
גורדוןא"ד
שניםכואה

למותו

שניםמאה

למותו

"4
לע"מקלוגר,זלוטןצילום:קראוס.מוריהאיוו:

העלייההוגימביןביותוהאוניברסליהיההוא

בעטשלאביניהםהיחידגםאבלהשנייה,

אישגורדו!א"דשלהגותוהדתי.בעולם

בעשוריםזונההנפ"ם,ועבודתהטבע

מחודשתהתעניינותלתנופתהאחרונים

שלג//יאיר

hvביותרהמת־החיתוארעלהסמויהבתחרות

גורדוןדודלאהרןישהעבריתהתרבותשל

הואהאחרונים.בעשוריםלפחותכבוד,שלמקום

וביאליק,אלתרמןשללמעמדםהגיעלאאומנם
מהםשרביםשירים,לכותביחוכמה.לאזואבל

להיותיותרהרבהקלעממי,לזמרוהפכנוהולחנו

העלייההוגיביןאבלההמונית.בתודעהמונצחים
מקומווברנרברלכמודמויותמולגםהשנייה
במיוחד.בולטזאתבכלגורדוןשל

האח־השניםב־52הספרים:מדףעלכול,קודם

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$שעסקוספריםעשרהלפחותבישראלהופיעו

שרהפרסמה1995ב־בגורדון:אחרתאוזובדרך

ואנושות:אומה"יחיד,ספרהאתשטרסברג־דיין

והרבגורדוןא"דשלבמשנותיהםהאדםתפיסת

את)פצ׳י(שפיראאברהםפרסםכךאחרשנהקוק";

ובחסי־בקבלהומקורותיהגורדון"משנתעלספרו

דות";

$TS1$;"ובחסידות$TS1$

$DN2$;"ובחסידות$DN2$8991שנ־מכתביםקובץצורמוקיפרסםב־

כתבו

$TS1$שנכתבו$TS1$

$DN2$שנכתבו$DN2$פרסמהרמוןעינתד"רואליו;גורדוןידיעל

בה־עליונהואהבהאימהותדת,"עלספרב־7002

גותו

$TS1$בהגותו$TS1$

$DN2$בהגותו$DN2$201ב־2פרסםרצבישלוםפרופ׳גורדון";של

וגורדון.בוברמרטיןשלעולמםביןשהשווהספר
עודבגורדוןשעסקשביד,אליעזרפרופ׳הלאה:

לעסוקחזרהקודמת,המאהשלהשבעיםבשנות
מיסו־גורדוןא"דשלרעיונו"לבירורבספרובו

דו",

$TS1$,"מיסודו$TS1$

$DN2$,"מיסודו$DN2$פרסמהעמיתרון־פדרגלילהב־4102;שפרסם

201ב־2 ד"ר"העורג";בשםגורדוןעלילדיםספר7 ס

החיים:"בשבילספרואתב־8102פרסםשמיראילון

פרסםכךאחרשנהגורדון";א"דשלהנוכחותתורת

עיוןיהודי:בצורתחדש"אדםספרואתפירראהוד
מהדורההופיעהב־0202גורדון";א"דשלבהגותו

וממשוהטבע";"האדםגורדוןשלספרושלמדעית

שלקובץשקדנעמהפרסמהחודשיםכמהלפני

הכוללחיים"(,לבקשנדע)"אםשערכהמאמרים

עםהמפגשמשמעותעלאישייםמבטיםשלשורה

ומשנתו.גורדוןשלדמותו

הכול.לאזהספריםבגורדון,כשמדובראבל

חזרו)החילוניות(הקדם־צבאיותמהמכינותרבות

וכךגורדון,שלבדמותולעסוקהאחרונותבשנים
הסתםמןרובםמשנתו,עםנפגשומהחניכיםרבים

עורכתישראלביתמכינתבחייהם.ראשונהפגישה

פטי־יוםלציוןשנתיגורדוןאירועשניםכמהזה

רתו,

$TS1$,פטירתו$TS1$

$DN2$,פטירתו$DN2$של"חייםהרדיופוניתהביוגרפיותובתוכנית

מיוהדתתוכניתרקלאמבאגערןהקדישאחרים"

ערבגםאלאאנשיםלמאותשעשהכפילגורדון

בתל־אביב.המועדוניםבאחדחיגורדון

הזיכ־יוםיחולבשבט,כ"דהבא,רביעיביום

רון

$TS1$הזיכרון$TS1$

$DN2$הזיכרון$DN2$הזדמ־בהחלטוזוגורדון,שללפטירתוהמאה

נות

$TS1$הזדמנות$TS1$

$DN2$הזדמנות$DN2$גורדוןשלהמתחדשמעמדועללתהותטובה
שמדוברהעובדהלאורבמיוחדהישראלית;בתרבות

האחרונים,בעשוריםאליוחזרהשהתרבותבהוגה
פשוטות:במיליםהתעלמות.שלרבותשניםאחרי

בנושעוררלנוקרהמהאזאנחנו.אלאהוא,לאזה

לגורדון?הגעגועאתפתאום

הערה




דגליםהניףלא
שעוסקהשנייה,העלייהוחוקרמחנךצור,מוקי

ארוכות,שניםכברהתקופהגדוליובשארבגורדון
שלשונותתקופותשלושהיוש"לגורדוןאומר

במהלךרבההשפעהלוהיתהכול,קודםהשפעה:
והמכת־החלוציםעםשלוהקשריםבזכותחייו

בים

$TS1$והמכתבים$TS1$

$DN2$והמכתבים$DN2$לוהייתהשובמותואחרימהם.לרביםשכתב

פו־שניםשהיוההן,בשניםכאשרהשפעה,תקופת

ליטיות

$TS1$פוליטיות$TS1$

$DN2$פוליטיות$DN2$אותולנכסניסורביםבארץ,ביישובמאוד

הצעיר,הפועלבמפלגתבמיוחדבלטזהאליהם.
הוויכוחבמהלךשלה,הרוחניכאבאותושציירה

דגלההעבודה)אחדותהעבודהאחדותעםשלה

בזיקהגםכךומתוךממוסד,פוליטיבסוציאליזם

בגישההתאפיינההצעירהפועלבעודלבריה"מ,

והחלו־השיתוףהעבודה,לערכייותררומנטית

ציות,

$TS1$,והחלוציות$TS1$

$DN2$,והחלוציות$DN2$המפלגותשתישלהם.פוליטילמיסודופחות

מפא"י;אתוהקימוב־0391דברשלבסופוהתאחדו

י"ש(.

בעייתי.היההצעירהפועלשלהניכוסגם"אבל

הםגםאבלנכונים,היוממנוהביאושהםהציטוטים

שלוהעקרוניתהאזהרהאתהסוףעדהפנימולא

בדרכיםהאמיןהואהפוליטי.בתהליךאמונהמפני

בבנייהסולידריות,וליצירתחברהלבנייתאחרות

הפכההמודרניתשהתקופהטעןהואבכלל,מלמטה.

המיניהארוסהאדם,שלהגדוליםהיצריםשניאת

לאנשיהפריעלאזהאבללמפלצות.השלטון,ויצר

פוליטי.תרגוםאותוגםלתרגםהצעירהפועל

בתקופתנמצאיםאנחנועשוריםכמה"מזה

קיומיתיותרהשפעהזושלו.השלישיתההשפעה

ה׳בודהיסטית־טולסטויאנית'הדרךשלאישית,

פרשןממנולעשותהניסיוןאתגםכוללזהשלו.
כיאםהיה,לאמעולםשהואמהקוק,הרבשל

האמיןלאגורדוןדומים.במיתריםנגעואכןהם

וחי־חברתיתאישית,בעשייהרקאלאבפוליטיקה

נוכית.

$TS1$.וחינוכית$TS1$

$DN2$.וחינוכית$DN2$מתנגדשהיהייתכן,1948עדחיהיהאם

בישויותהאמיןלאהואכיהמדינה,להקמתאפילו

פוליטיות.

מו־וחינוכית",תרבותיתהייתהשלו"העשייה

סיף

$TS1$מוסיף$TS1$

$DN2$מוסיף$DN2$,שלכאורהזההעם,אחדברוחלא"אבלצור

מולהתרבותיתהציונותשלהמחנהאתהנהיג

ארי־היההעםאחדכיהמדינית.הציונותשלהרצל

סטוקרט

$TS1$אריסטוקרט$TS1$

$DN2$אריסטוקרט$DN2$,לציבורשפנהמחנךהיהוגורדוןאליטיסט

הח־לאוראליו,החזרהשלמהסודחלקזההרחב.

שדנות

$TS1$החשדנות$TS1$

$DN2$החשדנות$DN2$המערכתכלפיהמחנותבכלכיוםשקיימת

הת־גורדוןלמיניהם.הממסדיםוכלפיהפוליטית

נגד

$TS1$התנגד$TS1$

$DN2$התנגד$DN2$הראשונההעולםמלחמתכשבסוףלצבא.גם

הולכיםשאנשיםחשבהואהעבריים,הגדודיםקמו

יותר,הקשההאמיתי,מהיעדלהתחמקכדילשם
האדמה".עבודתכפיים,עבודתשל

שהתנגדעדאנטי־ממסדי,כךכלהיהגורדון

"שאלוצור:דגל.שבהןהעולםתפיסותלמיסוד

שלו,האנטי־ממסדיותכלעםלמה,פעם,אותו
והואכאנרכיסט.פשוטעצמואתמגדירלאהוא

השלטון׳.עלהזמןכלחושביםאנרכיסטים׳כיענה:
שלאגודהיקיםלאשהואאמרהואאופןבאותו

הםכיחייו(,רובאדוקצמחוניהיה)גורדוןצמחונים

הואאחרות:במיליםאוכל".עלהזמןכלחושבים

מאורחותלעשותולאעצמו,הדבראתלחיותרצה

פוליטיים.דגליםחייו

בגורדוןהענייןשלהשלישיהגלצור,בעיני
שהאופיהסוערות,השישיםבשנותכברהתחיל

"אבללרוחו.התאיםבהחלטשלהןהאנטי־ממסדי

האחרונות.השניםבעשריםמאודהתעצםהזההגל

האופיכול,קודםדברים:כמהשלצירוףכאןיש

שהתחילכיווןשלו,ההגותשלרליגיוזיהמאוד

יוםמלחמתשלהמשבראחריכברבארץלהתפתח

מזההאניהדתיתבציונותמסוימיםבחוגיםכיפור.

לדע־שקשורהבגורדון,יותרמאוחרתהתעניינות
תי

$TS1$לדעתי$TS1$
$DN2$לדעתי$DN2$מאזשרווחוהגאולהחלומותמכישלוןלאכזבה

יותרלחפשהתחילואנשיםהימים.ששתמלחמת

שכ־לאומיתגאולהופחותאישית,רוחניתגאולה

רוכה

$TS1$שכרוכה$TS1$

$DN2$שכרוכה$DN2$התאיםמאודוגורדוןכוח,הפעלתבהרבהגם

הזו.למגמה

והטבע.גורדוןשלהענייןגםכמובן"וישנו

הואהראשון.העבריהאקולוגבולראותאפשר

כךכלשעסקהעבריתבתרבותהראשוןההוגההיה
בח־האדם,לחייהטבעשלבמשמעותבטבע,הרבה

שיבות

$TS1$בחשיבות$TS1$

$DN2$בחשיבות$DN2$הטבעעםלנהלבצורךהטבע,עלהשמירה

מאודמתאימההזושהתפיסהודאיכולל.דיאלוג

ובאקולוגיה".בטבעמאודהחזקהעכשווילעיסוק

הטכנולוגיהביקורת
הדוקטורטעבודתאתב־9991סיימהרמוןעינתד"ר

שניםוכעבורגורדון,שלבהגותוואימהותדתעלשלה

מצביעההיאבספר.גםכאמור,אותה,פרסמהאחדות

גורדון,שלהעכשוויתלרלוונטיותאחריםשורשיםעל
כנראהשהיהוהעובדהליהדותזיקתוובראשונהבראש

הדתי.בעברובעטשלאהשנייההעלייהמהוגיהיחיד

שכמ־שניםהרבהאחרייצאשלי"הדוקטורט

עט

$TS1$שכמעט$TS1$

$DN2$שכמעט$DN2$קודםבומצאתיאניאבלגוררון.עלכתבולא

ליב׳אתשבהמאודומון:עינתז"ר

ההיריון,האימהותלעולםשלוהנמר

ונספלאשלסוגהילדים.גידולהלירה,

באדם.וגםנבללבטבעזיההשהוא

נונהותמאורהאימהיותהמטאפורות

פמיניזםשלסוגבזהראיתישלו.בהגות

באמתהנשיםאתשמכבד

חייםלאורחמחוברהיהשגםיהודי,מאודהוגהכול

הניחגםרבותשניםובמשךשבת,שמרהואיהודי.

אתשבהמאודכךאחרלהתפלל.והקפידתפילין

הלידה,ההיריון,האימהותלעולםשלוהכבודליבי
בטבעזיההשהואונםפלאשלסוגהילדים.גידול

נו־מאודהאימהיותהמטאפורותבאדם.וגםבכלל

כחות

$TS1$נוכחות$TS1$

$DN2$נוכחות$DN2$פמיניזםשלסוגבזהראיתיאנישלו.בהגות

להתחרותמהןדורששלאבאמת;הנשיםאתשמכבד

המ־התפקידאתלעומקמכבדדווקאאלאבגברים,

סורתי

$TS1$המסורתי$TS1$

$DN2$המסורתי$DN2$.אבללעבודה,נשיםביציאתתמךהואשלהן

המשפחהשחיימהאפשרותחששביטאבהחלטהוא

הואהזו,מהבחינהשגםלומראפשרמכך.ייפגעו

לעולמםהאורתודוקסיהעולםביןתפרשלסוגהיה
החלוצים.של

גורדוןשבהםדבריםעודרואהאניהשנים"במשך

עולםעלשלוהגדולההביקורתלמשל,זמנו.אתהקדים
שעולםכתבהואלטכנולוגיה.ומשתעבדבטבעשמואס
לפניהאלההדבריםאתראהמינכה.וייעשהילךכזה

הדבריםבגללגםאליומתחברשלנוהדורשנה?מאה

האלה".

יכולוהרוחניותהטבעעולםביןגורדוןשלהחיבור

אתמקבלתרמוןעכשוויות.ניו־אייג׳תפיסותלהזכיר

הניו־שלהראשון"הדורמוגבל:בעירבוןהזההקישור

אייג׳

$TS1$הניואייג׳$TS1$

$DN2$הניואייג׳$DN2$שאםחושבתאניאבלאיתו,מזדההבוודאיהיה

הניו־כלפיחריפהביקורתמבטאבטחהיההיוםחיהיה

אייג׳

$TS1$הניואייג׳$TS1$

$DN2$הניואייג׳$DN2$וגםהלאוםממושגגםמאודשהתרחקימינו,של

בליאוניברסליותגורדון,בשבילהמשפחה.ממושג

שמרחיקמסוכן,דברהיאשלההפרטיקולרייםהיסודות
די־זושגםחושבתואנישלו,הזהותמשורשיהאדםאת

שלנו".הדורלבניאותושמקרבתלמה

נידתלמודעם

מביןביותרהאוניברסליהיהשגורדוןלומראפשר
בדילמותרקלאעסקההגותוהשנייה.העלייההוגי

רחבות.אנושיותבשאלותאלאהציונות,אתשהעסיקו

שללאורןראההואעצמההציונותאתגםלמעשה,

לי־מחובריםטבעיים,חייםחיפשהואשאלות.אותן

סודות

$TS1$ליסודות$TS1$

$DN2$ליסודות$DN2$אומה,וגםמשפחהטבע,אדמה,כמוקמאיים
לציוני.גםאותושהפכוהןהאלההגדולותוהשאלות

שהואמהעובדהבמיוחדנבעבכךשלושהייחודנראה

עםהשנייה,העלייהאנשישביןהמבוגריםביןגםהיה

ביותרהמשכיליםביןוגםלה,שקדםעשירחייםניסיון

פודוליהבדרוםקטןבכפרב־6581נולדהואביניהם.

הואמיוחסת."מתנגדים"למשפחתהיום(של)אוקראינה

המבו־אחיושכללאחראבלהוריו,שלהחמישיבנםהיה

גרים

$TS1$המבוגרים$TS1$

$DN2$המבוגרים$DN2$המשפחה.שלהמפונקבנהלהיותהפךהואנפטרו

רחבההשכלהוגםתורניידעלעצמורכשגורדון

הבוגרותשנותיורובשנים,23במשךשפות.וידיעת

חק־באחוזהמנהלהכאישעבדהואלארץ,עלייתולפני
לאית

$TS1$חקלאית$TS1$
$DN2$חקלאית$DN2$אפ־העבודהגינצבורג.הוראציוהיהודיהברוןשל

שרה

$TS1$אפשרה$TS1$

$DN2$אפשרה$DN2$עםוערכיתחינוכיתלפעילותרבזמןלהקדישלו

להרצאותאותםכינסהואהאחוזה.שבאזורהנוערבני

השאר,ביןמוזיקליים.ערביםלהםארגןוגםושיחות,

ההןבשניםמגוריו.באזורעברייםספרבתיכמההקים

טולס־לבהרוסיהסופרשלמהגותומאודגורדוןהושפע

טוי,

$TS1$,טולסטוי$TS1$

$DN2$,טולסטוי$DN2$הכפר.ולחיילטבעשיבהשלבערכיםשדגל

,1904בשנתלארץ,הגיע48בןבהיותורק
השנייה"."העלייהשללתחילתההנחשבתהשנה

יל־שבעהלו)נולדויעלובתואשתועםהגיעהוא

דים,

$TS1$,ילדים$TS1$

$DN2$,ילדים$DN2$ובנוהשנים,במשךנפטרומהםחמישהאבל

חוד־כעבורחלתהאשתוברוסיה(.להישארהחליט

שים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$שניםכעבורונפטרהלארץמהגעתםספורים

שלאפיזית,בעבודהשקעהאלמןוגורדוןאחדות,

כךואחרשכיר,כפועלבהתחלהמימיו;בהעסק
לע־להצעותהסכיםלאהואדגניה.בקבוצתכחבר
סוק

$TS1$לעסוק$TS1$
$DN2$לעסוק$DN2$לפניעבדשבהלזודומהפקידותיתבעבודה

עשהההגותיתכתיבתוכלאתכן:עליתרעלייתו.

עללוותרובלימפרכיםעבודהימיאחריבלילות,
סו־שכרלקבלהסכיםלאגםהואמהם.אחדאף

פרים

$TS1$סופרים$TS1$

$DN2$סופרים$DN2$השיעוריםעלמרציםשכרולאמאמריועל

בבחינתהיהכזהשכרבעיניו,שנתן.וההרצאות

שלבסופובה".לחפורקרדוםתורתואת"לעשות

כעבורהחדשה.בארץימיםהאריךלאהואגםדבר,

ממחלתגורדוןנפטרבלבד,66בןבהיותושנים,18

א׳.דגניהבקיבוצו,ונקברהסרטן

גםרבותשניםובמשךבא־לוהים,האמיןגורדון

בשנותיודווקאהמעשיות.המצוותרובעלשמר

מדגישהרמוןבכך.הקפידפחותבארץהאחרונות

מאוד;זהירהיהא־לוהיםעלשלוש"הדיבורגם

אנושיתבשפהאוניברסלי,רמב"מי,קצתמשהו

ברורותמאודתכונותלא־לוהיםקושרתשלארחבה

רליגיוזיתיותרשהיאדתיותבעצם,ודוגמטיות".

יהודיתדתיותמאשרהאוניברסלי,הרוחניבמובנה

הלכתית.

מאודשדיברשגורדון,צורמדגישדומהברוח

לאבכלל,המעשיתוהעבודההכפייםעבודתבשבח

העבודה""דתהביטויאתאופןבשוםמקבלהיה
ברוחאמרשהואמשפטאיזהפעם"היהלו:שיוחס

ממנורחוקהיהזהאבלשלמה,תורהמזהועשוהזו

ערךשלכוללמיסוד,כלנגדהיההריהואמאוד.

חלופהלשוםנזקקלאשהואמזהוחוץהעבודה,

באהריהואאותה.העריךמאודהואהקיימת.לדת

הואשלימיםנכוןזהביד.תלמודספרעםלארץ

בקרבשאלהעדייןזואבלהזה,הספראתמשכןגם

לארץשבאהעובדהמשמעותייותרמהחוקריו:
אותו?"שמשכןהעובדהאותלמוד,עם

צילום:
גיל

אליהו,
ג'ינ׳

צילום:
מרים
צחי

הערה



