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סיוון ראובן

המלים מחיי

ם קיב. י י פ ק ש מ

 באה זו שמלה קודם למשקפיים, השונים הכינויים בין
 קונטרס ,לעם ב׳לשוננו דוד א׳ של רשימתו (ראה לעולם

 ב׳מבחר .,עיניים ׳בתי הכינד רבה במידה רוח תש״ל), ר״ח,
 בהוצאת שירמן חיים שהוציא באיטליה/ העברית השירה

 מובאים תקסח), ,בעמ נוסח שי(ושינויי ,בעט בתרצ״ד, שוקן
 יעשה מה השואלו בעגה, אל רכב של המבדחים דבריו

רבי: להיקרא כדי
 הסרבל עדם למלי/ כאפךכסת אזנף ועשה אלי/ הסכוד״נא

ם׳ עד ארןו שיהיה הכתפים׳ על  קשורים עירם ובתי התלי
 ובתי המתרס/ על חגור ואבנט כנסים/ ה גדול וכובע לאזרם׳

 השפתים/ תניע עירם/ בשפלות הכנסת בבית ובשבתף ידים/
דמעות ותוריד לשמים/ עיניזז תשא ירושלים״/ ״בתה ובברכת
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 שלום״ וב״עושה הקרסלים/ עד תקד הודאה ובברכת כמים/
 כי לברכים׳ ערגיע זקגןז גדל תוכל ואם שבעתים/ תשתחוה

 ולא ובור/ רק יהיה כי גם לטבור׳ מגיע זיקנו איש יראה מי
הצבור. על ממנה רב להיות ראר שהוא יאמר

 פראנשים, בן־דוד עמנואל הוא ובענה רכב ויכוח מחבר
 מת ובאלגזיר, בפירגצי מה זמן חי ,1618 בשנת בליתרר ״נולד

.״1710 שנת אחת בליוורנו
, אחר, כינוי ם י י ת י כ ו כ  י״מ המשקפיים את מכנה ז
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כל חברת של הספר בתי יוצאי על בלגלגו פיגם,  ישראל ׳
תרנדו: תשרי מט׳ ב׳הצבי׳ נדפסו הדברים חברים׳.

 הגה ובירות, אחמיר סלוניק, סטמבול, בחוצות וראו צאו
 זכוביתים, מזויני מגבעה, צנופי קצרים, לבושי יוצאים בחורים שם

 מנחירים, כמו ומגלגלי ידים, נעולי נעלים, מצוחצחי לחיים, חלקי
 בחורי בשםתיהם. ומצפצפים בכפיהם אשר בשוט מניפים
.לוזכי״ח. אשר הספר בתי חניכי המה, ישראל .

קלוזנר יוסף מתריע תרנ-ג אב מנחם מה׳ ב׳הצפירה׳
ת׳:1מחדש מלים או מצרות במאמרו'מלים

\

 שימצא איש אין כמזדמני אשר ׳-משקפים׳- המחדשת המלה
 הכון מצד וכן והמחטבה היפה התכנית מצד כן מגרעת, בה

 מהטעם יעבץ מר בעיני חן מצאה לא היא גם והמדיק, הנכון
 ׳-רואות׳- המלה את (י׳-בג׳) בקהלת לו ומצא בראש הנזכר

 את להמיר )40,1 הארץ יציע(פרי החומותים׳- ׳-בין משקל ועל
ק ׳-רואותים׳-, במלה משקפים המלה ען ר ה כי י נ ו ש א ר ה  

ה נ נ י ה א י ו צ ו מ נ ת ו ר פ ס , ב ה ק י ת ע  חך בעל כל כי אף ה
מי ם-ו ע  ו׳-נגינות בארץ׳- ׳-שוט כבעל טועם חך בעל עוד טו

ר קדם׳- מני י כ י  נם ומה בכל המחדשת המלה יתרון את -
 מהמלה למצער יתר הרבה הבריות׳- בפי ׳-שגורה היא כי

.׳-רואותים׳-. .

'רואותים/ המלה את הארך ב׳פרי יעבץ מציע ואמנם
'משקפיים/ ההצעה את להזכיר בלא אך,

ומזכיר קלוזגר חוזר ,540 בעמ' תרג״ז, ,ב׳השלוח
.  משתמשים והכל בהורודגה אחד מורה שהציע .משקפים .

. למי דעת מבלי בה . היא.

 בהורודנה. רה1מ אותו הוא מי לגלות בידי עלה לא
קל, נוסח בגיוק משקפיים, המלה את מקום מכל מצאתי
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 וויגיצא קאמיאנסקי, מ׳ מאת פעמים׳ הבקרת ׳תחת בסיפור
 שערך וממערב/ ׳ממזרח בירחון שנתפרסם תרנ-ב, אב מנחם

הזה: הקטע את בתרנ׳־ה, בריינין, ר׳
 - הקהלה גזבר עזריאל ר׳ אותו נחם - משה רבי עמכם, ה׳ -

 עצמותיו כי הוא מצליח גבר אלחנן בנך הלא תצטער זה למה
עמך, דתלים חיל לאיש יבחרו האותו כשפן, הוא וחלש שפו

 לא אבי אבל חילז איש יהיה הגבור אלחנן האם משה. ר׳
 לצבא הפקודים מכסת תחסר אם כי ויבן בדבריו נחומים מצא

החלש. בנו נם יפקד
ץ רבי זאת, ובכל ע ה-י ש  הבנים חשוך מענדיל רבי לו מ

 חתן־לצבא כי משקפיים עיניו על ישים שבנך נכון היה -
בדיקה. צריך גופו כל אין טרוטות שעיניו

: 125 בעמ׳ תרדו, וארשא טביוב, שלי״ח הילדים׳ ב׳עדן
היטב. משקפיה את מחתה כספה את לחשב בשבתה כן על

 ומבארה. חדשה במלה משקפיים המלה את מציין טביוב
 בפיליטונו בריינץ ר׳ בותב תרדו, אלול כ״ה ב׳המגיד׳,

ההם׳: ׳בימים
 על אשר הזכוכית כלי כי ומורי, רבי לי, כמדומה -
 כי רואה, הנך עצמם היצורים את ולא הוא, מלוכלך עיניך

ך חזון את אם כי ב . ל  ותראה עיניך מעל המשקפים את נא הסר .
. לבלי יתעו אשר חלשים, יצורים זה ברזל בכלוב . . ל כ א  

במכתבים ,217 בענד תרדז, שלישי, ספר ב״פרדס׳,
לאלדד: ממידד

 במאמרו שולמאן מר כי אזנך את להעיר רק ראיתי ובזה
 קורא הוא קיצונים. היותר הפוריסתים במחיצת א*ע יעמיד זה

 במלה נם רוח קורת מוצא ואינו המשנה... שפת על נם תגר
ל אשר כמשקפים. חדשה כ או עינים מבתי היא יפה אופן ב
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 למשל, משתמש, הוא בעצמה שעה באותה כי אם מחזה, כלי
 מקרוב חדשה היא שאף ליטעראטור, במובן ספרות בהמלה

 קדם. בימי אבותינו שערוה ולא באה

הצבי/ גם פעמים, פמה משקפיים, המלה מצרה בתרנ״ח  ב׳
הורודנו. יגובסקי, ה.א. בידי הערל׳ ׳אשת הסיפור בתרגום

ר מ׳ ־אש ן ב

נפעל בניין של למשמעויותיו
רי״ד-רט״ו) לעם (לשוננו

:1לםום סמוך ,127 עמ׳3 ,5 סי׳ לפני הוסף

4.« . ר צ ע  והחוזר. הסביל המובגים, שגי קיימים פאן גם נ
 הסביל. המובן הרי - פקק־תנועה* מחמת נעצר ״האוטובוס

 המשטרה״. בידי נעצר ״העבריין בפלא: חבישה ובמובן
 במובן - נעצר״ ״הנהג ן1פג במשפטים מצר זר1הח והמשמע

ת ״עצר מ א צ .1ע ״
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