
 בלשון הפשוטה החג״ם תבנית
כמדוברת המיוצגת

כוזר רון

הקדמה א.

 חוקים לה שיש כך כדי עד הכתובה מהעברית שונה המדוברת העברית האם

 הבדל מסתמן שבה אחת תופעה ביותר? הבסיסיים הדקדוק במיגזרי לגמרי שונים

 valence, argument) לערכיות נוגעת לכתובה המדוברת העברית בין מהותי

structure) ולהתאם (agreement, concord) שהיערכותם המשפטים בתחום 

 ליתר בראשם. עומד שהנשוא משפטים כלומר רימאטית, היא מאופיינת הבלתי

 אחד וארגומנט אופציונלי אחד ארגומנט המכילים במשפטים כאן ידובר דיוק,

 שלה מאופיין הבלתי המרכיבים שסדר כך מוגדרת התבנית כלומר מחויב,

 מסמלים המרובעים שני״)הסוגריים ראשוןךארגומנט ״נשוא־נארגומנט הוא

 לי ״היה היא זה מסוג למשפט ביותר המוכרת הדוגמה אופציונלי(. ארגומנט

 ״לי״ כמושא: מסומנים במשפט הארגומנטים שני שבו בתיק״, המחברת את

 במשפט, נושא שאין ומכיוון ישיר. כמושא המחברת״ ו״את עקיף כמושא

 בצורת שימוש יש דהיינו לנשוא, נושא בין מין־מספר התאם גם אין ממילא

 מן הנ״ל המשפט סוטה אלה עניינים בשני זכר־יחיד. מאופיינת הבלתי ההתאם
כתקנית. המקובלת העברית

 כלל בדרך מוצאים המדוברת, בעברית אלה לתופעות תיעוד מחפשים כאשר

 הלשונית, בסביבתו החי ילידי כדובר ביותר. נרחבים בטקסטים בודדות היקרויות

גבוהה בתדירות המדוברת בלשון נשמעים אלה מעין שמשפטים אומנם חש אני

 באוניברסיטה לבלשנות בחוג המחלקתי הסמינר בפני הוצג זה מאמר של ראשון נוסח *

 דנה המחכימות. הערותיהם על המפגש אותו למשתתפי מודה אני בירושלים. העברית

 חלקים מחדש לשקול לי גרמו והערותיה המאמר, של ראשון כתוב נוסח קראה טאובה

 שהייתדדלי זה בנושא סמינריונית עבודה כתבה אייזיק רוית תלמידתי התיאורטי. בטיעץ
רב. לעזר



 של האישי שהשיפוט ראוי אבל הכתובה. בזו נקראים משהם יותר הרבה

 הטקסטואליות. ההתבוננות דרכי שמוצו לאחר האחרון, מפלטו יהיה בלשן

 מאגר בידינו יהיה כאשר רק לקבל נוכל זה מסוג שאלות על מבוססת תשובה

 אלא בידינו אין בינתיים, המדוברת. העברית של ויציג גדול אלקטרוני( )קורפוס

 באקראי הנשמעת זו היא מזדמנת עדות ועקיפות. מזדמנות עדויות על להסתמך

 רבים שבמובנים כתוב לטקסט בטעות המשתרבבת זו או ברדיו, או ברחוב

 לקבל ניתן יותר נרחבת עדות התקנית. הכתובה העברית כללי על שומר אחרים

 של נרחבים בחלקים מדוברת עברית לייצג המתיימרים ספרותיים מטקסטים

הספרותי. הייצוג דרך אלינו המגיעה עקיפה עדות זוהי אך הספרותית, היצירה

 גורמים. מספר בשל וזאת חמקמק, עניין היא מדוברת ללשון ספרותית עדות

 המתיימרים שונים סופרים של טקסטים מוצאים אנו קרובות לעתים ראשית,

 וסגנון דקדוק הבדלי מוצאים ביניהם משווים וכאשר מדוברת, עברית לייצג

 רק אלא ממש, מדוברת לשון לייצג מסוגל אינו שהסופר משום זאת, ניכרים.

 שיבוץ עקיף. בייצוג המדובר המדיום מן תופעות הכתוב המדיום לתוך לשבץ

 שונים ייצוגים בין ההבדל עצם אבל מדוברת, שפה של ניחוח לטקסט נותן כזה

 הטבעית התפוצה מן לסטות גם עלול כזה שיבוץ מלא. שיקוף כאן שאין מוכיח

 כייצוג המדוברת, בלשון שקיימת מזו פחותה בתפוצה לעתים התופעה, של

 שקיימת שתופעה כך מוגזמת, במידה ולעתים המדובר, המדיום של סמלי

 כדי מוגבר, ייצוג הספרותי בטקסט מקבלת מוגבלת, בתפוצה המדוברת בלשון

 כל כאלה, תופעות לכמת דרך אין קיצונית. במידה הרצוי האפקט את להשיג

ממש. מדובר מאגר בידינו אין עוד
 של בספרו מדוברת כלשון המיוצגים בקטעים מופיעה כאן שתוצג התופעה

 הספר אלה. תופעות בזיהוי נוספת בעיה מעלה זה ספר חדד. שמעוני יובל

 לזהות דרך אין בו. מתרוצצים רבים סגנונות אלא אחיד, בסגנון כתוב אינו

 ניתן זאת, עם וסופי. ממצה באופן והמישלב הסגנון בתווית ולתייגו קטע כל

 מובהקת, מספר עמדת נוקט שמעוני שבהם קטעים שבאותם להתרשם, לפחות

 בקטעים גם מאידך, האמור. מהסוג משפטים בה מצויים ולא תקנית, היא לשונו

 בהחלט ויש הדיבורית, התבנית מופיעה תמיד לא כמדוברים, במובהק המיוצגים

 בידינו יהיה שלא עד לדעת ואין ברור, לא כאן גם התקנית. לתבנית גם ייצוג

 המדוברת, בעברית הרווח הנוהג את מייצגת זו פרקטיקה אם רחב־היקף, מאגר

הסופר. בידי הנקוט השיבוץ אופן את מייצג שהוא או
 מהימן נרחב, ייצוג המדוברת ללשון נותן שמעוני שיובל היא התרשמותי

והן כאן שתתואר בתופעה הן העברית, בספרות תקדים חסר באופן וגמיש



 לכלול העזתי לא לעיל, ההסתייגויות כל לאור אך אחרות. רבות בתופעות

 המיוצגת ״בלשון רק אלא המדוברת״ ״בלשון הצירוף את מאמרי בכותרת

 סיום לכלל יגיע בישראל המדוברת העברית מאגד שפרויקט נקווה כמדוברת״.

 עדויות על בהסתמך להיבדק יוכלו אחרות, ורבות זו תופעה ואז במהרה,
ממשיות. טקסטואליות

 ומספר(. מין גוף, )חסר החג״ם תבנית היא זה בדיון שלי המוצא נקודת

 לראשונה תיאר רוזן כאשר :גורמים ארבעה כולל זו תבנית של המקובל התיאור

 (218 תשל״ז: )רוזן טובה עברית ספרו של ראשונה במהדורה החג״ם את

 והמספר. המין הגוף, מבחינת משתנה אינו בה שהנשוא תבנית מצא הוא
 שמ־הפועל: את רק שני ארגומנט בתור זו בתבנית רוזן כלל טקסט באותו

 ,Rosen)רוזן בה כלל יותר מאוחר לכנסת״. החוק את להציע לממשלה ״כדאי

 חג״ם: של שני כארגומנט ב״ש־״ הפותחת הפסוקית את גם (113 :1977
 הוא החג״ם בתבנית השני הארגומנט כלומר, יין״. לשתות/שנשתה ״אפשר

 סדר הוא החג״ם בתיאור שלישי גורם פסוקית(. או )שם־פועל נומינליזציה

 בהיערכותו בראשו( עומד רימאטי)שהנשוא משפט זהו במשפט: המרכיבים

 של כתביו מתוך התבנית: של לפונקציה קשור רביעי וגורם הבלתי־מאופיינת.

 תבנית בין ישיר מיפוי שיש עולה (,1992)וכוזר (1983)שטרן מדברי וכן רוזן,

 על החוקרים בין הסכמה שיש איפוא, נראה, המוראלית. הפונקציה לבין החג״ם

 נטיית נוטה אינו הנשוא (1)החג״ם: תבנית את מגדירות דרישות שארבע כך

 הוא המרכיבים סדר (3)נומינליזציה, הוא השני הארגומנט (2)גוף־מיךמספר,
) רימאטי, מודאלית. היא הפונקציה (4ו־

 המשפטים כל את תוחמת אכן הזאת המרובעת ההגדרה האם היא: השאלה
 שלילית. היא לכך שהתשובה לי נראה כדומה? בעינינו נצפית שהתנהגותם

 משפטים מותירה נומינליזציה יהיה השני שהארגומנט הדרישה למשל, כך,

 דרישות שיתר למרות לגדר, מחוץ עליה״ ]לי[ ״חבל ממנו״, ]לי[ ״נמאס כגון

 בנטיית נוטים אינם נשואיהם בנשוא, פותחים המשפטים מתקיימות: ההגדרה

 בין להבדיל טעם אין אבל מודאלית. היא שלהם והפונקציה גוף־מץ־מספר,

 ״חבל לבין התנאים, ארבעת על העונה משפט מסכנה״, כזאת תמיד שהיא ״חבל

 ובאותה נשוא אותו כוללים המשפטים שני מהם. שלושה על רק העונה עליה״,

 שהארגומנט שהדרישה ראוי לכן, דומה. שתבניתם בעליל ונראה המשמעות

 מהי כן, אם היא, השאלה התנאים. מרשימת תרד נומינליזציה יהיה השני

 בעינינו נצפית שהתנהגותם המשפטים כל את תחם1שו המינימלית ההגדרה
זו. התנהגות ההולם התיאור ומהו כדומה,



 הצורניים, בהיבטים רק ונתמקד המודאלית, הפונקציה מן לרגע נתעלם אם

 על עונה המחברת״( את לי הדיון)״היה בתחילת שהוצג המשפט שגם ניווכח

 ו״יהיה״, ״היה״ ובהווה בעבר צורותיו ״יש״)וכן הנשוא הדרישות: מן שתיים

 משתנה שאינה זכר־יחיד בצורת רק הזמנים בכל מופיע ״אין״( ושלילתו

 המרכיבים וסדר השני, הארגומנט של המספר או המין הגוף, השתנות עם

 כאן שהפונקציה אלא רימאטי. הוא כלומר בנשוא, פותח שלה הבלתי־מאופיין

קניינית. או קיומית אלא מודאלית אינה
 שתי כוללת החג״ם לתבנית הראויה שההגדרה להציע ברצוני זה במאמר

) גוף־מיךמספר, נטיית מקיים אינו הנשוא (1) בלבד: צורניות דרישות  (2ו־

 היקף מהו אראה הדברים בהמשך רימאטי. הוא מאופיין הבלתי המרכיבים סדר

 משפטים אילו כלומר כמדוברת, המיוצגת בעברית הזאת ההגדרה של תחולתה

 הנכללת המשפטים קבוצת של הפונקציה לשאלת אתייחס זו. הגדרה על עונים

 מוראליים משפטים אם שהרי טריוויאלית, אינה הפונקציה שאלת זו. בהגדרה

 מה התבנית, אותה על נמנים יידונו( שעוד אחרים וקניין)וסוגים קיום ומשפטי

 בכך הזאת החדשה ההגדרה מן נפסדים יוצאים אנו אין האם להם? משותף

 זיהויו שאלת היא נוספת שאלה שונות? פונקציות אחת בקבוצה כוללים שאנו

 את מלהגדיר נמנעתי עתה עד התחבירי. תפקידו מבחינת השני הארגומנט של

 הופעתם סדר על־פי ו״שני״ ״ראשון״ אותם וכיניתי הארגומנטים של תפקידיהם

 שהארגומנט כך על שיחלוק מי שאין דומה מאופיינת. הבלתי בהיערכותם

 ההתנהגות אותי ב״מרגיז ״אותי״ או ממנו״ לי ב״נמאס ״לי״ הראשון)למשל

 את לי ״יש במשפטים השני? הארגומנט של תפקידו מה אך מושא. הוא שלו״(

 כמושא, נראים ו״ממנו״ המחברת״ ״את הצירופים ממנו״ לי ו״נמאס המחברת״

 מושא, הוא ״מדים״ השם מדים״ לך ״מתאים במשפט שגם מכך נגזור האם אבל

 מושא? הוא שלו״ ״ההתנהגות הצירוף שלו״ ההתנהגות אותי שב״מרגיז או
 מעמדן לגבי גם לצירופים ביחס שיסתמנו התשובות מן לגזור אפשר והאם

 ואם יין״? לשתות ״אפשר שבמשפט זו כגון הנומינליזציות, של התחבירי

 שאחד משפטים אחת כתבנית להגדיר ניתן האם חד־משמעית, אינה התשובה

 אעסוק המאמר של בסופו מושא? ולעתים נושא לעתים הוא בהם המרכיבים

 הרימאטית התבנית לבין תחבירית כתבנית החג״ם תבנית בין היחס בשאלת

מסר. כתבנית
 צירוף המכילה לזו נומינליזציה המכילה החג״ם תבנית בין להבדיל כדי

 החג״ם כאשר שכן מורכבת״, חג״ם ״תבנית הראשונה התבנית תיקרא שמני,

״תבנית תיקרא השנייה התבנית ואילו מורכב, הוא המשפט נומינליזציה מצריך



 משפט הוא המשפט שס־עצם מצריך החג״ם כאשר שכן הפשוטה״, החג״ם
פשוט.

 יובל של בספרו לעמודים מתייחסת בלבד במספר שמתועדת דוגמה כל

 מהעיתונות אחדות מתועדות דוגמאות בדיון כללתי כן כמו חדר. (1999)שמעוני

 מופיעות אלה מומצאות. בדוגמאות להשתמש נאלצתי הדיון מן בחלק ומהרדיו.
תיעוד. ללא

הפשוטה החג״ם בתבנית פונקציות של ומשפחה אחת צורה ב.

 החג״ם בתבנית המופיעים נשואים של סמנטיות קבוצות מספר להלן אציג

 מרכזיות: קבוצות לשתי מתפתחות המוצעות שהקבוצות ואטען הפשוטה

 שתי בין ושגם הקיומיים, הנשואים וקבוצת המודאליים הנשואים קבוצת
פונקציונלי. גם אבל צורני, בעיקר מועט, לא שיתוף יש אלו קבוצות

 של המודאלי לשימוש במקביל המודאליים. הנשואים קבוצת תבוא ראשונה

 עשויה הפשוטה החג״ם תבנית גם הנומינליזציה(, המורכבת)עם החג״ם תבנית
מודאלי: בשימוש להופיע כלומר עמדה, להביע

 האלה. המכנסיים את נלך[ כדאי .1

הכסף. על ]לי[ חבל

שלך. מהשטויות ]לנו[ נמאס

זו: בתבנית סבילים ציטוט משפטי גם מוכרים

(.19:00 ,26.7.99 ,33 )ערוץ דברים של שורה לנו הובטח .2

(.1.6.99 חם, משעל ,2 זה?)ערוץ על פרטים לך ידוע קבינט כחבר האם

תבנית: באותה קיום/קניין משפטי יש כן, כמו

חדשה. ממשלה ]לנו[ יש .3

גופנית(: תחושה או נפשי )רגש ההרגשה הבעת משפטי את גם לאלה ונוסיף

 הרגל. לי כואב .4

דם. לו יורד

 כי הקביעה הערה. מחייב האחרונות בדוגמאות המרובעים הסוגריים העדר

ונשוא נשוא לכל מתייחסת אינה אופציונלי הוא זו בתבנית הראשון הארגומנט



 שבתבנית אומרים שאנו לכך הדבר דומה התבנית. של לאבטיפוס אלא בה,

 עשוי הפועל התיישב״( ״דני החלון״, את שבר האגנטי)״דני הפועלי המשפט

 או משלו: תחבירית התנהגות לו יש אגנטי פועל כל למעשה, מושא. להצריך

 מושא לו שאין או אופציונלי, מושא לו שיש או להשמיטו, שאין מושא לו שיש

 יש ״כואב״ לנשוא :החג״ם בתבנית הראשון לארגומנט בנוגע גם הדבר כך כלל.

 ״חראם״ ולנשוא אופציונלי, מושא — ״כדאי״ לנשוא להשמיטו, שאין מושא

כלל. מושא אין הכסף״( על *לי )״חראם
 יש באמת האם אך ברור. האלה המשפטים סוגי כל בין הצורני הדמיון

 מוגדרות? סמנטיות קבוצות לפנינו האומנם כאן? שהצגתי הסמנטי לסיווג ערך

 הסביל? הציטוט לבין המודאליים החג״מים בין ברורה אבחנה יש למשל, האם,

 דברים מסירת של נשואים הם ו״נמסר״, ״נאמר״ כאילו נראה ראשון במבט

 או ״הוצע״ ״נשמע״, ״נראה״, לגבי גם הדין הוא האם אבל אובייקטיבית,

 כלומר עמדה, קביעת האחד שמעברו פורמלי גבול לנסח ניתן האם ״הובהר״?

אובייקטיבי? ציטוט האחר ומעברו סובייקטיבית, הכרזה
 להיות אלה נשואים על המבוססים משפטים עשויים שונים בהקשרים

 אובייקטיבי כדיווח פעם השומע על־ידי ולהתפענח הדובר על־ידי מקודדים

 פעולה הזרה, פעולת טמונה ציטוט בכל למעשה, עמדה. כהבעת אחרת ופעם

 המדווח הידיעה של הסמכות כמקור הדובר מן המצוטט התוכן את המרחיקה

 תוכנה למסגור מראש נזקק היה לא הדובר כן, לא שאם תומו. לפי עליה

 הפסוקית את משרשר פשוט היה אלא זו, בתבנית המצוטטת הפסוקית של

 המשפט ברמת אם קודמו. אחרי ישירות הציטוט( פעולת )ללא המצוטטת

 כגון יותר, האובייקטיביים הנשואים כאילו לנו נראה ההקשר, נטול הבודד,

 פעולת ההקשר בתוך הרי פניות, חסר דיווח מסמנים ״נמסר״, או ״נאמר״

 של התנערותו או הסתייגותו של עמדה נקיטת להוות בהחלט עשויה הציטוט

 הסמנטי במישור להבדיל דרך אין כן, אם הדברים. לתוכן האחריות מן הדובר

 לבין מוראליים חג״ם במשפטי ״עמדה״ לכנות נוהגים שאנו מה בין והפרגמטי

הציטוט. דרך המובעת העמדה
 הגבול כאן וגם הפשוטה. החג״ם תבנית במסגרת כלול ההרגשה תחום גם

 קובע הגופני או הרגשי מצבו על המצהיר אדם ברור: אינו לעמדה הרגשה בין

 המיוצג לאדם ביחס השני בארגומנט המיוצג האיבר של מעמדו לגבי עמדתו את

הבאים: המשפטים בין גדול הבדל אין הראשון. בארגומנט

 מהמסיבה. לי נמאס .5

האוזניים. לי כואב
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יותר: אף רב הדמיון נומינליזציה, אלא שס־עצם אינו הארגומנט כאשר

 אותי. מרגיזים הזמן שכל לי נמאס .6

אותי. מרגיזים הזמן שכל לי כואב

 או אירוע הממיר מופשט שס־עצם אלא בגוף, איבר אינו שמ־העצם וכאשר
כגון מצב,

 דני עם שהיה המקרה לי כואב .7

יחס: צירוף עם או

עליו לי כואב .8

 אם גם לסיכום, ״עמדה״. או ״הרגשה״ ״תחושה״, הוא הכאב אם להבחין קשה

 הם הרי וההרגשה, הציטוט העמדה, פועלי אל בנפרד להתייחם הצדקה איזו יש

 ההרגשה פועלי והן הציטוט פועלי הן כלומר רבים, קרבה יחסי ביניהם מקיימים

האנושי. המשתתף של התנערותו( כאבו, הרגשתו, ״עמדתו״)תחושתו, את מביעים

 של זו היא החג״ם בתבנית המשתתפים נשואים של השנייה הקבוצה

 קניין שהבעת ואטען הקיומי הנשוא את קודם אציג הקיומיים. הנשואים

 בעברית הקיום קיום. הבעת של וקוגניטיבית תחבירית במסגרת נעשית בעברית
 ״יש״ המובהק הקיום נשוא באמצעות אם הפשוטה, החג״ם בתבנית מובע

 של היבט או פן המביעים אלה כגון אחרים, קיום נשואי באמצעות או

 ״התקרב״, ״נמשך״, ״נגמר״, ״התחיל״, ״התקיים״, ״התרחש״, )״קרה״, קיום

 גשם״, )״יורד מוצהר שקיומו לארגומנט המיוחדים גנריים נשואים ״הגיע״(,

 שום להם שאין טאוטולוגיים, נשואים ואף השאלה״(, ״נשאלת עשן״, ״עולה
המזל״(. )״התמזל לעצמם משמעות

 לישות ביחס קיום הבעת אלא אינה בעברית )והשייכות( הקניין הבעת

 זהה וקניין קיום משפטי של הבסיסית תבניתם הראשון. בארגומנט המיוצגת

 אי־קיומו או בקיומו רק נבדלים והם ״יש״, הנשוא של משמעויותיו בשתי

 שונים נשואים שני בעברית אין האנגלית, כגון לשפות בניגוד המושא. של

 בעל ״יש״ אחד בנשוא כאן מדובר אלא ״יש״, לנשוא שונות משמעויות ושתי

 המשמעות, אותה בתוך אופציונלי הוא המושא קיומית. — אחת משמעות
שונות. משמעויות שתי בין מבדיל ואינו

 אופציונליים מושאים של בהתנהגותם נתבונן אם לאישוש ניתנת זו טענה

אופציונלי, מושא כלשהו לנשוא יש כאשר אופציונלי? מושא מהו שהרי בכלל.



 בדוגמה מופיע. שאינו ובין מושא שמופיע בין אחת, היא הנשוא של המשמעות

• המשפטים בשני אחת היא ״אכל״ של המשמעות הבאה

 אכלה. דינה .9
תפוח. אכלה דינה

 במשמעות מופיע והוא דו־משמעי, הוא הנשוא שבהם מקרים זאת, לעומת יש,

 ״גמר״, הפועל של במקרה למשל מושא, בלי אחרת ובמשמעות מושא עם אחת

 - היוצא הפועל ושל לאורגזמה״ ״להגיע היא העומד הפועל של המשמעות

"לסיים":

 (95:1993 ואחרים רועד)אחיאסף הבניין כל גומרים... שהם עד .10

השמטה( כאן אין דרמטי. לרושם במקור, הנקודות )שלוש

התקררה. העיקרית המנה הסלט, את גמרו שהם עד

 בעברית, משמעות אותה היא קניין ושל קיום של שהמשמעות טוען שאני בכך

 זאת? שיוכיח הבוחן ומהו ל״גמר״. ולא לעיל, ל״אכל״ ״יש״ את משווה אני

 ניתן המושא, בלי נאמר המשפט וכאשר אחת, משמעות בעל נשוא של במקרה

קביל: יהיה הדיאלוג וכל תשובה, ולקבל המושא זהות על שאלה לשאול

 אכל. דני — מושא: בלי המשפט של אמירה .11

 ? אכל הוא מה — :המושא בדבר שאלה

תפוח. — תשובה:

 התשובה והן השאלה הן משמעויות שתי בעל נשוא של במקרה זאת, לעומת

 מצביע הראשון במשפט שההקשר בהנחה קבילות, בלתי יהיו כזה בדיאלוג

בלבד: אחת משמעות על בבירור

לא היא והכול הרומנטיקה למרות — מושא: בלי המשפט של אמירה .12
לגמור. הצליחה

לגמור? הצליחה לא היא *מה - המושא: בדבר שאלה

הסלט. *את — תשובה:

קביל: האמור שהדיאלוג נראה ״יש״, על זה בוחן נפעיל אם ועתה,

חזקה תחושה יש שקרה מה אחרי — מושא: בלי המשפט של אמירה .13
אכזבה. של

למי? — המושא בדבר שאלה
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יתל _ תשובה:

השתנתה. לא שהמשמעות מעידה עליה והתשובה קבילה, השאלה

 :הפשוטה החג״ם תבנית בתחום פונקציונליות קבוצות־על שתי כן, אם יש,

 משמעות סביב — והשנייה המודאלית, המשמעות סביב סובבת אחת קבוצה
הקיום.

קיום מוראליות .14

ציטוט

 )פיזית( תחושה הרגשה,
אמוציה רגש,

 קניין

 שייכות
)נפשית(

 עצמו המודאליות תחום מוחלט. אינו למודאליות קיום בין הגבול גם אולם

 התחביר ב״היתכנות״. עוסק מוראליות של הסוגים אחד וכידוע אחיד, אינו

 על נוספת ההיתכנות באנגלית שונות. בשפות שונה ההיתכנות הבעת של

המילים כגון (,modal) מודאל הנקרא מורפו־תחבירי מרכיב באמצעות הקיום
may/might/could :

15. Y^ere is rain in September׳ 

There may/might/could be rain in September

 כגון נשוא, מרחיבי באמצעות וזאת דומה, אפשרות קיימת בעברית וגם
יכול/עשוי/עתיד:

בספטמבר גשם יש .16

בספטמבר גשם להיות יכול/עשוי/עתיד

 עשויים ההיתכנות ונשוא הקיום נשוא נוספת. תחבירית אופציה יש בעברית אבל
המרה: קבוצת באותה לעמוד

בספטמבר גשם זייתכ •1ד

בספטמבר גשם יש

 באותה במקומה אלא הקיום הבעת על כתוספת לא כאן עומדת ההיתכנות הבעת

 עוסקים שאינם המודאליים החג״מים את גם כוללת הרשימה כאשר פרדיגמה,
בהמלצה: או בעמדה אלא בהיתכנות

בספטמבר. גשם וצרי •18



יכוז ריז

יש

כדאי

 בספטמבר. גשם

בספטמבר. גשם

 באותו אפילו להתקיים עשויה הקיום ותחום המודאליות תחום בין הניידות

קיום: והן עמדה הן להביע עשוי למשל, ״הגיע״, הנשוא עצמו. הנשוא

 להופיע עומד מופיע)או שהמשיח אומר הראשון המשפט שלו אחת במשמעות

 כאן פירושו ״מגיע״ יום־יום״. עיתון לנו ״מגיע לומר ניתן דומה באופן בקרוב(.

 בצירוף הראשון בארגומנט שמיוצג חפץ או לאדם ביחס קיום של למצב כניסה

 או ״לביתנו״ ״לידינו״, ב״אלינו״, מומר להיות יכול ״לנו״ זו במשמעות היחס.

 המתועדות )בדוגמאות המשפט. של המסוים ההקשר על״פי הכול ״לעולמנו״

 אינו האופציונלי המושא אך זו, במשמעות ומים״ ארנונה ״מגיע יש בהמשך

 או בעולמנו, יהיה שהמשיח שראוי אומר המשפט השנייה במשמעותו ממומש(.

 הכניסה החפץ. של קיומו בדבר המלצה כאן יש כלומר בידינו, יהיה שהעיתון

 את פותר ההקשר ורק אחידה, בצורה מסומלות הקיום לגבי וההמלצה לקיום

 עמדה משפט הוא זאת, לעומת השני, המשפט הסמנטית׳פרגמטית. העמימות
 חיילים. בפני הזמר של ההופעה זכות על ויכוח במסגרת נאמר המשפט ברור.

״יש״ לגבי גם וכך

ספר. ]לי[ יש .20
ביחד. תופיע שוב כוורת שלהקת בעיתון היה

ביחד. תופיע שוב כוורת שלהקת להיות יכול

הסוף. עד הפרק את לקרוא ]לנו[ יש

 של קיומו קביעת — בשני ישות. של קיום קביעת יש הראשון במשפט

 דו־משמעות: יש וברביעי הקיום, של היתכנותו לגבי עמדה — בשלישי אירוע,

 קיום, קביעת הוא המשפט ]לנו[?״ יש בית שיעורי ״איזה לשאלה בתשובה

 המשפט מדוברת(, בעברית היחס)ולא צירוף בלי ביצוע, מהוראות כחלק ואילו

 ״מגיע״ עם אחת בפרדיגמה נמצא ״יש״ אחרות, במילים המלצה. בגדר הוא

המובהקים. המודאליים החג״מים ועם משמעויותיו, כל על
 ברעיון שימוש תוך לתיאור ניתנת החג״ם תבנית משמעויות של ההתקבצות

(Wittgenstein, 1953: 1: 71-66) ויטגנשטיין של המשפחתית״ ״הקרבה

 מגיע .19
מגיע

 חוצות( לוח על חב״ד של )פרסום משיח לנו

 גולן, אייל לזמר הביטחון )שר אותך לנו

(5 :22.6.01 אחרונות ידיעות



 ויטגנשטיין הגיע ״משחק״ הקטגוריה את להגדיר בנסותו קטגוריזציה. כשיטת

 ״משחק״. שיגדירו קריטריונים של סופית שורה לנסח שאי־אפשר למסקנה

 אך תחרות, יש הראשונים שבשניים נראה ומטקות טניס, בשחמט, נתבונן אם

 ואילו פיזית, פעילות על מבוססים האחרונים השניים זאת, לעומת אין. בשלישי

 עיניים יש המשפחה מחברי לחלק במשפחה, כמו חשיבה. על בעיקר הראשון

 רשימת אין אך דומה, שער צבע ולאחרים דומה, דיבור חיתוך לאחרים דומות,
 אחרת תבניות מערכת על בדיון המשפחה. חברי כל את שתגדיר סופית תכונות

וקבעה: זה ברעיון שימוש (Goldberg, 1995: 32-31)גולדברג עשתה

 משמעויות של משפחה ]תחביריות[ תבניות אל מתלווה טיפוסי, באופן

 מופשטת אחת, משמעות ולא ביניהן, הדוקים קרבה יחסי המקיימות

ללקסיקון, התחביר בין חדה אבחנה שאין מניחים ואנו הואיל וקבועה.

 בתחום שכן אותנו, להפתיע צריך אינו כזאת פוליסמיה של קיומה הרי

הנורמה. היא שהפוליסמיה פעם אחר פעם הוכח כבר המורפולוגיה חקר

 פוליסמית היא כלומר הייררכית, היא החג״ם בתבנית המשמעויות התקבצות

 המודאלי הנשוא קבוצת ובתוך הקיומי הנשוא קבוצת בתוך רמות. בשתי

 המשפחה בקשרי מתאפיינת זו פוליסמיה משמעות. קבוצות מספר קיימות

 בין משמעות קשרי יש יותר הגבוהה ברמה גם השונות. המשמעויות שבין

 לנסח ניתן לא אם גם שרירותית, אינה הפוליסמיה כלומר הקבוצות, שתי

 לפוליסמיה תחבירית פוליסמיה נשווה אם חיובי. בניסוח עליונה הפשטה כאן

 לפוליסמיה דומה שלנו במקרה התחבירית שהפוליסמיה לומר נוכל לקסיקלית

 לרובה, תחמושת משחק, השונות)כלי משמעויותיה שבין ״כדור״, המילה של

 לפוליסמיה דומה היא אין כוללת. הגדרה אין כי אם משפחה, קשרי יש גלולה(

קשר. כל אין ברכב( הגלגלים ציר בצבא, משמעויותיה)דרגה שבין ״סרן״, של

 הנשואים כל השלילה. דרך על היא כאן האפשרית היחידה הכללת־העל

 של פעולה מייצגים אינם כלומר אגנטיים, אינם החג״ם בתבנית המופיעים

 המופיעים הנשואים כל לא הנרטיבי המשפט בתבנית גם כמובן, רצונית. ישות

 ואלה התבנית, של האבטיפוס הם האגנטיים הנשואים אבל אגנטיים, הם בה

 החג״ם בתבנית זאת, לעומת האבטיפוסי. המרכז בשולי פזורים כאלה שאינם

 השלכות זה לעניין התבנית. של לבה לב וזהו אגנטיים, בלתי נשואים רק קיימים
הבא. בחלק שיידון לנושא ממשיות



הפשוטה החג״ם בתבנית השני הארגומנט של התחבירי מעמדו ג.

 בשפה התחבירי. מעמדו מבחינת זו בתבנית השני הארגומנט הוגדר לא עתה עד

 שצ״ הוא כאשר המשפט. נושא הוא השני שהארגומנט ספק כל אין התקנית
 ״את״. המושא סמן את סובל הוא ואין הנשוא, עם מיץ־מםפר התאם מקיים הוא

התקנית: לעברית מתייחסות להלן בדוגמאות הקבילות שיפוטי

 ספרים לי היו .21
 ספרים לי *היה

הספרים את לי *היה/היו

 המרובה הלב לתשומת שזכה הנשוא שונה. המצב המדוברת בעברית אולם

 הדיון תולדות ולסקירת מקיף לדיון 1994 הנקין ״יש״)ר׳ הוא זה בתחום ביותר

 והשייכות. הקניין ובמשמעות יוצא כנשוא ב״יש״ מדובר כאשר בעיקר בנושא(,

כגון: במשפטים כאן עוסקים אנו

(155)שלך. בחיים ששמעת יפה הכי הקול את לו יש .22

 (Ros6n, 108-107:1977)רוזן שונות. בדרכים התופעה את מיפו שונים חוקרים

 הסובסטראט בשפות לפועל המקביל (verboid) דמוי־פועל שלפנינו קבע

 ״שמו״, כגון לנשואים אותו השווה ואף הישראלית, העברית של האירופיות

 שהרי מוצלחת, אינה ההקבלה אבל תמר״(. שמה שלי וכד׳)״החברה ״פירושו״

 נוהגים אין ״שמו״ אחרי ואילו ״את״, המושא ציין את שמים ״יש״ במשפטי

כי•

 הספר את לה יש שלי החברה .23

תמר. את שמה שלי *החברה

 כלומר מושא, בהם שאין קיום במשפטי גם ב״את״ משתמשים אנחנו זאת, ומלבד

האירופיות: הסובסטראט בשפות תימאטית מקבילה להם שאין במשפטים

(89)ברקע. ישירו שהבנות הנושא, שיר את גם ויש .24

(103)זה... את אין שפה לא .25

 )״היה לארגומנט ״היה״ בין האי־התאם את מייחם (Giv6n, 1988: 267)גבעון

 אינה ״יש״ המילית לטענתו, ״יש״/״היה״. של לגרמטיקליזציה אנשים״( שם

מעין תבנית של הנשוא מיודע״. בלתי נושא של דקדוקי ״סמן אלא נשוא, עוד



 מאפיין כל או הזיקה משפט מקום(, תיאור כלל התיאור)בדרך למעשה הוא זו
:במשפט למשל נתבונן אם אחריו. המופיע אחר

בחדר. אנשים יש .26

הביתה ללכת שרוצים אנשים היה

 הבלתי הנושא של דקדוקי סמן אלא אינם ״יש״/״היה״ גבעון, לדעת הרי

 משפט או ״בחדר״ התיאור הוא המשפט של הנשוא ואילו ״אנשים״, מיודע

 ״יש״ שמשפטי ההנחה על מתבססת טענתו הביתה״. ללכת ״שרוצים הזיקה

 כנשוא להיחשב שיכול אחר ממשיך יסוד או תיאור עם משפטים ברובם הם

 נראית כאן)שאינה המועלית הטענה לעצם להתייחם בלי המשפט. של האמיתי

 שכן פניו, על טופחת המציאות הרי מדי( ארוכה סטייה תחייב דחייתה אך לי,

 כפי מועטים כה אינם אחד וארגומנט קיום נשוא רק יש שבהם המשפטים

 אלא קיום במשפטי רק לא קיימת זו תבנית לכך, בנוסף רוצה. היה שגבעון

 במשפטי בהמשך, המתועדות הדוגמאות שיעידו וכפי לעיל, שראינו כפי גם,

 הכללי טיעונו גבעון)במסגרת של טענתו ואילו ועוד, ציטוט קניין, הרגשה,
קיום. משפט שזהו בכך דווקא סמנטית תלויה הנ״ל( במאמרו

 ]בתבנית פה מושא של סמן ״אינה ״את״ שהמילית טוענת (51 :1994)הנקין

 תפקידה אדוורביאלי... לסטטוס הנדחק הלוגי הנשוא של סמן אלא הנדונה[,

 כפי ישיר, מושא בהצגת מצטמצם אינו המדוברת בעברית ׳את׳ המילית של

 הלשון, של הפסיכולוגיה את המשקפת תת־תקנית, בלשון לחשוב. שנהוג

 הטענה על ענייני לוויכוח להיכנס בלי הלוגי״. הנשוא את גם מציגה ׳את׳
 לאור מתערערת הנקין של שטענתה לי נראה כאן, המועלית הפסיכולוגית

 המיוצג המושא )להלן(, יש״ כבר הפסקול ״את כגון שבמשפטים העובדה

 המוטעמת הרימה הוא ״יש׳׳ ואילו הלוגי( התימה)הנושא הוא ״את״ באמצעות
הלוגי(. )הנשוא

 המחברת״ את לי ״יש משפטי התופעה. של אחר מיפוי כאן להציע ברצוני

 שבה בכלל, החג״ם מתבנית חלק הם אלא זו, בהתנהגותם בודדים אינם

 המדוברת בעברית נחלשת התקנית בעברית השני הארגומנט של הנושאיות

 מילת באמצעות או ״את״ באמצעות כמושא הארגומנט סימון שונות. בדרגות

 הגבוהה הדרגה בוודאי זוהי - הנשוא עם ההתאם אי־קיום עם בשילוב יחס

 בלבד. ההתאם אי־קיום היא יותר הנמוכה הדרגה הנושאיות. ביטול של ביותר

 ניקח אם מפתיע, כה אינו השני הארגומנט כלפי הלשון של האמביוולנטי היחס

הנשוא שבה הנרטיבית, בתבנית אגנטיים. אינם בה הנשואים שכל בחשבון



 תופעה הוא האגנט עם הנושא של האבטיפוסי הזיהוי האבטיפוס, הוא האגנטי

 את להציב טעם כן אם יש באלה אחרות. רבות ובלשונות בעברית מרכזית

 אין כאשר אולם נושא. של התחבירי במעמד בפרופוזיציה הרצונית הישות

 פועל אינו כזה( יש האנושי)אם המשתתף וכאשר אגנטית, פעולה בפרופוזיציה

 כמושא. זו בתבנית מופיע הוא ואכן כנושא, לזהותו הכרח עוד אין רצוני, באופן

 מאופיינת( הבלתי )בהיערכות בתר־נשואית בעמדה הזה הארגומנט של היותו

 האבטיפוסית הנושא עמדת שכן התחבירית, זהותו בדבר ההיסוס על מוסיפה

 תורם גורם הוא הבתר־נשואי המיקום לדעתי, בסופו. לא המשפט, בראש היא

המרכזי. הגורם לא אך השני, הארגומנט של התחבירית הגדרתו לבעייתיות
 כמושא סימונו הנורמה. הוא כמושא או כנושא השני הארגומנט אי־סימון

 ומימונו קיום של המשמעויות מקבוצת בחלק בעיקר קיים ״את״ באמצעות

 משום דווקא התקנית. בלשון בעיקר קיים הנשוא עם התאם באמצעות כנושא

 להגדיר טעם יש זה, ארגומנט של התחבירי המעמד לגבי והיסוס נזילות שיש

 כוללת אינה כזאת הגדרה אחת. תבנית של במסגרת האלה האפשרויות כל את

 נכללים וכך בהגדרה, הדרישות כאחת מושא( או התחבירי)נושא המעמד את

 תכילל זו התגוונות קטגוריה. אותה בתוך זו תבנית של התחביריים הגיוונים כל

 משפטים לעתים שומעים כאשר למדוברת, התקנית הלשון בין שעטנז צורות גם

 את לי ״היו במשפט למשל כמו מושא, סימון וגם התאם סימון גם יש בהם

הספרים״.
 בעברית רווחת אכן הפשוטה החג״ם שתבנית הטענה את לאשש כדי

הממצאים. את עתה אציג כ(מדוברת, ה)מיוצגת

(13.11.2001 ב״פוליטיקה״, בורג )אברהם הזאת. המלחמה כל את מספיק .27

 )בנימין לראש. זה את לך נכנס כי מנטרה, כמו זה על חוזר אתה .28

(14.11.2001 הזה״, ב״הבוקר למראיין בךאליעזר
 ב״בחצי )מרואיינת המקרה. את כשקרה השלישי בחודש הייתי אני .29

(13.3.2001 היום״,

ל״את״־ מקום בו אין ממילא ואשר יידוע, בו שאין משפט לצד מתקיים זה משפט

(158)דברים. כאלה קורה בחיים איפה .30

 את האומר הדובר כלומר, סדר, של עניין אלא כאץ אין שמא הטוען: ויטען

 הבלתי בצורה בוחר הוא ולכן לומר, עומד הוא מה יודע לא עדיין הנשוא

שאז אלא דקדוקיים, ממדים בעלת במילה בוחר הוא אחר־כך ורק מאופיינת,



 (,Jespersen, 1954: 182)יספרסן הזה הטיעון את ניסח כך מדי? מאוחר כבר
5 בכיפה שולט הוא ומאז

 הופך והוא המשפט, בראשית תמיד מוצב (there’s )או there is הביטוי

 הנוסחה קרובות לעתים דבר; של קיומו את המסמנת קבועה לנוסחה

 היא אחריה שתבוא המילה אם בדעתו שקל שהדובר לפני מובעת הזאת
ברבים. או ביחיד

 גם מדגימה זו)שיספרסן נרחבת לתופעה הפסיכולוגי המקור אכן שזהו ייתכן

 התופעה, של סינכרוני שבתיאור מוכיחה הבאה הדוגמה אולם אחרות(. בשפות

 כבר לתבנית וכי תקף, לא זה הסבר הישראלית, בעברית משתקפת שהיא כפי
משלה. חיים יש

(250)הקלטת. בעצמך אתה יש, כבר הפסקול את .31

 במבנה מאופיינת בהיערכות מופיע כזה משפט כאשר שגם כן, אם רואים, אנו

 של מושאיותו נשמרת הנשוא(, שאינו באיבר פותח הוא )כלומר, תימאטי

 והאי־התאם שהמושאיות מכאן, מכך. הנובע האי־התאם גם וכך הארגומנט,
המרכיבים. בסדר עוד תלויים אינם

 המיוצגת בעברית אחידה אינה לעין נראה מושא עם לעיל שהוצגה התבנית
 ״יש/היה״. של הארגומנט של המושאיות בסימון תנודתיות יש כמדוברת.

 ״את״ באמצעות כמושא בגלוי מסומן אינו דווקא הארגומנט הבאות בדוגמאות

 האי־התאם זאת עם כמושא. תפיסתו על מקשה זה ודבר השם, של יידועו למרות
כנושא: תפיסתו על שמקשה מה משתמר, הנשוא לבין בינו

(43)שלו. חברים נהיו כולם ופתאום המלחמה, היה שעברה בשנה .32
(178)אותם. לנקות השבת כל לך יהיה .33

 פונקציונלי או פורמלי מניע כל נראה ולא כאן, מנוע לא ב״את״ השימוש

 ועירוב הדדיות השפעות של עניין היא התנודתיות אם ברור לא כן כמו להבדל.

 לעצמה, קיימת שהתנודתיות או המדוברת, לבין התקנית העברית בין תחומים

האפשרויות. שתי בין להבחין אפשר בכלל אם המדוברת, העברית בתוך

 במקרה גם אך קיים, אינו ממילא המושא סימון מיודע, בלתי כשהארגומנט
הבאות: הדוגמאות שמראות כפי האי־התאם, מתקיים זה

 המלצות מספיק לי היה שלא בגלל ללהקה? אותי קיבלו לא ולמה .34
(23)פרוטקציה?... מספיק לי היה שלא בגלל ללהקה?



(39)דרדם? איזה של ביומולדת הופעה פעם לי היה .35

(40)גומר. הייתי בכלל אחרת עצים, למטה שמה היה מזל .36

(102)בעיות. זה עם יהיה שלא .37
(108)תמימה. שאני עלי אומדת את העיקר אשליות, לך יהיה שלא .38

(112)שלה. מההורים צרות זה אחרי לי יהיה שלא .39
(158) טאטאם־טאטאם הזמן כל לי שיגידו אבא־אימא לי היה לא אני .40

(184)מבוגרים? לנו יהיה מאיפה .41
(225)זה. אחרי צרות לי יהיה שלא .42

(263)מלחמות. יהיה זמן הרבה־הרבה ועוד .43
(264)שייקח. זמן כמה ייקח לקיבוץ, יסעו שהן שאלה היה לא .44

(281)באו. שלא שבת היה לא .45

(282)זוכרת? לא אני בהיריון, אדמת לה ושהיה .46

(288)קודמים... דיירים בכלל היה לא ? מה רק .47

 (302)לא? דירה, אבל שמה לכם היה .48

הבאה: הדוגמה במיוחד מעניינת

 לקרות... שיכול מה ? בחורף נגמרת שלא הפסקת־חשמל איזה היה נגיד .49

(264)

 במשפט אבל ״היה״, עם התאם מקיים לא חשמל״ ״הפסקת ה־צ״ש זו בדוגמה

 מן לראות שניתן כפי כרגיל, ההתאם מתקיים אליו הצמוד התימאטי הזיקה

״נגמרת״. הצורה
 של המאופיינת התימאטית בהיערכות כאן, גם ״יש״/״איך, של במקרה וכמו

 הארגומנט של גלוי סימון שאין למרות האי־התאם, נשמר אלה, חג״ם משפטי

כמושא:

(203)מהשכנים... לו נהיה אי־נעימות כזה .50
(254)בראש. להם היה ברבוניות רק טבריינים, מכלום. אותם עניין לא .51

(263)מלחמות. יהיה זמן הרבה־הרבה ועוד כן, יהיה, תמיד טילים .52

(282)והכל. לי היה גזרה הרבה. שאוכלת אחת הייתי לא .53

 שהרי לעין, גלויה שלו המושאיות צירוף־יחם, הוא השני הארגומנט כאשר

 נראה כזה במקרה יחם. מילת באמצעות מסומן להיות העקיף המושא של דרכו

 :מושאים הם שלו הארגומנטים וששני נושא, אין שלמשפט בעליל

״אכפת״: נשוא

(32)ממך... לי אכפת לא לי תאמין ממך, לי אכפת שאני לא .54



(41)ממך. לי אכפת אני .55

(56)בכלל... ממנה לו אכפת היה לא הוא .56

(92)מזה... לו אכפת כי רק .57
(103)מהצדעות? בכלל לו אכפת .58

(157)כן. ממני, לו אכפת שיהיה .59
(161)ממנו. לו אכפת .60

(181)מכלום... אתה לך אכפת לא .61

(263) מהסרט גם לו אכפת היה .62

״הלך״: נשוא

(98)להם, הולך לא .63

(158)פשרות. יעשה לא הוא והכול... שמצליח אחד לו, שהולך גבר למה .64
(256)אתו? לך הלך לא .65

 והוא השני, הארגומנט חסר ״הלך׳ לנשוא כאן המתועדים במופעים אגב,

 )משוגע(״, קלף לו ״הולך היא המשפט של המפורשת הצורה בנשוא. מגולם

 לו״, ו״עמד״)״נשבר ״נשבר׳׳ בנשואים קיימת דומה תופעה יותר. נדירה והיא

 אך גלוי, להיות עשוי )״הזין״( המגולם הארגומנט בהם שגם לו״(, ״עומד

 ארגומנט של מלא גילום האגנטי, הנרטיבי המשפט בתבנית עוד. נחוץ אינו

 על במפורש נאמרו לא )הדברים בנושא ולא במושא רק מתרחשים והשמטתו

 ומהטיפול מהדוגמאות בבירור משתמעים הם אך 2001ו־ 1988 בורוכובסקי ידי

 השני הארגומנט את לגלם היכולת אזי הרווח, העיקרון זהו אכן אם בהן(.
 נושאיותו. לערעור נוספת עדות היא חג״ם בתבניות
״נמאס״: נשוא

(20)הזאת? מהבדיחה לך נמאס לא עוד .66

(51)שלכם... מהבדיחות כבר נמאס .67

״חבל״: נשוא

(78)לי. תאמין הנשמה, על חבל .68

(136)במקום. שוקולד לו שתביא שלה, הכסף על חבל .69
(281)לשחקן. אמרה הטיל״ על ״חבל .70

(301)מהעיניים. לה לעוף הזמן, על חבל אותה, לעצור לנסות לא .71
(319)כולם. של הזמן על חבל .72



״בא״: נשוא

 (134)לו. אמרה עליך״, לי בא ״לא .73

״סחתך: נשוא

(29)עזרא, הקליעה, על סחתן .74

(32)השיר. על סחתן .75

(142)גידי. שלך, הפטנטים על סחתן .76

(230)המקצוענות. על סחתן .77

(233)המחצלות. על סחתן .78

״די״: נשוא
 בין וההבדל התקנית, בעברית גם רימאטי מילים סדר מקיים די הנשוא

 במדוברת. ו״עם״ בתקנית ״ב״ שהיא היחס, למילת נוגע למדוברת התקנית

 ואילו הטקסט, של התקניים הנרטיביים החלקים מן הן הבאות הדוגמאות שלוש

ב״מספיק״(. ״די״ את להמיר ניתן בזו דיבור)ורק מייצגת הרביעית הדוגמה

(59)הריסוס במטוס לו די .79
(105)שלולית. על מולו שנעמד אחד ביתוש לו היה די .80

(180)נוע־ינוע... והכול אחת בהצלפה די .81

(177)האלה? השירים עם כבר די אולי .82

שונים: נשואים

(71)מזה״. חסר לא לי ״תאמין אליו, קרא השחקן בבית״, תהיה ״לבד .83

(155)פעם. שוב ללכת התחיל האולדיז, עם לי רע מה למה .84

(190)השחקן. שאל ממך?״ זה לו יש ״מה .85

(238)שמשחים. לפני מלהכניס באלאכ דיר .86

(277)לי. תאמין עזרא, שלך הכסף על חראם .87

 מושא המצריכים נשואים ושל ״יש״ הנשוא של המובהקים המקרים לעומת

 של מעמדו מהו ברור לא שכלל תבנית באותה אחרים נשואים יש עקיף,

 הנושא, של תכונתו מתקיימת לא כלומר התאם, אין אחד מצד בהם. הארגומנט

 בעיקר איפוא מצטיין הארגומנט כמושא. הארגומנט של סימון אין גם שני ומצד

כמושא: ולא כנושא לא באי־סימון,

(22)לימוזינה? לי מגיע לא מה .88



(spare״=1!30)" (43)ספר? מסכות כמה נשאר אולי .89

 בקול בטלפון אז אמרה החובשת ?״ בפנים הארטיסטים כל מספיק ״לא .90
(83)בחוץ״ אחד גם ״היה נמרץ,

(129)האהבה. עמר הנישואים מתחיל זה. בגלל רק זה מתחתנת לא אני אם .91

 לא כזה דבר אין נכנם, לא מה האצבעות, עם ככה, לא תשרקי, ועכשיו .92
(132)האצבעות(. נכנס )=לא נכנס...

(151)יתחפף. לא המגרפה, לו ייפול שלא עד עזרא, .93

 כל לה הזיז לא העיר. על נדלקה לגמרי־לגמרי היא שאשתו? רק .94
(169)החדר־אוכל. שלפני המדשאות

(186)השלפוחית. לי מתפוצץ היה המלחמה לא אם ריק, הרחוב מזל .95

 הזיז לא דבר שום שלו, הדרגה לה הזיז לא שלו, ההסברים לה הזיז לא .96
(204)לה.

(226)רחמים. לו שהגיע לא .97

(234)אולגה. עליהם קטן .98

(243)לבנק? המשכורת לו נכנס יודע אני חודש כל .99

(246)הופעה. להם שמגיע משהו עשו לחשוב אפשר .100

 וההוא הכפתורים, את אז פתח בדיוק הרס״ר המדים״. לך מתאים ״דווקא .101

 מה, לך, מתאים ״באמת משמה: לו ואמר מהראי ככה בו הביט עוד

 טוב״. עליך יושב לי תאמין טוב, עליך יושב בושה? זה טוב להיראות
(266)המדים( טוב עליך )=יושב

 תיקח לא תיקח. מתנה לא, למה המצית, את תיקח עזרא, תילך־תילך .102

 המצית. לי להיגמר )=הולך לי. להיגמר הולך במילא עזרא? מתנה ממני
(286)התאם( כאן שאין כך בנקבה זה במישלב ״מצית״

(287)סיפור. אותו פעם שוב ומים, ארנונה מגיע זה שאחרי רק .103
(290)ושטני. ירוק דווקא: לה יתאים .104

(297)אבל... מדים, לך מתאים דווקא .105

 לחרמון, אז ההיא הנסיעה הדברים? מכל הכי־הכי? בראש? לי יושב הכי .106
(303)בחורף.

(319)הזאת. הכתבה מעניין ממש־ממש .107

העיתונות: ומן

 המרשימה הכלכלית ההצלחה ולגולדשמידט, לרמון להם, שכואב כנראה .108

(1ג עם׳ ,8.12.2000 הארץ שטרסלר, )נחמיה 2000 של



 על שומרת החג״ם תבנית של התימאטית ההיערכות זו, אחרונה בקבוצה וגם

:האי־התאם

 לא עיניים שבע טוב־טוב. לבדוק צריך השכרה בחברת שקונים אוטו .109

(68)לי. תאמין מספיק,
(81)פעם״,... אף חסר לא ״סיבות הרס״ר. שאל סיבות?״ ״חסר .110

 חסר. לא אלה שלך, בכיוון משתין שלא בנזונה סתם לא על־אמת, מניאק .111

(89)
 זה בשביל לו, נכנם מהשייטת מים ערן?... אה לאוזן, האור לו נכנם אלכ .112

(252)שומע. לא הוא
(294)אלינו. מדבר לא בדרך־כלל שאלימות למרות .113

המורכבת: לזו הפשוטה החג״ם מתבנית בהיקש הקושי על ד.

 השאלה, את העליתי (67 :2000 )כוזר החג״ם משפט מסוגי באחד קודם בדיון

 או נושא היא האם המורכבת, החג״ם בתבנית הנומינליזציה של מעמדה מהו

 יש המורכבת בתבנית הדיון במסגרת ואכן, מענה. ללא אותה והותרתי מושא,

 המורפולוגיים: בממדיו אחיד אינו עצמו החג״ם השאלה. עם להתמודד קושי

 התוארי החג״ם מורפולוגיים, ממדים חסר ״חבל״( )למשל המובהק החג״ם

 שהוא החג״ם ואילו התואר, של הזכר־יחיד בצורת הוא ״טוב״( )למשל

 ״חובה״(. )למשל בנקבה והן ״יופי״( )למשל בזכר הן להיות עשוי שם־עצם

 ובעתיד. בעבר זכר־יחיד נטיית מפגינים החג״מים כל השונות, הצורות למרות

 ״חובה״, כגון בנקבה, השמני החג״ם עם היא זה בעניין המכרעת הדוגמה

הדלת״(. את לסגור היה היה״)״חובה ״חובה היא שלו העבר שצורת

 החג״ם בתבנית המשפט נושא היא שהנומינליזציה הדיון, לצורך רגע, נניח

 הנומינליזציה, הנושא, בין התאם שיש מכך כתוצאה להניח עלינו המורכבת.
אחרות סביבות לנו אין הנומינליזציה? של מינה מהו אבל החג״ם. הנשוא, לבין

 הנומינליזציה, של מינה את לבדוק ניתן שבהן — החג״ם לתבנית מעבר —

 שהנומינליזציה משום אקטיבי באופן זכר־יחיד הוא ההתאם אם השאלה ולכן

 לנומינליזציה שאין משום זכר־יחיד הוא שההתאם או זכר־יחיד, אכן היא

 נותרת זו שאלה מחדל, כברירת מאופיין הבלתי ההתאם בה ומופעל מיךמספר

מענה. ללא
 להתאם דרישה אין אזי מושא, היא שהנומינליזציה הדיון לצורך נניח אם

שהרי ובהווה, בעבר הזכר־יחיד נטיית את אולי מסביר זה הנשוא. לבין בינה



 למשל כמו בזכר־יחיד, אכן היא נושא חסר משפט של מאופיינת הבלתי הנטייה

 ״מחשיכה״ ולא ו״קר״ ״מחשיך״ אומרים שבהם אקולוגיים, נשואים של במקרה

 מיוצגת שתהא ראוי אין האם מושא, היא הנומינליזציה אם אבל ״קרים״. או

 מיוצגות אינן נומינליזציות אחרים תחביריים בהקשרים שגם אלא כמושא?

 עליה שמדברים *את אוהבת לא ״את״)״היא המושא סמן באמצעות כמושא

 החג״ם בתבנית דווקא יופיע כזה שסימון לצפות אין ולכן הגב״(, מאחורי

 כמושא, ולא כנושא לא הנומינליזציה את לסמן דרך שאין ומכיוון המורכבת.
מענה. ללא השאלה נותרה

 במקרה כאן. דנו שבה הפשוטה, החג״ם בתבנית המקרה זה לא אולם
 ממדים העצם ולשם שם־עצם, אלא נומינליזציה אינו השני הארגומנט זה

 מושא או נושא הוא זה ארגומנט אם לשאול שניתן מכאן ברורים. מורפולוגיים

 להתאם לצפות יש אז נושא, הוא אם יהיה: לתשובה המנחה שהקו לצפות וניתן

 באמצעות שכזה בתור שייוצג לצפות יש מושא, הוא ואם הנשוא, לבין בינו
מיודע. שם־העצם כאשר ״את״ המושא סמן

 מעידה, השני הארגומנט של בהתנהגות סינכרונית אי־אחידות שיש העובדה

 אבל סופו, את לנבא כמובן קשה תהליך. של בעיצומו מצויים שאנחנו לדעתי,

 יותר לו רוכש שהארגומנט כך על דהיינו כיוונו, על המצביעים נתונים יש

 כאשר )א( הבאות: העובדות על מתבססת זו ספקולציה מושא. של מעמד ויותר

 הארגומנטים שני של המושאיות ממנו״(, לי )״נמאס עקיף במושא מדובר

 צורות יש )ב( כו(. א, ב: שמואל עליך״ )״צר־לי דנא מקדמת דקדוקית מבוססת

 ואין ״את״, עם ישיר מושא של מבוסס מעמד רכשו שכבר הישיר המושא עם

 היסוס יש שבהן צורות יש )ג( אותו״(. לי התקנית)״יש בלשון ראוי תחליף להן

 המקרה ]את[ לי )״קרה אחרת. ולעתים כך מופיעות הן ולעתים המעמד, לגבי

 אך מושא, סימון עדיין אומנם אין המדוברת בעברית הצורות ברוב )ד( הזה״(.
מין־מספר. התאם בעזרת נושא סימון כבר אין שני מצד

 משמעות שום כמובן אין הפשוטה, החג״ם בתבנית יציב אינו שהמצב היות

 תמשיך שהשאלה ונראה המורכבת, התבנית לגבי שווה גזירה לגזור לניסיון
מענה. ללא עתה לעת ותישאר

שביניהן ומה מסר ותבנית תחבירית תבנית ה.

 הרימאטית התבנית ובין התחביר במסגרת החג״ם תבנית בין היחס לשאלת ועתה

הנקין של טיפולה על לעיל בביקורתי המשפט. של המסר מבנה במסגרת



 בין מהותי יחם שיש הטענה את דחיתי המחברת״ את לי ״יש במשפטי

 טענה המשפט, של הרימאטי המוקד עמדת ובין ״המחברת״ השני הארגומנט

 המוקד את מסמן ״את״ המושא שפמן הנקין של הטענה מן המשתמעת

 וגם אלה, למשפטים תימאטית היערכות שיש ראיה, הא המשפט. של הרימאטי

 בין קשר יש כן, פי על ואף לי״. יש המחברת ״את המושא: סימון משתמר בה

 של המושגית המסגרת את תחילה אבהיר להציגו וכדי והמסר, התחביר תבניות

(.1989 כהר ר׳ בהרחבה דקויות: על ויתור )תוך נוקט אני שאותה המסר מבנה

 החלק היא והרימה המשפט, לנשוא הקודם האיבר היא משפט של התימה

 המהווים כאלה ויש ורימה, תימה בעלי משפטים שיש מכאן בנשוא. הפותח

 רימאטיים. — והאחרונים תימאטיים, משפטים הם הראשונים בלבד. רימה

 ואילו ברימה, מדובר אודותיו כיסוד משמשת התימה תימאטיים במשפטים

 קטבים: שני סביב מתארגנים בעברית הנשואים כזה. יסוד אין הרימאטי במשפט

 הנרטיבית בתבנית המשתבצים האגנטיים הנשואים שוכנים האחד בקוטב

 הטקסט בסיס את ומהווים מאופיינת( הבלתי בהיערכות )נושא־נשוא־מושא

 המשתבצים והמודאליים הקיומיים הנשואים מצויים השני ובקוטב הנרטיבי,

 מן מאופיינת(. הבלתי בהיערכות 2)נשוא־מושא־ארגומנט החג״ם בתבנית

 הם הנרטיביים המשפטים מאופיינת, הבלתי שבהיערכותם נובע לעיל ההגדרות

רימאטיים. הם החג״ם משפטי ואילו תימאטיים
 מהם, אחד אשר אמצעים, של שורה על מבוססת נרטיבי טקסט של לכידותו

 (aboutness chain)האודותי השרשור עקרון זהו כאן. יבואר לענייננו, הנוגע

 הטקסט של הנרטיביות את מסמנות אחרות( רבות העברית)ולשונות שעל־פיו

 של המתפתח השלד את המהווים תימאטיים, משפטים של רצף באמצעות

 איתות איפוא, מהווה, הרימאטי המשפט בטקסט. מדובר שאודותיהן הישויות

 אומר אינו הבא ושהמשפט נפסק, האודותי שהשרשור לשומע, הדובר מן

 קבוצות הן אלו בעברית אחר. מסוג קביעה מהווה אלא משהו, אודות משהו

 אמצעי הרימאטית. החג״ם בתבנית הערוכות והקיומיות המודאליות הקביעות

 הרימאטית תבניתו את קובע המרכיבים סדר :שניים הם כאן המסר של הקידוד

 תפקיד אין ״את״ לסמן ברימה. המוקד את מסמנת והאינטונציה המשפט של

לארגומנט. הנשוא בין ההצרכה יחם את מציין והוא המסר, במערכת

 בהיערכויות גם להיערך עשויות החג״ם תבנית והן הנדטיבית התבנית הן

 החג״ם תבנית כאשר נוספים. תפקידים אלה להיערכויות יש ואז מאופיינות,

 לי חבל לא דני ״על יש״, כבר הפסקול )״את תימאטית בהיערכות מופיעה

שלא נוספים רטוריים תפקידים לה ויש מאופיינת, תימה היא התימה בכלל״(,



 סוגי שני בין להבחין כן, אם יש, הדיבור. את עליהם להרחיב המקום כאן

 התחביר)במובן של עניינו היא שבנייתן התבניות עומדות אחד מצד התבניות:

 היערכויותיהן כל על החג״ם ותבנית הנרטיבית התבנית דהיינו המונח(, של הצר

 המסר מבנה של עניינו היא שבנייתן התבניות ניצבות שני ומצד האפשריות,

 בתבנית הבחירה הרימאטית. והתבנית התימאטית התבנית דהיינו המשפט, של

 פעולת יש משפט בכל מסוימת. מסר בתבנית בחירה מחייבת לא תחבירית

 בתבנית הבחירה לבין תחבירית בתבנית הבחירה בין בחירות, שתי בין גומלין

 אפקטים של שורה שיוצרת היא מסר בתבנית תחבירית תבנית של שיבוצה מסר.
הטקסט. ושל המשפט של המסר פונקציות בתחום

סיכום ו.

 :בסיסיים תחביריים מבנים שני בפרט, המדוברת ובעברית בכלל, בעברית יש

 תבנית של תכונותיה הודגשו זה במאמר החג״ם. ותבנית הנרטיבית התבנית

 מבנית אחידות יש זו בתבנית המדוברת. בעברית הרווחת הפשוטה החג״ם
 ניתנות אלה משפחה. קשרי ביניהן המקיימות פונקציות של פוליסמיה אך ניכרת,

 גם והקיומית. המוראלית בסיסיות: פונקציונליות קבוצות שתי לכלל להפחתה

 החג״ם תבנית מבנית, מבחינה מעטה. לא חפיפה יש האלה הפונקציות שתי בין

 התחבירי המעמד את מובהק באופן מסמנת אינה שהיא משום בעייתית, הפשוטה

 הוא ולעתים כמושא, בבירור מסומן הוא לעתים במשפט. השני הארגומנט של

 סינכרונית אחידות שאין ומכיוון כנושא. והן כמושא הן סימון מחוסר סובל

 מעמדה לגבי ממנה להקיש אין הפשוטה, החג״ם תבנית של בהתנהגותה

 אין המורכבת. החג״ם בתבנית שני כארגומנט הנומינליזציה של התחבירי

 בהיערכותה החג״ם תבנית מסר. לתבניות תחביריות תבניות בין חד־ערכי קשר

 משמשת היא שכזה ובתור רימאטי, משפט בתבנית משובצת מאופיינת הבלתי

 נרטיביות שאינן אחרות פעולות ולביצוע בטקסט האודותי הרצף לעצירת סמן

 תבנית זאת, עם וכדומה. קניין קביעת קיום, קביעת עמדה, הבעת במובהק:

 מאופיינת היא התימה ואז תימאטית, בהיערכות גם להיערך עשויה החג״ם
שונות. רטוריות פונקציות לה ונוספות

 של עקיף תיעוד על מבוסס כאן הנאמר רוב דבריי, בתחילת שציינתי כפי

 מאגר לרשותנו יעמוד שכאשר מקווה אני ספרותי. בטקסט מדוברת עברית

 הדברים של תקפותם את לבחון יהיה אפשר המדוברת, העברית של נרחב

איתן. מתודולוגי יסוד על קורפוס בעבודת כאן שהוצעו
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