
  רבקה בליבויםויוחאי אופנהיימר 

  העברית הדיבור המזרחי בסיפורתייצוג 

  מבוא

ייצוג הדיבור הוא  הנושא הראשון. עיקריים במאמר זה יידונו שני נושאים

יוצרים אשכנזיים  בכתיבה שלהמזרחי בסיפורת הישראלית וההבדל בין ייצוגו 

ר והדיבלשון ין הנושא השני הוא היחס ב. מזרחיים בכתיבה שללבין ייצוגו 

שני הנושאים נראה ש. זמננו-בניסופרים מזרחיים  ביצירותיהם של כתבלשון הל

  .האלה משולבים זה בזה

 ם בסיפורתינדון בשאלה מה מאפיין את ייצוג המהגרים המזרחי ראשית

ואם יש הבדל בין הסיפורת של  ,םישנכתבה על ידי סופרים אשכנזיההגמונית 

מצד אחר  .הסיפורת שנכתבה בשנים מאוחרות יותרראשית שנות המדינה לבין 

אם ניתן (ם צעירים עם נורמות הייצוג ינבחן כיצד מתמודדים סופרים מזרחי

. ואם הם מנסים להציע ייצוג שונה לדיבור המזרחי) לאתר נורמות שכאלה

האם יוצרים : בחלקו השני של המאמר נבחן גם את שאלת ייצוג הדיבור בכלל

הגדירו שמקובלות בסיפורת ההגמונית  דרכיםהשני אימצו  ם בני הדורימזרחי

או שמא הם ערערו עליהן והציעו , את היחס בין לשון דיבור ללשון הכתב

ם הן בתור מיוצגים ישאלה זו בוחנת את המזרחי .אלטרנטיביות דרכיםבמקומן 

 קהילה'בתור , )בכתיבתם העצמית(הן בתור מייצגים ) םיעל ידי סופרים אשכנזי(

מושג הקהילה הלשונית . שחבריה דוברים אותה לשוןמובחנת ומסומנת  'וניתלש

הם ו ,הוצע על ידי לבוב כדי לסמן קהילה שחבריה חולקים נורמות משותפות

 Labov(נובעת מאותה לשון משותפת ה, תחושת שייכות לאותה קהילהבעלי 

1972: 121-120(.   

הספרות  מחקרים רבים דנים בספרות המזרחית ובמקומה במפת

בהר  ;2006- ו 2004משעני ; 2002חבר  ;1990הירשפלד  ;1962קשת (העברית 

בייצוג הלשוני של הגיבור המזרחי , כאמור, אך מחקרנו עוסק,  )ועוד רבים, 2008

חוקרים אחדים דנו באפיוני הלשון . ובכך הוא נבדל מהם ,ובייצוג זה בלבד

- בן). 2010(ובליבוים ) 2004( ניק'מוצ ,)2004(שחר -בןלמשל  ,בספרות המזרחית
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בוסי (ניק ובליבוים דנו בלשונם של סופרים 'מוצ, בלשון המחזה שם שחר דנה

והפיכת , לשון המזרחיתלהמחזאים  ם שללמרות השינוי שחל ביחס). ושילה

נראה  ,האפקט הקומי המוקדם לאפקט ביקורתי נגד הלשון הגבוהה והמזויפת

בין שנות השישים  עיצובהלדרך  דומה םבמחזות בשנות החמישישדרך עיצובה 

בין כתיבתם של יוצרים  ,כאמור, נבחיןבמאמר . )2004שחר -בן( לשנות השמונים

ונבחן את , םימזרחייוצרים לבין כתיבתם של ) בתקופות שונות(ים יאשכנז

מיוצג הדיבור המזרחי  נבחן אם כמו כן  .קיומה של אסטרטגיית ייצוג נבדלת

נצביע על היחס השונה בין לשון  בחלקו השני של המאמר .משלבאו כסוציולקט כ

באופן שיעניק  ,םיים ומזרחייביצירתם של סופרים אשכנז כתבהר ללשון ודיבה

שחר - בן( לשון הכתבר לוחלחול לשון הדיבאודות שחר - של בן לטענה הפואטית

 נקשר בין ממצאים סגנוניים אלה לבין הניסיוןלבסוף . בט אתנייה )1994; 1992

  ).2005דלז וגואטרי " (ספרות מינורית"להגדיר את הכתיבה המזרחית כ

מנורמות  הדוברמאפשרת תנודה של בו זמנית השייכות לקהילות שונות 

 הגמישות הלשוניתו יכולת תנודה זו. לשוניות מסוימות לנורמות אחרות

 – 151 :1978יר נ ;17: 1994שלזינגר לדוגמה (משלבית המיומנות ה הןשבבסיסה 

156 ; Timor & Landau 1998 :364(.  מיומנות זו נתפס כמצב שלבחוסר 

שבו האדם כבול בתוך גבולות הקהילה החברתית הבלתי , שוליות לשוניות

במצב זה מיוחסת לאדם יכולת . מסוגל לחרוג מגבולות אלוואינו אמצעית שלו 

  . )152: 1978ניר ( לשונית מוגבלת יותר המוגדרת כסוציולקט

  ם כותבים דיבור מזרחייאשכנזי סופרים  .א

שקיימת  ,בדיקת מגוון של טקסטים שדמויות מזרחיות מופיעות בהם מגלה

 םיהמזרחיהדוברים לתפוס את לשון  םיאשכנזינטייה בקרב סופרים 

. מובחנת ושונה מלשונן של דמויות לא מזרחיות אלהלשון דמויות . כסוציולקט

בשנות החמישים : מהלך הזמןמאפייני הסוציולקט המזרחי אמנם השתנו ב

את הספרים דמויות של מהגרים מזרחיים שטרם הספיקו לרכוש את  ותמאכלס

. ערבית והעברית שלהם עילגת ביותרבועל כן לשונם עמוסה ביטויים  ,העברית

מאוחר יותר מתאפיין דיבורן של הדמויות המזרחיות בחוסר תקניות 

אצל כותבים אשכנזים . סלנגשהשתרשה והפכה לשגרת דיבור עשירה בביטויי 

מגביל את הדמויות גורם ההדיבור המזרחי אינו רק מאפיין אתני טיפוסי אלא 
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. המזרחיות לשימוש לא תקני בשפה ודן אותן למצב של שוליות לשונית קבועה

לא , הגיבורים המזרחיים בספריהם מופיעים בדרך כלל כמהגרים בתוך העברית

   .כבני בית שותפי זכויות בה

מלמעלה על המזרחי ועל לשונו  סתכלתהמזו עיקריים בכתיבה הווים קה

הן בתחום התחביר הן השפעה ניכרת מהשפה הערבית ושיבושים בלשון  הם

  .מיליםהאוצר בתחום 

לשון  ,"נשמתה של אסתר מעדני", 1960- מבסיפורו של יצחק שנהר 

ה יסודות שלבד מהעברית יש ב, מעורבת, הדוברים המזרחיים היא לשון מיוחדת

והיא  ,קאלקים תחביריים מערביתיש בה , ערביים כצורתם או כלשון מסורסת

ניקוד המיוצגים בכתב ב, אולוגיזמיםיבסירוס מילים עבריות ובנמתאפיינת גם 

  :   כדי להקל על קריאתם חלקי

? אתה חושב שתוכל לדבר אלי כאילו הייתי עדיין ילדה קטנה שמדּבדּבת פה .1
? ואת מה, י מוציא כספים וכספים לעשות לך כל מיני נעימּותאנ)... אולוגיזםינ(
. לעשות כל מיני עשיות) קלק תחבירי מערבית(אתה מתחיל שולח  בי ידיך  ]...[
יוצר לשון שעטנז שהיא מלאכותית  שולח בי ידיךהקלק מהערבית בצירוף עם (

 קלק תחבירי[? שאהיה יושב אתך כמו דומיה, וכי מה חשבת ]...[ )משהו
   )425: שם( .]מערבית

, )ניסיון(כמו דורבה  בין כצורתן בין מסורסות, ערביתבעוד מילים ות באבסיפור 

   . ועוד הרבה) גחלילית(אל ליל ' סיראג, )רטוריקה(צאחה 'פ

אף ( לצד ההפרדה הבולטת יותר בין סיפר לדיבר בשנות השמונים

 ,)1992( רשח- שמתחילה להסתמן חדירה של הדיבר לסיפר כפי שהראתה בן

המעוצב , ניכר מאמץ לבדל את דיבורם של דוברים מזרחיים, )להלן סעיף ג(

של קנז  התגנבות יחידיםב .מדיבורן של שאר הדמויות, באופן עילג ומלאכותי

 ,יותר מקודמיו, נראה שקנז מנסה. ייצוג של דיבור מזרחי בין השאריש  1)1986(

  :ם מלאכותייםאם כי יש בשפתו גם קווי, זהלהקשיב לדיבור 

, קולנוע, על איזה עיתונים לאישה, פעם אחת היתה בתיה מריבה עם ילדה אחרת .2
כי זה לא טוב בשביל , לא היו מרשים להביא את זה שמה. ככה קוראים אותו

גם , שהיתה מריבה איתה, הילדה ההיא. ילדים של קיבוץ לקרוא לאישה וקולנוע
שאמא , ה של העיתונים האלההיה לה חבילה ככה גדול, כן היתה מתל אביב

ק מתי המטפלת או היא היתה מחבאה את זה וקוראת ר. שלה הייתה מביאה לה
 )247: שם( .המורים לא רואים

שאולי תפסיק לשנוא אותי ותהיה מתחבבת , חשבתי אני יעשה בשבילה משהו .3
אולי , בשביל שכולם שונאים אותה, כמו שאני מרחם אותה. אתי במקום זה
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שאף אחד לא , פעם. [...] שכולם שונאים אותי, ככה אותי גם כןתהיה מרחמת 
פתחתי את הארון והוצאתי מהמקום שלה חבילה גדולה של , נכנסתי, היה בחדר

ומתי . שמתי מתחת לחולצה שלי ואחר כך חיבאתי הכל במיטה שלי, עיתונים
 – 247: שם( .היתה בתיה לבד באתי אליה ונתתי לה את החבילה של העיתונים

248(  

למשל כאשר , שיבושים מומצאיםלעתים נראים השיבושים הדקדוקיים 

מריבה (ואולי גם בבחירת בניין לא נכון ) בשביל ילדים של קיבוץ(מושמט היידוע 

משקפים נאמנה יותר את שפת הדיבור השיבושים אחרים ). מתחבבת אותי, אתה

במקום  מתי(י של גיבורים כאלה הם שימוש במילות שאלה במקום במילות חיוו

למדבר  ד"ותחילית י ,)היה לה חבילה(חוסר התאמה בין נושא לפועל  ,)כש

שיבושים במילות יחס , )שכולם שונאים אותי(כמילת סיבה  ן"יש ,בעתיד

יש גם ניסיון להעביר את האינטונציה של הדיבור ). מרחמת אותי, קוראים אותו(

הלשון . ניים לדיבור מזרחיואת השימוש בזמנים מורכבים האופיי) ככה גדולה(

שפתו . היא סוציולקט, הגיבור המזרחי בסיפור, שבוחר קנז לשים בפי בן חמו

שיבושים המאפיינים אותה משותפים ה. אינה גמישה ואינה משתנה לפי הנמענים

  .  כזהבחלקם גם לסופרים אחרים המבקשים לייצג דיבור 

היא שפה ) 2001( לב שפוךשפת המספר האשכנזי של ברטוב בספרו 

  :לדוגמה. גבוהה

, האישי של ששון ומשל המשא ומתן בין המחותנים לעתיד היה אמנם רק סיפור .4
, גדושי העצב והבדידות יוהקווים הגדולים של חי, כמין תקציר, שנשזרו בו

  )37: שם( .יוולילות יוובעיקר השבר המשפחתי המוסיף לרדוף את ימ

, היא לשון עממית עסיסית, המזרחי הגיבור, לשונו של סמי ששון, לעומת זאת

יש ובמילות קישור נמוכות והוא משתמש רק בכינוי פרוד  .עשירה בדימויים

יושן  ,למבפנים ,הזאתי(סטיות מורפולוגיות : בלשונו סטיות רבות מהתקן

ראו ( במקום בהווה שימוש בעתיד, )זה ההתחלה, איזה יפה(תחביריות  ,)יכלתיו

  : ועוד )7דוגמה 

חביבה עושה  –אחרי משמרת לילה  יושןאני . הם במיטה שלי –ודה אני בעב .5
לעשות לו שקשוקה , לתפוס אותם על חםָיַכלתי . קניות במיטה שלו במלון

  )63: שם( .ולגמור את הסיפור מהביצים
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קללות בואף רבות ערביות של מילים  ץמתאפיין גם בשיבושל סמי דיבורו 

ובצירופים לקסיקליים , )ועוד אומואנעל  ,שרמוטה( יתלעברשחדרו  ערביות

  :לטלפןבמקום  לתת טלפוןכמו עממיים 

אנעל גם הוא , שרע- זה לא א, אשתי שלזה לא האבא , אמרתי לך! אדון עמוס .6
זה לא , אצל האשכנזים, כמו שאומרים ביהלומים, הראש שלהםזה  ,אומו–

אי  גם אצל הסוריםבשביל זה  ]...[ !רק הם קוראים לזה תקיעת כף! ?ככה
לברק  תן טלפון. יותר אין מה לדבר ,שלאמתכ, נתת יד. אפשר לתת יד קודם

. באו מחלב שאבא שלו ואמא שלו, ככה אומר סמי ששון, תגיד להם, ולבגין
  )37: שם( .סורי בן סורים

אתם . אש גחלים כולה. רק ההתחלה זהיפה . היתה איזה יפהאתה לא יודע  .7
אבל עד סוף , אותךתבשל אט לאט ל, הזאתימה האש  תבינו האשכנזים לא

ככה היתה . עליך תתקרראף פעם לא . של הנשמהלמבפנים , תיכנסהעומק 
  )45: שם( .בחיי העיניים שלי, שרמוטהה

לעשות  למשל ,גם בשימוש המטפורי רואים ניסיון לאפיין את הדיבור המזרחי

  . )לעיל 5דוגמה ( שקשוקה מהביצים

  :עולה במקומות רבים בספר המודעות לשפה המשקפת מעמד חברתי

משים , תהיתי עכשיו אני בשפה גבוהה? ועל מה נסבו שיחותיכם -המספר   .8
  .כמי שלעולם לא ינחש עצמי
וזה אחרי שלא הסכמתי לקרוא , שהיה אומר, עכשיו אתה הזכרת לי –סמי 

שאתה גבר , אני מתבונן בך ומתפעל -אותו יוחנן והוא כבר קרא אותי סמי 
  ?אבל מנין הנימוסים המצוינים שלך, ם כולםמאוד נאה רואי

  ?אתה מחקה אותו -המספר 
ואני מהפעם הראשונה שנתן לי כזה , ככה היה מדבר, כמו אתה שומע - סמי 

   )69-68 :שם( .משהייתי שש, זה מהשוק, בא לי להגיד לו, קומפלימנט

. מעסיקו הקודם המשכיל ,סמי מחקה את לשונו הגבוהה של יוחנן

יכול , את שפתו של יוחנן מבין אוליסמי . מיד שמדובר בחיקוי המספר מזהה

כמו ": לשפתו הוא 'יורד'שכן מיד הוא  ,אך אינו מרגיש בה כבשלו ,לחקותה

בין לשונם של שני התשובה מנציחה ומעצימה את הבידול . 'וכו "אתה שומע

 מקורותיו בשוק, כפי שהוא מעיד על עצמו בדוגמה זו, סמישהרי . הגיבורים

הוא מודע לה . משתמש בלשון גבוהה, לעומת זאת ,המספר. ")משהייתי שש"(

; מתוך בחירה אך סביר יותר שמתוך כורח אולי, ממנה מנסה להיחלץאך אינו 

  .אף לשונו היא סוציוקלטית ,כלומר, נראה שאינו מסוגל לדבר בשפה נמוכה
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  ליזי בדיחי בין שני העולמות. ב

ייכים לסוגת הספרות הש ריה של שולמית לפידתמונה מעניינת עולה מסדרת ספ

- הראשון בהם נכתב ב 2.שבעית-הגיבורה בהם היא ליזי בדיחי הבאר .הבלשית

. נמוך שבעיות ניתן להגדיר כסוציולקט- את לשונן של רוב הדמויות הבאר. 1990

 בהם דנומבחינה זו דרכה של הסופרת עולה בקנה אחד עם דרכם של הסופרים ש

  :אמרה לפיד איון על הסדרהיבר. לכן קודם

אנר שייחשב לספרות שוליים ומכיוון שאני מאוד אוהבת ספרי 'חיפשתי בכוונה ז .9
אנר 'רציתי שזה לא רק יהיה ז. מתח ובלשים החלטתי לבחור בספרות בלשית

אלא גם שזה יתרחש בשוליים אז בחרתי בבאר שבע שזה הכי שוליים , שוליים
  )22: 6.12.02 ,מוסף הארץ( .שיש ובליזי בדיחי

הלשון . )1997( חול בעיניים, אחד מספרי הסדרהתוך ות לקוחות מאהדוגמ

מתבטאת באותם קווים שהוזכרו לעיל הנמוכה כפי שעיצבה אותה לפיד 

הסטיות התחביריות והמורפולוגיות הן   3.שבעיים- מאפיינת את הדוברים הבארו

, בין הפועל לנושאהתאמה - אי, )שני חתיכות(התאמה במספרים  שיבושיבעיקר 

 הטביעות, הכובע חיל אוויר, הבני אדם, השני חתיכות( יידוע הסמיכות בראשה

, הדלות הלקסיקלית מתבטאת. ועוד ד"וי-בתחילית המדבר ב, )אצבעות שלו

במקום בפעלים מדויקים ) לעשותו להביא(בשימוש בפעלים כלליים  ,למשל

ובשימוש במילות ) מאין(ית לעומת התקנ) מאיפה(במילת שאלה דיבורית , יותר

כן משובצות בספר מילים שכיחות  ).בגלל זהו בשביל ש( קישור נמוכות

ח השיבוץ "דור הפלמשל בעוד בספרות . פדיחה, וואלה, יעני: מערביתהלקוחות 

המילים שנבחרו בספר זה מנמיכות את השפה  ,כנמוךלא סומן  מערבית

מעמד נמוך  ןבספר שמיוחס לה רק דמויות .ומתאימות לסוציולקט שבחרה לפיד

 הסיפר בסדרה מובחן במובהק מן הדיבר והוא נמסר 4.במילים כאלה משתמשות

  . תמיד בגוף שלישי

- שונה כשהיא פונה לגיבורים הבאר, הגיבורה עצמה, לשונה של ליזי

כלומר יש כאן . וכשהיא פונה לנמענים משכילים יותר, שבעיים ששפתם נמוכה

 כשליזי יוצאת מהמעגל החברתי המסורתי. רה משלביתשלבית ובחימודעות ִמ 

בכבלי  עודהיא אינה לכודה . משתנה גם לשונה, שבו צמחהובעיקר המקצועי 

כשהיא . הסוציולקט המגביל אותה ומסוגלת לגוון את שפתה בהתאם לנמען

  :שבעיות אחרות לשונה נמוכה למדי-מדברת עם אמה ועם דמויות באר
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ישב בפליקן כחול כשהתחילה שם איזה . י עצרו היוםגם את פקטור, אמא, בסדר .10
  )30: 1997לפיד ( .ירה בבקבוקים על הבאר, בשביל להרגיע יעניוהוא . סמטוחה

  :כשהיא מדברת עם הרצל שלשונו נמוכהכך גם 

זה , הזאתיאם יש לך בנאדם שיכול להשיג את הרשימה , להגיד לך את האמת .11
אתה חושב שתוכל להשיג לי את ? מה אז. ]...[ באתי אליך בגלל זה. רק אתה

  )153 :שם( ?הרשימת נוסעים הזאתי

. לעומת זאת כשליזי מדברת עם נמענים משכילים דיבורה הוא ברמה שונה

  : הנמען הוא רוני הצפוני

היא אמרה לי שאישתו של קליינט אחד באה לברר את השמות שמופיעים  .12
  )213: שם( .הזאתברשימה 

שקשה לעקרה אף מלשונם של דוברים  ,הזאתימו אפילו בצורה כה מושרשת כ

  .משנה ליזי צורה זו בהתאם לנמען, שדיבורם תקני יותר

אוצר מילים , חבורקניין כינוי (גבוהה לשונה של ליזי במובהק להלן  13בדוגמה 

  : כשהיא מדברת עם רוני הצפוני )תקני- תקני ועל

והעמדת פנים , אותך באת אלי כי בנצי שלח. אתה רימית אותי. לא בא בחשבון .13
 המשטרה לא יכולה לפלוש למחשבים בלי אישורים. שאתה פועל מאחורי גבו

   )208: שם(  ]...[

היא אינה  . יוצאת דופן במכלול הלשוני בסדרהאם כן לשונה של ליזי היא 

   .נסיבות השיחמודעות ל היא מגלה :סוציולקטית אלא משלבית מובהקת

. םידיבור המזרחי אצל יוצרים אשכנזיייצוג הות לאדוגמעד כה ראינו 

כלומר , ם נטו לייצג את הדיבור המזרחי כסוציולקטיראינו שהסופרים האשכנזי

שאין בה וריאנטים שונים , כלשונה הקבועה של דמות לא משכילה –

בולטת בחריגותה לשונה של ליזי בדיחי ; המותאמים לסיטואציות שונות

המתגמשת לפי מרכיבי , שלביםִמ לשון בעלת מגוון  –בספריה של לפיד 

  .הסיטואציה

  סופרים מזרחיים כותבים דיבור מזרחי. ג

הדור ? כיצד התמודדו סופרים מזרחיים עם ראיית הדיבור המזרחי כסוציולקט

היה מודע לחוסר ) משנות השישים עד שנות השמונים(הראשון של הסופרים 

קים בשנות הישיבה המוקדמים שעוס רומניםב. בעבריתשל המהגרים השליטה 

גבוהה במעברה הדמויות מדברות ביניהן בערבית ודיבורן נמסר בתרגום לעברית 
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 שוים ושוים יותרב, )1964(של שמעון בלס  מעברהב. שיש בה אידיומטיות רבה

נמצא לעתים ) 1983(של אלי עמיר  תרנגול כפרותוב) 1976(של סמי מיכאל 

 העברית הגבוהה של. עברית עילגתאולם לא , בערביתשילוב ביטויים רחוקות 

שהייתה אף מעט אנכרוניסטית ביחס לעברית הספרותית של (הסופרים 

 ייתכן. על העברית של דמויותיהם ותיווכה בינה לבין הקורא "תהפיצ") התקופה

הייתה עלולה להתפרש מבחינה פוליטית כתרומה של הדמויות שחשיפת עילגותן 

 - שרומנים אלו ניסו למחות נגדו בכל הכוח דבר , להדרת המזרחיםבלתי רצויה 

שכתיבתו משלבת  ,דן בניה סרי הואיוצא דופן . כוחה של העברית הספרותית

 הירשפלדכך (לשון פייטנים ולשון רחוב שכונתית ייחודית , לשון רבנים מזרחית

   5.הגבהה מלאכותית מכוונת האין בשהוא יוצר לשון יהודית מיוחדת  ).50: 1990

היו בני ש) משנות התשעים ואילך( ים בני הדור השניימזרח תביםכו ,והנה

הם אינם מצניעים . שונה כותבים באופןבעברית הישראלית עוד מילדותם  בית

 מבחינתם 6.הם בוחרים להעצימו, אדרבה. או מסתירים את הדיבור הלא תקני

 .שהדובר נע ביניהם בחופשיות, בין משלבי העברית משלב היאהשפה המזרחית 

התמודדות עם מאפייניו  וניסיוןיש בכך עמדה של אדנות ביחס לעברית התקנית 

  :ות לכךאנבחן מספר דוגמ. הייחודיים של הדיבור המזרחי

הדיבור , )2003( פרא אצילבמיוחד בספרו , דודו בוסי ביצירותיו של

מדובר בבחירה ה -  בני הדור השני הוא משלבי ולא סוציולקטיבפי המזרחי 

ברומן זה מתמרן המספר בין הסלנג . תאם לסיטואציה ולנמעןלשונית בה

מנהל בית והנער המספר  מתווכחים 14בדוגמה . העברייני לבין העברית התקנית

על ערכו השנוי במחלוקת של אחד הספרים שהתלמידים , המורה לספרות, הספר

  :מחויבים לקרוא בבית הספר

החיים , ו מקובעים כל כךאם הזקנים יפתחו קצת את הראש ולא יהי, לדעתי" .14
הם יהיו פחות מבוהלים ומתוסכלים ", המשכתי להתפלסף, "שלהם ייראו אחרת

שאי אפשר לעצור את הזמן ואת ] ...[ ההיסטוריה מלמדת אותנו ]...[ מהדור שלנו
אני לא , אל תפחד. גם אם זה מאיים על זקני השבט, התמורות שהוא מביא אתו

י יודע שהדור שלך תרם תרומה גדולה למדינה אנ, דור חדש שלא ידע את יוסף
  )77: שם( ."להביע את דעתנו, בדרך שלנו, אבל תנו גם לנו ]...[ ולתרבות

אותו הנער נוקט לשון שכונתית גסה כאשר מדובר בחשבונות משפחתיים 

  :לשון דיבורית שחודרת לסיפר כפי שהיא ואינה עוברת הגבהה, נוקבים
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. פסקתי אותו וקברתי את העיניים ברצפהה" ,אתה לא תבין בחיים, לא" .15
הוספתי אחרי שתיקה " ,מגדל אותי אתה. לפחות היית לוקח אותי אליך"

מול העיניים שלי היא החליפה גברים ? איך יכולת להשאיר אותי אצלה", ארוכה
, זבל, היא זבל. פעמיים ראיתי איך היא מוצצת לאנשים את הזין. כמו גרביים

! [...] ממנה העיקר שאתה התפטרת! חליק ַּבּבלת, יאללה"] ...[). 210שם ." (זבל
." שלא הצליח לחסל אותה לגמרי, כּוס אמא של האמא הזאת וכוס אמא של יפת

  )213 :שם(

שפת הדיבור ). 1997( טו והעורבאמשה חוובספרו . כך נוהג גם קובי אוז

, )16גמה דו(בין לשון הדיבור העסיסית השכונתית , בין נמוך לגבוהבספר נעה 

דוגמה (ללשון אחידה יותר ובלתי מסומנת , לשון שעטנז, שהיא לשון מעורבת

  :אליס, ות מפי אותה דוברתאשתי הדוגמ). 17

, לה חיוך ספרדי שומר מסורת הוא מביא, "נס גדול עשה לך הקדוש ברוך הוא" .16
לא תהילים ", אליס נחרצת, "לא הודו ולא זימבבוה." "הודו לאדושם כי טוב"

שקרנים אתה והחברים שלך אדון , צנצנת דבש. ְזִּבי על השטויות שלך, בטיחולא 
. לךצהמציאות לא משחקת א? ריבת משמש עשיתם אותה צנצנת דבש, גבאי

  )92: שם( ".לא יקרה כלום אם תדייק? מה יש! תדייק

אל תנצלו את הסיפור שלי . חסרי תרבות, ואתם חומייניסטים: "אליס ממשיכה .17
  )93: שם( ."אחד בתשובה כדי להחזיר אף

, לשונה של אליס אינה לשון השכונה הסגורה והמרוחקת מהתרבות הישראלית

ים שלא אחדמשלבים העושה שימוש בזוהי לשון ; כפי שאין זו הלשון התקנית

נעה ביניהם בגמישות מיומנת בלי להיות מחויבת יתר  אליס. כולם תוארו כאן

   .זהות הדובריםעל המידה לאחד מהם כמייצג בלעדי של 

מציג כמכלול את  )2006( שום גמדים לא יבואו ספרה של שרה שילה

כל דמות אינה משתמשת במגוון  אמנם . סוציולקט ומשלב: שתי האפשרויות

שפתם של בני ו, ולא כמשלבכסוציולקט  שפת הדמויות מוצגת, כלומר, סגנונות

כלול הלשונות מ אך ,של שאר הדובריםשפתם הדור הראשון נמוכה במובהק מ

אתי הבת . מצייר תמונה משלבית ,בני אותה המשפחה, שבפי הדוברים השונים

ונעשה , מסוגלת להשתחרר מכבלי הסוציולקט בלימוד מאומץמעוצבת כמי ש

לשון הדיבור המזרחית על  ת אתעצבמשילה . בידול סגנוני בין הדמויות האחרות

תחביר בג המזרחי אלא גם לים הייחודי של הסלניאוצר המבלא רק  שימושידי 

ן מקצב וטו יםמכתיבתה של שילה עול. ללשון הדיבור יםאופייניה קדוקדוב

 משתמשתלהלן שילה  18בדוגמה  7.את תנועת המחשבה פיםמשקה יםדיבורי
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. כישלוןו הצלחה, נטישה, מוות: הפוליסמי על כל משמעויותיו הלךבפועל 

  :עממיהשימוש בפועל כללי לעומת פעלים ספציפיים אופייני מאוד לדיבור 

. שיבוא להם קצת כבוד ממני ,הולכת להםלפחות שאם אני . מסכנים הילדים .18
מי שמצליח למות מהערבים בארץ . שייתנו להם כסף בגלל שאני מתה מקטיושה

שילה (כל המשפחה שלו  הלך על –מי שמשתגע . יש עליו כבוד של מלך, שלנו
ממני כל המשפחה שלו לא שמים רגל  הלכה, מסעוד הלךשנה מש). 18: 2006

 הלך להםשמו אותי שאני האשמה שלהם שלא . כועסים עלי. בבית שלנו
   )26: שם( .בפלאפל

אף שהם , משפת הדמויות האחרות, כאמור, של כל דמות בספר מבודלתהשפה 

בו ש, מיוחדתחביר מש במשת ,האח הצעיר, דוגמהל איציק. בני אותה משפחה

  :הפועל בסוף המשפטמוצב 

   )111: שם( .אני על הגב שלי שוכב ;)103: שם( .איך היא טורפת אני שומע .19

 מציעה שילה בפרק, ניה השוניםולצד העברית המדוברת הזאת על גו

, לשונה של הבת אתי, לשון זו. האחרון בספרה את השימוש בעברית תקנית

הכניסה לשפה זו אינה אמורה למחזר את . נימופיעה בהקשר תרבותי חתר

להציע , ורית בשפה'למלא פונקציה מאז: "החלום שדלז וגואטרי דיברו עליו

לחלום את "אלא היא אמורה  ,"שפה רשמית, שירותים בתור שפה ממלכתית

כלומר ליצור את ההפך ביחס לתרבות , )62: 2005דלז וגואטרי " (החלום ההפוך

מהפכני אשר מאמץ את לשון המדינה ומחנכיה לא כדי לממש חלום , ההגמונית

להיטמע בתרבות ההגמונית אלא כאמצעי להשתלט על מנגנון הכוח הלשוני 

 את תמצית האוטופיה של 8.הרשמי ולפעול מתוכו למען ביטויו של הקול המזרחי

  :ניתן לראות בדוגמה זו אתי

המדריך הצביע , בדרך חזרה מהטיול השנתי לירושלים, חודש אחרי שאבא נפטר .20
מכאן משדרים . "על שתי אנטנות גבוהות שנראו בעיני כמו צמד מגדלי אייפל

יותר מכל האתרים החשובים שביקרנו בהם נמשכתי , ואני. הוא אמר, "חדשות
בכל פעם שהצמדתי  ,מאז אותו יום. דווקא לשם והצטערתי שלא ביקרנו בפנים

הרדיו מחכה -של-אישהיכולתי לספר לעצמי שה, את הטרנזיסטור לאוזן
ללמוד ואדע לדבר בעברית כמו שלה עם כל המלים היפות  בסבלנות שאגמור

, לא התביישתי. מלים שנשמעו כאילו באו מארצות רחוקות, שהיא אומרת
ולפני השינה דמיינתי לי . חזרתי והגיתי אותן עד שהבנתי בדיוק מה הן אומרות

ומתחת , דד ככל שהוא עולהמגדל שמתח, איך אטפס בכל מדרגות המגדל שלה
לגג הקטנטן שמתחת לשמים יש מקום רק לכיסא אחד ועליו יושבת ראומה 

אני אחליף אותך , את יכולה לרדת למטה ראומה: ומחכה לי שאבוא ואגיד לה
וגם שמעתי את הצלילים שלפני החדשות ואותי שמדברת בפעם ] ...[ מעכשיו
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הרי הישנות , השמים של ירושליםכאן קול אתי מ: הראשונה אל תוך המיקרופון
כי אותי לא החדשות עניינו אלא הישנות שלא טורחים לספר , ועיקרן תחילה

  ).229-228: שם(עליהן או שמספרים במקומן שקרים 

לסוכנת של  תמזרחיבת ההמץ הלימוד איננו מיועד להפוך את מא

, )ורתחנת השיד 'כיבוש'(אלא להשתלט על סמל הממלכתיות , רשמיתה עבריתה

כשהמהפך הזה מתבטא בהחלפת השדרנית הרשמית בשדרנית בעלת סדר יום 

המשמר  'חדשות'רק היא מסוגלת להחליף את מוסד ה. פוליטי מזרחי מובהק

ההשתלטות על השיח . האמתיות והמצונזרות 'ישנות'את יחסי הכוח האתניים ב

י קול אשר מתוארת כהגעה ליד, כמו על אמצעי הייצוג הספרותי, התקשורתי

אפשרית רק בעקבות רכישת , ")כאן קול ֵאתי("עדתי וקול אישי גם יחד - מזרחי

הנערה המספרת עשויה . העברית התקנית אגב ריקונה מתכניה הלאומיים

לדמיין את ההשתלטות על מגדל קול ישראל כמו את השתלטותה על הלשון 

ור של לשון הדיבשונה מב(אם עברית זו היא לשון המרכז והכוח . העברית

לימוד השפה מאפשר לה להשתתף במאבק על הנגישות לשידורי , )הפריפריה

  .הרדיו

ור ללשון הכתב ביצירותיהם של כותבים הדיב בין לשון יחסה .ד

   זרחייםמ

הייצוג הגמיש של הדיבור המזרחי ותפיסתו כמשלב חשובים בעינינו לא רק 

. יות הייצוג ההגמוניחורגות מאפשרוהכסימן לאפשרויות שונות של ייצוג עצמי 

הוא חשוב גם משום שהתרחב אצל הסופרים המזרחיים בני הדור השני והפך 

 התרחשהר לסיפר לא ודיבלשון אך חדירת . )הסיפר(המספר לנורמה של לשון 

הצביעה על חדירת אלמנטים של לשון דיבור ) 1994, 1992(שחר - בן. רק אצלם

אך חדירה זו ש, כפי שמצאנו .לסיפר בסיפורת הישראלית של שנות השמונים

ובדומיננטיות שלה בלשון  היקפההן ב, הלכה והתעצמה, החלה מסתמנת אז

הסיפר הן בנוכחותם של אלמנטים בולטים יותר מלשון הדיבור מאז הופעת 

 . בלום בסוף שנות השמונים- סיפוריה של אורלי קסטל

 ,)1989( סביבה עוינתבקובץ , בלום- בסיפוריה המוקדמים של קסטל

, דיבורימקצב לוהנמיכה הסופרת את לשון הסיפר לרמה של שפת דיבור , למשל

אין . אך גם כשהוא בגוף שלישי, בעיקר בסיפורים שהסיפר בהם הוא בגוף ראשון

. אלא בביטול הפער בין השניים לשון הכתבר לודיבלשון המדובר רק בחלחול 
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ש כאן מאפיינים שוב י. אין זה תהליך מינורי אלא תהליך בולט ומשמעותי

חוסר התאמה במין , לדיבור נמוך שכבר הוזכרו כמו יידוע סמיכות בראשה

  :ועוד, ובמספר

. בקיצור כולם. להלוויה של דוידי הופיעו כל הפועלים והעובדים של המשרדים .21
לקח את , הוא אמר הכל מהר". קדיש"להגיד  הבית קברותבא איזה אחד מ

לברכה עמדו . מאחורי מצבה אחת חבאותמושהיו  אופנייםעל  ההכסף שלו ועל
שהתחיל להתרחק  לבן אדםהוא צעק . הזה החפיףדמעות בעיניים מהקדיש 

  )13 ":ברכה", 1989בלום -קסטל. (משם

, שבה גבוה, בלום משתמשת גם בלשון מעורבת- לצד הלשון הנמוכה קסטל

ראויה לציון רגישותה לאוצר המילים . ניטרלי ונמוך משמשים בערבוביה

מה אני , הרתחה מאה מעלות, נורא נזהרת, הקדיש החפיף: תחביר הדיבוריול

יוצרים  ,בצירוף סטיות דקדוקיות ,כל אלה ,לעבוד עלי, צריכה את זה על הראש

 לצד יפיצו מחלותוהבהרתי ות מילים כמו מופיע 23-ו 22ות אבדוגמ. שפת שעטנז

הירח לצד  עשיתי כביסה. נורא נזהרתומה אני צריכה את זה על הראש 

  . המשתקף במרצפות

. שזה לגמרי בלתי אפשרי הבהרתי לו, בקשר להבאת חברים לדירה המשותפת .22
אחד , שלא נדע, היו לו חברים. סביבי מחלותיפיצו אני לא צריכה ש. לא לא

אחד סניטר בבית . אחד נהג אוטובוס? מה אני יודעת עם מי הוא בא במגע. רופא
 ?מה אני צריכה את זה על הראש. תהאלי הבי מתים-מהחדרישר . חולים

  )54 :"מסדרון צר", 1989בלום -קסטל(

, כשחזרתי ]...[ נורא נזהרתבעבודה אני . בחורף הוא הביא לי שפעת הביתה .23
הירח , בערב הבית הבריק. הרתחה מאה מעלות ,עשיתי כביסהו, איווררתי

   )שם: שם( .השתקף במרצפות האמבטיה

    :יכך אפילו בסיפר בגוף שליש

סיגריה , כשהמתוח אחריה, הנערה עם המיני השחור יוצאת מן החדר הגדול .24
בא , בא לו לבחור הזה. ובשקט הם מתפנים למגרש החנייה שחנו בו, נעוצה בפיו

בא , פחה'לו לקחת את היד שלו ולהוריד לנערה עם המיני השחור הזאת איזו צ
  )71 :שם( .לו להכניס לה בעיטה בכוס בא לו

הלשון כאן היא בלתי . בעזרת המקפים 25בדוגמה  ןמסומ רהדיבוריתמוס 

, הדיבור לטקסט הכתובטון אך המקפים מסייעים להעברה של  ,מסומנת

  :במקף נקראות בנשימה אחתהמסומנות כשהמילים 



העברית פורת  בור המזרחי בסי  הדי

19 

 

. גרה בקומת הקרקע בקצה השיכון עם בעל חולה, בת שישים, אישה אחת .25
סא גלגלים והיא דוחפת אותו הוא יושב על כ. לפעמים היא מוציאה אותו לדשא

- של-הקרקע-מקומת-המטורףשהואיל בטובו להשאיר , עד לחתיכת הצל
אחרי שהודיעו לו , שגזם את כל העצים בהתקפה של לילה, ארבע-מספר-כניסה

   )51 :שם( .מהעיריה שהוא מפוטר

שביטלה  ,בלום- סופרים צעירים אימצו את עמדתה הלשונית של קסטל

וכן את התנועה  ,בעברשהיתה מקובלת  בין דיבר לסיפרהסגנונית את ההבחנה 

אתגר קרת , לא רק סופרים כמו גפי אמיר. של הסיפר בין הנמוך לתקני

אלא גם סופרים , ולאחרונה גדי טאוב הטמיעו אלמנטים דיבוריים בלשון הסיפר

אולם בעוד סופרים . עשו זאתדודו בוסי ואחרים  ,סמי ברדוגו, כמו קובי אוז

כלומר לסוציולקט תל (ממדית של לשון המספר - נטו לתפיסה חד םיאשכנזי

שאיננה נעה בין משלבים שונים אלא מקובעת בתוך המרחב הלשוני ) אביבי

- ומלאת הומור בין דיבור תת ם נעו בגמישות רבהיהסופרים המזרחי, המקומי

. ויצרו שפה משולבת המכילה את הנמוך והגבוה בעת ובעונה אחת, תקני לתקני

קנית לבין העברית הת תהדיבור השכונתילשון ן לראות את השילוב בין נית

  :)2000( ירוק בוואדי הירחבספרו  בלשון הסיפר של בוסי

אמרתי לו שכרגיל אמא שלו מחוממת עליו . אחרי כמה דקות הוא הגיע מהואדי .26
ושכדאי לו לעלות מהר הביתה לפני שהאוכל שלו , בגלל שהוא מאחר לבוא מהגן

מכות למנה עיקרית , אחרי שאכל צעקות למנה ראשונהווא טס למעלה ה. יתקרר
ירד למטה להצטרף לעמרם השחיף ולאלי , ושניצל עם פירה וסלט ירקות לקינוח

שייטיב , שניהלו אתי ועם ששון ויכוח סוער על ביטול החוק החדש, תרנגול
 –ששון הגן בחירוף נפש על הצעת החוק שלי . לדעתם רק עם התחת של ששון

  )118: שם( .את המשחק עוד לפני שהתחיל שלח כאפות לשלושתם וכמעט פוצץ

להיטיב  ,לנהל ויכוח סוערמתאפיין אף בצירופים גבוהים כמו ה ,בדיבור התקני

, שחיף, טס, מחוממתנמוכים כמו  יסודותמשלב המספר , להגן בחירוף נפש ,עם

לא מעטים של  התמהיל הזה מופיע בחלקים. אכל צעקות ומכות ,שלח כאפות

  . הרומן

  :יש קטעי סיפר במשלב נמוך) 2003( פרא אציל של בוסי ברומן

איזה . היא נתנה לי נשיקה על השפתיים ושוב העיפה אותי לעולמות רחוקים .27
כנראה שאלוהים . רק היום רציתי לעשות להם סוף, חשבתי, חיים מוזרים אלה

צוי שופך עלי כוס ענקית עם זונדה הוא דוחף לי חרא לנשמה וכפי. מתעווז עלי
  )191: שם( .של מילקשייק בננה
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  : ולצדם קטעי סיפר במשלב גבוה

, אבל אני לא צריך לעקור את עיני, אדיפוס עקר את עיניו בגלל דבר דומה .28
בעיני רוחי . את תמונת המציאות אני לא רואה. ברגעים אלה אני כבר עיוור

את כל הזעם והתסכול אני . תמבלבלות ומאיימו, מרצדות תמונות ארכיון קשות
 .את כל המרירות וכאב אובדן התום אני מטיח בו, מוציא על הבן אדם מתחתי

  )259: שם(

נע הסיפר בין גבוה  )1997( משה חוואטו והעורבבספרו  אף אצל קובי אוז

   ):30דוגמה ( לנמוך) 29דוגמה (

י במה מותר כ. אין בזה שאר רוח. זה נחות בעיניי. נדונותי לחיי גזלן אשפה .29
  )173: שם(? בחוכמתו ובאספנותו האנינה, העורב מן הבהמה

   :שפה עממית נמוכה 30בדוגמה ו

מקווה שאף אחד , נוחת כמו אידיוט ומעקם את הרגל שלי, אני נוחת על הקרקע .30
 הוא היה קורע לי את הצורה, מזל שהוא לא שמע אותי[...]  לא ראה את הפדיחה

  )80: שם( .לופים מסוכנים וצועקה וכמה אני דופק המרא[...] 

  ?לשון מינורית –לשון הסיפורת המזרחית . ה

כספרות  העמדמללבסוף ברצוננו להתייחס לכתיבה המזרחית של הדור השני ו

 )לאומי, אתני(נכתבת על ידי בני מיעוט המונח זה מציין ספרות  9.'מינורית'

שפת , מכותסהרשמית ובעלת ה, הגמוניתהכלומר בשפה , ורית'בשפה המז

 איבדו את ש ,ם בני מהגריםייוצרים מזרחי). 46: 2005דלז וגואטארי (המדינה 

נוהגים אמנם לכתוב בשפה , )ערבית בעיקר(האפשרות לכתוב בשפות הוריהם 

הם נוטים אולם , ורית וגם קהל היעד שלהם איננו אלא קוראי העברית'המז

הסמלים על הנרטיבים ו על, לערער על מוסכמותיה, ורית'שפה המזלשנות את ה

  . על יחסה לשפות שכנותושלה 

 ביחס" וי מילוטוק"דלז וגואטרי מציעים אופציות שונות של יצירת 

מצויים בעמדה הופנייה אל מקומות לשוניים אחרים , למוגדר ולרשמי, להגמוני

ספרות מינורית מערערת . אפילו מאיימת, מודחקת, של חיצוניות אנטגוניסטית

הניגודים האתניים היציבים בין לשון המרכז ללשון הפריפריה  במקרה זה על

שכל צד בו  ,)Bhabha 1994" (מרחב שלישי"ומעמידה במקומם  ,המזרחית

מקובעת והופך להכלאה של ניגודים  ריתאבינמאבד את מיקומו היציב במערכת 

  . לא ניתן עוד להפרידם זה מזהש
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עם העברית התקנית מקיימת דיאלוג מורכב הלשון הספרות המזרחית 

היחס בין השימוש בעברית המדוברת לבין . מבטאת אופציה מינוריתאכן 

העברית המדוברת   - בינארי ניגודיחס של השימוש בעברית התקנית אינו 

כמו לשון , אלוגהדילשון . מבטלות זו את זוהאופציות  והעברית הספרותית אינן

הלא תקני תקני לבין שבין הרשמי והמתקיימת על הסף , הסיפר הכללית

אין מדובר במבוכה מעצם העמידה מחוץ לגבולות המסומנים . סביבוהמתהווה 

כנמלצים , כלומר מעצם היותם מסומנים כיותר מדי או כפחות מדי, של התקן

מדובר באפשרויות חדשות , להפך; )89: 2004כפי שסובר משעני (או כעילגים 

שימש ש, חויבות כלפי התקןמתוך המרת המ פואטיים גבולות  ערער על ל

במחויבות יצירתית כלפי סוגי העברית השונים , כמכשיר סימון ופיקוח

תרבותית של -המודעות הפוליטיתעמדה זו מצביעה על . 'נמוכים'וה 'גבוהים'ה

- ועלתקני לתקני - בין דיבור תת הם נעים בגמישות רבה. הכותבים המזרחיים

לא . מוך והגבוה בעת ובעונה אחתויוצרים שפה משולבת המכילה את הנתקני 

של  גמהגם ביחס לסיפר המזרחי ניתן להבחין במ, רק ביחס לדיבר המזרחי

פתיחות וגמישות אלו . של סימון גבולות ברורים גמההכלאה והכלה ולא במ

מאפשרות , והדרהמפקיעות את הלשון מכל מסגרת כוחנית של טהרנות ה

בתחושת עצמאות  חדש שהם יצרום להתנהל במרחב הלשוני הילסופרים מזרחי

  .בלתי מוטלת בספק

ברית התקנית הכתיבה המזרחית מציעה אפוא עמדה מינורית מול הע

. כפי שהיא נתפסה בעבר שלב ולא רק כסוציולקטכִמ אך , ורית'שהיא השפה המז

השינוי הסגנוני הבולט שהתרחש בסיפורת זו הוא עירוב התחומים בין לשון 

  .בין הסיפר לדיברסגנוניים וש הגבולות הוטשט, דיבור ללשון כתב

  סיכום

כותבים אשכנזיים ביצירותיהם של ייצוג הדיבור המזרחי ב ּובמאמר זה דּנ

 הזה ם את הדיבוריהראינו שבדרך כלל תפסו הכותבים האשכנזי. ומזרחיים

הדיבור וייצוגו אצל כותבים מזרחיים בני הדור השני שהראינו גם . כסוציולקט

חדירה המסיבית כאן הוא השנידון הנושא השני . מישות משלביתבג ניםמתאפיי

 תהליך שאת תחילתו ניתן לראות כבר בשנות השמונים, רר לסיפוהדיבלשון של 

בלום השפיעה על כותבים - לטענתנו כתיבתה של אורלי קסטל .)1992שחר - בן(

המטשטשים לחלוטין את ההבחנה בין  )ו בכותבים מזרחייםבעיקר דּנ( אחרים
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מודל לאור הכתיבה המזרחית ו בלבסוף דּנו, שון דיבור לבין לשון כתבל

  .ורית'לשון מינורית לעומת לשון מז: שהעמידו דלז וגואטרי

  הערות

 . אך אינו דן בלשון ,דן במאמרו בעיצוב המזרחיות ובתפקידה ברומן) 2006(משעני  .1
 -  313 :2003( ראו גם בליבוים .1990 ראו מירון, דן מירון הקדיש לה מאמר ארוך .2

 .שם יש דיון רחב בלשון הדמויות בסדרה ובמיוחד בלשונה של ליזי בדיחי, )320
 .על בחירה דומה 2010ראו בליבוים  .3
מעניין להשוות את הירידה במעמד הערבית בסיפורת הישראלית של העבר ושל  .4

מסמן , לדוגמה, הוא הלך בשדותשילוב יסודות לשוניים מהערבית ברומן . ההווה
אקונומי נמוך -ייכות לקבוצה חברתית מיוחדת ואינו מעיד על מעמד סוציוהשת

ייתכן גם שיש ערך סגנוני שונה ליסודות הלשוניים מהשפה ). 301: 2003בליבוים (
, וכשהיא מופיעה בטקסט, אינה משמשת עוד בעברית כיום חש'גהמילה : הערבית

 .דוגמהל, פדיחהבשונה מהמילה , היא אינה מזוהה עם שפה נמוכה
 . על לשון יהודית ולשון ישראלית) בדפוס(ראו בליבוים  .5
 ירח ירוק בוואדיהתיארה אף היא את לשון הדיבור בספר ) 2004(ניק 'מוצ .6

כגון , "מעוטי השכלה"ללדבריה האופייניים " תקניים-ביטויים התת"והתמקדה ב
אך . ועוד רבים אחרים אני אתפוצץ על אמא ,הוריד לו קטנה לשפיץ של המוח

אינם  ,תיכנסו מהר בביתאו , לפחות שש חודשכמו , רבים מהביטויים שהזכירה
עניינים של אוצר מילים אלא סטיות דקדוקיות שהפכו לנורמה מקובלת בייצוג 

 . הספרותי של לשון הדיבור המזרחי
 .על לשונה 2010וראו בליבוים  .7
נולדה (רחית היא מז ,בת המשפחה, מושא החיקוי והכמיהה של אתי, ראומה אלדר .8

, במקרה זה .נציגת התרבות ההגמוניתמשמשת כ דווקא היא אך, )כראומה מחבוב
 ."הפוך על הפוך"יש כאן מעין 

אך  )Halevi-Wise) 2001 :49 וייס -הלוי כבר לכתיבה המזרחית החסימונח זה י .9
לאחרונה השתמשה בו . מבלי להסבירו או לקיים דיון במידת הרלוונטיות שלו

בצורה יותר מפורטת בנוגע ללשון הדמויות בסיפוריו ) 2008(רוחמה אלבג 
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  .כתר: ירושלים .פרא אציל    2003
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