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  עיון לשוני ותרבותי בכתיבתם של סופרים בני זמננו": ישראלית ויהודית"

  רבקה בליבוים

  1מבוא  .א

 ישראלית לבין יהודית עמד אדם ברוך על ההבדל בין 2"יהודית לישראליתבין "במאמר קצר בשם 

,  ובהבדלים תרבותיים ביניהן המתבטאים גם בשפהבשתי חברות הנוצרות כאןברוך דן . להגדרתו

מידת הבינוניות היא : מתפענחת באופן שונה, למשל, בינוניותהמילה .  בשפה המדוברתבעיקר

  . היא אינה מציינת תכונה חיובית כלל ועיקרישראליתאך ב, יהודיתמידה שצריך לשאוף אליה ב

.  ברוך וליישמם לעניין הלשוןבזיקה להבחנתו של יהודית וישראליתבחרתי להשתמש במונחים 

 תיבדק כאן ישראלית ליהודיתההבחנה בין . יים אלא בהכלהת בין השאין מדובר בסתירה

  . )סיפורת (הלשון בטקסטים ספרותייםמבחינת 

בעיקר אלה ,  של השפה יותררבדים קדומים היא לשון המעלה כפי שתשמש במאמר זה יהודיתה

היא הלשון המסומנת לצורך הדיון ובה בעיקר יעסוק היהודית  . ללשון המקראיםהמאוחר

אין מדובר רק בהדים ובאלוזיות . המצופה מקהל היעדיהודי – מניחה מטען תרבותיהיא. המאמר

אוצר מילים . אלא גם בצדה הלשוני של כתיבה זוביהודית שמעלה הקריאה בספרים הכתובים 

, לצורות מוכרותשבישראלית מורפולוגיה מיוחדת ומשמעות שונה מזו , תחביר מיוחד, שונה

שיבוצים ומובאות שאינם ידועים בהכרח לקורא , לבד ממושגים,  ייחודה אתליהודיתמקנות 

הכתובה  ופורחת שירה ,ביהודיתכותבים המתרבים היום . וכתיבה זאת מתאפיינת בהם, הישראלי

   .בה

  הישראליתהגדרת.  ביניהן מסומנתלא אינה מסתמכת על כל אלה והיא הלשון הישראליתה

במאמר זה . )מקראיים-בעיקר הבתר (לי זיקה תדירה למקורותזוהי לשון ב: נובעת ממה שאין בה

יש שנדמה  4.בעבר נכתבו ספרים ביהודית 3. ביקורת ולא תידון כאן בהרחבההיא משמשת כקבוצת

   5.פריחה מחודשת ללשון כזאת

                                                 
     . משלוותרם לו  העיר הערות מועילות ,יוחאי אופנהיימר שקרא את המאמר, ידידיאני מודה ל 1
אשר השתמש אף הוא -בר. דינה אורדן שהפנתה אותי למקום זה ועודדה אותי לעסוק בנושאתודה ל. 27-21: ךברו 2

מאז התחלתי לעסוק בנושא זה ". תיאום כוונות" במאמרו על הספר "העברית הישראלית"ו" יהודיתלשון "במונחים 
 כתרבות המזוהה עם קיום יהודי  הישראליתמגדירה את) 114(פלדמן : אלההמשתמשים במונחים הרבים יש עוד 

בפרסומים , 2005במאמרו מ(ישראלית צוקרמן משתמש במונח . ציונית-לאומי נאור המתחדש במדינת ישראל הפוסט
 ,בין השאר, אך הוא מכוון, עבריתלתיאור השפה בישראל ומנגד אותה ל) "ישראלית שפה יפה"ובספרו  אחרים

אין .  ושוניםולהיותה שפה מעורבת מיסודות רבים, רחקה מהשמית ליידיש ולסלבית ולמשל הישראליתלזיקתה 
ה במשמעותכלומר ,  כאןה באופן דומה לשימוש ביהודיבמילה ) 2010( בספרו משתמש שלג .הגדרתו דומה לזו שלי

שונה מאוד מזו , לפחות של חלקם, הכותבים ביהודיתגם השפה המדוברת של . אך אינו דן בלשון עצמה, התרבותית
, כדרך שהוא כותב ומתבל את כתביו בסיפורים מהתלמוד: " ראו למשל מושון על חיים סבתו.בישראליתכותבים של ה

זהו עניין למחקר אחר שנושאו הפיצול בין יהודית לישראלית בלשון המדוברת ואין מקום ". כך גם אורח דיבורו
  .להאריך כאן

אשר להלן -ראו גם דבריו של בר .הישראלית להגדרתי את דומה במידת מה, 38 להלן הערה  העברית הבינוניתהגדרת 3
אך , לסופרים אחדים יש זיקה רחבה יותר ללשון המקרא . מייחס לסבתוהיהודית שהוא על הלשון 36 ו34ות הער
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. ישראליתלהגדרת היהודית והמתאים בחלקו ) 46' בספרם עמ( דלז וגואטרי שמעמידיםהמודל 

 היא ,להגדרתם ,מינורית ספרות .ורית'ספרות מז וספרות מינוריתונחים הם משתמשים במ

, הגמוניתהכלומר בשפה , ורית'זבשפה המ) תרבותי, לאומי, אתני ( בני מיעוטכותבים שספרות 

לערער , ורית'עמדה זו מחייבת לבצע שינויים בשפה המז .שפת המדינה, סמכותהרשמית ובעלת ה

אחד . כמו על יחסה להיסטוריה שלה, נרטיבים והסמלים שלהעל ה, על מוסכמותיה הסמנטיות

 מתאים האופייני לספרות כזאת, )50' עמ(" טריטוריאליזציה- רה"הם משתמשים בו המושגים ש

, כוונתם לאימוץ מחדש ומוקצן של מסורות לשוניות שנזנחו. כפי שהוגדרה כאןליהודית בחלקו 

אפילו , מודחקת, מדה של חיצוניות אנטגוניסטיתופנייה אל מקומות לשוניים אחרים שמצויים בע

ביצירות , לפחות בחלקה, השפה, בנושא הנבחן כאן . כל זאת ביחס להגמוני ולמקובל.מאיימת

 שכן הספרים, עשויה להקשות על נמענים שאינם בקיאים בה, שהוגדרו כשייכות ליהודית

להם הוא רחב כפי שנראה קהל היעד ש. לאוכלוסיה מצומצמתרק  אינם מכוונים ההכתובים ב

מבחינת . יהיאכן מאמצת מסורות לשוניות שלא נזנחו כליל על ידי חלק מהאוכלוסהיהודית . להלן

על , לשונית הזאת-את העמדה הפוליטית. הן אכן נזנחו, לענייננו הישראלית, ורית'הספרות המז

 היטיב ,ל דלז וגואטרילפי המודל ש, וכנגד השפה ההגמונית, ורית'היחס בין השפה המינורית למז

  :לנסח סמי שלום שטרית בשיחתו עם רונית חכם

זו סכיזופרניה [...]  .זה קצת מטורף. אפשר לומר שלפעמים אני כותב בעברית נגד העברית

לכן אני צריך את המקורות שלי שוב ושוב כדי להמציא את העברית שלי . מסוג מסוים

, למקרא, ולכן אני חוזר לתפילה, שליטבתוך העברית הזו האירופאית שהיא השפה של ה

  6).48: 2004 חכם - שטרית (למרוקאית , לאשדודית

מספרו  ו מירה קדר,הרצל כהן, חיים סבתו, ספריהם של סביון ליברכטהקטעים הבאים להלן מ

 יהודית מדברים בעד עצמם וממחישים מיד את ההבדלים בין 7,האחרון של שמעון אדף

                                                                                                                                            
מקום  " בספרה המחורזאצל מאיה ערד, רואים זאת למשל. בדרך כלל לא לתחביר הפועל המאפיינה באופן כה מובהק

חלקים ידועים יותר (ערד מניחה בספרה מערך אסוציאציות רחב ביותר הכולל את המקרא בעיקר . "אחר ועיר זרה
לצד מוטיבים מרכזיים בתרבות הישראלית , ולעתים רחוקות יותר ביטויים וניבים ידועים מהספרות הרבנית) ממנו

 דנתי בספרה כאן משום שמאמר  לא.היא השכילה לשלב בין כל אלה לגוף אחד קוהרנטי. העכשווית ובתרבות הכללית
 . זה דן בפרוזה

היהודית לשונות בתוך - יש ודאי תת).2005בליבוים  (ל "צבע של לשון חזצבוע ב, לדוגמה, מלך בשר ודם מאת שמיר 4
ודאי .  אשר לישראלית.ולתת לשונות יהודיות אחרותלית "בין ליטאית לחרדהבדלים יש . והישראלית הנידונות כאן

אינן כאלה תת לשונות . 'וכולית "צהללשון השינקינאית ויש ייחוד ללשון ה, אביבית לירושלמית-ין תל ביםיש הבדל
 . מוקד המאמר הזה

 ולא רק במקרא כפי שהדבר מתבטא ,למשל, ל"קורות חזבעיקר במ" יהודיים"לצד העניין המחודש בטקסטים ה 5
 ). ראו שלג(בלימוד בבתי המדרש החילוניים 

, טריטוריאלי-במובן הא, ריאיון שהוא מנסה לחזור אל היהודיות שבו לא במימד הלאומי או הדתישטרית אומר ב 6
הוא מדבר גם על הרבדים . נגד השליטה ההגמונית של  התרבות האשכנזית, מנסה להילחם נגד כיבוש העברית

 . ההיסטוריים שמרכיבים עבורו את העברית
מכוונים הם  אבל ,יהודית ד ומעניין את מה שהוגדר כאןם ייצוג מיוחספרים אלו נבחרו משום שהם מייצגים בלשונ 7

לשונם לא היה הייחוד שאדון באך )  חיים בארלמשל(בחנתי ספרים אחרים וסופרים אחרים . ומופצים לקהל הכללי
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מייצגים סוגים כפור ואדף בספרו קדר  ,כהן ,וסבתו, ישראליתאת הליברכט מייצגת . ישראליתל

  . בהמשך שיידונו יהודיתשל שונים 

צריך סוף לסיפור ( של סביון ליברכט הארוחה האחרונה היא קטע הפתיחה של הסיפור 1דוגמה 

  ): 61 :אהבה

גבוהה . שנה וחצי לאחר שנפטרה באה חסיה אישתו של גרשון לפקוד את חדר השינה שלו .1

לבושה בשמלתה השחורה ופנינת סיכתה הנעוצה בחזית כובעה מבליחה כפנס של , וקודרת

ישבה בלא ניע והביטה בו מן הפינה החשוכה שליד ארון . פועל מכרות שראה פעם בסרט

  .וכל חזותה עלבון מר, במקום שעמד לפנים קרש הגיהוץ, הקיר

  ):11 (פעפי שחרכע,  היא קטע הפתיחה מספרו של חיים סבתו2דוגמה 

גדול הנהנה , מאותם שאמרו עליהם. עזרא סימן טוב איש ירושלים נהנה מיגיע כפיו היה .2

לא חכם עזרא נקרא ולא . תואר כבוד לא נהגו להקדים לשמו. מיגיע כפיו יותר מירא שמים

ושב , יום יום השכים עזרא סימן טוב למלאכתו בשמחה. עזרא סתם נקרא, סניור עזרא נקרא

אלא מאותם , לא היה הוא מאותם שאמרו עליהם יש לו מנה רוצה מאתיים. ה בטוב לבבממנ

  .ולא מן המאחרים לשכב, מן המשכימים קום היה. שאמרו עליהם איזהו עשיר השמח בחלקו

  ):85( בואי הרוח  לקוחה מספרו של סבתו3דוגמה 

, ענו, דה הייתה ונאההליכתו מדו. רק הרב גוטהולד התהלך בבית מזמיל כמו אציל אנגלי. 3

חשבתי אז שראוי היה כי ידור בשכונת ... אוהב את הבריות ומכבד את העולים החדשים

אבל הוא נראה כמי שחן המקום עליו והוא שמח , רחביה או לפחות בבית וגן הסמוכה

   .בשכונה וביושביה

   8):11 (אבני שיש טהור ספר הביכורים של הרצל כהן מפתיחת היא 4דוגמה 

היה להם למהר . יתה מרובה ביום ההואיקדישא ה-ם מלאכתם של שני בחורי חברהג .4

ולכסות חרפת שני נפטרים אחרים שסילקו את נשמתם שעות אחדות אחרי שיצא אבי מן 

היה הולך ... מבקש לבלוע מה שהונח בו, ר פעורקודם שנפנו המלווים ועוד פי הקב. העולם

חש בכאבם ומדבר על לבם שימעטו מן הבכי , את פניוונותן ניחומים ומקדיר , בין המלווים

  .שכן הבכי מצער את המת

אך אף היא הוכללה  מלשון הספרים הקודמיםשונה ,  של מירה קדרשותפי סוד לשונו של הספר

   9:נשענת על ציטוטים רבים ותידון בהמשך , הטרוגנית מאודזוהי לשון. יהודיתהתחת 

                                                                                                                                            
ובחרתי רק אחדים מהסופרים , אין כאן משום מחקר מסכם על כל הסופרים הכותבים בעברית כיום. בו להלן
 . בים ביהודית ומדגימים את דברייהכות

  .וזה ספרו הראשון, 1959יליד , הרצל כהן 8
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י "בנו בסלון ישבתי על השטיח פניתי לאדם רשיש. ידידיה אמר בסדר אמר תפדלי. 5

 במחשבה לפני הקדוש ברוך בפירושו לתורה בתחילת ספר בראשית אומר שבתחילה עלה

ראה שאין העולם יכול להתקיים הקדים מידת הרחמים , הוא לברוא את העולם במידת הדין

ת קול  כמו שאומרת הבמידת הדין כשלעצמה מחריבה את העולם. ושיתפה למידת הדין

  ).70' עמ( י להחריב עולמי יצאתם"לרשב

אף היא ,  נכללת אף היא במה שהגדרתי כיהודיתכפורלשון ספרו האחרון של שמעון אדף 

לשון ארכאית בעלת , יש בה ציטוטים רבים מהמקורות, )לכל דובר לשון משלו (הטרוגנית מאוד

  : ות בבית קפהגם מאוסף קטעי שיח מדהנה. בלתי מסומנת וכן לשון גוון מיוחד

חשבתי ", "פגיעתו רעה" ;"אין ניצלין מטומאת שפתיים אלא ברותחין"; "לא תלך רכיל בעמך". 6

עם ? ואתה חושב שלי יש"; "ואין לו דייןאין לו דין , חושי הארכי הזה";"ללכת לרחרח קצת באזור

  ).27-26' עמ. (!"איזו באשה; ..."כל הכבוד

על ספריו של . נתנו דעתם כותבים רבים, תובים ביהודיתם הכספריהיעד ל קהל מהועל השאלה 

 שהוא אמת מארץ תצמח האומר על הספר )218' עמ (כהן 10,יורם מלצרלמשל , סבתו כתבו רבים

 את החילוני יבין אפילוהקהל  שתהה אם 11וסגל, אך מיועד לקהל החילוני, נכתב על ידי אדם דתי

נקנו היפה של הספר מייעד אותו לקהל הרחב שק, כעפעפי שחרכתב על  12 שץ.פשוטם של דברים

,  מעין צופן שנותר לא מפוענח לקורא חילונישהספר הואוסיף הוהוא אינו נמכר כספר קודש אך 

 עותקים אך לא הגיע לרשימת רבי המכר 25,000נמכר בתיאום כוונות ש מדווח 13יהודה מלצר

 שכל קורא אומרת, לעומתם, וראליצ. בעיתונים משום שכנראה לא חדר לציבור החילוני הגדול

. ולהבין את תוכנה אך גם היא מודה ביתרונו של הבקיא במקורותשל סבתו יכול לרוץ ביצירתו 

לצערי הגדול ישנו כבר : "סבתו עצמו חושב שיש פער בלתי ניתן לגישור בין אוכלוסיות הקוראים

אבל הפער התרבותי , הזהוכמובן ישנם רבים שיכולים מאוד ליהנות מהספר , מחסום תרבותי כבד

הוא מסייג את דבריו ואומר שיש עדיין ציבור ). 13 :בשיא(" כבר לא מאפשר להם לגשת אליו

חילוני גדול שאינו מנותק מהמקורות וכן שחוויה אמיתית בכל זאת מצליחה להתגבר על המחסום 

" חלה וחזקל'צ"ממש לאחרונה כתב אשכנזי בביקורת על ספרו החדש של אלמוג בהר  14.התרבותי

                                                                                                                                            
 רומן זה וכן רומן , קובץ סיפורים,פרסמה שני קובצי שירה, משוררת וסופרת דתית היא ילידת הארץ, מירה קדר 9

 .קדר זכתה בפרסים ספרותיים.  "אחד מאלף"נוסף 
 .3 ד ) 4.4.1997 (תרבות וספרות, ארץה ,"עגנון כתב את זה טוב יותר", מלצר' י 10
  .27-26, )11.4.1997(המוסף לשבת , ידיעות אחרונות "ריחות וצבעים", סגל' י 11
 .25 )7.1.2005(המוסף לשבת , ידיעות אחרונות, "על כעפעפי שחר", שץ' א 12
 )17.10.2003( 322 מקור ראשון ,"ריאיון עם יהודה מלצר", גלילי' ז 13
ספרות ילדים ואף כתיבה עיתונאית , יא חשובה במיוחד משום שאין ספק שיש יצירות רבותשאלת קהל היעד ה 14

הלשון בספרי הילדים של העדה החרדית היא , למשל.  בלבדיהודית ומיועדת לקוראי יהודיתשנכתבה בידי כותבי 
   .כאן מדובר בקהל הכללי ובכתיבה המיועדת לקהל הכללי.  ללא ספקיהודית
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וכך נוצר גם  ,בין הדמות הראשית להווה המוכרשכשהוא נוקט לשון חכמים הוא למעשה יוצר חיץ 

קהל היעד המסוגל לקרוא  15.הרגיל למוסכמות של ספרות המערב, בינה לבין הקורא, מרחק נוסף

  16.יצירות הכתובות ביהודית השתנה

האם הם ? ים את שם המחבר כשהם קוראכעפעפי שחרהאם הקוראים ניגשים לספר כמו 

? מתחילים בקריאתו ומניחים אותו לאחר שהם נתקלים באחדים מן הקשיים שהצבעתי עליהם

שניים משמות הספרים שנבחרו כאן להדגמת  :אולי אף שם הספר עשוי להרתיע חלק מהקוראים

) ב"חגיגה יד ע (אבני שיש טהורשם ספרו של כהן הוא  .היהודית מהדהדים את לשון המקורות

שם ספרו של סבתו הוא ו, אור ועוד, אמירת שקר, "ארבעה נכנסו לפרדס"שם המעלה אסוציציה ל

יש חזרה על המוטיב הגלום ). ל ואילך"איוב מא י ועוד התייחסויות מספרות חז (כעפעפי שחר

  .בשם בגוף הספרים עצמם

קורה לקורא מה . פתיחת הספר מטעה. שותפי סודהתהייה חזקה עוד יותר באשר לספר כמו 

האם ? שנסחף לקריאה בהתחלת הספר ופוגש אחר כך בקטעים מדברי הרב קוק ומדיון תלמודי

 של שמעון אדף אף הוא כפורהספר  ?האם הוא מתייאש ומניח את הספר בצד? הוא מדלג עליהם

לצד , שחלקים מהספר כתובים בה, מזמן קושי דומה לקורא המיטלטל בין לשון ארכאית

,  בלתי מסומנת לבין לשון עכשווית ישראלית,ופתגמים, )לעתים רחבי היקף( טיםציטו, שיבוצים

את מקיף על עמדות הקוראים  לענות על שאלות אלה ללא מחקר קשה. אם כי ברובה לא נמוכה

 שכן שתי לשונות הסיפורת האלה מכוונות לאותה אוכלוסיית קוראיםנראה שאך , ספרים האלהה

מתחרים על אותם פרסים ספרותיים ויוצאים באותן הוצאות , תנמכרים באותן חנויוהספרים 

אך , שהוא פרס לספרות יפה ולא לספרות תורנית,  הסופר חיים סבתו זכה בפרס ספיר17.לאור

 אינה נגישה לגמרי אף לאוכלוסיה ביהודיתנראה שכתיבתו וכתיבת סופרים אחרים הכותבים 

 ה קדר זכתה בפרסים ספרותיים אחדים ולאגם מיר. שלא נחשפה דיה למקורות, רחבה ומשכילה

חלק מהסופרים , יתר על כן. בקטגוריה של ספרות מתויגת ומזוהה כמייצגת מגזר מסוים

סבתו מתרגם לעתים את הארמית והרצל כהן ". תיווך"הכותבים ביהודית חשים שהם זקוקים ל

. ים קרובותלעת את הכתוב בארמית מתרגםגם אדף . את הערבית בספרובדרך כלל מתרגם 

מכיוון . לקורא שאינו אמון על הספרות התלמודית הקריאה בספרו אינה משימה של מה בכך

                                                 
 .14.1.2011הארץ תרבות וספרות , "אמנציפציה מהאותנטי-וטוא",  אשכנזי'י 15
אף שהרקע שלהם לא היה דתי , סופרים בני דור הקמת המדינה כמו יזהר ושמיר: "אומר) 13: בשיא(סבתו עצמו  16

משום , לשון כזאת הייתה אפשרית יותר אז. שפתם עשירה באזכורים ובאסוציאציות ללשון המקורות, במובהק
 ייתכן ומגמה זו הולכת ומשתנה לאור 5 כאמור לעיל בהערה .ם היה מצוי יותר אצל לשון המקורותשקהל הקוראי

 . ל"העניין המחודש במקורות חז
,  ספרות וספרים-שבת  מוסף, מעריב "הטפה מתוקה זו לא ספרות", מלצר' ילמשל , ויש המתרעמים על כך 17
  .כעפעפי שחרבביקורתו על הספר  )14.1.2005(
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 לבין קהל םשבין כתיבתובחיץ במרחק   ברור שהם חשיםבתרגום זהשהסופרים חשו צורך 

 כפי חלה וחזקל'כך אולי אלמוג בהר בספרו צ( לעתים הם אף מעוניינים בחיץ הזה .הקוראים

 בעיקר מן הבחינה ענייני כאן הוא לתאר את המרחק הזה. )15לעיל הערה , ישהעיר אשכנז

  .הלשונית

  בלתי מסומןבחינה של טקסט עברי מודרני, כמובן,  אינה חופפתישראליתליהודית ההבחנה בין 

ברור שכל טקסט כזה מכיל מילים  .מבחינת רובדי הלשון המרכיבים את אוצר המילים שלו

בטקסט אך אין  18,)מילים שממשיכות לשמש גם בימינו אך מקורן קדום (מרובדי לשון קודמים

שנתפס כארכאי ואולי אף (בדקדוק העתיק שימוש עברי הכתוב בעברית הבינונית הבלתי מסומנת 

     ).במיוחד מערכת הפועל המקראית, עבש משהו

 ,תעמדה המינורית שמתקשרת להופעתה המחודשת של היהודית בתוך המרחב של הישראליוה

מקראית וחידוש הקשר עם רבדים קודמים של -חזרה למסורת העברית הבתר, כאמור, עהמצי

 שחינוכם לא ניכר  בוגרי החינוך הדתילפחות בחלקםהם  יהודיתבהכותבים . הספרות העברית

כיוון במהלך הספרות השינוי על . כפי שעשה החינוך הממלכתי, יםעבריאותם למקורותיהם ה

דומה : "אבני שיש טהור על ספר הביכורים של הרצל כהןבביקורת  19חילו  למשלכותבהישראלית 

שעמדו כעננה כבדה מעל ביצת הספרות , של אופנת השפה הרזה, הרעילים, כי האדים הסמיכים

זו המתירה לעצמה , והעברית העשירה, מתחילים אט אט להתפוגג, העברית משך תקופה ארוכה

 המדברת על הצהרה תרבותית דבריו של חילו הם". ית עתהנגל, להיאחז במקורותיה ובבנות דודה

 טקסט .ותלשונישינוי נורמות שנותן ביטוי לזיקתו לתרבות היהודית הדתית ול דור סופרים חדש

   .ביהודיתאך מבחינה לשונית הוא כתוב , )38 :הרצוג" (טקסט מזרחי"זה תויג כ

 מזהה שפה חילו 20."שפה עשירה"ו" שפה רזה "על  דבריו של חילואיני מסכימה לחלוטין עם

, למשל, שפה רזה אופיינה בידי טאוב. עשירה עם שפה הנאחזת במקורות ולא כך הוא תמיד

 מסיפורה 1אם נחזור לדוגמה  21.כקנה מידה מבחין וראשון" אוצר מילים פשוט ותחביר בסיסי"ב

ניתן לשייכה אך ספק אם , שפתה עשירה מאוד.  שפה רזהשזו אינה ליברכט ברור של  סביון

                                                 
  .2003בליבוים , רשף, צרפתי, סיוון, 1975רבין , למשל בהט,  המחקרים בנושא זה ורבים18
 .6, )2004 באוקטובר 6 (606' גל, מוסף ספרים: הארץ" שחרזדה בלב תל אביב", חילו' א 19
 יפה מנגדת את שפתו של הרצל ,לשפה רזה" רצוא ושוב"מנגדת את שפתה של קדר בספרה , למשל, )1999(דויטש  20

מה חסר לכם בספרות ", הירש'  למשל דבריו של אראו . אך יש כאן למעשה עירוב מושגים,כהן לשפה רזה אף היא
  . על שפה רזה העולים בקנה אחד עם דברייesarticl/il.co.ynet.www://http  17.6.05" ,העברית

 על שבה יש ויתור. של שפה רזהבין סוג אחד טאוב מבדיל . 161-138 : טאוב–ובהרחבה יותר , 143:  למשל טאובראו 21
לבין סוג אחר שבו יש ויתור על , )עוזי וייל וגפי אמיר(חלקים מן השפה כדי להציל את היכולת לתאר את העולם 

 מדברים על צמצוםלמשל ,  יש הגדרות אחרות.)אתגר קרתואורלי קסטל בלום (ור העולם תמורת השימוש בשפה תיא
למותה של השפה הרזה אצל ע גם דיון מעניין בהיראו ו.שפת דיבור ולכתיבה עיתונאית חדשהעם זיקה ל נקודת המבט

 .על לשונו של אתגר קרת) שם(ואת דבריו של קלדרון , )23.5.03 (מעריב, "השפה הרזה מתה", רז' י
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האם אפיון השפה הרזה באוצר מילים פשוט תקף לדוגמה ,  יתר על כן.יהודיתלסופרים הכותבים 

  ?שפה זוסופר שכתיבתו נחשבת כמייצגת , זו מסיפור של אתגר קרת

 גבה, מתיישבת נינוחה בפינת החדר, משילה את מעיל הגשם, היא חוזרת מן ההלוויה. 7

  ).57 :צינורות, "יוליה ("לתי לפרוץ בבכיי השחוקיכו, לו הייתי, ן על הקירושע

כותב באוצר , אפילו אתגר קרת שהוא נציגו המובהק של הסגנון הרזה אליבא דטאוב ואחרים

   .ביהודיתמכל מקום הוא אינו כותב . מילים שאי אפשר להגדירו כבסיסי או כנמוך

  תערובת ותרכובת: יהודית. ב

 שאולים מתחום תערובת ותרכובתהמונחים . יהודית הבחנה בין שני סוגים של אציע כאן

ניתן להבחין בכל רכיב בנפרד ובתפרים שבין , המעורבתביהודית או ,  בתערובת22.הכימיה

יש כאן בחירה מודעת בחלקים השונים . מבחינת הלשון מדובר בלשון הטרוגנית. הרכיבים

יהודית ונשענים על לשון חלקים שכולם כתובים בבספרים שנכתבו בלשון כזאת יש  .ושילובם

 חלקים שלשונם מתאפיינת במורפולוגיה, פתגמים,  אמרותוהם כוללים, לחלוטיןהמקורות 

עברית ישראלית הכתובים בוחלקים אחרים , השואבים מלשון רבדים עתיקים יותרותחביר 

". תפדלי"י בהמשך ל" יש בה מובאה מדברי רש5אם נחזור לדוגמה  . נמוכהלאו דווקא, עכשווית

 יש תערובת בין מובאות מלשון עתיקה 6בדוגמה . מבחינת הקורא יש כאן קפיצה סגנונית ברורה

מבחינה מורפולוגית הן צורות עתיקות מרובד שאף , אלא ברותחין... אין ניצלין, "פגיעתו רעה"

 .ועוד" חשבתי ללכת לרחרח קצת, "עם כל הכבוד: "דיבור עכשוויברצף עם והן באות לשון חכמים 

דברים דומים מאוד . אך מבחינת הקורא יש כאן קפיצה חדה ועירוב לשוני, הדוברים אמנם שונים

   .) לעיל15הערה (חלה וחזקל 'צ ,אמר לאחרונה אשכנזי בביקורתו על ספרו של אלמוג בהר

ואין בו ,  נוצר גוף חדש והומוגני מבחינה לשונית, לעומת זאת, המורכבתיהודית או בתרכובתב 

 מלשון השואבת בשפה יםהספרים הכתובים בלשון כזאת כתוב. המעבר מלשון ללשוןהקפיצה ו

כפי שניתן להתרשם בין בתחביר בין באוצר המילים , בין במורפולוגיה,  ומהדהדת אותםהמקורות

להיות יכול תערובת קורא היהודית מסוג ה .אחידה לכל אורך הספר לשון זו  23.לעיל 4 ו2מדוגמות 

קורא היהודית . המעברים החדים עשויים להקשות עליוו ,חדה מסגנון לסגנוןמופתע מהקפיצה ה

   .קורא ספר שאופיו הלשוני קבוע  לכל אורכו תרכובתמסוג ה

וספרו של שמעון אדף , שותפי סוד – כאן ספרה של מירה קדר וייצג, התערובת, את הסוג הראשון

שני סוגי  .כעפעפי שחר –יים סבתו ספרו של חבעיקר ייצג , תרכובתה, את הסוג השני. כפור –

                                                 
 . צוקרמן אף הוא השתמש לאחרונה במונחים אלה אך לצורך שונה 22
 .אגב הדיון בהטרוגלוסיה ופוליגלוסיה) 50: 1989; 434: 1981(מזכיר הבחנות שעושה בחטין " תערובת" המונח  23
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 אך ,היהודייםכוללים מושגים ומונחים שהם בחזקת ידועים לציבור הבקי במקורות  יהודיתה

מושגים ומונחים אלה .  לציבור החילוני שאינו מצוי בהם,לפחות בחלקם, כנראה סתומים

הנדרש והתוכני   ולא רק בידע המושגי אך הדיון מתמקד בעיקר בלשון הספרים,לטענהמוסיפים 

  . מהקורא

   שותפי סוד–תערובת  1.ב

 הפחות נעימה ונוקט הישראליתנטוע בהוויה ,  מתחיל בסיפור על ניסיון אונסשותפי סודהספר 

ביטויי עגה מעודכנים והפגנה מכוונת של ידע ,  עכשווית למהדריןישראליתבחלקים ממנו לשון 

משניות וקטעי , ל"ים שלמים ממקורות חזמצד אחר באים בו קטע. ושליטה בתרבות החילונית

דבריו של הרב קוק . של הרב קוק" אורות הקודש"וקטעים ממקורות מאוחרים יותר כמו , תלמוד

אמנם . קל וחומר לקהל שאינו מצוי בספרות זו, ולשונו קשים אף למצויים בספרות המקורות

בים כאן במסורג ובהמשכיות אך כמות הציטוטים המשול, ציטוט אינו מעיד בהכרח על טיב הלשון

בספר מבחינת הקורא יש . מקשים על ההבנה למי שאינו מצוי בהם, עם לשון ישראלית עכשווית

דוגמה זו היא דוגמה אחת מני רבות לדברי הרב קוק  .תערובת לשונית וקפיצה מסגנון לסגנון

  :הבאים בספר

ל הנבראים על פי הציור קושי גדול יש בציור של השגת האלוהות וייחוסה לעולם ולכ". 8

ומפני זה יש נטייה בנפש לציור של  ...של ההוויה האלוהית מחוץ להוויה של העולם

  .  )אורות הקודשמ, 158' עמ(" חדות הכוללת המכרת רק את האלוהותהא

מזכירה את הלשון התלמודית גם בגלל העדר ,  מהקטע הפותח את הספר,9בדוגמה הלשון 

, הנדרשת מהלומד תלמוד היא יכולת לפסק פיסוק נכון את הטקסטאחת המיומנויות . הפיסוק

  :והעדרו יוצר קושי בקריאה למי שאינו מורגל בכך

כמו ענן אפור המכסה על השמש עמד בינינו מפגש ראשון שנפגשנו ואפילו כשכבר . 9

כעין ערפל דק של בושה של דאגה של הכרת טובה . התחלנו מתראים פעמים אחדות בשבוע

פות בצער של בושה שלי מפניו של דאגתו לי של הכרת טובה שלי כלפיו ושל של השתת

  ). 9  :שותפי סוד( השתתפותו בצערי

מדמה את הטקסט לטקסט תלמודי כך היא ולעתים אמצעי גרפי נוסף שהמחברת משתמשת בו 

  :זומהלשון בדוגמה  לשון הדוגמות שלעיל שונה מאוד. הוא חלוקת העמוד לשניים

זה היה דואט . הוא נשאר פעם לשבת במכונית שלו עד שהשיר ברדיו נגמרזכרתי ש. 10

אחר כך המשיך לזמזם אותו עובד בגינה עוד שעה ,  רביץיהודיתמשובב של עפרה חזה ו

אך אף היא , שפה כאן היא עכשוויתה ).22( ."...על חםעמיקם חייך אלי כמו מי שנתפס . ארוכה
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זה היה כשגמרתי שאל מה  :היא משתנה בהמשך. חםנתפס על  ובהמשך דואט משובב, מעורבת

 הכותבת .לפחות להתחפר. עמוק. שתיקה בתרי. שתיקה בסלע. רציתי לשקוע לחלחל לאטי

קדום לשון מרובד ) לא מדויק במכוון(ציטוט  לעוברתואז , )על חם(לשון דיבורית משתמשת ב

   .יותר

  :ך הייצוג הגרפי של הדיבורוכן מוסיף לכ, הסגנון הדיבורי בולט יותר בדוגמה הבאה

. ברור שאתה גמבה, אאאםסת, מישהו דיבר אליך. ידידיה אמר מה הוא קופיץ. 11

תראו שני אקדחים באמצע (התפלאתי באיזו קלות גירש את העצלתיים מעל המרפסת ..

הם פה רק מפני שאלו הן . שבת, שטויות: הפרק אתם בטח מודאגים מי מהם יירה עד סופו

  ).54 (! וואללה גלריה–חלונות , חדר גדול: וכן, )53 (.)חוןהוראות הביט

כל מרכיב שומר על . ה בספרמדגם הדוגמות הקטן שהובא כאן ממחיש את הרבגוניות של השפ

 לקטעים המצוטטים מרבדים .אין כאן התכה. ייחודו והתפרים בין המרכיבים ניכרים היטב

צירוף המרכיבים .  מאוצר המילים המיוחדלבד, קודמים יש כמובן תחביר ומורפולוגיה שונים

   .תערובתלכלל ספר אחד הוא שמעניק לו את סגנונו שכונה כאן 

מכל הספר עולה הצהרה . נפשית של בחירה ושילוב-  עמדה תרבותיתהבחירה הלשונית מבטאת

ישראלי : גוני- עולמי הוא רב–בולטת של הגיבורה שהוא למעשה עולמה המוצהר של הסופרת 

 רגלי האחת נטועה בהוויה דתית פמיניסטית ובלימוד מעמיק של המקורות ורגלי האחרת 24.ויהודי

עולמי היהודי  -יותר מזה . אני שולטת גם בסלנג.  החילונית והמשכילהישראליתרבות הנטועה בת

מציור , אני עוברת בקלות מנגינת מוזיקה קלסית ליהודית רביץ ולעופרה חזה. מכיל את הישראלי

 לדיון עמוק במשנתו של כוב'תפעלות מתערוכתו של גרהארד ריכטר ומאזכור של צמה, מופשט

ידיד נפש אב "ל" הוי ארצי מולדתי הר טרשים קרח"מ. הרב קוק ובסוגיות תלמודיות מסובכות

יש המשרתים בצבא תוך שילוב לימוד בישיבה ) גברים דווקא(בין חבריי הקרובים , "הרחמן

האידיאולוגיה השונה אינה מפריעה לי בבחירת . סיירות מובחרותוחילוניים גמורים המשרתים ב

אך מנהלת שיחות תרבותיות ומערכת ידידות גם ) ברומן וגם במציאות( אני תושבת עפרה –חבריי 

לניגודים אלה יש ביטוי מובהק . עם אנשי שמאל מובהקים ואף מנסה לשכנעם להתארח בעפרה

 הקהל שקדר מציגה עצמה כנציגה מובהקת .וצים שבה בעיקר בתחום אוצר המילים והשיב,בלשון

 ישראליתאינו מנותק מהתרבות ה,  שמסוגל להתמודד עם דף גמרא ועם כתבי הרב קוק–שלו 

                                                 
 , "על אהבה וצרות אחרות", פז' מ(, אינני מסכימה עם קביעתה של פז 24

20=ID?asp.BookReadArticle/Book/il.co.mytos.www://http (רצוא ושוב : הדנה בספרה הקודם של קדר
 השפה מעורבת מיסודות ,לפחות בספר זה, לדעתי. שבלשונה יש מצלול של לשון חכמים הנושא שפת דיבור בת זמננו

 שותפי', מוציאה עכשיו רומן ראשון, מירה קדר ",דאום' ח גם ראו. ן להבחין ביניהם הבחנה ברורה כפי שהודגםשנית
  ).8.3.02(מעריב " ורק אל תקראו לה דוסית מוכשרת' סוד
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יקשור מיד את , המביע גודל והעצמה "וואלה"החילונית וגם לא מהשפה שלו ויבין בנקל את ה

לפחות על פי , ישראליתמכילה את ה כאמור יהודיתה. למערכון הידוע וכך הלאה" מה הוא קופץ"

דברים דומים על הכלה מבחינת הזהות  25.אין לדבר כאן במונחים של סתירה והדרך שנוקטת קדר

דתיותו . 'ויו החיבור'את הציבור הדתי מאפיינת תכונה שאני מכנה  "26:אמר הרב רפי פוירשטיין

 ותופש בה מקום הולך תהישראלימפני שהוא מחובר לכלליות , אינה המרכיב העיקרי בזהותו

  . לאמץ גם באשר ללשוןאת דבריו ניתן ." וגדל

   כפור– תערובת 2.ב

מביא לספר את עולמו המורכב מאוד ואת הידע העצום שלו   כפורגם שמעון אדף בספרו האחרון 

סיפור בלשי וכן יש בספר : והוא למעשה מצהיר בכך על עולמו, המשתקף בחלקים שונים בספר

חלק שנראה לקוח , עריכה קצרה וקצובה של הספר במעין תסריט, טעי שירהק, מדע בדיוני

לשונו של .  אחר לשונינושא אופיכל אחד מהחלקים .  ועודעתידי-סיפור היסטורי, ל"חזמספרות 

שנושאים אופי של לשון חכמים או שבו בגלל החלקים הרחבים  תערובתהספר היא יהודית מסוג ה

לעתים , בארמיתהמשווים לה את אופיה המיוחד בולט השימוש בין הקווים . לשון קרובה לה

  :מעבר חד כזה הוא כאמור ממאפייני התערובת. ברצף לעברית עכשוית ואידיומטית

. לית מאן דפליג. עד אפס מקום לבה של גרדה מלא. לבה של גרדה עולה על גדותיו. 12

  ).48המספר (

  .)81 (חשהוא לו, הב קבא והב גמלא. דניאל נוחר בבוז. 13

נער מחונן , כמו זו המדברת על דניאל, לשם תרגום הארמית אדף משתמש בתחבולות ספרותיות

והוא ,  והסברםהביטויים באים לצד תרגומם. שפיתח לו שפה פרטית הכוללת ביטויים מהארמית

   :מספק מעין מילון קטן שעשוי לשמש את הקורא לכשייתקל בקשיים בהמשך הקריאה

, איש גס רוח, דלעת דלעת, בוצין בוצין; עבד כי ימלוך, שועל בזמנו, אבעידניתעלא . 14

  )76...(; בור

דבר שודאי מקשה , משתמש אדף בביטויים שתורגמו ואינו חוזר על תרגומם שובהספר  בהמשך 

כתובים בספר שלמים חלקים  .על הקורא הממוצע הנדרש לחזור לחלק שתורגם כאל מילון קטן

 ). לעיל למשל12תחילת דוגמה (פעמים רבות א נמוכה ל, ה ובלתי מסומנתברית ישראלית רגילבע

  :לעתים קרובות יש שימוש בקטעי לשון המקורות ותפירתם מחדש

  

                                                 
  ). 114' עמ(פלדמן בניגוד ל 25
  .22.04.05 ,בהנחיית ירון לונדון, ידיעות אחרונות ,שיח שהתפרסם במוסף ספרות-ברב 26
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  ). 70(אין כופין אדם לשמש בקודש . 15

אף שמקור אמרה זו בתהלים ). 69(רק שלמה בחוכמתו הותר לו להשכיל מכל מלמדיו . 16

 אך היא מהדהדת את לשון המקורות משנה את צורתהאדף . ל"היא שכיחה מאוד בלשון חז

  . כמובן

 של  הדבר מזכיר את האסטרטגיה.כשבאים ציטוטים או דיבור ישירמרכאות בכל הספר אין 

מקרב את הלשון לרובד של המרכאות  היעדרן. "שותפי סוד" שננקטה בספר עדר סימני הפיסוקיה

  : בינונית בלתי מסומנת לחלוטין ועכשוויתלעתים הכתיבה היא בלשון ישראלית. לי"החז

פניו של אסטרטילטין נעולים באותו חיוך . המצלמה בוחנת אותו. דניאל בוחן את אביו. 17

יכול לראות את זה  אני, הוא אומר, יש עוד משהו. לחייו העגולות קורנות, מזמין, טוב לב

  . עוד משהו מטריד אותך. אבא

אלא שהם באים ברצף ים לפי הדוברים השונים שבספר אמנם סוגי הלשון השונים מתגוונ

  :אינו שרוי בעולם לשוני אחדהקורא .  מלשון ללשוןומבחינת הקורא יש בספר קפיצה מתמדת

 אין לי כוח. הוא כל הזמן רוצה לחול. הוא מפחד מהמשחקים של הגדולים, אמא, אוף. 18

  )35. (שלום עלייך מירה אשת יוסי: ובהמשך)...34(

מירה בהמשך ! (אל תצחיקו אותי? יהודה)...36, אלחנן. (דבר הלמד מעניינו, כןוב. 19

  )המשפט

ל ומספרות יהודית אחרת "גם כאן יש ציטוטים רבים מספרות חז, שותפי סודבדומה לספר 

גם עניין שמות . )46' למשל עמ(לעתים הציטוטים תופסים עמוד שלם . המשתלבים בספר

קו . הלל בן ננס ועוד, אלחנן בן דימא, אונקלוס": יהודי"ופיו ההגיבורים בספר מקנה לו את א

 המאפיין את הספר בעניין זה של השמות שונה מאוד מהדרך הנקוטה בעברית בת מיוחדלשוני 

  : שמות הדמויות מאויכות כך.  את לשון המקורותימינו ומהדהד

אלחנן בן דימא , )70( פייטן רבי קינן בן אביי, )68, העילויבמקום  (יחזקאל בן גרים עילוי. 20

יוחנן כהן גדול העביר הודיות : למשל, דומה לדרך הנקוטה בלשון חכמיםזו  דרך ,)64(נוטריון 

   .)...יוחנן הכהן הגדול* במקום ,טו:מעשר שני ה (המעשר

יש :  רב המשותף ביניהם,כפור שונה מאוד מספרו של אדף  שכתבה קדרשותפי סודהספר אף ש

דומה ללשון החלקים הכתובים בלשון , מצוטטים ממקורות יהודייםה שלמים בספריהם חלקים

 הםהמעברים החדים מלשון ללשון . ל לצד חלקים אחרים הכתובים בעברית ישראלית רגילה"חז

  .תערובתבבסיס סגנון זה שהוגדר כ
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  כעפעפי שחר -תרכובת  3. ב

 בות ובולטת בחרתי להשתמש  מאת סבתו גם המורפולוגיה מיוחדכעפעפי שחרמכיוון שבספר 

הספר עוסק בדמותו של עזרא סימן טוב מספר הסיפורים  .תרכובתת הלשון שכונתה להדגמ

אף שללא ספק , קולע לדמותו של עזרא רחמנא לבא בעיהצירוף החוזר בספר . התמים באמונתו

ונו של סבתו ברורה זיקת לשו, אף שעיקר הדיון כאן הוא דיון לשוני 27.דמותו מורכבת ורבת רבדים

 שתי 28.של עגנון" תהלה"לא יכולתי שלא לעמוד על הדמיון בין ספר זה ל, ללשונו של עגנון

. הן דמויות מאירות. תהלה ועזרא הן דמויות שהמתיקות והנועם מאפיינים אותם, הדמויות

 דמות הרבנית הזעפנית -" תהלה"ב. תכונות אלה בולטות על רקע הדמויות המנוגדות להם

חוקר , הדוקטור טאוויל:  שתי דמויות שזוכות לתיאור סטירי חריף- " כעפעפי שחר"וב, והרוטנת

הלמדן המתמיד שאינו , המתנשא והבז לעזרא ולחבריו ומשה דוד האברך, הפיוט באוניברסיטה

   29.מסוגל לחדש ולו חידוש אחד מעבר לכתיבת שמו בספר החידושים שברצונו להוציא

כמו בתהלה מדובר בבת שהשתמדה . ונה מתחוור לקראת סופובשני המקרים יש תעלומה שפתר

בשני הספרים מתייגעים הגיבורים בחיפוש אחריה ובמאמץ . ושורש הרע הוא המגע עם נכרים

תפקיד .  אינו פוגם בנעימותם30 הסבל של צרת הבת, ובכל זאת,אך מעלים חרס בידם, להצילה

 גם משמעותה המרכזית של קריאת 31.ודדומה מא, שהוא הצינור לתיקון, הסופר בשני הספרים

אך יש גם הבדל עקרוני בראיית טבע ). 151'  בעמ, למשל,כאן(תהלים מודגשת בשני הספרים 

. עגנון פוגע בנשמתי: "סבתו עצמו מעיד על כך. והיא שנוסכת טעם שונה בשני הספרים, האדם

העולם שלי . פשרות לשנותוהגורל רודף את האדם כל חייו ואין א. אצלו הגורל הוא מרכיב מרכזי

אין אני מאמין ) "של עגנון(לא הלכתי בעקבותיו " 32;"אני אוהב את התמימות. הוא עולם תמים

   33."נה במקום טיפת מרה ביקשתי להטיל לדיו של מעשי טיפת אורה של אמו... בלפיתת הגורל

, בפרס ספיראך גם בספרו שזכה , לכאורה אפשר לייחס את לשונו של הספר לנושאו ולתוכנו

  : אף שהוא עוסק במלחמת יום כיפור,  הלשון דומה,תיאום כוונות

 ...נדרתימה חשבתי ומה התפללתי ואיך שיוועתי ומה , כל אותם ימים ביקשתי לילך .21

בכולם , עולמות הרבה מילאו אותם ימים את נפשי, )18( עשיתי קפנדריא תמיד, )14-13(

                                                 
 .240' ראו אילן עמ 27
 )17.12.2004(המוסף , הצופה. "על ספרו החדש של הרב חיים סבתו: כובס הטליתות מירושלים", דויטש' ח ראוו 28
 .6 '  עמ)23.3.2005 (מוסף ספרים, הארץ  ,"מעשה בשני עגנונים שהיו בעירנו" ,אלבוים' ד גם ראו .13, 11' עמ

  .4 ה,)2.9.2005(תרבות וספרות , הארץ, "ו ארמון ומפתח לארמון אין לווי לו למי שיש ל", יהלום'  גם יראוו 29
 .237' עמ, על צרת הבת והשימוש במונח זה ראו אילן 30
 .  החולק עליו238' ותשובתו של אילן עמ, ראו אלבוים על זיהוי הסופר האנונימי כעגנון 31
מקור , ריאיון עם חיים סבתו: "נגן עליו בכלי אחרשהספרות מנגנת עליו ואי אפשר ל, מיתר אחד יש בנפש", גלילי' ז 32

  )3.10.2003 (ראשון
 .9.3.2007,  תרבות וספרות, הארץ, "אכלתי דג מתוק כזה בסיפורים של עגנון", סבתו' ח 33
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 גם בספרו 34.צים מהמקורות המשתלבים בטבעיות בסיפורבשיבו גם ספרו זה עמוס ).19(שמחתי 

הליכתו מדודה הייתה ונאה : הלשון מהדהדת לעתים רובד דומה) 3לעיל דוגמה  (בואי הרוח

 אוהב את הדהוד של(... אוהב את הבריות ומכבד את העולים החדשים, ענו; )מיליםהסדר (

יגור הוא (בא במקרא מעט  דורורש הש – ידור ;)יב :על אהרן אבות א(הבריות ומקרבן לתורה 

למשל חן המקום על יושביו (חן המקום עליו ; חכמים שכיח יותר בלשוןו) השורש הנפוץ יותר

  .ועוד הרבה) ילקוט שמעוני

.  היא בעלת גוון אחיד יותר ואין בה הקפיצות המאפיינות את ספרה של קדרכעפעפי שחרהלשון ב

זורמת ונראית כנובעת מהעולם , הכתיבה אחידהאין בספר זה תחושה של חלקים ותפרים ו

זהו .  לכתוב כך"כורח אהוב "ניתן לומר שהכותב מרגיש 35.שהסופר שרוי בו ומעולמו הטקסטואלי

אחדות "": תיאום כוונות"שכתב על , אשר ֿהדברים עולים בקנה אחד עם דבריו של בֿר. עולמו

זה עולמו של הכותב שינק מכאן ומכאן וגם מכאן , בעצם". איך"וגם ב" מה"מרובת פנים גם ב

אפשר אף לומר שהתחושה היא של עברית  36".והכול נתלכד ונתמזג והיה להוויה אחת, ומכאן

גם אם לשונו . אחידה זורמת וטבעית אף שהכותבים חיים במציאות של עברית ישראלית עכשווית

עברו התכה במובן זה שאין מרגישים בתפרים ובקפיצות ה מקורות אל ,שואבת ממקורות שונים

  . ממקור למקור

כל הספרות שלנו מלאה . אנחנו כל הזמן חיים בין המילים: "סבתו מעיד על עצמו ועל כתיבתו

. עשרה-אבל תקרא את תפילת שמונה. אנחנו רגילים להתרגש מתפילת יום כיפור... 'ספרות יפה'

). 34' לעיל הע." (זה הכלי שלנו? הגיד שהספרות זה לא כלי שלנואפשר ל. איזה הוד, איזה יופי

ביניהן לשון , המערבת מגוון גדול של לשונות" לשון הדורות"במקום אחר אמר שהוא כותב ב

  37.המשנה והמדרש, המקרא

                                                 
הוא אורג מרקם אחד הבנוי מצירוף של לשון המקורות שהיא : "בר אשר סבור שיש תיחום ברור בין הלשונות בספר 34

את האחת הוא , אבל מתחם היטב ביניהן, ישראליתושל לשון הסיפור שהיא העברית ה, יהודיתלשון , לשונו שלו
אך אינני בטוחה , תערובתהלשון בספר זה תוגדר כ, לדרכי)." 24' עמ(מגביה אל על ואת השנייה משאיר על הקרקע 

  .שלמתיש תרכובת מו" כעפעפי שחר"בספר , על כל פנים. שאכן יש תיחום כה ברור אף שם
, על השאלה אם אפשר לאמץ סגנון באופן מודע ענה הסופר משה שמיר כשסיפר על כתיבת ספרו מלך בשר ודם 35

שמיר סיפר שהיה שקוע למעלה משנתיים בטקסטים . הכתוב כולו כידוע בלשון הקרובה מאוד ללשון חכמים
בכל זאת הלשון בספרו ). 265, 262: 2005בליבוים , 88 :בהר(תלמודיים ומדרשיים עד שהרגיש שהם נעשים טבעיים לו 

 .אך לא אדון בה פה, בעיקר במידת הזיקה למקורות, שונה" בואי הרוח", של סבתו
 ,"ישראליות אחרת", שץ' א(ראו דברים דומים למשל במאמרו של שץ . לדברים שונים שכתב 34אך ראו לעיל הערה  36

כלשונו של " תיאום כוונות"בספר של סבתו  גדיר את לשונוהמ) 26' עמ) 26.3.99(המוסף לשבת , ידיעות אחרונות
כלומר גם כאן אפשר לדבר על מכיל ומוכל כפי . תלמיד חכם מודרני שאינו זר לעולם החילוני ולעברית החדשה

  .שאמרנו לעיל
  .21' עמ) 23.6.2000(מוסף שבת , ידיעות אחרונות" חיים סבתו כותב מהלב", המאירי'  עראו 37
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 והיא יהודיתאת הגדרת היצירה כ, לבד מהתוכן, לשונו של הספר קובעת אפוא במידה רבה

   38.ית אם משווים אותה לעברית הבינוניתמסומנת מבחינה לשונ

  : למשל. ויש בו לעתים הנחה על הידע של קוראיו והסתמכות עליו, יש בספר שימוש רב בארמית

אדם , כלומר 'קישוא בפריחתו ניכר '– ).א"ברכות מח ע, 64' עמ( בוצין בוצין מקטפיה ידיע .22

כך ום לעברית של הפתגם הארמי אך לא תרגתיווך בעזרת כאן יש . ניכר בתכונותיו כבר מילדותו

לעיל , והמשמעות המיוחסת לו שונה מעט, 76' עמ עצמו חוזר בספרו של אדף מקוראותו  (.תמיד

  ). 14דוגמה 

על זיקת סבתו עצמו מדבר  39.את לשונו של עגנון, כפי שחזרו והזכירו, לשונו של סבתו מזכירה

. אין ספק שעגנון השפיע עלי,  העבריים  הסופריםמבין" :לשונו ועולמו ללשונו ולעולמו של עגנון

רק השתמשתי באותה שיטה . לא חיקיתי את הלשון שלו. אני לעומתו כננס מול ענק. הוא עצום

במקום אחר . )33' לעיל העגלילי ( ."חיקוי אי אפשר לקרוא.  הבדל גדולזה. שהוא השתמש בלשון

כתי כמובן בעקבות מקורות לשונו מבלי הל": מדבר סבתו על המקורות החסרים לו אצל עגנון

א "חידבעיקר מהרב לוצאטו ה, העושר שהיה לו אבל הוספתי אותם ניבים שאמרתי שחסרו לי

מדובר אפוא על שאיבה ממקורות משותפים שהיא בבסיס  ).שם." (ם ומלשונות חכמי חלב"והרמב

  .  אך גם תוספת נכבדה השואבת ממקורות אחריםהדמיון

,  לשוניים אחדים מתוך רבים המאפיינים את הספר ובהם ענייני מורפולוגיהנראה עתה קווים

  :תחביר וסמנטיקה

שם שימוש ב .ל"ממחישות את המורפולוגיה המיוחדת האופיינית ברובה ללשון חז 25-23דוגמות 

  :לשון חכמיםכמו ב הפועל על דרך העתיד

 מנהגו ,)85, שם( לשלום יפטרל ,)22, שם( לילך המשיכו ,)19( לסוף דעתו לירד התעמקו .23

 ).152 ,שם( ליפרד ביקשו ,)87, שם( בשולחנות המיוחדים לישב

 המקראי תורם אף התפעל שתפס בלשון חכמים את מקום נתפעלבניין השימוש הכמעט בלעדי ב

  :הוא לגון הלשון שבו

 ,)17( נתברךאף הוא היה משיב מעין מה ש, )15' עמ( הרבה בביתו נתעכבעזרא לא  .24

הפועל מקורו  ,88( פניו נתכרכמו ,)45(נתייסר כיצד , )44(הרבה נתייגע  )24( נתכוון, נסתפג

 ).כנראה בירושלמי

                                                 
ספרות , עיתונים, של מכתבים הלשון הכתובה היומיומית: " ואולי ראוי לחזור עליה כאן1958 רביןו של לפי הגדרת 38

אך מכיוון שהיא עניינית יותר , לשון זו היא בעצם הלשון הספרותית בלי הזיקה התדירה למקורות. 'לא אמנותית וכו
, אם כי לא תמיד באותם הכיוונים, מדוברתהרי פועלות בה אותן ההשפעות כמו בלשון ה, ונכתבת בפחות תשומת לב

 ".הלשון הבינוניתללשון זו נוכל לקרוא . אך לפעמים עמוקות למדי, סטיותיה מן הנורמה הקבועה בולטות פחות
 אומרת שבעיקר דומים 1999דויטש  . מתפעל מלשונו של סבתו בהשוואה לעגנוןכהן אינו . לעיל33 רה ראו סבתו הע39

  .באיפוק העגנוני שיש בהם, "ניתעגנו"הכתובים ספריו 
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   ):קו שנוהג בלשון חכמים(פעלים רבים עוברים לשמש בפיעל במקום בקל 

    40.ועוד) 31( שינה מעיניהם מנדדים, )134,  בטליתעיטוף (מעטף .25

  :אף הם ללשון חכמיםהפעלים המורכבים אופייניים 

 בספר היה קורא רק כש,)44( היה בצרות רעות כל ימיו מלומד רבי זושא ,)17( היה משיב .26

 את הנגינה וקורא בלא ניגון בקול בכי היה מפסיק, תהלים פסוקים קרובים למה שאירע לו

  . ועוד הרבה )44(

הובאו כאן רק שתי . מבנים מיוחדים וסדר מילים אף הם תורמים לגוון המיוחד של הלשון

  X:(41הרבה במקום (הרבה  Xוסדר מילים כמו , Y לX אינו דומה –האחת . דוגמות

   ).94(ישיבה של מחבר ל ישיבה סתם אינה דומה. 27

  ).22( מדמיונות שלו מעשים הרבהוכותב  .28

  הןאלא ש,  ש הסיבה,כיוון ש, לפי שמילות קישור המשמשות בספר ומקורן בלשון חכמים כמו 

   42:שלד הטקסט ורב חלקן בתרומה לסגנון היצירה ולגוון המיוחד שלה

אחת , הגישה לו מאדם שרה שתי אגודות של הדס, הקיף את השולחן פעמייםכיוון ש .29

אינה דומה שהחליף את המנורה שלפניו באחרת  ;)26' עמ( כנגד זכור ואחת כנגד שמור

אם שפירש חכם יוסף שמובטח היה אלא ש ;)94' עמ(מנורה סתם למנורה המאירה לפני מחבר 

  ).  44(אנשי ביתו הורגלו שגם אם יש צרה אין צווחים לפי ש, צווחה היא בעיר אין היא בביתו

תחדשו בלשון חכמים ויש בו נבתחום  הסמנטיקה ואוצר המילים רב חלקן של המילים בספר ש

 43.ודמים לעברית בת ימינו ומרובדי לשון אחרים הקמלשון המפרשים, שיבוצים רבים מלשון זו

. בדוגמות להלן המעבר לבניין אחר גורר מעתק משמעות תוך שמירה על זיקה למשמעות המקורית

   44:ולפשט, להזקיק, קטגוריה זו מייצגים הפעלים להזריח

 אותה שלוש שעות קודם מזריחלא די שמחשיך הוא את החמה בעוד היום גדול אלא ש. 30

 מזקיקים עיון; )חמה גלגל ה"הקב לו מזריח היה: בראשית רבהוכך גם ב, 11' עמ(שיקומו 

  ).93(בכל כוחו 

  :  היא להחליק וליישרלפשטמשמעות הפועל זו בדוגמה 

                                                 
, )בובר(מדרש תנחומא ( שינה מעיניהם מנדדין היה דוד עומד וכל התלמידים שהיו עוסקין בתורה והיו :למשל 40

, נגעים תוספתא( קומטיו את מפשטין ... חלונות לאותן מפתחין מוגפות וחלונותיו האפל בית). 54' עמ, בהעלותך יט
  ).ח א צוקרמאנדל

ובלשון חכמים בולטת עדיפות סדר המילים במבנה , אך בעיקר בצירוף למילה מאוד, ה נמצא גם במקראמבנה ז 41
שנים הרבה לעומת המבנה ההפוך , ימים הרבה, נגעים הרבה, אנשים הרבה, מלאכות הרבה, דוגמת שבתות הרבה
 .בנה בלשון ימינומבנה זה בולט וצובע את הטקסט בצבע מיוחד משום שהוא שונה מהמ. דוגמת הרבה שנים

  .  על לשונו של משה שמיר2005ראו בליבוים  42
 .ועומדת על תרומתם הרבה" תיאום כוונות"ספרו הקודם ב אליצור המנתחת שיבוצים אחדים ראוו 43
 ֶאת ְלַפֵּׁשט ְפִלְׁשִּתים ַוָּיֹבאּו: פיעל נמצא כבר במקרא אך רק במשמעות לפשט את החלליםבניין בלפשט הפועל  44
ֶׁשת ְוֶאת ָׁשאּול ֶאת ַוִּיְמְצאּו ָלִליםַהֲח  ). חלא א שמואל( ַהִּגְלֹּבַע ְּבַהר ֹנְפִלים ָּבָניו ְׁש
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שני חלקי  ).35לעיל הערה  (כך בתוספתא, )16( עקמומיותמיישר את ה,  את הקמטיםמפשט. 31

לפשט עמים אלא לא נבראו ר: המשפט של סבתו מזכירים את הנאמר בילקוט שמעוני

 עצמה משמשת רק עקמומיותהמילה ). ילקוט שמעוני קהלת רמז תתקסח ( שבלבעקמומיות

   .מלשון חכמים ואילך

 קיימות שחל בהן מעתק משמעות בעברית החדשה עלול להכביד על הבנת שימוש במילים

  : למשל, יהודיתה

משמעות  ).15(שלום ב חודש ליום פקידתו של דודו עליו ה" לסעודת אזכרה לתשלום י.32

בתשלום חומת העיר  –י כך "כך בלשון חכמים ואף רש. גמר,  סיום-  כאן תשלוםהמילה 

ואף השימוש במילה , ישראליתהקוראת ן הישראלית משמעות זו זרה לאוז. )לנחמיה יב כז(

  :  בדוגמה הבאה יש מעתק משמעות לצורה קיימת45.מוסיף לכך פקידה

נראה . קיימת בתהילים ומובנת כמרבה לסלוח ַסָּלחהמילה . )74(ח  בפיוטי סליחות של הַסָּל.33

. כאן חל מעתק במשמעות וגם הרפרנט השתנה. ישראליתשכך יבינו אותה אינטואיטיבית קוראי 

  . בתהלים הכוונה לאלוהים וכאן למשה אבן עזרא המכונה כך בספרות ימי הביניים

אך לשונם דווקא אינה . בחינת העלילהגם פיוטים רבים משובצים בספר במקום המתאים מ

   46.והם משתלבים בעלילה ומוסיפים עליה, סתומה

   אבני שיש טהור4.ב

מצד אחד יש בה קטעים . נעה בין תערובת לתרכובת מאת הרצל כהן אבני שיש טהורלשון הספר 

  : בעיקר בדיאלוגים, של דיבור עכשווי ישראלי

אנא אערף כמה הרבה ... ה נותן את הנשמהאת... ?ואתה יודע מה הכי מרתיח אותי .34

אין ... אני צוחק עליו בפנים...  ככה איזה מילה טובה, שתגיד לו שהוא אחלה ילד... ,שנים

  ). 28( אין סיכוי, מצב

והדים רבים למקורות בדומה לספרה של ) הרבה מהתפילה(שיבוצים , יש בה ציטוטים, מצד אחר

  וכך גם בדוגמה 4ון של רובד קדום כפי שראינו לעיל בדוגמה  נסוך גון בספרואך על רוב הלש, קדר

 נזכר ההקשרבדוגמה  (תרכובתכומתאימה למה שהוגדר כאן ,  ברובה השפה עברה היתוך. להלן35

  ):המקורי של שם הספר

                                                 
רובם לא . כאן תשלוםלמשמעות המילה ) ברובם אנשי לשון( חלק מהדברים נשאלו הנוכחים נאמרובכנס שבו  45

 . הכירו משמעות זו
תיאום " על הספר ,) לעיל36הערה (שץ  גם אבנר ראו). 23' עמ(אשר   ֿכעניין של מהות כדברי בֿר, הפיוטים מנוקדים 46

  . האומר שהניקוד של המובאות מבדיל אותו מן החולין של שאר הטקסט, "כוונות
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בן , ההוא" אחר"אפשר שנתגלגלה בו נשמתו של ה, תהו ביניהם לבין עצמם, אפשר. 35

ועל ? אפשר שנכנס גם הוא במה שנכנס ולא מצא לא שיש ולא מים? ירקב ֿרשעיֿם ֿשֿם, אבויה

והוא מאמין באמונה שלמה שבבוא יומו , מחציף פנים לנשמת אביו, היום, כן הוא עומד כך

  )20( ?רבי מאיר הנורא וייקחנו בידו ויביאנו לגן עדן, ייחפז אליו, לירש גיהנום

, היה להם למהר(מהתחביר המיוחד ום הגוון המיוחד נוצר בעיקר מבחירת המילים והצירופי

הקווים המורפולוגיים בולטים פחות מאשר ). אפשר ש, ש, שכן,  היה הולך, קודם שנפנו המלווים

  ). צורת שם הפועל ועוד, לירש; בניין נתפעל, נתגלגלה, נתכנסתי(בספרו של סבתו אך קיימים 

יש מאבק בין השורשים . וכןהשילוב בין הישראלית ליהודית מתבטא בספר זה גם מבחינת הת

תגובתו של המספר לציפיית בני המשפחה שיאמר היא  32דוגמה . היהודיים לישראליות החדשה

  :קדיש על קבר אביו

אתה הרי נתמזל ? מה לך ולכל אלה, אתה, חורצות לשון, המילים מחציפות לי פנים. 36

, פמיניסט, הומניסט ,יישראל, נו. מזלך שיצאת מהשעבוד הזה לגאולה ומאפלה לאור גדול

לארח , הרי אינך רוצה להגות אותנו בפיך? לבטתמסתכל עלינו ומ מה אתה, יהודי חדש

סגור , מישאל, סגור את הסידור. סוד האותיות, הלוא כבר אינך מאמין בסודנו. אותנו בלבך

   ).46(... לך ואל תחזור לעולם, אותו וכסה עלינו ולך

  סיכום

ביצירות שנבחנו כאן  .ו ביםנטועים פק את העולם התרבותי שהמחברהעולם הלשוני משקף ללא ס

 . לתרבות היהודיתמת זיקה ומתעצהולכתנראה שאצל דור הסופרים שנבחן .  אותוהוא גם מעצב

אצל .  לחרוג ממסגרת העברית הישראליתובצורך בשינוי נורמות לשוניותזיקה זו מתבטאת 

והיא ביטוי ליחס של , צגת עמדה תרבותית ואף דתיתהיהודית מיי, קדראדף סבתו וסופרים כגון 

מבקשים לקרב באמצעות יהודית הכותבים ב.  עם השכחתהוסירוב להשליםמחויבות לתרבות 

להיותה חלק מהתרבות  מתוך מודעות גמורה שהתפתחה בתנאי גלותהיהודית הלשון את התרבות 

וניה ווי לעברית שלהם על ג ויש כאן ביט ברובםרקע דתיהם  בעליכותבים אלה . הישראלית

  .השונים

היחס . עמדה ייחודית ה ומציעישראלית דיאלוג מורכב עם העברית התמקיימהכתיבה היהודית 

 וכן כך קדר למשל (אופציות שמבטלות זו את זוכ  נתפסותאינןהן שמשום ,  אינו ניגודיביניהן

ש ביהודית מתוך נקודת מבוססת על שימוים הללו מתווים יוצרשה אסטרטגיה הלשוניתה ).אדף

אלא גם לנוע , מבט ביקורתית המאפשרת לא רק להרחיב את תחומה ולכלול בה את הישראלית

להתקיים על הסף שבין ההגמוני לבין מה שהודר על ידו אך , בצורה עצמאית פנימה והחוצה
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מדובר באפשרויות חדשות לפתוח את גבולות העברית מתוך המרת . המשיך להתהוות סביבו

יחד עם . חויבות כלפי הישראליות המצומצמת במחויבות יצירתית כלפי רובדי העברית השוניםהמ

תרבותית של הזאת הסירוב לוותר על הישראלית ולהסתפק ביהודית מצביע על המודעות 

את שתי השפות בעת ובעונה חלקם נעים בגמישות רבה ויוצרים שפה משולבת המכילה . הכותבים

 עמדה של כתיבתם משקפת .תערובתשפה זו כונתה כאן .  עברו היתוךהיחידות האלה לא, אחת

    .תוך שמירה על גבולות ברורים ביניהם, ת הרבדים הקודמיםהכלאה והכלה ולא הדר

הלשון מעצבת ,  ברובואבני שיש טהורספר בוכן , תרכובת שלשונו הוגדרה ככעפעפי שחרבספר 

ללשון יש חלק נכבד בצבע . ר רק בבחירת הנושאאין המדוב. שלה" יהודיות" ותורמת לאת היצירה

אוצר המילים , התחביר, המורפולוגיה: כל מערכות הלשון משתתפות בבנייה זו. היצירה ובטעמה

  ). כהן(או ברובו ) סבתו(והסמנטיקה והיא אחידה לאורכו של הספר 

וב שאי אפשר כורח אהמתוך או ) תערובת(בחירה אוהדת  מתוךשאופיה נקבע ראינו דוגמה ללשון 

הגיבור ביצירה  עמדת דברים העולים מניגוד גמור לבחירה כזו מנוגדת ). תרכובת(להתנתק ממנו 

 את המילים שאני לפעמים אני שונא אפילו...אתה מבין: "האומר,  לאהרון מגדהחי על המתכמו 

ד מבקשים גיבורי סיפורו של מג. "כל מילה קושרת אותי למשהו שאני רוצה להינתק ממנו... כותב

  . להינתק מכבלי המורשה הלשונית הספרותית ואינם יכולים כפי שהצביעה על כך פרוכטמן

לשוני בין קוראי -נדמה שהולך ונוצר בספרות העברית הנכתבת כיום בישראל פער תרבותי

בפני חלק נכבד , כנראה, יצירות הכתובות יהודית חסומות. הישראלית לבין קוראי היהודית

 מבקרים על לשונם של ספרים כותביםכך ו עצמו) סבתו( הסופר אומר גםכך . ליתמקוראי הישרא

מההנחה שהיהודית מכילה את הישראלית עולה שקוראי היהודית יכולים . הכתובים ביהודית

הנחה זו לא נבחנה כאן והיא ראויה למחקר .  ללא קושיהכתובות בישראליתלהתמודד עם יצירות 

  . נוסף
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