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תצלו 3שער החוברת של פאול 3רידמן על ארץ מדין,
שד,ש5יעד ,על הרצל.
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תוספת מיוחדת •לב' חמח תנט־מ.
יום הצבא ויום זכרון הרצל
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משומד ,נצר למשפחת מנדלסון
דומה ,שבכל תולדות הציונות אי אפשר למ־
פרידמן נולד בפרוסיה המזרחית ,וכפי
צוא פרשו; מרתקת יותר מזו של היל
המשלוח שהוקם עלידי פאול פרידמן בשנת הנראה היה נתין גרמני .על כך מעידות
 1891על מנת לכבוש את עקבהולהקים מדי -העובדות שקונסול גרמני ־התערב בשערוריה
נה יהודית במבואותיה הדרומיים על ארץ שקמה בעקבות מסעו ,שרוב הקצינים המקצו־
עיים בצבאו הקטן היו גרמנים ,ושבנק פרנק־
ישראל.
אין זו אגדה סיפור בדים .האנשים שחש־ פורטאי הוא שפרע את חחמחאות שלו.
ו
א
על דתו של פרידמן לא היוידיעות ברר
תתפו במשלחתו של פרידמן היו מזוייני
ם רות .אמרו עליו שהוא נוצרי .הוא היה נצר
ברובים מודרניים מאד בשביל התקופח ההיא ,למשפחת מנדלסון ,והדור השלישי של משפ-
והיו אתם שני תותחי האוביצד ומכונת ידיה
ו חהזו התנצר כמעט ללאיוצא מן הכלל .אולם
אחת ,שמחירה היה  5,500מארק .הם הי
מקצו־ העובדה שהיה נוצרי לא מנעה מפרידמן לג־
מאורגנים ביחידות צבאיות ,וקצינים
שת לפתרוןהבעיר ,היהודית .אולם שקר הוא
עיים פקדו עליהם.
שפרידמן היה מיסיונר .ייתכן שהחליפו אותו
רושמי חהיסטוריח הציונית ,הבקיאים בפרידמן אחר שפעל באותם הימים בארץ
בבל עלון ,בכל פרטיכל של כל ישיבה ובכל ישראל.
פרידמן היה עשיר ,ודבר זה חטביע עליו
הבטחה של כל מדינאי אירופי ,לא הקדישו
את חותמו .הוא לא ידע מעצורים חמריים.
את תשומת הלבהראוייה לפרשה הזאת.
מנעוריו רגיל היה לקבל את החלטותיו מבלי
ואלמלא השנאה שבה נתקבלו מעשיו של להיות כבול על ידי שיקולים כספיים .אולמ
פרידמן בעתונות של חובבי ציון,ייתכן שלא־ הוא סלד מן השאננות שבתיים הבורגניים
היה נשאר זכר מלחמת החרות הציונית הרא־ היומיומיים .לבו יצא להרפתקאות ,ולפי כל
שונה .העתונות הזאת תיארה את פרידמן הסימנים היה בעל רגש כבוד מפותח מאד.
כמטורף מסוכן ,מוכה שגעון גדלות ,מיסיונר שני הגורמים האלה הס .אשר הניעו אותו
גוצרי ערמומי שהדיח את הקרבנות האומ־ להכתיר את עצמו בתואר "מדין פחה".
ללים של הפוגרומים הרוסיים והאכיל אותם
אין ספק שחינוכו עלח בהרבה על הממו-
בשר חזיר ,םאדיםט — ואפילו רוצח.
צע .דבר זה פתח בפניו את שערי החברה
אולם מסע ההשמצה הזה משמשכיום הבר והטרקלינים הדיפלומטיים ,והכשיר את הקר־
קוד העיקרי לחומר היסטורי
על מיבצעו ההר־ קע לחדירתו לקנצלריותולמשרדיהם של שרי
פתקני של פרידמן .צרור ?של קטעי עתונים מדינות .וגם השכלתו היתה בעלת רמה גבו־
מצהיבים מיושן ,מאמרים ראשיים ומכתבי הה .אחרת לא היה מוצא את דרכו לכל הספ־
סופרים — אלה הם המקורות החשובים ביותר ריות ובתי הנכאת שבהם התכונן מבחינה
לחקר הפרשו /והקנסות שבתי הדין הטילו מדעית להגשמת תכניתו,
על העתונים שהשמיצו את פרידמן משמשים
ב־ 2בספטמבר חובר במשטרת ברלין
מעין אפילוג של הדברים המסופרים באותם רדה על פרידמן שבו אנו קוראים:
קטעי העתונים .כי בסופו של דבר נאלצו כל
"הוא נולד .ב־ 26באפריל  1840בקניגסברג.
המשמיצים — מאימת בית הדין — להצהיר
דת פרוטסטנטית ,רווק .בלי מקצוע .בעל הון
כי פרידמן פעל מתוך אידיאליזם צרוף ,ושאין
לטפול עליו אלא אשמה אחת:זו של כשלונו ';) .המכניס לו בין  21.600ו־ 26.200מארק לשנה.
 ?3מקום מגוריו בברלין ,בדירה טובה .אם כי
| אינויהודי ,הוא מגלה התענעות רבה בעיינים
יוצר הסיסמה "מדינת היהודים" | :יהודיים ,אולם הוא הולך בדרכים משלו ,ולמ־
ן* רות שהוא בעל הון ,לא הצטרף לוועד היהודי
כיוון שפרידמן טוהר וזוכה מכל אשמה,
| בברלין מיסודו של הבארון הירש .קשה לעמוד
חדל לשמש חומר בשביל העתונים .וממילא  $על פרטי תכניותיו הפידאנטרופיות ,וכן אין
אין אנויודעים מה עשה במכונת היריד? הה־ ; ידיעות רבות על קשריו עם השלטונות ועם
דישה שקנה במיוחד בבית חחדושת לצרכי \ 'יהידים .כיוון שלעתים קרובות הואיוצא למס-
המלחמה בבדווים מתפרעיפ,ואין אנויודעים ג עות ארוכים ,הוא אינוידוע היטב בחוגי ד"אוכ־
למי מכר את ספינת הטיולים שלו "ישראל"
.
לוםיה המקומית ,אולם הוא בעל מוניטין".
כל צרכן.
אפילו נסיגות מותו אינןידועות
כי אחר ששילמו אתהקנסות,החליטוהעהונים
מס? ראשון לארץ מדין
כפי הנראה להשתיק בכלל את קיומו ,וקנו-
ניה השתיקה הזאת היא האשמה בכך שדברי
לורד קרומר מתאר את פרידמן בזכרונו־
ימי המסע הצבאי מסתיימים עם גירושו של תיו כסופר אנגלי .אמנם ,קרומר לא היה
פרידמן ממצרים.
מומחה בספרות ,אולם גרעין מן האמת יש
כאשר הועלתה תכנית "אל עריש" בימי בזה .פרידמן חיבר ביאוגרפיה של אנה בולין,
הרצל ,נזכר לורד קרומר בפרידמן ובמעלליו .שהצטיינה לא רק בחידושיד ,ההיסטוריים,
אולם הקשר בין הרצלובין פרידמן אינו מס־ אלא גם בסגנון הקל והמלבב שבו נכתבה.
פרידמן בא אל קרומר בהמלצתו של סיר
תיים בזה .בשנת  1892סירםם "נדיח פרייד,
פרסה" שלשה מאמרים גדולים על נסיונו של לואים מאלט ,שישב• אותהשעד ,בברלין וכתב
פרידמן לכבוש את אזור עקבה,והעתון קרא משם לקרומר על מכרו ותכניותיו .זמן קצר
לגסיון הזה גשם "מלחמה למען מדינת היהו־ אחרי כן יצא פרידמן בעצמו לאנגליה ונפגש
דים" .אין להניח שהסופר הפאריסאי של הע־ ,שם עם קרומר.
תון לא קרא את הסידדה הסנסציונית על
אולם מאמציו הדיפלומטיים של פרידמן
המלחמה היהודית בערב ,שהופיעה בעתוגו .לא הצטמצמו לבריטניה בלבד .אחר שטייר
ואין גם להניח שלא הושפע מן המאמרים בארץ מרין בחורף של שנת  ,1890ביקר אצל
האלה.
ריאז פחה )הפעם — בחמלצתו של קרומר,
למעשה פרידמן הוא אשר השתמש לרא -שנמצא אז ?בקאהיר( .בשיחתו עם האדם בעל
שונה בסיסמה "מדינת היהודים" .וכאשר הר -ההשפעה הגדולהביותר בממשלת מצרים נהג
צל פירש כעבור ארבע שיים בספרו "מדינת פרידמן כאילו הוא חחורץ את גורל מדין ,ולא
היהודים" את צביון הצבא היהודי? העתיד ממשלת מצרים .הוא אמר לפחה המצרי" :אני
לקום,ותיכנן בפרטי פרטים את הציאדטד ואת בעצמי אביא את היהודים מאירופח לעקבה,
העבדת היהודים למולדתם החדשה ,לא היה על אפה של הממשלה המצרית ,שלטונכם
זה אלא המשך פוליטי של המסע הצבאי שבו בארץ מדין אין בו ממש ,כל האזור נמצא
בידי הבדווים ,ואתם פוחדים מפניהם ,חייתי
פתח פרידמן בשנת ,1891
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שם ,ואני יודע שאיש לא יוכל למנוע את
כיבושה של מדין עלידי אנשי".
אם יהודי גרמני מסוגל היה לדבר• בצורה
כזו בפני מיניסטר מצרי ,משמע שידע כי
הממשלה הבריטית עומדת מאהוריו.
ממסעו לארץ מדין הביא אתו פרידמן את
החומר בשביל חוברת שהופיעה בברלין
באמצע שנת  ,1891וחמתארת את הגיאוגרפיה
הפיסית והכלכלית של החבל .היא מסיימת
במלים" :זהו כל מה שאנייכול לומר•בקיצור
על מדין" .אין ספק שפרידמן התרשם מאד
משרידי המכרות והמחצבות הישנים .ומבחי־
נת האוצרות הטבעיים העדיף את מדין על
ארץ ישראל .היא היתה נוחה להקמת מצודות
ומעוזים צבאיים ,והיא גם לא היתר ,אפופה
קדושה כמו ארץישראל.
בחוברתו לא הזכיר פרידמן אף במלה
אחת את תכניותיו לכיבוש מדין בכח הזרוע.
הוא שמר אותן כנראה בסוד .לחוברת צורפה
מפה של מדין .המענין ביותר במפה זו היא
העובדה שמסומנים בה השמות העבריים
"עציון גבר"ו"אילת" ליד השם עקבה.
בימי השתלט הבריטים על מצרים
כאן עלינו לחטוא בסטיה קלה ,כדי שנע־
מוד על המצב המסובך ששרר במצרים באו־
תם הימים .הממשלה •נמצאה להלכה בידי
השולטן התורכי ,אולם למעשה הלכו האנגלים
והשתלטו על הארץ.
ארבע שנים לפני הופעתו של פרידמן
בסואץ חתמה בריטניה על חוזר ,חגיגי עם
תורכיה שבו היא התחייבה לפנות את מצרים
לחלוטין תוך שלש שנים .יחד עם זה הוסכם
שתורכיה תבחון את גבולות מצרים וארץ
ישראל לשם תיחוממ מחדש.
הכח היהודי הופיע בגבול בין מצרים וה-
שטח התורכי ברגע שהיח נוח מאד בשביל
הבריטים .הוא שימש מעין אזהרה לתורכים
שעליהם להפסיק את ההפגנות המלחמתיות
שלהם בואדי אל עריש.
מצרים לא היתה מעונינת ביותר בארץ
מדין ,היתד ,פעם תקופה שבה היו מעבירים
את המרבד הקדוש מקאהיר למכה דרר מדין,
ואז היו השלטונות המצרייםנתונים במאבק
מתמיד עם ילידי המקום בקשר למחיר שיש
לשלם בעד הגדיים ששימשו מזון למשתתפי
התהלוכה המסורתית הזאת .אולם אחר כך
הוחלט שהשטיח יישלח בדרך הים לגיידה,
וארץ.מדין איבדה את שארית חשיבותחהפו-
ליטית .השלטון על הנפה כולה נמצא בידי
מייג'ור שישב בקביעות בםואץ .בעקבה נמצא
קולונל שהיה מקבל משכורת בסכום של 60
לירות לשנה .כל התקציב הצבאי של מדין לא
עלהיותר משש מאות לירות לשנה.
שיחה עם בארון הירש
,
בקרקוב
לפני שפרידמן עליעל הבמה
הוא
ביקש לשוא את עזרתם של הרבנים ובעלי
ההשפעה בקהלות אירופה שעסקו אותה שעה
בארגון העזרה לפליטים היהודיים מרוסיה.
חברות ההגירה'היהודיות השיבו לפדידמן
שהתקנוניס שלהן אינם מאפשרים להן לעסוק
בתכניות מסוכנות ממין זה.
הראשון שאליו פנה פרידמן ,היד ,בארון
הירש .הבאתן חיסס בתחילה .יהודים ברחו
אותה שעה מהמושבות שהוא הקים בארגנטי-
נה .ולא רק תנועת חובבי ציון ,אלא גם
הממשלה הבריטית לחצה על חירש שיתגבר
על חששותיו ויתחיל להתענין ב"סוריה".
הבארון לא ידע מה לעשות ,אולם הוא
פתח במו"מ בדבר רכישת הקרקע שבצדי קוי
הרכבת התורכיים לצרכי התישבות.מובן' מא־
ליו שהוציא מכלל המו"מ את השטחים חסמו־

3ים למקומות הקדושים .הוא הציע לתורכיה
שלשה מיליון לירות לצרכיקניית נשק .בחי־
דוש ציודו.של הצבא התורכי היו,מעונינים
גם האנגלים.
דווקא בעת ההיא הופיע פרידמן בחדר
עבודתו של הבאתן .לאידוע איזה דברים
ההליפו ביניהם,אולם ברודכי תוצאות השיחה
לא הגיהו את הדעת .בארון הירש — ,כפי
שנמסר — ,אמר לפרידמן שאינו סבור כי תכ־
נית המדינה היהודית ניתנת למימוש .הוא
חשש שהבדוויםישחטו את המתישבים היהו־
' או שייטרפו על ידי הצבועים .מסתבר
דיים
שהבאתן היהיותר בקיבפיננםים מאשר בזו־
אולוגיה .הוא בעצמו עשה מיליונים מקווי
הירכבת התורכיים ,באותה "סוריה" שהיתה
כל כר שנואה עליו ,ואילו הצבועים אוכלים
גוויות מתות בלבד.
פרידמן ,שבדרך כלל היה מאופק מאדוא־
דיב מאד בשיחה ,אמר בעוקצנות" :שני הגי־
מוקים האלה לא יפחידוני .למעשה שאיפתי
.
היא להיות מעין באדון הירש בזעיר אנפין"
פרידמן והבאתו לאיכלולמצוא שפהמשו-
תפת .הבארון הביא בחשבון את האפשרות
של הםפקתציוד לצבא התורכי ,בעוד שפריד־
מן היה מוכן ללחום בתורכים אםיהיה צורו
בכך.
הבטחה מעורפלת מממשלת גרמניה
ב־ 18באוגוסט  1891הגיש פרידמן תזכיר
לקאנצלריה של הרייך בברלין ,ובו הודיע
לממשלה הגרמנית על תכניותיווביקש אותה,
שאט אינה יכולה להושיט לו עזרה ישירה,
הריתסייע לו לפחות בכל אותם המקרים שב־
הם התכניות שלו לאיתנגשו באינטרסים של
גרמניה .בקשתו היתד ,מבוססת על הטענה
שאיןלו כוונותעויינות כלפי תורכיה ,שיחסיה
עםגרמניה היוידידותיים כל כך .נהפוך הוא:
הוא יודה מאד למיניסטריון החוץ אם יעזור
לו להתקבל לראיון על ידי ראש הוזירים
בקושטא.
למכתבו צירף הוכחות כי מבחינת היחסים
הבינלאומיים הוא נוהגנייטראליות מוחלטת.
הוא ביקר במדין באניה משלו ,ותחת הדגל
האוסטרי .מפקד החילות שלו — ,אמר — הוא
! מז־
הנתין הגרמניאוברלויטננט פון זייבאד
בידו הפרטי הוא סקוטי,ואילו המומחה החק־
לאי שלו הוא נתין רומני .הוא הזכיר בדדו
אגב את המו"מ שלו עם מדינאים בריטיים
בעלי שם ואת מגעו עם מיניסטריון החוץ
האוסטרי.
התשובה להזכירו היתה כדלהלן" :הנםיו
ראטיבור ,לפי הוראת הממשלה הגרמנית ,מו־
דיע למר פאול פרידמן כי למרות החלטתה
לא לתמוך בתכניותיו ,היא הודיעה לשגריריה
בקאהיר ובקושטא שאינה אוסרת עליהם לס־
.
ייע למר פרידמן כאשדימצאו זאת לנכון"
טםע הגיוס בקרבוב
כיצד הצליח פרידמן ,אחר כל הפעילות
הדיפלומטית חזאת ,לחתגבר גם על חהתנג־
דות היהודית? כיצד עלה בידו לגייס את
חייליו בצורה גלויה בהחלט?
את התשובה לשאלה הזאת אנו מקבלים
מפיש .ר .לנדר ,שהתפאר הוא
אשר "הסיר
שלכפירידמן '.י
את המסכה" מעל פניו
ממקור שלא פירש בשמו נודע ללנדוי
שפרידמן ,למרות היותו נוצרי ,הפקיד בבנק
שלווינה את הסכום הגדול של חמשת אלפים
פלורינים לזכותה של חברת "כל ישראל הב־
דים" )האליאנס( בווינה .תמורת זאתציוותה
החברה על נציגה בקרקוב לתמוך בכל תכ־
ניותיו של פרידמןולגייס למענו את האנשים
הדרושים מבין היהודים שעזבו את רוסיה
באורח בלתי־חוקי.
אי אפשרהיה לקרוא לזח בשם שוחד .הות־
נד ,תנאי מפורש שאם האכםפדיציה של פריד־
מן תסתיים בכשלון ,הרי הכסףישמש על מנת
להעביר את חייליולארצות אחרות ,אולטמכי-
וון שחמדו*י היה בםך־חכל בשלושים איש,
ולא כולם היו בעלי משפחות ,מותר להגיח

שהסכום של חמשת אלפים פלורינים כלל^גם
מעין פיצוי לאליאנס על אבדן הפרםטיז'ה
האפשרי.
עובדה חיא שריח הכסף שיכר את אנשי
האליאנס בווינה במדד? כזאת ,ששכחו לשאול
את פרידמן מדוע הוא קונה נשק רב כל כך
אם כוונתואינה אלא להקיםישוב שלוו באיתו
מרבד שבו בילה העם היהודי ארבעים שנה
בימי משה רבנו.
לפרידמן לא היה איפוא כל צויד לעשות
את מעשיו בצנעה .הוא נחג בנציג האליאנס
בקרקוב כמצביא המשגיח על מסע הגיוס של
מפקד חיל מצב,ורואה אותו כאחראי למספרם
ולטיבם של האנשים שהוא מגייס.
בחצר המיוחדת שבה נתכנסו המתגייסים
הם עבדו בסו לפני פון זייבאו,יועצו הצבאי
קולפרידמן,והם קיבלו הסברה על פרטי חוזה
השרות .העתקים מודפסים של חוזח זה היו
מוכנים לחתימה .הטירונים לא קיבלו שום
הדרכה אידיולוגית ,ואף לא נדרשו להקריב
את עצמם למען אידיאל איזח שהיא .הקריאו
להם את החוזה סעיף אחר סעיף ,בכדי שיעמ־
דו על כלפרטיו,
וזו'היתה לשון הסעיף הראשון:
" .החתום מטה מתחייב לשרת את מר פאול
פרידמן לתקופת של שנתיים חחל מ־ 1בנו־
במבד  1891ועד ל־ 1בינואר  ,1893בתור חבר
המשלחת שלוהעומדת לחקורוליישב את ערב
הצפונית־מזרחית ? לשמש כשומר במושבה
שתוקם ,ובשעת הצורף לגרש בדווים מתפר-
עים עלידישימוש בנשק חם .לצורך זה מת־
חייב החתום מטה לעבוד הכשרה צבאית בפי־
! לצאת לתפקידי
קוחם של מדריכים צבאיים
שמירהולציית לכל פקודה ,תקנהוהוראה של
מר פרידמן או ממלא מקומו"".
ההתגיסות התנהלה בקצב אטי מאד ,לא רק
מפני שקשה היה למצוא מתנדבים במספר
מספיק ,אלא גם מפני שמפקדיו של פרידמן
הציגו דרישות רבית בנוגע?לטיבו של החומר
האנושי ,והעדיפו אנשים שכבר שרתו באיזה
צבא שהוא .נוסף על כך חייב היה כל טירון
לחוכיח שהוא בעל מקצוע טוב .מסע הגיוס אף
הופרע על ידי אדם שדיבר על לב הטירונים
ותיאר בפניהם את הקשיים שהם עתידים לה־
תקל בהם .הוא ייעץ להם לחגר לאמריקה,
במקום לצאת להרפתקה המסוכנת של פרידמן.
התוצאחהיתד ,שכמה אנשים ששמותיהם כבר
היו חתומים על חוזה השדות ,חזרו בהם.
הוזה השרות לא הסתפק בקביעת התחיי־
בויותיהם של המתנדבים .הוא גם מנה את
החובות שפרידמן נטל על עצמו ביחס לאנ־
שיו .הוא התחייב להביא את האנשים לתעו-
דתם' לדאוג לבית ,בגדומזון בשבילם,
י לש־
לם שכר בשיעור של המש לירות לחודש לכל
חייל ועשרלירות נוספות לחודש לבעלי מש־
פחות .כל מישיחיה מוכן ליזשאר בשרות אהד
תקופת השנתיים חובטחולו קרקעובית.ואילו
את האחרים התחייב פרידמן להחזיר לאירו־
פח — לטרייפט או ללונדון — על חשבונו.
לעומת זאת סמר לעצמו את הזכות לא לשלם
שום פיצוי או הוצאות נסיעה למי שיפר את
סעיפי חחוזה ויוצא משום כך משורות חמש־
לחת הצבאית.
ש .ר .לנדוי יוצא להתקפה
ב^ית הסמוך לאותה מסעדה שבה חילל
פרידמן את מיטב המסורת של ארגוני ההגי־
רה היהודים ,גר סבו של שאול רפאל לנדוי,
והצעיר הזה שהה אז אצל סבו לרגל החגים.
מבין חרכי הסוכה שעמדה בחצריכול היה
לראות את מחזה ההתגיסות לצבא היהודי.
לנדוי הצעיר שאף להיות עתונאי ,והוא
החליט לנצל את פרשת פרידמן בתור חומר
ראשון .הוא ערד אינטרוויו עם פרידמן כדת
וכדין ,ותשובותיו של איש שיחו לא עשו עליו
רושם טוב ביותר .ראשית כל ,נתברר לו כי
פרידמן אינו הושב כלל לקנות קרקע לצרכי
המושבה שלו .הוא רצה להשיג את הקרקע
חנם ,על סמר החוק המצרי משנת  1875שהר-
שה לכל אדם לזכות מאדמת הפקר ולקגותה
עלידי תפיסה .שנית ,פרידמן לא העלים את

העובדה שהחקלאות עתידהלתפוס אצלו מקום
שני במעלה .בתחילה רצה רק לבנות בתים,
לנטוע עצים ולהקים גדרות בטחון .הוא רצה
להעסיק את אנשיו בעבודה ביום ובשמירה
בשעות הלילה' לפי תורנות.כיוון שערב זקו־
קה מאד לתוצרים גמורים ,רצה לבסס את
מושבתו מבחינה כלכלית על מלאכת ידיהם
של המתישבים.
אולם בסוף השיחה אמר פרידמן כמה די־
דים שפגעו ביותר ב"חובביציון" של התקופה
ההיא .אחר שהבדוויםילמדולהבחיןביןרכו-
שם הם ובין רכוש המתישבים ,ואחר שידעו
להתיחס ביראת הכבוד הדרושה כלפי שכניהם
החדשים,הוא אמר לכבוש את כל החבלבפעו-
לת בזק אחת .ודק אחרי כן מוכן היה לחשוב
גם על עבודה חקלאית.
השיחה• נסתיימה בשאלה המסורתית מה
תהיה לשונם שלהמתיישבים החדשים .פריד־
מן סבוד היה שהם ידברו ערבית.
השיחה הזאת נתפרסמה בגליון מספר 19
של "זלבסטאמאנציפאציוף ,והיא היתה חתו־
מה בשם שאול רפאל — ,הכינוי הראשון של
ש.לנדוי.
נתן בירבבוים פוסח על שתי הסעיפיפ
המכתב מקרקיב זיעזע את עורך חעתון
הזה ,נתן בירנבויט ,יותר משזעזע את קור־
איו .כי באחד הגליונות הקודמים של כתב־
העת כתב בירנבוים ברוח חיובית על תכניתו
של פרידמן ,מאחר שהאמין בישרו ,ומשום
שמדין קרובה יותר לארץ ישראל מבחינה
גיאוגרפית מאשר ארגנטינה או בראזיל.ואילו
עתה נודע לעורו שפאול פרידמן הוא משומד,
מיסיונר ,הרפתקן בעל פנטסיות מסוכנות,
מחרחר מלחמה ,עריץ מושחת וקאדיקטורה
יהודית של אלכסנדר מוקדון.
אולם הצדק תמיד עם המערכת ,ולכן הו-
סיף בירנבויט למכתבו של לנדוי העדהיזו
הלשון" :א( כל אשר עתוננו כתב בעבר על
פאול פרידמן נשאר אמת ויציב .ב( הסופר
אינו חפשי מפניות ומשפטים מוקדמים בה־
אשמותיו .ג( מאידך העורר תמים דעים עם
נימוקיו העיקריים של מחבר הכתבה.
מכאן שלא נדע לעולם אם בידנבוים היה
סבור שמאההרובים של פאול פרידמן עשויים
לחולל מפנה בדבריימי העם היהודי ,או שרק
יביאו לידי הרפתקה עקרה ומסוכנת.
פרידמן ביקר במשרדו של עורו ה"זלבסטא־
מאנציפציון" עודלפני שנתפרסמה הכתבה של
לנדוי .הוא הביא אתו מכתב המלצה מאת
אחדהידידים של בירנבוים בברלין.בירניוים
נתרשם מאד מהתלהבותו וממרצו של פריד־
מן .ייתכן שגם התרשם מקשריו המצוייניס
עם חוגי הממשלה האוסטרית.
בקשתו של פרידמן לעורו היתה ,שלא יכ־
תוב על תכניתו עד-אשד היא תזכה בהצלחה
איזו שהיא .בירנבוים הבטיח לו זאת באופן
חגיגי,ומובן מאליו שלא קיים 8ת ההבטחה,
"המליץ" מתחלחל מ8ימת הצבאיות
 .אותה מדר ,של הפכפכנות נתגלתה גס
ב"המליץ" .בגליונות הראשונים של עתון זה
שעסקו בפרידמן ,היא מתואר כאיש המעש,
ומסופר עליו שכגר רכש קרקעות במדין" .דא־
שי החברהבלונדון מצאו לנחוץ לשלוח כניה
חסרי מולדת לארץ מדין על חשבונו של
פרידמן,ואין זהנוגע לאנשים זרים" .ובכתגה
אחרת אמר "המליץ" שפרידמן רוצה להוביל
את היהודים אל הארץ שבה קבור משה רבנו
ז"ל.
אולם בגליון הבא כיד אפשר למצוא נוסח
אחר לגמרי .כאן מציינים שפרידמן הוא אמנם
יחודי לפי מוצאוודתו ,אולם הוא אינו "מש־
לנו" .חעתון מביע צער על הכסף שהוא קיבל
כנראה מנדבניםבלונדוןושהוא מבזבזו לצרכי
הרפתקתו ,ועל היהודים האומללים שהוא
מדיח אותם.
המפנה הזה ב"המליץ" נגרם עלידי אי
יו.־
דיטקרציה קטגה ב"קלגישה צייטונג" ,שגילח
כי פרידמן רוצה להגן בעצמו עלישוביו מהת־
;5:י

קסת שודדים" .הוא רוצה להפוד את אנשיו הלההיהודית ,במקום לאחל להם דרך צלחה,
הכריז:
.
לאנשי צבא וללמד ידיהם לקרב"
"אחי האומללים
! היודעים אתם מה צפוי
.
זה היה פשע בליכופר בעיני "המליץ"
לכם?"
האזהרה הידידותית הזאת לא נתקבלח
גבאי קרקוב אוכלים קורצא
במחיאות כפים או בזמרה ,כדרכם של חיילים
בינתיים נתאמנו אנשיו של פרידמן בפר־ היוצאים למלחמה ,אלא בבכיגדול ,כמו בהל־
ברי קרקוב בהדרכתו של הםרג'נט היהודי מו־ וויה.
לר .זה היה מחזה מחריד ,שזעזע את הרב
דמתא .אחר מו"מ ממושו עם הגבאים ונכ־
האכזבההראשונה
בדי הקהלה ,שגט הם נתהדחלו ,הוהלט למסור
הודעה למשטרה ,אולם המשטרה לא הרגישה
"ביום ד' עלינו באניה בנמל ברמן .ומיד
כנראה שפרידמן מערער את המוסדות המוס־
נתהולל שינוי גדול במצבנו .הגישו לנו טרי־
דיים של היהדות .היא התענינה קצת במעשיו
פות .אניומרכוסוונגרוב חחיט דהינו את המ-
זון שנתנו לנו ,והיינו אנוסים להסתפק בלחם
ואחר כד החליטה לעזבו לנפשו .ייתכן גם
שראשי המשטרה הסתפקו בסכומים הצנועים
יבש .אחר שמחינו ,שלחו לנו שוחטמלונדון.
שבהם פרידמן מוכן היה לפייסם .מי שרצה
אולם זה לא הועיל הרבה .אחר שלשהימים גם
להקים על חשבונו מדינה יהודית בחופי ים
השוחט היה אנוס להנזד מבשר .ביום השלישי
סוף ,וודאי שהיה רשאי להתאמן בלהטי
לנסיעתנו הגישו לנו בשר הזיה ומובן מאליו
י
שדחינו אותו .התאוננו בפני הקצין ואמרנו
הבאקשיש בגליציה.
אחר שנכשלהנסיון הזה ,הזמין הרב הקר־
שנעזוב את האניה אם לא נקבל בשר כשר.
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קובי את חייליו של פרידמןלהופיע
הקצין שאל את האחרים אם גם הם בדעה
הזאת .הם השיבו בשלילה .אז רק התחלתי לה-
עינים זולגות דמעות הקריא בפניהם את מא־
באזניהם
והשמיע
בין עם מייש לנו עגין.
מר ההשמצה של ש .לנדוי
אזהרה אחרונה.
"באניה היו ארבעה קצינים,והקשיש שבי-
אולם הכל היה לשוא .לרשותו של פאול
ניהם ,פאול תיל ,היה אנטישמיגדול .עוד בבר-
פרידמן עמדו שבעה עשר איש במדים ,עם • מן גילה את רשעותו .אחד מאתנו לא טיפל
ציוד צבאי מלא,וכן שלשה קצינים ,ששנשים
?ראוי בכלב שהופקד בידיו .חיל היכה אותו
וארבעה ילדים, .
בפניו בכח כזה ,שאנוס היה לשכב במטתו.
"בנמלים שבהם הטלנו את העוגן לא הרשו
לבו לבא במגע עטיהודים .הנסיעה נמשכה 23
הצבא האוסטרי מוכרנשק
יום .בסוף הגענו לפואץ ,ומשם צריכים היינו
פרידמן הכין את מסעו בצורה יסודית
להמשיד בדרכנו .בסואץ עשינו שלשה ימים.
מאד .הוא התכונן לא רק לקראת כל פורענות
הכריחו אותנו לעבור אימוניה צבאיים מהוץ
שעלולה היתד :לבא עליו ,אלא גם לקראת
לעיר .ההליכה למגרש האימונים נמשכה משעה
האפשרות שהמזליאיר לו פנים.
שבע בבוקר ועד שעה עשר ,אחר כך אימגו
היו לו קשרים מצויינים עם מטה הצבא
אותנו שעה אחת בלבד ,והכריחו אותנו לשוב
האוסטרי ,ראש שרותי האספקה ,פלדמרשל
ברגל .במשד שבע השעות האלה לא קיבלנואו־
באור ,מכר לו נשק אוסטרי בסכום של כמה
אלפי לירות .באמצעותו גם קיבל גישה לאחד
מראשי המחלקות במיניםטריון החוץ האוס־
טרי ,שנתן לו מכתב המלצה ליועץ הצירות
צקושטא,פרייהר פוןקול.
פרידמן הזמין רופא יהודי מווינה להצ־
מרף למסעו :ד"ד לנדטמן ,בווינה גם שיכנע
זי>ת הםרג'נט היהודי מולר להצטרף אליו,וכן
שידל חימאי ומהנדס בנין לבוא אתו .הוא
אפילו הכין בגדי חורףוצעצועים בשבילילדי
המושבה שלו .כן הזמין כמויות עצומות של
נקניק כשר ובשר משומר ,מכשירים מדעיים
וםדנות שלמות .הוא קנה ?בלי קימוצים,ודרש
תמיד•את האיכות המעולה ביותר.
הוא ביקר גט אצל פרופסור דוד היינריו
מילר ממכללתוינהוביקשממנו שיכין לו מפ־
תה לפענוח הכתובות העתיקות שקיווה לג־
לות במדין .ביקורו אצל הפרופיםור לא בא
באורח מפתיע ,כי עוד שלשה חדשים קודם
לכן קיבל המלומד כמה מכתבים מאישיות
אחת במצרים ,שביקשה אותו לעשות כמיטב
יכלתו כדי למלא את בקשותיו של פרידמן.
באופן כזה התכונן פרידמן לקראת כל
האפשרויות ,הוא לקח אתו הכל — מבית מר־
קהת מיד לבורסקי .את החימאי לקח אתו משום
שקיווה למצוא זהב במדין.
י א ירופה
נ
מסע על פ
במסע רב רושם עבר גדודו של פרידמן
מקרקוב לברמן על מנת לעלות באניה שהי־
תה צריכה להביא את האנשים לםואץ .הם
יצאו מקרקוב ב־ 6בנובמבר .בשבת הדאשר
ןה שהו במישלוביץ ,מקום שם היו אורחי
כבוד בסעודה שנערכה להם על ידי וועד
ההגירה ,בהזדמנות הזאת הצטרפו עוד כמה
מתנדבים לחיל כובשי מדין .ביום א' חגיעו
לברםלוי ,ובתחנת הרכבת קיבלו את פניהם
המה ידידים של פרידמן .אחר כך עברו בסך
את העיר,ובכל מקום הציעו להט משקה וטי־
גתות .אפילו בברלין ערכו להם קבלת פנים
חגיגית.
!־!:דמןיצאויהודיםדיים להפדד מן הנוס־
עיים ,ושט נתהולל מחזו; קורע לב .נציג דוק־

מפת ארץ מדין
וים סוף ,כפי
שהופיעה בחוברת
של פרידמן.

כלומיס .והם עוד היכונו אם לא צייתנו במחי־
רות .הדרושה לפקודה":אחורה פנה".
"גמרתי אומר לא להמשיך בכך ,ומכיוון
שהיו לי עוד שבעה פלורינים ,הלכתי יחידי
לאלכסנדריה"...
 .זהו קטע ממכתבו של חייל אלמוני.
והרי כמהשורות ממכתב של הרופא ,ד"ר
לאנדטברגר ,כדילהאיר גם את הצד השני של
המטבע:
"בין החיילים השכירים יש אחדים שכפי
הנראהיהיה צוררלהחזירם הביתה ,מאחר שהם
עלולים לסכן את התכניתכולה .אולם רובם הם
בחורים מצוייבים ,השמחים .שניתנה להם הז־
דמנות להתחיל בחיים חדשים .מר פרידמן דו־
אג לכלואינויודעעייפות מהי .אולם רק עכ-
שיו מתחיל להתברר איזה תפקיד עצום נטל
על עצמו".
השוחט שהוזכר לעיל הובא לאניה בשעה
שהיא עגנה בנמל אנטוורפן .שכרו היה פי
עשרה מזה של חייל פשוט,וגם לאשתו הוקצב
סכום כפול מזה שניתן לאשת חייל.

ש
גדוד בן ^ 35י
פרידמן לא השתתף בנסיעה.הואיצאלפני
חייליו על מנת להשלים את ההכנות במצרים.
לא ידוע אט ביקר בקושטא .הוא לקח אתו
מכתב המלצה אל הנציג האוסטרי בבירת
תורכיה ,שנתבקש על ידי מיניסטריון החוץ
האוסטרי לעזור לפרידמן בשטח אחד בלבד:
היא צריף היה להסביר לשלטונות התורכיים
שאין 5ל קשר בין תכניתו של פרידמן לבין
פעולותיו ותכניותיו של בארון הירש .מיניס-
טריון החוץ האוסטרי ,שהיה בקי בתכניותיו
שלבארון הירש ,אישר במכתבו" :מוביל כתב
זה ,המכריז על עצמו כעליריב אישי של בא-
יון הירש ,אין לו כל קשר עם הבאתן".
לאידוע לנו אם פרידמן דילתייש ר־יהתב

זה .מכל מקום' ברורשהיתר ,לו סיבה לנהוג
זהירות במימי תורכיה,כיספינתוהיתד ,טעונה
נשק רב.
מ־ 2בדצמברועד 7בו שהה הגדודבסואץ.
גם שם לא בזבז פרידמן את זמנו .הוא שכר
בית בשביל משפחות חייליו ,שהיו צריכות
לחשאר בםואץ עד אשריוקם הישוב החדש.
הוא קיבל לשרותו שוחט נוסף ,יחודי ספרדי
.
שבא אליו.בהמלצה מיוחדת של הרב הראשי
כן המליץ הרב על מזכיריודע ערבית— ,
יהודי בשם משה אשגנגרים.
במצרים גם גייס היילים גוםפימ לגדודו,
אחר שאירעו מקרי העריקה הראשונים .בין
המגוייםים חיו בנו של חרוקח ברומשטיין,וכן
יהודי אחד מאודיסה בשם ראזאנוביץ /שמותו
גרם אחר כף לשערודיהגדולה.
עתה מנה הגדוד  35איש ,מהם שבעה
שהתגייסו במצרים .ביניהם היו שני יודעי
ערבית ,מלומד יהודי ,ושני שוחטים ,שאחד
מהם היה מומחה בהכנת נקניקים כשרים.
על המלומד העברי,לייב לויט ,רוסי מתו־
שבי אלכסנדריה',הוטל התפקיד להיות מעין
"שר התעמולה" של המשלחת .פרידמן סבור
היה שהוא האיש המתאים לגיוס מתנדבים
נוספים ,שימלאו את שורות חיל החלוץ אשר
במדין .לפי התכנית צריך היהלגייס תגבורת
בשיעור של  25עד  50איש לחודש.
הנםיס בשרם־אל־מויאה
ההליכה היומיומית למגרש האמונים במ-
שך שש שעות נועדה כנראה לאימון האנשים
לקראת תנאי החיים החדשים שלהם ולהכשר־
תם לקיום במדבר .פרידמן ראה בזה את הח־
לק החשוב ביותר של כל האימונים הצבאיים.
בתחילה אף אמר לחצות ברגל את כל חצי
האי סיני עד לשרט־אל־מואיה ,המקום שבחר
בו בתור בסיסו .ההליכה במשך עשרה ימים
במדברהיתד ,מכניסה אתהאנשים מיד לאורח
החיים שחייבים היו לנהל במשך השנתיים
הקרובות .אולם לשפ כך צריך היה לארגן
י
נ
ו
ו
דרכי תחבורה .פרידמן שילם לסוחר י
ימטיע בעדגמלים ,אולם הלחנעלם עם הכסף.
יחליט פרידמן להעלות חלק מאנשיו
על ספינתו "ישראל" ,ולהביאם לעין מופה,
ה טור .משם הלכו ברגל עד לש־
מדרום לעייר
רם .עשרה אנשים ,שלא 'נמצא להם מקום
בספינה ,הפליגו בטירות מפרש ערביות— ,
אותן הסירות שהביאו קודם לכן את הקמה,
העופותוהרהיטים מסואץ לשדם.
בשדםהיו מים רבים,ופרידמן ,שדאג לכל,
שכר שם.בית מאת עבדרתמן,ושילם את דמי
השכירות בעד כמה חדשים למפרע.המקום היה
מתאים מאד בשביל האימונים המוקדמים וב־
שביל חניית תגבורת אחר נחיתת חיל החלוץ
במדין.
משרם ועד למבואות מפרץ עקבה הפריד
מרחק של  25ק"מ ,בי 14בדצמבר הוקמו הא־
הלים הראשונים בשרם .ולמחרת החלה פרי־
קת האניות ,בעזרתם של המלחים הערביים.
ד"ד קייזר מתפעל מן החיילים
היהודיים
נשתמר בידינותיאור מענין מאד של המח-
נה בסיני — ,פרי עטו של עד מקרי שנזדמן
למקום ,הלא הוא אלפרד קייזר,נוצרי משריץ,
ילידתורגאו .הואואשתו סיירו בחצי האי סיני
בדצמבר .1891
קייזר ואשתו לבשו בגדי בדווים וסיירו על
גבי פרדותוגמלים בכל החלק הדרומי של חצי
האי .הם דמו מאד לאנשי מדע כפי שהם מתו־
ארים בספריו שלז'ולוורן.
הם עסקו בחפירת בור בחול על מנת לטגן
בו תפוחי אדמה' כאשר הבחינו בתופעה מר
זרה מאד :צבא יהודי חונה בדיוק במקום בו
עבדו פעם י"ב השבטים .איש המדע השוייצי
ואשתו הוקסמו ממראה עיניהם .והרי מכתבו
של אלפרד קייזר ,כפי שהופיע ב"איזראליט":
"ב־ 16בדצמבר ,בהיותנו בשרם-אל-
מויאה• נתקלנו באורח מפתיע במחנה אירופי
.

שקיבל אתפנינו בצודהידידותיתמאד .בקרבת
החוף עגנה אנית קיטור קטנה ,ועל ידה היו
שתי ספינות מפרש ערביות .בחולות נתקעו
ששה אהלים ,שהיו מוקפים תיבות רבות .אחר
חילופי ברכותהוצגנו בפגי ראש האכספדיציה,
מר פרידמן .מיד הקימו בשבילנו אוהל מיוחד.
ובארון פון זייבאר הזמין אותנו לארוחת צה-
רים דשנה .אחר כך שאלנו מהי מטרת המש-
לחת ,ונודע לנו כי מר פרידמן ,שהוא פרד
טםטנט ממוצאיהודי? ,רוצה להקים בחופי ערב
מושבה בשביל היהודים הנרדפים מרוסיה .לשם
כך הוא אומר לפתוה במו"מ עם השייכים הע-
רביים המקומיים .הוא מקווה כי על ידי חלוקת
מתנות מתאימות לראשי השבטים הוא ישכ-
נע אותם כי עליהם לקבל את המתישבים הח-
דשים בסברפניםיפותולהקצות להם את שט־
הי הקרקע הדרושים .הקבוצה הראשונה של
המתישבים תמנה  50משפחות .בתכניתו זו
מגלה מר פרידמן דגש אנושילמופת .בין קצי־
מסעות צבאיים ורכשו להם נםיון במלחמה
בפראים .בארון פוןזייבאך הוא מפקד הגדוד,
המודכק מ־ 21או  22איש — ,כולם יהודים
צעירים' מאד מרוסיה .בבוקר מקריא רב מקא־
היר את תפילת הבוקר ,אולם רק מעטים.מש-
תתפים:בה .כאשר היינו שם ,היה הלק מן הא-
נשים עסוק בהכנת תה ,צנימי מלהים ורום
בשביל כולם .בשעה  5,30בבוקר הופיעו הק-
צינים,ובארון פון זייבאך שאל כל אהד מהם
כמה אנשים דרושיםלו .אחד כךניתנה פקודה
להסתדר,ומידנעמדו כל האנשים בסדר צבאי.
אם כי הם .היו לבושים בבגדים אזרחיים ,הם
התנהגו כחיילים ממש .הוקראה רשימת האנ-
שים ,ומיד אהר כךנערכו כמה תרגילים צב-
איים .אחר כך הסביר אחד הסרג'נטים הגרמ-
ניים לכל אחד מן האנשים מה יהיה תפקידו
במשך היום .הופתענו מן האופן הנפלא שבו
ביצעו היהודים האלה את התרגול הצבאי ,ולא
הסתרנו את התפעלותנו ממר פרידמן .הוא אמר
לנושיש דובה בשביל כל אחד מן האנשים,וכן
עומדיםלרשותו שתימרגמותותותח אחד,למק־
רה שהמחנה יותקף .בדקנו את הנשקונוכחנו
לדעת כי הוא הדיש ביותר .התותח בלבדעלד,
לא פחותמ־ 5.500מארק .מר פרידמן אמר לבו
כי בעודימים מספדיפליג בספינתו לערב על
מנת לבוא בדברים עם השייכים הערביים .הוא
רצה להשאיר את רוב אנשיו בשרם ,שנועדה
לשמש 'כבסיס .לפי התכנית האביר ,היתד ,צרי-
כה להפליג פעם בחודש לסואץ על מנת להביא
הגרמני באפריקה המזרחית .הם השתתפו בכמה
תגבורת .מביקורי הקודמים אני יודע כי מר
פרידמן בחר את בסיסו בתבונה רבה .אמנם,
ביויש שניגרמנים ששרתו קודם לבן בצבא
שרם היא במדבר ,אולםיש שם מים לרוב ,וה-
אקליםיותר נוח מאשרבזנזיבד .הבדווים בא-
זור החוף הם אנשים שלווים .אם היהודים ית־
ישבו בקבוצות של לא פחות ממאה איש ,לא
יהיה להם כלל צורך להשתמש בנשקם .מר
פרידמן אינו מפריע לחייליו לקיים אח מצוות
דתם .כל אשר ראינו ושמענו דיו כדי להסיר
כל חשד מעל אכםפדיציה זו ,שהוכנה כהלכת
ושעתידה .בלי ספק להעשיר את המדע".
מובן מאליו שקייזר לא ראח אלא מה שפ-
רידמן מצא לנכון להראות לו .הוא לא ראה
דרך משל ,שהפקוח על הבקר והעופות נמסר
לידי מהנדס מאנגליה ,או שהקצינים יצאו
לעתים מכליהם והפליטו קריאה חנוקה "יהו־
דים ארורים" ,או שהיו בין חייליו של פריד-
מן כמה מתמרדים שלא רצו לקבל על עצמם
את עול המשמעת.
אין לתמוה על כו שלנדויוקייזר הגיעו
לידי מסקנות נוגדות כל כד ,ושמה שנראה
בעיני המלומד השויצי כמםע שהוכן כראוי
לא היה אלא הרפתקנות בזויה בעיניו של העד
תונאי היהודי.לנדוי לא היה עולה על גבו של
נמל על מנת לחפש אבנים מוזרות ובארות
חדשות במדבר.וייתכן שאילוקייזר היהיושב
בסוכת טבו ושואף להיות עתונאי מפוירםט,
היה גס הוא רואה את המסע בעיניים אחרות.
יש להניח שקייזר היה בעיניו של לנדוי לא
פחות הרפתקן מאשר פרידמן בעצמו .כי כל
דבר הכתו בסיכון הוא הרפתקנות בעייני

יהודי הגיטו .אולם לגרי ?יש דעה אחרת ע5
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ו שלך אזאנוביץ
ת
ו
מ
בשעה שד"ד קייזו ביקר במחנה ,אירעה
שםיטדאגדיח מזעזעת צעירי בשם ראזאנוביץ,
יליד אודיםה ,מצא *ת מותו בנסיבות מסתר
דיות .יש בידינו שוש גירםות מגוגדות של
הפרשה הזאת ,ואין'לנו ברירה אלא לצטט
את כולן.
הגירסה הראשונה נמסרה על .ידי כמת
חיילים שעזבו אתהמחנה .הם מסרו את עדו־
תם בםואץ ,ב־ 11ייאנואר.1892
לדבריהם ראזאנוביץ ,שהיה תשוש כוח
מהמת המאמץ הגופני הגדול והמזון הבלתי־
מספיק ,לא היה מסוגל למלאי את התפקיד
שהוטל עליו .םןג'נט תיל )אוחו טרג'נט הז־
כורלנומהאינצידנט עם הכלבבברמן( ,ציווה
עליו להמשיך, .ראזאנוביץ סירב .העניו נחקר
על ידי פון זייבאך ,והוא דן את ראזאנוביץ
למלקותולגירוש מן המחנה .הצעיר כרע על
ברכיווביקש חנינה.,אולם תחנוני־ היו לשוא.
הוא הוצא מן המחנה ,אחר שדודבן בשוט
והיה קרבן להתעללות.לי!־ מעבר התם שחיה
סמוך למהנה הועמד משמר כדי למנוע את
שובו.
חבריו רתחו ,אך לא העיזו לעשות דבר,
משוט שזייבאך ותיל החזיקו כל הזמן את
אקדחיהם.הטעונים בידיהם .אחר שעה קלה
חזר אחד השומרים ממעבר ההרים וביקש
שק .הוא סירב לומר לשם מה הו4ל דרוש לו.
כעבור חצי שעה י חזרו פרידמן ,זייבאך ותיל
אל המחנה במצב רוח מרומם .תיל ההל לנ־
קות את חרבו מכתמי הדם ,מחזה זח עשה
רושם מחריד על המחנה כולו ,איש לא העיז
לשאול מה היה בסופו של דאזאנוביץ.
אחר כך קרא פרידמן את כל חברי המש-
לחת לאהלו ואמר שמכאןואילך ידרוש ציות
ומשמעת מוחלטת .הוא נתן להם שהות של
 24שעות לשקול בדעתם את דבריו ,אולם
בינתיים נודע לאנשים על מותו של רא?י'י'־
בייץ ,והם גמרו אומר לעזוב אתפרידמן .למח־
רת בבוקר כונסו שנית על מנת ?"!ז '..ת
תשובתם .פרידמן ישי לפניהם כשכתר זהב
על ראשו .הוא היה לבוש במדים פנטסטיים
מאד .חזהו היה מכוסה איתות הצטיינות,ויירו
השמאלית ינחה על חרבו ,בעוד שבימנית
החזיק אקדח .הוא הכריז על עצמו כעל פחה
ומלך מדין ,ודרש מן האנשים שיישבעו לו
שבועת אמינים.
אז קמו נציגיהם הנבחרים של המתישבים
ומסרו הצהרהזו" :זה כמח חדשים אנו אנו-
סים לעבור אמונים צבאיים קשים מבוקר
השכם ועד שעה מאוחרת בערב .טבלנו מחמת
המזון הרע ,בעוד שגם נשינו וטפנו אשר
בסואץ סבלו טחםור .איננו מאמינים שאפשר
להקים מושבה על ידי' אמונים צבאיים בלבד,
ולכן אנו מבקשים להחזירנו אל בני עמנו".
עוד לא הספיקו לסיים את הדברים האלה,
כאשר שומרי ראשו של פרידמן התנפלו עלי-
הם ,פשטו מעליהם את כל בגדיהם ,ושילחום
מן המחנה תוך כדיממור.ועלבונות.
.כצורה זאת עברו ברגל את כל חצי האי
סיני והגיעו לסואץ בשארית כוחותיהם.
בטואץ צולמו כמות שהיו) .ייתכן שזה
היה חצילום אליו התכוון טריטש כאשר אמר
שלא נותר דבר ממסעו של פרידמן זולת
כמה צילומים מעניינים .או שמא פרידמן בעצ־
מו צילם את מחנהו במדבר? והאם יימצאו
פעם הצילומים האלה?(
יום אחר בואם של המורדים לסואץ הודיע
העתון "פואר דאלכםנדרי" שראזאנוביץ נר־
צח עלידי אחד הקצינים של פרידמן,
ויץ
ו
ש
ו
גירםת א
הגירסד ,השניה מבוסמת על עדויות שניג-
בו באושוויץ ,מפי "פליטים" מחילו של פריד-
מן שהגיעו לשם דרו טרייסט ,ווינה ומיש־
לזביץ ,בדרכם לאמריקה .המיממך הזה נחתם
עלידי שנינציגים של ווקהלה המקומית ,על

;.
מנת שיישלח אל האליאנס בווינה.
העדים הללו האשיפו את פרידמן ,פוןזיי־ 1
באו ותיל במות חברון .הם סיפרו כי אחר
שראזאנוביץ גורש מן'המחנה ,הוא נרד זמן
רב במדבר ובסוף נפל 'מתעלף .בדווי מאלה ;
שהועסקו עלידי פרידמן אסף אותו ,העמים !
אותו על גבי גמלו והביא אותו אל המחנה] .י
פרידמן ,פון זייבאו ותיל,התנפלו על ראזא־ ן
נוביץ והשליכוהו מתוך המהנח .אגב כךהכ־
ריחו את כל האנשים להקאר באהליהם ,והם
ו כי מי שיצא מפתח *!הלו — אחת דינו
איימ
למות• כעבור שעה בא תי?' על מנת לקהת וי
שק .בחצות הלילה חזרו שלשתם אל המחנה ]
ופרידמן אמרלפון זייבאף:י'"סוף סוף לימדנו }
;
/
.
אותולקת''
ם גדול לקהלת סואץ
ו
י
ך
המורד בוכה ומבקרו חנינה י
בטור נעזרו המגורשים ע"י המושל ,וכן
ן
יש סתירות רבות בין שת*',הגידסות דלי ע"י דד .קיייזר ,שנזדמן לשם בא:יתה שעה.
עיל ,ויש לשי־ם אל לב שהעד(:יות לא ניגבו קייזד שילם מכיסו את ההוצאות בשביל שני
על ידי.שופט חוקר מקצועי .הענין מתבהר הגמלים ובשביל מורה הדרך הערבי שצריך
יותר כאשר אנו קוראים/שלשה מכת־ היה להביא את האנשים לסואץ .אולם בטרם
הרבה'
בים שפרידמן בעצמו כתב על המאורע בשתי הגיעו לשם נפגשו עם משלחת יהודית ,שיצ־
הזדמנויות שונות .והרי קטעים מן המכתבים אה לקראתם.
זה היהיום חשוב בדבריינ?יהקהלד ,הי־
,אלה:
'"
"ב־ 14בדצמבר פירקנו את הינוטען .אנשי ,הודית בםואץ .היא החליטה לצאת לעזרה
שמספרם היד ,24 ,צריכים היו ותעביר ז1ת "למען חייהם של קרבנות האימונים הצבאיים
התיבות מן החוף אל מקום המהנה — ,מרחק המחרידים ,שבמשך חושיים סבלו סבל בל
של כשלש מאות מטר .רק כהצי תריסר מהם יתוארוהיונתונים לאכזריות ולסכנות".
בעוד שפאול פרידמן שלח את אנשיו מ־
עשו את עבודתםכרצון .השאר ניסו להשתמט,
והיה הכרת לשדלםולאיים עליהם בלי הפסק .טור לסואץ ברגל ,הוא בעצמו יצא לשם בס־
הם לא התעיפויהד על המדה ,כי בערב טיילו ,פינתו .הוא רצה לגייס מתנדבים נוספים מבין
שרו ,רחצו בים ,ורק בקושי "פשר היה לשכ־ יהודי קאהיר ואלכסנדריה ,והוא הגיע לפני
נעם שעליהם לשכב לישון .אולם ביום השלישי שהעתקים יכלו לקומם נגדו את הקחלות
סירב צעיר בסםדאזאנוביץ להמשיד בעבודה .המקומיות .בהתאם לחוזה הכריח את קרובי
הוא צעק" :אינני המור ולא אשא משאות" .העריקים לעזוב את הבית הגדול ששכר למע-
פוןזייבאך התערבוהגיע לכלל מסקנה שרא־ נם ,וקהלת סואץ מצאה עילה לפנות אל היה-
זאנוביץ מסוגל לעבוד .אולם אחי כד החליט דות בתפוצות ולבקש תרומות למען האומל-
בכל זאת להקל על הצעיד ,והוא שלה אותו לים.
הפעם הזאת שהה פרידמן במצריםימים
אל הבאר לשאוב מים .זו היתד ,העבודההקלד,
ביותר שהיתה לנו .אולם במקום להודות לו מספר בלבד .במכתבו מ־ 16ביאגואר אנו
דל כך ,ההל דאזאנוביץ לשאת נאומי הסתה .קוראים:
"מוטב להיות שלשהימים ברוסיה בלי פרוסת
"בשובי לשרם מצאתי את הכל ?בסדר .אולם
לחם מאשר לעבוד כתנאים כאלת" — .צעק.
הנותרים נתאכזבו כאשר נודע להם שאיני
בסוף הסית את האנשים לעזוב את המהנה.
מביא שום תגבורת .אז גם שמעו מפי לרא-
,קראתיו אלי והודעתי לו שהוא מגורש מן
שונה שחברם לשעבד ,ראזאנוביץ ,אחר שנדד
המחנה בהתאם לסעיף  11של הוזה השרות ,: .במשך שבעהימים בין טור ושרם ,נאסף ע"י
בשעת שחרצתי אתגורלו שלראזאנוביץ ,קפץ י הנזירים של מנזר סיני במצב של גסיסה .הוא
צעיר אהד בשם שואדץ ואמר" :ז5ם ראזא־
נקבר בחצי הדרך בין טור ושרם .זו היתד,
נוביץ ילך ,כולנו נעזוב את המהנה".
בשורה מרה בשביל האנשים ,אם כי אותי טי-
,.הוא גיסה להתקיף את פון זייבאך ,אולם ן הוי הדבר מן החשדותהדמיוניים שאני רצחתי
הלה הטילו בקלות על הארץ והכה אותו בשו ; -את ראזאנוביץ ...גם ממדין הגיעה ידיעה מד-
טו .אח"כ התרחקתי ביחד עם הסרג'נטיס ,כש־ !' איגה .אומרים שהתורכים נחתו שם ותפסו את
אקדהינו השלופים בידינו .אחר האינצידנט
הנקודות החשובות ביותר".
הזה גורשו שני האשמים העיקריים מן המחנה.
כפי שנודע לי אחד כך ,הלד שואדץ לטור
" ,לגיון זרים" של המדינה היהודית
והוא הגיע לשם כעבור ימים אהדים .ראזאנו־
ביץ לאנלווה אליו .הוא נשאר בקרבת המחנה.
בימים האחרונים של ינואר שוב נמצא
מובן מאליו שאי אפשר היה לקילו בחזרה .פרידמן בקאחיר כדי לגייס תגבורת .מספר
?
כאשר החליט לבסוף ללכת לטור ,עקבו אחריו אנשיו נצטמצם במדד ,ניכרת .מלבדזייביאך
היו אתו דר .לאנדסמאן ,חחימאי פירסט ,הס־
זייבאר ואחד הפרג'נטימ ממרחק מה.
"ראזאנוביץ היה פחדן כזה ,שכאשר פגש רג'נטיט תיל ,איבל ומולד ,ועוד עשרה איש.
'
'בדרכו את ד"ד קייזר השוייצי ,שהיה לבוש
כיוון שנטל על עצמו התחייבויות מסויי־
בגדי בדווי .הסתתר מפניו .אחר שזייבאך וה־ מות כלפי הממשלה המצרית בשעה שניהל
סרג'נט חזרו ,הופיע גם ראזאנוביץ בשער אתה מו"מ על זכיונות ,ראה פרידמן חכרת
המחנה .כעבוריומיים בא שוב ,והפעם בכה לעצמו למלא את המכסה בחיילים סודאגיים.
מור,וביקש חנינה .אולם זה היה .דבר בלתיל הוא הפך את הלגיון היחידי שלו למין "לגיון
אפשרי,ואני נתתי הודאה לגרשו מן המחנה .זרים" של הצבא היהודי — ,מבלי לוותר
הוא החל לרוץ בכיוון הים וצעק" :אני הולך אף על קוצו שליו"ד של תכניתו בדבר הקמת
להתאבד" .הוא קפץ למים אולם מיהר לצאת מדינהיהודית מדתם לעקבה .דבר זה מוכח
משם .שוב ניסר ,להתקרב אל המהנה ,אולם מתוך מכתב שכתב ב־ 19ביאנואר ,1892וש־
הדרך נחסמה בפניו .בסוף החליט בכל זאת נשמר ,בידינו :במכתב זה הוא חוזר שוב
ללכת .נתתי הוראה להעמיד משמר ליד מעבר לפרשת ראזאנוביץ.
ההרים כדי למנוע את שובו.
"כסבור אתה שאפשר להצליח במסע כגון
שלי מבלי להטיל על האנשים משמעת של
"כל זה עשה דושם מדכא על האנשים.
ברזל  1כסבור אתה שבשרם אפשר לנהוג כמו
הם ביקשו לשלוח לו גמל ,אולם כאשר קיבלו
בווינהי אםיישנו במדיו אותם הדברים ש-
רשות לכך ,לא היה ביניהם אף אחד שחיה
אירעו בשדם ,הריכולנוניספה ,מתי כבריבי-
לו אומץ הלב ללכת אל הבדווים ולבקש גמל.
נו היהודיםשיש לקיים חוזה .ואף אם אין זח
הם ביקשו שאשלח אחד המשרתים שלי ,אולם
נעים ביותר? מ .ודר .לאנדםמאן ,שסברו
אני לא הסכמתי .הרגשתי בדוח של מרדנות
בתחילה כי בענינו של ראזאגוביץ נהגתי
שהתסשטה ביניהם ,אולם ייחסתי את זה לה-
באכזריות ,חזרו בהםומודים עתה שלאיכולתי
סתתם של כמד ,מנהיגים.

"פון זייבאד הבטיח.לי שבדת כלל אפשר
לסמוך על האנשים .הזמנתי את כולם אלי
והסברתי להם שאני'מוכן להעביר לטור את
כל אלה הרוציםלעזוב את המתנה .אולם עשי־
תי משגה ונתתי להם שהות לחשוב על הדבר.
המסיתים ניצלו את הזמן הזה להסתה!וסכת.
בסוף הודיעו  16איש כי הם רוצים ללכת.
למ"רת החזירו את הציודועוד כמה דברים
שגנבו .הס הועלו בספינה והוסעו לטור .המו-
של הבטיח לתת להם מים ,צידה לדרד ושני
גמלים ,בכדי שיובלו להגיע לסואץ ברגל .הם
סירבו לעזוב את האניה בטור ודדשו שיביאו
אותם עד סואץ .אולם לא היתד ,להם ברירה
אלא לעבור את המרחק ברגל".

לנהוג אחרת .אני מוסיף לקוות שיעלה בידי
להפוך את החומר האנושי ההלש והעלוב הזח
לאנשים מוכשרים וחזקים .לבני גזע חדש
שסביבו תקום האומה בולה לחיים חדשים .אם
בחורף זהיצטרפו אלי רק תריסריהודים ,הדי
בשנה הבאה יבואו מאה".,.
גם דר .לאנדסברג השאיר עדות על מקרה
ראזאנוביץ .במכתב מ־ 10ביאנואר הוא מספר
כי רוב האנשים שהשתתפו במשלחת הורגלו
להיות מכספי צדקה ,מבלי לעבוד .לכן נדמה
היה להם שמעבידים אותם בפרך .כן הת־
מרמרו על שאינם מקבלים בשר כליום.
"שני צעירים שסירבו לעבוד והסיתו את
האחרים לעשות כמוהם,הוצאו מיד מןהמחנה.
! עלי לומד שהתנהגותו של מר פרידמן בהו-
ן דמנות הזאת לא מצאה חן בעיני ,אולם איני
י רוצה להרחיב את הדבור על כך .מהשנים
שגורשו רק אהד הגיע לסואץ ,ואילו השני
ניספח בדרך .האגדות.שהופצו ע"י האנשים
שהגיעו מכאן לסואץ ,אינן אלא פרי דמיון.
אין זהנכוןשהשניםעונו ,או שלא קיבלומזון.
האנשים שיצאו מכאן גם התלבשו בצורה פנ-
טסטית ,והצטלמו בסואץ כדי לעורר וחמים.
דבר אהד ברוד לי :מר פרידמן לא טיפל
באנשים הללו כדבעי .הוא עושה כמיטביכלתו,
וכוונותיו טובות .אולם הוא אינו האדם המת-
אים בשביל תפקיד כזה .בגלל מחלתו הוא
עצבני מאדונוח לכעוס .איני הושב שסיכויי
המסע טובים ביותר .לדעתי היהודים שלנו אי-
נם הומר אנושי מתאים לדברים כאלה ,וביהוד
תחת הנהגה כזאת.האכספדיציד ,הגיעה למצב
של גסיסה".
י במפה המצרית
ו
נ
י
ש
בזאת נסתיים החלק הטראגי של האודי־
פיאה הפתדמנית .החלק השני דומהיותר
לקומדיה מלודרמטית .חדבר המגוחך ביותר
הוא ,שאיש מן המשתתפים והצופים לא ידע
להשיב לשאלה מה היתה סיבת כשלונו של
פרידמן :לא סוכנות "רויטר" ,לא הסוכנות
הטלגרפית הגרמנית' לא פרידמן?בעצמו ,לא
ש .ר .לנדוי,ואפילו לא ח"נויה פדייה פרסה"
או ה"ניו־יורק טריביון" .ואעפ"כ כיום הדב-
רים ברוריםומובנים מאליהם.
באותםוזימים חל שינוי במפח המצרית:
חג'ז הצפתית ,עקבה והחלק הדרומי של הנ־
גב ,שהשתייכו למצרים ,סופחו לפתע פתאום
לתורכיה .אין כל הסבר לכך בספרי ההיסטו-
ריה של מצרים .שם בכלל אין מזכירים את
הסיפוח הזח .אולם עובדה היא שיש הבדל
גדול בין המפות המצריות שפורסמו לפני
שנת ,1892ובין .אלה שהודפסו אתר שנה זו.
אין ספק שבמשך שנים אחדות התנהל
מו"מ בין הצדדים המעונינים .תורכיה דרשה
לשוב לגבול משנת  — 1841לפני פלישתו
של מוחמד עלי לארץ ישראלולסוריה ,המצ־
דים עמדו על החוזה משנת  ,1879כלומר:
מלפני התקופה שבה השתלמו הבריטים על
ארצם .הבריטים יפעלו כמתווכים .הם טענו
שעקבה ניתנה למצרים לשם שמירה על הד־
רך למכה ,אולם מכיוון שהדרך נשתנתה ,שוב
אין למצרים צורך בה ,מאידך רצו הבריטים
שסיני תשאר בידי המצרים.
כדי ללחוץ על המצרים ,איימו הבריטים
בפינוי סופי של מצרים .וליתר תוקף מסרו
לתורכים את שטחי המריבה ,ובראש וראשו־
נה — את מדין.
מסע לבירת המדינה
פרידמן — שלא מדעתו — היה למכשיר
בידי הבריטים.וום היו זקוקים לאמתלה לשם
מסירת מדין לתורכים .והוא שימש כאמתלה
וו ,הם תיארו אותו כאדם שתחריד את חשול־
טן התורכיוהטיל עליו אימה גדולה.
אך מוטב שנחזור לתיאור הכרונולוגי של
העובדות ,ב־ ? 2בפברואר  ,1892שוב עמדו
לרשותו של פרידמן  28איש 15 .מהם היו
בושים ,שעשו מאמצים גדולים ללמוד את
השימוש בכלי היריד ,השטניים ולהבין את
הפקודות הגרמניות ,פרידמן וכמה מאנשיו

יצאו לסיוד של שלשה ימים במדין ,בעוד
שרוב האנשים נשארו בשרם .החלטתו של
פרידמן להחיש את נסיעתו למדין באה בעק־
בות הידיעות שחתורכים שלחו לשם כוחות־
צבא.
על התנועות התורכיות נודע לפרידמן
ברדר זו .ערבי הופיע במחנהו בשרם והציע
לו אדמות למכירה במדין ,במחירים זולים
מאד .נתברר כי בעלי חקרקעות חוששים
מפני הכיבוש התורכי,ולכן הם רוצים להפטד
ממקדקעיהס..הסרסור הערבי אמר ש־ 50חיי־
לים תורכיים הגיעו לדובה .ידיעה זו ענינה
את פרידמן חרבה יותר מן הסיכוי לטפסר
בקרקעות במדין.
תנועת הצבא התורכיהחלד ,בינואר ,1892
בפקודת הוואלי של מדינה ,ודובה נתפסת
זמן קצר לפני שפרידמן הגיע למדין.
הנסיעה נמשכה  8שעות .ספינתו של פרי־
,
לדובח
דמן עגנה .בג'ארה ,וחוא יצא
?גיר
הבירה של מדינתו חחדשה ,שנמצאה במרחק
שלש שעות משם.
בדובר ,נערכה לו קבלת פנים ידידותית
וחגיגית ע"י חמושל המצרי — ,אדם בשם
ראזייט .שייכי הבדווים אף הם־הקבילו את
פניו ,כי האוכלוסיה כולה ראתה בו את המ-
צ-יל מידי התורכים.
ברובה פגש פרידמן את המייג'ור האנגלי
פירת ,שהיה מפקד חיל המצב המצרי בן 30
הה-־ילים .האווירה .בעיר היתד ,מתוחה .אחר
כמה מאות שנים של שקט ,עבר חשולטן את
הגבול המצרי ופגע בזכויותיו של חכדיב.
ולמרות מחאותיו של המושל המצרי נטו
התורכים את אהליהם הקרועים והמזוהמים
בשער המצודה )כי המצודה עצמה לא היתה
ראויה לדיור(.
הכדיב היה אדם צעיר ,שעלה לכס המלו-
כה רק שבועות אחדים קודם לכן .מייג'ור
סיירת ,כמו אנגלים רבים במצב דומה ,היה
בעל חוש הומור .חוא חחליט לערוך חגיגה
בדובה לרגל הכתרתו של הכדיב החדש ,ול-
דרוש מן המחוז כולו שיישבע לו י שבועת
אמונים .זח חיהיום אחד לפני שהמחוז ניתן
•?־"י בדיג ;,.לתורכים.
־־ייליו של פירת השתתפו במיסדר חגיגי,
ש" !,ושבעו .גם המושל וכל השייכים של
שבטי חסביבה הושבעו באותה הזדמנות.
על החיילים התורכיים לא עשה הדבררו7
שם רב .אולם פרידמן ומלוויו נתרשמו מאד.
הם הסיקו מן חטכס שלא זו בלבד שמצרים
מתנגדת למסירת מדין לשולטן ,אלא שגם
הבריטים מתנגדים לכד ,פרידמן סבר שמצב
זה מעלה את סיכוייו לאין ערוך.
ברור היה לו שעומדת להתחולל מערכה
גדולהוהוא היה מוכן לערוב בראשו לתבוסת
התורכים" .כל אחד מן היהודים שלי שקול
כנגד שלשה תורכים!" הוא היה משוכנע שה־
השגחה בעצמה זימנה לו את שעת הכושר
הזאת .מעשי הגבורה של חייליו עתידים היו
להכריע את הכף .ועבאס חילמי ,הכדיב הח-
דש .וודאי לא ישלול ממנו את הפרס המגיע
לו בעד זח .עבאס חילמי זה נתחגד בווינה,
ושם ביקר כמעט אך ורק בחוגים יחודיים
ובילה זמן רב בחברת משפחת רוטשילד.
מובטח היה שלא יכביד את לבו כלפי היהו־
דים.
ר פירת פורש את רשתו י
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מייג'ור פירת קיבל את פניו של פרידמן
כידידות רבה .הוא נתן הוראה לאנשיו להת־
יחם לפרידמן ולאנשיו בכל חכבוד הצבאי
הראוי .לא ברור אם נתן הוראה זו רק לחיי-
לים שלו ,או גם לתורכים .על כל פנים —
גם האחרונים היו דוגלים את נשקם בפני
פרידמן,
פירת הקשיב באדיבותובתשומת־לב לשי־
פרידמן,
אמר דברים שאינם מחיי־
חתו של
בים ולא הוציא את מקטרתו מפיו אף לרגע.
הוא לא שיקר/ ,אבל הוא גם לא דיבר אמת.
הוא חיווה את הרעה שהמשבר נגרם ע"י אי־
הממשלה המצרית להעמיד כח
רצונה
שלהתורכי
ים ניצלו את ההזדמנות ולא
כנגד כח.

נזדרזו להוציא את חייליהם .פירת אמר
שהוא מעונין בהצעתו של פרידמן לחביא
תגבורת משרם תוך  8או  10ימים ,אולם
בקשר לכך היה עליו לצאת לקאהיר .האם
י מזויין
ו
ו
י
פרידמן' מוכן להעמיד לרשותו ל
י םוף־םוף ,שניהם חת מבקשים
עד לנמל
פתרון לאותה הבעיה...
לצערנו אין לנו חומר עובדתי רב על
אותם הימים בדובה ,אולםיש לנו כמה מכ־
תבים של פרידמן המעידים על הלך דוחו
בעת ההיא.
"הגעתי לדובה עם אנשי כשאני לבוש במ-
דים מפוארים — חגור זהב עם נרתיק אקדח.
ראשית כל הלכתי לראות את התורכים ,והם
דגלו את נשקם לפנינו .הם עשו רושם עלוב
מאד .שלושת היהודים שלינראו כענקים לעו-
מתם- ".י
פרידמן הבטיח למושל המצרי שיעשה כל
מה שביכלתו כדי לסלק את חתורכיט ממדין,
וליתדבאירופה כתב:
"מהדתיים יצא פירת לקאהיר .ואז תיפול
עלי אדרתו של מציל המחוז .אלמלא נוכחותי
כאן ,חיו האנשים משלימים עם העובדת שנו־
צדה ע"י התורכים .החיילים התורכיים אומרים
שבלי פקודה מגבוה לא יזוזו מכאן .תהיה לי,
איפוא ,ההזדמנות לסייע בגירושם ,וזה יקנה,
לי פרסוםופרטטיז'ה רבה .אולם עלי לדאוג
לכך שאנשי לא יתפזרו בינתיים".
חששותיו של פרידמן לא היו לשוא ,אפילו
אותם האנשים ששמרו לו אמונים ,לא היו
מוכנים למלא שום תפקיד שלא פורש בחוזה
השרות שלחם .הם היו מוכנים לתפימ אדמח
בלתי־מיושבתולהגן עליה בפני התקפת בד-
ווים .אבל הם לא היו מוכנים להתערב במל־
חמה בין תורכיה ומצרים .הם לא רצו לםכן
את חייהם כדי לחבטיח לפרידמן את כתר
מדין.
"היהודים שלינתחלחלו .הס רוצים ללכת.
הם פוחדים מקומץ התורכים בדובר" למרות
שהיתרון המספרי הוא בידי המצרים .גם שלחו
אלי את השוחט ,שביקשני לוותר על התכנית.
הם רוצים שאחזיר את כולם לפואץ ,לווינה
או לאנגליה ,בהתאם לחוזה".
זה היה? המדד חשני במדבר .הפעם לא
בא בגלל מחסור בבשר .כי התנאים במחנה
נשתפרו בינתיים לאין ערוך .באהלים היו
מטות ושולחנות ,ואפילו מנורות,והמזון חיה
דשן ומשביע.
אולם מדי פעם בפעםנערכו תמרוני לילה
עם חתקפות־פתע ,אזעקות וריצה םביב חגב־
עח תוך כדי ידיות .חתותח רעם מדי פעם
בפעם כדי לחרגיל את האנשים לשאון הקרב.
אולם התמרונים האלה מילאו את לבותיהם
פחד.
לא היתח לפתדמן בתרח אלא לפטר ?את
כולם' לרבות השוחט .אפילו המזכיר הערבי,
שעליו המליץ רבה של אלכסנדריה ,חלד לו,
שני יהודים נשארו בגדוד :דר .לאנדםמאן
והסרג'נט 'האוסטרי לשעבר מולד ,כיבושה
של מדין כבר עלה לפרידמן בסכים של
 30.000לירות שטרלינג.
"תהיה זו חרפה גדולה ליהודים אם תכניתי
תיכשל .יהיח לי צורך בסכום של — 5.000
 6,000לירה לשנה כדי להשלים את ביצועה.
! אם לא אשיג את הכסף ,לא תהיה לי ברירה
אלא לוותר על הכל".
 .קצו של החלום
באותי
ו רגע ,בשעה שעמד להעביר את "ל-
גיון הזרים" שלו למדין ,קיבל פרידמן הזמנה
מפתיעה לבא לקאהיר.
וכאן נתקל ביחס מוזר מאד מצד המפקיד
הבריטי בקאחיר ,מצדו של מייג'ור פירתומ־
צד הממשלה המצרית ,שעוד זמן קצר לפני
כן עודדה אותו והבטיחה לו זכיונות .עתה
האשימוהו שבגללו שלח השולטן את חייליו
לדובח ,ושחוא עלול היה לגרום לידי מלחמה.
הקונסול הרוסי איים עליו שיאשימוהו
כרצח ראזאנוביץ ויזמינוכעדים את כל המת־
ישבים שסבלו בגללו .הקונסול האוסטרי שלח

דו"ח סודי למיניסטריון החוץ על כל פעולר
תיו של פרידמן במצרים.
רק הקונסול הגרמני אנוס היה ללמד'זכות
עליו• הוא הופתע מאד כאשרנודעלו שבארון
פון זייבאך ונתיגימ גרמניים אחרים נמצאים
בקרב המתישבים היהודיים .הוא התפלא בי־
חוד שנתינים גרמניים אלה ניסו להגיע לידי
הסכם בלתי־רשמי עם האנגלים,ומאידך נהנת
מן העובדח שהאנגלים רימו אותם .מובן מא־
ליו שהקונסול הגרמני• לא קיבל את הגירסון
הרשמית •,שלפיה החיכוכים והשינויים בגבו־
לןת מצרים•היו תוצאה של שאיפות ההרפתקן
היהודי שחלם על הקמת מדינהיהודית במדין.
פרידמן ,שנתמלא כעס ,גמר אומר לערוף
התקפת־נגד על כל אויביו .תהילה התנפל
על העתון "פואר ד' אלכסנדרי" שהשמיץ או-
תו והאשים אותו בסאדיזם וברצח .אח"כ
התקיף גם את הממשלה המצרית ,שהוליכה
אותו שולל בהבטתות־שוא וגרמה לו לבזבז
את כל הונו בהרפתקה חסרת־שחר .הוא דרש
שהכדיב יחזיר לו את  30.000הלירות שלו
עד הפרוטה האחרונה.
אולם האנגלים החליטו להגן על קופת
חכדיב,
הפחח התורכי ,שלהלכה היה לו התואר
של משנה־למלך — תואר גבוה מזה של
הכדיב והמושל הבריטי — הזמין אליו את
פאמויל מנםולם' מי שנתקבל כמזכירו הערבי
של פרידמן בחמלצת 'הרב של אלכסנדריה.
מנסולם ,רועד מפחד ,אמר לפחה כל מה שהוא
רצה לשמוע .הפחה החל לחקור מי נתן רשות
לפרידמן להקים מושבה בשטח שעתיד היה
(
לעבור לרשות השולטן :האנגלים )דוקא חם!
לחצו עליו שיברר איזו מעצמה עומדת מא־
חורי פרידמן.
הפחה התרח בממשלת מצרים שתביא על
עצמה את כעסו של השולטן אס תרשה לפ־
תדמן להוסיף ולסכן את יחסי השלום בין
שתי הארצות .ומכיוון שכל חפצו של הפחה
היה לקיים את השלום ,היה מוכן להסתפק
בעינש קל בשביל מחרחר־המלחמה :גירוש
ממצרים.
הפחה התורכי סייס את תפקידו בהצגת
התביעה הזאת .לפי ההסכם החדש על הגבר
לות נותר אמנם משנה־למלו במצרים ,אולם
מעתה היה זח נציג הכתר הבריטי .פרידמן,
שלא מדעתו .סייע ,איפוא ,גם בביסוס השל-
טון .הבריטי במצרים.
"מחרחר המלחמה" מגורש ממצרים
כעבורימים.מספר הודיעה סוכנות "רוי־
טר" ,שהדריכה בכלימי קיומה את דעת הק־
הל בעולם בהתאם לאינטרסים הקולוניאליים
של בריטניה:
"קאהיד — .אדםיעל השם הגרמני פריד-
מן ,שניסה להקים מושבהיהודית במדין ,בחוף
המערבי של מפרץ עקבה ,גורש ממצרים .המו-
שבה פורקה ע"י הממשלה משום שעלולה הי־
תה להביא לידי סכסוך גבולות בין תורכיה
ומצרים.
בארכיונים החשאיים של מיניסטריון החוץ
האוסטרי מצא מרנ .מ .גלבר אוסף של עתו־
ניט בריטיים שהכילו אינפורמציה על פרשת
מדין .העתונות הגרמנית הדפיסה את הבדותה
של "רויטר" ללא פירושים" .טיימס" שיבח
את תבונתו של הכדיב והבהיר בין השיטין
שמצרים היתד ,תמיד מדינה רבינית ,ואין
להעלות על הדעת שום התערבות בעניניח
הפנימיים.
מענינת מאד היתח תגובתם של העתונים
הערבייי"ט במצרים" .חאחיקה" הציג את פריד־
מן כסוכן גרמני שלא חשב כלל על הקמת
ישוביםיחודיים במדין ,אלא על סיפוח חלק
מאדמת מצרים לרייו הגרמני .הקונסול הגר־
מני בםואץ — לדברי עתון זה — עמד במגע
חשאי עט עדידמןוגייס בשבילו את החיילים
הכושיים,
זו :חיח מעשה גאיני של התעמולה חב־
ריטית :הנציג הגרמני בקאהיר קילל את
פרידמן על שסיבך את גרמניה בעסק ביש

כזה ,ושלל ממנו את ההגנה הקונסולרית,
שמיתה יכולה למנוע את גירושו.
חעתון הערבי תיאר בפרוטרוט את בריח-
תם של תושבי דובה עם הופעת צבאו של
פרידמן• 'עתון ערבי שגי" ,אל אהרם" ,התקיף
את ממשלת מצריםוטען שהיא שלחה לפריד־
מן תגבורת תחת פיקוד 'בריטי .בסוף הוזמן
פרידמן לקאהיר וקיטשנר פחה דרש ממנו
לחסל את עסקיו בלי לחקים רעש )קיטשנר
היה אז קולונל שצורף לצבא חמצרי(" .אל
אהרם" הוסיף שלורד םיילסבורי בעצמו נתן
הוראה לחסל את האינצידנט בלי שהיות.יחד
עם זה התאונן העתון עליחסו הגס של פריד־
מן כלפי ערביי מדין ,שהביאה לידי כר שה־
תושבים שיגרו משלחת מיוחדת לקאהיר כדי
להגיש את תלונותיהם.
להלן הסביר חעתון שמדין אינה שייכת
כלל למצרים כי אם לתורכיה,ושחאיסלם אינו
מעונין בהקמת ישוביםיהודיים בקרבתירו-
שליםוסיני.
בשביל ש .ר .לנדוי היתד? זו מתנה מש-
מים .ידיעותיו הסנסציוניות על מדין פתחו
בפניו את שערי העתונות העולמית .לא דק
"גויה פדייה פרסה" ,אלא גם העתונים חאמ־
ריקניים גילו התענינות מסויימת בפרשה.
"ווטחוד" הרוסי טען שפרידמן הוא מטורף
מסוכן שרצח להכריז על עצמו כעל "פאולום
הראשון ,מלך מדין".
האדם היחיד שהבין לרוחו של פרידמן
היה אליעזר בן יהודה ,ב"האור" הירושלמי
לא פורסמה אף מלה אחת בגנותו שלפרידמן.
בןיהודה תיאר אותו כ"נדיב ,אוהב תהלוכות,
ממקד צבא קטן בעל מדים נוצצים ,מנהיג
וסולל דרכים חדשות",
מלחמה נגד הע תונות
פרידמן יצא את אלכסנדריה באנית הנוס-
עים "פוסיידוך ,בדרך לגרמניה על פני טריי־
פט ,אחר שגורש תחילה משרם־אל־מויאה
ואזו"כ ממצרים בכלל .ספינתו נשארה בנמל
על מנת להמכר בפומבי לתשלום החובות
של השלטון הצבאי היהודי הראשון .פרידמן
קגה אותה בשמונים אלףזהובים.
הגירוש משרם־אל־מויאה נעשה בטכס
קצר ומעליב .סעיד ביי ,מפקד המצודה של
טור ,בא והודיע כי חשולטן מבטל את חוזה
השכירות שלו .פרידמן השאיר את הםודאנים
3ל מנת שישמרו על המחנה העזוב .דק אדם

אחד עוד ,הוסיף להתענין בו :דר .אלפרד
קייזר .הוא רצה לקנות את המחנה לצרכים
מדעיים.
בשביל פרידמן המלחמה לאנסתיימה עם
גירושו ממצרים .מעתה חייב היה להלחם על
כבודו בחיים הצבוריים היהודיים .חוא פתח
בשידרת משפטים אינסופיים נגד העתונות
היהודית ,ונגד אותם העתונים הלא־יהודיים
שהעתיקו את דבריחם .חחזית עברה משרם
לאושוויץ.
פרידמן זכה בכל משפטיו נגד חעתוגות.
הוא הוציא על כיבוש מדין  130.000מארק.
בצד ההכנסות של מאזנו יכול היה לסמן
פיצוי של  20מארק ששולם ע"י הילדםהיימד
"ידישד ,פרסה"" .איזראליט"
בעד מאמר בי
שילם אותו סכום" .ברלינר ברזנקותר"שילם
 150מארק ול"פוסישע צייטונג" עלה הענין
מאה מארק .ההכנסות הסתמכו איפוא ב־290
מארק.
הקארידה הצבאית של פרידמן נמשכת
חצי שנח בלבד.ואולם מערכת המשפטים נגד
העתונות נמשכה שנים .המשפט נגד ""דישה
פרפה" נתקיים ב־ 11בינואר  .1895כיוון שח־
ברי משלחתונתפזרובינתיים לכל חמשת חל־
קי העולם,היד ,הכרח לגבות עדויות בעשרות
ארצות ולצרף אליהן תרגומיםואישורים קוב־
סולריים .המשפט נדחה פעמים רבות ,וכאשר
נתברר בסוף ,נמשך לא פחות מתשע שעות.
פאול פרידמן נלחם בעוז נגדי משמיציו.
הוא הביא תעודת קבורה של ראזאנוביץ ,וכ-
אשר האשלמוהו בשגעון גדלות ,השיב בהא־
שמת אויביו בשגעון־קמיית .השופטים אישרו
שפרידמן לא הפר שום חוק ,שמניעיו היו
ישרים ,ושהמשמעת במחנהו לא חיתר ,אכז־
דית .רק פגם אחד מצאו בראש המשלחת:
את האנשים שעזבו את מחנהו צריך היה לה-
ביא עד לסואץ .במקום להשאירם בטור.
כגמר המשפט פירםמח חעתונות היהודית
הודעה בלשון זו:
"ההנחה שמד פרידמן היה בארץ ישראל
לפני מסעו למדין ,ושהוא פעל שם כמיסיונר,
מבוםסת על אי־הבנה .החליפו אותו באיש אחר.
בדרר כלל כל הדברים הנוראים שנמסרו על
מסעו מבוססים על דבריהם של משמיצים
שמניעיהם לא היוישרים ביותר .אנו מצרפים
את קולנו לדברי "דישה פרסה" מברלין,
שהכיר בתכונותיו ה"אישיות הנעלות של מר
פרידמן ,בישרו ובנכונותו לכל קרבן למען
ענינו".

בזאת סיימה העתונות את פרשת פרידמן,
ומכאןואילך הופעלה קנונית השתקה שהופ־
סקה רק לעתים רחוקות. .פעם נערכה בדיקה
של-המנדטים בפרלמנט הרומני,ומכיוון שהיה
שם ציר נוצרי בשם פרידמן ,ניסתה הסיעה
האנטישמית לפסול אותו ולטפול ?עליו את
האשמה שניסה להקים מדינהיהודית במדין.
נשיא הפרלמנט הטביע אתנםיון־הזיהוי הזה
בגלי צחוק.
ש.ר.לנדוי העלה מחדש את פרשת פרית
מן בספרו "שטורם אונד דראנג" ,וגם
טריטש ,בעל תכנית קפריסין ,הזכיר אותו.
כמח אנציקלופדיותיהודיות הקדישו לפרידמן
כמד ,עשרות שורות ,אולם איש מעורכיהן לא
ידע אם פרידמן חיח בחיים באותו זמן ,או
לא ,ברסלבסקי מקדיש לו כתריסר עמודים
בספרו על הנגב ,אולם הוא משתמש בחומר
הישן של הסופר הירושלמי של "הצפירה",
שהיה מעין לנדוי בזעיר אנפץ.

בחזרה לצור מחצבתו
בככר באלגאםן בווינה עמד בנין בן חמש
קומות ,שבו נמצאו הארכיונים הסודיים של
בית המלוכה חהבסבורגי .דר .נ .מ .גלבר
עבד שם במשך עשרים שנח ומעלה ,ובדק
תיקים רבים .האחרון שהגיע לידיו היה מסו-
מן" :הקמת מדינהיהודית במדין" ,שם נמצא
הדו"ח הסודי של משטרת ברלין .התזכיר של
ממשלת גרמניה לממשלת אוסטריה ,העתקים
של מכתבי חהמלצה שפרידמן עמד לקחת
אתו לקושטא ,ומיסמכים אחרים .ובסוף מצא
גלבר כרטיס ביקור ,שעליו חיה רשום" :אני
נמצא בווינהוברצוני להפגש עם חברי נשי־
.
אות "קדימה" בקשר לענין יהודי חשוב"
למטחהיתד ,רשומה הערתו של מרגל המש־
טרה" :הפגישה לא נתקיימה".
.
מודפס
חיח
חביקוד
בצד השבי של כרטיס
־
"פאול פרידמן ,גבאי של בית המדרש
"בית ישראל" ,ברלין".
כד נודע לראשונה כי בשעה שפרידמן
רצה להקים מדינה יהודית במדין ,הוא היה
יהודי לפי דתו .הוא חזר לצור מחצבתו בטרם
הורד ,לבני דורו את הדרך לגאולח.
)סוף(

