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 esב הרת

הומר לשיחות

ה

במחנח עבודח  02שכבת

החהמישיות

MARA

MAM

ED

ית ארבע הסנים פריך בּמהנה עבודה סל ההמיסיוח לט פל בנוסא
לפי חכנ
וכפר" .לדאבוננו לא הספקנו להכין את הנוסא לקראת הקיץ הזה.
"תרבות עיר
ים אינו נוטא מעובד ,מפורט לפעולות ולמערכי פעולות.
 qoסנסלח עתה להבר
ירה  meanלעורר את מחסבתו טל המדריך לנוסא הנ"ל.
זח יותר בבחינת סק
חייב עוד לבנות מזח את הפעולות< ,התאים לרמף הניכיו
המדריר ,מצהן,

-

ולתנאי מחנח עבודה ,לפרט למערכי טיחה ן ...להצליה.

המדריך.

צרפנו

רצוי

לרסימח כמה קטעי מקורות ,אסר

יכולים להיות לעזרתו טל

לקסוה בתכנית חזו גם סיחה אהת או

סתים על א.ד.

הננו מצרפים אי אלה מקורות לכך.
שר

לפפרגה סק סבוש בסדר הקטעים בפרק " - 2העיר".

el de

גורדון.

Une

pe

ואתכם הסליהה

 mam deiמהר ל

 bomבידים

 ÓN -ל בינינו אדם ,סלא ידע להתנהג נאה בזמן y
חסתמס במזלג ,כף וסכין וכדומה ,נגיד עכקיו סהנו מהוסר תרבות.
 Di poaל

Edo:
אם מיסחו מאתנו
והכיבוד 002901

וזדמן לאוהל של בדואי בנגב ולא *טכיל להתנהג עם הקפח
לו כמקוב? אצל הבדואים ,יראה אותו בעל האוהל כאדם בלהי

תרבותי .בסני המקרים גם יחךד מכוונת התגובה להוסר ידיעתם סק אנסים לההנהג

לפי הכללום המקובלים המסדירים את

החיים המסותפים סל החברה המסוימת.

כסבאחת ההפירות הארכיאולוגיות בארץ נהספים כלי צור סונים בלהי

מלוטסים  -מגדירים החוקרים את הממצאים הללן כטייכים לתרבות הפא<יאןוליטית;

הוח אומר ,גרזינים ,להבים ,מגרדות וכו' אלח מבטאים את הסגיו הטכניים טל
האדם בתקופת האבן הקדומה.
אם

אומרידם

על

אחד

הסופרים,

סיצירהו

יונקת

ממיטב

המסורת

ההרבותית

סל המאה התסע-עטרה ,מתכונים בזה להגיד טהאמן הזה רכט לעצמו ע"י למידה
וספג

לאיסיותו

ממיטב הערכים הרוחניים ,אסר אפיה הגיע

האנוסות בתקופח

המסוימת.
דוגמאות כאלו

ואחרות אפסר להביא

בסצורר סל דבר מותר

ב<י סוף.

להגיד ,טהמוסג תרבות מקיף אתה מכלול ההיטסגים

סל הברת בני אדם מסוימת ובתקופה מסוימת  jmבתהום ההמרי והן בתהום הרוחני,
RE
e
à
החברתו.
 DANNAחחומרי ,אנו מתכונים

לכלל המוצרים הצרכניים (לבוט ,דירה,

לבלל אמצעי הייצור (כלי עבודה ,מכונות וכו*) ולצרכי
מזון ,רכה ),
הייצור (סרט נצ ,צבודת עבדים ,פועלים סכירים וכו') .בתחום חרותני וההברתי,
אנוּ מתכונים לספה,

לכלל ההסקפות ,האמונוה,

ליצירות האמנות,

לפקסים ,ילסדרה" ואורך היום , somoהנוך היקדים ופו! 13120

למנהגים,

Bi
כל צם מפתח את תרבותו בהתאם לתנאי קיומו ,לתנאים הגיאוגרפיים,
וההיסטוריים בהם הוא .מנחל את מלחמת קיומו ,ובהתאם למורטתו הרוהנית:,

סהתגבסה במרוצת הדורגת.

אימתי החהלה התרבוּת האנוסית? בעצם ,מאז “ENT Jam Dip

ביתר דיוק:
פאסיבי

כלפי

קיום לעצמו.

על האדמהח;

מאז חדל הייפצור החי ,סנקרא אה Mis pa nino Voar" qo
הטבע והחל לנסות ליצור במו

ידיו וסכלו אמצעי קיום

E

ותנאי

בתחליך ארוך זה ,סנמטך עטרות ומאות אפפים סנים ,מלאח העבודה
תפקיד מכריע .בכותה חעלתה את עצמה האנוסות מהיים בהמיים והגיעה להטיגיה

הנבפלאים סל זמננו.

Ea

במאבק המתמיד והעקטני בטבע ,סמנהל האדם למען קיומו ,נאלץ הוא
לדרוּך את הוטיו ואת סכלן .הכורח <?התגבר על מכטופלים ממסיים ,לפהור בעיות

קונקרטיות - ,הוא סמוביל את

האדם

להמצאות הדטות ,לגלויים חדסים,

להתקדמות.

הוא סמחייב את האדם לחפס צורות ארגון חברתיות ,אסר יבטיהחוּ את מהלכם
התקין

סל ההליכי העבודה ויתר 
כמו

כן

פפולות חתהברח,

ההכרתיות

נאלץ האדם ,ברצונו להתגבר ע< הטבע,

לקיומח.

להתיהס

לתופעות

חהסונות בטבע ',על מנת למקם את עצמן  D2192הגדול הסובב אותו ,על מנת <הבין

את הכוחות ההצונדם הרבים
עליהם ולנצלם לטובתו.

והעצצומים הפועפים עליו,

למען

סיוכל פהתגבר

האדם מפעיל את השפעתו על הטבע בעזרת העבודה.
ה פני העולם .העבודה הנבונה מקנה לאדם
העבודה ,היא שבונה ומשנה א
טל תופעות ולתהוסתן בהוסיו .היא מחנכת
קנה מידה מציאותי להערכה הגיונית
 .היא מלמדת אותו לחיות יחד עם בני אדם
פעיל ,יוצר ,אחראי
אותו לחיוה 
היוביים לחייו .ואילו חיי בטלה ,ההסרים
אחרים ,היא שנוהנת מטרה וטעם
פו טל דבר .אה האדם .ובאין מטרה חיובית
גרויים לפעילות חיובית ,מנונים בסו
ה פְּמסָרת חיים העיקרית ,בלי נתינה היובית
לעתיד חופכים הענוגות היי השע
ם הופכת קבלת הספוק מהם ללקיחה טפילית.
לחיי
ים בהברה האנוסית מתכחסים לעבודה וביחוד
והנהח קורה שחהלקים סלמ
ורואים אה התפנסים העובדים כנחוהי דרגה.
לעבודה כפים ,.מתיחסים אליה בבוז
ות מנצול

כבפות טפיליות ,המצליהות בדרך זו או אחרת להי
בדרך כלל בס

זה קורח
והיות והטכבות המנצלות הללו הנן הסכבות.
עבודת טכבורת הברתיוה אחרות,
בהינה רוחניה - ,חרי גם העובדים מתתי-
הסולטות בחברה וחמספיעות עליה  DAמ
חתביס ממנה ואת עצמם כנחותי דרגה כלפי
לים לראות את עבודתם כדבר  DIDל
המנצלים ,הרגסת נהיתות זו היא סעוזרת
המעמדוה "הע<יונים" ,הסליטים ו
 .על כן ,הסחרור מרגס ונתיתות ס< העמל
למעמדות המנצלים לנצל את האחרים
à
ון ,תנאי מוקדםילסנויי סדרי החברה.
הנו-,צעד יראפס

תפתחת תוך פעילוה קונסטרוקטיבית מתמדת:של
בסכומנ סל:דבר :התרבות מ
החברה האנוסית בטבל.
מסוחררת מסעבוד ומאונס ,ז,ש .מוסתתת על סתוף
חברה ,אסר בה העבודה
 OS ART MINIח וחס חיובי לעבודח ולפעילות האדם בכלל,
לא נצלנר א ריס ב
הת וצירה לסכבות הרחבות ביותר סל העם,
בסים לסמתת עבודה ולסמ
:
לתרבות עממית בריאה וסרסית.

יס

גם בסיס

נו יסוב בעל היקף מצומצם סרוב תוסביו עוסקים בעבודת האדמה
חכפר ח
ובמקצועות הלואי לתקלאות.
בדרך כלל יסוב גדול יותר ,הכרך המודרני מקיף אפילו מליוני
העיר הנה
וב תוסביו אינס עוסקים בתקלאות ,העיר מהוח תמיד מרכז מסחרי,
בני-אדם .ר
מרכז סלטוני ,בעיר מתרכזים בדרך כלל מפעלי מלאכה ותעסיח.
 maanaמקרים גם
ים לרבבות והרב גונטים בלי סוף סאנו מסתמסים בהם
כל חמוצרים חרב
האדם בעולם
בטבע ,בעיר AN
בהיינו חיום יומיים  -מקורם בסופו של דבר
ר הקסר סלחם עם הטבע אינו מורגט ,מבתינה מסוימת הוא הי
של מוצרים ,אש

כותי (יס.שמעמידים לנוי אפילו פרתים מלאכותיים) .הילד העירוני
בעולם מלא
מקור חלהם ,הנעלים ויתר המצרכים סלו בהנות ,אך Da
רואה באופן טבעי את
וברת מין ראי עקום :הניתוק מעבודה בטבע ובמדה רבח,
ראיתו סל המבוגר ע
הנותיות העירונית והחוי העירוני סהתפתה על רקע זה,
מעבודת כפרם בכפק,

רגטת האדם מחקסר לטבע ,הדבר בא לבטוי בין החיתר גם בניוון הרגס
תולטים את ה
ל היופי :הרגל סלא צריכח לדרוך על אדמה וגם על מדרכה חלקה אינה
הטבעי ס
חייבת לעבור מרחקים ,יכולה
 7ם"מ ,והאדם העירוני מוצא

לחסתמס בנעלים בעלי עקבים גבוחים ,כדי 6
ליפה את העדוות הזה סל צורת הרגל הטבעית.

ואפילן

ידים "ענוגות" ,אסר אינן צריכות לעמול לסם פרנסתן ,מספהות
בעלות
רנים ארוכות וצבועות בכל מיני צבעים ,וכל צעץירח עלובה רואה בזח.
טעם טל צפ
היסג העלול לחוסיף לה חן וערך ותחסיבות ומטסתדלת לחקות אופנה טפלה זו.
מאותח

הגיסה חתלוטה פונים האנסים'לסמוט בצבע מלאכותי במקום הסזוף

וספות חבריאות והיופי הטבעיים( ,בצביעת סערות וספתים הגיעו אף לצב עים
 andaטבעיים בהחלט  -ירוק ,כחול וכו*) .כלום מבתינח עקרונית סונהח הדבר
מחנזם באף וכתובת הקעקע על הפנים סל הבדואית ,או איס מסבס פרימיטיבי?.
או מהיתול רגלי הנסים המכובדות בסין היטנה? בכל התקופות המציאה העיר,

ו

ביחוד הסכב%תף הסליטות בה ,אפנת בגדים בפתי טבעית במקום לבוס נוה ,המלוה את
התנועה ההפסית והטבעית סל גוף האדם ,מטילה אפנה זו על הבגד תפקידי ראוה.
על הבגד

ליצג

ההחברתי סל חאיס המסתתר בו

את מעמדו

(סמלת

ולא את איסיותו

החקרינולין ,הצאורון הנוקסה וחגבוה ,התליפה הכהחה  n39n95גם בחזם תם:וכו' וכו').
רמת

אמנם ,עט התפתהות הדימוקרטיה ועלית חמונים לפעילות הברפית ועלית
הייחם הצטמצמו גם באפנה הגלו"ם הקיצונטים סל ניוון יחסו הטבען סל האדם

לטבע .אך האופי

היסודי

+

טל הבעיה  -נשאר.

העיר החהדסה צמתה עם התפתחות ההעסיתית והמסתחרית סל החברה .המונים
נעקרו מחכפר וחגיעו העירח,ימיליונים הצטופפו בבתי קומות קְסרקְטְּנָיים מבלי
 14877 DINAM 53120לאויר ,לטמס ,לתנאים פאניסאריים ,הנאי העבודה חין מחפירים
 701נמוך ,תמותת הנוקות מוגברת ,ילדים חלוסים ,מחלות  -אלו הן התוצאות
סל האורבאניזאציה ,במאה ה 91-ובתחילת ה 02-אמנם ,הודות למלחמה ארוכח
סנמטכח דורות של מעמד הפועלים וסכבות מנוצלות אחרות סופר המצב לאין ערוך.
מתגוללים
יס גם נסיונות להכנים טבע לתוך חעיךר עצמה ,אבל גם עתה עדין 
רכר חעןולם חמונר רפדים בתוץ ,ביחוד בפרורים ,משחקים באבק המדרכות ובלכלוך
בכ

הסוקים )SVO AS

:

!

אך לעיר היתח גם הספעה רוחתנית.
הענקיה ., NOD.הסרט הנע רוצה סהאדם יחיה

חאדם נחיה לבורג במכפונת הייצור
לאוטומט ללא מתסבח עצמית .תהליך

הייצור הזח אינו מעסיר את העובד בחדות יצירח .אין העובד רואה את תחילת

לא את תכליתו , Jaנעתק טעם החיים מטעות העבודה למעות הבלוי סאחר
הייצור ו
 Daהבלוי בסעות הפנאי אינו מבחינת יצירח לאדם .גם את הבלוי
העבודה .אך

קונים בּסולנוע ,בקרקם ,בְבית קפהח ובמקומות ספסועים אחרים.

האנסים:

האופי המסחרי והאינדובידואלי סל העיר מספיע על כל רקמת היתחסים בין
הכל עומד

למכירח

%הכל.ניתן

לקניה,

נהוצהח

רק זריזות לניצול החזדמ-

נת לעלות ולטפם למעלה מבחינה כלכלית והברתית ,האדם ,סנזרק גלמוד
נויות על מ

לתוך הקלחת העירונית הזו
לברור באמצעפים.

ונאלץ להאבק מלחמה אהד נגד הכל,

 -אינו

נוטה

PAS

NC

האמנות המודרנית ,ביתוד הסיוריאליזם ,המבטא באופן נוקב את משבר
האדם המודרני בכלל ,מראה גם את כל אימת חבדידות של האדם בדורנו ואת חוסר
הטעם סבחייו.
מערכת

המושגים

המוסריים,

אסר

התגבשו

תוך

מסורה

מקודסת

במסך

דורות

אצל הכפריים ,ואסר הסדירו את  277 775050האנסים - ,הולכת ומתנפצת במגעה
עם הכרהך .וזה ,האהרון ,לא הצליה עדין קגבס במקום העפרכים חישסבים סהתעצרצהרג -
ה
על כן ,אין זה מקרה סאת תהליך האורבאניזאציה סל החברה האנוסית
 hanבפכ מקום תחכקיך יפכ ירידה מוסריף סל פפהות ,סהיתוה מינית ופכיכוְת.
וטסוב ,הודות למלחמה ממוטכת טל מעמד הפועלים ,וחטכבוה המנוצלות האחרות
ההסג וה השגכם חסורבים בינתר לתהקון העצהל  2492רובה סל האוכקוסיח הלירונית:

הוקמו כלים המונעים במידה רבה את חפקרת האדם העובד,בידי הגור?< העיור.
הוקמו מוסדות לעזרה הדדית ולפעילות מסותפת המוציאים את החאדם מבדידותו
(ארגוני פועליס המסדירים.את קבלת הפועל לעבודה ואת פטורציו ,קופות עזרה
ההדריתי ק הרת הרכהם-|,מם עלר תרבות 2 הנוד A RO

אך ככוזח בא רק קהקהותאת|הגילריים הספליליים הקיצוניים שק העיר
הקאפיסאליסטית ,אין דה מסנח את אופיה המסחרי הקאפיטאליסטי סל העיר ,ויכול
הסואל לסאול לסם מה נחוצים לאנוסות בכלל הגידולים היסוביים המופרזים
הללולי
עם כל הבקורת אל  5231להתעלם מהיסגיה העצומים של העיר .בעיר התרכזה
עד עתה עיקר יצירתו התרבותית סל האדם המודרני ,במדע ,בטכניקח ,באמנות.
העור|מהווה בימינו מפגס מפרה למהסבה האנוסית ההוקרת והחיוצרת ,בעיר ,בעיקר,
מרוכזות לע"ע האפסרויוה הרבגוניות להשתלמותו של חפרט ,בח ,בעיר ,מרוכזת
רוב מוסדותףת חאמנצוהה וחהביכקר +
ברויכוזים

העירוניים

חגיעו

הניגודיס

הנועות צבוריות גדולות הנלחמות למען

מטרות

ההברתיים

הברתיותה

לחתנגסות

שדנות.

הריפח

רקה

הפ סיר
הכפפרי

נמסך העירה:

אל המבריק,

אל ההיים "הקלים",

אל הסעסועים.

יש

 DARIהעיר מתגעגע ואף חוזר לכפר .בין סהוא רואה בכפר גן עדן אבוד ,או
מִקלט בפני אכזרות העיר ובין סרואים בהליכה לכפר סיבה אל המקור ,אל הסרסים.

ההתפתהות המודרנית התרכזה בעיקר בפתוחת התעטיתי ,הכפר פיגר בהתפה-
חותו במידה רבה מאד בהסואה לעיר .תנאי החיים בו נשארו קסים ,יום עבודה
ארוך ומפרך ,ויחד עם זח אינו מספיק כדי רמת חיים מקבילה לעירונים ,מסגרת
חיים מצומצמת וסגורה באופן-יתסי ,הניתוק ממרכזים תרבוהיים גדולים  -רב.
כל זה טמר את חכפר בבורותו ,שמטומו וטמרנותוּ .יס והכפריים מסתמטים
עד עתה באותם כלי העבודה ושיטות העבודה כפי סהם התגבשו מלבפני הרבה מאות
סנים ,גם במוסגים ובהשקפות רב הפגור אפילו באמונות טפלות נפוצות עדין לא
מעט בכפר .רק בעסרות חסנים האחרונות ממש ההלה להדור גם לכפר ההתפתתות
הטכנית ההדיטה,סופרו צורות הייצור ובפני הכפרי נפתחו אפקים רחבים יותר

לעלוה רמת חייו החומריים וחרוחניים ועל ידי כך סיכוי להקטין קצת אה הפער

ביך,הליר תכפפר.

0

עד לעסרות הסנים האתחרונות היה הכפר צורת התחיים העיקריה סל האנסים.
כל מהותם ואורה חייהם חוטפעו מחקטר היסר לסבע.
התרבות העממית סל רוב העמים צמחה מתוך מציאוה זו ,היא ליותה את
ה הסונות (הריס ,זריעה ,קציר ,פסיף ,דיג ,מרעח וכר*),
האדם בעוגות העבוד

ואת חייו חוא על גלוייחם :היא איפטרה בטוי לחרדתו בפצי איתני הטבע,

לגשם

ולהסדי

ולסנאתו

סמתם,

וכו* וכו'.

לאהבתו

לנערה,

לאהבת אם את

ילדה,

למסירותו

לידיד,

לתפילתו

ליגונו

במציא\%ת  %8גובסו דפוסים לבסוי מסותף של סמחה וצער :טקסי הגים,
מועדים וימי זכרון סונים ,בח התגבסו המנהגים וחמסורות העממיים לחיי האנסים
בצותא וללכודם הִהִבָּרתי ,במטך סניס רבות מאד ,ממעמקי הדורות הקדומים נמסרות

.

כ+3

יהס סל דרך ארץ מקודס סומר

על המסורות מטפול

גס

-

בהן

מסורות אלו ,אם
אפר כה יצורח בו ,נופך מסלו וגורע מח סנראה <ו
 mo Op ANT doaבל דוה,
סורות ומזדקקות ומתגבסרת במסךר דורות ואנו עומָדים 
מיותר .כך חולכות המ
ומטתאים לסלמותן

האמנותית

ולעומקן

האנוסית על

יצירות עם אלח.

מסך דורות רבים סיגלה לעצמה גם תכונות
מחרבות זו ,אשר בהתנסותה ב
עם כוה לקיומו הלאומי ,כוה <א להתמוטט
סל אקסואליות מתמדת - ,שואב ה
מבחינח נפסית בשסעת פורענות קסה.
ידה רבה אוניברסלית ,ההתפתהות הַתְדְסְה
אמנם ,התרבות חמודרנית הנה במ
מוסגים וצוררת בטסוי מסותפים ומקטינה
פסרת הספעה הדדית רבה ,יוצרת ערכים,
מא
זה עומָד בסתירה לערכים הלאומיים טל
ע"י כך את הבדילות הלאומית ,אך אין
עות ואמנים גדולים בני זמננו לינוק
ות ,אדרבה .לא בכדי יודעים הוגי ד
התרב
סל התרבות הלאומית .דוקא תיוניות
ות ,מוסיבים ,נעימות מהקרקע הדשנה
רעיונ
;
נוסית ,מקנה <יצירות ערך אוניברסקי
לאומית זו ,אסר בח מתבטאת שרסיות א
זה חן נסארות הלוסות מנוף אנוסי רוטט.
בלעדי

נוצרת סירח וגם במכרה .אךְ:לא נוצרת
אמנם ,גם בסדנא ,ובבית חרוטת
רת סירה בחנות מכולת ואף לא בחנות
במשרד ע"י סולהן הכתיבה ,ולא נוצ
סירח
רה במועדוני ערב ובמועדוני לילה.
דיו ולפאספונים .עבורם מיצרים סי
לר
סדנא יהיו לסירת CTA ne nana
תנו היא :האם שירת הסדה וסירת ה
ובפעית תקופ
החברה המספקים לה סירותים ,או,
והתיווך יראו את עצמם  pohaמעמלי
המסרדים
והפקידים והחנונימ יראו את עצמם
סירת מועדון הלילה הציף את ההברה
סמא,
ו
וחסובים יותר מהחברה כלה.
עליונים

סל דיאגו

ריברא,

אמנם,

הוא מציר רק מקסיקאים,

הסתכל< נא בתמונותין
ועוד מספר פרטים בלתי חשובים- ,כאלה
 STRדמויותיו-בסנוי צבע העור ,הלבוס
:
.
נסים על פני כוכב חלכת טלנן
הםי רהוב והוכם הא
דמויפת טל ריברה וחנך מתמלא אהבה
אתח מסתכל ב

ודרך ארץ לאדם באטר הוא

רלו ,לעזור לו בדרך חיסורים הארוכה
ואתח מתמלא רצון לסתף את עצמך בגו

להתעלותו.

il

אדם,

ו
הזח

ומאידך , DPאת תמונותיו של טולוז לאטרקס .בעזרת הגאון הטראגי

הודרות

עיניך מעבר לכחל

ולשרק ורְואות את פני

הקאפח בפריז ,ובודאי לא רק של פריז.

"חאנושות" של “na

|

כלקדם זחו עולמך?
התרבות בארץ
.4
מח חיסודות ,אשר עליהם עלינו להשתית את תרבותנו המתהחדשת בארץ?
היסוד הראשוני והמתמיד בתרבותנו הלאומית הנח אותה המורשת ,אשר התגבשח
עוד לפני שגלינו מארצנו .וכן גם מה שנתוסף אליה במרוצת הדורות בגולח
וחפך להיותקַכס צאן ברזל באוצר התרבותי שלנו .אך הבעיח הנה כיצד <שתול
אותח במציאות המודרנית שלנו בארץ .ואנו ,רובנו ,חסרי שרשים רצינרם בה.
וחעיקר :הכרהית רציפות ,המטכיות ביצירה ולא שנון השגי 32312 922
בגלויות
אררת

היים

רכ

חשונות
החשונים

התגבשו

במשך

מן

השני

אחד

מסורות,

דורות
מאד מאד.

מנהגים,

השקפות,

חאם נוכל לההפך לעם אחד בלי תחליך פעיל של מזוג תרבויוה ,הוח
:
אומר גם מזוג גלויות?
רוב

העם

העולה

לארץ בא מחיי עיר.

רק בודדים עסקו

בחקלאות.

רק

בעבודת כפים .רבים רואים את העבודה בכפלל כעיסוק המבזח את בעליו
| חלק עסק
0
ומוריד מערכו.
ד תוכל לצמוה ולהתפתח תרבות לאומיה בריאה בלי שידוד מערכות
כיצ
י שכבת חקלאים מושרשת ובלי צבור עמלים רחב הגאה ביעודו
סוציאלי יסודי ,בל
נו מבטל את עצמו בפני פקיד ,סוחר ואפילו סטודנט?
חפועלי וסאי

₪
רוב השגי התרבות  VIPהמודרניים צמחו מתוך התרבות האירופאית.
עמים הנמצאים עתה בתהליך של מודרניזציה  -בעיתם ,מבהינה מסוימת מתבטאת
בסאלת אירופיזאציה של הרבותם הלאומית .רבים מיושבי הארץ מוצאם מאירופה
והם ספגו בתוכם ,מי » ninומי יותר ,מתרבותה ,לעומתם יסנם רבים שעלו
מתוך .ארצות המזרה השונות.

האם

עלינו

להמסוך לטפת

יִסודַוֶת

אירופאיים

בחיינו או ,אולי ,לחפש דרך להתמזג בתרבויות המזרה התכָּון אליו אנו חוזרים?
או,

סמא,

להפס

 fesביניםך

אם כן ,המסימוה ,אשר בפנינהּ ,הנן עצומות .אין דומח לחן אצל שום
עם ,בק העמים יושבים בארצם ואין  moבעיות של:קבוץ פזוריהם ומזוגם להטיבה
אחחת .ההקלאי וחפועל הנם קיימים ואף התרבות ממשיכה כאילן מאליח את
רציפותח הטבעית.
חאם נוכל למסימות הללו מבלי שכלנו ,במסותף
ילביצוען ,מבקלי שנראה בזה ילוד ונהיה קנאים לבצוער?
65

נגייס את

כל כוהותינו

IS MIS API

רוב האנשים ,אסר הקימו את הקבוצה בארץ באו אקיח קלא מתוך חיי כפה
ואף לא מחיי עבודה .הם הקימן את הקבוצה מתוך הכרה הלוצית ,כאשר ראו בה
צורת חיים צודקת יותר ומאידך  -צורת חיים החולמת ביותר את צרכי בנין
הארץ.

:

בין הרעיונות חחשסובים של חקבוצה קיים הרצון לבטל במציאותה את

הפער הגדול המפריד בכל העולם בין הכפר והעיר ,למזג את חיי הכפך המושרשים
בסבע עם היסגי התרבות הגדולים שבעיר וכן גם לבטל את הפער הקיים בכל

העולם בין עבודה כפים לעבודת מת%

הרעיונות חאלה מתבטאים בעיבור מדעי של האדמות המתבסס על “an

עובדי הענף עצמו ;:באפסרויות השתלמוֶת ולימוח לחהכברים ,בהנוך נרחב ומעמיק

סל

הדור הצעיר;

בעידוד חאיס העובד לפעילות וליצירח הרבותית בשסחים שונים

A

(מקחלות ,תזמרוה ,חוגים ררמטיים:
דיעת הארץ ,ללמוד מקצועות עיוניים סונים.
חוגים לציור ,למלאכה ,לספרות ,פי

ורי

הרצאות( כנוסים ,הצגות רכך* הכר')47ה

רמת חחיים ,החולמת את החתפתחות
הפעילות התרבותית חרב גונית זו.
ות

לבטוי

גם

התרבותית טל
Res
;

ע"י בנין

הברה,

ההברה,

מאפסרת את
.

אסר

בה הלקיה הטסונים,

הסאיפוףת האלו בא
לסכבה חברתית מסוגרת ומנוגדת לשכבות
סוגי מקצועות שונים אינם מתגבטים
ויות ,רמת תיים אתידהח ,אפטרויות הנוך
אחרות; טבה שוררת תלוקה שוה סל הורנ
הבדל מקצוע

ומעמד חברתי.

בלי
שונות ,שרותים סוציאליים סוים לכל
בטויו גם בהקמת מפעלים תעשיתיים
רעיון אחוד חכפר והעיר מוצא את
רבותיים וצבוריים אחרים המשותפים
צח וגם בחקמת מפעלים בלכליים ,ת
בקבו
ות חסונים סל הכפר הקבוצי לסלב
בוצר סלם ,המעלים את מצזוג היסוד
לאיזור ק
,
:
SANA? ida

ה חן בחרהבה אופקית סל השתוף הקבוצי,
העליה בשלב גבוח יותר הב
כולתח חאנכית של חתנועה הקבוצית
צה בודדת לאזור ,וחן בהגדלת י
מקבו
תעסיתיים ,תרבותיים ,אשר אין בכותח
מפעלים ולהקיף סטחי פעולח תקלאים,
וך האזורי צופן בחובו פתרונות לחרבה
סל הקבוצח הבודדת לשאתם .העמקת השת
בחן מתלבטת עתה התנגעה הקבוצית.
בעיות

להקים

והפוליטית של הברי חקבוצות .רשספוף
גם חערות והפעילות הצבורית דיניים ותרבותיים ארציים מוציאים את
סליחיח באחריות למפעלים כלכליים ,מ
'
הקבוצח מהבדילות

וחקרהנות הכפרית.

ממש את  NIDIRONMלצדק סוציאל"ע
כנסיון .ל

אנסשי חקבוצה רואים אותח
ו .הם רואים את הקבוצה כדרך
שני במערכת הערכים סל תרבותנ
המהוים את חוט ה
א שהקבוצה נסתח הראסונה <גבס
א מקרח הו
לבנוה עם עברי בארצו .על כ
אןרץ",ל "דפוסים > anהעברי ,לשבת וקליום תול,בה נולד
דפוסים לחיי חעם חחדסים ב
תרבות

את בטויים הניצנים התסובים ביותר סל
וטופח חרקוד העממי ,בח מחפסים

עממית.

.

Rs
א פנהלבין לבנות תייה כפרר פרדמיטיבום התרבות כפר פרומוטובים.
ומאידך ,אין כל אפשרות לבנוח תיי עם בריא ותרבגת עם שרסית בלי בסיס

פפרי רחב.

הקבוצח היסשראלית מנסח להיות פתרון סינתתי לבעיות הללו ,פתרון
הצופח לעתיד .חקבוצה הטילה על עצמה את המשימה הלאומית ההברתית הזו.
על כן לדור הצעיר בארץ חנה הקבוצה  -המסימה.

מקורות

קטעי

א.ד .גורדון
מתו

"האדם והטבע"

חאדם צריך לסוב אל המקום שסיצא מסם ,אל הטבע,
משוחרר מחטבע ,בעצם משוהרר מצימצום עצמו מצד הכרתו,

אבל לסוב כשחוא
על מנת לחיות לא

עבד ולא אדון לטבע ,כי אם הבר הגון לטבע בהיים וסותף הגון ביצירה ,:האדם
כבר

למד לדעת,

מה הטבע

לן

מבחינת בריאות

גופו,

עד

כמח מזיקח

גופו התרהקותר מהטבע ,פד כמח מזיק לר כל  noסהוצץ בינו

למד לבקס את בריאות

גופו

ואת החבראת

גופו

בחיק הטבע.

לבריאות

ובין חטבע;

“22

ולא עוד אלא סלמד

להכסיר את עצם הטבע  -במקום שיש צורך בהכטשרה  -להבראת גופו ,למשל ,על-ידי
יבוס ביצות ,נטיעת יערים וכדומח .אבל לֶא למד עדיין מח הטבע לו מבחינת
בריאות נפסו .עד כמה מזיקח לו מבהינח זו התרהקותו מחטבע ,עד כמח מזיק
 Panaמח סהוצץ בינו ובין הטבע;
הבראת נפסו .האדם עודנו מבקט את

לא למד עדיין לבקט את בריאות נפסו
חבראת נפסו ב"סגולות" ,בקמיעות או

ואת

ברפואות בדוקות :בדעות ,במוסר ובסירה אבסטראקטיים ,המופסטים מטבע הדברים,
או בסינוי ערכין באותן הספירות האבסטראקטיות או בסינוי הפסדרים המדיניים
והחברותיים בחייו הלקויים ,המצומצמים ,המופסטים מעצם חיי הטבע ,אם אפסר

לומר כך - ,במקום לבקט להבריא אה עצם החיים המעסיים ,מקור כל הדעות,
חמוס
ר והחשירח ,על ידי חסבתם אל הסבע ,אל מקור יניקתם ,במקום לבקט תיים

מתוך הטבע ,ממקור ההיים וחיצירח ,עדיין יהחסו אל הסבע לא עלה במאומה ממה
שהיה בעת סלא הכירו ,יותר נכון ,ירד הרבח ממח שהיהח .אז היה יחסו יחס של
עבך אל אדוניו ,בכל אופן אל אדוניו חגדול ,ועהח הוא יתס סל עבד כי ימלוך,
 Ivanaאת

היותו

והלקוי

עצמו

לאדון

במקום

סאינו

רואח את

יד אדוניו

עליו.

כלומר,

במקום

קודם עבד  Vadeחגדול ,העולמי ,חוא עתה עבר לטבע הקטן .,המצומצם
סל עצמו.

ועלק

זה צריך קודם
%

כול

%

לעמוד,
x

דבר

זח צריך סיהיח ברור.

היח את הטבע!:.
אולם כיצד חיים את 00192
בי

שוב  -פן

גם

זה

כבר שבעח אזנך,

בן-אדם;

לסמוע:

"שוב אל הטבע!"...

הסכנת לחשוב על פי כל אשר שמעת  -לאהוריך ,אל הילדות ואל היי

 on dmדהכף;

אשר אתה הזלך בה,

יורדת שחת!|

שוב  -ערום כיום

חיולדך,

כאילו

משלך

פן ידבק בידך מן "החרם" ,מאשר עשו לך ידיך הטא! ..כאילו אין טבע נפשך,:
בן-אדם ,אחד עם הטבע העולמד ,וכל המתחדש בו  -בטבע עולמך אתח  -איננו

ממעשי

הטבע

העולמי

הזח,

חמהדש בכל

יום תמיד מעשח בראסית!

לא

לקחת כל אשר יגעת בו בזיעת אפיך ,כל אשך נתת נפשך .עליו ,כל אשר שילמת
בפדה במיטב הלבך  12 BAMבמדח לצמותיך וברמצות 913131

לא ,בן-אדם| לא לשוא חיית; ;:לא להבל וריק כילית כוהך ואם סרת רגע
ממסילתך ותתע ,או כי נעצרף במה<כך מאשר הכבדת על נפשך ,ואם נכשלת ותפול,
ואם סבלת  -סבלך  274וחיח כאשר תשוב אל הטבע ,לא תשוב על עקביך ולא
תשוב רּוּקם .כי אם כאשר יטוב אל מקומו הראשון האיש ,אשר סבב אה כל כדגר

חארץ  -מִנְוסה ,מצורף ,מלומד ועשיר  -עסיר במראה עינים ובחלך-נפש ,עשיר
ברות וגם בנכסים ממשיים רבים; כל אשר יש לן מקום בטבע ישוב עמך.
ופקהת ביום ההוא את ) 73779בן-אדם ,והצצת ישר לתוך עיני הטבע
שבת ,כי בחתעלמך מן הטבע
ע צ מ ךָ 
וראית בחן את תמונתך %וידעת ,כי אל
ושבת וראית ,והנה מעליך ,מעל ידיך ורגליך ,מעל
מ ע צ מ ך +.
התעלמת"
כל גופך ונפשך נפרכים ונרסרים ,נפרכים ונושרים סברים טברים כבדים ,קסים,

מעיקים,
התכווצת

ואתח מתישר ,מזדקף ,גדל .וידעת ,כי אלח הם שברי קליפתך ,אשר
בתוכה בתמחון לבך ,כצב בתוך שר"ונו ,ואשר לאהרונח גדלת מתוכח:

וחכרת ביום חחוא ,כי הכל היה לא לפו מידתך 494 , nsחכל עליך  90702NS
מאכלך ואת משתך ,את ו ואת מעונך ,אה אופן עבודתך ואת דרך לִימודך -
אה

חכל...

EO ds
 DV MA ATההוא בכל כוה לב
בך את הלחץ ,אשר קירות חבתים בעיר- 
ו
גם בכפר  -לוחצים by נפסך .והרגסת
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חהוצצת בין נפשך ובין
המרחב העופמי ,בין

נפשך הבוו
ההיהם הפרקמיים 4רהורה כאסרוהבנה לך כיה,
 novaלבך לא לחרבות בו מְדָר
ִיס,והררי והדרים; וכה אם הזאתוהס*ם כל פבך  -בג
לא יהיח בך הבר תוצץ בפנה המר
התב הלרלמי ,בפני החיים העולמיים ,כי בסבתך
בביתך ,בשכבך ובקומך  -בכל עת
 72325סעח תהיה כולך בתוך המרחב ההוא ,בתוך
החיים ההם ,וכן תבנה גם את ב
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ר
ו
ח
ג
ד
ו
ל
,
א
ש
ר
ל
א
י
ג
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ת את הלקו

בעולם הזה.

-

mama
 amaההוא וניתנח בך ,בן-אדם ,רוח הדטח ,והרגסת רגס הדס,
רעב הדס -
לא רעב  DN22ולא צמא לכסף ,כי אם לעבודח ;:ומצאת עונג בכל
עבודה אסר
ת
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להנעים את מאכ
לך ,וכאסר חנך סם לב חיום לחרבות אה פרי עבודתך  -את חכסף.
וידעת לעבו
ד די סיפוקך בכל יום .לא תגרע ולא תוסיף .אבל יתר על כל תשים
כב וקקבודי כ
ל עבהדה וכ 5מעסח בתוך הטבע ,בתוך העבודה העולמית ,בהוך החיים
העו
למיים והמרחב העולמי .כן תעטה את עבודתך בסדה וכן תעשח את עבודתהך
 endsכי כן תבנהח את הבית.
והיה בעבדך את לבודתך,

ואתח והטבע  -העובדים.

ולב

וחיה בעיניך חללו של עולם בית-המלאכה,

אהד לטניכם

ורוח

אהת.

ואמרת ביום ההוא:

יפח ה
וא הסבע בפניו ,אבל יפה שבעתים ברוח חיין ,בעבודתהו ,וחיח בעמחך

רגע לישר את

קומתך ולטאוף

רוה,

ושאפה לא רק אויר לנטימח,

והרגשת
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געים ,אשר כמו תתמוגג כולך בתוך האין-סוף .אז תיאלם דומיח .לא רק
הדיבור ,כ
י גם הסירה  minaבעיניך חילול חקודס ,ואף גם המתשבח ,וחסגת את
סוד הסתיקה
וקררסתה .והרגשה רדבה ,אסר אהן <בטאןו אקא בעבורה ,ועבדת בכוה,

בעוז,

בסמהה,

ושמעת

בת-קול

יוצאת

מתוך

עבודתך

ואומרת:

₪

"עבדן ,בני-אדם ,כולכם עבודו!]" וידעת אז והפיבות אק לבבך ,כי יש בעבודהי
אוצר רוה כזח אשסר אתהירק אפס קצחו ,רק צד אחד ,רק פינה אחת ,וכוקו לא
יראח

רק לעיני

כל חרואים,

אשר

יביסו

מכל הצדדום..,

עליןו

ואהרי

חבת-קול -

חטבע עונה" :אמן - "1לאמור :עבדו ..בני-אדם! אל תקטן עבודתכם בעיניכם -
אני אתן לכם עבודה! והשלמתם את אשר התסרתי ,למען השלדמי אני את התסר,
לכם...

|

:

E

|

זי וורס
"העם העובד והאמנוה"
 - - -כדי לעשות מלאכת-אמן ,כדי ליחנות מהאמנות ,כדי להתרומם

אל היופי ,צריך סתחיף לאדם השליטה על הייו הוא ,השליטה על עבודתו הוא,
כל מי סאינו אלא עבד נרצץ לתיים שחוא חי; כל מי שאינו יכול לחתנשא מעל
לרמת העבודה שהחוא עושח ,כל מי סאינו יכול לקשור אה עבודתו ,קסרי מתסבח

וסמהח ,עם ההתקדמות האנוסית בב<לותה - ,אינן יכול להגיע באמת גם להיי
אמנות .,אהה! מח מעטים האיכרים המוכשרים להרגיס בקרבם את רטט חיופי
.
האמנותי.
וחהרי חם נמצאים במגע מישרין מפמיד.:עם כל גילויי היופי שבסבע ,עם כפ

הזיונות הגדפות וגלגולי הצורות סבתוכו .אלא שחם שקועים כולם בעבודתם
הקסה ,אינם חושבים אלא על כך , TENמוצואים מיבוָל הקרקע הזעום כמה

1

דינרים ,ואינם מוכשרים לקסור את מאמציחם במאמצי האנושות כולח ואת מאמצי
האנוסות במאמצי העולם כולו המגולק כקעוניהם את גלגוליו ואת עוונותיו.
אין חם מוכטרים להתרומם פד כדי תפיסח  20721והרגשת היופי .שקועים חם.
בתוך האדמח עד למעלח מלבם ,ולהץ זה של האדמה משתיק את הלמות לבם...
Y
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לפעמים בשבילי

כפרים

טלנו

נשי-איכרים

זקנות

ועניות

החוזרות

מן היער .לא על כתפיהן אלא על גבן טענו משא כבך של ענפים ירוקים .והרות
סנסבה בעלים עוררה סביב לאיכרה הזקנה מעין רסרוט-יער החולך ומתפסט ,אבל
היא לא שמעח כלום והמשיכה דררכה בצעדיה האבטומטיים בלו לחבין את סירת-

החלום אשר לחש באזניה בדל-היער אסר לקהה אתח ...וכן גם האיכף חפרוליטרי,
הצועדך צעדיו כשהוא עטוף נשימת הסבע בלי סאזנו תקלטנח ,אוך יוכל חפועל

בבית-החרושת ,אחרי שתים-עטרה ,המש-עשרה שעות עבודה ,המלווח הרגסה כי
העבודה המיכנית והממושכת הזאת אינה עבודהח חפסית ,וכ"  Anoחוא עלול להיות
מפוטר בכות הברוטליות של המעביד או אכזריות המאורעות או תקיפות האנשים

או
את

חומרת חוסר-העבודה; איך יוכל הפועל
כוחו ומחר אפשר סלא תחיינה לו כלקל,

ללחמו

הכבול למכונות שלן ,חמתיסות "5ום
 9018כולו מדוכא 1091 01927 ,תמיד

ולטרף לבני-ביתו; איך יוכל לנסא מחסבתו בחלום מעל לקולות-ההמולה

המחריסים סל

המכונות

ולהגיד לנפסו:

רעס

זה של המכונוה בץבודתן

הוא הפק של

ההרמוניה העולמית? זאת ידע מחר ,לאחר טאנו נשחרר אותו .בכה יעורר הסוצי-

אליזם את כל בני-האדם באשר הם
לראשונה מקדושת היופי סבאמנות
האמנות ,אל תיראו מפנינן .אנו

להיי אמנות ,להיי יופי .הוא הוא סיעניק
למעמד הפועלים המנוצל כיום .הוי ,אנסי
נחיה הראשונים להביא לפני יצירותיכם

המפוארות לא הלקי אנושות מפולגת ,גם לא יהידי-סגולח ,שבעי-תחוטה ללא
מידה ,אשר בעקבותיהחם נגררים המונים עיורים ,אלא את האנוסות חאתת והאחידה,
הרוויה אחוה וחירות .אנו ולא אחרים נהיה היוצרים לראשונח את האמנות
האנוטית.
זו תחיח גם הפעם הראשונה ,סהאנושות כולה היחלץ משלטונו טל חטבע
וחיא גופה תשתלט עליו במידח כזו שתוכל לפרס אותו ביתר אמון וביתר סאת,
בל זמן שאנו כולנן ,כל בני-האדם ,נמשיך וניִלֶהם איש ברלחךן; כל זמן טוחיח
קיים בתוכנו אי-טסויון הברתי המהלק את האנשים ,בלי שים לב לערכו הנפקי טל
כל אהד ,בין שני המעמדות של מנצלים ומנוצלים; כל זמן שיהיןו קיימים בתוכנו
מעמדות מנוגדים! כל זמן שיעמוד בתוכנו  02017הכותח  -לא נוכק קחיות אלא
חלקים נפרדים של הטבע ,כי עיקרו של הטבע טלסון הכוה .האנוסות תיתלץ ,זו
חפעם חראשונח ,משלטונו סל הטבע ,רק לאחר טתדביר בקרבה את הכות חאקלים,
:
לאחר טתיצור בתוכה את ההרמוניח סל אחות אמת.

— -'19
אזי תתרומם האנושות מעק לכל גילויי הפראות הטסבעית ותגיד להחם :נתלצתי
מסלטונכם ,נהלצתי משעבוד-הסנאח חנוטן ,משלטון הרצה והאכזריות ,אני היא
האנוטשות המלאה אהוח ורחמים! אַותח שעה תגיד האנוסות לעצמה :לאחר שאני,
ילידת הטבע ,נתמלאתי מידות טובות ,לא יתכן שגם בתוך הטבע הזה ,עם כל
אכזריותו ,לא יהיו סמויים ונרדמים כוחות מסתוריים סל נדיבות ורוך...
ואזי נברגיס בקשר החדש ההולך ומתרקם בין האנושות לבין התולדה .כל גילויי
הערנה הנעפמים וחנרדמים בעמקי חדברים ,יראו לעין ויזחירו בזוחר בקרב
האנושות המשותחררת!

מתתיחן ישלם

עס החג בישוב הקיבוצי
לבק צהבור בקל

ייתרריבלשהור

עהכים

לאררס.

הרת מתגרל,

זכררגות לבר,

מאורעות-עם ,דמויות אישסים וגיבורים וקניני רות נתגבסו משך דורות 908339
סמלים ,מגדלי-אור בחיי חעם .ערכים אלה שמורים עמוק בתודעתו ובמיסב
רגשותיו ,הבאים מפעם לפעם לידי ביטוי בתאריכים מסוימים ,בימי מועד
הזכההן פנקבעפו מדור דור :פל אדם המוגדר.לפי מוצאו חדרר קנינים כאלח,

שספגם מדעת או שלא מדעת.עם חלב אמו ,בבית חמשפתה ,בבית הספר או בסביבה
בה

גדל .בהיי

קרקע

הכלל

וקטרי-אדם

כבחיי

הפרט

 DINAרגשי

קיימים

חודיה

על

גם

ימי

היש,

צינן

שמחה

עק

לשמהת-הווי של
יבוק,

ימי

קסרי-

זכרון

והחהרדה - ,הכל מתגבס במסגרת צורח וו אלח ימי חמועד הבאים בלוח חשנח

של

כל חעמים.

על יסודות רציפות וחתמדח של דורות מתגבטשת גם מסורת ,המדריכהח במתך
הביטסוי התהגיגי ואינח מחווהח איפוא בעייח לגבי אלח המהזיקים בה ,הכל בא
במהזוריות מקודסת וקבועה כתופעה בלתי-מעורערת .במציאותנו החהדשה אין
החבר apo

 ROהפרי-עלרכים אנהגנו;יכי אם

נסולי מסורת .בתוקף

התתדשותנו

הלאומית נתערערו מסורות שונות ו ו ולעומתן נוצרו מפורות חדשות
סעדיין לא נתגבסו.

0-

קיקוריינו

הלאומר הגדול במצבנו

סל כוצאי החגפויות השונות.
על קרקע המולדת .לא ייפלא

הנוכחי הוא אולי הסוני במנהגיהם ובמסורתם

עדיין המסורת האחת המלכדת עומדת במפגש ראשסון
איפוא ,אם בינתיים נתהווה הלל ריק ונתרוקנו

כלים בלי .שנתמלאו תוכן חדש.
חיים

y

במצב זה אין המדרה הערכדים  9191לבוא באורה פבעד בלבד ,מתגך חווי
מגובש ,כפי שהיח בעבר ,זקוקים אנחנו <אמצעים חדשים ,ואף למלאכותיים

במידה מסויימת להשגת מטרתנו החינוכדת:

אחד האמצעים להקניית ערכים מהווה המסגרת ההגיגית ,ההפעלה האמוציונפית.
כלומר :נוסף על הדרך הסחינוכית ההסברתית הרגילח ,יש להפעיל את האמצעי
האמנותי ,ההגיגי ,המדובב אל תחומי-רגסותיו והתרשמותו של הפרט ,קליטת
ערכים בדרך זו היא אולי החסוב סבאמצעים ,באשר חיא מהווח גם גורם חברתי
מלכדף
הג אינו נקבע מתוך שרירות .המועד ההגיגי חוא בבואה ,תוצאה והשתקפות.
גלומים בו ערכים היסטוריים ורוחניים מוסכמים מצך כל חלקי העם ,יום מועד
הוא איפוא יום ההזדחות הלאומית ,ובתנאי מציאותנו גדולח משמעותו עוד יותר,
באשר אלח חם התאריכים המעטים בימי השנח ,בחם פועם לב אחד בכל שבטי-יוצאי
הגלויות ,וחולם חדופק החמתנשא מעל כל השסוני וחמפרירד במצואות יורם-יום.

 TRA quamהמופד; חקניית לככרם ,גיבוס תברתיר קאומר ,מתן בבנפוי
ופורקן רוהני ,ובתנאינו מחווה המסגרת התגיגית ,גם גורם תרבותי גפ גורם
A
לחפע<ת הכוה חיוצר בתוכנו.
לסמהתנו,

כבר נסתיימח בקרבנו

תקופת סבירת

הכלים.

הזמןיעסה את טלו.

שוב אין אנו זקוקים לשיכנוע כדי להעמיד את הציבור על חסיבות המועד התגיגי
וערכו בחיינו .הלפח תקופת הנעורים החלוצית ,שידעח לבטא מועדיח בדביקות

חסידית.

המועד ההגיגי סוב אינו

שאלח של פורקן

נפסי

ליחידים ,אלא

בעית

חדנוכו סל הדור הצעיר וצורך נפשי ש 5הציבור כולו במתן.ביטוי לערכים
היקרים לו ,מורגטת כמיהה למשחו ערוך ומסוגנן יותר ,במקום הפורקן הנלחב
בימים שעברו.

£
ג

ו
נשקם
בדרך

לא הגיסה העקרונית ,אלא דרך עיצוב החג היא המטרידה אותנו .כיצד
את מועדינו בצורתם המהודשת ,איך נעורר בתוכנו את החוויה החגיגית
:
הנאה ובצורה ההולמת את חוויהנו חהדשח?
מערכת מועדינו

בלוח

השנה אינה

דלח כל עיקר.

לפנינו

חגים מסורתיים

גדולים ,ימי זכרון ,חגי-עם ועבודה ,הגי טבע ,ימי שמחח מספתתיים ,מועדים
צעירים שצמחו בזמן התדס ,מערכת ארוכה ומגוונת למדי המקיפה את מחותנו
4
הלאומית והסוציאלית.

אין אנהנו סוחרי הגים לשמם .אם הידשנו ימי מועד מסוימים ,הרי
הזמן גרמם .החווי ההקלאי המתגבש מובע את ביטויו המיוחד .כך צמחו טקסי
העומר והבכורים ,חגי הנטיעה ,הבציר ,הגז ושאר מועדי שמחה שלידתם בנוף
ארצנו ובעונה החקלאית .במידה שחגי טבע אלה משתרשים ברחבי ההתייטבות ,הם
נעסים קנכם לאומי עממי ,לגורם חינוכי בבתי הספר ,בתנועות הנוער ומשקלם
ניכר אף בהווי העירוני . PIהמועצדים בין שחם ימי מועד מסורתיים ,ובין שהם
הגים צעירים מתחווים - ,תובעים את מלוא היחס והההאמצות למתן דמות <הם.
ברור,

סהדפוסים המקובלים שוב אינם

יאים

לנו.

צביונם חדתי של

מועדינו תש כותה לגפינו האף כגבי אקח המקיימים אוהו מתוך שיגרח בלבד.
אותו יסוד ביקורתי ,שהתעורר במהשבה היהודית עם תקופת ההשכלה שריר וקיים
 DAכיום ,ובדרף הסבע הוא נותן אותותהיו גם בסמלים התגיגיים .בתוכן התגים
נוטים אנו לבכר בדרך כק<ל את המוטיב ההיסטורי-ארצי על פני סאר המוטיבים,
שהובלטו בתחום החווי הדתי הסגור ,ברחבי הפזורה היהודית.
מסלים

בגקשתנד |לבקהית .התג המההן הב ,ליפסנר אל פפה.התבלה> אהך דררנר

עם

התפיסח

הרווחת שהתנ"ך אינו

אלא ספךר ערכינו

מבהינהח

לאומית

)ה

וארציה,

מקור להשראה פיוטית ,מקור דעת וחינוך מוסרי סוציאלד ,וכיוצא בזח -
המועדים .אנהנו באים כפר שנים חדטים ,משתדלים להסוף מן הגלום בהם ,מן
ההצבר העממי העשיר ,אך ברצוננו להוסיף גם מן המתחדש עמנו ולנסות להדס
מוטיבים סטוסטסו .וחיפוסים אלח מלווים ,כמובן ,לבטים ובעיות.

RAS Ol
פא

ייפלסא

על המקודש ,חבלתי

איפוא,

אם

לעת

עתה

גוברים

הבעייה על ההוויהח,

יציב על המגובס .כך דרכו של תהליך.

המבוקר

ברוב מועדי השנה אין אנהנו בחינת יוצרים יש מאין .חמקורות בידינו
ואין אנו באים אלא לחוסיףינדבך ,להדש תוכן קיים ,לתה מעין פירוש מתודט.
קל לנו יותר לתת צורה להג מסורתי מאשר לחהג מחודס מיסודו ,אשר אף את תוכנו

עלינו לקבוע .מתבקסה ההשוואהח בין  anהפסה ליום העצמאות ,אשר לראסון
המקורות לפנינו ,המתכונת קיימת מדורי-דורות ,אפילו החשראה נתונה <נו
מראש ,עלינו רק לצקה דפום חדיש יותר .לא כן לגבי יום העצמאות .אמנם,

-

חנתונים <פנינו ,קיימת התרגסות סבלב ,כמיחה שברצון ,אך כל אלה עדיין
לא גובשו בדפוסים ,בסמלים ,על כן הפרוץ מרובה על הקיים ,ורבה המבוכה.
ההג חיהודי סהתגבס בשנות גלותו ס? העם ,קיבק אופי רותני טחור,
רחוק משמץ-ארציות ,וטאין בו לא מטל חסמים ולא משמני הארץ .כל המוטיבים

הנופיים-ארציים טוסטשו

ונעלמו,

לכל החיותר נסשארה מחם סמליותם

בקלבד.

האחם היהודי מתבשם מהגו מתוך-עצמו ,מן ההטראח הסופעת מתוכו ,מייחודו.
גם התנאים החיצוניים בין הגויים אילצוהחו להתכנס בתוך קליפתו .עצרות-חהג,
תהלוכות-המונים ,סמתה בחוצות ,החדוות-עמל - ,כל אלה נעלמו מחווי החיים
היחודי .האדם מישראל מתכנס בביתו ,במשפחתו ובבית הציבור שלו ,הוא בית
חתפילה .ועם זאת ידע האדם היחודי לחעסיר את הוויותיו ,אלא שהעסירן בדרך
עמוקח ביותר ?ללא סממנים מוחשיים כל שחם .החדת הרוותה את ימי המועד תוכן
ומשְָמעות ,ודהקח להלוטין את היסודות הטבעיים הכלולים במחות התגים.
עם ערעור דפוסי המסורת אבדה לנו גם אותה תכונה יקרה ,שהזכרנו
לעיל  -הייתוד> יסוב אין :כות חיחיד בהחתייתדותו .שרב אין חוא נפעל מתוך
עצמו,

מתוך

כוחות הנפס אשר בקרבו,

אלא אם

כן

קיב< את

ההקרנה מן

הכלל,

מן המסובב .שוב אין חתום סופע מבפנים ,אין תג חיהיד קיים ,אלא במידח
5
סנופל בחלקו משחו מן החגיגיות הציבורית המתקחלת.

= em

ש חייחוד,

קשה

להפעיל את

הפרט אף בדרך

ההתכנסות

מתוך העדר רג
ת ,הסכלתנות חיתירח הבאה במקום מעט נאיביות
ההגיגית .חחוש חביקורתי המפות
השורה ,ובהכרח מקב<ים חהגינו אופי טל
אנוסית ,מקכלקלת את
פסיבי גדול לפני ציבור מצומצם של פעילים,
סבהן נוצר קהל

חופעות פומביות,

רגונית או המצאח של ביצוע בלבד .לפנינו תופעח
 TRIשאלה אי

אין
מן .כסחאדם מתהנך <קבלת חופעות אמנותיות
ברוה הז
שפך עליו ללא מאמץ , boaעה ובכל טעה הרצויה לו.
המשדר והקולנוע ,כשחכל נ

בדרך הקלה ביותר באמצעות

הספונטניות הברוכה ,הבלתי-אמצעיה,
 Moronהיא ,איך נסיב לתהייה את
ן המעצורים ,כדי שיבוא כקיד 3ביסור
בשחרר את הציבוה ואת היחיד בתוכו מ
איך נ
ערכים ושמחת e01%n

קלא תיתכן

גם התקנת

דפוסים

בלתי-פוסקת

המתהדסת שנח שנה.

<עולם

לא

נוכה לדבקות בל סחיא ,אם חכל יהיה הולף ועובר>

ם קבועים לביצוע תג וחאדרתו .יש כר 3002
דרושים כוחות וכלי
 ,שיראו בכך תהעודת חיים ,להעלאת המועד
לפעילות יוצרת לכוהות אמנותיים
החגיגי לתוויהח ולרמח טל ביטוי.
ות

הבעיות

הנובעות

דווקא משלב

 So nrהגשמח וביצוע,

וצרח

מרוב
אלו מיוחדות לחברה הקיבוצית דווקא .צביון העם
היריעח מהכיל .ואין שאלות
המתחווח במולדתו ואופיו תלויים בכך.

(קטעים מתוף מאמר בניב הקבוצה א(,)71
ינבואר )6591

