
ברנפלוש.ד-ר

השפה~הרחבתעל
-זז-ז:--

,רארלםלהתקיםואריובררזהראםבר,רלורןכלחשרברב,וניםשאברהוכר,היהאלמלא

לחיינויחוסרמצורהןהמדעייסרורמצוהןכך'

לאחשובהייתילא ,עתיורבבהרההלאומיים

הו"רובריעללהשיבלכדאירלאלצרוך

השתא).שלרק-אק'בלירנרת("הצפירה"מזיא

עצםאתלבררלעצמי,חרבהאנירואהאבל

 .המדעייסווהעלהחשובההשאלה

להסכיםאניארכלהלשוןלהרחבתכברבע

הו"רשהביאוהחוקריםהחכמיםוברילרוב

באופןהלשון"ל-הנחתאסרבזהכלרעםמ.

מןבזמןשו"ל,הציעלמשל,הנה,מלאכותי.

אשר , ..הלשןו"בעלישלרעולהשויבהזמנים,

מלאות.ולתעלומותיהלבלותצרכיה,עליפקחו
רביםימיםזהמאו.רצויוברזהרחסרונה,את

לנרנמצאהרחבהבספרותנוכיטעון,שאני

מסרפדינורביםכיאלאמדרכה,לשרבירכוש

עביהכיוחשובים,הזההרכשואתיודעיםאיגם

עלינומשפיעיםוהםעשיררתה,במקרםשפתנו

השפהשלקלקולהשהן-מחרושות"מלות

להושיבצריךכזהברעדכיומרבן,העברית.

השפהבעמקיבקיאיםוסרפדיםחכמיםרק

אתיודעיםשיהירשלמה,בקיאותהעברית

שמשרה.ואתפרטיורפרטיפרטיובכלדקדוקה

כימאו,גורלוברהםהלשוןשמשרוכללי

מדעיים,בעניניםומביןחכםאדםשיהיהיתכן,

 ...המספקתהידיעהלואיןובשפתנו

מפקחוהואהלשןובעלישלרעונמצאראם

יכנסושלאוזקוקה,בצרופההלשןוצרכיעל

שביארתארמשובשיםובוריםספרותנוארצדאל

גורלוברזשהררואיושמשרה,הלשוןבדקדוק

השמרשידיעלמאליהןמתרחבותהשפותמא,ו

להשביחיכולהלשןורעוובכתב.בדבררבהן

כברבעאבל ;בכתבהלשןוהרחבתעלבעיקר

שהואוכמעטלו,קשהשבע"פ,הלשןולהרחבת

ודבררובררכלולהקישבלהאזיןהנמנע,בבדר

אללרובנכנסיםבע"פשבשפההחושרים

יתקימר.והבוניםוצריםהםראםשבכתב.השפה

הלשון'אתהםמשבשים,כילשרןהרעוימצאראם

בכדררהאלההשבשריםעל-להכריזחיבחרא

מספיק.

שבכתבבדבררכישאמר,וחכםסרפדנמצא

בדברראבלמדעית,הבחנהידיעלהזקוקנופל

ואיננוכחפצוכלשרנושליטהעםפהשבעל

זרחיבערה.שרמעואיננוהסכמהלשרםנזקק

מוטעית.סברההיאאבלהחכמים,אחוועת

שליטההדיוטות,שללקברץ :כלומרלעם,אין

מבחיניםראםכרצונו.בהלעשרתהשפה,על

לשרן-וחכמיםסרפדיםובריומזקקים

לנסחצריךאבלוכמה.כמהאחתעלהדיוטות

ובוריםאיזוסרפדיםמחושיםאםזר:הצעה

לנרישהריבדפוס,ובריחםאתוקובעים

שאיןמהובדיהם,אתולזקקלצרףאפשרות

אתיודעיםאנושאיןהדיוטות,כלשןרכאן

באיזהשהרילנר.נזקקיםאינםוהםחושריהם,

הורךאיזה ?טעויותיהםעלאותםבעמיואופן

בשיחותעמי-הארצותאלהלשןומרעוהמוביל

ככלהמפטפטהעםהמןרואלקרנותישובי

העם.לשיחתבזאניאיןרוחו?עלהערלה

שיחותיואתולשמעלהאזיןצריךאדרבה,

העממית.הפסיכולוגיהיסרועלבהןולהבין

עשרההואטובהעם,חייאתלצירשבארמי

וכלשרנו,בשיחתוהעםאתלפנינובהעבירו

חכמיםו"איןספרותית,שפהזראיןאבל

אתלעםלהמציאלישיבהנכנסיםוסרפדים

מיוחדת,שפהישלילדיםבםהעממיים.וברדיו

מיוחדים.משוביםשלעולםלהםשישמפני

בשפתם.הםמשוביהםאתמבטאיםהילדים

לאוצרדברריהילויםאתמצרפיםאנואיןאבל

להמציאנכנסיםאנושאיןומכל-שכןשפתנו,
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ת 1תעידלקט 146

אברמשפיליםכלרםדרדקאים.דבוריםלהם

כשםאבל !חלילה !הילדותערךאתזהידיעל

לשרןאת·מניחים"אבראיןכךילדים,אברשאין

ידיעלהילדותיהפירטאתפרבמיםאברהילדות,

כאלה.חורשים

דברעלהקודמיםבמאמריוכרתיכבר

בזהישהעמים.כשפרתאשרהלשוניותהיצירות

מקפידיםהפרנקיתבשפהא) :השקפותשתי

בםנכנסיםרעכ·זהלשןו,בטהרתמאדונזהרים

החוישי-ום .לזמןמזמןשרביםחרישוםאליה

אםאלאאותם,יוצרתהאקדימיהלאהאלה

יסודם,עלהאקדימיהאנשייפקחובעשר'כבר

בשפהב)השפה.באוצרלהתקיםהםדאריםאם

מלותכמההקודמותבשניםנשתרשרהברמנית

אתמרביםשיושרנות,משפרתלקרחותזרות,

אלף.למאתיםקרובעדהאלההמלותמספר

השפהמןבהתפתחותהאחרההברמניתהשפה

חכמיהירלאהשניומהצדוהאגנלית,הפרנקית

היראלאלשרביים,אמניםרדררדררבכלגרמניה

רעיןווכשבארעירנרתיהם.בטריאחרילהוטים

מהדרברמנית,מלהלרמצארלראלידםמשובאר

איטלקיתאריונית,אררומיתבמלהוהשתמשו

וחכמיםסרפדיםקצתהירולפעמיםפרנקית.אר

זרותכשפרתהמדרכהבבקיאותמתהדרים

רעכשר,לצורך.שלאזרותבמלותרהשתמשר

חשוביםהםהריזה,קלקולעלעמדוכאשר

ולהמציאהזריםהיסרדרתמןהשפהאתלטהר

דרמותברמניותמלותהזרותהמלותבמקרם

חשובהעובדהזרחימהן.טרברתבםרלררבלהן,

:עמרקההבנהמתוךנעשיתכשהיאמאד'ורצויה

יבארראםלארמית.קנאהרכליהלשןוביסרדרת

הרי :ברביםויכריזבא"יהלשןו"·רעדעכשר

צררך'לשלאזרותבמלותלשמשכעתנרחבים

 cלכה·ארעבריותמלותלנרנמצאותובמקומן
שפתנואלבכנסרכינתיהדר'שכברזרותמלות

זהידירעלמדוברתשפהערדשחיתהבזמן

 .מאדטובמפעלזההרי-עבריתצררהקבלו

 zהזמן••הדבעתןראניפרסמתיאשרכשבתים,זה

בשפתנושבקבעוזרותמלותשלרבותדרבמארת

מיוםהלשןו·"ערדחבראיניואני .לצורךשלא

הערילוובמקצתפשוט,סרפדאלאהוסדר,

דברי.

טכניותמלותכמההירהברמניתבשפה

נכחהשלטןואנשיבארהחוץ,מןלקרחות

במלותהאלההמלותאתרתחליפרעצמם

הברמניות,המלותאתחדשולאהםברמניות.

בהןשמשרלאהקודמיםהדורותבניכיאלא

שבתקרנורכשםזרות,מלותבמקומןובחדר

נםבזרעו.עכשרנתוחקרכךבזרוע,מתחלה

להסכים.אפשרלזה

מסתעףשפתנוברקיעהמנסרתהשאלהעצם

 :יסרדרתלשניבאמת

פסקהלאחרספרותית,שפהלנרשיא)

מתקופהונמשכתהולכתהיאאלאמעולם,

תתעשרוכאשרספרותית,שפהבתרדלתקופה

זהרבשפתנו.עבירתמרגשייםבתכנה,ספררתנר

אתלמלאותההשתדלותרבםטבעי,דבר

רציוההיא )ל,..,שבםנתכןר(ולזההחסרןר

החדשחתרכןיותרבהיבדלכאשרוטבעית.

מררנה.לשרבילחומרצריךחראבספררתנר,

שקמהבזמןהכיניםבימימרגישיםהירכזה

•דעתבספרי .בישראלהדתיתהפילוסופיה

הפילוסופיתהשפהחדשרכיבררתי, zאלהים•

הלשןו'מניחישלרעדידיעלבאקראינעשהלא

שבאעדלשרביתבתסיסהעברודרדרתאלא

התוכןהתקדמותרעםיצירה.במרלידיהדבר

הפילרסרפית.השפהבםהתקדמההפילוסופי

·חרבותובספררהדערת·"האמרברתבספר

מעוט,השפהחדשר rעילמשל, , ...הלבב,ת

חראמעטשבהםהפילוסופיהתרכךשבםמפני

יותרשפהמוצאיםאבר·הכוזרי·בספר .בערך

פילרסרפיתרכךבספרנמצאכימפניעשירה,

המתרגםקרבכאשרזה,כלרעםעמוק.יותר

רבםמררנהבקיאותלושחיתהתבןר'מבני

הספראתלתרגםהתרוגם,במלאכתרגילות

לפניושכאןהכיר'נכרכים··מררההעמוק

לצורהבםשצריכהענקית,מדעיתיצירה

עלחדישרםוהוסיףעמדחדשה,לשרבית
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 147הלשוןהרחבת

שלתרגומולנרונמצאהקודמים.החרשוים

יותרקלהואאגל-יותרהקלאלחריזייהודה

בתכנועמוקספרכל-צרכו.מדויקולאמדי

ממקררשאיננוקל,סנגןוידיעלהרבהמפסיד

מדויק,תרגוםזהאיןמתרגומו.אלאהספד

אחריתברן,בנישיסדרולאחר .ה!ד?'ד lllאלא

כתבשרבהפילוסופית,השפהאתבסירנות,כמה

במקררבפילוסופיהמאדעמוקספרהרלב·ג

חכורהיהלאתכןו,כניעבודתאלמלאעברי.

מההיאטעותהאפשרות.כגדרכזהעכריספר

כתבולאזהשבשבילסרפדים,קצתשהחליטו

כתבויעןערבית,אלאעבריתהראשונים

מימוןכןמשהרד'למשכילים,רקספריהם

ישראל,לעםעבריתהתלמודיספרראתכתב

האמתשכעם.למשכיליםהפילוסופיספררואת

לבררלנמנע,חשבוהראשוניםנימיםכך:היא

מפניכעברית,עמוקותפילוסופיותדעות

ועמוקרבתוכןלהםהיהשבשפתנו.העניות

להקדיםאבלהכתב,עללהעלותוטרודיםוהיו

התוכןלאותוהנצרכתהשפהאתולחדשתחלה

הדברשחשבוארזמןלהםהיהלאהפילרסרפי

המדע-ספר Nכאשרהפילוסופיהתוכןלננמע,

בשפתגםלהאמרונתןקלהואלהרמב·ם

קבעאשרהעמוקות,דעותיואתאבלהתלמוד,

אתערבלאנבוכים.,,"מררהכספררהרמב·ם

חלרקת nחיתההזהכדברעברית.לכתכןלבר

הפילוסופיםשחסרומהנעלה,באופן nהעכדרה

עשורלנריצאמשניהםהמתרגמים.המציאו

 .מאדדבלרשבי

הלשןוהרחבתקדמהלאמהרעל

הפילוסופיים?הספדיםלחבורהפילוסופית

טענרתיקירםמוצאיםאברזרשאלהכהצעת

 .הלשןואתלהכיןרעדמשויביםאין-רסבררתי

ישראל'חכמיעסוקיםיהירבמהאדם,ידעלא

הלשוניהחומדאתמראשלהםלהכיןכדי

רעיונותשפעתולהםחכמיםבארהדרשו,

אתוכתבועבריתלברדםונלאוומשוגים

חכמיםבארזה,שעשרלאחדערבית.דבריהם

כדיהלשוני'החומדאתוהמציאואחדים

משתיהחדשים.המשוביםלאותםששירת

הפילרסרפיתהשפהיצאהביחדהפעולות

"מלחמרתכספרעמוקלספרנםשהספיקה

הלשוניהחומדעלקצתלהוסיףנ. nלרלגהשם"

שהיהותיק,סרפדלכלכןאחדיאפשרהיההזה

"העיקרים','כספרעיברהלרכר.כדרךמחדש

ומוצלחים.יפיםחרושיםכמהותמצאולמשל'

אםיותר,תתבררזהכנידוןדבריראמתת

אחרת.בדונמהנשתמש

עמקןוחוקרבדולאדםכתבקדרםכזמן

עמוקפילוסופיספרבבידול'כןר"שבישראל'

ערכית,דבריואתכתבהואנםמאד.עמוק

לקבעהדבר,כאפשרותהאמיןלאכימפני

כאלהועמוקיםדקיםפילוסופייםמושגים

כספרטפלולאתכרןכניהמתרגמיםבעברית.

סתירתהשקפתםלפיכרמצארכימפניודאיזה,

אתנסהפלקירא,ר"שאחר'ומתרגםהיהדות.

נשארומתרגומוהעמוק.הספראתלתרגםבחר

הלקרטיםמתוךרואיםואנולקרטים,רקלנר

כעבודתו.המתרגםמתקשהכמהעדהאלה,

ואיננוחדשות,טכניותמלותלחדשמתאמץהוא

היהאםיודע,איניכחושריו.עיקרכלמוצלח

כזה,ספרכתרגוםיותרמצליחתכרןמבניאחד

כשאדשאיננופילוסופיתוכןבריששהרי

אכלעברית,שתרגמוהפילוסופייםהספדים

מחקיםהיהוהכפריפהערלההדברהיהאלו

חיתהכמה-קטעיםקטעיםרקולאכלו,

 :אדםיאמרראם !זהידיעלמתעשרתשפתנו

חסרון'האתומלאמתניךאתשנסאזדכה,

התוכןאותרבידיהיהאלו :זהעלאשיב

הייתיחיים""מקררכספרהנמצאהפילוסופי

הנצרכיםהסנגןוואתהשפהאתגםמחדש

לינמצאאנירחקיררתילרעותיכזה.לתוכן

צריךשהייתיהסנגןוואותרהלשוניהחומדאותר

שהכינו(לאהמרכןמןמצאתימקצתםלהם.

השתמשתיאלאלשוני'חומדליהקודמים

שקדמוני)העבריםהפילוסופיהבספרי

במההתפארתילאמעולםחדשתי.ומקצתם

איןדעתישלפימפניהעברי,בסגנרןשעשיתי

מקצועבאיזושעוסקמי .להתפארבמהכזה

מקילואיננוראשככרבדשיהיה,איזהספררתי,

דבריואתתמידיקבעהספרות,כעניניראשו

נסים.משברשיםויזהרנאהספרותיתבצררה
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אתלתקן" Nוחשוביםבזדוןחוטאיםישכיאלא

זרהשפהמאיזומושביהםתרגוםע"יהשפה

הםדעתםלפינצרותו.תרגום-לעברית

היהראםאירופית.צררהלשפתנוממציאים

לזמןמזמןלפרסםעצמרעללוקחהלשון""רעד

מתוךביןשפתנו,אלהנכנסיםהשברשיםאת

כיודאימוטעית,השקפהמתוךרביןהתרשלות

בזה.ערשההיהטוב

מלותחסרון :בשפתנוגורלקרשיערדוישב)

כלי-הבית,אתבהןלסמןהנצרכותשמרשירת

בע"חפרחים,צמחים,שמרתהאשה,תכשיטי

שאברביןבדול'קשריבאמתזהר .וכר'וכר'שרבים

רביןספררתילצורךעבריתבשפהמשתמשים

שתהיההשפהאתלהחיותאנושמשתדלים

הלשוןלרעדמקרםישהזהבדברמדוברת.

מוצאשהואמלות,הצעתידיעלברלהתגדר

ע"פלחדשאומרשחראארהקדומה,בספרותנו

רארלםהערבית.ארהסוריתהשפהשלדוגמאות

מררנה,לזהירותצריכיםאברזרבעבודהבם

שלאשפתנו,אלד'רברניםיסודותלהכניסשלא

טעןמזיאהד"רהדירטית.לשפהלעשרתה

בדברהלשןו""'רעדלפנישאלהבאהכיכנגדי,

ולהציעלהשיב"אגרס"היהוהרעדהמן","'אזני

שלדרבישיבהאנינמצאתיאלושהציע.מה

זרשאלהעללהשיבמציעהייתיהרעד'

הגדולים,אתם,חפציםכלרם :כאלהבדברים

לבליאתםהזהררדרדקאירתזשיחרתלברוא

לאתאמרואל ;ז'רברניתמלהלהזכיר

בםכי"המן-טאשען",ולאהמן"די·ארריז'אס

אותןקבלוי nמאלאהאלההמלותשתי

יחדשוכילדרדקאים,הניחראלאאבותינו.

כאלה,ממתקיםלמינימלהאיזוהםלהם

ברוחבפגרםלאא) :הדבראתנתקןרבשתים

שפתנואלז'רגונייסודנכניסלאב) ;הילדות

כימבין,אנימזיאר"הדדברימתוךהעברית.

חפציםאולםבא"י'מדוברתשפהערדאין

ויצליחו.ברכהעליהםתבראארתה.לברוא

להדהדאזהרתנו,ידיעלמפסידיםהםמהאבל

שפתנואתיעשושלאהז'רברניים,הדבוריםמן

דברוערדעבריתזמתורגםז'רגוןמיןהעברית

אפשראםבדבר,ספקישהצעתימשעהאחד.

מדוברתלהיותפסקהאשרשפה,להחיות

הפחות,לכלשנה,מאותוחמשאלףבמשך

והכעסהאףעליבדולעממית,שפהשתהיה

משהמדתויצאתיבעיקרה"רכפרתיכאלו

ספקרתירקכיואומר'וחוזראומראניויהודית.

כילי,יוכיחוולוהעברי.הקהללפניהצעתי

זה.עלואשמחטעותיעלארדהכיודאיטעיתי,

דבריאתקראתילאכיעלי,אומרמזיאהד"ר

באמתאבלמוסרי,חסרוןזהאיןהעם","אחד

קראתיאניבצדק.שלאמזיאהד"ראותיחשד

באמתתרוהאמנתיזהבנידןוהעםאחדדבריאת

כיבעיני,מוחלטודאי :כלומרהסרביקטיבית,

אפשראבללו'נדמהרכךהעםאחדראהכך

מכל :בברורכאןאומראניטעה.כילו,

עברית,עמהםוזברתימא"ישבארהאנשים

לדברמיטיבעצמרבן-יהודהאתרקראיתי

החרוףבימיבברליןהיהוכאשרעברית,

אתהכיבעיני,ספקאיןלו:אמרתישחלף,

חכמהבענינימדבריםאנואבלעברית,מדבר

ילדיםלראותהייתיחפץהיום.בשאלותאר

שיחהומפטפטיםברחובמשחקיםוילדות

כןכילפני'העירהואעברית.דרדקאית

קוללשמעמימיזכיתילאאניאבלהדבר'
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