
וניגוד שלייה

 )שפ״ב(, האינו־יהודי )רמ״ד(, ישראל האינו
)שפ״ג(. בבית האינו־יהודי כשאין

 אף יהודי" ו״אינו ישראלי" "אינו אפוא מצאנו,
 בהפרינו שכיח שאינו דבר — הידיעה, הא בצרוף

כלל.

לא-יהודי כלתי־יהודי,

 אחד־העם, ע״י שתורגמה בלפור, הכרזת בנופה
 חדשים בפפרים הבלתי־יהודיות". "הכנסיות כתוב:
 עמנו "תולדות חזן־פלר, מאת הציונות" ימי )"דברי

 "העדות תוקן: שמואלי( א. ד״ר מאת החדש" בזמן
 הצרוף אך בעדה, כנסיה החליפו הבלתי־יהודיות".

׳ כשהיה. נשאר יהודיות" "הבלתי

"הכנס נדפס תרפ״ו( )פאריז, לתלמיד" ב״כל־בו
 לא וזה קצת, התמיהני זה צרוף לא־היהודיות". יות

 יחד הספר את )שערך פרלמן, ש. מד״ר בקשתי כבר
 אלי בתשובתו לשנות. ראה טעם מה ז׳בוטינסקי( עם

נאמר:

 בי( בגד לא כה )ועד מטעני זכרוני אין אם
 הכרזת נוסח הכל־בו הדפסת בעת לי הוגש

 שיניתי לא ואני אחד־העם, של בתרגומו בלפור
 )אולי שהמעתיק אפשר יוד. של כקוצו אף בו

 במקום היהודיות" "לא כתב בעצמו( ז׳בוטינסקי
 מתאים לו נראה שהדבר מפני יהודיות", "הבלתי

------------שבמקור. ג׳ואיש״ ״נ)ן למלים יותר
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 לכתוב מוטב דעתי ענידת לפי :השאלה ולעצם
"לאי(. לפני הידיעה )הא "הלא־יהודיות" כאן

הכלתי-יהודי? או צלתי-היהודי
 ,הלא* מפני לדחותו שראוי ודאי — ״לא־היהודי״

 "הבלתי יהודי", ב״שאינו להסתפק מוטב אך יהודי",
נתברר. שכבר כפי — יהודי״,

 ר״בלתי" "אי" בצירופי שגם וסבורים טועים רבים
 הידיעה הא ולקבוע רגילה סמיכות דין לנהוג יש

קודמות: בשנים בזה טעו ביחוד השם. בצד
 )כותרת א״י למען הציונים בלתי ועידת

 בלתי־ תרפ״ט(, מרחשון ט׳ ב״דבר" ראשית
)שם(. מחכים אינם היהודים

 ימי .בספרי כזה צירוף יימצא רחוקות לעתים
 — על־פי־רוב המוחש״(. בלתי בידוע )״ויודו הביניים
 שתתקבל היתה וראויה נתקבלה, זו צורה הבלתי.

 "היותר טוב", "היותר "היותר": גם שנתקבל כשם
 חדשים לא אלה צירופים אף צודק". "היותר נאות",

שנים. מאות לפני בהם השתמשו וכבר הם
 בראש לקבוע יש הידיעה הא את למדים: נמצאנו

 על ואף שלאחריה. התיבה בראש ולא השלילה מלת
 "שאינו לומר מוטב יהודי" "האינו גם שמצאנו פי

 שימוש את האפשר ככל להרחיב מזה וטוב יהודי",
 ונכרים"^ יהודים "השקעת ונכרי" יהודי "הון "הנכרי".

קושי'וזרות.. אין אלה בכל — אלינו״ הנכרים ״יחם
1 ושוטף שגור דיבור זה יהא — תרצו אם

החוברת כשולי
 דינור. ב״צ פרום׳ של לכבודו במסיבת־יובל שנאמרו דבריו עיקר הוא שלום ג. פרום׳ של מאמרו

שרת! מ. של בראשותו בירושלים שנערכה
 .בחיפה זמן־מה לפני שנערך בסימפוזיון הרצאתו בעקבות נכתב ליבוביץ ישעיהו ד״ר של מאמרו

לאזרחות. החינוך לבעיות מוקדש ושהיה

וידא בר אפרים העורך


