
פלאימשה

חדשהספרותשיצרהספרותיתתנועה :בגרמניההעבריתההשכלה
העבריתהספרותלחידושבזיקתוהשפהחידוש

האלה,הדבריםיצאוים Jמשולאאחדמאישלאכי ] ... [דע"
 "משכיליםמרעיםמאחזתאםכי

ג) 'עמ ,הבשור(נחל

המאהבשלהיבגרמניההעבריתההשכלהספרותשלבראשיתהמחודשבעיון

שלוהכסויים,הגלוייםהראשונים,ביטוייהאתולהגדירלאתרניסיתיהי"ח

עברייםסופריםכתבישלנרחבקורפוסבתוךהעברית.הספרותלחידושהשאיפה

ההשכלהספרותשלהיווצרותהשלפניהתקופהמןעודרבניםכתבישלואף

 ,העבריתהשפהשלהנחותמעמדהעלהמתריעיםונשניםחוזריםהיגדיםמצאתי

כלמבטאיםאינםאך 1 ,קרנהאתלהריםרצוןומביעיםבההזלזולעלמוחים

הכאןשלמהלדוגמה, .בעבריתיוצרתלכתיבהאוהשפהלחידושהתייחסות

הטקסטלהבנתהלשוןחשיבותאתהדגיש ) 1730 ( 11הניקודיסודספר 11בספרו

לשליחהראויההיגויעלעמדה-תק"ז)"(תקבסידורועמדןיעקב ' 1 ,המקראי

ביקשט-תקמ"ב)"(תקלדבש"ב"יערותאייבשיץיהונתןודיבתפילההציבור

שמע.ובקריאתבתפילהפגמיםלמנוע

חידושלדידםכיעולהמוקדמיםעברייםמשכיליםשלמטקסטיםזאת,לעומת

הנוגעיםהביטויים .העבריתהספרותלחידושהפרדלבליקשורהעבריתהשפה

קודיםומעיומוסכמיםכסימניםמפתח,כמילותאצלםנתפסיםהשפהלחידוש

בכתביהםנמצאיםכאלהביטויים .העבריתהספרותאתלחדשלשאיפתם

משהכגוןההשכלה,למפעלקרוביםהיוזמןשלאחרסופריםשלהמוקדמים

גיליוןעלידובכתב(בהערהדובנאשלמה ,) 17Sמ-ס 11מוסרקהלת 11(במנדלסון

בשחרהמאספיםדור :בספרייההשכלהבתקופתהעבריתהשפהעלהפרקיםאתיו . 1

 Tlie Age of Haskalah2 , ; 195-177עמי ,א 11תשסהמאוחד,הקיבוץ ,ההשכלה

73- 90 . Lanham 2006, pp . המאסף•,•:בהשכלההוכלההלשוןתחיית"מאמריאתגםיו

 ,ט)"(תשננלעםלשוננו ,"השפהלחידושכמכשיר ,הראשוןהעבריהעתכתב

ההשכלהשלפניבתקופהוהספרותהשפהתפיסתעלכתבתיכןכמו . 79-59יעמ

 .בר-אשרמשהיפרופלכבודבספראורשיראהבמאמרההשכלהתקופתובראשית
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התורה"מאמר(בספרולוויזון-שנאברומרדכיידוען)לאהתאריך ; 11מוסך"קהלת
והרחוקים,הקרוביםסביבותינואשרהאומות 11 :ה •עמ , 1771לונדון , 11והחכמה

"איש :לשונןאתמרחיבותגםוהן ,"קץאיןספריםמעשותישקטוולאינוחולא

מועטיםהיואלההיגדיםאךהרחיבו").למעןעמובלשוןחברוחוברמדברואיש

 .השינוימגמתניכרהזמןכעבורורקומפוזרים
היגדיםאינםוהםגרידא,ערטילאיתכמיההמבטאיםאינםהללוההיגדים

שהביעוהסופריםמןכמההרי .לשוןכשגרתהנאמריםמחייבים,בלתיסתמיים,

כלומר ,זמנםבתהאירופיתהספרותבסגנוןעבריותיצירותליצורניסואותם

במעשהיוצרת,בכתיבההלשוןחידושאתשכרכואחרים .לחדשבאואכןהם

פעלו-באמסטרדםהמוקדמיםההשכלהמסופרי 1מנדספונקודודכגון-ספרותי

כיהעבריתהשפהעלמדבריהםבבירורניכרולאעצמאי,ובאופןביחידותויצרו

מחברים(לעומתםחדשהספרותכיוצריאוספרותימהפךכמחולליחשוהם

במסגרתפעלומשמע 1מנדלסוןשלה"ביאור"במפעלהשתתפווויזלכדובנא

לא-הבודדואולי-היחידהעבריהסופרכיאפואנראה .משכילים)שלקבוצה

לפניהיצירהאתבהגישווגם .יצירהכיוצראלאספרות,כיוצרעצמואתראה

כמידווקאולאו ,אפשרייםמבקריםבפניכמצטדקבענוותנות,זאתעשההקורא

 3העברית.הספרותאתלחדששבא

ספרותיתתנועהשיצרההסופריםקבוצת

בכינויההידועההעברייםהסופריםקבוצתשלהתגבשותהעםחלהמפנה

התגבשההקבוצה .המאסף""העתכתבשלוהעורכיםהכותבים-המאספים""

מארצותומשורריםסופריםגםכללההיאאך ,) 1783 (ג 11תקמבשנתבפרוסיה

ליצורכוונתםעלבמפורשהצהירוהם"המאספים"שלבכתביהםאחרות.

 .וחברתיתרבותיספרותי'מצעבעלתספרותיתתנועהלחוללחדש'משהויחד

z . 1940 . 23 •(מסהבריטיתבספרייהנמצאהידכתב. b (. 
יסדתיהו !הזההמאמר" :ספרוכתיבתלסיבתפפנהייםשלמהשלהסברולמשלהנה . 3

אשתיעלימתהואזכר,זכרים,ילדיםשלשהעלימתואשראחריעצמי,לתנחומת
במעוז,יאותילהחזיקאלהלדברילישהועילוראיתיוכאשר ] ... [בלדתהאהובתי
לבבו"נגעידעאשראישנפשלהשיבלזולתיכןגםלחלקםאמרתי ,לה•והללהודות
המכתבהבאתיטרם" :עוד •וו .מספורי)לפי 5 •עמ 'תק"ןברליןכוסות,ארבע(אגדת

לאישוהייתיהתחזקתי"אך ,"המלעיגיםחרפתיראתיכיהדפוס,אלהזההקטון
הזההמכתבלהםיה'י[ה]אשרמספר,אנשיימצאואוליבאמרי ] ... [חזקבלבלדבר

 ,הצדקעוזאוועוניצדקמאמר ,"הקדמה" ,נברסלוי]ברעזע(מנדל "דרךלמורה
 .א)"עזדףט, 11תקסברסלוי
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העםותחייתהעבריתהתרבותתחיית-כפולהלתחייהלהביאהייתהמטרתם

 4 •היהודי

המרוכזתהפעילותהייתהבגרמניההעבריתההשכלהתנועתשלפעילותה

מעשהעושיםהםכיבפומבישהודיעוהחדשבעידןסופריםקבוצתשלהראשונה

הייתהלכןקודם .היהודיתוהתרבותהיפההספרותבתחוםמשותףיצירתי

דודהיהמחבריה(אחדקדש"מקרא"חברתבשםבאמסטרדםסופריםקבוצת

הקבוצהלצורכיונועדהומקומיתאקראיתהייתהפעילותהאןמנדס),פונקו

הייתהשלאלוודאיקרובהכנסת.בביתקשורשהיההחוגדיוקליתרעצמה,

שהוקמה"תועלת",חברתגם sתורה.ללימודחברהאלאכלל,ספרותיתחברה

פעילותהאן 6בספרות,השארביועסקה- 1s1sב--יותרמאוחרבאמסטרדם

ושירתהכללבדרןמקומיתהייתההיאוגםובהשפעתו"המאסף"בעקבותבאה

 .בכללותההעבריתהספרותעללהשפיעיומרהכלבליהמקוםצורכיאת

ומנהיגיםיזמיםבתמיכתהקימובגרמניההעברייםהסופריםזאתלעומת

כתב"המאסף",הירחוןהיהבמוקדו .עבריתלספרותממששלמרכזיהודיים

המנשראתהמערכתפרסמההראשונההופעתוולקראת /הראשוןהעבריהעת

המגמותאתהמבטאספרותי-עיתונאימסמןהואזהמנשר 7 .הבשור""נחל

 .התרבותי-ספרותילמפעלםהמקימיםשייעדוהחדשות

בשםעבריתלתרבותחברהבהקמתכרוכההספרותיהמפעלשלתחילתו

חברתילחץמתוןהוקמוהעתכתבוהןהחברההן .עבר"לשוןדורשי"חברת

והמנהיגיםהיזמים /האינטלקטואליםמחוגישיצאהולחידושלשינויודרישה

 ,בגרמניההעבריתההשכלהכיאפואלומרניתןמסוימתבמידההיהודיים.

היהודיתהמנהיגותבלחץנוצרההעברית,בספרותהחדשההתקופהאתשפתחה

שכתיבתואחדגדולסופרלסמןיכולהוההיסטוריההספרותביקורתכימאליומובן . 4

יכולה ,גיסאמאידן .חדשהתקופהשלכפותחתבספרותחדשהדרךפרצההחדשנית

חדשהתקופהבהכרחפתחהלאאןבצוותאשפעלהסופריםשלקבוצהלהיות

 .בספרות

195 . 10-12יו . 5 1, pp 1מג. Melkman, David F1·a11co Mendes: A Heb1·e1v Poet, Jerusale . 

מכמן,יוסףיו iהחינוןבתיקוןעסקההיאאן , 1808בשנתנוסדהלנער"חנון"חברת

תשנ",דירושלים ,וספרותםהולנדיהודיבתולדותעיונים :יוסףמכמניחנוןי,'בכורי"

228עמי -  ,ז] 11נתשכיח ; 90-76עמ• ,נתשכייו]יזלעםבלשוננותחילה(נדפס 215

 .) 135-120עמי

ואלכסנדרלאהנשטייןמשה ,מולדושמואלבעריכתתועלת,לבכוריהמבואאתיו . 6

שמואלבעריכתתועלת,לחברתהאסיפותרשומיקצור ;תק'יףאמסטרדם ,טל

"כתביטוייהארט-קינינג,פאולהדיתועלת'י"בכוריעל .ז'יתקעאמסטרדם ,מולדו

יהודיתולדותעלמחקרים ,"בגרמניהוההשכלהתועלתי•האמסטרדמיתהחברה

 . 271-231 , 226יעמ ,)ח 11(תשמההולנד

 .(תקמ'יד)אהמאסףעםכרוןתנשור,נחל . 7
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שלותאורטיקניםמרכזייםעברייםסופריםשלמשותףובמאמץהחדשה
דעתלהרחיב 11 , 11הבשורנחל 11בשאיפתםאתניסחוהמייסדים s .הספרות
 ,זהביטוי .ה)ו(עמ 11העמיםלכליפיהאתלהורות 11ו '"העםתוךהקדושהלשוננו
(אסתר 11יפיהאתוהשריםהעמיםלהראות!!המקראיילביטופרפרזהשהוא

אותומוצאיםאנומכןלאחרושנה ,המשכיליםשללססמתםהפך ,יא) ,א
 9ואחרים.פפנהייםכשלמהסופריםשלבשימושם

שרחשההספרותיתהפעילותאתהיטבהכירו 11המאסף 11קבוצתאנשי
אתובעיקר ,בהשהתהווהחדשיםהזרמיםואתהכלליתהתרבותיתבסביבתם

עוררההללוהמגמותעםהיכרותם .) Aiifklii1·un.g (הגרמניתהנאורותספרות
היהשנקטוהראשוניםהצעדיםאחד 10שלהם.בתרבותםוליצירהלחידושאותם
גםמכונןטקסטשהוא-ך 11התנ-היהדותשלהקלסיתהיצירהאתמחדשלפרש

היהודיתהקלסיקהשלהסגוליערכהאתלוכלעיןהציגוכך .האירופיתבתרבות
 .הגרמניתהנאורותידיעלשהתקבלהברוחנכתבהשבההשפהשליהיופיואת

שלמדבריהםועולהשבההמשותפתוהמטרההאחווה ,ותיהקבוצתתחושת
שלהומוגניתקבוצהבתורעצמםאתגויהצהם 11הבשורנחל 11במנשר .ליםיהמשכ
לפרסםעליהםשקיבלו ,בלשונם 11משכיליםמרעיםאr:וזת ll ,ההשכלהישוחר

 11גנזםבביתאשרומכתבים!!שיריםלאוריוציאושבותיבעברספרותיביטאון

לשלוחהקוראיםציבוראתהזמינוהםהכותביםחוגאתלהרחיבכדי .ד)ו(עמ
התפרסמואלה .יא)ו(עמהעתבכתבלפרסום 11מיםינעושיריםצחותאגרות 11

 .החדשההספרותמדורלמעשהשהיההואזהומדור ,) 11ק 11להרייש 11 (רהיהשבמדור
בשפהחדשהספרותשלםייוצרהמשכיליםויההעצמיתשבתודעתםספקאין

בספרותשהתפתחומגמותלעצמםימצואהםיוהלשוניהספרותבמפעלם .מתחדשת
תרבותתופעותוכן ,תיהספרותודיקהיהפרכגון ,הנאורותבעידןתיהגרמנ

 11 .ליםאהאינטלקטובקרבהקריאהוחוגיאהיהקרחברותבויירכגון ,חדשות

ודןחוווהיז'י'ההמאהספרותעלכותבהספרותמדעעלבספרווישוטטווןאיש . 8
 Istvan Su6ter , 1ר .יותרבותחברתיבלחץשקמוותיספרותבתנועותזהבהקשר

105 . nma of Lite1·a1·y Sc ien.ce, Budapest 1973, p וTl1e Dile . 
 iא 11עדדף , 1784דיהרכפורט ,א ,שלמהעתיריספר , 11הקדמה 11 ,פפכהייםשלמה 1ר . 9

משלי ,עצמו]המחברדייבכנראהשככתבה[הסכמהווהקדמהוו ,סאטאכובחקיצ
ודברערךחיווהשריםהעמיםהראותלמען 11 : )י(למספור 4 1עמ , 1789ברלין ,א ,אסף

 :בוועאדף ,ה]וונתקלברלין ,רןיהחזספרוו,הקדמהוו ,הכוול iווהקודשלשוננוגבורת
 • 11העבךילשוןתפארתיקראתוהשרים ]ם['העמילעינייבהראותוו

 . 185-184 1עמ ,) 1הערה ,כלעילההשכלהבשחרהמאספיםדורבספרי 11 . 10
 ,הראשוןהעבריכתב-העת ,להמאסףמוערמפתח :להשכלהשערלספריבמבוא 11 . 11

23 1עמ ,ס 11תשרושליםי - בשחרהמאספיםדורוכן iשםהמובאיםמקומותומראי , 22
 . 23הערה 185 1עמ ,) 1הערה ,(לעילההשכלה
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הושפע-העברית-לאומיתלשוןשלאימוצהגם ,אחרבמקוםשהראיתיוכפי

שלהחייאתהומתהליךהגרמניתבנאורותהלשוניותהמגמותמןרבהבמידה

 12הגרמנית.השפה

החדשהלספרותמופתכדמותויזלתירץנפתלי

דרכם,בתחילתצעיריםכותביםברובםשהיועברית,לספרותהחדשהמרכזיוזמי

המשכיליםמחוגי ,רבניתלאאישיותבכיר,עבריסופר-מופתלדמותנזקקו

היהמנדלסוןמפעלם.עםאותהולזהותעמהלהזדהותשיוכלודמות-בכוח

אך ,הגרמניתוהנאורותוהעבריתהיהודיתההשכלהשלהבולטיםמהאישים

נפתלישלעצותיוואתתמיכתואתביקשואלאאליופנולאהםשונותבותימס

דברי"(בחיבורוהיהודיבחינוךתיקוניםולמעןההשכלהלמעןהלוחם ,ויזלתירץ

נחל"בשנדפסהזו,פנייה 13 .מובהקעברילסופרבעיניהםשנחשב ,)"ואמתשלום

הקבוצה,שלוהתרבותיותהספרותיותמגמותיהעלהעידה ,ד-ה) •(עמ "תנשור

וסופרמשוררפרשן, ,בלשןהיהויזלויזל.אתתפיסתהאופןעלמכךיותרועוד

הקמתלפניעודהעבריתההשכלהרעיונותאתבספריולהפיץהחלאשרידועעברי

מאזהמשורריםראשוןבכתראותוהכתירווהכותבים ,בגרמניהההשכלהמרכז

בשבילהמקראמןשאוליםלשוןוצורותביטוייםשיבצואליובפנייתם .החורבן

והמשוררתהנביאהבדבורהבמקורםהאמוריםהתיאורים, .דמותואתלתאר

ויזלשלדמותואתומעשיריםמחזקיםוהצדק,המוסרחזוןבעליישראלובנביאי

ואיןגלה, ryבשביה•עם ] ... [ישראלגאוןהוסרמאז" :אותהלציירשביקשוכפי

נפתלימtי w ~עד .איוצחותדוברואיש ,נבלפיעלהפורטיםחדלו ,נפרץחזון

ץילמלכמוהםותהי ,שקלת~כלךבפלסנביאינומליצת .עברלשוןהקמותומעפר

 .בישראל?"שםלהקיםחילהגבירכמוךמי .עמךבקרב

תלוייםמשירתהלקוחבדימויליושנהעטרהשמחזירכמישםמתוארויזל

אתמבבלוהביאבינתוברוחנסקהוא :להכהמשךמוצגתושירתו ,ונגינתם

גם ,התיאורפיעל ,קשורהבכללהכתיבתונהרותיו".ערביעלתלויה"הבכור

התגלמותבכתיבתורואיםהמאספים""למליץ.היהוכמוהםהנביאים,במליצת

ויזל,אתלציירמכווןבכוונתבקפידהנבחרודימוייהםהעברית.הלשוןתחייתשל

פלסכגוןמונחיםהדגישוכןעל .נאורכמשכילהשמרנית,בעמדתוידועשהיה

אתההולמיםמובהקיםמשכילייםבחניםשמבטאיםבינתך,ורוחשכלך

 ,) 1הערה ,(לעילההשכלהבשחרהמאספיםדורבספריההשכלהלשוןעלבפרקר• . 12

 .שםשהובאומקומותומראי 188-186 •עמ

 ,מסורתבכבלי :מנדלסוןמשהבספריר•מנדלסוןאלולאויזלאלפנייתםעל . 13

 . 100-98עמ•ב, 11תשלביתל-אב
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ההשכלתימפעלואתהמניעככוחמצטיירתהתבונה .הקבוצהשלהאידאולוגיה
 .ויזלשלוהספרותי

ציבורעלויזלשלכהוהברהשפעתואתלהדגישניםיימעונהיוהכותבים
לכתביורמזוהםכךמשוםבגרמניה.הספרותיהמרכזהקמתלפניעודםיהמשכיל
שלוםדברי"שלהראשונותלחוברותובעיקר ,"המאסף"הופעתלפנישנדפסו
במלחמתכלוחםויזלהתגלהשבהן ,ב)"תקמבשנתהחל(שנדפסו "ואמת

 14 .אותולחקותמשכיליםשלרצונםאתוהטעימוומודרנילחינוךההשכלה

במתכווןהפריזוהמאספים"וושעולההללוהשבחדברישלביקורתיתמקריאה
כתיבהסגנוןנקטוהם:בלבדזוולא .אליהםלבואתלהטותכדיויזלשלבשבחיו

כנפיעלהממריאה ,שגיאהמשכיליתכתיבה- 11משכיליותם 11עללהעידאשב
העבריתהספרותמאוצריסודוביטויישתייהו;נראותושואבתוהמליצההפיוט

ההסכמותכדוגמת 11הסכמה 11מויזללקבלשביקשוספקכלאין .לדורותיה
ההסכמותסמכותאתהרבניםמןהפקיעוובכךהרבנית,בכתיבההמקובלות

הם "הסכמה"הבבקשתכיגםברוראך .תיספרותאישיותשלהילידאותהומסרו
הפכוכןבשבחיויותרשהפליגוככל .גדולבאילןלהיתלותשאיפתםאתביטאו
 .ומופתסמללמעיראותו

הגזמההואהחורבןמאזהראשוןהעבריהמשוררהואכאילוויזלשלאורוית
שלהתעלמותםואםזמנם.עדהעבריתצירהיהמןהתעלמותמשוםבהשיש
 ,ספרותיתאידאולוגיתמבחינהמובנתותילהעשויהוטיהפמספרות "המאספים"

השבחידבראתנקבלאםגם ,לענייננוואולם .מוזרהספרדמשירתהתעלמותם
סהיהתפאתחושפיםהםאלהבהיגדיםמקוםמכל ,לדעתםכןכביטוילויזל

הספרותתפיסתאתמשקפתשהיאמשוםכאןאותנוהמעניינתשלהם,העצמית
 .שלהם

לחידוששאיפתםאתהמאחדסמל "המאסףו/ליוזמימשהישויזלשלדמותו
טוייילבאליובפנייתםנדרשוהםולפיכך ,השפהלחידוששאיפתםעםהספרות

מגמתםכל"בהיות :המשכיליםבפילססמאות ,כאמורושהפכומקובלים,לשון
 • 11העמיםלכליפיהאתולהורותהועםתוךהקדושהלשוננודעתלהרחיבוחפצם

ביצירהטויהיבאתמוצאתוזובאסתטיקה,קשורה ,לתפיסתם ,הלשוןהרחבת
אתכמוהוולחדשויזלשלבדרכיוללכתבדעתםכיאפואברור .הספרותית

 .העבריתהיצירה

 .הקבוצהאנשישלפנייתםאתוקיבלאליושהופנההמסראתהביןויזלואכן,
 .ז-ח)וכעמ "הבשורנחל"בהדפיסואותהוגם ,"הסכמתו"אתאליהםשלחהוא

ךידברשמוע ,הצתהזמירותיךבאשמשכיליםלב ,נפוצוביהודהמחברותיךמאז" . 14
 "חלקך!אמתמשורריועם ,דנותהחוזהכד::נ.רכי 1יחפצוןכמוךד::נ.ר 1פרןיכסוכלמר
 .)ד •עמ ,הכשרו(כחל
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השיאהיצירות,לכתיבתהנוגעותספרותיותבהערותבעיקרפנייתםעלהגיבויזל

עלתעידשכתיבתםודרשמתורגמיםושיריםמקורשיריכתיבתבענייועצותלהס

האליליםשמותאתהשיריםבתרגומייזכירולבלבהסהתרההוא .שמיםיראת

(כדוגמתאירופהמשוררישלבשירתם-ובעקבותיהם ,ורומייווןבשירישהובאו

הנאורותירחון , Beז·/ inische M onatsschrijtב-שפורסמומלטיניתהשיריםתרגומי

חשקרייש"מפרסוםשיימנעותבעהוא 15 .זמן)באותולהופיעשהחלתיהגרמנ
וסיפוריאהביםסיפורי 16 ,הרומיעמנואלשיריכדוגמתייואהבהעגביםדברי

לאפנותהמתייחסותמובהקותספרותיותהנחיותהןאלו .וסטירותהיתולים

שקדמההעבריתובספרותאירופהבספרויותשהילכוספרותיותולסוגות

לפתוחהמשכיליםשאיפתאתניתבויזל .לחלוטיןאותןושוללות-להשכלה

ספרותיתדרךבעבורםלסלולביקשהוא-שלודרכואלתיהעברבספרותחדשדף

לאואלה ,הספרותיתתפיסתוואתמחשבתואורחאת 'כתיבתואתהתואמת

 .באירופההחדשותלמגמותכללהתאימו

ב"המאסף"הכותביםשלהחידושתפיסת

האחריםההשכלהסופריגסהזדהוובהשפעתםזליווייהמאסףייעורכיבעקבות

ביוקהיהזתפיסתעולהמכתביהםואףהעברית,הספרותאתלחדשהשאיפהעם

 .הספרותלחידושהעבריתהשפהחידוש

בגיליוןפרסםלוויזון-שנאבר,מרדכיהרופאהוותיקים,הסופריםאחד

1 .ובאנשיובותמיכהאיגרתייייהמאסףשלהראשון מאמר"מספרוציטטהוא 7
דעתואתהביע ,ולהשכלההמדעיםללימודהטיףשבו , 1דד-1מוהחכמהייהתורה

כעבור .בפעולתםלהמשיךייהמאספיס"אתועודדהשפהבחידושהצורךבדבר

וגידים,עורקרסכברהמשכיליםשלהעבריתחידוששמפעלבעתגיליונות,כמה

לשון"המשמעותרבתבהברקההמתחדשתהשפהאתלווינזון-שנאברכינה

להביןאיןולפיכך ,יפהספרותכתבלאהואכילצייוישאולם ."החדשההקודש

 .השפהחידושעלנוסףהספרותבחידוששתמךמדבריו

 ) 152יעמ ,ביייתשםיירושל ,א ,החדשההעבריתהספרותשל(היסטוריתקלוזכריוסף . 15
 ."הכעוריםבכיאלהייולשיריולוצאטולאפריםכוונהזוהערהכיסבור

 ,ו)ייתקכ(ברליןעמכואליימחברות"אתסאטאכובההדירשכהעשרהשלושכעבור . 16

ולכןיילשוככותפארתיקראתלהראות"המשוררשכוונתהסבירהמגיתובהקדמת
תעסוקשהספרותבכןפגםכלראהלאסאטאכוב ."עגביםבשיריהלשוןנחהראה"

 .כשיםבאהבת

החכםמאתבמקור]םיהגרשיכפל ;עברןולשדורשי=חברת[עיידליילחמכתב" . 17
 .קפג-קפויעמ ,ד)יי(תקמאהמאסףיי,לעוויסאןופראפעסררופאהכולל
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אחריםמסופריםגם"המאסף"עורכיאלהגיעוכלהביםתמיכהמכתבי

התרבותיתהתחייהאתהיטבחשוכותביהםכימעידיםוהם ,ומקוראים

חידושהכותביםשללדידםכימהםעולה .בברליןהספרותיבמרכזהמתרחשת

יחדיוומהוויםאחתבכפיפהדריםאכןהעבריתהספרותוחידושהעבריתהשפה

כתב ,""ם"ש"שחתםהללו,הכותביםאחד .החדשהעבריהירחוןשלמטרתואת

ומשפטי"בדקדוקה, "במקור]נכןלשרבינו"תיקוןהואהעורכיםשמעשה

עטרהלהחזיר"לביטויכדרשהכותב 18 ."מעפרלהקימה ,שיריהומליצותיה
 .והספרותהשפהתחייתלציוןשגורטוייב ,"ליושנה

בשםבחתמו ,תמןסאטאכוביצחקוהפורההכישרוןברוןההשכלהסופרגם

חמדבחוריעמנובכימשכילי"כיתקווהוהביע "המאסף"שלהחידושבמפעל ,בכו

 19 ."ת iלצחבריתכרתו ]".[היוםידםמלאואשרעבר]לשוןידורש[=חברתע"לחד

והמצוחצחת,הצחההשפההכשגבה,המשכיליתלשפההמוכחהואצחות

בגלות.הלשוןהידרדרותאתביכההואגם ,כאחרים .והמדוקדקתהמדויקת

האיטלקיהמשכיל .השכנותלארצותגםהגיעוההשכלהשלוהמסר "המאסף"

השפהחידושאתהמאסף""עורכישלפעילותםבעצםראהמורפורגואליהו

תרומתואתלהציעחשהוא ."מעפרלהקימה"מגמתםעלובירךהחכמה"דור 11ב

שטרם "הקדמוניםושירימליצות ,ה~ךשמזמרת"העורכיםאלושלחהספרותית

 20העברי.הקוראלתועלתהמלךבספרייתהעתיקםשהוא ,אורראו

זהלשינויוהטפתםהעבריתבספרותכיווןלשינוי"המאספים"שלחתירתם

 ,מהםאחד .בוהכותביםשלהספרותיותנטיותיהםעלהשפיעוהעתבכתב
המאספים""לפכיוהתוודההודההשומרוני","אמתיהעטשםמאחוריהמסתתר

וסימוכיםםירמזגדושה ,בלולהבלשון "ופיוטיםוחרוזיםשירים"לכתובנהגכי

בעקבותאן 21 ,"מהירסופר"לכולבעיניכחשבכיוצייו ,ובחרוזים ,האותיותמעל
צחקתםאשרדברים"(זוכתיבהדרךעל"המאסף"עורכישמתחוהביקורת

ובספרותבשירההחדשהדרכםעלוהודעtים )"בצדקמכתבכםבהקדמתעליהם

הואוחרולים".לסירים"שיריואתמחשיבהואועתה ,"אחרלאישכהפך"הוא

ההדגשה .ע 1עמ ,שם ,העברית]השפהלחידוש 11המאסף 11תרומתעלבאיגרת ,"ם"ש . 18

שלי.

מקובל .פה •עמ ,ח) 11(תקמדהמאסף , 11שלמהשמע"מכתבסאטכאב,שלמהשיימא . 19
 ,(לעיללהשכלהשערבספרי •ר .האבסאטאנובידיעלנכתבזהשמאמרלהניח

 .לכןוהסימוכין ,"שלמהשיימא ,סאטנאב 11בערן , 142 1עמ ,) 11הערה
אהמאסף ,חותמים]ובקשתספרולהדפסתתכניתעל[הודעה ,מורפורגואליהו . 20

 .לא-לב •עמ ,ד)"(תקמ

(הציטוטיםפה-צח 1עמ ,ו) 11(תקמגהמאסף ,"בקורתאגרת 11 ,השומרוניאמתי . 21

פן).מעמ'
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אתוצייווויזלמכדלסוןשללזכותםגםהספרותיתבתפיסתוהשינויאתזקף

 22 .העבריתבהשכלהדרךכמורי"המאספים"שלהכלליתבתרומתםהכרתו

לספרותעטםמפרילתרוםצעיריםסופריםהמריץ ""המאסףשלקיומו

שירפרידריכספלדדודהמשכילשלח ) 1785 (ה 11תקמבשנתהמתחדשת.העברית

שפת 11לזרה"רוח"הכנסתבעקבותהשפההידרדרותעלוקונןהעתלכתב

המשכיליםבקרבמקובלתטענה-העבריתעלזרותהשפעותכלומריהודית",

ושאילתהעבריתהשפהעיוותמשוםאותםדחושבחלקםהפיוטים,בנושא(כגון

נכךממליצת"חדלה :כתבבשירובעברית).כהוגותהיושלאפיוטיותצורות

השפהדלדול 23 .מבקשה"כיוםאותהמצואיוכללא/התפארתיהודיתבמקור]
בעצםתיקונועלבאוהדבר ,העבריתבמליצההתפארתבהיעדר ,לדבריו ,מתבטא

אתזמןלאחרשכתבזה,משכילגםאחריםכמשכילים .החדשבנוסחשירכתיבת

 24בגלות.העבריתהשפההידרדרותאתתלהדיזל,שלהביוגרפיה

הלשון"ו"טהרתוהספרותהשפהחידוש

עלבכתיבתםלהקפידההשכלהסופריכדרשווהספרותהשפהחידושלצורךאמכם

משכיליםהיואך ,המקראלשוןאלכללבדרךהייתהוהכוונההלשון","טהרת

קסליןחייםהמדקדקהמשכיללדוגמה,העברית.מןחלקחז"לבלשוןגםשראו

לדרכיהמנגדיםרים"זאליהיחדרולבלהלשוןכלליעללהקפידשישטען

הן"כפלאותשמיליםזהובכלל ,בעיניוקביליםחז"לשימושיכלאך ,"הלשונות

 2s ."הלשוןמשפטאת"ידעוחז"לשכן ,בעינינו"

עםההתמודדותולעתים ,הזמןצורכיאתמילאלאהמקראיהמיליםאוצר

בןליביהודהכאלץהעברי-אשכנזיבמילונופשרה.הצריכההלשוןטהרתבעיית

ספריומשאר"התלמודמן-הדורותמכלהעבריותהמיליםלאוצרלהידרשזאב

 :צייוהואהלעוזות".מלשונותאצלםהשאולות"מיליםוגםיקרים",מחברים
החול,וביןהקדשבין"להבדיללבדה",עבריתלשוןצחותלשמורבקשתי"לא

למורהלינה]יהיהמאסףוספרכםלי,היהטובמבשרהכשרוונחל ,בעוזריהייתםכי" . 22

ממלאכתידכםתוףואל ,חיללבניוהיוחזקו ] ...נמתוכולמדתיאשרהוארב ,דרך

פז).יעמ(שם,הקודשיי

המאסף ,ובפרוזה]בשירייהמאסףייותרומתהעבריתהלשוןנעלפרידריכספעלד,דוד . 23

לג-לד.עמי(תקמייה),ב

זרותהשפעותעקבהעבריתהשפההתבוללה 11הסופרקסתחדלהיישמאזכתבהוא . 24

 ,צדיקזכרפרידריכספל,ד(דודהטהורה" ]במקורנכןלשרבינו"אבדוןנגרםובכן

גהמאסף ,"רחובותבאר" ,קסליןחייםלדוגמהעודוו• .)ביעמ , 1809אמסטרדם
נא.עמ• ,(תקמייו)

כב.עמישם, . 25
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איננואשרהשםהואכידעתלמען *כזהכוכבבסימןציוניםלהסהצבתי
לבעליהזההחבורחברתי"לא :הדגישהענייןלסיכום ."קדשבהררייסודתו

לשוןטהרתעלבכתיבתםיקפידוודאיאלה 26 ."מליצהוכותבי ,צחותדוברילשון
 .המקרא

אתהרחיב 1שלובאוטוביוגרפיהההשכלהתופעתעלשעמד 1מימוןשלמה
שלהלשוניתשפעילותםוטעןהספרותלתחוםמעברהמשכיליתהלשוןתפיסת
 .עצמםהיהודיםבקרבהיהדותשלשגויותתפיסותלתקןנועדה "המאסף"סופרי

הקודשלכתבימעודכנתפרשנותמהיעדרנבעואלושגויותתפיסותלהערכתו
שלניתוחולפי .היהודיהעםשלהנחותוהחברתיהרוחנילמצבווהביאו
הוקמה "הללוהקלקלותאתלתקןכדי" ,"המאסף 11בהשתתףשאף ,זהמשכיל
המעוותהרבניהפירוש"אתלהחליףעליהשקיבלה ,עבר"לשוןדורשי"חברת

ממקורותיההעבריתהלשוןידיעת"עלהיסמכותבאמצעות "לספרי-המקרא
2 .מתוקנת"דרך-ביאורכןעל-ידיולהנהיג 7 

העבריתהיצירהחידושמגמתשלהתפשטותהתופעתהיאביותרמעניינת
(שחתםשםעלוםמבקר .היפההספרותלגדרמחוץלכאורהשהסלתחומים
הציעהכהןרפאלהרבמאת "לשוןמרפא"הספרשלת)"אמהתיבותבראשי

המבקרהמוסר.ספרותבסוגתהחדשיםהספרותייםהביקורתבכלילהשתמש
ניצלוהוא 1הכהןהרבשליריבו 1ברליןשאולהמוכשרהצעירהרבכנראההיה
 zs .חשובלשוני-ספרותינושאהעלהכןובתוך ,חשבוןעמולבואכדיביקורתואת

-הקודששבספריהקדומהוהתוכחההמוסרספרותאתלבחוןהציעהמבקר
ציירהואוהלשונית.הספרותיתהבחינה :חדשניתמבטמנקודת-הנבואהספרות

ומליצתהיהיוהנקהצחהלשונה :הנבואהספרותשלהמיוחדותתכונותיהאת

אתמאמץשהואמתוןבזמנוהמוסרבספרותדןמכןלאחר .והמהודרתהנעימה
שאירלמסקנהוהגיע ,החדשההעבריתהספרותתפיסתשלהחדשיםהבחניס

ברליןהרבשלזיקתועל .םייולשונאסתטיים ,צורנייםצירהיהיבטיבהלמצוא
שלדבריועלהיסמכותותעידהמשכיליםשלהחדשותהספרותיותלתאוריות

כליהשירהיהומקדםמראש"-תפארת"שירי"למהקדמתוציטטהוא :ויזל
 .שירבלשוןנאמרוהאלתוכחותכיאמירתואתוהביא- "ולאנשיםלאלהיסחפץ

שחלההנסיגהאתמשקף ,"לשוןמרפא" ,המבוקרהספרברליןהרבלדברי
 .ומעורבבמסוכסךותוכנהומבולבלתבלולהשלשונההרבנית,בספרות

מספורי.לפי 6 •עמז, 11תקסוינה ,ג ,השורשיםאוצר , 11הקדמה 11 ,זאבליבבןהודהי . 26
 . 229 •עמ ,ג 11יתשביתל-אב ,מימוןשלמהיחי ,מימוןשלמה . 27
 .שפ-שסב •עמ ,ן) 11(תקוהמאסף ,"לשוןמרפא"על]קורתי[ב ,ת"אמ . 28
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בעבריתלכתובשאפשרלהוכיחהרצון :אחריםמשבילים

ההשכלהסףעלשראינווהמגמההספרותבחידושכרוןהשפהשחידושהרעיון

ספרותילביטויהשפהשלכושרהאתלהוכיחכדיבעבריתלכתובעצמהובהשכלה

שלבכתביהםגםהי"טהמאהבראשיתואףהי"חהמאהבשלהיהופיעונאות

 "המאסף"העתבכתבקשוריםויהשלאההשכלה,מתנועתאחריםסופרים

הראשונות.בשנותיו

בגרמניהבמסעותיושעברברודיאיש ,בוננוזאבהמשכילהסופרלדוגמה,

זבד 11בספרו ) 1774 (ד 11בתקלהתלונן , 11המאסף 11מאנשיהיהולאובאוסטריה

הוא 29 .לעפרה"ביתהתפלשהולעפרלארץהושפלעברלשון"ונעימת :המליצה"

קנצר]"הלשוןכיוצרפתאשכנזללשונותהיהודיםשלהעדפתםעלביקורתמתח

ביצירתולהוכיחהבטיחאחריםסופריםוכמווצורכם"חפצםכללדברמהשתרע

הרעיוןאותואת 30האסתטיות.סגולותיהאתולגלותבעבריתלהתבטאניתןכיזו

ספר 11האגרוניםלספרבהקדמתו ,) 1810 (ע 11בתק ,שנה 36כעבורבוננוהעלה

 ] ... [עמנו"בניולירידתה,השפהלשכחתהביאהשהגלותכיוון :המליצה"צחות

 31 .שפר"באמריהספר,זהחברתילכן ] ... [יבינולאסופרעטלמשוך

הראשוןוהעורך"המאסף"שלהאחרוןהעורךשהיה ,הכהןשלוםהמשוררגם

מטרתוכי 1807בשנתהצהיר ,"העתיםבכורי 11ההשכלה,שלהשניהעתכתבשל

 32 .העתיקההשפהאתלחדשצפון"אדמתעלקדםמטעי"בכתיבת

דרן 11 ) 1812 (ב 11תקעמשנתבספרו ,להשכלהשנטה ,לעוונשטאםחייםהרב

אבדןאלהלשוןאבדןאתקישרשירים,גםהכוללבלשון,הנרדפיםעלחיים"

לשונו,אתיעקבאבדכי ,הל<;סופרבשבטמושןחדלה,השיר"מליצת :הספרות

3 ."אהה! מטרתו,וכיחדשה,דרךלעצמוסוללהואבכתיבתוכיהדגישהוא 3

 34 .העבריתיפיאתכוללעירלהראותהסופרים,נירכזולתו

 . 5יעמ ,ד 11תקלפראג ,המליצהזבדספר ,[הקדמה] 11בינותםהמליץ 11ברכנו,זאב . 29

מניורחבהבהודההיאכלילכייפיתהודלהראות .עברבלשוןהמליצותכליילאמר . 30

 .) 8יעמ(שם, "ים

 ,)ע"תק(ברליןתקצ"הוילנה , 2המליצהצחותספר ,"המחברהקדמת"בוננו,זאב . 31
 .מספורילפי 15עמי

11הכהן,שלום . 32 Vorrede  , 1807ודלתייםצפון,אדמתעלקדםמטעי ,בגרמנית][מבוא 11

 . viiiיעמ

 .א 11עגדף , 1812דסוי ,חייםדרך ,"המחבראמר 11 ,לעוונשטאםחיים . 33

בתהודומלואהתבלתשור 11למען 11ותהלוכותיההמליצהבמעגלחדשנתיבבדרכי 11 • 34

ע"בגדף 1עברילבבהגיון :השלישילחלקבמבוא(שם,וברה"יפהכולהעבריתלשון

 .נפרד])העמודים[מספור
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עצמוובעיני''המאספים"בעיניויזלשליצירתו

ביקשוהסהעבריתהספרותאתלחדש 11המאספיס 11שלבשאיפתם ,כאמור
ויזלשלהספרותיתדמותו .ההשכלהלוחםהסופרויזל,שלבדמותולהיתלות
האפוסאת ) 1789 (ט 11תקמבשנתמשפרסםדורובניבעינייותרעודהתעלתה
תקופתםשלהמובהקהעבריכמשוררותדמיתו ,"תפארתשירי"המקראי
יצחק"המאסף"עורךשפרסםבביקורתנמצאלכךהביטוייםאחד .התחזקה

 35ויזל.שלזויצירתועלאייכל

זחלתי" :בהתנצלותפתחהוא .ורחימובדחילוביקורתואתכתבהמבקר
למליץנודעאישמידיהזאתהיקרההמחברתדברעלבמשפטדעתיות oמואירא
שלהספרותיתמדיניותהאתאייכלתיארבדבריו ."בזמננונעיםומשוררנשגב

הקודשלשוננודרכיאתישראלבנילנעריללמד"היאהמאסף""מטרת :המערכת
הדברעלמשפטבעיריתורואיך 1הדרךלפניהםולסקל 1ושיריומליצותיוגדריואת

תביאהלשוןדרכיהבנת 36 .רע"ואסטובאסלדעתלפניהםיבאאשרהחדש
החדשההספרותבבחינתהקוראיםאתידריכוואלה ,המליצהכללילידיעת
שלהחדשהבתפיסתםכילדעתנוכחיםאנוושובשובעיניהם.לנגדהנרקמת

שלוהפיגורטיביהספרותיהביטוישהיאבמליצה,הלשוןכרוכההמשכילים
אשר ,הזאתהנשגבההמלאכה"אייכלכינהויזלשלשירתואתובשיר.השפה,

שכתבלמהבדומהאדמתם",מעלישראלשגלומיוםכמוה?.עשתהלאבמתכונתה
 .הבשור"נחל"בלכןקודםשניםששעליה

ברוחתפארת"שירי"ואתויזלאתהיללשלזינגר?),(דודש"ד ,אחרמבקר
 D".37ארצמעלישראלגלואשרהיוםמןהיהלאכמוהו" :אייכלשלדבריו
וכידוע, ,אחריוואףהדורבניבקרבהספרותכמחדשנתפסשויזלספקכלאין
גסאך .ההשכלהבתקופתאחרותרבותליצירותדגםשימששלוהמקראיהאפוס

ראויבראש,מובילובויזלחדשהספרותשליוצריםבעצמםראוהמאספים""אס
הואגיסאמחד .יצירתוכלפי ,מנוגדתאפילואחרת,גישהביטאעצמושהואלצייר
והםמעטיםששיריומשוםמשוררעצמומחשיבאינוכיכלשהי,בענוותנות ,כתב

להעידבהשישטענהטעןהואתפארת""שיריעלסאיגמאידך .מצואלעתנכתבו
עתההספרותיומעשהו ,לחדשבאשאינוהצהירהוא :בערכםהכירזאתשבכל

וי-דכא 1עמ ,)ן 11(תקוהמאסף , 11ויזל]נפתלימאת 11תפארתשירי 11ספר[ביקורת" ,א] 11[א . 35
 .אב)(גיליוןשמו-שכבועמ iניסן)(גיליון

 .ריא ,וי 1עמ ,שם . 36

שלבתרגומוהשיריםשירמהדורתעלביקורת[מאמר 11השיריםשירמגלת 11ש, 11ד . 37
 .צגועמ ,שםמנדלסון],
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המקראפרשנותהרי .עברובדורותומפרשיםחכמיםלמעשיהמשךאלאאינו

 :גישתואתרימסבהואוכךהשיר.בדרךבעברגםנעשתה

 ]".[שירבארחלישראלהתורהדבריללמדנהגוהרוחאנשיאיךהראיתיך

כפיהתורהסתומותובארו ,זהבגלותנוגםלבישרירביםקמוזהדרךועל

עדיכמוניוכמוהם ,זאתעשוהתורהמאהבתפניםכלעלכי ]".[כחם

[ואף] .עשיתיוה•דבראתמאהבתיהזההיוםעדשכתבתימהכלכיבשחק

נויאלהאמרותלפרש ,הראשוניםנויאבותבדרךללכתלביעוררהפעם

3 .שירבארח 8 

עצמוואלהפרשניתהספרותהמשךכאלשלוהמקראילאפוסאפואהתייחסויזל

הדמיוןבתהיצירהעצם :בלבדזוולא .הדורותחכמישלדרכםממשיךכאל

 :רתוייצמהותאתהסבירהואהדורות.ספרותשלהאצלהכמעיראצלונתפסה

מבניםיהמחברכדרךדעתיעלהעולהכפילאההם,החידותואפרשאביעה"ואני

לושקדמובדורות ."לנוספרוואבותינוונזעםשמענואשרביאוריםאלא ,אדם

3 .חידושואפואנעוץובזה ,כןנעשהלא 9 

למגמותבאשרויזלשנקטהשמרניתהעמדהעםאחדבקנהעולהזותפיסה

ממורשתיניקתומקוראתשובומטעימהלעיל) •ר(הכלליתהאירופיתבספרות

שירי"אתהראשוניםוהמשכילים ""המאספיםאימצוכןפיעלאף .ישראל

החדשההספרותיתלאסתטיקההתאיםזהמקראישאפוסמשום ,"תפארת

4 .חדשהמקראיתלשירהדגםבוראוהם .צירתםיבלרגליהםנרשהייתה 0 

לפי 11-10 1עמט, 11תקמןיברל ,תפארתשירי ,"המשוררפתיחת 11 ,ויזלהירץנפתלי . 38

בספרותוצורותמגמותורסס,שמואלר•לפרשנותשירהןישבהמתחעלמספורי.

 . 15-14עמ• ,ן 11תשירושלים ,ההשכלה

אשרהדבריםהםאלה 11 :ועוד . 9עמ• ,) 38הערה(לעיל, 11המשוררפתיחת" ,דיזל . 39

 ,הזאתהמפוארהבמלאכהמאומהלעשותאוכלאםולראותלנסות ,נפשיאתהרהיבו

 ]"אחד[.מחכםמחברתראיתירקקדמוני,אשרממניגדוליםזהבדרךללכתנסולא

לאאלהלשירנודומהאך ]."[אברהם•כחכת•שקראבספר ]".[הכהןאברהם

 11תפארתשירי 11עלהמקיףבספרוטועןרוזנבלוםנח .) 20-19 •עמ(שם, "מצאתי

לאשדיזל ) 31 •עמ ,ג 11תשמירושלים ,והפרשנותההשכלהמעידןהמקראי(האיפוס

 .גרידאותענוגבידורשתכליתהספרותיתיצירה"ליצור "תפארתב"שיריהתכוון

ן 11לרנהמוזרהיהמוסריאוהגותי ,לימודיתוכןמשוללתיפהספרותשלמושג

J שונהבענייודעתיכאמור, ."דורובניהודיילמוזרשהיהכשםדיזל]הירץנפתלי •=ר. 

 ,) 1הערה ,(לעילההשכלהבשחרהמאספיםדורבספרי •רהמקראיהאפוסעלעוד

 . 54-53 1עמ

מיוסדת"שירתוכי 11יוסףמעשה 11האפוסבשוליהעירהשנימנדלסוןמשה ,לדוגמה . 40

ד) •עמ , 1חלקנתקע"א],יהמאסף ,"יוסף("מעשה "והמפרשיםהפסוקפשטעל

האפוסהשפעתעל . 53 1עמ ,) 1הערה ,(לעילההשכלהבשחרהמאספיםדורבספרי 1ור
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העבריתלספרותחדשהגישה-בגרמניהההשכלהספרות :סיכום

בגישההעבריתלספרותאפואניגשובגרמניההחדשהספרותיהמרכזיוזמי
מחודשאוחדשבסגנון 1עצמוהכתיבהבמעשההתרכזהזוגישה .חדשה

לשםהחדשההספרותאתלהפיץהייתהשאיפתם .אקטואלייםובנושאים
העםשלושיקומוהעבריתהתרבותחידושההשכלה,אידאולוגייתשלהנחלה
4 .היהודי 1 

 ;השירהשלחדשהותפיסהחדשהספרותיתאסתטיקהפיתחוהמאספיםיייי
כתיבהסגנוןואימצומחודשותאוחדשותספרותיותסוגותטיפוחעודדוהם
הםאלהכלהפיוטים).(כגוןקודמתלספרותבוטהבביטולוהתייחסו ,חדש

 .נפרדלחיבורראויוהענייןבספרות,חדשהתקופהשלמסימניה

הנאורותשלהאסתטיקהעל 36עמי ,שםעודיוו . 106הערה ,שםמקורות •רויזלשל
הגרמנית.

דנתילא ,דוןיהנבענייוהעצמיתהספרותיתבתודעתםהואכאןשענייננומכיוון . 41
התרבותלחידושהעברית,הספרותלהפצתהיוזמיםבהםשהשתמשוהכליםבמכלול
כךעליו .שהקימוהספרובתיהדפוסביתבעיקר-העבריהספרולהפצתהעברית
 . 28-27עמ• , 1988תל-אביב ,תמורהבמאבקיבספרי
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