול, כעין חרחור. העגלה התרחקה, הובילה לתל

 ידעתי שלא נתראה עוד. עמדתי בחצר ביתי ובכיתי".
תורן אביב. הרופא ה-החולים "הדסה" שברחוב בלפור בתל-לפנות ערב הגיעה העגלה לבית 

השכיב את החולה, רחל בלובשטיין, בחדר מיון. ד"ר כיתאין, האחות וילקיס והעגלון עזבו, 
וחזרו, מן הסתם, לגדרה. שעותיה האחרונות של רחל עברו עליה בבדידות. במה הרהרה בשעות 

אלה? אולי בסיפור חייה. זה סיפור של נפילה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא. זה סיפור של בגידה: 
הייתה הילדה היפה ביותר בגן. המוכשרת מכול. בת לאב מיליונר ולאם צדקת שמכל רחבי היא 

רוסיה נהרו לשמוע את מוצא פיה. היא הייתה תקוותם של הוריה, נסיכתם של כל בני משפחתה 
המיוחסת, מושא חלומות של חבריה, מושא קנאתן של נשים רבות, גם של אחיותיה. היא הייתה 

על לימודים גבוהים באיטליה ועל חיים נוחים בכל אשר תחפוץ, כדי להיות החן שוויתרה -יעלת
ת את ארץ ישראל וליצור בה אדם חדש וחברה חדשה, חלוצה. לנגן במגרפה, לצייר במעדר, לבנו

במחיר ויתור על פיתוח כשרונותיה. בגדו בה חבריה 'החלוצים' שבהם היא נטעה רעיונות 
משפחתה. חברי קבוצת -היא העניקה כנפיים. בגדו בה בני חברתיים, שאותם היא ליטשה, שלהם

כאשר נודע להם שהיא חולה בשחפת והוכיחו לה שהחברה דגניה א' גירשו אותה מקבוצתם 
אביב, לא סייעו -החדשה גרועה מהישנה. אביה העשיר המופלג ואמה החורגת, שהתגוררו בתל

וד אותה בביתו. אהוֶביה, זלמן רובשוב, לה כמעט. אחיה, יעקב, נכנע לרעייתו, לוטה, וסירב לסע
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שלא התנזרו מחסדיה אף כשהייתה חולה, הניחו לה לקמול בחוסר ברל כצנלסון ומשה בילינסון, 
כול, ולבסוף כלאו אותה בסנטוריום בגדרה, כך שלא תעיק על מצפונם ולא תפריע להם בדרכם 

גדו, אלא ברעיון החלוציות, לבנות לעצמם קריירה. רחל הכירה אותם מקרוב. לא רק בה הם ב
בחזון של חבורת כנרת. הם חיו  –בעקרון ההגשמה העצמית, בדת העבודה, בערבּות ההדדית  

אביב והטיפו לצאן מרעיתם לייבש ביצות ולסלול כבישים לכיבוש -בתנאים נוחים למדי בתל
וחזר העבודה העברית. במוחה החריף יכלה רחל לשער שהעבודה הקשה בחקלאות ובבניין ת

 אביב לחיות בנעימים.-לערבים ושצאן מרעיתם של אבות תנועת העבודה יְלמדו מהם וינהרו לתל

רחל ידעה כי מותה הקרב נגרם לא רק ממחלת השחפת אלא גם מן המחסור שהיה מנת חלקה 
אחרי שגורשה מדגניה א', וכן מן הייאוש, הבדידות והתחושה שכולם עומדים מנגד. היא כתבה 

 שנים לפני מותה: על כך שלוש
 
 
 ָנַשְטִתי ָיד ְלַבֵעש ַרֲחִמים,  
 ַרֲחִמים ְזעּוָמה;-ַנת 
 יֹוִמי ֶהֱעִריב ְוִלִבי ַמְשִמים,  
 ַדְרִכי ֲעגּוָמה. 

 
 ֲאטּומֹות ֵהן ֵמָאז ְלקֹול ָהָרֵעב  
 ָאְזֵני ָנִגיד ְוָנִדיב. 
 ַאְך ָלָםה ֶאְביֹון לֹא ָרָאה ַלֵלב  
 ֶשל ֶאְביֹון ָאִחיו!... 

 
איזו מין חברה חלוצית ו"צודקת" בונים כצנלסון, רובשוב ובילינסון, איזו מין מדינה הם  

עולמם האגוצנטרית?! אם נגידים הם -יקימו, בעוד שיחסם אליה הוא ביטוי לאופיים ולתפיסת
 ואם אביונים, אוזניהם ערלות וללב אחותם המתייסרת אין הם שועים.

ישראלית, -מנהיגי תנועת העבודה הארץ –מסקנה האישית מן הבגידה שבגדו בה חברים על ה 
 היא כתבה בשירה "גורל": –וקרובי המשפחה 

 
 ַהָּיד ָהִעֶעֶשת  
 דֹוֶפֶקת, דֹוֶפֶקת ַעל ַשַער ָנעּול;  
 ָהעֹור ֺרַנט,  
 נֹוֵטף ַעל ַכנֹות ַהַםְנעּול  
 ָדָמּה ַהְםַעט.  
 ֹוֶנה, ֵאין קֹול.ֵאין ע  
 בֹוֵשש ַהשֹוֵער.  

 – ְיַאֵחר, ְיַאֵחר ֶרַגע ִנְכָסף   
 ַעל ַהַןף  
 ֵמָתה ֶאנל.                                        

 
ברירה השלימה רחל עם גורלה וביקשה את נפשה למות. בשירה "תמורה" היא מצאה -בלית 

 תמורה לגורלה האכזר:
 

 ה ַהֶזה,ַהּגּוף ָהָרפֶ 
 ַהֵלב ַהֶזה ֶהָעגּום 
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 ִיְהיּו ְלִרבֹוא ַגְרְּגִרים ֶשל ָעָפר נֹוֶרה,  
 ְלכחֹות ֲאָדָמה ַהסֹוִפים ְליֹוֶרה                             
 ּופֹוְרִצים ַעִליִזים ָלרּום. 

 
 ִעם ִבְרַכת ַהּיֹוֶרה ֶאְשַתְרֵבב ַלֶםְרָחב 
 ֵבין ִסְדֵקי ֲארֹוִני, 
 ֵבין ּגּוֵשי ֲאָדָמה ָרִוים, 
 ַהָשָרב-ְוָאִציץ ְלֵעיַנִים ֵלאֹות 
 ֲעָׂשִבים.  –ְבֵעיַני   
 

רחל נאנקה. האחות התורנית ניגשה אל האלמונית הגוססת להזריק לה סם מרגיע. "לא צריך,    
רות, מצאה האחות האחראית את אני רוצה להחיש", אמרה רחל. בבוקר, אחרי שהתחלפו המשמ

רחל ללא רוח חיים. השמועה פשטה: רחל איננה. לא נותר לקרובים ולידידים אלא לקיים את 
 צוואתה:

 ִאם ַצו ַהּגֹוָרל
 –  ִלְחיֹות ְרחֹוָקה ִמְּגבּוַלִיךְ  
 ִתְתִניִני, ִכֶמֶרת, 
 ִקְברֹוַתִיְך.-ָלנּוַח ְבֵבית 
 

הצהרים הלכנו אימא ואני ל'הדסה' ומצאנו כבר בבית -ריעדה גולומב כתבה לאחיה: "אח 
עץ ארוכה חומה, מכוסה פרוכת שחורה. שני נרות דולקים על איזה -הקטן אשר בקצה החצר תיבת

ארגז שבור למראשותיה, ויהודי זקן קורא תהילים. זה הכל. למחרת )יום ו'( בבוקר הייתה 
שם אחרי מלים קצרות של אז"ר הזקן, אשר ההלוויה. נשאוה מ'הדסה' עד בית מערכת 'דבר', ו

ברש, וזלמן, הכניסו את תיבת העץ לאוטו שחור וישבו בו, ובעוד אוטו אחד מחברי מערכת 'דבר' 
וביץ נסע(, יעקב בלובשטיין האומלל, שפיגלמן, ברכה חבר, רחל רובשוב ושרה מלר 162)גם משה

א.מ.(, ונסענו. לשושנה טלפנו למטולה. טלפנו, בכלל, לכל קצות הארץ, ועל ַהֶכֶרְך בכנרת  –)אמי 
התאסף קהל גדול אשר בא מנקודות שונות. כל ידידיה הישנים, כל מעריציה החדשים. קברוה 

בדממה. איש לא אמר אף מלה אחת. רק למחרת, במוצאי שבת, היו אזכרות בכל המקומות. ברל 
163דיבר עליה בכנרת".

 

 

 אמי סיפרה: 
-"אני זוכרת את הפגישה האחרונה. האחרונה באמת, עם רחל. מסע ההלוויה החל בחצר בית 

החולים. הקהל הרב ליווה אותה אל חצר בית הוועד הפועל של ההסתדרות ובית 'דבר', שהיה 
מלווים על כן עלו אחדים מה-לביתה השני בשנותיה האחרונות. נאמרו דברי הספד, אחרי

המכוניות ונסעו צפונה. ישבנו באוטובוס ישן וחורק שהיו בו שני ספסלים. זה מול זה: חברי 
מערכת 'דבר', דודי יעקב ואני. על הרצפה היה מונח הארון הצר והארוך, עטוף בד שחור ועליו 

מומה הנפש שלו. הייתי ה-פרחים אחדים. ישבנו ושתקנו. איש איש ומחשבותיו וצערו וחשבון-זרי
 ולא יכולתי לבכות.

"הסתכלתי בפניהם של משה בילינסון, יצחק יציב, זלמן רובשוב )שזר(. הם ישבו קפואים,  
 הלם. פתאום פרץ רובשוב בבכי, ולחש את שירה של רחל:-כמוכי

                                                           
 שרת, לימים ראש ממשלת ישראל ושר החוץ שלה.-. משה שרתוק 162
 . חיים באר, שם. 163
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 ִהֵמה ִהֵמהּו ַהְדָוי! ִהמֹו ָחׂשּוף ַעל ָיְדָך,

 ֵדי ְלַהְרִעיש. ָקרֹוב ַעד ְכֵדי ְלַמֵשש, נֹוָרא ַעד כְ  
 ְוָלָםה ַקר ַהַםָבט, ָלָםה ַהֵלב ָאִדיש, 
 ָלָםה ְבַצַער ָהָאח לֹא ֵיַחד ַצַעְרָך? 

 
                   לֹא ָאח דֶוה ְלדֶוה! ָרֶפה ֵסֶבל ָנְכִרי 
  –  ָמה, ֵמֲהִניֵעהּו ָלנּוד-ֵמַעמֹות ַהןֹוֵבל ַעד 
 ָכָכה ְבאַרח ַחָּייו עֹוֵבר ָהָאָדם ַּגְלמּוד,                 
 –  ָכָכה ְבבֹוא יֹומֹו הּוא מּוָטל ֲעִריִרי, ֲעִריִרי 
 

"בחצר כנרת, ליד השובך, נאספו ידידיה של רחל מכל הארץ. הארון נישא במורד הגבעה,  
פני רחל, פנים רזים מאוד, הקברות שעל חוף הכנרת. מישהו גילה את -דרך הכביש, אל בית

 חיוורים ושקטים".
"ֵמַתי" עם המוטו: "רק  אחרי מותה נמצא על השולחן, בחדרה שבגדרה, שירה האחרון: 

 המתים לא ימותו עוד" מתוך השיר "ניצנים" של ש. קצנלבוגן:
 

 ֵהם ִבְלַבד נֹוְתרּו ִלי, ַרק ָבֶהם ִבְלַבד 
 לֹא ִיְנַעץ ַהָםֶות ַסִכינֹו ַהַחד. 

 
                              ְבִמְפֵנה ַהֶדֶרְך, ַבֲערב ַהּיֹום 
 ַיִעיפּוִני ֶחֶרש, ְיַלּוּוִני דם.                         

 
 ְבִרית ֱאֶמת ִהיא ָלנּו, ֶקֶשר לֹא ִנְפָרד  
 ד.ִקְנָיִני ָלעַ  –ַרק ֲאֶשר ָאַבד ִלי  

 

 . "ֶהָחתּום ִבי ְבֵאש"41
 

-רחל לא הייתה אמן יוצר גרידא, היא בראה תרבות. בוראי תרבות הם גם נערצים וגם בלתי  
ידי פרשניה הרשמיים של התרבות, אשר אינם מסוגלים להבין מה שמֵעבר -מובנים, בייחוד על

ְבָרה רחל אל המתים לפרדיגמה הרווחת ולפתור את חידותיה. חלפו ששים וחמש שנים מאז חָ 
פי תחושתה, -והיא עָקרה על 164שלא ימותו, ש"ָקִרים ַאֶתם, ְוקֹול ְוֶקֶשב ָאִין, ְולֹא ָתקּומּו עֹוד"

. חנה "העקרה" ילדה את שמואל שהיה נביא ושופט אחרון, ושהמליך גם את 165"ְכַחָמה ְבִשילֹה"
חנה, אם פוריות היא היכולת להשפיע שאול וגם את דוד. בתולדות עמנו לא הייתה אשה פורייה כ

אלא עם דור שלם:  166על מעגלי מציאות רחבים. ורחל, לא עם ילד אחד פסעה "ִבְשִביֵלי ַהַּגן",
 דור הבנים, דור תש"ח.

רחל לא מתה, והיא לא תמות לעולם, אף שילדים, בשר ודם, לא היו לה. בעולם החי   
 -באמצעות צאצאים. מאמצים אלה הנם ׂשמחתמתאמצים הפרטים להאריך את חייהם הגנטיים 

עניים. להומרוס העיוור לא היו ילדים והוא זכה לחיי נצח, כפי שציין כבר אפלטון. חיים הם 
נוכחות בהוויה, וכל מי שנוֵכח בה, חייו מובטחים עד הקריסה הגדולה לפחות, עד קץ העתים. 

                                                           
 . מתוך "אליהו". 164
 . מתוך "עקרה". 165
 . שם, שם. 166



 101 

י הכול צפוי, והרשות נתונה רק "ובחרת בחיים" נאמר בספר דברים, כי אין חלופה אחרת, כ
לדמיון, למציאות  המיתולוגית. נוכחות בהוויה היא תקשורת, היא יחסי גומלין, היא עיצוב 

המציאות. הוויה מיקרוסקופית נוכחת במציאות לא פחות מאשר בגלקסיה. יש לנו הערכה על 
ים האיכותיים. הבדלים כמותיים בין שתי הנוכחויות. אין לנו דרך כמעט להעריך את ההבדל

המוות הוא  תכונתו של מי שלא נולד, והיא קיימת בַאִין הכאוטי. המוות הוא ַאִין, כמו שהחיים 
 הם יש, והשאר ספקולציה אנושית.

בספקולציה הזאת, לחייה של רחל המשוררת הייתה השפעה  מהממת בהווייתה של ארץ  
לכאן, שנולדו כאן  שהיו אורחים ישראל בתשעים השנים האחרונות, יותר מרוב האנשים שעלו 

לשעה, תיירים בארץ מצמררת יושביה. רחל הייתה בין המעצבים הראשיים של תרבות אנשי 
הארץ הזאת, והיא התאמצה, לא בלי הצלחה מסוימת, להפחית מעט את החום הְמכלה שמפיצה 

חל הצהירה על להבת חיינו.  היא הייתה  אטמוספירה שבלעדיה גוברים ברברים על בני תרבות. ר
בֹוא", כוונתה בשיר "יֹום ְבׂשֹוָרה", באומרה "ֲאִני לֹא אֶֹבה ְבׂשֹוַרת ְּגֺאָלה, ִאם ִמִני ְמצָֹרע ִהיא תָ 

 והיא התאמצה להמעיט את מספר המצורעים  בארץ הזאת.
תרבות היא סגנונו של המאבק לשרוד, היא אופן הנוכחות.  לפיכך כל מי שהיה בארץ ישראל  

ים השנים האחרונות, הושפע באופן ישיר ובאופן עקיף ממה שכתבה, עשתה ואמרה רחל.  בתשע
שקרם עור וגידים   167ֶשל ֶאֶלף ְזרֹועֹות", \הסיפור שלנו הוא סיפורו של "ַמֲאָמץ ְמֺאָחד, ַעְקָשִני ָוֵער

לדים בעזרת התרבות שבראה רחל,   אפילו שאין הוא מודע לכך או מכחיש בתוקף עובדה זאת. י
לא היו לה, אך כל מי שהושפע ממנה, הוא, במובן  מסוים, אחד מילדיה שיש לו הרבה הורים 

ֵאם  –אחרים, אך מקומם ומעמדם היחסי אינו נהיר אפילו לו עצמו. דווקא לו עצמו. "ָרֵחל 
כתבה רחל לא רק על רחל אמנו, אלא גם על עצמה. מפעלה הצליח משום ש"ֶנְחַׂשף  168ָהֵאם"

רחל מצאה את גיזת הזהב של הבריאה התרבותית,  ותופעה זאת אינה זקוקה  169ִבי ְבֵאש". ֶהָחתּום
 היא רשומה במציאות הישראלית בכל אתר ואתר. 170של "ָנִגיד ְוָנִדיב",  לאישורם
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