
ביאליקח·ג

לשוןחבלי

אראחתבבתוכיצדהן- :לומרתמציראםז rמרחיבאיןארבכרנהלשןרמרחיבין ...

 :לומרתמציראםזלשוגותמשאר ,מבחוץגםארגרפה,הלשןומתוךמבפגים,זלשעורים

תיוצרוהאמןארהבלשןהמרחיב?רמיקודםזמהםואיעדיףמהםמשגיהם-אי

בכלדוגמתו rשאחזיון wלזהוקוראיםמעיקרן,אלושאלותמביניםשאיגםכאלהיש

 , Nהלשןראתתרומםוהיאהמחשבהאתסלסלו N :יועץלמשל,•אחד-העם•וספררת·.לשןר

מאליה·'תתעשרוהלשון-חשובותספרותיותיצירותיצרוטובים,ספרים,.כתבו :כלומר

הבאים.הדבריםאולי~ראובמשפטםאלהצדקוכמהרעד

שבה,למי uהולצדההיולילצדלאכמרבן,הכרנה,סתם-עיקר·לשןר·כשאומרים

שעה.כללהשתנותועומדדיגאמיבמצבתמידשנמצאהתוסס,המחותן'יסודהאללא

הצדדיםאותםכלאללאדבר,סוף·נכח·;בההמקופלותהאפשרויותאללאואף

חכמיארוהאמניםהיוצריםורקשלהמרכבהוממעשהבראשיתממעשהשהםבלשןו,

הקימתהקרןאלדוקארוב,על-פיהוא,הכרנהעיקראלא ;אצלםמצרייםהבלשנים

 , Nוה•מזומגיםהיצוקיםמטבעותיה• Nאלכלומר,שבה,והסטאטיהתדיראלשבלשןו,

שלתדירילשמשונוחיםהםכךובשבילומסוימים,קבועיםוערכיהםלידמידשעוברים

המרכן.ומןההפקרמןבזוניםאלאבלשנים,ואיגם·יוצרים"שאיגםאדם,בניסתם

"סגוליים"ובטרייםבמליםעביהלאפירשווברחךעל-סתםעביה··לשןרוכשאומרים

שהרי ;פגיםבשרםבמלואםתרגםלהגתנוולאשלה,ה·אגי·מטבעהלשןו'מעצמותשהם

לאוממילאזר,כגנדזונבדלותאיכירתארמדין rוא ,איכרתיהואזהמצדהלשונותהבדל

אםשבעולם,לשןרכלהשאלה.בדרךאלאהמדויק,במשמעםוהעשורהעוניבהןיפול

במהעישרהכאחת,ועביהעשירההזההצדמןלהיותיכולההיא,והתפתחותקיוםבת

בזושישלעולםמפגילה. rאאבללחברתהשישבמהועביהלחברתה, rאאבללהששי

להשגורםוקשהצרמיכגיסמרסבתלשןרלךשיאמת,בזר.שיהא,ראי-אפשר , rשאמה

קבוע,מוםאלאהיא,עניותלאזראבלמאיבריה,בכמהארבאחדודלדולוהנחצמרק

שתתגברעתידההיא,קיוםבתאםוהלשןותקנה,לושאיןמפגיעליו, rצרעק rשאאורנגי,

בשארבעלי-מרמים,הרבהכדרךנח,כגנדובהוסיפה·מכשול·,אותרעלגםסוףסוף

שלה.ונחהשלהדרכהעל-פיגבורהומוספתהולכתומתפתחת,הולכתותהאאיברים,

למשוגיםסימניםשהםהלשןוחלקיבאותםדרקאזהלפיאפואחל·העניות·עיקר

לכלכצורתםלהתרגםכךבשבילונתוניםדעת,בראדםלכלמשותפיםברורים,

אף-על-פימחברתה,עביהשוגותמסבותתהאאחתשלשוןבאמת,לךשיזהמצדלשןר.

גמורה,עניותתמידאינההיאאףבלבד,כמותיתהיאהרובשעלזה,מסוגשהעניות

תקנה.להושימדרמה,אועראיתאלא·בעצם·,
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 rהד-זהמצדבהרחבתהומשתדליםלשוננועניותעלהמתאונניםכלהרי ,כךואם
כלי- ...אלאעצמה,בפניותכלית";?יטיש"כמיןהלשוןאיןאדםבנילסתםסוףסוףעמם.

אלאמנוקב,בכלימימיואויינולתתעשויאדםואיןגשמיים,אורוחנייםלצרכיםשרת"

בקנהלומושיטהלשונושתהאלתבועאדםכלרשאיתשמיש.לפניהכליבתקנתמשתדל

מושגיםלפחות,שכוללים,וכר',והפעליםהתאריםהשמות,אותםכלאתוכלאחר-יד

 ;רגעובכלשעהבכלונצרכיםמדברחילכלמשותפיםיום,יוםבניומצויים,פשוטים

בכרנה.מרחיביםעל-ידיואפילותתרחב,נדחהחיים-עלחפצהוהיאלה,איןואם

 !הן :לולחשואתהאף- !כיצדהא !ובכרנה-,,יצירה.., :לומר nיוצר,;לחשךואם

וטובפילולוגיבכשרןוזהמסוגלהרחבהלהדי .לכאןעניןאינןהקדש·ו"רוחה"יצירה·

היצירה·ב·חבליכאןהאמורהסוגמןהלשון""חבלילערבבאיןובכלל,בלב.דטעם

בודאיזהמאין.ישחדשה,בריאההראשונה,בפעםממש,חדש nגלוי nלגלותהבאזהשל

 , ..הקדשול"רוחשמיםלרחמיצריךהואיתשו,ליצורמקשהכשהואואפילוהוא,יוצר· ..

ומלךאדוןנעשה ,הלשןועלמתרומםהיוצרכאלהיצירהברגעיכלום. rאהיאוכשאין

גופן ...ש"'עברותי,אלאעוד,ולאבידו.מרחיךואיןגדרהפורץלרצונה,משעבדהלה,

 ,שבלשוןהדינאמיהצדמן !"יוצר"שלעברהגדולה-מצרהאוחוקלפעמיםנעשות

היצירהמסוגממשחדשכנויאושםכל ;ביותרעליההחשוביםהםבודאיכאלה·רגעים"

שמברכיםברק,בחינתבעולמההריהו-בקולי-קולותאובחשאיבהשנכנסהגמורה

-ובוהסטאטיהצדמןאבלעתיק.בעץפוגעכשהואאפילובראשית",מעשה"עשוהעליו

 ,האחרוןהרגעעד ,עכשועדועומדתהקבועהזואלאלשןואיןהרי-כאןעסוקיםאנו

ועומדיםנוצריםהםשכברוכר',מחשבהציורימושגים,וכמהכמהלךשיהריזה,ומצד

תרגוםכגנדםלנואיןשלפי-שעהאלאבהם,דשפלוניוכלהלשונותבכלבלבשויהם

הרקה .. ,תרגוםמעשהאלאכאןאיןכאןזשיל·יצירה-יימקוםמשל-ומהדרךבלשוננו,

מצומצםבמובןאלא Hמריק nהמצדיציריתלהשתתפותמקוםמניחשאינוכלי",אלמכלי

 .ידהפושטלכליוצר· ...השםאתיפה"ב"'עיןשחולקים ,ביותרל"ותרנים·רקזהוגם ,מאד

אלאעצמוליתשולא·יצירה"וקוראיםלשונםעלהרבהמקפידיםאינםכידוע,אלו,

הרחבה ...בידיעה"מחסרון"הרחבהלהםפתנחלרובשעל-פיכמוהכתל,שעל-גבילצלו

להםשנשתמטאלא !-ודאי ...אמניםיוצריםעל-ידיתבואהלשון·הרחבתמדעת"'.שלא

כל-שהוא,שיורבלאהלשון,שלהחכלכאתויודעתחלהמודדהגמור:היוצרקטןדבר

אחת-יציאתופסיעהלתחוםמחוץיוצאהואואםביותר,הרחוקיםתחומיהסוףעד

מפניהלשון,אתמנצחהוא;אםפסיעהכדיהתחוםהרחבתשעהבאותההיאהריגופה

ונחוללשון,חדשנצחוןגםהואנצחונוזה-הריברגעמנחהגדולשכחווראה,שצפה

המנצחכלפיגבורהמוספתשובוהיאמשלעבר,לנחהומצטרףבהמשתקעהחדששלו

·דבר-מה"תמידתוססשבכרסםהאלמים"',·הנביאיםאלואבלרשאי.כזהו"יוצר·גופו.

אלא,ובחירה,ידיעהמתוךלאבהומתלבטיםעוג" Hההלשוןעםשמתגששויםמגמגם,ופיהם

מעולםמדדושלאאלו ;נחהכלאתהכירושלאמפניידיעה,חסרןומתוךאדרבה,
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 129הלשוןהרחבת

אלאמלכותה.מדינתשלפרסה"ה"תי"וכלאתבפסיעותיהם,וכל-שכןעינם,במלוא

האמורהההרחבהשהוא,איךרשאים.אינםאלו-שלהאמרתבד'תמידמכרכריםהם

ישנותמליםשלחדשצרוףלה.עביןהיצירהאיןאול"יצירה"',עניןאיבהאני,כסבורכאן,

אלאאיבהשבאמת ,האמורהסוגמןמחודשתמבמלהיצירהכהיותרפעמיםבויש

הסתמי,במשמעהלאאבלהפילולוגיבמשמעהיצירההיאהיותרולכל ;מלאכה

חוזראיבר-שרבשנוצרבטריו)(עםומושגאחת.פעםאלאיצירהאין :הכללזההספרותי.

שנוצרמהלא."יצירה"אבללו,יששני,לכליערריבחינתאחרת,בלשןוגלגול" ...ונוצר

מיחדשה.אחרת,כריהשרבזוהינכח-כהו,אוהראשוןשלבדמותואפילואחר-כך

ידועיםומושגים,לעצמיםשומרתמליםהעניהשלובלשונולהמציאאפואשרוצה

וידיעהכשרןואךעשירות-אםאחרותלשונותמתוך ,מכברולאחריםלונשמרתם

אליהויברא-יצפהשאם ,לשכינהויצפההמדרכה·"עלישבואלימציא-לוטעםרטוב

לפי .כללבכרנההרחבה rאלשוברתשבשארהוא,אמתלא ,תעמדבעניותהוהלשון

(עייןסרפדינושלבקדקדםהזההמסמראתשתקעהראשון,היהאחד-העם" ..ידיעתי,

מתוךהזההעבידכלעלצפההואראשית, ,אבלוהספרות").הלשון·לשאלתמאמרו

,,לשרןקטועה,לשרןעלמדברהואכאן.מקומרשאיןאחר,מצפהומעלאחרתשפרפרת

תרבעהואממש.ושלמהחיהלהיותשרוצהסתם,בלשוןכאןעסוקיםואנוספרים",של

הואהרגש""לשןרואתדרקא,"'הלאומית"המחשבהשולהמחשבה""לשןראתהעבריתמן

אתמעמידהואהעיקר,רזהוהשנית,בבת-אחת.שתיהןאתתובעיםואנולאחרות,מפקיר

ה"הרחבהשלה"עשה"בתרךאלא ,בכרנה.,ה"הרחבהשל ..ה"לא,בתוךלאשלו wה·דשג

למצואכמדרמה,אי-אפשר,אלומושגיםשביביןכמרתו.הלכהבודאיובזה , ..לצורך

מרחיביםלהןאיןאםאףהחיות,הלשונותלכלושיישמדעתהרחבהסתירה;שרם

והמפותחותהחיותהלשונותכלאלה.בכמרצררךאיןלהןשבאמת,מפני ,כךלדיםמירח

הדרכיםכלשאררביןחברתה,מחוליותמתמלאתאחתרכלבזרזרחליפיןנוהגות

אינהכיאםחשוב,מקרםהיאאףתופסתבכרנהההרחבה-בהםמתעשרתחיהשלשןר

מאד.המרוביםמאליה.,,'"הרחבהדרכישארבתרךכמעוטהשבטלהמפניביותר.מורגשת

אפילומותרלשלנולומר,ולכשתמציכל-שכן.לאכשלנרלשןר·כך-"פלג"הן"ראם

 .השלחיןבית-והיא ,הבעלבית-הן :חיותלשוברתשואבי ,לכךמיוחדים·ב·מרחיבים

לכתובהטובה,העצהוהמראה.הלעטהטעונהלהחלימה,שרוצים , ..מתה·חצילשןר

מהכלאדרבה,כלל.לכאןעניןאינההמחשבה,אתולסלסלטוביםספריםבעברית

להרחבתביותרזקוקיםאנו-בעבריתבטרילהםשאיןמרכביםבמשוגיםיותרעישריםשאבר

היאהרי , ..~ן-גרו ..ובשפע,ב~ננלתנעשיתכשהיאאפילוזה rממוהרחבהבכרנה,הלשןו

מאליו.כמרבןלמפרע,לצורךבחזקת

 ..מרחיב ..שהלגמרי,אחרממיןצררךערדיש . rעדמספיקאינובלבד,זהצררך,אולם

בטריארמלהלכלוביחס ,ביותרהפשוטבמשמעוצררךשעה,כלבחשבןולהביאוחייב

עדיןבטרילואיןבאמתופלוניפלונימושגאםלדעתחייבהמרחיבעצמו.בפנימחודש
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ידיעהחסרןולחדש.צררךכאןאפואואיןהמרכן,מןדוגמתהבהלוישכברארבלשוננו

במרבנולצורךרלשלאלמיותרתהעבודהכלאתשרבלעשרתיכולהזרבפנהוזהירות

להרחיב.רשאיםוגללימלליכלשלאראשית,הוא,מזההיוצארה"מרסר"הפשוט. . : -: . : -
דברעלוברורהשלמהכאן-שידיעהלבדרורוצהשאניהשני,העיקרוהשנית-וזהר

להיותבהכרחצריכההדורותמכלהלשוניהרכוששלואיכרתוכמותר

מוכרחזהדברלשוננו.לתרעלת"הרחבה'"שלומעשיםבסירנותשארמינילכלקודמת

מיד.שאבארברמזה,חשובמטעםאלאבלב,דהאמורמטעםרקלא

זר:מעין ,ופשוטהקצרהבדרךבההרחהאתלהםמצייריםלשוננותקנתעלהשוקדים

מדויקתרגוםאותרומתרגמיםהאפשרכפימלאמלןוחיה,אירופיתלשןרשלמלרןלוקחים

קצרהזרדרךכמהעד *?כךלא- !"כקרח"מתעשרתהלשוןונמצאת-תי"ררעדמאל"ף

הדבר,רצויכמהעדאבללהלן.הדבוריבראערדזהאפשרית-עלובכללופשוטה,

לדעתי,שתהא,אי-אפשרזהזר-עלמעיןהפרכהבדרךהלשוןאת"לתקן"שיתחילו

בתרעלתלהודותלמעלה,האמורעםבהסכם ,אפשראחת-שלילית.תשובהאלא

אותםללשוננותרגוםעל-ידימבחוץ ...הרחבה ...הבה.שיתחילולאאבלההרחבה,

עיקרטפל.אלאאינהזר,שלחשיבותהכלעםהלשונות,לכלמשותפיםשהםהמושגים,

ולהתחילשבה.היציריובצדהפנימיתוהתפתחותהבגדולהמהותהעצם-הואהלשון

קודם-אפוא,לדאגעלינוהוא.גםלבראשסופרהטפל,מןולאהעיקרמןלעולםצריכים

עברירוסימלןולא ,כלומרמכנס,מלרןאלא ,"מרחיב"'מלןולאבידינותחלהשיהאכל'

מכלהלשוניהרכוששיהאומתוקן,שלםמלןוסתם.עברימלרןאלאעברי,אשכנזיאר

בדיה rכעאמנםהיאהלשון .גמורכנוסבתוכומכונסוהתפתחותוגדולובמלואהדורות

ומתפתחת.גדלהלאאבלמשבחת,היאוהמראה'""'הלעטהרעל-ידיכביכול,חיה,

ומאליה.מתוכהלעולםבאהטבעיגידולה

קמעאממוןמימיכםראיתםלארכיה"'מלים".מןהעניותולאהעשירותלאובכלל

היאהאמורהסוגמןהעניות !והצרופיםהמחזוררובלפיהכלולהפך?הרבה,מכניס

הלשוןשלהגמורהעשיררתהאבלמדרמה.לאאםעראית,וממילאיחרסית,רובעל-פי

ולהולידצרופיםלצרףוליצור,להתפתחהמרובותראפשרירתיההחיוני,הפנימי,נחההיא

שלברייתהבטבעשאיןמהסוף.איןעד-וכר'וכר'ולהתפצלולרבותלפרותבדרמה,

לכשתהאליתן,ליתן-סרפהשבנחהרמהומערב,מזרחבלשניכללהיתנולאהלשון

דבר ;הכמותיחמרה-שלהקטןדבר :הלשןושלהיצירהבסודגדולוכללנתבעת.

שלמהידיעההלשןואתכלקודםלדעתאפואעלינושלה.מרכבהמעשהצורתה,-גדול

לכשתנ;יבע.לנולתתעודיכולההיארמהכברנתנהמהמשלה,להישמה :זהמצדוברורה

לצלולמכנסמלרןשלתפקידואיןאבל ,בעתידשעורלהואיןתהומיתהיאזריבלתברם,
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"כדבעי".בידריעלהשזהרעומד-רהלראיבמוכןלודיבעתידות.ולעסוקהתהוםעד

גמורצורךשיהאבמקרםנשתדלומסודר'מכונסהלשוניהרכושכלמשיהאאחר-כך'

 :מבחוץולבסוףעצמה,לשוננומתוך;תחלה-מבפנים,החסראתלמלאותבכך,והכרח

 N"מלואיםאבללשונות,משארגם-ברירהובאיןהשמיות,אחיותיהמתוך-שאפשרבמקרם

עודשיבוארמטעםהמכנס,המלוןבגרףולאמיוחדבמדורמקומם"הרחבה"שלאלו

"אוצרותכמהברביםשיפרסםבלב,דזרכתקרנו-לאלכשיעשהכזה,גמורכנוסלהלן.

בליםספריםבאלפילחטטומעמל,מפזורנפשותכמהריחשרךעין,שזפתםלאחשך",

ולא ;בהפסדויוצאושכרוהכהמןלמעלהשהואעמלשבהם,הלשןו"מרגליות"בשביל

הגורםדברשינות,שישבמקוםחדשותברירתעללבטלהכחמבזבוזשיצילנובלבד,זר

להרחבתופתחי-פתחיםפתחיםכמהלנושיפתחזר,אףאלא-ולכעורההלשוןלערבוב

שביליםמראש,לשערםשאיןחדשיםשביליםכמהלנוו:ראהומרוחה,מתוכההלשןו

ומסתריה.רוחהותוכניהלשוןאצטנגיניואמנים,ליוצריםרקמרחוקלפרקיםשמנצנצים

אתויפנהיכבשולהלן,המבוארבאופןכהלכהמסודרכזה,ומתוקןשלםמלןראגב:

הדקדוק,להכתב.וצריךהעתידשלם,דקדוקהחדש,העבריהדקדוקלפניגםהדרך

ואיבריהגופהכלאתתחלהלדאותצריךשמשרה,ובדרכיהלשןושלבמיכניסמוסשעוסק

 .המלוןלו:ראהזהואתמצורפים,וכשהםמפורקיםכשהם

אלואבלאחדים,ספדי-מליםכידוע,שי,בידינוומתוקן".שלםעברי"מלוןאמדתי

 .ביותרגדולאינוהאמורהצדמןלשוננולתקנתוערכםמתוקנים,ואינםשלמיםאינם

כלהעיקר'והואוהשנית, ;לתוכםנכנסוהיוםועדמעודההלשןואוצרותכללאראשית,

מדעתשלאעליהםהשפיעולאאותםהחיהלאוהיהודים)הגויים(מןהמלוניםמחברי

ב"רוחכך'לומראפשראםאפוא,ברונתחלאוספריהםהעברית,הלשוןשלהתחיהרעיןו

יהאלאהעבריהמלון :בעיניךקלזהדבריהאואלבתחיתה.והאמונההלשוןשלהקדש·

והסנגוןהלשוןאמניהיוצרים,טוביגםבחבורושיתתפוכןאםאלאלמטרתנו,ומתוקןשלם

הלשוןבתחיתמדעת,שלאאומדעתהמאמינים,מהם,אלוכלהשיראלית,שבאומה

ומחקירתםמבקיאותםממדערתם,למלוןיתנוהמדעאנשימאהבה.בהועשויםהעברית

יצאכלםומביןהפדאתם,ומכהטעמםמטובהדקה,מהדגשתם-והאמניםהמדויקת,

שלהעצמותקשקוששומעיםשהםבמקום!אבללבלשניםוהדדכבודומתוקן.שלםדבר

רעידתאתעדיןומדגישיםדואיםהאמניםהיוצריםבלשוננו-והפילולוגיהדקדוקיהשלד

וידיעהבקיאותדומהראינהלאם,אומנתדומהאינההחמה.אפהלנשמתמתחתהנרצה

במלוניאףאוהבת.חיהונשמהקרובלבשלנאמן·חשר"'בצרוףוידיעהלבקיאותגרידא

בלאואפשרהמוכרחותמןאינהאבלרצויה,כזוהשתתפות-מתותאוחיות-שפותשאר

ולדותיהמשההאינהזוחיים.שלספררתהחייםהםשלההיוצרביתממש-חיהלשןר .כך

בעונתםוחילהכחהכלאתומוציאהומאליהבזמנהתמידורבהפדהאלאבמעיה,

ולדותלכלולידהיוחסיןכתבירשימתאלאאינותפקידועיקר-שלהמלרנההטבעית.

דברהמצבות,שעל-גביכתבאלאלהאיןממש-הרימתהולשרןלידתם.לאחדהלשון
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הרבהזו , nחיה•כמובבחינתשהיאלשונבו,כןשאיןמהסתת.על-ידיהדחקבשעתשנעשה

-שלהומלוןלדה. zלוצריכים ,זמןלאחרבמעיהמקופלנשאר-שתולידממהיותר

הפראהעמושישכנוסאלאסתם,הרכושכנוסלאזהלפילהיותצריךתפקידו

כחוחיהלכלהעבריתהלשןואתלנצלצריךהמלון .לד zלסיועמעיןללשון,כחותוספת

שבו,הלשוניהחמרכלכלומר,מגיעים,וה"חשר"שהדעתמקוםעדוהנסתריםהגלויים

חלקיכלצדדים.מצדיגמורמצוילהתמצותצריכיםשמשריואופניכלעםהדורות,מכל

ובדרכיבהוראותיהםלבדלאבולהתבארצריכיםצרופיהםוצרופיוצרופיהםהדבור

כמובן,~עשה,לאכזהודבר ;בתוכםהגלומיםהאפשריים,גםאלאהקבועים,שמשום

הלשןושלחדריםלחדריהפנימיבחושםשצופיםאמנים,יוצריםבהשתתפותאלא

חכמתםמלבדהמלון,שמחבריהוא,העיקרכמת"'.חשוב·שבמהחייםומטפטפים

התנאי-זהותחיהלכשבהאוכחיההעבריתהלשןואתרואיםיהיוהקודמת,והרגשתם

 :אחדתנאיעודעמהםלהתנותומהראוימאליו.יבואהשארעמהם.מתניםשאנוהראשןו

מדעייםוייההמחבריםאםאבל ;חדשותמליםשללבית-חרשתהמלוןאתיהפכושלא

שדברלהם,יגידטעמםוטוב~ןע~תםמיותר.כזהשתנאיצרכם-מובטחני,כלואמנים

כלאתומסדררושםסתם-מכנס,לשוןשלהמלןומכנס.במלןולהעשרתאסורכזה

האחרוןהרגעעדעכשיו,עדואשייוהעםכלעל-ידיבהשנבראמהמכבר,בלשןוהעומד

עלולעוררלרמזחייבוגםרשאיהמיוחדים,בתנאיהכשלנו,לשןושלהמלןוהכנוס.של

להעשרת,להםשאפשרחדשיםצרופיםעללהתגלות,המתרגשותהקרובותהאפשריות

אלאחדשה,במלהפרוטהשלעשורלאהלשןו,אתשמעשיריםחדשיםשמשרדרכיעל

אשנבפתיחתחדש,חייםחוטלתקרתחדשה,לשלשלתהתחלהבוששיוממשי,גמורעשור

לבדותלואסוראבללעשות,המלןושרשאימהכלזהו ...שלהבאליצירהוהבטחה

אחר,ובמקוםאחר-כךלו~עשהאליו,וגניעבוצרךכשיהאזה,דברהצבור.עלולהטיל

צריך rיאמכנס,במלןומקומו rאאבלהצבור;לפניהצעהבתור·מרחיב·,במלןו

שהוא,מישיכנסמזה,פליליועןרנבערלך rאבחבורה.שנכתבאקדימי,במלןולומר

האומה.כלשלהיצירהמקדשלתוךבסנדליואשי,רבברמראפילו

שאלותהןאלוכל-וכר'בנינו ,צורתוחמרומהותמלןו'אותושלהתכניתפרטיהםמה

מעשה.ובשעתלמעשהקודםמומחיםשלדעתושיובמרובהעיןושצריכותלעצמןגדולות

מתוךלטוותצריכיםאנולשונבושלההתפתחותשחוטיהפרינציפיןו,כאןלדידיהעיקר

אתלטבוע ;ומגופהמתוכהרקאפשר-טבעיגד~להלשןואתלגדלשלה.·פשתנה"

בכריה,לשוןשלפסיכיקאמתוךולאלה,המיוחדתהפסיכיקאמתוך-צריכיםמטבעותיה

יכולהאחתכללשןו;עללשוןשלממילאהשפעתנכחלזלזלאיןביותר.עשירהואפילו

הטכנית,ההרחבהשלבערכהגםלזלזלאיןשהוא.במהחברתהאתידועמצדל!כות

לשעבדאבלודעת.טעםבטובוכמובן,ממש,הכרחומתוךגמורלצורךנעשיתכשהיא

לשונבולתקנתהראשןוהגדולהמעשהאתלעשותצד,מכללזולתהאחתלשןולכתחלה

ומתוךאחרתלשןובתחומיאלאומתוכההמיוחדבתחומהלאכלומר,הפוכה,בדרך
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לשרןלעשרתאיןמרובים.יהירלארפידותיהכדרכהשלאהיאכזראחרת-עבודהלשרן

שתית·ר"'אבןשלהוקרקעלשרןלשןראחרת.לשרןשלתחיההלגדוליקרקעאחת

;אבלוכתבדבררעל-ידישבלבמה:לגלותהואאחדהלשונותכלשלתפקידןאמת,שלה.

כל-הםהריהלשונותשלעצמםוהאמצעיםלכל,אחדאינושבלבה·מה":אותרעקאדא

שבתוכן,למה"'כלים"אלאאינןהמליםאםואפילואורנגי.פנימי,שנרימזהזהמשוניםכך

זכוכיתבכליכמים ,ה"'כלי"שלוגרנוצורתולעולםמקבלעצמוה·תרך"הרי-למשוגים

 ;המפשט"'ה"'משרגשלארהמלהשל :עדיףמישלונחרבמישולטמילדעתאיןופעמים

לאחדואיןבגרף,כנשמהמבראשית,בזהזהומזרגיםמערריםשניהםדבר,שלבאמתוכי

שאפשר rיאמהואל"'שמעןר·,להתהפךיכול nש"רארבןשמאמיןמירקקדימה.דיןמהם

היאלשןרשכלהיודעאבללחברתה.אחתלשרןמלןר,תרגוםעל-ידיבבת-אחת,להפוך

 0Hח nנרני Nרעםשלה H•שרעםעצמו,בפנימלאועולםעצמהבפניאורגנית,חיה,כריה

כימי,דותראהלמשל,אשכנזי,רוסימלןרבידךרקחלעולם.בכךיאמיןלאשלה-הוא

מתבאראלאפנים,בשרםכצורתו??נכרגםאינוהלשוןשלמעצמותהשהואהחלקאותרדרקא

נכדיה,לשןרלמתלמדיםהתרגום,דרךזה,דרךומרעיליפהראםהאזן.אתלסברבקירוב,

מקולקלתמרובה-הנהוקריאהשמשראגבזמן,לאחראפיהעלבמקצתלעמודשסופם

בנדרןרכל-שכןחנוטה.לשןרבאמצעותהולהפרותלהחיותשסבוריםאלו,בשבילהיא

מתרגמיםשאליהרהעניה,אריית,היאמתרגמים,שממנההעשירה,החיהכשהלשוןשלנו,

 ,בידינותעלהלאברדאילזרמזרחייםשפעלהמשיך .כללמינונשאינו rמ-שמיתהיא

 .הלשןושלנשמתהבשרשיארסהטלתמשרםבכךתהאשלאלראירה

בהשנבחרחיהלשןרכל :אבס~רדזההרישבדברהמעשיהצדמןהנהכך,ובלא

בזרלבחורראיתמה :לשאוללבעל-דיןמקרםתתןלשוננואתכאמצעותההעשיר"' Hל

הריוכר'?עבריצרפתיעברי.אשכנזיולאעברי,רוסימלרןלמשל,מדוע,באחרת?ולא

רצררפיהםידועיםמושגיםיפההולמיםשיהירהעברים,התרגומיםמןשהרבהלרדאיקרוב

כפירצררפיהם,עצמםהמושגיםאותםיפההולמיםיהירלאמשל,דרךהרוסית,בצורתם

ותחיההרחבהלשםלחברתאמרוכלרםהצרפתית.ארהאשכנזיתבצורתםמתבטאיםשהם

 !אתמחה ?שבעולםהלשונותכלשלמלוניםתרגומי

 :זהוהאמורמןוהיוצא

העבריתלשוננושלהגמורהבתחיתהנפשי,כללי,צרךישהלאומייםולנרהואילא)

אפואלנרבארץ-שיראל-ישלהממשייםסמניםיששכברזרתחיהכאחד,ובכתבבדברר

 .בכלללשוננושכלולבעבודותלהשעןמהעל

פעליםשמרת,(מלים,ה"מרשגים·כללפיכךלשוננו,מנחמרובים,,.צרכינו"הואילב)

מרחיב• nהרכללמפרע,"לצורך•בחזקתלגבינוהםהרי-הלשונותלכלהמשותפיםוכר')

זהובכשרןו-הריטעםבטובישרחיבובלבדבשפע,ואפילובכרנהואפילוזה,מצד

משובח.
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קודמיםלעולםוההתפתחות,הגדולואלו,לחרד.והתפתחותרגדףללחרדהרחבהג)

ההרחבה.מןבמעלה

להיותצריךלההבסיסאבלהלשון.לתקנתסניףאלאאינםמבחוץהרחבהמיניכלד)

מכלהלשוניהרכשוכנוסשלמלרן ,ומשוכללשלםעברי-עברימלרןומגרפה.מתוכה

אפואקודםהואבר,המקופלותהקרובותרבאפשרירתירוהתפתחותוגדולובמלואהדורות

מלונים.ותרגומיהרחבהמעשישארלכל

הלשןואמניבהשתתפותמרמחיםחכמיםשלחבורהעל-ידילהעשרתצריךכזהמלןרה)

 .שבעמנוהעבריוהסנגון

ראי-אפשרהלאומיתללשוננוחובתנואתעשינולאכזה,מלרןבידנושאיןזמןכלו)

גדולה.תקנהלטובתהמעשיםבשארשתהא

בדברר,הגמורהתחיתהעםאלאתבראלאהעבריתהלשןושלהגמורהתקנתהז)

ומכרוניםזהרעיוןמתוךמושפעיםלהיותצריכיםלתרעלתהשיעשוהמעשיםכלולפיכך

לתכליתו.
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