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  – הפועל ידי על המוצרכות היחס מילות

 *לשוות בין להשפעה קדומות עדויות 
 ארן מיכל

 

1 

 פרק טובה עברית 1957 משת בספרו ייחד, למותו שים עשר בסימן עומד היום שהכס, רוזן חיים

, הפועל של מוצרכים משלימים הם מושאים, רוזן לפי 1".ומתארים מושאים" מכה שהוא למה

 ):ואי מצטטת דוגמה של רוזן(למשל  2.קבועה יחס במילת כלומר, קבוע בסימן אליו שמחוברים

 כסף- ב אי מזלזל

 חכמה- ל אי בז

 בי אדם  איי מכבד

 ההצרכ סימן להם אין. למשפט כתוספת שבאים הכרחיים לא איברים הם, זאת לעומת, מתארים

 :רוזן שמבוא אחרת בדוגמה כך. משמעותה פי על, הצורך לפי בחרת היחס מילת אלא, קבוע

 - ב 

 התרוצצתי
 עד

 ירושלים
 סביב

  דרך 

 הלוקטיבי ערכה על שומרת, "בכסף מזלזל אי" במשפט הצרכה כסימן המשמשת, -ב היחס מילת

 לוקטיבית יחס במילת מירהלה ואפשר, "בירושלים התרוצצתי" במשפט) מקום כציין ערכה(

 לומר אפשר-שאי בעוד, "התרוצצתי" סתם ולומר היחס צירוף את כליל להשמיט גם אפשר. אחרת

 ".מזלזל אי"*

 הקיימת ההבחה את למעשה משקפת למתארים מושאים בין רוזן שעורך ההבחה

 ההמרה יותאפשרו על, שראיו כפי, בעיקר שמתבססת ,לתיאורים מושאים בין המסורתי בדקדוק

 להמרה היתים, )תיאורים או( מתארים בין אבל. במשפט האלה האיברים של ההשמטה או

. שוים מסוגים בייים מקרי יש, להשמיטם או להמירם אפשר-שאי, מושאים לבין, ולהשמטה

. להשמטה יתן איו כן פי על ואף, מתאר בבירור שהוא אלמט לצדם שמופיע פעלים יש, למשל

 המשפט את

 - ב 

ביין  על יד אי גרה

 גבוה

  מול 

                                                
 חיפה באויברסיטת העברית ללשון בחוג שלישי לתואר שלי המחקר מעבודת לקוחים כאן המוצגים הדברים *

 לדוקטורטים רוטשטרייך תן שם על מלגה בזכות מתאפשרת העבודה כתיבת. צבי תמר' פרופ של בהחייתה

 . יהודית לתרבות הזיכרון קרן מטעם וסף ומעק גבוהה להשכלה המועצה מטעם מצטייים
 . 112-83: ח"תשי רוזן 1
 . מסוימים בתאים את עם מתחלף, כידוע, בעברית אשר, סימן הוא גם יחס מילת שהיעדר לציין מיותר 2
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 במהדורה שוספו בהערות רוזן התייחס הזו הסוגיה אל. "גרה אי*"ל לקצר אפשר-שאי ברור

  .1977 משת טובה עברית של השלישית

 בקריטריוים די לא וגבולותיה הפועל הצרכת שבהגדרת, בכך הכירה המודרית הבלשות

 לממד, בדרכה אחת כל, שהתייחסו שוות אסכולות התפתחוו, והשמטה המרה של לייםאפורמ

 את; השישים שות בסוף פילמור שפיתח היחסות דקדוק את להזכיר אפשר היתר בין: הסמטי

 בחקר יישם רובישטיין שאליעזר, ואחרים קאולי-מק, לייקוף של הגרטיבית הסמטיקה

 עומד האלה התורות בבסיס 3.רטיי בעקבות שהתפתחה הערכיות תורת את ובמיוחד; העברית

 בין כלל בדרך – משתתפים של מסוים מספר בהם שמעורב מצב או פעולה מייצג פועל שכל, הרעיון

, גר הפועל את. הפועל למשמעות בהתאם, בהתרחשות שוים תפקידים שממלאים – לשלושה אחד

 המעורבים תתפיםוהמש, במקום הימצאות או במקום קיום המתאר ערכי-דו כפועל יסבירו, למשל

 של והסמטית התחבירית הערכיות. מצא הוא שבו והמקום מדובר קיומו שעל האובייקט הם

 פי על קבעים, מצריך שהפועל הארגומטים של וסוגם הארגומטים מספר כלומר, הפועל

 המקשרות היחס מילות) ותועה מקום פועלי כמו מיוחדים למקרים מעבר( אבל. הפועל משמעות

 יחסי פי על קבעות לא הן, כלומר – אקראיות רוב פי על הן שלו הארגומטים לבין עלפו בין

 היחסים את משקף לא עצמאיות יחס כמילות המקורי ומובן, לארגומטים הפועל בין המשמעות

  .האלה הסמטיים

 היא – גבולותיה וקביעת המדויקת הגדרתה – הפועל הצרכת שאלת, לראות שאפשר כפי

 אין, זה קצר למבוא מעבר אבל. רבות שים הבלשים את להעסיק שתמשיך, בתמורכ שאלה

 שבהם למקרים דוגמאות כמה להציג היא מטרתי; התיאורטיים בהיבטים כאן להתעמק בכוותי

 .הפועל ידי על המוצרכות היחס במילות  יכרת אחרת לשון על אחת לשון השפעת

 

2 
 – ביותר הגדולים המכשולים שאחד, יסכים זרה שפה לימוד עם התמודד פעם שאי מי כל

, ביחסות או( היחס במילות הכון השימוש הוא החדשה השפה ברכישת – ביותר והמתסכלים

, יחס ומילת פועל של צירופים אותם עבור במיוחד קשה הבעיה). בהן המשתמשות לשוות באותן

 .תהמקורי משמעותה את ומאבדת הפועל ידי על מוצרכת היחס מילת שבהם

 to dream of אומרים שבאגלית בעוד, דברים מיי כל על חולמים או בעברית, למשל

something ולא *on something .גלית בדומה, בצרפתיתאומרים, לא rêver de quelque 

chose ,דווקא אומרים בספרדית ואילו soñar con algo ,שלומד מי. "משהו עם לחלום" מילולית 

 המוצא בשפת הקיימים יחס ומילת פועל של הצירופים את במילה מילה םלתרג וטה זרה שפה

  .שלו

 לשון של כזו השפעה מכה, 1953 משת Languages in Contact בספר, ויירייך אוריאל

 כפי הזאת בתופעה דן ויירייך. "הפרעה" או "התערבות" כלומר interference,4 אחרת על אחת

                                                
 :הבאים במאמרים הקורא ימצא, מפורטות ביבליוגרפיות הפיות עם, הללו התורות מן אחת כל של עדכית סקירה 3

Anderson  2006  ;McCawley and Harris 2006 ;Allerton 2006 .שטיין של לפועלוטיקה בתחום רוביהסמ 

 .)ח"תש רובישטיין( ח"בתש שתפרסמה מאמריו אסופת ראה העברית הגרטיבית
4 Weinreich 1953: 1 . 
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 מביטוייה אחד שם, הלקסיקלי במישור היתר ובין, בלשון שוים במישורים ביטוי לידי באה שהיא

 בשפה הקיימים צירופים של מילוליים תרגומים – שאילה בתרגומי השימוש הוא התופעה של

 כאן להתמקד מבקשת אי שבו התחום מן דוגמה אף ותן לא אמם ויירייך. אחרת שפה אל אחת

 כמו זו מבחיה הם יחס ומילות פעלים של רופיםצי אבל – המוצרכות היחס מילות של התחום –

  .שאילה תרגום לעבור שיכול, אחר צירוף כל

 

3 
 המאוחרת המקרא שבלשון, הוא ידוע דבר. חדשה תופעה איה לשוות בין כזו התערבות, כמובן

 המצב של טבעית תוצאה, ארמית השפעה המשקפות לשון צורות כלומר, "ארמיזמים" הרבה יש

 הצרכת של לתחום בדיוק שייך הידועים "ארמיזמים"ה אחד. תקופה אותה של ילשו-החברתי

 אתל בדומה, לאקוזטיב הצרכה כסימן לשמש יכולה -ל היחס מילת שבארמית מכיוון: הפועל

 את הפועל לצד תפסה -ל היחס מילת שבהם מקומות מעט לא המאוחרים בספרים יש, העברית

 .המושא כתווית את של מקומה

, טיפוסי בפועל. הפעלים כל על שווה בצורה חלו לא -ל/  את שחילופי, הוא עייןהמ הדבר

 שימוש של שיים או אחד מקרה אולי למצוא לצפות אפשר, במקרא פעמים עשרות כמה שמופיע

 בליווי פעמים כשישים במקרא מופיע הוא: חיזק הפועל על לדוגמה סתכל. אתב במקום -לב

, למשל, שווה אם 5.הימים בדברי הפעמים שתי – -ל עם יחס צירוף בליווי ופעמיים, ישיר מושא

 .הצירוף משמעות על משפיע איו ההצרכה בסימן שהשיוי, ברור, 2 אל 1 את

 )27 כו א"דה( ְיהָוה ְלֵבית ְלַחֵּזק ִהְקִּדיׁשּו ַהָּׁשָלל-ּוִמן ַהִּמְלָחמֹות-ִמן  1

 )6 כב ב"מל( ַהָּבִית-ֶאת ֵּזקְלחַ  ַמְחֵצב ְוַאְבֵי ֵעִצים ְוִלְקֹות  2

 מופיע) אחרים אלים או( 'ה את דרש הצירוף. יותר פוץ השיוי אחרים במקרים

 מצוי עזרא ובספר הימים בדברי אבל 6.הימים בדברי פעמים 13 מתוכן, במקרא פעמים כארבעים

 דרש של היקרויות 22 הכול בסך יש, כלומר 7.בדיוק משמעות באותה, 'הל דרש פעמים תשע גם

-אי כבר כאן.  -ל היחס מילת מופיעה מהן% 40-וב, האלה בספרים 8האל דרישת של הדתי במובן

 פעמית-חד" מעידה", בכתיבה לב תשומת חוסר של טעות כאל -לב השימוש אל להתייחס אפשר

 את דרש של מקומו את לדחוק והתחיל בשפה השתרש ממש כראה 'הל דרש הביטוי. הסופר של

 :3-ב למשל, עוקבים בפסוקים אף מתקיים היחס מילות בין החילוף. המקורי 'ה

 ֲאֶׁשר ְוֹכל ְַפָׁשם׃-ּוְבָכל ְלָבָבם-ְּבָכל ֲאבֹוֵתיֶהם ֱא]ֵהי ְיהָוה-ֶאת ִלְדרֹוׁש ַבְּבִרית ַוָּיֹבאּו  3

 )13-12 טו ב"דה( יּוָמת ִיְׂשָרֵאל-ֱא]ֵהי ַליהָוה ִיְדֹרׁש-]א

                                                
  .12 כט, 27 כו א"דה 5
 .19 ל, )פעמיים( 5 כו, 20 ,15 כה, 9 כב, 3 יט, 12 טו, 6, 3 יד, 14 יב ב"דה, 30 כא, 13 טו א"דה 6
 .3 לד, 21 לא, 3 כ, 4, 3 יז, 13 טו ב"דה, 19 כב א"דה, 21 ו, 2 ד עזרא 7
 המשמעות מתוך זאת משמעות התפתחות על). 6 סעיף, קל, דרׁש ערך, המקרא לשון אוצר ראה( האל עבודת כלומר 8

 .ז"תשמ סביב ראה) ל"ה במילון 5 סעיף( האל מן העתיד שאלת של
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 לראות אפשר בכולם. הודהו זימר, הילל כמו, אחרים פעלים לצד גם מצויה דומה תופעה

 את המושא תווית פי על -ל ההצרכה לסימן וגדלה הולכת העדפה המאוחרים המקרא בספרי

 בהקשר המשמשים פעלים הם האלה הפעלים שכל, מעיין 9.יותר הקדומים בטקסטים ששימשה

 שראוי, קודה זאת אך, דתי או בותיתר הסבר הזאת לתופעה יש אם יודעת איי. ופולחן דת של

  10.אותה לחקור

 פעמים 440-כ מצוי הזה הפועל. אכל כמו פועל למקם אפשר להאהסק של השי בקצה

 השווה 11;4-ב, אחת פעם רק -לב את של חילוף לצדו מתקיים אבל, ישיר מושא בליווי במקרא

 כך כל היותו מעצם דווקא אולי. ישיר למושא יוצא אכל והפועל דומה רעיון מובע שם, 5 אל למשל

 .זרות השפעות מפי מוגן אכל הפועל היה פוץ כך וכל בסיסי

 )5 ד איכה( ַאְׁשַּפּתֹות ִחְּבקּו תֹוָלע ֲעֵלי ָהֱאֻמִים ַּבחּוצֹות ַָׁשּמּו ְלַמֲעַדִּנים ָהֹאְכִלים  4

 ִמּתֹוf ַוֲעָגִלים ִמֹּצאן ָּכִרים ִליםְוֹאכְ  ַעְרׂשֹוָתם-ַעל ּוְסֻרִחים ֵׁשן ִמּטֹות-ַעל ַהֹּׁשְכִבים  5

 )7-4 ו עמוס( ֹּגִלים ְּבֹראׁש ִיְגלּו ַעָּתה] …[ ַמְרֵּבק

 

4 
 משתמש הכותב או שהדובר שאילה תרגומי מאותם הוא -ל היחס במילת הישיר המושא סימון

 שגורה הצירוף על כראוי הקפיד לא כפרט הוא אם בין – בזרותם להרגיש ומבלי תומו לפי בהם

 כולה הדוברים שקהילת משום, היעד בשפת ממש השתרש המושאל הצירוף אם ובין, היעד בשפת

 שהן לשון בצורות להשתמש תחילה בכווה בוחר שסופר, קורה לפעמים אבל. אותו לה אימצה

 מפיו דברים מצטט כשהוא או, זרה בארץ שהתרחשו אירועים מתאר כשהוא, זרה משפה שאולות

 של זרותו לסימון חריגות לשון בצורות השימוש. שוה לשוית-תרבותית קבוצהל השייך אדם של

 בטקסט שובצו לכאורה-"ארמיזמים" מעט ולא, במקרא ידועה ספרותית תחבולה הוא דובר

 בהרחבה כתבו ומדומים אמיתיים "ארמיזמים" על. זו למטרה בדיוק ומכוות מודעת בצורה

  12.רדסבורג וגארי הורביץ אבי, טשרקו יחזקאל, סיי-טור ה" כמו חוקרים

 ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהִּבָּטחֹון ָמה: חזקיהו את שקה-רב שואל) 4 לו בישעיהו ושוב( 19 יח ב במלכים

? אלוהיםב ביטחון זהו האם: לשוית מבחיה גם הזה הביטחון על לתהות באמת אפשר. ָּבָטְחָּת 

  שהוא, חזקיהו על מספר מקראיה הסופר? היםואל אל ביטחון אולי? אלוהים על ביטחון

                                                
I ערך, המקרא לשון אוצר הורא 9 I בערך". המושא' ל עם מאוחרים בספרים: "2 סעיף, פיעל, הלל I I הפעיל, ידה ,

 .להצרכה התייחסות אין, פיעל, זמר I בערך. המאוחרת ללשון מיוחס איו אך -לב השימוש מוזכר

 להבין כלומר, דטיב גם לראות אפשר -ל היחס מילת עם בצירופים אם, הוכחות אחת אותי שאלה ההרצאה לאחר 10

 אפשר זו לסוגיה קצרה התייחסות. 'וכו הזמר, ההלל דברי של לתוכם ולא למען כמתייחסים היחס צירופי את

 אצל מצוי, אחרים בפעלים גם וגע אך שר בפועל בעיקר המתמקד, יותר מפורט דיון. Malessa 2006 :  65 אצל למצוא

de Boer 1981. 
 Kautzsch למשל ראה( הפועל של ביוי צורות לצד קלות ביתר מתרחש -לב את של שחילוף, לב שים 11 1910 :  

§117n.( 
; ו"תש הורביץ, 36-26 :ב"תשל הורביץ; ד"תשכ קוטשר; 53-48 :א"תשכ קוטשר; י"תש סיי-טור למשל ראה 12

Rendsburg 1995. 
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 )5 יח ב"מל( ָּבָטח ִיְׂשָרֵאל-ֱא]ֵהי ַּביהָוה  6

  המזלזלת ההערה את שקה-רב של בפיו שם הוא פרק באותו אבל

-ֶאת ִחְזִקָּיהּו ֵהִסיר ֲאֶׁשר הּוא-ֲהלֹוא ָּבָטְחּו ֱא]ֵהיּו ְיהָוה-ֶאל ֵאַלי ֹתאְמרּון-ְוִכי  7

 )7 לו ישעיהו//  22 יח ב"מל( ֹחָתיוִמְזּבְ -ְוֶאת ָּבֹמָתיו

 עלו אל היחס מילות בין חילופים. על בטח של משה צורת בבירור הוא אל בטח הצירוף

 היכן על היחס מילת משמשת זו בלשון שכן, הארמית של השפעה, אגב, זוהי 13.במקרא פוצים

 עלו לא ילופילח יפה דוגמה מצויה עצמו שקה-רב באום. אל הן ,על הן משמשות שבעברית

 ללא, לסירוגין משתמש שקה-שרב להתפלא אין, כך אם). 8( יחיד פועל של הכפולה בהשלמה

 את). 10( אל פלוי את הבטיח הגרימה צורת כולל, )7( אל בטחוב) 9 למשל( על בטחב, הבחה

 .-ב בטח כגד אחת כקבוצה לבחון יש הללו הצירופים

 14)27 יח ב"מל( ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים-ֶאת ְלַדֵּבר ֲאֹדִי ִיְׁשָלחַ  ְוֵאֶליl ֲאֹדֶיl ַהַעל  8

-ַעל ַהֶּזה ָהָרצּוץ ַהָּקֶה ִמְׁשֶעֶת-ַעל ְּלl ָבַטְחָּת  ִהֵּנה ַעָּתה  ִּבי׃ ָמַרְדָּת  ִּכי ָבַטְחָּת  ִמי-ַעל  9

 )6-5 לו ישעיהו//  21-20 יח ב " מל( ִמְצַרִים

//  30 יח ב " מל( ְיהָוה ַיִּציֵלּו ַהֵּצל ֵלאֹמר ְיהָוה-ֶאל הּוִחְזִקּיָ  ֶאְתֶכם ַיְבַטח-ְוַאל  10

 )15 לו ישעיהו

, אל/  על בטח של התפוצה. -ב היחס מילת בצירוף פעמים 67 במקרא מופיע בטח הפועל

 של ההיקרויות 33 שמתוך, הוא המעיין 15.שיים פי מוכה, אל/  על הבטיח הגרימה צורת כולל

 פעמים שש: השוות גרסאותיו על שקה-רב באום מופיעות 13, אל עם או על עם הצירופים

 שבדברי המקוצרת בגרסה וספת ופעם, לו בישעיהו המקבילה בגרסה פעמים שש, יח ב במלכים

 הצירוף את דווקא תחילה בכווה שם המקראי שהסופר, הוא המתקבל הרושם 16.לב ב הימים

 ?מכוון "ארמיזם" זהו האם אך. שקה-רב של בפיו על בטח יחסית הדיר

 את בעיקר מוצאים, למשל, הארמי בתרגום. בארמית פעלים כמה מקבילים העברי בטחל

 והשימוש, ההצרכה סימי שי עם מתועד מהם אחד כל. סברו רחיץ את פחותה ובמידה, אתרחיץ

-חד לקבוע אפשר-שאי כך –) פעמים 56( -בב השימוש מן פחות פוץ עדיין) פעמים 43( עלב

 שיש בעוד: הבאה לעובדה לב לשים ראוי אבל. מארמית שאילה תרגום הוא על בטחש משמעית

                                                
 .Sperber 1943 :  238 - 242 אצל מפורטת רשימה 13
 . אל היחס מילת פעמיים מופיעה 12 לו עיהוביש המקביל בפסוק 14
 עשויים הצירופים שי. על בטח לבין -ב טחב בין משמעות הבדל לזהות אפשר אם, שאלתי הרצאתי בעקבות 15

] …[ ֶאְבָטח ֵאֶליl ֲאִי ִאיָרא יֹום:  5-4ו תהלים למשל ראה. בייהם הבדל על לעמוד וקשה דומים בהקשרים להופיע

: 25 כט משלי של זאת אל, ְיֻדָּׁשן ְיהָוה-ַעל ּובֹוֵטחַ : 25 כח משלי של הסיפה את השווה ועוד; ִאיָרא ]א ַטְחִּתיּבָ  ֵּבא]ִהים

 .השוות ההצרכות בין משמעות הבדלי מזהה איו) 4 סעיף, קל, בטח ערך( המקרא לשון אוצר גם .ְיֻׂשָּגב ַּביהָוה ּובֹוֵטחַ 
 .10 לב ב"דה; 15, 9, 7, )פעמיים( 6, 5 לו ישעיהו; 30, 24, 22, )פעמיים( 21, 20 יח ב"מל 16
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, אחרות במילים 18.-ב אתרחיץל שתורגם על בטח אין 17על אתרחיץל שתורגם -ב בטח של מקרים

, הארמי בטקסט עלב לשימוש העברי בטקסט -ב היחס במילת השימוש מן תזוזה מסתמת

 יותר הדיר הצירוף. בעברית מאשר יותר על לטובת טייה הייתה תשבארמי, מראה הזו והתזוזה

 בטח השגור הצירוף מן יותר ארמי תקופה אותה של" יהודית"ה לדוברי, כראה, שמע על בטח

 .ב
". אשוריזם" דווקא אלא כלל" ארמיזם" איו על בטח שהצירוף היא אחרת אפשרות

 האאלים של פוצות קלישאות המשקפים קהש-רב באום אלמטים של רשימה שערך, כהן חיים

(annals )  אויהם מציין, אשוריים-הההיסטוריים בכתבים 19.בטח בפועל השימוש את גם בי 

, אוטיפיותיסטר בוסחאות אשור במלך המורדים ואסאלים של יהירותם מתוארת אשוריים-האו

 כוחם על המורדים של מכותםהסת לציון) פעל או קל בביין" (בטח" takālu הפועל משמש שבהן

 מילת עם יחס בצירופי תמיד הפועל מלּווה כהן שמביא בדוגמאות. 'וכו מבחוץ עזרה על, הצבאי

 עשויים, Chicago Assyrian Dictionary-ה, הגדול האכדי המילון לפי אך; "-ל" ana היחס

 20".על" eli היחס במילת הפותחים יחס צירופי גם, צבאיים הקשרים באותם, takālu את להשלים

 eli X האכדית הוסחה את הכיר המקראי הסופר אם takālu ,על בטחב השתמש שהוא אפשר 

 .שלה המילולי כתרגום

, זר של בפיו דירות או חריגות לשון צורות שם המקראי שכשהסופר, לזכור יש מקרה בכל

 הצירוף 21.תיתספרו כמוסכמה פשוט אלא מוחלט לשוי לדיוק שאיפה מתוך לא זאת עושה הוא

 דיר היותו מעצם. אותטי ארמי או אשורי כאלמט דווקא לאו שקה-רב באום שובץ על בטח

 את להזכיר כדי בכך ודי, ושוות זרות של יחוח שהוא איזה ממו ודף -ב בטחמ בעברית יותר

 יתושב במורל לפגוע כדרך ביהודית לאום לבחירתו הלב תשומת את ולמשוך שקה-רב של זרותו

   22.הצורים ירושלים

 

                                                
 מצויים כן. 18 קלה, 8 קטו, 10 מא, 6 כב תהלים, 25 יג ירמיהו, 25 מו, 18 לט ירמיהו, 4 כו ישעיהו, 26 ט שופטים 17

 ).11 לא משלי(  על תכל ו) 5 כב תהלים(  על סבר , )26 כח משלי(   על רחץ כ  -ב בטח של תרגומים
 ביגוד  ,סבר של ראה אך, 25 כח במשלי  על בטח ל וכתרגום 5 ג במשלי  אל בטח ל כתרגום  -ב סבר   מופיע םאמ 18

  .-ב   היחס במילת השלמה לטובת חזקה טייה  , שלושה פי ממו הפוץ  אתרחיץ ל
19  Cohen 1979: 39-41. 

 . CAD T 66 ,  68  ( takālu 1d ,  4d ) ראה 20
: "ארמיזמים"ב מתובלים ארמים שאים זרים של דבריהם שגם לכך גורמת הזאת הפשטית תיתהספרו המוסכמה 21

 . ( Mishor 2006)    ארמיות לשון צורות מיוחסות מדין כהן ליתרו גם למשל כך
 אום באותו לא אמם, -ב בטח הצירוף אחת פעם גם מצא שקה-לרב המיוחסים בדבריםש, מעיין זה בהקשר 22

 מצטט איו המקראי הסופר כאן). 10 לז ישעיהו//  10 יט ב"מל( יותר מאוחר חזקיהו אל ששלח ספרב אלא פומבי

 האפקט. דבריו את לתרגם ממילא שיכולים, בשמו המדברים המלאכים את אלא, שקה-רב את) כביכול( ישירות

 דבריו את לסמן צורך ואין, רלווטי איו כבר החומה על היושב העם אל ביהודית הפוה אשורי צבא שר של הדרמטי

 .דופן יוצאות לשון בצורות



9 
 

5 
 כלשון ששימשה היא האכדית, התיכון המזרח ברחבי בארמית השימוש התפשטות לפי

-אל בארכיון שמצאו המכתבים של לשום היא וזו, לאומית-הבין והתכתובת הדיפלומטיה

. הספירה לפי עשרה-הארבע במאה מצריים למלך כען ערי מושלי ששלחו מכתבים – עמארה

 השפות של מקומן את באזורו תפסה לא מעולם, יותר מאוחר לארמית ביגוד, אכדיתשה אלא

 מטבע. זרה כשפה אותה למדו לה שזקקו והסופרים, יום-היום בחיי הדיבור כשפת המקומיות

 עמארה-אל מכתבי של שבאכדית כך, שלהם המוצא מלשון הושפעה שלהם האכדית, הדברים

 למעשה הן האלה הסטיות. תקופה באותה במסופוטמיה הששימש האכדית מן סטיות יכרות

, ובמקביל, תקופה אותה של הכעית הלשון של והתחביר הדקדוק על לידיעותיו העיקרי המקור

 הושא את. הכעית של המילים אוצר על אותו מלמדות במכתבים ושם פה המשובצות הגלוסות

  23.סיון אלדי ותלמידו רייי אסון מעמיקה בצורה חקרו הזה

. "רגז, כעס"ל "מוטרד היה, דאג, חשש" בין עה באכדית ašāšu הפועל של המשמעות

 מן עולה כך: השייה למשמעות יותר וטה הפועל גבל העיר מן עמארה-לאל ששלחו במכתבים

 השורש מן פעל צורת ašāšu-ל מקבילה שבהן, מכתבים בשי הפועל לצד המופיעות הגלוסות

 ):12, 11( ף"קצ

11   ú - ul ta - ša - aš \ na - aq - ṣa -pu (EA 82:50-51)  

 24"?קוצפים/  מוטרדת לא] אֻמרֻ  ארץ[ האם"=  

12     [at ]- ta - ša - aš a - na - ku  [ \ na ]- aq - ṣa - ap - ti  ( EA 93 : 4 - 5 )  

 "קוצף/  מוטרד אי"=  

 במובן ašāšu את שוב למצוא יכולים אחו בלמג אחרים מכתבים שבשי, היא המעיית הקודה

 ):14, 13( משלים עם והפעם, "כעס"

13  LÚ . MEŠ - šu ti - ša - šu - na UGU - ia  ( EA 83 : 35 )  
 "עליי כועסים אשיו"=  

14  ti - ša - šu URU UGU - ia (EA 122:39) 
 "עליי כועסת העיר"=  

 מצפים שהייו היחס מילת, "על" eli היחס מילת תא מסמת UGU השומרוגרמה המקומות בשי

  25.קצף הפועל ליד בעברית למצוא
                                                

 .Rainey 1996 ;  Sivan 1984 במיוחד ראה 23
 .Moran 1987 לפי הבאות ובמובאות כאן התרגום 24
 היחס ומילת מקום באותו פגום הלוח, המזל לרוע, אבל, משלים לפועל יש לעיל המצוטט EA 93-ב גם, האמת למען 25

 Youngblood 1961 :  372 ,  375 ראה: EA 122-ו EA 83 אל ההקבלה על מסתמכת UGU-כ השלמתה. ברורה איה

 מתאימה eli הקריאה כי ראה אך, "מעל, לראש, ראש" muḫḫi-כ UGU השומרוגרמה את מתעתק אמם יאגבלאד(

 המשמעות את )30 עמוד, שם( בקצרה מזכיר אמם רייי ).Rainey 1996 :  III 25 -30 אצל מפורטים ימוקים; יותר

 . 12-11-ל משווה איו אך, 14-13 כאן הממוספרים בציטוטים UGU של העוית
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 פי על לא לפחות – אחר מקום בשום השלמה עם מתועד איו ašāšu שהפועל לציין חשוב

 באכדית לי הידועים האחרים הפעלים לושתש מבין. בערכו CAD-ה שמביא הרבים הציטוטים

, ילישהש ואילו, "עם" itti היחס מילת את כיםמצרי, kamālu-ו  zenû, שיים, "כעס" שמשמעותם

šabāsu ,ב לפעמים מלווה-itti ב ולפעמים-eli.26 ו מהם אחד אףאל בתכתובת מתועד אי-

 לו שראתה היחס מילת שזאת משום eli-ב דווקא להשתמש בחר מגבל הסופר האם. עמארה

 .סבירה השערה בהחלט זו? בלשוו צףק או קצףל ההקבלה סמך על, ašāšu הפועל לצד טבעית

 

6 

 בין, עשויה) interference מכה ויירייך שאוריאל מה( לשוות בין הפרעה או התערבות: לסיכום

 הקדומה העברית מן דוגמאות כמה כאן לרכז השתדלתי. הפועל בהצרכת ביטוי למצוא, היתר

 ושתפוצתם, שאילה כתרגומי ותםלזה שאפשר, יחס ומילת פועל צירופי של לה הקרובות והלשוות

 בצירוף מכוון לשימוש היא הדוגמאות אחת. החדשה בשפה אחרת או זו במידה קלטו כי, מעידה

 .הדובר של זרותו לסימון כאמצעי, כזר שתפס

 

 מקורות

: גן-רמת. ו"תי ועד ף"מאל המקרא לשון אוצר: המקראית העברית מילון. ו"תשס צ"מ, קדרי=  המקרא לשון אוצר

 .אילן-בר אויברסיטת הוצאת

 .ביאליק מוסד: ירושלים. ללשון לשון בין. ב"תשל' א, הורביץ

' מ: בתוך. המקראית העברית במחקר" ארמאיזמים"ה סוגיית – המקרא בתקופת וארמית עברית. ו"תש' א, הורביץ

 מוסד: םירושלי. מורג לשלמה מוגשים היהודים ובלשוות העברית בלשון מחקרים, )עורך( אשר–בר

 .7994 :ביאליק

 כרך: ביאליק מוסד: ירושלים. המקראית האציקלופדיה: בתוך. העברית על הארמית השפעת. י"תש ה", סיי-טור

 .593595 :'א

 .3344: א לב מקרא בית. במקרא" 'ה דרישת. "ז"תשמ' א, סביב

 .ספר קרית: ירושלים. ותולדותיהן מלים. א"תשכ' י, קוטשר

 .118130: לג תרביץ. בעברית הארמית של  ( calque)   בבואה. ד"תשכ' י, קוטשר

-תל אויברסיטת: אביב-תל. החדשה ובעברית המקרא בלשון עיוים: ומשמעות תחביר. ח"תש' א, רובישטיין

 .אביב

 .ספר קרית: ירושלים. טובה עברית. ח"תשי' ח, רוזן
 

CAD = The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago 1956- 
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All  the  Way…  A  Collection  of  Old  Testament  Studies  Published on the Occasion of the 

                                                
 . CAD A2 422 - 424  ( ašāšu ),  K 109  ( kamālu ),  Š1 4 - 6  ( šabāsu ),  Z 85 - 86  ( zenû )ראה  26
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 *על פעלים אפשריים אשר אים קיימים: חסימות מורפולוגיות

 ליאור לקס

   

 מבוא. 1

באמצעות  ים האחראים על גזירת פעלים מפעלים קיימיםאת פוריותם של תהליכ מחקר זה בוחן 

בתהליכים  .תהליכים של שיוי ערכיותם התחבירית של פעלים יוצאים, דהייו, אופרציות תמטיות

ופעלים ) התגלח, למשל(פעלים חוזרים , )רטב, התקמט, למשל(אלה וצרים פועלי שיוי והתהוות 

פוולוגיים מגבילים ולעיתים אף -היא כי גורמים מורפוטעתי המרכזית  ). התכתב, למשל(הדדיים 

שי המקרים  . פעלים הדדיים ופעלי שיוי והתהוות, מועים כליל  את תצורתם של פעלים חוזרים

הבחים במחקר זה מראים כי פערים לקסיקליים בתצורת פעלים  יתים להסבר וליבוי במידה 

אי טוען כי , בוסף לכך. וקיומם איו תמיד שרירותי, םפוולוגיי-יכרת באמצעות אילוצים מורפו

חסימות מורפולוגיות אופיייות לעיתים לתהליכי גזירה החלים בלקסיקון ולא לתהליכים 

אישוש לטעה זו מחזק את ההחה בדבר עצמאותה של המורפולוגיה . המתרחשים בתחביר

, לבסוף. הלקסיקון ועם התחביר בדקדוק ומעמדה כרכיב פעיל המצא ביחסי גומלין שוים עם

ולא צורים או , לפיה הלקסיקון מכיל מילים קיימות, מקרים אלה מהווים עדות וספת לגישה

 .וכי תצורת מילים מבוצעת על בסיס שיויים החלים במילים עצמן, שורשים

 

 תצורת פעלים באופרציות תמטיות. 2

סיסית היא שהם אים מאוחסים כשי ההחה הב, כאשר פעלים קשורים זה לזה באופן שיטתי

אלא שהאחד גזר מהשי בתהליכי גזירה המכוים אופרציות , ערכים בלתי תלויים בלקסיקון

דהייו התפקידים התמטיים של הפועל , תהליך גזירה זה משה את מבה הארגומטים. תמטיות

תוך שיוי ערכיותו  ימיםויוצר פעלים חדשים מפעלים קי) מבצע הפעולה או מקבל הפעולה, למשל(

אורן (הגישה לפיה תצורת פעלים אלה מתבצעת בלקסיקון אי מאמץ את  . 1התחבירית של הפועל

1971, Rosén 1977 ,Reinhart & Siloni 2005 .( גישתן של על פיReinhart ו- Siloni , אופרציות

. ות בתחבירבעוד אחרות מתרחש, בשפות מסוימות תמטיות מסוימות מתרחשות בלקסיקון

 Horvath & Siloni(פרט לתצורת הסביל , בעברית מתרחשות כל האופרציות התמטיות בלקסיקון

החת היסוד של המחקר היה כי הלקסיקון המטלי היו  .בה לא אדון במחקר זה) 2010 ,2008

היותו של הלקסיקון פעיל באה לידי ביטוי מבחית . רכיב פעיל אשר מתבצעת בו תצורת מילים

 . קיום אופרציות של שיוי ערכיות

                                                
הורבט ולטל סילוי  וליה'אשר הועק לג 44/05 מספר מעק , למדע תמחקר זה ערך בתמיכת הקרן הלאומי *

על הערותיהן הבוות  וליה הורבט'לרות ברמן ולג, ילוילטל ס, אל-ברצוי להודות לאותי בת.  אביב-מאויברסיטת תל

 .והצעותיהן המועילות
 .לא אדון בתצורת פעלים סבילים ופעלי גרימה במסגרת מאמר זה 1
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של  במחקר זה אבחן שלושה סוגים של אופרציות החלות בלקסיקון ואחראיות לגזירתם

, )'א1(הקראים גם פעלים דקוזטיביים , פעלי שיוי והתהוות --שלושה סוגים של פעלים עומדים 

 :2)'ג1(ופעלים הדדיים ) 'ב1(פעלים חוזרים 
 

 :ריתאופרציות תמטיות בעב) 1(
 

 ערך בסיסי ערך גזור
 :פעלי שיוי והתהוות. א

 לכלך התלכלך
 הרדים  רדם
 הרס הרס

 :פעלים חוזרים. ב
 רחץ התרחץ
 איפר התאפר

 :פעלים הדדיים. ג
 כתב התכתב
 ישק התשק

 
 

, ראה למשל(דוו בהרחבה בספרות הבלשית במערכת הפועל צורה  - יחסי משמעות

, 1981שורצולד , 1981ברמן ושגיא  ,1975 דוד-בן ,1972אשר -בן ,2003, 1983 ,1971אורן 

 ,2008דורון , 2009שתיל , 2001בורוכובסקי  , 1993יר ,1996, 1985גולדברג , 2001 ,1982

, Rosén 1977,Berman 1978, 1987  ,Bolozky 1978, 2008,  2010, 2009לקס , 2008סילוי 

2004 ,Ravid 1990 ,Borer 1991, Bat-El 1994 ,Doron 1999, 2003 ,2005 ,2003 Arad, 

Laks 2006, 2007, Schwarzwald 2008, 2009 ,אופרציות תמטיות החלות בלקסיקון ).  ואחרים

קיים פועל מקביל חוזר , )א2( סגרלפועל היוצא . בפוריות מוכה יחסית, בין היתר, מאופייות

אולם אין , )'ב3(קיים פועל הדדי מקביל ) 'א3( חיבקיוצא לפועל ה). 4( עלאולם לא לפועל , )'ב2(

על את 'לא ברור מודע לא קיים בשפה פועל חוזר שמשמעותו ). 5( קיללכך הדבר לגבי הפועל  

שי הפעלים בהחלט , מבחיה תפיסתית". קיללו זה את זה"או פועל הדדי במשמעות ' עצמו

  .יכולים להיות קיימים

 .צמו בחדרדן סגר את ע. א  )2( 
 .דן הסתגר בחדר. ב      

 
 . דן ודיה חיבקו זה את זו. א ) 3(
 .דן ודיה התחבקו. ב 
 
 .דן על את עצמו בחדר. א ) 4(
 .דן התעל בחדר. *ב 
 
 .דן ודיה קיללו זה את זה. א )5(
 .דן ודיה התקללו. *ב 

                                                
ולא בהכרח , אופרציה תמטית החלה בלקסיקון המטליהיא להיותו של הפועל תוצר של ' ערך גזור'כוותי במוח  2

ברצוי להודות . דהייו קיומו של אחד הערכים בשפה לפי האחר, ליחסים ההסטוריים בין הערך הבסיסי לערך הגזור

 . לזהר לבת על הערה מועילה זו
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הה מאוד פוריות התצורה גבו, בשפות בהן האופרציה חלה בתחביר כגון צרפתית

)Reinhart &  Siloni 2005 .( בצרפתית יכולה להיות גם משמעות הדדית התרחץלפועל החוזר ,

המשמעות היחידה שיתן ). א)6תבון במשפט . בעוד שבעברית יש לפועל זה משמעות חוזרת בלבד

בצרפתית , מת זאתלעו. לתת לפועל זה בעברית היא שכל אחד מהמשתתפים באירוע רחץ את עצמו

היא שבדומה , הגיש והמקובל יותר, הקרי הראשון. משמעויות אפשריותי ש לאותו משפט שתי

קיים קרי וסף לפיו המשתתפים רחצו זה . כל אחד מהמשתתפים רחץ את עצמו, למשפט בעברית

אולם הקודה המרכזית היא שהוא אפשרי בצרפתית , מדובר אמם בקרי פחות פוץ.  את זה

במקרה זה לגבי הפועל ההדדי , מדגים את אותה קודה) 'ב6(משפט  .ובלתי אפשרי בעברית

לפיו כל אחד מהמשתתפים באירוע חיבק את , בעברית קיים לפועל זה קרי הדדי בלבד. התחבק

. לפיו כל אחד מהמשתתפים חיבק את עצמו, בעוד שבצרפתית קיים גם הקרי החוזר, השי

צרפתית יתן ליצור מכל פועל יוצא פועל חוזר או  מראות כי בשפות כגון) 6(-דוגמאות מסוג זה ב

 .בעוד שבשפות כעברית תצורת פעלים אלה פחות פוריה, הדדי מקביל בחפשיות רבה יחסית
 
 :ם בצרפתיתיתצורת פעלים חוזרים והדדי) 6(
 

  Jean et Mari se lavent  (laver =לרחוץ) . א  
  .ן ומארי מתרחצים'ז      

 Jean et Mari s’embrassent (embrasser = לחבק) . ב  
 .ן ומארי מתחבקים'ז     

 
כדי לבחון את מידת הפוריות של אופרציות תמטיות יש להגדיר תחילה את הקלט עליו הן 

פוריותה של אופרציה תמטית זו או אחרת חשבת מוגבלת באופן יחסי כאשר יתן . אמורות לפעול

 .ות זאת היא איה חלה עליהםלמצוא פעלים המהווים קלט אפשרי לאופציה ולמר

הסוג העיקרי של פעלים הגזר באופרציות תמטיות בו אתמקד מכוה פעלים דקוזטיביים 

(Reinhart 1996, 2002) .יתים בספרות הבלשוי , למשל, לפעלים מסוג זה שמות שופועלי שי

 & Levinראה גם (קוזטיביים ועוד -פעלים אטי, פועלי תיכון, פעלים אאקוזאטיביים, והתהוות

Hovav-Rappaport 1995( .חים אלה חופפות באופן חלקיבמאמר זה . חלק מההגדרות של מו

אאמץ את המוח פועל דקוזטיבי שכן מוח זה מציין באופן מפורש את התהליך בו וצרים פעלים 

מהרשת התמטית של הפועל היוצא גורם הפחתה של התפקיד התמטי , דהייו, מהסוג האמור

 .בילהמק

שי הפעלים מעיקים תפקיד תמטי של . מימןו חימםתבון למשל בשי הפעלים היוצאים 

אולם הפעלים שוים זה מזה בתפקיד התמטי אשר הם , לצירוף השמי בעמדת המושא מושפע

כלומר , בלבד פועלמעיק תפקיד תמטי של  מימןהפועל . מעיקים לצירוף השמי בעמדת הושא

התפקיד ). 'א8(חייב להיות ארגומט אושי , מבצע פעולת המימון, הושאהארגומט בעמדת 

הו כללי יותר ויכול  גורםהתפקיד התמטי . גורםהו , לעומת זאת, חימםהתמטי שמעיק הפועל 

הצירוף . גורםכאיו יכול להתפרש  פועל: המקרה ההפוך איו ייתכן; פועלכלהתפרש תמיד גם 

יכול להיות ארגומט חי , הייו האחראי לפעולת החימום, חימםל השמי בעמדת הושא של הפוע

 ). 'א7(או ארגומט שאיו חי כפי שמודגם במשפט 
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שיהם יכולים לעבור את האופרציה של תצורת פועל , ן שמדובר בשי פעלים יוצאיםוכיו

מדים לעבור קבוצת הפעלים המוע,  לעומת זאת). 'ב8(-ו )'ב7(ראה ( פועלבמקרה זה בביין , סביל

ולא  גורםמוגדרת כפעלים אשר התפקיד התמטי הראשון שלהם הוא ) דקוזטיבזציה( גורםהפחתת 

כלל  חימםהפועל . כלל אים מועמדים לעבור אופרציה מסוג זה מימןעל כן פעלים כגון . פועל

והוא אכן עובר את האופרציה , גורםבקבוצת הפעלים היוצאים אשר הם מועמדים להפחתת 

כלל איו מועמד  מימןהפועל , לעומתו). 'ג7( התחמם, התפעלצר לו פועל עומד מקביל בוו

 ).'ג8( התפעללאופרציה ואכן אין לו פועל עומד מקביל ב
 

 .השמש חיממה את המים/דיה. א  )7(
 .המים חוממו. ב      

 .המים התחממו. ג  
 
 . המצוייות מימה את הפרוייקט/*דיה מימה. א ) 8(
 .הפרוייקט מומן. ב 
 .הפרוייקט התממן. *ג 
 

הגדרה מדוייקת ביחס ליכולתו של פועל יוצא כלשהו לשמש כבסיס לתצורת פועל , קיימת אם כן

תצורת פעלים דקוזטיביים איה פוריה לחלוטין , כפי שאדגים בסעיף הבא, עם זאת. דקוזטיבי

 .וקיימים מקרים בהם  תצורתם חסמת

 

 ת בתצורת פעליםחסימות מורפולוגיו.  3

מות דיגבדומה לפר, בעוד במקרים רבים הסיבה לפערים לקסיקליים אלה הה שרירותית

באחוז לא מבוטל מן המקרים יתן להסביר את היעדרם של פעלים , לקסיקליות חסרות אחרות

מערכת באשר מגבילים את פוריותם של תהליכים , פוולוגיים-מסוימים באמצעות אילוצים מורפו

טעתי המרכזית היא כי אופרציות תמטיות החלות בלקסיקון קשורות בקשר הדוק עם . הפועל

פוולוגיים אשר יכולים להכריע במידה יכרת אם מילה כלשהי תיווצר ותיכס -אילוצים מורפו

אופיו של הלקסיקון המטלי המוצג במאמר זה הוא כזה . ללקסיקון של דוברי השפה או לא

אשר תהליכים , אך גם מהווה רכיב פעיל בדקדוק, שרירותיות מצד אחדהמאפשר מידה יכרת של 

 .ואילוצים פועלים בו גם באופן עקבי ושיטתי

במאמר זה יוצגו שי מקרים בולטים בהם יתן להסביר את היעדרם של פעלים אשר 

 .פוולוגיים-סמטית באמצעות אילוצים מורפו-אפשריים מבחיה תפיסתית

לפיה הלקסיקון , )Aronoff )1976וח המורפולוגי הו גישתו של הבסיס התיאורטי לית

כגון , מכיל מילים קיימות בלבד ולא מורפמות חסרות משמעות עצמאית או יחידות מופשטות

 Stem -אי מאמץ את תיאוריית ה,  בכלל זה. אשר אין להם מימוש עצמאי על פי השטח, שורשים

Modification )Steriade 1988,  McCarthy & Prince 1990, Bat-El 1994 ( אשר מספקת

, על פי גישה זו.  הסבר לתצורת מילים באמצעות שיויים פימיים החלים על מילים קיימות

, הוספת מוספיות, למשל, תצורת מילה חדשה מבוססת על שיויים החלים על מילה קיימת אחרת

ה מחייבת התייחסות לשורש כיחידה יתרוה של גישה זו מתבטא בכך שאי. שיוי תועות והכפלה

 .  שכן התהליכים המורפולוגיים חלים על המילה עצמה, פרדת והעצמאית
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  התפעל-פיעלפערים בפרדיגמה . 3.1

חשבת לפרדיגמה הפחות מסוממת והיציבה ביותר הן בצורות קיימות  התפעל-פיעלפרדיגמה ה

ים לפעלים חדשים הכסים לשפה מראה בחיה של תפוצת הבייים המשמש. חידוש פעליםבוהן 

ואילו פעלים , פיעלוצרים בביין , ברובם פעלים יוצאים, כי פעלים המהוים ערך בסיסי בלקסיקון

פעלים , דהייו פעלים דקוזטיביים, הוצרים באמצעות אופרציה של הפחתת ערכיות תחבירית

 .התפעלחוזרים ופעלים הדדיים וצרים לרוב ב

) 1997מילון ספיר , 1994ון הפועל  מיל, למשל(ת קיימות במילוים סקירה של צורו

מקבילו העומד וצר באופן , פיעלכאשר פועל יוצא וצר בביין . על יציבות הפרדיגמה המצביע

). פועל חוזר או פועל דקוזטיבי, למשל(ללא קשר לטיב הפועל , התפעלכמעט בלעדי בביין 

כאשר הערך היוצא וצר בביין . ועומדים הן פחות יציבותפרדיגמות אחרות של פעלים יוצאים 

ולעיתים בהתפעל ) התגעל*ולא  געל -הגעיל, למשל( פעלמקבילו העומד וצר לעיתים ב, הפעיל

לא יתן לבא באופן גורף את לבושם המורפולוגי של פעלים . (3רגל*ולא  התרגל-הרגיל, למשל(

 פיעלהם הפועל היוצא שממו הם גזרים איו בביין  במקרים ב, הגזרים באופרציות תמטיות

 .4היבוי הוא כמעט מוחלט, לעומת זאת התפעל-פיעלבפרדיגמה ). 2009לקס (

. התפעלאין כלל ערך עומד מקביל ב, פיעלקיימים מקרים בהם לפועל היוצא ב, עם זאת

ק זה אתמקד בחל. חלק מפערים אלה בפרדיגמה יתים להסבר, כפי שטען בראשית המאמר

דהייו , פרדיגמה של האופרציה המכוה דקוזטיביזציה, התפעל -פיעלבפרדיגמה מסויימת של 

ועל כן ) פועלולא בהכרח (, גורםהוא פועל בעל תפקיד תמטי של  פיעלמקרים בהם הערך היוצא ב

במקרה זה אמור להיווצר פועל דקוזטיבי . מהווה הוא מועמד מתאים לעבור דקוזטיביזציה

הסיבה להתמקדות בפרדיגמה זו היא שמדובר בקבוצה של פעלים בה התיאוריה . התפעלביל במק

באופרציות . מספקת יבוי מדוייק ביחס לשאלה אלו פעלים הם מועמדים לאופרציה זו ואלו לא

אין עדיין במצא הגדרה מדוייקת לקבוצת הפעלים , אחרות כגון תצורת פעלים חוזרים או הדדיים

פעלים חוזרים לרוב וצרים מפעלים המצייים טיפוח . מהאופרציות יכולה לחולעליהם אחת 

). הסתכן-סיכן, למשל(אך גם פעלים אחרים שאים מצייים טיפוח ) התאפר-איפר, למשל(מראה 

, למשל(אישי -טראקציה ומגע ביןפעלים הדדיים וצרים לרוב מפעלים יוצאים המצייים אי

קבוצת הפעלים היוצאים המועמדים ). התכתב-כתב, למשל(אחרים  אך גם פעלים, )התחבק-חיבק

פעלים , הווה אומר, מוגדרת היטב ועל כן יתן לזהות בקל פערים לקסיקליים גורםלעבור הפחתת 

 .אשר מועמדים לעבור את האופרציה אולם אים עוברים אותה

ומדים בבייים ובמקביליהם הע פיעלפעלים היוצאים בביין ההמחקר מבוסס על סקירת 

הפעלים שבדקו היו פעלים אשר . במילון ספיר ובמילון הפועל לפתלי שטרן, אם ישם, אחרים

ולא בדקו פעלים , )עצבן, למשל(דהייו לא בהכרח ארגומט חי , גורםהתפקיד התמטי שלהם הוא 

ם לעבור שכן הם כלל אים מועמדי, )סיפר, למשל( פועלאשר התפקיד התמטי שלהם הו בהכרח 

עיון בפעלים אלה מראה כי כמעט שאין מקרים בהם . התפעלתצורה של פעלים דקוזטיביים ב

, הימםלמעט פעלים בודדים כגון  .  התפעלאשר חסר לו פועל מקביל עומד ב פיעלקיים פועל יוצא ב

 החלק הארי של פערים בפרדיגמה זו מצא, )התהמם(* התפעלאשר אין לו פועל דקוזטיבי מקביל ב

                                                
 ).Schwarzwald 2008(ראה  פעללדיון מפורט במעמדו הייחודי  של ביין  3

) התחלץ(* חלץ-חילץ, למשל, פעלוצר בביין  פיעלקרים בודדים בהם הערך המקביל העומד של פעלים בקיימים מ 4

 ).התאלץ(* אלץ-אילץו
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כאשר וצר לפעלים מסוג זה ערך . /d/-ו /t/פותח בעיצורים  פיעלבמקרים בהם הפועל היוצא ב

על מת  התפעלשל תחילית הביין של  tחלה השמטה השמטה של העיצור , התפעלעומד מקביל ב

 ).9(-כמודגם ב/ td/או / tt/למוע את רצף העיצורים 
 

 hittaltel  hitaltel* היטלטל  –טלטל . א )9(
 *hitdaldel  hidaldelהידלדל  -דלדל . ב 
 

ההימעות מרצפים מסוג זה ובעת מאילוץ פוולוגי כללי יותר אשר חל גם בשפות רבות 

והוא וסח בתחילה כאישור על  Obligatory Contour Principle (OCP)אילוץ זה קרא . אחרות

ורחב בהמשך לתחומים אחרים אילוץ זה ה). Leben 1973(רצף טוים זהים בשפות טוליות 

 Goldsmith 1976, McCarthy( בתורת ההגה והוא הוגדר כמגבלה על קיומו של רצף הגאים זהים

 ,McCarthy 1979, Steriade 1982(או רצף הגאים בעלי תכויות פוטיות זהות ) 1986

Clements & Keyser 1983, Yip 1988 , Berent & Shimron  1997, Everett &, Berent 

ר עיצורים פוצצים בעלי אותו בסיס עברית איה מאפשרת צרו ,המתואר לפיובמקרה ). 1998

 .וכתוצאה מכך חלה השמטה של אחד העיצורים, חיתוך

אולם במקרים רבים , קיימים כמובן הידרדר-דרדראו  היטלטל-טלטלזוגות פעלים כגון 

. לל פועל דקוזטיבי מקבילואין להם כ גורםאים עוברים הפחתת  פיעלאחרים פעלים יוצאים ב

סמטית או ללא כל סיבה , )הידכא(* התפעלאין מקביל דקוזטיבי ב, דיכאלפועל היוצא , למשל, כך

המערכת המורפולוגית מעת ,  מצד אחר. מה זו ובעים משי טעמיםהפערים בפרדיג. תחבירית

עות מהחלה של תהליך קיימת הימ, מצד שי). hitdake*(מיצירת צרור עיצורים זהים או דומים 

מדובר אם כן גם באילוץ חסכוי אשר מטרתו , במקרה זה). hidake*(פוולוגי של השמטת עיצור 

ות הקשר אילוצים אלה מלמדים על חשיב. להימע מהחלת תהליכים פוולוגיים במידת באפשר

המערכת . לבין הערך הגזור ממו בין הפועל היוצא, במקרה זה --הצורי בין הבסיס לתצורה 

המורפולוגית בוחת את שתי הצורות ודורשת שמבה הערך הגזור יהיה אמן כל שיתן למבה 

הופכת את הקשר בין הצורות , החלה של תהליך פוולוגי כגון השמטת תועה. הערך הבסיסי

מקרה זה מהווה עדות וספת לטעה כי המילה . ועל כן היא מעת, לפחות שקוף מבחיה צורית

 . ה לקחת בחשבון בעת תצורת מילים ולא רק השורשכול

אין . מראה כי אין כל מיעה שיהיה להם ערך עומד מקביל) 10(-עיון בפעלים היוצאים ב

העובדה . הסמטיות או הפרגמטיות דבר אשר יחסום את גזירתם, בתכוותיהן התחביריות

ביל מראה כי לא מדובר בצירוף אין ערך עומד מק /d/-ו /t/שדווקא לפעלים הפותחים בעיצורים 

מן הראוי לציין כי חלק מהפעלים . אלא בחסימה צורית הובעת מאילוצים פוולוגיים, מקרים

. מסומים כבלתי דקדוקיים לחלוטין ואילו אחרים מתוייגם עם סימן שאלה) 10(-העומדים ב

יפוטי הדוברים ומבחית ש, הסיבה לכך הה שמצאתי דוגמאות בודדות בהן עשה בהן שימוש

גם מן העובדה ששיפוטיהם ,  יחד עם זאת. קיבלתי תשובות שוות לגבי היתכותן של צורות אלו

יתן ללמוד כי , משמעיים דווקא בתצורות אלה ולא באחרות-של חלק מהדוברים לא היו חד

 .היא אשר מגבילה את תצורת הפעלים/ td/או / tt/היווצרות צרור העיצורים 
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 התפעלללא פועל עומד מקביל ב tאו  dהפותחים בעיצורים  פיעלבפעלים ) 10(
 

 ערך בסיסי צורה חסרה
 דיגם הידגם*
 דגדג הידגדג) ?(
 דיכא הידכא) ?(
 דכדך הידכדך) ?(
 דרבן הידרבן*
 טיפח היטפח*
 טיף היטף*
 טייח היטייח*
 טמטם היטמטם) ?(
 טרפד הטרפד*
 טייב היטייב*
 תאם היתאם*
 תעתע עתעהית*

 
. אולם היא דירה מאוד, תצורת פעלים מסוג זה איה בלתי אפשרית לחלוטין, כאמור

 ).11( -כמודגם ב, התפעלחיפוש ברשת העלה דוגמאות בודדות של תצורת פעלים אלה ב

 
 הדכדכתי, עם יואב, אלף-לא-אם-יום אחרי השיחה המאד משמחת ומעלה חיוך, איכשהו) 11(

 .לאיטי
)http://www.tapuz.co.il/blog/tags.asp?TagName=%E0%F0%EC%E9%E6%E4( 
 

דוגמה וספת לחסימה מורפולוגית בשל אותו אילוץ היא היעדר פעלים חוזרים מקבילים 

קבוצת הפעלים היוצאים אשר יש להם ערך ). הידגם(* דיגםו) היטפח(* טיפחלפעלים היוצאים 

ולא יתן לבא באופן מוחלט לאלו פעלים  חוזר מקביל איה יתת להגדרה באופן חד משמעי

בדומה לפעלים , הם פעלי טיפוח מובהקים דיגםו טיפחשי הפעלים , עם זאת. יווצר ערך חוזר

מדובר בפעולות שמבצע הפעולה וטה לעשות על . ועוד יגב, בישם, גילח, רחץ, איפראחרים כגום 

גם במקרה זה . א יהיה ערך חוזר מקבילפעלים להועל כן לא ראית לעין כל סיבה שלשי , עצמו

 .פוולוגי-מעת תצורתם של פעלים חוזרים בשל אותו אילוץ מורפו

יתן להבחין בעדות וספת לחשיבותו של אילוץ זה בתצורה מוגבלת של מספר פעלים 

קיימים מקרים , התפעל -פיעלעל מת לפצות על פערים לקסיקליים בפרדיגמה . פעלבביין 

הה פרדיגמה דירה  פעל-פיעלהפרדיגמה . פעלהם וצר הפועל העומד המקביל בביין דירים ב

. באופן כמעט בלעדי התפעלבחר ביין , פיעלשכן כאשר וצר פועל עומד לפועל מקביל ב, ביותר

עיון .  המשמש בעברית בת זמו כשם תואר דכאעושה הדובר שימוש דיר בפועל , )12(-בדוגמה ב

חלה כאשר  פיעלפעלים במהגזרים , פעלחיפוש ברשת מראה כי תצורה של פעלים בבמילון ו

ראה כי לא מדובר במקריות אלא בתצורה הובעת , שוב. /d/-ו /t/מתחיל בעיצורים פיעל הפועל ב

 . מאותם אילוצים
 

מעט וייחלתי לאיזו תגלית  דכאתי, לסיכום אומר שבאופן אישי תעצבתי מהסרט הזה) 12(
 .וסופית חדשה שכידוע בוששה מלבואפיל

)http://roleplay.org.il/phorum/read.php?4,246997,247505,quote=1( 
 

ולא בביין ) ְִדַּבר( פעלין בבי דיברדפוס זה קיים גם בתצורת מקבילו ההדדי של הפועל 

ורפולוגית זוהי דוגמה יחידאית אולם טעתי היא כי גם במקרה זה המערכת המ). הידבר*(התפעל 
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פוולוגי ובוחרת בבין חלופי לתצורת הפועל -בשל אותו אילוץ מורפו התפעלמעת מתצורה ב

 .ההדדי

חסימות מורפולוגיות מסוג זה וטות לחול רק כאשר תצורת המילה אמורה להתרחש 

אין חסימה של תצורת מילים בתהליכי טייה אשר חלים .  דהייו בתהליכי גזירה, בלקסיקון

דוגמה מובהקת לכך .  למשל בהטיית פעלים בזמים או בגופים שוים, ר ולא בלקסיקוןבתחבי

כאשר מצטרפת לפועל , יתן למצוא בטיית פעלים בכל הבייים בגוף ראשון ושי יחיד העבר

וצר צרור עיצורים זהה  /d/-ו /t/כאשר הפועל מסתיים בעיצורים . tסופית הפותחת בעיצור 

אשר דוה בחלק  התפעלבדומה לגזירת הפעלים ב, כל התכויות פרט לקוליותלחלוטין או זהה ב

במקרה . הוטים בגוף ראשון יחיד בעבר פיעלבביין  קימט ו סיפרשווה למשל את הפעלים . זה

. )sipartiסיפרתי (ולא וצרת כל בעיה מבחיה פוולוגית / -ti/מתווספת הסופית  סיפר של הפועל
וצר צרור עיצורים זהים אשר עברית בת  ,קימטמתווספת אותה סופית לפועל כאשר , לעומת  זאת

יש לתת את הדעת על כך שאותו צרור וצר הן בגזירה בלתי . *)kimatti(זמו איה מאפשרת 

אין חסימה של הטיית הפועל בגוף , עם זאת. והן בטייה במקרה זה התפעלאפשרית של פעלים ב

למערכת  המורפולוגית שתי אפשרויות למוע את היווצרות . זמן אחרראשון יחיד או בכל גוף או 

ואילו השיה היא  )kimati(חלופה אחת היא השמטת העיצור השי בצרור . הצרור הבלתי רצוי

, בכל אחת מן החלופות לא מעת תצורת הפועל). kimateti(לביקוע הצרור  eהחדרת תועת 

כי האפשרות להשמיט את אחד העיצורים בצרור קיימת חשוב לציין . ביגוד למתרחש בלקסיקון

יתן למצוא  שימוש בהשמטת . בלקסיקון והן בטיית הפועל בתחביר התפעלהן בתצורת פעלים ב

אולם במקרים רבים יותר תצורת הפועל מעת , )הידרדר, היתמם, למשל(עיצור במקרים מעטים 

אולם , ולוגית חלה הן בלקסיקון והן בתחבירפו-כי אותה מגבלה מורפו, יתן לראות אם כן. כליל

בתחביר מתבצע תיקון של אותה הפרה . היא זוכה להתייחסות אחרת בכל אחד מרכיבי הדקדוק

לעומת זאת בלקסיקון ההפרה איה . של האילוץ ולא קיימת חסימה של תצורת מילים אפשריות

חסמת , יה תפיסתיתאשר אין לה כל מיעה מבח, מתוקת ברוב המקרים ותצורת המילה

 .לחלוטין

 
 עלולים/חסריםפעלים . 3.2

 
הם אותם פעלים אשר אחד מעיצורי השורש ) פעלים עלולים: להלן(פעלים עלולים או חסרים 

לפעלים יוצאים . שלהם איו מופיע באופן סדיר או איו מופיע כלל בפרדיגמות הטייה שלהם

. 5ים במשקלים שויםרמדים מקבילים הוצפעלים עו, המשתייכים לגזרות העלולים, רבים

בה לא יתן , )1980, 1972שורצולד (תצורתם איה פוריה באופן יחסי ומדובר במורפולוגיה חריגה 

שורצולד מראה כי דוברי השפה . להצביע על דפוס עקבי או סיבה לבחירה במשקל זה או אחר

תן להיח שפעלים מסוג זה מיוצגים וכי לא י, אים מפימים את טיות הפעלים העלולים כהלכה

 .כתלת עיצוריים

בתבית  הפעילהמהווים ערך בסיסי בלקסיקון וצרו בביין , )13(-הפעלים היוצאים ב

בחלק מהם הגית התחילית של ביין הפעיל , על פי דרך ההגיה הורמטיבית. זהה או דומה

                                                
 .פעלים עלולים ואתייחס אליהם כאל מקשה אחת מחקר זה לא אבחין בין פעלים חסרים לביןלצורך  5
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הדבר ובע מסיבות ). ֵהִזין, למשל( eת בעוד שבאחרים היא הגית בתוע, )ִהִּציל, למשל( iבתועת 

דוברי . הסטוריות ומתהליכים פווטקטיים אשר אים מהווים חלק פעיל מהידע של דוברי השפה

וקיימת טייה , השפה אים הוגים את התחיליות על פי צורת ההגייה הורמטיבית באופן גורף

, חס אליהם כאל מקשה אחתעל כן אתיי. eחזקה לאחד צורות אלו באמצעות הגייתן בתועת 

ערכים עומדים דקוזטיביים ) 13(-לפעלים היוצאים ב. heCiCהייו כאל פעלים בעלי התבית 

ייחודם של . אשר דוה בסעיף הקודם גורםמקבילים אשר גזרו כולם באופרציה של הפחתת 

ם הפעלים בסעיף זה הוא שיתן לזהות לפחות ארבעה משקלים שוים בהם וצרים הפעלי

הסיבה לתצורה במשקל זה או אחר הה סיבה הסטורית ותצורה מסוג זה איה מהווה . העומדים

מבחיה סיכרוית לא יתן להסביר מדוע . חלק פעיל ויצרי של הידע המורפולוגי של דוברי השפה

פועל עומד  הזיןואילו לפועל יוצא כמו  niCaCקיים פועל עומד מקביל במשקל  הציתלפועל כמו 

לפחות בקרב מרבית , eשי הפעלים היוצאים הגים כיום בתועת .  niCoCביל במשקל מק

תחבירית או סמטית אשר בעטיה יהיה הבדל במשקל של הערך , ואין כל סיבה צורית, הדוברים

מהווים אם כן  צורות מאובות בלקסיקון ) 13(-משקליהם של הפעלים העומדים ב. העומד הגזור

יתן למצוא , עדות וספת לכך שלא מדובר בתהליך פעיל. פוריה בשפה ולא מדובר בתצורה

. על בסיס מילים עבריות קיימות או על בסיס מילים משפות אחרות, בתצורת פעלים חדשים

יר , 1981שורצולד (מחקרים שבדקו את תהליך בחירת הביין לפעלים חדשים בשפה 

1993,Bolozky 1978,1986, 1999, 2003, Bat-El 1994, Ussishkin 1999 ( מראים כי לא

 ).13(-קיימת תצורה של פעלים מסוג הפעלים ב

 
 דקוזטיביים הגזרים מפעלים עלוליםפעלים ) 13(
 

ערך 
 גזור

ערך 
 בסיסי

 המשקל

 hitCoCeC. א העיר התעורר
 niCoC. ב הזיק יזוק
 הזין יזון
 niCaC. ג הציל יצל
 הצית יצת
 naCoC. ד הפיץ פוץ

 

קיימים פעלים יוצאים , ון שמדובר בתהליכים מורפולוגיים אשר אים פעילים עודוכי

במקרה . אשר אין להם ערך עומד מקביל לאחד מהמשקלים החריגים, הפעילבאותו משקל בביין 

זה יתן לראות כי המגון המורפולוגי בדקדוק מתערב באופן פעיל בגזירת פעלים עומדים 

יתן להצביע על שי דפוסים עיקריים בהתערבות מסוג זה .  גורםחתת מיוצאים באמצעות הפ

)Laks 2009 .( 

. דפוס אחד הו האחדה של לבושם המורפולוגי של פעלים דקוזטיביים עם פעלים סבילים

וצרים באופן תמידי , בכל צורה וגזרה הפעילמקביליהם הסבילים של פעלים יוצאים בביין 

. הובא-הביא, הושלך -השליך, למשל, u-aיוי תועות לתבית המלודית באמצעות ש, הופעלבביין 

ים באחד הבייים ראלא הם וצ, פעלים דקוזטיביים אים וצרים לרוב באמצעות שיוי תועות
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וצרים גם , במקרה של פעלים יוצאים עלולים. 6התפעלאו  פעלכגון , המשמשים לפעלים מסוג זה

 הסיחלפועל יוצא כגון . כפי שוצרים פעלים בסביל, שיוי תועות מקביליהם העומדים בדרך של

להיעדר . הסתוחח*או  יסח*, יסוח*, סוח*אין מקביל עומד באחת התביות הקיימות כגון , )14(

טעתי היא כי הרכיב המורפולוגי . סמטית או פרגמטית, צורות מסוג זה אין כל סיבה תחבירית

שכן לא מדובר , פעלים דקוזטיביים מקבילים הסיחיוצאים דוגמת איו מסוגל ליצור לפעלים 

בחרת דרך תצורה , כתוצאה מכך. בידע מורפולוגי פעיל המהווה חלק מהדקדוק של הדוברים

אין לרכיב המורפולוגי כל מיעה להחיל . דהייו שיוי תועות, המהווה חלק פעיל ויציב בדקדוק

שימוש . אף כי דרך זו שמורה לרוב לתצורת הסביל, הפעילא בתהליך מורפולוגי זה על כל פועל יוצ

קיימת הן משמעות  הותשו  הוסחכגון  הופעלבדרך תצורה זו גורמת לכך שלפעלים אחדים בביין 

 .סבילה והן משמעות של פעלים דקוזטיביים

 
 פעלים דקוזטיביים זהים לפעלים סבילים) 14( 
 

 ערך בסיסי ערך גזור
 התיש הותש
 הציף הוצף
 הסיח הוסח
 החיש הוחש
 הסיט הוסט

 
דפוס וסף בהתמודדות עם פעלים עלולים הוא חסימה מוחלטת של תצורת ערכים 

 גורםהם פעלים יוצאים בעלי תפקיד תמטי של ) 15(-הפעלים ב. עומדים לפעלים יוצאים מגזרה זו

לכל אחד מהם אין ערך  ,למרות זאת. אשר מהוים מועמדים מצוייים לתצורת פעלים דקוזטיביים

המגון המורפולוגי , גם במקרה זה.  עומד מקביל ללא כל סיבה ראית לעין פרט לאילוץ הצורי

איו מסוגל לייצר לפעלים יוצאים אלה צורות עומדות מקבילות מאחד הבייים המיועדים לכך 

 .ועל כן תצורתם חסמת כליל

 
 חסימה מורפולוגית בתצורת פעלים) 15(
 

 ערך בסיסי גזור ערך
 עוק *התעוקק *
 יעוק*

 העיק

 היא ----------------
 העיב ----------------
 הציק ----------------
 ----------------  הגן

 
גם במקרה זה . ובע מהמורפולוגיה החריגה של הפעלים היוצאים היעדר צורות אלה

ועל כן תצורה של פעלים חדשים , הלשוי מדובר במורפולוגיה אשר איה מהווה חלק פעיל מהידע

 .מסוג זה מעת

וחסימה של תצורת פעלים , דפוסים אלה של החלת המורפולוגיה של הסביל מצד אחד

וכי תצורת מילים , מצד שי משמשים תמיכה וספת לטעה כי הלקסיקון מכיל מילים קיימות

                                                
 הוקסם-הקסיםלמשל , הם פעלים דקוזטיביים הופעלקיימים  פעלים חריגים בודדים אשר מקביליהם בביין  6

 ).התפתע*,פתע(* הופתע -הפתיעו) התקסם*, קסם(*



22 
 

אילו היה קיים מגון של . ת שורשמתבצעת על בסיס שיויים במילים קיימות ולא על בסיס סחיט

לא היתה כל מיעה ליצור פעלים דקוזטיביים מפעלים קיימים , סחיטת שורש ממילים קיימות

יהא הוא , ילה את השורש המתאיםמתוך המ' לחלץ'מגון שכזה היה יכול . העיבאו  הציקכגון 

ים מסוימים כגון הכפלה תוך החלת שיוי, ולהציבו בביין כלשהו, עיצורי-עיצורי או תלת-דו

לא קיים כלל מגון של סחיטת שורש ועל , stem modification -לפי שיטת ה). התעוקק*, למשל(

מפעלים קיימים היא להחיל תהליכים , )ומילים באופן כללי(כן האפשרות היחידה לגזור פעלים 

מגון המורפולוגי איו ה, ן שלפעלים העלולים מבה חריגוכיו. מורפולוגיים על הפועל היוצא עצמו

וכתוצאה מכך קיימים מקרים של האחדה בצורת , יכול לבצע עליהם כל שיוי פרט לשיוי תועות

 .פעלים סבילים ופעלים דקוזטיביים או פערים לקסיקליים בהם פעלים מסוג זה כלל אים גזרים
 
 סיכום. 4

שחקים תפקיד חשוב באפשרות פוולוגיים מ-כי אילוצים מורפוהממצאים של מחקר זה מראים 

ן וסמטית ותחבירית אים גזרים כיו פעלים אפשריים מבחיה. להחיל תהליכי גזירה בלקסיקון

קיימים מאפשרים להסביר מדוע שהוצגו אילוצים ה. שהמערכת המורפולוגית איה מאפשרת זאת

ון המטלי רכיב ות בלקסיקאכין וספים לתיאוריות הרוומיומספקים ת פערים לקסיקליים רבים

. (Aronoff 1976, Anderson 1977, Scalise 1984) התון למגבלות דקדוקיות ,פעיל בדקדוק

הדבר עולה בקה אחד עם מחקרים קודמים המצביעים על הבדלים מובהקים בין תצורת פעלים 

ם שי המקרים שבחו במאמר זה מצביעים על דפוס אופייי לתצורת מילי.  בלקסיקון ובתחביר

יכר כי מקרים של חסימות מורפולוגיות הם .  ביגוד לזו הפועלת בתחביר, המתבצעת בלקסיקון

בו מגבלות אלה , לעומת התחביר המתאפיין בפוריות גבוהה יחסית, טיפוסיים יותר ללקסיקון

הראוי לציין כי אין מדובר בחלוקה דיכוטומית של המאפייים  מן. באות לידי ביטוי במידה פחותה

אלא במגמה כללית יותר המצביעה על ההבדלים הבולטים בין שי , ל הלקסיקון והתחבירש

 .רכיבים אלה של הדקדוק

 Stem Modification -הממצאים במאמר זה מהווים תימוכין לגישת ה, בוסף לכך

)Steriade 1988, Bat-El 1994, Ussishkin 1999, 2005 (חה כי הבסיס . לתצורת מיליםהה

יא מילה שלמה מאפשרת להסביר את מדוע פעלים מסויימים כלל אים וצרים לתצורה ה

 . בעברית
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 : מה בין השאלה המובילה לשאלה הרטורית

 עיון בשאלות בלשון המקרא

 ה מושבייעד

 
, היבטיה התחביריים בדיל ביןחייבים להשל השאלה הרטורית  ה המיוחדיכדי להבין את אופי

) interrogative clause(השאלה משפט  המכוההתחבירית  היהקטוגרי. הסמטיים והפרגמטיים

מבחיה השאלה מוגדרת . ה הסמטית של השאלהיע את הקטגורית באופן הרגיל להבמשמש

ברמה  תמשמש ההרגיל שאלהה. משפט המגדיר קבוצה של תשובות אפשרויותכסמטית 

 איוו, כבר יודע את התשובההשואל מאחר ש, שאלה הרטוריתהכן לא . הפרגמטית כבקשה למידע

 . מהשומע תגובהדורש 

א התשובה ווכה האשר ת ית כטעההפרגמטמתפקדת ברמה השאלה הרטורית 

ת וימזו שהתשובה לשאלה מובת מאליה משדרת מסר השאלה הרטורית .המשתמעת מהשאלה

 לא רטוריות-שאלות כןרווחת של תכוה " ?האין השמים כחולים" משלל, הראיה של הדובר

משאלה רטורית חיובית כך ש, טביות ההפוכה של הטעה המשתמעתובשפות רבות היא הק

האין השמים "מהשאלה . ומשאלה שלילית משתמעת תשובה חיובית, מעת תשובה שליליתמשת

 . שמים אכן כחוליםמשתמע שה" ?כחולים
 :למשל, בלשון המקראחל גם של השאלה הרטורית טביות ההפוכה וכלל הק

, בראשית ל( ִרי ָבֶטןֲהַתַחת ֱא]ִהים ָאִֹכי ֲאֶׁשר ָמַע ִמֵּמf ּפְ ַוִּיַחר ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ַוֹּיאֶמר  .1

 )ב
בן לאשתו משאלתו החריפה של יעקב משתמע שהוא איו במקום האלהים ולכן איו יכול לתת 

 . העקרה

 דורשות ואין דוברלן ידועות כבר יהתותשובש של שאלות מספר קטן במקרא יש ,ואולם

כאורה עם רטוריות לשאלות "אכה את אלו . הפוכה קוטביותאך אין להן , תגובה מהשומע

ים הקלאסיים פרשה כשיסו, םיזוהו כחריגות כבר בימי הבייהשאלות הללו . "קוטביות תואמת

. יההציעו פתרוות שוים לבעגם הם חוקרי המקרא המודריים . קוטביותן התמוההלהסביר את 

להוציא פסוק אחד שמשמעותו המדויקת , מופיעות להלןשויכו לקבוצה שעיקריות ההשאלות 

  :היא שאלה אחת. וכן תשובותיהן, כל השאלות חיוביות. )לו, בראשית כז(בספק  מוטלת

, מלכים א( ַהַאָּתה ֶזה ֹעֵכר ִיְׂשָרֵאלַוְיִהי ִּכְראֹות ַאְחָאב ֶאת ֵאִלָּיהּו ַוֹּיאֶמר ַאְחָאב ֵאָליו  .2

 )יז, יח
 . "אי"ומסתבר להיח שאיו דורש תגובה כגון , אחאב יודע את התשובה לשאלתו

 :ידועה לו מראש תהתשובאשר  לא-האלהים שואל את האדם שאלת כן )3(-ב

 ֲהִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתיl ְלִבְלִּתי ֲאָכל ִמֶּמּנּו ָאָכְלָּת ַוֹּיאֶמר ִמי ִהִּגיד ְלl ִּכי ֵעיֹרם ָאָּתה  .3

 )יא, בראשית ג(

דם מטיל את כשהא, ואף מקבל זאת בעקיפין, תשובה מהאדם דורש' להיח שה סבירכאן 

 . האחריות למעשה על אשתו

  :העםועומד לפי מבין הכלים  אוצמשאול אחרי ש שמואל על ידי תאמר) 4(-השאלה ב
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 שמואל א( ִּכי ֵאין ָּכֹמהּו ְּבָכל ָהָעם 'ַהְּרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו הַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ָּכל ָהָעם  .4

, יב, יחזקאל ח; ו, ירמיה ג; כט, כא; יג, א כמלכים ; כה, יז שמואל א ראה גם; כד, י

 )ו, מז; יז, טו
 . השומעים יעוש מצפהשמואל איו  אבל ,"איור"היא המשתמעת התשובה 

   :ידועה מראשהיא גם ) 5(-התשובה לשאלה בסביר להיח ש

ֲאְַחּו ַמְחִׁשים ִמַּקַחת ֹאָתּה וַ ִּכי ָלּו ָרֹמת ִּגְלָעד  ַהְיַדְעֶּתםַוֹּיאֶמר ֶמֶלf ִיְׂשָרֵאל ֶאל ֲעָבָדיו  .5

 )ג, כב מלכים א( ִמַּיד ֶמֶלf ֲאָרם

בגבול שבט גד והובדלה כעיר מקלט על ידי  ופלתעבדי המלך ודאי יודעים שהעיר רמות גלעד 

 . משה מאות שים לפי שכבשה על ידי ארם

עם  ול אותו שאלהשאלולבא אל אחאב אחרי מות בות היזרעאלי מצווה את אליהו ' ה) 6(-ב

 : חיובית ידועהתשובה 

 )יט, כא מלכים א( ֲהָרַצְחָּת ְוַגם ָיָרְׁשָּת ' ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ה .6
 : בוגע לחטאי ביו שאלה אמרת לעלי הכהןה) 7(במספר 

יִתי ֶאל ֵּבית ָאִביl ִּבְהיֹוָתם ֲהְִג]ה ְִגלֵ ' ַוָּיֹבא ִאיׁש ֱא]ִהים ֶאל ֵעִלי ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ה .7

ּוָבֹחר ֹאתֹו ִמָּכל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ִלי ְלֹכֵהן ַלֲעלֹות ַעל ִמְזְּבִחי ְלַהְקִטיר : ְּבִמְצַרִים ְלֵבית ַּפְרֹעה

ֲעטּו ָלָּמה ִתבְ  :ְקֹטֶרת ָלֵׂשאת ֵאפֹוד ְלָפָי ָוֶאְּתָה ְלֵבית ָאִביl ֶאת ָּכל ִאֵּׁשי ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל

 )כט-כז, ב שמואל א(ֶׁשר ִצִּויִתי ָמעֹון ְּבִזְבִחי ּוְבִמְָחִתי אֲ 

 למה, אם כןו –שרת במשכן ל בכהים בתקופה קדומה' ה בחר כןא: התשובה המשתמעת חיובית

 ?  מבזים את עבודת הקודש עלי בי

של  אצל מקצתם ןגם ה ותחשבשאלות וספות מטקסטים שיריים , דלעילבוסף לשאלות 

אותו ההקשר הסתמי יותר של השירה מוע  אך. עם קטביות תואמתרטוריות שאלות כהחוקרים 

הקוטביות המכוות של השאלות המשמעות המדויקת או את מלקבוע סופית את  בהרבה מקרים

; כ, ראה גם ירמיה לא; כה, עמוס ה( "הזבחים ומחה הגשתם לי במדבר"דוגמה לכך היא . הללו

אילו אחרים סוברים ו, חיוביתתשובה ל חוקרים הכווהלפי מקצתם של ה. )א, יוב מאא; יט, חגי ב

 . בהמשך לא אתייחס אליהן בגלל הספקות הקשורות אל שאלות בשירה. שליליתשהתשובה היא 

. החריגות הרטוריות לכאורהלשאלות בוגע  שיטותשלוש חוקרי לשון המקרא וקטים ב

שהדובר בטוח כ 1.קראמחל תמיד ב והפוכה איהטביות וקהכלל שהפתרון הוא להיח , לפי גורדיס

אשר בחר הראיתם " ,למשל, ואומר, השלילה תשמיט את מילעשוי לההוא , מאוד בתשובה לשאלה

ו הסבר 2.טודה רכ ירימאהסבר דומה הוצע על ידי . "'אשר בחר בו ההלא ראיתם "במקום " 'בו ה

 ,שאלה רטורית מתייחסת למידע החשב כברור מאליוכל שהרי , במיוחד משכע איוגורדיס  של

רטוריות השאלות התואמת מ קוטביותהשאלות עם  כיצד שוותלא ברור . ודאי בהכרח גםו

  . מבחית דרגת הודאות הרגילות

אלא , רטוריתשאלות השאלות עם קוטביות תואמת אין , וטש וברוקלמןאק-גזיוסלפי 

פירוש הפסוק ) 3(במספר , למשל 3.)”strong affirmations“( וודאות ותהמביעטעות חזקות  הן

                                                
 .Gordis 1933: 212, 215-217ראה   1

 . Meyer 1972: §111, 2c ;de Regt 1996ראה   2

 . GKC: §150e ,Brockelmann 1956: §54bראה   3
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אשר  אכן ראיתם"פירושו ) 4(ובמספר , "תאכללבלתי אכל ממו  אכן מן העץ אשר צויתיך"הוא 

כטעה ת וסמטית אך מבחיה תחבירי כשאלהחשבת תואמת  קוטביותעם  השאלה. "'בחר בו ה

השאלה הרטורית ובין השאלה עם בין רגמטי פההבדל הש לפי שיטה זו יוצא. מבחיה פרגמטית

 הברור תהמשתמע טעהשה מסמת שאלה הרטוריתבעוד שה: הוא דק ביותר קוטביות תואמת

הדמיון . של טעה זו גבוההה ודאותהדרגת מדגישה את  עם קוטביות תואמת השאלה, המאלי

הכיוון ההיסטורי של  אם, קשר גטי בין השייםמוביל להחה שקיים בין שי סוגי השאלות  רבה

 הזו אי אך שיטה. או ההפך, מהשאלה הרטורית לשאלה המביעה טעה חזקה ואההתפתחות ה

 . קוטביות תואמתיש לסוג השי אילו ו הפוכהלסוג האחד יש קוטביות מסבירה מדוע 

לפיהם  4.אוקוור-ולטקהותמכת על ידי , מוראוקה-ואון'זעל ידי  ההוצע תאחר שיטה

עכר , זה אתה"הכווה היא ) 2(-ב: למשל. "של קריאה ויאס"במקרא יש לפעמים  א השאלה"הל

הקטגוריה על שיטה זו מתבססת !"  רצחת וגם ירשת", )6(-בו , !"אכלת מן העץ" )3(-ב, !"ישראל

משמשים " איך"-ו "מה"הכיויים ידוע כ. )exclamative clause( התחבירית של משפט הקריאה

משמשת  whatבאגלית המילה , למשל. ות שאלה וגם כמילות קריאהגם כמיל בשפות רבות

כמו כן . !What a nice dayוכמילת קריאה במשפט  ?What do you wantכמילת שאלה במשפט  

 :למשל, וגם במשפטי קריאה גם בשאלות תמשמש" מה", בלשון המקרא

 )ה, ר כדבמדב( ַמה ֹּטבּו ֹאָהֶליl ַיֲעֹקב ִמְׁשְּכֶֹתיl ִיְׂשָרֵאל .8

לא -כןשאלות , מוראוקה-ואון'זמציעים , באופן דומה. "כמה טובים הם אהליך" הכווה היא

של  ואסי"לא עם -שאלת הכן ראה שלפיהם. כמשפטי קריאהלעתים רחוקות מתפרשות במקרא 

, בלבד ברמה הפרגמטיתומתפקדת כקריאה , חשבת לשאלה מבחיה תחבירית וסמטית" קריאה

יש לכאורה . המהווה קטגוריה תחבירית וסמטית פרדת, "מה"פט הקריאה עם ביגוד למש

מתפרשת האגלי לא -כןהת שאל: לא המשמשת כקריאה-מקבילה באגלית לשאלת הכןתופעה 

 Is it a :אלא עם הגה יורדת,  ?Is it a sunny day, עולהאמרת עם הגה  ן היאיאכש הכקריא

sunny day! טית שאלהפט האחרון הוא לפי הודלסטון המשה סמוקריאה ברמה  ,מבחי

 5.הפרגמטית בלבד

וטיי מחקרים כגון ז. בעייתיתבעברית ובאגלית משפטי קריאה בין לוגיה אה, אולםו

, מתערך קיצוי בסקלה מסוימצייים מראים כי משפטי קריאה תמיד  והודלסטון ופורטר

 !How beautiful she isהקריאה , למשל 6.הלערך זבוגע או תגובה רגשית חזקה  פליאהעים ומבי

את התרשמותו החזקה של הדובר גם מביעה ו, ושא המשפט יפה ביותרהרפרט של מביעה ש

גם קריאה בתאי שתפרש כלא יכולה לה-אלת כןהודלסטון מציין כי ש. המופלגת יופיהדרגת מ

א יום בהיר באופן מופלג ושהיום המביע  !Is it a sunny day, למשל. היא מתייחסת לערך קיצוי

שימוש   !What a sunny day: מובהקתעל ידי משפט קריאה רעיון אותו יתן להביע ; וגם מפתיע

אף כי  מראה הרטוריות לכאורהבדיקה של השאלות ו, לא חסר במקרא-כןהשאלת של  מקביל

                                                
 . Joüon & Muraoka 2006: §161b ;Waltke & O’Connor 1990: 684ראה   4

 .Huddleston 2002: 923-924 ;Zanuttini & Portner 2003: 41ראה גם ; Huddleston 1993ראה   5

 .Zanuttini & Portner 2003 ;Huddleston 2002: 922ראה   6
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איו מתאים ריאה פירוש כמשפטי קה וכתוצאה מכך, בסקלה ערך קיצוימציית  האי ןמה תאח

   . להן

טעה ושיטת ה רטוריתהשאלה שיטת ה, שהזכרו הראשוות טותשתי השי ,אם כן

ואילו , הרטורית לכאורה הקוטביות התמוהה של השאלהלהסביר את אין מצליחות , חזקהה

בעברית של  ראיות משכעות לקיום התופעה החסר, קריאההמשפט  שיטת, האחרוההשיטה 

ן אי הרטוריות לכאורהברצוי לטעון שהשאלות . שכעת מבחיה פרשיתואיה מ המקרא

 conducive(שאלות מובילות , למעט אחת, אלא הן, לעיל משתייכות לכל הקטגוריות הזכרות

questions( . יטרלית-היא שאלה לאהשאלה המובילה, שאלות  7.מצפה לתשובה מסוימתה

לתשובה  מן הסתםמצפה ש ,?Didn’t he accept the moneyכגון , שליליות הן על פי רוב מובילות

לעתים הן גם , על אף ששאלות חיוביות אין מסומות כמובילות 8."הוא לא קיבל, לא": שלילית

   9."כן"היא  לה תשובה המצופהשה, ?Are you really going now, למשל, מובילות

אין דורשות  ןמהיכר חלק , תגובה מהשומע דורשותאף שרוב השאלות המובילות על 

שאלות האמת היא ש, למרות הדמיון. דמיון מדומה לשאלה הרטוריתעשוי ליצור דבר ש, תשובה

אופן חפשי עם מתחלפת בהשאלה הרטורית . בדלות משאלות מובילות באופן יכררטוריות 

יתאים " התחת אלהים אכי"רטורית ההקשר המתאים לשאלה כך ש, הטעה המשתמעת ממה

באמת הולך אתה "השאלה המובילה , לעומת זאת". איי תחת האלהים"טעה המקבילה גם ל

. אפילו אם הדובר משער שטעה זו כוה, "עכשיו הולךאתה "איה מקבילה למשפט " ?עכשיו

השאלה המובילה שארת , בעוד שהשאלה הרטורית היא טעה ברמה הפרגמטיתהבדל זה מראה ש

   . בחיה פרגמטיתמשאלה 

שאלות   47מצאוו ,לא מבראשית עד מלכים ב-כןהכל שאלות  בדקוזה צורך מחקר ל

ז , י ותשמכגון , אך יש מספר קטן של שאלות שליליות, כמעט כולן חיוביות 10.מובילות ברורות

 . "'האין פה עוד ביא לה"ז , כב אכים ומל" הטרם תדע כי אבדה מצרים"

בכמה תפקידים  ותמשמש מובילותות ששאל של בובליץ ואחרים מתברר יםמהמחקר

אדון כאן בשלושה תפקידים . השאלה תפקידל השורקוטביות התשובה קו, שוים בשיח

, בקשה להסכמה הוא באגלית תפקיד רווח של השאלה המובילה. המקראלשון הרלבטיים ל

 Don’t:למשל you  think  that…?11  י חושבגם , כן: "יגיב בהסכמה ומערוצה שהשאל ושהא 

קשת הסכמה תמיד בהשאלה המ 12.שימוש מקביל בעברית המודריתב דהבורשטיין . "כך

 : כזו במקראבלבד מצאתי דוגמה אחת . הפוכה קוטביותעם  שלילית

                                                
 & Sadockעל הקיום של השאלה המובילה ברוב שפות העולם ראה . Bolinger 1957ראה  conduciveלמוח   7

Zwicky 1985:180 . גלית על ידיחקרה בא השאלה המובילהBolinger 1957 ,Bublitz 1981 ו- Piazza 2002 , בין

 . 56; 39 38: 1999 בורשטייןידוה בבעברית המודרית השאלה המובילה . היתר

 .Quirk et al 1985: 808 ;Huddleston 2002: 883ראה   8

 . Bublitz 1981: 860 ;Quirk et al 1985: 808ראה   9

 .Moshavi 2010-ממצאי המחקר מוצגים ב  10

 . :Huddleston 2002: 882 ;180 Sadock & Zwicky 1985ראה   11

 .39: 1999בורשטיין   12
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שמואל ( 'ֲהַתַחת ֹזאת ]א יּוַמת ִׁשְמִעי ִּכי ִקֵּלל ֶאת ְמִׁשיַח הַוַּיַען ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה ַוֹּיאֶמר  .9

 )כב, יט ב
, התשובה המצופה היא חיובית "?על חטאו האם איך מסכים ששמעי ראוי לעוש מוות", מרכלו

 . איו מסכיםאך כידוע דוד 

באגלית . אישור למידע שהדובר משער או סובר תבקשיותר במקרא הוא  תפקיד רווח

, ?You are going now, aren’t youלמשל , משפט חיווי עם תוויתלהיות יכולה  ת האישורשאל

 היא התשובה המצופהבשתי השאלות   ?Are you really going now: או שאלה חיובית פשוטה

כדאי  13.ביגוד לשאלה המבקשת הסכמה, תואמת קוטביותאישור יש ה תלשאל."  אי הולך, כן"

הדובר " ?אתה באמת הולך עכשיו"שאלה ב – תקוותוהדובר ובין  תבין צפיי ייתכן פערלהעיר כי 

 . "אלך בעוד שעה, לא"כגון , תשובה שליליתל מקווהבעוד שהוא , ה חיוביתפה לתשובמצ

להשערה  תתייחסמ ההשאל במקצתם של המקרים. מצאו שאלות אישור רבות במקרא

 :סתה לשכע אותו להחזיר את אבשלוםיכגון שאלת דוד לאשה ש, לא מבוססת של הדובר

10.  fְּבכָ ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל fִאם  ל ֹזאתֲהַיד יֹוָאב ִאָּת fי ַהֶּמֶלֲִאֹד lְפְׁשַ ַוַּתַען ָהִאָּׁשה ַוֹּתאֶמר ֵחי

ִאׁש ְלֵהִמין ּוְלַהְׂשִמיל ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֹדִי ַהֶּמֶלf ִּכי ַעְבְּדl יֹוָאב הּוא ִצָּוִי ְוהּוא ָׂשם ְּבִפי 

 )כ-יט, יד שמואל ב( ִׁשְפָחְתl ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
שאלת יהוא , למשל, ל לאשרוכלעובדה סובייקטיבית שרק השומע י שאלות אחרות מתייחסות

 :הודב בן רכביל

ֲהֵיׁש ֶאת ְלָבְבl ָיָׁשר ַוֵּיֶלf ִמָּׁשם ַוִּיְמָצא ֶאת ְיהֹוָָדב ֶּבן ֵרָכב ִלְקָראתֹו ַוְיָבְרֵכהּו ַוֹּיאֶמר ֵאָליו  .11

 lָדב ֵיׁשַוֹּיאמֶ ַּכֲאֶׁשר ְלָבִבי ִעם ְלָבֶבָטו, י מלכים ב( ר ְיהֹו( 
הוא  ,בכואבת ללהתשובה זו קשה לו לקבל אך מאחר ש, יודע את התשובה בעצםהדובר ) 12(-ב

 : באופן מפורש צריך לשמוע אותו מפי השומעמרגיש 

 ֲהֵמת ַהֶּיֶלדל ֲעָבָדיו ַוַּיְרא ָּדִוד ִּכי ֲעָבָדיו ִמְתַלֲחִׁשים ַוָּיֶבן ָּדִוד ִּכי ֵמת ַהָּיֶלד ַוֹּיאֶמר ָּדִוד אֶ  .12

 )יט, יב שמואל ב( ַוֹּיאְמרּו ֵמת

  :למשל, שאלות אישור רבות מתייחסות לזהות השומע

ַהַאָּתה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאל ַוָּיָקם ַוֵּיֶלf ָמֹוַח ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו ַוָּיֹבא ֶאל ָהִאיׁש ַוֹּיאֶמר לֹו  .13

 )יא, טים יגשופ( ַוֹּיאֶמר ָאִיָהִאָּׁשה 

ַוִּיֶפן : ַוִּיְרֹּדף ֲעָׂשהֵאל ַאֲחֵרי ַאְבֵר ְו]א ָָטה ָלֶלֶכת ַעל ַהָּיִמין ְוַעל ַהְּׁשֹמאול ֵמַאֲחֵרי ַאְבֵר .14

 )כ-יט, ב שמואל ב( ַוֹּיאֶמר ָאִֹכי ַהַאָּתה ֶזה ֲעָׂשהֵאלַאְבֵר ַאֲחָריו ַוֹּיאֶמר 

אך . צופהממהשומע המאשרת את התשובה הדורשות תגובה  לות האישור שראיו עד כאןשא

. תגובהאין דרישה ל ,הדומות מבחיות אחרות לקבוצה הקודמת, ורבמקצתן של שאלות האיש

 :  מזדמות בהקשרים דומיםו ןבתוכ ותהזה ,להלן מקבילותהשאלות השתי  ראה למשל

שמואל ( ַוֹּיאֶמר ָּדִוד קֹוִלי ֲאֹדִי ַהֶּמֶלf דֲהקֹוְלl ֶזה ְּבִי ָדוִ ַוַּיֵּכר ָׁשאּול ֶאת קֹול ָּדִוד ַוֹּיאֶמר  .15

 )יז, כו א

 . בדוגמה זו דוד עוה לשאלה

 ֲהֹקְלl ֶזה ְּבִי ָדִודַוְיִהי ְּכַכּלֹות ָּדִוד ְלַדֵּבר ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָׁשאּול ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול  .16

 )טז, כד שמואל א( ַוִּיָּׂשא ָׁשאּול ֹקלֹו ַוֵּיְבּךְ 
                                                

 .Bublitz 1981: 857 ;Huddleston 2002: 880ראה   13
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שאול מכיר את  הקטעיםבשי . אלא מתחיל מיד לבכות, שאול איו מחכה לתשובת דוד הפעם

, אישורמבחיה פורמלית יש כאן שאלת . "בי דוד: "בשמו יוהוא פוה אלי שהר, ו של דודזהות

לשומע שהדובר מכיר  הראמ תגובהשאלת האישור שאיה דורשת . אבל האישור למעשה מיותר

 היאדוגמה וספת של שימוש זה . לו הזדמות פרופורמה להכחיש זאת תתוו, במידע מסוים

 :)18(-שאלת אבשלום לתמר ב

17.  fת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָקָרָעה ַוָּתֶׂשם ָיָדּה ַעל ֹראָׁשּה ַוֵּתֶלֶַוִּתַּקח ָּתָמר ֵאֶפר ַעל ֹראָׁשּה ּוְכֹת

ְוַעָּתה ֲאחֹוִתי  ַהֲאִמיֹון ָאִחיf ָהָיה ִעָּמfם ָאִחיָה ַוֹּיאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָׁשלוֹ : ָהלֹוf ְוָזָעָקה

 )כ-יט, יג שמואל ב( ַהֲחִריִׁשי ָאִחיf הּוא ַאל ָּתִׁשיִתי ֶאת ִלֵּבf ַלָּדָבר ַהֶּזה

מטרת השאלה היא להודיע . "ועתה אחותי החרישי"אך ממשיך  גובהאבשלום איו מחכה לת

פסיקה אותו מתמר  הייתה ,לו אבשלום טעה בסברתואי. התרחששמה את לתמר שהוא יודע 

 . ומכחישה את המעשה

ק מהן מוסברות היטב ראה כי חל, הרטוריות לכאורה ותשאלרשימת העיין שוב באם 

שאלה זו "   ?האתה זה עכר ישראל): ")2תחיל עם . ות המבקשות אישורכשאלות מוביל

. "האתה זה בי דוד", "ה זה עשאהלתהא"כמו , שראיו קודם" X זה האתה"משתמשת בוסח 

ראה ?  במיוחד עיין עוררות ןאיבעוד שהשאלות האחרות  ,מדוע שאלתו של אחאב ראה חריגה

איה היא ולכן , את שם השומע המזכיר האי יאהשוה בכך ש" האתה זה עכר ישראל"שאלה הש

שאלת של רת המוכצורה אחאב משתמש ב. יכולה לתפקד כשאלת אישור במובה המובהק

אליהו מבין זאת היטב ומגיב להאשמה ולא לשאלה . האישור כאמצעי להאשים ולגות את אליהו

 ."לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך: "עצמה

שאלה זו דומה לשאלה ."  המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממו", )-)3משיך כעת ל

ההבדל היחיד בין . השומעמהודאה דורשות  שתיהן. "היד יואב אתך בכל זאת) "10(-האישור ב

ואילו שאלתו של דוד , הוא שהאלהים כבר יודע בבירור שהאדם אכן אכל מהעץ שתי השאלות

שאלות במקומות רבים כי האלהים שואל , הבדל זה איו משמעותי. על סברה בלבד תתבססמ

י , ד' או בר, "איכהר לו אלהים אל האדם ויאמ' ויקרא ה"י , ג' כמו בר, לו שתשובותיהן ידועות

שאלות "א שלו בתור "ישראל מזכיר שאלות אלו בעבודת המ "?אי הבל אחיךאל קין ' ויאמר ה"

אלא שאלה , משפט קריאהשאלה רטורית או  האל אדם אי' אלת הש 14."אמיתיות לכאורה

ים האלהמתקבל הרושם ש, לפיהן: ת טון הסיפורלחלוטין אמשים  האחריםהפירושים . מובילה

 !"  אכלת מהעץ"  ,על סמך ראיות סיבתיות בלבד מכריזאלא  ,איו טורח לוודא שהאדם אכן חטא

השאלות . )5(-ו) 4(-המופיעות ב, "הידעתם כי"ו" הראיתם אשר"מהסוג שאלות משיך ל

: פרייד וגרין דים בתופעה דומה באגלית. האישורשאלות ת לקבוצ גם הן ותהללו משתייכ

בדרך כלל כבסיס , על מידע משותף מצביעות ?Did you hearאו  Do you see שאלות עם הוסח

 Do , למשל, למבע הבא של הדובר you  see  that man over  there?    I  think  he’s  drunk.15   

 :הןבמקרא מסוג זה וספות ות דוגמ

ֲהָרִאיָת ֵאת ָּכל ֶהָהמֹון ' ָאַמר הְוִהֵּנה ִָביא ֶאָחד ִַּגׁש ֶאל ַאְחָאב ֶמֶלf ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאֶמר ֹּכה  .18

 )יג, כ מלכים א(' ַדְעָּת ִּכי ֲאִי הִהְִי ְֹתֹו ְבָיְדl ַהּיֹום ְויָ  ַהָּגדֹול ַהֶּזה

                                                
 .ח"ישראל תשס  14
 . Freed 1994: 629 ;Green 1996: 161ראה   15
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ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע ַאְחָאב ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְקַרע ְּבָגָדיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ַעל ְּבָׂשרֹו ַוָּיצֹום ַוִּיְׁשַּכב  .19

 ֲהָרִאיָת ִּכי ְִכַע ַאְחָאב ִמְּלָפָי: ֶאל ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁשִּבי ֵלאֹמר' ַוְיִהי ְּדַבר ה: ָּׂשק ַוְיַהֵּלf ַאטּבַ 

 )כט-כז, כא ים אמלכ(ַיַען ִּכי ְִכַע ִמָּפַי ]א ָאִביא ָהָרָעה ְּבָיָמיו 

  ?16Do you really skiכמו , פליאה תשל השאלה המובילה הוא הבע שלישישימוש 

, המצב הוכחי אילולי: "ובעת מפער בין הצפיות ההיפותטיות והוכחיות של הדובר פליאהה

: תואמת קוטביותיש  פליאההת לשאל, האישור כמו שאלת ."Xהרי אבל , Xלא הייתי סובר ש

 Can’t  השאלה השלילית you walk faster than that? י יכול" , שלילית מצפה לתשובהאי ". 

 :וביקורת אכזבה המביע פליאההת שאל, זוכמו בדוגמה , פיית השומע מתגש עם רצווכשצ

 שלמביעות ספקות בטעה קודמת  פליאהשאלות השל  מקצתן 17".שתרוץ יותר מהרהייתי רוצה "

 :למשל, השומע

ַוֹּיאֶמר : ָּבֵאֶּלה' ָבַחר ה ַוַּיֲעֵבר ִיַׁשי ִׁשְבַעת ָּבָיו ִלְפֵי ְׁשמּוֵאל ַוֹּיאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי ]א .20

, טז שמואל א(ִהֵּנה ֹרֶעה ַּבֹּצאן ַוֹּיאֶמר עֹוד ָׁשַאר ַהָּקָטן וְ  ֲהַתּמּו ַהְּנָעִריםְׁשמּוֵאל ֶאל ִיַׁשי 

 )יא-י

ָגן ְוִתיֹרׁש ַוַּיַען ִיְצָחק ַוֹּיאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלf ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו ַָתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים ְוָד  .21

ָאִבי  ַהְבָרָכה ַאַחת ִהוא ְלlַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶאל ָאִביו : ְסַמְכִּתיו ּוְלָכה ֵאפֹוא ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִי

 )לח-לז, בראשית כז(ָּבֲרֵכִי ַגם ָאִי ָאִבי 
   :ןלכך ה ותדוגמ. מהשומע תגובה דורשותאין  דרך כללב פליאהשאלות , פרט לשאלות הספקיות

 )יא, י שמואל א( ֲהַגם ָׁשאּול ַּבְּנִביִאיםֹּיאֶמר ָהָעם ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ַמה ֶּזה ָהָיה ְלֶבן ִקיׁש וַ  .22

ַוַּיְחְּגרּו ַׂשִּקים ְּבָמְתֵיֶהם ַוֲחָבִלים ְּבָראֵׁשיֶהם ַוָּיֹבאּו ֶאל ֶמֶלf ִיְׂשָרֵאל ַוֹּיאְמרּו ַעְבְּדl ֶבן  .23

 )לב, כ מלכים א(ָאִחי הּוא  ַהעֹוֶדּנּו ַחיַוֹּיאֶמר ֲהַדד ָאַמר ְּתִחי ָא ְַפִׁשי 

התבאו מפי שמציע למשה להעיש את אלדד ומידד יהושע  שבה, )24(-ב מובעתת ביקורימה של 

  : במחה

ה ַוֹּיאֶמר לֹו ֹמׁשֶ : ַוַּיַען ְיהֹוֻׁשַע ִּבן ּון ְמָׁשֵרת ֹמֶׁשה ִמְּבֻחָריו ַוֹּיאַמר ֲאֹדִי ֹמֶׁשה ְּכָלֵאם .24

-כח, במדבר יא( ֶאת רּוחֹו ֲעֵליֶהם' ְִביִאים ִּכי ִיֵּתן ה' ּוִמי ִיֵּתן ָּכל ַעם ה ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי

 )כט

 . לא כדאי לך, י מתפלא שאתה מקא ליא, כלומר

 )6(-מתאימה ל פליאהראה שקטגורית שאלת ה, שאלות הרטוריות לכאורהאם חזור ל

 פליאהשאלת אלא , רטוריות או קריאהשאלה איה אחאב ל' שאלת ה ."הרצחת וגם ירשת"

 !   חלתוגזלת את שאלא גם , כפיים-לא רק שרצחת איש קיהאם ייתכן ש: המביעה ביקרת חריפה

לא ראה   "...הגלה גליתי אל בית אביך: ") ,)7שארת לו שאלה אחת שלא הסברו

איה מביעה וגם , פילו פרופורמהא, איה מבקשת אישורשהרי היא , שמדובר בשאלה מובילה

דומה שהשאלה אכן   ).הולם מבחית תוכן והקשר איוההסבר כמשפט קריאה גם ( פליאה

רבים מחוקרי המקרא המודריים מציעים . התמוה אכן של התשובה קוטביותהואם כן , רטורית

 ,ריםאחעתיקים על סמך תרגום השבעים ותרגומים , א"לתקן את הוסח על ידי השמטת הה

אך פרשן . א השאלה"החסר לפיהם היה שהיה כאילו היסוח , שתרגמו את הפסוק כמשפט חיווי

                                                
 . Quirk et al 1985: 808-809 ;Bublitz 1981ראה   16

 .Quirk et al 1985: 809ראה   17
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הגלה "היקף השאלה  שלפיה, יוסף קמחי, מודרי אחד מאמץ הצעה של פרשן מימי הבייים

תה, ט"כולל את השאלה הרטורית בפסוק כ" גליתיגליתי לבית אביך" וכוו כדי ...[האם

לא גליתי : "טעה שליליתדווקא לפי פירוש זה ההשתמעות של השאלה היא   18"?ו בזבחיטתבע]ש

 לקבוצת שאלות ךמשתייחריג שאיו  מקרה שהוברור , יהיה אשר יהיהפרוש הפסוק ..."  כדי ש

 . בראשית עד מלכיםמ כלשהי

תואמת הראה כי  קוטביותעיוו בדוגמות המשוערות של שאלות רטוריות עם , לסיום

המפתח להבה הכוה של שאלות אלו הוא . תלפחות בפרוזה המקראי, בתופעה מדומהמדובר 

מעט -לאקטגוריה זו רווחת בלשון המקרא וכוללת . הקטגוריה הרחבה יותר של השאלה המובילה

 קוטביותעם הרטוריות לכאורה כל השאלות  ,לפסוק אחדפרט . שאלות שאין דורשות תגובה

 קוטביותו, פליאהמובילות המבקשות אישור או המביעות  מוסברות היטב כשאלות תואמת

 . עם התפקידים הללושאלות  אצלתואמת היא המצב הרגיל 
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 הכתב קיצורי במילּון םפומיי-גרפוו סמטיים, פרגמטיים גורמים

 וימן ישי

 
 כיווית-הדו והעתקתם הלשון צורות קיצורי, הכתב צורות קיצורי. 1

 מילים מרצפי המורכבים ומבעים פומות מרצפי המורכבות מילים מכירה הלשוית התקשורת

 המורכבים כתובים ומבעים גרפמות מרצפי המורכבות תיבות מכירה הכתובה התקשורת ואילו

 תיבותב מקצרים אשר ויש שפהב מיליםב מקצרים אשר יש חיסכון מטעמי. תיבות מרצפי

 צורה המקוצרת הלשוית מהצורה שתיגזר אפשר, מילה מקצרים כאשר, אחד מצד. כתיבהב

, /taksi/ אל אירופה בלשוות קוצרה' מוית'/ taksimeter/ המילה כאשר, למשל; חדשה כתובה

 מצד). מקוצרת-הבלתי הצורה משמשת בתאילד(> taxi< תיבהה זה לשוי קיצור בעקבות וצרה

; חדשה לשוית צורה המקוצרת הכתיבית מהצורה שתיגזר אפשר, תיבה מקצרים כאשר, אחר

 ומתיבה, התכתבות בסוף בעיקר'>, להת< אל תדיר תקצר> להתראות< הגרפמות רצף, למשל

 מחייבת איה בשפה מקוצרת צורה לש הופעתה, ואולם/. lehit/ החדשה המילה וצרה זו קטומה

. השפה אל מעברה מחייבת איה בכתיבה מקוצרת צורה הופעת, ולהפך, הכתיבה אל מעברה

 הדבור הציווי למשל, חדשה תיבה בעקבותיה מולידה איה מקוצרת מילה אשר יש, כלומר

/kanes/ ,העתיד של בראשיתה קטומה צורה שהוא /tikanes/1 ;ה וצרתמק תיבה אשר יש, וכןאי 

 .>יחידה< מן'> יח< למשל, חדשה מילה בעקבותיה מולידה

 הדבורה בתקשורת הקיצורים תופעת על ובלועזית בעברית אחדים מקורות ִמסקירת

: הרווחים המוחים. משה ולקטגוריות לקטגוריות ולחלוקה למיוח באשר בעיה עולה והכתובה

, acronym, ממש תיבות ראשי, אמיתיים תתיבו ראשי, מוטרק הרכב, תיבות-ראשי, וטריקון

sigle ,עדרים, ב"וכיו טית שקיפותם הם כלומר, סמהם אלא טיבם על בעצמם מעידים אי 

 תיאורים .בחלקה אלא התופעה אל מתייחסים הם אין קרובות ולעיתים פרשות צריכים

 לצד' קריאה אם', 'ורעיצ' לצד' אות', 'מילה' לצד' תיבה' כגון מוחים בערבובייה בהם שמשמשים

 במוחים הטמון הגדול הקושי. הכתב ליחידות הלשון יחידות בין הפרדה מהיעדר סובלים' תועה'

 הכתובה התקשורת על או הדבורה התקשורת על בבירור מצביעים הם שאין מהעובדה ובע אלה

 למעין השים ברבות הפך הקיים המסורתי המיוח כי ראה. וצורה צורה כל של לידתה מקום כעל

 מייצגת הכתיבה כי הטעה וכי, )López Rúa 2004 ובמיוחד Cannon 1989( מיוח של מלכודת

-הלשוי האיזומורפיזם שטעת, )Saussure 1916, Sapir 1921, Bloomfield 1933( השפה את

 קבוע תיאורי לדפוס רבים במקרים המחקר דעת את כובלים, )Lyons 1981( ממה ובעת כתיבי

 הוגע בכל הדברים התפתחות תיאור מבחיה לפחות, והרי. ממו פקד הכתב של היוצר קומושמ

                                                
 וימן( שפרסמתי דברים של ופירוט העמקה, הרחבה פרי הוא זה מאמר 2004 (מיוחד בקובץ )קה2004 ואחרים בר .(

 – Paris III טתבאויברסי ושפעלה בקיצורים שעסקה ED268 המחקר קבוצת חברי של דבריהם את כיס הקובץ

Sorbonne nouvelle ה2003-2002 האקדמית בש. 

 .Bat-El 2002: 677, n.25 אל-ובת Bolozky 1979, 2009 בולוצקי, Bar-Adon 1966: 413 אדון-בר ראה 1
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 בכתיבה שוצר קיצור כדין כתובה צורה ממו ושובעת בלשון שוצר קיצור דין אין, לקיצורים

 לקוד הוגעים לפרטים להתייחס המיוח שעל ותת הדעת. לשוית יחידה ממו ושובעת

 מן הייו, אחר סמיוטי קוד אל הקיצור של העתקתו ולאפשרות הקיצור ווההתה שבו הסמיוטי

 .השפה אל הכתיבה מן או הכתיבה אל השפה

 של היווצרותו מקום את לקבוע כל ראשית יש, בתקשורת הקיצורים תופעת בבחית

 חדשה לצורה הומר זה קיצור אם לקבוע יש ושית, הכתוב הקוד או הדבור הקוד הייו, הקיצור

 שוצרה תיבה כאשר, כאן לעייו. ההמרה עשתה דרך באיזו כן ואם האחר התקשורת קודב

 או חדשה לשוית צורה להיווצרות מביאה תיבות רצף של מקיצור או אחרת תיבה של מקיצור

 ולפי, חדשה מילוית יחידה על לדבר מקום יש, קיימת לשוית צורה של משמעיה להעשרת

 .ממולן כתב קיצור לפיו הכתב קיצורימ קיצור במילּון שמדובר

 בדרך להיעשות יכול הכתב מקיצורי קיצור מילּון? הכתב קיצורי את ממלים כיצד

 הפירוש בדרך או, šingímel ← ג"ש) ← גדודי שומר(, áin ← 'ע) ← עוזר( למשל, האיות

 בתרשים עיין, בפרטים התעמקות לפי. marpad ← ד"מרפ) ← פדגוגי מרכז( למשל, הגרפופומי

 :והכתובה הדבורה בתקשורת הקיצורים של שיטתית חלוקה המציע, להלן

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

קיצור במבע 
 תקשורתי

 קיצור לשוני קיצור גרפמי

 גרפמיר קיצו השמט מילה קטומה
 ממולן

 גרפמיקיצור 
 בלתי ממולן

 מילּון
 באיות

מילּון בפירוש 
פונמיגרפו  



37 
 

 

 

 :להלן בטבלה דוגמאות בלוויית הדברים את להציג אפשר

 

 קיצור כתיבי קיצור לשוי

 השמט
מילה קטומה 

 בראשיתה
 בלתי מילה קטומה בסופה

 ממולן

 ןממול

 פומי-בפירוש גרפו באיות

 מדיח כלים
← 

 מדיח

omnibus 
→ bus 
 (בצרפתית)

métropolitain 
→ métro 
 (בצרפתית)

 עמוד
← 
 'עמ

 גדודי שומר
 ג"ש ←
← šingímel 

 פדגוגי מרכז
 ד"מרפ ←
← marpad 

 

 אופן לשאלת הוגעים פומיים-וגרפו סמטיים היבטים להאיר היא כאן הדברים מטרת

 grapho-phonemic( פומית-גרפו בהָׂשמה) 2( או באיות) 1( הייו, בעברית הכתב קיצורי מילּון

assignment( ,ו, לעיל בטבלה המוצגות השמאליות הקטגוריות בשתי לפיכך ואתמקדהעתקת היי 

 .הכתב קיצורי מילּון: ובתמצית, הלשון אל הכתב קיצורי

 פומית-גרפו בהׂשמה המתבצע גרֵפמית יהממיפולצ שוצרו תיבות מילּון כי להזכיר חשוב

 ממיפולציות שוצרו לתיבות גם אלא, לקיצורים רק לא המתאימים השמה לכללי מציית

 סופיות אלה לצירופים וספו ולפעמים גימטריה מצירופי שוצרו תיבות בעיקר, אחרות גרפמיות

 ←' במוזיקה 16-ה חלק, '/tu/ ←) באב, בשבט( ו"ט ← 15: אחדות דוגמאות להלן. וטייה גזירה

, /lag/ ←) בעומר( ג"ל, lavit/2/ ← לבית ←' במוזיקה 32-ה חלק, '/tazit/ ← טזית

Maschinengewehr 34 )יתבגרמ (← M.G. 34 ← ד"מגל ← /magled/ ,36 ← ו"ל )צדיקים (

← /lamedvav/ ,613 ← מצוות( ג"תרי (← /tarjag/ ,49 ← ים ← ט"ממטמו )'ים49 מו '– 

 כגון, השים במיין וכן, /kan/ ←) טעמים( ן"ק ← matmonim/ ,150/ ←) העומר לספירת יויכ

 מילּון בשאלת עסקו שכבר המלומדים של תיאוריהם את להשלים מת-על tašax./3/ ← ח"תש

 מהם שיוצאו בלא בהם שהובאו או הקודמים בדיוים הובאו שלא בתוים אסתייע, הכתב קיצורי

 :בחשבון יובאו תוים סוגי שלושה. קשותהמתב המסקות

 ;הדרכים שתי בין בהן המספרי וביחס אחרות בלשוות הכתב קיצורי מילּון דרכי) א(

 ;פומית-גרפו בהשמה ביותר השכיחים גרפמיים-הפוו היחסים שכפול) ב(

 .קיימות לשון צורות של הפוולוגיה על הכתיב השפעת) ג(

                                                
 .99: ו"תש אורן ראה אלה דוגמאות שתי על 2

 כשם זה ערך שימש כ"ואח' ושמוה ריםעש' הגימטרי בערכה ֹּכחַ  תיבת הומרה שבו המיוחד המקרה את חסיר לא 3

 ַאכטּוצווַאציגער ובגרמית ביידיש', ושמוה העשרים בעל' מעין, המתאימה הגזירה סופית עם פוֵעל

Achtundzwanziger גרית בבואה ובתרגוםלהו husszonnyolcas בים בלשון סתרים כמילתאלים אדם לציון הג 

 ).Neuman 2008: 90, א"תש קדי(
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 מילּון-מיועדי כתב וקיצורי ּוןמיל מטרת ללא כתב קיצורי. 2

 מילּון מיועדי שאים כתב קיצורי לבין מילּון מיועדי כתב קיצורי בין חשובה הבחה על לעמוד יש

 בין מהותי טיפולוגי הבדל קיים שכן, בשכיחותם העלייה מכורח בדיעבד להתמלן היכולים אך

 ספוטאי באופן תמלו ריות מאוחר בשלב ורק בכתב לשמש כדי וצרו שתחילה כתב קיצורי

 בו ולד מילּום ואשר, מילּון כשתכליתם שוצרו כתב קיצורי לבין קוראים-דוברים של בלשום

 צמצום באופן מזה זה שוים הסוגים שי. המקוריות התיבות של הגרפמי הצמצום עם בזמן

, מקורותיהם תמבחי. פומית-גרפו בהשמה המילּון תוצאת על זה אופן של ובהשלכות הגרפמות

 מילּון מיועדי כתב קיצורי מוצא אתה וההיתולית המתגרה ובלשון בסלג הכתב בקיצורי

-הפרסומי בתחום גם. הרצויה הממולת לצורה מראש מותאמות בהם השארות והגרפמות

 תמצא ולא, טבעם מעצם למילּון מיועדים הכתב קיצורי שיווקי-הממסדי גם ולפעמים השיווקי

 ליעדו יוצריו התכווו לו ט"מב ואולי ב"מע כתב היה אשר, ב"מועה כגון, מילּון ְעימוֹ  רצפים בהם

 .למילּון

 תמים גרפמי קיצור עייה האחת: לקסיקאלית יצירה של פרדות קטגוריות בשתי לפיו

 וח מאותיותיו העולה הפומות ורצף גבוהה תהיה תפוצתו אם להתמלן עשוי הימים שברבות

 הלשוית הצורה עם בבד בד הוצר גרפמי קיצור עייה האחרת ואילו, פוֵמית-גרפו להשמה

 .לבו תשומת את ולמשוך במען להתגרות ומטרתו, החדשה

 ← ישראל אגודת הקיצור כי ספק של צל כל מעל ברור פרגמטיות מסיבות, לדוגמה

 ורצף/ agoj/ מיב יהה פומי-גרפו בפירוש התיבה מילּון שכן, מילּון כוות ללא וצר> י"אגו<

 יהודית מפלגה לרמוז תרצה לכך ולא', יהודי לא אדם' כלומר, גוי אַ  ביידיש מובן זה פוולוגי

 אוצר הקיצור שיוצרי ברור פוולוגיות ומסיבות 4.יידיש מביים שמצביעיה אשכזית חרדית

> ר"אוש< אל מקצרים היו בוודאי כן רצו לו שכן, שיתמלן התכווו לא> ש"אצה< ← השורשים

 הקיצור יוצרי חשבו ולו. בשל כפרי לידיהם ופל היה/ óšer/ ההומוימי והמילּון> אשר< אל או

 התיבה היתה ואולי> ד"טע< אל מקצרים היו בוודאי, מילּון על> פ"טעהד< ← הדפוס טעות

 שמימושן>, ה<-ו> ע, <גרפמות שתי של רצף מכילה> פ"טעהד< התיבה אבל, tá'ad/5/ מתמלת

. פומית-הגרפו בהשמה מילּון-בת איה זו תיבה ולכן, /a/ הברת הוא מצעי במעמד פומי-גרפוה

 לשוי בתהליך קשורה לידתן ואין בכתב ושימושן בכתב הורתן הללו החדשות התיבות שלוש

 .כלשהו

 מולן הוא, מילוו את בדעתם העלו לא הגרפמי הקיצור שיוצרי פי על אף, רבים במקרים

 הג ובוודאי, ימיו סוף עד המלא בשמו קרא יצחק בן שלמה רבי כי ברור, למשל. ברד של בסופו

, לא ותו גרפמי בקיצור שמוצאה>, י"רש< והתיבה, תלמידיו אלה היו ואולי בקיצור שמו את לציין

 מילּון כוות היתה שלא פי על ואף/. ráši/ החדשה המילה ליצירת דבר של בסופו הביאה אשר היא

. המלא מהשם יותר פוץ ועשה שתמלן סופו, שבכתב קיצור אלא זה קיצור היה לאו לכתחילה

                                                
 של תומכיה חוג בקרב והרי, זו מפלגה עם מזוהים שאים הכתובה התקשורת  בכלי זה גרפמי קיצור וצר וליוא 4

 /.agúde/ אגודה: השמט הוא המקובל הקיצור ישראל אגודת

 .ובצרפתית באגלית ישראל מחשבת בשיעורי גם וכך/ bešt/ ← ט"בעש ← טוב שם בעל והשווה, /ted/ ביידיש או 5



39 
 

 אלא היה ולא, מילּון כוות ללא עשה> ל"כ< ← לעיל כזכר שהקיצור הדעת על מתקבל עוד

 ורק, בלבד בכתיבה אלא בדיבור מקום לו אין המלא הצירוף אפילו שהרי, מקוצרת כתובה וסחה

 המילּון ומכאן' הדבר אותו' המשמעות את זה לקיצור שהעיק הוא תריו מאוחר משמעות מעתק

/kanal ./ת ללא גרפמיים קיצורים של סיפורם כאן עדו שחלקם מילּון כוותמל לא וחלקם 

 .מילּון מיועדי שאים תמימים כתב קיצורי בהם לראות ואפשר, תמלו

 תחילה בכווה יצרום ריהםשיוצ גרפמיים קיצורים של קטגוריה קיימת, כאמור, ואולם

 הרצף מתוך במיוחד בחרות אותם המרכיבות שהאותיות גרפמיים בקיצורים מדובר. למלם כדי

 או הומוים ליצור כווה מתוך קיימת תיבה אל או מכוות המיוחדת המילּון וכוות המלא הגרפמי

 prédestinés מכם) Gehenot 1975: 290( גאיו. פומי-גרפו במימוש למילּון וח גרפמות רצף אל

 הגרפמי שהרצף כך, "למילּון מיועד" באופן מתבצע הגרפמי שהקיצור היא והכווה', ייעודיים'

 יכול היה חוכות פרויקט הצירוף, לדוגמה. הומוים ייצור ומילּוו קיימת לתיבה ישווה המתקבל

... הזבל פח עם מוימיההו יוצר היה זה שקיצור אלא>, ח"פ< התיבות ראשי אל גרפמית להתקצר

 ליצור מטרה מתוך> פרח< האותיות שלוש בחרו> חוכות פרויקט< הגרפמות רצף מתוך, לפיכך

 להתקצר יכול היה משוריין רגלים חיל הצירוף. הרצויה להומוימיה באחת שהובילה הומוגרפיה

 של שליליתה מהוראתה והרתיעה למילּון השאיפה אבל, /xérem/ להתמלן אף ואולי> חרמ< אל

 ההחלטה ואמם, המלא שבצירוף האותיות מצאי מתוך אחר צירוף לחפש יוצריו את הביאה ֵחֶרם

> חרמש< הקיימת התיבה אל כווה> משוריין< התיבה של השייה האות את גם בו לכלול

 6.הגרפמי בקיצור ן"השי להכללת המיע היה/ xermeš/ ומילוה

 מתחדד מילּון מיועדי כתב קיצורי לבין לּוןמי כוות ללא כתב קיצורי בין ההבדל

 בסופי הסופיות באותיות השימוש את. ץ"כמפ הסופיות האותיות התהגות את כשבודקים

 קיצורים בכתיב, לכתחילה. לא או למילּון מיועד הקיצור אם השאלה מחה הכתב קיצורי

 גם סופית הלא בצורתן ותהמצעי האותיות על לשמור היא הטייה, מילּון מיועדי שאים גרפמיים

 הוא המלא הצירוף אל מכוון המקצר אם שכן, באלה וכיוצא צ"בג, פ"הוצל למשל, סופי במעמד

 של קריאה לתגובת מצפה הקיצור יוצר אין שהרי, החדשה התיבה בסוף גם מצעית אות יסמן

 וצר> צ"גב< הגרפמי הקיצור, כן אם". לץדק הגבוה הדין בית" כגון, תיבה בראש סופי אלוגרף

 תמלה היא התיבה בשכיחות העלייה עם ורק, מילּון כווות עדרת עיתואית בכתיבה לכתחילה

/bagats /למילה המקבילה לתיבה כיאה>, ץ"בג< אל הותאם וכתיבה. 

 כתב בקיצורי סופיות אותיות על כראה מורים הדברים ף~  פ ושל ך~  כ של במקרים

 המסתיימים מילּון כוות מתוך וצרו שלא כתב קיצורי לצד כךחו בהגה שתמלו מילּון מיועדי

 ←> פ"חר< ← הרפואה חיל: לדוגמה, סותם בהגה כן עשו, ומשתמלו, פ/  כ מצעיות באותיות

/xarap./7 

                                                
 לקבל כדי באותיות במלים" משחקים" כי הרושם מתקבל אף האלה הוטריקין מן בכמה: "239 :ח"תשמ תדמור 6

 .עצמה בפי העומדת מילוית העשרה קטגוריית אלא, "רושם" היוצרים מקרים" כמה" אלה אין ואולם". קיימת מלה

: ג"תשס( אורן. הלשוית אותבמצי אחיזה לה שאין מומצאת כצורה) ח"תש שושן-אבן( ף"ַחַר  צורת את לדחות יש 7

> חרפ< התיבה שהרי, היוצרות את בכך והופך" חרפ זו מילה כתבת f ולא p לבטא כדי" כי טוען, ָחָרף המקדה, )101

" בעיה" מזהה) 56: ד"תשס( יק'מוצ. ולדה שלא ביצה היא/ xaraf/ המאולצת הצורה ואילו/ xarap/ למילה קדמה

 חוכך כעיצור להישמע אמורה שהייתה אף, סותמת הסופית א"הפ, )רפואה חיל( ּפ"חר במילה: "המילה בהגיית
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 באיות מילּון. 3

, צורית מבחיה שוה 8האיות בדרך בעברית הכתב קיצורי מילּון, אירופה לשוות אל בהשוואה

 מקבילותיהן לעומת אלה ייחודיים מאפייים, שראה כפי. מספרית ומבחיה מטיתס מבחיה

 .מקריים אים אירופה בלשוות

, יותר לא, שתים או אות בי לקיצורים בעברית מוגבל באיות המילּון צורית מבחיה

 הרכבות חברת למשל, באיות מתמלים אותיות וחמש ארבע בי קיצורים גם שבאירופה בעוד

 Société Nationale des המקורי השם מן SNCF הקיצור במילּון/  /esεnseεfקראת רפתבצ

Chemins de Fer 'הקיצור את מהמכירים רבים אשר ֵשם', ברזל למסילות הלאומית החברה 

 היה SNCF כגון גרפמי קיצור, זאת לעומת, בעברית. לשחזרו מסוגלים אים המאוית הגרפמי

 באיות המילּון כי ואף. >פ"סק< מן/ sankap/ אל או> ף"סק< מן /sankaf/ אל חיש ִמתמלן

, /taš/ ←> ש"ת< ← שירות תאי למשל, כון איו ההפך, שתים או אות בי לקיצורים מוגבל

 מילּום פיו שעל, )Ravid 1990: 334( רביד של בתרשים האמור מן החלק את לדחות כך אם ויש

 בעוד. letter acronym בלשוה, באיות בהכרח עשה תיותאו משלוש פחות בי כתב קיצורי של

 בי כתב קיצורי של ומילום האיות לדרך אמם מוגבל אחת אות בי כתב קיצורי של שמילום

 של מילום, פומית-גרפו להשמה) אירופה בלשוות לא אך( בעברית מוגבל ומעלה אותיות שלוש

 אפשרויות שתי בין הבחירה. פומית-גרפו השמה ביןל איות בין ע אותיות שתי בעלי כתב קיצורי

. ופרגמטיים סמטיים שיקולים ידי-על ובעיקרה זרה השפעה ידי-על בחלקה מוחית המילּון

 הממולים האותיות שתי בי הכתב קיצורי של ממצה בחיה, הסמטי לגורם באשר, ואמם

 משיקולים גזרת איה המילּון כדרך באיות הבחירה כי ותראה סימים בהם לתת תאפשר באיות

 .צוריים

, אירופה בלשוות, האיות בדרך הממולים הכתב קיצורי של היחסי הפח מבחית

, הממולים הכתב קיצורי של הארי חלק את מייצג האיות בדרך המילּון, מלא באלפבית הכתבות

 היחס, זאת לעומת, תבעברי 9.בהרבה צוע פומי-הגרפו הביצוע בדרך המילּון של חלקו ואילו

-גרפו בביצוע מילּון היא המלך ודרך מזערי הוא באיות הממולים הכתב קיצורי של חלקם: הפוך

                                                                                                                                       
 אין, להלן שראה כפי? /refua/ במילה/ f/-ה סמך על? כך להישמע אמורה א"הפ היתה ומדוע". סופית באות ולהיכתב

 הפומות ביעתבק תפקיד כל ממלאות אין/ xel harefua/ המלא הצירוף את המרכיבות הפומות שכן, בעיה כל כאן

 ←> ואהרפה ילח< הגרפמי הקיצוץ תהליך של ובעטיו, הקובע הוא לבדו הכתיב>, פ"חר< הממולן הקיצור של

 טמוה האמיתית הבעיה. המתקבל/ xarap/ הפומי הרצף את הקובע הוא> חרפ< הותר הגפמי הרצף>, חרפ<

 המתבטא כתיבי תהליך שלפיו בעוד בכתיב המתבטא לשוי תהליך הוא קיצורים של זה סוג שלפיה הרווחת בתפישה

 .הדבורה בלשון כ"אח
 הגרפמות רצף כאילו, "ממש תיבות ראשי" 64:ד"תשס יק'מוצ אצל קראים באיות הממולים הכתב קיצורי 8

, האיות בדרך כמילה מתפרש הוא כאשר רק" ממשי" היה עצמה בפי לתיבה ההופך תון תיבות צירוף של הראשוות

 ושאלת תיבות צירוף של התחיליות מהאותיות המורכבת תיבה הוא" תיבות ראשי" המוח פירוש מילולי אופןב והרי

 שכל, "תיבות ראשי" למוח רלווטיות אין מילוה דרך שאלת שכן וכל זו חדשה תיבה של מילוה היעדר או מילּוה

 .הכתב ואל הכתב מן עייו
). Calvet 1980: 53( האיות בדרך זאת עושים בצרפתית המתמלים ותיותא שלוש בי מהקיצורים% 75-כ, ואמם 9

 ).Cannon 1989: 121( הממולים מהקיצורים% 71-כ תופס באיות המילון: דומה תמוה מציג באגלית המצב
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 הכתיבה בשיטת האפס גרפמת של בתפקידה, להלן שראה כפי, קשורות לכך הסיבות. פומי

 .אחרות כתיבה בשיטות ובהיעדרה העברית

 ייבחן ראשית: שלבים לשי חלקת יותהא בדרך הכתב קיצורי במילּון הפרטים בדיקת

, /áin/ ←' ע ← עוזר לדוגמה, בודדות תיבות של אחת לאות קיצוריהן של האיות בדרך המילּון

 שומר לדוגמה, אותיות לשתי תיבות צמדי של קיצוריהם של האיות בדרך המילּון ייבדק כ"ואח

 .šingímel ← ג"ש ← גדר

 

 בודדות אותיות של באיות מילּון 3.1

 מתקופות מכתובות לראשוה בעברית ידוע בודדת לאות גרפמי צמצום, היסטורית מבט מקודת

 השמיית המאה מסוף שבע באר בכתובות בת הפח יחידת את מקצרת ב כך. שי ובית ראשון בית

 את מקצרת ש האות ערד בכתובות עוד, 11ס"לפה הרביעית  מהמאה ערד בכתובות וכן 10ס"לפה

 המילה את מקצרת ר האות ס"לפה הרביעית מהמאה מיריחו בכתובות, 12לשק המשקל יחידת

 ס', שעורים' שערן תמורת ש מוצאים שבע באר מכתובות בארמית ואף', השקל רבע' בהוראת רבע

, התאים בתקופת 13.'מחצית' פלג תמורת פ', חיטים' חטן תמורת ח' סאים' סאן תמורת

 שה(=  ישראל לחר שב בוסחה שה לציון ש האות משמשת הגדות המרד מתקופת במטבעות

-בר מרד מתקופת במטבעות גם הוא וכך המרד שות במשך הלאה וכן, )ישראל לחרות שייה

 גם שימשו אחת לאות תיבות קיצורי, )יא: ד שי מעשר( מהמשה עדויות סמך על, ועוד .כוכבא

, מעשר מם, קרבן קוף עליו כתובו כלי המוצא: "היווים מפי כלים של ייעודיהם להצפת במקדש

 14".תרומה תחת תיו כותבין היו סכה שבשעת. תרומה תיו, טבל טית, דמיי דלת

 בתקופות בודדות לאותיות צומצמו תיבות כי אמם מלמדות אלה היסטוריות עדויות

 אם, כן אם, לדעת ואין, אלה אותיות מילון על להעיד כדי בהן אין אך, העברית של קדומות

 בת בעברית, ואולם. לדיבור גם מהם אחדים עברו שמא או שבכתב עיין שארו אלה יםקיצור

 האיות בדרך כן עושות וכולן, ומתמלות בודדת לאות המתקצרות בודדות תיבות על ידוע זמו

 .סמטיות קטגוריות לשתי חלקים אלה מקרים. בלבד

. חסויה להישמר צריכה שזהותם אשים של פרטיים השמות כל אחת סמטית בקטגוריה

 כך. בשמם הראשוה האות בשם כ"והשב המוסד ראשי תקשורת בכלי כוו האחרוות השים עד

' א היא לאחרוה בהם והידועה, חיסיון תחת שמרת שזהותם עדים לגבי הוהג גם כידוע הוא

/álef/ ,שיא בבית שעבדה המזכירה החשד לשעבר המדיס שפוץ יוןחיס לצורך זה שימוש. באו 

 משמשת התיבה שבראש האות לשם פרטי משם המרה הביטחון בכוחות. הצורך לפי מתחדש והוא

 טייסים שמות כגון, שדה ביטחון מטעמי חיסיום על להקפיד שיש פרטיים שמות להצפת

 אחדים כלליים עצם שמות מצאים האחרת הסמטית בקטגוריה. רגישים בתפקידים וקציים

 :הצבאי המושגים ולםלע כולם המוגבלים

                                                
 .Aharoni & Naveh 1973: 71 ווה אהרוי 10

 .Aharoni & Naveh 1981: 13 ווה אהרוי 11

 .Aharoni & Naveh 1981: 31 ווה אהרוי 12

 .Aharoni & Naveh 1973: 79-82 ווה אהרוי 13

 .102 :ב"תש שרביט 14
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 מילּון הקיצור תיבת המוצא  מילּון הקיצור תיבת המוצא

 sámex 'ס סגן  álef 'א אישור

 áin 'ע עוזר  álef 'א אחראי

 tsádik 'צ ֶצֶלם  xet 'ח חוט

 

 החיסיון שאולי תפקידים בעלי הגדרת מצייות לעיל המות השש מתוך ממולות צורות שלוש

 צהלי" משפט לשער אפשר לפיכך. משפטיים משיקולים החסויים הפרטיים ותבשמ כמו, להם יפה

". הפגום' לצ בקשר שלו' הס עם קשר ייצור שלי' שהע אספקה' לא אמרתי" מעין, לעילא" מאוית

 לפי השוים החוטים את מכים הקשר ובחיל, "'א לך יש" לומר הוג" אישור לך יש" במקום גם

 מספר בעלי הפריטים לקטגוריית השייך צהלי פריט הוא הֶצֶלם, וכמובן". 10-ח" כגון, מספרם

 .הפרטיים לשמות דמיון קיים ובכך, בפרד פריט כל של חשיבותו בשל לפריט מפריט השוה זיהוי

 ומצאתי, היהודים בלשוות המותך העברי ברכיב כבר מוכר בודדת לאות קיצור של באיות המילּון

 ִאְלֵׁשם הביטוי את מביא) 219-215:א"תש( אבישור. בגדד של היהודית בערבית לכך אחת דוגמה

 כדי האסלאם ביא של שמו של התיבה בראש העומדת האות שם את מבטאים ובו, ִאְלִמים

/ mim/ כבערבית הגוי האות שם כי ואף, טאבו הוא הגולה יהודי בעבור אשר, שמו מהגיית להימע

 גם בערבית האותיות משמות אחדים שימשו דיתהיהו שבערבית שכח בל, /mem/ כבעברית ולא

 15.העבריות האותיות לציון

 אירופה במרכז שה כמאה לפי עד שדוברה( המערבית ביידיש מוכרת אחרת דוגמה

', טיפש' באירויה משמעותה/ xóxem/ ביידיש ההגויה ָחָכם העברית המילה). השפלה ובארצות

 למען זאת לומר משרצו, ואולם. רוגזה בשעת םיהודי-הלא עמיתיהם את היהודים גם כיו וכך

 ששימשו רבות עבריות שמילים היות לתגובתו מחשש אולי, יבין שהמען מבלי אך כעס מתוך

 בראש העומדת' ח מן/ gis /xis בהולד אמרו, לו מובות והיו הסביבה ללשוות עברו כבר ביידיש

 המצפין הקיצור גם, ההולדית דובריל מוכרת היתה כבר המקורית goochem תיבת שכן, התיבה

 המילה הצפוי ההולדי ביב שרדה וכך, יהודים הלא ללשון עבר והוא משמעותו שתגלתה סופו

/xis /ו שמשמעותה16.'טיפש' בימי 

 מודרית בספרדית( אֹוְסוֹ  אל יהודית בספרדית התגלגלה' דוב' ursus הלטיית הצורה

oso (קבע יותר ומאוחר התחילי יידועה צורן בה /el /עשתהה הבלתי הצורה ומשת /lónso /

                                                
 אים אך', ד גם ולצדם>, יהוה< הרצף את המקצרים', ה ובעיקר' י ההויה שם בקיצורי לו מיוחד עיין, מילּון וללא 15

 אלה אותיות ולפיכך, /hašem/ אל אם כי אלה גרפמות ארבע אל המתייחס כלשהו פומות רצף אל מתייחסים

, /hašem hameforaš/ של השמט היא/ hašem/ המילה, )ח"ותשס ב"תש שרביט( כידוע. כאידיאוגרמות משמשות

 רק מותרת והיא בדיבור להגותה אסור ולכן כמקודשת שתפשה, /adonaj'/ המילה בעקיפת שמוצאו ביטוי וזה

 .מקודש טקסט של תיבותיו במילול
 1800 בשת לראשוה בהולדית מופיעה Goochem המילה, 2009 ואחרים Philippa של האטימולוגי וןהמיל פי על 16

 .1844 משת במקור לראשוה מתועדת Gis והמילה לערך
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 הראוי אדם לכות הגו, אדם של גותו לציון יהודית בספרדית שימשה זו שצורה והיות. לֹוְסוֹ 

 17.ד"למ/ lámed/ בכיוי לגאי

/ lámed/ הממולת> ל< האות את לציין יש, כה עד שמו לדוגמות סמטי קשר ללא

 בוודאי הוא זה גרפמי בסימן והשימוש. היגה להוראת המכויות של הפגושות על המופיעה

 Lerner-ו Learner לקיצור L ובגרמית באגלית: באירופה המוכרות האותיות מן העתקה

 בדוגמה אין. Ученик לקיצור У ובבולגרית ברוסית, Apprenant לקיצור A בצרפתית, בהתאמה

 .בעברית פורה לתהליך עדות משום זו בודדת

 קיים האזרחית בקטגוריה והן הצבאית בקטגוריה הן כי לומר אפשר, בייים לסיכום

, החשאיות, החיסיון גורם לבין בודדת לאות גרפמיים קיצורים של באיות מילּון בין מתאם

 בודדת אות של באיות למילּון הדוגמות כל, אקראית חיצוית השפעה להוציא. והטאבו ההצפה

 .היהודים מלשוות מוכרת מסורת הממשיך טאבוה קריטריון על עוות

 

 אותיות צמדי של באיות מילּון 3.2

 אלה גרפמיים מקיצורים ואחדים בראשיהן העומדות לאותיות מתקצרים רבים תיבות צמדי

 מהתחום ורובם האזרחי מהתחום מיעוטם, במספר כשלושים מצאתי. האיות בדרך ממולים

 :המיעוט להלן. הצבאי

 

 מילּון הקיצור תיבת המוצא  מילּון הקיצור תיבת המוצא

 nunbet ב"álefbet  Nota bene  .ב.א )יהושע(אברהם בולי 

 rešpei פ"ר רישום פלילי  mempei פ"מ ממצא פתולוגי

 tafálef א"ת תיק אזרחי  lámedáin ע"ל ליברלים עצמאיים

 tafpei פ"ת תיק פלילי  sámextet ט"ס סיפה טב
 

 את וכן betmempei ←> פ"במ< ← פתולוגי ממצא בלי הגזר הקיצור את גם וסיף אלה אל

 אלה דוגמאות לצד, ואולם. B.G ← bidži ←> ג"ב< ← גוריון-בן) דוד( ההיתולי הקיצור

 לתחום שייך ז"בעב באיות שמולו אותיות לצמדי הקיצורים של המכריע רובם, האזרחי מהתחום

 :ממצה רשימה להלן. הצבאי

 

                                                
 הכתב קיצורי מילון ושא על הרצאתי אחרי זו דוגמה להוסיף בטובה שהואילה על שורצולד אורה' לפרופ ותודתי 17

, ט"תשס בשבט ג"בכ אילן בר' באו שהתקיים רוזן חיים ש"ע לבלשות הישראלי החוג של וחמישה העשרים בכיוס

 .2009 בפברואר 17
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 מילּון הקיצור צמד תיבות המוצא  מילּון הקיצור בות המוצאצמד תי

 nunmem מ" גד מטוסים  xetxet ח"ח חיזוק חיובי

 nuntsádik צ" קודת ציון  xetlámed ל"ח חייב לעבור

 sámexbet ב"ס סודי ביותר  xetáin ע"ח חוסם עורקים

 áinain ע"ע עבודה עצמית  kaflámed ל"כ כושר לקוי

 peiálef א"פ פגישה אישית  memkaf כ"מ כיתהמפקד 

 peiáin ע"פ פגישת עבודה  mempei פ"מ מפקד פלוגה

 šinbet .ב.ש שירות ביטחון  memtsádik צ"מ משטרה צבאית

 šinšin ש"ש שת שירות  memkuf ק"מ מכשיר קשר

 tafpei פ"ת תחת פיקוד  nungímel ג" קודת גובה

 taftaf ת"ת יק תאריכיםת  nuntet ט" גד טקים
 

 

 פרגמטיים למילּון באיות-התאים הסמטיים 3.3

 אות בי כתב קיצורי של באיות הממולים העצם שמות של הקטגוריות כל מו כי דומה כאן עד

 שמות של שהקטגוריה בעוד, אחת אות בי קיצורים של באיות במילּון. אותיות שתי ובי אחת

 שמות של בקטגוריה, פרטי שם כל בכוח כוללת בטחויות או שפטיותמ מסיבות החסויים פרטיים

 שתי בי כתב קיצורי של באיות הממולות הצורות מספר, לעומתם. לשבע מגיע מספרם כלליים

 הגזר אותיות שלוש בעל בלבד אחד גרפמי קיצור של באיות מילּון וסף ואליהן 27-ל מגיע אותיות

 המילּוים לכל המשותף פרגמטי-הסמטי המכה את מצואל סה כעת. אחר גרפמי מקיצור

 .באיות

 חשאיות משום הצפה של הוא באיות הממולים הכתב הקיצורי כל לכמעט משותף הקו

 הפרטיים בשמות. והמשפטית הצבאית בלשון משמשים המכריע שרובם תמה ואין, וטאבו

 ששת לגבי גם הוא וכך ומאלי מובן זה מאפיין משפטיות או ביטחויות מסיבות החסויים

 בוודאי שמקורו', חוט' לציון/ xet/ אולי מלבד, הצבאית בלשון שמולו אחת אות בי הקיצורים

 רק. טכאים של ללשום מוגבל והשימוש, גדלו לפי חוט כל על למספר בצמידות' ח האות בהופעת

 לא קשור איו היגה הלומד אדם בו שוהג רכב לציון/ lámed/ הממולן> ל<" האזרחי" הקיצור

 המשמשים הרכב כלי על ד"למ האות מהופעת ספק ללא ובע והוא, הצבאיים לחיים ולא לחיסיון

 היה לא זה כתב שקיצור לוודאי קרוב, הטאבו גורם בהיעדר, רגילים בתאים; היגה להוראת

 יודע העברית קורא אין ולמעשה, זר והג המעתיקה> ל< באות מדובר זה במקרה אבל, מתמלן

 תיבה מאחרורי עומדת מילה איזו יודע הוא אין וממילא, זו או מקצרת בדיוק תיבה איזו בדיוק
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, .ד.מ.ל השורש לא ומדוע? מידלת ואולי? מֹודלָ  המקור? ַמדלָ  העבר? ומדל הביוי: זו עלומה

 םהכבישי בחוצות הקיצור של הרבה תפוצתו, זאת מלבד? פוולוגית ממשות כל וביה מיה העדר

, הטאבו מיע היעדר למרות, דבר של בסופו הביאו שכיחות שליליות להתרגשויות מושא והיותו

 .להם אצה שדרכם הגים של במבעיהם למילּוו

 מתחומים באים שבעה האיות בדרך הממולים אותיות שתי בי הקיצורים בתחום

 של המקצועית שוןלל שייכים השבעה מתוך שיים. הצבאי בתחום מקורם ועשרים הצבא שאים

 כאן שמדובר ואפשר, /tafpei/ פ"ת ← פלילי תיק, /tafálef/ ← א"ת ← אזרחי תיק: הדין עורכי

 הקיצור. באיות להצפין הכללית מהטייה חורגים הם ואין מקצועיים סוד שותפי שבין בהצפה

, גופות תיחת הייו, חברתי טאבו של לתחום הוא גם שייך/ mempei/ ← פ"מ ← פתולוגי ממצא

 .מלבבות סלון לשיחות הושאים מסוג איו בגופות העיסוק שכן וכל המוות והרי

 מילּון או זרה השפעה הוא להן שהמשותף שוות קטגוריות פי על פזורים האחרים חמשת

 הועתק .Nota Bene ← N.B הלטיי הקיצור. הישראלית העברית הופעת לפי היהודים בלשוות

, כבעברית> ב"< יותר ומאוחר כבלועזית> .ב.transliteration (>( תאותיו בתעתיק לעברית

 של במקרה כמו 18 .בדבר זכרתי או בצדו וסף כגון שוים עבריים פיתוחים בדיעבד לו והומצאו

/lámed/ ,של המילּון >.אל באיות> .ב /nunbet /ובע ו שהדובר מהעובדההמבע את מכיר אי 

 .היחידי מפלטו הוא האות ושם שקוצר

 ביישוב הספרדית העדה של בכרזותיה: מעט אך שוה> ט"ס< מן/ sámextet/ של סיפורו

, לברכה זכרו מן> ל"ז< הקיצור את שפטר אדם של שמו תיבות אל להצמיד מקובל היה הישן

> ט"ס< הקיצור את הצמידו חי שעודו אדם של שמו תיבות אל ואילו, החדשה בעברית גם המוכר

 לו מקביל זמו-בת בעברית אשר', טוב סופו' בהוראת/ sefeh tav/ טב ֵסיֵפּה יהארמ מהביטוי

 הוא שידעו וכל' טב סיפה' הארמי בביטוי השתמשו לא האשכזים הארץ יהודי, ואולם. >א"יבדל<

 יהודי' משמעותו/ samextet/-ש מכאן. >ט"ס< לכתוב הוג הספרדית מהעדה יהודי של שמו שלצד

 19.היתולי היה בהתחלה שאולי, טהור ספרדי הפיתוח לו הותאם בדיעבדו' הספרדית מהעדה

 בשות שרווח ביטוי, גוריון-בן) דוד( מן/ bidži/ במילּון גם יכרים ההיתולי והאופי הזרה ההשפעה

 באיות יהושע. ב.א ← יהושע בולי אברהם של שמו קיצור מילּון גם. והשישים החמישים

/álefbet /וה בוודאי מושפעביידיש כמו אולי, הזר גמה /judlámed /והגת פרץ. ל.י מןות הכלשו 

 המילּון לדרכי שרידים על אלא בעברית פורה מילּון דרך על מעידות אלה צורות ואין, אירופה

 חיים של שמו קיצור ואמם, /)T. S. Elliot ← /ti es באגלית' הש( אירופית בהשפעה ביידיש

 זו שדרך, באיות ולא', ן"ח שדרות'/ sderot xen/ בשם אלא ןתמל לא> "ח< ← ביאליק חמן

/ lámedáin/ באיות למילּון הגורמים בין, דבר סוף. הלאומי למשורר יאה ואיה כלועזית מורגשת

 הבחירות תעמולת את) 1( בחשבון להביא יש) עצמאיים ליברלים →(> ע"ל< הגרפמי הקיצור מן

                                                
 שהוא כמו בעברית ושאל באיות באגלית תמלן .Master of Arts ← M.A האגלי הצירוף: מעט דומה מקרה 18

/em ei/ ,יברסיטה סמךמו' בדיעבד ומפרשים. א.מ או א"מ אותיות בתעתיק משתמשים ובכתבגם וכך. 'או 

Bachelor of Arts ← B.A. בעברית /bi ei /יברסיטה בוגר' ←. א.ב או א"ב אותיות ובתעתיקאו'. 

 .הקיצור של מקורו את אוזי על שגילה על!) ט"ס( טולילה-בן יעקב' הפרופ למורי מודה אי 19
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 העובדה את) 2(, ההצבעה פתק על האותיות פיל/ lámedáin/ להצביע הבוחר את המחה

 הרתיעה את) 3( ובעיקר זמן לאורך/ lámedáin/ שמה עשה וכך לכסת כסה אכן שהמפלגה

 האטימות את) 4( וכן עימה הבלתי המשמעות של בעטייה> ]עַ < ההומוגרף לפי/ lóa/ ממילּון

 /.la/ פומי-גרפו במימוש האפשרי שבמילּון גרפמית-הפוו

 מילּון המבכרים דירים מיוחדים גורמים או פוריים בלתי זרים גורמים בהיעדר, לומרכ

 במובן והטאבו החיסיון גורם בהיתן רק באיות מתמלים אותיות שתי בי כתב קיצורי, באיות

 כתב קיצורי מילּון בבדיקת גם יימצא זו לטעה אישוש. הצבאיּות גורם זה ובכלל, למדיי רחב

 גבוהה איה החיילּות או הביטחויות רמת אם פומית-הגרפו ההשמה לדרך ההוט, צבאיים

 בידול כדרך לשמש ועדה בצבא הקיצורים מילּון דרכי שתי של זו לצד זו פעולתן וכראה, מספיק

 כך. ומטה ביוית חיילות ברמת אבל צבאי אמם שהוא מה לבין לעילא כצבאי שתפש מה בין

 בביצוע אם כי/ tafšin/ באיות מתמלן איו איך> ש"ת< אל גרפמית רמתקצ שירות תאי הביטוי

 כקיצור: >"ח< אל מילּון כוות מתוך המתקצר השים חיל הביטוי גם וכך, /taš/ פומי-גרפו

 תאי עיין שכן, /xen/ פומי-גרפו בפירוש אלא/ xetnun/ באיות ממולן הוא אין, מילֹּון מיועד

 זה הקטגוריות ובשתי, בלבד חיילֹות עייו השים וחיל אישיֹות בעיות יבעל לחיילים וגע השירות

 של/ šinšin/ באיות המילּון, זאת לעומת. באיות מילּון המזמיה חיילּות של מספקת מידה בכך אין

 ובע, דבר לכל אזרחי זה שביטוי הגם, 20הקיבוץ מלשון> ש"ש< ← שירות שת הביטוי קיצור

 לפי אזרחית שירות לשת המתדבים עשרה-השמוה בי הקיבוצים בי של מרצום בוודאי

 ובעקבות, צבאיות מעטה השירות שת על ולהעטות" גדולים כמו" להרגיש הצבאי שירותם

-ו ברבים/ šinšínim/, ביחידה/ šinšínit/, ביחיד/ šinšin/ עצמם המתדבים מכוים מטוימיה

/šinšíniot /ברבות. 

 ביתיים ואולם רבות שים לפי/ šinbet/ באיות מולן הביטחון שירות מן ב"ש הקיצור

 והמילּון כ"שב החדש הקיצור ומכאן, הכללי הביטחון שירות אל הביטחון שירות השם השתה

 אתה וכך, אחרות ובשפות בצרפתית שארה הקודמת הצורה ואולם/. šabak/ פומי-גרפו בביצוע

/ šinbet/ ושומע) 2009 ביואר 20 מיום" מוד-לה" וןבעית לאחרוה( בעיתוים Shin Bet קורא

 .ובטלויזיה ברדיו החדשות ביומי

 תפקיד בתפישת זה ממרכיב לו בא התיבות איות של וההצפה הסודיות מרכיב בוודאי

 האותיות. הדיוטות בפי עלום אך מולקולרי הכמו ובתפקידן היהודית במיסטיקה האותיות

. המיסתורין על בכך ושומר להצפין ממשיך מילה לבטא במקום התיב והמאיית סודות מצפיות

 היהודים לשוות דוברי בקרב בהן ובשימוש העבריות האותיות בתפישת יפה השתלב זה תפקיד

 של זו תכוה. ביטחוית בעיקר משמעות קיבלה ההצפה זמו בת ובעברית, אלה באותיות שכתבו

 במקום ש"רי-ף"קו-ן"בשי לומר הילדים של םמהג ביסוד גם הראה ככל עומדת האותיות

                                                
 .Neuman 2005: 176 וכן 112 :ן"תש שמאי 20
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 העבריות לאותיות, )157:ז"תשס( השקה פי על. קייה לשון מעין, שקר הוא שהאמר להודות

 21:בתויסיה היהודית בערבית דומה שימוש היה

 מאה צייה ף"קו: בגימטריה ערכם פי על, מספרים חלף באותיות היהודים השתמשו בהסוואה הצורך בשל

 במילה, למשל, כך: הסתרים בלשון עלו תיבות ראשי אף. בזה כיוצא כל וכן, פרק ארבעים – דלתין, פרק

 .ש"רי, ף"קו, ן"לשי הפיכתה היה המילוט תיב. לגויים תגלתה שהוראתה שקר

 

 מקיצורים הן, באיות הממולים אחת לאות גרפמיים מקיצורים הן אישוש מקבלים הללו הדברים

) כמעט( המקרים בכל – מאויתות קיימות ממילים והן באיות הממולות ותאותי לשתי גרפמיים

 .וההצפה הטאבו מרכיב לבין לאיות הטייה בין מתאם קיים

 

 גרפמי מקיצור שלא היתולי איות 3.4

 מקורו זה תהליך. בכתב כמיפולציה שוצרו גרפמיים קיצורים באיות ממלים ברגיל, כאמור

 בקול ומאייתים בהיתול והגים אשר יש, ואולם. לשפה מילים וסיףמ שהוא סופו ולפעמים בכתב

 משמשים אים שברגיל עממיים מילים לצירופי המתייחסות תיבות של הראשוות האותיות את

 אל להתייחס כדי צעירים בקרב משמשת/ penun/ ההיתולית המילה, למשל כך. הכתיבה בלשון

 ידוע ואולם. חמד פרצוף התיבות צירוף של יצורק כביכול הוא זה ורצף>, "פ< הגרפמות רצף

 partsuf/ המילים רצף ורק, בכתיבה רגיל צירוף באמת איו> חמד פרצוף< התיבות רצף כי לכול

nexmad /יפולציה לפיכך. ברגיל משמשלקידוד המביאה המ /partsuf nexmad /באמצעות 

/penun /יחהן כ"שבד מילים של תיבות כתיבת מכתבו איההיתולי האספקט ומכאן, ת .

 כך על ותעיד – בלבד דבור רוב פי על שהוא תוכן בסוג הכתובה התקשורת של עירובה, למעשה

: ד"תשס( יק'מוצ/. penun/ שבמילה ההיתולי המרכיב את כאן היוצר הוא –/ partsuf/ המילה

 לתיבת וביםכת מבעים תקצרו באמת שבהם מקרים לצד, כהלצה שולדה, זו דוגמה מוה) 65

 כאילו, /memkuf/ ←> ק"מ< ← קשר מכשיר כגון, באיות מולה וזו התחיליות האותיות שתי

 ליתוח המיועדים בכלים/ penun/ את לתח שאין מובן אך, אחד לתהליך שוות דוגמאות לפיו

 .וכלל כלל דומה בתופעה מדובר אין שהרי, /memkuf/ כגון תיבות קיצורי של המילּון דרכי

 

 בקראן המסתוריות האותיות: בערבית גם באיות מילּון 3.5

 או בודדות באותיות מדובר". מסתוריות אותיות" מופיעות בקראן סורות 29 של בראשיתן

. 'חמ' حم-ו' אלר' الر', אלמ' الم שבהן והפוצות, ידוע בלתי שמקורן אותיות חמש עד של ברצפים

 פתרון אך רבות השערות והעלו מקורן בשאלת והתחבט המודריים והפילולוגים האסלאם חכמי

 הם מאלה שאחדים היתה האסלאם חכמי של המסורתיות התפישות אחת. אין הכול על מקובל

 שיים של האיות בדרך למילום הביאו אלה תפישות 22.הביא של ידועים בלתי לשמות סימים

 השם וצר 20' מס סורה בראש> טה< طه האותיות מצמד כך. המסתוריות האותיות מצמדי

                                                
 אותיות כשלוש) ב"ע, ה"ר דף, ויגש פרשת', א כרך( הזוהר מספר מוכר ש"רי ף"קו ן"שי האותיות שמות רצף 21

 .'שקר' במילה מצויות שהן משום העולם את באמצעותן לברוא מוכן איו ה"שהקב
 .d סעיף', קוראן' בערך האסלאם של אציקלופדיה 22
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> יס< يس האותיות מצמד, כן-כמו. חסין טהא המצרי הסופר של שמו למשל', טהא'/ ṭāha/ הפרטי

 בצמד הפותחת שהסורה והיות 23.'יאסין'/ jāsīn/ הפרטי השם וצר 36' מס סורה שבראש

 אךלשו לאחל כדי, המת הלוויית בעת אמרת והיא ֵאֶבל עייה> יס< يس המסתוריות האותיות

 יכולה העברית שמקבילתו איחול', !עֵלּך יאסין'/ jāsīn ‘alek/ הגב של בערבית אומרים מותו את

 24.'!עליך קדיש' בקיצור או', קדיש עליך שיאמרו' מעין להיות

 

 פומי-גרפו בביצוע מילּון. 4

 יותאות שלוש בעל שהוא הכתב מקיצורי קיצור כל של מילּוו, )Ravid 1990: 334( רביד כדברי

 בביצוע וממעטות באיות המרבות, אירופה ללשוות בהשוואה. פומי-גרפו בביצוע עשה לפחות

 הממולים אותיות שתי בי כתב קיצורי כשלושים קיימים –, באיות ממעטת העברית, פומי-גרפו

 ערכים ואלפי מאות עתה עד היב זו פורייה בדרך והמילּון, פומי-גרפו בביצוע ומרבה, – באיות

 .טויה היד ועוד

 

 והומוימים קיימת תיבה אל קיצור 4.1

 – קיימת מילה של לתיבה שווה כמעט או השווה הכתב מקיצור הוצרת שתיבה לציין הוג במחקר

 וםשל מבצע< הגרפמות רצף, ואכן. הומוימיה שתיווצר באופן הקיימת המילה לפי הקיצור יתמלן

 תמלה, /šéleg/ המילה אל ברגיל המתייחסת>, שלג< והתיבה> ג"של מבצע< אל תקצר> לילגה

/šéleg/ ,ימיהה קיבלה וההומון התקשה ל"צה כאשר תוקף משי להתגואי בפהחורף ת 

 תמורת לסטודטים מלגות המעיק> וכותחה ויקטפר< דומה באופן. השוף הרי של המושלג

, /pérax/ המילה אל ברגיל המתייחסת>, פרח< והתיבה ח"פר אל תקצר במצוקה ילדים חוכות

 הן כאלה דוגמאות. זה של ביופיו זה וחברה טבע המעשירים הומוימים לך והא, / /péraxתמלה

 המילּון דרך זו כי באמרם יתר הכללת שהכלילו בתופעה שעסקו החוקרים את החו אשר בוודאי

 .קיימת לתיבה הזהה כתוב קיצור בהיתן המקובלת

 לתיבות הזהים כתב קיצורי למילּון דוגמאות של מבוטל בלתי מספר מוצא אתה, ואולם

 כך. אליה מתייחסת הקיימת שהתיבה מהמילה השוה פומי-גרפו בביצוע מתמלים אך קיימות

> ש"א< ← שדה אימוי הקיצור/. amen/ ולא/ aman/ מתמלן> ן"אמ< ← המודיעין אגף, למשל

 להלן/. xol/ ולא/ xul/ מתמלן> ל"חו< ← לארץ חוץ הערגה מושא/. eš/ ולא/ aš/ מתמלן

 מילֹון של האחרון הכרך של' א במוסף הערכים של ממצה בלתי סריקה פי על וספות דוגמאות

 ):ח"תש( שושן-אבן

 

                                                
 .Geoffroy 2000: 67 פי על' יאסין'-ו) Henkin 2010: 287( והקין Tidjani 1996: 151 פי על' טהא' 23

 .בגב גוריון-בן באויברסיטת עברית ללשון מהמחלקה הקין רוי לפרופסור תוה זו דוגמה על תודתי 24
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 המילּון הקיצור הגרפמי הצירוף הגרפמי המלא

 xak ≠ xex >כ"ח< חבר כסת

 mol ≠ mul 25>ל"מו< מוציא לאור

 maxát ≠ máxat >ט"מח< מפקד חטיבה

 máxal ≠ maxál >ל"מח< מתדבי חוץ לארץ

 máxam ≠ mexám >ם"מח< מדור חקירות מיוחדות

 marpad ≠ meraped >ד"מרפ< מרכז פדגוגי

 mašak ≠ méšek >ק"מש< מפקד שאיו קצין

 na'amat ≠ na'amt >ת"עמ< שים עובדות ומתדבות

 sakum ≠ sxum >ם"סכו< כף ומזלג, סכין

 samal ≠ sémel >ל"סמ< חוץ למייןסגן מ

 tsáhal ≠ tsahál >ל"צה< צבא ההגה לישראל

 kamat ≠ kémet >ט"קמ< קצין מֶטה

 šabax ≠ šévax >ח"שב< שוהה בלתי חוקי

 šala ≠ šela >ה"של< שי לוחות הברית
 

 שהתיבה במילה תמיד מתממש איו קיימת לתיבה הזהה כתב קיצור של שמילּוו לעובדה

 של בדרך מילּון שהרי. מורפולוגיים באמצעים בידול הדורשת סמטית סיבה אליה תייחסתמ

 בידול כן אם ויידרש סמטית מבחיה וחה בלתי להומוימיות להביא עלול משמעים העשרת

 או פומית-גרפו השמה באמצעות יושג זה בידול. שתיווצר המילה לבין הקיימת המילה בין סמטי

 .התקצרה שתיבתה המקורית המילה את המרכיבות תמהפומו בגרירה

 מפי/ amen/ להיות יכול איו> ן"אמ< ← המודיעין אגף הגרפמי הקיצור מילּון, ואמם

 והבידול בפרט ודתיים בכלל סקטוריאליים מוחים) ?ביתיים( סובל איו הצבאי המושגים שעולם

 אל פומי-גרפו במימוש מקורה שבהן השהחדש פומות שתי בין יגוד י"ע מושג התיבות שתי בין

 בצבא זו שמילה מפי/ eš/ להיות יכול איו> ש"א< ← שדה אימוי הקיצור מילּון/. a/ התועה

-גרפו במימוש שמקורה/ a/ תועת כאן וגם זהירות משה מצריך בה והשימוש ירי פקודת היא

 המילה לבין/ eš/ יימתהק המילה בין סמטי-מורפו פער על שומרת האפס גרפמת של פומי

                                                
 לים"מו הריבוי בדמות 107-106 :ה"תשל אברמסון מביא) ?ביידיש( זה גרפמי קיצור של למילּוו עקיפה ראיה 25

 תהלתו ָשמע עד... הגדֹולים אחד שם לִטֵּפש ויצא: מחורזת לעברית סיתמרו לטורגיב" הטיפש" של בתרגום המופיע

 ...לים"המוֹ  אחד
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 הקיימת המילה פי-על/ xex/ למלן אפשר היה> כ"ח< ← כסת חבר הקיצור את/. aš/ החדשה

 זו אפשרות כן ועל ללעג הכסת חברי את שמה היתה זה גוף איבר עם הומוימיה אך, ֵחf הכתובה

 משום/ mul/ היחס מילת אל להתמלן יכול איו> ל"מו< ← לאור מוציא הקיצור. מומשה לא

 סגן>, ק"מש< ← קצין שאיו מפקד בקיצורים. לדוברים וחה איה זו קטגוריאלית שתזוזה

 קיימות מילים עם ההומוגרפיה למרות, 26>ט"קמ< ← מֶטה קצין-ו> ל"סמ< ← למיין מחוץ

 מהעדפה אולי, /a/ בתועת חדשה צורה ליצירת טייה יכרת, החדש המסומן אל סמטי קשר ללא

 .אחרות מסיבות ואולי ַקָּטל המקצועות למשקל יתסמט-מורפו

 הסכימו לא והיישוב השלטון הבריטי המדט בתקופת: הציוות של מההיסטוריה ודוגמה

 ובערבית  Palestineכתב שבאגלית בעוד. הכסף שטרות על בעברית הרשמי הכיתוב בשאלת

 בקיצור להצפיו הציעו והם לבריטים הפריע ישראל ארץ לעברית המילולי התרגום, فلسطين

 לו כואב לא, י"א פתאום מה" היתה היישוב תגובת. >י"א פלשתיה<: הלועזית למילה שייתוסף

 המקוצרת התיבה שושאת החדשה במשמעות קיימת מילה העשרת, הרואות עייו 27!".כלום

 .סמטית או מורפולוגית מיעה באין רק מתאפשרת

. הדברים את עוד תחדד, מערבית דווקא הלקוחה, מֹועת להומוימיות הבאה הדוגמה

 לשחרור התועה'/ פלסטין ַתחריר ַחַרַּכת/ فلسطين تحرير كةحر של קיצור הוא ח"הפת ארגון של שמו

 מוות' מובה בערבית/ ħatf/ שהמילה אלא, פ"חת تحتف לקיצור מצפים שהייו ומכאן', פלסטין

 בוצעה רצויה הבלתי מהצורה להימע כדי. בןכמו, סמטיים משיקולים דחתה זו וצורה' מהיר

 אל הפך אותיותיה סדר, יותר רצויה לתיבה להתאימה מת על גרפמית מיפולציה تحتف בתיבה

: ג"תשס אורן(' הכופרים מידי ואקף שטחי כיבוש' שמשמעותה/ fatħ/ הצורה תקבלה וכך فتح

99.( 

 Euskadi ta הבאסקית המחתרת של בשמה גם תימצא מֹועת להומוימיות וספת דוגמה

Askatasuna ← ETA .מי-גרפו באופן זה קיצור ממולן בספרדיתפו /eta /הוא בצרפתית ואילו 

 קושי בגלל לא אך, /εta/ הצפוי פומי-הגרפו בביצוע ממלים אין בצרפתית/. œtεa/ באיות ממולן

 הפוולוגי שהרצף מפי אלא, התיבה של פומי-גרפו ממימוש המתקבל הרצף שייצור פווטקטי

/εta /בצרפתית שתיבתה כמילה קיים כבר état הה' ומובועת והיות', מדיהמחתרת שת 

 אחת כל של משטחיהן חלק על מדיה ולהקים מצרפת וגם מספרד גם להתבדל שואפת הבאסקית

 .הארגון של שאיפתו את שיזכיר בשם לכותה מוכים הצרפתים אין, מהשתיים

 העובדה את להסתיר כדי בהן אין, יחסית דופן יוצאות האחרוות גמאותהדו שתי אם גם

 גרפמיים קיצורים של וח למילּון להביא מגמה מתוך עשה הגרפמי הקיצור רבים שבמקרים

 . ולמורפולוגיה לסמטיקה קשורים הפועלים והגורמים, ייעודיים

 

                                                
 פי על בקבה וטה ל"סמ רק לעיל הדוגמאות שלוש שמתוך לב שים. 101: ג"תשס אורן אצל ואחרות זאת דוגמה 26

 קית"מש קווית הגזורות קבה צורות מתקבלות האחרים השיים מן ואילו ַקָּטל ממשקל הצפוי ַקֶּטֶלת הקבה משקל

 .טית"וקמ

 .בערך 2000 בשת' ב ברשת" ְומקשיבה מדברת תיבה" השבועי במשדרה יהודה-בן תיבה של עדותה פי-על כך 27
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 ?כיצד: פומית-גרפו השמה 4.2

 מתאים פומי-גרפו ביצוע באמצות למילים הממולות יבותהת של ההברות מבה, כל ראשית

 28.במחקר מוסחים שהם כפי בעברית השכיחים ההברות מבי את המחים הפווטקטיים לכללים

 פומה אל המתייחסת גרפמה בהיתן, כל ראשית. למדיי מורכבת התמוה הפומות הרכב מבחית

, /d/ ←> ד, </g/ ←> ג< למשל, טומטיתאו בדרך עשית לפומה גרפמה השמת, ויחידה אחת

, אחת מפומה יותר אל המתייחסת גרפמה בהיתן, ואולם. הלאה וכן, /x/ ←> ח, </z/ ←> ז<

 פומית-רב לגרפמה ההשמה פומת בבחירת? תיבחר זו גרפמה אל המתייחסות הפומות מבין איזו

 :יורד השפעה בסדר הם והרי, אחדים גורמים פועלים

 את פומית-רב לגרפמה להתאים טייה קיימת): השכיחות גורם( הפוך פמיגר-פוו יחס )1(

. אליה המתייחסות הפומות כל מבין ביותר הגבוהה בתדירות אליה המתייחסת הפומה

 הפומה את מכיל/ jaxbaš/ אל המילּון> ש"יחב< ← שדה ביטחון יחידת בקיצור, למשל

/š /הי המקור בצירוף שאיאל סתמתייח> ש< שהאות מפ /š /אל מאשר יותר תדיר /s./ 

 ← אדום דוד מגן למשל, מהומוימיות או מהומופויות הימעות: הדמיון מן פרישה )2(

 .ַמָּדע מן כבידול/ madá/ ולא/ máda/> א"מד<

 או שהשייה אותיות שלוש בות תיבות במילּון למלעיליות טייה: גרפמית-פוו שקיפות )3(

 .>ע< או >ח>, <ה>, <א< היא בהן השלישית

 שמירה לצורך או המלא הצירוף את המרכיבות מהמילים פומות גרירת: פומות גרירת )4(

 רצפי שמרים כאשר או) הומוימיות מיעת( אחרת צורה לעומת סמטית הבחה על

 ← שיה שק: 'דוג( המלא הצירוף ממילות שלמות הברות אל המתייחסות גרפמות

 להתראות: 'דוג( ממולות קטומות בתיבות תמיד וכך, )ש"סק ←/ sakaš/ ←> ש"שק<

 lehit /≠ /láhat.(/29/ ←'> להת< ←

 הושא משקל של בחירתו להשפיע עשויה התועות בבחירת: השמי המשקל גורם )5(

 .ב"וכיו, )ַמְגֵלד: 'דוג! דיר( למכשירים ַמְקֵטל, )ַסָּמל: 'דוג( הפוֵעל לשם ַקָּטל כגון, משמעות

 הפוולוגי הרצף של עיצובו על ביחד ומשפיעים במשותף לעתים פועלים אלה גורמים, כמובן

 .המוגמר

 

 פומי-גרפו כאופרטור בהופכין פועל השכיח גרפמי-הפוו היחס 4.2.1

 השכיח גרפמי-הפוו היחס את בהופכין המפעיל השכיחות גורם של פעולתו דרך את להבין כדי

 הקיימות והמילים התיבות בין ביותר םהשכיחי פומה-הגרפמה יחסי את תחילה לתאר יש, ביותר

 של להיעדרה או לאותיות ההגאים בין השוררים ביותר השכיחים היחסים של יסוחם. בעברית

 כבררת ההפוך בכיוון אלה יחסים של לשכפולם באשר פיו ועל הקיים למצב באשר מושג יתן אות

 להלן). גרפמית יפולציהמ אלא( פומות איו המידי שמקורן לגרפמות פומות בהשמת המחדל

 :אלה ביחסים ביותר מהשכיחים שישה של יסוח

                                                
 .ס"תש, ו"תש גרוס-כהן 28
 .אחר במקום ארחיב בעברית בסופן הקטומות המילים על 29
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> פ< אך הברה בסוף חוכך אל, הברה בראש סותם עיצור אל מתייחסות פ"בכ אותיות .1.1

 .סותם אל תיבה בסוף> כ<-ו

 /.š/ אל מתייחסת> ש< האות .1.2

 סופי ובמעמד 30מוטעמת בלתי/ a/ הברת אל מצעי במעמד מתייחסות ע"אה אותיות .1.3

 .32מוטעמת בלתי/ a/ הברת אל או 31מוטעמת בלתי/ a/ תועת אל

 33 .סופי או מצעי במעמד/ i/ ואל תיבה בראש/ j/ אל מתייחסת> י< האות .1.4

 34.סופי או מצעי במעמד/ o/ ואל תיבה בראש/ v/ אל מתייחסת> ו< האות .1.5

 a./35/ תועת אל מתייחסת מצעי במעמד אפס גרפמת .1.6

 

 של מחדש מילון על גם אלא, מילים ללא תיבות של ןמילו על רק לא השלכות אלה ליחסים

 או האידיולקטית ברמה מילּון על כלומר, קורא-לדובר דיין מוכרות אין שמילותיהן תיבות

 מילתה את לשער יותר הרבה קל, )Householder 1971( האוסהולדר של כדבריו. הסוציולקטית

 ובדרך, בעברית גם חלקי באופן יםכו והדברים, מילה של תיבתה את לשער מאשר תיבה של

 בכיוון פעולתם את מדגימות הבאות הדוגמאות. מתיבות מילים וצרות פומית-גרפו השערה

 .פומית-גרפו בהשמה תיבות במילּון ביותר השכיחים גרפמיים-הפוו היחסים של פומי-הגרפו

 

 פ"בכ אותיות 4.2.1.1

 כך. מילה בסוף ואף הברה בסוף גם זמו בת ריתבעב מתקיימים/ k/-ו/ p/ ,/t/ הסותמים, כידוע

 משאּבים הריבוי מצורות בגרירה עקרּבו משאּב גם אלא זר ממוצא מיקרוּב רק לא מוצא אתה

 זו בגזירה ולפיכך פיליּפ כגון שמות להגות עברית לדוברי פווטקטית מיעה כל אין. עקרּביםו

/ p/ ,/b/ הסותמים של ההיקרויות מספר תיתכמו מבחיה, זאת ועם. היחיד אל הריבוי מן לאחור

 מציית התיבות ומילּון, זה במעמד החוככים של מזה קטן מילה בסוף ובמיוחד הברה בסוף/ k/-ו

 חוככות את קבע אשר הוא לעיל המוסח פ"בכ כלל/ raxbal/ ←> רכבל< במילּון כך. זו לטייה

 וכלל, השייה ההברה בראש/ b/ ההגה של סותמותו ואת הראשוה ההברה בסוף/ x/ ההגה

-הגרפו ההשמה בהתליך. המילה הברות בשתי/ a/ תועת של למופעה האחראי הוא האפס גרפמת

                                                
 .המלעיליים רייתבקטגו" פתח" או" פתח חטף" כתיב מוחה מסורתי במיוח 30
 אי שמלעילותן צורות גם אך ֹרַבע, ֶיַדע כגון> ע< או ב"וכיו ֹּגַבּה, ֵּתַמּה כגון> ה< שבסופם המלעיליים הייו 31

 .ַצעֶאְמ , ַבעּכוֹ , ַּבעֶאצְ  כגון ורמטיביות
 ".גובה פתח" כתיב מוחה מסורתי במיוח 32
 מקבילה מצעית/ j/ ואילו/ e/ על גוברת/ i/> י< מול השכיחות ןבמבח אבל, /j/ ואל/ e/ אל גם מקבילה> י< הגרפמה 33

 .כפולה ד"יו> יי< אל רוב פי-על

 מכאן/. o/ לתועת% 11.7-ו/ u/ לתועת% 6.8 הן האחוריות התועות של שכיחויותיהן 36 :א"תש בולוצקי לפי 34

 /.o/ ←> ו< האופרטור פועל פומית-גרפו בהשמה ולפיכך/ u/ מאשר יותר תדיר/ o/ עומדת> ו< שמול
 ביותר הגבוהה היא/ a/ תועת של שכיחותה העברית של תועותיה חמש מבין כי מראה) 36 :א"תש( בולוצקי 35

 מראה) Bolozky 1999: 250( בולוצקי, הכתיב את גם בחשבון המביא, אלה תוים של יותר עדין בפילוח%). 36.3(

 %.49.3 עם/ a/ תועת בראש עומדת אפס גרפמת מול כי



53 
 

 תמה ואין הממלן קורא-לדובר ידועה היתה לא/ rakével/ המילה/ raxbal/ ←> רכבל< פומית

> מפכל< כגון תיבות של פומי-הגרפו הביצוע בדרך מילון את המסדירים לחוקים מצייתת שהיא

← /mafkal/ ,להתמלן יכולה היתה, פוֵעל שם בהיותה, זו צורה שהרי /mefakel /משקל פי-על 

 אלא/ mafkalut/ קווית בגזירה גזר היה לא המופשט השם, היה כך ולו, ְמַקֵּטל הפעיל הביוי

 /.pikul/ מורפולוגית בקורלציה וצר

 ביותר השכיח גרפמי-הפוו היחס פי-לע סותמים כעיצורים ממומשות פ"בכ מילה בראש

. בהמשך שיפורטו פרגמטיות בסיבות תיבות במילּון/ f/-כ להתממש עשויה תחילית> פ< ורק

 כגון, עיצור אחרי רק לא הברה בראש סותמים פ"בכ של פומיות-הגרפו ביצועיהן מילה באמצע

 כגון דגושים משקליםב רק ולא תועה אחרי גם אלא, /marpad/ ←> ד"מרפ< ← פדגוגי מרכז

-גרפו במימושים גם אלא, פוֵעל שם במשקל אולי, kaban/36/ ←> ן"קב< ← הפש בריאות קצין

 כף סכין, /mokaz/ ←> ז"מוכ< ← זה כתב מוסר כגון, סמטי-מורפו משקל עדרים פומיים

 מן בידול כאן פעל אולי/ (tukal/ ←> ל"תוכ< ← הכללי התובע, /sakum/ ←> ם"סכו< ← ומזלג

 הקיצור את ממלים הייו כיצד, בייו/. tabam/ ←> ם"תב< ← בייים תדר, )תּוכל ומן ֹתאכל

-כדובר שלי פומי-הגרפו החוש לי אומר לפחות כך? /abaz/ לא>? ז"עב< ← זמו בת עברית

 ביין של הגבוהה מהשכיחות לה באה תועות בין פ"בכ סותמות טיית בוודאי. ממלן-קורא-כותב

 :מאוד תדיר תועות בין/ b, k, p/ ובו) הסביל הביוי ,ְמֻקָּטל ומקבילו( לפיע

- /b /מלבד תמיד /lehitxaver /חבר מן בגרירה /xaver /ומלבד /lehištavets /

 /šavats/ שבץ מן בגרירה

- /p /מלבד תמיד /lexafef) / >חפיף /xafif(/ ,/leafer) / >מאפרה /ma'afera(/ ,

/mesufam) / >שפם /safam(/ 

- /k /מלבד תמיד /leraxel) / >רכילות /rexilut(/ ,/lenaxes) / >כס /néxes(/ 

 לטובת) >ח<-ו> ו< כגד( אלה במשקלים מצעיות/ x/-ו/ v/ השפעת על לחשוב אפשר היה כי ואף

 מדובר אין כי ואף, משמעותי הגרפמה גורם פומי-גרפו שבמימוש שכח בל, חוככים מימושים

-גרפו בזוגות מבחין כגורם המשמשות גרפמות כלומר, גרפומות מעין לפיו תפרדו בפומות

 .>מכר< לעומת> מחר< כגון מזעריים סמטיים

 האלוגרפים של החלקית הגרפמיזציה לאור מתגווות האפשרויות מילה בסוף ואולם

 גרפמיים עשו> ף> ~ <פ< האלוגרפיים הייחסים, ביידיש מילה בסוף/ p/ בהיתן, שכן. הסופיים

/. f/ אל מתייחסת> ף< והאות/ p/ אל מתייחסת> ּפ< שהאות באופן תיבה בסוף דבר לכל

 בה משכה וכך המתחדשת לעברית הוחלה> ף> ~ <פ< האלוגרפים זוג של ביידיש הגרפמיזציה

, טריפ, קטשופ, קרפ, פיליפ כגון עברי לא ממוצא במילים מילה בסוף> פ<-ב/ p/ כתיבת מסורת

 כלל על שמרו בעברית מחדש בה וכתבו בעברית ששארו יידיות מילים שגם אלא, לבדב זו ולא

 בדיוק מתייחסת תיבה בסוף> ף> ~ <פ< שתפוצת וכיוון. חרופ ← חרָאּפ /xrop/ כגון, זה תפוצה

 ממומשת> פ<-ב המסתיימות המקוצרות התיבות במילּון, מילה בסוף/ p / ~/f/ תפוצת אל

                                                
 .ַקֶּטֶלת הקבה במשקל ולא קווית בגזירה ית"קב ובקבה 36
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, /šop/ ←> פ"שו< ← ופיתוח שיכון, /xarap/ ←< פ"חר< ← הרפואה לחי: כגון, /p/ הפומה

, /šatlap/ ←> פ"שטל< ← לפירעון שטרות, /kapap/ ←> פ"קפא< ← פים אל פים קרב

 ←> פ"משת< ← פעולה משתף, /malap/ ←> פ"מל< ← הפלסטיית הלאומית המועצה

/maštap/ ,פ"רס< ← פלוגתי סמל רב <← /rasap./37 גד דוגמאות ישת, למעשההן הבודדות ה 

 במסגרת בוודאי עשה תיבה בסוף> פ< כגד/ f/-ב ומילּון>, פ"בומ<-ו 38>פ"בכ< התיבה מילּון

 פומי-הגרפו המימוש לכלל מצייתת שאיה היחידה כראה היא זו וקטגוריה למדית-דקדוקית

 /.p/-כ תיבה בסוף> פ< המממש

 בעקיפין הביאה החדשה בעברית כך תובעקבו ביידיש> ף> ~ <פ< של הגרפמיזציה

 עבר לא זה אלוגרפים זוג ביידיש כי ואף>, ך> ~ <כ< האלוגרפים של בתפוצתם דומה לתהליך

>, ך"ת< הגרפמי הקיצור לצד וכך>, ך<-כ מילה בסוף> כ< דין אין החדשה בעברית, 39גרפמיזציה

, ביידיש> ך> ~ <כ< של לוטיןלח האלוגרפי מעמדן בזכות חוכך והוא tanax/40/ ביידיש עוד שמולן

 פעל/ ábax/ ← כ"אב הגדית ובדוגמה/ šabak/ כ"שב העברית הממולת הצורה את מוצא אתה

 /.xími/ המקורית המילה מפומת הגרירה גורם כראה

 לטעון כוותי/. f/ ← חוכך בעיצור דווקא תחילית> פ< של המילּון אל לחזור המקום כאן

 ומילים/ p/ אין בערבית, כידוע. ולגלוג זלזול רוב פי-על המביע ערבמשו-כמו במילּון מדובר כי

 מתוקף יוצא כפועל, ולעתים ערבי למוצא סימן בעברית וזה לעברית מערבית/ f/-ב הפותחות רבות

 הערבית דוברת האישה את מייצגת העברית למשל כך. מוכה להערכה, פוליטי-הסוציו המצב

 צפון ממוצא והיהודייה/  /fátmaקראת יהודייה הלא: זה הבהג הפותחים לשים פרטיים בשמות

 במילים רשמית לא בעברית מכוים ביש מצבי. מקרית איה זו ובחירה, /fréxa/ מכוה אפריקאי

 בעברית אומצה' טעות'/ fálta/ הספרדית המילה וגם, /f/ :/fášla/ ,/fadíxa/-ב הפותחות ערביות

, מקולקל' במובן בעברית משמשת/ farš/ הערבית המילה, ועוד/. fášla/-ל עממית סגוית כחלופה

 כי ואף, 42מתקדמים התפתחות בשלבי) phonostheme( פווסתימה שלפיו ותת הדעת '.41חות

 בגרותו בתקופת בוודאי ראו לכך היצים. בעברית חיותה מקום, כ"בד בערבית המילים מוצא

 ערבי ממוצא לעגה בחיבתם הידועים, הפלמחיקים: הילדיים העברית דוברי של הראשון הדור של

 של השדה פלוגות את לכות היססו לא, השיה העלייה דור של בממסד התגרות של כסוג

                                                
 .ַקֶּטֶלת הקבה במשקל ולא קווית בגזירה/ rasápit/ פית"רס ובקבה 37

 /.bakap/ פומית-גרפו מממשים/ baxaf/ הלמדית ההגייה את מכירים שאים עברית דוברי תלמידים 38

> ך< הגרפמות זוג לתפוצת מקבילה הקודש מלשון שאין במילים יידישב מילה בסוף/ x / ~/k/ סותם-חוכך תפוצת 39

> מובארק< למשל, השמי לגיזרון ביגוד אפילו, החדשה בעברית הזרות במילים גם זאת ובעקבות, תיבה בסוף> ק~ <

 .כ.ר.ב מהשורש

 שושן-שאבן מעיין. 'ימקרא' ּתכיש: זה ממולן קיצור יסוד על יידית גזירה וכן, ) )Niborski 1999יבָארסקי 40

)קד הקיצורים במוסף) ח"תשמ  ַַּת"f אך בפתח ם"ַּבְכלַ  וכן  ָשאלת, בקמץ ע"ַּגְדו אם השאלה ויה לפבין הבח 

 לבין אפס גרפמת כגד/ a/ בתועת פומי-הגרפו המילון את סותר היה קמץ בהם ואשר ביידיש שמולו כתב קיצורי

 .זו תועה סותר איו קמץ בהם ואשר בעברית ריות מאוחר שמולו כתב קיצורי
 .'הטבק פסולת' והוראתה מרוקו של בערבית המילה מקור 2006 רוזטל לפי 41

 .זמו בת בעברית) phonosthemes( הפווסתמות בעיין אחר במקום להרחיב בכוותי 42
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 מזכיר הראשון שעיצורו, /foš/ פומי-הגרפו במילּון>, ש"פו< אל תקצרו שתיבותיהן, ח"הפלמ

 ← עוין חבלי פיגוע במילּון/ f/ ההגה לבחירת המתאים ההסבר בוודאי גם זה. בערבית מילים

, אליו המתלווה והזלזול עין למראית השערוב, ההתגרות מיע בהיעדר, כמובן/. fáxa/ ←> ע"פח<

 /.paš/ ←> ש"פ< ← השבוע פרשת למשל, /p/ אל פומית-גרפו מתפרשת תחילית> פ<

 

 ן"שי האות 4.2.1.2

 ההיקרויות וביתר/ s/ אל למדיי תרחוקו לעתים מתייחסת> ש< האות, מילים להן שיש בתיבות

 אחדות דוגמאות להלן/. š/ היא> ש< לגרפמה פומה בהשמת המחדל שבררת מכאן/. š/ אל

 /:s/ היא המקורית הפומה כאשר/ š/ ←> ש< להשמת

 

 המילּון הקיצור הגרפמי הצירוף הגרפמי המלא

 aš ש"א אימוי שדה

 báliš ש"באלי בסיס אימוים ליחידות שדה

 bataš ש"בט חון שדהביט

 bislamaš ש"ביסלמ שדה מודיעין למקצועות ספר בית

 bašax ח"בש ביטחון שדה חיילי

 gadaš ש"גד גידולי שדה

 xiš ש"חי חיל שדה

 kaxbaš ש"יחב יחידת ביטחון שדה

 jáxaš ש"יח יחידות שדה

 modaš ש"מוד מודיעין שדה

 malaš ש"מל מרכז לימודי שדה

 mafxaš ש"מפח שדהמפקדת חילות 

 mekamšar ר"מקמש ראשי שדה מודיעין קצין מפקדת

 kabaš ש"קב קצין ביטחון שדה

 kamšar ר"קמש קצין מודיעין שדה ראשי

 jaš ש"יי, ש"י יין שרוף, יין שרף
 



56 
 

 של אחרים במקרים וכמו, חלקאות גם ולפעמים צבא שעיים בקיצורים מככבת שדה התיבה

 רק ולא בתדיר הדיר החלפת של מקרים צפים> ש< של במקרה גם ,פומיות-רב גרפמות

 ש"שק ← שיה שק בקיצור רק הממולים הקיצורים ובין, /šderot/ ← ׂשדרות למשל, בקיצורים

← /sakaš /← ההגה שרד ש"סק /s /הברה אל המתייחס> שק< הגרפמות רצף להישמרות הודות 

 כבר ומולן וצר/ jaš/ ← ש"י ← ׂשרף יין הממולן רהקיצו כי להעיר יש כן. המלא מהצירוף שלמה

 על לשמור כדי אולי>, ש"יי< הייו, ד"יו עוד) ח"תש( שושן-אבן לו הוסיף ובעברית 43ביידיש

 ממקורות מתקה בקמץ הצורה יקוד ואולם, ֵיש מהגיית ולהרחיק> יין< כתיב לעומת שקיפות

 /.o/ בה הגוי קמץ ואילו/ jaš/ היא ביידיש ההגייה שכן, היווצרותה

 כן אם בהם וגוברת לכתחילה מילּון-מיועדי שהיו בלא אך הממולים הכתב קיצורי ולצד

 חילופי המילּון-מיועדי בקיצורים, ן"שי האות מתייחסת שאליה כפומה/ š/ של השכיחות השפעת

/s/~/š /םו שאליה בתיבה אלא בשכיחות תלויים איתכוו ם. המקצריםאותהדוגמ בכל, ואמ 

 :הממולת בצורה שאר איו המלא בצירוף אליו מתייחסת> ש<-שה ההגה להלן

 

 המילּון הקיצור הגרפמי הצירוף הגרפמי המלא

 šélax ח"של חברה, לאום, שדה

 mišlav ב"מישל מכון ישראלי להשכלה בכתב

 miš'al ל"מישא מרכז ישראלי אויברסיטאי לכויות

 miskal ל"משכ מרכז שיפור כשרי למידה

 nisgav ב"שג אבולוציוית בביולוגיה גילויים שוחר וער

 ašer אשר-משה בר משה בן אברהם ושרה
 

 

 ע"אותיות אה 4.2.1.3

 הברת אל מצעי במעמד מתייחסות ע"אה אותיות, הכללית הישראלית בעברית מילה-תיבה ביחס

/a /ועת אל סופי ובמעמד מוטעמת בלתית /a /הברת אל או מוטעמת בלתי /a /מוטעמת בלתי .

 קיצורי במילּון הפועלים פומיים-הגרפו האופרטורים את רבה במידה מתה זה גרפמי-פוו יחס

 .הכתב

: 'לדוג, מוטעמת בלתי/ a/ הברת אל מצעי במעמד מתייחסות ע"אה אותיות מצעי במעמד

 מהפך, /ma(h)apexa/ מְהפכה, מֲאבק, /maabara/ מְעברה, וֲעלים, וֲהגים, שוֲאלים

/ma(h)apax/ ,מועמדים /muamadim/ ,שער /šáar/ ,צוהר /tsó(h)ar ./מְעברה כגון דוגמאות 

/maabara /ומְהפכה /maapexa /מי-הגרפו האופרטור פעל שבהןע, ה< פו <← /a /מילים על 

                                                
 ). )Niborski 1999יבָארסקי 43
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 יהא, זה שביחס הסדירות את מאוששים הדוות הגרפמות את מכילות שתיבותיהן קיימות

 מילּון את המסדיר פומי-גרפו ליחס בהופכין ִמתרגם זה גרפמה-פומה יחס. יהא שרא היקוד

, /naamat/ ← ת"עמ ← ומתדבות עובדות שים) ארגון": (חטפים"ה ומכאן, הכתב קיצורי

 ש"סעפ ← שם פה עייים סידורים, /taagad/ ← ד"תאג ← גדודית פגעים איסוף תחת

/saapaš) /תעש ← האווירית/  הצבאית התעשיה: עילייםהמל ולצדם). היתולי '← /táas/ ,וכן 

 ← ל"תע ← להתחדשות הערבית התועה, /máats/ ← צ"מע ← ציבוריות עבודות מחלקת

/táal/ ,ה צבאל"צה ← לישראל ההג ← /tsá(h)al/ ,ם"קע ← המאוחדת הערבית הקהילה ← 

/káam./ 

 

 ד"ויו ו"וי האותיות 4.2.1.4

 קיצורי במילּון אבל, /i/-ו, /o/ ,/u/ לתועות או/ j/-ו/ v/ לעיצורים מתייחסות ד"ויו ו"וי האותיות

 בצירופים אליהן שהתייחסו בפומות תלויות שאין פומות מתקבלות פומי-גרפו במימוש הכתב

 הפיכת הוא/ i/ ,/u/ ,/o/ התועות להופעת ההסבר לעתים" כגון יסוחים, וכמובן. המקוריים

 בתיבה מרכיב שהיא' אות' בין הבחה מהיעדר סובלים 44"קריאה לאימות ד"יו או ו"וי העיצורים

 במילּון היוצר הראשוי תפקידן את לגרפמות ותים הם אין וכן, במילה מרכיב שהוא' עיצור' לבין

 ולא( אותיות הן ד"והיו ו"הוי ואילו קיימות תועות מסמות קריאה אימות שכן, הכתב קיצורי

 מהן וצרות כ"אח ורק, מילים ללא עדיין שהן תיבות מרכיבות הדוים במקרים ראש!) עיצורים

 בשאיו מין ערב ולא בקלחת השוים הגורמים בין ברורה הבחה על כאן שמור לפיכך. מילים

 .ואות הגה, ותיבה מילה, וכתיבה שפה: מיו

 

 ו"וי האות 4.2.1.4.1

 למשל, מילים ללא תיבות של פומית-גרפו השמהב גם וכך/ v/ אל מתייחסת ו"וי תחילי במעמד

 לא במעמד ו"וי האות השם במערכת/. valtam/ ←> ם"ולת< ← מילואים שירות לתיאום ועדה

 רחוקות לעיתים כפולה איה וכשהיא/ u/ אל מזה פחות, /o/ תועת אל רוב פי על מתייחסת תחילי

 בזיהוי הראה ככל מסייעת> א< הקריאה אם זה במקרה וגם, צואר לדוגמה, /v/ אל מאוד

 מימושה של המחדל בררת לפיכך 45.אחורית מתועה להבדיל, ו"לוי המתאימה העיצורית הפומה

 או תועה( המקורית הפומה תהא, /o/ התועה היא מילים ללא תיבות במילּון פומי-הגרפו

 :אחדות דוגמאות להלן. תהא אשר) עיצור

 

                                                
 .60 :ד"תשס יק'מוצ 44

 .Neuman 2010: 609, n. 645 לאחרוה הוצע כך 45
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 המילּון מיהקיצור הגרפ הצירוף הגרפמי המלא

 šop פ"שו שיכון ופיתוח

 admor ר"אדמו מורו ורבו, אדוו

 dox ח"דו דין וחשבון

 foš ש"פו פלוגות שדה
 

 כ"בד, /u/-כ מתפרשת> ו< אשר יש ואולם, /o/ ←> ו< היא הכללית הטייה, הרואות עייו

 ←> המאוחדות האומות< הצירוף למשל כך. המקור מפומות כגרירה או הדמיון מן כפרישה

 אל המתייחס גרפמות לרצף זהה> מ"או< הגרפמי שהרצף מפי/ u/ בתועת מתפרש> ם"או<

 במילּוה מדובר ולמעשה, /ha-umot ha-meuxadot/ המלא הצירוף ממילות/ um/ השלמה הברה

 כך אחר כתבה הממולת והצורה, /um/ ←> מ"או< ←> מאוחדות אומות< קטומה תיבה של

 .>ם"או<

-גרפו מפירוש גם מוכר הוא אלא, הכתב קיצור במילּון עצר איו/ o/ ←> ו< ושהפיר

 ּו"תיק, /subaro/ ← סובארּו 46:לאשורן מילותיהן את מכיר איו שהציבור תיבות של פומי

/téiko / ~/tíko/ ,פּוליצר ← /pólitser/ ,סּודֹוקּו ← /sodúko/ ,אּולמרט ← /ólmert/ ,טֹופּו ← 

/tufo./ 

 

 ד"יו האות 4.2.1.4.2

 ולפיכך, /i/ התועה אל מאוד רחוקות ולעתים/ j/ אל רוב פי על מתייחסת ד"יו האות מילה בראש

 מתייחסת סופית או מצעית ד"יו זאת לעומת/. j/ הוא תחילית ד"יו של פומית-הגרפו ההשמה

 בררת מילה לאל בתיבה מצעית ד"יו של פומי-גרפו במימוש ולכן, /i/ אל ביותר הגבוהה בתדירות

, ד"ביו מקוצרת שתיבתה במילה זו לאות המתייחסת לפומה קשר ללא/ i/ ←> י< היא המחדל

 במילּון האחרוה בפי כולן מתבטלות, /i/-ו/ j/ ,/e/, ברגיל אליה המתייחסות הפומות שלוש וכך

 דוגמאות לןלה. לאו אם ובין בקיצורים מקורן אם בין, מילים ללא תיבות של פומי-גרפו בביצוע

 /:e/ ואל/ j/ אל בהן מתייחסת ד"שהיו בצורות/ i/ ←> י< להשמת אחדות

 

 המילּון הקיצור הגרפמי הצירוף הגרפמי המלא

 bílu ו"ביל בית יעקב לכו ולכה

 níli י"יל צח ישראל לא ישקר

                                                
 .המקורית בתועה בטוחים שאים הקוראים של התמצאותם על להקל כדי וסף היקוד 46
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 tilon ן"תילו תיאטרון ילדים ווער

 xir ר"חי חיל רגלים

 takšir ר"תקשי תקון שירות
 

 ברצף ימולו> -חי< הגרפמות ברצף פותחים שקיצוריהם ל"צה חילות כל של שמותיהם כי יצוין

> ש"חי< ← ׂשדה ֵחיל' לדוג, /-xe/ ברצף פותח מקוצר הבלתי שהמקור פי על אף/ -xi/ הפומות

← /xiš./ 

 מילון על גם רישומה את משאירה/ i/ ←> י< פומית-הגרפו המחדל בררת, וכמובן

 שברוב, העברית לגבי שבעתיים כון והדבר, מספיק ידועות אין שמילותיהן תיבות של מחדש

 כך. עברית שאין שפות דוברי של בפיותיהם ממו ותמללה הכתב על בהיסמך מסרה שותיה

-בארץ כתב/ jose/ ועשה האחרון עיצורו שחלש/ josef/ יוסף הפרטי השם התאים בתקופת

/ tišri/ ← תשרי וכן, josi/47/ אל הפוולוגית צורתו שתתה כך שום ועל סייו ובבבל יוסה ישראל

 בתועת מסתיים Montefiore האיטלקי השם/. kalpi/ ← קלפי ←/ κάλπη /kalpe מיווית ועוד

/e /ועת היהודית בספרדית המקובל הכתיב כללי ולפית /e /יםהכתיב התקבל וכך, 48ד"ביו מציי 

/ i/ בתועת זה שם של בעברית הפוולוגית צורתו עיצוב ומכאן> פיורימוט< עבריות באותיות

 דאטי עבריות באותיות כתב שמו היה ספרדי יהודי היה Dante דאטה שלו וסביר, בסופו

 ).dánti) /Neuman 2010: 595-599/ היה בעברית הפוולוגי ועיצובו

 

 /a/ ← מצעי במעמד אפס גרפמת 4.2.1.5

 כאלפבית מתאפיין העברי האלפבית שלפיה אקסיומה מעין מקובלת תהעברי מחקר במסורת

 בכתיב, 49ס"לפה העשירית מהמאה הפיקיות הכתובות לגבי כוים שהדברים בעוד". עיצורי"

 למשל כך. אמת של שמץ בכך אין הישראלית העברית של המלא ובכתיב כון זה אין המקראי

 של התועות חמש כל את מכילות/ zetim/ זיתיםו/ soxnut/ סוכות, /mila/ מילה המילים שלוש

 מה. בהן כתבות התועות כל, אפס לגרפמת אלה במילים מקבילה איה מהן אחת ואף העברית

 והוסדר גבר בהן והשימוש, קריאה אמות יש במקרא גם הרי? הזה באלפבית" עיצורי" כן אם

 דמה לפעמים. ישראל תבמדי כ"ואח ביישוב המתחדשת העברית של התקי המלא בכתיב

 קיימות, אחר מצד 50.בתוים מהתבוות מאשר ההרגל מכוח יותר אמרת העיצוריות שטעת

                                                
 ".צירה ולא חיריק כמסמת י-ה תפיסת הייו, הכתיב אחר גרירה שזו אפשר): "215 הערה, 53 :ב"תשס( ברויאר 47

): 32: 1988( ד"יו האות של תפקידה על, רקוארו-פסקאל; yod notait [e] aussi bien que [i]: 38: 1966 ריאר 48

aparece utilizado para expresar el sonido /e/ en cualquier situación de la palabra ,33' עמ( הדוגמאות ובין (

 .'להבין' entender איטידיר התיבה את מביא הוא

) תועות לציון אותיות( קריאה ִאמות יןא; שבחסר חסר הוא הפיקיות בכתובות הכתיב): "60 :ט"תשמ( וה 49

 ".הקריאה מלאכת את בכך והקלו... מסוימות באותיות עזרו והעברים הארמים. ... בסופה או המלה באמצע
 האירופיות ללשוות בהשוואה הוטריקוים שריבוי ייתכן לשוית מבחיה): "54 :ד"תשס( יק'מוצ אצל דוגמה 50

 ".הכתב של העיצורי יהאופ בשל העברית בשפה התאפשר
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 חמש מתוך ארבע/. šam/ שם, /šem/ שם, /libam/ לבם, /kol/ כל: גרפמית מקבילה ללא תועות

 ירארכיההי יש ואולם/. u/ מלבד כולן, אפס גרפמת מול לעמוד עשויות העברית של התועות

 .דומה שכיחות ברמת אפס לגרפמת מקבילה תועה כל ולא בדברים

, "עיצורי" המוטעית התוית של הורתה שהיא, האפס גרפמת של תפקידה את לבדוק כדי

 גרפמיות מקבילות התועות לכל מילה בסוף. מצעי אפס לבין סופי אפס בין כל ראשית להפריד יש

, ב"וכיו, /šelxa/ שלך, /injanxa/ עייך, /katávta/ כתבת וגמס הוכח בסיומות מלבד) י, ו, ה, א(

 גרפמת אל מקבילות הכלל מן יוצאת ללא מילה בסוף התועות כל הגרוד השם שבתחום ומכאן

 היירארכיה מתגלה מצעי במעמד. מצעי למעמד מצטמצמת כביכול" עיצוריות"ה, כלומר. תועה

/ i/ תועת מול. תמיד כמעט/ o/ ומול> ו< יצבת ידתמ/ u/ תועת מול. האפס גרפמת של בתפקודה

 בהברות ותמיד הפתוחות ההברות בכל כמעט הייו, למדיי גבוהה בתדירות> י< עומדת

, למדיי מוכה בשכיחות אולם>, י< התועה גרפמת לבוא עשויה/ e/ תועת מול. המוטעמות

 עומדת/ a/ תועת ומול. עימצ במעמד היקרויותיה ברוב האפס גרפמת אל מתייחסת זו ותועה

, 51מסוימות פועל בצורות כגון, מאוד דירים במקרים ורק, תמיד כמעט מצעי במעמד אפס גרפמת

 .תועה כגרפמת> א< מולה מופיעה 53זרות במילים ולפעמים 52ספורים עצם בשמות

 גרפמות של גרפמיים-הפוו הקשרים לגבי אחדות מסקות עולות לעיל האמור מכל

 : מצעי במעמד> י<-ו> ו< התועה

 לתועת מסוימת מספרית עדיפות עם/ o/-ו/ u/ האחוריות התועות שתי עומדות> ו< מול )1(

/o/ ,עשיתהשם במערכת מכרעת ש. 

 לתועת ברורה מספרית עדיפות עם/ e/-ו/ i/ הקדמיות התועות שתי עומדות> י< מול )2(

/i./ 

-ו/ ( ,/i/ ,/eדיר/ (o: /עולה תבשכיחו תועות ארבע התועות עומדות האפס גרפמת מול )3(

/a./ 

 

 בדרך תיבות במילּון לפיכך/. a/ תועת היא אפס גרפמת מול ביותר השכיחה התועה

 במילון גם פעיל/ ø <← /a< פומי-הגרפו האופרטור, כמובן/. ø <← /a< פומית-הגרפו ההשמה

 יציבותה לעומת חלשת ןשמסירת או/ raxbal/ ← רכבל כגון ידועות אין שמילותיהם תיבות של

 safrut/54/ ← ספרות לדוגמה, התיבות מסירת של

                                                
 .א"ל בגזרת פעלים ב"וכיו, באו, קראתי 51
 .מאתים, ראשים, לקראת, צואר 52
-גרפמו כבידול ולפעמים, קדה לא אך אלבאמה למשל, הכללי בשימוש התיבה תפוצת בגבור יורדת ובשכיחות 53

 .משה לעומת מאשה כגון פרטיים בשמות או בר לעומת bar מאגלית באר למשל, קיימת מתיבה סמטי

) 307: ט"תשס( וכן) 97 :ח"תשס( וימן בקצרה ראה/ ø <← /a< בעברית פומי-הגרפו האופרטור של לפעולתו 54

 .Neuman 2010: 609-617 ובהרחבה
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 תיבות בהפיכת הבחרת התועה ואילו] e[ היא בעברית הרגילה הביקוע שתועת העובדה

" פוולוגית" שהאחת לטעון) Bat-El 1994: 24( אל-בת את הביאה/ a/ רוב פי על היא למילים

 ":מורפולוגית" והאחרת

In Hebrew, however, there is a clear distinction between the “phonological” epenthetic vowel 

e, inserted to rescue consonants that cannot be syllabified, and the “morphological” epenthetic 

vowel a, which is used to form an AW from an acronym. 
  

 בין התוים במושגים בשימוש וחות חוסר על מעיד אותבמירכ אל-בת שעושה השימוש

 כתועה/ ø <← /a< פומי-הגרפו באופרטור מוצאה שלדידי התועה הצגת, ואמם. אלה מירכאות

 של קיומו ללא מבקעת תועה על לדבר מקום אין, כל ראשית 55.אחדים בקשיים תקלת מבקעת

. כלשהו פוולוגי רצף אל מתייחסות אין אלה תיבות לכתחילה והרי, הופעתה לפי פוולוגי רצף

 היא זו תועה, פוטית מבחיה מסומת בלתי בסביבה מבקעת לתועה זקוקה כשהעברית, שית

]e[ ,ְרשימה' למשל ']rešima [יסה' לעומתְּכ ']knisa[ ,ת בסביבה ורקה מסומטית מבחיפו 

? "מורפולוגית" מבקעת לתועה תקדים היש, דבר של סופו]. halixa[ ֲהליכה למשל, שוה התועה

 הכתיבה שלפעמים מהעובדה המתעלם דחוק הסבר להציע אל-בת של יסיון אם כי, זאת אין

 או זה יצירה ובתהליך מתיבות וצרות מילים שבמסגרתה המילוית ביצירה פעיל חלק וטלת

 /.ø <← /a< פומי-הגרפו האופרטור זה ובכלל פומית-גרפו השמה כללי של לפעולתם עדים

 

 הדמיון מן פרישה 4.2.2

 הייו, הדמיון מן הפרישה הוא הכתב קיצורי במילּון פומות בחירת על המשפיעים הגורמים אחד

 יכול היה> א"מד< ← אדום דוד מגן הקיצור, למשל. קיימת לשון צורת עם מהומוימיה הימעות

 הצורה בבחירת הגורמים אחד בוודאי ההית/ madá/ מדע עם ההומופויות אבל/ madá/ להתמלן

 להביא עשויה/ ø <← /a< המחדל שבררת לומר יתן כללי באופן/. máda/ המלעילית

 בעבר קל בביין פעלים לבין עיצוריות אותיות שלוש בי קיצורים בין היקף רבת להומוימיות

, בידול אסטרטגיית היא במלעיל המילּון בחירת כן ועל, במלרע יתמלו אלה קיצורים אם סתר

 ← לאומית דתית מפלגה למשל, במלרע ברגיל המילּון עיצוריות אותיות ארבע בהיתן שהרי

 יידת בקיצור למשל, בידול אילוצי שי פועלים לפעמים/. máfdal/ ולא/ mafdál/ ← ל"מפד

 אך ,ַָתן מהפועל בידול לשם/ nátan/ מלעילי למילּון לצפות אפשר היה ן"ט ← מרץ טיפול

 /. nátan/ המלעילי הפרטי מהשם הבידול זה במקרה הועדף למעשה

 

 גרפמית-פוו שקיפות 4.2.3

 השלישית או שהשייה אותיות שלוש בות תיבות במילּון למלעיליות טייה הכתב קיצורי במילּון

/ a/ בתועת המסתיימים העצם שמות הקיים המילים באוצר. >ע< או> ח>, <ה>, <א< היא בהן

 פועלת זו סדירות. כובע, אצבע כגון>, ע<-ב המסתיימות לתיבות מתייחסים מוטעמת יבלת

                                                
 .610-609' עמ מורחב ולדיון Neuman 2010: 167, n.158' ר הדברים על לביקורת 55
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 אין, הכתב קיצורי מילּוי ברוב משמשת/ a/ שתועת היות, למעשה. הכתב קיצורי במילּון בהופכין

 מתגייס ולפיכך>, ע< או> ח>, <ה>, <א< שבהן הממולות התיבות את במיוחד מאפיית היא

 במלעיל/ a/ תועות בשתי כך. הפוולוגי ברצף אלה גרפמיים סגמטים צוגליי המלעיל טעם

 פקודת( ע"פק, צ"מע, ש"מח, א"מד, א"זק, א"הג, ל"גח, ד"בה הממולות הצורות תימצאה

, הקיימים השם משקלי של אפשרית השפעה לעיין. ועוד, ח"רק, מ"קע, א"קב, ל"צה, )עבודה

 סגולי משקל על עוות מ"וקע ל"צה, צ"מע, ש"מח, ל"גח, ד"בה כגון שצורות בעוד כי לב יושם

 מתאימות אין ח"ורק ע"פק, א"מד, א"זק, א"הג כגון צורות, גרוי השי השורש עיצור בעל קיים

: לעיל המצוטטות בצורות אף המשקל של פעולתו החת את מחלישות והן, קיים משקל לאף

 והמלעיליות/ ø <← /a< פומי-הגרפו באופרטור מוצאה אלה בכל/ a/ תועות. 'וכו, ל"גח, ד"בה

 .גרפמית-פוו בשקיפות מהצורך גרמת

 

 פומות גרירת 4.2.4

 הכתב קיצורי במילּון מתקבלות פומיים-הגרפו מהאופרטורים הצפויות הפומות תחת אשר יש

 רכאש להתרחש עשויה זו פומות גרירת. המלא הצירוף את המרכיבות במילים המצויות פומות

 ולפעמים, הצירוף ממילות שלמות הברות אל המתייחסות גרפמות רצפי הגרפמי בקיצור שמרים

 :אחדות דוגמאות להלן. הומוימיות מיעת משיקולי גם מּועת היא

 בגרירה ממולת/ lehit/ ←'> להת< ← להתראות הממולת הקטומה התיבה -

 לתיבה ביחס שמר המקוצר הגרפמי שהרצף מששום המלאה המילה מפומות

 .השלמה

 הוא> ים< הגרפמי והרצף/  /paljamתמלן> ם"פלי< ← ים פלוגות הקיצור -

 המחדל בררת כן לא שאם, המקורי מהצירוף/ jam/ ההברה להופעת שגרם

/ i/ ←> י< המחדל בררת השמת והשווה, /palim/ יוצרת היתה פומית-הגרפו

 /.tabil/ ← >ל"תבי< ← לאומית-בין בולים תערוכת הממולן בקיצור

 אך, מתמלן ואיו/ vexulei/ ברגיל שאר'> וכו< ← וכוֵלה הגרפמי הקיטום -

 ההברה תועת בשמירת וזאת/ vexu/ התועות כל בגרירת מתמלן הוא לפעמים

 לצד, וכך, מזוהה איו היתר ואילו בו מזוהה/ ve/ שהצורן משום בלבד הראשוה

 /.vexo/ החריג המילּון גם מתקבל, המקובלת הצורה

 מופע את לייחס יש/ bemil/ ←'> במיל< ← במילואים הקטומה בתיבה גם -

/ ø <← /a< היא הצפויה ההשמה אחרת שכן, המקור ממילת לגרירה/ e/ התועה

 הובע ההיתולי הגורם כאן וסף אולי/. bamil/ חדשה צורה מתקבלת והיתה

 .לוגלג להבעת' בפרוטה, בגרוש' בהוראת ְּבִמיל עם מההומוימיות

 שי בין תועה ללא/ pros/ מתמלת'> פרוס< ← פרוסמיריון הקטומה התיבה -

 אחרת שכן, המלאה מהצורה גרירה של בעטייה כראה, הראשוים העיצורים

 הקיטום חשיבות את מדגיש שהתקבל המילּון; /a/ תועת מתקבלת היתה

 היה ולו דשח צורן לתחילת שייך/ s/ ההגה שהרי, החדשה המילה בעיצוב הגרפמי
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 ובעקבותיה/ pro/ המילה מתקבלת היתה גרפמי קיטום ולא לשוי השמט זה

 .>פרו< התיבה

 בהשמת מתמלן איו> ש"סק< ←/ sakaš/ ←> ש"שק< ← שיה שק הקיצור -

 לוגוגרמית השמה מתבצעת אלא, קיים איו כזה אופרטור שהרי, /s/ ←> ש<

> ש"סק< המשי תיבוהכ>, שק< הקיימת מהמילה בגרירה/ sak/ ←> שק<

 מוכרות לתיבות מחוץ/ s/ ↔> ש< הקורלציה של התוקף חוסר את מאשר

 .היטב ומוגדרות

 לפי לא/ s/-ב/ tá'as/ מתמלן'> תעש< ← הצבאית התעשיה הגרפמי הקיטום -

 הודות וזאת, המקורי ההגה בהשפעת אלא/ s/ ←> ש< פומי-הגרפו האופרטור

 .השקטמ כבתיבה הגרפמות רצף על לשמירה

 הקיצור הולדת ואת הגרפמי הקיטום של ראשויותו את להדגיש חשוב לעיל הדוגמאות בכל

 כללי באופן שכן, בלשון והמשכה בכתב שראשיתה בהתפתחות מדובר. אתו ולא בעקבותיו הלשוי

 .בסופיהם כלליים שמות לקטום והגת העברית אין

 

 השמי המשקל גורם 4.2.5

 רצף בעיצוב השפעה בעל גורם השם במשקלי רואים הכתב קיצורי מילּון בשאלת קודמים עיוים

 במשקלים למילּוים סמטי-מורפו מיע למצוא אפשר, ואמם. הממולת התיבה של הפומות

 הכתב מקיצורי שוצרו למילים לייחס שאפשר המשמעות ושאי המשקלים שי. משמעות ושאי

 .כשיריםמ לציון וַמקֵטל הפוֵעל השם לציון ַקָּטל הם

 

 הפוֵעל השם לציון ַקָּטל משקל 4.2.5.1

 הופעת בשל. פוֵעל שם של משמעות ושאים פומי-גרפו במימוש הממולים הכתב מקיצורי אחדים

 עומד, הוראתו שזו, ַקָּטל משקל כי לשער אפשר, זו במשמעות כתב קיצורי במילּון/ a/ תועות שתי

 :אלה ממולות תיבות של ביסודן

 

 איות המילּון המילּון הקיצור הגרפמי גרפמי המלאהצירוף ה

 ם"אח axam מ"אח איש חשוב מאוד

  taraš ש"טר טוראי ראשון

 ן"מד  madan"מד מדריך וער

  madas ס"מד מדריך ספורט

  magad ד"מג מפקד גדוד

  matak ק"מט מפקד טק

  mašak ק"מש מפקד שאיו קצין
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 ם"סג sagam מ"סג סגן שלא מן המיין

  patsar ר"פצ פרקליט צבאי ראשי

  kabat ט"קב קצין ביטחון

 ן"קב  kaban"קב קצין בריאות הפש

  kaman ן"קמ קצין מודיעין

  kamat ט"קמ קצין מטה

  katax ח"קת קצין תחזוקה

  katar ר"קת קצין תותחים ראשי

  ranag ג"ר רב גד

  rapak ק"רפ רב פקד

 ץ"רב rabats צ"רב רב צבאי

  ramad ד"רמ ראש מדור

  ramax ח"רמ ראש מחלקה

  šadar ר"שד שליח דרבן

  tatsar ר"תצ התובע הצבאי הראשי

 ץ"תtanats  צ"ת תת יצב

 

 המיע הוא ַקָּטל משקל האם אולם, הפוֵעל השם להגדרת מתאימים אלה שמות ספק כל ללא

 התיבות של פומי-הגרפו מהמימוש המתקבל מילּוןה שבו מקרים צירוף כאן אין האם? ליצירתם

-המורפו כגורם ַקָּטל במשקל ספק להטיל מקום יש? ַקָּטל במשקל מגזירה מתקבל שהיה לזה זהה

 רב מילּון, כל ראשית. אחדים משיקולים וזאת, אלה ממולות צורות של הפוולוגי לעיצוב סמטי

 המתקבלת מזו שוה פוולוגית תוצאה יבמ איו ַקָּטל במשקל/ ranag/ ←> ג"ר ← >גד

 לאחת עדיפות אין מורפולוגית ומבחיה, /ø <← /a< האופרטור של פומית-גרפו בהשמה

 של הקבה משקל הוא הלוא, ַקֶּטֶלת במשקל גזרת איה/ ranágit/ הקבה צורת, שית; הדרכים

 המות בצורות אין, ועוד זאת. הזכר בצורת זה משקל החת גד הכף את מטה זה וטיעון, ַקָּטל

 הקיצור והרי, /ja/ או/ va/ הברת כגד מצעי במעמד> י< או> ו< בעלות שתיבותיהן מילים לעיל

 יכול היה ראשון טוראי, )ַּדָּור והשווה/ (ravax/ להתמלן יכול היה> ח"רו< ← חשבון רואה הגרפמי

 בשמות אין, כך על וסף. יימותק אין כאלה צורות אך, /tavar/ ולהפיק> ר"טו< אל להתקצר

 אך במלעיל ממלים היו פומיים-הגרפו שהחוקים מצעי במעמד> ע< או> ה< בעלת צורה אף אלה
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, ן"קב, ט"קב( ברשימה המופיעים המלרעיים הקציים ששת, למשל. במלרע מילָם ַקָּטל משקל

 במלרע/ káhad/ ←> ד"קה< ← הדרכה קצין להטעמת" עזרו" לא) ר"וקת ח"קת, ט"קמ, ן"קמ

 ←> ה< פומי-הגרפו האופרטור לפי במלעיל מולן הגרפמי והקיצור כביכול ַקָּטל משקל פי על

 על וסיף. ַקָּטל משקל בבחירת מסייע פועל כשם הסמטי המאפיין שאין ומכאן, /a הברת/

/káhad /מ"רה< ← הממשלה ראש המילּון את ודומיו <← /ráham /מולן זה שקיצור כפי 

 והרי, 2005 באביב צרפת בבירת שרון אריאל של ביקורו הכת בעת בפריז ישראל ירותבשגר

 פעיל זה משקל היה לו ַקָּטל משקל משום מלרעי למילּון לצפות אפשר היה סמטית מבחיה

 .הכתב קיצורי במילּון

 צורת מכיר, /samal/ ←> ל"סמ< ← למיין מחוץ סגן, בלבד אחד ממולן גרפמי קיצור

 בצורה מדובר ואולם, ַקָּטל במשקל מּולן שַסָּמל ומכאן, הַסֶּמֶלת היא הלוא, ַקֶּטֶלת משקלב קבה

 ובע המורפולוגית בהתהגות זה ייחוד. חברותיה בין בודדת והיא המדיה טרום בימי שלידתה

 ):5' הע, 95 :ג"תשס( אורן שמעיד כפי, הצורה של המיוחדות היווצרותה מסיבות בוודאי

 כראשי גזר מכבי-ש לדרוש בדומה, דרוש אלא זה אין הרי, תיבות כראשי סמל את פירשו אם... 

 מעולם היה לא למיין מחוץ סגן הצירוף, מקום מכל". ... יהוה באלים כמוך מי" של תיבות

 את בו להמיר – יהא אשר מקורו יהא – סמל השם שימש מלכתחילה אלא, מורכב כשם בשימוש

 ).ט'סרג( כן לפי גהו שהיה האגלי השם

 

 המתמלים מצעי במעמד> י< או> ו< בעלי גרפמיים-תלת כתב קיצורי בהיעדר, לפיכך

/va /או /ja/ ,ים מצעי במעמד> ע< או> ה< בעלי גרפמיים-תלת כתב קיצורי ובהיעדרהמתמל 

 קיצורי ןמילּו כי הוכחה, זה לרגע כון, במצא אין, בַקֶּטֶלת חדשות קבה צורות ובהיעדר, במלרע

. ַקָּטל במשקל מגזירה ובע פוֵעל שם שמשמעותן צורות של/ CaCaC/ אל גרפמיים-התלת הכתב

 ומאז, בספק מוטלת ואף מקרית באפיזודה מדובר כי מעידה והַסֶּמֶלת הַסָּמל של היחידים הופעת

 .הכתב קיצורי במילּון פורה זה משקל אין

 

 מכשירים לציון ַמְקֵטל משקל 4.2.5.2

 כשל ותועותיהן המכשירים לקטגוריית השייכים ממולים כתב קיצורי שי רק מצאו קריבמח

 :ַמְקֵטל משקל

 

 המילּון הקיצור הגרפמי הצירוף הגרפמי המלא

 matsner ר"מצ מצח ר

M.G. 34 ד"מגל magled 

 

 פמותהגר רצף שכן, /e/ לתועת הגורם הוא המשקל אכן אם ספק קיים הראשוה הדוגמה לגבי

 כן אם וסביר, שקוצר הצירוף מן/ ner/ שמילתה השיה לתיבה זהה המקוצרת בתיבה> ר<

 את המשכפלת בהברה/ paljam/ ←> ם"פלי< ← ים פלוגות הקיצור' והש, פומות גרירת שלפיו

M השיה בדוגמה. >ים< הגרפמי הרצף בהיתן/ jam/ המילה . G / magled/ ←> ד"מגל< ← 34 .
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, ואולם). 102: ג"תשס אורן( הממולת הצורה תועות את שקבע הוא ַמְקֵטל שקלמ אכן כי ראה

 במשקל למילּון דוגמאות עוד אין, העשרים המאה של הארבעים בשות שמקורה, זו דוגמה מלבד

 מדובר כאן שגם הרי, /magled/ ביצירת משתתף זה משקל אם גם כי לפיכך וראה ַמְקֵטל

 .הכתב קיצורי במילּון פורה זה משקל אין אזומ ומקרית בודדת באפיזודה

 

 ?הכתב קיצורי במילּון השם משקלי משתתפים האמם 4.2.5.3

 מילים אין וַמְגֵלד ַסָּמל מלבד מדוע להסביר ייאלץ השם במשקלי בגזירה תיבות למילּון הטוען

 הכתב קיצורי במילּון משתתפים שכביכול המשקלים בין אין מדוע ובמיוחד זה במשקל אחרות

 שהן כפי ההברות לחוקי מצייתת מתיבות חדשות צורות יצירת, הראה כפי/. a/ שאין תועות

 הם, הברות מבה מאשר יותר מכילים משקלים ואולם, העברית של בפווטקטיקה מוגדרות

 תועות בעלי שמשקלים הטעה את קבל אם גם? הללו התועות הן איפה. מתועות גם מורכבים

 מדוע, למילּון המיועדת בתיבה> י< או> ו< בהיעדר מעים) פתוחות בהברות( גבוהות או אחוריות

 תמלן> ל"מפד< ← לאומית דתית מפלגה הקיצור ומדוע? אחרים משקלים של מקומם פקד

/mafdal/ ?ראה כפיבהשמת מדובר ה >ø <← /a/ ,מעצב היה ִמְקָטל הצפוי המשקל כן לא שאם 

 גרויות ללא פעיל איו ַמְקָטל משקל, ַמְמָּתק צורת להוציא, והרי, /mifdal/ בצורה המילה את

 .היסטוריות

 בחר משמעות ושא משקל כי שיוכח במקום רק תתאים המשקלים טעת, דבר של סופו

 על המבוססת פומית-גרפו בהשמה אלא עסקין אין אחרת. מילן שהוא התיבה הוראת שום על

 פומות וגרירת קיימות מצורות בידול כגון לגורמים בכפוף ביותר השכיח גרפמי-הפוו היחס

, זאת כל סמך על. הקיימים ההברות מבי במסגרת פועלים אלה וכל שקוצר הצירוף ממילות

 .הכתב קיצורי במילּון פעילים אים השם משקלי

 

 ַּתּפּוז כגון המולחמות המילים שאלת 4.3

 של ובתיאורם במיוחם המלומדים תחבטוה כאן הדוות בשאלות שעסקו קודמים בדיוים

 הייו, "תיבות ראשי" ההגדרה על עוים שאים תיבות מחלקי מורכבות שתיבותיהן חדשות מילים

 התיבה, למשל. שקוַצר בצירוף תיבה כל של בראשה העומדות האותיות אין שאותיותיהן

 התיבה של שוותהרא האותיות משלוש מורכבת>, זהב תפוח< הצירוף את המקצרת>, תפוז<

, )ה"תשכ( אבירי' י, הלקסיקאלי החידוש בעל. >זהב< התיבה של הראשוה ומהאות> תפוח<

 הקראים" תיבות ראשי להגדרת גם אותו משמש זה ומוח', וטריקון' במוח אותו מגדיר

 לבין וטריקון בין מבחין איו הוא: "ביקורת) 53: ד"תשס( יק'מוצ מותחת כך ועל, "ככתיבתם

 הרצויה להבחה בוגע הסבר לו מספקת איה יק'מוצ כי על להצר אלא ואין, "בסיסים הלחם

 .הקטגוריות שתי בין

 היתה שלא לקסיקלית העשרה דרך הוא הכתב קיצורי מילּון כי הכול על מוסכם

, גרפמות ממספר אחת כל המורכבות תיבות צירוף בהיתן. גרפמות צמצום ללא מתקיימת

 תיבה ומתקבלת בייהן) ים(המפריד הרווחים את או הרווח את מבטלים, מספרן את מצמצמים

 תיבות ראשי" יק'מוצ אצל קרא הוא, האיות בדרך עשה המילּון אם. למילּון המועמדת חדשה

 ראשי כאילו, כוטריקון אותו מגדירה היא פומית-הגרפו ההגייה בדרך עשה הוא ואם" ממש
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 חדשה תיבה הופך לשפה המעבר רק כאילו, תיבות ראשי אים תבאיו מתמלים שאים תיבות

 שביצירת כשם>? ד"מג< של מזו/ tapuz/ ←> תפוז< של יצירתו דרך שוה במה, ואולם. לממשית

 מולה שהתקבלה והתיבה אחדות וגרפמות הרווח מחקו/ magad/ ←> ד"מג< ←> ודגד פקדמ<

 וגרפמות הרווח מחקו/ tapuz/ ←> תפוז< ← >הבז חתפו< ביצירת גם כך, פומי-גרפו במימוש

 איו" אבירי כי על לתמוה יש כן אם מדוע. פומי-גרפו במימוש מולה שהתקבלה והתיבה אחדות

 או> ז< הגרפמה כאשר לא, בייהם מבחין איי אי גם? "בסיסים הלחם לבין וטריקון בין מבחין

 גרפמי בצמצום הורתן הללו התצורה רכיד כל מבחיתי. לבסיס להיחשב אמורים/ z/ העיצור

 .המקור ממילות בגרירה או פומית-גרפו בהשמה אלה של ומילון הותרות הגרפמות של ובהלחם

 אים לפומות מתייחסות שיחידותיו כתב קוראים שאים דוברים כי להזכיר המקום כאן

 שעדיין ילדים לגבי הוא כך .להוסיפן או למחקן, להמירן, לזהותן מסוגלים אים, לפומות מודעים

 ואים המסורתי הסיי בכתב הכותבים סיית דוברי לגבי גם הוא וכך ולקרוא לכתוב למדו לא

 הדוברים מסוגלים, אלפביתי בכתב ולקרוא לכתוב ומשלמדו. ִיין-ִּפין האלפביתי בתעתיק מורגלים

, אליהן מתייחסות אותיושה הפומות על כ"אח ולהשליכן האותיות על שוות מיפולציות לעשות

 גישה יש אורייי הלא שלדובר המיימלית הלשוית היחידה. ישיר באופן הפומות על לא אך

 .56כתבות שאין בשפות מילים ממשחקי גם עולה כך. הפומה ולא ההברה היא אליה מטלית

 יאביר שבהן פוולגיות מיפולציות שורת להיח אין/ tapuz/ המילה ביצירת, לפיכך

 והכיסה/ zahav/ מהמילה/ z/ הפומה את חילץ, /tapúax/ מהמילה/ x/ הפומה את השמיט

 של שורה כאן לראות יש, זאת תחת/. tapuz/ לקבל כדי הושמט שסופה/ tapu/ המילה בסוף

 האות את במקומה והעמיד> תפוח< מהתיבה האחרוה האות את מחק אבירי: גרפמיות פעולות

/. tapuz/ כמילת> תפוז< תיבת תמלה, בבד בד. >זהב< מהתיבה מועד דמבעו חילץ שהוא> ז<

 הרכב איו והחלפתן פומות חילוץ אבל, קיימים אים בסיסים שהרכבי לטעון הכווה כאן אין

 ובכך, למילּון המיועדות תיבות יצירת לצורך והחלפתן גרפמות חילוץ של תוצאה אם כי בסיסים

, acronym word ועוד,  ,acronymוטריקון עמומה בלשון תלכו שמקובל למה התהליך זהה

sigle ב"וכיו. 

 אפשרות עם( הרכבים לזהות אפשר קיימים מצירופים חדשות לקסמות ביצירת

 הם אין כי רביד אומרת הלחמים על". כמילים הגויים תיבות ראשי" וכן הלחמים, )להפלולוגיה

 זה אין 57.הפשוט הדובר ידי על גם וצרים יםשהרכב בעוד מתוחכמים בוגרים בידי אלא וצרים

 לשוי איו יצירתם תהליך שכן, הפשוט הדובר של חלתו איה ההלחמים שיצירת מקרה

 שעיין מיפולציות על מבוססת הלחמים יצירת. הכתב דרך בהכרח עובר הוא אלא, לכתחילה

, פומית-גרפו התמלות כושר בעלת שתהיה כך אחת תיבה לכדי תיבות צירוף של גרפמי צמצום

 גרפמיות ביחידות משחק מיומות המצריך מכיזם אלא טבעי לשוי תהליך כך אם כאן ואין

 יוצרים, בתיבות משחקים. היא ולא, בפומות שמשחקים האשליה ומכאן, לפומות המתייחסות

 .להתמלן יכולות והללו חדשות תיבות מהן

                                                
 ).)Neuman 2010: 51-92וימן ' בהרחבה ר 56

 .Ravid 1990: 319 :(there is evidence that blends are coined only by sophisticated adults(ד רבי 57
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 ביכולת ביטוי לידי בא תחכומם כי להעיר יש"  יםמתוחכמ דוברים" על מדברת רביד כאשר לפיכך

 פוולוגית מילה תתקבל פומי-הגרפו שממימושה התיבה מציאת עד ובמרכיביהן בתיבות לשחק

 ההלחמים את שהכיס שהאדם הוא מקרה ולא. מתימטי משחק זה היה כאילו, בשפה קבילה

 קרול לואיס האגלי הסופר הוא הלוא, מתמטית השכלה בעל סופר הוא באגלית פוץ לשימוש

 Through the Looking-Glass, and What ספרו מתוך Jabberwocky בשירו שכן, )1898-1832(

Alice Found There "ת אור שראה" שם מצאה אליס ומה למראה מבעדמופיעים 1872 בש 

, תיבות מהלחמי שוצרו מילים ליצירת היסוד וצר ושם, באגלית קודם ודע שלא מסוג הלחמים

 דובר כל, אחריו גם כך, בשירו קרול שעושה וכמו. 'ערפיח' smog-ו' בוצר ארוחת' brunch כגון

 רמת, אחרות תצורה לדרכי ביגוד, שכן, מרכיביה הם מה לשומעים מסביר מולחמת תיבה ציעהמ

 .יחסית מוכה הלחמים של השקיפות

 גיסא ומאידך תיבות ראשי על אגיס מחד לדבר הצדקה אין, למיוח שוגע מה בכל, לפיכך

 מתוחכמים אוריייים דוברים בידי וצרים אלה גם אלה, תיבות פלגי אלה גם אלה. מילים פלגי על

 .העת בבוא להתמלן או מילּון מיועדי להיות יכולים אלה גם אלה, יחסית

 

 טכיות-ממו תיבות מילּון 4.4

-מיועדות שהן ומכאן, הזיכרון על להקל דיכ שוצרו תיבות מכירים בעברית הספרותיים המקורות

, ך"דצ: סימים בהן וותן המכות עשר את לזכור לציבור עוזר יהודה' ר. הגדרתן מתוקף מילּון

 בעוד, ואולם. ט"ק ן"זמ לתיבות הודות לזכור קל המשה סדרי סדר את. ב"באח, ש"עד

 באותיות שמקורן תיבות גם מכירה העברית, קיימות תיבות מחלקי מורכבות אלה שדוגמאות

 :קטגוריות לשתי חלקות ואלה, בתיבות מוצאן שאין

 מכה בעלות מורפמות אל או פומות אל המתייחסות הדקדוקית בספרות אותיות רצפי )1(

 משותף

 עקרוות חילופי אותיות בכתבי סתרים )2(

 .בגימטריה מספרים אל המתייחסות תיבות )3(
 

 הדקדוק חיבורי בספרות 4.4.1

 הדקדוק ללומד לעזור ועד שמילּון מילּון-מיועדות תיבות יצרו ב"בימה העברי קהדקדו חיבורי

 פרדת-בלתי באות הכתבות המיליות כך. הדקדוק כללי התייחסו שאליהם הפריטים את לזכור

 צורות בכל הפועל מוספיות את המרכיבות האותיות ואילו ן"אית הן העתיד תחיליות, ם"בכל הן

 הדקדוק בחיבורי המופיעה heemantica הלטיית התיבה אף ומכאן י"האמת מכוות הטייה

 אל מתייחסים הקל הדגש כללי. בעברית הפועל מוספיות מחקר ועייה הרסס תקופת למן

 את לזהות כדי" בים לו עזר גד" בוסחה עזרים בימיו גם. י"אהו הן הקריאה ואמות ת"בגדכפ

 .אליהן ייחסותהמת האותיות בעזרת הקוליות הפומות

 

 סתרים בכתבי אותיות חילופי עקרוות 4.4.2

 כתב. מכירים והמען שהמוען אותיות חילופי עקרוות על לפעמים מבוססים הסתרים כתבי

 במדבר( המדרש למשל כך. החילוף עקרון את המסחת התיבה במילּון שיכוה אפשר כזה סתרים
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 האלפבית שבראש אות כל בחילוף שיסודו תריםס כתב ש"ַאְתּבָ  הממולת בתיבה מכה) יח רבא

 סוכה( הבבלי התלמוד גם כך". ָּבֶבל ש"ְּבַאְתּבַ  – ֵׁשַׁשf: "האלפבית שבסוף לה המקבילה באות עם

 שסכום לזוגות מצטרפות האותיות כל שבו סתרים כתב ח"ַאְטּבָ  הממולת בתיבה מכה) ב

 .1000 או 100, 10 הייו, עשרוי המספריים ערכיהם

 

 בגימטריה מספרים אל המתייחסות תיבות 4.4.3

 אדו לא" הוסחה כגון, בגימטריה הרשמים מספריים מערכים באות לזיכרון עזרה שייעודן תיבות

 יכול לא פסח ואילו ושישי רביעי, ראשון בימים יחול לא השה שראש הייו, "פסח בדו ולא ראש

 רצפי מילּון אלא, בשפה מבעים של קיצורים אלה ןאי, הרואות עייו. ושישי רביעי, שי בימים

 .אותיות במשחקי כולן – ומגווות שוות בדרכים שוצרו גרפמות

 

 הממולים הכתב בקיצורי חדשות פומות הופעת. 5

-ו/ e/ הפומות מופיעות שבקיצור ייתכן כיצד, /xetxet/ אל מתקצר/ xizuk xijuvi/ הצירוף אם

/t /עדרות שהן בעוד וספות דוגמאות להלן? המלא ירוףמהצ מות בעלי לקיצוריםן פושאי 

 :המקוצרים בצירופים

 

 פומות חדשות הקיצור הצירוף המלא

 /jaš/ /a/, /š/ ש"י /jen saraf/ יין שרף

 /xarap/ /p/ פ"חר /xel refua/ חיל רפואה

 /xir/ /i/ ר"חי /xel raglim/ חיל רגלים

 /foš/ /f/, /o/, /š/ ש"פו /plugat sade/ פלוגת שדה

 /áin/ /a/, /i/, /n/ 'ע /ozer/ עוזר

 

 של התיאורטית משמעותה. צורך כל בכך ואין זו ברשימה הרבה עוד להאריך אפשר היה

 של קיצור איו המקוצרת הצורה של הפומי שהרצף היא המקור  בצורת שאין פומות הופעת

 על אם בין, האותיות על המסתמך חדש פומי רצף יצירת הוא אלא, המלא הפומי הרצף

 כל. המקרים ברוב, ביותר השכיחה הפומית הוראתן על אם ובין, המקרים במיעוט, שמותיהן

 צמצום של בתהליך אלא, לשוי מבע צמצום של בתהליך מדובר אין כי תוכיח הדברים של בחיה

 מילּוי של הפומיים רכביםהה קבעים כך. חדשה לשוית צורה להזין יכול בתורו אשר כתוב מבע

 הובעות בצורות החדשות הפומות הופעת. לטיית הכותבות בלשוות גם הכתב קיצורי

 Aronoff( מילוית יצירה של זה סוג לגבי ארווף של דבריו את מחזקות הגרפמיים מהקיצורים

1976: 20 :(It does, in any case, presuppose an alphabet. 
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 הדוברים ואורייות האפס תגרפמ חשיבות. 6

 ללשוות בהשוואה הוטריקוים שריבוי ייתכן לשוית מבחיה" כי סבורים רבים, כאמור

 כאן אין" עיצוריות" כי אף 58"הכתב של העיצורי האופי בשל העברית בשפה התאפשר האירופיות

 גרפמת רביתבע שהרי, מספיק איו לבדה האפס גרפמת היות אבל. האפס גרפמת של קיומה אם כי

 קיימת איה כמעט הכתב קיצורי מילּון תופעת זאת ובכל בעברית מאשר יותר אף שכיחה האפס

 היסטורית-חברתית היא פומי-גרפו במימוש העברי הכתב קיצורי למילּון העיקרית הסיבה. בה

 והיי, הגייה מסורת( האורתואפית והמסורת ב"בימה עברית-הגרפו של שחיותה הייו, מבית ולא

 והיות, הכתב מן למללו שיש גלם כבחומר התיבות בכל הגה אותה שליוותה) שבכתב תיבות מילול

 שיוקרתה והיות. לשוי איו ההיסטורי שמקורן תיבות של דין גם זה, היא מילול בת תיבה שכל

 הפכה 20-ה המאה של בצרפתית שגם תמה אין, הגורם היא הכתובה התקשורת של החברתית

 שהיא וייתכן, 59הכמות מבחית בו מתייחדת שהצרפתית למאפיין ולמילום כתב יצורילק הטייה

 ובשפה בצרפת חובה חיוך חוק קבלת עם, 1880 בשת שכן, לעברית רק זו בטייה שייה

 מהוראה תדיר להם באה זו ושפה, צרפתית דיברו לא צרפת מאזרחי רבעים שלושה, הצרפתית

) spelling pronunciations( כתיב מושרות רבות להגיות אחראי הצרפתית כתיב כן ועל, שבכתב

 בסוף רק מתרחבת דובריה שאורייות, לצרפתית וביגוד). Buben 1935( זו בלשון רבות בצורות

 הכתב קיצורי שמילּון תמה ואין, היא יומין עתיקת היהודים של אורייותם, עשרה-התשע המאה

 .רחבה תפוצה בעל והוא בה קדום

 

 פרסית/ערבית, לטיית, עברית: מעמת יתוח. 7

 והיעדרה והפרסית הערבית, העברית הכתיבה בשיטות תועית כגרפמה האפס גרפמת של קיומה

 התיבות מילּון תופעה של מעמת ליתוח מעיין מקרה לו מזמים והקירילי הלטיי מהכתבים

 תועיות גרפמות על סמכת התועית האפס גרפמת אין שבכתבה לשון. הכתב בקיצורי שמוצאן

 שיאפשר במקום תועית גרפמה ללא תיבה ובהיתן, פומי-גרפו במימוש מילּון לצורך אחרות

 שפות של בכתביהן תועית אפס גרפמת היעדר בשל, לפיכך. בלבד באיות למלה אפשר כזה מימוש

 מילּון של מזה הןב גדול באיות התיבות מילּון של היחסי משקלו, ורוסית צרפתית, אגלית כמו

, מלכתחילה למילּון המיועדים הכתב קיצורי את מהתוים פה אם. פומי-גרפו במימוש התיבות

 בעברית. פומית-גרפו בהשמה המילוים של זה חשבון על באיות המילוים של משקלם עוד יעלה

-גרפו ימושבמ מתבצעים המילוים של המכריע רובם, התועית האפס גרפמת בזכות: הפוך המצב

 .באיות, בודדות עשרות, המזהיר ומיעוטם פומי

 מעלה בפרסית המצב לגבי מקיפה בלתי ובהחלט ראשוית בדיקה? ובפרסית בערבית ומה

 כתב קיצורי בה למלן אפשר כי עולה זו מבדיקה. הזהירות אליהם להתייחס שיש אחדים פרטים

, מוגבלת והיא יחסית דירה התופעה אולם, )הומוים לא( חדשה צורה שייצור פומי-גרפו באופן

 המודיעין ארגון' کشو امنيت و اطالعات سازمان כך. ממשלתיים מוסדות של לשמות, דמה כך

 גרפמית קוצר, המשטר מתגדי בעיוי לשמצה הידוע ארגון, השאה מתקופת' הלאומי והביטחון

, האיסלאמית המהפכה אחרי ותאחד שים/. savak/ פומית-גרפו ומולן ساواک תיבותיו ראשי אל

                                                
 .54 :ד"יק תשס'מוצ 58

59 Calvet 1980. 
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 זה שם. کشور امنيت و اطالعات وزارت אל שוה ושמו ממשלתי למשרד הארגון הפך, 1984 בשת

. מקודמו פחות מקובלים ומילוו הגרפמי הקיצור כי אם, /vevak/ ומולן واواک אל גרפמית קוצר

 של המודיעין שרדמ' اسالمی جمهوری اطالعات وزارت אחר ממשלתי משרד של תיבותיו צירוף

 אלה מתוים/. važa/ אל מולן והוא אל واجا גרפמית קוצר, 'אירן של האיסלאמית הרפובליקה

 שמצאו הדוגמאות בכל אולם פומי-גרפו במימוש הכתב קיצורי מילּון בה מוכר כי ראה בפרסית

 .אפס גרפמת ביתיים מצאו ולא הממולת בצורה התועה מול' אלף> 'ا< משמשת

 צירופי של לא( בודדות מילים של גרפמיים קיצורים בה קיימים. שוה המצב רביתבע

 אין איך> עמוד< תמורת'> עמ< כותבים שבעברית כשם. מתמלים אים אלה וקיצורים, )מילים

 צורה הוגים אין אך' תאריך' تاريخ תמורת >.ت< כותבים בערבית גם כך, הקיצור את ממלים

 התיבות לראשי הדומים בערבית היחידים הקיצורים 60.ממולן לא כתב בקיצור מדובר, שוה

 משוריין רגלים חיל או/ pérax/ ח"פר ← חוכות פרוייקט כגון מילּון מיועדי כתב קיצורי בעברית

 מילה של לכתיבה תחילה בכווה מתאים שכתיבם כתב קיצורי הייו, /xermeš/ ש"חרמ ←

 מילת אבל, אחרת משפה או מערבית לבוא יכולות יהמקור הביטוי מילות, שראה כפי. קיימת

 ):אחרות גם יש ובוודאי( לשלות שהצלחתי הדוגמאות כל להלן. בערבית קיימת מילה היא היעד

 

 משמעות הקיצור קיצורו משמעותו הצירוף המלא

 כיבוש فتح ← حتف הארגון לשחרור פלסטין فلسطين تحرير حركة

 גבורה, התלהבות حماس התגדות האסלאמיתתועת ה اإلسالمية المقاومة حركة

 תקווה أمل גדודי ההתגדות הלבוית اللبنانيّة المقاومة أفواج

 السياسات أبحاث معهد

 الفلسطيني االقتصادية

 כלכלית במדייות למחקר המכון

 פלסטיית

 יהלום ماس

Fund for Integrated Rural Development of Syria גן עדן فردوس 

 מולדת, ארץ بلد ומית דמוקרטיתברית לא

 

 ואילוץ קיימות מילים של משמעות העשרת לפיו אלא חדשות צורות אלה אין, הרואות עייו

 ממשמעות להימע כדי) לעיל ראה( فتح ← حتف התיבות ראשי היפוך כולל, לתיבותיהן צירופים

 קיצורי מכירה ערביתה, כלומר. 'מהיר מוות' حتف המקורי הגרפמי מהקיצור שהתקבלה המילה

 מילּוים של פרטי מקרה, "מוזמים" הומוימים וליצירת קיימות למילים מילּון מיועדי כתב

 ".ייעודיים"

                                                
 יוסף הרבית חוקר ידידי, המאמר מחבר לי שאמר דברים על וכן Dichy 2004 על חלקי באופן מסתמכים הדברים 60

 כדי. )כאן הראשוה בהערה ראה( בקיצורים שעסקה ED268 המחקר בקבוצת והשתתפ כאשר בייו בדיוים, דישי

 .קיימת איה היא בערבית שכן, אותו הפתיעה/ dúax/ או/ dox/ המילה תצורת דרך כי אציין, האוזן את לסבר
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 לזו דומה להתהגות מבי פוטציאל כן אם קיים בערבית, הכתיבה שיטת מבה מבחית

 בקיצורים שמקורן תיבות ממילוי שוצרו חדשות צורות כלל כמעט אין למעשה אבל, העברית של

 ויתן, בדיעבד כפירושים קיימות למילים צירופים השמת בעיקר מוצא אתה בערבית. גרפמיים

, לאותיות תיבות פירוק על המסתמכים בעברית אחדים מילים משחקי אל גם זה תהליך להשוות

 בשבת שיה ← שבת, ובעיות קושיות יתרץ תשבי ← תיקו, לי ודודי לדודי אי ← אלול כגון

 שעיים מילּון מיועדי כתב קיצורי של דומים מילּוים קיימים אלה מילים משחקי לצד. תעוג

 ישראלי איגוד ← אילן כגון, באופן חיובי מטען בעלות מילים אל מכווים והם ציבוריים גופים

 .בדרכים זהירות ← זהב, פגעים לילדים

 חדשות משמעויות קיימות יםלמיל להצמיד אפשר, בעברית גם כמו בערבית: אומר הווי

, זו אפשרות מצלות ושתיהן, כביכול תיבות ראשי כאל הכתיב מרכיבי אל מהתייחסות הובעות

 הן משותפת האפס שגרפמת בעוד, ואולם. מהעברית פחות הרבה זאת עושה הערבית כי אם

. מתיבות חדשות מילים ליצירת זה מאפיין מצלת העברית רק, הערבי לזה והן העברי לאלפבית

. העברית של זו על עולה כתיבה" עיצוריות"ש, הערבית לעומת מהותי שוי העברית מקיימת בכך

 .מחייבה הוא אין בוודאי אך, זו מילוית תצורה דרך המאפשר גורם הוא המבי שהגורם מכאן

 

 הבלשית התאוריה לגבי מסקות. 8

 היא באשר, הכתיבה וכי אוזןה אל הפה מן והתהלותה קיומה שכל מערכת השפה כי מקובל

 אין סיכרוית בהסתכלות, כמובן. סביל באופן אותה המשקפת השפה לייצוג מערכת היא, קיימת

 כך אחרו הכתוב בקוד כֵתיבות כל קודם מופיעות רבות מילים שהרי, האמת מן שמץ אלה בדברים

. מילים העשים תיבות ראשי היא לכך העיקריות אותהדוגמ אחתו, שפהב מילים מהן וצרות

 השפה אל מגיעות אלה מקוצרות מתיבות אחדות, בכתיבה מתקצרות רבות שתיבות בעוד, ואמם

 מילים המרכיבות אותיות של שמותיהן. פומי-גרפו במימוש ובין באיות בין, חדשות כמילים

-גרפו במימוש גם ואולם, זה מסוג מילוית ביצירה הכתיבה תפקיד על בבירור מעידות חדשות

 יחסי של חוזר לשיקוף חזקה טייה קיימת זו בדרך במילּון שכן, האותיות של רישומן יכר פומי

 האמור בכל היוצרות בהיפוך כן אם מדובר. בשפה הקיים המילים באוצר היבטים אות-הגה

 .לתארן שהוג כפי וכתיבה שפה ליחסי

 תלויה, מזה פומי-גרפו במימוש או מזה באיות הייו, המילּון דרך כי העובדה, כן כמו

 כי מלמדת, האפס גרפמת בעל או האפס גרפמת ללא הייו, השפה את המשמש בית-האלף בסוג

 הוא ההפך. לכתיבה וגע שאיו לשוי עיין אין בה המילוית היצירה ודרכי השפה התפתחות

 אירופה ותבלשו ולכן, בלשון הלקסיקאלית היצירה דרך את המתה הוא בית-האלף סוג: הכון

 דרך שולטת בכיפה ואילו שולי באופן מוצלת האיות דרך שבעברית בעוד שולטת האיות דרך

 .פומי-הגרפו המימוש

 האחרוות והפיכת חדשות לתיבות אלה של קיצוצן, לתיבות מילים העתקת, לסיכום

 הוא תהתיבו ראשי מילּון .לכתיבה השפה בין ממש של גומלין ילקשר מוחשית עדות הם למילים

 כמערכת השפה בדבר התאוריה. התקשורת קודי שי בין השוררים סימביוטייםה יחסיםל דוגמה

 של מערכת ווצרת השפה עם במגע בא הוא מתבסס משהוא אבל, כתוב קוד בהיעדר כוה סגורה

 לבחית הצדקה עוד אין \זו לצד זו דרות והכתיבה השפה כאשר. המערכות שתי בין הדדית הזה
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 דוגמה הוא גרפמי מקיצוץ שוצרו תיבות של לשפה העתקתן .קיימת איה הכתיבה כאילו הדברים

 .השפה על הכתיבה השפעת שעיין הסמיוטיות התופעות מגוון בין בולטת

 

 מקורות

 .יזרעאל: אביב תל. בית-אלף בסדר, הושאים לפי ערוך לשוי אוצר: הלשון יד. ה"תשכ' י, אבירי

 יהודי קהילות של היהודית בערבית והארמי העברי המרכיב: היהודית שבערבית עבריתה. א"תש' י, אבישור

 .ארכיאולוגי מרכז פרסומי: אביב תל. ומצרים סוריה, עיראק

 .107-105: 26 לעם לשוו. לים"מוֹ , ל"מוֹ . ה"תשל' ש, אברמסון

 הרצאות: ובהתחדשותה בהתפתחותה העברית הלשון, )עורך( בלאו' י: בתוך. מלים חידוש דרכי. ו"תש' ע, אורן

 .101-77: למדעים הישראלית האקדמיה: ירושלים. העברית הלשון ועד לייסוד שה מאה מלאות לרגל

 אויברסיטת של הספרים הוצאת: חיפה. העברית המילה של התצורה מגון: האחרוה המילה. ג"תשס' ע, אורן

 .חיפה

 .מאגס: ירושלים. פסחים מסכת של היד כתבי פיל הבבלי בתלמוד העברית. ב"תשס' י, ברויאר

: 5 ועברית לשון. החדשה העברית של בכתיב תועה העדר סימון ועל e-ו a התועות סימון על. א"תש' ש, בולוצקי

37-34. 

: ירושלים. תויסיה יהודי של המדוברת בערבית העברי המילים אוצר: ערבי בדיבור עברי לשון. ז"תשס' י, השקה

 .ביאליק מוסד

: קטור הדסה ספר, )עורכים( שלזיגר' וי שורצולד' א: בתוך. החדשה בעברית ההברתיות. ו"תש' ד, גרוס-כהן

 .110-102: אילן-בר אויברסיטת: גן רמת. מחקרים אסופת

 אולשטיין' וע קולקה-בלום' ש, שורצולד' א: בתוך. החדשה העברית של ההברתי המבה. ס"תש' ד, גרוס-כהן

-369: כרמל הוצאת: ירושלים. וןהלש ובהוראת בבלשות, בתקשורת מחקרים: יר רפאל ספר, )ותעורכ(

359. 

 .66 - 53: 54 עברית בלשות. ימיו-בת בעברית הוטריקון של פומיים-מורפו היבטים. ד"תש' מ, יק'מוצ

 כרך, החדש המילון. ַהְמֻדֶּבֶרת ּוַבָּלׁשֹון ָּבִעּתֹוּות, ְפרּותַּבּסִ  רֹוְוִחים ְוִקּצּוִרים ֵתבֹות-ָראֵׁשי: א מוסף. ח"תש' א, שושן-אבן
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 .מאגס: ירושלים. האלפבית תולדות ראשית. ט"תשמ' י, וה
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 :תארי הפועל בעברית

 1"התביות/דקדוק הצירופים"מבט מתיאוריית 

 ברכה יר
 

 .המוח דקדוק מתייחס בראש ובראשוה למאפייים הכלליים של השפה, בבלשות המסורתית
הדקדוק הוא אוסף של הכללות המתארות את הידע האיטואיטיבי של דוברים לגבי  ,כלומר

 ים הקיימים בשפהההסדירויות והמבות  ,לדוגמה, תודרכי תצורת מילים או אופן התארג

להבדיל לדוגמה מתיאור הפריטים המילויים הקיימים באותה שפה , זאת. המילים לכדי משפטים

)Jespersen 1924 .(ייה של המאה ההושם הדגש על תיאוריות דקדוקיות  20 -במחצית הש

כללי בעל תקפות מדעית למביות  שמטרתן לא רק לתאר את השפות האושיות אלא לספק הסבר

המודל הבלשי הבולט מכולם הוא כמובן הדקדוק . העומדת בבסיסן וליצירתיות המאפיית אותן

מודל זה כולל מערכת מפורטת ופורמלית של . )Chomsky 1981(הגרטיבי שפותח על ידי חומסקי 

, עיסוק בארגון הצליליםל, בין השאר, המתחלקים(שיטתיים של ארגון בשפה  עקרוות ופרמטרים

מסבירים את היחסים  חוקים ועקרוות אלה. )ארגון המורפמות וארגון הצירופים השוים

עקרוות הבסיס של מאחד כאשר , ]language components[הקיימים בין מרכיבי השפה 

אלא בין מרכיבים , תיאוריות מסוג זה הוא ההפרדה הקיימת לא רק בין הדקדוק לבין הלקסיקון

, לדוגמה. מרכיב תפס כעומד בפי עצמו וכפרד ממרכיבים אחריםכל  – שוים בתוך הדקדוק

 –והתחביר פרד מהסמטיקה , הפוולוגיה של משפט תון פרדת מהתחביר של אותו המשפט

, כלומר. של משמעות חלקיו] composition[בתורה גזרת מההרכבה  ו של המשפטואילו משמעות

 זההמרכיבים בשפה אים מוסיפים תוכן ל ם שלרים את אופן התארגותמגדיהאותם חוקים 

או (וחסרות משמעות כשהפרשות  מופשטותאלא פועלים על קטגוריות , אלההקיים במרכיבים 

עקרון זה מתקשה לטפל במקרים שבהם משמעותו של . מתרחשת בשלב פרד) העקת המשמעות

, אלה מבים. ת לגזירה מתוך משמעות חלקיואיה ית) או אופן השימוש בו(מבה מסוים 

מתוארים בספרות  ,2מבחית הדקדוק הגרטיבי) פריפריאליים(התפסים בתור מקרים שוליים 

יר ; 1973טורי ומרגלית (או צירופים כבולים ) idioms) [Berman & Ravid 2010[ בתור יבים

 ,כלומר(קומפוזיציולית במידה  אותם ביטויים בעלי משמעות קובציולית שמשמעותם ,)1982

איה או ש) בין הפטיש לסדןמצא  -כגון הלך סחור סחור ו, שיתן להביה מתוך משמעות חלקיהם

בעוד  ).מפריח יוים -כגון פשט את הרגל ו( אלא גדולה מסכום חלקיהםקומפוזיציולית כלל 

יבים למשמעות היתן לעשות קישור מסוים בין משמעות המילים ביב עצמו כמו במקרה של ש

הרי שבמקרים כמו יש דברים , מצא בין הפטיש לסדן -ו, הפילה אותי מצחוק, הלך סחור סחור

כס צאן ברזל מאוד קשה עד בלתי אפשרי להתאים בין   -ו, , פשט את הרגל, טמן ידו בצלחת, בגו

, משמעותה באמצעגם אם יגש למילון וגלה שהמילה בגו . משמעות המילים לבין משמעות היב

לבין המשמעות ' יש דברים באמצע'הרי שאין קשר ישיר בין המשמעות הקומפוזיציולית , בתוך

                                                
עם של החוג הישראלי לבלשות בשיתוף  26 -מאמר זה הוא גרסה מעודכת של הרצאה שיתה במסגרת המפגש ה 1

הן ביתוח הפריטים , מרית שטראו על תרומתה המשמעותית למאמר' ברצוי להודות מקרב לב לגב. רות ברמן' פרופ

 .שבהם הוא דן והן בהערותיה המועילות והבוות במהלך כתיבתו
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טמן ידו בצלחת הוא  --דוגמה וספת . הקובציולית של הביטוי שהיא יש טעם וסיבה לדבר

 יכפי שמשמעות הצירוף הפועל, התבטל, צירוף פעלי טרזיטיבי שמשמעותו לא עשה כלום

 .הוא למות kick the bucketרזיטיבי הט

החל בשות השבעים של המאה שעברה החלו צומחות גישות אלטרטיביות לגישה 

ועל היעדר הפרדה בין , על השימוש בה, השמות דגש על הפוקציואליות של השפה, הגרטיבית

מפאת קוצר ). סמטיקה ופרגמאטיקה(לבין המשמעות ) מורפולוגיה ותחביר, פוולוגיה(הצורה 

אלא תמקד במסגרת התיאורטית הרלווטית לעייו , המקום לא עסוק כאן במגוון גישות אלה

 & CxG )Fillmore 1997; Fillmore, Kayלהלן  – Construction Grammarהמוכרת בתור 

O’Connor 1988 ( יות/דקדוק הצירופים"אודקדוק התב) "כוזר ; 2003בורוכובסקי וסוברן ' ר

על מבים תחביריים או  –בדומה לבלשות המסורתית  –תיאוריה זו מתבססת . )2009

כלומר על מת לתאר (לצורך ייצוג הידע של דוברים ] constructions[קוסטרוקציות דקדוקיות 

והיא בולטת לעומת אחיותיה הפוקציואליות , )ולהסביר את הדקדוק של דוברי שפה

יטיביות מעצם התייחסותה לים , יביםוהקוגים מרכזיים , אידיומאטייםאו למבכאל מב

, מילים, החל במורפמות –מכלול המבים בשפה , לפי עקרוותיה של הגישה. ועיקריים בשפה

מהווים זיווג או  –) Nir 2008' ר(ועד ליחידות שיח ) 2009כוזר ' ר(עבור במבי משפט , צירופים

  .בסיסן הן יחידות סימבוליותב, כלומר, תשל צורה ומשמעו] pairing[צימוד 

 & Croft 2001; Croft(מבים אלה מתארגים על פי רצף של כבילות לעומת סכמתיות  

Cruse 2004( , שבה מרכיביהם פתוחים לאפשרות של  –כלומר המידה שבה הם פרודוקטיביים

וע מבים דקדוקיים כבולים הם מבים שהרכבם הלקסיקלי קב, לדוגמה. החלפה פרדיגמטית

אם כי לעיתים יתן לערוך בהם שיויים , היו דברים בגו/ובלתי יתן לשיוי בעיקרו מהסוג של יש

יבים ). דברים בגו/ דבר *אין דברים בגו לעומת יש / היו / השוו יש (מורפולוגיים מוגבלים 

רד י, את המוות X -לעשות ל, )Y )Eilam 2005עד שלא  Xפתוחים יותר הם מבים מהסוג של לא 

עייו *בחבריהם אבל לא /בחברתו/וגם מהסוג של עיו צרה בחברו, Yלא כל שכן , X ,Xלחיים של 

פשטו את /פשטה/פשטו את הרגל ולא פשט/פשטה/פשט, בחבריהם/בחברתו/צרות בחברו

" משבצות"תאפייים בשילוב של מרכיבים לקסיקליים קבועים יחד עם מבים אלה מ. הרגליים*

]slots[ ושאות מזיטיבי(שמעות ברמה אבסטרקטית הית שם עצם או פועל טרר;  כגון ציון תכו '

, בקצה הסכמתי של הרצף ממוקמים מבים מאוד פרודוקטיביים). Spealman et al. 2009גם 

 –] cause motion[מהסוג של גרימת תועה , שאים ושאים כל ציון של תוכן לקסיקלי קבוע

[SUBJ [V OBJ]]  ים מהסוג של העברה כגון המוכרתדחפה את הכסא או מב]ditransitive[ – 

[SUBJ [V OBJ1 OBJ2]] –   הת טית את החולצה/ המוכרתכאשר השיבוץ של , מכרה לקליי

לדוגמה  המוכרת דחפה ' ר, הפועל בתוך הקוסטרוקציה היא שמעיקה לו את המשמעות

מקבל את אותה ) י חשב לטרזיטיבישבאופן מסורת(לקלייטית את החולצה שבו הפועל לדחוף 

מקרים מעייים וספים של קופיגורציות ). Goldberg 2003' ר(הפרשות כמו לתת או למכור 

 Booij 2005 'ר(תחביריות מעין אלה הם הקולוקציות או צירופי המילים הכבולים  ;Wulff 

                                                                                                                                       
 .)Horvath & Siloni 2009(גרטיבית -מאמר עדכי הבוחן יבים בעברית במסגרת חומסקיאית' אך ר 2
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בצורה ך לא יתן להפיקם א, ביטויים אלה יתים בדרך כלל לפירוש ישירות מתוך ההקשר). 2008

 .תקיה ללא היכרות עם צורתם השגורה בשפה

על ידי תביות מורכבות וסכמתיות  CxG -המיוצגים ב, ביגוד לתחביר ולמורפולוגיה

 Croft(יחידות בלתי פרידות וסובסטטיביות כ חשבים באופן כללי מילוייםפריטים , בעיקרן

2004  ;Goldberg 2003  ;Michaelis, in press .(וסףיהן של , בים את מאפייהמחקרים הבוח

במסגרת תיאורטית זו מתמקדים בעיקר בייצוגן ) ביגוד למבים תחביריים או מורפולוגיים(מלים 

 Boas 2008(בלקסיקון של הדוברים  ;Dabrowska 2009 .( ים אתמעטים המחקרים אשר בוח

 Booij 2005' ר(ה הסכמתיות של תביות ברמת המיל ;Riehemann 2001(.  יתוחמטרתו של ה

 זרותול, זהדווקא בהקשר בתחום דקדוק הצירופים בעברית המוצג במאמר זה להוסיף למחקר 

 .ארי הפועלות –תבית ספציפית השגורה בשפה העברית מאפיייה של אור על 
ארי פועל בדרך כלל מוכרים כפריטים לקסיקליים מגווים הן בצורתם והן בפוקציה ות

מעיד גם הקושי הקיים בספרות  מעמדם הלא ברורעל ). Quirk et al. 1985(ם משרתים שה

יש המסווגים אותם : מילות תפקודופריטי תוכן  --לקטגוריות המסורתיות של חלקי דיבר לסווגם 

כלומר אותם פריטים לקסיקליים הושאים תוכן , )Biber et al. 1999' ר(בקטגורית מילות התוכן 

לעומת אלה הרואים בהם , שמות עצם ושמות תואר, ומובחן יחסית כגון פעלים סמטי ברור

כלומר פריטים שמשמעותם תלויה במבים , )Talmy 2000(צייים דקדוקיים מקטגוריה משית 

, תוארי אופן מהווים קטגוריה מיוחדת מבחיה זו. תחביריים בדומה למילות חיבור ולמיידעים

 Hengeveld(י ברור ושקוף יחסית ולכן מסווגים כפריטי תוכן משום שהם ושאים תוכן סמט

לעברית של ימיו דרכים מחקר שעסק בתצורת תוארי האופן בעברית הראה כי ). 1992

 Ravid & Schlezinger(כיחידות מובחות  פריטים אלהמורפולוגיות מגווות לתצורתם של 

צירוף יחס , לדוגמה(לפרקם לרכיביהם  כך שיתן, מבים אלה הם אליטיים בעיקרם וכי, )2002

, באופן יסודי וצירוף יחס עם שם עצם ותואר ;במהירות, ביסודיותעם שם עצם גזור ומופשט כגון 

קבוצה -במאמרו זה תמקד בתת. ולהסיק את משמעותם אף מחוץ להקשר השיח )בצורה מהירה

 .Biber et al' ר(פוקציה הכוללת פריטים מעורבים מבחית צורה ו, פרדת של תוארי הפועל

 –) 1985קדרי ; 1981צדקה ; Glinert 1989' ר, עבור מחקרים העוסקים בעברית; 1999

 Ziv' ר, כזהדוגמת , כולל סייגים(סמים פרוצדוראליים , )1986מור ' ר ,מאודדוגמת (מאייכים 

קסיקליות וקולוקציות ל, )Maschler & Elstein 2008' ר, באמתדוגמת (סמי שיח , )1998

 ).סוף כל סוףדוגמת (

שאים מתפקדים כתוארי אופן או שאים בויים (על מת לבחון תוארי פועל אלה 

 320יתחו את ההיקרויות של תארים בקורפוס של , )בתבית האליטית של תארים אלה

יל בית דוברי עברית ילידיים מג 80שהופקו על ידי , רטיביים ועיויים, טקסטים כתובים ודבורים

כל המלים ). Berman 2008(היקף -לשוי רחב-הספר היסודי ועד לבגרות במסגרת פרויקט בין

חולקו לאחת משתי ) תמיות 26,000תביות הפרשות לכדי  2,400 -כ(במסד תוים זה 

לפי החלוקה הקלאסית המגדירה  –מילות תוכן ומילות פוקציה  –הקטגוריות הלקסיקליות 

מילות , מילות יחס, בקטגוריה הראשוה ומיידעים) כולל תוארי אופן(ותארים  פעלים, שמות עצם
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חלוקה זו הפרידה , כלומר). 1998גם שראל ' ר(מילות שאלה וכדומה בקטגוריה השייה  , חיבור

, לדוגמה אלה המצייים את הישויות, בין אותם אלמטים הושאים משמעות לקסיקלית

לבין אותם אלמטים בעלי , סט והתכוות המיוחסות לכל אלההמצבים המתוארים בטק, הפעולות

, לדוגמה(סמטיקה מופשטת ביותר המצביעה על היחסים שבין האלמטים הלקסיקליים במשפט 

מתוך סך ).  מיידעים, לדוגמה(או על מידת הגישות של אלמטים אלה עבור המען ) מילות יחס

שלא יתות לשיוך ברור לקטגורית מילות התוכן תביות זוהו כמלים  240 -כ, כל תביות אלה

 .  מחד או לקטגורית מילות התפקוד מאידך

מלים בסיסיות ומלים : מלים אלה חלקות לשי סוגים עיקריים, מבחיה צורית

לרוב צורות טויות (מורפמיים -מלים בסיסיות הן פריטים מוו). McMichael 2006' ר(מורכבות 

תארי ; כבר, אתמול, עכשיו:  י או משאי כגון תוארי זמן"לים ממקור תכהכוללים מ) או גזורות

וכן אלמטים המוגדרים בתור סמי ; שוב, קצת, הרבה: תארי מידה ותדירות; שם, פה: מקום

מחלקי דיבר ) באופן היסטורי(מלים בסיסיות גזרות , ברוב המקרים שזוהו .פשוט, סתם: שיח

מלים מורכבות אופייו , לעומת זאת).כולל, גיד( או פעלים) פעם, מין(כגון שמות עצם , אחרים

צוריים אלה -כאשר קבוצה אחת של פריטים רב, כפריטים המורכבים משתי מורפמות לפחות

או מצירוף של מילת תפקוד ) עם זאת, הכי, איזה, כאילו(מורכבת מצירוף של שתי מילות תפקוד 

-קבוצה וספת היא זו של ביטויים מולטי). אף פעם, ראי אפש, זאת אומרת(עם מילת תוכן 

, לא כל שכן, בסופו של דברכגון , לקסמיים הכוללים מספר מילות תפקוד או מספר מילות תוכן

קבוצה של -התבלטה בעיקר בשכיחותה המספרית תת, מבין קבוצת המלים המורכבות. קל וחומר

או , כאמור: תואר, כראה: פועל, לדוגמה(פריטים המורכבים ממילת יחס המצטרפת למילת תוכן 

הן  31שמתוכן רק , תביות 84קבוצת המלים הבסיסיות מתה , כך). 1962אבירי ' ר, כיום: שם

. שם עצם או פועל) בעיקר(ואילו היתר הן מלים שמקורן ההיסטורי הוא , במקורן תוארי פועל

מלים היו פריטים  106כן שמתו, תביות 129קבוצת המלים המורכבות מתה , לעומת זאת

מו רק  כזה -וכאילו צורות מהסוג של (מורכבים שצורתם מילת תפקוד המצטרפת למילת תוכן 

היו פריטים המורכבים ) תביות 77(אחוזים  72 -כ, מבין אלה). אחוזים מסך כל התביות 10

ידי -המועדף על זהו מבה, כלומר) מזמן, כיום, בסדר, למשלדוגמת (ממילת יחס יחד עם שם עצם 

 .דוברי העברית

, מתייחסת למבים בשפה כאל צימודים של צורה ומשמעות CxGתיאוריית , כאמור לעיל

כלומר ישויות הוליסטיות שלא יתן להפריד בין מאפיייהם המביים לבין הפוקציה שהם 

דוגמה משכעת לכך יתן למצוא ביתוח המוצג בעבודתה של מדלבליט . משרתים בשפה

)Mandelblitt 2001( ,ית ושורשי הפועל בעברית לא רק כצירופים של תביית את בהמאפיי ,

גם כמערכת של עירובים ) Fauconnier & Turner, 1996' ר(אלא בעקבות פוקוייר 

 םכלומר כאיטגרציה של שי מבים קוספטואליי –] conceptual blends[ םקוספטואליי

שתפקידו לספק לשומע רמזים דקדוקיים שבעזרתם יוכל לייצר ייצוג , לכדי מבה חדש) לפחות(

התוכן מועבר : הפעילבמקרה של ביין , לדוגמה, כך(קוגיטיבי של האירוע שעליו מדובר 

באמצעות עיצורי השורש ואילו התבית מסמת את העובדה שהאירוע הוא אירוע גרימה שבו ישו 

אם וכיצד יתן להחיל יתוח במסגרת התיאורטית של ה, שאלת השאלה). משפיע ומושפע-פוֵעל

CxG בחן כאןים מהסוג העל מב . 
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האם מדובר , לדוגמה(יתוח במסגרת זו מתייחס הן למאפייים הצוריים של התבית 

). סכמתיות של התבית/מהי רמת האידיומטיות(והן למשמעותה ) בתבית בסיסית או מורכבת

תוארי פועל אלה אים תביות פשוטות ) ומה לרוב המלים בעבריתבד(כי , מבחיה צורית ברור

האחד מילה המציית יחס ואילו השייה מציית קוספט סמטי  –אלא מורכבים משי אלמטים 

, כמעט ללא יוצא מן הכלל: ראה כי מביות זו היא מוגבלת, זאת ועוד. המיוצג על ידי שם העצם

 -ב: ם אחת מארבע מילות היחס הבסיסיות בעבריתהתביות משלבות יחד עם שם העצ 77

, לדוגמה(המציית השוואה  -כ, )בכלל, בעיקר, בסדר, באמת, לדוגמה(מכשיר /המציית מקום

המציית  -מ-ו) למעשה, למשל, לדוגמהכגון (דטיב ) בין השאר(המציית  -ל, )כגון, כמעט, כיום

כי מילות היחס הפוצות ביותר , יש לציין. )מזמן, מבחית, מעין, לדוגמה(אבלטיביות או מקור 

הגבלה וספת היא בכך שלא יתן להחליף את מילות היחס . -ל-ו -בבמבים שמצאו בקורפוס הן  

). בעין*כמעשה או *, לגון* ,מסדר* לא ראה צירופים כבולים מהסוג של , כך(המופיעות בצירופים 

אף הם  –העצם המשמשים במבים אלה  לא יתן להחליף או להטות את שמות, באותה מידה

צורות אלה אין , מעבר לכך). לדוגמתי*ולא  לדוגמה, לדעה*ולא  לדעתי, כך(בלתי משתים 

לתצורות , לדוגמה, וזאת ביגוד, פרודוקטיביות מהבחיה שלא מצטרפים אליהן פריטים חדשים

, אם כן). 1995, 1986מור (המשמשות כתיאורים מאייכים במוקטל  -ובמקוטל מתחדשות כגון 

לא יתן להתעלם מהקשר המבי ההדוק שבין , עם זאת. מדובר בסדרה של ביטויים קפואים

, במהירותכגון (או בין הקשר המבי הקיים בים לבין תוארי אופן ) ע"ש+ יחס  ילתמ(הביטויים 

ל קשרים אלה מצביעים על קיומה של סכמה מבית משותפת העומדת בבסיסם ש). באיטיות

 .צירופים אלה

הרי שבבירור לא מדובר במשמעות , מבחית משמעותם של המבים המתוארים כאן

איו מפה תעשה את זה באמת מבע מהסוג , כך. שגזרת ממשמעויות החלקים המרכיבים אותם

תעשה את למבע כגון , לדוגמה, ביגוד(את השומע למקום כלשהו שבמסגרתו הוא מצופה לפעול 

איו מייחס למעשיו  )סעת לעבודהביגוד למבע כגון (התהגת למופת ו מבע מהסוג א, )זה בעבודה

 -ליתוח של מילות יחס מקבילות כ(של השומע כיוויות לעבר מעשה פלאים ממשי כלשהו 

trajectors  המצביעים עלlandmarks ר 'O’Dowd  ראה כי במקרים אלה , להיפך). 1998

תהליך הקשור לגרמטיזציה של , ]bleaching[או החוורה ) 2004קדרי (מתרחשת שחיקת משמעות 

שמות עצם , לדוגמה). Hopper & Traugott 2003' ר(מילות תוכן לכדי צייים דקדוקיים 

ההופכים למיידעים מאבדים מתוכם התיאורי ופעלים ההופכים לפועלי עזר מאבדים את מבה 

מתרחשת הן עבור מילת היחס והן עבור  ההחוורה הסמטית, במקרה הוכחי. הארגומטים שלהם

הרכיב הראשון מאבד את תפקידו כציין יחס בין הישויות באירוע והשי מאבד : שם העצם

+ מילת יחס לא יתן לשייך למגוון המימושים של הצירוף למרות ש, בוסף. ממהותו הסמטית

במקרה של ביין  מהייצוג של אירוע גריכגון (שאותרו במחקר זה משמעות ספציפית אחת  ע"ש

הרי שהדוגמאות הבאות מעידות על כך שרבות מבין צורות אלה משמשות בתור סמי שיח ) הפעיל

עמדתו האפיסטמית או עמדתו , בין אם מדובר בעמדתו הכללית, המביעים את עמדתו של הדובר

 משמש בתור סמן שיח המציין קבלה של מצב עייים מסוים בעולם בסדר, כך. האפקטיבית

)Maschler 2009:( 
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 :בסדרסמן השיח ) 1(

 :'אישית שהופק על ידי ערה בכיתה ז-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'ראה, בסדראז אחר כך אמרתי לה '

 :'אישית שהופק על ידי ערה בכיתה ז-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'ת רבו מזה והכלקצ, בסדרחברה שלי היא הלכה ואמרה עלי כל מיי דברים ואחר כך '

 :א"אישית שהופק על ידי ער בכיתה י-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'בסדראמרתי להם '

אישית שהופק על ידי סטודטית לתואר מתקדם -פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 :באויברסיטה

 'הייתי ותת את המחברת, בסדראז , ואחרי זה היה צריך השלמות' 

' ר(הו במחקר זה הצורות הפוצות ביותר שימשו בתור סמי שיח אפיסטמיים בין התביות שזו

, בהכרח, בדיוק, בכלל): ליתוח מעמיק של סמי שיח אלה ואחרים בעברית בת זמו 2010מילר 

סמי שיח . לדוגמה, למשל, בעיי, לדעתי, )ידיעתי, הבתי(למיטב ,בעיקרון, בערך, באמת, בהחלט

ביטחום של הדוברים לגבי המבעים שהם מפיקים ולמידת העובדתיות  אלה מתייחסים למידת

משמש בתור סמן שיח המציין את חשיבותו של המבע הבא בשיח ואת באמת , כך.  שלהם

 ):Maschler & Elstein 2008; 1995לבת (אמיתותו 

 :באמתסמן השיח ) 2(

 :א"ה יישית שהופק על ידי ערה בכיתא-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'לא יוצא לי להתחכך כל כך עם אשים בגלל שאי לא מחפשת את זה באמתבדרך כלל '

מאז הוא לא כל כך מדבר איתי  באמתכאילו באיזשהו מובן הוא עלב ממה שאמרתי לו ו'

 'וזהו

 :'שהופק על ידי ער בכיתה ז' בעיות בין אשים'מתוך דיון בעל פה על הושא 

 'הולכים להרביץ לילדים וככה זה סתם באמתאז ככה אז הם '

 :'אישית שהופק על ידי ער בכיתה ז-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

אי ממש ' וה' בעיקר ד' עד כיתה ו, אי התחלתי להסתדר יותר' רק בכיתה ו באמתו'

 ' אכלתי חצץ

 :מביע התייחסות אפיסטמית לגבי מהותו של מצב העייים בעולםבעצם גם 

 :בעצםיח סמן הש) 3(

 :'אישית שהופק על ידי ערה בכיתה ז-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'זה היה חברה שלה שהמציאה את הריקוד בעצםו'

 :א"אישית שהופק על ידי ער בכיתה י-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'הם גילגלו קצת גראס, בעצםמה שהם עשו '

 :א"י ער בכיתה יפק על ידאישית שהו-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'חברה מאוד סגורה בעצםלא קיבלו אותי כי הקבוצה במוסד הם '

 :א"שהופק על ידי ערה בכיתה י' בעיות בין אשים'מתוך דיון בעל פה על הושא 
 'כשחושבים על זה זה הבעיה הגדולה ביותר בעצםו'
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 לצעריכגון  , ם כלפי האמרצורות אחרות משמשות בתור סמי שיח המביעים את רגשות הדוברי

 ):Glinert 1989' ר(

 :לצעריסמן השיח ) 4(

 :א"שהופק על ידי ערה בכיתה י' בעיות בין אשים'מתוך דיון בעל פה על הושא 
 'מצאות בטבע של האדם לצעריזה בעיות ש'

 :א"ישית שהופק על ידי ערה בכיתה יא-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'השתה לא לצעריוהמצב '

 :א"ישית שהופק על ידי ערה בכיתה יא-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'היה וגע בה, הייתי די בראש לצעריואי , אחד מאיתו'

בהתחלה כגון , (Maschler 1998)מביים -וצורות אחרות משמשות בתור סמי שיח טקסטואליים

 .בסוף-ו

. בחות כאן משמשות בפוקציות שוותחלק מהצורות ה, בוסף למגוון זה של משמעויות

 :משמשת גם כתוארבסדר , לדוגמה

 בסדרהתואר ) 5( 

 :'אישית שהופק על ידי ערה בכיתה ז-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

 'בסדרהיא החליטה שהיא לא רוצה יותר להיות וזה '

 :א"אישית שהופק על ידי ער בכיתה י-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

' תי שזה לאמה אתם עושים דבר כזה אצלי בחדר, בסדרורא התעצב' 

 :א"שהופק על ידי ער בכיתה י 'בעיות בין אשים'דיון בעל פה על הושא מתוך 

 'בסדרטוב אז אשים בגיל ההתבגרות לפעמים עושים דברים בלי לחשוב וזה לא '

 :אופןמשמשת בתור תיאור באמת , וכפי שיתן לראות מהדוגמאות הבאות

 :באמתתיאור האופן ) 6( 

 :'שהופק על ידי ילדה בכיתה ד 'בעיות בין אשים'דיון בעל פה על הושא מתוך 

 'באמתתעשה אותו , אתה עושה מבחן כאילו'

 :'אישית שהופק על ידי ערה בכיתה ז-פה על בעיה בין-מתוך סיפור בעל

וך ורא לא עים מה בסוף היא האמיה לחברה שלי ושלושתו הייו במצב של סכס'

 'כון באמת

 & Hopper(הפרשות של צורות אלה תלויה בהקשר השיח שבו הן מופיעות , כפי שיתן לראות

Thompson 1985 .( 

) אילוצים מביים, חוסר פרודוקטיביות של הסכמה(המאפייים הצוריים 

יעים על כך שצירופים שסקרו כאן מצב) התלות בהקשר השיח, ריבוי הפוקציות(והפוקציוליים 

וכי הם אים גזרים מסכמה , ע"ש+ מילת יחס אלה הם כולם מימושים יחידיים של התבית 

כלומר מסכמה פרודוקטיבית בעלת פוקציה (מופשטת כגון זו המשמשת תוארי אופן 

היא שסכמה זו מהווה  CxG -משמעות יתוח זה מבחית תיאוריית ה). אבסטרקטית קבועה

תביות "בתור , ארלס פילמור'הבלשן צ, ודית מהסוג המוגדר על ידי אבי התיאוריהתבית ייח

 ]:coining patterns" [הטבעה
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תביות , טכית. 'הטבעה'על הדקדוק של השפה לזהות מבים הקיימים לצרכי 

מבים שתכוותיהם עוברות בירושה למלים  --הטבעה ייחשבו למבים כבולים 

 מלים מורכבותהמבה של -שמשו לצורך ייצוג תתהם י. מורכבות מסויימות

 ).תרגום שלי, Fillmore 1997(ושל מספר ביטויים אידיומטיים 

למלים כאל  CxGהיתוח המוצע כאן מצביע על כך שהתייחסותם של חוקרים במסגרת 

איה ) Croft 2004 ;Goldberg 2003 ;Michaelis in press(וסובסטטיביות  לא מורכבותיחידות 

. כגון השפה האגלית, אלא תואמת שפות שאין עשירות במורפולוגיה, למת לשפה העבריתהו

מציגים את ) Croft & Cruse 2004(קרופט וקרוז , בספרם על הבלשות הקוגיטיבית, לדוגמה

סכמתיות כך שהם מתייחסים למורכבות המורפולוגית של מלים בהקשר -רצף הסובסטטיביות

' עמ(ואילו המלים עצמן מופיעות כיישויות אטומיות שאין יתות לפירוק , של צורי טייה בלבד

המלים הטיפוסיות ללקסיקון של דוברי העברית הן מורכבות ומאורגות סביב , לעומת זאת). 255

עבור באלה המשמשים , החל באלה המיוצגים על ידי בייי הפועל ומשקלי השם, מבים סכמתיים

הן תוארי אופן (וכלה באלה המשמשים ליצירת תוארי פועל  )Booij 2010' ר(ליצירת סמיכויות 

הים ) ביגוד לתוארי אופן(המבים המוצגים כאן , בוסף. )והן אלה המשמשים כסמי שיח

אוסף התביות המשמשות לתצורת מלים בעברית , למעשה. סובסטטיביים במידה חלקית בלבד

יתוחים , ללא ספק. ידי קרופט וקרוז-וצע עלמצביע על הצורך בחשיבה מחדש על הרצף המ

כקוסטרוקציות יזרו אור וסף על הגדרות ) ולא רק בתחביר(וספים שיתמקדו בתצורת מלים 

 .אלה

מעמיד אותם בתור " תביות הטבעה"אפיום של תוארי הפועל המותחים כאן בתור 

מתייחסת ) Berman & Aisenman 2000 ;Berman 2001' ר(ברמן . טיפוסיים בשפה-מבים לא

לתוארי פועל כאל קבוצה פרדת מקבוצת מילות התוכן מחד ומקבוצת מילות הפוקציה מאידך 

-לעדות פסיכו(ית הקשר ישחבריה מתאפייים בכך שמשמעותם היא תלו") קבוצת בייים("

 ידי-משמעותם מעוגת בשיח ומועת על, כלומר –) Nir & Berman 2010' בלשית לתלות זו ר

ראייה זו ). Berman 2005(עקרוות שיחתיים כגון הצבעה על עמדת שיח בטקסט המוולוגי 

בלשיים וטיפולוגיים רבים המתייחסים להבחה -תואמת את תפיסתם של מחקרים פסיכו

המסורתית בין קטגורית מילות התוכן לקטגורית מילות התפקוד כאל חדה מדי ודיכוטומית 

" דקדוקי"לבין התחום ה" לקסיקאלי"יף לחלוקה בין התחום הוהמציעים כי יש למצוא תחל

מילות יחס ומיידעים על פי רצף אחד הע בין שי הקצוות , ולהציב רכיבים כגון שמות עצם

)Gentner & Boroditsky, 2001; Hopper & Traugott, 2003; Slobin, 1997, 2001 .( הבק

הדה במקרים המוגדרים , )2006(ורהאגן -ואחד עם מחקרים אלה עולה הצעתם של שילפרורד 

, בין השאר, מחקר זה מציע. CxGאף הם כמקרי בייים מתוך המסגרת הקוספטואלית של 

עצמאות סמטית מוחלטת  כדוגמה ליחידות החסרות) ahead, belowכגון (מילות יחס מורכבות 

אלה הושאות תוכן  הממוקמות בין כלומר יחידות, מאידך תלות מבית מוחלטתמחד ובעלות 

, לדוגמה, מיידעים(סמטי קוקרטי לבין אלה המעוררות תבית סכמטית מופשטת -לקסיקלי

מעוררים את התבית הסכמטית של הצירוף השמי ומגישים את שם העצם כישות מופשטת 

בין אם מדובר ברצף שקושר בין הדקדוק ללקסיקון או שקצותיו , אולם). שמצטרפת אליהם
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קשה להגדיר את מיקומם של תוארי פועל , לעצמאות סמטית לעומת תלות מבית מתייחסים

איו מעורר תבית  ע"ש+ מילת יחס הצירוף , מחד. פי רצפים אלה-מהסוג שבדק כאן על

ביגוד לתחביר , במובן התחבירי הקלאסי של מבה צירוף או מבה משפט(סכמטית -תחבירית

הוא אף איו ושא , מאידך). מ"בכלמהסוג של (יחס בסיסיות למילות , לדוגמה, ביגוד, )השיח

. סמטי מובהק-תוכן קוספטואלי והמימושים הספציפיים שלו אים ושאים תוכן לקסיקלי

ובפרט מילות  –) 2006(ורהאגן -ידי שילפרורד ו-מילות יחס מורכבות מהסוג המותח על, אמם

, למען, מידיכגון , זהה לתבית המותחת כאן שחלקן וצרות מתבית, היחס המורכבות בעברית

אף הן אין ושאות תוכן סמטי מובהק ושם  –)  2004קדרי ; Gesenius 1901' ר( לפי, כגד

-אולם מילות יחס אלה משמשות בפוקציה מבית. סמטית החוורהמרכיב אותן עבר ההעצם 

הצעה אפשרית אחת להתמודדות  .ואילו תוארי הפועל משרתים פוקציה דיסקורסיבית, דקדוקית

עם הקושי שתביות אלה מציבות בפי החלוקה המסורתית לחלקי דיבר היא להרחיב את הרצף 

, מימדי-קוטבי לרצף רב-המוגדר בין תלות במבה תחבירי לעוררות של סכמה תחבירית מרצף דו

ת השוות הכולל גם את התלות של משמעות המבה כולו בהקשר השיח כמגדיר של הקטגוריו

יתרוה של הצעה מסוג זה הוא שהיא מאפשרת ). Nir & Berman 2010' ר(פיו -הפרשות על

 –שאופן שיוכם למערכת הדקדוקית של שפה תוה שוי במחלוקת  –שילוב של סמי שיח 

 .במסגרת קוספטואלית אחת יחד עם מילות תוכן ומילות תפקוד

 

 מקורות
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 ְּפָדָיה חביבה של השירית הלשון ייחודי אל פואטי-סמטי מסע

 ברןסו תמר

 

 ?  העברית השירה בלשון ותחדש התיתכן: פתיחה.  א

 הייחודי המבע את מוצא גם טוב משורר. וייחודי פרִטי היכר תו, משלו לשון לו מבקש משורר כל

 רצף על מהיר מבט. מאוד ארוכים חיים העברית לשירה. השירה ימי בדברי חותמו את ומשאיר לו

 בה ופרצו פואטיים שיאים בה הושגו דור שמדי מגלה האחרוים הדורות של העברית השירה

 בלשון לחדש עוד יתן האם: לשאול מקום יש, השלישי האלף בפתח, עתה. חדשות הבעה דרכי

 באוצרה ופיוט שירה פסוקי של מופתים צברו רבות מאות במשך? כיצד, כן ואם? העברית השירה

 וקודש חול שירי, השירים שיר רוזותמח, בואה פרקי, תהילים פסוקי זו בשירה יש. העברית של

 ל"מיכ, הכהן אדם: ההשכלה משוררי ושירי גבירול אבן ושלמה עזרא אבן משה, הלוי יהודה של

 בכל בעברית שחלה ההתעוררות עם? השירי במבע משהו לחדש אלה כל אחרי יתן האומם. ג"ויל

 מציעים שלהלן הדברים. חדשים לשון שבילי לעצמה ופרצה השירה לשון גם התערה, המישורים

. המתעוררת העברית שירהב המבע בחידוש דרך ציוי שהן אחדות תחות על הציפור ממעוף מבט

 חביבה – עכשווית משוררת של השירית לשוה ייחודי ייבחו הזאת המהירה הסקירה רקע על

 1.פדיה

 

 המראות לשון ואל האישי המבע אל המליצה מן.  1א

 משורר בן משורר, ההשכלה שירת של מפואר פרי הוא) 1852-1828( וןלבז יוסף מיכה, ל"מיכ

 ךיִ ָ ּב תבַ ֲעזּו יםסופִר  תַ למָ ַא". המתעוררת העברית השירה על חותם השאיר אך, ימים האריך שלא

, גיצבורג אהרון מרדכי – ג"רמא הסופר  על הספד בשיר כותב הוא, "יךיָ עֵ  יכִ ּבֶ ִמ  ךקולֵ  יִה ְ ִמ  עיְ ִמ 

פטר, החדשה בעת והמתרגמים העורכים, הסופרים ימראשות שהצעיר המשורר. 1846 בש ,

 משחק  הוא אותו משה אך מוכר מקראי פסוק על שען, חדשן סופר של אובדו על המקון

 לגדול ובייחוד, לממשיכיו פתח כך. הבייים ימי משוררי דוגמת, "מהי" "מעי" של במצלול

 של הידלדלותה רעיון את דוחס ל"מיכ. דחוסים פיוטיים צירופים צורלי פתח, ביאליק "ח, שבהם

 העברית את –" ביך עזובת", "סופרים אלמת: "משלימים סמיכות צירופי שי לתוך העברית

 . עוד בה ודוברים כותבים שאים" ביה" שאר הן כאלמה שהותירוה היוצרים הן זחו

היא קפיצה חשוית אל , שירת התחייהמבשר התמורות הגדולות ב, שירתו של ביאליק

לשון "עיקר כוח חדשותו ב. יש בה העזה וכוח הבעה שלא היו בשירי קודמיו. חדשות לשוית

הה  2.לשון אישית חווייתית השואבת מן המקורות אך עושה בהם מעשים חדשים, "המראות

ארבעה חלקי ספר הוא החלק הראשון מ" אורח חיים: "דוגמה קטה למעשה הלשון של ביאליק

                                                
 של השירי המארג את היוצרים והשוים הרבים הקולות עם צדק לעשות יכול זו מצומצמת סקירה של היקףה אין 1

 כדי בעיקר, למדיי שרירותי באופן לעתים, הציון מקודות אחדות על רק כאן אתעכב. החדשה העברית השירה

 שירת של פואטי-הלשוי ייחודה את חוןלב אפשר יהיה אלה דרך ציוי רקע על. כיוון ושיויי יצירתיים ִמפִים להדגיש

 . פדיה חביבה
 הבשיר שמיים לשון צירופי" ליאור רות של הדוקטור בעבודת בהרחבה מתוארת העצם שם צירופי בגזרת חדשותו 2

 .ט"תשס, אביב תל אויברסיטת, "ביאליק חמן חיים של



89 
 

שהפך לספר יסוד בפסיקה  ,"שולחן ערוך", ההלכות החשוב שחיבר יוסף קארו במאה השש עשרה

השמור , שם הספרוהה ביאליק מער את . ההלכתית בהכוות אורח החיים היהודי לדורות

א הו, הוספה של כיויי הקיין, בשיוי קטן .האמוים על ההלכה היהודיתבתודעת  הקפואבתבית 

ֹאַרח מּוָזר ָהָיה : ")1932" (אבי"בשירו האישי והכאוב  בחייו האישייםם הספר לציון הופך את ש

ִהְתַּפֵּלׁש ַהֹּקֶדׁש ַּבֹחל ְוַהִּנְׂשָּגב  ,ֵּבין ַׁשֲעֵרי ַהָּטֳהָרה ְוַהֻּטְמָאה ָעּו ַמְעְּגלֹוָתם ָיַחד, ּוְפִליָאה ְִתיָבָתם ַחַּיי

חמדת ימים : "הוא מוזכר בתפילת השבת, הוא כיוי לשבת" חמדת ימים" 3."ַּבִּנְתָעב ִהְתּבֹוֵסס

מן המאה השמוה  מפורסם קבלי מוסרספר זה אף שמו של ". אותו קראת זכר למעשה בראשית

הכותרת הקפואה והמוכרת .  ביאליק חוזר על מעשה השיוי הקל שבהוספת כיוי הקיין. עשרה

י של הפואמה הש קכתו לאמן בחלית של הפירגשהת עתה לתיאור הביוגרפיה האישית שמשמ

ּוְלָבִבי ָיַדע , ִרְפְרָפה ָעַלי ִראׁשֹוָה ְּכַף ַהְּׁשִכיָה-ַאf ,ַמיֶחְמַּדת יָ , ֲאִי ִּביֵמי ְעּוַרי": )1905( "הברכה"

ַמְמְלכּות -ֶאל ָהִייִתי ַמְפִליג ִלי ְּכֹחם יֹום ַקִיץ ,ּוְלַבֵּקׁש ַמֲחֵבא ִלְתִפָּלתוֹ  עֹוד ֲערֹוג ּוְכלֹות ּוְתמֹוַּה ּדּוָמם

 ". ַהָּיַער ַלֲעִבי –ַהַּׁשְלָוה ַהֶּנְאָּדָרה 

". זוהר-שירתי"פואטי הכפול -כתב מלכתחילה כחלק מהשיר הארס" זוהר" השיר

הפריד את השירה הארוכה לשתי , המשורר שהבחין בהבדל הגדול שבאווירת שי חלקי השיר

. השיכור מחדוות הילדות ומן האור, העולץ" זוהר"הקודר והמיוסר ו" שירתי: "פואמות עזות מבע

-ָוֶאְׁשַאף ָּכל/ ,בֶעֶצם ַיְלדּוִתי ְיִחיִדי ֻהַּצְגִּתי": ן אך כה שוות הןפתח במילים אישיות אף ה "זוהר"

בזה . "ְיַדְעִּתיו ַּכַּיִין ִּבי ָהָמה-ָמה ַּבל-ְּדַבר/ ,אֹורֹו ָעַרְגִּתי-עֹוָלם ֶאל-ִמּגּופֹו ֶׁשל/ ;ָיַמי ְסָתִרים ּוְדָמָמה

מופיעה  "ילדות"המילה : ואישייםעמוקים , ר צירופים מעיייםיים בפתיחת השמופיעאחר זה 

ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּבl ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶרl ִּכי ": בהקשר קודר) 10קהלת יא (בספרות המקרא המאוחרת 

. ביאליק מדבר על הילדות שלו עצמו ולא על הפשטה הוגעת לגיל הצעיר. "ַהַּיְלדּות ְוַהַּׁשֲחרּות ָהֶבל

היכן ? בתמצית של ילדותי? בלב ילדותי :"עצם ילדותי"של המבע  וייחוד או עומדים פעמים מול

ומיד רודפים אותו בשיר צירופים . הוא עשיר וחמקמק בעת ובעוה אחת? הוא המקום הזה

ממו במקוריותם ובעצמת החוויה החושית והאישית  םופלי יםוספים שאים פשוטים ממו וא

משורר ההשומע בתיאור האישי של געגועי ילד . "ל אורו ָעַרְגִּתיִמגּופו ֶשל עוָלם אֶ ": שהם מביעים

תלמיד הישיבה העלוי מכיר את המקורות  ,ביאליק. איו טועה ,אל המסתורי גם שמץ יחוח קבלי

 ,לשוו חיה .דרכים חדשות להבעת תחושה ורגשבעזרתם פורץ והוא , היהודיים היכרות איטימית

שהשגב שלהם  זיקתו העמוקה ללשון המקורותויכרת בה , עיוןלירית ועמוקת ר ,אישית, חדשה

שפורץ ביאליק יכרות למשל גם  הדרכים החדשות 4.מומר באיטסיביות של חוויה חושית אישית

                                                
בפברואר " העברית שפה חיה"ורים השישי הרצתה בהרחבה על לשוו של שיר זה תלמידתי אביבה פלדמן בכס א 3

תלמידתי ליאורה ציון חקרה את ". של ביאליק" אבי"עיון סמטי ב –השגב בתעב התבוסס "כותרת הרצאתה . 2010

היא הצביעה על מהלכים אלה של הפיכת כסי . רובד לשון ימי הבייים –הרובד העלום והמצומצם בשירת ביאליק 

יחד עם עבודות וספות שלא , להלן 4מחקרים אלה ומחקרים וספים שזכרים בהערה  .האומה לכלי מבע אישיים

שלימדתי באויברסיטת תל אביב " עיוים בלשון של חיים חמן ביאליק"א בשם "הן מפרותיו של סמיר מ, זכרו כאן

 .     ביאליק"אם יסתייע יפורסמו כולן בעתיד בכרך שידון בלשוו הפואטית של ח. ט"בשת תשס

 ל"ה ש"איל בכס המקוריים ממצאיה את והרצתה ביאליק של הסיאסתזיות את חקרה אוקמן טלי תלמידתי 4

 החושים עירוב  – אּוִרים ּוְבַרַעׁש ֹוְפִלים כֹוָכִבים ִּבְדִמי: "ההרצאה כותרת. 2010 באוקטובר הקיבוצים בסמיר

  ".ביאליק בשירת פרשי כאמצעי

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%94
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הם . היטים כאן בלשון חוויית היחיד, ך"ל וזכ"בהטיות של הפעלים המקראיים משורש קל

, ַקּלוִתי": ביאליקלשון המראות והחוויות של  צמדים למטפורה שמית הטבועה בחותם חדשות 

דרמה רבת כוח . מגמת הצמצום והחדשות יכרת גם בתיאורים ובתָארים. "י ְּכַף אור ִּתָּשֵאִיַזּכוִת 

השמש . "ַאּלון ָרם ְּברּוך אור ְוִלּמּוד ַסַער"): 1905( "הברכה"מסתתרת מאחורי ארבע מילים מתוך 

. גם הסערות לא פסחו עליו .שפע של אור" תלתליו"ומעתירה על  מברכת את עץ האלון החסון

וגם מן הפסיביות של הקליטה , יש בה מן ההרגלי החוזר על עצמו" דּוּמלִ "צורת הסביל 

ואת בי העם הוא ) 24ירמיהו ב (למוד מדבר  פראירמיהו ממשיל את עמו להביא . וההסתגלות

משכת וההרגלית שבצירוף המקראי מעתיק את ההתסות ה .)23יג " (למודי הרע"מתאר כ

לפרטים של תיאור דק  טרהוא פובהמשך . סביבת הברכהבביאליק אל דרמת האור והסערות ש

 . חותם הסערה ביער האלויםאת ברכת השמש וועשיר את 

לשיאים חדשים של עזות המבע ודחיסותו מגיעה שירתו של ביאליק בסדרת שיריו 

פואמות ובהם הכתבו סמוך לשת מותו שירים אלה  ."יתמות" - המאוחרים משות השלושים

שים מרות פש  :)1933" (אלמות"כך מתוארות שות השוק ב ."אלמות"ו" שבעה" ,"אבי"

חּוצוֹת ְׁש ְּבִרּיֹות . ְּפֵי ְרעּוָתּה-ִמְתּבֹוְססֹות ְּבֶגְלֵלי ִפיֶהן ְוזֹורֹות ֲעִביֵטי ֶפֶרׁש ִאָּׁשה ַעל ,ּוְמרּוטוֹת ֲעַצִּבים"

 –ְלׁשֹוֹוָתן , ְִצלֹות ַחּיֹות ַעל ַּגֲחֵליֶהן ּוְבַׂשר ְזֹרָען ְּתקֹוֵסְסָה ,ְמזוֹת ָחרוֹן ּוְבלוֹת ִּגּדּוִפים, ּוְמזְֻלָעפוֹת

ֲאַסְפסּוף , הְׁשּויוֹת ֵחן ָוֶחֶסד ּוְמחּוקוֹת ֶצֶלם ֵאם ְוִאָּׁש  [...] ,ִמְׁשַרץ ַעְקַרִּבים –ּוְגרֹוָן , ַמֲאָכלֹות ְׁשחּוזֹות

-ְּבֹות ָאָדם ְִזָעמֹות ֵמֲחתּולֹות ֶטֶרף ְּבִהָּזֲעָקן ְלִתְגָרה ַאְכָזִרית ַעל ָּכל, ְטרּופוֹת ְמהּוָמה ּוְמבּוָקה, ֵכֹות

": הברכה"מעמד הביוי הפעול כאן מזה שבעד מה שוה ". ֵַתח ְּבַׂשר ִּפּגּוִלים-ֶעֶצם ְׁשבּוָרה ְוַעל ָּכל

יאורים בצורת הסביל מתארות את מצבן האומלל של שות העוי המתקוטטות בשוק שרשרות הת

 5.באלה עליהן להאכיל  את יתומיהן. על שיירי האוכל שזרקו לאשפה

 בסערה החיים את הוא אף חווה, )1943-1875( טשריחובסקי, ביאליק של הגדול דורו בן

 של לרצף דוגמה הה. והרגש המראות ןללשו חדשים שבילים פילס הוא ואף, שירי ביטוי ובכוח

 העלֵ  םקּו, קודיְ  jדְמ  יטֵ ְה ַר ּבְ  סודהַ  jְש פְ ַ ּב טקלָ וִ ": ועידוד ציווי צורות של ולרצף, סמיכות צירופי

 סערת שכולו בשיר מופיעות אלה ששורות הוא מקרה לא ".חוקוָ  אהּו םיּיִ חַ  טשּפַ ִמ  ֲחשוקוַ  ץֱאמַ 

 והיה ביאליק של חוגו בן היה) 1958-1881( פיכמן". וַלִּבל שיר תלעשתור" – ופריון מחול, חושים

 של" המראות לשון" את שהעשירו עדיים תיאור קורי בשירתו שזר הוא. השפעתו במעגל שרוי

 הבאות ציפורים בין מפגש מתאר הוא 1943 משת" היאור" בסוטה 6.וייחודי עדין בתו ביאליק

 מראות תיאורי דוחס, לפיו כביאליק, פיכמן גם". אלול יאור" מכה שהוא הר לפקוד בסתיו

 הבאים העופות: פעול ביוי של מרכיב בהן שיש תואר סמיכויות אל היקסמות של עשירה וחוויה

 ורּבעַ  יסומֵ ְק " ראים הם ההר אל קרבים וכשהם, "יםִ וָ גְ  יאֵ לְ פְ מּו"ו "אשרֹ  יֲעוגֵ " הם ההר אל

 המופלאים ומצבעיהם העוג מראשם המתפעל צוֶפה רמז העופות תיאור בתוך". יוזָ ָר  יסומֵ ְק 

 שגרתית והבלתי הפיוטית הָפעּול צורת בעזרת ההר מן שלהם ההיקסמות חווית את וחֹוֶוה

                                                
 שיאי של קצם באפס רק כאן געתי. ביאליק על ג"אצ של וארסית המרה לשוו של השפעה כאן ההמז) 1999( מירון 5

 של לשוו". יתמות" המחזור של האלה מאוחרים בשירים ביאליק שירת אליהם שמגיעה והרגשי הלשוי העושר

 .ולחקירה לתיאור מצפה עדיין זה עשיר מחזור

 .ז"תשס לוז ראו 6



91 
 

 כשופל, כפל בסתיו היאור סודות עם העדיים העופות מפגש של והשקט האפל הקסם". ְקסּוֵמי"

   7."בַש ְק יִ  הומוְּת  לאֶ   אהּווְ : "עצמו היאור לש דממתו אל בשיר הסמוי הדובר של מבטו

 

  זירי לאיפוק מעושר. 2א

 ובודדים יחידיםש כתבתי, )ב"תשס סוברן( ביאליק שאחרי הדור רתיבש מגמות יכשתיארת

, הסוערת הלשוית בעשייה חלק וטל לא כמעט הם. צדדי שביל להם פילסו הבא הגל ממשוררי

 הצעה של זה קו. המקורות לשון עם פוסק בלתי דיאלוג בה שהיה, והקווטאטיווית העשירה

, בחיוכם הגדולים ההבדלים למרות, יצחק-ובן פוגל, רחל את מאפיין בביטוי  ודיוק ומיימליזם

 הולכת העָ ָ צְ הַ  הוא אלה שלושה של השירי ההבעה אופןל משותף קו 8.ובשירתם חייהם בסיבות

 לחמתמ ֵאימי, והגרמית הצרפתית, הרוסית לשירה שיפתםח. והחגיגי הפיוטי היסוד של וגוברת

 הפיוטיות בהכרעות מכריע תפקיד מילאו, בעקבותיה שקמו השיריות והתועות הראשוה העולם

 עומק בה שיש חוויה לשון אל פוים הם. והשגב ההירואי מן ובהירתעותם שלהם והלשויות

 עשורים היו העשרים המאה של הראשוים וריםהעש. והימעות זירות של קו גם בה יש אך, ודיוק

 גם השפיעו אלה טלטלות. הגדולה והמלחמה טלטלותו מהפכות בעקבות ואכזבות התפכחות של

 חדשים שירה כיווי ולדו הטלטלה ובתוך, האלה המשוררים שלושת של חייהם אורחות על

 כותב ,"םּיָ הַ  ערקָ ַק  לעַ  ןתָ מָ ְק ִר  תוךּבְ  יםי ִִ ּפְ  ישתֵ ּכִ  יםיִ ֲחבּו אּו". העולם שירת אל הפתוחים

 פוגל דוד". פשי ידעתי לא" בשיר) 1950-1883( סוֶה יצחק בן אברהם פשטית שאיה בפשטות

 במילים והמוות המלחמה אימי את מתאר כשהוא זירית לשון וקט הוא גם) 1944-1891(

, ובחרוז במשקל אמם, כותבת ורחל ."לּכָ בַ ּו ּוּבָ  ןשוכֵ  ברּכְ  הלָ יְ לַ ": כוחן ובכך, מקישוט עירומות

  .     9"ָיַדְעּתי ְלַסֵּפר ַעְצִמי ַעל ַרק": דיבור המזכירה בפשטות אך

 ואל הפיוטי העושר אל העברית השירה חוזרת ושיאים מעמקים של גל תודות במעין

 האקספרסיויזם אמי, הגדולים המודריסטים. מכוסת זירות שות אחרי המורכבות

) 1973-1900( שלוסקי ואחריו) 1981-1896( גריברג צבי אורי, השירי והאימפרסיויזם

 המטפורה עושר את העברית השירה אל מחזירים, בדרכו איש איש, )1970-1910( ואלתרמן

                                                
 עבודת ראו לשוו על ביאליק השפעת על. הלשוי ייחודו חקר פחות ועוד 'פיכמן של שירתו את חקרו מעטים 7

. אותו שיגאלו חוקריםל מחכה ייןעד יהיהתח משוררי לשון רתיחק של רחב תחום .)ט"תשס( ליאור רות של הדוקטור

 של ואטיתפה בלשוו יםעיו": ע"בתש אביב תל אויברסיטתב שלי וסף א"מ בסמיר עשו זה כיווןב יםוראש צעדים

 הולכת העת .טשריחובסקי של לשוו על וחדשיות מעייות תועבוד כתבו זה סמיר במסגרת ."טשריחובסקי שאול

 .בשירתו" ומטפוריקה הילַאֵר " על סבלסקי אילית של א"מ עבודת וכתבת
 לתיאור מחכים עדיין בייהם הרבים ההבדלים. הלשוי במישור השלושה בין מחבר העָ והצָ  וקיד של הז דמיון קו 8

 שירי שרוב רק כאן אעיר. זו סקירה של המצומצמים מגבולותיה חרוגתש מפורטת להדגמה ראוי זה ושא גם. מפורט

-טוי אירופיים וחריזה משקל על מקפידה רחל ואילו, )ו"תשמ שביט ורא( חופשי בריתמוס כתובים יצחק-ובן פוגל

 בהברה כתב פוגל .זהה שורה כל במילות הטעם ומקום הברות של מדויק מספר ורהש בכל בהם שיש, סיָלִּביים

 ואילו ,)שערך פוגל דוד שירי של ב"תשל למהדורת בהקדמתו פגיס ורא( חריזה ללא וכמעט חופשי במשקל אשכזית

 ).עריכתוב יצחק-בן אברהם שירי למהדורת שלו דבר אחרית, 1992 חבר ורא( ספרדית בהברה כתבו יצחק-ובן רחל

ְרֵחי אּוַלי"או " ֵּדי ְָשָמהְיָלִדים ְורֻ "בתוך הפשטות כביכול הזאת מסתתרות מטפורות יצירתיות כ 9  לעתים דירות. '"ֹּפִ

 ָהלוlֹ ַההוְֹלכוֹת/ ,ְמִליצוֹת ְּבִלי סוֹף/ ,יוַֹדַעת ֲאִי ִאְמֵרי וֹי ְלַמְכִּביר: "אך היא מכריזה, מופיע בשיריה מבע פיוטי ועשיר

 "ְוָעָו ֶּכָעָפר/ ַאl ִלִּבי ַלִּניב ַהָּתִמים ְּכִתיוֹק.// ַמָּבָטן ָיִהיר, ְוָטפוֹף
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 ֵּשֶכלהַ  ְּבַפִּטיש, ֵאש ְּבָחזון ָהֲעשּוָיה ָּבא ֲאִי ַהִּשיר ֶרבחֶ ּבְ . "הדחוסים הסמיכות צירופי ואת והדימוי

 ואת ימיו את מתאר הוא אחר בשיר. שירתו את ג"אצ מתאר כך, "ַהּמּוָּצק ְסָדו ַעל ַהּטוב

 אלכ האל ראה ובו ,השיר קרא" הפח אלי עם". "ּבוֲערים ְבּוָאה ִפְרֵקי"כ הקשות התסויותיו

 . שירתו ובעת שמפצעיו הביא-במשורר ומכה העומד ,איוםה יסטוסיְ פַ הֶ , המיתולוגי

 מחידושי הוקסמו הם. האורבי האירופי הפוטוריזם מרוחות הושפעו דורו ובי שלוסקי

. וחגיגית פיוטית לשוית מסורת אל העמוקה הזיקה בשירתם שמרה אך, והטכולוגיה המיכון

 לחוויה" כרכיאל" בקובץ" גגות" בשיר שלוסקי של בעטו הופכת פריזאי רחוב של חוויה אפילו

 ִיְפָעה, ֶהֶאְצִּביעּו דחַ פַ ּבְ  תאוֹטָ ְמ ִס וְ  גבּבְ  בּוגובְ ְת ִה  גותגָ  יסֵ כְ רּו" :וריגוש תועה של סוריאליסטית

 אלתרמן של תרומתו את מלתאר היריעה תקצר. "ָגִביעַ  ִּכְלתוl ֻשּפכּו שֻ ֹֻּפכו, ָהְרחוב ֵחיק ֶאל ּוְמסוס

 שלה מוזיקליותה לבדמ .)בדפוס סוברן( כמשורר וגם כפזמואי גם, העברית פואטיתה ללשון

 מפגי] ...[ משכר ורבאלי גודש", וירטואוזית חגיגיות בשירתו שמצאו היו ,התיאור והפתעות

' עמ ,1996 מזור" (שיאית, סיקתית, שגבת רטוריקה] ...[ מילולית לולייות של מרהיבים ראווה

 כאן אביא).  2005ץ( לפסטרק ובמיוחד הדור בת הרוסית לשירה זיקתו את גישודה אחרים). 17

 בו שיש, )1957" (היוה עיר" מספרו כביכול-פרוזאי מצב המתארות שורות של בודדת גמהוד

 םצעדיה את המשורר מתאר "חיה ליל" בשיר. כאחת הפוליטית ומשירתו הלירית שירתו מסממי

  לשון בעל כמשורר וייחוד על לוותר בלי זאת עושה הוא, הצעירה המדיה של כיוהב הראשוים

 משל או כסמל בעייו הם. לפיו שפרס הגדודים ממראה פעם בשיר דוברה. משלו פיוטית

 ולדה הצעירה המדיה". והחבל היתד חבורת", כולה הצעירה ישראל מדית של לקימומה

 ככישוף המתבון בעיי ראה הזה השיוי. ממלכת וכלי גדודים לה יש והה, יחידים של במלחמה

, דחוסים סמיכות צירופי מוצאים או כאן גם. ותועה חיים מלא תיאורו זאת ועם ,כתעתוע או

 מן עובר המבט". חיה ליל" הוא כי אף ֶשֶקט בו שאין, זה לילה בתיאור זה אחר זה הרודפים

 ְמָלאכות ברֹ ׁ ֵליל, ָרקּועַ  ְשָחִקים ֵליל ֶזֶמר ֵליל, ֲחָָיה ֵליל: "פעילות הרוחשת הקרקע אל השמים

 ֵליל, ַמְמָלָכה ֶשל ְּבִבְָיָּה רּוחַ  ְרעּות ֶשל ִּכּשוָפּה ֶאת ֶשמוֵסך ֵליל, ַהּדָוודים ִמן ֵאד ֵליל, ְפזותחו

  . "ְוַהּגדּוִדים ַהָּיִחיד ַעל ָּפרּוׂש ִָּצב, ְדּוִדים

 בשימה גולדברג ולאה אלתרמן תן, שלוסקי אברהם של שמותיהם את להזכיר הוג

 אולם, דומים שלהם ההשפעה ומקורות, ופואטיות אישיות זיקות אלה שורריםמ בין היו. אחת

 על הייחודית בדרכו חותם השאיר מהם אחד וכל' רבים בייהם והלשויים הפואטיים ההבדלים

 מירון( לשום את חוקרים מעטים אך, לשירתם דרשו רבים חוקרים. בארץ העברית השירה לשון

 מתרכזים שירתה חוקרי. מתעצם ואף, דועך איו גודלברג בלאה העיין). 2005 ערפלי, א"תשמ

 הפיגורטיבית לשוה של אחדים היבטים גם חקרו האחרוות בשים אך, ספרותי-התמטי בצד

 החמקמק לייחוד דעתם שתו והבודדים הראשוים בין 10).א"תשס  זדבק, א"תשס  פישלוב(

: כותב הוא. ריבר טוביה, שלה הביוגרפיה בוכות המשורר, ידידה היה השירי סגוה של הזה

 ומגמה, סגוי" ומך"ל מלכתחילה ברורה טייה ,דורה בי רוב של מזו יותר, מגלה לשוה רמת"

 ממסורת לקוחים שאים מחומרים המכריע ברּוָּבה עשויה שלה המטפוריקה .וגוברת הולכת זו

. רטוש של כזו ארכאית-מקראית איהו למשל, אלתרמן או לוסקיש, ג"אצ של כזו שלא, ישראל

                                                
, "פוגל ודוד גולדברג לאה של הפואטית בלשון סמטי עיון" בושא א"מ עבודת רייך דה תלמידתי סיימה ו"בתשס 10

 .  לשוה דיייחו את שתחקור דוקטור עבודת אלה בימים מתחיל חסון אריאל ותלמידי
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-הצלילית( כזו או, מרים בת לש) בעיקרה הפיגורטיווית( כזו אזוטריות של מידה אותה בה אין

' עמ, 1980  ריבר" (וברור לעין שגלוי מה את מלגלות קשה דבר לך ואין – טסלר של) פיגורטיווית

 ֵמךֲחלוֹ ְּכָאז עוד" :עם שיר של טותפש ומעין עממיים מוטיבים בו שיש בשיר תבון ).210-209

 ָהָיה לא" :הבעה של דיוק עם שיחה של פשטות בו שיש בשיר או, "ְּבלוֵתך ַעד ְעּוִרים ֲחָתןוַ  ַהַּטַּבַעת

 ְיַפת ִּתְפַרְחתוֹ ְּבrֶבן, ְּפִרי ְּבֶטֶרם ַגן ֶשל ְּבִלְבלּובוֹ, ַּכְפִרי ִּבְזַמן ַהְשָּכָמה ֶשל ָעָיו ֹזַהר, ֹזַהר ֶאָלא ֵּביֵיּו

 כך על והצביעה, הסימבוליזם מן גולדברג של רתיעתה על בהרחבה כתבה יוסף בר חמוטל. "ַהֹּתַאר

  :יוסף בר כותבת  כך. ריבר של הבחתו את  מחזקת היא בכך. בשירתה מאוד דיר שהוא
 רז שהיה ורגשי פואטי בתחום געה, יצחק-בן בהשפעת, גולדברג לאה' הפריחה על'ב"

, לסימבוליזם והכווה. מאש כמו ורתעה געה, יצירתה ברוב המתגלה האמותי לטמפרמט

. ואידיאולוגי פשי מערך גם אלא, אסתטית השקפה רק לא היה, הרוסית בגרסתו שבעיקר

 מודריות של חוץ מיזוג איפשר הוא שכן, הארצישראלית בשירה עמוק ספג הסימבוליזם

 אפוקליפטיקה עם גם כמו, יהודית מיסטיקה של החזקה רתהמסו עם מהפכית אירופית

 שי רק להזכיר אם, גולדברג לאה של לרוחה זרות היו ואפוקליפטיקה מיסטיקה אבל 11.משיחית

 פאם של ולא, ביא של קול אין שלה לפרסוה. הרוסי הסימבוליזם של טיפוסיים מאפייים

 של הקדוש מהטירוף רחוקה תושימ, לעצמו ומודע תרבותי, בון קול אלא, פאטאל

 מקוטב גם רחוקה היא כך והמיסטיקה הבואה מקוטב רחוקה שהיא וכשם .הסימבוליסטים

 של בשירתה והתמוות הופים. הסימבוליסטית בחוויה שהתאחדו הקטבים שי – החושיות

 רהמשור של מודע-התת את המסמלים קמאי מיתוס ופי הם אין, סימבוליסטיים אים גולדברג

 תיבת היא המערבית שהתרבות, ואויברסליים יומיומיים ריאליים ופים אלא, האומה ושל

 של בוסח שירה ,כלל בדרך, כתבה לא גולדברג, לפחות, אלה במובים. שלהם הסמלית התהודה

 ". הרוסי הסימבוליזם

 ,"הפריחה על" והסער הייחודי במחזור מרבים אחד, סמלים עתיר מבעל דוגמה הה

 ִָּצן, ָטּוש ּכוָכב, ֶאָחד ּכוָכב ְוַרק, םַהַּמיִ  ִּביֵלל ִיַּגע ְשָחִקים ְוֵליל: "שירתה וףב וחריג ייחודי אהוו

 ֲאִביב ֵהֵץ ֵהֵץ, ָּבַאְפַסִים, ַלּגוַבּה ֵמַעל אּוַלי, ֲחלומות ֶשל ָּכרוז, ִלְבלּוב-ִיּצוץ, ֶשַּלָּשַמִים ְוַרl ָירוק

  ."ָהעוָלמות

 

  הדיבור לשון תמהפכ. 3א

 תמורות, פוגל של מחדש הגילוי, דורו ובי אלתרמן של השיריות הורמות על זך תן של התקפתו

 היו זו מהפכה של העיקריים מייצגיה. ולשוית פואטית מהפכה החישו בעולם ובתרבות באומות

 תן פרסם רמעשו פחות בתוך). 1930 בשת ולד( וזך) 1995-1934( אבידן, )2000-1924( עמיחי

 העדפה ובצידה, )1966 זך; 1959 זך( אלתרמן שירת על מרצת התקפה שהכילו מאמרים שי זך

 הירשפלד כותב כך. שירה כמו ולא דיבור כמו כמעט ששמעה חדשה ולשוית שירית ורמה של

 שיר של פתיחהה משפט כזהו. "דיבור כל קודם שמעה ואילך החמישים משות השירה" :)1992(

                                                
 על; בוקר שדה .האוטופיה בשבי .1995. חבר חן: ראה, ישראלית-הארץ שירהב אפוקליפטית משיחיות  על 11

 .Avril Pyman. 1994.  A History of Russian Symbolism: למשל, ראה הרוסי בסימבוליזם אפוקליפטיקה

Cambridge:  226-242.  
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 שיש השיר של המרוגש המשכו ."ָמה ְדַבר לוַמר רוֶצה ֲאִי, אָא. ְּבַּבָּקָשה ֶשֶקט ֶאָחד ֶרַגע: "ךז של

) אתר, אשד( אשד אלי. הדיבורית השגרתית לפייה מתוח ביגוד עומד, אלוהית התגלות מעין בו

 .שמימיים כוחות אל או האלוהות אל קשר שום אין למשורר" :בראיון שאמר זך את מצטט

 גלגתלמ באירויה, יומי יום כדיבור שמעת כך". )תמיד לא זה וגם( עצמו אל קשר לו יש בקושי

 ְוָכl ְוָכl. ָּכאן ַחִּיים): "1998 והדבש החלב כל" ("בעולם" שלו אחר לשיר חהיפת, לזך האופייית

lְולא ָקֶשה לא. ְוָכ lא. ַרָ ָתן: ְלַהִכירָ lִעים. ַזָ ְמאד." 

לכן של קריאה לחילוו של השגב התרחשו בספרות אירופה כמה עשורים קודם  הליכיםת

' שיר האהבה של אלפרד י'המטפורה הבוטה ב. ואף הם השפיעו על המהפכה השירית בארץ

ס אליוט מהין "כשט, מהפכה בשירה האגלית )1990( לדברי הרשב, מציית 1917-מ" פרופרוק

 ,גורס הרשב ,"ס אליוט"המיתוס של ט. "ן היתוחיםלצייר את הערב כחולה מורדם על שולח

היה המוף העיקרי לשיוי הטעם הספרותי הן בשירה האגלית והאמריקאית והן בתודעה "

' עמ ,1996(מזור ). 53' עמ" (שיוי שלא היה כדוגמתו מאז הרומטיקה, התרבותית במאה העשרים

 –לשון במצב צבירה צום , להיפך. איתשי, רטוריקה שגבת סיקתית"מצא שאין בשירה זו ) 17
ארה את אפיויה ית )2000( פרוכטמן". זה שם המשחק האסתטי בשירה העברית העכשווית

, שירה זו מבלבלת אותו כקוראים משום שהיא קרה בעיקרה: "הלשויים של שירת הדור כך

אף , וויתית רגשיתהיא פוגעת במושגיו על שירה ח. ומעמידה פים של רציוליות ואטי פתטיות

ודות למאמרי הביקורת הרבים ה": מהפכת זךעל ) באתר(כך כותב אשד ". אמון-מעוררת בו אי

ביגוד . הפכה דרכו של תן זך בשירה העברית לדרך המלך, העת החשבים ביותר-שפרסם בכתבי

דעה שו, סדורה ומהפכית, הייתה לזך שיטה ביקורתית, המשוררים בישראל לרוב המוחלט של

השפעה זאת התעצמה עוד יותר כשמבקרים אחרים פרסמו מאמרים . לה השפעה מרחיקת לכת

וכפי , ועוד יותר כאשר משוררים אחרים פרסמו שירים ברוח זו, שתמכו בדרכו השירית של זך

 " .אולי מעל ומעבר למה שייחל זך עצמו, אף פיתחו והקציו את דרכו, שקורה לעתים במהפכות

מצא שהיא מועה לחלוטין ממושגים ותחומי תוכן  ,ת שירת עמיחישחקר א ,ערפלי

שירת עמיחי התערה על פי . ועוד רבים שיפורטו להלן, לב, אש, תבערה, אור, הקשורים לזוהר

, הקרקסי, רב העוצמה, האגדתי, הדוחה, הורא, השגב, החבוי, המסתורי, השטח מן המופלא

את מקומם של אלה . הם כתבו דורות של משורריםהמטפיזי והפטסטי שעלי, הבדוי, השופע

התבוות זו . בפרטי הקיום הבאלי והיומיומי ,כביכול ,קרה ושכלתית, תפסה  התבוות פרטית

אפשר לייחס זאת לחילון מדעת של עמיחי לדבקותו בהומיזם חילוי . ייצרה פיוטיות מסוג חדש

 ,1991פגיס (שואל פגיס  ,"ֶשל ִמי ַאָּתה ֶיֶלד. ""יםִר חֵ ים אֲ כִ ָאלְ ין מַ אֵ  ,ןוֹּתי עִ פֵ ְ ק ּכַ ָּש מַ ": טול הילה

התשובה היא שמעיקה . שאלה שיכולה להישמע בכל רחוב לא אחת) 202-201' עמ, "מוח"הקובץ 

ֵּזר ֶשל ַאָּבא הַ ": לשיר הקצרצר את המיקום המפתיע הרמוז בה ואת עוצמתו הפיוטית המפתיעה

ו באופן אירוי ובלתי מודע לתשובה  הקשה ּנר הקצר מאוד הקודם כבר הוכַ בשי". אלַהֵּשִי ִמְשמֹ 

ה יפֹ אֵ . יןִמ ד יָ צַ ין ּבְ ִמ לְ עַ ית הָ ּבֵ . אלמֹ ד ֹשְ צַ ין ּבְ ִמ לְ עַ ית הָ ּבֵ . היבָ בִ ְס ל ּבַ ּיֵ טַ לְ  אּוצָ יָ , רצָ ר ָק ּוּבִח : "הזאת

שוצר בין הרחובי ההמוי  אחרי הפתעת המפגש עם הדיבור והמתח 12.)שם(" הּבָ ה ַר ודָ ּת ?יועִ ָּת 

האם הם ממשיכים בתיב הדיבורי שסללו להם ? מה ותר למשוררי שות התשעים לחדש, לשירי

                                                
 .ב"ובייחוד סוברן תשס 2000ה הישראלית החדשה ראו סוברן רעוד על מאפיייה של לשון הדיבור בשי 12
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 [...] ַהַּמָּטע ָגזּום ְלִזּנּוק: "לשוה של אגי משעולשאלה זו שאלתי כשחקרתי את ייחודי ? קודמיהם

סוברן (כך כתבתי על לשוה של משעול . ותבתהיא כ ,"אורַגְזַמת ֲעִָפים ַהּמוִליָדה טוות ֶשל ְּפִרי

  ):ו"תשס

מילוה הפואטי מורכב ועשיר ואיו מציית לחלוקה שהוצעה בין דורות שהתמסרו "

ההילה להכעיס  תלרומטיות ולהירואיות לבין דור הפשטות הפרוזאית החילוית וטול ,לליריות

 ,הקרוב לחצר, הביתי ,הבאלי צד אחד של שירתה באמת מבקש את. זך וממשיכיהם, של עמיחי

מסרטט מהלך השוה מן , על כוחות המסתורין של חיותו, המטע עצמואך . למטע, לכביש ,לשכוה

, במילון הסמטי של משעול יש בצד  קומביין." העירויות הבאלית טולת ההילה של עמיחי וזך

גם מגדלור וסירות ופריטי , םמזיקי, גיזום, אדמה, כבשים, צאן, גרעיים, לישה, לחם, בר, חיטה

המרחב . בדולח ותכשיטים, ּבּוֶפה, קריסטלים, וטריה, בה ביתך, קבלים, מטבח ,הבית

החצר והמטע גם את , הבית, המקרר, צצות הסוכר, הארובה, הגיאוגרפי מכיל מלבד הכיור

פפואה יו גיי  ,תיבי איילון, טרסילוויה, כפר מרדכי, וציה, בודפסט, צומת קסטיה, גדרה

, ערווה, פטמה, שדיים, כתפיים: שית בעיקרה הסרטטים אטומימל ושירים רבים של משע. ועוד

זקפת 'ו'  למשוך בערלתי'אך גם אטומיה גברית בביטויים  ,ועוד, חומ, אגן, חצוצרות, רחם

 בקפיצה לאחור אל מוסכמה פואטית של שירה לירית מדורות קודמים מרשה לעצמה. 'השכל

יש . אך בהמשך למורשת דורה היא גם דה ברגש ובלבטים כושא מופשט, משעול להביע רגש

צעצוע ", "טל געגוע", "עצב תותי מתוק", עשתוות, ליטוף, חמלה, פחד, בשיריה אזכור של עלבון

העושר המושגי " ):שם(לשוה  ין אתאפיהמאמר המאת סיימתי וכך "". קולב של אהבה, של געגוע

המשוררת קושרת תחומי תוכן ואופי ביטוי רחוקים . במתחים סמטיים ומשלביים מלווה גם

, אכן את ההיתר היא קיבלה מזך ומעמיחי. הלקוחים מן המעד הסמטי והמשלבי העשיר הזה

ואיו מחויב לימה הקודרת ולמסקות , אולם המעד שלה רחב וחושי בהרבה

יות המאפיית את שירתה בצד ההגותיות החוש. ת של קודמיה הגדוליםוהאקזיסטציאלי

במרקם של השירים וצרים . פואטית והלשוית יוצרת סוג ייחודי של שירה-והמודעות הארס

יוצרים הזרה ותובעים , מתחים סמטיים ומשלביים מפתיעים המעכבים את מהלך הקריאה

עוריה של ארץ  ההתרפקות על הילדות האישית ועל. להיטען במשמעויות חדשות ובלתי מוכרות

מבעים אלה . פלגמאט, שיים סיים, אבוד לך: כגוןים ים ארץ ישראלייילדבאה לביטוי במבעים 

 יםמשלביים מתחבצד המתחים הסמטיים ים רמשתלבים במרקם הלשוי של השירים ויוצ

והן את ימת ההומור הדק והחכם  הן את תכי השירים ,הן את יסוד ההזרה הפואטי יםהמשרת

 ".רה בהםהשזו

 

       שיבה אל הרליגיוזיבדרכי ה .4א

פה את מבטו , העיון במבוכי לשוה של חביבה פדיה –בטרם פה אל חלקו השי של מאמר זה 

שאין לו לדעתי , קו ייחודי 13.מעייתועשירה  ,שזיקתם לדת מפורשת ,משוררים כמוהאל 

ה בחוויה הדתית שיש בה התרוממות הרוּויָ ) 1984-1914(מצוין בשירתה של זלדה , ממשיכים

ֶֶפש ֲהַרת -זוִֹהי ְקִפיַצת ְלַהְדִליק ֵרוֹת ַשָּבת .זוִֹהי ַשָבת, -ְלַהְדִליק ֵרוֹת ְבָכל ָהעוָֹלמוֹת: "הרוח

 ּור-ר ִדיֶחְדִרי ִלְהַ  רוֹת ֵיָהֵפlְבַהְדִליִקי ַהּנֵ  .ֶשל ֵאש ַהְשִקיָעה ש ָבה ִמְסתוִֹריןֶשּיֵ , ְלָים ְָהָדר ְצּורוֹת

                                                
 .בעתיד זה לושא ואידרש, דוגמאות של מצומצמת ורשימה חטוף מבט אלא להציע אוכל לא כאן גם 13
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משוררים שבאו מרקע דתי כותבים שירים  14).ה"זלדה תשמשירי " (יֶרֶקת שוֵֹקע ִלּבִ ְבַאְשדוֹת ּבָ 

מדי פעם שזרים בהם ושאים וזכרי לשון הקשורים לחיוכם ו, שיש בהם פן חילוי ואישי למדיי

פחס כהן חוה של  שיר. חוה פחס כהן ואחרים, יודב קפלון, איזקסון. כאלה הם מירון ח. הדתי

אך החוויה שהוא מתאר היא אישית ומותקת כמעט  ,"ערב יום כיפור"קרא אמם ) שלה באתר(

ִיָרה ָמְצָאה ֶאת ַהּצּוק ַהָּיֶפה ְּביוֵֹתר ַּבֲחִיָתה ְּבֶעֶרב יוֹם ִּכּפּור ִהיא ָקְפָצה : "מאופיו של היום הקדוש

את ְּבִדּיּוק ִהְתּכוְָֹה ָּכל ַחֶּייָה ִּכי ָיְדָעה ֶׁשָּתמּות ַּבַחִּגים ְּבֶעֶרב יוֹם ִּכּפור ַלְּלָוָיה ַהּזֹ . ִּכי rא ָיְכָלה יוֵֹתר

אדמיאל ". ְּבִלי ָּכל ְִדֵרי ְּכֶׁשַהֶּגֶפן ֶּבָחֵצר ִהְצִהיָבה ְוַהּסּוָסה ְמיֶֻחֶמת ְוַהְּכָפר ָׁשֵקט ְוָרגּוַע ְוrא ִמְתַּפֵּלא

דמיו וכבי וקוסמן כק. הדבר יכר בכתיבתו השירית .עי היהדותמד תלמוד ואישחוקר הוא קוסמן 

הה שיר  .אותו בהקשרים מעייים ובלתי צפויים ץדורו השירי קשוב לדיבור העברי ומשב

). 2000קוסמן " (וךערחדשים לשולחן  םש]שה סעיפי"": שולחן ערוך"שכותרתו מזכירה את ה

ובתוך ". אתָ צָ א יָ ן rיִ דַ ק עָ ֵר ְס ין מַ ִמִּד : "ור בגוף שידיבכמעוצב , הלכתי-ודמוי מתפלפליסוחו 

מופיע , ך ושושאו רצוף מבעים ארוטיים"הלכתי שמהדהדים בו גם זכרי פסוקי ת-ההקשר הכמו

, דה עובֵ ָּת י אַ ל ִמ עַ ": הפוה אל מען לא ברור ,עכשווי של המתגון מפי רמאותההמבע הישראלי 

 –ר גומֵ  תחָ ד ָאיָ ּבְ    –ף צּון חָ ּבֶ . לעַ יַ לִ ר ּבְ א מַ א צֵ צֵ ? דה עובֵ ָּת י אַ ל ִמ עַ  ...:יות אוִת ּמַר ל לְ כַ לא תּו
! ירִּד גְ ַּת : "לבאותה ימה בוטה פוה קוסמן הפעם במפורש אל האֵ . "ּךָ לְ  lּפָ ְש ל ִ ּכָ הַ , יסִ כְ ה מַ ּיָ ִ ְּש בַ ּו

, ַהַּשַחק, ַהּקיר, ַהּצּור, ִיְשִעי, אוִרי ...ּוַּבּבּוָשה, ָּדלוןַּבִח , ַּכִּביר, ִדיר  אוִתיגְ ַּת  ...!ְּבַבָּקָשה. ירְגּדַּת 

ואז , יומית והאין סופיתמרחוקה היו-שת וכחותו הקרובהורי האל מבליטים את תחואת ."ִויראֲ הָ 

 ). 15' עמ" (ְוַהְדָּבָקה ִזּיּוף-ִּפַסת! ֵאִלי! ֵאִלי! ָהַרָּכה-ַהֶּבֶטן-ףֶאְגרֹ -לּוְכחֹ " :שורת המחץ המגיע
" הפים חיית" בספרה. ישראל מחשבת חוקרת היא אף, פדיה כחביבה כמוה, פרבר אסי

 הקבלה מחקרי של מושאים שהם לשון בזכרי רוויה והיפוטית עשירה לשון הקורא מוצא) 2004(

" ְלָהִקיא ַהְסַחְרַחר ַהְשמיִמי ַהְּבִליל" מול העומד: חדשים צירופים בוראת היא. המשוררת של

 ַהַּלְיָלה" את להבין ולסות" ַהִּזָּכרון ָשם ֲאֶשר ֲעָרֶפל"ה אל לצלול מוזמן, "ַהֶּנֶפש ְּבהוות" על עומד

 ֵאיזו"ו" ִמַּדעתו ָיָצא ,ְִבָדל ֵשֶכל" כיצד ולברר" ְִתָּפש ִּבְלִּתי ֵמֲאִויר ִעּגול"ה את, "ַהְּנָשָמה ֶשל ָהָאֵפל

lוך: קבלית דמות היא פרבר לש בספרה המופת דמות ".?אור ִיְשּכון ֶדֶרהמלאך להיות שהופך ח 

 ממריא והמלאכי על אל משך ושהאושי, "ָהרּוחַ  ִמן יוֵתר ַדק ַמְלּבּוש הּוא ּגּוף"שה היודע, ַמַטטרֹון

 הקבלי המסתורין עם המקורות זכרי תערובת. הגדולה החידה מן מורכב קיומם ושיהם, וופל

 .פדיה של שירתה אל אותו מקרבת ברפר של אישיות וחוויות שיות ועם

 

                                                
 מול )1985-1944( וולך יוה של והפרועה המתריסה עמדתה עומדת זלדה של הרליגיוזית להתפעמות קוטבי ביגוד 14

. הדור וררישמ מכל ביותר החריפה המוסכמות שוברתו הפרובוקטיבית, דיתרגווהא היא וולך. שבקדושה מוסכמות

. וגלוי בוטה  שי מיי וגירוי פיתוי אל הגברית התפילין החת את המשוררת קושרת) 1977" פרא אור" ("תפילין"ב

 בעיתון משיריה שפרסמה ,החרדית, זלדהו ,1982 בשת" 77 עיתון" הספרותי העת בכתב לראשוה רסםפהת השיר

 להחזיק עוד אוכל לא, ומתתי הלוואי כי חשבתי יוה של השיר את כשראיתי: "בסר יעקב העת כתב לעורך כתבה, זה

 ראו וולך של שירתה אפיוי על .המשוררות שתי ןבי ותהידיד פסקה גם השיר בעקבות". כזה דבר שהדפיס עיתון ביד

 .2005, "וולך יוה של בשירתה לשון עיוי" אביב תל באויברסיטת יצחקי חגית של א"המ עבודת

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9C%D7%93%D7%94
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  פדיה חביבה של הפואטית לשוה. ב
    

  העדר אל רהמדּבֵ : תיאולוגי אוקסימורון .1ב

 מיתוסים כחוקרת). 1965-ב ולדה( פדיה של הפואטית לשוה את לאפיין קלה משימה זו אין

 דמויות): "ו"תש פדיה( פואטית הבעה ועל מיתוסים על כשכתבה עצמה היא קבעה וקבלה

 יקום תבית או פש לתבית, הלדיאמיק אלא למושג לא אזכורן ידי על מַידית רומזות מיתיות

, התכווותו מושא או מהותו, האושי הטבע אודות תובה או ההרה של טיפוס אפוא קיים .כוללת

 יתהמהות העודף תכות מהי ".פואטית הבעה בכל הגלומה המהותית העודף מתכות היזון

 הֵתיבָ ִמ ": הראשוים ספריה בשי כבר? ייחודה במה? שיריה של הפואטית בהבעה הגלומה

 בו יכר. שגור ובלתי ייחודי כקול לשויה הקול שמע 2002-ב" הפש אמוצָ "ו 1996-ב" סתומה

. המשוררת של חקרמוה הדעת עולםמ וגם האמויים השורשיםמ גם ייחודו את  שואב שהוא

 היא תיבה אם. משמעית רב, פוליסמית מילה היא הראשון הקובץ של ותרתבכ" תיבה" המילה

 מביתי" גודלברג לאה של עורים קובץ בשם כמו השירים מוצא על מרמזת ם"שהמ אפשר, קופסה

" תיבה" המילה של השייה משמעותה? וחתומה סתומה מתיבה השירים יבעו כיצד אולם ".הישן

 משה של החומר לתיבת ההדהוד. לפעוח וקשה מובת אל מילה היא סתומה מילה. מילה היא

. מאמץ של, סכה של, קושי של תחושה הספר מכותרת כבר מעלה מכליון אותו להציל שועדה

 מוצא" של אחד משמע. משמעית דו היא וגם, מקום על מרמזת היא אף השי ספרה כותרת

 היהודית ובמחשבה בתפילה קיהב. מקור על מרמז, דרווין של" המיים מוצא" דרך על, "הפש

 גם קשור" הפש מוצא" כי ייתכן אך. הכבוד מכיסא הפש של האלוהי מוצאה על מה דבר יודע

 בכותרת. בעולם ומקומה האדם פש של האושי מקורה ועל מהותה על לתהייה, ולבריאה ללידה

 טטותמשר הכותרות שתי. רווחה, מפלט –" מוצא" המילה של אחרת משמעות גם מהדהדת

 .בכאב כרוך והוא קל איו שפעוחו, וסוד חידה, תהייה, ומאמץ מועקה

. ידיאלקט מתח מסתמן" סתומה מתיבה" הראשון בקובץ הראשוים מן בשיר כבר ואכן

 מוגדר לא מען אל פוהה" או" המכוה קולקטיבית ישותי קיימת) 8' עמ" (הבורח אתה" בשיר

 הּיָ ִת ְּש הַ  ןבֶ אֶ  דעַ  הילָ לִ ּצְ הַ  קמֶ עֹ לְ  בֵר סָ ּנְ ֶש  ּוָא יִמ , חַ וֵר ּבהַ  הָּת אַ  םִא  יּכִ  אתזֹ  יןאֵ ": "חַ וֵר ּבהַ  האָּת "

 במישור פדיה של שיריה את ממקמים' היקום שירת'ו' השתיה אבן' ."םקּוּיְ הַ  לּכָ  תיַר ִש  ּהּנָ ּמֶ ִמ 

 מסעה. בורחש זה של יותובעקב מסע ןמעי ומתארים, ואישית פרטית יהולחו מעבר שהוא מוכלל

.  השירה תמצית, היקום כל שירת שממו, הראשיתי המקור אל מסע הוא העלם ורחבה ותקבבע

 ַאַחר לבָ אֲ ...  ִאְּלִמיםּבָ  jָּכמוֹ ִמי, ַהֵּלל יִתיָהיִ  ֶשְּלj, ָּתהאַ " :רויהט של ימה פתוס ישקולו מאמץל

 מי ,באלים כמוך מי: "הים משירת דהמהדה השבח בין היגוד  ."וָרָאה ּפְתאוִמית, ַהְּבִריָחה ָּכך

 הופכת אחד עיצור של תוספת. זועק" באלמים כמוך מי" השיר שורת לבין "בקודש אדרי כמוך

 וכאילם שבורח כמי אלא, ותהילה שבח לכל שראוי כמי לא האל את ומציירת, המשמעות את

 היחסים מערכת. השיר שבהמשך ולשתיקה לִאְּלמות בריחה בין עובר מַקּשר קו. עוה שאיו

 ךמו ּׁכָֹ  יִמ  ,ָחהִשפְ  יִ אֲ שֶ  יֵ ּפְ ִמ  א] אf יlִּת כְ לַ ִהְמ " :בהמשך פרסת" עלם"ל הדוברת בין המפתיעה

. "יָחהְּבִר  ֶעֶבד מוּךָ כָ  יִמ  ,קשותֵ וְ , התָ ְר הָ  ּךָ אוְת  יקּותִת ְמ ּבִ  רשֶ אֲ  זאת של ּהֱעּותָ  הרואֶ  הָּת אַ שֶ , יםָבִד עֲ ּבָ 

 מחפשת יחסי, וולד יולדת יחסי: במים ומיוחדים קשים הם הסתר למעה הדוברת בין םיחסיה

 השתיקה על התלוה .שותק אל דוברת ויחסי עבד גם שהוא מלך של ממליכה יחסי, ובורח

 אולם .אלוהי כמען המען של מפורש לא מהוסס זיהוי מציעה הים לשירת העבה והרמיזה
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. הזיהוי על מקשה אלוהיו עם מאמין יחסי של בלהמקו הדימוי מן והחריגה היגודים מערכת

 מי" לבין" המלכתיך" בין במתח ומוכפל מתחזק לולד יולדת בין פוךההי של הדיאלקטי המתח

 הוא מי? מי את ברא מי: בתמיהה הקורא את ומשאיר המוכר את מהפך השיר. "בעבדים כמוך

 המערך ?שותק" ַהְּבִריחות ֶעֶבד" דועמ ?ֱעותב מעורבת מתיקותה מדוע? המלך ומי העבד

 לתחושת ומקה ייחודיים בצבעים השיר את צובע דיאלקטי-איטרטקסטואלי-האוקסימורוי

 .  קלישאית בלתי אמיות המאמין של הקושי

 ,'סתומה מתיבה'( בקובץ אחר בשיר יש לאל המאמין בין היחסים מערך של וספת בחיה

 אל המדבר: "המכליל תוסחתי בלשון תחלפתמ הממליכה השפחה של' אי' לשון). 34' עמ

 ֶשהּוא לְּכלָ  יוֵדעַ  ֵאיוֹ  ֵשראֲ  ֶזה ֶשל וְֹלַמעֲ  ָשר הוא עמּוָקה ִשיָחתוֹ  ָּכָּמה ַהֱֶעָדר אל המַדֵּבר" ".העדר

 לו מלייחס ההימעות אולם. כפירה מחשבת של גרעין יש האל על המוסב" העדר"ה בכיוי ."םָקיָ 

 מכירה שהמשוררת השליליים האל תוארי על, ם"הרמב מחשבת על שעת שיתאו תכוה או מגע

 העומק תחושת. יודע ואיו שומע איו האל: אותו ומקציה זה מחשבה קו ממשיכה היא. היטב

 מהלשון הסטייה לפחות או" כפירות"ה ומסכת. בלבד המתפלל, המדבר של היא וההקסמה

 יוֶשאֵ  הזֶ  יֵ פְ ּבִ  רּוָמיוַמעֲ ּבְ  ַגֶּלהִמְת ) "העדר אל שמדבר זה הסתם מן? מי( "הּוא" :משכת האמוית

: יאבסורד יאוקסימורו מבע כאן יש ".ִהיתrָהאֱ  זוֹ ּוזיָקהִמּמ וְמִעיםַהּש ָסמיםְק מּו הּמָ ּכָ  .יטּבִ מַ 

 וסף' מביט שאיו זה פיב מתגלה' האוקסימורון אל .מביט שאיו הז בפי המערומים התגלות

 השורות. השומעים מוקסמים כמה רואה איו העדר, החושים של עירוב בו שיש, יִט תֵ ֶאססי ציור

 העדר אל המדבר של שירתו האם? האלוהית זו מוזיקה היא מה: וספת חידה מציעות הבאות

 :ומתוחה מורכבת פקעת לכדי מסתבכת התמוה ?לאלוהית זו מוזיקה הופך מה? שומע-הלא

 ֵהָדּה ֵעיןּכְ  ֶזה ֶשֵאין יםִס ופְ ּת םיָ אֵ וְ  ָדהעֲ וֹ  ָםזְ ְלָא ֶשּלא יםעִ יוְד  םיָ אֵ "ש אלה גם הם המוקסמים

: המשמעויות פקעת את מסבך הצלילים משחק. "...ֶּבָעָפר וִפיו יָדםמולִ  15הּוא, ָדרהֱ ּנֶ הַ  ַדֵּברַהְּמ  ֶשל

 הגוף יכיוי. הקודמות בשורות שהדהדה הים משירת" בקודש אדרי" וגם, הדר מול עדר

 ההד, "ֵהדּה"ב בכיוי" זו" היא מי: הרקמת היחסים מערכת של הזיהוי את מעמעמים החוזרים

 של – "בעפר פיו" ?"אלוהית"וב" מוזיקה"ב חבוייםה קבה כיוייל רומזים הם האם? מי של, שלה

 האושי האם ?בעפר האדם של פיו שמא, כן אם. דווקא האדם ברא שממו זה הוא העפר ?מי

 בפי עומד הקורא ?האל אל פייתו בעצם מקסימה אלוהית מוסיקה מחולל" העדר אל מדברה"

 הפתל הסבך מהו? ההכללות מושאי הם מי :הכיויים ושאי בירור שעיקרה קשה פעוח בודתע

 אל המדבר"מ משתרגת מיידעיםה תיאוריםה פקעת? ההסברים ומערכות היחסים מערכות של

? אלה  שמא או, אדםה שהוא "אהב איו לםושלע התמידי האוהב" ,"העדר המדבר" אל" העדר

 האוהב אםה". ֱֶאָהב ֵאיו ְלעוָלם ַהְּתִמיִדי ָהאוֵהב ... ִסיָסָתּהִּבגְ  הִימָ ּפְ  ֶלֶגתזוֹ שו ַׁפְ " :ובהמשך

 ללא ותרות הללו השאלות רוב ?ההדר המדבר הוא שמא או ,העדר אל המדבר הוא התמידי

 בתחילת השיחה ."בעדר המדבר: "קטן שיוי מתחולל השיר סיום לקראת. מעימש חד מעה

 מצריך ואיו "...על דיבור" הוא..." ב דיבור" אולם. מען ללא שיחה, בהיפוך שיחה הייתה השיר

? הזה הייחודי השיח של התיאורים במהלך המען עלם לאן. עדר להיות אכן כולשיָ  מען

 שעבודיםה; דיבורו מושא אל הדובר מן מורגש בלתיה מעברה ;הרומזים הגוף כיויי של םעמימות

 הסתום החיפוש אווירת את יוצרים אלה כל – להסבר יתן שאיו מה את כביכול המסבירים

 האלוהי לבין המתפלל בין קרבה מבקש כתפילה הדיבור. מושגת בלתי מטרה אל והחתירה

                                                
 ?בעפר פיו מדוע כן אם? לאל הפעם רומז הוא האם? אחר" הוא" על סב הכיוי האם 15
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 האדם הולדת .בארצי וגע האלוהי – "בעפר ופיו מולידם הוא: "השי כיווןה ומן. ממגע המתחמק

 ותרת בשיר הקריאה בתום. האדר-ההדר-העדר של מהעדרו פחות לא המופלא היא עפרה מן

 פעוח לשיר  יש אםה – מותיר שהוא  הפעוח ולשברי ולתחושות להדהודים מעבר שאלה

, שלו הפרוזודי היבטה. תחושות לחולל כוח יש לשיר? כזה בפעוח צורך יש האם? קוהרטי

. יבאסוציאטי שתוכה סתרת תוף הלמות של קבועה תחושה יוצר ,רם בקול בקריאה המובלט

 שבשיר השלילות ואוסף. 'ההיעדרות גודש' על שיכסו במילים הצורך את מבליט סמטיה ודשהג

: רוהעד את רק לתאר שאפשר סתר אל של מי"הרמב הרעיון את והן המועקה תחושת את הן יוצר

 פשו, אהב איו לעולם, תופסים איםו, יודעים אים, מביט איו, קיים שהוא יודע איו, עדר

 מראית, סתומיםה כיוייםה, זזה החושך .באפלה, דבר השום טבעו, עדר, פקד, פימה זולגת

 השיר את ממקמים אלה כל – מבהירות שאין הבהרותו מצדיקות שאין הצדקות, טיעון של ןעיה

 משלהם כוח יש מקורות ולזכרי למושגים ,מיליםל. ברגש המעורב היגיון של דמדומים מחוז במעין

 השיר ותר וכך. וסבירים משכעים ובטיעוים סדורים במשפטים הקוהרטי לחיבורם מעבר

  .לאמירה יתן הבלתי את להגיד  רגשי-שירי-הגותי-תיאולוגי מאמץכ

              

  הפרטי המיתוסו הכללית הלשון. 2ב

 ְמקום, ַוִיְבַער ְמאוָריו ָזַבח ֶשֶמש םְמקוֹ רֶש אֲ מֵ  ריותֵ  אוֶֹבהֶש  רבָ דָ  יןאֵ ": ראשון בגוף כותבת פדיה

 פשר מה? "קריו זח מקום" פירוש מה ).24' עמ ,"הפש מוצא(" "lַר  ָראשו ֶסַלע ַוַּיl ַקרָיו ָזַח

 סמטיים שדות לפי הפעוח? "קריו זח"ל" ומאורי זבח" בין והסמטיות הצליליות התקבולות

 עירוב  יוצרות שור וקרי שמש קרי: קריים של פוליסמיהה עם יחד לעזרתו בא תוכן ומסגרות

 או.  קוסמי-מיתי קורבן של היא המצטיירת והתמוה, אורה ושל זבחה של יטהסמ השדה של

 שכמוה שמש .קשיות מסמל סלע בהש, המציאות לתפיסת ביגוד ,רך שראשו חזוי סלע רואים

 מזֵבחַ  על זבחכ כמוהו כולו המראה וכל, האור משפע ומרוכך רך ולהיות עד בו מכה מיתולוגי שורכ

 דיבור אף או, בסלע הכאה: משה סיפור את מזכירה בסלע השמש שמחוללת המטמורפוזה. קוסמי

 של מוקד הוא האי גם, סלעה רק לא. דבש גם מים גם ממו יוציאו דופן יוצאי בהקשרים, אליו

" היָש ִא  יִּת כְ פַ הָ  יתָ מָ  ורּכזְ אֶ  אrוְ ", )20 "סתומה מתיבה"" (ַימוֹהֲ ּבַ  יִ אֲ : "ומטמורפוזות שיויים

 בתוך פרטיים מיתוסים  שזרים כאן גם .)שם" (אוֵגר יןאֵ וְ  הצָ ְר ַא יםצִ פוֹּנְ הַ  םיִ מַ הַ  יִ אֲ " ,)שם(

 הראשוה האישה עם מזדהה השרה האי: העקדה ושל עדןה גן של המוכרים הכלליים הסיפורים

: יצחק מסיפור ההיעקדות עם גם אבל, וההשתוקקות הלידה ייסורי, הגירוש כאב עם, העדן בגן

 ְולא ָהֵעֶדן ֲאִי ַהָּגן ַּבֲהמוַי ֲאִי ... ַהְּכֵאב ַרב ָאז ,מוָצא ְללא ִשיָרה ִמְּבֵראִשיִתי ֲאִי ַּבֲהמוַי ֲאִי"

 ְּתִחָּלה...  16לַלֵחך ָעָפר ִהתַאֵּויִתי ֶשלא  ְלָבֵאר ְתִחָּלה ִִּסיִתי עוד ֵּגְרַשִי ֵעת ִאָּשה ָהַפכתי ָמַתי ורֶאזּכ

 מּוִתיַגְש  ִּפּוץ ִאם ִּכי ֶזה ֵאין ... ֵסֵרב הּוא אתּזֹ לַ  ַגם ֲאָבל ְּבֶעֶצב ַּגם ִאם ןְּבָיגוֹ ָלֶלֶדת עוד ִּבַקְּשִּתי

 ְוֵאין ַאְרָצה ַהְּנפוִצים ַהַּמִים ֲאִי jְ17ְרצוֹ  ְּפֵיִמ  ִיְרצוֹ ֶשָּקַשְרִּתי ִּתְזּכור ֲעֵקָדִתי ָלרּוחַ  יְּכלִ  ֶשָהְיָתה

    ".אוֵגר

                                                
 האדם מוצא את   ,)14 ג  בראשית" (תאכל ועפר תזחל גחוך על" לחש הקללה את גם מאזכר" ללחך עפר" הביטוי 16

 היה הכל, אחד מקום אל הולך הכל" הפסוק את וגם, )19 ג בראשית" (תשוב עפר ואל אתה עפר כי" :מוות-בן והיותו

 ).20 ג קהלת" (העפר אל שב והכל העפר מן

 – בהסבר חדשה משמעות מקבל" עקדתי" ההפעול גזור העצם שם. כמוהו עקדת ואיי יצחק בי את עוקדת איי 17

 .מרצון לך תעבדתישה  –" רצוך מפי רצוי קשרתי"
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 מטבעותב, יביםב, כתובים לש הדיםב, רמיזות בותבו רמיזותב ירהעש פדיה של שירתה

 על למקוים גד תתשוב מעין בה יש. היהודית הספרות של הכתובים ממכלול ארמזיםבו לשון

 קדושה ואל פיוט אל חותרת, רבדיה ובין העברית משלבי בין עה הלשו. העברית של דלדולה

 ,ֵתרְויוֹ ֵתריוֹ ַדק ָיהְִה  דְמאֹ  ַדק ָהָיה ָלֵכן ֶדםקֹ  ֶשעוד רָהעוֹ : "ורחובית עכשווית בעברית ששזרת

 מוּכְ  ֶזה ֶרַגע לו ּכוֵאב ּכה, ְלִהָּפֵשט תואוֹ ֶצתּלֶ ְמאַ  שּוב jיַעְת גִ ְ  ֲאָבל הָׂש ַעֲ  אֶשּל הֶׂש עֲ ַהּמַ  לוֹ בְוטוֹ

 מתיבה(" "ָּדָבר אr ַעל ָתםאוֹ ֵסרמוֹ הּוא ְושּוב יםמּויִ ַהְּס  ֲעָדָייו ֵהם ַהֶּנָחָמהוְ  ָגהָהֶעְר  ֶשֵּכן, דְלִהָּשדֵ 

 ועם, לִהָּפֵשט פיהפילוסו הדיר הפועל עם, מקהלת ארמז משלב השירי הטקסט). 6 'עמ" סתומה

 ובצד 'ערגה': ביאליק שחידש מילה בצד ,"לו כואב": היידיש מן השאולה הדיבורית הצורה

 השרשרת את חותם. חים היתים, הסמויים ייועָד  הם והחמה הערגה: המטפורי הפיוטי הביטוי

 הוא ליהליטר  האחד פירושו – מהקשרו הופקע ולא שהופקע "דבר לא על'  :דיבורי ימוס מבע

 . להודות מה על אין – ויתור של דיבור פעולת בטו רמזת אחרת ובמשבע חים

 מתיבה: ("דוגמה הה. היומיומי אל רז המלא העתיק את מחברים מציאות חומרי

 18):27' עמ" סתומה

 

 ,    וספר סרט של שם, חדשה בריתע, רחוב[                                   תִּיוֹ כוֹ ַּבְּמ  ַהּלוֵחש

 ]'לתיוקות הלוחשת', 'לסוסים הלוחש'                                                                         

 ]תפילה, רגש[                     ָדיותהוֹ וְ  ְּבִקָּדה ַּפָּנִסים ִעידְר ַהּמַ 

  ֻמְשָלם ֶשךּחֹ  ִּבְשַעת

 ]עיתואית חדשה בריתע[         תִּיוֹ רוֹ ִעיַהֵּביְ  ַהְּדָרִכים ֶשל ָמןְּבִעּצּו

                                                                ]"לחם בית בשדות" שמר עמי של שיר[                        ַהְּיֻרִּקים ִביםׂשָ ַּבעֲ  ֵברָהעוֹ 

 ---

  ]עיתון, דיבור[                ְלָבֵאר ּוְמִַּסים ָשִיםְר ּפַ  ּוָבִאים

      ]אסטרוומיה, פילוסופיה[                .ִמֶשּלו א] אוֹ  רוֹ אוֹ  ִמֶּמּנו ִאם

  ---

  ]יומי שביום הפיוטי[                  ָהֵריִקים תוֹ ַּבִוּלוֹ  םַהּנושֵ 

 ]19עמיחי של לשיר רמז אולי[                              ָאִכיםַמלְ  יַּכְפֵ  אּותּגֵ 

---  

 ]פילוסופיה[                                      ַהִּנְצִחי ַהָּמצּוי

 ]קבלה, משיח, השירים שיר[                            ַהֲחַרִּכים ֵּבין ַהֵמִציץ

 ]רגש, פילוסופיה[                    ֲחִריָכתו ּוָמָרה ֵלףַהחוֹ  ֶשל

---  

 ]רחוב של מוך תיאור[         יםעִ ַּפְּק ְת ִמ  ָּפהַאְש  ְּבַפֵחי טַהְּמַחּטֵ 

  ]הרחוב בתיאור פיוט[ ִבישַהּכְ  ְּפֵי ַעל ַסַעתַהּנוֹ  ָהִאְוָשה ֶאת ַכֵּוןַהְּמ 

---  

                                                
 . שורות של השמטה מסמים השורות בין קוים שלושה 18
 שישה" מתוך, "םיִר חֵ אֲ  יםכִ ָאלְ מַ  יןאֵ , ןוֹ ּתעִ  יפֵ ְ ּכַ  קַּש מַ  יִּת ּטַ ִמ  דיַ לְ , ןישוֹ לִ  יוָש כְ עַ  הלָ כוֹ יְ  תַא, טֶק ֶש ּבְ  רּבֵ דַ ְמ  םֶש ּגֶ הַ " 19

 במלאכים פדיה של עיה גם כאן רמז. שוקן: אביב-תל. 1948-1962 שירים. 1962. עמיחי יהודה, "לתמר שירים

 .קבלה כחוקרת
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 ]פרטי מיתוס, רגש[  ּומֻדָּיקֹות תְמּויוֹ  תְדָמעוֹ  ֵטףַהְּמַטפְ 

 לַהָּגדוֹ  ַהָּים fּתוֹ  ֶאל

                ]כ"ביוה עילה תפילת[                      ַשַער ָלּו ְּפַתח

  םיוֹ  ָּפָה ִּכי

 

 ,"הצחי המצוי" אל פוה, "במכויות הלוחש" של וחידתי מכליל בתיאור הפותח השיר

 אחרי בו היחיד העיקרי המשפט שהוא, השיר של החזק הסיום". בריחות עבד" גם כזכור הואש

 כוח רב טקסט זהו. הכיפורים יום של לההעי מתפילת ישיר ציטוט הוא, התיאורים שרשרת

 התיאורים. לו שקדמה היצירתית התיאורים מערכת כל את מחדש שצובע משמעויות ועתיר

 דמעות, ומכויות עשבים, והווה עבר אל הזה החמקי היש את מחברים שלו הרבים המיידעים

  .שער לו פתח: ההעתיק הבקשה של צחי מען לפחות או, צחי וכח הוא הצחי המצוי. וים

 הספרים שי בשירי. פדיה של הלשון שזירת אומות את מדגים אחרים כרבים זה שיר

, ושכחות זכורות רשויות והדי ושבזי גבירול אבן, הלוי יהודה, ותהילים בראשית דיה שמעים

 כתפילה ששמעת וספת דוגמה הה. החיה המשוררת של והאישי הייחודי בקולה שזורות

 20:ביאליק ושירת הבייים ימי שירת הדי, המקראי הסיפור בה יםשמהמדהד

 

     יוָה ֲאִי                                    

  יוָה ֲאִי            

           fְשלּוָחה ָבהֵּת  ִמּתו 

        ָעהוֹ ּת ָלּה ְסָעהוֹ  ָשְוא ְּכִָפי ַרִּבים ְּבַמִים           

 שוְמָעּה ֵאין 21ַחַּיִתי ָעהְמ וֹ ּד           

           כּוָחהְש  ִמָּפֵיl ֵאִלי           

 ְרקּוָחה ָעָבה ַּבֲאֵפָלה           

          l22ּךָ ֶרְ חֲ שַ ַואֲ  ְוִאִּויִתי 

 רּבוֹ  קמֶ ֵמעֹ  ַוַאַיֵחל          

 43"  הפש מוצא"                           .                                  ָהאֹור ִּבי ָיֵץ ִּכי          

 

 מדרשכ ממש שקרא מוקדת בלתי בפרוזה קטע מצא" הפש מוצא" הספר בפתיחת

 עבריתב וממשיך" הטוב הזהב :הם זהב מי שבעה: "מדרשי ביסוח פותח הוא. פדיה מדרש, פרטי

 מעיי הובע העצום האור הוא הסגור הזהב". "טוב זה מה ידעו ולא" :מתפייטת ובלתי עכשווית

 מאוצר שאובות אלה אחרוות מילים שלוש ".עולם של אורו אל החּוָצה מתבון שהוא בעת הָלכּוד

                                                
 רציי כוות אך ,ילדים שיר ןמעי שהוא"  השער ריומאח" ביאליק של שירו וירתולא דומים ורעיוו השיר וירתוא 20

 ֲעַדִין ַערַ  ִעם ְויוָֹה, עוֶֹה ְוֵאין קוֹל ֵאין: הרצויה המטרה אל  יםמוביל םאיש מאווייםוה הצחי פושיהח – למדי יגוטר

 .ט"תרצ, "לילדים ופזמוות שירים" ,ביאליק "ח ,"ַהָּׁשַער ֶּדֶלת ַעל ִמְתַּדְּפִקים
  אראה ואם"  "בדאגתי מליצתי" בשיר גבירול אבן למשל ראו, החדשה בעברית משמשת שאיה דירה מילה – ַחָּיתי 21

 :יהודה בן בפרויקט". קטופה ממי שהיא לחייתי לבבי יבכה -  שחוק

lhttp://www.benyehuda.org/rashbag/rashbag116.htm 

 .ריםואח גבירול אבן, הלוי יהודה של הקודש בשירת הרבה המופיעות מילים 22

http://www.benyehuda.org/rashbag/rashbag116.html
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 של מגופו: "לעיל שזכר "זוהר" ביאליק  של מאוד האישי בשירו גם ומופיעות, הקבלי הדימויים

 המקורות אל שירתה תא קושרת, המסתורין חוקרת גם שהיא, המשוררת ."ערגתי ורוא אל עולם

 . ובסתר בגלה בשירתו שזר שהמסתורין המשורר אל וגם היהודיים

 

    חייתי-מדברי-הרחובי אל האלוהי מן .3ב

 זהו. "החתול בעין": פדיה של מחקרי לא פרוזה ספר" עובד עם" בהוצאת התפרסם 2008 בשת

, בפריפריה, שבע בבאר פדיה ותמתב דרכם. שוות מזוויות בחתולים עוסק כולו שכל ייחודי  ספר

 אחדים שמות של רשימה זאת תדגים. האושית ובהוויה היהודיים במקורות, החיים בשולי

, והמלאך החיה, המכוה, מטה של שבע-באר, זבל הר, חתולים רוזה, המלך האפור: הספר מפרקי

 דרום, החתול מות, השולמית, השוק חתולי, בשק חתול, עטלף, הראשון אדם של והכלב החתול

, היא גם מסופרת החתולית בהתהגות המפורטת ההתבוות .ועוד, הפקר שטח שבע באר מזרח

 ירּבָ האּו בחהמר ךבתו כווד מוצג החתול. ומדרשית עכשווית לשון של בתערובת, בשירים כמו

 במאמרי גם חוקרת-המחברת שהעלתה רעיוות אל מתחברים שבספר הרעיוות .בשוליו ובעיקר

" העברית בשירה אחרת 'אי' לומר הזמן הגיע": במאמרה. במקביל שפרסמה וביקורת גותה

 של המהיר ביכוס עצמו את לבלום צריך המרכז: "קובעת היא) 2006 מאי, "ספרים" הארץ(

 את זה במאמר מזהה הירש אלי המבקר. "האיטרט ומן הרחוב מן, הפריפריה מן העולים קולות

-התל או האשכזי כלומר –" העירוי" או" המערבי", "האויברסלי יהא" את להדיח הקריאה

 שייחלץ כזה, יותר מגוון, אחר באי ולהחליפו, הישראלית בספרות ההגמוי ממעמדו – אביבי

 המוקדש חדשי עת בכתב. הפריפריה על והמרכז המזרח על המערב, הדת על החילויות מהעדפת

 הלחץ מצב": כותבת היא וכך. "הגמגום" בשבח  פדיה של מאמר מופיע, "דקה", לשירה

. המיתרים בין רווח אין. הצרה וצרת. מתכווצים הקול מיתרי: המילה אמירת לפי והמלכודת

 גמגום...  הדיבור ולד: גורפת אחת בתופה הרוח את מביאה השירה. המילה באמצע רווח וצר

 אפו את להאריך. לעצמו סבלן להיות חייב המגמגם. רוח אורך דורש. להקשיב האוזן את מאריך

 שלא כואב. המילה בתוך פתוחים פצעים יש למגמגם ... ומייסר מתארך שהדיבור בזמן עצמו עם

 שלו בקצה מצא – מום כל אבל. המובות-ואי העילגות מתחושת לסבול, רהוט לדבר להצליח

 אוש יצורי. לעבד לתמסוג, היא ורק, היא שאותו העומק אליה מקושר שלא מגבלה אין. היתרון

 המצב של ביותר הגבוהים היתרוות אחד זהו. היתרון למצב המגבלה ממצב לעבור יכולים

  23".הקיום באמות להתעסק. כמלכודת האושי

-ארס קביעה קובעת היא, )22' עמ, 2009" (אדם דיו", כה עד האחרון שיריה בספר גם

...  הָק עָ זְ  תבֶ ּיֶ חַ ְת ִמ  וּבֶש  עגַ ֶר ּבָ  םּגֵ ְמ גַ ְמ ֶש  רבָ דָ  יאִה  הָר יִש  לּכָ הַ  lסַ ּבְ ": כמעט דיבור במילות פואטית

 ֲאֵחִרים ֶשל ַהָּדם ִּבְדיו ִביםִכָּת / ְדָבִרים ַּכֲאֶשר ְוֳֶאֶלֶמת ָליואֵ וְ  ָהָּדם ֵמחֶשl ַסַעתֶשּנּו זוֹ ִהיא ִשיָרה

 ֲַהַמת/ , ְלמוָתרות, ֵמִעיק ְלׂשַבע ָאז ְִדמות ּיּותַּבְּלַבִּד  ָּבֲעקרּות ַּבֵּזָעה/ ִהתּבוְּות ָמרות ִּבְמִציֻאּיוֹת

 הארוכים השירים ).שם( ..."ֲחלּוָשה ַעּנות לקוֹ/  קוָלּה ֲאָבל צוֶפֶרת דעוֹ ַהְּוִריִדים ֶאת ֶשּקוַרַעת ָהָרָעב

 השירה ספרי שבשי והמעוצבים יחסית הקצרים השירים מן במרקמם שוים" אדם דיו"ב

 לעלם והכיסופים הכאב, הכמיהה עם" החתול בעין" של' רחוביות'ה את ביםמער הם. הקודמים

                                                
 http://www.notes.co.il/eshed/50624.asp:  אשד אלי אצל מצוטט 23
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 מחאתי אופי גם לה שיש, חריפה אקטואליות להם וספה אך, המוקדמים הקבצים את שאפייו

 חתירה, כמיהה, רגשות – אדם עם ושירה כתיבה – דיו: שדות שי מעֵרב הספר שם. פוליטי חברתי

 כביכול – שותת באדום הכותרת אותיות עוצבו במקרה ולא, םהאד דיו הוא הדם. האלוהי אל

 פי על' אדם דיו' של הלשוית והתפאורה הושאים מפסיפס מבחר הה. הלב בדם השירים כתבים

 דעַ  הסָ המּו, תהיה אשר אהיה, שבע בבאר בוקר הליכת ,אדם דיו, שיטוטים, רחוב: השירים שמות

 בערב וסעת, ים, עש, פים סתרהֶ , החי ספר ,וזיכרון שכחה, רהומא אור, ציקדה, מה מה ,הּסָ ִמ ְּת 

 .פתוחה גלות, לירושלים השיבה, מדבר עיר, רחוב של מוסתָ , זעירה תרּושֵ  מרפסת פואמת, הלבן

 

 חתימה. ג
 הושאת ציבורית לשון של, רעיון ושל רגש של ומתוחכם עדין בשילוב פדיה חביבה של ייחודה

, הסתרה ללא ביותר והעמוק האישי, הפרטי את להביע כליכ גם משתמשש ותרבותי כללי מטען

 השוליים מן מגיע האלוהי חיפוש – בתעב השגב בשירתה מתבוסס לאחרוה. ובעידון בחשיפה

-חברתיות ימות גם המאוחרת בשירה שזרות. אושיות וממצוקות מכמיהות, השיריים ומן

 דיו" מתוך שירים בשי בשיריה העיון את אחתום. םושוליי מרכז, ומערב מזרח יחסי של פוליטיות

 שיש מכתם מעין', "רחוב של סתמו", והאחר, וציבורי כללי ומבטו ציון בשיבת עייו האחד". אדם

 : והרעיוי הלשוי ייחודה של אפיון בתמצית בו

 

 ִּציון ִשיַבת                                    

 

 ְחּוָזַר  ַהֶּשֶמש ִּבְמבֹוא ָשם

 ַמֲעִריִבים ְוָכאן

 

 ָהֵרִקים ֵּכֵליּו ְּתלּוִיים ְּפִיִמי ֶגַזע ַעל

  ִּבְכֵיּו ָּבם ְּבבוא הוִמים עֹוד ְוֵהם ָשם ֲעֵדי ְִׂשָרִכים

 ֶשִּמָּכאן

 

  ִּתְקָוה ֲאִסיֵרי ְוָהִייּו

  ִויאּוָשּה ָאֶרץ ַעְבֵדי ְוַעָּתה

 

 מוכרים ספרותיים וביטויים מילים. בריתהע הספרות של מרחבים מהדהדים זה בשיר גם

) הכיורות( הכלים. פדיה של השיריים וותיהרע מסרת דרך םיברמוע כשהם והיפוך שיוי עוברים

 ָּבִכיּו ַּגם ָיַׁשְבּו ָׁשם ָּבֶבל ֲַהרוֹת ַעל": ז"קל בתהילים בבל הרות על שיבהימה – והבכי התלויים

 ַעל' ה ִׁשיר ֶאת ִָׁשיר ֵאיf, ִצּיֹון ִמִּׁשיר ָלּו ִׁשירּו ...  ּ ִֹּנרֹוֵתיּוכ ָּתִליּו ְּבתֹוָכּה ֲעָרִבים ַעל ,ִצּיוֹן ֶאת ְּבָזְכֵרּו

 ִבְכֵייו ָּבם ְּבבוא" הומים והכיורות" ציון שיבת" דווקא קרא פדיה של השיר אולם. "ֵָכר ַאְדַמת

 רמיזה השיר מן עדרת לא 24.?ועכשיו, "תקווה אסירי" היו השים כל לציון המתגעגים". ֶשִּמָּכאן

                                                
; "תאווה אסיר"כ עצמו את הלוי יהודה מתאר" תשאלי הלא ציון" התפילה לסידור שכס לציון הגעגועים בשיר 24

 עוד ִּתְקָוה ֲאִסיר ּתָּוֵאש ַאל" באופטימיות קורא" צלללים טשו" במילים פותח הציוי הערש בשיר טשריחובסקי
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 ֵּכֵליּו ְּתלּוִיים ְּפִיִמי ֶגַזע ַעל" במילים. ביאליק "ח, התחייה משוררי לוגד של הקיומי יאושיל

, ַהְּזָוָעה ֵלילֹות ְוְִמְׁשכּו – ַאַחר"": זלזל לו צח" בשיר שלו הורא מיוהקי יאושיה מהדהד" ָהֵרִקים

-ַעל, ְלַבִּדי ְוָאִֹכי, ָאִביב ִיְפַרח וׁשּוב .ָּכְתִלי-ֶאל ֹראִׁשי ַוֲאַרֵּצץ ָּבֹאֶפל ֶאְתַחֵּבט ָּבָדד ,ִלי ְׁשָתּו ְמּוָחה ]א

 הוא ביאליק של שהאישי אלא" .ָעֶלה-ְו]א ְפִרי-]א ,ָוֶפַרח לוֹ  ִציץ ]א, ֵקֵרחַ  ַׁשְרִביט – ֶאָּתֶלה ִּגְזִעי

 ולא שמכאן בכייו זהו, מציון הגלות על האֶבל בכי איו הבכי יהפד של בשיר. פדיה אצל ציבורי

 השבר את מתאר כך. לציון בשיבה גאולה שאין משמע, כאן בוכים או ואם. שבגולה בבל מהרות

 חורבן – גדול בחורבן הכרוך חריף משבר בעייה היא ציון שיבת: "הירש אלי המבקר הזה

 עוצמה רב מסמל, אבוד חפץ ממחוז שהפכה ארץ – בארץ גלות, חדשה גלות זוהי. הגולה תרבויות

, וריקית גשמית, אכזרית למציאות, וגלות וקריעה כמיהה של מצב שהוא ,הבסיסי האושי למצב

 זאת לעשות אך, הציוי והגורל הארץ את, ציון שיבת את לקדש...  מטרתה...  חלומות מפצת

 הסבוכות המשימות אחת ... חדשה גלותוכ כחורבן קידושם ידי על כלומר, היהודית בדרך

, העשרים המאה, מכולן הוראה במאה לאבותיו קרה בדיוק מה להבין – דורו על המוטלות

 בו שרמזת השיר מפתיחת גם להתעלם אין 25".לבים בייו ההרוסים הגשרים את מחדש ולבות

 לבין, העבר את מסמלה, המזרח בין קרע פדיה של לדעתה בה מחלחל. עדתית ישראלית מציאות

 אף, הפימי הגזע, שהוא רמז כך". פימי גזע על התלויים ריקים כלים" שהוא ההווה של המערב

 חברתיות ימות, הספר של הארוכים משיריו כברבים, בו ששזורות הזה השיר מול. ריק הוא

 על תובלכ שהרבה, אלתרמי מכתם כמעין" רחוב של סתמו" השיר עומד, ופוליטיות תרבותיות

 הלשון של חותמה יכר זה קצר בשיר גם. השה של שוות ובעתות היום של שוות בשעות הרחוב

 :פדיה של הייחודית

 

    רחוב של  ְסָתמו                                           

 

  ָהֵעֶרב ָשֵפל ָאֵפל                                        

 רוֹ אוֹ  ֵבלוֹ                                         

 ְזָהבו fרֹ  ִמּתוf ְמַדֵּמם רָשחוֹ  ֶּפַצע                                        

 

                                         l90  "אדם דיו".     ַליָלה  ָקָראִתי ֶהָעָקר ְּבִבְכיו ַהָּדם ּוְלחֶש  

 

, "מדמם שחור פצע" במילים הקודמים השירה מספרי מוכרת בכא חוויית זה קצר בשיר חוזרת

: הבייים ימי שירת של וללשון למתכמים הדהוד זה קצר בשיר יש". הָעקר בבכיו הדם חושך"

 למשוררת הייחודית המטפורית האישית הראייה – אלה לצד". ְזָהבו fרֹ  ִמּתוf ְמַדֵּמם ָשחור"

 של ראייתה אך, רחוב של סתמו מבטיח השיר שם. ובל, שפל, אפל: הפימיים  בחרוזים

. בתוכו, אדם כל, ואדם בלילה הרחוב חוויית – כאחד ומרהיבה כואבת חוויה מציירת המשוררת

 ַהָּדם ּוְלחֶשf: "לפדיה האופייית הרליגיוזית הימה את שוב בו שוזרת העמוסה האחרוה השורה

, בֵשם והקריאה הבריאה מעשה את המצטטת אלוהית-עיןמ במחווה ".ַליָלה ָקָראִתי ֶהָעָקר ְּבִבְכיו

                                                                                                                                       
 של התום את מעמיד טשריחובסקי שחידש הצירוף של והאזכור, לאופטימיות שותפה איה פדיה". ַיַעל ִשְמֵשּו

 .לציון השיבה מציאות מול אירוי באור לציון הגעגועים
 m/?p=430http://elihirsh.co  "שירה קורא" במדורו  הירש אלי 25

http://elihirsh.com/?p=430
http://elihirsh.com/?p=430
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 ולשוה פדיה של הייחודי מבטה. הלילה עם, העקר הבכי, הדם חושך, האושי הכאב מזוהה

 צריך שאין דומה. מסתמיותם החוויה את והן הרחוב את הן מפקיעים המקורות זכרי עמוסת

 ספק ללא? העברית בשירה לחדש יתן העוד :דבריי בראשית שהעליתי השאלה על ולחזור לשוב

 בעקבותיה שיילכו מי יהיו אם ולראות לחכות עליו עתה. ומחדש ייחודי קול הוא פדיה של קולה

 אחרים מחדשים יהיו שמא או, הדורות לשון אוצרות עם האישית ראייתם את כמוה ויחברו

    .   חדשות דרכים לעצמם שיסללו

 

 מקורות

  http://www.notes.co.il/eshed/1881.asp של אלי אשד תר בא .היקום של תן זך 'א, אשד

 . ביולי  16, הארץ .איכריותה של המשוררת, של האיכר משורריותו  .1999 'ד, בורשטיין

 עם פגישות  .)עורכות( ויסמן' וע בלום ןקרטו 'ר :בתוך .והסימבוליזם גולדברג לאה' הפריחה על'. א"תשס 'ח, וסףי בר

 העברית יברסיטההאו: אביב ותל ליםשירו .גודלברג לאה של יצירתה על ומחקרים מסות :משוררת

 . 98115: פועלים וספריית

 .  811 :46  פוליטיקה .אשים על יודעות מילים .1992 'א, הירשפלד

 .  עובד עם: אביב-תל .תרגומים מבחר, מודרית שירה .1990 'ב, הרשב

  .109122 :43 עכשיו .אלתמן שירת על הרהורים . '1959, זך

 .אלף: אביב-תל .המודרית ובשירה ברגסון אצל ורתמוס זמן .ו"תשכ ', זך

 .המאוחד הקיבוץ: אביב תל  .זלדה שירי .ה"תשמ .זלדה

 ויסמן' וע בלום קרטון 'ר :בתוך .גולדברג לאה בשירי החזרה לשאלת :השקיעה ועל הפריחה על .א"תשס 'ש, זדבק

: אביב ותל יםשלירו .דברגלגו לאה של יצירתה על ומחקרים מסות: משוררת עם פגישות ,)עורכות(

 .2131 :פועלים וספריית העברית האויברסיטה

 .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל .כל השירים, סוה, אברהם בן יצחק .1992 .)עורך( 'ח, חבר

 .29 :56' גל, פ מאזים .פיכמן יעקב של מקומו על .2006 'צ, לוז

 .אביב תל אויברסיטת, דוקטור  בודתע .השמיים הלשון בצירופי ביאליק של חדשותו .ט"תשס 'ר, ליאור

 .פפירוס: אביב-תל .עכשווית עברית שירה – המסגר רחוב עד שבעמק משדות .1996 'י מזור

 .חדהמאו הקיבוץ: אביב-תל .אלתרמן תן של בשירתו והגות אר'ז, מבה: עיקר אל מפרט .א"תשמ 'ד, מירון

 .187196 :זמורה: אביב תל ...אלא איו האדם: בתוך .באיש איש בטורא טורא .1999 'ד, מירון

וסד מ: ירושלים .מבחר וחדשים .משעול' א :בתוך .על שירתה של אגי משעול –הקומית ה הסיבילָ  .2003' ד ,מירון

 .     293443 :ביאליק

 .ביאליק מוסד: ירושלים .וחדשים מבחר .2003' א, משעול

 .192217 :1 הו .)פסטרק על, כלומר( באלתרמן הקריאה על .2005' ר,  ץ

 וסגון לשון עיוי: אחרת זאת לומר" פרוכטמן' מ של ספרה על סקירה ,טבען עצם מילים של ִקסמן .2000 'ת, סוברן

 .בובמבר  15 ,ספרים ,הארץ ."ימיו בת העברית שירהב

ס "ביה :אביב תל  .יח תעודה  ,)עורך(יזרעאל  'ש: בתוך. לשון הדיבור  ללשון  השירהמגעים  בין . ב"תשס 'ת, סוברן

 .395420 :למדעי היהדות

 טורי' וג שחר בן' ר :בתוך. פואטיים-בלשיים  אפיון וויק – משעול אגי של היצירתית לשוה .2006 'ת, סוברן

 הקיבוץו רפורט ש"ע סמיוטיקהו טיקהלפוא הישראלי המכון: אביב-תל. ד חיה שפה העברית .)עורכים(

 .281306 :המאוחד

                            .ופרשות ביקורת. הישראלי בפזמון לשון ודפוסי משלבים – ותודעה  לשון, פזמון .בדפוס 'ת, סוברן

   .אוחדהמוץ ביהק: תל אביב .פואטיקה, משמעות ,מבה, שירת עמיחי: והאגרטל הפרחים .1986 'ב, ערפלי

 ולסמיוטיקה לפואטיקה המכון: אביב תל .המודרית העברית בשירה תמורות: ההשוואה חדוות .2005 'ב, ערפלי

 .המאוחד הקיבוץ והוצאת אביב תל אויברסיטת, פורטר ש"ע

javascript:open_window(%22http://aleph3.libnet.ac.il:80/F/5FKHIELNTT1MB2YG1VR5MU2XTKDUCVTCDRVQ2U37QC2AVDNNE1-85332?func=service&doc_number=000274013&line_number=0006&service_type=TAG%22);
http://www.notes.co.il/eshed/1881.asp
http://www.notes.co.il/eshed/1881.asp
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 .ביאליק ומוסד המאוחד הקיבוץ: ירושליםו אביב תל .השירים כל .1991 'ד, פגיס

 .בגב גוריון-ןב אויברסיטת של הספרים הוצאת: שבע באר .ביהדות המיתוס .)עורכת( .ו"תש' ח ,פדיה

 .עובד עם: אביב תל .סתומה מתיבה .1996 'ח, פדיה

 .עובד עם: אביב תל .הפש מצא .2002' ח, פדיה

  .עובד עם :אביב תל .החתול בעין .2008' ח, פדיה

 .המאוחד הקיבוץ: אביב תל .אדם דיו .2009 'ח, פדיה

 עם פגישות  .)עורכות( ויסמן' וע בלום קרטון 'ר :בתוך .המעודן והאוקסימורון גולדברג לאה .2000 'ד, פישלוב

 העברית האויברסיטה: ביבא ותל יםשלירו .ברגדגול לאה של יצירתה על ומחקרים מסות: משוררת

 .4860 :פועלים וספריית

 http://www.blogs.bananot.co.il/showPost.php?blogID=155 אתר', ח ,כהן פחס

 של הספרים הוצאת: שבע באר .ימיו בת העברית בשירה וסגון לשון עיוי-  אחרת זאת לומר .2000. 'מ פרוכטמן

 .גבב גוריון בן אויבריטת

 .209210 :המאוחד והקיבוץ  פועלים ספריית: אביב תל .מווגרפיה – גולדברג לאה .1980' ט, ריבר

 .המאוחד הקיבוץ: אביב-תל. שירים – ד"בס חדש פירוש  .2000 'א, קוסמן

 . פפירוס: אביב-תל .שירת אלתרמן בראי המודריזם: עוד חוזר היגון .1989' ז ,שמיר

עט  .אלתרמן ועמיחי, עיון בתפקודן של הרמיזות בשירת ביאליק: בלשון השירה' דיקת רקמותב' .ח"תש 'ז, שמיר

 .105118 :2 הדעת

 .המאוחד יבוץהק: אביב תל .לאומי ומשורר בוהמיין אלתרמן – ומלך הלך .ע"תש' ז, שמיר

http://www.blogs.bananot.co.il/showPost.php?blogID=155
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
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 המקאברי הטקסט להעצמת אמצעים

 רוזר רחל

                                                                                                                        

 מסה; המקאברי הזעיר הטקסט של להעצמתו וחזותיים מילוליים אמצעים מתאר מאמרה

 טקסט שהֹוצאת וכן; הכותב של הספרותית התחבולות בין מרכזי מקום ולבמה שלהיצג להוכיח

, מיידע רחוב שלט, אישיים פרטים טופס, מסמך כגון( מסוימת במה או מסוים היצג בעל שימושי

 המסר את מעצימה, חדש להקשר והעברתו, השימושי, הטבעי מהקשרו) מצבה על כיתוב

 התוצאה ולרוב, לכאורה תמים, חדש תוכן מוכרת תבית לתוך יוצק הטקסט כותב. המקאברי

 .מבעיתה בעיקר אלא, ומוזרה זרה, מפתיעה רק איה המתקבלת

 ומעין לוין חוך – יוצרים שי של מטקסטים דוגמות של סוגים שלושה בחרו הדיון לצורך

 .  ולהעצמתו המקאברי ליצירת וחזותיות ספרותיות בתחבולות המשתמשים – פרויד

 

 תפוצתו ומרחב המקאברי הגדרת

, לעג תיאור, לעג מחזה( בורלסקה, אירויה הם אחרים סוגים. ההומור מסוגי אחד הוא המקאברי

, פרודיה, סרקזם, סאטירה, הומורסקה, שחור הומור, גרוטסקה, )זולה עירום הצגת, בדחי

 . קרטון, קריקטורה, קומדיה

, דופן יוצא דבור או כתוב טקסט שהוא 1השחור להומור שייך שהוא במקאברי המיוחד

 אל תמיד וקרוב פלצות מעורר, אימה מעורר, מבעית ובעיקר אכזריות שזור, ופטסטי אבסורדי

 הפירוש ומכאן, בערבית קבר, מקאברה הוא מקאברי השם שמקור הסוברים יש ואמם. המוות

 על maccabee המילה של עיוות אהו המקור אחר הסבר לפי; מפתיע איו" מוות של"כ המילולי

 מת מהם אחד שכל רחלא שתקדשו ,ביה ושבעת הח על הסיפור מופיע שבו, המכבים ספר שם

  2.משוה מיתה

 חסר דופן יוצא הומור בצרפת בעיקר התפתח העשרים המאה של הארבעים בשות

 בתום המערבית אירופה של והציית הקודרת לתחושה ביטוי שתן, ופטסטי אבסורדי, מילים

, משמעות טול קיום – האקזיסטציאליסטית בפילוסופיה השתלב הוא. השייה העולם מלחמת

 . הקלפים כל בו שטרפו עולם, מעורבב משוה עולם, יוצרות הפיכת – פוךה עולם, יכור

                                                
 ואי, בארון אותך תלתה אימא, עלוב ה'אבאל, ה'אבאל הוי" "השחורה קומדיה"ה שם הוא מקאברי להומור דוגמה 1

 .בקאמרי שהוצגה, 1963 קופיט ארתור מאת..." עצוב כך כל

 וריאלג כמושג מוכרה, )La Danse Macabre( ,"המוות ריקוד/מחול" מוטיב גם שייך המקאברי של הסמטי לשדה 2

 בדרמה, בשירה  מצוי זה מוטיב .מוקדמים פולחיים ייםאפג םשורשי לו שהיו לוודאי קרוב כי אם, הבייים מימי

 בדרך( מגים או מרקדים שלדים לצד כריקוד אשים של מותם מתואר אמות יצירות בעשרות. החזותית ובאמות

 תמוות. האשים של מותם את מסמל והריקוד, המוות של האשה הם השלדים. חרמש ושאים ולעתים) כיורב כלל

 את זכור"( Memento mori הכיתוב וסף לעתים. ההשחור גפההמ לאחר, 14-ה מאהב פוצות להיות החלו האל

 . ב"וכיו שאיפותיהם את להמיך, בתשובה להחזירם, האדם בי על אייםל שועד, ")המוות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-14
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 רפה" שחור"וה עיקר ההומור שבו קוטב בין שע רצף קו על המקאברי את להעמיד יתן

 3.לוין חוך של בטקסטים כמו, ההומור על ומאפיל השחור שליט שבו, הגדי הקוטב ובין, וטפל

 הן, במוות עיסוקן אף שעל) 1961, "טוב בוקר(" להל' ע של משירים דוגמות שתי להלן

 . מבעיתות מאשר מצחיקות יותר

 

 אווזות שתי

 אווזות שתי

 : לזאת זו שאלו

 שתה מה"

 "?אכל ומה

 והשועל

 .שאל לא כלום

 ...                                  ואכל שתה היום וכל

 

 )השיר מן חלק( והחסידה השועל

  השועל פגש

 בחסידה

 לושא

 , חידה לשאול אפשר אם

]---[ 

 :ושאל

 , חשי"

 חושב מה על חשי

 ,רעב ורא שועל

 "?שמה חסידה הפוגש

 .החסידה עתה, "חתוה על"

]---                                     [ 

 

, שש עד ולספור עייים לעצום מהשועל מבקשת היא, לחש מצליחה איה שהחסידה לאחר

 , התמימות היא החסידה ושל האווזות של המשותפת התכוה השירים בשי. ..שאר והוא, ועלמת

 ובין השועל של הכווות בין הפער. וקטרות ערמומיות, רשעות הן השועל של הידועות ותכוותיו

 .הצחוק את יוצר הכף בעלי של התמימות

 

                                                
 המבטאים )1999 לוין( המוות סף על שיר אומרי של יהודי ספר, "המתים חיי" בספר שיריםהו פואמותה גם ראו 3

  .כאחת וגרוטסקי בריאמק מסע
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, כביכול, שמטרתם גרפיים היצגים בתוך או לצד" זעירים טקסטים"ב שימוש דרך המקאברי יצירת

  מידע לספק

 מלחמה" הִספר מן אחדות דוגמות בחרו ויתוחם הזעירים המקאבריים םטקסטיה ןאפיו לצורך 

 לצד, מכיל הספר 4).2008( פרויד מעָין מאת" הישרדות מדריך –] ראי בכתב כתובה המילה[

 המלחמה על תגר לקריאת מָקאברי בהומור ומשתמש, ואיורים גרפיים היצגים, זעירים טקסטים

 שלט, טופס, רשימה כגון השימושיים הגרפיים ההיצגים של הבאליות. גדה חריפה ולהתרסה

 .  מָקאברית אווירה מיד יוצרים מכילים שהם התוכן ובין ביה והיגוד ,שה לוח, רחוב

 מטקסט המעבר ידי על וצר המסר שעיקר מתברר הטקסטים של בחיתם מתוך

, למען הוראה של דיבור בפעולת לרוב המלווה, טיעוי לטקסט, מידע ספקל האמור, "שימושי"

 . ופלצות בעתה, אימה היוצרת וסרקסטית אירוית בימה

 ומצד תמצות הדורשת שיות על אחד מצד שעת אלו בטקסטים המקאבריות כי ראה

 כך כדי ותוך ,פורה אחד דימוי לתוך רעיוות של שלמה שרשרת ממקד הטקסט. חידתיות על שי

 פגישה יוצר המכוון הערבוב. במפורש מתוארים אים אך, בדימוי המובלעים הדברים על מרמז

" טעיה" יוצר הוא. באסוציאציה אלא, לזה זה שייכים אים טבעי שבאופן הקשרים בין מפתיעה

 .                                      הושא של

 טביעת, רוק דגימת, דם טיפת: אישיים פרטים ילמילו בטופס משתמש) 2008( פרויד

 כיכרות, 1 לילה לראיית אמצעי, 1 פלסטיק קסדת? למלחמה לוקחים מה: וברשימה ; אצבעות

 מהלם הסובל חייל מזהים כיצד הוראות ובו תרשים-איור מציג הוא; ועוד 4 מים בקבוקי, 4 לחם

 שבו הקרב הלם על המעידה" ופעהת" יוצאת מאבריו אחד ומכל מורכן בראש יושב החייל: קרב

, ברגליים רעידות, הקאות, שקט חוסר, דיכאון, ראש כאבי, קיצויים רוגז או בכי – שרוי הוא

 גם בכושר להישאר איך" שכותרתו, וסף תרשים-באיור. ובחילות שלשולים, חברתי יתוק

 – הקדמית ולכתף תהאחורי ליד, העליוה לבטן כושר תרגילי העושה חייל ראה, "השבי בתקופת

 .לאחור כפותות בידיים זה כל

" שימושיים" גרפיים היצגים בצד המופיעות וספות הוראות או לשאלות דוגמות להלן

 מקום ובה האיברים טבלת מובאת השאלה לצד? לוותר תסכים בגוף איבר איזה על: בספרו

 – האימון שלבי של יורא ובה" להרוג תלמד כך: "היא אחרת מבעיתה הוראות סדרת ;)x( למילוי

 . המוגדל עיו אישון את שרואים אדם הריגת עד וביוי קטן יצור הריגת דרך פצפון יצור מהריגת

 שה לוח של גרפי היצג ולצדו" היום יום איזה דע"; "סטיקר לך עשה: "וספות והוראות

 בתקופה רתמיות התרוצצות המשפחה לבי לחסוך כדי" חיוי מידע השאר"; ")ייאוש טבלת("

 מסמך במעין" מסודרת צוואה הכן"; "שפצע חברך של האחרוות מילותיו את צטט"; הקרובה

, )פרויד מעין' רח( המחבר שם על רחוב שלט לצד]" ---[ הצחה פרויקט לך בחר"; מאויר משפטי

 10-1 וספרות ב"א שאותיות מצבה של שרטוט לצד" מצבה לך עצב"ו; לכה חייה של תמרור או
 למען חייך את הקרבת כבר אם: "המתאימות והספרות האותיות את לבחור המעצב ועל, צדהל

 ".רוחך על העולה ככל שלך החדש הבית דלת על לכתוב מהזכות תיהה לפחות, המולדת

                                                
 ראו הספר מן וספים טקסטים של יתוח". שקר" במכללת חזותית תקשורת בלימודי סיום כפרויקט כתב הספר 4

 .  א"תשע ברוזר גם
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) ו"תשס, ז"תש, ו"תש, ד"תש ,יר( הזעיר טקסטב בחר) בהמשך ראו( לוין כמו, פרויד

. ןתוכה מבחית חיסותבד והצטייותו מרוכז מסר לבטא יכולתו בגלל המקאברי להעצמת כאמצעי

 וכן, הטקסט של המילולי ולהרכב מטיאוהפרג הסמטי מבהל חשיבות קיימת הזעיר בטקסט

 קסטלט .הקווטציה מבחית הן הדוטציה מבחית הן מהמילים אחת כל של המשמעות לבחית

 מצד – משפטי-רב, "רגיל" מטקסטו ,אחד מצד מהוקשר רצף-ממשפט אותו המבחיות תכוות זה

 בהקשר תלות-באי המתבטאת ,שלו הסמטית האוטוומיות היא עיקריתה המייחדת תותכו. שי

 מציע) ז"תש )יר. תלות-אי של שוות דרגות קיימות – הסיבתי הקשרל באשר. כלשהו מילולי

, טקס, ובידור עיוג, טיעון, ידועמ :ליאפוקציו-טיאפרגמ קריטריון פי-על זעירים טקסטים ןילמי

 . לשוי-מטה מידע, החיה

-התוך( מילוליה: הקשרים סוגי ארבעה בין להבחין מקובל ,)1994( וחסן האלידיי פי על

 תרבותיוה )הסיטואציוי( סיבתיה, )אחרים לטקסטים הזיקה( טקסטואלי-איטרה, )טקסטואלי

 – הסיבתי בהקשר תלותם פי על גם זעירים טקסטים ןלמיי ,כן אם, יתן). רחבה קוטקסטה(

, הרחב התרבותי ההקשר עד כתב או אמר הטקסט בוש המיידי הסיבתי מההקשר

 :בלבד סוגים שי וגעים לעייו .ליארסבהאוי

 בהקשר תלוי איו כזה טקסט ;טקסטואלי-בין הקשר תלוי זאת ועם אוטוומי זעיר טקסט. 1

 סמוך היקרותל עשוי כזה אחר טקסט .אחר לטקסט כלשהי זיקה ול יש אולם, המיידי המילולי

 פורמט עם להתכתב; רשימה של מוכר פורמט עם" להתכתב", למשל, התון טקסטל ובמקום בזמן

 של, שה לוח של, לרכב תמרור של, רחוב שלט של מוכר פורמט עם להתכתב; תרשים של מוכר

   .ועוד מצבה על כיתוב

 כדי אך, עצמאי טקסט של מעמד כזה טקסטל ;סיבתי הקשר תלוי יאוטוומ זעיר טקסט .2

 הזמן מבחית בעיקר, ותיוסיב על העייד המוען מן תדרש הפרגמאטי המסר את ממו להפיק

 לא, השייה לבון מלחמת על תגובה שהם מסוימים זעירים טקסטים על יודע שאיו מי. המקוםו

 .     רלווטיים הללו ההקשרים יסוג שי פרויד של בטקסטים. אותם יבין

, מבצע טקסטשה הדיבור פעולת, האילוקוציוית ההפוקצי ביותר חשובה הזעיר בטקסט

 המשמעות עם תמיד זהה שאיה, )למוען המען שמייחס הכווה - דיוק וביתר( המוען כוות

 בכל ביותר ותהחשוב הן, המוען כווות, הדיבור שפעולות ספק אין .הרצף של הגלויה המילולית

 .שהובאו הדוגמות

 מקבלים הם ובכך שימושיותם את" שימושיים"ה הגרפיים ההיצגים מן מפקיע פרויד

-בבין, באלוזיות בשימוש כרוכה זו פעולה. ומקאבריים אירויים להיות והופכים אחר הקשר

 הטבעי מהקשרם ההיצגים של ההֹוצאה. והזרה קוטקסט של סטייה בה ויש, טקסטואליות

 המוסכמות את שובר היוצר. לגמרי אחרת משמעות להם מעיקה חדש להקשר והעברתם

 ואף ומוזרה זרה, דופן יוצאת, מפתיעה, רעה התוצאה. חדשה בייה לשם ומצרפן הרוטייות

 .חלחלה ומעוררת מפחידה

 כולל, המבה – מוכר מבי ידע של סוגים שי בין התגשות וצרת מיד, הקורא מבחית

, קוגיטיבי דיסוס יוצרת הזאת ההתגשות. החדש והתוכן, המוכר השימושי הטקסט של, גההיצ

 . מקאברי-האירוי המסר את מבין והקורא – ריגושי מכך וכתוצאה, ארי'ז, היצגי, מבי

 בתחומי יותר עוד אלא הספרות בתחום רק ולא( וקטים שיוצרים העירוב ראה לכאורה

 שירגיש כדי לאדם דרשים וכללים חוקים הרי כי; מיו בשאיו מין כעירוב) הפלסטית האמות
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 חדש מרחב מאפשרת חדשים חוקים של הכסתם אבל. הטקסטים בעולם וגם בכלל בעולם ביטחון

 . ויצירתי

  

 לוין חוך אצל המקאברי להעצמת טקסטואליות-בבין השימוש

 הוא המקאברי את להעצים דיכ בהם משתמש שלוין הפואטיים האמצעים מן אחד, פרויד כמו

, זה את זה ומאזכרים מצטטים, זה עם זה" מתכתבים" טקסטים. טקסטואליות-בבין השימוש

 לעתים, טקסטואליות-בין זיקות מקיים טקסט כל. סמויים או גלויים דיאלוגים בייהם מקיימים

 במסורת וגאר היותו מעצם אחרים טקסטים של רב מספר עם, מתוכות בלתי ולרוב מתוכות

 . ולשוית תרבותית

 ידי על, ישיר ציטוט ידי על להיעשות יכול במשהו אחד טקסט של מכּוון אזכור

 סגויים בסממים שימוש ידי על ואף ידועים מסיפורים להתרחשויות או לדמויות התייחסות

 תפרשו מתן באמצעות מתקיים טקסטים בין מעיין דיאלוג 5.המאוזכר הטקסט של ומביים

 לו שהייתה המשמעות את ממיר המיתוס: כלומר, אירוית לעתים, הקודם לטקסט חדשה

, פורת-בן( שוה ואידאולוגי אסתטי, תרבותי, לשוי להקשר העברתו בעקבות קודם בטקסט

1985.( 

 מכל אושיים מבעים בין גם אלא, ספרותיים טקסטים בין רק לא להתקיים יכולות זיקות

 זמן מאותו טקסטים בין; טקסט בתוך גם אלא טקסטים בין רק לא להיות יכולות הן; שהוא סוג

 סוגה מאותה טקסטים בין; )דיאכרוי דיאלוג( שוים מזמים טקסטים ובין) סיכרוי דיאלוג(

 בין, שוים מבע אמצעי בין גם, כמובן, להיווצר יכולות זיקות; שוות מסוגות טקסטים ובין

 שכלל טועת קיצוית גישה. וציור טקסט, ומחזה סיפור, ומוסיקה טקסט: כגון, שוות אמויות

 הכללי השיח מרחב הוא טקסטואליות בין: "אחרים לטקסטים זיקה ללא טקסט להבין יתן לא

 ).  106' עמ, 1986,קאלר"  (למובן טקסט ההופך

 הוא טקסטים בין המשותף הדיאלוג: טקסט של" הדיאלוגית תכוה"ב דן, )1981( בחטין

 השפעה פירושו דיאלוג; התרבותית סביבתם עם דיאלוג יוצרים טקסטים. המלאה להבתם אית

 חוליה הוא טקסט כל. אחרים לטקסטים, בזיקתם, ביחסם טקסטים לקרוא יש; והדדית חוזרת

. הלאה ומתקדמים ההיסטוריה בראשית עוצים ששורשיהם מבעים של תרבותית בשרשרת

 שי בין הדיאלוג גבול על מתפתחת היא אלא, המבודד טקסטב מצאת איה האמתית המשמעות

 בו מאיר, זולתו על אור שופך, משלו הקשרית משמעות עמו מביא טקסט כל – ויותר טקסטים

 בזכות משתה הטקסטים משמעות". לתחייה קמים" הטקסטים בייהם במגע. סתרות פיות

 . לחוד סטטק כל של ממשמעותו שוה והיא, בייהם שוצר הדיאלוג

 תורה"מ התיאוריה של שמה את ושיתה בחטין של תורתו את הרחיבה) 1986( קריסטבה

 עם אחד מצד דיאלוג מקיים טקסט כל, לטעתה". טקסטואלית-איטר תיאוריה"ל" דיאלוגית

 הקשורים, מיתיים, מכוים טקסטים לרוב, טקסטים של קורפוס עם אחר ומצד והמען המוען

 או ארית'ז, תמטית להיות יכולה לקודמיו חדש טקסט בין הזיקה. משותף היסטורי לזיכרון

                                                
שירים . 1999. חיוכית לטכולוגיה המרכז, לימודים לתכיות האגף, והספורט התרבות, החיוך משרד פי על 5

 .ליםירוש. דיאלוג בין שירים לתמוות –בתערוכה 
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 וכך, עתידיים מטקסטים רעיוות עם הדיאלוג להמשך פוטציאל יוצר חדש טקסט כל. לשוית

 . טקסטים של סופי-אין פסיפס, רשת מין, בעצם, וצרת

-בלום( רוטיי, שגור למבה הדהוד הקורא אצל במכּוון תצרוי טקסטואלית-הבין הדרך

. גרפי להיצג מילולי טקסט בין או טקסטים שי בין דיאלוג וצר כך ומתוך, )2005, קולקה

 ואת הפער את להסביר יתן טקסטואליות-והבין הסיבתי ההקשר, הסֵכמה של ההקשר באמצעות

 של" טקסטים"ל הן להבה המפתח שהוא, החזותי וההיצג המילולי הטקסט שבין ההשלמה

 .לוין של המצבות לכיתובי הןו פרויד

 ליצירת כאמצעי טקסטואליות-בבין לשימוש לוין חוך של" שירים"מ דוגמות שתי להלן

 :המקאברי

 

 בעמק אחדים קיבוצים בין ,זמים באותם דיר מצרך, גדול ירוק אוטו סע 40-וה 30-ה בשות. 1

 . "תובה"ל אותם והסיע וחלב ביצים אסף – דוד ורמת גבת בייהם, יזרעאל

 שיר, )1945( ברגשטיין פיה המשוררת, גבת הקיבוץ חברת כתבה המרשים האוטו לכבוד

 :ילדים

 

 וירוק גדול שלו האוטו

 ,רחוק וסע שלו האוטו

  וסע בבוקר

 שב הוא בערב

 "תובה"ל הוא מביא

 .וחלב ביצים

              

 :פיה של שירה עם" מתכתב" לוין חוך של המקאברי שירו

 

 ְוָיֹרק ָקָטן ֶׁשָּלּו ַהֶּיֶלד

 ,ָרחֹוק ִהִּגיעַ  לא ֶׁשָּלּו ַהֶּיֶלד

 ,ָׁשב ]א ּוָבֶעֶרב ָיָצא ַּבּבֶקר

 .ְוָחָלב ֵּביִצים, ִאָּמא, ַאָּבא ֹוְתרּו

 

 וגם לשעשע כדי גם הושר החמישים שות ועד השלושים משות ישראל ילדי ששרו הרחוב שיר. 2

 ).פועל החרוז זה במין רק כי, בזכר( מתאימים שמות בחילופי, שמים ילדים לקטר כדי

 עולם המבטא לשיר לוין בידי הפך, המקטר לעתים כי אם, והמשעשע התמים השיר

 יתוח לו יעשו, בבטן בן לו שיש זכר ממין בן: הקלפים כל בו שטרפו עולם, ומעורבב משוה

 . כאחת ומקאברי מבדר". לא ואחו", ימותו והוולד הבן, ...)קיסרי(

 

 : רחוב שיר

 השמן אהוד

 , בן לו יש בבטן
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 ? לבן קוראים איך

 .השמן אהוד

                

 :הרחוב שיר עם" מתכתב"ה לוין חוך של ושירו

 ,ַהָּׁשֵמן ֵאהּוד

 ,ֵּבן לוֹ  ֵיׁש ַּבֶּבֶטן

 מּוָזר ִמְקֶרה ֶזהּו

 .ָזָכר ִמִּמין ְלֶיֶלד

 

 ,ִּתּוחַ  לוֹ  ַיֲעׂשּו ָמָחר

 ,ָּבטּוחַ  ֶזה, ָימּות הּוא

 ,ִאּתוֹ  ָימּות ַהֵּבן

 !]א – ַוֲאְַחּו
 

 על מסתמך הוא. המקאברי את ליצור כדי טקסטואליות-בין של הטכיקה את וקט לוין

 משיר שיבוציו. דברים" לאשר" כדי לא אך, כלשום חלקים מהם מצטט ואף מסוימים מקורות

 את המזהים, המעים עם יוצרים, לשון למטבעות מעטכ שהפכו ידועים ילדים משירי או רחוב

 לוין. ופואטי רטורי כוח אלוזיות לאותן. משותפים תרבות סמלי על המבוסס קשר, האלוזיות

 מיתוס מעין ומפץ שובר ובכך, ממו לקוחה שהאלוזיה הטקסט לרוח מוגדת ברוח בהן משתמש

 . מקאברי ואף אירוי אפקט ויוצר המקור ברוח הקיים

 

 המקאברי להעצמת" במה"ב לשימוש דוגמות

 פעולות כמה של שילוב זעיר טקסט באותו וימצ לפעמים. זעיר טקסט הוא גם מצבה על כיתוב

 ממלאה גם זמית-בוו, הפטר האדם של זהות על מידע מוסרתה מצבה גבי על כתובתב כך. דיבור

 .ועוד מתאימות מובאות ,המת בשבח דברים גם עליה מוסיפים לעתים .ריטואלית פוקציה

 בידי( מאוירות מצבות גבי על כאחת ומקאבריות משעשעות כתובות מחבר) 1999( לוין

, מריר, שחור ההומור אך, הומוריסטיים הם ,"בדיחה"כ ראים לוין של הכיתובים ).מודן רותו

 רוח" לא. וזעזוע עצב עם יחד עליצות מעין ויוצרת, וחורזת מוכה עד פשוטה העברית. מזעזע

 ".רעה רוח" אלא, הטקסט על שורה, "רגילה"ה והבדיחה ההומור של מסימיו אחד שהיא, "טובה

 

 מצבות גבי על כיתובים

 מי ח כאן

 חה לא שאשתו

 סוף שסוף עד

 .ככה אותו ראתה

   *** 

 אדם ח כאן

 לוח עליו ציוו שהרופאים
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 .כמצוותם עושה והוא

*** 

 ;וִאּשה בעל חים כאן

 ,טבעי תמוו מת הוא

 ?היא למה אבל

*** 

 אדם ח כאן

 .שדם עד שקט שלא

*** 

 עכשיו עושה זה אדם

 .חייו כל שעשה מה

  

 של מאפייים מול אל ןבח כאן שהובאו המקאבריים מהטקסטים אחד כל, לסיכום

 על החדש הטקסט של הבייה ידי על. בתשתיתם העומדים חזותי היצג ושל "במה" של, סוגה

 במקומו מצא איו שכאילו המפתיע, "חדש"ה לטקסט המצופה הטקסט בין פער וצר, הידוע

 לרוב הקשורים החדשים תכיםה את החדש בטקסט מעבד הכותב שבו האופן ובלטמ וכך, הטבעי

 היוצר פער קיים" חדש"ה לטקסט המצופה הטקסט סוג בין). מקאבר( למלחמות, למחלות, למוות

 .המען של הבעתת התגובה את

 

  תמקורו

            הקורפוס

 .המאוחד הקיבוץ :אביב תל. טוב בוקר. 1961 .הלל. ע

 המאוחד הקיבוץ :אביב תל. חמד פרפר אלי בוא. 1945. פיה, ברגשטיין

 . אביב-תל ספרי,  המאוחד הקיבוץ:  אביב תל. ממותה רואה חיותה הילדה. 1999. חוך, לוין

 .   גלורי: בימיה. תהישרדו מדריך, מלחמה. 2008. מעין, פרויד

 

 מחקר ועיון

 .178-170): 34( 2 הספרות .טקסטואליות-בין. 1985' ז, פורת-בן

 ולפיתוח לתכון האגף, החיוך משרד: ירושלים. טקסט של שאלה. ח"תשס' ר, רוזר', , פרילוק', ס, חרוב', ר, גדיש

 .לימודים תכיות

 – בתערוכה שירים. 1999. חיוכית לטכולוגיה המרכז, ימודיםל לתכיות האגף, והספורט התרבות, החיוך משרד

 .ירושלים. לתמוות שירים בין דיאלוג

  .הפתוחה האויברסיטה: אביב תל. 10, 9 יחידות, ותקשורת משמעות – עברית סמאטיקה. ן"תש' ר יר

 .2331: 37 עברית בלשות .החדשותית הכותרת של השיח יתוח .ד"תש' ר, יר

 אסופת: קטור הדסה ספר, )עורכים( שלזיגר' וי )רודריג( שורצולד' א: בתוך. זעיר כטקסט הפתגם  .ו"תש' ר, יר

 .135-142: אילן-בר אויברסיטת :גן רמת .מחקרים

 .827: 24 לשון חלקת .1996 – לכסת הבחירות: שיח כיחידת הפוליטית סמהיהס .ז"תש' ר ,יר

 . 617: ב" מידע איגרת .הזעיר הטקסט. ו"תשס' ר, יר

 .118 –96: 42 לשון חלקת. מידע לספק איה שמטרתו שימושי-המידעי הטקסט. א"תשע' ר, רוזר
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 תופעות לשויות בתרגומי אפלטון לערבית

 דה שלו

 

, זהו שבר מתוך דיאלוג אפלטוי.  להלן הוא ציג לזן כחד) 1(מה שאתם רואים לפיכם בקטע 

 1.בתרגום מוקפד לערבית מימי הבייים

 

 ).ראו ספח, לתרגום העברי של יהודה ליבס) ('קטע התאווה'(ג 403-ה402', דיההמ, 'אפלטון) 1(
swfrosuvnhi kai; hJdonh'i uJperballouvshi e[sti 
ti" koinwnivva; 

 هل بين العفة واللذة المفرطة شيئ من المشاركة؟

kai; pw'"; e[fh, h{ ge e[kfrona poiei' oujc h|tton h] 
luvph; 

 العقل   طائر  االنسان  تجعل  المفرطة  واللذة  نشركها وكيف
 مضطربًا وتفعل به من ذلك أمر ليس بدون ما يفعله الحزن

ajlla; th'i a[llhi ajreth'i;  
oujdamw'".  
tiv dev; u{brei te kai; ajkolasivai; وكيب الحال بينها وبين الَسفَه والُغلمة؟ 
pavntwn mavlista. رب من جميع األشياءهي اليها أق 
meivzw dev tina kai; ojxutevran e[cei" eijpei'n 
hJdonh;n th'" peri; ta; ajfrodivsia; 

 من لذة   وأحّد  أعظم  هو  اللذات شيئًا  في  ان  تقول  يمكنك أن فهل
 النكاح؟

oujk e[cw, h\ d' o{", oujdev ge manikwtevran  جنوناً منهاحقاً ما يمكني ذلك وال أعرف لذة هي أشّد 
oJ de; ojrqo;" e[rw" pevfuke kosmivou te kai; kalou' 
swfrovnw" te kai; mousikw'" era'n; 

 للحكيم   هو  انما  والصواب  االستفامة  على  يكون  الذي والعشق
الجميل األمر اذا كان يعشق من يعشقه عشق صحة رأى ولزوم 

 لطريق الموسيقى
Kai; mavla, h\ d' o{" ي غاية الحسنقولك هذا ف 
Oujde;n a[ra prosoistevon maniko;n oujde; 
suggene;" ajkolasvia" tw'i ojjrqwi e[rwti; 

فليس ينبغي لنا اذن ان نشوب العشق المستقيم بشيء من الجنون 
 وال بشيء مجانس للغلمة

Ouj prosoistevon.  
Ouj prosoistevon a[ra au{th hJ hJdonhv, oujde; 
koinwnhtevon aujth'" ejrasth'i te kai; paidikoi'" 
ojrw'" ejrw'siv te kai; ejrwmevnoi"; 

 مستقيماً   ذاك يعشق عشقاً  كان  اذا  للعاشق والمعشوق  ينبغي وال
 أمره   منهما  واحد  كل  يشوب  ان  االستقامة  على  معشوق وهو

 بالهليجة وال بالقطم
Ouj mevntoi ma; Div' e[fh, w\ Swvkrate", 
prosoistevon. 

 ال با´ معطي الحياة ما ينبغي أن يشوبا امرهما بها

Ou{tw dhv, wJ" e[oike, nomoqethvsei" ejn th'i 
oijkizomevnhi polei filei'n me;n kai; sunei'nai kai; 
a{ptesqai w{sper uJevo" paidikw'n ejrasthvn, tw'n 
kalw'n cavrin, 

 في هذه  القياس أن نسّن  على هذا  هذه  فيشبه  التى نسكنها المدينة
السنة أعني أن يكون العاشق يعشق ويجامع ويباشر عشقه العشق 
 التى تكون من االب بولده ويقصد في ذلك  والمجامعة والمباشره

 األمر الجميل
 

לקוח מתוך  –ליצירתו של אפלטון  בערבית כמו רובם של השרידים הדירים –זה שבר 

מצוטט על ידי המחבר הוצרי אבן ) אסחאק. מאת חין ב כראה(תרגומו הערבי . 'מדיה'ה

שידוך אופייי ואופתי בעולם  –שכתב על התפר שבין רפואה והגות , בחתישוע מן המאה העשירית

, וגם אצל הסורים והערבים, גם אצל היווים, האיטלקטואלי של תרבות העת העתיקה

מקורית בערבית הגה לשבץ ציטוטים הכתיבה העיוית ה. בתרגומיהם ובחיבוריהם המקוריים

מרבית השרידים של טקסטים מאת אפלטון ששרדו . יווןלחכמת  מקורותועיבודים ממגוון 

קומץ הקטעים הזה מוה . 'טימאיוס'וכמובן מ', המשתה', 'פיידון', 'המדיה'בתרגום לקוחים מ

 . ברובו מיתוסים וקטעים רטיביים אחרים

                                                
 .648/08' מעק מס, י הקרן הישראלית הלאומית למדעים"מחקר זה ממומן ע 1



117 
 

ד דיר ביותר של תרגום מדוייק לקטע דיאלוגי שעשוי להאיר לעיל מייצג לכן שרי) 1(קטע 

 .ובמוסכמות הכתיבה הפילוסופית, בטכיקת התרגום, קודות ביתוח השיח

*** 

 
, ר אישי יחד עם חסר תרבותיסֶ וגם לו הוא חסר חֶ , ר אישי בלתי תפססֶ חיים חסר למשפחתו חֶ 

והשראה שלא פחד ללמוד דברים , ףמעו, תעוזה, חוקר עם ברק. איטלקטואלי ומדעי עצום

מה שלמדו היה עיוי ביותר אך למד באופן .  וללמוד תוך כדי הוראה, חדשים בגיל מתקדם

 .חוויתי ותוך ההקשר התרבותי הרחב של המקצוע ושל העולם האיטלקטואלי המלווה אותו

בוד הייתה אז הדרת כ. לא הספקתי ללמוד אצל פרופסור חיים רוזן כל מה שיכולתי

התביישו להטרידם , כמו שהיה חיים רוזן, וככל שהם היו גישים ופתוחים לשיח, למוריו

קשה היום במבט לאחור של , על רקע זה.  בשאלות שדמו לו מיותרות או מבטלות את זמם

ם כל החרטה על מה ע, כיום. איך לא כבשתי אותה עד הסוף, להבין את חוצפתי, כעשרים שה

בסקרות חסרת : על עיין אחד אי דווקא לא מתחרטת, ו החיה של חייםשהחמצתי מתורת

יגשתי למורה הערץ וביקשתי שילמד סמיר סמסטריאלי , העכבות של צעירים ברגע של היבריס

, בהתלהבות רבה, להפתעתי הסכים מיד פרופסור רוזן. בייימים מיווית לערבית-על תרגומים ימי

 –הוא חשש שמא לא מצא עוד מי שיוכלו לקרוא יווית וערבית  .עם יצוץ הרפתקות בעייו

כדי לקיים את ', תלמיד'וגייסתי עוד , הבטחתי שאמצא. וכמובן את הלטיית של ספרות העזר

ובכן ישבו שם . 'שלושה מהווים חברותא ללימודים'  tres faciunt collegiumהלטיי הפתגם 

 . ואי, יהודה ליבס, חיים רוזן

 2,חיבור שהעסיק רבות את חיים באותה תקופה, יחד את הפואטיקה של אריסטוקראו 

טיות וזיקותיהן לפוטיקה ההודית הסוגיות הפו, חלוקת חלקי הדיבר, בפרט הפרקים הלשויים

הרשומות , עד היום משוחחות איתי אוטציות בכתב ידו של חיים. ותולדות מדע הלשון, והערבית

' פואטיקה'לגירסה הערבית של ה Tkatschין דפי הכרך העבה של מהדורת על פיסות ייר ספוות ב

 3.של אריסטו

*** 

 
פעם ראשוה באופן לא מוצלח  –של אריסטו תורגמה לערבית בימי הבייים פעמיים ' פואטיקה'ה

ובגל תרגומים מאוחר יותר על ; התרגום ששרד –במיוחד על ידי הוצרי אבו בישר מתא בן יוס 

המחקרים על . מות לפירושי אבן סיא ואבן רושד לחיבורתרגום ששרד רק בלֶ  –בן עדי ידי יחיא 

 Tkatschמבואו של . זו גם יצירה ששרדה חלקית בסורית – 4הפואטיקה של אריסטו אים מעטים

הבחותיו הפילולוגיות והלשויות . הוא עדיין האורים והתומים לחקר התרגומים מיווית לערבית

 .ם ציוי דרך ומודל למחקר בתחוםמהוות גם היו

והגדרות , ראשי פרקים, חיבוריו של אריסטו הכתובים בפורמט של תקצירים, ככלל

סורית ולאחר מכן -ארמית –תורגמו רובם לשפות המזרח , איפורמטיביות ולא אסתטיות במיוחד

                                                
2 Rosén 1974; 1990 
3 Tkatsch 1928 
 Margoliouth 1887; Heinrichs 1969; Schreier 1997 :מדגם מהם 4
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יוך בעולם שהיו לחם חוקו של הח –במיוחד כון הדבר לגבי חיבורי האורגון הלוגי ; ערבית

' על הפרשות'תרגומי שי החיבורים . והמוסלמי דובר היווית והסורית, הוצרי, הפגי

 Khalil Gheorrהוסיף ' קטיגוריות'במהדורתו ל 5.שרדו במלואם בסורית ובערבית' קטיגוריות'וה

 6.ועכולל סוגיית היד, ובו סעיפים עשירים על סוגיות תרגום מיווית, מבוא על טכיקות תרגום

ישירות או , תורגמו לערבית, גם מחוץ לאורגון, שכמעט כל חיבוריו, מלבד אריסטו

תורגמו , הן הגותיים הן רפואיים, חיבורים שלו  7.שפר גם גורלו של גאליוס, בתיווך הסורית

-מתרגםאותו הוא ) וגם לערבית, גם לסורית(הדמות הקשורה לתרגומי גאליוס . תרגומים ששרדו

 .ראש ישיבת האסכולה התרגומית הקפדית, בן אסחאקהעל חין 

, בתרגומים שהם מהדירים תכוות לשויות מוים ומפרטים ת של כל המהדורותהמבואו

 Tkatsch 1928, Georr 1948, Biesterfeldt 1973, Ruland 1978, Daiber(יותר  והמפורטים

 .התרגומים קושרים תכוות אלו להקשר התופעות האופיייות של שפת) 1980

ם סורי או אין אף חיבור של אפלטון ששרד באופן שלם בתרגו, לעומת כל אלה ואחרים

צריך , לעיל) 1(תכוות לשויות של הערבית המתורגמת למשל בקטע  אחר כדי להתחקות. ערבי

וכן לבדוק תכוות אופיייות לערבית , לאסוף הערות מכל המחקרים על המחברים האחרים

ומשקעי , ים וצריםשהרי המתרגמים ברובם היו ערב –, )Graf 1905ו Blau 1966למשל (וצרית 

 .לחלו לתרגומיהםשפתם הטבעית ח

אבל המילון ביהולם של  8,מילואות הלשון הערבית המתורגמתיש להישען על , לבסוף

Endress וGutas ו של ', הגיע רק עד אמצע האות בוהקורפוס של מילוUllmann  מתרכז

כמו כן מביאים מילוי המוחים הפילוסופים של עפן ואלון את . ים המוקדמיםבתרגומ

 .המקבילות היוויות

קטע שהתאים , לקוח מדיון בין גלאוקון לסוקרטס על התאווה המופרזתלעיל ) 1(קטע 

שזר בדיוו על אותו ש, הרופא הוצרי מבגדאד מסוף המאה העשירית-ההוגה בחתישועלאבן 

סבור שהקטע לקוח  Klein-Frankeוהמהדיר  –תרגום דיר באורכו ובדיוקו  זהו. מחלות הפש

קטע (הזה  רק הקטע הדיאלוגי למעשה ,מלבד קטעי מיתוס מעטים. מתרגום של חין בן אסחאק

כאלה כ, מצאו עד עתה 200210ועוד קטע דיאלוגי שפורסם ב 9,שפורסם בשות השבעים )'התאווה'

 יותר הוא ארוך, שלא הבאתי בטבלה' שמש'קטע ה. ש תורגמואלא ממ, שלא רק סוכמו ועובדו

וה בעת ויה, על האור והשמש וכוח הראייה, הקטע. עמודי סטפוס 3בערך ', תאווה'מקטע ה

ואף צוטט על , ם למייהם"ואצל עובדי אכ, העתיקה המאוחרת מקור חשוב בתורות יאופלטויות

                                                
5 Pollak 1913; Gheorr 1948 
קשורים , על אבסטרקציה, וזה שאחריו, יםעל סתמי, הסעיף הקודם. הסעיף על תוויות Georr  55-58 :1948ראו  6

 .ומומלץ לקריאה יחד עם הסעיף על התוויות
7 Simon 1906; Bergsträßer 1913; Bachmann 1965; Biesterfeldt 1973 
8 Afnan 1969; Endress and Gutas 1998; Ullmann 2002; Alon 2002 
 في الطب בפרק החמישי בחיבור ) רה'להג 450/לספירה 1058מת , בגדאד(קטע התאווה אצל אבן בחתישוע   9 رسالة

 Klein-Franke 1977 במהדורת )וורסו 86י פוליו "כ(واألحداث النفسانية 
בשאלה העשרים ושתיים בחיבור ) רה'רביעית להג/מאה עשירית לספירה, ראסאן'ח(אספזארי -קטע השמש אצל אל 10

  Reisman 2004פורסם ב اإلالهية االمور مسائل
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-מאת אל'  שאלות על האלוהות'בחיבור  22פר תשובה לשאלה מסתוך הקטע שזור ב. ידי הוצרים

 .ראסאן מן המאה העשירית'טויסט הלא מוכר מחהאופל, אספזארי

 מיב לא מעט חומרים  –אם אפשר לכות כך שי קטעים קצרים  –הקורפוס הקטן הזה 

ולתיאור אזרוח הטקסט הדיאלוגי האפלטוי , התורמים לחידוד התמוה של ערבית התרגומים

 .דיאלוגי בערבית בפורמט

*** 

 .תופעות לשון ומבה הטקסט המתורגם בתבית דיאלוגית להלן מבחר

. או בלי מילית שאלה, a\raולא יכולה לפתוח במיליות שאלה כגון -שאלת כן, ביווית

כמעט כל , )'ערומה' פתיחה במילית ופתיחה(למרות שגם בערבית שתי האופציות אפשריות 

יםהשאלות בקטעי הדיאלוג האו  11לבדה, )أ, هل(', האם'פתחו בתרגום הערבי במילית שאלה  ידו

זהות  ביטוי המסמן מפורשות ומבשר את', וכו', אמור לי', 'ספר לי'בתוספת ביטוי מסגור כגון 

גם ביווית ישן  12.أخبرنيכך יבוא בוסף למילית שאלה גם ביטוי כגון : המשפט הבא כשאלה

ביטויים אלו  '.13א ופרש-הוסף', '...א-עיין' מסוג טוייםדוגמאות לשאלות ממוסגרות בבי

רצוי היה . ודומיהם וספים בערבית גם כשאים במקור היווי, מתורגמים בערבית תמיד מפורשות

 .לבדוק את תדירות התופעה הזו בכתיבה דיאלוגית ערבית לא מתורגמת

והיא המגוים  ,אתמקד בעוד אחת, מבין מספר סוגיות הקשורות לטכיקת דיאלוג

פרטי , בדיון זה התופעותכמו בשאר  .וכו, תגובות לחיוויים, הלשויים להשבת תשובות לשאלות

השבת  ביווית, וכידוע 14.מקודת המוצא של היווית כאן רשומים בתשובות ובתגובות ההמרות

כיב מן חזרה על מר יםהכולל, מתבצעת במגוון אמצעים לשויים )בעיקר(לשאלות ' לא'ו' כן'

השלילה : מקטע התאווה, 14כמו בדוגמא האחרוה בהערה (שבועה באל ; )כיוי, פועל(השאלה 

                                                
 ).6ג507( هل>  a\ra; )7ד; 10ג507(هل >  ø :בקטע השמש) 4א403; 3ה402(هل >  ø :התאווה בקטע 11

      12 a\r' ou\n  <)9ב508( أ اآلن أخبرني, > )9א508( أنت أخبرني) ביטוי מסגרת .('ספר לי 'ø  <) ביטוי מסגרת ומילת

 ).6ד507( لهتقو الذي الشيء ذلك وأخبرنا, > )8ד; 6ג507( هل+  نا-/أخبرني) שאלה
  'divelqevא ופרש לי את הדבר-הוסף'). 10ג507( الوجه هذا على ذلك في تسبب>   'w|de skovpeiא בדבר מצד זה-עיין' 13

moi  <3ג508( عليّ  أعده.( 
 ما حقاً ::  ؟... يمكنك هل>  e[cei" eijpei'n; :: oujk e[cw' אין בפי... :: וכי יש בפיך לאמר' :חזרות: בקטע התאווה 14

לא ולא '). 9א403( الحق غاية في هذا قولك>  kai; mavla' רק זה פירושה': ביטויים ואידיומות). 4-6א403( يمكني

 ).3ב403( الحياة معطي با´ ال>  ouj mevntoi ma; Diva' !בחיי זיוס, סוקרטס

...  تفكرت هل أخبرني>  a\r' ou\n ... ejnnenovhka"; :: ouj pavnu' לאו דווקא... :: וכי שמת לבך' :חזרות :בקטע השמש

 h] suv tina e[cei" eijpei'n; :: oujk' אין בפי... :: או שמא יש בפיך לקוב '). 6-9ג507( كثيرة فكرة ذلك في تفكرتُ  ما:: 

e[gwge  <ושוב היא דומה כאילו אין בה שכל'). 5-7ד507( أقوله شيء عندي ما::  ؟شيئ...  عندك عسى أنت هل, وإال . ::

 أن يشبه::  له عقلَ  ال بما شبيهاً  ويصير>  :: .kai; e[oiken au\ nou'n oujk e[conti. :: e[oike gavr' אמם כך היא דומה

 ). 9-10ד508( يكون

' כמובן'). 11ב507( الصدق غاية على قولك قي انت>  pantavpasi me;n ou\n' ללא שום ספק' :'כן': ביטויים ואידיומות

tiv mhvn;  <5ג507( !فمه الإ .('אמת 'ajlhqh' levgei"  <الحق إال قُلت ما  )הרבה יותר'). 5ה507 'poluv ge  <كثيًرا 

 إال>  kai; mavla' ידוע ידעתי'). 11ב508( كذلك>  "ou{tw' כך'). 8ב508( يقين حقّ >  pavnu me;n ou\n' בוודאי'). 5ב508(

 ouj ga;r' ודאי שלא'). 3ד507( أصالً  أصالً  شيء إلى وال>  "oujdenov 'שום דבר כזה לא דרוש להם': 'לא'). 8ג508( !فمه

ou\n  <2ב508( لعمري ال .( 
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, רביאלייםביטויים אדוו; )الحياة معطي با´ ال-המתאזרחת בערבית כ ouj mevntoi ma; Divaהמרצת 

 יך מועברת לערביתיתן לראות א ge.15למשל , ופרטיקולות, בתהליך איטסיפיקציהחלקם 

או רואים את חילופי  'תאווה'גם בקטע ה: תשובהתוך הל פועל השאלה בהחזרה היווית ע

 oujkתשובה מצא ב, מן השאלה "e[ceiביווית הפועל (' אין בפי'...:: וכי יש בפיך לאמר'הדברים 

e[cw,  يمكنني::  يمكنكוגם בערבית מתרחשת חזרה על הפועל(: 

 
)2( 

Meivzw dev tina kai; ojxutevran e[cei" eijpei'n hJdonh;n th'" peri; ta; 
ajfrodivsia; :: Oujk e[cw, h\ d' o{", oujdev ge manikwtevran (403a4-6). 

 ماحقّاً : أن تقول ان في اللذات شيئاً هو أعظم وأحّد من لّذة النكاح؟ قال اغلوقن يمكنكفهل : قال سقراط
 )f. 86b(. ذلك وال أعرف لّذة هي أشّد منها يمكني

; אמר הלה, "אין בפי" "?וכי יש בפיך לומר תאווה גדולה ולוהטת יותר מתאוות העגבים"
 ).תרגום ליבס".(אף לא משוגעת ממה"

 

 :לא כתשובה לשאלה, כהסכמה לחיוויחזרה  ישה', שמש'בקטע ה

 
)3( 

... doxavzei te kai; ajmbluwvttei a[nw kai; kavtw ta;" dovxa" metabavllon, kai; 
e[oiken au\ nou'n oujk e[conti. :: e[oike gavr. :: (508d9-10) 

بما ال  شبيًهاأيًضا  يصيرويتحيّر كالبصر الحائر ويبقى بغير علم ويدير الظنون الى أعلى والى أسفل و
 أن يكون يشبه: قال اقلوقن. عقل له

יא דומה כאילו ושוב ה, סברותיה מתהפכות בקרבה מעלה מה, ריהי סוברת וקהיתה"... 
  /"דומה אמם כך היה". "אין בה שכל

 
וסחאות תשובה של  אמצעי תרגוםערבית החזרה כבבאה , בדוגמאות האחרות בקטע השמש

 .ולכן בחר האמצעי הזורם בטבעיות של החזרות ,oujk e[gwgeו ouj pavnu יוויות

על התאמה לשמור  רביות בליעוברים לאידיומות ע ויים ואידיומות יווייםביטכדרך ש

 . בדרך כלל אפקט של איטסיפיקציה שקיים ביווית שמר במקומות אחרים, מילולית

', אכן'[ kai; mavlaאו  mavlaיווית ה הלשון מטבע, המקדים תשובה מרצת, במקרה אחד

 فمه إالהשאלה  :זו מול זותמיד אין באות ] '!אלא מה'[ !فمه إالערבית ה הלשון מטבעו] 'ועוד איך'

בשאר ההמרות המילה הערבית באה  ].?'אם כן, מה'[  tiv mhvnאת השאלה מתרגמת ]'!אלא מה'[

בל בערבית גוון אידיומטי מק יוויתבואילו ביטוי שלילי חזק אחר  .מילה יווית אחרת במקום

 ].'ביסוד ביסוד': מילולית[  أصال أصالהמדובר הביטוי  הגובל עם

הוא הפער  המיעלא ברור אם , והלשויות שבוות דיאלוג לגבי כל התופעות הפורמליות

בתאים . יומטיתהמתח בין שאיפה לאמות מילולית מול זרימה איד'או , הטיפולוגי בין השפות

ם והאידיומות המתועדים בדיאלוגים ערביים יה עם המגואשוואידיאליים הייתי עורכת ה

אלף 'ב, תוחידי-אל בחיבוריו של הסופר למשל, יתהמקור 'אדב'הספרותיים מימי הבייים בספרות 

 .מסעודי-אלבחיבורי ו, 'לילה ולילה

                                                
כ מרכזיות ואופיייות ללשוו של "הכ, איי מביאה כאן את המצאי אודות טיפול המתרגמים במיליות היוויות 15

 .אפלטון
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 طريقשימוש בצירופי  כגון, תופעות לשון אופיייות לערבית של התרגומיםקיים מגוון 

-במקום שמות תואר גזורי '...צריך ש' أن ينبغيתרגום  16;תואר פועלכדי להביע ] 'דרך': מילולית[

 מופיעות גםואלה  18,'בקצה' غاية في המילה והבעת סופרלטיב על ידי ביטויים עם 17,ביווית  פועל

באמצעות צירופי תרגום  :תופעת לשון מתורגמת אחתב אתמקד. בתרגומי דיאלוגים אפלטויים

או , מוח טכי או מושג תרבותי זר לערביםמוח מוולקטי יווי שהוא מילים רדפות ערביות ל

התופעה הוזכרה על ידי כל החוקרים של ספרות   19.ערבייים בלקסיקון השאיו ק בעל צביון

ראה  20.ובשפות אחרות, גם בתרגומים לגרמית, Tkatschכפי שמזכיר , והיא קיימת, התרגומים

 .תם בערביתטילוקאיך התופעה משמשת להמרת מוחים מקצועיים  בהמשך

*** 

 

שיש בה מן הפער בין טיפוס , מרתקתפעת לשון בתורק על קצה המזלג  וכל לגעתביריעה קצרה זו 

, וות האופיייות לשפת התרגומיםמן התכ שיש בהתופעה ; הלשון היווית לטיפוס הלשון הערבית

ההעצמה וההמשגה כפי שהן פועלות על מדובר . תי של הטקסטיםוההגוקשורה בטבע העיוי והיא 

, ל תווית היידוע היוויתח ההעצמה שכ. במקור היווי ובתרגום הערבי –בלשוו של אפלטון 

, פלא מפלאי העולם התרבותי מהווים, על ידי העצמה בלשון היוויתכח ההמשגה  ובעקבותיו

על כך יתן רק להזכיר את מאמרו . ותרמו ללא ספק להמראתה של תרבות יוון כמובילה בהגות

ת כח ההמשגה בהגות המכון של חיים רוזן על התהוות התווית ויחסיה המורכבים עם התהוו

מה שמצא . תוך עיון מפורט במצב הלשון של ההוגה הירקליטוס מן המאה השישית –היווית 

פרוזה עיוית עם (מזו של הרקליטוס ) דיאלוג אתואי(אצל אפלטון משקף מסורת כתיבה שוה 

אבל . )מאה שישית לפהס לעומת 5-4מאה (מתקופה שוה בהתפתחות היווית וזאת ) איויזמים

התווית 'ו את שימוש ף רוזן על השימוש בתווית אצל הירקליטוס מחדד עבורשרוב מה שח

הקודה הראשוה של רוזן היא שגם . גם על דרך ההיפוך, גם בתקופות מאוחרות יותר' העיוית

                                                
 طريق من>  w{sper' כאילו' :בקטע השמש). 8א403( يالموسيق لطريق>  "'mousikw 'מוסית... בדרך ': בקטע התאווה 16

 )7ג508(  أنّه

) ... يفعل أن ينبغي(' צריך ש'בביטוי מודלי ושיעבוד ) tevo" -tevon-(פועל המביעים צורך -תרגום שמות תואר גזורי 17

 ).'וכו 1ב403; 10א403( نشوب أن ينبغي>  prosoistevon' לצרף) אין(': בקטע התאווה
 في>  "oJmoiovtato' ודומה לו ביותר' :בקטע השמש). 9א403( الحسن غاية في>  kai; mavla' רק זה':ווהבקטע התא 18

 ). ג507( الصدق غاية علي>  pantavpasi' ללא שום ספק'). 4ה506( المشابهة غاية
>  au{th hJ hJdonhv: 'התאוה הזו; ') 7א403( والصواب االستقامة على يكون الذي>  "ojrqov: 'הכוה': בקטע התאווה 19

' ערך-לא פחות'). 1א508( والمزاوجات القرانات>  tw'n suzeuvxewn' הזוגות' :בקטע השמש). 1ב403( بالقطم وال بالهليجه

mh; a[timon  <2א508( حقيًرا ديناً  ليس الوجوه من بوجه .('אורו של מי 'ou| to; fw'"  <وضوءه نوره )النهار نور, > )5א508 

' והקביל'). 5ד508( واستقرّ  إتّكى>  ajpeirhvsetai' מכוות'). 7ג508( نقيٍ  صافٍ >  "'kaqara' זכה'). 5ג508( وضوءه

ajnavlogon  <13ב508( ونظيره قياسه في .('יפה יותר 'kavllion  <وأحسن أجمل )יופי'). 5-6ה508 ' kavllo" < ًوجميالً  حسنا 

 ).9א509( ومثال...  مصّور>  eijkovna' דיוקן'). 7א( والجمال الحسن, )6א509(

 :Synonymenhäufung, 'hendiaduoin') (Tkatsch 1928: I 159; Endress 1973(תרגום מוח בצירופי מילים  20

155ff.; Klein-Franke 1973: 8f.; Heinrichs 1969: 121-124; Biesterfeldt 1973: 18( 
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זה של אופי אחר מ לתווית, )הוא מזכיר את הערבית(בעלות תווית שהין שפות זולת היווית ב

 . היוויתהתווית 

כדי לתאר את שיטת ההעברה של אמצעי ההעצמה מן היווית של אפלטון לערבית של 

. 'המדיה'מן ' שמש'וה 'תאווה'ביווית בקטעי ה רשמתי את כל הופעות ההעצמה, התרגומים

צורות  ,שמות פעולה ושמות מופשטים, שמות עצם מוחשיים: חלקי דיברההעצמה חלה על שלל 

וכיויי  ,שמות עצם גזורי פועל ,שמות תואר גזורי פועל ,ביויים ,שמות תואר וטות אחרות כגון

, צירופי יחסגון וצורות לא וטות כ ,)מסויםלתי בו ,גוף, חודיי(אחרים רמיזה וכיויים 

 .ותארי פועל ,איפייטיבים

יים באופן קי רק התרגום התמים בין מילה מיודעת למילה מיודעת מאותו חלק דיבר ק

גבול בין רמיזה קרובה הלשויים מתגלים גם בטיפוס הבדלי ה. אבל לא תמיד 21,גבי שמות עצםל

כפי , אצל הרקליטוס; בין תרבות לתרבות ,בדרכים דקות משפה לשפה גבול שמשתה, ורחוקה

' אש'ואילו , תמורה על ישות פיזי  to; pu'r כשהיא מיודעת 'אש' ,)Rosén 1988: 57f( שהראה רוזן

pu'r ל מושגע .הזו אימוסיף רוזן, אצל אריסטו. ממשיגה דיקציה לכך שהתווית עדיין אי ,

  . רק לשם אבסטרקציה משמשת התווית

פועל בשלב התפתחות הלשון העיוית הממוקם בין , שבתרגומיו או עוסקים, אפלטון

ון כקורפוס ובדיקת הסוגיה הזו אצל אפלט, השלב בו פועל הירקליטוס לבין זה בו פועל אריסטו

 .סגור תאפשר שרטוט של קווי התפתחות דיאכרויים של התופעה

במוח  suvnh-על ידי הסופן היווי  --של מושג לא מיודע  -- דוגמא להפשטה להלן) 4(ב

swfrosuvnh ,'דעתשוב יי'( ,שם פעולה, ِعفةהמתורגם בקטע התאווה כ, 'דעתשוב יי 'swfrosuvnh 

על צדקה '( שם פעולה+ ' דבר'שמעות מב )أمر( מילת העצמה العفاف أمرכובקטע השמש  )الِعفة> 

 .)والعفاف الصفاء امر من>  "dikaiosuvnh" pevri kai; swfrosuvnh' דעתשוב ייו

 
)4( 

ajlla; tovde moi eijpev: swfrosuvnhi kai; hJdonh'i uJperballouvshi e[sti ti" 
koinwvnia;(402e3) 

 المفرطة شيء من المشاركة؟واللّذة  العفّةهل بين 
 ?כלום יש בייהם שותפות –ותאווה מתגברת שוב דעת יי: א לי-אך זאת הגד

 
ajrkevsei ga;r hJmi'n, ka]n w{sper dikaiosuvnh" pevri kai; swfrosuvnh" kai; 
tw'n a[llwn dih'lqe". (506d4) 

وسائر األُمور  أمر الصفاء والعفاف مننحن نكتفي منك بأن تصف لنا أمَر الخير مثل الذى اقتصصتَه 
 األخر

 !דייו בכך –והשאר  דעת-שובייצדקה ואלא כדרך שהרצית על 
 

אשר מצייים שמות של  ) si", -iva–הגזורים עם הסופיות (קיימים שמות פעולה ביווית 

 ,להלן) 5(למשל ב; בתווית ואשר מופיעים גם בערבית כשמות פעולה מיודעים המיודעותפעולות 

 :"hJ o[yiביווית ', ראייה'פעולת ה

 

                                                
שמות ; שמות פעולה בלתי מיודעים; מיודעים-בלתי; יםשמות עצם מוחשיים מיודע: סוגים כדלהלן-בחלוקה לתת 21

שמות  מופשטים ; שמות פעולה מיודעים בתווית; מסוים-שמות פעולה עם כיוי בלתי; מופשטים בלתי מיודעים

 .מיודעים בתווית
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)5( 
Oujk e[stin h{lio" hJ o[yi" ou[te aujth; ou[t' ejn w|i ejggivgnetai, o} dh; 
kalou'men o[mma.  :: ouj ga;r ou\n. :: (508a11) 

 !ال لعمري:: شمًسا ال هو وال الشيء الذي به يكون وهو الذي نسّميه عينًا  البصرليس 
ושאו קוראים , לא היא עצמה ולא אותו הדבר שבו היא מתהווית, שמש איה הראייה"

 ".ודאי שלא"   ::". לו עין
 

 :"hJ ai[sqhsiביווית  ' יכולת התחושה'או ) לפי ליבס(' חוש'אקט ה

 
)6( 

Ouj smikra'i a[ra ijdevai hJ tou' oJra'n ai[sqhsi" kai; hJ tou' oJra'sqai duvnami" 
tw'n a[llwn suzeuvxewn timiwtevrwi zugwi ejzuvghsan, ei[per mh; a[timon to; 
fw'". (507e6). 

   أ[عقد  فقد:  بين  ]قْرب[قرن ]  البصرالعصا  ليست  حاّسة  في صورٍة  التي تبصر المبصر بها والقوة
بالحقيرة اليسيرة وفضلت على سائر القِرانات والمزاوجات األخر إن كان والنور بوجه من الوجوه ليس 

 .ينًا حقيًراد
להיראות -והיכולת הראייה-חושמצא שהרבה יותר משאר זוגות הוצמדו זה אל זה "

 ."ערך הוא האור-ערך אם אמם לא פחות-בעול  יקר
 

 :hJ oujsivaוההוויה ביווית 

 
)7( 

ajlla; kai; to; ei\naiv te kai; th;n oujsivan uJp' ejkeivnou aujtoi'" prosei'nai, oujk 
oujsiva" o[nto" tou' ajgaqou', ajll' e[ti ejpevkeina th'" oujsiva" presbeivai kai; 
dunavmei uJperevconto". (509b9). 

ل هو شيء >ب<بل قيل إّن وجودها وجوهرها انها هو زيادة من ذلك على اّن الخير ليس هو جوهًرا 
 .بعيد عنه في الشرف والقّوة من الجوهرأعلى وأوسع 

אלא חורג , איו הוויה –אף על פי שהטוב , באו להם מעם הלה והווייתםם אלא גם קיומ
 .מתחום ההוויהאף , כוחו-בהודו ורום

 
 ,שהוא שם פעולה) 'הראייה'( الَبَصر "hJ o[yi ל, המקבילות בערבית הן שמות מופשטים 

. ק שם לפעולההוא גם שם למושג ולא ר حاّسةשם פעולה שהריבוי שלו ) 'חוש'( الِحسّ  "ai[sqhsiול

 .الجوهر מפרסית א מילה מושגית שאולההו,  hJ oujsiva ',ההוויה'והתרגום של 

כגון  או שמא של אמצעי הדטרמיציה בשפת בייים --חולשתה של התווית הערבית 

 ,בהשוואה לתווית היווית המגובשת כפי שהיא מתפקדת אצל אפלטון -- הארמית הסורית

 כגון שמות תואר, ממין סתמי בתרגום צורות וטות מועצמותמתחילה להראות את אותותיה 

 העצמה ההיקרויות של מילות הלהלן מובאות ) 8(ב : סתמיים   ,)'דבר'(شيء أمر  ,)'דברים'(أشياء

 .)בלי תוויתעם תווית ו( תואר יוויים מול שמות  )'דברים'( أمور ,)'דבר'(

 : 24מילת העצמהו  23עם ידוע 22דוגמא להעצמת שמות תואר סתמיים) 8(ב

                                                
את מי ' -; )3א403( األشياء جميع من>  pavntwn' )כל השותפויות(=מכולם ': + לא סתמיים: עוד עם מילות העצמה 22

 ).7א403(األمر وللجميل للحكيم>  'kosmivou te kai; kalou' שמתוקן ויפה
מה שקרוב ' -; )10א403( الجنون من بشيئ... ليس>  oujde;n... manikovn' כל שמץ מן השגעון': סתמיים בלי תווית ידוע 23

 .)10א403( ُغلمةلل مجانس بشيئ>  "suggene;" ajkolavsia' לפריצות
 عشقهשם פעולה , > )2ב403( المعشوقביוי פעול מיודע >  "'paidikoi' אהוב' -: בלי מילות העצמה, תלעומת זא 24

 ).4-5א403( النكاح لذة>  ta; ajfrodisiva' אהבת העגבים'). + 5-6ב403(
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 25:מקטע התאווה) 8(

Ou{tw dhv, wJ" e[oike, nomoqethvsei" ejn th'i oijkizomevnhi povlei filei'n me;n 
kai; sunei'nai kai; a{ptesqai w{sper uJevo" paidikw'n ejrasthvn, tw'n kalw'n 
cavrin, eja;n peivqhi, ... (403b6) 

 القياس أن نسّن في  السنة أعني أن يكون العاشق يعشق  فيشبه على هذا  هذه  المدينة التى نسكنها هذه
 التى تكون من االب بولده ويقصد  في ذلك األمر ويجامع ويباشر عشقه العشق والمجامعة والمباشره

 الجميل
שמאהב יהא מחבב את , שבמדיה ההולכת ווסדת תחוק אתה חוק, אפוא, מסתבר

 ,לתכלית יפה, אם הלה יאות לכך, בק בבוויהא מתרועע אתו ודבק בו כדו, אהובו
 

 
אך , ות בכוח התווית היוויתמים בקלצמתע, הידועים בגמישותם הביויים היוויים 

עם (באמצעות ביוי  לעיתים דירות יחסית יתורגמו העצמות אלו, רבית שבתרגומים שבדקתיבע

 26:ישאיו סתמ, )א9(למשל ב, ללא תמיכת אמצעי וסף) או בלי תווית

 
 )א9(

ejnouvsh" pou ejn o[mmasin o[yew" kai; ejpiceirou'nto" tou' e[conto" crh'sqai 
aujth'i, parouvsh" de; crova" ejn aujtoi'", eja;n mh; paragevnhtai gevno" trivton 
ijdivai ejp' aujto; tou'to pefukov", oi\sqa o{ti h{ te o[yi" oujde;n o[yetai, tav te 
crwvmata e[stai ajovrata. (507d11-12). 

    كان في العين بصر موجود ورام  استعماله وكان األشناء الحاضرة كون موجود صاحبهإذا متى لم ,
 والصالح لذلك  جنس ثالث مطبوع على الموافقة  يحضر  وتكون ,  البصر ال يبصر شيًئا  أّن  تعلم أنَت

 األلوان في هذه الحالة غير ُمبَصرةز
ואף ישו צבע בדברים , משתדל להפעילו בעליהןו, ראייה-שיש בעייים כוחהרי אף כ"

הרי אם לא יתוסף על שיים אלו עוד מין שלישי שמטבע ברייתו תייחדה לו : שייראו
 ".והצבעים לא ייראו, ידוע לך שהראייה לא תראה כלום, תכלית זו

 
בתווית יידוע דורשים מילת העצמה בתרגומים לערבית הביויים היוויים המועצמים , על פי רוב

  27:ביחוד הסתמיים –) 'דבר'( أمرאו ) 'דבר'( شيء כגון

 

                                                
' והשאר'; الخير أمر من>  'tou' ajgaqou' הטוב': לעיל בגוף המאמר) 4(מצוטט עם הקשר ב) 4-5ד506(ומקטע השמש  25

tw'n a[llwn  <י, לעומת זאת.  األخر األمور سائرי האדם' )בלי מילות העצמה(אדם -העצמת ברוב שאר ב 'oiJ a[lloi 

 الخير>  tajgaqovn :וסתמיים בלי מילות העצמה; )7ג508( العمياوين>  tuflw'n' של עיוורים'). 7א508( األخرون سائر> 

דברים שיש בהם ': ובלי יידוע). 3ה506( الخير هذا>  'tou' ajgaqou; )9ב; 7ב; 5א509; 3ה; 13ב; 1ב508; 1ה506(

 ).1א509( بالشمس شبيهان>  'hJlioeidh' מדמות השמש

 ).2ה508( المعرفة صاحب>  tw'i gignwvskonti' שמכיר-למה' :השוו 26
>   'ta; ajkouovmenaשמעאת אשר ; ')6א508( الُمبَصر >لشيئ<ا > ta; oJrwvmena' הראה' :בקטע השמשהשוו  27

>  to; o[n' הווית היש'). 1ג508( المعقولة األشياء>  ta; noouvmena' הדברים שתפשים בשכל'). 3ג507( المسموعة األشياء

לדברים '). 7ד508( مظلم شيء>  to; tw'i skovtwi kekramevnon' דבר שתערבבה בו האפילה'). 5ד508( الموجود األمر

 ).6ב509( المعلومة األشياء>   "toi'" gignwskomevnoi' היתים להכרה
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 28)ב9(
To;n h{lion toi'" oJrwmevnoi" ouj movnon oi\mai th;n tou' oJra'sqai duvnamin 
parevcein fhvsei", ajlla; kai; th;n gevnesin kai; au[xhn kai; trofhvn, ouj 
gevnesin aujto;n o[nta. (509b2) 

إنما قوة بها تبصر بل هو المعطي لها  األشياء المبصرةأنا أتوهّم أنّك تقول في الشمس إنّها ليست تعطي 
 .كونها ونموها وغذاءها على أنّه ليس بمتكّون

: לא את סגולתם זו בלבד לדברים הראיםשהוא מקה , על השמש, כמדומי, תאמר
בלא שהוא עצמו יהא , תם וצמיחתם וכלכלתםאלא גורם אף להתהוו --, שייראו

 ".התהוות
 

 29, המרה לפסוקית זיקהשהם דורשים או 

 
 )ג9(

Tw'i ou\n oJrw'men hJmw'n aujtw'n ta; oJrwvmena; :: th'i o]yei, e[fh. (507c1). 
 بالبصر:: ؟ ما نبصرفبماذا نحن نبصر 

 .אמר, "בראייה"" ?את הדברים הראיםובאיזה כוח מכוחותיו רואים אחו "
 

 30,מילת העצמה וגם פסוקית – שיים יחדיוהאו 

 
 )ד9(

Tou'ton toivnun, h\n d' ejgwv, favnai me levgein to;n tou' ajgaqou' e[kgonon, o}n 
tajgaqo;n ejgevnnhsen ajnavlogon eJautw'i, o{tiper aujto; ejn tw'i nohtw'i tovpwi 
prov" te nou'n kai; ta; noouvmena, tou'to tou'ton ejn tw'i oJratw'i prov" te 
o[yin kai; ta; oJrwvmena. (508c2). 

 الخير في قيامه ونظيره > ما<فقلت له أنا ف  الخير هذا وهو الذي ولده  بقولي ولد  إنّما ُعني اآلن أنّي
 الولد فالشيء هو الخير في الموضع المعقول عند العقل واألشياء المعقولة فذلك الشيء هو ه > في<ذا

 واألشياء التى تبصرالموضع المبَصر عند البصر 
שהטוב הולידו , שזהו צאצאו של הטוב שדיברתי עליו", אמרתי אי, "אמור מעתה"

שהה כיחסו של הטוב ברשות המושכל אל השכל והדברים : והקביל אותו לעצמו
 ".ראיםוהדברים הכן יחסו של זה ברשות הראה אל הראייה , התפסים בשכל

 
שהתווית היווית  31,ביווית בתווית המועצמותברור ממגוון הצורות הוטות והלא וטות 

או (במיוחד וכח חוסר האוים של התווית   --ובעלת כוח העצמה והמשגה  לבדה היא גמישה

 "teo", -to-( פועל-המעייות שבצורות הן שמות תואר גזורי. ה שכגדשבשפ) המחסור בתווית

 to; oJratovn' הראה'ו, )א10(ב ta; aijsqhtav'  המוחש' כגוןמושגים הגותיים שיוצרים  )תביווי

 32.בהתאמהالُمبَصرו المحسوسات: בביוי פעול, התרגומים לערבית ).ב10(

 

                                                
המושג היווי . פעול ביצירת מוחים טכיים והגותיים مفعولהבלשות השמית יכולה לפרש את כוחו של המשקל  28

ל עם ובערבית מביוי פעו', להיות'בוי ביווית מביוי סתמי מיודע של הפועל , למשל', הווית היש' to; o[nהפילוסופי 

 .ראו הערה קודמת .الموجود األمر: תווית+ העצמה -מילת

 ).7ד508( ويفسد يكّون مما>  to; gignovmenovn te kai; ajpolluvmenon' מה שמתהווה וכלה' השוו 29
  :סתמי :בקטע השמש 30  >  tou'to... to;... parevcon 'דבר זה המקה'. לדברים '). 1ה508( الذي هو يعطي الشيئهذا

יתים להכרהה 'toi'" gignwskomevnoi"  <בדל'.) 1-2ה508( المعرفة يدركها التى األشياء מה שהוא 'a[llo  <شيء انه 

 ). 5-6ה508 آخر

 .פועל-תוארי, איפייטיבים, יחס-צירופי 31
 508c1, 508c2השוו  32
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 )א10(
Oujkou'n, h\n d' ejgwv, kai; ajkoh'i ta; ajkouovmena, kai; tai'" a[llai" aijsqhvsesi 
pavnta ta; aijsqhtav; :: tiv mhvn; :: (507c4) 

   ندرك  أيًضا  المسموعةوكذلك   األشياء  وندرك جميع   المحسوساتبالسامع  األخر؟  الحواّس :: بسائر
 !وإال فمه

" ?ובשאר החושים את כל המוחש, גם בשמיעה את אשר שמע", אמרתי אי, "והרי"
 ".כמובן"
 

 )ב10(
Th;n de; th'" o[yew" kai; tou' oJratou' oujk ejnnoei'" o{ti prosdei'tai; :: pw'"; :: 
(507d8) 

 ::كيف؟ :: والمبَصر؟  البصرأخبرنا هل يكون بهما حاجة الى ازدياد قوة 
 "?הכיצד" "?מה וסף-וכי איך שם אל לב שהראייה והראה אמם דרוש להם דבר"

 
חיה תחבירית  ,במשפטים מורכבים חסרי זוקק הן כמובן מועצמות הזיקה ביווית פסוקיות

. 'תמך' כ ללא"לא בוי בדסוג הזיקה הזה ) שלא לדבר על סורית(בערבית  .שקשה לאילוף המתרגם

של כל הפסוקיות המועצמות ביווית בכיוי בתרגום הערבי  33)להלן 11דוגמא (בקורפוס הבדק 

' الذي' صلةכיוי ה ,]'דבר'[ شيءמילת העצמה כגון חוזר על עצמו מבה עם  ,סתמי ללא זוקק

ביווית או (' אור לושאתה קורא  הדבר הזה'לדוגמה ] عائد ظميرהמכוה [  מוסבוכיוי ] 'אשר'[

כמעט מילה במילה לעברית של  מקבילההערבית ). }oכיוי הזיקה הסתמי  מוצאים כאן רק את

מילת ההעצמה  במקום .]'שאתה קורא לו אור...דבר'[ النور تسّميه الذي الشيء: עיין טיפולוגי –ליבס 

פעם ) ג11( ]'הוא'[ هوפעם  )ב11( ]'זה'[ ذلكפעם חרים במשפטים הא אפשר לראות ,]'דבר'[ شيء

 34,מילת העצמה דירה יחסית האחרוה --) ד12] ('הדברים'[ األجسام

 
)11( 

 Tivno" dh; levgei", e[fh, touvtou; :: o} dh; su; kalei'", h\n d' ejgwv, fw'". :: 
(507e4) 

 .النور الشيء الذي تسّميهالى :: ى ماذا تومئ بقولك؟ ال
 ".אור שאתה קורא לו", אמרתי, "לדבר זה. "שאל" ?למה תכוות"
 
 )ב11(

Tivna ou\n e[cei" aijtiavsasqai tw'n ejn oujranw'i qew'n touvtou kuvrion, ou| 
hJmi'n to; fw'" o[yin te poiei' oJra'n o{ti kavllista kai; ta; oJrwvmena oJra'sqai; 
:: o{nper kai; suv, e[fh, kai; oiJ a[lloi: to;n h{lion ga;r dh'lon o{ti ejrwta'i". :: 
(508a7) 
 تسّمي السبب في ذلك وتجعل ربَّه والفاعل فيكون نوره  فأي المنّور اإللهية التي في السماء يمكنك أْن

تسّميه  ذلك الذيأال :: ل الشيء المبَصر بيَصر؟ وضوءه يجعل بصَرنا يبصر األشياء أجوَد بصر ويجع
 .أنَت وسائر األَخرين واألمر في ذلك من أنّك إنّما تسئل عن الشمس

שבו תולה אתה סיבת הדבר הזה באשר הוא ממוה , ומי הוא האל בין האלים שבשמיים"
 " ?שיפה ככל האפשר תראה ראייתו וייראה הראה, אורו של מי גורם לכך? עליו

הרי ברור שלשמש : גם אתה ושאר בי האדם תולים בו סיבת הדברש", אמר" ותוא"
 ".תכוות בשאלתך

 

                                                
 508a11השוו  33
ים במילון של 'צא לאור החלק של האות גואולי זה יתוקן כשיימילה זו איה מוזכרת ככזאת בספרות המילוית  34

Endress Gutas.( 



127 
 

 )ג11(
Oujk e[stin h{lio" hJ o[yi" ou[te aujth; ou[t' ejn w|i ejggivgnetai, o} dh; kalou'men 
o[mma. (508b1) 

 نًاعيوهو الذي يسّميه ليس البصر شمًسا ال هو وال الشيء الذي به يكون 
ושאו קוראים , לא היא עצמה ולא אותו הדבר שבו היא מתהווית, הראייה איה שמש"

 ".עין לו
 
 )ד11(

Ojfqalmoiv, h\n d' ejgwv, oi]sq' o{ti, o{tan mhkevti ejp' ejkei'nav ti" aujtou;" 
trevphi w|n a]n ta;" crova" to; hJmerino;n fw'" ejpevchi, ajlla; w|n nukterina; 
fevggh, ajmbluwvttousiv te kai; ejggu;" faivnontai tuflw'n, w{sper oujk 
ejnouvsh" kaqara'" o]yew". (508c6) 

 اإلنسان الى   لم يقبل بهما  النهار  األجسام التي يقع على ألوانهافقلت له أنت تعلم أن العينين إذا نوَر
اء الليل٬ أظلَمتا وصارتا كالَعمياَوين٬ من ضي >التي يقع عليها<األجسام لكن يقبل بهما الى , وضوءه

 .طريق أنّه ليس فيها بصر صاف نقي
היום שפך על -אותם הדברים שאורשבהסיר אדם עייו מעל ", אמרתי אי, "הרי ידעת"

, הרי תקהיה עייו, צבעיהם מוארים באורות הלילהשומביט אל הללו , צבעיהם
 "?ן ראייה זכהכאילו לא היתה בה, ותידמיה כשל עיוורים

 
ההעצמה מוגה בתוך פסוקיות הזיקה  ,פייטיבים מועצמים יווייםשל אי לערבית בתרגומים

 .והתכלית

 
)12( 

a\r' ou\n, h\n d' ejgwv, ejnnenovhka" to;n tw'n aijsqvhvsewn dhmiourgo;n o{swi 
polutelestavthn, th;n tou' oJra'n te kai; oJra'sqai duvnamin ejdhmiouvrghsen; 
(507c7-8) 

   القوة  يجعل  الحّواس لَِم  تفكرت في خالق  أخبْرني هل  المبَصرفقلت له  نبصر  بها يُبصر > و< التي
 ما خلقها تساوي من أعالي األشياء؟> ر<المبصَ 

באיזו מידה : וראה הראהשבו רואה הרואה לכוח זה ", אמרתי אי, "וכי שמת לבך"
ערך יותר מכל השאר-ה הוא יקריצא מתחת ידי יוצר החושים וה? " 

 
, הגותיים מקצועיים שהן מוחים, )ב14(' הקיום' to; ei\naiו, )א13(' הראיה' to; oJra'n, רק שיים 

  .בהתאמה الوجود البََصر٬גה בתרגום לשומרים על המש

 
 )א13( 

Ouj smikra'i a[ra ijdevai hJ tou' oJra'n ai[sqhsi" kai; hJ tou' oJra'sqai duvnami" 
tw'n a[llwn suzeuvxewn timiwtevrwi zugwi ejzuvghsan, ei[per mh; a[timon to; 
fw'". (507e6). 

   أ[عقد  فقد:  بين  ]قْرب[قرن ]  ليست  البصر حاّسةالعصا  في صورٍة  التي تبصر المبصر بها والقوة
لنور بوجه من الوجوه ليس بالحقيرة اليسيرة وفضلت على سائر القِرانات والمزاوجات األخر إن كان وا

 .دينًا حقيًرا
להיראות -והיכולת הראייה-חושמצא שהרבה יותר משאר זוגות הוצמדו זה אל זה "

 ."ערך הוא האור-ערך אם אמם לא פחות-בעול  יקר
 
 )ב13(

Kai; toi'" gignwskomevnoi" toivnun mh; movnon to; gignwvskesqai favnai uJpo; 
tou' ajgaqou' parei'nai, ajlla; kai; to; ei\naiv te kai; th;n oujsivan uJp' ejkeivnou 
aujtoi'" prosei'nai, oujk oujsiva" o[nto" tou' ajgaqou', ajll' e[ti ejpevkeina th'" 
oujsiva" presbeivai kai; dunavmei uJperevconto" (509b7) 



128 
 

 هو أْن تُعلم فقط٬ بل قيل إّن فاألشياء المعلومة أيًضا ال تقول فيها إّن الذي له  وجودهاا من الخير إنما
   الخير ليس هو جوهًرا  هو زيادة من ذلك على اّن  انها من  ل هو شيء أعلى وأوسع>ب<وجوهرها

 .بعيد عنه في الشرف والقّوةالجوهر 
: שלא בלבד לסגולתם זו זכו מידי הטוב, גם על הדברים היתים להכרה, אפוא, אמור"

, איו הוויה –אף על פי שהטוב , והוייתם באו להם מעם הלה קיומםלא גם א --שיוכרו 
 .מתחום ההוויהאף , כוחו-אלא חורג בהודו ורום

 
לגיבוש מוחים טכיים  שקטו בערבית הליכים מן התוים שלעיל מתקבלים שלושה

. ב ;רוף רדפותכצימתורגם ה"kavllo  )'יופי'(כמו ולקטי יווי מושג או מוח מו. א: הגותיים

העצמה יווית . וג; יםמופשטהמתורגמות כשמות פעולה או כשמות  suvnh-הפשטה כגון  סופיות

פועל -י או תואר גזורביואו של )/ מתורגמים לשם פעולה מיודעה(שם פעולה של :  תוויתעל ידי 

  35).עלשם מופשט מיוד המתורגם(איפייטיב או של /  )מתורגמים כביוי פעולה( סתמי

מזכיר את השימוש בשפות , העצמה ותמך למייהן והצורך במילות, ידוע הערבייחולשת ה

השימוש במקרים . למרות השוי בטיפוס הלשון, לטייתה res ההשימוש במיל כמו, יידועבהן אין 

אבל בערבית לא  .ערבית של התרגומיםב شيءכגון ' מילות העצמה'אלו הוא במה שכייו 

ההשפעה של . ככאלה לא ממש מוכרות וחלקן, הללו פחות פוצותת ההעצמה מתורגמת מילו

וזאת גם , ככל הידוע לי ,להתעלם ממוערבית של התרגומים איו דבר שאפשר הסורית על ה

 שחיקת כוח היידוע את Nöldekeלדיקדוקו מתאר  202בסעיף . בעיין מילות ההעצמה בסורית

את השימוש  36מתאר Baumstark. אסית כבר יטשטשובשלב הסורית הקל ,שהיה פעם בארמית

תוך , מקשר את שלוש החוליות Tkatsch37ו, בתרגומים מיווית' צבותא' הסורית במילת ההעצמה

 .אופייי גם לסורית וגם לערבית מתורגמת אך, ההליך איו אופייי לערביתהערה ש

*** 

 

יחסי ועדיין לא חודדו , מת תויםאי מרגישה שותרתי עם ערי. עדיין המבוכה רבה מן ההבה

הוא , אילו היה כאן חיים. ומיוח טכי, בין הפשטה והמשגה, העצמההגומלין בין דטרמיציה ו

לתוים אצל , סדר ויופי, מוסכמו שהכיס קוס, היה מסדר הכל כמו דאוס אקס מאכיה

 . ולכל חוויית לימוד ומחקר, קליטוסהיר

                                                
 .תודותי לעורכות שהעירו את תשומת ליבי לכך; מקרה פסוקיות הזיקה ושאר פסוקיות דורש מחקר וסף 35
36  :Baumstark 1894: 423כשמעמד הemphaticus במקרים תכופים ביותר מתורגמת , הקדום הפך לכמעט חסר כוח

מצורפת על ידי , וית היווית כך שהמוח שבמקור היווי מיודע באמצעות תווית מקדימההתו] לארמית סורית[

שמות תואר ממין . ...שבאמצעותו מתחבר לכוחו ומשמעו, המתרגם הסורי לכיוי גוף עם שם וסף של הדבר האמר

' צבו'(' דבר'עצם והגים לבוא לידי ביטוי דרך שם ה, שהיווים לעיתים משתמשים בהם כעצמים, דקדוקי סתמי

 ].במילון הסורי של סוקולוף, 2סעיף ' צבותא'ראו ערך [' res') בסורית
37  Tkatsch 1928: I 162b) :ויים מועצמים מתורגמים ) כמו אצל סרגיוס ואחריםבשמות תואר > שמות התואר וכי

; ות בתרגומים מודרייםואשר מוצא מקביל, דבר שאיו אופייי לערבית, )Beziehungsnomen(בתוספת שם קושר 

איפייטיבים , > שמות עצם, > )כתארים(ביויים , > שמות תואר> סתמיים מועצמים ) וכיויים(שמות תואר 

. ואצל סרגיוס, כבר בפשיטתא, בסורית resכמו ) شيء(  resשמות תואר בצירוף שם העצם הערבי המציין , > מועצמים

 . משמעי-ות הסתמי היווי באה לידי ביטוי באופן חדכיוון שכך מה, בערבית ההליך לא מיותר
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VIII 

released from the rich connotative Biblical Hebrew, and their search for innovative 

individual, sensual, lyrical modes of expression. Several further tendencies in modern 

Poetic Hebrew are shown as swinging between rich poetic modes, and an ascetic 

restrained language seeking accuracy and clarity. The evolvement of Hebrew speech 

had an effect on modern poetic Hebrew as well. The last decades show signs of a 

returning religious sentiment. This is the background against which Pedya's poetic 

language is examined. 

The second part of the paper portrays Pedaya's unique way of expressing modern 

sentiments and ideas in a rich multi-layered traditional Hebrew. Pedaya copes with a 

religious poetic oxymoron, that of "talking to the absent", and with the search for a 

divine invisible addressee to whom human pain and hope can be directed. Pedaya 

creates a mixture of personal and general myths. She expresses the tension between 

the searching individual, the banality of streets and marginal animal-like existence, 

and the sense of the presence of the divine and the sublime in human life. Her 

intimate acquaintance with the rich Hebrew tradition together with her sensitivity to 

modern human predicament mark her unique poetic voice that widens the scope of 

Modern poetic Hebrew. 
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associated with death, disease, wars etc. This dissonance arouses the terrified reaction 

of the reader. 

 

 

Plato in A rabic : F eatures of Language and Format in the M edieval 

A rabic T ranslations of Dialogue Passages f rom the Republic  

Donna Shalev 

Very few passages of Arabic translations of the Platonic oeuvre have survived, all of 

them fragments embedded within larger texts, Neoplatonic, theosophical, 

encyclopedic or medical. In this article, a memorial to my esteemed teacher and 

mentor Prof. Haiim B. Rosén, I analyze select features in the translation technique  of 

the two longest accurately translated passages of Platonic dialogue – both from the 

Republic. Alongside observations on dialogue technique I discuss solutions and 

devices used by Arabic translators for expressing abstraction and conceptualization – 

work done in the Greek of Plato mostly through the definite article, whose 

development was studied by Rosén with special reference to the Greek of Heraclitus. 

Plato reflects a later stage in the development of philosophical terminology, 

phraseology, and other dimensions in the language and style of philosophical writing. 

The Arabic translations reflect a further stage, as do the dissonances of the move from 

one language type to another, and even suggest reflexes of an article-less intermediary 

language which leaves its mark on the Arabic typical of translated theoretical texts. 

 

 

A Semantic-Poetic Journey toward Haviva Pedaya's 

Unique Poetic L anguage 

Tamar Sovran 

Haviva Pedaya is a poet, an author, and a professor of Jewish philosophy and 

mysticism. The paper explores her unique poetic language in three poetry volumes 

(1996, 2002, and 2009).  It starts with the question whether there is room for 

innovation in modern Israeli poetry. It explores several milestones of the developing 

poetic Hebrew since the time of the enlightenment through the two poetic giants: 

Bialik and Tshernichovsky in the 'revival' era. It shows these poets' attempts to be 
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Interference in A ncient Languages  

as Evidenced by Governed Prepositions 

Mikhal Oren 

Non-native speakers tend to translate word for word the verb-preposition 

combinations used in their own language, so that unusual combinations often indicate 

foreign influence. From occasional lapses committed by individuals expressing 

themselves in a foreign tongue, such loan translations may develop into standard 

expressions in the language into which they are borrowed, if this language is 

subjected to strong pressure from another language. On the other hand, unusual verb-

preposition combinations are sometimes used deliberately in literary texts as a means 

of characterizing a foreigner's manner of speaking. This paper presents several 

examples of verb-preposition combination that can be attributed to language 

interference between Ancient Near Eastern languages. 

 

 

M eans of Intensifying the M acabre  

Rachel Rosner 
The article describes literal and visual means to intensify the mini-text, dealing with 

the macabre. It tries to prove that format and "scene" play a central role among the 

literary tricks of the writer. It also takes out a practical text of a certain format or 

"scene" (such as documents, forms, street signs, inscriptions on tombstones) from its 

natural and practical context, and transfers it to a new context, intensifying the 

macabric message. The writer implants a new content onto the known pattern, as 

innocent as it may seem, and usually the result is not only surprising and strange, but 

also horrifying. 

In order to discuss this issue, three kinds of examples have been chosen from two 

creators: Hanoch Levin, Maayan Froind. They use literary and visual tricks to create 

the macabre and to intensify it. Each of their macabre texts is analyzed according to 

the characteristics of the genre, the "scene" and the visual format. 

By constructing the new text on top of the known, a dissonance is created between the 

expected text and the "new" one. The new text is surprising as it is not located in its 

natural place. In this way the writer emphasizes the new content which is often 
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other of the vowels, the vowel /a/ becomes the default choice in graphophonemic 

assignment in the absence of a vowel letter (e.g. ג"תמ  →  /tamag/).  The  “zero-

grapheme → /a/” graphophonemic operator (<ø> → /a/)  is at oeuvre not only  in the 

lexicalization of graphemic abbreviations, but also in phonological modifications 

processes observed in existing Hebrew vocabulary (ספרות → /safrut/).  It  is  then not 

the  so  called  “consonantal”  character  of  the  Hebrew  writing  system  that  favors 

lexicalization by graphophonemic assignment rather than by letter-naming – quite the 

opposite compared to languages written by writing systems containing no zero-

graphemes; rather, it is the existence of the zero-grapheme that makes possible the 

assignment of a vowel (generally /a/) in the absence of a letter. 

The analysis proposed here emphasises the role that writing plays in language 

evolution in general and in word formation processes in particular. It thus affirms one 

of the aspects of a general linguistic theory the author defends in a recent doctoral 

dissertation: The inf luence of writing on language.  

 

 

Adverbs in H ebrew: A Construction G rammar Perspective 

Bracha Nir 

The paper takes a Construction Grammar (CxG) perspective in analyzing the form 

and function of a particular group of Hebrew adverbs. Particularly, it focuses on 

constructions of the form Prep+N, showing that words like be-emet, be-séder, and le-

ca’ari  are particular instantiations of non-prototypical word-level constructions, 

termed Coining Constructions. The analysis presented in this paper suggests that the 

accepted CxG view of words as substantive and atomic should be re-considered in 

light of data from morphologically rich languages such as Hebrew. The paper further 

discusses the implications of this type of analysis on the categorization of adverbs 

according to the traditional Parts-of-Speech classification into content versus function 

words. 
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paper I show that nearly all of these exceptional questions are not RQs but conducive 

(biased) questions, having the function of seeking confirmation or expressing surprise.  

In the Bible, as in other languages, conducive questions with these functions normally 

have matching rather than reversed polarity. 

 

 

Pragmatic, Semantic and G raphophonemic F actors in the 

L exicalization of G raphemic Abbreviations 

Yishai Neuman 

Linguistic abbreviations (e.g. מדיח → מדיח כלים) and graphemic abbreviations (e.g. 

 → עמוד 'עמ ) constitute two distinct categories of semiotic abbreviations, and the 

contact between language and writing makes semiotic transfer between them possible, 

the realm of abbreviations being no exception. When graphemic abbreviations are 

transferred into language, they become new words (e.g. שומר גדודי →  ג"ש  → 

/šingímel/; אי שירותת →  ש"ת  →  /taš/), and the process may be referred to as the 

lexicalization of graphemic abbreviations. 

How are graphemic abbreviations lexicalized in Israeli Hebrew? They can do so either 

through letter-naming (e.g. /šingímel/) or through graphophonemic assignment (e.g. 

 → מרכז פדגוגי ד"מרפ  →  /marpad/). Letter-naming is possible in one or two-letter 

graphemic abbreviations but it is in no way automatic, depending on pragmatic and 

semantic considerations such as taboo and secrecy properties. While letter-naming 

lexicalization is limited to a few dozens forms only, graphophonemic assignment is 

the current practice in all other lexicalized graphemic abbreviations, with subsidiary 

factors as predestined abbreviations aimed at semantic enrichment of existing words 

(e.g. כותפרויקט חו →  ח"פר  →  /pérax/) and graphophonemic attraction from existing 

letter strings (פלוגות ים →  ם"פלי  →  /palyam/). The most salient principle in 

graphophonemic assignment is the opposite reproduction of the most frequent phono-

graphemic relations: the assigned phoneme depends not on its corresponding 

phoneme in the reduced word but on the phoneme to which it corresponds most often 

in the general lexicon (e.g. גידולי שדה →  ש"גד  → /gadaš/ [s ≠ š]; חיל רפואה →  פ"חר  → 

/xarap/ [f ≠ p]). 

Special attention is paid to the zero-grapheme: since of the five Hebrew vowels, the 

/a/ vowel corresponds to no vowel letter (e.g. רכ /kanar/) more frequently than any 
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Morphological Blocking E ffects:  

O n Possible Verbs T hat A re Not Formed 

Lior Laks 

This study examines the relation between valence changing operations and morpho-

phonology with reference to the productivity of verb formation.  Paradigms of 

transitive-intransitive alternations in Hebrew and Palestinian Arabic are observed 

with regard to gaps in some intransitive verb derivations. It shows that many of these 

gaps can be accounted for by morpho-phonological criteria and specifically the 

Obligatory Contour Principle (OCP). This principle blocks verb formation in both 

languages and therefore some of the gaps are not arbitrary.  I show that such a 

blocking affect is typical for derivational operations that apply in the lexicon, as 

opposed to the syntax, where there is no blocking affect despite the same morpho-

phonological constraint. The study provides further support for the active lexicon and 

the word-based approach, arguing that the observed generalizations cannot be 

accounted for otherwise. It also supports the position of morphology as an 

independent component of the grammar that interacts with the lexicon and the syntax. 

 

 

O n the Distinction between Conducive  

and Rhetorical Q uestions in the Bible 

Adina Moshavi 
Rhetorical questions (RQs) function pragmatically as assertions whose content is the 

implied answer to the question.  A cross-linguistic trait of the yes-no RQ is the 

reversed polarity of the implied answer.  Although RQs in the Bible usually follow 

this rule, there is a small group of positive questions in the Bible that resemble RQs, 

yet the answers to these questions have matching rather than reversed polarity.  In this 
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