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איסוף שבוי הגולה

"היא מזינת ישראל"

חקו הפולקלור הציוני לנוכח השואה

השיח הציבור על שם המדינה

דני שויוא

רבקה בליבוים

מאגנס ,תשע״ח 422 ,עמי

׳דיצווקבן־צב׳ ,תעוע״ח 172 ,עמ׳

העיסוק בפולקלור  -איסוף הסיפורים

השם מדינת ישראל נראה היום כמעט
מובן מאליו ,אלא שמאז החלטת
העצרת הכללית של האו״ם על חלוקת
ארץ ישראל לשתי מדינות והפיכתה
של המדינה שבדרך לממשות החל
להתעורר דיון ציבורי על שמה של

והמנהגים העממיים ומחקרם  -קשור
לניסיונם של החוקרים והמאספים
לבנות ולהבין את זהותם שלהם כחלק
מרצף ארוך .פולקלוריסטים ציונים
במאה העשרים נאלצו להתמודד עם
אתגרי הזהות הלאומית הציונית -
אתגרים שנבעו מכך שמרכז המורשת
היהודית העממית לא היה בארץ
ישראל ומכך שמורשת זו לא נוצרה
בעברית .החל משנות הארבעים של
המאה הקודמת נוסף לאתגר זה גם
אובדנה האיום של הגלות היהודית
באירופה .הספר מתחקה אחר
דמויותיהם ואחר פועלם של עשרות
פולקלוריסטים ,עומד על הפיצול
בין שתי אסכולות  -תל אביבית
וירושלמית  -ביישוב העברי הקטן,
פיצול שביטא שתי עמדות לאומיות.
הספר כתוב מתוך מודעות תאורטית
מבורכת לעצם המעשה המחקרי ,אך
לעתים קרובות העיסוק בתאוריה בא
על חשבון הניסיון לספר לקורא על
חקר הפולקלור הציוני שאותו ביקש
המחבר לחשוף בפני הקוראים.
^^^^/////////////////

המדינה העתידית .מאמרים בעיתונות
ומכתבים למערכת הציעו שמות
שונים וטענו בעדם ונגדם ,וככל
שהדיונים הפכו מעשיים יותר הצטרפו
גורמים ממוסדים לדיון במטרה
להכריע בנושא .התעוררו גם שאלות
מעשיות יותר :האם נכון לקרוא
למדינה בשם ׳יהודה׳ שמרומזת בו
הסתפקות באזור יהודה וויתור על
השאיפה לארץ ישראל כולה? האם
השם ׳יהודה׳ מרמז על שייכות של
המדינה לכל היהודים בעולם? האם
אפשר לקרוא למדינה ׳ציון׳ ולכנות
את האזרחים הערבים ׳ציונים׳?
הספר יוצא לאור לאחר פטירתה של
המחברת שהייתה חוקרת לשון .היא
התמסרה לסיפור ההיסטורי והלשוני
הזה ,אך לא הספיקה להשלים את
העבודה וזו הושלמה על ידי עוזרי
המחקר שלה ועל ידי העורכת .בתוצר

הסופי ניכרות חזרות הנובעות מכיווני
עריכה שונים שנראה כי לא היה מי
שיכריע ביניהם כדי לספר סיפור
רצוף .למרות זאת הסיפור על שמה
של המדינה חשוב ומעניין דיו כדי
להאיר מבעד לבעיות הללו.
^^^^//////////////////

אזרח גרמני ויהודי נרדף
פוגרום נובמבר ומחנה הריכוז
____
זקסנהאתן ____
הנס ו״ננזן
מגרמנית :גדי גולדברג
יד ושם ,תשע״ח 421 ,עמי

קשה להימלט מהשאלה מה עבר בראשם
של יהודי גרמניה שנותרו במדינה
בזמן המלחמה ולא ברחו על נפשם.
הנס רייכמן היה אחד ממנהיגי האגודה
המרכזית היהודית שחבריה ראו עצמם
גרמנים נאמנים בני דת משה .יהודים אלה
חוו על בשרם את פוגרום נובמבר המכונה
בפינו ליל הבדולח ואת חודשי הכליאה
במחנה העבודה בזקסנהאוזן .כפעיל יהודי
הוא היה מודע למתרחש ,ניסה להושיע
כמיטב יכולתו והבין כי הוא חוזה בסופה
של יהדות גרמניה .רייכמן ואשתו הצליחו
להגר לאנגליה ,ובקיץ  1939הוא העלה
שם בפירוט רב את זיכרונותיו כמכתב
לידידים שהיגרו לפניו .תרגום הדברים
לעברית הוא בעל ערך רב משום שהם

