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הראפר ג'ימבו ג'יי

עשרות שנים חלפו מאז המאבק למען הקניית השפה העברית  -ונראה
שהוא הצליח יותר מהמצופה √ פרופ' חיים כהן" :העברית היום איתנה
מאי פעם" √ הראפר ג'ימבו ג'יי חושב שהשפה סובלת מהשטחה ,אבל
גם משתבחת √ לרגל יום העברית ,שאלנו איך תיראה השפה ב2040

נועם )דבול( דביר
איך תישמע העברית ב?2040
האם תתרחב ותתפתח או דווקא
תידלדל? זה אחד הנושאים שיעסיקו
את האקדמיה ללשון ,והיום ,לרגל יום
העברית ,יכונס פאנל בנושא.

"אינני חושש לעתידה של הלשון
העברית ,העברית איתנה מאי פעם",
אומר פרופ' חיים כהן מהחוג ללשון
העברית באוניברסיטת תל אביב וחבר
האקדמיה ללשון העברית" ,מספר דוברי
העברית היום בארץ ובעולם הוא גבוה
באופן שלא היה מעולם .יש כשישה
מיליון דוברי עברית כשפת אם ועוד

8עלעועבבדות
רית

השאלון המלא
באתר וביישומון
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עברית לא היתה קיימת מאז ומעולם.
שם השפה עברית מוכר רק מימי בית
שני .בתנ"ך היא נקראת יהודית :השפה של
ממלכת יהודה.
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כשני מיליון דוברי עברית כשפה שנייה,
בין השאר בקרב ערביי ישראל ,עולים,
עובדים זרים ועוד .איש לא חלם על
כך לפני  100שנה" .ומה יקרה בעוד
 20שנה מהיום? " 20שנה הן פירור
בתולדות כל שפה .אינני רואה שינוי
גדול בשימוש בשפה היום ביחס לשנת
 .2000מובן שיש חידושים ,בעיקר

חמש המילים הנפוצות בספרות
העברית לדורותיה לפי "מאגרים" של
מפעל המילון ההיסטורי הן :אַ ,עלֶ ,אתְ ,ל,
אמר .תמונה דומה מתקבלת גם מן העברית
ַ
המדוברת :א ,זֶ הֲ ,אנִ יְ ,לֶ ,את .שני הפעלים
והיָ ה ,ושמות העצם
אמר ָ
הנפוצים הם ַ
הנפוצים הם ָּד ָבר ויֹום.
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ימות השבוע העבריים קרויים על שם
מספרם הסודר )ראשון ,שני וכו'( ,ורק
השבת זכתה לשם עצמאי .בימי ועד הלשון
היו שסברו שראוי לתת לימים שמות של
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כתוצאה מן ההתפתחות הטכנולוגית.
כך היה תמיד .כאשר הומצאה המכונית,
היה צורך לחדש את המילה 'מכונית'
ושורה של מילים אחרות סביבה ,וזו
אך דוגמה אחת מני רבות .כל לשון
מסגלת את עצמה למציאות ,וכך גם
העברית .היום עושים שימוש תכוף
באמוג'י )פרצופונים( ,אבל הם אינם

ממש ,אם על פי שמותיהם בלשונות אירופה
ואם על פי מאפייניהם בסיפור הבריאה .אילו
היתה מתקבלת אחת ההצעות האלה היו
ימות החול שלנו נקראים ִׁש ְמׁשֹום ,יַ ְרחֹום,
חֹוליֹום,
ּכֹוכבֹוםִ ,צ ְדקֹום ונָ גְ הֹום או ְ
ַמ ֲא ִדימֹוםָ ,
יׁשיֹום.
וא ְ
אֹוריֹוםַ ,חּיֹום ִ
טֹוביֹוםְ ,
ְש ַמּיֹוםְ ,
רוב המילים הארוכות בעברית
שאולות משפות אחרות ,למשל:
אנדרלמוסיה ,אנציקלופדיה,
אינטרדיסציפלינריּות .בעברית עצמה אפשר
ליצור מילים ארוכות בעיקר באמצעות גיבוב
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מחליפים את המשפט אלא עוזרים לנו
להביע את עצמנו .באמצעות האמוג'י
מביעים הסכמה ,חיוך ,צער ועוד ועוד,
אבל ברגע שנרצה לומר משהו מעבר
לזה אנו כותבים אותו .אני לא רואה
אמוג'ים שמחליפים את השיח ,אין שיחה
של ממש שהיא רק באמוג'י".
האם השפה הולכת ונעשית רדודה
יותר? פרופ' כהן סבור שלא" .יש מילים
רבות שנחשבו בעבר גבוהות וכיום הן
אופנתיות דווקא בשיחה הרגילה .זה
מראה על כוחה של הלשון .פעם הכל
חיכו והיום ממתינים .בגן הילדים יש
ילדים ש'מציקים'  -מילה גבוהה שהפכה
רגילה .כך 'נימוח' שהפכה מילה רגילה
בתוכניות בישול ועוד' ,הזוי' להבעת
פליאה או התפעלות ,ועוד .זה עניין של
אופנה ,וזה טבעי .אלה תהליכים טבעיים

צילום :דניאל אליאור פרופ' חיים כהן

צילום :מאיר עקנין

ג'ימבו ג'יי:
"השפה יכולה
להפוך לחזון
של קיבוץ גלויות .אני חושב
שהשפה העברית לא צריכה
לטשטש מילים משפות
אחרות ,אלא לאמץ אותן"

הוא מדגים" ,המילה הזאת מחליפה המון
פעלים בעברית ולמעשה בולעת אותם.
יש הבדל אם אתה אומר 'גויסתי לצבא',
'התנדבתי לצבא' או 'עשיתי צבא' .אלו
סיפורים שונים ,ובכל אחד מהם עמדה
אחרת .זה קורה גם עם המילה 'שים':
אנשים אומרים 'שים שעון' במקום לכוון
שעון' ,שים ראש' במקום תישען ועוד.
זה משטיח את השיח ,המילים האלה
בולעות המון דברים שאנחנו מתכוונים
אליהם ומקשות עלינו לחשוב מה אנחנו
באמת עושים .במקרה שלי ,אני חושב גם
על התוכן וגם על הצורה :אם אני בוחר
להגיד את המילה נכון או לשבש אותה
בכוונה  -כי מילה ,יש בכוחה לקרב או
להרחיק את המאזין".
נוסף על כך ,הוא גם יוצא נגד
מילים שהן לדבריו "פרווה"" :יש קטע

שאפשר לתאר אותם כשהם קורים ,אך
אי אפשר לצפות אותם".
הראפר והיוצר ג'ימבו ג'יי ,שעוסק
בשיריו במקומה של השפה העברית,
טוען כי נעשה שימוש במילים מסוימות
כדי לתאר שורה של פעולות ,דבר
שמשטיח את השיח" .הדוגמה הכי מוכרת
זה כמו בשיר שלי 'עשיתי ,עשיתי'",

של סיומות ומילות יחס ,כגון
וכשבזרועותיהם ,ולכשתתמרמרנה.
בעברית בת ימינו יש מילים מכל
תקופות הלשון :לשון המקרא ,לשון
חכמים ,לשון ימי הביניים וגם מילים מן העת
החדשה .ברוב הטקסטים העבריים אחוז
המילים המקראיות הוא הגבוה ביותר :בדרך
כלל מעל .60%
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סימני הניקוד המשמשים אותנו היום
הומצאו ושוכללו בהדרגה במחצית

השנייה של האלף הראשון לספירה בטבריה,
והם מכונים "הניקוד הטברני" .מטרתם של
ממציאי הניקוד ומפתחיו היתה לשמר את
מסורת ההגייה במקרא כפי שנָ הגה בפיהם
במשך מאות רבות של שנים.
בתקופת ההשכלה נהגו לעברת
מילים לועזיות באמצעות צירוף
מילים המחקה את צלילן .כך ,למשל ,נולדו
צירופים כגון "פרטי כול" )כחלופה
לפרוטוקול(" ,חולי רע" )כולרה(" ,דילוג רב"
)טלגרף(" ,בו דעה" )בודהה(" ,אותו מוביל"
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עם המילה 'בעצם' ,כי בעצם לא צריך
אותה בכל משפט .כל משפט יכול להיות
בעצם בלעדיה .אם תוריד אותה ,המשפט
ייוותר אותו דבר ,היא לא מביעה עמדה,
ומילים יש בכוחן לברוא מציאות".
לצד זה ,הוא מאמין כי השפה הולכת
ומשתבחת" .אנחנו צוברים הון תרבותי
וכתוצאה מכך השפה משתבחת .השפה
יכולה להפוך לחזון של קיבוץ גלויות.
אני חושב שהשפה העברית לא צריכה
לטשטש מילים משפות אחרות אלא
לאמץ אותן .בגלל זה אני חושב שזה
חשוב שיש אנשים באקדמיה ללשון
שמקדישים תשומת לב לשפה .מבחינתי,
לא חשוב להגיד 'שלוש' או 'שלושה'
בזכר או בנקבה  -אני לא אוהב לתקן
ולא אוהב שמתקנים אותי  -אבל כן
חשוב שיהיה מקום שיגיד מה נכון ומה
לא ,ולכן אני אוהב שחוגגים את שבוע
השפה העברית".

אירועי יום העברית
במסגרת יום הלשון ,יקיימו היום
האקדמיה ללשון העברית ועיריית תל
אביביפו יום פתוח במתחם ביאליק
בעיר .האירוע ,בסימן #עברית שפה
שאוהבים ,יכלול הרצאות מעשירות,
סדנאות מקצועיות ,חידון ומופע
של אסף אשתר .כמו כן ,אפשר יהיה
לצפות בכרזות לכבוד יום העברית גם
בתחנות אוטובוס ובתחנות הרכבת הקלה
בירושלים ,שם גם התקיימו הרצאות של
מומחי האקדמיה לקהל הרחב.

)אוטומוביל(" ,פתק אוויל" )פשקוויל( .בימי
הביניים עוברתו בצורה דומה שמות
)האל ִּפים(" ,ארץ
ְ
מקומות כגון "הררי אלף"
הגר" )הונגריה(.
במזכירות המדעית של האקדמיה
משיבים בכל חודש על יותר מ1,300
שאלות בענייני לשון המגיעות באמצעות
הטופס "שאלה בעברית" באתר האקדמיה.
בחלופון של האקדמיה אפשר למצוא 2,400
חלופות עבריות למילים לועזיות )החלופון
מצוי באתר האקדמיה(.
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יזה יופי .כולנו מדברים
עברית .העברית ניצחה.
בגדול .עברית סוף הדרך.
וכולנו מבינים איש את רעהו.
שפה אחת ודברים אחדים .שפה
ברורה מאוד ,כדברי צפניה
הנביא.
למשל" :הגיעו הצ'ונגים .איזה
פעורים .תוריד אותם לארבעים".
מה לא ברור? צבאית מדוברת.
מאוד פשוט.
נחמן.
או ,למשל" .ישכויֶח ,רֶּב ֶ
שידֶך נאה עשית ,עם השּפיץ של
ְלל!"
הכֹוי ֶ
ברור לגמרי .חרדית מדוברת
למהדרין שבמהדרין.
"תק ְנ ֵפג לי את
או ,למשלַ .
לּברֵיין
הרֶסורסים ותוציא ְּב ִריף ְ
סטֹורמינג".
כל הייטקיסט מבין .זו השפה,
אחי.
ומה אומר מנהל העבודה
הגלילי לעובד משנחאי? "תסדר
את השטיכמוס ,תעשה שליכטה
ותשים שפכטל אמריקאי".
ככה בונים בית בארץ ישראל,
מה לא ברור?
ומה אומר עורך הדין לשופט
המכובד? "ודּוק ,הטענות
הלכאוריות מצביעות על ַדיות
הראיות לקולא ו/או לחומרא".
יפה לו .משפטית למתקדמים.
משפט ישראלי ישר מהתנור:
"תכלס שבוע הבא תביא אותה
ֶ
בקטנה ,סבאבה?"
ממש עברית מקראית.
משפט ישראלי חלופי ,דנדש:
"יותר עדיף תבוא הבית עכשיו,
ושלא תשקר עלי ,כפרה".
עברית משנאית לחכמינו.
משפט בעברית גלובלית:
"כתבתי באינסטוש שהיה 100ם
מדאים או אם ג'י שחבל"פ".
טקסט מכתבי הקודש.
ויש סתם עברית נכונה לפי
כל כללי ודקדוקי התקן" :לא
נראה לי שהֶגזמת".
ֵמ ִּכיר את זהָ ,
זו העברית שלנו .שפה
עשירה .שפה מאתגרת .שפה
רבת שפות .ולא ,אני לא
מתגעגע לעברית של פעם.
נגיד" :אשת נעוריי ,חפץ אני
בסעודת שחרית ,פת בחמאה
ותה מהביל" .ממש לא.
אני קצת מתגעגע למשפטים
לא מתחכמים ,לא פלצניים ,לא
גלובלומזרחיסטיםפקצים,
סתם בעברית.
למשל" :היום חוגגים את חג
העברית .זו השפה שלנו .והיא
נהדרת".
רוביק רוזנטל הוא סופר וחוקר שפה,
מחבר "מדברים צהלית"
בהוצאת מוסד ביאליק

.1ד .2 ,ב .3 ,ג.4 ,ג.5 ,א.6 ,ד
.

תשובות:

