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להשאיר את המסגרת 
’   “   ’   “   

בשביל החיים המתחדשים
 

תרפ"ב  בשבט  בכ"ד  שנים,  ושתיים  תשעים  פני 
)1922(, הלך לעולמו אהרן דוד גורדון, אחד ההוגים 
החשובים והמקוריים של המחשבה היהודית במאה 

ה־20. בטרם מותו כתב:
הרוצים לכבדני – יכבדוני בשתיקה. לפחות שנה אחת 
לא ידברו ולא יכתבו עלי כלום. ]...[ לאחר שנה – מילא! 

זה כבר יהיה דבר שנתיישן. ידברו בי כמו שמדברים 
בדבר שנתיישן, למשל, כמו שמדברים במודה שעבר 
זמנה, או בשלג דאשתקד. במה שכתבתי צריך לדבר, 
רק אם נשאר בהם ובאותה המידה שנשאר בהם עוד 

ערך חי, כלומר לא ערך ספרותי או פובליציסטי כי אם 
ערך חיוני בשביל החיים המתחדשים.

החיים – החיים עצמם והתחדשותם – היו העיקר בעיניו, 
המבחן היסודי לכל דבר; מֵעבר לרעיונות, אידיאולוגיות, תבניות 

חברתיות, תפיסות דתיות. הוא חזר והדגיש: 
החיים צריכים להיות חיים, לא אידיאל ולא עבודה 

לשם אידיאל. החיים הם היצירה ולא האידיאל, – 
החיים של יוצר החיים בעצמו. 

החיים הולכים בלי דרך, מתחדשים ומחדשים בלי תכנית. 
כל צעד מצעדיהם הוא עצם ההתחדשות והחידוש. 

גורדון היה איש של תפרים – בין משפחת המתנגדים שלה 
נולד למשפחת אשתו החסידית, בין לימודי קודש מסודרים 

לעמיתיו  קנאית  עיירה  בין  אוטודידקטיים,  חול  ללימודי 
סביבה  היא  סביבת תפרים  הפקידים המשכילים־חילוניים. 
המצמיחה יחידים ופורצי דרך, וגורדון היה קודם כול יחיד. 
מתוך ה"אני" שלו, מתוך יחידותו הוא חשף את התבוננותו 
באדם ובלאום, בטבע ובעולם ויצר את המוזיקה העדינה־חזקה 

ההולכת וממגנטת אליה יותר ויותר.
מתוך  אותו.  קראו  כמה  ברור  שלא  הוגה  היה  גורדון 
וכמה  הדברים,  עומק  את  הבינו  כמה  בטוח  לא  הקוראים, 
עמוקה  חשיבה  משקפת  כתיבתו  לרוחם.  להתחבר  הצליחו 
אבל  וקוסמית.  דתית  לאומית,  אישית,  התחדשות  בדבר 
גורדון לא היה הוגה שהסתגר בספרייה. הוא דיבר על ערך 
העבודה מתוך חיי העבודה, מתוך חייו עם העובדים, אנשי 
העלייה השנייה. גורדון גר איתם באותם החדרים, שר איתם 
)וכדאי כדאי לשמוע את ניגונו המרגש והעדין המצוי בערך 
שעל שמו ב"ויקיפדיה"(, רקד איתם, התכתב איתם, התווכח 
איתם וכל זמן שמצב בריאותו ִאפשר, עבד איתם. מתוך חיים 
המשלבים מלאכה ומחשבה כתב דברי הגות, מכתבים וגם 

פובליציסטיקה אקטואלית.
גורדון נפטר בדגניה בהיותו בן 67. בתו, יעל גורדון, סיפרה 

על ימיו האחרונים:
בהתעוררות רבה היה מתאר לפניי את עתידו הנעלה 

של האדם, כאשר ימצא ויחפור את המטמונים 

שבנפשו, ואיך יפרוץ אורו הגנוז ויאיר את יחסי בני 
האדם עד שיגיעו למדרגה של "שמים חדשים וארץ 
חדשה". לבסוף הוסיף: אם אנו מאמינים באפשרות 

של התקדמות גדולה כזו של רוח אנוש בעתיד, עלינו 
להתחיל לכוון את אורח חיינו מהיום לקראת העתיד 

הגדול הזה.
אלה היו מאחרוני דבריו בליל מותו. אחרי הדברים האלה 

הוסיף עוד, שכנראה הוא חי כבר את רגעיו האחרונים. הטון 
– שקט ופשוט, כאילו הייתה זו שיחה יום יומית רגילה. 

ועוד ניסה בפעם האחרונה להתרומם ולהביע דבר־מה, אך 
הדברים לא היו ברורים ואני לא יכולתי להבינם. הוא הכיר 

את זה על פי הבעת ההתאמצות בפניי; אמר שאין יותר 
ביכולתו לבטא את מחשבתו. 

ראשו צנח על כר המטה ויירדם לנצח.
אילו ערכים בדבריו מאז נותרו חיוניים היום? דומנו כי 
גורדון  בדברי  ימצא  באמת,  המחפש  חדשים,  חיים  המחפש 
תובנות חשובות. כאן ביקשנו מהקרובים להגותו לספר מיהו 
ואיזו השראה הם מוצאים בכתביו לחייהם.  גורדון בשבילם 

לחיינו. /  

אלחנן ניר | נעמה שקד
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קריאה לתיקון 
מי שאינו תופס את גודל המעשה אינו מסוגל למעשים גדולים, 

גם כשהוא מדבר בשם אידיאלים גדולים | אבשלום בן צבי

 
את  גורדון  עשה  ושמונה  ארבעים  גיל 
השינוי הגדול בחייו, עלה לארץ ישראל 
הוגה  היה  לא  גורדון  לפועל.  והיה 
שהסתגר בין ספריו בחדרו. לצד המחשבה הייתה 
גם המלאכה, היו גם החיים. גורדון דיבר על ערך 
העבודה מתוך חיי העבודה, מתוך חייו עם העובדים. 
גורדון גר איתם באותם החדרים, שר איתם, רקד 
זמן  וכל  איתם,  התווכח  איתם,  התכתב  איתם, 
חיים  מתוך  איתם.  עבד  ִאפשר,  בריאותו  שמצב 
)בעיקר בשעות  ומחשבה כתב  המשלבים מלאכה 
מכתבים  הגות,  דברי  העבודה(  יום  בטרם  הלילה 

וגם פובליציסטיקה אקטואלית.
להאשים את היהודי בתור יהודי בברור, 
בהחלט, אפשר רק פה, המקום שיש לנו 

אפשרות להיות מה שהננו. מובן, כי גם פה 
עוד הגלות שוכנת בנו, בתוך נשמתנו הרצוצה 

והלקויה, ולא במהרה יעלה בידינו לעקרּה 
כולה ולמחות את זכרה מקרבנו, – אבל פה 

אנחנו יכולים ופה אנחנו חייבים מטעם חיי 
עצמותנו ומטעם החיים בכלל לאמץ את 

כל כוחותינו להשתחרר מן הגלות הפנימית 
הזאת, להיות בני חורין ברוח )"הערכת 

עצמנו", כנרת, 1916(.
לקוי,  מצב  בגולה  היהודי  בקיום  ראה  גורדון 
מכיוון שאין בו עצמיות, אלא תמיד הסתמכות על חיי 
זרים, המעצבים גם את המקום שהם מותירים ליהודים 
ובכך את דמותם של היהודים. את האפשרות לחיי 
חירות ולפיתוח דמותם של היהודים והיהדות ראה 
רק בארץ ישראל, במקום שבו יוכלו להקים לעצמם 
בית לאומי וקיום עצמי, הנשען על עבודת העם ולא 

על עבודת זרים. 
לצד אמונה זו, חשש גורדון והתריע מפני חוסר 
הסבלנות, הנטייה להסתמך על פתרונות "מן המוכן" 
ועל נוסחאות קבועות, מפני הציפייה ל"גאולה" הבאה 
בקלות, בקפיצת הדרך. על מנת שיוכלו להתחדש 

החיים היהודיים דרש גורדון את התחדשות היחיד 
שאיפותיו  בשינוי  ביותר,  העמוק  במובן  היהודי 
וטעם חייו: מחיים שהפרנסה הקלה עיקרם אל חיים 
בחוסר  החופשית.  והעבודה  היצירה  הוא  שטעמם 
את  גורדון  ראה  הזה  השינוי  את  לעשות  היכולת 
הציוניים  ההגשמה  ניסיונות  של  כישלונם  שורש 
את  גדול  בחשש  עיניו  מול  ראה  גורדון  שבזמנו. 
הסכנה ההולכת ומתגשמת של היווצרותו של יישוב 
יהודי בארץ־ישראל שחייו חיי גלות, ועתידו כעתיד 

היהודים בגולה. 
בכל  שלנו,  'הבונים'  של  מעשיהם  בכל 
בכל  שלהם,  הבריאה  הפרטית  האיניציאטיבה 
הספקולציה הכשרה שלהם, בכל מלחמותיהם בעבודה 
העברית ובעובדיה וכו' וכו' אתה רואה לא רשעות או 
שפלות, אף לא רשלנות ואהבת הבטלה, ואפילו לא 
טפשות, ואפילו לא תמיד אהבת הבצע והכבוד, כי 
אם קטנות. ואפילו כשהם נכשלים במה שרחוק מן 
'בנינם' מבנין  האמת ומן המוסר ומן היופי כרחוק 
לאומי ממש, הרי זה לא מתוך נטיה נפשית לשקר או 
לכיעור או לאי־מוסריות, אלא מתוך שכל המידות 
והמרחקים הם אצלם קטנים, ובכללם גם המרחק שבין 
האמת והשקר, שבין הנאה והמגונה, שבין המוסרי 

והבלתי מוסרי )שם(.
הגשמת  מכשולי  של  מקורם  את  ראה  גורדון 
הציונות בבעיה של קנה מידה. אנשים שאינם תופסים 
את גודל המעשה אינם מסוגלים למעשים גדולים, גם 
כאשר הם מדברים בשם אידיאלים גדולים. כל עוד 
קנה המידה שלהם שבוי במדדי ההצלחה של החברה 
שמסביבם לא יוכלו לתקן אותה, אלא רק לתת כסות 
"אידיאליסטית" למעשיהם המצומצמים, המרוכזים 

בטובתם האישית. 
עוד  ראה  שלא  "יצירה  בציונות  ראה  גורדון 
העולם דוגמתה, קשיים, מעצורים וכו' גדולים מעל 
לכל כוח אנוש. עלינו לברוא עם שאיננו או שהולך 
ומת, לגאול ארץ, להיקלט בארץ, שנתלשנו מתוכה, 
נתרחקנו ממנה, ונפזרנו לכל רוח" )מכתבים מארץ 

ישראל, מכתב חמישי(.
על מנת להשלים מלאכת יצירה זו יש צורך לפעול 
בקנה המידה המתאים. גורדון מציב בפני מגשימי 
הציונות את הדרישה להבין את מפעלם כשינוי בקנה 
מידה עצום, החורג מגבולות "החיים" המקובלים על 
מנת לתקן את החיים באמת. רק תפיסת המעשה 
בגדולתו האמיתית היא שמאפשרת למגשימיו לפרוץ 
את צמצומם בגבולות העצמי, ולהרחיב את חייהם אל 

ספירות החברה, העם והאנושות. 
לבחון  אין  גורדון,  לפי  החיים,  סביבת  את 
לפי המטרה הסופית שהיא מציבה לאדם, אלא 
לפי יכולתה ליצור את התנאים להתעלות האדם 
בדרך אל המטרה, שהרי חיי האדם לעולם אינם 
מגיעים אל המטרה אלא נמצאים תמיד בדרכם 
אליה. גם כאשר המטרה היא לחבר את הארץ אל 
השמים, אומר גורדון: "'והנה סולם מוצב ארצה 
וראשו מגיע השמימה'. ומה אנחנו מבקשים? האם 
לא מקום בשביל הסולם?..." )"מכתב שלא נשלח 

בזמנו", אביב 1912(.
של  פטירתו  לאחר  שנים  מתשעים  יותר  גם 
גורדון, עדיין לא התגברנו על סכנת הגלות האורבת 
בקרבנו, ועדיין אנו נדרשים לתפוס את גודל המעשה 
על מנת שנוכל להכין בחיינו היום־יומיים את המקום 

בשביל הסולם. /

אבשלום בן צבי הוא חבר הקיבוץ העירוני "משעול" 
בנצרת עילית, לומד ומלמד תרבות יהודית וציונות במכון 

"שיטים" ועורך יומן־הרשת "מלאכת מחשבת"

ראה בציונות יצירה שלא ראה העולם 
דוגמתה. שומרת בקיבוץ מעברות, 1936
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