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חיים חדשים: דת, אימהות ואהבה עליונה בהגותו של אהרון דוד עינת רמון. 
 עמודים 268. 2007. ירושלים: כרמל. גורדון

 *אורי רם

תנועות נוער, מוסדות ציבור ורחובות ערים נקראים על שמו. אך מי קורא  .גורדוןאהרון דוד 
ההתנפצות של הציונות השמאלית, המתחוללת בגלים  אותו כיום? מתברר שיש דורשים.

 "משבר , וההשתקעות בשלטון של הציונות הימנית, יצרו1977–חוזרים ונשנים לפחות החל מ

שפועל יוצא שלו הוא חיפוש נואש אחר "ציונות הומניסטית" מחודשת  ערכי" מתמשך,
יש המבקשים למצוא  21–)"יהודית ודמוקרטית"(. את ההשראה לחידוש כזה בראשית המאה ה

, אגב זיכוך מורשתם מן ההיסטוריה הממשית 20–דווקא בכתבי המתיישבים מראשית המאה ה
 אנושית שוחרת טוב.–שלה ועיטופה בנופך של אחווה כל

חדש כזה אצל א"ד –הומניסטי ישן–עינת רמון מבקשת למצוא מקור השראה למסר ציוני
, אם לסכם תמציתית את 21–גורדון. תרומתו הלא שגרתית של גורדון ליהדות במאה ה
יהודית בת זמננו, שהיא דתית –הערכתה של המחברת, היא משולשת: יצירת שפה תרבותית

נית ושתלטנית; ההבנה הלא שגרתית של הציונות כפרויקט שהוא דווקא ולאומית אך לא כוח
 נשי באופיו; והתוויית תורת מוסר המדגישה דאגה לזולת, אכפתיות והזדהות.

כעטיפת הספר המעוטרת בציורו היפהפה של יוחנן סימון "מנוחה בקיבוץ", המתאר 
בתווים אידיאליים את  סצנה משפחתית נעימה על מדשאת הקיבוץ, כך גם הספר עצמו מתאר

 דמותו ואת הגותו של א"ד גורדון. רמון מציינת:

עובדת היותו של גורדון אבי ההגות היהודית הדתית במאה העשרים מעוררת פליאה 
בנופים החשופים של שפלת יהודה, בעמק  — דווקא בשל נסיבות היווצרותה הצנועים

ים, תוך כדי עבודה יזרעאל ועל שפת הכנרת בשנים הראשונות של המאה העשר
פיזית בסיקול אבנים או בניכוש יבלית בימים וכתיבה עיקשת לאור מנורת נפט 

 (236בכוכים באוהלים בלילות. )עמ' 

הסיפור הארכיטיפי על מנורת נפט שגורדון היה נושא בכליו בכל מקום חדש שהגיע אליו, 
בזיכרון את דמותו של  כדי להבטיח שיוכל לקרוא ולכתוב לעת לילה בתום עמל יומו, מעלה

הפילוסוף היווני דיוגנס, בן המאה החמישית לפנה"ס, שבז לחומרנות ולנהנתנות של סביבתו, 
או  — ולפי המיתוס חי בחבית וחיפש את האמת והצדק לאור עששית. כזה, אם כן, היה גורדון

 מוטב לומר, כזהו מיתוס גורדון.
היגר  1904–רתודוקסית ומשכילית. בבאוקראינה למשפחה או 1856–נולד ב א"ד גורדון

חבר לצעירי העלייה השנייה, ואחר כך אף  48א"י, ואף שהיה כבר "זקן" בן –לפלשתינה
לראשוני העלייה השלישית, וזכה למעמד מיוחד של אב או סב רוחני. הוא נפטר ממחלה 

בות . גורדון מסתמן בספר זה כהוגה מוקדם ומקורי של מגמות חשו1922בדגניה א' בשנת 
בהגות זמננו: דתיות לא הלכתית, גישה אתית נשית, וציונות של אחווה עם "העם השכן" 
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מושג שהמחברת נמנעת ממנו(.  — )וגם עם "ערביי ארץ ישראל", אבל לא עם "הפלסטינים"
על פי רמון, הבריח המרכזי בהגותו של גורדון הוא מושג ההתפשטות: "רגש ההתפשטות 

(. תפיסה זו מנוגדת 109ל הרצון לחיות ולהתחבר לזולת" )עמ' מונע על ידי תחושה עזה ש
לתורות מוסר מודרניות, המתעלמות "מן היצר הראשוני האנושי לקשר ואהבה ומצייר]ות[ 

(. הרצון להתחבר 110מערכות יחסים מנוכרות המאופיינות בשליטת האדם בזולתו" )עמ' 
חבוק כול, הוא אם כן ביסוד השקפת ולהכיל, להתפשט אל עבר בני אדם ואל עבר הסביבה ול

 העולם הגורדונית.
זאת ועוד, הדגם הראשוני והטבעי של ההתפשטות כרגש יסודי עמוק הוא זה של 
ההתנהגות הנשית האימהית. מוצעת כאן אנטיתזה לזיהוי של המודרניות בכלל, ושל 

האימהית הזאת אינה ניתנת לתפיסה או המודרניות הציונית בפרט, כגברית. ההתפשטות 
הלכתית –למימוש בדרך הכרתית, כי אם בדרך חווייתית. כך אף לגבי הדתיות הבלתי

רבנית שגורדון דגל בה )ונהג לפיה; מסופר כי חדל להניח תפילין כאשר העירו את –והבלתי
מוס כולו, אוזניו כי הם מותקנים מעור של בעל חיים(. ההתפשטות כורכת את האדם עם הקוס

את התרבות עם הטבע, שוללת את התרבות המכנית ומציעה חלופה אקולוגית להוויה 
האנושית. יחס ההתפשטות החל בין אדם לאדם, בין גבר לאישה ובין התרבות לטבע חל גם 
לבסוף על היחסים בין עם לעם ובין העמים למולדתם. אם כן, לפנינו פילוסופיית חיים 

רגנית, השואפת לחיבור בין היחיד לאומה, לאנושות ולקוסמוס, רומנטית, הוליסטית ואו
תפיסה שאולי אפשר לכנותה "אקזיסטנציאליזם לאומי" )אף כי זהו אוקסימורון(. גישה זו 
נוגדת את פילוסופיית החיים המודרניסטית, התועלתנית והרציונלית. אפשר לקרוא לזה 

בציונות, בעת חולשתה הראשיתית, גישה "מחברת" לעומת גישה "כובשת". היה שלב כזה 
 וכיום יש המתרפקים עליו בהקשר שונה לחלוטין, אולי כמחווה של מנצחים.

הדיון שמציעה רמון נסמך על ניתוח יסודי של כתביו )המקוטעים והפזורים( של גורדון, 
והוא מאזכר הוגים מן העבר ובני זמננו שבאמצעותם או לעומתם מובהרת משמעות הגותו 

תאורטיקנים של מוסר, כוח ושליטה כגון קאנט, ניטשה, מרקס ופוקו )אבל  — דוןשל גור
דווקא מקומו של פרויד נפקד, אף ש"ההתפשטות" מזכירה יותר מכל את הדחף הליבידואלי 

( Noddingsשלו(; הוגות פמיניסטיות של אתיקה נשית כמו קרול גיליגן, נל נודינגס )
אורתודוקסים –ציוניים כמו דניאל בויארין, ופוסט–סטואחרות; הוגים יהודים אמריקאים פו

 כמו אברהם יהושע השל ומרדכי מנחם קפלן, ועוד.
אך מה שבולט בחסרונו מנקודת מבט סוציולוגית והיסטורית הוא דווקא עיגון הגותו של 

א"י. מבט כזה עשוי לפענח –א"ד גורדון בנסיבות זמנו ובהקשריה החברתיים, כאן בפלשתינה
מתנחלים, ולכן עלול לעמעם את ההילה ההומניסטית –לה היהודית כקהילת מהגריםאת הקהי

הנקשרת ל"חלוצים" ולהבליט את הזיקה המתקיימת בין התרבות שיצרו ובין מעשה 
הקולוניזציה שלהם. מנקודת ראות כזאת עשוי גורדון להצטייר כ"אינטלקטואל אורגני" של 

ולוניאליסטי שלה את ההצדקות המוסריות חברתו, כזה המספק ל"פרויקט ההגמוני" הק
 המתבקשות, כמו שעשו גם ידידו מרטין בובר והוגים ציונים הומניסטים נוספים.

הגל הראשון  — מוקי צור ממיין את הקריאות הפרשניות שנעשו בגורדון לשלושה גלים
הגל שייך ל"דת העבודה" ולדמות החלוץ, הגל השני לפוליטיזציה ולמיסוד של השמאל, ואל 

 השלישי אפשר לקשור את פרשנותה של רמון:
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גורדון שוב עלה לגל פירושים חדש. במרכזו עמד יחסו לטבע כאקולוג העברי 
, לדת היהודית ולפמיניזם. כתבי גורדון הראשון, ליחיד כמקור לפגישה בינאנושית

יצאו מן המדפים בהם שכנו קודם. ]...[. דמותו הייתה לסמל נוסטלגי שמציאותו בנוף 
הישראלי היא ביקורת חיה של הנעשה, דווקא בגלל שנראית תלושה ומנותקת. )צור, 

2014) 

גורדון בעיניי דמות תימהונית משהו, בשורה התחתונה, גם לאחר קריאת הספר נותר 
המזכירה את דמויות החלוץ התלוש בסיפוריו של יוסף חיים ברנר )גורדון אכן מופיע בדמותו 
של אריה לפידות בנובלה "מכאן ומכאן"(. דמות זו טיפוסית לנסיבות קשות היום של 

ה הנוצרת. אך ההתיישבות הציונית בראשיתה ולצרכים התרבותיים והאידאולוגיים של הקהיל
מיקומו של גורדון כהוגה קולוניאלי, הספר של עינת רמון מעורר –למרות החולשה שבאי

מודרנית, במוסר אנושי –מחשבה וראוי להיקרא על ידי מי שמתעניין באתיקה מודרנית ופוסט
 ציונות.–ונשי, ובציונות ובפוסט

 מקורות

 .27.2.2019–ב אוחזר]פוסט בבלוג[.  א. ד. גורדון ופרשניובנובמבר(.  24, 2014צור, מוקי )
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