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שיחות עם חוקרים

למה הכוונה במושג "מקום"? 
מסורתי  באופן  רחב.  מאוד  במובן  ל"מקום"  מתכוונים  אנחנו 
ובהיותה  בניידות  מתאפיינת  היהודית  שהתרבות  לומר,  מקובל 
נעדרת מקום פיזי. אנחנו מתייחסים ל"מקום" בהקשר של שאלות 
אפשר,  וחברתית.  תרבותית  מבחינה  היהודי  לקיום  מרכזיות 
למשל, למפות את היצירות התרבותיות לפי מקום התרחשותן 
היהודית  התרבותית  העמדה  את  לחקור  גם  ואפשר  הגיאוגרפי 
שמתקשרים  תלישות,  ואפילו  נדודים  גלות,  כמו:  מושגים  כלפי 

באופן עמוק למושג "מקום". 
קיימים  אחרות  בתרבויות  כמו  היהודית  בתרבות  כך,  על  נוסף 
התודעה  נבנתה  כיצד  שואלים  ואנחנו  קדושים",  "מקומות 

שמייחסת להם את המשמעות הרוחנית שנקשרה בהם. למשל, 
אחד החוקרים במרכז מתמקד במירון ובייחוד בהילולה של ל"ג 
ביותר  הגדולה  ההתכנסות  אגב  שהיא  שם,  שמתרחשת  בעומר 
בישראל של אנשים שמשתתפים באירוע אחד. המחקר, שנעשה 
את  סוקר  ההתרחשות,  את  שמתעד  צלם  עם  פעולה  בשיתוף 
המתרחש, עוקב אחר האנשים שמגיעים להילולה ומתחקה אחר 

המנגנון האדיר שקם כדי לתמוך באירוע. 
כידוע, למושג "מקום" יש גם מובן תיאולוגי, לא רק ארצי�גשמי. 
דעת  "על  והביטוי  אלוהים  של  הכינויים  אחד  הוא  "המקום" 
המקום", שמשמש כשם המרכז שלנו, לקוח מתפילת "כל נדרי". 

גם למשמעויות האלה אנחנו מתייחסים. 

שיחה עם פרופ' ירחמיאל )ריצ'ארד( כהן

פרופ׳ ירחמיאל )ריצ׳ארד( כהן, עומד בראש מרכז המצויינות
"דעת המקום" - מרכז לחקר תרבויות של מקום בעולם היהודי בעידן המודרני
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כשפרופ׳ כהן הגה את הרעיון להקים מרכז רב�תחומי שיעסוק במושג "מקום" ובמשמעותו בעולם היהודי, הוא 
חשב שזה נושא שמזמן מבט פתוח ורב�תחומי על התרבות היהודית המודרנית, אך לא שיער עד כמה הוא "חם" 
בעולם האקדמי. מתברר, שחוקרים רבים מתחומים שונים במדעי הרוח מתעניינים בנושא, וכל אחד בוחן אותו 

מנקודת מבטו הייחודית. קלוגר.  מזולטן  תמונה  ושזו   wikimedia commons מ  נלקחה  התמונה 

התאריך הוא 30 במרץ 1949. 
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ללא שום רצון להשתלב או להיטמע בחברה היהודית�גרמנית. 
אחד הסממנים הבולטים לכך נמצא על שערי הספרים שיצאו 
לאור. בדרך כלל, מוציאים לאור מציינים את שם העיר שהוא 
אחר:  דבר  קרה  בגרמניה  אבל  ההוצאה,  של  מושבה  מקום 
אבל  כנדרש,  ברלין,  את  אמנם  ציינו  הגולים  הרוסים  המו"לים 
הקודמת:  פעילותם  עיר  של  שמה  את  גם  הוסיפו  לצידה 
מוסקבה, פטרוגרד וכד׳. המו"לים העבריים ציינו לצד ברלין את 
המו"לים  במילים אחרות:  גם את תל�אביב.  ולעתים  ירושלים 
הרוסיים והמו"לים העבריים ציינו בשערי הספרים שלהם את 
הדגישו  כך  ועל�ידי  הגעגועים שלהם,  מושא  מחוז החפץ, את 
של  מעמדה  את  ביסס  גם  זה  זרה.  בארץ  מהגרים  היותם  את 
במקום  תלויה  שלא  עצמה,  בפני  כטריטוריה  הספר  תרבות 

גיאוגרפי או בתנאים פוליטיים. 

קשה  היהודי,  העם  של  בהקשר  "מקום"  על  כשמדברים 
להימנע מסוגיות פוליטיות שהנושא מעורר: ציונות, גבולות, 

הסכסוך הישראלי-פלשתיני. 
השאלה היהודית אינה מנותקת מהמסגרת שהיהודים חיים בה, 
וסוגיות כאלה אכן עולות באופן טבעי. כשאנחנו מדברים על גלות 
ועל תלישות, מובן שתהיה גם מעורבות של הפוליטיקה, ואני לא 
חושש מזה. פוליטיקה היא חלק מהתרבות, והיא מעלה שאלות 
מחקריות מרתקות שראוי לדון בהן ולא לטאטא מתחת לשטיח. 
לכן, ערכנו למשל יום עיון, בשיתוף עם בית ספר מנדל, שנקרא: 
הרקע  עיסאוויה".  מול  הרוח  מדעי  לחקור  והכפר:  "הקמפוס 
מחקר  מקום  שמשמש  הצופים,  בהר  מנדל  בניין  זה:  הוא  לכך 
בכירים  ולחוקרים  מתקדמים  לתארים  מצטיינים  לתלמידים 
הקומה  עיסאוויה.  הערבי  הכפר  מול  ממוקם  הרוח,  במדעי 

העליונה של הבניין עשויה כולה מזכוכית, כך שכל מי שמבקר בו 
נחשף מיד לנוכחות הקרובה של הכפר. התגובות על כך חזקות 
ומגוונות, ויום העיון עסק בשכנות הזאת וביחסי הגומלין בין שני 

המקומות. 

למה מיועד הכסף של מרכז המצויינות?
של  גם  אבל  בכירים  חוקרים  של  במחקרים  תומכים  אנחנו 
עשרות תלמידים שנמצאים בשלבים שונים של כתיבת דוקטורט 
חדשים  כיוונים  פותחים  צעירים  חוקרים  דוקטורט.  פוסט  או 
ומרתקים, ולכן אנחנו גם מעודדים אותם לנסוע לכנסים ברחבי 

העולם, והמרכז מאפשר להם לעשות זאת. 

עושים,  שאנחנו  במחקרים  הרחב  הציבור  את  לשתף  לנו  חשוב 
ומעלים  וכנסים  עיון  ימי  הרצאות,  סדרות  עורכים  אנחנו  ולכן 
על  נוסף  לצפייה.  זמינים  שיהיו  כדי  לאינטרנט,  כך  אחר  אותם 
היבטים  להאיר  שיכולות  עדויות  בשימור  עוסקים  אנחנו  כך, 
היא  זאת  לעשות  הדרך  ובעבר.  בזמננו  היהודים  בחיי  שונים 
על�ידי דיגיטציה של חומרים שנמצאים כיום על סרטי הקלטה, 
היהודיים  הסרטים  ארכיון  עם  זה  את  עשינו  לבלייה.  שמועדים 
על שם סטיבן שפילברג ועם פרוייקטים שכוללים עדויות ממקור 

ראשון של יהודי מרוקו, מצרים ואירן. 

חשוב לנו מאוד גם לשכלל את "המפה" של האתר "דעת מקום" 
כדי לאפשר לציבור הרחב בארץ ובעולם לדלות מידע, שיאפשר 
לו לעמוד על תופעות שונות שעשויות לעניין אותו, למשל לעקוב 
בזמנים  בעולם  שונים  למחוזות  הגיעו  סרט  או  ספר  שיר,  כיצד 

שונים.

בנושא  עוסקים  אנשים  כך הרבה  להיות שהעובדה שכל  יכול 
התקופה  של  הזמן  רוח  את  כלשהו  באופן  מבטאת  "מקום" 
שונים  כה  מתחומים  חוקרים  לדעתך,  מדוע,  )צייטגייסט(? 

מתעניינים בנושא הזה דווקא עכשיו? 
זו שאלה מעניינת. בעולם הגלובלי שבו אנו חיים, המושגים "מקום" 
ניידות  של  תקופה  זו  שלהם.  המשמעויות  את  משנים  ו"גבולות" 
למקום  ממקום  בקלות  עוברים  בעולם,  מטיילים  אנשים  גדולה. 
ולחיות  הולדתם  מקום  את  לעזוב  בוחרים  כשאנשים  ומהגרים. 
שייכים.  מרגישים  הם  מקום  לאיזה  לשאול  מעניין  חדש,  במרחב 
מתנתקים  לא  אבל  פה  שחיים  אנשים  היטב  מכירים  הרי  אנחנו 
מבחינה תרבותית מהמקום שממנו באו. זה קרה בזמנו עם העולים 
שעלו  רבים  אנשים  בקרב  היום  גם  קורה  וזה  הייקים,  מגרמניה, 
עצמם  את  מוצאים  אנשים  הזאת,  מההגירה  כתוצאה  מרוסיה. 
ממספר  מושפעים  והם  אחת  מזהות  יותר  בעלי  קרובות  לעתים 
שלוש  לי  והיו  בקנדה  קוויבק  יליד  למשל,  אני,  ולשונות.  תרבויות 
בסביבתי  שהייתה  אנגלית  מהבית,  שינקתי  יהודית  תרבויות: 
וצרפתית בסביבה המרוחקת יותר. שאלה מעניינת היא, לכן, כיצד 

אדם בוחר את התרבות שאליה הוא יתייחס. 

מאפשרת  העכשווית  הטכנולוגיה  בתקופה:  שקשור  עניין  ועוד 
עם מדענים משוודיה,  קלות  ביתר  פעולה  בישראל לשתף  למדען 
ואם  מדעית,  משותפת,  תרבות  חולקים  כולם  מסין.  או  מארה"ב 
הם  אלה  שכל  לי,  נדמה  רלבנטי.  לא  כבר  הפיזי  המקום  אולי  כך 
המצע שעליו צומח העניין הגדול במושג "מקום", הרצון להבין את 

הסוגיות המאתגרות האלה. 

ערים  לגבי  גם  זאת  תעשו  פריז.  על  הרצאות  סדרת  ערכתם 
נוספות? 

הסדרה שקיימנו נקראה "פריז - עיר ומלואה" והיא עסקה בהיבטים 
התשע�עשרה  המאות  במפנה  בפריז  והתרבות  החיים  של  שונים 
פילוסופיה  קולנוע,  על  דיברו  ומחו"ל  מהארץ  מרצים  והעשרים. 
וספרות בפריז, על המשיכה של יהודים לעיר, וכו׳. אחת ההרצאות 
בהתפתחות  עסקה  המודרניות",  והמצאת  "פריז  לדוגמא, 
אחד  שהיה  דרייפוס,  פרשת  היה  המבחן  מקרה  הפוטוז׳ורנליזם. 
לאירוע  שהפך  העיתונות  בתולדות  הראשונים  המדיה  מאירועי 
בעיתונות  מתואר  דרייפוס  התקופה  בתחילת  גלובלי.  חדשותי 
עשר  בסופה,  השדים.  באי  עונשו  את  מרצה  כשהוא  איור  על�ידי 
שנים מאוחר יותר, מופיע צילום של טקס הטיהור, הרהביליטציה, 
את  הצילום  החליף  שבהם  האלה  השנים  עשר  בפריז.  לו  שנעשה 
בגלל  רק  לא  התקשורת,  התפתחות  את  היטב  מייצגות  האיור 
ההתקדמות בטכנולוגיה של הצילום )שהיתה קיימת גם בתחילת 
הפרשה( אלא גם הודות לשכלול אמצעי התחבורה, בייחוד הרכבת, 
שאפשרו לעיתונאים לנסוע ולסקר חדשות בכל העולם. מוכר לנו, 
את  לסקר  מווינה  לפריז  שהגיע  הרצל  תיאודור  העיתונאי  כמובן, 
טריטוריאלי  פתרון  על  למחשבתו  ותרם  עליו  שהשפיע  המשפט, 
לבעיית היהודים, אבל התקופה הזאת חוללה שינוי גלובלי. בשנים 
רגעים  של  כמתעד  הצילום  של  לכוחו  המודעות  התפתחה  האלה 

היסטוריים והתבססה ההכרה שחדשות הן עניין של ניידות: צריך 
וכך  מסויימת  בזווית  המצלמה  את  למקם  הפיזי,  למקום  להגיע 

לספר את הסיפור. 
השנה אנחנו מתכננים לעשות סדרת הרצאות דומה, שתעסוק בעיר 

אחרת: בגדד.

תוכל להציג מספר דוגמאות לפרוייקטים ולמחקרים שנערכים 
במרכז? 

וליתר  אמנים  על  ההגירה  בהשפעת  שעוסקים  מחקרים  כמה  יש 
ביצירות  ההגירה  חוויית  את  מעבדים  הם  שבו  האופן  על  דיוק 
ואמן  הצלם  אחרי  למשל,  עוקבת,  במרכז  החוקרות  אחת  שלהם. 
הוידיאו אורי גרשט, שהוא יליד ישראל אך מתגורר ופועל בלונדון, 
ובהמשך תעסוק בחלקם של יהודים מהגרים וצאצאיהם בהולדת 
עוקבים  אחרים  מחקרים  האמריקני.  בקולנוע  האוונגארד  זרם 
שהגיעו  למהגרים  בזיקה  הישראלית  המוסיקה  התפתחות  אחר 

ממדינות שונות. 

מתחום  שעשינו  פרויקט  גם  להזכיר  אפשר  אמנויות,  כבר  ואם 
שונים.  לסופרים  "מקום"  המושג  אומר  מה  שבדק  הספרות, 
המקום  את  קשרו  לפעמים  השאלה,  על  לענות  ניסו  הסופרים 
לנוף, לפעמים לשפה או אפילו לריח. ערכנו גם כנס בינלאומי לציון 
100 שנה למותו של שלום עליכם, שנסב סביב סוגיות שקשורות 
המסבאה  של  תפקידה  על  למשל,  דובר,  ביצירותיו.  למקום 
לילדים.  שלו  בסיפורים  הרגלי  על משמעות המסע  או  בסיפוריו 
ובכך  המוקדמת  ביצירתו  עסקה  מירון,  דן  של  ההרצאות,  אחת 
שאין בה כל איזכור לתמורות ולטלטלות שעברו באותה תקופה 
הנוודות  ההמונית,  ההגירה  הפוגרומים,  היהודי:  העולם  על 
גם  עליכם,  ששלום  היתה  מירון  של  המעניינת  הטענה  והעוני. 
בסיפוריו המוקדמים, מתאר לאו דווקא תנועה גיאוגרפית, פיזית, 
אלא תנועה אחרת של הקיום היהודי במובנה העמוק, והוא עושה 
את זה באמצעות השפה. על�ידי המקצב המהיר של הדיאלוגים, 
ונותן לה מהלך מוסיקלי  שלום עליכם כאילו מאיץ את המילים 
שמחקה את תחושת הקיום התזזיתי הבסיסי של הקיום. שונה 

כל כך מטולסטוי, בן התקופה. 

מקום הוא גם געגוע למקום? 
זה בהחלט נושא שעלה בדבריהם של כמה סופרים, והוא גם מעורר 
או שעדיף להשאיר  געגוע,  חייבים לממש  שאלה מעניינת: האם 
אותו לא פתור ולהישאר בשלב החלום. בהקשר של געגוע, אפשר 
בגרמניה  העברי  הספר  של  בפריחתו  שעוסק  מחקר  להזכיר  גם 
בתקופת הרפובליקה של וויימר. זה קרה זמן קצר אחרי מלחמת 
העבריים  והמשוררים  הסופרים  מיטב  כאשר  הראשונה  העולם 
והוציאו  ספרים  הוצאות  עשרות  שם  הקימו  הם  לגרמניה.  עברו 
לאבני  כך  אחר  הפכו  מהם  שרבים  עבריים,  כותרים  מאות  לאור 
רוסיה  שיהודי  הוא  שמעניין  מה  העברי.  הספר  בתולדות  יסוד 
כמו  אחרות  מארצות  יהודים  למהגרים  בניגוד  לברלין,  שהגיעו 
נבדלת,  אתנית�תרבותית  כקבוצה  בה  חיו  גליציה,  יהודי  למשל 
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