
קבורה
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הולמת

בירןיעד

עצמותיהםהעלאת

פינסקר,הרצל,של
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וקבורתםאחרים

נועדהבארןמחדש
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4091-7691יטראלבאדמת

מאגנס,הוצאתבר.דורון

שקלים96עמודים,252

מעיןהואברדורוןשלפרו\~

בשניתלקבורהלקסיקון

בת־שנהגהישראל,בארץ.\

רבות

$TS1$בתרבות$TS1$

$DN2$בתרבות$DN2$לכאורה20ה-במאההציונית

למסורתשיירהזהשהמנהגנדמה

זולמעשהאךשנים,רבתיהודית

תרבויותשבולאופןטובהדוגמה

במסורותשימושעושותלאומיות

חדשיםמנהגיםליצורכדיקדומות

מוכרהתורהמןתקדיםומודרניים.

בדמותבראשית,מסיפוריאמנם

ויוסףיעקבשלעצמותיהםהעלאת

שומעיםאיננומלבדואךממצרים,

הק־בביתאפילוהמנהג.עלרבות

ברות

$TS1$הקברות$TS1$

$DN2$הקברות$DN2$מןשעריםביתשלהמפורסם

רובהיולספירההראשונותהמאות

שרוסביבותיה.הארץבניהנקברים

גרינבוים,יצחקהראשון,הפנים

לציונותהתנ״רביןחיבראכן

לרגלהעיתונאיםבמסיבתבנאומו

והידהדהרצל,שלעצמותיוהעלאת

בןכמשיחהרצלשלדימויואת

הע־מאזהשנייההפעם״זויוסף:

לאת

$TS1$העלאת$TS1$

$DN2$העלאת$DN2$אתהעםשמעלהיוסף,עצמות

הרצל,זאבבנימיןמנהיגועצמות

וראשיתהשחרורתקופתיוצר

)״דבר״,ישראל״שלהגאולה

9491.8.1.)

עצמותיואוגופתוטלטול

היהקצהוועדהעולםמקצהמתשל

אךמורכבת,מטלההבינייםבימי

המ־אתהקלההמודרניתהתחבורה

לאכה

$TS1$המלאכה$TS1$

$DN2$המלאכה$DN2$עצ־שלהעלאתןאתוהפכה

מות

$TS1$עצמות$TS1$

$DN2$עצמות$DN2$מהשפהלחלקהאומהגיבורי

האחרונותבמאותהחדשה.הלאומית

לירושליםימיהםבסוףיהודיםעלו

אמו־מתוךהזיתים,בהרלהיקברכדי

נה

$TS1$אמונה$TS1$

$DN2$אמונה$DN2$בירוש־תתחוללהמתיםשתחיית

לים,

$TS1$,בירושלים$TS1$

$DN2$,בירושלים$DN2$במוקדלהיקברזכושלאואלה

מגלגולילסבולייאלצוהאפוקליפסה

הארץנהפכההציוניבמנהגמחילות.

לאאךאפשרי,קבורהלמתחםכולה

דעתעלשהחליטופשוטיםליהודים

אלאהקודש,לארץלעלותעצמם

זכוהםהאומה.שלהנבחריםלבניה

עלבמחשבההשארביןהזהבכבוד

כתוצאהשיתעצבהמכובדהפנתאון

שאומץהכמו־מסורתיהדפוסמכך.

אחרים,ציונייםבסמליםכמוכאן,

פיעלאףהמשכיותתחושתיוצר

מא־יותרחדש.תוכןנוצקשלתוכו

שר

$TS1$מאשר$TS1$

$DN2$מאשר$DN2$אמת,שלחסדמצוותשלקיומה

הציוניםהמנהיגיםשלהלוויותלבשו

חי־תיאטרוןמעיןויצרולאומיאופי

נוכי

$TS1$חינוכי$TS1$

$DN2$חינוכי$DN2$.להמונים

נהגוהשונותישראלבקהילות

מהרעפרשקיקהמתיםבקברילהניח

בציונותקיבלזהמנהגוגםהזיתים,

בכךראשוןחדשה.לאומיתפרשנות

אוםישקין,מנחםהנראהככלהיה

מאד־עפרשקיקיהונחוקברושעל

מות

$TS1$מאדמות$TS1$

$DN2$מאדמות$DN2$נשאההסמליותהקיימת.הקרן

שלקברועלגםוכךאחרים,בעיניחן

מדי־מרחביעפרשקיקיהונחוהרצל

נת

$TS1$מדינת$TS1$

$DN2$מדינת$DN2$כללמציאות.שהיתההיהודים

קב־עלהסמלי;ותפקידועפרשקיק

רו

$TS1$קברו$TS1$

$DN2$קברו$DN2$עפרשקיקיהונחורוטשילדשל

אושהוקמוהיישובים46מ-דווקא

זאבשלקברוועלידיו,עלנתמכו

קטיפהשקיקיהונחוז׳בוטינסקי

שלמקבריהםעפרמלאיםשחורה

אהרו־שרהבקפידה:שנבחרודמויות

נםון,

$TS1$,אהרונםון$TS1$

$DN2$,אהרונםון$DN2$הגרדום,עוליטרומפלדור,יוסף

אלטלנה.וחלליעכוכלאפורצי

באולאההמונים

בספרהמתוארתההתרוצצות

בא־שקמוהשוניםהפנתאוניםבין

רץ

$TS1$בארץ$TS1$

$DN2$בארץ$DN2$הציוניתהנפשאתהיטבמשקפת

הע־התחרולמשל,כך,המפוצלת.

רים

$TS1$הערים$TS1$

$DN2$הערים$DN2$הר־קבורתעלביניהןהגדולות

צל.

$TS1$.הרצל$TS1$

$DN2$.הרצל$DN2$בחיפה,המדינהחוזהייקברהאם

עיראביב,בתלשלו;העתידעיר

האוטו־ספרושםאתהנושאתההווה

פי;

$TS1$;האוטופי$TS1$

$DN2$;האוטופי$DN2$ניצחו־הנצח?בירתבירושליםאו

נה

$TS1$ניצחונה$TS1$

$DN2$ניצחונה$DN2$גםמשקףבתחרותירושליםשל

התנו־שלהעמוקהנפשהנטייתאת

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$.הציונית

אבלבירושליםאמנםנקברהרצל

בת־ולאהעיר,במערבחדשבפנתאון

חומי

$TS1$בתחומי$TS1$

$DN2$בתחומי$DN2$שלאהמסורתי,הקדושהאגן

הע־בתחומהשנים.באותןנגישהיה

תיק

$TS1$העתיק$TS1$

$DN2$העתיק$DN2$מו־ניסיוןנעשהירושליםשל

קדם

$TS1$מוקדם$TS1$

$DN2$מוקדם$DN2$1934ב-לאומי.פנתאוןליצור

בתוךשנייה,לקבורהפינםקרהובא

הצופים,בהרהשניהביתמימימערה

בהשהתגלוהגלוסקמאותאחתשעל

הד־מציבניקנורשלשמונחרט

לתות

$TS1$הדלתות$TS1$

$DN2$הדלתות$DN2$.הישןשלהסמליותבמקדש

שעלוהאוניברסיטההמקדשוהחדש,

רקאךמושלמת,כמעטהצופיםהר

במערהלהיקברהספיקאוסישקין

נחסמההצופיםלהרשהדרךלפני

194ב-&

ספונטניאלטרנטיבי,פנתאון

טרו־ברחובהתגבשכביכול,יותר

מפלדור

$TS1$טרומפלדור$TS1$

$DN2$טרומפלדור$DN2$ביןנקברושםאביב.בתל

אחדנורדאו,מקסברנר,י״חהשאר

אתמשקףהואביאליק.וח״נהעם

להצי־העירקברניטישלמאמציהם

בה

$TS1$להציבה$TS1$

$DN2$להציבה$DN2$וגםהציונית,המפהשלבמרכזה

לסוגהעבריתהעירשלכמיהתהאת

בביתביטוילידיהבאהנורמליותשל

מכובד.עירוניקברות

הכנרת.שפתעלקםנוסףפנתאון

נהפכוהמשוררת,רחלבוכשנקברה

הטובותלשניםשלההגעגועיםשירי

לגעגו־השחפתמחלתשלפניבכנרת

עים

$TS1$לגעגועים$TS1$

$DN2$לגעגועים$DN2$לימיהדורהבנישלקולקטיביים

כשנק־השנייה.העלייהשלהקצרים

בר

$TS1$כשנקבר$TS1$

$DN2$כשנקבר$DN2$ממניעיםבעיקרכצנלםון,ברלשם

חשובלאתרהמקוםנהפךאישיים,

הועלוכךומשוםהעבודה,תנועתשל

שלעצמותיהםגםיותרמאוחרלשם

בורו־ברודבהסמשהסירקין,נחמן

כוב.

$TS1$.בורוכוב$TS1$

$DN2$.בורוכוב$DN2$בו־שלקברושמצבתפיעלאף

רוכוב

$TS1$בורוכוב$TS1$

$DN2$בורוכוב$DN2$עצמותיו,עםיחדמקייבהובאה

הקברותבביתלבסוףהוצבהלאהיא

מדיגלותיתשהיתהנראהבכנרת;

גביהעלוהכתובתהמקום,בניבעיני

מילאהאמנםהיידישביידיש.היתה

שלהלאומיתבהגותוחשובתפקיד

חסי־שלהקברותבביתאךבורוכוב,

די

$TS1$חסידי$TS1$

$DN2$חסידי$DN2$לאכנרתמחצרהאדוקיםהעברית

מקום.להנמצא

גםלעתיםהפגינהבשניתהקבורה

בעודריאליטי.תוכניתשלתכונות

פופולרייםנותרוורוטשילדשהרצל

ללוותםהגיעווהמוניםבמותםגם

שלבהלווייתםהאחרונה,בדרכם

נחוםכגוןאחרים,חשוביםנקברים

נו־היתהסמולנםקין,ופרץסוקולוב

כחות

$TS1$נוכחות$TS1$

$DN2$נוכחות$DN2$.בחלקתנקברםוקולובמביכה



מקוםהרצל,בהרהציוניםהמנהיגים

אחרו־ב״ידיעותאךביותר,מכובד

נות״

$TS1$אחרונות״$TS1$

$DN2$אחרונות״$DN2$:לאבאו.לא״ההמוניםנכתב

)...(למוצאותיה.ולאהעירלמבואות

הלבמןנשכחסוקולוב,נחוםנשכח

אח־ציונייםמנהיגיםשנשכחוכפי

רים.

$TS1$.אחרים$TS1$

$DN2$.אחרים$DN2$,העוליםהצברים,הצעירים

במסעשנתקלובאומקרובהחדשים

סוקולוב?״נחוםזהמישאלו:הלוויה

הולי־עצמותלהעלאתהמאמצים

דו

$TS1$הולידו$TS1$

$DN2$הולידו$DN2$משהוקיפוח.קנאהרגשותגם

כיבלונדוןלשגרירותכתבשרת

עצ־אתולהעלותלהשתדלעליהם

מות

$TS1$עצמות$TS1$

$DN2$עצמות$DN2$ביןהיהודיתהבריגדהחללי

בק־ומחריפהש״הולכתמשוםהשאר

רב

$TS1$בקרב$TS1$

$DN2$בקרב$DN2$וחבריהםהבריגדהחללימשפחות

לג־והקיפוחהעלבוןתחושתלנשק

ביהם

$TS1$לגביהם$TS1$

$DN2$לגביהם$DN2$להםואיןמלב,נשכחוכאילו

שרוחשובהערצהבכבודונחלהחלק

חייהםקורבןידיעלאשרלאלההעם

שלבסופולגאולה״.הדרךאתסללו

להעתיקבריטניהשלסירובהדבר,

האימפריהחיילישלקבריהםאת

כמכ־התגלהלמשנהואחדממקום

שול

$TS1$כמכשול$TS1$

$DN2$כמכשול$DN2$זה.במקרהעבירבלתי

זאבאחינויגרשוך,עתה

משקפתהמוותשלהפוליטיקה

והקבורההחיים,שלהפוליטיקהאת

שלהשברקוויכלאתמשקפתבשנית

ישראל,וארץגלותבישראל:החברה

ההתיישבותאוירושליםאביב,תל

ופצעיםחילוניםמולדתייםהעובדת,

אלהמכלויותרניל״י.מימיפתוחים

רוויזיוניסטים.מולסוציאליסטים

עוסקבספרביותרהמענייןהפרק

וחו־ז׳בוטינסקישלבשניתבקבורתו

שף

$TS1$וחושף$TS1$

$DN2$וחושף$DN2$שבמ־הפוליטיהפןאתבבירור

נהג

$TS1$שבמנהג$TS1$

$DN2$שבמנהג$DN2$.כימשתמעברשלממחקרוזה

ובךגוריוןמפא״יביןהכוחלמאבקי

ממשיתהשפעההיתהובגיןלחרות

בעשוריםבשניתהקבורהדפוסיעל

המדינה.שלהראשונים

שעצ־ז׳בוטינסקיביקשבצוואתו

מותיו

$TS1$שעצמותיו$TS1$

$DN2$שעצמותיו$DN2$בהוראתהבארץלקבורהיובאו

אףכך,משוםישראל.ממשלתשל

הח־תנועתאושהמשפחהפיעל

רות

$TS1$החרות$TS1$

$DN2$החרות$DN2$עצ־אתלהעלותיכולותהיו

מותיו

$TS1$עצמותיו$TS1$

$DN2$עצמותיו$DN2$הבןהתעקשפרטי,באופן

הצוואהאתלממשז׳בוטינסקיערי

בן־גו־רשמית.ממשלתיתבהוראה

ריון

$TS1$בןגוריון$TS1$

$DN2$בןגוריון$DN2$יש־מדינת״חובתכיוטעןחזר

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$להעלותובראשונהבראשהיא

המדינהשיבנוחייםיהודיםארצה

מדינתדואגתולכךהעברית,והאומה

הראוייםהאישיםשלשכרםישראל.

היכןהבדלבליהעם,בלביישמרלכך

עצמותיהם״.נמצאות

נאור,אדםשלטיעונוזהלכאורה

החייםאתבמרכזלהציבהמבקש

אלטרנטיבי,פנתאון

כביכול,יותרספונטני

ברחובהתגבש

אביב.בתלטרומפלדור

uvjי״חהשארביןנקברו

אחדםרדאו,בוקסבתר,

הואביאליק.וח״נהעם

שלמאמציהםאתמשקף

להציבההעירקברניטי

הציוניתהמפהבמרכז

ומפול־יתרמטקסיותולהימנע

חן

$TS1$ומפולחן$TS1$

$DN2$ומפולחן$DN2$.בש־שנקברוהמתיםאךמתים

נית

$TS1$בשנית$TS1$

$DN2$בשנית$DN2$שניםבאותןהממשלהביוזמת

שלהשיקוליםמערכתכימעידים

הפו־ביריבותוכרוכההיתהבן־גוריון

ליטית

$TS1$הפוליטית$TS1$

$DN2$הפוליטית$DN2$צביגםהרוויזיוניסטים.עם

הסוכ־הנהלתבישיבתהציעלוריא

נות

$TS1$הסוכנות$TS1$

$DN2$הסוכנות$DN2$למנהיגיםמכסהלקבועהיהודית

הסיבהבישראל.לקבורהשיועלו

עצ־שלמהעלאתןחששוהיתהלכך

מות

$TS1$עצמות$TS1$

$DN2$עצמות$DN2$:ית־מהלכם״תארוז׳בוטינסקי

רחש

$TS1$יתרחש$TS1$

$DN2$יתרחש$DN2$.ז׳בוטינםקי,שלקבריהיהכאן

טקסיםעםרגלעלייתתהיהולשם

ואוטובוסים״.

לה־הוסיףמצדוז׳בוטינסקיערי

תעקש

$TS1$להתעקש$TS1$

$DN2$להתעקש$DN2$ונ־שנשב״במקוםכיוכתב

דון

$TS1$ונדון$TS1$

$DN2$ונדון$DN2$לזאבסרטיפיקטקבלתדרךעל

כי־ונדוןנשבמהממשלה,ז׳בוטינסקי

צד

$TS1$כיצד$TS1$

$DN2$כיצד$DN2$אתלידםלקבליכוליםתלמידיו

יושלםהיתר,ביןואז,השלטוןרסן

המ־גלותןכימובןהצוואה״.ביצוע

תמשכת

$TS1$המתמשכת$TS1$

$DN2$המתמשכת$DN2$הר־המנהיגעצמותשל

וויזיוניסטי,

$TS1$,הרוויזיוניסטי$TS1$

$DN2$,הרוויזיוניסטי$DN2$ממשלתשלבגזירתה

תע־אתגםהיטבשימשההשמאל,

מולת

$TS1$תעמולת$TS1$

$DN2$תעמולת$DN2$,שלהאתוסאתוהלמהחרות

אףשלויצחקהנרדפים.הצודקים

גו־הזנחתביןהשווהשבושירחיבר

פתו

$TS1$גופתו$TS1$

$DN2$גופתו$DN2$לגאולתבגלותז׳בוטינםקישל

מעלישראלמלךשאולשלגופתו

גל־יבשאנשיבידישאןביתחומות

עד.

$TS1$.גלעד$TS1$

$DN2$.גלעד$DN2$ענותך״עמקהבשיר:נכתבעוד

מא־גורשתהןמגו!/המגורשמאוד,

רץ

$TS1$מארץ$TS1$

$DN2$מארץ$DN2$,וע־אויב,/פהבמשולעודמאז

תה,

$TS1$,ועתה$TS1$

$DN2$,ועתה$DN2$זאב!״אחינויגרשוך,עתהגם

(.2691.7.72)״מעריב״,

מרא־בן־גוריוןשלפרישתורק

שות

$TS1$מראשות$TS1$

$DN2$מראשות$DN2$אשכולבידיוהחלפתוהממשלה

למ־רשמיתלקבורהלבסוףהובילו

חצה

$TS1$למחצה$TS1$

$DN2$למחצה$DN2$עריהרצל.בהרז׳בוטינסקישל

כיעיתונאיבראיוןהכריזז׳בוטינסקי

״ניצחוןהממשלהבהחלטתרואההוא

ההיסטוריהכאשרבית״ר,לראשגדול

לה־יריביואתמכריחהכאילועצמה

כיר

$TS1$להכיר$TS1$

$DN2$להכיר$DN2$גםכךומתוךבו,פומביבאופן

דרכו״(.בנכונות


