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מכל
הלשונות
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עברמוןמדברים

גמליאלחנוךד"ראתשואלאניכאשר

ההחל־נולדהכיצדאבלמןעשהאלוד"ר.צ_!

טה

$TS1$ההחלטה$TS1$

$DN2$ההחלטה$DN2$בחיוךגמליאלמשיבמשותף,ספריחדלכתוב
"שנינואבלמן.לעברבראשוומחווהבגללו","הכול

ואניהיסטוריהעשהאלהרצוג,במכללתמלמדים

להעביראותיהזמיןהוא"פעםמסביר.הואלשון",
תחייתבנושאשלו,הקורסיםאחדבמסגרתשיעור

בהמוןאותיהתקיףהואשיעוראותואחריהעברית.
ההיא,בתקופהומההזובתקופההיהמהשאלות
ואזלו,לענותניסיתישם.היהומהפההיהמה

אותולשלוחיכולשאנימסויםספרשאיןלבשמנו

ההל־בתקופהקרהמהותראה׳תקראולהגידאליו

ניסטית,

$TS1$,ההלניסטית$TS1$

$DN2$,ההלניסטית$DN2$אוהנוצריתבאירופההמוסלמית,בתקופה

עשהאלבנושא,דיבוריםהרבהאחריה־91׳.במאה
הזה".הספראתנכתובשאנחנוהרעיוןאתהעלה

כנרת)בהוצאתהלשונות""מכללעולםבאכך

שדיברוהשונותהשפותאחרהעוקבדביר(,זמורה

יודע,שאנימה"לפיההיסטוריה.לאורךהיהודים

שא־מהלעשותשמנסהספרהעבריתבשפהאין

נחנו

$TS1$שאנחנו$TS1$

$DN2$שאנחנו$DN2$רק"לאגמליאל.אומרכאן",לעשותניסינו
שלתולדותיהןאתאוהעבריתתולדותאתלספר

להסתכלאלאהיהודים,השתמשושבהןהשפות

ההיסטוריהשלהמבטמנקודתהשפהשאלתעל

בכלדיברויהודיםשפותאושפהאיזוהיהודית.

העבריתבשפההשימושביןהיחסהיהמהתקופה?

ביידיש?אובצרפתיתבערבית,נניח,השימוש,ובין

חיברוובלש!היסטוריון

אחרשעוקבספריחד

שהיהודיםהשונותהשפות

אלפילאורךבהןהשתמשו

דרךשניביתמימישנים-
תחייתועדוהלאדינו,היידיש

השפה,שינו"העברית.

נאמןראיהםאומרים,הם

ההיסטוריהלתמורותומרתק

תרבותייםולתהליכים

פיוטרקובסק׳שלמה
פיטוסי,פלאש09אוליב"הצילום:

אנחנובשפות,השאלהאתמיקדוהחוקריםהיוםעד

שעשהאלהחללזהביהודים.השאלהאתמיקדנו
למלא.ניסינוואני

הסתובבתאםהמשנה.תקופתאתלמשל"קח

באיזוספרים,פתחתאםשמעת?שפותאילוברחוב,

ובעקבותלרשותך?עמדמהכתובים?היוהםשפה
לאעליהשגםנוספת,שאלהעולההללוהשאלות

בשפההשימוששלהתוצאהמהמדבריםמספיק

ישנן".השלכותאילואחרת,אוכזו

?ותרידעההמשרתת

גםאלאמוסד,באותומלמדיםרקלאהשניים

מיןבעצםלנו"הייתהאלון־שבות.ביישובשכנים
מתע־אניכאשראבלמןמספרארוכה",חברותא

ניין

$TS1$מתעניין$TS1$

$DN2$מתעניין$DN2$בכלהמשותפת.הכתיבהשלהמעשיבתהליך"

האחריותהייתהשזוהיסטורי,רקעמעיןישפרק

עבדההלשוןאיךהסבירחנוךזהגביועלשלי,

מתוכננת.הייתהלאהעבודהשיטתתקופה.באותה

אורגניבאופןוהתפתחאלתור,בהרבההתחילזה

התכתבות.מעיןכאןשהייתהלומראפשרוטבעי.

העב־הזירות,אחתשלהיסטוריתיאורכתבתיאני

רתי

$TS1$העברתי$TS1$

$DN2$העברתי$DN2$,לתוךיצקואזוהוסיף,העירתיקן,הואלחנוך
כמהלקרואניסינולי.והחזירהלשוניהתוכןאתזה

והתקדמנוהאלה,בנושאיםמשניתספרותשיותר
הזמן".צירלפי

אחדשכל"היהגמליאל,מוסיףמהעניין","חלק

בתורשימשוהשנישלו,החלקאתכתבמאיתנו

אחדלכלכךומשנה.מתקןשמעיר,ראשוןקורא

מהשני".בקרההייתהמאיתנו

אומנםעוסקשהספרלהדגישחשובלגמליאל

המט־הייתהלא"זולשוני.ספראיננואךבלשון,

רה,

$TS1$,המטרה$TS1$

$DN2$,המטרה$DN2$לאלשוניים.פרטיםכמעטבותמצאלאולכן

הגומסוימתבתקופההאםבשאלהלמשלעסקנו

לספררצינו.0אחרתובתקופהכמוהקמץאת

להשת־מסוגלהיהמילמשל,הגדול.הסיפוראת

מש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$הרחב,הציבורנשים,גברים,העבריתבשפה
שא־ועודהאחרות,השפותעםקרהמההאליטה

לות

$TS1$שאלות$TS1$

$DN2$שאלות$DN2$הזה".מהסוג

שנכתבתכזוחיה,שפההיאהעבריתבימינו

והסוגים.הגווניםמכלדובריםידיעלומדוברת

לעבריתהיהשבהלנוהידועההאחרונההתקופה
לנו"ישבר־כוכבא.מרדבסביבותהיאכזהתפקיד

מצייןבעברית",כתובותוהןבר־כוכבאשלאיגרות

הערה




עוניטילשהואמאייםהוא"אםגמליאל.

להניחישפקודה,שמסרבמישהועלשים

בשפההזההאיוםאתלכתובידאגשהוא

שרקספרותיבניבולאלחייליםשמובנת

חיילכשמכניסיםהיוםגםמבינים.יחידים

עלילהבשירזהאתעושיםלאלמחבוש,

עדשלפחותלהניחנהוגזהלפימיוחד.

שהשתמשויהודיםהיועודהזוהתקופה

יום־יום.כשפתבעברית

ישהזמן.כלולאהיהודיםכללא"אבל

מהגמראהמפורסםהסיפוראתלמשל,לנו,

הנשיא,יהודהרבישלבביתוהמשרתתעל

מסוימותמיליםלפשראותהשאלשהוא

'מטאטא',המיליםבהןהכיר,לאשהוא

עולההזהמהתיאורו'סירוגין'.'סלסול'

הנשיםשני,ביתחורבןשלאחרשבדורות

טובבעבריתלהשתמשידעוהפשוטות

לזהישהחכמים.תלמידימהגבריםיותר

שםגםלמשל.אפריקהמצפוןמקבילות

שלבשימרובביתיותרשנמצאותנשים

החושיצאושהגבריםבזמןקודם,לשוני

מתיעדחדשות.שפותראשוניםספגוצה

שיהודיםהבלעדיתהשפההייתההעברית

חורבןלפנישקצתאומריםישבה?דיברו

ראשון".בית

והכתיבההדיבורבשפותעוסקיםכאשר

התואחתההיסטוריה,לאורךהיהודיםשל

היהודים""לשונותהיאהמרתקותפעות

שהפכולועזיות,שפותשליהודייםניבים

עצמן.בפניממששללשפותהשניםעם

משיבישנן,יהודיםלשונותכמהלשאלתי

ברור.במספרלנקובשקשהגמליאל

כאלה:'גדולות'לשונותשלוש"יש

שפותאלוויידיש.לאדינוערבית־יהודית,

וגםבהן,השתמשהגדולהשאוכלוסייה

לצידןגדול.בהןשנכתבההספרותהיקף

משלהן.ניביםעםקטנותקהילותהרבההיו

מפולשוןלאזוגיאורגית־יהודית;למשל

בשימושהייתהבהחלטהיאאבלרסמת,

בגיאורגיה.היהודיתהקהילה

בשפותמיליםשלמילוןפהלי"יש

שפותלאדינוולאיידישלאשהןיהודיות

איטפרסית־יהודית,טורקית־יהודית,כמו

ביידישהמיוחדרבות.ועודלקית־יהודית

אלאהמקוםשפותלאשהןהואולאדינו

עבבהשפעותמעורבבתהמקורארץשפת

שבהןלארצותהיהודיםעםשנדדהריות,

גםשתיהןדומה.הייתהלאהסביבהשפת

מהספרמוצאההלאדינואירופיות.שפות

מהגרמנית".והיידישדית,

ושרשימרבשפההשימושזה,במובן

אצלכךהמקורית:התרבותגבולותאתטט

שהמשיה"אשכנזים",אירופה,מזרחיהודי

אצלוכךבגרמניה,שמקורובניבלדברכו

אתששימרויוון,ובהןהבלקןארצותיהודי

ספרד.מגורשיאבותיהם,שפת

האירועיםשביןהגומליןהשפעת

כמעטעולההמדוברתלשפהההיסטוריים

יצאהואכימצייןאבלמןבספר.דףמכל

משמעותובנותשתיעםהספרמכתיבת

שהלהעובדהמאודלי"התחדדהתיות.

הראיאוליההיסטוריה,שלהראיהיאשון

הןבהיסטוריהשישכמושלה.נאמןהכי

שאפשרוכמוגיאוגרפי,צירוהןזמןציר

מופתיצירותלפיההיסטוריהאתלחקור

באופןשמשקףצירהיאהלשוןגםגדולות,

להביןושאפשרהמציאות,אתונאמןבהיר

פועלת.היהודיתההיסטוריהכיצדמתוכו

עדיםכאלףמעידדיברואדםשבני"מה

יכולזהתקופה.באותהשהתרחשמהעל

מתהלשוןטרגיתהכיבצורהלהיות

נרצבשואהמתים.שלההדובריםכאשר

יחדמתהוהשפהיידיש,דוברימיליוניחו

פורחאסלאמיבמרחביהודיםכשהיואיתם.

אבלמופלאה.תרבותהייתהזאתומשגשג,

גםהסתיימה,הזוההיסטוריתכשהתקופה

לטמיוןירדהבהשנוצרההיהודיתהיצירה

מחוקריםחוץזהאתלקרואשיודעמיואין

גדולים.

כמיאותישמעניינתהשנייה"הנקודה

ההיסשלהדינמיקהזוהיסטוריה,שמלמד

רגעיםוביןדבריםשלרציפותביןטוריה,

יותרהלכנוהזהבספרחריפה.תפניתשל

מכיריםאנחנוהרציפות.שלהתחושהעל

פהישאבלהתפנית,נקודותשלבקיומן

משך".ארוכתהיסטוריהשלדינמיקה

מלמטהשבאהמהפכה
עוסקשהספרהמרכזיותהשאלותאחת

עבכיוםמדבריםאנחנומדועהיאבהן

להיותשחדלהשהשפהקרהכיצדרית.

שנה,מ־007,1למעלהבמשךדיבורשפת

העשרים.הממאהבראשיתכזולהיותחזרה

מגיעהשפההחייאתמפעלעלהקרדיט

הואביניהםשהבולטידועים,אישיםלכמה

הואגמליאללדבריאךבן־יהודה,אליעזר

במושבותהעבריותלגננותפחותלאשייך

החלשפההדרךאתשפרצוהראשונות,

דשה.

ההשכלהתקופתראשיתשמאז"נכון

בשפהספרותשלמסוימתפריחההייתה

כפיחידוש,ממשהיהלאזהאבלהעברית,

לעולאחרונהשהלךאורנןעוזיגםשטען

החדשהוהעתהבינייםימיאורךלכללמו.

העבריתבשפהכתיבההייתההמוקדמת

היסטוריה,פילוסופיה,מגוונים:בנושאים

מחברותכמושירה,ואפילומדעיםרפואה,

כשהעבריתהיההחידושהרומי.עמנואל

פהקרהוזהמדוברת,שפהלהיותהפכה

וראשיתה־91המאהבסוףישראלבארץ

מלמטהמהפכההייתהזאתה־02.המאה

מהמהגננות,הרחבמהציבורשהגיעה

היסודיים.הספרבבתימורים

התשהואהיהבן־יהודהשל"החידוש

עברית,שידברוילדים'ייצור'עלעקש

המוןניהלגםהואכך.להתבטאאפשראם

היולסמל.הפךולכןהזהבנושאתעמולה

יחדשהלכואחריםוהיולפניו,גםניסיונות

מתינשברורובםאבלדרך,באותהאיתו

לשכהצליחוגםמעמדהחזיקהואשהוא.

שלנדירהלתופעהנחשבתהעבריתתחייתבעולם"גםגמליאל:חנוךד"ר

אותה.להעתיקניתןהאםותוהיםעליהשמסתכליםמהפכהשפה,חידוש

ייחודי"נסיבותצירוףפההיהיכולים.שהםבטוחלא

הערה




מעיןצמחהכךהזו.בדרךללכתוגננותמורותנע

הגננותהמחנכים,העברית.בשפהחינוךשלתנועה

הש־שבההעבריתאםוגםברעיון,נדבקווהמורים,

תמשו

$TS1$השתמשו$TS1$

$DN2$השתמשו$DN2$קלטוהתלמידיםרצוצה,הייתהובכיתהבגן
התוצאותעברית.לדברלהשתדלשצריךהמסראת

העלייהעםיחדלאט,לאטאבלמיידיות,היולא
הדורהצליח.זהגדולה,דחיפהלזהשנתנההשנייה

אתשהחיהזההואבארץ,והתבגרשגדלהראשון

השפה".

לתו־נחשבתהעבריתתחייתבעולםגם"אגב,

פעה

$TS1$לתופעה$TS1$

$DN2$לתופעה$DN2$כנסהתקייםלאחרונהשפה.חידוששלנדירה

האקדמיהבשיתוףבריתבניארגוןשיזםבפריז,

׳עבריתהכותרתתחתואונסק"ו,העבריתללשון
עסקמההרצאותנכבדחלקעולמית׳.מורשתכאוצר
העברית,שלמהפיכתהללמודאפשרמהבשאלה
ומהושימושית,חיהלשפהעתיקה,שפהשהייתה

הייתההזה.מהתהליךללמודיכוליםאחריםעמים

שלהרצאההבסקים,בחבלשקורהמהעלהרצאה

ילידיותלשפותמומחהשלהרצאהמלטביה,מישהו

ארגוןשהואאונסק"ו,כלומרונכחדות.שהולכות
הע־שלהפיכתהעלהאצבעאתשםעולמי,תרבות

ברית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$למכולתאיתההולךשאתהכזוחיה,לשפה

קראאורנןשעוזימהבה.מקלליםבאצטדיוןושגם
מסתכליםשבעולםמהפכהזוכל׳.אופפת׳שפה

בטוחלאאותה.להעתיקניתןהאםותוהיםעליה

יכולים".שהם

למה?

אידיאולוגיהשלייחודינסיבותצירוףפה"היה

לאוערביתטורקיתלשוניריקציונית־לאומית,

רוציםשהםכשפותלכאןשהגיעוליהודיםנראו

גשרשפתהייתהשהעבריתוהעובדהבהןלדבר

הבס־אצלקורהלאזההשונות.הקהילותיהודיבין

קים,

$TS1$,הבסקים$TS1$

$DN2$,הבסקים$DN2$שלהםוהשפהמקוםבאותויושביםכולםהםכי

אירופה".מדינותכלשלמהשפותשונה

העב־השפהשלכוחהגמליאל,טועןהיום,גם

רית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$האקדמיהמההנהגה.לאהרחב,מהציבורמגיע"

מה־פניותאלפיחודשמדימקבלתהעבריתללשון

ציבור.

$TS1$.מהציבור$TS1$

$DN2$.מהציבור$DN2$לאמצעירים,מגיעותוהשאלותהפניותרוב

שה־בשעהוזאתהציבור.שכבותמכלממבוגרים,

מועצה

$TS1$שהמועצה$TS1$

$DN2$שהמועצה$DN2$הוראתאתלחסלהחליטהגבוההלהשכלה

חייביםהיוםמורים.להכשרתבמוסדותהעברית

לשי־שנתוןמשהוזהעבריתאבלאנגלית,ללמוד

קול
$TS1$לשיקול$TS1$

$DN2$לשיקול$DN2$שלשחזורבזהרואהאנימכללה.כלשלדעתה

בטוחההייתהלאהציוניתההנהגהגםשהיה.מה

אפשרי".שזההאמיןלאהרצלעברית.שצריך

וש־בעברית,תאמינוממשלאהציונותראשוני

קלו
$TS1$ושקלו$TS1$

$DN2$ושקלו$DN2$במדינתידברושבהלשפהשונותאופציות

היהודים.

אחתאפשרותאפשרויות.כמהאזועלו"נכון,

שמתאימהאירופית,עיליתשפהגרמנית,הייתה

היהודיםשלמרביתשפהגםזומודרני.לאקלים

ללמודמאודקליידישומדבריםארצהשמגיעים

ליהודיםלחלוטיןזרההיאשנימצדאבלאותה,

היאשעלתהנוספתאפשרותהמזרח.מארצות

יידישאיזולקבועצריךהיהזהבשבילאבליידיש,

שהמש־הליטאית,היידישהתקנית.לשפהתהפוך

כילים

$TS1$שהמשכילים$TS1$

$DN2$שהמשכילים$DN2$האפש־יותר.לתקניתנחשבהאותה,חיבבו

רות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$העברית.הייתהסבירהפחותוהכיהשלישית

שתפסה".זוהיאבסוףאבלבה,תמךלאהציבוררוב

שעריםמאהשלעברית

בו.שולטתשהאנגליתגלובלי,בעולםחייםאנחנו

מולח?לעמודסיכויישלעברית

קצתאפשראבללהתנבא,אפשר"איגמליאל:
דווקאלאואמונה,שלענייןגםוזהמהעברללמוד
המזרחאתשטפההערביתכאשרדתית.אמונה

היהודיםוהתרבות,העולםלשפתוהפכההתיכון

שאטרסטוקצילום:בסיןשנגווא׳העיר

*fits

?S

זי.6•־ $TS1$6•זי.$TS1$$DN2$6•זי.$DN2$

עודיהיהמהיודעלאאחדאףאבלבינלאומית,שפההיאהאנגלית"היום

מהכלואזבינלאומית,שפהתהיההסיניתאולישנה.מאתייםאומאה

להתקיים,ימשין־היהודיהעםאבללטמיון.ירדבאנגליתעליושסרחנו
איתנו"?משיןבעבדיתשנכתבומה

הס־שכלהיאהתוצאההעוצמה.במלואלזהנכנסו

פרות

$TS1$הספרות$TS1$

$DN2$הספרות$DN2$לעב־שתורגםמהמתוךלטמיון.ירדההזו
רית

$TS1$לעברית$TS1$
$DN2$לעברית$DN2$נכתבולאתורגםשלאומהנקרא,מאודמעט

לעומתהופכין.להשאיןכאבןהיוםשוכבבעברית
היום.עדאותנומשמשבעבריתשנכתבמהזאת

אחדאףאבלבינלאומית,שפההיאהאנגליתהיום

אולישנה.מאתייםאומאהעודיהיהמהיודעלא

שטרחנומהכלואזבינלאומית,שפהתהיההסינית

ימשיךהיהודיהעםאבללטמיון.ירדבאנגליתעליו

איתנו.ימשיךבעבריתשנכתבומהלהתקיים,

למקורותאותנושמחברתזוגםהיא"העברית
התפילה.סידורהמשנה,התנ"ך,שלנוהתרבותיים

גםדתיים.שאינםיהודיםשלגםהרחבההתרבותזו

מוש־שלוהשפהמשנה,אותנ"ךפותחשלאאדם

פעת

$TS1$מושפעת$TS1$

$DN2$מושפעת$DN2$לשוניתמורשתהמשנה.ולשוןהמקראמלשון

לוותרלמהאזבקלות,לעקורשאפשרדברלאזה

התרבותיהייחודעלנאבקיםעמיםהרבהזה?על

נוותר?"שאנחנולמהשלהם,

בבללהןוחז"לחמקראולשוןהמודרניתהעברית

וכ־חוקרים,בקרבערעורכךעליששפח?אותה

מובן

$TS1$וכמובן$TS1$

$DN2$וכמובן$DN2$האנטי-ציוניים.החרדייםבחוגים

ספק־מתיקוגמליאלשולףהזולשאלהבתשובה
ספר

$TS1$ספקספר$TS1$
$DN2$ספקספר$DN2$זהברורה".שפה"קונטרסבשםספק־חוברת"

וקנהשעריםבמאהבשוקפעםראהשמישהוספר
מק־המודרניתהעבריתאיךבשאלהעוסקהואלי.

לקלת
$TS1$מקלקלת$TS1$

$DN2$מקלקלת$DN2$ומצטטגמליאל,מסבירהקודש",לשוןאת

הסבואחדותשניםלפניאיך"זכורניההקדמה:מן

דוב־הברית,מארצותישיבהבחורישנישולחניעל

הלומדיםמבנישנייםוכןבלבד,ויידישאנגליתרי

אתבחנתיהקדושה.בארצנוהקדושותבישיבות

׳שוליים׳.המילהשלהנכוןהפירושמהוהסועדים

בפי־שגוהעבריתדובריבניישנילהפתעתי,שלא

רוש

$TS1$בפירוש$TS1$

$DN2$בפירוש$DN2$נכון".ביארוהאכןחו"לתושביואילוהמילה
"שגםגמליאל,מסבירכאן",מעידהוא"בעצם

הקודש׳טהרת׳עלבחינוךשלומדיםומשפחתו,הוא
אותהאתלשמרמסוגליםלאהחרדית,העדהשל

ומד־הנכונה,שהיאלעצמםמדמייניםשהםעברית

ברים

$TS1$ומדברים$TS1$

$DN2$ומדברים$DN2$שלמסוגובלשניםמולוכמוך.כמוניעברית

עב־אינהשלנושהעבריתשטועניםצוקרמן,גלעד

רית,

$TS1$,עברית$TS1$

$DN2$,עברית$DN2$צריךהפחותשלכלהואלהגידלישישמה

שכלייתכןלאשפות.לגביאחידמידהבקנהלנקוט

המדוברתשהערביתאףערבית,מדבריםהערבים

מאודושונהגיאוגרפייםאזוריםביןמאודשונה

ערבית,נחשבעדייןזהאבלהספרותית,מהערבית

המקראיתלעבריתמאודקרובהשלנווכשהעברית
שפה.אותהלאכברזה

שיצטרךצרפתיילדעלבכללמדברלא"ואני

מלפנירקבצרפתית,הראשוןהטקסטאתלקרוא

יזההלאהואבשטרסבורג.השבועהשנה1,200

זהלמהשמסבירמאמרישבצרפתית.שמדובר

שלושקוראאתהאזלטינית.ולאצרפתיתנחשב

צר־משהובויששכנראהומביןהטקסטאתפעמים

פתי.

$TS1$.צרפתי$TS1$

$DN2$.צרפתי$DN2$לתתישראלילתלמידיכולאתהזאתלעומת

הכיהקטעיםאתלאכמובןבתנ"ך,שלמיםקטעים

יביןהואמנוקד,יהיהזהאםואיוב.בישעיהוקשים
מאוד".טובזהאת

הערה



