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שנת הלשון במערכת החינוך

נא להכיר  

ספר "1984" של ג'ֹורג' אֹורוֶול, ַמחליטה הַהנָהָגה  ּבַ

המּוָתרֹות  המילים  ִמסּפר  את  ְלַהפחית  הטֹוָטליָטרית 

ְלשימּוש. הַמנהיגים יֹודעים שִצמצּום הׂשפה יביא גם 

לִצמצּום הַמחָשָבה, וזה מה שהם רֹוצים: ֶאזָרחים שלא 

חֹושבים, שלא ְמִעִזים, שלא חֹולמים.

ין  ּבֵ "ָזָרה  הספר  את  ּכשָקָראתי  ְדָבִרים  ּבַ רתי  ִנזכַּ

ְמָתֶאֶרת  ֶאוָוה הֹופַמן. הֹופמן אֹומָנם לא  ִמיִלים" של 

ַחֶייָה  על  מסּפרת  היא  ְלֵהֶפך,  טֹוָטליָטרית;  ֶחבָרה 

ָקָנָדה ּובַארצֹות־הּברית, ֲאָרצֹות שְמַקדשֹות את חֹוֶפש  ּבְ

ִמקֶרה שלּה ושל ְמַהגרים  ּבַ ָרט ואת ְזכּויֹות האדם.  הּפְ

ּוכתֹוצאה  הׂשפה  ִצמצּום  של  הְתחּושה  מֹוָה,  כָּ רּבים 

הֵחירּות,  הֲחשיבה,  צמצּום  )ְזַמנית?( של  תחּושה  מּכך 

הַתרּבּות - היא תֹוצאה של ֲהגיָרה. 

ספר את הַתֲהליך שעברה ּכאשר  ּבַ ְמָתֶאֶרת  הֹופמן 

הֹוֶריָה ֶהחליטּו ְלַהֵגר מּפֹולין ְלקנדה. את הַמֲעָבר הזה, 

ָחווָתה  ּבֹו,  רע  מה  להבין  קשה  ַמֲעָרִביֹות  שְלֵעיַניים 

ֹראש  חינֹות, ּכאשר ּבָ ה ּבְ טָראּוָמטי ֵמַהרּבֵ ֶאוָוה הֹופמן כִּ

היא  הׂשפה  הֹופמן,  ֲעבּור  ּכי  הׂשפה.  ָעיַית  ּבְ עֹומדת 

ַתרּבּות  הּכֹול:  עצם  ּבְ היא  מילים,  ִמְסָתם  יֹותר  הרּבה 

וחֹופש  ַוֲחֵברּות  ואהבה  ונֹוסַטלגיה  וזיכרֹונֹות  וֶחברה 

כל ְתחּום של החיים. ַוֲעָרכים, והיא קשּורה ונֹוגעת ּבְ

ַילדּות ְמאּוֶשֶרת ִּבקַראקֹוב

ַלֵחֶלק   .1945 שנת  ּבִ ּפֹולין  ּבְ נֹולדה  הֹופמן  אווה 

"גן  קֹוֵראת  היא  האֹוטֹוּביֹוגָרפי  ִספרּה  של  הִראשֹון 

גיל  עד  גרה  שם  ּפֹולין,  ּבְ ְלַחֶייָה  מּוקָדש  והּוא  ֵעֶדן", 

13. הֹוֶריָה, יהּודים ּפֹולנים, ִהצליחּו לִהסתתר וִלׂשרֹוד 

וחיּו  ּפֹולין  ּבְ להישאר  ֲחרּו  ּבָ הם  ַאֲחֶריָה  השֹוָאה.  את 

ּכפי  ְלַמַדיי, תחת הִמשטר הסֹוביֶיטי.  נֹוחים  שם חיים 

קראקֹוב,  שֵמעיד הֵשם, הֹופמן ָחווָתה ילדּות מאּושרת ּבִ

ּבתי  ַסנֵתר,  ּפְ נגינת  ִויהּודים,  נֹוצרים  ֲחֵברים  ּבַ מלאה 

ּכפר. קפה וחּופשֹות ּבַ

ָגלּות ִמַגן ָהֵעֶדן

הזה  והשם  "ָגלּות",  נקרא  הספר  של  השני  ֶחלקֹו 

מתאר היטב את ַהרָגָשָתּה של ַנֲעָרה צעירה, שִנתְלָשה 

וַונקּוֶבר שּבָקָנָדה  ֵמַחֶייָה והּושלָכה ְלעֹולם אֵחר ְלַגמֵרי. ּבְ

שיעּור  ַמתחילֹות אווה ַוֲאחֹותּה ללמֹוד אנגלית. ּכבר ּבַ

הִראשֹון קיּבלּו השתיים שמֹות חדשים מהמֹורה. "ֶאת 

אנגלית  שמי שלי, EWA, קל לשנֹות ִלְתאֹומֹו הָקרֹוב ּבְ

יֹותר,  קצת  ָעיָיתי  ּבְ  ,ALINA אחֹותי,  של  שמּה   .EVA

רג  רֹוזנּבֶ מר  ַמחליטים  מחשבה  רגע של  ְלאחר  אבל 

ואני  אחֹותי  )ַמסּפיק(.  ַדיֹו  קרֹוב   ELAINEש־ והמֹורה 

הְטבילה  ְלנֹוַכח  אֹוֶמר  ִלבִלי  ָראֵשינּו  את  ַמשּפילֹות 

ָרמזּו  הּפֹוָלניים לא סתם  ְשמֹוֵתינּו   ]...[ הֹזאת.  זיזה  הּפְ

אֹו  ֵעיֵנינּו  ּכמֹו  ממש  עצמנּו,  אנחנּו  היּו  הם  עלינּו, 

ָיֵדינּו. הּכינּויים החדשים ַהָללּו, שֲאפילּו ַלֲהגֹוָתם )ְלַבֵטא 

אֹותם( עדיין ֵאיֶננּו יֹודעֹות, ֵאינם אנחנּו. אלה ָתוויֹות 

ַאּבסטַרקטיים(,  )מּופָשטים,  ַערִטיָלִאִיים  סימנים  זיהּוי, 

ִמקֶרה זה על אחֹותי  ּבְ ּכֹלֶשֵהן,  הַמצּביעים על ֵישּויֹות 

וָעַליי".

ַיַחס ִרגִשי ַלִמיִלים

היא  יֹום  ִמֵדי  רב.  ֶמֶרץ  ּבְ ַאנגלית  לֹומדת  אווה 

מֹוסיפה ַלַמֲאָגר מילים ּוביטּויים חדשים, וגם ְמַפַתַחת 

יש  סֹוֶבֶלת;  לא  שהיא  מילים  יש  ֲאליהם.  ִרגשי  יחס 

ָחָשה  היא  ָלרֹוב  אבל  ּבהן,  ִמתאהבת  שהיא  מילים 

הַמשָמעּות  לבין  המילה  ּבין  ֶקֶשר(  )חֹוֶסר  ֶנֶתק  שַקיָים 

שלּה. 

"המילים שאני לֹומדת ּכעת שּוב אינן ְמיַיצגֹות את 

ׂשפת  הדברים ְללֹא עֹוְררין )ְלַגמֵרי( ּכמֹו שִייצגּו אֹותם ּבִ

שֹוֵצף  ַחיּות,  שֹוֵפַע  ְצליל  היה  ּפֹולנית  ּבְ 'ָנָהר'  ִאמי. 

ַנֲהרֹוַתיי,  תמצית  ה'ַנֲהִריּות',  ַתמצית  שהיא  ֶאֶנרגָיה 

היא  'נהר'  ּבאנגלית  ְנָהרֹות.  ּבִ שקּועה  ֱהיֹותי  תמצית 

לּה  אין  אֹור(.  של  ֶתר  כֶּ מֹו  )כְּ ִהיָלה  ּבלי   – קרה  מילה 

ֵאינּה  והיא  ִמצַטּברֹות,  ֲאסֹוִצַיאציֹות  שּום  אֹוזַניי  ּבְ

ְמפיצה אֹותֹו ֵאד קֹוֵרן )ּכמֹו הילה ְמאיָרה( של קֹונֹוַטציֹות. 

היא אינּה ְמעירה ואינּה ְמעֹוֶרֶרת".

ֵעירּומֹות,  אנגלית  ּבְ שהמילים  חשה  הַילדה  ֶאוָוה 

ִמתגּברת  הּבעיה  ַחיים.  ַחסרֹות  ֶצַבע,  ַחסרֹות  ְיֵבשֹות, 

ֵמהּכֹוַח,  ֶדת  ְמַאּבֶ הּפֹוָלנית  שגם  חשה  ּכשהיא 

את  עֹוד  הֹולמֹות  ֵאינן  "מילֹוֶתיָה  שלּה.  ֵמַהַמשָמעּות 

ֲחוָויֹוַתיי החדשֹות". 

ְמַנָסה למצֹוא  היא  ּפֹוגשת אנשים חדשים,  ּכשהיא 

אינּה  אבל  אֹותם,  ְלָתֵאר  ּכדי  ַמתאימֹות  מילים 

ַמצליחה. "הם ִמשַתייכים ְלַזן )סּוג( שֹוֶנה ַלֲחלּוטין ִמַזן 

ַמחליקֹות  ּפֹולניֹות  ּומילים  ּפֹולין,  ּבְ רתי  האנשים שִהכַּ

אינן  ִמֵמיָלא  ַאנגליֹות  מילים  קֹות.  ִנדּבָ לא  עליהם, 

ֵאיני קֹולטת מה ראיתי, איני   ]...[ שּום דבר.  ּבְ ֶנֱאָחזֹות 

תֹופׂשת מה ְלָפַניי".

היא ְמָתֶאֶרת את הַגעגּועים ָהַעזים ְלּפֹולין, את רגש 

הנֹוסַטלִגָיה שִמתּפתח ּבּה והֹופך את ֶהָעָבר ְלָיֶפה יֹותר 

רחֹובֹות ונקּובר ּוִמתַגעַגַעת  ממה שהיה. היא הֹולכת ּבִ

ִלקראקֹוב, ְלמה שהיה, ְלמה שחסר ּכל ּכך עכשיו. יחד 

חברה החדשה, ֵליָהנֹות,  עם ֹזאת היא מנסה ְלִהשַתֵלב ּבַ

ְמַתרֶגֶמת  שהיא  ּבדיחה  ר  לסּפֵ ֲאפילּו  ּפעּולה,  ְלַשֵתף 

ּכיָשלֹון  מּוָבן  כַּ שִנכשל  ניסיֹון   - ְלאנגלית  מּפֹוָלנית 

ָחרּוץ )מּוחָלט, גדֹול(. הדיּבּור שלּה ְמחּוָשב וִאטי, ַאֶחֶרת 

ֶלת.  לּבֶ היא ִמתּבַ

היּפּוָכּה  היא  ֵמָרצֹון  הֹזאת  הַעצמית  "הְשליטה 

כֹוחֹוַתִייך  ּבְ ֵמֱאמּוֵנך  הנֹוַבַעת  ֲאִמתית,  ְמיּוָמנּות  של 

הדיּבּור,  של  חֹופשית  ְזרימה  ּוְמַאפֶשֶרת  המילּוליים 

שְיכֹולים  התגּובה,  ְזריזּות  סּפֹונָטִניּות,  רֵצי  ּפִ אֹותם 

הּומֹור. ]...[ אני ִנהיית  ְלִהתַעלֹות ִלכֵדי ֲהָנָאה וִלקלֹוַח ּבְ

הּומֹור  )ּבלי(  ְנטּול  שדיּבּורּה  מאֹוד,  רצינית  צעירה 

ָרה ַוֲחוָוָיה ַנפשית(  ואירֹוניה, אם ּכי תֹוַדעתי )תֹוָדָעה – ַהכָּ

ּכל  מקֹום,  )ּבכל  ְוַשַעל  ַצַעד  ּכל  על  אירֹוניֹות  רֹואה 

הזמן(".

ִסיָּבה ְלַאִלימּות

שּבהם  ִמקרים  להבין  יכֹולה  היא  הזה  ֵמַהִתסּכּול 

ְמַהגרים ִמיַדרְדרים )נֹופלים( ְלַאלימּות. "נישּול ְלשֹוני 

ְלנישּול  דֹומה  הּוא  ּכי  ְלַאלימּות,  ַמסּפיָקה  עילה  הּוא 

אדם מהאני שלֹו... ואם אדם ָשרּוי ּבלי מילים ְלאֹורך 

ֶהכֵרַח ְלִתסּכּול ְמעֹוֵרר  ֶשְלַעצמֹו ֵייָהֵפך ּבְ זמן, מצב זה כְּ

ַזַעם".

הֹופכים  ּוַפרָנָסה  ׂשפה  ְקָשֵיי  קל.  לא  ְלהֹוֶריָה  גם 

אֹון - דיּפֶרסיה(. הם  )דיכָּ אים  ּומדּוכָּ לים  ִלְמתּוסכָּ אֹותם 

נֹוֵתיֶהם  גם ַמרגישים שֵאינם יֹודעים ּכיצד לחנך את ּבְ

ּפֹולין הייתי יֹודעת איך לחנך אֹוָתך,  ּבארץ החדשה. "'ּבְ

ַגעגּועים,  ְבּ ִאמי  אֹומרת  לעׂשֹות',  מה  יֹודעת  הייתי 

אבל ּכאן היא איּבדה את ּביטחֹונּה, את ַסמכּוָתּה".

ַאֶמִריָקִאית ַוֲעַדִיין ָזָרה

ֶהָחָדש",  "העֹולם  נקרא  הספר  של  השלישי  החלק 

והּוא ַמתחיל ּבשנת 1979, ּכשֶאוָוה ּכבר ַחָיה חיים נֹוחים 

אינֶטֶלקטּוָאלים,  חברים  מּוֶקֶפת  ניּו־יֹורק,  ּבִ ְלַמַדיי 

ּולאחר  דים,  מכּוּבָ עיתֹונים  ּבְ ּכֹותבת  ִספרּות,  מלמדת 

שַרּבים  )טֹובה,  ֶנחֶשֶקת  ֲעריכה  ִמׂשַרת  מקּבלת  גם  זמן 

הָזרּות  תחּושת  אבל  ַטיימס".  "ניּו־יֹורק  ּבִ ּבּה(  רֹוצים 

ְלעֹולם אינּה עֹוזבת. 

ָאחֹוָרה,  ִמסּפר  ָשנים  חֹוזרת  היא  הּפרק  ֶהמֵשך  ּבְ

יּוסטֹון,  ּבְ היּוקָרתי  ַרייס  קֹוֶלג'  ּבְ למדה  שּבּה  ַלתקּופה 

ַלמרֹות  ִהצַטיינּות.  ִמלַגת  עם  ֵאָליו  שִהתקּבלה 

לימּודים היא ָחָשה ַחסַרת ּביָטחֹון, חֹוֶשֶשת  ַהצָלחֹוֶתיָה ּבַ

מּפני הּכיָשלֹון שַיגיַע, אבל לֹומדת שֵיש גם ִיתרֹונֹות 

ֱהיֹוָתּה זרה.  ּבֶ

אינטֶלֶקטּוָאלית  ֶאקזֹוטי,  אדם  ּבּה  רֹואים  ֲחֵבֶריָה 

לפעמים  הֹופך  הׂשפה  ִמכשֹול  וגם  ִמזַרח־ֵאירֹוּפית, 

ְלִיתרֹון: "חלק ניּכר ממה שאני קֹוֵראת הֹולך ְלאיּבּוד, 

אבל  ֲהָלָכה.  כַּ שלֹא  שהּובנּו  מילים  של  ֶשֶצף  ּבְ אֹוֵבד 

ֶשל ּכך, אני ְמַגָלה  למרֹות עֹוגַמת הֶנֶפש הִנגרמת לי ּבְ

קּורסים  ּבַ מאֹוד  יפה  להצליח  יכֹולה  ְמֵהָרה שאני  עד 

לא  ִמתַאפֶשֶרת  הֹזאת  שהַהצָלָחה  מאמינה  ואני  שלי. 

גָלָלּה: מּפני שֵיש לי  לתי אלא גם ּבִ גלל( ִמגּבַ רק ֵחֶרף )ּבִ

ּכל ּכך מעט ׂשפה. 

לעצמּה  ָיצָרה  שלי  ָנכּותי  גם  ָנכּות,  ּכל  ּכמֹו 

ּבּה( מילים  )שאין  ותֹוַדעתי, הְמשּוֶלֶלת  ּפיצּוי,  ַמנְגנֹוֵני 

)ְיכֹוֶלת ַאּבסטַרקצָיה(  לי ַהפָשָטה  אֹופן ַיֲחסי, ֶנֶעׂשתה כְּ ּבְ

המילים  אֹוצר  ּבְ )ִנכֶנֶסת(  ִנטַמַעת  אני   ]...[ ּוְמיּוָמן.  ָזריז 

ׂשפת  זֹו  שבילי  ּבִ ֲחשּודה.  ּכמעט  ַקלּות  ּבְ הֲאָקֶדמי 

לֹומדת  שאני  ׂשפה  ִמתקדמת,  ׂשפה  ולא  ַמתחילים 

היא  אין  הַאנגלית.  ַילדּותי  ּבְ נתּונה  עֹוֶדני  ּבְ אֹותה 

אֹוצר  של  ְשָכבֹות  ַעד  ּבְ ּה  ַדרכָּ את  לּה  ְלַפֵלס  ֶנֱאֶלֶצת 

מילים אחר, ואני יכֹולה לעׂשֹות ּבּה ַלֲהטּוטים )ְטריקים, 

ַקלּות ּובלי שּום ִהתנגדּות, ּכאילּו הייתה  ִקרָקס( ּבְ ּכמֹו ּבְ

ַחסַרת ִמשָקל".

הׂשפה,  על  אווה  ִמשתלטת  הזמן  שעֹובר  ּככל 

העיָקרי  העבֹודה  ִלכלי  האנגלית  את  הֹופכת  ּובעצם 

עיתֹונים,  ּבְ ּכֹותבת  היא  ִספרּות,  מלמדת  היא  שלּה. 

ְלמילים",  אֹוּבֶססיבית  יתי  "ַנֲעׂשֵ ָמָגזינים.  היא עֹורכת 

היא ּכֹותבת; "אני ְמַלֶקֶטת )אֹוספת( אֹותן, שֹומרת אֹותן 

ּכמֹו ְסָנִאי האֹוֵגר ֱאגֹוזים ִלימֹות החֹורף, ּבֹוַלַעת אֹותן 

ּוִמתַאוָוה )רֹוצה, ְמַקוָוה( ְלעֹוד. אם ֶאקלֹוט ַמסּפיק, אּולי 

וגּופי.  ִמַנפשי  ְלֵחֶלק  ַלֲעׂשֹוָתּה  ׂשפה,  ּבַ ְלִהתַמֵזג  אּוכל 

ַאניַח  ולא  ניסּוַח,  ּבלי  אחת  תמּונה  ולּו  אשאיר  לא 

ֹראשי עד שלא ֶאמָצא את הּביטּוי  לשּום דבר ַלֲחלֹוף ּבְ

הנכֹון".

ֶגֶשר ֵּבין ָשם ְלָכאן

סֹוף הספר מתארת אווה הֹופמן את ִמפָגֶשיָה עם  ּבְ

קבּוצת חברים ּפֹולנים שהיגרּו לארצֹות־הּברית. היא, 

ְלבין  יָנם  ּבֵ ְלַתוֵוך  מנָסה  יֵניֶהם,  שּבֵ "האמריקאית" 

המציאּות שהם לא ּכל ּכך ְמבינים, ּכמֹו למשל מדּוע 

זמן  ַמקדישים  הם  מדּוע  מרּוצים,  ֵאינם  הַאמריקאים 

רב ּכל ּכך לטיּפּולים נפשיים, מדּוע רע להם. 

ללכת  ָלִראשֹונה  מחליטה  עצמּה  ּכשהֹופמן 

שזה  תדאג,  שלא  לִאמּה  מסּבירה  היא  ִלּפסיכֹולֹוג, 

חברה,  ּבַ ִהשתלבה  שהיא  לכך  ּביֹותר  הטֹוב  הסימן 

שהפכה אמריקאית. וגם על הטיּפּול הּפסיכֹולֹוגי היא 

עצמּה  את  מסּבירה  הׂשפה,  ִמשְקֵפי  דרך  ִמסתּכלת 

ׂשפה אחת, עד שהיא מצליחה ְלַגֵשר ּולַקֵשר  ְלעצמּה ּבְ

ּבין שתי הׂשפֹות, ּבין שתי הַתרּבּויֹות. 

מדּברת  אני  עצמי,  אל  עכשיו  מדּברת  "ּכשאני 

שּבּה  ּבּה,  שִהתּבגרתי  הׂשפה  היא  אנגלית  ּבאנגלית. 

את  וקראתי  עליי  האהּובים  הסרטים  את  ראיתי 

ְמחֹוזֹות  ּפֹולנית חסרים לי  ּבְ הרֹוָמנים הֲאהּובים עליי. 

הּפֹולנית  אין  שּוב   ]...[ הּבֹוגרת.  הֲחוָוָיה  של  שלמים 

האחרֹות  הׂשפֹות  שְלעּוָמָתּה  הֲאִמתית,  האחת,  הׂשפה 

ּכל  ֵאיני אלא סך  ]...[ אני  חיֹות את חייהן הִמשִנִיים. 

ַפת ִמשּפחתי וַילדּותי, וחינּוכי וידידּויֹוַתיי,  פֹוַתיי – ׂשְ ׂשְ

וַאֲהבֹוַתיי, והעֹולם הרחב יֹותר, הִמשַתֶנה". 

קֹוַבַעת  אי־אפשר,   – ְלַגמֵרי  ַער  הּפַ את  לסגֹור 

ַאנגלית,  ּבָ לבטֹוח  מצליחה  היא  ַאט־ַאט  אבל  הֹופמן, 

שלּה,  הַילִדי  החלק  את  גם  ְלַבֵטא  כֹוָחּה  שּבְ להאמין 

ּפֹולנית, ולכן הּודַחק והּוסַתר זמן רב.  החלק שֶנחוָוה ּבְ

שבילי  הטיּפּול ַמֲחזיר אֹותּה ָל"אֹובָדן הָיָשן ההּוא, שּבִ

הּוא הֶדֶגם של ּכל אֹובדן, ואל הַעצבּות הְנכֹונה ההיא, 

ֱאֶמת.  שילדים ְלעֹולם אינם ְמַפֲחדים ִמֶמָנה ּבֶ

אל  ָלשּוב  הדרך  את  לי  סֹוֶלֶלת  אני  אנגלית  ּבְ

הֶמַלנּכֹוליה הּפֹולנית הישנה שלי. ּוכשאני ּפֹוגשת ּבּה, 

עֹורי  אני חֹוזרת ונכנסת אל עצמי, חֹוזרת ּוִמתַעֶטֶפת ּבְ

שלי".

ַאָיָלה ֶּפרלמּוֶטר

 ַּבְתמּונֹות: עֹוִלים )ַּבֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות ֵהם ִנקָרִאים ְמַהגִרים( 
ַמִגיִעים ָּבֲאוִויר ּוַבָים ֶאל ָהעֹוָלם ֶהָחָדש – ִיׂשָרֵאל

ַהֵסֶפר "ָזָרה ֵּבין ִמיִלים" ְמָתֵאר ֶאת ֲחוָויַית ַהֲהִגיָרה )ֶאִמיגַרצָיה(, 
ְּבִעיָקר ֶדֶרך ִמשְקֵפי ַהָׂשָפה. ָׂשָפה ַעל ַהַסָּפה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות

גר
ינ

וב
 ר

וד
 ד

ם:
לּו

צי
ה

גר
ינ

וב
 ר

וד
 ד

ם:
לּו

צי
ה

ספרספר

"שער למתחיל", גיליֹון 1630, י"א ּבאדר א' תשע"א, 15 ּבפּברּואר 2011 	6 	7 "שער למתחיל", גיליֹון 1630, י"א ּבאדר א' תשע"א, 15 ּבפּברּואר 2011	 	

נא להכיר  

ספר "1984" של ג'ֹורג' אֹורוֶול, ַמחליטה הַהנָהָגה  ּבַ

המּוָתרֹות  המילים  ִמסּפר  את  ְלַהפחית  הטֹוָטליָטרית 

ְלשימּוש. הַמנהיגים יֹודעים שִצמצּום הׂשפה יביא גם 

לִצמצּום הַמחָשָבה, וזה מה שהם רֹוצים: ֶאזָרחים שלא 

חֹושבים, שלא ְמִעִזים, שלא חֹולמים.

ין  ּבֵ "ָזָרה  הספר  את  ּכשָקָראתי  ְדָבִרים  ּבַ רתי  ִנזכַּ

ְמָתֶאֶרת  ֶאוָוה הֹופַמן. הֹופמן אֹומָנם לא  ִמיִלים" של 

ַחֶייָה  על  מסּפרת  היא  ְלֵהֶפך,  טֹוָטליָטרית;  ֶחבָרה 

ָקָנָדה ּובַארצֹות־הּברית, ֲאָרצֹות שְמַקדשֹות את חֹוֶפש  ּבְ

ִמקֶרה שלּה ושל ְמַהגרים  ּבַ ָרט ואת ְזכּויֹות האדם.  הּפְ

ּוכתֹוצאה  הׂשפה  ִצמצּום  של  הְתחּושה  מֹוָה,  כָּ רּבים 

הֵחירּות,  הֲחשיבה,  צמצּום  )ְזַמנית?( של  תחּושה  מּכך 

הַתרּבּות - היא תֹוצאה של ֲהגיָרה. 

ספר את הַתֲהליך שעברה ּכאשר  ּבַ ְמָתֶאֶרת  הֹופמן 

הֹוֶריָה ֶהחליטּו ְלַהֵגר מּפֹולין ְלקנדה. את הַמֲעָבר הזה, 

ָחווָתה  ּבֹו,  רע  מה  להבין  קשה  ַמֲעָרִביֹות  שְלֵעיַניים 

ֹראש  חינֹות, ּכאשר ּבָ ה ּבְ טָראּוָמטי ֵמַהרּבֵ ֶאוָוה הֹופמן כִּ

היא  הׂשפה  הֹופמן,  ֲעבּור  ּכי  הׂשפה.  ָעיַית  ּבְ עֹומדת 

ַתרּבּות  הּכֹול:  עצם  ּבְ היא  מילים,  ִמְסָתם  יֹותר  הרּבה 

וחֹופש  ַוֲחֵברּות  ואהבה  ונֹוסַטלגיה  וזיכרֹונֹות  וֶחברה 

כל ְתחּום של החיים. ַוֲעָרכים, והיא קשּורה ונֹוגעת ּבְ

ַילדּות ְמאּוֶשֶרת ִּבקַראקֹוב

ַלֵחֶלק   .1945 שנת  ּבִ ּפֹולין  ּבְ נֹולדה  הֹופמן  אווה 

"גן  קֹוֵראת  היא  האֹוטֹוּביֹוגָרפי  ִספרּה  של  הִראשֹון 

גיל  עד  גרה  שם  ּפֹולין,  ּבְ ְלַחֶייָה  מּוקָדש  והּוא  ֵעֶדן", 

13. הֹוֶריָה, יהּודים ּפֹולנים, ִהצליחּו לִהסתתר וִלׂשרֹוד 

וחיּו  ּפֹולין  ּבְ להישאר  ֲחרּו  ּבָ הם  ַאֲחֶריָה  השֹוָאה.  את 

ּכפי  ְלַמַדיי, תחת הִמשטר הסֹוביֶיטי.  נֹוחים  שם חיים 

קראקֹוב,  שֵמעיד הֵשם, הֹופמן ָחווָתה ילדּות מאּושרת ּבִ

ּבתי  ַסנֵתר,  ּפְ נגינת  ִויהּודים,  נֹוצרים  ֲחֵברים  ּבַ מלאה 

ּכפר. קפה וחּופשֹות ּבַ

ָגלּות ִמַגן ָהֵעֶדן

הזה  והשם  "ָגלּות",  נקרא  הספר  של  השני  ֶחלקֹו 

מתאר היטב את ַהרָגָשָתּה של ַנֲעָרה צעירה, שִנתְלָשה 

וַונקּוֶבר שּבָקָנָדה  ֵמַחֶייָה והּושלָכה ְלעֹולם אֵחר ְלַגמֵרי. ּבְ

שיעּור  ַמתחילֹות אווה ַוֲאחֹותּה ללמֹוד אנגלית. ּכבר ּבַ

הִראשֹון קיּבלּו השתיים שמֹות חדשים מהמֹורה. "ֶאת 

אנגלית  שמי שלי, EWA, קל לשנֹות ִלְתאֹומֹו הָקרֹוב ּבְ

יֹותר,  קצת  ָעיָיתי  ּבְ  ,ALINA אחֹותי,  של  שמּה   .EVA

רג  רֹוזנּבֶ מר  ַמחליטים  מחשבה  רגע של  ְלאחר  אבל 

ואני  אחֹותי  )ַמסּפיק(.  ַדיֹו  קרֹוב   ELAINEש־ והמֹורה 

הְטבילה  ְלנֹוַכח  אֹוֶמר  ִלבִלי  ָראֵשינּו  את  ַמשּפילֹות 

ָרמזּו  הּפֹוָלניים לא סתם  ְשמֹוֵתינּו   ]...[ הֹזאת.  זיזה  הּפְ

אֹו  ֵעיֵנינּו  ּכמֹו  ממש  עצמנּו,  אנחנּו  היּו  הם  עלינּו, 

ָיֵדינּו. הּכינּויים החדשים ַהָללּו, שֲאפילּו ַלֲהגֹוָתם )ְלַבֵטא 

אֹותם( עדיין ֵאיֶננּו יֹודעֹות, ֵאינם אנחנּו. אלה ָתוויֹות 

ַאּבסטַרקטיים(,  )מּופָשטים,  ַערִטיָלִאִיים  סימנים  זיהּוי, 

ִמקֶרה זה על אחֹותי  ּבְ ּכֹלֶשֵהן,  הַמצּביעים על ֵישּויֹות 

וָעַליי".

ַיַחס ִרגִשי ַלִמיִלים

היא  יֹום  ִמֵדי  רב.  ֶמֶרץ  ּבְ ַאנגלית  לֹומדת  אווה 

מֹוסיפה ַלַמֲאָגר מילים ּוביטּויים חדשים, וגם ְמַפַתַחת 

יש  סֹוֶבֶלת;  לא  שהיא  מילים  יש  ֲאליהם.  ִרגשי  יחס 

ָחָשה  היא  ָלרֹוב  אבל  ּבהן,  ִמתאהבת  שהיא  מילים 

הַמשָמעּות  לבין  המילה  ּבין  ֶקֶשר(  )חֹוֶסר  ֶנֶתק  שַקיָים 

שלּה. 

"המילים שאני לֹומדת ּכעת שּוב אינן ְמיַיצגֹות את 

ׂשפת  הדברים ְללֹא עֹוְררין )ְלַגמֵרי( ּכמֹו שִייצגּו אֹותם ּבִ

שֹוֵצף  ַחיּות,  שֹוֵפַע  ְצליל  היה  ּפֹולנית  ּבְ 'ָנָהר'  ִאמי. 

ַנֲהרֹוַתיי,  תמצית  ה'ַנֲהִריּות',  ַתמצית  שהיא  ֶאֶנרגָיה 

היא  'נהר'  ּבאנגלית  ְנָהרֹות.  ּבִ שקּועה  ֱהיֹותי  תמצית 

לּה  אין  אֹור(.  של  ֶתר  כֶּ מֹו  )כְּ ִהיָלה  ּבלי   – קרה  מילה 

ֵאינּה  והיא  ִמצַטּברֹות,  ֲאסֹוִצַיאציֹות  שּום  אֹוזַניי  ּבְ

ְמפיצה אֹותֹו ֵאד קֹוֵרן )ּכמֹו הילה ְמאיָרה( של קֹונֹוַטציֹות. 

היא אינּה ְמעירה ואינּה ְמעֹוֶרֶרת".

ֵעירּומֹות,  אנגלית  ּבְ שהמילים  חשה  הַילדה  ֶאוָוה 

ִמתגּברת  הּבעיה  ַחיים.  ַחסרֹות  ֶצַבע,  ַחסרֹות  ְיֵבשֹות, 

ֵמהּכֹוַח,  ֶדת  ְמַאּבֶ הּפֹוָלנית  שגם  חשה  ּכשהיא 

את  עֹוד  הֹולמֹות  ֵאינן  "מילֹוֶתיָה  שלּה.  ֵמַהַמשָמעּות 

ֲחוָויֹוַתיי החדשֹות". 

ְמַנָסה למצֹוא  היא  ּפֹוגשת אנשים חדשים,  ּכשהיא 

אינּה  אבל  אֹותם,  ְלָתֵאר  ּכדי  ַמתאימֹות  מילים 

ַמצליחה. "הם ִמשַתייכים ְלַזן )סּוג( שֹוֶנה ַלֲחלּוטין ִמַזן 

ַמחליקֹות  ּפֹולניֹות  ּומילים  ּפֹולין,  ּבְ רתי  האנשים שִהכַּ

אינן  ִמֵמיָלא  ַאנגליֹות  מילים  קֹות.  ִנדּבָ לא  עליהם, 

ֵאיני קֹולטת מה ראיתי, איני   ]...[ שּום דבר.  ּבְ ֶנֱאָחזֹות 

תֹופׂשת מה ְלָפַניי".

היא ְמָתֶאֶרת את הַגעגּועים ָהַעזים ְלּפֹולין, את רגש 

הנֹוסַטלִגָיה שִמתּפתח ּבּה והֹופך את ֶהָעָבר ְלָיֶפה יֹותר 

רחֹובֹות ונקּובר ּוִמתַגעַגַעת  ממה שהיה. היא הֹולכת ּבִ

ִלקראקֹוב, ְלמה שהיה, ְלמה שחסר ּכל ּכך עכשיו. יחד 

חברה החדשה, ֵליָהנֹות,  עם ֹזאת היא מנסה ְלִהשַתֵלב ּבַ

ְמַתרֶגֶמת  שהיא  ּבדיחה  ר  לסּפֵ ֲאפילּו  ּפעּולה,  ְלַשֵתף 

ּכיָשלֹון  מּוָבן  כַּ שִנכשל  ניסיֹון   - ְלאנגלית  מּפֹוָלנית 

ָחרּוץ )מּוחָלט, גדֹול(. הדיּבּור שלּה ְמחּוָשב וִאטי, ַאֶחֶרת 

ֶלת.  לּבֶ היא ִמתּבַ

היּפּוָכּה  היא  ֵמָרצֹון  הֹזאת  הַעצמית  "הְשליטה 

כֹוחֹוַתִייך  ּבְ ֵמֱאמּוֵנך  הנֹוַבַעת  ֲאִמתית,  ְמיּוָמנּות  של 

הדיּבּור,  של  חֹופשית  ְזרימה  ּוְמַאפֶשֶרת  המילּוליים 

שְיכֹולים  התגּובה,  ְזריזּות  סּפֹונָטִניּות,  רֵצי  ּפִ אֹותם 

הּומֹור. ]...[ אני ִנהיית  ְלִהתַעלֹות ִלכֵדי ֲהָנָאה וִלקלֹוַח ּבְ

הּומֹור  )ּבלי(  ְנטּול  שדיּבּורּה  מאֹוד,  רצינית  צעירה 

ָרה ַוֲחוָוָיה ַנפשית(  ואירֹוניה, אם ּכי תֹוַדעתי )תֹוָדָעה – ַהכָּ

ּכל  מקֹום,  )ּבכל  ְוַשַעל  ַצַעד  ּכל  על  אירֹוניֹות  רֹואה 

הזמן(".

ִסיָּבה ְלַאִלימּות

שּבהם  ִמקרים  להבין  יכֹולה  היא  הזה  ֵמַהִתסּכּול 

ְמַהגרים ִמיַדרְדרים )נֹופלים( ְלַאלימּות. "נישּול ְלשֹוני 

ְלנישּול  דֹומה  הּוא  ּכי  ְלַאלימּות,  ַמסּפיָקה  עילה  הּוא 

אדם מהאני שלֹו... ואם אדם ָשרּוי ּבלי מילים ְלאֹורך 

ֶהכֵרַח ְלִתסּכּול ְמעֹוֵרר  ֶשְלַעצמֹו ֵייָהֵפך ּבְ זמן, מצב זה כְּ

ַזַעם".

הֹופכים  ּוַפרָנָסה  ׂשפה  ְקָשֵיי  קל.  לא  ְלהֹוֶריָה  גם 

אֹון - דיּפֶרסיה(. הם  )דיכָּ אים  ּומדּוכָּ לים  ִלְמתּוסכָּ אֹותם 

נֹוֵתיֶהם  גם ַמרגישים שֵאינם יֹודעים ּכיצד לחנך את ּבְ

ּפֹולין הייתי יֹודעת איך לחנך אֹוָתך,  ּבארץ החדשה. "'ּבְ

ַגעגּועים,  ְבּ ִאמי  אֹומרת  לעׂשֹות',  מה  יֹודעת  הייתי 

אבל ּכאן היא איּבדה את ּביטחֹונּה, את ַסמכּוָתּה".

ַאֶמִריָקִאית ַוֲעַדִיין ָזָרה

ֶהָחָדש",  "העֹולם  נקרא  הספר  של  השלישי  החלק 

והּוא ַמתחיל ּבשנת 1979, ּכשֶאוָוה ּכבר ַחָיה חיים נֹוחים 

אינֶטֶלקטּוָאלים,  חברים  מּוֶקֶפת  ניּו־יֹורק,  ּבִ ְלַמַדיי 

ּולאחר  דים,  מכּוּבָ עיתֹונים  ּבְ ּכֹותבת  ִספרּות,  מלמדת 

שַרּבים  )טֹובה,  ֶנחֶשֶקת  ֲעריכה  ִמׂשַרת  מקּבלת  גם  זמן 

הָזרּות  תחּושת  אבל  ַטיימס".  "ניּו־יֹורק  ּבִ ּבּה(  רֹוצים 

ְלעֹולם אינּה עֹוזבת. 

ָאחֹוָרה,  ִמסּפר  ָשנים  חֹוזרת  היא  הּפרק  ֶהמֵשך  ּבְ

יּוסטֹון,  ּבְ היּוקָרתי  ַרייס  קֹוֶלג'  ּבְ למדה  שּבּה  ַלתקּופה 

ַלמרֹות  ִהצַטיינּות.  ִמלַגת  עם  ֵאָליו  שִהתקּבלה 

לימּודים היא ָחָשה ַחסַרת ּביָטחֹון, חֹוֶשֶשת  ַהצָלחֹוֶתיָה ּבַ

מּפני הּכיָשלֹון שַיגיַע, אבל לֹומדת שֵיש גם ִיתרֹונֹות 

ֱהיֹוָתּה זרה.  ּבֶ

אינטֶלֶקטּוָאלית  ֶאקזֹוטי,  אדם  ּבּה  רֹואים  ֲחֵבֶריָה 

לפעמים  הֹופך  הׂשפה  ִמכשֹול  וגם  ִמזַרח־ֵאירֹוּפית, 

ְלִיתרֹון: "חלק ניּכר ממה שאני קֹוֵראת הֹולך ְלאיּבּוד, 

אבל  ֲהָלָכה.  כַּ שלֹא  שהּובנּו  מילים  של  ֶשֶצף  ּבְ אֹוֵבד 

ֶשל ּכך, אני ְמַגָלה  למרֹות עֹוגַמת הֶנֶפש הִנגרמת לי ּבְ

קּורסים  ּבַ מאֹוד  יפה  להצליח  יכֹולה  ְמֵהָרה שאני  עד 

לא  ִמתַאפֶשֶרת  הֹזאת  שהַהצָלָחה  מאמינה  ואני  שלי. 

גָלָלּה: מּפני שֵיש לי  לתי אלא גם ּבִ גלל( ִמגּבַ רק ֵחֶרף )ּבִ

ּכל ּכך מעט ׂשפה. 

לעצמּה  ָיצָרה  שלי  ָנכּותי  גם  ָנכּות,  ּכל  ּכמֹו 

ּבּה( מילים  )שאין  ותֹוַדעתי, הְמשּוֶלֶלת  ּפיצּוי,  ַמנְגנֹוֵני 

)ְיכֹוֶלת ַאּבסטַרקצָיה(  לי ַהפָשָטה  אֹופן ַיֲחסי, ֶנֶעׂשתה כְּ ּבְ

המילים  אֹוצר  ּבְ )ִנכֶנֶסת(  ִנטַמַעת  אני   ]...[ ּוְמיּוָמן.  ָזריז 

ׂשפת  זֹו  שבילי  ּבִ ֲחשּודה.  ּכמעט  ַקלּות  ּבְ הֲאָקֶדמי 

לֹומדת  שאני  ׂשפה  ִמתקדמת,  ׂשפה  ולא  ַמתחילים 

היא  אין  הַאנגלית.  ַילדּותי  ּבְ נתּונה  עֹוֶדני  ּבְ אֹותה 

אֹוצר  של  ְשָכבֹות  ַעד  ּבְ ּה  ַדרכָּ את  לּה  ְלַפֵלס  ֶנֱאֶלֶצת 

מילים אחר, ואני יכֹולה לעׂשֹות ּבּה ַלֲהטּוטים )ְטריקים, 

ַקלּות ּובלי שּום ִהתנגדּות, ּכאילּו הייתה  ִקרָקס( ּבְ ּכמֹו ּבְ

ַחסַרת ִמשָקל".

הׂשפה,  על  אווה  ִמשתלטת  הזמן  שעֹובר  ּככל 

העיָקרי  העבֹודה  ִלכלי  האנגלית  את  הֹופכת  ּובעצם 

עיתֹונים,  ּבְ ּכֹותבת  היא  ִספרּות,  מלמדת  היא  שלּה. 

ְלמילים",  אֹוּבֶססיבית  יתי  "ַנֲעׂשֵ ָמָגזינים.  היא עֹורכת 

היא ּכֹותבת; "אני ְמַלֶקֶטת )אֹוספת( אֹותן, שֹומרת אֹותן 

ּכמֹו ְסָנִאי האֹוֵגר ֱאגֹוזים ִלימֹות החֹורף, ּבֹוַלַעת אֹותן 

ּוִמתַאוָוה )רֹוצה, ְמַקוָוה( ְלעֹוד. אם ֶאקלֹוט ַמסּפיק, אּולי 

וגּופי.  ִמַנפשי  ְלֵחֶלק  ַלֲעׂשֹוָתּה  ׂשפה,  ּבַ ְלִהתַמֵזג  אּוכל 

ַאניַח  ולא  ניסּוַח,  ּבלי  אחת  תמּונה  ולּו  אשאיר  לא 

ֹראשי עד שלא ֶאמָצא את הּביטּוי  לשּום דבר ַלֲחלֹוף ּבְ

הנכֹון".

ֶגֶשר ֵּבין ָשם ְלָכאן

סֹוף הספר מתארת אווה הֹופמן את ִמפָגֶשיָה עם  ּבְ

קבּוצת חברים ּפֹולנים שהיגרּו לארצֹות־הּברית. היא, 

ְלבין  יָנם  ּבֵ ְלַתוֵוך  מנָסה  יֵניֶהם,  שּבֵ "האמריקאית" 

המציאּות שהם לא ּכל ּכך ְמבינים, ּכמֹו למשל מדּוע 

זמן  ַמקדישים  הם  מדּוע  מרּוצים,  ֵאינם  הַאמריקאים 

רב ּכל ּכך לטיּפּולים נפשיים, מדּוע רע להם. 

ללכת  ָלִראשֹונה  מחליטה  עצמּה  ּכשהֹופמן 

שזה  תדאג,  שלא  לִאמּה  מסּבירה  היא  ִלּפסיכֹולֹוג, 

חברה,  ּבַ ִהשתלבה  שהיא  לכך  ּביֹותר  הטֹוב  הסימן 

שהפכה אמריקאית. וגם על הטיּפּול הּפסיכֹולֹוגי היא 

עצמּה  את  מסּבירה  הׂשפה,  ִמשְקֵפי  דרך  ִמסתּכלת 

ׂשפה אחת, עד שהיא מצליחה ְלַגֵשר ּולַקֵשר  ְלעצמּה ּבְ

ּבין שתי הׂשפֹות, ּבין שתי הַתרּבּויֹות. 

מדּברת  אני  עצמי,  אל  עכשיו  מדּברת  "ּכשאני 

שּבּה  ּבּה,  שִהתּבגרתי  הׂשפה  היא  אנגלית  ּבאנגלית. 

את  וקראתי  עליי  האהּובים  הסרטים  את  ראיתי 

ְמחֹוזֹות  ּפֹולנית חסרים לי  ּבְ הרֹוָמנים הֲאהּובים עליי. 

הּפֹולנית  אין  שּוב   ]...[ הּבֹוגרת.  הֲחוָוָיה  של  שלמים 

האחרֹות  הׂשפֹות  שְלעּוָמָתּה  הֲאִמתית,  האחת,  הׂשפה 

ּכל  ֵאיני אלא סך  ]...[ אני  חיֹות את חייהן הִמשִנִיים. 

ַפת ִמשּפחתי וַילדּותי, וחינּוכי וידידּויֹוַתיי,  פֹוַתיי – ׂשְ ׂשְ

וַאֲהבֹוַתיי, והעֹולם הרחב יֹותר, הִמשַתֶנה". 

קֹוַבַעת  אי־אפשר,   – ְלַגמֵרי  ַער  הּפַ את  לסגֹור 

ַאנגלית,  ּבָ לבטֹוח  מצליחה  היא  ַאט־ַאט  אבל  הֹופמן, 

שלּה,  הַילִדי  החלק  את  גם  ְלַבֵטא  כֹוָחּה  שּבְ להאמין 

ּפֹולנית, ולכן הּודַחק והּוסַתר זמן רב.  החלק שֶנחוָוה ּבְ

שבילי  הטיּפּול ַמֲחזיר אֹותּה ָל"אֹובָדן הָיָשן ההּוא, שּבִ

הּוא הֶדֶגם של ּכל אֹובדן, ואל הַעצבּות הְנכֹונה ההיא, 

ֱאֶמת.  שילדים ְלעֹולם אינם ְמַפֲחדים ִמֶמָנה ּבֶ

אל  ָלשּוב  הדרך  את  לי  סֹוֶלֶלת  אני  אנגלית  ּבְ

הֶמַלנּכֹוליה הּפֹולנית הישנה שלי. ּוכשאני ּפֹוגשת ּבּה, 

עֹורי  אני חֹוזרת ונכנסת אל עצמי, חֹוזרת ּוִמתַעֶטֶפת ּבְ

שלי".

ַאָיָלה ֶּפרלמּוֶטר

 ַּבְתמּונֹות: עֹוִלים )ַּבֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות ֵהם ִנקָרִאים ְמַהגִרים( 
ַמִגיִעים ָּבֲאוִויר ּוַבָים ֶאל ָהעֹוָלם ֶהָחָדש – ִיׂשָרֵאל

ַהֵסֶפר "ָזָרה ֵּבין ִמיִלים" ְמָתֵאר ֶאת ֲחוָויַית ַהֲהִגיָרה )ֶאִמיגַרצָיה(, 
ְּבִעיָקר ֶדֶרך ִמשְקֵפי ַהָׂשָפה. ָׂשָפה ַעל ַהַסָּפה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות
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שנת הלשון במערכת החינוך

נא להכיר  

ספר "1984" של ג'ֹורג' אֹורוֶול, ַמחליטה הַהנָהָגה  ּבַ

המּוָתרֹות  המילים  ִמסּפר  את  ְלַהפחית  הטֹוָטליָטרית 

ְלשימּוש. הַמנהיגים יֹודעים שִצמצּום הׂשפה יביא גם 

לִצמצּום הַמחָשָבה, וזה מה שהם רֹוצים: ֶאזָרחים שלא 

חֹושבים, שלא ְמִעִזים, שלא חֹולמים.

ין  ּבֵ "ָזָרה  הספר  את  ּכשָקָראתי  ְדָבִרים  ּבַ רתי  ִנזכַּ

ְמָתֶאֶרת  ֶאוָוה הֹופַמן. הֹופמן אֹומָנם לא  ִמיִלים" של 

ַחֶייָה  על  מסּפרת  היא  ְלֵהֶפך,  טֹוָטליָטרית;  ֶחבָרה 

ָקָנָדה ּובַארצֹות־הּברית, ֲאָרצֹות שְמַקדשֹות את חֹוֶפש  ּבְ

ִמקֶרה שלּה ושל ְמַהגרים  ּבַ ָרט ואת ְזכּויֹות האדם.  הּפְ

ּוכתֹוצאה  הׂשפה  ִצמצּום  של  הְתחּושה  מֹוָה,  כָּ רּבים 

הֵחירּות,  הֲחשיבה,  צמצּום  )ְזַמנית?( של  תחּושה  מּכך 

הַתרּבּות - היא תֹוצאה של ֲהגיָרה. 

ספר את הַתֲהליך שעברה ּכאשר  ּבַ ְמָתֶאֶרת  הֹופמן 

הֹוֶריָה ֶהחליטּו ְלַהֵגר מּפֹולין ְלקנדה. את הַמֲעָבר הזה, 

ָחווָתה  ּבֹו,  רע  מה  להבין  קשה  ַמֲעָרִביֹות  שְלֵעיַניים 

ֹראש  חינֹות, ּכאשר ּבָ ה ּבְ טָראּוָמטי ֵמַהרּבֵ ֶאוָוה הֹופמן כִּ

היא  הׂשפה  הֹופמן,  ֲעבּור  ּכי  הׂשפה.  ָעיַית  ּבְ עֹומדת 

ַתרּבּות  הּכֹול:  עצם  ּבְ היא  מילים,  ִמְסָתם  יֹותר  הרּבה 

וחֹופש  ַוֲחֵברּות  ואהבה  ונֹוסַטלגיה  וזיכרֹונֹות  וֶחברה 

כל ְתחּום של החיים. ַוֲעָרכים, והיא קשּורה ונֹוגעת ּבְ

ַילדּות ְמאּוֶשֶרת ִּבקַראקֹוב

ַלֵחֶלק   .1945 שנת  ּבִ ּפֹולין  ּבְ נֹולדה  הֹופמן  אווה 

"גן  קֹוֵראת  היא  האֹוטֹוּביֹוגָרפי  ִספרּה  של  הִראשֹון 

גיל  עד  גרה  שם  ּפֹולין,  ּבְ ְלַחֶייָה  מּוקָדש  והּוא  ֵעֶדן", 

13. הֹוֶריָה, יהּודים ּפֹולנים, ִהצליחּו לִהסתתר וִלׂשרֹוד 

וחיּו  ּפֹולין  ּבְ להישאר  ֲחרּו  ּבָ הם  ַאֲחֶריָה  השֹוָאה.  את 

ּכפי  ְלַמַדיי, תחת הִמשטר הסֹוביֶיטי.  נֹוחים  שם חיים 

קראקֹוב,  שֵמעיד הֵשם, הֹופמן ָחווָתה ילדּות מאּושרת ּבִ

ּבתי  ַסנֵתר,  ּפְ נגינת  ִויהּודים,  נֹוצרים  ֲחֵברים  ּבַ מלאה 

ּכפר. קפה וחּופשֹות ּבַ

ָגלּות ִמַגן ָהֵעֶדן

הזה  והשם  "ָגלּות",  נקרא  הספר  של  השני  ֶחלקֹו 

מתאר היטב את ַהרָגָשָתּה של ַנֲעָרה צעירה, שִנתְלָשה 

וַונקּוֶבר שּבָקָנָדה  ֵמַחֶייָה והּושלָכה ְלעֹולם אֵחר ְלַגמֵרי. ּבְ

שיעּור  ַמתחילֹות אווה ַוֲאחֹותּה ללמֹוד אנגלית. ּכבר ּבַ

הִראשֹון קיּבלּו השתיים שמֹות חדשים מהמֹורה. "ֶאת 

אנגלית  שמי שלי, EWA, קל לשנֹות ִלְתאֹומֹו הָקרֹוב ּבְ

יֹותר,  קצת  ָעיָיתי  ּבְ  ,ALINA אחֹותי,  של  שמּה   .EVA

רג  רֹוזנּבֶ מר  ַמחליטים  מחשבה  רגע של  ְלאחר  אבל 

ואני  אחֹותי  )ַמסּפיק(.  ַדיֹו  קרֹוב   ELAINEש־ והמֹורה 

הְטבילה  ְלנֹוַכח  אֹוֶמר  ִלבִלי  ָראֵשינּו  את  ַמשּפילֹות 

ָרמזּו  הּפֹוָלניים לא סתם  ְשמֹוֵתינּו   ]...[ הֹזאת.  זיזה  הּפְ

אֹו  ֵעיֵנינּו  ּכמֹו  ממש  עצמנּו,  אנחנּו  היּו  הם  עלינּו, 

ָיֵדינּו. הּכינּויים החדשים ַהָללּו, שֲאפילּו ַלֲהגֹוָתם )ְלַבֵטא 

אֹותם( עדיין ֵאיֶננּו יֹודעֹות, ֵאינם אנחנּו. אלה ָתוויֹות 

ַאּבסטַרקטיים(,  )מּופָשטים,  ַערִטיָלִאִיים  סימנים  זיהּוי, 

ִמקֶרה זה על אחֹותי  ּבְ ּכֹלֶשֵהן,  הַמצּביעים על ֵישּויֹות 

וָעַליי".

ַיַחס ִרגִשי ַלִמיִלים

היא  יֹום  ִמֵדי  רב.  ֶמֶרץ  ּבְ ַאנגלית  לֹומדת  אווה 

מֹוסיפה ַלַמֲאָגר מילים ּוביטּויים חדשים, וגם ְמַפַתַחת 

יש  סֹוֶבֶלת;  לא  שהיא  מילים  יש  ֲאליהם.  ִרגשי  יחס 

ָחָשה  היא  ָלרֹוב  אבל  ּבהן,  ִמתאהבת  שהיא  מילים 

הַמשָמעּות  לבין  המילה  ּבין  ֶקֶשר(  )חֹוֶסר  ֶנֶתק  שַקיָים 

שלּה. 

"המילים שאני לֹומדת ּכעת שּוב אינן ְמיַיצגֹות את 

ׂשפת  הדברים ְללֹא עֹוְררין )ְלַגמֵרי( ּכמֹו שִייצגּו אֹותם ּבִ

שֹוֵצף  ַחיּות,  שֹוֵפַע  ְצליל  היה  ּפֹולנית  ּבְ 'ָנָהר'  ִאמי. 

ַנֲהרֹוַתיי,  תמצית  ה'ַנֲהִריּות',  ַתמצית  שהיא  ֶאֶנרגָיה 

היא  'נהר'  ּבאנגלית  ְנָהרֹות.  ּבִ שקּועה  ֱהיֹותי  תמצית 

לּה  אין  אֹור(.  של  ֶתר  כֶּ מֹו  )כְּ ִהיָלה  ּבלי   – קרה  מילה 

ֵאינּה  והיא  ִמצַטּברֹות,  ֲאסֹוִצַיאציֹות  שּום  אֹוזַניי  ּבְ

ְמפיצה אֹותֹו ֵאד קֹוֵרן )ּכמֹו הילה ְמאיָרה( של קֹונֹוַטציֹות. 

היא אינּה ְמעירה ואינּה ְמעֹוֶרֶרת".

ֵעירּומֹות,  אנגלית  ּבְ שהמילים  חשה  הַילדה  ֶאוָוה 

ִמתגּברת  הּבעיה  ַחיים.  ַחסרֹות  ֶצַבע,  ַחסרֹות  ְיֵבשֹות, 

ֵמהּכֹוַח,  ֶדת  ְמַאּבֶ הּפֹוָלנית  שגם  חשה  ּכשהיא 

את  עֹוד  הֹולמֹות  ֵאינן  "מילֹוֶתיָה  שלּה.  ֵמַהַמשָמעּות 

ֲחוָויֹוַתיי החדשֹות". 

ְמַנָסה למצֹוא  היא  ּפֹוגשת אנשים חדשים,  ּכשהיא 

אינּה  אבל  אֹותם,  ְלָתֵאר  ּכדי  ַמתאימֹות  מילים 

ַמצליחה. "הם ִמשַתייכים ְלַזן )סּוג( שֹוֶנה ַלֲחלּוטין ִמַזן 

ַמחליקֹות  ּפֹולניֹות  ּומילים  ּפֹולין,  ּבְ רתי  האנשים שִהכַּ

אינן  ִמֵמיָלא  ַאנגליֹות  מילים  קֹות.  ִנדּבָ לא  עליהם, 

ֵאיני קֹולטת מה ראיתי, איני   ]...[ שּום דבר.  ּבְ ֶנֱאָחזֹות 

תֹופׂשת מה ְלָפַניי".

היא ְמָתֶאֶרת את הַגעגּועים ָהַעזים ְלּפֹולין, את רגש 

הנֹוסַטלִגָיה שִמתּפתח ּבּה והֹופך את ֶהָעָבר ְלָיֶפה יֹותר 

רחֹובֹות ונקּובר ּוִמתַגעַגַעת  ממה שהיה. היא הֹולכת ּבִ

ִלקראקֹוב, ְלמה שהיה, ְלמה שחסר ּכל ּכך עכשיו. יחד 

חברה החדשה, ֵליָהנֹות,  עם ֹזאת היא מנסה ְלִהשַתֵלב ּבַ

ְמַתרֶגֶמת  שהיא  ּבדיחה  ר  לסּפֵ ֲאפילּו  ּפעּולה,  ְלַשֵתף 

ּכיָשלֹון  מּוָבן  כַּ שִנכשל  ניסיֹון   - ְלאנגלית  מּפֹוָלנית 

ָחרּוץ )מּוחָלט, גדֹול(. הדיּבּור שלּה ְמחּוָשב וִאטי, ַאֶחֶרת 

ֶלת.  לּבֶ היא ִמתּבַ

היּפּוָכּה  היא  ֵמָרצֹון  הֹזאת  הַעצמית  "הְשליטה 

כֹוחֹוַתִייך  ּבְ ֵמֱאמּוֵנך  הנֹוַבַעת  ֲאִמתית,  ְמיּוָמנּות  של 

הדיּבּור,  של  חֹופשית  ְזרימה  ּוְמַאפֶשֶרת  המילּוליים 

שְיכֹולים  התגּובה,  ְזריזּות  סּפֹונָטִניּות,  רֵצי  ּפִ אֹותם 

הּומֹור. ]...[ אני ִנהיית  ְלִהתַעלֹות ִלכֵדי ֲהָנָאה וִלקלֹוַח ּבְ

הּומֹור  )ּבלי(  ְנטּול  שדיּבּורּה  מאֹוד,  רצינית  צעירה 

ָרה ַוֲחוָוָיה ַנפשית(  ואירֹוניה, אם ּכי תֹוַדעתי )תֹוָדָעה – ַהכָּ

ּכל  מקֹום,  )ּבכל  ְוַשַעל  ַצַעד  ּכל  על  אירֹוניֹות  רֹואה 

הזמן(".

ִסיָּבה ְלַאִלימּות

שּבהם  ִמקרים  להבין  יכֹולה  היא  הזה  ֵמַהִתסּכּול 

ְמַהגרים ִמיַדרְדרים )נֹופלים( ְלַאלימּות. "נישּול ְלשֹוני 

ְלנישּול  דֹומה  הּוא  ּכי  ְלַאלימּות,  ַמסּפיָקה  עילה  הּוא 

אדם מהאני שלֹו... ואם אדם ָשרּוי ּבלי מילים ְלאֹורך 

ֶהכֵרַח ְלִתסּכּול ְמעֹוֵרר  ֶשְלַעצמֹו ֵייָהֵפך ּבְ זמן, מצב זה כְּ

ַזַעם".

הֹופכים  ּוַפרָנָסה  ׂשפה  ְקָשֵיי  קל.  לא  ְלהֹוֶריָה  גם 

אֹון - דיּפֶרסיה(. הם  )דיכָּ אים  ּומדּוכָּ לים  ִלְמתּוסכָּ אֹותם 

נֹוֵתיֶהם  גם ַמרגישים שֵאינם יֹודעים ּכיצד לחנך את ּבְ

ּפֹולין הייתי יֹודעת איך לחנך אֹוָתך,  ּבארץ החדשה. "'ּבְ

ַגעגּועים,  ְבּ ִאמי  אֹומרת  לעׂשֹות',  מה  יֹודעת  הייתי 

אבל ּכאן היא איּבדה את ּביטחֹונּה, את ַסמכּוָתּה".

ַאֶמִריָקִאית ַוֲעַדִיין ָזָרה

ֶהָחָדש",  "העֹולם  נקרא  הספר  של  השלישי  החלק 

והּוא ַמתחיל ּבשנת 1979, ּכשֶאוָוה ּכבר ַחָיה חיים נֹוחים 

אינֶטֶלקטּוָאלים,  חברים  מּוֶקֶפת  ניּו־יֹורק,  ּבִ ְלַמַדיי 

ּולאחר  דים,  מכּוּבָ עיתֹונים  ּבְ ּכֹותבת  ִספרּות,  מלמדת 

שַרּבים  )טֹובה,  ֶנחֶשֶקת  ֲעריכה  ִמׂשַרת  מקּבלת  גם  זמן 

הָזרּות  תחּושת  אבל  ַטיימס".  "ניּו־יֹורק  ּבִ ּבּה(  רֹוצים 

ְלעֹולם אינּה עֹוזבת. 

ָאחֹוָרה,  ִמסּפר  ָשנים  חֹוזרת  היא  הּפרק  ֶהמֵשך  ּבְ

יּוסטֹון,  ּבְ היּוקָרתי  ַרייס  קֹוֶלג'  ּבְ למדה  שּבּה  ַלתקּופה 

ַלמרֹות  ִהצַטיינּות.  ִמלַגת  עם  ֵאָליו  שִהתקּבלה 

לימּודים היא ָחָשה ַחסַרת ּביָטחֹון, חֹוֶשֶשת  ַהצָלחֹוֶתיָה ּבַ

מּפני הּכיָשלֹון שַיגיַע, אבל לֹומדת שֵיש גם ִיתרֹונֹות 

ֱהיֹוָתּה זרה.  ּבֶ

אינטֶלֶקטּוָאלית  ֶאקזֹוטי,  אדם  ּבּה  רֹואים  ֲחֵבֶריָה 

לפעמים  הֹופך  הׂשפה  ִמכשֹול  וגם  ִמזַרח־ֵאירֹוּפית, 

ְלִיתרֹון: "חלק ניּכר ממה שאני קֹוֵראת הֹולך ְלאיּבּוד, 

אבל  ֲהָלָכה.  כַּ שלֹא  שהּובנּו  מילים  של  ֶשֶצף  ּבְ אֹוֵבד 

ֶשל ּכך, אני ְמַגָלה  למרֹות עֹוגַמת הֶנֶפש הִנגרמת לי ּבְ

קּורסים  ּבַ מאֹוד  יפה  להצליח  יכֹולה  ְמֵהָרה שאני  עד 

לא  ִמתַאפֶשֶרת  הֹזאת  שהַהצָלָחה  מאמינה  ואני  שלי. 

גָלָלּה: מּפני שֵיש לי  לתי אלא גם ּבִ גלל( ִמגּבַ רק ֵחֶרף )ּבִ

ּכל ּכך מעט ׂשפה. 

לעצמּה  ָיצָרה  שלי  ָנכּותי  גם  ָנכּות,  ּכל  ּכמֹו 

ּבּה( מילים  )שאין  ותֹוַדעתי, הְמשּוֶלֶלת  ּפיצּוי,  ַמנְגנֹוֵני 

)ְיכֹוֶלת ַאּבסטַרקצָיה(  לי ַהפָשָטה  אֹופן ַיֲחסי, ֶנֶעׂשתה כְּ ּבְ

המילים  אֹוצר  ּבְ )ִנכֶנֶסת(  ִנטַמַעת  אני   ]...[ ּוְמיּוָמן.  ָזריז 

ׂשפת  זֹו  שבילי  ּבִ ֲחשּודה.  ּכמעט  ַקלּות  ּבְ הֲאָקֶדמי 

לֹומדת  שאני  ׂשפה  ִמתקדמת,  ׂשפה  ולא  ַמתחילים 

היא  אין  הַאנגלית.  ַילדּותי  ּבְ נתּונה  עֹוֶדני  ּבְ אֹותה 

אֹוצר  של  ְשָכבֹות  ַעד  ּבְ ּה  ַדרכָּ את  לּה  ְלַפֵלס  ֶנֱאֶלֶצת 

מילים אחר, ואני יכֹולה לעׂשֹות ּבּה ַלֲהטּוטים )ְטריקים, 

ַקלּות ּובלי שּום ִהתנגדּות, ּכאילּו הייתה  ִקרָקס( ּבְ ּכמֹו ּבְ

ַחסַרת ִמשָקל".

הׂשפה,  על  אווה  ִמשתלטת  הזמן  שעֹובר  ּככל 

העיָקרי  העבֹודה  ִלכלי  האנגלית  את  הֹופכת  ּובעצם 

עיתֹונים,  ּבְ ּכֹותבת  היא  ִספרּות,  מלמדת  היא  שלּה. 

ְלמילים",  אֹוּבֶססיבית  יתי  "ַנֲעׂשֵ ָמָגזינים.  היא עֹורכת 

היא ּכֹותבת; "אני ְמַלֶקֶטת )אֹוספת( אֹותן, שֹומרת אֹותן 

ּכמֹו ְסָנִאי האֹוֵגר ֱאגֹוזים ִלימֹות החֹורף, ּבֹוַלַעת אֹותן 

ּוִמתַאוָוה )רֹוצה, ְמַקוָוה( ְלעֹוד. אם ֶאקלֹוט ַמסּפיק, אּולי 

וגּופי.  ִמַנפשי  ְלֵחֶלק  ַלֲעׂשֹוָתּה  ׂשפה,  ּבַ ְלִהתַמֵזג  אּוכל 

ַאניַח  ולא  ניסּוַח,  ּבלי  אחת  תמּונה  ולּו  אשאיר  לא 

ֹראשי עד שלא ֶאמָצא את הּביטּוי  לשּום דבר ַלֲחלֹוף ּבְ

הנכֹון".

ֶגֶשר ֵּבין ָשם ְלָכאן

סֹוף הספר מתארת אווה הֹופמן את ִמפָגֶשיָה עם  ּבְ

קבּוצת חברים ּפֹולנים שהיגרּו לארצֹות־הּברית. היא, 

ְלבין  יָנם  ּבֵ ְלַתוֵוך  מנָסה  יֵניֶהם,  שּבֵ "האמריקאית" 

המציאּות שהם לא ּכל ּכך ְמבינים, ּכמֹו למשל מדּוע 

זמן  ַמקדישים  הם  מדּוע  מרּוצים,  ֵאינם  הַאמריקאים 

רב ּכל ּכך לטיּפּולים נפשיים, מדּוע רע להם. 

ללכת  ָלִראשֹונה  מחליטה  עצמּה  ּכשהֹופמן 

שזה  תדאג,  שלא  לִאמּה  מסּבירה  היא  ִלּפסיכֹולֹוג, 

חברה,  ּבַ ִהשתלבה  שהיא  לכך  ּביֹותר  הטֹוב  הסימן 

שהפכה אמריקאית. וגם על הטיּפּול הּפסיכֹולֹוגי היא 

עצמּה  את  מסּבירה  הׂשפה,  ִמשְקֵפי  דרך  ִמסתּכלת 

ׂשפה אחת, עד שהיא מצליחה ְלַגֵשר ּולַקֵשר  ְלעצמּה ּבְ

ּבין שתי הׂשפֹות, ּבין שתי הַתרּבּויֹות. 

מדּברת  אני  עצמי,  אל  עכשיו  מדּברת  "ּכשאני 

שּבּה  ּבּה,  שִהתּבגרתי  הׂשפה  היא  אנגלית  ּבאנגלית. 

את  וקראתי  עליי  האהּובים  הסרטים  את  ראיתי 

ְמחֹוזֹות  ּפֹולנית חסרים לי  ּבְ הרֹוָמנים הֲאהּובים עליי. 

הּפֹולנית  אין  שּוב   ]...[ הּבֹוגרת.  הֲחוָוָיה  של  שלמים 

האחרֹות  הׂשפֹות  שְלעּוָמָתּה  הֲאִמתית,  האחת,  הׂשפה 

ּכל  ֵאיני אלא סך  ]...[ אני  חיֹות את חייהן הִמשִנִיים. 

ַפת ִמשּפחתי וַילדּותי, וחינּוכי וידידּויֹוַתיי,  פֹוַתיי – ׂשְ ׂשְ

וַאֲהבֹוַתיי, והעֹולם הרחב יֹותר, הִמשַתֶנה". 

קֹוַבַעת  אי־אפשר,   – ְלַגמֵרי  ַער  הּפַ את  לסגֹור 

ַאנגלית,  ּבָ לבטֹוח  מצליחה  היא  ַאט־ַאט  אבל  הֹופמן, 

שלּה,  הַילִדי  החלק  את  גם  ְלַבֵטא  כֹוָחּה  שּבְ להאמין 

ּפֹולנית, ולכן הּודַחק והּוסַתר זמן רב.  החלק שֶנחוָוה ּבְ

שבילי  הטיּפּול ַמֲחזיר אֹותּה ָל"אֹובָדן הָיָשן ההּוא, שּבִ

הּוא הֶדֶגם של ּכל אֹובדן, ואל הַעצבּות הְנכֹונה ההיא, 

ֱאֶמת.  שילדים ְלעֹולם אינם ְמַפֲחדים ִמֶמָנה ּבֶ

אל  ָלשּוב  הדרך  את  לי  סֹוֶלֶלת  אני  אנגלית  ּבְ

הֶמַלנּכֹוליה הּפֹולנית הישנה שלי. ּוכשאני ּפֹוגשת ּבּה, 

עֹורי  אני חֹוזרת ונכנסת אל עצמי, חֹוזרת ּוִמתַעֶטֶפת ּבְ

שלי".

ַאָיָלה ֶּפרלמּוֶטר

 ַּבְתמּונֹות: עֹוִלים )ַּבֲאָרצֹות ֲאֵחרֹות ֵהם ִנקָרִאים ְמַהגִרים( 
ַמִגיִעים ָּבֲאוִויר ּוַבָים ֶאל ָהעֹוָלם ֶהָחָדש – ִיׂשָרֵאל

ַהֵסֶפר "ָזָרה ֵּבין ִמיִלים" ְמָתֵאר ֶאת ֲחוָויַית ַהֲהִגיָרה )ֶאִמיגַרצָיה(, 
ְּבִעיָקר ֶדֶרך ִמשְקֵפי ַהָׂשָפה. ָׂשָפה ַעל ַהַסָּפה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות
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שנת הלשון במערכת החינוך

חברה ותרבות

ַהָׂשָפה ְמַקֶשֶרת אֹוָתנּו

ִאם  ַמרגיָשה  הייתי  איך  ְלַדמיֵין  מאֹוד  לי  ָקֶשה 

מדינה שלא הייתי מבינה את  הייתי עֹוֶבֶרת ָלגּור ּבִ

ְלחּו"ל,  נֹוַסַעת  ּכשאני  אפילּו  שלּה.  הרחֹוב  ַפת  ׂשְ

ֹזאת  ֹכל  שּבְ מדינֹות  שֵהן  ְלִאיַטלָיה,  אֹו  ִלְסָפַרד 

ֶהן ְלָפחֹות ְקָצת ַאנגלית, לא הייתי יכֹולה  ְמבינים ּבָ

ֵליָהנֹות מּכל הדברים הַתרּבּותיים, ַוֲאפילּו ִמְשִתיַית 

מילה  ַיֲחסית  עֹוד  ִנרֶאה  כַּ זֹו  שָקֶפה  )ַלמרֹות  ָקֶפה 

לא  שּוָמן"?(.  "ַדל  ְלַהסּביר  ֵאיך  ֲאָבל  ין־ְלאּומית,  ּבֵ

רים  ּבָ ּבַ ֲחנּויֹות,  ּבַ אנשים  עם  ְלׂשֹוֵחַח  יכֹולה  הייתי 

ֶשְמבינים קצת,  או ְסָתם עם חברים חדשים; ּכי גם כְּ

זה לֹוֵקַח זמן ְלִהתַרֵגל... ּכשלֹא מבינים את הׂשפה, 

ְלָהבין  וקשה  ֶהגיֹוני...  לנּו  ִנרֶאה  לא  הּומֹור  אפילּו 

ׂשיחה  מים את הָדֵגש ּבַ על מה האנשים הְמקֹומיים ׂשָ

שלהם. 

ֶשֲחֵסרֹות לנּו מילים  ּכיוּון ֶהָהפּוך: כְּ זה עֹובד גם ּבַ

ּוָבְרָגשֹות  סיּפּורים  ּבַ ְלִהתַחֵלק  לנּו  קשה  ֵטא,  ְלִהתּבַ

שלנּו עם ֲאֵחרים. 

נעימה  הלֹא  ַלַהרָגָשה  מֹוסיף  הּביָטחֹון  חֹוֶסר  גם 

של  האּוכלּוִסיָיה  לכל  אֹוָתנּו  ְמַקֶשֶרת  הׂשפה  הזֹו. 

המדינה שּבּה אנּו ִמתגֹוְררים, ּוִבלָעֶדיָה אף ּפעם לא 

ִית.  ּבַ ַנרגיש ּבַ

ֶנִלי ֶוֶּבר ֶּפֶלד, 

ְיִליַדת 1980 ֵמאֹוסטַרלָיה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר

בֹות  ִמתַערּבְ ׂשפֹות  חמש  ֵמָאז,  לִגָיה.  ֶבּ ּבְ נֹולדתי 

ִית. ֹזאת אֹוֶמֶרת שאני  ּבַ ֹראִשי! ׂשפֹות שֹונֹות סֹוְבבּו ּבַ ּבְ

ָצרָפתית אני  פֶלמית, ּבְ ִיידיש, לא טֹוב ּבִ ַמרגיש טֹוב ּבְ

ר  ּוְמַדּבֵ ֶגרָמנית  ּבְ ְמַנֵגן  אינֶטליֶגנטי,  מאֹוד  ַמרגיש 

אנגלית. ָרָמה אינֶטֶלקטּוָאלית ּבְ ּבְ

ִמתַנגנֹות  ִאמא  של  והֲעדינֹות  הֶנחָמדֹות  המילים 

של  ֵמַהמיתֹולֹוגָיה  מּוזיקה  עם  היֹום  עד  ֹראשי  ּבְ

ֵעל ִמֶמָנה. ֶגרָמנית, מּוזיקה שאני ִמתּפַ ַואגֶנר ּבְ

את  שֹואל  אני  ִלפָעמים  עברית,  לֹומד  ּכשאני 

השישית,  הׂשפה  ּכבר  שֹזאת  מּפֵני  אני?!  מי  עצמי: 

ֶכל הּוא קטן...  והׂשֵ

ִמסָעָדה, ִאם זה ַתֲענּוג - אני ְמַנֵשק  ּכשאני אֹוֵכל ּבְ

ָצרָפתית, וִאם זה לא טֹוב - אני ְמַקֵלל  ּבְ ח  את הַטּבָ

פֶלמית...  ּבִ

רלין, ַוֲאני ְמַלֵטף  ֶגרָמנית ִמּבֶ ֲחֶברתי אֹוהבת אֹותי ּבְ

ִיידיש ִמָגליצָיה... ּוְמַלֵטש אֹותּה ּבְ

עֹונה  ַואני  ּכסף  ְלַהחזיר  ממני  ְמַבקשים  נקים  הּבַ

ִעברית: "אין לי ּכסף!" ּבְ

החיים  על  ְלָהֵקל  איך  ְתמידיֹות,  ָעיֹות  ּבְ לי  יש 

חמש ׂשפֹות שֹונֹות. ּבְ

ַלֲעָזאֶזל ּכל הַידָענּות!! 

מֹוריס ּבַראץ,

ְיִליד 1936 ִמֶּבלִגָיה,

ָשָנה ָּבָאֶרץ

ַּבֲחָזָרה ַלשֹוָרִשים ְוִלְׂשַפת ָהֵאם

ארץ. ּכשהייתי ּבת 10, ההֹורים שלי  אני נֹולדתי ּבָ

התחלה ִהתרגשתי  ֶהחליטּו ְלַהֵגר ְלטֹורֹונטֹו, ָקָנָדה. ּבַ

שבילי זֹו הייתה "אמריקה"  גיל הזה ּבִ מאֹוד, מּפני שּבַ

הוויֵדיאֹו  ּוְבַקלטֹות  סָרטים  ּבִ רק  שָראיתי  הָמקֹום   -

של הַזָמרים שֶהֱעַרצתי. 

תאֹום הּכֹול  ּכשִהַגענּו ְלטֹורֹונטֹו, הּכֹול ִהשַתָנה. ּפִ

מאֹוד.  לי  ֲחֵסָרה  הייתה  שלי  והמשּפחה  שֹוֶנה  היה 

אלא  ֲחֵסָרה  הִמשּפחה  רק  שלא  ְלָהבין  ִהתחלתי 

הּוא עצּום.  הֲהָבָנה של הׂשפה הַאנגלית  חֹוֶסר  שגם 

לֹות של  ִהרגשתי ַמָמש ְתלּויה ּבין שתי ׂשפֹות. הַהגּבָ

צעירה  ילדה  כְּ אבל  ֲעצּומֹות,  היּו  החדשה  הׂשפה 

את  וָסַפגתי  טֹורֹונטֹו  ּבְ ַלַחיים  מהירּות  ּבִ ִהתַרַגלתי 

הרּבה  היּו  ְלַמָזלי,  ַצ'אק.  ִצ'יק  ּבְ הַאנגלית  הׂשפה 

ֲהָבָנה של  ּבַ מאֹוד  לי  שָעזרּו  ּכיתה שלי  ּבַ יׂשראלים 

הׂשפה האנגלית. 

אני  שנה,  ֵמ־20  יֹותר  טֹורֹונטֹו  ּבְ שָחייתי  ַלמרֹות 

יׂשראל,  ּבְ חדשה  עֹוָלה  כְּ ַעכָשיו  עצמי  את  מֹוֵצאת 

ַפת  ֲחָזָרה ַלשֹוָרשים שלי, ּוְמַנָסה שּוב ללמֹוד את ׂשְ ּבַ

הֵאם שלי. 

ֶקֶרן פיצ'חזָדה,

ְיִליַדת 1977, ָעלָתה ִמָקָנָדה,

חֹוֶדש ְּבִיׂשָרֵאל

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות
סטּוֶדנִטים 

ְלִמשָּפִטים ִמֶצ'כָיה 
 לֹומִדים ְּבִיׂשָרֵאל 

ַעל ַהִגיּור
ר סטּודנטים וארּבעה  ִמשַלַחת ּובּה שמֹוָנה־ָעׂשָ

ַמרצים, ּוביניהם סגן דיַקן הפקּולטה למשּפטים 

צ'כיה, הגיעה לביקּור  ּבְ ּפילֶזן  של אּוניברסיטת 

חֹודש שעבר )פּברּואר(. ּביׂשראל ּבַ

המשּפטים  לימּוֵדי  על  הַאֲחַראי  הַמֲעָרך 

הִנלמד  החֹומר  את  להרחיב  החליט  ּבצ'כיה 

משּפט הִעברי  קּורסים ּבַ פקּולטֹות ְלמשּפטים, ּבַ ּבַ

ּכך  לֵשם  האיסלאמי.  הָשָרִעי  ּוַבמשּפט  היהּודי 

יצאה המשלחת ליׂשראל, ּכדי להּכיר את הֶרַקע 

ְללימּודים אלה.

ֲאָתרים  ּבַ ּביקרּו  והַמרצים  הסטּודנטים 

ִרשמיים  מֹוָסדֹות  ּבְ וגם  חשּובים  היסטֹוריים 

העליֹון  המשּפט  ּבית  ּכגֹון  יׂשראל,  מדינת  של 

ּבירּושלים.

ֲאָתֵרי הארץ, התקיימּו  לצד ּביקּורים וטיּולים ּבַ

ּכמעט מדי ערב הרצאֹות מּפי המרצים הְמַלווים 

שלהם ּוַמרצים ִנבחרים ּבארץ.

ּבין המרצים היּו הרב של היישּוב לּפיד, הרב 

יהּודה ְיָשרים, שִהרצה להם על מערך ּבתי הדין 

ַמרקּוס  ַמרֶסל  הרב  עבֹודתם;  ואֹופן  הרּבניים 

ְמקֹורֹות  עם  רּות  ֶהכֵּ להם  שערך  מירּושלים, 

קלאסיים )התנ"ך והתלמּוד( של המשּפט העברי, 

נֹוׂשא  ּבְ שִהרצה  מחיפה,  ַמאיֶיר  ָדִנֵיאל  והרב 

שעֹולה לאחרֹונה ְלכֹוָתרֹות רּבֹות – נֹוׂשא הגיּור.

ּבסיּום דבריו ִהדגיש הרב את שיתּוף הּפעּולה 

הִייחּודי שהּוׂשג ּבין מׂשרד החינּוך, האגף לחינּוך 

המיּוחדים  הרּבניים  הדין  ּבתי  לבין  מבּוגרים, 

הלֹומדים  של  הגדֹול  הרֹוב  לֹו  שהֹודֹות  ְלגיּור, 

הצלחה.  קּורסים עֹוברים את הגיּור ּבְ ּבַ

התעניינּו  ִמֶצ'כָיה  למשּפטים  הסטּודנטים 

ושֹונה  אירֹוּפה  ּבְ ר  מּוכָּ שֵאינֹו  זה,  נֹוׂשא  ּבְ מאֹוד 

רּבֹות  ְשֵאלֹות  ָשֲאלּו  ּכך מהדתֹות האחרֹות,  ּכל 

וִהתעֹורר דיּון ֵער. 

הם  הסטּודנטים,  משלחת  של  ְשהּוָתּה  ּבסֹוף 

מר  הֶצ'כית,  הרּפּוּבליקה  ַשגריר  אצל  התקּבלּו 

תֹומאס פֹויֶיר, והּוא ׂשֹוחח ִאתם על היחסים ּבין 

יׂשראל ָלרּפּוּבליקה הצ'כית.

 ְּבִעקבֹות  ַהַּכָתָבה "ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות", ֶשִּפרַסמנּו ְּב"ַשַער ַלַמתִחיל" 
 ַּב־15 ְּבֶפּברּוָאר ַהָשָנה, ִקיַּבלנּו ְשלֹוָשה ִמכָתִבים ֶשל לֹומִדים ִמִּכיַתת 

אּולָּפן ב' ִמתַקֶדֶמת ְּבאּולַּפן גֹוֶרן גֹולדשֵטיין ְּבֵתל ָאִביב, ִּכיָתָתּה ֶשל ַהמֹוָרה 
ַטלָיה הֹופַמן. ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר
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חברה ותרבות

ַהָׂשָפה ְמַקֶשֶרת אֹוָתנּו

ִאם  ַמרגיָשה  הייתי  איך  ְלַדמיֵין  מאֹוד  לי  ָקֶשה 

מדינה שלא הייתי מבינה את  הייתי עֹוֶבֶרת ָלגּור ּבִ

ְלחּו"ל,  נֹוַסַעת  ּכשאני  אפילּו  שלּה.  הרחֹוב  ַפת  ׂשְ

ֹזאת  ֹכל  שּבְ מדינֹות  שֵהן  ְלִאיַטלָיה,  אֹו  ִלְסָפַרד 

ֶהן ְלָפחֹות ְקָצת ַאנגלית, לא הייתי יכֹולה  ְמבינים ּבָ

ֵליָהנֹות מּכל הדברים הַתרּבּותיים, ַוֲאפילּו ִמְשִתיַית 

מילה  ַיֲחסית  עֹוד  ִנרֶאה  כַּ זֹו  שָקֶפה  )ַלמרֹות  ָקֶפה 

לא  שּוָמן"?(.  "ַדל  ְלַהסּביר  ֵאיך  ֲאָבל  ין־ְלאּומית,  ּבֵ

רים  ּבָ ּבַ ֲחנּויֹות,  ּבַ אנשים  עם  ְלׂשֹוֵחַח  יכֹולה  הייתי 

ֶשְמבינים קצת,  או ְסָתם עם חברים חדשים; ּכי גם כְּ

זה לֹוֵקַח זמן ְלִהתַרֵגל... ּכשלֹא מבינים את הׂשפה, 

ְלָהבין  וקשה  ֶהגיֹוני...  לנּו  ִנרֶאה  לא  הּומֹור  אפילּו 

ׂשיחה  מים את הָדֵגש ּבַ על מה האנשים הְמקֹומיים ׂשָ

שלהם. 

ֶשֲחֵסרֹות לנּו מילים  ּכיוּון ֶהָהפּוך: כְּ זה עֹובד גם ּבַ

ּוָבְרָגשֹות  סיּפּורים  ּבַ ְלִהתַחֵלק  לנּו  קשה  ֵטא,  ְלִהתּבַ

שלנּו עם ֲאֵחרים. 

נעימה  הלֹא  ַלַהרָגָשה  מֹוסיף  הּביָטחֹון  חֹוֶסר  גם 

של  האּוכלּוִסיָיה  לכל  אֹוָתנּו  ְמַקֶשֶרת  הׂשפה  הזֹו. 

המדינה שּבּה אנּו ִמתגֹוְררים, ּוִבלָעֶדיָה אף ּפעם לא 

ִית.  ּבַ ַנרגיש ּבַ

ֶנִלי ֶוֶּבר ֶּפֶלד, 

ְיִליַדת 1980 ֵמאֹוסטַרלָיה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר

בֹות  ִמתַערּבְ ׂשפֹות  חמש  ֵמָאז,  לִגָיה.  ֶבּ ּבְ נֹולדתי 

ִית. ֹזאת אֹוֶמֶרת שאני  ּבַ ֹראִשי! ׂשפֹות שֹונֹות סֹוְבבּו ּבַ ּבְ

ָצרָפתית אני  פֶלמית, ּבְ ִיידיש, לא טֹוב ּבִ ַמרגיש טֹוב ּבְ

ר  ּוְמַדּבֵ ֶגרָמנית  ּבְ ְמַנֵגן  אינֶטליֶגנטי,  מאֹוד  ַמרגיש 

אנגלית. ָרָמה אינֶטֶלקטּוָאלית ּבְ ּבְ

ִמתַנגנֹות  ִאמא  של  והֲעדינֹות  הֶנחָמדֹות  המילים 

של  ֵמַהמיתֹולֹוגָיה  מּוזיקה  עם  היֹום  עד  ֹראשי  ּבְ

ֵעל ִמֶמָנה. ֶגרָמנית, מּוזיקה שאני ִמתּפַ ַואגֶנר ּבְ

את  שֹואל  אני  ִלפָעמים  עברית,  לֹומד  ּכשאני 

השישית,  הׂשפה  ּכבר  שֹזאת  מּפֵני  אני?!  מי  עצמי: 

ֶכל הּוא קטן...  והׂשֵ

ִמסָעָדה, ִאם זה ַתֲענּוג - אני ְמַנֵשק  ּכשאני אֹוֵכל ּבְ

ָצרָפתית, וִאם זה לא טֹוב - אני ְמַקֵלל  ּבְ ח  את הַטּבָ

פֶלמית...  ּבִ

רלין, ַוֲאני ְמַלֵטף  ֶגרָמנית ִמּבֶ ֲחֶברתי אֹוהבת אֹותי ּבְ

ִיידיש ִמָגליצָיה... ּוְמַלֵטש אֹותּה ּבְ

עֹונה  ַואני  ּכסף  ְלַהחזיר  ממני  ְמַבקשים  נקים  הּבַ

ִעברית: "אין לי ּכסף!" ּבְ

החיים  על  ְלָהֵקל  איך  ְתמידיֹות,  ָעיֹות  ּבְ לי  יש 

חמש ׂשפֹות שֹונֹות. ּבְ

ַלֲעָזאֶזל ּכל הַידָענּות!! 

מֹוריס ּבַראץ,

ְיִליד 1936 ִמֶּבלִגָיה,

ָשָנה ָּבָאֶרץ

ַּבֲחָזָרה ַלשֹוָרִשים ְוִלְׂשַפת ָהֵאם

ארץ. ּכשהייתי ּבת 10, ההֹורים שלי  אני נֹולדתי ּבָ

התחלה ִהתרגשתי  ֶהחליטּו ְלַהֵגר ְלטֹורֹונטֹו, ָקָנָדה. ּבַ

שבילי זֹו הייתה "אמריקה"  גיל הזה ּבִ מאֹוד, מּפני שּבַ

הוויֵדיאֹו  ּוְבַקלטֹות  סָרטים  ּבִ רק  שָראיתי  הָמקֹום   -

של הַזָמרים שֶהֱעַרצתי. 

תאֹום הּכֹול  ּכשִהַגענּו ְלטֹורֹונטֹו, הּכֹול ִהשַתָנה. ּפִ

מאֹוד.  לי  ֲחֵסָרה  הייתה  שלי  והמשּפחה  שֹוֶנה  היה 

אלא  ֲחֵסָרה  הִמשּפחה  רק  שלא  ְלָהבין  ִהתחלתי 

הּוא עצּום.  הֲהָבָנה של הׂשפה הַאנגלית  חֹוֶסר  שגם 

לֹות של  ִהרגשתי ַמָמש ְתלּויה ּבין שתי ׂשפֹות. הַהגּבָ

צעירה  ילדה  כְּ אבל  ֲעצּומֹות,  היּו  החדשה  הׂשפה 

את  וָסַפגתי  טֹורֹונטֹו  ּבְ ַלַחיים  מהירּות  ּבִ ִהתַרַגלתי 

הרּבה  היּו  ְלַמָזלי,  ַצ'אק.  ִצ'יק  ּבְ הַאנגלית  הׂשפה 

ֲהָבָנה של  ּבַ מאֹוד  לי  שָעזרּו  ּכיתה שלי  ּבַ יׂשראלים 

הׂשפה האנגלית. 

אני  שנה,  ֵמ־20  יֹותר  טֹורֹונטֹו  ּבְ שָחייתי  ַלמרֹות 

יׂשראל,  ּבְ חדשה  עֹוָלה  כְּ ַעכָשיו  עצמי  את  מֹוֵצאת 

ַפת  ֲחָזָרה ַלשֹוָרשים שלי, ּוְמַנָסה שּוב ללמֹוד את ׂשְ ּבַ

הֵאם שלי. 

ֶקֶרן פיצ'חזָדה,

ְיִליַדת 1977, ָעלָתה ִמָקָנָדה,

חֹוֶדש ְּבִיׂשָרֵאל

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות
סטּוֶדנִטים 

ְלִמשָּפִטים ִמֶצ'כָיה 
 לֹומִדים ְּבִיׂשָרֵאל 

ַעל ַהִגיּור
ר סטּודנטים וארּבעה  ִמשַלַחת ּובּה שמֹוָנה־ָעׂשָ

ַמרצים, ּוביניהם סגן דיַקן הפקּולטה למשּפטים 

צ'כיה, הגיעה לביקּור  ּבְ ּפילֶזן  של אּוניברסיטת 

חֹודש שעבר )פּברּואר(. ּביׂשראל ּבַ

המשּפטים  לימּוֵדי  על  הַאֲחַראי  הַמֲעָרך 

הִנלמד  החֹומר  את  להרחיב  החליט  ּבצ'כיה 

משּפט הִעברי  קּורסים ּבַ פקּולטֹות ְלמשּפטים, ּבַ ּבַ

ּכך  לֵשם  האיסלאמי.  הָשָרִעי  ּוַבמשּפט  היהּודי 

יצאה המשלחת ליׂשראל, ּכדי להּכיר את הֶרַקע 

ְללימּודים אלה.

ֲאָתרים  ּבַ ּביקרּו  והַמרצים  הסטּודנטים 

ִרשמיים  מֹוָסדֹות  ּבְ וגם  חשּובים  היסטֹוריים 

העליֹון  המשּפט  ּבית  ּכגֹון  יׂשראל,  מדינת  של 

ּבירּושלים.

ֲאָתֵרי הארץ, התקיימּו  לצד ּביקּורים וטיּולים ּבַ

ּכמעט מדי ערב הרצאֹות מּפי המרצים הְמַלווים 

שלהם ּוַמרצים ִנבחרים ּבארץ.

ּבין המרצים היּו הרב של היישּוב לּפיד, הרב 

יהּודה ְיָשרים, שִהרצה להם על מערך ּבתי הדין 

ַמרקּוס  ַמרֶסל  הרב  עבֹודתם;  ואֹופן  הרּבניים 

ְמקֹורֹות  עם  רּות  ֶהכֵּ להם  שערך  מירּושלים, 

קלאסיים )התנ"ך והתלמּוד( של המשּפט העברי, 

נֹוׂשא  ּבְ שִהרצה  מחיפה,  ַמאיֶיר  ָדִנֵיאל  והרב 

שעֹולה לאחרֹונה ְלכֹוָתרֹות רּבֹות – נֹוׂשא הגיּור.

ּבסיּום דבריו ִהדגיש הרב את שיתּוף הּפעּולה 

הִייחּודי שהּוׂשג ּבין מׂשרד החינּוך, האגף לחינּוך 

המיּוחדים  הרּבניים  הדין  ּבתי  לבין  מבּוגרים, 

הלֹומדים  של  הגדֹול  הרֹוב  לֹו  שהֹודֹות  ְלגיּור, 

הצלחה.  קּורסים עֹוברים את הגיּור ּבְ ּבַ

התעניינּו  ִמֶצ'כָיה  למשּפטים  הסטּודנטים 

ושֹונה  אירֹוּפה  ּבְ ר  מּוכָּ שֵאינֹו  זה,  נֹוׂשא  ּבְ מאֹוד 

רּבֹות  ְשֵאלֹות  ָשֲאלּו  ּכך מהדתֹות האחרֹות,  ּכל 

וִהתעֹורר דיּון ֵער. 

הם  הסטּודנטים,  משלחת  של  ְשהּוָתּה  ּבסֹוף 

מר  הֶצ'כית,  הרּפּוּבליקה  ַשגריר  אצל  התקּבלּו 

תֹומאס פֹויֶיר, והּוא ׂשֹוחח ִאתם על היחסים ּבין 

יׂשראל ָלרּפּוּבליקה הצ'כית.

 ְּבִעקבֹות  ַהַּכָתָבה "ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות", ֶשִּפרַסמנּו ְּב"ַשַער ַלַמתִחיל" 
 ַּב־15 ְּבֶפּברּוָאר ַהָשָנה, ִקיַּבלנּו ְשלֹוָשה ִמכָתִבים ֶשל לֹומִדים ִמִּכיַתת 

אּולָּפן ב' ִמתַקֶדֶמת ְּבאּולַּפן גֹוֶרן גֹולדשֵטיין ְּבֵתל ָאִביב, ִּכיָתָתּה ֶשל ַהמֹוָרה 
ַטלָיה הֹופַמן. ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר
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חברה ותרבות

ַהָׂשָפה ְמַקֶשֶרת אֹוָתנּו

ִאם  ַמרגיָשה  הייתי  איך  ְלַדמיֵין  מאֹוד  לי  ָקֶשה 

מדינה שלא הייתי מבינה את  הייתי עֹוֶבֶרת ָלגּור ּבִ

ְלחּו"ל,  נֹוַסַעת  ּכשאני  אפילּו  שלּה.  הרחֹוב  ַפת  ׂשְ

ֹזאת  ֹכל  שּבְ מדינֹות  שֵהן  ְלִאיַטלָיה,  אֹו  ִלְסָפַרד 

ֶהן ְלָפחֹות ְקָצת ַאנגלית, לא הייתי יכֹולה  ְמבינים ּבָ

ֵליָהנֹות מּכל הדברים הַתרּבּותיים, ַוֲאפילּו ִמְשִתיַית 

מילה  ַיֲחסית  עֹוד  ִנרֶאה  כַּ זֹו  שָקֶפה  )ַלמרֹות  ָקֶפה 

לא  שּוָמן"?(.  "ַדל  ְלַהסּביר  ֵאיך  ֲאָבל  ין־ְלאּומית,  ּבֵ

רים  ּבָ ּבַ ֲחנּויֹות,  ּבַ אנשים  עם  ְלׂשֹוֵחַח  יכֹולה  הייתי 

ֶשְמבינים קצת,  או ְסָתם עם חברים חדשים; ּכי גם כְּ

זה לֹוֵקַח זמן ְלִהתַרֵגל... ּכשלֹא מבינים את הׂשפה, 

ְלָהבין  וקשה  ֶהגיֹוני...  לנּו  ִנרֶאה  לא  הּומֹור  אפילּו 

ׂשיחה  מים את הָדֵגש ּבַ על מה האנשים הְמקֹומיים ׂשָ

שלהם. 

ֶשֲחֵסרֹות לנּו מילים  ּכיוּון ֶהָהפּוך: כְּ זה עֹובד גם ּבַ

ּוָבְרָגשֹות  סיּפּורים  ּבַ ְלִהתַחֵלק  לנּו  קשה  ֵטא,  ְלִהתּבַ

שלנּו עם ֲאֵחרים. 

נעימה  הלֹא  ַלַהרָגָשה  מֹוסיף  הּביָטחֹון  חֹוֶסר  גם 

של  האּוכלּוִסיָיה  לכל  אֹוָתנּו  ְמַקֶשֶרת  הׂשפה  הזֹו. 

המדינה שּבּה אנּו ִמתגֹוְררים, ּוִבלָעֶדיָה אף ּפעם לא 

ִית.  ּבַ ַנרגיש ּבַ

ֶנִלי ֶוֶּבר ֶּפֶלד, 

ְיִליַדת 1980 ֵמאֹוסטַרלָיה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר

בֹות  ִמתַערּבְ ׂשפֹות  חמש  ֵמָאז,  לִגָיה.  ֶבּ ּבְ נֹולדתי 

ִית. ֹזאת אֹוֶמֶרת שאני  ּבַ ֹראִשי! ׂשפֹות שֹונֹות סֹוְבבּו ּבַ ּבְ

ָצרָפתית אני  פֶלמית, ּבְ ִיידיש, לא טֹוב ּבִ ַמרגיש טֹוב ּבְ

ר  ּוְמַדּבֵ ֶגרָמנית  ּבְ ְמַנֵגן  אינֶטליֶגנטי,  מאֹוד  ַמרגיש 

אנגלית. ָרָמה אינֶטֶלקטּוָאלית ּבְ ּבְ

ִמתַנגנֹות  ִאמא  של  והֲעדינֹות  הֶנחָמדֹות  המילים 

של  ֵמַהמיתֹולֹוגָיה  מּוזיקה  עם  היֹום  עד  ֹראשי  ּבְ

ֵעל ִמֶמָנה. ֶגרָמנית, מּוזיקה שאני ִמתּפַ ַואגֶנר ּבְ

את  שֹואל  אני  ִלפָעמים  עברית,  לֹומד  ּכשאני 

השישית,  הׂשפה  ּכבר  שֹזאת  מּפֵני  אני?!  מי  עצמי: 

ֶכל הּוא קטן...  והׂשֵ

ִמסָעָדה, ִאם זה ַתֲענּוג - אני ְמַנֵשק  ּכשאני אֹוֵכל ּבְ

ָצרָפתית, וִאם זה לא טֹוב - אני ְמַקֵלל  ּבְ ח  את הַטּבָ

פֶלמית...  ּבִ

רלין, ַוֲאני ְמַלֵטף  ֶגרָמנית ִמּבֶ ֲחֶברתי אֹוהבת אֹותי ּבְ

ִיידיש ִמָגליצָיה... ּוְמַלֵטש אֹותּה ּבְ

עֹונה  ַואני  ּכסף  ְלַהחזיר  ממני  ְמַבקשים  נקים  הּבַ

ִעברית: "אין לי ּכסף!" ּבְ

החיים  על  ְלָהֵקל  איך  ְתמידיֹות,  ָעיֹות  ּבְ לי  יש 

חמש ׂשפֹות שֹונֹות. ּבְ

ַלֲעָזאֶזל ּכל הַידָענּות!! 

מֹוריס ּבַראץ,

ְיִליד 1936 ִמֶּבלִגָיה,

ָשָנה ָּבָאֶרץ

ַּבֲחָזָרה ַלשֹוָרִשים ְוִלְׂשַפת ָהֵאם

ארץ. ּכשהייתי ּבת 10, ההֹורים שלי  אני נֹולדתי ּבָ

התחלה ִהתרגשתי  ֶהחליטּו ְלַהֵגר ְלטֹורֹונטֹו, ָקָנָדה. ּבַ

שבילי זֹו הייתה "אמריקה"  גיל הזה ּבִ מאֹוד, מּפני שּבַ

הוויֵדיאֹו  ּוְבַקלטֹות  סָרטים  ּבִ רק  שָראיתי  הָמקֹום   -

של הַזָמרים שֶהֱעַרצתי. 

תאֹום הּכֹול  ּכשִהַגענּו ְלטֹורֹונטֹו, הּכֹול ִהשַתָנה. ּפִ

מאֹוד.  לי  ֲחֵסָרה  הייתה  שלי  והמשּפחה  שֹוֶנה  היה 

אלא  ֲחֵסָרה  הִמשּפחה  רק  שלא  ְלָהבין  ִהתחלתי 

הּוא עצּום.  הֲהָבָנה של הׂשפה הַאנגלית  חֹוֶסר  שגם 

לֹות של  ִהרגשתי ַמָמש ְתלּויה ּבין שתי ׂשפֹות. הַהגּבָ

צעירה  ילדה  כְּ אבל  ֲעצּומֹות,  היּו  החדשה  הׂשפה 

את  וָסַפגתי  טֹורֹונטֹו  ּבְ ַלַחיים  מהירּות  ּבִ ִהתַרַגלתי 

הרּבה  היּו  ְלַמָזלי,  ַצ'אק.  ִצ'יק  ּבְ הַאנגלית  הׂשפה 

ֲהָבָנה של  ּבַ מאֹוד  לי  שָעזרּו  ּכיתה שלי  ּבַ יׂשראלים 

הׂשפה האנגלית. 

אני  שנה,  ֵמ־20  יֹותר  טֹורֹונטֹו  ּבְ שָחייתי  ַלמרֹות 

יׂשראל,  ּבְ חדשה  עֹוָלה  כְּ ַעכָשיו  עצמי  את  מֹוֵצאת 

ַפת  ֲחָזָרה ַלשֹוָרשים שלי, ּוְמַנָסה שּוב ללמֹוד את ׂשְ ּבַ

הֵאם שלי. 

ֶקֶרן פיצ'חזָדה,

ְיִליַדת 1977, ָעלָתה ִמָקָנָדה,

חֹוֶדש ְּבִיׂשָרֵאל

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות
סטּוֶדנִטים 

ְלִמשָּפִטים ִמֶצ'כָיה 
 לֹומִדים ְּבִיׂשָרֵאל 

ַעל ַהִגיּור
ר סטּודנטים וארּבעה  ִמשַלַחת ּובּה שמֹוָנה־ָעׂשָ

ַמרצים, ּוביניהם סגן דיַקן הפקּולטה למשּפטים 

צ'כיה, הגיעה לביקּור  ּבְ ּפילֶזן  של אּוניברסיטת 

חֹודש שעבר )פּברּואר(. ּביׂשראל ּבַ

המשּפטים  לימּוֵדי  על  הַאֲחַראי  הַמֲעָרך 

הִנלמד  החֹומר  את  להרחיב  החליט  ּבצ'כיה 

משּפט הִעברי  קּורסים ּבַ פקּולטֹות ְלמשּפטים, ּבַ ּבַ

ּכך  לֵשם  האיסלאמי.  הָשָרִעי  ּוַבמשּפט  היהּודי 

יצאה המשלחת ליׂשראל, ּכדי להּכיר את הֶרַקע 

ְללימּודים אלה.

ֲאָתרים  ּבַ ּביקרּו  והַמרצים  הסטּודנטים 

ִרשמיים  מֹוָסדֹות  ּבְ וגם  חשּובים  היסטֹוריים 

העליֹון  המשּפט  ּבית  ּכגֹון  יׂשראל,  מדינת  של 

ּבירּושלים.

ֲאָתֵרי הארץ, התקיימּו  לצד ּביקּורים וטיּולים ּבַ

ּכמעט מדי ערב הרצאֹות מּפי המרצים הְמַלווים 

שלהם ּוַמרצים ִנבחרים ּבארץ.

ּבין המרצים היּו הרב של היישּוב לּפיד, הרב 

יהּודה ְיָשרים, שִהרצה להם על מערך ּבתי הדין 

ַמרקּוס  ַמרֶסל  הרב  עבֹודתם;  ואֹופן  הרּבניים 

ְמקֹורֹות  עם  רּות  ֶהכֵּ להם  שערך  מירּושלים, 

קלאסיים )התנ"ך והתלמּוד( של המשּפט העברי, 

נֹוׂשא  ּבְ שִהרצה  מחיפה,  ַמאיֶיר  ָדִנֵיאל  והרב 

שעֹולה לאחרֹונה ְלכֹוָתרֹות רּבֹות – נֹוׂשא הגיּור.

ּבסיּום דבריו ִהדגיש הרב את שיתּוף הּפעּולה 

הִייחּודי שהּוׂשג ּבין מׂשרד החינּוך, האגף לחינּוך 

המיּוחדים  הרּבניים  הדין  ּבתי  לבין  מבּוגרים, 

הלֹומדים  של  הגדֹול  הרֹוב  לֹו  שהֹודֹות  ְלגיּור, 

הצלחה.  קּורסים עֹוברים את הגיּור ּבְ ּבַ

התעניינּו  ִמֶצ'כָיה  למשּפטים  הסטּודנטים 

ושֹונה  אירֹוּפה  ּבְ ר  מּוכָּ שֵאינֹו  זה,  נֹוׂשא  ּבְ מאֹוד 

רּבֹות  ְשֵאלֹות  ָשֲאלּו  ּכך מהדתֹות האחרֹות,  ּכל 

וִהתעֹורר דיּון ֵער. 

הם  הסטּודנטים,  משלחת  של  ְשהּוָתּה  ּבסֹוף 

מר  הֶצ'כית,  הרּפּוּבליקה  ַשגריר  אצל  התקּבלּו 

תֹומאס פֹויֶיר, והּוא ׂשֹוחח ִאתם על היחסים ּבין 

יׂשראל ָלרּפּוּבליקה הצ'כית.

 ְּבִעקבֹות  ַהַּכָתָבה "ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות", ֶשִּפרַסמנּו ְּב"ַשַער ַלַמתִחיל" 
 ַּב־15 ְּבֶפּברּוָאר ַהָשָנה, ִקיַּבלנּו ְשלֹוָשה ִמכָתִבים ֶשל לֹומִדים ִמִּכיַתת 

אּולָּפן ב' ִמתַקֶדֶמת ְּבאּולַּפן גֹוֶרן גֹולדשֵטיין ְּבֵתל ָאִביב, ִּכיָתָתּה ֶשל ַהמֹוָרה 
ַטלָיה הֹופַמן. ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר
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חברה ותרבות

ַהָׂשָפה ְמַקֶשֶרת אֹוָתנּו

ִאם  ַמרגיָשה  הייתי  איך  ְלַדמיֵין  מאֹוד  לי  ָקֶשה 

מדינה שלא הייתי מבינה את  הייתי עֹוֶבֶרת ָלגּור ּבִ

ְלחּו"ל,  נֹוַסַעת  ּכשאני  אפילּו  שלּה.  הרחֹוב  ַפת  ׂשְ

ֹזאת  ֹכל  שּבְ מדינֹות  שֵהן  ְלִאיַטלָיה,  אֹו  ִלְסָפַרד 

ֶהן ְלָפחֹות ְקָצת ַאנגלית, לא הייתי יכֹולה  ְמבינים ּבָ

ֵליָהנֹות מּכל הדברים הַתרּבּותיים, ַוֲאפילּו ִמְשִתיַית 

מילה  ַיֲחסית  עֹוד  ִנרֶאה  כַּ זֹו  שָקֶפה  )ַלמרֹות  ָקֶפה 

לא  שּוָמן"?(.  "ַדל  ְלַהסּביר  ֵאיך  ֲאָבל  ין־ְלאּומית,  ּבֵ

רים  ּבָ ּבַ ֲחנּויֹות,  ּבַ אנשים  עם  ְלׂשֹוֵחַח  יכֹולה  הייתי 

ֶשְמבינים קצת,  או ְסָתם עם חברים חדשים; ּכי גם כְּ

זה לֹוֵקַח זמן ְלִהתַרֵגל... ּכשלֹא מבינים את הׂשפה, 

ְלָהבין  וקשה  ֶהגיֹוני...  לנּו  ִנרֶאה  לא  הּומֹור  אפילּו 

ׂשיחה  מים את הָדֵגש ּבַ על מה האנשים הְמקֹומיים ׂשָ

שלהם. 

ֶשֲחֵסרֹות לנּו מילים  ּכיוּון ֶהָהפּוך: כְּ זה עֹובד גם ּבַ

ּוָבְרָגשֹות  סיּפּורים  ּבַ ְלִהתַחֵלק  לנּו  קשה  ֵטא,  ְלִהתּבַ

שלנּו עם ֲאֵחרים. 

נעימה  הלֹא  ַלַהרָגָשה  מֹוסיף  הּביָטחֹון  חֹוֶסר  גם 

של  האּוכלּוִסיָיה  לכל  אֹוָתנּו  ְמַקֶשֶרת  הׂשפה  הזֹו. 

המדינה שּבּה אנּו ִמתגֹוְררים, ּוִבלָעֶדיָה אף ּפעם לא 

ִית.  ּבַ ַנרגיש ּבַ

ֶנִלי ֶוֶּבר ֶּפֶלד, 

ְיִליַדת 1980 ֵמאֹוסטַרלָיה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר

בֹות  ִמתַערּבְ ׂשפֹות  חמש  ֵמָאז,  לִגָיה.  ֶבּ ּבְ נֹולדתי 

ִית. ֹזאת אֹוֶמֶרת שאני  ּבַ ֹראִשי! ׂשפֹות שֹונֹות סֹוְבבּו ּבַ ּבְ

ָצרָפתית אני  פֶלמית, ּבְ ִיידיש, לא טֹוב ּבִ ַמרגיש טֹוב ּבְ

ר  ּוְמַדּבֵ ֶגרָמנית  ּבְ ְמַנֵגן  אינֶטליֶגנטי,  מאֹוד  ַמרגיש 

אנגלית. ָרָמה אינֶטֶלקטּוָאלית ּבְ ּבְ

ִמתַנגנֹות  ִאמא  של  והֲעדינֹות  הֶנחָמדֹות  המילים 

של  ֵמַהמיתֹולֹוגָיה  מּוזיקה  עם  היֹום  עד  ֹראשי  ּבְ

ֵעל ִמֶמָנה. ֶגרָמנית, מּוזיקה שאני ִמתּפַ ַואגֶנר ּבְ

את  שֹואל  אני  ִלפָעמים  עברית,  לֹומד  ּכשאני 

השישית,  הׂשפה  ּכבר  שֹזאת  מּפֵני  אני?!  מי  עצמי: 

ֶכל הּוא קטן...  והׂשֵ

ִמסָעָדה, ִאם זה ַתֲענּוג - אני ְמַנֵשק  ּכשאני אֹוֵכל ּבְ

ָצרָפתית, וִאם זה לא טֹוב - אני ְמַקֵלל  ּבְ ח  את הַטּבָ

פֶלמית...  ּבִ

רלין, ַוֲאני ְמַלֵטף  ֶגרָמנית ִמּבֶ ֲחֶברתי אֹוהבת אֹותי ּבְ

ִיידיש ִמָגליצָיה... ּוְמַלֵטש אֹותּה ּבְ

עֹונה  ַואני  ּכסף  ְלַהחזיר  ממני  ְמַבקשים  נקים  הּבַ

ִעברית: "אין לי ּכסף!" ּבְ

החיים  על  ְלָהֵקל  איך  ְתמידיֹות,  ָעיֹות  ּבְ לי  יש 

חמש ׂשפֹות שֹונֹות. ּבְ

ַלֲעָזאֶזל ּכל הַידָענּות!! 

מֹוריס ּבַראץ,

ְיִליד 1936 ִמֶּבלִגָיה,

ָשָנה ָּבָאֶרץ

ַּבֲחָזָרה ַלשֹוָרִשים ְוִלְׂשַפת ָהֵאם

ארץ. ּכשהייתי ּבת 10, ההֹורים שלי  אני נֹולדתי ּבָ

התחלה ִהתרגשתי  ֶהחליטּו ְלַהֵגר ְלטֹורֹונטֹו, ָקָנָדה. ּבַ

שבילי זֹו הייתה "אמריקה"  גיל הזה ּבִ מאֹוד, מּפני שּבַ

הוויֵדיאֹו  ּוְבַקלטֹות  סָרטים  ּבִ רק  שָראיתי  הָמקֹום   -

של הַזָמרים שֶהֱעַרצתי. 

תאֹום הּכֹול  ּכשִהַגענּו ְלטֹורֹונטֹו, הּכֹול ִהשַתָנה. ּפִ

מאֹוד.  לי  ֲחֵסָרה  הייתה  שלי  והמשּפחה  שֹוֶנה  היה 

אלא  ֲחֵסָרה  הִמשּפחה  רק  שלא  ְלָהבין  ִהתחלתי 

הּוא עצּום.  הֲהָבָנה של הׂשפה הַאנגלית  חֹוֶסר  שגם 

לֹות של  ִהרגשתי ַמָמש ְתלּויה ּבין שתי ׂשפֹות. הַהגּבָ

צעירה  ילדה  כְּ אבל  ֲעצּומֹות,  היּו  החדשה  הׂשפה 

את  וָסַפגתי  טֹורֹונטֹו  ּבְ ַלַחיים  מהירּות  ּבִ ִהתַרַגלתי 

הרּבה  היּו  ְלַמָזלי,  ַצ'אק.  ִצ'יק  ּבְ הַאנגלית  הׂשפה 

ֲהָבָנה של  ּבַ מאֹוד  לי  שָעזרּו  ּכיתה שלי  ּבַ יׂשראלים 

הׂשפה האנגלית. 

אני  שנה,  ֵמ־20  יֹותר  טֹורֹונטֹו  ּבְ שָחייתי  ַלמרֹות 

יׂשראל,  ּבְ חדשה  עֹוָלה  כְּ ַעכָשיו  עצמי  את  מֹוֵצאת 

ַפת  ֲחָזָרה ַלשֹוָרשים שלי, ּוְמַנָסה שּוב ללמֹוד את ׂשְ ּבַ

הֵאם שלי. 

ֶקֶרן פיצ'חזָדה,

ְיִליַדת 1977, ָעלָתה ִמָקָנָדה,

חֹוֶדש ְּבִיׂשָרֵאל

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות
סטּוֶדנִטים 

ְלִמשָּפִטים ִמֶצ'כָיה 
 לֹומִדים ְּבִיׂשָרֵאל 

ַעל ַהִגיּור
ר סטּודנטים וארּבעה  ִמשַלַחת ּובּה שמֹוָנה־ָעׂשָ

ַמרצים, ּוביניהם סגן דיַקן הפקּולטה למשּפטים 

צ'כיה, הגיעה לביקּור  ּבְ ּפילֶזן  של אּוניברסיטת 

חֹודש שעבר )פּברּואר(. ּביׂשראל ּבַ

המשּפטים  לימּוֵדי  על  הַאֲחַראי  הַמֲעָרך 

הִנלמד  החֹומר  את  להרחיב  החליט  ּבצ'כיה 

משּפט הִעברי  קּורסים ּבַ פקּולטֹות ְלמשּפטים, ּבַ ּבַ

ּכך  לֵשם  האיסלאמי.  הָשָרִעי  ּוַבמשּפט  היהּודי 

יצאה המשלחת ליׂשראל, ּכדי להּכיר את הֶרַקע 

ְללימּודים אלה.

ֲאָתרים  ּבַ ּביקרּו  והַמרצים  הסטּודנטים 

ִרשמיים  מֹוָסדֹות  ּבְ וגם  חשּובים  היסטֹוריים 

העליֹון  המשּפט  ּבית  ּכגֹון  יׂשראל,  מדינת  של 

ּבירּושלים.

ֲאָתֵרי הארץ, התקיימּו  לצד ּביקּורים וטיּולים ּבַ

ּכמעט מדי ערב הרצאֹות מּפי המרצים הְמַלווים 

שלהם ּוַמרצים ִנבחרים ּבארץ.

ּבין המרצים היּו הרב של היישּוב לּפיד, הרב 

יהּודה ְיָשרים, שִהרצה להם על מערך ּבתי הדין 

ַמרקּוס  ַמרֶסל  הרב  עבֹודתם;  ואֹופן  הרּבניים 

ְמקֹורֹות  עם  רּות  ֶהכֵּ להם  שערך  מירּושלים, 

קלאסיים )התנ"ך והתלמּוד( של המשּפט העברי, 

נֹוׂשא  ּבְ שִהרצה  מחיפה,  ַמאיֶיר  ָדִנֵיאל  והרב 

שעֹולה לאחרֹונה ְלכֹוָתרֹות רּבֹות – נֹוׂשא הגיּור.

ּבסיּום דבריו ִהדגיש הרב את שיתּוף הּפעּולה 

הִייחּודי שהּוׂשג ּבין מׂשרד החינּוך, האגף לחינּוך 

המיּוחדים  הרּבניים  הדין  ּבתי  לבין  מבּוגרים, 

הלֹומדים  של  הגדֹול  הרֹוב  לֹו  שהֹודֹות  ְלגיּור, 

הצלחה.  קּורסים עֹוברים את הגיּור ּבְ ּבַ

התעניינּו  ִמֶצ'כָיה  למשּפטים  הסטּודנטים 

ושֹונה  אירֹוּפה  ּבְ ר  מּוכָּ שֵאינֹו  זה,  נֹוׂשא  ּבְ מאֹוד 

רּבֹות  ְשֵאלֹות  ָשֲאלּו  ּכך מהדתֹות האחרֹות,  ּכל 

וִהתעֹורר דיּון ֵער. 

הם  הסטּודנטים,  משלחת  של  ְשהּוָתּה  ּבסֹוף 

מר  הֶצ'כית,  הרּפּוּבליקה  ַשגריר  אצל  התקּבלּו 

תֹומאס פֹויֶיר, והּוא ׂשֹוחח ִאתם על היחסים ּבין 

יׂשראל ָלרּפּוּבליקה הצ'כית.

 ְּבִעקבֹות  ַהַּכָתָבה "ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות", ֶשִּפרַסמנּו ְּב"ַשַער ַלַמתִחיל" 
 ַּב־15 ְּבֶפּברּוָאר ַהָשָנה, ִקיַּבלנּו ְשלֹוָשה ִמכָתִבים ֶשל לֹומִדים ִמִּכיַתת 

אּולָּפן ב' ִמתַקֶדֶמת ְּבאּולַּפן גֹוֶרן גֹולדשֵטיין ְּבֵתל ָאִביב, ִּכיָתָתּה ֶשל ַהמֹוָרה 
ַטלָיה הֹופַמן. ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר
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חברה ותרבות

ַהָׂשָפה ְמַקֶשֶרת אֹוָתנּו

ִאם  ַמרגיָשה  הייתי  איך  ְלַדמיֵין  מאֹוד  לי  ָקֶשה 

מדינה שלא הייתי מבינה את  הייתי עֹוֶבֶרת ָלגּור ּבִ

ְלחּו"ל,  נֹוַסַעת  ּכשאני  אפילּו  שלּה.  הרחֹוב  ַפת  ׂשְ

ֹזאת  ֹכל  שּבְ מדינֹות  שֵהן  ְלִאיַטלָיה,  אֹו  ִלְסָפַרד 

ֶהן ְלָפחֹות ְקָצת ַאנגלית, לא הייתי יכֹולה  ְמבינים ּבָ

ֵליָהנֹות מּכל הדברים הַתרּבּותיים, ַוֲאפילּו ִמְשִתיַית 

מילה  ַיֲחסית  עֹוד  ִנרֶאה  כַּ זֹו  שָקֶפה  )ַלמרֹות  ָקֶפה 

לא  שּוָמן"?(.  "ַדל  ְלַהסּביר  ֵאיך  ֲאָבל  ין־ְלאּומית,  ּבֵ

רים  ּבָ ּבַ ֲחנּויֹות,  ּבַ אנשים  עם  ְלׂשֹוֵחַח  יכֹולה  הייתי 

ֶשְמבינים קצת,  או ְסָתם עם חברים חדשים; ּכי גם כְּ

זה לֹוֵקַח זמן ְלִהתַרֵגל... ּכשלֹא מבינים את הׂשפה, 

ְלָהבין  וקשה  ֶהגיֹוני...  לנּו  ִנרֶאה  לא  הּומֹור  אפילּו 

ׂשיחה  מים את הָדֵגש ּבַ על מה האנשים הְמקֹומיים ׂשָ

שלהם. 

ֶשֲחֵסרֹות לנּו מילים  ּכיוּון ֶהָהפּוך: כְּ זה עֹובד גם ּבַ

ּוָבְרָגשֹות  סיּפּורים  ּבַ ְלִהתַחֵלק  לנּו  קשה  ֵטא,  ְלִהתּבַ

שלנּו עם ֲאֵחרים. 

נעימה  הלֹא  ַלַהרָגָשה  מֹוסיף  הּביָטחֹון  חֹוֶסר  גם 

של  האּוכלּוִסיָיה  לכל  אֹוָתנּו  ְמַקֶשֶרת  הׂשפה  הזֹו. 

המדינה שּבּה אנּו ִמתגֹוְררים, ּוִבלָעֶדיָה אף ּפעם לא 

ִית.  ּבַ ַנרגיש ּבַ

ֶנִלי ֶוֶּבר ֶּפֶלד, 

ְיִליַדת 1980 ֵמאֹוסטַרלָיה

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר

בֹות  ִמתַערּבְ ׂשפֹות  חמש  ֵמָאז,  לִגָיה.  ֶבּ ּבְ נֹולדתי 

ִית. ֹזאת אֹוֶמֶרת שאני  ּבַ ֹראִשי! ׂשפֹות שֹונֹות סֹוְבבּו ּבַ ּבְ

ָצרָפתית אני  פֶלמית, ּבְ ִיידיש, לא טֹוב ּבִ ַמרגיש טֹוב ּבְ

ר  ּוְמַדּבֵ ֶגרָמנית  ּבְ ְמַנֵגן  אינֶטליֶגנטי,  מאֹוד  ַמרגיש 

אנגלית. ָרָמה אינֶטֶלקטּוָאלית ּבְ ּבְ

ִמתַנגנֹות  ִאמא  של  והֲעדינֹות  הֶנחָמדֹות  המילים 

של  ֵמַהמיתֹולֹוגָיה  מּוזיקה  עם  היֹום  עד  ֹראשי  ּבְ

ֵעל ִמֶמָנה. ֶגרָמנית, מּוזיקה שאני ִמתּפַ ַואגֶנר ּבְ

את  שֹואל  אני  ִלפָעמים  עברית,  לֹומד  ּכשאני 

השישית,  הׂשפה  ּכבר  שֹזאת  מּפֵני  אני?!  מי  עצמי: 

ֶכל הּוא קטן...  והׂשֵ

ִמסָעָדה, ִאם זה ַתֲענּוג - אני ְמַנֵשק  ּכשאני אֹוֵכל ּבְ

ָצרָפתית, וִאם זה לא טֹוב - אני ְמַקֵלל  ּבְ ח  את הַטּבָ

פֶלמית...  ּבִ

רלין, ַוֲאני ְמַלֵטף  ֶגרָמנית ִמּבֶ ֲחֶברתי אֹוהבת אֹותי ּבְ

ִיידיש ִמָגליצָיה... ּוְמַלֵטש אֹותּה ּבְ

עֹונה  ַואני  ּכסף  ְלַהחזיר  ממני  ְמַבקשים  נקים  הּבַ

ִעברית: "אין לי ּכסף!" ּבְ

החיים  על  ְלָהֵקל  איך  ְתמידיֹות,  ָעיֹות  ּבְ לי  יש 

חמש ׂשפֹות שֹונֹות. ּבְ

ַלֲעָזאֶזל ּכל הַידָענּות!! 

מֹוריס ּבַראץ,

ְיִליד 1936 ִמֶּבלִגָיה,

ָשָנה ָּבָאֶרץ

ַּבֲחָזָרה ַלשֹוָרִשים ְוִלְׂשַפת ָהֵאם

ארץ. ּכשהייתי ּבת 10, ההֹורים שלי  אני נֹולדתי ּבָ

התחלה ִהתרגשתי  ֶהחליטּו ְלַהֵגר ְלטֹורֹונטֹו, ָקָנָדה. ּבַ

שבילי זֹו הייתה "אמריקה"  גיל הזה ּבִ מאֹוד, מּפני שּבַ

הוויֵדיאֹו  ּוְבַקלטֹות  סָרטים  ּבִ רק  שָראיתי  הָמקֹום   -

של הַזָמרים שֶהֱעַרצתי. 

תאֹום הּכֹול  ּכשִהַגענּו ְלטֹורֹונטֹו, הּכֹול ִהשַתָנה. ּפִ

מאֹוד.  לי  ֲחֵסָרה  הייתה  שלי  והמשּפחה  שֹוֶנה  היה 

אלא  ֲחֵסָרה  הִמשּפחה  רק  שלא  ְלָהבין  ִהתחלתי 

הּוא עצּום.  הֲהָבָנה של הׂשפה הַאנגלית  חֹוֶסר  שגם 

לֹות של  ִהרגשתי ַמָמש ְתלּויה ּבין שתי ׂשפֹות. הַהגּבָ

צעירה  ילדה  כְּ אבל  ֲעצּומֹות,  היּו  החדשה  הׂשפה 

את  וָסַפגתי  טֹורֹונטֹו  ּבְ ַלַחיים  מהירּות  ּבִ ִהתַרַגלתי 

הרּבה  היּו  ְלַמָזלי,  ַצ'אק.  ִצ'יק  ּבְ הַאנגלית  הׂשפה 

ֲהָבָנה של  ּבַ מאֹוד  לי  שָעזרּו  ּכיתה שלי  ּבַ יׂשראלים 

הׂשפה האנגלית. 

אני  שנה,  ֵמ־20  יֹותר  טֹורֹונטֹו  ּבְ שָחייתי  ַלמרֹות 

יׂשראל,  ּבְ חדשה  עֹוָלה  כְּ ַעכָשיו  עצמי  את  מֹוֵצאת 

ַפת  ֲחָזָרה ַלשֹוָרשים שלי, ּוְמַנָסה שּוב ללמֹוד את ׂשְ ּבַ

הֵאם שלי. 

ֶקֶרן פיצ'חזָדה,

ְיִליַדת 1977, ָעלָתה ִמָקָנָדה,

חֹוֶדש ְּבִיׂשָרֵאל

ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות
סטּוֶדנִטים 

ְלִמשָּפִטים ִמֶצ'כָיה 
 לֹומִדים ְּבִיׂשָרֵאל 

ַעל ַהִגיּור
ר סטּודנטים וארּבעה  ִמשַלַחת ּובּה שמֹוָנה־ָעׂשָ

ַמרצים, ּוביניהם סגן דיַקן הפקּולטה למשּפטים 

צ'כיה, הגיעה לביקּור  ּבְ ּפילֶזן  של אּוניברסיטת 

חֹודש שעבר )פּברּואר(. ּביׂשראל ּבַ

המשּפטים  לימּוֵדי  על  הַאֲחַראי  הַמֲעָרך 

הִנלמד  החֹומר  את  להרחיב  החליט  ּבצ'כיה 

משּפט הִעברי  קּורסים ּבַ פקּולטֹות ְלמשּפטים, ּבַ ּבַ

ּכך  לֵשם  האיסלאמי.  הָשָרִעי  ּוַבמשּפט  היהּודי 

יצאה המשלחת ליׂשראל, ּכדי להּכיר את הֶרַקע 

ְללימּודים אלה.

ֲאָתרים  ּבַ ּביקרּו  והַמרצים  הסטּודנטים 

ִרשמיים  מֹוָסדֹות  ּבְ וגם  חשּובים  היסטֹוריים 

העליֹון  המשּפט  ּבית  ּכגֹון  יׂשראל,  מדינת  של 

ּבירּושלים.

ֲאָתֵרי הארץ, התקיימּו  לצד ּביקּורים וטיּולים ּבַ

ּכמעט מדי ערב הרצאֹות מּפי המרצים הְמַלווים 

שלהם ּוַמרצים ִנבחרים ּבארץ.

ּבין המרצים היּו הרב של היישּוב לּפיד, הרב 

יהּודה ְיָשרים, שִהרצה להם על מערך ּבתי הדין 

ַמרקּוס  ַמרֶסל  הרב  עבֹודתם;  ואֹופן  הרּבניים 

ְמקֹורֹות  עם  רּות  ֶהכֵּ להם  שערך  מירּושלים, 

קלאסיים )התנ"ך והתלמּוד( של המשּפט העברי, 

נֹוׂשא  ּבְ שִהרצה  מחיפה,  ַמאיֶיר  ָדִנֵיאל  והרב 

שעֹולה לאחרֹונה ְלכֹוָתרֹות רּבֹות – נֹוׂשא הגיּור.

ּבסיּום דבריו ִהדגיש הרב את שיתּוף הּפעּולה 

הִייחּודי שהּוׂשג ּבין מׂשרד החינּוך, האגף לחינּוך 

המיּוחדים  הרּבניים  הדין  ּבתי  לבין  מבּוגרים, 

הלֹומדים  של  הגדֹול  הרֹוב  לֹו  שהֹודֹות  ְלגיּור, 

הצלחה.  קּורסים עֹוברים את הגיּור ּבְ ּבַ

התעניינּו  ִמֶצ'כָיה  למשּפטים  הסטּודנטים 

ושֹונה  אירֹוּפה  ּבְ ר  מּוכָּ שֵאינֹו  זה,  נֹוׂשא  ּבְ מאֹוד 

רּבֹות  ְשֵאלֹות  ָשֲאלּו  ּכך מהדתֹות האחרֹות,  ּכל 

וִהתעֹורר דיּון ֵער. 

הם  הסטּודנטים,  משלחת  של  ְשהּוָתּה  ּבסֹוף 

מר  הֶצ'כית,  הרּפּוּבליקה  ַשגריר  אצל  התקּבלּו 

תֹומאס פֹויֶיר, והּוא ׂשֹוחח ִאתם על היחסים ּבין 

יׂשראל ָלרּפּוּבליקה הצ'כית.

 ְּבִעקבֹות  ַהַּכָתָבה "ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות", ֶשִּפרַסמנּו ְּב"ַשַער ַלַמתִחיל" 
 ַּב־15 ְּבֶפּברּוָאר ַהָשָנה, ִקיַּבלנּו ְשלֹוָשה ִמכָתִבים ֶשל לֹומִדים ִמִּכיַתת 

אּולָּפן ב' ִמתַקֶדֶמת ְּבאּולַּפן גֹוֶרן גֹולדשֵטיין ְּבֵתל ָאִביב, ִּכיָתָתּה ֶשל ַהמֹוָרה 
ַטלָיה הֹופַמן. ֵּבין ְשֵתי ָׂשפֹות, ַוֲאִפילּו יֹוֵתר

¥

¥

קוראים כותבים

11 "שער למתחיל", גיליֹון 1635, ט"ז ּבאדר ב' תשע"א, 22 ּבמרס 2011	 	


