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שלחדשהמהדורההמתחדשת.העבריתשלניסיונותשפןממנושעשההאבכלפימורכביחסגילה
פרנקלישיוכתיבתהביוםכמוומרתקתרעננהעודימיובערובשכתבהאוטוביוגרפיה

הארצישראליהחצוף
הילדשלמחייופרקים
 11הראשהעברי

בגלותבהיותו , 1943שנת ך!]
איתמרהעלהיורק,בניוב

מחיהשלבנו-בן·אב"י

אליעזרהעבריתהשפה

הכתב.עלזיכרונותיואת-יהודהבן

בצלושרויהמחברהיהשישיםבגילגם

היורביםעדיין .אביושלוהאוהבהכבד

אזוהואלעצמו'שהציבהשאלהסימני
שלו:מותולפניספוריםחודשים

ב~-אב"יאיתמר

עמ' 334 , 2016ספרים,ידיעות

 .במותואביהיהוחמששישיםבן
והולךמתקרבבכורו'בנוואני'

ראשוןעבריילד .גילואלבמהירות

מיוםשנייהקדלעברית .הייתי

ניסיונואתעשהביעולם.אורראותי

כשפתהלאומיתשפתנואתלהחיות

תקוות Iחייבימיעלייעברורבותאם.

השאלהוהנה .מרותואכזבותגדולות

עמדתיהאםעצמי:אתשואלשאני

התקוותאתמילאתיהאםבניסיונות?

אנוכיוהגוןכדאיהאםאבי?ביששם

אתולהמשיךכזהגדוללאבבןלהיות

 ?הענקיתעבודתוולזכרלזכרועבודתי
 .) 289(עמ'

יהודה,בןבן·ציוןהיההמקורישמו

תמרילאשמואתשינהבבגרותואך

היהאיתמר .להוריוכמחווהבן·אב"י

ראשיהואואב"י Iאמוחפצהשבוהשם

בןאליעזר-אביושםשלהתיבות

לצאתבילדותועליואסראביו .יהודה

 1בלבדעבריתתהיהששפתוכדימהבית

המוקדמתילדותועליועברהולכן
סופרהיהבבגרותו .מבודדכאסיר

 .ציבורועסקןנואםבלשן' Iועיתונאי

במעבדהיצורים

האוטוביוגרפיהשלהחדשההמהדורה

ומרתק.קולחספרהיאבן·אב"ישל

לונדוןירוןשלהקצרותההקדמות
והקדמתוהיטב,כתובותשלוומאיר

ויצמן'חייםהראשוןהמדינהנשיאשל
עודללב.נוגעתימיו'בערובשנכתבה

הספרשלהמרתקבתוכנוהדיוןלפני

מלשונולהתרשםשלאאפשראי

כמעטלפנישנכתב-הספרהציורית.

לאהואושוטף.קריא-שנהשמונים
ארכאיות,אוכובדשלתחושהמקרין
במליםלהשתמשמרבהבן·אב"י .להפך

בשימוש,עודשאינןכאלהאושהמציא

הצרפתיהצלילבעלתמוריוןכמו

-קולחוטלמורים;סמינרשפירושה
שהפךאבחמץואפילוטלפון;בלשוננו

מפליאהוא .לחמצןהמודרניתבעברית

בלשניתרצינותבהמשלב Iבכתיבתו

העברימקורםאתלמצואומנסהוהומור

 1למשל Iבחו"למקומותשמותשל

אליזהשאנזושדרותפוזות,עיר-פריז

עירשללבהבלב-אלישעשדרות-

הפרזות.

בן·איתמרשלהמרתקחייוסיפור

שלספרהבזכותמאודהתפרסםאב"י
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לבית'הבכורעומר·בורה

התבססהבספרה .'י"ב~

שלפנינוהספרעלגומר

נוספיםבכתביםנעזרה

שונים.אנשיםעםשערכהבראיונות

בילדותםספרהאתשקראולאלה·ןןקא

 .מעטלאבמקורהקריאהסיפהז.ו
מבטומנקודתבכתיבהמדובר·אשית,

המוסיפהימיו'באחריתבן-אב"יזzל

לאעומרשדבורהבוגרורובדבושר

הנעורים;לבנישיועדבספרהללה:

ייחודיתבן-אב"ישלהמקורשפתזzנית,

ולבסוף,תחליף;חסרתססגוניותה

לאעומרשדבורהרבתוכןמצוי:ספרו

 .בספרה:ללה

כדיבמיוחדחשובההאוטוביוגרפיה

המורכבתהיחסיםמערכתאת'הבין

האחרוןיומועד .אביועםאיתמרז1ל

i העריץואפילואביואתהעריךוא
שנבעוהשלילייםהרגשותאולם~ותו'

עםקהולאניסיונותשפןזהירתו

דבורההאםשהותירהבמכתב;שנים.

משפטיםמצוייםלאיתמר

אתהמתאריםנוקבים

שאפיינההעמוקההשניות

שניהםשלהיחסאת

יהודה:בןלאליעזר

לאחותךלי'וגםלךאביךחטאהרבה
יחטאועודהם,אףכאןאלהולאחיך

אחריכם.לבאיםגםספקלבלי

ככלותאחריאנחנו'היינובשבילו

העבריתלמעבדתוהיצוריםהכל'
ידעתי' ...לבואלעתידהנהדרבבניינה

היום,עדסבלותיךהיומהידעתי'בני'
הפעםלךסיפרתיהלואאניוסבלותיי

נאהבטיחהבני'ומעתה ...באריכות

מלהלאאף-ליוהישבענדורלי'

רצונו .העבריהדיבורמחיהנגדאחת

 .) 76-75(עמ'קודשומצוותוקדוש

נפטרהאיתמר,שלאמו ,דבורה
כןאחראחדים,וחודשים-1891ב

אביחיל,-מאחיושלושהגםנפטרו
בןאזהיהאיתמרועטרה.שלומית
היהאמושלהטרגיומותהבלבד,תשע

דבורהאישיותו.בעיצובמכונןלאירוע
חתונתםלאחריהודהבןואליעזר

במרכזהיום.''ו"ארהעיתוןמערכת

לאהורעייתובן-אב"יאיתמריושבים
תואראהבתםשסיפוראבושדידלבית

שלהעשריםשנותובשירים.בסיפורים
העשריםהמאה

רוואוצביצילום:

-1933באב"יבןאיתמר

מ"לעצילום:

דבורה,שילמהנתפסובלתיכבדמחיר

שלהראשונהורעייתואיתמרשלאמו
שלסירובםאתאפילושכלליהודה,בן
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ספריםביקורת

האשכנזיםשלקדישאהחברהאנשי

תיאורישראל.לקברלהביאהבירושלים

שלהוהטרגיהמצומצםהלוויהמסע

מנקודתללבנוגעבאופןבספרמתואר

הגדול:בנהשלמבטו

החוצותההוא,היוםהיהעגוםמה

שום ...מאדםריקיםכמעטהיו

אמיאתבלוותנואתנוהלךלאידיד

-היחידהידידזולתעולמה,לבית
כי"ח.חברתשלהמנהלבכר'נסים

כצלליםשלושתנו'צעדנובודדים

העולההדרךעלהמיטה,אחרי

אתבהקיפנואך ...הקברותלבית

מצבותיובאלפיהזיתיםוהרהחומה,

פתאוםנתקלנולעינינו'נתגלה
םיאשכנזיהודיםשלסואנתבחבורה

אלניגשמהםאחדירושלמים.
אתלהעמידמהםודרשהקברנים

לביתדרכםלהמשיךולאהמיטה

 .) 82(עמודהאשכנזיהקברות

מרתקיםמפגשים

ארץאתלחייםמשיבהבספרקריאה

מסוףאותה,הכירשבן-אב"יכפיישראל

הארבעיםבשנותמותוועד-19ההמאה

בצבעיםמתארהואהעשרים.המאהשל

עירשנעשתהלפניירושליםאתעזים

ואתלאביוהקנאיםשנאתאתמודרנית,

העברית.השפהשלהתחדשותהתהליך

הראשונההעלייהסיפוראתמציגהוא

אנשי-המושבותבנישלעיניהםדרך

זכרוןובנירחובותאיכרילציון'ראשון
עלבדבריוומרחיבהחסונים,יעקב

שגיבשהעמדה .אהרנסוןמשפחתבני

אתלחלקיששלפיההשנים,ברבות

עלשיאוכלסולקנטוניםישראלארץ

בארץ'החיותהשונותהקבוצותפי

כברנוצקהשוויץ'שללמתכונתבדומה
וחשבזריםשכניםלצדחיעתבילדותו'

מסוגשיתופיתיםיחדרךלקייםניתןכי

באוכלוסייההדרמטיהגידולאףעלזה

ביןהמתחיםולמרותבארץהיהודית

 .וגאושהלכולערביםהיהודים
והואעיתונאי'בן-אב"יהיהבבגרותו

היום'אר"'דהעיתוןבזכותבייחודידוע

שנים.במשךהראשיעורכווהיהשהקים

אףלעתיםמושחזת,הייתהכתיבתו

קונפורמיסטנוןלהיותאהבוהואפרועה,

תוכניעלביקורתשגררותכונותומרדן'

השתלטהסוער"מזגואכן' .העיתון
(עמ'הדעת"שיקולעלקרובותלעתים

בהקדמתוויצמןחייםשכתבכפי ,) 21

העיתוןאתלתארהיטיבמכליותר .לספר
שאמר:בספרהמצוטטאלמוניסופר

עיתון'לאאךהגון'אוליהוא"'הארץ'
הואאבלאולי'הגוןנויאהיום'אר"ו'ד

 .) 266(עמ'עיתון"

שלו'העיתונאיתהקריירהבמהלך
בן-נפגששנים,עשרותשנמשכה

מהןומגוונות,רבותדמויותעםאב"י

סדרת .ההיסטוריהלספרישנכנסו

עםבצעירותוקייםמעניינתמפגשים

לימיםכמאל'מוסטפאהתורכיהקצין

התורכיתהמדינהמייסדאטאטורק,

מלחמתלפניספורותשניםהמודרנית.
אז-כמאלשהההראשונההעולם

ושםם,יבירושל-ריבכיעות'מאנקצין

הציגבן-אב"ילדבריהשניים.נפגשו

ואףצבי'שבתישלכצאצאכמאלעצמו
אהדהגילהחייובאורחמוסלמישהיה

אחדצמח.לכאורהשממנוהיהודילרקע

שימושהיהביניהםהשיחהמנושאי

-המזרחשפותעבורלטיניותבאותיות
-המתחדשתהעבריתגםכמוהתורכית

 .הנלהביםמתומכיוהיהשבן-אב"ירעיון
להמירשהורהאטאטורקזההיהלימים

לטיניותבאותיותהערביותהאותיותאת

נהוגוכךהמודרנית,התורכיתבשפה

היום.עדבתורכיה

לבן-אב"יהיהנוסףמרתקמפגש

בניטועםהעשריםשנותבאמצע

איטליה.שלהפשיסטימנהיגהמוסוליני'
ובשפהבציונותרביןיענהביעמוסוליני

התלהבובן-אב"יהמתחדשת,העברית

באיטליה,שנשבוהשינוימרוחות
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ללימודיםאיתמרנסעכשבגר
וכששבובברלין,בפריזאקדמיים

בעבודההשתלב-1904בארצה
שיסדו'האור''הצבי'בעיתונים

בןשלפטירתולאחראביו.
מפעלאתאיתמרהמשיךיהודה

-העבריתהשפהדושיח-חייו
והחדרתמליםחידושבאמצעות
החייםתחומילכלהעברית

בכנסים ,העיתונאיתבפעילותו
מימין)(יושבאיתמרובהרצאות.

משמאל)(יושבאביובחברת
'הצבי'העיתוןבמערכת

עיתונוהיום,'אר"'דאתמוכרנער

שנותירושלים, .י"אב-בןשל
העשריםהמאהשלהעשרים

ורוןאצבי :צילום

ובגיקיוןבסדרהשארביןשהתבטאו

עזובהשלשניםאחריבעריםששררו

אזהביןלאבן-אב"יכינראהוהזנחה.

 ,האירופיהפשיזםשלהרועשורשיאת
!;(רותלהצמיחהיושעתידיםשורשים

אחדות.שניםתוךרעילים
 .בחייובן-אב"יידערבותתהפוכות

אישגםהיההואעיתונאיהיותולצד

נסערבותפעמים .ציוניופעילציבור

 ,ישראלארץעללהרצותכדילחו"ל
כספים.ובגיוסבשתדלנותלעסוקוכדי

ידעהואוהפרסוםההצלחותלצד

נאלץאףימיוובערוברבות,נפילות

כספיםבגיוסהציבורתמיכתאתלבקש

כישלון .משפחתובניועבורעבורו

הבריתלארצותלרדתלוגרםעיתונו

נפטרגםושםהשלושים,שנותבסוף

עלשנה. 61לושמלאוקודםממחלה

ויצמן:חייםכתבהאחרונותשנותיו

חייובשנותלראותוליהיהצר

ומבודדמדוכא ,נפשמר-האחרונות

עודהיוימיואחרוןעדאךמה.במידת

ותכניותחלומותתקוות,מלאיםחייו

 .) 21(עמ'מנוצחבלתיואופטימיזם

האוטוביוגרפיספרושלהסיוםבעמודי
חייו:מסעאתבן-אב"יאיתמרסיכם

בגורליאשרלא-לוהים,אנימודה

הניסיוןארנבתלהיותנפלהמאושר

גםולתתהעברית,השפהבתחיית

הרבה .זובתחייההצנועחלקיאת

 ,חייבימיעלייעברווסבלהרפתקאות
באמונתיאך ,נתנסיתיונותיניסהרבה

בא-לוהים,,אמונהתמידנשארתי

עמיבתחייתאמונהבאדם,אמונה

ם .) 333(עמ'ושפתיוארצי

איתמרשלכתיבתו
מושחזת,הייתה·אב"יבן

פרועה,אףלעתים

נוןלהיותאהבוהוא
ומרדן,קונפורמיסט

ביקורתשגררותכונות

העיתוןתוכניעל

פרנקלישי
 .העיליתהטכנולוגיהבתחוםבניהולעוסק

באוניברסיטהעסקיםלמנהלהספרביתמוסמך

פילוסופיה ,להיסטוריההמחלקהבוגר .העברית

הפתוחהטה~באונ•בןסהיהדותומדע~
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