' קהליתנו '

עולם הסמלים של קובץ
אביבה אופז

קובץ ' קהליתנו '
' קהליתנו ' הוא יומן קבוצתי  .בשער מהדורתו השנייה של הקובץ  ,שיצאה לאור כארבעים שנה
לאחר פרסומו הראשון  ,תיארו אותו

מחבריו :

' קובץ " קהליתנו "  ,פרי הגותם  ,לבטיהם ומאוייהם

של חלוצים ראשונים לתנועת השומר הצעיר בארץ  -ישראל  ,יצא לאור בשנת תרפ " ב ע " י קבכן
 -כביש חיפה

א'

ג ' דה ' :

.

חכורה של חלוצים  ,ערב עלייתם להתיישבות של קבע  ,ביקשו לספר בקובץ זה את סיפורם
המיוחד  ,סיפור שרקע התרחשותו בביתניה עילית  .אנשי הקבוצה  ,בוגרי תנועת  -הנוער ' השומר
הצעיר ' בגליציה ובווינה  ,עלו לארץ בשנת תר " ף

( . ) 1920

כבישים ולאחר בירור קפדני עברה הקבוצה  ,שמנתה

26

אחרי תקופה קצרה של עבודה בסלילת

איש  ,לעבוד בחוות נסיונות חקלאית של

יק " א בביתניה עילית  .כאן ניסתה החבורה לממש את חלום ' העדה השומרית ' ברוח הרעיונות
הרדיקליים של ' תרבות הנעורים '  ,שאותם ספגו בשנות חינוכם

בתנועת  -הנוער .

2

מכאן  ,בפינה

הנידחת בארץ  -ישראל  ,על ראש גבעה שוממה  ,ראו עצמם משנים פני עולם  -נולדים מחדש
ובוראים אדם וחברה מתוקנים  .ב ' קהליתנו ' ביקשה החבורה לספר על נסיונה להפוך את האוטופיה

למציאות .

את הקובץ ערכו בתרפ " ב  ,כשנה לאחר שירדו מביתניה למחנה שומריה  ,על כביש

חיפה  -ג ' דה  ,ואת מלאכת העריכה הפקידו אנשי החבורה בידי הסופר נתן ביסטריצקי -אגמון  ,שישב
עימם כאורחם .

במהלכו של פרק  -הזמן הקצר  ,שהפריד בין החוויה לתיעודה בקובץ  ,הפך הנסיון של ביתניה

לאגדה  ,ונראה כי מחברי הקובץ היו מודעים לתהליך זה  .בנימין דרור נתן לכך ביטוי ברשימתו
שבקובץ  ' :כחזיון היוצא מגדר הופעות החיים הרגילות נראית לכם ביתניה  .תמיד היו מתארים
אותה באור כזה שהיתה משפיעה רק על ההרגשה ומעוררת תפילה טמירה לזכות בחיים מעין אלה .
אנשיה נראו כאלילים  . . .לו ילדים הייתם ודאי לי שהייתם רואים את ביתניה ואת אנשיה בחלומות
לילה ' 3 .

() 1 :2

*
1
2

מתוך עבודת דוקטור ' מקורות אותנטיים כתשתית לסיפורת העלייה השלישית '  ,אשר
צבי לוז  ,אוניברסיטת בר -אילן .

המובאות מתוך ' קהליתנו ' הן על  -פי מהדורת יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים  ,תשמ " ח [ להלן
ראה

:

א ' מרגלית  ,השומר הצעיר מעדת נעורים למארכסתם מהפכני  ,תל  -אביב

הסיכוי
3

נכתבת בהדרכתו של פרופ '

הנצחי :

קהליתנו  ,עמ '

נוער ושינוי חברתי  ,תל  -אביב

. 25

 , 1986עמ '

, 170 - 163

. 270 - 264

:

קהליתנו] .

תשמ " ה  ,עמ ' ; 48 - 17

מ ' אלון ,

בית המיטור הושן בין
דגניה לכינרת ( ציור
שטן  -על  -בד של ריקה
שלו )

' קהליתנו ' עשתה את ביתניה למיתוס

לאומי .

4

לצדן של תל  -חי  ,סג ' רה ואום  -ג ' וני היתה גם היא

לדגם  ,שלאורו התחנך דור בארץ  ,ולמקור השראה ליצירה ספרותית החל בתקופתה ועד

' קהליתנו ' עורר תגובות קוטביות .

לימינו .

5

ביסודן הן ביטאו מבוכה וחשש מעורבים בפליאה

ובהשתאות  .תגובות כאלה נשמעו גם מפי אנשים מחוגים מקורבים לאנשי ' קהליתנו '  -כגון ר '
בנימין ויצחק לופבן מחוגי ' הפועל הצעיר ' ולעומתם הוגו ברגמן  ,גם הוא איש ' הפועל הצעיר ' -

ואף מפי חברי הקבוצה עצמה .

6

בין התגובות היתה גם אחת שיוחסה לביאליק  .על  -פי עדות של

ברגמן אמר ביאליק  ,לאחר שקרא בקובץ  ' :רק בעוד ארבעים שנה יבינו אותו '  .ברגמן עצמו כתב
לאחר שנים כי ' קהליתנו ' היא ' התעודה החשובה ביותר של העלייה השלישית ' 7 .
מוקד לביקורת כלפי היומן  ,כמו גם סוד כוחו המרתק  ,היה עולם הסמלים שהציג .

4

א ' בר  -נביא מאפיין את המיתוס הלאומי ביצירת זכרון היסטורי משותף לקבוצה לאומית ומצבור של מודלים
ודוגמאות הרואיות  .ראה

5

יצירות ספרות  ,שנכתבו בהשראת ' קהליתנו ' בשנות העשרים והשלושים נ ' ביסטריצקי  -אגמון  ,ימים ולילות ,

ירושלים תרפ " ו ; "
6

לדוגמה

עמ '
7

:

א ' בר  -נביא  ' ,מיתוס ומציאות הסטורית '  ,זמנים ,

15

( ק "ן

, ) 1984

עמ '

.8

:

; 128

"

יערי  ,כאור יהל  ,תל  -אביב תרצ " ז  .בשנות השבעים

שהם  ,יומן נעורים  ,גבעת  -חביבה

 , 1987עמ ' ; 181 - 177

מ ' יערי  ' ,סמלים תלושים '  ,מקורות  ( 1 ,מרץ

, ) 1984

:

י ' סובול  ,ליל העשרים  ,תל -אביב תשל " ז .

ד ' הורבצו  ,האתמול שלי  ,תל  -אביב תש " ל ,

עמ '

. 67 - 66

ה ' ברגמן  ' ,על החשיבה הדו  -שיחית של מ  .בובר '  ,מ ' בובר  ,בסרר שיח  ,ירושלים תשכ " ד  ,עמ '

לב .

27נ 1

שער ' קהליתנו '

ימים ראשונים
( קבוצת

גבע )

עולם הסמלים של ' קהליתנו

'

מקומו של הסמל ב ' קהליתנו '

הטקסט של ' קהליתנו ' עשוי מרקם צפוף של סמלים  .עיון ראשון בו כרוך בהתמודדות עם ' לשון
סתרים '  ,עד כי הקורא עשוי לחוש עצמו כמי שעסוק בפענוח כתב חידה  .בקריאה שנייה מתברר ,
לרוב  ,כי הפענוח מיותר  ,שכן המסמן משמעותי יותר מן

המסומן .

בהזדקקות המרובה לסמלים המשיך ' קהליתנו ' את המסורת והסגנון של תנועת  -הנוער  ,שבה
צמחו

מחבריו .

8

אולם  ,השימוש בסמלים לא היה רק עניין שבסגנון ובמסורת חינוכית  ,ומעמדם

המרכזי של הסמלים בקובץ משתמע לא רק מנוכחותם הבולטת

בטקסט .

באופן פרדוקסלי ,

משתמעת מרכזיותם של הסמלים דווקא מן האכזבה שתלו בהם אנשי הקבוצה  .כאשר יצא מאיר

יערי כנגד הקובץ  ,הוא מיקד את ביקורתו בסמליו  .במאמר המפורסם  ' ,סמלים תלושים '  9 ,שכתב
כשנה לאחר פרסום ' קהליתנו '  ,הוא טען כנגד סמליו  ,המנותקים ממציאות  ' .כאן בארץ '  ,כתב יערי ,

' התנהג איתנו הקונטרסט בין הסמל המאיר והמציאות הקדחתנית ביד אכזרית '  .סי
אכזבה מן הסמלים נשמעת גם מתוך הקובץ עצמו ; לדוגמה  ,תחושת הכשלון  ,שמבטא יהודה ,
על כך שהסעודה הקבוצתית איננה מגשימה את כל המצופה ממנה כסמל  .הסעודה  ,לדידו  ,צריכה
היתה להיות ' אקט שבו מתבטא השתוף '  ,והנה במציאות  ' -אצלנו אין אתה שומע אותה מנגינה
אילמת

ונפלאה . . .

הנשמות . . .
 . . . -לא השגנו

עוד טרם הושגה זו ההרמוניה העליונה של

המבטאת עצמה -

כל עוד לא יבנה אצלנו השולחן

השיתוף '  .יי

ומעליה  -בסעודה

דווקא . . .

את

באכזבה מן הסמלים היה ביטוי לשברם של החלומות  .היא נבעה  ,במידה רבה מכך שאנשי

' קהליתנו ' היו אנשי הגשמה  ,והתייחסו אל הסמלים כאל מתווה לאורח  -חיים  ,עקרונות שיש לגזור
מהם מעשים  .ואמנם  ,יערי  ,במאמרו הנזכר  ,לא הציע לבטל את הסמלים  ,אלא להמירם  .במקום
הסמלים התלושים  ,לדעתו  ,של ' קהליתנו ' הוא קרא לאמץ את ' הסמל החיוני '  ,זה הצומח מתוך
החיים הממשיים והעממיים ומוגשם

בהם .

2ן

ההזדקקות הקדחתנית של אנשי ביתניה לסמלים נבעה מדחפים וממניעים  ,שהתפתחו על רקע

המהפך  ,שעשו צעירים אלה בהחליטם לבחור בחיי הגשמה חלוציים  .דחפים ומניעים אלה עשויים
להתבהר מתוך בדיקת אופיה של מערכת

הסמלים .

קווים לאומיה של מערכת הסמלים ביקהליתנו '
עולם הלמלים של ' קהליתנו ' מצטייר בתחילה כמערכת אקלקטית  ,חסרת כל סדר או הגיון  .בדיקה
קפדנית ותר חושפת בה אחדותיות מסוימת  ,ומגלה ביסודה חוטים  ,הקושרים אותה עם גורמים

"

היסטוריים  ,סוציאליים  ,פסיכולוגיים ואסתטיים בני התקופה  .בתוך מקבץ הסמלים המגוון  ,השזור

ומפוזר ברשימות השונות  ,ניתן להבחין בקבוצות של סמלים .
פיהן ננסה ללמוד ולאפיין את המערכת ומניעיה .
8

ראה  :ח ' שצקר  ' ,תנועת הנוער היהודית בגרמניה

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '

, ' 1930 - 1910
; 234

3ן

נציג כמה מן הבולטות שבהן  ,ועל -

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של

אלון ( לעיל  ,הערה

10

יערי  ,לעיל  ,הערה . 6
שם  ,עמ ' . 63
קהליתנו  ,עמ ' . 95

12

יערי ( לעיל  ,הערה

13

את הסמלים ניתן לקבץ גם על  -פי אמות  -מידה אחרות מאלו המוצעות

9

11

, )6

 , ) 2עמ '

. 168
1 23

~
עמ '

. 68
במאמר .

~

אביבה אופז

סמלים דתיים
לשונה של ' קהליתנו ' רוויה סמלים השאובים ממערכות דתיות שונות  .נמצא בה  ,אלו לצד אלו ,
סמלים נוצריים  ,יהודיים

ופגניים .

הגיוון בתחום הסמליות הדתית הוא פועל יוצא של הרקע

המשפחתי  -התרבותי המגוון של בני החבורה4י ושל המפגש שלהם עם וינה האינטלקטואלית
5ן

והתוססת שלאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,אשר בה שהו קודם לעלייתם

ארצה .

מוטיבים ודמויות מן המיתולוגיה היוונית מופיעים לרוב בכתיבתם של כמה מחברי

הקבוצה .

האש הווסטאלית הקדושה  ,פרומתאוס מתיך הברזל  ,דיוניסוס  ,אפולו  ,הרקולס וטנטלוס משמשים

להם דגמי מופת  ,שבאמצעותם מקבלת החוויה החלוצית  -החציבה בהר  ,סלילת הכביש ,

השיחה והריקוד  -ממדים מיתיים .
השימוש בסימבוליקה נוצרית רווח במיוחד בקובץ

:

הדרך זרועת הקוצים  ,שולחן המזבח ,

הכנסייה הגותית  ,הצלב  ,הסעודה המשותפת ובעיקר דמותו של ישו  .שכיחותם של סמלים נוצריים
בקובץ הושפעה  ,בוודאי  ,מספרות אירופית בת התקופה  ,אולם זיקתם של חלוצי ' קהליתנו '

לסמלים אלה נבעה גם ממקורות השראה אחרים  .הגירוי שעורר את הסמלים הנוצריים היה נערן ,

לעתים קרובות  ,בנוף  .ישו והצלב עלו תוך כדי התבוננות בנוף  ,שנשקף ממחנה האוהלים  ,נופם של

הרי נצרת או הכינרת .
ההזדהות עם דמותו של ישו היתה הזדהות רעיונית  .ישו  ,לדידם של אנשי ' קהליתנו '  ,הוא
האדם  ,שפעל במרחב שבו הם חיים  ,וכמותם הקיז את דמו ונשא את צלב הייסורים למען מימוש
רעיון האהבה  .ישו הוא האדם האוהב שעמד בנסיון  ,הגיע ל ' סוד התהום '  ,והיה לכוח אדיר 6 .י על -

פי תפיסתם  ,הוא הביא להתחדשות ולגאולת האדם על  -ידי יצירת ' המשפחה הרוחנית '  .ישו
ושליחיו היו ' אנשי הברית

והתעודה ' .

]7

אחד הכותבים ערך השוואה  ,כמעט ישרה  ,בין חבורת

החלוצים בביתניה לבין ' המשפחה הרוחנית ' של

ישו :

אני נזכר בסעודה שיצרו ישוע ותלמידיו . . .
במקום ובאופן חיים מסוים ומשותף  . . .היום אנו חולמים רק על משפחה רוחנית . . .
הננו רוצים לגאול את עצמנו  . . .אנו מוכרחים להיות קשורים במקור ידוע  . . .באורח
חיים משותף  . . .טרם השגנו את רעיון התעודה  . . .עלינו להיות בין יוצרי התנועה
המשיחית 8 .ן
כי הם היו לא רק משפחה רוחנית הקשורה

המשיחיות  ,שאליה חתרו חלוצי ' קהליתנו '  ,היתה משיחיות של דחיקת הקץ  ,והיא גולמה בדמותו

של ישו  .ביסטריצקי קרא ברשימתו שלא להמתין ' לביאת אותו אדם '  ,לא להמתין למיתוס  ,אלא
ליצור אותו ולחיות אותו  ' -לכבוש את ישוע

מנצרת ' .

9נ

בהשוואה לשכיחותם של הסמלים והמוטיבים הנוצריים בולט מיעוט נוכחותם של סמלים

יהודיים ב ' קהליתנו '  .בין הסמלים היהודיים המופיעים בקובץ

14
15

לקץ :ך

את הרקע המשפחתי והתרבותי של אנשי ביתניה היטיב לתאר הורבצו ( לעיל  ,הערה
עדויות על השפעת וינה ראה  :שם  ,עמ '
מרחביה  , 1956עמ '  ; 77שהם ( לעיל  ,הערה

; 46 - 27

. 65

16

קהליתנו  ,עמ '

17

שם עמ '

18

שם  ,עמ ' . 96 - 95

19

:

אש התמיד  ,אליהו הנביא ואברהם

.

שם  ,עמ '

. 95
. 165

 , ) 6עמ '

. 27 - 11

מ ' יערי  ' ,עליתי '  ,ד ' לוי ואחרים ( עורכים )  ,ספר השומר הצעיר  ,א ,

. )6

עולם הסמלים של

' קהליתנו '

והעקדה  .סמל בולט הוא סולם יעקב  .סמל זה הופיע  ,כנראה  ,לראשונה ברשימתו של יערי לקובץ ,
כביטוי ציורי לקשר שבין שמיים לאדמה  ,בין רוחני לחומרי  ,בין מטפיסי

לארצי .

20

הסולם נקשר ,

בדבריו  ,בסמל הבאר  .גם בבאר מתלחש החיבור של המטפיסי עם המציאות הגשמית  .בבאר  ,כתב
יערי  ,תימצא ' האספקלריה של השמיים '  ,ודווקא משום שהיא ' צרה ומוגבלת ומגושמת ' כמציאות
עצמה  .השמיים המשתקפים מתוך הבאר הם  ,לכן  ' ,שמי מטה '  ,הם השמיים ש ' מאחורי הצמאון
שבמציאות '  ' ,מאחורי כל יגון '  ,הם ' כח החי בכל איש ' ו ' מתבשר לאדם מעמקי

הסבל ' .

21

הורדת ' העיקרון המטפיזי ' אל הארץ היה לאנשי ' קהליתנו ' צורך אותנטי  ,שנבע ממציאות

חייהם  ,אך היא לא היתה חדשה להם  .הרעיון החסידי של עבודה בגשמיות היה חלק מן המטען
התרבותי  ,שהביאו עימם ארצה  ,והוא היה מוכר להם בעיבודו במשנותיהם של א " ד גורדון ומרטין

בובר .

22

אליהו רפפורט השתמש בסמל הסולם כדי לתקוף את יערי על נסיונו להתחבר עם השמיים  .על
שלבי הסולם השמיימי ניצבים  ,לדבריו  ,האבות  ,שמהם ביקשו להינתק  .ערב העלייה להתיישבות
אין  ,לדעתו  ,לשאת עיניים אל השמיים  ,אלא לקדש את האדמה ולהתמסר לה .

23

אך בסופו  -של -

דבר  ,גם אליהו  ,למרות כפירתו בשמיים ובעולמות עליונים  ,ביקש לקדש את הכוחות שמעבר
לאדם ולהתמסר להם  ,וביטא בכך געגועים דתיים .

סמלי טבע
בהליכה לארץ  -ישראל ראו אנשי ' השומר הצעיר ' מעשה של גאולה והתחדשות  .ארץ  -ישראל
הרחוקה והשוממה היתה  ,לדידם  ,מקום  ,שבו ניתן לחיות חיים טהורים
בנופיה את הטבעי והפראי  ,וביקשו לחיות בה חיים

ואותנטיים .

24

הם חיפשו

' פשוטים ' .

האידאליזציה הרומנטית של הראשוני  ,ההיולי והתמים הביאה אל שפת הסמלים של ' קהליתנו '
את כוחות הטבע הגדולים

:

האדמה  ,השמיים  ,השמש  ,האש  ,האבן

וההרים .

האדמה היתה למיתוס בספרות ובמחזאות הארצישראלית של אותן שנים  .לטענתו של גדעון
עפרת  ,נוצר סביב מיתוס האדמה ז ' אנר ארצישראלי מיוחד  ,שאותו הוא מכנה ' ספרות

אדמה ' .

25

מעמדה המרומם של האדמה בספרות שאב השראתו ממסורות רומנטיות  ,גרמניות ורוסיות ,
והושפע ממשנתו של גורדון  .האדמה היתה למושג מקודש ולמוטיב מרכזי בספרות ההתיישבות

החל בתקופת העלייה השנייה  .היא מופיעה בה ככוח שטני ואלוהי כאחד  .זוהי  ,על  -פי ניסוחו של
עפרת  ' ,אדמה ניטשיאנית  -דיוניסית '  ,שהחלצן מתאחד איתה ומתמסר לה  .באמצעות התמסרותו
20

שם  ,עמ ' . 285

21

. 283

22

שם  ,עמ '
ראה :

א ' שביד  ' ,אחריות לכלל ישראל  .הגשמה עצמית ומימוש עצמי '  ,עיון  ,לג ( תשמ " ד )  ,עמ '

; 337 - 327

הנ " ל ,

' בין מרטין בובר לא  .ד  .גורדון '  ,בלוך ואחרים ( עורכים )  ,מרטין בובר  :מאה שנה להולדתו  ,תל  -אביב תשמ " ב ,
עמ '

; 243 - 229

; 49 - 28

א ' שפירא  ' ,עבודה  -שרשיו ומשמעויותיו של מושג  -ערך יהודי '  ,טורא  ,א

הנ " ל  ' ,חברותות מתהוות ותיקון עולם

באוטופיה  ,תל  -אביב

 , 1983עמ ' ; 314 - 276

:

( תשמ " ט )  ,עמ '

האוטופעם החברתי של מרטין בובר '  ,מ ' בובר  ,נתיבות

יערי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

. 68

23

קהליתנו  ,עמ ' . 33

24

לדוגמה  ,במכתב שכתב אחד העולים  ,חבר ' השומר הצעיר '  ,בשנת  , 1919נכתב  ' :נלך הרחק בין הרים ומדבריות

כדי לחיות בפשטות  ,ביופי ובאמת '  ,לוי ( לעיל  ,הערה
25

ג ' עפרת  ,דם אדם אדמה  ,תל  -אביב  , 1980עמ ' . 24 - 20

 , ) 15עמ '

. 66 - 65

1 31

אביבה אופז

לאדמה הוא מנסה להשתחרר מה ' שמיימיות ' הגלותית  .אולם  ,ישנן גם יצירות אחרות  ,שבהן מייחל
הגיבור החלרן לסינתיזה בין שמיים לארץ  ,סינתיזה בין האוטופיזם  ,הגלותי בשורשו  ,לבין ההוויה
הארצישראלית הגופנית  ,החופשית

והפורייה .

26

האדמה נושאת ב ' קהליתנו ' את כל רובדי המשמעות  ,שנתרבדה בספרות התקופה  .גם כאן היא

היא האם הגדולה  .היולדת והחולצת שד ,

דו  -ערכי :

מושג

והיא גם חיק עצום  ,הכומס בקרבו

27

כוחות אלימים חסרי מעצור  .יערי מתאר אותם כוחות כ ' לבה מתפרצת מקליפת האדמה
שמעון וולף מתאר אותם כ ' רוחות

מכושפות ' .

' 28 ,

ואילו

29

מערכת היחסים בין החלצן לאדמה גם היא דו  -ערכית  .יש שאלו יחסים של הזדהות וברית  ,כמו ,

כאשר מרחמים יצור קרוב וחי ' ; "

לדוגמה  ,בדברי משה ה '  ' :רחמתיה

3

ויש שהחלצן נאבק באדמה

על  -מנת לכובשה  .באחת הרשימות תיאר הכותב מאבק בינו ובין ' איש מפלצת '  ,הבוקע מתוך
האדמה  ,לועג לעמלו ולחלומותיו  ,ובו בזמן מפתה אותו להנאות

החיים .

ן3

המאבק ב ' איש מפלצת '

הוא מאבקו של החלקן בכוחות הטבע המתנכלים למפעלו  ,אך גם בטבעו האנושי  ,המנסה לפתותו

ולהכשילו  .שני פניו של המאבק שמנהל החלצן מגולמים בסמל

האדמה .

בציור המאבק לכיבוש האדמה נרמז גם גוון ארוטי  -מיתי  ,שרווח בספרות התקופה  .יהושע ,
לדוגמה  ,מדמה את החלצן ל ' מתיישב הראשון '  ,ה ' פוצע ' באכזריות יומיום את האדמה  ,כדי
' להכריחה

ללדת ' .

32

הגוון הארוטי בא לביטוי בשילוב המאבק באדמה עם סמל הבאר ; במעמקיה

של הבאר מגיעים החופרים אל מקור החיים והפוריות  .כך תאר יערי את החפירה

עמוקה .

נפתח את חיק האדמה

אספקלריה של

אהבתנו ' .

33

הגדולה . . .

:

' נחפור באר

ובאקט זה של חסד זכה תזכנו האדמה  ,נמצא

המקום המרכזי של האדמה במערכת הסמלים

ב ' קהליתנו '  ,העיצוב

הפתטי של הסמל ומשמעויות הלוואי שלו קושרים את הקובץ אל ספרות ההתיישבות ואל
האדמה '

בפרט .

' ספרות

34

האש  ,כסמל  ,מופיעה ב ' קהליתנו ' בצורות שונות  :אור  ,ניצרן  ,להבה  ,מדורה ועוד  .בהופעותיה
השונות היא מאופיינת בשניות תכונותיה

;

היא פנימית וחיצונית  ,יפה ומאירה  ,מחממת ומלכדת

אך גם שורפת ומכלה  ,היא אלוהית וקדושה וגם שטנית

ואיומה .

משהו מהשניות הקוטבית ,

שיוחסה לאש ב ' קהליתנו '  ,נשמע בדברים הבאים  ,שכתב אחד החברים

:

אני מאמין באש  ,בכוחה הגדול  ,בכחה הסמלי . . .
נשבה נא סביב למדורה  . . .ואנחנו בצורה כה גאומטרית המביעה הרמוניה והתגברות על
תהו  .בעגול  .ויש שהאש כח מהפכני בה  :זורקת את להבותיה השמיימה בלשונות
מוזרות  ,מחרידות ככנסיות גוטיות מימי הביניים שאי  -שקט בהן 3 ' .
החיובי קשורה האש בעיגול  .בעיגול אצור כוח מלכד ומחבר  ,ובו נוצרת החברותא  .תחושת
האש מעוררת נרדמים  ,האש

בצדה

מקרל .

הקירבה וה ' יחד ' שיש בישיבה במעגל סביב האש  -המדורה מבוטאת בדבריו הבאים של שמעון

' והנה נעלם הקור וניצפן מתקרב לניצבן וכבר לפנינו להבה
26

2נ111

כדוגמה

27

28

שם  ,עמ '

והיא תגדל למדורה אחת

לבקשת סינתיזה כזאת מביא עפרת מחזה של ש ' שלום  ' ,אדמה '  ,ראה

קהליתנו  ,עמ '

ראה

:

קטנה . . .

. 284
. 260

, 208

:

שם  ,עמ '

. 283 - 282
32

שם  ,עמ '

. 91

29

שם  ,עמ '

33

שם  ,עמ ' . 283 - 282

30

שם  ,עמ ' . 70

34

על  -פי עפרת ( לעיל  ,הערה

31

. 64

35

קהליתנו  ,עמ '

שם  ,עמ '

43

:

) 25

. 81 - 10

עולם הסמלים של

ואנחנו

סביב לה בעיגול הרמוני .

36

' קהליתנו '

את קישור האש עם המעגל הביאו עימם אנשי החבורה מתנועת -

הנוער  ,והיא היתה לסמל שכיח בספרות ובתרבות ההווי

הארצישראליות .

37

האש ב ' קהליתנו ' מסמלת גם את הבשורה שהחבורה ראתה עצמה מביאה לעולם  .במשמעות זו
היא מופיעה בציורים אחדים

:

שמש בזריחתה  ,עמוד אש  ,כוכב ועוד  .מרבית הציורים הסמליים

הללו פותחו בתנועת  -הנוער  ,והם מופיעים בשכיחות בעיתונות שלה בגולה  ,הן כאיורים והן
במטפורות לשוניות  .האש  ,המשמשת ב ' קהליתנו ' סמל לבשורה ולמהפכה  ,מקושרת בו גם עם

מסורת ומורשת  .בהקשר זה היא מבטאת מסר או סוד העוברים מדור לדור  ,והיא מופיעה בציורים
שאולים מעולמות של דת ומיסטיקה ,

כגון :

אש קדושה  ,אש תמיד  ,ונר תמיד  .יש שבאמצעות

הסמל הדתי נקשרת  ,באופן פרדוקסלי  ,המהפכה עם המסורת  ,כמו בדבריו הבאים של יהודה
' אבותינו הציתו נר תמיד ויש שנר זה הולך ודועך  ,אזי קמים בני הדור המדליקים אותו

אחים  ,הבו נדליק את אש

התמיד ' .

:

מחדש . . .

38

כאמור  ,לאש ב ' קהליתנו ' גם משמעויות שליליות  .היא עלולה להיות הרסנית ומכלה  ,כמו ,
לדוגמה  ,האש המתוארת כשהיא בוערת בנשמתו של הכותב  ,שורפת אותה  ,והוא נמוג בה מתוך
הנאה שבהרס עצמי ,

' הבניין '

שהקים .

40

39

או ' אש של שנאה ויאוש '  ,שמפיק מתוכו כותב אחר  ,והיא מכלה את

האש הפנימית מקושרת לתשוקה להרס ולכליון  ,מתוך תקוה כי אלו יולידו

מתוכם  ,באופן דיאלקטי  ,את החיוב שבהתחלה

חדשה .

האש לצורותיה השונות מופיעה בדברי החברים כחלק מלשון קבוצתית מוסכמת  ,ולכן ,

משמעויותיה לרוב צפויות וסטריאוטיפיות  .אך העושר והמגוון של הציורים מאפשרים גם ביטוי

של רעיון או חוויה אישיים ומקוריים .
הנשר ופסגות ההרים המושלגים קשורים בלשון הציורית של ' קהליתנו ' בחלומות הנעורים ,

האידאליסטיים והרומנטיים  .בפסגות ההרים הקרים או המושלגים ובמעוף הנשר מצאה ביטוי
הכמיהה התמימה לשיאים ולחופש בגילומו העליון

והאידאלי .

יש בין אנשי הקבוצה  ,המעלים ציורים אלה  ,כמו גם את החלומות שהם מסמלים  ,בנימה
נוסטלגית  ,שיש בה גם מידה של מרחק ופכחון  .כך  ,לדוגמה  ,כורך דוד ה ' סמלים אלה  ,בנימה של
אירוניה עצמית  ,ב ' חלומות גבורה רומנטיים '  ,ב ' מרד אבירים '  ,ב ' מפעל הגבר ' וביומרות ל ' נס
ההתחדשות ' ולחיים ' פראיים

וגדולים ' .

ן4

הוא מספר עליהם בלשון עבר  ,מנקודת מבטו של מי

שהתבגר והתפכח משגיונות הנעורים  .במקומם של הסמלים ההרואיים הללו הוא מציג סמל מינורי
 הפלג המתפתל  ,המסמל את החיים הממשיים  .הפלג  ,ההולך לאט  ,סביב סביב  ,בקו פתלתולוארוך  ,כשהוא עוקף את שרשרת ההרים בהתמדה ובעקשנות  ,ממיר את ה ' יש ' המוגמר והקפוא
שב ' פסגות המושלגים '  ,ומסמל את ' ההתהוות התמידית '  ,שהיא במהותו של מעשה ההגשמה

החלוצי .

42

אך לא הכל מפנים עורף לסמלי ' תרבות הנעורים ' ולחלומות הרומנטיים  .בין הכותבים יש
הממשיכים לחלום על ' הרים מעוטפים ערפל '  ,ועל אביר דוהר על סוסה ' עולה מעלה  ,מטפסת על
ההרים ' אל עבר העננים .
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43

. 46

36

שם  ,עמ '

37

מ ' צור  ' ,הדרך לקהליתנו '  ,שם  ,עמ '

40

. 10 - 9

שם  ,עמ ' . 66

41

שם  ,עמ '

38

שם  ,עמ '

. 97

42

שם  ,עמ '

39

שם  ,עמ '

. 113

43

שם  ,עמ '

. 83 - 82
. 86
. 112

העמדות המנוגדות כלפי סמלי ' תרבות הנעורים ' משקפות את ההיטלטלות  ,העוברת כציר
בקובץ  ,בין חלום לפכחון  ,בין נעורים

לבגרות .

ארוס  ,אישה וגבר  ,ילדות
בצד

סמלים  ,השאובים מן הטבע הפיסי  ,מצויה ב ' קהליתנו ' מערכת סמלים שתחומה הטבע

האנושי  .בדומה לאדמה  ,לשמש ולאש  ,גם הסמלת האישה  ,הארוס והילדות היא ביטוי לפנייה

מיתית  -רומנטית אל כוחות טבע

ראשוניים .

האהבה והארוס הם יסוד ותשתית בהשקפת העולם של חבורת ' קהליתנו '  .הם מצויים בבסיס
רעיון העדה האוטופית והתרבות החדשה  ,שאותם ביקשו להפוך

למציאות .

הארוס והאהבה  ,ובעקבותיהם האישה והמשפחה  ,קיבלו ב ' קהליתנו ' משמעויות רעיוניות
רחבות  .באופן מיוחד דן בהם אליהו רפפורט ברשימותיו שבקובץ  .רפפורט הפקיע את הארוס

מגבולותיו המקובלים  ,המיניים  ,והעניק לו משמעויות רוחניות ואף מטפיסיות  -פנתאיסטיות  .הוא

האמין שקיימת ' אהבה יחידה בעולם ' וכי ' היא אפשרית בין כל העצמים '  .אלוהים  ,לדבריו  ' ,חלק
134

עצמי בעילם בין כל העצמים '  ,ולכן  ,הארוס הוא גשר לאדם להגיע באמצעותו אל העולם ואל
אלוהים  .יש בכוחו של ' יצר הדור ' להשיב את האדם ' אל הממשות הקוסמית  ,אל אחדות
העולם  . . .אל אלוהים ' ובה בשעה גם אל
44

שם  ,עמ '

. 179 - 178

עצמיותו .

44

הארוס הוא  ,לדבריו  ,בסיס לכינונה של
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45

זוהי אפוא ברית שמשולבים בה דם ובשר ורוח  -אדמה

קטע מתוך טיוטת רשימה
'

קהליתני

יחד .

הארוס כסמל מרכזי בהשקפת עולמה של החבורה עולה גם מרשימות  ,שכתבו אנשיה באותן

שנים  ,ולא קובצו ב ' קהליתנו '  .בכתביו של יערי מאותן שנים יש שימוש נרחב במושג ' ארוס ' ,

ונלוות אליו משמעויות רוחניות ודתיות  .גם יערי קשר את הארוס בהתחברות עם היקום ועם
ההוויה כולה  ,וגם הוא ראה בו כסיס לכינונה של העדה  .במאמרו ' מתוך התסיסה '  ,שנכתב בשנת
1921

בביתניה עילית ,

שישנית

כתב :

' אחים  ,שבשתוף עם נשמתם ועם בשרם החומד יתמזגו לנשמה

ויחוג חג האיחוד עם האיש  ,עם הבריאה וכל המתהווה ' ,

47

ובסיומו של אותו מאמר סיכם

:

' אנכי רואה לפני את האיש  ,מנפץ את החומות  ,אשר הטילו דורות בין רוח ובשר ובין ההגיון והיצר ,

ככה באופן יצרי ? צר האיש הכי פרימיטיבי והכי תרבותי כאחד  ,יתחבר עם אשתו ורעיו  ,עם הכנרת
וההוויה

כולה ' .

48

גם דוד הורבצו  ,מאנשי ביתניה  ,כרך את השקפותיו על העדה במושגים כמו ' הכוח הארוטי '
ו ' חיים ארוטיים '  .במאמר על ' תנועת הנוער '  ,שכתב בשנת  , 1922הביע הורבעו את אמונתו כי

45

שם  ,עמ '

46

עמ '

שם ,

. 38
. 34

ן

של

העדה  .העדה היא ' המשפחה הבאה '  ,והיא מיוסדת על ' ברית הדם של הרוח '  ,על ' אחוה של רוח ' ,
46

ק4ן ' ע

ס

47

שם  ,עמ '

48

עמ '

~ QW

. 267
. 269

1311

אביבה אופז

החיים הארוטיים והאהבה מוצאים ביטוים בחיים רוחניים  ,בערכים נצחיים של תרבות אנושית ,

בדת ובמוסר .

49

למושגים ' ארוס ' ו ' אהבה ' יש  ,בפי אנשי הקבוצה  ,גוונים שונים של משמעויות  ,לא תמיד הן
עקביות  ,ולעתים קרובות הן מעורפלות ועמומות  .עם זאת  ,תמיד הן מכוונות לאותה איכות מיוחדת
של קשר אנושי ושיתוף  ,אשר מכוחם  ,סברו  ,ייהפך ציבור של אנשים

לעדה .

ללא קושי ניתן לזהות ברעיונות  ,שכרכו אנשי הקבוצה במושגים ' אהבה ' ו ' ארוס '  ,את
עקבותיהם של הוגים ותורותיהם  ,שהילכו בווינה בין שתי מלחמות  -העולם  ,ובהם זיגמונד פרויד
והפסיכואנליזה  ,בליהר וויניקן ו ' תרבות הנעורים '  ,לנדאואר האנרכיסט  ,בוכר וזיגפריד ברנפלד
ועוד

אחרים .

50

מתוך תפיסת הארוס ב ' קהליתנו ' זוכים גם האישה והגבר למשמעויות סמליות ולעיצוב

ארכיטיפי .

בהרחבה מיוחדת הם נדונים ברשימתו של אליהו  .אליהו האמין בקיומו של יסוד

האישה ויסוד הגבר בבריאה  .האישה  ,על  -פי תיאורו  ,היא סמל לעקרון היצירה והפוריות בעולם ,
ה ' יש ' הקיים תמיד  ,ומכאן ממדיה האגדיים
הגבר מאופיין כניגודה של האישה

:

' עולם ואדמה נוצרים בחיק האשה בצלם אלהים '  .י5

הוא ' איש הכח  ,הפראות  ,ההעזה והשלטון '  ,הוא ש ' יוצק

;

לעולם דמות '  .בחיבורם של שני היסודות המנוגדים ,

על  -פי אליהו  ,נוסד העולם .

52

גם בסמלים אלו ניכרת השראתן של תאוריות פסיכולוגיות בעלות השפעה באותן שנים בווינה ,
ואליהו יישם אותן בחזון החברתי של ' קהליתנו '

בארץ  -ישראל .

הילדות כסמל קשורה באופן מובהק ב ' תרבות הנעורים ' ובעולמה של תנועת  -הנוער  .האדם
הצעיר היה בתרבות זו נושא התקווה לקידום ולחידוש חברתי וערכי  ,והשפעתו על התרבות ועל
סגנון החיים היתה

מכרעת .

53

בקובץ ' קהליתנו '  ,שנתן ביטוי לחלומות ולתרבות של צעירים  ,היו הילדות והנעורים  ,באורח

טבעי  ,סמלים בולטים  ' .ילד ' הוא נושאה וכותרתה של אחת הרשימות המרכזיות בקובץ  ,שנכתבה
בידי העורך  ,ביסטריצקי  .הילד מוצג ברשימה זו כקוטב הפלא  ,הטוהר והטוב  ,הגלום כאפשרות

בנפש כל אדם  .בשימורו של פן זה ובמימושו טמון הסיכוי האחרון לתיקון העולם .

54

תפיסה רומנטית ואידאליסטית של הילדות עולה גם ברשימה הפיוטית  ,הפותחת את הקובץ -

המצלצל ' .

' המעגל

55

גיבורי האגדה הם נער ונערה

;

הוא ' האח הפרא '  ,והיא האחות ' החמודה

והצוחקת '  .הנער והנערה מעוצבים כהתגלמות הזוך והיופי  ,אך הם עומדים על סף פרידה מעולם
האגדות של ילדותם  ,ובכך הם מסמלים את מצבם של בני חבורת ' קהליתנו ' בשעה שיצרו את

יומנם .

ערב העלייה להתיישבות חשו עצמם חברי הקבוצה כמי שנפרדים מילדות ומנעורים

ועומדים נפחדים וסקרנים  ,כאותם גיבורי אגדה  ,על ספו של עולם הבגרות  .מצד אחר  ,נתפסו
49

50

ד ' הורבצו  ' ,תנועת הנוער '  ,מקורות ,
כעבור

1

( מוץ

 , ) 1984עמ '

. 52

שנים  ,בשנות הארבעים  ,נסוג יערי מרעיונות אלו  ,וקבע כי הם היו כשלון  .הוא תיו

,

אותם בהשפעות

המפגש עם זרמים של תנועות  -הנוער הגרמניות ועם תורותיהם של פרויד וכליהר  .ראה  :א ' שדמי  ' ,משהו על

6ן1 :

51
52

השתוף הארוס "  ,מקורות ,
קהליתנו  ,עמ ' . 184

1

( מוץ

 , ) 1984עמ ' , 78

שם .

שם ,

אלון ( לעיל  ,הערה

53

ראה

54

קהליתנו ,

55

שם  ,עמ '

:

עמ ' . 201 - 195
. 23 - 15

 , ) 2עמ '

. 119 - 104

. 80

עולם הסמלים של

' קהליתנו '

הנעורים והילדות ב ' קהליתנו ' כנצחיים וכאוניוורסליים  .בכל ילדות  ,על  -פי תפיסה זו  ,מקופלת

' ילדות המין האנושי ' כולו  ,והיא שבה ונחיית כל פעם מחדש .
התסיסה '

:

' אנחנו אוהבים את הצעיר הערום  ,אשר נשאר ילד

56

ברות זו כתב יערי במאמרו ' על

בהתבגרו ' .

57

הילדות והנעורים הנצחיים היו ביטוי נוסף לרעיון ההתחדשות ולאידאליזציה של

הבראשיתי .

הסמלת המציאות
המגמה הרומנטית הדתית  ,שהצמיחה שפת סמלים השאובים מעולמות מוגבהים של איתני טבע ,
מצד אחד ושל מטפיסיקה ומיתולוגיה  ,מצד אחר  ,הזינה גם את השאיפה להעטות את החולין

בקדושה ובסמליות  .אך הנסיון הקדחתני להגביה את המציאות היה גם ביטוי של התגוננות מפני
סכנת אובדן החלום  .ההסמלה והמיתולוגיזציה של המציאות היו תגובות על הפער שהתגלה בין

החיים לרעיון  .בצד סיבות קיומיות אלה פעלו בתהליך ההגבהה וההסמלה רעיונות ותורות של

גורדון וכובר  ,שהשפיעו על עולמה הרוחני של הקבוצה כגון  :יסודות פנתאיסטיים  ,מיסטיפיקציה
של מעמד האדם וקידוש

המציאות .

58

האינטנסיוויות של ימי העליות הראשונות עשתה את קורותיהן לאגדה בלא להידרש למרחק

היסטורי  ,בסמוך מאוד להתרחשותן  .תהליך כזה עבר גם על ביתניה  .סיפורה של ביתניה הפך
ב ' קהליתנו '  ,בטווח של כשנה בלבד  ,מהתרחשות היסטורית לסמל ולאגדה  .נופה של ביתניה ,

אנשיה ואורחות  -חייה הועצמו והוגבהו  ,קווי המיתאר של זמנה ומרחביה עומעמו  ,וסיפורה הפך

בידי אלו  ,שאך זה חוו אותו  ,לאגדה .
הקובץ פותח ומסיים בסיפור אגדה פיוטי  .סיפור הפתיחה  ' ,המעגל המצלצל '  ,העשוי תערובת
של יסודות ליריים  ,מיתיים ופילוסופיים  ,מעניק לקובץ ולסיפורה של ביתניה נקודת מוצא רחבה
ומופשטת  .שם הסיפור הוא צירוף שני סמליה המרכזיים של העדה  :הפעמון והמעגל  ,השאובים

מההווי וממסגרת החיים שלה  .הפעמון הוא שקצב את רתמוס חיי הקבוצה ואת עיתותיה  ,והמעגל
הוא סמל להרמוניה ולברית  ,סמל

העדה .

59

ביתניה מוצגת כסמל ברשימות רבות אחרות .

במאמרו של ביסטריצקי ' מפעלנו התרבותי '

מקבלת תוויית ביתניה איכות ארכיטיפית  -מטפיסית

:

' כל היה כבר לעולמים מלפני מאות שנים

ונערות תועים . . .

:

קושי  -ורעות -

אותו מחנה לבנבן ורצין ויללת שועלים בלילות . . .
וריקוד  -ודומיה  . . .ועל כולם אותו הבכי '  69 .החוויה של ביתניה מופקעת  ,בדבריו של
ביסטריצקי  ,מחד  -פעמיותה  .היא מוצגת כתוויית תשתית אנושית חוזרת ונשנית .
אנשי ביתניה חשו עצמם נושאי ייעוד  .הם ראו בעצמם סמל  ,דגם ומופת לאנושות כולה  ' .אנתנו
בית  -אל  ,פניאל ומחנים '  ,הכריז יערי  ,י 6ואילו ביסטריצקי טען  ' :אנו משוררים  . . .לנו הסמבוליקה
החיה ' 62 .
ונערים

58

ראה  :מ ' בובר  ' ,דרך הקדש '  ,תעודה ויעוד  ,יחשלים
 , ) 22עמ ' ; 241 - 229

59
60

61

62

ראה לעיל  ,עמ ' . 7
קהליתנו  ,עמ ' . 154
שם  ,עמ ' . 287
שם  ,עמ ' . 158

; 1959

שביד  , ,בין מרטין בובר לא  .ד  .גורדון ' ( לעיל  ,הערה

א ' יסעור  , ,משנתו החברתיים של בובר וחקר הקיבתן  , ,הקיברן  ( 8 ,תשמ " ב )  ,עמ ,

. 186 - 183

13 - 7

ביתניה ( חיתוך לינולאום
של אריה אלוואיל איש
ביתניה )

אגדת ביתניה הקרינה מאורה על כל שהיה בה  ,ופרטי היומיום שלה קיבלו גם הם משמעויות

מוגבהות ורחבות  .כך היו העבודה  ,השיחה  ,הריקוד  ,הסעודה  ,הכביש ואפילו יללת התנים לסמלים
מעובי

משמעות .

בתפיסת אנשי ' קהליתנו ' לא היתה העבודה אמצעי לקיום גשמי  -חומרי בלבד  .הם קשרו את
העבודה עם תזון רוחני ומוסרי  ,כדברי דוד ה '
המוסר החדש והערכין

החדשים ' .

:

' בכל רגע עבודה גלום רעיון השתוף והטוהר ,

63

העבודה היתה  ,לדידם  ,דרך להגשמת האוטופיה

החברתית .

בתפיסתם זו המשיכו מסורת

ציונית  ,שהעלתה את העבודה למדרגה של ערך  ,אידאל ואף דת  .בהתייחסותם לעבודה נשמעים
הדי רעיונות  ,שהילכו בקרב אנשי העלייה השנייה והשלישית מתוך זיקה ברורה להגותם של
מייסדי תנועת העבודה ובעיקר למשנתו של גורדון  .גישתם לעבודה היתה רומנטית  ,לעתים אף
מיסטית  .הם קשרו את העבודה עם גאולה לאומית ואוניוורסלית  .ברוח זו כתב אליהו  ' :העבודה
היא לשם גאולה  ,גאולת עם בשביל כל

העמים ' .

העבודה כ ' צינור ' לאהבה ולהרמוניה בין

138

לחברה ' וליצירת ' המומנט המשותף בין
63

שם  ,עמ '

64

שם  ,עמ '

. 90
. 235

65

שם  ,עמ '

29

64

השפעת תורתו של גורדון ניכרת גם בתפיסת

בני  -אדם .

עובדיה ' .

65

העבודה  ,כתב דרור  ,היא ביטוי ' לאהבה

על  -פי מסורת התנועה הציונית  -חלוצית  ,ובזיקה לתורתו של גורדון היתה

' העבודה ' ,

לדידם של

דוברי ' קהליתנו '  ,עבודת כפיים ובמיוחד עבודה חקלאית  .גם אצלם צמחה האידאליזציה של

עבודת האדמה מתוך השאיפה ליצור טיפוס של יהודי חדש  .זוהי אותה תפיסה שראתה בעבודה
בטבע דרך להתקשרות מחודשת עם ההרמוניה הקוסמית  .אולם  ,גם העבודה במחצבה קיבלה

עומק רוחני  .בתיאורו של אליהו התקשרה כל הנפת פטיש על ראש הסלע עם מבחן העקדה ועם

גאולת אברהם וזרעו על  -ידי אלוהים .
העידון והספיריטואליזציה של המימד הגשמי שבעבודה התבטאו גם ביחסם של חלוצי
' קהליתנו ' לסבל ולקושי הגופני  ,שהיו כרוכים בה  .באחת הרשימות תיאר הכותב את מאבקו
בפיתוי להיכנע לקושי כמאבק עם מפלצת המבטיחה לו ' עמקים זרועי פרחים וארמונות

נהדרים ' .

היה עליו לאסוף את כל כוחות הגוף והנפש כדי לגבור על הפיתוי  ,ומשעשה זאת נכבש לעבודה

וכבש אותה .
להיותך

66

הסבל שבקושי הגופני הפך לחוויה רוחנית  ,וההתמודדות איתו היתה למבחן ולאות

' חלהן ' .

במשמעות הרוחנית  ,שהיתה לעבודה בעדה השומרית  ,ראה יערי אחת ממעלותיה של העדה
ומיתרונותיה על  -פני קבוצות שיתופיות אחרות  .על דרך הניגוד הוא תיאר את גדוד  -העבודה כ ' צבא

עבודה מכנ "  ,ואת העבודה בו ' המונית בלי

66

שם  ,עמ '

. 50

נשמה ' .

67

67

שם  ,עמ '

. 290

35ן

אביבה אופז

העבודה הפיסית  ,שהיתה אידאולוגיה לעצמה בתנועת  -הנוער בגולה  ,קיבלה אפוא דווקא
ב ' קהליתנו '  ,שנכתבה מתוך מציאות של עבודה במחצבה ובסלילת כבישים  ,נופך וגובה סמליים

ורעיוניים .
הריקוד היה אחד הביטויים למרקם החברתי המיוחד בעדה  .בריקוד חרג האדם מגבולותיו ,
ויצא אל הזולת  .לכן  ,על  -פי תפיסת ' קהליתנו '  ,הריקוד הוא מעשה המזמן לאדם אפשרות להפיק
מתוכו סגולות אנושיות נעלות  -אהבה ורעות  .במעגל הרוקד בא לביטוי גם כוחו של

ה ' יחד ' .

68

לריקוד

העיגול  ,טוען אחד הכותבים  ,מביע בצורתו הגאומטרית ' הרמוניה והתגברות

על תהו ' .

יש בקובץ גם איכות דתית  -רוחנית  .בזכות הזיקה האנושית שהוא יוצר עשוי האדם להתעלות

באמצעותו לעולמות מטפיסיים  .יערי תיאר את הריקוד בעדה כחוויה אקסטטית  -מיסטית  ,שבה
' הרוח צועד בצעדי בשר ' .

69

לעומת אלו  ,שחשו בריקוד את כוחה של הקבוצה  ,היו אחרים ,

שלדידם סימל הריקוד דווקא את הסכנות האורבות לקבוצה  .באמצעותו הומחש כוח ההרס ,

האצור בקיום אינטנסיווי  ,בהוויה מתמדת של פסגות  ,בחיים  ,שהוסרו בהם גבולות ומחיצות  .הם
תיארו את הריקוד כהתפרצות דיוניסית של התמסרות ושיכחה עצמית ' עד כדי שגעון  ,עד כדי

התעלפות ' .
לריקוד היה מקום מרכזי בתרבות העדה .
שניטשה  .הוא תאם את התרבות החדשה  ,שביקשה
70

הוא היה תחליף להלכות ולטקסים של תרבות
את המבע השיתופי והספונטני  ,ועם זאת  ,היה

בו המשך למסורת  ,שכבר נתמסדה על  -ידי חלוצי העלייה השנייה  ,ואשר שורשיה נמשכו עד לחצר

החסידית .
המשמעויות הסמליות  ,שנלוו לסעודה ב ' קהליתנו '  ,שואבות מתחומי פולחן ומיסטיקה נוצריים

ויהודיים כאחד  .היא נקשרה הן בסעודת התג המשפחתית היהודית והן בסעודת הברית של ישו

ותלמידיו .

ו7

על הסעודה בעדה כתב יהודה  ,כי היא ביטוי ' להרמוניה עליונה של נשמות ' ,

וביסטריצקי

72

השווה אותה ל ' סוד אשר ממנו צומח המסתריום של כל דת  ,של כל תנועה משיחית

וחסידית ' .

73

סמליות רוחנית מוקרנת בדבריהם גם על כל אביזריה של הסעודה  ' :הדברים הנקלים  -צלחת ,
כף  ,פרוסת לחם ,
הסעודה היתה

קמץ מלח  -נהפכים לצנורות השפעה של האהבה העולמית ' .
אמת  -מידה למוד בה את הישגה הרוחני של הקבוצה  .כאשר ביקש

74

יערי לתאר

בפני אחיו בגולה את הישגי קבוצתו  ,הוא השווה אותה  ,בנקודה זו  ,לקבוצות האחרות בכבישים
' שם אנשים זרים איש לרעהו סועדים ליד שולחנות גדולים

יחד . . .

המולה של

פונדק ' .

:

75

הראייה הסמלית המרוממת של הסעודה המשותפת היתה יסוד למרכזיותה בהוויית החיים

הקיבוצית לאורך השנים .
הכביש  ,שבסלילתו עסקה הקבוצה  ,הפך ברשימות סמל למפעלה האגדי  ,המופלא  .הכותבים
מייחסים לו התגשמות ערכים נעלים  ' .נמצא בך את עצם עצמנו '  ,נאמר בשיר שהוקדש לכביש ,

' חרות אוינו  -ואותך

סללנו . . .

צדק בקשנו -

ואותך יצרנו . . .

ולאהבה נשאנו נפשנו  -ודמות

40ך
68

שם  ,עמ '

. 43

69

שם ,

עמ '

70

שם  ,עמ '

71

שם  ,עמ '

. 282
. 110
. 95

שם .

72

שם ,

73

שם  ,עמ '

74

שם  ,עמ '

75

שם  ,עמ '

. 163
. 162
. 272

עבודת חלוצים בסלילת

כביש ( רישום של שאול
רסקין )

לך

גבלוו ' .

ומטפיסיות

;

בלהט הביטוי האקספרסיוניסטי זוכה הכביש  ,בדברי השיר  ,בסגולות אגדיות

הוא ' בן ענק '  ' ,פלא אבנים '  ' ,מזהיר במרחב ארץ ' ו ' סמלו הפלאי ' של ' הנער

הגא ' .

76

העבודה בסלילת כבישים אפיינה את העלייה השלישית עד שהיתה לסמלה  .נוכחות רושמה

ב ' קהליתנו ' קושרת את הקובץ אל החוויה החלוצית ואל הסמלים המובהקים של הדור .
תופעה אופיינית להוויה הארצישראלית  ,המתרחבת בקובץ לכלל סמל  ,היא יללת התנים .
בקולות היללה של התנים בלילות שמע החלצן  -המהגר את האיום ואת הקסם השלובים בנופה
הפראי והאקזוטי של ארץ  -ישראל והם היו  ,לדידוי סמל למולדת החדשה והזרה  .הוא הציב את

היללה הפראית מול המוסיקה הקלסית הגדולה של בטהובן  ,שופן ווגנר  -סמלה של תרבות

אירופה המעודנת  .המאמץ להינתק ממוסיקה זו ולאמץ את הקולות החדשים שיקף את הקרע
הפנימי בין הקשרים העמוקים למולדת ולתרבות הישנים לבין הרצון העז לרכוש מולדת חדשה
ולהכות שורש בתרבותה  .מאבק פנימי כזה חווה ותיאר וולף

:

' בנשמתי מהלכים תועים אקורדי

וגנר  ,עמקי סמפוניות בטהובן  ,מתק ה " נוקטורנו " לשופן ולסות האופריטות  -אבל  ,יללה זו היא
שירתי  .אנכי  -אלופה  ,ולשירות אחרות -

אנכי כנעני  .מולדתי ! ' .

77

במאמרו ' סמלים תלושים ' הציב יערי מול סמליה ' התלושים ' של ' קהליתנו ' את גורדון כדוגמה

ל ' סמל חיונ " .

78

.

אולם  ,אישיותו של גורדון הוצגה כסמל גם ב ' קהליתנו ' ' גורדון נעשה כבר לסמל ' ,

כתב אחד החברים ביומן הקיבצן  ' ,כל הביקור הזה [ אצל גורדון בדגניה  ,א " א ] קיבל פתאום בעיני
צורה של סמל

גדול ' .

79

גורדון ודגניה היו לאנשי החבורה השומרית סמל למפגש בין קודש וחול ,

בין שירה לפרוזה  ,כדברי אחד הכותבים ב ' קהליתנו '  ,שדימה את חברי דגניה ל ' יהודי העממי
המצרף יום חול ליום חול  -ותצא לו

השבת ' .

80

לעומת מה שכינה יערי  ,במבט לאחור  " ,סמלים תלושים ' קיימת אפוא ב ' קהליתנו ' גם מערכת

צפופה של סמלים  ,שניתן להגדירם במונח שטבע יערי  ' -סמלים חיוניים '  .גורדון ותברי דגניה ,
6ד

שם  ,עמ '

77

שם  ,עמ '

78

ראה

:

. 98 - 97
. 258

יערי ( לעיל  ,הערה  , )6עמ ' . 65

79

80

קהליתנו  ,עמ ' . 142
שם  ,עמ ' . 158

141

אביבה אופז

אנשי ההגשמה  ,המחצבה  ,הכביש  ,הסעודה ויללת התנים  ,במלוא ממשותם  ,מתרוממים

ב ' קהליתנו ' לכדי סמלים ומופתים  .שילובם במערכת הסמלים הרחבה הוא נסיון להגן על החלום
מפני המציאות השוחקת על  -ידי ביטול הפער שביניהם ; נסיון פרדוקסלי להציל את האוטופיה על -

ידי הפגשתה עם החיים .

סיכום
מערכת הסמלים ב ' קהליתנו ' היא סגורה  ,מצד אחד  ,ופתוחה ואקלקטית  ,מצד

אחר .

סמלים

מרכזיים חוזרים ועולים בה  ,והמערכת  ,כמעט במלואה  ,כלולה ברשימתו של יערי  ,שנגנזה על ידו
ולא נכללה בקובץ המקורי  .י 8דומה כי המעגל הסגור של הסמלים  ,ההופך למעין שפת סתרים  ,הוא
אחד הביטויים למאמץ של חברי הקבוצה ליצור תרבות חדשה

ואותנטית .

שפת הסמלים המשותפת תורמת לרושם של אחידות סגנונית ותוכנית  ,אולם מעקב אחר

הסמלים עשוי להעלות רושם מנוגד של מערכת מגוונת ופרוצה  .המקורות שמהם נשאבו הסמלים
הם רבים ושונים  .במערכת הסמלים נפגשות תקופות ותרבויות רחוקות  ,תחומי קיום וסגנונות
מנוגדים

שמיים וארץ  ,מערב ומזרח  ,דתיות וכפירה  ,מעשיות ופיוט  -כל אלה מצויים בה

:

בערבוביה אקספרסיוניסטית  .הפלורליזם הוא כה עקבי עד שגם הוא הופך  ,באופן פרדוקסלי ,
לגורם

מאחד .

באקלקטיות של הסמלים ניתן לזהות את רוחה הסוערת של ראשית המאה ואת המבוכה

השלישית .

התרבותית של חלוצי העלייה

עם זאת  ,התבוננות בסמלים מעלה קו תוכני

מנחה .

בפנייה אל כוחות טבע בראשיתיים  ,אל המיתולוגיה ואל תנועות דתיות משיחיות  ,ובהצגה של
המעשה החלוצי כמעשה בראשית  -בכל אלה מעורבים מוטיבים של התחדשות  ,של גאולה
ויסודות

מטפיסיים .

רומנטיקה דתית  ,בעלת אופי משיחי  ,מאחדת את הסמלים  ,ועושה אותם

בבואה לעולמו הרעיוני והחווייתי של

הקובץ .

קדחת יצירת הסמלים קשורה בצמאון דתי ובגעגועים לעולמות על  -ארציים ואידאליים  .מגמה
זו עושה את ' קהליתנו ' ואת סמליה בנים לתקופתם  .הסימבוליזם  ,שצמח באירופה בראשית המאה ,
בא לרוות געגועים רומנטיים ואידאליסטים  .הסמל צמח כתחליף לדת  ,ובאמצעותו ניסה האדם
להגיע אל המוחלט ואל מה שמעבר

לנגלה .

82

אנשי ' קהליתנו ' שייכים היו לדור  ,שבגר בשלהי מלחמת  -עולם ראשונה  ,ועם סיומה מצא עצמו

בחלל ריק מערכים ומאמונות  ,דור שאיבד את סמליו המוחלטים  ,הדתיים  .ההזדקקות התכופה ,
הכפייתית כמעט  ,לסמלים ולמיתוסים קשורה באותו אובדן ובגעגועים שהוא הוליד  .בסמלים
ובמיתוסים מצא החלצן  -המהגר תשובה לתחושת הנתק והעראיות שבהן חי  .באמצעותם הוא

התחבר מחדש עם העל  -זמני

והמוחלט .

עד כמה היה כאן צמאון דתי ניתן ללמוד מדבריו של יערי ב ' סמלים תלושים '  .במאמר ביקורתי

ינו

הוא תיאר את ' קהליתנו ' כ ' מקלט לרוחניות ולדתיות נפרזת '  ,ועם זאת  ,עמד על כך שנעדר בו
ן

ו

' 1

81
82

ו

'

היא פורסמה לראשונה ב ' קהליתנו '  ,מהדורת יד יצחק בן  -צבי  ,תשמ " ח  .ראה שם  ,עמ '

על  -פי

ע ' אוכמני  ' ,סמבוליזם '  ,צורות ותכנים ,

תל  -אביב  ,עמ '

220

. 291 - 281

עולם הסמלים של ' קהליתנו

'

' הפרינציפיון המטפיזי '  .עם  ,כתב יערי  ' ,לא יוכל להמשיך קיומו זמן רב בלי פרינציפיון מטפיזי
וסמל

דתי ' .

83

הסמליות ב ' קהליתנו ' היא  ,אפוא  ,השקפת עולם וביטוי לחוויה של דור  .נוכחותה המשמעותית
בטקסט תורמת גם לאיכותו האמנותית של

הקובץ .

מכוחה חורגים החיים  ,שאותם מביאה

התעודה  ,מעבר לגבולות זמנם ומקומם  ,ומקבלים איכות אוניוורסלית  .לפעמים מתרחבת מידתם
ומתגבהת אף אל עבר האגדי והמטפיסי  .באמצעות לשון הסמלים מתערערים ב ' קהליתנו ' הגבולות
המסורתיים שבין חיים לאמנות ובין תעודה לספרות  .טשטוש גבולות זה היה פרי חינוכם המיוחד

של מחברי הקובץ  ,והיה נעצן בתשתית עולמם הרוחני  -התרבותי  .לדברי מוקי צור  ,אנשי העלייה
השלישית וחברי ' קהליתנו ' בפרט היו אנשים שלספרות כמדיום אמנותי היתה לגביהם סמכות  .הם
התיחסו אליה כאל מטרה לעצמה  ' .אנו היינו שטופים ספרות אירופה '  ,העיד יהודה יערי  .במבט
לאחור הוא כינה את העלייה השלישית ' עלייה שירית '  .ואכן  ,חלוצים אלה ניסו להתמודד בשממה

ובקדחת בלא לוותר על המודלים המופנמים של גיבורי הרומנים הגדולים  .לא רק את חלומותיהם
הם רקמו לאורם  ,אלא גם את הליכותיהם ואת אורחות  -חייהם  .הם ביקשו להביא את האמנות -

את הספר והתיאטרון  ,את השירה והריקוד  ,את החיים  -אל המחצבה והכביש ; ובאותה מידה
להביא  ,באמצעות יומנם  ,את חייהם אל האמנות  ,וזאת  ,כדברי צור  ,משום שהיו אנשים שהאמינו
בכל לבם ומכוח תמימותם כי ' היופי יציל את

העולם ' .

84

1 43

יערי ( לעיל  ,הערה

. 69

83

ראה

84

צור  ,חוקר העליה השנייה והשלישית  ,בשיחה אישית על ' קהליתנו '  ,שנערכה בק " ן

:

 , ) 6עמ '

תשמ " ט .

