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ה שק") רפסה לש וטומב עיפומה ,םוטיל
ם לשת גישתש לכ .בלה תהימכב םוחלל
ד ומעב ימאק רבלא דעו ("שפנ לש עבטמב
ו רבשמל עיגה ןמילק טסיטאב־ן׳ז") ןורחאה
ת קירז תועצמאב יגשיה תעדל דוביא ידי־לע
ן יבו—("תיגשיהה הדימריפה תגספמ ומצע
ת ורעה ,תואבומ ,תומוקמ־יארמ 251 הלא יגש
ה עמיק תמזגומ תיארנה תומכ) תורוקמו

ש דוג םושמ .(וטינ טסקט ידומע 113 ליבשב
— תעדל ארוקה דמול תויוסחיתהו תואבומ
ס וניטסוגא לש םתעד המ—תויחטשב םג םא
, רגדייה ,הנד ןד ,ימאק ,רטראס ,שודקה
א םיברו ןוטראמ ,לרוס ,דיורפ ,םנוסראפ
ת ישיאה ותמורת תא תוהזל ארוקל השק .םיר
ויצוסל ,דרוסבאל םהוש המלש לש תילוגסה
.דרוסבאה לש היגולויצוסל וא ,היגול

:  רבחמה לש יזכרמה ונועיט 7 ןכ־יפ־לע־ףאו
ת וברועמ לש יכרע רבשמ אוה דרוסבאה"
־ ינב ןיב ןילמוגה־יסחיב רבשממ עבונה
ו ניא םא תועמשמ ול ןיא הז טפשמ ."םדא
. תעדה תא חינמ יטרואית הנבמב ןגועמ
ן יא דרוסבאה לש היגולויצוסה לע הירואית
ם דאה לש ובצמ לע תועיבק עפש שי .רפסב
ר זו ומצעל רז ותויה לע ,ינרדומה םלועב
ן יב םייטמילבורפה םירשקה לע ,הרבחל
ה נד הלאה םיאשונה לכב .הרבחל דיחיה
ם תאלעה םצעו ,התישאר זאמ םדאה תוגה
ה נומ םהוש .יעדמ שודיח םושמ הב ןיא
־ וטירכ יתרבח רוכינ לש תוירוגיטק רסירת
, דדובה ןומהה ,ןכמ־רחאלש עגרה ,תילא
־ הש ענכשמ אוה ןיא לבא ,רכו תונגסנ
ה ניא םאו .האיצומו הצסמ ולש היצזירוגיטק
ך רע הל ןיא ,הזכ בצמל תוחפל תברקתמ
.בר יעדמ

־ ותימה םייוקילב ,המודמכ ,שח ומצע רבחמה
דקהה ףוסב .ורוביח לש םירומחה םייגולוד
ה נכ רעצב־תופתתשה" :ומצע אוה בתוכ המ
ה צריש לזמ־שיב רקוח לכל שארמ ...תעצומ
ת א רותסל וא חיכוהל איהש הביס לכמ
."הזב םיעיצמ ונאש יטרואיתה ךרעמה
, יטרואית ךרעמ לכ ורפסב אצמ אלש ימכ
ה מלש לש ורעצל ירעצ תא ףרצמ יננה
.םהוש

.ש .כ

ןושל יקרפ
ה נשכ ינפל ומלועל ןולי ךונח ךלה רשאכ
ל בוימ הלעמל וירחאמו ,םימי־עבש שיא היה
וריב תיכוניחו תינשלב תוליעפ לש םינש
ק דקדמה" םשב עדונ תובר םינש .ריעה םילש
וה (םבורב םירצקה) וירמאמו ,"םילשורימ
־ לע־ףאו .יעוצקמ תע־בתכ לכב טעמכ ועיפ
ע דונ ומשו ,םצמוצמ ומוסריפ היה ןכ־יפ
ן יבו "יחרזמ" רנימסב וידימלת ןיב רקיעב
א צי 1952 תגשמ .תודהיה־ירקוחו םינשלב
ן וליש ,קבלא־תנשמ םוסריפ םע ותוינומלאמ
ד וקינה תובקעב) עיתפמו שדח דוקינב הדקיג
. ("הנשמה דוקינל אובמ" ,בושחה ורפס אצי
ה זב רואל תאצל וירפס ולחה ותומ דע זאמ
ת וכימסב ,לביק 1962 תנשבו ,הז רחא
דמה וילעפמ לע לארשי־סרפ תא ,םיכיראת
רבינואה םעטמ דובכ־רוטקוד ראותו ,םייע
, 76 ןב אוהו ,ןולי הכז ךכב .תירבעה הטיס
.תחאכ תימדקאו תימואל ,האלמ הרכהל
ת ובר םינש ותוליעפ התיה הפנע ,רומאכ
ד בלב ותוליעפ ףקיה אל םלוא .ןכ ינפל
א לא לארשי ינשלבבש טלובה 1אשעש אוה
וכה ,השדחה םתשיגו םנוויכ ,וירקחמ יפוא
, טויפ ,תוליגמ ,הנשמ ,ארקמ וידחי תכר
. תונוש תודע לש תורוסמו תוליפת־ןושל
ד י־יבתכ לא ,םיקיתע םיליווג לא ותודימצ
ה רידנה ותואיקב ,םינושאר םיסופד לאו
ז נכשא ינב לש םאטבמל הבושקה ונזאו
ד חא לכ וכפהש םה הלא לכ—דחאכ ןמיתו

ל זרב־ןאצ־סכנלו םולב רצואל וירמאממ
ל כ םידומ ,םויכ .תירבעב תונשלבה םלועב
ם לועמש ,ןולי הקווד יכ ץראב תירבעה ירקוח
מיהל בריס ףאו ,תימדקא הרדיתק ספת אל
א וה הקווד ,ןושלל־הימדקאה ירבח םע תונ

ה לוכסאה לש היתומגמ תאו הכרד תא עבקש
א וה־אוה .תירבעה ןושלה רקחב תימלשוריה
ף צרכ תירבעה ןושלה תייאר תא ססיבש
־ ןושלב וא ארקמה־ןושלב קסופ וניאש
ת ירבעה תונשלבל הל ןתנ ךכבו ,הנשמה
מ קהבומב הלידבמה דוחיי ץראה־תלודיג
חרזמ ידיב ושוביגכ תירבעה ןושלה רקח

, קילאיב דסומ ;ןושל יקרפ :ןולי ךונח *
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 בחוץ־ היהודיים( )ותלמידיהם נוצרים נים
לארץ.
 88 נקבצו לשון״, ״פרקי שלפנינו, בספר

 עם ארוכים חדשים, עם ישנים מאמרים,
)"קצ זוטות של פרק עליהם ונוסף קצרים,

 ורסיסי־מאמרים. הערות 26 הכולל רות"(
 בידי בחלקו והוגה )שנערך שבספר החומר
 מציג מותו( לאחר אור ראה אך המחבר

 התעניין שבהם הנושאים קשת מלוא את
 תאריך לפי בספר סודרו המאמרים ילון.

 הלשון, חטיבות לפי ולא המקורית הופעתם
 ילון, של העיקרונית לגישתו הדבר ואפייני
 אחת. מיקשה בחינת העברית את הרואה

 ונוספו ועובדו, קוצרו המאמרים מן רבים
 המקשרים ומפתחות אפניות־הדדין עליהם

 צורה להן ומעניקים השונות הפרודות בין
אורגאנית. ושלמות
 הוא הספר של שימושו עיקר כמובן,
 קורא כל אולם ולתלמיד־הלשון, לבלשן

 כב־ בתולדותיה העברית, בלשון המתעניין
 זה בספר ענין למצוא עשוי הנוכחי, מצבה

 מעמקותו המחבר, של מחריפותו ולהתרשם
 טלגרפי הוא ילון של )סגנונו ומתמציתיותו

 כמוהו(. מאין ואישי עשיר זאת ועם ממש,
 במונחי־דיק־ מתהדרת אינה הרצאתו שיטת

המודר הבלשנות של ורישומה רבים, דוק
 —וכיו״ב הגנרטיבית הסטרוקטוראלית,—נית

 סומך ילון אין זאת, עם כלל. ניכר אינו
 והאר־ העבריים במקורות בקיאותו על רק

 בספרות עזת־רושם בקיאות מגלה הוא מיים.
 במערב, השמית הבלשנות של המחקרית

 שמיות בלשונות שליטתו גם היא ורבת־רושם
 אם ספק כי )אף והעברית הארמית מלבד
 הערבית(. בלשון ממש של שליטה לו היתה

 —ובצינעה בצימצום הבאה חריפות : הקצרה
ישן. בקנקן וחדש

חכמים ולשון מקרא לשון
הרא המהדורה הופיעה שנה כעשרים לפני
"לשון בנדויד, אבא של ספרו של שונה

 חכמים ולשון מקרא לשון :בנדויד אבא ♦
 ד>וצ׳ סגנון(; ותרגילי דיקדוק :שני )כרך
.׳עמ 1971 דביר,

 עהגי הספר אך חכמים״, לשון או מקרא
 י׳גדולה חשיבותה חרף—ורישומו מעטים לידי

 הן היה, קלוש—עוסק הוא בה הסוגיה של
 מורי־לשון, בקרב הן הבלשנים בספרות
 תשי״א שנת של המהדורה וכיו״ב. עורכים

 התיאורטי, בחלקה רבה במידה לקויה היתה
 שהובאו התרגום תרגילי בשל מאלפת אך
 ולהיפך. ללשון־המשנה מלשון־המקרא—בה

 הספר את חיפשו חובבי־לשון וסתם בלשנים
 הציבוריות( בספריות )ואף בחנויות־הספרים

 את והשיגו שזכו מהם ואלה ;מצאוהו ולא
 מחודשת, במהדורה לראותו ייחלו—הספר

 לאור יתוקן ואף הדיקדוקי הדיון יורחב בה
לשון־חכמים. של החדש המחקר מימצאי

 גירסתו סיפוקם. על כאלה אלה באו עתה
 עתה־זה השני שכרכה—הספר של החדשה

 ומאמץ ידיעה בה והושקעו הורחבה,—הופיע
 קטן )תיקון קימעה תוקן הספר שם כבירים.

 הכרכים שני כי צוין לא ובצדק מהותי(, אך
 קודם, ספר של שניה מהדורה הנם שלפנינו

 ובעטיים היקפו בשל חדש ספר זהו כן על כי
שהוכנסו הרבים והתוספות השינויים של
בו.

 רובו—באחרונה כאמור, שיצא,—השני הכרך
 שני בין דיקדוקי עימות :אל־נכון דיקדוק,
 כאן סינופטית. בשיטה הלשוניים, הרבדים

 ובצורות כתיב בשינויי דיון־מעמת תמצא
 וסדר תחביר ענייני ושלילה, יידוע המלים,

 לאלה )בעיקר במיוחד מעניין פרק מלים.
 "ניסוח הנקרא הפרק הוא עברית( הכותבים

 בו והלאה(, 567 ׳)עמ מעשה״ סיפור של
 החטי־ בשתי האפיניים הניסוח דרכי הוצגו

 כאחת. בות
 סכי־ בצורה בספר ניתנו לא הדיקדוק כללי

 עיקרם אלא ויבשה, עמוסת־מונחים מאטית,
 של שפעי־שפעים הוא פרקי־הדיקדוק של

 מן בשקידה המחבר אסף שאותן דוגמות,
 ל־ הספר נוח כך בזכות השונים. המקורות

 מימיו. בדיקדוק עסק שלא למי אף קריאה
 היא הלא ה״סוכריה", באה הזה הכרך בסוף

 הרבדים שני בין תרגילי־התרגום חטיבת
 ורסיסי־ פרקים עשרות מובאים הנתונים.

 ולעומתם המשנה, ומן המקרא מן פרקים
 הקורא הפניית אגב האחרת, בלשון תרגומם
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