
ספרותיים בטקסטים לשון ברמות קוטביות

שלזינגר יצחק

מבוא 1.0

 גיל בקבוצות שונות, חברה בשכבות בהם מתממשת שלשון השונים הגוונים

 — שונות חוץ־לשוניות ובנסיבות ובכתב( )בדיבור שונים בערוצים שונות,

 התכנים הספרותי. בטקסט — אחת גג״ ״קורת תחת להימצא עשויים כולם

 איפוא לו שם זה וחיבור אחרת, או כזאת חיים מציאות משקפים הספרותיים

 מאפיינים אלה שבטקסטים קוטביים, לשון גוני של קיומם את להציג למטרה

זאת. במציאות תפקיד הממלאות הדמויות ואת המציאות, את החיים, את

הסוציולוגי והגורם לשון דמות 1.1

 אינם לשוניים מבעים של או טקסטים של כמאפיינים ו״נמוך״ ״גבוה״ המונחים

 ,Wales) הקלאסית הרטוריקה מן לקוחים הם הלשוני בהקשר בלשניים. מונחים

 ללשון ומורים ועורכים אחד, מצד ספרותיים מבקרים בעיקר ושימשו (212:1989

 מדויקים קריטריונים על כלל בדר] דעתם נתנו לא אלה גם אלה אחר. מצד

גבוהה. לא או גבוהה לשץ של אפיון כלשהו טקסט לאפיין אפשר שלפיהם

 הנורמטיוויזם מן סטיות בו שיש מזה כגבוה נורמטיווי סגנון נתפס בדרך־כלל

 שמקורם כאלה ובעיקר בלשון, שכיחים לא מבעים של בחירה וכן הלשוני,

 ברונובסקי גבוה. בסגנון כבחירה נתפסת העברית, של הקלאסיים ברבדיה

6:)תשל״ה  כינה ״טובה״)כך עברית להתגבשות שהביא התהליך את מתאר (3
ההמונים: של העברית בצד (1966)רוזן אירונית בנימה לפניו אותה

 שתוקפו ברור אך - המכוון תפקידה את עדיין סיימה לא ״האקדמיה

 הם שאין מעידות חבריה בקרב מסוימות מגמות ואילו ופוחת, הולך

העברית בצד צמחה השנים שבמשך קרה כך זאת. פשוטה עובדה מבינים



 זו ייחוד. קווי כמה לה שיש ׳שנייה׳ עברית — ׳האקדמית׳ ׳הטובה׳,

 תרכוש בוודאי אך קלוקלת כיוס עדיין לנו הנראית המונים של עברית

הזמנים״. ברבות יותר רם מעמד לה

 פורמלי״. ״בלתי או ״פורמלי״ המונח הוא הנ״ל למונחים הקשור אחר מונחים צמד

 אינה אלה של הגדרתם שגם אלא המישלבית, הבחירה של במשתנים מדובר

 בחינת בין להבחין מקום יש ״פורמלי״, המונח את כשבוחנים חד־משמעית:

 הפורמליות רמת בחינת ובין השיח, נסיבות דהיינו השיח, של החוץ־לשוני הרקע
 ניתנת הנסיבות של הפורמליות רמת בעוד אלה: בנסיבות הלשוני הביצוע של

 המעמד ושל ונמען, מוען יחסי של השיח, מטרת של פרמטרים על־פי להגדרה

 הלשוני הביצוע של הפורמליות רמת את להגדיר קשה השיח, מתרחש שבו

 של ה״גובה״ תכונות את ומדיד אובייקטיווי באופן לקבוע שקשה מידה באותה

 של זה כמו בחירה, של עניין להיות עשוי נמוך לשוני בגוון השימוש השיח.

 המסומנת עגה, הוא הסלנג כי ההנחה על מבוססת נמוכה כלשון שתפיסתו הסלנג,

 בגוון שהשימוש ויש (;Spolsky, 1998: 35) פורמליים לכללים שלה בהתנגדות

 החברתי מעמדו מבחינת הדובר את מאפיין אלא בחירה, של עניין אינו נמוך לשוני

 חברתיים, מעמדות על בנויה אינה הישראלית החברה אמנם השכלתו. רמת או

 מיתאם בחברה. שונות קבוצות של לשונן בין פערים למצוא אפשר זאת ועם

 שטח במבחני לחשוף ניתן החברתי המעמד ובין לשק תבניות או מבעים בין

 כאלה שטח מבחני שונות. חברתיות מקבוצות אינפורמנטים בהם שמשתפים

 בתהליך כמו 1אינטואיטיווי. באופן שנתקבלו הערכות להפריך או לאמת עשויים

 שרת < שמש בחברה)כגון נמוך הנחשב המסומן בעקבות יורדת מילה שבו סמנטי,

שונות. בחברות המתגבשים הבדלים גם כך תחזוקה(, עובד <
 על־פי בעיקר שונים, במחקרים נידונו בעברית טקסטים של לשון רמות

תש״ס; והתחבירית)שלזינגר, המילונית הבחינה מן ומעט שיח, של קריטריונים

ותשנ״ט(. תשנ״ח תש״ן; שראל,
.20ה־ המאה באמצע כבר זה בנושא מחקרים מוצאים אנו אחרות בלשונות

 ,Crystal )על־פי מאמר 1956ב־ פרסם רוס, אלן בריטי, בלשן למשל, כך,

 על להצביע בהן שיש תקופתו, של באנגלית לשוניות תכונות על (39 :1997

 כשלכל חלופיים, מבעים של רשימה הציג הוא הדובר. של מעמדית זהות

לו שקרא חלופי, מבע רשם ,upper-class דהיינו: ,11כ־ שהגדיר ברשימתו מבע

 תשלוט החינוך במערכת כי האפשרות על גם מצביע (Spolsky, 1998: 73) ספולסקי 1

 אין לדעתי, השכלה. היעדר על מעיד תת־תקני לשוני בגוון ששימוש מבוססת לא הערכה

הכללה. של בדרך כזאת הערכה לדחות



non-U. ועד מאז כי בחשבון להביא יש אך מרשימתו, אחדות דוגמות אביא 

דיאלקטיים: בידולים ובהם האנגלית הלשון בשימושי גם שינויים חלו ימינו

 לזו הבריטית האנגלית בין אבחנה היום למצוא אפשר הדוגמות מן בחלק

 או כגבוהים ביטויים להגדיר האפשרות על הצביע רום מקום, מכל האמריקנית.

 הוא אלה. בביטויים המשתמשים לגבי גם מסקנות כך מתוך ולהסיק כנמוכים

 להלן)סעיף שנראה כפי — אולם והמילוניים, הפתטיים ההבדלים על הצביע

 הלשון רמת לגבי להתרשם אפשר וצירופים מילים מבדיקת רק לא — (4.00

 להניח )ויש ותחביריות מודפו־סינטקטיות תכונות גם יוצרו; ושל הטקסט של

 על־ידי דובר או שנכתב טקסט לאפיין עשויות סמנטיות( תכונות גם כך כי
חברתית. מבחינה מסומנת מוענים קבוצת

 היא בעברית, ספציפיים מבעים של הלשונית ברמתם שעסקו העבודות אחת

 הכשירות להתפתחות כאינדיקציה ה׳סלנג׳ ״תפיסת )תשמ״ט(: שראל של זו

 בבחינת שטח, מבחני על מבוססת בהיותה היא עבודתו של מעלתה הלשונית״.

 איך וראה ״צא כלומר: ע״ב(, מה, ברכות מדבר״)בבלי, עמא מאי חזי ״פוק

 מבע של הלשונית הרמה הגדרת את לתלות יש אכן כי נראה נוהג״. העם

 גרינבאום ;Rabin ;5 :1989 ,Wales ;acceptability, 1977) הקבילות במצב

 כלומר: ישירות, שאלות על השטח מבחן את לבסס שבמקום אלא (,1977

 ההקשר מן מנותק מבע של הלשון רמת לגבי הערכה האינפורמנטים מן לבקש

יכול 2בלשון: הקשריו בתוך המבע את לבחון לדעתי יש שלו, הטקסטואלי

 ואת תש״ן( אחד)שראל במחקר המנותק המבע על השאלון שיטת את תחילה נקט שראל 2

 מסקנתו תשנ״ח(. יותר)שראל מאוחר במחקר — רחב טקסטואלי הקשר בתוך הבדיקה

הטקסט, של הלשוניות התכונות את לשלב יש טקסט של הלשונית הרמה בהערכת כי היא
שלו. השיח תכונות ואת מדידות, שהן
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 העיקרית, לשונו הפחות לכל או שלו, בלשון־האם מדובר לשאול)ואם החוקר

 הרחב( הטקסטואלי המבע)בהקשרו האם שיפוטו(: על־פי לענות גם רשאי הוא

 נסיבות ובאילו דוברים חברת באיזו או: כקביל? הדוברים־הכותבים בעיני נתפס

 נסיבות ובאילו דוברים חברת באיזו :בשלילה ישאל לפעמים ? הזה המבע ישמש

 ממצאים מתוך אלא יינתנו לא התשובות 3הנידון? במבע שימוש ייעשה לא

 גבוה מה כלומר: יחסית, תהיה היא גם ההכרעה ודבורים. כתובים טקסטואליים

 לא בשיח מדובר האם נמוכה? לשון סתם סלנג? זה האם דווקא: ולאו ממה?

 כאן יתגלו כי לי, נדמה ? גבוהה לשון זו האם או שלו הלשון רמת מבחינת מסומן

 למבוגרים ילדים בין משכילים, לשאינם משכילים דוברים בין אחדות: הבחנות

פורמליות. בנסיבות שאינו לזה פורמליות בנסיבות המתממש מישלב ובין

הלשון רמת לפי טקסטים דירוג 1.2

 המונח 4מישלבית״: ל״רמה לשון״ ״רמת שבין זו היא נוספת חיונית הבחנה

 הנסיבות של הפורמליות לרמת מתקשר והוא יותר מוכר מישלבית״ ״רמה

 הלשוניים הממצאים של הפורמליות לרמת זאת( או)בעקבות החוץ־לשוניות

 בלבד! מישלב תלויית נסיבות, תלויית אינה לשון רמת זאת, לעומת 5בטקסט?

 היא מישלבית להבחנה דוגמה סוציולקט. דוברים, קבוצת גם לאפיין עשויה היא

 לשאר — והרכילות הפרסומת הספורט, — בעיתון מדורים שלושה בהשוואת

 שלושת נמצאו שונים סגנוניים מוגלים בבדיקת תש״ס(: )שלזינגר, המדורים

המוגלים המדורים. שאר כל של מזו יותר נמוכה בלשון כתובים האלה המדורים

 הוא שבו מבחן מתן על־ידי פרט: של לשונו על מידע לדלות אחרת דרך גם מקובלת 3

לדעתו, מכך! מסתייג (Labov, 214:1972)לאבוב בהם. שהשתמש משפטים יעריך עצמו

 הגוון את מכיר הוא בעוד תת־תקני במישלב משתמש כשהדובר יעילה זאת שיטה אין

 זה על ולא הלשון של התקני הגוון על יצביע תמיד הוא כזה במקרה הלשץ. של התקני

בדרך־כלל. בו משתמש שהוא
 הורביץ מ׳ מציגה מקוריות מינוח הצעות ואף כאן, הנידונים במונחים מדוקדק עיון 4

 ב״חלקת להתפרסם עומד המאמר העיתון״. ״לשונות ספרי על ביקורת סקירת במסגרת

לשון״.
 המשפיעים לשוניים לא משתנים של ארוכה שורה נכללת חוץ־לשוניות״ ״נסיבות במונח 5

 ההשוואה למשל, כך, הפורמליות. של ההבחנה בהם ניכרת תמיד ולא הלשוני, הביצוע על

 אלא מהן, אחת בכל פורמליות רמות של מגוון מעלה הכתוב לזה הדבור הערק בין

 הדין והוא הכתובה, מזו נמוכה המדוברת הלשון כי )בהכללה( ההערכה שמקובלת

 : Haiiiday; 1984 ,Redeker: 1983 ,Brown & Yule, 1989)שתיהן של הפורמליות ברמת

ועוד(. תש״ס שלזינגר



 הכתיבה ממטרת השאר, בין הושפעו, הנמוכה הלשון רמת את שעיצבו הסגנוניים

מישלבית. ברמה כאן מדובר כי איפוא יוצא מדור. כל של הספציפי היעד ומקהל

 כתיבתם למשל, היא, מישלבי גורם של תוצאה שאינה לשון לרמת דוגמה

 הילדים של זאת לעומת טיפוח טעוני ילדים של מורפו־פונולוגיים( )בפרמטרים

 ;60-58 :1995 רביד ;144 תשל״ז: )שטאל המבוססים המבוגרים( של )ואף
תשנ״ג(. לסר־כהן

 טקסט סוגים: לשלושה זה במחקר הנבדקים הטקסטים את איפוא נמיין

 גם לרשימה לצרף היה אפשר לכאורה 6מסומן. בלתי וטקסט נמוך טקסט גבוה,

 טקסט מן־הסתם ייחשב כזה שטקסט אלא סגנונית, הכלאה בו שיש הטקסט את

 מתאפיינים למשל, כך, הלשון. במישלבי הולם הבלתי השימוש עצם בשל נמוך
 — זה )במקרה ונמוכים גבוהים מבעים של בשילוב בעיתון הרכילות מדורי

 כטקסט יוגדר הזה המדור כי ספק אין והרי מסוימים(, רטוריים לצרכים במודע,
נמוך.

והשיח, התחביר המילון, בתחום הם הגבוהה הלשון של הסגנוניים הסוגלים
המורפו־סינטקטי. בתחום וכן

המחקר קורפוס 1.3

 מהאתר בחלקם הלקוחים ספרותיים, חיבורים — ראשי מטקסט מורכב הקורפוס

ynet ומטקסט־נורמה, לאור, שיצאו מיצירות ויתרם אחרונות״ ״ידיעות של 

 הוכרו העיתונאיים הטקסטים להשוואה. בסיס לשמש שנועד טקסט דהיינו:

 הדיבור מלשון יותר פורמלית שהיא הבינונית, הלשון את כמייצגים כבר זה
הטקסטים: על פרטים והרי הספרות. מלשון פחות ופורמלית

 7החול רחוב שפרה, ש׳ — בספרות

אחרים חיים יבנה, יובל

 העוזר שמעון של ילדותו זהר, של שיעורו איזקסון, ח׳ מירון
 חרם רגליו כפות הרסגור, ת׳

 2.5.01 אחרונות, ידיעות הצייד, גור, בתיה

 11.5.01 אחרונות( )ידיעות ynet גריז, כ״ץ, יואב

גמילה בתהליך ערפאת — 30.7.79 מעריב חריף: יוסף — בעיתונות

.formal-normal-informal :(25 :1972 ,Quirk et al)ועמיתיו קווירק של בניסוחם 6

 .חלק הם שחיבוריהם הרסגור( איזקסון, )יבנה, סופרים שלושה עוד עם נמנית שפרה 7

גלוסקא. י׳ עם בו עוסק שאני וה״חדישה״ החדשה הספרות לשון על מחקר של מקורפוס



 צריך מי כאלה יריבים עם — 27.5.97 מעריב :לונדון ירון

אויבים
 ירושלים בחומת פירצה ,1.7.94 מעריב שניצר: שמואל

 הזמן הגיע ,4.5.94 ידיעות פלוצקר: סבר
 עימות קו אישה ,2.5.01 ידיעות דויטש: חיותה

פרס של שעתו ,2.5.01 ידיעות אלון: אמונה

הספרותי הטקסט של לשונו 2.0

 בטקסט כשמדובר במיוחד חשובה היא הטקסט רמת לדירוג קריטריונים קביעת

 פיגורטיווי, עשיר, כטקסט בדרך־כלל מוצג הספרותי הטקסט שהרי ספרותי,

ולשון מופת לשון הספרות, לשון בצירופים הרואים יש אף גבוהה. בלשון כתוב

8נרדפים. צירופים גבוהה
 לזו 9המדוברת הלשון בין ההבדלים בחשיפת נעשו כבר רבים מחקרים

 ההבדלים מוצגים לתת־קבוצות הכתובים הטקסטים במיון אולם הכתובה,

 לשון שבין הרצף על מדברים הכול אינטואיטיווי: בסיס על בעיקר הלשוניים

 מאוד מעט אך הנמוך, בקוטב — העממית הדיבור ללשון הגבוה בקוטב הספרות

 ואת גבוהה הספרות לשון את העושות הלשוניות התכונות את לחשוף כדי נעשה
 כתובים טקסטים של אחר במיפוי נמוכה. לשון פורמלית הבלתי הדיבור לשון

 (.Renkema, 1993: 88 למשל היום־יום)ראה ללשון כניגוד נתפסת הספרות לשון

 ייחודית דהיינו ״מסומנת״, היא הספרות לשון כי ההנחה על מבוסס זה מינוח

 מסומנת. בלתי ניטרלית, נחשבת היום־יום״ ״לשון בעוד מסוימים, במובנים

 לטקסטים בניגוד ריגושי כטקסט המחקרית בספרות מוצג הספרותי הטקסט

 :תש״ן פיגורטיווית)פרוכטמן קישוטית, שלשונו ומכאן (,expository)היצגיים

 להעברת ככלי ללשון כותב כל של יחסו בין להבחין ראוי כללי באופן 10(.24-21

בשביל שלו. המסר מן חלק עצמה בלשון הרואה הסופר של יחסו ובין מסרים

 להבין אפשר אך גבוהה, כלשון במפורש הספרות לשון את מגדיר אינו (2 קדרי)תשמ׳׳ג: 8

 לשמש ראויה המופת סופרי של שלשונם המוסכמות, מן זה אץ כלום אלה: מדבריו זאת

ימינו? לשון של השונים הלשוניים ובמבנים בצורות השימוש דרכי על לעדדות מקור

ח יןצי דהיינו: האכסניה, על המקובל המינוח את כאן עליי קיבלתי ״מדוברת״ במונח 9 י  ע

 המסומנת הלשץ את כאן יציין ״דבורה״ המונח זאת, לעומת (.mode) בלבד התקשורת

ערוץ. באותו פורמלית לא כנמוכה,
 (expressive)הבעתית כתיבה של אחרים לסוגים גם אלא הספרות, ללשון רק לא למעשה, 10

ספורט. ושל פרסום של לטקסטים שכנוע, לכתיבת כגון פיגורטיווית, לשון של יסודות יש



 אצל הכתיבה כתיבתו. של המטרה מן חלק אלא בלבד, כלי אינה הלשון הסופר

 יותר בולט וביטוי לשונית, מודעות של גבוהה ברמה איפוא מאופיינת הסופר

 היצירות שפע היא לכך עדות המטא־לשוני. השיח רק הוא הלשונית למודעות

 משוררים ואצל ילדים סופרי אצל למצוא שאפשר המטא־לשוני האופי בעלות

 (Searle מדברת)בעקבות (13 :2000)פרוכטמן (.39 תשמ״ט: ופרוכטמן, )ברוך

 שיש משמע דיבור. פעולות ביצוע של פנים העמדת כעל הסופר של לשונו על

כתיבתו. תוך ללשון מודע היותו בעצם הסופר של בלשונו מלאכותי משהו

הטרוגני טקסט 2.1

 לכאורה הם המחקר לצורך שבו הלשוני המידע ואחזור הקורפוס בחירת

 על־פי רמתו בבדיקת ומתחילים כלשהו ספרותי טקסט בוחרים פשוטים:

 שלעתים אלא בטקסט; העיון במהלך או מראש שנקבעו לשוניים פרמטרים

 כשעוסקים למשל, כך, שונים. שיח מסוגי מורכב הטקסט כי מגלים אנו קרובות

 תשובות המראיין, שאלות שיח: סוגי שלושה בו מקבלים עיתונאי, בריאיון

 אישיותו, את מאפיין המרואיין, את המראיין מתאר שבהם והקטעים המרואיין

 מוצאים אנו ספרותי בטקסט גם מגוונים. מידע פרטי ומוסר תשובותיו את

 את הסב )תשנ״ט( ושראל הדיאלוגים, ללשון “הסיפר לשון בין הבדלים

 יהושע א״ב של בספרו כך הגות(, שלישי)שיח שיח לסוג אף תשומת־לבנו
מהודו״. ״השיבה

 של מזו נמוכה הדיאלוגים לשון כי מתברר תמיד כמעט השיח רמת בבדיקת

 באילו מוריד או מעלה זה ואין המדוברת, הלשון את מחקה היא שכן הסיפר,
מדובר. בדיאלוג המשתתפות דמויות

 בקרב המוזכרים הספרות לשון של הבולטים המאפיינים מן אחד כאמור,

 הוא תשנ״ט( שראל תשמ״א; קדרי תש״ן; )פרוכטמן, הספרות לשון חוקרי

 רמה לבדיקת רלוונטית זאת תכונה אין עקרוני באופן ריגושית. לשון היותה

 לשון ברמת להתאפיין עשוי היצגי טקסט גם כמו ריגושי טקסט שכן לשונית,
נמוכה. או גבוהה

 לשון את לייצג שנועד לדיאלוג בניגוד הישיר, הספרותי לשיח הכוונה ״סיפר״ במונח 11
הספרותית. שביצירה הדמויות



המילון מתחום סגנוניים מוגלים 3.0

 להדגים כדי הטקסט. של לרמתו אינדיקציה שהן שונות לשוניות בתכונות נפתח

 בעיקר אחדות, דוגמות להלן אציג אחד, ספרותי בחיבור שונות לשון רמות

 ״סיפור במדור שהתפרסם ״הצייד״, גור, בתיה של קצר מסיפור המילון, בתחום

 אחרונות״(. ״ידיעות של ynet באתר )למעשה, אחרונות״ ב״ידיעות שבועי״

 כלשון גור של כתיבתה לשון את להעריך אפשר קורא של כללית בהתרשמות

 גבוהה ללשון הראשונה הדוגמות קבוצת הדיבור. מלשון במידת־מה המושפעת

 הדברים מטבע הדיאלוגים. מן - והשנייה הסיפר, מחלקי לקוחה נמוכה וללשון

 הדיאלוגים. של מזו גבוהה בלשון כתובים יימצאו הסיפר חלקי כי מצפים, אנו

 ממצאים, היפוך של מקרים גם יש זאת, עם מתאששת; זאת השערה לרוב ואכן,

 — הסיפר בחלקי נמוכים ומבעים גיסא מחד בדיאלוג גבוהים מבעים דהיינו

 בלתי תופעה הן בדיאלוג גבוהה ולשון הסיפר בתוך נמוכה לשון גיסא. מאידך

 לשונו את להתאים הסופר של כשל מעין להלן בדוגמות שיש וייתכן צפויה,

 זאת הערכה הסיפר. בחלקי הספרותית בלשונו להשתמש או שבדיאלוג לדמות

 קטן היה גור אצל אלה קבוצות בשתי הממצאים שמספר מכך, חיזוק מקבלת

ביותר.

12ניטרלית חלופה סיפר( גבוהים)קטעי וצירופים מילים

מבריקות בורקות בעינים פוזל הוא ואיך .1
צחקנית( - צוחקת)נמוך המצחקקת! הג׳ינג׳ית .2

הוריד הראייה; משקפי את הסיר .3
הורידה ראש, הרכינה הג׳ינג׳ית .4

 בטקסטים רק בר״ק השורש גזור שבו קל, בבניין שימוש יש 1 מס׳ בדוגמה

 שם־התואר( )או הפועל משמש נמוכה או ניטרלית בלשון גבוהים.

״מבריק״.
 בלשונם או ילדים בלשון שכיחה שאינה בגזירה מדובר 2 מס׳ בדוגמה גם

 משמעות בעל בפועל שימוש יש 4ו־ 3 בדוגמות משכילים. שאינם מי של

 פעלים אלה במקרים מעדיפים הדיבור שבלשון בעוד )במידת־מה( ספציפית

וכיו״ב. ״הוריד״ ״נתן״, ״עשה״, מסוג רחבה, כללית, משמעות בעלי

 הניטרליות החלופות מן כמה ועוד: ילידי. דוכר של שיפוטו על מבוססת החלופה הצעת 12
כגבוה. או כנמוך המבע אופיין שבו מזה שונה לשוני מתחום לקוחות להלן



ניטרלית חלופה סיפר( )קטעי נמוכים וצירופים מילים

אתה לצאת אותה/ להזמין לארוחה״ אותה ״להוציא בלילתי יצליח אם .5
כבוש צחוק בקהל, נשמעו כבושים צחוקים .6

 בלשון ומכל־מקום סלנג, במבעי שימוש הסופרת עשתה (6ו־ 5)הדוגמות בשתי

 היא זאת ועם גדולה, אינה ההנמכה לארוחה( אותה בראשונה)להוציא הדיבור.

 פמיניסטי... כל־כך לא ביטוי כנראה וזהו פורמליים, בטקסטים מקובלת אינה

 אי־הלימותו. את לסמן כדי מירכאות בין הצירוף את להטיל צורך חשה הסופרת
נמוכה. לשון ממש היא ״צחוק״ המופשט השם של הרבים נטיית

ניטרלית חלופה )דיאלוג( גבוהים וצירופים מילים

הגונים ישרים/ מהוגנים אנשים של כזה בית .7
לנגוע בו לגעת אסור .8

 הצורות. מתחום לקוחות גור של בדיאלוגים הגבוהה הלשון של הדוגמות שתי

 רמת בעלות תבניות שתי מבין אחת תבנית של בבחירה מדובר בשתיהן

 המשמשת בצורה מדובר כי להבחין יכול אחד כל זאת, ועם זהה, דקדוקיות

 שכיחה ״לגעת״ שהתבנית לי נדמה משכילים. של בפיהם או גבוהים בטקסטים
(.2 בלוח להלן וכיצד)ראה מדוע היכן, גם כמו מורות, אצל יותר

ניטרלית חלופה )דיאלוג( נמוכים צירופים או מילים

ודמיין)בלבו( ביחד חיים היהודים כל איך ופנטז .9

הבית ליד לבית מתחת מחכה אני ימים שלושה .10

איזושהי כלשהי/ בסימטה *3סימטה באיזה ולא בארץ היה זה אם .11
היטב טוב־טוב אלרואי, את מכירים הרי אתם .12

להיכשל להיהרס/ להתחרב יכול הכל אחד וברגע .13

כן אחרי זה/ אחרי ומיד לאבא אותך אחזיר אני זה אחרי וישר .14
ודאי לו שהבטחתי בטח .15

 בהן אין אם גם - ואחרות כתת־תקניות, מוגדרות אלה מדוגמות ניכר חלק

 במילת שימוש נעשה 9 מם׳ בדוגמה נמוכות. נחשבות — הנורמה מן סטייה

 מילת של המילונית הבחירה ״פנטזיה״; הלועזי משם־העצם הגזור פנטז הסלנג

14 מם׳ בדוגמות התפקוד ,12 מבין הנמוכה בחלופה בחירה היא 15ו־ 11,10,

 סדר ושל התנאי פסוקית תבנית של התחביריות החריגות דומיננטיות 11 מם׳ בדוגמה 13

 המובאה של הכללתה את מצדיקה המתחם של המילונית החלופה אולם ומתחם. שם־עצם
כאן.



 נעשה שונה( בבניין הבחירה )מלבד 13 מם׳ בדוגמה האפשריות; החלופות

מופשט. אופי בעל שהוא בהקשר הפיזי בתחום היא שמשמעותו בשורש שימוש

14התחבירי התחום מן סגנוניים סוגלים 4.0

 תבניות בין ובחירה לפרוד דבוק כינוי בין הבחירה את מציגות להלן הדוגמות רוב

לצירוף. או לשם יידוע תווית להצמדת נוגעות מהן אחדות השונות, הסמיכות

 רמת את בדרך־כלל מאפיין הראשון פרוד, לצורן דבוק צורן בין בבחירה

 כינוי בין בבחירה בעיקר אמור הדבר הנמוכה. את — והשני הגבוהה, הלשון

 מקרה שרק דומני, לפרודה. הדבוקה הסמיכות תבנית ובין לפרוד דבוק קניין

 גבוהה, לשון רמת מאפיינת אשר הפרודה הזיקה מילת זה: מכלל יוצא אחד

 לאין נמוכה שכיחותה כתובים בטקסטים ואף הדיבור, בלשון ביותר נדירה היא

 הפועל כינויי (.124 תש׳׳ס: ש־)שלזינגר הדבוקה לחלופתה בהשוואה שיעור

 בהם השימוש ומעט ימינו, בלשון ביותר נדירים הם אף המושא( כינויי )או:

 נטוי. פועל ליד ולא שם־פועל בסיס ליד הוא בלבד( פורמלית כתובה )בלשון

הסיפר: ובטקסט בדיאלוג זה בתחום הבחירה של דוגמות יוצגו להלן

דבוק כינוי — חלופה דיאלוג — פרוד כינוי

לבני שלו לבן לו, סיפר .1
שאמו לו, מחכה שלו שאימא לו אומרים .2

שאביו רצח שלו שאבא הילד .3

הסברו שלו ההסבר .4

ניסיוני שלי הניסיון כל עם .5

בדירתה באמבטיה, שלה, בדירה .6

 את לנקוט אפשר שהיה בהקשר הפרוד בכינוי שימוש מציגות הדוגמות שש

 בבסיס כגון מנועה, הייתה ההמרה שבהם מקרים כאן הוצגו לא הדבוק. הכינוי

 חציצה בו שיש בצירוף או שלנו(, נטייה)הפסיכולוג חסר לועזי שם־עצם שהוא

 בכינוי השימוש שבו בצירוף לא ואף שלו(, הזאת )האימא לכינוי השם בין

 הכרוך פונו־מורפולוגי שינוי בשל )כנראה מובהק באופן גבוה מסומן הדבוק

השם הראשונות הדוגמות בשלוש כי לציין ראוי גם שלו(. הקדמית )השן בכך

והמיון הדיח נוחות של ומטעמים מורפו־סינטקטי, או מילוני היבט גם הדוגמות מן לחלק 14

המובהקות. התחביריות אלה עם יחד אותן כרכתי



 אף הדבוק בכינוי השימוש רווח שבהם אב( אם, המשפחה)בן, מבני אחד הוא

 במקרים גם פער יש זאת, עם גבוה. כסגנון ייחשב שהדבר בלא הדיבור בלשון
הפרוד. הכינוי של מזה גבוה נחשב דבוק בכינוי והשימוש אלה,

ניטרלית חלופה יידוע תווית של תקנית לא הצמדה
הרצל על הזה, ההרצל על אפילו לחשוב .7

בן־האדם/האיש הבנאדם ככה, שלמים ימים שלושה .8

הגב ילקוט הילקוט־גב של הרצועה את ככה מסדר .9

 :נמוכה לשון מאפיינת היידוע תווית שבה תבנית מכילות 9ו־ 8,7 מם׳ הדוגמות

 בשל יידוע תווית מקבלת מנוע הסטנדרטית שבלשון פרטי שם 7 מם׳ בדוגמה

 בראשו היידוע תווית הוצמדה 9ו־ 8 מם׳ בדוגמות טבעו; מעצם מיודע היותו
 ףףגךן בעלי בצירופים פורמלית הבלתי בלשון מוכרת תופעה סמיכות, צירוף של

15גבוהה. כבילות

 אחרים( אצל גם גור)ולאחר־מכן של בטקסטים הלשון רמת את נבדוק להלן
ן כמאפיין בעבר כבר שהוכח הכפולה, הסמיכות — אחד סגנוני בסוגל ו ש  ל

 לכמה פרט הדיבור מלשק ונעלמה כמעט הכפולה הסמיכות כידוע, גבוהה.

 הדיאלוג בקטעי 16עניין: של לגופו דבר, של בסופו :כגון מאובנות, תבניות

 פרט כולם זה(. בכלל אינם נטויים ״של״ ״של״)צירופי צירופי 13 אצלה נמצאו

 הקרוי הסוג מן הם מעט( נפערו הג׳ינג׳ית של שפתיה כפולה: )סמיכות לאחד

 מחקרים על המבוססת המוקדמת, ההנחה את מאפיין זה ממצא פרודה. סמיכות

 הפרודה בסמיכות שריבוי תש״ם(, שלזינגר !תשנ״ו ושראל רביד קודמים)שלזינגר,

 הדיבור לשון ואת בכלל, נמוכה לשון רמת מאפיינים הכפולה בסמיכות שימוש ואי
אחרים: סופרים אצל גם למצוא אפשר דומים ממצאים בפרט.

בדיאלוגים, כפולה סמיכות של אחת היקרות לא אף נמצאה לא הרסגור אצל

 אצל זה. מסוג היו ״של״ צירופי כל מבין 27%כ־ שלה הסיפר שבטקסט אף

 הדיאלוגים בתוך אך כפולה, סמיכות הן ״של״ היקרויות 71 מתוך 31 שפרה

 כאן שנכללו איזקסון של הטקסטים בכל זה. צירוף של היקרויות 4 רק נמצאו

 של נפרדת בבדיקת אולם הכפולה. הסמיכות מסוג הם ״של״ מצירופי כשליש

 מתוך כפולה סמיכות של היקרויות 2 רק נמצאו הזה הסופר אצל הדיאלוגים
של״)כ־ צירופי 26 (.7%״

 שהוא רדיו?( זה )הלו, החיוור הגשש של במערכץ שימוש נעשה אף הבן־אדם בצירוף 15
הרדיו. בשידורי הנוהגת התקנית הלשון על פארודיה

הסמיכות. תבניות מכלל שלה 3% עד 2%מ־ יותר נמצאו לא דבור שיח של בבדיקות מכל־מקום 16



 )שלזינגר, קודמים במחקרים שנמצא מה את מאששים בדיאלוגים הממצאים

 הכפולה הסמיכות כי תש״ס(, שלזיער ;תשנ״ח ורביד שלזינגר !תשנ״ו ושראל, רביד

כתובים. בטקסטים אף בדרךכלל נמוכה ושכיחותה הדיבור, בלשון ביותר נדירה
 הפובליציסטיים שבמאמרים לאלה הספרותיים הטקסטים הושוו זה בפרמטר

 ומן (,174-163 תש״ס: )שלזינגר גבוהה בלשון כתובים אלה טקסטים בעיתון.

 אינה אלה בטקסטים הכפולה בסמיכות השימוש כי עולה לכאורה ההשוואה

בלוח הרשומים הספרותי בטקסט שהנתונים אלא הספרותי; שבטקסט מזה פחותה

 כי איפוא, להניח לנו מותר הדיאלוגים. את גם כוללים להלן( 2 בלוח )גם 1

 גבוה בלוחות שנראה ממה גבוה הסופרים בלשק הכפולה בסמיכות השימוש

 האידיולקטית ברמה מדהים ממצא מיוחדת לתשומת־לב ראוי שבמאמרים. מזה

הסמיכות מסוג הם שבמאמריו ״של״ מצירופי 88%כ־ חריף: יוסף של בכתיבתו

 על הכפולה הסמיכות של כמותית ירידה מסתמנת כי גם נראה מהלוח

 רבים כפולה סמיכות צירופי נמצא יותר ותיקים עיתונאים אצל זמן. של רצף

 גם קיימת זאת תופעה אם לברר כדי פחות. - מהם צעירים אצל ואילו יותר,

 ולדרגם סופרים ושל טקסטים של יותר רב מספר לבחון צורך יהיה בספרות,

 לשון השפעת של התהליך מן חלק זהו כי להניח סביר תקופה. ולפי גיל לפי

 מן גם מקום מכל הספרותי. הטקסט על גם חל והוא הכתב, לשון על הדיבור

למדי. גבוה האלה הצירופים אחוז הספרותי בטקסט כי עולה שלנו הבדיקה

ספרותיים ובטקסטים במאמרים ״של״ צירופי : 1 לוח

כפולה סמי׳ פרודה סמי׳ ספרות כפולה סמי׳ פרודה סמי׳ מאמרים
(44%) 31 40 שפרה (88%) 7 1 חריף

(40%) 36 54 יבנה (67%) 12 6 לונדון

(33%) 40 81 איזקסון (33%) 18 37 שניצר

(27%) 16 44 הרסגור (29%) 4 10 פלוצקר

(8%) 1 12 גור (29%) 2 5 דויטש

0 5 כץ (25%) 2 6 אלון



 לא שימוש כגון בעיקרו, תחבירי אופי בעלי נמוכים מבעים יוצגו להלן

 תחבירי התאם היעדר פועל, במשלים המורפו־סינטקטית( הבחינה נורמטיווי)מן
הדיבור. לשון את המאפיינות משפט תבניות וכן

ניטרלית חלופה בדיאלוג נמוכות תבניות
שם שמה להשתעל אי־אפשר בערב, עשר אחרי .10

בארץ היה זה אילו סימטה באיזה ולא בארץ היה זה אם .11

אידיוט טיפש/ אינו הוא — לא הוא אידיוט מזויף, בדרכון הצליח .12
האולם על־יד טרנזיט חונה על־יד ברחוב .13

שבועות חמישה־עשר !חמש־עשרה שבועות, חמש־עשרה אחרי .14

 המגמה ה״א לו שצמודה ״שם״ הלוקטיווי תואר־הפועל נמצא 10 מם׳ בדוגמה

 בלשון ליעד. תנועה של ולא סטטי מקום של תואר־פועל המחייב בהקשר

 כנראה תת־תקנית, בלשון שם. ההשלמה את מחייב ״השתעל״ הפועל תקנית

דוגמות שמה. תואר־הפועל את כזה בהקשר נוקטים משכילים בלתי בפי בעיקר

 תבנית נמצאה 11 מם׳ בדוגמה משפט: של תקניות לא תבניות הן 12ו־ 11

 בעבר נטוי פועל ליד הסטנדרטית בלשון שכן תנאי, פסוקית של תת־תקנית

 לשון של מובהקת תבנית היא 12 מם׳ דוגמה אם. ולא אילו התנאי מילת תבוא
 המשפט. של כרמה משמשת השלילה מילת מיקוד, בתהליך שבה, הדיבור,

 מילת־היחם את בכך והעמיד מילת־יחם, של המשלים הושמט 13 מם׳ בדוגמה

 בדוגמה הדיבור. בלשון בעיקר שכיחה זאת תופעה תואר־פועל. של במעמד

 שכיח שימוש גם נמצא הגרעין. השם לבין המספר שם בין אי־התאם יש 14 מם׳

 בעלי בטקסטים גם רווחת תופעה כנראה זוהי ״הסתכל״. לפועל ״על״ בהצרכת

 בין מתאפיין הדיאלוג טקסט כי להדגיש, יש אולם יחסית, גבוהה תקינות רמת
זה. בהקשר ״ב־״ התקינה ההצרכה בהעדר השאר

מסכם לוח — שונים סגנוניים מוגלים 5.0

 בתחום ומיעוטם המילוני התחום מן רובם המוגלים, מן כמה מציג להלן 2 לוח

 מוצגים הניטרליים המבעים ספרותיים. טקסטים בארבעה — המילוני־תחבירי

 כגבוהים או כנמוכים המסומנים והממצאים קבוצה, כל של הראשונה בשורה

 בשורה גם מקרים בשני השנייה, בשורה באים היחסית שכיחותם מבחינת
הלשוני. הפריט של השלישית



ר יצחק שלזינג

17ספרותי בטקסט גבוהה לשון של סגנוניים סוגלים :2 לוח

שפרה יבנה הרסגור איזקסון התכונה

200
(73.8%)

107
(54.3%)

100
(62.5%)

79
(39.5%)

סמיכות

דבוקה

(14.8%) 40 (27.4%) 54 (27.5%) 44 81
(40.5%)

סמיכות

פרודה

(11.4%) 31 (18.3%) 36 (10%) 16 40
(20%)

סמיכות

כפולה

8 1 0 2 איר

־0 2 +5 +9 כיצד

0 0 1 2 למה

+11 +3 2 +12 מדוע

41 94 34 109 ש
־ אשר( )

+27 7 ־1 4 אשר

24 16 17 21 זמן כש־

0 (+)6 +12 6 כאשר

"זמך

6 24 0 22 עכשיו

(+)4 0 0 0 עתה

0 1 1 2 היכן

 בשורות מסומנים ״נמוכה״ או ״גבוהה״ לשון של סגנוני סוגל על המצביעים הממצאים 17

מודגשות.



שפרה יבנה הרסגור איזקסון התכונה

2 1 0 2 איפה

7 5 7 10 לא

)=אץ(

+27 +35 0 2 אין
)=לא(

3 0 0 3 הסתכל

4 3 +14 +10 הביט

0 1 0 5 חיכה

+5 0 +5 5 המתין

־44 ־34 ־21 ־49 אבל

3 (+)12 7 1 אך

0 (+)14 0 0 אולם

3 7 1 ־23 "ש־׳׳

לפני

בינוני

+23 (+)10 +6 4 ״ה־״

לפני

בינוני

 הסמיכות גם — הפעם הסמיכות, תבניות של חוזרת הצגה 2 בלוח יש

 לפי הסמיכות(. תבניות שלוש )מתוך באחוזים חישוב ובתוספת הדבוקה

 לשונה כי נראה הסמיכות, תבניות משלוש באחת בחירה של הקריטריונים

 בטקסטים המקובלת הסמיכות תבניות לתפוצת ביותר הקרובה היא שפרה של

תשנ״ו(. ושראל רביד שלזינגר, למשל )ראה קודמים במחקרים שנבדקו שונים



 טקסט מכל נמוכה היא הדבוקה בסמיכות השימוש שכיחות איזקסון אצל

 דופן: יוצאת האחרות התבניות שתי בין החלוקדז וגם אי־פעם, שבדקתי אחר

 על־חשבון מךהסתם אחר, טקסט בכל הנמצא מן גבוה הפרודה הסמיכות אחוז
 כנמוכה, איזקסון של לשונו את מסמן לכאורה זה ממצא הדבוקה. הסמיכות

 הנחה סותר נראה זה ונתון גבוה, הוא גם הכפולה הסמיכות של חלקה אך

 רקע בעל הוא כי יתברר אם אך איזקסון, של הרקע את בדקתי לא עדיין זאת.

 לשון של תבניות הופנמו אלה בחוגים הזאת. לתופעה הסבר יש חרדי או דתי

 יימצאו זאת ועם כללי, באופן נמוכה להיות לשונו יכולה כזה ובמקרה חז״ל,

גבוהות. איפוא ונחשבות הדיבור בלשון נדירות שהן תבניות בה
 סימן או ]+[ סימן אחדים במקרים רשמתי הסמיכות תבניות שאחרי בפריטים

סוגריים. בין הסימן הוכנס מובהקים לא במקרים נמוך. או גבוה תכונת לציין ]-[

הממצאים: ואלה
והרסגור איזקסון אצל נרשמה הגבוהה ״כיצד״ העדפת •

ושפרה איזקסון אצל נרשמה הגבוהה ״מדוע״ העדפת •
 גם אך שפרה, היא ״אשר״ הפרוד הזיקה בצורן הרבה שהשתמשה היחידה •

הפרוד. מזה יותר שכיח ״ש־״ הדבוק הצורן נמצא אצלה

הרסגור. אצל נמצא ״כאשר״ הפרוד הזמן בציץ מובהק שימוש •
״עכשיו״. הניטרלית לחלופתה במקביל שפרה אצל רק מקום לה מצאה ״עתה״ •

 האלה הטקסטים בכל מאוד מעט נמצאו המקום של השואלים תוארי־הפועל •

מהם. באחד הבחירה מן דבר להסיק הראוי מן זה ואין
 הבינוני. שלילת דרך היא הגבוהה הלשון של הבולטות התכונות אחת •

 בשכיחות בינוני + ״אין״ הנורמטיווית בתבנית השתמשו ושפרה יבנה רק

במובהק. גבוהה
 לא והרסגור. איזקסון אצל לציון ראויה בשכיחות נמצא ״הביט״ הפועל •

 זאת, רק אומר החלופיים. הפעלים שני של ההצרכה על פרטים כאן רשמתי

 המקרים כרוב ״הסתכל״ ואילו היחס, ב׳ עם תמיד כמעט בא ש״הביט״

 ״אל״. הנורמטיווית בחלופתה לפעמים ״על״, של נורמטיווית לא בהצרכה

 יכולה אינה ״הסתכל״ לפועל ״על״ הצרכת (,4.00 סעיף )סוף לעיל כאמור

 ״ב־״ של הצרכה אולם נמוכה, לשון לרמת מובהק סגנוני סוגל לשמש

כגבוה. הטקסט את מסמנת בהחלט זה בהקשר
 גם איזקסון ואילו ושפרה, הרסגור אצל עדיפות קיבל ״המתין״ הפועל •

 הפעלים בשני השתמש הוא הרמה: מבחינת מוגדר אינו הזה במקרה

מידה. באותה החלופיים



[, סימן רשמתי החלופיות הניגוד מילות משלוש אחת בבחירת •  למעשה אך ]־

זאת, עם ניטרלית. מילה זוהי נמוכה. לשון מציין ב״אבל״ השימוש אין

 החלופות באחת משימוש נמנעו ושפרה הרסגור שאיזקסון, העובדה עצם

 לעומת יבנה, להם. המגיע ה״ציון״ את להנמיך כדי בכך יש — הגבוהות
הגבוהות. בחלופות גם מעט לא השתמש זאת,

 שבו תהליך של תוצאה הוא בינוני לפני הזיקה ב״ש־״ השימוש ולבסוף: •

 את יעדיפו גבוהה בלשון ועדיין דבר. לכל כפועל לתפקד עשוי הבינוני

 ובמידת־מה שפרה אצל בעיקר שנמצא מה וזה אלה, במקרים הזיקה ״ה־״
יבנה. אצל גם

 רבים וצורנים מילוניים ערכים נמצאו אחרים סופרים של מדגמיות בבדיקות

 יהושע א״ב אצל כך, גבוהה. לשון של הסוגלים לרשימת אותם לצרף שאפשר

 דבר־מה, פוסע, הלה, קמעה, מתעכב עיניו, משיט אט־אט, היערות׳(: )׳מול

 שפתיו. את לכוף רוכן, )=חזר(, שב צב(: ולא פרפרים עוז)לא עמום זולתי.

 נעטרי יתרה, בצפיפות ספונים :קוצים( הוויית בימי ברזל)קינה אלכסנדר ואצל

 אצל גיסא, מאידך הכמו־ברנרי. הביטוי הדורות, בני מקצת שמא, הקוצים,

 שכבוד ובלבד קטן ראש על לשמור ובוטים: נמוכים מבעים אף נמצאו ברזל
עכוז. מאה יכוסה התוחס

 המסמנים בסוגלים מיוצג הוא אף — המילונייתחבירי או התחבירי התחום

 דבוקות ובמילות־יחם דבוקים בכינויים השימוש למשל, כך, הטקסט: את

 המקובלת ההצרכה מן סטייה הפרודה(, את תעדיף הניטרלית שהלשון )במקום
וכהנה. כהנה ועוד

 בטקסט לשון רמת של תכונות שלוש על להצביע אפשר זה דיון של בסיכומו

 ואפשר אחרים, טקסטים של מזו גבוהה הספרות לשון כללי, באופן הספרותי:

 הדיאלוגים לשון גבוהה. לשון של לשוניים מוגלים איסוף של בדרך זאת להוכיח

 של במידת־מה( ניסיונו)המוצלח את מבטאת המחקר של הספרותי בטקסט

 בטקסט הן זאת, לעומת פורמלית. הבלתי הדיבור לשון את לחקות הסופר

 של סוגלים העיקרית: הנטייה מן סטיות למצוא אפשר בדיאלוגים והן המיפר

 מקום יש הסיפר. בטקסט - נמוכה לשון ושל בדיאלוג, נרשמו גבוהה לשון
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