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פרופ' זהר שביט םחנייטח להשליט בםרינה אח העבריח ,אפילן בררכי כפייה :היא רןצה

n

שכל ילד 'ירע לנקר ,חוםכחבריבןב עברי םלא בטלוויזיה ,ם 'יבח שםוח עבריים ל'םטערןח,
חובעח שכל נציניישראל יעברחו אח שםןחיהם וםחננרחלקרןא לילרים בשםוח זרים.
הקםפייז הפרטי נולרבעקבוח טפר שערכה על חולרוח החרבןח העבריח

אבי כצמן
צ  iל ו ס  , :ן אב ך ו jו אס

רן"" ,רגל" ו"עתיר"" ,אל על" ו"רפבה"" ,כבסת שש"" ,בריב"
ו"סילון" .היום ,יש החוששים שפרויקט העבריות הוא זן בסכבת
הכחרה :אפשר שאחר הסימבים המאיימים שמבשרים זאת ,מלבר
אביגרור ליברמן ובתן שרבסקי ,הוא העוברה שרק השבוע עולה
למרפים הביסיון הראשון לסכם את התרבות העברית :הספר שע"

"הייתי צריכה ללכת לתיכון חרש ,כפובן ,אבל פה לעשות
הם קנו אותי בפלגה .פשוט קנו".
היא היתה בת  ,16חניכה בקן צפון של השומר הצעיר ,רעת"
נית .מאז הם יחר .אנטי"פפיניסטית קנאית" ,אשה צופייה הליכות
ביתה" ,גאה בפטבחה ,היא עריין מלאת הערצה אליו" ,אבל הפס"
קתי לעבור יחר איתו על ספרים .חשבתי שזה לא טוב שנעבור בי"
חר" .יעקב שביט הוא אחר הפחבר'ם המשתתפים בספר )לצר
רפאל ביר ,שמעון לב"ארי ,יהואש הירשברג ,רב שירורסקי ,גילה
בלס ,בתן שחר ,בתיה רובר ,גיורא מבור ,משה צימרפן וכמוב,ן היא
עצמה(" ,אבל זה היה ליסק שהזמין אותו".
כעת היא פחוללת פהומות באקרמיה הגרמנית עם פחקריה

המפעל הציוני הצליח לעשות רברמופלא-לבנות לאום אח'ובא"
פצעותתרבות .אבל דברים רבים שבעשו לא הצליחו ער הסוף
וטמנו את זרעי הפורענות שמאייפים היום על החברה הישראלית".

להבות בכיכר ספרא בירושלים  -לשם כך התגברה על אימת
הקהל  -והיתה הפאסיונארה של "מרר הסטורנטים" .כשבאה למ"
שררי אגירת הסטורנטים בתל אביב ,להגיש להם עצומת תמיכה
ש  riהבiרצים !.:מאבקם ,פרצן לשם הש  iטר'ם וחיא היתה ערה לא"
לימותם .היא עריין פאמיבה שהסטורנטים לא
הטובים והצורקים מבצחים .השאלה היא רק כפה

נ יבואר  1930החליט מזכיר ההסתדרות ,החבר דוך בן"
גוריון ,לברר כל פה שאפשר לברר על חייו של כל פועל
יהוד,י בארץ .הפלישה הבוטה לפרטיות לאהיתה

דכה פרופ' שביט" ,בבייתה של תרבות עברית ביישוב היהורי בא"

רץ"ישראל" ,פורש על פבי יותרמ  700-עמוריםאת תולרות
התרבות הזאת.

בעייתית בעיבי הפזכיר הבמרץ .הוא רצה לרעת כמעט

שביט גם תרמה לספר מחקרים פשלה על מעבר המרכזים של

הכל :לא רק את גילו ,השכלתו ,מקיםעבורתוושכרר,התרבית העברית לארץישראל ,על התפתחותם של המי"לות,

אלא גם באיזו מפלגה היה חבר בחו"ל ,מה הוא עושה נכספו;·;.חיעתונים וכתבי העת בעברית ,על אגורת הסופרים ,על ספרות
אלו תמונות תלויות בביתו ,פה הוא קורא וכמה ,היכן הוא ' .הילרים ועל הספרות הלא~קאנובית" .המחקר עשה אותי ציונית.
מבלה בזמבו החופשי ומה הוא רוצה שיהיו ילריו כשיגרלו.
ככל הבראה ,פעולם לא הופץ השאלון הממצה שהכין  -לפחות
אין כל עדות ארכיונית שפישהו השיב עליו.
פרהים

-

ער היים איז ביריני שים תמינה היסטורית מקיפה

של התרבית העברית שקפה בארץ :מה קראו האנשים יאיך בילו,

א  Iל ו וז ו קה תג ג  I,ת
מה אכלו וכמה שתו ,איך שוחחו ועל פה התק;טטו .אין לנו שום.
מושג מה צעקו בפגרשיהכדורגל בשנות השלושים :איד עוררו?···· .. ..................... ,................;.....:....................................................... ,
איך קיללו? הקלטות אין .זיכרונם של הערים נצבע בצבעי החווה.
בין אפצע שנות העשרים לאפצע שנות הארבעים קמה ונול"

רה תרבות שלמה ,על כלליה ורקרוקיה ,צבעיה וטעמיה :טופחה
לשון גוף חרשה וגיביני חיזור ,אופק ספריתי ורוח שנשבה מפזמון
לפזמון ויצרה דרכם את כור ההיתוד של התחייה העברית .הרב"
רים לא היי מקריים ושרירותיים .מאחורי כל זה עמדה יר מכוונת.
"איך זה שיש לנו נתובים על פספר הביצים שהוטלו בלולים ועל
מספר הפרות ברפתות" ,שואלת פרופ' זהר שביט" ,אבל איבנו יו"
רעים בכמה עותקים נמכר ספר? גם השאלה כמה ספרים עבריים
יצאו לאור בארץ איננה זוכה לתשובה חרמשפעית".
עד היום לא היתה קייפת תוכנית לפחקר פקיף של התרבות
העברית הזאת ,לא מחקר תשתית ולא שימור של החומר הארכיו"
ני הררוש  -וזו הרי יצירת הפאר של התחייה הלאופית .לא רק
שהתעלמו פפרכיבים אלה ואחרים של התרבות ,מטעיפה פרופ'
שביט ,לגבי אחרים פהם קייפת גם השכחה שיטתית.
השכהה שיטתית?

"תרבות פשותפת של שיח ,אוכל ,לבוש ,עיצוב בית  -אלה
עניינים שלא רצו לחקור אותם .מדובר ביצירת דימויים ,וזה בא
לביטוי לרוגמה בהיפיד בין העיר להתיישבות  -ההתיישבות הוע"
לתה על נס ,אבל הרובחי בעיר".
הפהפכה עברה כאן .לפני  80שנה ,ככל שהיתה יצירה עברית
היא התרכזה באורסה ובברלין ,לא בירושלים ובתל אביב .העב"
רית עוד לא היתה כאן שפה רשמית ורוב היישוב היהודי לא ביהל
בה את חייו" .גדוד מגיני השפה" נקט לא פעם ולא פעמיים אלי"
פות כרי להשליט את מרותה של העברית ביישוב .היו הצתות

והיו הפגנות והיו פצועים .אבל עור לא היה רפרטואר של קללות,
וגם לא היה אפשר ללפר בעברית פתמטיקה ,ולפעשה שום פק"
צוע טכני או פרעי ,בהערר מונחים.

היום יש קללות ויש ספרי לימור  -קצתם סבירים אפילו :לעו"
מת זאת אין ולו קופסת סיגריות אחת הנושאת שם עברי :שנים
רבות חלפו מאז עברו מן העולם "אורה" ו"ברקיס"" ,אורם" ו"ע"

שומרת החופות הנלהבת של העבריות נול רה בצפון העיר הע"
ברית הראשונה ,בפשכנות העוברים:בית סוציאליסטי טוב עם
ררישות תובעניות למצוינות ושפה מוקפרת" .אבא עבר את השפה
בצורה שפיררה לי את החיים כילרה" ,שביט מספרת .הלהט בא
פשם .אביה ,פיכאל פיינברג )שעיברת את שמו לררור( ,צאצא של
הגאון פווילבה ,נולר ביאלטה ,בבית שאחר מרייריו היה מקסים
גורקי והנוכחות הבולטת בו היתה של הרור ,פשורר הילרים
סמיאיל פרשק .בן למשפחה מתבוללת של סוחרים עשירים "ור"

מאים" ,היא איפרת; הוא היה לציוני נלהב בהשפעת קסמו הכובש
של יוסף טרומפלרור ,ישב בכלא בברית הפועצות בעוון ציובות,
עלה לארץ ב l -ביוני  ,1925הוא גם יום הופעתו של היופון המבוח

"רבר" ,והצטרף לגרור העבורה" .הוא גזר על עצפו לא לרבר רו"
סית ,אסף פלה לפלה ובתוך שלושה חודשים ריבר עברית".
כשנולרה ,ב  ,1951-וקיבלה את השם המחייב זהר ררור -
הפסב לה פירה של סבל גם היום  -החל מיכאל רדור לחבר מילון
עברי"רוסי .את הבת הפחוננת ייער האב לליפורי פיסיקה גרעי"
נית .כשהיתה בת  27קיבלה תואר רוקט;ר בספרות .בעיני אביה זו
היתה טרגריה נוראה ,בזבוז גפור של אינטלקט מזהיר .איכשהו,
אגב העבורה על יצירת המרכז התרבותי בארץ"ישראל ,היא גיל"
תה להפתעתה את הקשר העפוק שלה אל המהפכן שבביתו גרלה.
הערצה פאוחרת.

שביט היתה לחוקרת החיים הספרותיים לצר התפחות בתר"
בות .הילר ובספר mילרים  -שני תחומים לא"סלולים ער בואה -
בהשראתו ובתפיכתו של פרופ' איתמר אבן זהר .חרת לשון ונמר"
צת ,ההספקים שלה הם פן הסוג הקשה לעיכול :ער היום חיברה
כפניין ספרים וערכה כמאה ,פירספה.עשרות פאפרים ותירגמה

ספרי ילרים  -אחר פתר גופיה זכה ביעטור אנררסן  -ובגילה הצ"
יער גאוותה ה.גרולה היא על נכרה ,יונתן, .אם לשלושה ,היא
נשואה להיסטוריון ,פרופ' יעקב שביט :הם הכירו כשבא כפורה
פחליף לגיפנסיה הרצליה.
גימניםה הרצליה?

-

על הכחשת העבר בספרות הילרים הגרפנית ,ו mלא כבר חצבה

ביצחונה לש העברית איבו מובטח" .איברנו את הלהט האי"
ריאולוגי שליו mאתהמפעל העברי ,את האמונה בו ,את היכולת
להתפעל מגרולתו .בפקום mאנחנו עוסקים בניסיונות לפצוא לו

אלטרבטיווה לבפורר את הקיים .אולי זו רק התבגרות ,וזה בסרר•
אבל נרפה לי שאיברנו את קומת הגג ואנחנו הורסים את הנרב"
כים ומתחילים לפורר את הפסר".
זו הנקורה שבה פרופ' שביט באמת מתלהטת .כל המזג הררי"
קלי שניחנה בו פורץ החוצה .הרברים בבפשה" .אולי תסביר לי
למה מפסיקים אצלנו ללפור עברית בכיתה ',י ואנגלית לא? למה
בחיבת הבגרות .באנגלית היא של חפש יחירות ובעברית לא? מה
שקורה הוא שאנחנו מאברים את הלשון  -ואת זה יהיה קשה להח"
זיר .רבים בהבהגה הפוליטית ,האקרפית והחיבוכית איבם יורעים
עברית .השפה בעשית ענייה .זה לא מקרה שאבחבו מתרגלים לח"
רשות ,לבאומים ,למסרים ולאיריאולוגיות לא מורכבים" .זה גם
לא פקרה שהיא רתוחילה לחקור לאחרונה את תרבות הנאום העב"
רי .נתניהו ,לרוגמה.
"אנחנו עריין בתהליך שאפשר לעצור אותו .אני חושבת
שצריך להפסיק לרחם על הילרים ועל הפורים בכל הנוגע לעביין
השפה .אפשר לררוש מהם .ארם בעל שפה אחת עשירה ונכובה
משתלט טוב יותר על שפות אחרות ,וכהלכה .ובכלל ,הבנת הלשון
היא שעומרת ביסור הבנת כל הרברים האחרים ,גם המרעים" .היא
היתה שמחה אם היו לומרים לטינית בבתי הספר ,כפפתח לתרבות.

מווה וגה של נפווה
היא היתה רוצה שכל ילר יירע לבקר ,שיחזרו לחייב כל ילר
ללמור בעל פה פרקים מהתנ"ך .היא פברכת על חוק הזמר העברי
ברריו ותופכת בריבוב עברישל כל תוכביות הטלוויזיה הלוע"
זיות" :ככל שנרבה לשפוע את השפה ,אולי בסוף ברע אותה".
והיא גם בער תרגום לעברית של כל הביבליוגרפיה לסטורנטים,
"~מו בכל הארצות המתוקנות".

.............................................................................................................................................................................................................................................
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פייפ' זהד שביט .אם הית משהו שאיים על העבדית זי תיתה תיי',ש .מה יבלז לעשית! דק לועדוף

השיחה כזתקיינות בקפח"לינק" בירושלים וזחר שביט קוצפת.
"זה כותחיל מה iזzלטים ,השנורת נותנים זחות בכל חרכזות .לרעתי
צריך לאסור כתקנות מתן רשיונות לשלטי רחוב לא עבריים ,אני
כעו שהובר ייקבע בחקיקה ,לחייב מתן שמות עבריים למסעדות
ולכתי קפה" ,היא תובעת שכל מי שמייצג את ישואל יעברת את
שמך ,ושלא ירשו לקרוא לילדים בשמות כמו רוי או ריף ,היא מת"
עבת את הזיוף הזה ,של תרבות שבןאבות את הכבוד העצמי במתן
שמות בינלאןנןיים לילדיה" ,וגם את היוניסקס צריך לאסור",
היא לא חושבת שזאת הגזמה" ,אנחנו מרברים מתרבות בטו·

חה בעצב/ה ,אלא שהיום היא מאוימת.לא הצלחנו לשכנע קבוצות
גרולות כאוכלוסייה כנחיצות המפעל ,כז ,אני מרברת על ריק-
טטורה של תרכות  -בתקופות מסוימות לתרבות אין נרירה אלא
לפעול נאורח ריקטטורי ,נר היה בשנות העשרים והשלושים,
"אנחנו מרגרים היוס מעמדה של מונן מאליו ,יש לנו תחושח
שאנחנו יכולים הירם להרשות לעצמנו הכוון רבריס  ..,.חלקם
שגיאה  -והם לא מהוורם איום ,אבל כאותה תקופה ,אם קבוצה -
ולו קטנח  -היתה מחליטה לא להתגייס למפעל ,זה היה יכול לפ·
גוע בו ,לא היתה ברידה אז בארץ אלא להפעיל כפייה לשונית.
לצערי ,היא לא היתה חזקה ריח",
היא לא היתה רוצה לחיזת אז" ,אני לא אוהבת את הספרטניןת
והנזירות שנגזרה עליהם :ישראל זמורה ,לפני שהוא קונה נעליים
לילריו ,בווציא את 'כוחנרות לספרות' ,וברש מוציא את 'הרים'
לפני שהרא רואג לעצמו ,כיחס לוקחים את המפעל על עצכזס,
כרור להם שאין כאן כלום ואם הם לא יעשו  -לא יהיח זכה שיחזיק
כאן את האנשים",

היא נושוחרת לטובתם .זו טכנה שאורנת לכל חרקר חנןן I:תהה
זמן ו"ב נןך'" עם נוושא חקירח,ו" .השתדלתי לא ""התאחב בהם ,אכל
אני חושנגו שחוץ כוהאגופתיה העצוב/ה שהתפתחה אצלי ,הערכתי
אותם מאור וו,ייתי פחות' ביקורתית .סדר העריפויות שלהם,
הלחט ,המטררות לעשייה חתרבותית ,עוררו את קנאןזי",
יש כאן סיפור עם עלילה נהררת ,אומרת ')!ו·יפ שביט ונרק
מרצר בעיניה" .מפעל הבנייה של תרנות עברית הרא ספך ילרי!נ
קלאטי  --עם עלילה נהררת וגינורי!כ חיוניים :רונון על צעירים
חרורי תחושת שליחות המגיעים לכוקום שמנקוות מכטם אין כו
כלום והם רוציפ להקים לאום חוש ,בג/תכונת האירופית ,והחשוב
ביותר  -לבנות תשתית תרבותית ,גם הסוף טוג ,ביבת"יים,
"אז גןה קרה? הגיעו ? Iארץ צעירים נחושים ובזלאי להט .הם

באו מקורים תרנותיים ןIזוניפ ,וכרי להקים קבוצה אחת ,היה על
כולם לוותר כמעט מהיום למחר על הקור שאיתן באו ולהחליף
אותו בנושהו אזזר ,נקור כ/שותף ,ואת זה אי אפשד לעשות בלי
ההחלטה הדרגזטית  -ענדי רנר עברית Iכרור שהקבוצה הזאת -
העלייה השנייה והשלישית  -אין לה נמעט צורך בכפייה .אבו'
עם העלייה הרביעית והחב/ישית היה צורך ככך .היה צריך להיות
ברור שיך!( זנחיר " L,הבiטרפות לבזפעל ,אתה לא ינול להיות חלק
נזהכז,פעל נלי זה.
"אז הקבוצה התגייסה ןה!נעיו Iה מירה קטבה של כפייה .ככל
שהזמן Iז:נר זנןסר kך' השן'תפים גרל ,גרלח הכפייה .זה הטיפור על
הטפרייה ככית ד iשיטה:סגרן לחבריtב את הספרייה נגרבןנית כרד
להכריח ארתם לקרוא עברית .זו טרגריה ,אכל אין ררך אחרת ו Iע"
הכ Iשן ~
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שות זאת .הבעיה התעןרדה כשאותה קבוצה שהחליפה את
הקווים הקודבזלםשלה ובגתה··קןד חדש ,רצתה לכפות .אןתו

לימים על קבוצה ,העלייה הגדולה שהגיעה אחרי קום הבזרי-
נה ,שהיתה הרבה פחות שותפה בבנייה .עם קום המדינה היה

על ההנהגה להחליף תיכנה ,כאן הכישלון  -שהיא לא הצלי"
חה לשכנע אותם בנחיצות העניין".

אותה בםייה עלעולי המזרח היא שבסופו של וכר גרמה
להם לקום על קולtכיהס.
"תגויד תרבות היא עניין שמישהו מתכנן .אותו ומישהו

מבצע אותו ותגזיר מרובר בעילית שיש לה כוח לבצע ולכ"
פות .כשנ/ישהו מפסיק לתכנן תרבות -בוישהו אחד נכבס  .נמ-
קומו ,אין ואקוס .תמיד בתרבות יש מירה .דבח של .נפייה.
לכפייה יש פן של נורמה ופן שלחוק ,או כוח .לדעתי בשלב
היישוב ,שניהסהיו הנדחיים .היה צדיך להפעיל כוח  ..נכל
שנקף הןמן ,יותר ויותד אנשים לא היו חלק מהמפעל ,היום
אנחנו צריכיtב חקיקה נדי שבנלל נונל לחזוד לנודמות שבוא"
פשרות קיופ שלחנרה לאומית.אם לא ננסה לשים את תר-
בויות הנןקור בשוליים  -נמצא את עצמ.נו בהתפוררות
תרבותית".

חקיקח  'lתרכרת.ככפייח 'l
"מה רעבחקיקח :גתחוםהתרכות?בכל הארצות הכימתק"
רפות יש חקיקה תרבותית .לפה בצר!כת.,בקנרה .,כבלגיה

פותר ואצלנו אסדר? למה נגרמגיה מותר לת.ת שסיקלפי .
ספר השפות? ונצרפת ,ובאיסלנד? בבודווגיה,לפביחודש ,גש"
לחה לכןאסר אפ ל  14-ילדיפ ,נוצרייהארןקה ,משזרם שהעזה

לקרואלבבח בשם הענרי 'גשר" .בית המשפט חודה לה .לשנות

את השם ולשלם קנס ,או שתישלח לכלא .מתוך עיקרון היא
העדיפה ללכת לכלא.שם הילדלא שובה והפאבק במשך':

ינ יn

ינ ה צ  Iן קת) ג דה  I1ן  Iש

שביט גורסת גם שאסור שתהיה מפלגה שינהל ,בה דיונים
לא כענרית )בערב.ית ,היא אומדת ,זה בסדר ,היא שפה רש"

פית(" .מה זה? כל פוסד ציבורי שמדנרים כו לא נענוית צריך
לאסור",

לטלק זכנית חטפר ילדים שכורכריט בהפסקה שפח אחרת?
סיר")'" זה נושהו אחך ,אכל חוגי העשרה ברוסית זה
ונורא .וגס .לא היית; בזגזימהעם שידורים כשפות זדות,
; Vיה'1ז כרור שאי !,פשר לנחל נארץ חיי תרבות בלי ענרית ".
היא מקבלת ?איפןמוחלטן~לאאתשלילפהגןו Iהכחלק .
כזבניית .התונותהעברית.הדו"תרבותיותהיאבעיניה הדעה.

החולה של הגולה /I :כגולה לא יכלה להיות .כוליות של תרבות
עגריךז .היהווי שם לא חי כשום מקום נכית .ז  ;jה'ה ההליך
הכדחי ,כרי שסוף סוף יחיה כ/.קדס אחד שנו היהררי יר

בנית ,ורק כאן.הוא.יוקל.להרגיש בנית -
לאים עברי ,נמוכז .ומה על שדיפת •..........
בעצם אותם ימיס  Iכאשרבנו נודע..כאן נאופן רשמי על הש"
כןדה תעשייתית של יהורים ~ ....שרםשמכרעיתונים בייריש?
.. . . . ...

ונןה נדבר אותה הערה שלבז~גוויין על "צלילים צורכ iיס"
שנשכןעו כאן ,לאחר נאום בייריש של פליטת הגטו ,חפרטיז"

נית רוז'קה קורצ'ק?

שביט מבק',זtת להפריר בין העניינים .בין האטימות של
בן"גוריון לנין הצורך להילחם ביידיש" .הפאבק ביידיש היה
בשלב שכל מה שעשו היה מוצדק ולא מספיק .אם היה כזשהו
שאיים על העברית  -זו היתה היידיש ,היידיש יכלה למלא
את כל הצדכים ,היא היתה שפה משיתפת לקבוצה גדולה ,מה

יכלו לעשות?  -רק לשרוף .זה אכן נורא ,אבל זו היתה פעולה
מעמדה של חולשה .מזל שהצליחו להיאבק ביידיש .השואה
לא גזרה כרת על העברית; העבריתגססהבאירופה משלהי
המאה ה  19-כי היידיש פרחה ,באירופה הייריש ניצחה .מי
שבא לארץ נלחם ביריעה שבאירופה היידיש ביצחה ,כנראה
שלא היו להם דרכים יותר טובות,
"ההישג הגדול של הענריות היא ההכרה בהגמוניה שלה,
כנר בשנות השלושיס ,הכדה שהתבססה בשנות הארכעים,
אבל היוס יש ערעור על ההגמוניה הזו וצריך לעשית הכל
שהאיום הזה לא יערער אותה .אחרת בהיה חברה סקטוריאלית
שאין לה סיכוי להיות חנרה לאומית".

אבל מייסרי המפעל נעשו שבויים כיריר ןהגולם קם על יו"

צרו :חצלחתם הגרולה למשוך הבה חמו.בי יחורים חיא

רניס ,שבאמצעותם ניתן היה לתכנן את התרבות ולהפיץ
אותה בררך של קביעת הגור גזות ,על ידי חינו,ך הטבדה ושי-
תוף מקסימלי של תושני המדינה.

"לא היה שום טעם להגזשיך ולהתנהג לפי העקרונות
שהיבחו אותס בתקופת היישוב .זה היה כשל גדראי ,והתוצאה

.

היא אטון מה שהצטבר

-

המדירות ,הכעטים ,תחושת הקיפוח,

נוסטלגיה לאתניון! טיג/בולית

-

כל ןה נובע נונך סזלא גייסו

אנשים לכן פעל",

וזרגווז ,השיח ונגינתו ,החוקים הלא"כתובים של הפרוטוקןל,

אז עכשיו היית מציעה אם כד לבטל את חזכינזובח 'l
"אני לא רוצה לכטל את ה.נןימונה ,בחזוך התרנות שנו

נלבוש ,בכתיס ונכך שלבו כקהילה יש סררת כופתחות לפיע"

מקוס הענרית הגג/וני ,ברור שקיונןן של קבוצות אתניות אינו
מפריע להגמוניה .אני לא נגך פלורליזם  -אני נגר סקטוריא"

ליות .יש להבחין בין פלורליזם לסקטוריאליון! .בפלורליזם

•••
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לים שאנחנו נתקלים נהם מדחוק בחו"ל כישראלים והיא
נורמת לכך 'זiiכשנןתקכצת קבוצת ישראלים ,הם נוכןשיכים
את הקוד .יש לנו סיגוני זהות מןזtותפים  -לשון גוף ,לשון די"
רנרים בצורה פחות עקיפה.

"זו פעם ראשונה נהיסטוררה של העם היהורי שנוצרת

תך'נוך! שלפה חרשה ,עם כלליס IIזל עגוירה בתוי ,של
התנהגןת בכביש .כעת צריך זגור כרה כזה iזןאולי ישא את

הכותרת 'אבי לא פדאייר'

-

אם ןה נכון שבסוף שנות ה 90-

הקור כןתארגן סביב הגזשפט הזה ,סביב הפ 1פוליסטיקה

ד iישראלית העכשווית",
וענשיו לא נןהר אלא להכין את התוכנית הגרולה ) Vל
ג Iחקי ך;הרבות הענרית .לזהר שכיט כבר יש תוכניךן כוגירהI! .

שונ :המנהיגות היתה עכשיו ריבון שלרשותו עפרו מוסדות

~~ '~.

נוחם שאין כיד אחן'ים ,היא שגורבןת לנו לזהות את "אך,:,.ז"ה

בור; 'יינרים עפוקים נואור .הישירות הישראלית ,היכולת

שהניחה את זרעי חורבני של בופעלם.
"נן ולא .כן במונן זה שהיה כישלון בורא ניכולת לג"יס
את הציבור למפעל ,מהעלייה החמישית ואילך .הכישלון הכי
גרול שלהם ,במונחים של בביית זהות ,הוא שהס לא הבינו
שאין להם שותפים למפעל כמובן מאליו .צריך לבנות שות-
פיס ,לא הכפייה היא הכישלוז ,אלא ההסברה שהיתה צריכה
להפוך את כולם לשותפים .זה כישלון שחזר נכל גלי העלייה.
אחרי קום הגןדינה היה להנהגה כוח שובה מאשר בתקופת היי-

•• ••••••••••

אין הגמוניות מתחרות

-

יש הגג/וניה אחת".

ממילא תונן גןכאן עמרתה הנחרצת בגנות הפוסט"גוורר"
ביזם ,ו  i1יא גם רזחה מגל וכל את התיאוריה על "הכפר הגלוב"
לי" ,החך"תרבותי,
ובזה עברי כתרבות העברית 'l
"הגוליות שלה ,זוהי תרנות גל תחונ/ית ,נם בעיני יזנויה,
ננ? Iהמישורי!כ ומהפרטים הקטניIכ ל'גדולים  -שפת הגוף,
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