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 1 ], .. [נ;ךך;י~:.אליק, ,ם~~~זבד

2 . H isto1·y begins at g1·ound level , with footsteps 

 1מס'תמונה

עלממחקרחלקהואזהאמרמ •

 .הישראליהמרחבשלהפואטיקה

בגרסהלראשונהאורראההמאמר

 Ba·ו bara Manוו,וראוית,אנגל
ist ווd the Zio ווModernism a "' 

g the Old ווy: Readi ווcan ווU 
," y in Tel Aviv ·וete וווCe 

 Rep1·ese11tations· 69, Wiוו te·ו
63-95 . 2000, pp . :דינהתרגום

הורביץ.

רזולציונהורזרבסקילבלימודהאני

לבתיהתל-אביב-יפו;עירייתמארכיון

תל·לתולדותהמוזיאוןמןכרמיאל

תל·מסניףאילוןלאיילתאביב-יפו;

לאילןהטבע;להגנתהחברהשלאביב

תל·אביב;קדישא,חברהאישוולוך,

הציוניוןבארכיהעובדיםלצוות

הלאומיתהספרייהולאנשיהמרכזי

גורדוןלפיטרגםתודהבירושלים.

עלבושבמשהשתתפוזיידמן'ולנעמי

החברהבכנסיהודייםקברותבתי

שהתקיים > AJS (היהדותללימודי

ולקהל , 1996בדצמברבבוסטון

ללינקולןכנס;באותוהמאזינים

גרסהעלהערותשהעירשלבסקי'

גלוזמן,למיכאלהמאמר;שלקודמת

ולדינההעברי'הנוסחבהכנתשסייע

שוורץ,ולאילוןשתרגמה;הורביץ

רבחובהישןהקברותביתאתלישהכיר

רבות.םשנילפניטרומפלדור

לשכונתערש"שירישורון'אבות . !

 ·'תלהסורי·אפריקניהשברנוודיה",

 , 34 • 33עמ' , 1974אביב

 Michel de CerteaLו, . 2
 " Practi ces of Space", iוו

Marshall Blonsky (ed.), On 
s Hopkins וווSig11s·, Jol 

129 . ess 1985, p ו·sity P ו·ive ווU 

 19 2 7בשנתשהתקיימההעםאחדשלמהלווייתותצלום

).במרכזהומס'(תמונהטרומפלדורברחובתל·אביבשלהישןהקברותבבית

אתומספידביאליקח"נעומדהטריהקבראתהמקיפהאנשיםקבוצתשל

רובאירופה.במזרחיהודיםאינטלקטואליםשלדורשלהאידיאולוגיהאב

אומשטרהמדיבמדים,מהםכמהבזה.זהאובקברמתבונניםהמלווים
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אלכסנדרנראהביאליקשלהשמאליתכתפומאחוריאחרים;רשמייםמדים

המצלמה.מולאלבוהקיםהכהיםמשקפיוהלבן,בזקנורבינוביץזיסקינד

עייפותשלבהבעההמצלמהאלמביטהואהתמונה;במרכזניצבביאליק

כובעחובשסתמיים,בגדיםעלכבדמעיללבושאירופימזרחיהודי-ועצב

בתצלוםהקברות.ביתשלבחולותעתהזהשנכרההקברלצדעומדצנוע,

שליותרהחדשבחלקממוקםשהקברלראותניתןהטקסשליותרפנורמי

חול,בעיקרוסביבוהקברות,בית

 2מס'תמונה

שיחיםוכמהאחריםקבריםמעט

כברלאזהשנטעוסחופים

הכהותהחליפות .) 2.מס'(תמונה ,ג~
-האירופייםהבגדיםההמון,של
לשממתחדבניגודעומדיםאלה

החולות,לצחיחותהמקום,

המקיפההאבןלחומתללכלו,ך

הנראיתהקברות,ביתאת

למצבותבמרחק,במעורפל

אחים,קברישעלהמשולשות

נובעהראשוןבתצלוםמכליותרשמרגשמהואולם,באופק.המתנשאות

שהואבמקוםכמעטעומדביאליקבהיחבא:לתוכוהמתגנבמאוחרמידע

עלגרידאמצעריותרהיאשעייפותודומהשנים.שבעכעבורבוייקברעצמו

אבל-כהודאהאוככניעהכמעטנראיתהיאלעולמו;שהלךרוחניואבחבר

תצלוםעודשלבמרכזומלהתייצבעייףפשוטביאליקואוליבדיוקןבמה

נוסף:אחד

כלשהוידעקרובותלעתיםישלצופההצילום,שלמטבעו

בייחודבתמונה.למצולמיםשאיןידע-התמונהלמסגרתשמחוץהעולםעל

מייצרתהעברידיעתבדיעב,דהיסטוריים:אירועיםשלבתצלומיםהדברכך

עיווריםעצמםשהםהצילום,נושאישלמאוחריםשיפוטיםביודעיןשלא

אתמערערהעםאחדשלמהלווייתוהתצלוםאולםבעתיד.שיתרחשלמה

שלפניושעלהעייפותהבעתשכןהצופה,שלהכוחתחושתואתהזההידע

מותו-שלו.אתלומנבאלבוכאילוהעתי,דכראייתכמעטנראיתביאליק

מערערהאחרונה"מנוחתו"מקוםעלבגמלוניותהעומדביאליקשלהתצלום

שישהאסוציאציהאתמסבךגםוהואכ"מנוחה",המוותמושגאתהיסודעד

עלמין"."ביתאועולם""ביתקברות","ביתקבורה:מקוםהמצייניםבמונחים

ובלתימתנודדיםיחסיםשניביןקושרהתצלום"קבר".לבין"בית"בין

תל-אביב-ההיסטוריהרקעבית.א"כלקבר /מנוחהא'כלמוות-פתורים

ביצירתהעםאחדושלביאליקשלהמרכזייםוהתפקידים-בראשיתה

שהואדברשביצירתהסתירהאתבמובלעמעליםהחדשה,העבריתהתרבות

ברחובהקברותביתזה,במובןובית.-מיסודוחדשאחתובעונהבעת

תל-אביבשלנלאיםוהבלתיהפרדוקסלייםכסירנותיהאתמייצגטרומפלדור

ברחובהקברותבביתסיורהחדשה.העבריתלתרבות"בית"להיותעצמה

ולעצםלהיסטוריהתל-אביבשלהמורכביחסהלהדגמתישמשטרומפלדור

המצבות,הקרקע,תוכנית-הקברותביתאתבוחןזהמאמרהבית.רעיון

במטרה-הציבוריתבתודעהייצוגואותו,הסובבתהעירוביןבינוהיחס

עמוקהטבועיםהפרדוקסיםאתסימלהוכיצדתל-אביבביטאהכיצדלהראות
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העלמיןבביתבקריאההתיכון.במזרחאירופהיהודישלההתיישבותבמעשה

הגולהמןהיהודיתהתרבותשלבמעבראבדמהלהביןברצוניכבטקסט

אתלהביןכדיואולם,זה.בתהליךונמחקממקומונעקרומהישראללארץ

לגולתתחילהלחזורישהישןהעלמיןביתושלתל-אביבשלההתחלות

 .הציבוריהמרחבושלה"גדולה''הארכיטקטורהשללזכרוןאירופה,

וייי1
r-
1"'1 
r
r: 
~ 

::!:. 

ביתשלדיוקנאות

סיפורשופמן,גרשוןשלובמצוק""במצורהסיפורשלבסופו

הראשונה,העולםבמלחמתבווינההמתרחשומוסריתפיזיתירידהעל

שהגיעפיק,ישראל.לארץפיקשלמההעבריהסופרשלשיבתומתוארת

עומד ] ... [ברפיון ] ... ["פוסעעצמומוצאאירופיות","לשאובכדילווינה

נחנקשכמעטלאחר 3רגליו".תחתקרקע"איןכאילולנפול",נוטהומתנדנ,ד

"ארץשלהמוצקהלקרקעשבהואהנוכחת-בכלה"אירופיות"מאווירת

צעיריהודימהגרו;גנדו,בידישצוירדיוקנואתמאחריומשאירישראל",

ששמוו;גנדו,לעיר.מחוץנוףציורישציירבעתשריגלשוואבחשדשנאסר

לאחריחסית,בנוחותהמלחמהאתעברהגדול,לעולםשייכותעלרומז

רופא.שלדיוקןבציורעצמואתהעסיקשםהרוח",לחוליב"מוסדשנכלא

קרקעכאן"איןרבינוביץ,יעקבשלכמעטמוסווההלאדמותובןפיק,עבור

באירופה".גםמקוםיהיהלזה:כן; (iיעמודשלוהפורטרטאבלרגליו,תחת

חפץלואיןשובנעשה,כברשהפורטרט"מכיווןמסכם,עצמושו;גנדוכפי

במקור".

"היהודישלהרפאיםרוחאתבאובמעלהשופמןשלסיפורו

האבות.לארץהשיבהבאמצעותלמחוקביקשהשהציונותדימויהנודד",

-לרגליו"מתחת"קרקע-נוכחותפירושהמאירופה/מווינהההעדרות
הכלכליותהפוליטיות,המשמעויותכלעלישראל,בארץ/בתל-אביב

מוגבלתגרסהאפילוהטריטוריאליות,שלזוהאדרהלכך.הנלוותוהתרבותיות

השלטתוגלותניכורשללאסתטיקהגלויבניגודעומדתשלה,אירוניתאו

הרימודרניזם,שלצורהגםהיאהציונותאםזאת,ועם 4האירופי.במודרניזם

המענייניםהטקסטיםאחדהיא-הראשונה"העברית"העיר-תל-אביב

היתהתל-אביבהחדש".ב"יצירתאולטימטיביתרגילשלה,יותרוהבעייתיים

המתחרותהאידיאולוגיותהשאיפותנושאאורבני",לתכנון"מעבדהמעין

ואולם, sלעיר.התשתיתאתוהניחוזהאחרבזהשבאוהמהגריםגלישל

שללרטוריקהבניגודתמידעמדהחדש,אלהעתי,דאלהמכווןזה,מניע

תרבותעיניהלנגדראתהזושיבהנבחר.למקוםשיבהשלומולדת,מקום

והיאהעתיקהבעתבאזורהיהודיםבחיינעוציםששורשיהחדשהעברית

כנסת.בתיחורבותשלארכיאולוגיותחפירותועלהמקראסיפוריעלמבוססת

השאיפהידיעלנמנעבלתיבאורחסוכלההחדששלהאידיאולוגיהוכה

לאאפילואורקלאמודרניסטיתהמצאההיתהתל-אביבישן.להיראות

התפיסהבמונחיגםאלא 6האדריכלי,ובסגנונהשלההאורבניבתכנוןבעיקר

עיראותנטית,וגםחדשהגםשהיאעיר-עצמהאתשלההפרדוקסלית

נטועההיאזאתועםהקרובהגלותיהעברוביןבינההשברמתוךשנוצרה

המתחמןהרבהפרנסזהפרדוקסיותר.מקודשתקדומה,במסורתוקשורה

 ,במצוק"ו"במצורשופמן,גרשון , 3

תל·אביבשלישי,ספרכתבים,

 1שופמןג.גםוראו 1127עמ'תרפ"ט,

חייםדבראחריתוהוסיףבחרשלכת,

 , 75עמ' , 1994תל·אביבבאר,

שלבהקשרהעבריתהספרותעל , 4

ראובמודרניזםהגלותהאדרת

Michael Gluzman, '"Modem 
ism and Exile: A View from the 

, Margins", in David Biale 
Michael Ga\chinsky and 

/ Susan Heschel (eds), lnsider 
Outsider: American. Jews 

, and Multiculturalism 
Califomia University Press 

231 -253 . 1998, pp 
 11an Troen ,וראו . 5

Establishing a Zionist " 
Metropolis: A1ternative 
Approaches to Building Tel 
Aviv", Journal of Urban 
History 18: 1, November 

10-36 . 1991 , pp 
בסגנוןהבנייהשלטובהסקירה , 6

הכלליבהקשרבתל·אביב,הבאוהאוס

אצלראוישראלית,אדריכלותשל

 Iהחולמןבתיםמצגר•סמוק,ניצה

בתל·הבינלאומיהסגנוןאדריכלות

 , 1994תל·אביבאביב,
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הוצע " Lווו lו onו eliness "המונחו.

 ) 81ו ablו a (באבאהומיידיעל
כפי ," uוו lו eiווו licl"ולמלהכתרגום

פרויד.שלבכתביומופיעהשהיא

כללבדדךזומלהמתורגמתבעברית

בואיןזהתדגוםאולםל"המאוים",

משמעותהמלואאתלמצותכדי

מציינת " heiווו licl"ושכןבגרמנית,

וניגודה, ,והמוכרהביתיאתברגמנית

מהאתמציינת " Lו nheimlicl"ו

מאיים.ולכן ,ומוכרביתישאינו

לבעיית~רהיהעצמופרוידלמעשה,

במאמראחרות.לשפותהמלהתרגום

המילונים ] ... ["כותב:הואזהבנושא

לנואומריםאינםמדפדפיםאנושבהם

משוםרקואוליחדשים,דבריםהרבה

עליתרזרה.לשוןבעליעצמנושאנו

איןרבותבלשונותכי ,לנונדמה ,כן

מעורר·הפחד",שלזהסגולילגווןמלה

בתוך,"המאוים",פרוידזיגמונדוראו

("מעברדכרךפרויד'זיגמונדכתבי

איזק,חייםתרגוםהעונג"),לעקרון

תל·אביב ,אורמיאןח'מדעיתעריכה

במובאות ,לפיכך , 8עמ' , 1968

שלהעבריהנוסחמןכלשונןשנלקחו

"המאוים"המונחמשמשהמאמר

אולם , L111hei111lichל·כתרגום

המונחאתהעדפנואחריםבמקומות

ההקשר.פיעלתרגמנואוהגרמני

שלהמאמרמתוךלהלןהמובאות

פרט ,זוממהדורהנלקחופרויד

ממילוןפרוידשמביאלדוגמאות

אלהגרים;האחיםומסיפוריסנדרס

לעברית,המאמרמתרגוםהושמטו

כאןתורגמוולפיכךשונות,מסיבות

מחדש.

 , 21עמ'שם, , 8

 , 10עמ'שם, . 9

 , 24עמ'שם, , 10

 Liוו da Nochlin aוו dראו . 11
b (eds), The Je111 ו·Ga ו·a וTan 

t: Mode,·11it,11 c111d ז, t/1e Te דוi 

, t/1e Co11.s·t1·i1ctio11 oj'fde11tity 

1996 k ו·New Yo 
בתוךהקי,"ץ"בסוףבארון,דבורה , 12

הראשונה,המחצית ,גובריןנורית

תרס"ב-סיפוריםמוקדמות:פרשיות

 , 632עמ' , 1988ירושליםתרפ"א,

שהתאמצהספרותהיישוב,בראשיתשנכתבההעבריתבספרותהיצירתי

לעומתיח,דגםגאולהוכחייטבעייםכחייםבמקוםהיהודיםחייאתלתאר

היהתצליחזושנוסחהכדיבגלות.החייםשלהחולנית-כביכולהתלישות

ישראלבארץאירופהיהודישלהבסיסי unl1on1eli11ess"7 "-העללהתגברצריך

לצמצמו.לפחות,או,-

פנימעלבצבץהגלותשלילתידיעלהציונותשהדחיקהמה

לרוחהקשורהתופעה- unheimlichכ-החדשההעבריתהתרבותשלהשטח

שלבמונחיושופמן.שלבסיפורואירופהאתהרודפתהיהודישלהרפאים

זר,אוחדשמהדברש"אינומה , unheimlichה-אתמסמנתהדחקהפרוי,ד

הרחיקוההדחקהתהליךשרקמשהוהנפש,לחיימשכברנהירמשהואלא

דווקאלשיאהמגיעההזרותשתחושתבכךהאירוניהמןיש sמעליהם".

שלמשניתממשמעותמהבמידתנובעותפרוידשלמסקנותיו"בבית".

hei111lich בדוגמאותפרוידשלהשימוש"קבור".או"חבוי"-בגרמנית

המאייםהצדעל,רומזו 860בשנתאורשראה ,) Sanders (סנדרסשלממילונו

 ) heiררו lich (חבויים"שורשיוחשאי:עמוקטמוןמשהועלהבית,שליותר

הלקוחותהמאמר,בהמשךהדוגמאותהאדמה".במעמקיצומחאניהיטב,

ה'דמוי-"מרעיוןזה:אפלצדעםאחדבקנהעולותגרים,האחיםמסיפורי

זרים,שלמעיניהםשנעלםמשהושלהרעיוןמתפתחלבית,השיירבית',

1hei111lichלפיהלמסקנהמובילזהקטלוגסודי".מוצנע,משהו מלההיא 111

היפוכה:עםלבסוףמתמזגתשהיאעדדו-ערכיות,איזולצודיוצאשמשמעה
9."unheimlich עצומתהגירהשלבתקופההגיחהיסטוריתשמבחינהזה,מושג

לאשכברביתלתארדרךהיההעולם,רחביבכלהביתהוגעגועיםממדים

הבית.עבראלהדחףשלצפוילוואיתוצרהיההואמהבמובןככזה;נתפס

ספרות,ביצירותלדיוןמוקדשפרוידשלמחיבורונכבדחלק

"לעתיםביותר:הפרועלביטויו unheiררו lichה-מגיעהדמיוןבתחוםשכן,

הזיהשביןהגבולכשמיטשטשכמאוים,דברלנוייראהובנקלקרובות

כשסמלכממשות;לפנינוניצבדמיוני,עתהעדבעינינושהיהכשדברוממשות;

פעולהו Oלסמלו".באשהואהדברשלומשמעותוהישגיומלואלונוטל

הרושםשופמן:שלבסיפורוהדיוקןשלכוחוביסודמונחתזוסימבולית

אלחלחלהזוזרותוואירופה.במזרחיהודיםשללדימוייםשהיההמהפנט

מאותומשהוטריטוריה.בלאבשפהשנוצרהבאירופה,העבריתהתרבותתוך

unho111eliness למרות"נכון":מה,במידתוהיה,ישראלבארץגםנשתלאירופי

במזרח,הנטועיםהלשונייםשורשיהולמרותהביתה,השיבהשלהרטוריקה

הביתי-זוכפילותזרה.תרבותביסודההיתהישראלבארץהעבריתהתרבות

בארון,דבורהשלבסיפורהתל-אביבשלמוקדםבתיאורמסתתרת-והזר

מבועתיםבערך, 1920בשנתתל-אביבתושביאתהמציגהקיץ","בסוף

בשלהי-זהבאקליםרבותי,שכונותינו,צפיפות"בתוךמחלה:שלמהתפשטות

התיאור 12פרטיה".לכלמגיפהצורהרצינית,צורהלקבלהמחלהעלולההקיץ,

בדיוקאותה.מנפץומיד-רוגעשלתחושהושובשוביוצרבארוןשלהקצר

עתה),(לעתהאחרוןהקורבןאתעמהנושאתהסגורה""המכוניתכאשר

תזכורתייאוש",שלאחרהשחפתחולי-התמידייםהחולים"שנימופיעים

לקראתמתקדםשהסיפורבעתוהנה,מה.לזמןרקהיאשההפוגהלכך

ומישהוהרחוב"בקצהעגלהמופיעההמגיפה,וסיוםכל-שהיא""הרווחה

ל~דה":בידוהמושכותעםפסיעהפוסע
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מת?"אוהקרוב,החוליםלביתמובל"חולה

] ... [ 

כלנובלים-המתקרבתהעגלהבטלטוליבסדין'עטוףהמתנודד'הגוףלמראה

אחרונים.נגוהותכבוהיםפניועלהיוםכבררדכירבים,מרגישיםעתהרקפנים.

·אנשיםיחצאנראיםם.יהאגפאורךלכלהחלונותמואריםהמקומיהחוליםבבית

שרוייםהגזוזטראותמסעדימעלנתליםמזרניםלשבכות·הברזל;מבעדבתחבושות

 ] ... [החשודיםכתמיהםכלעלהחשמלבאור

ענקית.היאהלויה

להופעתםדימהשמשיםםינבלעהםיביד·הדפנות,זעומתהארצישראלית,המיטהעם

עםכמעטחגיגיתהתהלוכהrרראההגגותמעליביטואשרולאלההאספסוף,לבין

בתוכו.עי~מלאדיבורוקולנאקהאובכיכששוםשאנני·השלהבות,נרותיההמון

גלושרגעגולשיםימינה,המלוויםנוטיםהכביש,גמרעםדרכים,פרשתעל

השכונהובתוךהחולות.בעלטתאחתבבתונעלמיםבמורדבנרותיהםוהבהב

 13קול,בליתריסיםםינפתחרווחים.דממתממושכה,דממהמשתררתשנתרוקנה

rיי1
r
tיייr
r
וי:

s::: 
~ 

הםהמתיםשלהמנוחהומקוםהחייםשלהמגוריםמקום

בסמיכותזו,לצדזומתקיימותהןאולםמזו,זוהנבדלותנפרדותס!:נירותשתי

-תחתוןעולםלמעיןהמתאתמלווההקהלאינטימית.אפילוקרובה,
מסתייםהכביששבוהמקוםלו,שמעברולעולםלמוותהדדרכים","פרשת

"דממתמשתררתבעירבעוד-המהבהביםהנרותאתבולעתהחולותועלטת

המוותמןמשהוישזאתובכל .למסלולםשובחוזריםהחייםכאשררווחים"

ממושכה""דממהבתחבושות","חצאי·אנשיםובהשנתרוקנה"ב"שכונה

נקייהבלשוןהמכונההקברות,ביתבעודקול","בליהנפתחיםותריסים

מעלההקיץ""בסוף 14מה.לזמןחייםמלאמואנש,עולם",מנוחת"מקום

פרוידשבעיניהמוות,למקוםהיומיוםחיישביןהמעיקההסמיכותאתכך

במוות,שקשורמהכלרבים,"אנשים : unheinר lichה-שלהמוחלטהמקוםהוא

במידהכמאויםלהםנראהובשדים,ברוחותהמתים,ובתחייתבגוויות

קיץסוףשלבשרבהמעולפתתל·אביב _הסיפורשלהרקע 15מופלגת".

ממוקמיםסיפוריהשמרביתבארון,שלביצירתהנדיר-העשריםבשנות

בארון,שלשהרגישותבכךתימהכלאיןואולם,אירופה.במזרחבעיירה

כשיאבהלוויהעצמהממקמתאפלה,גרוטסקיתרגישותקרובותלעתים

-במעלהראשוןתחייהכמפעלשנתפסבמההמתרחשסיפורשלתמאטי
הלאומיתהעבריתהתרבותשלהחניתראשהראשונה,העבריתהעירייסוד

המוותשלהפסיכולוגיהנוףשלהמתארקוויעלמצביעהסיפור 16החדשה.

כהתנסותאחדאדםשלהמוותאתמציגהואימים;באותםבתל·אביב

ו.ועצמההקהילהשלהרופףלמצבהתזכורתקולקטיבית,

דומהבסיפורהעירוביןהקברותביתביןהגיאוגרפיהיחס

העלמיןביתהעשרים.בשנותבתל·אביבביניהםהאמיתיליחסרבהבמידה

אסרוהעות'מאנייםהשלטונותביפו.הכולירהמגיפת,בימי 1902בשנתנוסד

היהודיהקברותביתשלקרבתובשלהעיר,חומותבתוךהמתיםאתלקבור

חלופי,קבורהמקוםביקשוהיהודיתהקהילהמנהיגיהעיר.למרכזבעג'מי

הקהילה"ועדבשםדונמיםעשרשניםלרכושאישורהשיגרוקחושמעון

635עמ' ,שם , 13 -634 • 

אצלהנזכריםהמילוניםאחדפיעל , 14

 /"שלולהיותעשויקברותבית /פרויד

םמקו ,) heiררו licl<וםמאייולאנחמד

וראולמנוחה",ונמממתאיםשאין

 ; 1860משנתסנדרסדניאלמילוןב

 Anthony Yidleו·,לאצמצוטט
i11ו 1ג 1 : ·c1/ Uncan וec וT/1e A1·c/1i 

11 ·, 1e Mode ו 1/וEssays i 

, bridge ררוUn/10 111ely, Ca 
26 . Mass. 1992, p 
22עמ' , 7הערהלעיל, , 15 - 21 • 

לשופמןבארוןדומהבכך . 16

שהחלואחריםםעבריייםרולסופ

עשרהשעהתהמאהבסוףלכתוב

יברלדהעשרים.המאהשיתבראו

יןב"ההתנגשותבר·יוסף,חמוטל

לאמונההדקאדנטיהפסימיזם

היתההיהודיהעםייתבתחהאופטימית

ולמורכבות",למתחיםבחשומקור

שלמגעיםבר·יוסף,חמוטלוראו

 /כרכר Iבסקי'ברדיצביאליק,דקאדנס:

 , 374עמ' , 1997םוירושלישבעבאר

קוונןלייצגונדדמוותשליכולתו . 17

לבתיאופייניתקולקטיבילאומי

כיום,ישראלמדינתבצבאייםקברות

שלסמוסו"מיקרוקהואקברכלבהםש

הקרבהשלולוכהלאומיהנוף

 Doוו Handelררו anוראועצמית",
 and Lea Shaווו gaו·- Handelmaוו,
: ce ווThe Presence of Abse " 

iali za tion of ·וo ררוe Me וTl 
National Death in lsrael", in 

Eya-וו Ari and Yoו· aווו l Be 
:/ Bilu (eds), G1·aspi11g La11c 

Space and Place in 
aeli ·וy ls ·וa ·וen1po וCon 

, 1c:e וpe1·ie ז, Discoi11·s·e a11d E 

ivers ity of New ווState U 
. 90 . 997, p וess ו·York P 
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~ 
רוקח:ישראלומבה,א'וראו , 18 3
r=i 

 , 1969גןרמתתל·אביב,שלקברניטה
-r , 28 • 27עמ'-rי-
בעתהנערכתשחורה",ב"חתונה , 19 ::::ג:
 :::ו
ןי-

בטקסלזהזהיתומיםמשיאיםמגיפה,
י-
rתקווהמתוךהקהילה,בחסותשנערך .ב rייי1
ןי-

מעשהאתטובהבעיןיראהשאלוהים
~ 
rייי1

עליהירחםהקהילה,שלהצדקה

C: שבא,שלמהוראוהמגיפה,אתויעצור

עמ' , 1977תל·אביבאם,הו ,עירהוי- rב. 
rייי1

החבצלתבעיתוןידיעה , 224 • 222 ןי-

C: 
עלפרטיםעודמביאה 1903משנת

י-
הנישואיםבטקסישהושמעההמוזיקה §

בביתקודשספריגניזתועלהאלהrייי1
C: r ,לינמןוצדוקקרולצביוראוהקברות
 ::::ג:
הישןהקברותביתספר(עורכים),rייי1
r1י 
שנתראשיתעדתרס"גבתל·אביב,rיר
s:::: 

 .בviii , rעמ' , 1939תל·אביבהת"ש,

iS 
r=; 7הערה , 

 . viiעמ'שם, . 20 כ:!
rב. 
 • 66 • 3עמ' , 14הערהלעיל, , 21ם
 כ:!

תל·אביב·יפו,עירייתארכיוןוראו . 22

מס'מסמכיםתיקקדישא,חברה

1355 / 3807 • 4 , 

כרב"ישן"לכינויזכההקרבותיבת , 23

כאשרהמאוחרות,העשריםבשנות

קברותביתלהקמתתוכניותהוגשו

אתריביןההבחנהעלנוסףחדש.

טעםבונותן:שן"תואר ,בעירהקבורה

"פרקיוראוסדן,דבלדברימיוחד",

אפריללג:ט·יב,גזיתתל·אביב",

 , 221עמ' , 1984

צפון"אדמותאזשנקראנאזורוהספרדים",האשכנזיםלעדותהמאוחדת

מספרים 18לעינוד;קשיםנודדיםחולותכרונואזהיהשהאזורמספריםיפו".

התקיימושחורות""חתונותשתיוכימיוחדנקברנונגנזוקודששספריגם

שניםחמשרק 19המגיפה.אתולעצורהאלכרחמילזכותכבסיוןכשטחו,

מודרניתיהודיתמגוריםשכונתלבנייתהראשונההתוכניתהוצעהכךאחר

ביתעלשנכתבכפיאו,כמתיה,ראשיתהתל·אנינכן,אםליפו.מחוץ

נשםשנודעהזה,הקברותבית 20הקנרים".אחרהלךהיישוב ] ... ["הקברות,

מתחםתל·אנינ,שלהגיאוגרפינמרכזהיוםממוקםהישן",הקברות"בית

החוויהנעיר.ניותרמנוקשכמקוםיקרנדל"ןשטחהתופסמסוגרפסטורלי

שלנלנ·לנהנותרה-גלותימ"נית"העירשלהמרחק-מייצגשהוא

למהדוגמההואהקברותביתמסכינו.שהתפתחההישראליתהתרבות

בחונוטומןאוהמסמלמקוםהארכיטקטוני","המאייםכינהוידלושאבחוני

מחזירהוידלושמציעהמילוליתהאינטרפרטציה 2ויסודית.זרותתחושת

עמוקהפיזיתדיסאוריינטציה-המרחבילמקורוהפסיכואנליטיהמונחאת

כמוכרת.כמעומעם,זאת,ככלשנתפסת

הרעיוןעצםניןהדוקקשרעלעומדתהיהודיתהמסורת

הסיפורלמןהנמשךמוטיב-הכיתהשינהוניןישראלכארץקבורהשל

החייםיהודיםשללהשתוקקותםלימינו,ועדהאבותקבורתעלהמקראי

 .כרחובהקברותשניתנכךהאירוניהמןישישראל.כארץלהיקברנגלות
שריחפהההנעההכיתה;לשינהקבורהשניןהזההיחסאתהופךטרומפלדור

הקברותביתשלכחולותהעםאחדאתשהספידנעתביאליקשלפניועל

שקדםהעובדההחשוף,האתרזה.להיפוךע.רהואכיהנראה,ככלמעידה,

לא·נית,להיותולתזכורת·קנעהקברותביתאתעושיםאלה-עצמהלעיר

נגולה,היהודייםהקברותכתישללעתיקותםכניגודהעומדתיציבותלאי

הדברים.מטבעאותו,השוושאליהם

טרומפלדורכרחובהקברותביתניןייחודייחסאפואיש

כארץ"בנית"להיותהמודרניתהעבריתהתרבותשלההיסטורינסיובהונין

מפתחדמויותשלהאחרונהמנוחתןמקוםהואהקברותביתשהריישראל,

ומאירהעםאחדביאליק,ח"ננורדאו,מקסוכהןכראשיתה,העבריתכתרבות

התרבותשלוירטואלימיפוימעיןהואהקברותביתאחרות,נמליםדיזנגוף.

ואתהקברות,ביתשלהאתראת"לקרוא"אפשרהמודרנית.העברית

תל·אנינשנהלדרךכדוגמהשלו,המקוטעתהטקסטואליתההיסטוריה

למוסדותחילונייםצינורמוסדותשניןלמתחיםכדוגמהוכןעצמה,אתמנינה

ונספ.ירההתרבותיתנספ.ירהמחלחליםשעדייןלקונפליקטיםדתיים,צינור

כמשותףהתקבלוהקברותביתנענייןהחלטותלמשל,כישראל.הפוליטית

ועדהראשית;הרננותשלכחסותהקדישא,חכרהשונים:מוסדותידיעל

אלהמוסדותניןהרשמיתההתכתבות 22תל·אנינ-יפו.ועירייתהקהילה

לשיפוץועדנאתרמהשקעותנושאים,שלכמגווןעסקההקברותביתנעניין

לפנתיאוןנפרדותחלקותלצייןכדיחדשהכניסהובנייתאותוהמקיפההחומה

שנההדרךשלתוכנהאפואמציעהקברותביתהילדים.לקבורתאוהעברי

הפינהאכןחדשה,חילוניתעבריתכעירעצמהאתלהגדירהחלהתל·אנינ

הטקסטואליים,לייצוגיושאפנהלפניואולם, 23הזמן.כתהעבריתהתרבותשל

קברותכתילעומת-נכוחזכרון"כ"אתרהקברותביתאתלכחוןכרצוני

הישראלית.נחכרההאכלשלהמרכזיהמקוםולאורכאירופה,דומים
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זכרוןואתריאבלהישן,הקברותבית

 1921במאייפובמהומותנדנדחייםיוסףהסופרשלמותו

 .) 3מס'(תמונההיישובבתולדותביותרהטראומטייםהאירועיםאחדהיה

 /הארץבעיתוןדיווחפיעל
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מהגימנסיההגימנסיה.בניןלפנירב,יהודיםהמוןתל·אביב,תושביכל]נאספו ... [

נקראהאחרההרוגים.אתהספידדיזנגוףה'בשורה.והוטלוהגויותכלהוצאו

אחתאחתהגויותאתנשאוהחלוציםבבכי.געההעםוכלרחמיםמלאאלתפילת

אתנשאורבינוביץא.ז.הישישובתוכםהעבריםהסופריםהקברות.ביתעד

נמצאהקברותבביתהרב.הקהלכלאתסבבהההגנהשרשרתברבר.שלגופתו

וכלאבלישיבתעלהודיעואחדים.דבריםשםנשאהפועליםואחדגדולקהל

הקברותמביתהקהלשבחשכהעםהקרקע.עלאחדיםרגעיםישבהמלוויםקהל

 24אבל,בדומיית

בקברנקברו"הקרבנותהצעיר:הבפועלכתבטבנקיןיצחק

קברואיןנדנד.שלגופתוגםטמונהזהאחיםובקברבצוותא.נפלוכיאחים

ממוקםזהאחיםקבר 25עמהם".ונקבריהודיםעםנרצחהואיחיד.קבר

כל .) 4מס'(תמונההקברותלביתהכניסהבונמצאתשהיוםלמקוםבסמוך

פיעללואידור;משהבןיוסףשללשמופרטנפרדת,אבןטבלתעלנחקקשם

וגופתווחבריונדנדי.ח.עםיחד"נרצחלואידורהמצבה,שעלהכתובת

אצלמצוטט ; 5,5,1921 ,ץהאר . 24

 11991תל·אביב Iנדנד Iגובריןנורית

 • 171עמ'

ראוו , 6.5.1921 ,הצעירהפועל . 25

שם. Iגובריןאצל
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 4מס'תמונה

אבדוהמוקדמותהרשומותמןכמה . 26

העשרים,בשנותשפרצהכשריפה

תל·אביבשלקדישאחברהאולם

כלשלממוחשבתרשימהמחזיקה

בביתהמצבותעלשנחרטוהשמות

הקברות.

יורםשלזכרונותיואתלמשלראו . 27

הפנתיאוןאתסוקרהואשבהםקניוק,

בא,כשאני"ואני'ומסכם:הלאומי

המצבותדרךהעיראלמתחבר

הראשוןהתימניהחלוץשלהצנועות

אחדשינקין'"ארלוזורוב,וראו ,"] ... [

המחזהתוכנייתכאן",כולם-העם

זיואלדדמאתהמוותועלהחייםעל

 . 1997תל·אביב"הבימה",ובבימויו,
a, "Between.2s ·וre No ·וPie 

· y: Les ו·y and Hi sto ו·o ררוMe 
," de Me111oi1·e ו,זiei / 

entatio11s 26, Spring ~ Rep1··e. 
7 . 1989, p 

 Kerwiרו Lee Klein ,וראו . 29
ergence of ררוOn the E " 

\ Hi storica רוory i ררוMe 
tions וesentc ··וrse" , Rep וDiscoL 
2000 ter 69רו, Wi 

בחזרה;הגופהשרידילקבלתשישהחשיבותאתמשקפתהכתובתנעלמה".

באמצעותמותו,לאחרמחדשנוצרחייובימיהארץאלהאדםשלהקשר

עפרה.אלהגופה"שיבת"

ברחובהישןהקברותביתעלהסיפורשלאחתגרסה

לנדנד:בנוגעעתהזהשהצעתיהנרטיבסוגעלבדיוקמבוססתטרומפלדור

סידורעצמו,האתר-הקברותביתשלהפיזייםהצדדיםתיאורביןתנודה

ההיסטוריהה"מטפיזיים",הצדדיםובין-מצבותשעלהכתובותהקברים,

כמובן,בו.המוכלותהנפרדותהאישיותההיסטוריותוכןעצמו,המקוםשל

ומצבהמצבהוכלהקברותבביתשנטמןואדםאדםכללתאראפשראי

אליםמוותשמתנדנד,עלמהבאריכותלהעירבחרתי 26בו.שהוקמה

עלאוהים,אתהנראהככלשאהבהברץ,שרהעללמשל,ולא,-ודרמטי

(תמונותהקברותבביתשנטמנוהילדיםדיוקנאותאתהמשמריםהתצלומים

בכללוהעםהמוןעםהתרבותיתהאליטהשלזהשוויוניערבוב .) 6-5מס'

ובתיאוריםבראשיתה,העירשלהאוטופייםהחזונותעםאחדבקנהעולה

 27לו.כטיפוסימצויןהואהקברותביתשלהשונים

הקברותביתראייתממד:עודלהוסיףישזהכפוללנרטיב

מתגבש"הזכרוןשבומקוםנוךה,פיירשלבמונחיוזכרון",כ"אתרהישן

לזכרוןבאשרנורהשלהשקפתועםלהתפלמסאפשר 28עצמו".אתומצפין

ההיסטוריהשלהמחלישהכוחידיעלנרמסכךואחר"אותנטי"היהשפעם

היוםנתפסתזוהשקפהזכרון";ל"אתרימונומנטליזציה,שלבתהליךוהפך,

עבראותושללאידיאליזציהנטייהכבעלתגםואולימדי,וכגורפתככוללנית

ורבות-מחשבהמעוררותעדייןנורהשלהמהותיותההבחנותאולםאותנטי,

נדמה,כךשמשמר,וקוהרנטייציבכמושגהזכרוןשלכוחולמעשה, 29ערך.

ומושגהזמןחלופיותכלומר,היפוכו,ידיעלמתחזקהעבר,שלהיבטים

בבירורשעולהכפיהישן,הקברותלביתבאשרנכוןזהדברההיסטוריה.

שלתדירוהמשתנההקדחתניהמרכזשלבלבו-למיקומולבשמיםכאשר

כ"אתרמתפקדקברותשביתשהרעיוןפיעלאף .) 7מס'(תמונהתל-אביב
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מרחבייםפרמטריםשלהגלויהשפעבשלמה,במידתאקסיומטינראהזכרון"

נתפסהיההישןהקברותביתאםהדברים,מטבעהריטקסטואליות,ורמיזות

בתוכונעשהמבקרזכרוניחללפתוח,מוזיאוןכמעיןמתפקדהיההואכך,

קברותלביתמפורסמתדוגמה 30קולקטיבי.לזכרוןהקשוריםדימוייםומפעיל

ביןהמונצחנפריס, ז'-?'אל~רהקברותביתהואזכרוןכאתרהמתפקדעירוני

עלהמשתרעתזו,זעירהלעיר-מתיםבלזק.זהאונורהשלברומניםהשאר

רביםספרים 31משלה.מטרדתחנתאפילוישהעיר,למרכזממזרחגבעה

לשנתעדמגיעותקיומועלשעדויותהמקום,שלההיסטוריהאתקילסו
32 קנוניותספרותביצירותבשיח,גםאפואמבוסס ז'-?'אל~רשלמעמדו 418.

היהודיהקברותלביתהעיר.במפתגיאוגרפית,וגםהיסטוריים,ובמחקרים

מתפקדהפיזיהעומקשם,שונה.בדרךכיאםדומה,מעמדמיוחסבפראגהישן

אתשהמציאידס,נשסיימוםמספרי , 30

לבחור"ישיכטעןהזכרון","אמנות

שלמנטאלייםדימוייםוליצורמקומות

אתולאחסןכורלזםשרוצידברים

שסדרכךמות,במקוהאלההדימויים

הדברים";סדראתריישמהמקומות

 Fraוו ces A. Yates ,אצלמצוטט
icago וT/1e A,·1 of.Men101y, Cl 

2 . 1966, p גם.וראוM. Christine 
Boyer, T/1e City o_fColleclive 

. 1994, pp ווPrinceto ~ Me,110,:i 

129-202 
הזיתיםהרשעלהקברותבבית , 31

קברותיתבמבכליותרם,ירושליב

שלתחושהמתעוררת ,ישראלבאחר

הולכתעירמעיןבהימצאות

שמתעוררתלזובדומהומתפשטת,

בירושליםהקברותבתיעללאש,ז;בפ,ר

המנוהות,עירכבכבשתי,מירוןראו

 , 1990ירושלים

המקוםתולדותשלקצרהסקירה , 32

 Plan el /1istoi1°e diו Pe,·eראו

1996 Lachaise, Paris . 

 7מס'תמונה
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Ctibor Rybar, Jewish ואר .33 r: 
Prague: Notes on History ~ 
and Culture - A Guiclebook, ~ 
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trans. JoyTumer-Kadeckova ~ 
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מדימקיימתהטבעלהגנתהחברה . 34

עדואכן,הקברות.בביתסיוריםפעם

"היסטוריה",ישתוהקברשלביתכמה

ובאנקדוטותדעמיבנכללתהיא

מדריכיםשלקטנהצהוקבשחולקת

שלסקירה .האתראתהפוקדים

אצלראוהקברותביתשלאוןיהפנת

בתל·חייםיש"היכןשבא,שלמה

עמ' , 25.7.1986ע,והשבדבראביב",

תל·קמה,עירל,"הנאצלוכן , 19 • 18

תל·אביבת,ונוהראשםיהשנאביב:

 , 41עמ' , 1989

למעלהנמצאיםהעירשלהישןהיהודיברובעלמדיקטןבשטחזמן:כמציין

מתוארכותשבהןשהמוקדמותבשכבותמסודריםקברים,אלףעשרמשנים

רגועההקברותביתבתוךהכאוטיתהאנדרלמוסיה 33עשרה.החמשלמאה

המקוםעלהמצלההשניםמאותבתוהצמחייהמתמיה,באורחושלווה

קרבתוכיום,בפראג.היהודיתהקהילהשלרבת·השניםחיוניותהאתמשקפת

למוזיאוןובייחודבפראג,אחריםיהודייםהיסטורייםלאתריםהקברותביתשל

החייםולחורבןלשואהבמישריןאותוקושרתמטרזין,ילדיםלציוריהמוקדש

אירופה.במזרחהיהודיים

שלוזונפריסלאי?,,יז@רשלזו-הדוגמאותמשתיאחתאף

עםפורייהלהשוואהלשמשכדיבהאין-בפראגהישןהיהודיהקברותבית

עלשאלותבסוגרייםנשיםאםגםזאת,ועםבתל·אביב.הישןהקברותבית

כללדומהאינובאירופההקברותבתישלמעמדםהיסטורית,ימיםאריכות

מקומייםגיבוריםבושטמוניםפיעלאףבתל·אביב,הישןהקברותביתשללזה

שטחיים,כמעטמעטים,לאזכוריםזכההישןהקברותביתפחות.לאחשובים

ספריםובהם-תל·אביבשלהסטנדרטייםהכתוביםהתיאוריםברוב

המיועדיםכאלהוכןבעברית,טיוליםומדריכיהעירתולדותאתהסוקרים

ביתאתהמקיפיםברחובותהרגלמהולכישרביםומסתבר-לתיירים

מגיעהעצמיאניבו.נקברומיהקברותביתנמצאהיכןיודעיםאינםהקברות

בשכונההתגוררתימה;במידת:;כזרהבכלל,ולתל·אביבהקברות,לבית

 , 1992לשנתועד 1988משנתשנים,ארבעבמשךהקברותלביתהסמוכה

מבחינהאניבעירהתכופיםבביקוריהקברותלביתחוזרתכשאניומאז,

הקברותשביתלעתיםדומהחדש.בקברפעםומדיבנוףזעיריםבשינויים

 ,שהואכפישנשארבתל·אביבהיחידהמקוםהואטרומפלדורברחובהישן

במהירותהמטפסשמסביבו,הרקיעקולעומת-בונגעהלאהזמןידכאילו

וקופאתנוסטלגיתהשקפהובעדשינוינגדלטעוןכדיבכךאיןמעלה.כלפי

אובהגנהענייןכלכאןליאיןוגםהעיר,שללראשיתהבאשרשמריהעל.

לשימוראווכלכליתרבותיכמרכזהעירלפיתוחהתוכניותעלבהתקפה

אתתל·אביבשלראייתההקמתה,מיוםזאת,ועםיותר.הישנותהשכונות

ותלישות.נוסטלגיה-אלהשתיידיעלבדיוקהתאפיינהכעירעצמה

המתחמןנשכריםיצאואפילובעירוהאמנותייםהספרותייםהביטויים

גנים"כ"עירתל·אביבשלהיסודלחזוןנוסטלגיההשתיים:שביןהיצירתי

במרכזיםהצפופיםהיהודייםהרבעיםשלמפורשתודחייההיםלידאינטימית

התרבותייםההישגיםשלאמביוולנטייםזכרונותעםביחדבגולה,העירוניים

שבראשיתהבעירזרלהיותשלתחושהגדולות;עריםאותןשלוהחברתיים

אחר.במקוםנולדותושביהרובלפחות,

העיר,בתוךונבלענעלםעצמוהקברותשביתבלבדזולא

מטופלים,המרכזייםהשטחיםאמנםדרכו.אתלמצואלמבקרקשהבתוכוגם

במקוםהקבוריםהמתיםעלמידעואיןהקברותלביתבכניסהמפהאיןאבל

להתקדםהקברים,ביןלנדודחופשילנפשו,נעזבהמבקר 34תולדותיו.עלאו

בזהירותעליהןלפסוחגישה,שבילבהםשישבמקומותהמצבותאבניבין

בולטבניגודעומדדידקטי;ךקשרשלהעדרו .שבילבהםשאיןבמקומות

לאבנישנעשובישראל,כךכלרביםמקומותשלהמופרזתלהיסטוריזציה

הסופריםמןרביםשלששמותיהםמשוםהדברשכךייתכןבתולדותיה;דרך

בזכרוןאחריםבמקומותלעייפהעדנחרטוכברכאןהקבוריםהאומהוגדולי

14 



שלטיובאינספורהספרבבתיהלימודיםבתוכניות-הלאומיהקוקלטיבי

ובניינים.רחובות

פארקלמעיןיהפוךהקברותשביתלצפותשאיןייתכן

בשלהברית,בארצותעירונייםקברותבתיכמותיירות,אתראושעשועים

אחריםקברותבתיזאת,ובכלהישראלית.בחברההשכולשלמרכזיותו

המקום;בנישלוגםתייריםשלגםלבתשומתאליהםמושכיםבישראל

המלהמדרךהמרוחקאתראפילו 35הרצל.הרהיאביותרהבולטתהדוגמה

ומסומןמתוחזקבו,נקברההמשוררתשרחלכנרת,בקיבוץהקברותביתכמו

"חווייתשלמסויםסוגשייצורכךומסודרממוקםהמשוררתשלקברההיטב.

עץעלולהשקיףלקברסמוךספסלעללשבתמוזמןהמבקרלקבר".עלייה

בתוךהקבהלצדרחל.שלבשיריהמוכרדימוי-הכנרתשפתעלגדולדקל

שנדפסרחל,שלשיריהספרמונחבשרשרת,מחוברעליו,הו;נ~~התיבה

העבודה.תנועתתרבותשלאיקוןאוקמעמעיןמהדורות,מעשריםבלמעלה

מכוננתלקברהעלייהבאדמה.שניהםטמוניםשירתהוגוףהמשוררתגוף

ונושאשירקוראהקבר,לצדיושבהרגלעולההעבר:שלשיקוםמעיןאפוא

ניגודיםבתוכהמכילההחוויהבשיר.המיוצגהממשיהנוףאתלמצואכדיעיניו

השתנהלאדברכאילוהנוף,אתממסגרסטטילירי""זמןמעיןמה:במידת

אפשראיבעתבהאולםהעשרים,בשנותרחלשלהכנרתשירינכתבומאז

שלהציוניהנרטיבשלהראשהאבןהחקלאית,התשתיתמןלהתעלם

הקרקע."גאולת"

הקברותביתשלהפוטנציאליתהפוליטיתהיציבותאי

פופולרייםרומניםשנישלהנושאגםהיאהישראליתהשכול"ב"תרבות

מאירשלרוסיברומןהתשעים.שנותובאמצעהשמוניםשנותבסוףשנכתבו

בקרקעחלקוהפיכתבאמצעותלמושבבשכניויהודיאיכרנוקםשלו

תל-אביברוסי,רומןשלו,מאיר . 36יהודיםתורמים 36לחלוצים".עולם"ביתמסחרי,לעסקהמשותפתהחקלאית

 , 15עמ' , 1989לשעבראוטופיותובעליסוציאליסטיםקומוניסטים,-לארץמחוץעשירים

תמורתיכולים,-באמריקההבשר""סירעבורישראלארץאתשעזבו

''מאתייםלתמיד:הפעםישראל,ארץאדמתעםשובלהתאחדגבוה,תשלום

בביתקבוריםישישאחדופרדאחתמנדולינהוזקנות,זקניםוארבעהושבעים

 • 196עמ'שם, . 37הקברותבית 37 _ 11בוגדיםוקפיטליסטיםמגשימיםחלוצים,שלי.הקברות

נאמנויותשלסבוךמארגדורות:כמההחוצהלדרמהרקעהואשלושלברומן

קבורה.חלקותהקצאתבאמצעותבנוףונחרטהקבריםעלנטווהובגידות

שיבתבאמצעותללעגכאןמושםאותהלגאולאוהקרקעאתלהשביחהדחף

הנוכח-העברוכל.מכלהחלוציהאתוסאתשדחואלהשלגופותיהםשרידי

בתיהשלברומןליישוב.לפלושהמאיימיםהיתושיםכמומעלמרחףבכל

אמואתמעורראימוניםבתאונתחיילשלבשוגגמוותאבן,תחתאבןגור

כתובותלחקוקהאיסורבשלכולו,והמשפטיהצבאיהממסדעלתיגרלקרוא

מצבתמעלהלוטהסרתבעתצה"ל.חיילישלהקבורהמצבותעלאישיות

עליהואשרס"מ,ארבעיםורוחבהס"מששיםשאורכהסטנדרטיתבטון

'"רוצחים,וצועקת:מתפרצתהיאתפקידו",מילויבעת"נפלהכתובתנחקקה

כולם ] ... [תפקידו'.מילויבעתנפלליאומריםהםועכשיואותורצחוהם

ממוצאועודהארץ,ילידותשכולותאמהותהכללים.כלאתהפרההיאפחדו.

ירושליםאבן,תחתאבןגור,בתיה . 38שלזההרומנים,שני 38בניהן".בהלוויותובכבודבאיפוקמתנהגותאשכנזי,

 , 31עמ' , 1998חברתיקונפליקטשלכמקוםהקברותביתאתתופסיםגור,שלוזהשלו

rיי1
r
r-1 
r
r: 
s::: 
:!:. 

Maoz Azaryahu, ואר .35 

"Mount Herzl: The Creation 
oflsrael's National Cemetery", 
lsrael Studies 1 :2, Fall 1996, 

pp. 46-74 
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ת,מווהעלוםייהחעלחזהמה , 39 י=
ןרובתיאטגצוהוויזדדלאידיבבתנכש ~

ל,יעל( 1997נתשב "הימהב"ומיאלה

לען,ייענמפןודצאיואוה ,) 27הערה

ירוביצחשישליללהכההעדררקע

ןישהתוהקברתיבלעיתוספרוא

כךלעוראו Iרופלדומרטבחובר

משך.בה

ןפובאתהעעתללעופוןאיזמוה , 40

תיכנותהנראהלככןיאו Iיקלח

 .שחדמותואלפתוחדרתמוגי=
§. 
r-1 
 rי=
ו

::t: 
r-1 
r1י 
rר
s::::: 
rב

ם
;:; 
 כ:!
rב
1ב
 כ:!

ברחובהקברותביתעלספרותיאוציבורישיחשלהיחסיההעדר .ופוליטי

בתרבותהשכולשלמרכזיותובגללבדיוקהשתאות,אפואמעוררטרומפלדור

לדוגמה, 39לעבךה.תל·אביבשלהמורכבליחסהאופייניזההעדרהישראלית;

מוסדלתל·אביבאיןתל·אביב-יפו,לתולדותהמוזיאוןשנסגרמאזלאחרונה,

ייצוגכלהעירממרחברבהביעילותנמחקוכךלתולדותיה,בלעדיתהמוקדש

המודיעיןלשכתשמספקתהרשמיבמידעאפילו 40עברה.שלממוסדסימבולי

בתולדותיהחשוביםלאתריםבלבדאחדעמודמוקדשלתייריםהעירונית

ובפעילויותקניותבאזוריהלילה,בחיימתמקדהחומרועיקרהעיר,של

העיררמזהלייסודההתשעיםבשנתזאת,ועםהים.חוףעלהמתקיימות

שלה.בהווהפורהבאופןעברהאתלשלבשישבכךלהכירמתחילהשהיא

אלבומיונדפסורבותתערוכותהוצגולמשל,היובל,שנתאירועיבמסגרת

ונושאלתל·אביב,האופייניתהייחודיתהאדריכלותעלמבריקיםכרומו

המתקיימיםבדיוניםחשובמקוםתופסבעירהחייםואיכותהשימור

 .מאזבה

פתורה:איננהעדייוהישןהקברותביתחידתזאת,ובכל

להלכה,רקזכרון"כ"אתרמתפקדהישןהקברותשביתלומראפשראחדמצד

שלחשובחלקבחובםוטומניםמגדיריםאולישגבולותיומכונןהעדרכמעין

ישעדייובפועלמשמעותוואתנוכחותואתאבלהישראלית,ההיסטוריה

והסימניםהתהליכיםעלמסויםבמובןפסחהקברותביתאחר,מצדללמוד;

 .הסופית,לפונקציההיישרוהגיעוזכרון,הנצחהשליותרוהמפורשיםהברורים
בהשכחהבדיוקמקופלמהלהשכחה.-כלומרזכרון,אתרשלהקיצונית,

הפרגמנטריתהטקסטואליתלהיסטוריהמאפשריםאנוכאשרקורהומהזו,

אפשרשאיצפויותבלתיבדרכיםמדברהזכרוןלזכור?עצמוהקברותביתשל

-הקברותביתשלהטקסטואליתלהיסטוריהקולבהענקתבהן.לשלוט
להביןברצוני-המצבותכתובותעליו,שנכתבוהמעטיםוהשיריםהחיבורים

 .בולהישכחומסרבמתעקשומהבמקוםונשכחנקברמה

הקברותביתשלהטקםט

הקברותלביתהקשורותמוקדמותתעודותשלסקירה

כאתרבוהטמוןהפוטנציאלאתמעצימותהמצבותכתובותשלובדיקה

הראוישמןכאתרהקברותביתאתרואה 1922משנתרשימהלדוגמה,זכרון.

קוראבעיר,עציםבנטיעתהיתרביןהעוסקתזו,ברשימהולתקנו"."לשפדו

שמסביבהחולותמפניהקבריםעללהגןתל·אביב,שלהעירייה""גנןסגל,י'

המוטיביםאתהמאפייניםהעבר""שרידייישמרואוליכךאשל;עציבעזרת

 .עתיק"יהודיקברות"ביתלתוארראויהואשבזכותםהקברים,שלהאיקוניים

הואבמקום.מצבותבסיתותשעסקוהאומניםמןלאחדמקורבהיהסגל

וצעקניותענקיות'חדישות'מלט"מצבותאותןהשלטתנגדהזהיר

שלהפוטוגרפיותהתמונות,כגוןטפלים,קישוטיםמיניכלוהמקושטות

ועודוכיו"בהמצבה,אבןבתוךזכוכיתלמסגרתמתחתהקבועותהנפטרים

שלוהתמיםהשקטמראהואתהמנבליםומסורת,טעםחסרימנהגיםמיני ,"ביבתל·אבתוהקבר"בית ,גלס 'י , 41
בדרךהקברותביתאתלקייםביקשסגל 4ובפשטותו".היפההקברותביתיליו , 4וב·יפיתל·אבתייריעתועידי

כבודבקירן,פשטות,לשרת:באצרכיהשאתהקהילהערכיאתהמשקפת , 26 • 25 ·מע , 1922
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למדי,חדשותתוספותהיותצלומיםאמנם 42היהודית.למסורתוזיקהלעבר

וכאלהחידוש,משוםהיהלאמצבותעלמתיםשלדיוקנאותבהצבתאולם

באשרהפוריטניות 43יותר.עתיקיםיהודייםקברותבבתיגםלמצואאפשר

תל·אביבשלביומרותיהבהתחשבמפתיעהנראיתאוליהוויזואלילביטוי

עםאחדבקנהעולהזואורנמנטליסטיתאנטיהשקפהאולםלחילוניות,

בתכנוןביטוילידישבאההמודרניסטית,המינימליסטית,התרבותיתהרגישות

בספרות.וכן ,ובארכיטקטורההעירוני

הקברותבביתמפורשענייןמביעהאיננהסגלשלהרשימה

ואולם, .תל·אביבשלהרעועיםההיסטורייםביסודותלתמוךשיכולכאתר

הקבורהמצבותשלוהעתיקיםהמודרנייםהסגנונותבענייןאסתטיותהבחנות

אתרשלמעמדהעלמיןלביתשהעניקהראשוןהחיבורשללב·לבוהן

אורשראהלינמן,וצדוקקרולצבישלהישןהקברותביתספר-היסטורי

הקברות,ביתעלהיחידהמקיףהחיבורשנותרזה,נדירספר . 1939נתשב

 3,758 (הקברותבביתשנקברמיכלכמעטשלביוגרפייםרישומיםמכיל

התפלגותבדיקת ;מצבותכתובותוכןלאור),יצאשהספרבעתשמות

המצבותמןכמהשלותמונותהפטירה;ושנתגיל ,מיןפיעלסטטיסטית

רבינוביץ,זיסקינדאלכסנדרשללזכותונזקףהספררעיוןלציון.יותרהראויות

 .הישןהקברותבביתנטמניםמחבריורביםלראותהספיקזמןאותושעד

בביתקבריםשלשונותקבוצותביןהעורכיםמבחיניםהנרחבתבהקדמה

מוקדמיםאחיםקבריאנונימיים,וקבריםמפורסמיםקברים-העלמין

-הכולירהוקורבנותהילדיםקבריפחות,המסודרותהחלקותומאוחרים,
העלמין.בביתדרכהאתלמצואשמנסהלמיתועלתבהןיששעדייןהבחנות

ביןהסגנונייםההבדליםאתבמיוחדמדגישיםולינמןקרול

שלקבריהםיותר,המוקדמיםהקברים .השוניםלסוגיהםהקברים"דורות"

סימטריה.ובחוסרסדרבאימגובביםביפו,הכולירהמגיפתבעתשמתואלה

הארץ,עלשטוחותבמזרח,יהודייםקברותלבתיהאופייניותהמצבות,

כתובותאותנ"ךפסוקינחרטושעליהםשישבלוחותקרובותלעתיםמצופות

וה"פרימיטיביות"האקראיהפיזורלמרותכאקרוסטיכונים.מנוסחותהקדשה

ותבניתן";בצורתןלהשביתאחת"דומות ,העורכיםלפיאלה,מצבותהמבנית,

שלייחודיתיהודיתבגרסהאותנטיבאופןמושרשתזוסגנונית""אחידות

להשקפותמקבילההמצבותשלהמקומיותלאיכויותהערכתםהלוקאל.

שלבפסיפסיםשראוישראל,בארץהמודרניסטיםהצייריםראשונישביטאו

מהלעומת-אותנטיתחדשה,עבריתלאמנותמודלהעתיקיםהכנסתבתי

שהונחואלהיותר,החדשותהמצבותגלותית.יהודיתכרגישותתפסושהם

"באזור .באירופהקברותבבתיכנהוגבמאונ,ךזקופות,עומדות , 19 2 2לאחר

המצבותשעלהטקסטיםולינמן;קרוללדבריהמודרניזציה",גברההחדש

שבכתובותכךעלגםמעיריםהעורכים 44 .מתוכן"ו"ריקים"שבלוניים"האלה

רקקרובותלעתיםמציינותוהןהנוסח""נתקצרהחדשותהמצבותשעל

שביסודוהדור,שלהחדשמהטעםבזהיש"ודאיופטירה:לידהותאריכישם

מנוסחלהשתחררהרצון 45המקובל".הנוסחשלמהשבלונהלהשתחררהרצון

להשתחררהמודרניסטיתלשאיפההסתםמןאנלוגיהמצבותשעלהכתובות

ביאליק.שלבדורוהעבריתבספרותששלטה"נוסח"מן

מצביעותמאוחריםלקבריםמוקדמיםקבריםביןההבחנות

נעוציםששורשיההעורכים,שלבשיפוטםהאידיאולוגיתההעדפהעל

 ~ותקפהשתכותקבריבתעליוןד . 42
rיי1

 ~ Randallוראםייברתחםירכעשל

s:::י: 

~ 
H. McG uire, "Di alogues 
witlו t lו e Dead: ldeology a dוו

n etery", i n T/1e וe Ce וtl 
: Reco11e1·y of Mea ni11g 

chaeo/ogv in ·וHisto,·ical A 
,· tes וn U11 itecl Stc ו·the Eas·te 

. D.C. 1988, pp ווWashingto 
435-480 

םיהודייעלמיןיבתשיפלעאף , 43

רהבחשלתיתהדתהוכמסחתתםינונת

מחופשםינהנהםשהדומ ,אישקד

 .למדיולדגליאויזויטויב

 . xעמ· , 19רהעה ,לעיל . 44

ןייאפהומדחתמ . xii 'מע ,םש . 45

להרצלשוקברלהקמתתיוהתוכנאת

יתממעתוטשלפפהיהשא : 1952נתשב

וראו ,תיולטנומנמולהייהנטעלברהג

 • 51 'מע ,) 35הערה ,ילעל(ןהירעז
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הקבריםשלהמודרניותוטקסטואלית;איקוניתאותנטיותמהיבתפיסתם

לגולה.במפורשונקשרתמשמעותוכחוסרכריקנותנתפסתיותרהמאוחרים

פיעלמפעלם·שלהםאתמודדיםשהעורכיםבכךהאירוניהמןישואולם,

באירופה;היהודייםהקברותבתיאתשחקרומלומדיםלפניהםשהציבוהדגם

הישנות,השבורות,במצבותהתמקדאלהמלומדיםשלהמרכזיהחקירהקו

-מסורתייהודיבמישורהיהלפניהםשעמדהעיקריהמתודולוגיוהאתגר
כךידיועלהמצבות,שעלהכתובות"פענוח"כלומרטקסטואלית,פרשנות

הקברות.ביתשוכניומתוחיושבההיהודיתהקהילהשלטבעהקביעת

הדורות,במשךהיהודיהקיוםשלקוהרנטירצףלהציגביקשואלהמחקרים

כימכריזיםהישןהקברותביתספרשלהעורכיםואולם,

 . x viעמי ,ז 9הערה ,לעיל . 46

לאורצאתועםשפורסמהרשימה , 47

עומדתהישןהקברותביתספרשל

זו.מבחינהתל·אביבשלייחודהעל

תל·שללזכותההרשימה,בעללדרבי

הראשוניםבימיהשכברייאמראביב

הקברותבביתענייןשמגליםמייש

ז·וראועולם,חיילהומנחיליםשלה

ת"ש.כסלו,נאדברכותרת,בלידוד,

 . xviעמ'ז, 9הערהלעיל, , 48

דפוסווילנא,עירמגיר,דור , 49

תר"ס,ווילנאראם,והאחיםהאלמנה

 . x-ixעמ'
so . ראו, David Roskies 

, A Revolution Set in Stone " 
-or The Art of Burial", Pakn 
. 28, Spring 1998, pp ו·age ת·

36-47 

בתל·הישןהקברותלביתבנוגעמספיקואינומתאיםאינובלבדהמחקריהיסוד

אלאמונהאינו"הישן"נקראהיותולמרות Iקיומושנותמעוטמפאתאםאביב,

העברשלהעתיקותבכאןחסרההמצבות.שלתכנםדלותמפאתואםשנה,ל"ח

 46מורגש,אינוהתקופותביןהמעברואףנודעוהבלתיהרחוק

בביתנשגבהיסטוריתהליךשוםלפענחאפשרשאיהטענה

כךעלמעידה-מורגש"אינוהתקופותביןהמעבר"ואף-הישןהקברות

 ·תל·אביבשלהרדודים-יחסיתשורשיה 47חדשה".כ"עירנתפסהשתל·אביב
מזושונהבשיטההצורךעלהעורכיםשלבעמידתםשלה:המשיכהמקורהיו

התוכןל"דלות"בנוגעובהצהרתםבגולה,יהודייםקברותבתילחקרששימשה

במקוםמתגוננת.גאווהשלנימהישהישן,הקברותבביתהמצבותשל

הקברותביתשלחשיבותובאירופה,קברותבתישלהמפוארתהגנאלוגיה

בהווה:שהיאכפימוצגתתל·אביבשלהישן

ומורגשניכרושומםבחייהםופעליהםמעשיהם ] ... [תל·אביבהעירבוני ] ... [

התחיה.בחזוןחולמיםוביצירה,בחייםעמנוהיוהנה Iימינושלוירהבאעוד

עמוהקשרואשר Iאותוידענואשרחילדורמצבההםופעליהםחייהםתולדות

 48עוד,נתקלא

כמוצרמתוארתבזמן,האירועיםרישוםההיסטוריה,

במרחב.מוחשיבאופןבהלהבחיןשאפשראבןמצבת-ומאובןמלאכותי

מכתובותהלבתשומתאתמסיטהוביצירה"בחיים"עמנושהמתיםהתחושה

בכתובותהצורךאתמבטלמעשיהםשלהטריהזכרוןעצמן:המצבות

הסגנוניהמינימליזםכלל,בדרךהקברותבביתכתובותשלזההעדרמפורטות.

השוואה,לשםבגולה.יהודייםקברותבתיוביןבינומבחיניםאלה-שלו

האולטימטיבי:כזכרוןהטקסטואליותנתפסתבווילנההקברותביתעלבספר

יתקלקל,הימיםשבכבראבן,עלמהחקוקיותרהואיקרבספרזכרון"כי

 49לעולמים".וקייםעומדבספרשהכתובבעוד

ברחובהישןהקברותלביתבזמןיותרהסמוךקברותבית

שלזהבפנתיאוןרבותמצבותיורק.בניודינג""ארבייטערהואטרומפלדור

בביתאולם sמפורטות.סהסברכתובותנושאותהמודרניתהיידיתהספרות

הדוגמהלתהילה.הפוךביחסהןהמצבותכתובותטרומפלדור,ברחובהקברות
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אחדשלקברושעלהנזיריתהאדומההשישאכןהיאלכךניותרהקיצונית

שלהאמיתישמומצויןאיןמלניקוב,אהרןכידישסותתההאכן,עלהעם:

כרוחויותרשקרוביהודיקברותביתופטירה.לידהתאריכיואיןהעםאחד

הקברותביתהואטרומפלדורכרחובהקברותבניתהחילונילפנתיאון

 51 .גבסיךוא"נפרץי"להמודרניסטיםהסופריםנושקבוריםכוורשה,אוקופונה

כשנתאורשראה ,לספרנושאהואגםשימשהזההקברותשניתהעובדה

להם:המשותפותהשאיפותעל ,האתריםשניניןהדמיוןאתמגבירה 52 , 1936

להיסטוריהנאשרוחילונייםדתייםדחפיםבחונםצופניםהקברותכתישני

המעברכמהעדמעידהקברותכתינשניהמצבותשלהסגנוניהגיווןולזכרון.

מדגישיםהמחקריםשניוחד·משמעי.פשוטחלק,היהאללחילוניהדתינין

המצבותשלהמודרניסטיהסגנוןשלהאישיתההנעהאת ,החדשנותאת

חשוכים 1גנזים/ל//נתיהקברותכתיאתמדמיםושניהםיותר,החדשות

החייםניןהעצומיםההבדליםלמרותתרבותיים.ולשינוייםלהיסטוריה

אותואתמסמניםהקברותכתישני ,שנתל·אנינלאלהורשהוכהיהודיים

עדייןמסויםמסוגחילוניתהודיתיקהילהשלחזוןשנוצרהיסטוריחלון

 .האפשרדרגנהיה

ביתסבפרכשלעצמה//ל//אנןהמודרניסטיתההעדפהלמרות

למעט .סגנונותשלערבובידיעלןימאופיעצמוהקברותביתשן,יהתוהקבר

נרות ,הצדקהקופסתהקנים,מנורת-משותפיםתרבותייםמוטיביםכמה

שלהיהודיתשהאיקונוגרפיהדומה-נכרכהנשואותידייםשתיואנתש

אחראוזהכמערךמאשר ,לאומיאויאתנמקומי,כהקשריותרנטועההאכל

שאינהענקיתכמצבהלהבחיןאלאפשראיכיוםואולם, 53 .הלכהעיקרישל

שלכהפרהונראיתהעורכיםשהציגוהקטגוריותמןלאחתאףמתאימה

השוכניםהשוניםהסגנונותניןשהושגהמתוחהאסתטיהקיום·נצוותא

המצבותוניןנינההרבוההבדל ,מנציחהזושמצבהמהאחת.ככפיפה

יכולטרומפלדורכרחובהקברותביתכמהעדמעידיםאלה-האחרות

 .נתל·אנינודקאןלהתקיים

המצבההיאהמזרחי,לאגףמעלהמתנשאתזו,מצבה

אנשיםלזכרשהוקםגדולמלכנימונומנטהקברות:בניתניותרהטקסטואלית

היהודיתהקהילהאנשי-לישראלהונאאפרםואשרמתל·אנינהרחקשמתו

כשנתשהוקמההמצבה, 54 .) 8 /מס(תמונהשכפוליןזדונסקה·וולההעירשל

אותיותועליובוהקשחורשישלוחעשויהניצולים,שלקבוצהכידי 1950

שמותחרוטיםועליולכןשישעשוינמוךקירנכנההמצבהסביבבולטות.זהב

זהכמקוםילדים.עשרושניםעשרהשלשלמותמשפחות-הקורננות

ילידפרנקל,זליגכידינחלמנוהקרמטוריוםמןלישראלשהונאאפרנטמן

חרוזיםצמדישלסדרההואהשחורהשישלוחשעלהמרכזיהטקסט .העיר

הנצחתואתהאכזרימותםאתהקורננות,שלתכונותיהםאתהמתארים

צאצאיקודשעםילדי /רננותשלושיםהשרופים//אפרהניצולים:כידיזכרם

דם /והוריםילדיםונשיםגברים /וטהוריםזכיםונעימיםנאהבים /האבות

השאריתירחם /ידרושודמיםיופיענקמותאל /לנצחישקוטלאאלהקדושים

כרננה,,.הקודשלארץלהעלותם /אמנהויכרותמיגונםינחמם /יטושלאועמו

הקברות,ביתשלהרקיעקואתשוכרתהמצבהשלהמונומנטליתהנוכחות

לכן,שלמונוכרומייםכמעטכגווניםלמדי,אחידנגונהכללנדרךהנמתח

שלההתאמהאיאתמבליטההפיזיתההתאמהאיחול.וצנעחיווראפור

r1י 
r
r-1 
r
r: 
s::: 
~ 

שלוצבת"מ ,ןלצמוהאבנרוראו . 51

 • 142עמ' , 1977 , 15םייפלא ,ן"יגנס

167 , 

Leon Przysuski ,ורא , 52 er 
Cmen tarze Zydowskie W 

1936 Warszawie, Warsaw 

תיבשלליאפלהםיפיםלומיתצ . 53

 Amoldאצלוארםיידוהיותקבר
aven -וSchwartzman , G 

mages: G,-aphic Motifs of / 
the Jewish Gravestone, New 

1993 York 

הארצבאוהתמווהתוחנממאפר , 54

ותקבעב , 194 7נתשבכברנהשולרא

רוקבולשדוהקץלארתולהעלגנהמה

ונפטרשםיהודישלותמעצשמחדבה

למןמרג·הנדושןהנדלמוורא ,הלוגב

 • 122מ'ע ,) 17הערהל,לעי(
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 8 'סמתמונה

aJורר es Yo Lוn g, T/1 e ואר .55 

Texti11·e o/. Me11101·y: 

f-loloca iוs· t Me11101··ials· and 

Mean i11g, Yale Uni versity 
 P·ess 1993ו

מן·הנדלושמגרהנדלמןואור . 56

 , 109עמי ,) 17הערה(לעיל,

השואהכרלזתיהמרכזהאנדרטה . 57

ההפוךהפלדהמשולש-ביבתל·אב

 , 1975בשנתקמהוה-תומרקיןשל

ב,יבתל·אברביןיכרבכממוקמתאיהו

תל·אביב·יפו.עירייתבנייןמול

המונצחיםוהאירועיםהאנשיםהדחוסה,הליריות-המצבהשעלהטקסט

זה.מסויםלמקום-באמצעותו

בדרךלהביןאפשרהשואהקורבנותלזכרהאנדרטאותאת

לדרךביותרהמאלפתהדוגמהוגבורה"."שואהשלהלאומיהנרטיבלאורכלל

בירושלים,מצויההעירוניבמרחבבזוזוקשורותו"גבורה""שואה"שבה

לצדאלה,אזרחיים·מקודשיםאתריםהרצל.להרושם""ידשביןבקרבה

מעמדהאתמחזקיםהעתיקה,והעירהמערביהכותלכגוןדתיים,אתרים

ואכן,ישראל.מדינתושלהיהודיהעםשלבהיסטוריהירושליםשלהמיוחד

ותייריםלאומיים,טקסיםקרובותלעתיםמתקיימיםהרצלובהרושם"ב"יד

דידקטי.ברצףזה,אחרזההאלההאתריםשניאתפוקדיםרבים

נוצרתהשואהקורבנותלזכרהאנדרטאותשלמשמעותן

מייצגותהןקרובותלעתים 55ממוקמןת.הןשבתוכוהנוףבאמצעותבעיקר

בעקבותלכנות,שאפשרמה-השואהלביןהישראליהנוףשביןהנתקאת

שם"."ארץאהבה,ערךעייןגרוסמןזריזשלבספרוהילד·המספרמומיק,

המכריעהיסודהיאאחר","במקום ,"םש"היותההשואה,שלזותכונה

בכלל,בשואההנספיםלזכרמצבותכך,הישראלי.בזכרוןהנצחתהאתהמעצב

ואולם, 56ישראל".בתוךאירופהאת"בונותבפרט,ושם"ב"ידוההנצחה

בתל·אביב,לאומיים,מוסדותבאמצעותמונצחתהשואהבירושליםבעוד

מוחשיתהשואהשלנוכחותהשואה,ניצוליהםמתושביהיותרגבוהששיעור

מצבתשלהמונומנטליאופיהמה,במובןיומיומית.התנסותשלכענייןיותר

הכללתהתל·אביב".בתוךירושליםאת"בונהזדונסקה·וולהליהודיהזכרון

שלזהסוגכמהעדהשאלהאתמעוררתטרומפלדורברחובהקברותבבית

ובההישראלי,בנוף"טבעי"יסודהואהשואהקורבנותשלזכרםהנצחת

בנרטיבהשואהשלהטראומהשבהטמעתהקושיעלמצביעההיאבעת

 57הראשונה".העברית"העירשלהדומיננטי

שהיאהאירועיםואתזדונסקה·וולה,קהילתלזכרהמצבהאת

הקברותביתשלאחרחשובבולטמאפייןלאורגםלהביןאוליאפשרמייצגת,

הקברותביתבכלל.בישראלקברותמבתיאותוהמייחדטרומפלדור,ברחוב

והקרבהגבורהשלהשגוריםהסמליםמןמעטמכילטרומפלדורברחוב
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הטיפוסייםהיכרינוסימכתובת

צבאיים.לקנדים

 . xix 'עמ , 19הערהלעיל, . 59

המתים",אל-החיים"בעד . 60

 , 325עמ' , 1940 , 10מאזנים

נוכחותכך, 58ובשכול.במוותקרובותלעתיםבישראלהנקשריםלאומית,

ברחובהישןהקברותבביתלמדימעומעמתכאחתוהגבורההשואה

שבהןהדרכיםביןההבדלעלהמעידהדופןיוצאתתופעה-טרומפלדור

אותה.וזוכרותההיסטוריהאתמציינותוירושליםתל-אביב

שניםהוקמהזדונסקה-וולהקהילתלזכרשהמצבהפיעלאף

אפשרותאתצפוהעורכיםאור,ראההישןהקברותביתסשפרלאחראחדות

באירופהלאירועיםהתייחסוולינמןקרול .זומעיןמצבהשלהקמתה

ישראלבארץהיהודייםשהחייםכפיבדיוקמורבידית:ללוגיקהכקונטקסט

כתחליףלשמשאפילואובאירופה,היהודייםהחייםאתלהנציחמיועדים

היהודיםהמתיםאתמכבדהיהודי,המוותאתהמצייןזה,מקוםגםכךלהם,

בעתידשישמשדרךכציוןהעורכיםרואיםהקברותביתאת 59 .באירופה

כחומתישמשעצמוהישןהקברותביתספרוגםמתוחם,יציב,זכרון"כ"אתר

ימיאתנעוריה,ימיאתיזכורלאואישיבואו"ימיםשהרישכחה,נגדמגן

לטפחבציבורמפציריםהעורכים 60תל-אביב]".[שלוגידולהוהתהוותהיסודה

עלולשמורולתקנולשפדוהדעתשחכתן''מהראויהישן:הקברותביתאת

מודעותשלברגע 61זו".למטרהלסייעבאהזההספרהעתי.דלדורותקיומו

בדיוקבעתידהקברותביתשלהשימוראתמדמיםהםלציוןראויהעצמית

ביתאתלדבריהם, 62לו.זקוקהשתל-אביבתרבותיתדרךאבןשלכסוג

כביתצורךבואיןשכברתל-אביב,של 63יקך"גנזים"ביתהישן,הקברות

למטרהשישמשחדשאתריצחקבנחלתהוכשר 19 2-3שבמאחרפעילקברות

הטענהאתמייצגשהואמאחראחרת,אוזובדרךלטפחזאתבכלישזו,

דלהלהעלות,יכולהשתל-אביבלשורשיםהיחידההאותנטיתההיסטורית

שישלזהדומהתפקידהקברותלביתייעדושהעורכיםאפשרשתהיה.ככל

אווירהלו,האופיינית"האווירהאשרבפראג,העתיקהיהודיהקברותלבית

הדרמטייםהגורלותמןקרובותלעתיםניזונה ] ... [להדומהשאיןייחודית

באינספורמקוםתפסהואקצרזמןובתוךלעולמם,שהלכוהגטושוכנישל

 • 289עמ' , 33הערהלעיל, . 64הקברותביתזה,תסריטפיעל 64וציורים".ספרותיצירותאגדות,מיתוסים,

ולהכניסוויציבעקביבאופןלראותושאפשראתראינרטית,כנוכחותיתפקד

יחסית,הזעומה,במידהואכן,תרבותי.שיחסוגישלמגווןלתוךככולורובו

מערךאותובאמצעותמתוארהואתל-אביב,עלבשיחנזכרהקברותשבית

הקברותביתסטנדרטית.כמעטבנוסחהאגדיות,ונסיבותאנקדוטותשל

 .העירייסודשלנוחהמונומנטליתגרסההמציעמוגבלמשללמעיןנעשה
הקברות;ביתשלזהסיפורעלתיגרקראומודרנייםעברייםמשורריםאולם

עדשנמחוזכרונותחושףזכרוןכאתרהקברותלביתשלהםהאירוניהיחס

האסתטיקהעל-הקברותשביתטענתיכהעדקול.להםומעניקהיסוד

טראומתשליותרמפורשלתיאורהגלות.זכרוןאתלעמעםמנסה-שלו

שלאלהלמשלממקומם,שנעקרוזכרונותשלאחרלאוסףוקשריהההגירה

המשוררים.אללפנותישהפלסטיני,העבר

נושאתקרבושעלהמצבה : 1946בשנת

xiעמ' , 19הערהלעיל, . 61 ii . 

קרול,צבים,יברמחהמןאחד , 62

הקברות.יתבבהואאףברייק

 . xiiiעמ' , 19הערהלעיל, . 63

ספרותיתכהיסטוריההקברותביתטשרניחובסקי:פינתביאליק

אותורואההישןהקברותלביתהמתייחסתהשירהגם

ספרותית.היסטוריהשלדינמיגנזים"כ"בית-שונהמסוגכיאםכארכיון,
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כתובהכלבצלאל,יצחקוראו . 66

כיום,בישראלסופריםעם-בספר

 • 39עמ' , 1969תל·אביב

רוחם,כעיניראוולינמןשקרולזהכמוויציב,מתוחםזכרון""אתרכמקום

שמערעראתרהוארניקוניץודליהישורוןאבותשלכשיריהםהקברותבית

כהתקדמותההיסטוריהמושגאתלקצהעדשמוליךההיסטוריה,את

הקברותביתראייתאתגאולה.שלחד·משמעיכנרטיבכייחודליניארית,

אצלהארכיוןכמושגקצרההתכוננותכאמצעותלהבהיראוליאפשרכארכיון

מןשונההואנעתוכהאלינוקרוב ] ... ["הארכיוןפוקר,לזכריפרקו.מישל

ומצייומעליהתלוינוכחותנו,אתהמקיףהזמןגבולהואנהווה,שלנוהקיום

של unheimlichה·כמו 65לנו·עצמנו".מחוץאותנו,שתוחםהואאחדותה;את

ביתכ,ךונמוכרותו.כקרבתותלויההארכיוןשלהבסיסיתמוזרותופרוי,ד

אתרממנה,חלקוגםהעירמןמנותקגםצללים","אתרמעיןהואהקברות

שללהטמעההקשיםהיסודותאתומשמרשלההנפשיכמכנההתומך

ההיסטוריהזכרון,אתרשלבזהסוגהואהקברותביתאםתולדותיה.

-מוענקתהמשמעותואיךמיוצרהזכרוןכיצדמספרתגםשלוהספרותית
ממנו.ושואבהתרבותיהקונטקסטידיעלכהכרחשנקבעתהליך

יכולתואתמזהיםרניקוניץודליהישורוןאבותשלשיריהם

נו.הטמוןהבסיסיהאיוםאתצורה,ולפשוטצורהללבושהקברותביתשל

ה"שכוח"הגלותיהעכרכלפיאמביוולנטיותכשיריהםמסמלהקברותבית

הפלסטיני.הנוףמןכיעילותמחקהשתל·אנינלמהמפורשתומודעות

"שירישורון,אבותשלכשירוהיטבניכר unheimlichה-שלהמכפילהאפקט

המאמר:כראשכאפיגרףהונאומתוכושורותששתינוודיה",לשכונתערש
הנפשיהשכראתמתאריםישורוןאבותשלכיצירתותל·אנינמשירירכים

נאשרתחושתוכפולין.שנותרהממשפחתוהפרידהנשלנושהתחולל

והפיזיותהנפשיותלטראומותהדוקותנקשרתאירופהיהדותשללטראומה

מה-המדינההקמתשלפניכתקופהכמקוםשהתגוררוהערכיםשל

היהודיהעםשואתשואות:שתישל"משנרשואות":"שתימכנהשהמשורר

ו 97וכשנתשנכתבזה,לירינשיר 66.11כאןהערניהעםושואתשםשנספה

הפרטיתההיסטוריהאתהמשוררקושר ,הסורי·אפריקניהשברכקונץונדפס

ומזכרנוודיה,שכונתתל·אנינ,שלהראשונותהשכונותאחתשללזושלו

מאחוריו:שעזבהעיירהנוףאתכהלהחיותכבסיוןתל·אנינ,אלישירות

u ש.לא~פול~:ה~~או~דואים

רחובנ1לטו r ~~ה ז~~~~~
ךנ1ל ,~~lנש.םל ryאמול~ןפור

u מול~ךרוןu נשקמיםl~~נוךך:ה. י

נצרי~ים.יו ryך~סכותיו ryך~אסליםיו ryך

,~גזת.דלתב oר p:ןל.ת~לר:דית

ז:ונו. rר~~ילדיםדאור~גות

רי"ד~גוף.~רחובבחךףיץ rר

~ז:יים,רו~;י~מו~יב 9ומ

~רי~ים. uנ1ל ת:~~ר.דיוהת~שטו
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בביתואישייםזכרונותשלההעדרעללפצותמנסההמשורר

כךאחרצעדים",של"היסטוריהיצירתבאמצעותתחילה-החדש

כטקסטפאלימפססט,כמעיןילדותועיירתמעלתל·אביבפרישתבאמצעות

מרחבי·מבנההואהפאלימפססטהישן.עלבוכתובשהחדשרב·שכבות

המוכרבין , unheimlichה·שלהנוגעת·לא·נוגעתהחפיפהאתהמייצגמנטאלי

תכונהשהואשייתכןזה,קשר 68(תל·אביב).הזרוביןשעזבתי")("העיירה

אתהמסיימותהשורותאתמזכירתל·אביב,עלשנכתבההשירהשלמגדירה

מהגריםקבוצתבתיאורשבו, ," 1935·אביב"תלגולדברגלאהשלשירה

"ונדמהלשם:כאןביןלהווה,עברביןהסמיכותמוצגתתל·אביבלנמלהמגיעה

ישורון,אבותעבור 69 ."~;ריעכנסךתשטה /וביםראשךאתתחזיראך _

נסיובוהתגלמותהןהישןהקברותביתשלהמפורסמיםשדכניושלההלוויות

שעזבתי".בעיירהבך"הלכתימאחריו:שהותירבעיר(בתל·אביב)ללכת

עמ' ,) 1הערה<לעיל,ישורוןאבות , 67

34-33 , 

נותרהמקומותשניביןזהיחס . 68

ישורון,אבותשלבפואטיקהמרכזי

בשיריותר.מאוחריםבקבציםגם

המחזורמתוךבית""ברדיצ'בסקי

שיריובספראורשראה 1"הבית"

בנייןשלהרסבפירוטמתואר Iהאחרון

מגוריובשכונתברדיצ'בסקי,ברחוב

אבותראוובתל·אביב,המשוררשל

 11992תל·אביב ,עכשוליאין Iישורון

קובץבאותוקצרלירישיר , 8 • 7עמ'

"קךאסניס~אווהכותרתאתנושא

הולדתועירהיא(קראסניסטאוובית"

=1יתי ry ~ /"בתל·אביבהמשורר):של

 11ךש. i, ~ ~ ry=ךנ 19נ,ףך ,/o~י ;;תים

ל ~תי. Q ~~ ן~: ry ~נ,ףר~ rה~~~רתי
~~ Q ;שם,;ית"~אוו 9ני 9קראתי>

 ,) 27עמ'

תל·אביבג,כתביםגולדברג,לאה . 69

 , 14עמ' , 1986
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בשנתיאליקבשלמותוהשפעת . 70

נה.וויבשנפטרםמשוהועצמה 1934

הגיעשארונועדעברוםועייבשכמעט

העיתוניםדיווחוהזההזמןוכלארצה,

הארוןהתקדמותעלבהרחבההעבריים

משלחותידיעלהתקבלותוועל

בעיתונותו.בדרכלושחיכויהודיות

שלחייועלםמאמריפורסמואף

חבריםשלזכרונותוכן Iהמשורר

םולבעיהודיותקהילותלושחלקו

כותרותתפסווהלווייתומותוולו.כ

לכיסויוגמאותדבעיתונים.ראשיות

שהוקדשההרבההלבולתשומתהנרחב

למצואניתןההלוויהלתיאור

 1מיוםוהארץדברשלמהדורותב

rיי1

rהרבהכבודשלםוריאותיםועמיתיי
:::t: 
rיי1

rיי1
n 
s:::: 
rב

a 
;:; 
!ם
rב
 ב:::ו
!ם

 • 1934יוליב

 . 324עמ' , 60הערהלעיל . 71

תל·ב,שיריוכל Iישורוןאבות , 72

 • 121עמ' , 1997אביב

עליונבנהסנטרשריזנגוףהשטח . 73

מיפוערביתמשפחהשלתהלובבעהיה

וראו , 1948בשנתהארץאתשעזבה

,תל·אביבבסנטרדיוניסוסבדוג,תמר

 , 149 • 143עמ' , 1998

ההיסטוריההןכאילוהאלההציבוריותההלוויותאתלעצמומאמץהמשורר

רשימותמוחשית.ישירה,גישהלויששאליוהיחידהעברשלו,הפרטית

ביאליק,שלזועלבייחודאלה,הלוויותעלהתקופהבעיתונישנתפרסמו

כולוהציבוראתשהקיףהמונילאבלעילהשלבגדרהיושהןמעידות

תל·אתוקשראיש)אלףממאהלמעלההשתתפוביאליקשל(בהלווייתו

השורה,מןאזרחיםשלהלוויות 70העולם.רחביבכלהיהודיותלקהילותאביב

מכונההישןהקברותביתספרעלברשימה .רבענייןעוררולאזאת,לעומת

הכלאחרי"הריציבורי:גדול,לטקסזכושלאלאלהשניה"'"הלויה'הספר

אחד;אףשלהולדתומקוםאיננהתל·אביבלזה";זהבארץזריםפההאנשים

אתרקלאמבכהישורוןאבותולכןוומדינות".מ"שבעים"מקובצת"היא

שיר /] ... ["איןלתל·אביבעבר.איןעצמהלעירגםזכרונותיו·שלו;העדר

זה"אתמול-כךכלמהרשנבנתהמשוםילדותלההיתהלאמעולםערש",

העדרםכלומר,לאומי,צמיחהמפעללכלהאופייניקושימתארהשיר .היה"

דלותואולם,לשכנע.כדיבהםשישסמכותייםתרבותייםשורשיםשל

לעומתתל·אביב,שלה"קדושה"ביסודהמונחתכתכונהנתפסתזוהיסטורית

ביהדות,העירוניתהקדושהארכיטיפשלהמוצקהההיסטוריתהתהודה

מזאת,יתרה"שני".ובית"ראשון"ביתמחורבןהעולההשוואה-ירושלים

האופילרבותבתל·אביב,הגלותשלבנוכחותהמודהישורוןאבותשלהשיר

ש~זוגרסהכאחת.העירוב"דלות"בהודבקהקברות,ביתשלוהמאייםהזר

הווינאיבדיוקןכמואליו;גישהישישורוןשלאבותמהכלהיאהיהודיהעבר

תנועהואולם,שוב.לבלילהםהלכוהמקוריים""היהודיםשופמן,שלבסיפורו

ההודאהבשליותרמורכבתונעשיתהולכתזכרוןשלמסויםסוגלקראתזו

קובץ,באותושנדפסבפרוזה,בשירהשכחה.שלפחותלאהחזקבכוחה

השכונההרסאתשליוותהבמהומהמקומי;קיוסקעלשנתלהמנעולמתואר

-שנשכח-כך"משוםאולםהמנעול,אתלהסיראפשרואיהמפתחאבד
ושלנוודיהשלהזכרוןועמוים", jJאופנשל"הקיוסק 72יותך".מאדחזקהוא

והמשקלהפשוטהחרוזמוגן.שמור,נעול,נותרשמתחתיה,הטבעיהנוף

לטוןחןלווייתמשוויםשלו,מקראיתהכמעטהתקבולתהשורה,שלהמדוד

יותר".מאד"חזקאבלנשכח,אוליהאלגי:

האישיהזכרוןצורכיאתמממשנוודיה"לשכונתערש"שיר

הישןהקברותביתספרשלהעורכיםאם .הקולקטיביתההיזכרותבאמצעות

בתישלמקומםאתלתפוסיכולטרומפלדורברחובהקברותשביתהאמינו

משלושהלמעלהשנכתבזה,שירהסמלית,משמעותםעלבאירופה,הקברות

השירמדי.עמוקהוההגירהההרסשלשהטראומהיודעכברכך,אחרעשורים

פיצויכללהציעיכולאינוהקולקטיבישהנרטיבאוגדןעולמים,אוגדןמתאר

אטאטשהתרוקנה-נוודיהשכונתשללגורלהקשורזהאוגדן .עבורו

-שטחהעלייבנהסנטרשדיזנגוףכדיהשבעיםבשנותונמחקהמתושביה
שהתחוללוהתמורותשלרטרוספקטיבימעובה"ב"תיאורמשובץאףוהוא

ברחובציבוריאולםבנייתמ"פולניה","בדואים"שלבואםזו:ארץבכברת

 73נורדיה.לשכונתמקוםלפנותכדיהשקמיםועקירת ,)"םש("אוהלכלפור

שמתחתיהבלב,דעפרכשכבתמתגלהברגל""הכלבההולךשהמשוררהעיר

בעלאמנםמשרטטים,ישורוןאבותשלצעדיורבות.היסטוריותשכבות

התרבותשלההיסטורייםהמקורותואתתל·אביבשלהתחלותיהאתכורחו,

העברית.
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נדמהאכןהישןהקברותבביתהיוםמתהלכיםכאשר

ההיסטוריהשלובהרחבה,-תל-אביבשלההיסטוריהשלנבחריםשיסודות

מנהליםהמתיםהשתמרו.אכן-ישראלבארץהחדשההעבריתהתרבותשל

שלאידיאליתגרסהפוסט-מורטם,אפשריתבלתישיחהמעיןביניהם

זהלצדזהנחיםעדייןבצוותא",ש"נפלוו"חבריו",כרנושלפיהההיסטוריה

לנוכחנזיפה,בגדרכמעטהואקדושים,מותהמשותף,מותם"בצוותא";

ודמויותביאליקאתהמציינותהבודדותהאבניםשלהחברתיתההתקהלות

חצרשלאחדבחלקיחדיוהמכונסותהתרבות,מתחוםאחרותמפורסמות

בוויכוחקפה,ביתלשולחןמסביבלעדנתפסוכאילוכמעטהקברות,בית

שההיסטוריהעזהתחושהשוררתבמקוםואכן, .) 9 'מס(תמונהסוףלושאין

סימניםעוד .תלמודיכמעטשהואבוויכוחחברותא,שלזהבסוגהשתמרה

המקיפיםהרחובותהםאלהומתמשכיםקבועיםדיאלוגייםליחסיםמוחשיים

אתושובשובומעצימיםממפיםהרחובותמשמותרביםהקברות.ביתאת

נוךה,פיירשלגמלותיושוב,-הקברותביתבתוךהפנימיההנצחהתהליך

הרחקלא 74"הפרשה"."פליטה",אלא"הסתרה"לאזכרון","דליפתמעין

ולבסוףבביאליקאחריוטשרניחובסקי,בשאולנתקליםטרומפלדורמרחוב

ביןהקשר .) 10מס'(תמונהאלבניהגנרלצפויהבלתימלווהועםבכרנו,

ספרעטיפתעליותראפילומפורשתרבותיזכרוןוביןאלהעירונייםסימנים

מתארתהעטיפהשעלהתמונההתקופה.שלביוגרפיתבהיסטוריההעוסק

 .) 11מס'(תמונהעגנוןורחובביאליקרחובכרנו,רחובביןדמיוניתפגישה

הספרותשלבהיסטוריהקנונירגעמציינתזואפשריתבלתירחובותפינת

לנזילותורומזתגםהיאאולםרטרוספקטיבית,מחווהשלתוצרהעברית,

נפגשתהתנועהשבומקוםצומת,מציינתשהיאמשוםזה,רגעשלהטעונה

 .ומסביבובוהתנועהידיעלמוגדרקבועכמקוםמעמדועצםהלאה;וזורמת

יחסית,סטטי,כמקוםהישןהקברותביתאתלראותשאפשראףלכך,בדומה

הזכרוןהישן,הקברותביתספרשלהעורכיםידיעלהעתידאלהמושלך

ההווה.מענייניצורתואתהמקבלבמהותו,סימבוליכליהואאותושמקבע

זהבענייןבמפורשעוסקהמשורר","תקוותרביקוביץ,דליהשלשירה

שנראה,כפי .העבריתהספרותשלבהיסטוריההקברותביתשלובתפקידו

הבוחן.אבןהואביאליקשלקברוכאןגם

 Maozוראותבחורשמותעל . 74
The Power· of " ,וAza rya hL 

orati ve Str·ee t ווer ווCo mr 
n1nent c111d ו'סes", En11i ווNar 

P/an11i11g D: Societ;1 a11d 

14-40 3 . ce 14, 1996, pp וSpc , 

-תלתובחולרתשמו"ל,גבר-רםיווכן

ותיתבתרטוריהסיבהפרק :ביאב

1933 (תינורעי -  , 47רהדקת ,") 1909

 • 131-118עמ' , 1987
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עדהשיריםכלרביקוביץ,דליה , 75

 , 319 • 318עמ' , 1995תל·אביבכה,

התשעים,בשנותשנכתבורביקוביץשלמשיריהברביםכמו

כברוזאת,-שולללהוליךכדיבושישבאופןפשוטההשפהזהבשירגם

להתנגדותקוראשהשירדומההפותח.המשפטשלהאגביתבלשון

נשעןהואזאתובכלממשורריה,עשתההעבריתשהתרבות /1ל//אלילים

עלשירההראשון,הביתפיעלביאליק.שלמיצירתומובאותעלבמישרין
- ) 8(שורההמשורר////שתיקתלפניהאחרונההתחבולההיאשירהאודות

לאחרבהשקעשביאליקלרעוהזכורההארוכההפואטיתלשתיקהרמז

הדיברמהדהד 18בשורהמקראילמקצבהחדבמעבר 76בתל·אביב.שהתיישב

ושירה,,,שיריםבזהתעשו//ואלתמונה.וכלפסלכלעשייתעלהאוסרהשני,

תחשבוואלהזההנוחהקיוםאתתעבדו//אלהדבר,ופירושהשיר,אומר

לכתובתטרחו//אלאולי,או,אמנות,,,ממנולעשותמוסריחומרכעלעליו

גרסההוא-רועה-הכדוריהילדהפוזה,,.זהשחשובמהבאמת,שירים

לימותעקיףרמזמשוםישהמתמהמהובחמורת,/המשוררשלארכיטיפית

//משורריםאותםשלהמוסריהכשלוןאתגםמציינתהופעתוהמשיח.

מצפוןהעדרהמפגינים-בודד 11יקירי 11ל 23בשורההמכ~וצים- 11צעירים

וחולשתהצפינוה//) 1/באזהרהמבצבצת//מצפון//המלהאטימולוגית,(מבחינה

אחזכאילובקרניו,השיראתלאחוזהמשוררשלב//בהלתו//הנרמזתרוח,

השיר//בקרני//לאחוזהמשפטנא).-כאאמלכיםפי(עלהמזבחבקרנות

הואשגם-השור//בקרני/'לאחוזהמשפטמןאחתהברהשלבמרחקהוא

 .מיתולוגילמעדןנחשבהשורשלבשרושהריהמוות,שלאחרלחייםאזכור
מדומה-ומתןומשאחפירהכפולה,משמעותבהשיש- 30בשורהלבסוף,

הקברותבביתלמדימכובדמקוםעבורומשיגיםשחבריואיובלמעיןהמשורר
 .)למאיוב(והשווה

שלנוכחומשיחי,פעלתןבדווינערשלהקצרההופעתואת

שניייצוגשלבהקשרלהביןישבמיוח,דמעשחסרנראההמשוררהתנהגותו

שלביצירתהתאומות,דמויותאוביניהן,זיקהשמקיימותדמויותסוגי

קבציםבשנימופיעיםאלהשלדימוייםופלסטינים.ילדיםרביקוביץ:

הכדורי).הרועה 1992 (ילדעםאי~מא ) 1987 (אמיתיתאהבה-יותרמוקדמים

בגובהב//רחיפההרועההנערהשלמאוחרתגרסההואהמשורר//ב//תקוות

העומדהנערושלהשי,רבנוףהטמונההאלימהלסכנהערהשאיננהנמוך,,,

•77בשירהתייליםמול
11Stones11 שיריםשנישלהמיידייםהפוליטייםההקשרים

בזירההמשורר//ב//תקוותמוחלפים-והאינתפאדהלבנוןמלחמת-אלה

בתל·אביב.מקורותיה-לכאורהושלהעבריתהספרותתולדותשלהרחבה

פיזיתנוכחותשלזכרוןבהכרחמעלהאיננההרועהשלהמטפוריתהנוכחות

בשורות 78יותר.מופשטתבדרךפועלתהיאבתל·אביב;ערביםשלקודמת

ישהשניבביתהמתוארתבסצנה , 76

פואטיתמסהשלבולטאזכורמשום

"לממשלת 11917בשנתביאליקשכתב

ביאליק,ח.נ.כתביכלוראוהז;ררש",

יאנקפא·קפב.עמ'תש"ז,תל·אביב

לידיעתישהביאהשם·טובלברדמודה

הדרךבקריאתעזרתהועלהמאמראת

ביאליק.אתקוראתרביקוביץשבה

עמ' ,) 75הערה<לעיל,רביקוביץ , 77

219 • 221 , 287 • 288 , 

הזמטפוריישמושיבןלבלבלאין . 78

הנרטיבית,הפונקציהובין

ערביםדמויותשלהפסיכואנליטית,

מתוארותשהןכפיהעברית,בספרות

שלומרדכישלההשפעה·רבידבבריו

 .יהושעא.ב.שלהיערות""מולעל

בנובלההערבידמותאת Iשלופיעל

הזהותתסביךשלכחלקלהביןאפשר

כדמותולא Iהארץילידהישראלישל

"הערבי 1שלומרדכיוראולעצמה,

 , 30,9,1970הארץ,ספרותי",כפתרון

 • 51 • 50עמ'
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א,ןוצירישי"מ ,גלדברוגאהל , 79

 ,) 69הערה<לעיל,בםיכתבלה",יל

 , 219מ'ע

טענההספרעלתורוקיהבמןאחת . 80

ןייבענמדיימיפטוארשיהשניהוריבא
rיי1

יכדםיוכבוידאיןץאממוםש ;זה :=ב

וררמשכלרר'שמשולכךאילהב ~
rיי1

rןישהתוהקברבביתקברייא,והש 1י

אירמראוו 'דורלמפוטרבחובר

כפיאינהתיתמיהאהאהבה"ר'טילויז

ןיולגספרים,רץ,אהנראית",איהש

132 , 6.9, 1995 • 

 /פנימייםשיריםשירו /שומעתלאזן'באיעלואשר /ציוןמשירילנו"שירו

אורשראהשיר",דברישונינו"שאלונובשיר "] ... [לשירנרתעתשהנפש

היאשבוגולדברג,לאהשלשירעלפרפרזהמשוםיש ,ילדעםאמאבקובץ

 79עך"."לשמהתחלנולאועוד /ציוןאדמתעלציוןשירנשיר"איךשואלת:

התרבותשלבלב-לבהנוגעתרביקוביץ,שלהמחודדתבגרסהבייחודהשאלה,

לשובמשיחי,עתיק,דחףמתוךמגיחהתרבותאיזוהמודרנית:העברית

התעלמהממההארץ?שלהאחריםלקולותיהחירשעצמושהואדחףהביתה,

זחוחהרחובותמערכתכאותהעצמהאתלבססבמטרההעבריתהתרבות

ביאליק?שלובקברוהישןהקברותבביתשמרכזהבעצמהובטוחה

שלבסופוטועןהשירהבא,לעולםמרומזתהבטחהלמרות

שלבמרחקקבועמנוחהמקוםהואאליולשאוףיכולשמשוררשה~רבדבר

 _טרומפלדור"שברחובהקברות"בית 80ביאליק".שלמקברומטר//ששים
מקוםתיאורידיעלאלא"הישן",הכבודתוארדייעלעודמצויןשאיננו

הספרותיהמרכזביןהיחסיםשבההפיזיתכזירהמדומה-גרידאגיאוגרפי

 /1ו//צמתיםהזמןשעוברככלמחדשושובשובומוגדריםמותוויםלשוליים

המספרנזיל.ופוליטיתרבותיאקליםבתוךמקומםאתומשניםנעיםקנוניים

שלהמצבהאבןמולהשירשלהמתנדנדתהעמדהאתמסכם"ששים"

קרוביםכמהעדהעברית.בספרותהסמכותשלהיסוד"//אבן-ביאליק

אינושאישקברותבביתכבודשלמקוםמכונןמההמרכז?אלמטריםששים

החשובותהמידותשאחתשלמה,למקדשנקשר"ששים//המספרבן?מבקר

מעלהגםהואאךיד),מיחזקאלב;ואמלכיםפי(עלאמות"//ששיםהיאבו

מזערית,שהשפעתוזניחמרכיבכלומרבששים",//בטלכמוביטוייםהדעתעל

נעוצההמספרשלמשמעותוואולם,קטן//.//חלקשפירושובששים,,,ו//אחד

שלמותומאזהעבריתהשירהשעברההמרחקאתמצייןשהואבכךבעיקר

נים V'מרחב,ליחידתזמןמידתשלישירתרגום- 1934בשנתביאליק

במרחבמגלםעצמוהקברותביתשבולאופןרומזתזוטרנספורמציהלמטרים.

בביתהטמוניםהעבריתהתרבותוגדוליביאליקבעודהזמן.חלופיותאת

הקברותשביתדומה ,הישראליתהתרבותבתוךכלילהתפוגגוכברהקברות

והפיכהקבורהמייצגאהוזאתובמקוםהתפזרות,שלזהלסוגמסרבעצמו

נסגרזובהתאבנותהמודרנית.העבריתהתרבותשלהתחלותיהשללאבן

בשנתביטוישקיבלהלשורשים,הכמיההלזכרון,הכמיההעםשנפתחהמעגל

מודרניסטיתמטרופוליןשלוהחרדה ,הישןהקברותתיבבספר 1939

מביוולנטיתאהכרהלשפוסט-מודרניתכתףלמשיכתמקוםפינתהבראשיתה

 ,האפשריים,,העולמותשבכל//הטובבאירוניהמכנהשרביקוביץבמה

ההיסטוריהחרוז

 1998ראבינוביבאבתל-התיירותשרשלהרשמיהביקור

לתייריםהעיראתווקשלהמיועדיםהפרסוםמסעותשבהחלטההסתיים

המשיכהכמוקדי ,הלילהחייועלהחנויותעלהחופים,עלהדגשאתישימו

השכונותזכוהביקורבעקבותשנכתבבדוחשלה.במעלההראשונים

כמקוםבקצרהבונזכרהישןהקברותביתמעטה;לבלתשומתההיסטוריות

המדינההקמתלפנישהתקופהמןהיהודיהיישובממנהיגירביםשלקבורתם
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לעשותואפשרבעזובהכיוםשקועשהמקוםשאףגםצויןאולםואחריה,

שאירופהאפואדומה 81אירופה.שלהגדולותבעריהכמקובלתיירות,לאתר

ביתשלהפיזישמצבופיעלאףמזאת,ויתרהההתייחסות,נקודתעדייןהיא

מצדלהתעניינותזוכהאינועדייןהואמשהיה,בהרבהעתהטובהקברות

בשנת"הבימה"בתיאטרוןשהועלתההצגהלמעט- ) 12מס'(תמונההציבור

מתרחשהמחזההמוות.ועלהחייםעלזיו,אלדדשלמחזהפיעל 1997

הואמדירבותופעמיםגמוראינושהואשדומהפיעלואףהקברות,בבית

יותרבטלוויזיהמצביםלקומדייתהמתאיםופרוע,מגושםהומורלמעיןגולש

שאלותלהעלותכדיבוישהלאומי,התיאטרוןשלהפקההולםמשהוא

סובבהמחזהסיפורהעברית.ולתרבותהישראליתלזהותבאשרחשובות

הספרביתלתלמידימפגשכמקוםהקברותלביתשיצאוהמוניטיןסביב

הקברות,בביתתלמידהעםפגישהקובעמורהלרחוב.מעברהשוכןהתיכון

דיזנגוףביאליק,ובהם-המקוםמשוכניכמהשלברוחותנתקליםהםושם

החרוב.עצימפריחתליהנותכדיערביתלטיולשיצאו-וטשרניחובסקי

הרושםקונדום.בידוומחזיקמוטרדנראההואהבמה;עלראשוןמופיעביאליק

האהבהשירתרקעעלבייחודאחת,ובעונהבעתואירוניקומיהואשנוצר

עוסקהמחזהשלהמרכזיהנרטיבארוטי.כשלרןתחושתהספוגהביאליק,של

שנקברוהגיליםכלבניאנשיםהקברות,בביתה"גלמודים"שלבגורלם

מאמיניםהמפורסמיםהזמן.עםנמחקהזהותםאולםזהלאומיבפנתיאון

כדייששלהם·עצמם,עברםאתידיעתםבאיהגלמודים,שלשבנוכחותם

היוצרים·לכאורהאתהמחזהמעמתבכךהקברות.ביתשלהטובבשמולחבל

שנראהמהאךוהממורמרים,המנושליםיורשיהםעםהעבריתהזהותשל

מתלונןשטשרניחובסקיבעתהמחזה,בסיוםמתהפךיציבותכקטגוריות

 , 14נהמות , 27הערהלעיל, , 82לתהילהטענתםאתוחושף 82חרוזים",רקתולדות,לנו"איןביאליק:באוזני

כאנונימיים;בהכרחנקברולאה"גלמודים"ואולם,וכקלושה.כמזויפתולזהות

לפיכ,ךקבריהם.אתלטפחטרחלאשאישמשוםזהותלמשוללישהפכומהם

אלאבפועל,מעשיםשלענייןאינוהפנתיאוןוביןה"גלמודים"ביןההבדל

לתל·אביבשישהקושיאתמסמליםאלהגלמודיםמה,במובןזכרון.של

בנייתשלנמנעתהבלתיהתוצאהשזוהיייתכןולזכרון.לשורשיםהקשורבכל
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עיר ] ... [העירלאזרחי 'ולנשייכיםהמראותשגםיודעיםלאעדייןאנחנואולי

אתמאבדתהזכרונות,ואתהצמחיםאת ,המבטיםאתהמראות,אתממנהשלקחו

הייבנשלה,יחנמגרשישלכבישים,שללרשתוהופכתלהתקייםחדלהזהותה,

 83אדם.שללצלאספלט,שללמדבר Iוהגיוןצורהללא

תוהקברתיבלשזוהגבהצ , 84

שיםיתחרמתוכרונזלשקט"ייב"אוכ

לשרהקחמתרתוכעלפרפרזהםמשו

חוד,ןיעוהודיןעעליץבימוסלזןוס

 Susan Slymovics, Theאורו
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and Jew Narrate the 
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Pennsylvania University Press 

1998 

למההופכתמסביבו,ומתפשטתמתרחבתתל·אביבבעוד

נשארהקברותבית ,התיכוןהמזרחשלקונגלהונגשייעשהאומריםשיש

ולאבלבהקמתהכרוךשהיההעצוםלאובדןממנו,באהשהעירלמקוםתזכורת

שלאמיתילאתריהפוךהקברותשביתהדברפירושמהבה.נוכחשעדייו

עבד·שלהזכרון ,לדוגמה-הזכרוןיבואזאתבעקבותןקכחהושללאזכרון,

בשנתהישןהקברותביתעםביחדשהוקםהמוסלמיהקברותביתאל·נאבי,

במחלוקתנתוןאוטעוןמרחבשאינו.אףהילטוןמלוןהיוםעומדועליו 1902

הקברותביתדברשלבסופו-זומבחינהירושלים,לעומת-במפורש

אתכראוילהעריךכדי 84מתחרים.זכרונותשל"אובייקט"הואאביב·בתל

גלמודיםאותםצריכיםסביבושצמחההעירשלההיסטוריהואתמשמעותו

הנוכחיהדורוכמוהם-ביאליקעםשמתעמתיםשמם,אתיודעיםשאינם

שלבשירההכדוריהרועהעםבעצמםלהתמודד-עברומתחושתהמנוער

אחריהןעוקבישורוןשאבותהשכחה,שלהגנוזותהשכבותועםרביקוביץ

בצעדיו.

פרינסטוןאוניברסיטת

30 



התמונות

,iב' ~י i ""if  y·iג;
.. ,, "t• '~ 

(~~~~~ 

הקברותבביתהעםאחדאתמספידביאליקח"נ : 1מס'תמונה

 • 1927טרומפלדור,ברחוב

תל·אביב-יפולתולדותהמוזיאון ,סוסקיןארכיון

r-1 
r
r-1 
r
r.: 
s:::: 
::!:. 

טרומפלדורברחובהקברותביתשלכללימראה : 2מס'תמונה
~רדי

העם.אחדשלהלווייתובעת

תל·אביב-יפולתולדותהמוזיאון ,סוסקיןארכיון
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