
ברברי"ח

מלים'מפברק'הלשוןועד

העברית,הלשוןרעדכידוע,קיים,בירושלים

לישיבותלזמןמזמןלהיכנסכידוע,שתעודתו,

שתהיינה"משתדלזהרעדמלים.ברק" ?Fרל"

פיעלנכונותבלבדלאיצירות-המלים

החיצוניתבצורתןיפותגםאלאהדקדוק

אחדהיאזר"השתדלות"הקולי",ובצלצולן

יכולהכברוהיאעבודתו",של"היסודות

המליםכולה.העבודהערךעללהעיד

דרקאלהיותצריכותהבדויותארהמחודשות

יהודה~בןחמדהבציוריזכפש-כגרןיפות,

ב"האור" 2בן-אב"ישלהמדינייםובמאמריו

נשיא-התאונןהישיבותבאחת 3 !והמחודשהישן

הלשוניותמהיצירותהרבהכימרה,הרועד

אינן"בחידושן'חיתההורעדידשלאהחדשות,

לשוננו".אתבאמתמנעירותוהןביפימצטיינות

גם-אמנם,בעצמולעבודת-הרועדשנרגעמה

שבע-רצון.בן-יהודהאליעזרמראיןממנה

האיכות,בגלללאראם .כךאומרחראלמצער'

הכמות.בגללהנה

השניםשתיםבמשך ...הגדול"לצערי

יותרלאאוליחידשנועבודתנושלהאחרונות

הזההכרח ...בזהמתביישואנימלה.מעשרים

 ...ממנוונסתלקנפסקכאילויצירהשל

בשנההרבהדעתיאתהעסיקהזרשאלה

סיבתלדעתבחקירהוהתעמקתיהאחרונה

היצירהכוחרפהכל-כךמדועהדבר,

העברית",הלשוןרעד("זכררנות ...אצלנו"

 .) 5ע'תרע"ד,ירושלים, ,'דמחברת

בן-דייקיפה-יצירה"שלזהה"הכרח

לשער,צריךבכלל,כוח-היצירהכייהודה.

התחדשו-והראיה .ממנונסתלקולאנפסקלא

בינתיםמתחילים"הננוזה.בשבועהארד""

בלשוןהמערכתשברעי"-מרדיעה'הארד'

מאמר-הגלידןכל-הגלידןובגרףרצחה.נאה

מלחמתשלההיסטוריתהשנהעלהאבמאת

אדמת-עלבדורנושנוצרמעט-הכמות"העם

הענויהלאםהזכרהעםשפתרבעדהאבות"

השלום>•בזמננו(אשתבן-יהרדה,עליההראשונה

ועשריםשלושומלאומספרשבוערתערדאשר

עלבן-אב"ימאתמאמר ;מרתהליוםשנה

הצדק :הצוחקת"ו"תררקיהאןפה"זעזועי"

מאתוסיפור ; ,, ...צחקי"צחקי' :תורכיהאתך'

ימיבמשךאםכיהמעיד'בן-יהודהחמדה

הנהמאומה,הגברתלמדהלאעתרנההפסקת

קטןעםבקיצור' ...מאומהשכחהלאשכוחגם

אחתקטנהומשפחה-האבותאדמתעלושלם

בעתרןחיי-דוחועלמפקחתכוח-יצירהמלאת

כשישובגםשבועבכללהופיעשיתמיד"שברעי'

 ...יום"יוםכסדרולצאת"האור"

בן-יהודהמצטערהלשון""רעדעלברם,

זהשבתים.במשךמליםעשריםכאמור.הרבה,

לדעתתקנה,איןולזה ...מאדמעטמעט,

דבר-מלכותכעיןהרועד"יוציאלאאםהנשיא,

שבאוצר-המליםחשושיםשכללהכריזמלפניו

ביוםבעצמכם,הגיעו !עבריים"גםהםהערבי

כזהונורארבעשורלהתעשריכוליםאנואחד

שבאוצך-חשושיםבכל ,)!נורא(בעיקר,

דבר-מוציאאינווהורעדהערבי-המלים

בנפשו.מתחייבהלהמלכות?

החליטהןהלשון.ועדשלזהלצדנניחואולם

משתתפיםחבריםלעבודתולצרףהרועד

הםיבראו-ובחוץ-לארץבארץמהיושבים
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נעלה,נעית;ניסיפוריםמפרסמתשהייתהנן-יהודה,א'שלהשנייהאשת;תרל"ב-תשי"א. . 1
העברית.נעית;נותנסוג;הראש;ןלזtפנה,מד;ךשםוניהלהערכהוכן
 .סיפוריםבםפרסם .אבירנעית;ניפתחנעית;נותדך:פ;את .כן-יהודהשלא'ננ;תרמ"ה-תש"ג. . 2
לצאת,החלמ:פןולאחראב"י)כןאיתמרנעיקר(שערך'הא;ך'הי;מיהעית;ןנפסקנתרע"ד . 3

:פשבוע;ן.שנה,נא;תה

איתמר.שלאמ;ךב;ךה,הראש;נהאשתוהיא . 4



 41ת 1יתמידת 1לד 1ת

העבריתהאקדמיהנשיאשאיפתעלוידונו

במקוםמיכניתמלאכהלעשותשבירשולים

המשקיףלי,אורגאנית.עבודת-יצירהשדרשוה

זה,בעניךצדדיאחדדברנוגעירשולים,חייעל

כיבפרטיות,לעמודרוצהאיניעליוגםשאמנם

לציינו.רקאם

הדבר:וזה

בארץ-ישראלכיבחוץ-לארץ'יודעיםהכל

כילשונו;אתהמחייהבכמותו,קטןעםיש

לתחייתהאקדמיהיושבתההיאהארץבבירת

אחדים ;"אבי-התחיה"עומדשבראשההלשון,

חושב,אבי-התחיהכיכן,גםשםיודעיםאולי

מהרהרכאילואחריוהמהרהרוכלזולתושאין

הדבראתיודעאישאיןואולם ;התחיהאחרי

אחדים"שבוערתלפניאקדמיהבאותהשנעשה

כנסיההבאהאחר-כך ;בוועדתמכההעברית

וקצבה 6ברינה)האחרון(הקונגרסהאחת-עשרה

הקולטוריהמוסדבאאחר-כך ;לוועדתמיכה

חסותותחתהוועדאת"ויקבל 7"קדם"הגדול

לתקציב-לוהחסרכלאתלובהשלימו

שהוועד'הדרישה,ממילאבאהואזההוצאות",

מחכמילעבודתויצרףמחסורו,דילויששכבר

עם"ברובהן-מרחוקהיושביםבדורנוישראל

 , sיהודהד"ר :רשימהנעשתהומידועד",הדרת

ביאליק, 11ברנפלד, 10פרץ,קלוזנר, 9סוקולוב,

אבלהגונה.וכו'-רשימהובו' 12מנדלירבניצקי,

שנתשלהגדולההמלחמהבאהאחרי-כן

 ,הגדולהצירוףנתעכבהטרדהומפני , 13העברית

מסביב,אויביומכללוועדכשהונחעכשיו,

אברות-ההזמנהאתוהריץהרשימהאלפנה

-ורקהרשומים,לכל

ושמעוןמוכר-ספריםמנדליורק:

 !הרשימהמןנמחקוברנפלד

שאיךזה,חכםברנפלד'שמעוןנפסלמהעל

האישי,ולפרצופוהעתונאיתלפעולתושנתייחס

והשפההעבריתההיסטוריהבחקירתהנה

רבת-הספרותיתבעבודתוובכללהעברית,

אניאין-כמותולנומעטיםשאךודאיהענפים

יוצרהחדשה,אבי-ספרותנוואולם ;יודע

ו"בימיםהבכא""עמקחוזההעברי'הסגנון

מוכר-מנדליביאליק,שלמורהוההם",

בן-יהודה,א.עצתפיעלנפסלספרים
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-ובעבור :היהכךשהיהומעשה

בימיאחדעתונאיעםשבשיחהבעבורולתרבותלשפההגדולהההסתדרות
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אברמוביץש"יהרהיבהגדולה""המלחמה

שלהמוחלטבערכוקצתלפקפקעוזבנפשו

 ...לשוננומחייהבתור"אבי-תחייתנו"

חברימביןאישזכרלאההיאהשיחהאת

בעתקראוהלאגםככולםורובםהוועד'

כימוכר-ספריםמנדלימהואבלשנתפרסמה.

זכות",לו"לבקששלנוהאקדמיקיםידקדקו

הירושלמתהפבריקהבכבודבזכותו"?"להפוך

-מאודיסההסבאנגעהןולתרבותללשון

ה~~קהז

שנכתבמהכלעלכאןלחזורהצורךמןאין

שפת-וחובבימנדלילמעשהבנוגעבעתונותנו

 .) 1913 (תרע"גנאל~לנת:פנס . 6

ועד(זכר;נ;תהלשןיiועדלבין'הקדם'ניןדבריםזכר;ןנדפסאףפלדשטיין,משהנ;עסק . 7
התכנית.:פלאתשיבשההמלחמהאבל ,)'ומחברתהלש;ן,

ספרדבגרמניה,קתדרא;ת~בעליר~שליםילידמזרחן,(תרל"ז-תשי"א),יה~דהשל;םאברהם . 8
הברית.רארצ;ת

~נשיאסופרדור;ת.שנינמשךהעבריתהעיתונ~תמנ;ני(תרי"ט-תרצ"ר),ס;ק;לובנח,ם . 9
הצי;נית.ההסתדר~ת

המ;דרנית.הי,דיתהספר~תמאב;תעברי-י~די,ס;פר(תרי"ב-תרע"ה),פרץלינ~שיצחק . 10
ואלפיספריםעשר;תשלמחברםבעברית,ני;תרפ;רהס;פר ,)ש"ת-ך"רת(שמע;ןנרנפלד . 11

ןי;ם.יהד~תבעניינימאמרים

ס;פר ,אנרמוביץיעקבשל;םשל:פינ~י;ז-תרע"ח)-"תקצאר(תקצ"רספריםמ;כרמנדלי . 12
אלה.ספר~י;תבשתיתק~פה n~פ;תרי~דיעברי

 .להלןראה:פךעלהשפ;ת.מלחמת . 13
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בדולהעודכאןואולם .באודיסה•~עבר

שלמקומיסניףאיזהלאהןכאןהשערוריה.

תביעותלושישועדאםכישפת-עבר'חובבי

כל-כאקדמיהבדול,תרבותיכמכןולהתראות

כלאתאליומצרףכשהואכזה,יועדישראלית.

הואמוכר-ספריםמנדליואתישראל,בדולי

הלשןולטיפוחועדהרשימה-לאמןמוחק

לטמטוםועדאםכילו,יקראהעברית

ולברבריות.

העברי.הקהלזאתידע
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נ;סךהב·נגתרעהיחידי.נגע;לםנגיותרסועריםבלים(תרע·ד)שנהנבאותהה:פהזהעניין . 14
בביאליקנ·חהאגירה,חברישנילראשה.נבחרואיסישקזעבר'שפתחובבי'אגירתנגאודיסה

נבשללכךהתכבדאיסשיקיןאבירה.נבאותהבכנגך'ל'חברנגמנדלילבחורהציעירמיצקי,וי·ח
נגאספהנידונהבביאליקשלזרהצעתוהעברי.ולדינגייהציוניתלתביעהמנדלישלהמסייגתעמדתו

נאלץילבסרףנגאיסשיקזקשרתודינגובביאליקקםאזההצעה.נגדבדולנגררבהצביעהחרה:פללית
תרע"ד)בסיורןמי'(נג'הזמן'נגפימביאיסשיקיןאתביאליקפייסמ:פןלאחרהישיבה.אתלעזוב
 .אישי~באופן


	40-42



