





איך מדברים בספרות ובקולנוע?
'מישהו לרוץ אתו' כמקרה בוחן1
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שתי יצירות מקבילות



            







     



































 





















לשון הדיבור וייצוגה בספרות ובקולנוע

    

            









           









השחקנים היו 'בסדר', הסיפור היה 'בסדר', אבל כאשר החלו השחקנים לדבר את התסריט, הוא יצא 

מפיהם כאבני חצץ. שפת הדיאלוגים לקתה בשילוב קטלני של שיממון וחוסר אמינות. סרט אחר סרט 

כשל ביכולת לנסח דיאלוג, וקשה היה להצביע על מקור הצרה. האם הם לא מדברים 'כמוני וכמוך?' 
כנראה שלא. העברית הייתה תקנית, אבל היא החמיצה את הדיבור הישראלי בכמה אצבעות.7







  

           



     





 

 

 

 

 

 

 

 

 


















תופעות מנהגיות ובלתי מנהגיות בלשון הדיבור



















ייצוג לשון הדיבור ב'מישהו לרוץ אתו'
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סיכום
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