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אופטימייםדבריםהעברית:הלשון

הידועקיומהשנותאלפישלושתשבכלאו~ר'היסוסללא
כפידינמיתוכהיציבהכהעשירה,כהמעולםהעבריתחיתהלא ,לנו

מחרשיה.שלהציפיותכלאתעברהוהיאאדירההצלחתה .בימינושהיא
אתלהשוותקרובותלעתיםלימזדמן ,שליהאישיתהראותמנקודת
היאשגםלשוןהערבית,דודתהבתשלזהעםכיוםהעבריתשלמצבה

ימינו.שלההוויהעםלהתמודדמנסההיאוגםומתעשרת,מתפתחת
העומדותמאלהבהרבהקשותבפניהןניצבתשהערביתהבעיותאולם
הערביתאךהעברית,מןשנחסכוהבעיותאחתבישראל.העבריתבפני

שלקיומםכלומרהדיגלוסיה,שאלתהיאהרףללאבהןמתלבטת
הערביתבחברהאחתובעונהבעתהרףללאהמ.וכפקדיםלשוןסוגישני

תקשורתייםספרותייםלשימושיםואחתלדיבוראחתהעכשווית,

לקלוטהערביתשלהיפתחותהחוסרהואנוסףקושילמיניהם.
"לעכל"יכולתהוחוסרהעולם,מלשונותוצורביםביטוייםולהשגיר
העברית.בהשמורגלתבקלותזרותךס;פיותתחילי;ת

למצבההנוגעבכלנזעמיםקולותבמקומותינונשמעיםכןפיעלואף
כגון:העבריתהלשוןשלולתקינותה

"עורכתאוילדים""שתי<למשלועילגתענייהבלשוןמדברהנוער-
פתוחות>.וכ"ףברי"שדין"

הייחודיות,תכונותיהולפיכךבעבריתפהבכלאוכלתהאנגלית-
הכפייתיהמגעבלחץביומויוםמדינשחקותלשוננושלמי;ת, wה

האנגלית.עם

מקובלותאינןשבעיקרןהאלה,הטרוניותשתיעללענותאנסהלהלן
עלי.
מי-שבפינוהעבריתשלכביכול,ומידלדלת,ההולכתהאיכותלגבי

תרבותלביןמחדוכמהותכמערכתלשוןבין ,לצערי ,מבלבלכךשאומר
וקיימתהמדרגה,בשפלמצויהאכןאצלנוהלשוןתרבותמאידך.לשון

רקולא ,ילדינושלובכתיבתםבדיבורםומעמיקההולכתהתרוששות
לאזאתוחרףובדיוקה.הלשוןבאיכותפוגעאכןזהדברלבדם.שלהם
הארץילידיהגדולברובםהםשכיום ,ישראלשסופריהתחושהקיימת

לחדורומרושלתעילגתללשוןמאפשריםהעברית,שלילידייםודוברים
מטרותהשגתלשםתחילה,בכוונהנעשההרישולכןאםאלאלכתביהם,
בקביעתמרכזיתפקידהספרותיתליצירהוהלואמוגדרות.אמנותיות
שדיברתיהלשוןתרבותשחוסרעודמההרצויות.הלשוניותהנורמות

הגדולרובם .הלשוןשלועושרהחוסנהלעצםסכנהמהווהאינועליו
ושלישישנידורישוכברצברים,הםבימינווכותביההעבריתדוברישל

הבלעדית.-ולעתיםהעיקריתלשונםשזועברית,דוברישלורביעי

ח~יןהשלנוהעבריתואכןהמבטא.לענייןביקורתםאתהמכווניםיש
רע',ח'בעיצוריםכשמדובררקלאתיכוניהמזרחהמבטאאתמעליה
כןכמוות'.ט'לבין<דגושה>,וכ'ק'ביןההבחנהאתביטלהגםאלא
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צ'העיצוריםמבטאשל"אשכנזית"בצורההישראליתהעבריתבחרה

שורשיםלהאיןאךמקומי","ייצורביסודההיאהצברית<הרי"שוו'
כ'ושלח'שלבמבטאכללהבדלאיןשבומצבאפואנוצרמזרחיים>.

דגושה.כ'לביןק'בין ,'עלביןא'ביןרפה,
במקומותינומבוטאותיהיושהגרוניותרוציםשהיואלהעםנמנהאני

כ"ף"עםרים w"כלומרניאלץשלאכך ,ונחיצותןגרוניותןבמלוא
בכ"ף"מ~חיש"לבטאאו;ירים", ?jב"שמדוברהשומעיחשובלבל

הכ"ףהדגשתבלישכןרפה,בכ"ףשמדוברלדוברכשידועגםדגושה

במהותם.שוניםאךבמבטאםזהיםעיצוריםשנישלרצףנוצר
 ,כלשוןשהעבריתהעובדהאתלטשטשכדיבואיןזהפגםגםאולם

חיל.אלמחילהולכתלשונית,כמערכת
עלהאנגליתשל ,כביכולההרסנית,השפעתההיינו ,השניולעניין
כפיהיא,היוםשלהעבריתלחלוטין.מיותרתדאגהזולדעתילשוננו.
אושבעיםלפניהעם.בקרבומבוססתיציבה ,דבריבראשיתשאמרתי
קינןדבורה,ללשוןהעבריתשללהפיכתהסמוךכלומרשנה,שמונים
והערביתהיידישכגוןאחרותשלשונותהעבריתאוהביבלבותחשש

אזהחששמקורמקומה.אתויתפסוהזירהממרכזהעבריתאתידחקו

הערביתדובריה.בפיותהצורךדיהתבססהלאעדייןשהעבריתהיה
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שלדיבורםשפתחיתההיידישואילועבריהמכלהעבריתאתהקיפה

מספרעל 30או 20פיעלההללושלומספרםאירופה,יהודימיליוני

שקדמובימים ם~·שפתחיתההיידישחלקםשלגבי ,בארץהעבריתדורבי

תמוטטשהיידיששחששואלהצדקושאזייתכןלכןהעברית.לבוא
שפעלוהשפהמגיביארגוניאולםהעברית.כיבושיאתדברשלבסופו
שרפושאפילוכאלהויש ,לדעתייתרה,בנחרצותפעלושניםבאותן

הגלות.לשוןאימתאתלהרחיקכדי ,ליצלןרחמנאיידיש,ספרי

"בכיבושים"רקלאולעומקלרוחבהתפשטהוהיאעדנהחיתהלעברית
הניצחוןאלאאבינרי>,יצחקהמנוחהלשונאישטבעבמונחלהשתמש<אם
עלבישראללעבריתסכנהמהווהאינההאנגליתלפיכךמכריע.היה

שלהלשוניתבתודעתםעמוקיםכההעבריתשורשידובריה.מיליוני

מדברםהריהםאנגליתדוברתבארץשניםבשהותםשגםעדהארץ,בני

מעברית.תרגוםמעיןשהםוטרמינולוגיה,תחבירהספוגהבאנגלית
 ,חורבןבבחינתאינהלעבריתהאנגליתמןוצורותביטוייםחדירת
מתעשרותאחרותשפותעםקרבהקשרילקייםהמרבותושפות

לגלותכדיחז"ל><לשוןה~שנהבלשוןנתבונןאםלנוודיומתגוונות,

היווניתמהשפותהיסוסבליזולשון~לה wוצורותביטוייםאלפיכמה



בימינוישאםגםהייחודית.העבריתמהותהשתינזקמבליוהרומית
שהואדל"רגע"איןהביטוישאילת<כגווןמהאנגליתבשאילההגזמה
אסור > never a dull momentהאנגליהביטוישלמפורשתגנבה
לבעיותמפליאיםפתרונותלמצואהעבריתשלמיכולתהלהתייאשלנו

בדרכה.הניצבות

עבריתדובריבפינעשיםשהתרגומיםכךעלהמעידהדוגמהולבסוף,
מפיהרצאהשמעתיההפוך.בכיווןגםאלאלעבריתמאנגליתרקלא

המשפטאתאוזניקלטוובמהלכהצברים,בןצברידוע,ישראליכלכלן

התבטלותלכאורה ." self understoodהואהזההתהליך"כלהבא:
 self understoodהצירוףאיןשבאנגליתאלאהאנגלית.בפני
"מובןשלמכניבתרגוםהואהצירוףשלשמקורווברורכלל,קיים

 selfאומריםטבעיתבאנגלית .למהדריןהכשרהעברימאליו"
evident . רנן?במקרהרעותהעלהשפיעהשפהאיזו ,ובכן

זאתואיןהעברית,בלשוןכשמדוברדאגותבלינחיההבהובכלל'
הלשוןלתרבותהנוגעבכלערנותנועללוותרמייעץשאניאומרת
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