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הכתיבה העברית של סופרים ערבים בישראל
עאדל שקור ועבדאללה טרביה

אמרזהדןבתופעתהכתיבההעבריתשלסופריםערביםבמדינתישראלתוךהתמקדותבאספקטיםמ

בשפה במקור שנכתבה יפה לספרות היא הכוונה התופעה. של והסוציולינגוויסטיים הפוליטיים

ערביי בקרב העברית השפה מעמד על רקע כולל המאמר לעברית. מערבית תורגמה או העברית

ישראל,מתייחסלממדיהתופעה,לנסיבותהיווצרותה,לפעילותהספרותיותהדו-לשוניותשלסופריםערבים

הולך ולקבלתםשלהסופריםהערביםהכותביםבשפההעבריתבחברההישראלית.מספרםשלאלה בישראל

וגדל.כיוםידועיםאחדעשרסופרים:אנטוןשמאס,נעיםעראידי,סיידקשוע,עטאללהמנצור,נוואףעתאמנה,

1 ג'רייסטנוס,מחמדגנאים,אוסאמהאבוגוש,סלמאןנאטור,איימןסיכסקועודהבשאראת.

הקדמה

חלקם אמם. שפת שאינה בשפה יפה ספרות הכותבים בימינו הבולטים הסופרים לא-מעטים
בשפתהאחר בוחרים חלקם אמוציונליות, או אישיות חוויות לביטוי ה'אחר' בשפת משתמשים
להצגותרשמיותבפניקהליעדמסוים,וחלקםבוחריםבשפהזוברצוןובמודעמשוםשהםחשים
הספרות במחקר באחר העיסוק תרבותו. עם הזדהות או האחר בשפת הבעה ויכולת שליטה
מקורובענייןקייםבספרותשלמיעוטים,בספרות'מינורית'שלקבוצותשבאופןהיסטורינדחקו
לשוליים,וכןבייצוגחוויותשלזהויותמקומיות.הענייןבקבוצותכאלהנובעמאינטרסליברלי
כלליבחיזוקזהותשלקבוצותתרבותיותובעידודהשונותהתרבותיתוהרב-תרבותיות.העיסוק

2 באחרמראהעדכמההתרבותעצמההיאמבנהאידיאולוגימשתנה.
השפההעבריתזוכהלמקוםנכבדבחייהיומיוםבקרבערבייישראל,וכמעטכלהאוכלוסייה
בבתי העברית השפה לימוד אחרת. או כזאת ברמה זו בשפה שולטת ישראל במדינת הערבית
אינטגרלי לחלק הפכה שהעברית לכך הביאו ויהודים ערבים בין היומיומי והמגע ערביים ספר
מעליית והן הערבית האוכלוסייה של פרגמטיים מצרכים הן נובע הדבר הערבי. האזרח בחיי
בה והשליטה ישראל ערביי אצל העברית השפה לימוד בקרבּה. העברית של ויוקרתה מעמדה
וברוב במדינה השולטת היהודית הרוב לקבוצת טובה נגישות הערבים לאזרחים מַספקים
כלי הוא העברית בשפה השימוש אחרות, במילים והחינוכיים. הכלכליים החברתיים, משאביה

ד"רעאדלשקורוד"רעבדאללהטרביההםמרציםבחוגללשוןוספרותעבריתבמכללתאלקאסמי.

1. 2013,עמ' שקור, 1
.353 2014,עמ' 10;שקור, 2010,עמ' 27-19;בוכוייץ,מרעיופרגמן, 2003,עמ' ג'באר, 2
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3 חיוניוחשובלערבייישראלברמותוברבדיםהשוניםשלחייהם.
כמומשרדיהממשלה שונים דובריהעבריתמתרחשבמקומות והיהודים ביןהערבים המגע
השונים,מקומותעבודה,מקומותבילויכמומסעדותוכדומה.מגעזההביאלכךשמיליםעבריות
רבותואפילוביטוייםרביםחדרולשפההערביתהמדוברת,כמוהמילים'בסדר','ערוץ','מבצע',
'קניון','מציל'ועודמיליםרבותהשגורותבפיהםשלערבייישראל.4עםזאת,השימושבמילים,
5 בביטויםובמשפטיםשלמיםבעבריתבפיערבייישראלאינואחידוהואמתקייםברמותשונות.
האוכלוסיות בין המגע תדירות מגורים, מקום גיל, מין, כמו גורמים במספר תלוי זה שימוש
בקרב מאשר יותר גבוה הוא הערבים הגברים בקרב עבריות במילים השימוש למשל, וכדומה.
יותרמגעעםהחברההיהודיתמאשרלנשים,במיוחדבמקומות יש הנשים,היותשלגברהערבי

העבודהאובמשרדיהממשלה.
יותר היום נחשפים הצעירים למבוגרים.6 מאשר יותר גבוהה כשירות יש לצעירים כמו-כן
נגישות להם ויש היהודיות בערים בילוי במקומות מזמנם חלק מבלים שהם מכיוון לעברית,
להם וגורם בעברית לשליטתם הרבה שמסייע דבר - העיתונות במיוחד עבריים, לפרסומים
ומקום הגאוגרפי האלמנט כך, על נוסף 7 בערבית. שיחתם כדי תוך עבריות במילים להשתמש
המגוריםמשפיעיםרבותעלהשימושבעבריתבקרבערבייישראל.ככלשמקוםמגוריושלהאזרח
תושבי למשל, העברית. מהשפה יותר מושפע הוא היהודיות הערים למרכז יותר קרוב הערבי
המשולשוהנגבמשתמשיםבעבריתיותרמתושביהגליל;בעריםהמעורבותובשכונותהמעורבות
השימושבשפההעבריתגבוהיותרבקרבהערביםבחייהיומיום,שכןבעריםובשכונותהמעורבות
האזרחים בין יומיומי מגע ישנו כן ועל וליהודים, לערבים משותפים ציבוריים מוסדות ישנם

הערביםוהיהודים-דברשקידםאתהשפההעבריתבקרבערבייישראל.
יציאתם ישראל: ערביי בקרב בעברית השימוש על המשפיע נוסף לגורם להתייחס ראוי
עברית. דובר יהודי ידי על כך עקב מועסקים והיותם מגוריהם למקום מחוץ עבודה למקומות
בחייהם, דומיננטי לחלק זוהפכה עברית; ללמוד ישראל ערביי וחייבאת רבות זההשפיע מצב
העברית ידיעת את המצריכים רבים דברים ללמוד להם וקשה להסתדר להם קשה ובלעדיה
גםהלקוחותהם כך עברית, ורובהעובדיםמדברים בה.במקומותהעבודההמנהלים והשליטה
יהודיםדובריעברית,הכליםוהמכשיריםהמשמשיםבעבודההםבעלישמותעברייםעםהוראות

3. 2011,עמ' 111-86;שקור, 2002,עמ' אמארה, 3
ְמְג' ]אלדַّ اللََّغِوي  ْمْج  الدَّ הלשוני המיזוג תופעת על מדברים 88-81( עמ' )1999, ואמארה 49-47( עמ' )1983, דנה 4
ַגִוי[בשפההערביתהמדוברת,כלומרשילובמיליםעבריותולפעמיםמשפטיםשלמיםתוךכדיהדיבורהיא אללַّ

תופעהידועהאצלהאזרחיםהערביםבישראל,למשל:ُشْفْتטבלתالליגהِمشَلْلנוערَلْلמבוגרים.
המדע של התפתחותם האנגלית. מהשפה גם מונחים שאלה הערבית שהשפה מציין 3( עמ' )1986, אמארה 5
אחרות, רבות לשונות כמו הערבית, השפה מדוע מסבירה האנגלית, בלשון שימוש תוך בעיקר והטכנולוגיה
שאלהמונחיםרביםמאנגליתבתחומיםאלה.חשוביםכאןגםיחסיהגומליןההדוקיםביןישראללביןארה"ב.

כתוצאהמכךקיימותמיליםאנגליותבערביתשהגיעואחרישתחילהשאלהאותםהשפההעברית.
87. 2002,עמ' אמארה, 6
87. 2002,עמ' אמארה, 7
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במקום להשתלב שיוכל כדי השפה את להכיר הערבי הפועל את המחייב דבר - בעברית שימוש
ישנם שכן מהר, אותה קולטים והערבים יחסית, קשה לא שפה היא העברית השפה עבודתו.8
מיליםרבותדומותומשותפותלעבריתולערבית,בהיותןשתיהןמאותהמשפחה-דברהמקלעל
ערבייישראלללמודאתהשפהמהרובקלותולהשתמשבמיליםרבותמתוכהתוךכדידיבור.9

עקב בישראל, הפלסטינים בקרב בחשיבותה השנייה הלשון היא שהעברית פי על אף
אותם משרתת והיא החיים של שונים בתחומים הישראלים היהודים עם במגע שלהם הצורך
 language( הלשונית להתקרבות סוציולינגוויסטיות מגבלות עדיין יש למודרניזציה, כסוכן

convergence(.עלכךאומרבןרפאל:10
של הלשוני ברפרטואר משתקפת וישראלית( )פלסטינית הכפולה הזהות בקיצור,
ביןשתיהזהויות,הישראליתוהפלסטינית,הגבילאתמידת הפלסטיניםבישראל.המתח
ההתקרבותלעברית,השפהשלהתרבותהיהודיתהדומיננטית.כלומר,הערביםמאמצים
אתהאסטרטגיהשלהשילובהלשוני.מצדאחדהםמנסיםעלידירכישתכשירותלשונית
גבוההבעבריתלהתחברלרשתהחברתיתהרחבההמעוצבתעלידיתרבותהרוב,ומצדשני

הםמשמריםאתזהותםבשמירהעלשפתאמם.

מגע בין שפות, במיוחד בין הערבית לעברית   

לשון מנהגים, תרבות, כמו רבים בתחומים ממנו יושפע בו ששולט רוב לצד שחי מיעוט כל
וכדומה.ישנןדוגמאותרבותבהיסטוריההמוכיחותזאת.כךהחברההספרדיתהנוצריתנשלטה
עלידיהערביםהמוסלמיםבמשךמאותשניםוהושפעהמאודמהלשוןהערבית,ביןהשארבתחום
– לעברית ערביות מילים אז חדרו בזה כיוצא שפתה; אל חדרו ערביות מילים מאות - הלשוני
היההמצב דומה ובתרגום. אז,במקור שנוצרו עבריים ובכתבימדע ניכרבשירההעברית הדבר
בארצותערבבתקופתהשלטוןהעות'מאני,עתמאותמיליםטורקיותחדרולשפההערבית.11הוא
מהרוב מושפע זה מיעוט עברית. דובר יהודי רוב בקרב החי מיעוט שהם ישראל, בערביי הדין

בתחומיםרבים,ביןהשארובאופןבולטבתחוםהלשון.
השפעות של מצב נוצר כיבוש, או מסחר משכנות, כתוצאה נפגשים עמים שני שבו במצב
להשפעה מביא בזו, זו בחלקן ומתערבות נפגשות לשוניות מערכות שתי שבו זה, מצב לשוניות.
אוצר בתחום שבמגע הלשונות בין מיזוג יש ויינרייך, לטענת לשוניות.12 קטגוריות של הדדית
במילים משתמש דו-לשוני דובר כאשר כלל בדרך נוצר זה מיזוג והתחביר. הפונטיקה המלים,
 secondary( השנייה המערכת של פונמה מזהה או הקולטת הלשון בתוך המשאילה הלשון מן

670. 1968,עמ' 136-133;כהן, 62-60;מרעי2003-2002,עמ' 1996,עמ' אמארהוכבהא, 8
170-165. דנה,תש'ס,עמ' 9
176. 1994,עמ' בןרפאל, 10

13. דנה,תש"ס,עמ' 11
32. 2004,עמ' בסל, 12
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13 system(עםפונמהאחתמןהמערכתהראשונית)primary system(,היאלשוןהאם.
בנוסף עברית מדברים הם שכן לדו-לשוניות, קלסית דוגמה לשמש עשויים ישראל ערביי
בין הערבית השפה בתוך שהבחין פרגסון,15 של דבריו את מביא בסל הערבית.14 אמם שפת על
וריאציהאוגרסהגבוהה)high variety(-הלשוןהקלסית-לביןהלשוןהדבורה16שהיאוריאציה
הכללים מן משוחררת והיא היום-יום בחיי משתמשים המדוברת בלשון )low variety(. נמוכה
הנורמטיווייםשלהלשוןהקלסית.עקבזאתניתןלמצואבערביתהמדוברתכמותגדולהיחסית

שליסודותזרים,בהשוואהלערביתהספרותיתשהיאמוקפדתיותרבנורמותשלה.
הספרותכחלקמןהתרבותהאנושיתהיאאמצעיחשובלהעברתמושגיםומונחים,ביןשקיים
בייחוד לשונות, בין להשפעה חשוב ערוץ היא כמו-כן לאו. אם ובין התרבויות בין ישיר מגע
ויחידים.17 עמים בין תרבותי מפגש ובאמצעות לאחרת אחת מלשון יצירות תרגומי באמצעות
מערבית ספרות כמתרגמי או עברית ספרות כמחברי רק לא עצמם רואים הערבים הסופרים
העברית התרבות לבין הערבית התרבות בין ומגשרים מתווכים כשליחים, גם אלא לעברית,

וכמסייעיםפוטנציאלייםלפתרוןהסכסוךהיהודי-הערבי.

פעילויותיהם הספרותיות הדו-לשוניות של סופרים ערבים בישראל   

והדגישאת שניר18תיארבהרחבהאתתופעתהסופריםהערביםהפלסטיניםבלשוןהעברית
הסיבותלהיווצרותה.תופעהזוכרוכהבסוגיההרחבהשליחסיהגומליןביןתרבותהרובלתרבות
המיעוטובמאזןהכוחותהפוליטייםהטובעאתחותמוגםבזירההספרותית.הסופריםהערבים
הרוב בתוך המתקיים בישראל, הפלסטיני הערבי למיעוט משתייכים הדו-לשוניים הפלסטינים
היהודי-ישראלי.תרבותהמיעוטנוטהלאמץבמקריםרביםעמדהאופוזיציוניתכלפיתרבותושל
הרוב,קלוחומרכךבצלחתירתהרובבישראל,במיוחדבשנותהחמישיםובמחציתהראשונהשל
שנותהשישים,להשיגשליטהעלהמיעוטועלתרבותו.טאהא19מצביעבהקשרזהעלעברותחלק
משמותהכפריםוחלקמשמותהעריםבארץ.למשל,שינואתהשםשלואדיאלחוארת'לעמקחפר,
הראשונות בשנותיה הלאה. וכה ליפו, יאפא את לעכו, עכא את לירקון, אלעוג'א הנהר שם את
ניסיון ערביים,אך ישראלחשבוללמדאתהשפההעבריתכשפתההוראהבבתיספר שלמדינת
זהנכשל,דברשהביאחלקמהמשכיליםהציונייםלחפשתוכניותחלופיות.אליהואגסיממפלגת
לכתוב דבר, בעיתון פרסם שהוא במאמר בישראל, הערבים ולסופרים למשוררים קרא מפא"י

14. 1967,עמ' ויינרייך, 13
32. 2004,עמ' בסל, 14

336. 1959,עמ' פרגסון, 15
258(דוחהבתוקףאתהטענהשהשפההערביתהמדוברתנתפסתכבעלתמעמדנמוךלעומת פריחה)1964,עמ' 16

הערביתהספרותית.הערביתהיאשפתהיום-יום,ומעמדהאינוירודממעמדהערביתהספרותית.
34. 2004,עמ' בסל, 17

153-141. 1997,עמ' שניר, 18
9-1. 2006,עמ' טאהא, 19
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זנחאגסיאתהצעתוהקודמת בשפההעברית,אךהואלאמצאאוזןקשבתלהצעותיו.אחרכך
והמחברים מהמשוררים חלק שעשו כמו עבריות, באותיות ערבית לכתוב ישראל לערביי וקרא
היהודיםשכתבואתיצירותיהםבשפההעבריתבאותיותערביותבימיהביניים,אךגםקריאתו
זונדחתהעלהסףוהגבירהאתרצונםשלערבייישראללדבוקבשפתם.הדבקותבשפההערבית

והכתיבהבהללארבבהפכולענייןלאומי.
את ולהבין לנסות ניתן הסבוך והתרבותי הפוליטי העימות של הדיאלקטיקה רקע על רק
לצרכים העברית באימוץ הסתפקו שלא לא-רבים סופרים אותם של והתרבותי הנפשי עולמם
לשונית ששניּות מדגיש שניר יפה. ספרות בכתיבת גם ידם שלחו אלא מעשיים תקשורתיים
תרבות לצד מיעוט תרבות מתגבשת שבהן בחברות, מקובלת תופעה היא זה מסוג ספרותית
הראשונים בשלבים הגביל בישראל אולם פוליטיים. כוח יחסי מערכת של יוצא כפועל רוב, של
מוסלמי,את הוא שברובו המיעוט, של והדתית במורשתהתרבותית הערבית שלהשפה מעמדה
נוצריםודרוזים.)עםזאת,הסופר תופעתהיצירהבעבריתלנציגיקבוצותשולייםבלבד,בעיקר
זוהחלהלהתבלט –סיידקשוע(.תופעה כיוםהואמוסלמי ביותר כותבהעבריתהבולט הערבי
נעים הדרוזי של פעילותם בעקבות השמונים, שנות במהלך רק העברית הספרותית במערכת

עראידיוהנוצריאנטוןשמאס.

שמאס ועראידי כמייצגי האליטה התרבותית של ערביי ישראל   

היום עד התפרסם הוא בחיפה. והתחנך שבגליל פסוטה בכפר 1950 בשנת נולד שמאס אנטון
בעיתונותהישראלית, בזכותמאמריו לעברית, יצירותיושלאמילחביבימערבית בזכותתרגום
היא רבים שבעיני 1986(, עובד, עם )הוצאת ערבסקות שלו הביכורים רומן בזכות ובמיוחד
נכתבה לא שהיא רק לא זאת, ובכל בעברית. ערבי היום עד שכתב ביותר המשובחת היצירה
במקורבערביתאלאאףלאתורגמהלערבית,אףעלפישמחברההואמטוביהמתרגמיםמערבית
מבחינה והן תוכנית מבחינה הן הספר את מאפיין ערבסקות השם לערבית.20 ומעברית לעברית
סגנונית.מבחינהתוכניתישקפיצותבזמןובמקום,וחוטהזיכרוןעוברכחוטהשניבספרומתפתל
וציורי.מבחינהסגנוניתיששקיעיםערבייםרביםבלשונוהעבריתשלהמחבר, בוכמוקונפתל

המקשטיםאתהיצירה.
ד"רנעיםעראידיהואבןלעדההדרוזית,ילידמגאר,שםהואחיהיוםעםמשפחתו.הואבעל
עראידי גרינברג(. צבי אורי עוסקתבשירתושל )עבודתהדוקטורשלו עברית דוקטורטבספרות
בעברית, וחלקם בערבית חלקם שנכתבו משיריו, רבים פרסים. בכמה שזכה ידוע משורר הוא
תורגמולשפותשונותוהופיעובאנתולוגיותלשירהבארצותאירופה.הרומןטבילה קטלניתהוא

21 הרומןהראשוןמפריעטו.

18. 1996,עמ' מרגולין, 20
2005,בעריכתחברספרנים. לקסיקוןהספרותהעבריתהחדשה, 21
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המקומית הערבית הספרות מרבית של שמקומה הסבור חבר23 של דעתו את מביא שניר22
ניכרתהליךאיטי, שניהעשוריםהאחרונים לקנוןהספרותיהעברי;אךבמשך עדייןמחוץ הוא
שבמהלכופורצתספרותזואלתחומיהקנוןהעבריוהיאחודרתמןהשולייםשלתרבותהמיעוט
וגדלהשלתרגומים אלתחומיהשלתרבותהרוב.עיקרושלתהליךזהמתבטאבמסורתהולכת
בעברית, מלכתחילה לכתוב ערבים סופרים של בניסיונותיהם לראות ניתן שיאו ואת לעברית,
יחסי של הדיאלקטיקה מתממשת שבו דרמטי רגע שזהו סבור חבר הרוב.24 של בלשונו כלומר
הכוחהמתגליםבעימותתרבותיזהשביןהמיעוטלביןהרוב.כדילמצותאתאפשרויותהפריצה
את מאלץ וכך בהן, ופוגע הרוב של בתרבותו תורפה נקודות המיעוט מאתר הקנוני המרכז אל

25 מנגנוניהתרבותשלהרובלהעניקלולגיטימציה,משקלוחשיבות.
התרבותית האליטה את מהווים ועריידי שמאס הסופרים ששני בעבר ציינה עמית-כוכבי26
שלערבייישראליחדעםסופריםאחריםכמוגנאים.שמאס,עראידיוגנאיםמשתייכיםלשכבה
יוקרתיתומרכזיתבחייהתרבות,שדעתהנשמעתושחבריהנתפסיםבתרבותהעבריתכבניסמכא
בכלהנוגעלתרבותהערבית.עמית-כוכביסבורהשאלמלאהיושמאסועראידיבעלימעמדבשתי
התרבויות,ספקאםהיומוסדותוהוצאותספריםישראלייםמזמיניםאותםלערוךאנתולוגיות
במימון מפגש העת כתב את עורך )גנאים עת כתבי או קולות( בשני  של העורך הוא )שמאס
את פרסם )עראידי עצמם הם שיזמו אנתולוגיות לפרסם להם מניחים או הכללית( ההסתדרות

1988,בהוצאתהקיבוץהמאוחד(. האנתולוגיהחיילים של מים,
שניר27הדגישבשנותהתשעיםאתהעובדהששניאלההםהיחידיםשישלחיבוריהםולנוכחותם
בספרותהעבריתמשקלכלשהומאזקוםהמדינה,זאתבניגודלסופריםאחריםשחיבורםלאהיה
של עטו מפרי בעברית הראשון הרומן את שפרסם מנצור28 עטאללה כמו חולפת, אפיזודה אלא

1966(. סופרערביבלשוןהעברית,באור חדש)תלאביב,הוצאתקרני,

258. 1990,עמ' שניר, 22
196-193. 1989,עמ' חבר, 23

הפורמלי חינוכם את קיבלו נאטור וסלמאן גנאים מחמד שמאס, אנטון כמו ערבים שסופרים לציין ראוי 24
ברורה בהתערבות שהתבטאה העברי המקור לטקסט רבה נאמנות וגילו העברית הישראלית החינוך במערכת
שלהעבריתבתרגומיהםלערביתובחוסראחידותלשוניתסגנונית.גישהזו,המתייחסתלתרבותהעבריתכאל
תרבותהגמונית,העמיקהאתבידודהשלפעילותהתרגוםהזאתבעיניקהלהיעדהערבי,שלאהשליםעםאותו
יחסהגמוני.ייתכןשזוהסיבהשששנינציגיםבולטיםשלאותהמדיניותתרגום,שמאסוגנאים,פרשומפעילות

19-18(. 1985,עמ' 132;שמאס, 2005,עמ' בתחוםזה)כיאל,
196-193. 1989,עמ' חבר, 25

267. 1999,עמ' עמיתכוכבי, 26
143-142. 1997,עמ' שניר, 27

נולדבגושחלבבגלילהעליון.למדבלבנוןבשנים1950-1946.בשנת1950חזרלישראלכמסתנן,ורקאחריעשר 28
ללמוד התחיל ושם העמקים שער בקיבוץ שנה התגורר לישראל חזרתו אחרי ישראלית. אזרחות השיג שנים
עברית.עבדכמדריךנוערואחרכךעבדבתחוםהעיתונותבמגזיןהעולם הזהבשנים1958-1954.היהעיתונאי

בהארץ.עטאללהמנסורכתבבערבית,בעבריתובאנגלית.
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סופרים ערבים נוספים שיצירותיהם זכו להד תקשורתי  

להד וזכו בשנותהאלפיים יצירותיהם את העבריתשחיברו בלשון ערביםאחרים סופרים ישנם

לסופרים הממשלה ראש בפרס זכה קשוע קשוע.29 סייד כמו ועראידי, משמאס חוץ תקשורתי

2004(.ספריםאלה ערבים רוקדים30וויהי בוקר31)הוצאתכתר, עבריםלאחרפרסוםשניספריו

תורגמולשפותשונותוזכולשבחיםרבים.ראוילהזכירכאןאתהרומןשחיברג'ריסטנוס32בשנת

2007,בצל השיזף – תמונות מחיי שכונתי33)נצרת,הוצאתהמחבר(.ראוילהזכירגםאתהסופר

הערביסלמאןנאטור34שכתבבעבריתאתהרומןהולכים על הרוח – שיחות בבית שאן)1992(.
פעילותםשלעראידיושמאסטבועהבחותםהשתייכותםלשתימערכותתרבותיותהנתפסות
בתחום הראשונים צעדיהם את צעדו ובמשעוליה נולדו שבתוכה הערבית, המערכת כמנוכרות:
אותה העדיפו מאוחר ויותר כורחם בעל תחילה - הושלכו שאליה העברית והמערכת הספרות,
העדפהאסתטיתפנימיתמודעת.איןתמהאפואשעיקרפעילותםמתמקדבקוהתפרביןהספרות
העבריתוהספרותהערבית.שניהםמוכריםכמתרגמיםבולטים.הכישרוןהטבעי,עולמםהרוחני
המפותח,יכולתההבעה,העבריתהרהוטה,סגנונםהלשוניהמיוחדוטכניקותמודרניסטיותשהם

נולדבכפרטירהלאבפקידבנקולאםמורה,השניבמשפחהשלארבעהבנים.כשהיהבן15התקבללביתהספר 29
לימודיו סיום לאחר בארץ. בסוגו לראשון הנחשב פנימייה בסיס על ספר בית בירושלים, ואומנויות למדעים
כַּכָּתב באוניברסיטההתקבל לימודיו סיום עם העברית. באוניברסיטה וסוציולוגיה פילוסופיה למד בפנימייה
שלא התעקשותו הכובש, האישי סגנונו אישי. טור ובעל טלוויזיה למבקר גם הפך כך ואחר העיר כל  בעיתון
להפוךלמין'ערבימחמד'המיישרקועםמיןישראליותסינתטיתואמירותמסוימותהפנואליוואלעורכיוחיצי

ביקורתפטריוטיים,אךדווקאמשוםכךעלהערכובעולםהעיתונות.
ערבים  הספר הופיע שבועות 11 היהודי. הרחוב עם שלו הפגישה של הטראומטיות את קשוע מתאר זה בספר 30
רוקדיםבמקומותגבוהיםברשימתרביהמכרוהצליחיפהגםמחוץלישראל.הספרתורגםלאיטלקית,לגרמנית,

לצרפתית,להולנדיתולאנגלית.
לכפר המעבר האם. ושל האב של הולדתם לכפר מהעיר צעירה משפחה של המעבר את קשוע מתאר זה בספר 31
לכפר מגיע כשהוא מיד הזאת האמת את מגלה המספר והתקוות. החלומות כל של סופם אסון, כמין מתואר

ומתחיללתאראתכפרובצבעיםמדכאיםמאוד.
1956גרבעכו.מחנךבגמלאות.פעל 1937.בןלהוריםעובדיאדמהמהכפרמגאר.משנת יליד ג'ריסטנוסהוא 32
48שניםבתחוםהחינוךובהוראתלשוןעבריתוספרותעבריתבכיתותהגבוהותבבתיספרתיכוןערביים.בוגר
אוניברסיטתחיפהבחוגיםלשוןוספרותעבריתושפהוספרותערבית.כותבפרוזהושירהבשתיהשפות.חיבר
שלושהרומניםושנימילוניםבערבית,וכןשנימילוניםעלהזההוהדומהביןעבריתלערבית–האחדעבריערבי

והשניערביעברי–הנקראיםעימות נעים.
הרומן בצל השיזףכתובמנקודתמבטושלילד,בןלמשפחתפלאחים,שחייונעיםבעיקרביןמעשהקונדסאחד 33
מצליחה ב'מכמונות', ושחרורם קיכלים ללכידת תאנים גניבת בין בעקבותיהם. הניחתים והעונשים למשנהו
האלימותהרבהשבספר–מכלעמודמתעופפתלהבעיטהשלאחבוגראוהלקאהשלכומראומורה–ללבוש

אופיכמעטפסטורלי.
נולדבדאלייתאלכרמלבשנת1949.למדבאוניברסיטההעבריתובאוניברסיטתחיפהפילוסופיהכללית.סופר, 34
וישראליים פלסטינים לעיונים תומא אמיל מכון מנהל ערבית. ותרבות לפילוסופיה ומרצה מחזאי עיתונאי,
בחיפהועורךאתכתבהעתסוגיות ישראליותהיוצאלאורברמאללה.פרסםעשריםוחמישהספרים,בהםרומן,
הזמן  סיפוריםקצרים,מאמריביקורת,וספרותדוקומנטריתעלהזיכרוןהפלסטיני.נאטורתרגםלערביתאת

הצהובשלדודגרוסמןואתשיחות על מדע וערכיםמאתפרופ'ישעיהוליבוביץ.
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יותרמאשרבשפת אפילו לעתים זורמת, עברית כתיבה להם כלאלהמאפשרים עליהן, אמונים
35 אמםהערבית.

שניר36מצייןשבסביבתםהערביתהטבעיתשלעראידיושמאסהםחריגיםבזיקתםהאסתטית
המודעתלתרבותהעברית,ואילובספרותהעבריתהםיוצאידופןלארקבהיותםזריםזהמקרוב
באו,אלאבעיקרבכךשפעילותםבתוכהמתאפשרתבשלההתייחסותאליהםכנציגיושלמיעוט.
הספרותהעבריתמוכנהלקבלאותםכמעטאךורקכסופריםהממלאיםאתהמשבצתהמיועדת
את מוצאים הם כך המיעוט. לבני הפוליטית( במערכת )כמו הישראלית התרבותית במערכת

עצמםפועליםבתוךתרבותשאיננהחותרתלטפחאתתרבותהמיעוט,על-פיהבנתנו.
המרכז אל לחדור ומשתדלים הפלסטינית הספרות בשולי הפועלים כיוצרים זאת, למרות
ורק אך כמעט ועוסקים היהודי הישראלי לציבור בעיקר פונים הם הרוב, תרבות של הקנוני
התרבותית למערכת זה מסוג סופרים של חדירתם זאת, עם התרבותית. הזהות בשאלות
הישראליתלעולםאיננהמתוכננתמראש,והיאתמידחדירהשלבודדיםבעליהעדפותתרבותיות

מסוימותשרקבדיעבדניתןלמצואאתהמכנההמשותףביניהם.

קבלתם של הסופרים הערבים הכותבים עברית בחברה הישראלית   

ערבים של מפעילותם שהסתייגו אחרים ושל שניר של דעתם על חלק אמיר37 אהרון הסופר
כסופרים'עברים'וראואתכתיבתםשלסופריםכשמאסועראידיכתופעהחריגהוחולפת.38אמיר
לאהביןאתה'התרגשות'שלשניר,יוסףאורןואחריםמהתקבלותםשלשמאסועראידיכסופרים
לגיטימייםבספרותהעברית.עלפיאורן,ספרותעבריתחייבתלהיותבעלת'צביוןלאומי,יהודי',
זה זולת אותה ההולם חזון שאין הוא מעניינו הלמד ודבר 'חזון', לשאת עליה חובה גם ובעצם
של סכנה שקיימת הסבור אורן, יוסף שמצייר המצב תמונת את מעלה אמיר39 הציוני. היהודי
ה'בעייתית' הפעילות יהודי; לאומי צביון בעלת כספרות העברית הספרות של הזהות טשטוש

טנוס,למשל,מצהירבמפורששיכולתההבעההעבריתשלומפותחתיותרמיכולתההבעהשלובערבית:'העושר 35
הלשונישליבעבריתהיהרביותרמזהשבערבית',מסבירמיששפתאמוהיאערבית.'בעבריתהצלחתילמצוא
לכלמלהכמהנרדפות,הרגשתיחופשייותר'.הכתיבהשלטנוסבעבריתהיאלארקתוצאהשלהמומחיותרבת
בשני למשוך אהבתי רק לא 'זו אומר: טנוס אידאולוגיה. גם היא אליה, העזה ואהבתו לשפה שפיתח השנים
קולמוסים,כמוהגדוליםשלכםבימיהביניים,אניגםרוצהלתרוםמשהו',הואמסביר'להמתיקאתהגלולה.
לו משיבה והיא עפרה לשכנתו לשלום מנופף כשטנוס אין'. להשלמה אבל תורמים, הרבה יש הרי למחלוקת
חיוך,קללהתמכרלרוחהדו-קיוםשנושבתמדבריו.טנוסמוסיף:'תראהאיזהחייםביחדישלנוכאן,לארק

דוקיום,אלאחייםביחד'.
85. 2014,עמ' 143-142;ראהגםשקור, 1997,עמ' שניר 36

40. 1992,עמ' אמיר, 37
המשוררמחמודדרויש)2004,עמ'3-2(הציגדעהדומהלתופעהזושלסופריםערביםפלסטיניםהכותביםבלשון 38
להתבוללות ניסיון להוות עשויה זו שתופעה סבור והוא ל'אופנה', הדומה כדבר אותה הציג דרויש העברית.

תרבותיתבתרבותהעברית.בסופושלדבר,היאעשויהלהוותסוגשלהתקוממותנגדהישראליםבשפתם.
39. 1992,עמ' אמיר, 39
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הדדית היטמעות של נמנע' בלתי 'תהליך לאורן מבשרת ועראידי כשמאס סופרים של כך כל
של סופה חלילה, יימשך תהליךשאם אחר', לאומי וסופריםממוצא יהודי 'סופריםממוצא של
חומרתו על הקשה לחזונו מסייעת עדות הלאומי-יהודי. צביונה את לאבד העברית הספרות
יהודי' ממוצא הישראלים 'הסופרים רוב אין עכשיו שכבר בעובדה, אורן מוצא זה תהליך של
לערכים,למחשבות, נזקקת וכתיבהשעודה רציפותהשלהתרבותהלאומית, בבעיית מתעסקים
ובלתי מיושנת אתנית, כ'ספרות אלא מצטיירת אינה שוב ממש' עבריות ול'חוויות לנושאים

נחוצה'.
אמיררואהבכתיבתםשלסופריםערביםבלשוןהעבריתעדותחותכתלהתגשמותושלהחזון
ומצייןשאיןהםמבשריםדווקאאתהיותהשלישראלכורהיתוךשללאומיםאלאאת הכנעני
ודמוקרטית. חילונית טריטוריאלית, לאומית כחברה הפשטות, ובתכלית הזמן עם התגבשותה,
לשוני ייחוד בעל קיבוץ של תרבות כל לאומית, תרבות כל לשון, וכל עם כל כי מוסיף אמיר
או זה בשיעור ניכרים אדיאולוגיה, הבדל בלי וכמעט וגזע דת הבדל בלי כלשהו, טריטוריאלי
אחרשלפתיחותלקליטתושל'האחר'.בעולםהאומות,כלשכןבעולםהמודרני,איןמקוםל'עם
או מין גזע, דת, של מטעמים מ'אחרים', תמנע ימים שלאורך תרבות תצויר ולא ישכון', לבדד
אידיאולוגיה,להיקלטבתחומהוליצורבמעגליה.אמיר40מדברעלתהליךמרחיקלכתשהתחולל
בדורותינו;הכוונהלתהליךשלהתחדשותושינויערכיםמכוחקליטתםוספיגתםוהטמעתםשל
ומגובש מובהק ולשוני לאומי ייחוד בעלות תרבויות של הרוחנית היצירה במעגלי 'חוץ' אנשי
מדורידורות.דוגמאותמובהקותלתהליךזהאפשרלראותבתרומתםהמפרהשלסופריםואנשי
רוחממוצאהודי,קאריבי,וייטנאמי,פולני,רוסי,רומני,בולגריוהונגרי,יווניוספרדי,קנדיוניו
ליצירההספרותית, ואפריקאי ויפאני סיני ואפילו וישראלי, ערבי ואוסטרלי, זילנדי,אמריקאי
האמנותיתוהמוזיקליתשלארצותכאנגליהוצרפת–שלאלדברעלארצותהבריתשכאזכןעתה
המוסלמית, הערבית התרבות אף שלה. וההטמעה המיסוס הספיגה, לכושר כביכול גבול אין
ולא קמה לא העות'מאנית, הממלכה לימי עד לפחות ובהישגיה בערכה המסלסלים הם שרבים
התבצרהאלאמכוחםומיצירתיותםשלבניהתרבויותשאותןכבשהומחצהועיכלה.אמירמציג
ההיסטורי זיכרונו אין כלום שואל: והוא ישראל, עם של קורותיו על המבוססת נוספת דוגמה
ה'קאנוני'שלעםישראלמרמזרימוזיםעביםכקורתביתהבדעליניקההדדיתבינולביןשכניו,
בהם, התייסר גם )ובדיעבד ניזון ומהם נבנה שמהם והטמעה בילול של מתמידים תהליכים על

אמנםכן(למןשחרקורותיו?
שמאסועראידיהםחניכימערכתהחינוךהממסדיתאשרחתרהלחנךאינטלקטואליםערבים
בה מיקומם את לקבוע עלול הלאומי אופייה שעצם אף על מדינה, של מטרותיה עם שיזדהו
כאזרחיםמדרגהשנייה.שמאס41מספרעלההשפלהשחשבאימוץסמליםיהודיים,כמו,למשל,

40. 1992,עמ' אמיר, 40
212. 1986,עמ' שמאס, 41
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כמצוותו עץ, קורות משש בו. למד שהוא בבית-הספר המורים אחד שעשה ענקי דוד מגן אותו
שלהמנהל,שביקשלהריםאתקרנושלביתהספרבעיניהמפקחהיהודי)המפקחהוזמןלחזות

בהישגיהתלמידיםבסיוםשנתםהממלכתיתהראשונה(.
שליחות, תחושת ידי על המודרכת ועראידי שמאס של הרב-גונית פעילותם על מדבר שניר42
כברבאמצע פניהשלהחברההישראלית. עיצוב על ביכולתםלהשפיע עמוקה עלאמונה הנסמכת
שנותהשבעיםשמאסמדברעלהדורהצעירשלעמיתיוה'פורץ'אתהגדר,מתגברעלמחסוםהשפה
העבריתומנסהלהגיעלתחומיםאחרים.דורזהנהנהמשניהעולמות:ידיעתהשפההעבריתמפגישה
בלתי חוויות מיפויי עם לעברית, המתורגמת העולמית בספרות והן העברית בספרות הן אותו,
מוכרים,וידיעתהערביתמפגישהאותועםההישגיםהאחרוניםשלהספרותהערביתהמודרנית.גם

קשוע43מדברעלדורחדשהמתגברעלמחסוםהשפהומנסהלהגיעלתחומיםאחרים:
קשהלערבילכתובבשפההעברית.איןמדוברבקשיישפהכפישמדוברבקושילפנותלקהל
פונה לוקחבחשבוןשהוא ]...[.סופרהכותבבעברית בגובההעיניים. הקוראיםהישראלי
לקהלישראליולאתמיד,ואףדינדיר,שניתןלמצואערביםהבקיאיםבתרבותהישראלית
אזרחי שהפלסטינים מקווה מאוד אני העברית. לקורא ]...[ שמדברת השפה את ויודעים

ישראללאיוכחדובשניםהקרובות,ואזאיןליספקשיהיוכותביםרביםוטובים.
בחברה עדיין שמדובר הבעיה ליצור. צורך לפחות או יצירה מוליד שדיכוי מאמין אני
שדוחפתאתבניההמוצלחיםלמקצועותחופשיים,והאומנותוהספרותעדייןאינםמהווים
משקלבחברההערבית.זודרכושלמיעוטשמחפשמקצועותשיעזרולולשרוד.אנימאמין
שבדורשניאואולישלישילהשכלההפלסטיניתבתוךישראליצמחדוריוצרשיכבושאת
לזה דומה תפקיד שנמלא בטוח אני יחדיו, לחיות נמשיך אם בארץ. התרבותיות הבמות

שהשחוריםממלאיםבארה"ב.אנימצדיעדייןחולםלהיותקוסביהערבי.
המתלבטים ערבה כזאבי פעם לא נראים יחד גם הלשונות בשתי כסופרים ושמאס עראידי
חש למשל, שמאס, מצטלבות. 'אמונות' שתי בין תרבויות, שתי בין אחר או כזה סבל מתוך
מתחילתדרכושהדרךשבההואהולךטומנתבחובההיגדמשמעותיעלזהותוהערבית-פלסטינית.
כמישבחר,כדבריו,מחוסרברירה,להתייחסלעבריתכאלשפתאםחורגת,קיננהבלבוההרגשה
עלרקע כך'. על הדין עלוללתתאת ואני גבולתרבותית, בבחינתהסגת הוא 'שכלהמעשההזה
משברזהותזהוהקרעשבנפש,נקללהביןאתתשוקתםשלסופריםערביםכותביעבריתלשמש
גשרמכלסוגשהוא.עראידיאינומחמיץאףלאהזדמנותאחתלהדגישאתהיותויושבבצומת
שביןשתיתרבויות.זאתמוצאיםאצלולארקבקובץחזרתי אל הכפר44)הוצאתעםעובד,1986(

7. 1992,עמ' שניר, 42
1. 2002,עמ' קשוע, 43

:8-7 להלןקטעישירהמתוךהקובץשלעראידי'חזרתיאלהכפר',עמ' 44
ָחַזְרִּתיֶאלַהְּכָפר

ּבֹוָיַדְעִּתיִלְבּכֹותָּבִראשֹוָנה,
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 אלאגםבעיסוקביקורתיומחקריכפול,הןבספרותהערביתוהןבספרותהעברית.
סומך45צייןששמאסנוטלעלעצמואתגריםקשיםמאודבתרגום:הואביצעמשימהתרגומית
כאשר ובמיוחד חביבי, של למדי המורכבות יצירותיו את תרגם כאשר לכאורה, בלתיאפשרית,
)סראיא בת השד הרע(.הרי الغول' بنت  'سرايا  והמורכב קיבלעלעצמולתרגםאתהרומןהקשה
כתיבתוהספרותיתשלאמילחביביאינהמןהיצירותהנוחותלתרגום,שכןחביביאינומשתמש
כופה אלא שגרתית, בדרך תקופתנו של - 'الفصحى' - המודרנית הסטנדרטית הספרותית בלשון

עליהסגנוןאישימאוד,במידהשאינהמצויהאצלסופריםערביםרבים.
שמאס, אנטון בידי מלא תרגום חביבי אמיל של הרומנים כל בתרגום רואה עמית-כוכבי
שבאבעקבותהתקבלותוהמורחבתשלתרגוםהרומןהראשון האופטימיסט,מקרהמובהקשל
מערבית מתרגמים של ספרותיות חבורות נוצרו לא כיצד פליאתה את מביעה כוכבי הצלחה.

לעברית.

סיכום  

תופעתהכתיבהשלסופריםערביםבשפההעבריתהיאתופעהחדשהיחסית,אךאינהזמניתאו
בגדראופנהחולפתכללוכלל.להיפך:מספרהסופריםהערביםבמדינתישראלהמעדיפיםלכתוב
לבקיאותם הודות בעברית יפה ספרות לכתוב מעדיפים חלקם וגדל. הולך בעברית יפה ספרות
האם בשפת שלהם ההבעה כושר על עולה שלפעמים זו, בשפה שלהם המיוחד ההבעה ולכושר

הערבית,כלומרהעדפהזוהיאאסתטיתמודעת.
הגביל לא מוסלמי, הוא שברובו המיעוט, בעיני הערבית הלשון של הרם שמעמדה מסתבר
לבניקבוצותשולייםבמיעוטבלבד,שכן אתתופעתהכתיבהשלסופריםערביםבשפההעברית
ישסופריםמוסלמיםהכותביםבשפההעברית,כגוןפרופ'מחמדגנאים,אוסאמהאבוגוש,סייד

קשועואחרים.
נראהכיהתרבותהערביתנתפסתבעיניהעםהיהודיבמדינתישראלכנחותהוכלאמודרנית
הנתפסות אירופה, מערב תרבויות כגון אחרות מתרבויות להבדיל העברית, התרבות לעומת
מערבית ובתרגומיהם העברית בשפה בכתיבתם הערבים בולטים זה רקע על יוקרה. כבעלות
הסופרים לחיקוי. אפשרי דגם כעל הקרובה הערבית התרבות על להצביע בניסיונם לעברית
הערביםראוורואיםהכרחחיוניבהכרתתרבותזו,תרבותושל'הקרובוהזר',לאאחתמטעמים

ָחַזְרִּתיֶאלָהָהר
ּבֹוַהּנֹוףהּואַהֶּטַבע
ְוֵאיןָמקּוםִלְתמּוָנה

ָחַזְרִּתיֶאלֵּביִתיֶהָעשּויֲאָבִנים
אֹוָתןָחְצבּוֲאבֹוַתיִמְּסָלִעים

ָחַזְרִּתיֶאלַעְצִמי–
וְזֹוָהיָתהַהַּכָּוָנה. 

42-41. 1993,עמ' סומך, 45
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הנאה לצורכי איכותיים ספרות תרגומי הפצת של מטעמים מאשר יותר והומניים פוליטיים
ומכוון ישיר ניסיון ערבים סופרים של העברית בכתיבה לראות אפוא ניתן 46 גרידא. אסתטית

לגשרעלפנימהשהםרואיםכפערביןתרבותיביןתרבותהיעדלתרבותהמוצא.
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