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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



191תיברעה תופילכה

 אל .רבדב םיעגונה קודקידה־יפיעס לא
 תחא המגוד תוחפל ןאכ איבהל אוה רתומל
 ונושלש עטק הנה .הלא "םיליגרת" ךותמ
 —ב ףד בי תבש ,ילבב דומלת) םימכח־ןושל
 הז ומוגרתו עטקה אבומ דיודנב לש ורפסבו
4 ׳עב הז לומ 03) :

 ׳ר רמא .הטי אמש—"רנה רואל ארקי אל"
 תחא םעפ .הטא אלו ארקא ינא :לאעמשי
 םילודג המכ :רמא ;תוטהל שקיבו ארק
 ארקי אל :םירמוא ויהש ,םימכח ירבד
 הטיהו ארק :רמוא ןתנ יבר .הטי אמש
 עשילא ןב לאעמשי ינא" :וסקנפ לע בתכו
 תיב הנבישכל ,תבשב רנ יתיטיהו יתירק
."הנמש תאטח איבא שדקמה

 ,ארקמה ןושלל עטקה לש ומוגרת ירהו
:דיודנב לש וידי־השעמ

 רמאיו .הטת ןפ רנה רואב ארקת אלו
 םויה יהיו .הטא אלו ארקא יכנא : לאעמשי
 המ :רמאיו ,תוטהל שקביו—אורק־ארקיו
 ארקת אל :םירמואה םימכח ירבד ולדג
 ־הטה םגו ארק־אורק : רמא ןתנו .הטת ןפ
 יכנא" :רומאל וחול לע בותכיו הטיה
 רנה תא טאו יתארק עשילא ןב לאעמשי
 היהו :וא) ׳ה תיב תונביהב ןכל ,תבשב
 ."האירב תאטח יתאבהו (׳ה תיב הנביי יכ

 ,יעוצקמ וניאש הז רקיעבו ,ארוקה ,רומאכ
 תומגודה יפלא ךותמ הברה דומלל לוכי
 םג ;ליגרתה יעטקל ץוחמ ףא תואבומה
 ודמעי רפסה ףוסבש םיטרופמה תוחתפמה
 ־ודקיד העפות רחא שופיח תעשב ןייעמל ול
 הכירכה תונטיבב :ףוסבלו .תינולימ וא תיק
 —םייניע־יריאמ םימישרת ינש םיקבדומ
 יפל הדגאהו הכלהה ירפס תא טרפמ דחאה
 םתקיזבו םירעושמה םתכירעו םרוביח ינמז
 םייקודקידה םירבעמה תפמ ,ינשהו ;הזל הז
 ארקמה־ןושלמו ארקמה ךותב לעופה תורזגב
 שומיש־תב היהת וז הפמ) םימכח־ןושלל
.(!םיעבשומ קודקיד־יבהואל קרו־ךא
 התעמ ול וקקדזי םיבר־םיברש רפס והז
 רוביצ ףיקתו וננושל בחרתתש לככ ,האלהו
ה .םיבתוכ־םיארוק־םירבוד לש רתוי בחר
 —וב םירסחו ,רקחמ־רפסכ בותכ וניא רפס
ביבו םיטאראפא ,םירוריב םתוא—ןווכתמב
 לש םתביתכ תא םינייפאמה תויפרגויל

ה רוביצל ןווכמ אוה .םיקהבומ םירקוח
 זוכירב אלו תוטרפב ותביתכ ןכלו ,בחר
.ינעוצקמ
 ,רפסה לש לודגה ופקיה הקווד יכ ןיוצי ךא
 ורצאנש תומגודה עפש הקוודו ,ויכרכ ינש לע
 ־וילעבל־רומשה־רשוע תושעיהל םילולע ,וב
 תיחכונה ותרוצב רפסב שומישה .ותערל
 לע היהי לק אל (לקשמה־תדבכו תלצופמה)
 ארקיש רחאל אלא יעוצקמ וניאש ןייעמה
 תא ריכהל דמליו ותוללכב רפסה תא זלה
 ־גב ביטיי ,ונתעדל .וילמסו ותטיש ,והנבמ
 ,תישילש הרודהמ התע איצוי םא תושעל דיוד
 ארוקה לש ושומישל החונ ,תזכורמו תרצוקמ
.עצוממה

.ס .ש

תיברעה תופילבה
 ילודגמ היה בייאליב ׳ץיבורדנסקלא ינגביי
סמב לעפ ותוריעצב .םייטיבוסה םינחרזמה
 ־תאצוהו "םימחולה םירפוכה ןוגרא" תרג
 ,תדב םחליהל התיה םתמגמש ,הלש םירפסה
 ףושחל" לדתשה םהה םימיה ןמ וירקחמבו
 ןכו "םאלסאה לש םיילאיצוסה םישרשה תא
תתסמה ,םיירמחה םיסרטניאה תא תולגל"
 ־יטסימהו היגולותימה לש לפרעל תחתמ םיר
סיהל הצרמו רקוח היה אוה ."יתדה םזיצ
 ,ןוכיתה חרזמה תוצרא לש הלכלכלו הירוט
15־כ םסריפ הלא םיאשונבו  ךרעו םירוביח 0
3־כ  ,לודגהו ןורחאה ורוביח .תורחא תודובע 0
196 תנשב ותומ רחאל םסרופש  לע היה ,4
ארב תיברעה תופילכהו םאלסאה ,םיברעה"
."םייניבה־ימי תיש
 האמב םיברעהו ברע (1) :םה רפסה יקרפ
 היפרגואיג) הריפסל תיששהו תישימחה
ומא ,יטבש הנבמ ,הרבחו הלכלכ ,םילקאו
 הפוקתה ,"תורעבה"] "הילהא׳ג־לא" ימיב תונ
תורוקמ (2) ;([תמאה תד תא ועדי אל הב
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