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רינה נאמן*

נושא הספר הוא דיון בהבניה הלשונית־סמלית של החלל הציבורי, המכּוָנה “נוף לשוני״ 
דרך  ללמוד  בניסיון  סוציולוגית,  פרספקטיבה  מתוך  נדון  הנושא   .)linguistic landscape(
השימושים הלשוניים במרחב הציבורי על התופעות החברתיות שהם מייצגים ומקדמים. 
המודרני  בעידן  שהתחילו  תהליכים  שלושה  בשל  רלוונטי  זה  נושא  המחברים,  לדעת 
ושהולכים ומתעצמים בעידן הפוסט־מודרני — גלובליזציה, רב־תרבותיות ולאומיות. מטרת 
הגומלין  יחסי  ושל  אלו  תהליכים  של  השפעתם  את  אמפירי  באופן  לבדוק  היא  מחקרם 
ביניהם על המרחב הלשוני במציאות החברתית. ההקשר הפיזי של המחקר הוא מה שמכונה 
“ערי עולם״, כלומר ערים שבהן נוצרים מבנים כלכליים, פוליטיים, חברתיים ותרבותיים 
חדשים בהשפעת שלושת התהליכים האמורים. טענת המחברים היא שמבנים אלו מלווים 
במגוון קונפיגורציות לשוניות שאפשר ללמוד מהן על הכוחות החברתיים המעצבים את 

המציאות החברתית בערי עולם.
לשם ביסוס הטענה הזאת מציגים המחברים שלוש שאלות מחקר לגבי הנוף הלשוני 
של ערי עולם: עד כמה מועדפים קודים של תקשורת בינלאומית בעיצוב הנוף הלשוני של 
ערי עולם? עד כמה הוא מפגין אלמנטים חברתיים או עדתיים, מבחין בין מגזרים שונים 
של האוכלוסייה ומעדיף את חלקם? והאם קיימים אלמנטים לאומיים בנוף הלשוני למרות 
תהליכים של גלובליזציה ורב־תרבותיות, או שחל צמצום בשפה הלאומית? שאלות אלו 
נבדקות במדגם של שמונה ערי עולם: ארבע במערב אירופה )ברלין, לונדון, פריז, בריסל(, 
שלוש באסיה )טוקיו־יוקוהמה, דלהי, תל אביב(1 ואחת באפריקה )אדיס אבבה(. בחמישה 
מהמקרים מתייחס המחקר למרכז העיר, לאזורי מגורים נבחרים ולשכונות בשולי העיר. 
בשלושת המקרים האחרים נבדקו רק מרכזי הערים. במרחבים אלו נבדקו פריטים לשוניים 
רבים — שמות של רחובות, אתרים ומוסדות, שמות של מותגים, שמות עסקים וסוכנויות 
שקשורים לפעילויות מסחר ופנאי ולאירועים מיוחדים. בשל הריבוי והגיוון של הפריטים 

קשה מאוד לגבש מסגרת מחקר קוהרנטית, והמחברים מודעים לכך.
איסוף הנתונים נעשה באמצעות תצלומים, הצגתם ופרשנותם בשיטה כמותנית — ניתוח 
סטטיסטי. בחמש מן הערים הנבדקות יש גם הצגה איכותנית: בבריסל — גרפיטי על קירות 
הבתים; בפריז — תחנות מטרו; בברלין — ציורי קיר על שאריות של החומה; בלונדון — 
עיבוד  פלורנטין.  בשכונת  גרפיטי   — אביב  ובתל  דו־קומתיים;  אוטובוסים  על  פוסטרים 

הסקירה נערכה בתל אביב-יפו רבתי — בגן העיר, סביבת קניון עזריאלי, סביבת התחנה המרכזית   1
ושכונת עג׳מי, וגם ברמת השרון, ראש העין הישנה ובני ברק. על תל אביב כעיר עולם כתב בהרחבה 

ברוך קיפניס; ראו קיפניס, 2005.
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ערים  בין  דמיון  קווי  למצוא  ניסיון  אחד  נעשה מפרספקטיבה השוואתית: מצד  הנתונים 
בהשפעת הגלובליזציה, הרב־תרבותיות והלאומיות ומצד שני הבלטת קווים ייחודיים לערי 

עולם ספציפיות וכן לאזורים בתוכן. כיוון זה ניכר גם בניתוח האיכותני.
את  המניעים  התהליכים  מן  ששניים  היא  המחקר  מן  המופקת  העיקרית  המסקנה 
החברה ואת התרבות בעידן הפוסט־מודרני, גלובליזציה ורב־תרבותיות, אכן משפיעים על 
השימושים הלשוניים במרחב הציבורי של ערי עולם. השפעתה של הגלובליזציה ניכרת 
בשימוש נרחב בשפה האנגלית, שנחשבת כיום לינגואה פרנקה אוניברסלית. כך בעיקר 
בהשפעת  כן,  כמו  מותגים.  ברשתות  אופנה  לצריכת  שווקים  שמהווים  הערים,  במרכזי 
הרב־תרבותיות שמביאים עימם גלי ההגירה והתיירות בולטת בערי עולם תופעה עדתית 
ממדינות  מהגרים   .)transnational diasporas( טרנס־לאומיות  ָגלּויות  של  קיומן   — חדשה 
המוצא  הם ממשיכים להשתמש בשפות  ובהן  קהילות  עולם  בערי  מקימים  שונות  מוצא 
ולשמר אלמנטים של תרבות המוצא. הם גם מקיימים קשרים עם ארץ המוצא ועם גולים 
אחרים מאותו מוצא ברחבי העולם. תופעה זו באה לידי ביטוי בשימושים הלשוניים שלהם 
במרחב הציבורי — תערובת של ביטויים משפת המוצא והשפעות לשוניות מקומיות, למשל 
והרב־תרבותיות מכרסמות  הגלובליזציה  אביב.  ועברית בתל  או צרפתית  ועברית  רוסית 
בלאומיות. עם זאת, בערי עולם ניכרת מגמה לשמור על השפה הלאומית במרחב הציבורי 
כסמל של זהות אזרחית, של השתייכות ושל הצגה עצמית בפומבי. לדוגמה, ההתפלגות 
הלשונית בתל אביב רבתי מראה במקום ראשון מבחינה סטטיסטית כי עברית היא הנפוצה 
העיר,  בגן  ביותר  הנפוצות  הן  ואנגלית  עברית  ובעג׳מי;  ברק  בבני  השרון,  ברמת  ביותר 
בראש העין הישנה ובתחנה המרכזית; ואנגלית היא הנפוצה ביותר בסביבת קניון עזריאלי.
כאמור,  המחקר.  של  ההשוואתית  הפרספקטיבה  מן  נובעת  נוספת  חשובה  מסקנה 
תהליכי גלובליזציה ורב־תרבותיות אכן מתרחשים בכל ערי העולם שנבדקו, וכך גם המתח 
ביניהן ובין לאומיות. אבל הקודים הלשוניים שנותנים ביטוי לכך מעידים על אוריינטציות 
החברתיים  למאפיינים  בהתאם  שונים  מודלים  פי  על  שמורכבות  שונות,  עמדות  ועל 
 multiple( והתרבותיים של כל עיר עולם. המחברים מכנים מצב זה “גלובליזציות מרובות״
ולאומיות  רב־תרבותיות  גלובליזציה,  של  להשפעות  מעבר  כן,  כמו   .)globalizations
שמרשה   )semio-linguistic( סמלי  ציבורי  מרחב  קיים  עיר  שבכל  נראה  עולם,  ערי  על 
לפרטים ולקבוצות לתת ביטוי להלכי רוח ייחודיים שנושבים בחברה שלהם, כמו הנצחת 
לשינויים  עדתיות, שאיפות  קבוצות  ערכים של  מן המורשת המקומית,  ואירועים  אישים 
מבניים ואף סמלים של תרבויות נגד. נתונים על כך מוצגים בחלק האיכותני של המחקר 
בשכונת פלורנטין בתל אביב, שבה אפשר לראות ציורי קיר גדולים וצבעוניים של דמויות 
היסטוריות, כתובות מחאה פוליטיות, הצגה סוריאליסטית של מגמות תרבותיות, ביקורת 

על צריכה גלובלית וביטויים אקספרסיוניסטיים לפגיעות בטבע.
לסיכום, הספר מנסה לאחד בין תחומי עניין נבדלים לכאורה: גלובליזציה, רב־תרבותיות, 
כשלעצמו  הזה  המאמץ  סמיוטיקה.  עולם,  ערי  ציבורי,  מרחב  מוגברת,  צריכה  לאומיות, 
חדשני ומעניין. הוא גם הולם את החיים עצמם, שהרי כל התופעות הללו מתרחשות בעת 
ובעונה אחת, לרוב בערבוביה, ומגפת הקורונה הדגישה את הרלוונטיות שלהן לעולם כולו. 
גם בישראל תופעות חברתיות ותרבותיות רבות קשורות לנושאים הנדונים בספר: פילוג 
בציבור על רקע דתי, עדתי, גזעי ופוליטי, פער בין מרכז לפריפריה )“מדינת תל אביב״(, 
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צרכנות גלובלית, הבדלים בשימוש בשפה העברית ועוד. דווקא משום כך חבל שהספר 
כתוב באופן שמגביל את קהל הקוראים הפוטנציאלי ליודעי דבר בקהילה הסוציולוגית. 
מציגה  אחדים;  חוקרים  של  הסברים  מושג  לכל  מביאה  היא  לעילא.  אקדמית  הכתיבה 
רוב  לרוב.  לוחות סטטיסטיים  ומציינת עמדות סותרות; פורשת  אותן  תאוריות, מסבירה 
המידע העשיר המובא בספר אינו מובן לקורא הבלתי מיומן וכנראה אינו מעניין אותו, וגם 
מסיח את דעתו מן הטיעונים המרכזיים שכאמור הם רלוונטיים לכולנו, במיוחד בעת הזאת. 
האקדמיזציה של הספר די תמוהה, במיוחד לאור המגמה במדעי החברה בימינו להנגיש 
את המחקרים המקצועיים לקהלים שמחוץ לקהילייה המדעית באמצעות פישוט וצמצום 

החלקים התאורטיים והדגשת התכנים המעניינים את כלל הציבור.
ומצולמים  מוסברים  מודרכים,  מטיולים  ליהנות  יוכל  מיומן  הלא  הקורא  גם  זאת,  עם 
בערי העולם הנדונות בספר. מכיוון שבתקופת הקורונה רובנו מנועים מלטייל בהן בפועל, 

זאת הזדמנות שכדאי לנצל.
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