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7 פתח דבר / גליה בר אור

"אני יודע יפה מה זאת עבודה גדולה אמיתית וכנה. אך כלום אני שולט בה 

באופן סובריני מלא? רחוק מזה, אני מתייסר על כל קו לא טוב, אם ציירתי 

כזה אי־פעם. אני זקוק ל'רחמים', כדברי יהודי מאמין ביום דין, ל'רחמים 

משמים' והם בלבי. על כל פנים, אתפלל לעבודה טובה כפי מידתי, ולא 

פחות מזה".

— אריה אלואיל, צפת )מכתב לבתו נאוה, 1963(  

התערוכה הרטרוספקטיבית של אריה אלואיל, המוצגת במשכן לאמנות עין־
חרוד באביב 2015, מלֻווה בספר מקיף החובק את כל פרקי עבודתו של אמן 
זה — אמן מחויב, מעמיק ומחדש. זיקה מיוחדת למוזיאון המשכן, על שום 
מקומו בתולדות ההתיישבות השיתופית, עולה מסיפור חייו: אריה אלואיל, 
מנהיגו של גרעין השומר הצעיר שהתיישב בביתניה עִלית ב־1920, היה דמות 
מרכזית בהתיישבות שיתופית שנודעה כאחת מן המאתגרות שנוסו אי־פעם 
בארץ־ישראל. הצגת תערוכתו של אלואיל בעין־חרוד, קיבוץ־הֵאם של רעיון 
"הקבוצה הגדולה", יוצרת דיאלוג מרתק העולה מבין השיטין — ולהיבט זה 

בחייו, כתשתית לראשית יצירתו, מוקדש חלקו הראשון של הספר.
אלואיל בחר בחיי אמנות, יצא ללימודים באקדמיה לאמנות בווינה, עשה 
בה חיל ויצר יצירות מוקדמות שחלקן זכו באחרונה להכרה מחודשת, דוגמת 
הסדרה טורא אפורה )שנחשפה בראשונה בתערוכה "שבת בקיבוץ", שאצרה 
טלי תמיר(. עם שובו ארצה היה לאמן ומורה, וכל חייו שילב את האמנות 
האמנות,  הוראת  את  בעקביות  וקידם  תלמידים  של  דורות  הקים  בחינוך, 
ממייסדי  תל־אביב,  מוזיאון  ממייסדי  היה  אלואיל  ולמבוגרים:  לצעירים 
אגודת הציירים והפסלים ומיוזמי ומייסדי המדרשה לאמנות בראשית דרכה 
בתל־אביב. לתקופת חייו בווינה ולפרקי פועלו בארץ עד ימי מלחמת העולם 

השנייה, מוקדש חלקו השני של הספר.
אלואיל העלה תרומה ייחודית לאמנות הישראלית בשתי מגמות נבדלות 
חדשה  חזותית  פרשנות  הספר:  של  האחרון  בחלקו  הנדונות  קוטביות,  ואף 
בדרכה  החושפת  יצירה  והקליגרפיה,  ההדפס  באמצעֵי  התנ"ך  לסיפורי 
הייחודית והאקטואלית טלטלה וכאב מודחק לנוכח מוראות התקופה; ופיתוח 
ייחודי של ציור נוף תמונתי עתיר צבע, המציע ציור נוף אחר, שונה בתפיסתו 

מזה שהתבסס בזרם המרכזי של האמנות הארצישראלית והישראלית.
בעת האחרונה נחשפה עבודתו של אלואיל בשתי תערוכות יחיד שאצרה 
חצר  )מוזיאון  וההדפס  הקליגרפיה  בעבודת  התמקדה  האחת  גביש:  גליה 
היישוב הישן, 2008(, והשנייה בעבודות הציור המוקדמות )מוזיאון בית אורי 



ורמי נחושתן, 2011(. אולם יצירתו המורכבת של אריה אלואיל לא קיבלה 8
הנוכחי  והספר  ישראל,  אמנות  של  בסיפורה  לה  הראוי  המקום  את  עדיין 
את  למלא  באים  עין־חרוד  לאמנות  במשכן  הרטרוספקטיבית  והתערוכה 
החסר. היחסים הדיאלקטיים בין שתי המגמות ביצירתו של אלואיל מרמזים 
על אופיה המורכב ועומדים ביסוד הספר. אנו שמחים להציג במשכן לאמנות 
את יצירתו רבת־הפנים — יצירה משמעותית ומעוררת לב, המרתקת בהקשרי 

זמנה ומהווה מקור השראה גם בימינו.

לזכרו  רוזנפלד, הנאמנות  ונאוה  רותי שפרלינג  לבנותיו של אריה אלואיל, 
ומוקירות את פועלו ברמה הגבוהה ביותר, תודה על הזכות שהיתה לי לעבוד 
עמכן ועל האמון שנתתן בי ובמשכן לאמנות עין־חרוד. על הסיוע במימון 
הספר שלוחה הוקרתנו למנחם עינן וקבוצת עזריאלי. תודה והוקרה ליובל 
בחומר  שהגישו  הסיוע  על  חביבה,  בגבעת  יערי  יד  ארכיון  ולצוות  דניאלי 
ובמידע. תודה מקרב לב למשה מירסקי על עיצוב הקטלוג המוקפד; לדפנה 
התרגום  על  פלאנץ  לריצ'רד  והמקצועית;  הנהירה  הטקסט  עריכת  על  רז 
על  ארדה  ורן  ולאסף  הדיגיטלית;  הספר  מהדורת  של  לאנגלית  האיכותי 
והוקרה  ברכות  חביבים,  ואחרונים  לקטלוג.  העבודות  של  המדויק  הצילום 

לצוות משכן לאמנות עין־חרוד.
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חמורים, 1928 בקירוב, שמן על בד, 73×60
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ביתניה, 1920 בקירוב, שמן על קרטון, 49×35.4
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1 / את הטקסט גילה מוקי צור, 
שפרסמֹו במהדורה הביקורתית 

המאוחרת של הקובץ קהילייתנו, 
וראו "אנחנו בארץ: דברי יערי 
לקהילייתנו", קהילייתנו, קובץ 

תרפ"ב: הגות, לבטים ומאוויי 

חלוצים, מבואות והערות: מוקי 

צור )ירושלים: יד יצחק בן־צבי, 
1988(, עמ' 285-284.

שני חלומות )אקספוזיציה(

שני חלומות שלובים בשער יצירתו רבת־השנים של אריה אלואיל, ולשניהם 
שנות  בראשית  דרכו,  בתחילת  וצייר  צעיר  מנהיג  דמות   — דמותו  מרכזית 
על  שהועלה  אחר,  של  אלא  שלו  אינו  הראשון  החלום  ה־20.  למאה  ה־20 
הכתב על־ידי החולם ואלואיל מככב בו. החלום השני הוא ציור קטן־ממדים 
מופיעה  שהיא  כפי  אלואיל  של  בדמותו  אלואיל.  שצייר  קרטון  על  בשמן 
הכריע,  שבה  בתקופה  לבטיו  משתברים  ובציור,  בטקסט  החלומות,  בשני 
לבסוף, לחיות חיי אמן, ומהדהדת התנסות קבוצתית מרתקת שהיה שותף לה 

ומסתבר שהיא אקטואלית היום יותר מאי־פעם. 
החלום הראשון נפתח בתמונה מרהיבה של זוהר שמימי וקהילה המכונסת 
בין שמים וארץ בחוויית התגלות ושותפות רוחנית, ואלואיל בתוכה. עדשת 
מרשימה,  ויציבות  נחישות  הקורנת  אלואיל  של  בדמותו  מתמקדת  החלום 
אלא שעוצמת הביטחון מתחלפת באזלת יד ותחושת חוסר אונים מצמיתה. 
אלואיל שבחלום מקיץ, מתענה, בעוד קורי החלום נטווים הלאה ויד החולם 
קצרה מלהושיע. עיניו הירוקות של אלואיל נעוצות בחולם, המקיץ אף הוא 

בבעתת טירוף. 
במרכז החלום השני )שצויר בשמן על קרטון( דיוקן עצמי של אלואיל, 
ציור בתוך ציור. הדיוקן המלבני המתואר בציור מוטה על צדו ולו כפל־פנים: 
הוא גם ציור וגם בית. לבית חלון מסורג וגג אדום המשיק לפדחת הדיוקן, 
כתב  הציור  גב  על  ושמים.  אפרפר,  תל  של  נוף  ומאחור  בעֵרה,  כמו  אדום 

אלואיל כותרת בת מלה אחת: חלום. 
נגנז  זה  ונוסח   ,1921 באביב  כנראה  הכתב  על  הועלה  הראשון  החלום 
למרות שנכתב למטרת פרסום. עקבותיו של כתב היד אבדו, ורק בחלוף קרוב 
זה שצִייר  זמנו של החלום השני,  אור.1  וראה  נדפס  לשבעים שנה התגלה, 
ולא  הוצג  לא  הטקסט,  כמו  הציור,  גם   .1925 המאוחר  לכל  הוא  אלואיל, 
פורסם, ורק באחרונה נמצא בעזבונו של אלואיל והוא נחשף כאן לראשונה 

בצד החלום הראשון.
של  צמתים  באמצעותם  להחיות  בניסיון  חלומות  בשני  לפתוח  בחרתי 
עולמות־עבר. כידוע, לחלום דרכים משלו להאיר את מסתרי הנפש ותודעת 
הזמן, גם לאחר שהחולם והדמויות שסבבו אותו בחייו חלפו מן העולם — 
לא  בהם  שנרמז  המרתק  החברתי  לניסיון  וגם  נגנזו,  והציור  הטקסט  שהרי 

אריה אלואיל: חלום, סיוט או אוטופיה?

גליה בר אור



2 / למבקשים להתחקות אחר 12
ארצות המוצא של החברים ראו 
אלקנה מרגלית, השומר הצעיר: 

מעדת נעורים למרקסיזם מהפכני, 

1936-1913 )תל־אביב: הקיבוץ 

המאוחד, 1971(, עמ' 325, הערה 
.26

3 / אמנם רק שישה מבין 
התורמים לקובץ היו חברי 

הקבוצה )רוב המצוטטים בו היו 
חברי תנועה שהשתתפו לצדם 

במחנה שומרייה(. אלואיל אינו 
אחד מהם, אולי כי הקובץ נערך 
לאחר שיצא ללימודים בווינה. 

הקובץ פורסם לראשונה ב־1922, 
בעריכת נתן ביסטריצקי, על־ידי 

קיבוץ א' כביש חיפה–ג'דה )מחנה 
שומרייה(. מהדורה מצולמת של 

המהדורה הראשונה ראתה אור 
ב־1964, ובשערה צוין כי היא 
"מוגשת כשי לתנועת השומר 

הצעיר בחג יובלה על־ידי קיבוץ 
א' של השומר הצעיר, בית־

אלפא" )ירושלים: דפוס מונזון, 
1964(. למהדורה ביקורתית ראו: 

קהילייתנו, קובץ תרפ"ב: הגות, 

לבטים ומאוויי חלוצים, לעיל 

הערה 1. ראו גם ביוגרפיות 
שכתבו כמה מן המשתתפים, 

ובהם דוד הורוביץ האתמול שלי 
)ירושלים: שוקן, 1972(. יהושע 

סובול עיבד קטעים מתוך הקובץ 
למחזה ליל העשרים )תל־אביב: 

במעגל, 1977(.

4 / המחזה ליל העשרים הועלה 
לראשונה בתיאטרון חיפה 

ב־1980 )והוצג מחדש ב־1990(.

5 / ראו טקסט ביוגרפי על 
אריה אלואיל שנכתב כנראה 
מפי ידידיה שוהם או על־ידו, 

והוא שמור בארכיון בית־אלפא 
ככתב־יד מוקלד במכונת כתיבה 
)ארבעה עמודים(. ידידיה שוהם 

)שרגא שליפקה(, חבר בית־
אלפא, עלה ארצה ב־1920; ראו 

גם ידידיה שוהם, יומן נעורים 
)גבעת חביבה: מת"ח, 1987(. 

שנות  עִלית,  ביתניה  והזמן:  המקום  משותפים  החלומות  לשני  המשך.  היה 
מראשוני  הצעיר  השומר  חברי  וחברים,  חברות  קבוצת  ה־20.  למאה  ה־20 
העלייה השלישית, עולה ל"הר" — כפי שכונתה אז ביתניה עִלית, השוכנת 
על רכס המשקיף על הכינרת ממערב. הקבוצה עסקה במשך כשישה חודשים 
יק"א,  נסיונית של חברת  חווה חקלאית  לנטיעות במסגרת  בהכשרת קרקע 
שהגיעו  חברים,  יותר  ואף  לארבעים  עשרים  בין  שונות  בתקופות  ומנתה 
של  התבטאויות  שכינס  קהילייתנו,3  הקובץ  ומגליציה.2  מאוסטריה  בעיקר 
חברים ברוח ביתניה, תרם להפצת המיתוס ואף שימש נקודת מוצא למחזה 
ומיקד  למיתוס  בעצמו  מהרה  עד  שהפך  סובול,  יהושע  של  העשרים  ליל 

בתודעת הציבור את הדיון על ביתניה עִלית ומסריה.4 
ביתניה  של  מנהיגיה  היו  ובציור,  במלים  כאן,  שנזכרו  החלומות  יוצרי 
ואריה  האידיאולוגי;  מנהיגה  הראשון,  החלום  מחבר  יערי,  מאיר  עִלית: 
כשכבר  לקבוצה  שהצטרף  יערי,  החברתי.5  מנהיגה  צייר,  לימים  אלואיל, 
ולא  עצמו,  את  כפי שתיאר  בודד",  כ"זאב  לכן  קודם  פעל  מגובשת,  היתה 
הזאב  נקשר כשאר החברים לקבוצת השתייכות אחת.6 בהמשך הדרך הפך 
פוליטי־חברתי־ שילוש  הכריזמטית  אישיותו  תחת  המאגד  למנהיג  הבודד 
ומפלגת  הארצי,  הקיבוץ  תנועת  הצעיר,  השומר  תנועת  מרשים:  חינוכי 
מפ"ם.7 המנהיג המקורי של הקבוצה, אריה אלואיל, יסד את קן השומר הצעיר 
בעירו בויבריק  שברוסיה הלבנה, ואף הרחיב וביסס את תנועת השומר הצעיר 
באזור לבוב, והיה לפני עלייתו ארצה יו"ר תנועת החלוץ בכל מזרח גליציה. 
ימי ביתניה יצא אלואיל ללימודי אמנות באקדמיה בווינה,  בשנים שלאחר 

ועם חזרתו ארצה הקדיש את חייו לציור ולהוראת אמנות.
אחריה  ומעט  עִלית  ביתניה  בתקופת  אלואיל  המוקדמות של  עבודותיו 
פורשו בדרך כלל, עד כה, כביטוי מסויט של חבר מן השורה שנאנק תחת 
המצבה  למשל,  כך,  הסיפר:  את  בונה  שההקשר  אלא  יערי.8  של  מנהיגותו 
אפל  צד  כמשקפת  פורשה   ,)1920( איכר  נתן  של  לקברו  אלואיל  שעיצב 
מבט  מנקודת  זאת  אך   — השטן"  "מצבת  כונתה  ואף  ביתניה  של  בעולמה 
בארץ  אזוטריות  לכתות  פריחה  עת  ה־20,  למאה  ה־70  שנות  של  מאוחרת 
ובעולם. השיח של שנות ה־70 ייחס אפוא מאפייני כת לשיחות האינטימיות 
בכתות  המאבק  את  אנכרוניסטי  באופן  וקשר  בקבוצה,  נהוגות  שהיו 
אלואיל  שיצר  מוקדמת  סדרה  אפורה,  טורא  ולביתניה.9  ליערי  ובמנהיגיהן 
לכאורה  מסויטת  להתנסות  היא  אף  נקשרה   ,)1924( בווינה  לימודיו  בימי 
בביתניה.10 חשיפת הצד האפל של הקיבוץ אפיינה לא מעט פרסומים בשנות 
ה־80, ותרמה לכך, בין השאר, רוח הזמן של קריסת האידיאולוגיות הגדולות, 
ביקורת על המדינה הציונית ודגש על חוויית היחיד כ"קורבן השיטה". תחת 
האידיאולוגיות הגדולות הוצע "שיח של קולות אינדיווידואליים, קולות של 
יחידים שלוקחים לעצמם את הרשות והסמכות לומר משהו על ההיסטוריה 



13 על יערי ראו אביבה חלמיש, 
"מאיר יערי: ביוגרפיה קבוצתית", 
ישראל: היסטוריה, תרבות, חברה, 

3 )אוניברסיטת תל־אביב, 2003(, 
עמ' 95-69; הנ"ל, מאיר יערי: 

ביוגרפיה קיבוצית; חמישים 

השנים הראשונות, 1947-1897 

)תל־אביב: עם עובד, 2009(. 

6 / ראו מאיר יערי, "מקצת מחיי 
אדם, התלם הארוך", על המשמר, 

.11.9.1970

7 / ליתר דיוק, תנועת הנוער 
השומר הצעיר; התנועה הקיבוצית 
הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר; 

ומפלגת השומר הצעיר, שהיתה 
ב־1948 למפ"ם, ובה שימש יערי 

מזכ"ל עד פרישתו ב־1973.

8 / ראו מוקי צור, "ההר האפור", 
קט. שבת בקיבוץ, 1998-1922, 

עורכת: טלי תמיר )אשדות־יעקב 
מאוחד: מוזיאון בית אורי ורמי 

נחושתן, 1998(, עמ' 22-21. 

9 / ראו דן חמיצר, "ארנסט 
פולק מת בביתניה", מוניטין 

)יולי 1981(, עמ' 93-89.

10 / להרחבת ההקשר הפרשני 
סביב הסדרה טורא אפורה ראו 
שולה קשת, "מביתניה לווינה 

ובחזרה: התבוננות חדשה בסדרת 
ההדפסים של אריה אלואיל טורא 
אפורה", קתדרה, 145 )ספטמבר 

2012(, עמ' 88-63.

11 / טלי תמיר, "שבת בקיבוץ, 
או קיבוץ כמשל", קט. שבת 

בקיבוץ, 1998-1922, לעיל הערה 

8, שם עמ' 5.

12 / שם, שם.

13 / יערי הואשם לא־פעם 
בבחירת חברים סלקטיבית, 

בחדירה פולשנית לאינטימיות, 
בתיקון תקנות בלתי סבירות 

ובאי־נחישות בכל הנוגע לבעיות 
השעה.

וב"כשלי"  הציונות  בנגעי  שעסק  ביקורתי  שיח  רקע  על  עצמם".11  של 
הקיבוצית  התנועה  נתפסה  הישראלי,  ההיתוך  כור  ופרויקט  הקולקטיביות 
"כמעין 'קופסה שחורה' של הניסיון התרבותי־ישראלי, מעין קוד גנטי של 

מה שהיה בה ומה שנעדר ממנה".12
השיח הביקורתי של אחדים מהחוקרים, ביניהם טלי תמיר ובעיקר מוקי 
צור, התדיין עם המיתוס של ביתניה עִלית בלי לקעקע אותו, בניסיון לבחון 
נחשפה  זו  מורכבת  ומפרספקטיבה   — מתוכו  להחיות  אפשר  ומה  נכון  מה 
ורמי  אורי  בית  )מוזיאון  בקיבוץ"  "שבת  בתערוכה  אפורה  טורא  הסדרה 
נחושתן, קיבוץ אשדות־יעקב מאוחד, 1998; אוצרת: טלי תמיר(. מאז חלפו 
הפכו  חברתית  סולידריות  של  אלטרנטיביים  רעיונות  שנה,  לעשרים  קרוב 
עבר  של  בגִזרה  מופחים  חדשים  חיים  אקטואליים.  שוב  והם  ל"בון־טון" 
כאשר תדר של ההווה מתכוונן אליה, לשאוב בהשראתה נימוקים, תעצומות, 
אפשרויות חדשות להבין ולדמיין אחרת. דומה שסיפורה של ביתניה עִלית 
השנויה  בדמותו  המתרכז  הצמצם  מן  החורגת  התבוננות  כיום  מאפשר 
במחלוקת של יערי. אופיו הדינמי של הזיכרון מעורר אותנו להתחקות אחר 
ביוגרפי,  מידע  לאתר  התקופה,  לחלומות  לצלול  אחרת:  בצורה  עבר  אותו 
לבנות רשתות פעולה, לסמן הכרעות, לחשוף פרטים שנסתרו עד כה מן העין 

ולהציע מודל אחר לסיפורה של ביתניה עִלית.
עיון מחודש בחומרים ההיסטוריים מגלה כי יוצר טורא אפורה לא היה 
כאמור,  ביתניה,  בחוויית  שותף  אלואיל  של  היותו  עובדת  שולית.  דמות 
אינה חדשה, אך עד כה לא נחשף בהקשרי הדיון בעבודותיו מעמדו כמנהיג 
כריזמטי של הקבוצה. יש לציין, אם כן, שעבודותיו אינן יצירות של חבר סביל 
אלא של מנהיג פעיל ומוביל, מי שאף יזם מהלכים מכוננים בקבוצה. לא זו 
בלבד שאלואיל היה ממנהיגי תנועת השומר הצעיר בשנות ה־20, אלא שאף 
היה מהוגי ביתניה. עוד בטרם הגיע ארצה שרטט אלואיל רעיון ל"מושבה 
שומרית" שהטרימה בדרכה את רוח ביתניה עִלית, ועל כך יסופר בהמשך. 
אלואיל, יערי ואחרים השקיעו בביתניה עִלית מחשבה וכוחות נפש, אך יש 
להודות כי גם אם היה לרעיונותיהם אלה המשך בדמות מיתוס ה"עדה" של 
השומר הצעיר — התנועה ככלל פנתה לדרכים אחרות ואף הפוכות. מרעיון 
עקרוני של קדימּות שווה ליחיד וליחד, פנה השומר הצעיר לדרך תנועתית של 
"קולקטיביות רעיונית", הכופפת את היחיד לקו ההנהגה. מה פשר תפנית זו? 
ומדוע לא התנסחה השקפת העולם של ביתניה עִלית במונחים אונטולוגיים־
זכר? האם כשלונה מצביע על היותה לא  סוציולוגיים אלא התפוגגה לבלי 
יותר מאפיזודה, רעיון בוסר? אולי האשם נעוץ במנהיגותו של יערי13 — ואולי 
מלכתחילה לא היה סיכוי לרוח ביתניה עִלית בהקשרי הזמן בארץ ובעולם, 

שלא איפשרו לה להשפיע, להמריא לכלל תפיסת יחד אלטרנטיבית?
כרגע חשוב לציין, שמחלום זה ושברו יצאו הן אלואיל הן יערי חבולים; 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8
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14 / גבריאל טלפיר, "אריה 
אלואיל", גזית, כו:א-ח )אפריל-

נובמבר 1968(, עמ' 308-301.

15 / ראו אצל ידידיה שוהם, 
לעיל הערה 5.

כל אחד מהם פנה לדרכו, זה בציור וזה בפעילות בתנועה, שעד מהרה שב 
ותפס בה עמדת מנהיגות מרכזית. בהדרגה התרחק אלואיל מתנועת השומר 
הצעיר ומדרכה הערכית והפוליטית, אך שמר אמונים למצע תנועת הנוער 
שממנה צמח. מבט על המנהיג מקרין בתורו על האמן אריה אלואיל, דרכו 
לסדרה  קדם  מה  ביתניה,  בתקופת  יצר  מה  תחילה  לברר  יש  ולכן  וחזונו, 

המּוּכרת טורא אפורה, ובמה מתייחד הנתיב שהסתמן בדרכו מאז.

מנהיג

אלה  בביתניה,  שהתקבצו  החברים  קבוצות  לשתי  נקשר  אלואיל  אריה 
מגמות  שתי  באישיותו  כינס  כמו  הוא  שמאוסטריה;  ואלה  שמגליציה 
האינטלקטואלית,  ציון"  "צעירי  מגמת  הצעיר:  השומר  בתנועת  שהתלכדו 
המורכבת והמופנמת של וינה; ומגמת תרבות הנוער של "השומר" בעיירות 
גליציה, שהיתה תוססת, פתוחה ומעשית. תקופת ילדותו עברה עליו בגליציה 
ובווינה, שאליה נמלטה משפחתו במלחמת העולם הראשונה. בווינה נחשף 
לפעילות תנועת השומר הצעיר בקבוצת "נשר", ותוך זמן קצר היה למדריך. 
בתום המלחמה שב לגליציה והקים בבויבריק עירו סניף של השומר הצעיר, 
שאותו הנהיג ממרתף בית הוריו למורת רוחו של הממסד היהודי בעיר ורבים 
התפרנס  כולו,  ובאזור  בלבוב  התנועה  את  ביסס  בהמשך  הנערים.  מהורי 
מהוראת השפה העברית ונחשב קנאי לשפה )לעתים למדו אצלו כשישים-
שבעים תלמידים בעת ובעונה אחת(. על פעילותו נכתב לא מעט בזכרונות 
חברי התנועה. גבריאל טלפיר למשל — לימים עורך כתב העת לאמנות גזית, 
שהתוודע לאלואיל עוד בתקופת וינה — תיארֹו כ"אחת הדמויות החלוציות 
הגדולות שנתנה תנועת הנוער הלאומית בתחילת המאה הזאת בגליציה". הוא 
ציין כי "כבר בנעוריו בלט באישיותו האינטלקטואלית ובכוח מנהיגותו, ידע 
לרכז סביבו חוגי נוער רחבים ואף להוביל אותם לארץ־ישראל".14 אלואיל רחש 
הוקרה לטלפיר ודיבר על "וונדרמן", הלוא הוא טלפיר — "נער לבוש המעיל 
]כך במקור[ אלומיניום" — שהפליא  הטיפוסי פלרינה, לחגורתו קשור ספר 
לנאום בכנס התנועה בטרנבה )1918(.15 ראשית פעילותו של אלואיל בייסוד 

קן השומר הצעיר בבויבריק )בוברקא(, תוארה כך על־ידי חניכיו:
עתה  זה  שחזר  ממושקף,  כתפיים,  רחב  מגודל  נער  בעיירה  הופיע  והנה 

עם הוריו מווינה. שם הוא למד וסיים בית ספר תיכון, והיה פעיל בארגון 

נוער ציוני, הוא הסתדרות השומר הצעיר שנוסדה בווינה על־ידי נוער בני 

פליטים מיהודי גליציה. הבחור דיבר עברית במבטא ספרדי, חידוש גדול 

באותם ימים, והיה מלא מרץ לעשייה. הבחור הזה היה לוניק אלואיל, כיום 

הצייר והמורה אריה אלואיל. אלואיל ארגן וריכז סביבו את מיטב הנוער, 
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16 / אורי כרובי, "הכשר ועלייה", 
לזכר קהילת בוברקא ובנותיה 

)ירושלים: ארגון יוצאי בוברקא 
והסביבה ישראל-ארה"ב, 1964(, 

עמ' 72-71. 

17 / ש.פ. קלעי, "ראשית התנועה 
החלוצית בבוברקא", לזכר 

קהילת בוברקא ובנותיה, שם, עמ' 

76-75; מרדכי גאלר, "מייסד 
תנועת הנוער", שם, עמ' 45.

18 / מתוך 25 חברי ביתניה 
עִלית, מוצאם של 14 חברים היה 

מלבוב ובויבריק; ראו מתתיהו 
מינץ, "חברי ביתניה עלית", 

חבלי נעורים: התנועה השומרית, 

1921-1911 )ירושלים: מוסד 

ביאליק, 1995(, עמ' 418.

19 / אורה ערמוני, "בביתניה, 
תחת עינו הפקוחה של יערי", 

הקיבוץ, 20.4.1994.

20 / ראו אביבה חלמיש, מאיר 
יערי: ביוגרפיה קיבוצית, לעיל 

הערה 5, שם עמ' 24.

חילק אותם לקבוצות לפי גילים ומינה את המבוגרים יותר כראשי קבוצה 

)תלבושת  תלבושת  הנהיג  לעברית,  שיעורים  ארגן  יותר,  הצעירים  על 

ונתן לנוער עניין לענות בו. כך קמה  הצופים( וסמלים לאומיים ציוניים 

בבוברקא הסתדרות השומר הצעיר, הסתדרות חיה, עסיסית ושוקקת חיים. 

הנוער כאילו נולד מחדש.16 

חניכיו הוסיפו וציינו כי "לא רק ניסיון הביא עימו; הוא הביא עימו כנראה 
גם כוח ארגון רב, ובעיקר הביא עימו רצון כביר ליצור משהו וגם מצא קרקע 
עזרה  סולידריות,  של  ערכים  בפעילותו  הדגיש  אלואיל  לפעולתו".  פורה 
הדדית ואתיקה. חברי התנועה פתחו מרכז סיוע קהילתי שחילק מזון ושתייה 
לנצרכים הרבים לאחר המלחמה, והובילו משלוחי אוכל לבתי זקנים שנבצר 
מהם להגיע למרכז הסיוע. התנועה אספה מידע על חולים, ו"שומרים פשטו 
במגררות חורף לאסוף עצים למען הנצרכים". מרדכי גאלר, בן הרב שהיה 
לחניכו, תיאר את אלואיל כ"כוכב שדרך בשמי חייהם של הצעירים בעירנו. 
ופוסק  מחנך  מדריך  למורה,  לנו  היה  פיו,  למוצא  היו  נשואות  כולנו  עיני 
הלכות", והדגיש כי "הדוגמא האישית שימשה נר לרגליו והיא שהביאה לו 

הישגים חינוכיים מופלאים".17 
רבים מחניכיו של אלואיל עלו ארצה בשלושה גלי עלייה שנים ספורות 
לאחר תחילת פעולתם בקן )1920(; הם מנו למעלה מארבעים חברות וחברים 
המשוער  שמספרם  בכך  בהתחשב  משמעותית  קבוצה  ובנותיה,  מבויבריק 
לכ־18.300  הגיע  ימים  באותם  וחברות השומר הצעיר בארץ  כלל חברי  של 
מנהיגותו של אלואיל התבססה על רחשי אמון מצד חבריו, שזיהו בו תכונות 
כמנהיגות, אמינות, ויכולת הכרעה שקולה בעִתות מבחן. רחל הרעד, חברת 
ביתניה ולימים חברת קיבוץ רמת־יוחנן, סיפרה אנקדוטה המאיירת בדרכה 
את מצפונו החברתי של אלואיל. כשהגיעו מיטות לביתניה עִלית, שחבריה 
איש־ לעצמם  לקחת  הבחורים  מיהרו  השמים,  כיפת  תחת  לכן  קודם  ישנו 
איש את מיטתו — אך אלואיל הזדעק. הוא נקש באבן על פס ברזל )כך נהוג 
היה להזעיק את החברים בביתניה( והתריס בפניהם: "אתם לא מתביישים? 
ידאג  זה שאדם  על  חשב  מי  וצדק.  שיתוף  חיי  שנחיה  חשבנו  ארצה,  באנו 
לעצמו? צריך לתת את המיטות לבחורות ולחולים".19 אבל זה רק חלק קטן 
מהסיפור. דומה שביתניה עִלית היתה במידה רבה מימוש של חזון שאלואיל 
חזון  ונלחם עליו כנגד מתנגדים מבית,  ומי שקידמֹו  היה מראשוני מנסחיו 

שכדי לבסס תנאים להגשמתו שיתף פעולה עם יערי עוד באירופה.
אלואיל ויערי הכירו זה את זה בווינה, כאשר היו שניהם חברים בקבוצת 
"נשר" — אחת משתי הקבוצות הראשונות של "צעירי ציון" בווינה, שהתאחדו 
אינטלקטואלית  במחויבות  "נשר" התאפיינה  קבוצת  "השומר".20  ארגון  עם 
שאפיינה  נטייה  החברה,  לתיקון  פתרונות  ובחיפוש  ולעולם  לעם  ומוסרית 



21 / ראו דוד זית, החולם 16

והמגשים: פרקי חייו של מרדכי 

שנהבי, חלק ראשון )קיבוץ דליה: 

יד יערי, 2006(.

22 / להרצאת אלואיל בוועידה 

בטרנוב )אוגוסט 1919( ראו 

מתתיהו מינץ, לעיל הערה 18, 

שם עמ' 159-158. יש לציין 

שדוד הורביץ התנגד לרעיון 

המושבה השומרית.

23 / ראו מינץ, לעיל הערה 18, 

שם עמ' 248. 

24 / הרברט סמואל הציוני מונה 

לנציב העליון הבריטי ב־1 ביולי 

1920 ומיד החל ליזום עבודות 

ציבוריות במימון ממשלת המנדט, 

וכך סופקה עבודה לחלוצים 

שהגיעו למשק חסר תעשייה 

ומקורות תעסוקה. אלא שב־1921 

הופסקו רוב העבודות הציבוריות, 

והחלוצים )כמו היישוב כולו( 

סבלו מאבטלה קשה.

25 / ראו אצל יערי, המתאר את 

הצפיפות, המכניות וההמולה: 

מאיר יערי, "מכתב מביתניה 

לגולה )1920(", קהילייתנו, לעיל 

הערה 1, שם עמ' 272.

26 / היו שנדחקו הצדה — למשל 

דוד הורוביץ, שכעבור זמן אף 

יצא נגד יערי. על פי ידידיה 

שוהם, הורוביץ התקשה לצבור  

אמינות בקבוצה; ראו לעיל 

הערה 5.

27 / ראו שוהם, לעיל הערה 5. 

אלואיל נמנה עם החוג הפנימי 

בביתניה, שזוהה עם יערי. כעבור 

25 שנה תהה אלואיל )כך על פי 

שוהם( "אם אותו טמפרמנט ]של 

יערי[ הוא עשוי או יוצא מהלב", 

והפנה את תהייתו גם ליחסו 

ליערי בעבר; אך נדמה שזה 

טיבו של המבט הרטרוספקטיבי, 

המאמץ לעצמו עמדות משתנות 

ובמקרה זה שינויים מפליגים )עד 

כדי קוטביות( שחלו בהשקפת 

את אלואיל ויערי וחברים נוספים בקבוצה, כמו דוד הורוביץ. כבר ב־1919 
עצמו  שיכוון  חלוצים  ארגון  לייסד  הראשית,  ההנהגה  חבר  אלואיל,  הציע 
כולה.  לתנועה  וחינוכי  רעיוני  מוקד  ויהווה  בארץ  שומרים  מושבת  להקים 
כך למרדכי שנהבי,  על  ויערי כתב  הרעיון,  יחד לקדם את  ניסו  ויערי  הוא 
ממנהיגי התנועה שכבר היה אז בארץ,21 כחצי שנה לפני עלייתם ארצה. אך 
והעדיף  אוטונומית,  שומרית  לישות  ההתכוונות  מן  הסתייג  דומה ששנהבי 
לקרב את "השומר הצעיר" אל "הפועל הצעיר" )יש להביא בחשבון שבאותם 
ימים רק חברי תנועה ספורים הגיעו ארצה(. רעיון המושבה השומרית פשט 
ולבש צורה, ואף נּוסח על־ידי יערי כ"קיבוץ מיוחד לחיים חזקים וחופשיים". 
המועצה בטרנוב תמכה בתוכניתו של אלואיל, בהחלטה לגייס מימון ולהקים 
את "קרן המושבה השומרית בארץ־ישראל".22 עם סכום נאה, פירות הקרן, 
לאלואיל  הצטרף  שיערי  אפוא  מקרה  זה  אין  ב־1920.  ארצה  אלואיל  הגיע 
וגידים  עור  קרם  זמן  מזה  ביניהם  שגלגלו  הרעיון  שהרי  עִלית,  בביתניה 

)בגרסה זו או אחרת( ביישוב אוטופי זה.23 
בביתניה  הייחודית  ולפעילותו  יערי  של  להצטרפותו  מושלם  רקע 
שמים  לרקע  ה"הר",  על  האינטימיות  תנאי  הקשיים,  למרות  היה,  עִלית 
ייחוד מפעימה. העלייה לביתניה יצרה את התנאים  זרועי כוכבים ותחושת 
ושאר  ה"כבישים"  לקבוצות  בניגוד  וזאת  הקבוצה,  לליכוד  המיוחדים 
הגיוסים ההמוניים לעבודות מזדמנות,24 שסבלו מקשיים ארגוניים והתקשו 
לשמר התנסחות רעננה של חזון השיתופיות שהנחה אותם.25 עם הצטרפותו 
האיזונים  מערכות  והשתנו  והרעיוני  האינטלקטואלי  המתח  עלה  יערי  של 
בקבוצה.26 ידידיה שוהם תיאר מערכת יחסים טובה בין אלואיל ויערי והוסיף 
את  זה  בהחלט", שהשלימו  שונים  "טיפוסים  היותם  עובדת  לכך  תרמה  כי 
המעשי,  "האיש  היה  אלואיל  אך  במרכז,  עמדו  ויערי,  אלואיל  שניהם,  זה. 
המבצע", בעוד יערי ניחן ב"קסם של איש מבוגר יותר, דבר בלתי רגיל".27 
מבוגר יותר משמע שלוש שנים, מקסימום ארבע — אך הפער הועצם בשל 
מלחמת העולם הראשונה, שבה נטל יערי חלק כקצין בצבא האוסטרי, בעוד 
חבריו הצעירים חווים את מוראות המלחמה כאזרחים או כפליטים. השפעת 
של  מנהיגותו  גם  אך   — רוחני"  "כמנהיג  גדולה  היתה  שוהם,  מוסיף  יערי, 
בענייני  עסק  הקצין(  יערי  )ולא  אלואיל  דווקא  בתחומיה.  נשמרה  אלואיל 
הביטחון ובמשא ומתן עם הרשויות. הוא נשא דרך קבע רובה אנגלי, היחיד 
ביישוב — כלי נשק שנקשר באותה תקופה לעמדה של מנהיגות, כלפי חוץ 
נדחקה  הצעיר  השומר  תולדות  של  ההיסטורי  בתיעוד  כאחד.  פנים  וכלפי 
שנבחר  העובדה  תעיד  הבכיר  מעמדו  על  אך  אלואיל,28  של  דמותו  אמנם 

לנציגות התנועה בוועידת ההסתדרות של 29.1920 
פשוט  או  לציור,  נטייה  כבעל  גם  מּוּכר  אלואיל  היה  חבריו  שבין  אלא 
כצייר, אף שאז טרם למד אמנות במסגרת פורמלית כלשהי. עדּות ראשונה 



17 עולמם של שני האישים. יש 
לציין כי נמנעתי כאן ככל 

האפשר מהסתמכות על דברי דוד 
הורוביץ, בשל סתירות פנימיות 
וקשיים באימות המידע שמסר.

28 / בספרו המכונן של אלקנה 
מרגלית על תנועת השומר 

הצעיר, נזכר אלואיל פעם אחת 
בלבד, לא בטקסט עצמו אלא 
בהערה )ראשונה אמנם(, שבה 
נמנים שמות מייסדי התנועה 
בארץ. בהערה נוספת נזכרים 

ראשי־התיבות א.א. מבלי 
שהמחבר קושר אותן לאלואיל, 

אגב דיון בדו"ח מתנועת השומר 
הצעיר בגליציה; ראו אלקנה 

מרגלית, לעיל הערה 2, שם עמ' 
307 )הערה 1(, ועמ' 310 )הערה 
16(. מתתיהו מינץ פורׂש בספרו 

]לעיל הערה 18[ רשת מידע 
)תעודות והערות( על אלואיל, 

שאפשר לעקוב אחריה באמצעות 
האינדקס.

29 / ידידיה שוהם מציין עובדה 
זו ומוסיף: "ולא דוד הורוביץ"; 

לעיל הערה 5.

30 / אנדה עמיר, "בשולי 
הדברים: על העלייה ארצה, 

1920, באונייה קרניוליה", דבר,  
10.7.1968; כל הציטוטים להלן 
מדברי עמיר לקוחים ממקור זה.

31 / הקבוצה הגיעה ארצה בכ"ו 
תמוז תר"פ, 12 ביולי 1920, 

והודעה על כך )הכוללת רשימה 
שמית של העולים( התפרסמה 
בבטאון הפועל הצעיר, גיליון 

39-38, של אותה שנה.

32 / על קבוצת הסנדלרים 
שהקים אלואיל עוד בבית הוריו 

בבויבריק ראו לזכר קהילת 
בוברקא ובנותיה, לעיל הערה 

16, שם עמ' 72; באותו עמוד 
מופיע תצלום של אלואיל ושני 

חברים לקבוצה, דוד כץ ושמעון 
ברייטפלד. אנדה עמיר הוסיפה 

כי אחד מחבורת הסנדלרים 

למסע  שותפה  של  עטה  פרי  ארצה  המסע  בתיאור  ניתנת  ידיו  למעשה 
פינקרפלד(.  )לימים  עמיר  אנדה  המשוררת  נוספים(,  חברים  מאתיים  )לצד 
ב־1920 היטלטלה החבורה 22 ימים על סיפון האונייה הרעועה "קרניוליה", 
שהפליגה מטרייסט ליפו דרך תחנות־נמל רבות בדרך. החברים "התגלגלו" 
על הסיפון בלי מקום שינה קבוע, אך "רוחנו היתה מרוממת, שרנו ורקדנו 
גם ביום וגם בלילה".30 היתה זו הקבוצה הגדולה הראשונה של חברי התנועה 
שעלתה ארצה ובה חברי ההנהגה הראשית של השומר הצעיר, והתקוות היו 
גדולות.31 אלואיל מתואר על־ידי עמיר כ"ראש קבוצת הסנדלרים מבוברקא, 
הסנדלרות,  למלאכת  עצמם  הכשירו  ברורה  מגמה  שמתוך  במספר,  שישה 
ציור  עמיר  לאנדה  אלואיל  הראה  ממושכת  נסיעה  באותה  כחלוצים".32 
שצייר לאירוע על סיפון האונייה, ובו נראה צעיר "קורע כבלי ברזל בידיו 
האמיצות". עמיר זכרה את הציור בבהירות גם כעבור חמישים שנה, אף שלא 

נתקלה בו שוב בתערוכותיו של אלואיל, שאותן המשיכה לפקוד בנאמנות.
ציור הנעורים שתיארה אנדה עמיר־פינקרפלד עשוי להעלות על הדעת 
לרוסיה  קשר  כל  לו  אין  האמת  למען  אך   — הסוציאליסטי  הריאליזם  את 
בגליציה,  הצעיר  השומר  בתנועת  הציור  לרוח  טיפוסי  הוא  הסובייטית. 
השומר  ולתרבות  והעולמית,  העברית  בהיסטוריה  מופת  דמויות  בהשראת 
המניעות  דמויות  בובר.  מרטין  בהשראת  בעיקר  שהתגבשה  ככלל,  הצעיר 
תנועות שחרור של עמים ומעוררות לפעולה למען הצדק וערכי המוסר, תמיד 
העירו ועוררו את תודעתו של אלואיל; וגם כאשר, בהמשך דרכו, יצר במגמה 

שונה בתכלית, מעולם לא נס ליחן ביצירתו המורכבת.
עמוקות  משמעויות  אפוא  היו  עמיר  שזכרה  בציור  ה"שחרור"  למושג 
בסביבתו של אלואיל, משמעויות שמעֵבר לאידיאולוגיזם פשטני. "אני רואה 
לפני את האיש שמנפץ את החומות אשר הטילו דורות בין רוח ובשר ובין 
בעבודות  ובעיקר  הבוגרת,  ביצירתו  ב־33.1920  יערי  כתב  והיצר",  ההיגיון 
וייצור  הזמן  בהוויית  הללו  המופת  דמויות  את  אלואיל  יטעין  הלינוליאום, 
המודרניסטית  האמנות  בזירת  במחלוקת  שנויה  ולא־פעם  מקורית  יצירה 
חברתיים  ומסרים  פיגורטיבי  ציור  עם  הסכינה  לא  שכדרכה  הישראלית, 

המתדיינים עם אירועי הזמן.

יזכור 

שבועות ספורים לאחר הגיעֹו ארצה, כבר בביתניה, התמסר אלואיל למשימתו 
ידידו  של  לקברו  אבן  מצבת  לעצב  בארץ־ישראל:  כאמן  הראשונה  הקשה 
הקרוב, דב אופר, החלל הראשון של הקבוצה. אופר ואלואיל עברו יחד כברת 
דרך ארוכה, ויחד חברו להכשרה ולהנהגת התנועה )אופר היה חבר המועצה 



יהיה לימים פרופסור לבוטניקה 18
באוניברסיטה העברית בירושלים 

)פרופ' זהבי(. 

33 / מאיר יערי, "מתוך 
התסיסה", קהילייתנו, לעיל הערה 

1, שם עמ' 269.

34 / ראו ִאזכּור אצל ידידיה 
שוהם, המציין כי דב אופר היה 
"אישיות" ומפרט אירוע שהיה 

כנראה לשם־דבר: "בזמן שריפה 
בבוברקא גילה אומץ לב וסיכן 
את עצמו, עד שסביבו השתאו 

בהערצה מי האיש"; לעיל 
הערה 5.

35 / "הערות אוטוביוגרפיות" 
של אלואיל הופיעו בשינויים 
קלים בשני פרסומים: אלבום 

אלואיל )תל–אביב: סיני, 1956(, 

עמ' 80-78; ולזכר קהילת בוברקא 
ובנותיה, לעיל הערה 16, שם עמ' 

.49-46

36 / ראו מוקי צור עם אלי 
שילר ורמי ניסן, "בית הקברות 

בכינרת", אריאל, 136-135 )מרץ 
1999(, עמ' 95.

37 / ראו שוהם, לעיל הערה 5.

בשליחות  לטבריה  בדרכו  בדואי  רוכב  על־ידי  הירצחו  אסון  הראשית(. 
אלואיל, הלם בחברים הצעירים וגרר התמודדות ראשונה עם מכתו החותכת 
של המוות, שגדע באחת את חייו של חבר שנודע באומץ לבו ובתושייתו.34 
אופר  דב  חייו.  כל  השתחרר  לא  טראומה שממנה  זו  היתה  אלואיל  בשביל 
פעל  שלא  באקדח  מצויד  בטבריה,  לישיבה  במקומו  ויצא  לבקשתו  נענה 
נמנע  היה  מותו  וכי  נהרג תחתיו  הטורדת שחברו  פקודה. המחשבה  בשעת 
אילו יצא למשימה בעצמו, מצויד ברובה האנגלי האמין שלו, לא נתנה לו 
לאלבום  הקדמה  מעין  שנים,  כעבור  שכתב  אוטוביוגרפיות  בהערות  מנוח. 
בניסוחו  עדיין  מהדהד  וההלם  בחייו,  זה  מכונן  לאירוע  התייחס  ציוריו, 
על  לילית  בשמירה  הארוכות  הבדידות  ששעות  נראה  להפליא.  המתומצת 
אופר  דב  הטוב  "חברי  הקשות:  התמונות  את  שיככו  או  השכיחו  לא  ההר 
הלך במקומי לטבריה ולא חזר עוד; מצאנו אותו שותת דם מכדור של שודד 
)ציירתי לו ולעוד חבר מצבה בבית העלמין בכינרת(. בלילה היינו שומרים 
לפי התור. אדם בודד ורובה בידו בלילה, נמצא עם עצמו יותר מאשר בכל 
נוספה תחושת ההשפלה, האשם  מצב אחר של התבודדות".35 להלם הרצח 
והזעזוע מקבורתו הבלתי נאותה על־ידי החברים הבלתי מנוסים. החפירה לא 
היתה עמוקה דיה, תנים השחיתו את הקבר, וכעבור יומיים נאלצו החברים 

להתקינו מחדש.36 
היתה  לא  כן  לא  שאם  בציור,37  ידו"  ש"שולח  כמי  מּוּכר  היה  אלואיל 
המשימה הקשה של עיצוב מצבת הקבורה מתגלגלת לידיו. את המצבה עיצב 
בפשטות עתירת ניגודים. הפורמט מסורתי — לוח אבן מלבני — וגם האות 
העברית שבמוקד המצבה עונה למסורת, כאשר המידע והאסתטיקה חוברים 
ליחידה אחת. במבט ראשון המצבה נושאת אופי רשמי: הסמל בראשה, במבנה 
הראלדי, מעלה על הדעת מצבות לחללי מלחמה, ועיצובו הצבאי של סמל 
התנועה מדגיש את אופיה המסדרי. מבט שני מציף את המימד הסובייקטיבי 
יותר, שבא לידי ביטוי, למשל, בעיצוב האות. בהקשרי המוות נהוג להקפיד 
נהוג  עבריות  ולמצבות  מסורת,  מנהגים,  טקסים,  זיכרון,  דפוסי  שימור  על 
לעצב אותיות דפוס רבועות, קצובות, ברורות לעין. כאן האותיות מסוגננות 
בכתב־יד אישי עגול, כאילו מתקוממות על המסגרת ונוטלות לעצמן חירות 
הכתובת  אות.  על  רוכנת  אות  כאשר  הקבוע,  והפורמט  המקצב  מן  לחרוג 
למנהג  עונה  ואינה  סובייקטיבי  אישי  אופי  היא  אף  נושאת  המצבה  שעל 
האב  ׁשֵם  ׁשֵם,  נקבר,  פה  מידע:  כמ�סת  מוסכם  בנוסח  המתמצת  המסורת, 
והֵאם, שנת לידה, שנת פטירה. בניגוד לכך, כתובת המצבה הקצרה מציינת 
ובשורה  נרצח".  אופר  דב  "אחינו  איוב:  בשורת  לחקוק  כמבקשת  זאת,  אך 
השנייה תאריך וחתימה: "השומרים". אותיות המצבה ערוכות לרוחב האבן, 
בפריׂשה אופקית ולא אנכית כנהוג, כעין כתובת מתנוססת ולא מצבת אבן 
כבדה, שמשקלה מושך מטה כחותמת קבר. המסגרת בסיתות מסולסל מעלה 
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38 / את ההקדמה לספר יזכור 
)1911, בעריכת אליצור שז"ר( 

כתב ברל כצנלסון, וראו קונטרס, 
כ"ט )אדר תר"ף(; ראו גם יונתן 

פרנקל, "ספר יזכור משנת 1911: 
הערה על מיתוסים לאומיים 

בתקופת העלייה השנייה", יהדות 
זמננו, 4 )תשמ"ח(, עמ' 96-67.

39 / את הטקסט כתב א. עציוני, 
והוא מסתיים כך: "במקום שבני 
אדם נאלמים דום, מדבר הדומם 

והצומח. והמבין סוד הצמחים 
שומע בהם שפה אחרת — שפת 

נשמות"; ראו אל החוף: ל"ב 
ציורים מאת אריה אלואיל, עם 

דברי–לוואי מאת מקס ברוד ופרקי 
ספרות ערוכים בידי א. רוזנצווייג 

)תל־אביב: יבנה, 1944(; נדפס 
מלוחות הלינוליאום המקוריים.

40 / ראו למשל, פ.ק. הניך, 
החלוץ האלמוני: נתיב חיים 

בעשר תמונות )1938(, חיתוכי 

לינוליאום לא כרוכים. בעמוד 
הראשון טקסט על רקע שחור: 

"אשר חזיתי בעיני והרגשתי בלבי 
את דמויות החלוץ האלמוני, 
אחרוט־נא על לוחות אלה" 

]במקור: אחרות במקום אחרוט[.

41 / שולה קשת מציינת כי ברומן 
של יהודה יערי כאור יהל )1981(, 
שנכתב בהשראת ביתניה, מופיע 

סיפור הירצחו של חבר בשם זאב, 
הנסמך אולי על סיפור הירצחו 
של אופר; ראו לעיל הערה 10, 

שם עמ' 81. 

על הדעת קלף עור או הדפס על נייר. דומה שיותר משביקש לעצב מצבת 
קבר, עיצב אלואיל יד זיכרון לחלל שאותו ביקש להפוך לסמל. על הכתובת 
יזכור, שפורסם לזכר השומרים והפועלים שנפלו בארץ  מרחפת רוח הספר 
)1911(, תורגם לגרמנית על־ידי מרטין בובר )1913(, והיווה השראה להסבת 

השם "אגודות הצופים" ל"השומר".38

לימים ִאזכר אלואיל את דב אופר ומצבת קברו בספרו היהודי האלמוני / 
אל החוף )1944/1939(, לצד טקסט המוקדש לגיבורים הנופלים.39 בספר זה, 

לז'אנר  לינוליאום, הציע פרשנות מקורית  חיתוכי  אחד מסדרת ספרים של 
על  גנרית  עלילה   — האלמוני"40  "החלוץ  סיפור  תקופה,  באותה  מקובל 
חלוץ הנוטש את בית ההורים בגולה, מתגייס למשימת יישוב ארץ־ישראל 
והגנתה ונופל על המשמרת — שאותו עיצב בתמונות, באיקונוגרפיה מזוהה 
ומּוּכרת. בתמונה הנדונה הציג אלואיל את מראה נוף ביתניה )כפי שהתעצב 
גַלעֵד  גזע עץ כרות שמאחוריו  זה מכבר בעבודתו(, כאשר במישור הקדמי 
אבנים ובמרכזו לוח אבן רוחבי, שעליו חקוקות האותיות פ"נ. זהו גַלעֵד גדול 
ממדים, שפניו כמעט מכסים את צללית ההר שמאחור, רכס ביתניה עִלית, 

ומודגשים כמוהו רק השמים שאינם נחים.
לנופלים, הנפתח באות  בעמוד שמנגד מופיע, כאמור, טקסט המוקדש 
רבתי מעוטרת כמנהג המסורת, שצורתה כצורת מצבה מלבנית אנכית. האות 
רבועות  גביה רשום באותיות  הרבועה הופכת בתוך כך למצבת קבר, שעל 
נוסח מסורתי: "פ"נ דב אופר".41 האות העברית הרבועה בעבודתו של אלואיל 
היא מעתה יד, זֶכר וגם דמות, כפי שהיתה בעבודתו ַהחל בסוף שנות ה־30: 
אות־דמות כחוליה צורנית־רגשית־מושגית, הקושרת שלשלת עבר לחוויית 

הווה עם פנים לעתיד.

מצבת דב אופר, 1920



20

נוף ביתניה עם מצבה )מתוך היהודי האלמוני(, 1939, חיתוך לינוליאום

פ"נ דב אופר )מתוך היהודי האלמוני(, 1939, חיתוך לינוליאום
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42 / ראו שוהם, לעיל הערה 5.

עקרב

הוא  להפך:  אולי  אלואיל,  את  שיתקה  לא  אופר  דב  של  נפילתו  מהלומת 
היה עסוק עד למעלה מראשו בנושאי ביתניה, ויש לשער שבמסגרת השעה 
ורגשות  האבל  הכאב,  ההלם,  לעיבוד  נשימה  מרווח  היה  לא  ותובענותה 
האשם. כעבור חודש, עם הצטרפותו של מאיר יערי ומיסוד מגמה חדשה של 
אותן שיחות מפורסמות, נפתח פתח להתמודדות עם מורכבות עולם הנפש 
במישורי הפרט והקבוצה. ציור נוסף של אלואיל, שלא שרד, העיד על רוח 
חדשה זו: היה זה ציור גדול ממדים של עקרב, שצויר על קיר בביתניה ביוזמת 
יערי.42 באתר שאליו הגיעו החברים עמד מבנה קשיח אחד, ששימש בעיקר 
מחסן לכלים ולחומרים; מבנה שני — צריף ובו שני חדרים — הוקם בחורף 
1920, ויש לשער שעל כתליו צייר אלואיל את הציור. צללית הצריף היתה 
למראה־מקום משמעותי באיקונוגרפיה של נוף ביתניה שהתעצב בציוריו — 
אך עקרב, יש להודות, הוא נושא מעט תמוה בהקשרי המקום והזמן. על פני 
רפרטואר של נושאים מקובלים — מעגל רוקדים, או עטרת חיטה ומגל — 
נבחר דווקא העקרב כרקע למקום ההתכנסות הקבוצתית, לעיטור קיר בסביבה 
הררית שוממת המבקשת סיקול והדברת נחשים, עקרבים ושאר מרעין־בישין 
המאיימים על חיי החברים. אלא שעקרב היטיב לסמל את התהליך הקבוצתי 
נתיבים  עם  להתמודדות  כיוון  כסמל,  העקרב,  עִלית.  ביתניה  את  שייחד 
נסתרים מעין, וניתן בו ביטוי למסע כפול: התפתחות הנפש ובניית חיי יחד 
חדשים, שנכרכו בה זה בזה. כארכיטיפ מּוּכר, חוצה־תרבויות, העקרב נושא 
של  נוספות  ליצירות  נקשר  הוא  וככזה  העמוק,  במובן  תהליכיות  של  מסר 
אלואיל, כמו מצבת קברו של נתן איכר בבית הקברות של כינרת והסדרה 
של  ביתניה  נוף  בהדפס  שני  מבט  לעיל.  שנזכרה  אפורה,  טורא  החידתית 
אלואיל מ ־1939 עשוי לזהות גם בו דמות עקרב בשמים — שמים דינמיים, 
פתוחים,  כמצבטים  מעוקלות  לשלוחות  משתרגים  שקוויהם  איקונוגרפיים, 
מישור  הקדמי,  למרחב  שברקע  ההר  בין  המרחק  על  בתנועתם  המגשרים 

הצופה, מישור הסובייקט, הצייר. 
ההתמודדות עם "העצמי" נתפסה כתנאי ליחסי חירות פתוחים ופוריים 
באחוות היחד החדשה־ישנה בביתניה — ייחודיות של יחיד ועדה המקרינים 
ִהרבה לדבר בשיחות, אבל אין  זה. אלואיל לא  זה את  ומגדירים  זה  זה על 
ספק שעבר שם תהליך של התפתחות פנימית, שקיבל ביטוי בעבודות שיצר
חיפש  אלואיל  אותו.  שייסר  בקונפליקט  להכרעה  והוביל  ואחריה  בביתניה 
דרך ליישב את כפל הּפָנים של היותו בעת ובעונה אחת מנהיג וצייר, ושל 
עבודה בקבוצה ויצירה אישית. בביתניה ההתלבטות היתה לגיטימית, ושאלת 
לא־פעם  נשמע  בשיחות  והחברים.  החברות  את  העסיקה  בקבוצה  היצירה 
אלואיל  שמיקם  האוטוביוגרפיות  ובהערות  צִלו",  את  לחפש  "הלך  הביטוי 
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43 / אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 80; ראו גם שימוש 
בביטוי אצל ידידיה שוהם, לעיל 

הערה 5.

44 / כך על פי עדותו של יערי 
עצמו, שחוקריו מתייחסים אליה 

בספקנות אך לא מצאתי סיבה 
לשלול זאת.

45 / במשנתו של גוסטב וינקן, 
אבי "תרבות הנעורים", הֶארוס 

הוא הכוח המחנך המושך אל 
הראוי והמשמעותי.

46 / לעיל הערה 8, שם עמ' 20.

כהקדמה לאלבום יצירותיו עשה גם הוא שימוש בביטוי: "בלילות אלה ראיתי 
את עתידי בתור צייר, והלכתי 'לחפש את צִלי'. ירדתי שוב לגולה".43 מטבע 
זו מהדהדת את רעיונות הפסיכואנליזה, ולא בכִדי. יש לציין שמאיר  לשון 
יערי, לפני עלייתו ארצה, שמע הרצאות של פרויד בווינה, ותורת המעמקים 
הפרוידיאנית נטמעה במחשבתו וחלחלה, בגרסה מסוימת, לשיחות בביתניה, 
אמנם לא במסגרת יחסי מטפל-מטופל אלא כהתוועדות של "עצמיים" יחד.44
האפלות  פינותיו  על   — ה"עצמי"  חקר  ואת  היצירה  את  מסמל  העקרב 
ומעמקים,  תהומות  מסמל  העקרב  בביתניה.  בשיחות  שנדונו   — צלליו  או 
במחזור  שלב  היא  העור  )השלת  ִמגננות  להשיל  נכונּות   — ויצירתיות  יצר 
ואובדן שליטה, המהותיים לתהליך  ולהיחשף לפגיעּות  החיים של העקרב( 
של צמיחה. העקרב מייצג כוחות ראשוניים, קולקטיביות, "ֶארֹוס"45 — כולם 
וגם,  הקיבוץ,  ימי  ראשית  של  הקטנה"  "הקבוצה  משיח  שנעדרו  מונחים 
עִלית.  ביתניה  בשיח  פיעמו  אך  הגדולה",  "הקבוצה  משיח  הדרך,  בהמשך 
"ראשיתנו השאיפה הארוטית הרחבה להתמזגות נפשית של אחים המתחנכים 

מוקי צור, מתוך "ההר האפור"

זו היתה קבוצה שראתה עצמה כקבוצת אליטה על רקע שקיעת 

הרוח הציבורית, מעין שארית נבחרת. היא ביקשה חירות יוצרים 

ואהבה, לא למען עצמה בלבד אלא כדי להביא לתיקון חברתי 

מואץ. תנאי העבודה שבהם פעלה היו קשים: לא גג, לא לבוש, 

לא  צרכים שאותם  חבריה,  של  הרוח  לצורכי  הערנות  מזון.  לא 

ביתניה  קבוצת  העיקרים.  עיקר  בעיניה  היו  לספק,  ממש  יכלה 

ִעלית האמינה במימוש עצמי המתגבר על מגבלות ההיסטוריה 

והריאליה. פתיחּות לדמיון, שקיעה במה שעוד לא נוצר, בהיולי, 

במה שעוד לא נופץ על־ידי חיי היומיום — בעזרת כל אלה, כך 

הקבוצה  חברי  החדשים.  האופקים  לדעתה  יימצאו  האמינה, 

השותפות,  למטרה  שנשבעה  ביניהם,  החברות  שברית  האמינו 

כוח  להם  שיתנו  הן  העדה,  מעגל  בתוך  הבין־אישית  והכנּות 

על  לשמור  להם  ויעזרו  מדי  הצפופה  בחירות  ולעבוד  להתגבר 

הילדים  של  והגעגועים  העייפות  העצבנות,  למרות   — ה"יחד" 

הטובים הביתה. אך הבעיה המרכזית שהסתמנה בחייהם היתה 

כיצד לעמוד במתח בין הצורך לברוא את החדש לבין העבודה 

המתישה, כל זאת בתוך עולם רוחני עשיר ומלא סתירות.46
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47 / ראו לוי דרור וישראל 
רוזנצווייג )עורכים(, ספר השומר 

הצעיר, כרך א': התנועה מראשיתה 

ועד לאחר מרד הגטאות, 

1945-1913 )תל־אביב: ספריית 

פועלים, 1956(, עמ' 126.

48 / מוקי צור חשף את הכתובת, 
ואילו דינה קראפט מניו־זילנד, 

נכדת אחותו של נתן איכר, חשפה 
את הציור ב־1991; ראו יעל חן, 

"הקבר", מעריב, 10.8.1992; 
מוקי צור, "שטן בבית העלמין", 
הקיבוץ, 5.11.1998; וכן בבלוג 

http:// ,של עודד ישראלי
israelitombstones.blogspot.
co.il/2010/09/blog-post_16.

html.

49 / ראו מודעת אבל בהפועל 
הצעיר, נובמבר 1920 )כסלו 

תרפ"א(; נזכרת בבלוג של עודד 
ישראלי, שם.

50 / נתן איכר, בן גילו של 
אלואיל, נולד כארנסט פולק 

בזלצבורג, לא למשפחת 
איכרים אלא לבורגנות הגבוהה 

והמשכילית )סופרים והוגים 
היו פוקדים את בית המשפחה, 

שהחזיקה בבעלותה את ביתו של 
מוצרט בעיר(.

יחד, חולמים יחד את חלום העתיד הנשגב ושואפים להגשימו יחדיו", נכתב 
כוח  הצעיר.47  השומר  של  עולמית"  הוועידה  של  האידיאולוגית  ב"הצהרה 
הצעירים,  היוצרים  ביד  כחומר  היה  בעקרב  המסתמל  והשינוי  ההתחדשות 
המתמודדים עם אתגר לא קטן: בניית צורה חדשה באמת של חיי יחד, צורה 

חסרת תקדים בצורות השיתופיות בארץ.

מצבת נתן איכר

סמליות העקרב, כפי שתוארה כאן, מהדהדת בעבודה נוספת שיצר אלואיל 
היא — כמוה כמצבת קברו של דב אופר — הוקדשה  עִלית, שגם  בביתניה 
לחלוץ שמת בדמי ימיו. אין ספק שביצירתו של אלואיל חלה בתקופת ביתניה 
תפנית דרמטית שבאה לידי ביטוי בֵחירות יצירה זו, אך שוב נדמה שמשהו 
חרץ את דינה לשקוע בתהום השִכחה. בדומה לחלומו של יערי, לציור החלום 
של אלואיל ואולי גם לסדרה טורא אפורה, ה"גניזה" היתה זמנית: ציורו של 
אלואיל על מצבת נתן איכר נחשף ב־1991, שבעים שנה לאחר הצבתה בבית 
הקברות בכינרת, על־ידי קרובת משפחה של הנפטר, שהתחנכה בניו־זילנד 
הציונית־אידיאליסטית של אחי־סבתּה הצעיר, שבארץ  על מיתוס ההקרבה 

היה מּוּכר בשם נתן איכר.48
המצבה שיצר אלואיל הנציחה את זכרו של החלוץ הצעיר באלו המלים: 
"נתן / איכר / בן 19 שנה / איבד א"ע לדעת ביום ה' כסלו תרפ"א / חבריו". 
נתן איכר, שהגיע ארצה מאוסטריה כחלוץ בודד )לא כחבר תנועה חלוצית( 
באפריל 1920, היה אינטלקטואל אידיאליסט שביקש להשתתף בהקמת עולם 
טוב יותר — אך תנאי העבודה הקשים והשלכות מחלה שדבקה בו הכריעו 
אותו: הוא שם קץ לחייו ב–16 בנובמבר 1920 והוא בן 49.19 אלואיל תכנן את 
המצבה כך שעיקר שטחה חשוף וריק. הציור החקוק ממוקד בחלקה העליון 
של המצבה וגולש לפינה השמאלית, כך שהטקסט נדחק מטה לרגלי הציור, 
ונדמה שלא נותר לו כלל מרחב נשימה. שֵם הנפטר מנוקד ומעוצב באותיות 
דפוס ציוריות מרקדות: "נתן" ושורה מתחת, "איכר". נוסח זה, שאינו קושר 
בשורה אחת שם פרטי ושם משפחה, מדגיש את שני מאפייני הזהות בדמות 
החלוץ: "נתן" — מחווה ל"נתן החכם" היהודי, גיבור מחזהו של איש הנאורּות 
הגרמנית גוטהולד אפרים לסינג — ו"איכר", כמשאלה לחיים של שיבה לטבע 
אלואיל  דחס  וסיבתו  המוות  מועד  על  המידע  פרטי  את  אדמה.50  ועבודת 
באותיות כתב משתרגות, כצמח מטפס בסגנון אר־נובו. הכתב הקשה לקריאה 
מנוקד, והציור הנפרׂש מעליו מוזר וחידתי, רחוק ביותר ממה שאפשר לצפות 
מעבודת מצבה באבן. ציור זה, רישומי באופיו, מתפשט על חלקה המרכזי 
והעליון של האבן בקו פתלתל, שמתוכו כמו עולה ובוקעת דמות של יצור 
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51 / מוקי צור, "ההר האפור", 
לעיל הערה 8, שם עמ' 22.

52 / חמיצר מצוטט אצל אורה 
ערמוני, "יערי זרק אותו מהחדר", 

הקיבוץ, 5.11.1998.

53 / לא זו דעתו של מוקי צור, 
שסבר כי  נתן איכר, "עם מטען 

הידע והכושר האינטלקטואלי 
שלו, הצטרף אליהם בלילות 
לשיחות הנפש הקשות"; צור 

מצוטט אצל יעל חן, לעיל הערה 
47, שם. 

חזיוני. רק פרטי פניו — עיניים, אף ופה — מודגשים בשחור, ממזגים אימת 
מוות בחורי העיניים הריקים־פעורים עם כוח חיים עז וחושני של יצירתיות 
ודמיון. הבזקי הקווים והצורות, המתלכדים למין חרק מכונף או עוף ארך־
גוף, ממזגים חי, צומח ודומם. מוקי צור תיאר את המצבה כך: "בכתר המצבה 
מופיע יתוש הייאוש, זה המופיע בספרות התקופה כמנקר במוחם הקודח של 
החלוצים. כנפיו של היתוש שבורות. מסביבו ברקים ותרנגול כפרות, והכל 
שחורות  עיניים  בהן  שנפערות  מיוסרות,  ולפנים  מפותלת  לדמות  מצטרף 

כבורות עמוקים. הפנים מקורננות, כפרצופו של שטן".51
אלואיל כנראה רשם את הסקיצה על נייר, ואת החקיקה באבן ביצע איש 
מצבות  על  מצוין  זה  )שם  יפו  סגל,  צבי  המצבה:  על  מצוין  ששמו  מקצוע 
נוספות בבית הקברות של כינרת(. יש לשער שסכומי כסף שהועברו לפקודת 
נתן איכר על־ידי משפחתו האמידה, כיסו את עלות עבודת המצבה המורכבת.
לדברי בתו של אלואיל, בסיירו עימה לפני שנים בבית העלמין בכינרת 
הצביע אלואיל על מצבתו של דב אופר, חלָק עימה את המועקה של זכר ידידו 
למצוא  הצליח  לא  אך  במקום  שעיצב  הנוספת  המצבה  את  הזכיר  שנרצח, 
חברי  שגם  ואפשר  למצבה,  התנכלו  כינרת  שאיכרי  הילכה  שמועה  אותה. 
קבוצת כינרת העדיפו להצניע אותה. הייתכן שסיפור אפל מסתתר מאחורי 

מותו הטרגי של נתן איכר?
כך חשב דן חמיצר, קרוב משפחתו )סבתו היתה אחותו של נתן איכר(, 
המכתבים  לעשרת  נחשף   )1975( בניו־זילנד  המשפחה  בבית  ביקור  שבעת 
בני  שחוו  בטלטלות  גם  נשמר  המכתבים  צרור  החלוץ.  ששלח  האחרונים 
שבה  ניו־זילנד,  עד  ואיטליה  ליוגוסלביה  מאוסטריה  נמלטו  עת  המשפחה 
מצאו בית חדש. בן האחות אף גדל על מיתוס הדוד החלוץ ונקרא על שמו, 
ארנסט פולק. עוד בטרם נחשפה המצבה בראשית שנות ה־90, חשד חמיצר 
כי תעלומת התאבדותו של נתן איכר מסתירה יותר מאשר מצוקה או חולשת 
ומחלת המלריה: "חשתי שהיה סוד אפל מאוד,  דעת בעקבות קשיי הקיום 
ושנתן איכר היה קורבן הסוד הזה", סיפר חמיצר, שהוכה בהלם כשהתגלה 
הלוחצת  הקשה,  הקבוצה  מזבח  על  כקורבן  הוקרב  ה־19  בן  "הנער  הציור: 
הזאת", טען באוזני עיתונאית, בחשד כי ציון ההתאבדות על המצבה )עניין 
חריג בבית קברות יהודי( והמאמץ שהוקדש לציורּה מעידים על "ניסיון לכפר 

על עוול נורא שנעשה לו".52
נתן  של  במותו  בביתניה  השיחות  ואת  יערי  מאיר  את  האשים  חמיצר 
על  שמע  לא  ואף  זה  בשם  איש  הכיר  שלא  טען  זאת,  לעומת  יערי,  איכר. 
מקרה התאבדות בביתניה עִלית שנקשר בשם. אכן, נתן איכר לא היה חבר 
ביתניה ולא השתתף באותן שיחות, שכל מהותן היתה כינון מסד ליחסי אמון 
הקבוצה.53  לחיי  שותף  היה  שלא  מי  חלק  בהן  שלקח  סביר  ולא  יחד,  של 
בתקופת חייו האחרונה היה נתן איכר מאושפז בבית חולים בצפת, ובהחלט 
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מצבת נתן איכר, 1920
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54 / חמיצר, לעיל הערה 52. 

55 / שיר זה של אריאל הורוביץ, 
"מצבת השטן", נכלל באלבומו 

השלישי, 2013. 

56 / סרטם של יפתח ברון, אופיר 
בריל וגור עמיבר, 1996; ראו 
קרני עם־עד, ידיעות הקיבוץ, 

.24.4.2011

57 / בפנקס בית העלמין )שנפתח 
ב־1911( תועדו כסדרם פרטי 

הנקברים באתר מאז ועד ימינו.

58 / בבלוג של עודד ישראלי 
]ראו לעיל הערה 47[ מופיע 

מכתב של נתן איכר למשפחתו, 
ובו בקשה דחופה לשגר לבנק 
אנגלו־פלשתינה בטבריה את 
יתרת כספו משום שהוא נזקק 

לטיפול בתרופת "סאלברסן 606". 
ישראלי מצרף גם חוות דעת של 

רופא מומחה, הטוען שבתרופה זו 
טופלו רק חולי עגבת.

ייתכן שיערי, שהצטרף לקבוצה בשלב מאוחר יחסית, כלל לא פגש בו. ייתכן 
שגם אלואיל עצמו לא ממש הכירֹו ורק התבקש לעצב את המצבה, בהנחה 
שצבר מומחיות בפרקטיקה זו. אך לַמיתוס חיים משלו, וחמיצר לא קיבל את 
טענת יערי: "בדיעבד נראה לי שכולם, כולל חוקרי התקופה, ניסו להתעלם 
מהסוד, להדחיק אותו. אני מאמין שכיום, על רקע הבנתנו והניסיון שצברנו 
בכתות וקבוצות מעין אלו, היה יערי מוקע כגורו מסוכן, שאינו בוחל בשיטות 

דינמיות הרסניות ומסוכנות".54
חלקה  משנחשף  צור;  מוקי  שאיתר  המצבה  כתובת  רק  נחשפה  תחילה 
הנוסף, ועליו הציור שנחקק על פי רישומו של אלואיל, זכתה המצבה לשם 
"מצבת השטן" וסיפורים על עבודת השטן בביתניה נקשרו בה. אפילו שיר 
נכתב בהשראתה: "מה הסיפור של מצבת השטן בבית הקברות שעל שפת 
האגם", נפתח בשאלה שירו של אריאל הורוביץ, המשיב: "אומרים שהעיניים 
הן עיני מאיר יערי, שרצה לברוא את האדם מבראשית" — ביום, עבודת פרך; 
מסתיים  השיר  בביתניה".  חופשית  ואהבה  הנפש  כלות  עד  "שיחות  בערב, 
בתיאור דמותו של אריה אלואיל, בלי ציון שמו: "היה שם אחד עם נפש של 
של  השטן  מצבת  את  לכבודך  וצייר  הכינרת  לשפת  בלילה  ירד  והוא  אמן, 
היה או חלמתי  ביתניה".55 אפילו סרט עלילתי קצר נוצר בהשראת המצבה, 
חלום, הקושר את המיתוס עם סיפור התבגרות ומעֵרב חברּות עכשווית בכת 

השטן עם הבזקים לעבָר ולגורלו של נתן איכר.56
ודאי בבית עלמין שלא תוכנן לשמש  יש ומצבה עתיקה נעלמת מעין, 
הראשונה,  העולם  מלחמת  ופליטי  האזור  תושבי  בו  ונטמנו  זו  בפונקציה 
ואנשי שם נודעים ולא מעטים נותרו עלומים בהעדר פרטים מזהים, כי איש 
לא הכירם. במשך עשרות שנים נוספו זה על זה קברים בבית העלמין בכינרת 
בלי תכנון ובהעדר יד מטפחת, ורק בשנות ה־50 למאה ה־20 החלו לטפל 
במקום באופן מסודר, לרבות תיקון מצבות ותכנון מפורט.57 קורה, אם כן, 
שמצבה נקברת תחת שכבות עפר ומשקע דביק; אך גם משנחשפה, לא נפתרו 
תעלומותיה: מה משמעות הציור שצייר אלואיל? האם לעיצובה הייחודי של 
המצבה זיקה לסביבתו של נתן איכר, ואולי מכוונים הסימנים לעולמו הפנימי 
של הנפטר או לנסיבות מותו? הייתכן שמשמעותם נעוצה דווקא בעולמו של 

האמן, יוצר המצבה? 
במכתביו תיאר נתן איכר את חייו בארץ, תחילה בהתלהבות ואחר כך 
השלישית,  בפעם  בצפת  ואושפז  חלה  הוא  ונפשית.  כספית  מצוקה  ביטא 
ונראה שהשלכות המחלה היו קשות.58 מכתבו האחרון נשלח לרב באוסטריה, 
עומד  שהוא  המעשה  כי  ומעיד  אדם  מכל  לגורלו  אחריות  מסיר  הוא  ובו 

לעשות אינו מצביע אלא על חיבוטי נפשו: "הכל בתוכו פנימה".  
חודשיים וחצי עברו בין הירצחו של דב אופר )סוף אוגוסט( להתאבדותו 
זו  קצרה  בתקופה  חלו  מפליגים  ושינויים  נובמבר(,  )תחילת  איכר  נתן  של 
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להכיל עיצוב בלתי רגיל שכזה, הזייתי־פנטסטי, למצבת חלוץ. קשה להבין 
לדרך  להתוודע  בלי  אלואיל  של  היצירה  בעולם  זו  מגמה  של  מקומה  את 

הביטוי המיוחדת שהתעצבה בביתניה עִלית. 

על ייחודיות היחד

לילות של חיפוש דרך מאיש לאחיו — ככה אכנה לילות קודש 

של  בחלקם  והקשבה.  וידויים  של  ארוכות  שעות  שעות,  אלה, 

שתקו...  רבים  גמגמו;  אחדים  הביטוי;  אושר  נפל  מאתנו  כמה 

וברגעי דממה — דממה דקה — נראה לי כי מלב כל אחד התפרץ 

זיק, והזיקים מזדווגים למעלה ללהבה אחת גדולה החודרת עד 

לב השמים; ונדמה היה לי כי רוח אחד גדול מהלך חרש וחוֵתם 

חוָתם נשיקה על מצחנו, וחותם שיחותינו יאיר לעולם על מצחנו: 

אלה  את  ואהבתי  ימינו.  סוף  עד  אחיו  את  איש  נכיר  פיו  על 

הלילות יותר מכל הלילות — את לילותינו המשותפים.59 

חלומות 

טקסט דוגמת חלומו של יערי אינו עונה על דפוסי תקשורת שהתמסדו בארץ 
בראשית שנות ה־20,  וגם כיום לא נהוג שמנהיג יחלוק חלום החושף עולם 
אלא  עיניים  בארבע  לא  וזאת  אונים,  וחוסר  ריגוש  פחדים,  פנימי של  נפש 
החלום  שבחשיפת  והפגיע  האינטימי  המימד  החברים.  בין  המופץ  בפרסום 
מניח יחסי אמון ושותפות רוחנית. בתולדות ההתיישבות השיתופית לא היתה 
עוד קבוצה שהרשתה לעצמה להסתכן כך בכוחו של החלום, ואין זה מקרה 
שבאותה תקופה צמח גם כוח הביטוי של אלואיל, הניזון מנתיביהם הסמויים 
של עולמות החלום. הקובץ קהילייתנו מייצג זאת היטב, ויערי תרם לקובץ 
טקסט המתדיין בשאלות של דרך ונמנע משפת מנהיגים הנוקטים "על־זמן" 
אידיאולוגי. לשם כך בחר יערי צורת מבע מקורית ואחרת: צורת חלל מורכב 
של חלום המסופר מפי החולם, חבר בקבוצה. צורת החלום מציפה זמן הווה, 
אפשר  אחורני  ובמבט  בריבוי,  צורה  ולובשים  פושטים  ה"עצמי"  עולמות 

לזהות בחלום זה תחושות המקדימות את העתיד לבוא. 
החלום מובא כאן כלשונו, כי דמותו של אלואיל ממלאת בו תפקיד מרכזי. 
יתרה מזו: איכות החלום, עושר הדימוי, המבע והצבע פותחים שער ונתיב 

59 / שולמית ]חיות[, "לילותינו", 
קהילייתנו, לעיל הערה 1, שם 

עמ' 230-229. 
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60 / תיאור החלום נכתב 
בגרמנית. תרגומו לעברית 

ופרסומו הראשון מופיע, כאמור, 
במהדורה הביקורתית המאוחרת 

של הקובץ קהילייתנו בעריכת 
מוקי צור, וראו לעיל הערה 1, 

שם עמ' 285-284. לפיענוח 
החלום במלואו ראו שולה קשת, 

נקודת הבראשית: גלגולו של 

מיתוס ביתניה בספרות העברית 

)תל־אביב: הקיבוץ המאוחד ויד 
טבנקין, 2009(, עמ' 157-147.

61 / דוד הורוביץ, האתמול שלי, 
לעיל הערה 3, שם עמ' 98.

ויקבלו ביטוי בעבודות של אלואיל המהדהדות עולמות פנימיים:  לאמנות, 
הדיוקן העצמי שצייר )הנזכר בפתח רשימה זו(, הסדרה טורא אפורה, ומצבת 
נתן איכר החריגה והנועזת )שכנראה אין דומה לה במצבות אחרות מאותה 
ְמזמן  החלום  ואילו  די,  אין  בעלילה  כי  כאן  חשוב  החלום  בארץ(.  תקופה 
צלילה לחוויה מורכבת, לא סלולה, המנפישה לא רק מקום אלא גם הוויית 

זמן דינמית ומשתנה תדיר. הנה, אם כן, חלומו של מאיר יערי:
אותו לילה חלמתי חלום, והנה אני יושב תחת כוכב הצפון. אני מביט עוד 

מופנה  הפנימי  וצדה  קונכית  חצי  אלא  הצפון  כוכב  זה  אין  והלוא  פעם 

אלינו. הקונכית כגודל של הר. ואיפה אם כן כוכב הצפון? ודאי מאחורי 

הקונכית, כי דרך הקונכית חודר אור מופלא. למעלה זרחני־ורוד עם ברק 

מבליח של אפור־מרגליות. למטה מזה ירוק־סגול, ולגמרי למטה, בשולי 

בי.  אוחזת  גדולה  והתרגשות  חודר,  הבהוב  יש  לפנס  ארגמני.  הקונכית, 

נדמה לי שלּו פתחתי את הפנס ואשחרר את האש הפנימית שבקרב האדמה 

לקונכית,  ותגיע  החוצה  תפרוץ  האדמה  לבת  האדמה,  מקליפת  מּכִלאה, 

כשהיא נושאת אותי...

בשולי הקונכית אנחנו יושבים, אני, אריה, מילק, שימק, אנה, פודי. 

ורדרדים־זורחים,  מעל,  הזה.  ההשתקפות  בזוהר  חדורה  קבוצתנו  גם 

שזורים בברק הצדף, נראים גופים אחדים בתווך ירוקים־סגולים, כך נראים 

גופים אחרים, ולמטה שחור־ארגמן, כך נראות ידיים אחדות ופיסות־קרע 

כה  חגות־זוחלות,  התווך,  אל  מושטות  אלו,  ידיים  קושר  מה  סביבנו... 

בכל  תחוגנה,  באשר  הידיים  תחוגנה  למרכז.  למרכז,  בזוחלן,  מתייגעות 

זאת מצביעים קווים שבורים, עמוקים, אל התווך. רק אריה אינו חג חוגים 

פניו  בתווך.  השרירית,  הקמוצה,  ידו  תלויה  ישר  בקו  אחד  בזינוק  בידו. 

כה שלווים והחלטיים. לא ראיתי את הפנים אך ידעתי בבירור, כי כאלה 

הם ולא אחרים. אגרוף קמוץ כזה ותנועה כזו בכיוון המרכז. כך, בפנים 

עודה  לִאטה,  מתפחמת  מתפחמת,  והיד   — פתאום  והחלטיים.  שלווים 

נוראה. אריה הִקיץ. הוא  זעקה  והפנים שלווים והחלטיים. לפתע  קמוצה 

ייבב בפחד ובייסורים, במורך לב כזה, ככה צעק כאשר הקיץ. רציתי לאחוז 

בו, אך ידי רעדה ללא הפסק סביב המרכז, לא השיגה את המרכז, גם לעזור 

יכולתי אחרת. חשתי  ירוקה ממשטמה, לא  יכול. עינו נעוצה בי  לו איני 
שאני על סף הטירוף, הצלתי את עצמי תוך יקיצה.60

המכוכבים,  בשמים  נמזג  שכמו  הנישא,  ברכס  וההעֲצמה  הריגוש  תחושת 
הנשרים  ִקני  וחופשיים.  נישאים  היו  "חיינו  נוספים:  חברים  על־ידי  תוארה 
חופש,  על  געגועים  גם  היו  שיתוף  על  בגעגועינו  כן,  ועל  לסמל,  לנו  היו 
על עדה המחוברת ברגש קוסמי של יחידים, וגם כיסופים לפריצת המחיצות 
סוחפת לדבר־מה  בציפייה  נפתח החלום  זו  ברוח  בין אנשים".61  האחרונות 
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62 / מכתבו של משה ולד )יערי( 
לוועידת השומר הצעיר בפולין 
)1918(, מובא בספרו של מאיר 
יערי, בדרך ארוכה )תל־אביב: 

ספריית פועלים, 1947(, עמ' 11.

63 / ראו שולה קשת, לעיל 
הערה 60.

 Jean-Luc Nancy, / 64
 The Inoperative Community

 (Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1991)

וקונכית  הצפון  כוכב  בחלום,  קורנים  מוקדים  שני  להתרחש.  העומד  עצום 
המכילה,  ה"נשית",  בקונכית  מוכל  המכוון  הצפון  אור  מהרה  ועד  זוהרת, 
מבטן  שחרור  תנועת  של  אפשרות  מסתמנת  בחלום  ההר.  לדימוי  ונקשר 
האדמה מעלה, אך זו תנועה לא ממומשת כי החולם לא עושה מעשה ולא 

נישא במטאפורה של לידה.
בפסקה השנייה של החלום מצוירת תמונת החוג הפנימי המקורב ליערי, 
בברק  הקונכית,  בשולי  ישובים  החברים  בתוכו.  אלואיל  אריה  של  ודמותו 
גולן(,  )שמואל  מילק  אלואיל,  )החולם(,  יערי  הקשת:  צבעי  וזוהר  הצדף 
שימק )שמעון וולף(, אנה )עוד מעט אשתו של יערי( ופודי )אחיה(. התפנית 
מפתיעה: קרע וקווי שבר, ידיים המתייגעות לשווא בהתכוונות למרכז; כאן 
הכותרת  ולד, שתחת  יערי, משה  אחיו של מאיר  אולי מכתב מאת  מהדהד 
הקשב  מגמות  את  לאחת  אחת  מפריך   )1918( ידיים"  ובראשונה  "בראש 
הפנימי של ביתניה לטובת תכליתיות, יצרנות ובנייה.62 את מתח היחסים בין 
האחים סימלה, כמה טרגי, התחזותו העתידית של מאיר יערי לכותב המכתב 
ויתור על חלום ביתניה  יינשאו כדגל התנועה תוך  ואימוץ מסריו, שלימים 

עִלית; אבל כל זה לעתיד.63
מכוונת  זרועו  לשיאה:  החלום  דרמת  את  מובילה  אלואיל  של  דמותו 
ברצף.  התואר  שמות  נזכרים  פעמיים   — והחלטיים"  "שלווים  פניו  למרכז, 
טיבה של האש שהיא מחוללת תמורה בעודה מאיימת לכַלות. אלואיל אינו 
מודע לכך שידו מתפחמת, אינו מודע לטראומה כל עוד הוא נישא בחלום, 
נוראים.  ייסורים  ועם  איּום קשה מנשוא  עם  הנוכחים  ויקיצתו מעמתת את 
אלואיל כבר הקיץ אך יערי עוד חולם, עד שעיניו של אלואיל הנעוצות בו 

במבט שוטם מניעות את הלם יקיצתו־שלו.
בחלקו השני של החלום, שאינו מובא כאן, העדה שוב מכונסת, אך הפעם 
תופסת מדורה את מקום הקונכית המאירה. כאן יערי משתתף ופרשן, בחוץ 
ובפנים כאחד. כוח חיצוני כלשהו מאלץ את העדה להתכנס כחבורת פושעים 
נגד הגורל, נגד סדרי עולם, ברוח טוטם וטאבו לפרויד המדבר על התארגנות 
האנושית  והתרבות  התודעה  ביסוד  קדומה  טראומה  אב,  לרצח  קבוצתית 
בזיקה  ננסי,  ז'אן־לוק  מבחין  נולד,  האינדיווידואל  הפנימי־חיצוני.  והטאבו 
לקהילה מיתית אבודה, שלמעשה מעולם לא התקיימה. מושג היחיד עונה 
באזנו את מיתוס ה"קהילה" במונחים חדשים  צורכי החברה המודרנית  על 

של "חברה" רציונלית.64 
על  תושתת  ספורות,  שנים  כעבור  לקום  העתידה  הגדולה",  "הקבוצה 
יסודות אחרים שעיקרם הפרדה אטומיסטית בין היחיד )הנתפס כאוטונומי( 
לבין הרבים. בין הקטבים יחיד/רבים, קהילה/חברה, כפר/עיר, יגשר ב"קבוצה 
תפיסת  על  ברורה  השלכה  לו  שיש  "אינטגרלי",  המפתח  מושג  הגדולה" 
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חלום, ראשית שנות ה־20, שמן על קרטון, 26×27.5



31 65 / ראו גליה בר אור, חיינו 
מחייבים אמנות )ירושלים: מוסד 

ביאליק, 2010(, עמ' 71-54.

66 / ראו, שוב, ז'אן־לוק 
ננסי, הדן בשאלת הקהילתיות 
העכשווית ובוחן דרכים לפתח 

פוליטיות קהילתית הנמנעת 
מרדוקציה לזהּות מקובעת 

ומדירה; לעיל הערה 64.

67 / תודה לוורד ארביט על 
הסיוע בקריאת החלום.

68 / דומה שציור נוף זה צויר 
בביתניה שבה היו לאלואיל חומרי 

ציור, שכן נהג לצייר )גם בעת 
שהותו בווינה( מול מראה טבע 
ולא מן הזיכרון. יובל דניאלי, 

לעומת זאת, סבור שהציור צויר 
בווינה, וראו "גליציה — ארץ 
ישראל — וינה", הזמן הירוק, 

.17.3.2011

עין־חרוד,  חבר  אתר,  חיים  האמן  דמות  בחברה.65  ומקומם  האמנות  האמן, 
הגדולה":  ב"קבוצה  אוטונומית  כישות  היחיד  תפיסת  את  לשקף  מיטיבה 
"משוגע  יוצר",  כ"אינדיווידואל  כל  קודם  וחבריו  עצמו  בעיני  נתפס  אתר 
וכאמן. כל חייו צייר אתר  לדבר" השומר בקנאות על מרחב היחיד, כאדם 
"יחידים" — דיוקנאות חבריו מהכתפיים ומעלה, בלי רקע סביבתי — ונמנע 
זאת,  לעומת  הקטנה",  "הקבוצה  תפיסת  חייו.  בבניין  הקולקטיב  מתיאור 
התמקדה ַהחל ב־1909 בייסוד עדה משפחתית־חקלאית, שלא באמת ניתן בה 
מקום לאמנות ולאמנים ולא דּוּבר על שותפות רוחנית בין חבריה. רוחה של 
ביתניה עִלית היתה, כאמור, שונה משתי המתכונות: לא היחיד במבצר זהותו 
המהותנית, החתומה מלכתחילה, עמד במוקד יחסי האדם והעולם, אלא מושג 
ה"עצמי" הדינמי, שכולו הגעה וחשיפה, תפיסת מושבה שומרית המפתחת 
רשת של שותפויות רוחניות בעולם ובארץ ומציעה עמדה חדשה כלפי עולם 

ואדם.66
אם תפיסת "הקבוצה הגדולה" עוסקת ביישוב האיזון שהופר ברוח מחשבת 
יערי מרמז  אזי חלומו של  ו"חברה" —  בין "קהילה"  חזון המשלב  המערב, 
להצעה שונה, שכולה זהּות דינמית־ִסּפית והוויה בו־זמנית של סינגולריות 
ופלורליות, ּפְנים וחוץ: בצד הסיכוי הגדול ותחושת האומניפוטנציה הסוחפת, 
המעברים החדים בחלום מייצגים את הִאיּום האורב לפתח. דמותו של אלואיל 
מייצגת לפיכך ייסורים — אך בה־בעת מרמזת ליצירתיות לא ממומשת בנפשו 

של יערי, המגלה בסיפור החלום עוצמות דמיון וביטוי של אמן.67
חלום היא כותרת ציורו של אלואיל, שבמוקדו מיקם בהטיה ציור בתוך 

יערי  בעוד  יערי  של  בחלומו  המקיץ  אלואיל  כמו  שלו.  עצמי  דיוקן  ציור, 
ממשיך לחלום, גם כאן מיוצגת הוויה של מצבי קיום חופפים במבנה חללי 
אחת.  ובעונה  בעת  לו,  ומחוצה  הציור  בתוך  ובחוץ,  בפנים  היות  מורכב, 
משתברים  שמא  או  הוא  שלו  חלומו  אם  אלואיל  פירש  לא  חלום  בכותרת 
יערי,  של  חלומו  בשיא  כמו  הציור,  במוקד  יערי.  של  מחלומו  מראות  בו 
מתוארים פני אלואיל ה"שלווים והחלטיים", עיניו ירוקות ומבטן אינטנסיבי. 
דיוקנו כמו שבור, בוער באודם השיער, בנוף הנפש של הבית, מרהיב ועמוק. 
התבוננות נוספת מגלה אופק נוסף בציור החלום של אלואיל. העין מתחקה 
אחר מה שניצב ברקע מימין: גבעה קטנה ומעליה שמים אפורים, משיחות 
מכחול כעננים הנמשכים־נמסכים כעין הערפל. עולה על הדעת ציור נוסף 
של אלואיל, שבו הצבע והנחות המכחול זהים ממש רק בהיפוך לציור הדיוקן, 
הנשקף כבמרָאה: ציור השמן נוף ביתניה, שאלה שמיה וצבעיה.68 שמים אלה, 
לעדותו של אלואיל, הם שהניעו אותו לצאת ללימודי ציור ולהיות לצייר: 
"עם בוקר מתבהר הנוף. רגבים חומים של חריש, ובתלמים מבצבץ ירק צעיר. 
מכל הוואדיות עולים ערפילים, צעיפים־צעיפים לבנים, אפור, כחול, סגול. 
ורוד וכתום והכל שזור בכחולים רבים מאוד.  לעננים מעל הגולן מגע של 
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מתוך טורא אפורה, 1924, הדפס אבן

ראובן רובין, מבקשי אלוהים, 1923, חיתוך עץ 

)צילום: אלי פוזנר, ©  מוזיאון ישראל, ירושלים(
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69 / אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 80. 

 Donald Meinig, :70 / ראו
 “Symbolic Landscape:
 Some Idealizations of

 American Communities,”
 The Interpretation of Ordinary
 Landscapes (Oxford: Oxford

University Press, 1979)

71 / ראו שולה קשת, לעיל 
הערה 10.

בלילות אלה ראיתי את עתידי בתור צייר, והלכתי 'לחפש את צִלי'. ירדתי 
שוב לגולה".69

נפרד  בלתי  חלק  המהווים  משלה,  סמליים  נופים  יש  אומה  לכל 
מהאיקונוגרפיה של הרעיונות, הזכרונות והרגשות המשותפים.70 נוף ביתניה 
הוא נוף סמלי או ייצוגי מעין זה, ובדרכו הוא מתווה גם זיכרון חלופי. ציור זה 
של ביתניה שימש את אלואיל כעין תבנית לבניית האיקונוגרפיה של ביתניה, 
שתיחקק בזיכרון הקולקטיבי. הנוף מתואר בו בשלביו הראשונים, והוא נראה 
מבוית שלא כמו השמים, שאינם משקפים את הארץ או כפופים לעקרונות 
אין  לציפיות  זה, בצבעי שמן, שבניגוד  נוף  ציור  על  צור טען  מוקי  הסדר. 
בו דבר מנוף האגם הנשקף־מזדהר מן הרכס; מתוארים רק הר אפור ושמים, 
ודומה שההעדר נקשר לחוויה המסויטת של החיים במקום. אלא שאלואיל 
ביקש את מראה ביתניה עצמה, ולא את הנוף הנשקף ממנה. הוא ביקש ציור 
דומה שביתניה  כי  ממוקדת בשמים,  הדינמיקה  זאת  ובכל   — דיווחי משהו 

עִלית היא חוויית השמים יותר משהיא מראה הנפרׂש במבט פנורמי. 
מה שנדמה כדיוקן עצמי נוסף, אחד מהדפסי הסדרה טורא אפורה, יצר 
אלואיל בווינה. כאן הוא מתואר במלוא גופו העירום, כאלגוריה המשתלבת 
בחלום ובתמונת מציאות מפורקת של הרס ואימה. על גב אחד מדפי הסדרה 
)וגם בהערות האוטוביוגרפיות שלו( כתב אלואיל את הכותרת באיות שונה, 
"תּורא" ולא טורא, משורש תור או נדוד, והרי לנו "נדידה אפורה". אלואיל 
הסימביוטיים־ ביחסיו  היהודי  הגורל  וגלגולי  הנדודים  עם  מתדיין  כמו 
קטסטרופליים עם אירופה המתנוונת, חוויה דורית שקיבלה ביטוי עז בעקבות 
וסימן מוטבע  מלחמת העולם הראשונה.71 היהודי הנודד של אלואיל כורע 
)כך נדמה( על ידו המורמת, הסטיגמטה של ישו. לרגליו מושלכת שרשרת, 
אולי שרשרת־צלב, ופניו — דומה שאלו פני אלואיל: העיניים נעוצות קדימה, 
האלואילי  הסנטר  במסגרת  משורטטות  השפתיים  בולטות,  הלחיים  עצמות 
המחויץ. מאחורי גבו נוף אירופה העולה באש ונתיב של נהר מפריד בין הרכס 

שעליו הוא כורע לבין העיר הבוערת מאחור.
הדיוקן הכורע של אלואיל מתכתב אולי עם דמות היהודי הנודד, היהודי 
הנצחי, מן המיתוס האנטישמי שהורתו בימי הביניים. היהודי שחטא לישו 
נענש לנוד לעד מעונה ונרדף בחוסר כל, מושפל ומגורש. בראשית ימי התחייה 
הלאומית היהודית אומצה דמות היהודי הנודד על־ידי אמנים יהודים שהתמודדו 
באמצעותה עם זהותם המורכבת, והד לכך ניתן בציור היהודי הנצחי )1899( 
מאת שמואל הירשנברג, יצירה שהפכה בעצמה למיתוס והוצגה בתצוגת קבע 
במבואה של בית הנכות הלאומי בצלאל בירושלים. הירשנברג שתל ביהודי 
עיניו  מורמת,  ידו  חלציים,  אזור  למותניו  ישו:  של  אטריבוטים  שלו  הנודד 
לטושות כמו ראה צלמוות, ופניו — דומה שאלו פני האמן, דיוקנו העצמי של 
הירשנברג. שכבה נוספת של דיאלוג אפשר למצוא בזיקה בין הדמות הכורעת, 
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72 / ההדפס הוצג ב־1923, עם 
הסדרה מבקשי אלוהים, בתערוכה 
במגדל־דוד בירושלים, שב־1924 

הופצה כאלבום בהוצאת הפועל 
הצעיר. אלואיל, שבעת שהותו 

בווינה היה מקורב לחוגי הפועל 
הצעיר, נחשף מן הסתם למהדורה 

זו.

73 / ראו יוסף־חיים ירושלמי, 
זכור: היסטוריה יהודית וזיכרון 

יהודי, תרגם מאנגלית: שמואל 

שביב )תל־אביב: עם עובד, 
.)1988

74 / נתן ביסטריצקי )אגמון(, 
ימים ולילות: סיפור בארבעה 

ספרים )תל־אביב: ספריית 

פועלים, 1940(.

75 / כאמור, טקסט החלום 
פורסם בסופו של דבר, בתרגום 

לעברית, רק במהדורה הביקורתית 
המאוחרת )1988( של קהילייתנו 

בעריכת מוקי צור, וראו לעיל 
הערה 1.

76 / ביסטריצקי ִהרצה במחנה 
שומרייה בערב זיכרון לי.ח. ברנר 

)1.6.1921(, שלאחריו הוזמן 
לערוך את הקובץ קהילייתנו.

77 / ביסטריצקי, לעיל הערה 74, 
שם עמ' שא.

78 / שולה קשת, לעיל הערה 
60; הפרק השני בספרה זה 

של קשת, שעוסק ברומן ימים 
ולילות, מאבחן בו עיסוק בגאולה 

הארצישראלית כסיפור משיחי, 
שביסטריצקי היה מן הראשונים 

לזהותו ולבקרו.

היהודי הנודד של אלואיל, לבין דמות משה ליד הסנה בהדפס של ראובן רובין 
שהופץ באותה עת,72 שהרי מטה הנדודים הוא גם אחד האטריבוטים של משה, 
המנהיג שהתווה דרך מעבדות לחירות — הצלבה מקורית של אלואיל המהפכת 
נדודים־גזירות־ של  היהודית  ה"זכור"  תפיסת  היהודי.  הזיכרון  דפוס  את 
הצלה בידי שמים וחוזר חלילה, מחזורית ואל־היסטורית, משתברת במיתוס 
האנטישמי כגלגול עד קץ הדורות והימים, עד ימות המשיח. דמותו של משה, 
לעומת זאת, מייצגת תפנית היסטורית: מטה הנדודים היה למטה האדם הנוטל 
את גורלו בידו, בתבנית ה"זכור" נוצק עידן חדש, ותפיסת הזיכרון ההיסטורי 

מחליפה את מחזוריות הזיכרון היהודי המיתי.73  
ויש צלע נוספת שהופכת את הדיאלוג בין החלום של יערי והציור של 
אלואיל למשולש: הרומן ימים ולילות של נתן ביסטריצקי, שנכתב בהשראת 
שיחות שקיים הסופר עם חברי ביתניה וחברי תנועה אחרים.74 תמונת האמן 
 — יערי  של  בחלומו  המתענה  אלואיל  דמות  בהשראת  אולי  נוצרה  ברומן 
תיאור מבעית של צייר המכה בידו האחת האוחזת פטיש בידו השנייה, כמו 
כדי לדכא את יצר הציור המקנן בו. ביסטריצקי הכיר את חלומו של יערי: 
כתב היד נמסר לו כעורך הקובץ קהילייתנו, אף שבסופו של דבר משך יערי 
את הטקסט ובחר לגנוז אותו.75 האם דמותו המהפנטת של הצייר המתייסר 
בחלומו של יערי היא שהסתננה לכתיבתו של ביסטריצקי, או שמא ברא את 
של  הגיעו  לאחר  קצר  זמן  שהרי  ולבטיו?  עצמו  אלואיל  בהשראת  הדמות 

ביסטריצקי למחנה עזב אלואיל ללימודי ציור בווינה.76 
מודל נוסף של אמן מופיע ברומן ימים ולילות: פסנתרן שלא מוותר על 
ייחודו ונוטש את העדה באישור המנהיג, המשלח אותו לדרכו בברכה כפולת 
משמעות: "אך אתה, ארנסט, אתה לך! אנוכי, נחום, אברכך מפינתי על אשר 
נתת אות, אות כי עוד נותרה חירות מעט לאדם".77 ימים ולילות אינו רומן 
מושפעת  ומסריו  הרומן  תפיסת  כי  ומוסיפה  קשת  שולה  מציינת  היסטורי, 
הגאולה  חזון  זה  ובכלל  משיחיים,  גאולה  חזונות  כלפי  הספקנות  ממסורת 
הציוני. בהמשך להערתה נראה כי הדימוי הלא מחמיא של רודנות הקבוצה 
או המנהיג ברומן של ביסטריצקי, מושפע מדפוס הספקנות היהודית כלפי 
חזונות התובעים תמורה פנימית באדם, דפוס שהשפיע על דימויה של ביתניה 
לאורך הדורות.78 השתקפות דמותו של אלואיל בחלום של יערי, ברומן של 
מורכבות  את  מייצגת  בבואות,  בהחזרי  שלו־עצמו,  ביצירה  ביסטריצקי, 
זו מעידה אפוא  והעולמות בקבוצה. ההידרשות לדמות  הזהויות  התביעות, 

על המקום שתפס: אמן ומנהיג, יהודי, ציוני ואיש העולם.



ביתניה בלי קתרזיס36

עם ירידת הקבוצה מביתניה עִלית והצטרפותה באביב 1921 למחנה שומרייה 
ליד יגור, השלים אלואיל את משימתו האחרונה במסגרת הקבוצה — העברת 
מחנה הקבוצה לאתר החדש — ויצא את הארץ לווינה. על אמונו של יערי 
באלואיל יעיד מכתב ששלח למרכז התנועה בווינה ערב צאתו של האחרון 
לעיר זו, ובו המליץ על ארבעה כותבים שביכולתם "להזין את העיתון בתוכן 
יערי  ביד עם  יד  בין אם פעל אלואיל  ביניהם.79 מכל מקום,  ואלואיל  רב", 
בפרק אחרון זה של ביתניה ובין אם נתפרדו חזונותיהם, נטישת ביתניה היתה 

בשבילו אובדן בלתי הפיך של חלום שטופח מגיל צעיר.
אלואיל כבר היה באירופה כאשר מסר יערי לעורך את תרומתו לקובץ 
קהילייתנו — הטקסט ובו תיאור החלום שחלם. הטקסט המלא של יערי נבנה 

כמכתב קולאז'יסטי הממוען לחברים. הוא מתאר נסיעה לירושלים בלוויית 
ביניהן.  והחלום  אישיות  חוויות  חולק  הוא  שעימו  חפציבה,  קיבוץ  חבר 
הטקסט הלם את רוח ביתניה, שהעמיקה גם לאחר ירידת הקבוצה מן "ההר" 
נוספות של השומר הצעיר במחנה שומרייה. באותה  והצטרפותה לקבוצות 
תקופה היו רוב החברים מובטלים מעבודה עם הפסקת העבודות הציבוריות, 
הקול  לתפיסת  ביטוי  נתן  קהילייתנו  וקובץ  והעמיקו,  התרחבו  השיחות 
הסינגולרי ברוח ביתניה עִלית. את הקובץ פותח אחד החברים המתאר את 
ההתנסות בקבוצה כחוויית חיים מפעימה ומופתית. דומה שתיאור מעין זה 
היה מקובל אז על הכל: "רק תמונת החיים, כפי שהיא נוצרה בי מתוך חיי 
זו תפילת שווא  אין  ואותה הריני שואף להגשים.  נר לרגלי,  היא  בביתניה, 
בשבילי. רצון נמרץ ושאיפה מסוימת ילווני מאז ועד היום, אמנם במתיחות 

ובהדרגות שונות, ]...[ ולשם זה הנני נמצא ביניכם".80
אלא שתוך זמן קצר התהפכה המגמה, ובלילה אחד בסתיו 1921, שּכּונה 
"ליל השימורים", הואשם יערי ברודנות על־ידי דוד הורוביץ, נטש את המחנה 
ומשך את כתב־ידו מן הקובץ.81 חוקר תנועת השומר הצעיר, מתתיהו מינץ, 
לא הסתיר את תחושתו כי היה במהפך זה של עזיבת יערי ונטישת רוח ביתניה 
משום עשיית צדק. מורשת ביתניה לא נטמעה בחברי השומר הצעיר במחנה 
אלא להפך: קבוצת ביתניה היא שנבלעה ברוח המחנה. "הספר קהילייתנו", 

סיכם מינץ, יהיה "אות לברית כוזבת שאין לשוב אליה".82
למען האמת, גורלה של מורשת ביתניה לא היה רחוק מזה של תנועת 
שגם  ה־30,  שנות  של  בגרמניה   )Werkleute( וֶרקלֹויֶטה  היהודית  הנוער 
התנועות  רעיונותיה מההגות המרכז־אירופית.83 מסרי שתי  היא שאבה את 
המבטיחות הללו לא נקלטו בקרקע הארצישראלית, שביקשה ערכים אחרים 
המהפכה  בהשפעת  העולם  בשאר  גם  נטו  )לכך  עולם  חובקי  ופתרונות 
מזרח־אירופיים  רעיונות  קידם  בארץ  הדומיננטי  השיח  הקומוניסטית(. 

79 / מאיר יערי, "מכתב מביתניה 
עִלית למרכז בווינה", 27.3.1921; 

ארכיון השומר הצעיר גבעת 
חביבה; ראו מינץ, לעיל הערה 

18, שם עמ' 403.

80 / בנימין דרור, "קבוצתנו 
הראשונה", קהילייתנו, לעיל 

הערה 1, שם עמ' 25.

81 / ראו מינץ, לעיל הערה 18, 
שם עמ' 324.

82 / שם, עמ' 325. יש לציין 
שחוקרת התקשורת תמר כתריאל 

כוללת את "שיחות הנפש" של 
ביתניה ברשימה של "מילות 

מפתח" המשמעותיות בעיניה 
להגדרת הזהּות הישראלית, 

בהתבסס על ההנחה שהפעילות 
הלשונית של קבוצות חברתיות 
לא רק משקפת ערכים אלא גם 
לוקחת חלק בעיצובם. במפגשי 

הווידוי בביתניה היא רואה 
"אירועי דיבור", שדפוסיהם 

זכו ליחס דו־ערכי כבר בשנות 
ה־20 ו"האמביוולנטיות הזאת 

ליוותה את ההבְניה הסמלית של 
'שיחות הנפש' באתוס הישראלי 
לכל אורך הדרך"; תמר כתריאל, 

מילות מפתח: דפוסי תרבות 

ותקשורת בישראל )אוניברסיטת 

חיפה, 1999(, עמ' 184; ראו גם 
טלי תמיר, לעיל הערה 8, שם 

עמ' 9.

83 / על תנועת ורקלויטה, השינוי 
שחל בגרעין ערכיה בארץ וגורלו 

של מנחם גרזון, מנהיגה, ראו 
גליה בר אור, לעיל הערה 65, שם 

עמ' 145-115. 
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84 / יערי, לעיל הערה 25, שם 
עמ' 276.

85 / יערי, לעיל הערה 33, שם 
עמ' 269-268.

ובניין  יצרנית  חברה  על  בדגש  הבורוכוביאנית  הפירמידה  בהיפוך  ודגל 
הארץ — ולערכים של ורקלויטה וביתניה לא היה סיכוי בחברה שלרוב דחתה 
פרקטיות  יצרנות,  זאת  במקום  וקידמה  הרוח  ומורכבות  אינטלקטואליזם 
ליבת  את  זנחה  בארץ,  היקלטותה  במהלך  ורקלויטה,  גם  אלתור.  וכושר 
ערכיה, השילה את הפוטנציאל הרוחני שלה, שינתה את פניה ונבלעה בשומר 
הצעיר במתכונת חדשה. תנועות אלה לא היו אזוטריות, אך לחזונן המרתק 
ביתניה  ושל  ורקלויטה  של  דמותן  היתה  מה  יציב.  אפיק  בארץ  נמצא  לא 
עִלית אלמלא נכתשו בתנאי המקום והזמן, ואילו עלה בידן לשמור על ייחודן 

ולעצב נתיב אלטרנטיבי של מושגי היחיד, היחד, העדה והחברה? 
ביתניה  עזיבת  לפני  באירופה  התנועה  לחברי  יערי  ששלח  במכתב 
)1920(, הוא מודה בפיכחון: "בארץ הננו מבודדים. רעיונות תנועת הנוער, 
החינוך החופשי ועדת האחים אינם מוצאים הד בלבבות הפועלים הצעירים 
מפלגתי  לסוציאליזם  נתפסו  הרוסית,  האסכולה  חניכי  הללו,  והוותיקים. 
בלבד".84 גם במאמר תגובה למתקפה על רוח ביתניה הוא מבכה את השתלטות 
וגולשת  והארגוני  הריכוזי  ממקומה  החורגת  בארץ,  המפלגתית"  "הצורה 
ל"ספֵירות חיים שאינן הולמות את אופיה". שינוי חברתי, הוא טוען, מתחיל 
בפרט ובכוחות השיתופיים, ולכן כה חשוב מושג העדה כ"צורה שמתרקמת 
מאליה". יערי מלין על חריגותם של אנשי ביתניה בקרב בני הדור שהגיעו 
מרוסיה — "רחוקים אנו מהם מאוד־מאוד" — כאשר אי־ההבנה מעוררת איבה 
ומסכנת את עתיד הקבוצה: "בעיני הסביבה הננו בונים חופשיים כלשהם, או 
'אגודה לאהבה חופשית', או עלמים הוזים. בעיני אחדים הננו סכנה, ובעיני 
רחוקים  מה  ואנו —  והולכים,  רבים  הפירושים  אקזוטית.  תופעה  אחרים — 
אנו מהגשמת רעיונותינו המדריכים". מאמרו מסתיים כך: "אנו רק תובעים 
להבא מן הציבור שלנו שיתייחסו ביֵתר דיוק אל המתהווה בין העולים לא רק 
בספרות היפה, אלא בחיי ממש, בכבישים ובעבודה. ואולי אז לא נצטרך כלל 
לכור היתוך מטשטש בכדי שתיברא הרמוניה טבעית בין קיבוצי הגלויות".85
עם  להתמודד  נדרשו   — ורקלויטה  כמנהיגי  כמוהם   — ביתניה  מנהיגי 
מה  את  לאמץ  מטבעם  שנטו  הצעירים,  מצד  בעיקר  פנימית,  אופוזיציה 
נפש  דינמיקה של תמורת  נהו אחר  ולא  ו"ארצישראלי"  כ"מקומי"  שנתפס 
פנימית. המנהיגות נדחקה לפינה ונאלצה להתחבר לשיח המקומי או לסגת, 
עניין שהיה יׂשים יותר במעגלי המנהיגות המשניים מאשר בראש הפירמידה. 
מנחם גרזון למשל, מנהיג ורקלויטה, לא היה בנוי לכך — אך גם לא עלה בידו 
לוותר ולעזוב את הקבוצה, שהנהיג עוד באירופה. הוא היה לעגלון בקיבוצו, 
קיבוץ הזורע, ולא זכה בו עוד לתפקידי הנהגה. אריה אלואיל עזב את הארץ 
ובארץ. עם שובו  ּוויתר על מסלול מנהיגות מבטיח בתנועה  ציור  ללימודי 
בה.  ידובר  שונה שעוד  מגמה  ופיתח  חלק ממאפייניה  מיצירתו  גדע  ארצה 
נסוג בשנים שלאחר ביתניה מליבת הערכים שדגל בה, בטענה  יערי  מאיר 
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86 / מאיר יערי, "סמלים 
תלושים", הדים, ז-ט )1993(, 

עמ' 46.

והציב  הקשה",  המציאות  לבין  המפתה  הסמל  בין  "הניגוד  התגלה  שבארץ 
במאמרו  ומחויבת.  מציאותית  לדרך  אולטימטיבי  כמנהיג  גורדון  א.ד.  את 
 ,)1923( בתנועה  משבר  בתקופת  שנכתב  תלושים",86  "סמלים  המשפיע 
הסתייג מאמונתו הקודמת ב"סמלים התלושים" שטופחו בתנועה, תוך שהוא 
מונה בזה אחר זה מושגים שהיה להם תוקף בעבר אך כעת נס ליחם: "תרבות 
הרעיונית  האקלקטיות  וכלל  )ניטשה(,  האלילית"  "התורה  )וינקן(,  הנוער" 
 )Blüher( בליהר  הנס  ניטשה,  פרויד,  בובר,  לנדאואר,  מגוסטב  השואבת 
וגוסטב וינקן )Wyneken(. בסוף שנות ה־20, עת נּוסח המצע המרקסיסטי של 
נותר בתנועה הרבה מרוחה  השומר הצעיר לקראת הקמת מפלגה, כבר לא 
של ביתניה עִלית: באפריל 1927 הוקם "הקיבוץ הארצי מיסודו של השומר 
"ההנחות האידיאולוגיות" שהיוו מאז את המצע הרעיוני  ונתקבלו  הצעיר" 

של התנועה, וב־1946 הוקמה מפלגת השומר הצעיר.
הרווי  עז־צבע  פנימי  עולם  עדיין  הבהב  בווינה  אלואיל  של  בעבודתו 
וזכה להכרה בחוגי האמנות. המסע  בפנטזיה וחלום, שהדהד את רוח הזמן 
הוריו  לבית  לווינה —  יחסית  עירו, הקרובה  לבויבריק  גם מסע  היה  לווינה 
זהּות  של  אישיות  שאלות  עם  ולהתמודדות  האירופית,  לאמנות  וילדותו, 

וחיים.
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דיוקן עצמי, 1922, שמן על קרטון, 25×35
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87 / יערי לא היה היחיד שתיאר 
כך את אלואיל. תיאור דומה 

מופיע בהספד שנשא אורי־
צבי גרינברג בפתיחת תערוכת 

זיכרון רטרוספקטיבית לאלואיל 
במוזיאון תל־אביב, במלאת 

שנה לפטירתו )1968(; ראו כאן, 
עמ׳ 160.

וינה: טורא אפורה

דיוקן עצמי של אריה אלואיל מ־1922, שנוצר בראשית דרכו בווינה, מיטיב 
כדי  הארץ  את  שיצא  ה־21  בן  הצעיר  המבט של  אינטנסיביות  את  להקרין 
ללמוד ציור, עיניו בהירות, פניו "שלווים ונחושים" — כך תיארֹו מאיר יערי 

בחלומו, שנתן ביטוי לניגוד בין שלוות פניו לדרמה המתחוללת בנפשו.87 
המידע על יצירתו של אלואיל בתקופת ביתניה מצומצם ואינו מאפשר 
עדּות  האמנות.  בעולם  לעצמו  שביקש  ומה  עליו  שעבר  מה  אחר  התחקות 
בכתב לא נמצאה, ורק עבודות ספורות נותרו; כל השאר — רישומים, איורים 
לווינה במטרה לשוב  יצא  וציורים על קרטון שיצר בביתניה — אבד. אולי 
ארצה ולהיות צייר בקבוצה שיתופית; ואולי כבר ויתר עם צאתו על חלום 
הקבוצה והתנועה, שכידוע הנחה אותו משחר נעוריו. האם גז החלום בעקבות 
עוד באפשרות מימושו בתנאי  אישי? האם לא האמין  או  רעיוני  נפש  מפח 
מן  לרדת  נאלצה  עִלית  ביתניה  וקבוצת  המקורות  שנסתתמו  לאחר  הארץ, 
הקרקע? כך או כך, בבחירה בין מנהיגות חברתית לחיי אמנות בחר אלואיל 
מעט  וכה  מיטבו,  את  לתנועה  שהקדיש  לצעיר  קשה  החלטה   — באמנות 
הערות  אותן  הן  עליו  להסתמך  שנותר  כל  לאמנות.  תשוקתו  על  לנו  ידוע 
דברים(  של  )כדרכם  המּוטות  מכן,  לאחר  שנים  שנכתבו  אוטוביוגרפיות 
ביתניה.  בתקופת  הכירוהו  שלא  כותבים  ובהשגות  בדיעבד  המבט  בעיוותי 
כזכור, אלואיל לא הכביר מלים; במשפט אחד בלבד ביטא תפנית של עולם 
פנימי שלם: השמים בביתניה, כדבריו, הניעו אותו לצאת "לחפש את צִלו". 

וינה היתה המקום הנכון לחפש בו צללים. לא היה זה מקום זר אלא עיר 
המפלט שאירחה אותו ואת משפחתו, בנעוריו, כפליטים בימי מלחמת העולם 
הראשונה. בווינה נפתח לו עולם תוסס של תרבות, ובה נחשף לשיח ערני 
ומורכב שהיה למכריע בחייו. זמן לא רב עבר מאז עזב את העיר לראשונה, 
שהיו  ופינות  אתרים  עם  השפה,  עם  המחודש  המפגש  בלבד.  שנים  שלוש 
חלק מחייו ועם חברים שהכיר בימי נעוריו )עם אחדים מהם שמר על קשר 
מכתבים(, היה בוודאי משמעותי — נושא טעמים וריחות, ומעורר לחשיבה 
מחודשת על תכנון דרכו בעתיד. למעגלי השומר הצעיר והתנועה הציונית 
חברו באותה תקופה אישים בעלי מעמד וסמכות בחברה הווינאית, היהודית 
והלא־יהודית, וכמה מהם היו מיודעיו מתוקף הימנותו עם השורה הראשונה 
של מנהיגי התנועה. דומה שכל אלה מילאו תפקיד בהיקלטותו והשתלבותו 

המהירה, אולי אף מטאורית, בסצנת האמנות הווינאית. 
ב־1924  וכבר  ב־1922,  בווינה  לאמנות  באקדמיה  ללמוד  החל  אלואיל 
שסבב  האמנים  חוג   —  )Kunstschau( קונסטשאו  האוונגרד  לקבוצת  חבָר 
את גוסטב קלימט ואגון שילה. רוב חברי הקבוצה היו מבוגרים ממנו, עשו 
כברת דרך בעולם האמנות ושמם כבר נישא על בימות האמנות בעולם. הם 



41 ושילבו  אמון  בו  נתנו  בקבוצה,  יחיד  יהודי  ושיחם,  חוגם  אל  אותו  קיבלו 
אותו במעגלי הפעולה שלהם. ארבע שנים שהה שם, אך מעט מאוד ידוע על 
הקורות אותו במהלכן: באיזו דרך חבָר לקבוצה נבחרת זו? כיצד העריכו את 
עבודתו, שהיתה אז בראשית גיבושה? מה מצאו בצעיר שהגיע מארץ רחוקה 
ואגדית, בסיפורו ובהתנסותו בחוויית חיים שיתופית, שקסמה אז ללא מעט 
רדיקלים בווינה? ולבסוף — מדוע קטע את הקשר עימם, חתם פרק זה בחייו 

ויצא בחזרה ארצה?
של  האמנות  בעולם  השתלבותו  בסיפור  המרכזית  שהדמות  דומה 
אייזלר  מקס  היה   — אגדות  בסיפורי  זאת  שמכנים  כפי  "המדריך",   — וינה 
ההגות,  בתחומי  פעיל  בווינה,  היהודים  בחוגי  מּוּכר  אדם   ,)1937-1887(
הארגון והסיוע. אלואיל הכירֹו כנראה קודם לכן או התוודע אליו דרך מּכרים 
משותפים. אייזלר היה פרופסור לתולדות האמנות באוניברסיטת וינה, ולדברי 
אלואיל )בהערותיו האוטוביוגרפיות( הוא שהנחה אותו לעסוק באמנות דווקא 
"במקום שומם ומפרך עד כמה שאפשר, אם רוצים להיות אמן". אייזלר נחשב 
לסמכות בתחום האמנות והעיצוב, פרסם מאמרים וספרים, ונראה שאלואיל 
גבריאל טלפיר עם  היה קרוב אליו — כפי שאפשר להבין ממאמר שפרסם 
מותו של אלואיל, שם כתב כי בווינה "חי במחיצתו של פרופ' מקס אייזלר, 
שהדריך אותו בלימודיו".88 הקשר עם אייזלר נמשך גם לאחר חזרת אלואיל 
ארצה, שכן אייזלר תמך בהקמת מוזיאון תל־אביב )1931( ועמד בראש אגודת 
המוזיאון.  לביסוס  לצדו  פועל  אלואיל  בעוד  באוסטריה,  המוזיאון  ידידי 
אייזלר סייע בידו של אלואיל באיסוף מידע לקובץ בנושא אמנות יהודית, 
שעליו עמל בשנות ה־30, עת דּוּבר על מינויו של אייזלר לראשות קתדרה 
שהעביר  הוא  אייזלר  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  יהודית  לאמנות 
למוזיאון תל־אביב ב־1937, סמוך לפטירתו, את אוסף אלואיז ברייר הכולל 
תצלומי בתי כנסת במזרח אירופה, חלקם הגדול מבני עץ שהועלו באש על־
ייחודית.89  יהודית  יצירה  נדיר ומשמעותי ביותר של  ידי הנאצים — תיעוד 
אלואיל, שכאב את מה שראה כהזנחת המחקר והשימור של אמנות יהודית 
בארץ, האמין שאייזלר עתיד לחולל שינוי מיוחל בתחום, ועם מותו של הלה 

ב־1937 איבד בן–ברית וידיד.
באשר לתוכנית לימודיו־שלו באקדמיה, אלואיל העיד כי התבקש לצייר 
"ראש ואקט" — "ראש", במובן דיוקן ראש, ו"אקט" בבחינת תרגיל רישום 
של מודל עירום המחליף תנוחה כל כמה דקות. לימודיו באקדמיה מצטיירים, 
אם כן, כשמרניים ולא מעודכנים במגמות האמנות המודרנית, אך דומה כי 
ולדרכו  המוקדמות  בעבודותיו  שהתגבשה  החומרית  לתפיסה  עוגן  שימשו 
לעתיד לשלב טקסט וציור בספריו המודפסים. כמה ממוריו השפיעו השפעה 
וינה  והאסתטיקה.90  הפדגוגיה  בתחומי  שפיתח  מחשבה  כיווני  על  מכרעת 
אלטרנטיבית  חשיבה  של  ושונים  רבים  לזרמים  חממה  ימים  באותם  היתה 

88 / טלפיר, לעיל הערה 14, שם.

89 / תודה לד"ר בת־שבע 
גולדמן־אידה על המידע.

90 / למשל לימוד אמנות 
באמצעות התבוננות וחקירה 

עצמית, שיטת הוראה שאימץ 
ממורֹו בווינה פרופ' סצ'יגובסקי 

ותלמידתו לואיז פוטפשניק־
 ;)Potpeschnigg-Holtei( הולטי

ראו אריה אלואיל, "הסתכלות 
במפעלי אמנות", אופקים, 3:1 

)ורשה, ספטמבר 1932(, עמ' 64 
)עם ביבליוגרפיה בגרמנית(; וכן 
מאמרו על הוראת הכתב העברי 

המוקדש למורֹו רודולף פון־לריש 
)von Larisch(, "לימוד הכתב 

העברי האמנותי", אופקים, 6-5:1 
)ורשה, ינואר-פברואר 1933(, 

עמ' 212-211.
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נוף וינה, 1925 בקירוב, שמן על יוטה, 91×70
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נוף וינה, 1925 בקירוב, שמן על יוטה, 78×60.5; 63×49



לשער, 44 יש  אלויאל,  התוודע  שאליהם  והאמנות,  החברה  החינוך,  בתחומי 
)כגון  ארכיוניים  חומרים  בהעדר  זה,  בהקשר  גם  אך   — אייזלר  באמצעות 
על  להצביע  קשה  העבודה(,  תהליכי  את  המתעדים  הכנה  ותרגילי  סקיצות 
מקורות השראה ספציפיים. יש לשער שאת רישומיו והסקיצות שלו השאיר 
למשמרת בבית הוריו, אך כל שהיה שמור שם חרב בשואה. כמו כן, רבים 
"הסטודיו   — ירושלים  במזרח  שהחזיק  בסטודיו  אבדו  המוקדמים  מציוריו 
האבוד", כפי שִהתייחס אליו לא פעם בצער — שלאחר המאורעות, ב–1930, 

לא שב אליו, ועם חלוקת העיר ב־1948 נותר בשטח ירדן.91
אפשר  אלואיל  של  המוקדמים  העבודה  ואופני  ההשראה  מקורות  על 
שצויר  מציור,  שריד  האמת  למען  או   — מוקדם ששרד  מציור  מושג  לקבל 
המוזיאונים  באוספי  וינה.  של  במוזיאונים  המופת  מיצירות  אחת  בעקבות 
המסורות  שלוש  של  מצוין  ייצוג  נכלל  בהם,  לבקר  ִהרבה  שאלואיל  הללו, 
השוואה  והצרפתית.  ההולנדית  האיטלקית,   — האמנות  בתולדות  הגדולות 
לבין אחד  הכנה שלא שרדו(  קרחון של תרגילי  )כקצה  זה  ציור  בין מקטע 
מהדפסי טורא אפורה )1924(, עשויה להצביע על דרכו. הציור הדשן בשמן 
על בד הומר בהדפס האבן לכתמיות חופשית; ואילו האופי המרומם והחושני 
של התפרקדות העירום הנשי בציור, עם הפעוט הנצמד לשד בין חמוקי הגוף, 
הוסב לתמונת אימה נוראה: ֵאם הנמלטת עם תינוקה ממוקד עשֵן וחֵרב, עם 
יתד משולשת המסמלת חרדת מוות. ההדפס מעלה על הדעת ציורים אחרים 
שציירו אמנים בני הדור בהשפעת מלחמת העולם הראשונה והפוגרומים.92 
החיות הנמלטות ברקע, כמו נפוצות לכל רוח, מרפררות לשאגאל וקרובות 
בסגנונן לעבודתו של לזאר סגל, שבאותה תקופה היה מּוּכר ומוערך. הציור 
הדשן על המניירות שלו — כמו קפלי מצע מפנק של בדים רכים, ונוגה האור 
התכול בשמים העמוקים — הוחלף אפוא בטורא אפורה במגע האפר, שכמו 

נקווה ונערם בקפלי קרקע מפוחמים לרקע עשן מיתמר. 
שתינוק  אלגורית,  דמות  אולי  אשה,  מופיעה   ]62 ]עמ'  נוסף  בהדפס 
מגודל נצמד אל חזה וגופים נוספים נלפתים ויונקים את לשד גופה הנשמט, 
ופיתול  לפיתה  של  המרתקת  הכוריאוגרפיה  רפאים.  רוח  היתה  כבר  כאילו 
נענית למבנה הרקע, שנעשה כמו במשיכה חופשית אחת המטביעה תנועות 
והפיתול מאפיינת הדפסים  לולייניות בצבע צמיגי שחור. תחושת הלפיתה 
שמלה  לבושה  והיא  עירום  הוא  הפעם  חבוק,  זוג  למשל  בסדרה,  נוספים 
מתבוננת  הפקוחה  עינה  אותו,  מחבקת  והיא  שדיה  את  לופת  הוא  ארוכה, 
ודימויים  מסורגים  חלונות  עם  בית  שוב  וברקע  מנוחה,  טורד  במבט  נִכחה 
ותחושות,  דימויים  של  שכבות  מתאגדות  כמו  זו  בחידתיות  אניגמטיים. 
וגולה,  יהדות  ואנימוס,  אנימה  והגברי,  הנשי  על  מנוסחות  בלתי  תובנות 
הנשים  בתמונות  בעיקר  עולה  האלגורי  המימד  וחלום.  אלגוריה  מיתוס, 
מגישים  או  קומה  בחצי  מהן  נמוכים  לפניהן  הכורעים  שהגברים  הגדולות, 

91 / בנותיו של אלואיל סיפרו 
כי לפני מותו חלם אלואיל 

ש"הסטודיו האבוד" שב ונמצא, 
על כל העבודות שבו. היה זה זמן 

קצר לפני מלחמת ששת הימים, 
אך אלואיל, שנפטר במאי 1967, 
לא זכה לחזור למקום ולהתחקות 
אחר הקורות אותו ואת העבודות 

שהושארו בו.

92 / ראו שולה קשת, לעיל 
הערה 10. לפרק זה של תגובה 
למלחמה, לפוגרומים ולזעקת 
הכאב והאובדן, שייך כנראה 

גם ציור של מקוננות עירומות, 
הניצבות־כורעות מול גבר עירום 

הקובר גופת אשה, שזרועותיה 
מתוחות וספר פתוח מונח על 
הקרקע בצדה, לרקע בית חֵרב 
שחלונותיו המסורגים קרועים 

לחלל הפתוח.
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93 / הקשר זה נזכר אצל שולה 
קשת, המציינת כי טלי תמיר 

היא שהבחינה באוזניה לראשונה 
כי מדובר בדימוי מהופך של 

"סינגוגה"; ראו קשת, לעיל הערה 
10, שם עמ' 82.

94 / ראו לעיל הערה 60, שם 
עמ' 285.

95 / ראו שולה קשת, לעיל 
הערה 10, שם עמ' 80: "בין 
ההדפסים של טורא אפורה 

נמצא גם את בית הקברות של 
החלוצים, שמסומן על־ידי הברוש 

הארצישראלי".

דימויים  של  היסטורי  לעומק  שולחת  האלגורית  הנימה  דבר־מה.  להן 
המתגלגלים לאורך הדורות — אולי גלגול של יחסי "סינגוגה" )בית הכנסת, 
היהדות( ו"אקלסיה" )הכנסייה, הנצרות(, דימויים מן האיקונוגרפיה הנוצרית 
האנטישמית שהוסבו כאן לדימוי "הכנסת הגדולה".93 המטרוניתא, הגבירה 
או "הכנסת הגדולה" מופיעה בדף נוסף בסדרה כשהיא מחזיקה בידה מגילה. 
לצדה מתואר גבר, מטה בידו וזר מנצחים לראשו ועל כפות ידיו אפשר לזהות 
את סימני הסטיגמטה של ישו. פנסי הרחוב הדולקים מעלים על הדעת תמונה 
מחלומו של יערי )חלקו השני, שלא תואר כאן(, שבה הוא צונח, ראשו כלפי 
מטה, בתוך פנס רחוב כבשִחזור של לידה או מיתה, גלגול מסעיר ומרגש אל 

מקור האור.94 
קברו  ובו  כינרת  של  הקברות  בית  כתיאור  זוהה  הסדרה  מהדפסי  אחד 
של נתן איכר, מאחר שהעץ בציור נראה כברוש ארצישראלי האופייני לנוף 
המקומי.95 אלא שעץ דוגמת זה מופיע גם בציורי נוף אחרים שצייר אלואיל 
ִהרבה לצייר  באירופה ומופיע בעיקר בנופים כפריים של בויבריק, שאותם 
ואף  הגלות  לקץ  אצלו  נקשרת  זו  דימויים  שמערכת  ייתכן  שנים.  באותן 
מצטלבת בחזון תחיית המתים, שכן היהודי היושב למרגלות המצבה, ברגליים 

משוכלות, מצטייר כשוכן קבר הקורם עור וגידים לנגד עינינו. 
לתערוכת  ב־1924  נוצרה  אפורה  טורא  הסדרה  כי  ציין  עצמו  אלואיל 
היטב  היתרגמה  כי  ניכר  האוניברסליים  בתכניה  ואמנם,  הקונסטשאו; 
לסיכום  מכן,  לאחר  שנה  שהתקיימה  שבתערוכה  אלא  הבינלאומי.  להקשר 
נוף מקומי. שנה  רבע מאה של אמנות אוסטרית, הציג אלואיל ציורים של 
זו )1925(, האחרונה לשהותו בווינה, הניבה אצלו יבול עשיר של ציורי נוף 
בויבריק  עירו  של  ציורים  וכן  דיוקן,  ציורי  בד,  על  בשמן  וסביבותיה  וינה 
)נראה ששהה בה בימי החופשות מן הלימודים(. יחסיו עם הוריו היו חמים 
ותיאור בית ההורים רווי חיוניות, כדופק החיים המפעם בבית המקרין קבלה 
שבנה  מלאכה  בעל  אביו,  שילם  לאקדמיה  הלימוד  שכר  את  ואופטימיות. 
משפחתו  את  ופרנס  עצמו  ברשות  עמד   12 בגיל  וכבר  במו־ידיו  עצמו  את 
בניית  של  המורכבת  בעבודה  התמחה  מתכת,  לחרש  היה  האב  הכפרית. 
מזקקות להכנת י"ש, עשה חיל בעסקיו ורכש לו מעמד בעיר. הֵאם האמינה 
בבנה ובדרך שבחר; האב, לעומת זאת, לא הבין את נטיית בנו לאמנות ולא 
כפי שנהג  בחירתו  את  קיבל  זאת  ובכל   — לקבצן  הביע חשש שיהיה  פעם 
בעבר, כאשר אלואיל הקים בבית המשפחה את קן השומר הצעיר בבויבריק, 
אלואיל  כאשר  התנגד  לא  גם  הוא  בעיר.  והאיומים שנשמעו  העוינות  חרף 
נוספים, שבחרו  ועבד בה עם חמישה חברים  פתח במרתף הבית סנדלרייה 
להתמחות במקצוע נדרש זה כהכנה לעלייה לארץ־ישראל. הוריו התגייסו אם 
כן לסייע לו בווינה, אך הסכום שהוקצה הספיק לשכר הלימוד בלבד וחסרון 
הכיס העיק עליו. חבריו בקונסטשאו, סיפר, ש"קיבלוני בתור חבר ועודדוני, 
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96 / אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 79; כל המובאות 

והציטוטים בפרק זה מדברי 
אלואיל, המופיעים בלא מראה־

מקום, לקוחים מאותן הערות 
אוטוביוגרפיות שבאלבום אלואיל.

97 / פ.א., "אלואיל", דבר, 
 .27.6.1933

98 / בתום מלחמת העולם 
השנייה ואחרי השואה שב ופגש 
בו בפריז והוא חסר כל, ואלואיל 

"השיב לו כגמולו"; ראו לעיל 
הערה 35, שם עמ' 80. 

את הבא מארץ־ישראל", קישרו אותו עם קונה אמיד. אלואיל התבקש לקחת 
עימו כמה ציורים לבית הקונה הפוטנציאלי, שם אפילו לא הציעו לו כיסא 
יותר  קצת  היה  "זה  המסגרת".  "כמחיר  כמעט  היה  שננקב  והסכום  לשבת 
מדי לגאוותו של בן נפח הנחושת מעיר שדה. אמרתי לתת להם את התמונה 
חינם ולא הסכימו", הוסיף אלואיל וסיכם כי מאותו יום חדל "לחזר על פתחי 

קונים" והיה למורה, "וטוב לי בכך עד היום הזה".96
בקטלוג התערוכה בווינה נזכרים חמישה ציורים של אלואיל, כולם של 
ושכונת  שכונת דבלינג  שכונת גרינצינג,  רחוב שנברונר,  נוף וינה,  וינה:  נופי 
אחד  לאוסף  נרכשו  הציורים  מן  שניים  העדויות,  אחת  פי  על  זלמנסדורף. 

המוזיאונים בווינה.97 קטלוג התערוכה, שהודפס בשחור־לבן, חולק לשניים: 
הכללית,  האמנים  אגודת  במסגרת  שנכללו  לאמנים  הוקדש  הראשון  חלקו 
לחברי  הוקדש  השני  וחלקו  ושמרנית;  אקדמית  אמנות  הציגו  שרובם 
נוף  אלואיל,  מציורי  אחד  של  רפרודוקציה  נדפסה  זה  בחלק  הקונסטשאו; 
שכונת זלמנסדורף, שסגנונו קרוב לציורי נוף נוספים שיצר באותה עת בווינה. 

עקבותיו של ציור זה אבדו )אולי הוא אחד מן השניים שנרכשו בווינה(.
בצבעוניות  ניחנים  והם  שרדו  זאת,  לעומת  בבויבריק,  שצייר  הציורים 
מושכת. אלואיל כמו מתרפק בהם על נופי עירו בגוני פסטל, ורוד ותכלת 
וזכרון־יעקב  הטובלים בירק הגבעות, מראות שיהדהדו לימים בנופי שפיה 
שבהם ירבה לצייר. לרבים מהנופים מבניּות חללית חריפה בנוסח קוביסטי 
בדרזדן,  לאמנות  באקדמיה  עת  באותה  שלימד  קוקושקה,  אוסקר  מרוכך. 
ראה את ציוריו של אלואיל והמליץ לו, לדבריו, שלא לנטות לקוביזם שאת 
על  אלואיל  דיווח  ככה",  להרגיש  יכול  "אינך  מהם.  בכמה  זיהה  השפעתו 
רבי  אצל  למדת  שבה  קטנה  מעיירה  "בבואך  קוקושקה:  לו  הדברים שאמר 
בישיבה", יעץ לו קוקושקה, עליך לצאת לפריז וללמוד "אצל איזה מורה זקן, 
ולצייר את הטבע ואותו בלבד". אלואיל, שלא מצא בעצתו כל התנשאות, 

אימץ לימים את רוח הדברים להנמקת בחירותיו הסגנוניות.
הצלחה במכירת כמה מציוריו לאספן אמנות יהודי אמיד בשם נוימארק, 
באירופה.98  נוספים  אמנות  ולמרכזי  לפריז  נסיעה  לממן  לאלואיל  איפשרה 
השמים"  עד  "התלהבות  אמביוולנטי:  באופן  עליו  השפיעה  סיפר,  פריז, 
סיכם  הצרפתי  האמנות  מעולם  התרשמותו  את  מוות".  עד  "דיכאון  ומנגד 
עם  "הלך"  הפאר  מאחור,  נותרו  האמנות  של  העבר  ערכי  כי  בתחושה 
"שררה  האמנות  ובעולם  רמברנדט,  עם  נעלם  הנעלה"  "הווידוי  ולאסקז, 
האוטוביוגרפיות  ההערות  שאת  בכך  בהתחשב  במקצת".  פריבולית  רוח 
שמהן לקוחים דברים אלה כתב אלואיל רק כעבור שנים, אין ודאות באשר 
לתחושותיו אז בפריז, בזמן אמיתי. אלואיל מציין בהן כמה אמנים ש"החזירו 
)Derain(, קבוצת "הנביאים"  ללבו" את אמונתו בציור, ביניהם אנדרה דרן 
 )Segonzac( דה־סגונזק  אנדרה   ,)Bonnard( בונאר  פייר  ובעיקר   ,)Nabis(
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והּפַסלים ארנסט בארלאך )Barlach( ואריסטיד מאיול )Maillol(. הוא מוסיף 
כי בארץ־ישראל דיברה אליו שירתו של אורי־צבי גרינברג, ועוד הוא מציין 

את "ון־גוג המפתיע ומזעזע".
והתוודע  שבאיטליה  ונאפולי  בפירנצה  עבר  ארצה  בדרך  חזרה  במסעו 
מכלי ראשון לאמנות האיטלקית. כמקור השראה מרכזי ציין את ציורי הקיר 
שביוון,  בטנגרה  שמקורם  הזעירים  הדמויות  פסלי  את  גם  אך   — בפומפיי 
שהשפעתם תזוהה בעתיד באיורי דמויות הנשים למגילות רות ואסתר. וכך 
כתב: "נעלה בעיני הפיסול היווני שבין הארכאי והקלאסי, אשר נוצר עת עזרא 
קרא את התנ"ך". על דרכו ארצה כתב אלואיל: "ריח הזפת ומי הים מעלים 
באוזני את שירי החלוצים מימי עלייתי הראשונה, כשם שריח שמן הפשתן 
החביב של הצבעים מעלה בזכרוני יחד את צלילי הסימפוניה התשיעית, אשר 
שמעתיה לראשונה עת באתי לאקדמיה. עובד אדמה בקבוצתי לא נשארתי. 

האמלא בשובי ארצה את אשר חלמתי בביתניה?"

ספינה, 1925 בקירוב, שמן על קרטון, 69×49
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דיוקן, ראשית שנות ה־20, שמן על בד, 38.5×46.5
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דיוקן, ראשית שנות ה־20, שמן על בד, 38×50
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דיוקן, ראשית שנות ה־20, שמן על בד, 44.5×55.5
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נוף, 1925 בקירוב, שמן על בד, 18×24
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דיוקן, ראשית שנות ה־20, שמן על בד, 45.5×56
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נוף, 1925 בקירוב, שמן על בד, 65.5×50.5
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נוף, 1925 בקירוב, שמן על בד, 89×64
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דיוקן, ראשית שנות ה־20, שמן על בד, 38.5×46.5
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99 / ראו לעיל הערה 72.

הערה בסוגריים: טורא אפורה, חוויה דורית

אירועים  בעקבות  הנעורים  בגיל  מתעצבת  לחשוב,  מקובל  דורית,  זהות 
של  הדורית  הזהות  אלה,  במונחים  מהפכה.  או  מלחמה  כמו  משמעותיים 
פוגרומים  גלי  נוכח  התעצבה  קץ,  בתחושת  המתאפיינת  וחבריו,  אלואיל 
שהתרחשו לפני מלחמת העולם הראשונה ואחריה, בעיקר באוקראינה, שם 
ביטאו את צִדה האפל של שאיפת האוקראינים להגדרה לאומית. בפוגרומים 
מאורגנים של גדודי צבא בהנהגת פטליורה הותקפו מאות עיירות יהודיות, 
עשרות־אלפים נרצחו ומעשי אונס ואכזריות נוראה התחוללו. בעקבותיהם 
העולם,  רחבי  כל  אל  יהודים  של  מסיבית  הגירה  תנועת  ב־1919  החלה 
והמעטים שפנו לארץ־ישראל סימנו את ראשית העלייה השלישית. חוויות 
אלה, שהיו חלק מכל ביוגרפיה כמעט של בני העלייה השלישית, הטביעו 
חותם בצעירים, שלא ראו באמנציפציה פתרון לאנטישמיות ונואשו מלחבור 
לפולנים בשאיפתם לחירות לאומית — ומנגד, הצהרת בלפור )1917( ִהנשיבה 

רוח במפרשי החזון הציוני.
קטבים אלה, של כאוס ושבר מצד אחד והתחדשות ותקווה משיחית מן 
טורא אפורה וביצירות אחרות של  הצד האחר, מהדהדים בסדרת ההדפסים 
רובין,  ראובן  של  עץ  חיתוכי  באלבום  לראות  שאפשר  כפי  התקופה,  אמני 
הנזכר לעיל.99 שני האלבומים, זה של אלואיל וזה של ראובן, שונים זה מזה 
ראובן,  של  אלוהים  מבקשי  של  והסגנוני  הצורני  הניקיון  לעומת  באופיים: 

השער העברי של האלבום טורא אפורה, 1924
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100 / ראו כאן, עמ' 35.

101 / אחד העם, "משה", השלח, 
יג:ב )שבט תרס"ד(; כונס בכל 

כתבי אחד העם )תל־אביב: דביר, 

1947(, עמ' שמב.

102 / שם, עמ' שמו.

103 / פרק ט ע"ב.

104 / ח.נ. ביאליק, הקדמה 
לקטלוג תערוכת ראובן )תל־
אביב: דפוס אומנות, תרפ"ז(.

בולטת חירות מגע היד הגולמי של אלואיל בעבודת הדפס האבן ומוחש אופי 
העץ  בחיתוכי  ראובן  של  גישתו  על  הכתם.  של  והנזילה  החומרית  הבנייה 
כתב ביאליק כי הם מעלים בדעתו את המושג "טהרה". הוא הדגיש כי לא 
בחר במונח החילוני "ניקיון" אלא ב"טהרה" דווקא, המציין "הרגשה עמוקה" 
אלואיל,  של  ההדפס  כך  לא  וטהר".  במים  "ובא  והנפש,  הגוף  טבילת  של 
שכולו עשוי אפלה וצללים ונדמה שהדימויים עולים בו מן התופת, מוכתמים 

ומאובקים.
מאשר  יותר  פנימי  וסכסוך  וקרע  פערים  מייצג  אלואיל  של  האלבום 
המבטאת  הסדרה,  של  כוחה  זה  ורגש.  רעיון  של  ואיזון  לאחדות  חתירה 
חרדה ואובדן לצד מה שנדמה ככמיהה לגאולה ותחייה. שולה קשת הבחינה 
שהכותרת הגרמנית של הסדרה, Graues Band, נקשרת לחרדה בשל הִקרבה 
הלשונית בגרמנית בין "אפור" לבין אימה או תועבה )Grauen(. דומה שחרדה 
 — עוטות  שהן  השלווה  למעטה  מתחת  אלואיל  של  עבודותיו  בכל  נוכחת 
חרדה העתידה להפוך לזעזוע עומק מטלטל עם הגעת הידיעות על מוראות 
השואה — אך תמיד לצד תחושות של התחדשות ותקווה, כקוטביות מובנית. 
הקוטביות המושגית והרגשית מסתמלת יותר מכל בזיקה הדינמית בין דמות 
אחד  של  בהגותו  כבר  שפּותחה  זיקה  משה,100  של  לדמותו  הנודד  היהודי 
העם, שאין ערוך לחשיבותה בעיצוב התשתית התרבותית־לאומית של הדור 
ושל השומר הצעיר בפרט. אחד העם ראה במשה רבנו מי ש"הלך לפנינו לא 
שהתהלכנו  הִמדּברות  בכל  שנה  אלפי  אלא  סיני,  במדבר  שנה  ארבעים  רק 
משה  דמות  היתה  הדורות  סבל  של  בגלגולים  הנה".101  ועד  ממצרים  בהם 
אידיאל מעורר המאיר תמיד פרספקטיבה של תקווה וחזון לעתיד: "יפה אמרו 
המקובלים 'אתערותא דמשה בכל דרא ודרא'. באמת ניצוץ של 'משה' הולך 

ומאיר מתוך החשכה בחיי עמנו בכל הדורות".102
שבידו  אפורה,  טורא  הסדרה  מן  אלואיל  של  בהדפס  הזֵר  עטור  הנודד 
מטה הנדמה גדול ממידותיו, עונה כמדומה למסופר על משה רבנו בגמרא 
במסכת "ברכות". גובהו של משה עשר אמות ומטהו עשר אמות והוא מנצח 
את עוג מלך הבשן המבקש להשליך עליו "טורא", הר.103 הפרשנות המורכבת 
של חז"ל מרחיבה את הנאמר ועוסקת, בין השאר, בכנסת ישראל, בתפילת 
חידתית  מזיגה  אפורה  בטורא  יצר  אלואיל  הרוח.  ובעוצמת  ההר  על  משה 
היהודית,  המורשת  של  הקולקטיביים  מנבכיה  לדימויים  נפשו  יצירי  בין 
משקעים תרבותיים של שפה, אגדה, פשט ודרש עם הדים חזותיים מעולמות 
בין  ניכרת  קרבה  יש  וזיכרון  תרבות  נדבכי  העלאת  זה של  במובן  הנצרות. 
אלואיל לראובן, התורמים שניהם להכלת עולמות העבר היהודיים ביצירת 
ההווה, שביאליק ראה בה חשיבות רבה. אם יש תקווה לאמנות העברית, טען, 
"שורשה יהא נעוץ בהכרח באגדת העבר שלנו. מן העבר הזה תצמח ובתוכו 

תעמיק לבקש יניקה. בלעדיו שורשה כמק ופרחה כאבק".104 
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105 / שרגא בר־און, "ֵאל חדש 
שיפסיק את ייסורי האנושות: 

על פיתוחי העץ מבקשי אלוהים 
של ראובן רובין ותפקידה של 

האמנות הפלסטית בתחייה 
העבר", קתדרה, 154 )דצמבר 

2014(, עמ' 84-55.

106 / היהודי הנצחי מאת דוד 
פינסקי היה ההצגה הראשונה 

שהעלה תיאטרון הבימה ב־1919, 
ובכורתו במוסקבה סימנה את 
התעוררות התרבות העברית 

)הסופר מקסים גורקי ראה את 
ההצגה שלוש פעמים וכתב עליה 

ביקורת נלהבת(. המשמעות 
העמוקה של המוטיב באה לידי 
ביטוי, למשל, בהעלאת ההצגה 
בימיו האחרונים של גטו וילנה 

)יוני 1943( על־ידי הלוחמים 
המורדים,  בפרשנות אקטואלית 
ועם תלבושות שנתפרו מציציות 

וטליתות.

זו של הכלת העבר, בשנות ה־20 התבסס בארץ  אלא שבניגוד למגמה 
מודרניזם שלא ביקש השראה ב"אגדת העבר שלנו". אמני המודרנה הם שהיו, 
כידוע, לגיבורי הסיפור המרכזי באמנות המקומית, ועם קום המדינה היתה 
מגמת ההפשטה לשליטה בזירה. הרכיב היהודי לא השתלב אפוא במשאלה 
יגלה  יותר  ניתוח מעמיק  הקולקטיבית לזהּות צעירה, חדשה ומודרנית; אך 
מעטים  נחלת  היתה  לא  הווה  וזרמי  עבר  נדבכי  של  המקורית  המזיגה  כי 
ואין לראותה כחריגה באמנות ישראל. החוקר שרגא בר־און, למשל, רואה 
אתוס  רובין(  ראובן  של  אלבומו  כותרת  על  )פרפרזה  האלוהים"  ב"בקשת 
המאפיין את דור אמני "התחייה והתהייה" ככלל, ומזהה פרץ יצירה ברוח זו 
של התבוננות פנימה על הציר הדיאכרוני )הפונה לעבר( והסינכרוני )המנהל 
דיאלוג עם מחוזות מקבילים בהווה( כאחד. ניתוחו של בר־און, המתאר את 
בין  הנפער  הקיומי  הפער  עם  הדור  בני  של  כהתמודדות  האינטרוספקציה 
של  אפורה  טורא  את  השאר,  בין  הולם,  החיצוני,105  לעולם  הפנימי  העולם 
אלואיל, שגם ביצירתו המאוחרת המשיך ליצור בזיקה לנדבכי העבר ולמוטיב 
היהודי הנודד או היהודי הנצחי.106 15 שנים לאחר מכן הדפיס אלואיל ספר 
בשם היהודי האלמוני )1939(, שאותו שב והדפיס בכותרת שונה, אל החוף. 
רבדים  השיל  שבמהלכה  ביצירתו,  הבא  השלב  את  משקף  הכותרת  שינוי 
אצל  ניכרה  ה־30  שנות  בסוף  נפש.  והתחבטויות  סוד  דרש,  של  חידתיים 
האלמוני",  "החלוץ  בדמות  המתמצה  הסלול  הנראטיב  של  העדפה  אלואיל 

מהלך שעיקרו הסטת הדגש מ"תהייה" ל"תחייה". 

1924 ,)Graues Band( השער הלועזי של האלבום טורא אפורה
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טורא אפורה, 1924, שישה הדפסי אבן, 25×32 כ"א <
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107 / מסמך בלא כותרת, הנושא 
את הלוגו של הסתדרות שומר 
הצעיר וחתום בחותמת "וינה, 

 ."15.10.1925

108 / שאלון למועמדי הוראה, 
25.7.1946; עזבון אלואיל.

109 / כרזה )דפוס "החשמל", 
חיפה(: "הרצאת האמן אריה 

אלואיל", מוצ"ש 22.6.1926, 
בשעה 8:30 בערב )לא מצוין 

המקום(; עזבון אלואיל. 

בחזרה לארץ־ישראל

בראשית  באוסטריה  ופעלו  שחיו  האמנים  מבין  וטובים  שרבים  לשער  יש 
הדברים  מטבע  אך  המאה,  רבע  בתערוכת  להיכלל  ביקשו  ה־20  המאה 
מתחיל  וצייר   24 בן  בקושי  אלואיל,  אריה  בלבד;  לעשרות  מקום  בה  היה 
במידה רבה, נכלל גם נכלל בה. תערוכה מעין זו, המייצגת תקופה או מגמה 
באמנות, עשויה לפתוח שער לקריירה בינלאומית — אבל אלואיל כבר טיפל 
אז באישורים ובמסמכים הדרושים לנסיעה ולכניסה לארץ. הוא שאף לחיי 
זו  לא  מקום  ומכל  אותו,  הרשימה  לא  בווינה  דומה שההצלחה  אך  אמנות, 
היתה מטרתו: הוא ביקש להיות אמן בארץ־ישראל, במשמעות הכפולה של 
ייעוד זה — אמן ומורה. הוא לא שב לעסוק באפשרות שנפתחה בפניו ונזנחה, 
ובמידה רבה הותיר מאחור לא רק את ניצני הקריירה הבינלאומית אלא גם 
את אופי הציור שאפיין אותו בווינה ושזכה שם להכרה. כזכור, בכסף שקיבל 
 — באירופה  אמנות  מרכזי  בכמה  לביקור  שימוש  עשה  עבודותיו  ממכירת 
ולמימון הוצאות הנסיעה לארץ לקח ב־2.12.1925 הלוואה מקופת ההגירה 
של המשרד הארצישראלי בווינה. עם הגעתו ארצה בדצמבר 2015 לא הצטרף 
לחבריו בקיבוץ בית־אלפא, אף שהתכתובת בנושא הְסדרת עלייתו התנהלה 
כמי  המציגֹו  במסמך  למשל  הצעיר,  השומר  תנועת  בגיבוי  הקיבוץ  דרך 
שעומד במעלֶה הסולם התנועתי: "אריה אלואיל היה במשך השנים 1915 עד 
1920 אחד המנהיגים הראשיים שבהסתדרותנו. היה גם אחד המארגנים את 

הסתדרות שומרים־חלוצים כאן ובפולין, ומנהיג ראשון שלה".107
עתידו של אלואיל מבחינה תעסוקתית הוסכם עוד לפני עזיבתו את וינה, 
לימים, התבקש  בגבעת המורה. כאשר,  הילדים  בכפר  למורה  היה  ובהגיעֹו 
למנות את המקצועות שלימד שם, ציין בראש הרשימה את המקצוע "ציור", 
ואחר כך "מולדת", "טבע", "חשבון" ו"היסטוריה", סך־הכל שלושים שעות 
להוראה  הבין–תחומית  גישתו  מסתמנת  ברשימותיו  שבועיות.108  הוראה 
ְמאחד המתמקד בחגים, שלד לקשור סביבו היסטוריה,  נושא  חווייתית של 
שנים  ארבע  שנוסד  זה,  ילדים  בכפר  לימד  שנתיים  ועוד.  גיאוגרפיה  טבע, 
קודם לכן )1922( לחינוך יתומי פרעות פטליורה באוקראינה, והופעל על־
ידי קהילות יהודים בארצות־הברית ובדרום־אפריקה. באוגוסט 1926 הצטרף 
אלואיל כחבר ל"אגודת אמנים עברית" והשתלב בפעילות הארצית. למרות 

עומס ההוראה היה פעיל גם מחוץ לכפר הילדים: הוא כתב, פִרסם וִהרצה.
וִהרצה  מעבודותיו  הציג  כבר  ארצה  הגעתו  לאחר  ספורים  חודשים 
בלוויית פנס קסם על "האמנות של המאה האחרונה". בהזמנה המודפסת צוין 
כי יתקיים גם שיח — או בלשון הזמן: "אחרי ההרצאה, ויכוחים כלליים" — 
ונגבו גם דמי הכניסה להרצאה ולתערוכה: 5 ג"מ, ולפועלים כמחצית המחיר, 
2 ג"מ.109 ביוני 1926 הרצה גם מטעם "אגודת אמנים עברית" בבית הספר 
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110 / כרטיס כניסה להרצאת 
אריה אלואיל: מוצ"ש 16.6.1926, 

בשעה 8 בערב, המחיר 10 ג"מ 
)לא מצוין מקום התערוכה 
וההרצאה(; עזבון אלואיל.

111 / אליעזר הלבני נולד 
ב־1901 בטורקו שבגליציה, 

עלה ארצה ב־1920, נפצע 
במחנה שומרייה ואיבד עין, 

היה ממייסדי בית־אלפא וחבר 
הקיבוץ, וב־1940 עבר עם קבוצה 
מחבריו לקיבוץ רמת־יוחנן, שבו 

נפטר ב־1983. על התערוכה 
ראו התכתבות אלואיל עם לבני 

)1926(; עזבון אלואיל.

112 / אריה אלואיל )חתום א.א.(, 
"על אמנות הציור בארץ: מתוך 

מכתב לֵרע", השומר הצעיר 
)אוקטובר 1929(, עמ' 12. על 
ההתכתבות בין אלואיל לאתר 

ראו גליה בר אור, לעיל הערה 65, 
שם עמ' 178.

113 / כפר הנוער שפיה נוסד 
ב־1904 בשם קריית־ספר, 

לקליטתם ולחינוכם של יתומי 
פרעות קישינב; ראו סרט בארכיון 

הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן 
שפילברג )YouTube(, וכן ארכיון 

שפיה. תצלומים נוספים של 
שפיה, מארכיוניהם הפרטיים 
של משה יעקבסון ושל רבקה 

הוז )שִאמה עבדה בכפר בשנות 
ה־20(, שמורים בארכיון הדיגיטלי 

של נדב מן, מרחביה.

114 / בין תלמידיו בתל־אביב, 
למשל, אברהם אילת ומנשה 

קדישמן.

לבנים מול הקונסוליה האיטלקית. על כרטיס הכניסה נרשם: "כרטיס כניסה 
להרצאת הצייר האקדמי אריה אלואיל על אמנות חדשה; ההכנסות מוקדשות 

ליום אמנות בעמק".110
האזור, מזרח עמק יזרעאל ליד עפולה, היה מרכז של פעילות ההתיישבות 
החלוצית באותה תקופה, וצורות התיישבות שונות התכוננו בו. בקיבוץ בית־
אלפא ישבו חבריו לתנועה, ביניהם ידידו אליעזר הלבני,111 שעימו התכתב. 
)שנחגגו  הביכורים  לחגיגות  אמנות  תערוכת  בארגון  לסייע  נעתר  אלואיל 
את  וללקט  לבחור  האמנים,  בין  לסוב  עצמו  על  וקיבל  אזורית(  במסגרת 
עבודותיהם לתערוכה. הוא קיים מגעים עם אמני העמק, ובייחוד עם חיים 
ציירים  שני   — נבות  דוד  את  וגם  פעם,  לא  אותו  הזכיר  ברשימותיו  אתר. 
מעין־חרוד, "מעמיקים מאוד מאוד"112 — אך נראה כי התערוכה לא התקיימה 

בסופו של דבר. 
הנוער  לכפר  שעבר  לפני  המורה  בגבעת  אלואיל  פעל  ימים  שנתיים 
שפיה,113 שם שהה שנתיים במסגרת הוראה דומה. כפר הנוער שפיה, הראשון 
בדגש  התייחד  הכפר  החינוכית.  בדרכו  למיתוס  היה  בארץ,  הנוער  בכפרי 
ורבים  הארץ(,  ואהבת  ספורט  על  )בנוסף  ומוזיקה  רוח  חיי  על  בו  שהושם 
מציוריו של אלואיל מתארים ילדים וחברי צוות בחדר הקריאה ובשעת נגינה. 
אף שהגישה החינוכית תמכה בפיתוח כישורים אמנותיים, לא תמיד קיבלו 
התלמידים מענה לתשוקת היצירה, ולאלואיל היה מקום חשוב בלב כמה מהם 
היה  בשפיה  תלמידיו  מראשוני  אחד  אמנים.114  להיעשות  אחדים  ובהכרעת 
אבשלום עוקשי, שעימו שמר על קשר שנים ארוכות. בשל חשיבותו מובא 

כאן כמעט במלואו מכתב ששלח עוקשי לאלואיל:
2.5.1939, איילת־השחר — אבשלום

שלום רב לך אריה. קיבלתי את מכתבך ושמחתי שמחה רבה. אני חשבתי 

שאתה בוודאי כועס עלי על זה שאני זמן רב לא כתבתי לך ולא הודעתי לך 

על קיומי ועוד, זאת המכתב הקל עלי במידת־מה.

ישנן כל מיני שאלות המתרוצצות בי והן תובעות פתרון. השאלות הן 

בוודאי מסובכות ומורכבות מכיוון שהן נוגעות לעצם הציור שלי, ויודע 

אתה עד כמה כל אותן שאלות אינן ניתנות להרצאה לפני כל אדם אשר יש 

לו גישה לאמנות הציור בלבד, מכיוון שכדי שתהיה הכרה בשטח זה דרוש 

יותר להכיר את הצייר מאשר את אמנות הציור, ומי כמוך יוכל להכירני 

כאחד מתלמידיך הוותיקים והמובהקים.

יודע אתה, בכל אופן החיים שלי כיום בצורתם ובתכנם אתה תופס 

אצלי מקום חשוב, חשוב עד מאוד. ייתכן אפילו שכל החשיבות הזאת אשר 

ייתכן מאוד אפילו  ידיעתך המוחלטת.  בלי  קיימת  היא  מייחס אליך  אני 

היקפה  במלוא  אותה  מכיר  אתה  אם  אני  מסופק  אבל  לך,  ידועה  שהיא 

וחשיבותה.

http://he.wikipedia.org/wiki/YouTube
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חורשה, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 83×69
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שפיה, סוף שנות ה־20, פוטוקולאז' על קרטון, 70×50 )למטה: פרט(
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שפיה, סוף שנות ה־20, פוטוקולאז' על קרטון, 70×50 כ״א



73 תמיד עולים בי זכרונות מימי הנערּות שלי בשפיה, אולם כל זיכרון 

וזיכרון משולב יחד אתך במחלקה בעת שיעורי האנטומיה, ומחוץ למחלקה 

על יד ּכַן הציור.

חתיכות הבדים והצבעים אשר אתה היית נותן לי כפעם בפעם והייתי 

מצייר בהן, ולבסוף מפח הנפש והצער אשר נגרמו לי כשאתה עזבת את 

שפיה, ואני זוכר, פניתי אז אל המנהל ד"ר פירסט ודרשתי ממנו צבעים 

ובדים כדי שאוכל להמשיך לצייר, והוא ענה לי שאין לו תקציב לזה, ואחרי 

זה באה עלי מין "תרדמה", יודע אתה מה פירושה של תרדמה זו. זו לא 

היתה תרדמה כי אם החנקה מחוסר חומרים, עידוד והדרכה.

וזה נמשך כמה שנים עד אותו היום ההיסטורי שבו באתי לבקר בשפיה 

שנים  הרבה  לפני  כמו  הציור  ּכַן  יד  על  עומד  ראיתיך  ושם  הפסח,  בימי 

וזכרונות רבים החלו להקיף אותי. אותם  בעודני נער, ואתה לא נשתנית 

ציורים קטנים שלי בצבעי השמן החלו עולים וצפים ולא נתנו לי מנוח, 

ואז חשבתי לי לבקש ממך חתיכת בד וצבע כאז, אולם היססתי. מאז ועד 

עתה עברתי נסיון חיים גדול ומאורעות אשר זיעזעו את גופי ונפשי ואיבדו 

מהפכנית  נוער  לתנועת  הצטרפותי  והרוחני.  הנפשי  המשקל  שיווי  את 

מרקסיסטית וכל הכרוך בה, מאסרים רבים וחוסר שינה בלילות... להיות 

נרדף על־ידי המשטרה מצד אחד ולהיות מפוטם בכל מיני תיאוריות על 

טקטיקה  על  וסוציאליזם,  קומוניזם  על  ודיאלקטי,  היסטורי  מטריאליזם 

מהפכנית של מפלגה זו או אחרת בתקופות ידועות בהיסטוריה וכו'.

וכל זה עמד כחיץ גדול. באותו רגע ובאותו היום שבו חשבתי לבקש 

ממך את חתיכת הבד והצבעים, נראה כמעט באופן ברור דבר אחד, שמהיום 

והלאה או שעלי לצייר או להמשיך במהפכנות. אולם ידעתי עוד דבר, שאם 

אתה לא תיתן לי את המבוקש אז כבר יותר לעולם לא אמשיך לחשוב על 

אודות הציור, ואתה לא הכזבת אותי, כאז כן עתה, אותו אריה לא השתנה, 

ושוב אתה מושיט את היד ונותן לנער שלך את הבד והצבעים. ויודע אתה, 

הרי אתה זוכר באיזו תאווה התנסיתי על הצבעים וציירתי, ולא ידעתי מה 

שאני עושה ובמשך שמונה שעות, הרי אתה זוכר, ובאותו היום הרגשתי 

שכרתתי ברית נצח עם אמנות הציור ואתה היית המתווך, הנה זהו הערך 

אשר אני מייחס לך. אתה נתת לחיי טעם אחר, ייתכן הרבה יותר עליון, 

הרבה יותר נשגב.

יודע אתה, לפעמים אני מתאר לעצמי כמה שהאימפולס של החיים 

הוא חזק מאוד, עד שהוא מפחיד אותי. בכוח האימפולס הזה נסחפתי לתוך 

מערבולת של חיים בלתי שקטים, חיי מהפכן, לא מפני שהיה כוח מציאות 

שחייב אותי לכך, כי אם מתוך אותו היסוד הפעיל הקיים בנשמתי, שבהיותי 

ילד, על־ידי חינוך והדרכה, היה מוצא את ביטויו בציור. ואולם נראה שיש 

בי איזו טינה שהיא לד"ר פירסט, אשר לא ידע אז כמנהל וכמחנך של בית 
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115 / עזבון אלואיל.

116 / משה וורוביצ'יק־רביב, 
שבפריז ּכּונה Moi-Ver, נולד 
בווילנה ב־1904 ונפטר בצפת 

ב־1995. עלה ארצה ב־1934 והיה 
ממייסדי קריית האמנים בצפת. 

117 / התצלומים נלקחו כנראה 
מעבודות של צלמים מקצועיים, 
שביקרו וצילמו בשפיה בשירות 

הסוכנות היהודית וקרן קיימת 
לישראל.

אקסצנטריים",  "חיים  לחיות  הוכרחתי  זו  ומסיבה  אותי,  להבין  כזה  ספר 

הייתי קורא להם, במשך שנים רבות, ומי יודע לאן הייתי מגיע, אריה, לולא 

נפגשנו חזרה. לפעמים אני מתאר לעצמי או שהייתי מבלה חלק הגון מחיי 

על־ידי  הימים  באחד  נהרג  שהייתי  או  לכך,  הצדקה  כל  בלי  סוהר  בבתי 

המשטרה. ]...[

ביום החג תיערך הצגה, מחזה מחיי  נקבע ל־15 במאי.  גֵז הצאן  חג 

כיצד  יודע  אינני  אולם  בדקורציות,  הבימה  את  לצייר  הוטל  עלי  רועים. 

מכינים דקורציה, ולכן ככה: 1. איך מכינים את הגרונד; 2. באיזה צבעים 

מציירים דקורציה; 3. איך מכינים את הצבעים הללו; 4. מחירי החומרים. 

אריה, אלו הן שאלות חשובות מאוד. הייתי מבקש ממך שמיד כשתקבל 

את המכתב תענה לי על השאלות הללו בהקדם האפשרי, היות שהזמן קצר 
והמלאכה מרובה.115

בעבודתו כמורה עסק אלואיל בכל ההיבטים החזותיים שנדרשו לכפר הנוער 
ולבית הספר, דהיינו בעיצוב אירועים והצגות, ותפאורות למסיבות ולהְמחזות 
של נושאי לימוד. מהמעט ששרד אפשר להתרשם מהמקוריות ומרוח החיים 
שהצליח להעֲרות באירועים של חברת הילדים. בעזבונו נמצאו כמה ֶהדבקי 
תצלומים שיצר בסוף שנות ה־20, בנוסח דומה לפוטו־מונטאז'ים שיצר האמן 
שלמד   — רביב  של  עבודתו  בצפת.  אלואיל  של  עמיתו  לימים  רביב,  משה 
חריפי  מחיתוכים  בנויה   — הזמן  של  החדשני  לצילום  והתוודע  בבאוהאוס 
ניגודים, נוסח שהטמיע בארץ )שאליה הגיע ב־1934( בתצלומי ילדים ונוער 
שסודרו במערכי פוטו־קולאז'. אלואיל לא הכיר אמנם את עבודתו של רביב, 
עשויים  שלו  התצלומים  הדבקי  אך  בפריז,116  ב־1931  רק  פורסמו  שספריו 
מתכתבים  שהם  נראה  אם  גם  רבים,117  תצלומים  של  מקטעים  דומה  ברוח 
פחות עם אמנות האוונגרד בת־הזמן ויותר עם פרקטיקות "יצירה" של צילום 
במרחב הביתי. השאיבה ממקורות לא מקובלים — דפוסים שרווחו בעיצוב 
אלבומי משפחה או בתחום הפרסום — חידשה את העבודה בדינמיקה ייחודית 

בין אדם ונוף, יחיד וקבוצה, טקס וחולין.
אלואיל  שיצר  הציור  הקולאז'ים,  של  ולאינטנסיביות  לדינמיות  בניגוד 
בשפיה מקרין שלווה ואיפוק. מחברת הרישום ליוותה אותו בכל אשר הלך: 
כד  עם  טקסיות,  חלקן   — שונות  בתנוחות  והנערים  הנערות  את  רשם  הוא 
גם בפעילות בכפר, בעבודה, בשעות הפנאי  ביד — אך  יונה  או  על הראש 
המשורבבות,  השפתיים  הבולטות,  העיניים  החריפה,  הצבעוניות  והנגינה. 
מריחות הצבע החזקות ושאר מאפייני הדיוקנאות שיצר בווינה — כמו שוטחו 
בארץ־ישראל והתמתנו. סולם הצבעים הורד בדרגה, ואופי תם והרמוני נסוך 

על דמויות הנערות והנערים, מחוות הגוף והקומפוזיציה.
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118 / ח.נ. ביאליק, "לבנות 
שפיה" )1927(.

ביאליק,  חיים־נחמן  בכפר  התארח  לשפיה  אלואיל  של  להגעתו  סמוך 
ובשלושת השבועות ששהה במקום כתב כמה שירים. המזיגה המיוחדת בין 
האדם והנוף משתקפת באחד משירי שפיה הללו,118 הקרוב בנימתו לקולאז'ים 

ולציורים של אלואיל:

ּבִׁשְפֵיָה יֵׁש חְֹרׁשַת ּבְנֵי־אֶֹרן
וְֻסּכָה לְצֵל ּולְַמְרּגֵעָה.

ּוָמה עֹוד ּבִׁשְפֵיָה? ֲחצִי גֶֹרן,
ׁשְלִיׁש ִאּכָר ְמַטּיֵל ּבְִמְקטֶֹרן,

ּוַמעְיָן ַאט זֹוֵחל ּבְַאׁשְּבֶֹרן,
עֵץ יָבֵׁש עַל ֹראׁש ָהר ּכְתֶֹרן.

את השיר הקדיש ביאליק לבנות שפיה:

ַרּבֹות ּבְנֹות ּכְָרְך ַהְמלָֻּמדֹות —
ּונְבֹונֹות ִמּכֻּלָן ּבְנֹות ׁשְפֵיָה.
ּבְכָל־ַמָּדע לֶָהן עֶׂשֶר יָדֹות:

ֵהן ׁשֹוְמעֹות ׂשְפַת ּגַּנִים וְׂשָדֹות
וְׂשִיַחת ַהָּקָמה ַהְּמלֵָאה.

רישום, סוף שנות ה־20, גרפיט על נייר, 29×22.7



76

רישומים, סוף שנות ה־20; משמאל למעלה, בכיוון השעון: גרפיט ועפרונות צבעוניים על נייר, 23.5×28.5; 

גרפיט ועפרונות צבעוניים על נייר, 22×29; גרפיט על נייר, 22.8×29; גרפיט על נייר, 29×22.7
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רישומים, סוף שנות ה־20; משמאל למעלה, בכיוון השעון: גרפיט על נייר, 22.5×28.5; צבע מים על נייר, 22.5×29;

גרפיט על נייר, 22×28; גרפיט על נייר, 22×28
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רישום, סוף שנות ה־20, צבע מים ודיות סינית על נייר, 20×19.5
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נער, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 40×41

נערות, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 66×51
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119 / באותה שנה, 1928, הציג 
בתערוכה נוספת, עם בתיה 

לישנסקי ומשה ציפר, בבית ספר 
למל בירושלים.

120 / אלואיל, לעיל הערה 112, 
שם עמ' 12-11.

121 / שם, עמ' 12.

עם המעבר לשפיה השתתף אלואיל בשתי תערוכות מכוננות של אמני ארץ־
ישראל: תערוכת "אמנים מודרנים" בצריף האהל בתל־אביב )שבה הציג ציור 
נוף מ־1926(, והתערוכה השביעית של "אגודת אמנים עברית" במגדל־דוד 
בירושלים )שבה הציג כמה ציורים: ערבייה עם כד, זיתים, ילד מכפר ילדים, 
היו  לא   — ודמויות  נוף   — ציוריו  נושאי  נצרת(.119  ונוף  ילדה,  נוף כפרי עם 

חריגים בתערוכת מגדל־דוד, שרוב העבודות בה נשאו כותרות דומות. 
על התערוכות ותחושותיו לגביהן סיפר במאמר שפרסם בבטאון השומר 
הצעיר, שראה אור בחו"ל. את רשימתו ערך כ"מכתב לֵרע", בדומה לנוסח 

משבר  רגעי  קשיים,  על  דיווח  השורות  בין  ורק  קהילייתנו,  של  האינטימי 
הזדהות  סולידריות,  משקף  עמיתיו  עבודות  את  תיאורו  לעתיד.  ומחשבות 
שבחבורה,  כ"הארי  תיאר  שאותו  רובין,  ראובן  את  שיבח  בייחוד  והערכה. 
את  הרבה  שהכיר  אחרי  משלו,  דרך  לעצמו  לסלול  הספיק  שכבר  הראשון 
רכוש הציור האירופי המודרני".120 אלא ש"הרכוש האירופי המודרני", לצד 
פנימיים,  מאבקים  של  ושורש  למכשלה  גם  לו  היה  השראה,  מקור  היותו 
הבאים לידי ביטוי בכמה שורות בראש המאמר: "אך הצייר בארץ מה יעשה? 
על איזו סכימה יחזור והוא כצמח אשר נעקר משורשו ועליו להשתרש מחדש 
לו?  לרועץ  אירופה  מסורת  שכל  ויש  וייצור,  יחיה  אם  כי  ימות  לא  למען 
פרס,  ערב,  מן המקשטים של  יותר לשאוב  כדאי  חושב שאולי  אני  פעמים 
אלמונים  "מקשטים"  לאמנים  הפנייה  מסזאן".  מאשר  יפן,  ואפילו  הודו 
כעקרונית  ומתבררת  לב  לתשומת  ראויה  דווקא,  המזרח  מאמנות  והשאיבה 
לדרכו כאמן בארץ־ישראל, בחיפוש אחר מסלול משלו מחוץ לזרם המרכזי 
של היצירה המערבית המודרניסטית, החתומה בכתב־ידו האינדיווידואליסטי 
של היחיד. הּפִסקה שהחלה בכאב על שהוא כמו "נעקר משורש", מסתיימת 
בנימה אופטימית ומחזקת: "אף על פי כן! נמצאו בארץ חבר אנשים הלומדים 

ומתענים, מכהנים ועובדים".121 
אלואיל נאבק עם הנוף, וליתר דיוק עם המיתוס והמשמעות המשגיבה 
שיוחסה לנוף ארץ־ישראל, שהיה עבורו חידה מפעימה וטורדת. כמו אמנים 
רבים לפניו ואחריו, שהגיעו ארצה מאירופה, חיפש את דרכו מחדש בעוצמת 
האור המקומי, שערער את ערכי הצבע שרכש לעצמו בווינה. דרך ההפשטה 
המודרנית בציור היתה אמורה לגשר על הפער בין עולמות המיתוס למראה 
הנוף, לשמש "תחליף לאלוהים", כפי שהתבטא שלונסקי בפתיחת התערוכה 
בצריף האהל. אלואיל חיפש דרך חלופית להתמודדות עם נופי הארץ, שכך 

תיארם ב"מכתב לֵרע": 
את  אלוהים  יצר  כאשר  יחד.  גם  וגיהנום  גן־עדן  ארץ  היא  ארץ־ישראל 

בתואר  המכונות  תכונות  בטבעה  ונתן  גבוהה  לפסגה  אותה  הרים  הארץ, 

האיילה,  החמור,  הגמל,  ההר,  אפור.   — הארץ  צבע  הוא  אציל  "אציל". 

כסף  אפור,  זהב  והעצים:  גם השמים  אפור,  בה  הכל  הקוצים —  השדות, 

כרזה ל"תערוכת אמנים מודרנים" בצריף האהל, 1927
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122 / שם, עמ' 11.

123 / שם, עמ' 12.

124 / אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 79.

125 / יעקב קופלביץ )תל־אביב( 
לאלואיל )שפיה(, ב' בסיון תרפ"ח 

)1928(; עזבון אלואיל. 

126 / י.ק., "הפסיעות הראשונות: 
לתערוכת בתיה לישנסקי וא. 

אלואיל" )1928(; גזיר עיתון לא 
מזוהה בעזבון אלואיל.

127 / מרדכי אבי־שאול, 
"תערוכות", כתובים, יג:קסג 

)טבת תר"ץ(.

אינן  והצורות  והכסף.  הזהב  מעין  אפור  אדום־אפור,  ירוק־אפור,  אפור, 

ועדינים,  רזים  טהורים,  והם  מרץ,  מלאי  הקווים  משונות.  אלא  פשוטות, 

 ]...[ ללבך.  האדמה  מלב  צמחו  כאילו  ומקורי,  מיוחד  באופן  מתפתלים 

ואני — עני במלים אנוכי. איך אוכל לכתוב על יפי הארץ ואני חש מזה 
כאב גופני ממש.122

החתום  במאמר,  שלישי  בגוף  לעצמו  מתייחס  )הוא  "אלואיל"  עבודת  את 
מחדש,  אל"ף־בי"ת  לומד  הוא  "עתה  בקצרה:  תיאר  א.א.(  התיבות  בראשי 
עובד בעמל, מסדר כפרים בהרים, ערביות עם כדים על הראש, ילדים. מחפש 
אוטוביוגרפיות   הערות  מאותן  והצורה".123  הצבע  אחר  בציפורניים  ומנקר 

שכתב כעבור שנים, מתברר שהמשבר היה חריף:
ציורי הראשונים בארץ לא עלו. שנתיים הרסתי את כל אשר ציירתי. לַצייר 

מיער וינה התכחש הנוף הארצישראלי. הצבע הסמיך הכחול והאפור הפך 

קלוש צהבהב. השמש הלוהטת קרעה את תמונותי בכהּות. לא קל "כיבוש" 

נוף זה. משורר הפנה אותי אל התנ"ך והייתי רוכב הרבה על חמור על פני 

הארץ, וזה עזר לי למצוא דרכים בציור. ישבתי קיץ בנצרת ושם עשיתי 

תמונות ראשונות שלא קרעתי אותן אחרי כן. נוף ארץ־ישראל דחה מציורי 
כל עקבות קוביזם, גם פוביזם.124

הוא  גם  קשת(, ששב  )ישורון  קופלביץ  יעקב  עם  חלק  עליו  מה שעבר  את 
זמן קצר קודם לכן משהות ארוכה בחו"ל. במכתב ששלח לו הגיב קופלביץ 
על מצב זה של חזרה לקו האפס וציין כי התחלה חדשה "מאל"ף־בי"ת" אך 
טבעית היא לאמן המבקש יושר עצמי. הוא עודד אותו ש"השנים הכבדות" 
שהוא חווה כאן אינן ריקות כפי שנדמה אלא שנות מעבר, אימץ את רוחו 
והמליץ שיהיה "רצפטיבי" כדי שיוכל להיות "פרודוקטיבי". לסיום כתב: "הן 
מה שחסר לך זה לא רגליים להלך עליהן אלא דרכים לילך בהן. כשתתרגל אל 
האור המעוור, תמצא גם את הדרכים!"125 זמן קצר לאחר מכן כתב קופלביץ־
למל  ספר  בבית  שהוצגו  אלואיל  של  עבודותיו  על  ביקורת  רשימת  קשת 
בירושלים, שבה הבחין כי הן מעידות "על כישרון לא קטן ועל חיפוש־דרכים 
מתמיד ועקשני", והוסיף כי "הטבע של ארץ־ישראל, שמשה ושמיה, צבעיה 
וצלליה עדיין זרים לו במקצת, אבל תמונות הנוף האירופיות שלו מבטיחות 
שיבוא יום ויתקרב גם לטבע הארץ וייתן עבודות חדשות מלאות עניין".126 
מבקר נוסף מציין כי בעבודותיו עד כה אפשר לזהות "לא רק מקוריות כי אם 

גם חיפוש דרכים בלי סיסמאות מקובלות".127
של  הפנימי  במאבקו  עוסק   )1930( קופלביץ  של  יותר  מאוחר  מאמר 
הקערה  "הפיכת  של  כללית  תופעה  כמייצג  הציור,  עם  המתמודד  אלואיל, 
על פיה, שארץ־ישראל גורמת לכל הציירים העולים אליה על מנת לכבוש 
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128 / יעקב קופלביץ, "ציירים 
ארצישראלים", מאזניים, ו:נו 

)סיון תר"ץ(, עמ' 9.

129 / שם.

אותה בסממניהם". קופלביץ תיאר את ההצלחה לה זכה אלואיל בווינה, והנה 
"נתבלבל עליו כל עולם הצבעים שלו" והוא מנסה להתמודד עם "הסנוורים" 
ועושה זאת ב"גוון זהבהב ואופי אחדותי וצמרי כמו גיזה שטוחה המתייבשת 
בזהב הבוקר". את מאמציו המחודשים של אלואיל באותה עת לצייר את נוף 
הארץ הוא מכנה "לידה שנייה": אולי ימצא בלידתו השנייה את הדרך שאינה 
אדמות,  עלי  כזה  צבע  "שלטון  על  אלא  אור"  של  "אפקטים  על  מושתתת 
היודע כי אלוהותו שבשמים, שבה הוא תלוי כולו, הוא — האור!"128 דומה 
שעורך כתב העת כיוון לאלואיל כאשר מיקם, לצד רשימת ביקורת זו, את 

שירו של ש. שלום הדן בהתמודדות השירה עם נוף ארץ־ישראל ואורה:129

כבד ִמני ים חזונך, אלוהים,
והוא תלוי על בלימה,

כמעט שנתתי עיני בו ביעף
ואיננו...

ואחרי ראותי, מה יתנו לי מתים?
וכל עולמותיך לי מה?

תן ויצאה נשמתי אחריו,
אולי אשיגנו.
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ציור, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 50×40 כ״א
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ציור, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 72.5×67
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ציור, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 72×67



86

ציור, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 73.5×57
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נוף, 1926, דיות סינית על נייר, 33×23.5; דיות סינית וצבע מים על נייר, 41×33
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נוף, 1926, דיות סינית וצבע מים על נייר, 41×33
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נוף, סוף שנות ה־20, שמן על בד, 54.5×40.5
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130 / לאני, "'אגד' ו'מסד': 
תערוכות הציירים בתל־אביב", 

הארץ, 10.1.1930.

131 / ראו רשימה המתריעה 
על הנעשה בבצלאל, בחתימת 

"קבוצת בצלאלים", דבר, 
.2.11.1925

132 / ראו אריה אלואיל, עיון 
באמנות הציור, הפיסול, הבנייה 

)תל–אביב: סיני, 1962(; אריה 
אלואיל, "הסתכלות במפעלי 

אמנות", ו"לימוד הכתב העברי 
האמנותי", אופקים, ראו לעיל 

הערה 90. הכתב העברי ועיצוב 
האות היו למוקד יצירתו בסוף 
העשור ובראשית שנות ה־40, 
כאשר יצר בזה אחר זה ספרים 

ומגילות בחיתוך לינוליאום.

133 / ספר החגים, בעריכת נתן 
ביסטריצקי )קרן קיימת לישראל, 
1934(. על ראשית פועלו בתחום 

ראו מכתב של נתן ביסטריצקי 
לאריה אלואיל, 11.5.1931; עזבון 

אלואיל.

134 / אריה אלואיל, "הקדמה 
לחומר אומנותי", דף מודפס 

במכונת כתיבה, 1.8.1934; עזבון 
אלואיל.

משפיה לירושלים ולתל־אביב

המשיך  למחייתו  לירושלים.  אלואיל  עזב  בשפיה,  שנתיים  לאחר  ב־1930, 
והסתכלות  אורנמנט  כתב,  רישום,  ציור,  ולימד  אמנות  בהוראת  לעסוק 
באמנות. באותה שנה כבר הציג בתערוכת ״אגודת אמנים עברית״ במגדל־
דוד ומעמדו היה מרכזי, שכן בפתיחת התערוכה בירך בשם האמנים; במקביל 
הצטרף לקבוצת "אגד" התל־אביבית — קבוצת האמנים המרכזית שבראשה 
לביקורת  זכו  עבודותיו  בתל־אביב.  עימה  הציג  ואף   — זריצקי  יוסף  עמד 
משבחת, ואף נכתב כי "אלואיל הוא המבשר והמסמן את הגידול הפנימי בעל 
נצחייה  המשקל לקבוצת ציירי ארץ־ישראל. תמונותיו — בייחוד הפורטרט 
וחליבת עזים — הן הכי משוחררות מהשפעת הז'אנר המקומי, ומבחינה זו הכי 

בולטות בתערוכה".130
בראשית 1932 הציג אלואיל עם נחום גוטמן ופנחס ליטבינובסקי בבית 
הנכות הלאומי בצלאל בירושלים, בתערוכה שכללה דיוקנאות )בעיקר של 
שץ,  בוריס  נפטר  שנה  באותה  ונצרת.  ירושלים  הגליל,  של  ונופים  ילדים( 
לו  שספד  הוא  ואלואיל  בירושלים,  בצלאל  הנכות  ובית  הספר  בית  מייסד 
בצלאל,  ועל  שץ  על  הביקורת  כידוע  רבתה  האמנות  בחוגי  האמנים.  בשם 
שנתפס כלוקה בשמרנות )בדגש על אומנות( וכדוחה את רוח הזמן באמנות 
העולם131 — אך דומה שאלואיל דיבר מעומק לבו עת ביכה בשם עמיתיו את 
האבדה הגדולה עם פטירתו של "יוצר האמנות היהודית". בחירתו להספיד 
את שץ העידה על מעמדו הבכיר, אך בהספדו כבר ניכרו אותות הפער ההולך 
ונפער בין תפיסתו את האמנות הראויה בארץ לבין השקפות עמיתיו המובילים 
בחוגי האמנות הפנימיים. באותן שנים, ראשית שנות ה־30, פרסם אלואיל 
מאמרים פדגוגיים על חינוך להתבוננות באמנות, תחום שפיתח עוד בכפרי 
הילדים בגבעת המורה ובשפיה )בראשית שנות ה–60 אף פרסם בהוצאת סיני 
ספר בנושא(, וכן פרסם ורשימה על הכתב העברי האמנותי.132 הוא העמיק 
אז את פעילותו למען חקר האמנות היהודית והפצתה, ועמל — בשיתוף עם 
נתן ביסטריצקי )הסופר ועורך קהילייתנו( — על ספר החגים.133 בעבודה על 
כלל  שבו  לאמנות,  חינוך  על  מדור  לרכז  אלואיל  עצמו  על  קיבל  זה  ספר 
רפרודוקציות של אמנות עממית לצד יצירות ילדים שליקט במוסדות החינוך 
בארץ. בהקדמה לספר הוא מודה למרדכי נרקיס על הסיוע באיסוף החומר, 
מומחה.  הערות  והעיר  האסופה  על  מווינה שעבר  אייזלר  מקס  לפרופ'  וכן 
ביקורתו על הנעשה בארץ בתחום האמנות היהודית תומצתה בכמה משורות 
ההקדמה: "אין כיום בכל העולם מקום הְמרכז את חקירת האמנות העברית. 
מפעלים יקרים, פנינים של יצירה עברית, הולכים יום־יום ונאבדים כליל. על 

מי אם לא על האוניברסיטה בירושלים להתעורר לתעודה זו?" 134
בחופשת הקיץ של 1930 יצא אלואיל לבקר את הוריו בגליציה, ושילב 
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135 / ראו אישור של ד"ר י. 
לוריא, מנהל מחלקת החינוך 
בהנהלת הסוכנות היהודית, 

ותעודת אישור של ד"ר אברהם 
הנשיא, מנהל כפר הילדים 

שפיה, 9.6.1930. איגרת ששלח 
מבוברקא מתוארכת 5.8.1931, 

וכן מכתב לד"ר מן מקרן קיימת 
לישראל, החתום "בוברקא 

3.9.1931". ייתכן שאלואיל יצא 
לאירופה גם ב־1932; מעיד על 
כך ציור שעל גבו רשום "פריז 

1932", אך אין לכך עדות מסייעת 
בכתובים.

136 / עד 1932 היה מחויב 
עדיין לעבודתו בירושלים, וַהחל 

ב־1934 כבר לימד בתל־אביב, 
בבתי הספר לדוגמא, גאולה, בית 

צעירות מזרחי, ומדרשה לציור 
למורים.

137 / אסתר ראב ואריה אלואיל 
נישאו בסוף 1932.

138 / קארל שוורץ, "שיחות 
אמנותיות", הארץ, 8.12.1933.

 M.R., "Our Younger / 139
 Generation of Artists, Arie

 Allweil: A Fighter in the
 Domain of Art," Palestine

 Illustrated News, 8 December,
1933

140 / שם.

בביקור מסע לאוסטריה ולפולין. גם בקיץ-סתיו 1931 שהה בגליציה בבית 
הוריו.135 מסעותיו לאירופה נועדו, בין השאר, לאסוף חומר בנושא האמנות 
הוריו  וביקר את  הוא שב  יהודיים.  חינוך  מוסדות  ולפעולה בקרב  היהודית 
בקיץ 1934, ובפעם האחרונה זכה לראותם, לפי המסמכים בעזבונו, בביקורו 

בגליציה ב־1936. 
ב־1932 עקר אלואיל מירושלים לתל־אביב,136 וכאשר נפתחה תערוכת 
היחיד שלו במוזיאון תל־אביב בדצמבר 1933 כבר היה נשוי למשוררת אסתר 
ראב והתגורר עימה ב"בית האדום" שעל שפת הים — בית בסגנון הבינלאומי 
)בתכנון זאב רכטר(, שנודע כמרכז לאנשי רוח ואמנים.137 לתערוכה, שכללה 
37 ציורים בשמן על בד מהשנתיים האחרונות, נלווה קטלוג נאה. במקביל 
הוצגה כפי הנראה תערוכה נוספת ובה הדפסי אבן של אלואיל )אולי הכוונה 
תערוכת  "אלואיל,  המכריזה  מכרזה  שעולה  כפי  אפורה(,  טורא  לסדרה 
ליתוגרפיות", מתאריך 15.12.1933. לקטלוג לא נלווה טקסט אוצרותי אלא 
רק ציונים ביוגרפיים, אך באחד מכתבי העת של התקופה הופיע מאמר פרשני 
מאת ד"ר קארל שוורץ, שאך זה הגיע מברלין, לאחר שיסד שם את המוזיאון 
היהודי )1933(, לשמש כמנהלו של מוזיאון תל־אביב הצעיר. בכתבתו ציין 
הנותן "קטע מן הכלל  שוורץ את הפישוט הצורני בעבודותיו של אלואיל, 
וחומריותן ואת  והדגיש את גושיותן  באופן שייראה כחטיבה בפני עצמה", 
"הכתיב המחולחל ורחב הידיים של מכחולו". במקומות שבהם תיאר אלואיל 

דמויות אדם או חיה, מצא שוורץ כי הן מלאכותיות.138
חומריות  שהדיר  בארץ,  האמנות  בשיח  עדיין  מעורה  היה  לא  שוורץ 
ההסתייגות  אך  בעבודתו,  אלואיל  שפיתח  בנוסח  ו"מלאכותית"  גמלונית 
שלט  שבו  המקומית,  האמנות  של  המרכזי  הזרם  עם  ביד  יד  הלכה  שהביע 
כידוע הקו האישי, האינטימי־לירי, שקשר דיאלוג עם מגמות הזמן באירופה. 
ל"ציור  המשך  שאינו  נוף  לתיאור  האחרת,  לאופציה  בדיוק  חתר  אלואיל 
שבהן  הנדירות  הביקורות  מן  באחת  שנכתב  כפי   — בפלשתינה"  האירופי 
נדונה עבודתו לשיטתה ולא מפרספקטיבה של ִמדרג השדה המקומי. מהלך 

זה "דורש מהפכה פנימית בנפשו של האמן", הובהר בהערכה במאמר.139 
כבר באותם ימים, שבהם היה מעמדו איתן עדיין, הסתייגו רבים מעמיתיו 
אלטרנטיבי  נתיב  לסלילת  חתירתו  הביקורת,  בצד  זאת,  ובכל   — מעבודתו 
לציור המקומי התקבלה בהערכה. תערוכתו של אלואיל במוזיאון תל־אביב 
זימנה דיון על עצם אפשרות קיומה של אמנות מקורית בארץ הגירה, שצייריה 
בעולם.  האמנות  ובמרכזי  מוצאם  בארצות  הרווחות  המגמות  מן  מושפעים 
צבעי  עם  נאבק  הטבע,  עם  "נאבק  האוהד,  המבקר  ציין  ה"לוחם",  אלואיל 
מפעמת  הרצון  ועוצמת  החזקה  האישיות  והאנשים;  המים  האדמה,  האור, 
"בהירּות   — העבודות  של  השקט  אופיין  את  ציין  נוסף  מבקר  בציוריו".140 
יהירות  בלי  תוכן,  מלא  עסיסי  שקט  רבות,  התלבטויות  לאחר  רק  הבאה 
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141 / פ.א., "אלואיל", לעיל 
הערה 97.

142 / ראו אצל אהוד בן־עזר, 
ימים של לענה ודבש: סיפור חייה 

של המשוררת אסתר ראב )תל־

אביב: עם עובד, 1997(.

143 / ראו שם, עמ' 409.

144 / מכתב ביידיש ממשפחת 
אלואיל, 1939; עזבון אלואיל.

145 / אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 78.

את  "גם  המקומי:  האור  עם  המקורית  התמודדותו  את  ושיבח   — וצעקנות" 
הצבע הכחלחל, העוטף תמיד את הנוף הארצישראלי, מצא אלואיל, הראשון 

בין ציירינו".141 
לבקר  ולגליציה,  לפריז  אלואיל  ואריה  ראב  אסתר  יצאו   1934 בקיץ 
את משפחתו.142 המפגש בגליציה עם בית הוריו ה"גלותי" היה חוויה קשה 
לילידת הארץ.143 מגליציה המשיכו לשהּות מוצלחת בפריז, שבה נפגשו עם 
אמנים ובעיקר עם חנה אורלוף )ייתכן שבפריז אף הוצגה תערוכה של אלואיל 

באחת הגלריות, כפי שסיפרה לימים, מן הזיכרון, אחייניתה של ראב(. 
ראב  של  בביוגרפיה   .1935 בסוף  והתגרשו  ארצה  חזרו  וראב  אלואיל 
מידע  עם  מתיישבת  תמיד  שלא  שלה,  מבטה  מנקודת  הפרידה  מתוארת 
ממקורות אחרים. כך, למשל, מצוין מתח בין אלואיל לחיים גליקסברג — אך 
ידוע ששני האמנים חברו זמן לא רב לאחר מכן ל"קבוצת השמונה", פעלו 
גם  נמנתה  ביניהם. עם "קבוצת השמונה"  ויחסים טובים שררו  יחד  והציגו 
ציונה תג'ר, שהיתה אף היא מבאי ביתה של ראב. בסוף שנות ה־30 היו חברי 
הקבוצה נפגשים דרך קבע אצל נחום גוטמן ואצל ראובן כדי לחלוק רעיונות 
וכיווני דרך. הם יזמו תערוכות, פרסים ואירועים, ולא נראה שמחלוקות־עבר 

כלשהן העיבו על יחסיהם. 
ב־1938 נישא אלואיל לרחל בוגרשוב, ציירת ובתו של ד"ר חיים בוגרשוב. 
הם התגוררו בתל־אביב, ובמהלך השנים הביאו לעולם את רות, נאוה והלל. 
הלל, שנולד ב־1947, נשא את שם אביו של אריה, שהמכתב האחרון שקיבל 
ורחל,  "לאריה  הבכורה:  הבת  להולדת  ברכה  היה  בכלל(  )ומהוריו  ממנו 
'הפנינה שלנו'", כתב האב והוסיף: "מתי אנחנו נתראה, יקירי... המצב עכשיו 
קשה, האם אזכה עוד לראות את מכתבך... כתֹוב, שאלוהים יעזור".144 הוריו 

נספו בשואה, ותחושות האשם והכאב על האובדן ליוו את אלואיל כל חייו:
לפעמים אני מצייר בשמים את ענפי העץ אשר בצִלו אני יושב. ומה אני 

רואה שם? אבי ואמי מובאים למשרפות. יום־יום. או חלום אחר: אני כורע 

ומעיל  שלו  מגפיים  נועל  הוא  כתינוק.  אבי  את  בזרועותי  ומחזיק  ברך 

עבודה מעור. זקנו מגודל, ופתאום התפוצצות אדומה בכל, ושלדי בניין 

ענק שחור, וברקע האש. פני בשלולית; טנק גולש אלי; בדלת מתדפקים 
קלגסים — האפשר לצייר זאת כפי שצייר הירונימוס בוש?145

בשנים שבין תחילת המלחמה )1939( לסיומה )1945( השלים אלואיל סדרת 
ספרים בחיתוך לינוליאום, שאותם כתב וצייר ובהם ניהל דיאלוג אישי עם 
בסדרה,  ספרים  חמישה  היהודית.  וההיסטוריה  האיור  הכתב,  תרבות  רבדי 
ובהם ספר עמוס ומגילת איכה, שהם מן הקשים והחריפים ביצירתו. לא רק 
עיצב  שאותן  האותיות,  את  גם  אלא  הלינוליאום  בלוח  חרט  התמונות  את 
ושרטט אחת־אחת. הוא הדפיס כל אחד מן הספרים במו־ידיו במהדורה של 
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146 / הבית בצפת נרכש ב־1953. 
אלואיל היה מציג מעבודותיו 

בבית מרחץ נטוש המחופה כיפה 
כחולה גבוהה, שאותו ניקה 

ושיפץ והכשיר כמרחב תצוגה 
לו קרא "הכיפה הכחולה". הבית 

היה מרוחק מקריית האמנים, 
ולכן, כעבור כמה שנים, מכר 

אותו וב־1957 רכש מהכנסייה 
בית קטן אחר, שאותו הכשיר 

למגורים ולעבודה. הוא היה נוסע 
לצפת בימים חופשיים מהוראה 

כדי לשהות ולצייר בה )המשפחה 
הצטרפה בחופשות הקיץ(, ובה גם 

נפטר ב־1967.

הספרים  הוצאת  בשם  עליהם  וחתם  לספר  הדפים  את  כרך  עותקים,  מאות 
גם  הוציא  יותר  מאוחר  בשלב  הלל.  הוצאת  אביו:  שם  על  שיסד  העצמית 
לעבודת  מזמנו  והקדיש  ובאיור  בכתב  פסח  הגדת  של  מודפסות  מהדורות 
בסביבת  בעיקר  הארץ,  נוף  ציור  עם  להתמודד  המשיך  במקביל  ההדפס. 

זכרון־יעקב ואחר כך גם באזור צפת, שבה רכש לו בית.146 
אלואיל  עסק  שבהם  העיקריים  האפיקים  שני  בין  קשר  אין  לכאורה 
בתקופת יצירתו הבוגרת — חיתוך הלינוליאום וציור הנוף ה"דקורטיבי" — 
אך דומה שמפעמת בהם )ובזיקה הייחודית ביניהם( רוח יצירתו המוקדמת. 
נפתח בהם פתח לכוח ביטוי משוחרר יותר ועמוק, המוליך מן הסף השביר 
שבין סיוט לאוטופיה אל עולם של פנטזיה המעוגנת ברבדים קולקטיביים. 

לנושא זה יוקדש הפרק האחרון במאמר.

דיוקן, ראשית שנות ה־30, שמן על בד, 23.5×29.5
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מבצר בהרי יהודה, 1933, שמן על בד, 85×63.5
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צפת, 1933, גרפיט, צבע מים וטמפרה על נייר, 50×35 כ״א
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נוף, 1932, דיות סינית על נייר, 50×35

לפני ירושלים, 1932, דיות סינית על נייר, 50×31
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עצים, ראשית שנות ה־30, שמן על נייר מוצמד לעץ לבוד, 75×56.8
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עזים, ראשית שנות ה־30, שמן על בד, 55×46
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אשה, 1932, שמן על בד, 59×73.3
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אשה יושבת, 1932, שמן על בד, 73.5×60.2
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תפנים, 1943 בקירוב, שמן על בד, 55×46.5

נוף, שנות ה־40, שמן על בד, 65×50
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נוף, שנות ה־40, שמן על בד, 59×48.5
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נוף, שנות ה־30, שמן על בד, 90×68
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דיוקן, שנות ה־30, שמן על בד, 44×32.5

44x55.3 ,נוף, שנות ה־30, שמן על בד



106

תפנים, 1959, שמן על בד, 51×67
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בת האמן מנגנת, 1959, שמן על בד, 50×64
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בבית אבא ואמא )מתוך היהודי האלמוני(, 1939, חיתוך לינוליאום
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147 / קודם לכן תרם אלואיל 
חיתוכי לינוליאום לחוברת )יולי 

1938( לזכר שלמה בן־יוסף, 
הראשון ב־12 עולי הגרדום, 

שהוצא להורג על־ידי הבריטים 
בעכו ב־29.6.1938. 

148 / מקס ברוד, "דברי מבוא" 
להיהודי האלמוני )הוצאת הלל, 

1939(, עמ' ב'.

אות ודמות 

הלינוליאום  ספרי  בסדרת  הראשון  הספר  את  פותח  להוריו  המוקדש  הדפס 
שיצר אלואיל, וכותרתו בבית אבא ואמא.147 אלואיל חרט את דמות אמו ואביו 
ופרוׂשות,  גדולות  כנף  לאברות  ההורים  נדמים  המתומצת  ובמבנה  הנּפח, 
נּפחים.  סדן  על  בתווך  הישוב  הפעוט  הבן  על  ומשמאל  מימין  המגוננות 
בהקדמתו לספר ביקש מקס ברוד להרחיב בהקשרי הביוגרפיה של אלואיל 
אך גם באלה הטיפוסיים למקורות הצמיחה של דורו: "האב הריהו רציני וירא 
שמים, אומן, פטיש של נּפח ביִמינו, והֵאם — בפניה ניכר משהו ממראה הכפר 
שמשמש גם רקע לתמונה. זהו אחד הכפרים באירופה המזרחית — בפולין, 
בליטא או ברוסיה — כפר בנוי במישור עם בתי עץ נמוכים, השולח את ילדי 

היהודים היושבים בו אל החדר".148
וזכרונותיו מבית המלאכה רוחש  אלואיל היה גאה במקצועו של אביו, 
)הערכה דומה עולה גם מתיאוריו  והערכה  רוויים חום  הוריו  ומבית  החיים 
של משה קופפרמן, שסבו היה חרש נחושת(. שיח התקופה קשר הילה של 
כבוד ויוקרה לסדנת המתכת, לתהליך הענקת הצורה לחומר ההיולי, לשליטה 
המתכת  גוש  שבחיטוב  ולמיומנות  לנחישות  החומר,  של  הטבע  בעוצמת 
השרוע על הסדן. הסדנה נקשרה לחום האנושי של מלאכה שאינה אפופה 
רומנטיקה כפרית, שהרי בעבודת חרש הברזל ְמפעם דופק העידן המודרני; 
אלא שהביטוי המובהק למרכזיותה של חרושת הברזל והנחושת ברוח זמנם 
ובשירה  בספרות  בעיקר  ניתן  הציונות,  וראשית  ציון  חיבת  ימי  הוריו,  של 
הראשון  בעשור  רק  הפלסטית.  באמנות  ולא  התחייה  תקופת  של  העברית 
למדינה היה הפיסול בברזל למדיום מוביל באמנות הישראלית — ואז נשא 
אופי אחר: שימוש משני ומופשט בגרוטאות ברזל, שנקשרו לזיכרון מקומי 

של משוריינים וספינות טבועות, הרחק מדמות הנּפח בגולה.
אך  והמקומי,  העולמי  בציור  למגמות  בזיקה  דרכו  את  פיתח  אלואיל 
דומה שהלך והתרחק מ"שיח החדש" שרווח בחוג אמני המרכז ומן "ההפשטה 
סופרים  עם  דיאלוגי  קשר  רקם  הוא  עבודתם.  את  שאפיינה  הלירית" 
אורי־צבי  הקרוב  לידידו  בדומה  אולי  לעבר,  גבו  את  ִהפנה  ולא  ומשוררים 
גרינברג, שבשירתו סימל הנּפח את האמן היוצר כמטאפורה לתהליך היצירה 
ואף  ברישום(  ידו  )הוא שלח  הפלסטית  באמנות  קשור  היה  אצ"ג  המורכב. 
מעורב בארגון "תערוכת אמנים מודרנים" בצריף האהל, והקשר העמוק בינו 
לבין אלואיל — שותפות ארוכת־שנים לדרך — עשוי להצביע על אחרותו 
בנטייתם  לזה  זה  דמו  והאמן  המשורר  הציירים.  עמיתיו  בקרב  אלואיל  של 
לערער על כללי הרמוניה מקובלים; בסלידתם מאימוץ לא מבוקר של עיקרי 
האנטישמית;  הנוצרית  במסורת  נטועים  ששורשיה  המערבית  האסתטיקה 
בחתירתם למבע גולמי, בלתי אמנותי כביכול, המהדהד חיים ממשיים. ברוח 
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149 / ראו אבנר הולצמן, מלאכת 
מחשבת, תחיית האומה: הספרות 

העברית לנוכח האמנות הפלסטית 

)תל־אביב: זמורה־ביתן, 1999(, 
עמ' 195-194; יעקב בהט, "עם 

אלי הנפח: עיונים במילונו 
הפיוטי", אורי־צבי גרינברג: חקר 

ועיון בשירתו ובהגותו )תל־אביב: 

דביר, 1983(, עמ' 87-67. 

150 / אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 80.

151 / רשימות בכתב־יד; עזבון 
אלואיל.

זו מוצג הנּפח בשירתו של אצ"ג כמופת לאיש עבודה ואמת, בניגוד לְמפסל 
בשיש הקר שכולו אסתטיציזם לשמו, ייפוי סגנוני וציפוי "אמנותי".149 

הוגי התנועה הציונית התעמקו בהגדרת טבעה ואופיה של "אמנות יהודית" 
מאז "פולמוס הקולטורה" בראשית המאה ה־20, שנסב על שאלת מקומן של 
התרבות והאמנות במפעל בניין האומה. מבע גולמי המקרין פשטות וצניעות, 
כבוד למלאכה בדגש על המימד האנושי ושאלות של מוסר — כל אלה נתפסו 
כמאפייניה של "אמנות יהודית", שבארץ היתה ל"אמנות עברית". לא מיותר 
לשוב ולציין שהנתיב המרכזי של האמנות בישראל נטה תמיד לכיוון מנוגד 
בקוטביות למה שנתפס כאמנות יהודית, וזאת לא רק במישורי התוכן אלא 
שהרי  בנוף,  הציור  לעבודת  ניתן  חשוב  מקום  והסגנון.  המבע  באמצעי  גם 
לאור,  לאוויר,  אמצעית  בלתי  בזיקה  מאליה  כמו  צומחת  עברית  אמנות 
למורשת התנ"כית ולסביבת התרבות העברית — ובכך עסק גם אלואיל כל 
חייו. אלא שאלואיל ראה את עצמו גם כממשיך דרכם של האמנים היהודים. 
הוא היה גאה במקורות שמהם צמח; באביו הנּפח, המתואר ברשימותיו כחסון 
וחזק ובעל חוש הומור חיוני; בנוף ילדותו הכפרי, המצטייר בציוריו כנרחב 

ופתוח, שונה תכלית השינוי מהדימוי הרווח של הגולה הדוויה.
של  דיכוטומית  להנגדה  אלואיל  נטה  לא  ה־20,  בשנות  בנעוריו,  כבר 
בעיירה  ילדותו  נוף  בין  הִקרבה  על  נהג להצביע  ואף  והגולה,  ארץ־ישראל 
וניסה  בגולה  ליהודים  אין עתיד  כי  גם אם סבר  ושפיה.  זכרון־יעקב  לנופי 
לשכנע את הוריו לעלות ארצה, המשיך להוקיר את מורשת התרבות היהודית 
המוצא  נקודת  את  ראה  היהודית  באמנות  ולהחייאתה.  לשימורה  פעל  ואף 
ראשונה  "אמנות  נוספים:  השראה  מקורות  הציב  שני  בדרג  ורק  לעבודתו, 
ראיתי בציורי הקיר ובמנורת הנחושת הענקית בבית הכנסת, במצבות בית 
כתב  בלבוב",  הנתיבות אשר  בבית  ענק  מלאך  המצוירת  ובזכוכית  העלמין 
מלאכת  את  אירופה  בערי  כמובן  "למדתי  הוסיף:  אחר  ובמקום  אלואיל,150 
הציור, אך אלה הוסיפו לי רק נופך, לימוד הערכים הצורניים, קו, צבע, צורה, 
להמחיש את ימי ילדותי; יש אומרים כי אלה מן הדברים האמיתיים ברגש 

והטובים בצורה אשר העליתי בידי".151 
"לחפש את  כי עליו לצאת  עִלית האמין אלואיל  נעוריו בביתניה  בימי 
צִלו" — ולא את הילת ה"אני" ברוח האמנות המודרנית, שהחלה להתבסס אז 
באמנות המקומית. בסדרה המוקדמת טורא אפורה הציף אלואיל עולם מורכב 
השואב מנבכי הזיכרון הפרטי־קולקטיבי, והתדיין בדרכו עם הלא־מודע של 
הזהות היהודית. ברשימות מראשית שנות ה־60 הדגיש עוד יותר את שורשי 
התרבות היהודית, ודומה שחידד והעצים את משקלו של הקולקטיבי: "אינני 
יותר מאשר עוד אחד, צייר המצייר לכתבי הקודש מאז דורא אירופוס ועד 
היום, בבגד לא חדש כי אם מחודש. אני אך ורק חוליה אחת בצוות. הצוות הוא 
במרוץ הלפיד של האדם היהודי. אלה דפים ראשונים של אמנות ישראלית 
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152 / אלואיל, הערות להגדה של 
פסח, טקסט בכתב־יד )כנראה 

מראשית שנות ה־60(; עזבון 
אלואיל.

חדשה. יותר ליקויים בציורי אני יודע מכל מבקר — ואם יינתן לי, אתקנם 
לפי מיטב יכולתי".152 לא מן הנמנע כי ההסתייגות מזהות לכידה של "אני" 
השפיעה  המודרניזם,  ברוח  מהותנית  "יחיד"  ומתפיסת  ובכלל(  )בביתניה 
אצלו על הדגשת הזהות הקולקטיבית תוך ויתור על המימד הסובייקטיבי ועל 
היסוד האנטגוניסטי שבסינגולריות. אם אכן כך היה, ייתכן שנחסמה הדרך 
אל עולם החלום וההזיה שצויר בשער הספר, ומתח מכונן זה מציין את הפרק 

האחרון בסיפורו של אריה אלואיל.
אופיו  חרף  אלואיל,  של  הראשון  ההדפסים  ספר   — האלמוני  היהודי 

הגנרי — ניזון לא מעט מן השורשים הביוגרפיים. לא זו בלבד שהספר נפתח 
בתמונת הוריו של אלואיל — אלא שבחלקו האחרון משובצת תמונת קברו 
גם  בכתיבה,  אלואיל  של  כדרכו  עִלית.  ביתניה  נוף  רקע  על  אופר  דב  של 
לספר  בהקדמתו  הדגיש  ברוד  מקס  וישיר.  דחוס  מתומצת,  בהדפס  הביטוי 
מתווה  אינו  הוא  ונמרץ;  מצומצם  בסגנון  מלאכתו  את  עושה  "האמן  כי 
אלא קווים מועטים, בדומה לְמספר שאינו מרבה דברים ומתוך כך בולטת 
זו של אלואיל, הוסיף ברוד,  וערכם הכללי של הדברים". עבודה  פשטותם 

חמורים גוססים )מתוך מתור הארץ(, 1939, חיתוך לינוליאום



חורגת מדל"ת אמות הביוגרפיה שכן "מצאה לה כאן ביטוי מרוכז ומסוים כל 112
כך שהיא נעשית יחד עם זה שירת האדם, שירת האנושות הנאבקת, שמתוך 
הוציא  ב־1944  המעצורים".153  כל  את  מכריעה  שהיא  סופה  לאור  שאיפה 
היקף  את  המרחיבים  ספרות  קטעי  בצירוף  הספר  גרסה חדשה של  אלואיל 
תחולתו, ואף נתן לו שם "דינמי" יותר — אל החוף — בדגש על סיפורו של 

החלוץ האלמוני המגיע לארץ לבנות ולהיבנות בה ומשלם על כך בחייו.154
היהודי האלמוני הוא הראשון בשלושה ספרים שראו אור ב־1939 בהוצאת 

של  לכבודו  שיסד,  העצמית  הספרים  להוצאת  אלואיל  שנתן  )השם  "הלל" 
אביו(. השם ניתן כאשר הוריו היו עדיין בחיים, לפני ששיער מישהו כי לא 
הם  הנוספים  לנִספים. שני הספרים  יד  זו תהווה  מעין  והקדשה  היום  ירחק 
מתור הארץ,155 ובו תמונות של נופי הארץ בשילוב קטעי ספרות, ומגילת רות 

השנייה  העולם  מלחמת  לפני  שיצר  אלה,  בספרים  הדפסים.  ב־26  מאוירת 
את  המאפיינות  הסיוט  ובעתת  הכאב  טלטלת  עדיין  עוברות  לא  והשואה, 
ספריו הבאים — גם אם כבר במתור הארץ, האידילי כביכול, רוחשת מתחת 
הפתוח  הנוף  בתמונת  למשל  וחרדה,  ִאיום  של  עצבית  רשת  הנוף  למעטה 
המשמש תפאורה ריאליסטית משונה לגסיסת שני חמורים. מעניין שבאלבום 
כולו אין ולּו תמונה אחת של נוף הקיבוץ, ייצוג של שיתוף ואחווה חברתית 

העונה לאידיליּות־לכאורה של הנוף.
ניסה  והראשון שבו  המאוירת של אלואיל — התם בספריו  במגילת רות 
את כוחו, בחיתוך הלינוליאום, בחריטת טקסט שלם מן המקורות באותיות 
עבריות )כולל אותיות רבתי מקושטות ומאוירות כמנהג המסורת( — בוקע 
המבע האישי מעבודת הפורמט, עיצוב עמודי שער, הטיפוגרפיה של הכותרות 
ומיקום האותיות על הדף. בעקבות מגילת רות יצר אלואיל ספרים מצוירים 
נוספים הכתובים בכתב־ידו, מקרה נדיר של אמן ארצישראלי העוסק בתרבות 
עבודה  וההפקה.  האיור  העיצוב,  הטיפוגרפיה,  היבטי  כל  את  וחובק  הכתב 
הדפסת  וחריטתם,  הלוחות  חיתוך   — גדולה  התמדה  הדורשת  זו,  מסובכת 
הדפים, קיפולם וכריכתם — בכל אלה הוטמע כבוד למלאכה כמחווה יוצאת 
מן  שנפל  לחם  של  הרושם  את  לעשות  היצירה  "על  הזמן.  בהקשרי  דופן 
השמים, ללא חריש וקציר", כתב בכתב העת גזית מי שהבחין היטב בייחודה 
של יצירת אלואיל. עוד צוין כי אין כיום הערכה למלאכה קשה, וכי על רקע 
ההבחנה החדה "בין מלאכה, שהיא כביכול דבר ירוד, לבין אמנות, והיא דבר 

מעולה", מתבלטת עבודת אלואיל שאינה מתחשבת בקטגוריות אלה.156
האמנים ומבקרי האמנות המרכזיים של אותם ימים לא התייחסו לפרויקט 
זכתה  יותר,  בין־תחומיים  אחרים,  בהקשרים  אך   — אלואיל  זה של  מרשים 
עבודתו לתשומת לב והודגשה מרכזיותו של מדיום הספר: "מבין כל ענפי 
אמנות הציור — הגרפיקה ואמנות קישוט הספרים היא הענף שיש לו שורשים 
את  הזנחנו  בגולה  היותנו  שנות  אלפי  במשך  שלנו:  בעבר  ביותר  עמוקים 

153 / מקס ברוד, לעיל הערה 
148, שם עמ' א'. 

154 / אל החוף: ל"ב ציורים מאת 
אריה אלואיל, עם דברי־לוואי 

מאת מקס ברוד ופרקי ספרות 
ערוכים בידי א. רוזנצווייג 

)תל־אביב: יבנה, 1944(. קטעי 
הספרות המלווים את הציורים 

נבחרו על פי תוכנם. בין השאר 
נבחרו קטעים מאת ברדיצ'בסקי, 
ביאליק, שופמן, י.ח. ברנר, א.ד. 

גורדון ועוד.

155 / השם מתור הארץ מסתמן 
כניגוד לאלבום ההדפסים המוקדם 

של אלואיל, טורא אפורה )או 
כפי שרשם אז בכתב־יד, תורא 

אפורה(. 

156 / נפתלי שנייד, "הגרפיקה 
האילוסטרטיבית של א. אלואיל", 

גזית, ח:יא-יב )אוגוסט 1946(, 

עמ' 41.

כפולות עמודים מתוך מגילת רות, 1939, ספר חיתוכי לינוליאום <
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157 / י. מסתכל ]יהושע ייבין[, 
"ציורים לספר עמוס מאת אריה 

אלואיל" )אפריל 1941(; גזיר 
עיתון לא מזוהה בעזבון אלואיל.

158 / ד.א. פרידמן, "בעט ובחרט: 
ספר הציורים של א. אלואיל", 

דבר, 19.3.1941.

היינו  ספרים  של  והאילוסטרציה  הספרים  ציורי  את  אבל  הציור,  אמנות 
מטפחים תמיד".157 צוין כי שורשיה של אמנות הספר היהודית והאיור לתנ"ך 
מהמאה  אירופוס  דורא  בציורי  ניתנת  לכך  ועדות  הם,  עמוקים  ולמגילות 
השלישית לסה"נ. ציורי־קיר אלה, ה"קומיקס" של העת העתיקה, היוו )מאז 
בעבר  התקיימה  שאכן  לכך  אסמכתא  ה־20(  למאה  ה־20  בשנות  שנחשפו 
אמנות איור יהודית, גם אם רובה ככולה לא שרד. יתרה מזו: האיקונוגרפיה 
היהודית העתיקה של איור התנ"ך היוותה תשתית לאיקונוגרפיה הנוצרית, 

שסיפורי הברית הישנה והחדשה בבסיסה.
ההקשר יוצא הדופן היה אמנם אמנות הספר היהודית, אך חשוב להדגיש 
גם את בקיאותו הנדירה של אלואיל במכלול ההיבטים הפרקטיים, החומריים 
לימודיו  בתקופת  במו־ידיו.  ביצע  כולם  שאת  המדיום,  של  והחזותיים 
בווינה הושפע אלואיל מעבודתו של רודולף פון־לריש )von Larisch(, מורו 
באקדמיה, שנחשב לְמחייה הקליגרפיה באוסטריה בראשית המאה ה־20 ומי 
שפיתח אותה ברוח מה שּכינה "שפת החומרים", תוך התמקדות בהשפעת 
הכלים והחומרים על צורת האות הכתובה. היו אלה ימי פריחה גדולה של 
הספר  של  הזהב  ותור  הגרמנית,  בתרבות  האקספרסיוניסטית  הספר  אמנות 
ביצירתם הבין־תחומית של אמני האוונגרד היידי במזרח־אירופה. חיים־נחמן 
ביאליק למשל, ששהה בראשית שנות ה־20 בברלין, הקדיש תשומת לב רבה 
לעיצוב ולטיפוגרפיה של הספר — וגם פרסומיו של אורי־צבי גרינברג בלטו 
במקוריותם כיצירות אמנות ייחודיות המשלבות טקסט ועיצוב. אצ"ג היה גם 
דּפס, והיבטי הטיפוגרפיה, הצורה והחומר בספריו היו בלתי נפרדים מהדיוק 
לכן  שהבינו  הם  ימים  באותם  הספרות  מבקרי  השירי.  מבעו  של  והעוצמה 
והעריכו  הספר,  במדיום  אלואיל  של  פעולתו  שבעצם  המושגי  ההקשר  את 
את הקליגרפיה שפיתח בספריו: "האצילות בת הדורות של האות העברית 
הנפלאה, שאת צורתה קבעו אמני הסת"ם, קיבלה אצל אלואיל חן ארכיטקטוני 
גופה  השיטין.  ובין  בשורה  לחברותיה  ביחסיה  וגם  שלה  במבנה  גם  חדש, 
של האות ועיטורה, מקומה בחלל והשפעת הגומלין בינה ובין הציור הנתון 
בצדה — בכל הבעיות האלו עסק כנראה אלואיל בכובד ראש".158 עוד צוין כי 
"האותיות נעשו אינדיווידואליות יותר, אבל הקשר לצורה מסורתית נעשה 

חזק יותר".
דהיינו  הטיפוגרפיה,  במסורת  ולא  הקליגרפיה  במסורת  פעל  אלואיל 
התאמת האות העברית לחידושי הדפוס. בראשית שנות ה־40 היה חבר ב"ועדת 
האות", שמונתה לקבוע צורת אות אחידה שתונהג בבתי הספר העבריים, ושם 
באות  השינוי  ולמחייבי  לקיפניס  בניגוד  קיפניס.  לוין  של  בר־פלוגתא  היה 
העברית, אלואיל לא סבר שהכתב העברי העכשווי "חסר ריתמוס", והסתייג 
משינוי רדיקלי של האות העברית לצורכי הכתיבה השוטפת. לכתב העברי, 
בין  ואין לכפות עליו קישורים מלאכותיים  יש ריתמוס מיוחד משלו,  טען, 
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159 / מתוך פרוטוקול ישיבת 
"ועדת האות", 1.2.1940 )מוקלד 

במכונת כתיבה(, בהשתתפות 
אלואיל, מ.א. ביגל, י. גור־אריה, 

ד"ר יעקב לוי, לוין קיפניס; עזבון 
אלואיל. 

160 / ראו חלופת מכתבים 
מ־1949 עם אלעזר לבני וטיוטות 

למכתב למערכת הארץ )שלא 
פורסם(, בעקבות פרסום מאמר 

של מרדכי נרקיס )הארץ, 
13.5.1949( המשבח את השימוש 

באות החדשה של פרנציסקה 
ברוך בספר זכרונותיו של הנשיא 
ויצמן, שראה אור בהוצאת שוקן; 
עזבון אלואיל. ראו גם שירו של 

אורי־צבי גרינברג על קדושת 
אותיות האלפבית העברי, בספרו 

כלב בית )1929(, "על הכתב", 

כל כתבי אורי־צבי גרינברג, כרך 

ב )ירושלים: מוסד ביאליק, 
2013-1990(, עמ' 76-75.

161 / אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 78.

האותיות, בדוגמת הכתיבה הרציפה בלועזית שנוצרה מאליה, במהלך הזמן, 
ובאותיות מסוימות בלבד. במקום זאת, טען, יש ללמוד מהיפנים, ואף המליץ 
בין האותיות שנהגו בעליות שונות בארץ", שכן אם  "למצוא ממוצע גרפי 
יוכנסו שינויים רדיקליים בעיצוב האות "לא יוכלו האבות לקרוא את אשר 
חדשנות  של  שגוי  כאימוץ  שראה  מה  את  כאב  אלואיל  הבנים".159  יכתבו 
הגופן  בנוסח  טיפוגרפיים  מחידושים  גם  והסתייג  בעיתונות,  טיפוגרפית 
)בתגובה להזמנת הוצאת שוקן להסדרת  ברוך  "שוקן" שעיצבה פרנציסקה 
כתב ידני למערכת ייצור ממוכנת של האות(, שבו מצא כשלים מקצועיים. 
יש לשער שעם האובדן בשואה, התעצמה מסירותו הנפשית לאות העברית 
המסורתית כמחויבות לעולם שנכחד, ואולי אף חבָר )בפרשנות משלו( לאצ"ג 

בראיית האותיות העתיקות כנושאות משקעים ותכנים בעצם צורתן.160
עלעול בספריו של אלואיל מעיד על התפתחות הקליגרפיה שלו בחריטה, 
מ־1940  סת"ם.  סופרי  של  בדרכם  בציפורן  מכתיבה  פחות  מסורתי  תחום 
ואילך, חריטת האותיות של אלואיל נעשתה מסורתית יותר ויותר, הן בצורה 
והן בעיצוב הדף )יש לשער שלא במקרה עיצב את מגילת אסתר, שנושאה 
בימי הנאצים, בעודו  והשמדה, באות הגֹותית שחזרה לשימוש  אנטישמיות 
לימים  שכתב  האוטוביוגרפיות  בהערות  חדשה(.  פרשנות  למגילה  מעניק 
וליפי האות  התייחס אלואיל לרבגוניות של צורת האות העברית בתפוצות 
בימי בית שני, זו הקרובה ללבו, והביע הערכה לבניינה של האות הספרדית: 
והחתוכה  בשיש  החצובה  הכתובה,  הספרדית,  העברית  האות  עלי  "חביבה 
בנחושת. אהבתי אותיות אלה בילדותי. חרטתי אותיות לפני שלושים שנה, 
ים  מגניזת  האותיות  הן  ראיתי  אשר  מכל  והיפות  בכינרת,  שיש  במצבות 
המלח".161 עם זאת, אלואיל לא רקח צורה חדשה במפגש של מזרח ומערב; 
ייחודה של עבודתו נעוץ בדיאלוג שניהל עם המסורת, שמתוכה צמח ובה 
מצא את דרכו, כצייר, ליצירת אות שהיא דמות, והיא עולם־חיים, והיא זֶכר.

עמודים מתוך מגילת איכה, 1943, ספר חיתוכי לינוליאום <
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162 / אלואיל לנמען לא ידוע, 
תל־אביב, ספטמבר 1942. 

במכתב, הקרוע בחלקו, מצוין 
כי כמעט השלים את "כתיבת" 

הטקסט למגילת איכה ולמגילת 
אסתר; עזבון אלואיל. 

סיוטופיה

וכלה  ב־1943,  שהושלמה  איכה  במגילת  עבֹור  מ־1940,  עמוס  בספר  ַהחל 
מעט  או  ב־1944  והסתיימה  שנים  כמה  ארכה  שעשייתה  אסתר  במגילת 
קודם לכן, מהדהדים ביצירתו של אלואיל הלם הזוועה ומועקת קינה. אמנם 
כבר בראשית שנות ה־40 הגיעו לארץ פיסות מידע על המתרחש באירופה, 
ביידיש,  בעיקר  עיתונות,  חומרי  של  עצמאי  ליקוט  על  הקפיד  אלואיל  אך 
ידע  ולא  וכותרות  תצלומים  של  השיטין  בין  קרא  חריפה  ובאינטואיציה 
מנוח. בעבודתו הטמיע פיסות מידע חזותי "משם" בפרשנות עכשווית של 
ספרי התנ"ך, ליצירת החייאה אקטואלית של המגילות העתיקות שלא אוירו 
גוף  במחוות  והמגילות  הספרים  את  העירו  עבודותיו  לכן.  קודם  בשלמותן 
חדשות, והצליבו תמונות זיכרון עם טראומה של עולם בקריסה. "אני רוצה 
אקטואליות,  של  זולה  הבלטה  בלי  טוטלית  פורענויות  פרשת  באיכה  לתת 
אליך  ה'  ל'השיבנו  העתיד  של  אפותיאוזה  של  ציורים  בארבעה  ולסיים 
ונשובה, חדש ימינו כקדם'", כתב אלואיל לחבר במכתב ששריד ממנו נמצא 
בעזבונו, והמשיך בבקשה לסיוע בחקירת הרקע הפרשני של מגילת איכה: 
כל אשר צמח  אומרת,  זאת  הידיעה השלמה של החומר,  לי לצערי  "חסרה 
סביב לטקסט במדרש ועד לחקירה חדשה. נחוצה לי תמצית מקיפה כל זה. 
בחמישה הפרקים של איכה יש חזרות של הזוועות, גם ערבוביה של תמונות 

ההרס של היחיד, העם, הממלכה ]... קרוע[".162
תצלום מעיתון בן הזמן שנמצא בעזבונו נושא כותרת ביידיש ובצרפתית: 
הגברים  תצלום  ריכוז".  מחנה   — היעד  היהודים.  את  ְמשלח  "הגסטפו 

גזיר עיתון, ראשית שנות ה־40: "הגסטפו ְמשלח את היהודים"
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נחשבו לנבלי חרש )מתוך מגילת איכה(, 1943, חיתוך לינוליאום



120

163 / אלואיל, לעיל הערה 152.

ריכוז,  למחנה  בדרך  אולי  הפתוחה  המשאית  באחורי  הדחוסים  המזוקנים, 
נקשר בעבודתו של אלואיל לתמונה ממגילת איכה, "נחשבו לנבלי חרש". 
כפי שמקובל לחשוב היום, ההסתה הנאצית שקשרה בעקביות )ברוח המסורת 
האנטישמית( בין יהודים לבין מזיקים המפיצים מגיפה ואסון, היא שהכשירה 

את הקרקע להסכמה בשתיקה להשמדתם.
עם  סמוי  דיאלוג  מנהלים   ,)1940( עמוס  ספר  ובעיקר  כולם,  הספרים 
טורא אפורה מראשית דרכו. את מקום החומריות הצמיגה והשכבה  הסדרה 
של  והגיוון  העומק  תופסים  האבן,  הדפס  של  האפר  דמויית  המאובקת 
אינה  הקומפוזיציה  קרקע.  שכבות  כמו  הלינוליאום,  בחיתוך  החריטה  קווי 
עומק  יוצרת  הפורמט,  ממסגרת  לחרוג  מאיימת  אלכסונית,  אלא  ממורכזת 
ודרמה ונדמית לעתים לנגטיב שרוף בחילופי דגשים של שחור ולבן. חלל 
לתחיית  כרמז  )אולי  אפורה  טורא  בדפי  הופיע  כבר  דמוי־קבר  תת־קרקעי 
המתים( ובו דמות עירומה ישובה ופניה משונים — וגם בספר עמוס מופיע 
חשוך,  בחלל  האורבות  למרֶאה  חייתיות  דמויות  שתי  ובו  תת־קרקעי  חלל 
עם עיניים ושיניים בורקות כבחלום בלהות. להדפס זה כותרת: "אם יחתרו 
בשאֹול". הגופים המפותלים זה בזה, גבר ואשה, בטורא אפורה — היו בספר 
בה  נראית  האנס  של  השחורה  שצלליתו  ישירה,  אלימּות  לתמונת  עמוס 

 — התינוק  נראה  ייפולו"  בחרב  ובנותיך  "בניך  הטבח  בתמונת  קרס.  כצלב 
קופידון על קפלי חמוקיו — מטורא אפורה, אלא שכאן הוא מרפרר לתימה 
האוניברסלית של "טבח החפים מפשע"; וגם החלון המסורג, המּוּכר מחלום 
"העיר  ונדודים:  גירוש  ברקע  הפעם  עולה  אפורה,  ומטורא  אלואיל  של 
בזרועותיו  החובק  זקן  דמות  חרוטים  ּבַתמונה  מאה".  תשאיר  אלף  היוצאת 
גוויל, וחיילים בסגינים וקסדות. ראשו של אחד החיילים הוא גולגולת־מוות, 

ובעומק ההדפס אשה חובקת ילדה.
אף  שברשימותיו  הגירוש,  תימת  את  אלואיל  פיתח  הבאות  בעבודותיו 

קושרה, כדרכו, לבית הוריו:
בצאתם מאש ועשן מעיירה. היה בעירי שוחט, מוישה שוחט, והוא עובר 

לפני התיבה בימים טובים. כך אני זוכרו וכפי שראיתיו אחר כך בתמונות 

של רמברנדט. ודאי הוא הלך עם היוצאים וספר תורה בידו. אבי משמאל, 

תומך נכדתו הגדולה הכושלת. הילדים על יד אמא. הקטן בזרועות הסבא. 

הבתים על הגבעה "מאחורי הטחנה" בוערים. ובלהבות — "הנודד הנצחי". 

האשה הוציאה נשמתה בשולי דרך והתינוק חיבקּה. לאן הלכו?163 

דווקא בספר עמוס, שעליו עבד בין 1939 ל־1940 כשההשמדה טרם עלתה על 
הדעת, חרט אלואיל את המראות הקשים ביותר ולא נרתע מתמונות זוועה על 
סף טירוף: לא הזיה פרועה אלא מציאות עולמו של דור, שחווה אכזריות שלא 
והפורענות  בארץ,  המאורעות  בימי  הערבים  במתקפות  בפוגרומים,  תתואר 

כפולות עמודים מתוך ספר עמוס, 1940, ספר חיתוכי לינוליאום <
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עמודים מתוך לחג החירות תש"ח: פרקים למסיבות פסח
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164 / אלואיל תכנן להשלים ספר 
נוסף בסדרה, ספר נחמיה.

165 / אלואיל, לעיל הערה 152. 

166 / רשימות בכתב־יד; עזבון 
אלואיל.

167 / לחג החירות תש"ח: פרקים 
למסיבות פסח, כתב וצייר אלואיל 

)תש"ח(; שער החוברת — מוגדל 
וחתום על־ידי חברי ההגנה ערב 

צאתם לקרב שממנו לא שבו 
רובם — מוצג במוזיאון יד־מרדכי.

168 / הגדה של פסח לחיילי צבא 
הגנה לישראל )הוצאת הרבנות 

הצבאית הראשית, תש"ט(.

האיומה מכל עוד לפניו. ב־1944, השנה שבה התבררו ממדי האסון, נחתמה 
הסדרה במגילת אסתר בשחור־לבן עם כתמי אדום־דם — אך אז הבהב עדיין 
שביב של תקווה: בפתח מגילת אסתר רשם אלואיל באדום הקדשה להוריו: 

"להורי הלל ושרה אי־שם".164
ב־1944 הופיעו בעבודתו לוחמי הגטו )מרד גטו ורשה התרחש, כזכור, 
במאי 1943(, שנקשרו לאביו ולדמויות שהעריץ בילדותו. את שאירע להוריו 

לא ידע, אך כתב:
אבי, בעל מלאכה חסון, היה חזק מבניו גם בגיל 65 ומאז לא ראיתיו עוד. 

הוא בין נושאי נשק השחרור שנידונו למות — ואוי למותו של אב זה אי־

שם במחנק של גזים, כדור או רעב. בעל תפילה, מוישה שוחט, הוא גיבור 

]אפרים[,  פרוים  השרופה.  והעיירה  העדה  בראש  היוצא  והוא  שלי,  הרוח 

בעל העגלה הענק, גיבור חיל אשר היה מייסר גויים שיכורים משתוללים 

והורג בלי רחמים בחיילים אוקראינים מתנפלים, ועתה הוא בראש לוחמי 

הגטו האחרונים.165 

ובמקום אחר הוא נזכר גם בגיבורי נעוריו:
זקנו של שמואל כץ לעיני. את  ההאלרצ'יקים, חיילים פולנים חתכו את 

חי  חזר  הוא שאבא  פלא  ובכלל  בלבוב,  בריגיטקי  סוהר  לבית  סחבו  אבי 

נסיונות ההגנה העצמית בעת שהאיכרים האוקראינים חדרו לעיר  משם. 

מכל   ]...[ ביהודים.  בפרעות  המדינית  חירותם  את  לחוג  באלות,  מזוינים 

הדמויות המופלאות אזכיר לפחות אחת: את עגלון הכרכרה פרוים הונאיקי 

הציל  הוא  ממעשיו.  אחדים  והנה  כך(,  לו  קראו  מה  שום  על  יודע  )איני 

קצין יהודי אוקראיני מכדור. הוא הרג חייל אוקראיני על אשר ניסה לפגוע 

באשה יהודייה; את החייל קבר בגן מאחורי הבית. ]...[ בימי ראשון בשבוע, 

עת חזרו הגויים מבית היראה שלהם ומבתי המרזח, יש ונהיה "חם" ברחוב. 

עיניהם "מעשנות" לקראת בנות ישראל, ופה ושם פגעו ודחפו יהודי. אז 

בנחת  עובר  ביד,  טיול  במקל  הופיע,  והוא  פרוים,  את  מהר  קוראים  היו 

ברחוב אשר טואטא מיד מן הגויים ה"גיבורים". ]...[ על פרוים חשבתי בזמן 

שציירתי גבורה יהודית. ]...[ אחרי שנים הספידו אותי פעם בבית הכנסת 

אך  מידי הערבים בארץ־ישראל.  בפרעות  עת שהודיעו בטעות שנהרגתי 
אני חי כאן, ולהם נתתי למות בידי היטלר, שם.166

ההתמודדות עם השואה ביצירה חזותית בזמן אמת היתה נדירה, כידוע, ולא 
רק בארץ. אלואיל, שהפעיל מחדש צמתים של עבר ודפוסי זיכרון, הטמיע 

בהם משמעות חדשה.
שיצר  פסח  למסיבות  פרקים  ברקע  גם  מבליחים  מבויבריק  זכרונותיו 
בתש"ח עבור ההגנה,167 והגדה של פסח שכתב וצייר עבור צה"ל בתש"ט.168 
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עמודים מתוך הגדה של פסח לחיילי צבא הגנה לישראל, תש"ט, חיתוכי עץ עם עיבודי דיות סינית וטמפרה, 19.5×32.7 כ"א
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169 / אישור בכתב־יד )בחתימת 
כרמלה, מחנה קליטה ואימונים, 
מטה הפלמ"ח( כי "הצייר אריה 

אלואיל מצייר עבור מחננו 
תמונות קיר ַהחל ביום 1.8.1948 

ועד 13.8.1948 בהתנדבות 
מטעם מחר"פ", 3.8.1948; עזבון 

אלואיל.

170 / ראו לעיל הערה 147.

171 / הגדה של פסח )תל־אביב: 
סיני, 1963(; האלבום כולל 

הקדמה מאת מקס ברוד, ציורים 
שיצר אלואיל למחנות הצבא 

וציורים מאוחרים בשמן על בד 
בנושא שואה ותקומה.

בהגדות אלה שילב אלואיל ישן בחדש: הדפסים מספרים שיצר בשנים קודמות, 
וציורים שיצר במיוחד להגדה. בקיץ התנדב לצייר במחנות הפלמ"ח,169 וכך 
הצבא.  במחנות  ציירתי  השחרור  מלחמת  של  "בהפוגות  ברשימותיו:  כתב 
באיזו קנטינה היו שמונה שטחים בין החלונות ועשיתי בהם שבעת המינים 
אז  לי  נתבררו  אולי  הדר.  פירות   — שמיני  ובתור  הארץ,  נשתבחה  שבהם 
יותר ויותר הערכים הצורתיים בציור, כמובן בלי לעשות שטיח אבסטרקטי. 
ומי יודע היכן גבולות בין המציאות והמופשט". לא רק את שבעת המינים 
צִייר אלא גם מראה נוף, דמויות מן התנ"ך ותמונות עבודה. אחד המסמכים 
ששרדו בעזבונו הוא פקודת יום מ־16.9.1948, שבה מודיע מפקד גדוד 34, 
רב־סרן דן הרשקוביץ, כי נפתחה קנטינה וחיילי הגדוד מוזמנים לבלות בה, 

ומודה לאמן אלואיל ולכל האנשים והמוסדות שנתנו ידם להקמת המועדון.
שרדו  ובגואש,  בטמפרה  מצוירים  גדולים,  קרטון  לוחות  שלושה 
תכנן  )אלואיל  בטמפרה  סקיצות  שעליהם  נייר  גלילי  וכן  אלה,  מקישוטיו 
את ציוריו לחללי ּפְנים אינטימיים של פנאי, ולא לקירות חוץ של מבנים(. 
שתילה,  של  תימות  על  בדגש  אידילי  פנורמי  נוף  מתואר  ששרדו  בלוחות 
את  מדגישות  הנוף  בקדמת  ממדים  גדולות  דמויות  הארץ.  והפרחת  נטיעה 
השנים  של  הנוף  בציורי  ויפתח  ימשיך  שאותה  המרתקת,  המרחב  תפיסת 
הבאות: מראה ממבט הציפור ותמונה חזיתית השלובים יחדיו ליצירת מרחב 
אחד מורכב ומאתגר. על אף שהדמויות הגדולות בקדמת הנוף מתאפיינות 
בסטטיות ארכאית, כמו־אלגורית, הן משמשות בה־בעת להדגשת הדינמיות 
הציורית, היפוך נקודת המבט ותפיסת הנוף המסחררת. גם לאחר שנים נשמר 
והסגול,  הצהוב  והתכלת,  הירוק  הצבע;  בוהק  אלה  וגואש  טמפרה  בציורי 
אך  הקרטון.  של  השנים,  ספּוג  הכהה,  למצע  מבעד  עדיין  ומאירים  זורחים 
אלואיל צייר גם ציורים קשים יותר למחנות הצבא, ששרדו כסקיצות על נייר, 
ציורים שנתנו ביטוי לאירועי הזמן: מראות של חיילים מותשים, אבלים או 
פצועים, קטועי איברים ונתמכים על קביים, וברקע נידון לגרדום.170 מערכי 
הציורים המורכבים מהדהדים נוסחים מּוּכרים מדפוסי הזיכרון היהודיים ומן 
מושגים  של  והרעיוני  הנפשי  המשא  על  ונסובים  הנוצרית,  האיקונוגרפיה 

כחורבן, הבטחה וגאולה.
בהגדה  הוטמעו  שאף   — הצבא  במחנות  אלואיל  שצייר  הקיר  קישוטי 
גם  לימים  ופורסמו  בד,  על  יותר בשמן  ציורים מאוחרים  של פסח בשילוב 

אצל  שרווח  הציור  מאופי  רחוקים   — ההגדה171  של  יותר  מאוחר  בנוסח 
האמנים הישראלים הספורים שעסקו במלחמת תש"ח. אמנים בני דור האבות, 
נחום  כך, למשל,  ואירועים ברישום —  שהצטרפו ללוחמים, תיעדו דמויות 
גוטמן )גם אלואיל רשם דמויות חיילים, אך כדרכו התמקד ברישום מחוות 
בשפת  ייצגו  אחרים  השלם(;  הציורי  המערך  להבניית  כאמצעי־עזר  גוף, 
האמנות המודרנית את הוויית הזמן — כך צבי גלי או מרסל ינקו, שגם הוא 
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ציורים למחנות הצבא, 1949, טמפרה וגואש על קרטון, 244×121.5; 209×120.5
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ציורים למחנות הצבא, 1949, טמפרה על נייר, 126×100; טמפרה וגואש על קרטון, 161.5×100
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172 / ראו גדעון עפרת, קט. 
1948: דור תש"ח באמנות ישראל 

)תל־אביב: מוזיאון ארץ־ישראל, 
.)1988

173 / ראו גליה בר אור, "מהו 
קולקטיב בחיי היהודים: תפאורות 

חג בקיבוץ", בתוך: דוד שפרבר 
)עורך(, מקראי קודש: מועדי 

ישראל והאמנות היהודית 

העכשווית )אוניברסיטת בר־אילן: 

מרכז ליבר, 2009(, עמ' 92-83.

174 / עבודות אלה שמורות 
ברובן באוסף משכן לאמנות 

עין־חרוד.

175 / ראו נעמי מאירי־דן, 
"אמנות, אדריכלות ופוליטיקה 

בקשתות ניצחון במאה ה־20: 
ימין ושמאל ורוח קודש", 

בצלאל: היסטוריה ותיאוריה, 10 

)2008-09(, כתב־עת מקוון.

ואובדן.172 עבודותיו של אלואיל  ביטוי לפציעה  נתן בציוריו 
לציורים  סגנונית,  מבחינה  יותר,  קרובות  הצבא  למחנות 
ולתפאורות חג שיצרו אמני הקיבוץ הארצי — השומר הצעיר. 
מעניין שחרף הזמן הארוך שעבר מאז פעל אלואיל במסגרות 
התנועה )והרי ייתכן שעמדותיו השתנו מאז(, עבודותיו להגדה 
את  הדקורטיבי־ייצוגי,  בסגנונן  הדעת,  על  מעלות  פסח  של 

ציורי אברהם )טושק( אמרנט מקיבוץ מזרע.
מרחב  את  שונות  בטכניקות  לקשט  נהגו  הקיבוץ  אמני 
חדר   — המשותף  הפסח  סדר  נחוג  שבו  הגדול  ההתכנסות 
האוכל, או מבנים מאולתרים לפי המצוי וצורכי השעה — אך 
הקיבוצים,  בכל  רווח  לא  החג  בקישוטי  הזמן  אירועי  ייצוג 
שבהם התפתחו מגוון מגמות של זיכרון והנצחה.173 התפאורות 
ונראים  התקופה,  למאורעות  התייחסו  דווקא  טושק  שצייר 
המינים,  שבעת  לציורי  בינות  בנשק  אוחזים  פרטיזנים  בהן 
דמויות המרגלים ובתווך אשכול ענבים כבד.174 בעוד אלואיל 
שילב בציוריו להגדה חייל הנושא את מנורת המקדש מרומא 

על  המנורה  נישאת  מזרע  בקיבוץ  פסח  לסדר  טושק  בציורי   — לירושלים 
חיילים בשנת העשור למדינה. המנורה מופיעה כבר בספרו הראשון  כתפי 
מזוקן,  גבר  של  הדפס  נכלל  שבו  האלמוני,  היהודי  מ־1939,  אלואיל  של 
בקטן  מסתמנת  השחור  כשברקע  המקדש  מנורת  את  הנושא  גלימה,  לבוש 
קשת הניצחון. נושא זה — קשת טיטוס והשבת עטרה ליושנה בדמות מנורת 
אחרי  ובעיצוב  באמנות  רווח  נעשה   — לירושלים  בדרכה  הנישאת  המקדש 
בהדפס  אלואיל  שהטמיע  הרגשית  השניּות  אך  השנייה,175  העולם  מלחמת 
של  מהיפוכה  שנוסד  עברי,  זיכרון  של  חדש  דפוס  על  מעידה  התמציתי 
מחזוריות הזיכרון היהודית: חוויית התבוסה וההשפלה היתה לחוויית תיקון 

ותקומה. 
שורשיו של אלואיל בתנועת הנוער בווינה ובגליציה מורגשים בציורים 
רעיון המושבה  גם  וכך  ובהגדה של פסח המאוחרת,  שיצר בשביל החיילים 
השומרית שביקש לקדם בנעוריו, כמוקד אידיאולוגי מחנך )מכאן גם הזיקה 
הנושאית לתפאורות החג בקיבוצי השומר הצעיר(. בתנועת השומר הצעיר 
בראשית דרכה נתפס השומר כדמות מופת מוסרית, חלוץ במסורת הנביאים 
וברוח תנועות שיצאו נגד התאבנות הדת והחברה, דוגמת האיסיים או זרמי 
החסידּות. ואולי יש להתחיל בתחושת המצוקה והקרע שחשו צעירים יהודים 
במזרח־אירופה, בסביבה שדחתה אותם מתנועות השחרור הלאומיות וזלזלה 
האוטוביוגרפיות  בהערות  אלואיל  שכתב  כפי  היהדות,  מן  מופת  בדמויות 
שלו: "בבית הספר הפולני קסמה לנו רוח החירות אשר בספרותם, אבל ערכי 
עמנו היו רחוקים מאתנו. בפיו של איזה פרופסור לא היתה גבורה בהיסטוריה 

משער טיטוס )מתוך היהודי האלמוני(, 1939, חיתוך לינוליאום
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לדבריו  הקשבתי  שבשמים;  מנסים  להם  באו  נצחונותיהם  כל  כי  היהודית, 
ברגש של בושה ואלם".176

השומר  תנועת  את  ליוותה  שהגותו  בובר,  מרטין  ענה  הזה  הצורך  על 
הכריזמטית  דמותו  בעוד  בגולה,  נוער  כתנועת  התבססותה  מימי  הצעיר 
מקרבת את "איש הגבולין" אל היהדות בדרכי הציונות. בובר תרם תרומה 
ייחודית לתפיסת החזון האוטופי של התנועה ויצק בה מזיגה רוחנית ורגשית, 
בדרך  אך  אדם  "הייה  של  חדשה  נוסחה  שהעמיד  הוא  ומעוררת.  יצירתית 
היהדות", שיבה אל דרכי העם היהודי לא כפי שהוא כיום אלא כפי מה שהיה 
יכול להיות — ברוח מוסר הנביאים. התנ"ך היה למקור השראה, ועקרונות 
המהפכה  מופשט.  כשיח  ולא  לחיים  כיסוד  נתפסו  ממנו  שנגזרו  המוסר 
הקומוניסטית לא נתפסה כתשובה הולמת משום ההבנה כי האידיאה מחּוללת 
וכי המענה הוא  ורצח,  במעשי ההמון המוסת, הפונה בחסותה לשוד, אונס 
נגד  מי שהתריעו  הצעיר  השומר  בתנועת  אמנם  היו  פנימית.  בתמורה  לכן 
אידיאליזציה של המזרח ושל החסידּות בנוסח בובר והסתייגו מאידיאל זה 
של ציונות רוחנית )שנטו לה אינטלקטואלים כמקס ברוד( — אך רוח הדברים 
הקרינה על מגוון של פרקטיקות, ואף עמדה ברקע המבע והתימות שפיתח 

אלואיל בעבודותיו הנראטיביות.

176 / אלבום אלואיל, לעיל 
הערה 35, שם עמ' 80.

חייל, 1949, טמפרה על נייר, 50×105; מרדכי, 1949, טמפרה על נייר, 15.8×38; 

יהושע, 1949, טמפרה על נייר, 15.8×38
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בכתבי העת החינוכיים של השומר הצעיר, שבהם נראות דמויות דקורטיביות 
ייצוגיות המשלבות בין המזרח הקדום )אשור ויוון הארכאית( לבין המערב, 
במסורת  ופרחים.  חיטה  עלים,  ומקלעות  בשרשראות  המסורגים  בפרקים 
חיילים באנדרטאות, כמו האנדרטה  הירואי של  רווח עדיין תיאור  התנועה 
של נתן רפפורט בנגבה )1949(,177 אך דומה כי ציור סמלי של חיילים היה 
חריג גם שם: גם ציורי התפאורה של טושק, שניהלו דיאלוג עם האנדרטאות 

של רפפורט, התאפיינו במבע רישומי אינטימי, בלתי אמצעי.
תל־אביב,  במוזיאון  אלואיל  של  תערוכתו  הוקדשה  זה  למפעל  דווקא 
על  בשמן  ציורים  ארבעים  הוצגו  בתערוכה   .1949 בפברואר  ב־6  שנפתחה 
ועולים(, שלושים "ציורים שנעשו עבור  דמויות גלות  וכן  נופים,  )רובם  בד 
וכן  ותרבות(,  אוכל  בחדרי  לציורי־קיר  )מתוות  ובטמפרה  בגואש  הצבא" 
העבודות,  של  הישיר  הלאומי  המסר  מספריו.  ספורים  והדפסים  רישומים 
האיור המסוגנן וההירואי ועובדת ייעודן של העבודות על נייר לציורי־קיר 
"עבור הצבא" — כל אלה סתרו את תפיסת האמנות ההגמונית באותה תקופה, 
רקע  על  חריג  היה  אלואיל  של  הפיגורטיבי  ציורו   — ראשית  הקאנון.  את 
האמנות  לנורמה.  היתה  כבר  שאז  חדשים",  "אופקים  של  ההפשטה  מגמת 
שהוצגה באותם ימים במוזיאון תל־אביב, למשל, נתפסה כמשקפת את "הדי 
הזמן" רק בדרכי העקיפין של המודרניזם, ולא כשירות ישיר של פונקציה או 
מוסד מסוים, דוגמת הצבא. חוויות הזמן ואירועי השעה היו אמורים להדהד 
באמנות רק כתרגום או כקצה הקרחון של תהליך פנימי או רפלקסיה אישית, 

סובייקטיבית בהגדרתה.178
קשה.  ואף  מסויגת  לביקורת  אלואיל  של  תערוכתו  זכתה  זה  רקע  על 
ידה  "קצרה  הציורים  של  הזולה"  "הסמליות  כי  טען  למשל,  קולב,  אויגן 
מהשיג משהו", וכי אם "נגזר" עלינו שאלה יהיו ציורי הקיר שלנו — "מוטב 
שקירותינו יישארו חשופים".179 אף שהכיר בכך ש"האמן הוא אחראי תמיד 
לו  שמעבר  גבול,  יש  תמיד  "אבל  במוזיאון:  גם  קולב  הצליף  לתערוכתו", 
חלה האחריות על המוסד. האחריות של המוזיאון היא כלפי הציבור. סבורני 
כי אחריות כזו היתה מוטלת הפעם על המוזיאון".180 אוצר התערוכה ומנהלו 
אלואיל.  של  לעבודתו  פרשנות  תרם  לא  גמזו,  חיים  המוזיאון,  של  בפועל 
נושאי  וניתוח  "הקדמה"  שכללו  אחרות,  תערוכות  של  לקטלוגים  בניגוד 

וסגנוני, בקטלוג תערוכת אלואיל נכלל רק טקסט ביוגרפי קצר.181

177 / ראו עפרת, לעיל הערה 
.172

178 / ראו גליה בר אור, "אמנות 
בזמן מלחמה: תערוכות ותבניות 

שיח", בתוך: מרדכי בר־און 
ומאיר חזן )עורכים(, אזרחים 

במלחמה: קובץ מחקרים על 

החברה האזרחית במלחמת 

העצמאות )ירושלים ותל־אביב: 

יד יצחק בן־צבי והמכון לחקר 
הציונות באוניברסיטת תל־אביב, 

2010(, עמ' 237-205.

179 / אויגן קולב, "מיומנו של 
מבקר אמנות: תמונות־קיר של 

אריה אלואיל", על המשמר, 
.1.4.1949

180 / שם. שנה לאחר הצגת 
תערוכתו של אלואיל במוזיאון 

תל־אביב, התייחס אליה בדיעבד, 
בנימה אפולוגטית, גם חיים גמזו, 
שהיה בשעתו אחראי על הצגתה 
מתוקף תפקידו כאוצר המוזיאון: 

"תערוכתו האחרונה במוזיאון 
לפני שנה הראתה את מידת 

יכולתו האמנותית ואת גבולותיה. 
נתברר שהמתוות לציורי־קיר, 

אשר שימשו לקישוט קירות חדרי 
האוכל והתרבות במחנות חיילינו, 

לא מילאו את התקוות שהצייר 
תלה בהן. ]...[ אולם אלואיל נשא 

באומץ לב את אחריות הצגתן של 
יצירות בוסר, והתערוכה נשארה 

ללא שינוי עד תום מועדה"; חיים 
גמזו, "תערוכות בתל־אביב: אריה 

אלואיל בגלריה כ"ץ", הארץ, 
 .5.5.1950

181 / חיים גמזו, "אריה אלואיל", 
קט. אלואיל )מוזיאון תל־אביב, 

.)1949
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182 / אריה אלואיל )צפת( לבתו 
נאוה )חיפה(, 27.6.1965; עזבון 

אלואיל.

183 / מקס ברוד, "הקדמה" 
למתור הארץ )הוצאת הלל, 

.)1939

184 / ראו אבנר הולצמן, לעיל 
הערה 149, שם עמ' 15. 

הנוף, תיקון עולמו ובבואתו האידיאלית

עד היום לא נדונה מערכת הפעולה המרתקת של אלואיל, שעיקרה הצלבה 
יוצאת דופן של כמה נתיבים: לא נדונה עבודתו האינטנסיבית, הבלתי נדלית, 
בציור נוף — במקביל להשתקעותו בשכלול מבעים של אימה, כאב ונחמה. אם 
נדמה היה כי השראת החלום של ראשית הדרך התפוגגה בחלוף ימיו בביתניה 
ובווינה — הרי שאפשר עדיין להתחקות אחריה בין השיטין. במכתביו לאשתו 
רחל ולבנותיו תיאר אלואיל לא־פעם חלומות שחלם ובהם מבליחים חללים 

תת־קרקעיים, דמויות בתכריכים ופנים מבעיתות. כך, למשל, כתב לבתו:
באותו לילה חלמתי שוב אותם החלומות שלי, בהם פחדי ילדּות ונעורי. 

בחלומות אלה אני מחפש את הסטודיו שלי באיזו עיר עתיקה, אני מחפש 

גם ברחובות תת־קרקעיים, ואנשים זרים כבשו אותו סטודיו כנראה, ונטפל 

אלי ילד מוזר ודוחה ואני מתעורר בצעקה מים־מים שביקשתי מילד זה — 

לתמונות  דומים  עצומים,  חלומות שלי  בכלל  צמא.  לא  כלל  והתעוררתי 

אלה  אותם.  לכתוב  ועצל  במלואם  אותם  זוכר  שאינני  וחבל  דאלי,  של 

שיאי רגש ורוח שלי מצורפים במשונה — והלוא הציור שלי כה שקול ואף 
קלסיציסטי.182

ואכן, ציור הנוף של אלואיל נתפס כקלסיציסטי ושליו, כציור שמנשבת בו 
רוח המקום. מקס ברוד כתב עליו כי "בשעה שהנוף מתגלה לכל מראותיו, 
בקווים  "מגלה  והצייר  מעמקיו"  מתוך  הקדומות  העתים  ועולות  מבצבצות 
אופייניים קבועים את סודו של הנוף וממציא לנו כביכול את המפתח להיכנס 
יומו האחרון, התווה  עד  הנוף שלו, שצייר  בציורי  ולפנים".183  לפני  לתוכו 
כשם   — הישראלי  הנוף  ציור  של  האוניברסלי  לזה  חלופי  מהלך  אלואיל 
לוינסקי  אלחנן־לייב  שהעמיד  יהודית,  תרבותית  תשתית  של  שהאוטופיה 
לאוטופיה  שונה  אופציה  מציבה  ת"ת,  בשנת  לארץ־ישראל  מסע  בספרו 
האוניברסלית של הרצל באלטנוילנד.184 אמני הזרם המרכזי בחרו באוטופיה 
של הרצל — ואילו אלואיל ביכר את האוטופיה של לוינסקי )גם כשהאמין 
בעיקרי תנועת שומר הצעיר, בטרם פנתה לקולקטיביזם מרקסיסטי(. רעיונות 
אלה ליוו אותו לאורך כל הדרך, כאשר המקורות היהודיים הקדומים מזינים 
לנדבכי  לאוויר,  למרחב,  אמצעית  בלתי  בזיקה  התומך  חיוני  כמשאב  אותו 

הזיכרון המופנמים בנוף.
ב־1967.  לעולמו  הלך  בצפת, שבה  לצייר  אלואיל  ִהרבה  ב־1953  ַהחל 
בעיקר צייר סדרות עצים מפותלים, נופים פנורמיים, קומפוזיציות של נשים 
בשוק ותפנימים של בתי כנסת. כבר בשפיה צייר עצים שצמרותיהם הנוטות 
יוצרות מרחב פנימי אינטימי — ובהמשך דרכו ִהרבה לצייר נופי יער ובעיקר 
ציורי  על  ששרתה  האידילית  השלווה  התחלפה  השנים  עם  זיתים.  מטעי 
העצים שלו במבע אקספרסיבי יותר: הגופים המפותלים של הגזעים והענפים 
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185 / את המבט בציורים 
מורכבים אלה אין לצמצם 

לפרשנות אחת; אולי יש לקשור 
אותם לדברי אלואיל עצמו, 

שב"הערות אוטוביוגרפיות" שלו 
כתב: "לפעמים אני מצייר בשמים 

את ענפי העץ אשר בצִלו אני 
יושב. ומה אני רואה שם? אבי 
ואמי מובאים למשרפות. יום־

יום"; אלבום אלואיל, לעיל הערה 
35, שם עמ' 78.

186 / לציורי הקיר בפומפיי 
התוודע במסעו ב־1928, ועל 

הרושם העז שהותירו בו דיווח 
בהערותיו האוטוביוגרפיות, לעיל 

הערה 35, שם.

הנפערים  החללים  אנושי;  במימד  ונצבעו  הונפשו  כמו  הנסערות  והצמרות 
בגזעים העתיקים והשמים הנשקפים בינות לענפים הודגשו יותר ויותר, עד 
מבליחות  העפאים  שבין  ודומה  הפוזיטיב-נגטיב;  תבנית  התערערות  כדי 

דמויות רפאים ולהן קיום והיגיון משלהן, חזיוניות וטורדות מנוחה.185
גם תפיסת הנוף של אלואיל ידעה שינויי מזג וסגנון. מתחילת דרכו פיתח 
פרשנות משלו למערכת היחסים הנהוגה בין משטחי הצבע, יחסי התשתית בין 
קרקע ושמים ויחסי־הִמשנה בין שאר האלמנטים הנופיים, שבעבודתו נטענים 
במשמעות ובפשר. בה־בעת ציור הנוף שלו נשמר ממיסטיפיקציה, מסמליות 
מוחצנת או מעיוות סובייקטיבי. אלואיל חיפש יסוד מאחד שיקנה למערכות 
וזאת  החד־פעמי,  של  שבירּותו  את  גם  ובה־בעת  "אובייקטיביות"  היחסים 
מצא באופן הנחת המכחול, כפי שכתב בהערותיו האוטוביוגרפיות: "במגע 
קל מאונך של מכחול צבע סמיך, ניסיתי לצייר את רעד האוויר, את שקיפות 

עצי הזית ואת האפורים החמים של הקרקע".
מגע   — בה  הראשי  שהשחקן  לזירה  השנים  עם  היה  אלואיל  של  הנוף 
המעניק  אינטנסיבי,  צבע  של  לעקבות  הופך   — והמאונך  הקל  המכחול 
אחידות של שטיח מעובה לפנורמת הנוף העשירה. ציירי ההפשטה הלירית 
והסובייקטיביות  האמן  של  הסובייקטיביות  בין  למיזוג  שאפו  תקופתו  של 
של הנוף ברגע שיא של השראה. אלואיל, לעומתם, לא ביקש את קדימות 
המצביע —  תמונתי,  נוף  ביקש  הוא  המודרנה;  היוצר" של  "האינדיווידואל 

מבעד ליסוד המאחד את המקום — על נדבכי הזיכרון הנישאים בתבניתו. 
המקובלת  לזו  מנוגדת  ואף  שונה  נוף  תפיסת  כן,  אם  הציע,  אלואיל 
הסובייקט  של  במקומו  המתמקדת  המודרניסטית  מהתפיסה  שונה  בארץ, 
הדקורטיבי  הנוף  לטיפולוגיית  נקשר  אלואיל  של  הנוף  הילתי.  כמקור 
אדריכליים  ציורי־קיר  הם  ההיסטוריים  שמקורותיה   ,)paysage décoratif(
בפומפיי ובהרקולניאום — ציורים שהיו מוקפים במסגרת "ערבסק" והודגש 
של  לדו־ממדיות  מלכתחילה  שהותאם  במבנה  מומצא,  נוף  של  יסוד  בהם 
קבוצת  של  לציור  בהתייחס  המונח  שימש  ה־20  המאה  בראשית  הקיר.186 
"הנביאים" — ומכיוון אחר לציור של מאטיס. בעוד ציור הנוף הפרספקטיבי 
רב־תרבותי  דיאלוג  פותח  הדקורטיבי  הנוף   — מערבית  כהמצאה  נחשב 
בשילוב איכויות של מערב ומזרח, גבוה ונמוך, ציור לשמו ואמנות עממית 

)פולקלור(.
כבר בשנות ה־20 מצא אלואיל עניין במבט־העל, כתצלום ממבט הציפור 
החושף את ִמתארי התשתית של הנוף. באותה תקופה היה הנוף ממבט הציפור 
נושא לעבודה אינטנסיבית ברישום על נייר. אלואיל תר את הארץ לאורכה 
ולרוחבה ורשם את נופיה, תחילה כשהוא רכוב על חמור ובהמשך על אופנוע 
מתעמק  הארץ,  את  "חורש"  היה  הוא  רבות.  שנים  נפרד  לא  שממנו  גדול, 
באופן נפילת האור על הגבעות החשופות, ומתמודד עם תרגום התלת־מימד 
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לדו־מימד של הציור בלי להידרש לפרספקטיבה הרנסנסית. נסיונותיו אלה 
הוטמעו בהדפסים שאוגדו בספרו מתור הארץ )1939(.

של  החיילים  מועדוני  לקישוט  המצוירים  הקרטון  לוחות  על  בעבודתו 
הצבא הזדמנה לו האפשרות ליישם בקנה־מידה גדול שאלות שהעסיקו אותו 
בשנות ה־40 בנושא זה של ציור נוף. בנופים שצייר בזכרון־יעקב, ובעיקר 
העומק  ממד  תרגום  את  פתר  ה־50,  משנות  צפת  נופי  של  העזות  בסדרות 
כמו־ עליונה  מסגרת  באמצעות  אם  הציור,  של  השטוח  למבנה  הנוף  של 
חזיתי  במבט  ואם  מבט,  נקודות  שתי  המזווגת  עצים  ענפי  של  דקורטיבית 

נמוך על שיחים בקדמת הנוף. 

עץ, שנות ה־50, שמן על נייר מוצמד לקרטון, 50×65
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מדן לבניאס )מתוך טורא אפורה(, 1924, הדפס אבן

נוף, 1932, שמן על בד, 55.5×40.5
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187 / אריה אלואיל )צפת( לבתו 
רותי )רמת־יוחנן(, 6.7.1954; 

עזבון אלואיל.

188 / ראו י.ק., "הפסיעות 
הראשונות: לתערוכת בתיה 

לישנסקי וא. אלואיל" )1928(; 
גזיר עיתון לא מזוהה בעזבון 
אלואיל; וכן יעקב קופלביץ, 

"ציירים ארצישראלים", מאזניים, 
ו:נו )סיון תר"ץ(, עמ' 9.

189 / ישורון קשת, "אריה 
אלואיל: עם תערוכת הזיכרון 

במוזיאון דיזנגוף", הארץ, 
.12.7.1968

והיה  בעבודתו  חדשה  לתפנית  ה"דקורטיבי"  הנוף  זכה  ה־50  בשנות 
לתמונת נוף מרהיבה, שמגע המכחול והצבע העז בה מזכיר את ון־גוך ובה־
בעבודתו  משתלבים  החזיתי  והמבט  מבט־העל  לחלוטין.  ממנו  שונה  בעת 
בעת  מתמודד  בעודו  באינטנסיביות  חקר  שאותה  מאתגרת,  לקומפוזיציה 
ובעונה אחת עם כמה חלופות, נקודות מבט וִמחברי צבע: פריׂשת נוף חזיתית 
או אלכסונית, גוני האור בשעות היום ובתקופות השנה השונות, ועוד. את 
שלל האפשרויות הציוריות שבחן פיתח בלא לאות, תוך שכלול המבנה וייצוג 

האור.
ותכנן  וחומרים  בדים  רכש  ההוראה,  מעבודת  אלואיל  פרש  ב־1967 
להקדיש את כל זמנו לציור. באביב יצא לצייר את נוף הפריחה על מדרונות 
כמעט  שהשמים  נוף  חדשה:  במגמה  נוף  ציור  לפתח  כדי  צפת  של  ההרים 
נעדרים ממנו והגוון הסגלגל שולט בו. משטחי הצבע בציורים אחרונים אלה 
למשטחים  בדומה  בלבן,  מהול  בצבע  בהם  נתפס  והאור  וצמריריים,  רכים 
הבהירים של ראשית התמודדותו עם נוף הארץ בשובו מווינה. סדרת נופים זו 
של פריחת האביב בצפת היתה לשירת הברבור ביצירתו; הוא חש ברע, ליקוי 

אובחן בלבו, ובערב פסח לקה בהתקף לב ונפטר.
ייעודו כחלוץ.  ימין האמין אלואיל כי עבודתו כאמן עונה על  עד סוף 
לבתו, שהתגוררה זמן־מה בקיבוץ רמת־יוחנן, כתב כי הוא שמח על בחירתה 
לחיות בקיבוץ וציין את "שנותי החלוציות בכפר ובכבישים, אז עבדתי עבודה 
גופנית באותה שקידה שבה אני מצייר היום". שנים רבות חש מוסר כליות 
על כך שעזב את חבריו בקיבוץ, אך עבודתו כאמן לא הכזיבה: "מצפוני נרגע 
ובמיטב  בי  והאמיתי אשר  הטוב  את  נותן  ידעתי שאני  בהם  רגעים  באותם 
ואינני שקט עם עצמי אם אני חושב   ]...[ ההתאמצות. החיים קצרים מאוד, 
שיכולתי לפעול יותר וטוב יותר, יסודי יותר, אמיתי יותר. ולשם מה? לאותם 
ערכים רוחניים שהם משותפים, קיימים מאז ויישארו תמיד גם כשאנחנו לא 

נהיה כבר מחר או מחרתיים".187
ישורון  אותו.  שהכיר  מי  כל  העיד  כך  ועל  לחפש,  הפסיק  לא  אלואיל 
כנות  אותה  כנות,  וצביונה  "אומן־תום,  אמנותו  של  חותמה  כי  סיכם  קשת 
עימו  חלק  דרכו  בראשית  ויושר".  שבענווה  אישיות  בתכונות  שמקורה 
אלואיל את משבר אובדן הדרך שחווה בציור הנוף בארץ.188 ואולם בעבודות 
זיהה קשת כיצד הפכו כל הסממנים  שיצר אלואיל בשנות חייו האחרונות, 
והמרכיבים ל"סימפוניה לירית, קיימת לעצמה כמקבילה לטבע ושוות זכויות 
לו כביכול". עתה, הוסיף, מצא את אשר חיפש והוא יודע "למסור את האוויר 
כתחושה, כדבר־מה שיש לו קיום עצמי בחלל שבין העצמים ועוטף אותם". 
מאמר זה של קשת, שנכתב במלאת שנה לפטירתו של אלואיל, נחתם כך: 
"הוא דבק בנוף הפועם והמפעים הזה מעומק נפשיותו, עד כדי למצוא בו את 

תיקון עולמו ואת בבואתו האידיאלית".189
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נוף, שנות ה־50, שמן על נייר, 64×50
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נוף, שנות ה־50, שמן על בד, 70×53.5
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נוף, שנות ה־50, שמן על בד, 67×52
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נוף, שנות ה־50, שמן על נייר מוצמד לעץ לבוד, 64.2×50.5
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נוף, שנות ה־50, שמן על נייר, 65×52.5
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נוף, שנות ה־50, שמן על נייר, 64.5×50.5
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נוף, 1967, שמן על בד, 76×59
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נוף, 1967, שמן על בד, 75×57
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נוף, 1967, שמן על בד,57×39; 75.5×39.5
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נוף, 1957, שמן על נייר, 50×64.5
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נוף, 1967, שמן על בד, 49.5×64



148

אריה אלואיל, צפת, שנות ה־60

)צילום: אפרים ארדה(



149 יום בחיי אבא בצפת

נאוה אלואיל־רוזנפלד

צריך להתחיל את זה בבוקר מוקדם, בשעה חמש, וזה סיפור של אהבה. בשקט הוא 
היה יוצא בבוקר בחמש. הציוד היה מוכן מראש, כמו פועל שיוצא לעבודה, כמו טייל 

שיוצא לדרך.
הצבעים היו בתוך תיק צד בגוון כהה, תלוי ברצועה על הכתף. הם היו על פאלטה 
היתה צמודה לפאלטה  כפולה שתמיד  ועליה שוקת  בנייר,  גדולה, עטופה  מרובעת 
הזאת, כל השנים שראיתי אותה סביב אצבע הבוהן שלו העזה, שתמכה בה בכוח. זה 
מה ששמר על הפאלטה שלא תימרח. בתוך תיק הצד היו שפופרות צבע רבות נוספות 
וערמת מכחולים. הוא לא ערבב מכחולים, והיה מצייר עם ערמת מכחולים ביד. היתה 
לו יד חזקה, שארבעים שנה החזיקה בערך עשרים-שלושים מכחולים ביד כל היום, 
מכחולים קשים. תיק הצד היה קשור בשרוך נעל שחור, וזה היה תיק המסעות שלו, גם 

.Timeכשהיה נוסע לתל־אביב, עם הטרנזיסטור וקצת סיגרים וה־
ביד השנייה היו שני צלוטקסים, שביניהם ניירות העתקות שמש מוכנים עם גרונד 
שעשה בעצמו. היו כמה ניירות בגדלים שונים, עם רקע שונה, ואותה יד החזיקה גם 

את כיסא התלת־רגל המקופל עם אוכף העור שלו.
לפני השינה, אחרי שהיה חוזר מהצגה ראשונה, המחשבה האחרונה לפני שנרדם 
היתה — לאן ילך מחר לצייר. זו מחשבה נעימה לבן אדם לשכב איתה לישון. היה 
נשכב על הצד ותומך את צווארו במכנסיים מגולגלים מפשתן וקשורים בחוט משיכה, 
מין גליל כזה שסידר לו, והיה קושר את צעיף הצמר שארגתי לו בכיתה ו' סביב הראש, 
שיהיה לו חם. מוריד את המשקפיים, ומגלה מאחורי המשקפיים עם המסגרת השחורה, 
חלונות  פותחות  שהיו  ותמימות,  עדינות  תכלת  עיני  בנקאי,  של  פרצוף  לו  שעשו 

רחבים מדי והיו נעצמות, עם הרבה קמטים מסביב, ואבא בלש מאחורי המשקפיים.
לא ידענו לאן הוא ילך מחר, ובבוקר כשהיינו קמים הוא כבר לא היה, כבר היה 
עובד בחוץ עם השמש. היא מתרוממת לאט, והוא יוצא ופוסע ברחובות המרוצפים 
של צפת, בנעלי הלבד החומות, שאינן עושות רעש כשהולכים בהן, והן רכות ואינן 
מכאיבות לעצמות הבולטות שלו; במכנסי הקורדרוי עם הפסים הרחבים, מכנסיים 
גדולים, נוחים; לפעמים מטפחת קשורה סביב הצוואר, או שאל בחורף, או מעיל צבאי 
או ז'קט ישן, ותמיד על הראש —  הקסקט. היה לו ראש גדול מאוד, וקסקט במידה 
זה היה  זוכרת אם  שלו היה אפשר להשיג רק בחנות אחת בתל־אביב, אני כבר לא 
בקינג ג'ורג' או בנחלת בנימין, אבל הוא היה קליינט נאמן של החנות הזאת, והיו לו 
כמה קסקטים. הוא חבש אותם ישר, לא באלכסון, ותמיד היה לו קסקט על הראש. 
שנים אחר כך, כשהייתי רואה מרחוק ראש גדול עם קסקט צמר מהודק סביבו, הייתי 

חושבת, אולי. 



אנחנו ראינו אותו חוזר קצת אחרי עשר בבוקר. כשהשמש השיגה אותו ועלתה 150
למעלה, הוא היה חוזר הביתה, עוזב את החום בסמטאות וחוזר לקרירות של הבית 
הסתיימה.  לא  העבודה  בעיצומו,  היה  היום  האלה.  בשעות  היה שמח  תמיד  בצפת. 
עכשיו היה חוזר הביתה ומפרק את הדברים, מעמיד קומקום, מכין ארוחת בוקר, שם 
באך על הפטיפון, הסיגר בפה תלוי, לפעמים דולק ולפעמים כבוי. הוא היה מפרק את 
הניירות ומחבר אותם בסיכות על לוחות הצלוטקס הגדולים שציפו את קירות החדר 
הגדול. תמונה ליד תמונה, בצפיפות וללא רווחים, כשלושים תמונות היו מחוברות כך 
בו־זמנית מסביב. והוא היה עובד, בישיבה, או בעמידה, על כולן בבת־אחת. מעט יותר 
על זו, מוסיף לשנייה, מחליף תקליט, הוא והתמונות, לא שואל ומדבר, עובד בשקט 
עם עצמו ורק המוזיקה מאחוריו ומסביבו. אחר כך היה אומר שמה שפחות לעבוד על 

תמונה זה יותר טוב.
כשהיה פותח את הצלוטקסים מעבודת הבוקר והיה פורׂש את הניירות החדשים 
על הקירות, היו רגעים של התבוננות, לבדו, הוא עם התמונות. לא היינו באים לראות 
היה  הוא  כאילו  חדשות,  תמונות  יש  יום  שכל  כך  כל  רגיל  דבר  היה  זה  חדש.  מה 
היה  בסוסים,  קודם  שמטפל  איכר  וכמו  לבד.  עבד  והוא  עוגות,  שעושה  קונדיטור 
מוציא את ערמת המכחולים המשומשים מאותו בוקר, ובאגרטל קראמיקה רחב או 
בקופסת פח גדולה היה ממלא מים חמים עם ָאמה ומשרה את ערמת המכחולים. כדי 
לנקות אותם היה משרה אותם, ואחר כך, ביד חזקה, מכה בתחתית הכלי ומחליף את 

המים כמה פעמים, ועוד משרה, ובינתיים מצייר.
כשהיה מצייר בשוק, היה חוזר תמיד עם קצת בצלים, או תפוחי אדמה, או ירקות 
שקנה אצל המוכרות בשוק, הן היו מבקשות שיקנה מהן ואז היו מאפשרות לו לצייר 
אותן. הם היו ידידים והוא דיבר עליהן בחיבה ובידידות. הן עשו את העבודה שלהן 
והוא את שלו, ויחד היה להם השוק מקום משותף, שבו כל אחד עושה את עבודתו 
בשקט וביסודיות. אי־אפשר היה להבין מהתמונות איזה מין מקום זה השוק: מה שהיה 
בתמונות זה מקום של הלב. השוק בעצמו היה מקום מלא אבק, וכמה נשים זקנות 
ובלות, ככה הן נראו לי כשהייתי ילדה, היו יושבות על הרצפה ולפניהן סמרטוטים 
קטנים ועליהם מונחות תלוליות קטנות של תאנים, או עגבניות קטנות שלא היה להן 
כוח לגדול. הן היו נשים עבות, עטופות עוד בבדים שלהן, שמכסים אותן מכף רגל 
עד ראש ותלויים בקשת ארוכה, שנתנה להן את הרכּות והמלאּות שהוא אהב לצייר. 
לפעמים היה משוחח איתן, בודק אפשרות של שידוך, בלי התנשאות ולא בצחוק. הוא 

האמין באנשים האלה. הוא והם היו אנשים עובדים, שעבדו יחד בשוק.
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עצים, שנות ה־50, שמן על בד, 50×60
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בית כנסת בצפת, שנות ה־50, שמן על נייר מוצמד לעץ לבוד, 38.5×48.5
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בית כנסת בצפת, שנות ה־50, שמן על קרטון, 54×65
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נשים בצפת, שנות ה־60, שמן על נייר, 76×32 כ״א
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נשים בצפת, שנות ה־60, שמן על נייר, 50×38.5 כ״א
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נשים בצפת, שנות ה־60, שמן על נייר, 65×48 כ"א
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נשים בצפת, שנות ה־60, שמן על נייר, 50×38.5 כ״א
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עצים, שנות ה־60, שמן על נייר, 76×57.5



159

עצים, שנות ה־60, שמן על בד, 76×58



דברים בפתיחת תערוכת זיכרון לאריה אלואיל160

מוזיאון תל–אביב, 1968

אורי־צבי גרינברג

אריה  לחוד:  ופירותיו  אדם  מעשה  והערכת  לחוד,  ידיד  עצב  לחוד,  משפחה  עצב 
אלואיל והמדובר בו בפתיחת תערוכה זו, שנה אחרי שהלך לעולמו בצפת האהובה, 
שמשיכתו אליה ביסוד היותה אחות לקהילת הקודש בויבריק שנחרבה עליו ועל בית 
אביו ואמו. עיירות ישראל בגליציה המזרחית במיוחד, היו במהותן מובלעות צפתיות 

וירושלמיות על אדמה סלבית.
ואריה אלואיל הלך במערבה של אירופה, למד והציץ לחדרי האמנות, ספג מה 
לא  ואמיתו,  ורוחו  חלומו  בגדר   — בה  ולפעול  להיות  לארץ–ישראל  ועלה  שספג, 
כהולך הפקר אמנותי אלא כאחד מטיפוסי האמנים היהודים, שעסקו הרבה עשרות 
שנים לפני הופעות האיזמים ב"מודרנה" של שאר האמנויות היפות, עיסוק במלאכת 
הקודש לשמה: לפי כושר וכשרות טעמם הפנימי, בתודעת יהדותם החביבה עליהם, 

ולא לפי טעם נוכרי הנלקח ונרכש מבחוץ לפי ראות עיניים של זרים.
הוא לא רצה בפירוש באותן מידות ובאותן דרכים שנקטו והלכו בהן בני דורו 
למקצוע האמנות, הן בחו"ל והן שהיו בארץ כמוהו, עשרות שנים, אך בלי "הנשמה 

היתרה" של עמם ובית אביהם ואמם.
אלואיל, שידע תרבות הגויים והאמנויות היפות, לא התבשם עד לשכחת שורש 
לעשות  לא השתדל  לאיזמים,  נדבק  לא  ואולם  ומידות,  כלים  בחן  דעת,  קנה  גזעו. 
ולמצוא חן כאמן קוסמופוליט ש"כל העולם מולדתו", כביכול. נאמן  רושם חיצוני 
היה, בלי פאות וזקן, כאותם בעלי פאות וזקן בעיירתו שעסקו בקודש והפליאו לעשות 
בבניין ובשכלול בתי כנסיות מעשה עץ וגילופים: קירות מזרח, ארונות קודש, חיות 
ועופות בצבעים מרהיבים ובמעשי חיתוך אותיות וגילופיהן, במצבות אבן וביציקת 
כלי קודש בכסף ובנחושת, שעושיהם היו בגדר אנונימיים וגם נשארו כך: לבלי שם 
אחריהם ובלי הערכה אמנותית. הם לא היו בחייהם אז בבחינת "מקופחים", כלל וכלל 
לא! הם לא ראו את עצמם כמה שקוראים היום: אמנים. את אשר עשו, עשו לשמה 

של מצוות יהדותם הניגונית. כמו בטעמי ניגון של שבת ויום טוב ובטעמי המקרא.
זה לא הזמן של עכשיו, שעה שכל הנלוזים התלושים מקרקע מחצבתם נערכו 
כביכול  אותם  נושאים  הצבעוניים  הזרמים  לעתים.  בהגזמה  ואף  כראוי,  ונערכים 
לראות רבים. לא עם אלה נמנה אלואיל. ידע היטב כל מיני דעות וזרמים, הן בציור 
והן בשירה. ראה איך אפשר להתבלט, ולא רצה לילך לפי זה. מחוץ לציור הרי היה 
תחייה  של  ביישוב  שומעת  ואוזנו  רואה  שעינו  מה  לו  שאכפת  ארץ–ישראל,  איש 
עייפה  השונים,  לאיזמים  באירופה  וגם  אצלנו  הציבור  נפש  עייפה  ובטרם  לאומית. 
נפשו של אלואיל לכך. הוא, כמדומה לי, היחיד אז, הן בעודו עדיין באירופה לעת 



161 שהתרוצצו בצבעוני סנוורים האיזמים, עד שהתגלגלו לכאן לארץ–ישראל, אלואיל 
עמד איתן ובדבקות על אמת נפשו היהודית ועל נטיותיו מלידה; על אמת המראות 
לטבעו  הביתה  חוזר  כבן  אלא  כמהגר,  לא  בא:  שלו, שאליה  ארץ–ישראל  טבע  של 

ומכחולו ובדו בידו.
קווים  לסלסל  כיודע  אבסטרקט,  כאמן  ולהיראות  להראות  היה  יכול  רצה  אילו 
ולעקם הרמוניות לשם דיסהרמוניה מגרה. אך הוא עשה מלאכתו כפי רצונו, לפי צו 
פנימיותו, לא כפריז ולא כברלין ולא כהוליווד. לא ראה עצמו גאון מקופח שהדורות 
יעלו אל שיאו; ודאי ראה את עצמו, כאמור, להיות ולהשיג מה שהוא על פי הניצוץ 
שבו ועל פי מה שיש בכוחו, ולא לעבור את קו היכולת. בכך ודאי חש כל שנותיו 
כאן, שהוא לא כדין המקופח בין יתר מרעיו. כיליד ישראל עמו בבויבריק, נאמן לבית 
וכחלוץ ארצישראלי, עבד בכל מה שעבד — לשמה.  יהודיו שם  וכנסת  ואמא  אבא 
בלי הסתלסלות. לא נתן עיניו במונמארטר ולא כיסה בדים בחיקויים, הגם שידע איך 
עושים זאת. הוא לא היה אמן "ישראלי" ככתוב בדרכון, אלא אמן ארצישראלי: שפיה 

וירושלים וצפת — ובה מנוחתו. מקום מנוחתו ממש!
כי חדל להיות חי מקופח.

לבו לפני אף פעם.  ולא שפך  אותו,  ידעתי, אוכלות  רעות,  רבות  ידידים.  היינו 
סוד  פניו  ניכר בארשת  ולא  פניו,  וחיוך על  בגופו  חוץ אדם מוצק  היה כלפי  נראה 
הקיפוח. ועתה, חסד של אמת עשו לו אלה שעמלו לסידור תערוכה זו. אני מלא רגש 
תודה לאלה שעשו בכך לכבודו, כידיד לאריה אלואיל בעל תערוכה זו. ולוואי ועמדו 
על ערכה כל רואיה, ושפתותיו של אריה אלואיל מדובבות בקבר, בצפת, עיר הקודש 

תיבנה ותכונן.
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לומד אמנות בווינה—1922-25
מצטרף לקבוצת האמנים "קונסטשאו" ומציג —1924

עימה בווינה
משתתף בתערוכה "רבע מאה של אמנות —1925

אוסטרית", וינה
מציג בבית ספר למל, ירושלים—1926
משתתף בתערוכה "אמנים מודרנים", צריף האהל, —1927

תל־אביב
מציג בבית ספר למל, ירושלים )עם בתיה לישנסקי —1928

ומשה ציפר(
"אגודת אמנים עברית", מגדל־דוד, ירושלים —

)קטלוג(
"אמנים מודרנים", צריף האהל, תל־אביב—

נמנה עם הקבוצה המארגנת את התערוכה בביתן —1929
אמני ארץ־ישראל, יריד המזרח, תל־אביב

תערוכת יחיד, מוזיאון תוצרת הארץ, תל־אביב—1930
"אגודת אמנים עברית", מגדל־דוד, ירושלים—
"אמני אגד", תל־אביב—

נבחר ל"ועד האמנים שעל־יד מוזיאון תל־אביב" —1931
העתיד לקום בבית דיזנגוף

מציג בבית הנכות הלאומי בצלאל, ירושלים —1932
)עם פנחס ליטבינובסקי ונחום גוטמן; קטלוג(

"אמני ירושלים", מגדל־דוד, ירושלים—
תערוכת יחיד, הגלריה הירושלמית לאמנות, —

מלון עדן, ירושלים
תערוכת יחיד, מוזיאון תל־אביב בבית דיזנגוף —1933

)קטלוג(
מצטרף לקבוצת "חבר אמנים" עם מרדכי ארדון —1936

)ברונשטיין(, זאב בן־צבי, נחום גוטמן, שמשון 
הולצמן, משה מוקדי, מירון סימה, משה ציפר, 

ראובן רובין, יעקב שטיינהרדט
"חבר אמנים", גלריה סטימצקי, ירושלים )קטלוג(—

מצטרף ל"קבוצת השמונה" עם אהרון אבני, נחום —1938
גוטמן, חיים גליקסברג, שמשון הולצמן, שמואל 

עובדיהו, ראובן רובין, ציונה תג'ר
"קבוצת השמונה: תערוכת אביב", מוזיאון —

תל־אביב בבית דיזנגוף
"קבוצת השמונה: פרחים", גלריה קוסמוס, —

תל־אביב
מציג בביתן העברי־פלשתיני, התערוכה —

העולמית, ניו־יורק
"נוף ארצישראלי", מוזיאון תל־אביב בבית —

דיזנגוף )קטלוג(
מקבל את פרס דיזנגוף—

אריה אלואיל, שנות ה־40
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"התערוכה הכללית של אמני ארץ־ישראל", —1941
גלריה לאמנות בית הבימה, תל־אביב )משתתף 

בתערוכות אלה גם בשנים הבאות(
תערוכת יחיד, גלריה לאמנות בית —1942

הבימה, תל־אביב
מעצב כרזה ל"תערוכה הכללית של אמני —

ארץ־ישראל" )כך גם ב־1945, ב־1957 ועוד(; 
מעצב לוגו להוצאת עם עובד ולאגודת הציירים 

והפסלים
"אמני ארץ־ישראל למען בית הצייר והפסל", —1945

תל־אביב
נמנה עם מייסדי המדרשה לאמנות, תל־אביב—1946
תערוכת יחיד, מוזיאון תל־אביב בבית דיזנגוף; —1949

אוצר: חיים גמזו )קטלוג(
תערוכת יחיד, גלריה כ"ץ, תל־אביב—1950
יוצר אנדרטה ומצבת זיכרון לחללי גימנסיה —1952

הרצליה ולחללי כפר הנוער שפיה
מקבל פרס ע"ש טורוב על ספריו ועיטוריו לתנ"ך—1955
תערוכת יחיד, מוזיאון תל־אביב בבית דיזנגוף; —1956

אוצר: חיים גמזו )קטלוג(
"ראשית המודרניזם בציור הארצישראלי, —1957

1930-1920", מוזיאון תל־אביב בבית דיזנגוף; 
אוצר אויגן קולב )קטלוג(

תערוכת יחיד, גלריה לאמנות, טבריה—1960
תערוכת יחיד, גלריה וודסטוק, לונדון )דפדפת(—1964
"אריה אלואיל: תערוכת זיכרון", מוזיאון תל־אביב —1968

בבית דיזנגוף; אוצר: חיים גמזו )קטלוג(
"ציירי ישראל: תערוכה נודדת", מטעם משרד —

החינוך והתרבות, המועצה הציבורית לתרבות 
ואמנות, קרן תרבות אמריקה-ישראל )קטלוג(

תערוכת יחיד, מוזיאון בית יד לבנים, פתח־תקוה—1969
אגודת הציירים והפסלים ב"פסטיבל אמנות, ציור —

ופיסול", יריד המזרח, תל־אביב )קטלוג(
"שנות ה־20 באמנות ישראל", מוזיאון תל־אביב —1982

לאמנות; אוצר: מארק שפס )קטלוג(
"שישים שנה אחרי: תערוכות אמנים מודרנים —1986

בצריף האהל", בית ראובן, תל־אביב; אוצרים: 
יהודה גבאי, כרמלה רובין )קטלוג(

תערוכת יחיד, משכן הכנסת, ירושלים—1987
"נופי צפת: תור הזהב", משכן לאמנות, עין־חרוד; —

אוצרים: גליה בר אור, גדעון עפרת )קטלוג(
"עם בונה ארץ: היסטוריה ישראלית בראי —1988

האמנות", מוזיאון הרצליה; אוצר: רמי כהן )קטלוג(

"עבודות מן האוסף", מוזיאון בית יד לבנים, —1993
פתח־תקוה; אוצרת: דליה לוין )קטלוג(

"אריה אלואיל )1967-1901(: חזרה לביתניה ִעלית", —1994
בית גבריאל, צמח; אוצרת: עירית שלמון )קטלוג(

"שבת בקיבוץ, 1998-1922", מוזיאון בית אורי ורמי —1998
נחושתן, קיבוץ אשדות־יעקב מאוחד; אוצרת: 

טלי תמיר )קטלוג(
"אריה אלואיל: הדפסים וקליגרפיה, 1949-1939", —2008

מוזיאון חצר היישוב הישן, ירושלים; אוצרת: 
גליה גביש )קטלוג(

"1948: אמנות עברית־ארצישראלית המוליכה אל —
המחר", משכן לאמנות, עין־חרוד; אוצר: אליק 

מישורי )קטלוג(
"אריה אלואיל: צורה חדשה לשפה מתעוררת", —

במסגרת כנס הטיפוגרפיה הבינלאומי 
"טיפו־ברלין"; אוצרים: גליה ששון וגיל שפרלינג 

)נכדיו של אלואיל; עלון(
"אשת חיל מי ימצא: נשים באמנות ישראלית, —2008-09

1958-1948", מוזיאון הנגב לאמנות, באר־שבע;  
אוצרות: ניצה לבבי, נגה ראב"ד )קטלוג(

לוח הנצחה מוצב בביתו שברחוב מלצ'ט 59, —2010
תל־אביב, בנוכחות ראש העיר רון חולדאי

"אריה אלואיל: מביתניה לווינה ובחזרה", מוזיאון —2011
בית אורי ורמי נחושתן, קיבוץ אשדות־יעקב 

מאוחד; אוצרת: גליה גביש )קטלוג(
"אריה אלואיל: שלום מירושלים לקיוטו", מוזיאון —

קמפו האראדה, קיוטו, יפן
"שם מלחמה משתוללת, כאן שותלים ורוקדים: —2012

אריה אלואיל, פאול הניך, אורי כוכבא, הדפסים", 
הגלריה של האוניברסיטה הפתוחה, רעננה; 

אוצרים: אליק מישורי, רוני אמיר )קטלוג(
"אריה אלואיל: אות, דמות, נוף", משכן לאמנות, —2015

עין־חרוד; אוצרת: גליה בר אור )ספר(
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י.ק. )יעקב קופלביץ(, "הפסיעות הראשונות: לתערוכת   —
בתיה לישנסקי וא. אלואיל" )1928(; גזיר עיתון לא מזוהה. 

מרדכי אבי־שאול, "תערוכות", כתובים, יג:קסג )טבת תר"ץ / 
.)1929

יעקב קופלביץ, "ציירים ארצישראלים", מאזניים, ו:נו )סיון   —
תר"ץ / 1929(.

אריה אלואיל )חתום א.א.(, "על אמנות הציור בארץ: מתוך   —
מכתב לֵרע", השומר הצעיר )ורשה, אוקטובר 1929(.

לאני, "'אגד' ו'מסד': תערוכות הציירים בתל־אביב", הארץ,   —
.10.1.1930

ללא שם, "מכלי אל כלי", מאזניים, כג:קעג )אוקטובר 1931(.  —
 “Jerusalem Art Show,” The Palestine Bulletin,  —

4 April 1932  
פ.א., "אלואיל", דבר, 27.6.1933.  —

קארל שוורץ, "שיחות אמנותיות", הארץ, 8.12.1933.  —
 M.R., “Our Younger Generation of Artists, Arie Allweil:  —

 A Fighter in the Domain of Art,” Palestine Illustrated

News, 8 December 1933

ג. ינאי, "תערוכת אביב", גזית, ב:י-יא )1938(.  —
קארל שוורץ, "קבוצת השמונה", הארץ, 1.4.1938.  —

ד.א. פרידמן, "שמונה ציירים בתערוכה אחת", הארץ,   —
.29.4.1938

אפרים צורף, "עמוס בעיטור ובציור", הצופה, 26.2.1941.  —
ד.א. פרידמן, "בעט ובחרט: ספרי הציורים של א. אלואיל",   —

דבר, 19.3.1941.
י. מסתכל ]יהושע ייבין[, "ציורים לספר עמוס מאת אריה   —

אלואיל" )אפריל 1941(; גזיר עיתון לא מזוהה.
ש. שריה, "תערוכת הציירים הארצית לשנת 1941", הבוקר,   —

א' באייר תש"א, 28.4.1941.
שושנה שרירא, "אנשים בתערוכה", הבוקר, 9.5.1941.  —

י. כהן־צדק, "הגרפיקן העברי החדש", המשקיף, 27.6.1941.  —
שרה לוי, "יד אל יד: קובץ שירי ילדים עם ציורים מאת אריה   —

אלואיל", 9 בערב, 31.7.1941.
י. מסתכל ]יהושע ייבין[, "תערוכת אריה אלואיל בבית   —

הבימה", הבוקר, 30.1.1942.
אפרים צורף, "לתערוכת אריה אלואיל", הצופה, 6.2.1942.  —
חיים גמזו, "תערוכות: בסבך המוצגים", הארץ, 12.2.1942.  —

י. שור, "התערוכה הכללית הי"ט של אמני ארץ־ישראל   —
תש"ב", דבר, 1.4.1942.

ג. ינאי, "על ארבעה רשמים", גזית, ה:יא-יב )יולי 1943(.  —
ללא שם, "ספר איכה לאריה אלואיל", ידיעות אחרונות,   —

.9.8.1943
ללא שם, "מגילת אסתר של אריה אלואיל", ידיעות   —

אחרונות, 26.2.1945.
גבריאל טלפיר, "תערוכת אמני ישראל", גזית, ח:ז-ח   —

)מרץ 1946(.

אריה לרנר, "בשולי התערוכה הכללית", דבר, 19.4.1946.  —
—  ש. שריה, "משוט בתערוכת האמנים", הבוקר, 19.4.1946.

נפתלי שנייד, "הגרפיקה האילוסטרטיבית של א. אלואיל",   —
גזית, ח:יא-יב )אוגוסט 1946(.

א. לרנר, "תערוכת אריה אלואיל במוזיאון תל־אביב", דבר,   —
.18.2.1949

בנימין תמוז, "תערוכות", השומר, 18.2.1949.  —
אויגן קולב, "מיומנו של מבקר אמנות: תמונות־קיר של   —

אריה אלואיל", על המשמר, 1.4.1949.
ג. ינאי, "תערוכת א. אלואיל", גזית, יא:ט-י )מרץ 1950(.  —

חיים גמזו, "תערוכות בתל־אביב: אריה אלואיל בגלריה כ"ץ",   —
הארץ, 5.5.1950. 

 S.W., “Allweil Exhibition,” The Jerusalem Post,  —
7 May 1950

ללא שם, "פיסול: הדמויות לובשות לבוש אקטואלי",   —
במחנה, 20.8.1953.

אריה אלואיל, "הרהורי צייר ביום העצמאות", קוממיות   —
.)1954(

אריה אלואיל, "ביוגרפיה", אלבום אלואיל )תל־אביב: סיני,   —
.)1956

יוסף שריק, "תמונות הנוף המזהירות של אלואיל", הארץ,   —
.23.1.1956

פסל פרידברג, "אריה אלואיל", על המשמר, 27.1.1956.  —
אריה לרנר, "לתערוכת אלואיל במוזיאון תל־אביב", דבר,   —

.3.2.1956
א. מן, "שלזינגר ואלואיל, שני ציירים ותיקים", מעריב,   —

.3.2.1956
א. נהור, "הצייר והאילוסטרטור אריה אלואיל", חירות,   —

.3.2.1956
יונה פישר, "אלואיל", למרחב, 3.2.1956.  —

י. שריק, "חדש וישן: הצייר אריה אלואיל על עצמו", תרבות   —
וספרות, 3.2.1956.

ד.א. פרידמן, "נופים יפים: אלואיל במוזיאון תל־אביב", דבר   —
השבוע, 9.2.1956.

גבריאל טלפיר, "אריה אלואיל", גזית, יד:ז-ח )מרץ 1956(.  —
אריה לרנר, "אלבום הצייר אריה אלואיל", דבר, 27.12.1957.  —

אריה לרנר, "תערוכת אמני ישראל", דבר, 10.4.1959.  —
אריה אלואיל, "הערות אוטוביוגרפיות", לזכר קהילת   —

בוברקא ובנותיה )ירושלים: ארגון יוצאי בוברקא והסביבה 
ישראל-ארה"ב, 1964(

ג. ינאי, "הלוח האומנותי־שנתי תשכ"ה של חברת סונול",   —
גזית, כב:ה-ח )אוגוסט 1964(.

אריה לרנר, "אריה אלואיל, שנה לפטירתו", דבר, 5.7.1968.  —
אנדה עמיר, "בשולי הדברים: על העלייה ארצה, 1920,   —

באונייה קרניוליה", דבר, 10.7.1968.
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רחל אנגל, "תערוכת אלואיל בבית דיזינגוף: סיכום מפעלו   —
האמנותי ביום השנה למותו", מעריב, 12.7.1968.

ישורון קשת, "אריה אלואיל: עם תערוכת הזיכרון במוזיאון   —
דיזנגוף", הארץ, 12.7.1968.

מינה זיסלמן )בליך(, "תערוכת זיכרון לאריה אלואיל",   —
הפועל הצעיר, 16.7.1968.

צלילה אורגד, "אלואיל", על המשמר, 17.7.1968.  —
R.B., “Arieh Allweil,” The Jerusalem Post, 19 July 1968  -
—  דב סדן, "בויבריק ובניה, עם תערוכת הזיכרון של אריה 

אלואיל", על המשמר, 9.8.1968.
גבריאל טלפיר, "אריה אלואיל", גזית, כו:א-ח   —

)אפריל-נובמבר 1968(.
בנימין תמוז )עורך(, סיפורה של אמנות ישראל, מימי בצלאל   —

ב־1906 ועד ימינו )גבעתיים: מסדה, 1980(, עמ' 75.
מיכאל סגן־כהן, "זה בדיוק מה שהיה: תערוכת אמני   —

תש"ח", ידיעות אחרונות, 27.5.1988.
ללא שם, "הציורים היפים של ארץ־ישראל היפה: אריה   —

אלואיל )1967-1901( בבית גבריאל", על המשמר, 
.13.6.1994

שולה קשת, "מביתניה לווינה ובחזרה: התבוננות חדשה   —
בסדרת ההדפסים של אריה אלואיל טורא אפורה", קתדרה, 

145 )תשרי תשע"ג / 2012(.

דיוקן עצמי, ראשית שנות ה־20, שמן על קרטון, 24.5×34.5
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כי כל נצחונותיהם באו להם מנסים שבשמים. הקשבתי 

לדבריו ברגש של בושה ואלם, והצלוב המוזר תלוי מעל 
ראשינו בכיתה במשך כל שנות הלימודים.

עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה אבד הכלח על 
העולם הישן של "האידיליה האוסטרית". "האלים החלו 

צמאים לדם". עם כניסת הרוסים לגליציה קנה אבא 
זוג סוסים ועגלה, העמסנו את הניתן להעמיס ויצאנו 
לדרך. עברנו את הקרפטים להונגריה ומשם עד וינה 
הגענו. האיכרים לא עזבו את אדמתם. המוני חיילים 

נהרו לחזית. ניגשתי לפרד אשר נשא מכונת ירייה ושמתי 
את ידי בין החגור לגופו החם והמזיע, להקל על המסע, 

והבטתי בעיניה הגדולות של החיה. הגבעות והשמש 
העולה והשוקעת לא היו שלי.

קיבלתי שיעור ראשון בהיסטוריה. שנים רבות אחרי 
כן, בעומדי בפני שער טיטוס, העמקתי את ידיעותי 

בהיסטוריה. עם בואי לווינה, הכרך האירופי, ראיתי עוד 
את אורותיה האחרונים של קיסרות שוקעת: ספריות, 

מוזיאונים, תיאטרון, קונצרטים.
הצטרפותי לתנועת נוער )השומר הצעיר( החזירה 

אותי אל עמי, ומכאן היתה רק דרך אחת — לארץ־
ישראל. עם תום המלחמה החזרתי עוד את הורי לעיירה, 
טעמתי את טעם החיים בתוך נוער עמי בסמטאות ובבית 

המדרש — הכשרנו עצמנו לעלייה ועלינו.
עתה ירדתי שוב מהרי הגליל לווינה. לאקדמיה 

הביאני מקס אייזלר. הוא אשר הדריכני ללמוד בבית 
ספר "שומם ומפרך עד כמה שאפשר אם רוצים להיות 

אמן". באקדמיה ציירו ראש ואקט בלבד, אך במהרה 
יצאתי לצייר את יער וינה. המוזיאונים היו נפלאים, וכאן 

ראיתי לראשונה צרפתים ואת ון־גוג המפתיע ומזעזע.
בשנת 1924 הצגתי עם אנשי ה"קונסטשאו", אשר 

קיבלוני בתור חבר ועודדוני. קוקושקה, אשר ראה 
מעבודותי בדרזדן, שלל את אלה מציורי שהיו בהם 

נטיות קוביסטיות. "אינך יכול להרגיש ככה" אמר לי 
"בבואך מעיירה קטנה שבה למדת אצל רבי בישיבה". 

יעץ לי ללכת לפריז וללמוד אצל איזה מורה זקן, ולצייר 
את הטבע ואותו בלבד.

הערות אוטוביוגרפיות

אריה אלואיל

החלטתי להיות צייר עת ישבתי בקבוצת חלוצים בהר 
בגליל. הכשרנו קרקע וחפרנו בורות לנטיעת גפנים 
ועצי זית. אנו על ההר, ולמטה מהכינרת יוצא הירדן 

המיאנדרי, והרי הגולן והבשן סוגרים עלינו.
חברי הטוב דב אופר הלך במקומי לטבריה ולא חזר 
עוד; מצאנו אותו שותת דם מכדור של שודד )ציירתי לו 

ולעוד חבר מצבה בבית העלמין בכינרת(. בלילה היינו 
שומרים לפי התור. אדם בודד ורובה בידו בלילה, נמצא 

עם עצמו יותר מאשר בכל מצב אחר של התבודדות. הלב 
סוער. הכינרת והירדן מבריקים מכסף הירח, והכל דומה 

לתמונה של רמברנדט מתוך הספר השמור אתי.
עם בוקר מתבהר הנוף. רגבים חומים של חריש, 

ובתלמים מבצבץ ירק צעיר. מכל הוואדיות עולים 
ערפילים, צעיפים-צעיפים לבנים, אפור, כחול, סגול. 
לעננים מעל הגולן מגע של ורוד וכתום, והכל שזור 
בכחולים רבים מאוד. בלילות אלה ראיתי את עתידי 

בתור צייר, והלכתי "לחפש את צִלי". ירדתי שוב לגולה. 
הורי הטובים עזרו לבן החוזר. הם היו אנשים חסונים 

ושניהם יצאו מחלבנים כפריים, ומי אני על יד אבא ואמא 
החרוצים, ואיני יכול להידמות להם, ליושר מלאכתם 

והקרבתם העצמית... אבא עמד ברשות עצמו מגיל 12 
והגיע לעמדה ואמידות בעיירה בויבריק.

כשהייתי ילד היו לנו שדות, פרות, וסוס — ושמעתי 
באהבה, שלא פגה עד היום, צלילי פטישים המכים על 
סדן נחושת וברזל מלובן בסדנה של אבא. ביתנו עמד 

מעבר לטחנת הקמח לא הרחק מהנהר, בלב שדות וגנים, 
ובאופק סגרו גבעות מיוערות. נוף עיירתי דומה היה 

לעמק המבורך אשר בין שפיה וזכרון־יעקב. ]...[.
אמנות ראשונה ראיתי בציורי הקיר ובמנורת 

הנחושת הענקית בבית הכנסת, במצבות בית העלמין 
ובזכוכית המצוירת מלאך ענק בבית הנתיבות אשר 

בלבוב. בבית הספר הפולני קסמה לנו רוח החירות אשר 
בספרותם, אבל ערכי עמנו היו רחוקים מאתנו. בפיו של 
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חובב אמנות אמיד, נוימארק שמו, והוא עזר לי בנסיעה 
לפריז — אך הורי נשאו בכל הוצאות לימודי. את אותו 
האיש מצאתי לאחר שנים בפריז בבואי מארץ־ישראל 

לביקור. הוא היה בחוסר כל אחרי שואת היטלר, וגמלתי 
לו כשם שעשה לי.

ב־1925 שיתפוני בתערוכת האמנות האוסטרית 
של רבע המאה, ואז הוצאתי מחזור רישומי אבן בשם 

תורא אפורה. את האמנות הצרפתית החילותי להבין רק 

מחלונות הרכבת אשר הובילה אותי לראשונה לפריז. 
את ה"פורמיסטים" הבנתי זמן רב אחרי כן, כאשר ראיתי 
את קירותיו הפנימיים של בית הרוס על כל קומותיו, על 

הצבעים העדינים בצורות המרוסקות. ]...[.
בנסיעותי באיטליה יקרו לי הפרסקות של פומפיי, 

דמויות הטנגרה אשר בפיסול הזעיר, ועליהן חשבתי 
הרבה עת ציירתי את דמויות הנשים במגילות התנ"ך. 

נעלה בעיני הפיסול היווני שבין הארכאי והקלאסי, אשר 
נוצר עת עזרא קרא את התנ"ך. ]...[

ב־1926 אני חוזר דרך פריז ואיטליה ושוב אני 
באונייה. ריח הזפת ומי הים מעלים באוזני את שירי 

החלוצים מימי עלייתי הראשונה, כשם שריח שמן 
הפשתן החביב של הצבעים מעלה בזכרוני יחד את צלילי 
הסימפוניה התשיעית, אשר שמעתיה לראשונה עת באתי 

לאקדמיה. עובד אדמה בקבוצתי לא נשארתי. האמלא 
בשובי לארץ את אשר חלמתי בביתניה? עד היום לא 

ציירתי את הנוף הזה — אך הצייר נוסבוים מפרנקפורט 
הוא אשר בנה בית בהר ההוא, צִייר והלך שם לעולמו. 

הוא קיים את אשר רציתי אני.
ציורי הראשונים בארץ לא עלו. שנתיים הרסתי 
את כל אשר ציירתי, לצייר מיער וינה התכחש הנוף 

הארצישראלי. הצבע הסמיך הכחול והאפור הפך קלוש 
צהבהב, השמש הלוהטת קרעה את תמונותי בכהּות. לא 

קל "כיבוש" נוף זה. משורר הפנה אותי אל התנ"ך והייתי 
רוכב הרבה על חמור על פני הארץ, וזה עזר לי למצוא 
דרכים בציור. ישבתי קיץ בנצרת ושם עשיתי תמונות 
ראשונות שלא קרעתי אותן אחרי כן. נוף ארץ־ישראל 

דחה מציורי כל עקבות קוביזם, גם פוביזם.

במגע קל מאונך של מכחול צבע סמיך ניסיתי לצייר 
את רעד האוויר, את שקיפות עצי הזית ואת האפורים 

החמים של הקרקע. שפיה היתה התחנה השנייה 
הברוכה. ]...[

כל חפצי הוא לצייר את האדמה למן צאת השמש עד 
בואה — ורק הלילה מפריעני מלהמשיך — ולהיות עוד 

אחד בשרשרת הציירים היהודים הכותב אותיות ודמויות 
התנ"ך בימינו.

אך אני שואף בכל לבי אל המציאות ואל מעט הבעה 
נפשית — כי כל שאר הדברים הם משחק מכני בלבד, 

פחות או יותר נעים, ולעין בלבד. חביבה עלי האות 
העברית הספרדית, הכתובה, החצובה בשיש והחתוכה 
בנחושת. אהבתי אותיות אלה בילדותי. חרטתי אותיות 
לפני שלושים שנה במצבות שיש בכינרת, והיפות מכל 

אשר ראיתי הן האותיות מגניזת ים המלח. אך טוב הדבר 
אם מוכרחים לעבוד מהר; אין פנאי לעשות שגיאות, 

והדברים יוצאים אחידים. לפעמים אני מצייר בשמים את 
ענפי העץ אשר בצלו אני יושב. ומה אני רואה שם? אבי 

ואמי מובאים למשרפות. יום־יום.
או חלום אחר. אני כורע ברך ומחזיק בזרועותי את 

אבי כתינוק. הוא נועל מגפיים שלו ומעיל עבודה מעור. 
זקנו מגודל, ופתאום התפוצצות אדומה בכל, ושלדי 

בניין ענק שחור, וברקע האש. פני בשלולית; טנק גולש 
אלי; בדלת מתדפקים קלגסים — האפשר לצייר זאת כפי 

שצייר הירונימוס בוש? ]...[
לא החדש בלבד באמנות מושכני, כי אם יותר מזה: 

"החיפוש אחרי הזמן שאבד", אותם יסודות, יצירות, 
שעמדו במבחן הזמנים; הנעלה ברוח, והמובן לכל, 

והלובש צורה גדולה.
אין צבעים חדשים מאז הקשת של נח, וצורות 

חדשות אין. רנואר חביב באומרו כי טיציאן הזקן גנב 
ממנו דברים. לא חסר לו לצייר דבר, פרט לזמן בו יעלה 

על הבד, יוציא לפועל חלומו הטוב כל עוד הנשמה 
בקרבו.

מתוך אלבום אלואיל )תל־אביב: סיני, 1956(, 
עמ' 80-78.
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