סימון הופקינס

יד יצ
חק

בן
־צ
בי

158

ט ב ת ת ש ע "ו

לאונהרד באואר (:)1964‑1865
ערביסט חלוץ ב'בית היתומים
הסורי' בירושלים

לאונהרד באואר (:)1964‑1865
ערביסט חלוץ ב'בית היתומים הסורי' בירושלים
בשער המאמר:
שער ספרו של
לאונהרד באואר
'חיי העם בארץ
כתבי הקודש'.
הספר הודפס
בבית הדפוס של
'בית היתומים
הסורי' שנלר
בירושלים ויצא
לאור בהוצאת
H.G. Wallmann
בלייפציג (.)1903
בתמונה נשים
שואבות מים
ממעיין הכפר
עין־כרם

א .תור הזהב של חקר הערבית המדוברת בפלשתינה
כאשר אנו לומדים היום ערבית מדוברת באמצעות תעתיק פונטי ומנתחים את הלשון לפי כללים
מוסכמים ,אנו מקבלים זאת כדבר מובן מאליו .אנו עלולים לשכוח שהדיאלקטולוגיה הערבית היא
מקצוע בעל מסורת ארוכה ,ושרוב המידע הקיים נמצא בידינו בזכות אחרים שקדמו לנו בחקר
הדברים .יסודות חקר הלהגים הערביים לא נולדו יש מאין ,אלא הונחו על ידי דורות קודמים של
מלומדים ,שלולא עבודותיהם החלוציות היינו במידה רבה עדיין מגששים באפלה .עלינו כמובן תמיד
לבדוק ,לתקן ולהרחיב את מסקנותיהם של קודמינו ,אך אל לנו להתעלם מהן.
חקר להגי הערבית המדוברת התברך בכמה חוקרים דגולים ,שפיתחו את קווי היסוד של המחקר
וגיבשו את עקרונותיו .יש ביניהם חוקרים חלוצים שגם לאחר מאה שנים הישגיהם מוסיפים לעורר בנו
יראת כבוד .חוקר כזה היה לאונהרד באואר ( ,)Leonhard Bauer, 1865‑1964אבי הדיאלקטולוגיה
הערבית בארץ־ישראל ,שהוא לדעתי עדיין הנציג החשוב ביותר של ענף זה של הבלשנות השמית.
במאמר זה ברצוני לספר מעט על חייו של אדם מיוחד זה ועל עבודותיו החשובות ,שרישומן טבוע
בחקר ארץ־ישראל ושפתה הערבית עד היום1.
מאמר זה הוא עיבוד עברי מורחב של הרצאה שניתנה באנגלית במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית
בירושלים בפברואר  .2004תודתי נתונה לד"ר גיל גורדון (ירושלים) ,ד"ר אולריך זיגר (היידלברג) וגב' יהודית הופקינס
(ירושלים) ,שעזרו לי רבות בהכנת המאמר ,הן במסירת מידע ותמונות ,הן בעניינים טכניים שונים .אני מודה גם לשני
הקריינים האנונימיים מטעם 'קתדרה' ,שנעזרתי בהערותיהם המועילות.
1

רוב הפרטים הביוגרפיים על באואר המובאים להלן לקוחים ממאמר ההספד (עם תמונה) של אחיין אשתו ֶהרמן שנלר,
מנהלו השלישי של 'בית היתומים הסורי' ,ברבעון המוסד' ,המבשר מציון' .ראוH. Schneller, ‘Oberlehrer Leonhard :
 .Bauer†’, Der Bote aus Zion, 79, 4 (1964), pp. 6–16זיכרונותיו אלו של שנלר שימשו מקור עיקרי גם למאמר
של זיגר; ראוU. Seeger, ‘Leonhard Bauer (1865–1964): Ein Pioneer der arabischen Dialektologie’, F. Musall :
& A. Al-Mudarris (eds.), Im Dialog bleiben: Sprache und Denken in den Kulturen des Vorderen Orients:
 .Festschrift für Raif Georges Khoury, Wiesbaden 2011, pp. 390–395מאמר זה מופיע גם באתר האינטרנט של זיגר,
 ,http://www.uni-heidelberg.de/md/semitistik/bauer.pdfבתוספת תמונות אחדות שאינן נמצאות בגרסה המודפסת.
כמו כן השתמשתי במאמר קודם של הרמן שנלרH. Schneller, ‘Oberlehrer Leonhard Bauer feiert seinen 90. :
 .Geburtstag’, Der Bote aus Zion, 70, 2 (1955), pp. 20–22לסיכום קורות חייו של באואר ראו גםJ. Eisler & A. :
 .Krauß, Bibliographie der Familie Schneller, Stuttgart 2006, p. 31לפרטים על באואר ופרסומיו ראו עוד :ג' גורדון,
'הטוב מכולם ב"אומנות השחורה" :בית הדפוס של המיסיון הגרמני של שנלר בירושלים בשלהי התקופה העות'מאנית',
קתדרה( 138 ,טבת תשע"א) ,עמ' ( 105 ,103 ,99‑98תמונה של באואר עם אשתו ובתו הבכורה) .109 ,רסיסי מידע
על באואר ומשפחתו מופיעים בגיליונות אחרים של 'המבשר מציון' וכן בספרות על הקהילה הפרוטסטנטית הגרמנית
בירושלים ,בייחוד זו הקשורה למשפחת שנלר ול'בית היתומים הסורי' .ראו למשל על נוכחותו של באואר כשחותנו יוהן
לודוויג שנלר שכב על ערש דווי ונפטר בשנת L. Schneller, Vater Schneller: Ein Patriarch der evangelischen :1896
) .Mission im Heiligen Lande, Leipzig 1898, pp. 176–178 (second edition, Leipzig 1925, pp. 157–158באואר
עצמו הזכיר פרט זה; ראו .‘Erinnerungen an Vater Schneller’, Der Bote aus Zion, 76, 2 (1961), p. 38 :בתו השנייה
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במחקר האקדמי ,כמו בתחומי חיים אחרים ,יש עליות וירידות ,תקופות פריחה פוריוֹ ת ולעומתן
תקופות שקטות שההתקדמות בהן מעטה .תור הזהב של חקר השפה הערבית של סוריה וארץ־ישראל
חל בשליש הראשון של המאה העשרים ,כלומר בסוף התקופה העות'מאנית ובראשית תקופת המנדט
הבריטי .כמה מחקרים קלסיים בתחום הערבית הסורית‑הארץ־ישראלית שייכים לתקופה זו :למשל
אוספי השירים והסיפורים הירושלמיים של ֶאנוֹ ליטמן 2,האטלס הלשוני והמחקר על להג דמשק של
ֶ
טהלף ֶּב
גוֹ ֶ
רגשטר ֶסר 3,התיאורים הדקדוקיים המפורטים של מישל ט' ֶפ ֿגאלי 4וכן אוסף הטקסטים
5
ִּ
רת ֶלמי,
מביר־זֵ ית של הנס שמידט ופאול קאהלה .אליהם מצטרף המילון הגדול של אדריאן ַּב ֶ
שפורסם בשנים  ,1969 ,1954‑1935אך נאסף (בעיקר בחלב שבסוריה) ונכתב שנים קודם לכן6.
מחקרים אלה עדיין שולטים בכיפה ,ואך מעטות מן העבודות שפורסמו לאחר מכן מגיעות לרמתם.
ראוי להוסיף שבתקופה הנדונה ראו אור גם כמה חיבורים אתנוגרפיים מעולים שעסקו בחיי הערבים
בפלשתינה ,והבולטים שבהם הם המחקרים החשובים של גוסטף ַד ְל ַמן 7ושל תאופיק ַּכנְ עאן8.
מקום נכבד וחלוצי בתקופת תור הזהב בחקר תושבי הארץ בכלל ושפתם הערבית בפרט תופס
לאונהרד באואר ,שספריו ,הגם שנכתבו לפני שנים רבות ובעולם שונה בתכלית ,ניצבים בגאווה
בחזית המחקרים שחוברו בתחומים אלו .לבאואר אנו חבים את העקרונות היסודיים שהתוו ועיצבו
את חקר הלהגים הערביים במרחב הפלשתינאי.

ב .לאונהרד באואר — האיש וחייו
כמו חוקרים חשובים אחרים בני זמנו שנתנו יד לביסוס מחקר הדיאלקטולוגיה הערבית — יוהן גוטפריד
וטצשטיין ( ,)Wetzsteinקונסול פרוסיה בדמשק; ברתלמי ( )Barthélemyהנזכר לעיל ,דיפלומט

2
3
4
5

6
7
8

של באוארִ ,הילדה־מריה ,הייתה עדת ראייה לשרפה ב'בית היתומים הסורי' בשנת  ,1910שרפה שבה איבדה המשפחה
את רוב רכושה .לעדותה ראו בתוך .L. Schneller, Lichtgestalten an meinem Wege, Leipzig 1937, pp. 54–57 :מחקר
מעמיק יותר היה מתחשב בממצאי ארכיון שנלר שבארכיון הכנסייה האזורית ( )Landeskirchliches Archivבשטוטגרט —
ייתכן מאוד שנמצא שם חומר נוסף הקשור לבאואר ולפעילותו בירושלים .יש להעיר שלא עמדה לרשותי סדרה שלמה
של כתב־העת 'המבשר מציון' ,וסביר להניח שסריקה שיטתית של כל החוברות הייתה מעלה פרטים נוספים.
E. Littmann, Neuarabische Volkspoesie, Berlin 1902; idem, Modern Arabic Tales, Leyden 1905
G. Bergsträßer, Sprachatlas von Syrien und Palästina, Leipzig 1915; idem, Zum arabischen Dialekt von
Damaskus: Phonetik – Prosatexte, Hannover 1924
M.T. Feghali, Le parler de Kfar‘abīda (Liban-Syrie), Paris 1919; idem, Syntaxe des parlers arabes actuels du
Liban, Paris 1928
H. Schmidt & P. Kahle, Volkserzählungen aus Palästina: Gesammelt bei den Bauern von Bir-Zet und in
 .Verbindung mit Dschirius Jusif in Jerusalem herausgegeben von H.S. & P.K., I–II, Göttingen 1918–1930על
ִג ְ'ר ֻיס יוּ ִסף ,שסיפק את רוב החומר לכרכים אלו ,ראו להלן ,ליד הערה .57
A. Barthélemy, Dictionnaire Arabe–Français: Dialectes de Syrie: Alep, Damas, Liban, Jérusalem, Paris
1935–1954, 1969
בייחוד הסדרה המעולה G. Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, I–VII, Gütersloh 1928–1942; VIII, Berlin
& New York 2001
ראו למשל .T. Canaan, The Palestinian Arab House: Its Architecture and Folklore, Jerusalem 1933 :ביבליוגרפיה
של כתבי חוקר זה ראוK. v. Rabenau, ‘Die Schriften von Dr. med. Taufik Canaan’, ZDPV, 79 (1963), pp. 1–7 :
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לדן
צרפתי בחלב; קרלו לנדברג ( ,)Landbergמלומד שוודי עצמאי שפעל בעיקר בחצי האי ערב ,וג'ון ֶס ֶ
וילמור ( ,)Willmoreשופט בריטי בקהיר — גם באואר לא היה פילולוג במקצועו .הוא לא התפרנס
ממחקריו ,לא דגל בשום גישה מתודולוגית וגם לא השתייך לאסכולה כלשהי .מעולם לא הייתה לו
משרת הוראה באוניברסיטה ,לא היו לו תלמידי מחקר ,והוא לא לקח חלק בחיים האקדמיים בצורה
רשמית או קבועה .הוא אף לא עמד בקשר אישי מתמיד עם אנשי הפילולוגיה הערבית באירופה9.
באואר היה אוטודידקט ,ללא הכשרה קודמת בערבית .ספריו כתובים בסגנון תמציתי וצנוע :אין בהם
צורות משוחזרות המסומנות בכוכבון או נספחים מלומדים הדנים למשל בפונולוגיה ההיסטורית של
השפה הערבית ,ובהערות השוליים שלו יש הפניות מעטות מאוד לספרות המדעית 10.חיבוריו נועדו
להיות בראש ובראשונה מדריכים מעשיים ,המבוססים על הניסיון האישי הרב שצבר בשטח בקרב
הדוברים ,ולא מחקרים מדעיים ,ובהתאם לכך הם לא פורסמו בבתי ההוצאה האקדמיים המוכרים .לא
הייתה לבאואר כל משיכה לקריירה אוניברסיטאית או למחקר אקדמי לשמו .באואר בא מכיוון אחר.
הוא היה מיסיונר — מיסיונר פרוטסטנטי אוונגלי ,שהיה מחויב לשליחות זו בכל נימי נפשו.
באואר נולד ב־ 9במאי  1865בנידרשטטן ( ,)Niederstettenהנמצאת בין באד־מרגנטהיים (Bad
 )Mergentheimלבין קריילסהיים ( ,)Crailsheimבאזור וירטמברג ( )Württembergשבגרמניה .עם
סיום לימודיו בבית הספר הוא נרשם לסמינר למורים ,ולאחר שהשלים את לימודיו שימש כמה שנים
מורה בבית ספר וגם מורה פרטי .באותה תקופה התעורר בו הרצון העז להפיץ בעולם את בשורת ישו
הנוצרי ,ולשם כך הוא הכשיר את עצמו בסמינר הידוע של 'מיסיון בזל' ( )Basler Missionלעבודה
כמיסיונר לותרני .באואר חשק בשירות ֵמעבר לים באחת הארצות הטרופיות ,אך לרוע מזלו הדבר לא
הסתייע; הוא נמצא בלתי כשיר מבחינה בריאותית למשימה כזו ונאלץ להסתפק ביעד הקרוב יותר
למולדתו .כששמע ש'בית היתומים הסורי' בירושלים מחפש מורה חדש למקצועות העיוניים ,חש
באואר ששעת הכושר הגיעה ,ושהזדמנות זו נועדה לו ,והוא החליט להגיש בקשה למשרה הפנויה
בירושלים .תכניתו צלחה ,וביום הולדתו העשרים וחמישה ,ב־ 9במאי  ,1890קיבל באואר מברק ובו
הבשורה שזכה במשרה הירושלמית המיוחלת .בשל היותו אדם יעיל ,זריז ומעשי הוא לא התמהמה,
ובתוך פחות מחודש ימים הגיע לירושלים .בעיר זו עתיד היה לבלות כחמישים משנות חייו הארוכים
ולתרום רבות הן ל'בית היתומים הסורי' הן לחקר ערביי הארץ ושפתם הערבית.
'בית היתומים הסורי' ( ,)Das Syrische Waisenhausבית ספר ופנימייה ליתומים ולעיוורים של
המיסיון הפרוטסטנטי ,היה במשך כמעט מאה שנה מוסד ירושלמי חשוב .הוא שכן במתחם שנלר
( ,)Schnellerהנמצא ברחוב מלכי ישראל של ימינו ,ומבנהו המרכזי המפואר ,בעל מגדל השעון
 9באואר היה חבר בחברה הגרמנית לחקר פלשתינה ( )Der Deutsche Palästina-Vereinופרסם מאמרים אחדים בכתב־
העת של חברה זו .ZDPV ,נראה שקשריו עם ערביסטים מאירופה היו בעלי אופי מקרי ובעיקר במסגרת הכנסת אורחים.
למשל ליטמן ביקר אותו בירושלים בשנת  ;)Oriens, 29–30 [1986], p. 51( 1899ג' קמפפמייר התגורר אצלו בשנת
 1934ב'בית היתומים הסורי' (ראו להלן ,ליד הערה  )65וא' שפיטלר נסע אליו לשמלאן שבלבנון בשנת ( 1955ראו
להלן ,ליד הערה .)38
 10ההפניה לספרו של ברוקלמן 'יסודות הדקדוק המשווה של השפות השמיות' (C. Brockelmann, Grundriss der
 )vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, I, Berlin 1908בתחילת ספרו 'הערבית הפלשתינאית' (ראו
להלן ,הערה  )30היא לחלוטין לא אופיינית ,ואכן אין עוד כדוגמתה בספר כולו.
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והפעמון המתרומם מעל העיר ,ידוע היטב לכל מי שגר בירושלים ואף לאחרים .יוהן לודוויג שנלר,
מייסדו ומנהלו הראשון של 'בית היתומים הסורי' ,פתח בשנת  1860את שעריו של המוסד ,הנקרא עד
היום על שמו .החניכים באו לבית ספר שנלר מכל רחבי המזרח התיכון ואף מחוצה לו :פלשתינאים,
סורים ,ארמנים ,מצרים ואתיופים; היו בהם נוצרים ,מוסלמים ואף יהודים אחדים ,ובכיתה למדו
בנים ובנות יחד .מלבד הפסקה של כמה שנים עקב מלחמת העולם הראשונה הלך בית הספר מחיל
אל חיל ותפס מקום מרכזי בהתפתחות העיר .אחרי שלבי הרחבה אחדים היה 'בית היתומים הסורי'
למוסד החינוכי הגדול באימפריה העות'מאנית כולה ,ובמשך כמעט מאה שנים הקנה למאות תלמידים
נזקקים השכלה בסיסית והכשרה למקצוע מעשי .המוסד פעל עד  ,1939ונסגר בשנת  ,1940סמוך
לפרוץ מלחמת העולם השנייה; המבנים של מתחם שנלר ,שהיו רכוש אויב בבעלות גרמנית ,הוחרמו
על ידי הבריטים ,והמורים הגרמנים נכלאו או הוגלו .מתחם שנלר היה לבסיס צבאי בריטי ,ובשנת
 ,1948בזמן מלחמת העצמאות ,הועבר לרשות מדינת ישראל והפך לבסיס של צה"ל .בסוף שנת 2008
פינה צה"ל את האתר ,ובמקום המבנים המיותמים והעזובים מתוכננת שכונה חרדית חדשה ,שישומרו
בה ,בפיקוח ה'מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל' ,שמונה מהבניינים ההיסטוריים שנותרו11.

גלויה משנת 1898
המראה את 'בית
היתומים הסורי'
שנלר ואת כנסיית
הגואל .הגלויה
נדפסה בבית הדפוס
של שנלר

 11על 'בית היתומים הסורי ע"ש שנלר' ראו :י' בן־אריה ,עיר בראי תקופה :ירושלים החדשה בראשיתה ,ירושלים תשל"ט,
עמ'  .451‑447 ,104‑101וכן ראו התצלומים שבפוסט 'ברוך הבא :פרידה ממחנה שנלר' 30 ,ביוני  ,2013באתר 'עונג
שבת' ( .)http://onegshabbat.blogspot.co.il/2013/06/blog-post_3363.htmlפרטים רבים נוספים נמצאים במאמרים
של ג' גורדון ,שכתב גם עבודת דוקטור על מתחם שנלר .יש להזכיר כאן במיוחד את מאמרו 'מתחנת מיסיון לשכונה.
התפתחות מתחם "בית היתומים הסורי" של שנלר בירושלים בשלהי העידן העות'מאני' ,קתדרה( 128 ,תמוז תשס"ח),
עמ'  .100‑73רשימת פרסומיו של גורדון נמצאת באתר  ,www.gordonarc.co.ilושם פריטים נוספים הנוגעים למוסד
שנלר ,בנייניו ואנשיו.
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באואר הגיע אל מוסד זה כאמור בשנת  ,1890והוא בן עשרים וחמש .תפקידיו העיקריים היו ללמד
את הילדים האסופים גרמנית וצרפתית .על פי העיקרון הפרוטסטנטי שיש להשתמש בשפת המקום,
ציפה ממנו בית הספר ללמוד ערבית ,אחת משפות ההוראה במוסד ,ובאואר נרתם למשימה זו במרץ
בלתי רגיל .הוא הפנה את מרצו גם לכיוונים אחרים ושנה אחרי בואו לירושלים נשא לאישה את מריה
שנלר ,בתו של אבי המשפחה ,מייסדו ומנהלו של בית היתומים.
לפי תפיסת עולמו של באואר חינוך הצעירים היה בגדר מלאכת קודש במובנה הרחב ,ובכל שנות
הוראתו הוא נהג בהתאם לכך .היה ביכולתו לתרום רבות הן להשכלתם של תלמידיו ,הן להתפתחותם
האישית ,ואכן הוא תרם להם בכל מאודו וללא גבולות .בית הספר היה פנימייה ,ובאואר התגורר עם
משפחתו בתוך מתחם בית היתומים ,תחילה בבניין הראשי ולאחר מכן ,בתקופת המנדט הבריטי,
בדירה שמעל מעון הבנות ( ,Mädchenheimدار البنات); מריה אשתו הייתה אם הבית במעון זה,
אירמלה .כך היו היתומים הצעירים ,שלא היה להם בית
ֵ
ואחריה מילאה את התפקיד בתם הגדולה
אחר ,בפיקוחם של הזוג באואר ויתר אנשי הצוות לא רק בשעות הלימוד אלא גם לפני השיעורים
ולאחריהם ,בסופי שבוע ואף בחופשות ובחגים .באואר לימד אותם לא ספרות גרמנית ודקדוק צרפתי
בלבד אלא אף פיזיקה ,כימיה ,היסטוריה ,ארכאולוגיה ,בוטניקה ועוד .החינוך הגופני אף הוא לא הוזנח;
באואר לימד את תלמידיו את המעלות של אכילה בריאה ,נשימה נכונה ומקלחת במים קרים .הוא
הפך מהר לדמות מרכזית בחיי בית ספר שנלר ,וכמורה בכיר
( )Oberlehrerהיה אחראי להוראת התלמידים המתקדמים
ולהכשרת מורים צעירים מתוכם .יחד עם שנלר המנהל חתם
באואר על תעודות ההסמכה של בוגרי המוסד להוראה12.
באואר אהב מאוד שירה ובמיוחד שירה גרמנית ,ותלמידיו
לאמתו של דבר באואר
ִ
נדרשו ללמוד שירים בעל־פה.
ניסה את כוחו גם בכתיבת שירה — כמה משיריו הדתיים,
הכתובים לפי המסורת הלותרנית המוקפדת ,פורסמו בכתב־
העת של בית היתומים' ,המבשר מציון' (Der Bote aus
 13.)Zionאהובים במיוחד היו שיעורי הזמרה בגרמנית,
שבהם היה באואר שר ומלווה את עצמו בפסנתר .המוזיקה
מילאה תפקיד חשוב מאוד בחיי באואר ומשפחתו — ובבית
היתומים בכלל — והוא השתדל להעביר לתלמידיו את
אהבתו למוזיקה .הוא עצמו נהג לנגן בפסנתר יום יום ,שימש
 12נראה לי שבאואר יושב (השני מצד שמאל בשורה הראשונה) בתצלום משנת  1931של צוות המורים עם קבוצה של
מורים לעתיד ( ;)SeminaristenראוJ. Eisler, N. Haag & S. Holtz, Kultureller Wandel in Palästina im frühen 20. :
Jahrhundert: Ein Bilddokumentation, Epfendorf 2003, p. 96, pl. 105
 13דוגמה טיפוסית ,שיר לכבוד השנה החדשה  1963שכותרתו 'שנה חדשה' ( ,)Jahreswendeפורסמה לקראת סוף ימיו;
ראו .Der Bote aus Zion, 77, 4 (1962), p. 96 :חלק משירי העם שבספרו 'חיי העם בארץ כתבי הקודש' (ראו להלן ,הערה
 )20הוא אף תרגם לבתים שקולים ומחורזים.
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כעוגבר של 'בית היתומים הסורי' ,ניצח על מקהלת בית הספר והיה אחראי לתזמורת כלי הנשיפה
ממתכת .תזמורת זאת ליוותה אותו מפעם בפעם כשיצא לטיולי יום ראשון עם תלמידיו ברחובות
ירושלים .זכור במיוחד יום ראשון אחד שהמקהלה והתזמורת ביצעו בו הימנונים פרוטסטנטיים
מרוממי נפש באקוסטיקה המהדהדת של מערת צדקיהו ,שלצד שער שכם ,בחומה הצפונית של העיר
העתיקה 14.לפי כל הסימנים באואר הפליא לנגן בקלידים — בשנת  1914הוא מילא את מקומו
של עוגבר כנסיית הגואל ( )Erlöserkircheהלותרנית בעיר העתיקה ,שנקרא לשרת בצבא גרמניה
במלחמת העולם הראשונה .הוא היה בקי גם במבנה ובתחזוקה של עוגבים ,ואילולי מומחיותו וזריזותו
לא היה העוגב של 'בית היתומים הסורי' מוכן בזמן לנגינה בפני הקיסר וילהלם השני בעת ביקורו
המפורסם בירושלים בשנת .1898
בזמן מלחמת העולם הראשונה היה קשה לגרמנים להישאר בירושלים .רבים נקראו לשרת בצבא
מולדתם ,וכעבור זמן קצר נפל השלטון הטורקי והאזור כולו עבר לשליטת הבריטים .בתחילת
המלחמה נשאר באואר ,שמפאת גילו כבר היה פטור משירות צבאי 15,בירושלים ,אך במהלכה,
בשנת  16,1916הוא חזר ללמד בגרמניה ונשאר שם שנים אחדות .כאשר הוחזר 'בית היתומים הסורי'
(שבמהלך המלחמה נקרא באנגלית  )Syrian Orphan Schoolלידי הגרמנים בשנת  1921על ידי
הנציב העליון סר הרברט סמואל ,חזר באואר לירושלים למלא את ייעודו החינוכי כבתחילה.
בשנת  ,1939עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,החליט באואר
להישאר בארץ עם משפחתו .בהיותו תושב גרמני זר הוא נחשב על
פי חוק כגורם אויב מסוכן .שלטונות המנדט הבריטי התייחסו אליו
כאל כל הזרים אזרחי ארצות אויב בפלשתינה .באואר ,בן השבעים
וחמש ,נשלח לקסרקטין הצפוף של כלא עכו' .בית היתומים
הסורי' נסגר ,ובשנות המלחמה הועברו באואר ,אשתו מריה ושתי
והילדה־מריה ,ממחנה מעצר אחד למשנהו .אכן
אירמלה ִ
ֵ
בנותיהם,
היו אלה שנים קשות .התנאים במעצר ,שהיו לא קלים לצעירים
ממנו ,הקשו על באואר עד מאוד — החברה לא הייתה כלל לטעמו,
לא היו לו ספרים ,והוא איבד את הראייה בעין אחת .אף על פי
שבמחנה שׂרונה הרשו לו לנגן בעוגב הכנסייה ,לא היה שם פסנתר,
והוא נאלץ להתנחם בנגינה בחלילית .בשנת  ,1946בהיותם במחנה
ההסגר וילהלמה ,מתה עליו אשתו מריה והיא בת שמונים ושש.
היא הובאה למנוחות בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון ,ושם
 14ראו למשל תמונות תזמורת כלי הנשיפה ממתכת של בית הספרL. Schneller, Wünschet Jerusalem Glück: Festschrift :
 ;zum 50 jährigen Jubiläum des Syrischen Waisenhauses in Jerusalem, Münster 1911, p. 111תמונה של שישיית
כלי נשיפה (בהשתתפות הרמן שנלר בחליל צד) ראו :אייזלר ,האג והולץ (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  ,93איור  ;98וכן ראו:
שם ,עמ'  ,89איור .92
Der Bote aus Zion, 32, 1 & 2 (1916), p. 25 15
Der Bote aus Zion, 32, 3 (1916), p. 29 16
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נמצא קברה עד היום באחוזת הקבר של שושלת שנלר ,מול הוריה ולצד בנה גרהרד ,שנפטר בשנת
 ,1893בעודו תינוק בן פחות משנה.
באואר שוחרר רק בשנת  .1948הוא היה עתה בן שמונים ושלוש ,והעולם שהכיר בצעירותו השתנה
כליל ,ובמיוחד העיר ירושלים ,שאליה הגיע בסוף המאה התשע־עשרה .השלטון הטורקי דאז חלף
מזמן ,וזה עתה תם גם המנדט הבריטי .המצב בעיר היה מתוח .מבני שנלר היו עתה בשליטת צבאה
של מדינת ישראל הצעירה ,ו'בית היתומים הסורי' ,שבאואר הקדיש לו את רוב חייו ,נסגר מזמן ללא
שמץ של תקווה שייפתח שוב במעונו המקורי במתחם שנלר .אחרי כמה פתרונות זמניים שלא צלחו,
התגבשה תכנית להעתיק את בית היתומים מירושלים ללבנון ,ועל כן נדדו באואר ושתי בנותיו צפונה
שלו
בשמלאן ,כפר מרוני ֵ
דרך רמאללה (שבה שהו זמן קצר) ללבנון .באואר בילה את שארית חייו ׁ ַ
ורגוע בהרי לבנון ,עם בתו אירמלה (בתו הצעירה הילדה־מריה גרה בבירות) .הוא המשיך לכתוב
ולפרסם מדי פעם מאמרים קצרים ,בעיקר בכתב־העת של בית היתומים' ,המבשר מציון' ,והם היו
מבוססים לעתים קרובות על פרסומיו הקודמים 17.הוא רגיל היה לצאת לצעדה יומית ברחובות הכפר.
בימי הולדתו נהגו לבקרו חברים ותלמידים לשעבר מבית היתומים ,שבינתיים הועתק מרכזו ללבנון,
וגרמו לו הנאה גדולה בביצוע הכורלים הלותרניים האהובים עליו בנגינתה של רביעיית כלי מתכת.
כשמלאו לבאואר תשעים שנה ,בשנת  ,1955נערכה חגיגה לכבודו בח'רבת ַקנאפאר ,בעמק הבקעה
(אלבּקאע) .בזמן התפילה בכנסיית בית היתומים החדש הופיעה מקהלה ,בתו הילדה־מריה שרה כורל
ִ
18
של באך ,ותזמורת כלי נשיפה ניגנה .אחר הצהריים כיבדו אותו בנגינת סונטות בארוקיות מאת
הנדל ואחרים ובקנטטה של ֶט ֶל ַמן .באואר עצמו ,שתי בנותיו ונכדתו השתתפו בנגינת היצירות .עם
תום החגיגות נקשרה למכונית הכורסה שהוענקה לו כמתנת יום ההולדת ,ובעל השמחה הקשיש הובל
חזרה לביתו בשמלאן .באואר נפטר בשמלאן בשנת  ,1964בגיל תשעים ותשע.

ג .שלושת מחקריו העיקריים של באואר בתחום הערבית הפלשתינאית
כדי להבין את הישגיו של באואר במחקריו על ערביי הארץ ושפתם יש להביא בחשבון שהוא היה
חניך בית ספר גרמני של המאה התשע־עשרה ואף הוכשר כמורה וכמיסיונר .במילים אחרות ,בבואו
לירושלים כמורה צעיר הוא כבר היה בעל השכלה רחבה מאוד — בקי בכמה לשונות עתיקות וחדשות
ובתרבויותיהן ,בספרות ,בהיסטוריה ,במדעי הטבע וכאמור גם במוזיקה .הערבית לא הייתה השפה
הזרה הראשונה שלמד .הוא התקדם מהר בלימוד השפה החדשה ,ובתוך זמן קצר התחיל ללמד
בערבית בבית היתומים ואף להנחות את תפילות הבוקר והערב היומיות בשפה זו.
 17למשל מסה שפרסם בשנת L. Bauer, ‘Sommer und Winter in Palästina’, Der Bote aus Zion, 77, 4 [1962],( 1962
 )pp. 91–95היא עיבוד של הפרק האחד־עשר בספרו 'חיי העם בארץ כתבי הקודש' משנת ( 1902ראו להלן) .רשימות
ביבליוגרפיות (חלקיות) של כתבי באואר ראו :אייזלר וקראוס (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;68‑67וכן :זיגר (לעיל ,הערה .)1
לא ידוע דבר על עיזבונו ,שכנראה אבד אי שם בלבנון.
' 18לך ,לך ,ה' ,אני רוצה לשיר' ( ,)Dir, dir, Jehova, will ich singenמס'  452ברשימת יצירותיו של באך ( )BWVומס' 397
בספר השירים של שמלי (.)Schemelli
קתדרה

 ,1 5 8ט ב ת ת ש ע " ו  ,ע מ ' 9 8 - 7 5
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באואר כתב שלושה ספרים חשובים שעסקו בערביי ארץ־ישראל ובשפתם .הוא השאיר אחריו
טרילוגיה פלשתינאית — אתנוגרפיה ,דקדוק ומילון — וכל אחד מהשלושה הוא מעיין לא אכזב של
ידיעות ,שרבות מהן לא ניתן למצוא במקור אחר .כל אחד ראוי גם ראוי לדיון מפורט בזכות עצמו,
אך כאן יינתנו סקירות קצרות כוללות בלבד.

 .1חיי העם בארץ כתבי הקודש
באואר אהב את ירושלים וסביבותיה בכל נפשו ,ולא רק את ירושלים העיר אלא גם את כל הקשור
לארץ התנ"ך ולערש הנצרות .הוא סייר והדריך סיורים בכל חלקי הארץ ,ושמעם יצא למרחוק —
סיורים בירושליםֶ ,אמאוֹ ס ,יפו ,נצרת ,הגליל ,חברון ,עזה ,עבר הירדן ועוד .בזמן הטיולים הוא לא
רק הסביר את ההיסטוריה של האזור ,הארכאולוגיה ,הבוטניקה 19וכו' ,אלא בהזדמנות זאת ,כשפנקס
ועט בידו ,הוא נהג לשוחח עם התושבים המקומיים ,לרשום את פרטי מנהגיהם ולתעד את מילותיהם.
התוצאה הייתה ספר נפלא שכותרתו 'חיי העם בארץ כתבי הקודש' (Volksleben im Lande der
 20,)Bibelספר המבוסס ברובו הגדול על עבודת השדה האישית של המחבר ועל תצפית ממקור ראשון.
הספר נדפס בבית הדפוס של 'בית היתומים הסורי' ,שהיה המתקדם ביותר בפלשתינה אז21.
ההקדמה לספר נכתבה באחד מטיוליו של המחבר במאהל בשפכו של נחל שורק (,)Rubinfluß
קרוב למקום שליָ מים הוקם בו קיבוץ פלמחים .לאור התאריך המצוין שם ,ספטמבר  ,1902מסתבר
שבאואר יצא עם חניכיו כדי לקחת חלק בחגיגות העממיות הגדולות של ערביי האזור הנערכות מדי
רוּבין הסמוך .בית היתומים נהג לערוך טיולים שנתיים למקום
שנה בחודש זה ליד קברו של הנביא ִּ
לרגל חגיגות אלו22.
למיטב ידיעתי לא קיימת סקירה מקיפה מזו של באואר על החיים המסורתיים של תושבי הארץ
ועל פעולותיהם השונות עונה עונה לפי מחזור השנה ,בבית ובשדה ,מן היציאה לאוויר העולם ועד
19

20
21
22

באואר אהב במיוחד עצים ופרחים .גידול פרות וירקות ,גינון וכו' היו חשובים בחינוך שהקנה 'בית היתומים הסורי',
ובמתחם בית הספר היו גינות ,מטעים וחורשות עצים .על היותו של באואר אחראי לעשבייה ( )herbariumשל בית
הספר ראוJ. Männchen, Gustaf Dalman als Palästinawissenschaftler in Jerusalem und Greifswald 1902–1941, :
 .Wiesbaden 1993, p. 13, n. 39ייתכן שהעשבייה היא האוסף שנשרף בדלקה הגדולה שפרצה בשנת  .1910ביום
הולדתו השבעים וחמישה ,בשנת  ,1940קיבל באואר במתנה עץ אשוח ( )Weisstanneשניטע וגדל במשתלת בית
היתומים .נראה כי מדובר בזן  ,)Silver fir( Abies albaואם כן עץ זה מן הסתם הזכיר לבאואר את נוף ילדותו בגרמניה
יותר מאשר את נוף הארץ ,שכן זן זה אינו מצוי בה.
.L. Bauer, Volksleben im Lande der Bibel, Leipzig: Kommissionsverlag von H.G. Wallmann, 1903, 312 pp.
לדיווחים ב'מבשר מציון' על פרסום הספר ראו :גורדון (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,98הערה .61
המילים האחרונות בספר הן 'דפוס בית היתומים הסורי ,ירושלים' (,Druck des Syrischen Waisenhauses, Jerusalem
שם ,עמ' .)312
אחד מתלמידי באואר העלה זיכרונות מטיול שנתי לאותו מקום באותה תקופה; ראוH.A. Aramian, ‘Das Nachtlager :
 .am Rubinfluß, südlich von Jaffa’, Der Bote aus Zion, 71, 1 (1956), pp. 27–31באואר נזכר שם ,ונדפסה תמונה של
המאהל החגיגי (עמ'  .)29שתי תמונות דומות משנת  1920ראוE. Sanbar (ed.), Jérusalem et la Palestine: Le fonds :
 .photographique de l’École biblique de Jérusalem, Paris 2013, p. 138את צמד התמונות האלה צילם האב הדומיניקני
והחוקר הידוע אנטונין ז'וסן ( )Jaussenמירושלים ,שהיה שותף למחקרים רבים של האב רפאל סוויניאק ,מכרו של
באואר (ראו להלן ,הערה .)24
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תמונות מתוך ספרו של באואר 'חיי העם בארץ
כתבי הקודש' ()1903
מימין :אישה ערבייה ,תושבת בית־לחם,
בתלבושת מסורתית
במרכז :קלע
משמאל :מסיק זיתים

המוות .אין דרך טובה יותר להראות את עושרו ואת היקפו של הספר הנדון מאשר להביא כאן את
כותרות פרקיו :התושבים ,דתם ודתיותם; אופיו של העם; בניית בתים; לבוש ותכשיטים; לידה ,מתן
שמות; משחקי ילדים ועבודותיהם; חינוך; מקצועות; אירוסים ונישואים; מעמד האישה; עבודותיהן
ופרות; ּ ָפרות ודבורים ('חלב
של כפריות; מחזור השנה; חקלאות; כרמים ויין; עצי זית ,תאנים ,ירקות ֵ
ודבש'); גביית ִמסים; קנייה ומכירה; חיים חברתיים; מזון ואוכל; ארוחות; הכנסת אורחים; בארות;23
מרכזי פולחן; אמונות עממיות; אמונות תפלות; מחלות ותרופות; מוות וקבורה; שפת הגוף; פתגמים
וחידות; שירה ומוזיקה (שירי ערש ,עבודה ,חתונה ,קציר וכו' ,כולל רישום תווים); יומני טיולים;
ירושלים במאה התשע־עשרה .בסוף הספר נספח על מטבעות ויחידות משקל ורשימה של פסוקי כתבי
הקודש הנזכרים בגוף הספר .ספר זה שימש בסיס ורקע (ומן הסתם אף השראה) לסדרה המונומנטלית
של דלמן 'מלאכות ומנהגים בפלשתינה' ( .)Arbeit und Sitte in Palästinaלכל אורכו של חיבור רב
כרכים זה של דלמן משתקפת דמותו של באואר ,המוזכר עשרות פעמים ()Herr Oberlehrer Bauer
כסמכות מוכרת בתחום ,ואשר פרסומיו מצוטטים לעתים קרובות24.
 23האיור שבכריכת הספר ,ובו קבוצת נשים כפריות שואבות מים ממעיין עין־כרם ,מופיע במאמרו של גורדון (לעיל,
הערה  ,)1עמ'  ,99ובשער מאמר זה (עמ' .)75
 24ראו :גורדון (שם) ,עמ'  ,99הערה  .62היכרותו של באואר עם דלמן ,גדול חוקרי ארץ־ישראל והווי תושביה ,הייתה
בעיקר בחוגים של הקהילה הפרוטסטנטית הגרמנית בירושלים .אמנם באואר עמד בקשר גם עם מלומדים ואנשי דת
מקומיים מחוץ לקהילה האוונגלית ,למשל עם האב הדומיניקני והחוקר הנודע רפאל סוויניאק (.)Savignac
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ספרו של באואר 'חיי העם בארץ כתבי הקודש' זכה להצלחה מידית ,וכמה חודשים לאחר הופעתו
נדפסה מהדורה שנייה עם שינויים מעטים ( 25.)1903מלבד התיאורים המופלאים של מנהגי ערביי
הארץ והליכותיהם ,נודעת לספר יקר זה חשיבות רבה גם בזכות אוצר המילים בערבית שבו .אמנם
חלק מאוצר המילים שבספר נכלל בהשלמות של קלוד דניזו למילונו של ברתלמי 26,אך מלאכתו של
דניזו לא הייתה שיטתית ,ונותרו מילים ערביות לא מעטות שבאואר הביא לראשונה לידיעת החוקרים,
וחלקן אינן רשומות אלא בספר זה של באואר או בספריו האחרים; מן הראוי שחומר לקסיקוגרפי זה
ייאסף ויפורסם .בין המילים החדשות המעניינות שציין באואר יש סוג מסוגי הקוצים הרבים הגדלים
בארץ ,קוץ הנקרא בערבית s.
 ,qūs~qōוהוא אהוב במיוחד על הדבורים .באואר לא רק זיהה את הזן
.
27
הנדון בשמו הבוטני  ,Kentrophyllum syriacumאלא אף הציע שהוא הוא הנזכר בפסוק 'וקוץ
ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה' (בראשית ג ,יח) 28.ייתכן שלפנינו תופעה מעניינת ביותר:
מילה עברית ממש ששרדה בפי העם באזור מאז ימי המקרא ועד היום.
יתר על כן ,כבר בעמוד השני של הספר יש אמירה עקרונית חשובה ביותר בדבר החלוקות הבסיסיות
של להגי הערבית שבאזורנו .באואר קבע שבקרב תושבי אזור ירושלים (שאת כולם נהוג לכנות ללא
הבחנה 'ערבים' סתם) יש להבדיל בין שלוש קבוצות עיקריות — עירוניים ,כפריים ,בדווים — ושכל
אחת שונה מחברתה לא רק בצורת המגורים ,בביגוד ,במנהגים ,באורחות החיים ובאופי ,אלא גם
בשפה .קביעה מפורשת ומכרעת זו היא היסוד שעליו מושתת כל חקר הערבית הפלשתינאית .כיום
הדבר נראה לנו אולי פשוט ,כמעט מובן מאליו ,אבל לפני מאה שנה ,לפני שעינו החדה של באואר
הבחינה במציאות זו והוא הבהיר לנו את העובדות ,זה כלל לא היה מובן מאליו .חוקרים רבים אחריו
לא ראו עובדות אלה בצורה כה ברורה ,אלא ערבבו ביניהן ואפילו לא ראו אותן כלל .באואר בפשטות
האופיינית לו הבחין במדויק בתוך ים של פרטים סבוכים בין עיקר לטפל ,ובארבע שורות בלבד ,מעט
המחזיק את המרובה ,עמד על האמת .כל המחקרים שבאו אחריו הוכיחו שהוא צדק בהחלט.

 .2ספר(י) הדקדוק של הערבית הפלשתינאית
שנים אחדות לפני שפרסם את ספרו 'חיי העם בארץ כתבי הקודש' הוציא באואר לאור ספר לימוד לשפה
הערבית שכותרתו 'ספר עזר ללימוד המעשי של השפה הערבית (ערבית ספרותית ומדוברת)' (Lehrbuch
] 29.)zur praktischen Erlernung der arabischen Sprache [Schrift- und Vulgärarabischהספר
25
26
27
28
29

במהדורה שנייה זו ,השונה מהראשונה בעיקר במספור העמודים ,אין כל אזכור של בית היתומים .במקום המילים המובאות
לעיל ,הערה  ,21נכתב כאן מאחורי עמ' ' 352דפוס ג' קרייזינג בלייפציג' (.)Druck von G. Kreysing in Leipzig
–C. Denizeau, Dictionnaire des parlers arabes de Syrie, Liban et Palestine (Supplément au Dictionnaire arabe
français de A. Barthélemy), Paris 1960
עמ'  182הערה ( 5במהדורה השנייה) .בערך ‘ ’Distelב'מילון של הערבית הפלשתינאית' (ראו להלן ,הערה  )37תוקנה
ההגדרה ל־ Carthamus glaucusונוסף גם המבטא  .qūsבערך זה רשומים אף זני קוצים אחרים.
אמנם המילה נמצאת אצל דניזו ,אך הוא רשם אותה מדלמן ולא מבאואר ,שעד כמה שידוע לי ציין אותה לראשונה.
L. Bauer, Lehrbuch zur praktischen Erlernung der arabischen Sprache (Schrift- und Vulgärarabisch), Jerusalem:
 .Verlag der Syrischen Waisenhauses, in Kommission bei H.G. Wallmann in Leipzig, 1897סקירה על הספר ראו:
 ;C.F. Seybold, ZDPV, 21 (1898), pp. 185–187והפניות נוספות ל'מבשר מציון' ראו :גורדון (לעיל ,הערה  ,)1עמ' ,98
הערה .60
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הודפס בבית הדפוס של 'בית היתומים הסורי' בירושלים בשנת ,1897
שבע שנים בלבד לאחר שהגיע באואר לארץ .כפי שהכותרת מלמדת,
השתדל באואר לכלול בספר זה הן את הערבית הספרותית הן את
הערבית המדוברת .רק מאוחר יותר הגיע למסקנה שאי אפשר לדון יחד
באופן יעיל בשתי הצורות השונות כל כך של השפה הערבית ,ועל כן
נטש את העיסוק בערבית הספרותית של הכתובים והשקיע את מאמציו
בערבית המדוברת שבפי העם בלבד.
ספרו הבא ,המחליף את 'ספר עזר ללימוד המעשי של השפה הערבית',
נשא את השם 'הערבית הפלשתינאית :להגי העירוניים והכפריים:
דקדוק ,תרגילים ומקראה' (Das palästinische Arabisch: Die
Dialekte des Städters und des Fellachen: Grammatik,Übungen

 30.)und Chrestomathieהספר הופיע לראשונה בשנת  1910בהוצאת
י"ק הינריכס ( )J.C. Hinrichsבלייפציג ,אך למעשה ,כמו 'חיי העם
בארץ כתבי הקודש' ו'ספר עזר ללימוד המעשי של השפה הערבית'
הקודמים ,הודפס ספר דקדוק זה בבית הדפוס של בית היתומים
בירושלים .הספר זכה להקדמה ולדברי שבח מאת דלמן.
נוסף על כל תכונותיו האחרות הספר הוא גם קוריוז ביבליוגרפי
מעניין :הוא יצא לאור בשנת  1910כמהדורה שנייה (Zweite,
 ,)vollständig umgearbeitete Auflageולאחר מכן הופיעו מהדורה
שלישית ( )1913ומהדורה רביעית ( 31,)1926בעוד שמעולם לא
הופיעה מהדורה ראשונה .להלכה 'ספר עזר ללימוד המעשי של השפה
הערבית' הנזכר משנת  1897הוא הוא המהדורה הראשונה ,אך למעשה
הוא היה ספר שונה בתכלית :המוציא לאור היה שונה ,הכותרת שונה,
המטרה שונה וכמובן כך גם התוכן .לא זו בלבד ,בשנת  1908פרסם
באואר ,שוב בבית הדפוס של בית הספר ,חיבור בשם 'מדריך ללימוד
למעלה :עמוד השער של 'ספר עזר ללימוד המעשי של השפה
הערבית' משנת  .1897הספר נדפס בבית הדפוס של שנלר
למטה :עמוד השער של ספרו של באואר על הערבית הפלשתינאית
במהדורת  .1910הספר נדפס בבית הדפוס של שנלר
L. Bauer, Das palästinische Arabisch: Die Dialekte des Städters und des 30
Fellachen: Grammatik, Übungen und Chrestomathie, Leipzig: J.C. Hinrichs’sche
 .Buchhandlung, 1910השוו :גורדון (שם) ,עמ'  ,103הערה  .90סקירות על הספר
ראוM. Löhr, OLZ, 13 (1910), cols. 498–499; H.H. Spoer, ZDPV, 34 (1911), :
.pp. 54–56
 31סקירה על מהדורה זו ראוM. Löhr, OLZ, 30 (1927), col. 587 :
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הערבית המדוברת של פלשתינה לדוברי גרמנית' (Hilfsmittel zur Erlernung der arabischen
32.)Umgangssprache Palästinas für Deutsche

בזכות 'הערבית הפלשתינאית' ,ספר סולל דרך ממש ,נתאפשר לראשונה ללמוד את הערבית
הפלשתינאית בצורה מעמיקה ,וזאת לא רק על סמך התיאור הדקדוקי המפורט והמדויק ,אלא גם
בזכות המבחר הגדול של טקסטים רצופים ,עשירים ,מעניינים ומהימנים ,שכל אחד רשום בדקדקנות
יתרה מפי מוסרו .הטקסטים (כמו כל המילים הערביות שבספר) מובאים בתעתיק לועזי ,והם מחולקים
לפי שלוש הקבוצות הלשוניות שקבע באואר ,כלומר סוגי הדיבור העירוני ,הכפרי והבדווי .מבחינת
תוכנם כוללים טקסטים אלו סיפורי עם ,אגדות ,שיחות ,שירי חתונה ,משחקי מילים ,בדיחות ,חידות,
ברכות וקללות ,מטבעות לשון ,קריאות רחוב ,פתגמים ,מתכונים ועוד33.
בחלק הדקדוקי הקפיד המחבר כמובן לאורך כל הדרך על אותן הבחנות בסיסיות ולא ערבב בין
להגים שונים .כששימוש הלהג הכפרי שונה מזה של העיר ,הצורה הכפרית מובאת בנפרד ,מסומנת
באופן ברור ועקבי בקו עבה מאונך ובסימן  .)Fellachisch( Fהסימן  )Beduinisch( Bed.מציין את
צורות הלשון של הלהג הבדווי 34.ההבדלים בין שלושת טיפוסי הערבית — העירונית ,הכפרית
והבדווית — חלים על כל תחומי הלשון :תורת ההגה ,תורת הצורות ,התחביר ואוצר המילים .להלן
דוגמאות טיפוסיות אחדות ,כולן מתוך הספר 'הערבית הפלשתינאית'35.
בתחום תורת ההגה ציין באואר את השוני החשוב בהגיית העיצורים ق =  qו־ك =  kשל הערבית
הספרותית (עמ'  ,)210 ,180 ,4וניתן לסכם את דבריו בצורה הבאה:
ספרותית

עירונית

כפרית

בדווית

ق

q

ˀ

k

g

ك

k

k

č

k

כאשר מיישמים כללים אלו על זוג מילות המפתח قلب '( qalbלב') ו־كلب '( kalbכלב') מקבלים את
התמונה הזאת:

32
33
34
35

ספרותית

עירונית

כפרית

בדווית

قلب

qalb

ˀalb

kalb

galb

كلب

kalb

kalb

čalb

kalb

לא ראיתי חיבור זה ואינני יודע מה יחסו לספרי הדקדוק האחרים של המחבר .החיבור ידוע לי רק מדברי גורדון (לעיל,
הערה  ,)1עמ'  ,103הערה .89
מעניין לציין שכמה מהטקסטים של באואר התגלגלו הלאה והופיעו בלבוש דמשקאי כחומר לימוד אצל J. Cantineau
& Y. Helbaoui, Manuel élémentaire d’arabe oriental (Parler de Damas), Paris 1953
יש לציין שלמרות כותרתו המצומצמת הצנועה הספר כולל גם חומר חשוב על הערבית שבפי הבדווים בארץ.
לפי המהדורה הרביעית ,משנת  .1926כאן ובהמשך לעתים שיניתי במקצת את כתיב התעתיקים.
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אשר לתורת הצורות ,בולטים מאוד למשל ההבדלים בצורות הכינויים החבורים ובצורות הרבים
והרבות בנטיית הפועל :המילה 'ביתו' נהגית בתוך העיר ירושלים  ,bētoואילו בכפרים מחוץ לחומות
המבטא הוא ( bēteעמ'  ;)68ובעוד שהדובר הכפרי מבחין בין זכר לנקבה רבים ואומר '( kāluהם
אמרו') לעומת '( kulinהן אמרו') ,תושב העיר מכיר רק את  ,ˀāluשפירושו גם 'הם אמרו' גם 'הן
אמרו' ,ללא הבחנת מין (עמ'  .)30באואר היה הראשון שעמד בצורה מדויקת על הבדלים כגון אלו,
ושהשכיל להבין שבשפע הפרטים הלשוניים הקטנטנים אין מצב הפקר שרירותי או בחירה חופשית
אלא מערכת יחסים שיטתית וסדורה.
גם באוצר המילים הלהגים נבדלים זה מזה .למשל בעיר 'בכה' הוא  bikiו'מאוד' הוא  ,ktīrצורות
שאינן משמשות בכפרים .הפלאח באחד מכפרי ירושלים ,אם הוא משתמש בשורשים אלו ,יגיד baka
(כך!) ו־ ,čϑīrאך הוא עשוי להשתמש בשורשים שונים לגמרי ולומר '( ‘ayyat.בכה' ,עמ'  )34ו־hōl
('מאוד' ,עמ' .)93
כדוגמאות אופייניות לצירופים רחבים יותר אפשר להזכיר 'אני עדיין זוכר' —
 ba‘dni fātinבלהג
.
 čamāni fatnānאצל הכפריים (עמ' ' ;)91מדוע אתה עדיין כאן?' — lēš ba‘dak hōn
העירוני לעומת
.
לעומת ( mālak bāki hānaעמ' .)92
באואר הבדיל לכל אורך תיאורו לא רק בין שלושת טיפוסי הלשון,
העירוני ,הכפרי והבדווי; הוא ציין גם הבחנות דקות יותר; למשל הוא
פירט ייחודי מבטא בשכונות שונות של חברון ,בפי נשים מירושלים
ויפו ובקרב היוונים הירושלמים דוברי הערבית (עמ'  .)8הוא גם ירד
באופן קבוע אל הפרטים הקטנים של השפה .כך אנו למדים למשל
שבלהגים כפריים שבהם '( līraלירה') נהגית  nīraאו  ,nēraהשם
הגרמני של בית היתומים  Schnellerעשוי להיות הגוי šnēnar
(עמ'  36.)8לאור מקרים דומים בעברית ,כגון ַ'ליִ ל' (השם) לעומת
'לו"ן/לי"ן' (הפועל) ,החילוף  n ~ lכאן אולי אינו בלתי מעניין.
'הערבית הפלשתינאית' פתח תקופה חדשה וביסס את חקר הערבית
המדוברת בארץ .עד היום הספר הוא המקור העשיר ביותר לכל הקשור
בלהגים השונים המדוברים בירושלים ובכפרים הסובבים אותה ,וכל
עבודת מחקר רצינית בנושא זה אינה יכולה שלא להסתמך בראש
ובראשונה על ספרו המכריע והקלסי של באואר.
 36כדרכו גם בהבאת פרט פונטי קטן זה הייתה מטרתו של באואר מעשית .שמו
הרשמי של המוסד 'בית היתומים הסורי' לא היה מוכר לציבור המקומי,
וציבור זה השתמש אך ורק בכינוי '(בית היתומים) שנלר' (Der Bote aus Zion,
 .)33, 4 [1917], p. 30אצל וורן וקונדר נכתבKŭsr Ishenâr (Schneller’s :
) ;OrphanageראוC. Warren & C.R. Conder, The Survey of Western :
 .Palestine, London 1884, p. 344, no. 50לא ברור אם זו טעות דפוס סתם או
אמתי של השם.
שמא מבטא ִ
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 .3המילון הגרמני‑הערבי
הפריט השלישי שבטרילוגיה של באואר הוא ה'מילון של הערבית הפלשתינאית :גרמנית‑ערבית'
( .)Wörterbuch des palästinischen Arabisch: Deutsch–Arabischמילון זה רושם את אוצר המילים
של שפת הדיבור הערבית בארץ־ישראל בכלל ובעיר ירושלים ובסביבתה הכפרית בפרט .דלמן הוסיף
למילון ,כמו לספר הדקדוק של באואר 'הערבית הפלשתינאית' ,פתח דבר .המילון הוצא במשותף בידי
ה"ג ולמן ( )H.G. Wallmannבלייפציג (שקודם לכן הוציא את 'חיי העם בארץ כתבי הקודש' ואת
ה'ספר עזר ללימוד המעשי של השפה הערבית') ו'בית היתומים הסורי' בירושלים ,שבו נדפס — שני
השמות נזכרים בעמוד השער37.
ספר מופלא זה הוא מלאכת מחשבת .המילון ,הגם שהוא בגודל של ספר כיס ,כולל כ־20,000
ערכים ,שכל אחד מהם נרשם ונבדק פעם ופעמיים בשטח מפי הדוברים ,וביניהם גם תלמידי בית
היתומים ,שסיפקו למחבר חומר מילוני רב .המילון כולל גם מידע על ביטויים ,תפוצה גאוגרפית של
אוצר המילים ,הגיות שונות ומילים נרדפות .בנספחים הביא באואר רשימות של צירופים אידיומטיים,
מטבעות לשון ,ביטויים שימושיים למיניהם ,שמות פרטיים לבנים ולבנות ושמות מאכלים .איני מכיר
האוצר בחובו פרטים כה רבים ועשירים בהיקף קטן כל כך .מילונו
ֵ
עוד מילון בתחום השפות השמיות
של באואר הוא יצירה מופלאה של ידע מדויק ,תכנון ,ביצוע ותמציתיות.
בשנת  1955שהה אנטון שפיטלר ( )Spitalerבסוריה כדי לחקור את הארמית החדשה המערבית
המדוברת במעלולא ובסביבתה .בדרכו חזרה לגרמניה עצר שפיטלר בלבנון כדי לבקר את באואר,
אשר כפי שצוין לעיל התגורר אז בשמלאן .השיחה נסבה על המילון של באואר ,שפורסם בשנת
 ,1933ושכל מלאי העותקים שלו אבד במהומות שפרצו בירושלים בזמן מלחמת העולם השנייה
ובמלחמת העצמאות ,עם קום המדינה ,ולא היה אפשר עוד להשיגו .שפיטלר ,פרופסור לשפות
שמיות באוניברסיטת מינכן ,היה מומחה גדול בתחום המילונות הערבית והבין היטב את חשיבות
המילון של באואר .הוא קיבל עליו את המשימה להמליץ להוצאת 'הרסוביץ' ()Harrassowitz
בוויסבאדן שבגרמניה להוציא מחדש את המילון של באואר ולפקח באופן אישי על הוצאתו
המחודשת .בעזרתה המסורה של בתו אירמלה התגלגלו הדברים על פי התכנית ,ובשנת  1957זכה
המילון המעולה של באואר ,בן התשעים ושתיים ,לחיים חדשים ונמצא שוב לכל דורש .המילון
הורחב בתוספת מילים מהערבית הלבנונית ,והאותיות הגותיות של המהדורה המקורית הומרו
באותיות רומיות רגילות38.
L. Bauer, Wörterbuch des palästinischen Arabisch: Deutsch=Arabisch, Leipzig & Jerusalem: H.G. Wallmann, 37
 .Verlagsbuchhandlung – Syrisches Waisenhaus, Buchhandlung, 1933סקירות על הספר ראוG. Dalman, :
]Theologisches Literaturblatt, 44 (1933), p. 326; St. H. Stephan, JPOS, 13 (1933), pp. 249–251; [L. Schneller,
 ;Der Bote aus Zion, 49, 3 (1933), pp. 88–89; G. Kampffmeyer, ZDPV, 57 (1934), pp. 158–160ש"ד גויטיין ,קרית
ספר ,י (תרצ"ג‑תרצ"ד) ,עמ' .418‑416
L. Bauer with A. Spitaler, Deutsch-Arabisches Wörterbuch der Umgangssprache in Palästina und im Libanon2, 38
 .Wiesbaden 1957סקירות על הספר ראוM. Noth, ZDPV, 73 (1957), pp. 184–185; Kg (W. Karig), Der Bote aus :
Zion, 73, 1 (1958), p. 24; F. Bajraktarević, Bibliotheca Orientalis, 17 (1960), pp. 116–117
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מילון זה הוא המקור המלא ביותר של אוצר המילים הפלשתינאי הקיים,
והוא ראוי מכל בחינה לעמוד לצד מילונו המעולה של ברתלמי שנזכר
לעיל 39,המבוסס בעיקר על הדיאלקט של חלב שבצפון סוריה .ההבדל
העיקרי בין שני המילונים הוא בשפת היעד :בעוד שמילונו של ברתלמי
הוא בכיוון ערבי > צרפתי ונועד לתעד את אוצר המילים של השפה 40,זה
של באואר ערוך בכיוון הפוך ,גרמני > ערבי ,ומטרתו לאפשר למשתמש
למצוא תרגום ערבי הולם למילה או לביטוי לועזי 41.מעניין לציין שבאואר
חשב גם על חיבור מילון ערבי‑גרמני ,בדומה למילון ברתלמי .במבוא
למהדורת  1910של 'הערבית הפלשתינאית' הוא התייחס לרעיון המקנן
בראשו לכתוב מילון כזה .מאחר שהדבר לא נזכר שוב במהדורות של 1913
ושל ( 1926ולא במקום אחר) ,יש להסיק שבאואר משך את ידו מתכנית
זאת וריכז את מאמציו הלקסיקוגרפיים במילון הגרמני‑הערבי.

ד .חיי היום־יום בארץ בשלהי תקופת הטורקים
שלושת ספריו של באואר חשובים לא רק למתעניינים בשפה הערבית
ובלהגיה המדוברים באזורנו .נוסף על הפרטים הלשוניים העשירים
(שרבים מהם בינתיים עברו מן העולם בתהפוכות העתים ואינם עוד),
מחקריו פותחים לנו צוהר מרתק אל חיי היום־יום בירושלים ובסביבותיה
בשלהי השלטון הטורקי .כך למשל בתחום התחבורה .ספרי ההדרכה
והשיחונים הערביים מן המאה התשע־עשרה ,בהתאם למטרתם המעשית,
לימדו כיצד לשכור בהמת רכיבה או עגלה עם סוסים ,וברבים מהם נמצא
דיאלוג בין תייר המבקש לתכנן נסיעה לבין משכיר הבהמות ,ה־.mukāri
בתקופה שבה הייתה הנסיעה הרגילה מחוץ לעיר באמצעות חמור ,פרדה,
סוס או גמל ,הייתה התקשורת בין התייר ,שלא נעזר במתורגמן ,לבין
משכיר הבהמות הכרחית .על כן ב'ספר עזר ללימוד המעשי של השפה
הערבית' של באואר משנת  1897מופיעה שיחה בנושא השכרת סוסים
והמשא ומתן הכרוך בכך (עמ' .)218

שערי המילון הגרמני‑הערבי של באואר .המהדורה
הראשונה ,לייפציג וירושלים (בית הדפוס של
שנלר)  — 1933באותיות גותיות; המהדורה השנייה,
ויסבאדן  — 1957באותיות רומיות

 39ברתלמי (לעיל ,הערה .)6
 40לאחרונה נוספו שני מילונים חשובים בכיוון ערבי > לועזי .ראוJ. Elihay, The :
Olive Tree Dictionary: A Transliterated Dictionary of Conversational Eastern
] ,Arabic (Palestinian), Jerusalem [2004וכן מילון מקווןU. Seeger, Wörterbuch :
Palästinensisch–Deutsch, http://www.uni-heidelberg.de/md/semitistik/seegerwb-pal-deu-2015-09.pdf
 41מילון מעולה נוסף בכיוון זה ראו :י' אליחי ,מילון עברי‑ערבי לשפה הערבית
המדוברת ,א‑ב ,ירושלים תשל"ז.
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אך בשנת  ,1892כמה שנים לפני פרסום הספר ,נחנך קו הרכבת בין ירושלים ליפו — אותו קו
שבימי באואר יצא ממתחם 'התחנה הראשונה' ,ששופץ לא מכבר ,ליד תאטרון 'הח'אן' ,ושכיום יוצא
מתחנת הרכבת החדשה במלח'ה 42.בספרו 'הערבית הפלשתינאית' משנת  1910עדיין הביא באואר
שיחה על השכרת סוס ממשכיר הבהמות (עמ'  ,)244אך הוסיף דיאלוג חדש על הנסיעה ברכבת (עמ'
 .)251דיאלוג זה מכניס אותנו לעולם התחבורה הציבורית בירושלים שלפני מלחמת העולם הראשונה
ומספק פרטים מעניינים (שאין למצאם בקלות במקומות אחרים) על סדרי הנסיעה והמונחים הטכניים
הדרושים (שרובם ממוצא לא־ערבי) ,כולל שמותיהם של המטבעות שהיו בשימוש בשלהי תקופת
הטורקים43.
כדי להגיע לתחנה התייר שוכר את שירותיו של בעל עגלה ( 44.)‘arabanji ~ ‘arbajiהרכבת
( )babōr ~ sikkeיוצאת ליפו פעמיים ביום ,ובה שתי מחלקות ( ,).saff ~ darajeמחלקה ראשונה
 )isומחלקה שנייה ( .)sekondoהיה גם קרון נפרד לנשים (in-niswān(il-awwal ~ brīmo
,)ōdit
.
. saff
.
45
שנאסר על גברים להיכנס אליו .בעת קניית הכרטיס ( bilyetובריבוי  )bilyetātיש לשקול את
המזוודה ( ,)šantaומי שנמצא אצלו משקל יתר עליו לשלם ולקבל אישור מיוחד (.)warˀat ‘afš
במהלך הנסיעה עובר המבקר ( )māmūrבקרונות ומנקב ( )xzqאת
הכרטיסים .הרכבת צופרת ( ).sfrלקראת הגעתה לתחנה הסופית,
והנוסעים יורדים ביפו.
פרטים מעניינים אחרים על חיי ירושלים של פעם מזדמנים
בספריו של באואר .לדוגמה הוא ציין שאמנם רוב הבירה בארץ
הייתה מיובאת מאירופה ,אך במושבה הגרמנית קיים בית מבשלה46.
42

43

44

45

46

על רכבת זו ראוA.S. Travis, On Chariots with Horses of Fire and :
 .Iron, Jerusalem 2009הספר כולל לא רק את סיפורה של הרכבת אלא גם
תצלומים מרהיבים מזמן הטורקים.
יש להעיר באופן כללי שפרסומים בתחום הערבית המדוברת (אוספי
טקסטים ,שיחונים ,ספרי לימוד ,מדריכי תיירים וכו') הם מקור בלתי מנוצל
לחקר הארץ בזמנים עברו .למשל בספרו של ברגשטרסר ׁעל הערבית של
דמשק מסופר על תאונות המטוסים הראשונות בארץ :במרס  1914נפלו
שני מטוסים טורקיים ,אחד ליד טבריה ואחר ליד יפו .ראו :ברגשטרסר,
לדיאלקט הערבי של דמשק (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .56
המילים לסוגי העגלות השונים רשומות ב'מילון של הערבית הפלשתינאית'
(לעיל ,הערה  )37בערך ‘ ,’Wagenושם גם  ,fagōnשהוא הקרון של הרכבת
(.)Eisenbahnwagen
קרונוֹ ת צניעוּת לנשים מוסלמיות היו רגילים ברכבות הטורקיות של
התקופה; השוו :ברגשטרסר ,לדיאלקט הערבי של דמשק (לעיל ,הערה ,)3
עמ'  ,73שורה  ;37טרוויס (לעיל ,הערה  ,)42עמ'  .155‑154תיאור משעשע
על נוסע טורקי שהעז לשבת בקרון הנשים ראוA.C. Inchbold, Under the :
Syrian Sun: The Lebanon, Baalbek, Galilee, and Judaea, II, London
 ;1906 = Philadelphia 1907, pp. 391–392צוטט אצל טרוויס (שם) ,עמ'
.138‑137
באואר (לעיל ,הערה  ,)20מהדורה שנייה ,עמ' .335‑334
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ככל הנראה הכוונה למבשלת הבירה של משפחת לנדהולט ( )Lendholtהטמפלרית ,שבזמנו נמצאה
במתחם 'הח'אן' שליד תחנת הרכבת ,ושנזכרה אף ב'תמול שלשום' מאת ש"י עגנון47.

ה .בית הדפוס של 'בית היתומים הסורי' ופרסומיו בתחום הערבית
המוסדות הפרוטסטנטיים בירושלים תרמו תרומה מכרעת לפיתוח חקר הערבית הפלשתינאית
ולימודי ארץ־ישראל ,בדגש על הראליה של חיי היום־יום המסורתיים באזורנו .כבר נזכר לעיל בית
הדפוס של 'בית היתומים הסורי' ,שנדפסו בו ספריו של באואר .מפעל זה תואר בפירוט במאמר של
גיל גורדון שפורסם ב'קתדרה' לפני כמה שנים 48.עיקרון חשוב בתפיסת המיסיון הפרוטסטנטי היה
שלא רק ללמד שפות אירופיות אלא גם להשתמש ככל האפשר בשפת המקום — במקרה שלפנינו
מדובר כמובן בערבית הכתובה והדבורה בירושלים .במוסד בעל מטרות מעשיות מובהקות כמו 'בית
היתומים הסורי' תוצאה טבעית של יישום עיקרון זה הייתה הקמת בית דפוס משלו ,הן כדי להקנות
לתלמידיו מקצוע ,הן כדי להדפיס ספרי עזר וחומרי לימוד בערבית לצורך העבודה החינוכית .בית
הדפוס התפתח מהר ,ובתוך זמן קצר לא רק סיפק את הצרכים הפנימיים של המוסד אלא אף קיבל
הזמנות חוץ והדפיס עבור גורמים זרים טקסטים בשפות שונות ,וביניהן אפילו עברית ויידיש 49.בבית
הדפוס נדפסו בין היתר חוברות ,ספרים וכתבי־עת העוסקים בשפת הדיבור בארץ ובמנהגי תושביה
הערבים .גורדון כבר ציין כמה מפרסומי בית הדפוס בתחומי מחקר אלה 50,אך ניתן להוסיף עליהם
עוד פרסומים מימי המנדט.
ראוי לציון מיוחד אוסף הפתגמים הנודע ' 5,000פתגמים ערביים מפלשתינה' (5000 arabische
 ,)Sprichwörter aus Palästinaמאת סעיד ּ
עבוּ ד 51.בשער הספר הגרמני כתוב 'באמצעות ולטר דה
גרויטר ושות'' ( ,)In Kommission bei Walter de Gruyter u. Co.אך מדברי גאורג קמפפמייר
( )Kampffmeyerבמבוא ומהשער הערבי אנו למדים שהספר נדפס בירושלים ב'בית היתומים הסורי'.
עבוד ,שליקט את הפתגמים מפי העם בכל רחבי הארץ ,למד ולימד בבית ספר שנלר בירושלים,
ובזמן פרסום הספר שימש כומר בסניף בית היתומים בבית־לחם .אוסף עשיר זה של אמרות עממיות
מצוטט הרבה בספרות על חיי היום־יום בארץ (בייחוד על ידי דלמן ב'מלאכות ומנהגים בפלשתינה').
בשל חשיבותו המחקרית תורגם הספר לגרמנית ,ואף חובַּ ר לו גלוסר מיוחד של אוצר המילים הערבי
שבו52.
47
48
49
50
51
52

על מבשלה זו ראו :ד' קרויאנקר ,המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים ,ירושלים  ,2008עמ' .165‑164
גורדון (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,110‑83ושם ימצאו הקוראים המעוניינים מידע עשיר על בית הדפוס אגב הפניות לספרות
המקצועית .ראו גם :אייזלר ,האג והולץ (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .257‑256
על הדפסת עיתונים ביידיש בבית היתומים ראוDer Bote aus Zion, 32, 1–2 (1916), p. 16 :
גורדון (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .109 ,108 ,103 ,98
S. ‘Abbūd, 5000 arabische Sprichwörter aus Palästina: Arabischer Text, in der Volkssprache in vokalisierter
arabischer Schrift aufgenommen [...], Berlin 1933
Fünftausend Sprichwörter aus Palästina, trans. M. Thilo, Berlin 1937; G. Kampffmeyer, Glossar zu den 5000
arabischen Sprichwörter aus Palästina, Berlin 1936
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בשנת  1935הוציאה חברת 'סטימצקי' ספר לימוד ערבי מאת סטפן
חנא סטפן ( ,)Stephanחוקר ירושלמי ידוע .לספר שתי כותרות שונות:
בעטיפת הנייר השם הוא 'מדריך לשון של סטימצקי :ערבית :פלשתינאית־
סורית לדוברי גרמנית' (Steimatzky’s Sprachführer: Arabisch:
 ,)Palästinensisch-Syrisch für Deutschsprechendeואילו בשער הספר
הוא נקרא 'מורה דרך ללימוד עצמי בשפה הערבית' (Leitfaden für
 .)den Selbstunterricht in der arabischen Spracheבשני המקומות
שם המו"ל מופיע באנגלית' :חברת הוצאת סטימצקי בע"מ ,ירושלים'
( .)Steimatzky Publishing Company Ltd., Jerusalemהספר הודפס
בדפוס של בית היתומים ,ופורסם גם באנגלית' :ערבית בלימוד עצמי:
ספר עזר' (.)Arabic Self-taught: A Primer
בית דפוס זה הוציא גם תרגומים של הברית החדשה בערבית
המקומית 53.לפניי תרגום של ה'חברה הבריטית להפצת כתבי הקודש'
( )British and Foreign Bible Societyשכותרתו 'הבשורה לפי סנט מרק
בערבית מדוברת פלשתינאית' (The Gospel according to St. Mark in
 54.)Palestinian Colloquial Arabicהחוברת נדפסה ב'דפוס בית היתומים
הסורי ,ירושלים' ( )Syrian Orphanage Press, Jerusalemבשנת .1940
עם הפרסומים החשובים והמעניינים ביותר של בית הדפוס שליד
מוסד שנלר בתקופה הבריטית נמנה כתב־העת של ה'חברה המזרחית של
פלשתינה' ( .)The Journal of the Palestine Oriental Societyבכתב־עת
מעולה זה ,המכונה במקצוע בקיצורו  ,JPOSהשתתפו מיטב המלומדים
הירושלמים מכל העדות — נוצרים ,מוסלמים ויהודים כאחד — והוא
שימש בשנים  ,1948‑1920בתקופת המנדט הבריטי ,אכסניה לשורה
ארוכה של מחקרים מרתקים 55.הכרכים הראשונים נדפסו בלייפציג,
בדפוס  ,W. Drugulinובירושלים בדפוס  ,Beyt-ul-Makdes Pressאך
משנת ( 1932כרך  )12והלאה נדפס  JPOSב'בית היתומים הסורי' .לא
ברור מה קרה בסוף ימי העיתון אחרי כרך  ,)1939( 19שהרי המוסד נסגר
בשנת  .1940מכרך  )1946( 20יצאה חוברת א בלבד; היא עוד נדפסה
(לא ברור מתי) בבית היתומים ,ונראה שלא יצאו חוברות נוספות .הכרך
האחרון של כתב־עת זה הוא כרך  ,21הנושא את התאריך  1ביוני ,1948
 53כדאי להזכיר שבאואר עצמו ,בהיותו כלוא במחנה ההסגר שׂרונה בשנת  ,1943החל
בתרגום הברית החדשה לערבית הירושלמית .אין פרטים נוספים ידועים.
 54הכותרת הערבית :انجيل مار مرقس .جميعة التوراة الربيطنية واألجنبية .القدس.
 55השוו :גורדון (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,108הערה .110

למעלה :השער הערבי של אוסף הפתגמים שפרסם
סעיד עבוד משנת 1933
למטה :שער הספר 'מורה דרך ללימוד עצמי בשפה
הערבית' של סטפן חנא סטפן משנת 1935
שני הספרים נדפסו בבית הדפוס של שנלר
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וליד התאריך כתוב 'סודר על ידי דפוס בית היתומים הסורי ,ירושלים' (Composition by the Syrian
 ,)Orphanage Press. Jerusalemואחר כך' :נדפס בדפוס ירושלים בע"מ ,ירושלים' (Printed by the
 .)Jerusalem Press Ltd., Jerusalemעל כל פנים ניתן לומר שהכרך האחרון של כתב־העת JPOS

היה בין הפרסומים האחרונים שיצאו מבית הדפוס ההיסטורי של 'בית היתומים הסורי' בירושלים.

ו .תרומת הפרוטסטנטים הגרמנים בירושלים לחקר הערבית המקומית
הקשרים בין המוסדות הפרוטסטנטיים בירושלים היו הדוקים מאוד ,וחוטים רבים חיברו בין חבריהם
ומחקריהם השונים .למשל ַפ ַרח תאברי ( ,)Farah. Tābriמורה ידען ,חבר קרוב של באואר ועוזרו הנאמן
במשך שנים רבות ,הביא מידע רב גם לדלמן — שני החוקרים הגרמנים הודו לו מקרב לב על תרומתו
יוּסף (מנצוּר) ,תלמיד בית היתומים ולימים מורה בו ,היה האיש המרכזי באיסופם,
'ריס (אבו) ִ
הגדולה 56.גִ ֻ
תעתוקם ותרגומם של הטקסטים העממיים מביר־זית שפרסמו שמידט וקאהלה 57.הוא עזר אף לדלמן58,
והוא הוא המורה לשפת הדיבור של מקס לור ( ,)Löhrשפרסם בשנת  1905ספר דקדוק שכותרתו 'הלהג
הערבי המדובר בירושלים'.Der vulgärarabische Dialekt von Jerusalem, Gieszen 1905 :
חניך אחר שהפך להיות מורה בכיר בבית ספר שנלר היה אליאס נסראללה חדאד ,ששיתף פעולה
באופן פורה עם כמה חוקרים מחוץ למוסד ,בייחוד עם הנס הנרי שפור; יחד פרסמו השניים מחקרים
משותפים בענייני פולקלור ערבי ושירה עממית 59וגם ספר לימוד לערבית הדבורה ,שנדפס אף הוא
בבית היתומים 60.כעשרים שנה לאחר מכן חיבר חדאד עם ויליאם פוקסוול אולברייט ספר לימוד
אחר ,שיצא גם במהדורה שנייה ,ואף ספר זה נדפס בבית היתומים 61.נוסף על פעילותו בהוראה
ובמחקר היה חדאד (שהיה תלמידו של באואר בבית ספר שנלר) גם עוגבר וניגן באופן קבוע בכנסיית
הגואל בעיר העתיקה.
62
רבים ממחקריו של כנעאן ,שגם הוא היה חניך 'בית היתומים הסורי' ,פורסמו בכתב־העת .JPOS
כנעאן היה רופא במקצועו ובין תפקידיו הרשמיים שימש רופא ראשי במוסד פרוטסטנטי חשוב אחר:
בית המצורעים ( )Aussätzigenasylהידוע בשם 'עזרת ישוע' ( 63,)Jesus Hilfeלימים 'בית חולים
ממשלתי למצורעים על שם הנסן' ( ,)Hansenוכיום בצורתו המשופצת החדשה 'בית הנסן' ,מרכז
56
57
58
59

60
61

62
63

G.H. Dalman, Palästinischer Diwan: Als Beitrag zur Volkskunde Palästinas, gesammelt ... von G.H.D., Leipzig
 ;1901, p. viiiהנ"ל (לעיל ,הערה  ,)7א ,עמ'  ;ivבאואר (לעיל ,הערה  ,)38עמ' .vii
שמידט וקאהלה (לעיל ,הערה  .)5מילים מטקסטים אלו נרשמו במילון של באואר (לעיל ,הערות  37ו־ ,)38בציון .BZ
ראו למשל :דלמן (לעיל ,הערה  ,)7א ,עמ'  ;561ב ,עמ' .293‑292
חשובה במיוחד סדרת מאמרים שלהם; ראוH.H. Spoer & E.N. Haddad, ‘Volkskundliches aus el-Qubēbe bei :
Jerusalem’, ZDMG, 68 (1914), pp. 233–252; Zeitschrift für Semitistik und verwandte Gebiete, 4 (1926), pp.
199–226; 5 (1927), pp. 95–134; 6 (1928), pp. 253–274
H.H. Spoer & E.N. Haddad, Manual of Palestinean (!) Arabic, for Self-Instruction, Jerusalem 1909
E.N. Haddad & W.F. Albright, with A.J. Nielsen, The Spoken Arabic of Palestine, for Use in Beginners’ Classes2,
 .Jerusalem 1936ספר זה יצא באותה שנה גם בגרסה גרמנית; ראוE.N. Haddad, Die arabische Umgangssprache :
Palästinas: Ein Leitfaden für Anfänger, Jerusalem 1936
ראו :לעיל ,הערה .8
ראו למשל :אייזלר ,האג והולץ (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .116‑113
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לעיצוב ,מדיה וטכנולוגיה .דלמן ִהרבה לבקר בבניין היסטורי זה לתקופות קצרות וארוכות ,ואסף
מפי המטופלים שהתגוררו במקום (רובם ממוצא כפרי) שירה עממית 64וחומר רב ליצירתו 'מלאכות
ומנהגים בפלשתינה' וכן לחיבורים אחרים.
במסגרת תכנית רחבה זו של שיתוף פעולה בלימודי ארץ הקודש וחקר שפתה הערבית מילא
באואר תפקיד מרכזי ,לעתים גלוי לעין ,ולרוב — בהתאם לאישיותו — מאחורי הקלעים .למשל כאשר
קמפפמייר בא לארץ בשנת  1934כדי לעבד את אוצר המילים של האוסף ' 5000פתגמים ערביים
מפלשתינה' ,הוא נעזר רבות במורי בית היתומים בירושלים ואף התארח אצל משפחת באואר במעון
הבנות במתחם שנלר65.

ביתו של באואר
בשמלאן ,לבנון,
בשנת  1960או
 .1961ברחוב לפני
הבית אישה אנגליה
קונה ירקות מרוכל
דרוזי

ז .סוף ימיו של באואר
עד כאן שרטטתי את העובדות והמאורעות החשובים בקורות חייו של באואר ותיארתי בקצרה
את הטרילוגיה הפלשתינאית שלו :הספר האתנוגרפי ,הדקדוק עם מבחר הטקסטים והמילון
הגרמני‑הערבי .אני מבקש להביא כאן פרט אוטוביוגרפי קצר .בתחילת שנות השישים של המאה
הקודמת ,עוד בהיותי נער ,הזדמן לי לשהות כמה חודשים בחופשות מבית הספר בכפר המרוני שמלאן
 64דלמן (לעיל ,הערה  ,)56עמ' .viii
 65קמפפמייר (לעיל ,הערה  ,)52עמ'  .iv–vדרך אגב ,באואר עצמו התעניין מאוד בנושא הפתגמים .מבחר גדול של
פתגמים נמצא בספריו ,ובאחד ממאמריו הביא  205פתגמים; ראוL. Bauer, ‘Arabische Sprichwörter’, ZDPV, 21 :
(1898), pp. 129–148
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משמאל :מראה כללי
של הכפר שמלאן
למטה :באואר בכפר
שמלאן בגיל תשעים
ושתיים

(באדיבות אולריך זיגר,
היידלברג ,שקיבל את
התמונה מגב' דוריס
לייבפריד []Doris Leibfried
המנוחה ,נכדתו של באואר)

בלבנון ,שאליו נשלחו הוריי בשליחות זמנית .בין הדמויות המעניינות
שחיו אז בכפר היה איש קשיש מאוד שגר מולנו בבית אבן חד־קומתי,
ושנוהג היה להלך לאטו ברחובות הכפר כשהוא מלווה בחמורו הנאמן.
ֵ
האיש היה נחבא אל הכלים ונצפה רק לעתים רחוקות .מעט מאוד היה
ידוע עליו מלבד העובדה שהוא וחמורו נמצאו בכפר זה שנים רבות,
שהוא גרמני ,שהוא דובר ערבית כמו ערבי ,וששמו באואר .רק לאחר
כעשור ,כשהתחלתי להתעניין בלימודי הערבית ,קלטתי שהאיש הזקן
בעל החמור שראיתי בשמלאן כעשר שנים לפני כן הוא לא אחר מאשר
לאונהרד באואר.
באואר נפטר בשמלאן ,מן הסתם באותו בית אבן שהזכרתי ,ב־19
בנובמבר  ,1964ונקבר בבית הקברות הגרמני־הצרפתי הפרוטסטנטי
בבירות .לפי בקשתו בטקס הקבורה לא הושמעו דברי הספד מיותרים
אלא קריאה מכתבי הקודש ותפילות בלבד66.

G. Zabaneh, ‘Abschied von Herrn Oberlehrer Leonhard Bauer’, Der Bote aus Zion, 79, 4 (1964), p. 5 66
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מצבת הקבר
של באואר
בבית הקברות
הגרמני־הצרפתי
הפרוטסטנטי
בבירות

(באדיבות אולריך זיגר,
היידלברג)

ח .אחרית דבר
מותו של באואר לא צוין בספרות האקדמית המקצועית ,ומלומדים לא כתבו דברים לזכרו .כמו כן
נראה ששמו אינו מוזכר בספרי העזר הביוגרפיים הגרמניים .המידע העיקרי על חייו של איש מיוחד
זה פורסם בכתב־העת המיסיונרי 'המבשר מציון' ,שהוא הרבעון של 'בית היתומים הסורי ע"ש שנלר',
המוסד שבאואר הקדיש לו את מיטב שנותיו .אף כי עולם מחקר הערבית לא ציין את מותו של באואר,
לא נכתבו בספרות המקצועית סקירות מפורטות על ספריו ,והוא נותר חוקר אלמוני ולא זכה לתהילה
המגיעה לו ,קיימת ועומדת העובדה הפשוטה שבאואר כתב סדרת מחקרים חלוציים נפלאים בתחום
חקר הלהגים הערביים של ארץ־ישראל ,מחקרים שהם הבסיס האיתן לכל המשך המחקר אחריו.
באשר לדיוק ההבחנה ,עושר הפירוט ,חריפות הראייה והשכל הישר ,לא קם כמותו מאז ועד היום.
אחרי יותר ממאה שנה מחקריו עדיין מעוררים בנו התפעלות.
לא זו בלבד ,עבודתו של באואר תשמור תמיד על ערכה ולעולם לא יהיה לה תחליף ,מפני שאי
אפשר לעשות היום מה שהוא עשה במחצית הראשונה של המאה שעברה .העולם התרבותי והלשוני
שבו חי אינו קיים יותר .כך למשל כאשר אסף באואר את החומרים לספריו ,בעיקר לפני מלחמת
 )al-Māl[i]haכפר שקט דובר ערבית,
העולם הראשונה ,עוד בזמן הטורקים ,הייתה מלח'ה (ערבית .
ובינה לבין חומות ירושלים הפריד שטח פתוח של נוף ארץ־ישראלי מקורי ,כרמים ירוקים ושדות
תבואה ,אזור כפרי לא מיושב ,ללא הקניון הענק ,הכבישים הרועשים והבניינים הצפופים של ימינו;
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ליפתא הייתה אז כפר שוקק חיים ולא החורבה הנטושה המתפוררת הנמצאת שם כיום .רוב מה שאנו
יודעים על הדיאלקטים הערביים שדוברו פעם במקומות מעין אלו אנו חבים בעיקר לבאואר.
*
מן התופעות הלשוניות הנמצאות בשפע בספריו של באואר הזכרתי במאמר זה אך מעט .במקום
להרבות בפרטים טכניים מסוג זה אני מעדיף להביא כאן את דבריו של באואר עצמו ,שבהם תיאר
את דרך עבודתו .עצם פשטות התיאור היא המפתח לגדולתו .לקראת סוף חייו ,בהקדמה למהדורה
השנייה של המילון ( ,)1957גילה באואר וסיפר ,בדרך שכלל וכלל אינה אופיינית לו ,איך אסף את
חומריו שנים קודם לכן .ואלו דבריו:
במסעות לאורך ארץ הקודש ,באכסניה הכפרית ,עם קדרים בעזה ,בסדנת אורגים באשדוד ,בדיבור עם
מקומיים ,סביב המדורה ,בשיחות עם ערבים על גדות הירדן [ ]...באוהלי הבדווים מעבר לירדן ,בשווקים של
דמשק ,בביקורים בבתי ספר ערביים ובין סתתים לבנוניים — בכל מקום תיעד פנקסי את הדיבור החי.
איכרים ואנשי עיר ,בעל ואישה ,סוחר ולקוח ,מורה ותלמיד ,רופא וחולה ,עשיר ועני ועוד הרבה אחרים
ענו בחפץ לב על השאלות ששאלתי אותם.

את כל המידע היקר הזה מסר לנו באואר בדיוק כפי ששמע אותו 67,ללא שמץ יוהרה והעמדת פנים.
כזה היה לאונהרד באואר ,איש ירושלים וחלוץ חקר הערבית בארץ .אנו חבים לו חוב גדול.

 67בעניין הדיוק והחובה לשאוף לאמת כפשוטה באואר ציטט (במבוא למהדורה השנייה של המילון [לעיל ,הערה )]38
ממעשי השליחים יז ,יא 'אם הדברים האלה אכן כך' ( ,ob sich’s so verhielteכך ,בתרגומו של לותר).
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