למסעות שמעווי  -הספר ומחברו

מאת שנה להופעת ' מסעות שמעורי

גי קרל

כעיתון שהקים הרצל כבטאון התנועה הציונית והסתדרותה  ' ,ועלט '

( בגרמנית ) ,

נתפרסמו בחיי

-

הרצל וכן כל השנים לאחר מותו ( העיתון נפסק עם פרוץ מלחמת  -העולם הראשונה ) מחקרים ודברי

זכרונות על קודמים וקודמי  -קודמים  ,שחלמו רעיון שיבת ישראל לארץ  -ישראל במגמה לעסוק
ביישובה של ארץ  -ישראל על  -ידי עבודת  -האדמה  .בשנתו הרביעית של העיתון נתפרסמו זכרונות
הסופר העברי  -היידי  -הגרמני גרשם בדר י על שמעון כרמן  DUi ,שכמעט לא אמר אז כלום לקוראי

העיתון ולא רק באותם ימים  2 .הוא מסר שם שבהיותו נער בל אחת  -עשרה ( נולד

ב ) 1868 -

היה עם

אביו בליל הושענא  -רבה בבית  -הכנסת בקראקא והשתתף עם כל הקהל ב ' תיקון ליל הושענא

 -רכה ' ,

הנמשך עד לשעות הקטנות של הלילה  .פה  -ושם החלו אנשים לנמנם והנה פתאום החלו להתנער

בשל כך שקבוצת  -אנשים התקהלה סביב איש זקן  ,בעל שיער לבן  ,שלאחר שנים נאמר לו כי שם
 ישראלהאיש הוא שמעון ברמן  .הוא חזר מארץ  -ישראל וכל המעגל סביבו התרכז בשיחה על ארץ

והגלות .
בדר משחזר את השיח של ברמן  ,שגם אם ' ננכה ' לא מעט על  -חשבון זכרונו של נער  ,הרי הרושם
בכללו לא נמחה נמשך כל השנים מהמסמר  .ברמן הטיף בקול רם לפני הקהל  ,שזכויותינו כארצות
הגולה תלויות על בלימה  ,היינו על הנייר בלבד  .איש לא ישכנעו שאי  -פעם יוטב ליהודים בגולה  ,גם

אם המושלים והשליטים יהיו ככל שיהיו אנשי  -חסד ונוטים ליהודים  .לעולם לא יצליחו  ,אפילו
אלה  ,לעקור  Teהשורש את השנאה לעמנו  .בהמשך דבריו סיפר על פגישותיו עם הרבנים קלישר

וגוטמכר  ,עורך העיתון ' המגיד ' דוד גורדון וכי החליף מכתבים אתם  .הרב קלישר אמר לו  ,שיש
לעשות הכל למען נקבל לידינו את ארץ  -ישראל ולהעביר לשם את בני  -עמנו למען יעסקו בה

בעבודת  -האדמה .
ואז החלו לטעון כנגדו

:

כאן יש לנו זכויות וכאן ארץ  -ישראל שלנו וכיוצא באלה

הטענות ,

שהורגלנו להן במשך הדורות האחרונים  .ברמן השיב  ,ושוב באו טענות  ,שנתחדשו בלהט הוויכוח .

 יורק1

עליו ראה בלכסיקון שלי לספרות העברית כדורות האחרונים  ,א  ,עמ '  . 172 - 170נפגשתי עמו כמה פעמים בניו
בשנות  . 1950 - 1949עם הקמת מכון ' גנזים ' נענה לבקשתי לכתוב אוטוביוגראפיה  ,שאת כתיבתה סיים שבועות
אחדים לפני פטירתו

( . ) 1953

הדפסתי את האוטוביוגראפיה כקובץ  :גנזים  ,א ( תשכ " א )  ,עמ '

 . 90 - 82אף

החל

להעביר ארכיונו ל ' גנזים ' ונפסקה ההעברה עם מותו .
2

ועלט ,

ד ( . ) 15 . 10 . 1900

גליון

, 12

עמ ' . 13 - 12
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הילד לא עצר כוח לשמוע עד הסוף ונרדם  .אבל גם בנמנומו בקעו אליו קולות המתווכחים ובייחוד
גבר קולו של ברמן עצמו  ,שביקש להוכיח שרק בארץ  -ישראל ובחקלאות תקוות העם להיוושע  .בין
היתר סיפר ברמן על הזמן שעשה בארץ ועל נסיונותיו להוציא לפועל רעיונותיו אלה וכן סיפר על
הספר  ,שהוא מדפיס עתה בקראקא ובשל כך הוא משתהה בעיר זו ומחכה לגמר ההדפסה ( הספר

נדפס בדפוסו של פישר  ,דפוס שהתפרסם ביותר לאחר  -מכן ושם נדפס זמן  -מה גם הירחון
' השלוח ' ) .

וחותם בדר זכרונות  -ילדות אלה

:

' עשרים שנה ושנה עברו מאז מאורע זה ועדיין הוא חי עד היום

בזכרוני  .את שמעון ברמן לא הוספתי לראות  ,אך את ספרו " מסעות שמעון " קראתי  . ' . . .ואכן מקץ

עשרות שנים היה בדר חוזר ומספר בזכרון  -ילדות זה על שמעון ברמן  .באחת הפגישות

כשהעליתי את שמו  ' ,נדלק ' וחזר וסיפר במאורע

עמו ,

זה ' .

מקץ מאה שנה להופעת הספר במקורו היירי ( למעשה  :יידיש

' מגורמנת ' ) ניתן עתה הספר בתרגום

עברי ' וזכות לו לכותב הטורים האלה לספר בדמות מופלאה זו  ,כפי שהיא משתקפת גם בספר

וכן ,

והוא העיקר  ,בפעילותו במשך עשרות בשנים למען מטרה אחת  :להשיב את עם  -ישראל לחקלאות
ובייחוד לחקלאות בארץ  -ישראל  .בשלוש ארצות ניסה להוציא אל הפועל רעיונו זה  :בגאליציה ארץ
מולדתו  ,באמריקה ובארץ  -ישראל  .בכל המקומות עלו כל נסיונותיו בתוהו  .אולם זכרו ינון לעד בין
הראשונים  -המבשרים  ,שהיו בודדים במועדם  ,יחידים נגד הרבים  ,לא רק בארצות  -הגולה אלא

גם ,

לדאבוננו הרב  ,בארץ  -ישראל עצמה  .לפנינו אפוא סיפור עצוב ואפילו טראגי של איש  ,שלא נואש
עד ימיו האחרונים מציפייתו  ,שעל אף הכל ניתן לבצע את רעיונו  .ואם הוא עצמו לא הצליח  ,זכה

לפחות לראות בהקמת המושבות הראשונות בארץ  -ישראל  .הוא לא יכול היה לדעת שלא מעטים
מראשונים אלה  ,שהקימו את המושבות  ,הושפעו מספרו זה ואף סיפרו על כך .

הספר ' מסעות שמעון ' ונסיבות כתיבתו
לא היה ברמן מסוג המחברים שראו צורך לעצמם להוציא ספר ולהפיצו בישראל למען ינון זכרם
בכלל מחברי  -ספרים  .ספר זה  ,מראשיתו עד סופו  ,נולד  ,ללא כל הפלגה  ,מתוך כאב ודווי של איש
שביקש לעשות למען עם  -ישראל ונאבק עם מכשולים מכל העברים  .במקומות אין  -ספור הוא מספר
על מה ולמה כתב את ספרה
חובה נטלתי על עצמי לפעול לטובת כלל היהודים  .לצורך זה כתבתי את ספרת

אברך את השעה  ,כה יצלח בידי להגשים את השאיפה הנעלה  ,ולא יהא אז מאושר ממני עלי -

אדמות  ,כי סייעתי בגאולת מולדתי ובהשבת אחי הדלים והרעבים

3

היה מפרסם במשך שנים זכרונות על ברמן בעיתונות היומית היידית באמריקה  ,ולאחרונה כספרו המימואריסטי

ביידיש  :מייגע זכרונות  ,בואנוס  -איירם
תרצ " ד  ,עמ '
4

תשי " ד  ,עמ '

 . 110 - 105סיכום קצר בעברית בספרו  :מדינה וחכמיה  ,וינא

. 145 - 144

טד ברמן  ,מסעות שמעון  .תרגם ד ' ניב  ,ערך בצירוף הערות ומפתח  :ג ' קרסל  ,הוצאת יד יצחק כן  -צבי  ,ירושלים

[ כדפוס ]  .הקטעים העבריים שלהלן מובאים מתוך תרגום זה .
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לגבולם  .כן  ,כאשר תזרח

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

שמשו של אותו יום

נפלא ,

אז אוכל לומר

לעצמי ,

לא לחינם סבלתי והקרבתי כל כולי .

ספרי זה מוכיח בפירוש שיש ויש אפשרות למצוא פרנסה בארץ  -הקודש .
ולא היה זה מושכל ראשון בימים שמימין ומשמאל ביקשו להוכיח ושוהי ארץ משכלת תושביה ואין

כל סיכוי לרעיונות על יישוב הארץ  .בעיקר נאבק ברמן  ,במישרין

ובעקיפין  ,עם האורתודוקסיה ,

שראתה בצעדים ממשיים ליישוב הארץ ניגוד בולט לגאולה הנסית באורח פלא .

לכאורה היה בספר זה  ,שכל כולו סיפור רצוף של כשלונות  ,מעין לקח לאחרים

:

לא לעסוק

ברעיונות מסוג זה  .לא כן ברמן  ,שאינו חושש לספר בחשפנות יתר על נסיונותיו וכשלונותיו  .זהו
למעשה ספר עצוב וטראגי ביותר  ' :הגורל רודפני ומונע בעדי להשלים את המפעל הדרוש  ,שלשמו ,
לתכלית יישוב ארץ  -ישראל  ,כתבתי ספר  -מסעות זה '  .אולם כל אלה שיבקשו להמשיך בקו זה ודאי

לו  ' ,שהם יתגברו על כל המכשולים ויפתחו לכני  -ישראל תקופה של אושר  ,אותו עתיד שניבאו לנו
נביאינו '  .זהו כמובן ספר אוטוביוגראפי מובהק  ,ספר המספר תולדות  -חייו של המחבר  ,מראשית

הימים  ,נדודיו  ,גלגולי  -חיים שלו עד חתימת הספר  .אולם  ,כאמור  ,אין לו לברמן כלל וכלל עניין
בחיבור ספר מימואריסטי  ,שכן עם כל אופיו האישי של הספר  ,הוא כולו  ,מהשורה הראשונה עד
האחרונה ס פר מגם חי

,

המונחה על  -ידי קו אחד ועקיב

:

' אין אני מבקש אלא לספר על תכניות -

ההתיישבות שלי  ,על הנסיונות המעשיים ועל הכשלונות ' .

הצטדקויות אלה לנסיבות כתיבת ספרו הן  -הן העושות ספר זה לפנינה סיפורית  -מימואריסטית ואחד

הספרים הנעלים בספרות הקדומה של חיבת  -ציון ויישוב ארץ  -ישראל  .ואכן  ,סיפור  -חייו שלוב
באלפי נימים בהשתדלויותיו המרובות למען החקלאות בכלל וליישוב ארץ  -ישראל בפרט ולא בא

כל סיפור  -חייו אלא להוכיח שהוא חקלאי מנוסה ואין תכניותיו קלוטות

מהאוויר  ' ,אלא

הן פרי

מאמצים רבים  ,מיוסדים על המעשה ועל אדני  -הנסיון '  .אנו נראה מכתלי הספר שניסיון זה לא

הועיל לו הרבה  ,שכן הוטחו כנגדו טענות ומענות מאותו הסוג שהוטחו כלפי רוקמי  -התכניות  ,שהיו

באמת רחוקים בתכלית הריחוק מעולם המעשה והניסיון  .ידע ברמן היטב שארץ  -ישראל
כבר

בימיו  -הוא ,

עשירה ,

בספרים ובספרי  -מסעות  .אולם הוא גם מודע שספרו אינו משתלב כלל באותה

ספרות  ,שכן הוא יחיד ומיוחד במינו  .בכל אלה ' שתיארו את ארץ  -הקודש  ,לא נמצא אחד  ,שיעשה

זאת מאותה נקודת  -מבט שאני יוצא ממנה '  .ויפה אמר  ,ובשל כך החשיבות המכרעת לספר זה  ,שרק
מקץ מאה שנה באה גאולתו בלשוננו .

ספרו מתאר את תשעת חודשי עשייתו בארץ  -ישראל  .אולם אין זה סוף הסיפור  .הספר ניתן להכתיר
בכותרת  ' :מקראקא

לקראקא ' ,

היינו נדודיו מקראקא לאירופה  ,משם לאמריקה ומאמריקה לארץ -

ישראל ושוב בתחנתו האחרונה בספר  -לקראקא  .אולם בכך לא נסתיימו נדודיו  .הוא מסיים את
חייו ואת פעילותו בארץ  -ישראל  ,הולך לעולמו בטבריה  ,תוך שאינו פוסק בפעילותו ממש עד ימיו

האחרונים  .הספר הוא עירוב של איש  -מעשה ודמיון  ,במידה שקשה להעביר קו חוצה בין שתי

תכונות אלה  .ודאי לו שכל דמיונותיו  -רעיונותיו הם בתחום הביצוע  .יחד עם כך הוא משתעשע

בדמיון  ,שאולי ייזכר היישוב העברי החדש באותו חולם תמהוני ששמו שמעון ברמן ויקרא לאחת
המושבות ' אבו  -שמעון  -על שמי ' ( שם הוא מדבר על אבו  -שושה  ,שמצפון לטבריה  ,בקירבת

הקיבוץ גינוסר היום ) .
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אף לכך לא זכה  .אולם זכה ומלאכתו נעשתה על  -ידי אחרים וללא כל קשר

אתו  .הנה הוא מזכיר את

שנת תרל " ח (  ) 1878בהקשר אחר בתכלית  .אולם זוהי השנה בה הוקמה ' אם המושבות ' ויש בכך סמל
גדול שאז היה עסוק ברמן בהדפסת הספר .

מגמתו של הספר
ימים  ,על

מעטים התיאורים בספרותנו  ,בייחוד באותם

יהודים חקלאים  .טיפוס זה של יהודי עוסק

בעבודת  -אדמה פשוטה לא היה בדרך  -כלל בטווח  -ראייתם של סופרים יהודים  ,מלבד אי  -אלה

יוצאים מן הכלל  ,אף שגם אלה עסקו בנושא זה אך מתוך אידיאליזאציה ולא מתוך ראייה מציאותית
פשוטה  .הספר

' מסעות שמעון '

בולט ביותר בתחום זה עד היום  ,בנוסף לערכו התיעודי ליישוב

ארץ  -ישראל ולתולדות השאיפה להשיב יהודים לחקלאות בארץ  -ישראל  .ואם נוהג ברמן לערבב
תיאורי הווי וחיים באידיאולוגיות  ,הרי יש לזכור  ,שלא נתכוון לתיאורי  -חיים  ,אלא אלה באו כליווי
ורקע לאידיאולוגיה שלו  .דבר זה בולט כבר בשורות הראשונות של הספר  ,שבהן הוא מתאר את

העולם באותם ימים שמלפני מאה שנה  ,קשיי  -התחבורה בימים שמלפני  -כן והנוחות בזמן כתיבת

הספר  .שלא מרצון אתה נתקל ב ' איים ' מרובים  ,שהם תיאורי  -חן של הווי  ,סימן נוסף  ,שתיאורי -
אמת  ,הנובעים מהלב  ,הם  -הם הראויים להיכנס במחיצת הספרות .
בעולם ,

חובה להדגיש שברמן הגיע ל ' שגעונו ' בשל הסתכלות חודרת ומעמיקה בגורל היהודים

ממש כסיפורו של בדר  .בניגוד לגדולים וטובים היה הוא אחוז ' דיבוק ' של השלכותיה האיומות

אשר לשנאת  -ישראל בימיו  ,ולא רק בימיו  .אולם זהו אך צד אחד של המטבע  .הוא רואה את עמו
יושב  ,לכאורה  ,בגולה השאננה ואינו חש ברעידת  -האדמה הקרובה  .מאידך גיסא הוא רואה את
היישוב היהודי

בארץ  -ישראל ,

הנמק בעוניו ואף  -על  -פי  -כן נאחז בכל כוחותיו להידבק בארץ -

ישראל  .הוא מבקש אפוא לפתור בבת  -ראש שתי בעיות אלה בדרך תכליתית ביותר  ,לדעתו  ,והיא

התיישבות חקלאית בארץ  -ישראל  .עם  -ישראל  ,המצטיין באהבת המולדת באשר הוא שם  ,מצטיין
בחילופו של רגש זה לגבי ארץ  -ישראל  .צא

וראה  ,הוא חוזר וטוען בשפע מקומות בספרו  ,כיצד

נאחזים כל העמים בארץ  -ישראל ובירושלים ואילו אנו מחשים ולכל המרובה שולחים אנשים בכדי
לסיים שם את חייהם  -וזה בעידן המודרני .
הוא צופה פורענויות לישראל ודומה שהוא אחד היחידים בעל חזות שחורה וקודרת לעתידה של
האמנסיפציה בגולה  .הוא  ,דומני  ,הראשון שהבחין בסוציולוגיה של

שנאת  -ישראל ,

שבשעה

שיינטל השלטון מהשליטים האוטוקראטיים ויימסר בידי העם  ,יהא זה ' האספסוף הפרא

הקנא ,

השוחר לגזל ולרצח '  .וכך בתיאורי יום  -יום בולטת מעמוד לעמוד האידיאולוגיה הברמנית  :חוסר

כל סיכוי לעמנו בגולה  ,שאין לו שיור אלא בארץ  -ישראל ובחקלאות  .דומה שסיפור  -חייו מבקש
להמחיש זאת  ,שעל כן קודמים לסיפור ילדותו  ,נעוריו  ,הרהורים אידיאולוגיים על מצב ישראל

וכו ' ,

ללמדך שאין הוא רוצה לספר סיפור סתם  ,אלא דבר שיש לו ובו לקח מעשי ומוסרי כאחד .
למה גידלו את הילד היהודי בגולה

? -

לרב  ,לסוחר  ,שלא תמיד היה מצליח  ,שכן אותו סוג היה

משופע ב ' פליטות ' ( פשיטות  -רגל )  .לימוד מלאכה ומכל שכן חקלאות  -היו מחוץ לתחום היהודי
בכלל והחינוך היהודי בפרט  .ברמן הוא יליד קאזמיר  ,תחילה פרבר של קראקא ולאחר  -מכן חלק
מקראקא העיר  .נולד לערך

184

ב 1820 -

וקיבל חינוך מסורתי וכללי כאחד  .מנעוריו התבונן בגורל

ימסעות

שמעויי -

הספר ומחברו

סביבתו היהודית וניתן לומר  ,שהרהורים אלה הם שהדריכוהו מנוחה מיום עמדו על דעתו  .גודל

באווירה פאסטוראלית  -ביער  ,ואפשר שסביבה זו הביאה אותו לידי הרהורים על החקלאות .

' הטיול בין האילנות  -היה הגדול בתענוגוס "  ,הרי שחן הטבע היה

בדמו  ,והחקלאות ,

יותר משהיה

בה עניין מעשי  ,אף היתה כרוכה בה מעין זיקה רומאנטית  ,הנודעת לנו מזיופיה המרובים  ,שעה

שאצל ברמן היתה זיקה זו טבעית ומוחשית ביותר  .הוא ביקש אפוא להיות איש  -האדמה  .אולם זה

לא ניתן לו  .עסק  -היערות של אביו עבר אפוא אליו  .כרגיל בישראל נמצאה לו בת  -זוג והוא בילה
בחיק  -הטבע התקופה המאושרת בחייו  .אולם חיים אידיליים אלה לא ארכו הרבה  ,שכן לא היתה זו

' תכלית ' לזוג צעיר  .הוא עבר אפוא לקראקא העיר ופתח בסחר  -עצים  .וכך מתחיל אורח  -חיים
טיפוסי של יהודי בישראל  ,הנטרד מעיסוק לעיסוק ובנדון דנן אף מארץ לארץ  ,שכן הוא עובר
להונגריה עם שיבוש עסקיו בקראקא ומשם חזרה לקראקא .

עם ' שגעון ' שלו מנעוריו  :הזיקה לאדמה וישיבת  -קבע על האדמה ובעבודתה  ,אין על כן מן הפלא
ש ' היהודי הנודד ' שבו מחזירו שוב ושוב לרעיונו להשתרש ולהפסיק חיי  -נוד שלו  .הוא מייסד אפוא

,

ד רא 2ונה בחברות  ,שהקים במשך כל ימי  -חייו  ,להתיישבות חקלאית  -והפעם בקאזמיר  .כרגיל
את ,

בכל חברותיו נכשל כבר הניסיון הראשון והוא שם פעמיו לארצות  -הברית  ,לשם הגיע עם משפחתו
ב . 1852 -

נדודי ברמן באמריקה ובאירופה
ומספר ברמן שמימיו הראשונים באמריקה היה עסוק בחיפושי  -קרקע לשם הקמת מושבה חקלאית .
הוא נפגש לשם כך עם אישים שונים  ,שהם דמויות ראשיות ביהדות אמריקה של אותן שנים  .הוא

נתקל בהתלהבות ובהסתייגויות כאחד  .ידעו אלה פרנסי  -הציבור שהקהל אדיש בדרך  -כלל לתכניות
כגון אלה  -והימים היו עדיין בחותמה של ' הבהלה לזהב ' במערב ומי ילך לחפש זהב בחקלאות

?

מסתמא הביטו אלה בהשתאות לא מעטה על יהודי תמהוני זה  ,שבמקום לחפש את הזהב  ,כדרך

הרבים אז  ,הוא מבקש למצוא את הזהב בחקלאות  .אולם עמדה לו עזרתו של אחד  ,יהודי

יקר  ,שעד

היום עדיין לא הוערך כראוי החלק שהיה לו ברעיון שיבת  -ציון  .האיש היה הרב יצחק ליסר
) , ( Leeser

עורך העיתון האנגלי  -היהודי

' . Occident

וראי שוומיפו להשתאות דר וציברו שברמן

הדגיש חזור והדגש שאין הוא מבקש תמיכה אלא הקמת חברה על יסודות עסקיים ומסחריים גרידא .
וכאן מתחילה פרשת הנדודים של ברמן ותכניותיו בכיסו ובראשו  .הוא נפגש עם אישים מאישים
שונים ,

מהם ,

לפרנסתו ,

5

על

בייחוד ליסר  ,מדבר בו ובתכניותיו בפומבי  .לבסוף נגנזות התכניות והוא

נאלץ ,

לשמש בחזנות ובשחיטה במקומות שונים בארצות  -הברית  .תסכול רודף תסכול .

יצחק ליסר נתעוררתי לפני עשרות שנים לרגל בדיקת ציבתו

ארץ  -ישראל ויישובה
~ ident

 .מאמריו בענייני

על כל הבעיות הכרוכות בכך עוררו בי אז השתאות כפולה  :הוא הקדים גדולים וטובים

ברעיונותיו על דת העבודה .

ההגנה ועוד וכן שלא שמו לב עד אז לדברים אלה  .קטע גדול מדבריו על ההגנה הכניס משמי רעי וידידי ישראל

הילפרין ז " ל  ,ספר הגבורה  ,ב  ,תל  -אביב תש " ד  ,עמ ' 105

פרסמתי עליו כמה מאמרים

106 -

( במהדורות המאוחרות נשתנה מיספור העמודים ) .

ב ' הפועל הצעיר ' ( הראשון  :לז  ,תש " ד  ,גליון , 19

ועוד )  .ידובר בו במפורט בספרי

:

פותחי התקוה  ,ב .
185

גי קרסל

מפרסמים עליך פעם ופעמיים מאמרים ורשימות ואלה נעשים לעת  -עתה הנכס הקיים היחיד מכל

תכניותיו  6 .בינתיים עדו עליו אסונות משפחתיים  ,כפי שהוא מספר עליהם בהרחבה  ,עד שלבסוף הוא
נואש מאמריקה לאחר שמונה  -עשרה שנות ישיבתו בה .
לאן ישים אפוא את פעמיו

?

לקראקא לא היה לו רצון לחזור ועל כן ההחלטה הנמרצת

:

' גמרתי

אפוא אומר לעזוב את אמריקה לעולמים  .רק לארץ  -הקודש כלתה נפשי  ,שם ארכוש לעצמי כמה

אקרים של אדמה  ,אבנה בית קטן  ,ואקנה כמה עזים וכבשים  . . .וכך אוציא בשלווה ובבדידות את
שארית ימי  . ' . . .הרי כאן במוחש תכונתו העיקרית שלו  :אין הוא נרתע  ,על אף נסיונותיו הכושלים ,

להמשיך בדרכו  -והפעם

בארץ  -ישראל  ,משל כל שעבר

עליו עד כה אינו אלא בבחינת הכשרה

לביצוע רעיוניו בארץ  -ישראל  .בהרהורים עגומים עזב ברמן את אמריקה  .הוא סיכם לעצמו השנים
האלה  ' :עתה מוכן ומזומן הייתי לעזוב את אמריקה בלב פצוע  ,ברוח נכאה  ,ללא ידיד וללא מגן  ,אני
לבדי ועמי רק כמה מאות דולרים  -לעזוב את אמריקה החופשית  ,המאושרת כדי לבוא לארץ -

הקודש  ,העזובה  ,הענייה והאומללה ' .

בסיוון תר " ל ( יוני

) 1870

הפליג מניו  -יורק בדרך

לאירופה  ,במגמה

לעניין שם מנהיגים יהודים

בתכניותיו ההתיישבותיות ובייחוד נשא נפשו למונטיפיורי  ,שנודע אז בפעילותו למען

ארץ  -ישראל ,

שלא על דרך הפילאנטרופיה  ,אף שגם בתחום זה עשה הרבה  .מן הדין להוסיף כי שנת

1870

לא

היתה נוחה ביותר לתכניות מעין אלה  .הימים ימי פרוץ מלחמת צרפת  -פרוסיה  -גרמניה ועל כן
נשתהה ברמן בדרך שבועות רבים באירופה  ,כמעט קיץ שלם  .אולם גם בהיותו נע  -ונד עתה באירופה

לא הירפה ממנו הרעיון אליו נשא נפשו להגשים בארץ  -ישראל  .כדרך העולם  ,שלכל אדם מעניק

המקרה פגישות משלו  ,נזדמן הוא באקראי עם המטיף ליישוב ארץ  -ישראל ר ' נתן פרידלנדי ותחת

שחיו הספרים הדורשים ביישוב ארץ  -ישראל ובייחוד ספרו של הרב קלישר ' דרישת ציון '  .וכך
נפגשו שני עולמות  ,רחוקים בתכלית הריחוק איש מרעהו  ,אולם שניהם

כאחד  ,זה כאן וזה כאן ,

דורשים בעניין אחד .
ומתאר ברמן פגישה נרגשת זו בין אחים רחוקים  ,שנתקרבו פתאום על רקעו של משא  -נפש אחד

:

יישוב ארץ  -ישראל והטפה לאותו חוג שממנו יצאו המתנגדים החריפים ביותר לתנועה זו בשל

כפירה כביכול באמונה שהגאולה תבוא על  -ידי הגואל באורח פלא  .מפרידלנד שמע ברמן על חברת
יישוב

ארץ  -ישראל שייסד בפראנקפורט ד ' אודר ד " ר חיים לוריא '

ולמד לדעת על מגמות רווחות

בין אנשים  ,שאין אחד מהם יודע על רעו  .פרידלנד יעץ לו להתקשר עם ראשי הפעילים בחברה זו

הרבנים קלישר ( ספרו ' דרישת ציון ' הוצא על  -ידי חברת

לוריא ) ,

:

גוטמכר ואחרים  .ואף שאיש -

מעשה היה  ,סבור היה שאילו התקשר עם אישים אלה היתה תכניתו זאת יוצאת לפעולת  -אדם  .אולם
אנו יודעים היום  ,ואת זאת למד ברמן לדעת גם

בארץ  -ישראל  ,שהפער

בין הטפה לביצוע גדול ורב

ואף אילו נפגש עמם לא היו תכניותיו מצליחות יותר .

6

ראה על כך  :א " ר מלאכי  ' ,שמעון ברמן '  ,ישראל  -קובץ ספרותי  -מדעי מוקדש למדינת ישראל ( ניו  -יורק
עמ '

105

7

עליו ראה

8

עליו ראה

186

ואילך .
:

י ' קלויזנר  ,בדרכי ציון  ,ירושלים תשל " ח  ,עמ '

מאמרי

:

. 109 - 81

' החברה הראשונה ליישוב ארץ  -ישראל '  ,ציון  ,ז

( תש " ב ) ,

עמ ' . 205 - 197

תש " י ) ,

' מסטת שמעון '  -הספר ומחברו

בסיבובו באירופה ביקר בקראקא ואצל משפחתו בבודאפסט  .אולם לא רווה נחת ביותר  ,שכן
ה ' שגעון ' שלו לא נתן לו מנוח והוא חש שהוא צריך להגיע לארץ ולעשות את שהטיל על עצמו .

שפע תכניות בלבו והתכניות היו גם אלטרנאטיביות  ,משל לא תצלח האחת תבוא השנייה במקומה .
בין התכניות גם

:

הוצא ת עיתון  .הוא לא יכול היה לדעת שבדיוק באותם ימים עסקו כמה אנשים

בירושלים  ,הישיש וחלוץ הדפוס העברי בזמן החדש  ,תחילה בצפת ולאחר  -מכן בירושלים  ,ישראל
ב " ק  ,חתנו הצעיר ישראל דוב פרומקין ומיכל כהן  ,בהכנות לחידוש העיתון

' חבצלת ' ,

שהחל יוצא

בתרכ " ג ונפסק לאחר הופעתם של כמה גליונות  .ואף זאת  ,עיתון מחודש זה נוצר ממש לצורכי
ברמן  ,שכן הוא ישמש את ברמן מאז הגיעו לארץ וישמש לו שופר לתכניותיו .

וראויים הפרקים על נסיעתו והדרך  ,הרשמים מהנוסעים וכו ' לציון מיוחד  ,שכן בהם מתגלה ברמן
כבעל עין בוחנת  ,בעל הומור ובעיקר  -הוא אוגר רשמים עזים מהדרך הארוכה ויחד עם כך אין
מרפה ממנו המגמה העיקרית שלשמה הוא עורך נסיעה כזו  .ואף שדרך זו היתה קצרה ביותר לעומת

הימים שלפני  -כן  ,הרי בהשוואה לתחבורה של ימינו היתה בבחינת נצח  .באונייה נתקל ברמן
לראשונה עם חבורת הטמפלרים  ,הלא הם אלה

הגרמנים ,

שבהתאם לאמונת כיתתם רק בארץ -

ישראל תבוא גאולתם הנפשית  .לאחר  -מכן יזכיר לא אחת בני כיתה זו על המפעל ההתיישבותי

שלה ,

שבאותם ימים היתה התיישבות זו בראשית צעדיה  .כאן  ,עם המפגש הראשון של ברמן עם גרמנים

אלה  ,הוא דן גזירה שווה עגומה ביותר בינם לבין בני עמו  :הנה נוכרים אלה עולים כדי להשתרש

בארץ בעבודה חקלאית ואילו אנו נרפים ביותר מבחינה זו  ,שכן אנו שולחים לארץ אך ישישים
ומקבלי תרומות .

וכך הגיעה לחופה של יפו בבוקר היום הראשון של פרשת נח  ,ה ' בחשוון תרל " א
, ) 1870

( 30

באוקטובר

היינו בימים שהעיתון המחודש מנה את הגליון השלישי  ,שלאחר זמן קצר יתפסו בו ברמן

ותכניותיו מקום נרחב ביותר .

ברמן בארך -ישראל
כל כולו של ברמן היתה התפעמות והתרגשות עם צעדיו הראשונים על אדמת ארץ  -ישראל  .כל ימיו
נשא בלבו חלום זה והנה נתגשמו מאווייו הכמוסים ביותר  ' .נעול נעלתי את שער עברי והמפתח לים

זרקתי '  -זאת היתה תחושתו הראשונית  .ממילא ניצב לפניו עברו בגאליציה  ,באירופה  ,באמריקה
והנה דורכות עתה רגליו על אדמת  -הקודש  ,שבתפיסת ברמן נתמזגו בארץ הזאת גם קודש וגם

חול ,

שכן רצה להרכיב על הזיקה הנצחית של עמנו לארץ  -ישראל את תכניות  -ההתיישבות שלו  ,למען מזג
את המציאות עם חזון הדורות של עם  -ישראל .
יפים הם רשמיו הראשונים מהארץ  ,על אף המציאות שלא היתה כה נאה ובייחוד כשמדובר ביישוב

היהודי  .הוא מתעניין כמובן קודם כל במעשי ההתיישבות  ,אז בעיקר של לא  -יהודים  .המושבה
האמריקנית שליד יפו זוכה לביקורו הראשון  .אכן המושבה ההיא כשלה ובטלה ומכאן מסיק ברמן
מידלקח

:

'

ארץ  -הקודש מצפה ליהודים  - -שלהם היא '  ,הואהמוטיבשלאמעטיםחזת

ודשו בו  .מזם הוא ע

"

פעמת למקוה  -ישראל  ,שאך זה עתה הוקמה  .המ

וודטךעשלמראה הראשק  ,בוהואנתקל במוסדחדשוצעיזה

:

החים

על חקלאות

חרם על פועלימובעלי -
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מלאכה יהודים  .ולא זו אף זו  ,ברמן היה חקלאי בכל רמ " ח איבריו והוא החל להתווכח עם קרל
נטר  ,מנהל

מקוה  -ישראל  ,על

סוגי העבודה הנעשים כבית  -הספר ובספרו הוא משיח את מורת  -רוחו

מכל הנעשה בתחום החקלאי בבית  -הספר  .הוא מותח ביקורת חריפה על נטר ובית  -ספרו וממילא
מובן שנטר חש בכך ומתייחס אליו בקרירות ובהסתייגות  .ברמן מעביר תחת

שבטו  ,סעיף  -סעיף ,

הנעשה בבית  -הספר ומסיק  :ההוצאות עצומות ואילו התוצאות אפסיות  .על סמך ביקורתו הקטלנית

הוא פונה לחברת כל ישראל חברים ומציע הצעות  -תיקון  .אולם אין שומעים לו  .בחמת  -רוחו הוא
אומר על עצמו

:

במה שנוגע להתיישבות  ,לאמור להביא את אחינו היהודים  ,העניים המרודים  ,לעבודת -

האדמה  -וזו נקודה עיקרית שיש להביאה

בחשבון ,

כשהמדובר בקידום רווחתה של

היהדות  -אוכל לומר  ,שהבנתי בדברים האלה מרובה מזו של כל המאמינים כי מבינים הם ,
שכן חוקר אני בדברים אלה עשרים וחמש שנים  ,החל משנת

. 1850

כזו המציאות בה נתקל ברמן עם צעדיו הראשונים בארץ  .לכאורה מוסד חקלאי  .אולם מה
מעורערים יסודותיו  ,לפי דעתו

ן

הוא מעדיף אפוא את הקו של מונטיפיורי  ,כל עצמו וכולו בניגוד

גמור לזה של האליאנס  .וראוי לקרוא ולחזור ולקרוא את רשמיו מסיוריו כארץ באותם ימים

ראשונים וכיצד מנקרות במוחו ובלבו תכניותיו  ,וכיצד הוא ' מיישמן ' בדמיונו  .הוא עושה דרכו
לירושלים ובדרך שוב פגישות  :צליינים  ,ואילו הוא עצמו משתפך בשפע רגשנות ודומה שלבו עובר
על גדותיו למראה הנוף החדש הארץ  -ישראלי  ,שעל אף שוממותו  ,הוא ' מצמיד ' לו מיד את
תכניותיו  ,שאינן מרפות ממנו אף

לרגע .

כשהוא נכנס לירושלים הוא קורע ' קריעה ' ויחד עם כך הוא ' מטייל ' על  -פני ההיסטוריה

היהודית ,

הרדיפות והנגישות במשך הדורות ועל הכל  -הרגיעה למראה ירושלים ובה יהודים וגם שכונות
חדשות  ,שזה עתה החלו להיבנות  .כאן באים תיאורי ירושלים  ,פגישות ושיחות על תכניותיו  .ומי אם

לא עם יואל משה סלומון  ,מי שהיה מעורכי העיתון הראשון בירושלים ' הלבנון ' כמה שנים לפני  -כן

והופעתו נפסקה ועבר לפאריס  ,האיש אתו ישוחח סלומון על תכנית העיתון

?

בינתיים ירושלים עיר

קטנה ומיד עוברת הרינה שהנה בא ' אמריקני ' ומתכנן תכניות וכו ' והכל באים ומשחרים לפתחו  .הוא
נדהם מכך שיש התנגדות ליישוב ארץ  -ישראל בקרב העסקנים  .הוא אינו יודע עדיין שבאותה שנה
יעלה לירושלים הרב יהודה אלקלעי וינסה להקים חברה ליישוב ארץ  -ישראל  ,העתידה להתבטל

לאחר זמן קצר בשל התנגדות החרדים  -הקנאים  ,השולטים אז ביישוב וב ' חלוקה '  .התכניות של ברמן
מתבטלות אחת לאחר השנייה  ,תחילה עניין העיתון ולאחר  -מכן כל יתר התכניות  .אף מגלה

שה ' ראשון

לציון ' ,

הרב הראשי  ' ,גילה הבנה

[ לתכניותיו ] ,

הוא ,

כנגד האשכנזים ורבני פולין  ,שהתנגדו

תמיד לעבודת  -אדמה בארץ  -הקודש '  .אף מלווהו הנאמן עזריאל זליג

הויזדורף  ,מתגלה כמתנגד .

בצר לו הוא מחליף מכתבים עם ראשי תנועת יישוב ארץ  -ישראל ובייחוד עם הרב קלישר  .ואכן לא
יעברו ימים והרב קלישר ייתן פומבי לברמן ותכניתו מעל דפי ה ' חבצלת ' ו ' המגיד '  .הוא קרא

ב ' חבצלת ' וכן בעיתון גרמני  -יהודי על מצוקת היישוב ואף ברמן כתב לו על כך  .כאן מביא הרב
קלישר את נוסח מכתבו של ברמן אליו  ,בצירוף דברי  -הקדמה

:

הלא נוצרים מוויטענבערג באו אל ארץ הקודש וסולטאן נתן להם במתנה את כל ה ר ה כ ר מ ל
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ימסעות שמעון  - ,הספר ומחברו

וההדגשה במקיר -

ג "ק ],

כאשר הודיעני הרב מהר " ש בערמאן  ,שהיה כמה שנים מורה

באמריקא וכעת עזב חילו ובא אל ארץ הקודש למען עשות לה פרי  ,כי אומן גדול הוא בעסק
הזה וזה לשונו אלי

:

' מלחמות ד ' אני לוחם ומדבר בעד עם עני ודל ונפוחי רעב  ,המצפים לעוזר ואין  ,ואין חבוש
מתיר עצמו

וכו '  .ובעזר השם

יש לי ידיעה נכונה בענין עבודת

האדמה  .והנה השלכתי כל

הצלחותי ותענוגי עולם הזה באמריקא והוצאתי הוצאה רבה ובאתי הנה ומצאתי הארץ רחבת -

ידים ואין מי עובדה כראוי  ,והערביים שלוים הם ובעד

3

פיאסטער יעבדו כל היום  .גם אחינו

בני ישראל מדלת העם מבקשים נחלה  .ואמנם  ,כאשר החילותי לעשות בענין מצאתי שוטנים

לפני מאחינו בני ישראל בעוונותינו הרבים  ,כי כל אשר לו דבר ממשלה מתנגד לעסק

קולוניא ,

וראיתי מהרסיה ממנה יצאו  .ועד הנה בעזרת השם לא שאלתי ולא אבקש לנגוע בחלוקתם
ומחלוקתם  .אך להוציא כל יש לי צורך ליישוב ארץ  -ישראל  .אמנם לא יספיק ואין עת

לחשות ,

כי אין להתרשל  ,כי מעת נתן הסולטאן רשות לגויים ליקח שדות מכל הארצות  ,וביותר אפחד
,

משוטני עמנו  ,רק מדלת העם יבקשו עבודה  ,על כן שלחו מכם איש אחד ישר ונאמן עם רשיון

ואז יוגמר הדבר בעזרת השם בכי טוב ' .

9

אף רבי יהודה אלקלעי פרסם מכתב ב ' חבצלת ' " י

ובו פנה לברמן בדברים האלה

:

' ואתה אדוני

מהרש " ב אשר נשאך לבך והשלכת אחרי גוך כל תענוגי העולם הזה שהיה באמעריקא ובאת אל

הארץ הטובה לשם ה ' אלוהיך  .כל אשר בכוחך עשה כי ה ' מחזיק ימינך  .אל תירא כי אני עזרתיך ' .
עורר אפוא ברמן ציפיות אצל כל אלה שכל חייהם היו קודש לרעיון זה וביצועו  ,אלא שעד כה לא

נזדמן להם איש  -מעשה וחזון גם יחד  .משהופיע ברמן כארץ  -ישראל ראו בו איש כלבבם  ,שיהא
להם לפה ועל כן עודדוהו ככל שיכלו  .כרם למעשה לא היו שום תוצאות גם הפעם .

נסיונות ברמן להקים מושבה חקלאית
סיוריו של ברמן בארץ מכוונים היו לדבר אחד ויחיד

:

להקים מושבה חקלאית  .הוא מתאר את

הנופים וכל מראה נבחן לפי מגמתו העיקרית  ,שדומה כי אינה מרפה ממנו אף לרגע  .עסקני

היישוב ,

ביניהם שאינם נראים מהוגנים ביותר על אף הוותק שלהם בעסקנות הירושלמית  ,מציעים לו אדמות

במקומות שונים ובין היתר בסביבי חברון  .הוא גם עד  -ראייה לתכניותיו השונות של

מונטיפיורי ,

שכלו בעשן וכל שנשאר  -אך שרידים של רצון טוב  .אף הובל על  -ידי יהודי לאחוזתו של המומר
משולם  ,וברמן מכלה חמתו באותו מורה  -דרך שהביאו לכאן  .הרי שעינו פקוחה והוא יודע להבחין
בין דבר של ממש לחילופו  .עשרה שבועות עשה בירושלים ובסביבותיה ועם כל רשמיו העזים
משם  ,אין הוא יכול למנוע מעצמו דברים פוגעים באותם יהודים  -רמאים  ,שנקרו לו בדרכו  .ברם
דווקא הקונסול האמריקני בירושלים הוא שהיטה אוזן לתכניתו ובהמלצתו שלח ברמן התכנית

9

נדפס במלואו כ ' המגיד ' ובחלקו ב ' חבצלת '  .עתה נדפס במלואו בכתבים הציוניים של הרב צבי קלישר  ,מהדורת י '

קלויזנר  ,ירושלים
10

שנה א ,

חש " ו  ,עמ ' שכה  -שכו .

כ " ו אדר תרל " א  ,גליון

יג  .חזר ונדפס עתה ככתבי הרב

יהודה

אלקלעי  ,מהדורת

י ' רפאל  ,כ  ,ירושלים

תשל " ה  ,עמ ' . 716
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לקושטא  .ואכן נתקבלה חשוכה חיובית משם  ,שאם יבקש לרכוש אדמה יקבל העזרה הדרושה

מ ' השער העליון '  .למותר להוסיף כמה עודד הדבר את ברמן והוא ניגש ביתר מרץ לביצוע התכנית .
וראוי לקרוא בתשומת  -לב מיוחדת דברי ברמן ורשמיו מכל מקום ומקום  .אין הוא יכול להיפטר
ממקום בלא הטענה החוזרת מדי פעם

בפעם  ,והוא

אינו נלאה מלחזור עליה  ,שהגויים עושים

לגאולת הארץ ואילו היהודים מחשים ועומדים מרחוק  .לעתים הוא מתפרץ ואומר  ,שהפורענויות

היורדות על הארץ  ,עצירת גשמים  ,ארבה וכיוצא בהם  ,אינן אלא עונשים שאין עמנו עוסק ביישוב
הארץ  .וכך הוא מסייר על  -פני הארץ

כולה  ,משתהה

בכל מקום  ,מתאר אותו  ,וכדרכו תמיד  ,בצירוף

מוסר  -השכל לגבי תכניתו  .לבסוף  ,הוא מגיע לטבריה  ,ודומה שכאן חלה כאילו תזוזה ונראה כאילו
תכניתו להקים חברה ליישוב ארץ  -ישראל עתידה כאן לקרום עור וגידים  .במצב  -רוח עגום ביותר

הגיע לטבריה  ,שכן סיפר שעד אז באו אצלו להתעניין בתכניתו לא  -יהודים  ,הטמפלרים למשל  ,אלא
שהוא ציפה ליהודים ואלה לא מיהרו לבוא .
קלישר  ,שנתפרסם

בטבריה נתקבל יפה ואפילו ידעו את שמו עוד לפני בואו מתוך מכתבו לרב

בעיתונות  .עתה לאחר שנתפרסם הדבר באו אצלו אנשי טבריה וכך נצטרפה חבורה  ,בראשותו של

ברמן  ,לשם הקמת החברה הנכספת  .כמאה וחמישים איש נצטרפו  ,אשכנזים וספרדים  .ושוב אנו
שומעים הנעימה הידועה  ,הפעם מאנשי

טבריה  ,שתמיד

מלעיזים על אנשי היישוב שהם טפילים

ובוחלים בעבודה  .והנה אך נמצא היוזם ומיד הם מוכנים לעשות הכל לשם ביצוע תכנית  -עבודה

התיישבותית  ' ,ובייחוד שבראש החברה ניצב איש מנוסה ובעל ותק בן עשרות בשנים בתחום העיסוק
החקלאי  .הוא מתאר את נוף טבריה וסביבתה  -ושוב ברמן ' בעורו '  -בכל הסביבה הפורייה הזו

לא מצא אף יישוב חקלאי אחד  ,שעה שאפשר כאן לכלכל בחקלאות כעשרים  -אלף נפש  .הוא נכנס
ממש להתלהבות באמירה שהאדמה מצפה לעבודת היהודים .
כאן התגייס לעזרת ברמן העיתון הירושלמי ' חבצלת '  ,שפרסם מאמר ראשי בשבח החברה שהקים

ברמן בטבריה  ,ותוך כך נשאל ברמן על מה ולמה הזניח את האדמות בחבלי  -הארץ האחרים ובחר
בטבריה דווקא  -משל החברה בטבריה כבר הקימה מושבה חקלאית ועל כן הטענה על קיפוח

המקומות האחרים  . . .ולפי שלא נדרשו עד כה למאמר ראשי זה נביאו במלואו  :יי
שלום ירושלים
עיניכם הרואות  ,קוראי החבצלת ( מאת המכתב אשר הגיעני מר " ש בערמאן איש אמעריקא ואת

סדרי חברת ' ישוב ארץ ישראל ' אשר כוננו ידיו בעיר הקודש טבריא
הימים  ,אשר הארץ הנשמה הלזו תעבד

),

כי הודות

מידי בניה  ,ויום ליום יביע אומר

:

לה ' קרבו

' בא הזמן הגיעה

העת ' ! וזה לכם האות  ,כי התעוררו בימינו אלה רעיונות נשגבות אשר לא שערום מורשי לבב
איש מיום סור אפרים מעל יהודה  ,וכי תשוקה עזה גברה גם בלבות יושבי ארץ הקודש לעבוד

את האדמה בכל כוחם  ,ולשבוע מטובה  ,תשוקה נפלאה  ,אשר לא עלתה על לב איש זה שנים
רבות .

11

190

חבצלת ,

א.

כ ' בסיוון תרל " א  ,ראש גליון  , 19השארנו השיבושים הלשוניים .

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

לבבנו ידמה  ,כי אף ההתעוררות הזאת לבד  ,עוז בידה להרנין כל ישרי לב וגבורה בימינה להציל
כבוד בני ציון מקול מחרף ומגדף  ,הקורא
נרפים אתם נרפים

בני ציון ,

:

' עורה ! למה תישן בת ירושלים שנת העצלות ?

על כן אתם אומרים אלינו כל היום

:

חוסו ורחמו עלינו

!'

עתה עיניכם תראינה  ,איך לקול ר " ש בערמאן הנ " ל התעוררו רבים מעיר הקודש טבריא ויבואו

בברית החברה  ,אשר כרת אתם ר " ש בערמאן  ,ובלב ונפש יבחרו למו אף עבודה כבידה  ,עבודת -

האדמה  ,מפשוט יד למתן  ,מהיות חרפה לשכניהם  ,לעג וקלס לאחיהם באירופא .

ואנחנו מה נוסיף על מכתב להרבות דברים על מכתב הר " ש בערמאן וסדרי ההנהגה  ,אשר

העריך לפני החברה  ,כאשר עיניכם תראנה הלאה  : ,י

הן כל משכיל ומתבונן בדברינו עד

היום ,

יודע  ,כי עצם הענין הגדול של ישוב א רץ ישראל [ההדגשה במקור  -ג " ק ] יקר בעינינו
עד למאוד ועד נטף דמנו האחרון נאזור חיל לצאת לישע אדמתנו  ,לו נדע  ,כי יש שומע
לדברינו  .אפס  ,כי לפי מטרת מפעלנו  ,אשר הוא רק לדבר צדק ומישרים  ,אמת ושלום  ,נטלנו

עלנו לבלי תת מקום  ,יכשלו בו דורכי במעגלי אהבת הארץ  ,כי על כן אחת שאלנו מאת

הר " ש

בערמאן ! מדוע עזב את העיר רבתי  -עם  ,חסויה בצל הממשלה  ,ירושלם עיר קדשנו וילך אל
עיר קטנה כטבריא אשר אנשים בה מעט  ,רחוקה היא עודנה מחופש ודרור כירושלם
מדוע נטשת  -רש " ב  -את כל ככר הירדן מזרחה  ,את כל הערבה  ,ההר השפלה ,

ותבחר סביבות עיר טבריא אשר שממות עולם תכסינה
אנשים ,

?

?

והנגב ,

אם יעלוז לבך כי מצאת בטבריא שבעה

בחפצם לעבוד את האדמה  ,הלא בירושלם תמצא שבעים ושבעה

!

כל זאת באתנו לעורר את ראשי חברת ישוב ארץ ישראל לבל ימהרו מעשיהם ויחישו לתת

לכסף מוצא  ,עד אשר ידרשו  ,יחקרו היטב היטב את אשר לדעת

למו  ,ואז

רק אז יקומו לעזרת

המפעל הרומם הלזה להוציאו לאור עולם  ,לשמחת כל אוהב עמו וארצו .

ואנחנו נבטח  ,כי אז נקבל תודה וברכה מכל עבר

ופינה  .גם אתם ראשי חברת ' ישוב ארץ

ישראל '  ,גם אתם ידידינו  ,דורש טובת ארצנו הקדושה מוהרש " ב נ " י  ,גם אתם אחינו בני עיר

הקודש טבריא ת " ו כולכם תגישו לפניו תודתכם וברכתכם על עצתנו ודברינו אלה  ,היוצאים
מקרב ולב עמוק .
כי ידענו בטח  ,כי ברבות הימים כן תרבו לדעת מחשבתנו כי טובה היא .

המו " ל ' י
מאמר ראשי זה לכבודו של ברמן הוא בעל חשיבות מכרעת בתולדות הפרודוקטיביזאציה של

היישוב  ,שכן  ,יחד עם העידוד לברמן  ,אנו חשים כאן את ההתעלות לשמע התכנית המעשית במקום

ההטפות הנצחיות ליישוב ארץ  -ישראל ללא כל תוצאות מעשיות  .שמעו של ברמן כאיש  -המעשה
ובעל  -הניסיון לא היה כמותו לעורר תקוות נפרזות  ,ועל כן התביעה והדרישה ממנו ליישב כל שאר

חבלי  -הארץ  .התכנית עצמה מעידה אף היא על איש מעשי  ,היודע את אשר לפניו בתחום הביצוע ,

ושנית במחקרו של א " ר מלאכי ( ראה לעיל  ,הערה

12

התכנית נתפרסמה  :חבצלת  ,א  .גליון

13

באותם ימים כינוי לעורך  -עורכים  .בראש העיתון חתומים כעורכי העיתון שלושה

, 21 - 20

:

, )6

עמ ' . 122 - 102

ישראל ב " ק  ,מיכל הכהן

וישראל דב פרומקין  .אני משער שהדברים האלה נכתבו בידי ב " ק  ,חלוץ החקלאות בגליל העליון .
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דבר לא שכיח כתכניות הימים ההם  ,ולא רק באותם ימים  .וכאן בא הסיום העצוב ואפילו הטראגי .

ברמן מוסיף להסתובב בארץ וחוזר לאין  -קץ לדבר בטמפלרים  ,המצליחים ועושים ואילו אנו
טומנים ידינו בכיסינו ומסתפקים בדיבורים בלבד  .ניכר שטמפלרים אלה אינם מרפים ממנו אף
לשעה קלה והוא חוזר אליהם על דפי  -ספרו פעמים אין  -קץ  .מתוך כך יש להבין תגובתו הקשה
והחריפה למידת  -היענותם של הרבנים קלישר וגוטמכר  .האחד היה צריך לשלוח כסף ואף לעלות
בעצמו לארץ ואילו השני הסתפק באמירה  ,שעוד לא בא העת וכו '  .הרב קלישר לא שלח כסף ואף
לא

עלה ,

בשל מכשולים פנימיים וחיצוניים וכך נחל ברמן אכזבה לאחר אכזבה ועל רקע זה

מוסברים דבריו הקשים על הרבנים מזה ועל עם  -ישראל מזה  .אפילו הטמפלרים אומרים  ,שרק
היהודים יצליחו בהקמת מפעל התיישבותי  .אולם היהודים אינם באים ואינם עושים כלום  .עצובות
אפוא השורות בהן משיח ברמן עם עצמו על חלומו להתיישב בארץ במשק חקלאי זעיר ולהשתרש

בארץ ובמקום לאחר שנות  -נדודים  .לא תיקון הכלל ולא תיקון הפרט שלו  -זהו הסיכום העגום
מביקורו בארץ  .ומספרות

שורות אלה על תסכולו של ברמן ותסכול זה מיין
בפרט  ,שבשעת

בכלל והרבנים קלישר וגוטמכר

את הזעם על עם  -ישראל

רצון לא עמדו לו והוא נאלץ אפוא לעזוב את

הארץ ,

בהשאירו אחריו מפח  -נפש גדול ורב .
הרהורי  -עגמה אלה ממוזגים ברשמי  -סיורים  ,אותם

ממשיך ברמן עד לימיו האחרונים בארץ  .דומה

שהוא רוצה לשאוב במלוא  -חופניים מנופי  -הארץ  .אולם כרמן מגלה גם עתה עוז  -נפש לא מצוי  .על
אף כשלונו בארץ הוא מספר על רוב הנחת שהעניקה לו הארץ והאושר הרב שבסיוריו במקומות
היקרים והקדושים לכל יהודי

ברוחו . .

.'.

' כלום יודע הקורא מה פירושה של התלהבות

:

?

האדם מתעלה

ברמן אינו משתנה  ,וכל כשלונותיו אינם מפחיתים כהוא  -זה מדביקותו בארץ ומתקוותיו ,

שעל אף הכל עוד יגיע זמנן  ,ותכניותיו תהיינה מסד ליישוב עובד אדמתו .

חנון לעבודה החקלאית
~
ונפלא לראות שברמן אינו נופל ברוחו  :ואדרבה  :חיבור ספרו מוכיח שהוא מבקש לספר ברבים על
כשלונותיו ותכניותיו גם יחד  ,תוך שהוא תולה תקוות גדולות בעיקר תכניתו  :להשיב את עם  -ישראל

לארץ  -ישראל ולעבודת  -האדמה בה  .הוא חושף את פועלו לעין  -כל ומבקש מהקורא לא להסיק
מסקנות בהולות מסיפורו  .כאן כל הכובד בספרנו  ,שהוא מדגיש וחוזר ומדגיש שיש סיכוי לפועלו
ואין ללמוד מכשלונותיו אלא אך זאת בלבד  :להמשיך  ,דוגמת הוא עצמו  ,המדבר בעמודים לאין -

קץ בספרו שרק החקלאות בארץ  -ישראל היא תקוותנו האחרונה  .לא היה שונה ברמן מבחינה זו
מרבים אחרים בדורו שהטיפו ליישוב ארץ  -ישראל  ,שלפני הכל ראו לפני עיניהם  :עם עובד אדמתו .
הוא מקדיש פרק מיוחד לערכה של החקלאות  ,שהוא רואה אותה כעדיפה על כל שאר העיסוקים
פקידות ,

מסחר  ,מלאכה ועוד

:

' הבטוח בענפי  -הפרנסה הוא

עבודת  -השדה ' .

:

היתה זו נהייה

רומאנטית של יושבי ערים לישב איש  -איש תחת גפנו ותאנתו  .אולם שלא כרובם ככולם  -כרמן .
הוא ידע במה הדברים אמורים ועם כל חזונו היה מושרש בקרקע המציאות ועל כן החן המיוחד

בהמנונו זה לעבודה חקלאית  ,שהוא מאשש בסטאטיסטיקות בעולם .
המנון אידילי זה של
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ברמן  ,הוא

מהעמודים המשובבים בספר ולא בכדי ראה חוקר בן זמננו בברמן

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

את גיבורו של אחד הסיפורים המפורסמים של בוקי בן יגלי  ' ,שירת

הכינוי הספרותי ' בוקי בן

יגלי ' ,

הזמיר ' 4 .י

ד " ר י " ל קצנלסון  ,כעל

פירסם בשלהי המאה הקודמת סיפור זה שכל כולו תיאורו של נער

הכמה לעבודת  -אדמה  .לימים התגלגל לאמריקה ועסק שם בחקלאות  .לשמע רינת הזמיר חזר

לאירופה ומשם יצא עם בחירת  -לבו לארץ  -ישראל  ' .את הסיפור

הזה ' ,

אומר בוקי בן יגלי  ' ,כתבתי

לבני הנעורים  ,למען חבב עליהם את הרעיון של עבודת האדמה בכלל ושל עבודת האדמה בארץ -

ישראל בפרט  .את רוחי ונפשי שמתי בסיפור הזה וחפץ אני מאוד  ,כי הסיפור הזה יפוץ בין בני
הנעורים ויפעל עליהם לעורר אותם לעבודה

ולמעשה ' .

אין זה בגדר ודאות שאכן נתכוון בוקי בן

יגלי לשמעון ברמן  .אולם ודאי הוא כי בעוד סופר זה וכן נחום סוקולוב בסיפוריו על יהודים אחוזי
' דיבוק ' לחקלאות חלמו על טיפוס יהודי מעין זה

,

שכן הו ברמן הדגם המופלא מותר וטל

גיבור כזה במציאות  .בתארו את עצמו ללא כחל  -תטרק כספרו זה יצר ברמן וטלא במתכתן אב  -טיפוס
זה של יהודי בעל " טגעוד לחקלאות ובארץ  " -אראל .
מופלאים אפוא העמודים הרבים  ,המדברים בפרטות מרובה על סוס העבודה בחקלאות  ,ודומה
שככל ' טגדל תסכולו מנסענו בארץ  ,כך רבה דביקותו ברעיות וגדולה ממנה התקתה לימים יבואה

ושוב  ,איש  -המעשה נכנס כאן לפרטי  -פרטים של הגידולים החקלאים  ,משל לא יגידו ברבים שכאן
מדבר איש הנטול כל זיקה מציאותית לנושא זה  .הוא מסתמך גם על מומחה בכל העניינים

האלה ,

צימפל  ,ועל הסטאטיסטיקות שלו לאוכלוסייה בירושלים  .כאן פרטים על תכנית הרכבת של

צימפל ,

ענייני יבוא ויצוא  ,דברים שאוזן לא שמעה אותם עד כה בכל התכניות ליישוב ארץ  -ישראל  .הוא
יודע שהרבה בעיות לחקלאות בארץ  -ישראל  ,ברם הוא מקווה שהכל ייפתר בבוא  -הזמן על נסיונו
העשיר .
וראוי לשים  -לב לתיאורי הריאליה בארץ  ,כפי שהם נמסרים בספר שלפנינו

:

אורחות  -חיים  ,האוכל ,

הלבוש  -אם של היהודים ואם של הערבים  .הוא גם מתאר בקצרה את הכוללים ומקדיש פרק
מיוחד לתולדות מסעי  -הצלב  -והכל לשם הלקח

:

קורבנות המסעות ומה שניתן לעשות עתה

לעמנו לאור ניסיון היסטורי זה  .אין הוא מסיח דעתו גם מהתעשייה ופיתוחה בכלל פיתוחה של
הארץ

בעתיד ,

על אף זיקתו המיוחדת לחקלאות  .ומעניין שגם בתחום התעשייה יש לו הצעות

מעשיות ביותר  ,לרבות חישובים וקלקולציות .
ואופייני לו לברמן גם הפסוק בחתימת הספר  ' :לא עלה בידי להגשים את המפעל שפתחתי בו '  ,וכן
שבנשימה אחת הוא מוסיף להגות ברעיונו  ,מערם ציטטות מדברי קדמונים ומתבלם בהרהורים
אישיים שלו  ,לרבות נסיונו .

הוא נכשל ' בכל החזית ' אולם רוחו לא נפלה אף כהוא  -זה  .ספרו נחתם בל " ג בעומר תרל " ט  ,שבו -

ביום נמסר הגליון האחרון לדפוס  .הוא נחתם בסיום הסיפור על ביקורו בארץ  .אולם בכך עדיין לא
בא אל קצו סיפורו של ברמן ומכל שכן שעדיין לא כלו תכניותיו ונסיונותיו לעשות למען ביצוע
רעיונותיו בארץ  -ישראל  ,כפי שנראה להלן .
אולם עד שנספר בהמשך מעשיו של ברמן מן הדין שנתעכב במקצת על מאבקו האידיאולוגי עם
המחנה החרדי  -הדתי  ,מאבק שלא היה בו יחיד  ,אלא שבפי ברמן לבש צורה אחרת כתכלית .

14

חיים

אורלי

 " ' ,שירת הזמיר " ו " מסעות שמעון " '  ,הדואר  ,כ " ו באייר תשי " ח .
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המאבק

האידיאולוגי עם המחנה החרדי  -הדתי

אין בכך משום ודאות שאילו נתפרסם המחקר על ' שלוש השבועותיי במקום

בתשל " ו לפני מאה

וחמישים שנה היתה התנגדות החרדים במזרח ובמערב לתנועה הלאומית  ,לשיבת  -ציון  ,לתנועה

הציונית  -הלאומית  ,קטנה ופחותה מזו שהיתה במשך הדורות האחרונים  .מדרש אומלל זה עמד
מראשית התנועה הלאומית כצר ועוין לכל עצמה של התנועה ודומה שבתולדותיה של תנועה זו
ראוי לו למדרש זה לתפוס מקום נכבד ביותר  ,דבר שלא נעשה עד כה  ,לצערנו  .המדרש בקיצורו
הוא

:

שלא יעלו ישראל בחומה  ,שלא ימרדו באומות  -העולם ושישראל לא ישתעבדו יותר מדי  .שתי

השבועות הראשונות  ,הקשורות אהדדי  ,הן  -הן שעוררו את הבעיות במחנה החרדי

:

כיצד נצטרף

לתנועה המבקשת מעם  -ישראל שיעשה בכוחותיו  -הוא למען גאולתו  ,שעה שאנו אסורים לעלות

בחומה ומכל שכן למרוד בגויים  .אכן  ,מבחינה הלכתית  ,כפי שהוכח במחקר של וינגרטן ודברי
הלוואי של הרב זווין  ,מגדולי ההלכה שבדור  ,ש ' שלוש השבועות הידועות אין להן שום קשר
לעליה ' ,

ואדרבה  ' ,היום המצווה היא ביתר שאת מאשר

וניתן לשער שהרבנים הגדולים בהלכה ידעו על כך

לפנים ' ,

היתה זו אפוא אסמכתא של תוהו .

בהתנגדותם  ,כשם

ששוחרי התנועה הלאומית

בין הרבנים  ,והיו ביניהם גדולים בתורה ובהלכה ( הרבנים קלישר  ,גוטמכר ולאחר  -מכן ר ' נפתלי צבי
יהודה ברלין  ,ר ' מרדכי גימפל יפה ורבים אחרים ) ידעו יפה שבהצטרפותם לתנועה הלאומית אין הם

עוברים על איסור כלשהו  .בשל כך  -ההתדיינות הנצחית בין מתנגדים וחובבי  -ציון שבין הרבנים
היתה  ,בפירוש ובעקיפין  ,סביב אותו מדרש  ,שניצב כביכול כחרב מתהפכת על פתחה של התנועה
הלאומית והציונית מאז ראשית הימים ועד היום הזה  -ועד בכלל .
בן  -העם ,

ברמן לא היה רב אלא יהודי פשוט ,

שדיבר אל העם וביקש מסילות בלב העם

לרעיונו  -ולא בכדי כתב את ספרו ביידיש  -היה מודע יפה לבעיה זו  ,שהוא נאבק עמה ובה לא
אחת בספרו ולעתים אף מפליט דברים קשים כגידים לא רק כלפי המתנגדים אלא גם כלפי

הרבנים ,

שוחרי רעיונו  ,שאף הם ( ובייחוד הרב גוטמכר ) פולטים לעתים את הפסוק שעדיין לא הגיעה העת .

לשלוש השבועות נצטרף הרעיון האחר על הגאולה הנסית  ,כעת צאתנו מארץ  -מצרים  ,בניגוד
לגאולה הטבעית בימי ייסוד המעלה וראשית בית שני  .וכך נעשתה הגאולה הנסית צמד לשבועות
הנזכרות ומנקודה זו נקלעו לעבר התנועה הלאומית חצי ההתנגדות במשך כמה דורות  .ואופייני
הדבר שברמן מזכיר את שלוש השבועות בהקשר לדברי הרב גוטמכר  ,ש ' הקליפה ' עדיין רווחת
' ואין היא מניחה לנו להשלים את מלאכת הקודש  . ' . . .במר לבו הוא גם נדרש לנעימה סאטירית -

הומוריסטית בהתדיינותו עם אידיאולוגיה זו

יש מקרב היראים  ,החושבים בלבם

:

:

אפשר שיבוא אליהו הנביא רכוב על חמור  ,אבל אנו לא

נעלה לארץ  -ישראל עד שיבוא המשיח ויעמיד לרשותו של כל אחד ואחד מרכבה מפוארת עם
טבח מעולה ולא לשכוח גם את יין המשומר  .בדרך זו יסכימו רבים לצאת לארץ  -ישראל אבל
לעמול לשם כך ולהוציא הוצאות  -על זאת אין איש נותן את דעתו . . .

15

שמואל הכהן וינגרטן  ' ,השבעתי אתכם '  . . .עיונים ובירורים בענין ' שלוש
מאת הרבנים
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ש " י זווין וד ' טלזנר .

השכועות ' ,

ירושלים

תשל " ו  ,הקדמות

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

ואפשר  ,עתה מותר לומר זאת  ,שההתחפרות אחרי המדרש הזה היתה מעין כסות לאידיאולוגיה של
ישיבה בגולה לעולמי  -עולמים  ,מגמה שהיתה במשך כמה דורות משותפת לאורתודוקסיה הקיצונית

וההתבוללות הקיצונית והפחות  -קיצונית .
מדרש זה מלווה כצל לא רק את הטפותיהם של הרבנים הנזכרים  ,שניצבו במחנה התנועה הלאומית
והיו מיעוט מבוטל בכלל הרבנים  .אף בספרו של ברמן עובר כחוט  -שני ויכוחו עם האורתודוקסיה
היושבת בחיבוק  -ידיים  ,שעה שהגויים מתנחלים ונאחזים בארץ  -ישראל בכל הצורות  ,החל בכנסיות
וכלה בהקמת מושבות חקלאיות  -ולא היה כעובדה אחרונה זו לכרסם בלבו ובנפשו של ברמן .
ברמן אינו מתדיין כדרך הרבנים במובאות מספרות חז " ל אלא מכוח הגיונו הפשוט  .נבצר ממנו

להבין את העובדה שבביקורו בארץ חש בעוצם התנגדות אנשי ה ' חלוקה ' לכל ניסיון התיישבותי ולא

אחת במסווה המדרש הנזכר  -כיצד יכולים יראים ושלימים להתנגד ליישובה של ארץ  -ישראל

?

דוד המלך היה רועה  -צאן ויחד עם כך חיבר מזמורי  -תהלים  ,נביאינו הלכו אחרי מחרשתם  ,המכבים

יצאו לקרבות נאפדי גבורה וכו '  .משמע  ,שאין איסור לעסוק בחקלאות ( איסור זה רווח באותם

לפניהם וכן לאחריהם בירושלים במוסווה

ובגלוי ,

).

ימים ,

אף הדגיש ברמן בכל תכניותיו את הנקודה

הדתית בהתיישבות החקלאית שתכנן  ,וכן עשו זאת גם האחרים  .כבר בריש הספר הוא אומר
שתכניתו ההתיישבותית היא חובה דתית  .למותר להוסיף שברמן היה יהודי חרד ואדוק ולא בכדי
שימש בחזנות ובשחיטה במשך שנים רבות באמריקה .
' אכן ' ,

יכתוב בספרו  ' ,זעום יזעם אלוהים על היהודים  -כבר קרבה שעת  -הגאולה  ,אבל הכרחית

לכך פעולה מצד בני  -ישראל  .אחינו החרדים בחוץ  -לארץ  -הללו יצפו לבואו של משיח  .ואלה

יסעו לארץ  -ישראל רק אם יעמידו לו לכל אחד מהם לפני דלתו מרכבה של נסיכים '  .יחד עם כך הוא
פוקד גם עוון אלה שיכורי האמנסיפציה  ' ,המאמינים שפדות תבוא להם משוויון  -הזכויות  -הללו

שכחו מה שאירע לנו בספרד ובפורטוגאל  ,בצרפת  ,באנגליה ובגרמניה  . . .גם אין הם לומדים לקח
מן הזמן הזה  ,ממה שמוצא את היהודים במזרח '  .משום כך גם אין לומדים

מאומות  -העולם ,

השולחות בניהן להקים מושבות חקלאיות בארץ  -ישראל  .ובכלל הוא חוזה שחורות לעתיד עמנו

בגולה  ,ועתים אתה גם חש כראייתו את השואה המתקרבת  .לבסוף הוא מסתמך על דברי הרב קלישר
בספרו ' דרישת ציון ' על הגאולה באופן טבעי והדרגתי ובעקבותיו וכן בעקבי הספרים הדומים
שיצאו אז מביא גם ברמן דרושים ורמזים מספרות רז " ל על הגאולה הטבעית  ,שאינה נוגדת לגאולה
הנסית

וכו ' .

אף לכך נדרש ברמן  -לפירוש מושג ה תשו בה  .אנו יודעים  ,מכתביו של הרב אלקלעי ואחרים
ובייחוד מהרב ר " י ביבאם  ,שדרשו את המושג ' תשובה '  -שיבה לארץ  -ישראל  .אף ברמן בחתימת

ספרו עוסק בכך ומסכם  ' :התשובה  -פירושה שיבת היהודים לארץ  -ישראל '  .העמודים האחרונים
בספר מבקשים כאילו להשלים את

החסר ,

והוא מביא לקט מדברי רז " ל  ,דברים הנודעים לנו

מספריהם של הרבנים הדורשים לציון  ,שמילאו בכך את ספריהם ומאמריהם  .נראה שבחתימת הספר
מילא הוא את החסר  .אולם לא בכך החידוש של ברמן  ,אלא בפרקים המספרים את

פרשת  -חייו ,

נסיונותיו וכשלונותיו  .אף מותר לומר שכל אלה המדרשים שהוא מביא בסוף הספר אינם אלא

הארות והערות לפרקי  -חייו

ונסיונותיו .
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ג ' קרסל

חזרה

לאירופה

ברמן חזר לאירופה  ,אולם הדי פועלו לא שככו ובייחוד עשו בכיוון זה אלה שעניין זה היה קרוב
ללבם  ,ובראשם רצ " ה קלישר  .אירע כך  ,שבימים בהם חזר ברמן לאירופה עלה לארץ רבי יהודה

אלקלעי במגמה להקים חברה ליישוב ארץ  -ישראל  ,כלומר  ,בלא שנתכוון לכך ביקש הוא להמשיך

פועלו של ברמן  .ואכן באותם ימים פונה הרב קלישר לעורך ' המגיד ' 6י ומודיע לו על עלייתו

הקרובה של הרב אלקלעי  :י

וכן הוא מפנה תשומת  -לבו לתכניתו של ברמן בצוותא עם אנשי טבריה .

מן הראוי להוסיף שבמכתב זה  ,ואין הוא היחיד  ,מדובר בהתנגדות מהארץ ומחוץ  -לארץ ובייחוד

מחוגי העיתון האורתודוקסי ' איזראעליט ' לתכניות מסוג זה  ,עניין שהרב קלישר נאבק בו עד ימיו

האחרונים  .עיתון גרמני  -יהודי זה היה במשך שנים שופרם של המתנגדים ליישוב ארץ  -ישראל
בהרימו על נס את דגל הפילאנטרופיה  .הוא עשה זאת חליפות  ,בגלוי ובמוסווה  ,במשך

שנים  ' .י

אולם מה שקיצר כאן הרב קלישר מילא הוא בהרחבה לאחר זמן קצר .

במכתב אחר לעורך ' המגיד ' 9י חוזר הרב קלישר לדבר בעלייתו של הרב אלקלעי ובעיקר שעל  -ידי
עלייתו יתוסף כוח לזה של ברמן  ,שכן ' גם בעמק טבריה ירימו קול עם מאה חתומים  ,כוספי עבודה
ובראשם הרב מו " ה שמעון בערמן  ,היודע עבודה טוב מאוד '  .כאן אומר הרב קלישר בין היתר

' ועתה קומו נא ונחבירה יחד ולא נטה אוזן לקול המתנגדים '  .לפסוק זה מוסיף עורך ' המגיד '

:

:

' מי

הם המתנגדים לדבר קדוש ונשגב כזה ? נחוץ מאוד להודיע שמותם ברבים  ,למען ידעו אהבי ארץ
הקודש את מקור ההתנגדות ו ' לא יעברו ימים רבים והרב אלקלעי יחוש על בשרו כל כבדה של

התנגדות זו  ,שמקורה אמנם בירושלים  ,אבל היא ניזונה  ,כרגיל כל הימים והשנים  ,ממקורות  -חוץ .
כאן מביא הרב קלישר העתק מכתבו של הרב אלקלעי  ,שבו הוא מבשר את בואו לירושלים וכן הוא

מודיע על הצעדים הראשונים להקמת חברת יישוב ארץ  -ישראל בירושלים  .היה כנודע הרב אלקלעי
חסיד המניות ( ' שטרות '  ,בלשון הימים ההם ) והוא מוסיף
תעלה ארוכה להרב

:

' וכאשר יצאו שטרות

( אקציען ) לאור ,

בערמאן ולאנשי צפת וטבריה '  .מסתבר אפוא שהעיתון הירושלמי

הדפיס מכתבו זה של הרב אלקלעי  ,ועורך ' המגיד ' שואל בהערה
בהחבצלת ? האם לא רצו המעריכים [ כלומר  :העורכים ]

:

' חבצלת ' לא

' מדוע לא נדפסו דבריו

להדפיס או לא יכלו מטעם אחר

?'

לשון ברורה יותר על ההתנגדות הזאת של ה ' איזראעליט ' וברמן כתנא דמסייעא להכחיש טענות
העיתון  ,אנו שומעים מפיו של הרב קלישר במאמר מפורט  ,שנדפס גם ב ' איזראעליט ' וגם
ב ' המגיד ' : 0 .

לא נמנה כאן את ההשגרת שיש לו לרב קלישר על הטענות העוינות של ה ' איזראעליט '

נגד יישוב ארץ  -ישראל  ,אותן הוא סותר אחת לאחת  ,אלא בסעיף בו ברמן הוא ' הגיבור

הראשי ' :

16

 , 1871גליון  : 23כתבי רצ " ה קלישר ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' שכח  -שכט .

17

על עלייתו לארץ של הרב אלקלעי וייסודו בירושלים חכרה ליישוב ארץ  -ישראל ראה מבואי למבחר כתביהם של
ר " י אלקלעי ורצ " ה קלישר ( מצפה

18

תש " ג )  ,עמ ' 26

ואילך  .בפרטות ידובר בחכרה זו כספרי  :פותחי התקוה  ,ג .

על עמדתו של עיתון זה ה ' איזראעליט ' ליישוכ ארץ  -ישראל  ,עמדה שטושטשה עד כה בספרות המחקר במליצות
על אהבת ציון וחיבת ירושלים  ,ידובר בפרטות כחלקים הבאים של ספרי

19

20
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,

גליון

,4

, 32

.

כתבי קלישר ( לעיל הערה

כתבי קלישר  ,שם  ,עמ ' שלה  -שלח .

, )9

עמ ' של .

:

פותחי התקוה .

ימסעות שמעווי  -הספר ומחברו

 . .כתב [ה ' איזראעליט ' ]  ,שהעבודה בפאלעסטינא לא תתן די צרכה  .הלא נהפוך  -הרי מלבד

.

שכל אוהבי העבודה שם מבני ישראל  -המה יעידון ויגידון על טוב פריה  ,גם הקאנזול
עסטרייך מצפת כתב בחותם פקודתו  ,שעודנה היא זבת חלב ודבש  ,וכן כתבו כל הקהל
מטבריה  ,אשר הרב בערמאן נ " י בראשם  ,שהארץ טובה מאוד לתבואה  ,לפירות ולמרעה צאן .

הרי שכבר בכך השיג ברמן את מטרתו  ,עוד לפני צאת ספרו  ,שכן החלו להסתמך עליו כבר  -סמכא
בענייני יישוב ארץ  -ישראל נגד אלה האורבים לכל כשלון ומעלים חדשות  -לבקרים השגות  ,טענות
ומענות נגד אפשרות יישובה של הארץ בדרך אחרת מזו של הפילאנטרופיה .

גם לאחר שברמן עשה בחוץ  -לארץ עדיין מעלה  ,וחוזר

ומעלה  ,הרב

קלישר את פועלו של ברמן

ודבר תכניותיו בטבריה  .עם פטירתו של הרב יקיר גירון  ,איש אמונו של הרב קלישר בעסקי יישוב
ארץ  -ישראל  ,פונה

הוא אל בנו  ,אב  -בית  -הדין

כאדריאנופול  ,הרב

אברהם גירון  ,בדברים

:

ועתה ירא נא אדוני ויפקוד איש רוח בו  ,למלאת מקום אביו הקדוש זצ " ל  ,אשר אהבת ד ' וארצו
ועמו תבער בו  ,ונזכה כולנו לאור עולם במהרה בימינו אמן  .ואם יהיה יותר בנקל לקנות אצל
טבריה  ,אשר כבר החל ר ' שמעון בערמאן  ,יעשה בחכמתו הגדולה  .י2
הרי שתכניתו של ברמן ריחפה עדיין לפני הרב ושימשה לו עילה לדרבן את כל מי שיכול היה להגיע

אליו  ,למען בצע התכנית  ,שהוא יזמה והחל בה .
בראש ספרו הדפיס ברמן שני מכתבים אליו מאת הרב קלישר  .למכתב השני  ,הדן כפנייתו של הרב
אל בנו של הרב גירון והבא לחזק את ידי ברמן  ,השיב ברמן תשובה קצרה שנמצאה בארכיונו של
הרב קלישר .

22

כאן אנו למדים במקצת על פועלו של ברמן לאחר שובו לאירופה  ,וכן על ההתנגדות

מכל העברים  .וביותר אנו שומעים כאן על מרירותו בשל התנהגותו של הרב גוטמכר  ,שפסוקו על

ה ' קליפה ' ועל העת שעדיין לא באה  ,ירד עליו כרעם ביום בהיר  .אם חובב  -ציון ומעודד יישוב ארץ -
ישראל כמוהו
ברמן

כך  ,מה

יגידו המתנגדים ובייחוד מחוגי הרבנים וכן מירושלים

?

והרי מכתבו של

:

הן כבר הודעתי  ,שמעת שובי מארץ הקודש לא יכולתי לפעול וכעת דיברתי לעשות ודברי

מצאו חן בעיני השומעים ובפרט להגאון אב בית  -דין קראקא [ הרב שמעון סופר ] וכן להגאון

אב " ד שעדליץ והוא כתב לארץ הקודש והמה מאנו להסכים והופרה עצתנו  .וגם שאלתי
להגאון מצאנדעץ [ סאנץ  ,ר ' חיים הלברשטאם ] וימאן להסכים וכאשר שמעתי שהגאון מו " ה

אליהו מגרידיץ [ גוטמכר ] יאמר על זה נואש על כן מחלתי ואירא מלעשות עוד  .אולי עוד לא

הגיע עת האסף הצאן או מעשה שטן הוא  ,כי מדוע לא ישתדלו המשתדלים לדעת מה יעשה
וגם הנאון

מהר " א [ גוטמכר ] אם היה חפץ והיה שם מס על כל הבאים אליו [ היו צובאים על

דלתותיו כאל דלתי אדמו " ר ] לפחות א ' רייכסטלר והיה עולה באיזה חדשים עשרת אלפים וכל

אחד מהבאים יקבל קול קורא עם הפלאן [ התכנית לחברת יישוב ארץ  -ישראל

בטבריה ]

והתקנות אשר יסדתי בעיר הקודש טבריא  ,אז רבים יתחברו אלינו .

21

כתבי קלישר  ,שם  ,עמ ' תקיז .

22

שם  ,עמ '

תקיט .

197

מ קרסל

הרי לפנינו עולמו של ברמן לאחר עוזבו את הארץ  .ההתנגדות באה גם מצד שוחרי חיבת  -ציון
ויישוב ארץ  -ישראל והוא ניצב אפוא מול חומה אטומה  ,שקשה ביותר לפורצה  .רק הרב קלישר
עומד לימינו ובשולי המכתב השני לברמן  ,הנדפס בראש ' מסעות שמעון ' נמצא בטיוטה שבכתיבת -

ידו של הרב קלישר התוספת  ' :אך לעצבון רוחי ראיתי  ,כי השטנה מארץ הקודש קמה להפר עצת
קודש ובעוון זה נלחצו ברעב הגדול על ידי שלג וגשם  ,אשר כמוהו לא היה '  .תוספת זו חסרה

בספר  -והיא אחד הדברים המזעזעים ביותר שנכתבו על ההתנגדות בארץ  -ישראל  ,שכן לדעתו
בעבור זה נענש היישוב בפגעי  -טבע  .למותר להוסיף  ,שכאן אך פירורי ידיעות על פועלו של

ברמן ,

שהגיעו אלינו באקראי  .אבל ניתן ללמוד מכך משהו על פרשת סיוריו וחליפת  -מכתביו לאחר

העשייה בארץ  .אף כאן כשלונות על כשלונות  .אולם  ,כפי שנאמר כבר לא אחת  ,לא הוא האיש

שיישבר  ,וכפי שנראה בסמוך הוא יעלה בשנית ולא יעזוב עוד את הארץ .

ההטפה ליישוב ארך -ישראל
ברמן לא יכול היה לשבת בשלווה  ,ובייחוד לאחר הופעת הספר  .הוא הגיע למקומות רבים למכור

את הספר ויחד עם כך גם ' למכור ' את רעיונו  .היה אפוא מהמטיפים הראשונים ליישוב

ארץ  -ישראל ,

שמאחוריו נסיון  -ישיבה בארץ  .ומופלאה היא התופעה שאיש שחזר מהארץ וידע יפה שניתן לשאול
אותו

:

אתה מטיף ליישוב ארץ  -ישראל  -מה הועלת א תה שם בארץ

בספרו שאין לדון מכשלונו על כשלון הרעיון

?

כשלעצמו  ,ועובדה שהוא

ואכן  ,הוא כותב במפורש

מוסיף להטיף לרעיון זה

וגם יחזור לארץ ואף ייתכן שכל אותם הימים בהם ' הסתובב ' עם ספרו חשב כבר על שיבה לארץ .
נודע ומפורסם שמו של קרפ ל ליפא  ,מי שפתח  ,כזקן הצירים  ,את הקונגרס הציוני הראשון  .היה
הוא

ברומניה מראשוני  -הראשונים לתנועת חיבת  -ציון ואחד המעוררים להקמת המושבות

הראשונות של עולי רומניה

:

זכרון  -יעקב וראש  -פינה  .בראשית ההתעוררות הלאומית והקמת

המושבות הראשונות פרסם סדרת  -מאמרים מלאי  -עניין וחשיבות בשם ' שימת עין על הליכות יוצאי
רומאניא

ובאי ארץ יהודה ' ' .

נ

כאן מעין היסטוריה של ההתעוררות הלאומית ברומניה וכיצד התייחסו

באדישות לרעיון זה  .הוא קובע אפוא מקום נכבד לברמן בראשיתה של התעוררות זו

:

ויהי בהחל הדעה של ישוב ארץ ישראל למצוא לה מהלכים בראמאניא  ,נדברו בה רק אנשים

אחדים  ,זעיר שם  ,זעיר פה  ,וכל השומע הניע ראשו עליה  ,זה בשחוק וזה מחוסר אמונה  .איש
אחד ושמו שמעון בערמאן ( כעת הנהו עובד אדמתו בארץ הקדושה סמוך לירושלים ) בא מארץ

הקדושה למכור ספרו אשר כתב אודות ישוב ארץ  -ישראל והעיר אותנו לשים עין על הארץ
ולשוב לשבת שם לעבדה ולסחרה  ,כי טובה היא  .הדבר הזה היה חדש בעינינו  ,וגם האיש הזה

כזר היה לנו  ,כי הוא היה האחד ואין שני לו הבא לחוצה לארץ ולא ביקש נדבות ולא חרף את

הארץ הקדושה  ,ונפלאו דברי האיש באזני כל שומעיו  ,כי אלה שקדמוהו הורונו לדעת  ,כי ארץ
יהודה שממה היא  ,שועלים קננו בה ופראי מדבר יושבים בה  .אלה הטו אוזן קשבת

ואלה חשבוהו למתעתע ומשוגע . . . .

23
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המגיד ,

, 1883

עמ '

242

ואילך .

לדבריו ,

ימסעות שמעון '  -הספר ומחברו

ידע אפוא ליפא לאפיין כדברים מעטים אלה את דרכו של ברמן ומהות הטפתו  .לאחר  -מכן כתב על
ברמן דברים דומים אחד הראשונים לעלייה מרומניה והמייסדים את ראש  -פינה  ,משה דוד שוב .

24

הדברים אינם מדויקים כל צורכם  ,אבל לענייננו חשוב הרושם של ברמן וספרו על עולים ראשונים
אלה  ,שהעתיקו את רעיונו לשפת המעשה

:

בעיר טבריה נוסדה בשנת תרל " ג זצ " ל תרל " א ] חברת ישוב ארץ  -ישראל למטרת עבודת אדמה
על ידי איש אחד יליד הונגריה [צ " ל גאליציה ] ר ' שמעון ברמן  ,שבא מאמריקה לארץ  -ישראל
וניהל תעמולה בין יהודי ארץ  -ישראל לרעיון עבודת האדמה  .הוא חיבר גם חוברת בשפה
המדוברת בשם ' מסעות שמעון '  ,בה הוא מתאר את טוב הארץ ואת דבר הישוב בה  .הוא נותן גם
תכנית מעניינת להתיישבות  ,ובדברים חמים  ,המושכים את הלב  ,הוא מתאר ומשבח את

הארץ ,

שהיא ארץ זבת חלב ודבש גם היום  .מודה אני  ,שבין יתר הדברים שהשפיעו עלי ועוררו את
רוחי לחיבת הארץ ולישוב יש חלק לא  -קטן גם לחוברת הזאת שקראתיה אז  .לאחר שיסד האיש
את החברה בטבריה יצא לחוץ  -לארץ ועבר גם בארץ רומניה ועשה נפשות לציון ולרעיונו .

כראשית תרמ " א ( שלהי
קצרה  ,שכך לשונה

) 1880

חזר ברמן לארץ  -ישראל והעיתון

' חבצלת "

2

קידם את פניו בידיעה

:

הרבני החכם השלם מוהר " ר שמעון בערמאן נ " י יליד קראקא  ,תושב אמריקה שנים רבות  ,ביקר
לפני עשר שנים את ירושלים  ,במטרה רוממה לעורר לבות רבים לגשת אל מלאכת עבודת

האדמה  ,אשר ידיעתו בה לא מעטה  ,ובכל לבו יוקיר את הרעיון הנשגב להרים קרן עניי ישראל
על ידי עבודת האדמה  .מכשולים רבים נפוצו אז על דרכו  ,ויעזוב את ארץ הקודש וישב
לאייראפא  .במשך הימים האלה כתב את קורות מסעותיו על ספר הנקרא בשם מסעות שמעון
בשפת אשכנז באותיות עבריות  ,וברגש לבו יציע הצעתו איך להוציא את רעיון עבודת האדמה
לפועל  .עתה בא עוד הפעם ירושלימה וחפצו חזק עודנו להיטיב לאחיו בני עמו ולעזור בכל
כוחו להוציא הרעיון הנשגב לפעולה  .יהי ה ' עמו ויצליח .
ידיעה דומה הופיעה גם בעיתון הירושלמי האחר ' שערי ציון ' .

בניגוד ל ' חבצלת ' ( ' שפת אשכנז באותיות עבריות ' ) ' שפת

26

כאן מכנה הסופר את לשון

זשארגאן ' .

הספר ,

אולם מה שחשוב הוא הפרט

הנמצא אך כאן  ,ש ' בעוד ימים אחדים יראה [ הספר ] אור גם בלשון הקודש '  .דבר שלא יצא אל
הפועל .

בארץ  ,בייחוד בירושלים  ,מתגלה ברמן במרצו  ,שבו מצוין היה במשך כל השנים ובעיקר כמשיב

מלחמה שערה בכל מתנגדי היישוב  ,בארץ ובחוץ  -לארץ ומכל המחנות  .אף מסתייע בו העיתון
' המגיד '  ,שכל כולו מאבק במתנגדים אלה  .ברמן היה לו לעזר רב לקלוע חצים במתנגדים ובייחוד

24

הוא העלה זכרונות על ברמן כמה וכמה פעמים במשך עשרות בשנים ( ראה  :מלאכי  ,לעיל הערה
בהערה )  .לאחרונה בספרו

זכרונות לבית דוד  ,ירושלים

:

25

שנה יא  ,כ " ד בחשוון תרמ " א  ,עמ ' . 36 - 35

26

הובאה בשלימותה על  -ידי

:

מלאכי ( לעיל  ,הערה

,)6

 , 6עמ ' , 117

תשל " ג , 2עמ ' מז .

עמ ' 118

. 119 -

199

ג ' קרסל

שמולם  ,שאינם מצויים אצל בעיות היישוב  ,הוא מציב את ברמן בעל הניסיון הרב  ,שעל אף

הכשלונות מדגיש הוא וחוזר ומדגיש שיש סיכוי לחקלאות בארץ  -ישראל ולשווא מדברים סרה
ביישוב כל השוטנים למיניהם .

27

כמובן אך לשון גוזמה נקט ליפא באומרו  ,שברמן עוסק בחקלאות במקום סמוך לירושלים  .האיש
כבר זקן היה  -למעלה משישים  -ואין זה הגיל להתחיל בעבודת  -האדמה  .בשנים שהיה מסוגל
לכך לא ניתן לו הדבר ואילו עתה הקדיש כל כוחו להיאבק עם כל אלה שראו כי מתחילה איזו פעולה

התיישבותית בארץ  ,אם בירושלים ( פתח  -תקוה ) ואם מהגולה ( ביל " ו והקודמים לתנועה
שינסו מתניהם לסכל פעולה זו בעודה באיבה  .מן הדין אפוא לזכור שמול

זו ) ,

ומיד

גלי  -האהדה  ,ששפעו

לחלוצים ראשונים אלה  ,קמו עוררים ושוטנים  ,שעלו בשיעורם הכמותי והסגולי פי כמה וכמה על
הראשונים  .לא הסתפק אפוא ברמן במה שנסתייעו בו במאבק זה אלא הוא עצמו יצא למערכה .
קודם כל נזכיר מכתבו הקצר בשבועון יהדות

אנגליה " .

:

כאן הוא מציג את עצמו לפני קוראי

השבועון  ,שמסתמא לא שמעו על ' מסעות שמעון ' שלו  .עתה  ,הוא אומר  ,כשכל העיניים נשואות

ליהודי רוסיה ורומניה  ,הנכספים ועולים לארץ  -ישראל  ,מן הראוי שתישמע גם דעתו על כל העניין

הזה  .הוא מספר שם על חברות  -ההתיישבות שהקים בימי חייו

:

בקראקא  ,בניו  -יורק  ,בסינסינטי

ולאחרונה בטבריה  .בשנים האחרונות פנה לאישי  -ציבור יהודים באירופה לעזרה ולא נענה  .בהמשך
הדברים הוא מזכיר את ספרו ' מסעות שמעון ' ותוכנו  .לאור האמור הגיע הוא אפוא לכלל מסקנה
שרק מנהיגים מסוגו של אוליפנט יבטיחו הצלחה  .וזאת לדעת  ,שבראשית שנות השמונים היה

אוליפנט בכותרות העיתונים ורבים ראו בו המשיח הגואל להתיישבות היהודית בארץ  -ישראל  .מכאן
הוא בא לדבר על חברת

האליאנס ,

העושה רבות בתחום הפילאנטרופי לרבות הקמת בית  -הספר

החקלאי ' מקוה  -ישראל '  .אולם כאן הוא חוזר בקיצור על דבריו שאמר בספרו  ,כי נטר חסר כל הבנה
מעשית בחקלאות  .לעומת זאת הוא מציע הצעות מעשיות  ,העשויות  ,לדעתו  ,להפריח שממות הארץ
וכו '  -בנוסח המוכר לנו כה יפה מספרו ושאר פרסומיו .
במכתבו ל ' המגיד '

29

מדבר הוא בחריפות  -יתר על המתנגדים בשעה כזאת שחלה התעוררות כללית

לרעיון  ,שתחילה נראה כחזון  -מדוחים  .הוא מאמץ ידי העורך שלא יירא ' לדבר בשער נגד הרועים

האבירים המחבלים כרם ד ' צבאות  ,מאבדים ומפיצים את צאן מרעיתו  . . .לא ישימו עלי לב כי לנו
לבקש מנוחה בארצנו הקדושה '  .אף כאן הוא מזכיר את ספרו ופועלו וכן חליפת  -המכתבים עם

הרבנים קלישר ואלקלעי  ,שנתפרסמה בעיתון זה מלפני שנים

:

ומעת ההיא לא שלותי ולא שקטתי  ,דרשתי וחקרתי עניני קאלאניזאציאן  ,ובעזרת השם אני
ידעתי תהלוכותיה באר היטב וכתבתים על ספר הנ " ל  .הגדתי מאז שאחינו בני ישראל לא יפנו

ולא יצפו לעזרת כי " ח [ כל ישראל חברים -
עתה  ,עם

אליאנס ] ,

גבור גלי  -ההגירה מרוסיה הוא חוזר ומעלה תכניתו  ' ,כי דברים כאלו צריכים להתודע

לאחינו בני ישראל '  .הוא מקווה

שספרו ,

ובייחוד התכנית המפורטת

ולמבקשים לעלות .
27
28
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בפרטית על כר
6

כי המה שגו ברואה  ,אין בם מועיל .

:

מלאכי ,

 .ק . 12 . 5 . 1882 ,

שם .

עמ ' 19ן

Jeu ~ ish (?hro ~ icle

20 -ן .

29

882י ,

גלייך . 24

שם ,

יהיו לעזר לעולים

' מסעות שמעון '  -הספר ומחברו

הפיסקה החותמת מכתב זה אינה אלא פסוקי תמצית לכל הספר ולכל הביוגראפיה שלו עד אז

:

אנכי יודע את משפטי הקאלאניזאציאן  ,כי שלושים שנה שאנכי עוסק בה וכן ידעתי את ארץ

אבותינו על בוריה לכל פרטיה  . . .אנכי מוכן להיות לעזר לכל מי שיפנה אלי בענין

זה  .באחת

אומר  :אל תשמעו אחי אל המרגלים  ,מוציאי דיבת הארץ רעה  ,כי שקר בפיהם ומשנאה לארץ
הקודש ידברו  .נעשה ונצליח בעזרת השם ויראו שונאינו ויבושו  ,כי ד ' עוז לנו .

ושוב הוא משמיע קולו ב ' חבצלת '

0

'

ואף כאן בידו הצעות מעשיות לקליטת גלי  -ההגירה  ,ובייחוד

פונה הוא לבעלי  -אמצעים .

עתה לא היה עוד קולו של ברמן קול קורא במדבר  ,שעל כן נתמזג קולו במקהלת בעלי  -התכניות

שצצו באותם ימים מאת יהודים ולא  -יהודים לשם הקמת מושבות וכל שאר נקודות  -אחיזה לעולים .

דומה היה שברמן חש שכל שהגה במשך כל השנים מכוון לימים אלה  ,ימים סוערים בפרעות
ברוסיה מזה ובגלי  -מהגרים מזה  .והיה בכך משום סמל  ,שהאיש שצפה מראש ימים כעין אלה ירד
לאחר זמן קצר לתהום הנשייה ופטירתו בטבריה בכ " ח בטבת תרמ " ד

(  ) 26 . 1 . 1884עברה

ולחינם נחפש ידיעה על פטירתו הן בעיתונות הירושלמית ( אחרת לא היתה

אז )

ללא כל הד

והן בעיתונות

העברית והיהודית  -הלועזית בחוץ  -לארץ  .בשל כך הטעויות בתאריכי  -פטירתו ואף במקומה  .בזכותם
של שניים אנו יודעים על התאריך המדויק של פטירתו וכן שהוא סיים חייו בטבריה  ,העיר בה ביקש

להגשים את תכניתו  .האחד הוא גרשם בדר  ,בן עירו של ברמן  ,קראקא  ,שחקר ודרש ימים רבים
בעניין זה עד שביוזמתו הגיע י ' טריווקס לטבריה  .ואלה דברי טריווקס לבדר

:

שוחחתי עם זקנים אחדים בטבריה ואחד מהם זכר את ר ' שמעון כמו בחלום  ,כי אף על פי שלא
אמיד ,

היה

היה יושב בבית הכנסת

במזרח ,

לבוש חצי  -אירופית  .ולא נתקררה

דעתי  ,עד

שחיפשתי בפנקסים הישנים בטבריה ומצאתי שם את יום פטירתו של שמעון ברמן .

ן

'

טריווקם היה גם הראשון שהעלה בזמן החדש את זכרו של ברמן ופועלו בספרו  ,המשותף עם
א'

שטיינמן ,

' מאה שנה '

.מ

כותב הטורים האלה יזם את תרגום הספר בהוצאת מוסד הרב קוק

ובמחצית השנייה של שנות הארבעים תורגם הספר לעברית בידי ירוחם טולקס  -והתרגום אבד .
בתש " ז הודיע המהדיר של כתבי הרב צ " ה קלישר  ,ישראל קלויזנר  ,במבואו למהדורת הכתבים

קלישר " :

הציוניים של הרב

' מסעות ארץ  -ישראל ' ,

מ ' מסעות

' הספר עומד לצאת בתרגום עברי על

שהוציא וההדיר אברהם יערי ( חש " ו

בצירוף מבוא .

שמעון ' ,

4

'

ידי מוסד הרב קוק '  .באסופה

ואילך ) ,

תורגמו קטעים נבחרים

עם קום המדינה זכר החוקר המובהק והבקי המופלג בתולדות

היישוב אליעזר רפאל מלאכי את שמעון ברמן והקדיש לו מונוגראפיה

מפורטת " .

יג  ,כ " א אדר כ ' תרמ " ג .

30

שנה

31

בדר  ,מדינה וחכמיה

.

( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' . 144

32

תל  -אביב תרצ " ח עמ '

33

מבואו של י ' קלויזנר לכתבים הציוניים של הרב קלישר ( לעיל הערה

. 447 - 435

.

34

עמ '

. 610 - 593

35

ראה

לעיל .

,)9

עמ ' . 68

תיאור הספר ופירוט העמודים המתורגמים על  -ידו בעמ ' . 780

הערה . 6
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ג ' קרסל

חינו של הספר ' מסעות שמעון ' הוא בכך שלא קיפח כהוא  -זה מאקטואליותו ומחיוניותו  .גם עתה .

אתה נתפס לזיקתו האיתנה של ברמן לארץ  -ישראל ולרעיון יישוב ארץ  -ישראל על  -ידי חקלאים
יהודים  .הוא נכשל לאורך כל הקו  ,כדרכם של רובם ככולם של הראשונים  .אולם בתולדות היישוב

המחודש בארץ  -ישראל ראוי לו לברמן לתפוס מקום נכבד לא רק בתולדות היישוב החדש אלא גם

בספרות שלוותה את ההתעוררות הזו והכינה לה יפה  -יפה את הקרקע והרקע .

202

