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המלעגום ולעוונוהוהם בהווה ובעבר
מבט היסטורי  -פולולוגו

רצחק גרינפלד

א  .המצב הלשתי כיום באתיופיה
לא פחות משבעים שפות קיימות כיום באתיופיה  ,וניתן לחלקן לקבוצות לשוניות
אחדות  .התשובה ביניהן  ,לפי מעמדה במדינה וכן בשטח התרבות והספרות  ,היא
קבוצת השפות השמיות  ,הקבוצה השנייה כוללת שפות כושיות  ,ולצידן קיימות עוד
עשרות שפות שעדיין לא נקבע סופית מקומן בסיווג הלשוני  .בנושא דיוננו מעניינות
אותנו גם השפות השמיות וגם השפות הכושיות  ,שהן קדומות יותר מהשמיות

באתיופיה .
השפות השמיות באתיופיה משתייכות לשפות השמיות הדרום  -מערביות בכלל ,

ובארץ זו הן מתחלקות לשפות צפון  -שמיות ( געז  ,תגריניה ותגרה ) ולדרום  -שמיות

( אמהארית  ,גוראגה  ,הרארי  ,ארגובה

וגאפאת) .

האמהארית היא שפת המדינה ושפת

התרבות והספרות יותר ממאה שנה  .געז היא שפה מתה זה יותר

שנה  ,אבל

מ 800 -

ממשיכה להיות לשון עבודת  -הקודש והתפילה בקרב הנוצרים ובקרב יהודי אתיופיה

שעברה .

שבגבולותיה וכן היתה שפת הספרות של שתי הקבוצות עד אמצע המאה

יש מי שמהלק את אוכלוסיית אתיופיה לפי לשונותיה בצורה
שמדברים כיום שפות שמיות

 ( sernitizzateJאשר מוצאם

זו :

( א ) תושבים

משבטים דוברי שפות

כושיות והם עברו להשתמש בשפות השמיות ; ( ב ) דוברי שפות כושיות

;

(ג ) דוברי

שפות אחרות  ,שעדיין לא נקבע מוצאן והשתייכותן  .ן בין שאר החלוקות מקובלת
עליי החלוקה של השפות הכושיות באתיופיה לקבוצות העיקריות האלה
, Aga

()1

() 2

, Saho-Afar

()3

, Sidanlo

()4

, 012010

()5

(affa

:

2

~

החוקר וולף לסלאו ציין לפני כארבעים שנה  ,כי רק הוחל בחקר שפות  .אלו  ,אחדות
מהן לא נחקרו מספיק ורק מעטות מהן זכו לתיאור דיקדוקי נאות  .בהתייחסו לסיווג

שנקט מ " מ מורנו  ,מביא לסלאו את הסיווג המרובע של השפות הכושיות  .לדייננו יש

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה בסוף
1

ראה

:

2

ראה

:

50

קונסי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '
טאקר ובראיין  ,עמ '

. 118

. 125

המאמר .

ן
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עניין בקבוצה הכושית המרכזית ( או כושית  -עילית ) הכוללת את שפות אגאו  ,שהתת -

קבוצות שלה הן  ,בין השאר

:

.

דמביה  ,קמאנת  ,קוארה  ,אוואה ודמות .

3

האגאו מהווים את האוכלוסיה של צפון הרמה האתיופית ומרכזה  ,ומכאן הכינוי
כושית עילית שבפי הבלשנים
באתיופיה

:

בעת האחרונה  ,יש מי שמסווג את השפות הכושיות

לצפון  -כושית  ,כושית מרכזית ( אגאו)  ,מזרח  -כושית

.

ודרום  -כושית .

5

קבוצת אגאו  ,הכוללת את קמאנת  ,קוארה והפלשים  ,מתגוררת בשטחים שממערב
לנהר תשי רמצפון לאגם טאנה

אזור קוארה מצוי עשרות קילומטרים צפונית -

מערבית מטאנה  .מזרחה מצוי מחוז

דמביה .

החוקר טוביאנה כולל תחת השם אגאו מצד אחד את האגאו מלאסתה ומוואג ,
מזרחה מתבזי ומצד אחר את האגאו מאגאומדר ומדמות הסמוכה  ,שבין אגם טאנה
לנילוס הכחול

( אבאי ) .

לדבריו  ,השפות של שתי קבוצות אלו קרובות ביניהן  ,אבל

שונות זו מזו  .טוביאנה מסווג וממקם את שפות אגאו בעקבות חוקרי שפות שמיות -
חמיות אשר כוללים בשם אגאו ארבע שפות  ,או קבוצות של דיאלקטים כושיים ,
כשנקודת המוצא היא אגם טאנה

( א ) אגאו הצפונית ( ב ) אגאו המזרחית (במקום

:

' המרכזית '  ,כפי שכינו אותה אחרים ) (ג ) אגאו הדרומית ( ד) אגאו המערבית (גם קונסי
רוסיני מכנה אותה כך  ,אך מוסיף  ,שליתר דיוק

ניתן לומר צפון  -מערבית) .

טוביאנה

כולל באגאו המערבית את הדיאלקט שבשימוש בקוארה  ,זה של הקמאנת וזה

( או :

אלה ) של הפלשים  .לפי מידע שקיבל  ,אגאו היתה עדיין מדוברת בסמיין  ,צפונית-

מזרחית מטאנה  ,לפחות בחוגים מסוימים של הפלשים  ,והוא התלבט אם לכלול אותה

בתוך אגאו המערבית או המזרחית .

7

עוד בתחילת המאה  ,ציינו חוקרים כי שפות אגאו משמשות בתוך המשפחה  ,ואילו
מחונן

לבית ,

ולקשרים

' רשמיים ' שימשה אחת השפות השמיות המקומיות

:

אמהארית  ,לדייניה או תגרה  .דו  -לשוניות זו נמשכת כנראה גם כיום  .אולם גם אם
בעבר איפיין המצב הזה את הפלשים  ,אין זה כך

כיום .

ב  .שיבויים במצב הלשובי של אתיופיה במשר הדורות
במהלך ההיסטוריה של אתיופיה חלו בה שינויים לשוניים  .עם הכיבושים נוספו בה
לשונות  ,עם הדרמת מרכז המדינה תפסה הלשון האמהארית  ,שפת הכובשים דוברי
שפות שמיות  ,את מקומה של געז אשר שמרה על מקומה רק במגזר הספרותי ( עד

לפני כמאה שנה ) והדתי  .השפה האמהארית הדרה עתה לתוך שטה לשוני לא  -שמי ,

. 60

3

ראה

:

לסלאו  ,השפעת  ,עמ '

4

ראה

:

קורטי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ ' . % 35

:

שפה באתיופיה  ,עם ,

. 14

5

ראה

6

ראה :

אולנדורף  ,האתיופים  ,עמ ,

7

ראה :

טוביאנה  ,עמ ' , 299 - 297

. 38 -37

; 30 %

וכן ראה

:

קתטי רוסיני  ,קמאנת  ,עמ ' . 26

52

ן
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והיו לכך תוצאות ניכרות כלפיה  .היא התקיימה והתפתחה על סובסטראט  ,רקע
לשוני ,

כושי .

רוב החוקרים רואים באנשי אגאו את תושביה המקוריים של אתיופיה  ,ויש לשער
שהאגאו ישבו בשלב הקדום ברצף טריטוריאלי  ,ששוסע מאוחר יותר בשל התפשטות

השמיות  .גרמו לכך גם ההגירות  .לדברי רוברט חצרון  ,אגאו הוא מונח שמגדירים בו
כמה שפות כושיות קרובות מאוד זו לזו  ,ובמיון המודרני המונח הזה מופיע יחיד וכך

זהה עם הקבוצה הכושית המרכזית .
של הנוסע היווני קוסמאס .

8

השם אגאו מוזכר לראשונה בשנת

525

בספרו

הכושית  ,שהיתה הקבוצה הלשונית המקומית באתיופיה  ,השפיעה מאוד על
הפונולוגיה  ,המורפולוגיה  ,התחביר ואוצר המילים של השפות השמיות בארץ זו ,
ובראש ובראשונה על האמהארית  .כתוצאה מן התהליך ההדרגתי של התפשטות
השמיות ולעומתה תהליך של חדירה מסוימת של האלמנט הכושי אל השפות

השמיות  -לשונות אגאו מהוות איים לשוניים קטנים שעומדים  ,לדברי מארסל

כוהן  ,על סף היעלמותם  .הכושית כמעט נדחקה מן הרמה האתיופית הגבוהה על  -ידי

השפות השמיות .

9

אגאו קלטה גם היא הרבה מילים מן האמהארית  .אין להתעלם מן ההשפעה
המדינית של האמהארית  ,שפתה של ממלכת אתיופיה  ,ושל תגריניה  ,השפה העיקרית

בצפון המדינה .

חשיבותה העיקרית של האגאו היא  ,כפי הנראה  ,בעצם היותה

הסובסטראט החשוב ביותר של השפות השמיות

באתיופיה .

האגאו היא ללא ספק שפת הסובסטראט של האתיופית

לדעת וולף לסלאו ,

הצפונית .

0ן

במאה שלנו היו חוקרים  ,לאו דווקא בלשנים  ,שטענו כי ניתן לתאר את החבשים

ככושים שהפכו להיות שמיים  ,בניגוד לכושים יותר טהורים שבצפון המדינה ( בוגוס ,

ועוד )  ,במרכז

ובדרום .

( אגאו )

ון

האופי הלא  -שמי המאפיין במיוחד את האמהארית וכן שפות שמיות מודרניות
באתיופיה ניכר בעיקר במבנה המשפט  ,בכך שהמשפט הטפל קודם למרופט העיקרי ,
ובו בולט הסובסטראט הכושי  .בשפות האתיופיות מצויות מילים כושיות שאולות
בשפה היומיומית  .באשר לשפה הכושית  ,חלו בה שינויים יסודיים  ,אפילו במבנה
הדיקדוקי שלהא
את היחסים שבין שפות כושיות לשפות שמיות באתיופיה הגדיר יפה מורנו ,

באומרו  :שני חוקים פועלים בו בזמן בכיוונים מנוגדים  .המיעוט  ,אשר מצבו ההברתי
טוב יותר  ,כופה את שפתו על סמך השפעתה  ,ואילו הרוב משנה את צורתה  ,בשל

.2

ראה

:

חצרון  ,עמ '

9

ראה

:

לשונות תבל  ,עמ '

10

ראה

:

לסלאו  ,לשונות  ,עמ '

11

ראה

:

זליגמן  ,עמ '

12

ראה

:

קתטי רוסיני  ,היסטוריה  ,עמ '

8

, 86

. 171

. 119

. 117 - % 16

. 75

ן
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עדיפותו המספרית  .לא תמיד ניתן לומר ששינוי צורה זה מהווה ירידה  .העברת

אלמנטים משפה מדוברת על  -ידי קבוצה נחותה מבחינה חברתית אל שפה של קבוצה

עילית פועלת לפעמים כמו עירוי  -דם מבן  -כפר אל תוך הוורידים הרפים של בן עיר .

!3

במשך הדורות אימצו לעצמם דוברי אגאו רבים  ,אך לא כולם  ,את השפות השמיות
של השבטים הכובשים שהשתלטו על הארץ כולה  .עם זאת לשונות אגאו ממשיכות

להתקיים בדמביה  ,בקוארה  ,בווגרה ועוד  .כתוצאה ממיזוגן של השמיות והכושיות
שעל הרמה האתיופית הופיעו הכושים  ,האגאו  ,בתור גורם אתני קובע והשמיים

כגורם לינגוויסטי ותרבותי

עיקרי .

4ן

גם המבנה הגיאוגראפי המיוחד באתיופיה גרם להישרדות גרעינים אתניים -

לשוניים קטנים בה עד ימינו .
לסלאו מציין  ,שהעיצורים השפתיים  -וילוניים השתמרו במיוחד בשפות אגאו ,
וקיימת אפשרות שנוכחותם באתיופית באה בהשפעת השפות

הכושיות .

5ן

עדות

נוספת להשפעת השפות הכושיות ניתן למצוא בשאילות או בבבואות  .מילים כושיות
שאולות הופיעו בשפות השמיות האתיופיות גם בשלבים יותר מוקדמים  ,למשל ,
sega

( בשר) בגעז  ,על אחת כמה וכמה בשלבים יותר מאוחרים  .אפילו מונחים

בסיסיים  ,כגון

 ( wehaמים )

או

 ( wessaכלב )

או ioro

( אוזן )

מוצאם משפות

כושיות 6 .י
יעקב פולוצקי  ,במאמרו על מילים ארמיות שאולות בגעז  ,מציין כי המילים

הארמיות הושאלו ( על  -פי דילמן ) כבר בעת שלטון החבשים על דרום  -ערב  ,כאשר היו

להם קשרים עם יהודי ערב  .לדבריו  ,לא מתקבל על הדעת שכתבי  -הקודש תורגמו

לגעז הרבה מאוד זמן לאחר בוא הנצרות לחבש  .אין ספק שתרגומם הראשון היה
מיוונית  .דעה זו של פולוצקי מנוגדת לתיאוריה של כמה חוקרים בשנות השמונים של
המאה ה  , 19 -שראו את המילים הארמיות הללו כהוכחה לכך  ,שהמיסיונרים שהביאו
את הנצרות לחבש היו דוברי ארמית  ,ליתר דיוק דוברי סורית  ,והיו מכונני השפה

האתיופית  -הנוצרית הספרותית והם שאלו את המילים הארמיות בתור ביטויים
למושגי יסוד של הדת הנוצרית  .לי
געז היתה השפה המדינית והמדוברת בחבש  ,ולדברי לסלאו היא חדלה למלא
תפקיד זה בין המאה

ה 10 -

למאה ה , 12 -

8ן

ואת מקומה תפסה

עם תרגום כתבי  -הקודש לגעז  ,בין המאה

ה5 -

האמהארית .

( או סוף המאה

ה )4-

למאה ה , 7 -

מורנו  ,השפעת הכושית  ,עמ ' . 130
אולנדורף  ,האתיופים  ,עמ ' . 43

13

ראה

:

%4

ראה

:

15

ראה

:

לסלאו  ,השפעת  ,עמ '

16

ראה

:

שפה באתיופיה ( מאמרו של ר ' קוליי )  ,עמ '

%7

ראה :

18

ראה  :לסלאו  ,שמיות  ,עמ '

פולוצקי  ,עמ '

כתחילת המאה

ה 14 -

. 62

, 5 -4 , 2 , 1

.2

. 82

. 10

במאמר שפירסם

15

שנה קודם לכן  ,הוא טען  ,כי תהליך זה אירע

בקירוב  -ראה  :לסלאו  ,המצב  ,עמ '

. 216

ראה  :לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ '

ן
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מתחילה הספרות בשפה זו  .הברית החדשה תורגמה  ,כנראה  ,במאה

ה5-

ותרגום

החמך מתרגום השבעים ביוונית הסתיים  ,לדעת לסלאו  ,בסוף המאה ה  . 7 -לא ידועות
תעודות ספרותיות אתיופיות מן התקופה שבין המאה

ה 9-

למאה ה . 13 -

לדברי חוקרים  ,הסורים היו המיסיונרים שבאו אל ממלכת אכסנם במאה
וה -

96ן

ה5-

ורבה היתה השפעתם בהתפשטות הנצרות שם  .כל אלה הטביעו את הותמם

הסורי על הנצרות החבשית  .את האלמנט השמי הנוסף הזה אפשר לגלות במילים
ארמיות שאולות ( כמו הימנות  ,אורית)  ,וגם במושגים הדתיים השמיים במיוחד
ובהתפתחות הסמאנטית שמונחים אלה מייצגים
 ( 52101תפילה )  ( micld s ,מקדש ) sorn ,

qwerban :

(צום ) .

( לחם תקרובת  ,קרבן ) ,

קונסי רוסיני סבור  ,כי בגלל הלק

ממילים אלה היה ~אפשר לחשוב גם על מוצאן מעברית  ,אלא שבעיניו החותם הסורי
שלהן

ברור .

20

אשכולי התייחס למונחים עבריים וארמיים  ,כגון

:

גיהנום  ,פסח  ,טעות  ,טהרה ,

מצות  ,אורית  ,וטען שאין אלו מילים סוריות אלא עבריות  ,ואם יש בהן צורות ארמיות
הן נלקהו מן הלקסיקון היהודי  .הוא הסתמך על קונטי רוסיני  ,שקבע כי המונחים
האלה באו לגעז ישר

מעברית .

ן2

יש לשער  ,כי מונחים אלה נקלטו בגעז קודם בוא

הנצרות לאתיופיה ונשארו לאחר התבססותה

שם .

בין דוברי השפות הכושיות באתיופיה היו אגאו כנראה החשובים בפגישה עם
השפות השמיות  .התהליך הזה של השיעבוד  ,לרבות המרת הדת  ,של האגאו נמשך
זמן רב  .דמות נכבשה בתחילת המאה ה  , % 4 -ווגרה  -במאה ה  , 15 -דמביה  -במאה
ה  , 16 -אגאומדר  -במאה ה  , % 7 -סמיין  -במאה

במחוזות

הצפון  -מערביים .

ה . 18 -

אחרי זה נפוצו האגאו

טרימינגהאם סבור  ,כי ההבשים הם עמי אגאו אלה

שהוכנסו בדת הנוצרית  .הם מדברים ביניהם בדיאלקטים השונים של אגאו ובו בזמן
יודעים את השפה השמית של מקום

היוונית שימשה כשפת

מגוריהם .

22

הכתובות והמטבעות בממלכת אכסום  ,היא חבש הקדומה .

חוקרים טוענים  ,כי היא היתה שפת הניהול והמסחר קודם בוא הנצרות  .לדברי
פיגולבסקאיה  ,החל מן התקופה ההלניסטית היתה השפעת היוונית שם חזקה מאוד ,

כפי שמעידות גם הכתובות הדו -לשוניות של מלכי

חבש .

23

אך יחד עם זאת ,

האוכלוסיה לא כתבה ולא דיברה בשפה זו  .החוקרים הגיעו למסקנה שרישום
התנועות הוא פרי הנצרות  .כאשר השושלת המתייחסת על שלמה תפסה את השלטון ,
היוונית כבר לא שימשה כשפת עולם התרבות מסביב לאתיופיה ואת מקומה תפסה

הערבית .
19

ראה

:

קונטי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '

20

ראה

:

אולנדורף  ,האתיופים  ,עמ '

21

ראה

:

אשכולי  ,אמונתם  ,עמ '

22

ראה

:

טרימינגהאם  ,עמ '

23

ראה  :פיגולבסקייה  ,עמ ' . 264

, 54

. 209

; 97

וראה גם

 , 137הערה ; 3

הערה

.2

:

קונטי רוסיני  ,היסטוריה  ,עמ '

155

קונטי רוסיני  ,היסטוריה  ,עמ ' . 143

שניים מהחוקרים הראשונים של לשונות אתיופיה

:

מימין  -ג ' ברוס

' שיר השירים ' ; משמאל  -אנטואן ד ' אבאדי ( המאה

ה : ) 19 -

מיסיונר

( ) 1793 - 1730

תיעד תרגומים של

ובלשן  ,דיווח על ביתא

ישראל

לדברי קונסי רוסיני  ,המילים הזרות בשפת כתבי  -הקודש האתיופיים הן כמעט
תמיד יווניות  ,אבל לפעמים שמות עבריים נראים מקבלים צורה מעורבת יוונית -

שמית .

לדעתו  ,מעמדה המכריע של השפה האמהארית נקבע סופית במאה

בסמיין  ,בדמביה וצפונה מן האגם טאנה .

24

ה 17 -

כל זה התרחש בעיקר עם הניצחון הסופי

על הפלשים  ,אשר שטחים אלה היו אזורי מגוריהם

העיקריים .

ג  .ביצב המחקר
השפות השמיות של חבש נחקרו במידה מספקת יחסית  ,והמחקר הזה נמשך  .ואילו
השפות הכושיות  ,לרבות אלו שבשימוש הפלשים  ,נחקרו מעט מאוד  .על שפות אלו

חסר לא רק מחקר השוואתי בכלל  ,אלא גם השוואה ושיחזור במסגרת התת  -קבוצות

עצמן  ,כגון אגאו  .בתחום חקר ההשפעות הלשוניות נחקרה בעיקר השפעת הכושית
על השפות השמיות  ,ואילו השפעות השפות השמיות על הכושיות נחקרו אך

מעט .

בפרסמו את סדר תפילות הפלשים  ,העיר יוסף הלוי כי את התוספות שבו בשפה
הכושית הוא משאיר ללא פירוש וללא

תרגום .

25

אמנם עוד במאה

ה 19 -

יצאו לאור

כמה מילונים וספרים לשפות אלה  ,בעיקר על  -ידי מיסיונרים פרוטסטאנטיים  .כמו כן
עסקו בתחום זה החוקרים

24

ראה

:

25

ראה

:

:

ד ' אבאדי  ,יוסף הלוי  ,קארלו קונטי רוסיני  ,וולף לסלאו ,

קונטי רוסיני  ,היסטוריה  ,עמ '

הלוי  ,סדר ,

עמ '  , 26הערה

; 156

קתטי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '

. 130

.1
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ז ' וזף טוביאנה  ,א ' אולנדורף ואחרים  .בעשרות השנים האחרונות טופל הנושא ביתר
מרץ  ,אבל עדיין אין התוצאות מספיקות ואין הרבה חומר שאפשר לעבוד עליו
ולהגיע למסקנות  .בכל זאת  ,הלה התקדמות בחקר שפות אגאו ומתפרסמים מאמרים
העוסקים בשפה זו או אחרת ממשפחת לשונות זו  ,כגון מחקרו של אפליארד

אחרים .

ומחקרים

( ) 1987

26

אשר לזמנים קדומים יותר  ,ראוי לציין את המחסור במקורות יהודיים  .המקורות

הנאראטיביים מן המאה ה  6 -הם על דרום  -ערב  ,וכולם ממקור נוצרי  .כדברי לונדין ,

אלה מקורות חד  -צדדיים ומגמתיים מדי ולא תמיד

אמינים .

27

התיעוד העתיק ביותר של האגאו כולל את תרגומי 'שיר השירים '  ,שהובאו מחבש

על  -ידי

ג ' ברוס בסוף המאה ה 18 -

ועדיין לא פורסמו בדפוס  .הטקסט תורגם מגעז

לאמהארית  ,ומאמהארית לגאפאת  ,לגאלה ולשלוש שפות אגאו  ,ביניהן פלשה  .ברוס
ואחריו אחרים במאה

ה 19 -

חיברו רשימות מילים ומילונים של כמה שפות באתיופיה ,

בהן אגאו  ,ביניהם חיבורו של מיסיונר שפעל בקרב הפלשים  ,יוהאן מארטין פלאד ,
משנת

1866

הכולל מילון

פלשי .

28

יוסף הלוי בביקורו הקצר בחבש חקר את שפת הפלשים במחוז דמביה  ,ומחקרו
כולל טבלה השוואתית של מילים וביטויים בבילין ובפלשיניה ( בעיקר מדמביה ,
לפעמים גם מקווארא )  ,על מנת להוכיח את הקירבה ביניהן  .כן הוא מצביע על מקומה

של אגאו במשפחה הגדולה של השפות  -האפרו  -אסיאתית  ,כפי שמכנה אותה
בימינו חצרון  ,שרואה במחקר זה את העבודה החשובה הראשונה על אגאו  .בשנת
תרל " ו

( ) ! 1877

פירסם הלוי סדר תפלות הפלשים ובשנת

- 1911

תפילות הפלשים

בגעז  ,אבל בתפילותיהם באים פה ושם קטעים  ,שכפי הנראה  ,הם אגאו  ,ולא

פוענחו .

29

בשנת

1885

תורגם לפלשה אוואנגליון

מרקוס .

30

ליאו רייניש רואה חשיבות רבה בחקר שפת קוארה  .הוא פירסם בשנות

דקדוק  ,טקסטים ומילון קוארה  -גרמני

וגרמני  -קוארה .

1887 - 1885

אציין עוד את החיבור

שפירסמו טאקר ובראיין על לשונות לא  -באנטו של צפון  -מזרח אפריקה
הם נותנים פירוט של שפות אגאו ואת מיקומן הגיאוגראפי  ,בצירוף

( ) 1956

ובו

ביבליוגראפיה .

פרופ ' סטרלצין מציין במחקרו על הספרות הדתית של הפלשים (  , ) 1956כי בשעה
שקונסי רוסיני פירסם בשנת

26

1920

את מאמרו על ספרותם של הפלשים היו ידועים

כין מחקרים אלה אציין את הסקירה הקצרה על שפות אגאו  -ראה  :קונסי רוסיני  ,קמאנט  ,עמ '

 25ואילך ; את התפוצה הגיאוגראפית של האגאו  -ראה  :טוביאנה  .בין המחקרים מן הזמן
האחרון  -ראה  :אפליארד .

לונדין  ,עמ ' . 115
ברוס ; פלאד  ,תיאור.

ראה

:

28

ראה

:

29

מחקרי הלוי  :טבלה השוואתית  -ראה  :הלף  ,שפת ; וכן  :הלוי  ,סדר ; הלוי  ,תפילות  .הערתו של

27

חצרון  -ראה
30

ראה

:

מרקוס .

:

חצרון  ,עמ '

.6

הפלשים ולשונותיהם

ן

57

כתבי  -יד נדירים אחדים בלבד שלהם  ,ואילו כעת ידועים שלושים מהם  .ן ' ואכן זה
 .יותר מיובל שבים החל המחקר המפורט הראוי של ספרות הפלשים  ,ועם חוקריה
נמנים

:

קונסי רוסיני  ,א " ז אשכולי  ,ו ' לסלאו  ,ס ' סטרלצין

ואחרים .

קונטי רוסיבי ספקן בדבר מקוריותה של ספרות הפלשים וטוען שהם שאלו הכול

מן החבשים הנוצרים  ,החל מן האלפבית ועד לשפה הכתובה ולכתבי  -הקודש  ,לרבות
שמם  .לדבריו  ,ספרותם מהווה השתקפות עמומה של הספרות הנוצרית  .הוא מקשר
את המצב הזה  ,בין השאר  ,עם המומרים הנוצרים שעברו אל מחנה הפלשים  .אמנם

אין הוא שולל את האפשרות שהיו מחברים שבאו משבט הפלשים  .אולם לטענתו ,
הדלות הרבה בכתבים שמקורם ודאי פלשי  ,חוסר כל מקוריות בספרות זו  ,וכן היעדר

המסורות הישנות בעל פה של הפלשים  -כפי שנראה היה לו בעת כתיבת דבריו
( - ) 1920

הביאוהו למסקנה  ,כי אין כל תקווה להתבסס על יסודות ודאיים לפתרון

שאלת מקורה ומוצאה של קהילת ישראל באתיופיה ,

3

סטרלצין מדגיש  ,שאשכולי מראה על החדירה ההדדית של הפלשים ושל
החבשים הנוצרים בתחום הספרות ומצביע על היסוד היהודי בספרות הנוצרית
באתיופיה  .עם זאת טוען סטרלצין שאשכולי לא הוכיח את הניגוד בין הגירסאות ולא

ניתח ולא חקר את השאלה בפרוטרוט  .אשר למוצאן של יצירות הפלשים  ,אשכולי
מראה שבאופן עקרוני הן כמעט כולן  ,חוון מחיבורים ספורים  ,ממוצא פלשי ובעלות
יסוד

יהודי '.

3

ודאי ניתן להראות כי קיימות השפעות יהודיות על תרבות אתיופיה  ,אך הבעיה

היא  ,לדברי אולנדורף  ,שאין לרשותנו ידע ברור על זהותם של נושאי השפעות אלה .
שכן אנו חסרים כמעט כל חומר מקורי אמין על תולדות יהודי אתיופיה  .הכללות
מסוגים שונים יש בשפע  ,אבל חסרים פרטים

היסטוריים .

הלשונית של הפלשים חסרים מקורות הן שלהם והן של

34

במגזר ההיסטוריה

שכניהם  -מנצחיהם .

כיום קשה מאוד  ,ואולי בלתי אפשרי  ,לקבוע אם היתה קיימת ספרות בשפות אגאו

בקרב הפלשים .

השבטים האחרים של דוברי אגאו לא היתה להם ספרות  ,חרן

מספרים מעטים מן הברית החדשה שתורגמו בידי מיסיונרים  .רק ספרות בגעז הגיעה

דתית .

אלינו  ,והיא רובה ככולה ספרות

המלומד גווידי הבחין בעובדה שהפלשים הם העם הכושי היחיד בעל ספרות
לאומית כלשהי  ,אשר כולה או כמעט כולה מצויה לא בשפתו הלאומית אלא בשפה

של עם אחר  ,שהוא אויב  .לדעתו  ,ההנ " ך בלשון געז שבידי הפלשים הוכנס על  -ידי

טאקר ובראיין  ,רייניש  ,קוארה

31

ראה

32

ראה  :קונטי רוסיני  ,קמאנת  ,עמ '

:

; 37

;

קונטי רוסיני  ,הערות

עמ ' ( . 598 ) 36
33

ראה

:

סטרלצין  ,עמ '

34

ראה

:

אולנדורף  ,האתיופים  ,עמ '

; 108

;

קונטי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '

אשכולי  ,אוסף  ,עמ '

. 95

.6

סטרלצין  ,עמ '
; 217 - 216

. 111

קונטי רוסיני  ,הערות ,
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נזירים '-דיבשיים  ,על כל פנים הפלשים קיבלוהו מידי החבשים

לשאול  ,איך הגיעו הדברים לידי כך

;

הנוצרים .

ועל זה עדיין אין תשובה

35

ניתן רק

חד  -משמעית .

בתוך החומר שנדפס עד עתה בשפת געז אנו מוצאים פה ושם קטעים ומשפטים
בודדים

באגאו .

אמנם בכתבי  -יד שונים שבידי הפלשים  ,ובעיקר בטקסטים של

תפילות להזדמנויות שונות  ,אנחנו מוצאים ' קצת יותר ' מחומר זה  ,אבל כל זה עדיין
לא עונה על השאלה אם היתה בעבר ספרות בשפות

מסוימים

אלה .

אם נניח שבשלבים

הם יצרו ספרות באגאו  ,הרי כתבים אלה אבדו מחמת מלהמות בלתי

פוסקות  ,תנאי האקלים  ,וכן נדידות כפויות ממקום למקום  .יצוין  ,כי גם באתיופיה
הנוצרית נשאר מעט מאוד סמה שנכתב עד המאה ה  , 16 -כאשר פלישת אחמד גראן
המוסלמי עשתה שמות באוצרות התרבות של הממלכה האתיופית  ,אולם נשארו להם
לנוצרים אי  -אלו כתבי  -יד מלפני  -כן  ,משום שהתנאים להתפתחות ולשמירת הספרות

היו שונים מאוד בשני מחנות אלו .
הכתובים המעטים מאוד בשפות אגאו שגילינו עד עתה בתפילותיהם ובספרותם
הדתית של הפלשים מחזקים בנו את התקווה שספרות כזאת היתה קיימת באחת או
באחדות משפות אגאו  ,אלא שהיא לא נשתמרה מהסיבות שצוינו

לעיל .

ד  .מוצא הפלשים באספקלריה לשונית
איננו יודעים מתי ומאין באו הפלשים לאתיופיה  .ידיעת מוצאם היתה פותרת לנו
במידה רבה את הבעייה מה היתה לשונם המקורית בעת שהופיעו לראשונה על אדמת
חבש כבני דת משה  .החוקרים בחלקם טוענים שהפלשים באו בעיקר ממצרים  ,הלק

אחר גורס  ,כי הם באו מחצי  -האי ערב  .יש טוענים  ,שהפלשים הם אנשי המקום
שהתייהדו בימי קדם וחלק מהם שמרו אימונים לדת אבותיהם גם לאחר בוא הנצרות .
חוקרים אחרים סבורים  ,כי הפלשים הם צאצאי גרים מדרום ערב  ,שהובאו כשבויי
מלחמה בתחילת המאה ה  6 -אל חוף אכסום  ,והם שהפיצו אחר כך את יהדותם בקרב
שבטים דוברי שפות

כושיות .

את תולדות היהודים על אדמת אתיופיה אפשר  ,לדעתי  ,לחלק לשתי תקופות

האחת  ,שנסתיימה זמן מה לאחר בוא הנצרות לשם באמצע המאה

ה ; 4-

:

השנייה

החלה עם הבאת השבויים מדרום ערב אשר במרוצת הזמן הפכו להיות פלשים
וממשיכים את קיומם היהודי עד ימינו  .על גורל יהודי אתיופיה בתום השלב הראשון ,
לאחר בוא הנצרות  ,יש השערות

שונות .

גם על שפת יהודי הבש  ,אז אכסום  ,בשלב א '  ,קיימות כמה השערות ; בשלב ב '
הנושאים העיקריים של היהדות היו דוברי שפות כושיות  ,ולא
העברית  ,כפי שנראה להלן  ,לא מילאה כאן כל

35

ראה  :גווידי  ,עמ ' . 97 - 95

תפקיד .

שמיות .

השפה

הפלשים ולשותתיהם

ן

59

בין המאה ה  7 -למאה ה  , 10 -המכונה ' התקופה האפלה '  ,עלה  ,כפי הנראה  ,הגורם

הכושי  ,האגאו ואתרים  .בממלכה חלה

ירידה בתרבות שהתפתחה במשך מאות שנים .

השמיים הדרימו והיסודות הכושיים הפיצו את ההשפעות

' החמיות ' .

36

נוכחנו לדעת שלפני ההשתלטות האמהארית היתה לפלשים שפה מן השפות

הבושיות  .שרידים משפת אגאו שלהם מן העבר עודם בתוך כמה תפילות
ולדברי חוקרים ברוב המקרים הכוהנים נושאים אותן בלי

וברכות ,

להבינן .

יש חוקרים שמקבלים על  -תנאי את הקביעה  ,שהארץ היתה מאוכלסת על  -ידי
האגאו  .האגאו והפלשים קשורים הן במובן האתני והן במובן הלשוני  .המיקום
הגיאוגראפי ותנאי השטח הקשים הגנו במשך תקופה ארוכה על שטחים אלו מפני
השתלטות האויב האמהארי עליהם מבחינה צבאית  ,אתנית ולשונית  .בקוארה הם היו
מסוגלים לשמור על תרבותם  ,כיוון שהיו מרוחקים ממרכזי הכוח של

האמהארים .

הודות להתערבותם עם הגורמים השמיים  ,אשר במשך הדורות נוספו אליהם גורמים
אתניים אחרים מקרב האוכלוסיה השכנה  ,קם הגורם החבשי המקורי ,

האגאו .

קונסי רוסיני שולל את דעתו של ד ' אבאדי  ,כי השם ' פלשה ' מוצאו מאגאו ,
במשמע של 'עם
~
ממישור 2 12א שבקרבת גונדר  ,בהשערה ש ' כיילה ' הוא שם קדום של שבט  .לטענתו
 , ' Ftalארץ בלתי ידועה  ,כמו שכיילשה ' עם כיילה ' מכוון לפלשים

,

של ליסמן  ,השם ' פלשה ' משמעו ' גולים  ,זרים '  ,והיה מכוון במקורו אל הגולים

היהודים ורק אחר כך הוסב אל השבטים שהובאו על  -ידיהם תחת עול היהדותן 3יש

חוקרים שרואים בפלשים יהודים על  -פי

מוצאם .

אחרים בדעה שמוצאם מאגאו ,

התושבים המקומיים בחבש  ,שעברו בעבר הרחוק ליהדות  .איך קרה הדבר ומתי  ,אין
לרשותנו נתונים

היסטוריים .

ההשפעות מן החרן החשובות ביותר בתחום התרבות על אכסום באו מצידם של

והיהודים .

היוונים

השפעת היהודים היתה במיוחד על אגאו  ,שלא הפכו להיות

שמיים  ,והיא ניכרת מאוד עד ימינו גם בנצרות המקומית  .החוקר גאמסט מציין ,

שפלישת הפרוטו  -אמהארים עוררה תסיסה בקרב האגאו הילידים הללו דרומה
מתכזי  .התסיסה התפשטה והיוותה מהלומה סופית שהינחתה במרכז המנוון של
התרבות האתיופית אשר מצפון לנהר תכזי  .הוא מציין  ,שתהליך התירבות החל כאשר

הפרוטו  -אמהארים באו במגע עם האגאו דרומה מן הנהר תכזי בשנת

1000

בקיררב .

38

לדברי קונטי רוסיני  ,אויב נוסף במגזר הדתי והמדיני איים על הממלכה מצפון -

מערב  ,והוא הפלשים  .מפוקפק מאוד בעיני חוקר זה דבר הגיעם בימי קדם עד בשלו .
סמיין היתה מבצרם בהרים  ,כמעט לא היתה גישה אליהם  .במזרח הם תפסו את
צלמת  ,ובמערב הגיעו עד למעבר לאגם טאנה .
39

.

קונטי רוסיני היסטוריה  ,עמ '

36
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ראה :

38
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ראה

:

:

קונטי רוסיני  ,הערות  ,עמ '
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אחת הדעות שרווחו בין הפלשים היא שאבותיהם הגיעו ממצרים  ,במעלה הנילוס ,
לקוארה שבמערב חבש ובתחילת המאה

ה % 7-

התפשטו משם לדמביה  ,לצ ' לגה ,

לווגרה  ,לסמיין ועוד  .המחזיקים בדעה זו טענו  ,שפלשים המשיכו להתגורר במחוז

קוארה אף במאה הנוכחית  ,ושגם במקומות אחרים מדברים כדיאלקט של קוארה .
פיטלוביץ מצידו טען  ,שמעבר לאזור קוארה הפלשים בכלל לא יודעים את שפת

קואריניה  ,והם מדברים אך ורק בשפות של האוכלוסיה שבתוכה הם יושבים .

49

המיסיונר פלאד טען לפני יותר ממאה שנה  ,שקוארה שימשה כמקום גולה
למגורשים  ,לפיכך כאשר באה הנצרות נשלחו היהודים אשר לא רצו לאמץ את הדת

הנוצרית לגלות אל קוארה .

אולם דברי ימי חבש סותרים קביעה זו  ,שכן קוארה

ן4

סופחה אל אתיופיה בתקופה מאוחרת

יחסית .

המקורות האתיופיים מלמדים  ,כי החל מן המאה

ה % 4-

נמצאו הפלשים בסמיין

ובצלמת  ,דהיינו עד התכזי  .לפי מקורות אחדים  ,הם התיישבו בסמיין ובקוארה החל
מן המאה

ה 14 -

,

4

איננו יודעים מתי ובאלו נסיבות הופיעו היהודים בחבש  ,אך ודאי היה הדבר
בתקופה קדומה מאוד  .היהודים המכונים פלשים הופיעו כאן  ,לדעתי  ,במאה ה  6 -והם

שהקימו מחדש את היהדות המקומית  .אין לנו שום נתונים עובדתיים על מצבם

התרבותי  -דתי באותו שלב  ,וניתן רק להעלות השערות .
נשאלת השאלה מה היתה שפת השבויים מחמייר  ,כאשר הופיעו בתחילת המאה

ה  6 -בממלכת אכסום וכן בשלב הראשון להתהוותם כקבוצה בפני עצמה על אדמתה

?

בשלב הראשון של תולדות היהודים באתיופיה  ,כלומר עד זמן  -מה לאחר קבלת
הנצרות באכסום  ,שימשו בפיהם כפי הנראה בראש ובראשונה געז ויוונית  ,שפת

המסחר הבינלאומי דאז של האזור  .בחיי יומיום כבר בדורות הראשונים לאחר מכן ,
עברו השבויים וצאצאיהם לדבר בשפות המקומיות  ,והן  ,לדעתי  ,שפות אגאו  .בשלב
השני של תולדותיהם  ,דהיינו תולדות הפלשים מראשיתם כמעט עד ימינו  ,הם
השתמשו כנראה בשפת ( שפות ) אגאו  .אבל גם כאן הלא  -ידוע מרובה על הידוע  .עדות
נאמנה לנוכחותם של יהודים באתיופיה עד הופעת הפלשים  ,אני רואה בדת ובתרבות

הנוצרית בארץ זו  .השלב השני הבא של תולדות היהודים כאן התפתח  ,לדעתי  ,ללא
קשר עם השלב

הקודם .

מה היתה שפת עבודת  -הקודש שלהם

?

התעודות הראשונות שלהם הן ספרות

דתית בלבד  ,החל מן המאה ה  , 15 -ובהן שולטת כבר לשון געז  ,שהיא גם לשון -

הקודש של אויביהם  .אשר לשפת התפילה שהפלשים הביאו עימם לאתיופיה  ,איננו

יודעים מהי  ,מכל מקום לדעתי היא החזיקה מעמד זמן  -מה  .לונדין טוען שאפשר
להביא דוגמאות להשפעות של העברית  ,הסורית  ,היוונית והאתיופית  -בדרום -
פיטלוב " ן  ,עמ '

40

ראה

:

פלאד  ,תיאור  ,עמ '

41

ראה

:

פלאד  ,הפלשים  ,עמ '

42

ראה

:

קונסי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '
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הפלשים ולשותתיהם
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ו6

ערב  .השאילות האלה מקורן בעובדה  ,כי השפות הללו הגיעו לדרום  -ערב כשפות של

דתות חדשות  ,על  -כן השפעותיהן נראות בראש ובראשונה בנוסחאות של דת וכן

בשמות .

43

ה  .העבררת בקרב הפלשים
הזכרנו כי הפלשים השתמשו בשפות געז  ,אמהארית ותגריניה השמיות ובשפות אגאו

הכושיות  .ומה היה מקום העברית בחייהם ? כל העדויות על הפלשים בכל תולדותיהם
מלמדות  ,כי הם לא ידעו את השפה העברית ולא היו להם כתבים בעברית  .אמנם

אחדים טענו  ,שספרי  -הקודש שלהם בעברית הוסתרו בזמנו בגונדר  ,לשעבר בירת
אתיופיה

;

אחרים טענו  ,שהם נשרפו בידי מלכם  ,כדי שלא יפלו בידי האויב  ,או

הוכחדו במהלך המלחמות הרבות  .לפני כמה מאות שנים  ,טענו אחדים מן החוקרים
או אנשי הכנסייה שבאו לאתיופיה  ,כי הפלשים מדברים במין עברית קלוקלת  .ר '
אליהו מפירארא כתב באיגרת מירושלים  ,בשנת קצ " ה

לשון בפני עצמם  ,לא עברי לא ישמעאלי ' .

44

( : ) 1435

' והעברים ההם  ,להם

אבל בסופו של דבר  ,הפלשים מעולם לא

דיברו ולא ידעו עברית  .הם היו גרים  ,תחילה בדרום  -ערב אחר  -כך בהרי אתיופיה בין
שבטים דוברי כושית  ,והעברית לא הגיעה

אליהם .

המילים העבריות שבכתבי  -הקודש שלהם  ,הכתובים געז  ,באו באמצעות שפת געז
של התנ " ך  .גם השמות הפרטיים שבשימושם  ,אשר חלקם מוצאם מעברית  ,הגיעו

אליהם באותה דרך  .לסלאו מציין  ,שקיימות מילים עבריות ספורות הידועות לכמעט
כל הפלשים ומופיעות בתפילותיהם  ,או בתנ " ך  ,והן 1 :ס Adonai , gadol, sab ot ,
 5;-yaday , elohe , Torah , goyiaועימות החודשים ניסן  ,אב ~ותמוז
45

~
לדברי לודולף  ,אבי חקר אתיופיה שחי במאה ה  , 17 -הפלשים יושבים על גבולות

מערב הארץ  ,סמוך לנילוס  ,בידיהם כתבי  -קודש בעברית והם דוברים ביניהם
בדיאלקט תלמודי

נשחת .

46

לפי יוסף הלוי  ,אין כל משמעות לאי  -ידיעתם את הלשון העברית  ,אם להביא
בחשבון שעיקר האוכלוסיה היהודית במצרים ערב חורבן בית שני כבר לא הבינו

עברית .

47

אשכולי מדגיש שאין בעיניו ספק  ,כי ' בכל מה שנשאר לנו כנחלת אבות בידי
הפלשים  ,בספרותם  ,במנהגיהם ובכל קבלתם אין סימן שידעו את הלשון העברית

לונדין  ,עמ ' . 123
יערי  ,עמ ' . 88
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הזמנים ' .

בזמן מל

48

לדבריו  ,כתבי  -הקודש שבידי הפלשים הם תרגום מתרגום

השבעים  ,שהוא גם הנוסה הקאנוני שבידי החבשים הנוצרים  .בהביאו טקסטים
שתורגמו מגעז  ,טוען אשכולי כי אלו היחידים המעידים על ידיעת האלפבית העברי ,
ואולי גם ידיעת הלשון העברית  ,בשלב מן
מסקנות היסטוריות על סמך קטעים

אלה .

השלבים .

אלא שהוא נזהר מלהסיק

49

את אשכולי מפליאה שיכחתם את הלשון העברית אם אמנם הגיעו לאתיופיה בזמן

יותר מאוחר  .אולם לדעתי  ,הם לא ידעוה כלל כי היו גרים  ,או דור ראשון של

מתגיירים בדרום  -ערב  .איננו יודעים מה היתה שפת  -הקודש שלהם בממלכת חמייר ,
אולי

ארמית ?

אף ספק רב אם הנוצרים המנצחים הירשו להם לקחת איתם בצאתם

לשבי את כלי עבודת  -הקודש

שלהם .

מארסל כוהן שואל מתי ואיך נכנס ה ~ ( abagida -סדר אלפבית עברי  ,מנוגד לסדר
האלפבית האתיופי שבו סדר האותיות שונה

לגמרי )

לשימוש בבתי  -ספר במחוז

שואה  ,והאם הוא בשימוש גם במקומות אחרים באתיופיה  ,ואין לו תשובה על

כך .

נאמר לו רק  ,שמקור ה ~ abugida -בסמיין  .אם תשובה זו מבוססת על מסורת  ,היש
מקום להזכיר כי סמיין הוא שטח עתיק של הפלשים והם נחשבו למי ששמרו  ,על אף

אי  -ידיעתם עברית  ,על משאלתם לנצל את סדר האותיות העבריות  ,המוכר ממזמורי
תהלים שלפי סדר האלפבית ? על כל פנים  ,לדברי כוהן  ,לא ידועים קשרים ישירים בין
הפלשים ובין ההוגים הלימודיים

שבשואה .

50

ו  .השפות הכושיות בפי הפלשים
אפשר לשער  ,אף שאין בידינו תיעוד  ,שכבר בשלב ההתחלתי של תולדות הפלשים
באתיופיה הם עשו הכרה ערה ביותר עם אחת או עם יותר מל השפות הכושיות
שבאזורם  .הכוונה

לאגאו .

לדברי חצרון  ,לא ניתן לדבר על ' שפת אגאו '  ,כי היא מורכבת משפות אחדות ,
שכל אחת מהן ראויה לתיאור בפני עצמו  .אשכולי מסווג אותה  ,בדומה ליוסף הלוי ,
לדיאלקטים בדמביה  ,בקוארה ובסמיין ( פלשיניה )  ,ומציין  ,שוב בעקבות הלוי ,
שבקבטיה  ,בולקיית ובשירה הם מדברים בלשון

תגריניה ' .
ן

ד ' אבאדי מעיד בשנת  , 1845ששפת הפלשים נעלמה רק עתה בדמביה  ,אבל עדיין
משתמשים בה בקוארה  ,ושמה  hwarasaוהיא דומה מאוד לדיאלקט של אגאו
מאחלה ולשפת חמתה

48

ראה

:

49

ראה

:

50

ראה :

51

ראה

52

ראה :

:

,

5

אשכולי  ,שרידי  ,עמ ' . 89
אשכולי  ,ספר  ,עמ '  ; 85אשכולי  ,שרידי  ,עמ ' . 89
כוהן  ,עמ ' . 13 - 12
חצרון  ,עמ '

אבאדי  ,עמ '

;2

.

הלוי  ,דוח  ,עמ '  ; 91אשכולי  ,ספר עמ '

. 44

.8

ן

הפלשים ולשונותיהם

63

באזור ווגרה הפלשים או הכיילה מדברים בכייליניה  .קונסי רוסיני שיער שאולי זה

הדיאלקט שנחקר על  -ידי יוסף הלוי ומופיע במחקרים של רייניש ושלו תחת השם
דמביה  .כיילה היא מלה באגאו שמשמעה תואם לדעתו במידה מסויימת את משמע

פלשים .

המלה

על  -פי הלוי  ,הפלשים נתנו לעצמם את השם ( גולים )  ,וזה מוכיח

שבעיניהם עצמם הם זרים

באתיופיה .

53

אשר לקוארה  ,הדיאלקט  hwarasaשבפי פלשים רבים  ,קונטי רוסיני חוזר בשנת
1937

על טענתו שהוא

וכוהניה  .לדבריו ,

( 54

]במף ) מהווה את השפה הרשמית של דת הפלשים

"
הקמאנת והקוארה

יכולות להיראות כשני דיאלקטים  ,יותר מאשר

שתי שפות נבדלות ממש  .קוארה וכייליניה מדוברות גם כן בגונדר  .הדיאלקטים
האלה מדוברים באותם מחוזות  .בדיאלקט ( לשון ) קוארה מדברים הפלשים שממערב
לאגם

טאנה .

באזור קמאנט הם מדברים כיילה או

כייליניה .

חוקרים שביקרו

באתיופיה בעשרות השנים האחרונות  ,ערב המהפכה  ,יש להם ספקות  ,אם שפה זו
אמנם היתה נפוצה בין הפלשים  .קונטי רוסיני משער שכפי הנראה  ,שפות הקוארה
והקמאנת חייבות את קיומן לעובדה שהן היו ועודן שפה של קבוצה דתית מוגדרת ,
המנסה להימנע מהתקרבות אל דת

השליטים .

54

אם  -כן שפת הקוארה היא  . hwarasaאמרנו שהפלשים ידועים גם בשם כיילה ,
שלפי כמה חוקרים משמעותו שלילית  ,אחרים רואים בהם ענף נפרד של

הפלשים .

ד ' אבאדי סבור  ,כי המונח משמעו ' אל תחצה ' ( את הנהר ) !  ,רמז לאיסור לחצות נהרות

בשבת .

בשנים האחרונות  ,החוקר בנדר מייחס את שפת הפלשים לכושית המרכזית

55

שכבר אינה

כלפיהם .

56

קיימת .

לדבריו  ,כיילה הוא שם נרדף לפלשים והוא מונח משפיל

על  -פי מידען של ד ' אבאדי  ,יש למונח כיילה משמעות של ' לוחם ' .

57

רייניש מכנה את שפת אגאו שבמחוז קוארה כשם המחוז או השם המקומי , Quirasi ,
ומביא מפי חוקרים אחרים שמות נוספים לה  :קוארה  . I)jweressa ,הוא אינו מסכים
עם השם לשון פלשה  ,שמשתמש בו פלאד  ,שכן  ,לדעתו  ,הפלשים שהתפשטו
במחוזות נוספים באתיופיה ( אלפה  ,דאגוסה  ,דמביה  ,צ 'לגה  ,ארמצ ' הו  ,ווגרה

וסמיין )

אינם מדברים כתוצאה מכך אותו דיאלקט  .לדבריו השם ' פלשה ' בעיני החבשים
מתייחס יותר לבני דת משה מאשר לבני עם או שבט מסוים  .במחוז סמיין  ,למשל ,
רואים בתור פלשים קהילות של אמהארים ותגרה  ,כיוון שאלה נוהגים לפי כללי
הברית הישנה  .כתוצאה מכך  ,כפי שלא ניתן לדבר על שפה נוצרית או מוסלמית  ,כך
לא ניתן לדבר על שפה פלשית  .עד כאן דברי

53

ראה

54

ראה :

55
56
57

58

:

קונטי רוסיני  ,קמאנת  ,עמ '

; 30

קונטי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '

רייניש .

58

קונטי רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '

; 136

על  -פי  :קונטי רוסיני  ,רשימות  ,עמ ' . 109
ראה  :שפה באתיופיה  ,עמ ' . 8
ראה  :טוביאנה  ,עמ ' . 303
ראה  :רייניש  ,קוארה  ,עמ ' . 4 - 3

קונטי רוסיני  ,קמאנת  ,עמ '

; 201
, 30

הלוי  ,דוח  ,עמ '

. 31

90

ן

64

יצחק גרינפלד

שפת קוארה קרובה מאוד לשפת האגאו של דמביה  ,שחקר אותה יוסף הלוי

ותירגם אליה את ספר יונה עם גירסה אינטרליניארית  .הוא גם טיפל בקוארה  .כמה

שנים לפניו טיפלו בשפות אלו מיסיונרים וחוקרים  .קונסי רוסיני ציין  ,שיוסף הלוי
פירסם תפילות יהודיות  ,אשר הטקסט שלהן בגעז מהול בביטויים בשפת אגאו ,
ולדעתו הם בלשון

קוארה .

59

הזכרנו כי בשורת מרקום תורגמה לקוארה  .טאקר ובראיין רואים את כיילה  ,או
כייליניה  ,כדיאלקט נוסף של קוארה  ,המכונה בפיהם כקבוצה

( chlster

של

דיאלקטים  ,לרבות דיאלקט של פלשים  ,דהיינו יהודים אגאו ~
באזור קמאנת ,

לדבריהם .

60

אשכולי מציין שלשון הפלשים  ,פלשיניה או כייליניה  ,הולכת ומשתכחת מהם
כבר יותר ממאה

el

הפלשים  ,עד כמה שידוע  ,לא השתמשו בשפת האגאו שלהם

לצרכי ספרות  ,חוץ מהמקרים שצוינו לעיל  .כל מה שנכתב באגאו בכתב האתיופי לא

תמיד סיפק את הצרכים  .כך למשל  ,בטקסטים שנכתבו בקוארה אין אות להגה  1יהוא
 eלדברי יוסף הלוי  ,שפת הפלשים כוללת הרבה
הובע בעזרת ,ש  , kh , 8 ,ן  ,א

י

עיצורים גרוניים ואפיים שקשה מאוד  ,לדעתן  ,להביעם באמצעות אלפבית לאטיני או
שמי  .לדעתו  ,על סמך ההגיים הגרוניים הרבים ניתן להבחין בדיאלקט של

בדיאלקט זה מצויות לדעתו גם הרבה מילים

אופייניות .

קוארה .

שעה שביקר בחבש

(  , ) 1868 - 1867ציין את ריבוי הדיאלקטים בפי הפלשים  ,אלא שלעיתים תכופות הם

שוחחו ביניהם בשפה האמהארית  .הוא מביא עובדה מעניינת  ,שלעיתים קרובות שמע
את ילדי הפלשים משמיעים הלק מן התפילות לפעמים בגעז ולפעמים בלשון

הדיאלקט שלהם  .הלוי טוען עוד  ,שגילה בתפילותיהם משפטים אחדים מהדיאלקט ,
כתובים באותיות אתיופיות והם שונו בחלקם כדי להביע הגיים אופייניים לשפתם
וזרים

לאמהארית .

63

נוכחנו לדעת שהפלשים מצאו עצמם בעת האחרונה בחלקים שונים של אתיופיה ,
בעיקר במחוזות המסורתיים שלה שהשתייכו אליה גם קודם כיבושי מנילנו השני ,

בסוף המאה שעברה  .לא ידוע כמה זמן הם ישבו בשטחים רב  -לשוניים אלה  ,אבל
המלחמות הרבות שהם ניהלו עד למפלתם הסופית ומה שבא

אחר ?

זה גרמו

להגירותיהם התכופות  ,וגם אלו גרמו לשינויים לשוניים בקרבם  .אבל עובדה היא ,
שרובם ככולם מתגוררים בשטח שבו מדוברות שפות כושיות  ,ליתר דיוק שפת אגאו ,
שגם בתחומה השתנה המצב במשך הדורות לטובת השפות השמיות של החבשים
הנוצרים הכובשים  .נוסף לביזורם הגיאוגראפי של הפלשים באתיופיה היה גם ביזור
לשוני  ,אמנם במסגרת של שפות
59

ראה

:

60

ראה

:

61

ראה

:

62

ראה

:

אגאו .

קונסי רוסיני  ,קמאנת  ,עמ ' . 37

טאקר ובראיין  ,עמ ' . 122 - 121
אשכולי  ,ספר  ,עמ ' . 7
קונטי רוסיני  ,קמאנת  ,עמ '

. 71

63

ראה

:

הלוי  ,תיאור  ,עמ '

, 55

. 68 , 61

הפלשים ולשותתיהם

ן

65

ז  .שלביבו בהלסטוריה הלשונלרנ עול ומפלשים
ו  .התחלות
כאמור  ,איננו יודעים מהו מוצאם של הפלשים ומה היתה שפתם עם הגיעם
לאתיופיה  .הראינו שלא ידעו עברית  .הידע שהביאו עימהם ביהדות  ,מרובה או מועט ,
היה בשפה לא ידועה לנו  .האם הנסיבות הכריחום מיד עם בואם לחפש את כתבי -

הקודש שלהם אצל שוביהם  ,דהיינו

בגעז ?

כאלף שנים לאחר בואם  ,כל הכתובים

שבידיהם הם בגעז  .האם מראשית היותם באתיופיה השתמשו בגעז לצרכי דת  ,או
בשפה אחרת

?

אץ לשלול את האפשרות שהם השתמשו גם בשפות אחרות של

האזור  .החל מן המאה ה  6 -השפה היוונית באה עדיין בחשבון  ,גם הסורית .אין בידינו
כל עדות שהפלשים השתמשו בשפות אלו או בדרום  -ערבית  .שפת השימוש היומיומי
היתה  ,כפי הנראה  ,אגאו  ,אם אמנם הם פנו עם בואם אל הרי

אתיופיה .

כיוון שאני מצדד בגירסה  ,שעיקר היהדות בא לאתיופיה מדרום  -ערב  ,ראוי לבדוק

מה היה המצב הלשוני בקרב היהודים בדרום  -ערב באותו זמן  .בהגיע היהודים לשם ,
הם השתמשו בארמית ,

64

אחר  -כך השתלטה היוונית  ,ומאוחר יותר שוב חזרו אל

הארמית עד בוא הערבית  .עם זאת לשון החכמים והתפילה נשתמרה

בפיהם .

כבר הזכרנו לעיל את השפעות העברית  ,הסורית  ,היוונית והאתיופית בדרום  -ערב ,

שבה הן הופיעו כלשונות של אמונות חדשות  .השבטים השמיים הגיעו אל חוף
אתיופיה מדרום  -ערב בעיקר במשך האלף הראשון לפני הספירה והביאו עימם את

הכתב ואת שפתם  .הם התפשטו בהדרגה בארץ  ,אשר כבר ישבו בה דוברי שפות

כושיות .
הפלשים השתמשו בגעז בתור שפה ליטורגית  ,אף שלדברי חוקרים אחדים הם לא

ידעו אותה היטב ושילבו קטעים משפת אגאו בתפילותיהם בגעז .
לסלאו  ,ספרות הפלשים בגעז התפתחה כנראה בין המאה ה  5 -למאה

65

לדעת וולף

ה . 17 -

לדבריו

ספק רב אם היא יכלה להתקיים הרבה לפני המאה ה  . 5 -לדעתו  ,גם כתבים אחרים של
הפלשים  ,חוץ מן התנ " ך והאפוקריפים  ,אף שהם אינם ידועים כיום לחמשים  ,נלקחו ,
כפי הנראה  ,ממקורות אתיופיים ולא ישירות ממקורות יווניים  ,קופטיים  ,סוריים או

ערביים .

66

שפתם של הפלשים בשלב התבססותם ההתחלתית ומאות שנים אחרי כן גם היא
לא ידועה לנו  .אפשר לשער  ,כי כגרים ילידי דרום  -ערב  ,שפת  -האם שלהם היתה אחד
הדיאלקטים

הדרום  -ערביים .

מעניין אותנו לדעת  ,אם הגיור ההמוני בממלכת חמייר גרר גם שינויים לשיניים

. 200
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ראה

:

הירשברג  ,עמ '

65

ראה

:

קונסי רוסיני  ,חבש  ,עמ ,

66

ראה

:

לסלאו  ,אנתולוגיה  ,עמ ' , XXXVII

הירשברג מגדיר את הארמית כלשון השנייה של

. 131
. xxxvll
~

עמנו .

ן

66

שחק גינפלד

בקירבם (שפת תפילה  ,ועוד)  .אין אנחנו יודעים אם גרים אלה קלטו את התורה
בעברית  ,בארמית או ביוונית  .מתקבל על הדעת  ,שהמגיירים העבירו את התורה

החדשה  -אם היא הופצה בקרב העם  -על  -פי הזיכרון  ,באחד הדיאלקטים של

הדרום  -ערבית .
לדעתי  ,אפשר לזמר בודאות  ,שהשבויים הובאו לאתיופיה בלי ידיעת עברית  .גם
אם אחדים מהם ידעו עברית  ,בעיקר את כתבי  -הקודש  ,ספק רב אם ללא כלים וללא

רב .

ספרים ידע זה השתמר זמן

איננו יודעים בדיוק מה היו השפות במקומות האחזותם

באתיופיה .

על סמך

תיעוד  ,שמופיע לראשונה בתחילת המאה ה  , 14 -על מקומות מלחמותיהם  ,אלה

בעיקר שטחים של דוברי אגאו  .אך האם המצב הלשוני במאה
800 - 700

שנה

?

ה 14 -

לא נשתנה במשך

או האם השבויים שמרו ביניהם לבין עצמם זמן רב את ששתם

( שפותיהם ) במקומות ישובם החדשים  .מתקבל על הדעת  ,שכאשר הם נשאו להם את
בנות המקום לנשים  ,הם קלטו היש מהר את שפות המקום  .על אחת כמה וכמה
שסימנים מרובים מעידים על היותם אלמנט פעיל מאוד  ,ותוך פעילות זו נשתכחה
מהם במהרה שפתם ממולדתם

הישנה .

מעמדה ההתחלתי של געז בקרב הפלשים וזמן חדירתה מותנים במטען הרוחני

היהודי של השבויים היהודים על אדמת אתיופיה  .מתעוררת השאלה  ,אם בהיותם בין

שבטים דוברי אגאו שעדיין לא הוכנעו על  -ידי ממלכת אכסום  ,הם נזדקקו בכלל
לגעז  .יש לשער  ,שבתקופה הנדונה שפתה הרשמית של הממלכה הנוצרית עדיין לא
חדרה לשטחים אלה  ,וודאי לא השתלטה עליהם  .רק בתקופות יותר מאוחרות היה
תחום הדת בשליטתה המוחלטת של האתיופית העתיקה  .האם השבויים נזקקו כבר
אז  ,מן ההתחלה לשירותיה

?

קטעים  ,פסוקים בודדים ומילים באגאו שאנו מוצאים בתפילות הפלשים בגעז
רומזים על האפשרות  ,שגם שפת אגאו שימשה אותם בתחום הקודש  .השאלה היא ,

עד כמה  .יחד עם ההעזה שבהעלאת ההנחה הזאת  ,אני משער שעם עליית השושלת
של בית שלמה לשלטון (  , ) 1270געז היתה כבר בשימוש בקרב הפלשים  ,בתפילה

ובכתבי  -הקודש  .ספרותם בגעז במאה

ה % 5-

מעידה מצד אחד שהשפה היתה ידועה

להם גם קודם לכן  ,מצד שני יש לזכור  ,כי היום מקובל בעיני רבים לראות בספרות זו
שלהם בגעז מעשה ידיהם של אנשי  -רוח נוצרים שעברו אל דת משה והצטרפו

לפלשים .

.2

השלב ההוסטויי

בשנת

1270

( 270ו ) 1624 -

תופס ' בית שלמה ' את השלטון באתיופיה  .אחר  -כך  ,בשלב ' ההיסטורי '

של הפלשים  ,מתחילת המאה

ה 14 -

עד תחילת המאה ה  , % 7 -התמונה הלשונית בקרב

הפלשים עודנה מעורפלת ורק מתחילה באיטיות ללבוש צורה  .ספרותם מתקופה זו

הפלשים ולשותתיהם

ן
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נשתמרה בחלקה  ,והיא כוללת כתבי -יד בשפת געז בענייני דת  .כן נשתמרה מתקופה

זו עדותו של ר ' אליהו מפירארא (שנת קצ " ה  , ) 1435 ,שיש בה רמז על מצבם הלשוני .
באותה תקופה חלו שינויים בתחום הלשוני של אתיופיה בכללה

דחתה את רגלי געז כלשון דיבור  ,והשאלה היא אם גם בקרב הפלשים
מהתחלת המאה

ה 14 -

:

האמהארית

חלו שינויים .

יש ידיעות על קרבות בין חילות מלך אתיופיה ובין מתנגדיו ,

בהם פלשים  .ציון שדות הקרבות עשוי להקל עלינו לדעת מהן השפות של מחוזות
אלו  ,אבל אנחנו רחוקים מן הדיוק
החל מן המאה

ה 14 -

ואיבנו יכולים לשחזר בודאות את המצב הלשוני .

הפלשים יושבים בין סמיין לקוארה  ,שקועים במלחמותיהם

נגד הנוצרים  ,למען עצמאותם  .מאבק זה הסתיים בנצחון הקיסר סוסניוס בתחילת
המאה ה  , 17 -ואחריו פוזרו הפלשים ששרדו אל המחוזות

הצפון  -מערביים .

יש לשער  ,כי קליטת הגעז על  -ידי הפלשים באה לא בבת אחת וכי גם המתגיירים
הנוצרים שעברו בזמנים שונים אל הפלשים הביאו עימם את שפתם הספרותית ושפת
דתם לשעבר ותרמו בכך להתעצמותה של געז בקרב הפלשים  .נזירים ומיסיונרים

נוצרים שחדרו אל הפלשים גם הם הפיצו את הגעז .
על כל פנים  ,הפלשים לא התגוררו באזורים של דוברי געז  .רק עקב מלהמות קיום

מתמשכות או התפשטות  ,באה התקרבותם אל התרבות האתיופיות  .במשך הזמן
כשהם באו במגע עם האוכלוסיה המקומית  ,געז כבר לא היתה בשימוש כשפה

חיה  -ולענייננו אין חשיבות בכך אם הדבר אירע במאה

ה 10 -

השפה החיה בקרב הפלשים באותו שלב מילאה שפת ( או

.3

או ה . 12 -

שפות )

את תפקיד

אגאו .

עד המאה התשע  -עשרה

תחילת השלב הבא

של שפות הפלשים באתיופיה אירעה בתנאים הרבה יותר קשים .

שרידי הפלשים לאחר מפלתם בימי סוסניום המשיכו  ,באמצעיהם הדלים ביותר  ,את
מסורת אבותיהם שמסרו נפשם למען דתם  .שפתם  ,האגאו  . ,נשארה בפיהם  .אלא
שהפעם היו קהילות הפלשים פזורות ומנותקות זו מזו ובניה נתונים לחסדי מנצחיהם

ולהשפעות הבלחי פוסקות של השפה האמהארית  .תהליך חדירתה של שפה זו היה
איטי מאוד  ,וכפי הנראה רק במאה

ה 19 -

נעשה הצעד המכריע למעברם לשימוש

באמהארית .
אנטואן ד ' אבאדי  ,שישב הרבה שנים באתיופיה  ,מספר ( בשנת  , ) 1845כי ילדי
הפלשים בקרבת גונדר כולם מדברים אמהארית ואינם יודעים את שפת אבותיהם

אפשר לומר  ,כי באמצע המחצית השבייה של המאה

ה 19 -

,

6

הפלשים השתמשו בעיקר

בשתי שפות  :האחת  -האמהארית  ,שפת הקשר שלהם עם החרן ; השנייה  -אחד
הדיאלקטים של אגאו  ,בשביל הצרכים הפנימיים בתוך משפחתם  ,לקודש ולחול ,

67

ראה

:

אבאדי  ,עמ ' . 44

ן
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לרבות קריאה בכתבי  -הקודש בבית  ,תרגום ופירחח של התפילות .יוסף הלוי מדווח ,
כי הפלשים בבית התפילה מתפללים בלשון געז  ,והלק מתפילות אלה מתורגמות
תמיד ומושרות על ידי כולם בדיאלקט המקומי  ,העממי  ,שלהם  .הוא מחלק את שפת
אגאו לשלושה דיאלקטים

:

של דמביה  ,של קוארה והפלשיניה  .גם קונסי רוסיני ,

שממקם את הקבוצה המערבית של שפות אגאו מתכזי עד מערבה לטאנה  ,מציין
שמדובר כאן בדיאלקטים קרובים מאוד זה לזה  ,אשר עודן בשימוש במסגרת

המשפחה .

68

הפלשים מקבסיה  ,מוולקיית ומשירה מדברים הגריניה  ,אבל גם יש להם

ידיעה חלקית

באגאו .

השמות הפרטיים הידועים של הפלשים מאותה תקופה הם מן התנ " ך  .אלה שמות
עבריים כפ ? שהם מקובלים באתיופיה  ,או שמות מזדמנים  ,בהתאם לשימוש אצל

העברים הקדומים ואנשי אגעזי  .לדברי הלוי  ,שמות מן הסוג הזה מצויים זה לא כבר

בגעז ובאמהארית  .רווחים בקרבם גם מספר רב של שמות שמקורם בשפת אגאו  .הלוי
מדגיש שהוא לא שמע ביניהם אף שם אחד ארמי  ,ערבי או

יותי .

69

ל ' רייניש מציין (  , ) 1911כי הקטעים באגאו בתפילות הפלשים  ,שפירסם יוסף הלוי

בסוף המאה ה  , 19 -לא מובנים לו  .טענותיו מוסבות כלפי המילים באגאו וצורות
הדקדוק החורגות מאלה שבשפות אגאו

אחרות .

רייניש

משער  ,שתפילות אלה

עתיקות מאוד  ,ועל  -כן הגייתן שונה מן הצורות העכשוויות

,

7

בין התשובות לשאלות הקראים מפטרבורג על אודות הפלשים שהופנו בשנת
1896

אל מנהיגי הפלשים באמצעות המלומד  , ) . hdondon-~ idailhetהוא השיב

שמחוץ לתנ " ך  ,יש להם  ,כפי הנראה  ,גם תפילות בשפת  -האם שלהם  .י7
בשנת

1845

דיווח אנטואן ד ' אבאדי  ,שהפלשים קוראים לעצמם גם כיילה  ,שהוא

כנראה שם של שבט  ,ובארמצ ' הו מכנים אותם כיילשה  .באותו זמן הם היו גם

בקוארה  ,לצד הנוצרים  ,ודיברו אותה שפה  .נוסף על קוארה  ,הוא דיווח על פלשים
בדמביה  ,בארמצ ' הו  ,בסגדה  ,ובוולקיית  ,ששם מספרם היה כה גדול עד שהיוו את
מחצית הצבא  .כמו כן  ,הם התגוררו  ,לדבריו  ,בסמיין  ,בווגרה  ,בדז ' ניפבקרה  ,באחלה ,

בדאגוסה ובאלפה  .הוא גם מיקם אותם באצ ' פר ובקרב האגאו בדמות או אוואה  ,ושם

הם דוברים דיאלקט שונה  .ד ' אבאדי מוסיף  ,שלפי המסורת חיים פלשים גם בקרב

הגאלה  -אזבו ובשואה  .הוא מציין  ,כי שפת הפלשים ' היא זו שנעלמה עתה בדמביה ,
 72שפה זו מדוברת
אבל עדיין מדברים בה בקוארה וקוראים אותה בשם ~warasa

על  -ידי יהודים ועל  -ידי נוצרים

בקוארה .

על סמך רשימותיו של ד ' אבאדי  ,הסיק טוביאבה כי הדיאלקטים של הפלשים

68

ראה :

69

ראה

70

ראה

:

71

ראה

:

72

ראה :

:

הלוי  ,דוח  ,עמ '

; 91

קינטי

הלוי  ,דוח  ,עמ ' . 91
רייניש  ,מכתב  ,עמ ' . 219
מארקון  ,עמ '

. 243

אבאדי  ,עמ '

. 45 -44

רוסיני  ,אתיופיה  ,עמ '

. 136

ן

הפלשים ולשותתיהם

בקוארה  ,בדמביה  ,בארמצ ' הו

ובסמ ~ ז

זהים  .הפלשים מאצ ' פר יש להם דיאלקט

בפרד  .כך  ,לראשונה נקבע הרכב קבוצת אגאו

שפת היהודים והבוצרים בקוארה

69

( ובאלפה ) ;

המערבית - hwarasa :

הכוללת את

שפה שכמעט נכחדה (של

הנוצרים )

בדמביה ; שפה של היהודים מדמביה  ,מארמצ ' הו ומסמ ~ן ; שפת הקמאנת ; נוסף ל -
warasa

קיימת שפה של היהודים באצ ' פר  ,שאין לה

שם .

פלשי~ מסביבות גונדר מסר  ,לדברי שוביאבה  ,כי נוסף ל  hwarasy-קיימת
 , ksvolachaשהיא שפת הפלשים מ ~ ( Qwolla -שהוא אזור של שפלות חמות ולחות ,

שאינו בריא לישוב אדם ונחקר אך מעט)  ,והיא זהה עם שפת הפלשים בממיין  .אם  -כן ,
לדברי טוביאנה  , ksvolacha ,או
והכוונה לא לתושבי קוארה

בקיצור קולה

ונרה ) .

tkwolasa

משמעה באגאו שפת תושבי ,Qwolla

דוברי  ,bwarasaאלא לתושבי ארמצ ' הו ויגרה

( המכונים

לפי המידען של ד ' אבאדי המונח כיילה מתפרש על -ידו כשם

אשר לעיתים תכופות משתמשים בו כלפי פלשים מממיין רקולה  .בארמצ ' הו ובווגרה
מכנים את היהודים כיילה שעה שבקוארה -

פלשה .

כך אנחנו מגיעים להבחנה בץ פלשיניה ( או שפת הפלשים ) לכייליניה ( או שפת

כיילה )  ,שדובריהן התגוררו בהרי סמיין או בשפלות  .לשני המונחים האמהאריים
האלה מקבילים באגאו כיילסה ( או שפת כיילה ) ו ( hwarasy-או שפת תושבי קוארה ,

באגאו) .

Hwara

73

יוסף הלוי כתב בשנת

1873

על פלשיניה וכייליניה  ,ואלה היו בעיניו שני

דיאלקטים עיקריים של אותה שפה  ,האחד של דמביה והשני של

קוארה .

74

אשר

לקונסי רוסיני  ,טוביאנה מעיר  ,שעם כל ההסתייגויות מהחלוקה של אגאו המדוברת
בסמיין  ,המלומד האיטלקי מכניס לתוך אגאו המערבית את שפת ווגרה ( אשר יכולה
להיות הכייליניה  ,שהיא מצידה אולי ה ~ dalnbya -שדיווח עליה הלוי )  ,ה ,hwarasr-

ה 821 -ה1ס. 4

75

אין ספק  ,שעד המאה שעברה היתה קיימת בקרב הפלשים תופעת הדו -לשוניות .
כפי שנוכחנו לדעת  ,אין בידינו בשלב זה אפשרות לקבוע מתי החל תהליך זה  ,אך
סביר שהוא התעצם לאחר מפלתם בתחילת המאה

.4

ה . 17 -

תחולת המאה העשרים וערב התחייה

מבחינה לשתית חיו הפלשימ במאה

ה 20 -

בצילן של שפות שמיות  -ששתיים מהן

משמשות בפיהם כשפות דיבור של יומיום

:

שפת תגריניה בצפון המדינה ובדרום

האמהארית  ,שהיא עתה השפה הרשמית של אתיופיה ושפת  -אם לרוב המוחלט של

73

ראה

74

ראה :

75

ראה :

:

טוכיאנה  ,עמ ' . 304 -303
הלוי  ,שפת  ,עמ ' . 156
טוביאנה  ,עמ ' . 304

ן
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הפלשים  .שפה שמית נוספת בשימוש בקירבם היא געז ( או אתיופית עהיקה או

קלאסית  ,ובקיצור  -אתיופית  ,או

חבשית) .

זו שפה מתה  ,שאעה מובנת לרוב

המוחלט של יהודי אתיופיה ( וגם לנוצרים)  ,המשמשת כשפת התפילות וכתבי -
הקודש ושימשה בעבר גם כשפת הספרות שלהם  .לעומת זאת  ,הפלשימ לא פירסמו
בעבר כתבים באמהארית ובתגריניה  ,חצן ממקרים לא רבים של כתבים באמהארית

שפורסמו בשישים השנים האחרונות  ,רובם המוחלט לא על עניעים פלשיים  .רק בעת
האחרונה תפסה האמהארית את מקום הגעז כשפת הספרות בקרב הפלשים  ,והיתה

נלמדת בבתי  -הספר שלהם  ,כאשר אלה היו קיימים  .בין הכתבים בשפה זו אפשר
להזכיר את מאמריו של תאמרת עמנואל ואת ספרו על גאנדיף 7וכן את תרגומיו של
יונה בוגלה ועוד  .לאחרונה התחילה להתפתח ספרותם באמהארית בישראל  :כתבי -
עת  ,חוברות הסברה  ,וכן תרגומים מכתבי  -הקודש

בהתחלת המאה

ה 20 -

ועוד .

החלו הראשונים מבני הפלשים ללמוד עברית  ,הודות

לפעילותו המבורכת של ד " ר יעקב פיטלוביץ  ,פעילות שהניבה פירות רק

בהדרגה .

הפלשים שהיו בדור האחרון פזורים על פני אתיופיה איבדו בהדרגה את
מסורותיהם  .גמ תופעת הדו  -לשוניות כמעט שנעלמה  ,לפחות בקרב הדור הצעיר ,

אשר מדבר אמהארית או תגריניה בלבד ( אינני כולל כאן את געז  ,מסיבות שהובאו

לעיל ) .
חוקרים שביקרו אצל הפלשים לפני כמה עשרות שנים דיווחו  ,כי בהרי סמיין הם
ממשיכים להשתמש בדיאלקט של

אגאו .

ב  -ס24סLes langues du 12

הם מכונים

פלשים באזורים שבהם דוברים אמהארית  ,כיילה  -בווגרה ובתגרה  .על  -פי מקור
זה  ,השימוש באגאו  -תחת שמות שונים  ,ויכול להיות שבדיאלקטים שונים
, hwarasa

~המאה

ה 19 -

כייליניה ,

,

7

פלשיניה ) -

היה רופף בין הפלשים כבר ברבע האחרון של

לדברי ו ' לסלאו  ,בחלק ההררי של סמיין  ,בחלק הצפוני של בגמדר ,

נדמה שהפלשים עודם מדברים בכמה דיאלקטים של אגאו  ,כגון קואריניה ותמיר .
באוזבה  ,דרומית  -מזרחית מגונדר  ,הוא נתקל בכוהן ישיש מסמיין שעדיין דיבר

אגאו.

78

חלק מספרותם של הפלשים משותף עם ספרותם של הנוצרים באתיופיה  ,אך ישנן
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