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הערה




 אורח עצמו לל7 קיבל ישראל בארץ דרכו בראשית
 בשלב בירושלים. היישוב אנשי ברוח לבוש וסממני דתי חיים

 דת. בלי בבן עצמו על והכריז הדת מצוות את עזב מסוים
 ובתגובה הפרושים הכולל באנשי הצליף הוא במאמריו,

העיתון תפוצת עלתה שהוחרם, וככל ידיהם. על הוחרם

 בספרו כתב בנה איתמר בלילה. נערכה דבורה של הלווייתה
 נוסף ואדם בבר נסים אביו, הוא, כיצד עצמאותנו", שחר "עם

 אותה לקבור בדי אמו של הגופה עם בחושך לבד צועדים
 קדישא החברה הפרושים, את פוגשים הם בלילה.

אותה לקבור להם נותנים לא והם האשכנזים, של הקנאים

 שעורר "דבר כנרת: האקדמית גפני, ראובן ד״ר
 לעשות ידעו ומשפחתו שבן־יהודה היה אנעגוניזם

 חמדה, השנייה, אשתו .20ה־ המאה בראשית כבר סלב ממנו
 הנביא של לחדרו להציץ להם ונתנה אנשים בביתם אירחה

שחפת. חולה כשהוא המקודש מילונו את הכותב
מאידך" מסוימת ציניות שעורר מחד, מוצדק מיתוג פה יש

 בעצמו ראה "הוא ולפועלו. לאיש עוול אפילו עושה
המח ראש גפני, ראובן ד״ר פותח לאומי", כאיש ופעל
 אפשר "אי כנרת. האקדמית במכללה א"י, ללימודי לקה

 החדש והיישוב ישראל בארץ הציונית התנועה על לדבר
וב בראש שבן־יהודה להבין מבלי המנדט תקופת לתוך

 עודד אבל בשפה, עסק הוא עם. בכינון עסק ראשונה
הרא העלייה של החקלאיות במושבות חיה התיישבות

 - ערביות בערים כלכליות וגם לאומיות ומסיבות שונה

 כספי ונגד הישן היישוב נגד יצא הוא ועוד. יריחו בעזה,
 האשכנזיות שהקהילות הצדקה כספי כלומר החלוקה,

 הפיכה על יצרנות, על דיבר הוא עליהם, מושתתות היו
רגי שאנחנו זו מאשר גדולה מהפכנות זו מודרני. לעם
 ירון של המצוין השיר העברי. בהקשר עליו לספר לים

בסיפור". אחת זווית רק הוא לונדון

הרוסי ידידי
 בן־יהודה אליעזר שיבוא. את מנבא גידול בית תמיד לא
 ,1858 - תרי״ח ליטא, המושב בתחום נולד פרלמן הכהן

 בן בהיותו מאביו והתייתם ויהודה־לייב, לציפורה־פייגה
 פולוצק. בעיר ללמוד נשלח שנה 13 לו שמלאו לפני .5

 נסתר, משכיל שהיה בלוקר יוסף רבי הישיבה, ראש אצל
הקודש. ללימודי שמעבר לעולמות התוודע

 בגלובוקויה האמיד דודו בית הייתה הבאה התחנה
 "הרפתקאותיו הספר את לידיו לקח שם נוספת. וישיבה

 משנת בקריאה וזכה רפו דניאל מאת קרהו" רובינזון של
 שמחוץ העולם אודות על מסעירים גילויים עם חיים,

 לסקרנותו. שערים ועוד עוד שפתחו הקודש לספרות
מש יהודי סוחר יונאס, הרץ נפתלי שלמה את הכיר הוא
 בתו, בעוד תיכון ספר בבית ללמוד אותו ששכנע כיל

רוסית. אותו לימדה דבורה,
 הספר לבית שם ונרשם לדינאבורג המשיך 1873 בשנת
 לימודיו, את כשסיים מכן, לאחר שנים חמש הריאלי.

 חדש: ובשם בגרות בתעודת מצויד כשהוא לפריז עבר
 ללימודי התקבל הוא שם: קרו דברים שני אליאנוב.

האחרון. יומו עד אותו עזבה שלא בשחפת, וחלה רפואה
בטו הבלקן עמי ומרד וטורקיה רוסיה מלחמת ברקע,

 תחיית של הרעיון הפצת גפרור מכבליה. לשחרורם רקיה
 הוגי עם נפגש הוא ניצת. ישראל ארץ אדמת על ישראל

 פרץ שבעריכת "השחר" בירחון ופרסם ומדינאים דעות
 תחת בן־יהודה" "אליעזר בשם ראשון מאמר סמולנסקין

נכבדה". "שאלה הכותרת
 שאדם אומרת העברית ללשון מהאקדמיה דן נטע ד״ר
 בן־יהודה של חייו מסלול את הטה הנראה שככל נוסף
 הרוסי", "ידידי צ׳אשניקוב, ניקולאייביץ׳ ניקולאי היה

 בן־ את עודד הוא רוסית. אצולה למשפחת בן
 התחייה בדבר מחשבותיו את להסדיר יהודה

 בהשפעתו בעיתון. ולפרסמן הלאומית
 נכבדה", "שאלה את בן־יהודה כתב

 התרבות בזירת דרך לו שפרץ המאמר

והעברית. היהודית
 בשני תלויה במאמרו, טען לאומיות,

 בן־ פגש "בפריז ושפה. ארץ דברים:
 אברהם הירושלמי הרופא את גם יהודה
לרא בן־יהודה שמע מפיו לונץ. משה
 מלר־ ספרדית בהגייה עברית שונה
 בתכלית שונה שהייתה עית,

 המי האשכנזית מההגייה
מסביבת שהכיר לעילית

 "בהשפעת דן. ד״ר ממשיכה ובנערות", בילדות גידולו
 של באפשרות בן־יהודה של אמונתו התחזקה המפגש
 הוא להזכיר שחשוב נוסף אדם העברית". הלשון תחיית

 ביותר. והחשובים הקרובים משותפיו אחד שהיה ילין, דוד
 להחייאת נרתם עות׳מאני, ואזרח הארץ יליד שהיה ילין,

 בן־יהודה בין פעם לא פישר הנוח ובמזגו העברי, הדיבור
הלשון. ועד חברי ובין הסוער

 של הגייתם כשניגון באלג׳יר, ביקור בעת ,1880 בשנת
 סיפר שבו מכתב יונאס דבורה אל שלח ברקע, המגרב יהודי

 לארץ לעלות תוכניותיו ועל הירוד הגופני מצבו על לה
 המשיכו בווינה, השניים נפגשו מכן לאחר כשנה ישראל.
 בירושלים, התיישבו הם לארץ. ועלו נישאו, שבה לקהיר,

 תמורת ב״חבצלת". פרומקין י״ד לעורך כעוזר עבד והוא
 שהחלו "אלא העיתון, כל על כמעט עבד אחת מלירה פחות
ומג העתון לרוח בנוגע ועוזרו העורך בין דעות חלוקי
לע מיוחדת הוספה לעשות בן־יהודה הציע כן על מתו.
 יהיה ובה ציון׳ ׳מבשרת בשם לחדש פעם שתופיע צמו,
 בכתביה מספרת לכך", הסכים פרומקין לכל. האחראי הוא

אליעזר. של השנייה אשתו בן־יהודה, חמדה
 את ייסד פינס מיכל יחיאל והרב בכר נסים עם יחד

 תחיית היו שרעיונותיה ישראל", "תחיית אגודת
וכמו הארץ יישוב ישראל, בארץ ישראל עם

 דן ד״ר החברים. בין עברית דיבור תקנות בן
 בן־יהודה של לעלייתו בסמוך שכבר אומרת
 תהליך מניע שהוא לסובביו ברור היה לארץ
בש אך העולם, בשפות ורע אח לו שאין

 חשדנות של יחס ספג הוא הראשונות נים
 הציון שנקודת חושבת "אני פקפוק. ושל

דבר, שנפל היה ברור שבה הראשונה,
 של הבכור בנו שבו הרגע הייתה

 בן־יהודה
 החל - איתמר
ושפת לדבר,

עקש בכוח הוכיח בן־יהודה לתחייה. קמה כמו האבות
 ניתן וכי אם, כשפת לתפקד לשוב יכולה שעברית נותו

 ציון נקודות שיידרש. ככל שלה המילים אוצר את למלא
העב החינוך מוסדות של ההקמה היו נוספות חשובות

 מוסדות גם ובהמשך ותיכונים, ספר בתי ילדים, גני ריים:
 בהקמה בפועל עסק לא שבן־יהודה אף גבוהה. להשכלה

 ממרצו השראה שאבו מייסדיהם הללו, המוסדות רוב של
רעיונו". להגשמת בשותפיו ופעלו ומחזונו,

הראשונה האם
בירוש כי״ח הספר בית לטובת העיתון את עזב הוא

 הצורך אבל בכר, המנהל של בהזמנתו כמורה ועבד לים
בתפ החל 1884 באוקטובר בו. בער לרעיונותיו בבמה
 של הרישיון תחת שפעל "הצבי", בעיתון כעורך קידו

 התיישבות, בענייני התבטא הוא הירשנזון. חיים הרב
 החלוקה בכספי חזיתית נכנס העברית, והשפה מדיניות

הכס המאזנים את יפרסמו הישן היישוב שאנשי ודרש
 אורח עצמו על קיבל ישראל בארץ דרכו בראשית פיים.
 בירושלים. היישוב אנשי ברוח לבוש וסממני דתי חיים

 כבן עצמו על והכריז הדת מצוות את עזב מסוים בשלב
 הפרושים הכולל באנשי הצליף הוא במאמריו, דת. בלי

 תפוצת עלתה שהוחרם, וככל ידיהם. על הוחרם ובתגובה
 לרוסיה 1887ב־ יצא ונידוי, חרם של קיץ אחרי העיתון.
 הפקיד הזה, בזמן העיתון. קוראי לקהל מנויים להוסיף

פינס. מיכל יחיאל חברו, בידי העיתון עריכת מלאכת את
 דבורה של ספרה את היטב מכירים ישראל וילדי ילדות

 של לרעייתו לה היה אסור אב״י": לבית "הבכור עומר,
 רק לשמוע צריך הוא כי לילד, חברים להביא בן־יהודה

 אסור ורוסית. יידיש הייתה אמה ששפת בשעה עברית,
 מסביב, אחרת. בשפה לדבר או הביתה עזרה להביא לה
 הילדים. עם נשארה דבורה עברית. שמדבר אחד אף אין

מנשוא. קשה היה העוני  קיבל שבן־יהודה הרגיש
 הגיע שבחלקו קרדיט

עגנון ש״י לאחרים".
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הס־הנשיםכמוהדתיים.הסממניםמשוללישלה,החיים

פרדיות,

$TS1$,הספרדיות$TS1$

$DN2$,הספרדיות$DN2$להשתכניסהרקמהמלאכתאתאותהשלימדו
לבן־יהודההמזון.לעיקרהזיתשמןאתהפכהכסף,מעט
עללרעיונונאמןשיישאררקמעודדים,מכתביםשלחה
אחריוהולכתשהיאהיטבידעההיאהעברית.תחיית

כמה.עדשיערהלאאבלזרועה,לאלארץ

מדברהחדשהמולדתהאתלראותנדהמה"מה

אשרכלהיהוזהצדהעלהיהבן־יהודהאךשממה.

ומלחמ־בעניהבירושליםגלמודהכעת,בחיים.בקשה
תה

$TS1$ומלחמתה$TS1$
$DN2$ומלחמתה$DN2$דילהשישמוצאו}היאלילדיה,לחםפרוסתבעד

גשםבימותממנה.יותרשסובליםאלהעללחשובזמן

פחםמעטלאחדיםמביאהלבית,מביתהולכתהיאוקור

אתלהאכילסוכר,אורז,קמח,ולמיבתיהםאתבולחמם

הרצב־וד"רבברנסיםלהעזרובזההרעבים.הילדים

רג.

$TS1$.הרצברג$TS1$

$DN2$.הרצברג$DN2$שלדבורבפיהתמידהיהדבורה,שבאהמקוםבכל

אחריהועוזבתותקוהאמוץ־לבשלנחומים,שלחבה,

ומסירות־אהבתהכלאךוחום.אורקרניהענייםבבתי

נפשה

$TS1$ומסירותנפשה$TS1$

$DN2$ומסירותנפשה$DN2$מעולםהיאלבן־יהודה.אחדלאישנתוניםהיו
מכלענוייםסבלההיא׳חביבי׳,אלאבשמו,לוקראהלא
הרגישהבבדידותה,כעתעליוובהשבהנגדו,הרדיפות

בטובתה...ולאבחיצוניותהשונתההיאכי

השערותאתלשמוראיךלמדההספרדיות"מהנשים

לבלידועיםשרשיםהרתחתלאחרבמיםחפיפתןידיעל

שתראינההעינים,סביבבוחללשיםגםלמדהתלבננה,

מצאהזהמלבדוכדומה.הצפרניםוצבועגדולות,תמיד

חברהלהיותכדימשכילה,דיהיתהלאהיאכידבורה,

החסר.אתלהשליםהחליטההיאשכזה.לבעלבחיים

הספרות,דברי־ימי־ישראל,אתבקביעותלמדהמאז

טבעבכימיה,מושגגםכתיבת־הארץ,דברי־ימי־העמים,

הלי־בכלשינהבלילילותבלתההיאוחכמת־השעור.

ועיניההתרחבאפקהכיהרגישה,ובאמתהאלה,מודים

נפקחו".
רו־מהברוןקבועהלקצבהבן־יהודהזכהשובו,לאחר

טשילד
$TS1$רוטשילד$TS1$

$DN2$רוטשילד$DN2$בריתהייתהזוהברון.לפקידלמעשההפךובכך

ההתיישבותרעיוןהברון,תמיכתאלמלאמאוד:חיונית

וגידים.עורלקרוםהיהיכוללאדגלשבוהחקלאית

אתישראלתחייתמחברתחבריועםיחדייסדב־9881

העבריהדיבוראתלהחיותבמטרהברורה,שפהחברת

וד־כיתותבענייניתתערבלא"החברהישראל.בארץ

עות",

$TS1$,"ודעות$TS1$

$DN2$,"ודעות$DN2$ילין,דודחבריועםייסדב־0981בתקנונה.נכתב
העברית.הלשוןועדאתועודמזי"אמאיראהרןד"ר

מאמרב"הצבי"בן־יהודהפרסם1893תרנ"דבחנוכה

ולהחייאתכוחותלאיחודקראשבויונאס,חותנושכתב
ההלשנהכוונה".צריכות"מצוותהכותרת:העם.כבוד
הטו־המשטרהבפנישהוצגהתרגוםלבוא.איחרהלא

רקית

$TS1$הטורקית$TS1$

$DN2$הטורקית$DN2$עלונעלהצבא"נאסוףלמרד:קריאהעללימד
העדותרבנימלכות",כ"מורדהוכרזבן־יהודההמזרח".

מהמאמר,אחריותםאתהסירווהאשכנזיתהספרדית
עשרהכעבורשנה.למשךלמאסרונידוןנשפטוהוא

משפטנערךציבורואנשיהברוןובלחץשוחררימים

זכאי.התוצאה:חוזר.

נו־צווארו.סביבהתהדקההטורקיתהצנזורהטבעת

תרה

$TS1$נותרה$TS1$

$DN2$נותרה$DN2$הצי־מהעסקנותלהתרחקעיקרית:אחהברירהלו

בורית

$TS1$הציבורית$TS1$

$DN2$הציבורית$DN2$שלהכותרתבגולתמהכלאשחרורועםולעסוק

להישמעזעקההעבריתהגדול.המילוןחייומפעל
וסי־העבריהדיבורלהחייאתלהטיףהמשיךהואממנו.

רב

$TS1$וסירב$TS1$

$DN2$וסירב$DN2$גםזאתאוסרשהואתוךזרותבלשונותלדברבתוקף

לשון,בחידושיעסק"הצבי"בעיתונומשפחתו.בניעל
כיווןלחדש,שנאלץחדשותמיליםבהמצאתובמיוחד
זכהבחייווהמשנה.המקראבעבריתקיימותהיושלא

מהמילון.כרכיםחמישהלראות
לה־היהיכול"הואגפני.ד"ראומרכרוני","מתעמת

תיישב

$TS1$להתיישב$TS1$
$DN2$להתיישב$DN2$בירושליםלהתיישבבחראבלביפו,אובמושבות

הציון"נקודת
הרגעהייתההראשונה

לדבר".החלהואשבו

אב"יבןאיתמר

ליישםביקשהואבה.ההתיישבותאתלתקןרצההואכי

והאח־האידיאולוגייםהטכניים,גםהחידושיםכלאת

רים,

$TS1$,והאחרים$TS1$

$DN2$,והאחרים$DN2$כמובןאנטגוניזםעוררזהביותר.הקשהבמקום
חבריו".אצלגםולימים

השנייההאישה

מצבתהעלמשחפת.דבורהמתה1890תרנ"אבשנת

לילדיהשדברההזהבזמןהראשונההאם"קברנכתב:
היאעברית".מדברדורותקםהוולדם.מרגעבעברית

עבריתילדיהעםשדיברההראשונההאםהייתהאכן

עצמהאתהקריבההיאהקודש.בארץשנולדו,ברגע

אתשניםלאורךשסחבשלה,האיששלהאידיאללמען

נפטרהעצמההיאדברשלבסופואבלהשחפתמחלת

ברצףנפטרומכןלאחרחודשיםכמה.36בגילממנה
)לי־בן־ציוןושלומית.אביחילעטרה,מילדיה:שלושה
מים

$TS1$לימים($TS1$
$DN2$לימים($DN2$בןאיתמר)יתומים.נותרוימימהוהבתאב"י

"עםבספרוכתבבנהאיתמרבלילה.נערכההלווייתה

נוסףואדםבכרנסיםאביו,הוא,כיצדעצמאותנו"שחר
אותהלקבורכדיאמושלהגופהעםבחושךלבדצועדים

הקנאיםקדישאהחברההפרושים,אתפוגשיםהםבלילה.
כאשראותה.לקבורלהםנותניםלאוהםהאשכנזים,של

הפרושיםהספרדים,שלקדישאלחברהלקרוארוציםהם

אמו.אתקוברבחושך,,9בןילדלקוברה.להםמניחים

אב"י.בןאיתמרכותבמספר",רגעיםנדהםעמד"אבי

היום׳יבואאומר:אליעזרהקברנים.ביןמלחמה"ניטשה

אחריך,הבאיםהעבריםכלאםהטובה,אמךקברועל
ונראיתגדולהאבןמצבתתוצבהשלישיתזובתחייתנו

הקוסםסיפורהאתהבאיםלדורותתספראשרלמרחוק,
הראשונה".העבריתהאםדבורה,שלוהאגדי

ביילה,דבורה,שלאחותהארצההגיעהמכןלאחרשנה
מעתההיהשמהלבן־יהודה.נישאהשנהבאותהשעוד

לעיתונאיתהפכהחמדהילדים.שישהנולדוולזוגחמדה,
הנחלתעלבמאבקמרכזיתולדמותעצמהבזכותוסופרת
.1922תרפ"גבחנוכהמותו,יוםעדלצדווחיההעברית

ולצורתהיהודיתלמסורתשהתנגדהמודרנית,"אישה
בן־אתועודדהירושלים,יהודישלוהמחשבההחיים
יהודה

$TS1$בןיהודה$TS1$
$DN2$בןיהודה$DN2$ובמיוחדהאירופאיים,הקדמהברעיונותבדבקותו

אתשתאםלאומירקעיצירתעלבמאבקורבלעזרהיתה

הלשון",באופיהןהחייםבצורתהןהמודרנית,המחשבה
רבין.חייםפרופ׳הבלשןאותהמתארכך

בגילשנפטרוודבורה,אהודילדים:שישהילדהחמדה

מה"איןוזלפה.דבורה־דולהאהוד־שלמה,עדה,צעיר,

דבר.איןלפעוטים.נעלייםאיןללבוש...בגדאיןלאכול,

שאמציאובלבדכולו,העולםאת׳אגזול׳כימרגישהאני

חייה.אתתיארהלקיומו!",הנצרךכלאתלבן־יהודה

כךלשםמילונו.בהוצאתלטפלהמשיכהלכתולאחר
בן־שלהנאמןהלשוניבעוזרובנם,באהודהסתייעה
יהודה

$TS1$בןיהודה$TS1$
$DN2$בןיהודה$DN2$בחוק־בבלשנים,נסים,ברמשהשנים,22במשך
רים

$TS1$בחוקרים$TS1$
$DN2$בחוקרים$DN2$.הוציאההמילוןשלהאחרוניםכרכיואתובמדענים

סיני.טורה׳נ׳פרופ׳שלבסיועו

רבבדוחקאחותהילדיגםשהיוילדיואתגידלההיא

התגו־שבו,11אתיופיהכיוםהחבשים,שברחובבביתם

ררו

$TS1$התגוררו$TS1$

$DN2$התגוררו$DN2$העולםמלחמתואחרי1915־1909בשניםבשכירות
העברי.המילוןאתכתבזהבביתלמותו.ועדהראשונה

עלפרוסססגונישטיחהמזרחי,בסגנונוהביתנאה"מה
מב־נחושתאגניועליהםנמוכיםשולחנותהשיש.רצפת

ריקה,©
$TS1$©,מבריקה$TS1$

$DN2$©,מבריקה$DN2$די",בליעדספריםמכוסיםהאולםקירות
העולים":"אנובספרהינאיתרחלהביתאתתיארה

לע"מויקיפדיה,מתוךצילומים:

הערה
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צוקרמן: גלעד פדו־פ׳
 הדת; את גם וכך הגולה את לשלול קיוותה "הציונות

 נרדפת, נשית, לשון המצוי הציוני בעיני סימלה והיידיש
 האפשרות הייתה מבחינתו העברית דתית. חלשלושה,
 אלא והמשנה התנ״ך עקב רק לא ביותר העובה

עתיקות־יומיך אחר תרה לאומית תנועה בל כי גם

בעליל. שונה הייתה ההיסטוריה אברג׳יל, נולד היה בן־יהודה "אם
 יידיש. הייתה אמו ושפת פרלמן נולד הוא לעשות, מה אבל,

 גם אלא עתיקה־חדשה שפה רק איננה יצר שהוא ה׳אלעניילאנג׳
 הגנטית במורכבות שנכיר תנאי על תנאי: על שפה על־תנאי־לאנג:

העברית" מן רק לא יונקת הישראלית, שהיא, בעובדה שלה,

 מכונס ראשו בן־יהודה, יושב הכתיבה שולחן אצל "בפינה
 את הרים הנה אך בספר. שקוע ידיו, על נשען כתפיו, בין

 ועיון. קריאה מרוב מעורפלות עיניו השיער. בהיר ראשו
 שנים זה גוף. בלי נשמה כעין כמסתגף, כחוש קומה, קטן

 בשבילו הגדול, העברי המילון חיבור על בן־יהודה שקוד
 מותו לאחר שנה העברית". הספרות ים מתוך דולה הוא

תלפיות. בשכונת גדי עין ברחוב להתגורר חמדה עברה

להרצל שחסר מה
 "העולם" בעיתון לפרסם אף שבחרה זו הייתה חמדה

 עם שהתראה לאחר אליה ששלח מכתבים 7.12.1939ב־
 הקונגרס בין בווינה, 1900 בשנת פנים אל פנים הרצל

 לב, הוא הרצל לד״ר שחסר "מה לרביעי. השלישי הציוני
 הוא קטן. לב לפחות לו שיהיה צריך היה שמו לפי כי אף

 "עלול אליה, כתב עמוקות...", לא כי אף מחשבות, בעל
 עליו חס אני הלב. רגשות לו אין אבל להתלהב גם כנראה

 ימצא לא אם מאוד רעה תהיה אחריתו כי חושש אני יען
 בעניין בה כעת נמצא שהוא מהמבוכה לצאת דרך איזו

 ובשום דעתו, על עומד ועיקש, מאוד גא הוא כי הציונות,
 יבין הוא אם אפילו אחר, איש דעת לקבל יחפץ לא אופן

טועה". בעצמו הוא כי ויראה
לנ גמור ומתנגד שונא הרצל "ד״ר כתב: נוסף במכתב

 את בהן שולח הוא הזדמנות, מוצא שהוא פעם ובכל שים
גדול". בזלזול בהן מדבר לשונו

 הפרק: על השישי. הציוני הקונגרס התכנס 1903 בשנת
בתו צידד ההפתעה, למרבה בן־יהודה, אוגנדה. תוכנית

 את ליהודים הציעה אנגליה אורה! קרן - ״פתאם כנית.
 בן־ בית. מקלט, - צוהלים נורדאו גם הרצל אוגנדה.

במר גם אם היהודית, המדינה התחלת בזה רואה יהודה
 ויחונכו הגולה פנות מארבע היהודים יתקבצו בה חקים,
 לקבל שנוכל המיועדה לשעה מוכנים ויהיו מדיני, חנוך

התפ שאליה ארץ־ישראל את קדם, מימי ירושתנו את
בן־יהודה. חמדה כתבה אלפים", שנות זה ללנו

המע בלשון הרעיון, את אהבו לא העברי ביישוב
 מלחמתו זאת, עם לבן־יהודה. קמו מתנגדים עוד טה.
 היישוב בני אצל פרי נשאה עברי לדיבור בן־יהודה של

 השנייה העלייה ובתקופת להתגשם. החל חלומו החדש.
 ובבתי בגנים שגורה להיות העברית החלה )1914־1904(

במושבות. בפרט הספר,
 את לעזוב נאלץ הראשונה, העולם מלחמת כשפרצה

 את פרסם שם, לאמריקה. משפחתו עם יחד ישראל ארץ
 ראובן בעריכת "התורן" בגיליונות בהמשכים זיכרונותיו

 ידי על כונסו ואלו ,1918 תום עד שנה במשך בריינין
 עם ושברו". "החלום השם את שנשא בספר סיון ראובן
 על שהשפיעו הדמויות בין היה 1919ב־ לירושלים שובו

הע על להכריז סמואל, הרברט הראשון, הבריטי הנציב
בארץ. הרשמיות השפות משלוש כאחת ברית

 עגנון, ביאליק, - אותו שביקרו וספרות לשון אנשי ״היו
 להתבסס ביקשו הם מילים. של חרושת בית שהוא כך על
 נרעש "עגנון גפני. ד״ר אומר יותר", הרבה המקורות על

 - ׳פרקמטיא׳ כמו במילים השתמש לא שבן־יהודה מכך
 לא כעגנון, המקורות את שחי מי המשנה. בלשון מסחר
 הוא הקים שבן־יהודה הלשון ועד שבשם לסבול היה יכול

מב יתר חדשנות רק הייתה לא זו אחרות. מילים המציא
 נכון הצליח. הוא בדיעבד, סינתטית. שפה אלא חינתם,
 העברית השפה את המציא ולא בשטח לבד היה לא שהוא

 הלשון וועד נכנסו, שעשה מהדברים הרבה אבל מחדש,
ברמה ללשון. לאקדמיה לימים והפך משמעותי לגוף הפך

אנט שעורר נוסף דבר צדק. מי לומר קשה ההיסטורית
 סלב ממנו לעשות ידעו ומשפחתו שבן־יהודה היה גוניזם

 אירחה חמדה, השנייה, אשתו .20ה־ המאה בראשית כבר
הכו הנביא של לחדרו להציץ להם ונתנה אנשים בביתם

 מיתוג פה יש שחפת. חולה כשהוא המקודש מילונו את תב
 בן־ציון, בנו מאידך. מסוימת ציניות שעורר מחד, מוצדק
 כך ואחר עיתונים כעורך שהחליפו אב״י בן איתמר לימים
 חמדה, מכוונת. צעקנית בצורה וכותב היום׳ ׳דואר כעורך
אופ מדורי שכתבה - דבורה הראשונה אשתו של אחותה

 עגנון לב. תשומת משכו הללו הדברים כל ראשונים. נה
 שני, מצד לב. תשומת אהב ביאליק גם לב. תשומת אהב

 ביקורת מתח עגנון המנגן׳ ב׳כנגן להם. הפריע בה משהו
 דבר. המציא שלא וטען בן־יהודה, מיתוס על מאוד חריפה

 קיבל שבן־יהודה הרגיש הוא כך? לעשות טרח עגנון למה
לאחרים". הגיע שבחלקו קרדיט

למתנגדים תומכים בין
 מפעל את להזכיר בלי בן־יהודה על לדבר אפשר אי

 הילדים מעיתון השלם. מהמפעל כחלק שלו העיתונות
 היום" "דאר ועד קטן" "עולם לו, שותף שהיה הראשון

 ממערכת שפרש לאחר בנו עם שהקים ),1940־1919(
שה עיתונות הייתה "זו "הארץ". לימים הארץ", "חדשות

 לה־ הדרך שזו משום מכוון, בכוונת צעקנית ונהייתה לכה
 גפני. ד״ר אומר מהחיים", חלק וליצור העברית את שמיש
השבת בגדי את להוריד היה עשה שבן־יהודה ממה "חלק

 מדהים כס״ו) - (סנסציה מךעש׳ חול. לבגדי מהעברית
 נפתח הראשון ׳הראינוע ולא 1בירושלים׳ התרבות לנושאי

טק גם אלא אישית רק לא מגזימן, היה הוא בירושלים׳.
 הוא ומסובכת. מורכבת הייתה הדתית דמותו גם טית.

 לא. ולעתים בצדק לעתים שוב, הוחרם אחת, פעם הוחרם
 המאה של 80ה־ שנות בראשית לירושלים הגיע כשהוא

 ופעלו ושמרני דתי יישוב הייתה בעיקרה ירושלים ,19ה־
סלו משה כיואל חדשניים כוחות מסוימת במידה רק בה
 תשתית על בנויה הייתה גם היא בלבד, זו לא ואחרים. מון

ובתו ואשכנזים, לספרדים חלוקה - וקהילתית עדתית
 הגיע בן־יהודה השונות. העדות של פנימיות קהילות כה

 של לא - המשחק את לשחק מוכן היה ולא לירושלים
 גבולות: חצה הוא העדתיות. של ולא הסוף עד השמרנות

 וגם שמרנים לפחות שמרנים בין לספרדים, אשכנזים בין
 לו קנה זה חייו אורך לכל לאומיים. ושאינם לאומיים בין

מתנגדים". שני ומצד תומכים אחד מצד
 שפה "ישראלית הספרים מחבר צוקרמן, גלעד פרופ׳

 מדינאי היה שבן־יהודה טוען ״,Revivalisticsn יפה״
 יותר הרבה פוליטי בשלן לשונאי; מאשר יותר הרבה

מו מאשר יותר בלשנות מומחה פונטי. בלשן מאשר
 של הלאומיות את תיעל הוא "כיהודי, בלשנות. מחה

 הוא ישראל. לארץ לציון, ,19ה־ מהמאה אירופיים עמים
 מדינת שמטרתה לאומית, תנועה שכל מהאירופים למד

משות מורשת יסודות: לשלושה זקוקה אתנית, לאום
 יום או פסח שנה כל שחגג מי כל ושפה. טריטוריה פת,

הייתה הציונות משותפת. יהודית מורשת חלק כיפורים

ויקיפדיה מתוך טייכר, אבישי צילומים:

הערה
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