
26.03.201813:45רוביק רוזנטל

"העברית על פינו": זלי גורביץ' מציג ניתוח לשוני

מבריק להכרזת העצמאות
בסדרת מסות שבמרכזן השפה העברית מצביע זלי גורביץ' על קשרים מרתקים בין מלים, מושגים

וביטויים לבין שאלות תרבותיות, פילוסופיות ופוליטיות

"העברית על פינו" מאת זלי גורביץ' הוא ספר מסות. מסה היא סוגה חופשית. היא אינה כבולה

לדיסציפלינה אקדמית ועם זאת נשענת על ידע נרחב וציטוטים ממקורות שונים. המסה נעה על הציר

שבין ספרות להגות. המסות בספר אינן עשויות מעור אחד, אם כי ניכר בהן כמובן הסגנון האישי של

גורביץ', כתיבה רכה ודעתנית שיש לקרוא בקפידה. המכנה המשותף למסות נרמז בשם הספר:

השפה העברית. גורביץ' שואב את החומרים למסות מכמה וכמה מקורות: המחקר הבלשני, מחשבת

ישראל לדורותיה, מהתנ"ך דרך לשון חכמים, רש"י וחכמי ספרד. לצד אלה הוא משתמש באזכורים

רבים מהשירה והספרות העברית והעולמית ומהמוזיקה וכן במונחים מהפילוסופיה המודרנית. יש כאן

יותר מאשר דיון בנוסח הבין־תחומי. הדיסציפלינות השונות נטמעות אל הטקסט ומאבדות במכוון את

מעמדן הממסגר, ולעתים המדכא את המחשבה. במהלך הזה טמונה סכנה של עירוב הנחות מוקדמות

ותחושות עם ידע מוסמך. בדרך כלל גורביץ' עומד באתגר בהצלחה. המסות אינן עשויות מעור אחד

גם אם מתייחסים למעמדו של הדיון הלשוני בהן. בכמה מהן השפה היא מוקד הדיון, כמו במסות

העוסקות באותיות האלף־בית או במה שגורביץ' קורא "גבבה עברית". במקרים אחרים מתקיים דיון

לשוני, אך הוא משמש עילה לעיון בסוגיות מתחומי הספרות והתרבות. יתרונה של החילוניות אחת

המסות המרגשות בספר נוגעת בלשון כמעט ברמז, והיא המסה על ההשראה. המסה עוסקת בכוח

המניע את היוצר. ההבחנה המרתקת בה היא בין אינטואיציה להשראה, שיש בה גם התייחסות

לשורש המלה, שר"ה: "אינטואיציה לא שורה — והשראה כן. אינטואיציה היא מבפנים — ואילו

). מהו אותו "חוץ"? הוא מתואר כמתת אל, ככריזמה, במונחי מיתוס:60השראה באה מבחוץ" (עמוד 

שכינה, רוח הקודש, מוזה, בת האלוהים. גורביץ' מביא ציטוטים מאלפים של יוצרים המתארים את

עצמם כמדיום, יוצרים הזוכים להשראה חיצונית מסתורית, מול אלה החוצבים בשפה מבפנים: מוצרט

מול בטהובן, או ביאליק שלפי עדותו "נתון בידי העברית כחומר ביד היוצר" מול זלמן שניאור ש"עבורו

). מסה נוספת עוסקת במונח "חילוניות". כאן נודד גורביץ'65העברית היא כחומר ביד היוצר" (עמוד 

בין המקורות והשימושים של השורש הפורה חל"ל. "חילוני" בתלמוד הוא יהודי שאין לו מעמד דתי

מיוחד, מלה שמקורה ארמי. השורש חל"ל מתייחס בגלגולים שונים לטומאה (חילול הקודש), לפתיחה

(תחילה) ולריקות (חלל). ההשערה היא שלשימושים אלה מקור משותף שבמרכזו הריק, ההיעדר.

גורביץ' יוצא מסמיכות השורשים הזו לדיון מאתגר בסוגיית "העגלה הריקה" כביכול של החילונים מול

"העגלה המלאה" של שומרי אמוני ישראל, כאמרתו של החזון איש. התשובה המקובלת ַלמשל היא

שעגלתם של החילונים אינה ריקה, אלא עמוסה בנכסי תרבות רבים, אך גורביץ' מזהה כאן עמדה

אפולוגטית. הוא מציע לקבל את הריקות כיתרון של החילוניות, ריקות שהיא "שאילת שאלה...

המעידה על אי־מלאות, אך שוטחת את בקשתה להתמלא, מבקשת תשובה, אך התשובה לעולם אינה

). תרומתי לדיון היא שעגלתו של חזון איש החרדי אינה ריקה. היא עגלה מלאה, אך55מלאה" (עמוד 
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 — רחבה ומכילה גם את19צרה. עגלתו של איש התרבות החילוני — בוודאי המשכיל של המאה ה–

עגלתו של החרדי, וזו אינה עמדה אפולוגטית כלל וכלל. משחק דומה בשורשים מתקיים בדיונים על

המונחים אושר, שלמות ואמונה. גם בשלושת השורשים האלה מתגלה המנגנון הפנימי המופלא של

השפה העברית: מלים מתכתבות זו עם זו באמצעות השורש, ומתגלות בהן פנים של יסוד משמעות

משותף. האושר נקשר לאישור, למלת היחס ֲאֶשר ולאלה ֲאֵשָרה. השלמּות, השלום והשלווה מספרות

אותו סיפור בחיי הנפש, בחיי המדינה, במדע ובמתמטיקה ובחיי היום־יום. השורש הפורה מכולם הוא

אמ"ן. גורביץ' מראה במגוון השימושים והרעיונות הגלומים בשורש את היסוד המשותף שלו: היציבות,

הדבר שעליו ניתן לסמוך. כך במלים אמונה, אמינות ונאמנות, וגם במלה "אמת" שבה נ' נסתרת:

אמנת. באשר לאומן ולאומנות, גורביץ' מציג גם עמדה מקובלת שלפיה מקורה אינו בנגזרות השורש

. בלוח העכשווי של העברית מדובר באותו שורש. אוסיף כי אפשרummanuאמ"ן אלא במלה האכדית 

the state of theלראות גם במעשה האומנות את יסוד היציבות, הדבר הנכון לעשותו, כמו באנגלית: 

art המסות14. ב' זה פוסט־מודרניזם המסות נהנות מסוד הקיצור, והספר כולו דק לתפארת. מבין 

בחרתי את ארבע האהובות עלי במיוחד. שלא במפתיע, בארבעתן השפה היא לוז המסה, והתובנות

נשענות על הקשבה לשפה. הראשונה בהן עוסקת במלה "לפיכך", שהיא כהגדרתו של גורביץ' "בריח

התיכון של הכרזת העצמאות". גורביץ' מביא במסה ניתוח מבריק, מיוסד על תעודות, בשאלה איך

התקבלה המלה "לפיכך", המחברת את חלקה הראשון של המגילה, העוסק בהיסטוריה היהודית, עם

חלקה השני, המדינה החדשה. רוב הנוסחים המוקדמים הכילו מלים אחרות ובראשן "והואיל", אבל

דוד בן־גוריון הבין ש"והואיל" מעניקה למגילה צביון של מסמך משפטי ולא של מסמך היסטורי מכונן,

והתעקש על "לפיכך", מלה תלמודית המוכרת מן ההגדה של פסח, בפסוקי המשָנה הנפתחים

ב"והגדת לבנך": "לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח..." גורביץ' מתעכב גם על יסוד מוזיקלי

במגילה, המכילה "שלוש מכות אגרוף על השולחן — לפיכך, בתוקף, על יסוד" ובהמשך "אנו מכריזים

בזאת", מבנה שיש בו "דמיון לארבעת הצלילים הפותחים את הסימפוניה החמישית של בטהובן"

). בן־גוריון, שלא היה איש שפה מובהק, השפיע לא אחת על שימושים לשוניים, ביניהם108(עמוד 

החדרת המלה "ממלכתי" לשיח, "התיישבות" כאתוס ציוני ואימוץ יסודות מקראיים כמו "תקומה" ו"עם

סגולה" לשיח הציוני. "לפיכך" נרשמת גם היא לזכותו. שתי מסות עוסקות באותיות. האחת בשתי

האותיות הפותחות את האלף־בית העברי, אלף ובית. גורביץ' חובר כאן למסורת עתיקה ומתמשכת

של מדרשי אותיות, דיון במעמד האות העברית והענקת סמליות מיתית, מוסרית ואף קוסמית

לאותיות. הדיון הזה מסתמך על מאפיינים שונים של האות: צליל האות, צורתה, השימוש בה ומעמד

סמלי שהוקנה לה מטעמים שונים. המדרש בהיבט הצורה מתייחס לכתב העברי של היום, שהוא

במקורו כתב אשורי. המדרשים רואים באות אלף את הראשית, הפתיחה והמקור, ובאות בית את

המקום שממנו נברא העולם ובה מתחיל ספר הספרים. גורביץ' מרחיב: אלף היא על פי שמה וצורתה

השור האלוף, הכוח, התנועה. ֵבית היא הָבִית, היציבות, החוכמה. הוא עורך קפיצה היסטורית ורואה

בשתי האותיות האלה משל להתכתשות המחשבתית־תרבותית של מעבר המאות בין המודרניזם,

המגולם באות א', החדש השואף אל האמת העירומה הגלומה בישן, בקלאסי, לבין הפוסט־מודרניזם,

המגולם באות ב': "תנועה קדימה שנחסם לה האחור והיא משתגעת מזה, מאי היכולת לחזור אל

). המסה על האות ה' מלהיבה ממש. כאן מבהיר25עצמה, אלא רק על עצמה בכפייתיות" (עמוד 

גורביץ' שה' אינה ככל האותיות. היא אינה עיצור אלא מעין קריאה, ולא בכדי בכתב הכנעני הפיניקי

הציור המתאים לה הוא אדם המכריז הכרזה. ה' היא אות הקריאה בדרך שבה אנחנו הוגים אותה,

). היא "אות36"בוקעת ומוציאה אוויר בפה פעור, מהגרון וגם למטה מזה, מהחזה ומהבטן" (עמוד 

הנשימה". מלות הקריאה: הו, הוי, הה, אהה, ֵהיי, וגם ָהא הארמית, הנה, הרי נפתחות בה', וכך גם

בשפות אחרות: ַהיי, הלו, הוריי ואחרות. גם צורתה של האות העברית מחזקת את מעמדה כאות

הקריאה, הבוקעת "מתוך חללה הפנימי של האות, דרך הפתח שנוצר בין הקו האופקי לקו האנכי
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). ה' היא אות השכינה, המופיעה פעמיים בשם המפורש יהוה וכן "אהיה אשר אהיה"38הקצר" (עמוד 

ובשמות אחרים של האל (אלוהים, יה). גורביץ' מבכה את מותה ההולך וקרב של הה', ההופכת בפי

הדובר הישראלי מקריאה היוצאת מן הגרון היישר אל העולם לתנועת רוח עלובה, שבאמצעותה

המדהים הופך למדאים או אפילו למדים, והמהמם — למאמם. העשבים השוטים של השפה לקראת

סיום מביא גורביץ' את המסה המלבבת על מה שהוא קורא "גבבה עברית". גבבה היא שם שהעניק

לצלילים שאנו מוציאים, שהם לכאורה חלק מן השפה אך למעשה אין מדובר במלים בעלות משמעות,

אלא בשימוש ביכולת הצלילית לפעולות שונות: אנחות וגניחות, המהומים, מלות גמגום כמו ֶאה, מלות

התפעלות כמו פששש ושיואווו. גורביץ' מרחיב את היריעה ומכניס לחבורת מלות הגבבה גם מלים

אונומטופאיות כמו מלות צחוק (חה חה חה), קולות בעלי חיים (הב־הב, גע־גע ועוד). בתת פרק מרתק

הוא מראה שלכל שפה או קבוצה לשונית גבבה משלה. לאורך המסה נמנע גורביץ' משיפוט ואף

מבהיר שמדובר ביסודות לשוניים טבעיים שדוברי השפה אינם יכולים בלעדיהם. עם זאת, נרמז כאן

ניסיון להוציא בכל זאת את החבורה העשירה והרעשנית הזאת מתחום השפה ולראות בה מעין

חבורת זבל, המכילה את "העשבים השוטים של השפה", "משהו בין אמירה לבין מחווה קולית וגופנית

), כפי שמעיד גם השם שניתן לה, גבבה. בעניין זה אני מבקש לחלוק124שמידברת מעצמה" (עמוד 

על גורביץ', שאף מציין ביושר שבמילון הסלנג המקיף שלי חלק מביטויי הגבבה מקבלים מעמד של

, הוא ה־ֶאה הישראלי,erערך מילוני. המילון שלי כמובן אינו לבד. במילון אוקספורד מופיע למשל 

 כנביחת הכלב ועוד רבות. אין סיבה להבחין בין מעמדןwuff וגם ah ,ahaכערך מילוני לגיטימי, ולצדו 

של מלים כמו "הו", "הוי" ו"אוי" מן המקרא, שמעמדן במילון איתן, לבין מלות קריאה עכשוויות. הקמת

גדרות, דירוגים והייררכיות בתוך השפה מחטיאה את ההבנה שהשפה היא מערכת הוליסטית, שבה

הגבוה והנמוך לכאורה משרתים אותן מטרות ומקיימים יחסי גומלין. מילוני הקיצורים באינטרנט

מעידים שמלים שכמעט לא זכו להתייחסות הופכות לדרך המלך של השימוש, מבלעעע ועד פשששש.

גם על פי גורביץ' הן מעבירות מסר ומשתתפות בתהליך התקשורת, בוודאי יותר מבית הקברות הענק

של מלים נאות ותקניות למהדרין, שאבדו לדוברי העברית (למרבה הצער) לאורך השנים.

עורך הסדרה: אבי שגיא

הוא ספר מסות. מסה היא סוגה חופשית. היא אינה כבולהזלי גורביץ' "העברית על פינו" מאת 

לדיסציפלינה אקדמית ועם זאת נשענת על ידע נרחב וציטוטים ממקורות שונים. המסה נעה על הציר

שבין ספרות להגות. המסות בספר אינן עשויות מעור אחד, אם כי ניכר בהן כמובן הסגנון האישי של

גורביץ', כתיבה רכה ודעתנית שיש לקרוא בקפידה.

המכנה המשותף למסות נרמז בשם הספר: השפה העברית. גורביץ' שואב את החומרים למסות

מכמה וכמה מקורות: המחקר הבלשני, מחשבת ישראל לדורותיה, מהתנ"ך דרך לשון חכמים, רש"י

וחכמי ספרד. לצד אלה הוא משתמש באזכורים רבים מהשירה והספרות העברית והעולמית

ומהמוזיקה וכן במונחים מהפילוסופיה המודרנית. יש כאן יותר מאשר דיון בנוסח הבין־תחומי.

הדיסציפלינות השונות נטמעות אל הטקסט ומאבדות במכוון את מעמדן הממסגר, ולעתים המדכא את

המחשבה. במהלך הזה טמונה סכנה של עירוב הנחות מוקדמות ותחושות עם ידע מוסמך. בדרך כלל

גורביץ' עומד באתגר בהצלחה.

המסות אינן עשויות מעור אחד גם אם מתייחסים למעמדו של הדיון הלשוני בהן. בכמה מהן השפה

היא מוקד הדיון, כמו במסות העוסקות באותיות האלף־בית או במה שגורביץ' קורא "גבבה עברית".

במקרים אחרים מתקיים דיון לשוני, אך הוא משמש עילה לעיון בסוגיות מתחומי הספרות והתרבות.

יתרונה של החילוניותאחת המסות המרגשות בספר נוגעת בלשון כמעט ברמז, והיא המסה על
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ההשראה. המסה עוסקת בכוח המניע את היוצר. ההבחנה המרתקת בה היא בין אינטואיציה

להשראה, שיש בה גם התייחסות לשורש המלה, שר"ה: "אינטואיציה לא שורה — והשראה כן.

). מהו אותו "חוץ"? הוא מתואר60אינטואיציה היא מבפנים — ואילו השראה באה מבחוץ" (עמוד 

האלוהים.כמתת אל, ככריזמה, במונחי מיתוס: שכינה, רוח הקודש, מוזה, בת 

גורביץ' מביא ציטוטים מאלפים של יוצרים המתארים את עצמם כמדיום, יוצרים הזוכים להשראה

מול בטהובן, או ביאליק שלפי עדותומוצרט חיצונית מסתורית, מול אלה החוצבים בשפה מבפנים: 

ש"עבורו העברית היא כחומר ביד היוצר"זלמן שניאור "נתון בידי העברית כחומר ביד היוצר" מול 

).65(עמוד 

מסה נוספת עוסקת במונח "חילוניות". כאן נודד גורביץ' בין המקורות והשימושים של השורש הפורה

חל"ל. "חילוני" בתלמוד הוא יהודי שאין לו מעמד דתי מיוחד, מלה שמקורה ארמי. השורש חל"ל

מתייחס בגלגולים שונים לטומאה (חילול הקודש), לפתיחה (תחילה) ולריקות (חלל). ההשערה היא

שלשימושים אלה מקור משותף שבמרכזו הריק, ההיעדר.

גורביץ' יוצא מסמיכות השורשים הזו לדיון מאתגר בסוגיית "העגלה הריקה" כביכול של החילונים מול

התשובה המקובלת ַלמשל היאהחזון איש. "העגלה המלאה" של שומרי אמוני ישראל, כאמרתו של 

שעגלתם של החילונים אינה ריקה, אלא עמוסה בנכסי תרבות רבים, אך גורביץ' מזהה כאן עמדה

אפולוגטית. הוא מציע לקבל את הריקות כיתרון של החילוניות, ריקות שהיא "שאילת שאלה...

המעידה על אי־מלאות, אך שוטחת את בקשתה להתמלא, מבקשת תשובה, אך התשובה לעולם אינה

). תרומתי לדיון היא שעגלתו של חזון איש החרדי אינה ריקה. היא עגלה מלאה, אך55מלאה" (עמוד 

 — רחבה ומכילה גם את19צרה. עגלתו של איש התרבות החילוני — בוודאי המשכיל של המאה ה–

עגלתו של החרדי, וזו אינה עמדה אפולוגטית כלל וכלל.

משחק דומה בשורשים מתקיים בדיונים על המונחים אושר, שלמות ואמונה. גם בשלושת השורשים

האלה מתגלה המנגנון הפנימי המופלא של השפה העברית: מלים מתכתבות זו עם זו באמצעות

השורש, ומתגלות בהן פנים של יסוד משמעות משותף. האושר נקשר לאישור, למלת היחס ֲאֶשר

ולאלה ֲאֵשָרה. השלמּות, השלום והשלווה מספרות אותו סיפור בחיי הנפש, בחיי המדינה, במדע

ובמתמטיקה ובחיי היום־יום.

השורש הפורה מכולם הוא אמ"ן. גורביץ' מראה במגוון השימושים והרעיונות הגלומים בשורש את

היסוד המשותף שלו: היציבות, הדבר שעליו ניתן לסמוך. כך במלים אמונה, אמינות ונאמנות, וגם

במלה "אמת" שבה נ' נסתרת: אמנת. באשר לאומן ולאומנות, גורביץ' מציג גם עמדה מקובלת שלפיה

. בלוח העכשווי של העברית מדוברummanuמקורה אינו בנגזרות השורש אמ"ן אלא במלה האכדית 

באותו שורש. אוסיף כי אפשר לראות גם במעשה האומנות את יסוד היציבות, הדבר הנכון לעשותו,

.the state of the artכמו באנגלית: 

 המסות בחרתי14ב' זה פוסט־מודרניזםהמסות נהנות מסוד הקיצור, והספר כולו דק לתפארת. מבין 

את ארבע האהובות עלי במיוחד. שלא במפתיע, בארבעתן השפה היא לוז המסה, והתובנות נשענות

על הקשבה לשפה. הראשונה בהן עוסקת במלה "לפיכך", שהיא כהגדרתו של גורביץ' "בריח התיכון

של הכרזת העצמאות".

גורביץ' מביא במסה ניתוח מבריק, מיוסד על תעודות, בשאלה איך התקבלה המלה "לפיכך",

המחברת את חלקה הראשון של המגילה, העוסק בהיסטוריה היהודית, עם חלקה השני, המדינה
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הביןדוד בן־גוריון החדשה. רוב הנוסחים המוקדמים הכילו מלים אחרות ובראשן "והואיל", אבל 

ש"והואיל" מעניקה למגילה צביון של מסמך משפטי ולא של מסמך היסטורי מכונן, והתעקש על

"לפיכך", מלה תלמודית המוכרת מן ההגדה של פסח, בפסוקי המשָנה הנפתחים ב"והגדת לבנך":

"לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח..."

גורביץ' מתעכב גם על יסוד מוזיקלי במגילה, המכילה "שלוש מכות אגרוף על השולחן — לפיכך,

בתוקף, על יסוד" ובהמשך "אנו מכריזים בזאת", מבנה שיש בו "דמיון לארבעת הצלילים הפותחים את

). בן־גוריון, שלא היה איש שפה מובהק, השפיע לא108הסימפוניה החמישית של בטהובן" (עמוד 

אחת על שימושים לשוניים, ביניהם החדרת המלה "ממלכתי" לשיח, "התיישבות" כאתוס ציוני ואימוץ

יסודות מקראיים כמו "תקומה" ו"עם סגולה" לשיח הציוני. "לפיכך" נרשמת גם היא לזכותו.

שתי מסות עוסקות באותיות. האחת בשתי האותיות הפותחות את האלף־בית העברי, אלף ובית.

גורביץ' חובר כאן למסורת עתיקה ומתמשכת של מדרשי אותיות, דיון במעמד האות העברית והענקת

סמליות מיתית, מוסרית ואף קוסמית לאותיות. הדיון הזה מסתמך על מאפיינים שונים של האות: צליל

האות, צורתה, השימוש בה ומעמד סמלי שהוקנה לה מטעמים שונים.

המדרש בהיבט הצורה מתייחס לכתב העברי של היום, שהוא במקורו כתב אשורי. המדרשים רואים

באות אלף את הראשית, הפתיחה והמקור, ובאות בית את המקום שממנו נברא העולם ובה מתחיל

ספר הספרים. גורביץ' מרחיב: אלף היא על פי שמה וצורתה השור האלוף, הכוח, התנועה. ֵבית היא

הָבִית, היציבות, החוכמה.

הוא עורך קפיצה היסטורית ורואה בשתי האותיות האלה משל להתכתשות המחשבתית־תרבותית של

מעבר המאות בין המודרניזם, המגולם באות א', החדש השואף אל האמת העירומה הגלומה בישן,

בקלאסי, לבין הפוסט־מודרניזם, המגולם באות ב': "תנועה קדימה שנחסם לה האחור והיא משתגעת

).25מזה, מאי היכולת לחזור אל עצמה, אלא רק על עצמה בכפייתיות" (עמוד 

המסה על האות ה' מלהיבה ממש. כאן מבהיר גורביץ' שה' אינה ככל האותיות. היא אינה עיצור אלא

מעין קריאה, ולא בכדי בכתב הכנעני הפיניקי הציור המתאים לה הוא אדם המכריז הכרזה. ה' היא

אות הקריאה בדרך שבה אנחנו הוגים אותה, "בוקעת ומוציאה אוויר בפה פעור, מהגרון וגם למטה

). היא "אות הנשימה". מלות הקריאה: הו, הוי, הה, אהה, ֵהיי, וגם36מזה, מהחזה ומהבטן" (עמוד 

ָהא הארמית, הנה, הרי נפתחות בה', וכך גם בשפות אחרות: ַהיי, הלו, הוריי ואחרות. גם צורתה של

האות העברית מחזקת את מעמדה כאות הקריאה, הבוקעת "מתוך חללה הפנימי של האות, דרך

).38הפתח שנוצר בין הקו האופקי לקו האנכי הקצר" (עמוד 

ה' היא אות השכינה, המופיעה פעמיים בשם המפורש יהוה וכן "אהיה אשר אהיה" ובשמות אחרים של

האל (אלוהים, יה). גורביץ' מבכה את מותה ההולך וקרב של הה', ההופכת בפי הדובר הישראלי

מקריאה היוצאת מן הגרון היישר אל העולם לתנועת רוח עלובה, שבאמצעותה המדהים הופך למדאים

או אפילו למדים, והמהמם — למאמם.

העשבים השוטים של השפהלקראת סיום מביא גורביץ' את המסה המלבבת על מה שהוא קורא

"גבבה עברית". גבבה היא שם שהעניק לצלילים שאנו מוציאים, שהם לכאורה חלק מן השפה אך

למעשה אין מדובר במלים בעלות משמעות, אלא בשימוש ביכולת הצלילית לפעולות שונות: אנחות

וגניחות, המהומים, מלות גמגום כמו ֶאה, מלות התפעלות כמו פששש ושיואווו. גורביץ' מרחיב את

היריעה ומכניס לחבורת מלות הגבבה גם מלים אונומטופאיות כמו מלות צחוק (חה חה חה), קולות
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בעלי חיים (הב־הב, גע־גע ועוד).

בתת פרק מרתק הוא מראה שלכל שפה או קבוצה לשונית גבבה משלה. לאורך המסה נמנע גורביץ'

משיפוט ואף מבהיר שמדובר ביסודות לשוניים טבעיים שדוברי השפה אינם יכולים בלעדיהם. עם

זאת, נרמז כאן ניסיון להוציא בכל זאת את החבורה העשירה והרעשנית הזאת מתחום השפה ולראות

בה מעין חבורת זבל, המכילה את "העשבים השוטים של השפה", "משהו בין אמירה לבין מחווה

), כפי שמעיד גם השם שניתן לה, גבבה.124קולית וגופנית שמידברת מעצמה" (עמוד 

בעניין זה אני מבקש לחלוק על גורביץ', שאף מציין ביושר שבמילון הסלנג המקיף שלי חלק מביטויי

,erהגבבה מקבלים מעמד של ערך מילוני. המילון שלי כמובן אינו לבד. במילון אוקספורד מופיע למשל 

 כנביחת הכלב ועוד רבות. איןwuff וגם ah ,ahaהוא ה־ֶאה הישראלי, כערך מילוני לגיטימי, ולצדו 

סיבה להבחין בין מעמדן של מלים כמו "הו", "הוי" ו"אוי" מן המקרא, שמעמדן במילון איתן, לבין מלות

קריאה עכשוויות.

הקמת גדרות, דירוגים והייררכיות בתוך השפה מחטיאה את ההבנה שהשפה היא מערכת הוליסטית,

שבה הגבוה והנמוך לכאורה משרתים אותן מטרות ומקיימים יחסי גומלין. מילוני הקיצורים באינטרנט

מעידים שמלים שכמעט לא זכו להתייחסות הופכות לדרך המלך של השימוש, מבלעעע ועד פשששש.

גם על פי גורביץ' הן מעבירות מסר ומשתתפות בתהליך התקשורת, בוודאי יותר מבית הקברות הענק

של מלים נאות ותקניות למהדרין, שאבדו לדוברי העברית (למרבה הצער) לאורך השנים.
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