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  מאת

  עאמר דהאמשה
1  

    

  פתיחה

, דרכה מובנים ומשועתקים אמונותו, שימוש בשפה הוא פרקטיקה המתווכת בין כוחות בחברה

משפיעה על אינטראקציות בין ,  השפה מסמלת את זהות דובריה1.גישות וערכים, יחסים

 2.הן בין קבוצת דובריה הן בינם לקבוצות אחרות, )Boundary-Setter(אנשים וקובעת גבול 

 הלשון עשויה .חוקרים מדגישים את הקשר שבין הלשון ובין תהליכים חברתיים ותרבותיים

הן מבחינה אינפורמטיבית הן מבחינה , אמצעי להעברת אידאולוגיות, בין השאר, לשמש

משקף יחסי כוחות במרחב ומושפע , כמו החינוך הלשוני,  השימוש בשפה3.מניפולטיבית

מכוננת פרקטיקה חברתית הפעילות הלשונית  בתור 4.חברתיים- מגורמים פוליטיים ותרבותיים

       
שמות היישובים הערביים בגליל : שם למקום, 'דהאמשה' ע: אמר זה מתבסס בחלקו על הדיסרטציהמ  *

, האוניברסיטה העברית בירושלים, עבודת דוקטור', ושמות העצמים מן הטבע בספרות העממית
  .164–154' עמ, ט"תשס

1  D. Cameron and T.#A. Markus, The Words between the Spaces: Buildings and Language 

(Architext), London and New York 2002, pp. 2–3 [Electronic resource]  
2  Y. Suleiman, A War of Words: Language and Conflict in the Middle East (Cambridge Middle East 

Studies, 19), New York 2004, pp. 7–12  
 .97, 84' עמ, ב"תשסתל אביב , ב, חברה ותרבות, לשון, מוצניק' מ  3
סקירות (סוגיות במדיניות החינוך הלשוני בבתי הספר הערביים בישראל , א מרעי"אמארה וע' מ: ראו  4

 :B. Spolsky and E. Shohamy, Language of Israel; ס"גבעת חביבה תש, )25, על הערבים בישראל

Policy, Ideology and Practice, Clevedon 1999  
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 5. מציאות חברתית ומעצבת אישיות וקיבוציותזהויות

זיקה זו מושגת בתהליך של . הבולטים להדגשת הזיקה לאומההשפה היא אחד האמצעים 

 במדינת ישראל נושא השפה הוא נושא טעון ומושפע מאוד משיקולים 6.מדיניות לשונית

להטמעת  השפה משמשת כלי בידי מוסדות המדינה. פוליטיים וחברתיים, אידאולוגיים

שמות המשפחה ושמות , םגם בתחום השמות הפרטיי  ודבר זה בא לידי ביטוי7,אידאולוגיה

  8.המקומות
2  

כך גם ייצוג שמות גאוגרפיים משקף יחסי כוחות , היא הלשון הפורמלית, כמו השפה

ובייחוד במדינה שיש בה קבוצות , ם מכונן תודעה ומודרך על ידי שיקולים אידאולוגיי9,במרחב

מקרים של בעיקר ב, שמות מקומות הם נושא טעון ובעל עוצמה סמלית. אתניות מגוונות

מחלוקת בין קבוצות שדוברות שפות שונות ובמקרים של חיכוך תרבותי בין קבוצת רוב ובין 

חברתיים ועל תהליכים -  שמות המרחב מספקים מידע על מאפיינים תרבותיים10.מיעוט אתני

  11.היסטוריים שהתרחשו בו

קור מקת מ להנתיהודיה יסודות מן המסורת ב12 ישראליערבישל שימוש אבחן את ה ימאמרב

       
   .13–11' עמ, ט"חיפה תשנ, דפוסי תרבות ותקשורת בישראל: לות מפתחמי, כתריאל' ת  5
6  J. Fishman et al. (eds.), The Rise and Fall of the Ethnic Revival: Perspective on Language and 

Ethnicity (Contributions to the Sociology of Language 37), Berlin 1985  
החינוך לקראת , )עורך(חן ' ד', שפה ואידיאולוגיה: ות לשונית בישראלסוגיות במדיני, 'שוהמי' א  7

תל אביב , ספר יובל העשרים של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב: המאה העשרים ואחת
 .251–249' עמ, ה"תשנ

כתרגום  ישראל בארı עברות שמות משפחה', טורי 'ג :ראו ישראל- בארı משפחה שמות עברות על  8
תרבות  :תצפית נקודות, )עורכת(גרı ' נ, 'וטיקה של התרבותיהסמ שלדי במסגרת תרגיל :תרבותי
משפחה ושמות פרטיים  על עברות שמות. 172–152' עמ ,ח"תשמל אביב ת, ישראל- בארı וחברה

   ,)ס"תש( 40מדעי היהדות , 'של יצירת זהות תרבותית היבטים: עברית ועברות', עזריהו' מ: ראו
ישראל - ייהוד שמות המקומות כחלק מעיצוב מרחב תרבותי של הזהות החדשה בארıעל . 82–79' עמ
יצירת המפה העברית של מדינת ישראל : לעברת ארı, 'עזריהו' גולן ומ' א; 85–82' עמ, שם: ראו

חיפה , ספר אביאל רון: מחקרים בארı ישראל, )עורכים(פלד ' קליאוט וא' נ, גל- בר' י', )1960–1949(
 .268–260' עמ, ד"תשס

, )ג"תשס( 55אופקים בגיאוגרפיה ', קריאה מחודשת באטלס ישראל: מפה ולאומיות, 'גל-בר' י  9
 משקפים יחסי כוח םגל מציין כי בדומה לשפה גם ייצוגים כרטוגרפיים וגאוגרפיי- בר. 11–10 'עמ

  .במרחב
10  W.#F.#H. Nicolaisen, ‘Placenames and Politics’, Names 38, 3 (1990), p. 95, pp. 102–103  
 34–33אופקים בגיאוגרפיה ', שמות רחובות בישראל: הסמלה פוליטית במרחב העירוני, 'גל- בר' י  11

 .132–119' עמ, )ב"תשנ(
כי ההשלמה של , ולא במונח פלסטינים' ערבים בישראל'השתמשתי במונח ערביי ישראל ולחלופין   12

אל ורצונם להשתלב במרקם התרבותי והכלכלי האזרחים הערבים בישראל עם קיומה של מדינת ישר
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 שעולה מאגדות אטיולוגיות שתיעדתי במחקר שדה בגליל  כפי,יםי יישובים ערבהשמות של

 ם של ערביי ישראלשימושמדוגמאות יסתייע גם ב זו בתופעה הדיון. העליוןבגליל התחתון ו

והם   שתושביהם נעקרו ממקומםבשמות עבריים לציון יישובים ערבייםיום - בחיי היום

 בשמות )צמתים ועוד, מעיינות,  הרים,דרכים( ולציון מקומות, הודים ביכיוםמאוכלסים 

  .מסמנים לשוניים ערבייםשיש להם אף , עבריים
3  

סגנוניים -  היבטים ספרותיים הוא ניתוח הראשון:יםעיקריוקדים י מנלהלן ששלדיון 

. ופירושוליסודות הסיפוריים שהביאו להתהוותו ול שם היישוב ההגייה שלהנוגעים לאופן 

ıמציאות  הנוגעים להיבטים תודעתייםב יעסוק ו,ספרותי- המוקד השני הוא חוıלשונית - החו

  13.ים עברייםטופונימבשימוש של ערביי ישראל במסורות יהודיות של שמות ובהכרוכה 
המזינים התרבותיים הייצוגים על  על הגורמים ו,ת הנחקרתופעהכדי לעמוד על מורכבות ה

אתאר את מעמדו של השם . תופעה זולוגית שבעזרתה אנתח  אציג מסגרת מתודו,האות

, שמותב חוקרים ציוניים שעסקו ובעיני ות ועדות השמות הישראליתהגאוגרפי הערבי בתפיש

אציג .  ואת משמעותהבטופונימיה היהודיתבישראל ערבים ההשימוש של תופעת אבחן את ו

 ,תיהודיסודות מתוך התרבות הבי  שמות של יישובים ערביים ולנימוקיהםדוגמאות לאגדות

 בהתפתחויות אין בכוונתי לעסוק.  הנובעים משימוש זהתרבותיים- אדון בהיבטים תודעתייםו

מבעים בבחינת סיפוריהם בובשמות אלא , היסטוריות ולשוניות של השמות על ציר הזמן

  .ריבממד סינכרוני והקש, לדובריםם י היבטים תודעתיים רלוונטישאצורים בהם תרבותיים

גית לו דו מתו   מסגרת 

 14.לאומיים מובהקים- פוליטייםניתנה לאחרונה תשומת לב להיבטים מחקר שמות המקומות ב

של ה בולטת מגמ, שבחנו היבטים כאלה בשמות יישובים ונקודות ציון בארıמחקרים ב
       

 .של המדינה הם קווים בולטים המשתמעים מן החומר במחקרי
.  תורת השמות הגאוגרפיים– Toponymyנגזר מן ) שם של מקום, טופונים: ביחיד(המונח טופונימים   13

 ,N. Kadmon, Toponymy: the Lore. ֵשם, onoma- ו, מקום, topos: מונח זה מורכב משתי מילים יווניות

Laws and Language of Geographical Names, New York 2000, p. 3  
 על שינוי שמות מקומות בידי המשטר ראו מחקרו של פטרסון, על שמות ופוליטיקה ברחבי העולם  14

 C. Peterson, ‘The Nature of Soviet Placenames’, Names 25: המועצות-  בברית1917אחר לשקם 

(1977), pp. 16–20. כחלק מתהליך 1945 השינויים שחלו בשמות הרחובות במזרח ברלין לאחר על 
המורשת ההיסטורית בנוף , ' עזריהו' מ: ראוגרמניה- עיצובה מחדש של המורשת ההיסטורית של מזרח

 גרמניה: מחלוקה לאיחוד, )עורכת (וולקוב' ש', ברלין- הסבת שמות רחובות במזרח: העירוני
אשר סופח לאיטליה אחר מלחמת , Alto Adigeבאזור . 46–27 'עמ, ד"תשנאביב  תל, 1990–1945

ניקולאיסין .  שמות איטלקיים חדשים למקומות גרמניים8000- קבעו האיטלקים כ, העולם הראשונה
  .199' עמ, )10לעיל הערה (
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  הלשוניף לתמורות בנוגרמו ש והשינוי ביחסי הכוחותנסיבות המדיניותבתיאור ההיסטוריזציה 

מאז תקופת היישוב וכינון מדינת ישראל ועד השינוי שחל בנוף זה בעקבות מלחמת , ארı השל

  15.ששת הימים
4  

מבין הפרסומים שעסקו בייהודו של המרחב אזכיר את הביקורת של בנבנשתי על העלמת 

את מאמרו של סולימאן על ייהוד שמות ערביים ברחובות העיר , הטופונימיה הפלסטינית

קרם של קליאוט וכהן בנושא השפעת הסמלים הציוניים והלאומיים על שמות מחהעתיקה ואת 

 מחקרים אלה מתבססים על מפת 1967.16- היישובים היהודיים שהוקמו בשטחים שנכבשו ב

  .השמות שיצרו ועדות השמות ומוסדות השלטון הישראלי

ת במסורו המיעוט הערבי בישראלשימוש של מאמרי מרחיב את המחקר הקיים ועוסק ב

אשר ַמֲחָקה את נופו במדינה המחקר נדרש לכך שמיעוט זה חי . סיפוריות על שמות מקומות

. שמות המבטאים את ריבונותה הציונית על הטריטוריהבמקומו קבעה הגאוגרפי ו- הלשוני

עיקר החומר , ראשית: בשני דבריםמאמרי מוסיף על הקשר בין שמות וסכסוכים אתניים 

שמות השאובות מן ת ו אגד הוא–כלל החומר הרחב שחקרתי  מ–שבדקתי לצורך כתיבתו 

חלק מאגדות  .המסורות היהודיות המתהלכות בין הערבים ומנמקות שמות של יישובים ערביים

 .הנמשכת עד ימינו ,רבת שניםתרבותית - יצירה פניםכ הארı י ערביביןמפה לאוזן אלה עברו 

האוכלוסייה , בותי המתמשך בין הרובתר- לאור המפגש הביןעוסק בתופעה זו  המחקר ,שנית

היבטים אידאולוגיים הקשורים לריבונות לבלי להצטמצם ,  בגלילבין המיעוט הערביו, היהודית

הדיון  17.קטואלייםיובלי להגביל את הדיון למונחים דיכוטומיים וקונפלטריטוריאלית - לאומית

לזירה ן הזירה הלאומית בו מ העיסוקאת  העתיקבנושא יהיה בהקשרו התרבותי ובכך אנסה ל

להיבטים , )Onomastics( אונומסטיתה- זהות הלשוניתהנוגעת ל, החברתית והתרבותית

       
אובייקטים לשוניים המסמנים נוגע ל, 1977- ב Landry and Bourhisי שהוצע על יד', נוף לשוני'המונח   15

שלטי מודעות , מקומות, בניינים, רחובות, שמות אתרים, בכלל זה ציוני דרכים, תחומים ציבוריים
 R. Landry and R.#Y. Bourhis, ‘Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An: ומהוכד

Empirical Study’, Journal of Language and Social Psychology 16 (1977), pp. 24–25  
, )2לעיל הערה (סולימאן ; 30–7' עמ, )ח"תשנ (11 תיאוריה וביקורת, 'המפה העברית, 'בנבנשתי' מ  16

 N. Kliot and S. Cohen, ‘Place-Names in Israel’s Ideological Struggle over the;204–183' עמ

Administered Territories’, Annals of the Association of American Geographers 82, 4 (1992), 

pp. 653–680  
 علقم،.ن; )שם(בנבנשתי :  של מפת השמות שיצרו מוסדות השלטון הישראלי ראוקריאה בינריתל  17

שיטות העלמת ' [=أين إلى ألفلسطيني الھوية محرر، كنعانه،.ش ،"حمايتھا لووسائ ألفلسطينيه الھوية نفي أساليب
סולימאן ; 252' עמ, 2009בירה - אל, ]הזהות הפלסטינית לאן', הזהות הפלסטינית והדרכים להגנתה

 G. Falah, ‘The 1948 Israeli-Palestinian War and Its Aftermath: the Transformation; )2לעיל הערה (

and De-Signification of Palestine’s Cultural Landscape’, Annals of the Association of American 

Geographics 86, 2 (1996), pp. 256–285  
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ולתודעה המרחבית , יום של החברה הערבית- פוליטיים לא רשמיים הנוגעים לחיי היום

השמות  הגם שִעברות. שהתפתחה בקרב המיעוט הערבי לנוכח השתקת עברו הטופונימי

שגרם לבני , יצרה פרקטיקה זו מצב מורכב, המקום של התרבות הערביתהעלים את נרטיב 

  .התרבות הערבית לקבל את תודעתו הטריטוריאלית של הרוב היהודי
5  

מקובלת ההנחה שניתוח  ,בפרט העממית ובמחקר הספרות, בכללבחקר היצירה הספרותית 

הטקסט הנעוצים תיאור מרכיבי היצירה הספרותית צריך להיות ממוקד בראש ובראשונה ב

דרכי , המבנה של הטקסט, הלשון הפיגורטיבית: קרי, תיאור העולם הבדיוני וב הלשוניתחוםב

  18.התכנים והמסר הרעיוני, הביטוי

שטראוס הדגישה את חיוניות הניגוד - הגישה הסטרוקטורליסטית מבית מדרשו של לוי

מתיאור היחסים בחברה והֵסבה את לב החוקרים , הבינרי להפקת משמעויות נסתרות בתרבות

גישה זו מבדילה בין . ותיאור ערכי תרבות נראים לעין לעיסוק במשמעויות הטמונות בהם

שטראוס בחן - לוי. ואת אלה תפקיד החוקר לחשוף, סטרוקטורות חבויותלסטרוקטורות גלויות 

, סטרוקטורות חבויותבבחינת אדם ושמות מקומות בתרבויות שבטיות טוטמיות  שמות בני

חוקי ההתנהגות של החברה שהעניקה עם פנים המקיימים יחסי גומלין עם מערכת האמונות וצכ

 את לחשוףומטרתו ,  סטרוקטורה גלויהבמובניהםהשמות ו דיון זה רואה בנושאי 19.את השמות

  20.המשמעות המרחבית שהם יוצריםאת הרעיון העולה מהם ו

       
   :ראו שלה האינטרפרטציה דרכי ועל הספרותית היצירה את הבונה הלשוני הרצף ניתוח חיוניות על  18

, רוקם- חזן' ג; 23–18 'עמ, ן"תש אביב תל, 3–1יחידות  ,הסיפורת של הפואטיקה, חרמון' ונ דינגוט' נ
 הילד, 'כהן' א; 49–25' עמ, שני פרק, ז"תשנ אביב תל, ל"חז בספרות העממית היצירה :חיים רקמת

 :R. Bauman, Story, Performance, and Event;67–66 'עמ, )ד"תשל (2 בחינוך עיונים', והספרות

Contextual Studies of Oral Narrative (Cambridge Studies in Oral and Literate Culture, 10), 

Cambridge 1986; B. Hrushovski, Segmentation and Motivation in the Text Continuum of Literary 

Prose, (Papers on Poetics and Semiotics, V, [B. Hrushovski and I. Even-Zohar (eds.)]), Tel Aviv 

1976, p. 2; M.#C. Sims and M. Stephens, Living Folklore: an Introduction to the Study of People 

and Their Traditions, Utah 2005, p. 19; T. Todorov, ‘Structural Analysis of Narrative’, Novel 3 

(1969), p. 71  
, לוי' ז; 183–182 ,106–105 'עמ, ג"תשל אביב תל ,הפראית החשיבה, טראוסש- לוי' ק  19

-C. Lévi; 95–76 'עמ, ו"תשל אביב תל, )ספרית דעת זמננו(עולם  ותמונות מתוד בין סטרוקטורליזם

Strauss, ‘The Structural Study of Myth’, Structural Anthropology, I.#C. Jacobson and B. Schoepf 

(trans.), London1963, pp. 206–231  
נוסף על הפונקציה הראשונית , המשמעות הנסתרתחשיפת  מדגישה את הסטרוקטורליסטיתהגישה   20

כגון במחקרים , גישה זו קנתה לה שביתה בתחומי דעת שונים. שממלאים ייצוגים לשוניים ומרחביים
. ובין עיצובו של המרחב הבנויבנושא אדריכלות ותכנון ועיצוב עירוני שהתמקדו בקשר בין השפה 

תרבות , )עורכים (חתוקה' וט קלוש' ר, 'המקרה של העיר לוד: מילים ומקום, 'יעקובי' ח: ראו לדוגמה
 :U. Eco, ‘Function and Sign; 105–79' עמ, ה"תל אביב תשס, גוף, ייצוג, מקום: אדריכלית
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 עסקו ,)Bhabha(ובאבא ) Said( ידסע, )Fanon( פנון ובהם ,קולניאליים- הוגי דעות פוסט

הטיה התרבותית הטבועה באופני שיח בגזע ובַ , בלאומיות, בשאלות מורכבות של לשון וכוח

 זהותההוגים אלה ביקשו לנסח את התודעה ואת . ובפרקטיקות של תרבויות מערביות

י לא ניאלי רלוונטוקול- המצב הפוסט . לנוכח המציאות הקולוניאליתים של הנכבשתהתרבותי

 כמו ,ישראליתהחברה ב  נוספים ניכרים בהיבטיםעקרונותיו. רק לשאלות של דיכוי צבאי

  21.ים והספרותייםהלשוניוהמדרגים הבנייה והפיזור של תושבים במרחב 
6  

שביקשו , קברניטי הרפובליקה הצרפתיתששימשו את פנון תיאר בעיקר את הפרקטיקות 

  לבלום את יכולת שחרורם העצמי ובכך,לבנה להפנים את קודי השליטה היםלגרום לשחור

 סעיד חשף את האופי הדיכוטומי של יחסי הכוח בין 22.נים את הלבקים המחים מדוכאםולהותיר

בבחינת האוריינטליזם . המערבי השולט, 'האוריינטליזם'בין ו, המזרחי הנשלט, 'אוריינט'ה

 23.ת בין האוריינט למערבדיסציפלינה ומוסד מבוסס על הבחנה אונטולוגית ואפיסטמולוגי

ובכך ', היברדיות' ה ועל מושג'חקיינות'הדיבר על תופעת ובאבא הסתייג מן העמדה הבינרית 

משמעית כביכול - האופוזיציות הבינריות של סעיד ושל פנון וערער על ההבחנה החדה◊יג על 

  24.בין הנשלט לשולט

 )Discourse (למונח שיח. 'יח הטופונימי הערבישה'מונח ב להשתמשבהמשך הניתוח אבקש 

במאמרי  25.שוניםֶהקשרים פרשניים ונעשו בהגדרתו שינויים בהתאם ל, משמעויות שונות

לפי ההגדרה . אימצתי את ההגדרה שמקורה בשדה המחקר הבלשני ואת ההגדרה החברתית

 קבוצת בני אדם ים היא מכלול הדיבור והכתיבה המשמש'שיח'הוראתו של המונח , הבלשנית

יאני ובהשראת המודל הפוק, לפי ההגדרה החברתית 26.כי תקשורת במציאות חברתיתלצור

 כשפה שנעשה בה שימוש בהקשר מסוים ולמען סיבה 'שיח'ה נתפש ,סטרוקטורלי- הפוסט

כוח - ידעיחסי  לבהידרשו ,ואכן.  ואת הבניית הידעת המציאותשאת תפיוזו מעצבת  ,מסוימת

אפשרת את ניסוח ייצוגה של המציאות וכן את קבלתה  פוקו כי עמדת כוח היא גם זו המסבר

       
Semiotics of Architecture’, M. Gottdiner and A. Lagopoulus (eds.), The City and the Sign: an 

Introduction to Urban Semiotics, New York 1986 ; 1לעיל הערה (קמרון ומרקוס.(  
מגמות במחקר , ' חבר' שנהב וח' י:לדיון ביקורתי בהתפתחות המונח פוסטקולניאליזם ראו  21

אנתולוגיה של תרבות : יאליקולוניאליות והמצב הפוסטקולונ, )עורך(שנהב ' י', הפוסטקולניאלי
  .191' עמ, ז" תל אביב תשס,ומקום

  .32–7' עמ, פרק ראשון, ד"תל אביב תשס, )מתרגמת(קפלינסקי ' ת, עור שחור מסכות לבנות, פנון' פ  22
 .83, 66–65, 43' עמ, ס"תל אביב תש, )מתרגמת(זילבר '  ע,אוריינטליזם, סעיד' א  23
; 157–144 'עמ, )ד"תשנ( 5תיאוריה וביקורת , 'קולוניאליה ושיח אפלי, הבדל: שאלת האחר, ' באבא'ה  24

H.#K. Bhabha, The Location of Culture, London 1994  
  .11–9' עמ, )1לעיל הערה (מרקוס וקמרון ; 81' עמ, )20לעיל הערה (גם יעקובי ראו   25
  .23–19' עמ, א"תל אביב תשנ,  השיחמבוא לניתוח, שראל' צ  26
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קיימת ולדבריהם מת, לטענה זו שותפים מרקוס וקמרון 27.ואת העדפתה על פני ייצוגים אחרים

 ניתוח שיח ביקורתי מבקש להראות כיצד 28.החברתיוהלשוני , בין שני רובדי השיח זיקה

תורמת למערך הכוחות הפועל הבחירה בתבניות לשוניות תורמת להבניית מציאות מסוימת ו

  29.בהקשר חברתי נתון ולמען קידום אינטרסים מסוימים
7  

 מניחה את קיומה של זיקה בין הספרותשיח הטופונימי הערבי נקודת המוצא להבנת ה

חברתיים פוליטיים ,  גורמים תרבותייםקרי, ספרותית- בין המציאות החוıוהמציאות הלשונית ו

השמות ובשימוש שעושים ערבים ישראלים בשמות באגדות  הנוכחית ההתבוננות 30.וכדומה

בצד  ,מתחום חקר הספרות וחקר הספרות העממיתשיטות משלבת עבריים היא איכותנית ו

  .יםיניאלוקול- ו הוגים פוסטחשפיתסטרוקטורליסטיים ומסגרות תאורטיות כלים 

הישראלית  השמות  ועדות  בתפישת  ים  הערבי   השמות 

נ ו הצי החוקרים    יםובתפישת 

פלסטינית כרוכה - ראשית עיסוקם של מוסדות התנועה הציונית בארı בטופונימיה הערבית

בתחילת פעילותה של התנועה לקידום מטרותיה האידאולוגיות והלאומיות בפלשתינה 

,  מינה הנציב העליון הראשון1922-  ב31.וסוגיית השמות הערביים אקטואלית גם כיום, )י"א(

 Permanent- שתייעı ל) י"א(ת עבריים בפלשתינה ועדת שמו, סר הרברט סמואל

Committee on Geographical Names for British Use ,ב ı1919- שהקימו הבריטים באר .

העבריים שאפה לבסס את זכות הקניין על הארı באמצעות ִעברות השמות  ועדת השמות

ים על יד ועדת שמות היישוב' הוקמה 1925בשלהי . וקביעת שמות עבריים ומקראיים

סברו שהשמות שבפי דוברי ערבית הם צורות לשוניות משובשות  חברי ועדה זו. 'ל"הקק

       
27  M. Facoult, Power / Knowledge: Selected Interviews and Other Writing, 1972–1977, C. Gordon 

(ed.), C. Gordon et al. (trans.), Brighton, Sussex 1980  
 .)1לעיל הערה (קמרון ומרקוס   28
 .81' עמ, )20לעיל הערה (יעקובי   29
על . מאפיינת מרחבי תרבות שוניםתרבותיים ועל רקע שינויים פוליטיים ת צמיחת הספרות תופע  30

:  ארı אבודהמולדת נחלמת, בוסקילה- אלעד' ע: ביטויה של תופעה זו בספרות הערבית בישראל ראו
  , ב"אור יהודה תשס, )ות ערביתסדרה לספר: גשרים(שישה פרקים בספרות הפלסטינית החדשה 

- בן' א', פטריוטיזם בקרב המיעוט הפלסטיני בישראל: עם ומדינה, בין מולדת, 'מאל'ג' א; 80–43' עמ

. 432–415' עמ, ד"תל אביב תשס, )קו אדם( אוהבים אותך מולדת :פטריוטיזם, )עורכים(טל - בר' עמוס וד
מספרות עברית לספרות : מפה של חול, 'חבר' ח: על אופייה הטלאולוגי של הספרות הישראלית ראו

 .437–414' עמ, )21לעיל הערה (קולוניאליות , )עורך(שנהב ', ישראלית
31  ıלהחליף את כל השלטים  החלטה 2009אישר בשנת , שר התחבורה בממשלת ישראל, ישראל כ

 ıבערבית ובאנגליתשל שמות היישובים תיק העברי התעאת  בהם ולהחילברחבי האר.  
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, ובהן צריך לכנות את שמות היישובים שעומדים להיווסד, המשמרות צורות עבריות קדומות

  .וכך להחזיר עטרה ליושנה
8  

יעת שמות הוועדה הגיאוגרפית לקב'את , גוריון- דוד בן , מינה ראש הממשלה1949בשנת 

משימתה העיקרית של הוועדה הייתה למחוק את השמות הערביים של כל העצמים  .'בנגב

: הוועדה ניסחה את מטרותיה במילים אלה. הגאוגרפיים בנגב ולקבוע שמות עבריים תחתם

 בבואנו עתה ]... [לנו ולדורות הבאים הוד השמות הגאוגרפיים בארצנו בעיה חיונית היאיי'

אלא גם משובשים , לא זו בלבד שהם זרים לנו בצליליהם, השמות שמצאנו] ... [להתנחל בנגב

  32.'לעתים נושאים אופי של גנאי וגידוף [...] משמעותם מטושטשת. הם כשלעצמם

ל והוועדה הגאוגרפית לקביעת שמות בנגב פעלו עד "ועדת שמות היישובים של הקק

המשמשת עד היום בתפקיד הגוף ', וועדת השמות הממשלתית'עת פינו את מקומן ל, 1951

  33.הרשמי המוסמך לקביעת שמות יישובים בישראל

בנושא השמות ) ערך באנציקלופדיה, פרק בעבודה, בעיקר מאמרים(פרסומים בודדים 

ייצוגם של השמות . הערביים מופיעים בכתבי מומחים ציוניים ועוסקים בטופונימיה העברית

, נו שונה מן המעמד שזכו לו מידי ועדות השמותהערביים ומעמדם בפרסומים אלה לרוב אי

הקביעה כי השמות היהודיים שהיו שגורים בפי האבות השתמרו בפי . שהמעיטו בחשיבותם

 והמומחים מתעלמים מן 34,הערבים בשיבוש קל חוזרת שתי וערב בפתח פרסומים אלה
       
, א"תשי, שנתון הממשלה, מבוא, רשימון של השמות הגאוגרפיים בגיליון הדרומי של מפת ישראל  32

הנחתה את ', לשחררה משביה'שיש , תפישת השם הערבי כצורה המשמרת צורה עברית. 279' עמ
. ששימש חבר בוועדה הזאת,  יעקב אריכאכמו שמעיד' ל"ועדת שמות היישובים על יד הקק'עבודת 

ירושלים , תולדות שמות היישובים על אדמת הקרן הקיימת לישראל: גאלת השמות, א אריכא"י
  .9' עמ, ז"תרצ

שמות מקומות , 'כı' י:  ראו1950על ועדות השמות שפעלו בארı ועל פעילותן בתקופת המנדט עד   33
מחקרים ', ת המקומות העבריים בתקופת היישובהמאבק הציוני לשמירת שמו: ותפקידם הפוליטי

ועדת השמות : עלייה והתיישבות, 'ל"הנ; 116–105' עמ, )ח"תשנ(בגיאוגרפיה של ארı ישראל טו 
מאסף : עיונים בתקומת ישראל, 'ל וקביעת שמות היישובים היהודיים בתקופת המנדט"של הקק

 על פעילות ועדת השמות .315–280' עמ, )ס"תש (9היישוב ומדינת ישראל , לבעיית הציונות
מחקרים בידיעת הארı  :ישראל- ארı, 'ועדת השמות הממשלתית ',ביתן' ח: הממשלתית ראו

  .377–366' עמ, )ב"תשנ(כב ועתיקותיה 
שהטיה , עם מומחי ארı ישראל שהתמקדו בשמות הגאוגרפיים נמנים יהודה זיו וזאב וילנאי  34

את שמות היישובים קיבלו אפוא ': בהר מן הציטוטים הבאיםכפי שיו, סובייקטיביות ניכרת בכתיבתם
, ככל הנראה, בתקופה הערבית הקדומה פעלה[...] מפי אבותינו היושבים בה , בבואם לארı, הערבים

עיונים בתקומת ', מלחמת השמות, 'זיו' י', רמֶלה,  אך הותירה בה שם עיר אחת בלבד–" ועדת שמות"
רבים היישובים '. 371' עמ, )ס"תש (9הישוב ומדינת ישראל , מאסף לבעיות הציונות: ישראל

ובעברם , יש שמות ולהם מובן בעברית[...] הנקראים בשמות מקראיים , עיירות וכפרים, הערביים
אנציקלופדיה לידיעת : אריאל', םישמות ישובים ערבי, 'וילנאי' ז', לערבית מאבדים כל פירוש אחר
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תכן כי  יי35.האפשרות שההשראה לשמות בעברית מקורה בשפות קדומות של עמים אחרים

ובייחוד , נובעת מן ההנחה כי הערבים, הקביעה שהשמות המקוריים הם שמות עבריים ששובשו

  36.שנטשו את דתם אך לא את הארı, הם צאצאי היהודים הקדמונים, הבדואים
9  

את , ובזמנם לאנגלים,  להמחיש לערבים–כלפי חוı : שתי מטרות עיקרית לִעברות השמות

 ולהדגיש כי שפתה של טריטוריה זו היא עברית 37ם על הארıהזכות ההיסטורית של היהודי

המאפשר ליהודים להזדהות ,  לַהבנות נוף לשוני עתיר משמעויות וסמלים–וכלפי פנים  ;בלבד

  38.עם סביבתם

. פלסטינית התאפיינה בהתנשאות ובעוינות- גישתה של הציונות אל הטופונימיה הערבית

ובד בבד הדירה , וניתקה אותו מזהותו הערבית הקודמתגישה זו ִהבנתה מחדש את הנוף הלשוני 

השמות הערביים סימלו בתפישת הציונות את . והרחיקה אותו מתודעתם של התושבים הערבים

לפי תפישת . של הציונות' נרטיב ההתערות במרחב'שסיפורו מאיים על ', בלתי לגיטימי'הנוף ה

אלא חוליה אפיסטמולוגית להכרת ואינה , הצורה הערבית של השם היא צורה משובשת, זו

צורה לשונית ליצירת השמות העבריים החדשים וחלק בלתי נפרד מן , הגאוגרפיה המקראית

  39.נרטיב הציוני- המטה

       
ı667' עמ, תוספות: ט, האר.  

האם אפשר . נאמר כי לפני כיבוש הארı על ידי יהושע חיו בה שבעה עממים) 'י', ג(ספר יהושע ב'  35
ולא המשיכו מסורות לשוניות של העממים שישבו , כיים עבריים כולם"כי השמות התנ, להוכיח כיום

 ).2010 ביוני 30(מאמרים ודעות : הארı', נישול לשוני, 'דהאמשה' ע?', בארı לפני כיבושה
הפלאחים הערבים והבדואים הם צאצאי היהודים , צבי- גוריון ושל יצחק בן- פישתם של דוד בןבת  36

עוד טענו כי רבע מהכפרים הקיימים . שבתקופות של רדיפות נפרדו מדתם ונשארו בארı, הקדומים
ıצבי- בן' גוריון וי- בן' ד. ך ומן התלמוד"ישראל המערבית נקראים בשמות עבריים מן התנ- באר ,
ıבעיקר , 205–195' עמ, ם"ירושלים תש, )מהדירים(צבי - בן' אליאב וי' מ, ראל בעבר ובהווהיש- אר
  .205–202' עמ

, שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל, גוש אמונים: שתי מפות לגדה, פייגה'  מ:עוד בנושא זה ראו  37
מוסיף בעניין זה כי , )277, 257' עמ, ]17לעיל הערה ([ פלאח. 79–78, 67' עמ, ג" תשסירושלים

של הנוף בידי השלטונות הישראליים היא אסטרטגיה של עיוות רמזים ) Re-creation(היצירה מחדש 
  .שתכליתה הסופית היא להחליש את טענת הפלסטינים על המולדת, )de-signification(וסימנים 

על ידי החלפת שמות קודמים ובקביעת שמות חדשים על ידי משטרים סמלי - ייצורו של מרחב לאומי  38
אלא היה רווח ביבשות ובמשטרים לסוגיהם , חדשים וכובשים אינו מיוחד לתנועה הציונית

שובים ואולם יש הרואים בהענקת שמות ליי). 14ראו רשימת הפרסומים בהערה (ולתקופותיהם 
ראו . גם משום שמערכת המסמנים נקבעה באורח שיטתי ורחב היקף, העבריים תופעה מיוחדת במינה

מבחר מאמרים בידיעת : ספר זאב וילנאי, )עורך(שילר ' א ',שמות יישובינו, 'כהן' קליאוט וס' נ: למשל
 .319, 315' עמ, ד"ירושלים תשמ, א, הארı מוקדשים לזאב וילנאי

שימש בה ' הכפר הערבי; 'בתור אובייקט' הכפר הערבי'ני והממשל הצבאי כוננו את גם השיח המזרח  39
הן לעיצוב זהותו של הרוב היהודי , בעת הן להגדרת זהות המיעוט הפלסטיני ולמיסוד השליטה בו



    
      
      
  10[  עאמר דהאמשה  
       

              
]724[  

   

  
ביםאגדות  ישו י יהודיתשמות  מסורת  בהשראת  ערביים    :    

ספרותי י- ניתוח  נ ו   סגנ

10  

כמו , למקורו ולמובנו, וותולאופן התה ,בסעיף זה אתמקד בהיבטים הנוגעים לדרך היגוי השם

נסח את הרעיון שמבקש ועל סמך אלה א 40,שעולה מאגדות השמות שבפי הערבים בגליל

 של הערבים ביסודות מן המסורת היהודית להנמקת כמה משמות השימוש. הסיפור למסור

) ב(; שמות בהשראת חכמים יהודיים) א: ( עיקריותקטגוריותהיישובים הערביים נחלק לשלוש 

שמות מקומות בערבית עם היגוי דומה לתבניות ) ג(; ת בהשראת שרידי תרבות יהודיתשמו

אילו ו 41,אגדה אחת מכל קטגוריהרק אביא בשלמותה  ,קוצר היריעה מפאת. לשוניות עבריות

  42.אזכיר בתמצות ותאחראגדות 

  שמות בהשראת חכמים יהודיים . א

  43:אְּבֶיהַעַר נעיין באגדה על השם 

בן דוסא ינא הרב הזה המפורסם מאוד בדת היהודית הלא הוא חנ...  המפני שַעראּביֶ 

לאן הולכים ומאין  .וכל אימת ששניים היו חלוקים היו מתדיינים אצלו, יהגדל בעראּב

, הגדול' השיח, הרב בתרגום לערבית. )אל הרב (ָרב- עַ ? לאן באים, מן הרב? באים

 מרבית התושבים משהיו חלוקים. רב- ע, רב- ע, רב- ע: היו אומרים. קוראים לו רב

ואמרתי לך שהיהודים גורסים כי  – לא היו מתדיינים אלא בפניו של הרב, בדבר מה

, רב- ע, רב- מרוב שאמרו ע, כך- אחר – הוא חסיד כמו נביא, לרב יש זיקה אלוהית

  44.נפוı השם

       
, )עורך(שנהב ', בישראל' הכפר הערבי'השיח על : בין מזרח למערב, 'אייל' ג: ראו. המודרני

 .223–216' עמ, )21יל הערה לע(קולוניאליות 
. שדי בה כדי להסביר את התופעה הנחקרת, פעמית- הנימוק לשם היישוב נדון במאמר זה כגרסה חד  40

הגרסאות רשומות אצל . זאת אף על פי שיש עוד גרסאות המסבירות חלק מן השמות בקטגוריה זו
סדר הצגת השמות בגוף המאמר הוא פועל . 106–4' עמ, נספח א, ב, )ת פתיחהלעיל הער(דהאמשה 

 .77–69' עמ, 5פרק , שם: ראו. ות המוטיבים המנמקים את מקורות השמותייוצא של דומיננט
כדי להקל על , שאינו פוגע בעניינים שהם העיקר בעבודה, אגדות השמות עברו עיבוד מינורי  41

 .נספח א, ב, שם: ראו, סט המקורלטק. הקוראים את הבנת הטקסט
 .נספח, שם: ראו  42
צורה זו רשומה גם במפקדים תורכיים במהלך המאה ). עראֶּבה( عرابه המקומיים הוגים גם את הצורה  43

 W.#D. Hutteroth and K. Abdulfatah, Historical Geography of Palestine, Transjordan: השש עשרה

and Southern Syria in the Late 16th Century, Erlangen 1977, p. 187  
 .2000בביתו בעראּביה ביוני , הקלטתי את האגדה מפי עלי כנאענה  44
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', דיק'ס- א'ים  אשר מכונה בפי המקומי45,השם עראּביה מזוהה עם דמותו של רבי חנינא בן דוסא

. וכל אימת שנחלקו ביניהם באו להתדיין בפניו, חנינא היה בורר בין המקומיים' ר. הקדוש

ומרוב שינון ; )אל הרב (=ָרב- עַ  :היו רגילים לומר, כשנשאלו על יעדם בדרכם אל מחוז חפצם

מסורת מקומית אחרת קושרת את שם . 'עראּביה'ולאחר גלגולים לשוניים הפכה צורה זו ל

אין , מלבד זאת שהבן הוא היחיד ששרד בחיים מבין אחיו. ָעָרב שמו, חנינא' מקום לבנו של רה

 .המסורת מספקת פרטים על אודותיו

הם מיוחסים לאישיות . השם וסיפורו לקוחים אפוא מתקופה קדומה בהיסטוריה היהודית

אישיות . מייםאיש דת המפשר בין המקו: םקונקרטית שהתאפיינה בתכונה ובמעשה דומיננטיי

תרומתה לשלום הפנימי בקרב ערבים ויהודים מקומיים זכתה . זו מוארת בדרך ההאדרה והחיוב

  .ולפיכך הונצחה בשם המקום, להוקרה

קשור על פי אחד הווריאנטים עם דמותו של רבי , הסמוך לעראּביה, נין'שמו של היישוב סח

 לפי אגדת השם בלט 46).הנביא הקדוש(=דיק 'ס- נּבי א- הקרוי בפי המקומיים א, יהושע דסיכנין

יהושע נהג לבקש את ' ור, ואף בנותיו נודעו בחוכמתן ובידיעותיהן, יהושע בבקיאותו הדתית' ר

  .עצתן בעניינים שהובאו לפניו

יהושע ' נהגו להישבע באתר הקבר של ר, נעים- א- ובמיוחד הבדווים של ערּב, ערביי הגליל

 עד היום מזהים ערביי המקום קברים ושרידי מבנים 47.יהםדסיכנין ולבקש רפואה להם ולצאצא

  .נין עם דמותם של חכמים אלה'בעראּביה ובסח
12  

ובהם יששכר , עוד שמות יהודיים קשורים בסיפור העממי הערבי למוצא שמות היישובים

, השם כפר סמיע מקורו באדם ושמו סמא. הוא החכם שעל שמו קרוי ְּכָפר ַמנדא, מכפר מנדי

אליעזר סירב לקבל טיפול משום ' ואולם ר, אליעזר מהכשת נחש' כפר כדי לרפא את רשבא ל

       
מרגליות ' ר', חנינא בן דוסא' ר': ראו, נ"שחי ופעל במאה הראשונה לספה, תנא בן הדור הראשון  45

. 139–137' עמ, א, )ה"תשנ(מהדורה מחודשת , אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, )עורך(
מרקוס ' מ', עראּבה': המזוהה עם היישוב עראבה בימינו ראו(חנינא ליישוב ערב ' על הקשר של ר

: ראו, )106' עמ, ו, כל היישובים וכל האתרים בישראל: אנציקלופדיה מפה, )עורכים( אלעזרי 'וי
  .התנאיתוסיפור זה מופיע במקבילות נוספות בספרות ). ג"ז ע(א , ברכות ד, ירושלמי

מרגליות ' ר', יהושע דסכנין' ר': ראו, נ"השלישית לספהשחי ופעל במאה , אמורא בן הדור הרביעי  46
מאמרים . 190' עמ, ב, )ה"תשנ(מהדורה מחודשת , אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, )עורך(

חוזרת ) נין'סח(ין סכנ). ב"מא ע(א , יומא ד, ירושלמי: לדוגמה, רבים משמו פזורים בספרות התלמודית
 ספר היישוב, )עורך (קליין' ש: ראו. ל"ונשנית ביותר ממקום אחד בספרות בית שני ובספרות חז

ı112' עמ, ז" תשלירושלים, ישראל על ידי הערבים- למקומותיו מימי חרבן בית שני עד כבוש אר. 
ת הנביאים והקדושים בארı שכבו[= المقدسة األرض في الصالحين واألولياء األنبياء طبقات عراف، .ش  47

 או יהודי קדוש אתר של בכבודו הקלו לא הערבים. 111' עמ, שני חלק, 1993 תרשיחא, ]הקודש
 חלק, שם:  ראו.ביניהם להפלות בלא הקדושים קברי בשימור סייעה כשלעצמה זו גישה. נוצרי
 .13' עמ, ראשון
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  48.שסמא התנצר
12  

הדמות היא לרוב , ל"באגדות המנמקות את מקור השם בהשראת דמות יהודית מתקופת חז

 אין היא מגלה פנים חדשות מרגע 49.ותכונותיה מצומצמות וכוללניות, שטוחה מצד הסגנון

שלעתים מילא תפקיד בורר , מדובר בחכם דת: אלא יש בה תכונה דומיננטית, הופעתה בטקסט

ברובד הטקסטואלי לא מסופר על זיקה ישירה בין החכם היהודי ובין מרחב הכפר . או מרפא

 במגע פעיל עם מרחב הכפר שבאהאין הדמות מתוארת כמי ; הערבי ומשאביו הטבעיים

  50.בשהותה במקומות אלה,  או גופניתודעתי, וסביבתו הטבעית או כמי שעברה מהפך

  שמות בהשראת שרידי תרבות יהודית. ב

  :עמר- שפאנעיין באגדה על השם 

 היהודים קראוה בעברית –חלק מהתושבים אומרים ששפרעם הייתה מרכז לסנהדרין 

א המועצה ימפני שהסנהדרין שה, כלומר השופר של העם. עם-  שופר,עם- שופר

  51. את כל ההוראות לעםנהתולמעשה נ,  בשפרעםנההדתית שכ

באמצעות פירוקה לשתי מילים עבריות עם ' עמר- שפא'סיפור זה מבאר את התבנית הלשונית 

שלטוני מרכזי - מוסד רוחני, העברית קשורה עם הסנהדרין הצורה. 'העם- שופר': היגוי דומה

  52.נ"שקבע את מושבו בשפרעם במאה השנייה לספה, של העם היהודי
13  

אשר הייתה כעין שופר , מו מעידים למעשה על התפקיד שמילאה הסנהדריןאפיון המקום וש

במילים . שיצאו ממנו הכרעות והנחיות לעם היהודי בתקופת בית שני ובתקופת המשנה

       
, חולין ב, תוספתא:  מקום ולא שם אדםובהם סמא הוא שם, סיפור דומה נמצא גם במקורות היהודיים  48

יד (ד , שבת יד, ירושלמי; )א"מ ע(ב , עבודה זרה ב, ירושלמי; )503' עמ, מהדורת צוקרמנדל(כב 
: 'כפר סכניא'עם ' כפר סמא'בכמה ממקבילותיו של סיפור זה במקורות היהודיים נתחלף השם ). ד"ע

: ראו. כפר סמא מזוהה עם כפר סכניא, ואכן). לנהדפוס וי(ג , ר א"קה; ב"עבודה זרה כז ע, בבלי: ראו
קימלמן סבור שבשני מקומות בגליל התחתון הסמוכים זה לזה ' ר. 9' עמ, )46לעיל הערה  (היישוב ספר

יעקב איש  ',יש- עיר' ע: כמצוטט אצל. שיעקב פעל בשניהם, כפר סימאי וכפר סכנין: דברים אמוריםה
  .9הערה , 154 'עמ, )ג"תשמ(ב ,  ירושלים במחשבת ישראל בימחקר, ' חכם שנכשל במינות:נבוריא

, מילון מונחי הסיפורת, אבן' י: ראו. מ פורסטר מציע להבחין בין דמות שטוחה לדמות עגולה"א  49
יקה של הסיפורת הפואט, קינן- רמון' ש: להרחבה ולביקורת עליו ראו. 52–51' עמ, ב"ירושלים תשנ

  .46–44' עמ, ד"תל אביב תשמ, )מתרגמת(הרצוג '  ח,)פואטיקה ובקרת(בימינו 
דמות הערבי מעוצבת בסיפורי שמות כדמות שנהנתה מיתרונות הסביבה , בשונה מדמות היהודי  50

פעלה בתחומה ואמרה מלים או סיסמאות שהוטבעו ברבות הימים , הטבעית של אדמת הכפר הערבי
 .101–94' עמ, )הערת פתיחה(דהאמשה . רכמסמן לכפ

 .2000בביתה בשפרעם באוגוסט , הקלטתי את האגדה מפי כרמלה שחאדה  51
 .ב"ע–א"ראש השנה לא ע, בבלי  52
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שמקורה , הנימוק לצורת השם שבפי הערבים נסמך על דמיון צלילים לצורה עברית, אחרות

רוחנית של העם היהודי בארı באמצע המאה  ההנהגה הדתית וה–בפונקציה שמילאה הסנהדרין 

נימוק השם בזיקה למוסד יהודי פירושו הכרה בקיומה של קהילה יהודית . נ"השנייה לספה

  53.בעבר במקום המאוכלס בערבים בהווה
13  

. הוא עוד דוגמה ליישוב שתושביו קושרים את שמו לשרידי תרבות יהודית' ַמְשַהד'השם 

). מצבת קבר הנביא יונה(=נּבי יּוֶנס - וב על שם ַמְשַהד אלפי מסורת מקומית נקרא הייש

מצאו את קבר יונה בן ,  המקומית מסופר כי כשבאו המתיישבים הראשונים ליישובבמסורת

  .והתגוררו בסמוך לו) מסגד הנביא יונה(=נּבי יּוֶנס - ד א'אמתי ליד מסג

יבורי של הסנהדרין הכרתם של הערבים במרכזיותו של תפקידו הרוחני והצ, הנה כי כן

שימרו את נוכחותו התרבותית של , והיוקרה שנתנו לנביאים מן המסורת היהודית ולקבריהם

  .היהודי במקום

  שמות מקומות ערביים עם היגוי דומה לתבניות לשוניות עבריות. ג

  54:היאפַ נעיין באגדה על השם 

, גברים כנשים, ך וכפי שהדבר שגור בפי המבוגרים"בתנהמסופר לפי , נמסר שַיאַפה

 ערביתב[יפה . מקורו במלה ָיָפה ָפהאהשם י: הענקת השם שתי סיבותל, דבריהםלפי 

יופי המתבטא בכך , שהרי מסופר על בנותיה הנאות ועל נעריה היפים, נאה] פירושה

וגם היום , רה'אנאס- וכן נאמר על נערי יאפת. פנים יפות, שער יפה, שהבנות תמירות

אינם , הם מנומסים, )עם כל הכבוד לאנשים הגרים בנצרת( רה'נאס- א- נערי יאפת

. באמת אין בעיות. אין עדתיות וכן אין התלכדות על בסיס חמולות, מחפשים בעיות

בתקופת כך היה נהוג  .דין- רה התדיינו בבית'נאס- א- לא קרה דבר כזה ששניים מיאפת

  55.אבי ובתקופתי

ברובד . 'ָיָפה' פונטי למלה העברית האגדה העממית דורשת את השם יאפה על סמך דמיון

אך הוא מעיד על , המסמן של היישוב הוא שם תואר המיוחס לבנות יאפה בפרט, הלקסיקוגרפי

משרטט את ' יפה'סיפור השם בזיקה לשם התואר העברי , ברובד הגלוי. תושבי היישוב בכלל

,  ברובד המושאל56.יופיין של בנות יאפה וזוקף את מקור שם היישוב למראה המיוחד שלהן
       
שנכתב , חמווי- שהרי בחיבורו של אל, נראה שהצורה שפרעם הפכה בפי המקומיים לשפא עמר  53

 353' עמ, ג, ]לקסיקון הארצות [=البلدان معجم حموي،ال.ي. ַשפַרעםַ  شفَرَعمّ נקרא המקום בשם , 1125סביב 
 ).חסר תאריך(

 .כדי להבדילו מהעיר יפו, יפו של נצרת', רה'נאס- א- יאפת'היישוב מכונה גם   54
 .2000בביתו ביפיע ביולי , הקלטתי את האגדה מפי מוחמד שריף  55
 שהרי אחד הטקסטים ,אפשר לשער שההסבר האטיולוגי של השם מושאל ממקורות נוצריים עתיקים  56
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. הסיפור מעלה על נס את היופי הפנימי של התושבים ואת תכונות האופי המייחדות אותם

ובכך הוא , הסיפור כורך יחדיו את התכונות החיצוניות של המקומיים ואת תכונות האופי שלהם

מדגיש את מעלותיהם ומבחין אותם מהאוכלוסייה , מתאר את התושבים כאנשים מושלמים

  .השכנה
14  

בהוראת בור חצוב בסלע שדורכים ', גת'שנגזר מן המלה העברית ', ת'עוד דוגמה היא השם ג

: ועוד דוגמה. בשטח הכפר גתות רבות חצובות בסלעים לדריכת ענבים, ואכן. בו ענבים ליין

ששכן , כי הכפר, ח"עברי נו-  העממית גוזרת את השם יאנוח מן השורש הארמיהאטימולוגיה

  .מש מקום מנוחה לשיירות הגמלים שעברו בסביבהשי, על אם הדרך

בשמות הנמנים עם קבוצה זו קושרת האטימולוגיה העממית בין תבנית לשונית בשפה 

ובין שם היישוב הרווח בפי התושבים הערביים כדי ) שמות עצם ותארים, שורשים(העברית 

  .מקוםובו בזמן נימוקי השם שאובים מהסביבה הטבעית של ה, ליצוק בו משמעות

  

הסיפורים הם אגדות שמות אטיולוגיות , אפשר לומר כי מבחינת הסוגה, לאור האמור לעיל

מן . המתארות את מקור שם היישוב והתהוותו בעודן משמרות זיקה לייחוד מסוים של היישוב

עיקר עניינם של היסודות מן המסורת היהודית שבאמצעותם , הסגנוני- ההיבט הספרותי

אלא הם אגדות אטיולוגיות , ביים אינו בתחום העובדתי וההיסטורימתפרשים השמות הער

המספר העממי הערבי מכיר את היסודות . להסברת מוצאו של השם הזר לאוזן הערבית

בכך . התרבותיים והלשוניים היהודיים ורואה בהם מסגרת תומכת לנימוק שמות לא מוכרים

  .ייחודי- וב הערבי אופי מקומיומַשוות לייש, עוברות המסורות היהודיות לוקליזציה

הנימוק : קרי, במבנה העומק של אגדות השמות אפשר לזהות רצף לוגי של סיבה ותוצאה

מצלולי - את היסוד הקולי' מגייסת'האגדה . לשם המקום קדם מבחינה כרונולוגית לשם עצמו

 הדומים בדרך היגוָים לשמות, שרידי תרבות יהודיים והשפה העברית, של שמות חכמים

את מוצאם ואת , ועל סמך דמיון זה היא מבָנה את משמעות שמות המקומות, יישובים ערביים

לעתים תוך סטייה סמנטית ומורפולוגית מן היסוד הלשוני העברי ובהנכחת יסודות , סיפורם

  .גאוגרפיים ושרידי תרבות חומריים או רמיזה על קיומם

ין שם היישוב הערבי השפיע על התוכן הדמיון באופן ההיגוי בין המסמן הלשוני העברי וב

אין מדובר באטימולוגיה . הסמנטי של שם היישוב ושימש מקור השראה להסברו ולהתהוותו

אין לפסול , עם זאת. שהיא לעתים קרובות מדומה, אלא באטימולוגיה סינכרונית, דיאכרונית

בותם של היהודים המתייחסת לתר, את האפשרות כי עניין לנו לפעמים במסורת בת מאות שנים

       
, הנוצריים שמקדיש אנטונינוס לנצרת מספר על המראה הנאה במיוחד של בנות הגליל היהודיות

מריה , 'לימור' א: כמצוטט אצל, אנטונינוס.  הגופני אלא גם במידותיהןןשבלטו לא רק ביופיי
 .11' עמ, )ה"תשס (28 אלפיים', שלושה סיפורי עדות: והיהודים
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הערבים בתור קבוצה תרבותית נתנו ביטוי לחותמו של היהודי במרחב ושיקפו . ומשמרת אותה

התנהגות טופונימית זו מעידה כי . את ההיסטוריה של הארı בלא כפייה מצד השלטונות

- לא העלימו במקרים אלה את עקבותיו התרבותיים, )Namers(בשמשם מַׁשְּיִמים , הערבים

  .אלא ראו בהן עוגן פרשני,  של האחרלשוניים
15  

מקראיים , רומיים- מחקרים קובעים שהשמות הערביים משקפים בשיבושים מקורות יווניים

 באמצעות חקר שמות במסורות המקומיות באים אנו לידי הכרה כי בלא מעט 57.ותלמודיים

יש יסוד , בריתובמקרה דנן למסורת הע, בצד היסוד האטיולוגי המיוחס למסורות אחרות, מהן

השם מואר הארה . הנותן ביטוי לאנשי הכפר או לסביבתו הטופוגרפית של היישוב, נלווה

התכוונות אל תרבות הרוב , מצד אחד: כפולה על ידי גורם חיצוני למקום ועל ידי גורם פנימי לו

אין האגדה האטימולוגית מצטמצמת . יהקצאת מקום לקול הפרטיקולר, ומצד אחר; ואל לשונו

אלא מוסיפה על היסוד העברי המושאל , בשאילת המשמעות הדנוטטיבית מן המסורת העברית

 של אסוציאציותהמומעניקה בכך לשם משמעות סובייקטיבית העולה , משמעות קונוטטיבית

  .דובר הערבית או מהתנסויותיו

ים תודעתי הערבים - היבטים  בשימוש      תרבותיים 

ים די יהו ובשמות    במסורות 

 ניתחתי את משמעויותיהם של שמות יישובים ערביים לאור השימוש ביסודות מן בסעיף הקודם

. בסעיף זה אדון במשמעויות אלה כחלק ממכלול תרבותי וחברתי רחב יותר. המסורת היהודית

אדרש , אחשוף את המציאות המורכבת הטמונה במבנה העומק של השיח הטופונימי הערבי

, שתמשים במסורות היהודיות ובשמות יהודייםהתרבותיים של המ- להיבטים התודעתיים

הדיון בתופעת . ואעמוד על זהות המקום המסומן הנוצרת בעקבות השימוש במסמנים אלה

השימוש של הערבים במסורות ובשמות יהודיים הוא חלק מדיון מקיף יותר העוסק ביחסי 

  .הגומלין וביחסי הכוחות בין תרבות הרוב היהודית לתרבות המיעוט הערבית

ולפיכך , התרבות הערבית הייחודית שהתגבשה בישראל מכירה במורכבות המצב הפוליטי

ובהם הְמספרים של ,  הערבים הישראלים58.מנסה להידמות לתרבות השלטת ולהיות חלק ממנה

פוליטיות וחשופים לשפה - הם ערים לתמורות הגאו. חיים את זמנם ואת מקומם, אגדות השמות

הערבים המשכילים בישראל . היהודית- תרבות הישראליתהשלטת בישראל ולהשפעת ה

. מבקרים בהצגות עבריות ושירים עבריים מתנגנים בפיהם, קוראים ספרים ועיתונים עבריים

       
 .23, 20' עמ, ח, מ"א, 'שמות מקומות, שם, 'רייני' א: ראו למשל  57
בין ריבוי תרבויות : המדינה והחברה בישראל: ילידים, מתיישבים, מהגרים, קימרלינג' ב: ראו גם  58

  .404–402, 383' עמ, ד"תל אביב תשס, למלחמות תרבות
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אלא גם , פרקטיים- העברית שימשה את הערבים בישראל לא רק לצרכים קומוניקטיביים

צירה הספרותית בעברית של ותעיד על כך תופעת הי, חלחלה למחוזות התרבותיים והספרותיים

 אימוı יסודות מן התרבות העברית על ידי אזרחיה הערבים של המדינה 59.יוצרים ערבים

ויישומם בתחומי חיים שונים לא פסח כאמור על שמות המקומות ועל מסורות סיפוריות 

  .הקשורות בשמות
16  

 המסורת ובשימוש ביסודות מן, אני רואה בשימוש בשמות עבריים בפי ערבים בכלל

, תופעה תרבותית סמלית, היהודית המשמשת את הערבים בנימוק שמות יישוביהם בפרט

תופעה זו דורשת . הטומנת בחובה כמה היגדים ומבקשת להרחיב את גבולות השיח הקיימים

  .דיון בכמה תחומים

  חיקוי. א

מרחבית בשעה שהוא מקהה את העבר הערבי של המרחב ואת הזהות ה, השיח הטופונימי הערבי

להשתלב בתרבות הרוב מתוך , במודע או שלא במודע, מגלה בכך את רצונו, של קבוצת הזיקה

, טענתי זו מושפעת מהגותם של פנון ושל באבא. תקווה לזכות ביחס הוגן ובעתיד טוב יותר

, לבישת בגדים אירופיים, לדברי פנון. הרואים בשפה ובחיקוי אמצעים למוביליות חברתית

השימוש של האדם השחור בציטוטים מן ,  השפה המקומית בביטויים אירופייםקישוט, למשל

 להשיג ןכל אלה מגויסים בניסיו '– והניסיון לדבר צרפתית או אנגלית טובה האירופיתהספרות 

של הנשלטים ) Mimicry( באבא רואה בתופעת החקיינות 60.'תחושת שוויון מול האירופי

התבטלות : פעולה הטומנת בחובה שתי מטרות, יאליותקולונ-  ומעיןתבמסגרות קולוניאליו

וחתרנות נגד ההסדר המדרגי ,  טובים יותר מחד גיסאתנאיםבפני מושאי החיקוי והשגת 

  61.מאידך גיסא, המושתת על תפישה של הפרדה בינרית בין האירופי ליליד, יוהקולוניאל

וכשהם , בייםישראלים משתמשים במסורת יהודית להנמקת מקור שמות ער- כשערבים

 דוגמת –משתמשים בשמות עבריים ולא בשמות ערביים לציון יישובים ולזיהוי נקודות ציון 

עמק ) נה'סאח- א(גן השלושה , )רמק'ג- אל(מירון , )וני'אום ג( בית זרע 62,)ּברווה- אל(אחיהוד 

) עין- לא- ראס( ראש העין , )אעונה'ג(ראש פינה ) מסּכנה(צומת גולני ) אבן עאמר' מרג(יזרעאל 

 אין שימושם במערכת הסימון – 63ועוד) וואד- ּבאּב אל(שער הגיא ) מואנס' שיח(רמת אביב 
       
 יאוריה וביקורתת', מאת אנטון שמאס" ערבסקות"שישה פרקים על : עברית בעטו של ערבי, 'חבר' ח  59

', יוצרים ערבים פלסטינים בלשון העברית": ואני הוזה בשטח הפקר", 'שניר' ר; 27' עמ, )ג"תשנ (1
 .142' עמ, )ז"תשנ (42–41 בלשנות עברית

  .31' עמ, )22לעיל הערה (פנון   60
  .143–141' עמ, )ד"תשס (5תיאוריה וביקורת ', וריה על חבל דקתיא: באבא. הומי ק, 'אופיר' חבר וע' ח  61
 .הצורה הערבית מובאת בסוגריים  62
הרצון להתחבב על החברה הישראלית ניכר גם בהעדפת הערבים את דרך ההיגוי של דוברי העברית   63
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אלא גם שימוש טלאולוגי , המרחבית של הרוב שימוש אינפורמטיבי וקומוניקטיבי בלבד

  64.המכוון להשגת שיפור בתנאי חייהם
17  

ית והתרבותית של כמיהתם של ערביי ישראל לשוויון וניסיונם להיכלל בזהות הפוליט

המדינה שועתקו לסימון הזהות המרחבית של הטריטוריה שבה מתגוררת או התגוררה 

כך הפך הנוף . באמצעות יסודות מן התרבות היהודית ומן השפה העברית, אוכלוסייה ערבית

  .הישראלי לשגור גם בפי ערביי המדינה- הלשוני היהודי

רכת תאטרלית שבה הם מציגים את עצמם גופמן רואה ביחסים הנוצרים בין בני האדם מע

 השימוש של ערביי ישראל במסורות יהודיות 65.לפני הזולת ושולטים ברושם שהם יוצרים

שבה מבקשים הערבים להחצין את , ובשמות עבריים הוא פרקטיקה של הצגה לשונית ורבלית

. לסטיניתפ- ולהשיל לזמן מה את זהותם הערבית, זהותם האזרחית הישראלית בעיני יהודים

ככזה מסמל השיח הטופונימי הערבי פרק בתולדות היחסים בין החברה הערבית בישראל ובין 

    .והוא כעין סיפור בתוך סיפור המסגרת של היחסים בין יהודים לערבים, ההגמוניה היהודית

  התנגדות הנשלט לשלטון. ב
18  

 כשערבים 66.יבתהליך החיקוי מובלעת התנגדות לסדר המדרג, לפי תפישתו של באבא

להשתתף , בתור נשלטים, הם מבקשים, בישראל מזהים מקומות ונקודות ציון בשמות עבריים

ובכך לערער את האופוזיציות המארגנות את השיח , בתהליך ההשתלטות המרחבית והלשונית

השיח הטופונימי שהם מכוננים מפורר באופן סמלי את המדרג הכרטוגרפי . הישראלי- היהודי

. ערער את הבלבדיות ואת העליונות של שפת ההגמוניה הישראלית במרחבוהלשוני ומ

ıובכך , הנשלטים נוטלים חלק פעיל בתהליך הבניית זהותה הלשונית והתודעתית של האר

מטשטשים את גבולות ההאחדה שביקשה ההגמוניה ליצור על ידי השלטת הטיפולוגיה העברית 

כפייה של שפת המרחב היהודית והחתירה נגד  תהליך ביטול ה67.והעלמת הטיפולוגיה הערבית

       
, )דּבורֶיה(דּבורָיה , )בעינה(בועינה , )נם'ע- אום אל(גנם - למשל אום אל, לציון שמות יישובים ערביים

 .וכדומה) מקיּבֶלה(מוקיּבָלה , )קרע- כפר( קרעַ - כפר
חוקרים רואים בתופעת הכתיבה של יוצרים ערביים בעברית תופעה של הבעת ערגה לפריצה מן   64

- אלעד. השוליים הדחויים אל המרכז הקנוני הספרותי ואל המרכז הפוליטי וניסיון לקבלת לגיטימציה

הפליטות , 'ל"הנ; 37–33' עמ, )59לעיל הערה (חבר ; 60' בעיקר עמ, )30לעיל הערה (בוסקילה 
שניר ; 114–102' עמ, )ג"תשנ(המזרח החדש לה ', אמיל חביבי וקנון הספרות העברית: לפליטים

 . 151–144' עמ, )59לעיל הערה (
65  E. Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Garden City, NY 1959, esp. pp. 12–15  
 ).61לעיל הערה (חבר ואופיר   66
. יל בפרקטיקות של ההגמוניה נחקרו במרחבי תרבות שוניםניסיונות המיעוט להשתתף באופן פע  67

שבאמצעותה , לדוגמה ריקודי הרגאיי של נערות שחורות בבריטניה משקפים אתניות היברדית חדשה
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לשונית לזיהוי - מוסכמות ציוניות נמשך בצד פרקטיקת השימוש של הערבים במפה דו

פרקטיקה זו מבטלת את הבלבדיות של נרטיב יחיד . במסמנים ערביים ועבריים, סביבתם

  .ומנכיחה במרחב שני נופים סמנטיים

ה של המרחב. ג ָי ָנ ְב   ַה

ופונימית ובירורה מספקים תובנות באשר לאופן שבו בני האדם חווים את ניתוח היצירה הט

, אינו רק חוויה קיומית, או תחושת המקום, שהרי המקום; סביבתם ומלמדים על השקפת עולמם

 ייצוגם של יסודות יהודיים בשיח הטופונימי 68.חברתית- אלא גם תוצר של הבניה תרבותית

לבירור הנחה זו אסתייע . לשוניות- בוצות אתניותהערבי מעצב את המרחב כאתר של שתי ק

שלפי אחת מהגדרותיה היא צורת ארגון מרחבית שמתקיימים ,  שטבע פוקוהטרוטופיהבמונח 

 דומה לכך 69.הלשוני- הממשי והמרחב המושגי- המרחב הפיזי: בה לפחות שני מרחבים שונים

לשוניים עבריים בצד השימוש של הערבים בישראל במסורות יהודיות על שמות ובמסמנים 

לשונית - מפה דמיונית דו, מדעת או שלא מדעת, שימוש זה יוצר. השימוש בשמות ערביים

כך למעשה . לשוניות- שיח מרחבי בין שתי מערכות סימון של שתי קבוצות אתניות- ומכונן דו

מעוצב המקום כבעל מעמד הטרוטופי המקבל בהסכמה שני עמים המאכלסים אותו בעת 

, האוכלוסייה הערבית,  הנשלטהמיעוטמשמעותו של עיצוב זה היא השלמה של . ובעונה אחת

המדינית של הציונות - עם קיומו המרחבי של הרוב היהודי השולט והכרה בטענה ההיסטורית

ıהטופונימיה הדבורה בפי הערבים כצורת תקשורת משקפת באופן ייחודי הן . לבעלות על האר

הן את המפה , כמקום שבגבולותיו חיו ערבים ויהודים, ראת המפה ההיסטורית של המקום בעב

 כך מנכיח השיח הטופונימי הערבי 70.המנטלית שהמשתמשים בשמות בהווה מבקשים להציג

       
 ,A. Mcrobie, ‘Different, Youthful. משתתפות נערות שחורות באופן פעיל בשיח המיני הבריטי

Subjectivities’, I. Chambers and L. Curti (eds), Post-Colonial Questions: Common Skies, Divided 

Horizons, New York 1996, pp. 35–36  
 2, מגמות לח', המקרה של החברה להגנת הטבע בישראל: הבניה תרבותית של טבע, 'אריאלי' ד  68

- בריטי בארıסמלי בריטניה וחבר העמים ה: נופי משאר אימפריאליים, 'קליאוט' נ; 198' עמ, )ז"תשנ(

תפיסת המרחב : זהות מציירת טריטוריה, שנל' י; 114–113' עמ, )ד"תשנ (101–100אריאל ', ישראל
 H. Kenneth Carrick, ‘Psychological; 17–14' עמ, ה"בית ברל תשנ, של הערבים בישראל

Reflections on Landscape’, E.#C. Pening-Rowsell and D. Lowenthal (eds.), Landscape Meaning 

and Values, London 1989, pp. 48–50 
  .ג"תל אביב תשס, )מתרגמת(אזולאי ' א, הטרוטופיה, פוקו' מ: על הטרוטופיה לסוגיה ולתכניה ראו  69
מפה זו אינה מיועדת לתיאור . היא הרמנויטיקה של המרחב הפיזי) וגם מפה קוגניטיבית(מפה מנטלית   70

אלא מטרתה לבטא ייצוג סובייקטיבי של , תכמו מפה קרטוגרפי, ם של מקוםמאפייניו האובייקטיביי
 ,וחברה בארı ישראל הקדומה, זמן, מרחב, פורטוגלי' י. מרחב מסוים בהכרה של פרט או של קבוצה

 .73–70' עמ, ט"תל אביב תשנ, מורפולוגיה חברתית: א
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בדמות השינויים הפוליטיים וההיסטוריים שעברה , בקונטקסט המרחבי גם את ממד הזמן שלו

  .ומשמר גם את המרחב של העם היהודי, הארı במרוצת השנים
19  

 לעיל אפשר למצוא כאמורבפרקטיקת השימוש שעושים ערביי ישראל בשמות העבריים 

כי במצב , )Power-Language Relationship(שפה - ביטוי לדבריו של סולימאן בנושא יחסי כוח

אפשר להשיג מעין איזון בנסיבות מסוימות על ידי , של היעדר איזון ביחסי הכוחות בין קבוצות

  .שפת המרחב:  ובמקרה דנן71,גיוס משאבי השפה

  אובייקטיביזציה של המיעוט הנשלט על ידי הרוב השולט. ד

 היא לתייג את המיעוט הנשלט כאוכלוסיה מטיפוס נחות כדי להצדיק ימטרת השיח הקולוניאל

האוריינטליסט ,  לדברי סעיד72.וזאת על ידי ביסוס מערכות של מינהל והוראה, את השליטה בו

והוא בא לידי , יזהו תהליך דיסציפלינר. ר את המזרח מדבר אחד לדבר אחרשם לו למטרה להמי

טקסטים . הניזונים מהנורמות הרווחות במערב, מסורות ורטוריקה, מימוש באמצעות חוברות

אלא גם את המציאות שהם מבקשים , שיוצרות אקדמיות וממשלות יכולים לכונן לא רק ידע

השימוש של הערבים בצורות עבריות במקום בצורות  73.ולהציג אותה באופן מסוים, להבנות

שימוש . ערביות הוא גם תוצאה של פעילות השלטון באמצעות מערכות החינוך והתקשורת

הערבים בצורות עבריות לסימון שמות יישובים ומקומות הוא תוצאה של חינוך לשוני מבית 

  74.'אטלס ישראל'כגון , היוצר של הממסד
20  

תרבותי של שמות המקומות - ל חיבורים המכנסים את הנרטיב הפניםגם היעדרם ש, עם זאת

  .גם הוא סייע בעקיפין בהשלטת הנרטיב של הרוב השולט, מזווית הראייה של המיעוט הערבי

אפשר להסביר מצב זה בחוסר מודעות ובחוסר רגישות של הערבים בישראל למסורתם 

במיוחד במשטר שבו המערכות , אולחיוניות השמות הגאוגרפיים המסורים בידם מקדמת דנ

ואולם אוכלוסייה זו . מכוונות ליצירת עובדות פוליטיות ודרכי חשיבה בשירות השלטון

מטעמו את האחריות על התכנים החינוכיים ' מומחים'שמפקיד בידי , מוחלשת על ידי הממסד

ת מדיניות החינוך הלשוני הערבי ותכניו. והלימודיים ועל מערכת התרבות והתקשורת

, הלימודים בבתי הספר הערביים בישראל מכוונים לחנך את הלומדים לערכי החברה היהודית

, תכניות אלו מציגות את הערבים כמשוללי זיקה לארı. פלסטיניזציה שלהם- ובכך לגרום לדה

  75.ומגבירות את הזיקה העמוקה בין הארı ובין העם היהודי
       
מציין כדוגמה לכך את השימוש שלו בשפה האנגלית במקום , 13–12' עמ, )2לעיל הערה (סולימאן   71

 .בבואו למערב ירושלים ולמחסומים של הצבא הישראלי, בשפה הערבית
  ).24לעיל הערה (שאלת האחר , באבא  72
 .89, 66–65, 43' עמ, )23לעיל הערה (סעיד   73
 .22' עמ, )9לעיל הערה (גל - בעניין ייצוג השמות בחיבור זה את ביקורתו של ברוראו   74
 الكيالني، .م; 8–7' עמ) 4לעיל הערה (א מרעי ''אמארה וע' מ; 378' עמ, )58לעיל הערה (קימרלינג   75
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בו מפנימים הנשלטים את המסר ואת נוצר מצב של חברות מוסווה ו, במציאות כזאת

הישראלי - הרוב היהודי. הדימויים של ההגמון בלי להיות מודעים לתהליך שהופעל עליהם

ובתוך כך נוקט העלמה , מנציח את נרטיב המקום ומשעתק את מערכת הסימון המרחבי שלו

 תודעת כך. היסטורי הערבי ושל מערכת השמות שלו- טריטוריאליזציה של הזיכרון הגאו- ודה

וכביכול מוצגת מחדש כמי שמודה בטיעוני השולטים , החברה הערבית עוברת פירוק

בדרך זו נמחקת מן התודעה הטריטוריה . ונעלמת מן המרחב, באובייקטיביות ובלי כפייה

, הערבית שהשמות הערביים הבלתי מיוצגים במערכות התקשורת והמנהל מתייחסים אליה

  .בידי הרוב היהודי השולטואילו הבעלות המרחבית נותרת 

מן האמור לעיל עולה שהייצוג הטריטוריאלי וחלוקת המרחב המובעים באגדות השמות 

אין . שבפי הערבים יכולים לשמש אמצעי לחשיפת זהות המקום שאליו מתייחסים השמות

זהות . אלא היא אתר של מיזוג זהויות וזיכרונות, הזהות המרחבית הגלילית עשויה מקשה אחת

, מציגה את הטריטוריה הגלילית כמרחב בעל זהות מורכבת שטבועים בו חותמם הלשוניזו 

השמות שבפי הערבים מציגים את המציאות הסבוכה . התרבותי והרוחני של ערבים ושל יהודים

אלא , היהודי' אחר'שכבתית של המקום ואינם מוחים את שכבות הזיכרון הנוגעות ל- והרב

    .מפרשים אותו

  סיכום
21  

פעת השימוש של ערביי הארı ביסודות מן התרבות היהודית להנמקת שמות יישובים תו

ערביים קדמה לקום מדינת ישראל והתחזקה עקב המפגש עם מוסדות המדינה ועם האוכלוסייה 

  .היהודית

המסֵפר העממי הערבי תר אחר פירושים ואחר מקורם של שמות בלתי מובנים לדוברי 

באמצעות שימוש קונסטרוקטיבי ביסודות מהתרבות העברית ומעניק להם משמעות , ערבית

פרשניות  )Frames of Reference(' מסגרות התייחסות'המספר רואה ביסודות אלה . ומלשונה

לעתים בסטיות , ובאמצעותם הוא בונה את משמעות השמות ומסביר את מקורותיהם

  .המקומיתמורפולוגיות ופונטיות קלות מן הצורה העברית והתאמתה להגייה 

השימוש שעושים בני המיעוט הערבי ובנותיו בשמות העבריים שנקבעו על ידי מוסדות 

וגם המשמעות , השלטון לציון יישובים ונקודות ציון והעדפתם על פני שימוש בשמות הערביים

- אינם מצטמצמים רק להיבטים אטיולוגיים, העברית שהערבים תולים בשמות- היהודית

באשר הם , הם שייכים לשיח רחב יותר .אוגרפיים קומוניקטיבייםספרותיים ולהיבטים ג
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 חברה הישראלית בהודיהמיעוט הערבי לרוב הי בין מרחב את מערך יחסי הכוחות ביםמשעתק

  .מקוםזהותו המורכבת של הומשמשים ביטוי ל

השיח הטופונימי הערבי שהתהווה בישראל הוא ַמפתח תרבותי שבאמצעותו אפשר לנסות 

תרבותי וכמושג המתעצב ומשתנה בתוך ההקשרים -  שפת המרחב כתהליך חברתילהבין את

הערבים בישראל מודעים לכך כי המולדת שהם חיים בה . החברתיים הפוליטיים שבהם נוצר

וכתוצאה מכך פיתחו שיח , עברה ברובה טרנספורמציה ואף מטמורפוזה במובנים רבים

 וִהבנו את מפת םהמוָנעים משיקולים פרגמטיימרחבית ודרכי חשיבה - זהות לשונית, טופונימי

  .הארı כטקסט ייצוגי של ערבים ושל יהודים



    
      
      
  21[  עאמר דהאמשה  
       

              
]736[  

   

  
  

    

 

 


