ד-ר ש .ברנפלו
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על הרחבת השפה~-ז-:
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-זז

ן-

~

אלמלא היה הוכר ,שאבר ונים רב ,חשרב כל

רלורן בר ,אם זהר וברר וארי להתקים ,רארלם

r.:

כך' הן מצו יסרור המדעי רהן מצו יחוסר לחיינו

החושרים שבשפה

בע"פ נכנסים לרוב אל

.r.r-

הלאומיים בהרה רב עתיו  ,לא הייתי חשוב לא

השפה שבכתב .ראם הם וצרים והבונים יתקימר.

~

לצרוך רלא לכדאי להשיב על וברי הו"ר

ראם ימצא רעו ה לשרן ,כי משבשים הם את הלשון'

r.:

מזיא )"הצפירה" בלירנרת ק' רק-א של השתא(.

חרא חיב להכריז -על השבשרים האלה בכדרר

r1

אבל רואה אני חרבה לעצמי ,לברר את עצם

מספיק.

;E:

השאלה החשובה על יסווה

המדעי .

נמצא סרפד וחכם שאמר ,כי בדברר שבכתב

ג

r

ו

!C

נופל הזקוק על ידי הבחנה מדעית ,אבל בדברר

::s.

לרוב וברי החכמים והחוקרים שהביא הו"ר

שבעל פה העם שליט כלשרנו כחפצו ואיננו

r1

מ .רעם כל זה אסרב ל-הנחת הלשון" באופן

נזקק לשרם הסכמה ואיננו שרמע בערה .זרחי

כברבע להרחבת הלשון ארכל אני להסכים

מלאכותי .הנה ,למשל ,הציע שו"ל ,בזמן מן

ועת אחו החכמים ,אבל היא סברה מוטעית.

אשר

אין לעם ,כלומר  :לקברץ של הדיוטות ,שליטה

יפקחו על צרכיה ,לבלות תעלומותיה ול.מלאות

על השפה ,לעשרת בה כרצונו .ראם מבחינים

הזמנים ,להשויב רעו של "בעלי

הלשןו ,..

את חסרונה ,זהר ובר רצוי מאו .זה ימים רבים

ומזקקים

שאני טעון ,כי בספרותנו הרחבה נמצא לנר

הדיוטות על אחת כמה וכמה .אבל צריך לנסח

וברי

סרפדים

וחכמים

רכוש לשרבי מדרכה ,אלא כי רבים מסרפדינו

הצעה זר :אם מחושים סרפדים איזו ובורים

-

לשרן

איגם יודעים את הרכשו הזה וחשובים ,כי עביה

וקובעים את ובריחם בדפוס ,הרי יש לנר

שפתנו במקרם עשיררתה ,והם משפיעים עלינו

אפשרות לצרף ולזקק את ובדיהם ,מה שאין

מלות -מחרושות" שהן קלקולה של השפה

כאן כלשןר הדיוטות ,שאין אנו יודעים את

העברית .ומרבן ,כי ברעד כזה צריך להושיב

חושריהם ,והם אינם נזקקים לנר .שהרי באיזה

רק

חכמים

וסרפדים

בקיאים

בעמקי

השפה

אופן בעמיו אותם על

טעויותיהם?

איזה הורך

העברית בקיאות שלמה ,שיהיר יודעים את

המוביל מרעו הלשןו אל עמי-הארצות בשיחות

דקדוקה בכל פרטיו רפרטי פרטיו ואת שמשרה.

ישובי קרנות ואל המןר העם המפטפט ככל

וכללי שמשר הלשון הם ובר גורל מאו ,כי

הערלה על רוחו? אין אני בז לשיחת העם.

יתכן ,שיהיה אדם חכם ומבין בענינים מדעיים,

אדרבה ,צריך להאזין ולשמע את שיחותיו

ובשפתנו אין לו הידיעה

המספקת ...

ולהבין בהן על יסרו הפסיכולוגיה העממית.

ראם נמצא רעו של בעלי הלשןו והוא מפקח

רמי שבא לציר את חיי העם ,טוב הוא עשרה

על צרכי הלשןו בצרופה וזקוקה ,שלא יכנסו

בהעבירו לפנינו את העם בשיחתו וכלשרנו,

אל ארצד ספרותנו ובורים משובשים אר שביארת

חכמים

אבל

אין זר שפה

ספרותית,

ו"אין

בדקדוק הלשון ושמשרה ,רואי זשהר ובר גורל

וסרפדים נכנסים לישיבה להמציא לעם את

מא,ו השפות מתרחבות מאליהן על ידי השמרש

וברדיו העממיים .בם לילדים יש שפה מיוחדת,

בהן בדברר ובכתב .רעו הלשןו יכול להשביח

מפני שיש להם עולם של משובים מיוחדים.

אבל כברבע

הילדים מבטאים את משוביהם הם בשפתם.

להרחבת הלשןו שבע"פ ,קשה לו ,וכמעט שהוא

אבל אין אנו מצרפים את דברריהילוים לאוצר

בעיקר על הרחבת הלשןו בכתב ;

בבדר הנמנע ,להאזין ולהקישב כל וברר ודברר

שפתנו ,ומכל-שכן שאין אנו נכנסים להמציא

.1

נשמט~ :פאן ,רכן ב~דברי התש~בה של מזיא ,דברי פ~למ~ס אישיים.

rר

,..

;E

;;s
r

Eכ

לקט תעיד 1ת

146

~~

שלא לצורך  .ואני איני חבר "ערד הלשןו· מיום

r::

על ידי זה את ערך הילדות ! חלילה ! אבל כשם

הוסדר ,אלא סרפד פשוט ,ובמקצת הערילו

:::.ז

שאין אבר ילדים ,כך אין אבר ·מניחים" את לשרן

דברי.

להם דבורים דרדקאים .כלרם משפילים אבר

הילדות ,אבר פרבמים את הפירט הילדותי על ידי
חורשים כאלה.

בשפה

מלות טכניות

הברמנית היר כמה

עצמם רתחליפר את המלות האלה במלות

היצירות הלשוניות אשר כשפרת העמים .יש בזה

ברמניות .הם לא חדשו את המלות הברמניות,

א( בשפה הפרנקית מקפידים

אלא כי בני הדורות הקודמים לא שמשר בהן

ונזהרים מאד בטהרת הלשןו ,רעכ·ז נכנסים בם

ובחדר במקומן מלות זרות ,רכשם שבתקרנו

החוישי-ום

מתחלה בזרוע ,כך נתוחקר עכשר בזרעו .נם

שתי

השקפות :

אליה חרישום שרבים מזמן לזמן.

האלה לא האקדימיה יוצרת אותם ,אלא אם
כבר בעשר' יפקחו אנשי האקדימיה על יסודם,
אם דארים הם להתקים באוצר השפה .ב( בשפה

לזה אפשר להסכים.
עצם השאלה המנסרת ברקיע שפתנו מסתעף
באמת

לשני יסרדרת :

הברמנית נשתרשר בשנים הקודמות כמה מלות

זרות ,לקרחות משפרת שרנות ,שיו מרבים את

מעולם ,אלא היא הולכת ונמשכת מתקופה

מספר המלות האלה עד קרוב למאתים אלף.

לתקופה בתרד שפה ספרותית ,וכאשר תתעשר

השפה הברמנית אחרה בהתפתחותה מן השפה

ספררתנר בתכנה ,מרגשיים עבירת בשפתנו .זהר

הפרנקית והאגנלית ,ומהצד השני לא היר חכמי

דבר

למלאות את

גרמניה בכל דרר רדרר אמנים לשרביים ,אלא היר

החסרןר )ולזה נתכןר בם (ל,..,ש היא רציוה

להוטים אחרי בטרי רעירנרתיהם .וכשבא רעיןו

וטבעית .כאשר יבדל יותרבה חתרכן החדש

אר משוב לידם לרא מצאר לר מלה ברמנית ,מהדר

בספררתנר ,חרא צריך לחומר לשרבי מררנה.

והשתמשו במלה רומית אר יונית ,אר איטלקית

כזה

בזמן שקמה

אר פרנקית .ולפעמים היר קצת סרפדים וחכמים

הפילוסופיה הדתית בישראל.

טבעי,

רבם

ההשתדלות

היר מרגישים

בימי הכינים

בספרי •דעת

זרות

אלהים• zבררתי ,כי חדשר השפה הפילוסופית

רהשתמשר במלות זרות שלא לצורך .רעכשר,

לא נעשה באקראי על ידי רעד של מניחי הלשןו'

כאשר עמדו על קלקול זה ,הרי הם חשובים

אלא דרדרת עברו בתסיסה לשרבית עד שבא

מתהדרים

בבקיאות

המדרכה

לטהר את השפה מן היסרדרת הזרים ולהמציא

הדבר לידי במר יצירה .רעם התקדמות התוכן

במקרם המלות הזרות מלות ברמניות דרמות

הפילוסופי התקדמה בם השפה הפילרסרפית.

להן ,רלררב בם טרברת מהן .זרחי עובדה חשובה

·חרבות

בספר

רהדערת·

"האמרברת

ובספר

ורצויה מאד' כשהיא נעשית מתוך הבנה :עמרקה

הלבב,ת,...

ביסרדרת הלשןו רכלי קנאה לארמית .ראם יבאר

מפני שבם התרכך הפילוסופי שבהם מעט חרא

עכשר ·רעד הלשןו" בא"י ויכריז

ברבים :

הרי

נרחבים כעת לשמש במלות זרות שלא ל צררך'
ובמקומן נמצאות לנר מלות עבריות אר

בערך .

למשל,

עיr

חדשר השפה מעוט,

בספר ·הכוזרי· אבר מוצאים שפה יותר

עשירה ,מפני כי נמצא בספר תרכך פילרסרפי

לכה· c

יותר עמוק .רעם כל זה ,כאשר קרב המתרגם

מלות זרות שכבר נתיהדר' כי בכנסר אל שפתנו

מבני תבןר' שחיתה לו בקיאות מררנה רבם

בזמן שחיתה ערד שפה מדוברת רעל ידי זה

רגילות במלאכת התרוגם ,לתרגם את הספר

מאד .

העמוק ·מררה נכרכים· הכיר' שכאן לפניו

הזמן•z

יצירה מדעית ענקית ,שצריכה בם לצורה

דרבמארת רבות של מלות זרות שבקבעו בשפתנו

על

קבלו צררה עברית

-

הרי זה מפעל טוב

זה כשבתים ,אשר פרסמתי אני בעתןר •הד

.2

יצא ננראררשה בשבות תרנ"ז-תרב"ט.

לשרבית

חדשה,

עמד
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א( שי לנר שפה ספרותית ,חר לא פסקה

כשפרת
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לקרחות מן החוץ ,באר אנשי השלטןו נכח

כבר וכרתי במאמרי הקודמים על דבר

z

והוסיף

חדישרם
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החרשוים הקודמים .ונמצא לנר תרגומו של

שהספיקה נם לספר עמוק כספר "מלחמרת

r.:

יהודה אלחריזי הקל יותר  -אגל הוא קל יותר

השם" לרלג  nנ .להוסיף קצת על החומד הלשוני

:::.ו

מדי ולא מדויק כל-צרכו .ספר עמוק בתכנו

הזה היה אפשר אחדי כן לכל סרפד ותיק ,שהיה

מפסיד הרבה על ידי סנגןו קל ,שאיננו ממקרר

מחדש כדרך הלרכר .עיבר כספר "העיקרים'',

הספד אלא מתרגומו .אין זה תרגום מדויק,

למשל' ותמצאו כמה חרושים יפים ומוצלחים.

אלא .lllה!ד?'ד ולאחר שיסדר בני תברן ,אחרי

ראמתת

אם

כמה בסירנות ,את השפה הפילוסופית ,שרב כתב

נשתמש בדונמה אחרת.

דברי

כנידון

זה

יותר,

תתברר

z

ן-

~

r.:
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הרלב·ג ספר עמוק מאד בפילוסופיה במקרר

כזמן קדרם כתב אדם בדול וחוקר עמקן

עברי .אלמלא עבודת כני תכןו ,לא היה חכור

בישראל' ר"ש כן בבידול' ספר פילוסופי עמוק

r1

r

;E:
ו

ספר עכרי כזה כגדר האפשרות .טעות היא מה

עמוק מאד .נם הוא כתב את דבריו ערכית,

!C

שהחליטו קצת סרפדים ,שבשביל זה לא כתבו

מפני כי לא האמין כאפשרות הדבר ,לקבע

הראשונים עברית אלא ערבית ,יען כתבו

מושגים

כאלה

ספריהם רק למשכילים ,רד' משה כן מימון

בעברית .המתרגמים כני תכרן לא טפלו כספר

;E

כתב את ספרר התלמודי עברית לעם ישראל,

זה ,ודאי מפני כי מצאר כר לפי השקפתם סתירת

ואת ספרר הפילוסופי למשכילים שכעם .האמת

היהדות .ומתרגם אחר' ר"ש פלקירא ,נסה את

;;s

היא כך :נימים הראשונים חשבו לנמנע ,לברר

בחר לתרגם את הספר העמוק .מתרגומו נשארו

דעות

פילוסופיות עמוקות

כעברית,

פילוסופיים

דקים

ועמוקים

מפני

לנר רק לקרטים ,ואנו רואים מתוך הלקרטים

העניות שבשפתנו .היה להם תוכן רב ועמוק

האלה ,עד כמה מתקשה המתרגם כעבודתו.

והיו טרודים להעלותו על הכתב ,אבל להקדים

הוא מתאמץ לחדש מלות טכניות חדשות ,ואיננו

תחלה ולחדש את השפה הנצרכת לאותו התוכן

מוצלח כל עיקר כחושריו .איני יודע ,אם היה

הפילרסרפי לא היה להם זמן אר שחשבו הדבר

אחד מבני תכרן מצליח יותר כתרגום ספר כזה,

לננמע ,התוכן הפילוסופי אשר כ ספר המדע-

שהרי יש בר תוכן פילוסופי שאיננו כשאד

להרמב·ם הוא קל ונתן להאמר גם בשפת

הספדים הפילוסופיים שתרגמו עברית ,אכל

התלמוד ,אבל את דעותיו העמוקות ,אשר קבע

אלו היה הדבר ערלה יפה והכפר היה מחקים

N

הרמב·ם כספרר "מררה נבוכים ,,.לא ערב את

כלו ,ולא רק קטעים קטעים -

לבר לכתכן עברית .כדבר הזה חיתה  nחלרקת

שפתנו מתעשרת על ידי זה ! ראם יאמר

העכדרה  nבאופן נעלה ,מה שחסרו הפילוסופים

אזדכה ,שנס את מתניך ומלא את ה חסרון'

המציאו המתרגמים .משניהם יצא לנר עשור

אלו היה בידי אותר התוכן

לרשבי דב מאד .
רעל

מה

אשיב על זה :

כמה חיתה

אדם :

הפילוסופי הנמצא כספר "מקרר חיים" הייתי

לא

קדמה

הרחבת

הלשןו

הפילוסופית לחבור הספדים הפילוסופיים?

מחדש

גם

את

השפה

ואת

הסנגןו

הנצרכים

לתוכן כזה .לרעותי רחקיררתי אני נמצא לי

כהצעת שאלה זר אבר מוצאים קירם טענרתי

אותר החומד הלשוני ואותר הסנגןו שהייתי צריך

הלשןו.

להם .מקצתם מצאתי מן המרכן )לא שהכינו

לא ידע אדם ,במה יהיר עסוקים חכמי ישראל'

הקודמים לי חומד לשוני' אלא השתמשתי

כדי להכין להם מראש את החומד הלשוני

בספרי

שקדמוני(

הדרשו ,באר חכמים ולהם שפעת רעיונות

ומקצתם חדשתי .מעולם לא התפארתי במה

עברית וכתבו את

שעשיתי בסגנרן העברי ,מפני שלפי דעתי אין

דבריהם ערבית .לאחד שעשר זה ,באר חכמים

כזה במה להתפאר .מי שעוסק באיזו מקצוע

רסבררתי

-

אין משויבים רעד להכין את

ומשוגים ונלאו לברדם
אחדים והמציאו את

ששירת

הפעולות

לאותם

החומד

המשובים

ביחד יצאה

הלשוני'

כדי

ספררתי ,איזה שיהיה ,ככרבד ראש ואיננו מקיל

משתי

ראשו כעניני הספרות ,יקבע תמיד את דבריו

הפילרסרפית

משברשים נסים.

החדשים.

השפה

הפילוסופיה

העברים

בצררה ספרותית נאה ויזהר
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ב( לא נכניס יסוד ז'רגוני אל שפתנו

r.:

זרה

העברית .מתוך דברי הד " ר מזיא אני מבין ,כי

:::.ו

תרגום נצרותו .לפי דעתם הם

אין ערד שפה מדוברת בא"י' אולם חפצים

~

אלא כי יש חוטאים בזדון וחשובים לתקן" את
N

השפה

ע"י

לעברית

תרגום

-

~~

מושביהם

מאיזו שפה

הילדות ;

ממציאים לשפתנו צררה אירופית .ראם היה

לברוא ארתה .תברא עליהם ברכה ויצליחו.

"רעד הלשון" לוקח על עצמר לפרסם מזמן לזמן

אבל מה הם מפסידים על ידי אזהרתנו ,להדהד

z

ן-

r.:

.r.r-

~

את השברשים הנכנסים אל שפתנו ,בין מתוך

מן הדבורים הז'רברניים ,שלא יעשו את שפתנו

התרשלות רבין מתוך השקפה מוטעית ,ודאי כי

העברית מין ז'רגון מתורגם עבריתז וערד דבר

ג

אחד .משעה שהצעתי ספקי בדבר ,אם אפשר

r

טוב היה ערשה בזה.

r.:
r1

;E:

ב( ויש ערד קרשי גורל בשפתנו  :חסרון מלות

להחיות שפה ,אשר פסקה להיות מדוברת

שמרשירת הנצרכות לסמן בהן את כלי-הבית,

במשך אלף וחמש מאות שנה ,לכל הפחות,

!C

תכשיטי האשה ,שמרת צמחים ,פרחים ,בע"ח

שתהיה שפה עממית ,בדול עלי האף והכעס

שרבים וכר' וכר'  .זהר באמת קשרי בדול' בין שאבר

כאלו כפרתי ה"ר בעיקר ויצאתי מדת משה

rר

משתמשים בשפה עברית לצורך ספררתי רבין

-

ויהודית .אני אומר וחוזר ואומר' כי רק ספקרתי

;E

שמשתדלים אנו להחיות את השפה שתהיה

הצעתי לפני הקהל העברי .ולו יוכיחו לי ,כי

מדוברת .בדבר הזה יש מקרם לרעד הלשון

טעיתי ,ודאי כי ארדה על טעותי ואשמח על זה.

;;s

להתגדר בר על ידי הצעת מלות ,שהוא מוצא

הד"ר מזיא אומר עלי ,כי לא קראתי את דברי

בספרותנו הקדומה ,אר שחרא אומר לחדש ע"פ

"אחד העם" ,אין זה חסרון מוסרי ,אבל באמת

דוגמאות של השפה הסורית אר הערבית .רארלם

חשד אותי הד"ר מזיא שלא בצדק .אני קראתי

בם בעבודה זר אבר צריכים לזהירות מררנה,

את דברי אחד העם בנידןו זה והאמנתי באמתתר

כלומר :

ודאי מוחלט בעיני ,כי

שלא להכניס יסודות ד'רברנים אל שפתנו ,שלא

הסרביקטיבית,

לעשרתה לשפה הדירטית .הד"ר מזיא טען

כך ראה אחד העם רכך נדמה לו' אבל אפשר

כנגדי ,כי באה שאלה לפני "'רעד הלשןו" בדבר

מכל

לו ,כי טעה .אני אומר כאן בברור :

"'אזני המן" ,והרעד היה "אגרס" להשיב ולהציע

האנשים

מה שהציע .אלו נמצאתי אני בישיבה דר של

ראיתי רק את בן-יהודה עצמר מיטיב לדבר

להשיב על שאלה זר

עברית ,וכאשר היה בברלין בימי החרוף

כלרם חפצים אתם ,הגדולים,

שחלף ,אמרתי לו :אין ספק בעיני ,כי אתה

לברוא שיחרת דרדקאירתז הזהרר אתם לבלי

מדבר עברית ,אבל אנו מדברים בעניני חכמה

לא

אר בשאלות היום .חפץ הייתי לראות ילדים

הרעד' הייתי מציע

בדברים כאלה :
להזכיר

מלה ז'רברנית ;

אל

תאמרו

·ארריז'אס די המן" ולא "המן-טאשען" ,כי בם

וילדות

שבאר

מא"י

משחקים

וזברתי

ברחוב

עמהם

עברית,

ומפטפטים

שיחה

קבלו אותן

דרדקאית עברית .הוא העיר לפני' כי כן

אבותינו .אלא הניחר לדרדקאים ,כי יחדשו

הדבר' אבל אני לא זכיתי מימי לשמע קול

שתי המלות

האלה

לא

מא  nי

להם הם איזו מלה למיני ממתקים כאלה,

רבשתים נתקן את הדבר :

א( לא בפגרם ברוח

עברי בארץ

ישראל ...
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