"פרצה מלחמה!"

עדות מבקר גרמני בפלשתינה ,אוגוסט 1914

גיל גורדון

ד"ר גיל גורדון הוא אדריכל והיסטוריון ,עוסק בשימור אתרים ובמחקר .לאחרונה סיים את עבודת הדוקטורט
בהיסטוריה (באוניברסיטת חיפה) בנושא המיסיון של שנלר בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית.
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לודוויג שנלר הבן1953-1858 ,

הודעה על פריצתה של מלחמה מתקבעת בזיכרון האישי כרגע בלתי נשכח שבו
הזמן עוצר מלכת ,אך טלטלות המלחמה עצמה משכיחות לרוב את שהתרחש
בימים הראשונים להגעת הבשורה .קטעי היומן שלהלן מתארים את שהתחולל
בארץ ישראל מיד כשהגיעה הידיעה על פרוץ מלחמת העולם הראשונה ,בראשית
חודש אוגוסט .1914
המדווח הוא הכומר הגרמני לודוויג שנלר הבן (,)L. Schneller, 1858–1953
שנקלע לאזור .היה זה בנו של המיסיונר הפרוטסטנטי יוהאן לודוויג שנלר ,מייסד
"בית היתומים הסורי" בירושלים ומקים שלוחתו החקלאית בביר סאלם שליד
רמלה .האורח הכיר היטב את המזרח :הוא נולד בירושלים ,שלט בשפה הערבית
וגדל עם המקומיים .לאחר לימודים גבוהים בגרמניה הוא שב ארצה ושימש
כומר הקהילה הערבית בבית לחם .אחיו הבכור תאודור קיבל את ניהול המוסד
בירושלים לאחר מות אביהם ,ולודוויג השתלב בהנהלת הארגון בעיר קלן.
בקיץ  1914הגיע הכומר בן ה– 56לביקורת תקופתית במוסד מטעם האגודה
בגרמניה .מסעו החל ב– 24ביולי בהפלגה מאיטליה למצרים ,והסתיים עם שובו אליה כעבור שלושה שבועות.
ב– 1באוגוסט ,בהיותו באמצע הדרך ,הכריזה גרמניה מלחמה על רוסיה ,וכעבור יומיים גם על צרפת;
אנגליה הצטרפה למחרת ,ב– 4באוגוסט .באימפריה העות'מאנית ,שנכנסה רשמית לזירה רק בנובמבר,
הורגשה הטלטלה מיד .בשורות המלחמה עקבו אחר הכומר בכל תחנותיו :בקהיר שמע לראשונה את הידיעה
המרעישה ובערב קרא על אודותיה בעיתון הגרמני המקומי; ביפו פגש קהל עצבני צמא לידיעות; בביר סאלם
קבל מברק גיוס מהקונסוליה בירושלים ,ובעיר הקודש הרוגשת שמע על ההכרזה האנגלית .הפלגתו חזרה
מיפו לפורט סעיד ,בספינה המניפה דגל בריטי ,התבצעה כבר באווירה עוינת .מאלכסנדריה הצליח להסתלק
אך בקושי ,באנייה איטלקית שקברניטיה הסתכנו בצליחת הים התיכון.
את קורות מסעו פרסם הכומר בקלן בראשית  1915בחוברת ושמה "מכתבי מלחמה מפלשתינה"
( .)Kriegsbriefe aus Palästinaלהלן מובאים קטעים נבחרים מהפרק על פלשתינה ,בהשמטת
הגיגים אישיים ותיאורים מוסדיים .חשיבותם משולשת :ראשית ,מדובר בעדויות נדירות
ממקור ראשון שנכתבו בזמן אמת ומזווית ראייה רחבה; שנית ,מוארים התפוררותה של
המושבה האירופית והמשבר בחוגים הנוצריים–ערביים בארץ; ושלישית ,מתבררים
האמצעים התקשורתיים שבהן הגיעו ידיעות גורליות ,וקצב התפשטותן
במזרח .סגנון כתיבתו הבהיר של הכומר תומך באמינות הדיווח.

יפו :הגמלים נמלטו לחורשות
ביר סאלם 5 ,באוגוסט

היה זה רגע מרגש ,עת ראיתי מרחוק ,שלשום בבוקר בשעה  ,5מעל סיפון
"הנסיך עבאס" ( )Prince Abbâsשוב את חופי הארץ המובטחת ואת
הדיונות הצהבהבות של יפו .אחי ,המנהל תיאודור שנלר מירושלים ומנהל
המשק שלנו מתיאוס שפון ( )Spohnמביר סאלם ,באו לקחתני בסירה .עד
מהרה ישבנו על עגלתנו הביר–סאלמית על מנת לנסוע הנה ללא שהיות.
פלשתינה היא ארץ ללא עיתונות .שעה שבקהיר קיבלתי כל יום את
הטלגרמות המעודכנות ביותר — כאן עדיין איש לא ידע דבר לאשורו על
האירועים מטלטלי העולם באירופה .כך הפכתי ל"עיתון החי" העדכני
ביותר עבור כל האירופים ,שכבר ברחוב הנמל של יפו חגו סביבי .החדשות
שהבאתי — הידיעה על פרוץ מלחמת העולם באוסטריה ,האולטימטום
הגרמני ,ומכאן מלחמת גרמניה נגד רוסיה וצרפת — הּכו כאן כברק .אלא
שבכך נקטעו גם ידיעותיי ,ועד לרגע זה אין איש יודע כאן מה נשא הגורל
בכנפיו ביומיים האחרונים .במהלך יום בואי הגיע מברק אל הקונסוליות
הגרמניות הקורא לכל הצעירים הגרמנים לצבא .אחר כך שמעתי שכמה
גברים צעירים גרמנים ,בהם הכומר פון ָרבנאו מיפו והכומר פון נ ָתוזיוס
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מירושלים ,הזדרזו לעלות ,עוד טרם הגעת המברק ,על אניית קיטור שעגנה מול יפו על מנת
לצאת להתגייס []...
גם מצד תורכיה הגיע בלילה ,במברק ,צו הגיוס הכללי .התוצאה הראשונה לגבינו הייתה
שבחוץ ,על הכביש הצדדי בואכה יפו שבו חפצנו להשתמש ,עצר חייל תורכי מזוין ברובה
מכודן את עגלתנו ואסר עלינו להמשיך .לא היה בפיו כל הסבר .לאיש לא הותר לעזוב
את העיר .נודע לנו אחר כך שהחסימה כּוונה למנוע את בריחתם של אנשים וסוסים
חייבי גיוס .בכל זאת עלה בידינו לצאת בדרך אחרת .מולנו כבר הופיעו המונים רבים של
נדרשי גיוס מהסביבה הקרובה ביותר .הצו התורכי פעל במהירות מפליאה .ההתלהבות
למלחמה לא ניכרה על פניהם של המגויסים ולמעשה הם נראו כצאן מובל לטבח.
אחדים חזרו אך לפני שבועות ספורים ממלחמת הבלקנים .מוגרבי אחד ,שגויס גם
הוא ,ניגש לעגלתנו חמוש עד שיניו ושאל מדוע שוב מתגייסים .השבנו לו שרוסיה שוב
התחילה .הוא פלט קללה פרועה וצעק בחמת זעם" :יתן האל ובמהרה ייכחד הנוצרי
האחרון מעל פני האדמה!" .בכל מקום ,בעיר ובכפר ,נקראו כל הגברים הבריאים,
אפילו אלה ששערותיהם לבנות .לא כולם ,כמובן ,חייבים ללכת באמת :המלחמה
מהווה הזדמנות פז לפקידים תורכים לעשות כסף הואיל ואיש מהנלקחים ,גם אם
פטור הוא מזמן משירות קרבי ,אינו משתחרר בלי שישלם סכום כסף נכבד.
התמונה דומה גם בעניין הסוסים והגמלים :בפועל ,זקוקים רק למעטים מאלה ,אם
בכלל ,כי המטען הכבד שאותו הם נועדים להוביל איננו בנמצא ואת החיילים ניתן
ממילא להוביל בדרך הארוכה מאוד מכאן לקושטא רק באמצעות רכבת בגדד.
ואף על פי כן ,כל סוס וכל גמל הפוסעים בדרך "נלקחים למלחמה" .לכן נתקלנו
בשיירות גמלים שלמות ליפו שהיו עמוסות סחורות בורחות במנוסה מבוהלת ,על
מטענן ,להתחבא בחורשות האקליפטוס או בוואדיות צדדיים .אין צורך בבהמות אלה ,אך אין
איש מקבל את שלו בחזרה מבלי שישלם לפקידים כסף .והנה כך קיבלנו מושג על הגיוס בתורכיה.

שער החיבור "מכתבי
מלחמה מפלשתינה"

ירושלים :במסגדים מתפללים למען הקיסר
ירושלים 9 ,באוגוסט

לא אמנ ֶה כמה פעמים באתי מהמערב אל עיר מולדתי העתיקה ירושלים ,אך כזאת עוד לא הייתה .אני כאן אך כמה ימים ,והכול עומד
בסימן המלחמה .המערכה האירופית הגדולה הכתה כאן כמו מכת חשמל וכל בתי המסחר והעסקים — עד לכפר המרוחק והקטן ביותר
בפלשתינה ,סוריה ומסופוטמיה — שותקו []...
כל ירושלים עומדת תחת הרושם הנורא של ההתלקחות הפתאומית ,שידיעות בעניינה מגיעות כאן לראשונה .שמועות פרועות ביותר
עוברות בעיר ומאמינים לכולן ,אפילו לחסרות האחריות ביותר .המנזרים הרבים מציגים בפני הערבים–נוצרים התלויים בהם את
הקיסר הגרמני כמפר שלום שרירותי ולכן כולם ניצבים לצד הרוסים והצרפתים .המוסלמים בכל הארץ ,לעומת זאת ,מצַדדים בגרמניה
ורואים בה את הגואל היחיד נגד רוסיה .החיילים המגויסים הריעו אתמול במגדל הורדוס במצודה [מגדל דוד] באופן פומבי לקיסר ובכל
המסגדים מתפללים עבורו יום–יום.
מיד לאחר עגינתי ביפו ,ובדיוננו בביר סאלם ,הסכמנו עם מנהלנו לסגור בבית היתומים הסורי כל פעילות אפשרית .אין לנו כל סיכוי
לפרנס ולתחזק את מוסדותינו בתנאים אלה [ .]...שישה מעובדינו הגרמנים ,מורים ואומנים ,נסעו להתגייס ,כמו גם שלושה מצוות ביר
סאלם ,ואחד שצריך לשוב לשוויצריה להגן על ארצו .רבים מ[החניכים] הבוגרים עזבו גם הם לצבא התורכי ,משוטטים ברחובות השונים
לקראת יעדם — כולם למלחמה .כמה ישובו?
[ ]...בעודי מסייר במוסד ,הופיע ,קצר נשימה ,שליח מירושלים והודיע" :אנגליה הכריזה מלחמה על גרמניה!" .השבתי לו" :בלתי אפשרי!
זו בוודאי אחת מהודעות השווא הללו שהמנזרים מפיצים יום–יום" וחפצתי להמשיך בענייני .אלא שהאיש עמד על שלו .לא ,הפעם היה
זה רציני .הקונסול הגרמני אישר את הידיעה .לא ייאמן! אנגליה נגד גרמניה! נגד הארץ שמעולם לא עשתה לה עוול וחלקה לה כבוד
ככל האפשר כדי לחיות עמה בשלום! אותם השורשים ,אותה הדת ,אותו החינוך! קשה להאמין לידיעה כזו ,אפילו אם היא מאומתת
[ ]...אך אנגליה! אנגליה! הערבים הנוצרים של קהילת המיסיון שלנו נחפזו אלינו וכשראו בתדהמתנו שאלו" :אתם ,גרמנים ואנגלים,
שני העמים החזקים ביותר של הרפורמציה ,חלוצי המיסיון הפרוטסטנטי בארץ הקודש ,נושאי הדגל הנאצלים של האוונגליזם אליהם
תמיד נשאנו את מבטינו — אתם במלחמה זה עם זה??" .לא ידענו מה להשיב .אנחנו עצמנו טרם תפסנו שאנגליה ,ללא התגרות ,מסוגלת
להצית שרפה עולמית זו []...
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חברת הספנות מפסיקה את נסיעותיה לפלשתינה בגלל
המלחמה .עלול להיווצר מצב שאם המלחמה תימשך חצי שנה
ויותר ,לא אוכל לשוב לגרמניה [ ]...לפיכך החלטתי להישאר
בירושלים לשבוע אחד בלבד במקום לשישה המתוכננים .רק
"הנסיך עבאס",
פעם אחת הצלחתי להגיע העירה .מצאתי בכל מקום קבוצות
הספינה עמה הגיע
של מקומיים שהגיעו מכל כיוון להענות לצו הגיוס של ממשלת
ל' שנלר ליפו
תורכיה .באותו יום הגיעו אנשים מחברון ומשכם ,ואלה
ידועים כפָנטים ופראיים והכול יראים מפניהם .הם התנפלו מיד על חנויות המזון ובזזו אותן וכך מצאתי את מרביתן סגורות .אבוי לעיר
שתפקיד בידי כנופיות אלה את המלחמה! הבנקים ,גם הגרמני ,אינם סגורים ,אך רק לא נותנים יותר כסף []...
היום יום א' ,האחרון לשהייתי בירושלים .לשמחתנו הגדולה הגיעו לראשונה חדשות מזירת המלחמה .העיר עדיין מלאה בידיעות
שנפוצו מהמנזרים באמצעות מברקי מַרקוני בדויים בטלגרף האלחוטי בנוסח" :תבוסות הרסניות לגרמנים ,רוסים וצרפתים כמעט
בברלין ,מחצית הצי הגרמני כבר מונח בקרקעית הים הצפוני ,הקיסר ויורש העצר מתו" .לא האמנו לכל אלה [ ]...והנה כמו סופת גשמים
מטהרת ,הגיעו היום מברקים מהשגרירות הקיסרית בקושטא ומשרד החוץ בברלין (שאף יופצו כעת יומית לכל הגרמנים בתורכיה)
המודיעים על הניצחונות הראשונים :במזרח ליד זולטָאו ואינסטרבורג ,במערב ליד לייז' וסירי ,ועל מסעות השיט הנועזים של [ספינות
המלחמה]  Göbenו–  Breslauבחוף הצפון–אפריקאי.

מבני הנמל של
פורט סעיד בפתח
תעלת סואץ

בדרך לפורט סעיד :כמרים ומגויסים שרים "מרסייז"
על סיפון האנייה "קטניה" בואכה סירקוז 16 ,באוגוסט

היה זה כמעט נס שעלה בידי לשוב לאירופה במצב זה של מלחמה בים התיכון .כל האומות הלוחמות השביתו את קווי הספנות שלהן.
אניות הקיטור המסחריות הגרמניות והאוסטריות שבויות זמן רב באזור המפורז של תעלת סואץ בפורט סעיד .האחרות רועדות מפחד
מפני ה– ,Göbenשכמו ספינת הרפאים של ההולנדי המעופף מופיעה פעם פה ופעם שם ,מעוררת חרדה והתפעלות בכל המזרח.
מיפו ,נסעתי תחת דגל אנגלי באניית הקיטור החדיבית [המצרית] .היא לא נשאה סחורה רבה אך נוסעים גדשו את כל שלוש מחלקותיה
בתפוסה הגדולה פי חמישה מהממוצע ,ובכל מקום .לכן גם המחירים זינקו [ ]...חלק גדול מהנוסעים היו מגויסים צרפתים מפלשתינה
ומסוריה שנשלחו למלחמה .נמצאו ביניהם גם כמרים [קתולים] רבים בלבושם השחור ונזירים פרנציסקנים בגלימותיהם החומות .הם
סיפרו שהיססו מאוד ,ורק תחת לחץ של הקונסול הצרפתי בירושלים הוצאו בכוח מהמנזרים .אלא שכעת הם כבר ישבו עם קבוצת
המגויסים ,ועמם שרו בערב ,וכמעט כל הלילה ,את המרסייז ,תמיד את הבית הראשון ובחזרות ללא הפסק על פני אדוות הים השקט.
בינתיים נעלם מהעין חופה השטוח ,האדום–צהוב ,של ארץ הקודש .מובן שלא היו תאים ומיטות ,אפילו לא עבור הנוסעים במחלקה
הראשונה .רובם היו צריכים לישון על נסרים גסים ומלוכלכים []...
לנמל פורט סעיד הגענו בין  4ל– 5בבוקר .צי אדיר של אניות קיטור מסחריות של האומות הלוחמות ,כמוהו לא ראיתי מעולם בנמל
ראשי זה של תעלת סואץ ,עגן שם בשורות ארוכות .כ– 15מהן היו ספינות קיטור גרמניות גדולות...

מקורLudwig Schneller, Kriegsbriefe aus Palästina, (Palästinahaus), Köln 1915 :
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