ד"ר א"מ מזיא

~~
r.:

z

~ז~י.rזי rזןש;ן
תשובה כהלכה

בזה

אם אמנם דעת רוב חברי "ועד הלשון" היא,

:::.ו
ן-

קטעים .

אחדים

ממאמרים

שנדפסו

~

r.:

.r.r-

ב"האוד" בעניך זה עוד בשנת תדנ"ג.

שלא להשיב בשם הועד על מאמרו המלעיב

זקן חברינו ,מר י"מ פינס ,כתב אז במאמרו

~

של הד"ר ברנפלד "מניחי הלשון" ,שנדפס

"דבר לעוסקים בתחית שפתנו" ,כי הגדולה

r.:

וטעמם ונמוקם

חדשה ;

r1

שאם באנו להשיב לכל המרחיב פה

ל אמד' שהיא נמצאת בתנ"ך או באחד מספרי

אr

;E:

התודה שבעל פה ,אלא שלא בהנו הסופדים

ו

בכל זאת אחשב לנכןו לענות

להשתמש בה או שלא ידעו מציאותה כלל

::s.

)"האוד" שנה תשיעית ,בלירן (.ח"י

r1

ב"הצפירה"

הוא :

),1912

בלירן

(, 56

עלינו" ,מרחיבי הלשון" הארצישראליים,
אנו

מספיקים ...

לבדי על דברי הד"ר בדנפלד במאמרו הנ"ל,
ראשית ,שלא יאמדו מתגנדינו

מפני שני

טעמים :

"שתיקה

כהודאה דמיא" ,ושנית,

שבמעלות למלה חדשה

-

אם איבנה

ג

r

!C

rר

ואחריו

החדה

החזיק

בדעה

זו בם

חברנו

,..

;E

כדאי הוא

המנוח מר אליהו ספיר ז"ל )שם ,בלירן (,כ"כ

הסופר העברי הד"ד ב .להעמידו על טעויותיו

ובתשובתי למד פינס ,במאמרי "חכמים הזהדו

;;s

בדבריכם" ,כתבתי " :מי יתן וישימו זאת על לב

Eכ

בנדון דידן' ולא לחשב שנבות כזדונות.
וטעויותיו של הד·ר בדנפלד במאמרו זה

-

כל העוסקים בתחית שפתנו ,להיות זהירים עד
מאד טרם יבראו מלה חדשה ,ויחפשו קודם

בדולות ורבות הן :
א( טעות היא ,שחברי "ועד הלשון" חשובים

בשקידה רבה בכל מכמני ספרותנו ,ולא דק

את עצמם ל"מניחי הלשון" העושים "מלאכה

"בתנ"ך ובספרי תודה שבעל פה" ,אלא עלינו

על האבנים" ,מעין "פבדיקה לחדוש המלות".

לבקש וללקט את כל המלים יצורי חכמי

שנתפרסמו

ישראל מימות הכינים ועד העת החדשה ,אם

בזמנם ב"האור" ובעתונים אחרים" ,תפקידו של

רק בנינן מתאים לחוקי הדקדוק והוראתן

"ועד הלשון" הוא להכשיר את הלשון העברית

מכוונת היטב אל המושב שנדבר ,,,ב )האור

עפ"י

לשמשר

"יסודות

בתור

עבודת

לשןו

הועד",

מדוברת

ולשמור

על

תכונתה המזרחית של הלשןו וצורתה המיוחדת

תתכ•,ד

בליןר (.28

וכך היא באמת דעתם של כל

חברי ועד הלשון כמעט ,ורק בדלית ברירה,

ובסבנ~ן,

כאשר צרכי החיים דורשים בחזקה להמציא

ולתכלית זו שוקד הועד לחפש בכל מקצעות

שם עברי למושב ידוע ואין דבר מן המוכן

הספרות העברית את המלים העתיקות שברצדן

באוצר ספרותנו ,אז מוצא הועד לנחוץ לבבות

במבטא

האותיות,

בכנין

המלים

במשך הדורות ולפרסם בקהל את המלים

מלה נאותה להמושב הדרשו ע"פ הכללים

שאיבן ידועות לדוב הקהל ,ודק את החסר

הנזכרים.

והנצרך בהחלט ממלא הועד ע"י יצירת מלים

ואגב אזכיר' כי בם שד"ל' ש " לא קם כמוהו

משדשים עבריים או שמיים ובפרט ערביים

בקי בכללי הלשןו העברית וכשמושה"' )ד"ר ב.

עפ"י חוקי הדקדוק והיקש הלשון .מלבד זה

ב"הצפירה"

(,68

חשב שבצדך ליסד "חגרת

"אל

בעלי הלשון" ,כמו שהקימו להם כל העמים,

תאמר"( בכרנה לתקן את השגיאות המצויות

ואז אפשר יהיה "בלוי תעלומות הלשון וגם

מפרסם

הועד

חוברות

קטנות

)בשם

נדברר ובסגנןו.

בכדי להראות עד כמה מסורת "המשמרת"

הרחבת בבולה ומלוי חסרונה" )בית האוצר,
עמקי שפה ,הקדמה ראשונה(.

הזאת ,שלא לחדש מלים בלי הכרח ,מקובלת

וגם המשורר יל"ג ,נדברו על אדות ספרו של

מזמן רב אצל חברי "ועד הלשון" ,הבני מביא

בן יהודה "ארץ ישראל" ,כתב ב"המליץ"

r

הרחבת הלש;ן
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~(r

)תרמ"ג ,בליןר כ  nן( " :חכמי א"י יכולים להרחיב

מובן ,כי שואלים  .כאלו אינם חפצים ואינם

=r-

את שפתנו במלות לקוחות משפת ערבית וכר'

יכולים לחכות לתשובה עד "שסופר ותיק יחדש

)הובא

בדרך הלוכר יצירות מוצלחות" ,כפי דעת

E::.
t-

בהקדמה למחברת הדוגמה של המלון השלם

הד"ר

ולסוף אינם חפצים לסמך פה על

לבן יהודה( ,ובאמת ערב גם יל"ג את לבו

דעת היחיד ,ודורשים על פי דוב הסכמת הועד

לפעמים "לברוא לו ניב שפתים חדש" )הקדמה

בם על המלות שמחדשים סופרים בודדים,

והא לך מקור נאמן וחי לתחית

השפה ..

ב; .

ואשר לפעמים יצירת האחד מתנגדת להמצאתו

לכל שידי יל"ב(.

ב( טעות היא לחשב ,כי עד שלא נוסד "ועד

z

~
=r-

.r.r::כב

=r-

ג

\r

של חברו.

"""!:
;::ז

הלשון" לא היו מחדשים כלל מלות ,וכי הועד

ד( טעות היא להחליט כעת ,כי "לעשות את

הבלתי

השפה העברית שפה מדוברת במובן הדביל זה

~

הוא נמנע במור .כלי זכוכית שנשבר שוב אין לו

-

הוא

אחראי

בעד

כל

החרושים

מוצלחים ,שנעשו ונעשים בא"י בעת האחרונה.

באמת נוסד הועד דוקא לאחר שחיתה כבר

תקנה ,ושפה שחדלה

התפתחותה

הטבעית

"יצירת הלשון תוססת נתחו ובה ,,,וערבוביה

ופסקה להיות חיה

גדולה נשקפה ,בפרט בבתי-הספר ,בדבר

הדוגמאות ההיסטוריות שפה ספרותית ,דתית,

המושגים המדעיים ,וקבלו עליהם חברי הוע,ד

אבל לא שפה חיה,

בפי העם ,תהיה

לפי

עממית...

עפ"י דרישת "מרכז המורים" וסופרים אחדים,

כפי הנראה ,טרוד הוא הד"ד ב .כל כך' עד

לברר מההצעות את היותר טובות ולהכריע

כי לולא זאת איך אפשר שלא ידע ,כי הדבר

ג( טעות היא לחשב ,כי הועד עוסק בהכנת

הזה ,שהוא לפי דעתו "נמנע גמור" ,כבר היה

"עשור לשוני" ובורא יצירות לשוניות שאין בהן

בא"י .לפי עדותו של הספקן הגדול "'אחד

צרך כלל' אך ורק בכדי "להעשיר את שפתנו" .

העם",

"חזיון

טבעי,

שמציאותו

מוכרחת,

בתור חבר "ועד הלשון" מיום הוסדר אוכל

ונטרלו לא יצויר עוד" )"השלח" כרך כ"ו ,ח'

להבטיח את הד"ר ב' כי בם אצלנו "המלות

ב'(ג ולא דק "אחד העם" ,אלא בם הסופרים

נבראות רק בשעה שאנו נצרכים להן" ומעולם

הנכבדים ד"ר קצנלסןו

ביאליק ופרישמאןנ

לא עסק הועד בשום שאלה לשונית ,שלא

ואחרים שבאו לסייד את הארץ הודו בזה ,כי יש

הובאה לפניו ע"י אנשים שיש להם צורך במור

כבר

בא"י

"עם"

קטן

2

ודור

צעיר,

המדבר

והמודות

עברית בשפה חיה .לא ראינו אינה ראיה,

בבתי-הספר ובגני-הילדים ואחרים ,המדברים

והד"ד .,ב שלא היה בא"י ולא התובנן בעצמו

עברית תמי,ד ויש שלפעמים תחסר להם מלה

לכל הנעשה פה ,איך מלאו לבו לכתוב:

נכונה להביע בדיוק איזה משוב ידוע ובם את

"מתעקשים הם "מניחי הלשון" להאמין ולקבע

בפתרונה,

כמו,

למשל,

המורים

השם "אזני המן" ,שהעיר כל חמתו של הך  nר ב,

בלב אחדים את האמונה ,כי אפשר להחיות את

עלינו "מניחי הלשון" המסכנים ,פרסם הועד

השפה העברית"! לא אנחנו ה"מתעקשים" ,אלא

עברית

הסופדים היושבים בחו"ל ועוצמים את עיניהם

ששאלו ,איך לקרוא בשם עברי את התופינים

מראות נכחה את החיים הטבעיים המתחרים פה

הידועים שאוכלים בפודים ושהילדים השובבים

ותנאיהם המיוחדים ,הדורשים בחזקה יום יום

תובעים בפה את הרקיקים ואת שמם העברי.

את תחית השפה העברית בדבור והתפתחותה

בתור

תשובה

להורים

המדברים

~
ח

~

;t::

...

~

r

שאין לו פנאי כלל לקרא דברי סופרים אחרים,

בין הדעות השונות.

ו
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לקט תעידרת
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~~

והשלמתה .הדוגמה הארפית ,אשד ספד "אחד

החברים בענינים מדעיים העומדים על הפרק

r.:

על אודות מרדה השפה

רע"י השאלות המדוברת שבמציעות החברות

:::.ו

הברמנית בביה"ס ביפו ,שמוכרח היה לתרגם

השוברת ל פתר אותן על מנת לקבל פרס ? הלא

~

שאלות

.r.r-

העם" )שם,

בהעדה( 4

לתלמידיו את המלים הקשות בעברית ,בכדי

נם

שיבינו בלם ,איננה נדידה אלא תדירה .ולא

)(Preisschriften

רבן-מנ nםs

קנט

כתבי-פרס

חבר~

בתרד תשובות

על

z

ן-

r.:

~

דק בבי"ס עממי נמרך' אלא נם בבי"ס תיכוני.

האקדימיה בברלין' שהשפיעו אח"כ על מהלך

בתרד מרדה שמידת הבריאות בביה"ס למרדים

ימנה

ג

שנכתבו עפ"י

r

המדעית

עבודתם

מדובה.

במרה

רמי

בירשולים ארכל להעיד' שלפעמים קרובות

ויספר

שואלים התלמידים לבאר להם בטרים גרמניים

הצערת ודרישות החברות המדעיות .כל אחת

שקראו בספר במקצוע זה ,ואין לי דדך אחרת

במקצוע שלה ,במשך הדודות ,רמי יחקד ויבדר

להסביר להם את הכרנה הבכרנה אלא בעברית,

את יחס ההשפעה הדדית ,שפעלו הרעדים

האלו

שעררי.

שרב קורא אני את

את

עד כאן בכרבע לתקרן וקירם העובדות ,רעכשר
ארשה לעצמי ערר העדות אחדות עיוניות.

על

המחברים

"תשובותיהם",
והחבורים

בכדי לתת למאמרו צררה מדעית מזכיר

רבבות

החבורים

-

על
על

הכותבים

מנת
חברי

לקבל
הרעדים

את

אחריהם.

הכל

בשטחיות ברועה כל כך' היו מניחי הלשון שבבר

בשפה

כלל

מטריחים את עצמם ללמד תחלה מהספד

שנמצאים בגרמניה הרבה "רעדי הלשון -בתרד

העמוק הזה ,כדי לדעת איך בתהותה השפה

סניפים ל"חבדת הלשון _ הברמנית הכללית",

וההתפתחות

ומוסיף :

של

שנוסדה

האנשוית ואיך היא מתרחבת ומתעשרת".

להב rn

מ~ח א~ לקורא

מדת דדך-ארץ

הברמנית

בברלין

בימינו'

בש;ת

איננו

1885

(Deutscher Spracherein

יודע

)Allgemeiner

שומטרתה

היא

שכזר ואת "דברי נביאות" אלו ,שנזדקר לתוך פי

לטהר את הלשןו הברמנית מיסודות זדים

קול מסר של הד"ד הנכבד' אם נתנו ל האמר

ולהשלים את החסד ע"י מלות ברמניות"?

אליאב דרבי אבדימי דמן חיפה )ב"ב י"ב( אר

החברה הזאת מוציאה לארד מלרבים מיוחדים,

אליבא ד"ד יוחנן )שם עמוד '(.ב לא על עלבןו

המכילים את המלים החדשות בכל המקצועות,

חברי הרעד אני דן ,שדי ליה מדיה למד

ויש לה נם עתןר מיוחד Zeitschrift des Deutsch :.
היא
שמבמתו
Allgem, Sprachvereines,

בדנפלד , -לכל מאן וצעדן !

העיקר

הוא

 nבכל אופן ,כשם שאינם

להשפיע על הצבור רעל פקידי הממשלה

קובעים רעד כדי להשפיע על התפתחות השכל

להשתמש בחרושי "רעדי הלשון" .רעד היכן

והתפתחות המשובים השכליים ,כן אין קובעים

דרשיותיהם של "רעדי הלשןו" הברמנים מביערת

רעד להניח הלשןו",

אפשר לדאות מהעובדה הזאת ,למשל' כי

המשפט הבא תיכף

:

I

מתמיהים.

בכנסיות הבלשנים בנפות הדהין ,שחיתה בשנת

כיצד ? ול~ נוסדר כל החברות המדעיות

, 1910

קבעו רעד מיוחד להציע שמרת ברמנים

רהאקדיזימת בכל המדינות במקצערת התברך,

למשובי החשבון בבתי-הספד )העתןר הנ"ל מס .

החניןו ,חכמת הנפש והפילוסופיה בכלל ,אם

, 10

רעל כל זה עובד הד"ד ב.

לא "להשפיע על התפתחות השכל והמושבים

בשתיקה

הדברים ד~ לה אינם אלא -

השכליים"

.4

ע"י

הרכרחים

והפלפולים

דאה לעיל העדה נ~עמ' •103

של

.5

שנת

r1

rר

,..

והבאים

והשכל"

"ואלמלא

::s.

r

,,,ע "יצירות לשרביות יפות ומרעילות" שבעשר

השפה

ו

!C

;;s

הד"ד ב .את ספרר של לצדרס ביינו "המקרר
נעשה

;E:

;E

זה סרפד ,היושב בגרמניה ומתפאר בידיעותיו

האנושית

r1

פרס,

ובנרגע ל"רעד הלשןו" לא ארכל להבין ,איך

בקרבנו

r.:

(1911

במרדה ...
...

ומאידך גיסא ,מזכיר ח ,ד ב .את חאקדימיה

משח מנדלסז;ן ,תפ  ...ט-תקמ"ר.
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היא

"כל שפח היא במצב התפתחות תמידית .היא

r.:

משבחת על חרשוי חשפה ,היא מכרעת ופוסקת

נמצאת תמיד במשקולת בין שני נחות מתנגדים :
כח המשמר וכח המחדש  ...וכאשד תש כח

:::.ו

אקדימיח להשביח על חרושי חשפה מוכח מזח,

המחדש וחשפה נשארת בלי נוע ,אז היא בסכנה.

בצרפת "שאיננה

מחדשת מלות

אלא

הלכה" ,אבל מכיון שנחוץ חיה בצרפת ליסד

שחיו שם גם "מחדשים ומרחיבים" וצריך חיה

אם איזה כבוד מדומה לחמסודח אוסר על

להכריע ,מה לקרב ומה לדחק .ובאמת עוד

הלשון ללכת בעקבי הרעיונות ויש נבור בין

z

ן-

~

r.:

.r.r-

~

r.:

באמצע חמאה חשש עשרה נוסד בצרפת ,ע"י

מחשבת הלאום ובין הצורח שהיא לובשת ,אז

ג

"ועד הלשון" )- Pleiade

הלשון מתבונת והולכת למות .יש לנו דוגמה

r

שם שבעת חבריו ,שמטרתו

מפורסמת מעין זה בלשון הלטינית המופתית,

הסופר

דונסר,ד

(Francaise

על

r1

;E:
ו

חיתה להעשיר ולהרחיב את חשפה ,ומאז ועד

שפת הסופרים והחברה העליונה הרומית ,אשר

!C

היום לא חדלו מחדשי מלים בלשןו הצרפתית

לא חפצה לקבל כלום מהשפה העממית עד

על אף המערערים והמטהרים ,ובפרט אחדי

ומתח

-

המהפכה הבדולח החלו לחבר מלונים מיוחדים

בצורח

שנתבבשח

קדושה

ונחלשה

המכילים אלפי מלים חדשות כמו פוג'ן  ,רשר

ואחרים ,והספרות קולטת ומעכלת את כל

כל-כך ,

בעד שפתנו ש"היא שפה אצילית

ח";וכודות" האלח ולא נודע כי באו אל קרבה.

שתחיה שפה היסטורית ,ספרותית ,דתית ,אבל

וגם חאקדימיח מקבלת סוף סוף את רוב

לא שפה חיה ,עממית" ,ובכן אסור להכניס

המלים החדשות ומכניסתן לתוך המלון הגדול

לתוכה שום "מלה המונית" ובפרט "יסודות

שלח.

ז'דגוניים" ,שמא תתעודד ע"י הזרם המחיה הזה

כתב ספר שלם חשוב "ע"ד יצירת מלים חדשות

בלשון הצרפתית בימינ~ )De la Creation
actuelle des mots noveaux dans la langue
שבו הוא מתאר את תולדות חרשוי

ותקום לתחיה ,לחיים ממשיים רעננים ,להיות
שפה חיה ,עממית.

וכי לא צדקתי בקראי לסופרים כאלו :
"מזניחי הלשון" !

לאשדנו עוד לא אלמן ישראל מסופדים

(francaise
חשפה  Neulogismesומבחין בין חרוש עממי
 Neulgisme populaireובין חרשו ספרותי
 .Neulogisme literaireלשניהם יש זכות הקיום

ספרים ומאמרו המצוין של ביאליק "מנדלי

ונחוצים

ושלשת הכרכים" )נדפס בראש חכרך השלישי

בלשון,

לדעת

החכם

דרמשטטר,

גדולים גם בחו"ל ,שאינם בדעה אחת עם הד"ר
ברנפלד  .עדים המה כל כתבי מנדלי מוכר-

כרך כ"ר'(. ,ב הנני מדשה לעצמי

להתפתחותה ,א;ן החרוש הספרותי ,רצוני,

רב"השל"M

שחרשו סופר דרך חלונו או חבר סופדים ע"פ

להביא בזה דברי ביאליק השייכים לשאלה זר:

דרישת השעה i ,קוק לבקרת ,ועכ"פ דרוש,

"כחו זה הוא שעומד לו למבדלי לעשות בימינו

שהמלח החדשה תחיה נצרכת ושתביע ברור

לחרס את הקיר

את המושג

הנרצח ;

ולעומת זה החרוש העממי

ולעינינו את הגדול במופתים :
שבין

שתי

הלשונות,

היהודית

המדוברת

אינו טעון בקרת כלל וכלל ,כי העם ז  iוא

והעברית .דומה ,כאילו השיק את שתיהן ע"י

השליט העליון בעניני חרוש חשפה ,וכאשר יבזר

דפוס עברי נתן לכל חיי

צבור שופע מזו לזר ...

הביטו חז'רבוניים וחזות של חיים ממש ל"לשרן

אמר כן יקום.

ובזה הגענו לטעותו של חד"ר ב .בדבר

הספד" של העברית .המלה העברית מצאה

ח"מלח ההמונית" ,שנפשו סר.לדת ממנה .הבלשן

שרב את שדשיה הכמוסים בנפש החיים של

המובהק א .דרמשטטר חנ"ל כתב עוד ספר
מציון

La vie des mots

)חיי

המלים( ,שבו

נמצאים הדברים האלח הנרגעים לעניננר:

היהודי ונאחזה בהם ...
שהכשיר

r1

rר

,..

;E

מאפיסת הנחות".
כפי הנראה ,זאת היא משאת נפש הד"ר ב .בם

בן עמנו הבלשן הצרפתי  ,א .דרמשטטד ,

::s.

ומי יודע אם לא זהו

בלב מאליו את השאיפה

לתחית

הדבור העברי ואת האמונה באפשרות תחיתו".

;;s
r
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לקט תעודות
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איזה חלוק בין הד ברים הנעלים האלה רבין

במלים אחזרת  :כל יהודי החי כעת בא"י רחש

r.:

דברי הד"ר ב .הקשים שהבאתי למעלה " :כלי

ומדגיש את זדם החיים החדשים ,הדופק נכח

:::.ו

זכוכית שנשבר שרב אין לו תקנה ,רשפה שחדלה

בעורקי בני הדוד הצעיד ,המתעוררים לתחיה

~

ומהדרים לדבר עברית ,הוא יודע ומבין ,כי

התפתחותה הטבעית וכר'",

חס וחלילה ,לא כלי זכוכית ,ולא נשבר ! ראם

אי-אפשר ערד "לכלא את הדוח" רעל ברחנו

נמשיך את המשל שנשא הד"ד ב .נאמר  :שפתנו

מחריבים

אנחנו

הלאומית היא כלי יקר כזה ,שאי-אפשר לו

ולהמציא

לה

ן-

r.:

.r.r-
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לשפתנו

הלאומית

השמות

השמרשיים

ג

אלא כשהלך ישראל סבא בבולה

החסרים לנר ערד לבטא את צרכי החיים

r

מוכרח היה ,מפני סברת ידועות ,לשים את כליו

הממשיים  .ראם כאשר דאינו למעלה ,בם בשפות

היקרים למשמרת באוצרו הספרותי ,ולהשתמש

חיות ,עשירות ורעננות ,כמר השפות הברמנית

!C

אצלם.

והצרפתית ,ברהב תמיד חרוש השפה ,על אחת

במשך

רבם

-

להשבד ;

בכלי

בעלי-הבתים

והשומרים-הסרפדים

שנתארח
הוסיפו

ערד

לזאב

z

את

כל

כמה וכמה שיש לנר הדשות והחרבה

-

r.:
r1

;E:
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הדורות על הכלים הראשונים שנמסרו להם

האפשרות ,להרחיב את השפה בשעה שאנו

;E

ערד כלים מכלים שונים ב"ב יקדי הערך .

מדגישים צררך טבעי בזה.

;;s

וכששרכ "בנים לגבולם" הרגישו קודם-כל את

בוראי ,זר היא עבודה לדודות ,אבל" ,לא

הצורך הטבעי להוציא את הכלים היקרים

עליך המלאכה לבמו ולא אתה בן חורין

"מורשת אברת" מאוצרותיהם ולחבבם ולנכדם

להבטל ממנה",

על הכלים השאולים המטרלאים שהביאו אותם

ילעג לגר הד"ר ב .ויכבה אותגר בחתול "מניחי

מאוצרת שרנות .רעוד יתרון לכלים שלהם,

הלשןו" .אין דבר ! סרפדי הדורות הבאים

איש אל אחיו

בישראל יוער להפלות בין "מניחי הלשןו" -
מדחיביה-מ nייה רבין "מזניחי הלשןו" -
מפנקיה n-רנטיה !

שבעליהם יכולים

להתרדע

ולהרגיש אחרה אמתית ביניהם .מרבן ,כי ברברת
הדרישה על הכלים האלה נרגיש לפעמים
חסרןו

במינים

אחדים :

וכאשד

הדגישו

ה·אמנים -בדבר ,בעתרו לבקשת הדורשים,

·הצפירה" תדע"ב ,ב'ל' •101-100

להשתדל למלא את החסדרן עד כמה שידם

נדפס ש~ב נ"זכדרנרת רעד הלשון·

מבעת.

)תדפ"ח( ,עמ' •90-84
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