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בעברית  הערבית  שילוב  אחלה:  שפה  מרעי.  אלרחמן  עבד 
הישראלית. כרמל. 2020. 362 עמודים

מוחמד אמארה*

יש כמה  המגע הבין־תרבותי בתולדות האנושות החל כאשר התגבשו חברות מאורגנות. 
סיבות, ישירות ועקיפות, להתהוות המגע בין תרבויות. מגע כזה נוצר לרוב לצורכי מסחר, 
או כאשר מדינה נכבשה על ידי מדינה אחרת חזקה ממנה, או כאשר קבוצה אתנית אחת 
שעבדה קבוצה אתנית אחרת. אחד התוצרים החשובים של המגע בין תרבויות הוא ההשאלה 
.)Amara, 2018( הבין־תרבותית, העשויה לקבל ביטויים התנהגותיים, חומריים או לשוניים

ויינרייך  התחום שנקרא שפות במגע התפתח בעקבות ספרו פורץ הדרך של אוריאל 
)Weinreich, 1967(. תחום זה הלך והתפתח במרוצת הזמן, במיוחד בענף הבלשנות, ומאז 
נערכו מאות מחקרים על שפות רבות, כתובות ודבורות, במקומות שונים בעולם. המגע בין 
הערבית לעברית, שתי שפות אחיות ממשפחת השפות השמיות, עתיק יומין. הוא החל בימי 
הביניים, בחצי האי ערב; המשיך בספרד, בתקופת השלטון המוסלמי באנדלוסיה; והוסיף 
העברית  המודרנית.  בתקופה  התיכון  במזרח  שונים  ובמקומות  אפריקה  בצפון  להתקיים 

הושפעה מאוד מהערבית והדבר ניכר בתחביר שלה, בדקדוק שלה ובתחדישיה.
המפגש בין שתי השפות התחדש ביתר שאת בתקופה החדשה בפלסטינה, ולאחר מכן 
במדינת ישראל עם הקמתה. הערבית תרמה רבות להתחדשות השפה העברית המודרנית, 
אם באמצעות תחדישים אם בהעשרתה של השפה הדבורה. חלק מהמילים הגיעו לעברית 
ממדינות  לישראל  שבאו  היהודים  של  הערבית  דרך   — ואחרות  הפלסטינית,  מהערבית 
החדשה  לעברית  חדרה  “הערבית  בספרו,  מסביר  מרעי  אלרחמן  שעבד  כפי  כיום,  ערב. 
בת־זמננו בכל תחומי החיים, הן לעברית הדבורה, הן לעברית של אמצעי התקשורת והן 
לספרות העברית, בשירה ובפרוזה. יש להדגיש כי המרכיב הערבי חדר לכל קבוצות הגיל 
ולכל אזורי הארץ, ובעיקר הוא שכיח בקרב הנוער  של האוכלוסייה, לכל רובדי החברה 

במסגרותיו השונות״ )עמ׳ 21(.
ספרו של מרעי כולל 11 פרקים ואפילוג. הוא ממשיך את ספרו הקודם ואללה בסדר: 
דיוקן לשוני של הערבים בישראל )מרעי, 2013(, שבו עמד על חשיבות ידיעת העברית בקרב 
הדבורה.  בערבית  לעברית  הערבית  בין  הלשוני  הערבוב  ועל  בישראל  הערבית  החברה 
בספרו החדש מרעי בוחן את מידת הידיעה של הערבית הכתובה והדבורה והשימוש בה 
במרחב הציבורי בקרב הישראלים היהודים. הספר גם עוסק בהרחבה בתופעת יצירתן של 
מילים חדשות שהתהוו בעברית מתוך השפה הערבית בתחומי חיים שונים — בפוליטיקה, 
בתקשורת )עיתונות, טלוויזיה ומדיה אלקטרונית(, בצבא, בבתי הסוהר — ובתופעת הערבוב 
מעמיק  דיון  מוקדש  כן  כמו  ובשירה.  במחזה  בפרוזה,  בספרות,   )code mixing( הלשוני 
למקורותיהם של שמות משפחה יהודיים ושל שמות מקומות בארץ וזיקתם לשפה הערבית. 

פרופ׳ מוחמד אמארה, תוכנית המוסמך בהוראה ובלמידת שפות, המכללה האקדמית בית ברל  *
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זהו הספר הראשון מסוגו שמרחיב את היריעה באשר למגע בין שתי  ידיעתי,  למיטב 
השפות ועומד על ההשפעות המגוונות של הערבית על העברית, הן מההיבט הדיאכרוני 
הן מההיבט הסינכרוני. המחבר דן במילים הערביות המשולבות בעברית, שחלקן מהוות 
את חוט השדרה של הסלנג הישראלי ומספקות לו מילות מפתח המייצגות תכונות ורגשות, 
ואחרות נפוצות בשיח היומיומי ומקיפות את כל תחומי הלשון והחברה הישראלית. הספר 
בוחן ביסודיות את מעמדה של השפה הערבית במדינת ישראל ואת המדיניות כלפיה מזווית 
היסטורית סוציולינגוויסטית, ומתמקד בחקר אופני השאילה של המילים הערביות ובדרכי 
קליטתן בארץ לפני קום המדינה ולאחריה מנקודת מבט בלשנית. בסוף הספר מובא מילון 

רלוונטי לעברית המעורבת.
יש לי הערות אחדות לגבי כמה סוגיות שהמחבר היה עשוי להימנע מהן. ראשית, מעמדה 
של השפה הערבית. מרעי מודע לכך שבעקבות חוק הלאום, מאז יולי 2018 הערבית אינה 
עוד שפה רשמית. למרות זאת הוא מתייחס אליה במקומות שונים בספר כאל שפה רשמית. 
מן הראוי היה לבחון באופן מעמיק את ביטול מעמדה של השפה ואת השלכות הדבר על 
לאור  במיוחד  הספר,  לנושא  רלוונטית  זו  סוגיה  הערבית.  החברה  ועל  היהודית  החברה 
העובדה שהספר התפרסם בשנת 2020, שנתיים אחרי התקבלותו של החוק. לדעתי, ביטול 
מעמדה החוקי של הערבית, כמו שנעשה בחוק הלאום הגזעני, מבטא את הסתגרותם של 
היהודים ואת ההתנכרות שלהם לאוכלוסייה הערבית בארץ ובעולם הערבי. תפיסת השפה 
אינם  רשמית  כשפה  מעמדה  וביטול  היהודית  ההגמוניה  על  שמאיימת  כבעיה  הערבית 
הערבית  כאשר  בארץ.  עברית-ערבית,  דו־סטרית,  דו־לשוניות  של  להיווצרותה  תורמים 
תיתפס כנכס חומרי, סימבולי ואנושי, והשונות הלשונית לא תיתפס כאיום על ההגמוניה 
היהודית, ייווצר אולי פסיפס לשוני שביסודו דו־לשוניות הדדית. מצב כזה תורם לבניית 

גשרים של ממש בין יהודים וערבים, לא רק בתוך ישראל אלא גם מחוצה לה. 
שנית, התרבות הערבית בישראל כמעט נעדרת מן הספר. מרעי עוסק בהשפעת השפה 
עמודים  ארבעה  רק  הערבית  לחברה  ומקדיש  הישראלית־היהודית,  החברה  על  הערבית 
בפרק 4 )שניים מתוכם עוסקים בשירו של הראפר תאמר נפאר(. דומני שהשפעת הערבית 
של אזרחי ישראל על הישראלים היהודים ניכרת מאוד בתחום התרבות, ומן הראוי היה 
לעמוד על תרומתם לשפה העברית, כפי שנעשה בהרחבה בהקשר של היהודים המזרחים. 
שבעברית  מסביר  הכותב  ביסוס.  חסרות  בספר  המובאות  מהטענות  חלק  שלישית, 
המודרנית מתפתחת דיגלוסיה שמורכבת מן השפה התקנית הכתובה ושפת הסלנג הדבורה 
וידיעתי כחוקר בתחום, בשפה העברית  חזקה מאוד. למיטב הבנתי  זו טענה   .)140 )עמ׳ 
החדשה לא התפתחה דיגלוסיה; אם מרעי סבור אחרת היה עליו לבחון את הסוגיה לעומק 

ולהביא הוכחות לכך.
רביעית, לא ברור מהם מקורותיו של הקורפוס הלשוני בספר. הוא אמנם עשיר מאוד, 
אבל לא תמיד ברור על מה הסתמך החוקר כשאסף את הדוגמאות שהוא מציג. מן הראוי 

היה להראות בבירור מה מקורותיו, כיצד נאספו הנתונים והיכן.
אחד.  נרטיב  של  במושגים  בולט  שימוש  ונעשה  בעייתית  בספר  ההמשגה  חמישית, 
מזכיר כלל את פלסטינה. באותו  ואינו  ישראל״  “ארץ  לדוגמה, המחבר משתמש במינוח 
אופן משמש המינוח “מלחמת ששת הימים״, השגור בשיח הציוני יהודי, מבלי להזכיר את 

השם הערבי “מלחמת יוני 1967״.
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אסכם ואומר כי למרות ההערות דלעיל, ספרו של מרעי חשוב ומתבקש והוא תורם רבות 
מבחינה סוציולינגוויסטית ובלשנית לחקר המגע בין השפה הערבית לשפה העברית בעבר 
ובהווה. הוא מועיל מאוד למי שעוסק במגע בין שפות, לאלה המתעניינים בהתפתחותן של 
הערבית והעברית ולמתמחים בלימודי המזרח התיכון. החומר הרב והעשיר בספר עשוי 

לשמש מצע למחקרים עתידיים. אני ממליץ לקרוא אותו.
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