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"האדם והטבע"משנת ה–חוויה 2.

שלל יישומים של  –גורדונייאדה3.

משנת גורדון בחיים



:מפגש ראשון

מתרפא בטבע הארץ ישראליהיסוריםבעל 

משפחתו

לאורי ולדבורה, (פודוליהדרום )טרויאנו, 1856שבועות: נולד

גדילתו, נערותו בטבע

פרשת הגיוס

גינצבורגכפקיד באחוזת הברון פרנסותו



"על פרשת דרכים"–1904

מובטל, מפוטר

"?איך תשאירנו יתומים עזובים לימי זקנתנו: "הוריו תלויים בו ומתנגדים לעלייתו

ללמוד בישיבהלהשארמתעקש –בנו 

?ואיך יסתדרו בלעדיו? מה יעשו בארץ–אשתו וביתו 

וטו מצד אשתו–? ארצות הברית

תחליף זול לארץ ישראל–? ארגנטינה

!?ממה חיים שם–בארץ ישראל 



–ד "אביב תרס

מגיע לארץ הקודש" זקן"ה

ולא מצליח" מושבות"מחפש עבודה ב* 

מצליח בקושי  , צ"ברשלעובד קשה מאוד ביקב * 
ל"שולח כסף לחו–מדי פעם , לפרנס עצמו

חברים סועדים  , כמעט נפטר, נופל למשכב, חולה* 

אותו שלושה חודשים

חולה ונפטרת, אשתו עולה* 

אך מבריאה, ביתו יעל חולה וכמעט נפטרת* 

מחליט לעבור  , מיואש ומדוכא עד עומק הנפש* 
לגליל



כמה עדויות חיצוניות

גבורה  "אך גורדון חונן ב, כל האסונות התכופים האלו היה בכם כדי לשבור את האדם החזק ביותר"

,  אשפר היה לומר, ואילו הורשה להשתמש כאן במידות ובמשקולות, שאותה דרש מאחרים, זו" עליונה

והוא נשאר עומד איתן כסלע על  , לו פי שנים ברוחונתוסףמגופו שהחסידרשעם כל משקל ומשקל 

.עבודותומשמרת 

כצעיר בן , הרוחניתהתפחותושהוא גם לעת זקנתו עמד בעצם , זה היה אחד החזיונות המפליאים בגורדון

שהלכו והתפתחו אצלו משנה  , התגברות הטמפרמנט והעמקת המחשבה, לפי ערות הרצון. שמונה עשרה

שהוא עוד עתיד לתת  , תמיד ההרגשה שגורדון עוד לא אמר את המלה האחרונההיתה, לשנה יותר

(68' האומה והעבודה עמ, (1925: נכתב)אהרונוביץיוסף )... " גדולות



שעשתה  , ישראל היה צריך כרגיל להתחיל מציּור הרשמים-מכתבי הראשון מארץ! ידידי

...עלי הארץ

שכמוה  , הים הגלוי עורר בי חדווה. הים הגלוי פעל עלי פעולה פתאומית כבירה ועמוקה

.  השמימיתבטהרתו–ואי אפשר שלא לומר –, סופי-לא הרגשתי מעודי במרחבו האין

שמחניקה אותנו הרבה  , הוא כרגע הכריח אותי לשכוח כל מה שיש מן היחסיות

כל כך , הוא בא עמי בשיחה כל כך בפשטות; יותר ממה שאנו יכולים לשער

אפשר לדבר על אודותם באופן  -שבחברת בני אדם אי, בטבעיות על אודות עניינים

ד האהבה  “ע, על דבר האין סוף, הוא דיבר עמי על דברים המובנים מעצמם. חפשי

,ד האלוהים“ע, ד האדם”ע, סופית לכל היצּורים-האין

אל –נכנסתי אל העיר המנּוולת האסייתית –ממרחב שכזה , ופתאום מטהרה שכזו

השינּוי הדוקר הזה עשה עלי רושם  . שממנה מגיע הד של שיחות אחרות לגמרי, יפו

. ...  קשה

של גורדון וההתרסקות אל מציאות" לידה מחדש"ה



אולי  . אך ביופי זה אני מרגיש איזה חסרון, יפה להפליא( ד המושבות ביהודה"אני מדבר ע)אכן הטבע כאן 

הכול נראה גם מרחוק שבאוירשמפני השקיפות , איני רגיל לפרספקטיבה שכזו. מפני שהיופי רב יותר מדי

.  ולפיכך היופי הזה נראה כאילּו איננו טבעי אלא מלאכּותי, הדוקרת את העין שאינה רגילה, בבהירּות עזה

שאיננו מועם לעולם ואל השקט הזה שאינו , אל היציבות של היופי הזה, זוגֹונּות-חדאינני רגיל אל 

שהיא הבעה למחשבה העולמית הגדולה והצער  , והרציניתהמיוחדהאינני רגיל לדומיה . מזדעזע לנצח

אולי גם  , ואם אתה רוצה, אולי אורח רצּוי, י אני מרגיש את עצמי בתור אורח“בטבע של א.העולמי הגדול

לנהוג קלּות ראש בטבע זה לא מן . אבל בכל זאת אורח, יקר, אורח קרוב, עיניםבכליוןאורח שחיכּו לו 

בקורבהשאליו התרגלת ושעמו חיית , זהו לא הטבע של ארץ רּוסיה. הנימּוס הוא ולא תרשה לעצמך

בכל פשטותו  , אלא שגם אתה מבין אותו כולו, הטבע של ארץ רּוסיה לא רק שמבין אותך. נפשית

לא כן  . כֵאם פשוטה תמימה ואוהבת, והכל באופן פשוט–שלפעמים יוכיחך ולפעמים ילטפך , ותמימּותו

אבל היא רוממה לאין  , ואולי אהבתה עוד יותר עמּוקה, ורחמניהגם היא ֵאם אוהבת . י”הוא הטבע של א

הנך מרגיש את עצמך  . חותם של רעיון נישא על מצחה ותוגה חרישית במבטה, שיעור בגדלּותה הרּוחנית

שמביטה אליך כמו על בן אהוב  , מלכה-של בת, דגולה מרבבה, חבּוק בזרועות עדינות של ֵאם חכמה

ושהיא מבינה אותך היטב בלבה  , תרבּות-שפל, חינוך-חסר, שגּודל בעבדּות ועכשיו שב אליה מעונה

.אך אתה אינך מוכשר להבינה, המלא חכמה



הפתרון  

:  לדיסוננס

הגליל

20ראשית המאה ה, הנוף מהמושבה מגדל



ב"אייר תרע

!ידידי

ואני כותב לך  , והנה נזכרתי בך עוד הפעם, זה לי קרוב לשמונה שנים מעת שכתבתי לך ראשונה מיהודה
כי כותב אני הפעם לא כל כך  , צריך אני להודות לפניך. שאני כותב לך מן הגליל, ולא מקרה הוא. מן הגליל

.ברגע זה יש לי בזה צורך נפשי. בשבילך כמו בשביל עצמי

-כמעט במצב, נפש קשה-במצב, בבואי גלילה, הייתי גם הפעם, מיוחדהעל פי איזו השתלשלות מסיבות 
בעת שבאתי בפעם הראשונה לימי חיי מן הגולה  , כלומר, שנמצאתי בו בעת שבאתי ליהודה, נפש כזה

...ישראל-לארץ

, והגליל. מעוררים, נפש קשה מאוד ולא הייתי מסוגל כל עיקר לקבל רשמים חדשים-באתי גלילה במצב
והימים . ’!ואמלאה–פתח נשמתך לרווחה ‘: מכניס אורחים בסבר פנים יפות וביד רחבה, צריך אתה לדעת

אף אני הסברתי פני לגליל . אביב בטבע ואביב בלבבות–באתי כעשרה ימים לפני הפסח –ימי אביב 
מעורבים ומבולבלים  , הזרם הגדול והכביר של רשמים חדשים, אבל לא לטובתי–, ופתחתי לו את נשמתי

רק העיק  , והנרעשההמדוכאהשהתפרץ לתוך נשמתי , מתוך חיי אחינו בגליל ומהדר הטבע ומהודו הנורא
.על לבי כמשא כבד מנשוא

,  עתה. ובהתגעשות הנפש–בהקשבה , בהסתכלות, כך עברו עלי הימים שלפני החג וגם ימי החג בטיולים
ואני מטייל לי בין ההרים והסלעים ומתייחד לעי עם , כלומר אל הטבע, באתי אל המנוחה, אחרי עבור החג

.והיא–אני . עם הבריאה היפה הזאת שקוראים לה גליל, הטבע

הערבוביה  , כל אותה הערבוביה שבנשמתי. רוחיותחי–התייחדתי עמו . והטבע עשה את שלו

לחיים שוטפים  –התהפך בין רגע לחיים , כל מה שהעיק כל כך על הלב, התמידית והחדשה

.ועוברים ומבקשים להם מוצא

נדמה , בשעה שלבו של אדם מלא על כל גדותיו. ... הקרוב-הרחוק–בך , ושוב נזכרתי בך אחי

.כי רוחו אשר בלבבו תחבוק עולם ומלואו, נדמה לו, כי נחוץ לו המרחק היותר גדול, לו



, כמעט הרגשתי הרגשה לוחצת, כבואי גלילה, ועתה
ותתעורר הנפש –, כמעט עלתה על לבי מחשבה מעיקה

והנה . ובקפיצה אחת עלתה על ההרים, ותתעודד

,  איזה ריבוי המראות! ומה נפלא המרחב!.. מרחב

איזו קרבת  ! איזו עשירות ואיזה עומק, הגוונים, הצורות

!השמים וכל אשר בהם, נפש אל הארץ

עלה , בעמק הזה דרומה, כי במקומות האלה, אז נזכרתי

אחרת לא יכול , כן. השמימהאליהו הגלעדי בסערה 

,  השמימהאליהו היה מוכרח פה לעלות חיים . להיות

!..ודווקא בסערה

(ואילך493' עמ, האומה והעבודה: בתוך, מכתב שלא נשלח בזמנו)



בדיוק,גרהיה,(הפליאנילאוזה)הצעיריםעםיחדהעובד,והפילוסוףההוגה,בימיםהבא,שגורדוןהדברביותרהפליאני,לדגניהכשבאתי

דרששלאבלבדלא.הברזלמיטתתחתנצריםבסללואשרכלאתשמרכמוהםבדיוק.אחדבחדרחבריםשלושהעודעם,הרווקיםיתרכמו

.לטובתושהיאכלהפלייהנגדבמרץמיחהגםאלא,מיוחדותזכויותשוםלעצמו

בשכבנו,לפעמים.בחוריםשלושהעודעםגורדוןדרשבו,החדראותומולבדיוקהנמצא,אחדבחדרארבעדרותהיינו,הבחורות,אנחנו

שהרבה,המצוינותהעממיותמעשיותיואתגורדוןמספר,ידענו,הערביםבאותם.רםצחוקהבחוריםמחדרלאזנינומגיעהיהלישוןכבר

.הזדמנותבכלבהןלהשתמשוהשכילבזכרונושמורותהיומהןמאוד

עלמצליפותכבדותגשםוטיפותהחלונותמאחורימרשרשיםהיושהדקליםבזמן,הקריםהחורףבלילותובייחודקרובותלעיתיםאולם

בשעהנדלקתהצעיריםחדרוביןשלנוהבחורותחדרביןהמפרידשבמסדרוןיקרהאז,החמותבשמיכותמתעטפותהיינוואנו,החלון

פעם.ולכתובלקוםרגילגורדוןהיהזווקרהמוקדמתבשעה.כבדיםמגפייםשלצעדיםונשמעים,הנפטמנורתהלילהחצותאחריהשלישית

לאלעולם.המסדרוןאלהצצתיואניעמוקהבתרדמהשקועהיההכל,בוקרלפנותהשלישיתבשעהזההיה.הדלתאתכמתגנבתפתחתי

המכוסההשולחןאתהאירה,ירוקהנייר-גולתחופפהשעליה,הקטנההכחולההזכוכיתמנורת.לראותלישנזדמנההזאתהתמונהאתאשכח

ימינוידעלנשעןכשראשו,עמוקהבהשתקעותגורדוןכפוףגביהםועלתומםעדכתוביםעליםהרבהוהרבה"בלוק".ירוקסופג-נייר

.חמיםכבלילותקריםבלילות,ייאמןלאבמרץלקוםמשכיםהיה,הזקן,הוא.מאמריוכלאתהואכתבככה...הרחבהשולחןעלהנתונה

.רוחופריאתיצר,בקושיהנקניתזובבדידות,וכך.הכרהאישלבעולםהיוכולם,איתוהיהלאזולתואישכלכי,אזהואהיהלבדד,יחידי

עבודותהיו.וחםחפשיתמידומבטו,לעבודההחבריםכלעםביחדיוצאהיה,הגבוהיםמגפיוונעולחולצתולבוש,השחרעלותעםאולם

מרים...רעיםעשביםלשרשלמשל,והתמדהסבלנותהרבההדורשתעבודהאהב,בשדהיחידילעבודהעדיףהוא.מאודעליושנתחבבו

'הצעירהפועל'מתוך,זינגר



"ושלךשלי"שהבמקום,הקבוצהבחיי,בקבוצה.מפליאהקיצוניותכדיעדמכולםמובדלתהקבוצהבתוךלוביקשיחידרשות"

שלובמצב.לוותרהיהיכוללאאלועל.ודיומנורה,חדר:מובדליםדבריםכמהלפחותזאתבכללעצמוגורדוןדרש,כךכלמטושטשים

אתחיבר,התבןבעלייתהתיישב,החורףבימותהפנויהמקלחתבחדרדירתואתקבע,בשבילומיוחדחדראופןבשוםהיהכשלאדוחק

שלמזכרונותיו)"שלוהנירועלהדיועלבמנעולסגרוכן,להזיזהיוכלולאלמעןהשולחןאל,לדברעשויפחי"ע,במסמריםהמנורה

(בדגניהדייןשמואל

מרוכזהיההוא.מישהועללהשפיערצהולאהשתדלולאמציאותואתלהרגישנתןשלאכמעט.בחייורבהבפשטותהתנהגגורדון

שהיומכסימליותהכיהדרישותאתמעצמודרשהוא.הנפשיותדרישותיוסיפוקלשםרקזההיההרישעשהמהוכלעצמובתוך

לסמלשעשהווזהוגורדוןלגדלותהסודשזהולינדמה.בנפשושקננההפנימיתבמלחמהכלללקנאאיפואואיןכחותיומכפילמעלה

מבלי.מוצלחותהכיההסברותמאשריותרהרבהללבנודברההזוהאלמתההשפעה.רואיובעיניחיהלדוגמאשעשהוזהו,דורולבני

שנדמה,קשותהכיובשעות...אחראוזהבמקרהגורדוןעושההיהמה:מקריםבהרבהעצמךאתשואלהייתהכרתךאףועלמשים

נפגשאתהוהנה-לרגלךהפעורהבתהוםלשקועומתחילהנפשימשקלךשוויאתלגמריאתהמאבדוהרימוצאאיןוהנהלךהיה

(תרצב,הצעירהפועל,סוכולובסקי)...נפשךאתשלפףהכבדהסיוטכלאתמפזרהואודבריםאומרבלי,ובמבטובגורדון


