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לתחיית הלשון העברית
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פלמן

אליעזר בריהודה

תחיית הלשון העברית נחשבת לאחת התופעות הבולטות ביותר בהיסטוריה המודרנית של

.

הבלשנות אמנם היו נסיונות אחרים להחייאת שפה ,כגון בשפה האירית ,אבל זה היה
ניסיון בלתי מוצלח להפוך את האירית ,שהיתה שגורה בפי מספר קטן של דייגים וכפריים

באירלנד ,לשפה הלאומית של המדינה במקום האנגלית  .דוגמאות אחרות הן מספר לשונות
בכמה מארצות אפריקה ואסיה  ,שם משתדלים לפתח שפות ,שעד כה היו מדוברות בלבד ,
ולהפכן גם לשפות של ספרות

ומדע .

הלשונות האלה  ,אלא שהיא שונה מהן

מבחינות אחדות דומה תחיית העברית לתחיית

במהותה .

העברית  :שפה חיה למחצה
תחיית העברית פירושה תמורה בלשון  ,שקודם לכן היתה לשון של כתב בלבד ואשר הפכה

ללשון דיבור .אולם העברית לא היתה מעולם 'שפה מתה' ממש  ,כמו החיתית והאכדית היום .
אף  -על  -פי שפסקה להיות לשון מדוברת בשנים --200י 30לספירה בקירוב  ,המשיכה
לחיות ואף להתפתח כלשון  -כתב  -בשירה ,בפילוסופיה  ,במדע וברפואה  .בקהילות יהודיות

שונות בגלות כתבו מכתבים ומסמכים קהילתיים בעברית .אחרי שנת

העברית בכל הגלויות לצרכים כאלה .היו גלויות שהשתמשו
כתיבה ולא ידעו לכתוב בשפה

900

לספירה שימשה

אך ורק בעברית לצורכי

אחרת.

ואולם לא בכתיבה בלבד חייתה העברית  .היא המשיכה את חייה גם כשפה מדוברת  ,אם
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כי לרגב רק לעת

מצוא .

כך ידוע לנו  ,כי בשעה שיהודים מארצות שונות נפגשו ולא

היתה להם שפה כלכותפת  ,הם דיברו

עברית .

חכמים דרשו דרשות בבתי  -הכנסת בשפה

העברית  ,היו יהודים שדיברו עברית בשבתות ובתגים והיו יהודים שדיברו עברית כדי
שהגויים לא יבינו אותם  ,אולם בשום מקרה לא היתה העברית שפת הדיבור

הים  -יומי.

היהודים דיברו בלשון המקום שבו חיו  ,ותיבלו אותה במלים עבריות וארמיות ( או
ששמרו על שפות שהביאו איתם מארץ מוצאם  ,דרך משל

:

היידיש באירופה המרכזית

והמזרחית הגיעה מאזור הריין שבגרמניה ; הלאדינו המדוברת בבאלקאנים ובמזרה  -התיכון
הובאה

מספרד ) .

אפשר לומר אפוא  ,כי משנת

300 -200

לסה " נ ועד תהיית העברית בתקופת בן  -יהודה

היתה העברית שפה חיה למחצה ,הווי אומר

:

.

שפה כתובה בצדן של שפות מדוברות מצב

זה ,הקרוי דיגלוסיה  ,אפייני לימי  -הביניים  .בימי  -הביניים היתה זו תופעה רגילה

:

בדרך -

כלל לא היתה השפה המדוברת בשימוש בכתב  ,והשפה הכתובה לא היתה מדוברת  .שפת

הכתב היתה שפה קלאסית בעלת יוקרה תרבותית  -היסטוריהע שהשתמשו בה

כ 'Iingua -

.

 francaבאזור רחב  ,שבדרך  -כלל היה אזור של דת מסוימת כך אפשר לדבר על הלאטינית
באירופה

הקאתולית ,

יוונית ,

ביזאנטית

וסלאווית

כנסייתית

באירופה

המזרחית

האורתודוכסית  ,הערבית הקלאסית במזרח  -התיכון ובאפריקה הצפונית ,הסאנסקריט בהודו ,
הגעז בחבש

וכדו /

הדוגמה הקרובה ביותר לעברית היא זו של הלאטינית  ,שהרי בימי -

.

הביניים היו שתי אלה שפות  -הכתב הראשיות של אירופה מבין השפות שהזכרנו  ,היתה

.

הלאטינית השפה הראשונה שנדחתה ופינתה מקומה לשפות האירופיות המדוברות תהליך
זה התחיל במאה הי " ד  ,בפרוס הרנסאנס  ,וכמעט נסתיים עד תום בסוף המאה

הי " ז .

בניגוד לכך הוסיפה העברית לשמש שפת הכתב של רוב היהודים  ,כמעט עד סוף המאה
הי " ט בלא שתהיה לה שפה

מתחרה .

באמצע המאה הי " ט הלך וגדל מספר היהודים

שהושפעו מן התנועות הלאומיות של אירופה  ,ובין היתר סיגלו לעצמם את השפות

האירופיות הכתובות .כך אירע בין יהודי אירופה המערבית ובחלקים מסוימים ( ובייחוד
העשירים )

מקום .

של הנוער היהודי באירופה המזרחית ; אבל האווירה הכללית היתה זהה בכל

ההזדהות עם הלאומיות האירופית ,שלפחית בחלקה היתה מבוססת על העקרון

לפיו השפה המדוברת היא גם השפה הכתובה  ,וכי יש להרוס את מצב הדיגלוסיה ( נוסף
לקשיים הבולטים לכתוב עברית בנושאים מודרניים )  ,גרמה לכך שסופרים אחדים טענו

.

כי הגיע הזמן שעל העברית ללכת בעקבות הלאטינית ולמות גם כשפת כתב מספר הסופרים
והקוראים בשפה העברית הלך ופחת  ,וכמה מן הסופרים שכתבו עברית ,עשו זאת רק

למען אותם יהודים  ,שלא היה להם ' מזל' ,כביכול  ,ללמוד שפה אירופאית כתובה  .עתידה

של העברית נראה קודר.
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תרומתו של בן  -יהודה לתחיית הלשון תעברית

קומולנסקין ובן -יהודה

.

בן התקופה ואפייני לה בקווים רבים הוא אליעזר בן  -יהודה הוא נולד

ב7-

בינואר

1858

.

בעיירה הליטאית לוז ' קי על ילדותו לא ידוע הרבה  ,אבל יש לשער שכרוב הילדים היהודים
באותם ימס התחיל ללמוד עברית בגיל

שלוש .

כיוון שהצטיין בלימודיו  ,נשלח לאתר

.

בר  -המצווה לישיבה המקומית כמו הרבה תלמידי ישיבה בא שם תחת השפעת ההשכלה ,

.

שנציגה היה משכיל מקומי בשם יוסף בלוקר הלה קרא באוזניו של בן  -יהודה מהספרות
האירופאית המתורגמת לעברית  .זאת היתה הפעם הראשונה בחייו שנוכח בן  -יהודה לדעת ,
כי אפשר להשתמש בעברית בנושאים שאינם קשורים לענייני דת ומוסר  ,וכי גם עניינים

חילוניים ואקטואליים יכולים להיות מובעים בה  ,כדוגמת כתיבתם של רומאנים מודרניים .
בן  -יהודה התחיל לנהל חיים כפולים

:

בחור ישיבה מצד אחד וכהרכיל מצד

שני .

לאחר

.

זמן נטש את הישיבה המקומית ,על  -מנת להרחיב את לימודיו שוב התיידד עם משכיל ,
שעתיד היה להיות חותנו

:

שלמה נפתלי הירץ יונס  .במשפחת יונס למד בן  -יהודה את

השפות האירופאיות הכתובות  ,שעתידות היו להיות בעלות חשיבות מכרעת בעבודתו
הלשונית

:

צרפתית  ,גרמנית

ורוסית.

הוא נכנס לגימנזיום בדינבורג

עיר השובה ברוסיה הלבנות כדי לרכוש חינוך מסודר ולזכות בתעודת

לאחר זמן קצר הצטרף לתנועת העם ,

' הנארודניקים ' .

( כיום דווינסק ) ,

הבגרות .

אולם

תנועה זאת הדגישה את השיבה

לאדמה  ,את העלאת קרנו של האיכר הרוסי ואת האדרת העם

בן  -יהודה הזדהה עם המטרות האלה והמיר  ,כביכול  ,את זהותו

הרוסי והשפה הרוסית .
היהודית בזהות רוסית .

בכל זאת  ,כתב  ,הוקסם מן השפה העברית וקרא כל מה שיכול היה להשיג מספרות

.

.

ההשכלה של אז בייחוד השפיעו עליו המאמרים שנתפרסמו בכתב העת ' השחר ' כתב  -עת
זה היה הראשון שעסק בבעיות האקטואליות של

היהודים .

רבה במיוחד היתה השפעתו

של פרץ סמולנסקין  ,עורך העיתון  ,על בן  -יהודה בטענותיו על מהותו של העם היהודה

.

סמולנסקין טען כי העם היהודי אינו עם במשמעות הפוליטית הרגילה של המלה ישראל
הוא 'עם הרוח '  ' ,עם הספר '  ,ואין לו צורך באזור גיאוגראפי כמכותף ובמכובלה אחת כדי
לשמור על זהותו מהתבוללות בין הגויים

;

די לו בהכרה רבהרגשה של ההיסטוריה

המשותפת  .ההיסטוריה המשותפת הזאת היא ההיסטוריה  ,שעיקרה נמסר בתנ " ך  ,והשפה

.

המשותפת היא שפת התנ " ך  ,העברית העברית צריכה לחדש את נעוריה ; הסופרים ואנשי
הלשון צריכים לסגל אותה לחיים המודרניים ולהפיץ אותה בקרב העם היהודי כאמצעי
דינוכל מודרני  ,שהנזור לעם להיטיב את

גורלו.

' שאלה נכבדה '
כתוצאה מהצטרפותו לנארודניקים  ,מקריאת מאמריו של סמולנסקין ומהתרשמותו העזה
מהקמתה של המדינה הבולגרית אחרי המלחמה הרוסית  -תורכית בשנת  , 1878התחיל

בן  -יהודה את הקאריירה הפובליציסטית שלר במאמר 'שאלה

נכבדה '  ,שנדפס

ביהשחר'
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בשנת  . 1879במאמר זה עסק בן  -יהודה בשאלת מעמדם של היהודים באירופה בעת ההיא

.

ובבעיית קיומם לעתיד הוא טען כי אם העם הבולגרי נחשב ללאום  ,כי או גם העם היהודי
הינו לאום במובן האיררפי של המלה  ,כלומר קיבוץ של אנשים בעל זכות קיום פוליטי

שלו .

עצמאי ,היושב בארץ משלו ומדבר בשפתו

אמנם  ,בניגוד לבולגריה  ,לא היתה

ארץ היהודים  ,ארץ  -ישראל  ,מיושבת יהודים רבים  ,ובניגוד לבולגרים הרי שפתם של

.

היהודים  ,העברית ,לא היתה שפה מדוברת אבל בעיניו של בן  -יהודה הצעיר
לא נראו אלה בעיות חמורות

ביותר.

והאידיאליסט ,

לדעתו  ,על היהודים לעלות לארצם  ,ליישב אותה

ולהתחיל לדבר בשפתם  ,שרבים מהם יודעים אותה ,

לפחות באופן פאסיבי .

בן  -יהודה לא רק נאה דרש אלא גם נאה קיים  .לאחר שנה וחצי של הכנות עלה ארצה
בשנת

, 1881

התיישב בירושלים והתחיל לדבר עברית .כדי להבין את סיכויי ההצלחה של

רעיון הדיבור העברי  ,מן הראוי לסקור את מצבן של ארץ  -ההראל וירושלים באותם

.

הימים בשנת

1881

היתה ארץ  -ישראל  ,מבחינה כלכלית ותרבותית  ,פרובינציה נידחת של

האימפריה העות ' מאנית -
התחילה להתעורר

' האב ?

מתרדמתה .

החולה של אירופה '  -שרק בחמישים השנים הקודמות

ישבו בה

בארבע הערים הקדושות  :ירושלים ,

28 , 000 -24 , 000

צפת ,

טבריה

יהודים

וחברון .

בקירוב  ,וכמעט כולם

כמחציתה של האוכלוסיה

.

היהודית בארץ היתה מרוכזת בירושלים  ,והיא מנתה כ  54 % -מאוכלוסיית העיר כולה ברור

אפוא מדוע בחר בן  -יהודה בירושלים כמקום מגוריו וכמוקד לפעילותו הלשונית .
בליל של שפות

אבל אף  -על  -פי שהיהודים היו רוב התושבים בעיר  ,הרי לאמיתו של דבר היתה הקהילה
היהודית מפולגת לכמה תת  -קהילות קטנות  ,שהתארגנו לפי ארץ מוצאם או אפילו

לפעמים לפי עיר מוצאם  .כל קהילה היתה עולם סגור  ,ובלשונו של בן  -יהודה
וכוכבים

משלו /

כל קהילה התחרתה בחברתה בענייני דת

:

:

'עם

שכה?

אנשיה התפללו בבתי  -כנסת

נפרדים  ,ילדיהם למדו בתלמודי  -תורה נפרדים  ,אנשיה אף הלכו לבתי  -דין נפרדים  ,ובמקרים
קיצוניים אף לא הכירו באנשי הקהילות השונות

כייהודים /

כל קהילה נבדלה מחברתה

בלבוש  ,באוכל  ,במנהגים  ,במסורות ,ומה שחשוב לענייננו  -בדיאלקט ובשפה  .לפי דברי
ישעיהו פרס

1

' לא היתה שפה

דיברו ספרדית  -יהודית . . .

משותפת . . .

לכלל היהודים יושבי

ירושלים . .

 .הספרדים

המסתערבים דיברו ערבית ארצישראלית  ,המערבים דיברו ערבית

בניב של צפון  -אפריקה  ,הקווקאזים -

גרוזינית ,

יוצאי חצי  -האי קרים -

תחרית ,

והאשכנזים  -יידעם בניביה השונים  .הערבית היתה שפת הרחוב המשותפת לכל תושבי

העיר העוסקים בעבודה ובמסחר  ,ואילו תלמידי  -חכמים מבני העדות השונות כשנפגשו
יחדיו דיברו ביניהם עברית בהברה

1
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ישעיהו פרס  ,מאה שנה בירושלים  ,ירושלים

, 1964

עמ' . 29

תרומתו של בן  -יהודה לתחיית הלשון העברית

.

הבליל הלזיוני היה אפייני לא ליהודי ירושלים בלבד העיר כולה היתה תערובת רב  -גונית
של אנשים

ושפות .

 , 1893 , 48עמ '

:3

קוראים  ,דרך

אנו

כהול ,

בכתבה על

העיר שהופיעה ב ' המליץ '

'בצאתך החוצה ישאל אותך דבר ערבי בערבית  ,עוד איזה צעדים יפגשך

צרפתי באיזו שאלה ,תכנס לחנות ועליך לדבר אנגלית או טורכית או

יוונית . . .
.

/

הפיצול הזה הכביד  ,כמובן  ,על עבודת האיחוד הלשוני  ,שבן  -יהודה רצה בו גורם מכביד
נוסף היתה בעובדה  ,שרבים מאנשי הקהילות היהודיות עלו לגור בירושלים כדי לברוח

.

מהרעיונות הלאומיים והחילוניים  ,שבן  -יהודה דגל בהם מן הצד האחר היו גורמים שסייעו

לבן  -יהודה .
כלליות

:

למרות פיצולו  ,השתייך הציבור היהודי בירושלים לאחת משתי קאטגוריות

.

ספרדים ואשכנזים ואשר ללשון  -אף  -על  -פי שירושלים היתה מרכז של כמה

שפות ודיאלקטים  ,שלוש שפות ראשיות היו שגורות בפי יהודי העיר

:

יידיש היתה

שפת

האשכנזים  ,לאדינו היתה שפת הספרדים מארצות הבאלקאן ותורכיה  ,וערבית היתה שפת

היהודים יוצאי המזרח  -התיכוו

ואפריקה  -הצפונית .

בנוסף לכך  ,ואולי גם הגורם החשוב ביותר  -העברית היתה מדוברת בירושלים לפני
בואו של בן  -יהודה  ,והוא ידע זאת ( אברהם משה לונץ סיפר לו על כך כעידוניהם היו

בפארים ) .

מאושפזים בבית  -הולים

העברית היתה

ה 'franca -

דומות .

קהילות שונות נפגשו בשוק או בהזדמנויות

בשעה

, lingua

שיוצאי

השיחות בעברית התקיימו בין

האשכנזים וספרדים  ,אבל גם בין קבוצות ספרדים שונות  ,שכן הלאדינו לא היתה ידועה
לכולם  ,וגם ערבית דיברו בדיאלקטים שונים  ,כעדותו של אברהם יהודה

2

:

' כשהיה למשל

ספרדי מהאלב נפגש עם ספרדי מסלוניקה  ,או אם ספרדי ממרוקו היה בא בחברת יהודי
מבוכארה  ,היו מוכרחים לדבר בלשון

הקודש /

הם דיברו יידיש  ,כי הדיאלקטים של

אבל כשקבוצות שונות של אשכנזים

הים  -ה2

היו

דומים .

נפגשו ,

כמו שראינו  ,היו ההזדמנויות

לפגישות בין קהילות יהודיות שונות מוגבלות  ,אולם הם היוו אבן  -פינה לפעולת

בן  -יהודה .

מבין כל המרכזים היהודיים בעולם  ,רק בירושלים היתה מסורת של דיבור בעברית ,

וכדברי בן  -יהודה עצמו

8

:

' לי היה הדבר קצת יותר קל  ,מפני שהספרדים שידעו שאינני

.

ספרדי  ,הלא הסכינו לזה שעם " אשכנזי" צריך לדבר בלה " ק והאשכנזים  ,הנה קצתם לא

ידעו מה אני ,והספק שמא ספרדי אני הכשירני בעיניהם לדבר אתי בלה " ק ' .
שבע דרכים להחייאת השפה

כזאת היתה ירושלים  ,שבה שקד בן  -יהודה על מפעל חייו  .מעניין  ,שראשית דרכו בתחייה
היא גם זמנה של העלייה

הראשונה.

ואמצם בן  -ההודה בא בקשרים עם אנשי העלייה

הראשונה והשנייה  ,שעלו לארץ פיחמת הפוגרומים במרכז  -אירופה ובהזרחה בשנות השמונים

2

אברהם יהודה  ,עבר וערב  ,ניו  -יורק , 1946

3

אליעזר בן  -יהודה  ,לוח אחיעבר  ,ו ,

1918

עמ' . 235

 ,עמ' .25
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והתשעים

ואילך .

אחוז ניכר מאנשי העליות האלה היו צעירים ובעלי אידיאלים  ,ברוב
,

המקרים בוגרי בית  -ספר תיכון או אוניברסיטה  ,שהחליטו להתחיל מחדש את הייהם בארץ

.

האבות רוב העולים האלה באו מן המעמד הבינוני וממשפחות מסורתיות  ,אבל לא התנגדו

.

לזרמים המודרניים החילוניים בני העליות הראשונות סייעו מ א ו ד לבן  -יהודה להגשים
את רעיונותיו  ,משום שהיו פתוחים לרעיונות חדשים כרעיון תחיית השפה  ,והיו מסוגלים
ללמוד את השפה במידה מספקת גם אם לא ידעוה קודם לכן  .הם היו עתידים להוריש
את השפה החדשה לילדיהם במשפחות שהקימו בארץ החדשה  ,וכך עתידה היתה העברית

ויונקים .

לקום לתחייה מפי עוללים

ירושלים והמושבות  ,שני גורמים חשובים בתחייה  ,ושני קטבים
ביחס והמפוצל ;

ובני הצרות ,הפתיתים ,בעלי האידיאלים

:

והצעירים .

על רקע זה החל

המלה .

התבוננות בפעלו

בן  -יהודה פועל למען החייאת העברית  ,במובן המקובל של
מגלה שבע דרכים  ,באמצעותן ביקש להגשים

*

יצירת המשפחה העברית

היישוב

השמרני  ,המבוגר

את התחייה .

הראשונה

:

מר

.

"

ני בוש ארש

החיט

בד

,

יהודה לדבר עברית  ,ועברית בלבד  ,עם כל יהרדי ששגרם היה זה לאחר נעלה בשו לנוהת

שיחה ארוכה וממושכת בעברית .ככל שידוע לנו היה בן שיהו הראשון גדליה זליקוביץ

.

או מרדכי זונדלמן  .השיחה התנהלה בבית  -קפה ברובע מונטמרטר בפארים ואמנם  ,עוד
בחוץ  -לארץ דיבר בהצלחה רבה עברית עם כמה מידידיו ומכריו  ,ובעלותו ארצה היתה

.

העברית שבפיו לשונו היחידה הדבר לא היה קשה לו במיוחד  ,פרט למחסור שהורגש במלים

בתחומים מסוימים  .בן  -יהודה מספר בהתלהבות על שיחותיו הראשונות בעברית כאשר ירד
מן האניה ביפו ודיבר עם חלפן יהודי  ,עם בעל בית  -מלון יהודי ועם עגלון יהודי ; כלומר  ,עם
אנשים פשוטים שדיברו עברית  ,אמנם קצת מגומגמת ובשגיאות  ,אבל באופן טבעי ובדוך די

שוטפת וחיה  .אולם בן  -יהודה רצה שיהודי ארץ  -ישראל ידברו עברית בכל עת  .ולכן  ,כשנולד
בנו הראשון בשנת

בן  -ציון בן  -יהודה או בשמו הידוע יותר איתמר בן  -אב " י

, 1882

הכריה

,

בן  -יהודה את אשתו לגדל את הילד כ' ילד העברי הראשון '  ,דהיינו כילד הראשון שישמע

.

עברית בשפת הבית היחם  -יומית  ,התמידית והרגילה מזה אלף שש מאות שנה ויותר לדעת

בן  -יהודה היתה זאת החלטה השובה ביותר וסמלית לעתיד התחייה  ,כי אם נמצא ילד בבית,
על ההורים ועל האנשים בבית לדבר עברית בטבעיות ובשטף  ,ולשוחח על דברים יומ -

יומיים ביותר .וכשהתחיל הילד לדבר ,תימצא לבן  -יהודה ההוכחה  ,שהתחייה המלאה של

.

העברית אפשרית כדבריו

4

:

'אם עלולה לשון שחדלה מהיות מדוברת ולא נשאר ממנה

אלא מה שנשאר לנו מלשוננו  ,לשוב להיות לשון הדיבור היחיד בכל צרכי החיים  ,אין
מקום למקפק אם יכול תוכל להיות לשון מדוברת גם

4
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מבוא למילון

בן  -יהודה ,

עמ ' . 3

לציבור'  .וכך אמנם אירע .

תרומתו של בן  -יהודה לתחיית הלשון העברית

איתמר בל  -אב " י מהאר באוטוביוגראפיה שלו כיצד החל לדבר בגיל ונאוחר  ,בגיל

אמו לא יכלה לעמוד באזהרתו של בן  -יהודה לדבר עם הילד רק עברית .יום

ארבע .

אחד  ,כשבן -

יהודה יצא מן הבית לנסוע ליפו  ,שרה לילד שירי  -ערש ברוסית  .במקרה היה בן  -יהודה
אנוס לשוב לביתו משום שהכבישים היו

חסומים .

עוד בהיותו מחוץ לבית  ,שמע את

.

הרוסית .הוא פרץ הביתה ומרוב כעסו על אשתו שבר את השולחן בחדרו ואיתמר מספר

:

' בתוך הזעזוע הגדול שעבר עלי בראותי את אבי ברוגזו ואת אמי בצערה ובבכייה  ,הוסר
האלם מעל שפתי והדיבר בא אל

פ"

5

.

אכן  ,הימצאותו של הילד העלתה את הצורך למצוא מלים עבריות מתאימות לעניינים
הקשורים

לחייו.

כך נוצרו מלים עבריות חדשות  ,כגון  :בובה  ,גלידה  ,ריבה  ,חביתה ,

ממחטה  ,מגבת  ,אופניים

וכו /

וכך ככל שגדל הילד והתפתח  ,הלכה והתפתחה גם השפה

העברית בעושר מליה וביכולת

ההבעה .

ואמנם  ,כשנסע בן  -יהודה לרוסיה בשנת

1887

והתארח בביתו של ד " ר אהרן מזיא  ,אחד מתומכי רעיון התחייה  ,כבר ידע לכנות בשם את

כל הכלים והמאכלים שהיו על שולחנו של מזיא  ,דבר שנחשב כבלתי  -אפשרי באירופה
של

ימיו .

בין כך ובין כך  ,דיבורו של איתמר עשה רושם גדול בירושלים  ,וארבע משפחות נוספות

החליטו אף הן לדבר עברית ,אלה שבן  -יהודה מכנה אותן ' ארבעת הראשונים '

:

משפחות

.

דוד יודליביץ  ,יוסף מיוחס  ,יהודה גרזובסקי ואריה
הורבלי
דרך זאת של יצירת משפחות דוברות עברית היתה הצלחה  ,אבל לא הצלחה מלאה  ,שכן

.

בן  -יהודה חי בירושלים לו היה גר במקום מרכזי יותר בארץ  ,למשל  ,במושבות שהוקמו
על ידי בני העלייה הראשונה  ,או ביפו  ,יש להניח שנסיונו היה יכול להשפיע על יותר

.

מארבע משפחות בן  -יהודה נכשל למעשה
צבי  ,כי בשנת

1902

בירושלים  ,ומהחליטה

בירושלים  ,שהרי ידוע ,

לפי עדותו של יצחק בן -

אפתה אשתו השנייה של בן  -יהודה עוגה למשפתה העשירית
לדבר

עברית .

ולפי סקר  ,שנערך על ידי הבריטים בשנת , 1916

רק כאחוז אחד מיהודי העיר דיברו עברית כשפת

יום  -יום .

הקריאה לנוער בגולה ובחברה המקומית  :בן " היה פרסם מאמתם
בעיתון
*
הירושלמי ' החבצלת '  ,והמשיך גם לפרסם מאמרים בעיתונים עבריים באירופה

על הצורך בתהיית השפה בתוך המסגרת הכללית של תחיית העם  .בן  -יהודה פנה במאמרים

אלה בעיקר אל הנוער היהודי  ,מתוך רצונו ללכדו סביב דגל התחייה .

הוא סבר שיש

סיכויים טובים להגשמת התחייה .היתה מסורת של עברית מדוברת בירושלים

;

היהודים

היו גוף סגור ומחוסן פחות או יותר מהשפעות חיצוניות לא  -יהודיות  .בארץ  -ישראל לא
שלטה שפה קבועה אחת  ,שכן תושביה לא היו חייבים בידיעת התורכית או הערבית .המצב

5

איתמר בן  -אב " י  ,עם שחר עצמאותנו  ,ב  ,ירושלים  , 1961עמ '

. 18
89
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ליהודים .

היה אפוא בשל לתחייה עברית  .אבל בן  -יהודה השש שמא השעה אינה נוחה

.

הוא הרגיש שהתמוטטות האימפריה העות ' מאנית הולכת וקרבה כשהדבר יתרחש תיכנסנה
צרפת ובריטניה לאזור  ,הארץ תחולק בין האוכלוסים שייתשבו כעמים בעיני מדינות המערב ,

ואמת  -מידה תשובה לעם במובן האירופי הינה שפה

משותפת .

לשונו של העם הערבי

ותרבותו כבר ההלו להתעורר בשנות השמונים  ,ואם היהודים לא יתעוררו מהר  ,תהיינה

תקוות התחייה לשווא  .ולכן כתב בן  -יהודה  ' :עוד לא היתה עת לישראל מיום צאתו מארצו

.

אשר האחדות היתה דרושה לו כיום דבר גדול וכבד מאד עלינו לעשות הפעם  ,אשר לא

.

בכת איש אהד ואף לא בכח אלפי אנשים יעשה  ,כי אם בכה כל העם נולו אך האחדות
הזאת לא תהיה לו בלתי אם שפה אתת ידבר  ,ושפה אתרת מבלמדי שפת אבותיו לא תתו
לו האהדות

הזאת. . . .

רק בשפה העברית יהיה ישראל

בארצו . . .

אם הסכין לא נסכין

מעט מעט לדבר עברית בשבתנו בבתינו ובצאתנו השדה לטייל  ,בלכתנו בשוק לקנות כל
מקנה ובישבנו בסוד מרעים  ,לא

נצליח . . .

ותקותנו אבדה  . . .עתה די כח לשפה

עברית ,

אם נחזקנה אנחנו  ,לשוב ולחיות בפי העם  ,אך בעוד שנים עשר מי יודע ? ' ולכן בן  -יהודה
מסיים בהתלהבות

:

' אתם

הצעירים . . .

התאחדו  ,התחברו  ,היו לאגודות  ,כוננו הברות

לעתיות את שפתנו הנובלת בארץ אבותינו ! '

6

ואמנם נכונה הצלחה מסוימת למאמריו אלה של בן  -יהודה .אנו יודעים  ,לכחול  ,שהביל " ויים

קראו את מאמרי בן  -יהודה  ,התכתבו אתו לפני עלייתם ארצה  ,והתחברו אליו כשבאו
ארצה .אבל בסופו של דבר היו לקריאותיו של בן  -יהודה להחיות את הארץ והלשון הדים
קלושים בשנים הראשונות והגורליות של התהייה ( שכן רק אלפים אחדים של יהודים
באו ארצה או הורשו לעלות ארצה בשנים הראשונות

האלה ) ,

ושאר הנוער היהודי המקומי ,

.

ובייחוד הירושלמי  ,נשאר אדיש רובו ככולו לרעיונותיו של בן  -יהודה הם  ,ובייחוד הוריהם ,

לא הבינו עדיין את המושג ' התחייה '  ,בעיקר בהקשר הלאומי של בן  -יהודה  ,ולכן לא
תמכו

בו .
ת

:

כבר בשבועיים הראשונים לעלייתו ארצה השפיע

* חב רות לדיבור בעברי
בן  -יהודה על יחיאל מיכל פינס  ,המשכיל היהודי של ירושלים דאז  ,שיסכים לדבר אך
ורק עברית  .כדי לעשות את הדיבור בעברית לשגור יותר ושכיח יותר ,לפחות בהברת
הכלרכילים  ,יסד בן  -יהודה כבר בשנת
הירשענזוהן  ,נסים בכר

ועוד )

1882

עם כמה משכילים מקומיים ( דוד ילין  ,ר ' חיים

חברה לתחיית העם והלשון בשם ' תחיית

ישראל /

התקנות של החברה אנו קוראים את התקנה הבאה בקשר לתחיית השפה

:

בין

' החברים

היושבים בארץ  -ישראל ידברו אחא עם רעהו עברית בסוד ההברה ,בבית מועדה ואף
בשוקים וברחובות ולא יתבוששו  ,גם ישימו לבם ללמד בניהם ובנותיהם וכל מרבית

6
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' החבצלת '  , 26 ,תך, 28 ,

. 1882

תרומתו של בן  -יהודה לתחיית הלשון העברית

ביתם את השפה

בבתי

הזאת .

ולעשותה מדברת
אף תעמול ההברה לצרפנה מסיגיה ובדיליה

התלמוד ' .

 ,שכן היישוב

אבל ההברה הזאת של ' תהיית ישראל ' לא הצליחה להשיג את מטרתה
התורכית חשדה ברעיונות
הירושלמי הכללי לא הסתכל עליה בעין אוהדת  ,והממשלה
להוק רק בשנת
הלאומיים הטמונים בה ,ואסרה את קיומה בהכריזה עליה שהיא מנוגדת
 ,התירו אותה

.

, 1889

כשבן  -יהודה יסד חברה לדיבור עברי בלבד  ,בשם ' שפה ברורה '

.

.

התורכים אגף של הברה זו הריהן ' ועד הלשון ' החברה הזאת שימשה דוגמה

משנת

1889

אפילו עד

לחברות דומות ,שקמו אחר  -כך  ,ובייחוד במזרה  -אירופה  ,ושכדוגמתן קיימות
של העברית
היום ( למשל  ,בארצות הברית ) ההברות האלה עזרו לא מעט להפצת ידיעתה

.

ושטף הדיבור בה בחוץ  -לארץ  ,אבל על  -פי מה שידוע

לנו  ,לא הצליחה החברה

של בן  -יהודה בכך  ,והע שקראו לה בלעג 'שפה ארורה '  .אף בן  -יהודה

נכחד מקוראינו ,כי פעולת הועד
עברית

( והחברה ) . . .

בבתי

הספר

:

הירושלמית

עצמו מודה

לא היתה מה שהיתה צריכה להידת' י

כבר במאמרים הראשונים שכתב  ,כשעדיין היה בחוץ  -לארץ

( אלג' יר ,

הדבר נעשה על  -ירי הכנסתה כשפת הלימוד בבתי  -הספר  .לפי אותו

עקרון ,

עורך העיתון ' החבצלת '  ,ישראל דוב פרומקין  ,העריך רעיון זה כ ' הלומי'

הטיף בן -

בארץ .

) frummer

לדבר עברית ושמא תהיה הצלחה זו תלויה רק בתנאי

ולכן  ,כשנסים בכר

בית  -הספר ' תורה ומלאכה ' של האליאנס הצרפתי בירושלים  ,הציע לו בשנת

6~ 1

יתחיל

אולם בן  -יהודה הבין כי התחייה תצליח בייחוד ,אם הדור הצעיר

זה.

בכך .

)  ,הצביע

יהודה לכך  ,שהרבנים יפיצו את העברית כשפת הלימודים בין כותלי בתי  -הספר

 ,מנהל

ללמד

1882

עברית בבית  -הספר  ,ידע בן  -יהודה לנצל את ההזדמנות  .בכר הכיר בכך שהעברית

בבית  -הספר שלו  ,כמו שטען בן  -יהודה  ,שהרי בפעם הראשונה בהיסטוריה של
נמצאו ילדים אשכנזים וילדים ספרדים באותה כיתה עצמה ולא היתה שפה אתרת
ביניהם אלא

.

1879שפת  -אמם .
,

על דרכי השרשת השפה הרוסית בקרב הצעירים ברוסיה  ,שרוסית לא היתד

העברית .

:

בין הדרכים שבן  -יהודה ניסה אותם כדי

* עברית ב
להחיות את העברית ,ואת היתה הדרך החשובה ביותר  ,וגם בן  -יהודה עצמו הודה

( wwich

' לא

בכר הסביר לבן  -יהודה את שיטת הלימוד של עברית

הכרחית

ירושלים
שתקשר

בעברית .
.

בשיטה

זו היתה שיטה של לימוד ללא ביאורים וללא תרגום לשפת  -האם של התלמידים
 ספר שלזו כבר השתכהנו בלימוד צרפתית  ,ואפילו השתמשו בה ללימוד עברית בבית

רק כחצי שנה  ,שכן
ה ' אליאנס '  ,שבכר ניהל קודם לכן בקושטא  .בן  -יהודה אמנם לימד
בעברית הצליחה .אתרי
מטעמי בריאות היה אנוס לפרוש מן ההוראה  ,אבל ההוראה שלו
של
חודשים אחדים של לימוד  ,ידעו ילדים בגיל שבע לפטפט עברית בשטף על נושאים
)  ,לבוש ,
יום  -יום  ,הקשורים באכילה ובשתייה ( כגון  ' :תן לי מים ' ' ,אני רוצה לשתות'
7

' הצבי ' ,

,3

. 1891
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יעקב פלמן

*

ועד הלשון:

כדי לעזור

לו בעבודתו המילונית מצד אחד  ,וכדי ליצור סמכות

רשמית לפתרון בעיות שונות הקשורות בהתהוות השפה הקמה לתחייה מצד שני  ,הקים
_

בן  -יהודה עם עוד שלחטה משכילים ירושלמים (דוד ילין  ,ר' היים הירשענזוהן  ,אברהם
משה

לונץ )

בחנוכה תר " ן

( ) 1889

ועד

לשון .

בשל סיבות ארגוניות  -כספיות נתקיים

הוועד הזה פתות מתצי שנה  ,והוקם מהדש רק בשנת

1904

מטעם אגודת המורים  ,כשמטרתו

.

היתה לטפל בבעיות השפה בבתי  -הספר בארץ בעשר שנות פעולתו  ,עד פרוץ מלחכעז -

העולם הראשונה  ,עלה בידי הוועד להוציא מילונים חלקיים אחדים למקצועות בבתי -
הספר ( כגון אריתמטיקה  ,ביולוגיה  ,טבע ,

תפירות כלי  -בישול  ,בגדים ,
המבטא  ,הכתיב

רהיטים ) .

התעמלות )

ולנושאים יום  -יומיים אחדים ( כגון

כן הספיק הוועד לפסוק בבעיות אחדות בתחופ

והפיסוק .

אבל גם כאן אין לראות צעד חשוב ל

תתיי

ת השפה  ,לפי שהוועד הוקם אמנם להלכה

בשנת  , 1904אך התתיל לפעול  ,בשל בעיות ארגוניות  -כספיות  ,רק בשנת  , 1909פרק

מאוחר מאוד בתחייה .אך עצם העובדה  ,שבן  -יהודה הקים ועד כזה  ,מוכיחה כי הלשון
כ ב ר הוחייתה  ,שמספר מספיק של אנשים כ ב ר דיברו בה  ,שהרי הוועד הזה היה צריך
רק לטפל בבעיות בלשניות ,ולמלא פערים לקסיקאליים
במשמעותה המקובלת של

בלשון  ,אבל לא ל ה ה

י

המלה .

מתברר אפוא שכל דרך מהדרכים שנקט בהן בן  -יהודה כדי להחיות את הלשון
לא הצליחה באופל

מלא .

1

ת אותה

והיתה .

ואף  -על  -פי  -כן קמה התחייה הלשונית

העברית ,

העובדה שבן -

יהודה ביסס את עבודתו בירושלים  ,במקום מרוחק מז האזורים החדשים בארץ  ,היוותה

גורם לאי  -הצלחה במפעל התתייה  ,לפי שריב הפעילויות שהתרחשו בירושלים נכשלו בשלב

.

הראשנן  ,ורק בעוברן אל המושבות הצליחו והנה יש כאן פאראדוכס מעניין  ,שהרי נדמה

.

היה שבירושלים טמונים היו יסודות טובים מאוד לתחייה גם מפני דעותיו הפוליטיות

והארגוניות  ,שהתנגדו לרוה זמנה של העלייה השנייה  ,נעשה בן  -יהודה מבודד יותר מזרמי
ההיים ההדשים  ,שקיבלו וביססו את תחיית

השפה.

בן  -יהודה לא החיה את העברית באופן ישיר  ,אבל הוא היה הראשון שביטא את הרעיון
של הצורך הדחוף בתהייה  ,והוא היה הראשון שהראה את הקשר הקיים בין תחיית הלמוז
ותהיית עם  .הוא גם היה הראשון שהגשים את רעיון התתייה בעצמו  ,בהמירו את לשונו

.

בעברית  .בשל כל אלה הפך בו  -יהודה לסמל התחייה בעיני העם ויותר מזה  :הוא קבע
את המסגרת בשבע הדרכים שלו שסקרנו לעיל  ,שבהן ילכו אחרים  ,וביחוד מורים  ,כדי

להגשים את התחייה בעם  .אפשר לסכם את תרומתו של בן  -יהודה לתחיית העברית בדברי
ססיל רות

' 4ש

:

could speak Hebrew, after him they

( לפני בן  -יהרדה היהודים יכלו לדבר עברית

9
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'

או בניסוחו

תרומתו של בן  -יהודה לתחיית הלשון העברית

של בן  -יהודה עצמו

:

' לא על פי החשבון הקר  ,המדויק והאמתי

של האנשים המיושבים

נעשות בעולם כל הפסיעות של הקדמה האנושית  ,של כל המהפכות הגדולות

והקטנות .

בכל דבר חדש  ,בכל פסיעה היותר קטנה על דרך כל קדמה  ,צריך שימצא איזה נחשון

שיקפץ אל תוך הים באופן שאי  -אפשר לו יותר לחזר בו '
הנחשון

10

10

.

היה בחתיית הלשון העברית היה אליעזר בן  -יהודה עצמו .

' הצבי ' 28 , 1908 , 86 ,י

. 2-1
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העברית היתה לבן  -יהודה
לחם ולא שעשועים

ראובן סיוון

צדקה עשה הקב " ה עם העברית  ,שזימן לה את אליעזר בן  -יהודה להחיותה ,ודווקא את

בן  -יהודה  ,שלא היה חכם ומיושב וזהיר כסופרי הדור ומנהיגיו בסוף המאה הי " ט  ,אלא
לוחם קנאי  ,שלא ידע פשרות ומעודו לא התייאש  ,שהקדיש את חייו  ,במלוא מובן

המלה ,

למטרה אחת ויחידה  :תחיית הדיבור העברם
תנועת החייאת הדיבור העברי היתה במשך שנים לא מעטות תנועה של

קומץ קטן  ,חסרת

.

תמיכה עממית  -ציבורית לבן  -יהודה כמעט שלא היו שותפים  ,ומתי  -המעט שאיתם התחיל

.

עזבוהו ברובם לנפשו סופרי ישראל ומנהיגיו התייחסו זמן ממושך בהססנות רבה  ,אם לא
בשלילה ,

למפעלו .

והמדובר

באחד  -העם

ובליליינבלום ,

בסוקולוב ,

בביאליק ,

במנדלי

ובפרישמן ובעוד רבים וטובים  .אף הרצל  ,אבי הציונות המדינית במשך תשע שנים סוערות ,

 , 1904 - 1895שהיו שנות מבחן לתחיית הדיבור העברי  ,כמעט שלא נתן את דעתו לגורם
מכריע זה בתחייה

הלאומית.

אכן העברית היתה

שעש1עיהמ

של הסופרים והמשכילים בראשית תקופת חיבת -

ציון  ,בשנות השמונים והתשעים למאה שעברה  ,ומגדר שעשועים לא יצאה  ,לפחות בהוץ -

לארץ  ,עד הרחק לתוך המאה העשרים  .לגבי בן  -יהודה היה הדיבור העברי ל ח ם  ,ולא
להתגשמות

הציונות .

כל אלה  ,המיושבים

' 2עשועים  ,לחם חוק  ,מטרה ואמצעי כאחד
והמפוכחים  ,לא האמינו בהתגשמות חזון זה  ,ועל  -כן במקרה הטוב  -אם לא נלחמו בו -
עמדו בצד לראות איך ייפול דבר  ,ורק אחר  -כך הצטרפו מבוישים  ,בזה אחר זה  ,לתנועה

הזאת  ,שראשיתה היתה מיצער ואחריתה שגתה מאוד .
הנאמנות הקנאית הזאת לרעיון ה ' אדמת "  ,כפי שכינה בן  -יהודה את האופי המאטריאלי ,
שאינו ' שמיים "  ,של רעיונו  ,שהיתה טבועה בגוף הרופף והשחפני  ,יכלה להפוך את
הסטודנט  ,שניסה ללמוד רפואה  ,למנהיג ציוני עקשן  ,שהכניס מהפיכה גמורה בתפיסה

המדינית  ,והוסיף את עקרון תחיית השפה לשני העקרונות  -תחיית העם ותחיית הארץ -
לתנועה

הלאומית .

ויותר מכך

:

צעיר זה  ,שחינוכו העברי היה מצומצם ביותר  ,הפד

במהרה לבלשן העברי ,רחב ידיעה ומעמיק הקר  ,משכמו ומעלה גבוה מכול  ,שהעלה
במילונו הגדול  ,פרי מחקריו  ,כחצי מיליון מראי  -מקום מספרות הלשון העברית

לדורותיה .

העובדה שראה את חזונו מתגשם לעיניו הביאתו לביטחון עצמי כה גדול עד שכשנתפס
96

העברית היתה לבן  -יהודה לחם ולא שעשועים

בשנת  1903לעניין אוגאנדה ופרסם בעיתוניו מאמרים חוצבי  -להבות בזכות הפיתרון
הטריטוריאלי הזה  ,ביקש להוכיח לקוראיו את צדקת עמדתו וטען  ,שכשם שצדק בחזונו
על תחיית הדיבור העברי וראה את הנולד  ,כך עוד ייווכחו הכול  ,שצודק הוא במלחמתו

אוגאנדה .

בעניין

בעניין זה של מידת תרומתו של בן  -יהודה לתחיית הלשון ראוי שניתן את דעתנו לשני
היבטים

:

ההיבט האחד הוא ההיבט הסובייקטיבי  ,כיצד ראה בן  -יהודה את עצמו כתורם

לתחיית הלשון

?

בן  -יהודה בחזונו ובמעשיו ראה שליחות  ,ובכל צעד מכריע בחייו  ,התל

מפרסום ' שאלה נכבדה '  ,סמליות .הוא נושא אישה  ,מלמדה עברית ,עולה לארץ  ,כורת ברית
עם פינס  ,יושב בירושלים  ,מוליד בן  ,מייסד עיתון  ,מלמד ' עברית בעברית ' בבית  -ספר
' כל ישראל חברים '  ,מתעתמן  ,מחדש

מלים . .

 - .בכל צעד וצעד מחייו ומחיי ביתו  ,רואה

בן  -יהודה  -ובהשפעתו אשתו דבורה ואחר  -כך חמדה  ,בניו ובנותיו  -ציוני  -דרך בייעודו
האחד והיחיד  ,להחיות את

הלשון .

ההיבט האחר הוא ההיבט האובייקטיבי

:

מה היה מצבה של הלשון העברית בשלהי תקופת

ההשכלה ועד היכן הגיעה בהתפתחותה  ,בכתב ובעל  -פה  ,בספרות ובדיבור  ,בסוף ימי בן -

יהודה בשנת

? 1922

ועד היכן הוסיפה והתפתחה  ,מאז ועד היום  ,בהיקפה  ,בכושר הבעתה ,

באוצר מלקה  ,בסגנונה  ,בהתמודדותה עם צורכי החיים החדשים על מגוון תחומיהם
הנרחב

?

המסקנות מתבקשות

מאליהן.
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העברית
כיוצרת חברה לאומית

עוזי

אורנן

התקופה שד " ר פלמן תוקר אותה היא תקופה דחוייה ועלובה מבחינת ההתייחסות

אליה ,

וד " ר פלכן תורם לשינוי היחס אליה  .התמונה המתגלית לעינינו מן הסקירה על בן  -יהודה
ומפעלותיו בהחייאת העברית ועל חלקם של המורים במושבות העבריות שקדמו לעלייה
השנייה עשויה להטיל ספיקות  ,למשל  ,באיזו מידה מוצדק השימוש בביטוי הרווה ' האבות

המייסדים ' כשהוא מכוון כפי המקובל  ,לאנשי העלייה השנייה .
השבר בתחיית השפה בתקופת העלייה השנייה
חלקים נכבדים של העברית של תקופת התחייה אבדו ואינם

עוד .

הם אבדו  ,לפתות

בחלקם  ,משום שאנשי העלייה השנייה סירבו להודות בחידושי תקופת התחייה ומשום

שסירבו לקבל אותם  .ולפי שתוך פרק זמן לא ארוך הם הצליחו ,

למעשה  ,להשתלט על

אלה שקדמו להם בארץ  ,ולהעביר לשליטתם גם מקורות כספיים מחוץ  -לארץ  -כפו בסופו

.

של דבר את העברית שלהם על הכלל כדוגמה אחת בלבד

:

בן  -יהודה וחבריו נזהרו ביותר

משימוש במלים לועזיות  ,ורק בשעת דחק גדול היו מוכנים להשתכבו במעט מהן

; לעומתם ,

מי שיפתה את ' הפועל הצעיר' יראה שהוא מלא מלים לועזיות ' לתיאבון ' .
מבהינה זו אירע בה בעברית המדוברת של ראשית המאה שבר גדול  ,שהחל עם בואם
של אנשי העלייה השנייה  ,והלך וגדל  ,עד שאפשר לומר כי תקופת החתייה נסתיימה

עם ראשית העלייה השלישית  ,שחיזקה בארץ את אותו האלמנט התרבותי שתחילה ייצגו
אותו אנשי העלייה השנייה  .בעיקרם היו הם  ,מבחינת הלשון העברית  ,ממשיכי תקופת
ההשכלה  ,כלומר העברית היתה להם בעיקרה לשון

כתובה .

אכן  ,גם עברית וו הוסיפה

להתפתח  ,כדרך שהתפתחה בימי ההשכלה  ,וכדרך שכל שפה כתובה מוסיפה להתפתח

במובנים שונים  ,וברור  ,למשל  ,שנוצרו בה מלים חדשות לפי צורכי השעית
עשרה  -עשרה  ,לא היה מצליה ,
בלבד כך הה; אילו קם יוליוס קיסר לתחייה במאה החמש

אך לא בעברית

.

כידוע ,

שהלשון הלאטינית לא היתה לשון חיה
להבין את הלאטינית של הכנסייה ,אף  -על  -פי

כבר דורות רבים קודם לכן.
מה

שייחד

את אנשי תחיית הלשון הוא ,שהשפה העברית הפכה להם לשפת דיבור ,שחינכו

בה את ילדיהם  ,ומה שחשוב מכול  -שיסדו את בית  -הספר העברי  .כך הצליהו להעמיד
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דור צעיר

שישונו

.

הראשונה ,ולעתרם היחידה  ,הזתה עברית כשבאו אנשי העלינה השנייה

לארץ  ,כבר  ,קצאו את הדור הזה  .אף  -על  -פי שאנשי העלייה השנייה

הצליחו  ,כאמור ,

לארגן מחדיר  ,ולעתים מראשית  ,את הגופים החברתיים והמוסדרת הפוליטיים בארץ  ,את
קיומן של הדיבור העברי לא יצרו אנשי העלייה השנייה  ,ומבהינה זאת ודאי שאין הם
בחזקת ' אבות

מייסדים /

ושמא זהו גורלם השגור של ראשונים  ,שההנהגה עברה מהם אל מי שבא אחראים  .בני -
אדם

נוטים

להעריך

את

מפעלות

עצמם

הערכה

מוגזמת ,

שאנשי

ומאחר

העליה;

השנייה זכו למעמד של כבוד ושל שליטה בחברתנו  ,הוערכו מפעליהם הערכת  -יתר  ,והונמכה
קומתם של המפעלים שקדמו

להם .

התנאים החברתיים לתחיית הלשון
מן הראוי להדגיש יותר את התנאים החברתיים  ,שאפשרו את מפעל תחיית הלשון  ,כי
אינני חושב שדי בהסבר המקובל  ,שתחיית העברית נעשתה אפשריות או אפילו הכרחית ,

מאחר שהיתה השפה המשותפת היחידה של יהודים בני עדות שרנות  .הרי גם במקומות
אחרים בעולם התקיימו קהילות של עדות יהודיות

שונות  ,כגון באמסטרדאם שישבו בה

יהודים אשכנזים בצד יהודים ספרדים ויהודים פורטוגלים  .אף  -על  -פי  -כן לא הת  ,רחשה שם
תחיית הלשון העברית כלשון

מדוברת.

הסיבה לכך היתה שבאמסטרדאם שלטה לשון

לאומית  ,היא הלשון ההולנדית  ,שכל יושבי אמסטרדאם חייבים היו לדעת לדבר בה  .ואף
היהודים ידעוה  ,ויהיו אלו יהודים אשכנזים  ,ספרדים או

פורטוגלים .

לא כך היה המצב בארץ  -ישראל  .כאן לא היתה בנמצא שום ' לשון לאומית '  .לכאורה היו
יושבי הארץ ' דוברי ערבית '  ,אלא שאין אנו נותנים דעתנו במידה מספקת מה פירושה

של ' ערבית ' זו  .הערבית שהיתה נשמעת בחוצות היתה הערבית המדוברת

( ה ' עממית ' ) .

איש

לא העלה בדעתו באותם הימים  , ,שאת הלשון הזאת  ,המדוברת  ,אפשר ללמוד  ,על אחת כמה
וכמה לא סברו שאפשר ללמד אותה או ללמוד

בה .

בכתב לא היתה קיימת כלל  ,ומובן

שלא היתה בה ספרות כתובה ולא היו בה ספרי לימוד .היא היתה לשון בזויה בעיני
הדוברים בה  ,שהתייחסו אליה כאל תופעה של ניוון והשחתת הערבית
שמלמדים בבתי  -הספר  ,שומעים מפי המטיפים במסגדים וקוראים

ה ' אמיתית ' ,

זו

בקוראן.

הערבית הספרותית לא היתה לשונם הלאומית של יהבבי ארץ  -ההראל  ,שרובם כמובן לא

ידעיה ,אלא היתה לשונם הספרותית  ,הלא  -מדוברת ,של כל המוסלמים  ,בולל התורכים  .סוהרי
לא חשובה שפת הדיבור של המוסלמי ,העיקר היה שהתפלל בשפה הערבית ה' אמיתית ' ,
שפת הקוראן הקדוש  ,ואותה לא

ישנה .

מבהינת היחס אליה היתה הערבית הספרותית

במעמדה של הלאטינית או הסאנסקריט.
על רקע זה מרבן מאליו מדוע לא התממשו מעולם התכניות ללמד בבתי  -הספר העבריים
את 'שפת הארץ '

:

שפה כזאת  ,פשוט  ,לא היתה קיימת  ,על  -כל  -פנים לא כשפה שאפשר
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עוזי אורגן

.

לעסוק בה אי  -מציאותה של שפה לאומית כלשהי בארץיישראל היתה העובדה המכרעת ,
'

שעל יסודה יכלה להתרחש חתייתה של העברית והפיכתה ללשון הלאומית המיוהדת של

ארץ " -הראל  .וזאת ראוי להדגיש בכל לשון של הדגשה .
'

-

,

הרנסאנס ב ' יישוב הישן '
ראוי להדגיש הדגש היטב כי באמצע המאה

התשע  -עשרה  ,וביתר דיוק ב  , 1840 -אירע

בארץ ישראל מאורע שהיה בבחינת מיפנה היסטורי בתולדותיה

:

צבא הכיבוש המצרי נסוג

והזר למצרים לאחר עשר שנות שלטון  ,שבהן טעמו התושבים לראשונה לאחר שנים
,

רבות טעם של קידמה כלשהי  .אחרי נסיגתו בא תור ה' קאפיטולאציות'  ,ואזרחים זרים זכו

להגנתם היעילה מאוד של הקונסולים שלהם  ,והשלטון התורכי הנוגש לא היה יכול

לעשות הרבה נגדם .
לראשונה בתולדות הארץ יכלו לפעול בה כהסלתות ארכיאולוגיות ויכלו לבוא אליה תיירים

.

מחוץ  -לארץ על רקע השינויים הללו יכלה להתפתח  ,ואכן התפתחה מתוך ה ' יישוב הישן ' ,
תנועה שאפשר לכנותה בשם ' תנועת הרנסאנס '  :לראשונה העזו לצאת מבין החומות

ולייסד בתים מחוץ לעיר ; החלו לרכוש אדמות במקומות שונים בארץ מתוך כוונה לחדול

מצורת החיים של ה 'חלוקה'  ,ואף אידיאלים רחוקים שמו להם  -לחיות כחברה נורמאלית

.

מיגיע כפיהם  ,כדרך שחיו אבותיהם ביוזמתם של צעירי ' היישוב הישן ' הוקמו בתי  -מלאכה ,

בתי  -דפוס  ,נוסדו עיתונים  ,הוחל במפעל ההתיישבות על הקרקע  -המפעל שקדם לעלייה

.

הראשונה  ,כל אלה קדמו  ,כמובן  ,לבן  -יהודה בן  -יהודה מצא בארץ גם את הלשון העברית

המדוברת  ,אמנם לא בקנה מידה גדול  .אף  -על  -פי שבן  -יהודה הוא שנתן לתחיית העברית
את התנופה הגדולה  ,חשוב להדגיש היטב כי התחייה הזאת  -גם במובן הלשון וגם במובן

החברתי  -הכללי  -החלה עוד

לפניו .

לפי סיפור אהד על אותה תקופה אפשר ללמוד עד כמה גדולה היתה התעניינותם של יושבי

.

ירושלים באותם הימים בעבר העברי הרחוק נערכו אז חפירות במגדל דוד  ,ונתגלו חורבות

של ארמונות  .היום אנו יודעים כי בחפירות אלה נחשפו ארמונות הצלבנים  ,אבל בירושלים

פשטה השמועה שנתגלו ארמונות מלכי יהודה ו ' כל העיר' נהרה אל החפירות  .היה ברור
להם  ,שהם עומדים אל מול ארמונות דוד

ושלמה . . .

יכולים אנו לשער את הרגשותיהם

של בני הדורות ההם למראה כבוד אבותיהם הדובר אליהם מן

האדמה .

ואל נא נשכה

שבאותן השנים נתגלו בירושלים ובמקומות אתרים בארץ כתובות עבריות  -כאילו באו
להמחיש את קריאתה של הארץ לתחייה עברית  .אבן מקיר תזעק בעברית

!

כתובת השילוח

נתגלתה בשנת  , 1880ויש להניח עוההול'טךם על תחיית העברית מצאו בה שלל רב  :הנה

פה מתחת לעיר הזאת  ,שאנו חונים בה  ,כדוד בשעתו  ,נמצאת כתובת עברית המספרת
בשפתנו שלנו על מפעלות אבותינו בעירנו
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יסוד ללאום חדש

ה ' פיצול הלשונ "

היה באמת גדול מאוד  ,וכדאי לתאר אותו אפילו ביתר פירוט  .לא רק שכל

עדה מעדות ירושלים דיברה בשפתה כגון  ,ארמנים  ,יוונים ורוסים

;

הלימודים בבתי -

הספר העיקריים התנהלו גם בשפות נוספות כגון גרמנית  ,צרפתית  ,איטלקית

ואנגלית .

ראוי אולי לאזכר סיפור קטן  ,שמתוכו אתה למד על ההערכה שאחרים העריכו את היישוב

העברי .יישוב זה סבל במשך שנים רבות מהערכה עצמית פחותה מאשר הצדיק זאת

מצבו האובייקטיבי .הסיפור קשור בכיבוש ירושלים על  -ידי הגנראל אלנבי בדצמבר . 1917
כדרך הכובשים פרסם גם אלנבי מינשר להרטבי העיר שכבש  ,ובו אמר מה שאמר  .מה
שחשוב לציין הוא  ,שהכרוז היה מודפס משני צדי הדף  .בצד האחד באנגלית  ,צרפתית
,

ואיטלקית  -שפות צבא הכיבוש  ,ובצדו האחר  -בשפות הארץ  ,לפי הסדר הבא  :עברית ,

.

ערבית ספרותית  ,יוונית ורוסית כך העהיך אותנו הצבא הכובש  .נעיר עוד כי נקל לראות
שמבין הארבע האלה העברית היא היחידה שהיא לשונה הייחודית של

ונסכם בעדותו של הספר הלבן משנת . 1922
בא לטעון שהצהרת באלפור אכן התגשמה  .לשם

ארץ  -ישראל.

מי שחיבר ספר זה היה וינסטון

בארץ  -ישראל  ,וכך הוא אומר ( בשנת

כך נמסרה שם סקירה על היישוב העברי

' בשניים שלושה הדורות

: ) 1922

צ ' רצ ' יל  ,והוא

האחרונים  ,יצרו

היהודים בארץ  -ישראל חברה יהודית המונה  80 , 000ומהם רבע איכרים או פועלים

חברה זו היא בעלת גופים פוליטיים

;

חקלאיים .

אסיפת נבתרים המכוונת את ענייניה הפנימיים של

החברה  ,מועצות נבחרות בערים ומערכת פיקוח על בתי  -ספר שלה .היא בוחרת ברבנים
ובמועצות רבנים כדי לכוון את ענייני הדת  .כל ענייניה מתנהלים בשפה העברית  ,שהיא

השפה המדוברת  ,ועיתונות עברית כהירתת את צורכי החברה  .יש לה חיים אינטלקטואליים

.

מובהקים משלה וניכרת בה פעילות כלכלית חברה זו ,אם כן  ,על אוכלוסייתה העירונית
והכפרית  ,ארגוניה הפוליטיים  ,הדתיים והסוציאליים  ,שפתה ,מנהגיה  ,וחייה שלה ,היא

למעשה בעלת אופי של " לאום " '

!

.

המשתמע מכאן היה  ,לדעת צ ' רצ ' יל  ,שחברה זו ,שתחת השלטון התורכי המוסלמי היתה
לחוצה ודחוקה  ,זכתה עם בואו של השלטון ההדש  ,השלטון המאנדאטורי  ,לתופש לנהל
את חייה כדרכה  ,ועל כן  ,אפשר לומר שהצהרת באלפור אכן כבר

נתגשמה .

זאת בין

.

השאר משום שלחברה זאת היתה שפה לאומית משלה צ' רצ ' יל הדגיש היטב את מקומה

המרכזי של השפה העברית ביצירת חברה בעלת אופי של ' לאום '  .לא היתה זו ' תהיית

לשון ' לשמה ,אלא  ,אכן  ,יסוד ליצירת לאום חדש .
2

1

2

.

 . 47ס 6 . ( , The IsraeI-Arab Reader, Bantam Books , 1969ט ) .17 . Laqueur
ראה גם ' תחיית הלשון והציונות '  ,בקובץ  :מנצחון למפולת ( בעריכת יונתן רטח, ) 2

עמ '

, 1976

.267-263
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העברית
כבחירה רצונית וללא מיסוד

היים

'

רביי
.

תהיית הלשון האמיתית היחידה  ,היא תהיית העברית אין שום מקרה אחר בעולמה של

.

לשון  ,שחדלה לגמרי להיות מדוברת וחזרה למימד הדיבור מנסים היום לעשות זאת בלשון

הקורנית שבדרום  -מערב אנגליה  ,בחצי  -האי

קורנוואל .

הלשון המקומית  ,לשון קלטית ,

קורנית .

מתה כנראה במאה הי" ח  ,והיום יש תנועה קטנה של אנשים שמדברים וכותבים
אבל זה יותר מרוחק מאשר דבר

רציני.

חסרונה של לשון היום -יום
כל

שאר התחיות הן תחיות בכיוון

ההפוך .

כלומר  ,שפות שהיה חסר להן במידה רבה

המימד שמעל לדיבור היום  -יומי  ,דהיינו המימד של דיבור רשמי  ,של מימשל ובעיקר המימד
של כתיבה מסודרת ,פרט לסיפורים עממיים  ,נתנו לעצמן את הממדים הגבוהים

האלה .

.

בעברית היה המצב הפוך העברית בימיו של בל  -יהודה היתה לשון בעלת מעמד ספרותי

מובהק עם ספרות עניפה  ,אפילו מהזות רבים  ,שאמנם לא הציגו אותם בתיאטרונים אבל

הציגו אותם בבתים פרטיים  .כנגד זה היה חסר בעברית המימד של דיבור יום  -יום

.

דווקא .

הדיבור הרשמי היה קיים  .היו לפעמים דרשות בעברית בארץ  -ישראל היה מימד של דיבור
רשמי לפני

בן  -יהודה .

אנחנו שומעים כי בעברית כבר השתמשו בכהנא -

ומתן במישור

הקהילתי בשנות הארבעים והחמישים של המאה הי " ט כבמין שפה רשמית .
ראשית מתעוררת שאלה הנוגעת לבן  -יהודה

( 'שאלה לוהטה ' ,כפי שהוא עצמו קרא

לו )

עצמו.

במאמרו הראשון ' שאלה

נכבדה '

לא קרא להחיות את הלשון  .כבר נאמר שבן -

יהודה החל בשאיפה להחיות את הספרות  ,שהיתה אז בירידה  ,ובהצעה לתחייה לאומית -

פוליטית  ,כלומר יצירת מהות לאומית בארץ  -ישראל כפתרון לשאלת

תרבות .

הוא כתב

.

אמנם על ספרות  ,אבל ברור כי הכוונה היתה לתרבות כללית הוא הניח כדבר מובן מאליו
שידברו עברית

:

החברה היהודית בארץ  -ישראל  ,ממילא תשגשג בה גם
היה תחילה
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יש לנו לשוו  ,ואם נרצה נוכל גם לדבר בה הוא גם הניה  ,שאם תקום

די צדדי.

הספרות ,

כלומר  ,עניין הלשון
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מהחשבת לשון הכתב להחשבת לשון הדיבור

הדבר מתמיה עוד יותר ; הודגש שבן  -יהודה פיתח את רעיונותיו בהשפעת ההשקפות של
הלאומנות האירופית  ,אשר במחצית השנייה של המאה הי" ט גאתה במזרח  -אירופה

ובמרכזה .
הרבה עמים התנערו מתרדמה

:

הצ ' כים  ,הבולגרים  ,הסרביים  ,ואף גרמניה נכנסה לשלב

.

של איחוד ופיתוח הלאומיות הגרמנית רבים מן התיאוריטיקנים פעלו בגרמניה

ובפולנים .

ידוע שאהד מידידיו של בן  -יהודה בפארים היה פליט פולני ,שכנראה לימד אותו לא

.

מעט על האידיאולוגיה הזאת והאידיאולוגיה הזאת היתה קשורה קשר בל  -יינתק בלשון

.

הלאומית מדוע לא יצא בן  -יהודה כבר במאמרו הראשון בהכרזה  ,שצריך להחיות את
הלשון

?

אינני יודע אם התשובה בידי  ,אבל ייתכן שאוכל להציע אפשרות לפתרון

:

הלאומיות האירופית יצאה תמיד מהעובדה  ,שהעם כבר קיים וכי הלשון הלאומית קיימת

.

בלאו  -הכי מה שהיה צריך כדי לתת לעם צלם אנוש ,כדי להשוות את מעמדו למעמד
של עמים מבוססים  ,הגונים  ,היו

ספר1ת

בלשון הלאומית ושימוש רשמי בלשון

זו .

בל  -יהודה יצא במאמרו הראשון מאותה השקפה של הלאומיות האירופית הקלאסית ,
והתשובה היתה

יש

:

מה שהבולגרים  ,הצ ' כים וכל שאר עמי אירופה נלחמים עליו  ,לנו כבר

.

ספרות שאין להתבייש בה  ,עיתונים  ,ספרות מדעית הסר לנו דבר שלהם יש והם

:

בזים לו  ,כי הרי אותם העמים אינם מרוצים מכך שהם כבר מדברים בלשונם  ,והם רוצים

.

יותר דיבור הוא דבר פעוט  ,שיש לכל אחד ; אם כן  ,את המעט הזה נשיג גם אנתנו

בקלות .

אם קוראים בין השיטין  ,יש משהו מזה בתוך אותו מאמר  ,שבחשיבותו אי  -אפשר

להגזים .

הלשון היא אחד הביטויים הקלאסיים של חידוש העם  .אבל בתוך הדפוסים של לאומיות
קלאסית

אירופית  ,הלשון

המדוברת היא תופעה הקיימת ממילא  .מי אינו יודע לדבר

?

' יש

לנו שפה אשר בה נוכל לכתוב עתה ככל העולה על רותנו  ,וגם לדבר בה יש לאל ידנו אם
אך

נחפוץ ' .

והנה ,מאז כתיבת המאמר ועד בואו לארץ  ,ובתחילת בואו לארץ  ,הפך בן  -יהודה את
היוצרות  ,ונעשה איש המדגיש את ערך

הדיבור.

אפשר לומר שקצת זילזל בשכבות

.

הגבוהות יותר של הלשון אחת העדויות לכך היא  ,שהיה מוכן לקבל את הדיבור אפילו
אם לא יהיה דיבור

מושלם .

'העיקר שידברו עברית'  ' ,דבר עברית

והבראת ' .
.

בן  -יהודה

הגיע לגהרה אחרת  ,להדגשה אחרת  ,שהיתה מנותקת מן הלאומיות הקלאסית אפשר לומר

שבכך  ,כמו בהרבה דברים אחרים  ,הקדים ' את זמנם בלא יודעין  ,כנראה מתוך הסתכלות
בנמצא שמסביבו ,יצר את סוג  .הלאומיות הלשונית  ,שמתפתחת בעת האחרונה באפריקה

ובאסיה ,אשר בהן יש מדינות מפולגות מבחינה תרבותית  .יש ביניהן מדינות שיש להן
לשון  -יוקרה משותפת ,כמו הודו ; ורובן  ,כמו מדינות אפריקה ,חסרות לשונות יוקרה

משלהן  ,אבל בכולן קיימת בעיה של לשון דיבור משותפת  .על מה שבן  -יהודה רצה להשיג
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חיים רבין

בארץ  -ישראל נלחמים עכשיו בטנזניה ובהודו ובארצות אחרות של העולם השלהבי  .בן -

יהודה הקדים אותן במאה שנה

בערך .

מימד החיים הלאומיים החדשים

.

אם כן  ,כמיהו אירע כאן  .אני רוצה לנסות ולהציע הסבר ללשון יש ממרים רבים  ,וכדי
שהלשון תהיה שלימה נחוצים לה כל

הממדים .

האם אפשר לומר שעכשיו ניצור עוד מימד

?

אבל כיצד נוצרים הממדים ההסרים

?

בעמים מסוימים צריך לעשות זאת  .יש

מצבים של דו  -לשוניות  ,דיגלוסיה  ,שבהם צריך לדחוק לשון אתת הצידה כדי ליצור מקום
ללשון אחרת  ,שרוצים לקדם

אותה.

במידה מסוימת עשינו זאת לגבי

היידיש .

בשלב

מסוים  ,בגולה יותר מאשר בארץ  -ישראל  ,היה חלק מתחיית הלשון מותנה בדחיקת היידיש

.

מן הדיבור ומן הכתיבה על אותה מלהמה ביידיש אנחנו מסתכלים כיום אולי בצורה אחרת ,

אבל אז היתה זו פעולה נחוצה  .כפי שדחקנו את היידיש במאה הי " ט ובמאה העשרים  ,כך
דחקנו באמצע האלף הראשון לספה " נ את הארמית ואת היוונית  ,וכך דחקנו במאה הי " ב
ואילך את הערבית  .בכל מקרה תפסה העברית ממדים שבהם שלטו לשונות אלה קודם

.

לכן אבל לא תמיד תפוס מימד על  -ידי לשון אהרת  .בהרבה מקרים הוא איננו קיים

כלל .

כיבוש המימד התרבותי או הטכני המסוים הולך יד ביד עם כיבושו על  -ידי הלשון

הלאומית .
כאשר היהודים במזרה ובספרד התחילו לכתוב שירה חילונית  ,בנוסף על השירה הדתית ,

עשו זאת בעברית  ,כדבר המובן מאליו .ביהם לשירה לא היו קיימות אותן נסיבות שאילצו
את היהודים לכתוב פילוסופיה בערבית  ,ואתר  -כך לעשות מאמץ גדול כדי להחליף את

הערבית בעברית  .כך גם אצל עמים אחרים  -כשנוסף מימד חדש בחיי החברה  ,התרבות או
המלאכה  ,נוצרת גם הלשון להביע אותו  ,וזאת  ,כשאין סיבות מיוחדות הנותנות  ,בשעה
שנוסף אותו מימד  ,עדיפות לשימוש בלשון אחרת  ,כגון שלטון קולוניאלי  ,או השפעה

של תרבות אחרת  .כשיש השפעות כאלה ,עלולה הלנוון הזרה לחדור לשימוש באותו תחום
חיים  ,ויש צורך במאמץ רצוני כדי לפתח את המימד ההוא בלשון הלאומית לפני שמתבססת
בו הלשון

הזרה.

המימד החדש ,שהלך ונוצר בארץ " -אראל בימי העלייה הראשונית היה מימד ההיים
הלאומיים המודרניים  ,על כל מה שהשתמע

מהם .

זהו המימד שהיה חסר לגמרי בחיי

הגולה  ,ובעצם אפשר לומר שהתהייה הלאומית משמעה יצירת המימד הזה

דווקא .

היו

ממדים נוספים  ,שאמנם לא היו נעדרים כליל בגולה  ,אבל לא היו מפותחים  .הבולטים

.

שביניהם היו החקלאות מצד אחד ובית  -הלפר היהודי התילוני המודרני מצד שני דומה

שלן  -יהודה הבין הבנה אינסטינקטיבית את הסכנה  ,שממדים אלה לא ייתפסו על ידי
,

העברית  ,אל

"

.

על  -ידי שפה אתרת הסכנה ארבה לא מצד התורכית או מצד הערבית  ,אלא

מצד  .הצרפתית והגרמנית  -ואין צורך לפרט מה ממשית  ,היתה הסכנה  ,וכמה היה מוכרח
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הייש וב להילחם
'

בה .

אך בן  -יהודה ידע  ,בגלל רקעו האישי ,שסכנה גדילה עוד יותר

עלולה לבוא דווקא מן הקהל  ,שהיה עתיד לספק את הכוחות שביססו למשהיה בארץ את
שלושת ממדי החיים הללו  ,דהיינו מקהל הצעירים שבאו מרוסיה .בניגוד לרב  -לשוניות
של הייישוב הה2ן '  ,שכאילו כפתה על היישוב הזה את השימוש גוברים לשם פעילויות
בן  -עדתיות ,היה הציבור החדש חד  -לשוני  ,ולא היה לו צורך בעברית כדי לפעול

באופן תיאורטי היו הם יכולים לפתח את ממדי החיים החדשים על  -ידי פיתוח

ביחד.

היידיש ,

תוך שאילת מלים מרוסית  ,כדרך שהדבר כבר היה נהוג בחברה היהודית ברוסיה שממנה

.

יצאו והנה דווקא הקהל החד  -לשוני הזה ,שלא היה לו כל הכרח מוציו  -ליגגווימטי בלשון
משותפת חדשה  ,הוא שקיבל על עצמו את משימת הדיבור העברי ,הוא ולא היישוב הישן
שהיה לו צורך סוציו  -לינגוויסטי בעברית ושכבר היה מורגל בדיבור עברי לעת הצורך

!

על  -ידי בחירה רצונית זו של בני היישוב החדש הובטחה תחיית הלשרן  .נדמה לי שאי -
אפשר להכחיש את חלקו של בן  -יהודה והטפתו הלאומית  -לשונית בהתחולל התפנית

.

הגורלית הזאת הוא היה זה שנטע בליבם את תחושת הקשר בין הלאומיות היהודית לבין
הלשון העברית  .מובן שאי אפשר לדעת  ,אם אותם הדברים היו מתרחשים גם לולא

היו;

בן  -יהודה במקום .
תחייה

ללא מיסוד

אחרי ההתחלות שהולל עמד בן  -יהודה מן הצד .העברית שאנו מדברים בה היום  ,איננה

.

העברית של בן  -יהודה היים בינינו ילדים של בן  -יהודה  ,ומי שמודע לכך  ,שהם מדברים

בעברית של בן  -יהודה  ,יודע שזאת עברית אחרת  .יש הרבה ביטויים שלו וצורות לשון
שלו שאין אנחנו משתמשים בהם  .העברית כפי שהתפתחה נבעה ממקורות שונים מאלה

.

שעליהם נשענה הלשון של בית בן  -יהודה ברבים מן המאורעות שקרו בארץ  -ישראל  ,עמד
בן  -יהודה בצד  ,ואולי בכך שהרב בירושלים ולא במושבות  ,היה משום סמליות  .הוא יכול
היה לעקור מירושלים למושבות  ,ובוודאי שהיה לו קל יותר לעבוד ולהדפיס את העיתונים
שלו ביפו ; אבל הוא ישב בצד ועמד בצד  ,ואולי זה לא רק עניין סמלי  .כאן שוב אני רוצה

לנסות ולהזכיר תיאוריה סוציולוגית  .איני יודע אם היא מקובלת על  -ידי

הכול  ,אבל דווקא

בירושלים יש לה מצדדים  .זאת התיאוריה של המנהיג הכאריזמאטק

.

המגהים הכאריזמאטי הוא דבר מיוהד במינו  ,תופעה שאולי לא נוכל לעולם להבינה אנחנו
יכולים רק לתאר את

העובדות .

אנשים מסוימים  ,שרבים מהם אינם מבריקים מבחינה

חיצונית ,לפעמים אנשים מסכנים למדי ,יכולים להולל מהפיכות עצומות  ,לפעמים על  -ידי

הסבל האהדי שלהם  .ואינני צריך להביא דוגמאות .
ואפשר להגיד  -טיפוסי .ברור שהיתה לו כאריזמה.

בן  -יהודה היה מנהיג כאריזמאטי,
הרבה מתכונות מחייו הפרטיים ,

אותה העקשנות  ,אותה הזדהות גמורה בחיי המשפחה שלו עם הרעירנות  -כל אלה הם
דברים טיפוסיים למנהיג כאריומאטה

יי

טיפוס של מנהיג באריומאטי ,שהגע המגהות
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הכאריזמאטי הנסתר  ,כלומר ,שאכפם הוא המנהיג  ,אך מצד שני איננו מתגלים הוא עומד

.

בצד  ,אין רואים אותו  ,ובכל זאת הוא משפיע לא מעטים ממנהיגי הדת פעלו בצורה כזאת ,
ודווקא כוחם בזה ; כוהם הוא במרתק שהם שמים ביניהם ובין

מאמיניהם .

בן  -יהודה

נכשל בכל נסיונותיו הארגוניים  ,וגם ועד הלשון  ,הרעיון הארגוני הגדול שלו  ,לא בידיו

הצליח  .הוא הצליה בידי דור חדש ואנשים אחרים ואף  -על  -פי שבן  -יהודה עדיין השתתף
בו  ,לא היה הוא האישיות המנהיגה

והמרכזית .

בן  -יהודה היה איש שהגה את הרעיונות  ,ואולם לא היה בו הכוח הארגוני לבצע

אותן .

.

אופיינית גם הדרך שבה הסתכסך מבחינה אידיאולוגית עם היישוב הוא היה כביכול מיועד

.

לעמוד בצד  ,כי הרבה פעמים בהר בכיוון שהעם לא בתר בו באפס  -ההצלחה הזאת היה

אולי סוד כוחו  .אילו היה בן  -יהודה איש ארגון מצוין ,ובהגיעו לארץ היה מייסד אגודה
טובה וחזקה לדיבור עברית  -מה היה קורה

?

הוא היה מבלה את כל זמנו בענייני

ארגון  ,ושוקע בעניינים הכספיים  ,וספק אם הכאריזמה שלו היתה נשמרת בתוך המימסד
הזה  .כותו היה בכך שהיה אנטי  -מימסדי פד סוף חייו  ,למרות רצונו  .הוא לא ידע את זה ,

או לא רצה בזה  -הוא רצה ליצור מימסד אך לא יצר אותו .
ואולי כאן טמון משהו מסוד הצלחתה של התחייה

העברית .

התחייה העברית בשנים

.

המכריעות לא היתה ממוסדת כל הארגונים הקשורים בה היו נסיונות קטנים  ,דברים מאוד
ציוריים  ,אנשים שנשבעו לדבר עברית  ,אגודות סודיות של קומץ חברים ,ולמעירה לא

מקיף .

היה שום ארגנן

ארגונית.

הדיבור העברי היה גידול

פרא ,

שיצא מתוך הסכמה בלתי -

אם רוצים אנו לראות דוגמה הפוכה  ,צריך להסתכל

באירים .

באותה תקופה

.

בערך ניסו האירים לתהיות את לשונם הדבר הראשון שעשו  ,היה לייסד אגודה  ,והאגודה

הזאת אכלה את התחייה האירית  .אחרי זמן קצר הפכה המלחמה למען האירית למלחמה
לטובת האגודה  ,ולמעשה היא מנעה אנשים אחרים לעשות משהו  ,כי הרי הפכה הממונה

.

הבלעדית על תהיית הלשון האירית מזלה של התחייה העברית היה  ,שבשנים המכריעות ,
זאת אומרת באותן השנים שילדי בתי  -הספר גדלו בעברית עד שהקימו כמנפחות והילדים
שלהם היו דוברי עברית מבטן ומלידה ,לא היה

ארגון.

הארגון נוסד אחרי ומהתחייה

כבר הוגשמה  ,בתהילת המאה העשרים  ,כשהוקמה אגודת המורים המהורשת בשנת

. 1903

אולי אנחנו יכולים לראות בזה את חשיבותו של בן  -יהודה  ,שהיה אחד הגורמים שפשעו

את מיסוד התחייה העברית .
בארץ  -ישראל התחילו לדבר עברית  ,דבר שהיום אנחנו רואים בו פלא  .אנשים ביקרו בארץ -
ישראל  ,ורובם כמעט שאינו מזכיר את הדיבור העברה היו יוצאים מן הכלל
יוסף קלוזנר  ,וכעמד

מיד על חשיבותו של הדיבור העברי

;

תעובים  ,כגון

אבל אל נשכה שהוא בא

מאודיסה  ,שבה דיברו עברית  .הדבר המרשים ב14תר מבחינה וו היא חוברת קטנה של אדם
כשדיברו עברית בהרבה מקומות
המכנה את עצמו פאביוס שאך  ,שכתב אותה בשנת 1907
,

.

בארץ  -עם  -יום הוא כתב הוברת בשם

20
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העברית כבחירה רצונית וללא מיסוד

לתחייה ') .

.

זו חוברת בת י " ב עמודים השגתי את החוברת הזאת ,פתחתי אותה בידיים

רועדות  .היה כתוב בה על אחד  -העם  ,על השירה העברית  ,על המדע העברי  ,על העיתונות

העברית בארץ  -ישראל  ,אף לא מלה אחת על הדיבור העברי

!

וזאת מפי אדם המעיד על

.

עצמו שביקר בארץ אפשר להסביר תופעה מוזרה זאת בכך  ,שבעצם כל האנשים האלה
באותה

עמדו

חשיבותו

?

הנקודה

שבן  -יהודה

מי אינו יודע לדבר

הדברים החשובים

בה

התחיל

:

הלאומיות

הקלאסית .

הדיבור  -מה

אבל ספרות  ,אחד  -העם  ,עיתונות  ,תיאטרון  -אלה

?

!

גישה זו עלתה לנו הרבה

היום צריך לבנות ממש משברים  ,מהערות קטנות פה

:

ושם  ,באופן

.

בלשי  ,את השתלשלות תולדותיה של החייאת העברית בני זמנה של התחייה לא העריכו

את הדיבור העברי כדרך שאנחנו היום  ,כמעט מאה שנה אחרי התחייה  ,מעריכים

אותו .

צמיחת ההכרה ההיסטורית היתה איטית ,ולא רק אצלנו  -יותר מכך אצל אומות

העולם .
בשנת

1945

ביקרתי בביתו של פרופיסור לעברית בעיר קמברידג '  .כשיצאתי  ,אמר לי

.

' תראה  ,אני רוצה לשאול אותך משהו אתה היית בפלשתיין  -אולי תגיד
נכון ששם מדברים עברית אינני יכול להאמין בזאת /

.

:

לי  ,אם זה באמת

כך חשבו אז הכול  ,איש לא האמין ,

.

ואלה שראו את הפלא לא החשיבו אותו רק אנחנו היום יכולים להעריך אותו  ,קרוב למאה
שנה אחרי שהנס

אירע .

זה עתה הופיע במנצ ' סטר שבאנגליה  ,ברבעון ' Semitic Studies

01

 'Journalמאמר מאה

טיודור פארפיט  ,חוקר לא  -יהודי ,שעבר על הרבה ספרות של נוסעים וצליינים  ,ועל דו " חות
של מוסדות מיסיונריים ושל נציגים קונסולאריים של ארצות מערביות שונות  .עלה בידו

לאסוף ידיעות רבות על דיבור עברי בארץ  -ישראל לפני  , 1880ולהשלים מבחינות אחדות

את התמונה של הדיבור העברי בערי  -הקודש  .תופעה זו מעניינת מאוד  ,וראוייה למחקר
מקיף  ,שינצל גם את התיעוד העברי בספרים  ,מכתבים ומסמכים

של קהילות .

אינני יכול להסכים למסקנה הסופית של מר פארפיט  ,הטוען שהעברית היתה שפה היה

.

לפני בן  -יהודה  ,ושהוא לא הוסיף דבר המחבר לא עמד על ההבדל המהותי בין דיבור
עברי הנרבע מאידיאולוגיה לאומית  ,ושבו נוהגים גם אנשים שיכלו לדבר בינם לבין
עצמם שפה משותפת אחרת  ,אך הבוחרים לחנך את ילדיהם בעברית  ,כדי שזו תהיה
לשונם

היחזרה .

ביבליוגראפיה נבחרת
איתמר בן  -אח " י  ,עם שחר עצמאותנו  ,ירושלים

1961

אליעזר בן  -יהודה  ,ארבע הראשונות  ,לוח אחיעבר ,

אברהם יהודה  ,עבר וערב  ,ניו  -יורק
יתמיהו פרס  ,מאה שנה בירוזבל ' ים ,

1946

.

.

ו  , 1918 ,עמ' -28ד. 3

ירושלים . 1964
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