תרבות

כוה התרבות ותרבות הכוה
המרים בין הקבוצות ור'.וצרים השונים אינם יכולים

תולוות היישוב היהווי בארץ"ישראל
מאז ה Uלייה הראשונה ,
בנייתה של תרבות Uברית בארץ " ישראל
הלק ראשון

שלא להעלות חיור על שפתי הקוראיס ',המאבקים על
מעמר ועוצמה ' אישית וקבוצתית ,על קהל קוראים
ומקורות מימון הס כמעט מובניס מאליהם ,ואולם
חילוקי הדעות בין ה"אסכולות " השונות נראיס היוס
מגוחכיס כלשהו ,שהרי היתה הסכמה מלאה בקרכ כל
הקבוצות על עיקרי ה"הגמוניה העכרית" ,והךגמים
התרבות"ס שנגרס כולס היו מאוחריס היו בראש ור"א
שונה "ההוויה הגלותית" )כלומר תרבות הייריש(" ,היי-
שוב הישן"" ,מושבות הכרון" ואפילו ה"עיך ) flאס כי

"

עורכת  Iסחנרת ראש'ת :זהר שנ'ט  ,עזרך הטררה:

סשה ל'טק ,האקדס'ה הלא  Iס'ת ה'שראל'ת לסרע'ס
,
וסוטר נ'אל'ק 690 ,עס Iר'ס 185 ,שקל'ס

נווך ק\מרל\נג

 ,1933איתמר בן"אב' מנ:Iח להוציא עיתון עברי באותיות לטיניות :העיתון 'נכנו בעקבות מחאה ציבור;ת

ח מש עשרה שנה השקיעו מחכריו של הקוכץ

'המונומנטלי הוה ועורכיו בהכנתו ,והתוצאות

רובס ככולם שוכני ערים היו( ,ה " כפר הערכי " וה " תר
בות הלוונטינית" ;המפגרת שהוא ייצג )יעקב שביט,

עמ' (, 15

דית ,שניהם קשוריס וה בוה :האחד ,שהרוב המכריע

של רת.רבות העברית כאירופה ,לא דק שהתרבות העב'

סקידה חשובה ,אף כי יובשנית במקצת ,מוקדשת

של היהורים בעולס הכירו אותה ,ווה בגלל היתרון

רית באירופה התק"מה במצב של דיגלוסיה )רב'

להתפתחות הוצאות הספריס המקומיות ,תחילה הפר

' החוםר המובא בו ודאשוניותו ,הקובץ םסבס לפרטיו  ,השני  -שאותו ,םשום םה ,כותב~ :,גוpבז :: ,שוכתיס או
את תהליכי בנ"תס של חלקיס םהתרבות העברית ' םשכיחיס  -והוא שה"דיש ,אף שנבתבה באותיות

שוניות( ושל םה שניתן לכנות בהשאלה כ"דיגלוסיה

טיות ולאחר םכן המפלגתיות  ,והציבוריות ,מרבית '

ציונית בארז ,םהגל הראשון של ההגירה היהודית

עבריות ,היתה הדכה יותד "ידידותית לםשתםש ",עד

תרבותית" )רבה-רבותיות( ,אלא שלמערבת דת.רבו "

הםו"לות העבדית ,כםו הסופריס והספרות ,מקורה

הםודרנית ער לכינונה של הםרינה הישראלית ,ואף
מעט לאחו םכן ,גישת הקובץ היא מוסדית"סוציולוגית

היוס ,ארחי ניצחונה הומחלם של העברית בארץ וש"כ
לולה עד ,לבלי הכר ,גס קוראיה המנוסים והםשבילים

מעיקרה  -כלומר מתםקרת לא בניתוח הט ,קסטיס,

ביותר אינם יורע כיצר לקרוא ולהגות מלהבלתי מוכ "

'נורמלית' ,מפני שלא היה צורר ולא ניתנה לגיטים "
ציה לדת.רבדות הםערכת ,תהליר האמפ"ן כל מעדכת
תדבותית 'טביעת'" )עמ' (, 54

כרור בםשבריס ,מאות )ולעתיס אלפי הכותריס (  ,רובס
מתורגמיס אר גס עבד"ס םקור"ס ,הםיוחסיס
למו " ליס שוניס ,מצ"ריס תמונה מרשיםה םאוד ,בתור

האופנתי כל כר כיום ב"ליםודי תרבות" ,אלא בתול "

ות להם בטקסט עבדי לא " מנוקד )ואיפה בבלל םנק"

והר שביט רואה בצדק בבו'או של י"ח ברנר לארץ

כ 20 ,שנה ניתן היה לקרוא בעברית את רוב הקלאסי'

דות ארגונים כגון םערכות חינו,ך כתבי עת ועיתונים' ,

דיס היוס ,וכםה יוריע עברית על בוויה םסוגלים לנקד

את התחלת בנ"תו של ה"מרכו העברי" החלופי

של תכני דת.רבות העבדית"המקוןנית ,יש  ,להוסיף
שלםדות אופיוהאנציקלופדי " משהו של הק;בז~ומס

הדב"םכד הדאשון בעבדית" ,אהבת " ציון" של אבדהם  ,לו לשאת ' את עצמס מבחינה כלכלית ,לצ ו דר הוה ' ,ני ם"צג אדס כאליהו בחור )אליה כוחער ב"דיש או
םאפו ,נםכד בעת הופעתו ב 1857 ,כ·  1,200עותקים ,בדנד לא היה דק סופד םועדר ופובליציסט בוכות ! i. Levi .ו (1549·1469 ,Eשנולד בגומניה וחי באיט "

אכן ראויות לבל שבח ,לפחות מבחינת עושר

הוצאות לאור ,קבוצות תיאטדון ,תוםורות ,ועד הלשון,
מוויאונים ,וכד'  -גישה שניתן לראותה ככלכלה הפו "
ליטית של דת.ובות,
גישה וו מבודכת בעיקדה ,אף על פי שהתםקךות
וובםבנים ,כפי שאדאה בהםש,ך םוליכה לטשטוש'םה

קה האירופית ,ונוצר מפגש תרבויות נדיו,

במקום" ,מרכו" ,על פי תפיסת םחברי הקובץ ,אינו
בהכרח םושג איכותי ,אחד " העמ; או רובנוביאני . ,אלא
תשתית םוסדית של מסה קריטית של יוצריס ,יומיס,
עיתוניס ,קבצים פויוד"ם ,מו"לים ,אמצעי דפוס והפ "
צה ובעיקר שוק של צדכני תדכות ,כדי שכל אלה יוכ "

' הצר השני של המטב'ע היה הגכהת חוםות העברית
לאותו דור ' שנוצר  ,פה ,והפיכת הרוד הוה לחן " לשוני,
חרחובותי ופארוביאלי )אס לא בוו במירה רבה (  ,לער
תמ המסוות ,ר.ב'לשונית ודר.כ"תובותית של היד\די :
הגלותי ,מעין אנטי " תוה לאינטלקטואל היהודי ,שבעי" ;

אר בין  1870ל 1898 .וכה לחםש םהרודות של אלפי
עותקיס ,בתקופת  ,פדיחה וו החלו להופיע ,או הופיעו

עצםו ,אלא בעיקד יום ,םו"ל ,עודר ומנהיג ,ואולס מסה
קדיטית כואת של יצדניס ושל צרכנים עד"ן לא היתה

םחךש ,בתבי עת ויעתוניס כמו "שילוח"" ' ,הוםן",
"היוס" ו " צפיוה ",אר יש לוכוד שבאותו הומן פדחו

םצויה במקוס ,ועל כן ,ר.בה ברנד לשתף בקבציו כות'
 ,בי עברית מאירופה ומארמיקה ואף ניסה נואשות

ליה ,בחור חיכו מילון לטיני'גרםני " עברי'יידי ,ספד :
דקדוק עכדי ,ספוי פילוסופיה ושידה
בםשקל אשכנוי וספדרי גס יחד ,בחוו גס יעבד '''ל ,

כמהוכמה,וחלקמהיעתוניסבעבדיתהוציאוםהדודות
או מוספים ב"ויש כדי לסבסד את הפדסום בעבדית,
 ,לקראת תום המאה ניכרה ירידה דרמטית בצרנני פרטי

הידצחו של בדנד ב ·  1921גדס רמודליזציה בקדב
יצדני הספוות ודת.דבות באדץ שלוותה במשבר כלבלי
עמוק ,ואלה הביאו קרוב לקריסת הספרות העבדית

שביט משערת שהפריחה היחסית היתה חלק םהמו"
מקוס מדכוי בקובץ.
שני ' מדבויס תרבות"ם מתד\וים  -וה שבצפוו דדניוציה "יציאת היהוריס מהגט ,ו ,הדת והקה'לה,
אמריקה ו iה שבפלשתינה  -תמרחיס כיניהס על משי " בשלב דר.אשוו פתחו' הפר;טיסהאל ,iסיסט;,ס ) ה"ד"ש
בת יוצדיס ומוסרות מהמדכז האידופי ,מרכז וה אמנם ' ("ם"מ כעבדית למשביליס היהודיס במזרח  :אידופה

נת ההיצע של ' כתבי עת ספדות"ס תדבות"ס ,ששביט
סוקדת אחר לאחר ,תחילה " ג.מייעס ארצה סופריס
מתחילים  ,כגוו שי" עגנון ודבורה בארון ,וביו 1924
ל · 1926ג.מיעיס ' סופריס ויזמי תרבות ' מבוססיס יותד,

היתד והידידה לפדטי " פדטיס ,ניתן לקדוא בו הlIfiז
ע צ ודה ובקלות יחסית בוכות החומד המדתק והכת,בה
הבהידה בדדר כלל,
נקודת הםוצא של הקובץ חיא שלפחות חלק םהמ'

סגדות ששימשו כגלעיני המדכוים התדבות"ם בפלש '
תינה נוצוו באידופה ,נקלעו שם ל " םשבד" והועבדו
לאדץ ,לעתים עס חנ"ת בינ"ם בםערב אידופה א ו
באמריקה ,תור  ,כרי התאמתם לתנאי המקום ,מבחינה

וו ההצגה וחניתוח של מקדה להקת "הבימה" הוא
פדדיגמטי )שמעון לב " אדי( ,ואיו זה םקדה שהוא תופס

קודס כשוק צרכניס "טבעי" ,אך ער"ן רומיננטי ובעל

בכלל ,אלא אם כן והו מקצועם?(,
אף על פי כן ":מאמצע שנות השמונים של המאה
ה 9 .ו החל גידול דךJכט ,בצויבת ' פויטי תובות בתו'
ביס בעכוית ,לכרר : ,הדאשון והכדר השני של "המא "
סף"  , 1984,5למשל ',היו יותד מעשדת אלפיס םנו"ס,

תית )הואת( לא ניחנה אפשרות לתפקד כםערכת

במורח אירופה ובמערבה ,ואף שגס םעברה לאדץ היה

עיתונים וכתבי עת ב"דיש שתפוצתס היתה גדולה פי

התרבות העבדית ,ומדבית המו"ליס ונתבי העת לא
יכלו להחזיק םעמד מבחינה בלכלית; '

צוד" לעולס המודוני; ,אולס 'םשלמדו ,היטב את שפת

למצוא שווקים שס,

בארץ ,ואולם םאםצע שנות העשדים " רווקא על וקע
משנד כלבלי קשה ,החלה מיעופריחה  -לפחות מבחי"

כדאש ובדאשונה ח"נ ביאליק,

יבולת לג"סמשאביס חומד"ס ,התחרות ביו שלושת

הםקום שובלא נוקקו לתיוור העברית ופנו ' לשפת

בואו של כיאליק סימוג/עיו מאבק ' על הדומיננ "

המדכזים ' של התרבות העברית הוברעה ,לועת והר

המקור ,מלבד זאת ,העברית לא הצליחה לחתרבו באי "

' טיות בח" הספדות והתרבות בין אלה שוה עתה באו

שביט ,כאשך "החל באמצע שנות העשריס תפס המד "

דופה ,ובד שה"דיש בו הצליחה בו ,בלומד ,ה"דיש

םאירופה אר בבד היו בעלי מוניטיו ,לבין ה"םקומ"ס"

כז הארצישדאלי את' ההגםוניה ביו םרכזי התדבות  ,הצליחה לספק בליס לתדבות "גבוהה" ו"נמ ו בה" גם  ,וד.ותיקיס יותר ,בשכל קבוצה חיפשה לעצמה בעלי
העבדית ,אף בי הרמבו הספרותי נתמר עד"ו כלכלית ,יחד ,לספוג ולקלוט לתובה בא;דח דינמי ואותנט ,את בדית ,קהל קוראיס ותםיבה בלבלית באירופה ובאמ "
כמו כל החבדה ה"שובית ,על יךי היהודיס באירופה מכלול עולס הםושגיס ותפיסות ' העולם ' החילוני  ,דיקה ,כבר ב·  1922החל להופיע ",הדיס" ,הצנוע בהי "
' שהיהו,דיס שעו"ו נותדו ב.מסגדת ' גבולות הקהילה קפו אר ג.מווו בתובנו ,בעריבת אשד ' ברש ורבינוביץ
ובאדצות הברית " )עם' (, 55
בצדק מושם הדגש בקובץ כולו בשפה העברית,

כאשר דוב מדכיבי "סל" התרבות סובביס סביבה ,והציד

המרבוי של השפה העבוית הוא הספרות בעברית ,ואך

האתנית נזקקו להס  ,סופד,םי  ,עודכים ,מי " לדם ,יומים  :ובהשתתפות אבדהם שלונסקי ויצחק ' למד ו  ,החל
וספקי ות.דבות העברית םצאו את עצםם  ,בלא ,שווקיס ב·  1926וכמשד כשבע שנים יצא לאוד השבועון

ובלי וודשים למרכולתס ,העברית נותדה אליט,יסטית,

:כתוביס" ,בעריבת  ,יעקב שט"נמו ומאוחר יותד שלו '

עבדית מחודות i

דיש שני ספריס איטלק"ס פופולו"ס מאוד" ,בבא

דאנטונא" )או "בבא בור"( ו"פאדיו אונד וויענה" ,הוא
אף נתן שיעווי עכדית וקבלה לJכשכיליס נוצד"ם :

ולקדדינל של ווםא ,אנשיס באלה מו הנמנע היה שיצ " i

מחו במם,גרת התרבות החרלשונית שקמה כאו,

כבד בסביבזת  1903כזננו שני הםוסדות ששיחקו
בהמשר תפקיר מכריע בכפ"ה הפוליטית וחביורוקר "

טית של הלשוו העברית בארץ ישראל" :אגורת המו " ;

וi

ריס העבר"ם בארץ ישדאל" ו " וער הלשוו  ",תפקידס

היה לאגד את המודיס שלימרו בבתי ספר שוניס בעלי

אור"נטציות שונות סביב תוכנית לימוריס עברית

אחידה ,ולהגיע לסטנררךייציה במינוחיס ,בםבטא
ובחירושי הלשוו ,כפדקיס שכתב רפאל ניר על העב " \
דית יש קבלה של המוסכמה כי במושבותליםוו ,דיב ' ן
רו וידעו עבדית כםעט מדאשית ,והתעלמות מבתביהם ,
הביקודת"ס של אחו העס ,ואחד בר של בניםיו הרשב: ,

המראים כי אולי לימדו במקצת עבוית אר ער ראשית !

שנות העשריס וו בהחלט לא היתה השפה המדוברת; .
עס זאת צורק ניר בי פתיחת שתי ה"גימנסיות העב " "
ריות" בתל אביב ובירושליס ביו  1906ל 910,ן i - ,
למדות מיעוט התלמיויס בהו  -העניקה יוקרה מיוח "
,
רת לעבדית,

I

מלחמת הלשונות פדצה במלוא עוזה ,כידוע,

לס כאו מסתבכים הכותביס והעורכים באחת הסתירות ' וספינת הדגל שלה" ,השילוח" ,ירד בתפוצתו  ,לכדי  ' 700נסקי ,תחילה כביטאוו אגוות הסופרים )שנוסדה
ב·  (, 1926ולאחד מכן ,בעקבות סבס;ך עס  ,ח"נ ביאליק ·כאשר החליט הארגוו הפילנתרופי היהודי הגדמני
"" ,
הפנימיות הלא מעטות הםצויות בו ,שכו ייתח"ת" העב ' ' מנו"ס בלבו בכל העולס עד שנסגר,
באן באה התוה הםענ"נת ביותד  .מבחינת ' '.בוpבץ וקבוצתו ,כווברה של ' האופוויציה ' ה"םודדניסטית " ה"עורה " לכונו בי " ס גבוה לםויעס וטכנולוגיה בחיפה,
 ,דית לא היתה "תח"ה בכתובין" ) כשפה כ])ובה תמיר
היתה חיה  :וקיימת( ,אלא ביצידת שפת ךיבור מודרנית בולו ,אף שאיו היא מנוס  Mבצודה כה גלו;ה ' ובוטה לממסר בספרות העברית ,בגלגולו הראשוו פורסמו בו ה"טכניקום" ,וגימנםיה דיאלית לצדו ,וקבע כי שפת
היכולה לשםש הו כשפת חוליו יוס"יוםית והו כשפה כפי שייעשה כאו ,כשידות לקודאים ,התוה עצמה אי ,נה יצירות משל טשרניחובסקי  ,בדש ,שמעוני ,זלמו ההודאה תהיה השפה המדעית האוניוורסלית של אז,

לכתיבה ולהתבטאות במריעס ' ובפדופסיות השונות , ,חדשה בספרות המקצועית הנבתבת על לאומ;רת בעו "

השפה העבדית )לא בהבדח זו המקראית( היתה השפה

לם ,אר ' היסטוריוניס כעלי זהות עצמיחציונית מגוי "

בו שיריס של אלכסנדר פן ,שלונסקי ' ואלתרמו,

שניאור ' ומתתיהו שחס; ואילו בגלגולו השני פ ו רסמו

ומוריס בכל יתר בתי הספר של ושת "עודה" ,ומהך

האליטיסטית  ,והגבוהה ןקל היהודיס כעולם ,שפת האך

סת נזהדו ער ' כה םלאמץ אותה ,לכל ייפגס כביבול

ב·  1933פרשה חבוות ' "יחריו" בהנהגת שלונסקי מ""כ

 ,מות ש,ניר םסכמן בלשון המעטה" :המתיחות גבדה

דיינות רשפת הנכרים-המשכילים ,ירצךי תרכוזית הקי י
דש והחול ,לצדה היו תםיד לפחות שתי שפות נוספות
 השפה היהורית'העםמית המדובדת )ביעקר ה"ויש -או היהורית'הספדדית( ,ושפת המקוס, ,שלוש השפות

תומה המוסרי של התנועה " ,וכך גורסת ח~זה  ~:הזאת " :תו.בים" גייסרה את " .טורזם ,//שהיה ייחורי באורייגטי  .בכירה כואת ,שהיה צוךר בהתערבות המשטרה הטור ,
משדאו האינטלקטוא,ליס ,הסופריס והמו"לים העבד"ס
שהס םאבריס את קהל קודאיהם ,ושגס בצפון אמריקה

לא ' נוצדה םסה קריטית של קהל צרכניס  ,חך,ש ,הס

השלימו וו את וו בהיודכיה מוסכמת,
התחרות ,ער בוי םלחתמ תרבות ביו ה"דיש לעב "

חברו אל רת.נועה הלאומית כדי לבררא ,לעצמם קהל
צדבניס ו"עס" בלעדי משל עצמס .מב~ו  ,חIבקוד לםה

כאשד שתי השפות הללו החלו לפדוח .ואולס ליידיש
היה יתרון ,על פני העברית משוס שהיתה מלווה גס

מאידופה ל"אדץ ישדאל",
מכאן גם הכרזת ה"ויש כ"תדבות  :הגלרת ,:םכאו

רית ,פדצה  ,בשני העשוריס האחרוניס של המאה ה, 19 ,

בפריחה תדכותית ,רת.חרות נסבה תחילה על שוק

צרכני התרבות  ,ודק מאוחר יותד על השפה שתשמש

כ"שפת לאוס :ליידיש ,היו שני יתדונות על פני העב'
:כפךי של ופי!! ' דרבר סילומ'גג )'רח עם '\ Ifל מלדג ( " .רסל:כט'נ'ס  C:; -הב'תורותר·
ראה אן ,דכן,צתא וחכ

הגדמנית  ,ההחלטה עודדה מעיו מדד של תלמידים

שוהד ויעקב שביט מכניס "העברת המרכן ' התדבותי" '

'

'

', ' ': ,:

הגישה ות.ו,קפ)ית והכלתי מתפשרת  ,':נגוה : .ובנ"ת

ציה ' האוניוורסליסטית " הומניסטית " )כלומר "לא קית" )עמ'  (, 112תגובה אחדת להחלטת " עזרה" היתה :,
כינוס ישיבה מיוחות של הקונגרס הציוני ,שבה הוח " :
פטריוטית " ( שלו,
ב·  1939ות.פדקה גם חבודת "יחריו"i ,ול דקע לט להקיס אוניבדסיטה בירושליס ששפת ההוראה ;
ויכוח על םידת הפוליטיזציה של הספרות ,שביט טוע " הבלערית בה תהיה העבדית )אני מביט ברשיםות הבי " :,
 ,נת ' שזו היתה נקודת תפנית ,שממנה ואילר ' קבוצות בליוגדפיות שאני ועמיתי נותנים לסטוונטיס שלנו. ,
היוצדיסהתפלגו'ותר על רקע פוליטי'מפלגתי מאשד ופודץ בצחוק גדול(. ' ,
ועו הלשוו )לימים "האקדמיה ללשוו עברית"( :
בשל מאבקיס ביו אסכולות אמנותיות ,עס זאת ,לםדו '
הצליח להוציא ב· 1938את "גיליו  jות" ,כתב עת "לא " ואגודת המודיס נקטו במשר שניס אדוכות עמדה טהד' :
" פוליטיאר מעורב בענ"ני ה"שוב"  ,הםוקךש כולו נית " קיצונית ,בזידה הציבודית העברית אף נכפתה :

תרבות הבועה העברית באדץ ,וכר מבסnתf:את ,שביט , :לפדווה; ס' יוהר פידסס'נו את " אפדיס חוזר לאספסת "

באמצעיס אלימים ,בגוו גדוד שומדי השפה ,ובאמציעס ~

משל אורפו ,שחד,אדר.וו אמיר ,יהושע בד " יוסף ,דבך

םשלוש השפות רר.שמיות של פלשתינה'א" ",

ה"כדה זו בםצב המלאכותי של הספדות העבודת באי"

דופה ,שמאורחיותר הפכה אצל אנש; הספרות 'להכרה
מנוסחת ומורעת ורחפה להעברתו של המדבז  ,הספרך

יותר ',של ' קיוםה
;' תי לאדץ ישראל ,נבע םניתוח מפוכח '
,

ו"לילה בלי ידיות ",כו התפרסמו ב"גיליונות" 'צידות
רה בארוו ,א " א קבק ושכבדג'שנדו,.

מו הפד'ספקטיווה tiל הזמו ,הוויכוחיס ' והמאבקיס

"
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ברח ה'הגמרב'ח )  .גס א'בבר 'רוע'ס כ,צו החלבשר כאן ,מה אכלר בחקר "

פ וח השרברח  ,כ'צו 'בסער בחרר האוץ רא'ר ח'בר .אהב'ס אר ק'ללר' .ש לקר "

בץ ' א'בוקס שמרח מצ ר'ן רהובה בספח'ם חשוב'ס  ,אר מורע א'ן א'בוקס

של ב ו שאיס ומוסווח?ן ולמוית ' גמבלוח אלה ,והו קובץ חשרב מא'ן כמוהו.
לס'וס' ,ש להדג'ש כ' בחקופה ה ' יישוב'ח ' לא וק בבבו שפה וחובוח

 . .' .הב'ס,ון ה'ה לא רק לאכו'ף אח 'העבר'ח כ .שפה 'ח'יה . ,אלא גם לכפוח  .מסב'בה ,אלא ,כאמוו ,גם הומצאה לאומ;ות "עבוית' חושה על מעוכח

 .שפה גברהה ' תקביח ו אח'וח ,תורכוי מלחמח ' חורמה בכל מ'שלב .א'לו
..ה'ה הרבר  :חל;~~ ןק ·  :בקיסו) .נךהשפה הושמ"ם ,התוביוחח של העבויח
ה'תה במבענ . ·iו~כן· :גוכ' · · ה;תח בשאוח · בתפק'וה המסורח'כשפח אל'טה '

' מושגיה ,ובכפחה על התושבים ה'הוו'ם בחור בועה חרכוח'ח ואחב'ח
ותור ' כו' סלקציה של ההג'רה אל'ה ,כר בבנו גם האחרס'ם והמ'חוסים
הבס'ס"סשכוח .ב' הספר שלפב'בו ,ב .בוקטם ג'שה מוסו'ח " כלכל'ח ,לא

' צרה .ב'ר .סב ור ' ג' בעוו שהמהגר'ס ה'ו מוכב'ם ' לקבל אח הו'קטטררה · 'כ.לו )ו א )ל ' גם לא רצ; ( לטפל בחהל'כ' ה;ורצרותס ,לא כל שכן בחוכבס.
עוו ובר מה שהכוחב'ם והחוקר'ם בכרר שלפב'בו לא בתבו על'ו אח
ה .לש ר ב'ת  ,ילו'הם ה " צבר'ם ' -הס שמרדו בלש ו ן החקב'ת ופ'חחו שפה ח;ה
 '.משלהם ,זו ההנחה ;;מקו בלח  ,אר ה'א עו" ן ' א,בה גמ ו בה במחקר של ממש  " .ועתם הוא שהאבות המ"סר'ם של הלאומ'וח · העבר'ח ,מעצם בח,רתם
 ...מלבו הפרק;ם הקובצפט ו אליים ' והאחר' ם שכבר · ה.iנךת" · .כו,ל .ל הק ו בץ  .ב " אוץ הקווש " כ'עום הטו'.טוו'אלי רבשפת הקורש; העבר'ח ,כשפת
ס'ק'ררח על הקמת מסגרוח ת'אטרון · ) שמעון לכ~א.ר;· (; :מוס .,קח; · שבתוכה הו'בוו בטו'טוו'ה וו ,הב'חו פצצה מתקחקח בלב החרבוח הח'לוב'ח שב' "
ראו' להזכ'ראח י :אורטור'ה כחוון החב'כ' )'הואש ח;ושכרג( ':iאת בג"ח סו ליצור ,משום שא'מצו מושג'ם וווכ' חש'בה שה'וו אח סח'רתה .שכן
' הספר'וח 'ר) ש'רווסק' (  ,פרק מצו'ן של ג'לה בל : 'oבiל " אגרוח הצ"ר'ם אפ'לר השפה' העבר'ח המחולבח לחלוט'ן ,שהפ'כחה לשפח יום"ום מ'וח "
· )הפסל'ם · רפרק  .על הש'ר הארץ"'שראל' ) בחן שחו  ,iעל ' ע;ח ו'בוח נספווח  ..פח ל " ייהוי'החופשי" אל'עור בן"'הווה ,ה'תה טערבה יסוירת של מש'"
ה'לויס ,קרלבוע )משה צ'מומן i (,גחול  ) :ג'ורא מבוו ( וגופ'קה ש'מ ו ש'ת ) ב '

וונו; קו'את חובהן( .לעומת · ואת א' ' 1פרק'ס או סע;פ'iנ בפוו'ם על
 :בצלאל ועל החוומה או העוו החורמה "של  .האוביבופיטה העבר'ח לתר "
' ב ות המק)מ'ח' .ש פר  ;iטרב על  .הספוות הלא"קאבוב'ח ) .זו .שב'ט  (,אר'
א'בבר ' .ודע'ס ובר על מכלול התובו'ית ה ' :מקומ'ות '; האחרות ,לרכות
התרברת ה"פלרב'ח" .של הכררגנרת ' ,התרבוח של ה'יישוב ה'שן' הספרו'
 : ..רהא .שכנו' רבע'קר התרברת הערב;ת ,רעל 'חסי הגרמל'ןב'ב'ה ן לב' 1החר~
·· האדץ  PJ .פד ' ס 20 :4.; 99 .. 13

חיות וח'ח אפוקל'פט'ח וגושרם שלום ,למשל  ,הבח'ן בהם  ,כבו ב  926-ז

 .כתב לפרבץ ררזבצוו"ג" :האבש'ם פה )ב"אר .ץ ישואל (' א'בס 'ווע'ס את
משמערת מעש'חס .סבוויiב הם שהפכו את העבו'ת לשפה ח'לונ'ת  ,שח'"
' .לצו מחוכה את העוקץ האפוקל'פט '.אבל ואת א'בה האמת" .כל מלה שלא
' .בוצרה סתס ' ככה מחרש ' אלא בלקחה מן האוצו ה"ש ן והטוב ',מלאה עו
גווחיה בחומר בפ .ץ (" ).אלוה'ם לא ייוותו א'לם בשפה שכה השב'עו אותר
אלפ' פעמ'ם לשרב רלחורר אל ח"בר".

