כתב כסמל זהות דתית־לאומית
על התפתחות כתיבת הגיודזמו
דוד מ׳ בוניס

ערכן הסמלי של אלפא־ביתות ומערכות בתיבה
רוב דוברי הג׳ודזמו או ה״לדינו״ ,כותבים את לשונם היום באלף־בית הלטיני; לעומתם ,דוברי
היידיש ,כקבוצה ,כותבים את לשונם כפי שעשו זאת מאז ומתמיד ,באותיות עבריות; הם
נמנעו משימוש באלף־בית הלטיני ,שאף נקרא בפיהם בעבר ״גלחיש״ ,כלומר ״לשון גלחות,
אותיות הגלחים הנוצרים״ 2.לכאורה ,הבדל זה יכול להתפרש כרמז להבדל עמוק בין שתי
הקבוצות היהודיות הללו באשר להזדהותן עם האלף־בית העברי כסמל גרפי של היהדות,
ולגבי ״יהדותן״ של שתי הלשונות הללו בכלל .ברם ,כתיבת הג׳ודזמו באות הלטינית היא
תופעה חדשה יחסית :בדומה לאחיהם באשכנז בימי הביניים ,בחצי האי האיברי של ימי
הביניים היהודים כתבו את לשונות הדיבור שלהם  -הערבית היהודית והשפות האיברו־
רומאניות היהודיות  -בכתב העברי .בסלוניקי המשיכו צאצאי מגורשי ספרד להוציא עיתונים
וספרים בשפה שכינוה ״ג׳ודזמו״ 3,כלומר ״השפה היהודית״ ,באותיות עבריות ,עד שהגרמנים,
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ברצוני להודות לאשתי ,מתת אדר־בונים ,על הערותיה .המחקר נתמך במענק מס׳  807/03מהקרן
הלאומית למדע .למפתח הסימנים הפונטיים המשמשים במאמר זה ראו להלן ,הערה .54
בשנים האחרונות זוכה הכינוי ״לדינו״ לפופולריות רבה בקרב הציבור הרחב כשם כללי לשפה המסורתית
של היהודים הספרדים באזור הים התיכון .אך לפי המסורת של דוברי השפה עצמם מציינת ״לדינר׳
את הניב הארכאי של הג׳ודזמו ,המשמש לתרגום מילולי של טקסטים עבריים (השוו נחמה ,עמ׳ :321
68ז16זק 1111¥6 >16 1361616 61 )168ת11ק3>111011011ז131־6 00111ץ10ק1ז16>116¥31 61ז10 - '0381111311 1ז1^3>11״
31ק16־31ק 3£1101ק16 )11316016 68־61מ0111>1681£ק1X10106 16(8611 86 011י681 31011 ^1161יב)] ^•31^1^168,כ^6ב1
יי[1מ0116י)118£1־1131ק .)168 86בג׳ודזמו משמעה של המילה לדינו גם ״פירוש ,משמע ,תרגום ,לעז״(בייחוד
של מילה עברית)  -לדוגמה ״טעם איס סו לאדינו סאב׳ור״(״טעם״ משמעו ״סאב׳ור״  -הכהן ,עמ׳ ,)27
או ״איל איליב׳ו ...נו ...פואיד׳י טיניר אין טינו טאנטוס לאד׳ינוס די אקיל קאפיטולו״(התלמיד אינו יכול
להחזיק בזכרונו כה הרבה לעזים מאותו פרק  -פרחי ,עמ׳  .)5הביטוי ״איס לאדינו״ מקביל ליידיש ״איז
טייטש״(כלומר ,״משמעו״ או ״פירושו של דבר [באופן פיגורטיבי]״)  -לדוגמה ״לו די אריב׳ה איס לאדינו
קי ...ראובן טיניאה  35פור  100אי שמעון  27פור סיינטו(הכתוב לעיל פירושו שלראובן היו שלושים
וחמישה אחוז ולשמעון עשרים ושבעה אחוז [מהכסף]  -שלטון ,כא ע״א).
כתיבת היידיש ברומניזציה נדירה  -דוגמאות ראו באוספי הפולקלור של ברנשטיין ,גינזבורג ומרק(הן
כתב עברי הן רומניזציה) ,ואולסוונגר (המופיע ברומניזציה בלבד) .הרומניזציה באוספים אלה כוונה
לקהל קוראים שהבין את שפת היידיש אך לא היה רגיל לקרוא את השפה כלל ,לא באותיות עבריות ולא
בכל אלף־בית אחר.
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שכבשו את העיר במלחמת העולם השנייה,
סגרו את בתי הדפוס היהודיים ושלחו את
היהודים אל מותם במחנות הריכוז .אפילו
היום ,כאשר הרוב כותבים את השפה
באלף־בית הלטיני ,יש בישראל סימנים
להתחדשות השימוש באלף־בית העברי,
ודווקא בכתב רש״י המסורתי 4.כתיבת
הג׳ודזמו באלפא־ביתות שונות במשך
מאות שנים מעלה שאלות המעסיקות את
הבלשנים שנים רבות :מהו הערך הסמלי
של האלף־בית? באילו תנאים קבוצה
עוברת מאלף־בית אחד למשנהו? מה אמורים
בוליפה אי סו ג^ט־קו
להיות האפיונים של מערכת כתיבה ,כיצד
מתכננים מערכת כזו וכיצד משפרים אותה?
״בוליסה והחתול שלה״.
מתוך :נואיביו סילאבארייו
הבלשנות המבנית המודרנית התגבשה
ג״ודיאראיספאנייול; קושטא 1885
בתחילת המאה העשרים :מאז גיבוש התחום
התייחסו בלשנים רבים לכתיבה כאל פעולה משנית בחשיבותה ,בהשוואה לדיבור .לתפיסת
הבלשנים ,השפה קיימת בראש ובראשונה כאמצעי של תקשורת מדוברת :ישנן תרבויות שאין
להן מסורת כתיבה אך אין תרבות שאין לה שפה מדוברת כלשהי .הכתיבה נתפסת בעיקר
ככלי גרפי המאפשר תקשורת לשונית כאשר דיבור אינו אפשרי או נוח 5.מצד שני ,הבלשנות
החברתית מכירה בעובדה שלצורתה הכתובה של שפה חשיבות חברתית וסמלית רבה 6.באופן
תאורטי ,דוברי שפה מסוימת יכולים להשתמש בסימנים גרפמיים מכל סוג ומקור ,בתנאי
שמערכת הכתיב תאפשר ייצוג חסכוני וברור של צלילי הדיבור המבחינים ,או ה״פונמות״,
ותהיה קלה לשימוש 7.אמנם במציאות ,סימני הכתיבה הספציפיים הנבחרים על ידי קבוצה
מתפקדים כסמלי זהות .בדיקת שפות רמת מראה כי בחירת אלף־בית ומערכת כתיבה היא
אחת הדרכים העיקריות שקיבוצים חברתיים מצהירים ,קבל עצמם וקבל אחרים ,על זהותם
הדתית ,האתנית־הלאומית או הפוליטית8.
קשר חזק במיוחד התקיים לאורך ההיסטוריה בין דתות ושיטות אלפא־ביתיות ,והוא תוחזק
על ידי שיכבות עילית דתיות ששלטו על הכתיבה והנחילו אותה לצעירים .בתרבויות בעלות
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לדוגמה ,בכתב העת ״אקי ירושלים׳׳ ,שבעריכת משה שאול ,בקטעים בגיודזמו המופיעים בכתב העת ״לא
נשכח!״ ,שבעריכת שמואל רפאל ,ובאחרים.
ראו למשל ניר ,עמ׳ .26-25
ראו לדוגמה קופר ,עמי .129-128
על דרישות הבלשנות ממערכות כתיבה ,ועל דרכים להעריך אותן יש ספרות גדלה והולכת ,ראו למשל:
ברי; פישמן :והפניות ביבליוגרפיות אצל קופר ,עמי .126
ישנה ספרות עניפה על הקשר בין כתב וכתיב וגורמים חברתיים כגון זהות דתית ,אתנית ,לאומית
ואידאולוגית  -ראו למשל פישמן.
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מערכות כתיבה מוקד החינוך המסורתי־הדתי היה בדרן כלל לימוד הטקסטים המקודשים,
תוך רכישת כתיבה וקריאה של מערכות כתיבה שזכו למעמד של קדושה .השימוש באלף־בית
היה דרך שהמאמין הפגין בה התחברות עם כלל נאמני הדת ואף הראה את דחייתו מאמונות
אחרות .לכן ,רוסים ,בולגרים וסרבים ,כותבים את לשונותיהם הסלביות באלף־בית הקירילי
של הכנסייה הפרבוסלבית ,בזמן שפולנים וקרואטים קתולים כותבים את שלהם באותיות
הלטיניות של רומא ,בדומה לנוצרים במלטה הכותבים כך את לשונם הייחודית ,המתבססת
על הערבית .באפריקה ובדרום אמריקה נכתבות היום שפות שעד לא מזמן נמסרו בעל פה
בלבד באלף־בית הלטיני הודות ,או גם הודות ,למיסיונרים נוצרים שלימדו את הדוברים את
הנצרות 9.מוסלמים דוברי שפות הודו־אירופיות ,כגון אורדו ,שפות שאין להן כל קשר גנטי
לשפה הערבית ,כותבים אותן באותיות הקראן ,והינדים דוברי הינדית ,הקרובה במבנה שלה
לאורדו ,כותבים אותה בכתב הדבנגרי(3112§311ע 6ם) המסמל את דתם .באופן דומה ,בעת
החדשה ,שאידאולוגיות לאומיות ופוליטיות החליפו בה אמונות דתיות במקומות שונים ,אימצו
קבוצות רבות בעולם אלפא־ביתות המסמלות אידאולוגיות אלה .כך ,לדוגמה ,קרה בתורכיה
כאשר אתאתורכ החליף את האלף־בית הערבי ,שסימל את האסלאם ,באותיות לטיניות ,שלפי
תפיסתו סימלו את החילון האירופי המערבי ואת הלאומיות התורכית המודרנית .טג׳יקים בחבר
העמים כותבים את הפרסית שלהם באותיות הקיריליות ,שנעשו סמל הקומוניזם הסובייטי,
בעוד שדוברי הפרסית באירן ממשיכים לכתוב את שפתם באותיות הקראן ,המסמלות עבורם
את האסלאם.
קבוצה בעלת מסורת כתיבה ,השומרת על דתה אך מאמצת את שפתה של קמצה אחרת -
לשימוש כשפת יום־יום קבועה או לשימוש מזדמן  -צריכה אף היא להחליט האם לכתוב שפה זו
באלף־בית של השפה המאומצת ,או לכתוב אותה באלף־בית של שפתה הקודמת ,או באלף־בית
אחר .היום כולל לימוד ואימוץ של שפה חדשה ,כגון אנגלית ,צרפתית או ספרדית על ידי זרים,
על פי רוב גם כתיבת שפות אלו באלף־בית הלטיני ,אך לפני העת החדשה לא תמיד היה הדבר
כך .שאילת שפה חדשה לא היתה כרוכה בהכרח באימוץ האלף־בית של המשאילים ,אם לא
אומצה ,יחד עם השפה ,הדת שאלף־בית זה סימל .לדוגמה :יוונים אורתודוקסים שאימצו את
התורכית אך לא קיבלו את דת האסלאם כתבו אותה באלף־בית היווני ,שסימל את דתם.
בספרד בימי הביניים ,כמו באשכנז באותה תקופה ,היהודים קיבלו יסודות לשוניים חדשים
(רומאניים בספרד ,גרמניים באשכנז) אך דחו בכל תוקף את האלף־בית הלטיני ,שסימל עבורם
את הדת הנוצרית של העמים המשאילים .מימי הביניים ועד לתקופה המודרנית שמרו כותבי
הג׳ודזמו על האלף־בית העברי  -המקודש להם והמסמל את דתם  -אלף־בית ששימש קודם
לכן לכתיבת הערבית היהודית ,ועוד לפני כן לכתיבת שאר השפות היהודיות שדיברו אבות
אבותיהם .למעשה ,בספרד בימי הביניים ,כאשר לקתולים ,למוסלמים וליהודים היה צורך
לכתוב בשפה רומאנית ,הם השתמשו באלף־בית שזיהו עם דתם :הנוצרים באותיות הלטיניות,

 9על פעילות מיסיונרים בתיעוד שפות ותכנון ״גרפיזציה״ או קביעת מערכות כתיב ,ראו :פרגוסון! קופ
עמי .131-125
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שבהן נכתבו כתבי הקודש והליטורגיה הקתולית 10,המוסלמים באותיות הערביות של הל!ראן ,״
והיהודים באלף־בית העברי ,שבו נכתבה התורה .המוסלמים ,אשר כקבוצה ניתקו את הקשר
לספרדית עם גירושם מספרד בשנת  ,1492חדלו לכתוב בשפה זו בסוף המאה הט״ו ,אם
כי הצורך לכתוב בספרדית  -והפעם דווקא באותיות לטיניות ,כדי לאפשר תקשורת עם
ספרדים נוצרים  -התעורר מחדש בתקופה המודרנית כתוצאה מהכיבוש הספרדי בצפון
אפריקה .לעומת המוסלמים ,היהודים ,מגורשי ספרד ,שהתיישבו באימפריה העות׳מאנית,
בצפון אפריקה ובחלקים של איטליה ,לא נפרדו משפתם האיברו־רומאנית היהודית והמשיכו
לפתחה גם לאחר הגירוש .הם המשיכו ,כאמור ,לכותבה בכתב העברי עד מלחמת העולם
הראשונה ואף לאחריה.
הנחישות שהיהודים הספרדים שמרו בה על האלף־בית ה״יהודי״ לכתיבת שפתם ה״יהודית״
לא נבעה מחוסר ידע באלף־בית הלטיני או מחוסר הזדמנויות ללומדו .הרי בספרד הועסקו
יהודים על ידי פטרונים נוצרים כמתרגמים של טקסטים הכתובים בערבית ,בעברית ,ביוונית
ובשפות אחרות ,לשפה הספרדית הכתובה באותיות לטיניות :בארץ נוצרית כמו ספרד בימי
הביניים ,יהודי שרצה ללמוד את האות הלטינית יכול היה לעשות זאת ללא כל קושי .גם
באימפריה העו׳תמאנית לא חסרו ליהודים הזדמנויות ללמוד את האלף־בית הלטיני .הם
יכלו  -אילו היו מעוניינים בכך  -ללמוד אותו מן האנוסים ,שעד לצאתם מחצי האי האיברי
כתבו באותיות לטיניות כחלק מהמסווה הקתולי שלהם ,ושהיגרו בחלקם בעקבות אחיהם
היהודים לאימפריה העות׳מאנית .בעוזבם את ספרד ,דווקא האנוסים בקיסרות העות׳מאנית
בחרו לנטוש את אותיות הכנסייה שבהן הם כתבו ספרדית או פורטוגלית ,ולחזור אל הג׳ודזמו
ואל האלף־בית העברי .דוגמה לכך היא החוברת ״ספר די לה חברה קדושה די אזמיר יע״א״,
אוסף תקנות של חברא קדישא לסיוע ליתומות ,שהוציאו לאור באיזמיר בשנת תק״י חברי
הארגון ,ה״סינייוריש פורטוגיזיש״(האדונים הפורטוגליים ,אנוסים לשעבר) :החוברת כתובה
כולה בג׳ודזמו בכתב רש״י.
דבקות היהודים הספרדים באלף־בית העברי לשם כתיבת לשונם הרומאנית וחזרתם אל
האותיות העבריות של האנוסים אינם מפתיעים .במהלך ההיסטוריה הלשונית של עם ישראל,
עד לעת החדשה ,נטו יהודים ברחבי תבל לכתוב את שפותיהם באלף־בית העברי  -ואין
מדובר פה רק בווריאציה על נושא כללי כפי שהבלשנות היתה רואה זאת ,אלא במסורת
ארוכה ששורשיה בתקופת התלמוד .כידוע ,מאז תקופה זו ייחסו חכמים מקור אלוהי ,קדושה
וכוח מיסטי לאותיות העבריות ,שבהן ,לפי המדרש והקבלה ,נברא העולם ,2.לפיכך יש לראות
בכתיבת הג׳ודזמו באותיות העבריות המשכיות מודעת ומכוונת של מסורת יהודית .באמצעות

10

11
12

סידרת שינויים בכתיבת הספרדית מאז ימי הביניים ועד התקופה המודרנית הובילה לגיבושה של
אורתוגפריה ספרדית תקנית המקובלת היום בספרד ובאמריקה הלטינית .לכללי כתיבת הספרדית ראו
אורתוגרפיה.
ראו למשל :אלונסו ,עמי  :39-38קורומינס ,עמי .177
ראו למשל :ברכות ,נה ע״א :בראשית רבה א ,י :ספר יצירה ב ,ב.
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מרדכי ארדון ,מתוך בריאת העולם באותיות ,שטיחי קיר בית החולים"שערי צדק"

כתיבה זו הפגינו היהודים הספרדים ,בדומה ליהודים במקומות אחרים באירופה ,הזדהות עם
האות ה״יהודית״ ודחייה של האות הלטינית ,שזוהתה עם הנצרות.
החל מהמאה הט״ז בא בספרות ההלכתית בעברית שכתבו החכמים הספרדים באימפריה
העות׳מאנית ,דיון בשאלת השימוש באלף־בית העברי לשם כתיבת הג׳ודזמו .במסגרת דיון
במצוות קריאת המגילה בפורים נידונה השאלה האם יוצאים ידי חובה בקריאת תרגום בלדינו,
ואם כך הדבר ,האם מותר שהתרגום יהיה כתוב באותיות עבריות ,כמקובל 13.הדרישה ההלכתית
לדייקנות בכתיבת שמות פרטיים בתעודות כגון כתובות וגטין הובילה לשאלות שהופנו לחכמים
בעלי שיעור קומה כגון ר׳ שמואל די מדינה(מהרשד״ם) ,ר׳ יוסף מיטראני(מהרי״ט) ואחרים.
באוספים כגון ״שמות גיטיך של ר׳ יוסף מטראני ו״גט פשוט״ של ר׳ משה ק־חביב ,דנו חכמים
אלה  -בהסתמכם על שאלות ותשובות של קודמיהם  -בתעתיקים לצלילים שונים בג׳ודזמו.
הם הציעו להשתמש בתעתיקים הבאים:
13

ר׳ יוסף קארו ,בבית יוסף(אורח חיים סימן תרצ) ,לדוגמה ,התיר :הרדב״ז אסר  -שו״ת הרדב׳׳ז ,ח׳׳ה,
סימן תצט [קכו] ,החכמים הספרדים באימפריה העות׳מאנית המשיכו כאן דיון בנושא שהחל בירושלמי
(מגילה ב ,א ,עג ע״א :״ר אבהו בשם ר׳ לעזר יודע אשורית ויודע לעז יוצא בה בלעז ...יודע אשורי ויודע
לעז מהו שיוציא ידי אחרים בלעז׳׳) ,ושהתפתח בקרב החכמים בספרד כגון הרמב״ן(ראו חידושי הרמב׳ץ
על מסכת מגילה ,מגילה יז ע״א ,מהדורת מ׳ הרשלר ,ירושלים תשל״ג ,עמ׳ יט) ,הרץ והריב׳׳ש(ראו שו״ת
הריב׳׳ש ,ירושלים תשל״ה ,סימן שפח ,שצ) .להגנת עמדתו ציין הרדב׳יז ש׳׳דעת רבינו [הרמב׳׳ם] שאע״פ
שיודע אשורי ויודע לעז אלו רצה לקרותה בלעז יוצא בה ידי חובתו הנ׳׳מ כגון שהיא כתובה בלעז ובכתב
אותו לשוך (שם) .ליתר פרטים על הדיון בקריאת המגילה בגיודזמו ,ראו גם בונים ,איברו־רומאנית.
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א  -באימות הקריאה א/ה ,ו וי ,או אפס גרפמי ,לציון התנועות [ ]3, 6/1ו־ ש ]0 /במילים
כגון שם העיר ״א(י)שקופייא״ [[3כן 14.]$1>0
ב  -בי או יי לציון [[] בשם האשה ״די(י)אמאנטי״ [ 16חגח׳וג[(]01ספרדית ;0ורו21ררו,01121
״יהלום״)15.
ג  -בג' או ג לציון ההגה [ ]013בשם הגבר״אנג(')יל״ [ 01361ח(]'3השוו ספרדית  961חג,
״מלאך 16),ושם האשד .״ג(')אמילה״ [גווו ח ^]( ה שוו ערבית  13זו חג ,0(3״יפה״) 17,או לציון
נ ]#בשם הגבר ״ג(״)יליבי״ [1כ(]#616' 1תורכית1כ ,^6161״אדון מכובד״)18.
ד  -בב ,ב׳ או ו ,לציון [/ץ] בשם האשה ״ב(),־/וילייודה״[ 19ג8ו/6[ 1ץ] או בשם הגבר
״בי ב־/בי ואנטי״ נ 1:6חג1\/כ(]1ספרדית ״חי״ :6וחג ;\/1\/ג01ו \/6111״קטיפה״)20.
ה  -בק ,כ ,כ׳ או ג; לציון [^] בשמות הנשים ״ק/כ/כ״/ג׳יראנה״ [גח3׳ו/ 1ז /־ ^ /־ >]1
ו״ק/כ/כ״/ג״יראצה״ [61561׳ו/1^ -/* / 1־ >(]1השוו יוונית ) 10קג 0>, *1ק >0ו ,״גברת״)21.
ו  -בז או ש לציון  2בשמות הנשים ״דיז־/דישיאדה״ [ ]016263621ו״איש־/איזמיראלדה״
[ג31101־ז 6וח(]62ספרדית  ,016563501״רצויה״; ,6517161^ 10181״ברקת״)22.
ז  -בצ או ס לציון  5בשם האשד .״בוליסא/־צה״ [( ]6111153השוו תורכית ,1314131״אחות
גדולה״  +־ 153ממקור לטיני ויווני)23.
ח  -בס או ש לציון  5בשם האשה ״ס־/שול״ [( ]501מספרדית ,״שמש״) 24או העיר
״ברוסא/־שא״(השוו תורכית ג5׳זו25.)61
ט  -בכ' או ח לציון ההגה המופיע אחרי ה־ 1בשם האשה ״מולכ׳יירא/־חיירא״26.
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

ק־חביב ,עמ ,קעט .בעניין זה ציטט ר׳ משה בן־חביב(עמ׳ קם) את ר׳ יוסף בן־לב(מהריב״ל) :״בין הספרדים
צריך להיזהר לכתוב הג׳[ימ״ל] אותיות שהם יו״ד וי״ו ואל״ף״.
מהרי״ט ,עמ׳ רלג.
שם ,עמ׳ רה.
שם ,עמ׳ רלד-רלה; בן־חביב ,עמ׳ קעז ,רה.
בךחביב ,עמ׳ רז.
מהרי״ט ,עמ׳ רל.
בן־חביב ,עמ׳ רמד.
״בהיותי חוץ למדינה ...שלחו לשאול את פי מן המדינה ...שנכתנב]׳ גט אצלם על שם אשה אחת שמה
קיראנה וכתבו בגט כיראנה בכף ובכתובנד].׳ היה כתוב קיראנה בקוף ושחכם אחד אמר להם שהגט פסול
משום שינוי השם ...אבל הכא דקיראנה וכיראנה שם א[חד]׳ הוא שאיננו]׳ ...משמעתת]׳ אחר בכיראננה]׳
ממשמעתת]׳ קיראנגד].׳ כי הכל לנשון]׳ אדנות הוא ...כי העיקר הוא קריאת השם ולא הוי שינוי כלל וזה
השם של קיראנה יש מי שקורא אותה קיראנ[ד>]׳ שנראנה]׳ בקריאה שהוא בקוף ויש מי שקורא אותה
כיראנה שנראה בקריאה שהוא בכף ויש מי שקורא אותה ג׳יראנה ברפה הגימל שנראה מקריאתה בגימל
רפוייה ...כולם שם אחד ...ולא כינוי אלא השם עצמו כי היא מלשון אדנות קירא או כירה או ג׳ירה ברפה
גימל ואני כותב לעולם באיזה כתב שאני מזכיר קירה אני כותב ג׳ירה ברפה וראיתי אחרים שקוראים
קירה בקוף או בכף״  -המבי״ט ,עמ׳ קד .וראו גם :מהרי״ט ,עמ׳ רמג-רמה; ק־חביב ,עמ׳ קעז.
מהרי״ט ,ענ 7רל ,רלג.
״בוליצה ...וכן כתבו בירושלים בוליסא״(מהרי״ט ,עמ׳ רלג).
שם ,עמ׳ רמה־רמו; בן־חביב ,עמ ,רמז.
מהרי״ט ,עמ׳ רמו; ק־חביב ,עמ׳ קצו.
מהרי״ט ,עמ׳ רלט התלבט בשאלה האם שם זה ״רגיל בבני ספרד ,והוא לקוח מהערב״(בערבית ׳ז0)31
״טוב״ ,וייכתב אם כך בב; או שמא מ־׳זו?גו ,1״נבוך״ ,וייכתב בח).
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י  -בם או נ לציון העיצור האפי המופיע בשם האשה ״פאלומבה/־נבה׳׳ [ 3נ1ווז 310ק](השוו
ספרדית עתיקה  3נ1וח 310ק ,״יונה״)27.
החכמים הנזכרים קבעו שאם שם מורכב מבסיס עברי וסיומת מלשון אחרת הבסיס
ייכתב לפי העברית והסיומת לפי ההגייה ,דוגמת שם הגבר ״שבתולו״ [10ו 311נ ]/31ושם
האשה ״שבתולה״ [13ו3*1כ(]/31שנקראו כך כי נולדו בשבת) 28.אם שם מורכב משתי מילים
הם התלבטו אם לכתוב אותו כמילה אחת או כשתיים ,לדוגמה בשם האשה ״אורה בואינה/
אוראבואינה״29.
אופני ההגייה וכללי הכתיבה בג׳ודזמו נוסחו על ידי החכמים העות׳מאנים בשאלות ותשובות
שלהם תוך הנגדה לכללי כתיבה הנהוגים אצל יהודים מעדות אחרות .לדוגמה לפי ר׳ יוסף
בן־לב 30,יהודי איטליה כותבים את השם הנהגה [ ,]0130[3גיוייא ,בגי־(בהשפעת איטלקית
 ,)910)3אך בסלוניקי צריך השם להיכתב ג׳וייא/־ה ,לפי מנהג הספרדים(השוו ספרדית 3ץ,[0
״תכשיט״) 31.שם האשה שמשמעו ״ספיר״ נהגה 3־ו ו $31בקרב הספרדים ,ולכן הוא נכתב אצלם
בש לפי הנוהג הספרדי העתיק (השוו לג׳ודזמו זר ,$31״ספיר״ -3 -זו ,)$31אך השם נהגה
3־ 23111בקרב יהודי ״רומאניה״(כלומר ,היהודים הביזנטים דוברי היוונית היהודית) ולכן
הוא נכתב אצלם בז(השוו ליוונית1כן 32.)^0>4<€1סיומת החיבה ״־ולה״ ( ,)- 1113שמתוספת
לשמות נשים ,אומצה על ידי דוברי ג׳ודזמו מהיהודים דוברי היוונית היהודית(השוו ליוונית
) .)- 00X0חכמים ספרדים טענו שאם השם הבסיסי ממקור ספרדי ,יש לכתוב את הסיומת
באל״ף בסוף ,לפי המנהג הספרדי העתיק (הדומה למנהג האשכנזים 33,דוגמת ״ריינולא״
[ 013ח[6־ו] [מהשם שנכתב בג׳ודזמו העתיקה ״ריינא״; השוו לספרדית 3ח61־ו ,״מלכה״]) ,אך
אם הבסיס אינו ממקור ספרדי יש לכתוב את הסיומת בה״א ,לפי מנהג הרומניוטים(דוגמת
״חנולה״ ,מ״חנה״) 34.נחזור לשאלות כתיב מעין אלה בהמשך הדיון.
בכמה פרסומים שיצאו לאור בג׳ודזמו במאה הראשונה לאחר הגירוש התייחסו
המחברים במישרין לשימוש באלךבית היהודי ,ולהיכרות הבלעדית של רבים עם אות זו.
במבוא העברי לספר ״שולחן הפנים״ ,עיבוד של חלקים מהשולחן ערוך(סלוניקי שכ״ח) מאת
חכם מקומי שהעדיף שלא לחשוף את זהותו וכינה את עצמו ״מאיר״) 35,כתב המתרגם ש״טוב
27

28
29
30
31
32
33
34

35

מהרי׳׳ט ,עט׳ רמב-רמג; בךחביב ,עמ׳ קם ,רטו .היום כל דוברי הג׳ודזמו מבטאים את השם 3נ)וזז310ס,
אך מהרי׳׳ט כתב (בעמי רמג) ׳׳ובני ספרד [לעומת בני פורטוגל] אומרים פאלומה׳׳ ,בדומה לספרדית
מודרנית 3וח310ק.
בן־הביב ,עמי רלג ,רל.
מהרי׳יט ,ענד רכט.
בן־חביב ,ענ 7קטז.
מהרי״ט ,עמי רלד-רלה.
מהרי״ט ,עמי רלו.
״ואנו אין לנו אלא מנהג אבותינו בידינו שהלועזים והאשכנזים כותבין אל׳׳ף בסוף״  -מהרי״ט ,עמי רמג.
״חנולא .שם קטנות הוא ששמה חנה ...ולפי ששם קטנות זה אינו אלא בלשון רומאנימא]׳ היה ראוי לכתוב
ה״א כמשפט לשונם כמו שם מלכונה ששמה מלכה וכתבוה בה״א בסופה ,אבל בשם קטנות משמות ספרד
כגון ריינולא רוזולא אע׳׳פ שהיא מליצה יונית עיקר השם ספרדי ,וכותבינט׳ באל׳׳ף בסופה״  -מהרי׳׳ט,
עמי רלד ,רלז-רלח.
לפי ר׳ דב הכהן היה המתרגם ר׳ מאיר בן שמואל בנבנישתי.
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תהיה כתוב בכתב אשורי נקוד בנקודות יען כי הם רבים עתה אנשי הארץ שאינם יודעים
כתב אחר״ 36.הוא הזהיר אף שלא יוציאו את ספרו באות הלטינית ,כדי למנוע בעיות שעלולות
להיווצר מקריאת החיבור על ידי נוכרים :׳׳ירא אני שמא אחר אחריי בחושבו לעשותו ...יותר טוב,
[יזעתיקו בכתב הלועזים ...משביע אני לו ...שלא יעשה כן יען שלא יקראו בו הגויים״ 37.במבוא
השני לספר ,בשפת הדיבור ,הוא התבטא ביתר בפשטות :״קי נו אייה אלגונו קי לו טרישלאדי
אין ליטרה די גויים״; 38ודברים אלה מעידים על תפיסת האות הלטינית כאות ״לועזית״ ,של
נכרים ,בעיני היהודים דאז .״מאיר״ הציע לאבות ללמד גם את בנותיהם את האלף־בית  -העברי
כמובן  -ואת כללי איות הג׳ודזמו(איל סוליטריאר) כדי שיוכלו לקרוא חיבורים מעין אלה:
״קואן בואינו שיריאה קי קאדה אונו היזיישי שאביר אלו מינוש אשו היג׳ה לאש ליטראש אי
איל שוליטריאר פארה קי אילייה מישמה ...דיג׳ו ליברו שי לו מילדאשי׳׳ .בספר ״שארית יוסף״
(סלוניקי שכ״ח) עיבד דניאל בן פרחיה הכהן חיבור אסטרונומי ספרדי ,שהתבסס על ספר
של ר׳ אברהם זכות ,״מכתיבה נוצרית לעברית נבכתב רש״י] ,בלשון ספרדי״ 39,כדי שיהודים
שלא הכירו כתב אחר יוכלו להשתמש בו .ר׳ שמואל די מדינה(סלוניקי  ) 1589-1506כינה את
הכתב העברי ה״כתב שאנו בני ברית כותבים ויודעים ומכירים״ 40.גדליה קורדובירו ,המוציא
לאור של גלוסר התנ״ך ״ספר חשק שלמה״(ונציה שמ״ד) ובנו של המקובל המפורסם ר׳ משה
קורדובירו ,העיר במבוא לספר שהתרגומים הודפסו ״אין ליטרה פרובינצאלה ליאמאדה די
איל וולגו ליטרה די רשי אי נוש פארישיו ביין פור אישקוזאר די נו לו אפונטאר קי קיין סאב׳י
ליאיר אונה קארטה קי לי וייני די און שו ניגוסיאו שאב׳רה ליאיר נואישה אוב׳רה׳׳ 4,.הערה
זו מלמדת שהשימוש בג׳ודזמו ב״כתב רש״י״(כלומר ,חצי הקולמוס הספרדי היהודי) רווח
בקרב סוחרים יהודים באגן הים התיכון.
לאחר המאה הט״ז ,ועד אמצע המאה הי״ט ,השאלה האם מתאים להדפיס ליהודים ספרים
״בכתיבת הנוצרים״ לא עלתה כלל בקרב היהודים דוברי הג׳ודזמו :היה זה דבר שלא ייעשה.
באיטליה ,מבצרם של האנוסים לשעבר ,שהתאפיינו בנטייתם לכתוב באותיות לטיניות ,החזרה
ליהדות במאה הי״ח היתה כרוכה בחזרה ל״אותיות הקודש״ 42או ל״ליטרה ג׳ודיקה״  -לאות
היהודית  -אם לאמץ את ביטויו של ר׳ יעקב כולי ,בעל ״מעם לועז״ על ספר בראשית(קושטא
ת״צ) 43.בוונציה ,בפיזה ובליוורנו ,הודפסו טקסטים בג׳ודזמו לשימוש מקומי וגם לקוראים
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שולחן הפנים ,א ע״ב.
שם.
״שלא יהיה אף אחד שיתרגמו באות הגויים׳׳  -שם ,ג ע״ב .ר׳ יוסף בן־לב כינה את הכתב הלטיני ״כתב
הגויים״(בן־הביב ,עמי קטז).
שארית יוסף ,א ע״א.
שו״ת מהרשד״ם ,סלוניקי שנ״ו ,חושן משפט סימן שסד.
״באות הפרובנסלית הנקראת בפי העם אותיות רש״י ולנו נראה שכדאי להתנצל ולא לנקד אותו ,כי מי
שיודע לקרוא מכתב שבא אליו מסוחר שלו ידע לקרוא את חיבורנו׳׳  -חשק שלמה ,ב ע״ב .לדיון בכתיב
ובפונולוגיה המתגלים בחיבור זה ראו בוניס ,אפיונים.
השוו ״שמנו פירושו [של ה׳׳אזהרות״ לר׳ שלמה בן גבירול] באותיות הקודש ובלשון לעז״  -אזהרת
הקודש לחג השבועות ,ליוורנו תקל״ז ,א ע״א.
כולי ,בראשית ,נד ע׳׳ב.
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בצפון אפריקה באותיות עבריות כמעט ללא יוצא מן הכלל .אפילו באמשטרדם ,מרכז חשוב של
אנוסים שחזרו ליהדות ,שיצאו בו לאור במשך מאות שנים ספרים בנושאים יהודיים בספרדית
ובפורטוגלית באלף־בית הלטיני ,הג׳ודזמו בספרי לימוד נכתבה לפעמים בכתב העברי44.
כותבי הג׳ודזמו המשיכו להתייחס לאלף־בית היהודי כאל ״אותיות יהודיות״ וכ״האותיות שלנו״
עד לתקופה המודרנית  -השוו לדוגמה הערה כגון ״פובליקו מינדילסון סו טראדוקסייון [דיל
ארבע ועשרים] ...קון ליטראס ג׳ודיזמאס ,אין לה לינגואה נימציסקה״([משה] מנדלסון פירסם
את תרגומו נשל התנ״ך] באותיות יהודיות ,בשפה הגרמנית) ,שהופיעה בעיתון ״גואירטה די
איסטורייאה״ בשנת 45.1891
לקראת מלחמת העולם הראשונה ,בעיקר ,ולאחריה ,חלו בקהילות הספרדיות ובארצות
מגוריהן בכלל שינויים פוליטיים ,חברתיים וכלכליים דרסטיים ,שהובילו ללחצים מחוץ
ומפנים ,אשר היהודים הספרדים לא הצליחו לעמוד בפניהם .לאור המצב החדש היהודים
הרגישו הכרח להתאים את עצמם ,לשונית ותרבותית ,לסביבה שהבטיחה לחבקם ,אם יתבוללו
(קודם בתרבות מערב אירופה; לאחר מכן בתרבות הלאומית המקומית) ,ושאיימה לבודד
אותם אם לא יעשו כן .ברפובליקה התורכית לחצים אלה הובילו לדחף פנים־קהילתי לאימוץ
האותיות הלטיניות בדומה למה שעשו התורכים עצמם ,ולהשתמש באותה מערכת כתיבה46.
לאחר שינוי הכתיב הוחלפה הג׳ודזמו בשלמותה בשפות לא־יהודיות47.

מערכות בתיבת הג׳ודזמו באות העברית על תקופותיה ההיסטוריות
של השפה
לאורך אלף השנים שהג׳ודזמו התפתחה בהן ,בתוך ספרד ומחוצה לה ,לא עמדה מערכת
הכתיבה במקום ,אלא עברה שינויים מעת לעת .שינויים אלה אומצו בחלקם על ידי כותבים
באזורים מסוימים בלבד או על ידי כותבים יחידים :שינויים אחרים היו לנחלת הכלל והובילו
לרפורמות בכתיבת השפה 48.חוקרים  -ובעצם כל מי שירצו גישה בלתי אמצעית לאלפי הכתבים

 44לדוגמה ,בחמישה חומשי תורה עם חמש מגילות והפטרות וביאורן מילים קשות בלשון היספניא ,אמשטרדם
תקל״ה.
 45״גואירטה די איסטורייאה״ ( 2מהדורה שנייה ,סלוניקי  , 1891ממהדורת וינה  ,)1865עמ׳  .147וראו גם
להלן ,ענ.152 7
 46כמו במקרה של שפות סובייטיות של גויים שנכתבו קודם באותיות לטיניות ואחר כך באלף־בית הקירילי,
כדי לעודד ולהקל את לימוד הרוסית ,כתיבת הג׳ודזמו בכתבה ולפי כללי כתיבתה של השפה הלאומית
המקומית (לדוגמה התורכית ,הבולגרית ,המרבית) הפגינה הזדהות עם הלאומיות המתהווה במקום,
עודדה והקלה את לימוד השפה הלאומית ומנעה מילדים צורן בלימוד שתי אלפא־ביתות ומערכות כתיב.
המחיר היה ניתוק הצעירים מהספרות שנכתבה בכתב העברי במשך מאות בשנים ואי־יכולתם לקרוא
עברית בבתי הכנסת(ראו להלן ,הערה .)148
 47בגלל סיבות דומות ,החלו ,בשנות השלושים ,עמים לא־רוסיים בברית המועצות לעבור מכתיבת לשונותיהם
באותיות לטיניות לאלף־בית הקירילי  -ראו :בלדאוף; גודמן ,עמ׳  ;728-726פרי ,עמ׳ .163-157
 48לדיון בקביעת נורמות לכתיבת שפות רלוונטיות ראו לדוגמה אצל רבין(על העברית) ואצל הייד (על
התורכית).
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בג׳ודזמו ,שנכתבו במשך רוב שנות צמיחתה  -חייבים להכיר היטב את מערכת הכתיבה
המסורתית באותיות עבריות בהתפתחותה ההיסטורית .לפיכך ,למאמר זה יש ארבע מטרות:
א  -לסקור בקיצור נמרץ את ההתפתחות ההיסטורית של מערכת כתיבת הג׳ודזמו באותיות
עבריות ,מתחילתה בספרד הימי ביניימית ועד התקופה המודרנית ,תוך מגע עם שפות שכנות:
ב  -להפיק מהשינויים שחלו במערכת הכתיב לקחים לגבי התפתחות המערכת הפונולוגית
של השפה :ג  -להפגיש את הקוראים עם סידרת רפורמות בכתיבת הג׳ודזמו באותיות עבריות
שאומצו במרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם של האוניברסיטה העברית בירושלים ,מאז
הקמת תכנית לימודי הג׳ודזמו שם בשנת תש״מ ( :)1980ד  -להציע מערכת של רומניזציה
לכתיבת הג׳ודזמו לאלה המתעקשים לכותבה באותיות לטיניות .הניתוח ההיסטורי מתבסס על
בדיקה קפדנית של מאות טקסטים 49:בגין הגבלות מקום ,אוכל להזכיר כאן בודדים בלבד 50.לפי
הממצאים בטקסטים עצמם ,ניתן לחלק את תולדות שפת הג׳ודזמו לשלוש תקופות עיקריות,
שלכל אחת מהן גם תת־תקופות 51.כל תקופה מתאפיינת בין השאר בשינויים אורתוגרפיים.

הגיודזמו המוקדמת(עד שנת רנ״ב [)]1492
התקופה שניתן לכנותה ״הג׳ודזמו המוקדמת״ מתחילה כמובן בספרד ,כאשר היהודים החלו
להשתמש בניב הדומה לקסטיליאנית ,ומסתיימת בגירוש היהודים מספרד .בספרד כתבו
יהודים לפטרוניהם הנוצרים בשפות רומאניות ובאותיות לטיניות(כגון תרגום התנ״ך לבית
אלבה ,)52אך כמו במקרה של טקסטים ערבים שיהודים חיברו בספרד ,בשביל יהודים ,חומר
שנכתב שם בשפה רומאנית בידי יהודים ולקהל יהודי נכתב באלף־בית העברי.

בספר ד ה מו ס ל מי ת
מערכת כתיבת הג׳ודזמו המוקדמת נוצרה בספרד מהרכבה של יסודות פנים־יהודיים  -הכתיב
העברי ,הארמי והערבי־היהודי  -ומיסודות מכתיבת סוגים שונים של איברו־רומאנית באותיות
ערביות ולטיניות ,שמעצבי מערכת הכתיבה היהודי הכירו ואימצו למטרותיהם באופן בררני.
כבר בתעתיקים המוקדמים ביותר באיברו־רומאנית יהודית ,ה״חארג׳אס״  -או הבתים שסגרו
את השירים בעברית הידועים כ״מואשאחאת״ ,שמשוררים יהודים דוברי ערבית יהודית חיברו
אותם ,מן המאה הי״א עד למאה הי״ג ,בהשפעת השירה הערבית - 53אנו נתקלים בעיקרון
אורתוגרפי שיוביל בכתיבת הג׳ודזמו בכל התקופות המאוחרות :העיקרון הפונטי ,או נכון יותר,
 49ברצוני להודות לספרנים של ספריית יד בן־צבי והספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בירושלים ,שעזרו
לי להשתמש בחומרים שמאמר זה מבוסס עליהם.
 50נסיונות כלליים קודמים לטיפול במערכות כתיבת הג׳ודזמו בכתב העברי כוללים את אלה של פולשי־
דלבוסק; למוש; בונים ,אורתוגרפיה :בוניס ,מדריך; פסקואל רקוארו; קורינג .כמעט בכל המחקרים על
טקסטים בג׳ודזמו בכתב העברי יש התייחסות כלשהי לכתיב של אותו טקסט ואין כאן המקום להזכיר
אותם.
 51לפרטים נוספים ראו בוניס ,סקירה.
 52ראו אלבה.
 53ספרות המחקר הענפה על סוגה זו בקרב יהודי ספרד החלה עם הופעת מאמרו של שטרן ,בשנת .1949

דון לואיס גוסמאן ,תנ״ך אלבה ,ספרד ,המאה הט״ו
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הפונמי .במקרה הספציפי של החארג׳אס היהודיות שחוברו בספרד המוסלמית ,עיקרון זה בא
לביטוי בהתאם למוסכמה השמית ,שגרפמות ,או סימני כתיבה ייחודיים ,מציינות עיצורים,
אך לאו דווקא תנועות .הניגוד השמי בין זוגות עיצורים נחציים ושאינם נחציים הוביל את
כותבי החארג׳אס לציין את ההגה  1:בת ואילו את> 1בב(לדוגמה[ ,ח6ז] ,״יהי לך׳׳ ,נכתבה תן,
ו[0(0ח 3״ 54,]/0״מתי״ ,נכתבה כנד; השוו <ב^_״  >-!_!£בכתב של מוסלמים>^0 <,ח3גם ,ח6ז>
בכתיבת הנוצרים) .ההגה  5צוין בשי״ן(ש) ,כמקובל בערבית היהודית ובדומה לתעתיק
המוסלמים(^); ואילו ההגה שציינו הגרפמות  0/ - 2בספרדית עתיקה(כנראה )5/0 15
צוין באותיות סמ״ך או צד״י ,שביצועיהם נשמעו ליהודים קרובים להגה הספרדי55.

ב ספ ר ד הנוצרית
ה שתקפויות של הכתיב האיברו־רומאני בכתב הלטיני
בחארג׳אס היהודיות המאוחרות יותר ,מהמאה הי״ג ,פרי עטם של משוררים בעלי אוריינטציה
קסטיליאנית וכנראה יודעי הכתיב הלטיני ,ובחיבורים מוקדמים אחרים הכתובים כל־כולם
בשפה המקבילה לקסטיליאנית של יהודי ספרד(כגון ״פרוברביוש מוראליש״ שחיבר ר׳ שם
טוב ארדוטיאל די קריון במחצית הראשונה של המאה הי״ד 56,ותקנות רבני קשטיליא שנרשמו
בוולידוליד בשנת קצ״ב[ ,)"]1432אנו נתקלים בסידור אורתוגרפי השונה מזה ששלט בחארג׳אס
שנכתבו בספרד המוסלמית .כבר בשלב מוקדם זה אנו עדים לעיקרון הראשי שילך ויוביל
את עיצוב כתיבת הג׳ודזמו בכל שאר התקופות :עיקרון של יחס ״אחד לאחד״ בין הגיי השפה
לגרפמות המייצגות אותם בכתב .לעומת הנטייה השמית לציון בצורה גרפמית בעיקר את
העיצורים(כנזכר לעיל) ,בחיבורים מספרד הנוצרית היחס הפונמי־הגרפמי הורחב וכלל גם
ציון די מלא של התנועות ,בצורה דומה למדי לזו שבקסטיליאנית מוקדמת ברומניזציה .רוב
כתבי היד אינם מנוקדים והדבר בוצע בהגדלת השימוש באימות הקריאה( :־)א־/־ה לציון ;3
ו ל־ ,0ל־□ ולחצי התנועה וי ל־ ,6ל־ו ולחצי התנועה [ ,טכניקה המצויה במקצת בעברית
המקראית ובארמית של התלמודים אך מזכירה יותר ,בשיטתיותה ,את השימוש באותיות
54
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להלן מפתח הסימנים הפונטיים המופיעים במאמר # :כמו צי(בעברית צ׳ק); ץ כמו ו(91בערבית ח;)9/131
 6כמו ו(11באנגלית 6ל/ז); £13כמו גי(בעברית ג׳יפ); ו 1כמו ה(בעברית הן); [כמו י(בעברית ים); [> 1כמו
( 0באנגלית 6נ1גמ);  0כמו( 111באנגלית> 1ח1ל/ז); \ כמו ( 111באנגלית ח 1///0וזז); ו[ כמו ח (בספרדית
3ח3ח 3ודז ,מחר); מ כמו זז(בספרדית 0־6/7ק ,כלב);  /כמו ש(בעברית שמירה); ו*\ כמו(באנגלית
 ;)1*011101ץ כמו כ(בעברית מוכר);  3כמו ד(בעברית בגד) .נקודה מתחת לאות מסמנת נחציות  -לדוגמה:
ו 1כמו ח(בערבית  115וזז וזז .)1( 11במילים בגיודזמו המופיעות במאמר זה ברומניזציה(אלא אם כן יצוין
אחרת) ,מיקום ההטעמה במילים המסתיימות בתנועה או בפונמות ת ו־ ,5יהיה בהברה שלפני האחרונה
(מלעיל) ,ואילו בשאר המילים הוא יהיה בהברה האחרונה(מלרע) :סימן הטעמה(אקצנט)  -ובתעתיק
פונטי ,י לפני ההברה  -ישמשו לציון התנועה או ההברה המוטעמת במילים שהטעמתן חריגה(לדוגמה
פאפו ו 1ק 3ק [טנן'3ק] ,״סבא״).
ראו אלונסו ,עמי  .226-210באימפריה העות־מאנית ,בהשפעת הכתיב התורכי באותיות ערביות ,המשיכה
הגרפמה צ לציין  5במילים מסוימות ממקור תורכי/ערבי(לדוגמה קאצאפ [ק53ג> ,]1׳׳קצב״  -כולי,
בראשית ,קסט ע״ב).
ראו גונסליס ליוברה.
לכתב היד המקורי ראו מורנו.
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 0,1,6,3ו־ו 1בקסטיליאנית .בטקסטים המנוקדים המעטים(לדוגמה ,בתרגום סידור התפילה
לנשים שפירסם לזר) יש שילוב של אימות קריאה וניקוד מלא .הן בתקופה זו הן בתקופות
שבאו אחריה ,כאשר יש ניקוד ,השימוש בו אינו עקיב (לדוגמה  3מצוינת פעמים בקמץ
ופעמים בפתח :ו־ ,6בצירי ,בסגול או בשווא) ,והשימוש באימות הקריאה פחות שיטתי מאשר
בטקסטים שאינם מנוקדים58.
בשונה משפות רומאניות לא־איבריות ,בקסטיליאנית אין צרור עיצורים הפותח בעיצורים
השורקים  ,2 ,5אלא מקדימה אותם התנועה  6כעזר להגייה (לדוגמה6 ,־ו[ ,513״להיות״]
בלטינית ־ ־ 65131בקסטיליאנית) 59.כלל זה מיושם גם בכתיבת הג׳ודזמו המוקדמת ,בהוספת
אי־ לפני שורק  +עיצור  +תנועה(לדוגמה אישטאר ,״להיות״)60.
בחארג׳אס המאוחרות(כגון אלו של טודרוס הלוי אבולעפיה ,שנולד בטולדו בשנת 1247
ופיתח קשרים עם חצר המלך אלפונסו העשירי) ובטקסטים מספרד הנוצרית הכתובים בלשון
איברו־רומאנית יהודית ,ציון מספר עיצורים אף הוא היה דומה יותר לצורת ייצוגם בקסטיליאנית
המוקדמת מאשר לייצוגם בערבית או בערבית יהודית .הדוגמה הבולטת ביותר להקבלה בין
שתי המערכות בתקופה זו היא ,אולי ,השימוש היהודי באות ש(שי״ן) לציון ההגה הקולי  2בין
תנועות ,לדוגמה בכתיבת המילה ההגויה (1>323בית) כקאשה ,המקבילה ל־ 5בודדת במילה
הקסטיליאנית המוקדמת < ,>0353שנהגתה אף היא .1>323
כמו היום ,בקסטיליאנית של תקופה זו שני זוגות הצלילים 01ר ,6ו־ 9רץ ,היו אלופונים של
הפונמות  161ר ,/9 /כלומר ביצועים שונים של הפונמות אשר הבחירה ביניהם תלויה בסביבה
הפונולוגית שלהם׳ - 6האלופונים הסותמים וי 9הופיעו אחרי עיצורים מסוימים ואילו
החוככים  6רץ הופיעו אחרי תנועות ועיצורים אחרים  -ולכן לא היה צורך להבחין ביניהם
בצורה אורתוגרפית .בג׳ודזמו ,כתוצאה משאילות מעברית ומערבית ,ייתכן שכבר בתקופה
זו הצלילים  9 ,5 ,01רץ ,הגיעו למעמד של פונמות עצמאיות אשר נהנים ממנו בג׳ודזמו
החדשה  -השוו למשל הניגוד בין  01:6בין תנועות בזוגות כגון נדר ז 656ח(מדל״ת רפויה)
לעומת נידה 10/3ח(מדל״ת דגושה) ,ובין ץ 9 :בין תנועות בזוגות כגון פגימה 3וח 1ץ6נן(מגימ״ל
רפויה) לעומת פיגול1ו101נן(מגימ״ל דגושה) 62.אך בדומה לאורתוגרפיה הקסטיליאנית ,לא
 58לדוגמה משנת ש׳ ( )1540לערך ראו טבלה ב׳ בסוף המאמר.
 59על הפונולוגיה של הספרדית העתיקה ראו ,בין השאר :אלונסו :אלארקוס ליוראץ׳; אריסה :לויד; פני.
לביבליוגרפיה נוספת ראו רודריגס פרננדס.
 60אגב ,מצב דומה היה קיים בעברית המשנאית ובערבית הקלסית ,וכללי כתיבת הלשונות הללו היו ידועים
למעצבי כתיבת הג׳ודזמו המוקדמת .השוו למשל ״אס־״  +עיצור במילים ״אספקלריא״ ו״אסטומכא׳׳,
בלשון חכמים והמילים הנרדפות(והקשורות באופן היסטורי) אישפיגיו ואישטומאגו בג׳ודזמו העתיקה
(בגיודזמו מודרנית איספיזיו ,]6(50630(1איסטומאגו [( 0ץ3וזז 0ז')]6(5י לעומת  + 5עיצור בגזרוניהן
<ג1־ו13גו60ק >5ו<וחו11ו601נן >5בלטינית ,ו־;> 0ץ>0גן 6־ד 0ביוונית5< ,ו 1ו3):1וח >510בלטינית .על
התופעה בשאילות מיוונית ולטינית בעברית ראו :קרויס ,א ,עמ׳  ;141-136שפרבר.
 61ראו לאופר ,עמי .71-70
 62על המחלוקת בין סינתיה קרוז וישראל רווח בעניין הפונמיות של  6רץ בג׳ודזמו החדשה של סלוניקי ראו:
קרוז וזיני :רווח .לדיון קלסי ,במסגרת הבלשנות המבנית ,של ״פונולוגיזציה,׳(או רכישת מעמד פונמי)
של אלופונים לשעבר כתוצאה של ״פירוד משני״  1!0ק )$600001317 5דוגמת הפונמה  ,161המיוצגת
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היתה בג׳ודזמו הבחנה גרפמית בין הצלילים  01הסותם לבין  6החוכך (השוו ד פשוטה הן
בנזונדו [כ>/שחו1ווו] ,״עולם״ ,הן בנזודו [50גוווו] ,״אילם״) ,ואף לא היתה הבחנה גרפמית בין 9
ו־ץ(למשל ג פשוטה הופיעה הן בשאנגרי [6־ו  9ח ,]53״דם״ ,הן בפאגאר [־ו 3ץ 3ק] ,״לשלם״).
לפני עיצורים דרשפתיים העיצור האפי ווו צוין בנ במקום במייצגו המדויק יותר בעברית,
מ (לדוגמה אונברי [6־זפ 1ח ,]0 /״איש״) ,תופעה הניתנת להשוואה עם כתיב הקסטיליאנית
המוקדמת(< 6־וכ 1ח  0ו >1נמאוחר יותר < 6־ונ 1חז 0ו^>).
אפיונים כאלה רומזים שגם אם רוב היהודים בספרד לא היו בקיאים בכתיבת הספרדית
באותיות לטיניות ,אלה שעיצבו את מערכת הכתיבה באותיות עבריות הכירו אותה היטב .סימן
נוסף לירידת חשיבותה של השפה הערבית בקרב היהודים בספרד הנוצרית בתקופה זו הוא
החלפת כ ות בק ובט לציון> 1רו .ראוי לציין שבשונה מהרב־ערכיות של הגרפמות כ(\)1> /
ות(  // 5 /0ז ) בקריאה המסורתית של לשון הקודש בקרב רוב דוברי הג׳ודזמו היום ,והדבר
היה נכון ,כפי הנראה ,גם לגבי היהודים בספרד הנוצרית של בימי הביניים ,יש ערך גרפמי
יחיד בלבד לק נ> ]1וט[ ,]1ערכן בקרב רוב דוברי הג׳ודזמו היום הוא לא־נחצי ,השונה מהקריאה
הנחצית של אותיות אלה  - 11, 91 -בקרב דוברי הערבית היהודית ,אך זהה לערך הפונטי
של הפונמות > 1רז בקרב דוברי הקסטיליאנית ,ולכן השימוש בהן ייחודי יותר 63.בטקסטים
מסוימים השתמשו באות גימ״ל ,המלווה בסימן הרפיון או ה״רפה״(המונח הרווח בקרב דוברי
ג׳ודזמו לסימן הדיאקריטי) ג׳ ,לציון הצליל [( ]/לדוגמה בטראג׳יש [ ,]11-3/65״חליפות״),
שימוש המקביל לזה של האות ( 9לפני התנועות הקדמיות  )6,1שנראה לפעמים בספרדית
מוקדמת(לדוגמה <  ,)>1:1-3965אף על פי שיותר מקובל היה לציין הגה זה בשי״ן ,כמקובל
בעברית ,בטקסטים יהודיים ,וב־א ,ירושה מלטינית ,ברומניזציה הקסטיליאנית המוקדמת
(לדוגמה בצורה החלופית טראשיש בג׳ודזמו מוקדמת >11-3x65 < ,בספרדית מוקדמת).

באלופונים [ ,]6 ~ 01הנעשית לפונמות העצמאיות  161לעומת  ,/8 /ראו :הוניגסוולד ,במיוחד עמי ,78-77
 ;94-93היל; יעקבסון ,במיוחד עמי  ;191-189מולטון .לפי הגישה הסטרוקטורליסטית חייבים  9רץ ,ו־01
ר ,8להיחשב כפונמות עצמאיות בג׳ודזמו העות׳מאנית והצפון אפריקנית .לשני בני כל זוג יש אמנם דמיון
צלילי מסוים(וילוניות במקרה של  9ו־ץ ,שיניות בזה של 01ו־ ,)6אך כפי שראינו בדוגמאות לעיל ,כל
אחד משני בני הזוג יכולים להופיע באותה סביבה פונולוגית ,לדוגמה בין תנועות .בהמשך עמ׳ 142-138
נראה גם שלאחר הגירוש שני בני הזוג מאפשרים לדוברים(בדיאלקטים הדרומיים של האזור העות׳מאני
ובדיאלקטים הצפון אפריקניים ,לפחות) לבנות ״זוגות נוגדים׳׳($ז31ק 31וזו1ח1וח) ,כלומר זוגות מילים אשר
ההבדל היחיד ביניהן הוא בהגיים הללו ,כגון(בדיאלקט של אסתנבול)  303״(דרך) אגב״(מעברית) ו־3ץ 3
׳׳אגה(מתורמת  ,393תואר כבוד תורכי 3 ,ו)391״ ,ר 3 ^35״איים״(מתורכית  + 3013סיומת ריבוי ,- 5
מספרדית) ו־ 3635״הדס״(מעברית) .לכן ההגיים ( 0ר ,5ו־ 9רץ ,אינם יכולים להיות אלופונים אלא פונמות.
 63על מסורות קריאת העברית בספרד הימי ביניימית ראו למשל גרבל ודודי .על הגיית העברית של דוברי
הג׳ודזמו בסלוניקי בתקופה החדשה ראו למשל קרוז ,עברית .שרידים של כתיבת הג׳ודזמו לפי כללי
כתיבת הערבית היהודית ניתן למצוא בכתיבת הךוכת;ה או הג׳ודזמו הצפון אפריקנית ,על פי רוב בכתיבת
מילים מהרכיב הערבי :לדוגמה א= [?] ,גי = [ץ](נוסף על  ,)]0(3,ה= [ו ]1עיצורי ,ו(ו)= [״\] ,זז= [ר)]
לעומת כ' = [ץ] ,ע= ני•] ,צ ־ [ ,15ובאופן מזדמן כ= נ> ]1לעומת ק ־ [ן>] וט = [ ]1לעומת ת ־ [ - ]1ראו
בן־עוליאל ,עמי  ,35-34ולהלן ,כאן :עמ׳ .144-143
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ה ש ת ק פויו ת של ה כ תי ב ה ש מי( ע ב רי ,א ר מי ,ערבי י הודי)
על אף חיקוי הכתיב הלטיני ,שדוגמת הש=  2בין התנועות רומזת אליו ,כמה אפיונים ייחודיים
של הכתיב העברי ,בהשוואה לקסטיליאנית ברומניזציה ,נשמרו בתקופה זו ,וכתוצאה מכך
היו גם הבדלים ניכרים במערכות הכתיב היהודית והנוצרית .לדוגמה ,א׳ ״שקטה״ הועמדה
בראש כל מילה שהתחילה בתנועה פרט ל־(3שהיא עצמה יוצגה בא ,לדוגמה אין [ח ,]6״ב״;
או [  ,]0״או״) ואף בין רצף של תנועות ,או תנועה  +חצי תנועה  -כנראה בהשפעת הנטייה
בקסטיליאנית לציון חצאי התנועות א\!־[באותיות < >11ו< ,>1המייצגות על פי רוב תנועות
פשוטות  -המסומנות בו וי(לדוגמה ליאיר[־ ,]1661״לקרוא״ ,ספרדית־ ;1661בואינו[ 0ח6׳* 1נ,]1
״טוב״ ,ספרדית <  0ח 4; 6נ ;>1ויאיני [ 6ח/'6ץ] ,״בא/ה״ ,ספרדית <  6ח ;>\/;6ריאינה [3ח'6./־ו],
״מלכה״ ,ספרדית < 3ח6 /־ו>) .אמנם היתה קיימת הצורה החלופית הנדירה יותר יי לציון
תנועה קדמית וחצי התנועה [ברצף(דוגמת ויי 671־!] ,״מלך״; אזייטוני [!ח'ו ,]326_/]1״זית״).
השימוש בארמית ביו״ד כפולה לציון חצי התנועה [ בסביבות מסוימות(לדוגמה אורייתא,
״תורה״) אומץ במידת־מה בתקופה זו גם בג׳ודזמו(לדוגמה ייו ,בהתחלפות עם יו,][0 [ ,
״אני״) .אמנם ,בצורה נדירה הרבה יותר בתקופה זו ,יכלה גם וי״ו כפולה (השוו בארמית
״וו״ לציון עיצור אחד דוגמת דווקא) לציין /י/ץ ו־ד(לדוגמה בצורה החלופית הנדירה בוואינו
[ 0ח ^6וכ ,]1״טוב״).
הרתיעה בעברית ובארמית מהכפלת עיצורים פרט לוי״ו ויו״ד לציון הגה אחד ,מנעה
מהכותבים היהודים של תקופה זו לאמץ גרפמות המקבילות לאלו שבקסטיליאנית ,כגון:
שי״ן כפולה ל־ 5לא־קולית בין תנועות; למ״ד כפולה ל־\ החיכית 64:או רי״ש כפולה לציון
[ ]£הרוטטת 65.לכן  ,]035311״לעבור״ ,נכתבת בשי״ן אחת(פאשאר ,בניגוד ל־<־ו3553ק>
בקסטיליאנית מוקדמת); ו־[־ו 3ג ,]1>0״שרשרת״ ,נכתבת בלי(י)(קולי[י]אר ,בניגוד ל־<־ו//3נ >0
בספרדית) 66.אף לא היתה בג׳ודזמו בכתב העברי מקבילה לגרפמה <  >8הרישית ,שהתחלפה
בקסטיליאנית מוקדמת עם הגרפמה <־ו־ו> ,לציון [ ]£רוטטת :ואף לא לגרפמה < ת>(מ־<חח>
כפולה בשלב מוקדם יותר של הספרדית) לסימון ההגה ו/החיכית 67.במקומן השתמשו היהודים
בר בודדת הן בכתיבת [3/?3נן] ,״עלה גפן״ ,הן בכתיבת [ ^ 3נן] ,״בשביל״  -שתיהן נכתבו
ברי״ש אחת ,פארה(לעומת ספרדית < ^  3ק3^3 :כן>); ובניי לציון ו ,/דוגמת פאנייו[  0ו 3/ק],
״בד״(בספרדית <  0חח 3ק>  0 < ■>-ח3ק>).
 64הגרפמה לל לציון ו\ו מתועדת ,אך היתה נדירה ביותר  -ראו מינרוויני  ,1עט׳ .30
 65בהשפעת שפות רומאניות חדשות ,כגון צרפתית ואיטלקית ,החלה להופיע בתקופה המודרנית הגרפמה
רר  -ראו להלן ,עמי .150
 66בסידור התפילה לנשים שתורגם ללדינו לפני הגירוש ופורסם על ידי לזר ,ננקטה שיטה אורתוגרפית
עממית יותר ,מלומדת פחות ,מזו של שאר כתבי היד הרשמיים יותר ששרדו מאותה תקופה(כגון תקנות
ולידוליד) ,והושפעו ,כנראה ,מכללי כתיבת הספרדית ברומניזציה .בתרגום זה יש כמה דוגמאות של י(י)
לציון הצליל המקביל ל־\ בקסטיליאנית(לדוגמה יאמאר [־זגוח" ,][3לקרוא׳׳ נלזר ,עמי  ,]16-17השוו
ספרדית <־ו3וח ,)>//3דבר שרומז להגיית ה־ג ההיסטורית כ־[ על ידי היהודים כבר בתקופה זו .יש גם
דוגמאות לשימוש בליי לציון [ אפנתטית בין תנועות ,ללא הצדקה היסטורית(לדוגמה דילייא,]011.131
״יום׳׳ [לזר ,עמי  ,]5-4השוו ספרדית < 3ו.)>01
 67על הגרפמה נ׳ ,המסמנת ר /בכתבי יצחק דוד באלי מבוקרשט ,ראו להלן עמי .150
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לפי כללי הדקדוק והכתיב של השפה העברית ,האותיות בג״ד כפ״ת כשהן בראש מילה
חייבות לקבל דגש קל .לכן לסימון ההגה  7במיקום זה רק האות וי״ו ,ולא בי״ת ,היתה מתאימה
(לדוגמה [־ ,]1/61״לראות״ ,נכתבה ויר; השוו גם קסטיליאנית <־ז^\>) 68.אן באמצע מילה גם
ו וגם ב(׳) היו מתאימות; נראה שבמקרה זה הכתיב הקסטיליאני השפיע במידה מסוימת על
הבחירה :לדוגמה [־ו ,]53\/6״לדעת״ ,נכתבה על פי רוב שאביר/־בייר (השוו קסטיליאנית
<־ז 6צ )>53אבל [־ו6\/3ג] ,״לשאת״ ,נכתבה לייואר(השוו ספרדית <־ו  .)>116\/3אולם שתי
גרפמות אלו תפקדו לעיתים גם כחלופות ,אפילו באותו טקסט ,כגון במילים טובייוה/טוויירה69
[3־ו[6ץו(]11״[מי יתן ו]היה לי״; השוו ספרדית  ,)101/161-3דבר המעיד שהן ב הן ו יכלו לייצג
את הפונמה וו\ו .ההגה ^ בראש מילה צוין על פי רוב בפ המלווה בסימן הרפיון ,כלומר פ׳ ,כדי
להבהיר שאין מדובר ב־ק ,המיוצגת בפ לבד(לדוגמה פ׳אזיר [־ ,1/3261״לעשות״) .הג׳ודזמו
אימצה מהכתב העברי את השימוש באותיות הסופיות ,שאין להן מקבילות בכתיבה באותיות
הרומאניות :לכן [ח 0וו] ,״לא״ ,נכתבה בנ בהתחלה ובן בסוף(נון) 70.בשונה מן הקסטיליאנית,
אשר השתמשה בעקיבות באות  3לציון התנועה  3בכל מקום במילה ,הג׳ודזמו ,בעקבות הנטייה
בעברית ,ציינה תנועה זו בא בתחילת מילה ובאמצעה ,אך העדיפה ה(בהתחלפות מסוימת
עם א) בסוף מילה(לדוגמה פארה/־א נ3־ו3ק] ,״בשביל״).
מבחינות מסוימות ,הכתיב העברי עלה על הכתיב הלטיני בחיסכון שלו במספר הגרפמות
הדרושות :כבר צוינה הרב־ערכיות של הגרפמה י ,כמוכר בעברית בכתיב מלא ,לציון
התנועות הקדמיות  6ו־ו וחצי התנועה והשימוש המקביל בו לציון התנועות האחוריות
 0ו־□ וחצי התנועה ״\ .נוסף לכך ,האותיות ג וק יכלו לציין  9ו־> 1הן לפני עיצורים ותנועות
אחוריות ,הן לפני תנועות קדמיות (לדוגמה גראנדי [ 016ח3־״ ,]£״גדול״; גירה []061-3
[או ( ,])961*3״מלחמה״; קון [חנ> ,]£״עם״; קי [ ,]£6״אשר״) ,בזמן שבקסטיליאנית היה
צורך באלוגרפים (או צורות כתיב חלופיות אשר הבחירה ביניהן תלויה בסביבה)910 9 :
(לדוגמה3 ,ז־ז6גו ][6 ,9ח3־ז  0 ,)9ו־גון(0רו 6,00ו1ך>) .ראוי לצייןשבקסטיליאנית מוקדמת ,לפני
תנועות קדמיות היו לגרפמות  €ו־ 9ערכים אחרים ,כלומר ( 15פונטית [ ,]15שנעשתה מאוחר
יותר ל־ 0או ל־ ,5לפי האזור) ו־ .0(3הנוכחות בכתב העברי של שתי הגרפמות השונות ,ה ו ח,
אפשרה ליהודים להבחין באופן גרפמי בין שני הגיים שונים[ ,ו(]1לדוגמה בהינג׳יר [־ו#1ח!ל,]/
״למלא״) ו[ץ](לדוגמה בחאראגאן [ח 3ץ'3־ו  ,]*3״עצלן״) ,שהיו קיימים בג׳ודזמו המוקדמת;
אם שני הגיים אלה היו קיימים בקסטיליאנית המוקדמת  -ויש בכך ספק  -גרפמה אחת
בלבד שימשה לציונם(לדוגמה <־ו 1ו 01ח ,/ 76ח393־ו .)>/73בגין היעדר השפעה של הלטינית
 68בסידור התפילה לנשים מלפני הגירוש שפירסם לזר ,יש כמה דוגמאות של ב׳ לציון  \/בראש מילה(לדוגמה
ביידאשטי ״חסכת־ [לזר ,עמ׳  ,]9-8בניגוד לספרדית < .)0/6013516
 69שתי הצורות מופיעות באותו עמוד של אותו טקסט(פורמון ,נ ע״ב).
 70המקרה היחיד של הימנעות משימוש באותיות הסופיות הוא העדיפות הניתנת לפי על ף בסוף מילה שלא
ממקור עברי או ארמי ,במיוחד החל מתקופת הג׳ודזמו הבינונית המוקדמת ראו להלן ,עמי  ,130בכתיבת
מילים ממקור מקומי(כגון סאראפ׳((3):יז)־ז ,]53״חלפך(השוו תורכית^•ח ,53מערבית) .אולי ראוי לציין
בהקשר זה שבכתיבת הערבית והתורכית העות׳מאנית באותיות ערביות ,צורת האות פ׳׳א בסוף מילה
דומה לצורתה הבודדת(השוו ״_).

 1128דודמיבוניס

הליטורגית הכנסייתית על היהודים ,על פי רוב הם לא השתמשו בגרפמות שלא שיקפו הגיי
דיבור ממש .למשל את המילה הנהגית [3־זח  ,]0׳׳כבוד״ ,הם כתבו אונרה ,באל״ף תחילית
שקטה לסימון אפם פונולוגי לפני תנועה אחורית ,לעומת הצורה החלופית < (3־ו)־זוז 0ל>/
בקסטיליאנית 71,ה־ו 1התחילית  -והשקטה  -בעקבות הלטינית ( .)110005, - 01-15השימוש
בתחילת מילה בגרפמה גתאי־](ד! ,)9 ^ )©/לדוגמה בגואישו [ ,]01^650״עצם״ ,שיקף באופן
מדויק יותר מהגרפמה הקסטיליאנית המקבילה ( ,/71/)6/1( -לדוגמה <06550ל ,>/״עצם״)
את ביצוע חצי התנועה(או חצי העיצור) א\ בתחילית מילה כ־״י/9עעץ.
מערכת ההגיים של הג׳ודזמו המוקדמת אשר היתה בפי היהודים ,הציגה בפניהם מספר בעיות
גרפמיות .ההגיים  0)3,3ו־ #לא היו קיימים בהגיית העברית בקרב יהודי ספרד .לציון ,013ואף
 ,3אימצו היהודים את האות גימ׳׳ל המלווה בסימן הרפיון(לדוגמה ,אלג־ובאש [535גו ,]31#
״חלוקים״ :בירמיגיו [650וחז 6נ ,]1״אדום״) .פתרון זה עלה כבר בספרד בכתיבת הערבית
היהודית באותיות עבריות :ניתן להשוות זאת עם השימוש באות ^ בכתיבת האיברו־רומאנית
בכתב הערבי ועם < (> 9לפני התנועות הקדמיות  6ו־ )1בכתיבת הספרדית המוקדמת בכתב
הלטיני .להגה  #לא היתה מקבילה בערבית בספרד .בזיהוי הצליל  #כמקבילה הלא־קולית
ל־^) ,גם היהודים וגם המוסלמים השתמשו בגימ״ל(עם סימן הרפיון)/ג׳י״ם(בניגוד ל־<ו)>0
באורתוגרפיה הקסטיליאנית) לציון הגה זה גם כן(לדוגמה ,דיג־ו[  ,]011#6״אמור״) ,דבר שיצר
עומס פונקציונלי די כבד על אות אחת(כלומר ג= ץ  :9 ,ג׳=  .)0*3,3<#המצב החמיר בטקסטים
מסוימים כאשר האות גימ״ל ,המלווה בסימן הרפיון ,ציינה גם את ההגה ( /כגון טראג׳יש
[3/65־ז ,]1״חליפות״ ,כנזכר לעיל) .מן התקופה שלפני הגירוש וגם מזו שלאחריו יש מספר
דוגמאות נדירות לשימוש בג־ לציון הגה נוסף ,ץ  -לדוגמה ריג׳מישטינוש [05וו !516תו6 /־ו],
״גאלתנו״(לזר ,ענ :)41-40 7ריג׳מישטיש [15*65ודוץ 6־ו] ,״גאלת״ ,ריג׳לה [13ץ 6־ז] ,״כלל״
(כולי ,שמות ,קכג ע״א) :פאג׳אלי [316ץ  3ס'] ,״שלם לה!״(קול מבשר ,כח ע״ב) :אך רוב
הכותבים בספרד ובאימפריה העות׳מאנית לא אימצו שימוש זה72.
כמו בספרד המוסלמית ,ההגה בג׳ודזמו המוקדמת המקביל לזה המצוין בקסטיליאנית מוקדמת
באות <( >$פונולוגית 15 ,־♦  0או  ,5המשתקפת בג׳ודזמו החדשה כ־ ,5כמו באנדלוסית)
צוין בספרד הנוצרית באותיות החלופיות ס וצ ,לדוגמה נאסיר/־ציר [־ו 3£6ח]( או אולי
בקרב יהודים כבר [־ו356ח] ,כמו בג׳ודזמו החדשה) ,״להיוולד״ :השוו קסטיליאנית מוקדמת
<־ו 3 ^6ח 7ו35^6ח>) .בדומה לגרפמות החלופיות ו):ו - 01/ - 1/-בסוף מילה בקסטיליאנית
מוקדמת ,תי״ו סופית ודל״ת התחלפו בסוף מילה לציון הצלילים הבין־שיניים החלופיים  5ר0
(לדוגמה בונדאת/־ד [>130/ - 5וו ,]60״טובה״ :השוו ספרדית מוקדמת < ^/-ז/7/-ז013וו  0נ.)>1
בניגוד לעקרון הכתיב הפונמי המלא שחל על מילים ממקור רומאני ,מילים מהלשון העברית
שהשתלבו בשפת היהודים שמרו על כתיבן העברי האטימולוגי החסר(לדוגמה ,המילה קהלה
[( 1' 13ו ,]1>6)1״בית כנסת״ ,ללא יו״ד) .האותיות כ וע הופיעו במילים ממקור שמי(לדוגמה
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בקסטיליאנית היתד .קיימת גם הצורה <ג(ז)־זח  ,>0ללא <ו.>1
לשימוש בג עם סימן הרפיון לציון ץ בצפון אפריקה ראו הערה .101

כתב כסמל זהות דתית־לאומית 129

בברכה או בעון) .את הכתיב המלא והפונמי קיבלו מילים ממקור עברי רק אם נתוספו עליהן
תחיליות או סופיות ממקור היספני ,לדוגמה אינחירימאדו[^ 60וח•6זx6ח ,]6״מוחרם״ ,מלשון
״חרם״(השוו מוספיות ספרדיות - - 3010ח ,)6שנכתבה ביו״ד לפני ואחרי הרי״ש .עיקרון זה
נמשך עד התקופה המודרנית של השפה.
לקראת סוף הנוכחות היהודית בספרד נחלקו היהודים שנשארו נאמנים ליהדות לשתי
קבוצות :אלה שדבקו ביהדותם בפומבי למרות המחיר ,ואלה שהמירו את דתם אך המשיכו
לשמור על אמונתם בסתר .בקרב הקבוצה השנייה ,ה״אנוסים״ ,כתיבה באלף־בית של הכנסייה
הקתולית היה אחד הרכיבים במסווה הנוצרי שהם יצרו ,ובאותה מידה היתה שפתם המדוברת
בוודאי קרובה לזו של נוצרים יותר מזו של אחיהם היהודים המוצהרים .בעוזבם את חצי האי
האיברי כדי לקיים את מצוות היהדות בגלוי ,המשיכו בני קבוצה זו ,זמן מה ,לכתוב את השפות
האיבריות שלהם(כגון קסטיליאנית ופורטוגלית) ברומניזציה שאליה הורגלו בתור ״נוצרים״.
היהודים המוצהרים ,שגורשו מספרד על פי צו מלכותי ,המשיכו מצידם לכתוב את שפתם
באלף־בית העברי במקומות מקלטם החדשים.

הגיודזמו הבינונית(משנת רנ״ג [ ]1493עד תק״נ [ ]1790בקירוב)
הגירוש שם קץ לתקופה המוקדמת של הג׳ודזמו ,ועם הגירת המגורשים לאימפריה העות׳מאנית,
לצפון אפריקה ולאזורים במערב אירופה ,החלה התקופה הבינונית של שפתם .בתקופה זו
החלו השפה ודובריה ,המרוחקים מארץ ספרד ,להתפתח בצורה עצמאית יותר ,ולבוא במגע
עם תרבויות ועמים חדשים שהיו מקור להשפעות חדשות .מן הבחינה הלשוניות ,גילתה
שיכבת העילית ,שהיתה דקה למדי ,שמרנות ניכרת .בני שיכבה זו ,בעיקרם רבנים ואנשי
מסחר אמידים ,ולצידם אנוסים משכילים ועשירים שחזרו אל היהדות ,השתמשו בסוג
של שפה ששמרה על דמיון רב לזו של הספרדים הנוצרים מן השכבות הגבוהות .בכתיבתם -
באותיות עבריות ,ובדרך כלל לשימושם העצמי  -הם ניסו לשמור על כמה מכללי הכתיבה
של הג׳ודזמו המוקדמת ,שהושפעה במידת־מה מכתיבת הספרדית באותיות לטיניות .אך
השפעתה הלשונית של קבוצה זו על רוב היהודים בקהילותיהם לא היתה רבה ולא האריכה
ימים .כללי הכתיבה הישנים החלו להישכח ,כפי הנראה בתגובה לגירוש האכזרי מספרד ,ואף
סתם מריחוק .בפרסומים שנכתבו עבור הציבור הרחב גבר העיקרון הפונמי ,שלפיו כתיבה
מחקה צלילי דימר ,וכללי הכתיבה הקסטיליאנית איבדו את השפעתם .מגורשי ספרד בארצות
המזרח השלימו עם הניתוק מספרד והשתלבו באזורי המקלט החדשים .חלקם החלו להכיר
את לשונות שכניהם החדשים ,העשירו את לשונם הקיבוצית בשאילות מלשונות אלה וספגו
השפעות ממערכות הכתיבה שלהם.
ג׳ו דז מו בינוני ת מו ק ד מ ת ( מ שנ ת רנ״ג [  ]1493עד תפ״ח {  ] 1728ב קי רוב)
בתקופה זו של הג׳ודזמו הבינונית פורסמו חיבורים המיועדים לכלל המהגרים ,כולל המשכילים
פחות ,באותיות המרובעות והמנוקדות המוכרות לכל מסידור התפילה ומהחומש(למשל ספר
תהלים בלעז ,קושטא או סלוניקי ש׳ בקירוב ,וספר ״שולחן הפנים״ ,עיבוד של חלקים מהשולחן
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ערוך [סלוניקי שכ״ח] מאת ״מאיר״; ראו לעיל ,הערה  .)35חיבורים המכוונים לשיכבת העילית
המשכילה יותר נדפסו ללא ניקוד ובכתב רש״י ,שעוצב בהשראת אותיות כתב היד של יהודי
חצי האי האיברי(לדוגמה ,ספר הנהגת החיים של ר׳ משה אלמושנינו ,סלוניקי שכ״ד) .מאוחר
יותר ,אף חיבורים המיועדים לשכבות העממיות הודפסו בכתב רש״י ,שנעשה הכתב המקובל
ביותר לפרסומים בג׳ודזמו  -ובסלוניקי ,למעשה עד חיסול בתי הדפוס היהודיים בידי הגרמנים
במלחמת העולם השנייה73.
בתקופה זו החלו להיעלם השפעת הדקדוק הנורמטיבי של הספרדית הנוצרית והשפעת
האורתוגרפיה הלטינית שלה ,אף מן הג׳ודזמו שנכתבה בידי בני שיכבת העילית היהודית,
ועקרון היחס ״אחד לאחד״ ,הגה דיבור לגרפמה כתובה ,הלך ונעשה שליט .תוצאה אחת היתה
שהדו־ערכיות הקודמת של האות שי״ן בין תנועות ,לסימון  5במילים מסוימות ו־ 2באחרות,
הוקטנה ל־ 5הלא־קולית בלבד (למשל ,בפאשאר [־ו353נן] ,״לעבור״) ,ואילו ההגה  2יוצג
בשיטתיות באות זי״ן עקיבה(למשל ,קאזה [ ,]1>323״בית״) ,בשני מקרים אלה בהתאם לערך
הפונולוגי של האותיות במסורת העברית של דוברי הג׳ודזמו 74.ההבחנה בימי הביניים בין
השימוש באותיות החלופיות סמ״ך וצד״י ,שכנראה היתה קשורה לפני הגירוש לשימוש
באות <;> >>:/הלטינית ,לבין השימוש בשי״ן ,שהיה כפוף כנראה ל־ $הלטינית ,איבדה את
חדותה בתקופה זו ,דבר הרומז לאיבוד כל שריד של ההגה ;> שהיה קיים בדיבור היהודי
בעבר והחלפתו ב־ .5צד״י המשיכה לתפקד כגרפמה במילים ממקור עברי וארמי בלבד,
ונהגתה  5בקרב רוב דוברי הג׳ודזמו באימפריה העות׳מאנית ובצפון אפריקה ,ואילו ההגה 5
במילים ממקורות אחרים יוצג בדרך כלל בשי״ן ,אבל לפעמים גם באלוגרף סמ״ך,
לפעמים באותה מילה(לדוגמה צורת הפועל[ 3535ק] ,״את/ה עובר/ת״ ,יכולה להיכתב פאשאס ~
פאסאש ~ פאשאש ~ פאסאס) .ציון ההגה/נע שה בשיטתיות גוברת ,על ידי שי״ן עם סימן
הרפיון(שי; לדוגמה אבאשיו [ 3/0כ ,]31״(כלפי) מטה״; דיש־אד [ ,]>16/35״הניחו!״ ,בחומש
התלת־לשוני [עברית־לדינו־יוונית־יהודית] שיצא בקושטא ש״ז ,בתרגום ״תחת״ בבראשית
מט ,כה ,ו״הניחו״ בשמות טז ,כג) .למטרה זו המשיכה הגרפמה החלופית הנדירה ג׳ להתקיים
במידה מוגבלת מאוד ,בעיקר באיטליה(לדוגמה בצורות חלופיות נדירות כגון אנאג׳ו ,דיג־אד,
באותם מקומות בספר חשק שלמה) ובקרב בני שיכבת העילית הספרדית היהודית באימפריה
העות׳מאנית ,על פי רוב אנוסים שחזרו ליהדות או צאצאיהם ,אשר הכירו במידת־מה והמשיכו
להיות מושפעים כנראה מהאורתוגרפיה הקסטיליאנית באלף־בית הלטיני(השוו ההתפתחות
האורתוגרפית הקסטיליאנית <א> [שסימנה [ >[< ]/שמסמנת \] ,לדוגמה < >363x0
*• < 0ן  3נ  .)0 1בתקופה זו ,ה־ז הלטינית ,בעיקר בתחילת מילים ,משתקפת בגרפמות73
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טקסטים מקודשים כגון תנ׳׳ך ,הגדה של פסח ופרקי אבות ,וטקסטים אמנותיים כגון ״קומפלאס די פורים״
ושירים אחרים ,הודפסו ,במקומות מסוימים ובתקופות מסוימות ,באותיות מרובעות ומנוקדות  -ובחוסר
עקיבות אורתוגרפית מסוימת  -עד העת החדשה .בתקופה המודרנית הודפסו פרסומים אחרים ,כגון
העיתונים בג׳ודזמו שהופיעו בארצות הברית באופן מזדמן באותיות מרובעות ללא ניקוד.
מקרה חריג הוא המשך השימוש בשלציון  2לפני עיצור קולי(לדוגמה גיודישמו [ 0וח562גו ,]013׳׳יהדות;
שפה יהודית״; טרישלאדאו1־וג62135־ו" ,]1לתרגם״ ,בכתבים של ר׳ אברהם בן יצחק אסא) ,נוהג שנמשך
עד להופעת הג׳ודזמו החדשה.
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החלופיות פ־ וה ,שתי השתקפויות של -א שהיו קיימות אז כנראה בדיבור(לדוגמה פ״/האזיר
נ־ו ,]^-//7326״לעשות״; השוו גם קסטיליאניתא  -ו ,1לדוגמה [לטינית < > /3061-6־♦]
<־) >/326־*■ <ז326ל3060 •*- >/ל75.)>/
השימוש בגרפמה יי  -הן לציון [ ,הן ,עם נ ,לציון יז ו־|ח (מ־!ח) ,הן ,עם ל ,לציון \ ו־|_1
(מ־ - )11נעשה שיטתי כמעט לגמרי בתקופה זו(לדוגמה ,ייו [ ,]/'0״אני״; ייא/ייה נ ,]/'3״כבר״;
אנייו [ ,]3/70״שנה״; שאלייו [ ,]53/70״יצא/ה״ ,בספר חשק שלמה) .בחיבורים רבים בעלי
אופי דתי ,למעשה מתקופה זו ועד לתקופה החדשה [ 3- ,בסוף מילה צוינה בייא במקום ייה,
כדי לא לסיים מילה ביה ,שהוא אחד משמות האל 76.בגין רתיעה משימוש באות כלשהי שלוש
פעמים ברצף ,צוינו שילובים של  ,[ + 6/1וגם [  ,6/1 +ביי(במקום ייי) ,לדוגמה ליי ,]1671
״חוק״; וייני [6ח/'6ץ] ,״בא/ה״ .באותה תקופה החליפו יי כמעט לחלוטין את הרצף החלופי
יאי לציון שילובים מעין אלה :העיצור הקודם ליי ,המנוקד בשווא בטקסטים מנוקדים ,מראה
שרצפים אלה של תנועה  +חצי עיצור !_ (או להפך) נתפסו כדיפתונגים(השוו ןייני/6- ,ץ)
ולא כשתי תנועות נפרדות(בניגוד ל<  6ח  >\//6בספרדית) .הרחק מספרד והשפעת הגרפמה
הקסטיליאנית המוקדמת ו - 11לציון  6/0בסוף מילה ,נעלם השימוש בתי״ו למטרה זו כמעט
לגמרי לטובת דל״ת(לדוגמה בקורטידאד[160135־ו  ,]1>0״קוצר״ ,מורטאלדאד[;31)135י־ו 0וח],
״נגף״ ,בחומש התלת־לשוני מקושטא ש״ז [ ,]1547בתרגום ׳׳מקוצר״ בשמות ,ו ,ט ,ו״נגף״ ,שם,
יב ,יג) ,חוץ מבצורות חלופיות נדירות בחיבורים מאיטליה(לדוגמה מורטאלדאת ,קורטידאת
באותם מקומות בספר חשק שלמה); למטרה זו הגרפמה החלופית המקבילה ,01 ,זכתה אף
בקסטיליאנית77.
בתקופה זו השתחררה מערכת כתיבת הג׳ודזמו ,במידת־מה ,מהנורמות של כתיבת השפה
העברית .ייתכן שהדבר קרה כתוצאה מראיית הג׳ודזמו כשפה אתנית־לאומית עצמאית ,המקבילה
במעמדה לשאר שפות האימפריה העות׳מאנית 78,ולאור מה שנכתב ונדפס בשפה זו ,אף כשפה
75
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במאה הט״ז יוחסה ההבחנה בין פ׳ ־ לה־ בתחילת מילה למוצאו הפורטוגלי או הקסטיליאני של הדובר.
לדוגמה ר׳ יוסף בן משה מיטראני הסביר שתי צורות חלופיות של שם אשה שפירושו ״יפה״ במילים הבאות:
״[יש שקורץ] הירמוזא ויש שקורין פ׳ירמוזא .ואין זה שינוי השם ,אלא שאנשי קאשטילייא אוןמרים]׳ בה״א,
ואנשי פורטגאל אומנרים]׳ בפ״א ,ואין חלוקתם בשם זה אלא במבטא הלשון האזיר פ־אזיר [״לעשות״],
ה׳לייא״ר פ׳אלייא״ר [״למצוא״] ,חונדי׳׳ר פונד״ר [״לשקוע״] ,ה׳ילאר פ׳ילאר [״לטוות״]״  -מהרי״ט ,עמ׳
רלה.
עוד בשנת תרמ״ב ( )1882ציין חיים אלאזראקי ,בספרו ״איל קיריר אי איל פודיר״ ,את כוונתו לקיים נוהג
זה :׳׳טוד׳ו ביירב׳ו קי אקאב׳ה קון יה אימפליאי יא״(עמי  .)69ההימנעות מכתיבת אותיות הויה לא היתה
מוגבלת לסופי מילים ,ונראה שמאותה מגמה נובעות גם ״יאודה״ ,״יאודי״ ,״יאושע׳׳ במקום ״יהודה״,
״יהודי׳׳ ,״יהושע״ ,צורות הרווחות בכתבים בג׳ודזמו(וגם בעברית) עד לתקופה החדשה.
ראו גם להלן ,עמי .142-136
מאז המאה הי׳׳ז ,לכל הפחות ,כונתה הג׳ודזמו בפי תורכים ״השפה היהודית״ .סיר דדלי נורת׳(־נ51
111,1641-1691ז 0א ׳ ,)011)1165סוחר אנגלי שביקר באותה מאה באימפריה העות׳מאנית ,הצליח ליצור
תקשורת עם אנשי הסביבה הודות לידיעותיו בשפת ה׳׳ג׳יפ׳וט״  -הרי זאו? (מ־( 110ו31ץ ,מערבית) היא
מילת גנאי תורכית ל״יהודי(ת)״ .על אודות הנוסע נכתבו הדברים הבאים) * 381101111 :ח0113ז0וח■"0111
01:6 01^001:ק^111£*0\¥118; £01*1168־86 1111116£!£3.111־ *0 0011¥61ץ־*1ת2¥61111*11180011ז£{11211116>110 1
 8ז¥ 011^ 01:6ץ 6־מ¥8 ^ 1116 11 111 1161ץ  2111811. 8111 136021186 1116 16ק  }001X1101 18 ¥111011\ ,^11161111: 8ץ*¥61
 621^,,ק 8 8׳\\  1116 1211£112§ 6 ^ 111011 1116 ! 6־¥111011 116 2180 00111)1( 18 11 02116 )1 ) 11 £601 , 01ץ) —
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בעלת ערן ספרותי 79.אחד הסימנים של ההשתחררות מ״כבלי״ כללי העברית הוא הייצוג
הגרפמי של ההגה  :\/בספרד ,הופעת הגרפמה ב־ לציון ההגה  \/היתה על פי רוב מוגבלת
לאמצע המילה ,כי בעברית בי״ת בתחילת מילה מנוקדת בדגש קל :עכשיו ,כאשר המערכת
נעשתה עצמאית יותר ,החלה להופיע בי כצורה חלופית גם בתחילת מילה(לדוגמה ,ב־/וארה
[3־ז 3׳ ,]1״מקל״ ,בתרגום ״ומקלכם״ בשמות יב ,יא ,בספר חשק שלמה).
בהתפתחות העצמאית של מערכת הכתיב שלטו בעיקר ארבע מגמות ,כדלהלן:
א  -נטישת האות המרובעת והמנוקדת ,החסרה לפעמים מבחינת ייצוג התנועות באימות
קריאה(לדוגמה פשנטיש [165ח353ק] ,״עוברים׳׳ ,בתרגום ספר תהלים מקושטא או סלוניקי
ש׳ [ ]1540בקירוב) ,לטובת כתב רש״י ללא ניקוד אך בייצוג מלא ושיטתי של התנועות
באמצעות אימות קריאה(לדוגמה פאשאנטיש בכתובים עם לעז שהוציא ר׳ אברהם בן יצחק
אסא בקושטא תק״ה [.)]1745
ב  -התחזקות יחס ״אחד לאחד״ בין הגיים לגרפמות .יחס זה בוצע בשתי דרכים בעיקר:
הראשונה היא בחידושים גרפמיים ,ועל פי רוב בהגדלת מספר האותיות המקבלות את סימן
הרפיון(לדוגמה ,שימוש ב״רפה״ עם האות זי״ן [זי] לציון ההגה  ;3גרפמה זו  -שעלתה אולי
באנאלוגיה לגרפמות מוקדמות יותר עם סימן הרפיון ,ואולי גם בהשפעת השימוש בתורכית
העות׳מאנית 80באות זי עם שלוש נקודות <  >3לציון  - 3הופיעה כצורה חלופית נדירה במאה
הט״ז [לדוגמה בהיז׳וש [/היגיוש][ 1505ו]] ,״בנים״ ,בספר שולחן הפנים ,ד ע״א]) ,יצאה מכלל
שימוש ,חזרה בתחילת המאה הי״ח כתחליף לגי [לדוגמה באוזיה [/אוג־ה]  ,]0531״דף״ ,בספר
״חושב מחשבות״ של ר׳ בנימין בן שמואל שלטון ,קושטא תצ״ז [ ,]1737כו ע״א) ובמאה הי״ט
התקבלה כמייצגת הבלעדית של ההגה ( 3דוגמת איז׳וס ,״בנים״) .היחס בין הגה לגרפמה
יכול היה להיווצר גם במתן ערך פונולוגי חדש לגרפמה ישנה :לדוגמה ,כאשר האות צד״י,
שציינה כנראה  5בתחילת המאה הט״ז 8,,קיבלה את הערך  15באיטליה יותר מאוחר באותה
מאה(לדוגמה בדיפייציל [ 1511ודו ,]01״קשה״ ,בספר חשק שלמה ,ב ע״ב) ,כנראה בהשפעת
המסורת העברית של יהודי איטליה .כמו שיוזכר להלן ,אות זו קיבלה אותו ערך בקרב היהודים
הספרדים בארצות הסלביות ובקיסרות האוסטרו־הונגרית במאה הי״ח לערך.

נורת׳ ,עט׳  ,93אצל בנארדטי ,עמ׳  .106שם תורכי נייטרלי יותר לשפה הוא £1106נ¥3111
(השוו ״׳)51.16*$ז112ק 86ץי! ת01:0ק 38 8ו1151ז3ק —"¥2111[£1106, '8רדהאום ,עמי  —1236לעומת
״י3§6ט£מ181113ת3ק0102, *11103ץח2ק15״ ,שם ,עמי  .551כנזכר לעיל(הערה  )3באימפריה העות׳מאנית
כינו היהודים עצמם את לשונם ״יהודית״ .דוגמה לשימוש זה נמצא אצל ששון ואמאראג׳י(סה ע״ב),
המספרים שפעם ,כאשר שבתאי צבי עמד מול הסולטן העות׳מאני ,״היה שם רופא יהודי שהתאסלם והוא
אמר לשבתאי צבי בג׳ודזמו ,׳דע לך שאתה בסכנה ,אתה וכל היהודים ,והיות כן ,עצתי היא שתתאסלם
ואז כל היהודים יצאו מסכנה״(אי איסטאב׳ה דילאנטרי איל ריי און מידיקו קי אירה ג׳ידייו אי סי איזו
טורקו אי לי דישו אה שבתי צבי אין ג׳ודיזמו ,׳׳סאב׳ראס קי איסטאס אין סכנה ,טו אי לוס ג׳ידייוס ,אי
סיינדו אנסי ,מי קונסידו איס קי טי אגאס טורקו אי קי סאלגאן לום ג׳ידייוס די סכנה״).
 79על ספרות בג׳ודזמו ראו רומרו.
 80על מערכת הכתיבה של התורכית העות׳מאנית ,אשר חלק מהיהודים באימפריה העותימאנית הכירו את
כלליה ,ראו וייל ,עמ׳  ,27-30והמבוא לספרו של נמת.
 81השוו ,לדוגמה ,הצורות החלופיות בוליסא/־צה ,לכתיבת שם האשה ג115ט ,8המוזכרות בעמי  117לעיל.
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ג  -שמירת אפיוני המערכת המעניקים לה אופי על־דיאלקטי ,דבר שאיפשר לקוראים
באזורים דיאלקטיים שונים ליהנות מטקסטים שיצאו לאור בכל אחד מהאזורים .לדוגמה,
הרב־ערכיות של וי״ו לא מנוקדת (״\/גו )0 /ויו״ד לא מנוקדת ע )6/1/אפשרה לקוראים
באזורים דיאלקטים שונים לפרש אודו ,״עין״ ,מ ]030או  ,]03^ 1ודיינטי ,״שן״ ,כ־[£6ח6ן{>]
או ך:/וח  ,]^'6לפי ההגייה המקובלת באזור שלהם(ראו בוניס ,ג׳ודזמו ,עט׳ .)48-45
ד  -דאגה לקריאה נכונה של מילים שכתיבן דו־ערכי ,בעיה שנפתרה לעתים בשימוש
בניקוד חלקי; למשל ,הוספת צירי למילה דישו [  ,]>^6'/ 0בתרגום ״נתנו״ ,כדי להבחין בינה
לבין דישו נ ,]01/| 0״אמר/ה״ ,בספר חשק שלמה(שמואל א יח ,ח) ,שהתרגומים בו הודפסו
בדרך כלל בכתב רש״י וללא ניקוד.
בכתיבת המילים ממקור עברי הכוללות תחיליות או סופיות ממקור שאינו עברי ,הבסיס
העברי יכול היה להיכתב בצורה פונמית(לדוגמה אשוחאדיאשטי [ ,]350x3563516בתרגום
״ותשחדי״ ,בספר חשק שלמה ,יחזקאל טז ,לג) או לפי האיות האטימולוגי ,כלומר בעברית
המקורית(לדוגמה שוחדיאשטי ,בתרגום אותה מילה במהדורה בלדינו של ספר יחזקאל ,שיצא
בסלוניקי בשנת של״ב) .מילים עבריות ללא תחיליות או סופיות ממקור לשוני אחר נכתבו לפי
העברית(לדוגמה שוחד ,בתרגום ״ושוחד״ בתהלים טו ,ה ,מהדורת סלוניקי או קושטא ש
לעיר) .על פי רוב לא היה ניסיון להבחין באופן טיפוגרפי בין מילים עבריות למילים ממקור
אחר :אך פה ושם ,בעיקר במה שנדפס במקומות כגון ונציה ווינה ,אשר נדפסו בהם גם ספרים
ביידיש  -ואולי בהשפעת הנוהג האשכנזי בכתיבת היידיש באותה תקופה  -בודדו מילים
עבריות על ידי הדפסתן בגופן אחר ובאות מודגשת(לדוגמה בקטעים בג׳ודזמו בספר חשק
שלמה ,נדפסות מילים עבריות ללא תחיליות או סופיות ממקור לשוני אחר באותיות מרובעות
ואילו שאר המילים בכתב רש״י)82.
ג׳ו דז מו בינוני ת מ או ח ר ת( מ שנ ת תפ״ ט [ ]1729עד ת ק מ״ ט [ ] 1789ב קירוב)
הצלחת הכרך הראשון בסידרה התורנית ״מעם לועז״(קושטא ת״צ [ ,)]1730מאת הרב יעקב
בן מכיר כולי ,בכתב רש״י ,צוטטה בספרים מאוחרים כדוגמה לחיקוי 83,וכמעט כל הנדפס

 82בתקופה החדשה של הג׳ודזמו נעשתה הבחנה כזאת בפרסומים נדירים ,בעיקר במרכזי דפוס אשר
הדפיסו בהם גם ספרים ביידיש(לדוגמה בספר ״אוצר החיים״ מאת ר׳ ישראל בכ״ר חיים ,שיצא בווינה
בשנת תקפ״ג :ב״פייסה די יעקב אבינו ע׳׳ה קון סוס איז׳וס״ מאת משה ש׳ קופ׳ינו ,שיצא בבוקרשט בשנת
תרכ״ב :ובספרו של אלאזראקי ,שיצא בליוורנו .על ר׳ ישראל בכ״ר חיים ופרסומיו ראו בוניס ,חיים :על
חיבורו של קופ׳ינו ראו בוניס ,מחזה.
 83כמעט מאה שנים לאחר הופעת המהדורה הראשונה של ספר ״מעם לועז״ על בראשית ,הזכיר ר׳ ישראל
בכ״ר חיים מבלגרד ,במבוא למהדורת החומש בלדינו שפירסם בווינה בשנת תקע״ג ( ,)1813את הביקורת
שנמתחה על ר׳ אברהם אסא על מהדורת החומש עם תרגום לדינו ,באותיות מרובעות מנוקדות ,שהוציא
לאור בקושטא בשנת תצ״ט ( :)1739״אין קוסטאן ...אוב׳ו ...דישפוטאס ...קי איסטאנפארון איל פרימיר
חלק קון פונטוס אי נו איסטובייירון לוס מאס קונטינטיס ,סיינדו דישירון קי סוס קריאטוראס נו פואידין
אנביזאר אמילדאר אוטרוס ליב׳רוס די לאדינו קומו מעם לועז ,בן גוריון ,תיקון הנפש ,מנורת המאור,
שבט מוסר אי קומו איסטוס ...קי אנסי קאלייו קימיטה לוס אוטרוס טריס חלקים קון ליטרה די רש׳יי.
ב׳יינדו ייו איסטו ,לוס מיטי אין לוגו טודוס קון ליטרה די רש׳׳י״(בקושטא היו מחלוקות כי הדפיסו
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בתקופה זו יצא בכתב זה 84.ר׳ יעקב כולי עצמו ידע שהיו הבדלים בין שיטת האיות שלו לבין
זו ששלטה במה שנדפס מהמאה הט״ז :וכך כתב במבוא למעם לועז על ספר בראשית :״איל
שוליטריאו די דיטוש שינייוריש איש די אוטרה מאנירה ,קי אאון קי שיירטו איש קי לו שוייו
איש לו דיריג׳ו אי ב׳ידראדירו ,פירו שיינדו לה ג׳ינטי די אישטאש פארטיש נו לו אינטיינדין,
נו פואידין אפרוב׳יג׳ארשי די איל״ 85.ב״לה גואירטה די אורו״ ,ספר יוצא דופן כמכוונות
המערבית שלו ,שיצא בליוורנו בשנת תקע״ה ( ,)1778הביע דוד בכ״ר משה עטיאס ,יליד
סרייבו ,את הדעה שצעירי הדור חפצים בספרים מסוג חדש ,מדעי יותר ,אך ״אין לינגואה אי
אין אישקריטורה קי אינטיינדין״ 86,כלומר ,בג׳ודזמו ,באותיות עבריות.
בתקופה זו הודק עוד יותר היחס הפונמי־הגרפמי :האותיות פ־ וה ,ששיקפו קודם לכן את
הא ממקור לטיני בתחילת מילה לפני תנועה ,הוחלפו ברוב המילים בא ,שייצגה את האפס
הפונולוגי שבדיבור בתורכיה ובאזורים אחרים רבים של האימפריה העות׳מאנית .לדוגמה,
אזיר [־ ]3261במקום פ־אזיר או האזיר ,״לעשות״ ,אצל כולי ,בראשית ,א ע״א; על פי רוב
הדבר נכון אפילו לגבי טקסטים ספרותיים מסלוניקי ,אף על פי שהא נשמרה למעשה בדיבור
עד לתקופה החדשה.
בג׳ודזמו מוקדמת היו כנראה ההגיים  013ו־ 3צורות חלופיות של אותה פונמה 013:/ 013/
הופיעה בעיקר לאחר א ( )3בתחילת פעלים(לדוגמה באג׳ושטאר [־ ,]3 ^ 05131״להוסיף״)
ובצורות הנגזרות מהם ,ולאחר עיצורים(לדוגמה במונג׳יר [־ו>£1ווו1ודז] ,״לחלוב״); ואילו 3
הופיע ביתר הסביבות(לדוגמה בנזוג־יר [־ז36גוודו] ,׳׳אשה״) .בג׳ודזמו בינונית מאוחרת ,אם
לא לפני כן 013 .ו־ 3נעשו פונמות עצמאיות ,בין השאר הודות לשאילות מתורכית .בתקופה
זו ,הן  013הן  ,3יכלו להופיע בין תנועות ,והגרפמה זי ,שהיתה נדירה במאה הט׳׳ז ואז יצאה
משימוש ,הוחזרה ,כחלופה לג׳ המקובלת לסימון  ;3למשל ריז־יר [־יו13־ו] ,״לנהוג״(שלטון ,לד
ע״ב) ,מול צורה כגון ריג־ה [ 1'>£3־ו](מתורכית , 1-103מערבית) ,״בקשה״(מאגריסו ,ויקרא,
קיא ע״א).
בתקופה זו הצטרפה האות קו״ף לאותיות שיכלו לקבל את סימן ה״רפה״ .בטקסטים מהאזור
הדרומי של האימפריה העות׳מאנית(לדוגמה קושטא ,סלוניקי ואיזמיר)  -בהתחלפות עם
הגרפמה קיי  -ק׳ ציינה את ה[נ> ]1המחונכך ,שהופיע בעיקר במילים ממקור תורכי־בלקני
כגון ק׳י(י)טין[ח)|(6- / ^ ( 1'1:6׳■^] ,״פשתן״(מתורכיתח:6ז,1>6פונטית[ח6'16נ> ,]1מערבית),
את החלק הראשון 1של תרגום התנ״ך באותיות מרובעות] בניקוד והרוב לא היה מרוצה ,כי אמרו
שילדיהם לא יוכלו ללמוד [מספר זה] לקרוא ספרים אחרים כגון מעם לועז ,ספר בן־גוריון ,תיקוני הנפש,
מנורת המאור ,שבט מוסר וכדומה ...לכן נאלץ [ר׳ אברהם אסא] להדפיס את שלושת החלקים האחרים
בכתב רש״י .בראותי זאת ,הדפסתי את כולם [כלומר ,את כל כרכי המהדורה שלי] בכתב רש׳׳י כבר
מלכתחילה)  -בכ׳׳ר חיים ,חומש ,ג ע׳־ב.
 84לפי עורכיהם עצמם ,הפרסומים הנדירים שיצאו באותיות מרובעות כוונו לקהל הרחב ביותר ,כולל פשוטי
העם .לדוגמה ,במבוא לספר ׳׳חושב מחשבות״ ללימוד המתמטיקה(קושטא תצ׳׳ז) ,כתב המחבר ר׳ בנימין
בן שמואל שלטון כי ״דברתי דברי בלשון לעז ובכתיבה אשורית למען דעת כל עמי הארץ״.
 85״שיטת הכתיב של האדונים הללו אחרת ואף על פי ששיטתם היא ודאי הנכונה והאמיתית ,מאחר שהאנשים
במקומות הללו אינם מבינים אותה ,הם אינם יכולים להפיק תועלת ממנה׳׳  -כולי ,בראשית ,ג ע׳׳א.
 86״בשפה ובכתב שהם מבינים״  -עטיאס ,ג ע״א-ע״ב.
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אשר לעתים נכתבה גם ללא סימן ה״רפה״ ,קייטין(לדוגמה ,אצל מאגריסו ,שמות ,צ ע״ב)87.
בטקסטים שחיברו מחברים מבוסניה־הרצגובינה וסרביה יכלה ק׳  -בהתחלפות עם הגרפמה
ג׳  -לציין גם את ההגייה  #שהתפתחה באזורים הללו מאותה [> 1בבלקניזמים ותורכיזמים,
למשל בצורות החלופיות ק״יטין/ג״יטין נח:6ו'!  ]1>{\- /#הבאות בכתבי ד ראובן בן אברהם
מהעיר שטיפ(ק( )511בן אברהם ,ח״א ,קם ע״ב) 88,ובתקופה מאוחרת יותר ,אף בהיספניזמים,
כגון ק״יין [ח/ 6ן /ח 6א ,]/״מי״ ,וקואל ק״יר /#611־ז6נ> ]\^*\ 1״כלשהו״(אלקלעי ,נועם,
ט ע״ב ,סח ע״א) ,ההגויים בדיאלקטים הדרומיים ח1>6י ־ז( ^ 31/>6באסתנבול) או ח,/^'6
ז 1^ 6ג ^( ב ס לוני קי; השוו ספרדית ח , 4 *7/'6׳ )>:1131)717/61ולכן נכתבים בפרסומים מאזורים
אלה קין או קיין.
בתקופה זו החל חילוף חופשי לגמרי בין יי לליי לציון חצי התנועה ע דבר המוכיח הגיית
ה־ג החיכית ההיסטורית כ־|_(לדוגמה ייא־/לייאמאר נ־זגוחג ,]/״לקרוא״; בניגוד למקבילתה
הבלעדית בספרדית ׳ 1גוחג 89.)//אך הגרפמה ליי המשיך לסמן [( 1או )11בדיבור ,המקבילות
לספרדית( 11לדוגמה שאלייו [ 1'[0ג ,]5״יצא/ה״; השוו ספרדית //0ג.)$
גם בכתיבת יסודות מהרכיב העברי של השפה חודשו דברים בתקופה זג לפני כן ,סימן
הרפיון תיפקד כסימן דיאקריטי רק במילים שלא ממקור עברי(ואם ממקור כזה ,אזי רק
בתנאי שתהיה להן תחילית או סופית ממקור לא־עברי; לדוגמה השוו פ ,עם סימן הרפיון
בקאפ׳ראשטי [516ג׳אג>(] 1מהפועל כ־פ־ר  +סופית גוף שני יחיד בזמן עבר קרוב חיווי
־אשטי ,השוו לספרדית :6ו$ג־) 90,״בירכת( ,,כלומר ,״קיללת ,,בלשון סגי־נהור) בתרגום
מלכים א כא ,י ,בחשק שלמה ,אך כפירה ,בפ ללא סימן רפיון ,בטקסטים שונים מהמאה הט״ז.
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הגרפמה ק׳ הופיעה כבר במאה הט״ז במילה מחק׳ימי [©וווי^ו^וח] ,״בית דין מוסלמי״(מתורכית
6וח 1>6ו011חז ,מערבית) ,בשאלות ותשובות ״אבקת רוכל״ של ר׳ יוסף קארו(סלוניקי תקנ״א; ירושלים
תש״כ ,עמ׳ עב).
המעתק  #נ> 1מודגם במילים נוספות המופיעות בטקסטים מהתקופה כגון ג׳ימינג׳י [ '#6חווחו/ן],
״סוג של כלי קשת״(מתורכית >;6ח6חז ,1>6מפרסית; בן אברהם ,ח״א ,לג ע״ב) ,ג׳ופרי [חקיו ,]#1״גשר״
(מתורכית ו1׳זק  ,1>6סמבארי ,ט ע״א) ,מיחג׳ימי [6וח,ו/ןץ1וח] ,״בית דין מוסלמי״(ראו הערה קודמת
לצורה חלופית) ,ג״ייף ף/6[1ן] ,״מצב רוח(טוב)״ ואלאחג״ירי נח'ז#ץג1ג] ,״אלוהים נדיב!״(מתורכית
!וחה 1>6ו 1ג!^, £11ץ^ 6 ,וח 1>6ו31וח (מערבית; עטיאס ,ט ע״ב ,כז ע״א; השוו גם סרבית06,ח6וח06
וח1׳ו 06ו 1ג6| £6^,/\ 11וח 06ו 1גוח ,ג^ו־זקט^) .כמצוין לעילעמ׳  ,117הביצועים המתחלפים ~^/נ>,1>/1
המיוצגים בגרפמות ק/כ וכי/ג; כבר הוזכרו במאה הט״ז במסגרת דיון הלכתי בכתיבת שמות פרטיים
כגון ק/כ/ג׳יראנה וק/כ/ג׳יראצה .בעניין כתיבת שם החיבה כ/כ׳ימולה [ג1ו1וח'1נ> ,]1משם האשה כ׳ימו
[ 6רח1נ> ]1הנמצא בקרב דוברי היוונית היהודית (השוו יוונית;> ^6ח) ,*0״געגועים״) ,כתב המהרי״ט:
״וראוי לכתוןב]׳ כ׳ימו ורפ״ה עליה ,להורות שאינה נקראת במבט[א]׳ הכ״ף ולא בכ״ף רפויה אלא במבטא
רומאנימא]׳״  -מהרי״ט ,עמ׳ רלח־רלט; וראו גם המבי״ט ,עמ׳ קד.
שימוש ביי ,המקביל ל־< >11בכתיב הקסטיליאני ,ובליי המקביל ל־<\> ,מוכר אף לפני תקופה זו;
לדוגמאות מלפני הגירוש ראו לעיל ,הערה  .66בטקסטים מהמאה הט״ז הדוגמאות כוללות ייאנטאר
בתרגום ל״וארוחתו״ בנוסח הלדינו של ספר ירמיה(נב ,לד) שיצא בסלוניקי בשנת שכ״ח ,ואף בהסבר
אותה מילה בספר חשק שלמה; ובארולייוש כתרגום ל״יבלי־״(ישעיה ל ,כה) בחשק שלמה  -השוו
ספרדית 0ץ0׳ו׳וג,׳וג:וחג ;11וראו בונים ,אפיונים ,עכ .241-238 7אך שימוש זה נדיר ביותר לפני תקופת
הג׳ודזמו הבינונית המאוחרת.
וזאת ,אף על פי שבכתבי יד בעברית מימי הביניים ,כגון הגדות של פסח מאיטליה וגרמניה ,השימוש בסימן
הרפיון לציון ביצוע רפוי של אותיות בג״ד כפ״ת מוכר היטב.
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מתקופה זו יש דוגמאות ,אמנם נדירות ,של שימוש בסימן הרפיון לציון ההגייה הרפויה של
האותיות בי״ת ופ״א וציון קריאת שי״ן כשיבולת במילים עבריות ,אפילו כאשר הן אינן מלוות
בסופית ממקור לא־עברי(לדוגמה תשוב׳ה  ]*6/11\/ '31במעם לועז על ספר בראשית [כולי,
בראשית ,יד ע״ב] ,ומאוחר יותר בצורות כגון הפיטרה [3־ו' 3זן ]3וכשיר [־ ]10/61בכתבים
בג׳ודזמו של ר׳ ישראל בכ״ר חיים ור׳ יהודה חי אלקלעי 91.בתקופה זו אנו נתקלים בצורות
פונמיות חלופיות נדירות באיות של מילים עבריות שחסרה בהן קידומת או סיומת ממקור
היספני ,לדוגמה באקי [!>3' 1כ ,]1״בקי״ ,בספר שולחן המלך(קושטא תק״ט ,כה ע״א) מאת
ר׳ אברהם בן יצחק אסא ,גאלאח  ,)9313x1״גלח״ ,במעם לועז על ספר שמות ח״ב(קושטא
תק״ו ,פ ע״א) מאת ר׳ יצחק מאגריסו ,וגארון [ח 0־ו' ,]93״גרון״ ,בספר ״תיקוני הנפש״ ח״ב,
מאת ר׳ ראובן בן אברהם(סלוניקי תקל״ה ,יא ע״א) וספר ״קול מבשר״(לו ע״ב); וראו להלן,
עמ׳  .145בתקופה זו יש גם נטייה להחליף תי״ו בסופית הריבוי ־ות [0כ> ,]- 08 /-ממקור
עברי ,בדל״ת או בטי״ת ,לפי הדיאלקט האזורי של המחבר ,כאשר היא מתוספת לבסיס ממקור
לא־עברי; לדוגמה קאסאבוד [ ,]!>3531306״עיירות״(מתורכית  3נ ,1>3531מערבית ,בספר
״תיקוני הנפש״ ח״א(סלוניקי תקכ״ה ,נד ע״ב); מיאנוט [* 0וו13וח] ,״בתי מרזח״(מתורכית
6ח 3ו 1ץ6וח [מפרסית] ,ב״לה גואירטה די אורו״ מאת עטיאס ,יב ע״ב) .אך יש גם דוגמאות
שבהן הת המקורית נשמרת ,כגון בחוגיארות [ 06־ו0133גוץ] ,״חדרונים״(מתורכית 6־ו11>:ו!
[מערבית] ,בריבוי  ,)1111061-31במעם לועז על ספר שמות ח״א(מאת ר׳ יעקב כולי) ,קז ע״ב.
סיומת ההפשטה ־ות [6 / - 110גו ]-נכתבת כך במילה חאראגאנות [8ו 1ח  3ץ3־ו3ץ] ,״עצלות״
(מספרדית ח393־ו 3ו ,)1במעם לועז(כולי ,בראשית ,קלה ע״ב) ,אך אותה מילה נכתבת בד -
חאראגאנוד  -בספר תיקוני הנפש (בן אברהם ,ח״א ,קעא ע״ב) .ב״לה גואירטה די אורו״
אותה סיומת נכתבת פעם ־ות ופעם ־ח־ בשתי צורות חלופיות של המילה ממקור עברי
״ממזרות״  -ממזירות/מאמזירוד(כ ע״א ,כב ע״ב).
עד לתקופה זו לא ראו כותבי השפה צורך לציין בכתב הטעמה יוצאת דופן .בכמה טקסטים
שיצאו באיטליה ,החל אולי מספר בשם ״ספר ארבעה ועשרים ...עם פירוש המילות בלשון
ספרדים״(ונציה תצ״ט) ,ובהשפעת האורתוגרפיה האיטלקית כנראה ,הופיעו סימני הטעמה
לציון מלרע במילים המסתיימות בתנועה ,כגון באפארטו' ['1:0־ו 3ק ,]3ץיבךל״(בראשית א,
ד); קונורטארה' [^'^־וסווס^] ,״ינחמנו״(שם ה ,כט).
הגיו דז מו ה ח ד ש ה( מ שנ ת ת ק׳׳ג [ ] 1790ב קי רו ב עד היו ם)
ג׳ו דז מו חד ש ה מו ק ד מ ת ( מ שנ ת ת ק״נ [  ] 1790עד ת ק צ״ו [  ]1836ב קי רו ב)
במחצית השנייה של המאה הי״ח חלו מהפכות פוליטיות וחברתיות בחברות האמריקנית,
הצרפתית ,האיטלקית והגרמנית ,והשפעותיהן הורגשו בעולם כולו .אצל יהודי מערב אירופה
עלתה תנועת ההשכלה ,החילון גבר ,והיהודים ניסו להשתלב בחברות הסובבות בתגובה
להבטחות לאמנציפציה .כאמור לעיל ,דוד עטיאס ,ודוברי ג׳ודזמו אחרים בקהילות הספרדיות
91

לדוגמאות ראו :בונים ,חיים ,עמ׳  ;161בונים ,אלקלעי ,ענד .175-174
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במערב אירופה ,ביניהן איטליה ואוסטריה ,גילו פתיחות לתהליכים אלה ,ותוך חמישים שנה
חדרה המודרניזציה אף לקהילות הספרדיות במזרח .באזור כולו החלו להשתנות ,אט אט,
שיטות הלימוד בבתי הספר ,בשפות הלאומיות המתגבשות התחוללו תהליכי האחדה ,וגברה
ההתעניינות בשפות זרות ,בעיקר ככלים לפיתוח יחסי מסחר .כתוצאה מכך יצאו לאור ספרי
לימוד לשפות הלאומיות והזרות :גם בקהילות דוברי הג׳ודזמו הופיעו ספרים דומים .כבר
בספרו החלוצי ״לה גואירטה די אורו״ ,הכתוב אמנם לפי כללי הכתיבה של תחילת המאה
הי״ח ,לימד דוד עטיאס את קוראיו שבמזרח את האלף־בית הלטיני והיווני והיקנה להם
יסודות באיטלקית.
סימני התקופה המוקדמת של הג׳ודזמו החדשה התגלו לראשונה בטקסטים מסלוניקי מסוף
המאה הי״ח ,לדוגמה ספר ״עולת שבת״ מאת ר׳ אברהם בן ראובן(תקנ״ז ) 1797 ,ובעיקר
בחיבורים של ר׳ ישראל בכ״ר חיים מבלגרד ,שהחלו לצאת בווינה בתחילת המאה הי״ט .בספר
לימוד שלו בשם ״אוצר החיים״ ,שיצא לאור בשנת תקפ״ג ( ,)1823היקנה ישראל בכ״ר חיים
לקוראים היכרות עם כתיבת התורכית העות׳מאנית באלף־בית הערבי; אבל את הג׳ודזמו ,ואפילו
את הגרמנית הבסיסית המוצגת בתחילת הספר ,הוא לימד באות העברית .בתקופה זו החלו
ילדים דוברי ג׳ודזמו ללמוד קרוא וכתוב בשפה היומיומית שלהם ,ומבוגרים למדו שפות זרות,
בעזרת מיגוון של ספרי לימוד מעין זה ,ובהם כללי כתיב הג׳ודזמו המודרנית  -הכולל שימוש
בפיסוק לפי דגם אירופי - 92שהוצגו באמצעות דוגמאות .בטקסטים מן התקופה ניתן להבחין,
ליתר דיוק ,בין שלוש תת־מערכות אזוריות של הכתיב :א  -הנפוצה ביותר היא הדרומית,
שהיתה בשימוש בעיקר בפרסומים מקושטא ,סלוניקי ואיזמיר ,ובדפוס בג׳ודזמו שהתפתח
בתקופה זו בירושלים :ב  -הצפונית ,המודגמת בפרסומים מווינה ,בלגרד ,סרייבו ,בוקרשט,
בודפסט ,סופיה ,פלובדיב ורוסה(בולגריה) :ג  -התיכונית ,המודגמת בפרסומים מאיטליה,
בעיקר מוונציה ,מליוורנו ומפיזה .שלוש תת־המערכות דמו זו לזו ברוב אפיוניהן ,אך נבדלו
גם בכמה תכונות ניכרות ,וחלק מהן שיקפו שוני במערכות הפונולוגיות של שלושת האזורים93.
כמוזכר לעיל עט׳  ,124על אף שההגיים ר ,5ו־ 9ו־ץ היו רק אלופונים של הפונמות 161
ו־ /9 /בקסטיליאנית ,ייתכן שבג׳ודזמו הם עלו למעמד של פונמות ממש כבר בתקופה המוקדמת
של השפה ,וזאת כתוצאה משאילות מעברית ומערבית .בתקופת הג׳ודזמו החדשה המאוחרת,
ולפחות עד סוף המאה הי״ח ,הדיאלקטים הצפוניים איבדו את ההגה  6כתוצאה מהשפעות
פונולוגיות משפות שכנות כגון בולגרית ,סרבית ,גרמנית ,רומנית ואיטלקית ,שהגה זה אינו
קיים בהן .עקב אותן ההשפעות איבדו מספר דיאלקטים באזור זה גם את ההגה ץ.
 92עד לתקופה זו חיקה הפיסוק בג׳ודזמו את הפיסוק שבספרים בעברית הרבנית והיה מוגבל בעיקר לנקודה
ולנקודתיים ,שציינו סוף פסוקית או סוף משפט .בהשפעת שפות מערב אירופה והתורכית העות׳מאנית,
יש בתקופת הג׳ודזמו החדשה שימוש בסימני פיסוק נוספים כגון סימן שאלה(ובאופן מזדמן ,בהשפעת
הקסטיליאנית או התורכית העות׳מאנית ,סימן שאלה הפוך ש או סימן שאלה המקדים שאלות) ,פסיק,
נקודה ופסיק ,סימן קריאה וגרשיים וסוגריים מסוגים שונים.
 93תופעת ההאחדה הרב־מרכזית(הפוליצנטרית) ,מצב שנורמות שונות קיימות באותה שפה ברבזמן ובמקומות
שונים ,ידועה גם בשפות אחרות(השוו לדוגמה אנגלית בריטית 631156־! ,־6, 0010111־וזח ,06לעומת
אמריקנית 631126־! ,־, 00101ז16ח :)06וראו סטיוארט ,עט׳ .535-534
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על פי רוב ,ההגה החוכך ( 5או ליתר דיוק ,הביצוע החלופי הלא־קולי )0 ,הוחלף בצפון
בסותם  1לפני הגה לא־קולי ובסוף מילה ,בייחוד לפני הפסק(לדוגמה באיות הפונטי של המילה
ממקור עברי ״בטלנות״  -באטלאנוט  110ח ,]63*13בטי״ת בסוף המילה ,המופיע ב״לה גואירטה
די אורו״ [ח 2ע״א]) ,וב־ 01בשאר הסביבות(לדוגמה לפני תנועה בשיביארודיס [15/0£־ו ]51\/3
[שם ,מט ע״ב] ,״סברות״ ותענידיס[10/15וו ,]13״תעניות״ נבכ״ר חיים ,אוצר ,עמ׳  ,]188בדל״ת:
השוו סימן הריבוי ,- 65/ - 15מספרדית) 94.בתקופה הבאה מתוספות דוגמאות כגון חאראגאנוט
0ו 1ח393־ו3ץ] ,״עצלות״(הלוי ,ענ 7טו ע״ב; פאפו ,פלא ,עמ׳  ;19השוו ספרדית ח 393ז 3ו1
״עצל״ +עברית *ות) ,קאסאבוט  ,]105360 0״עיירות״(מתורכית  105363נמערבית] +עברית
־ות :מיטראני ,יהושע ,קעח ע״ב) ,באטקאדה[(,]63 *10013״בדוקה״ ,מעברית ״ב-ד-ק״ +בינוני
עבר בנקבה יחיד  ,3013-מספרדית :פאפו ,פלא ,עמ׳  ;)206טעויות כתיב כגון לימות  0 0ווו!,]1
״לימוד״(בעיתון ״איל קוריאו די ב׳יינה״ [ 9,3וינה  ,]1872עמ׳  ,)7טליט ( ]13160״טלית״) ובן
פורט יוסף ף561ו 1ץ ז 3־וג1נ) ח1כ(]1״בן פורת יוסף״) [ישראל ,עמ׳  ;]1,27ודוגמאות מקבילות
של - 01ממקור ספרדי המשתקפת בסוף מילה בט ,כגון מייאטאט [ז[313ווו] ,״חצי״(אלטאראץ,
עמ׳  ;42השוו ספרדית עתיקה 63*30/וזו) .במאה העשרים מדגימים טקסטים בתעתיק רומאני
אותן תופעות ,למשל <ז□ ,>531״בריאות״(ספרדית  )531110/ו<ז6גוווו> ,מ״מועד״ ,כלומר
״חג״ ( . 4ק 3[ 6\/0 1932 [,־ז6{ 51>1 $135 6:17-18 ]53ז .)[6\/הדוגמאות ממקור עברי
מדגימות את העובדה ,שהן דל״ת רפה הן תי״ו רפה בסוף מילה משתקפות בפונמה ( 161־*
[ )]01 ~ 1בצפון; וכפי שנראה בהמשך ,ב )]5 ~ 0 [ - ( /5/בדרום.
לעומת המצב בצפון ,בדיאלקטים הדרומיים הניגוד בין הפונמות (/6/המיוצגת באלופונים
[ ]8/0בסוף קבוצת נשימה ולפני הגה לא־קולי ,ח ]8לפני הגה קולי) ו־(/0(/פונטית,)]01[ ,
ו־/ץ(/המיוצגת באלופונים [ץ/ץ] בסוף קבוצת נשימה ולפני הגה לא־קולי 95,ו־[ץ] לפני הגה
קולי) ו־(/9/פונטית ,)]9[ ,התחזק עוד יותר .הדבר קרה בהשפעת המגע עם השפה היוונית,
שגם בה קיימים ארבעת ההגיים  01ר ,6ו־ 9ו־ץ ,ואף ההגיים החלופיים  0ו־( xפונמות נפרדות
ביוונית) ,עם התורכית ועם לשונות יוקרה מערב אירופיות כגון איטלקית וצרפתית ,שמהן
הושאלו מילים בעלות  01ו־ 9סותמות לאחר תנועה (ובמקרה של  ,9בראש מילה) .כפועל
יוצא גדל בדרום מספר המילים שבהן  01יכלה להופיע לאחר תנועה .עד לתקופה המודרנית,
בטקסטים מהאזור הזה ציינה ד ללא סימן רפיון את הפונמה ( 161כלומר )]01[ ,הן לאחר תנועה,
הן לאחר עיצור .דוגמאות לד לאחר תנועה :באדה [ ,]3' 0/3״אי״(מתורכית  ;3013בן אברהם,
א ע״ב); מאדין [וו3' 0/6וזז] ,״מכרה״(מתורכית ח3016וח [מערבית]; מאגריסו ,שמות ,עג ע״ב);
אידיפסיזיס [ ,]6^ 6051265״אנשים חצופים או חסרי חינוך״(מתורכית  ,60160512מערבית
' + 30136תורכית  - 512״ללא״  +סיומת ריבוי  ,- 65מספרדית; קאידנוור ,קמג ע״א) ,אידיאי
[ ,]60/1' 6״מתנה״(מתורכית 6ץ|[ 60ו ,1מערבית; שם ,נד ע״א); מאדונה [(3וו)וו30/0וח],
״מרים אמו של ישו״(מאיטלקית  3חח3010ווו; נחמה ,עמ׳  ,)334מאדאם [ווו30/3וח] ,״גברת״
94
95

מילון רומנו של הג׳ודזמו הבוסנית כולל דוגמאות נוספת .על התופעה בבוסניה ראו ברון ,בוסניה,
עט׳ .138
לדוגמה ״איג טו איסקלאביו״ [ \/0ג 51>1גוז א/ץ ,]6״הנה עבדך״(משיר עממי).
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(מצרפתית 6וח3013וח; שם) 96.דוגמה לד לאחר עיצור :גראנדי [ 0/6ח3־ו  ,]9״גדול״(השוו
ספרדית  016ח 3־!  ;9קאידנוור ,לז ע״ב).
אך גם  5המשיכה להופיע בדרום לאחר תנועה ,במילים רבות ממקור היספני ,עברי ויווני,
כגון [353ח] ,״כלום״(השוו ספרדית  3013ח ,פונטית [353ח]); [ ,]3' 535״הדס״(בדל״ת
רפויה בעברית)0 [ ,־ו 356ודו] ,״עץ״ (ספרדית 0־ו3016וזו ,ב־ 5רפויה); ו־[153ודו313ק],
״סוג של דג״(מיוונית >150גן)01X0דד) , 7.בספר ״חושב מחשבות״ ,מבוא חלוצי(מבחינה
אורתוגרפית) למתמתיקה לילדים ,המודפס באותיות מרובעות ללא ניקוד ,השתמש ר׳
בנימין בן שמואל שלטון בגרפמה חדשנית בג׳ודזמו ,ד׳ עם סימן הרפיון לציון ( 6בניגוד
לד ללא סימן רפיון ,שציינה  )01בארבע מילים :טודיו נוודיו (די מאנירה די) מונידיה
[ 653ח 0וח (3 016־ו 6ח3וח 050 )016וח ( ]1050״כל צורה [וסוג של] כסף״ ,ז ע״ב); לאדיו
(״צד״ ,ח ע״א; בספרו סימן הרפיון הופיע כ־וו 0־ז30:תו או קו אופקי ישר מעל האות) .הגרפמה
החדשה נוצרה כקריאה תוך אנלוגיה לגרפמות קודמות אשר ה״רפה״ בהן הוא סימן רפיון,
ואולי גם בהשפעת האורתוגרפיה היוונית ,המבחינה באופן גרפמי בין [ ,]01הכתוב ז(\/במילים
שאולות כגון;> 0נןזזגןנז05[ 7׳ו ,]0/06״ישר ,כן׳׳ [מסלבית]) ,לבין [ ,]6הכתוב  .6בשאר המילים
בספר ״חושב מחשבות״ הנהגות ב־ 5השתמש המחבר בד פשוטה.
אך בשנות העשרים של המאה הי״ט החלה להופיע בשיטתיות בפרסומים מקושטא הגרפמה
החדשנית ד־ לציון  6חוככת(הפעם הופיע סימן הרפיון כ־6\/6־ו  ,6או חצי עיגול ,מעל האות)98,
לדוגמה בטודיוס [ ,]10505״כולם״(השוו ספרדית :0 >±<5ז ,הנהגית ב־ 5חוככת) ,ואולי לציון
הביצוע החלופי הלא־קולי  0לפני הגה לא־קולי ובסוף קבוצת נשימה ,לדוגמה סי פ׳וליירון
די אקיאה סיב׳דאד׳ [ 016 31>63 51\/0135/ - 0ח 0־ו[6גא  ,]56״ברחו מהעיר ההיא״(השוו
ספרדית עתיקה ו]:ו,01\/01301/״עיר״; קאידנוור ,לז ע׳׳ב) ,נו לה שכינה אפודה ...אנדי איי...
חאראגאנוד׳ [ 115/ - 0ח 3ץ"3י3ץ [ 016 3ח 3 30023 3ח'וץ0 13 / 6ח] ,׳׳אין השכינה שוכנת
במקום של עצלות״(השוו ספרדית ח393־ו 3ו ,1״עצל״  +עברית ״־ות״; קאידנוור ,קיא ע״א)99.
במשך הזמן אומצה ד׳ בבתי דפוס רבים בכל הדרום  -גם לציון  6/0המשקפת דל״ת ותי״ו
רפות במילים ממקור עברי ,בתעתיקים פונמיים כגון באדיקאר [־35- / 630 )01כ ,]1״לבדוק״
(מעברית ״ב-ד-ק״ +סיומת מקור הפועל ־אר ,השוו ספרדית־ ;- 31שם ,עא ע״ב) ,בירקאד־אביאנה
[ 3ח'1053\/3־ז ,]61״ברכת הלבנה״(בעיתון ״אילג׳וגיטון״ [ 47,20קושטא] ,עט׳ ,)3ביראחודייס
 96וזאת בניגוד לקסטיליאנית ,המחייבת  6חוככת לאחר תנועה ,דוגמת ג[6016גו ( 9פונטית [3ץ)]96'86
״פאה״.
 97מילון נחמה של הג׳ודזמו הסלוניקאית כולל מאות מילים ב־ >1סותמת לאחר תנועה ,ואלפי מילים ב־8
באותה סביבה.
 98ייתכן שהגרפמה ד' לציון ( 5דוגמת נזינגואדיו [360״י9ח6וח] ,״פחות׳׳) הופיעה לראשונה בשיטתיות
בשיר של ר׳ יאודה ירושלמי ,שצורף למהדורת ספר ״קב הישר׳׳ בעברית ,שירושלמי הביא לדפוס אראפ
אוגלו בוגוס ברובע אורטה קיוי שבקושטא ,בשנת תקפ״ב ( .)1822ספר לימוד העברית והג׳ודזמו של ר׳
ברוך מיטראני איפשר לקוראים לתרגל את ההבחנה בין דל׳׳ת דגושה ורפה ,וכן בין תי׳׳ו דגושה ורפה
בחלק העברי באותיות מרובעות (מיטראני ,בנים ,עמ׳  ,)10-9ובין ד ודי ות ות׳ בחלק בג׳ודזמו(שם,
עמ׳ .)16
 99איות חלופי ,חאראגאנות ,גם מופיע שם ,קפג ע׳׳א.
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[ ]1361-3x0565״ברכות״( +סופית ריבוי  65-מספרדית; שם ,]1913[ 47,4 ,עט׳  .)4הדבר מעיד
על רגישותם הגבוהה של כותבי הג׳ודזמו לחידושים אורתוגרפיים שהופיעו במקומות שונים,
ועל נכונותם לאמץ אותם במהירות כאשר הם נתגלו כמתאימים לכתיבת הניב המקומי ,על
אף היעדר כל מוסד רשמי המפקח על תהליכים אלה .מאחר שההגיים  6ו־ 0לא היו קיימים
בדיאלקטים הצפוניים(למשל ,המילה שמשמעה ״כלום״ נהגית בהם [3^ 3ח] ,ב־! 0סותמת),
הגרפמה החדשה ד־ לא אומצה שם כלל; לכן בפרסומים מהצפון מילה זו נכתבה נאדה בדל״ת
ללא סימן רפיון100.
באזורי האימפריה העות׳מאנית לא אומצה גרפמה ייחודית המקבילה לד׳ לציון ההגה
ץ ,אולי מכיוון שהסימן המתאים ביותר ,גימ״ל עם סימן הרפיון ,כבר נתפס לציון  #ו־101.0(3
על הקוראים דוברי הדיאלקטים הדרומיים היה לפענח בעצמם ,לפי המילה הספציפית,
אם ג פשוטה היתה מיועדת לסמן ץ  -לדוגמה באגורה(עכשיו) ,אינגראנדיסיר (לגדול),
מגן דוד ,ואגה(אגה [ 3ו ,391תואר כבוד תורכי]) ,הנהגות בדיאלקטים הדרומיים 3־ז 0ץ ,3
־ו^ 656ח3־ 1ץח 013,\/1)6( ,6ח 6ץ'3וח ו־3ץ'( 3השוו קסטיליאנית מוקדמת 3׳!  ,3^ 0ב־ץ ,אך
•ו0160:6וו3־01וו ,6ב־  ;9עברית ״מגן דוד״ [בגימ״ל רפה] ,תורכית קדם־מודרנית וכפרית ,393
ב־ץ)  -או ( 9לדוגמה בסאנגרי [6־ 01ח ,]53״דם״ ,מספרדית ,או בשאילות מעברית ,משפות
מקומיות ובין לאומיות כגון אגב נ ,])3'03)\/״דרך אגב״ [בגי״מל דגושה] ,ביאגון [ח /3' 00ץ],
״קרון״ [השוו תורכית ח  ,\/390צרפתית ח 390״\] וניאגאבונדו [010וו  0נ ,]\/3931״נווד״
[מאיטלקית010וו 102.)]\/393130רמז לג כציון החוכך ץ באזור הדרומי אנו רואים בטעות כתיב
כגון שימגה[3 / - ^ 3ץירח ]51במקום שמחה(״שמחה״; בן ראובן ,כה ע׳׳א) ,ובתעתיקים פונמיים
כגון ביגלאל[131ץ!נ ,]1״בכלל״(בעיתון ״איל קירבאג״׳ [ 23,2סלוניקי תרע׳׳א ( ,])1911עמ׳)1
וזיגרונו ליב־ראחה [ 3ץ'3׳ו/ץ0 11ח'כחץו  ]2״זכרונו לברכה״(שם[ 4,3 ,תרע״ב ( ,])1912עמ׳
 .)2לעומת זאת ,רמז לערך הבלעדי של גימ״ל כסותם באזור הצפוני אנו רואים בתעתיק כגון
שקמה [3וח^ ]51לציון שם האות היוונית  >7ב״לה גואירטה די אורו״(יד ע״א); המחבר ,יליד
סרייבו ,תפס את ה־ץ החוככת הקולית של היוונית 3וח׳ץ - 51הגה שלא היה קיים בדיאלקט
שלו  -כ־> 1סותמת לא־קולית ,הדומה בווילוניותה לסותם הקולי  .9הודות לנטייה בג׳ודזמו
להידמות של חוסר קוליות בעיצורים ,הגיים קוליים מאבדים קוליות כאשר הם מופיעים מיד
 100השוו למשל נאדה בבכ׳׳ר חיים ,אוצר ,עמ׳  ,18לעומת נאדה בספר ״חנון לנערים׳׳ ,עיבוד של מאמרו
של בכ״ר חיים ,שיצא לאור בקושטא בשנת תרכ״ה ( ,)1865ו ע״ב.
 101בהשפעת כתיבת הערבית היהודית ,בכתיבת החכתיה בצפון אפריקה האות גימ״ל המלווה בסימן
דיאקריטי אכן סימנה ץ  -ראו בן־עוליאל ,עמ׳  .34הסברים ודוגמאות של הכתיב הערבי היהודי במרוקו
ראו בבר־אשר ,א ,עמ׳  .94-77לדוגמאות נדירות של השימוש בגרפמה גי לציון ץ בטקסטים בג׳ודזמו
מספרד ומהאימפריה האותימאנית ראו עמ׳ .128
 102בהשפעת היוונית ,כנראה ,ץ יכולה להופיע בג׳ודזמו בתחילת קבוצת נשימה(למשל במילים ממקור היספני
או יווני ,דוגמת גאנאר [ח 3ח 3ץ] ,״לזכות״ ,או ,בסלוניקי ,גורנה [3חזעץ] ,״בריכה׳׳ [השוו ספרדית ז 3ח ,93
יוונית \/01ק06ץ) .אך גם  9יכולה להופיע בסביבה זו(למשל במילים ממקור עברי ,בעלות גימ׳׳ל דגושה
בראש ,או ממקור תורכי ,סלבי ,איטלקי או צרפתי ,דוגמת גנב [(3\/ח)ח ,]93״גנב״ ,גאם [וח  ,]93״צער״,
גאנטי [6זח ,]03׳׳כפפה״; השוו עברית ״גנב״ ,תורכית וזז  ,93צרפתית זח  ,)93ואף לאחר ח (לדוגמה,
לאחר קידומת הפועל ח  ,- 6ב־ז1זגו1׳ץח  ,6״לבלוע״)  -ואילו בספרדית חייבת להופיע בסביבות הללו 9
סותמת .למאות דוגמאות מהאזור הדרומי של  9לאחר תנועה ,ו־ץ בראש מילה ולאחר ח ,ראו מילון נחמה.
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לפני הגיים לא־קוליים .כתוצאה מכך ,במספר מילים בטקסטים מהאזור הדרומי ,לפני עיצור
לא־קולי ,מתחלפת הגרפמה ח בג לציון \  -דוגמת באגג׳י[/באזזגיי] [ ^;ג &ן ,״גינה״(השוו
תורכית >;6ל3/כ[ ,1מפרסית]; בעיתון ״איל לונאר״ [סלוניקי תרכ״ה ,עמ׳ .)215
בטקסטים מהצפון חילוף כזה אינו נמצא .בצפון הוחלפה ה־ץ של הג׳ודזמו המוקדמת ,על
פי רוב ,בי( 9דוגמת [/1]6ץ'^ 3ח6ץ3,וח )[3,</1]}[ •<-וו3'>76רח] ,״מגן דוד״) ,וב־> 1לפני הגה
לא־קולי או קבוצת נשימה(דוגמתץ 0־ו ,111-01>>- 61״אתרוג״) .במקרים בודדים הוחלפה ץ
המוקדמת במקבילתה הלא־קולית ,ץ ,וכאן הגרפמה המקבילה לג הדרומית(בעלת הערך ץ),
היא ח(הנהגית לדוגמה ,האיות הצפוני המקביל לריגמיר [־ 11ורוץ 6־ו] 103,״לגאול״([מצורה
מוקדמת יותר ,־ו1וח65־ו; השוו ספרדית <־ו!וזו6€!1־ו> ,הנהגית ז1וח651ז]) ,הוא ריחמיר104.
הכתיב הצפוני ,שאת ראשיתו ניתן לזהות כבר בשנת תקל״ח ( ) 1778בספר ״לה גואירטה
די אורו״ של עטיאס ,התאפיין בשימוש ביו״ד כפולה לציון התנועות  6ו־ו(או תנועות אלה
המלוות ב־[ ,כלומר [ 6ר|_ ,)1בעיקר כאשר הן הופיעו ליד תנועה לא קדמית .לדוגמה []113
(או [ ,)]11[3״דודה״ ,נכתבה טייאה או טייה בצפון ,אבל טיאה ,ביו״ד אחת ,בדרום ובאיטליה,05.
נוהג אזורי זה הושפע ,כנראה ,משיטות כתיב דומות בשפות הסלביות השכנות — לדוגמה
תורכית ו>31־ו ,״עראק״(הניתן להשוואה עם ג׳ודזמו ראקי[3' 1>1־ו]) ,משתקפת בסרבו־קרואטית
בצורה 31>1[ 3־ז ובבולגרית בצורה>*//7ו 3ק.
באותה תקופה ,הודות(או בעיקר הודות) לשאילות משפות מקומיות כגון בולגרית ,סרבית,
איטלקית ,גרמנית ורומנית ,ההגיים מ ר * הקיימים בדיאלקטים הצפוניים של הג׳ודזמו נעשו
לפונמות .ייתכן שהשינוי התחולל בהשפעת המסורות העבריות של יהודי איטליה ויהדות
אשכנז(שלפיהן צ־ )15שהורגשו באזור זה ,או בהשראת אורתוגרפיות המציינות  15בגרפמה
אחת ,כגון איטלקית <  ,>2גרמנית <  >2וסרבית/קרואטית <  .>0 /4הפונמה 5/ז /צוינה בצ
בשאילות מלשונות מגע כגון ראצה [3 *53׳ו] ,״גזע״(השוו איטלקית 3223־!; עטיאסי ל ע״ א)!06,
ובאופן מזדמן בין ההגיים המהדהדים ־, 1ח ,ווו  ,1,לבין ( 5לציון ה־ז האפנתטית המקלה על
ההגייה) במילים ממקורות שונים ,כגון באינקומינדאנצאס [ 535ן חג 01ח6וח 1>0וז ]6״מצוות״
(חביליו ,ד ע״ב) 107.במסורת העברית של יהודי תורכיה ויוון נקראת האות צד״י כ־108;5
לכן ההגה  15בשאילות נדירות מיוונית יצוין דווקא בטס ולא בצ בפרסומים מאזור הדרום.
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הצורה ריגמיר מופיעה כבר ב׳׳שולחן הפנים״ ,יורה דעה ,סימן רצב.
לדוגמה ,הצורה ריחמייו ,גוף שלישי יחיד בזמן עבר קרוב חיווי של ריחמיר ,מופיעה באלקלעי ,נועם,
מא ע״א.
השוו גם צורה כגון ב׳ייאן /חג ,/\/6״שיראו״ ,אצל עטיאם ,מג ע״א ,ב״יאן בטקסטים מהאזור הדרומי.
רמז להגייה המוקדמת יותר של צד״י כ־ 5גם באזור הצפון ניתן לראות בתעתיק פונמי כגון רישיב״אחאליסינו
[ו 1ח,56ו 1ג ^,56\/ו׳ו] ,״הפתעה לא־נעימה״(מעברית ״רצה והחליצנו״ ,הנאמרת בברכת המזון של
שבת  -עטיאם ,סג ע״א).
לדוגמאות נוספות מהמאה הי״ט ולהפניות ביבליוגרפיות ראו :בונים ,אלקלעי ,עמ׳  ;188בונים ,חיים,
עמ׳  ;165-161בונים ,סלביזמים; סלה; קנצ׳ב.
את הערך הפונולוגי  5שהאות צ נשאה באזור הדרום אנו רואים באיות שמות משפחה ממקור איברי ,כגון
צירינו ,צורייא ,די צילב׳ה(חברה ,ה ע״ב; השוו ספרדית , 016 $!1\/3גח0 , $0ח 6׳ח )$6ובתעתיקים
פונמיים של יסודות ממקור עברי בעלי מוספיות ממקור אחר כגון דיסחאמיסיאר [׳זג 656ו חג\,]0165
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בצפון צוינה הפונמה  /* /בדז או בזז(ה שוו איטלקית ־22־) ,לדוגמה דודזי [,]0100)?1
״שתיבדעשרה״(עטיאס ,סה ע״א) ,פודזו/־זזו [ו00)?1ק] ,״באר ,,,בכתבים של ד ישראל בכ״ר
חיים ,ר ,יהודה חי אלקלעי ואחרים109.
בפרסומים צפוניים צוין העיצור האפי ווו ,בעיקר ,כשהוא בא לפני עיצורים דו־שפתיים ,בנ
(לדוגמה טאנביין [ח^&ימ^גון] ,׳/גם״) ,כמו בתקופת הג׳ודזמו המוקדמת בספרד; ואילו בדרום
השתמשו בעיקר בם(דוגמת טאמביין) ,המשקפת יותר את המציאות הפונטית.
עד לתקופה זו צוין ההגה ץ באופן פונמי בכל אזורי האימפריה העוודמאנית ואירופה ,באות
חי״ת על פי רוב(למשלבחאנדר־/חראנדאדו[ 0(£130חג ^-/־ז 01ח ^  ,״סמרטוט״) 110.בהשפעת
הפונולוגיה הקסטיליאנית החדשה על שפת היהודים הספרדים בהולנד ,באיטליה ובצפון
אפריקה בתקופה זו ,ההגיים  ,013,3במילים ממקור היספני ,החלו להתחלף בשפתם ל־ץ;
ניתן להשוות זאת עם החלפת ההגיים  /ר 0*$/3של הספרדית הביניימית ,המצוינים בגרפמות
ו<נ ,>9 /להגה המצוין באלוגרפים <  ,>)[)*/0/10/9 )6/1בספרדית מאוחרת יותר.
בתחילת תקופה זו ,במילים מעין אלה ,צוין ההגה ץ בחי״ת המקובלת ,לדוגמה בצורות טרוחו
[ ,]^ 11x0״הביא״ ,דיחו [ ,]011x0״אמר״ ,איחוס [ ,]1x05״בנים״ 111,המופיעות בחלק הראשון
של הספר ״שיר אמונים״ ,אוסף בקשות שליקטו ד משה די יהודה פיזא ,ד דוד די אברהם
די מיזה ור ,יוסף די יעקב בשן(אמשטרדם תקנ״ג [ ,]1793ענ 7כא־כב) .אן החל מתקופה זו
ייעדו בתי הדפוס באיטליה את פרסומיהם בג,ודזמו גם לצאצאי המגורשים בצפון אפריקה112,
אשר האות חי״ת נהגתה בקרבם כחוכך הנחצי הלא־קולי [ו(]1המקביל לחא <^> בערבית),
ולא כ־\ 113.לכן ,בחלק מהפרסומים בג׳ודזמו שיצאו בערי איטליה צוין ההגה \ בכ״ף עם
סימן הרפיון לפני או אחרי האות ,כלומר ,׳כ או כ; גרפמה שאומצה כנראה מערבית יהודית.
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״לבטל את החמץ לפני פסח״(השוו עברית ״חמץ״ ,׳זג >^65- -בספרדית; כולי ,שמות ,נג ע״א) .כדי ללמד
את קוראיו הצעירים שהערך הפונולוגי של צד״י הוא כסמ״ך ,כלומר  ,5כתב ר׳ ברוך בן יוסף מיטראני
מאדירני בספרו ״חינוכי בנים״ ח״א(ירושלים תרל״ה ,עמ׳  ,)16את המילים 1>05/ג׳וו1כ ,/1״חורים״ ,ו־
3/׳ז(/56או /ג*,)/561״0גור!/סגרי!״ ,בצורות בוראקוץ וצירה ,בצד״י ,במקום בוראקוס וסירה המקובלות
בכתיב הג׳ודזמו .וראו גם :ק־עוליאל; ספיחה; קרוז ,עברית.
השוו פוזזוס(בכ״ר חיים ,חוק ,ענל  ;11פודזו ,בכ״ר חיים ,אוצר ,עמ׳  .)39הצורה הספציפית דודזי,/010>£1/
״שתים־עשרה״ ,המשקפת את הגיית המספר הזה באזור הצפוני ,לעומת צורות כגון דוזי [  ,]4022דולזי
[ ]010/^6ודוג׳י [ ^ ]60בדרום ,הופיעה גם בתרגומי התנ״ך שיצאו במאה הט״ז בסלוניקי ,מקום המוצא
של הדיאלקטיים הצפוניים ככל הנראה(ראו :קינטנה ,ארגונם; קינטנה ,גאוגרפיה) ,אך נעלמה שם יותר
מאוחר.
אולי בהשפעת הגרפמה כ׳ בכתב הערבי היהודי ,ו^ בתורכית העות׳מאנית בכתב הערבי ,השתמשו ר׳ יוסף
שבתי פרחי ומחברים נוספים ,שכתבו הן בג׳ודזמו הן בערבית יהודית ,במקרים חריגים ,בכ( ),במקום בח
לציון ץ .הדבר נעשה על פי רוב במילים ממקור תורכי־ערבי כגון כ״אטיר(/חאטיר) [׳ ]*21111״התחשבות״
(השוו תורכית זו 1גו ;1קופלאש ,יב ע״א) ,כ׳אראג׳(/חאראג3013/- # [ ) ,׳זג*] ״מס״(סמבארי ,ה ע״ב),
בשמות משפחה(כגון מולכו[ ,]17101x0כולי['11ט*]) ובשמות מקומות(כגון אכרידה[>^3ח* .)]0בתקופת
הג׳ודזמו החדשה המאוחרת גם אלה נכתבו בח בטקסטים מסוימים(לדוגמה ,מולחו).
השוו ספרדית חדשה < 1[ 05ו[0 , 011.10,1ג־ז:ן> ,בניגוד לג׳ודזמו מסורתית טרושו[ /0ו1׳ז:ו] ,דישו [,]01170
אידוס [.]!505
יעד זה מצוין במפורש על גבי השערים של חלק מהספרים עם חומר בלדינו שהופיעו בערי איטליה וגם
בווינה  -השוו לדוגמה ״מחזור לימים נוראים כמנהג ק״ק ספרדים שבקונשטאנטינה ומדינות מזרח ומערב
ובאיטליה ...ונוסף לזה הדינים בלע״ז״(וינה תקע״א; ליוורנו תר״א).
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לדוגמה ,בצורות לי־כוס[ ,]16x05״רחוק״ ,׳כוייאס[ ,1x0.135״תכשיטים״ ,אייכו[ ,]1x0״בן״" 4,
המופיעות בהקדמה לספר בראשית במהדורת מעם לועז שיצאה בליוורנו תקפ״ב () 1822
בעריכת ר׳ יהודה בן אברהם קורייאט.
לקראת סוף תקופה זו אנו עדים ,בפרסומים מכל האזורים ובייחוד באלה של ר׳ ישראל
בכ״ר חיים מתחילת המאה הי״ט ,בכמה מקומות ,להכרעה ב״מאבק״ בין גרפמות חלופיות,
שוב לפי הנטייה ליחס ״אחד לאחד״ בין הגה לגרפמה .בהתמודדות בין ב׳ לו לציון  \/זכתה
הגרפמה ב־בכלמקום במילה— לדוגמהביאזיאונ ,]\/3210״ריק״ ,קוב׳דו נ ס ^ ס ^״ מ רפ ק״,
פילאב־ [>\113ק] ,״פילף אורז״ 5.״ מבין הגרפמות החלופיות ש וס לציון  5נבחרה ס(לדוגמה
סולומברה [3־ונ1ווו ,]5010״צל״ ,ואילו ש/ש׳ נשמרה ל־(/למשל בוש־־/בושקאו 1ז>3ו_/ו1כ,]1
״לחפש״) .עד לתקופה זו היתה נטייה להוסיף סימן רפיון לשי״ן(שי) לציון/במילים ממקור
לא־עברי(לדוגמה סיש׳  ,]56/1״שש״) .בתקופה הארוכה שסומן בה ההגה  5בשי״ן ,היתה
לשימוש בסימן הרפיון בשי״ן תועלת(כלומר ,ש= ,5דוגמת שוש [ ,]505״הנך״ ,לעומת ש־=,/
דוגמת שוש־ [ ,]50/״הנכם״) .אך מהרגע ש־ 5סומנה בס באופן שיטתי ,נעשה ה״רפה״ בש׳
מיותר .בתקופה זו ,במיוחד במה שהדפיסו ר׳ ישראל בכ״ר חיים בווינה 116,ומחברים אחרים
בערי איטליה  -אולי בהשפעת הכתיב ששימש שם בפרסומים ביידיש  -היתה נטייה לוותר
על סימן הרפיון בשי״ן ,שעכשיו יכלה לעמוד לבד מול סמ״ך :לדוגמה ,סוס ,״הנך״ ,לעומת
סוש ,״הנכם״ .במאבק בין ג׳ וזי לציון  ,3ד נעשתה בלעדית(לדוגמה בקאז׳י[ ,]1>356״כמעט״),
ואילו תפקיד הגי הצטמצם לציון  1/ו־ .>^3הגרפמה ז החלה לציין  2בכל סביבה ,כולל לפני
עיצור קולי(לדוגמה גואיזנזו [0וח 62״ו ץ/־  ,]9״ריח״ ,בניגוד לגואישמו ,בש ,צורה חלופית
בתקופות קודמות).
גיו דז מו ח ד ש ה מ או ח ר ת ( מ ת ק צ״ז [  ] 1837ב קי רו ב עד היו ם)
תחילת התקופה המאוחרת של הג׳ודזמו החדשה חופפת בקירוב את חקיקת התנזמאת
העות׳מאנית בשנת תקצ״ז ( ,)1837אשר היתה אמורה להעניק למיעוטי האימפריה זכויות
השוות לאלו של מוסלמים ,ושפתחה את הדרך להתמערבות גדלה והולכת ברחבי האימפריה.
סימנים ראשונים לסגנון ספרותי חדש  -מערבי וחילוני יותר  -של הג׳ודזמו ,שהחלו לפתחו
יהודים צעירים בעלי רמה מסוימת של השכלה אירופית ,ניתן למצוא בעיתון ״שערי מזרח״,
בכתב רש״י ,שייסד רפאל עוזיאל באיזמיר בשנת תר״ו ( 117.) 1845עוזיאל הציע לקוראים ללמד
את ילדיהם שפות אירופיות :אמנם הרבנים המקומיים התנגדו לכך בתחילה ,מחשש שלימודי
הקודש יוזנחו .לדוגמה ,ר׳ אברהם פאלאג׳י ,הרב הראשי של איזמיר ,כתב בתרי״ג ( )1853את
הדברים הבאים :״לוס קי מיטין אלוס איז׳וס ג׳יקוס אין לה איסקולה אה אינביזארסין לשונות
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ראו גם לעיל ,הערה .63
השוו ספרדית חדשה <  1[0ו35, 1ץ 05, [ 0ן_ ,>16בניגוד לג׳ודזמו מסורתית לישוס [ ,]16/05גיוייאס
[$ג[  ,]>#0אידו [ .]130ראו גם דיון בשם האשה ״מולכייירא׳׳ ,עט־  117לעיל.
קיימות גם הצורות החלופיות פילאף/־פ:
ראו למשל המבוא אצל בכ״ר חיים ,חוק.
על לשונו של העיתון ״שערי מזרח״ ראו בוניס ,עיתונות.
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הגויים אי נו טיינין איל טינו אין לשון הקודש ...איס איסור גדול לוקי אזין״ 8.״ במבוא למהדורה
השנייה של ספרו ״חינוכי בנים״ ,כתב ר׳ ברוך בן יצחק מיטראני :״גדול מאוד הנזק לשפתנו,
ללאומנו ודתנו ,בזאת אשר אנחנו מלמדים(או בלתי מלמדים כלל) את ילדינו בסדרי־צלמות
את לשון־קדשנו ,ובעוד אשר ילמדו שפות נכריות וימצאו בם חפץ נשגב בספורים ושירים...
[ו]לא ימצאו כל טעם וריח וכל רוח חיים בשפת אמם ועמם״ 119.אבל רבנים אחרים גילו פתיחות
רבה יותר :למשל ר׳ יאודה פאפו ,בן ר׳ אליעזר בן יצחק פאפו ,בעל ספר המוסר ״פלא יועץ״120,
כתב בתרגומו של הספר בשנת תקל״ב ( :)1872״נו פודימוס אינייגאר אין לה ב׳ידראד קי איס
בואינו איל סאב׳יר לינגואז׳יס אי איסקריטוראס ,אמה קאלי קי סיאה אין מאנירה די איסטאר
מויי סיגורוס קי נו אינג׳ידיאי פארה לה אמונה״12,.
הוויכוח הסתיים בנצחון החינוך המערבי והחילוני ,על לימודי הקודש .בבתי הספר האירופיים
שנפתחו בבלקנים ובצפון אפריקה ,במיוחד באלה שיסד הארגון ״כל ישראל חברים״(כי״ח:
$>5116ז6׳\1חז ,)^ 11130061513611161למדו ילדים יהודים שפות מערביות ואת האלף־בית הלטיני:
בבתי הספר של המדינות השונות שקמו עם התפוררות האימפריה העות׳מאנית הם למדו את
השפות המקומיות ומערכות הכתיב שלהן .הידע החדש שהילדים רכשו השתקף לאחר זמן
בפרסומים בג׳ודזמו שהוציאו לאור בבגרותם  -בשאילת מילים משפות מערביות יוקרתיות
ומשפות מקומיות ,ואף בטכניקות הכתיבה שלהם .עקב המפגש עם שפות בעלות אורתוגרפיות
סטנדרטיות ,הוצעו  -בליווי הסברים  -שינויים באורתוגרפיה של הג׳ודזמו באותיות העבריות
המסורתיות ,או פשוט הוכנסו פה ושם ,ללא הערה ,לעיתונים ולספרים בודדים ,22,ולמבחר
מקראות בג׳ודזמו וספרי לימוד לשפות זרות שיצאו בין אמצע המאה הי״ט לבין שנות השלושים
של המאה העשרים.
במקרים רבים הוצעו חידושים אורתוגרפיים כדי להדק עוד יותר את יחס ״האחד לאחד״
בין הגה לגרפמה ,שהגיע לעיצומו בתקופה זו :כמה מהחידושים התבססו על שימוש חדשני
בחומר גלם אורתוגרפי פנים־יהודי ישן .אחד החידושים ,למשל ,שהתקבל במספר פרסומים,
היה הפיכת כללי כתיב פונמיים ,שבאופן שיטתי חלו לפני כן רק על יסודות לא־עבריים ויסודות
עבריים בעלי מוספיות ממקורות אחרים(דוגמת אינחירינואר ,מ״חרם״+־- - 31ח ,6מספרדית),
לאוניברסליים .נוסח שמרני של שינוי זה בוצע בהוספת אימות קריאה לכתיב המסורתי של
המילים העבריות כדי לציין באופן מלא את תנועותיהן ,לדוגמה ,שיכיל [ ,]'56x21״שכל״,23.
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״אלה המכניסים את בניהם הצעירים לבית הספר [החילוני] כדי שילמדו לשונות הגוים ,והם אינם חושבים
על לשון הקודש ...איסור גדול יש על מה שהם עושים״  -פאלאג׳י ,ב ע״א.
מיטראני ,בנים ,מהדורה שנייה ,עמ׳ .5
קושטאתקפ״ד.
״איננו יכולים להכחיש את האמת שטוב לדעת שפות וכתבים [זרים] ,אך ידע זה צריך להירכש באופן
שנהיה בטוחים שהוא לא יזיק לאמונה״  -פאפו ,פלא ,עם׳ .167-166
למשל בעיתונים ״לה איפוקה״ ,״איל מיסיריט״ ,״איל קומירסייאל״ ,״איל מונדו ספרדי״ ,ובספרים כגון
אלה של חיים אלאזראקי ונסים די יאודה פארדו.
הטכניקה היתה בשימוש בספר ״ישמח ישראל״ מאת ר׳ יעקב בן יוסף ישראל ,בלגרד תרנ״ו (;)1896
ובפרסומים של ר׳ יעקב משה חי אלטאראץ כגון ״ספר זיכרון ירושלים״ ,בלגרד תרמ״ז ( .)1887היא באה
כבר בתרגום בכתב יד של נביאים ראשונים שהוכן בקושטא בשנת ש״מ ( ,)1580שמופיעה בו לדוגמה
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משנות השבעים של המאה הי״ט הופיע ,בספרים ובעיתונים עממיים וחילוניים בעיקר ,נוסח
חדשני וגורף יותר של השינוי :גם עיצורי המילים צוינו על פי הגרפמות הפונמיות שצוינו בהן
קודם לכן רק מילים לא עבריות ,לדוגמה סיחיל  ,]'56x611״שכל״ 24.׳ עם שינוי זה ,שהביא
לאחידות מלאה בכתיבת כל מילות השפה ,ולמעשה לחילון הכתיב ,הוצגה לראשונה בכתב
ההגייה העממית האמיתית של יסודות עבריים חסרי מוספיות מלשונות אחרות  -לדוגמה ,הביטוי
״בן פורת יוסף״ נכתב באופן פונמי ששיקף הגיית הדיבור :בינפוראייוסי נ'$6ו 3(1ז'  0קוח 6נ]1
(בעיתון ״איל טריזורו די ירושלים״( 1ירושלים תרס״ב ,עמ׳  125.) 152לצעירים שרכשו השכלה
אירופית אבל הזניחו את לימוד השפה העברית ,צורות פונמיות אלו היו קלות יותר לקריאה
מהצורות העבריות המקוריות126.
עוד חידוש בעל אופי ״פנים יהודי״ שהוצע ,ניצל את אחת התכונות של הכתיב הישן באותיות
מרובעות :הניקוד המלא שהיה מקובל בטקסטים אלה נתן השראה לשימוש בניקוד חלקי ,בציון
תנועות מסוימות בלבד ,אן באופן שיטתי .לאליהו מרדכי קרישפין בבוקרשט ,לשמואל סעדי
הלוי(סם לוי) בסלוניקי ולעיתונאים אחרים ,הפריעה תלת־הערכיות של הגרפמות המסורתיות
וי״ו ויו״ד ,שציינו כל אחת שתי תנועות ( )6/!, 0/11וחצי תנועה(ן_,״\) .בשנת תרס״ד () 1904
כתב שמואל הלוי :״פרופוזי די אזיר פ׳ונדאר נואיב׳וס קאראקטיריס אי מיטיר דיבאשו לאס
ב׳וקאליס ויו אי יוד אונוס ג׳יקוס סינייוס פארה אזירלאס ריקונוסיר סי סי אפליקאן אה חולם
או שורק ,אה צירי או חירק״ 127.אף על פי שהחידוש שהציע הלוי לא התקבל בעיתון ״לה
איפוקה״ ,שהיה בבעלות משפחתו ,הוא התקבל בפרסומים של אחרים.
כבר בשנת תרל״ה ( ) 1875ציין המחנך העברי החלוץ ר׳ ברוך בן יוסף מיטראני(בני״ם)
מאידירני(6ח־ו )£011באמצעות ניקוד ,ובאופן די שיטתי ,את תנועות הדיבור  6ו־גו ,הן במילים
ממקור עברי(לדוגמה ספילין [ח1ו'וז ,]16״תפילין״ ,בצירי במקום שווא מתחת לתי״ו) ,הן
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הצורה באעאל בירית ,׳׳בעל ברית״ ,ואף בכתבי יד של משוררים שבתאים מהמאה הי״ח(למשל אימונה,
״אמונה״  -ראו דוגמאות רבות אצל אטיאש) ,אך חסרה בספרים מודפסים עד התקופה החדשה.
למשל בספר הלימוד של חיים בן בצלאל ובעיתון ׳׳איל קירבאג״׳ .במקראה של אפרים מלמד נדפסו מילים
ממקור עברי באיות העברי ההיסטורי ולידו בסוגריים מרובעים ,בכתיב פונמי ,לדוגמה :חבר [חאבייר]
(׳׳שותף״).
מעניין שתהליך זה החל בקרב דוברי הג׳ודזמו עשרות שנים לפני שדוברי היידיש שתחת השלטון הסובייטי
החלו לכתוב מילים ממקור עברי באופן פונמי(ראו שלאסברג) .בקרב דוברי ג׳ודזמו נבע הדבר מירידה
בשליטה בשפה העברית בתקופה המודרנית ומרצונם של מחברים בעלי אוריינטציה סוציאליסטית
להתרחק מסגנון הכתיבה של הרבנים ולשקף את שפתם של פשוטי העם ושל אלה המתמערבים ,ואילו
ביידיש הסובייטית היתה המטרה לבטל את המעמד הלאומי־הדתי היהודי המיוחד שהיה למילים ממקור
עברי שנכתבו בצורותיהן העבריות ההיסטוריות ולא לפי כללי הכתיב הפונמי של שאר המילים.
העיתונות הציונית בג׳ודזמו ,שתמכה בהפצת השפה העברית כשפה הלאומית של עם ישראל ,המשיכה
להיות שמרנית במיוחד בכתיבת המילים ממקור עברי בג׳ודזמו ,ולא אימצה את השיטה הפונמית
לכתיבתן  -לדוגמאות ראו שורצולד.
״הצעתי לעצב סימני דפוס חדשים ולשים מתחת לתנועות וי״ו ויו״ד סימנים קטנים כדי שיהיה ברור אם
הם מציינים חולם או שורק ,צירי או חיריק׳׳  -לה איפוקה  ,]1904[ 1449,29עמ׳  .9שלוש שנים קודם לכן
הזכיר לו בצחוק דוד פ׳ריסקו ,עורך העיתון ״איל טיימפו״  -שנהג ללעוג לרעיונות הרפורמה הלשונית
של שמואל סעדי הלוי  -שבהכנת מילון הג׳ודזמו שתיכנן ,לא ישכח להוסיף ניקוד(״קי נו אולב׳ידי די
לה פונקטואסייוך ,איל טיימפו  ,]1901[ 72,29עמי  ,)752כדי שהמשתמשים לא יתבלבלו בתנועות.
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באחרות(למשל ,טוב׳י[ ,]11x6״היה לי״ ,בשורוק ובצירי) 128.הוא ציין את דו־התנועה [ 6בצירי
מתחת לעיצור לפני יו״ד כפולה(לדוגמה ךיי 671־!] ,״מלך״) ,ואת דו־התנועה  [ 6בצירי מתחת
ליו״ד הראשונה(לדוגמה מייל[/61וזו] ,״דבש״) .מעניינת העובדה שמיטראני לא הוסיף נקודה
בוי״ו שציינה את חצי־התנועה(לדוגמה ,קואירו [ 0־ו^6ו> ,]1״עור״) ,אלא הבין שבמקרה זה
הוי״ו ציינה מעין עיצור  -וכאן הדבר מקביל לציון חצי־התנועה יו״ד כעיצור כבר בטקסטים
בג׳ודזמו מהמאה הט״ז(לדוגמה טנביין [ח'£</6וזז]13י ״גם״ ,בשווא  -ולא חיריק  -מתחת
לבית ,וצירי מתחת ליו״ד הראשונה)129.
בשנת תרמ״ד ( ) 1884הציג מנחם בן מיכאל פאפו מווינה ,שהיה בעל מודעות בלשנית
רבה יותר ממיטראני ,גרפמה חדשה ,עצמאית ,לציון התנועה :1יו״ד חרוקה כשהחיריק מתחת
ליו״ד עצמה(י) ,בקו הכתיבה במקום מתחתיו ,ואף לא מתחת לעיצור שלפניו כמקובל בכתיב
של הלשון העברית 150.בחיבורו ״איל טראז׳ומאך ,שיחון ג׳ודזמו־גרמני ,ציין פאפו בשיטתיות,
באמצעות ניקוד ,את התנועות גו ו־ו ,כלומר ,את התנועות הפחות נפוצות בג׳ודזמו שסומנו
לפי המסורת בוי״ו וביו״ד(לדוגמה סובי!־ר [ז ,]50¥/״לעלות״) ,והשתמש בוי״ו וביו״ד הלא
מנוקדות ,לתנועות הנפוצות יותר 0 ,ו־(6לדוגמה קומיר[־ 61וח  ,]1>0״לאכול״) .חידוש זה אומץ
לאחר מכן ,באופן חלקי ,גם בידי עיתונאים ומחברי ספרים ומילונים 131,בין השאר בידי שלמה
ישראל שיריזלי ,אשר במילונו ״ג׳יקו דיקסייונארייו ג׳ודיאראיספאנייול־פ׳ראנסיס(ירושלים
תרנ״ט) נעזר בניקוד חלקי כדי להבחין בין זוגות כגון ארינה[ 3ח7ו  ,]3״קמח״ ,וארינה[3וו6־ו,]3
״חול״ :בוז [ ,]64/2״קרח״ ,ובוז [ ,]602״קול״.
בהשפעת הכתיב האיטלקי היהודי כנראה ,הופיעה במספר טקסטים שיצאו לאור באיטליה
ובסרביה האות צד״י עם סימן הרפיון(צ׳) ,אם כי רק במילים בודדות ,לציון ההגה ( 1/לדוגמה
דיריצ׳ו ,לצד דיריג־ו המסורתי[ ,גו 6#־ז ,]011״ישר״; חיים ,כוע״ב) .בשנת תרל״ה ( )1875הרחיב
ר׳ ברוך מיטראני את מספר האותיות שיכלו לקבל את סימן ה״רפה״ לתשע :מלבד בי״ת ,גימ״ל,
דל״ת ,זי״ן ,כ״ף(בעיקר באיטליה) ,פ״א ,צד״י(באיטליה וסרביה) ,קו״ף ושי״ן ,הוא חיבר את
סימן הרפיון לתי״ו בסוף מילה לציון ההגה ( 0או ,לפני הגה קולי ,)5 ,שהיה ההגייה המסורתית
של האות תי״ו(הרפויה כמובן) במיקום זה במילה בדיאלקטים הדרומיים(לדוגמה ,טאלית׳
\ ,]1316 8/ - 5״טלית״; מיטראני ,בנים ,עמ׳  .)16בטקסטים עממיים שיצאו בסלוניקי בכתיב
פונמי(למשל בעיתונים ״איל קירבאג׳״ ,״אקסייוך ,״איל מיסאז׳ירו״) ,החלה האות תי״ו(ללא

128

129
130
131

בעניין כתב מיטראני ״תחת צירי [כלומר ,התנועה  ]6שמתי ציון הצירה לפני היוד הבא להורות עליה,
ותחת שורוק [ז׳׳א ,התנועה ]11שמתי הנקודה תוך הוי׳־ו הראויה בעברי לה ,ובזה השלמתי חסרון הנקודות
שהיה נרגש עד כה במקרא הלשון ההוא אצלנו״  -מיטראני ,בנים ,בייחוד עט׳  .14על פעילותיו של
מיטראני להחייאת השפה העברית ראו הרמתי ,עט׳ .81-48
כלומר ,לא בצורה טנביין ,שהיתה משקפת פירוש הרצף  [ 6האמיתי כשתי תנועות בבקיע(5ו 11ג 1ו,16 ,)1
כמקביל לכתיבת אותה מילה בספרדית ,ח 16נ1וח.13
לאחר שנים התקבלה אותר ,גרפמה על ידי חוקרי המכון למחקר יהודי/יידי(ייווא) ,שנוסד בווילנה בשנת
תרפ״ה ( ,)1925לציון 1לאחר  0לדוגמה ,במילה ״יידיש״.
למשל ,בעיתונים כגון ״איל מיסיריט״ ,וכתבי עת אחרים שיצאו באיזמיר בעריכת אלכסנדר בן גיאת ,״איל
קומירסייאל״ ו״לה ב׳ירדאד״ ,במקראה של מלמד ,בספרו של פארדו ובמילון של פיפאנו.
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סימן רפיון) לציין  6/0בסוף מילים ממקור עברי ,לדוגמה זאחות \ ,]23x^ 6/ - 6״זכות״ 132.עם
העברת סלוניקי לידי היוונים במלחמת העולם הראשונה ,התרחבה שליטת יהודי העיר בשפה
היוונית 133.היהודים החלו לזהות את האות תי״ו עם ה־ 0היוונית והשתמשו בה לעתים לציון הגה
זה גם בתחילת הברה במילים ממקור יווני(לדוגמה תיסאלתיקי [ 11>1ח ,]065310״סלוניקי״).
במספר טקסטים באותיות מרובעות ומנוקדות ,שנדפסו בתקופה זו בדפוס ר׳ סעדי הלוי
אשכנזי בסלוניקי 134,ההגייה הרפויה של האותיות בי״ת ,גימ״ל ,דל״ת ,כ״ף ופ״א ,כמקובל בקרב
דוברי הדיאלקטים הדרומיים של הג׳ודזמו העות׳מאנית  -כלומר א ץ 0) ,6 ,ז  -סומנה ללא
דגש ,ואילו נוכחות הדגש סימנה את ההגייה הסותמת ,נ ,1>,01,9,1ק ,אם כי הבחנה זו לא מצעה
בעקיבות .כזכור ,בטקסטים באותיות מרובעות מנוקדות מהמאה הט״ז שימש סימן הרפיון
לציון ההבחנה בין ץ( 9 /ג) ו־(^/> ^/3גי) ,ובין נן(פ) וא(פי) .גם בחומש עם תרגום לדינו
באותיות מרובעות מנוקדות של ר׳ אברהם בן יצחק אסא(קושטא תצ״ט [ ,)]1739שימש סימן
הרפיון לציון ההבחנה בין ( 9 /¥ג) וי(# / 013/ 3גי) ,ואילו דגש ציין את ההבחנה בין נ( 1ב) ו־\/
(ב)( 1>,כ) ו׳ ( xכ) ,ו־ק(פ) וא(פ) .לכן השימוש בדגש בטקסטים בג׳ודזמו לציון ההבחנה בין 9
(ג) ו־ץ(ג) ,ו־( 01ד) ו־( 5ד) הוא בבחינת חידוש בתקופה הזאת :השוו מונדאדו [ ^ 350ח 0וח],
״מקולף״ ,הדל״ת הראשונה דגושה ,והשנייה לא; אלגון [ח11׳ץ' ,]31״איזה״ ,הגימ״ל ללא דגש,
לעומת לאנגוסטה [00513וו ,]13״ארבה״ ,הגימ״ל דגושה.
באותם טקסטים מנוקדים מסלוניקי הבחינו באמצעות מיקום הנקודה מעל האות שי״ן
(שיבולת לעומת סיבולת) בין/ל־ ;5דוגמאות מהחוברת ״הוציאנו ממצרים״ של ר׳ סעדי הלוי
אשכנזי כוללות משה [0 ,/ 6ז ,]1\/״משה״ ,ודישו [ ,]011/0״אמר/ה״ ,לעומת בשורה [ 3ז' 650נ,]1
״בשורה״ ,וישראל [361־ו(:ז) ,]15״ישראל״ .בצורה חסכונית יותר השתמש ר׳ בנימין מיטראני
בש ,ללא סימן רפיון ,לציון  ,/ואילו ,במילים מסוימות מעברית ,בש לציון  - 5הערך הנדיר
יותר של האות שי״ן.
במקרים שונים הסתמכו אלה שביקשו להכניס ״תיקונים״ ו״חידושים״ במערכת הכתיב על
ידע שרכשו בכתיבת שפות זרות באותיות לטיניות או קיריליות .מספר כותבים הציעו לפתור
את בעיית דו־הערכיות של גימ״ל עם סימן הרפיון ,שציינה גם  015וגם בצירוף  -המושפע
מהכתיב הסלבי(א<* )012//או הצרפתי ([ - )01של שתי גרפמות קיימות ,לציון  :013למטרה זו
השתמש מיטראני ב״חינוכי בנים״ בדל״ת יחד עם גימ״ל עם סימן רפיון(למשל במילה דג׳אם
[ווו  ,]># 3״[חלון] זכוכית״); ב״איל קיריר אי איל פודיר״ השתמש אלאזראקי במקום זה בדל״ת+זי״ן
עם סימן רפיון(לדוגמה דדינטי נ*6ח  ,]# 6״אנשים״) 135.הרכבי אותיות אלה סימנו את הנפוץ
132

133
134
135

בתקופות מוקדמות יותר החליפה תי״ו(לציון  )6/0את דל׳׳ת רפה בטעויות דפוס ,כגון נתפס(במקום
״נדפס״ ,כלומר [35נן'  ! 0ח16-/ח]) ,בתרגום האנונימי של ׳׳אגרת בעלי החיים׳׳ מאת ר׳ קלונימום בן
קלונימוס ,סלוניקי תרכ״ז .
ראו בוניס ,קולות ,עמי .110-104
למשל ,אוסף הקומפלאס ״הוציאנו ממצרים׳׳ מאת סעדי הלוי אשכנזי(תר׳׳ל לערך) ,׳׳סדר פרקי אבות...
כמנהג ספרדים״(תר״ל) ,והגדה של פסח(תרל׳׳ב).
אלאזראקי התייחס לנוהג שלו במילים הבאות :׳׳מי סירב׳ו אלגונאס ב׳יזיס די דז׳ פור גי ...קי אנסי
אפאריסי קי דיב׳י סיר לה ב׳ירדאד׳יריאה [!] איסקריטורה ,מיראנדו לה פרונונסייה .אלטראמינטי
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פא (*ז|
?יא־פו.

פה ())8.
פו ( 0ז)
באפו.

פא-פה.

פא •כה.

פיר-רו.

פאר־רה.

פי-נה.

טו-פאר.

סי ( 0ז)
פו ()7011
פו־ פו.

פא-נו.

טא-פון.
פי-גו.

סי (ח)

פי-רון.
פא־רי-לה.
סירה

פי-גה.
פא-רא-דו.
טא*פאר.
פמ-די-לה.
פיר לה.
פירדי מי פינדולה .גו
איר

מירקארמי

אונה

פארה

קי

איסטו ?

כור

איערה.
קיריש

מ

פאריס

אי

אאי.

עומה

איל 5ימ
שחררה.
פירלה

איס

סו

עור

פארטיפיס

קונטאטיס

<אלה

און

פוקו

די

סופה

איסטה

פורו.

לה

איל

מי

קין

איסטאס אבלאנדוי

פיררו
מאש

אים
קארה

אונה
אין

קי

איל

די

לוקי

קין
איסטה

ביטיס

פאטאטאנז.
אץ

לה

אנימאל

פידיל

לה

אורו.

קיטה

איל

טאפון דילה רילומה .קומי לה קומידה
עזפאסיס טקי קיריאש ? מ עוני אורה

קון פירזן.
די האליר.

עמוד מתוך ״נואיב׳ו סילאבירייו איספאנייול" מאת יעקב ברוך ,קונסטנטינופול 1920
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יותר ( )013מבין שני ההגיים שייצגו עד כה גימ״ל עם סימן הרפיון ,ולכן הבחירה לא היתה
חסכונית במיוחד; אך היא אפשרה הבחנה גרפמית ברורה בין שתי פונמות עצמאיות אשר עד
כה צוינו בגרפמה אחת .הגרפמות החדשות דד/דג־ אומצו במשך הזמן בטקסטים שונים 136,והיו
בשימוש שיטתי כמעט בכתב העת ״איל מונדו ספרדי״ ,שנוסד בווינה בשנת תרפ״ג (.)1923
עד לתקופה זו מנעה הרתיעה מהכפלת אותיות העיצורים המאפיינת את כתיבת השפה
העברית את השימוש בה גם בכתיבת הג׳ודזמו .אבל בתקופה זו היה סימן נוסף להשתחררות
מערכת כתיבת הג׳ודזמו מהגבלות העברית והוא האימוץ ,בהשפעת שפות רומאניות ואחרות,
של הכפלת אותיות עיצוריות ,ששיקפה הכפלת הגיים בדיבור .למשל ה־[ ]£הרוטטת במילה
כגון [3 /?3ק] ,״עלה (גפן)״ ,החלה להיכתב בטקסטים רבים ברי״ש כפולה ,פאררה ,בנבדל
מפארה [3ו3/נן] ,״בשביל״ 137.ה־[ ]11המוכפלת או הדגושה במילה כמו(1ץ) ,]1/ 3 / 73״הלוואי״,
מתורכית ו§3 //31ח(1מערבית) ,סומנה פה ושם בלמ״ד כפולה(אינשאללה/־אח) ,38.בראשית
המאה הרחיק לכת יצחק דוד באלי מבוקרשט ,בספרו ״ליקטורה ז׳ודיאו־איספאנ׳ולה״ 13,,בחיקוי
הכתיב הקסטיליאני והשתמש בלל לציון ההגה ע כאשר הוא מקביל להגה המצוין בקסטיליאנית
בגרפמה < - >11לדוגמה איללה [ ,]6/3״היא״; השוו קסטיליאנית <  .>6 //3בעקבות הגרפמה
הקסטיליאנית < ח> השתמש באלי אף בגרפמה החדשנית נ־ לסימון [ח  ,ו ,/כאשר הן מקבילות
ל־<ח> בקסטיליאנית  -לדוגמה אניו [  / 0מ0 /-ו ,]3 /״שנה״; השוו קסטיליאנית < 0ח  .>3אך
לעתים חיקה השימוש בעיצורים כפולים באופן שרירותי את האיות בשפות רומאניות ,בלי
שלגרפמות הללו תהיה השתקפות פונולוגית ייחודית .למשל ,בצורות כגון ביללה [,]86/3
״בלה(שם אשה)״ ,ברומן ״איל סאלב׳אדור״(איזמיר  ,)1876ונוב׳יללה [0\/613וו] ,״רומן״;
אננה [3ח ,]£״אנה(שם אשה)״ ,בפרסומים שיצאו בירושלים בדפוס שלמה ישראל שיריזלי,
הגרפמה הכפולה לא שיקפה הכפלת העיצור בדיבור ממש.
בהשפעת האורתוגרפיות של שפות רומאניות לא איבריות ,כנראה ,כגון צרפתית ואיטלקית,
ובניגוד לכתיב הקסטיליאני ,מופיעות בטקסטים מתקופה זו דוגמאות של העיצורים השורקים

136

137

138
139

קומו פודיריאמוס מיטיר דיפ׳ירינסייה אינטרי ג׳ינטי אה ג׳יקו ,אינטרי ג׳אררו אה גיוררו״(אני משתמש
לפעמים בדד לגי ...כי כך נראה שצריך להיות הכתיב האמיתי ,בהתחשב בהגייה .אחרת כיצד יכולנו
להבדיל בין ג־ינטי 6/1זח  ,/>£ 6״אנשים״] לגייקו [/!1>0 /ן ,/״קטן״] ,בין ג־אררו [ ,/>£31*0/״קנקן״] לגיוררו
[0 /מ  ,/>/0״סילון״])  -עמ׳ .69
בעיקר באזור הצפון ,שדוברי הג׳ודזמו באו שם במגע עם שפות דרום סלביות ,למשל בעיתונים ״איל
דיאה ,,,״לה אלביוראדה״ ו״איל איקו ג׳ודאייקו׳׳ ,אך גם במספר עיתונים שיצאו באזור הדרומי ,למשל
״איל ז׳ודייו״ ו״איל פואיב׳לו״.
דוגמה יחידה ,סיררא [ ,]5683״סוגר/ת״ ,באה בספר הלימוד של מיטראני(בנים) .אלאזראקי ,עמ׳ ,69
השתמש ברר ביתר שיטתיות והעיר ״איל דופייאר לה ליטרה ריש אין לום ביירביוס פירטיניסיינטיס קריאו
קי איס דוב׳יר קומו בארריר ,סירראר״(הכפלת האות רי״ש במילים השייכות היא לדעתי חובה ,כגון
בבארריר [7ז6ן 3 /נ ,/1״לטאטא׳׳] ,סירראר [7ז ,/56/?3״לסגור״]) .הגרפמה רר זכתה לשימוש די שיטתי
גם במקראה של מלמד ,והיתה בשימוש לעתים גם במילון של שיריזלי ובעיתונים כגון ״איל מיסיריט׳׳,
״איל ג׳וגיטון״ ועוד רבים.
למשל באופן מזדמן בעיתון ״איל ג׳וגיטון״.
הצלחתי למצוא רק את המהדורה החמישית של הכרך השני ,׳׳ליברו סיגונדו די ליקטורה ז׳ודיאראיספאנ׳ולה
פארה איל אוזו די לאס איסקואילאס די נינ׳וס אי די נינ׳אס׳׳ ,שיצא בבוקרשט ללא ציון שנה.
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בתחילת מילה לפני עיצור( 1+או ־ 1אופציונלי)  +תנועה ,בלי שיקדים אותם אי־ -
2, 5
לדוגמה :ספאנטו[10ח3ק ,]5״פחד״ ,סטריאה[63־ז* ,]5״כוכב״ ,זנוגה [093ח  ,]2״עזרת נשים״,
שטאמפה[ 3קוח ,]/13״דפוס״ ,במקום איספאנטו ,איסטריאה ,איזנוגה ,אישטאמפה ,כמקובל עד
כה .במקרה זה הנוהג החדש  -סימן להשתחררות מאוחרת למדי מהשפעת הכתיב הקסטיליאני
המוקדם על הג׳ודזמו בימי הביניים  -משקף היטב יותר את נטיות ההגייה בג׳ודזמו החדשה
מהקונבנציה האורתוגרפית הישנה.
בקרב מספר קטן יחסית של עיתונאים הוחלפה הגרפמה ג׳ בתחילת מילה בתקופה זו בז׳ -
לדוגמה ג׳ו־/ג׳יד׳ייו [  ,]>£11- / >£!'6[0״יהודי״ ,המסורתית (והמשקפת את הגיית המילה
בדיבור) ,הוחלפה לפעמים בז׳וד׳ייו [ '6[0גו ]5או ,בחיקוי התנועות בקסטיליאנית ,בז־ודיאו
נ'810ע .]3נראה שבעיני הכותבים צורות אלה קירבו את האיות העברי לאיות הרומאני(השוו
צרפתית <} ,>7111ספרדית <0110ו - )>/1והדבר מצא חן בעיניהם .העיתונאים ומחברי הספרים
אשר השתתפו בנסיונות ל״קסטיליאניזציה״ 140גורפת של כתיב הג׳ודזמו על בסיס כתיב הספרדית
החדשה היו מעטים ,אך ה״תיקונים״ שלהם היו רבים  -לדוגמה ה שקטה החליפה א או
עיצור קודם בחיקוי ו 1השקטה ,ירושה מלטינית ,בספרדית באיותים כגון הורה נ3־ו  ,]0״שעה״
(ספרדית < 3־ו 0ל ,)>/ואהורה ,״עכשיו״(ספרדית [מוקדמת < 3־ו 3 < - >300־ז ;)>3/70השוו
ג׳ודזמו מסורתית אורה ,אגורה [3־ו  -/ 300ץ  .]3ס בלתי קולית החליפה את ז הקולית במילים
כגון קאסה ,״בית״ ,ודיסיר ,״להגיד״(ג׳ודזמו מסורתית קאזה ,דיזיר; קסטיליאנית <,>0353
[ספרדית מוקדמת <־ו- >0(621י• <־ו .)>0160ב ללא סימן רפיון החליפה ב' ,כאשר הגרפמה
המקבילה בקסטיליאנית היתה נ( 1לדוגמה סאביר במקום סאב־יר [׳ ,]531/61״לדעת״) 141.אן
צורות כאלו לא השפיעו על רוב דוברי השפה וכותביה .העיתונאי חזקיה פ׳ראנקו ,יליד רודוס,
הביע את התנגדותו אליהן במילים הבאות :״לוס איספ׳ורסוס קי אזין פור אסירקארלו [כלומר,
את הג׳ודזמו] דיל קאסטילייאנו מי פאריסין איסטיריליס״!42
בתקופה זו ,כנראה בהשפעת שפות רומאניות כגון איטלקית וספרדית ,הוכנס פה ושם,
באופן מזדמן ,ציון הטעמה מלרע לטקסטים שיצאו לאור בבלקנים על ידי כמה אנשים ,ביניהם
החדשן מנחם בן מיכאל פאפו בספרו ״איל טראדומאך (לדוגמה פאפו' [ 0ק'3כן] ,״סבא״);
קודם לכן ציון זה היה מוגבל לפרסומים מאיטליה .הציון החדש עזר להבחנה בין מילים שנבדלו
בהטעמתן בלבד ,לדוגמה טרושי [!□'/־ו)] ,״הבאתי״(השוו ספרדית מוקדמת < 1! \ 6־ו*>),
לעומת טרושר ['/ 1ג1־ו ,]1״חומץ״(השוו תורכית ו§1־זגו ,£מפרסית).
 140על תופעת ה״קסטיליאניזציה״ או ה״היספניזציה״ של הג׳ודזמו בעת החדשה ראו :בן־טולילא; קינטנה,
פרוססו.
 141הכתבים של דוד פרסקו ויוסף רומאנו(לדוגמה ,במאמרים שפירסמו בעיתון ״איל טיימפו״) ,והחיבורים
של פארדו ובאלי ,עשירים במיוחד בדוגמאות מעין אלה .דוגמאות נדירות ניתן למצוא כבר בכתבים
של חלק מאנשי שיכבת העילית הספרדית היהודית(על פי רוב ,אנוסים שחזרו ליהדות) שיצאו לאור
באימפריה העות׳מאנית ובאיטליה במאות הט״ז והי״ז ,כגון בספרו של אלמושנינו.
 142״המאמצים שעושים לקרבה נאת הג׳ודזמו] לקסטיליאנית נראים לי עקרים״  -איל טיימפו ,53,51
קונסטאנטינופלה תרפ״ג ( ,)1923עמ׳  ;429-428נוסח קצר של המאמר שהציטטה הופיעה בו בא אצל
בונים ,ג׳ודזמו ,עמ׳ .381-377

 152דודמיבוניס

כמו שראינו ,בתקופה המאוחרת של הג׳ודזמו החדשה ,כנראה עקב היכרות והזדהות
הדוברים הצעירים עם שפות זרות ושיטות הכתיב שלהן ,הכתיב המסורתי באותיות עבריות
נבחן מחדש בעין ביקורתית במיוחד .החסרונות שנמצאו בו נרשמו ,ותיקונים הוצעו לו.
השינוי הנועז ביותר שהוצע על ידי כמה צעירים משכילים היה נטישה מוחלטת של האות
העברית וכתיבת ה״ז׳ודיאו־איספאנייול״ ,כלשונם ,ברומניזציה .ז׳ק דנון מאידירני אף תיאר את
כתב הג׳ודזמו באלף־בית העברי כ״לכלוך״ ,וטען שהיה עדיף להלביש את השפה ב״בגדים
חדשים״  -כלומר ,באלף־בית הלטיני 143.גם המיסיונרים הפרוטסטנטים ,אשר פעלו באזור
כדי לנצר את היהודים ,הציעו להם לאמץ את הכתב הלטיני,44.
ברם ,ערב מלחמת העולם הראשונה ,כאשר התמערבות הדוברים הגיעה לשיא ,דחה הציבור
ברוב הקהילות את ההצעה לנטוש את כתיבת הג׳ודזמו באלף־בית העברי .אם לפני התקופה
המודרנית האותיות העבריות סימלו לדוברי הג׳ודזמו את היהדות כדת ,בעת החדשה הן
סימלו עבורם את לאומיותם .בתחילת המאה התבטא שמואל סעדי הלוי מסלוניקי ,אידאולוג
יהודי ספרדי עות׳מאני בעל השקפה חילונית ,במילים אלה :״איל דיאה אנדי אונו די לוס
איסקריב׳ידוריס ג׳ודיאו־איספאנייוליס אימפליארה און סולו ביירב׳ו אין קאראקטיריס לאטינוס,
אקיל דיאה איל ג׳ודיאו־איספאנייול איס מואירטו אי אינטיראדו״ 145.איש ספרות מספרד ,רפאל
קאנסינו אסינס ,תמך בדברי הלוי ובעיתון ״לה איפוקה״ ציטטו אותו כן :״איל אלפ׳אביטו
ג׳ודיאו־איספאנייול ...קונסירב׳אלדו סיימפרי! קונסירב׳אד איסטאס בילייאס ליטראס!״146.
בשנת תר״ע ( ) 1910רגז עיתונאי יהודי בסלוניקי למראה השימוש באותיות לטיניות על
תשמישי קדושה ,שהיה נפוץ בקרב הצעירים ,וביקש מדרשני העיר להסביר להם כי ״נון
איס ג׳וסטו די איסקריב׳יר סוס נומבריס אה לה פ׳ראנקה ,קואנדו ייה טינימוס מואיסטראס
ליטראס ,מואיסטרה לינגואה ג׳ודיאה״ 147.בעיר זו המשיכו הפרסומים בג׳ודזמו לצאת לאור
באותיות עבריות עד שהגרמנים שמו לדבר סוף.
143
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״פריסטו ,פריסטו מאנדארלו אלבאנייו פור קי לו דיזבאראסי די סוס סוזיידאדיס אי ב׳יסטירלו קון פאנייום
נואיב׳וס״(מהר ,מהר לשלוח אותה [את הג׳ודזמו] לבית המרחץ ,כדי להוריד ממנה את הלכלוך ,ולהלביש
אותה בבגדים חדשים) ,לה איפוקה  ,)1902( 1365 ,28עט׳ .13
לדוגמה ,המיסיונר אלכסנדר תומסון כתב כך בספר לימוד שחיבר במעין פסודו־ג׳ודזמו בשם ׳׳לה
איסקאלירה או ליקסייוניס פרוגריסיבאס (פארה איל אוזו די לאס איסקולאס אי פ׳אמילייאס די לוס
ישראליטאס פרוטיסטאנטיס׳׳(הסולם או שיעורים מודרגים [לשימוש בתי הספר והמשפחות הישראליות
הפרוטסטנטיות] ,מהדורה שנייה ,קושטא  ,1888עמ׳  :)10״סאב׳ימוס מויי ביין קי נו איס קוזה מויי פ׳אזיל
טרוקאר לה מאנירה די איסקריבייר אי מילדאר די און פואיב׳לו אינטירו ,אי פרובאב׳לימינטי מוג׳וס נו
אינב׳ילונטאראן דיל טוד׳ו אנביזארסי איסטי נואיב׳ו מוד׳ו ...מה ...פור סיירטו פארה לוס ג׳וד׳ייוס די לה
טורקיאה סירה די גראן פרוב׳יג׳ו קי סי פואיד׳אן סירב׳יר די לום מיז׳וריס ליב׳רוס קי אפאריסין אין לה
לינגואה קאסטילייאנה׳׳(אנו יודעים היטב שאין הדבר קל להחליף לעם שלם את אופן הכתיבה והקריאה,
וסביר שאנשים רבים לא ירצו כלל ללמוד דרך חדשה זו ...אך ...ברור שליהודי תורכיה יהיה הדבר לתועלת
גדולה ,כי יוכלו להשתמש בספרים הטובים ביותר המופיעים בשפה הקסטיליאנית).
״ביום שבו כותב ספרדי יהודי אחד בלבד יכתוב מילה אחת בלבד באותיות לטיניות ,באותו יום הספרדית
היהודית תהיה מתה וקבורה׳׳  -לה איפוקה  ,)1902( 1377,28ענד .9
״את האלף־בית הספרדי־היהודי ...שמרוהו תמיד .שמרו אותיות יפות אלו״  -שם ,)1904( 1466,30 ,עמי .9
״אינו ראוי לכתוב את שמותיהם בנוסח מערב אירופי [באותיות לטיניות] ,כאשר לנו יש אותיות משלנו,
שפה יהודית משלנו׳׳  -איל קירבאג׳  ,)1910( 29,1עט׳ .2

כתב כסמל זהות דתית־לאומית 153

מתוך איל ג״וגיטון(זי בתשרי תרפ״ט ,עמי )8
״איל פאדרי :יסי מי אימביזאס אה מילדאר אין לאטינו טי בןו מירקאר אונה ביסיקליט פארה סוכות,,׳.
״האב :״אם תלמד אותי לקרוא באותיות לטיניות אקנה לך אופניים לסוכות,״

ומה לגבי העתיד?
המשך המסורת
כידוע היטב ,במקומות שונים ,בעיקר לאחר מלחמות העולם ,גרמו התפתחויות תרבותיות
(כגון הפצת השפה הצרפתית בקרב יהודי המזרח בבתי הספר של כי״ח) ,פוליטיות (כגון
התפוררות האימפריה העות׳מאנית ועליית מדינות חדשות שלחצו על מיעוטיהן ללמוד את
לשונותיהן הלאומיות) וחברתיות־אידאולוגיות(כגון רומניזציה של השפה התורכית כחלק
מחילון העם התורכי) ששארית הפליטה ,דוברי הג׳ודזמו ,החליפו את האותיות שנקראו עד
לא מזמן ״מואיסטראס ליטראס״(האותיות שלנו) באותיות אחרות .תוצאה אחת מכך היא
שהכתיבה המסורתית של שפה זו ,והספרות שנוצרה בה במשך חמש מאות שנה ויותר ,זרות
היום באופן מוחלט לרוב דוברי הג׳ודזמו148.
 148בין שתי מלחמות העולם ,בעקבות לימוד אינטנסיבי של השפה הצרפתית והזנחת השפה העברית,
ובייחוד לאור מפעל החילון של אתאתורב והמעבר מהאלף־בית הערבי לרומניזציה לכתיבת התורכית,
הגיע בתורכיה הניכור לאותיות העבריות בקרב היהודים הצעירים לממדים כאלה שאליה רפאל
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מצב זה ניתן לתיקון אם דוברי השפה ולומדיה ישקיעו מאמץ לא גדול בלימוד כתב רש״י
ושיטות הכתיבה באלף־בית העברי .בימים אלה תלמידים לומדים במרכז ללשונות היהודים
של האוניברסיטה העברית בירושלים ,ובאוניברסיטה בר־אילן ,את שפת הג,ודזמו באותיות
העבריות המסורתיות ,לאו דווקא בתחרות עם הרומניזציות השונות שהתפתחו בשנים
האחרונות ,אלא בשילוב איתן.
בחוברות ״פרימירוס פאסוס אין ג,ודיאו־איספאנייול״ 149ו״קורסו אב׳אנסאדו אי סופירייור
אין ג,ודיאו־אי0פאנייול(לאדינו)״ 150מאת שמואל רפאל ואראלה גטניו ,ספרי הלימוד שנכתבו
באוניברסיטת בר־אילן לצורך הוראת השפה בה ,הגדדזמו מוצגת באורתוגרפיה המסורתית,
בכתב רש״י ,לפי כללי הכתיב של השפה החדשה ,ללא שינויים פרט להבחנה בין ג ,,לציון
ההגה  ,013לבין ג^ ,לציון  151.#מטרת שתי החוברות היא להפגיש את התלמידים עם השפה
הכתובה ברוב הפרסומים ברודזמו הנמצאים בספריות152.
באוניברסיטה העברית בירושלים מכירים בקשיי למידה אפשריים ,הן בקרב תלמידים
בעלי רקע מסוים בשפה המדוברת שאינם רגילים לקרוא ולכתוב אותה באלף־בית
העברי ,והן בקרב תלמידים חסרי רקע כלשהו בשפה .קשיים אלה נובעים בייחוד
מרב־הערכיות של גרפמות ״בעייתיות״ שהתמקדנו בהן לאורך המאמר :כלומר ,ו= 11,0
ג' =  #ו־ ;013ג=  9רץ;  6 =1ר ;6י=  6,1רע יי= [  6[, .[6,ר 1ע כ=> 1רא(במילים מסוימות
ממקור עברי); ל= [או אפס פונולוגי לפני יי; ר= ׳ 1ו־ ;£ש = /ר($במילים מסוימות מעברית);
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קארמונה ,עורך העיתון ״איל ג׳וגיטון״ ,יכול היה להעיר את ההערה הבאה :״אין איסטוס טיימפום די
אגורה ,קאדי מאס דילה מיטאד דילום מאנסיב׳וס קי סון לייאמאדום אלה תורה ...נו איסטאן סאב׳יינדו
דיזיר לה ברכה״(בימים אלה יותר ממחצית הבחורים שנקראים לעלות לתורה אינם יודעים להגיד את
הברכות  -איל ג׳וגיטון  ,]1929[ 11,21עמ׳  .)2כפתרון לכך הציע קארמונה לאפשר לעולים לתורה
לקרוא את ברכות התורה מדף הכתוב באותיות לטיניות (״נו אירה בואינו סי קאדה קהילה מיטיאה
אין סו תיבה אונה טאבילה קון ליטראס לאטינאם ,קונטיניינדו לאם דום ברכות דילה ליקטורה?״ -
שם ,]1929[ 12,21 ,עמ׳  .)4ההצעה התקבלה ,ועד היום דף כזה נמצא ליד החזן בבתי הכנסת באסתנבול.
בינואר  1930הודיע קארמונה לקוראי העיתון שבקרוב יופיע ,באותיות לטיניות ,רומן אהבה בג׳ודזמו
בשם ״אהבה בעל כורחם״(״סירקאמינטי אפאריסירה איל אטראיינטי רומאנסו די אמור אין קאראקטיריס
לאטינוס אינטיטולאדו ׳איל אמור סין קירירלר קומפואיסטו פור סי׳ מואיז רובין״  -שם,]1930[ 33,21 ,
עמ׳  .)8באותה שנה החלו קארמונה ומחברים אחרים בעירו להוציא ברומניזציה התורכית החדשה סידרה
של רומנים קצרים בג׳ודזמו .לבסוף ,לאחר יותר מעשרים שנות פרסום של ״איל ג׳וגיטון״ בכתב רש״י,
החל גם עיתון זה לצאת ברומניזציה.
תל־אביב תשנ״ה.
תל־אביב תשנ״ט.
נדמה לי שהגרפמה המורכבת מג *+לציון  #בג׳ודזמו הוצעה לראשונה אצל בונים ,למתחילים.
קטעים בג׳ודזמו המופיעים בכתב רש״י מוצגים בכתיב המסורתי לגמרי גם ב״פריפ׳אס דיל קומיטאטו״
(הקדמת ועד ההוצאה) המופיעה בספר זכרון שלוניקי [חלק ראשון](תל־אביב תשל״ב ,עמ׳  ,)11בספר
״אין לום קאמפוס די לה מואירטי״ מאת משה העליון(עם תרגום עברי מאת אבנר פרץ ,מעלה אדומים
תש״ס) ,בחיבור ״אין טייראס די מואב אי פלשת  -דראמה אי פואימה ביבליקוס״ מאת משה העליון
(בתרגום עברי מאת אבנר פרץ ,מעלה אדומים תשס״ג) ,במחזה ״לה ב׳ינייה די נבות״ מאת יוסף אברהם
פאפו(בתרגום עברי מאת אבנר פרץ ,מעלה אדומים תשס״ד) ,בשירים בג׳ודזמו המתפרסמים בכתב העת
״לא נשכח!״(בעריכת שמואל רפאל) של ארגון דור ההמשך להנצחת שואת יהודי יוון היוצא בתל־אביב,
ובגליונות האחרונים של כתב העת ״אקי ירושלים״(בעריכת משה שאול).
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ת = ( 1, 01, 6 , 0לפי האזור הגאוגרפי והמיקום במילה) ,53.אי־ציון של הטעמה חריגה
באורתוגרפיה המסורתית מחריף את הקושי עוד יותר(המילה פארה לדוגמה ניתנת לקריאה
הן כ[ 3ז'3נן] ,״פארה [=מטבע עות׳מאני]״ ,הן כ[3־ו3נן'] ,״בשביל״).
כדי להבטיח קריאה נכונה של טקסטים בג׳ודזמו בכתב העברי בקרב מספר גדל והולך של
תלמידים המתעניינים בשפה ,אומצו בספר ״לשון ג׳ודזמו״(ירושלים תש״ס) ,שממנו לומדים
את השפה במרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם של האוניברסיטה העברית בירושלים,
מספר שינויים בכתיבה ,כפי שאראה להלן .מתוך כל זוג ערכים המיוצג באות כלשהי ,הערך
הנדיר יותר הוא המסומן(באמצעות דגש ,סימן דיאקריטי או תוספת ניקוד) :ו ־  ,0או ,לפני
תנועה ,״ץ ,ו =  ;11ויי = [ ,11ויי = [ ;0י =  ,6ו = ;1יי =  *[6או ,לפני התנועות א/ה ( ,)3ו ( ,)0
ו ( = )0ע יל= וע לי= [ ;1גי = [ ;6ג ־ ץ(או  ,9לפי הדיאלקטים); =  ;9ג׳ =  ;013ג״=  ;1/ד= ;01
ד־=  ;6כ=> ;1כ= ץ(במילים מסוימות ממקור עברי); ל = 1ול = אפס פונולוגי לפני יי; ר= ־;1
ר=  .8ברשימות המילים החדשות בכל פרק ,הטעמה חריגה מצוינת בסימן הדיאקריטי '  .רוב
השינויים ששולבו בספר הוצעו למעשה על ידי כותבי השפה עצמם ,במשך הדורות ,אם כי
רובם נדחו על ידי רוב הכותבים ,כיוון שאז הם לא היו הכרחיים לקוראים שהג׳ודזמו היתה
להם שפת האם .דוגמאות של השינויים בשימוש בספר ניתן לראות במשפט הבא:
אלייר מי ב׳ייז׳ו קייראג׳י ,ושיראל ("בכור") הבהן ,סאלייו דימפראנו פארה
מירקאר בוריקאס אי מאיב׳וס חאמינאד׳וס דיל קייויילי אל ג״ארשי דילה ריינה
אוגוסטונה

 0ח3־וכןוח , 531'[0 0!6ח 6״ץ>"(/\'1־80x01"( 361־ו3'0131, 151־ו[630 1>|1ץ1ווו ־]^[61
'/101613־ז3605 0161 ^ 0['1131 ^'3ת1וח 3ץ \/\/6\/05ץ 130)^6105 1־ו1>3־ז6וח 3־ו 3ק
[ 3ח:1ז5ו  3 091ח[6־ו
[אתמול יצא מוקדם הדייר הזקן שלי ,ישראל(״בכור״) הכהן ,כדי לקנות בורקס וביצים קשות
מהאיכר בשוק של המלכה אוגוסטינה].
ניתן לראות את הבעייתיות ללומדי האורתוגרפיה המסורתית ,ללא ״שינויים״ ,כאשר משווים
את המשפט הקודם עם בן זוגו הנכתב בצורה המסורתית:
אלייר מי ב׳ייז׳ו קייראג׳י ,ישראל("בכור") הכהן ,סאלייו דימפראנו פארה מירקאר
בוריקאס אי גואיב׳וס מאמינאדוס דיל קייויילי אל ג׳ארשי דילה ריינה אוגוסטינה.

הנסיונות ״לשפר״ את האורתוגרפיה המסורתית חורגים כמובן מגבולות האקדמיה .בספר
״בשמים מספרד״ מאת משה דוד גאון(בעריכת יהורם גאון ,ירושלים תשמ״ט) ,שהוא אוסף

 153בגלל רב־הערכיות של הגרפמות הללו ,אפילו דוברי השפה מתקשים לפעמים בקריאה הנכונה של מילים.
קחו לדוגמה את המשפט ״ביום פלאזי סיימפרי ביב׳יר אסולאדו״ ,שהופיע ללא הקשר בעיתון ״איל גיוגיטוף
( ,]1928[ 3,20עמי  .)6מאחר שאפשר לקרוא את המילה ׳׳ביבייר״ הן כ־ז6\/6נ 1הן כ־־ו 0//נ ,1ניתן לפרש
את המשפט בשני מובנים :״אתה אוהב תמיד לשתות/לחיות לבד״.
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פתגמים ואמרות בג׳ודזמו המלווים בתרגומים לעברית ,המחבר מציע תיקון ואף הולך צעד
אחד הלאה :הוא מבחין באמצעות האורתוגרפיה באותיות מרובעות ומנוקדות לגמרי ,בין ב
דגושה לציון נ 1לבין ב׳ עם סימן הרפיון לציון א בין פ דגושה ל־ק לבין פ־ עם סימן הרפיון לא,
ובין ג׳ ל־ >£לבין צ׳  -גרפמה המאומצת במקרה של ספר זה מהעברית הישראלית  -ל־.#
בספר מצוינת גם ההברה המוטעמת בכל מילה בת שתי הברות או יותר.
בעזרת ספרים חדשים אלה אפילו תלמידים ללא רקע יכולים לעשות את צעדיהם הראשונים
בקריאת הג׳ודזמו באלף־בית שבו כתובים רוב החיבורים בשפה ,מתקופת הג׳ודזמו המוקדמת
ועד לתקופה החדשה.

ואם בכל זאת רומניזציה?
כל עוד דוברי הג׳ודזמו שמרו על הכתיב העברי ,התאפיינה המערכת האורתוגרפית של
הג׳ודזמו ,על כל חסרונותיה ,במידה מפתיעה של אחידות ,אם נביא בחשבון שהדוברים היו
פזורים על שטח רחב למדי ולא קם גוף רשמי כלשהו במטרה לקבוע את כללי הכתיבה .אך
עם המעבר לאותיות אחרות ,ובעיקר לאות הלטינית ,החלו להתרחק זה מזה דוברי השפה
באזורים השונים ובהשפעות לשוניות מגוונות ,בשיטות הכתיב שלפיהן הם כתבו את שפתם.
בשלבי המיסוד של כל מדינה ומדינה בבלקן היו יהודיה מעוניינים להפגין את הזדהותם עם
התנועה הלאומית המקומית ,באימוץ הלשון המקומית וכתיבת הג׳ודזמו לפי כללי כתיבתה
של לשון זו .להלן טבלת ההבדלים הבולטים ביותר בין הרומניזציות של דוברי הג׳ודזמו154:
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 154הטבלה כוללת את סימני הכתיב בשימוש בקרב דוברי הג׳ודזמו ופוסחת על אלה המשמשים בידי חוקרים
בלבד .שיטות התעתיק של החוקרים יטופלו במקום אחר.
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היום ,לאחר שיהודים אלה הוכיחו את נאמנותם למדינותיהם והובטחה אזרחותם בהן ,רואים
דוברי הג׳ודזמו בשפה זו שפה אתנית המאחדת אותם עם דוברים ברחבי תבל .בשנים האחרונות
מביעים דוברים בקהילות שונות ,במספרים גדלים והולכים ,עניין  -תוך ויכוח לוהט  -בקביעת
כללים לכתיבת הג׳ודזמו באותיות לטיניות ובגיבוש שפה אתנית אחידה ,שכללי כתיבתה אינם
קשורים לא לשפות לאומיות מקומיות ואף לא לקסטיליאנית .נושא זה עולה מדי פעם בספרות
ובעיתונות בת הזמן בג׳ודזמו '55ובאתרי אינטרנט המתמקדים בתרבות דוברי הג׳ודזמו 156,והוא
עלה גם בקונגרס הבינלאומי הראשון על הכתב והכתיב של הלדינו ,שהתקיים בירושלים בשנת
תש״ס ( ) 1999ביוזמת הרשות הלאומית לתרבות הלדינו.

לדעתי ,הפתרון יהיה יצירת רומניזציה שתתבסס על עקרונות פנימיים בעיקר ,והבנת
העקרונות שהנחו את כתיבת הג׳ודזמו באלף־בית העברי במשך מאות שנים .ראינו במאמר זה
שלאורך התפתחות הכתיב המסורתי באותיות עבריות ,הקו המוביל היה העיקרון הפונמי ,בדגש
על יחס של ״אחד לאחד״ בין פונמה לגרפמה .לכן ,אילו היינו צריכים לבחור מבין רומניזציות
הג׳ודזמו הרווחות ביותר על בסיס קנה מידה זה ,שהוא בלשני טהור ,זו המבוססת על התורכית
היא המתאימה ביותר .פרט לשימוש בגרפמה <  >0לתנועה  0ואף לחצי־התנועה ^(לדוגמה
< .0זט ,>\3״מטרה״0 < ,ח06נ)> [פונטית  0ח^ 6כ ,]1״טוב״) ,ולשימוש בהרכב האותיות <ץח>
(במקום באות אחת) לציון ו(/כגון < 0ץח ,>3״שנה״) ,בנוסח ה״צר״ או המפורט יותר של
השיטה התורכית - ' 57שמבחינים בו בין <!> לתנועה 1לבין <ץ> לחצי־העיצור [(לדוגמה
<  ,>\31^0״חי״; < \/0־ז6׳<כ ,>1״מילה ,דבר״); בין < >01לציון  01לעומת < >01או <' >01ל־8
ו־<'ז> לציון ( 0לדוגמה < 1^ 3ח> ,״נידה״; < 1^ '0ח> ,״קן״; <'ןו 1ו ,>231״זכות״); בין < >9
ל־ 9לעומת <  >9ל־ץ(לדוגמה < 3ץ־ו 03ח ,>3״אנגריא״; < 3׳ ,>3^ 01״עכשיו״); בין <־!> ל־־ז
ו־<־ו־ו> ל־מ(לדוגמה <כח ,>1>3״יקר״; <ס7׳ ,>1>3״גלגל״); ואף בין <  >6ר<  >0לציון התנועות
הקדמיות המעוגלות  0ו־ץ ,שאומצו בזמן האחרון בדיאלקטים שונים של השפה בשאילות

 155לדוגמה ,במאמרו של ביג׳רנו ובמספר מאמרים שפרסמו משה שאול ואחרים בכתב העת בג׳ודזמו ״אקי
ירושלים״ היוצא בירושלים.
 156בייחוד באתר1ת8.00ק011ז§21100ץ@3ז1ת111ז01ז101ז ,1.2)11שייסדה רחל אמאדו בורטניק(3>10וח\£3>:11£1/

^.)601111101
 157דוגמאות כמעט מושלמות לתעתיק הג׳ודזמו לפי המערכת המתבססת על הכתיב התורכי הן פרחיה,
מילון תורכי ,והכרך המשלים ,פרחיה ,מילון צרפתי .מבחינה אורתוגרפית החיסרון בתעתיק שלהם הוא
חוסר הבחנה גרפמית בין  9ל־ץ ,שתי פונמות הקיימות בדיבור של המחברים(שתיהן מיוצגות ב< ,>9
לדוגמה <ג׳ו  00ג י6׳ו^חג[ >5פונטית ג־ז 0ץ  3י6׳ז^חג ,]5״דם״ ,״עכשיו״) ובין 1ו־  0בסוף מילה(שני
ההגיים מיוצגים ב־<ז> ,למשל <ז 11ו 1ג, 2זג\/ג2־זג[ >2פונטית  , 0ז \/3ג2׳וג ,]2״ירקות״ ,״זכות״).
ההבחנה הראשונה נעשית באוסף של אלבוקרק(לדוגמה <  >9ב־<  3ח ^ ח1ח> ,״אף אחת לא״ ,לעומת
<  >9ב־< 3ח^16ג> ,״שמחה״) ,אך אין שם הבחנה בין  6ל־ 6או:ו ל־ .0בתרגומים לג׳ודזמו המופיעים
בהגדה של פסח שהוציא באסתנבול נ״י ברוך (הגדה) יש הבחנה בין < ( >6ל־ )01ו<'( >€1ל־ ,)6ושתי
הפונמות מודגמות במילה < /0^ 05ץ651>0׳זג>־ ,״מסובין״ ,ובין <( >1ל־*) ו<ץ> (ל־ ,)0לדוגמה
ב־<זגכ 1ג, 5ץו 1ו 1ג ,>2״זכות״ ,״שבת״ ,אך אין הבחנה בין  9ל־ץ (שתיהן נכתבות ב־<  ,>9לדוגמה
6,׳וז$ח[ >53פונטית 3ץו#1ו6,1־ו 9ח ,]53״דם״ ,״חסה״) .החיסרון בשלושת הפרסומים הללו,
ובשאר הפרסומים היוצאים לאור בתורכיה (לדוגמה ,הכתבים בג׳ודזמו המופיעים בעיתון הקהילתי
היהודי וח 10ג§ מאסתנבול) הוא אי־ציון הטעמה חריגה.
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מצרפתית ומתורכית 158,לבין <  >0ו־<ג >1לציון התנועות האחוריות  0ו־ו( 1לדוגמה בשתי
ההגיות ,החדשה והישנה יותר ,של אחת המילים ל״צרה״< :־ו316וח> ו־<־!310וח> ,מצרפתית
־ו 611ו311וזז)  -יש יישום מושלם של העיקרון ״גרפמה אחת וייחודית לכל פונמה״159.
כאשר אנו משווים את הרומניזציה ה״תורכית״ עם שאר הרומניזציות הרווחות ,אנו רואים
שבכולן כמעט הדוברים משתמשים בגרפמה < ו >1לציון ץ(לדוגמה < וח3ל ,>/73/״חכם ,רב״),
ב־<[> ל־(3לדוגמה <־ז:3י/17'1ץ> ,״לבקר׳׳) ,ב־<  >9ל־(9לדוגמה < 031וו3וח> ,״מנגל״) ,ב־<>>1
ל־>(1לדוגמה <ח53ווו ,>/>3״קמצן״),ב־< >5ל־ ,5וב־<  >2ל־(2לדוגמה < ,>1>3231״כפר״),
וראוי לאמץ את הגרפמות הללו בכל מקום במילה .השימוש בגרפמות <  ,>9 , 1>, 5, 2שהן
למעשה מקבילות לג ,ק ,ס ,ז באורתוגרפיה באלף־בית העברי ,חסכוני יותר משימוש בזוגות
האלוגרפים <״ < ,> 9 /9גון,>0/5 < ,> 0/0ו־<  ,>2/5אשר הבחירה ביניהם תלויה בסביבה
הגרפמית(כלומר ,באותיות המופיעות אחריהן) או בצורה המקבילה בשפה הלטינית או בשפה
רומאנית כלשהי 160.חסכוני ועקיב יותר לכתוב <  ,>031:0״חתול״ ו־<  ,>061״גט״ ,במקום
< :0ז >>?3לעומת  ,> 1>3\/20 < ;>9 ^ 6 0״מקרה״ ,ו־<  ,>£620״גבינה״ ,במקום < >03\/20
לעומת <  ,> 567013< ;>>70620״משיכה ,אהבה״ ,ו־<( ,>51\/013)01״עיר״ ,במקום < >56\/013
לעומת <(6205< ;>0 \/013)01וח> ,״אמצעים״ ו־< 05וח62וח> ,עצמם ,במקום <6205וח>
לעומת < 05וח65וזו> .יש לזכור שלג׳ודזמו אין היסטוריה ארוכה של כתיבה ברומניזציה ,ושרק
בדורות האחרונים הדוברים החלו לפתח שיטות כתיבה באלף־בית הלטיני ,61,לכן ,בדומה
לדוברי השפות הקראוליות(כגון הקראולית הצרפתית והקראולית הספרדית) המורכבות בעיקר
מיסודות רומאניים אך חסרות מסורת ארוכה של כתיבה באותיות לטיניות ,דוברי הג׳ודזמו אינם
חייבים ״נאמנות״ לגרפמות או לכללי כתיבה המקובלים על דוברי שפות רומאניות שנכתבות
מזה מאות שנים ברומניזציה .דוברי שפות קראוליות מסוימות משתמשים אף הם בגרפמות
<  >9 ,1>, 5 ,2בכל סביבה במילה וללא התחשבות בכתיב בשפות אחרות .לדוגמה בפפיאמנטו
(ו11וו6וח 13ק 3ק) ,שפה קראולית של קוראסאו( 3?30ז )):11המבוססת בעיקר על ספרדית
ופורטוגלית ,המילה המקבילה ל־ח3וח1:16ח  96באנגלית נכתבת < 0־ו6ץ3כ ,>£31אף על פי
שהמילה המקבילה בספרדית היא <( .>031531161-0הגרפמה <> >1משמשת גם לציון[> ]1במילים
קשורות בשפות לא קראוליות :לדוגמה ״אביר״ הוא <־ו  >1>3\/31!6במלטזית ו־<־ו6ץ>1>3\/31
 158למשלב־<'01:6561׳וק> ,״פרופסור ,מורה״ ,ו־<ש>11ג> ,>1״מתמטיקה ,חשבון״  -מצרפתית ,י׳וו01:65561׳וק

.0310111
 159המערכת המבוססת על הסרבו־קרואטית אף היא חסכונית למדי ,אן השימוש בה נדיר היום .חסרים בה
סימנים מיוחדים לצלילים , 6ץ ו־ ,0שאינם קיימים היום ברוב הדיאלקטים הצפוניים ,אך היא כוללת
את הגרפמה  ,>0החסכונית ,לציון הפונמה המקומית  ./*5/מערכת זו מודגמת בספרה של טוטונוביץ׳
ואצל פאפו ,סיפורים.
 160הגישה השנייה מודגמת בספרו של מנשה.
 161אפילו בין השפות הרומאניות שיש להן מערכות ותיקות של רומניזציה יש הבדלים אורתוגרפיים ניכרים.
לדוגמה ,המילה המקבילה למילת הזיקה ״אשר״ היא < >>7176בצרפתית ,ספרדית ,פורטוגלית וקטלנית,
אך <  > ^ 6באיטלקית; ״ארבע״ היא < 6׳ו ^ טן >0בצרפתית0 < ,ז.\:ז 3.ט^> באיטלקית ו־< 6׳ו:וג>917
בקטלנית ,אך < 0׳ז 1ג ^ > בספרדית; ״זר (פרחים)״ הוא < 016חג1־ז! >^17בצרפתית ו־<31013ח־ו>^171
בספרדית ,אך < 01£1חג1ח >^/71באיטלקית ו־< 013חג1־ו >0/71ברומנית.
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בתורכית ,ו״אבירות״ בסרבו־קרוטאית היא < 51:\/0־ו  ).>1>3\/31.|6המילה המקבילה ל״קטך
בפפיאמנטו של האיים הקריביים נכתבת < :0ז 1/>:/ו ,>01לעומת < 1>71/1*0ו) >0בספרדית .אין
סיבה שלא לכתוב את המילים המקבילות בג׳ודזמו0 < ,־ו6ץ >1>3\/3ו־< 1/)/10ו ,>01על אף
השוני מהספרדית162.
לגבי ציון חצאי התנועות יש פחות הסכמה בין הרומניזציות השונות של הג׳ודזמו .לפי
השיטה המתבססת על התורכית ,הגרפמה <ץ> מציינת את ש(לדוגמה ב־<6/־!> ,״מלך״,
ו־< 3ח^6־ו> ,״מלכה״) ,דבר המאפשר הבחנה ברורה ורצויה בין פונמה זו לבין התנועה
המצוינת בשיטתיות במערכת זו ב־< ו> .השימוש השיטתי ב־<ץ> לציון ש בכל מקום במילה
עדיף על הנוהג האמביוולנטי בשיטות אחרות < -ץ> ו־< >1מתחלפות בהן לציון ש ,כנראה
בהשפעת הכתיב חקסטיליאני(לדוגמה <ץ6־ו> אך <  3ח61־ו> בספרדית)  -כי הוא מאפשר,
לדוגמה ,הבחנה בין( 3 + 1כלומר שתי תנועות בבקיע ,למשל ב־< וח ,>)-13/פונטית [וחי,1X3' /
״חיים נשם גבר]״) לבין!_ ( 3 +כלומר תנועה וחצי־תנועה ,למשל ב־<>31וחץ ,>1>3פונטית
[> 31ו ח ,]1>3/״שמנת״)  .בקראולית הצרפתית של האיטי ,שם השפה נכתב < 01ץ 6־ו>ו> ,ב־<ץ>
לציון חצי־העיצור בין התנועות ,לעומת <  >06016בצרפתית 163.השימוש ברצף הגרפמות < ח
ץ  >+לציון ו /בג׳ודזמו גם הוא ראוי לאימוץ בכל מקום במילה(לדוגמה <  / 0ח  ,>3״שנה״)
ולמעשה הנוהג כבר התקבל על רוב הדוברים.
באופן המקביל להבחנה בין <ו> ל־<ץ> ,דוברים מסוימים בארצות דוברות האנגלית,
וגם מספר בלשנים ,מבחינים בין <ו >1לציון התנועה ע לבין <״\> לציון חצי־התנועה ״\164.
הבחנה כזאת נעשית גם בשפות רומאניות קראוליות מסוימות (לדוגמה המילה המקבילה
ל״להתראות״ בצרפתית הקראולית של האיטי נכתבת <^ו6\/ק  ,>0לעומת <ז6</0 /ח >311
בצרפתית) .במלטזית ״מדריך״ הוא < ,>9 1*1013לעומת < >9 4/1013באיטלקית .אשר לג׳ודזמו,
ברוב שיטות כתיבתה ברומניזציה אין הבחנה גרפמית בין 11ל־ \^/וחבל שכך ,כי הדבר מונע,
למשל ,הבחנה גרפמית בין הרצף ההגוי(על ידי דוברים מסוימים) 4/6וח (כלומר ,בשתי
תנועות נפרדות בבקיע + 6 ,ע) ,במילה כגון זו הכתובה לפי רוב השיטות < 01!5ח4/6וח>,
״אדריכל״(השוו תורכית < 0115ח0/76וח>) ,לבין הרצף ההגוי(על ידי רוב הדוברים) 14/6וח,
במילה כגון זו הכתובה לפי רוב השיטות < 1/6\/0וח> ,״חדש״(השוו ספרדית < 116\/0ח>).
 162יש לציין שגם בקרב דוברי הקראולית הצרפתית של האיטי לא עברה קביעת כללי הכתיב בלא מחלוקת
חריפה :האורתוגרפיה הפונמית של2011נ£11-1.3111תת4000ג ,שהתבססה על האלף־בית הפונטי הבינלאומי
(^ ,)1.?.נתמכה על ידי בלשנים סטרוקטורליסטים אך נדחתה על ידי קבוצות באוכלוסייה שהתנגדו לנתינת
מעמד של שפה עצמאית לקראולית ,ואף על ידי אלה שהיו מעוניינים להדגיש את הקשר שבין הקראולית
לצרפתית כשתי שפות במצב של דיגלוסיה .לבסוף התקבלה פשרה אורתוגרפית ,כתיב ז68801ז?128-נ,?301
שהשתלבו בו מספר כללי כתיב של הצרפתית(ראו ולדמן ,עמי  .)324-319על מערכות הכתיב של שפות
רומאניות קראוליות ראו ,בין השאר :ארנדס; דיקסיוני; הולם :הל :ז׳נטי.
 163בהשפעת הנטייה בכתיב התורכי המודרני להימנע מכתיבת שתי תנועות או יותר ברצף ,ללא עיצור ביניהן,
גם הכותבים ג־ודזמו באורתוגרפיה התורכית נוטים לשבור רצף של תנועה קדמית(כלומר 6 ,או )1ועוד
תנועה בהוספת <ץ> ביניהן(לדוגמה ,>£(621/3< ,״אמר/ה״; < 3ץ^ 6־ז> ,״צחק/ה״) .כאשר כתיבה
זו אינה משקפת הגייה ,עדיף להימנע מלהשתמש בה ולכתוב את התנועות ברצף ,לדוגמה <662/3 ,
6/3־!>.
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חוסר הבחנה גרפמית זו עלול להטעות אנשים חסרי ידיעות מוצקות בשפה והיה עדיף לאמץ
את הגרפמה <^> לציון חצי התנועה [.]¥¥
בין הרומניזציות הרווחות חסרה הסכמה גם לגבי ציון ההגיים  >£ו־ ./לגרפמות התורכיות
הניתנות להקלדה ולהדפסה במערכות מחשב ,יתרון ,בהיותן בעלות סימן דפוס אחד
<
(ולכן מקבילות לגרפמות המסורתיות העבריות ג׳ וש) ,לעומת הרכבי האותיות שמשתמשים
בהם ברומניזציות אחרות< ,ו/>:1ו, 51ו:0:1ן/ו 165.>01_|, 01אן יש לגרפמות ה״תורכיות״ גם
חיסרון :הן אינן מוכרות לרוב הדוברים מחוץ לתורכיה ,לעומת הרכבי האותיות המקבילים
שהוזכרו ,המוכרים יותר לאלה שמתמצאים בשיטות הכתיב של האנגלית והצרפתית .לפיכך,
הדוברים של היום ,המתעקשים לכתוב את שפתם באלף־בית הלטיני ,יצטרכו להשלים עם קיום
של מספר תת־רומניזציות אזוריות ,בדומה לחלוקה האורתוגרפית של הג״ודזמו החדשה באות
ו־./
העברית בעבר .הן תיבדלנה בעיקר לפי הגרפמות שבהן הן תציינה את ההגיים
אימוץ הגרפמות הפונמיות שהוזכרו לעיל ,עם ציון הטעמה חריגה בסימן דיאקריטי(כפי
שנעשה בטקסטים מסוימים שיצאו באלף־בית העברי) 166,ייתנו לדוברי הג׳ודזמו הכותבים
את שפתם באלף־בית הלטיני מערכת כתיב יעילה ,קלה לשימוש וייחודית לקבוצת הדוברים,
המשקפת את עקרונות האורתוגרפיה המסורתית ב״אותיות שלנו״ ,שהנחו את כתיבת השפה
במשך יותר מחמש מאות שנה.

 164השימוש ב־< >\^/לציון  \*/מודגם אצל קרוז ,מחקרים; במילון של יוסף נחמה; באוסף הפולקלור של
קולונימום; אצל בונים ,קולות; במילון של אלברט פסי ובכתב העת  12811011היוצא בלום אנג׳לס בעריכתו;
ובכתב העת  8 *611810,86/07)11היוצא בפיירפילד ,קונטיקוט(1ט60110ממ ,)8011/161)1, 00בעריכת אלברט
דה וידאם (.)^11(611)16¥1)1*8
 165השימוש ב־< ו >01ל־ /ו־< >1:011ל־ז* ,מודגם בפרסומים של הארגון8*8־!*! ¥14*8בהנהלת חיים וידאל
מפיחה(*11111ק ¥1)1*156מ!!***; פריז); בהגדה של פסח שהוציא שיבי; ביצירה הספרותית של כהן; במבוא
לג׳ודזמו של ורול; ובכתבי העת  10161176 86/07046בעריכת ז׳אן קאראסו ( ;16*110*1*880פריז)108~\ ,
 1^ 11681708בעריכת משה רחמני ( ^ 80111110x1 0186בריסל) .השימוש ב־<ו >01ל־ז* ו־< >811ל־ ,/מודגם
בכתבי העת ״אקי ירושלים״;  86^ 7616 1101186146^ 8161167בהנהלת דאניס א׳ עובדיה (106 £.ת*ן
 ;0 ^*41*11ניו יורק); בספרים כגון אלה של אריה אלקלעי; אמדו; ארבל; אמטו לוי; מתתיהו; פרץ; בנבנישתי
בן־ריי; חליאו; שאול; פאפו ,מגילה; פינטו; בספר הלימוד של כהךסרנו ובאוספי הסיפורים והמעשיות
שלה .גרפמות חלופיות שונות מופיעות בספרה של גבאי סימךטוב ובאוסף שערך ברוסה ,הכולל שירים
מאת יששכר אבזרדל ואחרים .אגב ,הרכבי אותיות מציינים אותם הצלילים בשפות קראוליות  -השוו
למשל < 5ק ^6ג ,>0]/״יום ה״ ,בפפיאמנטו עם צורת המילה המקבילה בג׳ודזמו <6\/65ו >0![1לפי הכתיב
הרווח בישראל ,בצרפת ובארצות הברית(ועדיף היה לכתוב </¥6¥65ץ[.)>01
 166הסימן הדיאקריטי לציון הטעמה חריגה אומץ בשיטתיות בידי מתילדה כהךסרנו בפרסומיה בג׳ודזמו
באותיות לטיניות.
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הג׳ודזמו בכתב תעברי -
הצגה ספמתית של התפתחות סימני הכתיבה
התנועות
1

3

6

גו

0

גיודזמו מ ו ק ד מ ת (עד )1492
בס פ רד ה מ ו ס ל מ י ת
/ 0י

/ 0י

0

/ 0ו

/ 0ו

י/י

(־)א־07 /־//־ה 7א 07

ו/ו

ו/ו

בס פ רד הנוצרית
י/י

גיודזמו בינונית (  1790-1493בקירוב)
מ א ו ח רת (  1789-1729בקירוב)
(־)א־/־ה

ג׳ודזמו חדשה (  2003-1790בקירוב)
לשון גיודזמו ( )1999
י

י

(־)א־/־ה

ו

ו

חצאי־התנועה

גיודזמו מ ו ק ד מ ת
ב ס פ רד ה מ ו ס ל מ י ת
י/יי

ו/ו (/וו)

ג׳ודזמו בינונית
מ ו ק ד מ ת (  1728-1493בקירוב)
ו/ו

מאוחרת
(/168ל)יי67י י
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ג׳ודזמו חדשה (  2003-1790בקירוב)
לשון גיודזמו
ףדו

לי(י)/ 169ינ>^17ור^171ר!^172ר^173ור174

העיצורים
5 (0

$

*

נח/מ נ! ■נו/ג ( 0 -

6

6

1

-0

7

גיודזמו מ ו ק ד מ ת
בס פרד ה מ ו ס ל מי ת
ס/צ

ש

ני

ר

לי

לי

ד

ד

ת

־ת/־ד

ו־//־ו־/־ב־

פ

בס פר ד הנוצרית
למי)

ני(י)

פ/פ׳

ט

געדזמו בינונית
מוקדמת
ס(/ש) ש(/ס)

פ׳/ה

לי(י)

מאוחרת
ש/ס

ניי

ש/ס

ליי/יי

א

ליי/יי

ג׳ודזמו חדשה
מ ו ק ד מ ת (  1844-1790בקירוב)
ס

ד/ד׳

ס

ת(׳)/ד(׳)

מ א ו ח ר ת (  2003-1845בקירוב)
ר/רר

167
168
169
170
171
172
173
174

ניי

ליי/יי

ד

לפני י(מייל [|61וח] ,״דבש״; [ל]ייגאר [׳וגץ ,][6״להגיע״).
לפני א/ה/ו([ל]ייה [ג[] ,״כבר״).
בין תנועה ותנועה קדמית(אלייר [׳ו[6ג] ,״אתמול״).
לפני י(טאמביין [ח^&יודוג*] ,״גם״) ולפני י(קי:־ראג'י [ו^יג׳וו^] ,״דייר״) .
לפני א/ה/ו(בינדיסייון [ח 01!,5[ 0ח6כ ,]1״ברכה״).
אחרי ו(תיגה [גץ[1־ו] ,״שיצחק״).
אחרי.ל(ריינה [גח[6׳ו] ,״מלכה״).
אחרי ו [־* ויי](אויי [[ ,]0״היום״) וו [ >-ויי](מויי [[ו1חח] ,״מאוד״).

ב׳
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לשון גיודזמו
ס

ס

ר

ו!

ץ

9

ניי

ליי ק1וו^176וו^177ו170

>ו

ד

ד׳

3

;

ט

ד

ב׳

א

־4

(012־>) 2.

7.

גיודזמו מ ו ק ד מ ת
בס פרד ה מ ו ס ל מ י ת
ה

ג

ג

ג׳

כ

ח ,כ

ג׳

ש (עי)

ג

ז

ש

ב ספ רד הנוצרית
ח

ק

גיודזמו בינונית
מו ק ד מת
(ק׳)

ג׳ (/ז׳)

ז (/ש)

ש(׳)

מ או ח ר ת
א

ג׳/ז׳

ח(/כי)

ג׳ודזמו חדשה
מו ק ד מת
ק

ז

ג׳( /דז׳ /דג) ,

ז׳

מ א ו חרת
ג (/ג)

ש/ש׳

לשון ג׳ודזמו
ג

175
176
177
178

ג

ש

ג׳

ג״

לפני תנועה(בואינו [ 0ח ^6כ ,]1״טוב״) ,בתוספת אלף ״שקטה״ בן ו ל־ ו/י/ר.
בין תנועה קדמית ותנועה אחרת(אלייר נ׳ו[6ג] ,״אתמול״).
לפני א/ה/ו/ו(ייו [  ,][0״אני״).
לפני י/י(ייגאר[■ז3ץ ,][6״להגיע״).
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טבלה ב

הדגמת התפתחות סימני הפתיבה על פי קטעים מתרגומי תהלים
קפט משנת ש׳ ( )1540בקירוב ועד שנת תקצ״ו ()1836
(תהלים קכט ,א) ״שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר־נא ישראל״:
( 1540בקירוב)179

קאנטאר דילוש גלאדוש מרג׳ו* מי אנגושטייארו־ן די מיש מוסידדיש דיגה אגור ישראל.

801745ו

קאנטאר די לוש גראדוש מונג׳ו מי אנגושטייארון די מיש מושידאדיש דירה אגורה ישראל.

1811816

קאנטאר די לוז גראדוס מונג׳ו מי אנגוסטייארון די מיס מוסידאדיס דירה אגורה ישראל.

1821836

קאנטאר די לוס גראד׳וס מונג׳ו מי אנגוסטייארון די מיס מוסידאד׳יס דירה אגורה ידראל.

1831999

קאנטאר די לוס גראד׳וס מונג״ו מי אנגוסטייארון די מרס מוסיד׳אד׳יס דירה אגורה רשראל.

(שם ,ג) ״על־גבי חרשו חלשים האריכו למענותם [קרי :למעניתם]״:
( 1540בקירוב)

שו־ברי מי קואישט אררון אראדוריש אל1נגר1ן אה שו ש׳ורקו.

1745

שוב׳רי מי קואישטה ארארון אראדוריש אלארגארון אשוש ש׳ולקוש.

1999

סוב׳רי מר קואיסטה ארארון אראדוריס אלארגארון אה סוס שולקוס.

(שם ,ד) ״ה׳ צדיק קצץ עבות רשעים״:
( 1540בקירוב)

י; ג׳ושטו טאג׳ו קואירדאש די מאלוש.

1745

י״י ג׳ושטו קורטו קואירדאש די מאלוש.

1841766

...קורטו' קואירדאש ...

1999

ה׳ ג׳וסטו קורטו קואידראס די מאלוס[ .קורטו'ברשימות המילים]
(שם ,ה) ״יבשו ויהגו אחור כל שנאי ציון״:

( 1540בקירוב)

אריג׳ישטאשיאן אי טותשיאן אטראש טוד1ש אבוריסידודיש ך ציון.

1745

אריג׳ישטארשיאן אי טורנארשיאן אטראש טודוש אבורישיינטיש ציון.

1816

ארידיסטארסיאן אי טורנארסיאן אטראס טודוס אבוריסיינטיס ציון.

1999

ארידרסטארסיאן אר טותארסיאן אטראס טודוס אבוריסיינטיס אה ציון.

179
180

181
182
183
184

תהלים עם לע״ז ,קושטא או סלוניקי(באותיות מרובעות מנוקדות).
ר׳ אברהם ב׳ יצחק אסא(עורך) ,ספר כתובים עם לע״ז ,קושטא(בכתב רש״י).
ישראל ב׳ חיים מבילוגראדו(עורך) ,ארבעה ועשרים עם לאדינו ,חלק רביעי ,וינה(בכתב רש״י).
ספר תהלים אין לאדינו איסטאנפאד׳ו אין קושטאנדינה ,קושטא(בכתב רש״י).
דוד מ׳ בונים ,לשון ג׳ודזמו ,ירושלים(בכתב רש״י).
ספר כתובים עם פירוש המילות יותר זרות בגליון בלשון ספרדים ,ונציה(בכתב רש״י).
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(שם ,ז) ״שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר״:
( 1540בקירוב)

קי נון הינג׳ 1שו פאלמה שיגאדור אי שו בראסו אגאבילייאן.

851588ו

קי נון אינג׳ו שו פאלמה שיגאן אי שו פ׳אלדה אגאוילייאן.

1745

קי נון אינג׳ו שו פאלמה שיגאדור אי שו בראשו גאב׳ילייאדור.

1999

קי נון אתג״ו סו פאלמה סיגאדור או סו בראסו גאב׳רלייאד׳ור.

(שם ,ח) ״ולא אמרו העבןים ברכת־ה׳ אליכם ברכנו אתכם בשם ה׳״:
( 1540בקירוב)

אי נ1ן דיש׳ירו־ן לוש פשנטיש בינךיםיון די יי שו־ברי וו־ש בינךיש׳ימום אווש אין נומרי די י;.

1745

אי נון דיש׳ירון לוש פאשאנטיש בינדישייון די י״י אווש בינדיזימוש אווש אין נומברי די י״י

1861809

אי נון דיש׳ירון לוס פאסאנטיס בינדישייון די י״י אב׳וש בינדיזימוס

אןן ס

און

נן מ ב ךי

ד י י ״י

אי נון דישירון לוס פאסאנטיס בינדיסייון די י״י אה ב׳וס נינדיזימוס אה ב׳וס אין נומברי די י״י

 185ספר חשק שלמה ,ונציה(בכתב רש״י).
 186ר׳ אברהם ב׳ יצחק אסא(עורך) ,ספר כתובים עם לע״ז ,מהדורה שנייה ,סלוניקי(בכתב רש״י).

קיצורים ביבליוגרפיים
אולסוונגר
אורתוגרפיה
אטיאש
איל איקו ג׳ודאייקו
איל ג׳וגיטון
איל דיאה
איל דודייו
איל טיימפו
איל מונדו ספרדי
איל מיסיריט
איל פואיב׳לו
איל קומירסייאל
איל קירבאג׳
אלאזראקי
אלארקוס ליוראץ׳
אלבה
אלבוקרק
אלונסו
אלטאראץ
אלמושנינו

, 1105111116877111!!407131671, 83816 1921־£61מ^\13111161 01$ת1מ1
6\'1$6>1 6)1., 1^13)111)1 1999־ 071010, 1ק01^)0§ 1-0/10. )16 10 1671^ 110 68
משה אטיאש ,גרשום שלום ויצחק בן־צבי ,ספר שירות ותשבחות של השבתאים,
ירושלים תש״ח.
איל איקו ג׳ודאייקו(נוסד בשנת תרס״א) ,בעריכת ב׳ נבון ,סופיה.
איל ג׳וגיטון(נוסד בשנת תרס״ט) ,בעריכת אליה רפאל קארמונה ,קושטא.
איל דיאה(נוסד בשנת תרנ״ט) ,הדפים יוסף ברוך פארדו ,פלובדיב.
איל דודייו(נוסד בשנת תר״ע) ,בעריכת דוד נ׳ אלנקוה ,קושטא.
איל טיימפו(נוסד בשנת תרל״א) ,בעריכת דוד פרסקו ואחרים ,קושטא.
איל מונדו ספרדי(נוסד בשנת תרפ״ג) ,בעריכת החברה האקדמאית ״איספיר־
אנסה״ ,וינה.
איל מיסיריט(נוסד בשנת תרנ״ז) ,בעריכת אלכסנדר בן גיאת ,איזמיר.
איל פואיב׳לו(נוסד בשנת תרע״ז) ,בעריכת מינטיש מרדכי בן סאנג׳י ,סלוניקי.
איל קומירסייאל(נוסד בשנת תרס״ז) ,בעריכת חזקיה פראנקו ,איזמיר.
איל קירבאג׳(נוסד בשנת תר״ע) ,בעריכת משה(מואיז) לוי ,סלוניקי.
חיים אלאזראקי ,איל קיריר אי איל פודיר ,ליוורנו תרמ״ב.
1*1111:111£,ק * 071010, [\43)111)1 1965 )7ק 3011, ¥071010^,10 68ז £1111110 ^ 131008 0 0
)1986
 1116011[>:6ץכ118116)11כ 111ק8.(,מ3ז3§61 )1־ד ^16113 )6)1 (, 8117110, ^1086 ^ 1ץ ^ . ? 32
 ^ 1133, 1-2, [^13)10)1 1920-1922ץ\\'101>:־0£ 861
י111^ 61>;, 876.71108 10 1)6 1671^ 0 )? 0617108(, 6)1. 8610 831>13¥11:כ /\.11ת6ד1^11131£01
1813111)111 8.3.
 07101,ק0711171€10€1071 7716)116^01 0 10 1710)161710 671 68־ 7ק^ 1113)10 ^ 101180, 06 10
1-2,]\43(111(11967
יעקב משה חי אלטאראץ ,טריזורו די ישראל ,ג ,בלגרד תר״נ.
ר׳ משה אלמושנינו ,הנהגת החיים או ריג׳ימיינטו די לה וידה ,סלוניקי שכ״ד.

 166דוד מ ,בוניס
אלקלעי ,אמרות
אלקלעי ,נועם
אמדו
אמטו לוי
ארבל
אריסה

אריה אלקלעי ,אמרות ופתגמים של יהודי ספרד ,בעריכת דוד בנבנשתי ,ירושלים
תשמ״ד.
ר׳ יהודה בן שלמה חי אלקלעי ,קונטריס דרכי נועם ,בלגרד תקצ״ט.
אשר אמדו ,אני והדג ״אוקי אוקי״ ,תל־אביב תשנ״ב.
^ 1987ז 6\¥ ¥ 0זא[  1 ? 617161711( 67 ? 110)168,י £65600 * ^ 01*10 £ 6 \ 7

מרדכי ארבל ,יהדות ספרד ופורטוגל בבולי דואר בעולם ,ירושלים תשמ״ח.
*, ! 0X01 )^16168( 16/0110108101118107100 ( 11(21111(4 , ^!*)111)1־12* ¥1£061־[^4*01161 ^ 1
1989

ארנדס
באלי
בונים ,אורתוגרפיה

> 1*0>{1168 ^ 160)18 61 31. )6)18.(, ? 1)1£1?18
 111* 1995ק211)1 0760168 , ? 1111*)161

יצחק דוד באלי ,ליקטורה דודיאו־איספאנ׳ולה ,ב ,מהדורה חמישית ,בוקרשט
תש״ד.
 11{<:ק( 1716711 0/114 )1611710 071110870ן£<*¥1)1 ^ 4. 811018, 7716 13181071001 ¥( 6 \<610
 6*0 16\¥1811ק 0־8 10 ¥1)3)11811 *0 )1 £ * 81 £111־ 61ק *? 100£־£ 8716/81161011 )= \¥01
^ 1975ז  6\^ ¥ 0א 5 )11)1168, ¥ 1 ¥ 0 108111111:6 501*16\¥1811 £68631011 2 (,

בונים ,איברו־רומאנית

״ 03 1492־110013006, 011־  0ז 81:108 05 16\¥1811 156ב301:61־ £<1811001:1¥6 0131״ ----- ,
. 1-32קק ¥1181( 07110314)1)110)1 4 ) 2004 (,

בונים ,אלקלעי

דוד מ׳ בונים ,״הרב יהודה אלקלעי ועיסוקו בלשון״ ,ציון וציונות בקרב
יהודי ספרד והמזרח ,בעריכת זאב הרוי ואחרים ,ירושלים תשס״ב ,עמ,
.212-155

בונים ,אפיונים

181;108 05 11361-0-11001*006־301:61־ ? 1100010£1031 01131״ 1. 00018 ,׳^ !<*¥1)1
81: ? 1101:6)1£*)1100 81516 01088*17 ) 86/6711686 ){ 86101710,־£16016018 10 1116 £11
, ¥318^(0710-36 ^ 1811 0 1 ^ 1117,011071 4 /1 6 7 1 4 9 2 , 6)1. 1^ 101161יי ( ¥60106, 1587/88
. 203-252קק ^ 511501 61 *1., 161118*1601 1997 ,

בונים ,ג׳ודזמו
בונים ,חיים

דוד מ׳ בונים ,לשון ג׳ודזמו ,ירושלים תש״ם.
*)16 *04 1116 11181017 0510 )162010־361 £]3110 05 861£1־ ¥181״ !(* ¥1)1 ^ 4 . 811018,
 ' , 331810176, £ ^ 1810171010§ 16, ¥012§)2§ 6 ^ ¥111, 5*80101116 1, 1996(:י£10^ 11181108
> 1§ 141811){146 )16 1' 1161( 7614 61 )168 1ז¥61 11
271§ 1468[ 141^ 68 , 6)18. 16*0 8 *1101^*1160
. 151-166קק 18 1996 ,ז * ? י-[\/]68£01011־ 1116 £688161ק *0 )1 50

בונים ,למתחילים

>  £14)1£6ן----- , £161716111)17(<314)167,1710 ¥>21
211)1¥1167)111476: £ 14 )21114)11/07314)1617710
 1>: 1977ז ^6\¥ ¥ 0י1016013110-110086 6411:100( , 1ת 6ק \1 1 0 1 - ^ 1 1 0 2 )6

בונים ,מדריך

!:־ <!6\¥ ¥01י 0ץנ>001־111^ 8 314)1611710, 81

בונים ,מחזה

681:, 1862 (: 7116 £1181־ 114 1) 1411 8148 1[ 118 )8001131ז 1ע  £ע  68 )2 )11 ¥>20 ^ 0ץ ? " ----- ,

^

----- , £ 0141)16 10 ? 6 0 )11118
1975

. 387-428קק  68 154 , 3-4 ) 1995 (,ע 146 )168 £114)168 3141ע , ? 6יי ?ץ*10)162010 ? 1

בונים ,סלביזמים

 81601ץ * 1100 05 51*¥18018 10 1116 0 1 *0101*1:10*1 5ז  0ק------, " 0 0 1116 10001
 8 , 9 , 6)1. ^¥015 ^ 108^ 0 ^ 1011,ע  8 011)1 810ט\ 05 ¥0£081 *¥1*0 ^0 )162010,,, 3 6
. 325-337קק  08*¥1600-1601* 2001 ,ז16

בוניס ,סקירה

דוד מ׳ בונים ,״לשון היהודים הספרדים  -סקירה היסטורית״ ,מורשת ספרד,
בעריכת חיים ביינארט ,ירושלים תשנ״ב ,עמ׳ . 713-694

בונים ,עיתונות

 8: 50010110§ 018110ז 6ק*ק11681: 10)162010 1^ 6\¥8־[*£<*¥1)1 ^4 . 80018, " 7116 £
. 7-66קק  6-7 ) 1993( ,ט\ 16ע &6116^ 1:1008,,, 146 )1116770116011 ¥011814086 ? 6

בונים ,קולות

דוד מ׳ בונים(מלקט ומקדים מבואות) ,קולות משאלוניקי היהודית מאת משה
קאזיס ,ירושלים וסלוניקי תשנ״ט.

ביג׳רנו

,י 01,ץ * 0ק6 1* £10£0 * 10)£8-160־ £61161>:8('0068 50¥1״ 5 *1*0100 81061"*00 ,
. 144-148קק 1)1601, ? 610108 1 ? 6/16^ 8107168,181*0501 1994 ,

בכ״ר חיים ,אוצר
בכ״ר חיים ,חומש
בכ״ר חיים ,חוק

ר׳ ישראל בכ״ר חיים מבלגרד ,אוצר החיים ,וינה תקפ״ג.
— ,ספר ארבעה ועשרים ...חלק ראשון ...חמישה חומשי תורה ...ותרגום לאדינו,
וינה תקע״ג.
— ,ספר חוק לישראל ,ה ,וינה תקע״ו.
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בלדאוף

 60118611( 61 61612 1711181117118011671ש )  71111161501171/ד £ 8 3 1 )1301', 5 0 {171/ ) 76/07־ 01נ § 61ת1
 6 81: 19 9 3ק 16)) 1171) 671 ) 1 8 5 0 - 1 9 3 7 ( , 8 11)13ט\ #14881617161-1471615 0

בן אברהם
בנארדטי

ד ראובן בן אברהם ,תיקוני הנפש ,א־ב ,סלוניקי תקכ״ה-תקל״ה.
 116176110 3 6 ^ 8 ,ק)1616, ¥118^(617110 0141) 1476 617161 011617610167' 0/ ) 116 5 6־ \ 1.1 . 86031
* 0 ± 1 9 5 2י

בנבנישתי בךריי
בן ויניסטי
בן בצלאל
בן־חביב
ק־טולילא

 6 7 ) 6171610 61 61[ 116160 68 ^(6171^ 01 , 1161211^ 3 19 9 6ק  ¥ 8י ץ 6־ /60181:6 8601י 831 3 . 8 6 0

ר׳ רפאל יצחק מאיר(ב)ן׳ ויניסטי ,מעם לועז על מגילת רות[ ,סלוניקי] תרמ״ב.
חיים בן בצלאל ,נואיב׳ה מאנואיל פראקטיק פור אימביזאמיינטו די לה לינגואה
אלימאנה ,בלגרד תרנ״ב.
ר׳ משה בן שלמה בן־חביב ,גט פשוט ,אורטה קיוי תפ״ז(ההפניות למהדורת ר׳
אברהם ד׳ שלם ,ירושלים תש״מ).
 301831:100 )16 13 1^3 ^ 61:13 3 13ק0068808 )1'1118־ 1ק  1.6״  860101113 .,ז \ ¥331 ) 0
 ¥1718 ^ 18) 1)^146 6168 16171§ 1168 [ 141^ 68י  31168,,ז1001161*6 )16 ^ 1161)^1168 80111068 11116
 6 611630 83001£31160 ,ז ץ  6ז  ? 6־  311^ ^ 1^ 3162ז ? 6 ) 117181* 18) 16{ 1* 6 § 67167-6116, 6 )18.

 . 2 4 7 -2 6 3ק ק ? 3 0 8 2 0 0 3 ,

ק־עוליאל

6)1.,

בן ראובן
בר־אשר
ברון ,בוסניה

ר׳ אברהם בן ראובן ,ספר עולת שבת ,סלוניקי תקנ״ז.
משה בר־אשר ,לשון לימודים לרבי רפאל בירדוגו ,ירושלים ,א־ד ,תשס״ב.

 61710-77161770)[ 141 0 11611) 1) 161, 2 )1ק[ 146160-1118
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ברוך ,הגדה

,ה^ה של פ0ח
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181305111 1 9 9 7
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ברנשטיין
גבאי םימן־טוב
גודמן

83 \¥ 1 9 0 8־ 0 7 ) 6 7 1471)1 8 6 )16718617) 671, \ ¥31ט\1§ 0 32 8611181610 , 311)1180116 8 } ( 71011
?. 113 03131331-81013010¥ , ) ( 111711671) 0 8 6171108 )168^ 1468, ^ 16038 1 9 9 2
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גונסלם ליוברה

 67-1( 108 7710*61168,ע 1^ 03010 0 0 0 2 3 1 6 2 1.1013613 ) 6 )1.(, 56171) 010 616 061771071 : 8 7 0
03011311)1^ 6 1 9 4 7

גינזבורג ומרק

 § 3 0 )1 ? 8 . ^ 131*6 ^, ¥16161180116 ¥011 ) 81166167- 171 811881617161, 81 .ז8 .^ 1 . 01021311
,ץ  0א  1016)1 10 ¥1161611811 ¥011 ) 807188 171 81488161, 6 )1 . 0 0 ¥ז ק  6ז ; ? 6161*81301*^ 1 9 0 1

? 30131-030 1991
גרבל

,יי  310ק  31 8ז\ 10 ^ 16 )116׳\\ 6־ 7116 ? 1*00000131:100 05 116131״ 6 0 6 031-13611,־11
 . 6 4 7 -6 9 6ק ק 061003 1 9 5 4 ,־ 1107716716116 611\411168 ¥61111070861, 1 , 831

דודי
דיקסיוני
העליון
הולם
הוניגסוולד

עמוס דודי ,עיונים במסורת הלשון של יהודי ספרד לפני הגירוש ,באר־שבע
תשס״ג.
1006 , 8.3 .־71 6111) 8^ 071716 1) 76^ 01 - / 7)27186 . ? 011-30 - ? 1

משה העליון ,במחנות המות ,עם תרגום עברי של אבנר פרץ ,מעלה אדומים
תש״ס
2000

1 . 110101, 6.71 171) 7061140) 1071 ) 0 8 1 )181718 617161 0 7 6 0 1 6 8 , 03011311)1§ 6

110601£8 \ ¥31)1, ¥6171814)186 011617186 617161 ¥17181418) 10 8600718 ) 7140) 1071,

116017

011103£0 1 9 6 0
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111161 116^(1, ¥6X718146186 86/07771 1711140616771 7'1471(6)>, 1601831601 1 9 5 4
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.הכהן
הל

י״כ [=יעקב אליהו הכהן] ,לשון למודים ,סלוניקי תרנ״ה
יX18, ¥0001)11107$,]\16038113־£05611^. 11311,11¥6 ,07017117107 :076016 111)¥10.111 ,.

\¥18000810 1953

הלוי
.המבי״ט
.הרמתי
וייל
ולדמן

ר׳ דוד הלוי ,ספר טוב ויפה ,בוקרשט תר״כ.
ר׳ משה בן יוסף מיטראני ,שו״ת המבי״ט ,ירושלים תשמ״ד
שלמה הרמתי  ,שלושה שקדמו לק־יהודה  ,ירושלים תשל״ח
0.£. \¥6111, 0701711710(1^ (167 0817101118011-(117^18011611 8^700116, 661*110 1917
41231:100 111 3 01^108813 81111311011:ז^11361*1: ¥3140130, **!.30£113§6 81:3043
 .ן 610ע(113111", ¥011§110£6 ¥701)161718 0 / ¥>610811113 .18)6 ,10118)140 §171
קק 1> 1968,ז?18110130 6131.,1^6\¥ ¥0313-326 .

^ל

^13116-0111181106 ¥3101,1X0111161 (16]14460-68^)027101: 10712146 6( 0111(1176, ?3118

1998
?׳נטי
חביליו
חברה
חיים
חליאו
חשק שלמה
טוטונוביץ׳
יעקב0ון

1006 1977־311-?1־?011
ר׳ אלישע חביליו ,ספר המון חוגג ,ליוורנו תקמ״ד.
ספר די לה חברה קדושה די אזמיר יע״א ,איזמיר תק״י.
ר׳ חיים בכ״ר דוד חיים(מביא לדפוס) ,סדר עולת תמיד ,בלגרד תקצ״ג.
1>: 1996ז 6\¥ ¥0א  67168,ע 11301):113110, ¥041110 ? 6
ספר חשק שלמה ,ונציה שמ״ד.
346 1992־100¥1 , ¥ 0 )11110 57](8111 76 11111, 861§1ג01*11:37111
 1)16111, 071י,יץ168 05 1118101*1031 ?1100010£ק1001־£0111311 131>:013800, **?1
 81:00,ז116 ^ 00¥1116-811ן)¥0712,1X0^ 6 , 648. 1.10)13 £. \¥311§11 30)1 [\4001
ז160 46ק001 **?1*1021ז. 184-201 )11308131:6)1 5קק 03011311)126, [^1388. 1990,
 0100 414 067016 ¥111£1118) 1)[116 )16 ¥702146 4ע , 770יי11181:011801160 ?1100010£16
076016 ,

16301^, ¥ 6 ) 8 ¥60771

(. 247-267קק ] 1931[,

לה איפוקה
לה אלב׳וראדה
לה ב׳ירדאד
לויד
לזר

ר׳ יעקב בן יוסף ישראל ,ישמח ישראל ,בלגרד תרנ״ו.
661>:11*308131:100 13^ 83011־^131*061 001160, ¥ 6 )70 0 £71)07110 801470 )\¥11113 01
7313011(, 7116883100110 1997
מתילדה כהךסראנו ,קורס לספרדית־יהודית(לאדינו) ,א־ב ,באר־שבע תשנ״ט.
ר׳ יעקב בן מכיר כולי ,ספר מעם לועז ...על ספר בראשית ,קושטא ת״צ.
— ,ספר מעם לועז ...על ספר שמות ,קושטא תצ״ג.
אשר לאופר ,פונטיקה ופונולוגיה (=מבוא לבלשנות ,בעריכת רפאל ניר,)5-4 ,
תל־אביב תשנ״ב.
לה איפוקה(נוסד בשנת תרל״ה) ,בעריכת בצלאל ס׳ הלוי ואחרים ,סלוניקי.
לה אלב׳וראדה(נוסד בשנת תר״ס) ,בעריכת אברהם א׳ קאפון ,סרייבו.
לה ב׳ירדאד(נוסד בשנת תרנ״ט) ,בעריכת אברהם פיפאנו ,סופיה.
1113 1987ק?301 ^1.1.10^4, ¥70171 ¥ 0 )171 )0 8^ 0111811, 1, ?11113461
^01710X8^ £ :(¥6/110 816.3.147 ,).64( *1.3231 108116 ¥ 0 )11110 ? 70 ^ 67 80011 ,

ישראל
כהן

למוש

1.300381:61•, 03 .
130,,,ז^6 01:1:0־11ק£01י668 4308 1ץ10ק11:111*68 601־1.600 1.3010110116, **1.68 601

כהן־םראנו
כולי ,בראשית
כולי ,שמות
לאופר

. 113-132קק 7116883100110 1913,
ר׳ יצחק בן משה מאגריסו ,מעם לועז על ספר שמות ח״ב ,קושטא תק״ו.
— ,ספר מעם לועז ...ספר ויקרא ,קושטא תקי״ג.
ד יוסף בן משה מיטראני ,תשובות פסקי מהרי״ט החדשים ...ובו תשובות ,שמות
גיטין וקונטרס צורת הבית ,ירושלים תשל״ח.
, 70 ¥107107 ? 0771071י68 05 ? 110060110 01130§6,קץ \ ¥1111301 ^101111:00, **7
. 1393-1407קק 1 0 ^ 01( 8071, 2, 7116 113£116 1967,
^11011361^101110, 17808 {<008 ) 141711( 768 )16 108 86/07 )1168 )16 801011100, [^134114£11710110011 ! 4 0 ) 1071011913 ,

מאגריסו ,שמות
מאגריסו ,ויקרא
מהרי״ט
מולטק
מולכו
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מורג
מורנו
מיטראני ,בנים
מיטראני ,יהושע
מינרוויני
מלמד
מנשה
מתתיהו
נורת׳
נחמה
ניר
נמת
סטיוארט

סלה
סמבארי
ספיחה

עטיאס
פאלאג׳י
פאפו ,טראז׳ומאן
פאפו ,מגילה
פאפו ,סיפורים
פאפו ,פלא
פארדו
פולשי־דלבוסק
פורמון
פינטו
פיפאנו
פישמן
פני
פסי
פסקואל רקוארו
פרגוסון

831-0610113 1950
שלמה מורג ,״שבע כפולות בגד כפרת״ ,ספר נ״ה טור־סיני ,בעריכת מ׳ הרן וב״צ
לוריא ,ירושלים תש״כ ,עמ׳ .207-242
£005-600, **156 73)^3001 05 ¥3113)1011)1 05 1432", 7116־¥0130)13 ^101
. 58-145קק 6171671001256^ 1107)11 9 ) 1978(,
ברוך בן יוסף מיטראני ,חינוכי בנים ח״א ,ירושלים תרל״ה; מהדורה שנייה ,וינה
תרל״ז.
ר׳ רחמים מנחם מיטראני ,ספר מעם לועז ח״ב על ספר יהושע ,איזמיר תר״ל.
16$ 1992ק 3א 101117166116^ 011, 1,ץ§()1ן¥101, 76811 § 11161608־1.3111*3 [\41061
א׳ מלמד ,נואיב׳ו סילאב׳ארייו איספאנייול ,איזמיר תרנ״ו.1896/
 11681708 61 ( 116108,א  1 611)1101710 )16ז 1(3¥1>11. [\4603886, 5616601011 )16 ? 06810,8 6
1x1(11110,^1603 1995
011 1988י־ע3511,1) 11711[ 0 1) 61710)10 , £ץ[^431*^3111[\43111
 07 )11... ] 011)1[ 0/ ) 116א 1^0115, 7116 71 \<68 0/ ) 116 ? 1$11) 11011. ¥' 7012018־8.0£61
, 1826מ)10מ 07 )11, 3, 1.0א  0 7 . 701112ע 71011. 012)1 ? 6
 0£1201, ^43)111)1 1977ק5 ^ 653013, 0 1 0 ) 1012110176 )112[ 1*)160-68ק1086
רפאל ניר ,מבוא לבלשנות ,3-1 ,תל־אביב תשמ״ט.
3¥6053§6 1962־01־8י . 1. 1131381-[£110,־1. 1^601615, 71171) 1812 07017117107, 11
,יי§113118111ב 05 1\4111>;1111ץ§010קץ1, **80010110£1118110 7־\¥1111301 ^ . 816\¥31
? 6 0 )111188 112 )126 5001010£{< 0/ 70718110£6 , £>^• •10811113
?181111130, 7116
. 531-545קק !13£116 1972,
3001,,, ? 6 ^ 18)0 )16ק108 8313, **1000^3010068 )161 5006118010 [^1)16068ז\43ן
. 537-549קק 01 016 0 )010810 ? 170 )110101168 ? 0 ^(1110768 32 ) 1976(,
יוסף סמבארי ,ספר סיפור מלכי עותמנלים ,קושטא תקכ״ז.
60 78^ 1(£ 60 61־ )161 8001)10 351*103)10 5651י5153, **1.3 481161*1:6ק113101 ¥. 86
, 141806101160 )16 £ 8 )14)1108 6701 ( 68 ? 1161( 701008י16016,־3601 )16 01ק[11)16068
. 133-140קק 37-38, 2 )1990(,
דוד בכ״ר מ׳ עטיאס ,לה גואירטה די אורו ,ליוורנו תקל״ח.
ר׳ אברהם פאלאג׳י ,ספר והוכיח אברהם ,איזמיר תרי״ג.
מנחם בן מיכאל פאפו ,איל טראדומאן ,וינה תרמ״ד.
0, 7 0 1468110 )16 5 0 7 0 ? , 16111831601 1999ק?3־£116261
3)16 2000־ 71 6 , 861§1ק ---, 5 6 /0 7 )181) 6
ר׳ יהודה פאפו ,פלא יועץ אין לאדינו ח״ב ,וינה תקל״ב.
נסים די יהודה פארדו ,קאלינדארייו פירפיטואו ז׳ודיאו ,איזמיר תר״ע.
 116ע ? 6ייי31>106ז565־300ק1100518ק1־30801־113^0100)1£0010116-0611(080, **£3 11
. 22-33קק  1*6 1 ) 1894(,ן) 0111ק7118
בחיי בן פקודה ,חובות הלבבות בלעז ,תירגם יוסף בן צדיק פורמון ,קושטא
שכ״ט.
8311111 8 . ?1010, 7126 56 [(1107)110 011017108) 10011, 181301(01 2004
אלבירט ד פיפאנו ,דיקסייונארייו דודיאראיספאנייול־בולגארו ,סופיה תרע״ג.
 181011 0/ ^ 71)1118ע  011068 112 )116 0 7 6 0 )1012 011)1 ? 6ע1085113 £18110130 ) 5 )1.( , 6 )1
5 ^ 8 ) 61718, 7116 513^116 1977
 0111811 7011814086, 030151*1)1^6 1991ק , 6 7118)07 ? 0/ ) 116 5ץ11?600ק£31
 1107)110 7011) 0 1 0 ) 101107?, 3)16)1., £08 ^ 0^6168 1997ק 1 ?388^, 56־7\ 1561
 0 11101011,ע ?3801131?3801131 8.601161*0, 0 7 )0 8 *0/10 )16110)11110: 801110101168 ? 6
01-303)13 1988
, 7011812086 ? 701( 161718 0/יי01601ק610ז\ 6ס £11800, **£30£113£6־0531168 £61
1־ 6\¥ ¥01א  0 ) 10118, 6)18. 7085113^. £1850130 61 31.,א  1118ק 610ע 0 6
.קק >: 1968,
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פרחי
מנחם פרחי ,ספר רב־פעלים ,קושטא תר״מ.
פרחיה ,מילון תורכי
( 0 *1$01-7117^ 6 7147^ 6-114460ן 3 6131., £ ( 1118$0*1 0 7 $0111)160 £ 8ץ311ז10313 ?6
 0 *1$01, 181:3013111ק £ 8
1997
פרחיה ,מילון צרפתי
3, £<10) 10*1*10176/70 *1^ 018[ 14460-68}(087101, ?3118 1998ץ311ז3 311)1£116?6ז103
פרי
60!:1¥68 00 £30§03£6 ?130010§ 10 1130ק8ז311¥6 ?6ז3ק1ז001״ 1050 £. ?607,
304 73]1108130", £0*1814026 (171(1 800161$ 171 1116 1X1(1(116 £0,81 0714 1407(11
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קאידנוור
.ר׳ צבי הירש קאידנוור ,ספר קב הישר אין לאדינו ,קושטא תקפ״ג
,ז׳מילה קולונומום ,פתגמים ,מימרות וסיפורים של היהודים הספרדים במקדוניה
קולונומום
.בלגרד תשל״ח
].קול מבשר ,סלוניקי נאמצע המאה הי״ח לערן
קול מבשר
.קופלאש נואיב׳אש ,קושטא תקל״ח
קופלאש
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קק12 (1991), 95-170 .
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קינטנה ,ארגונם
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 ,ק3513 110^11181103 461 [046068־060§1״16 61 000 30116140 46 3001
X
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1
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קינטנה ,פרוססו
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ץ^10113181118304 1000^31:1008101116?110061108״1^30 £00056¥, 41605 81610
קנצ׳ב
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קק11 (8063 1976), 141-171 .
6\?¥860116701168ז 04113 ^4. 0ץ 0 0$8
,
ק 8147 16 [ 14460-68 ^(0871016 4 0 *18 168
קרוז ,מחקרים
1)011^0*11(11468, ?308 1935
קרח ,עברית
ק]651-6\¥ 10 1116 10460-8ד00000131:100 05 1־!? ז156 ¥111§3״, 05 30185
קק83100103", 10147*1010/16^18115(144168 13 (1962), 83-95 .
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 181361 1968", 0 0 *1 £ 0 *1814086 8 6ק8״£650110 §61110
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. 78-95קק ¥118^ 0111)1146 40 ) 1938 (,

רומנו
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לומרו
שאול
שולחן הפנים
שורצולד

שטרן
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86/07)11, ^13)111)1 1992
משה שאול ,לאדינו(ספניולית)  -ספר לימוד למתחילים ,בעריכת אבנר פרץ,
ירושלים תשנ״ט.
ספר שולחן הפנים (תרגום של חלקים משולחן ערוך של ר׳ יוסף קארו ,מאת
״מאיר״ [ד מאיר בן שמואל בנבנישתי) ,סלוניקי שכ״ח.
אורה (רודריג) שורצולד ,״המילים העבריות בעיתונות הספרדית־היהודית
ביוון״ ,דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ד( ,)1ירושלים תש״ן,
עמ׳ .212-205
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שיבי
שיריזלי
שלאסברג
שלטון
שפר^
ששון ואמאראג׳י

ברוך י׳ שיבי(עורך) ,סדר הגדת ליל פסח ,סלוניקי תש״ל.
שלמה ישראל שיריזלי ,ג׳יקו דיקסייונארייו ג׳ודיאו־איספאנייול־פ׳ראנסיס ,א-ב,
ירושלים תרנ״ט.
ב׳ שלאסברג ,״דער יידישער אויסלייג אין ראטנפארבאנד״ ,דער איינהייטלעכער
יידישער אוסלייג ,זאמלונג  ,1וילנה .1930
בנימין בן שמואל שלטון ,ספר חושב מחשבות ,קושטא תצ״ז.
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ד יוסף בכ״ר מאיר ששון ור׳ יצחק(בכור) אמאראג׳י ,ספר מוסר השכל ,סלוניקי
תר״ט.

