
שהורישובמההעבריתמחייה

בימינושנתחדשובמההדורות

ראוי *רפאים"מעמק"בחזרהבארחייםשלהחדשבספרוהלשוןשכבותעל
יתאמץשהקוראמובחרת,בכתיבהמשבחיהבהשיהיוהעבריתלתרבות
עצמואתשינחיתהואהסופרולאעצמו,אתלהגביה

בר-אשרמשה

הספד,עלסקירותשלרשקראתיהיוםעדקל.בווידוידברייאתלפתוחאניצדיך

רעיונותכמהושמעתישקראתיאףספרים.קרואיודעיכמהעםעליושחתיואף

להוסיףשאפשראנידרמהששמעתי,וממהשקראתיממההרבהולמדתימעניינים

ביןדעתםאתנותניםספריםשמבקריבידועכותבו.מלאכתרעלהספדעלדברים

בזהלאלעסוקבאאינניהסיפור.שלהתיאוראמנותרעלהעלילהגיבושעלהשאר

ובסגנון.בלשוןהאיןאחדיואתורכללייםרשמיםבמסירתמסתפקאניבזאת.ולא

גיבוריםשניברוהעמידמופלאסיפורבנהבאדשחייםשאמדתי,למיאמדתיכבד

לויצאשכךחושבאינניוישעיהו.אלישע-רכיביהםבשניזהיםפרטייםשמרתבעלי

אלישעהאלה.הקרוביםהשמותשניאתטבעמכורןבכוונתאלאאינשי,ואמדיכמה

בחשכתבשנייהמשנטמןדקליהדות,חזרהזראםליהדותו,החוזרהמתנצרמילגדרים

הגברדדךרעלהגברעלהכולהיודעהירושלמיחרמינווישעיהוהמשחה,בהדהליל
שלשעיקרוהגםממנו.נפלאולאוזאתזהמשלי,מספרלחכםבניגודהואבעלמה.

עלידועותאמיתותעלאותרהשתיתשבאדבדיסופר,רעדמראשובדריהסיפור

עםהיכרותעלרגםבמורשתםהעוסקותאלמנותיהםרעלגדוליםסרפדיםאוזרת

שנשאהפתיחההרצאתעלמבוססהמאמרהעברית.ללשוןהאקדמיהנשיאהואבר-אשרמשהפרופ'

בארחייםשללספרושהוקדשעיוןבערב ) 2018בסטפמבר 3 (תשע"חבאלולבכ"גבירושלים,עגנוןבבית

קצרות.הערותכמהאךלהםנוספופה;שבעלבהרצאהכניסוחםמובאיםדהבריםרפאים".מעמק"בחזרה
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והלואמותם,ולאחרבחייהםהסופריםשלליצירתםמחילםשנותניםספרותחוקרי

סופריםשלבהליכותיהםומביןחשוב,ספרותחוקרוגםחשובסופרגםהואבאר

שמכירילומרצריךאיןקנאותיהם.ועלשנאותיהםעלאהבותיהם,עלהרבהויודע

מהסופריםכמהשלשוניםהיבטיםמילגרויםאלישעשלבחייולזהותיודעיםסופרים

עתיקים.ודהבריםבדורותינו.

אוששילבלרובאגבואמירותובאנשיה.בשכונותיהיבירושליםהיטבנטועהסיפור

לרגעיםאבלהבדיה,אתמטשטששאינודואליזםלסיפורמשוותבספרבארשרבב

אמירותממשית.מציאותעלסיפורקוראשהואלהאמיןואףלהשתכנעהקוראעשוי

דברידעלאאוששכחמימהן.כמהאלאאזכירולאלעשרות,בספרבוישכאלהאגב

 ,) 1990 (ן 11תשמשנתרביןיצחקשלהבוטהכהגדרתוהמסריח""התרגילאודותעל

כמעטשקראשמיר,יצחקהואהלואהשני,יצחקשלקריאתובזכותלומוזכרהוא

עלהרכיל"אבקת 11לבארמשנדרש .) 27בעמי(כנאמר 11הביתהחזוראברשה 11בייאוש:

שיצאהמנוח,אברמסקיורידיקעבבלשון,הייחודובעלהלשוןחדהספרןשלשמו

שלמאמרהאתהזכירזלקינסוןעלשידברוכיון .) 49 1(עמהזאתבאמנותכבקיטבעו

(עמי 11מחברון"מתנחלתעלהיגדשםשרבבאף ,) 117(עמישקולניקובחנהפרופי

חרדיםרקולאשמה.אתלפרשצורךחיהלאכןועללח,הואגנאיזהכינויה- ) 37

בפיהגייתואתהמשקףבכתיבנכתבששמו ,) 230(עמיאליושיבהרבאתהכירו

זלמןאיסררביהישיבות,ראשימגדולישנייםשלשמםהזכרתהיאוכךשלומו.אנשי

שלמהורבי ) 1953(נובמבר'ד 1תשיבכסלולעולמושחלךחייםעץישיבתראשמלצר

תשנ/'חשנתשלראשוןבאדרלעולמושהלךתורה""קולישיבתראשאוירבךזלמן

 ,) 69(עמיטן-פיויהושעשחרדודהסופריםמוזכריםשניולצד .) 192(עמי ) 1995 (

שכמותםורביםאלואגבהיגדיכלכאמור,סופרים.שכרבענייןאתםלהתייעץכדי

בדוי.סיפורולאהיסטוריתתעודהלושמוגשתיאמיןשהקוראלרגעלגרוםעשויים

המשתוקקת"הלבגחמת"מתון

כותבעודמיבכיתבתו.בארחייםמפיקהשנהימותכלשלהלשוןשאינהעברית

 ,) 39(עמ'הקבר"למראשות"חתיצבכגוןלשונותהיום
משחשלמימינועמדה 11 1

(עמיחמישים"כבתאשהאשדיםלשניאותוומבקעסוףיםעלמטהואתהמניף

 ,) 129(עמי 11הלב"היפוך ,) 104(עמיהמשתוקקת"חלבגחמת"מתוך ,) 41
'מיראתם 1

 ,) 147(עמיהמשפחתי"לייחוספסולשמץיתגנבפן
 ,) 173(עמישמיעה"כמטחווי 11

(עמיהארץ"עללרבוץחזרהמתמי,דכבדה"והחשכה, ,) 239(עמילמעצבת"נותרו 11

צבעיה.בכלשלנובספרהלשוןאתמציגההזאתהמצומצמתההדגמהאיןאבל .) 240

חוקרימגדוליחיים,בןזאבפרופיהגדול,מוריהואזקן.שהורהמהתחילהאביא

פרסםהואהחדשה.העבריתבחקרהדרךמסוללישחיהחדורותבכלהעבריתהלשון
עתיקה/'לשוןכותרתובחשיבותו.אדירמאמרתשי"ג,בשנתשנה,וחמששישיםלפני

קלשאינומאמרזה 2חחיח)."העבריתבלשוןבעיותעל(שיחותחדשהבמציאות
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כדרכוקצרהבלשוןשהובערהעקרוניותוהאמירותהרעיונותצפיפותמחמתלקריאה

מילתבלאמאופקת,בלשוןימינו.בלשוןברדןשמחברוהעומקובשלבן-חייםשל

הזההמאמראחרים.שלעיונםשטחיותאתמראההואמפורשיםאזכוריםובליגנאי

ראםקראותו,לאימינולשרןמחוקרימעטלאברם,הזה.היוםעדבתוקפועומד

 3החיה.העבריתשלענייניהבהבנתהמכרעתתרומתועלעמדולאקראותו,

זההיגדהעולם.לשונותמכלהחדשההעבריתאתהמייחדאמתהיגדבמאמריש

הלשוןשכברתכל-דהבריםחורףזהבמאמר.פעמיםמספרשרנותבדרכיםנאמר

אחרות.בלשונותכמרזרגבעלזרולאזרידעלזרשלנרבעבריתמונחותהעברית

בן-חיים:זאבשלהזהבבלשונולהבאהדהבריםוראויים

בהמתשלאאלאייחודה,הואדוראחרדורבהשנוצרמהלא ] ... [החיהלשוננו

לנרשאיןמפניאומרתזאתדבר,שרםבהמתשלאומפני ] ... [ייחודההוא-דברשרם

בלשוננוחלקערדנחשבאינוהעתיקהבלשוןאלמוניארפלונייסודכיהרגשה,היום

שכברתשכברתבלשוננוקיימותכךמשרם-מעטיםהכללמןמיוצאיםחרץ-בימינו

ולאזר,ידעלזרשכברתהנטייה:בדרכיגםומעטתחביריות,בצוררתהמלים,באוצר

 4היסטררית".ברציפותקיומןהממשיכותמהלשונותכבלשוןזרגבעלזר

החמש-עשרההמאותשלשרןאחרותולשונותכאנגליתארכצרפתיתשלאאכן

במאותוהמדובררתהנכתבותומהאנגליתמהצרפתיתחדהבדלנבדלותוהשש-עשרה

לפנינכתבאשראתלהביןמתקשההאלההמאותואישואחת,והעשריםהעשרים

אתלנסחאפשרזר.לידזרהשכבותכלבהמהלכותשלנרהעבריתבשנים,מאות

אתמצרפיםאםימינובלשוןמצרירתהשכבותכלשלעתיםולומר,בזהירותדהברים

המקרא,ללשוןיותרשנדרשמייששונים.אנשיםשאמררמהאתארשכתבומה

היוםשמהלךבמהבעיקרמאופיינתשלשרנומיוישחכמים,ללשוןשנדרשמיויש

לתקופתבחזרהארקטועים,ובמשפטיםב"כאילר"והמגמגמיםהעלגיםלשרןלרבות

מהבכל .בהםוכיוצאאליהםוכנכנסשבמסורבים'יםמוגבאיהמתגבשתההילרגריפים

 .הלשוןשכברתלכלייצוגיששנכתב

זולידזוהעבריתתקופותכל

לשרנוושעל.צעדכלעלניכרהשכבותלכלהייצוגרפאים"מעמק"בחזרהבספר

תקופותכלאתמוצאאתהאצלוהיינוזר,לידזרהלשוןשכברתמכלרקומההספרשל

ליפשיץ:רא"םשאמרמהעלגםפוסחאינווהואאח,דבעמודזרלידזרהעברית

כתיבתו,בכלניכרתהזאתהתמרנהלמעשה sטרבה".רובעלינוהשפיעה"הארמית

קוראיו,קהלאתמקטיןהואשמאאניחוששובזההזה.בספרביותרבולטתהיאאבל

רבים.שלבכתיבתםהמקוררתריחהיעדרעלונרחםענייןבהםמוצאיםהידעניםאבל

רפאים".מעמק"בחזרהעמודידיבררואילךמכאן

יצועו",על"ערלההללו:והביטוייםהמיליםאתברמוצאאתה .ו 3מעמ'הדגמההרי

הפועלהשארביןשםומצרייםמקרא.לשונותשהםדרמה"//ליורדי ,,'ןכיה// ,,,רפגב//
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שלעבריתצררההיאנימוסיןכידוע,חכמים.מלשרן"נימוסין"והשם"תהיתי",

הראשונה ,] u (אר ] o [תנועותשתישלברצף-העבריהכללבהשחלהיווניתס iמ iנ

הייתהס iמ iנרכךן iחיצשהפכהן iרחוצךאש;ןשהפכהן iר"אשכמר ,] i (-להופכת

ראשונה("בתחנהתחנההחדשהמהתקופההשמותהזהבעמודומצרייםלנימוס.

המקראיהשםרגםהקטן").הצילוםבצורתמלווים("יצאנווצילוםהשוטטות")במסע

פרס,השםעללפסוחאפשרראיכאן.מצריהחדשהבעבריתבהוראתו 6מקטרת

ידועהשם"מחצית".הואהמקוריומשמערימינוללשוןחכמיםלשרןשהורישה

הכנסתבתיבאימביןהקטורת""פיטוםשלהטקסטלקוראיהמקוריתבהוראתו

אפרקשלגבמשנהאליוהנחשפיםאברתמסכתוללומדייום,יוםאותרשאומרים

בלשוןבמשמעותו 13בעמודבארשלבספרבאהואפרס".לקבלמנת"עלבהיגד

כמשתקףאירופהלשונותשל prixר- prizeבהשפעתשעלתההמשמעותהחדשה.

(עמ'הזהבעמודהןגםמשוקעותלעזמילותלפרס".דהמועמד"ספררשנאמרבמה

התיבהגםרכךנעמי.הגברתמכרנהזלקינסרן""ליידיאלאזלקינסרן""גברתלא : ) 13

מגנום".פוס i"האעלדמברהואזהשלפניובעמודלפריים"."מחוץשבצירוףהשנייה

שרף,ולאהואמלאך,ולא"הואפסח:שלמהגדהשיבוץהזהבהקשרשילבוכדרכו

אשוברעודאחר".ולאהמעופף''ההולנדי"הואבחתימתושינהאבלשליח",ולאהוא

השיבוצים.לעניין

רקלאבצרימרתםנוגדיםמבעיםסמוכיםבמקומרתבספרמוצאשאתהפעמים

צרימרתםאבלאלו,במבעיםהנמסריםהתכניםמבחינתגםאלאהלשון,רובדימבחינת

לתיאורמתנורןאינני . 192מעמודאחתדוגמההנהספררת.בכתיבתתפארתםהיא

ספורטנעליולרגליההדוקיםטייץ'ל'בושהזה:בלשוןהמיוצגותנעמישלרגליהחזרת

לסופרלושהתבקשמהזהייחר,דכלבזהאיןגזר".מיץכגרןשגרנוזרחניזוהרבכתרם

הדורבתהיאהלשוןרקלאכאןהומר-לסבית"."הורותלאמירהכוונתיכתב.רכך

מבעמופיעהזאתלאמירהובסמרךהאחרון.הדורבתהיאכולההתופעההאחרון,

הזההמבעמושבה".ראיתןחייתהבחייםערד"כיבמקרא:נדירותלשונותעלהמבוסס

"איתןהשבחדברירעל ) 13(זיחזקאלבספרח~תם"בח~ים"רעודהביטויעלנשען

אניתקיני.אתברמשבחשבלעם ) 21(כדבדמברמספרקנך"בסלערשיםשבך iמ

בחיים"ערדשהמטבעיודעבאר,חייםבדורנו,הירושלמיםמחשובישאחדלומרמעז

ספרדיםחכמיםשלבפיהםשגררועודנושגררהיהחייתם"בחיים"ערדארחייתו"

עשרותלפנישהיהמירעקנין,מאירהרבמפייוצאאותראניזוכרבהספדים.במיוחד

רבהשהיהמיטרלידאנר,משהיעקבהרבעלבהספדוטבריה.שלהספרדירבהבשנים

בחיים"רעודמאיר:רביאמרהרבהשניםלפנישלובלוויההדתות.ושרתל-אביבשל

אותר?רצתההבחורהאםישרמהנתחתן?אםישרמהאכזרית.בלשוןברעלבוחייתו

אליהו,מרדכיהרבלצירן,הראשוןאתושמעתי sבסינמה".אותןשמומסכןאותרהרגו

בחיים"ערד 9רארמר:הרב,מרכזישיבתראששפירא,אברהםהרבחברואתמספיד

במקומר".הישיבהראשיהיהשבנראברהםרביציורהחייתו
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מנוגדותמצ•או•ות

ועטוייהמצנפותחובשיהספרדיםחכמילשוןאתלמצואכיבתוקף,שיטעןמייש

מניחיםכךזאת,עםצורם.גםצורםהומר-לסבית","הורותעםאחתבכפיפההגלימות

בווישבהן.המשתקפותהמנוגדותהמציאויותואתהלשוןשכבותכלאתזוידעלזו

דמבריםדתייםשיהודיםכדרך"עידון"מוצאאתהמכאןאחרים.ניגודיםעודבספר

זהוכנגדאבותיו","אלוהיולא ) 28 (אבותיואלוקישמיים":ב"כבודלפגועלאכדי

טהרנים .) 282 (ר wס~המשובבבשםהחוקראתלכנותכדיהגוףלשיפולייורדים

ס~זץ.ן.לומריבקשוכאשריצחיקו
אלישענוקטנעמיעלדבברו . 116-וו 5בעמודיםהקטעיםסמיכותבעיניייפה

שרואיםמי"גםאפלוגטית","גישהאמיתית",ליידיהיאזלקינסון"מיסלעז:מיליצרור

בהרבהכמעשהולשונואתמשגיבהואסמוךובקטעוטולרנטים".ליברליםעצמם

בתוכנומהלכתהיאערכהוחיוחכמתההרבות,מעלותיה"למרותהספר:מעמודי

לימשמשתהיאעיןובטובתבחיבהארץ.מענוויכאחתיישמע,לאפסיעותיהוקול

אחדיםפרטיםלצייודידברים".ובלאאומרבלאבעבודתי.ומסורהנאמנהעוזרת

שניכצירוףהבאערכו""חיובמקראהיחידאיהביטוי )א(לעיל:שהובאמהקטע

 ,) 4(מאאיובבספר " iערנוחיות iגבור"ודברבהיגד
השניכצירוףכאןגםהובא 10

נשמע""אינולאודוק:יישמע".לאפסיעותיה"וקול )ב(ערכה".וחיו"חכמתהבהיגד

בלשוןלכותבכמתבקשכיוםכולבפיהמהלכתכעבריתנשמע""לאולאהתקןכלשון

אומר"בלאובאומרו )ג(וכדקדוקה.במקראהשירהכלשוןיישמע""לאאלאימינו,

דברים".ואיןאמר"אין ) 4(יטבתהליםהפסוקאתבארחייםהדהדדברים"ובלא

פירגון-יכולההכולבמילהמלהשתמשבארהתאפקעין""טובתעלוכשדיבר )ד(

הואעיןב i"טהפסוקאתמהדהדנמצאעין""טובתהצירוףכךכול.מפיהנשמעת-

 .) 9כב(משלייברך"

כאלהבאר.חייםשלהמבעשנינותניכרתשבהםסגנוןלקוויהדעתאתלתתויש

אמירותבניגודילמשלביטויהאתמוצאתמהןאחתפעמים.וכמהכמהבספרמצאתי

לבעלשהוצגהבשאלהמצויהזושכב.הפועלשלהכפולההמשמעותבהשהוצעה

בוכריותנשיםשלבחיקןבכשהואוייחבשמסביראתה"אידהיוחסין:אילנות
 .) 175 (בישראל?"אנשיםשללצידםבכשלביקשתוומבו

חוששאיננובאר 11

כגוןנהגים,שלולשונותילדיםושיריילדיםלשונותעגה,לשונותגםבכתיבתוללשב

(עמ'פזיזה""עיזה ,)םש(אלף"הבןעצמועל"עף ,) 282 1(עמהכובע"את"לאכול

 .) 285 1(עממהיר"פרסהסיבוב"לעשות ,) 234

בארמיתרביםביטויים

מיסודותלשונםאתמדיריםשסופריםדורנובלשוןשנתרווחלמהבניגודזאת,וגם

כשרליגיטימי,רכיבבארמיתבשימושרואהבארחיים 12השתרשו,שלאארמיים

בעיניוכשריםכןעלהדורות.במשךיהודיםשכתבוכפיהעבריתבכתיבהומתבקש
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 ,) 72(עמ'קשיא""לא ,) 292 , 65(עמ' 11קשישא 11והביטוייםהמיליםבקהללברא

 ,) 126(עמ'טמיא""שחיק ,) 112(עמ'הדין"קדישא"באתרא
(עמ'חזי""תארכן 13

"עלמא ,) 188(עמ'דרבנן""חלרקא ,) 181(עמ'דריתחא""בעידנאראה),=ברא 127

"אכל ,) 197(עמ'ליצלן""רחמנא ,) 195(עמ'סמכא""הבר ,) 192(עמ'דקשרט"

לישנא""בהאי ,) 200(עמ'ואטלולא""חוכא ,)םש(דאתרא""המרא ,)םש(קררצא"

העבריתבכתיבהמפורטת.הערהדורשבארמיתהשימוששלזהענייןרעו.ד(שם)

לרוב.ארמיתסופריםשילבוהעשריםהמאהובראשיתהתשע-עשרהבמאההחדשה
הראשונהבמחציתכברזאת,עם 14שנה.שלרשיםכלפנימפורטבעירןהזהבענייןדנתי

המאהשלהשנייהובמחציתהארמית,אתלנטושסופריםהתחילוהעשריםהמאהשל

דחתהבעבריתהטהרנותבקשתרקלא 1sמרגמרת.לעובדההייתההנטישההעשרים

שלהחדשיםהדורותאתהמאפיינתהארמיתידיעתחוסרלמעשה 16הארמית,את

הזה.התהליךאתשהחישהואודובריה,העבריתכותבי

שמעתישנהוחמשארבעיםכלפני-הסיפורובמובאה.בסיפורדברייאתאצבע

אחמיניה"ולא"ייתיהביטויאתלתלמידיושאמרהמנוח,אלקרשיגדליהמפררפ'

-אשכנזיתבהגייהאותרשהשמיעכנראהאראנר).לאהמשיחכשיבראיתדמי =(
vela yeyse axmine מדועלו:ואמראחדתלמידקפץ-מלרעבהטעמתשלא"

אהרןהסופרכתב-המובאהזר".שפהכללמביניםלארובנוביידיש?משתמשאתה

ובאחזר '.אחמיניהולאייתילך,אומר'מה 11באב":"מסעשלובנובלההמנוחמגד

חוסר 17הארמי"·הביטוילמשמעבחילהברערלהחיתהרוח,קצרהטלפון,בשפופרת

מרבהאינואמנםהזאת,למציאותנכנעלאבארחייםבארמית.למאיסההביאהידע

מסיעאינואבל'בסקי'רברדיצמנדליכגרןהקודמים'הדורותסופריכמרבארמית
הארמית.אתגםמביאהואכתיבתואתהמאפיינותהלשוןובשכבותמכתיבתו.ארתה

הלשוןלהגבהתמובהקביטוי

מכריעסגנונילקרהדעתנתינתבלאבארשלבספררהעירןאתלחתוםאפשראי

למספרהגעתיכאשרמהמקוררת,מובאותשלשיבוציםגדושזהספרבכתיבתו.

אחדיםדבריםואומרקצרמדגםבזהאביאהשיבוצים.אתלספררהפסקתישמרנים

מעטאךישכיייאמראגבדרךבאר.שלובסגנונובספרותהשיבוציםמלאכתעל

שלטון"ואיןקשישא:קהלתשאמרמהכגרןלרקתו,שמהםהמקררשצוידשיבוצים

יחדושנים"הילכוכגרןמקורם,צירןבלאבאיםהםלרובאך ,) 65(עמ'המרת"ביום

שאומרים"וכמר ,) 64(עמ'הים"עלשפחהראתה"לא ,) 19(עמ'נועדו"אםבלתי

 ,) 193(עמ'קרם"תוסיףלא"נפלה ,) 69(עמ'הדעה"'בעלהואהמאה'בעלאצלנו

 ,) 280(עמ'הריחיים"אחראשרהשפחהבכורעדכסארעלהיושבפרעה"מבכור

ש'ידעלו"מובטח ,) 127(עמ'מקרבך"'הרע'וביערתהציוריאתלקייםזוכה"הוא

דגלו"עלואישמחנהועל"איש ' ) 166(עמ' 11חי'כלסתריותעלומותעולםרזי
תעשה'בתחבולותכייודעים"הם ,)םש(מרובה"שהפסדוהאגד"דבר ) 183(עמ'
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שינויבהםשמוכנסופעמים ,) 304(עמ'נסתרות""גנזי ) 199(עמ' 11מלחמה'לך

'שוברקול"בעל ,) 172(עמ'עיניו"מנגדנסתרואיןממנונעלםדבר"שאיןכגוןקל,

באופןעשויההשיבוציםהבאתבאדשלולזכותו .) 198 1(עמאיילות"'ומחוללארזים

לו.כשהתבקשוהובאוהםמושכל,

המשובצותהעבריתמןכמובאותהחדשהבעבריתהזאתהתופעהעליידומה

אתתיבלוהיהודיםלשונותשבדובריומשכיליםחכמיםתלמידיהיהודים.בלשונות

שיחםאתקישטוהםעבריים,וביטוייםבמיליםדקלאהמקומיותבלשונותדיבורם

יהודישלהמדוברתבערביתהפסוקיםשיבוציכגוןשלמות,במובאותכתיבתםואת

"לאהפסוקאו /181מינואתמין"מצאלצייןכדי ) 15יא(ויקראלמינו"עורב"כלמרוקו:

לאהדובראתשפקדהשפורענותוכתפילהכאיחול ) 9א(נחוםצרה"פעמייםתקום

עברית.ידעשלאמיבעיניאטומההייתההיהודיםבלשונותמובאותהצעת 19תישנה.

השיבוצים 20לכול,מובניםוהיושכשתקעווהארמיתמהעבריתוביטוייםלמיליםבניגוד

מוכריםהיוהםעברית.ידעשלאלמיאטומיםהיוחז"למספרותומובאותפסוקיםשל

במובאותהשימושהואכזהבפיהם.לרובמשמשיםוהיוהחברהשלהעליתלאנשירק

ארצותלעמיואטומיםלידענים,ומובניםידועיםהםהמהלכת,בעבריתושיבוצים

הןכיוםהמהלכתוהעבריתהמקורותשלהעבריתרביםבעיניבקיאים.שאינםולמי
כעיןמתפרשהשיבוץשימשוולאשנוולאקראושלאמיבעינילשונות.שתיכעין

להגבהתמובהקביטויבארמיתכמובשיבוציםבשימוששישאפוא,ברורזר.יסוד

באר.חייםשלמצידומכווןסגנונימעשהבוודאיוזההלשון,

שקראהלאחרקרוא,המיטיבהאישהאותיששאלהלשאלותכאןלענותרואהאני

שאינומיהאםבספר?ודגליוידיואתימצאירושלמישאינומי/'כלוםהזה:הספראת

יוםלשוןרקלאבהשישבאר,שלכתיבתואתלהביןיכולהמקורותבלשוןמצוי

אפשרבראשיתו?".הספדאתייטושלאהאםלארמית?וזליגהסגנוןגובהאלאיום

להוותרילהראויאבלרבתי!כן-אחתבמילההאלהלשאלותאחתתשובהלהשיב

אתלהגביהיתאמץשהקוראמובחרת,בכתיבהמשביתיתבהשיהיוהעברית,לתרבות

הכותביםגדוליסללוהזאתבדרךהכיווןאתעצמו.אתשינחיתהואהסופרולאעצמו,

הלפידכנושאבעקבותיהםשלובדדנוהולךבארואחרים.עגנון ,,,שוביאליקכמנדלי,

גדולהלפליטהאלהינוהותיר"עודב"מתמיד":באמרוביאליקהתכווןלזהוגםהזה.

מיהבאיםבדורותאוהבאבדורשיימצאוולוואיהדשן".בערמתלוחשתגחלת

הזה.במסלולשימשיכו

פהאהיההמפרכסות,כדדךזהאתזהמפרכסיםחכמיםשתלמידייאמדושלאכדי

תקיניםלאלשוןשימושיכמהבשלבארחייםעלשישיגוביניהםיהיוטהרנים.לכמה

"מאזבמקום ) 24(עמ'שהכרתי""מאזהמבעיםהםכאלהלמשלבכתיבתו.שהכשיר

ליהבטיחה"הלואאו .) 8י(ישעיהעלינו"הכרתיעלהלאשכבת"מאזכמוהכרתי"

 ,) 66(עמ'ומתן""המשאוכןבשעתה",ליהבטיחה"הלואבמקום ) 94(עמ'בשעתו"

מתאונניםהטהרניםודהברים"."הדיןוהמתן","המשאחלף ) 99 1(עמדוברים""הדין
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באמירההביקורתאתלהמתיקאפשר 21כאלה.שימושיםשמכשיריםסופריםעל

עלנליןמההדיבור,לעיצובהמדוברתהלשוןאתהספרותשהכשירהמשעההזאת:

משיבושיה!?חופנייםמלואמשםהשואבתלשרן

שכברתכלאתמניחהואמופלאה,היאבארחייםשלהעבריתכתיבתואכןלסיכום:

לשרןהואאםאףהתדיר,עלפוסחראינוהנדיראתמשגירהואזר.לידזרהלשון

שמקררותכמיהארמית.מןכלילעצמומרחיקאינולסוגיה.בעגהשצמחמהארלעז

מןביסודותהעבריתהכתיבהשתיבולבצדקסבורלפניופתוחיםישראלעםספררת

חייםהיהאילוהרבים.השיבוציםבאמצעותלהגביההמרבהוהואלה.יפיםהארמית

ששםחיים,באר-הרכיביםסדרבהיפוךאותרמציגיםהיוהונגריהיוצאיהודיבאר

בנר-בלאויהושעפררפ'שהדגיםכפיהפרטי,לשםהמשפחהשםאתמקדימים

שבנרלדעתוהיהראויכחול","צבעעניינהבלאושהמילהולפימרדכי,בלאומתקרא

אלאחיים,בארהוארכךהונגרי.גררןלולשררתכדימרדכי""תכלתבעבריתייקרא

חיים"מים"בארנקראחיים""בארלולקרואובמקרםשמר,אתלהרחיבשאפשר

שהורישומהבכלהלשוןאתמחייהחייםשכן ,) 15(דהשיריםבשירהמשוררדכברי

והואלאוקיינוס,ומעברליםמעברהיבראלרבותבדורנו,שנתחדשובמההדורות

מנוחה"במוצאיבפזמוןהסליחותפייטןאמרהלואמשלו.נהדריםבנייניםבהברנה

עוניםואנחנובזבוליך",המוכןצר iמאשגבם"נאאשכנז:בנוסחתחילה"קידמנרך

בידיעותיך".המרכןמהאוצרהלשוןאתלשגבהמשךנא"חייםאחריו:

הערות

בסוגריים.לבבדהעמודיםמספריבציוןמסתפקאניואילךמכאן
אחרישובונדפסח-טג-ה,קונטרסים(תשי"ג)לעםלשוננוהעתבכתבאורראההמאמר 2

 • 85- 36עמיתשנ"ב,ירושלים,לשון,שלבמלחמתהבספרו,שנהכארבעים
מחקריהם.עלנוספתמילהמלומרמתאפקאני 3
 . 59- 58עמילשון,שלבמלחמתה 4
ב,כרךכתבים,בספרו,גם(מובא 17עמי(תרע"ז)אשפתנוהלשון""לשאלותליפשיץ,א"מראה 5

לא).עמ'
הקטורת.אתהקטירושעליההמתתהאתמציידהשםהזהבפסוק .) 11ח(יחזקאלמקטרתו 6
("השפעתטופרקצרפתי,גבייעראהעבריותמיליםשלמשמעןבשינויזרותלשונותהשפעתעל 7

עמ'תשס"א,ירושליםה,ומבואותאסופותבסדרההסמנטיקה,בראיהעבריתבספרו,זרה")לשון
272 -299 . 

הסרטים.הקרנתלפניהקולנועבבתימשודריםשהיוהחדשותליומניהכוונה 8
ששמעתימיוםבאוזניימהדהדיםעדייוובמנגינתםהספרדיתבהגייתםמאיררבישלההספדדברי 9

אותם.

באיבריואשרסידורוויופי-ערכו"וחיולפרשווהגדילהיטיבאתרעללאיובבפירושולרב"ג 10
ויצירתו".

ן.רוזיפידיעלבמובאההמיליםאתהבלטתיאני 11
בספרי,החדש")בזמןהעבריתבלשוןהעשייה("עלדבפרקבארמיתהעוסקיםהסעיפיםאתראה 12

עיון),פרקי(להלןתשע"גירושליםיב,ומבואותאסופותבה,ובעשייההחשהבעבריתעיוןפרקי
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בהאהאאדרבא,בדיעב,דכגוןוביטוייםמיליםעלדמברשאיניברור . 37- 34 §§ , 115- 113עמ'
שרשיםהיכרשלאיסודותעלאלאבעבריתזרנטעבהםרואהאישואיןבלשון,שהשתרשותליא,
בלשון.

חורשוקיסרויאנוסאדנתכנהשבו'כתוארעצמותיו'שיישחקודיוק'וליתרעצמות'שחוקכלומר 13
קפיטולינה.לאלייהשמהומעברירושליםהעיר

בהתפתחותההעבריתהלשוןבתוךהחדשה",בעבריתהארמיתשל"מקומהבר-אשר,משה 14
תשנ"ו,ירושליםהעברית,הלשוןועדלייסודשנהמאהמלאותלרגלהרצאותובהתחדשותה:

עלבוטלישראלעמדכבר .) 55- 3עמ'עיון,פרקיבספריאכפרקשוב(הופיע 76- 14עמ'
המצוינתהדוקטורלעבודתהכוונהעשרה.התשעבמאההסופריםבידיבארמיתהמכווןהשימוש

 ," 1914- 1856השניםביןאירופהבמזרחויידישעבריתבספרותוחברתםיהודים"הלאשלו
תשמ"א.בירושלים,העבריתהאוניברסיטה

לעיל. 12בהערההמצוטטבמקוםעיון,פרקיראה 15
מכלהעבריתאתלנקותוישלעברית,יתורגמובארמיתוביטוימילהשכלתמידתבעבנדריואבא 16

בה.נשתקעשלאארמייסוד
 . 30 § , 34- 33עמ'עיון,פרקיראה 17
ירושליםמורחבת,שנייהמהדורהאפריקה,צפוןיהודישלולשונותמסורותמ'בר-אשר,ראה 18

 . 33 § , 169עמ'תשנ"ט,
שם.ראה 19

מהארמיתוהביטוייםהמיליםשלושהםוכאלהמהעבריתוסוכהשופרומוסף,שחריתכגון 20
לעיל. 12בהערהשהובאו

"הדיןשלמקוצרגלגולשהוא(<הדו"ח)הדוחהשםעלתאמרומהכך:לענותלכאורהאפשר 21
מיליםשלבחידושןהמלךדרךזושאיןיכחישלאאישברםהכשירה?ללשוןשהאקדמיהוחשבון"
בעברית.

הבארמןעצמיתעדות

כלשלהליבהזוהייקרות.בארדהמוארקסום,פלארגעאותרזהר-אפיפניה

בדרךהשוניםהסיפורמרכיבימתאחדיםברהרגעאלמוות,בתספרותיתיצירה

לאפיפניהדרגמאנתןבארחייםהסופרכולה.ליצירהמשמערתונותניםנסית

בביתשנערךרפאים'',מעמק"בחזרההחדשספררהשקתבערבשנשאדבברים

שעבר.ביוניבתל-אביב,ביאליק

לגדוליכוליםזבלערימתעל"בביצה.והשיב:שאל-נרקיס?"גדל"איפה

הסרפדאמר-היפה"הרגעזהרפרח,צומחהדשןכשמערימתיפים.פרחים

נעימים,לאאנשיםהםאתם,לעבודנעיםלאהסרפדים,גם"כךבעגמומיות.

שלוהיצירהאבלולא,לאסימפטי?אישהיהעגנוןרכיוממורמרים.מעצבנים

התגרהכילארד,זהספררצאתבעקבותבארבחייםשהטיחוהיולעד".תעמוד

תאםתזה?תאומץ"מאיפתעצמם.אתזיתובררביםהספרות,קברניטיבכלבר

הבקבוק''מעלכבר"אניהשיב:ולכךנשאל,-המתקדם?"גילךשלענייןזה

) over-bottle ( לכתובניסיתימאיש."יראאיננילשוכרת."לשתותיכולולכן
הומור".המרןבספריש-חרדותעללהתגברוכדיובאהדהביושר


