 pnrלאור

ינוחו כל טוביעמנו באשר הם
איך נכשלו הניסיונותלערוך

ידיאולוגיהוגון?ממלי,
5102,
מאגנמ,

מאת דורון בר,

הוצאת

252עמודים

 1964אישר ראש הממשלהלוי אשכול,
\^
$TS1$להו$TS1$
לה־
בניגוד לעמדת קודמו דור בן גוריון,
ביא את ארונותיהם של זאב ז׳בוטינסקי
$DN2$
אפשר היה להביאם קודם
 qrrcורעייתו לארץ.
באמצעות ארגונים לאממלכתיים ,כמו שהביאו את
עצמות בורוכוב (מת ב1917 -

 $DN2$ב 1962 -או
רת

מחרש בכינ־
$TS1$בכינרת$TS1$
נקבר

משה הס (מת ב1875 -

נקבר

בכינרת ב .)1961 -ואולםז׳בוטינסקי,
יורק ב1940 -
תביא אותו

כתב בצוואתו

לאדמת

הארץ .אי

כוון
ן $DN2$להבאת הארון לעת

שרק

מחדש

שמת בניו

ממשלה

יהודית

אפשר לדעת אם הת־
$TS1$התכוון$TS1$

הקמתה

של

מדינה יהודית

(שהרי מת בעתשלטון המנדטשגירשו) .מכל
אי־הבאת הארון נהפכה למחלוקתפוליטית

מקום,
במשך

טקסי קבורה חגיגיים

שלגדולי

האומה

בראשית ימיה

של

המדינה

שילבה לתוך צורהפוליטית חדשה טכניקת שלטון
ישנה ,שמקורה במוסדותהנוצריים״.לשון אחר ,אצל
יהודים זה לא כל כךהצליח .אמנם התכוונו להקים
פנתיאון וקברו שני מנהיגים בהר הצופיםלפני שעבר
לשלטון ירדן ,אחר כך קברו מחרש את הרצל ופתחו
גדולי האומה״ בהר שעל שמו,ובכל זאת,
את ״חלקת
אף פעם לאהצליחלנולהיותמערביים,כלומר נוצ־
$TS1$נוצרים$TS1$.
$DN2$נוצרים$DN2$.ולכן המרינה וטקםיה נראיםאצלנו די מצחיקים.
רים.
הלווייתו מחרש של
קחו למשל את
ליאופולדיע־
$TS1$יעקב$TS1$
$DN2$יעקב $DN2$גרינברג ,מנהיג ציוני שעבד עם הרצל ומת בא־
$TS1$באנגליה$TS1$
קב
$DN2$באנגליה $DN2$ב 1931 -וציווה לשרוף את גופתוולקבור את
נגליה
בירושליםהודיעה שאסור,
הכר בהר הצופים .הרבנות
כי לא שורפים יהודים.ובכן ,ביקשולקוברו מחוץלג־
$TS1$לגדר$TS1$.
$DN2$לגדר $DN2$.הרבנים התנגדו ואיימו בחרם .המשפחהבאנגליה
דר.
זעמה .המוסרות הציוניים ניסולפשר .יהדותאנגליה
המשפחה שלחה את
היתה חשובה מאור בימים ההם.
הכד בספינה,

הספינה הגיעה עם הכד ,עגנה ביפו,

הכד הורדלחוף ,אף אחר לא רצהלקחת,
עשור וחצי מאז הקמת המדינה.
ארלוזורובלקבוצת
לזרוק .אז פנה חיים
בן גוריון התנגד .הוא חשב שראוי היה להביא
לקבור אצלה את הכד.לחברי דגניה היה תנאי :שום
הלוויית הרצל היתה
את הרצל(ואף השתתףביוזמה;
המשפחה רצתה דווקא
כתובתבאנגלית על המצבה.
הצרפתים
הממשלה עצמו טס לצרפת .מעשה שטן,
לאירועלאומי גדול שתיאורו פותח גם את הספר
באנגלית .בסופו של דבר ניצחו הקיבוצניקים
כתובת
ולכן ,בהגיע הארון לנחיתת
לוויות טקסיות
אוהבים
סמלי״) וגם הסכין
״אידיאולוגיה ונוף
של דורון בר,
ביניים בפאריס ,״מחלקה של חיל האוויר הצרפתי ועל הקבר נכתבו בעברית הפרטים ההכרחיים והוסי־
$TS1$והוסיפו$TS1$:
עם הבאת ארונו שלרוטשילד לחלקת הקבר שהקים
ישראל״.
פו:
$DN2$והוסיפו $DN2$:״ארץ ישראללעם
לעצמו הברוןלידזיכרוןיעקב .אבל כשהנשיא בן צבי דיגלה את נשקה ותזמורת צבאית השמיעה תרועת
הספר הזה בנוי בצורה משונה .סדר הקבורות
ז׳בוטינסקי ,כתב לו בןגוריון :״האם כבוד ...אשכול ,שמנע את קיומו של טקס קבורה
השתדלבעניין
כרונולוגי .מתוארות קבורותיהם מחדש של
אינו
מיליוני האנשים שמתו במשך כל הדורות ממלכתי־צבאי
נעלה כל
לז׳בוטינםקי בישראל ,מצא עצמו
וולפםון ,נורדאו ,פינםקר ,אוסישקין ,םוקו־
$TS1$םוקולוב$TS1$,
הרצל,
עתה בטקסצבאי־ממלכתי צרפתי״.
ובתוכם אנשים לא פחות חשובים מבני
בגולה
םמולנםקיןועוד .בר מונה את הקבורות
צ׳לנוב,
בארץ נאם בגין ליד הקבר:״לעם היהודי בארצו לוב,
$DN2$םוקולוב$DN2$,
ליהודים מתים אנו זקוקים?
דורנו? לשם מה? כלום
ומראה כיצר תנועת העבודה בנתהלעצמה פנתיאון
ובתפוצותגלותו במערב ובמזרח,ללוחמי החירות
הנהפוך ארצנו לארץ הקברים? ינוחו כל טובי עמנו
בבית הקברות של כינרת ואיך האומה בנתה פנתיאון
[ ]...בהרי
העולם 46 ...שנה אחרי שלחם
בקרב אומות
בגולה״.
מיליוני יהודים חיים
באשר הם כל עור
אפרים ובמעבדות הירדןלמען השב את ארץ ישראל לאומי יותר בהרהרצל.העניין שקע.אולי עבר אינ־
$TS1$אינפלציה$TS1$.
בןגוריון,כידוע ,לא שטם אתז׳בוטינסקיולפ־
$TS1$ולפחות$TS1$
לוויות שעברו כאן
$DN2$אינפלציה $DN2$.ספק אם אנשים זוכרים
הפוליטיים המרכזיים ורק לבעליה הנצחיים 25 ,שנה אחרי שנגזרה
חות
עליוגלות פלציה.
ת $DN2$הסכים אתובעניינים
הטלוויזיה.
$TS1$עברית $TS1$בעשורים ההם,לפני
משאל העם של חברי ההסתדרות מנע ממנו חתימת על ידישלטון נוכרי בגלל מלחמתולמען מרינה עב־
החוקר שב ומצטט את העיתונים של הימים ההם
$DN2$עברית$DN2$והצלת עמו מהשמדה 34 ,שנים לאחרהסתלקותו
רית
ז׳בוטינםקי ,כמה
הסכם בין תנועתולימין בהנהגת
ומשתמש בהם כערות להתרגשותהקהל .היתה הת־
$TS1$התרגשות$TS1$,
שניםלפני מותו בניו יורק .עם קום המרינה האמין [ ]...ו 16 -שנה לאחרסילוקהשלטון הנוכרי ותקומת
$DN2$התרגשות $DN2$,אוהעיתונים חשבו שצריךלדווח על התרג־
$TS1$התרגשות?$TS1$
רגשות,
המולדת״ .הארית־
$TS1$האריתמטיקה$TS1$
שב זאבז׳בוטינםקי אל
$TS1$סמלי $TS1$ישראל
להעניק למנחם בגין הישג סמ־
בן גוריון כי מסוכן
$DN2$התרגשות? $DN2$למה זה חשוב? משום שהחברההישראלית היתה
שות?
עור יותר.
$DN2$האריתמטיקה $DN2$הרבתה שמחה והפומפוזיות
מטיקה
 $DN2וכך ,ככל שהתארך הוויכוח גדלה חשיבותו של
לי
פוליטית ,כוללעיתוניה ,וקשה לאמוד
חברה מאור
יורשה לילחרוגלצרפת .הצרפתים ,בשיאה של
ז׳בוטינסקי .כל כך הרבה מנהיגים ציונים הובאולא־
$TS1$לארץ$TS1$
את האמיתות ,כגון התרגשות .בר כותב :״בשנים
דגולים.
מלוויות של אנשים
המהפכה ,התאהבו מאור
״ז׳בוטינםקי
רץ
 $DN2$ונקברו בכל מיני מקומות ערשעניין
שלפני  1948ולאחר הקמת המדינה כללה החברה
הלאומיות .בין היתר ערכה המדי־
$TS1$המדינה$TS1$
זוהי ראשיתה של
האסור״ היה לראש פינה או גירוד ממושך.
האזרחית מגוון רחב של קבוצות שהשפיעו על הת־
$TS1$התפתחותה$TS1$
וולטר .הוא מת אמנם
לווייתו של
$DN2$המדינה $DN2$המהפכנית את
נה
האירוע עצמו ,כמו כל אירוע כזה אצל אומה
$DN2$התפתחותה$DN2$ועל השיח הציבורי בה ,כמו גם על הדרך
פתחותה
שנהלפני המהפכה ,ב 778 -אבל ב 791 -הוקם הפ־
$TS1$הפנתיאון$TS1$
בלי מסורת לאומית שלא היו לה קבורות מנהיגים
שבה נתפסו הקבורות השניות״ .זו כמובן טעות .כל
לקבורה .יקצר
והפילוסוףהובל בטקס אדיר
נתיאון
$DN2$הפנתיאון$DN2$
אף פעם ,נהפך למשהו מצחיק .המארגנים התכוונו
הרבנות ,ההסתדרות ,המ־
$TS1$המפלגות$TS1$,
הארגונים שהוא מזכיר
המקוםלתיאור התהלוכה התיאטרונית והםםגונית.
לארגן קריאת משניותלאורך הטיסה מניו יורק .אך
$DN2$המפלגות $DN2$,יוצאיבית״ר ,יוצאי
$TS1$המהפכה $TS1$פלגות,
החילוניות המופגנת שלוולטר ושל המהפ־
עריז׳בוטינםקי ,בנו של המנהיג ,התנגד בתוקף :ככלל,
לח״י ,הקיבוצים,הוועדים
אלמוני כולם היו
פלוני או
$DN2$המהפכה $DN2$לאהצליחהלמחוק את הרקע הנוצרי של המדינה להעלאת עצמותיו של
כה
״הרעיון של בית כנסת מעופף ,שבו יאמרותהילים
פוליטיים .החברה היתה מורכבת אך ורק
ארגונים
שהצרפתים
ויישבו בכובעים הוא יותר ממגוחך ...ראש בית״ר היה המערבית.התהלוכה היתה כל כך יפה עד
פוליטיים .כל זה השתנה ,כמובן .התאים
מארגונים
רצו הדרן ואכןוולטר נקבר שוב ,ושוב בפנתיאון .גם
ולבנו יחידו
כל ימיואוכל טרףולא ביקר בבתי כנסת
הרביםנעלמו ונשארה חברהפוליטית המשכפלת
וחיילים ותזמו־
$TS1$ותזמורות$TS1$
גיבורים אחרים נקברו כך ,עם סוסים
פוליטיות מוכן
לא סידר בר מצווה עם רב .מסיבות
ותהלוכות.
$DN2$ותזמורות$DN2$ורגלים
רות
טלוויזיה ומערכת חינוך וצבא.הל־
$TS1$הלוויות$TS1$
היהלאכול
גפילטע פיש ותולא״ .הסממנים הדתיים
את עצמה בעזרת
לקורבנות רצח נערכות ונשכחות .רק
$DN2$הלוויות$DN2$לאומיות
וויות
בעניין אחר כתב מישל פוקו :״כוחה של המרי־
$TS1$המרינה$TS1$...
למינימום.
צומצמו אפוא
ההורים או היתומים זוכרים.
$DN2$המרינה $DN2$...נובע מן העובדה שהמדינה המערבית המודרנית
בהלוויה .ראש נה...
הצבא,החליטאשכול ,לא ישתתף
במכס איימו

דגניה וביקש

