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רןצההיאכפייה:בררכיאפילןהעבריח,אחבםרינהלהשליטםחנייטחשביטזהרפרופ'

ל'םטערןח,עברייםשםוח'יבח nםבטלוויזיה,םלאעבריחוםכחבריבןבלנקר,'ירעילדשכל

זרים.בשםוחלילריםוםחננרחלקרןאשםןחיהםאחיעברחונציניישראלשכלחובעח

העבריחהחרבןחחולרוחעלשערכהטפרנולרבעקבוחהפרטיהקםפייז

"בריב"שש","כבסתו"רפבה",על""אלו"עתיר","רגל"רן",
בסכבתזןהואהעבריותשפרויקטהחוששיםישהיום,ו"סילון".
מלברזאת,שמבשריםהמאיימיםהסימביםשאחראפשרהכחרה:

עולההשבועשרקהעוברה,הואשרבסקיובתןליברמןאביגרוראסjווךאבן , :סול iצ
שע"הספרהעברית:התרבותאתלסכםהראשוןהביסיוןלמרפים

בא"היהוריביישובעבריתתרבותשל"בבייתהשביט,פרופ'דכהבן"דוךהחברההסתדרות,מזכירהחליט 1930יבוארנ
תולרותעמוריםאת-700יותרמפביעלפורשרץ"ישראל",פועלכלשלחייועללבררשאפשרפהכללבררגוריון,
הזאת.התרבותלאהיתהלפרטיותהבוטההפלישהבארץ.יהוד,י

שלהמרכזיםמעברעלפשלהמחקריםלספרתרמהגםשביטכמעטלרעתרצההואהבמרץ.הפזכירבעיביבעייתית
המי"לות,שלהתפתחותםעללארץישראל,העבריתמקיםעבורתוושכרר,התרביתהשכלתו,גילו,אתרקלאהכל:

ספרותעלהסופרים,אגורתעלבעברית,העתוכתבינכספו;·;.חיעתוניםעושההואמהבחו"ל,חברהיהמפלגהבאיזוגםאלא
ציונית.אותיעשה"המחקרהלא~קאנובית.הספרותועלהילרים '.הואהיכןוכמה,קוראהואפהבביתו,תלויותתמונותאלו

אח'ובא"לאוםרברמופלא-לבנותלעשותהצליחהציוניהמפעלכשיגרלו.ילריושיהיורוצההואומההחופשיבזמבומבלה
הסוףערהצליחולאשבעשורביםדבריםאבלפצעותתרבות.לפחות-שהכיןהממצההשאלוןהופץלאפעולםהבראה,ככל
הישראלית".החברהעלהיוםשמאייפיםהפורענותזרעיאתוטמנועליו.השיבשפישהוארכיוניתעדותכלאין

מקיפההיסטוריתתמינהשיםביריניאיזהייםער-פרהים

בילו,יאיךהאנשיםקראומהבארץ:שקפההעבריתהתרביתשל
ת I ,גתגקהווזול Iאשום.לנואיןהתק;טטו.פהועלשוחחואיךשתו,וכמהאכלומה

 .. ..................... , ................ ; ..... : ....................................................... ,עוררו?····אידהשלושים:בשנותבפגרשיהכדורגלצעקומהמושג
החווה.בצבעינצבעהעריםשלזיכרונםאין.הקלטותקיללו?איך

ונול"קמההארבעיםשנותלאפצעהעשריםשנותאפצעבין
טופחהוטעמיה:צבעיהורקרוקיה,כלליהעלשלמה,תרבותרה

מפזמוןשנשבהורוחספריתיאופקחיזור,וגיביניחרשהגוףלשון
הרב"העברית.התחייהשלההיתודכוראתדרכםויצרהלפזמון

מכוונת.ירעמדהזהכלמאחוריושרירותיים.מקרייםהיילארים
ועלבלוליםשהוטלוהביציםפספרעלנתוביםלנושישזה"איך
יו"איבנו"אבלשביט,זהרפרופ'שואלתברפתות",הפרותמספר
עברייםספריםכמההשאלהגםספר?נמכרעותקיםבכמהרעים
חרמשפעית".לתשובהזוכהאיננהבארץלאוריצאו

התרבותשלפקיףלפחקרתוכניתקייפתהיתהלאהיוםעד
הארכיו"החומרשלשימורולאתשתיתמחקרלאהזאת,העברית

רקלאהלאופית.התחייהשלהפאריצירתהריוזו-הררושני
פרופ'מטעיפההתרבות,שלואחריםאלהפפרכיביםשהתעלמו

שיטתית.השכחהגםקייפתפהםאחריםלגבישביט,
שיטתית?השכהה

אלה-ביתעיצוב,לבוש,אוכלשיח,שלפשותפת"תרבות
באוזהדימויים,ביצירתמדובראותם.לחקוררצושלאעניינים
הוע"ההתיישבות-להתיישבותהעירביןבהיפידלרוגמהלביטוי
בעיר".הרובחיאבלנס,עללתה

עבריתיצירהשהיתהככלשנה, 80לפניכאן.עברההפהפכה
העב"אביב.ובתלבירושליםלאובברלין,באורסההתרכזההיא
ביהללאהיהודיהיישובורוברשמיתשפהכאןהיתהלאעודרית
אלי"פעמייםולאפעםלאנקטהשפה"מגיני"גדודחייו.אתבה
הצתותהיוביישוב.העבריתשלמרותהאתלהשליטכריפות
קללות,שלרפרטוארהיהלאעוראבלפצועים.והיוהפגנותוהיו
פק"שוםולפעשהפתמטיקה,בעבריתללפראפשרהיהלאוגם
מונחים.בהעררפרעי,אוטכניצוע

לעו"אפילו:סביריםקצתם-לימורספריוישקללותישהיום
שניםעברי:שםהנושאתאחתסיגריותקופסתולואיןזאתמת

ו"ע""אורם"ו"ברקיס","אורה"העולםמןעברומאזחלפורבות

כצמןאבי

הע"העירבצפוןרהנולהעבריותשלהנלהבתהחופותשומרת
עםטובסוציאליסטיהעוברים:ביתבפשכנותהראשונה,ברית

השפהאתעבר"אבאמוקפרת.ושפהלמצוינותתובעניותררישות
באהלהטמספרת.שביטכילרה",החייםאתלישפיררהבצורה
שלצאצאלררור),שמואת(שעיברתפיינברגפיכאלאביה,פשם.
מקסיםהיהמרייריושאחרבביתביאלטה,נולרפווילבה,הגאון
הילריםפשוררהרור,שלהיתהבוהבולטתוהנוכחותגורקי

"ור"עשיריםסוחריםשלמתבוללתלמשפחהבןפרשק.סמיאיל
הכובשקסמובהשפעתנלהבלציוניהיההואאיפרת;,היאמאים"
ציובות,בעווןהפועצותבבריתבכלאישבטרומפלרור,יוסףשל
המבוחהיופוןשלהופעתויוםגםהוא , 1925ביוני lב-לארץעלה

רו"לרברלאעצפועלגזר"הואהעבורה.לגרורוהצטרף"רבר",
עברית".ריברחודשיםשלושהובתוךלפלהפלהאסףסית,

-ררורזהרהמחייבהשםאתוקיבלה ,-1951בכשנולרה,
מילוןלחבררדורמיכאלהחל-היוםגםסבלשלפירהלההפסב

גרעי"פיסיקהלליפוריהאבייערהפחוננתהבתאת .עברי"רוסי
זואביהבעיניבספרות.רוקט;רתוארקיבלה 27בתכשהיתהנית.
איכשהו,מזהיר.אינטלקטשלגפורבזבוזנוראה,טרגריההיתה
גיל"היאבארץ"ישראל,התרבותיהמרכזיצירתעלהעבורהאגב
גרלה.שבביתוהמהפכןאלשלההעפוקהקשראתלהפתעתהתה

פאוחרת.הערצה

בתר"התפחותלצרהספרותייםהחייםלחוקרתהיתהשביט
-בואהערלא"סלוליםתחומיםשני-ילרים mובספר.הילרבות

ונמר"לשון.חרתזהראבןאיתמרפרופ'שלובתפיכתובהשראתו
חיברההיוםערלעיכול:הקשההסוגפןהםשלהההספקיםצת,

ותירגמהפאפריםפירספה.עשרותכמאה,וערכהספריםכפניין

הצ"ובגילה-אנררסןביעטורזכהגופיהפתראחר-ילריםספרי
היאלשלושה,,אםיונתן.נכרה,עלהיאה.גרולהגאוותהיער

כפורהכשבאהכירוהםשביט:יעקב,פרופ'להיסטוריוןנשואה
הרצליה.לגיפנסיהפחליף

הרצליה?גימניםה

-לעשותפהאבלכפובן,חרש,לתיכוןללכתצריכה"הייתי
קנו".פשוטבפלגה.אותיקנוהם

רעת"הצעיר,השומרשלצפוןבקןחניכה , 16בתהיתההיא
הליכותצופייה"אשהקנאית,.אנטי"פפיניסטיתיחרהםמאזנית.

הפס""אבלאליו,הערצהמלאתערייןהיאבפטבחה,גאהביתה",
בי"שנעבורטובלאשזהחשבתיספרים.עלאיתויחרלעבורקתי
(לצרבספרהמשתתפיםהפחבר'םאחרהואשביטיעקבחר".
גילהשירורסקי,רבהירשברג,יהואשלב"ארי,שמעוןביר,רפאל
היאוכמוב,ןצימרפןמשהמבור,גיורארובר,בתיהשחר,בתןבלס,

אותו".שהזמיןליסקהיהזה"אבלעצמה),
פחקריהעםהגרמניתבאקרמיהפהומותפחוללתהיאכעת

חצבהכברלא mוהגרפנית,הילריםבספרותהעברהכחשתעל
אימתעלהתגברהכךלשם-בירושליםספראבכיכרלהבות
למ"כשבאההסטורנטים"."מררשלהפאסיונארהוהיתה-הקהל
תמיכהעצומתלהםלהגישאביב,בתלהסטורנטיםאגירתשררי

לא"ערההיתהוחיאטר'ם iהשלשםפרצן:.!מאבקם,רצים iהב riש
לאשהסטורנטיםפאמיבהערייןהיאלימותם.
כפהרקהיאהשאלהמבצחים.והצורקיםהטובים

האי"הלהטאת"איברנומובטח.איבוהעבריתלשביצחונה
היכולתאתבו,האמונהאתהעברי,אתהמפעל mשליוריאולוגי
לולפצואבניסיונותעוסקיםאנחנו mבפקוםמגרולתו.להתפעל

 •בסררוזההתבגרות,רקזואוליהקיים.אתלבפורראלטרבטיווה
הנרב"אתהורסיםואנחנוהגגקומתאתשאיברנולינרפהאבל
הפסר".אתלפוררומתחיליםכים

הררי"המזגכלמתלהטת.באמתשביטפרופ'שבההנקורהזו
ליתסביר"אוליבבפשה.הרבריםהחוצה.פורץבושניחנהקלי
למהלא?ואנגלית ,'יבכיתהעבריתללפוראצלנומפסיקיםלמה

מהלא?ובעבריתיחירותחפששלהיאבאנגליתהבגרות.בחיבת
להח"קשהיהיהזהואת-הלשוןאתמאבריםשאנחנוהואשקורה

יורעיםאיבםוהחיבוכיתהאקרפיתהפוליטית,בהבהגהרביםזיר.
לח"מתרגליםשאבחבומקרהלאזהענייה.בעשיתהשפהעברית.
גםזהמורכבים".לאולאיריאולוגיותלמסריםלבאומים,רשות,

העב"הנאוםתרבותאתלאחרונהלחקוררתוחילהשהיאפקרהלא
לרוגמה.נתניהו,רי.

חושבתאניאותו.לעצורשאפשרבתהליךעריין"אנחנו
לעבייןהנוגעבכלהפוריםועלהילריםעללרחםלהפסיקשצריך
ונכובהעשירהאחתשפהבעלארםמהם.לררושאפשרהשפה.
הלשוןהבנתובכלל,וכהלכה.אחרות,שפותעליותרטובמשתלט

היאהמרעים".גםהאחרים,הרבריםכלהבנתביסורשעומרתהיא
לתרבות.כפפתחהספר,בבתילטיניתלומריםהיואםשמחההיתה

נפווהשלוגהמווה

ילרכללחייבשיחזרולבקר,יירעילרשכלרוצההיתההיא
העבריהזמרחוקעלפברכתהיאמהתנ"ך.פרקיםפהבעלללמור
הלוע"הטלוויזיהתוכביותכלעברישלבריבובותופכתברריו
אותה".ברעבסוףאוליהשפה,אתלשפועשנרבה"ככלזיות:
לסטורנטים,הביבליוגרפיהכלשללעבריתתרגוםבערגםוהיא
המתוקנות".הארצותבכל"~מו
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לועדוףדקלעשית!יבלזמהתיי,'ש.תיתהזיהעבדיתעלשאייםמשהוהיתאםשביט.זהדפייפ'

קוצפת.שביטוזחרבירושליםבקפח"לינק"כזתקיינותהשיחה
לרעתיחרכזות.בכלזחותנותניםהשנורתזzלטים, iמהכותחיל"זה

אניעבריים,לארחובלשלטירשיונותמתןכתקנותלאסורצריך
למסעדותעברייםשמותמתןלחייבבחקיקה,ייקבעשהוברכעו

אתיעברתישואלאתשמייצגמישכלתובעתהיאקפה",ולכתי
מת"היאריף,אורויכמובשמותלילדיםלקרואירשוושלאשמך,
במתןהעצמיהכבודאתשבןאבותתרבותשלהזה,הזיוףאתעבת
לאסור",צריךהיוניסקסאת"וגםלילדיה,בינלאןנןייםשמות

בטו·מתרבותמרברים"אנחנוהגזמה,שזאתחושבתלאהיא
קבוצותלשכנעהצלחנומאוימת.לאהיאשהיוםאלאבעצב/ה,חה

ריק-עלמרברתאניכז,המפעל,כנחיצותכאוכלוסייהגרולות
אלאנרירהאיןלתרבותמסוימותבתקופות-תרכותשלטטורה
והשלושים,העשריםבשנותהיהנרריקטטורי,נאורחלפעול

תחושחלנוישמאליו,מונןשלמעמדההיוסמרגרים"אנחנו
חלקם .,..רבריסהכווןלעצמנולהרשותהירםיכוליםשאנחנו
-קבוצהאםתקופה,כאותהאבלאיום,מהוורםלאוהם-שגיאה

לפ·יכולהיהזהלמפעל,להתגייסלאמחליטההיתה-קטנחולו
לשונית.כפייהלהפעילאלאבארץאזברידההיתהלאבו,גוע

ריח",חזקההיתהלא,היאלצערי
הספרטניןתאתאוהבתלא"אניאז,לחיזתרוצההיתהלאהיא

נעלייםקונהשהואלפניזמורה,ישראלעליהם:שנגזרהוהנזירות
'הרים'אתמוציאוברשלספרות','כוחנרותאתבווציאלילריו,

עצכזס,עלהמפעלאתלוקחיםכיחסלעצמו,רואגשהראלפני
שיחזיקזכהיהיחלא-יעשולאהםואםכלוםכאןשאיןלהםכרור
האנשים",אתכאן

תהה :Iחנןןחרקרלכלשאורנתטכנהזולטובתם.נושוחרתהיא
אכלבהם,""התאחבלא"השתדלתיחקירח,ו.נוושאעםנןך'"ו"בזמן
הערכתיאצלי,שהתפתחההעצוב/הכוהאגופתיהשחוץחושנגואני

שלהם,העריפויותסדרביקורתית.פחות'וו,ייתימאוראותם
קנאןזי",אתעוררוחתרבותית,לעשייההמטררותהלחט,
ונרקשביט '(!ו·יפאומרתנהררת,עלילהעםסיפורכאןיש
ילרי!נספךהראעבריתתרנותשלהבנייה"מפעלבעיניה.מרצר
צעיריםעלרונוןחיוניים:וגינורי!כנהררתעלילהעם--קלאטי
כואיןמכטםשמנקוותלכוקוםהמגיעיםשליחותתחושתחרורי
והחשובהאירופית,בג/תכונתחוש,לאוםלהקיםרוציפוהםכלום
ביבת"יים,טוג,הסוףגםתרבותית,תשתיתלבנות-ביותר

הםלהט.ובזלאינחושיםצעיריםארץ I ?הגיעוקרה?גןה"אז
עלהיהאחת,קבוצהלהקיםוכריזוניפ, Iןתרנותייםמקוריםבאו

ולהחליףבאושאיתןהקורעללמחרמהיוםכמעטלוותרכולם
בלילעשותאפשדאיזהואתכ/שותף,נקוראזזר,בנושהואותו

-הזאתשהקבוצהכרור Iעבריתרנרענדי-הדרגזטיתההחלטה
אבו'בכפייה.צורךנמעטלהאין-והשלישיתהשנייההעלייה

להיותצריךהיה .ככךצורךהיהוהחב/ישיתהרביעיתהעלייהעם
חלקלהיותינוללאאתהלבזפעל,הבiטרפות L ",זנחירשיך!)ברור

זה.נלינזהכז,פעל
ככלכפייה.שלקטבהמירהה Iןה!נעיוהתגייסההקבוצה"אז
עלהטיפורזההכפייה.גרלחגרל,השן'תפיםך' kזנןסרIז:נרשהזמן

כרדנגרבןניתהספרייהאתלחבריtבשיטה:סגרן iדככיתהטפרייה
ע" Iואחרתררךאיןאכלטרגריה,זועברית.לקרואארתםלהכריח

 ~שן Iהכ
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.המשך

אתשהחליפהקבוצהכשאותההתעןרדההבעיהזאת.שות
אןתו ...לכפותרצתהחדש,ובגתה··קןדהקודבזלםשלההקווים
הבזרי-קוםאחרישהגיעההגדולההעלייהקבוצה,עללימים

היההמדינהקוםעםבבנייה.שותפהפחותהרבהשהיתהנה,

הצלי"לאשהיא-הכישלוןכאןתיכנה,להחליףההנהגהעל
העניין".בנחיצותאותםלשכנעחה

גרמהוכרשלשבסופוהיאהמזרחעלעוליבםייהאותה
קולtכיהס.עללקוםלהם

ומישהו.אותומתכנןשמישהוענייןהיאתרבות"תגויד

ולכ"לבצעכוחלהשישבעיליתמרוברותגזיראותומבצע
נמ- ..נכבסאחדבוישהותרבות-לתכנןמפסיקכשנ/ישהופות.
.נפייה.של.דבחמירהישבתרבותתמידואקוס.איןקומו,

בשלבלדעתיכוח.אושלחוק,ופןנורמהשלפןישלכפייה
נכל ..כוחלהפעילצדיךהיההנדחיים.שניהסהיוהיישוב,
היוםמהמפעל,חלקהיולאאנשיםויותדיותרהןמן,שנקף
שבוא"לנודמותלחזודנונלשבנללנדיחקיקהצריכיtבאנחנו
תר-אתלשיםננסהלאלאומית.אםשלחנרהקיופפשרות
בהתפוררותעצמ.נואתנמצא-בשולייםהנןקורבויות

תרבותית".

 l'תרכרת.ככפייח ' lחקיקח
הכימתק"הארצות:גתחוםהתרכות?בכלרעבחקיקח"מה

,.כבלגיהבצר!כת,.בקנרהלפהתרבותית.חקיקהישרפות
 .שסיקלפילת.תמותרנגרמגיהלמהאסדר?ואצלנופותר
גש"בבודווגיה,לפביחודש,ובאיסלנד?ונצרפת,השפות?ספר
שהעזהמשזרםנוצרייהארןקה,ילדיפ,-14לאפלכןאסרלחה

לשנותלה.חודההמשפטבית'גשר".הענריבשםלקרואלבבח
היאעיקרוןמתוךלכלא.שתישלחאוקנס,ולשלםהשםאת

במשך':והפאבקשובההילדלאלכלא.שםללכתהעדיפה

ש Iן I1דהגקת(ן Iצהינ nיינ

דיוניםבהשינהל,מפלגהשתהיהשאסורגםגורסתשביט
רש"שפההיאבסדר,זהאומדת,היא(בערב.ית,כענריתלא

צריךנענויתלאכושמדנריםציבוריפוסדכלזה?"מהפית).
לאסור",

אחרת?שפחבהפסקהשכורכריטילדיםחטפרזכניתלטלק
זהברוסיתהעשרהחוגיאכלאחך,נושהוזה סיר"('"

זדות,כשפותשידוריםבזגזימהעםהיית;.לאוגסונורא.
; V 'ענריתבליתרבותחיינארץלנחל,!פשרשאיכרורז 1יה". 

 ..הכחלק I?איפןמוחלטן~לאאתשלילפהגןומקבלתהיא
הדעה.התונותהעברית.הדו"תרבותיותהיאבעיניהכזבניית.
תרבותשל.כוליותלהיותיכלהלאכגולה I/הגולה:שלהחולה
ההליךה'ה ; jזנכית.מקוםכשוםחילאשםהיהוויעגריךז.
ירהיהררישנואחדכ./קדסיחיהסוףשסוףכריהכדחי,

-בניתכאן.הוא.יוקל.להרגישורקבנית,
 ... .. . . ..... . •.........שדיפתעלומהנמוכז.עברי,לאים

הש"עלרשמינאופןכאן ..נודעכאשרבנו Iימיסאותםבעצם
בייריש?~שרםשמכרעיתונים ....יהוריםשלתעשייתיתכןדה
יס" iצורכ"צליליםעלשלבז~גווייןהערהאותהנדברונןה

חפרטיז"הגטו,פליטתשלביירישנאוםלאחרכאן,שנשכןעו
קורצ'ק?רוז'קהנית

שלהאטימותביןהעניינים.ביןלהפרירמבק,'זtתשביט
היהביידיש"הפאבקביידיש.להילחםהצורךלניןבן"גוריון

כזשהוהיהאםמספיק.ולאמוצדקהיהשעשומהשכלבשלב
למלאיכלההיידישהיידיש,היתהזו-העבריתעלשאיים

מהגדולה,לקבוצהמשיתפתשפההיתההיאהצדכים,כלאת
פעולההיתהזואבלנורא,אכןזהלשרוף.רק-לעשות?יכלו

השואהביידיש.להיאבקשהצליחומזלחולשה.שלמעמדה
משלהיהעבריתגססהבאירופההעברית;עלכרתגזרהלא

מיניצחה.היירישבאירופהפרחה,היידישכי-19ההמאה

כנראהביצחה,היידיששבאירופהביריעהנלחםלארץשבא
טובות,יותרדרכיםלהםהיושלא

שלה,בהגמוניהההכרההיאהענריותשלהגדול"ההישג
הארכעים,בשנותשהתבססההכדההשלושיס,בשנותכנר
הכללעשיתוצריךהזוההגמוניהעלערעורישהיוסאבל

סקטוריאליתחברהבהיהאחרתאותה.יערערלאהזהשהאיום
לאומית".חנרהלהיותסיכוילהשאין
יו"עלקםןהגולםכירירשבוייםנעשוהמפעלמייסריאבל
חיאיחוריםחמו.ביהבהלמשוךהגרולהחצלחתםצרו:

בופעלם.שלחורבניזרעיאתשהניחה
לג"יסניכולתבוראכישלוןשהיהזהבמונןכןולא."נן

הכיהכישלוןואילך.החמישיתמהעלייהלמפעל,הציבוראת
הבינולאשהסהואזהות,בבייתשלבמונחיםשלהם,גרול
שות-לבנותצריךמאליו.כמובןלמפעלשותפיםלהםשאין
צריכהשהיתהההסברהאלאהכישלוז,היאהכפייהלאפיס,

העלייה.גלינכלשחזרכישלוןזהלשותפים.כולםאתלהפוך
היי-בתקופתמאשרשובהכוחלהנהגההיההגןדינהקוםאחרי
מוסדותעפרושלרשותוריבוןעכשיוהיתההמנהיגותשונ:

ולהפיץהתרבותאתלתכנןהיהניתןשבאמצעותםרניס,
ושי-הטבדהחינו,ךידיעלגזות,הגורקביעתשלבררךאותה
המדינה.תושנישלמקסימליתוף

העקרונותלפיולהתנהגלהגזשיךטעםשוםהיה"לא
,והתוצאהגדראיכשלהיהזההיישוב.בתקופתאותסשהיבחו

הקיפוח,תחושתהכעטים,המדירות,-שהצטברמה .אטוןהיא

גייסוסזלאנונךנובעןהכל-טיג/בוליתלאתניון!נוסטלגיה
פעל",לכןאנשים

 l'חזכינזובחאתלבטלכדאםמציעההייתעכשיואז
שנוהתרנותבחזוךה.נןימונה,אתלכטלרוצהלא"אני

אינואתניותקבוצותשלשקיונןן,ברורהגג/וניהענריתמקוס
סקטוריא"נגראני-פלורליזםנגךלאאנילהגמוניה.מפריע
בפלורליזםלסקטוריאליון!.פלורליזםביןלהבחיןישליות.

אחת".הגג/וניהיש-מתחרותהגמוניותאין

הפוסט"גוורר"בגנותהנחרצתעמרתהגןכאןתונןממילא
הגלוב""הכפרעלהתיאוריהאתוכלמגלרזחהגםיא i1וביזם,
החך"תרבותי,לי",
 l'העבריתכתרבותעבריובזה

יזנויה,בעינינםתחונ/ית,גלתרנותזוהישלה,"הגוליות
הגוף,שפת-ל'גדוליםהקטניIכומהפרטיםהמישורי!כ Iננ?

הפרוטוקןל,שלהלא"כתוביםהחוקיםונגינתו,השיחוזרגווז,
לפיע"כופתחותסררתישכקהילהשלבוונכךבכתיסנלבוש,

 "אך.,:,ז"האתלזהותלנושגורבןתהיאאחן'ים,כידשאיןנוחם
והיאכישראליםבחו"למדחוקנהםנתקליםשאנחנולים

נוכןשיכיםהםישראלים,קבוצת'זiiכשנןתקכצתלכךנורמת
די"לשוןגוף,לשון-מןזtותפיםזהותסיגונילנוישהקוד.את

היכולתהישראלית,הישירותנואור.עפוקים'יינריםבור;
עקיפה.פחותבצורהרנרים

שנוצרתהיהוריהעםשלנהיסטוררהראשונהפעם"זו
שלבתוי,עגוירהזל IIכלליסעםחרשה,שלפהתך'נוך!

אתישאזןאולי iכזהכרהזגורצריךכעתבכביש.התנהגןת
-90השנותשבסוףנכוןןהאם-פדאייר'לא'אביהכותרת

פוליסטיקה 1הפסביבהזה,הגזשפטסביבכןתארגןהקור
העכשווית",ישראלית iד

ל V (הגרולההתוכניתאתלהכיןאלאנןהרלאוענשיו
 !Iכוגירה.תוכניךןישכברשכיטלזהרהענרית.ך;הרבותחקי Iג
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