
מנצוריעקב

ולהגיםמשלביםלשון'הערות

שאול""אהבתעמיראלישלבספרו

ספרדיבחור ,אדוןברשאולמפיראשוןבגוףמסופר 1 "שאולאהבת"הסיפור
שנותבראשיתסיפורואתמספרשאול .בארץשביעידור ,"ת"טיך"סמ"

כלמתארהואזהובסיפורו , 52כבןלהיותאמוראזוהוא ,התשעים

מארבעיםלמעלהשלבתקופהומשפחותיהםחבריוואתאותוהקורות

צורךרואההוא ,התשעיםשנותשללקוראיםפונהשהואכיווןאך .שנה

שניםעשרותכמהלפניששררוהחייםתנאיכיבפעםפעםמדילהעיר

חיתהלאעדייוההםשבימיםלזכורצריך" :כגון .שבימינומאלההיושונים

הצעירוהנוהג Iכךכלרבותהיולאהמכוניותבערים,כךכלכבדההתנועה

כמונועםפשוטיהיובילדותי" .) 96 1(עמ 11מלךעצמואתראהבקטנוע

טלויזיהאזחיתהלאעדייו 11 .) 224 1(עמ 11באוטובוסנוסעיםאו ,ברגלהולכים

 ,) 7 1(עמ 11נפטבתנורמוסקהיההבית 11 ,) 190 1עמוכן , 153 1(עמ "בארץ

 .ועוד

השתנתהתיהעברהלשוןגם .בלבדהחייםבאורחחלולאהשינוייםאולם

קודמתבתקופהרווחיםשהיווביטוייםמונחים :אלהשניםבמשךמעטלא

אחידותאיןעצמהתקופהבאותהאף .אחריםבביטוייםוהומרולשמשחדלו

רקעבעליאנשיםוביןשונותארצותיוצאיביןהבדליםאתהמוצא :בלשון

עלרקלאהרבהללמודאפואעשויזהספרהקורא .ועודועוד Iשונה

הלשוןשלהשוניםמשלביהעלגםאלא ,הימיםבאותםשרווחםיהחיאורח

אלישהסופרכפי ,האחרונותהשניםבעשרותבהשחלוהתמורותועלהעברית

מתאר ,הבעהשלליופייהוברגישותבלשוןגווןלכלקשבתבאוזןשניחן Iעמיר

ידוברבלב,דאלהועל ,בספרשנזכרוהלשוןענייניעל .רבובחןבאמנות

 .זהבמאמר

ומונחיםמיליםשינוייעלמפורשותהערותא.

הוארביםבמקרים ;במפורשעליהםמעירשהמספרלשוןבשינויינפתח

 .ימינושלוזואזשלזו ,הצורותשתיאתמביא
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בהםוהשימוש ,המסופרהאירועבתקופתעדייוקיימיםהיושלאמונחים . 1

יותרמאוחרתבתקופהרקהוחל

באהלאעדייומוניתהמילה- י?'קי:.\כלומר ,מוניתעצרנולבסוף" .מונית •

 . ) 7 •(עמ "בהונסענו-ההסםיבימלעולם

 ."השחרורמלחמתלאחרמיםישנתיים" ,המספרלפי ,אירעזהמקרה

דחקלאהואאך 2 ,כןלפנימהזמןחודשכברמוניתהמונח ,דברשללאמתו
עדןילחלוטאותודחקלאהואהדיבורבלשון(ולמעשההטקסיאתדימ

לוח"ב ,למשלממש.אחתובכפיפה ,חדיויהםישנשימשומהתקופת .היום)

בספטמבר(בערךט 11תששנתבסוףשנדפס ,") 1949150 (י 11תשלשנתהארץ

 ,"נשר"חברתשלמודעההספרשבסוףהפרסומתמודעותויבמובאת ,) 1949

 .בתצלום)(ראהמוניתוגםטקסיגםבהםיומוזכר

נשר
מכוניותושרותטקסי
בע"מבירשוליםשתופיתאוגדה

 21דודהמלךרח'ירושלים,
 :טלפונים

3000 , 3300 
שערת) 24 (הוליליומםמוניותשרות
תעופה)(שדהירושלים-לודמוניותשרות

הארץבכלבהדרכהוטיוליםסיורים

מוזכר ,ל"הנהמודעהלפניבלוחהמתפרסמתאחרתבמודעהזאתלעומת

הארץלוח"בגם ."ישראליעראתהמקשרטקסישרות-קשר" :טקסירק

/1951 (ב 11תשילשנת טקסי"שלבמודעהטקסיאתעדייואנומוצאים ") 52

מדוברשם 312 •שבעמ 11סוגיהםלפירכבכלי 11עלבסטטיסטיקהאך . 11בלפור

 ,ותיפרטמכוניות ,משאמכוניותהםשםםיהמנויהרכבכלי .בלבדמוניותעל

משאמכוניות :דעתך(תןאופנועים ,מיוחדיםרכבכלי ,אוטובוסים ,מוניות

 .מכן)לאחררקחודשמשאיתהמונח iמשאיותולא
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אחדיםכמהישלקרוא,לןכדאי ,נהדרספרזה":לשאולאומרילד .עותק •

 "לעולםבאהלאעדייועותקיםהמילה" :המספרמעירכןועל ."היבספרי

 .) 190 1(עמ

ללשוןהאקדמיהידיעל 1960בשנתנקבעעותקהמונחכי ,לצייויש

דברינאמרוחישובילפיאמנם 3 _אקסמפלארהלועזיהמונחבמקוםהעברית
שהרי ,המספראלבטענותלבואאיואן , 1960אחריקצתשבסיפורהילד

ובוודאיהציבורלידיעתמגיעותאינןהאקדמיההחלטותרביםבמקרים

 .קביעתןעםמידנפוץלשימושזוכותשאינן

(שקוויוהמקדימותהבחירותשיטתבימיובייחוד" .מקדימותבחירות •

השבועפרשתשלהמתוקי"רשאומרהיההסתםשמןכמו ,בלעזש"פריימרי

 .) 318 1(עמ "ילדותי)ימישל

םיבשנהאקדמיהקבעהלפריימריסמקדימותבחירותהמונחאת

 .בלבדהאחרונות

ילדלגדלהאומץבהשישבתחילהלהנדמההיה" .הוריתחדמשפחה •

 '"הוריתחדמשפחה'שניםלאחרלהיקראשעתידמהולהעמידלבדה

 .) 38י(עמ

אחרעבריבמונחמוחלףעברימונח . 2

שלהסיוםבטקסלקרואעלילהיהט" .יסודיבית-ספר-עממיבית-ספר •

עין'הבלדהאת-היוםהיסודישקרוימה-העממיהספרבביתי"ייתהיכ

 .) 107 1(עמ 111דןך

הגרמניתפיעל ,עממיספרביתהשםבארץרווחתחילה ,אכן

Volksschule . האנגליתפיעל ,יסודיספרביתלקראוהחלומכןלאחר

elementary school . בעיתון .המדינהלהקמתסמוךהחלזהשמעברנראה

 49 1עמ ,ז)י'תש(כסלואחוברתנאשנה ,"החינוןהדי'המוריםהסתדרות

הבריטיהמושבותמיניסטריוןועדתשלחי'דוי'שלעבריתרגוםמובא ,לןיוא

הספרבתיעלבדברנו" : ) 54 1(עמהערהובו ,"י"באהעבריהחינוןלחקירת

בית 1ו ) Elementary School ( 1עממיספרבית•במונחיםהשתמשנוםיהעברי

בארץשגוריםאלהשביטוייםמשום ) Secondary School (יתיכוניספר

במונחיםהשימושאתלהנהיגכדאידיבעתאםלקבועומענייננזהאין .ישראל

כי ,דעתןתן . 111תיכוניספרביתיר ) Primary School ( 1למתחיליםספרבית'

בית"המתרגםכאןתרגםלא , elementary schoolנכתבהאנגלישבמקוראף

 .םיהימבאותםהמקובלהמונח ,דווקא "עממיספרבית"אלא ,"סודייספר

המונחיםישנאתאנומוצאים "החינוןהדי'שלחוברתבאותהכבראולם

שלמהמתודיקה"שכותרתומאמרמובא 13 1בעמ :זהלצדזהמשמשים
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כיתהעלמדובר , 26 •בעמאחר,ובמאמר , 11היסודיס 11בביההקריאה

 ,ח"תשתשרי-כסלו ,"החינוך"העתבכתבכי Iלצייומענייו ."עממית"

כשנתייםאן ,"העממיס 11ביה 11עלמדובר ) 34 •(עממור •אר"דשלבמאמרו

 ,) 56 •עמ ,א •חוב ,י 11תש 11החינוך 11 (מחבראותושלאחרבמאמר ,מכןלאחר

שימשוהמונחיםשנידברשללאמתו ·"יסודיס"בי"המונחאתמוצאיםאנו

כיספקאיו.עממיהמונחונדחקהלןהזמןבמשךאך ,הבחנהבלאזמןלאורן

לששצומצםסודיי/ההעממיהספרוביתהבינייםחטיבתשהוקמהלאחר

 .בלבדיסודינקראהספרובית Iלחלוטיןעממיהשםנדחהלימו,דשנות

אחרלועזיבמונחמוחלףלועזימונח . 3

 •בוידם•השקראנומהאלעולהשאול]של[אביו"היה .אינטרסול-בוידם •

או ,בביתהגגעלייתדווקאביידישקרויהשכןלינודעחיהשלמפיה(רק

שזאתבטוחהייתיאני- •ל i\?רס 1אי•היוםשקרוימה ,בדירההתקרהיתיעל

 .) 152-151 •(עמ 11בלדינו)מילה

רב-במילון .) entresol (מצרפתית-ואינטרסולמיידיש,לקוחהבוידם ,אכן

עלואילו ,משלבציוןללאאינטרסולהמילהמובאתשריקה 'יבעריכתמילים

4הדיבורבלשון"שהיאצויןבוידם .11 

 ,חדריםשלושהפהיש" :מספרת ,שאולשלחברתוחיה,סלון.-טרקלין •

אומרהיה ,דווקאלכימיה ,כוןיבתשלנוהמורה-וטרקליןלה,ואחדליאחד

 ,מגוריםחדרולאאורחיםחדרולאן i~ללא-טרקליןלומרצריךשבעברית

 .) 58 •(עמ 11ז.ורגללינהיהכברוזה

בלטיניתומקורהל"חזבתקופתעודלעבריתנכנסהטרקליןהמילה

triclinum ; תיהצרפתמןהחדשהלעבריתנכנסהסלוןsalon גםהימצו(היא

 1ל 11חזבלשוןכאמורהמצויה ,טרקלין .) saloonובאנגלית saloneבאיטלקית

 .גבוהה"לשון"לימינובלשוןנחשבת

לשוןוצירופיביטויים . 4

שחלולשוןוצירופיביטוייםעלגםאלאבלבדםימונחעללאמעירהמספר

הדיבורמלשוןבביטוייםשהומרוקדומיםביטוייםאלהלרוב .שינוייםבהם

יפהבעיןרואההואאין ,הסופרשלמניסוחולחוששאפשרוכפי ,ימינושל

 .אלהמשינוייםרבים

לימתחשקתלאאםאותישאלהאחדותפעמים" .עלליבא-לימתחשק •

זוגומבנותאחרתאוחרמונהע)לליבאלאאםאומרתחיתהבוודאי(היום

 .) 103 •(עמ 11אבשישל
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 :בשעתהחיהכמו[סמדר],אמרהועוד" .עצמךעלשמור-לנפשךהישמר •
 ,סמדר .דמעהוהזילה •.לנפשןהישמרגיבור,מדייותרלהיותלאתשתדל•

התקבעלאשעדייולדורשייכתהיתה ,שניםעשרהאחתממניגדולהשתיתה

הישמר•והביטוי , take careהאנגלילביטוי •עצמןעלשמור•התרגוםאצלו

 .) 214-213(עמ• 11בפיהועצובנלבבנשמעלנפשן•

צעירבחור" :לשאולאומרתסמדר .אתהלהתחיל-דבראליהלנסות •

זנוחהעצמיאתשראיתישניםכמהאחרי ,דבראלימנסהאוליבי,מתעניין

לנסות•לומראוהבאניהזההיוםעד" :לנולספרממשיךושאול ."ומיובשת

לאיבודשהלןמקסיםביטויאיזה- •אתה•להתחילבמקוםדבר•אליה

 .) 216 •(עמ 11החדשהבעברית

רופא .לראשהשתןלכויעלהשלא-הי;זריסמרובנפוחיםנתהלךשלא •

הנצחוןאתלנצלשנדעובלבד" :הימיםששתמלחמתלאחרמידאומרהגדוד

 :הרופאאתשואלאנשי .) 250 •(עמ 11זוי:;~ריסמרובנפוחיםנתהלךולאהזה
ואני ,להשיבולאלשתוקבחרהרופא" :שאולמספרכןועל "הי:;~ריס?זהמה"

 .באווירהעומדתהמתיחותאתלהפיגכדיהשאלהעללהשיבצורןראיתי
מרובנפוחיםנתהלךשלא•פירושמהל);יבךהלהסבירמאודקלליהיההיום

בימיםאבל .וחסל ,לראש•השתןלנויעלה•שלא :להםאומרהייתי ;זוי:;~ריס•

הסברתיואני ,הזההאסתטיהביטויאתה);יבךההמציאולאעדייוההם

מילהשזאת :ךד iבז;,\?ופשליהאנגליתעלבעקשנותכשעבדתישלמדתימה

פניהאתהפכהו;נזי .נפרזעצמיובטחוןיהירותופירושה Iיווניממוצא

והשתחצותשחצנותבקיצור,• :ואמרה ,ברמץהנאפיםהדגיםידעלמכריעתה

 .) 251(עמ• 111פשוטה

היהודיתהמסורתומןהמקורותמןהמושפעתלשוןב.

עתהנעבור .במפורשעליהםהעירשהסופרלשוןשינוייהבאנוכהעד

אתקוראכשאתה Iואכן .בספרהנזכרותהדמויותשלבלשונןלהתבונן

 :גווניםשלשפעשומעאתה Iישירבדיבורהנאמריםהדבריםבעיקר Iדבריהן
אחתכלשלדיבורהפיועל ,לההמיוחדתבלשוןאחתכלמדברותהדמויות

 ,ועיסוקהעבודתהמה ,וחינוכההשכלתהמהבנקללקבועאתהיכולמהן

 .שייכתהיאדורולאיזהעלתהארץמאיזו

המקורות.מןוינקוהמסורתברכיעלשנתחבנואלהשלבלשונםנפתח

 ."מליצית"שיכנוהישואףל"גבוהה"זולשוןנחשבתבימינו

אמוואת .) 8 •(עמ "הזה?החמודותעלםמישל 11 :שואללמשל, Iבגירמנחם

לחופהאותולגדלתזכי ,חמודותבןלןיש ,רבקה" :מברןהואשאולשל



 85 1 11שאולאהבת 11בולהגיםמשלבים ,לשוןרותעה

אויביעל .) 177 •(עמ 11ישראלוארץישראלעםולאהבתםיטובולמעשים

הצילנוהואברוךוהקדושלכלותנועלינועמדו" :אומרהואבשואהישראל

 .) 53 •(עמ 11מידם

אתפניםאלפניםלראות"הגדולההזכותעלמדברשאולשלאביואף

 •(עמ "בנעימיםושנותיובטובימיואריךי ,בגיןמנחםהגדולומנהיגנומפקדנו

 .) 87 •עמוכן , 7

 ,צחפניהועור" :מקראלשוןנוקטתהיאאף ,שאולשלדודתו ,בוקס

מזכירהוכשהיא . ) 44 •ועמ 11ו;נה o ,;;~רה;ול;~נהי~הוכולה ,ורודותולחייה

 1934שנתהיא,ד 11תרצבשנת 11 : 11למניינם 11מוסיפההיא 11נוצרי 11תאריך

 .) 43 •(עמ "דודתי)שלכלשונה ,•למניינם•(

 ,גיטלחיה"' :מקראסגנוןנוקטנמצא ,שאולשלחברתו ,חיהשלאביהאף

בעבריתאותישואלשאבאמהזה '?שאולהביגון~בתנואתלהורידרוצהן:>ת

 .) 59 •(עמ "וביידישבפולניתהתוכחותשטףבתוך

היאמעיינתשהרי ,המקראמלשוןהיאאףמושפעתהנזירהלה•מירה

 ,הארץאתומלאוורבופרו" :להאומרתהיאחיהאלבפנותה .ך"בתנהרבה

דרישתעלתודה" ,כותבתהיאולשאול . ) 119 •(עמ 11רבבהלאלפיהיי ,אחותי

שעשההגדולההתשועהמןבשלוםתרשחזלהודיענילי,שהשארתהשלום

גבורהברובלהסירהשכילורבהכיהאלשבעזרת ] ... [ישראללעמואלוהים

 •היתן'לעמועוז •ה ] ... [עלינוהקמיםכלהארץעלששמוהמצוראתותושייה

 :הנזירהאומרתחיהעםאנשישלשיחתועל .) 258 •(עמ 11בשלוםעמואתיברך
מתינענזירהשלנוסח" :המספרמעירכךועל ,"קשותאתהדיברהואואז"

 •(עמ "וגסבוטהלהיותידעאנשי .•קשותאתהדיבר•זהמהיודעמי .הליכות

 'לשאולאומרתכשהיאבומשתמשתלה•שמירה 11חןלוויית"הביטויעל .) 331

 :המספרלנומעיר ,"חןלווייתלךמוסיפותהאלההמאפירותהצדעיים"
 .) 326 •(עמ 11יל >:$12קס 9לנזירהשלה~רסההוא •חןלוויית•אולי 11

אלאזאתעושיםהםאין ,המקראבלשוןמשתמשיםבימינוכשהצעירים

פתאומיתמבוכהומתוך" :חיהעםשיחתועלמספרשאול .בלבדבהומור

ליהתהיי• :ילדותייספרשלבעבריתואמרתי ,מעטמבודחתלנעימהעברתי

 .) 105 •(עמ '"אהיה•היה =מטבעבאותוליהחזירהלבסוף ] ... [ 'לאשה?

העדותבנישללשונםג.

 ,הקודםבפרקשתוארה ,המסורתומןהמקורותמןהמושפעתהלשון

 ,היהודיתהמסורתאתשהכירואוושנושקראואלהלכלכללבדרךמשותפת

בלשונםנתבונןזהבפרק .מוצאםארצותפיעלממששלהבחנהובלא

 .הספרמןהעולההעדותבנישלהמיוחדת



מכצוריעקב 1 86

שלמגווןבספרמוצאיםאנו ,שונותעדותיוצאיחבריםהיושלשאולכיוון

הוריהםמפיבעיקרנשמעיםאלה ;העדותאתהמאפייניםומבטאיםדיבורים

 .בכללוהקודםהדורבניומפיהצעיריםשל

ספרדים

 ,ספניוליתהיאשלהםהאםשלשוןספרדיםממשפחתהואשאול ,כאמור

 .לאדינו :במדויקשלאלהלקרואשנוהגיםכפיאו ,תיספרדית-יהודשהיא
לאאך ,הספרדיםושכניהםשאולהורישלבדיבורםמורגשתזולשוןהשפעת

 .זולשוןיודעהואשגםאף 'עצמושאולשלבלשונו
ובביטוייםבמיליםכאןניכרתהספרדית-היהודיתשלהעיקריתההשפעה

 ,שאולשלאמו ,רבקה ,למשל s .העבריהדיבורבתוךהמשולביםזומלשון

 : "בשדותהלךהוא"שמירמשהשלשבספרומיקחשלגורלהעלמקוננת
לנו]ואבויאוי ,ליואבוי[=אויס! i רכ;.~ iמוזדיביז;ני,דיבי ,להנהרגלמה"

 ! iמו?דךלר i י?? i?ט i 9די }::ז !עולםשלריבונו ,בחוראיזהי~ה,איזה
ועל .) 49 •(עמ "בעולם!צדקאיועולם]שלריבונו ,הקדושאלוהים ,[=אהה

 !ז;נייהקריןה !לההכבודכל" :אומרתהיאאירוסיהאתשביטלהחיה
אף .) 184(עמ• "אותה!אוהבתאנישלי]עינישלי,[=אהובתיס! iז;ניס i •ז iא

 i~יז•ז;נילי'"תאמין :בספניוליתמיליםבדבריומשלבשאול,שלאביושמעון'

 =אמורבקהעללשאולמספרתושכנה .) 182(עמ•בשבילך"לאזה ,]ינב=[

שהיאכמו ,קפהדי iאניק•לפינגאלינולהיכנסלה•רבקהאתמזמיניםהיינו"

11שאוליק 11 :חיבהבלשוןנקראעצמושאול .) 301 •(עמ 11אומרתחיתה i עמ)• 

171 , 184 (. 

 ,למשל .להםהמיוחדיםעברייםביטוייםגםמוצאיםאנוהספרדיםבקרב

המקובלתבברכהבנהאתובירכואמואלהנשיםפנובך-מצווהשאולכשהיה

הפולנייההשכנה .) 177(עמ• 11יוסףפורתבן" :המזרחעדותובניספרדיםבפי

בתאונה,נהרג ,בינתייםמתהוא" :האורפליבעלהעלהספרדילשאולמספרת

גם ...מה? ...המרוחםהאורפלים,אצלאצלם,אומריםכך-המרוחם

עובד!"לאכברהראש !זהאתמסבירהאנילמיתראהבוודאי!אצלכם?

 .) 298 •(עמ

אשכנזים

בכפרהגריםלולה,ואשתויוז•י :פוליןילידיהםבספרהדמויותמןכמה

מוצאיםאנואלושלבדיבורם .בירושליםשאולהורישלשכנתםודורה, ,תבור

ומשפטיםמיליםשלשילובוכןהאשכנזיבמבטאהמבוטאותעבריותמילים

ביידיש.



 87 1 "שאולאהבת"בולהגיםמשלבים ,לשוךהערות

 ,למשל ,דורה .כסמ"ןההגויהרפהו"תימוצאיםאנוהעיצוריםבמבטא

וכן , 300 1(עמ 11שלןלאמאהיתהנפשעו?ו.;נסכמהאוי 11 :לשאולאומרת

 .) 302 1עמ

 :שואל ,למשל ,י'יוז . oכ-ההגויהקמץאתמוצאיםאנוהתנועותבמבטא
11לר:כלרז.ןתמה 11  D (?'הךן iבלומרצריךבגילי" :אומרתודורה .) 110 1(עמ 10

עליואחי ] ... [שליהמחותרניםאלה ] ... [השרלםעליואבי ] ... [יוםיום

 .) 302 , 299 , 296 1עמוכן ; 297 1(עמ " Dהשרל

נשמעתהאשכנזית)ההגייה(לפימוטעמתלאסופיתבהברהשתנועהויש

הם ] ... [בדבריםנאריךלמה ,קי~ר )יt" :שומעיםאנולולהשלבדבריה .כסגול

עליו" =הקודםבקטעשהובאמהגםוהשווה ,) 201 1(עמ 11כי~רביוםאוכלים

 .השרלם"

-אותןשואלתאניאז" :כציריהחולםנשמעשאולעםבשיחתהלולהאצל
לאשאתהשכחתי ,ליתסלח ,גולםעולםזה ,tי)המה?~ילרם?<:וילרםלאזה

אםליתסלח Iביידיששהשתקעוהעבריותהמיליםשלהאשכנזיתלהברהרגיל

 .) 201 1(עמ 11ואיננושהיהההואהעולםשלההיאלשפהמעטנסחפתאני

פולנים .הפולנייהלולהשלבפיההושםזהשמבטאעללתמוהישלכאורה

מיוחדת-~ילרס<:וילרס-כציריחולםהגיית . Dגר?ל D?ל iעלהגותאמורים

שלולהכיווןאן.פולנייהודיבפיכזולהגייהלצפותאיןכללובדרן ,לליטאים

אתלהסבירניתן ,) 201 •(עמעצמהעלמעידהשהיאכפי ,בווילנהלמדה

 6 .בפיההליטאיתההגייההשפעת

דיבורבתוךהמשולביםביידישוביטוייםמיליםגםמוצאיםאנו ,כאמור

 "] ... [כמוניזקנהיהודיהה, Jאיך ה?\}>יttי>ואבל" :אומרתלמשל, ,דורה .עברי
 1(עמ "משמיםמתנהמאלוהים],[=גורלזאןגרט )יtזה ,ליתאמיו 11 .) 296(עמ•

אבל !\(פו\(פו-הזאתהיחידה]הבת[=מן~יז:וידקה Jמהנחתלייש" ,) 297

 .) 298 1(עמ "]שליהמתוק[=מאירו.;נאיךקהר 9~יו.;נייומאיר,בן,נולדבושמה?

 '(עמ "שלוהצעירות]=ולבחורותנו.;נידלדוליו??השלולמחשבלחזורלו"בוער

ומתיעובדהראשמתיתדעל.ד ,בייס~יי ,פתאוםזוכרתאניאידתראה 11 .) 300

 "כמוניעקשנית]=[~קץ.~?זיהגםלהיותיכולהבחורההלוא 11 .) 300 1(עמ 11לא

בת ,טו:;כ\?ראידיץ.,ה\ר?,ךה )יtהיאהלוא 11 :לולהשלבדבריהוכן .) 305 1(עמ

 .) 201 1(עמ 11יקרהישראל

אומרי'יוז .מילהשלהגייתהבדיוקלדעתהמספרמבקשכיצדמענייו

 :חיהאתשאולשואלואז ,"לה'למיךהשלוםדרישת" :ולחיהלשאול

זהבעברית .כרצונןחשוב,"לא :עונהוהיא "?לה'מירהאומיךה•להאומרים"

 .) 116 1(עמ 11מיךה•להזהוביידישלה•מיךה

שלדורםבני ,הקודםהדורבניהםבדיבורםניכרתיידיששהשפעתאלהכל
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רקהיידישאתמוצאאתהעצמםהצעיריםאצל .חיהוהורישאולהורי

 ,חיהשלבורהיד .בלבדבהומור-אלהואף ,המדוברתלעבריתשחדרוליםיבמ

במיליםמשתמשתוכשהיא ,שיהיידמןמושפעאינו ,ןיפולילידתאיהשאף

שהיאהחיבהכגון ,משהובכךעילהבמתכוונתהיאביידישכהגייתםעבריות

או ,) 107 •(עמ "!שלימתוקר Jמשו?.ע 11 :בשאול 11גוערת 11כשהיאמביעה

דיורלקבלזכאיתתייהיבעצם" :לשאולאומרתכשהיאהישבדברהאירוניה

בוגרת ,שואהניצולת ,תל-אביביתאני ,הנדרש •י);וס'יהכליליש ,במעונות

 .) 59 1(עמ 11מעברה

תימנים

שבפיהמדוברתהלשוןהיאלשונואךי,תימנהוא ,שאולשלחברו ,אנשי

בדרך ,רחוקותםילעתרקבורויבדםינקר "תימניים"םיביטוי .הצעיריםכל

כשהואאו ,) 11 •(עמ 11שאולזה ,א~? ] ... (בדרגהעליתי ,א~?" :לאמופנייתו

 .) 34 1(עמ 11ה~,;כזרתההקטנה ,יפהמדברת" :מישהיעלאומר

בעיקרהמאופיינת ,אנשישלאמובלשוןרתכניתיהתימנההשפעהעיקר

 ,ם iל iאבש 11 :לוואומרתלבנה ,למשל ,קוראתהיא .יהתימנהקמץבהגיית
היאלשאול .) 11 •(עמ 11לי iמחמהבארוך iב ,ם iל iאבש ] ... [עליך iר i פ<;

 :בנהואתאותומזמינהוהיא ,) 12(עמ•י"לקנההזהן iהשולחאת 11 :מספרת
אותךישמורהשם , iר iכפ 11 :מברכתהיאבנהאת .(שם) "תתכבדו , iש iבק 11

 .) 280 •(עמ "אמן ,ישראלבניכלואתאחיךואת

בתנועתמיליםעודיש .מניתיתבהגייההיבפמושמותהמיליםכללא ,אמת

הסתפקהוא .)ה? ?i ,~ליו :(כגוןבחולםכאןלרשמןטרחלאשהסופרקמץ

כדי ,אופייניותמיליםבעיקר ,מיליםשלמסויםבמספרזוהגייהבציון

 .עדהאותהשלוחדיהמהדיבוראופןאתלחושלנולאפשר

עיראקים

ובהגייתכדגושהרפהת"ביבהגייתכאןמאופיינתעיראקיהודישללשונם

עם ] ... [חוסתוסרת" :נעיםיחזקאלאדוןאומר ,למשל ,כך 7 .ך"כסמי"צד
 ,כסףת pקיעלהזה ] ... [שתייםאוקומהעודלבנותאפשרפרוטקסיהת pק

 ,פוקרפניםריך 911 ; ) 338 •(עמ 11סילפרלנסועכסתרךגםאולי .אדוןבראדון

להסלהרוגליתן ] ... [חינםחסיעלתההזההביתשלהקרקע .אדוןבראדון

מדמשקנפלאיםנדוניהארגזיויהבבגדדאסלנו 11 ; ) 339 1(עמ 11הלבאת

 .) 340 •(עמ 11מגולףברושמ{'ס ,אפריקהמ?פון םיר,.?ר,.?ומשבטיםומלבנון

כגון ,משמשתאינההיאבערביתשהרי ,מושמטתאתהמושאשתוויתשי

אפשראסנבדוק" :עיראקיחשבוןרואה ,קטןשמשצאלחאדוןשלבדבריו
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כל 11 ,)םש( 11לךונודיעהזהנבדוק 11 ,נעיםשלובדבריו .) 338 1(עמ 11הזהלסדר

 .) 340 1(עמ 11טובבמחירהזהלךיעשה ] ... [הזהאהבתיכך
8 

 ,שבועהכמילתואללהכמו ,ערביותמיליםכמהגםמוחדרותלדיבור

עמדתי ,במחיראותהאכלנוחשבתיואללה" : 11אבל 11במקום א~t-זוהמילית

 "אותישברוהארגזים~ו;גא ,אדוןבראדון ,פרטכלעלהכוחבכלהמקחעל

 . ) 340 •(עמ

הערביתהשפעת

ברכהמילותבעיקרהןואלוערבים,עםבשיחהנשמעותערביותמילים

 ,) 30 •(עמ 11נ;ו;~ךלי ,!כי 0 ~ 11 :זכישלאמואתמזמינהערבייהאישה .ותודה

לולה .) 31 •(עמ 11א~ך J~ם?א ,אידי:;וילם y1ת 11 :לערבייהמודהזכישלואמו

 •(עמ 11לאו.;כה-9א ה~,;, 9 ,שוקךןע,ד 9 ,עשיתטוב" :המוניתנהג ,לסעדאומרת
203 (. 

 ,יל?~טברייניהיהזכי" :מיוחדתעגהאףאנומוצאיםטבריהבניאצל

בעגהביטוייםמיניבדיבורנוהשתלבושבגללונפש,ומשובבעליזבדרן

אתעזובכלומרחליק•,• ,יערולאדוביםלאכלומר•בלוט•,כמוהטבריאנית,

אנו ,זכישלאמוינה,•רוזאצל .) 23 •(עמ 11אותותראו- •לכשוף•וזה,

איךנא~ר 0 ~ 11 ,)םש( 11;זוו;גקבלא" ,) 30 •(עמ 11מפונק-מדלעזכי 11 :שומעים

 .) 36(עמ• 11כולנואתשונאתשהיאיודעתאנית, iצאr;וביענישאנחנו

 ,זולשוןידעוהםשהריספרדים,שלבלשונםגםמצויותערביותמילים

שאולשלאמוספניולית.וגםערביתגםמשפטבאותומוצאאתהולעתים

 ,הפסדנו-הפסדנו"' :במשחקר"ביתשלהפסדלאחרובנהבעלהאתמנחמת

גםכלומר ,'?ה Jךקה iךךצ•באיהקה iטו~ךט !הבאהבפעם ,ו;גנ;נל.ישלעשות,מה

שאולשלאביו .) 151 •(עמ 11זקופהבקומהלשובסופך ,עקוםלדרךיצאתאם

 .) 171 •(עמ 11לינעיםלאעאךף,אנא 11 :מרידודלאליהואומר

כךועלימינו,שלהדיבורללשוןגםכידועחדרומערביתוביטוייםמילים

 .הבאבפרק

ימינושלהעבריתהלשון .ד

שלבסלנג ,ימינושלהדיבורבלשוןמדברים ,שאולשלדורובני ,הצעירים

 ."צברים"

לראותצריכההיית .כזאתפיגורהלקלקללךכדאי"לא :לז.כזיאומראנשי

ךיא" :אומרהואולזכי .) 11(עמ• 11אמישלהפיתותאתטורףהזהוכש•ה~את

הואשאולאת .) 27 •(עמ 11מהיחידהאותךזורקאנילבסיסמגיעיםשאנחנו

 ."ו;rיכ\.נ;ולאקריזהלא" :לועונהושאול "קריזה?חטפת ,ז.וי"ז.וי :שואל
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 ·"דוגריליאומרהיית ] ... [עליויתחרמנויריחושהנקבות" :מוסיףואנשי

מעירכןועל ,"!פסיכולוגלנונהיהזהגס ' iה iא 11 :מוסיףהואמכןלאחר

ו(עמוורפהא 11בפבמתכווןביטא 'פסיכולוגוהמילהאת" :המספרשאול

ו(עמ "נוסעים! ,תעלהיאללה" :לשאולאנשיאומראחרתבהזדמנות .) 81-80

 .) 42 1(עמ 11ט iאט iאט iא 11 :חיהעונה ,משתחררתהיאמתיהשאלהעל .) 96

אומר 11כא;,ל 11במקום .) 176 1(עמ 11אללה•יא 11 :אומרתהיאמתפעלתוכשהיא

 .ועוד ,) 244 1(עמ 11משהונרביץ 11 :שאול

 ,כן .טאבובמילותגסשזורהצעיריםשלמפיהםהסופרשמביאהסלנג
 ,) 80 1(עמ 11להתרומסלוועוזרלזיודםמזריםזה 11 :לשאולאנשיאומרלמשל,

להסיהיואס ?לןקורהמה .אותיהרגתםואללה" :אומרהואאחרובמקום

חיה .) 279 1(עמ 11 ינ~;:~יא ,דיבוריםהכל-אותןלהסנחתוך ,לזהביציםבכלל

ושאול ,) 100 1(עמשנזדיין?"השעהשהגיעהלןנראהלא 11 :לשאולאומרת

להלהראות-מידכוליאותימבעירהחיתהוהתשוקה" :חיהעלחושב

וכוסאמהכוס ,~ט iי iיץבב iי ,העצםעדהנשמהאתלהולזייןלהולראות

 .) 100 1(עמ 11בעצמההיאוכוסאביה

לשוןנוקטהריהוסיפורו'אתלנומספר ,שאול ,כשהמספר ,זאתלעומת

וחזרנרגעהזמיר ] ... [לפורקןשזעקעדבזמיר"והתחככה :כגון ,נקייה

פיעלאףירדוחומומעט,דעתוהוסחהכאילוהזמיר" ,) 71 1(עמ 11לכלובו

 .) 89 1(עמ 11קומהזקיפותששמר

כשהס .בלבדעצמםלביןבינםהצעיריםשלבדיבורםמשמשהצבריהסלנג

והלשוןבומלהשתמשנמנעיםהסבתפקידכשהסאואחריםעםמדברים

לכנותהנוהגיםשיש ,בארץהמקובלתהישראליתהעבריתהיאשבפיהם

 .שביניהןמשהואלא "מדוברתלשון"ולא "קלאסיתלשון"לא ,"בינונית"
שנילהלן .הסופרשלרוחולפיהסביטוייהכללאזו'בינוניתלשוןגסאן

אלהובסעיפיםימינו'שלזולשוןעלדעתואתהמבהיריםהספרמתוןסעיפים

בלב,דבתיאורמסתפקהסופראיולעתים 'ראינושכברכפי .דיוננואתנסיים

ות 1קדוכלשוןצורותהזונחתלשוננו'עלכאבואתבמפורשומביעמוסיףוהוא

 .דלהונעשיתהולכתכןבשלוהיא 'עליהןמתגעגעשהואיפות,
 :לואמר ,לשוניעורן ,שייקחמהשאולמספרכן

בהערכתהזמןכלעוסקים"שבצהוול ,למשלואזליאמר 11 ,לב"שמת

ולא '···שחושבאניויאמרלאעצמואתשמכבדלווצהקציןמצב.

לינראהויאמרולא '···שמשעראניויאמרולא '···שסבוראניויאמר

 ,'דעתישיקוללפיואו 'ולדעתייאמרולא '···שלינדמהויאמרולא '···ש

או ,'מעריךאני' :אחדוביטויאחתפעולהרקיודעתהצבאיתהעבריתכי

כשםממש .ינס''גבמכנסילפגישהתבואשהיאמעריךאניו- 'להערכתיו
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ולא 1 •••שבחושיאנ•אמרילאאחריפוליטיקאוכלהמדינישהמנהיג

כי ,ל"כנ ~וכן •וכר ' ...שלינראה•יאמרולא ' ...שסבוראני•יאמר

 .•מאמיןאני• :אחדוביטויאחתפעולהרקיודעתהפוליטיתהעברית

מאמיןאני• :םיקריהעעשרמשלושהלא-כמובןהאנגליתמןבתרגום

מעריךאני• :אומרהגנרלאז 1 •בזמןתיפתחשהישיבהו;כ~ין)אני(או

שהסוריםמאמיןאני• :אומרוהמדינאי •,במלחמהיפתחולאשהמצרים

 .'?;וסיםל;ם;ו~יםואמונההערכההארץוו;כי;,~ה 'במלחמהיפתחולא
חשבואילו .הכיפוריםיוםמלחמתפורצתהמאמיןוביןהמעריךובין

םינראהדבריםהיויאול Iוהאמינוהעריכורקולא Iושקלווסברו

 .) 247-246 1(עמ 11אחרת

 :שאולמספרועוד

 10~~לםחלקונטלשבוודאי ,שליהחשבוןרואה ,\יו ?i~ק.שואדון

זהמהלבינךביני Iאדוןבראדון" :תחתיעפרוןבנוסחליאמר ,מידיהם

 "התגשמות"המילהבעיניחןמצאה . "חלוםשלהתגשמותלעומתכסף

ליהשיב ,העבריתאוהב ,יהלום'?'ייקחידידי .קטןשמשאדוןשלויבפ

שהואליוכתב ,החדשהלשנהלוששלחתיברכהכרטיסעלאחתפעם

במילההשתמשתיעדייולוובאיחולי ,מפגרתשלישהעבריתשמח

1בישראללפנים 11 :ם 11גשמשורש
היו ,תינו i~חורבימי"שייקח,ליכתב 11

 ,הציונותשל ,רעיונותשלהתגשמותחיתה ,וו;כאווייםחלומותמגשימים

אידיאולוגימרחבבתוךעצמיתהגשמהחיתהוזולהגשמה,יוצאיםהיו

במימוש ,ואלואלו ,וכולםהזההשורשנשכחכאילוהיום ;לאוםחובק

עלגםופשט ,הכלעלהרווחיםמימושהשתלטכאילו ,'?ו;כ(?שים

כלשיתממשולעצמםמאחליםאדםובניהרעיונות,ועלהמאוויים

אניכל.קודםלעצמואדםקרבתשלהעליוןהביטויוזהחלומותיהם,

לעבורמתחילשאולילהרגישמתחילואני ,הזאתהעבריתאתשומע

שנוסיףלנומאחלואני Iכמונימיושןאדםעודשיששמחאנילכן .זמני

 .) 340-339 •(עמ 11חלומותינושיתגשמולזהזהלאחלרבותשניםעוד

הערות

 . 1998אביב-תל ,עובדעםהוצאת ,שאולאהבת ,עמיראלי . 1

מוניתהמילהעלכותבאביכריצחקיאתאנוםימוצאט"תששכתבראשיתכבר . 2

אימבהוא ) 11תימוכ 11ערן , 318 •(עמ 11הלשוןיד 11בספרו .לחידושהנגדותותהומביע

 .מוכית" :ט"תשבתשריו"בכ "המשמרעל"בעיתוןשלו "הלשוןפיכת"בשכתבדברים

(אויטקס .בואיןורןצוגם ,ותריבמוצלחאיכר ,המשטרהבפקודתשהונהג ,זהחידוש
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אתשהסב ,כהןואחייםדוור ,לעורןמודהאני."] ... [היאבינלאומיתמילה-טכסי)

 .אלואביכרילדברילביתשומת

ז-חהעבריתללשוןהאקדמיהזיכרונותהציבורי,המנהלמוכחירשימתראה . 3

 . 44 1עמ ,א) 11ן-תשכ 11(תש

אןהמילואים,בכרןמביאהואאינטרסולואת ,בוידםאתכללמביאאיכראבן-שושן . 4

בצרפתית.כהגייתה ,לוסר':'?~אותהמכקדהוא

התרגוםאתכאןהוספתילצדןתרגוםבלאבספרהובאובספכיוליתשהמיליםבמקום . 5

שסייעניחיפהמאוניברסיטתבסקיפילואריהרוולדמודהאני .מרובעיםבסוגריים

בתרגום.

ודנוגרהעירעל .חיהשלבדבריהגםשומעיםאנופולניםבפיליטאיתהגייהעל . 6

העולםמלחמתאחרילפוליןוסופחליטא,שלשהיהמקום"ביאליסטוק,שבחבל

לא ,הליטאיתבהברההיתהשםשדיברו ] ... [היידיש"כיחיהמספרת ,"הראשונה

לענייןלביתשומתשהסבלעורן,תודתי .) 167 1(עמ 11הגליצאיתאוהפולניתבהברה

זה.

נחצית.ןוולסמ ,כמובןהכרוכה, . 7

שלבמשמעותנהזהשימוששלתופעהגםישהאלההמובאותבכלכינראהאמכם . 8

שמעירכפי ,בזהוכיוצא ,'האלההדברים(את)' ,'הזההעניין(את)' ,'הזההדבר(את)'

מידהבאיזולבדוקישאף .זותופעהשלמקורהמהליברורלאאולם .העורךלי

 .אותוומאפייןעיראקיהודישלהעבריבדיבורםרווחהזהבמילהזהמעיושימוש
הערבית,מןמדויקתעתיקעלהסופרהקפידלאימינובתהעבריתבכתיבה[כמקובל . 9

העורך]-ף."כבמקוםקו"ף ,אחריםובמקומות ,כאןוכתב

כיליענה Iזומילהניקדמסורתאיזופיעלשו:>לתיעל .הסופרכאןניקדכן-וביpלם . 10

גרסאותיש ,כידוע .בזיכרונוהמילהכשתמרהוככהבירושליםבילדותושמעכן

ועמ ,א ,)ץ"רת(אתרביץמשלם","ילון,ח'ראהזו,מילהשללקריאתהשוכרת

שלשרכותוקריאותשרכיםכתיביםהמביא , 140-139 1עמב, ,אשם,וכן 155-153

לבובהכללי,המיליםאוצר ,שולבוםאצלילוןמצאמיpלםהניקוד(אתזומילה

כדוגמתוכ~ל.ם,זומילהמנוקדת , 7185 1עמ , 11שלם 11ערן ,הודה-יבןבמילון .)מ 11תר

וכן ,) 1586 1(עמיאסטרובאצלגםמובאזהכיקוד .ק iז;נךח ,ב iר i7מ ,ב ii?'מ~ז;נ,ד iז;נע

 .במילונואבן-שושןגםניקד
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