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 יחסי חידוש ונתון בפרוזודיה ובשיח 
בעברית המדוברת

אילאיל מליבר־יציב ואלדעה ויצמן

מטרת המאמר . 1

במאמר זה נבקש לבחון את הממשות הפרוזודית של יחסי חידוש ונתון בשיח. 
השאלות המרכזיות המעסיקות אותנו הן: 

האם קיימת התאמה בין סימונם של חידוש ונתון במארג הטקסטואלי — בתצורה,   )1(
בתחביר, בסמנטיקה ובקישוריות — ובין סימונם הפרוזודי? 

במקרים שבהם מתקיימת התאמה זו — מה טיבה?   )2(

במאמר נציע שיטת מחקר, ונדון בממצאים ראשוניים העולים מניתוח קטע שיחה 
מתוך פרויקט מעמ"ד שהועמד לרשות חוקרי הסדנה. ניתוח זה נשען על סימון 
פרוזודי של יחידות הנגנה במשפטי חיווי בקטעי מונולוג מתוך קורפוס מעמ"ד, 
והוא הזמנה למחקר מקיף בעל אופי כמותי בנושא זה. נקודת המוצא הפרוזודית 
היא זיהוי גובה הטון )pitch(, כלומר שינוי התדר הבסיסי של הרכיבים הלשוניים 

)ראו סעיף 3(.1
בעקבות הביקורת של שוורצשילד )Schwarzschild 1999( על עירוב התחומים 
פרוזודיה ויחסי חידוש־נתון, אנו מקפידות על הבחנה בין הגישה הטקסטואלית והגישה 
הפרוזודית ועל חיפוש אחר נקודות גישור ביניהן. לצורך זה הבחנו הבחנה ברורה בין 
שני ממדי הניתוח: בשלב הראשון, זיהינו חריגות בתדר הבסיסי )FO( באופן הבוחן 
את עקומת ההנגנה בלא להתחשב בטקסט; ובשלב השני, ניתחנו את יחסי החידוש 
והנתון ניתוח טקסטואלי, כאילו היה זה טקסט נטול פרוזודיה. לאחר מכן, בשלב 
השלישי, עימתנו את הניתוחים ושאלנו באיזו מידה יכול המימוש הפרוזודי לנבא 
יחסים טקסטואליים, ולהפך. ניסוח השאלה מצביע על תפיסה סימטרית בסיסית: 

תודותינו העמוקות נתונות לפרופ' שלמה יזרעאל ולד"ר ורד זילבר־ורוד על קריאה מדוקדקת   1
של מאמר זה בגרסתו הקודמת ועל הערותיהם החשובות. עוד אנו מודות לקוראים העלומים 

של המאמר ולמשתתפי הסדנה שבמסגרתה הוצגה עבודתנו לראשונה.
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אין אנו טוענות שבעת הפענוח הממד האחד ממלא תפקיד חשוב מהממד האחר, 
אלא שסמני ניתנות וחידוש בפרוזודיה ובשיח עומדים לרשות המוענים והנמענים 
גם יחד לשם העברת מידע ופענוחו. השאלה אם לאחד הממדים השפעה חשובה 

יותר או מהירה יותר על הפענוח היא נושא למחקר אחר.

הערה היסטורית. 2

במאמר משנת 1960 2 יוצא פַרנטיֵשק ָדֶנש, מחשובי החוקרים בני הדור השני של 
החוג הבלשני של פראג, בזכות חקר ההנגנה במנותק מחקר התחביר, תוך התמקדות 
בתפקידיה בשיח. לדידו של דנש, ההנגנה ממלאת שתי פונקציות מרכזיות: היא 
הופכת מילים ליחידות תקשורתיות, דהיינו למבעים, והיא מסמנת את קשרי הגומלין 
 )propos( והנאמר על אודותיה )theme( בין חלקיו התמטיים של המבע: התמה

.3.)Daneš 1960: 45 ,"להלן: "פרופו(
מהקישור בין הפרוזודיה לטקסט דנש טובע שני חוקי הנגנה: הפרופו ממוקם 
בדרך כלל בסוף המבע, ומרכז ההנגנה )center of intonation( בא תמיד על המילה 
האחרונה המוטעמת של הפרופו, כלומר על יחידת ההטעמה )stress unit( האחרונה 
במבע.4 משני כללים אלו הוא גוזר ארבעה תת־כללים, הנוגעים ליחידות משנה 
במבע ולמימושים שונים שמטרתם לקדם מידע )foregrounding(. לשם כך הוא 
מבחין בין שימושים מסומננים לשימושים לא מסומננים.5 לדידו, מימושיהם של 
כללים ותת־כללים אלו שונים משפה לשפה, והוא עומד על כמה מההבדלים בין 
צ'כית לאנגלית )Daneš 1957, 1960(. החשיבות שהוא מייחס לפרוזודיה באה 

לידי ביטוי גם בקביעתו:

In English it is rather the suprasegmental phonological structure that 
signals the functional perspective of utterances i.e. the points of the 
highest communicative dynamism. (Daneš 1972: 227)

היסוד  את  שהניח  למתסיוז,  מיוחסת  לפרופו  תמה  בין  המרכזית  ההבחנה 
 FSP לתפיסתם של אנשי החוג הלשוני של פראג, תפיסה המכונה באנגלית 

 .)Daneš 1960 נזכר אצל ,Daneš 1957( ובעקבות מחקרו משנת 1957 על השפה הצ'כית  2
דנש מעדיף מונחים אלו, שהשני בהם אינו מקובל כיום, על המונחים "נושא פסיכולוגי"   3
ו"פרדיקט פסיכולוגי". כבר מתסיוז פסל מונחים אלו, שהיו מקובלים בקרב חוקרים במאה 

.)Firbas 1974, Daneš 1974( ה־19, למשל אצל פון גבלנץ, פול ווגנר
סדר המילים מעסיק גם את מתסיוז, ככל הנראה בהשפעת מחקר שפרסם בשנת 1844 החוקר   4

.)Firbas 1974: 11( הצרפתי הנרי ווייל בנושא סדר המילים בשפות עתיקות וחדשות
.de-automatized, emphasized for contrast לעומת automatized, neutral, normal :בלשונו  5
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)Functional Sentence Perspective(. במאמר פורץ דרך משנת 1939 מתסיוז 
מגדיר את "נקודת המוצא של המשפט" )východisko( כ"מה שידוע, או לפחות 
 )jádro( "ברור בסיטואציה הנתונה, וממנו הדובר ממשיך", ואילו "עיקרו של המבע
 Daneš אצל ,Mathesius 1939( "הוא "מה שהדובר אומר על נקודת המוצא הזו
106 :1974(. בשנת 1942 מתסיוז מציע הגדרות דומות, אולם את נקודת המוצא 
 ,)Daneš 1974: 106 ;základ, téma( ")של המשפט הוא מכנה "הבסיס )או הֵתמה

דהיינו, אין הוא מבחין בין נתון לבין תמה. 
אנשי המעגל הלשוני של פראג, ובראשם מתסיוז, דנש ופירבאס, דנו בפירוט 
רב ביחסים בין ֵתמה/נקודת מוצא/בסיס לבין פרופו/עיקר/ֵרמה, תוך התמקדות 
מכנה  שפירבאס  למה  ובתרומתם  ובהנגנה,  המילים  בסדר  בגילומם  בעיקר 
"דינמיות תקשורתית", דהיינו תרומתם של רכיבי המשפט להשתלשלות התקשורת 
)Firbas 1964(.6 לדידו של פירבאס, התמה היא הרכיב הנושא את הערך הנמוך 
ביותר של דינמיות תקשורתית בתוך המשפט, ואין היא מסמנת בהכרח מידע ידוע 
או מידע שאפשר לזהותו מתוך ההקשר. אצלו, וככל הנראה כבר אצל מתסיוז, 
ניכרת תפיסה מדורגת של רכיבי המידע. דנש מעשיר את הדיון בשימו דגש על 
תרומת יחסי תמה ורמה לארגון יחידות טקסט גדולות יותר מהמשפט, ובעיקר 
ְסקה )Daneš 1974(. לענייננו חשובה במיוחד תפיסתו בדבר "ההתפתחות  לארגון הּפִ
התמטית" )thematic progression(, שעל פיה היחסים התמטיים ממלאים תפקיד 

מרכזי בעיצוב הטקסט, והם דינמיים ומשתנים במהלכו )שם(. 
במידה מסוימת, בעבודתם של דנש ושל פירבאס נזרעה התפיסה המיוצגת 
במאמר זה, והמשלבת שיח ופרוזודיה. להבנתנו, הדינמיות התקשורתית וההתפתחות 
התמטית הן העקרונות המרכזיים שבבסיס חקר השיח, שכן במסגרתו כל תופעה 
לשונית מקבלת את ערכה בשיח השלם, לאור שינויים דינמיים החלים בה עם 
השתלשלותו. עם התופעות הלשוניות המממשות יחסים אלו אפשר למנות מאפיינים 
בתחום התצורה, התחביר, ההנגנה והקישוריות. על כל אלו נעמוד בניתוח הטקסטים. 
מובן שעם ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו במהלך השנים, ניתוח ההנגנה לבש 
צורה אחרת, אמפירית. ואולם, כפי שנראה להלן, הדיון במבנה המידע התמקד עד 
לאחרונה בעיקר במשפטים מומצאים ולא בטקסטים אותנטיים. כך גם הדיונים 
במבנה השיח: גם הם ברובם אינם מביאים בחשבון את יחידת הטקסט השלמה, 
מתמקדים בעיקרם בדוגמאות מומצאות או כתובות, וממילא אינם מביאים בחשבון 

מאפייני הנגנה. 

לדיון בגלגולי הרעיונות הקשורים לענייננו ראו Firbas 1974; להבדלים במינוח ובתפיסה   6
.Daneš 1974 העומדת מאחוריו ראו
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להלן נציג בקצרה דיונים קודמים במימושים פרוזודיים של חידוש ונתון )סעיף 
3( ובמימושיהם העיקריים של יחסי חידוש ונתון בשיח )סעיף 4(, ואת הבחירות 
המתודולוגיות הנובעות מהם. על רקע זה נדגים ניתוח דו־ממדי המתבסס על ארבעה 

קטעים מתוך שיחה שהוקלטה בפרויקט מעמ"ד )סעיף 5(. 

היבטים פרוזודיים והשלכות מתודולוגיות. 3

מחקרים שביקשו לעמוד על הקשר בין פרוזודיה לשיח יצאו מנקודת הנחה שתפקידה 
של ההנגנה הוא להצביע על מבנה המידע במבע. הם חיפשו אחר היסודות המסומנים 
במבע מצד ההנגנה, וייחסו להם מעמד של פוקוס וקומנט. כך נעשה למשל במחקריהם 
 Gussenhoven 2004,( ושל גוסנהובן )Hedberg & Sosa 2007( של הדברג וסוסה
 Féry & Herbst( על האנגלית וההולנדית, ובממצאיהן של פרי והרבסט )2007

2004( על הגרמנית. 
רוב המחקרים בגישה זו עסקו במימושיו הפרוזודים של הפוקוס או החידוש, 
 .)Lambrecht 1994 דהיינו באופני סימונו של הפוקוס מבחינה פרוזודית )ראו למשל
בולינג'ר )Bolinger 1986: פרק 2( עומד על טיב ההטעמה בכלל ומתאר אותה 
כ״הברה חריגה״, כלומר כהברה המסומנת כשונה. כשינוי ייחשבו כל חריגה ממגמת 
גובה הטון הכללית או מהתוואי שלה. כך גם מה שהוא מכנה ״בורות הנגנתיים״, 
דהיינו ירידה חזקה מהצפוי בגובה הטון וחזרה לגובה המצופה, יכולים להיתפס 
כהטעמה. לענייננו חשוב שהוא מייחס חשיבות לכל תנודה בגובה הטון ולאו דווקא 

לשיא בגובה הטון. 
סימונו של הפוקוס יכול להיעשות על ידי שינויים בתדר, על ידי שינויים במשך 
של אחת ההברות או של היסוד כולו או על ידי שינויים בעוצמה. רוב המחקרים 
דנו במעקב אחר מקומות שגובה הטון בהם נמצא בשיאו. מקום זה נתפס כמצביע 
על פוקוס. ואולם בחלק מהמחקרים כבר הובהר שהקשר בין השינוי בגובה הטון 
של אחד המרכיבים לבין הפוקוס אינו תמיד ישיר, כלומר הפוקוס אינו תמיד 
 Schmerling 1976: 41, המרכיב המודגש הדגשה פרוזודית במשפט )ראו למשל
 Gussenhoven 1983, Selkirk 1984, 1995, 2007, Féry & Samek-Ludovici

 .)2006, Kadmon & Sevi 2010
הקשר בין תדר, משך ועוצמה לבין הפוקוס או החידוש הוא מורכב וקשה להתרה 
על יסוד מחקר קורפוס בלבד.7 רוב המחקרים המצוטטים נעשו בתנאי מעבדה או 

על יסוד דוגמאות מוקראות או מומצאות. 

הערתו של ד״ר נעם אמיר בסדנת מחקר העברית המדוברת, דצמבר 2010.  7
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על פי שוורצשילד )Schawrzschild 1999(, שמחקרו מתבסס על דיבור טבעי, 
שינוי בתדר הבסיסי או בגובה הטון הוא המרכיב העיקרי של בולטות אינטונטיבית. 
חוסר בולטות מסמן בדרך כלל ניתנות, אבל בולטות אינה מסמנת בהכרח חידוש. 
מעטים המחקרים על יחסי חידוש ונתון ופרוזודיה בעברית המדוברת. אוזרוב 
בעבודת הגמר לתואר שני )תש״ע( עוסק בהטעמת הֵרָמה בעברית. הוא מתאר את 
מאפייניה ואת העקרונות העומדים ביסוד מיקומה של ההטעמה ביחידות הנגנה 
בשיח הספונטני בעברית על יסוד דוגמאות הלקוחות אף הן מקטעי שיחה בקורפוס 
מעמ״ד. נקודת המוצא בניתוח שהוא מציע היא שבעברית החומר הֵרָמטי הוא המודגש 
ביחידות הנגנה, ולפיכך הוא גורס כי ״החומר הֵרמטי נושא תמיד הטעמה אחת 
לפחות בכל יחידה פרוזודית שהסתיימה בהצלחה" )שם:51(. בדומה לשוורצשילד 
)Schwarzschild 1999(, אף הוא עומד על כך שלא תמיד קיים התאם ישיר בין 
המעמד האינפורמטיבי של ״החומר״ לבין סימונו הפרוזודי. בדיונו הנרחב במבעים 
שבהם אין התאם כזה הוא אומר: "סימון מסוים אינו אלא סימן למעמדו של הרכיב 
כפי שזה מוצג על־ידי הדובר" )ההדגשה של הכותב; אוזרוב תש״ע: 77(. ועוד: ״אין 
זה נכון למשל לנסח טענה כי ׳החומר׳ ה׳חדש׳ ׳מוטעם׳, אלא למעשה ההטעמה 

מסמנת אותו כאילו היה חדש״ )שם(. 
מחקרם של מיקסדורף ואמיר )Mixdorff & Amir 2002(, שדן בפרוזודיה של 
העברית החדשה, מתבסס על הקלטות של דיבור בתנאי מעבדה. בניסוי שערכו 
הם גרמו לדוברים להפיק פוקוס צר, דהיינו הדגש על מילה ראשונה במשפט קצר, 
בניגוד לפוקוס רחב, שהוא הדגש על מילה או על כמה מילים. הרצת הניסוי על 
מספר גדול של נבדקים אפשרה להגיע לתוצאות מובהקות מבחינה סטטיסטית, 
המוכיחות שדוברי עברית מבטאים פוקוס צר באמצעות תדר, דהיינו גובה הטון 

ועוצמה, אך לא באמצעות משך התנועות. 
במחקרנו בחרנו להתמקד רק בגובה הטון, כלומר בשינוי התדר הבסיסי של 
 :Bolinger 1986( הרכיבים הלשוניים, ובכך אנחנו נשענות על תפיסתו של בולינג'ר
פרק 2(. בפועל, בהתבוננות בעקומה )ספקטרוגרמה( של יחידת ההנגנה נראה שיא או 
כמה שיאים בתדר ולעומתם ירידות חדות. השיאים האלה, כמו גם הירידות שנצפו, 
ניתנים למדידה מדויקת ביחידת המדידה הרץ. השיאים האלה ניתנים להשוואה גם 
בתוך יחידת ההנגנה ַעצמה וגם בהשוואה לשיאים ולירידות ביחידות הנגנה קרובות. 
בהתבסס על ממצאיו של קרוטנדן )Cruttenden 1997: 18(, שהוכיח שבאנגלית 
הגורם העיקרי בתפיסת הטעם במילה ובצירופים הוא גובה הטון, דהיינו התדר 
הבסיסי, ואילו אורך התנועה ועוצמתה משניים בחשיבותם, במאמר זה על העברית 

נטרלנו במודע את הקריטריונים של משך התנועות ועוצמתן.
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החלטה מתודולוגית נוספת שנדרשנו לה הייתה אם להתמקד בחריגות מהתדר 
הבסיסי, בהנחה שהן מסמנות חידוש, או דווקא באי־חריגות, בהנחה שהן מסמנות 
ניתנות. אמנם יתרונו של זיהוי החידוש נעוץ בכך שסביר להניח שמבחינה פרוזודית 
דווקא הוא יהיה מסומן יותר בדגשים שונים, אולם בהתאם לטענתו של שוורצשילד 
שבולטות אינה מסמנת בהכרח חידוש, בחרנו לחפש בספקטוגרמה אי־חריגה וחוסר 
בולטות יחסית לשיא, ולבדוק אם חוסר הבולטות הפרוזודית מתקשר לאפיוני 

ניתנות בשיח. 
בחרנו לנתח משפטי חיווי בקטעי מונולוג. בשלב זה אנו נמנעות מניתוח משפטי 
קריאה ושאלה, שכן בניתוח הפרוזודי שלהם מעורבים סמנים נוספים, למשל שימוש 
בטון עולה בסופם של משפטי שאלה. במקרה כזה לא יהיה אפשר להבחין בוודאות 

בין הסימון הפרוזודי של המודאליות לבין הרכיב המסמן את החידוש. 

יחסי חידוש ונתון במישור השיח . 4

ראינו בסעיף 2 שהחוקרים מאסכולת פראג העלו את סוגיית מבנה המידע על סדר 
היום של הבלשנות כבר בין שתי מלחמות העולם. מאז ועד היום נידון קידוד המידע 
באמצעים לשוניים על פי דרגת מעמדו האינפורמטיבי במסגרות מושגיות שונות, 
ובהן המחקר הבלשני, הקוגניטיבי והפסיכולוגי. הפרדיגמות השונות מיוצגות, בין 

היתר, במונחים:

given and new, theme and rheme, topic and comment, focus and 
comment, presupposition and focus, accessibility, common ground, 
dominance.

על אף ההבדלים בין הגישות האמורות, בבסיס כולן עומדת הנחת היסוד שכל 
דובר מקודד את פריטי המידע בהתאם להנחות שיש לו בדבר ידע הנמצא ברשות 
הנמען. על קידוד זה הנמען נשען בעת הפענוח בשיחה. גישות פרגמטיות לסוגיה 
זו אף טוענות שעיגון המידע בידע משוער עשוי להיות מושא למשא ומתן )ויצמן 

.)Jucker & Smith 1996, Weizman 1999 ,תשע"ג
גם למושגים חידוש ונתון עצמם מיוחסות משמעויות שונות במקצת אצל 
חוקרים שונים )לניתוחן ראו למשל Daneš 1974, Prince 1981(. בניגוד למה שיכול 
להשתמע מצמדי המונחים שהובאו לעיל, ניתנות וחידוש אינם ערכים מוחלטים, 
אלא הם מדורגים על פני רצף. למשל, דנש )Daneš 1974( עומד על כך בהקשר של 
תמה ורמה, ומפנה לקודמיו, מתסיוז ופירבאס )שם(; פרינס )Prince 1981( מציגה 
רצף הנע ממידע חדש )new( דרך מידע שאפשר להסיקו )inferable( וכלה במידע 
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העולה מתוך ההקשר )evoked(; אריאל בעבודתה המאוחרת מציעה רצף של דרגות 
נגישות )Ariel 1990( ועוד.

עוד חשוב לציין שבמקביל לרצפים נתון־חידוש ותמה־רמה מצויים גם הרצפים 
רקע־חזית ואגבי־חשוב )שן תש"ס, ויצמן תש"ס(, וגם אם אין לצפות להקבלה מלאה 
ביניהם, יש להניח שבתנאים שווים האמצעים המשמשים לסימון ניתנות ישמשו גם 
לסימון אגביות או שוליות. בעבר הוצע )ויצמן תש"ס( שלניתנות )הנמסרת באמצעות 
יידוע וכינויים( ולאגביות )הנמסרת באמצעות מבעים בסוגריים ופסוקיות טפלות( 

אפשר לייחס משמעות עקיפה בדרך דומה.
 Margolin( מרגולין ,)בניגוד לחלק ניכר מהספרות הבלשנית בנושא, שן )תש"ס
2013 ,2011( וויצמן )תש"ס, תשע״ג, Weizman 1999( בוחנים את הבנייתם של 
היחסים הנידונים לא ביחידות קטנות אלא בהקשר. ויצמן )שם( מאמצת את הפרשנות 
 ,)Clark 1977, Clark & Haviland 1977( הסוציו־פרגמטית של קלארק והאבילנד
התופסים את ההישענות על יחסי חידוש ונתון בתור היבט של החוזה החברתי 
המבטיח תקשורת תקינה. במילים אחרות, בין הדוברים מתקיים מעין הסכם חשאי, 
שעל פיו המוען מעגן את דבריו בהקשר, כך שהנמען יכול לזהות מה הם פריטי 
המידע החדשים ומה הם פריטי המידע הנסמכים על ידע הקשרי קודם שהוא מכיר 
או אמור להכיר. מנקודת מבטו של הנמען, הסכם חשאי זה משמעו שהוא יכול 
להישען על ניסוח הדברים בתהליך פענוח תלת־שלבי: הוא מזהה את המידע החדש 
ואת המידע הניתן; הוא מחפש בזיכרונו פרופוזיציה התואמת את המידע הנתון 
ורואה בה קודמן; הוא ממיר את המידע הנתון בקודמן, ומוסיף את המידע החדש 
לזכרונו )Clark 1977: 246(. בנסיבות מסוימות אפשר להציג מידע כחידוש גם 
אם ידוע למוען שאין הוא חדש עבור הנמען, ולהפך — להציג מידע כנתון גם אם 
ידוע למוען שאין הוא נסמך על ידע קודם מבחינתו של הנמען )שם: 9(. שימוש 
מעין זה הוא שימוש עקיף ביחסי חידוש ונתון, שכן מתקיים בו התנאי הבסיסי 
לכל עקיפות: אי־התאמה )mismatch( בין משמעות המבע לבין נסיבות השימוש. 
אי־ההתאמה הזאת משמשת כאות )cue( לחיפוש אחר משמעות דובר עקיפה 
)Dascal & Weizman 1987, Weizman & Dascal 1991(. על משמעויות כאלה, 
שאותן הוא מכנה "שימושים מניפולטיביים", עומד שן )תש"ס( בהרחבה אגב ניתוח 
קטעי ספרות, והן אף נידונו במסגרת ניתוח הפער בין כוונות הדובר למשמעות 
המחבר העקיפה, דהיינו משמעות העל המשתמעת מכלל הטקסט, ב"סיפור פשוט" 
לעגנון במקור ובתרגום )ויצמן תשס"ג, Weizman 1999(, ב"החי על המת" לאהרן 
מגד )ויצמן תש"ס( ובסיפורים קצרים של יהודית הנדל )ויצמן תשע"ג(. בעקבות 
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תפיסה זו, גם כאן ננקוט את המינוח "מוצג כנתון" ו"מוצג כחידוש" בבואנו לנתח 
את דפוסי השיח בשיחה להלן.8

בסעיף הבא נבחן את הקשרים בין סימון ניתנות בפרוזודיה ובשיח. לצורך זה 
ננתח ארבעה קטעים מתוך שיחה בין אב לבנו על מסע שערך הבן בסין ובמונגוליה. 

סמני ניתנות בפרוזודיה ובשיח . 5

יחידה 1   5.1

]OCh_sp2_003[ || ועקבתי אחרי המסעות שלך בזמנים כשהיית בסין

מהתבוננות בספקטרוגרמה עולה שהיסודות הנמוכים ביותר מבחינת גובה הטון 
הם: 'בזמנים', 'כשהיית בסין', 'אחרי המסעות שלך'. יסודות אלו נמוכים יחסית 
ליסוד הגבוה )88 ו־93 הרץ לעומת 133 הרץ(. במישור השיח הם מסומנים כטפלים 
מבחינה תחבירית, ועל כן משניים, וכן ככוללים סמני ניתנות אינדקסיקליים: תיאור 
)'בזמנים'(, פסוקית תיאור הכוללת גם כינוי חבור ושם פרטי )'כשהיית בסין'(, ופסוקית 
תיאור הכוללת יידוע וכינוי חבור )'אחרי המסעות שלך'(. בדרך זו מסומנות כידועות 
הן עובדת הנסיעה, הן יעדה )לסין( והן מיקומה. על רקע זה, המרכיב הבולט הוא 
'ועקבתי', שמבחינה פרוזודית ערכי ההרץ שלו גבוהים: 133 הרץ, ובמישור השיח 

האלידיי )Halliday 1967: 7-8( מבהיר שמידע הוא חדש לא רק משום שלא הוזכר קודם,   8
אלא גם כאשר הדובר מציגו כאילו אי־אפשר לשחזרו משיח קודם. ואולם הבחנה חשובה 

זו אינה באה לידי ביטוי במינוח, ומכאן נובע ערפול מסוים.



445 יחסי חידוש ונתון בפרוזודיה ובשיח בעברית המדוברת    

הוא החידוש בהיותו הנשוא במשפט העיקרי )אף שבתוכו כינוי גוף חבור המסמן 
כניתן את קיומו של הדובר ואת זהותו(. בדוגמה זו אפוא יש מתאם בין שני ממדי 

הניתוח: הניתנות מסומנת בשיח ובהנגנה.

5.2 יחידה 2 

]OCh_sp2_011[ || טורה בורה זה פה

מבחינה פרוזודית, היסודות הנמוכים ביותר בספקטוגרמה הם השם הפרטי 'טורה 
בורה' )בעיקר 'טורה'(, שבו גובה הטון עומד על 147.8 הרץ, ותואר הפועל 'פה', 
שהטון בו גבוה יותר: 160.1 הרץ. גובה הטון כמעט זהה בשיאיהם של שני המרכיבים 
)'טורה בורה' ו'פה'(. אם נביא בחשבון את המשתנה הפרוזודי של אורך ההברה, 
שלא נותח ברגיל במחקר הזה, ואם נייחס חשיבות אף לאופיו של הטון הנמצא על 
תואר הפועל 'פה', נוכל לעמוד על אמצעים אחרים שננקטו כדי לסמן את החידוש 
שביחידה 'פה' שלא באמצעות גובה הטון: אורכה של ההברה 'פה' גדול באופן 
משמעותי, וגם סוג הטון מעניין )עלייה־ירידה(.9 כלומר אם נתמקד רק בגובה הטון, 
לא נמצא מתאם בין הסימון הפרוזודי באמצעות גובה הטון של תואר הפועל 'פה' 
והתפקוד שלו כחידוש. אולם אם נתייחס למשתנים פרוזודיים אחרים, שהחלטנו 
לא לחקור במסגרת מאמר זה, נוכל למצוא סימון פרוזודי של תואר הפועל כחידוש. 

את התובנות הללו, שהתגבשו בעקבות דיונים בדוגמאות שנערכו בסדנה לחקר העברית   9
המדוברת באוניברסיטת בר־אילן בשנת 2011, אנו חייבות לפרופ' שלמה יזרעאל.
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מבחינת ניתוח השיח במישור המשפט, 'טורה בורה' הוא יסוד נתון בהיותו שם 
פרטי, ו'פה' נושא חידוש בהיותו הנשוא. 

עוד בטקסט הזה נמצא מפי אותו הדובר את הקביעה 'הונג קונג זה פה' )דקה 
16:40(, שמבחינה סגמנטלית זהה למבנה 'טורה בורה זה פה', אולם נבדלת ממנו 
בפרוזודיה: לבד מן ההיבט הרגשי הבא לידי ביטוי בפרוזודיה ומשמעותו "הרי זה 
ברור", דומה שהמבנה הפרוזודי "הלשוני הטהור" הוא מבנה הסימפלקס, דהיינו 

'הונג קונג' נמוך, 'פה' גבוה יותר.10
במישור היחידה השלמה, המביאה בחשבון גם מהלכים סמוכים, לנשוא יש 
פוטנציאל חידושי נוסף בשל ערך ההפרכה שהוא נושא: למעשה היחידה 'לא לא 
טורה בורה זה פה', שהיא גם קריאה מבחינה מודאלית, היא תגובה לקטע קודם: 

איפה טורה־בורה \ לא כתוב || דבר כזה ||  ב: 

מה זה הטורה בורה הזה עכשיו \  א: 

]...[  

]OCh_sp2_006-011; sp1_011[ || לא לא || טורה בורה זה פה ב: 

5.3 יחידה 3 

]OCh_sp2_012[ || שם אמרו שבן לאדן יושב

אנו מודות לפרופ' שלמה יזרעאל גם על הערתו זו.  10
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במישור הפרוזודי, גובה הטון נמוך במובהק )30 הרץ ומטה( על הפועל 'יושב'. היותו 
נמוך מ'שם אמרו' )98.3 הרץ( יכול להיות קשור לערך המחדש שיש לתיאור 'שם' 
במישור השיח, בהיותו תגובה לשאלה 'מה זה הטורה בורה הזה עכשיו'. במישור 
הפרוזודי, ייתכן שהירידה נובעת בין היתר גם מכך שזו הנגנה יורדת בסוף משפט. 
אולם מעניין במיוחד הממצא שהטון הגבוה ביותר )149.4 הרץ( הוא על ההברה 
האחרונה של 'לאדן' )'דן'(. ניכר כאן פער בין זיהוי חידוש ונתון על פי הקטגוריות 
המקובלות במישור המילה והמשפט לבין זיהוי המעוגן בהקשר המלא. ניתוח ממד 
השיח עשוי לספק לכך הסבר מעניין: אמנם, כפי שראינו, שם פרטי אמור למסור 
ניתנות, ואופיו האנאפורי, הנובע מכך שבן לאדן עצמו כבר הוזכר קודם לכן, אף 
יכול להעצים את דרגת הניתנות, אולם במקרה הזה השם הפרטי נושא ערך ריגושי 
טעון )דמותו של בן לאדן(, וייתכן שרכיב המשמעות הזה מבטל את פוטנציאל 
הניתנות שבשם הפרטי. נראה אפוא שהעדויות שמספק גובה הטון תומכות בניתוח 

שיח תלוי הקשר, החורג מיחידת המשפט.

5.4 ֵמֵעבר ליחידת ההנגנה הבודדה 

נסיים את ההדגמות בדיון בכמה יחידות הנגנה מפי שני דוברים )א׳ ו־ב׳(, היוצרות 
יחד מעין פסקה: דוגמה זו חורגת מהדיון ומהמתודולוגיה שנקטנו עד כה. בדוגמאות 
הקודמות עסקנו ביחידות קטנות, ואילו עתה נדגים את קשרי הגומלין בין התקדמות 

פרוזודית והתקדמות הסיפור. 

לקחנו את הרכבת הטראנס אה | סיבירית | שנסעה ביג'ין אה | מוסקווה \  א: 

מהמ |  ב: 

לקחנו אותה עד אולן באטור | זה בירת מונגוליה | פה הסתו- התקשקשנו  א: 
]OCh_sp1_044-051; sp2_024[ | איזה יומיים | לקחנו אוטובוס

תמונה 4א
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תמונה 4ב

תמונה 4ג

דובר א׳ מספר סיפור קצר, ובן שיחו רק מהמהם לאישור. ההתקדמות הסיפורית 
מתרחשת בד בבד עם העלייה בגובה הטון. התיאורים הם היסודות שבהם נרשם 

שיא בגובה הטון. גובה השיאים, כפי שהם נמדדו בהרץ, הוא כדלקמן: 

ביחידה הראשונה על 'הרכבת': 124.3

ביחידה השלישית על 'ביג'ין': 122.6

ביחידה הרביעית על 'מוסקווה': 149.2 

ביחידה החמישית על 'אולן באטור': 149.4 

ביחידה השישית על 'מונגוליה': 153.9

ביחידה השביעית על 'יומיים': 159.7

ביחידה השמינית על 'אוטובוס': 134.9

השיא ביחידת ההנגנה הראשונה נמצא על היסוד ׳הרכבת׳, שהוא מושא.11 ביחידה 
השלישית השיא בגובה הטון נמצא בסוף היחידה, על ההברה השנייה של המילה 
'ביג'ין', אך יש לציין שההבלטה הפרוזודית אינה ניכרת באופן ברור. ביחידה 

ביחידה השנייה נמצא רק יסוד לשוני אחד, שם התואר ׳סיבירית׳.   11
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הרביעית השיא בגובה הטון נמצא אף הוא בסוף, ביחידה המסתיימת בטון עולה 
שיכול להתפרש כפנייה. החל מהיחידה הרביעית וככל שהסיפור הולך ומתקדם, 
השיא בגובה הטון הולך וגובה. השיאים נמצאים על קבוצת הנשוא וכן על הגבול 
הממשיך, וברוב היחידות מודגשים בעיקר התיאורים שבתוך קבוצת הנשוא: 'מוסקווה', 

'אולן באטור', 'ביג'ין', 'מונוגוליה'.
ככל שהסיפור מתקדם, נרשמת עלייה גבוהה יותר בערכי גובה הטון. השיאים 
בגובה הטון מסמנים בכל יחידת הנגנה את קבוצות הנשוא, ובקבוצות אלו תיאורי 
המקום הם המודגשים. בניתוח שיח נתמך הקשר כמו זה שאנו מציעות, ממצא זה 

נתמך בחשיבות המיוחסת לתיאור הגאוגרפי של מסלול הטיול. 
בדוגמה זאת קיימת אפוא התאמה בין החידוש במישור השיח להדגשה באמצעות 
גובה הטון. אפשר לראות בעלייה בגובה הטון בסוף יחידת ההנגנה סימן להמשכיות 
 Silber-Varod & Kessous 2008,) כלומר הדובר מסמן שיש לו עוד מה להגיד —

.)Silber-Varod  2012

סיכום

מטרת המאמר הייתה לבדוק את המתאם בין פרוזודיה ושיח, כפי שהוא מתבטא 
בטקסט אותנטי של שפה מדוברת. ביקשנו לעמוד על אפשרויות הסימון הטקסטואלי 
והפרוזודי של יחסי חידוש ונתון, ובעיקר להצביע על מקרים שבהם, בניגוד למצופה, 

החידוש מסומן פרוזודית פחות מהמרכיב הנתון. 
מחקרנו מחדש בכך שהוא עוסק בקשר בין שיח ופרוזודיה בעברית בלשון 
הטבעית והספונטנית, שלא כמחקרים אחרים שבהם הנשאלים הפיקו מבעים בצורה 

מבוקרת, והנבדקים שהוקלטו נתבקשו להקריא משפטים שניתנו להם. 
במחקרנו התמקדנו הן באי־חריגות על פי שוורצשילד, בהנחה שכך מסומן הנתון, 
והן בתנודות חריגות בגובה הטון ולאו דווקא בשיאו. הדגמנו טענה זו באמצעות 

שלוש דוגמאות הלקוחות ממונולוג דבור. 
בדוגמה הראשונה מצאנו מתאם בין שני ממדי הניתוח, זה שבמישור השיח וזה 

הפרוזודי: הניתנות מסומנת הן בשיח והן בהנגנה. 
בדוגמה השנייה היסודות הנמוכים ביותר מבחינה פרוזודית נמצאים בשם הפרטי 
'טורה בורה' וב'פה'. גובה הטון כמעט זהה בשיאיהם של שני המרכיבים ביחידה 
)'טורה בורה' ו'פה'(. כלומר במקרה זה החידוש, המגולם ביחידה 'פה', אינו מסומן 
מבחינה פרוזודית באמצעות גובה הטון. ייתכן שיש להביא בחשבון פרמטרים 
פרוזודיים אחרים, כמו אורך ההברה או עצם אופיו של הטון הנמצא על המילה 

'פה', כדי לעמוד על אמצעים אחרים שננקטו כדי לסמן חידוש זה.
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במקרה השלישי שהצגנו עולה פער בין זיהוי החידוש והנתון על פי הקטגוריות 
המקובלות במישור המילה והמשפט לבין זיהוי המעוגן בהקשר המלא. הטון הגבוה 
ביותר הוא על ׳בן לאדן׳, אף על פי שהוא שם פרטי האמור למסור ניתנות, על אחת 
כמה וכמה כאשר הוזכר בעבר. אולם במקרה זה השם הפרטי מוסיף לשיחה מסומן 
מפתיע ונושא ערך ריגושי טעון )דמותו של בן לאדן(, וייתכן שרכיב משמעות זה 
מבטל את פוטנציאל הניתנות שבשם הפרטי. העדויות העולות מניתוח הדוגמה 

הזאת תומכות בניתוח שיח תלוי הקשר, החורג מיחידת ההנגנה.
לאחר שדנו ביחידות הנגנה בודדות, ביקשנו להצביע על תופעה של התקדמות 
סיפורית המלווה בעלייה בגובה הטון, ובכך עסק המקרה האחרון שהדגמנו. החידוש 
בדוגמה זאת הוא הרכיב המסומן, אך הוא חלק מקבוצת מרכיבים של חידוש המהווים 
מעין ״פסקה״. הסימון הפרוזודי הולך ומתעצם ככל שהסיפור מתקדם. אפשר לייחס 
לסימון הפרוזודי משמעות נוספת מצדו של הדובר והיא לסמן שיש לו עוד מה להגיד.
במחקר זה בדקנו התאמה או אי־התאמה של סימון פרוזודי של חידוש או נתון 
בכמה מבעים אותנטיים מהשפה המדוברת. מחקר זה הוא מחקר חלוץ המאפשר 
להציג את השאלות הראשוניות בנושא, אך אין בכוונתו להקיף את כל מכלול 
הבעיות העולות מניסיון לעמוד על כל אופני הסימון הפרוזודי של המרכיב המחדש 
או מרכיב הנתון במבעים מדוברים. יתר על כן, ניתנה כאן הזדמנות לעמוד על 
החשיבות הטמונה בעיסוק מדעי בלשון הדיבור, בהסתמך על דיון המשלב דפוסי 

שיח ופרוזודיה. 
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