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ערבית בפולקלור הפלמ"ח של שנות הארבעים*

עמית לוי
מחמר זה מבקת לבאין חת תיפעת התח לה הלתינ ת מן הערב ת בקרב חנת הפלמ"א
בתנית החרבע ם :במה התחפ נה ,מה ה י הס בית להתפתאיתה ימה ה י הקתר ה
התרבית ם .למאקר תנ מקירית מרכז ם :חסיפת הס פיר ם יהמעת ית ' לקיט הכזב ם'
( )1956יחסיפת הפזמינ ם 'מתפאת הפלמ"א' ( .)1973מן הת ר ם יהס פיר ם בתת
החסיפית עיל ם תליתה מחפ נ ם מרכז ם( :ח) הערב ת מתמתת מזהה תרבית ; (ב)
ה ח תאימה בו טיט ם יבתפה הדבירה בלבד; (ג) ה ח מתמתת להגאכתן תל קביוית
מסי מית .ת מית זה ב טח נ ס ין ו ינ לתחיב סממנ ם מסי מ ם מן המזרא בל לייתר
על הזהית ה'מערב ת'.
השתגענו להיות כמוהם .רק זה העסיק אותנו :לדבר כמוהם ,ללכת כמוהם ,להתנהג
כמוהם ,בשמש ,ברוח ,בשדה ,בלילה ,להתלבש כמוהם [ ]...הכפיות ,השפמים,
הפינְ ַג'אן ,הצ'יזבט .הכול לקחנו מהם .הם היו בעינינו המודל של בני הארץ ,ואנחנו
ִ
– אולי לא היינו שום דבר דומה למשהו מוגדר ,אבל בפירוש היינו "לא־יהודים־
1
גלותיים".
גילוי לב מאוחר זה של נתיבה בן־יהודה ,נציגה בולטת של סופרי דור הפלמ"ח בישראל
(וקול נשי ייחודי בקרבם) ,מזקק רכיב מהותי באתוס הפלמ"חאי ,כפי שהתקבע הן בקרב
יוצאי הפלמ"ח עצמם והן בקולקטיביות הישראלית שלאחר קום המדינה .רכיב זה הוא שילוב
*
המאמר מבוסס על עבודה סמינריונית שהוגשה בקורס 'שפה ובניית תרבות :גרמניה במאות ה־ 15עד ה־,'18
בהנחיית ד"ר איה אלידע־להב בקיץ  .2013העבודה זכתה בפרס מוסה לעבודה סמינריונית לתואר ראשון.

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 11תשע"ו) ,עמ' ]66–46
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התרבות הערבית – ובייחוד שאילת מילים מן השפה הערבית – בתוך התרבות העברית
החדשה .הפן הפולקלורי בפעילות הפלמ"ח ( ,)1948–1941שליוותה את העשור האחרון
לסכסוך היהודי־ערבי בארץ ישראל לפני הקמת מדינת ישראל ,ביקש במוצהר לייצג
תרבות 'צברית' ,וזו עוגנה והתבססה לאחר הקמת המדינה כתרבות הישראלית הדומיננטית
והרצויה .מן הסתם ,האופן שבו התעצב השימוש בערבית במהלך שנות קיומו של הפלמ"ח
השפיע השפעה מכרעת על השימוש ה'צברי' בערבית גם לאחריהן .נוכח השפעתה העמוקה
של תרבות הפלמ"ח על התרבות הישראלית ,ברור כי יחסו המורכב של הפלמ"חניק לערבית
השפיע לא מעט על העתיד לבוא.
בשל המשמעויות הללו ,ונוכח דבריה של בן יהודה ,שמשקפים עמדה רווחת בתרבות
הישראלית ,יש ערך לבחינה מעמיקה של השאילה הלשונית מן הערבית בקרב אנשי
הפלמ"ח בשנות הארבעים :במה התאפיינה ,מה היו הסיבות להתפתחותה ומה היה תפקידה
התרבותי .במאמר זה אנסה לעשות כן ,ואתמקד בהווי ובתרבות המסופרים והמושרים –
הפולקלור המתועד של הפלמ"ח ,ובייצוג השימוש בערבית בו.
לאחר סקירה קצרה שתעמוד על אפיונם הדמוגרפי של חברי הפלמ"ח כמהגרים ובני
מהגרים ,אדון בבסיס הידע הקיים בנוגע למפגשים לשוניים של אוכלוסיות מהגרים,
ואסביר מדוע נדרשת זווית התבוננות שונה כאשר עוסקים באנשי הפלמ"ח .לאחר מכן
אפנה לניתוחם של שני המקורות המרכזיים בעבודה זו :אסופת הסיפורים 'ילקוט הכזבים'
ואסופת הפזמונים 'משפחת הפלמ"ח' .מקורות אלה מייצגים ,כל אחד בדרכו ,את הפולקלור
הפלמ"חאי ואת מקום הערבית בתוכו .אמפה את המאפיינים השונים של השאילה מן הערבית
כפי שאלה עולים מן ההקשרים שבהם שימשה הערבית בטקסטים השונים .לבסוף ,אבקש
לגבש הסברים לקיומם של מאפיינים אלה ,בהקשר הרחב יותר של התפיסות הפלמ"חאיות
בפרט ,והציוניות בכלל ,בנוגע לאוכלוסייה הערבית בארץ ישראל.
החברה הפלמ"חאית תיבחן כחברה של מהגרים ובני מהגרים ,רובם ככולם אנשי
ההתיישבות העובדת 2.המפגש התרבותי עם הערבים בני המקום ,אם בחיי היום־יום ואם
במסגרתו של הסכסוך המזוין על אדמת הארץ ,הותיר עליהם את חותמו .בנקודה זו יהיו
מי שישאלו ,ובצדק ,במה שונה הערבית משפות אחרות שאינן עברית והוטמעו בשפה –
שהרי כמהגרים ובני מהגרים ,היו אנשי הפלמ"ח חשופים לשפות השונות של ארצות מוצאם
ולשפת השלטון ,שלא הייתה עברית .אולם שלא כבמקרים של שפות אחרות אלה ,במקרה
של הערבית מדובר לא רק בשימור מילים משפות המוצא או משפתו של הכוח השולט בארץ
(הטורקי או הבריטי) ,אלא בשפתה של תרבות שהייתה עמם במאבק מתמשך ועקוב מדם;
מאבק שבמהלך שנות הארבעים התקרב לנקודת רתיחה הרת גורל .לאור זאת ,אין ספק
שתוצאותיו של המפגש הלשוני־תרבותי עם הערבית מעניינות ורלוונטיות במיוחד.
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הסתגלותה הלשונית של חברת מהגרים לסביבתה החדשה מעסיקה לא רק את המחקר
הבלשני המסורתי אלא גם את המחקר הבלשני־חברתי .השינויים שחווה שפתם של
המהגרים ובני המהגרים כפועל יוצא של המפגש הלשוני הם לא פעם שינויים מהותיים.
ואין הם מתקיימים בחלל הריק :הם רוויי הקשרים תרבותיים וחברתיים שמעצבים אותם
ומעוצבים על ידיהם .חשיבותה של ההסתגלות הלשונית בניתוח חוויית ההגירה טמונה
בהבנה שבמפגש עם ארץ חדשה המהגרים מגבשים זהות חדשה ,ואופי גיבושה מושפע
מיחסם הן אל התרבות הישנה ממנה באו והן אל התרבות שהם פוגשים עתה 3.מרכיב מהותי
בזהות מתגבשת זו הוא מרכיב השפה ,שהרי גם לתרבות המקור וגם לתרבות היעד יש שפה
דומיננטית .השימוש באחת מהן ,או בשילוב בין שתיהן ,עשוי להעיד במידה לא מבוטלת
על אופייה של הזהות החדשה ועל האופן שבו נתפשות תרבות המקור ותרבות יעד ההגירה.
יודגש כי תהליך ההסתגלות הלשונית אינו מאפיין רק את דור המהגרים עצמו ,אלא גם,
ואולי בעיקר ,את הדור השני להגירה .בדור זה יש סבירות גבוהה יותר כי תאומץ שפת
מדינת היעד על חשבון שפת האם ,הגם שאימוץ זה תלוי בגורמים שונים ,ובהם גיל ,מעמד
4
חברתי ומידת החשיפה לשפות השונות.
ואכן ,בעשורים האחרונים חוקרים מתחום הבלשנות החברתית דנו רבות במגע הלשוני
ובגיבוש הזהות בהקשר הלשוני בקרב אוכלוסיות מהגרים .הזרם המרכזי של המחקר עסק
באוכלוסיות מהגרים 'קלאסיות' :מהגרים ובני מהגרים שהיגרו למדינה מסוימת כמיעוט
אתני ,ולעתים גם דתי ,בעיקר מטעמים כלכליים .אלו נדרשים לבנות מחדש את זהותם
בתוך מסגרת מדינית קיימת ,בשלל חברות פלורליסטיות ומכילות במידה משתנה .כך
למשל ניתן למצוא מחקרים רבים שבוחנים קבוצות מהגרים שונות בארצות הברית ,לצד
מחקרים מאוחרים יותר שעוסקים במהגרים שהגיעו מברית המועצות המתפוררת לישראל
א
בראשית שנות התשעים.
מחקרים אלה אמנם מעניקים זוויות התבוננות וכלי ניתוח שחורגים מהעניין הנקודתי
שהם עוסקים בו ,אך במידה רבה אין הם רלוונטיים למקרה של חברי הפלמ"ח בשנות
הארבעים .אמנם גם הם היו מהגרים ובני מהגרים ,אולם אופי ההגירה היה שונה לגמרי:
כאן מדובר בקבוצה לאומית ,שמוצאה היה בעיקר במזרח אירופה ובמרכזה ,שהגיעה לארץ
שאין בה מדינה .האוכלוסייה המקומית הערבית הייתה מצויה בסכסוך מתמשך עם אותה
קבוצת מהגרים ,ורק מיעוט מקרב המהגרים החזיק בדעה שיש להשתלב עמה או להיטמע
א על ההקשר הלשוני של זהות המהגרים לארצות הברית (ולקנדה) ראו למשל צ'יסוויק ( ;)1992ראו גם
קובץ מאמרים בלשני־חברתי נוסף ,אשר מתמקד בהגירה סביב ראשית שנות התשעים לישראל ,אולם עוסק גם
בהגירה למדינות אירופיות :אולשטיין והורנצ'יק (. )2000
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בתוכה .למהגרים אלה היו שפות אם שונות ,שהרי מוצאם לא היה אחיד ,ונעשו ניסיונות
אקטיביים להנחיל ולחזק לא את השפה הדומיננטית בקרב המקומיים – ערבית – כי אם את
השפה העברית ,שהשימוש בה נבע מהרצון לטפח אתוס לאומי בעזרת שפתו ההיסטורית
של העם היהודי .בשל מאפיינים אלה ואחרים ברור שלא ניתן להחיל את המחקרים שנוגעים
למגע לשוני של מהגרים עם האוכלוסייה המקומית על המקרה הייחודי של ההגירה היהודית
לארץ ישראל בכלל ,ושל תרבות הפלמ"ח בפרט.
אין עוררין על כך שתוצאות המפגש הלשוני של חברי הפלמ"ח עם האוכלוסייה הערבית
המקומית לא היו הטמעה מלאה של השפה הערבית בקרבם; עם זאת ,העברית הפלמ"חאית
בהחלט אימצה לחיקה מילים וביטויים מהערבית המקומית ,שפתה של קבוצת אוכלוסייה
גדולה במדינת היעד .על מנת לברר מה היה אופיו של המפגש הלשוני הזה צריך אפוא
לבחון ולנתח מקורות ראשוניים הכוללים מילים וביטויים שנשאלו מן הערבית שכתבו
אנשי הפלמ"ח עצמם.
הכוונה היא כאמור להתחקות אחר המאפיינים של השימוש בערבית בשפת הפלמ"ח נוכח
המפגש הלשוני עם שפה מקומית זו .מיותר לציין כי המקורות המתאימים ביותר לשם כך
יהיו אלה שניכר בהם שימוש ישיר בערבית ,ולא אלה שרק נוגעים בשימוש זה מנקודת
מבט מאוחרת יותר ,נוסטלגית ומהורהרת (הגם שאין לפסול אותם ככלי עזר לניתוח מקורות
אחרים) .מכיוון שעניינו של מחקר זה בירור יחסם של אנשי הפלמ"ח לשפה הערבית עת
אימצו חלקים ממנה לשפתם ,המקורות שאתמקד בהם יהיו המקורות שדמויות בולטות
ומזוהות עם תרבות הפלמ"ח בחרו שישמשו כרטיס ביקור תרבותי של בני דורם ,תמצית
הפולקלור של הפלמ"ח – האופן שבו בחרו להציג את עצמם ,ושממנו משתמעת גם תפישתם
בנוגע למקום הערבית בשפתם בפועל .מדובר בשני קבצים שנוסחו וגובשו בעיקר מתוך
הווי הפלמ"ח במהלך שנות הארבעים' :ילקוט הכזבים' ו'משפחת הפלמ"ח'.
'ילקוט הכזבים' ,שמהדורתו הראשונה התפרסמה ב־ ,1956הוא אסופת סיפורי מעשיות
קצרצרים ,ספק בדיחות ספק בדותות ,שהועלו על הכתב לאחר שסופרו מפה לאוזן במהלך
שנות הארבעים .מלקטיהם מעידים שנבררו מבין יותר מ־ 400סיפורים שהגיעו אליהם.
אופי הסיפורים הומוריסטי ,ומטרת העלאתם על הכתב הייתה הנצחתה של אווירה ושל
תרבות "שחלק ניכר מן הקוראים – ביחוד אלה שלא עברו בדרך האבק של שנות ,42–48
שלא לגמו ,בלילות בהירים ,קפה חריף מקופסאות־שימורים ריקות ,סביב מדורות זרדי־
קיקיון ואקליפטוס ,שלא שמעו את הכזבים מפי אלופי המספרים עצמם – יתקשו אולי
להבין" 5.מלקטי ומעבדי הסיפורים עצמם ראו בהם ייצוג ראוי של תרבות הפלמ"ח ,כפי
שנתפסה בעיניהם ,וכפי שביקשו להנחילה לדורות הבאים.
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(.)1944

'משפחת הפלמ"ח' גם הוא אסופה ,שפורסמה מאוחר יותר ,ב־ ,1973לאחר עשור של ליקוט
חומרים .שלא כ'ילקוט הכזבים' ,לספר זה נאספו שירים ופזמונים (לצד דברי הסבר שונים)
מהווי הפלמ"ח בשנות הארבעים .בהקדמתו מצוין" :שולחנות הכתיבה של הפזמונים האלה
היו סלע שטוח ,תיבת תפוזים ,מכסה של ג'יפ או ארגז תחמושת" 6.הזמן שעבר מאז כתיבת
הפזמונים ,שמנגינותיהם התבססו על לחנים עממיים קיימים (בעיקר רוסיים ,לעתים עם
מוטיבים מזרחיים) ,מדגיש את הפן הנוסטלגי שבהוצאת אסופה זו ,דווקא בשנת השבר
 .1973היה בה ניסיון לחזור אל ימי הפלמ"ח ,שכן –
הקורא שידפדף בדפים אלה ימצא את החיוך והצחוק ודברי ההווי ,בצד הרצינות
הנוראה של נוער אידיאליסטי ,בתקופה קורעת לב שבין קץ העולם ובריאה חדשה,
בימים ההם ,בראשית שנות הארבעים ,נפקחו פרחי נעורינו מבלי דעת שהנה הם גם
7
זרים על מצבות.
לעומת 'ילקוט הכזבים' ,שפורסם לראשונה סמוך יחסית לתקופה שמחבריו ביקשו לייצג,
במקרה של 'משפחת הפלמ"ח' מרחק הזמן מעלה שאלות בנוגע למהימנות השירים .האם
אכן כך הושרו ,במילים אלה ממש? האין מדובר בעיבודים מאוחרים ,שמותאמים למבט
הנוסטלגי ולא בהכרח למציאות המקורית ששיקפו השירים? הגם שקשה להשיב תשובה
ניצחת לשאלה זו ,ניתן להשקיט קמעה את מצפונו של ההיסטוריון באמצעות בחינה של
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מקורות מקבילים ,מוקדמים ומאוחרים יותר (אך מקיפים פחות) שמצטטים שירים מאותה
תקופה .בחינה זו חושפת שינויים קוסמטיים בלבד – מילה שנוספה או הושמטה ,שורה
ששונתה קלות – ולא הבדלים מהותיים בתיעוד .מלבד זאת יש לזכור כי המטרה בבחינת
המקור במקרה זה היא התחקות אחר מאפיינים תרבותיים ,ולא תיעוד של מהלכים צבאיים
או דמויות .הגישה הנוסטלגית לפולקלור ולאווירה שייצג עשויה דווקא לתרום לשימור רוח
הדברים המקורית.
שני המקורות האלה נבחרו גם
בזכות זהות מחבריהם :הסיפורים
ב'ילקוט הכזבים' לוקטו על ידי דן בן־
אמוץ וחיים חפר .חפר היה שותף גם
לעבודת האיסוף ב'משפחת הפלמ"ח',
לצדו של חיים גורי .שלושתם היו
יוצאי פלמ"ח שעוד בשנות הארבעים,
וודאי אחריהן ,היו סמלים מובהקים של
ההווי הפלמ"חאי הצברי .לאחר קום
המדינה ופירוק הפלמ"ח המשיכו חבריו
לייצג בחברה הישראלית הצעירה
את הערכים הצבריים ,הישראליים
השורשיים ,שהפלמ"ח גילם עבור
רבים – עד ימינו אנו .האסופות שהם
עצמם ,מבטאי הפולקלור ,בחרו
לפרסם מייצגות באופן הטוב ביותר
את תרבות הפלמ"ח – לא בהכרח כפי
()1961
שהייתה בפועל ,אלא כפי שהצטיירה
בן אמוץ היה סמל מובהק של ההווי הפלמ"חאי,
בעיניהם ,ועל כן גם בעיני אנשי
ושל היהודי החדש ,ה'צבר' ,השולל את הגלות.
פלמ"ח רבים אחרים .בחינתם מנקודת
מבט תרבותית־חברתית תאפשר אפוא ללמוד על אופיו של המפגש הלשוני הייחודי.

.

:

עיון מדוקדק בשני המקורות הנדונים כאן מניב כמה מסקנות על אופיו של השימוש
הפלמ"חאי במילים שאולות מן הערבית .בטרם נפנה לניתוח התוכן עצמו ,ראוי להתבונן
במקורות במבט־על ולבדוק אותם מבחינה כמותית .מבט כזה ב'משפחת הפלמ"ח' מרמז
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על אופיו של השימוש בערבית :מתוך  101שירים בעברית שלוקטו במסגרת ספר זה ,ב־19
בלבד משובצות מילים שמקורן בשפה הערבית.א ב'ילקוט הכזבים' לוקטו  167סיפורים,
ומתוכם רק ב־ 25מופיעות מילים שמקורן ערבי.
נתונים אלה מעידים על מגמה רחבה שתתבהר בהמשך :הערבית הייתה נוכחת בשפה
הרבה פחות מכפי שמקובל לחשוב; או למצער ,נוכחת פחות בתרבות הקאנונית שיוצגה
בפולקלור הפלמ"חאי .אין מדובר בניסיון להסתירה או להצניעה; סביר יותר שניסיון כזה
היה מתבטא בהסרה גורפת של הערבית מן העדויות שלוקטו .פירוש הדבר שהשימוש
בערבית היה רכיב סמלי בעברית השגורה בפי הפלמ"חניק ,יותר משהיה חלק מהותי ממנה.
בשל כך ,באסופות שלפנינו אפשר למצוא ערבית בין החומרים – אך השימוש בה מצומצם
ומדוד.
מניתוח השירים ב'משפחת הפלמ"ח' והסיפורים ב'ילקוט הכזבים' שבהם משולבות מילים
שאולות מן הערבית ניתן לגבש ,כפי שיוצג להלן ,שלושה מאפיינים מרכזיים של השימוש
המצומצם בערבית בפולקלור הפלמ"חאי .מאפיינים אלה שלובים זה בזה( :א) הערבית
משמשת מזהה תרבותי ,סמל השתייכות; (ב) הערבית תחומה לציטוטים ולשפה הדבורה
במסגרת הפולקלור ,וכמעט שאינה חודרת ללשון סיפורי המסגרת; (ג) הערבית משמשת
להגחכתן של קבוצות מסוימות ,ומזוהה עם נחשלות ועם חשיבה 'אטית' או בלתי־רציונלית.

מאפיין מהותי ראשון של השאילה מערבית ניתן להדגים באמצעות בחינה של המילים
'פינְ ַג'אן' מופיעה בחמישה שירים,
הערביות השכיחות ביותר בשירי 'משפחת הפלמ"ח'ִ :
ַ
ו'צ'יז ְַּבאט'
'מעלֶש' (בערבית פלסטינית' :לא נורא'' ,אין דבר') מופיעה בארבעה שירים ִ
מופיעה בשלושה שירים .השימוש ַ
ב'מעלֶש' משמר את משמעותו המקורית של הביטוי
ו'צ'יז ְַּבאט' לא שמרו על משמעותן זו .בערבית
'פינְ ַג'אן' ִ
בערבית הפלסטינית ,ואילו המילים ִ
'צ'יז ְַּבאט' היא 'שקרים' או 'בדותות' ,והיא משמשת צורת רבים
הפלסטינית משמעות המילה ִ
'פינְ ַג'אן' הפער בין המקור הערבי ובין הביטוי המאומץ לעברית
ולא יחיד .במקרה של ִ
גדול עוד יותר :זהו שמו הטורקי של ספלון הקפה האישי ,שחלחל גם לערבית המקומית.
ואילו בעיני הפלמ"חניק ,כפי שמעיד אחד השירים הפופולריים ביותר שהנפיק הפולקלור
הפינְ ַג'אן היה קנקן הקפה כולו:
'הפינְ ַג'אן' – הספל נותר ספל ותו לא ,ואילו ִ
הפלמ"חאי – ִ
"נגמע מן הספל לאט / ,הנה מספרים כבר ִצ'יז ְַּבאט / ...סיפור שעבר עליו זמן / ,בשקט
8
הפינְ ַג'אן"...
מצמיח זקן / ...הבלוף מתפתח –  /קנקן שוב רותח / ,סובב לו ,סובב ִ
א

ברוב המוחלט של המקרים ,כשני שלישים ,משמשת מילה אחת בלבד ,בנקודה אחת ויחידה בשיר.
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אמת היא שבשאילת מילים וביטויים משפה אחת לאחרת חלים לא פעם שיבושים שונים,
אם פונולוגיים (בהגייה) ואם סמנטיים (במשמעות) .אולם שיבושים אלו ביחס למקור
הערבי ,דווקא במילים השכיחות ביותר שחוזרות על עצמן בשירים שונים ,קשורים שניהם
לסמל תרבותי פלמ"חאי מהותי – הישיבה סביב המדורה .הימצאותם של שיבושים במושגי
יסוד אלה מעידה על שטחיות מסוימת שבשאילת מילים אלו לתוך העברית .הרעיון הכללי
נשאב מן השפה הערבית ,אך אין חשיבות לעמידה על הפרטים המדויקים .כלומר ,אין בכך
משום ניסיון לחקות במדויק את הערבי ואת שפתו ,כי אם הדבקת תווית 'ערבית' על מנהג
מסוים; שיווי ניחוח ערבי־מקומי בלבד לפעולות חברתיות שחברי הפלמ"ח התהדרו בהן,
כפי שמעיד הציטוט שהובא לעיל.
ו'צ'יז ְַּבאט' עשויה ליצור את הרושם שמרבית השאילה מן הערבית
'פינְ ַג'אן' ִ
שכיחותן של ִ
הייתה במקרים של חסך לקסיקלי בעברית – עת היה צריך להעניק שם לכלי עבודה כלשהו,
למשל ,או להתרחשות מסוימת .אם כך הדבר ,ניתן לומר כי הערבית שימשה למילוי פרקטי
של חסכים ותו לא; מה שהיה מבהיר את אופי השימוש בערבית וודאי את נסיבותיו ,במיוחד
לעומת מילים שאולות משפות אחרות בעברית הפלמ"חאית .ואכן ,ניתן לאתר מילים
'טוּרּיָה' (כלי עבודה חקלאי שנודע בשם זה לפני ימי הפלמ"ח) או
נוספות מסוג זה – כמו ִ
ְ'ד ָּבע' (שמו בערבית של הצבוע) .ואולם מרבית אזכורי הערבית אינם כאלה .הם מעידים על
אופי שימוש אחר לגמרי ,הנוגע יותר לשדה הבין־אישי ,התרבותי והסמלי.
דוגמה מובהקת לכך ניתן למצוא למשל בסיפור 'מכיר ישן' ,אשר מיטיב להמחיש את
השימוש הסמלי בערבית כמסמנת זהות .מסופר בו על שתי חברות פלמ"ח ,שרה ואסתרקה,
שהוזמנו למסיבה "בבית אינטליגנטי בחיפה" ,שהרי "כל הבחורות בפלמ"ח אהבו מוזיקה
ואמנות" – וכמעין ניגוד לאותו "בית אינטליגנטי" ,אופיין האמתי של השתיים התגלה עד
מהרה ,עת "כולם רקדו טאנגו ושרה ואסתרקה ישבו בצד והסתכלו בספרי אמנות .אסתרקה
פתחה ספר גדול ופתאום קראה בהפתעה' :אהלן – ואן גוך'" 9.במשפט זה מסתיים הסיפור,
ובו טמון הממד הקומי שלו :קריאת ה'אהלן' אינה טבעית ויוצרת דיסוננס נוכח ההתרחשות
ה'אינטליגנטית' המוגחכת קמעה ,אולם היא קריאת ההיכרות האינסטינקטיבית של
אסתרקה ,והיא שמייחדת ומבדילה אותה ואת שרה מבאי המסיבה האחרים :היא 'פונה' לוואן
גוך כשם שהייתה פונה לכל חבר אחר מקבוצת ההשתייכות שלה .לא בכדי ,זוהי המילה
היחידה בסיפור כולו ששאולה מן הערבית .הזהות הפלמ"חאית כולה מגולמת במילה הזאת,
אשר חושפת את אסתרקה האמתית – ומילה זו שאולה דווקא מן הערבית.
עדות נוספת לערבית כמבדילה את הפלמ"חניק מן האחרים ומחדדת את זהותו מצויה
בסיפור 'בני מוריד מעפילים' ,שבמרכזו דמותו של בני מרשק (מהרשק) – 'בני הפוליטרוק',
קצין חינוך ואידאולוגיה בפלמ"ח ,שמוצג ב'ילקוט הכזבים' כאדם נלהב ונמרץ ,חדור
מסירות אין קץ והתלהבות כמו־ילדית ,תכונות שחברי הפלמ"ח האחרים מעריכים אך גם
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שמים ללעג מעת לעת .התלהבותו של מרשק מנוצלת על ידי הפלמ"חניקים חובבי המתיחות
בפעולה לילית בקיסריה להורדת מעפילים :הוא מבקש להצטרף לפעולה ,כהרגלו ,ומצורף
לחוליית המים ,ותפקידו הוא לשאת על גבו מעפילים עם כל חפציהם מן הסירה שבמים אל
החוף .לקראת סיום הפעולה" ,בסירה האחרונה עמדה עוד דמות עצומה והתחננה' :חבר,
נעמט מיך [ביידיש – 'קח אותי']' .בני העמיס את ההר על גבו ובנשימה קטועה הגיע לחוף.
10
המעפיל זינק מגבו ,טפח על שכמו ,ואמר' :סלמתאק ,בני'".
אותו מעפיל לכאורה (ובעצם ,פלמ"חניק מתחזה) פונה אל בני תחילה ביידיש הגלותית,
המזוהה כל כך עם יהודי אירופה ,ובכך משכנע אותו שהוא אכן מעפיל – אולם ברגע האמת
חושף את זהותו האמתית באמצעות הטפיחה על השכם ,מחווה גופנית שכיחה בסיפורים
שמזוהה אף היא עם הפלמ"חניקים והצברים בכלל ואינה מתאימה להתנהלות המצופה
ממעפיל טרי (סיפור אחר" ,למה היה ירוחם עייף" ,נפתח בכך שאחד החברים פגש את ירוחם
"וטפח לו אהלן על הכתף" ,כאילו מבקש ללמד את הקורא על הדמיון שבין סמליות הטפיחה
לבין סמליות ה'אהלן') 11.לטפיחה נלווה סימן מזהה נוסף ,ש'מוכיח' כי למעשה מדובר בחבר
'סל ְ
פלמ"חניק ולא בזר – הביטוי הערבי ָ
ַאמ ַתק' ('כל הכבוד'' ,לבריאות') שנבחר לזהות את
המתחזה כפלמ"חניק ולהמחיש לבני כי נפל קורבן למתיחה.
הסיפורים שלעיל ממחישים מאפיין מרכזי של השימוש במילים השאולות מערבית שניתן
לאתר בסיפורים ובשירים רבים נוספים :משמעותן בפועל של המילים אינה חשובה במיוחד,
ובדרך כלל מדובר בברכות או במילים כמעט סתמיות ,שבעיקרן אינן הכרחיות לתקשורת
בסיטואציה הנתונה וניתן היה על נקלה להמירן במילים שכיחות בעברית" :ולפתע הגיחו
ספינות־המשחית; אך דני אמרַ :מעלֶש ,נסתדר" 12.השימוש ַ
ב'מעלֶש' במקרה זה ,ולא ב'לא
נורא' ,מזהה את הדובר כפלמ"חניק' ,אחד משלנו' .החשיבות טמונה בעצם השימוש במילה
שאולה מן הערבית ,ופחות במשמעות המילה או בהתאמתה בהקשר.

חלקן הנרחב של ברכות ,קללות ,קריאות ומילים יום־יומיות בתוך המילים השאולות
מן הערבית ב'משפחת הפלמ"ח' וב'ילקוט הכזבים' מזמן הבחנה נוספת בנוגע לשימוש
בערבית; הבחנה המשלימה את זו שאפיינה את הערבית כמזהה תרבותי :הערבית משמשת
מקור לביטויי יום־יום המושמים בפי דוברים שונים וכמעט שאינם מצויים מחוץ לציטוטים
(ישירים ועקיפים).
תופעה זו ניכרת למשל בשיר ַ'ד ִחילַק מוטקה':
כבר יום שלישי ישב הוא  /ולג'וב חדש חיכה / .קנה ארוך של פרבלום  /בסמרטוט
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ניקה / ...נכנסה היא עצובה  /ועל ידו ישבהַ / .
"ד ִחילַק ,מוטקה" – היא אמרה לו/ ,
ככה היא אמרה / .והוא בשקט הסתכל בה  /ושתק שתק  /ואת הפור־בי־טו הצידה /
הוא אזי זרק / ...אחר כך בתנועה של יד  /הפר הרכיב מידַ / .
"ד ִחילַק ,שולה" – הוא
13
אמר לה / ,ככה הוא אמר.
השיר משופע מילים שאולות משפות שאינן עברית – 'ג'ֹוּב'ָ ,
'ּפָר ֶּבלוּם' (אקדח מתוצרת
גרמניה)' ,פור־בי־טו' (בד 'פלנלית') .המילה הערבית היחידה שמופיעה במהלכו'ַ ,ד ִחילַק'
('בבקשה ממך'' ,בחייך') מוזכרת אך ורק במסגרת ציטוט ישיר מפי גיבורי השיר ,כמוטיב
חוזר .המילה אינה 'זולגת' בשום שלב אל תיאור ההתרחשות; עבור תיאור זה ,קיימות מילים
אחרות שכותב השיר מעדיף .אולם מרגע שהתיאור מוחלף בציטוט ישיר ,או אז הופכת
הערבית לרלוונטית .בכך ממוצבת הערבית בשיר זה ,כמו גם באחרים ,כשפת הדיבור
היום־יומית של הפלמ"חניקים ,זו שהשתמשו בה בשיחות ביניהם.
ייחוד הערבית לשפה הדבורה מתבטא ,בין השאר ,בשימוש מרובה במילת הקריאה
א
החברית 'יא שייך' ,כמו בשיר 'שיא הכיף' ,שמתאר ויכוח בין חברים על משמעותו של כיף.
אחד מהם מספר על בילוי עם נערה ,ומתאר" :וכשאומר לה קומפלימנטים עד־בלי־די – /
היא תתנפל על צווארי אז ,בחיי!  /והאביב ,יא שייך ,יחזור וילבלב / ,וזהו זה .לדעתי,
זה שיא הכיף 14"...למעשה ,הדמות המצוטטת בקטע זה בשיר אינה נזקקת לערבית לשם
התנסחותה ,עד לאותה קריאה סתמית (שאינה מכוונת לאדם מסוים) – אולם זו מוסיפה נופך
דרמטי למשפט .בדיבורו של הפלמ"חניק במקרה הזה ,תכלית השימוש בערבית היא שלהוב
המאזינים .אפשר כמעט לצייר בדמיוננו את אותו אדם ,שהמדורה מאירה את פניו ,מספר
ברגש לחבריו על אותו רגע נפלא ,והערבית היא הכלי הרטורי שמעצים זאת .מחוץ לגבולות
הציטוטים ,בשירים ובסיפורים עצמם – שמן הסתם ,גם הם רוויי טכניקות להעצמת רגשות
הקוראים והמאזינים – הערבית כמעט שאינה נוכחת.
גם ב'ילקוט הכזבים' מצויה הערבית בעיקר בדמותן של מילות קריאה במסגרת ציטוטים,
להדגשת היבט מסוים באופן דיבורה של הדמות:
לא רק אבו ליש התנדב לפלמ"ח – כולם התנדבו ,אבל הוא תמיד דיבר על זה.
פעם אחת ,כשנמאסה עליו העבודה בגן הירק של עין החורש התייצב לפני המם־
מם ואמר לו" :שמע חביבי ,או שאתה מוציא אותי לפעולה או שאני יוצא מהפלמ"ח
15
בהתנדבות".

א גם למילה 'כיף' מקור ערבי ,ושלא כמילים שאולות רבות אחרות אינה מילה סתמית או שם ששאילתו נבעה
מצורך נקודתי .מעטות המילים שנשאלו לשפה הפלמ"חאית מן הערבית ודומות לה בשימושן ,והיא בבחינת יוצא
מן הכלל המעיד על הכלל; בלנק (.)1989
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המילה ָ
יּבי' ('יקירי'' ,אהובי') הנאמרת על ידי גיבור הסיפור למפקדו מעניקה נופך
'ח ִּב ִ
אסרטיבי ,אולי קצר רוח ,לדבריו .שוב ,הערבית צצה רק בתיאורה של שיחה .השתלשלות
העניינים שמובילה אליה נותרת 'נקייה' מערבית ,אף שהמספר הוא עצמו חלק מקבוצת
השתייכות זו ,ולכאורה הערבית נכחה גם בשפתו.
ההפרדה לשתי ספירות נפרדות מבוטאת היטב גם בפזמון השיר 'הפגישה':
אח פגישה ,אח פגישה שכזאת!  /זה רק פעם בשניים דורות / ,מה נשמע? איך הולך?
אהלן!  /זה את זה לא ראינו מזמן!  /כי תמיד ,כשפלמ"חניק נפגש עם חבר  /יחריביתק!
16
[בערבית' :ייחרב ביתך!'] בלב משהו מתעורר...
בפזמון ,המתאר מפגש רעים פלמ"חניקי עתידי ,כעבור שנים ,בולט מקומה של הערבית
במפגש עצמו ,בניגוד להיעדרה המוחלט מתיאורה של הפגישה ,אף שהמשלב הלשוני של
התיאור אינו רחוק מן היום־יומי ,ולכן אינו רחוק מן השימוש השגור בערבית .הערבית
אפוא היא כלי לתיבול השפה ,ולא חלק בל־יינתק ממנה .יותר משדיברו בשירים ובסיפורים
בערבית ,דיברו בהם על הערבית.

"

שימ ש מ

'

()1941

ח לע ני

מאפיין מרכזי שלישי שעולה מניתוח המקורות נוגע פחות לשימוש הנקודתי במילה מסוימת
ויותר להקשר שבו בחרו הכותבים להשתמש בערבית .כמעט בכל המקרים שבהם מופיעות
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דמויות שנוטות לשלב ערבית בדיבורן ,שלא כקוריוז ,הערבית מסייעת להגחכתן ולהעמדתן
כמושא ללעג במסגרת העלילה המתוארת.
כדי להבהיר מאפיין זה ,יש להסביר ראשית מי היו הקבוצות העיקריות שחצי הלעג
בפולקלור הפלמ"חאי הופנו כלפיהן .היו אלה כולן קבוצות שוליים ,מנקודת מבטו של איש
הפלמ"ח .בשוליים הגאוגרפיים ניצבו תושבי טבריה ומסחה ,צאצאי היישוב הישן והעלייה
הראשונה שחיים בארץ לצד הערבים כבר זמן רב ,ואולי דבקו בהם מאפיינים רבים מדי
של שכניהם .הטבריינים והמסחאים מתוארים שוב ושוב בסיפורים ובשירים כ'עממיים'
פשוטים ,דוברי עברית עילגת ומעט קשי תפיסה ,שלעתים טועים בהבנת המצב לאשורו.
בשוליים האתניים ניצבו הערבים עצמם ,ובייחוד הערבים הבדווים .תפיסת עולמם מתוארת
כפשטנית וילדותית ותרבותם כפרימיטיבית ונבערת ,ובימי שגרה הם חסרי מעש ועצלים.
תפישה זו של הערבי לא הייתה זרה ליהודים בארץ ישראל ,גם מחוץ לשורות הפלמ"ח .היא
17
טופחה היטב בחינוכם של ילדי היישוב ובזרם המרכזי של ההגות הציונית.
בקרב קבוצות אלה ,הערבית שגורה הרבה יותר .כאשר דמויות מקבוצות אלה מצוטטות,
אמנם הן דוברות עברית ,ולו מפני שהשירים והסיפורים נכתבו בידי דוברי עברית ויועדו
לדוברי עברית ,אך דבריהן מתובלים בביטויים ערביים רבים יותר – ושלא כפלמ"חניק
הדובר ערבית ,ביטויים אלה אינם אמצעי ספרותי גרידא .כך למשל בשיר 'תבלול על העין',
שבו מספרת צעירה טבריינית על קורותיה הרומנטיים:
הו שמעו נא אנשים טובים  /מה עשה המנוול הנבזה / :קטף פרח פורח בשדה  /ורמסו
ברגליו הגסיםַ / .א ַּמא [בערבית' :אבל'] כל זה עכשיו לא אכפת לי  /עשאן [בערבית:
'מכיוון ש ]'...יש לי אחר יותר טוב  /אני יושבת אתו על הסלעים  /העיקר שההוא
18
יתפקע!
עילגותה של הטבריינית מודגשת בעירוב המשלבים המכוון – מי שיודעת לומר "נבזה"
ואפילו "ורמסו" הייתה צריכה לדעת שנהוג לומר "ברגליו הגסות" – וגם בפשטותה של
הישיבה על הסלעים .הערבית ,במקרה הזה ,היא חלק מובנה בשפתה ,ושזורה בה בלי משים.
בהמשך השיר נעשה שימוש במילה 'אבל' ("אבל הוא אוהב אותי מאוד") ,ולא ַ
'א ַּמא' ,באופן
המעיד כי המילה הערבית והמילה העברית היו יכולות להחליף זו את זו .בשזירת הערבית,
לצד העברית המשונה וההתרחשות המבדחת ,מודגש הפן הקומי שבשיר.א ברור לחלוטין כי
דוברת הערבית בשיר זה אינה דומה כלל לאותה אסתרקה שפלטה 'אהלן'.
גם בתיאורי המסחאים לא נפקד ניחוח הלעג שנלווה לערבית .מסופר כי ערב אחד ,בימי
מלחמת העולם השנייה ,על רקע ידיעות על התקדמות הגרמנים ,אמר אחד מהם בשם יוסף:
א

בהמשך אף מתואר כי לאהוב החדש יש "תבלול על העין" ,ומכאן שמו של השיר.
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"מה אגיד לכם חברה? אם הגרמני יבוא למושבה שלי ,יעליב את אבא שלי ויצער אותו,
ווללה [כך במקור; בערבית' :בחיי'] בחיי ,אני מיירה אותם אחד אחד ולא אכפת לי כל
עם ישראל" 19.בציטוט זה שוב מופיעה מילה בעברית לצד מילה בערבית ,שתיהן בעלות
משמעות זהה ,באופן שמדגיש את אי־חריגותה של הערבית בדיבורו של אותו יוסף.
הערבית משתלבת בהקשר הכללי – אמירה קרתנית שניתוקה מן המציאות הוא שמעניק לה
נופך קומי ,לצד השימוש השגוי בעברית ("מיירה").
כאמור ,אף יותר מן הטבריינים והמסחאים (שזוכים לככב בשירים ובסיפורים נוספים),
גם דמויותיהם של הערבים נוטות לשימוש מרובה בערבית .מן הסתם ,בהקשר זה מדובר
במהלך סגנוני הגיוני ,שהרי זהו אמצעי נוח להמחשת מוצאה של הדמות ולתיבול הסיפור או
השיר .כשם שבלשונה של דמות ממוצא גרמני' ,י ֶ
ֶקה' ,ישולבו יותר ביטויים בגרמנית (כך
לדוגמה בסיפור "יקה ממושמע"),א אך סביר שבלשונה של דמות ערבית ישולבו ביטויים
רבים יותר בערבית .עם זאת ,יש לזכור כי אותן דמויות 'ערביות' ,שלא כקבוצות האחרות,
מתוארות כדוברות עברית גם בינן לבין עצמן ,והערבית רק מתבלת את שפתן .יתר על כן,
מספרים דוברי עברית הם ששמים מילים בפיהן ,ולרוב הדבר מסייע בהגחכת דמויות אלה.
כך למשל שר 'ערבי' בשיר שנכתב לכבוד בואה של ועדת החקירה האנגלו־אמריקאית
ב־" :1946מאות שנים אכלנו פיתות ושתינו מפינג'אנים – עד שבאו בן־גוריונים ושרתוקים
וויצמנים [ ]...בחיאת [בערבית' :בחיי'] המופתי ,שיחיה ,כי פלשתין לנו תהיה! ולא רוצים
'פינְ ַג'אן' ,בריבוי
פה סיביליזסיה 20"...ערבי־לכאורה זה משתמש שימוש עברי למדי במילה ִ
שהוא בוחר להעניק לה (מיותר לציין שצורת ריבוי זו אינה קיימת בערבית) .זאת ועוד,
המילה 'פיתה' אינה מילה ערבית ,שכן לחם ,בכל צורה שהיא ,וודאי זו המסורתית ,נקרא
בערבית הפלסטינית 'ח'ֹוּבְ ז' או ֵ
'עיש' .השימוש הקל בערבית ("בחיאת המופתי ,שיחיה")
מסייע לעיצוב דמותו של הערבי ולשיוכו עבור קהל היעד של השיר .כמו במקרה של
הטבריינים והמסחאים ,הדגשת העילגות (גם בחוסר היכולת להגות כהלכה את המילה
'ציביליזציה') היא המוקד .הערבית רק נלווית לכך – אכן אמצעי סגנוני ,אך כזה שהשימוש
בו בידי כותבים יהודים מעצים את תפקידו המגחיך.
עם זאת ,מעניין לשים לב כי הדמויות שהערבית שגורה בפיהן יותר מכל קבוצה אחרת,
בייחוד ב'ילקוט הכזבים' ,אינן הערבים עצמם כי אם אנשי המחלקה הערבית של הפלמ"ח,
21
המסתערבים ,שהתאמנו בהתחזות לערבים מקומיים לצרכי פעולות מודיעין וריגול.
ניסיונם להידמות לערבים מתבטא בפולקלור הפלמ"חאי לא רק באימוץ מוגבר של השפה
הערבית ,אלא גם באימוץ ה'מנטליות הערבית' ,על פגמיה .בקורס של המחלקה הערבית
א בסיפור 'יקה ממושמע' מסופר על פרץ היקה מן המחלקה הגרמנית ,שנזכר באמצע פעילות לילית כי שכח
את מברשת השיניים ,ועל כן דופק על דלתו של הרוקח ,שעונה לו ב"ביטע שיין?"; בסיום השיחה ביניהם ,נפרד
ממנו פרץ באמרו "אלזו [ ]...אוף ווידרזיין בשמונה בבוקר" (בן אמוץ וחפר [ ,]1956עמ' .)79
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בקיסריה ,בעת דיון משועשע ,אומר אחד החברים" :מה אתם יודעים על ירקות? בגבת יש
מלפפונים ,ואלללה [כך במקור] ,כל ויטאמין – אצבע"; 22כאשר ירוחם כהן ,מקים המחלקה
הערבית ,נשאל כיצד יש להילחם בערבים ,הוא משיב כי יש להכין כלובים כמספר הגדודים
שיש לערבים ,ואז –
כשגדוד ערבי מתחיל להתקיף אנחנו מקימים מסך עשן ומאחוריו כלוב אחד או
שניים .כשהעשן מתפזר פותחים את דלתות הכלובים ומשחררים מתוכם את הדבע.
23
על כל גדוד ערבי דבע אחד או שניים ואנחנו ניצחנו את המלחמה.
בשני המקרים ,המסתערבים אמנם משתמשים שימוש נקודתי בשפה הערבית בשיחות ,כמו
שאר חבריהם בפלמ"ח .אולם לעומתם ,הדבר נעשה במסגרת אמירות שטותיות ,לא רציניות,
ולכן המשמעות הסמלית נשחקת במידה רבה .בשילוב עם סיפורים אחרים שמעמידים את
אנשי המחלקה הערבית באור מגוחך ,שבמקצתם הם משלבים ערבית ובמקצתם לא ,מבליט
השימוש של המסתערבים בערבית את הידמותם בפועל לאלה שביקשו לחקות בלשונם,
כלומר הידרדרותם לכדי חשיבה פרימיטיבית' ,ערבית'.
השימוש בערבית ככלי מלעיג ניכר ,גם מעבר לשירים ולסיפורים עצמם ,בשמות
ובכינויים שאימצו לעצמם הפלמ"חניקים .בולטים ביניהם כינויים שמתחילים במילה 'אבו'
– בערבית ,כינוי מכבד לאדם שאליו נוסף שם בנו (כך ,למשל ,אביו של יוסף ייקרא 'אבו
יוסף') ,או תואר שמאפיין אותו (המשורר אבו נוואס נקרא כך בזכות פאותיו הארוכות).
בעברית הפלמ"חאית אל המילה 'אבו' ,כחלק מכינוי לחבר פלמ"ח אחר ,נלווית נימה של
לעג שמוציאה את המילה מהקשרה המקורי .כך נולד למשל הכינוי "אבו צ'יז" למי שרגליו
מסריחות ,כמו גבינה; 24ואילו "אבו ליש" ,חבר המחלקה הערבית שממלא בסיפורים רבים
את תפקיד השוטה ,נקרא כך על שם כלב שאימץ ששמו "ליש" .אם כן ,כאשר הדמויות
בסיפור או בשיר אינן מתאימות לאבטיפוס הפלמ"חאי ,הערבית שבפיהן משמשת להבלטת
נלעגותן ופיגורן ,בייחוד לעומת פלמ"חניקים אחרים.
שלא כב'ילקוט הכזבים' ,שכל־כולו מעשיות הווי הומוריסטיות ,ב'משפחת הפלמ"ח'
לוקטו גם לא מעט שירים שאינם בעלי גוון בדחני .רובם עוסקים בקשיי המלחמה או
במותם של לוחמים .מאפייני השימוש בערבית מתחדדים לאור העובדה המסקרנת שבאף
אחד משירים אלה לא שימשו מילים שאולות מן הערבית .בכך מובהר עוד יותר מקומה
המוגבל של הערבית בפולקלור הפלמ"חאי ,ובשפה הפלמ"חאית :אל המחוזות הרציניים,
המהורהרים ,אין היא מורשית לפלוש .היא נותרת תחומה בגבולות ההומור מכאן ,ועיצוב
מורשת חיי היום־יום של הפלמ"חניק ,בין קרב לקרב ,מכאן .עתה ,משהובררו מאפייני
השימוש בערבית בשפת הפלמ"ח ,ניתן לפנות להבנת משמעויותיו של שימוש זה – הן
הנסיבות שהובילו אליו ,והן תפקידו התרבותי.
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.
בראשית הדברים הובא ציטוט מפי נתיבה בן יהודה אשר תיארה את הכמיהה "לדבר כמוהם,
ללכת כמוהם ,להתנהג כמוהם" .בדבריה אלה ,בקשירה בין השפה ובין ההתנהגות ,תיארה
בן יהודה למעשה גם קשר בל יינתק בין השימוש בערבית ובין היחס לערבים המקומיים,
ואת המפגש הלשוני כחלק מהתרחשות רחבה יותר של מפגש בין תרבויות על רקע הגירה.
שאילת המילים מן הערבית והטמעתן בשפה העברית הפלמ"חאית הייתה רק תוצר אחד של
המפגש הזה ,שממדיו גדולים בהרבה מן ההקשר הפלמ"חאי הנקודתי של שנות הארבעים.
כאמור ,ההגירה היהודית לארץ ישראל עד הקמת המדינה הייתה בעלת מאפיינים
ייחודיים שמבדילים אותה מתנועות הגירה אחרות שנחקרו .מאפיין עיקרי היה ניסיונם
העקבי והמודע של רבים מהמהגרים ,וודאי של מנהיגיהם" ,להמיר רכיבים מן התרבות
25
שהביאו עמם לארץ ברכיבים אחרים" בכוונה ליצור בארץ ישראל אדם חדש ,יהודי חדש.
הרקע לכך נטוע עוד בימי העלייה הראשונה .אנשי 'חיבת ציון' ,שפעילותם הובילה בסופו
של דבר לעלייה לארץ ישראל ,פנו בהגותם נגד דמותו של היהודי הגלותי המזרח־אירופי,
המנוון ,הרדוף ,וראו בו עיוות של היהודי המקורי טרם ימי גלותו .לשם חיבור היהודי עם
טבעו המקורי ,הם גייסו שתי תפיסות שמשלימות זו את זו :הראשונה ,פנייה אל העבר ,אל
הזיכרונות המשותפים הרחוקים של העם היהודי מימי קיומו בארץ ישראל; והשנייה ,ניתוץ
התכונות הקיימות ,שלילת דמות היהודי ה'גלותי' וראייתה כתשליל של היהודי הטבעי,
26
הרצוי.
שאיפתם של המהגרים היהודים לבנות זהות חדשה על בסיס העבר הרחוק ותוך שלילת
היהודי ה'גלותי' הובילה אותם לאימוץ מאפייני זהות חדשים שניזונו משני הרכיבים
האלה .בין המאפיינים הללו היו לבישת בגדים אחרים ,מעבר לעבודת כפיים חקלאית
(לעומת עבודותיו ה'לא־פיזיות' של היהודי הגלותי) ,שימוש בנשק ,אימוץ השפה העברית
העתיקה־חדשה תחת שפות הגלות ובראשן יידיש ,והגיית העברית בהברה הספרדית
ולא האשכנזית 27.כל אלה סימלו ,בעיני המהגרים ,היקשרות מחודשת אל העבר הרחוק
בעת השיבה אל המרחב הגאוגרפי שבו התקיים אותו עבר נכסף .בכך גלום הרקע למפגש
התרבותי הראשוני ,הרומנטי ,עם הערבים המקומיים .ארץ ישראל שימרה את תרבותם
הקדומה של המהגרים המבקשים לבנות את זהותם ,ומי ש"שמרו על הגחלת" עבור היהודים
28
היו במידה רבה אותם מקומיים שזוהו עם המרחב הגאוגרפי החדש־ישן.
משמעות הדבר הייתה שבכל הנוגע לשינויים תרבותיים ,המתיישבים היהודים החדשים,
מהגרים במסע לעיצוב זהותם ,אימצו סממנים תרבותיים ערביים־מזרחיים – בציור,
במוזיקה ,במחול וגם בלבוש ובאימוץ דמויות מודל ערביות לחיקוי ,למשל הרועה או
הלוחם 29.שילוב הערבית בשפה העברית המתחדשת היה בהקשר זה אך מתבקש – על מנת
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להניע שוב את גלגלי העברית ,שגם היא חלק מהזהות החדשה־עתיקה ,יש להיעזר בשפה
קרובה אליה שנותרה חיה וקשורה למרחב הגאוגרפי .ואמנם ,רבים מתחדישיו של אליעזר
בן־יהודה היו מבוססים על מילים ערביות ומשקלים ערביים 30.מלבד זאת ,אין לשכוח
שבמציאות חדשה שיש בה ניסיון להסתגל לדפוסי התנהלות מקומיים ולא מוכרים ,היה
לעתים צורך בשפה המקומית שתמלא את החסר בלשון שאינה מורגלת בדפוסים אלה.
הרעיון של אימוץ סממנים תרבותיים ערביים ,לרבות שאילה לשונית ,קנה לו אחיזה גם
בגלי ההגירה וההתיישבות הבאים בארץ ישראל ,בעשורים הראשונים של המאה העשרים,
בייחוד בקרב חברי ארגון 'השומר' ,לוחמים שאימצו בלבושם את מראה הלוחמים המקומיים
ואת שיטות לחימתם .החלפת השלטון העות'מאני במנדט הבריטי ,התגבשותה של התרבות
היהודית החדשה בעשורים הבאים ,והתעצבותה של מערכת היחסים עם האוכלוסייה
הערבית המקומית ,שכללה גם התנגשויות אלימות ,הביאו לדעיכה במידת אימוץ הסממנים
הערביים בתרבות הציונית .אך רעיון אימוץ הסממנים הללו ככלי לחיבור מחודש אל
העבר ואל גילומו במרחב הגאוגרפי לא נעלם 31.הוא שב ועלה ,במתכונת מצומצמת יותר
אך גם מורכבת יותר ,בתרבות הפלמ"חאית של שנות הארבעים ,ובעיקר בתחום השפה.
נדמה שהפלמ"חניקים ,בשאיפה לחזק את האתוס הארץ־ישראלי שנשענו עליו ,שבו אל
הפרקטיקות של ראשית ההגירה הציונית.
זהו הרקע שהוביל ,כך נראה ,אל השימוש בערבית כסמל השתייכות מזהה שניכר
בפולקלור הפלמ"חאי .באמצעות השימוש בערבית היה הפלמ"חניק יכול לזהות את עצמו
עם קבוצה שורשית ,ילידית ,שהיא גם מיליציה לוחמת 32.השימוש בערבית העניק לו
אפשרות להבחין את עצמו מכל סממן גלותי שאולי נותר ביהודי ארץ ישראל האחרים" .הם
היו בעינינו המודל של בני הארץ" 33,אומרת בן יהודה על הערבים ,וזו הייתה דרכם של
הפלמ"חניקים להצטייר בינם לבין עצמם וגם כלפי חוץ כבני הארץ .שאילת המילים לא
מילאה רק פער לקסיקלי ,אלא בנקודת זמן זו שבה וקיבלה תפקיד חשוב של כלי לזיהוי
34
תרבותי.
אל לנו לשכוח כי הערבית שימשה אמנם כלי לזיהוי ,אך במאפייני השימוש האחרים בה,
כפי שנותחו לעיל ,ניכרה הגבלתה לספירות מסוימות ,תוך שימוש לעגני בערבית והימנעות
משילובה המלא בשפה העברית .כדי לחדד את מקומו של מאפיין השימוש הראשון ,ראוי
לתת את הדעת על נדבך נוסף ביחס הציוני לערבים ולתרבות הערבית כבר מראשית המפגש
בין המהגרים היהודים לאוכלוסייה המקומית ,וביתר שאת בחלוף עשורים של חיים במרחב
גאוגרפי משותף :גישה פטרונית בעלת יסודות אוריינטליסטיים ברורים .בקרב הזרם
המרכזי של הוגי הציונות ,שהשכלתם הייתה מערבית ,פטרונות זו הייתה אמביוולנטית,
שכן היהודים עצמם נתפסו באירופה כמייצגי המזרח הכושל והרופס (שהרי מוצאם מאותו
מזרח) .תפיסה זו חלחלה בסופו של דבר אל ראשוני הציונים שזיהו את היהודי הגלותי בין
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היתר כבעל אותם מאפיינים 'מזרחיים' .אך מנגד עמד הרצון לשוב אל המזרח ואל אורחותיו,
שהרי כאמור דווקא בו נשתמרו שרידי התרבות היהודית השורשית ,הקדומה .הסתירה בין
שתי תפיסות אלה ,דחיית המזרח לצד אימוץ סממניו ,הולידה ניסיון לגלם בדמותו של
היהודי הציוני סינתזה בין הישן לחדש – יהודי שאינו מזרחי ,כי אם מערבי בעל סממנים
35
מזרחיים.
ניסיון המיזוג הזה ליווה את הציונות בהמשך דרכה .ובכך השתמר גם היחס
האוריינטליסטי :רצון להביא קדמה מערבית אל המזרח הנחשל ,אשר אליו נלווית היקסמות
מהאקזוטיות הילידית של אותו מזרח ,שבמקרה הציוני מסמלת גם קשר לעבר היהודי המיתי.
יחס זה הלך והתחדד בעשורים הראשונים של המאה העשרים ונעשה רלוונטי במיוחד על
רקע הפיכתו ההדרגתית של הסכסוך היהודי־ערבי לסכסוך מאורגן שחורג מהתנגשויות
נקודתיות ונעשה מאבק צבאי מובהק .הערבי היה לאויב אכזר בעיני היהודי ,אויב שלא
ניתן לחיות אתו בדו־קיום של שווים ,ועל כן קל יותר להביט בו מלמעלה ,לראות בו נחות,
36
ראוי פחות.
באווירה זו משתלבים המאפיינים הנוספים של השימוש בערבית בשפת הפלמ"ח.
הערבית שייכת לערבי ,למזרחי ,ועל כן ניתן להשתמש בה לתיבול השיחה ולחיזוק הזיהוי
השורשי; אולם אין תפקידה אלא לקשט ולהעשיר את הפולקלור .המשתמשים בה עושים
זאת בהומור ,בין חברים; ואם לא כן ,אם השימוש שלהם בערבית אותנטי ,הם נעשים מושא
ללעג .השימוש בערבית ,כפי שהתבטא בפולקלור ,ביטא את היחס האוריינטליסטי אל
הערבים עצמם ,את הניסיון לשאוב סממנים מסוימים מן המזרח אך להקפיד להיבדל ולשמור
על זהות מערבית ,הנעלה מזו המזרחית.
כפי שכבר הודגם ,בשפת הפלמ"ח מילים שאולות לא מעטות הוצאו מהקשרן
ומשמעותן שונתה .בראשן עמדו מילות קריאה ערביות למיניהן ,שנפוצות בפולקלור
הפלמ"חאי 37.השימוש המרושל במילים אלה כמו מדגים את הנופך ההיתולי שבשימוש
בערבית ,את היסוד המגחיך ,וחשוב להבנת השטחיות שבה נשאבה הערבית אל תוך השפה
העברית של הפלמ"ח .תפקידה היה זיהוי סמלי חיובי מחד גיסא ,והנצחת מקומם הנחות
של הערבים מאידך גיסא .הפלמ"חניק הממוצע המתואר ב'ילקוט הכזבים' תיבל את שפתו
במילה ערבית פה ושם ,כאשר פנה לחברו ברגע השיא של התרחשות משעשעת ,או בשמחת
מכרים ותיקים שנפגשים .אך הערבית לא הייתה חלק אמתי מן ההתרחשות ,ודאי שלא
חלק מהתרחשות 'רצינית' ,שהרי לצורך זה הייתה לו העברית ,והיא הספיקה בהחלט .לו
שילב ביטויים ערביים גם אז ,האינטגרליות הייתה מפריעה לשימור הדיכוטומיה מערב/
מזרח ,יהודי/ערבי ,שהייתה חשובה לשימור הפן התרבותי באתוס הציוני בכלל והפלמ"חאי
בפרט.
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:
(.)1949
'
להקה זו החלה את דרכה כלהקת הפלמ"ח והמשיכה לפעול גם לאחר הקמת מדינת ישראל ופירוק הפלמ"ח;
שמה הוא הלחם של המילים ִ'צ'יזְ ַּבאט' ו'תיאטרון' .לשירי הלהקה היה תפקיד חשוב בעיצוב האתוס הפלמ"חאי ובהנצחת
מורשת הפלמ"ח

.
ניתוח הסיפורים והשירים ב'ילקוט הכזבים' וב'משפחת הפלמ"ח' מלמד על מאפיינים מרכזיים
של שאילת הערבית בשפתו של הפלמ"חניק בשנות הארבעים .השימוש במילים מן הערבית
אפשר לדובר לזהות את עצמו כשורשי ,ילידי ולא גלותי; אך הן נתחמו לספרה מסוימת על
מנת להבחין את הפלמ"חניק בבירור מדוברי הערבית האמתיים ,הערבים ,אשר בעיצובם
שימשה הערבית כלי הומוריסטי ומגחיך .מאפיינים אלה נבעו ממקומה האמביוולנטי של
דמות הערבי במחשבה הציונית ,ששאובה מהמסורת המערבית האוריינטליסטית .תפיסה
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ציונית זו ביקשה ליהנות מהקשר המחודש לאדמה ולמרחב שמעניק הערבי ליהודי הציוני,
אך בה בעת גם לראות בו אויב נחות שאינו נענה לערכיה שלה ,ערכי המערב המודרניים.
למעשה ,כבר בדברי ההקדמה ל'ילקוט הכזבים' ול'משפחת הפלמ"ח' מפגינים המחברים
מידה של מודעות להשפעות השימוש בערבית בטווח הארוך .ב'ילקוט הכזבים' המחברים
'צ'יזְּב' (שממנה
מסבירים כי בחרו במונח 'כזב' ,שהוא הקרוב ביותר למילה הערבית ִ
'צ'יז ְַּבאט') .אך באותה עת הם מלינים ,בטון מבודח משהו ,על כך
נגזרה צורת הרבים ִ
שהמילה המקורית "איבדה את ערכה בזמן מלחמת העצמאות ,כאשר ותיקי ההסתדרות
וכותבי מאמרים ראשיים החלו פתאום להשתמש בה בפזרנות מדאיגה ,בחוסר דייקנות
'הפינְ ַג'אן' ,מסבירים מלקטיו כי
ובהפקרות" 38.בדברי פירוש מאוחרים שמלווים את השיר ִ
ופינְ ַג'אן הוא
"הפינְ ַג'אן זה לא ִאיּבְ ִריק .איּבְ ִריק הוא קומקום הנחושת בעל הידית הארוכה ִ
ִ
ספלון קטן...[ .אבל] ִפינְ ַג'אן זה לא רק ספל ערבי קטןִ ,פינְ ַג'אן זה גם מדורה ,גם חברות,
הפינְ ַג'אן על דור האספרסו" 39.שלושים שנה לאחר
גם שירה וגם כזבים ]...[ .עדיף דור ִ
ההתרחשויות ,הם ידעו להעריך במבטם הנוסטלגי והמוכיח את משמעותו התרבותית של
השימוש הפלמ"חאי בערבית.
ממרחק הזמן ,אפשר לאמוד את מידת ההשפעה של השימוש הזה בערבית על התרבות
הישראלית ,אף כי ניתן לטעון כי בחלוף השנים השפעה זו היטשטשה .הסכסוך היהודי־
ערבי המשיך להתקיים ,אך לבש צורות חדשות ונעשו ניסיונות ממשיים ליישבו .הזהות
הישראלית הלכה והתבססה כזהות עצמאית מזוקקת ,כשהתרבות המקומית הערבית
סיימה את תפקידה בעיצובה .האתוס הפלמ"חאי פינה את מקומו לערכים חדשים בחברה
הישראלית ,ויוצאי הפלמ"ח איבדו את ההגמוניה התרבותית היחסית שזכו לה בראשית
שנות המדינה .מהגרים חדשים ממדינות ערביות באסיה ובצפון אפריקה הביאו איתם
ערבית כשפת אם ,ולא כביטויים שאולים למטרות תרבותיות מוגבלות .בעשורים האחרונים
במיוחד ,רוחות פוסט־מודרניות הניעו תהליך של בחינה מחדש של האוריינטליזם המערבי
– גם במסגרת הציונות.
אף שהסיבות לשאילת הערבית אולי איבדו מן הרלוונטיות שלהן ,מקצת השאילה
הלשונית מן הערבית החזיקה מעמד .המילים שהפלמ"חניקים העבירו מהערבית אל
העברית ,דרך הפולקלור ,ממשיכות להתקיים בה גם היום .בכך נשמרת הזיקה בין השאילה
הפלמ"חאית מן הערבית דאז ובין השפה העברית הדבורה ,על השינויים הלא מעטים שחלו
בה מאז שנות הארבעים .הבנתה של השאילה מן הערבית בפולקלור הפלמ"ח מלמדת אפוא
הן על חשיבותה הכללית של השפה ככלי המשקף תפיסות תרבותיות והן על האופן שבו
התעצב בשנות המפתח בתולדות הסכסוך היחס המורכב של היהודי כלפי הערבי ,ושל
העברית כלפי הערבית.
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