
 3. יבוא ויצוא בלשון: 
מדיניות החידוש של ביאליק לנוכח חילוקי הדעות שבין ירושלים לאודסה

א. המגמה האירופוצנטרית של חידושי הלשון בתקופת ההשכלה

לא אחת פנו סופרי ההשכלה לחידוש מילים הן כדי לענות על צורכי החיים 
המתחדשים ולמלא את האסמים בר הן כדי להתנאות לפני קוראיהם ולהדהים 
אותם ביכולתם הלשונית.84 שאיפתם המוצהרת הייתה לשלב בכתיבתם הנאה 
ותועלת, ועל כן עשו כל מה שעלה בידם כדי לשעשע את קוראיהם ולענגם, ובה־

בעת להרחיב את ידיעותיהם וללמדם בינה.
לכאורה נתלכדו בכתיבתם שתי מגמות מנוגדות נוספות, שלמעשה השלימו זו 
את זו: מצד אחד שלטה בכתביהם המגמת הטהרנית, מורשת הקלסיציזם, שדרשה 
מהם שלא לחטוא בשימוש בלעזים )מגמה שבעטייה ביקשו למצוא חלופות בעברית 
גם לשמות של ארצות וערים על מפת העולם(. מצד שני, סופרים אלו בראו את 
תחדישיהם על בסיס מילים לועזיות שנועדו לעודד את ההשתלבות המואצת של 
יהודי אירופה בתרבות המערב הנאורה — לעורר את בני העם מתרדמתם ולעדכנם 
בחידושי הטכנולוגיה והמדע. בעזרת תחדישים אלו, שכיום מעלים חיוך על שפתינו 
ושהתיישנו אך סמוך לבריאתם, ביקשו סופרי ההשכלה להפגין קבל עם ועולם את 
יכולתה של השפה העברית המתעוררת להכיל בתוכה גם מילים עדכניות בתכלית 
)כגון דילוג־רב לטלגרף, חולי־רע לכולירה, פרטי־כול לפרוטוקול, עלה־נידף 

85.)dépêche לפיליטון ודף־פתע לִמברק, בעקבות המילה הצרפתית
שאיפתם הדואלית של היהודים, בני תקופת הנאורּות, להיבדל מ"עם הארץ" 
ולשמור על ייחודם הלאומי, מחד גיסא, וגם להתערֹות כאזרחים בתרבות העולם 
מאידך גיסא )בחינת "ֱהֵיה יהודי באוהלך ואדם בצאתך"( התבטאה אפוא בתחדישים 
שפני יאנוס להם: פן שמרני של טהרנות מזה, ופן מהפכני החותר להתערּות מהירה 
ומהפכנית בתרבות היעד הנוכרית, מזה. סופרי ההשכלה חידשו לא אחת את 
מיים של השפה העברית.  תחדישיהם "ִעם הָּפנים לאירופה", ולא אל מקורותיה הֵשׁ

כאמור, בתקופת ההשכלה גם עיתונאי נקרא "סופר", ולמעשה גם בימינו מדברים לעיתים   .84
בתקשורת על "סופר העיתון".

על כך הלעיג נחום סוקולוב במאמרו "אליעזר בן־יהודה" מיום כ' בטבת תרצ"ג. ראו סוקולוב,   .85
אישים, עמ' 195—196.
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כאמור הם שאפו להפוך את שפתם משפת קדם, תרתי משמע, לשפה עדכנית 
ומודרנית בעלת גוון מערבי.

מיתרון הפרספקטיבה ההיסטורית נוכל לגחך למראה שמות הגנאי שהעניקו 
סופרי ההשכלה לערים ולעיירות שבכתביהם כדי למלא את ייעודם ולחנך את 
קוראיהם. מצד אחד הם שיבצו בהם ערים אירופיות כיאה לאנשים מודרניים 
השואפים להתערות בארצות מושבם, ומצד שני המגמה הטהרנית אילצה אותם 
להעניק לאתרים אלו שמות עבריים. למקומות מושבם של היהודים ניתנו בדרך 
כלל שמות ָסטיריים שנועדו לקעקע את הישן ולטעת בבני העם ערכים מודרניים, 
למן העיר כשולה בספרו של סמולנסקין "קבורת חמור", דרך העיר הקטנה ָמְוָתה 
מסיפורו "הירושה" והעיר הגדולה צחנה מספרו "התועה בדרכי החיים" וכלה בעיר 
שתיקא מספרו "גמול ישרים". גם יל"ג השתמש לא פעם בציין סגנון משכילי זה, 
ויעידו שמות הערים קנז מסיפורו "העצמות היֵבשות", ִמצער מסיפורו "המעורב 
בדעת" והערים הסמוכות ִלְבָנה וחשמונה מסיפורו "קפיצת הדרך". גלגול מאוחר 
למדי של ציין סגנון זה מצוי בשירו המוקדם של ביאליק "יֵׁשני עפר",86 המתאר 
את העיר תרדמה שעל גדות הנהר עיפשון. כל אלה מלמדים על התלבטותם של 
סופרי ההשכלה בין שתי המגמות המנוגדות – הקלסיציסטית־השמרנית מכאן 
והמודרנית־המהפכנית מכאן )דומה ששירו של ביאליק "ישני עפר" הוא למעשה 

פרודיה על תופעה מגוחכת זו(.
מנהגם המגוחך של סופרי ההשכלה, שכאמור התבטא במתן צורה עברית 
לשמות מקומות נוכריים — אינו אלא גרסה מאוחרת, פגומה ומקולקלת, של מנהג 
 נאה ונאות בספרות העברית בימי הביניים. רש"י, למשל, בפירושו למסכת יומא 
)יא ע"א(, הזכיר את "ארץ הגר", שמפרשי פירוש רש"י חלוקים על זיהוייה: "יש 
מדינה מוקפת הרים ויערים בכמה פרסאות ואין יוצאין ממנה אלא דרך שערים כגון 
ארץ הגר". היו שהבינו שהכוונה להונגריה ולתושביה המדיארים. לעומת זאת היו 
שטענו שהכוונה לאחת ממדינות ישמעאל, השייכות לבני בניה של הגר.87 ביאליק 
השתמש כמדומה בדבריו אלה של רש"י בעת שביקש לתאר את כפר הולדתו בשירו 

"ואם ישאל המלאך": "ֵיׁש ָּבעֹוָלם ְּכָפר ַׁשֲאָנן, ֻמָּקף חֹוַמת ְיָעִרים".
התלבטות המשכילים בין היענות למגמות הקלסיות השמרניות, התובעות את 
טוהר השפה, ובין להיטותם המהפכנית להיות חלק אינטגרלי מן התרבות האירופית 
המתקדמת ניכרת גם בדרך המגוחכת שבה העניקו שמות עבריים לאישים מפורסמים 
באירופה )המבקר דמיטרי פיסארב הפך אצלם לפשע־רב, מפקד הצבא קאלנוקי 

נדפס בעיתון "הצפירה" מיום 27 באוגוסט 1897, אך לא נאסף בספרי שיריו.  .86
ראו גולדברגר, הערות, עמ' 326.  .87
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הפך אצלם לקל־ונקי, ועל שר ההשכלה הרוסי, הגנרל אלכסנדר ביביקוב, נכתב 
בשירי אד"ם הכהן "ְלִביִבי־ְּכָאב ִּתְהֶיה ָלנּו"( ובהענקת שמות עבריים למחזותיו של 
שייקספיר ולגיבוריהם. המתרגם יצחק אדוארד זלקינסון הכתיר את המחזה "רומאו 
ויוליה" בכותרת "רם ויעל", ואת המחזה "אותלו" בכותרת "איתיאל הכושי", וכך 
הפגין גם את הידע המתקדם שלו באנגלית )השפה האנגלית ותרבותה היו כספר 
 החתום לרוב אחיו המשכילים(88 וגם את המחויבות שלו ללשונו הלאומית. מגמה
 זו זכתה לימים ליחס לגלגני־היתולי אצל סופרים וקוראים גם יחד, אך בזמן
ששלטה בספרות העברית היא נחשבה ל"בון טון" — למופת של כתיבה נאותה 
המשלבת הבנה עמוקה הן בקנייני הרוח הקדומים הן בענייני האקטואליה התרבותיים 

והפרגמטיים.

* * *

אליעזר בן־יהודה המשיך את דרכם האירופוצנטרית של סופרי ההשכלה, אך הוא 
נשא פניו אל יעדים אחרים מאלה שניצבו לפני קודמיו: הוא לא הסתמך בחידושיו 
על מילים אירופיות כדי להתחכם, להתנאות ולהפגין יכולת פילולוגית. הוא אף לא 
הפגין את רצונו לשמור על טוהר השפה, כפי שנהגו קודמיו בעת שקראו, למשל, 
להרי הַאלּפים בשם "הררי אלף". תחדישיו נועדו להרחבת גבולותיה של השפה: 
למציאת דנוטציות ראויות לעשרות שמות עצם — מוחשיים או מופשטים — שחסרו 
בעברית הכתובה והמדוברת. רבות מהצעותיו לא נשתגרו ונשכחו )שח־רחוק לטלפון, 
מקולית לפטפון, מכושית לפסנתר, ועוד(, אך אין להעלות בדמיון את לשון ימינו 
בלי עיתון )Zeitung בגרמנית(, בלי "בית העירייה" )hôtel de ville בצרפתית(, 
בלי מדרכה )trottoir בצרפתית(, בלי משטרה )police בשפות רבות( וכיוצא באלה 
תחדישים ששתל בן־יהודה בערוגות השפה העברית. לא תמיד יצר את תחדישיו 
משורש עברי. להפך, הוא עצמו המליץ על העשרת השפה בסיוע שורשים שלא היו 
בה למן קדמת דנא ושייבאם בדרך כלל משפות הודו־אירופיות. בעניין זה העלה 
בן־יהודה הצעה מהפכנית: "ולכן, זו הצעתי, שבמקום שלא נוכל לֵהעזר ביצירה ֵיׁש 
ִמֵּיׁש, לאמֹר מהשרשים שישנם בלשונות השמיות, נשתמש ביצירה יש מַאִין, לאמֹר 

ביצירת שרשים חדשים".89
בתוך שלל תחדישיהם של "הירושלמים" מבית מדרשו של אליעזר בן־יהודה 
בולטת קבוצה לא קטנה של מילים שחודשו בעקבות דמיון צלילים למילים מצויות 

סוקולוב, אישים, עמ' 196—197.  .88
זיכרונות ד, עמ' 16.  .89
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בגרמנית, בצרפתית, באיטלקית ועוד. בכך המשיך בן־יהודה את מנהגם של סופרי 
ההשכלה — לבסס את התחדישים על צליליהן של מילים לועזיות ידועות: אווירון 
מ־avion שבצרפתית, סּבֹון מ־savon שבצרפתית, בובה מ־poupée שבצרפתית, 
גלידה מ־gelato שבאיטלקית, נזלת מ־nasal שבצרפתית. בדרך כלל הביאו חידושים 
אלו לאוהלי שם את "יפיותו של יפת" )בבלי, מגילה ט ע"ב(, אך לא אחת נתבססו 
חידושיו של בן־יהודה גם על מילים בערבית, כגון הגירה מן המילה הערבית هجرة 
)ִהג'רה(, ִרָּבה מן המילה הערבית مربى )ֻמרּבא(90 ורשמי מן המילה رسمي )רסמי( 

שבערבית.
מילים חדשות אלו נחלו הצלחה רבה, השתגרו והיכו שורש על נקלה, שכן דמיון 
הצלילים הקל את זכירתן. הצלחה מיוחדת נחלו המילים שמקורן הלועזי התלכד 
"בדרך נס" עם מילים עבריות ממקורותיה הקלסיים של השפה. התחדיש גלידה 
)gelato באיטלקית(, למשל, הצליח להשתגר גם בשל דמיונו למילה העברית גליד 
)'גוש קרח'( שמלשון חז"ל )משנה, אהלות ח, ה; מקוואות ז, א(. התחדיש מברשת 
)מ־Bürste שבגרמנית או מ־brush שבאנגלית( נשתגר ונטמע היטב בשפה הכתובה 
והמדוברת גם בשל דמיונה של המילה לשמו של עץ הברוש דמוי המברשת )השורש 
החדש בר"ש התאים לפרדיגמה של הלשון העברית, ופתח פתח לבריאת מילים 
נוספות, כגון להבריש והברשה(. תחדישו של בן־יהודה משקפת הצליח להשתגר כי 
הותכו בו המילה scope שעניינה ראייה )מקורה במילה היוונית σκοπεῖν ובמילה 
הלטינית scopium( והשורש העברי שק"ף המצוי בלשון המקרא. המילה נזלת )שנולדה 
 כאמור מ־nasal בצרפתית, שפירושה 'ַאִּפי, שייך לאף, לחוטם'( השתגרה כראוי
בשל דמיונה לשורש העברי נז"ל המתאים לנזילתה של הפרשה רירית מן האף. 
תחדישו של בן־יהודה בובה )poupée בצרפתית( הצליח כנראה להתחבב על 
 הילדים ועל הוריהם בשל צליליו הקלים להיגוי ומשום שהבובה היא כבבת עינו 

של הילד.91

במילון למונחי כלכלת הבית )"תבשילים וכלי ִבשול"( שפרסם ועד הלשון בשנת תרע"ג )1913(   .90
נכללה המילה ִרָּבה כשוות־ערך למילה היידית וארעניא, ובמילון למונחי המטבח משנת תרצ"ח 
)1938( כשוות־ערך למילים jam ו־marmelade. על המקורות לחידושו של בן־יהודה ראו 
הערתו של טור־סיני לערך "ִרבה" במילון בן־יהודה, וכן הסברו של בן־יהודה עצמו בעיתון 
"הצבי" מיום 9 במארס 1888, עמ' נו )"ִמלה חדשה שהיא ישנה"(. בסיפורו "שבועת אמונים" 
סיפר עגנון על החיים ביפו של ראשית המאה, ואגב סיפורו הלעיג על חידוש זה של בן־יהודה: 
"החיים קלים היו והמעשים מועטים ]...[ ושכנים באים זה אצל זה ושותים תה עם מרקחת 
של פירות. יש שם תלמיד חכם, מתלוצץ הוא על בעל הִמלון שטעה בפירוש הִמלות וקרא 

למרקחת של פירות ריבה" )עגנון, כל סיפוריו, עמ' ריז(.
ראו שמיר, שירים ופזמונות, עמ' 54.  .91
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ב. ביאליק בעד מדיניות חידוש המבוססת על השורש העברי

לא פעם הביע ביאליק את דעתו על חידושיהם הפזיזים של "הירושלמים", בדרך 
כלל בלי להזכירם בשמם. במסתו "חבלי לשון" רמז לדרך הקלה והמהירה שבה 

בחרו אחדים מהמחדשים, ולדעת ביאליק מחמיצה את העיקר:

השוקדים על תקנת לשוננו מַצירים להם את ההרחבה בדרך קצרה ופשוטה, 
מעין זו: לוקחים ִמלון92 של לשון אירופית חיה, ִמלון מלא כפי האפשר. 
ומתרגמים אותו תרגום מדויק מאל"ף ועד תי"ו — ונמצאת הלשון מתעשרת 

"כקורח"!93

כאן הסביר ביאליק שהרחבה כעין זו היא עניין טפל וִמשני. הוא סבר שהעברית 
המתחדשת זקוקה בראש ובראשונה לא למילון "מרחיב", המתרגם דנוטציות לעשרות 
ולמאות ממילונים זרים, אלא למילון "מַכנס" — מילון עברי שתכליתו להקיף את 
הרכוש הלשוני של עם ישראל מכל הדורות. באמצעותו תתפתח השפה העברית 
מתוכה, באופן טבעי ולפי צרכיה, ולא באמצעות שאילה אוטומטית של מילים 
ץ. ארבעה גורמים לפחות הסבו לביאליק רתיעה  ומושגים המיובאים אליה מבחו

ואי־נחת מחידושיו של בן־יהודה:

1. תחדישים שאין להם שורש עברי
ביאליק לא שבע נחת מהתחדישים שלא נגזרו משורשים עבריים והעידו על דבקות 
במגמה האירופוצנטרית של סופרי ההשכלה. בכוחו של התחדיש של ביאליק מטוס 
)אשר הדיח כידוע את אווירון שנולד בבית־מדרשו של בן־יהודה( להעיד על השוני 
שבין מדיניות הלשון של מחדשי הלשון הירושלמיים ובין דרכם של סופרי אודסה, 
ומנדלי וביאליק בראשם. איתמר בן־אב"י, בנו של אליעזר בן־יהודה, חידש את 
המילה אווירון על סמך המילה הצרפתית avion. לצורך החידוש נטל בן־אב"י את 
המילה העברית אוויר )שמקורה במילה יוונית וממנה נגזרו המילים air שבאנגלית 
ובצרפתית, aire שבספרדית, aria שבאיטלקית, ועוד(, והוסיף עליה את הסיומת ־וֹן 
שבה השתמשו אליעזר בן־יהודה וחבריו ברבים מתחדישיהם, ולא לצורכי זיעּור בלבד. 
מאחר שאין מדובר בשורש עברי, אי אפשר לגזור מן המילה אווירון מילים נוספות 

הקשורות בטִיס )הטייס כונה באותה עת "מנהיג האווירון", אוויראי או מעופף(.

חרף הביקורת המחמירה על אליעזר בן־יהודה העולה מן המסה, השתמש כאן המשורר   .92
בתחדישו של בן־יהודה — מילון.

ביאליק, חבלי לשון, עמ' 15.  .93
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ביאליק נטל לידיו את הפוַעל המקראי היחידאי לטּוׂש )איוב ט, כו( ואת המילה 
טיסה המצויה בלשון הפיוט )כמו בפיוט "ויהי בחצי הלילה" הכלול בהגדה של 
פסח: "ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶֹׁשת ִסִּליָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלה"( וברא את המילה מטוס. המילה 
טיסה שימשה את ביאליק במקומות רבים, ובין השאר במאמרו "שירתנו הצעירה" 
)"טיסתו כטיסת סנונית", "טיסה רחבה", "טיסתה עדִין כטיסת הׂשליו"(,94 והוא 
זיהה את הכוח היצרני שלה. בפועל היחידאי לטוׂש השתמש ביאליק בשירו "זוַהר", 
המתאר את טיסתו הדמיונית של הילד עם הצפרירים: "ַקּלֹוִתי, ַזּכֹוִתי, ְּכַנף אֹור 

ֵאִני, / ָנטּוָׂשה, ַהַּזִּכים, ֲאִחיֶכם ִהֵּנִני!". ִּתָׂשּ
החלופה שהציע ביאליק לאווירון של בן־יהודה מתאימה לפרדיגמה של הלשון 
העברית, ועל כן אפשר לגזור ממנה מילים נוספות כגון ַטָּיס, ַטֶּיֶסת, ַטִיס, ִטיָסה, 
ַמָּטס, ִטיָסן ועוד. ניסן נצר אמר בשיחה על תחיית הלשון העברית — ברצינות 
ובבדיחות הדעת כאחת — שלא קשה להבין מדוע הּוּפל האווירון בקרב האווירי 

שניטש בינו ובין המטוס.

2. ריבוי תחדישים המסתיימים ב־ֹון וִ־ָּיה
סופרי אודסה לא חיבבו את המשקלים שעל פיהם גזרו ְמחיי השפה העברית 
בארץ ישראל את חידושיהם. ביאליק לא חיבב את החידושים הרבים בסיומת ִ־ָּיה 
שחודשו בעת ההיא, ועל כן בשירו "בגינת הירק" הרקיד את הסלק עם עגבנית )ולא 
עם עגבנייה(, ואת התירס הרקיד עם חמנית )ולא עם חמנייה(. מ"ל ליליינבלום 
תקף את ריבוי המילים בסיומת ־וֹן )כגון עיתון, שבועון, ירחון ודומותיהן( בטענה 
שסיומת זו מציינת הקטנה.95 בשירי החנוכה שכתב ביאליק לילדים האב מדליק 
נרות חנוכה )מבלי שהמילה חנוכייה תיזכר בהם(. המורה מביא לילד ִּכרָּכר, ולא 
סביבון )חידושו של בן־יהודה(, והאם נותנת לילד לביבה )אך נפקד בשיר מקומה 

של סופגנייה — אף היא מילה "ירושלמית", שחידש דוד ילין בשנת תרנ"ז(.96
ִּכרָּכר שבחר ביאליק לשלב בשירי החנוכה שלו לא נשתגרה, כידוע. בעניין סביבון 
נכנע ביאליק, ולאחר שגם טשרניחובסקי שיבצו בספר שיריו לילדים "החליל" 
התיר לעורכי המקראות, שכללו בהן את שירי החנוכה שלו, להמיר את ִּכרָּכר 
בְסִביבֹון. בעניין חנוכייה וסופגנייה הוא לא נכנע. אפילו בשנות חייו האחרונות, 
כשהיה נשיא ועד הלשון בארץ ישראל, ניסה להשגיר מילים אחרות. כך ביצירתו 
המאוחרת "אלוף בצלות ואלוף שום" הוא מזכיר את מאכלי התאווה העולים על 

ביאליק, שירתנו הצעירה, עמ' 66—67.  .94
סיון, הלשון הירושלמית, עמ' 57.  .95

סיון, הרחבת הלשון, עמ' 18.  .96
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שולחן המלך, את "הֶאסּפֹוגים המתוקים". המילה אספוג )במשקל המילה אתרוג( 
נראתה לביאליק ְשווה הערך ההולם את המילה היוונית σπόγγος, שממנה נגזרו 
הסופגנייה העברית ו־sponge cake האנגלי, אך גם הצעה זו לא נשתגרה כידוע.97 
מכל מקום, זיוּוגם של הֶאסּפֹוגים ל"צפיחיות בדבש" מלמד על המלצותיו של ביאליק 
בתחומי הלשון ועל העדפותיו: מותר, ואף רצוי, להשתמש בלשון סינתטית )מלשון 
סינתזה(: לקחת מילה יוונית שנכנסה ללשון העברית ולהעניק לה תצורה חדשה 

כדי לספק את צורכי הלשון המדוברת, שזה מקרוב נכנסה בשערינו.
ברי, ביאליק לא התנגד כלל לסיומות ־וֹן וִ־ָּיה כשלעצמן, כפי שסברו אחדים 
בטעות. וכי כיצד יכול להתנגד למילים מקראיות כדוגמת יפה־פייה, רחמנייה, 
מעון, גאון, קלון?! — הרי הוא השתמש תכופות במילים הללו, ואף חידש ככל 
הנראה את המילים דובדבנייה וִזכִרייה )בשירו "קומי צאי"( ואת המילה ֵׁשדֹון 
)בפרק העשירי של סיפורו "ספיח"(. אלא ששימושיהם התכופים והבלתי מבוקרים 
של מחדשי השפה הירושלמיים בסיומות הללו לא נשאו חן בעיניו. ביאליק מתח 
אפוא ביקורת לא על המשקלים כשהם לעצמם כי אם על חוסר התוַאם שבין 
המשקלים ובין מהותו של החידוש )כך, למשל, המסומן של מילה כדוגמת שבועון 
אינו דורש הקטנה, ועל כן אין תוַאם בין הדנוטציה ובין משקלה(. על עמדתו של 
ביאליק בעניין זה כתב איש ועד הלשון דניאל לייבל, כשסיפר בהומור איך חיקה 
ביאליק נערת חמור בעת ששמע על תחדיש נוסף במשקל ִ־ָּיה: "מה ָחכמה היא 
להוסיף לִמלה ישנה איזו הברה נדושה, או '־יה' או '־ון', וחסל, ]...[ כשמבקשים 
לחדש ִמלה צריך להתבונן כיצד עשו זאת הם, העברים הקדמונים. צריך ללוש את 

השורש מפנימו ולא בהדבקת הברות".98

3. הקצב המהיר של החידושים
לא אחת הביע ביאליק את רתיעתו מ"בית החרושת למילים" שייצר מילים חדשות 
"בסיטונות" בקצב המתאים לייצור מוצרי צריכה. סופרי אודסה, ומנדלי בראשם, 
ביכרו שינויים איטיים, פרי חקירה ובדיקה בספרות ישראל לדורותיה. ביאליק הלך 
בדרכם והאמין שתהיה זו בכייה לדורות אם ישתגרו בארץ ישראל חידושים פזיזים 

וסרי טעם שלא בנקל יתאפשר לשרשם.
בשנות תחיית השפה העברית התגוששו אפוא ב"קריית ספר" העברית שתי 
מגמות מנוגדות שצררו זו את זו: ציוני אודסה, חסידי משנתו הלאומית המתונה של 
אחד העם וממשיכי דרכם של מנדלי מוכר ספרים ושל חיים נחמן ביאליק בתחומי 

שמיר, שירים ופזמונות, עמ' 141—144.  .97
לייבל, ביאליק, עמ' 280.  .98
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הרחבת הלשון, התנגדו לבן־יהודה ולחבריו "הירושלמים", שהאמינו ביכולתם 
להשיג כיבושים מהירים ומהפכניים שימלאו לאלתר את צורכי העברית המתחדשת. 
הראשונים התירו להשתמש בלעזים "עד שירחב" ו"עד שירווח", ואילו בן־יהודה 

וחבריו ביקשו להמיר את הלעזים תכף ומייד במילים עבריות.99
בשיר הילדים "המכונית" )שכותרתו היא תחדיש של איתמר בן־אב"י( רמז ביאליק 
כי יש להיזהר מפני נהיגה פזיזה ומהירה, העלולה לחבל בתחיית הלשון ולהביא 
את המכונית אל פי תהום. המילה הגה אינה רק 'מתקן להכוונת כלי הרכב' אלא 
גם קשורה לתחום ההנהגה המדינית. יתר על כן: פירושה גם 'מילה' וגם 'נהי, דבר 
קינה על אסון'. שירו של ביאליק מזהיר מפני אסונות בכל תחומי החיים, ובין השאר 
הוא מזהיר מפני נהיגה פזיזה של צעירים חסרי רסן ומשמעת )נהיגה בכבישים, 

התנהגות, הנהגה ושימוש במילים, בחינת "מוות וחיים ביד לשון"(.
ביאליק לא אהב מילים המדיפות ריח של "צבע טרי", ועל כן את חידושיו 
שלו הוא נהג להטמיע בדברים של אחרים, שעברו תחת ידו )בהיותו עורך החלק 
הספרותי של "הִשֹלח"(. רק לאחר שצברו ותק והעלו פטינה של יושן העז להכניסם 
לתוך יצירתו שלו: "ודע, שאני משתמט מלהשתמש בִחדושי לשון אפילו משל עצמי, 
אלא אני מבליעם במעשה ידיהם של אחרים תִחלה ומניח להם להשתרש בספרות, 
ואחר כך, לאחר שיפוג קצת הרושם, אני מכניסם שוב תחת כנַפי, ואף זו בקושי, 

כמהסס וחוכך בדבר".100

4. חשש מכפילויות ומחידוש מילים מיותרות
והא בהא תליא: החיפזון גרר פחז, ולא אחת חודשו מילים שלא לצורך. את דעתו 
על הדרך הנאותה שבה ראוי לחדש חידושים הביע ביאליק בנאומו על פינס: "פינס 
היה אומר, שבכדי להכניס אף ִמלה חדשה אחת אל הלשון העברית, צריכים תִחלה 
לחפש בכל אוצרות הספרות העברית, שבהם גנזו כל הדורות את מחשבותיהם, 
אולי נמצאת כבר הִמלה המבוקשת בצורה עברית. ]...[ ולא באופן רבולוציוני. ]...[ 
ִמלה חדשה, שהיא זרה לרוח השפה במשקלה ובצורתה, היא מביאה דיסהרמוניה 
בלשון, ]...[ וכל האחריות חלה על ראשי המחדשים הפזיזים. צריך שהִמלה העברית 

תהיה עברית בשרשיה".101
גם ביאליק סבר שצריך לחפש תחילה במטמוניות ולוודא שהמילה המבוקשת 
אכן חסרה במקורות העתיקים. מילה שנשתגרה, גם אם נבנתה במשקל זר לאוזן, 

סיון, הלשון הירושלמית; סיון, הרחבת הלשון.  .99
ביאליק, איגרות, ב, עמ' רנב.  .100
ביאליק, דברים, ב, עמ' קעח.  .101
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המכניס מהומה ודיסהרמוניה, לא בנקל תיעקר מן השורש, ועל כן מוטב שלא 
תיכנס כלל אל המילון, גם אם תתעכבנה תחיית השפה וגאולתה.

את מורת רוחו מחידושיהם המהירים )והפזיזים, בעיניו( של בן־יהודה וחבריו 
"הירושלמים" הפגין המשורר בדרכי עקיפין, כמעט סמויות מן העין. כך, למשל, את 
שיר הסתיו הקצר שלו "הקיץ גֹווע" חתם במילים "ְצאּו ָהִכינּו ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה". הוא 
היה יכול להשתמש במילה בולבוס )כמו בשירו "בגינת הירק"( אך שלא כדרכו בחר 
להשתמש בחידוש ה"ירושלמי" "תפוח אדמה", הַמדיף ריח של "צבע טרי" )בדרך 
כלל התרחק מחידושי מילים כאלה(, אולי כדי לרמז לטיבן של מהפכות, המביאות 

עימן טעמים חדשים ומנהגים חדשים, שהאנינּות מהם והלאה.
בשיר זה, המתאר בסמוי את הירידה מצבעי כתר הזהב וגלימת המלכות הארגמנית 
אל אפלת המרתף ואל אדרת הטלאים הקבצנית, העדיף אפוא ביאליק להשתמש 
בצירוף החדש וה"וּולגרי" "תפוח אדמה" )תרגום שאילה של ספרות ההשכלה 
ל"ערד עּפֿפיל" היידי־גרמני( — ולא במילה עתיקת היומין בולבוס, שהיא בעלת 
מסורת ארוכה המושכת אחריה שובל של תקדימים בשפות ההודו־אירופיות 
)βολβός ביוונית, bulbus בלטינית, bulb באנגלית, בָאלֿבעס ביידיש ועוד(. זהו 
אחד הטעמים להצטרפותו של הבולבוס בשיר "בגינת הירק", ש"ָּבא ִלְרקֹד ]...[ הּוא 
ַעל ָּכל ִמְׁשַּפְחּתֹו" )עם שהוא מפר את הדגם הזוגי של המחול וגורר אחריו שובל 
 של צאצאים וקרובי משפחה לרוב(. באמצעות שרבוב של צירוף חדש במשפט
"ְצאּו ָהִכינּו ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה" הציג ביאליק את המעבר מעולם התמול אל ההווה 
המתהווה — על קרעיו ועל כיעורו. אגב כך רמז ביאליק לקוראיו שנתחדש כאן 
חידוש פזיז ומיותר, שהרי כבר יש במקורות מילה המציינת אותו מסומן עצמו. 
כך תיאר בשיר זה גם את השינויים הפוליטיים שראה מול עיניו: סיום התקופה 
הצארית העמוסה בפאר ועליית כוחו של הפרולטריון )אדרת מטולאת, נעליים 

מתוקנות ומצבור של תפוחי אדמה באפלת המרתף(.
כך רמז ביאליק גם לדנוטציות אחרות שנתחדשו שלא לצורך. בשירו "בגינת 
הירק", למשל, הכרוב והכרובית קופצים בראש ומובילים את ריקוד הזוגות )כרוב 
מצוי בלשון חז"ל, ואילו כרובית היא חידוש של בן־יהודה(. בן־יהודה גזר את 
שמו של הירק מן המילה הערבית قرنبيط )קרנּביט(, בעוד במשנה )כלאיים א, ג(
נזכרים "הכרוב והתרובתור". לפיכך הכרוב והכרובית גדולי המידות וחסרי העידון 
קופצים בראש ומובילים זוגות־זוגות את כל המחוללים כאותם מדינאים "בעלי 
גוף" המתיימרים להנהיג את הציבור, אך תוכם אינו עשיר בלשד ואין בהם תועלת 

רבה לחיזוק המערכת הציבורית.
ולשם מה נזקק בן־יהודה לתחדיש סבון על בסיס המילה הצרפתית savon אם 
המילה בורית המציינת אותו מסומן עצמו כבר מצויה בתנ"ך )"ִּכי ִאם ְּתַכְּבִסי ַּבֶּנֶתר 
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ְוַתְרִּבי ָלְך ֹּבִרית" ]ירמיהו ב, כב[(? ביאליק מחה בדרכי עקיפין על חידוש מיותר זה 
כאשר כתב "ְּבבּוָעה ֶׁשל־ֹּבִרית" )בשירו "צפרירים"(. וב"מאחורי הגדר" תיאר את 

המשרתת הטובלת ידיה ב"ְקָצָפה לבנה של מי־בורית".102
הוא הדין במילה ַמֶּגֶבת. במדור "תחַית הלשון" בעיתון "האור" )"הצבי"( מיום 
13 בינואר 1893 )עמ' נו( נשאל אליעזר בן־יהודה כיצד תיקרא בעברית המילה 
ַדִים, הפנים וכו'  האנדטוך )'מגבת' ביידיש(, ותשובתו: "להמטפחת שמנגבים בה ַהָיּ
ֶגת, מלשון עלה ונסתפג ]משנה, יומא  נקרא מגבת, וגם אפשר לקרֹא בשם ִמְסֶפּ
ג, ד ועוד[". תגובתו של ביאליק לא איחרה לבוא. תרגומו למחזה של אנ־סקי 
"הדיבוק" פותח בתיאור בית הכנסת שבו ליד היציאה אל הרחוב יש "כיור וכנו 
ואלונטית תלויה בטבעת". סיפורו הגנוז "ר' ברוך אידלמן" מגולל באריכות את דבר 
הממחטה של גיבורו, שבה הוא גורף את חוטמו, אך ביאליק קרא לה שם מטפחת. 
וגם בסיפור זה כינה ביאליק את המגבת במילה אלונטית שמלשון חז"ל, וכך רמז 

לכאורה שהתחדיש מגבת מכניס תבן לעפריים:

הגברים בודקין חוטמיהם לתוך מטפחת גדולה ואדומה )קטנה ולבנה — 
דרך נשים היא(, ולאחר שהם תוקעים ומתריעים עליה כל צרכם, חוזרים 
ותוחבים אותה ]...[ לתוך הכיס הסמוך לסדק הקפוטה מאחוריהם, מקום 
שהיא מונחת שם תמיד ויוצאת משם זנב. בשעת הדחק יוצאים במטפחת 
זו אף ידי אבנט למנחה ומעריב וידי אלונטית באמירת אשר יצר. בערבי 
שבתות משתטפים במטפחת זו עצמה במרחץ מתוך קומקום של רותחים, 
ובכך היא חוזרת לטהרתה על־מנת שיצורו בה תיכף ומיד בשעת יציאה 
מבית המרחץ את החלוק המזוהם ואת התחתונים והפוזמקאות המסואבים, 
את המסרק וחתיכת הבורית תוחבים לשם מן הצד — וכך היא חוזרת לבית 
בלחלוחיתה. ]...[ וכך הדבר חוזר חלילה ]...[ עד שהיא מתנקבת ככברה 

ונעשית סמרטוט.

ובמאמר מוסגר: בקטע זה הציג ביאליק בהומור לגלגני אחדים ממנהגי החסידים 
שהכיר מבית אבותיו באוקראינה, שהתחיל להתבונן בהם באירוניה לאחר לימודיו 
בישיבת וֹולֹוז'ין הליטאית. על מטפחת אדומה נהגו החסידים להניח את השופר 
)וכאן הגברים "תוקעים ומתריעים" בקול גדול באפם המדומה לשופר(. האבנט 
)גַארטל( הוא אבזר שנוהגים החסידים לחגור מעל בגדיהם בזמן התפילה, וכאן 
יוצאים הגברים ידי חובת גַארטל במטפחת האדומה שבכיסם, המטונפת מקינוח האף 

]הערת העורך: סבון אינה בדיוק חידוש של בן־יהודה. היא מצויה כבר בתוספתא ובתלמודים   .102
בצורות דומות )"צפון", "ספן"(. וראו קוטשר, מילים ותולדותיהן, עמ' 61—64.[ 
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ומרקיקת הֵלחה והכיח, אף מניגוב ידיהם לאחר עשיית הצרכים. ניכר שהמשורר, 
שכבר הּכיר מקרוב את "היהודים היפים" )כך קרא לחוגים הלמדניים המעודנים 
בסיפורו "אריה 'בעל גוף'  "(, התבונן במנהגים הפשוטים שהכיר מבית אבותיו 

האוקראיני במבט דו־ערכי וחצוי, שִקרבה ודחייה שימשו בו בערבוביה.

ג. התגובה לתחדישיו של בן־יהודה

כפי שראינו, לביאליק היו דרכים לא מעטות שבהן הביע את אי־הנחת שלו ושל 
חבריו אנשי אודסה מן התחדישים של בן־יהודה וחבריו "הירושלמים". לפעמים 
ניסה להציע חלופות משלו )למשל ֶאסּפֹוג במקום סופגנייה(, ולפעמים הסתפק 
בהחלפת הסיומת של התחדיש ה"ירושלמי" )עגבנית במקום עגבנייה(. לפעמים 
השתמש ביאליק בצירופי מילים מיושנים )כגון "מקהלת נוגנים" במקום תזמורת(, 
וכך הביע את אי־הנחת שלו מן החידוש הפזיז תזמורת, שאומנם נועד להחליף 
את קונצרט, אך נשתגר בטעות במשמע 'אורקסטרה'. לא אחת השתמש ביאליק 
במילים לועזיות "עד שירחב", כגון פפירוסין, אילוסטרציה, ביוגרפיה, קונטורה, 

פבריקה )כולן ברשימה "סוחר" משנת 1903(.
ושיטות נוספות היו לו לביאליק להביע את מורת רוחו מחידושי בן־יהודה, 
ואחת מהן התבטאה בהתעלמות מופגנת מן התחדישים שלא נשאו חן בעיניו: 
בסוף "ספיח" הילד מוציא מכיסו חפץ, מין משקפת או קליידוסקופ, אך ביאליק 
כינהו "כלי קסמים", בהתעלמות מן התחדיש משקפת. ב"יום השישי הקצר" הרב 
עוטה על גופו מעיל פרווה, אך ביאליק מכנה את הבגד "אדרת ֵׂשער" ו"אדרת 
דובים", ולפרווה אין ֵזכר. וכבר ראינו כי בסיפורו הגנוז "ר' ברוך אידלמן" תיאר 
ביאליק באריכות יתרה את הממחטה של גיבורו, שָּבּה הוא גורף את חוטמו ומייבש 
את ידיו, אך קרא לה מטפחת, כפי שציינתי, אגב התעלמות מופגנת מן התחדיש 
של בן־יהודה. כנזכר, בסיפור זה גם תיאר ביאליק את המגבת באמצעות המילה 

אלונטית שמלשון חז"ל ואת הסבון כינה בשם ּבֹורית, מלשון התנ"ך.
על אי־היציבות שׂשררה אז בתחומי הלשון המתחיה תעיד העובדה שלעיתים 
השתמש ביאליק ביצירה אחת בשתי דנוטציות שונות לאותו מסומן עצמו. כך, 
למשל, בשירו "המתמיד" הוא משתמש פעם בשממית ופעם בעכביש )כאמור 
 לעיל בפרק השני(. ברשימה "סוחר" נזכרים עיתונים, חידושו של בן־יהודה,
בצד "מכתבי עיתים" של סופרי הדור החולף, ובסיפור "מאחורי הגדר" השתמש 
פעם בשמשוניות ופעם בחמניות לציון אותו מסומן עצמו. ייתכן שביאליק הפריח 
"בלוני ניסוי" כדי לראות איזו משתי החלופות תתחבב על הקוראים ותשתגר. 
ייתכן גם שבהתלבטותם של גיבוריו הספרותיים בין שתי החלופות יש משום 
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בבואה קריקטורית, אוטו־אירונית, ללבטיו של ביאליק עצמו. גם הוא, כמו גיבוריו, 
 פסח על הסעיפים, התחבט בין חלופות והתקשה להחליט "מי משתיהן יפה
יותר". אף הוא כגיבוריו נקלע לתקופה קשה ומביכה של "חבלי לשון" ושל "חבלי 

ניגון".

* * *

ואין להתעלם מן הצד הפוליטי שהתבטא בהתנגדותם של סופרי אודסה לחידושיו 
של בן־יהודה: את דרכו בתחומי החייאת השפה העברית עיצב ביאליק ברוח דברי 
אחד העם במסותיו "הלשון וספרותה" ו"הלשון ודקדוקה", שבהן מקופלים עיקרי 
השקפתו של מורו ורבו, וביאליק הזדהה עם רוב עקרונותיה. הייתה זו השקפה לאומית 
המבקשת להיזון מקנייני התרבות האותנטיים, העתיקים, שצמחו על קרקע גידולה 
של האומה, והמבקשת להרחיב את יריעותיו של האוהל הלאומי, ולקרוע בו חלונות 
לתרבות העולם. לעומתה טיפחו "הצעירים" המתמערבים, אוהדי הרצל, השקפה 
הרואה באוהל הלאומי אוהל דל ופרובינציאלי, וממנו ביקשו לצאת ולבנות תחתיו 
בן־לילה ארמון מערב־אירופי רב־תפארת. למרבה האירוניה המרה, ארמנותיהם 
של אותם סופרים צעירים, שטענו טענת "צר לי המקום", התגלו בדיעבד, בחלוף 
המולת הקונגרסים, כמגדלים פורחים באוויר. סימפטומטית וסמלית היא העובדה 
שהרצל לא למד עברית ִמימיו, וכשנזקק לביטוי העברי "עד מתי?", הוא כתבֹו 

103.)ad mossai( באותיות לועזיות
אליעזר בן־יהודה, חסידו של הרצל, השתייך כידוע ל"טריטוריאליסטים", שתמכו 
בתוכנית אוגנדה. הוא אף עזב את הארץ לפרק זמן ממושך וישב בארצות הברית 
)כך גם בנו איתמר בן־אב"י, שנפטר בארצות הברית בעת שהייה ממושכת מעבר 
לים(. ביאליק, חסידו של אחד העם ומתנגדם של הצעירים המתמערבים, אוהדי 
הרצל, התנגד לפתרונות ָא־ציוניים שהציעו לעם אחרי הּפרעות מקום מקלט זמני 
עד יעבור זעם. בתחילת דרכו חיבר ביאליק ָסטירות בוטות נגד הרצל, אך אחד העם 
לא ִּפרסמן, והמשורר למד מניסיונו שאין רבו ומורו להוט לפרסם דברים עוקצניים 
נגד יריביו. גם דברים שכתב נגד אליעזר בן־יהודה ובנו איתמר, יריביהם של אחד 
העם ומשנתו, לא נתקבלו לפרסום בעיתוניו של אחד העם.104 אחד העם, שחלש 

גוברין, מפתחות, עמ' 20–49, ובייחוד עמ' 33.  .103
כגון שירו "עקבות המשיח" )שפורסם לבסוף אצל גולדין, הזמן, עמ' 126—128( וכגון שירו הגנוז   .104
"אשריך צעיר רודם", שכוון נגד אוהדי הרצל )"הצעירים"( בכלל ונגד איתמר בן־אב"י, שנהג 
ל ֲחֻמּדֹות ַהּמֹוָדה" ו"ַעל  להשתמש בפסידונים "צעיר רודם", בפרט. ביאליק כתב בשיר זה על "ָכּ
ְפָרט" כדי לרמוז שאין דעתו נוחה מן החידוש ה"ירושלמי" אופנה,  ְכָלל ְוַעל ִמְכָנַסִים ִבּ ַהּמֹוָדה ִבּ
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על העיתונות העברית באודסה, לא פרסם בעיתוניו דברים נגד בני הפלוגתא שלו 
ושמר על מידות נאצלות של כיבוד זכותו של היריב להשמיע את דברו ללא חשש 

של חרם וביזוי.
עם זאת גם אחד העם וגם ביאליק לגלגו לא אחת על הפואטיקה ועל מדיניות 
הלשון של הצעירים אוהדי הרצל, ועל קובלנתם ש"צר להם המקום" בין יריעות 
אוהל ֵשם. אחד העם טען כי היא נובעת מהשגה דלה והציע להם את עצתו: "סלסלו 
את המחשבה והיא תרומם את הלשון".105 ביאליק הלך בעקבותיו, ובמסתו "שירתנו 
הצעירה" ִהשווה את התנהגותם של הצעירים לזו של משרתת החוזרת לביתה לאחר 
ששירתה שנים בבית עשירים והיא מעקמת את אפה למראה דלותו של בית אביה, 
במקום לטרוח ולהתחיל במלאכת ניקויו ושכלולו. את חידושיו של בן־יהודה שאינם 

מתוך "הלשון גופא" הוקיע ביאליק בהזדמנויות אחדות.106
החידושים המהפכניים של בן־יהודה ושל בני חוגו המתמערבים התבססו לא אחת 
על תרגום שאילה (calque) מן השפות ההודו־אירופיות. ביאליק חשב שתרגומי 
שאילה כאלה קלים הם ופזיזים ואינם מתאימים לשפה שמית עתיקה ועשירה כמו 
השפה העברית, וכי יש בהם משום "חיקוי מתוך התבטלות", כהתבטאות אחד העם. 
במסה "חבלי לשון" הטעים ביאליק ש"אין לעשות לשון אחת קרקע לִגדולי התִחיה 
של לשון אחרת".107 לכל לשון – טען ביאליק – יש ה"פסיכיקה" שלה, קרקע הגידול 
שלה ואבן השתייה שלה. הוא חש צרימה בחידושיהם של אליעזר בן־יהודה, של 

איתמר בן־אב"י ושל חבריהם "הירושלמים" וביקש למצוא להם חלופות.
העוינות בין המחנות גברה והגיעה לשיאה בימים שבהם ניסו לדחוק את מנדלי 
מכל מעמד ולמחוק את חלקו בתחיית השפה העברית. ביאליק יצא אז נגד מנחם 
אוסישקין, שפעל רבות למען חיזוק מעמדה של העברית בארץ ישראל המנדטורית 
כלשון לאומית רשמית. במאמרו "תרבות ופוליטיקה", שבשוליו רשום התאריך 
י"ב בטבת תרע"ט, הוסיף ביאליק הערת שוליים: "ראוי להזכיר כאן ל'דורות', כי 
לפני שש שנים בערך, נפסל ראש יוצרי לשוננו ומחייָה מנדלי מו"ס לחברות של 

שהתאזרח בעיתוניו של בן־יהודה ובמדוריה של רעייתו חמדה, שחידשה מילה זו. המשורר 
אף כתב דברי התקפה בוטים באיגרותיו על סגנונו של בן־אב"י ועל אישיותו, אלא שמפאת 
גסותם של דברי ביאליק, שנאמרו בדלתיים סגורות ולא נועדו לפרסום, השמיט לחובר, עורך 

האיגרות, את שמו של מושא ההתקפה.
בסוף מסתו "הלשון וספרותה" )אחד העם, כל כתבי, עמ' צז(.  .105

ראו גם שמיר, מה זאת אהבה, עמ' 88—93 )בפרק "על דבר פזיזותם של מחדשי השפה   .106
העברית"(; שמיר, שירים ופזמונות, עמ' 141—144, 162—172, 180—183. על התנגדותו של 
ביאליק לחידושי בן־יהודה ראו גם שמיר, השירה מאין תימצא, עמ' 222—229; שמיר, באין 

עלילה, עמ' 229—233.
ביאליק, חבלי לשון, עמ' 18.  .107
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כבוד ב'חובבי שפת עבר' באודיסה ]בעטיו של מר אוסישקין[, וזמן מה אחר כך – 
גם ב'ועד הלשון' בירושלים ]בעטיו של בן־יהודה[".108 בגוף המאמר העז ביאליק 
לפקפק בתואר "מַחיה השפה העברית" שהעניקו לבן־יהודה )" 'אבהותו' של 'הגדול 
הִגבור' בן־יהודה בִדבור העברי אף היא מוטלת בספק גדול, וכבר הוכחשה כמה 

פעמים ברבים"(.109
בעקבות ביאליק סירבו גם ברנר ועגנון לראות בבן־יהודה "ְמחיה הדיבור", 
ועגנון אף האשים את אוסישקין שברא לצרכיו הפוליטיים מיתוס כוזב: "אנחנו 
רואים איך השתדלו לברוא לגנדה ]=אגדה[ עליו", אמר עגנון לחוקר הלשון אהרן 
בר־אדון, והוסיף: "הקרן הקיימת הייתה מוציאה חוברות בשם 'לֹנער', ונדפסה שם 
מחברת של פרופסור קלוזנר על בן־יהודה בתור ְמחיה הלשון, ועוד ועוד. פגש ר' 
לייזר ]=אליעזר מאיר[ ליפשיץ, עליו השלום, את אוסישקין, עליו השלום ]שעמד 
בראש קק"ל[, ושאל אותו: 'הרי אתה יודע שלא בן־יהודה ְמחיה הלשון, שהלשון 
לא מתה מעולם'. הוא ]=אוסישקין[ אמר: 'גם אני ידעתי, אבל העם מבקש לו גיבור, 

ואנחנו נותנים לו את הגיבור' ".110
בשנות יצירתו הראשונות של מנדלי מוכר ספרים, שנות להט הפולמוס בין אודסה 
לירושלים שבהן העליב ביאליק את בן־יהודה וטען כי עבריותו מלאכותית לאין 
שיעור, כתב ביאליק שיר ָסטירי מענייני דיומא – "עקבות המשיח". בבית החמישי 
של שירו לגלג על מאסרו של בן־יהודה בעקבות הלשנה שהלשינו עליו החוגים 
החרדיים לשלטון הטורקי: "ָמִׁשיַח ֹלא ָבא עֹוד — ַאף ִּכי ֶחְבָרה ֲחִריִׁשית / ׁשֹוֶקֶדת ַעל 
אֹותֹו ָהִעְנָין ִּבירּוָׁשָלִים / ַוִּיְתְּפׂשּו ֶאת ַהָּׂשָטן ְּבַפַעם ַהְּׁשִליִׁשית / ַאֲחֵרי ִהָּתְפׂשֹו ַּבַּכף 
ַּפֲעָמִים. / ִּבְלָחִׁשים אֹור ֵעינֹו ַהְּׁשִנָּיה ִנֵּקרּו / ְואֹותֹו ִּבְתרּוָעה ַהּבֹוָרה ִסֵּגרּו – / ַאְך, ָהּה, 
ַּגם ַהַּפַעם ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליַח – / ַוֲעֶדָּנה ֹלא ָבא ַהָּמִׁשיַח". בשלב זה גינה ביאליק 

את בן־יהודה בכל הזדמנות, אף לגלג על העיתונות ה"צהובה" של בני משפחתו.
ואולם בסוף ימיו שינה ביאליק את דעתו על הרצל, ובתוך כך גם את דעתו 
על אליעזר בן־יהודה. הוא, שגינה את החיפזון של הרצל וחסידיו, התחיל להבין 
שלא רק המהירות היא "מן השטן" אלא גם היהירות, יהירותם של אחד העם 
ו"בני משה" האריסטוקרטים. הוא התחיל להבין כי בשעה זו אי אפשר להמליץ 
על הכשרת לבבות ממושכת כי מצבם של יהודי אירופה, ויהודי גרמניה בתוכם, 

ביאליק, תרבות ופוליטיקה, עמ' 5. המילים בסוגריים מרובעים חסרות בפרסום הראשון של   .108
המאמר ומופיעות רק בפרסומים המאוחרים.

שם, עמ' 2.  .109
בר־אדון, שיחות, עמ' 40 ועמ' 18. ]הערת העורך: הדברים החריפים הללו מלמדים בעיקר על   .110
עוצמת הרגשות שרחשו, מסיבות שונות, בקרב חלקים מהציבור כנגד בן־יהודה. קשה לערער 

בור העברי בארץ ישראל.[ ברצינות על חלקו המכריע של בן־יהודה בהחייאת הדי



199 | ק  ו של ביאלי נ י ח"ן מאוצרות לשו לקט אבנ

מחייב הקמת בית לאומי לעם היהודי ללא דיחוי. בד בבד החל לקרום עור וגידים 
חזונו של הרצל, שביאליק זלזל בו בראשית דרכו, ו"תל אביב" הפכה מכותרת של 
ספר )ספרו של הרצל "אלטנוילנד" בתרגומו של נחום סוקולוב( לעיר העומדת על 

תילה, לעיר תוססת שבה הקים המשורר את ביתו.
הבוז שרחש לבן־יהודה ולמחדשים "הירושלמים" שכך אף הוא. ביאליק ראה 
שחידושיהם נקלטו ונשתגרו, וכי את אשר נעשה אין להשיב. אילו הקדים לעלות 
ארצה )ביאליק תכנן לעלות ארצה אחרי פרעות קישינב ב־1903 והתמהמה עד 
1924(, אפשר שהיה מעשיר את המילון העברי במילים לפי טעמו )אפשר שגם 
המילון, בסיומת ההקטנה ־וֹן, היה נקרא אחרת אילו העניק לו ביאליק את שמו(. 
ביאליק החל לשלב ביצירתו חידושים לא מעטים של בן־יהודה ו"הירושלמים" – 
בובה, אופניים, מכונית, שעון – וקיבל כאמור גם את המילה סביבון. בין שאהב 
את המילים החדשות ובין שנאלץ לכוף את ראשו ולהשלים עם הקיים, הוא החל 
רש  להבין שעובדה היא ואין להשיבה: המילים הללו כבר נשתגרו, ואיש לא יָשׁ

אותן משורש.
חז"ל גרסו: "ַׁשֶּבְׁשָּתא ֵּכיָון ְּדַעל – ַעל" )בבלי, פסחים קיב ע"א; בבא בתרא כא 
ע"א(, כלומר לאחר שהשתרשה השגיאה בציבור, מוטב לקבל אותה ולא לנסות 
לעוקרה. ומעניין שבמילון בן־יהודה )בהערה לשורש שב"ש ]ב[( מפרש העורך 
נ"ה טור־סיני "שבשתא" זו מלשון מלכודת, שאי אפשר להיחלץ ממנה: "אין כָונת 
המאמר הזה בִעקר לִשבוש ולקלקול, אלא לשבשתא במובן הזמורה המשמשת 
שבשתא  מלֹכדת לִצפור". טעות שנולדה מן הדמיון שבין המילים הארמיות 
)> שבשבתא, 'ענף'( ושבשתא )'שיבוש'( גרמה לדעתו לפירוש המשובש של הפתגם 
"ַׁשֶּבְׁשָּתא ֵּכיָון ְּדַעל – ַעל", שבמקורו נועד לתאר מלכודת שהנכנס אליה לא במהרה 
ייחלץ ממנה. אכן, מן השיבוש שהפך את הוראת הדנוטציות תזמורת ומקהלה אי 

אפשר כיום להיחלץ. הטעות נשתגרה ונשתרשה, ואין להשיב.

* * *

את תחדישיו )יבוא, יצוא, מענק, טייס, קדחתני, אפלולי, נלעג, ערגה, מצלמה, ועוד( 
ברא ביאליק משורשים עבריים ולפעמים גם משורשים ארמיים, שהרי התנגד למגמה 
האירופוצנטרית שנתלוותה לתחדישים שהומצאו ממילים לועזיות. אך לכל כלל 
יש בדרך כלל גם יוצא מן הכלל. כפי שנראה, גם ביאליק "ָחטא" לפחות פעם אחת 
בבריאת תחדיש המתבסס על שימור צליליהן של מילים לועזיות )כתחדישיהם של 
בן־יהודה ובני חוגו( בעת ששילב בפעם הראשונה את המילים לרשרש וִרשרּוש, 
פרי המצאתו, בסיפור של גרשם שופמן. את המילים שחידש נהג המשורר להכניס 
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בתחילה ליצירות שעברו תחת ידו בעת שערך את מדור הספרות של כתב העת 
"הִשֹלח", ורק לאחר שהתברר לו שתחדישים אלו נתקבלו ונשתגרו, מצא לנכון לשלבם 
גם ביצירותיו שלו. השורש המרובע רשר"ש, שחודש ככל הנראה על בסיס דמיון 
צלילים לשורש העברי רע"ש וכן לפוַעל הגרמני rauschen )'לרשרש'; ובאנגלית: 
to rustle(, נשתגר עד כי נשתכח ממציאֹו, ונדמה היה לכול שהמילה הייתה בשפה 

העברית לִמן קדַמת דנא. על כך כתב ביאליק בטרוניה מבודחת:

ֻכלם התחילו פתֹאם ברשרוש מרשרשים. ]...[ על דעת אחד מהם לא עלתה 
לבדוק אחרי מולדתּה ומוָצאּה של ִמלה זו ולשאול אותה: בת מי ַאְּת? ועד 
היום הכל מחזיקים בה והכל סבורים שהיא ִמלה עתיקה, מדרשית או 
תלמודית. הגיע הדבר לידי כך, שהד"ר קלוזנר התערב עמי, כי ראה הִמלה 
הזאת במדרש או בתלמוד. מובן מאליו, שלא זכה בדין. ואולם עוד מעט 

ואני, גם אני, אתחיל להאמין כי אכן נמצאת היא באחד המדרשים.111

מעניין שדווקא החידוש היחיד שּבֹו התגאה ביאליק היה חידוש בנוסח בן־יהודה. 
לאחר שברא "יש מאין" את המילה רשרוש, שילבּה בסיפור של שופמן שנמסר 
לו לעריכה, ואחר כך מצאּה לפתע משובצת בתוך דבריהם של חשובי הסופרים 
והמשוררים. לאחר שנשתגרה המילה ועברה מסיפורו של שופמן אל רשות הרבים, 
הכניס ביאליק את חידושו זה פעם אחת לנוסח מוקדם של שיר הילדים "הנער 
ביער" ושלוש פעמים לסיפורו "מאחורי הגדר". מכאן ואילך הפך השורש המרובע 

רשר"ש לשורש קביל ומקובל במילון העברי.

מתוך איגרת לדניאל פרסקי, מיום 6 בפברואר 1922 )ביאליק, איגרות, ב, עמ' רנב(.  .111




