
לי•לגלגל•לבקשךכנראה,איאלץ,
ממתןקמעהשהשתהיתיעלמחילה,
בעתהגיעניאשרלמכתבךתשובה

החדשהגיליוןהכנת ,בדפוסשהעבודות
יכולאינני ...בעיצומןהיכן•ניב•,של

 ..הזעצער.יו•הבחורהמדפיסעללסמוך
עלולפקחבדפוסלשהותאלוץואני

הקדשתהדורשזה,באורחרקהמלאכה.
אתלאורלהוציאאפשרכלילות,ימים
למדפיסהיהיילאשהוא.כמות•ניב•
לפתע- 1צוותיעלצרההוסיףוהנהבכ,ך

משכרוחלקיקבלאשרעדכילי•בישר•
לפתחיאצתיולכןבעבודה,ימשיךלא

צעירהעבריתספרותשוחרינדיבים

נשלמתמכתביכתיבתבעתבאמריקה.
 ...ההדפסה

-------:ריאונפורחותאיגרות---------רר~

התרבו.תיתההיסטוריהבשולי
באמריקההעבריתהתנועהשל

מכתביושולחאדםשבעולם,בנוהג
שונים,ולנמעניםשוניםליעדים

אלא ...אליוחוזריםאינםאלהומכתבים
כתובתבגללמחזירםהדואר ,כןאם

ומענומעונוהחלפתבבול,בלבולשגוייה,
 .וכדומההנמעןשל

ומכתביםעובדא,הוואבדידיאך

-מופלאותבדרכיםאליחזרו'ששלחתי
אלההיומיוחדת.חוויהחוויתיכךותוך

 ,העברמןקולות-וזעוברמןמכתבי(כ
אשר ,אותםשכחתיכישכחתישכתר

שניםעשרותבאוזנילהדהדלפתעחזרו
שלאכאותות-לחללשנשלחולאחר

 .אחרוממקוםאחרמזמן ,הדיומעלמא
עתהוגדושי-משמעותצלולים-והקולות

כשהםובאמת-מחדשנשמעיםכשהם-

העבראללאחור,במבט-מחדשנקראים
העבריתהתרבותיתההיסטוריהשל

עוד.ואיננהשחיתהבאמריקה,

לספראנירוצהאותם ...ועליהם
רצוני-"אותם" :ובעיקר .זובהזדמנות

 1עצמןבעדלדבראלהלאיגרותלתת

אוסיףהצורךובמידת ...עצמןאתלדובב
 .להסברקצרותהערות

לצורךשערכתיהמחקרבמסגרת
-באמריקההעבריתהתרבותספרהכנת
באירועמצייניםאנולאורהוצאתושאת
 ,שוניםואוספיםלארכיוניםהגעתי-זה

הקשורחומרוחיפשתינברתישבהם

אחד .באמריקההעבריתלתנועה
הנמצא•גנזים•,מכוןהיההארכיונים

אגודתשלמשכנה ,הסופרבבית
 ,ישראלבמדינתהעבריםהסופרים
•גנזימצאתישםאביב.בתלבקריה

השניםבמשךשכתבתיאיגרותנסתרות•,

באמצעות ...יורקזניורמאמאיגרא

וחייתיחזרתיאלה,איגרותי-האיגרות
פרחהשבהם-60השנותאת ...העבראת

אישייםמכתבים ...העבריתהתנועה

המתרחשעלמידעמוסריםאלה
העבריתבתרבותהקלעים••מאחורי
פעילותיעל ;מכךויותר-זמןפרקבאותו
וכתיבתי,התלבטויותי,מחשבותי,שלי,
רכילות 1(כמובןרכילות ...מעטוגם

מזיקה).שאינה

פלאימשהמאת

התנועהעלמיליםכמה :ותחילה
 .-60השנותשלעשורבאותוהעברית

ברחובבניירשופץ-50השנותבסוף

והשביעיתהשישיתהשדרותביו 16
העברית.התנועהל•מרכז•ונעשה

 1957בשנתיורקלנירכסטודנטכשהגעתי
זהובבניי .שעריואתהמרכזפתחכבר

העברית,ההסתדרותמישורישוכנו

הנהלהתחתאזשהיה 1הדארמשרדי
הקיץמחנות•מסד•,מישוריעצמאית,

שכללהעברית,האמנות~ועד 1העבריים
היוהםשאףומחול,למוסיקהכיתות

במסגרתבתחילהנוסדוכיאףעצמאיים,
העברית.ההסתדרות

התחלתיח) 11תשי(ראשית-1957ב
לסופריםהעתכתבניב,אתלערוך

העברי•,•הבערבענייניולעסוקצעירים,
העברית.ההסתדרותשלהנוערתנועת

•הבערלמנהלבתמניתי(תשכ"ב)-1961ב
מפעל 1העברי••החודשולמנהלהעברי•
למנהלולמעשהלבתי-הספר,חינוכי
העבריתההסתדרותשלהנוערמחלקת
שנה,כעבורניב).כעורךלתפקידי(בנוסף

שלושתבןהייתי(תשכ"ג),-1963ב
(ירח-למשפחהשלהעורכים-המייסדים

ואנוכי),רוביויעקבייינגרטן,מיאל
עםכיחידלעורךבתמניתיובתשכ"ה
שירתישבותפקידיייגנרטן),ירחמיאל

הבאות.השנתייםבמשך

עבודתישנותכעשרבמסגרת

עםבקשרעמדתיהעבריתבהסתדרות

מהםהרבה-ציבורואישירביםסופרים

גפשתיואותם-לעולמםכברהלכו
הכתיבהכביוםחייםודם,בשר-מחדש

 ..ים.'•גנזשבארכיוןבמכתבים-
אתלומרלמכתביםאיפואאתן
ורקשינוי,ובלאכלשונםדבריהם,
לפניהםהסברשלמיליםכמהאוסיף

סדר ...גבופםגםולעיתיםואחריהם
 ...התאריכיםלפיכרונולוגי,-המכתבים

ווסופריב""ניעל

לאברהםתשי"ח: ,•אאדרכ"ט
 1היקרברוידס

שוקדיםאיננורואהשהנךכפי ,ובכן

צעיריםמתרכזים•ניב•סביב .שמרינועל
בעברית,ביטויכשרוןהמגליםאחדים

וההרגשהב•ניב•,לקרואיכולשאתהכפי
כיאףמסויימת.במידהאופטימיתהיא

לאולעולם-העבריתהקרקעלהםחסרה
התוצאות-בישראלאלאימצאוה
מבטיחותישראליים,בממדיםהצנועות

ידידנופרסקיתפוצתיים.בממדיםרבות

משח](המשורר ;מהתוצאותמרוצה
אחת ...שחורותרואהכדרכו,פיינשטיין,

ב•ניב•הכותבתפרמילנטחנה ...הצעירות
 ...שירהספרלפרסםעומדתבקביעות
הקרובבקיץלהשתקעומתכננת
מרתאן,אברהםנוסף,ובחורבישראל,
אתמקבץ 1בהדארגםשיריוהמפרסם

 ...למדימעודדזהחרי-שיריו

נתקבצחהמחודשניב(סביב

ומשורריםסופריםשלחבורה
 1אמריקהילידיחלקם 1צעירים

המפוארתהמסורתאתשהמשיכו

 ,-40וה-30המשנותניבסופרישל
התנועהבראשעמדוכברשעתה

פנוהצעירים .וסיפרותההעברית

ואףולהוראהספרותילמחקר
ביניהםופרוזה.שירהספריפרסמו

איתנוהנמצאתמרתאן,ידידיהיה

18 10/22/99 
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בספריכןעלעודוראה ...כאן
עמ•באמריקה,העבריתהתרבות
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בפברואר 2 7 1תשיייטאיאדריייט

:לאלעזר, 1959
שמעלהתרבותיתההילהאףעל ...

העבודהרבה ),[העבריתההסתדרות
ואיומועטהתקציב ...השחורההמעשית,

 ...בטלפועלשכראלאלשלםביכולתם
עדישיבות ...להתבטלנותןאינוהלבאן

חברים,עםהלילהשלמאוחרותשעות
שללחייוירידהובהווה.בעתידכתבנים
ונו•ונויבמלאכתולהתמידהמדפיס
נאאל ...חורב-ובקיץקוראכלנובחורף
יעודרואהאני ...מיואש[ש)אני ...תסיק
מה ...בעבודתיסיפוקורואהבמעשיגדול
-שניאורזלמן][המשוררעלאומראתה
בעתלעירמחוץהייתי !ונוראאיום

בהתאםבסודיות,(שנערכהההלווייה
בחש-זכרואתכיבדתיאןלצוואתו)
עםנגפשתי .בביתובמנחה-מעריבתתפות

ובקוש·י 1לגמרימעברית(הרחוקבנו
פרופסור .הקדישאתמגמגם

 )-[בתובקליפורניה).באוניברסיטה
:האםולבסוף ...והתפוחיםהעץרקדנית.
המשורר? 1פיינשטייומשהעלשמעת
ימיםכחודשלפניאחדערב 1ובכן

זובעדוהיכוהוצעיריםאותוהתקיפו

שקיבל.הרוחניותמהמכותמחליםדם.
 ...יותרהשחירההשחורהמרתו

עמד 1ומחנןמורה 1פיינשטייונמשה
למוריםהמדרשביתבראש

לימדושבויורק,בניויהרצליהי
ארפאמיכאלפרופ•וכןפרסקי
לחייםייבדלויברזיליויצחק

אזכירובו,השאר,ביןארוכים,

דליה].רעייתי,גםלמדהאגב,דרך

.1' 

~- ...=-.. 

}....,"".-. 

חייםהסופרלכבוד :תשיייטטבת
בשכפו)לנטופסליף

מראשוניועור,ןסופרליף,(חיים
מוסףעורןהעברי•,•הנוערתנועת

ובצררן)הצעירלקורא
היצירותאת ...לצייו ...מתעתד•ניבי
בעתידלקראןעלולהעברישהקורא
אתלבקשאנימתכבדכןלשם ...הקרוב
תכניותיועלבקצרהלהשיבנוכבודו

וארוכות-קצרות-הטווחהספרותיות,

להשיבאבקשו ...כןכמו .כאחדהטווח
אותיהניעיימה :השאלהעלבקצרה
לכתרניי.

בסירותנוסףמשאלזהנהיה
עורכיםביושקיימתיהמישאלים

ובישראלהבריתבארצותוסופרים
בניב).פירסוםלשם

י 1

'·'· 1 

1 
1 
ו

 , i959בספטמבר, 2תשיייט,אבכייט
היק,רמיכלימר

 ...נידונותהעתוןאודותהערותיך
השלישילשלבנגיעמקווני,הבאה,בשנה

(אחרהראשונהבשנתו .בהתקדמותנו

עללעמוד•ניב•ניסה-הופעתו)חידוש
כותביםועודדרכשהשביחבשנתו .רגליו

הגיעההשתא,השלישית,בשנתוצעירים.
קנאות.ביתרבנפותלהשתמשהשעה
שלקבוצהלהתארגןעומדתזאתעםיחד

מתייחסיםככולםרובם-צעירים
משמשיםמרובה,ברצינותלכתיבה
על-העבריתוהשפההספרותבהוראת

העבריתהיצירהגרעיןאתלטפחמנת
 ...דמתא

 :תשכייבטבתכייגמוציישיורק,ניר
היקר,יעקבוי

שוחר ,צוזמריעקבהואיעקב(וי
הפעיליםומראשיעברית

רבות,שניםבמשךבפילדלפיה
תומן ,הדורבעקביהספרמחבר

בחליפתעמדתיעימובניב,
נפטררבות.שניםבמשךמכתבים

צייו)בןטובהבשיבה

במקצתפנויהייתיהאחרוןבשבוע

הרומןכתיבתבהמשךלעסוקויכולתי
 .בקיץבולעסוקהתחלתיאשריהחדש
הואהזמנישמוכילן,אגלהלאוזןמפה

מאודקשההכתיבהבמהפכתי.יאלהים
עלכופהשאניהעצוםהצמצוםבגלל
מחשבהשלהעצוםהעוצםובגללעצמי,
משפטבכלמכניסשאניודעהוכוונה

סגנוןמצאתיכתיבהכדיתוךומשפט.

אניבהבעה.חדשיםואמצעיםחדש

תהיה-לכשתגמר 1זושעבודהמקווה
לאאבל .חדש 1מתקדם 1מקורימשהו
אנילשעדייו .עיסתיעללדבראוסיף
אותה.

במהפכתלאוהיםשכתבתינהרומאן
בתלאלייףבהוצאת 1965בשנתהופיע
אביב].

יבואסוף

 19הדואר
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ההיסטוריהבשולי
התנועהשלהתרבותית
באמריקההעברית

פלאימשהמאת

הקודם)הגליוןמן(המשך

הנוערביוסכסוך

וההסתדרות

ז) 11(תשכ 1966בדצמבר-25ב

ההסתדרותשלהיובלועידתהתקיימה
הופיעוובהיורק,כיוביץ•,בלונגהעברית

קרונמן,ישעיהוהעברי••הנוערנציגי

 .ואנכיטננבאוםומאירוייןחיים
הנוערתנועתביוקשהסכסוךהתחולל

מצאתיכתביוביןהעברית,וההסתדרות

ובוועידהשהשמעתיהבאהאנוםאת

 :קטעיםאביאומתוכו
אתהפוקדהקשההמשבר

יכוללאבאמריקההעבריתההסתדרות
הנוערבתנועתאותותיוליתרשלאהיה
 . .. :המשברשלסיבותיוהןשלוש ...שלנו

 . ..שדומה, ...תקשורתשלבעיהקיימת
המחבריםהקשרבמכשירישיבושחל
היהודיוהציבורהעבריתההסתדרותאת

בעייתהיא ...שנייהבעיית ...באמריקה

ההתקדמותרקעעל .הטמפו-הו;כפעם
בעולםובתרבותבמדעיםהמהירה
מתון-העבריתהתנועההלכהוהמודרני

פנתהואףבמקוםדשדשהומתון

שלזוהיא ...שלישיתובעיית ...לאחור
העברית,בתנועהלנו ...קרדיט-אשראי
אותו-כרטיס-האשראיואבדכמעט

לפנישעריםהפותח-כרטיס-ה~מון
 ...המזומניםצלצולבלאבוהמחזיק

בעינידמותנואתלשנותעלינו
ערכיםתיקוןעללשקודעלינו ...עצמנו

ראש ...העברייםבחיינומסויימים

חייבעבריכלהאישית.הדוגמה :וראשון
המורשתלרעיוןמופתיתדוגמהלהוות

שחטאנוחטאעללהכותעלינו ...העברית
חטאעל ...אחיםובריבחינםבשנאת
עצמיתעצמיתבתשבוחתשחטאנו

בהרחקתשחטאנוחטאעל ...והדדית
 ..ה•הן.'אומריובקירובה•לא•אומרי
הנוער?אלנבואאלהב•ערכים•האם

 ... !ולאלא :היאתשובתנו
ביורבהמבוכהחוללוהנוערנדברי

(יהודהצחורי.העיתונאיהנאספים.

ואף"תמיההעלבהדארדיווחיייס)
הבעיותאחתחיתהזן 11תדהמה".

והעיתונאיהצהירהכאובות"

נתקבלוהמועצה".את"שהסעירו
לתנועתהקצבהעלהחלטההצעות
ההחלטותכספיםמחוסראןוהנוער

עמ•ובסיפריובךעל(עודבוצעולא
313-312 (( 

שמעוןידיעלאלישנשלחמכתב
הפעיליםומראשימחנןפולאק,

 :העבריתבהסתדרות
באוקטובר 20ח, 11תשכתשריז 11ט

היקר,פלאי:מר 1967
שנתלקראתברכתיאתאנקבל
הריני ...למכתבןבתשובה ...תשכ"ח
נשיא ,פילטשך 11דכי ,להודיען

לחופשיצאהעבריתההסתדרות
וטרםזה.חודשבסוףוישוב[חופשה)

להסתדרותמזכיר-מנהללהשיגהספקנו
 ...מאודדחוקהכספיהמצב ...העברית
הכלליהמזכירשלפרישתונעם

ההסתדרותמןייינגרטןירחמיאל
המצבהיהשנהבאותההעברית

 313עמ•וראה ...רעבכיהכספי
בסיפרי]

היקר,יהודה •ר: 1969בפברואר, 18

ההסתדרותנשיא ,פילטש<יהודה
העבריהחינוןמוותיקיהעברית,

ורע,ידיד ,וסופרחוקר ,ב"בארה

ביתכדיקןשניםבאותןשימש

עםשהתאחדהאידילמוריםהמדרש
•הרצליה•)
טרטקובראריהפרופ•לפניהעליתי

שונה(בצורהניבאתלחדשהצעהבכתב
העבריתהבריתכיוהודיעני,כמובן),

העתבכתבלתמוךנכונההעולמית
אתהרואההאםמסויימת".ב"הקצבה

ההסתדרותמןלתמיכהכלשהיאפשרות
לחינוןהמחלקהבדברמההעברית?
אחרים?ומוסדותהסוכנות,שלולתרבות

 ,בדברלסייענכונותשקיימתאראהאם
הסופריםאללפנותעצמיעלאקבל

לשםבארה"בהצעיריםוהחוקרים
דעתן?מה .הרעיוןמימוש
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הדוקטודאט,אתשסיימתי[לאחד
בהסתדרותמעבודתיפרשתי

ללמדוהתחלתיהעברית
עשיתישניםבאותןבאוניברסיטה.

אתלחדשונשניםחוזריםמאמצים
שלהשנתוןפרקים,אתואףניב

העברית.]האקדמיה

העברית'התרבותספרבשלוי
באמריקה'

אנוהופעתושאתהספדובענייני

 :חוגגים
(שנדפסהבהדארמודעהמתון

 : )-1991בכנראה
תיעודיארכיוני'חומדבקשת

 :וצילומי
להוציאעומדתהעבריתההסתדרות

העבריתהתנועהתולדותעלספד
 .היוםועדהיווסדהמאזבאמריקה

עצמהעלקיבלהאשדמערכתנקבעה
 ;פלאימשחדייר :עודן .הספדאתלהכין
דייראיידלבדג,שלמהדייר :מערכתועדת
דיירברזל,אביבהדיירבדזילי,יצחק
בודיסמדקבקוב,יעקבדיירליף,חיים

שניידו.שמואלדיירשטיינשלייפד,
לשלוחהתנועהותיקיאלפונההמערכת

תודלותעלתיעודיחומדצילומיאליה
 ...בידיתםהמצויהעבריתהתנועה

רחלזמןלאחדהצטרפה[למערכת
חומדבאיסוףלישעזרתוכסלו,
זהלמפעלומרצחמזמנתונתנה

תולדותשאתנקבע .בראשיתו
שניוחלקאני'אכתובהתנועה
מןחלק .משתתפיםלמאמרייוקדש
אןהשני'לכדןאנסףהחומד
שלאהוחלטשונותמסיבות

כבדהמאמריםמןוחלקלהוציאו'
שנועדוהציוןתוךבהדארנדפסו
העברית].התנועהספדשלב•לחלק

אי , 1992בינואר 6שלי:מכתב
בשבטתשנייב:

נירשטיינשלייפד,ברדיסמדלכבוד
יורק.

איתןלשוחחשמחתי 1היקרבודיס
התנועהלספרבקשרדעותולהחליף
אחתבדעהחננוכישמחאניהעברית.

עלינוהמוטלתחרבההאחריותבדבר
אתולסקורלתעריואביםשאנובשעה

העבריתהתנועהשלההיסטורית
שלחלקוייגדעלבלוהצורןבאמריקה,

מזמנם,שנתנוהאישיםממאותאחדאף

הפעולהלהצלחתוכשדונםמרצם
 .החדשבעולםהעברית

שאמדתיוכפייפה'מתקדםהספד

הראשוןהפרקאתכותבכבדאנילן'
הראשונות.הייסודבשנותשיעסוק

ואני .מהימןהואלרשותנוהעומדהחומד
 .ביומויוםמדיהחסדאתמשלים
לנועוזריםועובדיוהמשדד 1זומבחינה
בביתרביםשבועותביליתיהקיץביותר.

וצילמתיבירושליםהלאומיהספדים
כמה .היומיוהדארמחתרןנדירחומד

קבקרב,:יעקבמאודליעוזריםמחברינו
ביקשתיוכסלו.רחלרבי,דזבולון
חומדעלשיעבודאבדנןמשחמפרופי

דוייחלישלחוהואחציוניבארכיון
בעקבותיושיילדלמישיעזורמפורט
 .שםחומדבחיפוש

הרבהלןואנחלשפיר.הכלובכן,
יחדלדאותושתזכהבריאות.שלשנים
 .הספדבהוצאתאיתנו

פלאימשהויקד'בידידות
הוותיקוהעבריחציוני[העסקן
מיוזמיהיהשטיינשלייפדבודיס
 .בהוצאתוהתומכיםומןהספדרעיון
הספדבהדפסתלדאותזכהלאהוא

מכתבכתיבתלאחדחודשייםונפטר
בהוצאתסייעהשחקיםקרן .זה

הספד].

 :חתשנייובסיוןכי , 1996ביוני 7
היקר,ליעקב

לישעזרקבקוב,יעקבחרא<יעקב
טובה).ובעצהבחומד-כאחדים ;.רבות

[משה]עלחיפהמאמדןאתקראתי
גנעוהואזמן],באותו[שנפטרדיירויס

שדאיתהמעלה.כפיאישחיהאכן,לליבי.
'[ח]נעדלייסודהנוגעמקוצרפרקשלחתי
נשמיד,ושלמהלהדארולדייוויסהעברי•
בכנס .דייוויסשללזיכדוהביאוהעודן]
נתבקשתילעבריתהפרופסוריםאיגוד
הוקדשוהכנס 1עליומליםכמהלומד

הוא :•רשפים•עםבעיותלייש .לזיכדו
[חומד].ממנולקבלמצליחאיניאיטי."

מחכהאנישבועותשלושהתקוע.אני
העמודים."להגחות

מראשיהיהדייוויסמשח[פרופי
-30הבשנותבהקמתותעבדי••הנער

והדארהעבריתהתנועהומפעילי
הדוח .כןאחדרבותשניםבמשך

דיקןרבים'תרבותבמפעליהחיה
ביתשלידלמודיםהמדרשבית

(הסמינרשכטדעיישלרבניםהמדרש
ליהדותהמכוןומייסדחתיאולוגי),

ידידהעברית,באוניברסיטהזמננו

חטובהבעצתושסייעומיודע,

הספד].בהכנת

שולזינגד-שלמהדיירשלמכתבו
ומוותיקיימסד•מחנותראשישוב,שאד

 :העבריתוהתנועההעברי••תנוער
 : 1998ביולי, 5תשנייח,תמוז,יייש
שטרחתחןחן !דבשלוםהיקר'משח
 .•התרבותמספרןטופסלנולהעניק

דב.בהידודשיצאבאמריקה•העברית

חרבהבעבודהונוכחנובולדפדףהספקנו
לפרטיו."חרבהחומדבאיסוףשהשקעת

עלוחשובדבהיסטוריחומדבספר
שלוהישגיהפעולותיהמטרותיה,
בברכה ...באמריקההעבריתהתנועה

ושלמה.דבקהרבה,ובידידות

מפעיליארנון'יעקבשל(מכתב
הספד'מתומכישהיהבשיקאגו'התנועה

בארץ)נפטרמקרובוזה

אתלקבלמאודשמחתי : 9.16.98
לאחדלאודיצאסוףכלשסוף 1ספדן

הספד .עבורורבהתודה .שלןמאמצים
והןבתוכןהןעשיר.יפה,מוצלח,הוא

בו.להתגאותיכולהנןמשה,בהערכתו.
האהובהז"ל,שקלדהמאו,דליחבל
[אשתו'לראותוזכתהלאו.שכחתבלתי

שבקרובנקוות ".]-1998בנפטרהקלדה,
שכולנושלן'השניהספדלאודיצא

ארנון.יעקברבה,בידידותלו".מחכים
 1לצעדילאוד'ייצאלאתשני[הספד

בנפרדאודדאוממאמריוחלקאן
אליהתקשרארנוןיעקב .בהדאר
פטירתולפנישבועמישראלטלפונית

קרןלהקיםמשאלתואתוהביע
קלה,בעבריתספרותלעידודפרסים
על-שםכלמשפחה'הכתיבהכדוגמת
בטרםנפטרחראאן .המנוחהאשתו

תוכניתו].אתלממשבידועלה
 )פלודידהמרכזאוניברסיטת

שלהחדשספרוהופיע

פלאימשהפרופי

ספרותעל

ית l"iהעההשכלה
ההשכלהבספרותוסוגיותסוגות

ואביזרייהו,המשכיליהז'אנרהעברית:

 . 1999ישראלהמאוח,דהקיבוץהוצאת-

ביקורתשלחדשבתחוםעוסקהספר

הז'אנריםוסיווגבמיפויהעברית;הספרות

ספרותשלבראשיתההספרותיים

לראשונהמציגזהספרותיעיוןההשכלה;

הספרותיהמגווןאתהעבריתבביקורת

שאפושבאמצעותןסוגותשלהעשיר

הסיפרותפניאתלחדשההשכלהסופרי
העברית.
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