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הֵéן גָåרוֹת בְּãמוֹסקבָãה וְèלוֹמְñדוֹת לָïשוֹן
עִôבִרית בָּãאוּנִóיבֶãרסִòיטָíה עַôל שֵûם
הַָéרמבָּ"ãם .רוּבָּãן בָּãחֲëרוּ ְבּãעִôבִרית
בְּãמִñקֶרה ,וְèהִéתאַäהֲéבוּ בָּãהּ .בַּãהִéיגָåיוֹן שֶûל
הַéשָׂûפָöה ,בִַּãדקדוּק ,בַּãצְõלִïילִïים .בְּãקוּרס
בְּãמִñכלֶïלֶïת בֵּãית בֶּãרל – לָïמדוּ לְïהַéכִּîיר
גַåם אֶäת הָéאֶָäרץ שֶûל הָéעִôבִרית וְèאֶäת
הָéאֲäנָóשִûים הַéמְַñדבְִּãרים עִôבִרית בְָּãרחוֹב

הַéסטוֶּדנטִíיוֹת מִñמוֹסקבָãה לוֹמדוֹת בְּãמִñכלֶïלֶïת בֵּãית בֶּãרל

בָּãאֲָäקֶדמיָìה על שם הרמבּ"ם בּמוֹסקבה פּגשתי לפני

אוֹלגה" :אני לא הִéתכּוונתי ללמוֹד עברית בּאמת.

כּשנה קבוּצת צעירוֹת ,רוּבּן לא יהוּדיוֹת ,הלוֹמדוֹת

רציתי לעסוֹק בּבַãלשָûנוּת וללמוֹד שׂפוֹת ,אנגלית

עברית בּרצינוֹת וּבַãחֲëריצוּת מְñעוְֹררוֹת הַéעֲָôרכָîה .איײַ

ורוּסית .לא ידעתי אפילוּ שאֶäלמד עברית .זה גוֹרל.

אפשר שלא ללמוֹד בּרצינוּת בּמוֹסקבה מפּי המוֹרים

לא משהוּ שאני בּעצמי גַָåרמתִüי )עשׂיתי(".

מאוֹד( ,ושוֹאלת את עצמי :אֵäיזוֹ תשוּבה הייתי מקבּלת
לשאלה הזוֹ מצַõבָּãרים בּני ...20
אליוֹנה" :אני אוֹהבת את הצליל של האוֹתיוֹת ושל
המִñלים .בּלשוֹן הזאת אפשר לראוֹת את האָäסוֹן של

שלהן ,מוֹרים בַּãנְóשָûמָñה ,אנשי לשוֹן ואוֹהבי עברית,

טַíניָìה" :אני רציתי לעסוֹק בּבלשנוּת ושׂפוֹת.

כּמוֹ :ראש הַקתֶüדָרה פּרוֹפֶöסוֹר יֶìבגֶåניִìי מַñריַìאנצִ'õיק,

כּשהִéתקבּלתי לאקדמיה אפילוּ לא ידעתי מה זאת

אִäיגוֹר זִêיסִקין ,יוִּרי קוֹסטֶíנקוֹ ואחרים.

עברית וּמי הם יהוּדים .חֲëבֵָãרה שלי למדה בּאקדמיה

וכאן אני נִóזכּרת בּכוֹתָüרוֹת שקראתי בּעיתוֹנים

עלײַשם הרמבּ"ם ,והיא סיפּרה לי ששָûם לוֹמדים גם

לאחרוֹנה :סקר שנֶóעֱַôרך בּין בּני הנוֹער מלַïמד כּי עבײַ

יידיש ,גרמנית ,עברית".

רית היא מִñקצוֹעַ ôמאוֹד לא אָäהוּב בּבתיײַהספר בּּארץ.

סיפּרתי להן על "מֵñאֲäחוֵֹרי הְַéקלָïעִôים" של "שער
למתחיל" – העיתוֹן שהֵéן מַñכּירוֹת מלימוּדיהן .בּעיתוֹן
של אוֹתוֹ שבוּע הוֹפיע מַñתכּוֹן לַïהֲéכָîנַóת פלאפל .שאלײַ

קסֶòניָìה" :הסיפּוּר שלי דוֹמה ,אני למדתי בּביתײַ

תי את שאלת מיליוֹן הדוֹלר )יוֹתר נכוֹן :מיליוֹן הײַ

ספר אנגלית וגרמנית ,וְèנֶóהֱéנֵóיתִüי .רציתי להמשיך

שקל( :אתן אוֹהבוֹת פלאפל? כּשָראיתי את מַñבָּãטֵíי

ללמוֹד שׂפוֹת .לא ידעתי מה זאת עברית וּמי הם

השאֵäלה על פּניהן ,הֵéבנתי שרוּבּן לא היוּ אף פּעם

היהוּדים ,כּי אינני יהוּדיה".

בּישׂראל ולא טָíעֲôמוּ טַíעֲôמוֹ של פלאפל .אבל עברית הן
יוֹדעוֹת ואוֹהבוֹת .רוֹצוֹת להיוֹת מוֹרוֹת לעברית.

מִָñרינָóה" :כּשהִéתקבּלתי לאוּניברסיטה ,הייתי צריײַ
כה לבחוֹר שׂפה .בּחרתי עברית".

ראש הקתדרה סיפּר לי בּשִׂûמחה וּבסיפּוּק כּי אֲäחָëדוֹת

אָäנָóהֵ" :די טבעי בּשבילי ללמוֹד עברית ,כּי אלה

מהתלמידוֹת יגיעוּ לארץ לשלוֹשה שבוּעוֹת ,לקוּרס

השוֹרשים שלי .בּמשפּחה שלנוּ נהוּג לקרוֹא ספרים

אֲָäקֶדמִñי בַּãלָïשוֹן העִôברית בּמִñכללת בּית בּרל.

הקשוּרים בַּãמָñסוֶֹרת היהוּדית .אחוֹתי גרה בּארץ,

כּשהִéגיעוּ הבּנוֹת לארץ ,פּגשתי אוֹתן ואת פּרוֹפסוֹר

בּמסגרת פּרוֹיקט נעל"ה .היא חזרה למוֹסקבה".

העם – השוֹאה ,וגם שִׂûמחָëה – זוֹ שׂפה הגיוֹנית מאוֹד.
אני אוֹהבת ללמוֹד ִדקדוּק ותחבּיר".

אני חושבת לעצמי :אוּלי כּדאי לקחת את צַõבֵָּãרינוּ ואת
המוֹרים שלהם – למוֹסקבה...
טניה" :גם אני אוֹהבת דקדוּק ותַüחבּיר ,קראתי ספײַ
רים של כּוֹתבים יהוּדים בּרוּסית ואחרײַכּך בּעברית,
והרוֹשֶûם היה אַäחֵëר לגמרי .מעניין מאוֹד לקרוֹא את

"
יכוֹל לקרוֹא ,להבין וּלדבּר – זה פֶּöלֶïאא
"
כּשאתה מגיע לַïשָûלָïב בּשׂפה שאתה

הדברים בּשׂפתוֹ של הכּוֹתב .קראתי את 'מִñיכָîאֵäל שֶûלִïי'

מריאנצ'יק בּבית בּרל .נפגשתי עם אחדוֹת מֵñהן

אַäליוֹנָóה" :רציתי ללמוֹד שׂפה יפה ,מעניינת וּמִñזײַ

של עָôמוֹס עוֹז בּרוּסית וּבעִôברית .עכשיו אני קוֹראת

לשׂיחה .בּיקשתי לשמוֹע מה הביא נערוֹת מוֹסקבאיוֹת

רחית .עכשיו אני לוֹמדת עברית כִּîי זוֹ השׂפה הכי

את 'סיפּוּר על אהבה וחוֹשך' מאת עמוֹס עוֹז .זה ְקצָõת

ללמוֹד עברית ,ואיך הן מרגישוֹת בּישׂראל .שכחתי

יפה ,ואני נֶóהֱéנֵóית מאוֹד".

קשה ,אבל אני מִñשתדלת ונהנית".

לשאוֹל אוֹתן על פלאפל.

√ מָñה אַäתֶüן אוֹהֲéבוֹת בָּãעִôבִרית?

קסניה" :כּשהִéתחלתי ללמוֹד וּבַãפַּöעַôם הִראשוֹנה

שׂוֹחחנוּ עם אַäלֶïכּסַòנדָרה קַרבצ'וֹבָãה ,בּת  ;21אוֹלגה

מרינה" :אני אוֹהבת את השׂפה ,שהיא מאוֹד הֶéגיוֹנית".

פּתחתי ספר עברית ,חשבתי :איך אפשר ללמוֹד את

פּיֶìטוֹחוֹבָãה ,בּת  ;21טַíניָìה קוֹגטיֶìנקוֹבָãה ,בּת ;20

אלכּסנדרה" :אני אוֹהבת את השׂפה כּי זוֹ השׂפה של

זה?! אוֹתיוֹת כּלײַכּך מוּזרוֹת ...חשבתי שאף פּעם

קסֶòניָìה וִèיַìאזִêיגִåינָóה ,בּת  ;20מִָñרינָóה יַìנקוֹבָãה ,בּת ;21
אָäנָóה וִèידרוֹ ,בּת  ;20אַäליוֹנָóה שֶûלוּחִëינָóה ,בּת .21
√ מַñה הֵéבִãיא אֶäתכֶîן לִïלמוֹד עִôבִרית?

התוֹרה והתַüלמוּד והספרים החשוּבים".
אוֹלגה" :גם אני אוֹהבת את העברית כּי זוֹ שׂפה
מאוֹד הגיוֹנית .קל ללמוֹד כּאשר השׂפה הגיוֹנית.

אַäלֶïכּסַòנדָרה" :גרתי שנתיים בּארץ ,בּמִñסגרת

אני אוֹהבת את הצלילים – הַéהֲéגָåאִäים של העברית.

פּרוֹיֶìקט נַóעֲôלֶ"ïה )נוֹער עוֹלה ללא הוֹרים( .כּשחזרתי

נעים לשמוֹע שירים בּעברית .למשל :שירים של

לרוּסיה ,היה לי חֲëבָãל לאַäבּד את השׂפה ,ולכן הֶéחלטתי

בּיַìאלִïיק ושל ָרחֵëל".

להמשיך ללמוֹד .אבּא שלי מִñתעסק בּהַéנדסה ,ואין לוֹ
אֶäפשרוּת לעלוֹת לארץ ,ולכן חזרתי למוֹסקבה".
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בּחיים לא אוּכל להבין .אחרײַכּך הֵéבנתי שעברית היא
שׂפה יפה ,ולא כּלײַכּך קשה .הכּתב מיוּחד ,וזה יִìתרוֹן
)דבר טוֹב( .עכשיו אני אוֹהבת את הכֹּל בּעברית.
כּשאני כּאן בּישׂראל ,אני נהנית מאוֹד לשמוֹע
עברית ,משוּם שהצלילים שלהּ יפים מאוֹד".
מרינה" :גם אני אוֹהבת את הצלילים של העברית.

כּל הבּנוֹת מִñצטרפוֹת בּמַñקהֵéלָïה" :השיר 'עֲָôקָרה' של

היוּ לנוּ שיעוּרי תַüרגוּם מעִôברית לרוּסית .תִüרגמתי

רחל' .אֶäל הַéצִõיפּוֹר' של בּיַìאלִïיק" .ואני – נְóמַñסָòה )נהנית

את סַòביוֹן לִïיבֶּרכט ואת ס' יִìזהָéר .זה היה קשה אבל

"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1245י"ז בּסיוון תשס"ג 17 ,בּיוּני 2003

¯ÈÎ‰Ï ‡
הַéצַõעַôר ,אין אפשרוּת לנסוֹע לכל מקוֹם .אני מבינה
שזה בּגלל המצב הקשה .הסיוּרים מצוּיָìנים ,בּעיקר
הסיוּר לירוּשלים ,שיש להּ מֶֶñרץ מיוּחד :הרחוֹבוֹת,
צבע האבנים ,האנשים .כּלײַכּך עתיק וכלײַכּך מַñרשים.
אני מקווָèה שאֶäחזוֹר לארץ לא פּעם אחת .הייתי רוֹצה
לטייל בּירוּשלים עוֹד .זה היה משהוּ משהוּ".
אנה" :אני פּעם שישית בּארץ .הייתי כּמעט בּכל
מקוֹם בּארץ .כּל מקוֹם הוּא עוֹלם ,כּל מקוֹם יש לוֹ
דמוּת מִñשֶûלוֹ .כּל הזמן הארץ מַñפתיעה אוֹתי .זאת
המדינה האֲäהוּבה עלי .אני מרגישה פֹּה כּמוֹ בּבּית .יש
לי דוֹד ודוֹדה בּארץ .אני מִñתכַּîוונת לבוֹא לארץ
לחוֹדש ללמוֹד בּאוּניברסיטה".
אחת הבָּãנוֹת מספּרת כּי אחת התוֹפעוֹת היָìפוֹת
ִñשמֹאל( וְèהַéמַñדִריך מִñבֵּãית בֶּãרל :כַּîרמִñי שווַèייצֶõר )יוֹשֵûב(
מְñטַíיילוֹת בָּãאֶָäרץ עִôם הַéמְñלַïווֶèה מִñמוֹסקבָãה )מ ְֹû

בּעֵôינֶóיהָ éהיא החַëייָìלים בּרחוֹבוֹת .כּל הבּנוֹת מַñסכּימוֹת

שמַñרגיז אוֹתי בּארץ הוּא ,שיֵìש כּלײַכּך הרבּה עוֹלים

בּחיוּך .אפילוּ כּשהן מדבּרוֹת על העִôברית – אין להן

כּשאתה מגיע לַïשָûלָïב בּשׂפה שאתה יכוֹל לקרוֹא,

שלא רוֹצים ללמוֹד עברית .הם יוֹדעים שהם יכוֹלים

כּזה חיוּך...

להבין וּלדבּר – זה פֶּöלֶïא .העִôברית עצמהּ היא פּלא.

להיכּנס לחנוּת בּרוּסית .אם לא אִäכפַּöת להם מהתַüרבּוּת

תרבּוּת עתיקה וּמעניינת".

– למה הם עוֹלים?"

מעניין מאוֹד.

אוֹלגה" :יש חבר חַëייָìל שלמד אִäתָüנוּ בּמוֹסקבה ועלה
לארץ ,פּגשנוּ אוֹתוֹ כּאן .חבל על הזמן .סוֹף הדרך".
√ אֵäיך הָéיָìה הַéמַñעֲôבָãר מֵñעִôבִרית בָּãאוּנִóיבֶãרסִòיטָíה לְïמִñפגָåש

אנה" :בּגיל צעיר מאוֹד נסעתי לְïמַñחֲëנֵóה ַקיִìץ ,ולכן

אוֹלגה" :אני בּישׂראל בּפּעם הִראשוֹנה .זה שוֹק,

ידעתי שירים ואַäגָåדוֹת )סיפּוּריײַעם( ותרבּוּת .הם היוּ

אבל חיוּבי )פּוֹזיטיבי( .לא חשבתי ואפילוּ לא ִדמייַìנתי

חלק מֵñחַëיַìי ,ואהבתי אוֹתם .אחרײַכּך הִéתאהבתי לא רק

שיִìהיה כּלײַכּך טוֹב ,מְñצוּיָìן .האֲäתָüרים )המקוֹמוֹת( שָראינוּ

מרינה" :בּאוּניברסיטה לִïימדוּ אוֹתנוּ עברית

בּצלילים אלא בַּãתוֹכֶîן .אחרײַכּך גיליתי את תְüחוּם

נֶóהָדרים .גם המקוֹמוֹת וגם הסיפּוּרים נהדרים.

תִüקנית )נוֹרמָñטִíיבית( .כּאן בּישׂראל מדבּרים מַñצחיק

)נוֹשׂא( הבַּãלשָûנוּת ,שבּוֹ אני עוֹסקת .אני נהנית

הטיוּלים הם כּמוֹ בּוֹשׂם בּריא לנַóפשי .טִíייַìלנוּ בּהרי

וּמוּזר בּשבילי .למשל ,הישׂראלים אוֹמרים :לִïתפוֹס,

מבּלשנוּת .אני מלמדת בּסוֹכנוּת היהוּדית בּמוֹעדוֹן

הַéכַּîרמֶñל ,בּיַìם המֶñלַïח ,בְֵּãקיסָòריָìה ,בִּãמְñצָָõדה.

לִïמכוֹר" )צריך לוֹמר לתפּוֹס ,למכּוֹר(.

לצעירים ,וגם בּאחת האוּניברסיטאוֹת .זוֹ הֲéנָóאָäה
גדוֹלה מאוֹד בּשבילי ללמֵñד".
מרינה" :כּל המִñבנֶóה של השׂפה העברית שוֹנה לגמרי
משׂפוֹת אֵäירוֹפּיוֹת .העברית הֶéגיוֹנית .יש מִñבנֶóה בּרוּר:

"

עִôם עִôבִרית יִìשְׂראֵäלִïית בְָּãרחוֹב וּבְãכֹל מָñקוֹם?

לא חשבתי שיַìעבוֹר זמן כּלײַכּך קצר ואני אוּכל

טניה" :כּל הזמן אוֹמרים לי כּאן שאני מדבּרת עבײַ

להבין הכּל כּמוֹ שמדבּרים כּאן בּעברית .אם יהיה לי

רית תְüנָ"óכית .אני מסבּירה שאני מדבּרת שׂפה טוֹבה,

זמן וכסף ,אבוֹא לישׂראל בֶּãעָôתיד".

והם אוֹמרים לִïספוֹר בּמקוֹם לִïספּוֹר".

אליוֹנה" :זוֹ הפּעם הראשוֹנה שאני בּארץ .אני

קסניה" :צריך ללמוֹד שׂפה תִüקנית .זה הבָּãסיס.
להוֹריד את הרמה וללמוֹד סלֶïנג אפשר תמיד".

כּל הזמן אוֹמרים לי כּאן שאני מדבּרת עברית תְüנָ"óכית .אני מסבּירה שאני מדבּרת

"

שׂפה טוֹבה .כּשאמרתי פֹּה בּרחוֹב 'אֵäינֶóנִóי מְñסוּגֶåלֶïת' ,הֵéבנתי שלא כּוּלם הֵéבינוּ אוֹתי

רוֹצה .אלא :אֵäיני רוֹצה ,אֵäינֶóני רוֹצה".
טניה" :כּשאמרתי פֹּה בּרחוֹב 'אֵäינֶóנִóי מְñסוּגֶåלֶïת',

פּוֹעל ,בִּãנייָìנִóים ,מִñשָקלִïים .לִïכתוֹב ,לְïהַéכתִüיב ,לְïהִéתכַּîתֵüב".

נהנית מאוֹד מהנוֹף .כּשהִéסתכּלתי בּשָûמַñיִìם ראיתי שמש

אנה" :בּעברית אתה בּעצמך יכוֹל ליצוֹר את

ויֵָìרחַ ëבּאוֹתוֹ זמן .אף פּעם לא ראיתי את זה קוֹדם.

המלים החדשוֹת .מערכת השוֹרש חשוּבה לאנשים

המקוֹם הכי יפה – ירוּשלים .עיר עִôם תרבּוּת .יש הכֹּל

זרים שלוֹמדים עברית".

פּה .אני אוֹהבת את מזג האוויר פֹּה .אני מקווה שתִüהיה

אוֹלגה" :אני אוֹהבת את המלים :לְïהַéרהֵéר ,לְïצַõלצֵõל,
כְּîלַïבלָïב".
טניה" :מְñלָïפְöפוֹן ,צְõפַöרֵדעַ."ô
קסניה" :הדבר היפה בּיוֹתר הוּא :צלילים רכּים
שמִñצטרפים לצלילים קשים .למשלִ :רשרוּש".
אנה" :אני אוֹהבת את השיר של חנה סנש 'אֵäלִïי אֵäלִïי,
שלא ייגמר לעוֹלם החוֹל והיָìםִ ,רשרוּש של הַéמַñיִìם'"...
אליוֹנה" :אני אוֹהבת את הצליל של האוֹת לָïמֶñד .זה

הֵéבנתי שלא כּוּלם הֵéבינוּ אוֹתי".
קסניה" :הם צוֹחקים כּשאנחנוּ אוֹמרים אָäנוּ )ולא
אנחנוּ( .אני תמיד אוֹמרת אנוּ – כּי זה קצר יוֹתר".
אוֹלגה" :המַñרצים שלנוּ אוֹהבים את הבּיטוּיים:
לַïעֲôנִóיוּת ַדעתִüי ,לְִïדיִדי .הם מחַëייכים כּשאנחנוּ

לי הזדמנוּת לבוֹא שוּב לישׂראל".
טַíניָìה" :גַåם לי זוֹ הפּעם הראשוֹנה .אני נהנית מאוֹד.
אף פּעם לא חשבתי שיֵìש פֹּה מקוֹמוֹת כּלײַכּך יפים".

מִñשתַüמשוֹת בּבּיטוּיים האלה ,וּלדעתי זה טוֹב .הם
אוֹמרים :לא מדבּרים כּכה בּישׂראל ,אבל זה נשמע יפה".

קסניה" :גם אני בּפּעם הראשוֹנה בּישׂראל .נדמה לי

קסניה" :אפילוּ עכשיו ,בּתחילת השׂיחה שלנוּ,

שעכשיו קשה מאוֹד להַéסיק מַñסָקנוֹת .רק כּשאֶäחזוֹר

כְּîשֶûשָûאַäלת 'איך קוֹראים לָïך?' ,חשבתי שאנחנוּ

הבּיתה אבין מה זה היה בְּãחַëיַìי .אני נהנית מאוֹד .הכּל

אוֹמרים' :מה השֵûם שלך?'".

חדש כּאן בּשבילי :האַäקלים ,האנשים ,המקוֹמוֹת.
הדבר המַñפתיעַ ôאוֹתי בִּãמיוּחד הוּא ,שבּישׂראל מִñצײַ

צליל מָñתוֹק :כְּîלַïבלָïב ,לְïצַõלצֵõלֹ ,לא ,אַäלוֹנָóה".

טרפים שַûמָרנוּת )קוֹנסרבטיביוּת( מִñזָרחית והִéתַקדמוּת

√ זוֹ הַéפַּöעַôם הִָéראשוֹנָóה שֶûלָïכֶîן בָּãאֶָäרץ?

מערבית .זוֹ ארץ מיוּחדת מאוֹד".

אלכּסנדרה" :זוֹ הפּעם השנייה שלי בּארץ .מה

מרינה" :אנחנוּ לא יכוֹלים לוֹמר בּבּחינה :אני לא

אליוֹנה" :אנשים כּאן עוֹשׂים המוֹן שגיאוֹת .אנחנוּ
יוֹדעים גם המוֹן מלים בּסלֶïנג".
כּל הבּנוֹת מִñצטרפוֹת בּמקהלהָ" :דלוּק עַôל מִñישֶûהוּ,
סַòבַּãבָּãה ,יֵìש מַñצָõב ,חֲëבָãל עַôל הַéזְêמַñן".

מרינה" :זוֹ הפּעם הראשוֹנה שאני בּארץ .לְïמַñרבֵּãה
"שער למתחיל" ,גיליוֹן  ,1245י"ז בּסיוון תשס"ג 17 ,בּיוּני 2003
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