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 תודות

העבודה  תקופתתודה מעומק הלב לפרופ' תמר סוברן שהנחתה אותי לאורך 

על מחקר זה. באמצעות פרופ' סוברן נפתח לי הצוהר אל השילוב המרתק שבין 

לה על שנות מחקר מלמדות . תודתי עבודה זו ה שלתחומי הדעת שבבסיס

 .התמדהבבמסירות ו –, על הידע ועל הרעיונות שהרעיפה עליי, וכל זאת ומהנות

ברצוני ללמוד וסייעו  שתמכועל כך  ,משפחתי היקרה. להוריי ניבה ויצחקתודה ל

 , על התמיכה ועל העצות הטובות;לאריק, העזר כנגדי, על ההקשבה ;לי תמיד

על הזכות שהם מעניקים לי לחוות ילדות  –הראל, הילה ואלעד  - לילדיי

 שנייה.  
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 תקציר

במבט ראשון המושג עומד בניגוד למושג  "מרחק סמנטי".במוקד מחקרי עומד המושג הבלשני 

הקרבה הסמנטית שכרוכה בהבנת המושג הוותיק  'שדות סמנטיים" והמושג החדש הקרוב אליו "מסגרות 

 .(Trier) הבלשן הגרמני טרייר ידי-השדות הסמנטיים" הוצע לראשונה על"(. מושג Fillmore, 1982סמנטיות" )

"מכסים" תחום משמעות כגון תחום החוכמה. מושג הוא הגדיר שדה סמנטי ככזה שכולל מושגים קרובים ש

למושג  (Black, 1962; Kittay, 1987; Lakof & Johnson, 1980הסמנטי נקשר בשורה של תיאוריות ) השדה

המטפורה. לכולן משותפת התפיסה שחלק אחד במטפורה יוצר '"מהפיכה" בהבנת החלק האחר, כלומר שדה 

סמנטי אחד "ממוֶֶּפה" לתוך האחר. ככלי פיגורטיבי המבע המטפורי מחבר שני איברים שמקורם בשדות 

ק סמנטי" מצייר . בהקשר של מבנה המטפורה המושג "מרחמרחק סמנטיסמנטיים שונים ומתקיים ביניהם 

באופן מטפורי את אוצר המילים בשפה כרשת או כשדה מרחבי שבו מילים יכולות להיות "קרובות" או 

( הציעה לאפיין מרחק סמנטי כמה שמונע מצירוף של שתי מילים לייצר תמונה מידית 2002"רחוקות".  סוברן )

( סבר שמטפורות בשירה a) 1981 ,Ricoeurריקר הלשון הפואטית רצופה מטפורות.של מצב העניינים בעולם.  

מזמינות מבט חדש על המציאות ושהמרחק הסמנטי בין איברי המטפורה תורם לייחודה של הלשון השירית 

הבלשן בכך שהוא דורש מאמץ שנשען על רגש ודמיון, לפשר בין הרחוקים וליישב את המתח והסתירה כביכול. 

הראו כיצד מטפורות מעצבות את מחשבתנו ומתגלות ( Lakoff & Johnson, 1980) לייקוף והפילוסוף ג'ונסון

בכל אזורי שפת היומיום. כך למשל המשפט "הוא לא יכול להגן על הטיעון שלו" הוא מטפורה שנשענת על 

דפוס בסיסי: תיאוריות הן מבנים וויכוחים הם מלחמות. גם משפטים כגון "יוסי נמצא בצרה", "זמן הוא 

כניע אותו" נשענים על דפוסי מחשבה מטפוריים. הדפוסים המשותפים שבבסיס המטפורות כסף", "הסרטן ה

מאפשרים את תהליך הפענוח. לא כך באשר למטפורות הפואטיות שהן ייחודיות, מקוריות וחדשניות, ולכן  

 לרוב אין למצוא דפוס תשתית שמאחד אותן. מטפורות  פואטיות מדגימות אפוא מרחק סמנטי. 

פנומנולוגית -בלשנית, סמנטית-המחקר בוחן את מושג "המרחק הסמנטי" מנקודות מבט אחדות: נירו

על תופעת המטפורה  בלשניים-הוא מציע סקירה של ממצאים נירו בלשנית-נירוופואטית. מנקודת מבט 

של דובר  1המחקר בוחן את רמת המודעות –סמנטית ופנומנולוגית -בלשניתועיבודה במוח.  מנקודת מבט 

                                                           
מבקשים לבחון בדרכים אמפיריות   חוקרי מוח ".האינטגרציה הסמנטית"המוח הוא תחום   תחום מתפתח במחקרי 1

של הנחקרים  מידת המודעותאשר לבכיצד נוצרת אינטגרציה בין תכנים סמנטיים שנקלטים בחושים. הם תוהים 

מראה שמודעות הכרחית לתהליכי  (Mudrik et al., 2016מחקרם של מודריק ושותפיה )  .לתהליך האינטגרציה

אל  לפנייתי במחקר זה  סמנטיים עמוקים. מחקרים אלה מספקים צידוק נוסף  אינטגרציה של תוכן, ובייחוד של תכנים

מה גבוהה כדי לקרב ולפענח צירופים של מושגים רחוקים. נדרשו לאינטגרציה בר שאליםנה. ידיעת הלשון המודעת



 

 ב
 

 המבט הפואטיהלשון לאמצעים העומדים לרשותו בבואו לפענח מטפורות ולגשר על פערי המרחק הסמנטי. 

במחקר מצביע על חשיבות ההקשר שבעזרתו "מרכך" המשורר את המבעים המטפוריים היצירתיים 

 והחדשניים שיצר, ומסייע לקורא השירה לצמצם את המרחק ולמצוא רמזי פענוח.

סוקר את תופעת המטפורה מנקודת מבט בלשנית סמנטית וקושר אותה לשאלת  2פרק ט: ביתר פירו

הבלשן המרחק הסמנטי שבמוקד המחקר הנוכחי.  ראשוני ההוגים של הסמנטיקה הקוגניטיבית, וביניהם 

ו , דח((Johnson, 1987, 1993 ; Lakoff, 1987; Lakoff & Johnson, 1980, 1999לייקוף והפילוסוף ג'ונסון 

כבלתי מספקות את הנחות היסוד של הסמנטיקה הפורמלית  שנשענה על מושגי האמת והאימות. הם  חיפשו 

כלים אחרים לתיאור העושר והגיוון של המחשבה, הרגש והלשון האנושית, ובכלל זה השירה, שמיטבה בכזב 

ות הסמנטיים" )סוברן ( תורת "השד(Fillmore, 1982המטפורי שבה. כך נוצרו  תאוריית "מסגרות התוכן" 

1992 ,2002 ;Kittay, 1987עירובים המושגיים"(; תאוריית ה" (Fauconnier & Turner, 2003 ותיאוריית ;)

( הבליט את Ricoeur, 1981. הפילוסוף פול ריקר )(Sovran, 1993"הפיוס" ו"העליה במדרגות ההפשטה" )

חשוב בהנאה ששואבים מהן קוראי שירה  המרחק ואת המתח שמייצרים איברי מטפורות פואטיות כרכיב

( הצביעה  על הקושי 2002, 1992המפעילים את דמיונם בניסיון הגישור בין האברים הרחוקים. סוברן )

בריה המרוחקים של מטפורה פואטית ששאובים משדות סמנטיים רחוקים. היא הציעה י"לפייס" בין  א

פונקציות פיוס" המאפשרים פענוח גם כשהמטפורה "מנגנונים של "עלייה במדרגות ההפשטה" והפעלה של 

הפואטית מציגה אתגר פענוח קשה כמו למשל "מעמקי שנהב". תורת השדות הסמנטיים מסייעת בתהליך הזה 

 של זיהוי מדרגות ההפשטה.     

במטרה לבדוק כיצד יוכלו  3פרק לחקר מבנה הלקסיקון המנטלי מוצגת בבלשנית -הגישה הנירו

בלשניים על מושג "המרחק הסמנטי". מחקרים אלה בודקים את הפעילות של שתי -ממצאים נירולשפוך אור 

בלשניים הם -ההמיספרות הן בקרב נבדקים בריאים והן בקרב נבדקים בעלי פגיעות מוחיות. המחקרים הנירו

 Bottini et)  בלשניים רבים-. מחקרים נירוPET-ו fMRIבאמצעים טכנולוגיים כגון  לרוב כמותיים ומסתייעים

al., 1994; Brownell, Potter, Michellow & Gardner, 1984; Chiarello, Burges, Richards & Pollock, 

1990; Winner & Gardner, 1997 )  על עדיפות להמיספרה שמאל בעיבוד ביטויים מילוליים  מצביעים

בלשניים שונים כגון:  מודל  הקידוד -רוולהמיספרה ימין בעיבוד מטפורות. להסבר התופעה הוצעו מודלים ני

                                                                                                                                                                                           
ידע לשוני, תחבירי, סמנטי, ניבי.   מוכיחות שהתהליך דורש גיוס מודע ומאומץ של  תשובותיהם, כפי שיתברר בהמשך,

   ידע זה מופעל במהלך צמצום המרחק הסמנטי.
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 ,Giora, 1997)  (, מודל הבולטות המדורגת Beeman, 1993, 1998; Beeman et al., 1994עדין )ההסמנטי הגס/

 בלשניים השונים. -( ועוד. הפרק סוקר את ההישגים ואת הקשיים שבהם נתקלים המודלים הנירו2003 ,2002

איבר ביולוגי שאפשר לחקור במעבדה,  עומדת שאלת התודעה  במוחמול התפיסה הנירולוגית שרואה 

אין עוררין על כך שדוברי שפה מבינים משמעויות ויכולים גם לתת דין וחשבון, חלקי או והמודעות של הדובר. 

מפורט,  על מהלכי פענוח שהם מבצעים. מתח זה בין הגישה הנירולוגית לבין גישת המודעות )הגישה 

נקשר לבעיה רחבה יותר של "גוף ונפש". לייבוביץ' הגדיר זאת כ'שניות התופעתית של המציאות  הפנומנולוגית(

(. שניות זו 1970העצבים ושל המציאות הפסיכית" )לייבוביץ', -הפיסית שבה נכללת הפיסיולוגיה של מערכת

זיקה הבעייתית בין לשאלת  העוררה שאלות ודיונים רבים בהיסטוריה של הפילוסופיה,  והיא קשורה בזמננו 

 .2(. המתח בין הגישות  מוצג אף הוא בפרק  Mudrik, 2013המוח לתודעה )

את  הפרק מציג.  בעזרת ניתוח תשובות לשאלונים 4פרק נמצא במוקד תודעתי  -פנומנולוגיההיבט ה

של  האופן שבו דובר השפה מפיק משמעות מצירופי שם עצם יצירתיים השאובים משירת יהודה עמיחי. שירתו

מתייחדת בצירופים החדשניים וה"צורמים" שלה ובאופן שבו עמיחי "מצמיד בכוח ובשרירות שכלתנית  עמיחי

בין צירופים של שמות עצם ( . המרואיינים התבקשו לדרג את המרחק 1982 ,שדות סמנטיים זרים"  )שמיר

 –אהבה; חרוזים  –שנלקחו משירת יהודה עמיחי ולהסביר את משמעות החיבור ביניהם.  הצירופים: פרחים 

פשר הצצה אל רי וללא הקשר.  ניתוח השאלונים א  תפילה, ועוד הוצגו להם ללא קישור תחבי – סכנה; חולות

בין האמצעים שהתגלו   סיונותיהם לקרב את הרחוקים.דרכי הקישור המגוונות שהמרואיינים נזקקו להם בני

לשון נופל על לשון. כך חיברו נשאלים אחדים את שמות במעין  מורפולוגיות-פונטיותהיו תהליכי אסוציאציות 

, וחיברו משפטים דוגמת  "דגדוגים"בעזרת שם עצם שלישי, קרוב מבחינה צלילית  "צחוק"ו "דגיגים"העצם 

. דרך נוספת לקירוב ", "דגיגים  מדגדגים את הרגליים וגורמים לצחוק"וגרמו לי לצחוקהדגיגים דגדגו "

. "קץ"משם העצם " קצה"גזר את  הפועל  . כך למשל היה מי שהגזירה מורפולוגית הרחוקים היא דרך 

. דרך אחרת "היא ָקָצה בכל התכשיטים שהיו לה"הובאו  משפטים כגון  "קץ"ל "תכשיטים"בחיבור בין  

מושג מגשר או היו שציינו ששני השמות מעידים על חיים.  "רחם"ו "רוח" בין – הדרך הסמנטיתקירוב היא ל

אשון.  כך הפסוק  סייע לקרב שמות עצם שהקשר הסמנטי ביניהם לא נראה לעין במבט רפסוק מן המקרא 

חיבור בין שני השמות ( "ודגלו עליי אהבה" סייע לחבר בין השמות "דגל" ו"אהבה". ד ,משיר השירים )פרק ב

המרוחקים "חולות" ו"תפילה" שהמרחק הסמנטי ביניהם אופיין כגדול, הושג באמצעות יצירת מטפורה 

כך היה מי שניסח את המשפט: "ההתבוססות בחול היא כמו התבוססות בדרך של אנלוגיה מילונית.  חדשה

 ה". בתפיל



 

 ד
 

, יהודה עמיחי סוקר את האופן שבו המסגרת השירית שבורא המשורר  החותם את המחקר, 5פרק  

ים" שנראה  מסייעת לגשר בין האיברים הרחוקים של המטפורה היצירתית שיצר. כך למשל הצירוף "ְצחֹוק ֲעָנב 

כמציג מרחק סמנטי כמעט בלתי ניתן לגישור, מתפענח באמצעות המשכו של השיר המחבר בין השדות 

הסמנטיים של צירופים רחוקים נוספים כגון "ּגּוֵפך ָמֵלא ְלָטאֹות, ֶשכָֻּלן אֹוֲהבֹות ֶשֶמש". לאורך השיר הקצר 

טיים: שדה האהבה, החמדה, העליזות והתשוקה ושדה הקיץ שאליו שייכים ענבים, נקשרים שני שדות סמנ

לטאות, חול חם ועשבים.  הגישור בין השדות נבנה לאורך כל השיר ומייצר את הפיוס במישור החמדה והלאּות 

הקיצית.  הדרכים הפואטיות שבאמצעותן המשורר מקטין את המתח שבין החדשנות המאתגרת לפענוח 

 של השיר נבחנים בסעיף זה בכלים שפיתחה הסמנטיקה הקוגניטיבית.  ולהבנה

המחקר כולו מחבר בעזרת המושג "מרחק סמנטי" בין שלושה תחומי דעת שעניינם המנגנון הלשוני: 

פואטית. בעזרת החיבור הזה -פנומנולוגית והחקירה הסמנטית-בלשני, החקירה הסמנטית-המחקר הנירו

 מבנה הלקסיקון המנטלי  ודרכי אחזור של מילים מתוכו.     מתגלים היבטים אחדים של 

 



 

1 
 

 מבוא .1

 נושא המחקר ומטרתו

מוקד המחקר הנוכחי עומד הצירוף "מרחק סמנטי". צירוף זה הוא מטפורה. הוא מצייר באופן ב

שבו מילים יכולות להיות "קרובות" או "רחוקות". השאלה מטפורי את אוצר המילים כרשת או כשדה מרחבי 

-בדבר "קרבתן" או "ריחוקן" של מילים התעוררה בכמה דיסציפלינות חקר: במחקרים האמפיריים בנירו

נרכשים מילים  בוהאופן ש –בלשנות על מבנה הלקסיקון או אף על מבנה המוח; במחקרי רכישת לשון 

ינות סטטיסטיות של הימצאות מילים מסוימות או היעדרן מטקסטים בבח –ומושגים; בבלשנות הקורפוס 

בחקירה של מטפורות פואטיות ודרכי ההתפענחות   –וממאגרים; או בכיוון אחר בתחום חקר הלשון השירית 

שלהן. מבנה המבע המטפורי הוא כזה שמחבר בין שני איברים. מקורם של שני האיברים בשדות סמנטיים 

ונע מהצירוף לייצר באופן מידי תמונה של מצב העניינים בעולם. כזהו למשל  הפער שונים ו"רחוקים" מ

הסמנטי בין צמד המילים "ערפל גופך" בשירו של אלתרמן "אתך בלעדייך". קשה להבין ממבט ראשון וללא 

הקשר את תמונת "גופה" של הנמענת כ"ערפל" שהדובר מתגעגע אליו. הצמדת שני שמות העצם הללו בשורה 

  פותחת את השיר יוצרת  תמונה פואטית שרחוקה מתמונת העולם השגורה.ה

-קוגניטיבי-המחקר הנוכחי מתמקד בהיבט הבלשני כיצד ניתן אפוא לבאר מהו "מרחק סמנטי"?

פואטי של שאלת "המרחק הסמנטי". הוא עושה זאת בפרק המרכזי של העבודה בעזרת ניתוח תשובות 

ות של מילים שמקורן בצירופים חדשניים משירת יהודה עמיחי.  זהו מרואיינים באשר למשמעות ההצטרפ

פנומנולוגי על התהליך שהנחקרים מדווחים עליו בדרך לגישור בין האיברים ה"רחוקים" של -מבט בלשני

המחקר מציע מבט פואטי  על הצירופים הללו ומראה כיצד  את הצירופים שהוצגו לפניהם.  הפרק החותם

 המשורר מסייע לקוראי שירתו  להפיק משמעות מצירופי המילים. 

 2בין מחקר המוח למחקר פנומנולוגי

דת ואנו חיים בעידן של צמיחת המדע הקוגניטיבי שיש בו התפתחות מואצת של חקר המוח.  מנק

הכלים שפותחו בסמנטיקה הקוגניטיבית בשאלת פענוחן של  זה רקוגניטיבית ישמשו במחק-המבט הבלשנית

מטפורות שיריות. "מרחק סמנטי" הוא המקביל ההפוך של "שדה סמנטי" שמקשר בין מילים קרובות 

                                                           
דרך  שהפך את הפנומנולוגיה למדע פילוסופי תיאורי שבנוי על הרצון לתאר כיצד העולם מורכב ונחווה פילוסוףה  2

אני מחברת כאן את הרעיון הפנומנולוגי לעובדת המודעות הלשונית של דובר  . (2012)  אדמונד הוסרלהוא  , הכרתנו

 ללשונו. 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%9C
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(. כלים אלה ישמשו אותי בבואי לדון הן באופן שבו הנשאלים מפענחים 2002, 2000, 1992במשמעותן )סוברן 

(  ועוד יותר בשאלת האופן שבו המשורר "מרכך" את המרחק הסמנטי 2.2-ו 2.2 פיםאת הצירוף המטפורי )סעי

 (.   2.2סעיף באמצעים שונים )

התוספת של הפילוסוף הבריטי את ציטט (  Vidal, 2017פרננדו וידאל ) חוקר ההיסטוריה של המדע 

 – ובין "איש   man"– "אדם. לוק הבחין בין 1292-ג'ון לוק למהדורה השנייה של "מסה על שכל האדם" ב

person."  בעוד ש"אדם" הוא יצור אורגני בעל גוף פיזי מסוים, "איש" מוגדר על פי רצף של זיכרון ותודעה

שאנחנו חיים  בעוידל ק .בזמנים ובמקומות שונים"]…[ פי היכולת "להשקיף על עצמו כעל עצמו -עצמית; על

בעידן  נירוצנטרי שבו הדמיון המדעי הדומיננטי צמצם את בני האדם לכדי מוח.  ההשקפה הרווחת בקרב 

מומחים רבים למדעי המוח, שהפכה פופולרית באמצעות התקשורת, קובעת שהכרת המוח תספק הסבר לכל 

ובעיקר  ,2קש להראות )בפרק .  אולם מחקרי מבזאתזהיר מפני הסוג של חוויה והתנהגות אנושית. וידל 

שיש טעם בסקירת מחקרי המוח שבחנו בכליהם את שאלת המרחק הסמנטי וממצאיהם. אני  (2.2בסעיף 

ואזהרותיהם מפני  (Mudrik, 2013ומודריק ) Vidal), 2017בהם וידל ) מצאוסבורה שלמרות המגבלות ש

ת מקדמים בדרכם את  הבנת המושג הישענות גורפת על סוג זה של מחקרי המוח, מחקרים אלה בכל זא

 "מרחק סמנטי". 

איבר עיבוד הוא פיה המוח -מטריאלית שעל-מדעיתהקוגניטיבי מאמץ  את התפיסה -המחקר הנירו

בוחן את תרומת ההמיספרות להבנת מטפורות. המחקר בתחום זה נעשה ושל קלט חושי ובכלל זה של השפה, 

בקרב פגועי מוח.  בסדרת  מחקרים נמצא שפגיעות בהמיספרה  בקרב אנשים בעלי תפקוד מוחי תקין, כמו גם

תיאוריה של   הימין לעומת המיספרה שמאל הן בעלות השפעות שונות על היכולת להבין שפה מטפורית. הוצע

 Graded Salience, והוצע גם מודל של בולטות מדורגת,Fine/Coarse Semantic Codingקידוד גס/עדין, 

Hypothesis. העדין/תיאוריית הקידוד הגספי -על(Beeman et al., 1994; Beeman, 1993, 1998)  .

האקטיבציה הרחבה יותר בהמיספרה הימנית לעומת ההמיספרה השמאלית היא שמאפשרת לקשר את 

, המנגנון האיטי שבונה ((Giora, 1997, 2002, 2003פי מודל הבולטות המדורגת -המילים המרוחקות. על

 ות לא שכיחות, לא מוכרות או לא מתאימות להקשר הוא זה שיוצר יתרון להמיספרה ימיןמשמעויות לא בולט

בעיבוד ביטויים מטפוריים חדשניים. אולם ממצאים אלה אין בהם די כדי להבהיר את השאלה שעומדת 

 .3"מהו מרחק סמנטי"במוקד המחקר הנוכחי: 

                                                           
הוא הכיוון החישובי הנשען על כלי הבלשנות החישובית ובלשנות  כיוון נוסף הולך ומתפתח שלא יידון במחקרי 3

הקורפוס ובוחן טקסטים בעזרת אלגוריתמיים מתמטיים. שכיחות של מילים והופעה סמוכה שלהן בטקסטים אמורה 
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 מטריאלי-גופני-ביולוגיכשאלת הקשר בין המוח כאיבר  "שאלת הגוף והנפש"עולה כאן מאליה  

לבין המחשבה והתודעה שהדרך להבהרתן היא בחקירה  ,שאפשר לחקור באמצעים מדעיים מובהקים

המדען והפילוסוף ישעיהו לייבוביץ' ניסח בחדות את המתח הזה ואת התפיסה הפנומנולוגית.  פנומנולוגית.

הוא שייך לעולם החיצון של ה'אני'  –ההכרה המדעית, "לשון אחר  הוא טען שהמוח שייך לרשות הרבים של

ן, שבו הוא יוכל ָק ְת אנליטית אמר לייבוביץ' כי הוא יכול להעלות על הדעת מ  -שלי". על החקירה הפנומנולוגית

להסתכל לתוך מוחו, והוא יראה בו רק מה שיראה בו כל אדם שיסתכל לתוך מוחו באמצעי התצפית העומדים 

ו. אולם התודעה היא רשותו הפרטית של היחיד )ישעיהו לייבוביץ' ב"נפש ומוח: יסודות הבעיה לרשות

  (. 17 עמ', 2002הפסיכופיסית" 

לכן ההתקדמות להבנת המושג "מרחק סמנטי" במחקר הנוכחי נעשית, כמו במנהרת השילוח, משני 

הכיוון שהוא חידושו של מחקר זה: הכיוון מטריאליסטי, מול -קוגניטיבי שהוא אמפירי-כיוונים: הכיוון הנירו

אנליטית מתייחסת לתודעת הדובר ולא למוחו. -פנומנולוגית-אמפירי. הגישה הלשונית-פנומנולוגי-התודעתי

פי גישה זו, דובר שפה מודע, ולו באופן חלקי, לבחירות המילוליות שלו, הוא מסוגל להבחין בתודעתו בין -על

כגון המטפורה השירית של אלתרמן  ,חדשני נושא משמעות פוטנציאלית צירוף מוכר ושגור לבין צירוף

פנומנולוגיים חוקרים את מנגנוני השפה  שמאפשרים גישור בין -"קיסרות גופך, פונדקית".  מחקרים  בלשניים

שאיבריו שאובים משדות סמנטיים מרוחקים. הם  ,שני איברי המטפורה והפקת משמעות מביטוי פיגורטיבי

תיאור הולם של  הכלים התחביריים והסמנטיים שאפשר שדוברי שפה עושים בהם שימוש, גם אם  מחפשים  

  לרוב באופן בלתי מודע, בניסיון להבין ביטוי מטפורי חדשני.

שם העצם שמרכיב את   ששאובים משירתו של יהודה עמיחי. צירופים שמנייםהמחקר עומדים  בלב

ד שהפועל מתחבר בדרכים מורכבות אל שאר חלקי המשפט דרך מבנה הצירופים, שונה במהותו מן הפועל. בעו

לשדה סמנטי , והוא מקשה על ייחוסו של השם שם העצם יש יסוד מבודדב ,(2001 ,הארגומנטים )בורוכובסקי

שלא יקשה למצוא פעלים או תארים  סוברן ההראת( . במחקר השדה הסמנטי של "דמיון" 1992 רן,נתון )סוב

,  לעומת זאת  "קשה מאוד לקבוע מהם שמות העצם המשתייכים similarity)היוצרים או מבטאים דמיון )

את הקושי לברר את יחסי המשמעות בין שמות העצם  הראתה( היא 89לשדה זה". משקבצה אותם )שם, עמ' 

 קבע (Fillmore, 1994) ק" ועוד. גם הבלשן פילמורהללו: "כפיל", "תאום", "תקבולת", "משוואה", "העת

במאמר שכותרתו "הדרך הארוכה מן הפועל לשם" שבשמות עצם יש מורכבות אינהרנטית רבה יותר מאשר 

                                                                                                                                                                                           
ביבליוגרפיה נרחבת על הנושא )מבוססת על מחקרי השפה האנגלית(  –ליצור מדד לקרבה ולריחוק של מילים בלקסיקון 

  .2006מאמרם של בודניצקי והירסט משנת ב
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בפעלים ה"שותפים" שלהם, שנובעת מהבדלים בתפקידים הדקדוקיים שלהם. לפועל יש תפקיד תחבירי קבוע 

פרדיקט, כארגומנט או כחלק מרכיב נלווה )לוואי, משלים ועוד(, וכן )פרדיקט(, ואילו השם יכול להופיע כ

משמות נוצרים צירופים כבולים שמשמעותם שונה ממשמעות כל אחד מרכיביהם בנפרד. מכאן שמתעורר 

את הפתרון  4קושי להבין את שם העצם,  ויותר מזה את הצירוף של שני שמות עצם כשהם מנותקים מהקשר.

הקרובה ברוחה  לתורת השדות  (Fillmore, 1985)מור בתיאוריית המסגרות הסמנטיות לבעיה הזאת הציע פיל

 .FrameNet5(  ובפרויקט האינטרנטי שמפרט מסגרות סמנטיות בשפה האנגלית 1992 ,הסמנטיים )סוברן

(. שמבליטה את Grice, 1975גרייס ) מחקרי הבוחן את מנגנוני הפענוח שמפעיל הדובר, נשען גם על גישתו של 

השומע מנסה בדרכים שונות להתגבר על מבעים  ,פי עיקרון זה-עיקרון החסד או את עיקרון שיתוף הפעולה. על

קצרים מידי, ארוכים מידי, שקריים כביכול או חסרי משמעות. השערתי היא כי תשובות הנשאלים יראו את 

המאמץ שהם עושים כדי לצמצם את המרחק הסמנטי בין המילים המוצגות ביניהם ואשר שאובות מצירופים 

ולמודל  (Weizman, 1984)למחקריה של חוקרת סוגות השיח וייצמן פואטיים חדשניים. למחקר יש גם זיקה 

 ,Weizman & Dascalהצביעו ויצמן ודסקל  ) במחקריהם .שפיתחה יחד עם דסקלהנוגע לפענוח טקסטים 

על אסטרטגיות שונות שנוקט קורא של טקסטים עיתונאיים ואחרים בניסיון להתגבר על פערים  (1991 ,1987

((gaps  שישנם סוגים שונים של אותות  בטקסט המרמזים על קיומם  בטקסט. החוקרים  הראושהם מגלים

טקסטואליים -חוץclues) על  סוגים שונים של רמזים ) הצביעושל פערים אלה, שיש לגשר על פניהם. הם גם 

טקסטואליים שחלקם גלויים למדיי וחלקם עמוקים ודורשים מאמץ -הנשענים על הידע של הקורא, ופנים

 ים מסוגות שונותנוח. כל אלה מסייעים לקורא להתגבר על פערי "המרחק" המצויים בטקסטפע

 (Azuelos-Atias, 2010)     . 

ההיבט האחר של המחקר הוא ההיבט הפואטי. הוא דן באופן שבו המשורר מסייע לקורא השיר ליצור 

פרוכטמן )תש"ן(  ושל סוברן משמעות בשיר.  בחלק זה מסתייע מחקרי במחקרי לשון הספרות והשירה של 

( על האופן שבו כלים בלשניים מסייעים להבנה של טקסט ספרותי, ועל 2012, 2008, 2002 )תשס"ה,

( וחוקרי עמיחי נוספים שעניינם מהפכת הלשון שהנהיגו זך, 1982( ושל ערפלי )2000אבחנותיהם של פרוכטמן )

                                                           
בשאלונים שקיבלו הנשאלים, כפי שיפורט להלן,  הם נתבקשו לקשר בין זוגות של שמות עצם ללא כל קישור תחבירי.  4

עמוד על התהליכים המחשבתיים שמסייעים להתגבר על הבידוד היחסי של שמות עצם שמרכיבים צירוף לוזאת כדי 

עים כבר במבט ראשון סוג של זיקה בין שמות העצם ישל סמיכות או כל קשר תחבירי אחר, מצמטפורי יצירתי. קשר 

 את המרחק. מזה רציתי  להימנע.     "רכך"ולכן מגבילים את חירותו של המפענח ומסייעים לו ל

   /Framenet: https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupalראו אתר 5

 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/
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רופים שנלקחו משירי עמיחי ושהוצגו לנשאלים, אבל ( נבחנים שוב הצי2.2עמיחי ואבידן. בחלק זה )סעיף 

הקשרם השירי. נבחן האופן שבו הצירופים היצירתיים המטפוריים והחדשניים של עמיחי נטענים בהפעם 

במשמעות בעזרת המבנים התחביריים שבהם הם נטועים, ועוד יותר באמצעות דרכי קישור של  שדות 

ארמזים אינטרטקסטואליים ושאר אמצעים פואטיים  מסייעים סמנטיים בשיר השלם. חלק זה מראה כיצד 

טי". עוד מראה חלק זה כי בחדשנות ובמרחק הסמנטי טמון האתגר ובאמצעים נלהקטנת ה"מרחק הסמ

 הפואטיים נמצא הפתרון להתגבר עליו.   

   שיטת המחקר

מנולוגי שמבוסס קוגניטיביים, מחקר פנו-המחקר מציע, אפוא, בצד סקירת ממצאי המחקרים  הנירו

על ניתוח תשובות מרואיינים באשר למשמעות ההצטרפות של מילים שמקורן בצירופים חדשניים משירת 

יהודה עמיחי. קורפוס המחקר כולל צירופי סמיכות שמניים יצירתיים ששאובים משירתו של יהודה עמיחי. 

"שירי אהבה", "גם האגרוף היה פעם יד , "1922-1928"שירים הצירופים לקוחים משירים שראו אור בספרים 

 22ומעלה( דוברי עברית ענו על שאלונים ידניים שבהם הוצגו  18מרואיינים בוגרים )בני  82פתוחה ואצבעות". 

, שמרכיבים צירופים שמניים יצירתיים בשירת יהודה עמיחי. הצירופים הוצגו ללא הקשר 67צירופי מילים

לתת את הסבר למשמעות החיבור בין המילים ולדרג את המרחק ביניהן. וללא תחביר. המרואיינים נתבקשו 

לשם בקרה על  מידת היצירתיות של הצירופים שנבחרו, שובצו בשאלונים עשרה זוגות של מילים שמהווים 

לחם )פת   –פי סדר הופעתם בשאלונים, הם: פת -איברים בצירופים כבולים בשפה העברית. זוגות המילים, על

ראש )שומר   –חבלים )סולם חבלים(, שומר    –ים )לב ים( , סולם   –חופש )מקצוע חופשי(, לב  –וע לחם(, מקצ

ציבור )נבחרי   –מים )פלס מים(, נבחר     – דרך )ציוני דרך(,  פלס –ראש )יושב ראש(, ציונים   –ראש(, יושב 

ועל מרואיינים  27ם, על השני השיבו מרואייני 20מלך )דרך המלך(. על השאלון הראשון  ענו  –ציבור(, דרך 

 מרואיינים. 22השלישי 

 

 

 

                                                           
שבהיעדרו של הקשר ושל תחביר הובנו בדרכים שונות. הצירופים  צירופים שלושה הניתוח בשלב נופו הצירופים 22-מ 6

ים" כמשלים )הובן  –"ֹעפר"(, קליפות וכ"ָעָפר" כעפר )הובן  – ניניםהם  ים"(,  מתקנים )הובן וכ"ְמָשל  ים" כ"ַמְשל  ְתָקנ  "מ 
ים"(. וכ  .צירופים 20 נותחו כך"ְמַתְקנ 

)ראו נספחים  שאלונים נפרדים 2-הצירופים הוצגו ב מנת להימנע משחיקה של המרואיינים בשל עומס של שאלות, -על 7

  ג'(.1-א'1
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צורפו שתי דוגמאות לשם המחשה. להלן פירוט ו ,השאלון ניתנה הנחיה מפורטת באשר לאופן מילויו

 ההנחיה: 

 לפניכם רשימה של צמדי מילים. בהתייחס לכל אחד מן הצמדים:  

 נסו לכתוב הסבר למשמעות החיבור בין המילים גם אם אינכם בטוחים.  .א

משמעו "רחוק  5 -ומשמעו "קרוב  מאוד"  1 , כאשר5 -ל 1דרגו את המרחק בין המילים על סולם שבין  .ב

 מאוד". 

 שימו לב שאין תשובות שגויות. כל תשובה טובה.

 
 דוגמאות:

 חלם  –חכמים 
 אנשי חלם שהם חכמים או טיפשים. :הסבר למשמעות החיבור בין המילים .א
 המרחק  בין המילים:     .ב

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד

1 2 3 4 5 

 

 דם  –תופסת 

 .: משחק ילדים אליםהסבר למשמעות החיבור בין המילים .א
 המרחק  בין המילים:     .ב

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד

 1 2 3 4 5 

 

  – "2"-ו טןמבטא מרחק סמנטי ק "1" כאשר ",2"עד  "1"נעשה שימוש במחקר )בהתאם לסולם שבו 

מרחק סמנטי קטן מאוד;    – 1.2-ל 1הציונים הוגדרו באופן הבא: ציונים ממוצעים  שבין  ,(גדולמרחק סמנטי 

 -ל 2.2ם שבין מרחק סמנטי בינוני; ציוני  – 2.2-ל 2.2מרחק סמנטי קטן; ציונים שבין   – 2.2-ל 1.2ציונים שבין 

מרחק סמנטי גדול מאוד. בפועל, ציוני המרחק הסמנטי   –   2-ל 2.2מרחק סמנטי גדול; ציונים שבין   –  2.2

, בין מרחק סמנטי קטן למרחק סמנטי גדול. טווח הציונים גדול מזה שהתקבל 2.2-ל 1.9שהתקבלו נעים בין 

לחם   –(; פת 1.2ציבור ) –: נבחר 2.8-ל 1.2נע בין  בהתייחס לצירופים הכבולים שהוצגו בשאלון כבקרה, ואשר

  (;1.9דרך ) –ציונים  (;1.8ראש ) –(; שומר 1.8חבלים ) –(;  סולם 1.2) מלך  –(;  דרך 1.2ראש )  –יושב  (;1.2)

 (.  2.8חופש ) –(, מקצוע 2.2מים ) –(; פלס 2.0ים ) –לב 
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האופנים   מוצגיםחק סמנטי בשירת עמיחי. ( מציע מבט פואטי על מר2.2הסעיף החותם את המחקר ) 

כדי להקטין את המרחק הסמנטי שיצר במטפורות החדשניות והמפתיעות  ,נוקט המשוררבהם והאמצעים ש

 -פואטית-שלו ולברוא מובן ופשר לשיריו.  אחת מהמסקנות המובלעות של המחקר היא המסקנה הסמנטית

אסתטית, שייחודה של שירה טובה הוא ביכולת ליצור צירופים מפתיעים וחדשניים )כ"צחוק ענבים" או  

אבל גם לברוא בסופו של דבר תמונת קוהרנטית שמציעה מבט רענן וחדשני על העולם    )8כ"משק כנפי עיתון"

 ועל האדם. אולי זה אחד מסודות הקסם של עמיחי וההערכה הנמשכת לשירתו. 

  

                                                           
ודיונה שם בערך  "מעמקי שנהב"יניה וולף 'למטפורה המורכבת של וירג( Sovran, 1993ראו ניתוחה של סוברן ) 8

 ת חדשניות מול מאמץ הפענוח שלהן. והאסתטי של מטפור
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 בלשני-ההיבט הסמנטי .2

 המבע המטפורי  2.1

פיגורטיבית אתגר גדול לתיאוריות של הבנת שפה טבעית טמון במבעים הפיגורטיביים. בשפה 

משמעות של צירוף מטפורי שונה מהמשמעות המבוטאת באופן ליטרלי. החל משנות השישים של המאה 

העשרים התרחבה ההכרה שהשימוש בשפה פיגורטיבית אינו מוגבל לשירה ואינו רק  אמצעי ספרותי, אלא 

מאז אריסטו ועד העת (. Bottini et al., 1994) הוא דפוס חשיבה שמתקיים בכל סוגי התקשורת האנושית

החדשה רווחה התפיסה שמטפורות הן דימויים אליפטיים ושהשוני בין דימוי למטפורה הוא רק באופן הצגת 

אר את עמדתו של אריסטו בכך שההבדל בין השניים הוא שבדימוי י( בFogelin, 1988הדברים.  פוגלין )

ם דימויים מורכבים שאינם נופלים ברמת ההשוואה ברורה, אך לא כך כאשר מדובר במטפורה. עם זאת, ישנ

המורכבות שלהם ממטפורות שבהן מוקד ההשוואה סמוי. סוברן )תשמ"ח( סקרה את התפתחות הדיון 

במטפורות שהתרחב במהלך השנים מהתחומים המסורתיים, מתחומי הפילוסופיה, הרטוריקה, הבלשנות 

סיכיאטריה והפסיכואנליזה, הפוליטיקה, לשון בלשנות, הפ-ותורת הספרות אל תחומי האמנות, הדת, הפסיכו

שבספרו  (Black, 1962(.  חלוץ המהלך היה הפילוסוף מקס בלק )220-222, המדע ועוד )סוברן, תשמ"ח

"מודלים ומטפורות" חילץ את המטפורות ממעמדן כקישוט ספרותי והראה כיצד הן מעצבות תהליכים 

ים מסכימים שמטפורה משחקת תפקיד חשוב בשיקוף, ואולי קוגניטיביים של הבנה ומשמעות. חוקרים  והוג

 ( Pinker, 2007)  .  פינקר(Cacciary & Glucksberg, 1994אף בעיצוב החשיבה של אנשים במגוון תחומים )

גרס ששימוש במטפורה דורש מניפולציה של רעיונות ברובד עמוק יותר של החשיבה, ושהמערכת המושגית 

( הצביעה על כך שבמטפורה תחום מוכר משאיל את Kittay, 1987היא ביסודה מטפורית. הפילוסופית קיטאי )

ילוסוף כ"מיילד של מבנהו ואת מערכת היחסים הפנימית שלו לתחום חדש, למשל בתיאור של אפלטון את הפ

 ,Kittay) ". קיטאיThe Theory of Comparativismרעיונות". תפיסה זו נקראת "תיאוריית ההשוואות" "

של המטפורה ויצירת תיאוריות פילוסופיות ובלשניות שיביאו בחשבון את  פענוחהדגישה את חשיבות ה (1987

הספרות מאיה פרוכטמן התייחסה בספריה  חוקרת לשון שיח, בכתיבה ההגותית.שירה, בתופעת המטפורה ב

(. בספרה "לומר זאת אחרת: עיוני סגנון 21לחשיבותה של הלשון המטפורית בשירה )פרוכטמן תש"ן, עמ' 

 ימינו" )תש"ס( היא הדגימה את תפקיד המטפורה כסוגל סגנוני  באמצעות שירו של -ולשון בשירה העברית בת
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 (. להלן שני בתים מהשיר:  72"עכשיו ברעש", עמ'  שנות חיי" )מתוך 22יהודה עמיחי "

יא יֹוַדַעת,  ה 

יא יֹוַדַעת. י יֹוֵדַע ֶשה   ֲאנ 

ים  ים ֶשלֹא. יֹוְדע   ֵהם חֹוְשב 

יא יֹוַדַעת.  ֶשֵכן. ה 

י ב  ְשָבר ל  ְשָחק ַהֶזה נ  ן ַהמ   מ 

יָעתֹו  ְוָדמֹו שוֵמַע ַבֵלילֹות ֶאת קֹול ְקר 

ְליֹון יַעת ּג  ְקר   ְנַיר ְלֹאֶרְך -כ 

 ְשנֹות ַחַיי. 22

פרוכטמן קבעה כי המהות, החשיפה האמתית בשיר זה, ניתנה בסופו של דבר במטפורה ובדימוי. היא הסבירה 

כי הבית הראשון בנוי על יסוד משחקי )משחק ב"כן" ו"לא"(, ואין לדעת אם המשפט: "הם חושבים שלא" 

ת. אני יודע שהיא יודעת" ואולי רק ל"אני יודע שהיא יודעת". הצירוף "המשחק הזה" פירושו "היא יודע

עשוי לייצג הן את המשחק ב"כן ולא" והן את משחק המילים שיוצר  "בשורה "מן המשחק הזה נקרע ליבי

 "משחק"הרצינות של הבבית השני עמיחי חושף את פרוכטמן מראה כיצד הסוואה ופוגע בתקשורת. ואכן, 

אבל עמיחי ממשיך את התיאור במישור  ,הלב נשבר הוא מטפורה שגורהבאמצעות הלשון הפיגורטיבית.  ה הז

 (.22-22)שם, עמ'   "לב קרוע"המטפורי: הדם  שומע את הלב שנשבר ונרמזת גם המטפורה השגורה 

 ,Lakoff & Johnsonהפכה חשובה ביחס למטפורה ככלי חשיבה חוללו הבלשן לייקוף והפילוסוף ג'ונסון )מ

המשפט "הוא לא  ,(. הם הראו כיצד מטפורות נמצאות בכל תחום משמעות בשפת היומיום. כך למשל1980

יכול להגן על הטיעון שלו" הוא מטפורה שנשענת על דפוס בסיסי: תיאוריות הן מבנים וויכוחים הם מלחמות, 

 & Lakoff)  לייקוף וג'ונסון כניע אותו". המשפטים כגון "יוסי נמצא בצרה", "זמן הוא כסף", "הסרטן  –וכן 

Johnson, 1980 ) שתופעת המטפורה חורגת מתחום השפה. מטפורה היא כלי בסיסי בתהליכי ההסקה  סברו

וההבנה האנושיים. ממדים מופשטים הופכים באמצעותה לנגישים. לייקוף וג'ונסון הראו כיצד המטפורות 

" אותן למבע ליטרלי המצוי כביכול "מאחוריהן". הקו החשוב משמשות כלי המשגה חי, ואין דרך "לתרגם

והמאפיין, לדעתם, מטפורות בשיח הוא ההתארגנות השיטתית שלהן ואפשרויות הפיתוח והגזירה שהן 

מספקות. הדגמה לכך מגיעה מהתחושה הבסיסית שגובה של מגדל קוביות, למשל, מלמד על כמות, ומכאן 

פי לייקוף וג'ונסון, מטפורות רבות בשיח הקשורות ל"עליית" -גזרות, עלהדפוס: הרבה הוא גבוה. מכאן נ

מחירים, לעובדה שציונים, מיסים ומחירים יכולים להיות "גבוהים". החוקיות הדינמית של ההתנסות 
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הפיזיקלית מאפשרת לייצר חוקיות מקבילה בתחומים מופשטים ועלומים כרגשות, מחשבות, יחסי מסחר 

גופנית קודמת להרחבה -שההבנה החללית גרסו, משפט, חברה, היגיון ועוד. לייקוף וג'ונסון וכלכלה, יחסי שיח

, mind is embodiedהמטפורית אל עבר המושגים המופשטים. הם פיתחו את רעיון הרוח השלובה בגוף: 

אלו  והתנסות זו היא הבסיס ליצירת תמונת העולם. רעיונות ,מוטורית-המשמעות תלויה בהתנסות החושית

 Embodiedשמכונה גם "הריאליזם תלוי הגוף" ) Experencialism)ידם בתורת "ההתנסתנות" )-נוסחו על

Realism אולם יש להבחין בין מטפורות יצירתיות לכאלו שהן שגורות ושחוקות. המטפורה היצירתית  .)

ו הצירוף הדורש הפרועה מבקשת ארגון מחדש של העולם. היא פורעת את סדרי ההסתכלות השגורה. כזה

"פרח התבוסה" שאין דרך להעמיד אותו על דפוס מטפורי מוכר. יש להניח שבשעתם היו הביטויים "לב  פענוח

עמ' , 2002  ,ים", "לוקה בחסר" רעננים וחדשניים. כיום הם נקראים כיחידה אחת שגורה ומילונית )סוברן

179-120.)  

 כמגלם מרחק סמנטי  המבע המטפורי  2.2

הגדיר שדה (. הוא Trier) ידי הבלשן הגרמני טרייר-ה"שדות הסמנטיים" הוצע לראשונה עלמושג 

"מכסים" תחום משמעות כגון תחום החוכמה.  שורשיו של המושג שקרובים  סמנטי ככזה שכולל מושגים

בעבודתם של בלשנים צרפתים, גרמנים ואנגלים שייצרו  19-ובמהלך המאה ה 18-מצויים בסוף המאה ה

מילונים שמבוססים על קבוצות או משפחות של מילים, שמושג אחד קושר ביניהם. השפעה חשובה על גיבוש 

קבע שמשמעות של מילה תלויה במיקומה במערכת,  1912( שבשנת de Saussureהמושג הייתה לדה סוסיר )

ות שלו כיצד שדה של הראו טרייר והקולג 1921והיא נגזרת מההבדלים ומהניגודים בין מונחים שכנים. בשנת 

מילים שמתייחס למילה נתונה, יוצר מפה לקסיקלית של אותה מילה. טרייר קבע בעקבות דה סוסיר  שמילה 

מנת לגלות את משמעות המילה עלינו להשוות ולנגד אותה -אינה מבודדת בתודעתם של הדובר והשומע. על

פותח רעיון זה בתיאוריית המסגרות של פילמור (. לימים Nerlich & Clarke, 2000, p. 130לשכנותיה בשדה  )

(1992Fillmore,  ובפרויקט הממוחשב )FrameNet9 (1997 שהוא מעין מילון המארגן את המושגים השונים ,)

 הסמנטי והתחבירי. םעל פי מסגרות ההתייחסות שלהם וקובע את מעמד

( אפיינה את הזיקה בין מטפורות לשדות סמנטיים באופן הבא: מילה כלשהי 229 עמ'תשמ"ח, (סוברן 

[ לשדה נתון אם היא בעלת קשרים רבים, בעיקר קשרי סינונימיות, עם מילים קרובות בתחום. eשייכת ]

[ היא מילה מטפורית. היא אינה מקיימת את הקשרים ששאר מלות השדה mלעומתה, המילה המציינת ]

יהן, היא "מושאלת" לשדה זה ומשתייכת לשדה אחר. המילה "ריח" היא מטפורה בשדה הדמיון, מקיימות בינ

                                                           
 /Framenet  :https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupalראו אתר  9
 

https://framenet.icsi.berkeley.edu/fndrupal/
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היא מקיימת  [e][  בשדה הדמיון, אבל את היחס mקנוניה": היא מקיימת ]-למשל במשפט "היה לפגישתם ריח

מושג "השדה שורה של תיאוריות קושרות את ". בשדה אחר, שבו היא קשורה ל"אף", "נודף" "אוויר", "בושם

בין ( שזיהה אינטראקציה Black, 1962הסמנטי" למושג ה"מטפורה". ראשונה בהם היא התיאוריה של בלק )

. תרומה של ממש לפיתוח התיאוריה הקוגניטיבית של המטפורה יש בתיאוריה של לייקוף וג'ונסון  משמעויות

(Lakof & Johnson, 1980 בדבר "מיפוי מטפורי".  מקבילה לה התיאוריה של )( קיטאיKittay, 1987)  של

שדות סמנטיים. משותפת להם התפיסה שחלק אחד במטפורה יוצר "מהפיכה" בהבנת החלק האחר: שדה 

בהספד לאיש חשוב מושאל המבנה   "The old rock is dead"סמנטי אחד "ממופה" לתוך האחר. במטפורה 

מנת לבטא את מותו של אדם חזק -ום האנושי. החוזק, ההיסדקות וההתנפצות מושאלים עלשל הסלעים לתח

 (.  (Kittay, 1987בצורה יוצאת דופן 

המבע המטפורי ככלי פיגורטיבי מחבר שני איברים שמגיעים משדות סמנטיים שונים ומתקיים 

נע מצירוף של שתי מילים לייצר ( הציעה להגדיר "מרחק סמנטי" כמה שמו2002ביניהם מרחק סמנטי. סוברן )

תמונה מידית של מצב העניינים בעולם. היא הצביעה על הפער הסמנטי בין צמד המילים "ערפל גופך" בשירו 

של אלתרמן "איתך בלעדייך". תמונת העולם שיוצר הצירוף המטפורי החדשני רחוקה מההבנה המידית 

והוא רחוק מלמפות באופן מידי את שדה איברי  "ערפל" נטוע בשדה המשקעים, :ומתמונת העולם השגורה

ְתַּגְעֵּגעַ  "עֲ הגוף. מציאת הזיקה בין "ערפל" ל"גופך" בפתיחת השיר במשפט  י מ  דורשת מאמץ  "ל ֲעָרֶפל ּגוֵפְך ּגּופ 

יכול להישען על רמזים שזרועים בהמשך השיר וגם על כותרתו האוקסימורונית "איתך  פענוחמחשבתי. ה

 בלעדייך".

  המטפורי המבע פענוח 2.3

פי -. עלהבלשן הקונספטואטלי ריי ג'קנדוף הוא אבי התיאוריה המשולשת של ההבנה המילולית

 פענוחכשאדם שומע "רעש" שהוא מזהה כרצף מילולי, מתעוררים בו מיד שלושה מנגנוני  תיאוריה זו,

"הארכיטקטורה המשולשת של ( מכנה מבנה זה Jackendoff, 2009) האחוזים ושלובים זה בזה. ג'קנדוף

הכושר הלשוני". ברמת הצליל, הרמה הפונטית, הרעש מזוהה כרצף של הברות המצטרפות ליחידות שהן 

מילים, צירופים ומשפטים שלמים. האוזן קולטת את ההטעמות של היחידות ברצף הזה, ואת האפיון הריתמי 

הרמה  –השנייה  פענוחיל מתעוררת רמת הוהפרוזודי שלהן. תהליך זה הוא אוטומטי ובלתי מודע. במקב

מושגית.  הפרשנות של המטפורה היא תהליך מורכב שמתנהל -תחבירית, ואחריה הרמה הסמנטית-המורפו

מושגית. כאשר נשמע צירוף שאינו מתפענח מייד, עלינו לברר האם מדובר -ברמה השלישית, הרמה הסמנטית

טפורה שגורה כגון "שובר לבבות". לא כך הוא כשמדובר במטפורה. אנו לא נתקלים בקושי כאשר מדובר במ
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, נזהה שזוהי מטפורה. השימוש במטפורה 20באמירה מעין "ג'ון הוא כזה תינוק". אם אנו יודעים שג'ון הוא בן 

לאחר שהביטוי מזוהה כמטפורה, מתרחשים מספר שלבים של  נרמז באמצעות השימוש במאייך "כזה".

-וה ,האיבר הליטרלי tenor,-סינטקטי, ובו נבחנים הקשרים בין ה-ון הוא סמיפרשנות סמנטית. השלב הראש

vehicle , ,"האיבר המושאל. לא נדרש מאמץ כלשהו בכדי להבין את הביטויים "רצון של ברזל", "בכי מר

"צבעים חמים", וזאת בשל שכיחותם הרבה והמבנה השקוף שלהם.  לביטוי "ימי זהב" ישנם ביטויים קרובים 

 tenor-שמאייך את ה vehicle-ן: "ידי זהב", "מגע זהב". "זהב" על משמעותו החיובית המקובלת נתפש ככגו

ידיים ומגע. שלב זה של פרשנות שהוא חצי פורמלי וחצי תחבירי, הוא שלב של בדיקת קשרים מבניים. השלב 

משית של גישור, בעיקר , הוא שלב סמנטי מעמיק יותר, שבו נעשית העבודה המפענוחהבא שמתעורר במאמץ ה

כשמדובר במטפורות חדשניות ושיריות.  יקל לפענח את משמעות המטפורה, כפי שמראה מחקרם של 

(, כאשר המיקום של שני האיברים 2Sternberg, Tourangeau & Nigro, 199, טורנגו וניגרו )שטרנברג

המכוניות". מהירות וחוזק בקטגוריית המוצא הוא דומה. כך למשל במטפורה "ב.מ.ו היא הצ'יטה של 

( מצביע על מצבים שבהם Shen, 1999ב.מ.ו מבין המכוניות. שן )-מבחינים את הצ'יטה מבין החיות ואת ה

איברי המטפורה נשפטים לעיתים לפי טיב הקשר שלהם לשאר איברי המטפורה, שיכול להיות קשר של 

פי מידת הבולטות של איברי המטפורה -על תפקוד, של סיבתיות, של חלק משלם.  לעיתים מתפענחת המטפורה

בקטגוריה )שן מכנה זאת הערך הדיאגנוסטי של האיבר(. במטפורה "גבעולים הם כמו קשיות שתייה", גם 

לגבעולים וגם לקשים תכונות דומות: ארוכים, חלולים, אך לקשי שתייה תכונה ייצוגית חשובה: הם משמשים 

פקיד הגבעול הוא להעלות את המים אל חלקי הפרח. ההעדפה נעשית לשתייה, ולכן נבין שבביטוי המטפורי ת

פי תכונה ייחודית מייצגת הבולטת מעל לדמיון הצורני. לעומת זאת בביטוי "דרשתו הייתה שיר ערש" הן -על

לדרשות והן לשיר  ערש יש אותו ערך מזהה ייצוגי: הן  מושמעות בקול. אולם תכונת הקישוריות של שירי ערש 

 והיא הנבחרת כשאנו מפענחים את המטפורה.    ,בולטת מעל הדמיון בייצוגיות ,ם להרדיםשתפקיד

 צירוף הסמיכות המטפורי 2.4 

יעקוב שטיינברג )תרפ"ח( קבע: "לשפה העברית יש סגולה אחת מיוחדת, אשר בגללה הייתה לשפת כל 

המילים ]...[ שתי המילים  הדמויות אשר בעולם!, בלשון הדקדוק אתה קורא לזה: תכונות הסמיכות של

הסמוכות חדלות לחיות את חייהן הנבדלים, ובצוותא מהוות הן עולם קטן ומלא". סוברן )תש"ס( הדגימה את 

התכונות התחביריות הסמנטיות של סמיכויות מטפוריות בבחינה של שמות הספרים "חסד השירים", ספר 

ורון רוזנבלום ו"שועל מחשבה", ספר שירים מתורגם שירים לנתן יונתן, "תוגת הישראליות", ספר מסות של ד

 -של טד יוז. המתבונן בשמות הספרים מגלה שאין משמע אחד ובהיר לצירופים ושמתגלה בהם עמימות או דו
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משמעות תחבירית. כך "תוגת הישראליות" עשויה להתפרש כתוגה שבהיות האדם ישראלי,  אך גם 

ם" עשוי להתפרש כשירים שמעניקים חסד וגם כשירים שהם היא עצמה תוגה. "חסד השירישישראליות כ

עצמם  חסד, ובנוסף עולה השאלה למי החסד: האם לכותב, לקורא, או לשניהם? בהתייחס ל"שועל מחשבה" 

האם המחשבה היא שועל? או כשועל? או שמא ישנו שועל של מחשבה? שועל ששמו מחשבה?  :עולות השאלות

שבעוד שבין שם לפועל ובין שם לתואר מתקיימים יחסים שקופים למדיי:  ואם יש כזה, מהו? סוברן קבעה

מתואר, יחסי אובייקט והפועל עליו או סובייקט ופעולתו, המקור לבעייתיות שבהצטרפות של שני -יחסי מתאר

  מיידי.  פענוחשמות עצם הוא בהיעדרו של מנגנון 

מסר מילולי הוא  הדובר מפענחאמצעותו בשבתאוריית הסמנטיקה המושגית של ריי ג'קנדוף המנגנון 

כזה  שבו המסר שעובר מן המוסר אל נמענו עובר מסננות )פילטרים(, מיפויים והתאמות עד שהוא נקלט 

כינה את התהליך הנ"ל תורת השלשות הסדורות: הצליל ג'קנדוף (.  (Jackendoff, 1977כיחידה בעלת משמעות

סינטקטיות, והללו ממופות אל המערך -המושמע ברמה הראשונה מפוענח תוך שהוא מחולק ליחידות מורפו

המערך המושגי. המהלך הוא לרוב   –סינטקטיות -יחידות מורפו  – המושגי. כל מבע מורכב מן השלשה צליל 

כיוון שהחלוקה איננה ברורה או שיש יותר מים שבהם ההתאם המשולש נעצר מיידי ואוטומטי, להוציא מקר

 מאפשרות מיפוי אחת. 

וגישת  (Van Jaarsveld, Coolen & Schreuder, 1994)ג'רסוולד, קולן ושריידר ון  ת האנלוגיה של גיש

ידי הדובר. שתי -בוחנות את האופן שבו הצירופים מפורשים על (Murphy, 1990) מילוי הפערים של מרפי 

הגישות שמות דגש על עולם הידע של הדובר. גישת האנלוגיה בוחנת את הידע שיש לאנשים באשר לכל אחד 

לדוגמה, בהרבה צירופים . מהמושגים שבצירוף ואת אופי הקשרים של כל אחד מהם  עם מושגים  אחרים

 mountain cabin ,mountain" )"הר"(, הקשר הוא של "מקום" )mountainעצם "שבהם נעשה שימוש בשם ה

stream ,(. רק בצירופים מועטים )לדוגמהmountain range הקשר הוא מסוג "עשוי מ.. ". מכאן שצירופים )

 ,Smith, Barratt & Zlatev" נוטים להיות מפורשים כבעלי קשרי "מקום" mountainבמאייך " שקשורים

פי תפיסה זו, הקושי שקיים בפירוש צירוף מסוים אינו רק פונקציה של השכיחות שלו בשפה או של -(. על(2014

 ,.Van Jaarsveld et alמורכבות הקשר, אלא גם של סבירות היחסים התמטיים של הרכיבים המסוימים )

שהמאייך גורם לשינוי בגרעין (  מסבירה  Murphy, 1990( של מרפי  )slot/filler(.  גישת  מילוי הפערים )1994

.  גרעין הצירוף נתפס כסכמה שמכילה מספר משבצות או ממדים )ממד עשוי להיות, head noun)הצירוף )

למשל, צבע  או מקום(. כל אחד מהממדים הוא בעל מספר ערכים )לדוגמה, אדום, ירוק, צהוב(. המאייך ממלא 

הוי המשבצת שממלא המאייך ואופן השפעתה על את משבצת הערך הרלוונטית. ידע העולם מסייע בזי
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נבדק טיב היחסים בין המאייך לגרעין או בין הסומך לנסמך. לדוגמה, שם התואר     –מאפיינים נוספים, כלומר 

"ירוק" ממלא את משבצת הצבע בגרעין "תפוח" ויוצר את הייצוג "תפוח ירוק". הדובר עשוי להסיק מסקנות 

שתפוחים ירוקים חמוצים יותר מתפוחים אדומים או מתפוחים באופן כללי.  באשר לטעמו של התפוח מאחר

פי המודל של מרפי, עולם הידע משחק תפקיד משמעותי בקומבינציה הקונצפטואלית.  לתיאור צירופים -על

 (. 2002סוברן   ;Sovran, 1993"מודל הפיוס" ) –יצירתיים וחדשים נדרש מודל מורכב יותר  שיוצג בהמשך 

 ,Leesליס )ות גישות נוספות באשר לאופן שבו הדובר מפרש הצטרפות של שני שמות עצם.  קיימ

פי התפקידים התמטיים של מרכיבי הצירוף במבני התשתית. -(  סבר שמשמעות הצירוף השמני נקבעת על1970

קדחת ידי קיטור ו"-הוא מנה רשימה מצומצמת של תפקידים כאלה: "ספינת קיטור" היא ספינה המונעת על

ידי שחת. במהלך השנים נעשו ניסיונות נוספים לפרש צירופים שמניים -שחת" היא קדחת הנגרמת על

פי המקור -( מצאה עשרה סוגים של יחסים )מוגדרים עלLevi, 1978באמצעות סדרה סופית של קשרים. לוי )

יחסי גרימה אחורה: (, electric shockבאנגלית(. ברשימתה נכללים יחסי גרימה קדימה: "שוק חשמלי" )

 lemon)(. יחסי "יש": למאייך "יש" את שם העצם ב"קליפת לימון" )malaria mosquitos"יתושי מלריה" )

peel( "להיפך מתקיים ב"ספר תמונות  ,picture book לוי ציינה  שתי גרסאות של יחסי "עשייה": "דבורת .)

הוא חטיף שעשוי  chocolate bar)וקולד" )( היא דבורה שמכינה דבש, אבל "חטיף שhoney beeדבש" )

 servantמשרתת" )-משוקולד ולא חטיף שמייצר שוקולד. יחסים נוספים שבחנה לוי  הם יחסי "היות":  "נערה

girl,) (  "יחס מיקום: "פלג הריםmountain stream( "יחסי "מטרה" או "שימוש ,)swimming gear  .)

 ;Downing, 1977; Mellenius, 1997) כגון מקור, חומר, דמיוןחוקרים אחרים הציעו קשרים סמנטיים 

Warren, 1978; Wijaya & Gianfortoni, 2011 .) בגישות אלו מהדהדות  גישות דקדוקיות תחביריות

( של פילמור )מצוטט אצל case grammarהמצביעות על יחסים בין הפועל ומשלימיו: גישת היחסות )

 ;Chomsky, 1981; Dowty, 1991) גישת היחסים התמטיים של חומסקי( ו22-22בורוכובסקי, תשס"א: 

McRae et al., 1997)   .יחסים אלו זכו למחקר ענף .  

( טענו  שלא ניתן לייצר פרפרזה אחת לביטוי.  Gleitman & Gleitman, 1970, p. 95גלייטמן ושותפתו )

כשדובר של שפה משתמש בביטוי "בית האריה", הוא עשוי להתכוון לבית של אריה, לבית שמתאים לאריה או 

 הוסיפו ש  Gleitman & Gleitman, 1970; Lees, 1970; Levi, 1978)) ישנם חוקרים לבית שאריות חיים בו. 

 & Smith, Barratt), בארט וזלאטב שאלה איזו מן הפרפרזות היא הנכונה. סמיתשאין חשיבות ל גרסועל כך ו

Zlatev, 2014 ) גרסו שהגישות שטוענות לסדרה סופית של קשרים סמנטיים מתעלמות מכך שנדרשת יותר

מנת להיות -ויותר מ"הכלת חמאה" על  whale shark)מנת להיות "כריש לוויתן"  )-מ"הידמות לכריש" על
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(, הסביר compoundsשניתח צירופי שם ) (Jackendoff, 2010)(. ג'קנדוף butter cookieחמאה" ) "עוגיית

שכשאדם לומד ביטוי הוא לא מקבל הסבר באשר למשמעותו, היחסים בין שמות העצם מעידים על עצמם. 

אידיוסינקרטיות. הוא יודע שלא רק -הוא גרס שהדובר מאחסן בראש אלפי צירופים עם משמעויות סמי

מה. ג'קנדוף הוסיף שחמאת בוטנים היא חמאה עשויה מבוטנים, אלא גם בדיוק מהי חמאת בוטנים ומהו טע

וטען שהטווח של קשרי המשמעות האפשריים בין שני שמות העצם הוא רחב ומשתנה ולכן לא ניתן למנות 

 אותם. 

(  טען Jespersen, 1942, p. 137את חשיבות ההקשר בפירושו של הצירוף. כבר יספרסן ) שהדגישו יש

ך הם אינם אומרים דבר על הדרך שבה צריך ש"צירופים מבטאים קשר בין שני או אובייקטים או מושגים, א

פי טענה זו, משמעות -להבין את הקשר.  את אופי הקשר צריך להסיק מתוך ההקשר או בדרך אחרת". על

 & Gagne, Spalding)ה, ספולדינג וגורי הצירוף אינה נגזרת מצירוף של רכיביו. בעת האחרונה בחנו גניי

Gorrie, 2005ט על הפרשנות של צירופים חדשים, שפרשנות מועדפת שלהם ( את ההשפעה של הקשר המשפ

נוצרה בניסוי מקדים. נמצא שההקשר יכול היה לשנות את הפרשנות באמצעות הצעת פרשנות אלטרנטיבית. 

בנוסף, המחקר הדגים שההקשר עשוי לגרום, לפחות לחלק מהשומעים, לפרש מחדש צירוף קונבנציונאלי. 

ידי חרקים" במקום -( עשוי להתפרש כ"תרסיס שמיוצר על"bug spray"(  כגון "תרסיס חרקים" צירוף

כ"תרסיס  שמיועד ל)הריגת( חרקים", כאשר הנ"ל משובץ בתוך משפט. תוצאות אלו מציגות את ההקשר 

(, צירופים Gagne et al., 2005פי גנייה ושותפים )-כגורם סופי וחותך בפירושם של צירופים. על

ם במוחו של הדובר באופן אוטומטי ומפורשים בהתאם להקשר ממש כמו צירופים קונבנציונאליים מפורקי

חדשים. הם הסבירו את העובדה שצירופים קונבנציונאליים נוטים להיות מעובדים מהר יותר מצירופים 

כהשפעה של הרבה  ((Smith et al., 2014חדשים )כפי שהודגם, למשל, במחקר של סמית ושותפים  )

אקטיבציות הקשריות שתומכות בקישור סמנטי אחד לעומת האחר. עם זאת, לפחות על פניו, ההסבר של 

( נראה כסביר באותה מידה, אם לא יותר: הבנת המשמעות של צירוף קונבנציונלי Smith et al., 2014סמית  )

משמעות המבוססת. במקרה זה, ההקשר תדרוש ניתוח סמנטי קומפוזיציונלי אם ורק אם ההקשר סותר את ה

 יכפה על השומע להתעלם מהמשמעות המוכרת ולהתחיל מבראשית: כלומר, לטפל בצירוף כאילו היה חדש.  

( מצאה הנחות סמנטיות קבועות של 129מחקר שלא פורסם, מצוטט אצל סוברן תש"ס, עמ' טרק )יפ

טרק אצל הדוברים נטייה קבועה ומובהקת דוברים והראתה שאין תלות גמורה בהקשר. במחקרה מצאה פי

לפרש צירופים שמניים באופן עקיב בכל אחת מן הקטגוריות השונות, גם כשהצירוף שהושמע להם היה חדש, 

יצירתי ומוזר. כשנושא של סיפור או מצב שהוצג בפני הדוברים היה אדם, המשמעות שיוחסה לצירוף הייתה 
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כך בשכיחות יורדת: מקום )שוטר חוף(, חלק מן הגוף )מורת אף(,  בראש וראשונה מקצוע )פקיד קפה(, ואחר

חצרן(. כשנושא הסיפור היה חפץ מעשה ידי אדם השתנתה -זמן )מנתח לילה( ומה שהיא כינתה כפילות )ספרן

ואחר כך בסדר יורד של  ,הנטייה, ורוב הנשאלים ראו בשימוש )מכונת דייסה( את המסר העיקרי של הצירוף

חסו הנשאלים לזמן, למשתמש, לחלק מן השלם, להרכב, לתוצר ולמקום. כשנושא הסיפור היה שכיחות התיי

חס לו משמע של מקום ובסדר יורד משמע של מקור, תוצר, זמן ושימוש. ידבר מה מן הטבע, הנטייה הייתה לי

להקשר. עוד לפני הפנייה  פענוחצביע על כך שלמרכיב התמטי של שם העצם יש חשיבות בתהליך הההמחקר 

אולם צירוף יצירתי וחדשני כזה של אלתרמן "ערפל גופך" עדיין מציב קושי לתפיסה הזאת בשל הקושי למקם 

 "ערפל" באחת הקטגוריות שמנתה פיטרק. 

בעברית, התשתית התחבירית של צירופי הסמיכות עשויה לסייע בפירושם של הצירופים. ניתן למצוא 

מושא כגון: "צריכת המים". -נשוא כגון: "קללת האדמה" או נשוא-(צירופים שבתשתיתם יחסי נושא )פועל

צירופים אלו מפורשים באמצעות אופי היחסים בין הנסמך לסומך. בצירוף "קללת האדמה", "האדמה" יכולה 

( לעומת הצירוף "צריכת המים" שבו המים ייטו להתפרש כבעלי מעמד agentלהתפרש כנושא פועל פעולה )

 –י המשמעויות של "קללה" יכול להוליד גם מבני תחביר אחרים: "האדמה מקּוללת"  מושאי, אולם ריבו

 האדמה כמושא וגם מבנה משוואה שמני: "האדמה היא הקללה" )סוברן, תשס"ה(.

סוברן )תשנ"ז( הראתה שלעתים דרך ההמרה והמשוואה היא הדרך היחידה  לגישור בין שני איברי 

, אך לא כולן, ניתנות לפירוק לסמיכות כפולה. כך למשל "בן השכנים" הוא הצירוף.  סמיכויות רבות  בעברית

אל המילה "בן" מצטרפים כינוי השייכות "בנם" ומילית היחס "של" . לעומת צורת  –"בנם של השכנים" 

סמיכות זו, שורה של הצטרפויות שמניות כגון  "נגע הסמים", "מכת הארבה", "קללת הבצורת", "נכס 

ת", אינן ניתנות להמרה לסמיכות כפולה: "מכת הארבה" אינה יכולה להתפרש כ"מכתו של ההקשבה לזול

הארבה". על כן, אפשרות הקריאה היחידה של צירופים כאלה כהמרה או כהשוואה: הסמים הם נגע, הארבה 

הסומך הוא פרט מתוך מחלקה שהנסמך מציין, הסמיכות היא בו הוא מכה וכו'. סוברן הראתה שגם במקום ש

מסוג המרה ב' הוא א' או ב' שייך לא'. יסוד ההמרה עשוי להתקיים גם בצירופים שבהם לא מתקיימים יחסי 

כלל. כאלו הם הצירופים "חברת בת" )החברה היא מעין בת של החברה הכללית(, "ארגון גג" )הארגון -פרט

ם קטנים יותר(, "מצבת מחט" )המצבה היא דמוית מחט(, "אדמה בתולה" )האדמה כמוה הוא מעין גג לארגוני

אי אפשר להמיר אותן בסמיכות כפולה עם כינוי קניין ומילת  –כבתולה( . על כל אלה חלה מגבלה תחבירית 

יות. היחס "של". בסמיכות מסוג המרה, היחסים בין שני חלקי הסמיכות עשויים להיות של הכלה או של חלק

בעוד שבצירוף "נגע הסמים" הסמים הם נגע אחד מנגעים רבים, הרי שב"צבע הקיר" הצבע הוא אספקט או 
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פי יחסי -האפשרי היחיד הוא על פענוחפי סוברן, כשקיים ריחוק בין שני שמות עצם, ה-תכונה של הקיר. על

מתפענחים בדרך של המרה המרה  שמניים ודימויים מטפוריים. סוברן הראתה שהמשותף לצירופים כאלה ש

לשוני של ארגון -אאו משוואה, הוא העובדה שהם אינם מתארים מצב עניינים בעולם אלא שיש בהם יסוד מט

לשוני הקיצוני הם צירופים מטפוריים. בביטוי "מוקשי הפחד" של -אובקוטב המט ,וסדר, של השוואת שמות

אלא  –ד", המוקשים אינם מוקשיו של הפחד עמוס עוז שסבר שבדרך  לשלום צריך לפרק את "מוקשי הפח

אפשרת המרה מן שני האיברים שיהפחד הוא הוא המוקש. סמיכות מטפורית מסוג זה מייצרת השוואה ב

ביניהם: הפחד הוא מוקש, המוקש הוא הפחד. אף כי די קל לפענח את המבע של עוז, יש בו יסוד יצירתי 

חס אל הפחד כאל מוקש בדרך לשלום. בצירופים נדירים אני, הסופר, מבקש מקוראיי להתיי –ושרירותי 

ן שאין דרך מיידית וקשה יותר. כזהו הצירוף השרירותי  "סיד התבוסה". כיו פענוחויצירתיים יותר מהלך ה

רק דרך ההמרה וההשוואה:  הלפרק אותו כמבע שמתאר את העולם )באמצעות סמיכות כפולה( נותר

". ההמרה שמתקיימת כאן היא המרה מטפורית שעניינה הוא "נגדיר את "התבוסה היא )או כמוה( כסיד צורב

א". סוברן רואה במבנים האלה התרחקות -א", או "יהיה )או יתואר( ב כ-א", "עליך לראות את ב כ-ב כ

התובע מן  ,לשוני על העולם ששיאו במבט המטפורי השרירותי-מתיאור העולם אל סידורו ואל מבט מטא

 התבוסה כסיד אף שאין זו דרך שגורה לראות אותה. המפענח לראות את  

 תורת העירובים ומנגנון ה"פיוס" המטפורי 2.5

במצבים שבהם המרחק הסמנטי גדול, כלי העזר לגישור בין השדות שהציעה סוברן הוא עלייה ברמת 

( מבליטה Fauconnier & Turner, 2002גם תורת העירובים של פוקונייה וטרנר  ) (Sovran, 1993ההפשטה )

את הצורך בממד מופשט כגשר בין מה שעל פני השטח נראה לא מגושר. כך למשל במטפורה "מטפורה פרועה", 

חובר לאיבר המוחשי כביכול, "פרועה", באופן  ,מוחשי-האיבר המופשט "מטפורה" שאיננו תחום גופני

תורת העירובים מציעה מודל של    סדר, וכך נוצר ביניהם לראשונה "פיוס".-שמתורגם לרעיון מופשט של אי

ארבעה מרחבים:  בהיותה של המטפורה ביטוי לשוני, המרחב הראשון לשמע המילה "מטפורה" הוא השפה. 

המרחב השני, מרחב הקלט, לשמע המילה "פרועה" הוא שיער, התנהגות, נהיגה.  המרחב השלישי הוא מרחב 

ן. מרחב זה דן את המטפורה במושגי סדר ראוי ואי סדר, גנרי שמעל שני מרחבי הקלט, ועניינו הוא סדר ותק

את הפריעות הוא מייחס לביטוי לשוני.  המרחב הרביעי הוא מרחב הפלט שבו מתרחשת הבנת הביטוי. סוברן 

-122 , עמ'2002 ,מעלייה ברמת ההפשטה  )סוברן שנוצר הוסיפה לתיאור זה את רעיון ה"פיוס" במרחב הגנרי

122.) 
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 פענוח( משמשים שני עקרונות שמסייעים ל179-172 , עמ'2002 ,סוברן(של סוברן  במודל ה"פיוס"

שפועל למשל על שם עצם  The fractionating function"המטפורה.  העיקרון הראשון הוא עיקרון הפירוק, "

יים של "א ,בלתי ספיר ותוצאתו היא כמות יחסית )פחות, יותר, וכו'(.  במטפורה השגורה למדיי שנזכרה לעיל

התחבירי אי התאמה. מעבר לאי התאמה בין השדה הסמנטי של "תקווה"  פענוחמתקיימת בשלב ה ,תקווה"

רוח לבין השדה הסמנטי של "איים" שמייצג ישות גיאוגרפית,  אין התאם דקדוקי: מונח ספיר -שקשור להלך

)"איים"( מצטרף למונח בלתי ספיר )"תקווה"(. הפתרון מבוסס על שני קווים מנחים: האחד, אופני החלוקה 

של שם עצם בלתי ספיר, למשל: "שקי קמח", "גלונים של שמן". העיקרון השני הוא העלייה ברמת והמדידה 

פיו המרחק הסמנטי קיים ברמת המשמעות הספציפית, שבה השדות הסמנטיים שונים. -ההפשטה  שעל

 הגישור על הבדלים אלו מתקיים ברמת ההפשטה הגבוהה יותר. לאור ההבנה הראשונית ש"איים" הם האיבר

מופשטים במשמעות של "איים" שעשויים  (, הפתרון יבוסס על מציאת רכיביםvehicleמטפורי )-הציורי

להתאים ל"תקווה".  ברמת ההפשטה הגבוהה  "תקווה" שואל מ"איים" את הריבוי, את הבידוד ואת 

ל ההפרדה, ובאותה עת מתעלם מהבדלים ספציפיים יותר כמו אדמה ומים. המטפורה מקבלת משמעות ש

באמצעות המטפורה  פענוח"חלק קטן של תקווה", "מעט תקווה".  סוברן הדגימה שלב נוסף וקשה ב

 Monday or" ", "מעמקי השנהב", מסיפורה הקצר והמקוטע של  וירג'יניה וולףivory depthsהיצירתית "

Tuesday". פי -עת קולות. עלוירג'יניה וולף מספרת על אנפה שעוברת מעל לונדון. האנפה רואה מראות ושומ

 From ivory depths words rising shed their blackness blossom and"התיאור של וירג'יניה וולף:

penetrate"   (Wolf, 1982 [1944]).  ולכן מתגלה צורך פענוחהמבנה הקטוע מונע הסתייעות בהקשר לצורך ,

בגישור מורכב של הסתירה כביכול שבין "המעמקים"  שיש בהם רכיב של  מדידה לבין "שנהב" הבלתי ספיר. 

נדרשת כאן פונקציית גישור שסוברן כינתה "טכניקת ההעצמה". מאפיינים איכותניים יבואו במקום יחידות 

מצרפת אותה ל"שנהב" שהופך ל"ייחודיות". טכניקת ההעצמה נוטלת יכולת הוספה מ"מעמקים" וכמותיות. 

עשוי לתפקד כפרדיקט לתהליך של "שאיבת מילים  כל אחת מעוצמות השנהב: נדירות, אקזוטיות ועוד

המטפורה הקשה מוליד הבנה שכתיבה היא תהליך שקשור לנדירות, לסבל, לאצילות, ליופי  פענוח. ממעמקים"

הרכיבים "ממד"  להבנה זו של  המטפורה רק לאחר  גילוי וכו' שהן תמצית ה"שנהב". ניתן היה להגיע 

 ,ו"הוספה" כרכיבי משמעות של "מעמקים" והפעלת פונקציה שממירה הוספה להעצמה ולאינטנסיביות

 שמתפרשת כמיצוי תכונותיו הייחודיות של השנהב הבלתי ספיר.

ת מחשבתיות שונות: ( הבחינה בין מטפורות שמתפענחות באמצעות פונקציוSovran, 1993סוברן )

(: quan-metaphors(: "רצון של ברזל", "ימי זהב"; מטפורות כמותיות )eval-metaphorsמטפורות הערכה )
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ה י"תחום ההשכלה"; סינסתז :(lim-metaphors"ניצוץ אלוהי", "איים של תקווה"; מטפורות מגבילות )

(synesthesia .בכי מר"  ועוד" :)פונקציות העלייה במדרגות ההפשטה והפעלת  הציעה היא היאדרך הפענוח ש

ברי הצירוף לייצר משמעות מתקבלת על הדעת: כך יהמופשטות הללו שמאפשרות לרכיבים משותפים של א

 ",מבודדים"פונקציית הכימות )מעט( ומתעורר גם הרכיב המופשט  תמופעל "איי תקווה"בצירוף המטפורי 

או  "ניצוצות של תקווה"והפענוח המתבקש הוא שלא נותרה תקווה רבה למי שיש לו רק איי תקווה בודדים או 

 ."פירורים של תקווה"

 סמיכויות מטפוריות בשירה  2.6

( סבר בספרו Ricoeur, 1981bלשון השירה מתייחדת באופי הפיגורטיבי והמטפורי שלה. ריקר )

Hermeneutics in human sciences    שמשוררים משתמשים במילים "בלתי רגילות" כגון מטפורות, מאחר

משנת  Cognition, Imagination and Feelingשהם עוסקים בחיקוי פעולות האדם בדרכים שיריות. במאמרו 

חודה של הלשון שהמרחק הסמנטי בין איברי המטפורה תורם ליי( Ricoeur, 1981a)  הסביר ריקר 1981

השירית בכך שהוא  גורר מאמץ שנשען על רגש ודמיון, לפשר בין הרחוקים וליישב את המתח והסתירה 

, תשנ"ה(. מושג זה מדגיש 1922כביכול. סוברן )תשס"ב( אימצה את המושג "משחק שפה" שטבע ויטגנשטיין )

שית. לדידה, שירה היא "משחק את הפן ההסכמי )הלא מודע לרוב( והחברתי של הפעילות הלשונית האנו

גדול יותר, אך תמורתו הוא מחפש עומק  פענוחשפה" שפועלים בו הסכמים מיוחדים: הקורא מוכן למאמץ 

הבעה, יופי במבע וחידוש. סוברן  )תשמ"ח( דנה בשאלת גבולות המטפורה בשירה. היא הסבירה  שכאשר 

(, אנחנו מבינים את 2, עמ' 1982י אהבה", שוקן, אהבה )"שיר יעמיחי כתב "היה לך צחוק ענבים" בתוך שיר

המטפורה רק בערך. נושא ההשוואה הוא הצחוק, והוא מתקשר אל האהובה בעזרת הכינוי "לך" )ואח"כ 

"גופך"(. ההיתר לצרף "ענבים" אל "צחוק" ניתן מכוחה של השירה להדהים בצירופים חדשים, אך עדיין יש 

נוצר מעין הסכם של הרחבת מידת הסובלנות של הקורא לגבי מה מה. -מגבלה. על המטפורה לומר דבר

שייקרא "קביל". אף אם גבולות המטפוריקה בשירה הורחקו, עדיין הם קיימים. סוברן מסכמת שגם שירה 

היא אקט תקשורתי. גם בה במובן מסוים נטענות טענות. בהקשר של "צחוק ענבים", המפגש בין "צחוק" 

מרכיבי משמעות אחרים, "קיץ", "תסיסה" "עגילות", "מתגלגל", רעננות" שנרמזים ידי -ל"ענבים" ייעשה על

 מהמשך השיר.
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 וכאמצעי פרשני פענוחשדות סמנטיים ומסגרות סמנטיות ככלי  2.7

שיריו של עמיחי אסתייע ברעיון השדות הסמנטיים ובתורת מסגרות התוכן. סוברן )תשע"ג(  פענוחב

באמצעות שדות סמנטיים, רעיון ששאוב מן הסמנטיקה הקוגניטיבית. לשם כך בחרה סוברן  פענוחהדגימה 

באחד משיריו המוקדמים של ביאליק  "משירי הקיץ" שאותו היא הציגה כמכתב תלונה אל ידיד קרוב 

 )ההדגשה של סוברן(:

ִעים!  ְיִדיִדי ַוֲחֵבִרי ַהנָּ

ים-ֶזה ימ   ְשֹלָשה ָשבּועֹות ְתמ 

ים ַמְשמ    ַנְפִשי-ּוְמַיְגִעים ֶאתימ 

ים. ימ  ם ַמְגש  יר, ָשַמי   ְיֵמי ַסְגר 

 ְבֶעֶצם ַהַתמּוז ֶנֱהַפְך

ץ ַוְיַשֶנה ֶאת  ַטְעמֹו,-ַהַקי 

ְבָרקֹו,  ַוָיבֹא ָעֵלינּו ב 

 ַוַיְבֵעת אֹוָתנּו ְבַרֲעמֹו.

ן!-ַמה יו, ַהַטְרחָּ נָּ  ַקְצִתי ִמפָּ

 הּוא ֹטֵרדַביֹום ּוַבַלְיָלה 

י ְבַמַשק-ּוַמְלֶאה ֶאת  ָאְזנ 

 –ַהַמְלקֹוש ַהֹשֵטף ְוֹיֵרד 

אל  "שדה הצמיחה וביכורי הפרי"סוברן הראתה כיצד מתקיים בשיר מתח בין שני שדות גדולים,  

ים ָהֵאֶלה; ֵהם ֹקְר "שדה שיממון הלב"מול  ים ַהְּגָשמ  י טֹוב  י, כ  יב  י, ֲחב  ים ַהֹקֵצר ַלָשֶדה, ֵהם :  "יֹוֵדַע ָאֹנכ  א 

ים ֲעֶתֶרת ָוֶשַפע  יב, ַהְמֵלא  ָסב  ים מ  ָּגֵמָלה!/... עֹוד ֵיש ַמְראֹות ָיפ  ים ַלָבר: ה  ֵבנּו ְלַמְרֵאה -ְוָלָמה –אֹוְמר  ֹדם ל  ֶזה י 

כּוֵרי ַהֶטַבע?". היא הצביעה גם על תת ליך של מעבר שדות נוספים של משמעות. "שדה ההבשלה" מתאר תה-ב 

יתֹוָמה ֲאֵבָלה,  מן הפרח אל הפרי בנבטים, בתבואות, בפרחים, בעצי הנוי ובעצי הפרי: "ַהָקָמה ַהְמֵלָאה עֹוֶמֶדת כ 

ים",-ֶאת ים ּוְסחּופ  ים ַיַעְמדּו ֲעלּוב  ָבל  ָבְלָתּה ַהְבֵשָלה". "ֲַעֵצי ַהָּגן ַהְמסֻּ ֹכֶבד ש  "ַעְנֵפיֶהם   רֹאָשּה ָלָאֶרץ ָכָפָפה מ 

ים".  סוברן גרסה שבין התיאורים החיוביים רבי האור והצבע של הפרי מסתתר "שדה של תשוקה",  ַהְטפּוח 

שּוָלם", -ָבאּו ַעד-המתגלה בצומח לגדילה, לפריון ולהבשלה:  "לֹאהתשוקה  ית ב  ם“ַתְכל  ים ְכיֹוְנֵקי ָשַדי  . ”ָהעֹוְרג 

מונה דוממת, אלא גלום בה תהליך של ערגה והשתוקקות לפריון. היא היא קבעה שתמונת הפריחה אינה ת
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העשיר שבשיר אנו מוצאים: ניצה, תפוח, אגס, חבוש, ציצים, הדר וכרמילו, פרי  "שדה הפריחה"פירטה שב

אל  "שדה הנביטה והצמיחה"פיה, אחדות מן המטפורות בשיר קושרות בגלוי או בסמוי את -רטוב ודשן. על

הנוכח בשיר נוכחות מטפורית בלבד: חיק )האדמה(, הנבטים הרכים כמוהם כיונקי שדיים, לחי, "שדה הגוף" 

שגם לו  "שדה התחושות"לב, עין וגם נפש. שדה נוסף שנמצא לא רחוק משם, שעליו הצביעה סוברן, הוא 

יקה, עונג, גילויים בשיר הארוך, מהם חיוביים ומהם שליליים. סוברן פירטה את המילים: חיבה, ערגה, שק

שובע, רוך ונום לצד מילות שלילה, תלונה, טרדה ושממון: טרחה, טרדה, לאות, בעתה, אבל, שיממון, יגיעה, 

פיה, מוזר למצוא אוסף כה גדול של מילים -עליבות, יתמות, תוגה, צער על אבדן, תבוסה, גנבה, דממת הלב. על

, "שדה הידיעה"שדה נוסף שהיא מצאה בשיר הוא שליליות בשיר קיץ, נוכח ההבשלה והפריחה שמופיעות בו. 

וגם בו היא הראתה  שמרובות מילות הספק והשלילה: יודע אני, לא עוד, יש... ולמה?. לכל אלו נוסף מתח 

שמתקיים בין תוארי שפע, יופי ושובע לבין תוארי שיממון: מלאה, כפופה, כבד, בשלה, מסובלים, ארוכים, 

זכים, מחלב ]לא[ חביב, ]לא[ מתוק, דשן, מגודלים, מלאים.  הפירוט של שדות טובים, זרוח, מתוק, טהורה, 

 את הסתירה בין שיר קיץ של משורר צעיר לבין עומק הדכדוך.  סוברן קבעה  ,המשמעות מעמיק, לדעת סוברן

 שבתוך אמירות הידידות והתלונה מסתתרים בשיר ארמזים שהקשריהם קשים:

י, יב  י, ֲחב   יֹוֵדַע ָאֹנכ 

ים ָהֵאֶלה; טֹוִביםי כ    ַהְּגָשמ 

ים ַהֹקֵצר ַלָשֶדה,  ֵהם ֹקְרא 

ָּגֵמָלה! ים ַלָבר: ה   ֵהם אֹוְמר 

ֹנִכי ִכי  ֶלֶחם-יֹוֵדַע אָּ

ִים, מָּ  ַיְמִטירּו ֵאֵלינּו שָּ

ְרַכת ָהֵאל ָהַאֲחרֹוָנה   –ּוב 

ִים;  ִשּלּוַמת ְיִגיַע ַכפָּ

י ַרב עֹוד  ֹנגכ  ַרְך ְוֶהעָּ  הָּ

ְכַנף ָהֲאָדָמה ּוְבֵחיָקּה,  ב 

ם ים ְכיֹוְנֵקי ָשַדי   ָהעֹוְרג 

ה;ַלָמָטר   ְבֶנֶפש שֹוֵקקָּ

ד( שמצטרף אליה יסוד חמור של  לחם מן השמים )שמות טז, להמטירהפועל להמטיר מצוי בהבטחת האל 

ם, ויצא העם ולקטו דבר השמי-ניסיון אלוהי. נרמז בו גם איום במקרה של כישלון: "הנני ממטיר לכם לחם מן
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בשיר של ביאליק המטרת הלחם היא חיובית: "יודע אני כי לא". -למען אנֵסנּו, הילך בתורתי אםיום ביומו 

סוברן  טובים הגשמים האלה", אבל אין בידיעה שהגשמים הם גשמי ברכה כדי להקל על ההרגשה הקשה.

ציינה  שהארמז המקראי השלילי מצטרף לארמזים חמורים ממנו, שגם בהם מצוי כביכול יסוד חיובי, אולם 

ח(. ברובד הגלוי  מופיעה במקרא פעם בלבד בתהילים )צא,שילוַמת הקשר המקראי קשה. המילה הנדירה ה

על יגיע כפיו של  תשלוםוא בשירו של ביאליק היא מביעה את הרעיון החיובי שמטר הקיץ הוא גשם ברכה וה

ֶֹּפל  מתהילים )שם(:  שילומת רשעיםהעובד. עם זאת, סוברן קבעה שאין ספק שביאליק הכיר את הצירוף  "י 

ְדָך, ֶאֶלף צ  ָּגש.--מ  יֶנָך: ֵאֶליָך, לֹא י  ימ  ְרֶאה" ּוְרָבָבה מ  ים ת  לַֻּמת ְרָשע  יט; ְוש  גם כפי שהיא הראתה,  .ַרק, ְבֵעיֶניָך ַתב 

ֹנג"הצירוף  ַרּך ְוֶהעָּ , צירוף יחידאי במקרא, נטוע במקרא בהקשר קשה ביותר של קללה, מצוקת רעב וזוועת "הָּ

יש  ֹנג ְמֹאדאכילת תינוקות: "ָהא  ַרְך ְבָך, ְוֶהעָּ יר.... --הָּ יו ּוְבֵאֶשת ֵחיקֹו, ּוְבֶיֶתר ָבָניו ֲאֶשר יֹות  ָהַרָכה  ֵתַרע ֵעינֹו ְבָאח 

ְסָתה ַכף-ְוָהֲענָֻּּגה, ֲאֶשר לֹאְבָך  ְתַעֵנג, ּוֵמֹרְך-ַרְגָלּה ַהֵצג ַעל-נ  ָתּה" --ָהָאֶרץ, ֵמה  ְבָנּה ּוְבב  יש ֵחיָקּה, ּוב  ֵתַרע ֵעיָנּה ְבא 

)דברים כח, נד, נו(. לדידה של סוברן, הביטוי "נפש שוקקה" בישעיהו מחזק את נוכחות הרעב והמצוקה 

ל השיר, גם כאן תחת מסווה של השתוקקות חיובית מציצים מעמקים של ריקנות שבתשתית המקראית ש

ֵנה ֹשֶתה, וְ ואכזבה: " יץ ְוֵריָקה ַנְפשֹו, ְוַכֲאֶשר ַיֲחֹלם ַהָצֵמא ְוה  ֵנה אֹוֵכל, ְוֵהק  יץ ְוָהָיה ַכֲאֶשר ַיֲחֹלם ָהָרֵעב ְוה  ֵהק 

ֵנה ָעֵיף ְוַנְפשֹו שֹוֵקָקה"  )ישעיהו  ח(. סוברן ציינה שמטפורת הדלף מתהילים שמשווה את הצער למים:  כט, ְוה 

ָך" )תהילים קיט, כח( חוזרת אצל ביאליק למקורה הראשון: דלף כגשם, אלא " ְדָבֶרָּֽ י כ  תּוָגה ַקְיֵמנ  י מ  ְפש  ה ַנַ֭ ְלָפָ֣ ָדָּֽ

משורר צעיר לבין  לשם יישוב הסתירה שבין שיר קיץ של שמבעד לחילופים מבצבצת תוגת הנפש שבתהילים.

עומק הדכדוך עיינה סוברן בשדות משמעות בולטים שזיהתה בשיר, כפי שהם נפרשים בחתך רוחב בשירת 

ם ָהְרֵעבֹות" שנכתב כנראה בשנת  המשורר, בייחוד בשירים מאוחרים יותר. כך למשל, בשיר שכותרתו ה"ָהֵעיַני 

נער -ושא האנושי המרכזי של השיר: אישתרס"א, הפריחה והקמילה הם מטפוריים, והם מתארים את הנ

ואישה בשלה וקרב הבשרים ביניהם, המטפוריקה המתארת אותם היא של פריחה וקמילה )ההדגשות שלהלן 

 הן של סוברן(:  

ְתַבְעָנה, ם ָהְרֵעבֹות ָהֵאֶלה ֶשָכָכה ת   ָהֵעיַני 

ם ַהְצֵמאֹות ָהֵאֶלה ַהֹשֲאלֹות: ַנְשֵקנּו!  ַהְשָפַתי 

ים ה ים: ָתְפֵשנּו! ָֹּעְרִגיםָהֳעָפר   ָהֵאֶלה ַהקֹוְרא 

ְך ַהְצפּונֹות  הֲחמּודֹוַתי  ְבעָּ ְשאֹול לֹא ֶששָּ  ֵתַדְעָנה;-כ 

ָיה ַהזֹאת,  ֲעֶתֶרת-ָכל  הֶחְמָדה  ִשְפַעתַהְּגו   ,ְמֵלאָּ

ים ָהֵאֶלה ֶשָכָכה-ַהְשֵאר ַהָלֶזה, ָכל-ָכל  ַהְבָשר 
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ַמְעַין  ים, מ  ְמקֹור ַתֲענּוג  י מ  יטּונ  ְלע  הה  כָּ  – ַהְברָּ

י, ַמה ה-לּו ָיַדעְת, ָיָפת  צָּ י ה קָּ הָבם ַנְפש   .ְַשֵבעָּ

י, לֹא ַזְך  ית  ים ַהַסַערָדַלח -ָהי  ְגשֹוַתי ַהַזכ   ר 

י.-עַד ֶשָבאת, ְיֵפה ְדַלְחת  ָיה, ּוְברּוֵחְך ָנַשְפְת ְונ   פ 

י, י ַוֲאנ  ְך ְבל  י-ַנַער ֶֹּפֶתה, ְלַרְגַלי  ְשַלְכת   ֶחְמָלה ה 

י, ָכל י, ֹבר רּוח  ַרִכים-ֹתם ְלָבב   .ִפְרֵחי ְנעּוַרי הָּ

י י ְבל  ית  ָשר ָהי  ֵרְךֹחק, -ֶרַגע ָקָטן ְמאֻּ ֲאבָּ  וָּ

י ַמְכאֹוב -ֶאת ֹעֶנגַהָיד ַהֹחֶלֶקת ל   ֶהָעֵרב; הָּ

יל, ָעַלי ָחֵרב-לַתֲענּוג, שֶ -ּוְבֶרַגע ָקָטן ֶשל  ֹאֶשר ָוג 

ְבָשֵרְך!-ַמה –עֹוָלם ָמֵלא  י ב  יר ֶשָנַתת   ָּגדֹול ַהְמח 

בין העיון ביצירה עצמה ובין  ,לאחר שקשרה בעזרת הסמנטיקה הפואטית פענוחכמהלך אחרון של 

סוברן  את שני אלה אל נסיבות הכתיבה ואל הרקע ההיסטורי,  חיברהמבט על מכלול יצירתו של ביאליק, 

חגג  –חודש לפני שנכתב "משירי הקיץ"  –הביוגרפי והתרבותי שלתוכו נולדה היצירה: בחורף של שנת  תרנ"ג 

ביאליק את חתונתו בקורוסטישב שבאוקראינה. על פי עדויות שונות, לא צלח בידיו של המשורר הצעיר 

העדויות עולה טרוניה על הריחוק -סחר העצים שעליו מינה אותו חותנו. מן המכתבים ביאליק הפיקוח על

והבדידות ועל העיסוק הלא רצוי והלא מתאים במסחר העצים ביערות בסביבה הכפרית. סוברן גרסה שקושי 

 מיוחד חש ביאליק בשל הניתוק מאודסה שבה כבר זכה לראשית פרסומו ותהילתו. עוד זווית שממנה פירשה

סוברן את הסימבוליקה שב"משירי הקיץ" הוא העיון בשיר גנוז של ביאליק מאותה שנה "מנגינה לאהובה" 

ך" היא מניה אוירבוך. סוברן ציינה שביאליק הוא אחרון משוררינו שהתחתן בשידוך. -שאותו הקדיש ל"מ. א

ים /  היא הדגישה את ההבדל בין השיר שהיא מגדירה אותו כשיר קלישאי כבד "ּוֵמָאז י  ָדֶוה ּוָמֵלא ַמְכאֹוב  ב  ל 

ְקוֹוָתי ָכלּו י" לבין חיותו של המבע האישי  –....ָמַזְגְת לי כוס ָזָהב   / על ֲחלומות ָשְוא, ַעל ת  כוס  י ֶאְשת מ  ֲהב 

ב"משירי הקיץ" ובשיריו האחרים של המשורר הצעיר. בעקבות השיר תהתה סוברן האם זו שמחתו של חתן 

היא קבעה שבשיר הגנוז ובנסיבות כתיבתו מצויים רמזים נוספים לקישור בין ארוס לבין אכזבה, בין  צעיר.

קרבת בשרים לתחושת החמצה ובין פריחה לקמילה שהיא ציינה שיופיעו עוד ועוד בשירי המשורר. לסיכום 

לוזיות המקראיות יקבעה סוברן כי השדות הסמנטיים המתפרשים על פני שירת ביאליק יחד עם המבט על הא

מחזקים את התחושה שמאחורי שיר הטבע התמים לכאורה  ,וההיכרות עם נסיבות הכתיבה של השיר

כך  .מסתתרים מורכבות רגשית וסער רגשות שמקורם בנסיבות החיים של המשורר ברגע כתיבת השיר
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שורר גם שני יסודות הצטרפו לשיטת ניתוח השיר על פי רכיבי השדות הסמנטיים שבו ובשירים אחרים של המ

 נוספים: הארמזים האינטרטקסטואליים והנסיבות הביוגרפיות של הכתיבה. 

פותחה כתאוריה בלשנית ( Fillmore, 1982)תורת המסגרות הסמנטיות של הבלשן צ'ארלס פילמור 

חותרת לגלות את משמעויותיהן של מילים וכביקורת על הגדרת מושגים דרך רשימת רכיביהם. היא  

שמשמשות רקע למילים. מסגרות רקע אלה  cognitive frames)באמצעות חשיפת המסגרות ההכרתיות )

-Fillmore & Atkins, 1992, pp. 76קיימות בתודעתם של הדוברים מכוח ניסיונם, אמונותיהם או פעילותם )

עם מילים (. השמעתה של מילה מעלה בתודעת הדובר את המסגרת שאליה היא משתייכת, ואת קשריה 77

מעמידים פילמור וצוותו מילון של השפה  FrameNetאחרות במסגרת. במיזם הלקסיקולוגי הממוחשב 

מסגרות. פילמור הראה ששם העצם -האנגלית שאינו ערוך בסדר אלפביתי אלא על פי מסגרות תוכן ותת

מכירה". במסגרת ו-"מוֵכר"  מקבל את משמעותו מכוח היותו אחד מן השחקנים במסגרת התוכן של "קנייה

תוכן זו המילה מֹוֵכר מקיימת קשרים סמנטיים עם מילים אחרות שמשמשות כשחקניות במסגרת תוכן זו, 

למשל, קונה, סחורה וכסף. בכל מסגרת תוכן מנותחים משפטים שמדגימים את תפקידיהן של מילות המסגרת 

מנטיות כתאוריה בלשנית, ולא ואת מערך היחסים ביניהן. אומנם פילמור פיתח את תורת המסגרות הס

התעניין בשירה, אולם רותם )תשע"ג( בעקבות סוברן הראה כיצד הבלשן וחוקר השירה יכולים להשתמש 

בהבחנות הללו ובתיאוריה הזאת כאמצעי לחשוף קשרים סמויים מן העין שמשורר כביאליק מנצל מכוח 

הקשרים בין המילים "נימה" ו"המיה" היכרותו עם המקורות ומכוח כישרונו היוצר. רותם הדגים את 

שמקיימות ביניהן קרבה טקסטואלית, קרבה צלילית וקרבה סמנטית ביצירתו של ביאליק.  הוא מצא 

שהקרבה הטקסטואלית בין שתי המילים מתבטאת בכך שברוב היצירות שבהן נמצאת המילה נימה נמצאת 

קרבה צלילית בין המילים נוצרת באמצעות  גם מילה כלשהי ממשפחת המיה, ותמיד בסמיכות למילה נימה.

, הגה בעל צליליות גבוהה שעשוי לשמש לחיקוי קולות רכים ומרגיעים. הקרבה השלישית "מ"ההגה המשותף 

בין נימה לבין המילים השונות ממשפחת המיה היא סמנטית. מתוך חקירת השדות הסמנטיים של המיה ונימה 

יניהן משפחות המילים שלהן. הקשר האחד נוגע בתחום הקולות, הצביע רותם על שני קשרים שמקיימות ב

. רותם חקר את מסגרת התוכן של נימה והמיה במקורות שקדמו לביאליק, ּוּתנוהַקְט בתחום הדקּות  –והאחר 

ובמיוחד במקרא שמשמש מקור מרכזי ליצירתו של ביאליק. הוא קבע שמסגרת התוכן המידית שעולה 

ילים ממשפחת המיה הן הפקת קול. באמצעות ניתוח תחבירי וסמנטי של במחשבה בהקשר של רוב המ

המבעים במסגרת זו הוא הראה שהמקור שעשוי להפיק את קול ההמיה במקורות יכול להיות מים, ובמיוחד 

ְנֹהם ָעָליו ַביום ַההּוא ְכַנֲהַמת דוב  ָים" )ישעיהו ה, ל(, בעלי חיים, למשל-הים, הגלים או הגשם, למשל: "ְוי 
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)ישעיהו נט, יא(. לעיתים אפשר לזהות מסגרות תוכן שבהן לא ידוע מקור הפקת הקולות, אלא טיבו של הקול 

י" )ירמיה ט, ט(. מסגרת תוכן אחרת -המופק. מסגרת אחת מסוג זה היא בכי: " "ַעל י ָוֶנה  בה שֶהָהרים ֶאָשא ְבכ 

יש ֶאלמוגדר טיב הקול המופק, היא הפקת קולות של רוגז או חרט יו -ה: "ּוְנַמְקֶתם ַבֲעֹונֹוֵתיֶכם ּוְנַהְמֶתם א  ָאח 

)יחזקאל כד, כג(. רותם ציין שלא כל מסגרות התוכן של המילים ממשפחת המיה נוגעות באופן ברור להפקת 

י עַ  ְדֵכית  י ְונ  ְמֹאד  -דקול. הלב, המעיים והנפש עשויים לנהום ולהמות באופן מטפורי. כך למשל נאמר: "ְנפוגֹות 

י" )תהלים לח, ט(. מסגרת תוכן עשירה מאוד נוספת ומסועפת בקרב משפחת המיה  היא זו  ב  ַנֲהַמת ל  י מ  ָשַאְגת 

של התקהלות והמולה. בהיקרויות מסוימות במקרא ההתקהלות היא של אנשים או של נשים באופן כללי, 

חות ְשֶּפ  ה ּובּוז מ  עֹרץ ָהמֹון ַרֶבָ י ֶאֱ י ָוֶאֹדם לֹא למשל: "כ  ֵתנ  ֵאֵצא ָפַתח" )איוב לא, לד(. בהיקרויות אחרות -ְיח 

ָנה ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג" )תהילים -אפשר להצביע על מסגרות תוכן ממוקדות יותר כמו, למשל, חגיגה: "ְבקֹול ר 

מון היוצא המון חיילים, המולת המחנה, מהומת הקרב והה –מב, ה(. עוד מסגרת תוכן היא זו של מלחמה 

ֵנה אֹויֶביָך ֶיֱהָמיּון ּוְמַשְנֶאיָך ָנְשאּו רֹאש" )תה-לגלות: "כי ג(. מסגרת תוכן קרובה לזו של המלחמה  לים פג,יה 

י ַיד יר ְמהּוָמה ְּגדֹוָלה -מציגה מהומה שהיא תוצאה של מגפה או של פגע לא מפורש אחר, למשל:  "ַוְתה  ה' ָבע 

ָקֹטן ְוַעד ָּגדֹול ַאְנשֵ -ְמֹאד ַויְך ֶאת יר מ  ָשְתרּוי ָהע   ט(. ה,א  ָלֶהם עפלים" )שמואל  ַוי 

בבחינת היקרויותיה של נימה במקרא גילה רותם שנימה מופיעה במשמעות של "חוט", של "שערה" 

ושל "מיתר". דוגמה להיקרות של נימה במשמעות של "חוט" היא, למשל: "יודעת אני שנפסקת נימה )באריגה( 

וקשרתיה בפי" )תוספתא, כלים בבא בתרא, א,ג(. במשמעות של "שערה" מופיעה נימה במקורות הן כשערת 

אדם: "הרבה נימין בראתי באדם וכל נימא ונימא בראתי לה גומא בפני עצמה" )בבלי, בבא בתרא, טז(, והן 

ע"ב(. במשמעות של "מיתר" חייב" )בבלי, שבת צ,  –כשערת חיה: "המוציא שתי נימין מזנב הסוס ומזנב הפרה 

מופיעה נימה בדרך כלל בהקשר של כינור או של נבל שעל פי התלמוד הירושלמי הוא סוג של כינור: "היא נבל 

 היא כינור נימין יתירות בין זה לזה" )ירושלמי, סוכה נה ג(.

מיה" רותם קבע שהשוואה בין מסגרות התוכן של המילה "נימה" ובין מסגרות התוכן של משפחת "ה

מגלה שני מקומות השקה. מסגרת תוכן אחת המשותפת לנימה ולהמיה היא זו של הכינור. מקום מושבן של 

הנימין ושל הנימה שנפסקה הוא בכינור:  "שבע נימין בכינור" )תוספתא, ערכין ב ז( . אותו כינור מופיע בצמוד 

נֹור ֶיֱהמּו ) ישעיהו טז, יא(. מסגרת תוכן משותפת אחרת היא זו לפועל "להמות" בדבריו של הנביא ישעיהו: "ַככ 

י" )ירמיה ד, יט(, הלב מצטרף -של הלב אשר מצטרף אל מילים ממשפחת המיה בביטוי כגון: "ֹהֶמה ב  י ל  ל 

 למילה "נימים" בביטוי "נימי ליבי" בלשון מנדלי מוכר ספרים.
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זו של הכינור ושזו  –"המיה" במקורות רותם ציין ששתי מסגרות תוכן אלו שקושרות בין "נימה" ובין 

קיימות ופעילות מאוד בשירתו של ביאליק. ביאליק הציב מילים שונות ממשפחת המיה בתוך  –של הלב 

מסגרת התוכן של הכינור, וזו הניבה בין השאר את הצירוף: "ֲהמֹון כנֹורֹות" )"מגילת האש", פרק ו(. שיבוץ של 

י לֹומילים ממשפחת המיה במסגרת התוכ ב  )"הגדי בבית המלמד"(.   "ן של הלב ניכרת בצרוף כגון "ָהָמה ל 

רותם קבע שבחמש מתוך שש היצירות של ביאליק שבהן מופיעה המילה נימה, היא נתונה באחת משתי 

או בשתיהן יחדיו. כך, למשל, ה"נימין" בשיר "אחרי מותי" הן  –זו של הכינור או זו של הלב  –מסגרות תוכן 

נֹור ָהָיהנימי ה ין ָידֹו דוְבָבה". בשיר "בשורה" מופיעות הנימים לא   -לֹו -כינור: "ְוַצר ְמֹאד! ֵהן כ  ימ  ..../ ְוָכל ַהנ 

י ַעל ב  יש ל  יָמיו-במסגרת התוכן של הכינור אלא במסגרת התוכן של הלב: "ְכָבר ַמְרּג  ם ְואֹורות".  נ  זוז ַקְרַני  / ֶּפ 

יָת  –ים בעת ובעונה אחת בשתי מסגרות התוכן בשיר "דבר" מופיעות הנימ זו של הכינור וזו של הלב: "ּוָמח 

י ָיד ַאַחת את ְמח  ְלָבְבָך". רותם ציין ששירתו של ביאליק מקיימת לא -ב  נֹור ב  יֵמי כ  ְמְתחּו ְלנ  קּוֵרי ָהַעָכביש / ֲאֶשר נ 

סגרת התוכן של לב,  אלא גם קשר ישיר. בשיר רק קשר עקיף בין נימה והמיה, במסגרת התוכן של  כינור ובמ

ְּוָעהת"אחרי מותי" נאמר על נימת הכינור האילמ יָרה ש  יָמה ְטמ  ְנה  ְזמֹוָרה, דֹוָדּה ּגֹוֲאָלּה": "ּוב  -, זו שנכספה ל"מ 

לו". כלומר: הנימה נוהמת. ביצירתו "ספיח" קול זמזומו של היתוש באוזני הילד החולם בהקיץ מתואר כנימה 

נפשי פנימה, ַמה שנמתחת על אוזנו, ונימה זו מנהמת והומה: "והנימה הדקה עדיין מנהמת ומנהמת באוזני, ב

י עלי, נָ  יָקה ַנֵּגן" )"ספיח", פרק יד(. ימָ ֶתֱהמ  יָכה מיתרך, יתושי, ְמָתֵחהּו היטב, ֲהֲעמ   ה, ּוַמה תשוחי עליי. ַהֲאר 

רותם ציין שנימי הכינור מופיעות לראשונה   .המשורררותם היא זו של קולו של  תימה סמויה שחשף

בשיר "אל האריה המת". בשיר הספד זה לי"ל גורדון מתואר המשורר כמי שמפיק את שירו מתוך ליבו תוך 

פואטי "אחרי מותי" כעשר שנים מאוחר יותר -פריטה על נימי הכינור. הוא קבע שנימי הכינור בשיר הארס

יך היצירה של המשורר. המשורר מוצג בשיר כמי שפורט עלי כינור ומדובב את מסמלות באופן מפורש את תהל

פי רותם,  מרגע שניתקה מן -אותה "ֶנֶפש ַחָיה  ּוְמֵמְלָלה" מפיק מילים תחת ידיו. על –נימיו. כינורו של המשורר 

לב, מוצגות כמקור הכינור, קיבלה הנימה חיים עצמאיים, ומכאן ואילך לא רק נימי הכינור, אלא גם נימי ה

י / ַזְעְזעּו ֶאת" שירתו של המשורר: ְלָבב  ים ב  יָמיו -ְֶּפרּו ּוְרבּו, אֹור  יָרה ֲחָדָשה -ּוְבַבת / ְוָחיּו –נ  ַאַחת ָכל ְקָרַבי / ש 

הנימה היא זו שלוקחת את גיבורו של "ספיח", שמואליק, בן דמותו של ביאליק הצעיר, אל עולם  ."ֶיֱהָמיּו

היא עושה זאת באמצעות הקולות שהיא מפיקה. קולה של הנימה הוא ההמיה )"ספיח", פרק יד( הילדות. 

  –והנהימה )"אחרי מות; "ספיח", פרק יד; טו(. רותם ציין שאם מוסיפים לנ"ל את הקולות המיוחסים לכינור 

ית )"אל האגדה אפשר לומר שקולה  –"( ( והפועל "יהים" )"מיכה אומן יד"ההמון )"מגילת האש", פרק ו(, ַהֲהמ 

של הנימה הוא מכלול הקולות של משפחת המיה. מכאן, על פי רותם, שאם המיה על גיווניה מתארת את קולה 



 

27 
 

של הנימה, ואם הנימה היא סמל לקולו של המשורר, הרי שמילים ממשפחת המיה הן סמל בשירת ביאליק 

, קבע רותם, קיים באותם מקומות שבהם לקולו של המשורר גם ללא תיווכה של המילה נימה. אישור לכך

קולות ההמיה מקושרים לשירה. כך למשל, הפרק החמישי של "מגילת האש" מתאר כיצד שירתו של האיש 

 ונעשית לנהם,  וכיצד כל הבחורים נסחפים בהמון גליה.  מתחזקתהפלאי הולכת ו

התוכן של מילה זו במקרא, מתוך השוואה בין מסגרות התוכן של המיה אצל ביאליק ובין מסגרות 

הצביע רותם על כך שהתמונה הכללית שעולה מן המקרא נשמרת בשירתו של ביאליק. גם אצל ביאליק 

המילים ממשפחת "המיה" עשויות למלא תפקיד במסגרת התוכן של הפקת קולות. עם זאת, מתוך עיון 

ת חוקיות מסוימת. כיוון במסגרת התוכן של משפחת המיה במעבר מן המקרא אל שירת ביאליק, קיימ

ההתפתחות הוא מן הלאומי אל האישי. ביאליק פיתח והעשיר את מסגרות התוכן של הנפש והלב, של הרגשות 

בעלי החיים, המים והיער, של המוזיקה,  –של קולות הטבע  ,ההשתוקקות, הצער, הכעס, הרחמים והאהבה –

רותם, הוסיף ביאליק את מסגרת התוכן האישית מכול השירה וכלי הנגינה, של המולת העיר. על כל אלה, קבע 

י עלי, נימה, ּוַמה תשוחי עלי", שואל שמואליק את הנימה המנהמת על אוזנו. על – -זו של הנימה.  "ַמה ֶתֱהמ 

פיו, הנימה שעל אוזנו של שמואליק דובבת ממש כמו נימי הכינור בידיו של המשורר ב"אחרי מותי". רותם 

 זה רים שבהם מילים ממשפחת המיה מציינות בשירת ביאליק דיבור, וגם אם כן, איןקבע שמעטים הם המק

בדרך כלל דיבור מפורש ובהיר אלא הד של דיבור. ברוב המקרים שבהם מייצגות מילים ממשפחת המיה 

קולות, אלה אינם מילוליים. הדהוד הקול בליבו של אדם עשוי, כפי שעולה ממסגרות התוכן, להתפרש כרגש 

הו: השתוקקות, געגועים, צער, כעס, רחמים או אהבה.  הקול הלוחש על אוזנו של המשורר הוא קול ללא כלש

מילים. קולו מתואר כהמייתו של "מעיין טהור אחד".  בצורתו המזוקקת מופיע קול זה ב"ספיח": "הס! על 

ה דקה, דקה מן הדקה, נמתחת נימה אחת נעלמה והיא מנהמת ומנהמת בקול דממ –ָאְזני ממש ואולי בתוכה 

חוט השער...". קולה של הנימה הוא "קול דממה דקה", קול ללא קול, וזה מתאפיין בדקותו, אותה דקות שיש 

לה מקום מרכזי בשדה הסמנטי של המילה נימה. הביטוי "קול דממה דקה" מופיע בכמה משיריו של ביאליק, 

כשהאיש הפלאי מתחיל לשיר מתוארת שירתו  ובקצתם הוא מקושר באופן ברור למעשה השירה. כך למשל,

י ּוֶמֶשּך קֹול ְדָמָמה ַדָקה".  הביטוי "קול דממה דקה" לקוח מהנחיותיו של אלוהים לאליהו  יש  יר ֲחר  כ"ֶהֶגה ש 

)מלכים יט, יב(.  קֹול ְדָמָמה ַדָקה"  ,ְוַאַחר ָהֵאש ;לֹא ָבֵאש ה' ,בדברו אליו מתוך המערה": "... וַאַחר ָהַרַעש ֵאש

קולו של  תפי רותם, שכשביאליק, שלעולם השתמש בחומרים המקראיים באופן חד ומדויק, בחר לקשור א-על

המשורר לביטוי "קול דממה דקה", הוא קישר את מעשה השירה לנבואה ולהתגלות. השירה נחרתת בליבו של 

הדממה הדקה. את המורכבות ואת  המשורר או הומה באוזנו ממש כמו שהאל מתגלה לנביא אליהו בקול
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חשף רותם  ,העושר של "קול הדממה הדקה" בשירת ביאליק ואת המרקם הלשוני העדין שבונה אותו

 תורת השדות הסמנטיים ותורת מסגרות התוכן.  –באמצעות שתי תורות בלשניות 

ירת המחקרים שנסקרו כאן מצביעים על תרומת ההתפתחויות שחלו בבלשנות הקוגניטיבית לחק

הלשון הפואטית. חקר המטפורה וחקר השדות הסמנטיים ומסגרות התוכן מאפשרים, אם כן, מבט בלשני על 

על "מרחק   בוססותהאופן היצירתי שבו הלשון הפואטית עושה שימוש במטפורות יצירתיות וחדשניות  המ

זוגות שמות עצם סמנטי" שהוא נושא המחקר הנוכחי. מהתפתחויות אלה אני שואבת את הצידוק לחקור 

"רחוקים" ויצירתיים שליקטתי משירת עמיחי ולבדוק את האופן שבו נשאלים מפענחים את הזיקה בין 

הזוגות ה"רחוקים" האלה ללא הקשר וללא אפיון תחבירי. השלמת המהלך באה לידי ביטוי בפרק החותם את 

וא "מרכך" את המרחק היצירתי מחקרי שבו אני חוזרת אל  עמיחי כדי  להראות כיצד, באלו אמצעים,  ה

הפואטי שיצר. המהלך הוא איפה מהלך קוגניטיבי, סמנטי ופואטי, והוא אמור להוסיף נדבך לזיקה המתפתחת 

 חקר הלשון הפואטית.   בין והולכת בין הבלשנות ל
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 ובלשני-ההיבט הפילוסופי והנירו .3

 גוף ונפש, מוח ותודעה   3.1

אין שאלה שעוררה כל כך הרבה מחלוקות ודיונים כמו שאלת לאורך ההיסטוריה של הפילוסופיה 

 ;Ludwig, 1994הגוף והנפש.  ניתן להציגה גם כשאלה כיצד הנפש יכולה להיות חלק ממציאות פיזית גופנית )

Mudrik, 2013; Shoemaker, 1994 השאלה עלתה לראשונה ביוון, אך הדיון המודרני בשאלה שב ופרח מאז .)

. הוא תהה על אפשרות 17-הפילוסוף בן המאה ה ,(Descartעקבות רעיונותיו של דקארט )המאה השש עשרה ב

הקשר בין עולם המחשבה והרצון האנושי לבין עולם הגופים הפיזיים, ובכלל זה האדם, שיש לו גוף אבל גם 

תודעה ומחשבה והוא כביכול שותף בשני העולמות, החומרי והמחשבתי. בראשית המאה העשרים הייתה 

בפסיכולוגיה. היא דחתה את שאלת הנפש והתודעה לטובת מחקר דומיננטית התיאוריה הביהוויוריסטית 

ההתנהגות הנצפית. אלא ששינוי משמעותי חל בעקבות ביקורתו של נועם חומסקי על הפסיכולוגיה 

בעקבות חומסקי שוב נשאלו שאלות על התודעה, על הרוח ועל הקוגניציה במה  הביהוויוריסטית של סקינר.

ו "המהפכה הקוגניטיבית". ממחוללי המפנה הזה היה ספרו החשוב של  שכונה "המפנה החומסקיאני" א

בלשנות "(. לא במקרה כינה חומסקי את אחד מספריו הראשונים 1979 ,חומסקי "לשון ורוח" )חומסקי

דת המבט על הלשון ואולם מזווית חדשה: מנק . הוא חזר שוב לשאלות שהטרידו את דקארט"קרטזיאנית

 ף תהליכי מחשבה ותודעה.   ככלי ביצוע חומרי שמשק

( קובעים Oxford Handbook of Philosophy of Mindב"מדריך אוקספורד לפילוסופיה של הנפש" ) 

( כי לאחרונה, גם בשל הצמיחה של McLaughin, Beckermann & Walter, 2009)  , בקרמן ווולטרמקלפין

התעורר שוב העניין בשאלת הגוף והנפש. עתה ' של המאה העשרים, 20 -' וה20 -המדע הקוגניטיבי בשנות ה

היא מוצגת  גם כשאלת הקשר בין המוח  כאיבר ביולוגי  גופני למחשבה ולתודעה. המושג המודרני של  תודעה 

(Consciousness( מיוחס לפילוסוף ג'ון לוק )Locke, 1632-1704 שהגדיר תודעה כ"תפיסה של מה שעובר )

שלוש תשובות בין בחינה ה( Mudrik, 2013והפילוסופית ליעד מודריק )חוקרת המוח   במוחו של האדם".

, בדרך זו או אחרת, מהמוח התודעה מובחנת , אפשריות למהות הקשר בין גוף ונפש. על פי התשובה הראשונה

שהתודעה היא פיזית ממש כמו טענה הפוכה היא הטענה  ידו רק באופן חלקי )או בכלל לא(.-כשהיא נקבעת על

, אפילו לא המוח, מאחר שכל הידע דבר אינו פיזי לחלוטין, פי תשובה אחרת-על ונקבעת לגמרי על ידו. המוח

הגישות העיקריות לשאלת הגוף אלו הן שלוש שלנו לגבי המוח נרכש דרך ההתנסות המודעת שלנו אותו. 

ת המטריאליזם )הכול גיש גישת הדואליזם )שתי הישויות החומרית והתודעתית הן ישויות נפרדות(,  :והנפש

 )הכול מנטלי(. וגישת האידיאליזם חומרי וביולוגי(
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פי גישתו, בניגוד למוח -( שעלDescartes, 1960נקשר בשמו של הפילוסוף דקארט ) הקלאסי הדואליזם

או לגוף, התודעה )או הנפש( אינה חומרית. אלו הן שתי ישויות נפרדות שלכל אחת מהן יש מאפיין ייחודי. 

פי דקארט, הגוף הוא מכני -פשט, כלומר תופס מקום במרחב, ולעומתו התודעה חושבת. עלהמוח מת

 Substanceודטרמיניסטי באופן טהור, אך עדיין הנפש יכולה להשפיע עליו. גישת ה"דואליזם של החומר" )

dualism של דקארט נשענת על שתי טענות: א( הנפש מובחנת מהגוף ב( הנפש יכולה לפעול באינטראקציה עם )

הגוף. טענתו של דקארט לאינטראקציה דו כיוונית של גוף ונפש זכתה לביקורת נרחבת על בסיס פילוסופי 

רת? מהו ומדעי. השאלה  המהותית שנותרה לא פתורה קשורה לאופי האינטראקציה: כיצד היא מתאפש

 המכניזם לכך? 

(. Robinson, 2009, העולם הוא לגמרי מנטלי. ישנן שתי גרסאות לטענה זו )פי גישת האידיאליזם-על

 .גרסה אחת היא שלעולם הפיזי אין קיום מלבד זה שבמוחם של אלו שחווים אותו או שעשויים לחוות אותו

. גרסה אחרת 1753-1685בשנים  ופעל ( שחיBerkeley) ג'ורג' ברקלי הוא הפילוסוף של גרסה זו נציגה הבולט

ההוגים הבולטים של גישה זו הם . (mindsהיא שהעולם הפיזי הוא בעצמו נפש  או  מורכב מ"נפשות" )

(. הפילוסוף האירי ברקלי היה הוגה Hegel, 1977( והיגל )Leibnitz, 1973הפילוסופים הגרמניים לייבניץ )

 Treatise concerning the principles"אוריה אידיאליסטית סדורה בספרו הדעות המודרני הראשון שפרש תי

of human knowledge"   , (. בספר זה הוא דחה כל קיום מחוץ לתודעה התופסת, כולל 2007)בעברית: ברקלי

 ספר"(עצמים רגילים )כגון "אבן, עץ,   זה של חומר מטריאלי. על פי ברקלי, רק הסבר תודעתי לא מטריאלי של

ואין  ,עשוי להסיר ספק באשר לעצם קיומם. לדידו, העולם של העצמים הרגילים האלו תלוי בנפש הקולטת 

להם קיום עצמאי. את שאלת רציפותם של העצמים בשעה שאין קולטים אותם,  פתר ברקלי, שהיה בישוף, 

זו היא שמציאות הנפש היא כל של האל. וריאציה מודרנית על גישה קיצונית -בעזרת פנייה לתודעה התופסת

המציאות הבסיסית ביותר, ומה שאנו תופסים כדברים מטריאליים הם בעצם מבנים, תפיסות, מושגים, של 

בראש ובראשונה  19-המוח. דעות אלו הפכו להיות הפרדיגמה הפילוסופית הדומיננטית ביותר במאה ה

וסופים בני זמננו ברובם דוחים טיעונים אמריקאית, אולם פיל-בפילוסופיה הגרמנית וגם במסורת האנגלו

 Phenomenalisticאלה. יוצא מן הכלל, בגרסה אידאליסטית מרוככת הוא האידיאליזם הפנומנליסטי )

Idealism של פוסטר )(Foster, 1982, 1994, 2008 ) פיו "העולם הפיזי נוצר מבחינה לוגית על ידי ארגון, -שעל

  (. Foster, 1994, p. 509וויית החושים האנושית" )כלומר על ידי חוקים ואילוצים של ח

היא שהעולם  מורכב   הפיזיקליזם, –בניגוד לאידיאליזם, טענת המטריאליזם, או בגרסתו המודרנית 

אך ורק מחומר מטריאלי או מעצמים פיזיים. בניגוד לגישה האידיאליסטית, וגם בשונה מהגישה הדואלית 
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מול נפש או תודעה, טענת המטריאליזם היא שאין קיום של חומרים או  המניחה שתי ישויות נפרדות: גוף

חומר(  – materiaחומריים. המונח "מטריאליזם" שנגזר מהמילה הלטינית "מטריה" )-תכונות לא מטריאליים

(, אך שורשיו של המושג קיימים כבר בפילוסופיה היוונית. Lange, 1950הופיע בסביבות המאה השבע עשרה )

 Thales of Miletus ,222-222הרות המוקדמות  בהקשר זה הייתה זו של הפילוסוף היווני תאלס )אחת ההצ

 Anaximander of Miletus ,210-222לפנה"ס( ש"כל הדברים הם מים". הפילוסוף היווני אנכסימנדרוס )

י שכל הגופים לפנה"ס( המיר לאחר מכן את ה"המים" ב"אוויר" או ב"חלל".  הוא סבר שקיים חומר אוניברסל

האחרים הם וריאציות שלו. הרעיון הנ"ל התעורר שנית כמה מאות שנים אח"כ עם הרנסנס המדעי 

 -( וGassendi, 1643, 1649)ופייר גסנדי  (Hobbes, 1981( באנגליה )1288-1279תומס הובס ) בעבודותיהם של

La Mettries’s ( בצרפתLa Mettrie, 1912 כמעט .)הפילוסופים במה שנודע   הציגו שנה מאוחר יותר 200

גרסה חדשה של  ,(Carnap, 1959וקרנפ ) (Neurath, 1983כ"חוג הוינאי" של ראשית המאה העשרים, נוירת )

ששפה ומציאות עולות בקנה אחד מכיוון  20-של המאה ה 20-הפיזיקליזם. הם טענו בשנות ה – מטריאליזם

. כל הצהרה נרדפת להצהרה פיזיקלית. הפיזיקליזם שהאחרונה מצויה במכלול המשפטים המאומתים בשפה

המודרני של החוג הווינאי בראשות נוירת וקארנפ היה תזה לשונית בניגוד למטריאליזם המסורתי שהתיזה 

שלו היא אונתולוגית, תלוית מציאות. פילוסופים בני זמננו אימצו את המושג החדש והרחיבו אותו לממד 

    ,Crane & Mellor, 1990;  Hellman & Thompson בעולם פיזי )לדוגמה המטאפיזי. טענתם הייתה שהכול

1975; Kim, 1992, 2007; T. Nagel, 1965; Poland, 1994; Stoljar, 2010; Strawson, 2006 הם אימצו את .)

 מונח ה"פיזיקליזם" בעיקר משום שנוכח התגליות של תופעות פיזיקליות )כמו אנרגיה או כוחות, ר'

(Dijksterhuis, 1961; F. A. Lange, 1950  הפיזיקליזם המדעי פתר עבורם את הקושי שבהיצמדות להגדרה

 הקלאסית של חומר מטריאלי.

בין המתמודדים עם שאלת גוף ונפש בימינו בלט המדען והוגה הדעות ישעיהו לייבוביץ' שטען שבעיית 

שבהכרח לא ניתן להבין כיצד אירוע פיזי יכול לחולל גוף ונפש, הבעיה הפסיכופיזית, אינה פתירה כלל, מאחר 

: הגוף והנפש הן שתי ישויות שונות באופן מהותי זו מזו ושאין "דואליזם"אירוע נפשי ולהיפך. לייבוביץ' דגל ב

מיום שעמד האדם על דעתו ועד היום, קיימת ועומדת (, 1970)  לייבוביץ'פי -עלביניהן שום נקודת ממשק. 

יזית שניתן להעמידה על ארבעה היגדים שכל אחד מהם אינו אלא קביעת עובדה שאין לחלוק הבעיה הפסיכופ

שניתן להוכיח שכל ניסיון לפתור את הבעיה נוגד לפחות אחד מארבעת המשפטים הללו.   טעןעליה. הוא 

אלא  אדם הם בעלי תחושות, מחשבות ורציות המודעות להם אך אינן מודעות לזולתם,-ההיגדים הם: א. בני

על סמך היגדי בעליהן או התנהגותם.  תחושות, מחשבות ורציות אלו אינן ממוקמות בחלל, אינן צורכות או 
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-גופיהם )ומוחותיהם( של בני –מפיקות אנרגיה והן חסרות מאסה. ב. העולם הוא מכלול של עצמים, בכללם 

תחושותיהם, מחשבותיהם מאסה. ג. -הממוקמים בחלל, צורכים או מפיקים אנרגיה, והם בעלי אדם

אדם אחרים, -אדם עשויות להשפיע על תנועות גופיהם, אך לא על תנועות הגוף של בני-ורציותיהם של בני

אדם עשויים להשפיע על תחושותיהם, מחשבותיהם ורציותיהם. ד. אין -ואירועים המתרחשים בגופיהם של בני

אלה המתייחסים למציאות הפיזית. אין מניעה  קשר לוגי בין מושגים המתייחסים למציאות הפסיכית ובין

לוגית בהעלאת דימוי של עולם שאין בו אלא עצמים פיזיים בלבד ללא תודעה, ואין מניעה לוגית להעלות דימוי 

-פי לייבוביץ', למרות העדרו של קשר מחויב-של עולם של תודעה ללא כל דבר שעליו יחול תיאור חומרי. על

גופני, הרי שמבחינה אמפירית קשר זה נראה לנו -תודעתי ובין העולם הפיזי-יההיגיון בין העולם הפסיכ

( סבר שבהבנת "הבעיה 1970מובנת. לייבוביץ' )-המציאות,  וזה מה שעושה את המציאות הזאת לבלתי-כמחויב

הפסיכופיזית" לא חלה שום התקדמות מיום שהחל האדם להגות בה. הוא הסביר שעובדת ההצמדה של 

פסיכית למציאות פיזית מסוימת שהיא המוח, היא נתון אמפירי ראשוני. המהות הפסיכופיזית המציאות ה

רציונלית. אין לנו כלים מחשבתיים לתיאור מעבר מאירוע בגוף -האחידה של האדם היא עובדה מטאפיזית ואי

כן, אולם אין לאירוע בנפש, או מאירוע בנפש לאירוע בגוף. רק באופן מופשט אנו "מבינים" שמעבר זה יית

 ביכולתנו להמחיש לעצמנו מעבר זה, לא כל שכן לספק לו הוכחות.

 האם מכונה יכולה לדמות את פעילותה של הנפש?    3.2

כיוון חדש לשאלה הפסיכופיזית נולד עם המצאת המחשב. עתה התעוררו השאלות: האם זוהי מכונה 

ת כל היכולות של המוח האנושי?. במהלך שחושבת או שמא רק מכונה? האם ניתן לייצר מכונה שתחקה א

השנים הוצעו מספר מבחנים לבירור השאלה האם מכונה מסוגלת לחשוב, כלומר האם ניתן לדמות את פעילות 

Leibniz 1646-הנפש באמצעות מכונה. המתמטיקאי, הפיזיקאי והפילוסוף הגרמני גוטפריד וילהלם לייבניץ  )

אילו היינו יצורים זעירים שיכולים לטייל בנפתולי ": פער לייבניץה "טיעון שמכונֶ  1712( העלה  בשנת 1716

המפורסמות שלו להשקפה זו  המוח, לא היינו מוצאים דבר שהיה מעיד על קיומה של תודעה. אחת ההמחשות

(: חווית התפיסה לא יכולה להיות מוסברת באמצעות מנגנון windmill argument) אנלוגיית טחנת הרוח היא

 (. Kulstad & Carlin, 1997ככל שיהיה ) כלשהו, מורכב

( מבחן  אחר כמדד אפשרי למידה שבה Turing, 2009במאה הקודמת הציע המתמטיקאי אלן טיורנג  )

 Theיש למכונה כלשהי אינטיליגנציה, והיא מסוגלת לחשוב. במקור כינה טיורינג מבחן זה "משחק החיקוי" )

Imitation Game אך בהמשך קיבל המבחן ,)"( "את שמו "מבחן טיורינגTuring Test במסגרת המבחן .)"

מקיים חוקר דיאלוג בשפה טבעית עם שני גורמים סמויים מעיניו, האחד אדם והשני מכונה. אם החוקר אינו 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%A5
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מסוגל לקבוע בביטחון מי האדם ומי המכונה, אזי המכונה עברה בהצלחה את המבחן. כדי לפשט את המבחן 

( מתח ביקורת על Searle, 1980רת טקסטואלי בלבד. הפילוסוף בן זמננו ג'ון סירל )הוא נערך בערוץ תקשו

"מבחן טיורינג" בטענה שאינו מלמד דבר על יכולתה של המכונה להבין. הוא הסביר שתוכנה אינה יכולה 

(, "הבנה" או "תודעה", וזאת ללא קשר למידה שבה התוכנה תגרום למחשב mindלהעניק למחשב "נפש" )

תנהג בצורה אינטיליגנטית או כמו בן אנוש. להמחשת ביקורתו הציג סירל את ניסוי החשיבה "החדר לה

פיה מחקר של אינטיליגנציה מלאכותית הצליח -הסיני". בבסיס הניסוי של סירל קיימת הנחה היפותטית שעל

שהוא עוקב אחר להרכיב מחשב שמתנהג כאילו הוא מבין סינית. הוא לוקח אותיות סיניות, ועל ידי כך 

הוראות של תוכנת מחשב, הוא מייצר אותיות סיניות אחרות שמהוות פלט.  בכדי לבצע הדמיה לתוכנת 

המחשב סירל מניח שהוא נמצא בחדר סגור, ויש לו ספר שבו מופיעות גרסאות של תוכנת מחשב, בנוסף יש לו 

יות דרך חריץ בדלת, לעבד אותן בהתאם דפים, עפרונות, מחקים וארונות תיוק. סירל יכול לקבל אותיות סינ

להוראות התוכנה ולייצר אותיות סיניות כפלט. סירל סבר שאין הבדל בין התפקידים של המחשב לבין 

התפקידים שלו בניסוי. שניהם פועלים צעד אחר צעד בהתאם להוראות התוכנה ומייצרים התנהגות שמפורשת 

את השיחה למרות הפלט הסיני שהצליח להפיק,  א יוכל להביןאחר כך כשיחה אינטיליגנטית. עם זאת, סירל ל

הוא ציין שאינו יודע מילה בסינית. נובע מכך, לטענתו, שהמחשב לא יוכל להבין את השיחה גם כן למרות 

, Intentionality 1982שהוא צלח את "מבחן טיורינג".  סירל טען שללא "הבנה" או "כוונה" כשם ספרו משנת 

תאר את מה שהמכונה עושה כ"חשיבה", ומאחר שהיא אינה חושבת, אין לה "נפש" במובן איננו יכולים ל

 הרגיל של המילה.

( הציג את התנגדותו לניסיון להקביל בין מוח לבין מחשב. הוא הבהיר 1970גם ישעיהו  לייבוביץ' )

שהמוח הוא מכונה, שאין הבדל עקרוני בינה לבין מכונת מתכת, וכל הפונקציות שלה מוגדרות כפונקציה של 

לולים תכנים שאינם כל מכונה. עם זאת, במציאות הפסיכית שאותה אנו רואים כצמודה לפונקציה הזאת, כ

פי לייבוביץ', העובדה ש"המוח הוא מנגנון הפעילות הפסיכית" אינה מוטלת בספק, -ניתנים לפורמליזציה. על

החשיבה". -אין מוחי מופיע כלל בחוויית -ואף על פי כן  יש בהכרה זו משהו מוזר מאוד מאחר ש"כשאני חושב 

את התהליכים  האובייקטיביים  הפיזיולוגיים המתחוללים  ( טען שאף אם נניח שנוכל להבין 1970לייבוביץ' )

פיזית: התודעה, -במוח, הרי שלא תהיה בכך שום הארה לגבי הצד הסובייקטיבי של המציאות הפסיכו

פי לייבוביץ', כל מנגנון שאפשר להעלותו על הדעת פועל בעצמים -לשוני. על-המודעות ובכלל זה הידע המטא

באובייקטים מופשטים. "המכונה החושבת", כפי שמכנה לייבוביץ'  את המחשב, היא פיזיים בלבד, ולעולם לא 

למעשה מתקן שמשמש תחליף לחשיבה ע"י ייצוג של מושגים ומשפטים באמצעות סימנים פיזיים שמייצגים 
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את המושגים, ובאמצעות קשרים פיזיים בין הסימנים הנ"ל שמייצגים את הקשרים הלוגיים בין העניינים 

מנים. לעולם אין המחשב מבצע פעולה מתמטית או לוגית אלא רק פעולה פיזית, ורק לגבי האדם החושב המסו

( הוסיף כי האדם החושב עומד בראשיתה 1970מייצגת הפעולה הפיזית פעולה מתמטית או לוגית. לייבוביץ' )

י שהתקנת המתקן מפנ זוובסופה של מערכת התהליכים הממוחשבים.  הוא עומד בראש מערכת התהליכים ה

לייבוביץ' סבר שספקות באשר לאפשרות לבנות מודל  .הזה ותכנותו אינן אפשריות אלא על רקע חשיבת האדם

מכאני של המוח עולים בעקבות מחקרים בהפרעות ההתנהגות המוטורית שמקורן "מרכזי", כלומר הפרעות 

בהפרעות "מרכזיות" של הדיבור )אפאזיות(. הנירופיזיולוגיה "הקלאסית"  במוח, ובייחודשנגרמות ע"י פגיעות 

האורגניזם ובין מנגנונים מוחיים  לקודים פיזיולוגיים או פסיכיים שערכיים בין תפ-הניחה מתאמים חד

משמעיות לגבי ליקויים בתפקודים -)"מרכזיים"( המפעילים תפקודים אלה, וייחסה לפגיעות במוח תוצאות חד

יעים בעקבותיה. עם זאת, במחקרים נמצא שההיקף והצורה של הליקוי התפקודי שנגרם ע"י הפגיעה המופ

המוחית אינם תלויים במהותה האובייקטיבית של פגיעה זו בלבד אלא גם בנסיבות הסובייקטיביות. התגלה 

ון כשהחולה משתמש או מתכו ,שהפרעת דיבור מחמת פגיעה מסוימת במוח מתבטאת באופנים שונים

להשתמש באותן המלים בהקשרים שונים, זאת אומרת, כשאותן המלים הן בעלות משמעות שונה מבחינת 

שכוונתו  -המצב הנפשי של אומרן. נמצא, למשל, הבדל בין ההפרעה של הדיבור ההרצאתי )הפרופוזיציוני( 

אינו מסוגל לומר "קר"  ובין ההפרעה של הדיבור הרגשי )האמוציונלי(. ייתכן, למשל, שהחולה –מסירת מידע 

)דיבור פרופוזיציוני( כדי להודיע לאדם אחר את מצב הטמפרטורה, אולם הקריאה "קר!" )דיבור אמוציונלי( 

שתפקודו מושפע מן המשמעות של הדברים  "מכניזם"לייבוביץ' שלפיכך טען פורצת מפיו כביטוי להרגשתו.  

 אי אפשר לכנותו בשם מכניזם.  –שהוא מבצע 

תחות מדעי המחשב ויצירתם של מחשבים בעלי כוח חישובי עצום, שבה ועלתה שאלת עם התפ

(.  שתי תיאוריות פופולריות שבוחנות את נושא Artificaial Intelligenc) AI -האינטילגנציה המלאכותית 

תיאוריה אחת היא תיאוריית מרחב העבודה בשאלה האם אפשר שמחשב יהיה בעל תודעה.  המודעות, דנות

Baars ,1997 ,1988 ,( של הפסיכולוג בארס )GNW, להלן Global Neuronal Workspaceהנוירונים ) של

פי תיאוריה זו, כאשר אדם מודע למשהו, חלקים  רבים ושונים של המוח נגישים למידע זה. לעומת -(. על2002

מוטורי המסוים המעורב בפעולה. -זאת, אם האדם פועל באופן בלתי מודע, המידע ממוקם בחלק הסנסורי

ד הוא עושה זאת, לדוגמה, כאשר אדם מדפיס מהר, הוא עושה זאת באופן אוטומטי, וכאשר הוא יישאל כיצ

הוא לא ידע לענות. במצב זה יש לאדם מודעות מועטה למידע שממוקם במעגלים שמחברים בין העיניים לבין 

מודעות מתקיימת כתוצאה   ,(GNWגישת מרחב העבודה של הנוירונים ) פי-עלתנועות האצבעות המהירות. 
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ל האינטיליגנציה המלאכותית כאשר כזה המוכר לנו מימיה המוקדמים ש –מסוג מסוים של עיבוד מידע 

לתוכניות מתמחות הייתה גישה למאגרי מידע משותפים. המידע שהיה נכתב על "הלוח" היה נגיש לתהליכים 

, מודעות נוצרת כאשר מידע חיוני  שנחקק בלוח כזה משודר GNW -של זיכרון עבודה, שפה, תכנון ועוד. לפי ה

המידע לשם דיבור, אחסון, שליפה של זיכרון או ביצוע של פעולה.  למגוון מערכות קוגניטיביות שמעבדות את

מאחר שהלוח הוא מרחב מוגבל, האדם יכול להיות מודע רק למעט מידע בכל רגע נתון. ההשערה היא כי רשת 

הנוירונים שמשדרת את המסרים ממוקמת באונות הקדמיות, הפרונטליות והפרייטליות. כאשר המידע הגס 

 והופך להיות זמין, האדם מודע לו.  הזה משודר ברשת

 (IIT, להלן Integrated Information Theoryתיאוריית המידע המשולב ) התיאוריה השנייה היא

 .( KochTononi, 2004, 2008; Tononi &2011 ,( ועמיתיו )Tononiטונוני ) שפיתחו  מדען המוח והפסיכיאטר

נקודת המוצא של  תיאוריה זו היא ההתנסות עצמה. לפי גישה זו, לכל התנסות או חוויה יש מאפיינים 

למשל, מונית צהובה   – חיוניים. היא אינטרינזית, כלומר היא קיימת רק עבור הסובייקט כבעליה, היא מובנית

חוויה מודעת אחרת, כמו  מובחנת מכל –והיא ספציפית   ;עוצרת בחריקה כאשר כלב חום חוצה את הכביש

סצנה בסרט. מעבר לכך, היא אחידה ומוגדרת. כאשר אדם יושב על ספסל בפארק ביום שמש חמים ומתבונן 

 –משב האוויר והשמחה שכרוכה בשמיעת צחוק הילדים   –בילדים משחקים, החלקים השונים של החוויה 

 יא.  אינם ניתנים להפרדה לחלקים מבלי שהחוויה תחדל להיות מה שה

 -פי תיאוריית ה-על מנגנונים מורכבים כמו המוח האנושי.  , מודעות מקושרת עםIIT -פי גישת ה-על

GNW אמנם מכונות עכשוויות עדיין אינן מגיעות לרמה של תחכום קוגניטיבי כמו זו של בן האנוש, אך זהו ,

ף בן ולהערכתו של מדען המוח והפילוספי תיאוריה זו, מחשבי העתיד יהיו בעלי תודעה. -רק עניין של זמן. על

(, מבחינה עקרונית ניתן ליצור בינה מלאכותית בעלת הבנה אנושית. עם זאת,  Dennet, 2017זמננו דניאל דנט )

שנה מפיתוח  20הקשיים בפרויקט כזה  עולים בהרבה על החששות הקיימים. דנט סבור שאנו רחוקים לפחות 

( שביצועיה עולים על הביצועים הקוגניטיביים של בני האדם בכל superintelligenceשל אינטיליגנציית על )

מנבאת שהדמיה מתוחכמת של המוח האנושי  IIT-, תיאוריית הGNW-לעומת תיאוריית ההתחומים. 

פי גישה זו, -שפועלת במחשב דיגיטלי אינה יכולה להיות תודעתית אף אם היא יכולה לדבר כמו בן אנוש. על

לא ייצור אף פעם מחשב בעל תודעה. תודעה אינה יכולה להיות ממוחשבת: היא חייבת  תכנות של תודעה

 להיות מובנית במערכת. 
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 בלשני של הבנת מטפורה -ההיבט הנירו  3.3

בלשניים הנוגעים לעיבוד שפה. תיאוריות -בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת במחקרים הנירו

 , בעזרת מכשור חדיש,נבדקיםבמחקרים שופכים אור על פעילות המוח. שמתחרות  מניבות ניסויים חדשים 

של מילים וצירופים. להלן סקירה של ההתפתחות  ןעיבודל  להלן( 2-ו 1)ר' איורים התרומה של ההמיספרות 

  .המואצת בתחום זה

 שתי ההמיספרות של המוח האנושי –: מבט על 1איור מספר 

Left Hemisphere                Right Hemisphere

  

 מיספרותבכל אחת מהההאונות   –: מבט על 2איור מספר 
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מוחו של המשתמש בשפה יכול להפיק משמעות מסימן מורכב שביסודו הוא חסר משמעות. ממחקרים 

אלפיות השנייה לאחר הצגת אירוע רב משמעות, ישנה פעילות במספר אזורים במוח  200-ל 220עולה שבין 

ם גבוהים יותר מביטויי N400.  מתברר שביטויים מטפוריים מעוררים מדדי N400שהחוקרים מכנים 

 &  Kazmerski, Blaskoליטרליים, ממצא שמלמד שקשה יותר להבין מטפורות. קזמרסקי, בלאסקו ודסאלן  )

Dessalegn, 2003השוו את מדדי ה )-N400 ( שעוררו ביטויים ליטרלייםTulips grow from a bulbמטפורות ,) 

 (The beaver is a lumber jack( ומטפורות אנומליות )The rumor was a lumber jack במחקר נתקבל .)

גבוה יותר בתנאי המטפורי לעומת התנאי  N400 בקרב משתתפים בעלי מנת משכל ממוצעת וגבוהה מדד

-הליטרלי. המדד היה נמוך מזה שהתקבל בהתייחס לבקרות האנומליות. בקרב בעלי מנת משכל נמוכה ה

N400 בוהים מהליטרלי(, מכאן שלאנשים אלו שבתנאי המטפורי היה מקביל לזה שבתנאי האנומלי )שניהם ג

 לא היו מספיק משאבי עיבוד להבנת ביטויים  מטפוריים. העיבוד של הביטויים הליטרליים היה להם קל יותר.

, המעורר ERPלהלן  ,Event Related Potential-( השוו את הCoulson & Van Petten, 2002קולסון וואן פטן )

 The conductor had no idea the trainטים ליטרליים קונבנציונליים )בהתייחס למילים הסופיות של משפ

had been boarded by a known villain( משפטים ליטרליים חדשניים ,)In the best part of the movie, the 

hero had to impersonate the villain( ומשפטים מטפוריים חדשניים )Many people in the agency now 

believe  that plastics are environmental villain הם מצאו שהמילים הסופיות של משפטים ליטרליים .)

ברמות שונות.  N400קונבנציונליים, משפטים ליטרליים חדשניים ומשפטים מטפוריים חדשניים הניבו 

המשפטים המטפוריים , N400המשפטים הליטרליים הקונבנציונליים הניבו את הרמה הנמוכה ביותר של 

בינוניות.  N400ומשפטים ליטרליים חדשניים הניבו רמות  N400-הניבו את הרמות הגבוהות ביותר של מדד ה

המדורג שהתקבל מלמד שלא קיימת דיכוטומיה בין עיבוד של ביטויים פיגורטיביים לעיבודם של  N400-ה

בית. בחינת הטופוגרפיה במוח של עיבוד ביטויים ליטרליים, וכן שקיים קושי בעיבוד של שפה פיגורטי

הביטויים הצביעה על מיקוד קדמי בהתייחס לביטויים הליטרליים חדשניים ואחורי בהתייחס למטפורה 

  החדשנית. מכאן שהתשתית הנוירולוגית של העיבוד  הביטויים הנ"ל שונה, לפחות בחלקה.

אלת חלוקת העבודה בין אזורי שאלה שממשיכה להעסיק את חוקרי העיבוד הלשוני במוח היא ש

בסדרה של מחקרים נמצא שפגיעות בהמיספרה שמאל.  הימין להמיספרה ובמיוחד בין המיספר, המוח השונים

ימין לעומת המיספרה שמאל הן בעלות השפעות שונות  על היכולת להבין שפה מטפורית. ווינר וגרדנר 

(Winner & Gardner, 1977 בחנו נבדקים בעלי פגיעות ) מוחיות. במסגרת המחקר הוצגו בפני הנבדקים

(. לכל משפט התאימו החוקרים He has a heavy heartמשפטים שבהם הופיעו ביטויים מטפוריים )כגון: 
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סדרה של ארבע תמונות צבעוניות שהציגו  את המשמעות המתאימה של הביטוי המטפורי, את המשמעות 

ם העצם שמוצג בו. הנבדקים נתבקשו להקשיב לכל אחד הליטרלית, את שם התואר שמוצג בביטוי ואת ש

מהמשפטים ואז להצביע על התמונה שמציגה בצורה הטובה ביותר את המשפט. תוצאות המחקר מלמדות על 

קושי של פגועי המיספרה ימין להתאים את ההסבר המטפורי לתמונות, ולעומת זאת על קושי של פגועי 

( בחנו את האופן שבו הנבדקים Brownell et al.; 1984)ושותפים  אונלה שמאל לתת ביאור ליטרלי. ברהמיספר

 ,loveשפטו היבטים שונים של משמעויות של מילים. בפני הנבדקים הוצגה סדרה של תארים שכיחים, למשל: 

warm, deep, hate הנבדקים נתבקשו לבחור שתי מילים שקשורות זו לזו במידה הרבה ביותר. נמצא שבעלי  .

מוחיות שונות התבססו על קשרים שונים בשיפוט של המילים. פגועי המיספרה ימין התבססו יותר על  פגיעות

במחקר המשך,  קשרי ניגוד ופחות על הקבלה מטפורית. תבנית הפוכה התגלתה בקרב פגועי המיספרה שמאל.

( השוו Brownell, Simpson, Bihrle, Potter & Gardner, 1990) , סימפסון, בירל, פוטר וגרדנרבראונל

ביצועים של בעלי פגיעה בהמיספרה ימין לאלו של בעלי פגיעה בהמיספרה שמאל בהתייחס למילים 

משמעויות מטפוריות. המושגים הלא מטפוריים  ישמות תואר בעל  – ( warmפוליסמיות, חלקן )כמו המילה 

פגועי המיספרה ימין ליקוי כללי )כלי כתיבה, כלא/מכלאה(. החוקרים מצאו בקרב   penהיו שמות עצם כגון 

בהערכה של משמעויות אלטרנטיביות, לא רק בהתייחס לפירושים פיגורטיביים של מילים וביטויים, אלא אף 

 בהתייחס לשמות עצם הומונימים שהמשמעויות המשניות שלהם אינן מטפוריות.  

הראייה הימני )המיספרה גם מחקרים של שדה ראייה חצוי )הצגה של גירוי ויזואלי אל מול שדה 

שמאל( או השמאלי )המיספרה ימין( בקרב מבוגרים בריאים מראים ששתי ההמיספרות שונות באופן שבו הן 

 & Chiarlello, Burges, Richards) מעניקות משמעות למילה. במחקרם של צ'יארלו, בורגס, ריצ'רדס  ופולוק

Pollock, 1990) רות כאשר  בפני הנבדקים  הוצגו צמדים מקושרים נמצאו אפקטים מקבילים בשתי ההמיספ

כלב( הניבו אפקטים חזקים יותר  – כלב(. לעומת זאת,  צמדים לא מקושרים )למשל, גדי  – )למשל, חתול

בהצגה לשדה הראייה השמאלי/המיספרה ימנית. תימוכין לאופן השונה שבו שתי ההמיספרות מעניקות 

( שהשתמשו בטופוגרפית Bottini et al., 1994ם של  בוטיני ושותפיו )משמעות למילה או לצירוף  מגיע ממחקר

. החוקרים בחנו עיבוד של משפטים PET, להלן Poistron Emission Tomographyפליטת פוזיטרונים, 

ליטרליים ומטפורות חדשניות בקרב נבדקים בריאים. המטלה הייתה של שיפוט סבירות. הממצא העיקרי היה 

( במהלך הבנת מטפורות, אך לא בזמן right prefrontal cortexמוגברת באונה הקדמית ימנית )אקטיבציה 

 הבנת משפטים ליטרליים.
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עדות מסוימת לתיאוריית הבנת המטפורות באמצעות ההמיספרה הימנית מגיעה גם ממחקר דימות 

במחקר שערכו  .fMRI, להלן functional Magnetic Resonance Imagingתהודה מגנטית תפקודי, 

 & Stringaris, Meadford, Giampietro, Brammer) סטרינגריס, מידפורד, גיאמפטרו, בראמר ודיוויד

David, 2007( קראו נבדקים משפטים מטפוריים )Some surgeons are butchers( ליטרליים ,)Some 

surgeons are fathers( או נטולי משמעות ,)Some surgeons are shelves .)  החוקרים מצאו פעילות מוגברת

בהמיספרה הימנית בתנאי של מבעים מטפוריים אך לא בתנאי של מבעים ליטרליים. תרומת ההמיספרה 

 הימנית נמצאה באזור הרכס הטמפורלי האמצעי.

שתי תיאוריות שמנסות להסביר את ההבדל בין ההמיספרות בעיבוד משמעות המילה הן תיאוריית 

, ומודל הבולטות  FCT, להלןFine/Coarse Semantic Codingעדין, הקידוד הסמנטי הגס/ה

מתייחסת לאופי האקטיבציה  FCT-. תיאוריית הGSH , להלן Graded Salience Hypothesisהמדורגת,

שההמיספרה  ( היאBeeman, 1993, 1998; Beeman et al., 1994הסמנטית. טענתו של בימן מנסח התיאוריה )

בצורה חלשה שדות סמנטיים רחבים, בעוד שההמיספרה השמאלית מקדדת באופן מדויק הימנית מעוררת 

שדות סמנטיים מצומצמים שמכילים רק את ההיבטים המרכזיים ביותר של המשמעות. ההשערה היא 

שהאקטיבציה הרחבה יותר של ייצוגים סמנטיים מביאה לחפיפה של שדות סמנטיים מסוימים שמאפשרת 

המושגים. התוצאה היא אקטיבציה של מושגים שמקשרים את המילים המרוחקות. אם יצירת קשרים בין 

 ;Beeman, 1998ההנחה היא שהבנת מטפורות כרוכה בחיבור של היבטים מרוחקים יותר של משמעות )

Bottini et al., 1994; Brownell, 2000 כלומר בגישור של מרחק סמנטי גדול יחסית בין חלקי הצירוף, הרי ,)

ידי המנגנונים הגסים של ההמיספרה הימנית. -ררים לפעילות( עלאלו מאוקטבים )מעּו  –פי המודל -שעל

באינטגרציה סמנטית מחושבת מידת החפיפה בין מספר שדות סמנטיים. הבנת  מטפורות חדשניות, יצירתיות 

ן מילים.   תהליך מציבה דרישות מיוחדות לאינטגרציה סמנטית מאחר שהן בנויות על מרחק סמנטי גדול בי

-Jung) "הברירה הסמנטית"שלישי שבו באה לידי ביטוי תרומת ההמיספרה הימנית להבנת השפה, הוא 

Beeman, 2005 בתהליך זה המושגים השונים שאוקטבו ממוינים, כך שנבלמים מושגים מסוימים ומושג .)

, והם נדרשים לציין שימושים אחד נבחר. נמצא שכאשר מציגים בפני נבדקים שם עצם שכיח )למשל, עוגה(

טיפוסיים )לאפות, לאכול(, הרכס הפרונטלי התחתון בהמיספרה השמאלית אקטיבי מאד, אך כאשר נבדקים 

-נדרשים להפיק שימוש בלתי רגיל )למכור(, הרכס הפרונטלי התחתון בהמיספרה הימנית פעיל יותר. מודל ה

FCT אנט-זוכה לתמיכה ממחקרים מורפולוגיים ומיקרו( ומייםMirous & Beeman, 2012 ברמה .)

המורפולוגית, ישנה אסימטריה בין ההמיספרה השמאלית לבין ההמיספרה הימנית. למשל, מבחינת מבנה 
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המוח קיים יחס גבוה יותר של חומר אפור לעומת חומר לבן בהמיספרה השמאלית  והפוך מכך בהמיספרה 

אנטומית, לנוירונים בהמיספרה -ספרה זו. ברמה המיקרוהימנית:  יותר חומר לבן לעומת חומר אפור בהמי

 & Mirous)  השמאלית יש שדות קלט קטנים יותר לעומת הנוירונים בהמיספרה הימנית. מירוס ובימן

Beeman, 2012)  סבורים שהבדל זה בשדות הקלט עשוי להיות קשור לעיבוד נירולוגי ספציפי ועדין יותר

 ,Giora, 1997, 2002)פחות ספציפי וגס יותר המיספרה הימנית.  גיורא בהמיספרה השמאלית לעומת עיבוד 

פי המודל ישנם שני מנגנונים מובחנים לעיבוד סמנטי. המנגנון האחד הוא -. עלGSH-פיתחה את מודל ה (2003

כלומר שכיחות, קונבנציונליות, מתאימות להקשר. המנגנון  –מהיר, אוטומטי, שולף משמעויות מרכזיות 

פי -לא שכיחות, לא מוכרות או לא מתאימות להקשר. על  –הוא איטי, בונה משמעויות לא בולטות האחר 

המודל הנ"ל, המנגנון של השליפה המהירה מתקיים בעיקר בהמיספרה שמאל. המודל מנבא עיבוד סלקטיבי 

מוכרות של ידי שתי ההמיספרות בהתאם למשתנה נוסף שיידון בהמשך, מידת ה-של ביטויים מטפוריים על

 הביטוי.

שבמחקרים טענו  (Joanette., Goulet, Hannequin & Boeglin, 1990)ג'ואנט, גולט, האנקווין ובוגלין 

המקוריים שדיווחו על הבנה מטפורית פגומה בנבדקים בעלי פגיעה בהמיספרה ימין היו בעיות מתודולוגיות. 

שבהרבה מחקרים לא נבחנו   סברו( Oliveri, Romero & Papagano, 2004) , רומרו ופאפאגנואוליברי

הליקויים התפיסתיים, ואף היכולות השפתיות לא נחקרו בפירוט. גם מחקרי הדמיה נוירולוגית מערערים על 

 Bottiniבקרב מבוגרים בריאים שערכו בוטיני ושותפים ) PETימנית.  אמנם במחקר  התיאוריית ההמיספרה 

et al., 1994ימת דם מוגברת בהמיספרה הימנית כאשר המשתתפים בניסוי קראו משפטים (  נמצאה זר

 The lovers( לעומת משפטי בקרה ליטרליים )The lovers words are harp soundsשמכילים מטפורות )כגון: 

words are lies אך מחקרי ,)fMRI  מאוחרים יותר שבהם נעשתה התאמה בין המשפטים המטפוריים לבין

ליטרליים במבנה התחבירי, שכיחות המילים, קונוטציות וזמנים נמצאה  אקטיבציה גם המשפטים וה

(  Rapp Leube, Erb & Kircher, 2004) ר כוקיר של ראפ, לייב, הרב  fMRIבהמיספרה שמאל. במחקר 

טמפורלית.  גם תוצאות -איקטבו ביטויים מטפוריים, בהשוואה לביטויים ליטרליים,  רשת שמאלית פרונטו

( Bohrn, Altman & Jacobs, 2012) , אלטמן וג'ייקובסמחקרי הדמיה במחקרם של בוהרן 22של  אנליזה-מטא

אינן תומכות בתיאוריה של מעורבות חזקה של ההמיספרה הימנית בעיבוד שפה. התוצאות מציעות מעורבות 

מצא העיקרי של טמפורלית בילטרלית עם הטיה לשמאל בעיבוד שפה פיגורטיבית.  המ-של רשת פרונטו

המחקר היה שהניגוד הכללי של עיבוד שפה פיגורטיבית לעומת שפה ליטרלית מאקטב רשת רחבה בעלת 

דומיננטיות שמאלית. רק אחד המקבצים שנמצאו עבור שפה פיגורטיבית היה ממוקם ברכס הפרונטלי 
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טמפורליות -יותהתחתון בהמיספרה הימנית, כל שאר המקבצים המובהקים היו ממוקמים באונות הקדמ

שביצעו  אנליזה-כס הפרונטלי התחתון.   תוצאות המטאבהמיספרה השמאלית כשהאזור הגדול  ביותר הוא בר

בוהרן ושותפים מלמדות שרק בשליש מהמחקרים נמצאו אקטיבציות ספציפיות עבור עיבוד ליטרלי, מה 

י, אלא שעיבוד פיגורטיבי דורש שמלמד שעיבוד של שפה פיגורטיבית מתקיים באותה רשת כמו עיבוד ליטרל

 בד"כ יותר משאבים קוגניטיביים.  

לא אישש את תיאוריית ההמיספרה הימנית. במחקרם של קולסון  N400-מחקר שהסתייע במדד הגם 

יצרו אפקטים מקבילים  ( נמצא שהשלמות מטפוריות לא מצופותCoulson & Van Petten, 2007וואן פטן )

, לאחר הצגה לשדה הראייה הימני ולשדה הראייה ERP-ה המוחית הנמדדתשבאו לידי ביטוי בתגובה 

 השמאלי.

ממצאי מחקר בקרב נבדקים בעלי פגיעות מוחיות מערערים עוד יותר את התיאוריה של הבנת 

( מצאו שפגועי המיספרה Cohbor & Schweiger, 1998ידי ההמיספרה הימנית. קובור ושווייגר )-המטפורה על

חקרים מאוחרים גועי המיספרה ימין מגלים ליקויים במבחנים של הבנת שפה פיגורטיבית. במשמאל כמו גם פ

( ואח"כ Giora, Zaidel, Soroker, Batori & Kasher, 2000) רטורי וכשיותר דיווחו גיורא, זיידל, סורוקר, ב

צה של פגועי המיספרה ( על כך שקבוZaidel, Kasher, Soroker & Batori, 2002) , כשר, סורוקר ובטוריזיידל

 ימין ביצעו טוב יותר מפגועי המיספרה שמאל במשימות של  הבנת מטפורות קונבנציונליות מדרגה גבוהה. 

הייתה הערכת חסר של היכולות  ,יש הטוענים שבחלק מן המטלות שנבחנו במחקרים מוקדמים

 ,Rinaldi)המיספרה ימין. במחקרם של רינלדי, מאראנגולו ובלדאסארי  המטפוריות בקרב נבדקים פגועי

Marangolo & Baldassari, 2002 נתבקשו נבדקים לבצע שתי משימות, משימה של התאמת תמונה ומשימה )

מילולית. במשימת התאמת התמונה נתבקשו הנבדקים להתאים משפטים מטפוריים לאחת מארבע תמונות 

המטפורית, את המשמעות הליטרלית ושתי משמעויות בקרה של המשמעויות שמציגות את המשמעות 

המטפוריות והמילולית. במשימה המילולית היה על הנבדקים להתאים משפט מטפורי שהוצג בפניהם בכתב 

לפירוש מטפורי, לפירוש מילולי או למשמעויות בקרה שהוצגו בפניהם בכתב  ,ידי הנסיין-והוקרא להם על

בשתי המטלות היה מספר התשובות המטפוריות נמוך יותר בקרב קבוצת פגועי המיספרה ימין והוקראו להם. 

הוא שהתפקוד של פגועי המיספרה ימין היה פחות טוב  ,לעומת קבוצת הבקרה. ממצא נוסף שעלה ממחקר זה

במשימת התאמת התמונה לעומת המשימה המילולית. החוקרים הסיקו שאילו היה מדובר בקושי בתפיסה 

האבסטרקטית, הרי שהוא היה משפיע באותה מידה על שני התנאים. מכאן שההבנה המטפורית של פגועי 

( Papagano et al., 2004המיספרה ימין תלויה באופן משמעותי באופן הצגת הגירוי.  גם פפגנו ושותפים )
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נת שפה( מובילה הסיקו על בסיס מחקר בקרב אפזים שמשימה של התאמת ניב לתמונה )לעומת מטלות של הב

 להערכת חסר של יכולתם של נבדקים להבין ניבים אלו.

פסיכולוגים עולות שתי מסקנות. ראשית, נבדקים בעלי ליקויים בהמיספרה -מהמחקרים הנירו

הימנית כמו גם נבדקים בעלי ליקויים בהמיספרה השמאלית מגלים הבנה לקויה של מטפורות וביטויים 

ם בקרב פגועי המיספרה ימין הם פחות ספציפיים ממה שחשבו בעבר, וייתכן שהם אידיומטיים. שנית, הליקויי

 סברו( Coulson & Van Petten, 2007מבטאים לעיתים ליקוי כללי ביכולת העיבוד. קולסון וואן פטן )

, תגובות ליטרליות למשימות של התאמת תמונות, משקף את העובדה "overly literal"שהממצא הכללי של 

בנה חלקית ומשאבי עיבוד מצומצמים, נבדקים מאמצים אסטרטגיות שמביאות להעדפת ביטויים שבשל ה

ידי שתי -פני ביטויים מטפוריים. ייתכן שהממצאים הלא עקביים באשר לעיבוד מטפורות על-ליטרליים על

ההמיספרות נובעים, לפחות בחלקם, מהבדלים במידת המוכרות של המטפורות שהוצגו. משעל ופאוסט 

(Mashal & Faust, 2009 )קונבנציונליּות.  שישנם הבדלים בעיבוד של מטפורות ברמות שונות של סברו

שמטפורות מוָבנות  פיה-על( שGentner, 1983רלוונטית לכך תיאוריית המיפוי הסטרוקטוראלי של גנטנר )

באמצעות יצירת התאמות בין מבנים מושגיים של המטרה )האובייקט המוסבר( והבסיס )האובייקט שמשמש 

", ההתאמה מבוססת על כך An electric battery is a like a reservoirכמקור לידע(. למשל באנלוגיה "

ל על מנת לספק כוח למערכת. ההשוואה שהשניים מאחסנים אנרגיה פוטנציאלית ומשחררים את האנרגיה הנ"

הנ"ל היא סלקטיבית ומתעלמת מכך שהשניים שונים בגודל, בצורה, בצבע ובחומר ממנו הם עשויים.  תהליך 

הבנה של מטפורות חדשניות. כאשר מטפורות הופכות  השוואה זה מעּורר כאשר מתקיים תהליך

כן הן מעובדות באמצעות קטגוריזציה. -ועל ,בהלקונבנציונליות, הן מקושרות עם קטגוריה מטפורית יצי

קטגוריזציה היא תהליך מהיר יותר ופחות חישובי שמחייב קטגוריה מטפורית קיימת. בתהליך זה קיים 

 jail. מושג הבסיס My job is a jailחיפוש של ייצוג מופשט המקושר למושג הבסיס. לשם המחשה, המטפורה 

  –   My jobים עבריינים, ועל כן אינו מתאים באופן מיידי למושג המטרה מתייחס מילולית לבניין שבו מוחזק

פי מודל הקטגוריזציה, ההבנה של ההצהרה דורשת שהאדם -בהנחה שהדובר אינו עובד בבית הסוהר. על

ישתמש במושג הבסיס לשם עירור של הקטגוריה המטפורית שמשמעה "כל מצב שאינו נוח, מגביל". אם 

ת כבר עם מושג הבסיס, אזי בתהליך ההבנה תהיה גישה אליו. אם הקטגוריה אינה קיימת, קטגוריה זו מקושר

( מושג מופשט. מרגע שנוצרה קטגוריה, מושג המטרה הופך להיות חבר בה, on lineצריך להיווצר בזמן אמת )

שבין חדשנית  . כאשר אנו פוגשים במטפורהmy jobמיוחסים למושג   jailואז כל מאפייני קטגוריית המטפורה 

, הניסיון לקטגוריזציה ראשונית נכשל בשל היעדר קטגוריה מוגדרת היטב. איבריה קיים מרחק סמנטי גדול
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מטפורות חדשניות הופכות בהדרגה לקונבנציונליות דרך שימוש תכוף, שנלווה אליו מעבר באופן העיבוד 

 & Bowdleבאודל וגנטנר )  (.Gentner & Bowdle, 2001; Gentner & Wolff, 1997מהשוואה לקטגוריזציה )

Gentner, 2005 הציעו שמתקיימת כאן אבולוציה שהם מכנים )The Career of Metaphor  של האופן שבו

ָרה של מבעים יצירתיים מקטינה את המרחק ביניהם בזכות אנשים מבינים מטפורות. כלומר, ַהְשּגָ 

 שמקלה על העיבוד ועל השליפה.  ,נוצרת עבורםשהקטגוריזציה 

 ,Giora( שניסחה  גיורא )Graded Salience Hypothesis (GSHפי מודל הבולטות המדורגת, -על

, המשמעות הבולטת, הפיגורטיבית או הליטרלית, היא זו שתמיד מעובדת קודם. המשמעות (2003 ,2002 ,1997

הליטרלית, ועל כן במרבית המטפורות  הפיגורטיבית במטפורות קונבנציונליות בולטת יותר מזו

הקונבנציונליות היא זו שנגישה קודם. לעומת זאת, כאשר המטפורה היא חדשנית או בלתי מוכרת, המשמעות 

-הבולטת היא זו הליטרלית. הסקת המשמעות הפיגורטיבית נעשית מאוחר יותר, באמצעות מנגנון הקשר. על

בלקסיקון המנטלי, הרי שהמשמעות של מטפורות חדשניות פי המודל, בעוד שהמשמעות הבולטת מקודדת 

. המודל מנבא מעורבות סלקטיבית של המיספרה ימין בהבנה של משמעויות מטפוריות onlineצריכה להיבנות 

חדשניות, לא בולטות ומעורבות של המיספרה שמאל בהבנת משמעויות מטפוריות קונבנציונליות, בולטות.    

 ;Beeman, 1998בימן  )-( של יונג(Fine/Coarse Semantic Coding  FCTעדין, הגס/מודל הקידוד הסמנטי ה

Jung-Beeman, 2005 גורס שהמעורבות של המיספרה ימין בעיבוד של מטפורות, ובאופן מיוחד בעיבוד של )

מנטי ביטויים מטפוריים חדשניים, בלתי מוכרים אינו ייחודי למטפורות,  אלא הוא היבט אחד של הקידוד הס

 הייחודי של המיספרה ימין שמאופיין כבעל רגישות גבוהה לקשרים סמנטיים מרוחקים.  

היא  ,FCT-וה GSH-שמשמעות השילוב של שני המודלים, ה ( הסבירהFaust, 2012פאוסט )

מאקטבת  במהירות משמעויות מקושרות ובולטות, ליטרליות או מטפוריות. המיספרה  שהמיספרה שמאל 

פי -ומשמרת מספר משמעויות, ליטרליות או מטפוריות, לא בולטות ומקושרות באופן חלש. על ימין מאקטבת

שני המודלים יש, אם כן, יתרון להמיספרה שמאל בעיבוד של ביטויים ליטרליים מוכרים ומטפורות 

מרחק  קונבנציונליות ויתרון להמיספרה ימין בעיבודם של ביטויים מטפוריים חדשניים, לא מוכרים שמציגים

 סמנטי גדול.

פאוסט שורה של מחקרים אכן מצביעים על יתרון של המיספרה ימין בעיבודן של מטפורות חדשניות.  

( השתמשו בפרדיגמה של שדה ראייה חצוי והשוו את העיבוד של משמעויות Faust & Mashal, 2007ומשעל )

דקים ארבעה סוגים של ביטויים בולטות ומשמעויות לא בולטות בשתי ההמיספרות. הן הציגו בפני הנב

(, sweet smile(, מטפורות קונבנציונליות )leaking waterהמורכבים משתי מילים: ביטויים ליטרליים )
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(. הנבדקים depth sport(  וצמדים של מילים בלתי קשורות )loneliness chillמטפורות שיריות חדשניות )

האם הביטוי הוא בעל משמעות.  לראשונה, כלומר נתבקשו לקבוע האם המילה השנייה קשורה סמנטית

התוצאות מצביעות על יתרון ברור להמיספרה ימין בשיפוט של מטפורות חדשניות כביטויים בעלי משמעות. 

יתרון זה לא התקיים בצמדים של מילים לא קשורות, ביטויים ליטרליים או ביטויים מטפוריים 

( השתמשו בפרדיגמה של שדה (Schmidt, DeBuse & Seger, 2007ביוס וסגר -קונבנציונליים. גם שמיט, דה

ראייה חצוי. הם הציגו בפני נבדקים בריאים משפטים מטפוריים וליטרליים ברמות שונות של מוכרות 

בשלושה ניסויים של שדה ראייה חצוי. החוקרים מצאו יתרון להמיספרה ימין בהתייחס למטפורות לא 

( ויתרון להמיספרה שמאל בהתייחס למטפורות מוכרות )דוגמת A mosquito is an arrowמוכרות )דוגמת 

Babies are angels   .) 

( chaos(, אי סדר )rigidityבמושגים של נוקשות ) השתמשו (Faust & Keneth, 2014פאוסט וקנת )

ההמיספרות  הבדלים ביןלשם ניסוח ה( Siegel, 2010( שטבע הפסיכיאטר הקליני סיגל )integrationושילוב )

פי סיגל, מצב נפשי מאוזן עלול להיקטע בקלות באמצעות סטייה לכיוון -באופן העיבוד של משמעויות.  על

עוררות מועטה מידי )מצב של נוקשות( או לכיוון של עוררות רבה מידי )מצב של אי סדר(. בהשאלה לתחום 

נטי מתקיים בהמיספרה השמאלית פאוסט וקנת שבקצה אחד של רצף העיבוד הסמ הסבירוהעיבוד הסמנטי 

פי כללים )כמו זה שבתסמונת אספרגר(, ובקצה השני של הרצף מתקיימת בהמיספרה הימנית -עיבוד נוקשה על

אקטיבציה לא מסודרת ובעלת גמישות יתר )כמו זו שבסכיזופרניה(. תזוזה משני הקצוות, זו של העיבוד 

ובעל גמישות היתר, מובילה לשיתוף פעולה מאוזן  הסמנטי הנוקשה וזו של העיבוד הסמנטי הלא מסודר

משמעית שכוללת גם -ולשילוב סמנטי. שילוב זה מאפשר לאנשים בריאים לעבד שפה לא קונבנציונלית ודו

 Networkמטפורות קונבנציונליות וגם מטפורות חדשניות.  תוך שימוש במונחים מתחום מדע הרשתות )

science ,)ב הנוקשה כרשת סמנטית מאורגנת מאוד שבתוכה מעט קשרים ואילו את המצ פאוסט וקנת הציגו

את המצב הלא מסודר כרשת סמנטית לא מאורגנת, מרובת קשרים ורנדומלית. המצב המאוזן מאופיין ברשת 

שבה חלק מהלולאות מחוברות למעט לולאות אחרות )מצב של נוקשות( ומעט לולאות מחוברות להרבה מאוד 

 דר(.לולאות )מצב של אי ס

 ,Mashal, Faust, Hendler & Jung-Beeman) בימן-, פאוסט, הנדלר ויונגבחנו משעל fMRIבמחקר 

( את הטופוגרפיה של עיבוד הביטויים. החוקרים השוו תבניות של אקטיבציה מוחית שנוצרו 2007 ,2005

(, Wisdom dustחדשניות )(, מטפורות Sweet dreamsבעקבות עיבוד משמעויות של מטפורות קונבנציונליות )

(. הנבדקים נתבקשו לציין Fuel rectangle( וצמדים של מילים לא מקושרות )Dog biteצירופים מילוליים )
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האם הצירופים סבירים מילולית או מטפורית או שאין קשר בין המילים. נמצא שבהשוואה למטפורות 

הקים של אקטיבציה בחלק האחורי של הרכס קונבנציונליות, בתגובה למטפורות חדשניות היו אזורים מוב

נותחו במונחים של רשתות. הניתוח הזה  fMRI -הטמפורלי העליון בהמיספרה הימנית. התוצאות שהתקבלו ב

זיהה רשת מיוחדת, ייחודית, שגויסה לעיבודם של הביטויים המטפוריים החדשניים. במהלך עיבודם של 

מעות, אקטיבציה באזור המקביל לאזור ורניקה בהמיספרה ביטויים לא מוכרים אך בעלי פוטנציאל למש

הימנית לוותה באקטיבציה באזורים פרונטליים: באזור ברוקה, באינסולה הימנית והשמאלית, באזורים קדם 

מוטוריים ימניים ושמאליים. ממצא נוסף, בלתי מצופה, של המחקר הצביע על כך שהפרעה בפעילות של 

איץ הבנה של מטפורות חדשניות בהמיספרה הימנית. בניסוי באמצעות גירוי ההמיספרה השמאלית עשויה לה

משעל, פאוסט ולבידור  ,( גילו פובריקTranscranial Magnetic Stimulation ,TMSמגנטי חוץ גולגלתי )

(Pobric, Mashal, Faust & Lavidor, 2008 גידול סלקטיבי בזמני התגובה לביטויים מטפוריים חדשניים )

ת גירוי מגנטי באזור החלק האחורי של החריץ הטמפורלי העליון בהמיספרה הימנית. תגובות לביטויים בעקבו

 ליטרליים ולמטפורות קונבנציונליות לא הושפעו מהגירוי הנ"ל.  

מצאו שקונבנציונליזציה של מטפורות חדשניות מלווה   Mashal & Faust, 2009)משעל ופאוסט )

כתוצאה  כי המעבר הזה חל ידי המיספרה שמאל. הן מצאו -פרה ימין לעיבוד עלידי המיס-במעבר מעיבוד על

מהפיכת המטפורות לקונבנציונליות רק בקרב נבדקים שנתבקשו להרחיב את המשמעות של הגירויים 

שבו נתבקשו לציין האם הצירוף הוא חיובי, ניטראלי או שלילי.  ,הלשוניים שהוצגו בפניהם באמצעות שאלון

גם מחקרים בקרב סכיזופרנים מחזקים את הטענה באשר להשפעת המּוָכרּות של המטפורות על עיבודן על ידי 

(,  שיבושים בשפה שניתן למצוא אצל סכיזופרנים נובעים מכך שהמיספרה 1997) Crowהמיספרה ימין. על פי 

 ,Bleich-Cohen, Hendlerקה להיות ההמיספרה הדומיננטית אצלם בתחום השפה. מחקרים )שמאל מפסי

Kotler & Strous, 2009לטרליות או אף תבנית הפוכה של לטלרליזציה בקרב סכיזופרנים.  -( מאששים בי

( Zeev-Wolf, Goldstein, Levkovitz & Faust, 2014) ופאוסט  , גולדשטיין, לבקוביץ'וולף-במחקרם של זאב

 softהשתמשו החוקרים בצמדי מילים בעברית שיצרו ארבעה סוגים של קשרים סמנטיים: ליטרליים )

blanket,) ( מטפורות חדשניותwilting hope( מטפורות קונבנציונליות ,)juicy gossip ומילים בלתי קשורות )

(picturesque concernבקרב הנבדקים הבריאים ששימשו כקבוצת בקרה .),  נמצא יתרון של המיספרה שמאל

הקצרים בהבנת מטפורות קונבנציונליות. החוקרים סבורים שמאחר שהמשמעות הפיגורטיבית היא  SOA’s-ב

 Grades Salience Hypothesisפי מודל הבולטות המדורגת,-קונבנציונלית, היא בולטת יותר, ועל כן מצופה על

(GSH)  (Giora, 2007שהמיספרה שמאל שמעורב )תתפקד טוב יותר  ,ת יותר בעיבוד של משמעויות בולטות
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, הקצרים והארוכים, יתרון SOA’s-בעיבוד מטפורות אלו. בניגוד לכך, בקרב סכיזופרנים נמצא בשני ה

-Fine/Coarse Semantic Coding (Jung-פי מודל ה-להמיספרה ימין בהבנת מטפורות קונבנציונליות.  על

Beeman, 2005 ,) מלמדים על כך שכאשר סכיזופרנים פוגשים מטפורה קונבנציונלית, ההבנה ממצאים אלו

שלהם מתבססת יותר על קידוד גס )לעומת קידוד עדין(. לעומת המטפורות הקונבנציונליות, הרי שבהתייחס 

למטפורות החדשניות נמצא הן בקרב הסכיזופרנים והן בקרב הבריאים יתרון להמיספרה ימין אבל במהלך 

הארוכים ויתרון של  SOA’s -בכל קבוצה. בקבוצת הבריאים נמצא יתרון של המיספרה ימין בזמן שונה 

 Fine/Coarse Semantic-הקצרים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם  מודל ה SOA’s -המיספרה שמאל ב

Coding  .שטוען שבתחילה מתקיימת אקטיבציה חזקה בהמיספרה שמאל ואקטיבציה חלשה בהמיספרה ימין

זמן קצר המיספרה שמאל חוסמת את המשמעויות הלא רלוונטיות בעוד שהמיספרה ימין משמרת אותן. לאחר 

הקצרים ויתרון  SOA’s-, בקרב סכיזופרנים נמצא יתרון להמיספרה ימין בלקבוצת הבריאיםבניגוד 

הארוך. מכאן שבקרב סכיזופרנים המיספרה שמאל הופכת לדומיננטית בשלבי  SOA-להמיספרה שמאל ב

סכיזופרנים שגו פחות מקבוצת הבקרה ונטו לקבל יותר בקלות  SOA’s -אקטיבציה מתקדמים יותר. בשני ה

מטפורות חדשניות כבעלות משמעות. במילים אחרות, אף כאשר המיספרה שמאל הייתה מעורבת יותר 

ארוך(, סכיזופרנים עיבדו את המטפורה החדשנית יותר בקלות מקבוצת הבקרה  SOAמהמיספרה ימין )

פי החוקרים, ממצא זה מלמד על כך שבקרב -שבאותה עת המיספרה ימין הייתה דומיננטית אצלה. על

סכיזופרנים בעלי ליקויי חשיבה, המיספרה שמאל אינה מעורבת בעיכוב משמעויות מרוחקות ולא בולטות 

וולף, פאוסט, לבקוביץ', הרפז -במחקר המשך של זאביספרה שמאל ו/או בהמיספרה ימין. שמאוקטבות בהמ

( שבו השתמשו החוקרים באותם (Zeev-Wolf, Faust, Levkovitz Harpaz & Goldstein., 2015וגולדשטיין 

מהמוח צירופים שפורטו לעיל, נמדד משך הזמן של העיבוד הסמנטי העדין במוח. במחקר נעשה רישום מגנטי 

(, MEGagnetoencephalographyM ,)( במהלך העיבוד של ביטויים מטפוריים חדשניים )קידוד סמנטי גס

צירופים מטפוריים קונבנציונליים, צירופים ליטרליים וצירופים של מילים בלתי קשורות )קידוד סמנטי עדין(.   

ירופים של המילים הבלתי קשורות נמצא שבעוד שבצירופים הליטרליים, המטפורות הקונבנציונליות, והצ

היא  חס לצירופים החדשניים, היא תפקדה טוב יותר, כלומריקבוצת הסכיזופרנים שגתה יותר, הרי שבהתי

נטתה יותר לזהות צירופים מטפוריים חדשניים כבעלי משמעות. החוקרים הסיקו שאקטיבציית יתר של 

יים חדשניים בעלי פוטנציאל להיות בעלי משמעות. המיספרה ימין מהווה יתרון כאשר נדרשת הבנה של ביטו

(, במוח Pobric, Mashal, Faust & Lavidor., 2008) , משעל, פאוסט ולבידורעל פי ההסבר של פובריק

בין שתי ההמיספרות,  הטיפוסי התהליך של הפקת משמעות מגירוי לשוני יצירתי הוא תוצאה של משא ומתן
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ות הליטרליות, הקונבנציונליות, השכיחות והקרובות, בעוד שהמיספרה כאשר המיספרה שמאל נוטה למשמעוי

ימין נוטה למשמעויות המרוחקות, הלא קונבנציונליות והפחות שכיחות. במהלך המשא ומתן הנ"ל המיספרה 

שמאל, ההמיספרה הדומיננטית, מונעת מהמיספרה ימין מ"ללכת רחוק מידי", כלומר: היא משמשת כשומר 

ויות לא רלוונטיות או נטולות משמעות. החוקרים סבורים שכפי שמלמדות התוצאות של סף שעוצר משמע

מחקר זה, אצל סכיזופרנים מופר האיזון העדין בין שתי ההמיספרות. הפרה זו באה לידי ביטוי בהפקה של 

יזופרנים שיתרון זה של סכ ציינושפע משמעויות מגירויים לשוניים חדשניים עד כדי נטולי משמעות. החוקרים 

הבא לידי ביטוי בנכונות לקבל בקלות רבה יותר גירויים חדשניים כבעלי משמעות הופך לחיסרון כאשר הם 

 נכשלים בהבחנה בין ביטויים חדשניים בעלי משמעות לעומת כאלו שהם נטולי משמעות.

 מרחק סמנטי: בלשנות חישובית ורפואת הנפש    3.4 

 ,Elevag, Foltzז, ויינברגר וגולדברג )דקליני. אלבג, פולמושג העקביות בשיח משמש לאבחון 

Weinberger & Goldberg, 2007  )ששיח מאופיין כעקבי כאשר הרעיונות המובעים בו קשורים לנושא  הסבירו

כללי ומקיימים רצף הגיוני שתואם לידע שיש לאדם על העולם. לעומת זאת, שיח נתפס כלא עקבי כאשר רצף 

-כהקשרים בין המילים רופפים או כאשר קיימות סטיות מהרצף. שיח מעין זה שמוגדר  הרעיונות מקוטע,

ThD (Thought Disorder מתקיים במגוון מצבים פסיכיאטרים ונוירולוגיים. כך למשל  )מהנבדקים  20-20%

. המדידה של חוסר העקביות הייתה בעבר מורכבת ThDהלוקים בסכיזופרניה מאופיינים כבעלי 

וסובייקטיבית. עם התפתחות השיטות החישובית וההתקדמות בפיתוח מודלים קוגניטיביים חישוביים  פותחו 

שיטות אוטומטיות שמסוגלות לנתח עקביות בשיח. כך למשל, הפסיכולוג לנדאוור וחוקר מערכות המידע 

 Latent Semantic, ( פיתחו את מודל הניתוח הסמנטי הסמויLandauer & Dumais, 1997דומאייס )

Analysis (LSAמודל חישובי לרכישת ידע שמשמש לאבחון קליני כפי שיפורט להלן ,),  אך גם לצינון אוטומטי

שההנחה שבבסיס המודל היא שמילים שנעשה בהן הסבירו של מאמרים ולשליפת מידע.  לנדאוור ודומאייס 

 -גיעות מהקשרים שונים. בפועל, לשימוש בהקשרים דומים נוטות להיות יותר דומות סמנטית ממילים שמ

LSA יש ייצוג של ידע סמנטי המבוסס על ניתוח אוטומטי של מיליון מילים שבהן נעשה שימוש בשיח טבעי, 

 Singular Valueועל פתרון של קשרים בין מילה לבין קטעים בטקסט. הניתוח מבוסס על  פירוק ערך בודד, 

Decomposition (SVDשיטת מטריצה אלגבר ,)ית הקשורה לניתוח גורמים. ייצוג השיח ב-LSA  הוא

כמטריצה שבה כל שורה מייצגת מילה ייחודית בטקסט וכל טור מייצג קטע מסוים מהטקסט או יחידה אחרת 

של  SVDשל הקשר )לדוגמה, פסקה(. הרשומות במטריצה מייצגות את שכיחות המילה בהקשר. ניתוח 

ם סמנטיים". התוצר של הניתוח הוא מילים, משפטים, פסקאות ממדים של "מרווחי 200-100הטקסט מניב 
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או כל יחידה אחרת של טקסט שמיוצגים כווקטורים שמהווים סיכום של הווקטורים של המילים הבודדות 

בטקסט. השוואה של הווקטורים של המילה ושל יחידת הטקסט הגדולה מניבה אומדן של מידת הדמיון 

 ביניהן.

  ,ידי ההקשרים שבהם היא מופיעה-משמעות של מילה מוגדרת על LSA-חשוב לשים לכך שב

ומשמעות ההקשר מוגדרת באמצעות המילים שמופיעות בו. התוצאה היא שווקטורים של טקסט שיש להם 

הקשר סמנטי משותף אבל אין להם מונחים משותפים יכולים להיות דומים. לדוגמה, לצירוף "רדיוס 

, בעוד של"רדיוס הכדורים" ול"מוסיקת הכדורים" יש 0.22עגל" יש מדד דמיון הכדורים" ולצירוף "קוטר המ

לוכדת מבנה "סמוי" יותר ממתאמי מילים  LSA-בלבד. במילים אחרות, שיטת ה 0.01מדד דמיון של 

יים הקוגניטיביים. אלבג רובים  טובים לקשרים הסמנטימייצר ק LSA-ואשכולות, וייתכן שזו הסיבה לכך שה

. מטרת המחקר הייתה לבחון LSA-ניתחו במחקרם מדגמי דיבור באמצעות ה  (Elevag et al., 2007)ושותפים 

את תקפות הכלי לבחינת עקביות השיח של חולי סכיזופרניה בהשוואה למדדים קליניים מסורתיים. במסגרת 

פק תועתק המחקר ביצעו נבדקים חולי סכיזופרניה ונבדקים בריאים מגוון משימות שפה. הדיבור שהו

הקטעים במשפט שבהם התקיים  מוקמו גם LSA-.  באמצעות הLSA-והעקביות הפנימית חושבה באמצעות ה

חוסר העקביות. החוקרים ניתחו את השיח גם באמצעות מדדים סטנדרטיים לבחינת הפרעה בחשיבה. במחקר 

בין קבוצת הנבדקים יכול להבחין בהבדלים בתוך קבוצה של נבדקים חולי סכיזופרניה ו LSA-נמצא שה

גם הצליחו לנבא   LSA-החולים לבין קבוצת בקרה של נבדקים בריאים במשימות של יצירת מילים.  מדדי ה

 האם השיח היה שייך לחולה או למשתתף בקבוצת הבקרה.

 מגבלות החקירה המדעית וייחודו של המחקר הנוכחי  3.5

דרכי הפענוח של מבעים פיגורטיביים. שבחנו את בסעיפים הקודמים נסקרו מחקרים אמפיריים רבים 

מאמץ מחקרי ניכר מושקע בניסיון לפענח את חידת המוח ולספק תשובה לשאלה כיצד מתפענחים צירופים 

. שפע התיאוריות המתחרות מעיד על מאמץ ניכר "מרחק סמנטי"שמדגימים  ,פיגורטיביים ומטפוריים

ל טכנולוגיות חדשות והן במחשבה על תיאוריות והיפותזות להתקרב לפתרון החידה הן באמצעות פיתוח ש

של  תמונה מרחביתבלשניים עולה בעיקר -שיכולות להיבדק במעבדות. מכל ההיפותזות והמחקרים הנירו

אזורי המוח השונים, של מים ביניהם בדבר השוני בפעילות יאזורי העיבוד במוח. גם כשהחוקרים אינם מסכ

עיבוד מבעים מילוליים. שאחראים על הוא חיפוש של אזורי פעילות מוחית המכנה המשותף של עבודתם 

. אופן העיבוד נותר סמוי גם אחרי "מרחק סמנטי"שנרמזת בביטוי " מיפוי"הממצאים מחזקים את מטפורת ה

ין לא יעד ,העיבוד אזוריבשונה משאלת  ,העיבוד תהליךשפע המחקרים המפורטים הללו. דומה ששאלת 
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וספק אם תישאל בעתיד הקרוב. נראה שנותר פער בין המודעות המיידית של דובר שפה למרחק  ,נשאלה

תשובות על העיבוד המוחי  למשל, לבין "סיד התבוסה"בצירוף  "תבוסה"ו "סיד"הסמנטי, שבין המילים 

מודריק  מציע תשובות אפשריות לפער הזה.  שמספק שפע התאוריות שנסקרו כאן. מחקרה של מודריק

(Mudrik, 2013 )אותה לארבע תמורות שחלו  קשרהצביעה על בעייתיות במחקר של מדעי המוח. היא ה

כי בשלביה  ציינהבחשיבה המחקרית בתחום מדעי המוח. התמורה הראשונה היא סדר הסקה חדש. מודריק 

הראשונים של הדיסציפלינה קיבל המחקר טענות פילוסופיות ופסיכולוגיות כנקודות מוצא לחקירה המדעית. 

החוקרים ביקשו למצוא עדויות מוחיות שיתאימו לטענות אלה. החל מהמאה התשע עשרה, לעומת זאת, ישנן 

לטענות הקיימות בדבר החשיבה עדויות להיפוך סדר החקירה: הממצאים המוחיים אינם מפורשים בהתאם 

חוקרי המוח מתחילים  –ות חדשות לגבי תופעות אלה. כלומר נוההתנהגות, אלא משמשים בסיס להעלאת טע

לספק תיאוריות שיסבירו את החשיבה וההתנהגות, ולא רק לתאר את  –להציב לחקירתם מטרה חדשה 

סציפלינות אחרות כמו הפילוסופיה או ידי די-הבסיס העצבי לתופעות אלה, שחקירתן צריכה להתבצע על

מודריק, נוגעת להכללתן של שאלות שבעבר נחשבו ללא מדעיות  ציינההתמורה השנייה ש הפסיכולוגיה.

אחרי שנים שבהן נתפסה כעומדת . המוח. דוגמה לשאלה כזו היא שאלת המודעות בתחום המחקר של מדעי

הפכה בעיית המודעות לסוגיה מרכזית בתחום מדעי מחוץ להישג ידו של המדע בכלל, ומדעי המוח בפרט, 

המוח. התמורה השלישית מתייחסת לחדירתם של מדעי המוח לתחומי המחקר של דיסציפלינות אחרות, 

למשל של הפילוסופיה. חוקרי המוח בחרו להתמקד בשאלות פילוסופיות מובהקות כמו בעיית הגוף והנפש. 

ים המתודולוגיים של מדעי המוח מתאימים יותר לעיסוק בבעיות נקודת המוצא של חקירות אלה היא כי הכל

את תרומת הטיעונים והתיאוריות שהוצעו על ידי חוקרי המוח לקידום הבנת  בחנהאלה, אולם כאשר מודריק 

שאלה בעצם ניסוחים חדשים  גרסהשתרומה זו מוגבלת, במקרה הטוב. היא  מצאההשאלות או לפתרונן, היא 

פיים שהוצגו בעבר, כאשר המוח תופס את מקומה של הנפש. בטיעונים הנ"ל לא מוצגות על לטיעונים הפילוסו

שהיעדר החידושים בסוגיות הפילוסופיות פירושו  סברהפי רוב טענות חדשות או רעיונות חדשים.  מודריק 

להעדפת חוסר יכולת עקרונית לפתור בעיות אלה באמצעות המתודה של מדעי המוח. התמורה האחרונה נוגעת 

תיאורים או טיעונים המבוססים על ממצאים אמפיריים על פני תיאורים או טיעונים המבוססים על חקירה 

במחקרה כי רבים שופטים את העבודה הפילוסופית באמות מידה מדעיות ומצפים  קבעהמושגית. מודריק 

עני המוח והעדר הכשרה שהעדר הכשרה פילוסופית של מד היא הראתהמהפילוסופיה לייצר הסברים מדעיים. 

מוביל לשגיאות מושגיות של המדענים ולקבלה לא  ,מדעית של פילוסופים שעוסקים בממצאים מוחיים

אפוא לשיתוף פעולה הדוק יותר  קראה ביקורתית של הממצאים המוחיים בעבודתם של הפילוסופים. מודריק
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דדית של כל אחת מהדיסציפלינות לאחרת וזאת על בסיס הכרת התרומה הה, בין מדעי המוח לבין הפילוסופיה

ומתוך הבנת המגבלות של כל אחת מהדיסציפלינות  הן ביחס לתחומי המחקר שלה, והן ביחס לפרשנות  

 ולשימוש בעשייה המחקרית של האחרת. 

מהו מחקרי הנוכחי בוחן את שאלת הגוף והנפש משני כיוונים שונים, עם שהוא מתמקד בשאלה ספציפית: 

בלשניים מראה כיצד הם מבקשים להשיב על השאלה מן הצד -סקירת המחקרים הנירוי. מרחק סמנט

פואטי שאני מציעה כאן, בוחן את שאלת "המרחק -הניסויי, ביולוגי "מטריאלי" שלה, ואילו המחקר הלשוני

הנחה הפנומנולוגית שיש לדוברים ולנשאלים יכולת הון זה נשען על והסמנטי" דרך תגובות של דוברים. כי

הוא המקביל  "מרחק סמנטי"להבחין בקרבה ובריחוק שבין מילים כחלק מידיעת השפה שלהם. מחקר המושג 

בין מילים ומושגים.  קרבה( שבחן  Sovran, 2014;2000, 1992 ,ההפוך של מחקר ה'שדות הסמנטיים"  )סוברן

בלשנית  -של מודריק ולהצביע על נקודות המפגש אפשריות בין החקירה הנירומחקרי מבקש להיענות לקריאה 

בלשני בחקר המוח בעיקר בחקר -לבין חקירה סמנטית.  משום כך הוא פרס לעיל את הישגי המחקר הנירו

, הוא יציע מבט פנומנולוגי על צירופי שמות עצם "רחוקים" 2המטפורות והעיבוד המושגי. בהמשך, בפרק 

מהו המרחק קשו לציין של דוברים שנתב תשובותשנלקחו משירי יהודה עמיחי. הפרק יפרוס ניתוח של 

ולנסות להסביר את משמעות הצטרפות  ,מילים שנלקחו משירת יהודה עמיחי בין זוגות שמתקיים סמנטיה

תשובות הנשאלים שופכות אור על מנגנוני השליפה של מילים מן הלקסיקון המנטלי וגם אומרות  המילים.

ה שמצביעה על המרחק שבו "ממוקמים" משהו על מבנהו של לקסיקון זה: מן השאלונים מצטיירת מעין מפ

ככל שיותר קשה לדובר לקשר בין שני שמות עצם כגון  .שמות עצם בתודעת הדוברים ובמילון המנטלי שלהם

ביניהם. למחקר גדול יותר "משק כנפים" ו'עיתון" שמופיעים בצמידות בשירי עמיחי, מסתמן מרחק הסמנטי 

על המנגנון היצירתי של  2בפרק היצירתית. הוא  שופך אור יש נגיעה גם לתיאוריה של השירה והכתיבה 

מהם המנגנונים  המרא 2.2סעיף המשורר יהודה עמיחי שנודע ביכולתו לייצר בשיריו צירופים "רחוקים". 

הפואטיים, בעיקר הסמנטיים והתחביריים, שבאמצעותם המשורר חותר ליצור מבנה  שירי קוהרנטי שאפשר 

(. את ההפתעה שבהצמדת שמות עצם רחוקים עמיחי "מרכך" Sovran, 1993ממנו )להבינו ואפילו ליהנות 

בעזרת רמזים אינטרטקסטואליים, קישורים תחביריים וסמנטיים הזרועים בשיר כולו. כך "מתקצר" המרחק 

הסמנטי ומתעשרת ההבנה של הפן היצירתי המאתגר שבכתיבת עמיחי. בצירופים ה"רחוקים" המשורר מפתיע 

אבל הוא גם מאפשר להם לנצל את היכולות הלשוניות שלהם בבואם להתמודד עם  ,י שירתואת קורא

 .   פענוחהטקסטים השיריים הקשים ל
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 לשוני על מטפורות בשירת יהודה עמיחי-מבט פנומנולוגי .4

  לשון השירה של יהודה עמיחיבשמניים יצירתיים צירופים      4.1

 –מה עניין חמאה  עברית בן זמננו יכול לפענח את הצירוף?? האם דובר "חמאת החמדה"מה פירוש 

 שכתב ספר כותרת איזו חמאה יש לחמדה?. הצירוף הוא ?משדה המאכלים אל חמדה משדה הרגש והתשוקה

 דומות מילים שתי של סמיכות זוהי בסוריה.ש בחלב עשרה השלוש במאה שחי רופא יפת, בן שת

מאת החמדה, פירוש על התורה . המהדיר של כתב היד יואל פלדשתיין כתב: "ח"ו"החמדה "חמאה"  בצלילן

של ר' שת הרופא בן יפת, הוא אחד החיבורים הקדומים והמרתקים ביותר שהגיע אלינו מקהילת ארם צובה 

ספר זה כתמצית הכוללת את החשוב )ה"חמאה"( שבחיבורו הארוך סיים ר' שת להכין  1282העתיקה. בשנת 

גם שם הספר האבוד הוא "חמדת התעודה". רק מי שיודע שגם "תעודה" וגם  .10"חמדת התעודה –)והאבוד( 

יכול להתחיל לקשר את "חמאה" )או "שמנת"  ,"תורה""חמדה" הם במסורת היהודית שמות נרדפים ל

 החלק השומני והמובחר שמופק מהחלב,  אל ספר פירוש לתורה: העידית שבתורה.  ,בעברית של ימינו(

שנתקל בצירוף  בן זמננו מה עושה דובר, כלומר המחקר  הנוכחי שואל את השאלה מהו מרחק סמנטי 

שירת עמיחי מתייחדת באופי שמדגים מרחק סמנטי? כיצד הוא מפשר ומקרב בין רחוקים ויוצר משמעות?. 

ל צירופי שמות העצם  ובמטפוריקה המפתיעה  שלו.  בשיריו נמצא צירופים  כגון "צחוק ענבים"  היצירתי ש

או "תופסת דם" או "פרוטות חסד". קוראי שירתו מופתעים מצירופים אלה, מתקשים לעתים להבין אותם, 

בשירת עמיחי  ואילו המשורר זורע בשיר רמזים ומציע הקשרים  שמעניקים משמעות לצירוף. משום כך בחרתי

 כמה שיספק מאגר של צירופים מפתיעים בדרגות ריחוק שונות. 

מקבצים שונים  סמיכות שמניים יצירתיים נבחרו צירופי ,בפרק זה המוקדש לצירופים משירת עמיחי

של שירתו, "עכשיו ובימים האחרים", "במרחק שתי תקוות", "שירי אהבה", "גם האגרוף היה פעם יד פתוחה 

ועל  27מרואיינים, על השני השיבו   20על השאלון הראשון  ענו שאלונים.  2-הוצגו בהצירופים  .ואצבעות"

 בוגרים בני שמונה עשרה ומעלה, דוברי עברית,, נשאליםה בסך הכול שמונים ושלושה נשאלים.  – 22השלישי 

  ,"ענבים"ו "צחוק"לדרג את מידת הריחוק שהם מוצאים בין שני  שמות עצם כגון   נדרשו רובם סטודנטים, 

נשען על הידע הלשוני של הדוברים,  אל ש . כך מתאפשר מבט פנומנולוגימשמעות הצטרפותםולהסביר את 

 דרכי החשיבה שלהם ואל ערוצי קשר שנמצאים בלקסיקון המנטלי שלהם.  

 

                                                           
10 https://www.ybz.org.il/?CategoryID=688&ArticleID=3251#.XGKzoVwzZPY 

javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/9YXIAFI6ITBNCMNK2UVMCEL3LFPCSGIMLHDMEMHRYHJJ4YQGQ9-00442?func=service&doc_number=000011856&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/9YXIAFI6ITBNCMNK2UVMCEL3LFPCSGIMLHDMEMHRYHJJ4YQGQ9-00442?func=service&doc_number=000011856&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/9YXIAFI6ITBNCMNK2UVMCEL3LFPCSGIMLHDMEMHRYHJJ4YQGQ9-00442?func=service&doc_number=000011856&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.nli.org.il:80/F/9YXIAFI6ITBNCMNK2UVMCEL3LFPCSGIMLHDMEMHRYHJJ4YQGQ9-00442?func=service&doc_number=000011856&line_number=0008&service_type=TAG%22);
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 השאלון –ים צירופים שמניים יצירתי     4.2

להסביר את משמעות ההצטרפות של מילים שמהוות חלק  נשאליםבמסגרת המחקר נתבקשו 

 – ג'1-א'1נספח  אומצירופים שמניים יצירתיים בשירת יהודה עמיחי ולדרג את המרחק הסמנטי בין המילים )ר

-ו טןמבטא מרחק סמנטי ק "1", כאשר "2"עד  "1)"השאלונים(. בהתאם לסולם שבו נעשה שימוש בשאלון  

 1.2-ל 1באופן הבא: ציונים ממוצעים  שבין הציונים הממוצעים שהתקבלו  הוגדרו  ,(גדולמרחק סמנטי   – "2"

מרחק  – 2.2-ל 2.2. ציונים שבין קטןמרחק סמנטי  – 2.2-ל 1.2מאוד.  ציונים שבין  קטןמרחק סמנטי  –

מאוד.  גדולמרחק סמנטי  – 2-ל 2.2. ציונים שבין גדולק סמנטי מרח – 2.2-ל 2.2סמנטי בינוני.  ציונים שבין 

. טווח גדוללמרחק סמנטי  קטן, בין מרחק סמנטי 2.2-ל 1.9בפועל, ציוני המרחק הסמנטי שהתקבלו נעים בין 

: 2.8-ל 1.2הציונים גבוה מזה שהתקבל בהתייחס לצירופים הכבולים שהוצגו בשאלון כבקרה, ואשר נע בין 

 –(; שומר 1.8חבלים ) –(;  סולם 1.2) מלך  –(;  דרך 1.2ראש ) –יושב  (;1.2לחם )  –(; פת 1.2בור )צי –נבחר 

 (.  2.8חופש ) –(, מקצוע 2.2מים ) –(; פלס 2.0ים ) –לב   (;1.9דרך ) –ציונים  (;1.8ראש )

 דרכי הקישור בין המילים    4.3

להלן מוצג פירוט הממצאים שנתקבלו מניתוח תשובות המרואיינים להסבר המשמעות של הצטרפות 

זהו החלק האיכותני של המחקר שנועד מילים שמהוות חלק מצירופים שמניים יצירתיים בשירת עמיחי. 

סמנטי מילים שמתקיים ביניהן מרחק בין  ,להצביע על האופן שבו דוברים מקשרים כשהם נדרשים לעשות כן

המרואיינים  התקבל מתשובותפי ציון המרחק הסמנטי הממוצע ש-הממצאים מוצגים בסדר עולה על .כלשהו

האופן שבו של בלשני פירוט מלא של התשובות(. בצד ציון המרחק הממוצע ישנו גם ניתוח  2בנספח  או)ר

 כדי ליצור משמעות.  המרחק בין המילים"ריככו" הנשאלים את 

 (1.9)מרחק סמנטי ממוצע:     אהבה   –  אנשים

ת על תפיסת מרחק סמנטי ממוצע ושניהם משדה האנוש. תשובות המרואיינים מלמד –"אנשים" ו"אהבה" 

ציינו הנשאלים רעיונות שונים שקושרים בין אהבה הוספת פועל ושם פועל באמצעות קטן בין שני השמות. 

מרגישים". רעיון נוסף שהובע באמצעות הוספת לאנשים. רעיון אחד הוא ש"אהבה היא רגש שכל האנשים 

פועל, ייצר משפטים המציינים כי אנשים רוצים, מחפשים או זקוקים לאהבה. תחושת האהבה בין אנשים 

רעיון  נוסחה באמצעות האמירה ש"יכולה להיות אהבה בין אנשים", וכן ש"אנשים מראים אהבה אחד לשני".

  הבה מניעה את האנשים".שונה שקושר בין אהבה ואנשים הוא ש"א
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גזירת שם תואר משם העצם  היו שציינו שאנשים אוהבים או לא אוהבים.גזירת פועל משם העצם דרך 

"אהבה היא מונח אנושי" ו"אהבה היא רגש אנושי".  המרה:הביאה לניסוח משפטים המבטאים אנשים 

 נוסח המשפט "אנשים שיש בהם רגשות". הוספת המילית "יש"באמצעות 

 (1.9)מרחק סמנטי ממוצע:      אהבה  –חים  פר

הוא  ,משדה הרגש. המרחק הסמנטי הממוצע שנמצא בין שני השמות –משדה הצומח, "אהבה"  –"פרחים" 

לשם הפקת משמעות  ,בה נקטו המרואייניםשהיא הדרך העיקרית  הוספה של פועל ושל שם פועלקטן. 

בהם נעשה שימוש הם נת"נ ובט"א. צוין ש"הפרחים שמהצירוף של "פרחים" ו"אהבה". השורשים השכיחים 

משם העצם  גזירת פועל או שם פועלניתנים מתוך אהבה" וכן ש"הפרחים מבטאים אהבה". באמצעות 

וכן ש"מי שאוהב, " שאוהביםידי כך שאפשר "להביא פרחים כ-בין שני שמות העצם על "אהבה" הוסבר הקשר

דרכים אלו לגישור בין פרחים  לבין אהבה מגלמות שימוש בפרח לשם גילויה או ביטויה של . מביא פרחים"

א וה "שימוש"ש נמצא( 129סוברן תש"ס, עמ' אצל פטרק )מחקר שלא פורסם, מצוטט אצל שבעוד אהבה. 

כנראה  ,כמשמע עיקרי שימושההרי שבצירוף זה התגלה , משמעות משנית כאשר מדובר בדבר מן הטבע

בה נעשה שימוש שהיא דרך נוספת המרה  תרבותי בפרחים.השימוש המוסכמת בהשפעת הקונוטציה של 

התפיסה היא של הפרחים )לעיתים בתוספת שם הפעולה "נתינה"( כסימן, כסמל, . לקירובם של המושגים

 כביטוי או כגילוי של אהבה.  

 (2.0)מרחק סמנטי ממוצע:      זמן  –גלגלים  

משדה החפצים מעשה ידי אדם, "זמן" הוא מושג כללי. תשובות המרואיינים מלמדות על מרחק   –"גלגלים"  

"גלגל הזמן" היא דרך אחת באמצעותה נעשה החיבור בין  צירוף סמיכותסמנטי קטן בין שני השמות.  יצירת 

הוסבר  קשר של תפקודשל תפקוד, תנועה ודמיון צורני בין השמות. היו שמצאו קשרים לוגיים שני השמות.  

 קשר שלתפיסת  .ששעון עובד על גלגליםבכך  ששעונים מאופיינים בגלגלי שיניים ובתנועה סיבובית, וכן בכך

בין שני שמות העצם הביאה לכך שהמרואיינים ציינו שהן את הגלגלים והן את הזמן מאפיינת תנועה תנועה 

"הזמן אינו עוצר מלכת, כמו גלגלים". עוד צוין ש"זמן מתקדם באופן ליניארי כמו גלגל  :פוסקתבלתי 

בין שני השמות העלה ש"גלגל הוא עגול דמיון צורני המתקדם במרחב", וכן ש"הגלגל זז מהר וכך גם הזמן". 

, השורה "איך הגלגל בולצירוף ככמו שעון שמציג את הזמן". החיבור בין "גלגלים" ו"זמן" נעשה גם באמצעות 

 רוטבליט ושמוליק קראוס שמתייחסת לזמן. יענקל'ה מסתובב" מתוך שירם של
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 (2.4: ממוצע )מרחק סמנטי                           תקוות   –יתומים 

שניהם מגיעים משדה האנוש. המרחק הסמנטי העולה מתשובות המרואיינים הוא  –"יתומים" ו"תקוות" 

היא הדרך  הוספת המילית "יש"קטן. ייתכן שהשדה הסמנטי המשותף מסייע בקירובם של השניים. 

ומים בה נעשה החיבור בין "יתומים" ו"תקוות". צוין ש"ליתומים יש תקווה", ש"יש תקוות יתשהעיקרית 

שנזנחו", או לחילופין ש"יש להם פחות תקווה". פרשנות אחרת שניתנה באמצעות הוספת המילית "יש" היא 

צוין ש"לפעמים היתומים יהיו חסרי  הוספת פועל או שם פועלש"יש תקווה באימוץ ילדים".  באמצעות 

א נותרו אלא תקוות". תקוות", ש"יתומים מוציאים מאנשים רגשות של חמלה ותקווה", וכן ש"ליתומים ל

באמצעות  נוסחו גם משפטים שמציינים "תקוות לעתיד טוב יותר עבור היתומים, תקווה למצוא משפחה".

 צוין כי "גם אם מתייתמים עדיין יש תקווה". והוספת המילית "יש" גזירת פועל משם העצם

 (2.6ממוצע:  )מרחק סמנטי                                         זאבים   –אנשים 

, שם העצם "אנשים" שייך לשדה האנוש, השם "זאבים" שייך לשדה בעלי החיים. המרחק הסמנטי בין השניים

הוא בינוני. את החיבור בין  שמות העצם הביעו הנשאלים בעיקר באמצעות  כפי שעולה מתשובות המרואיינים,

פי -"אנשי זאב", אנשים שעלהמוכר רוף , באמצעות הניב "אדם לאדם זאב" ובאמצעות הציצירופים כבולים

יכולים לשנות את צורתם לצורת זאב או כאלו שנשארים לעד זאבים, וכן אולי בהשפעת ות מיתולוגיאגדות 

מרחב אחד שהוצע  סייע לחיבורם של שני השמות. מרחב מגשר(. גם 1918ניתוחו של פרויד ל"איש הזאבים" )

ם והן זאבים חיים במשפחות או בלהקות, הוצע גם ששניהם  פועלים הוא המרחב ההתנהגותי, נטען כי הן אנשי

לעיתים באופן אינדיבידואלי, וכן  שהמניע של שניהם הוא הישרדותי. מרחב מגשר נוסף שהוצע כרוך 

 בהשתייכות של שניהם למשפחת היונקים. 

 ( 2.6)מרחק סמנטי ממוצע:                                       מרפקים   –אנשים 

דרך  שניהם משדה האנוש. תשובות המרואיינים מלמדות על מרחק סמנטי בינוני. –"אנשים" ו"מרפקים" 

. בדרך זו הוספה של פועל או של שם פועלהייתה רו המרואיינים בין שני שמות העצם, באמצעותה חיבשאחת  

דחיקת אחרים. היו שציינו שאנשים לפעמים נוצרה משמעות מטפורית של התנהגות מרפקנית, כלומר: 

"שמים" מרפק  או "יכולים לשים אחד לשני מרפקים", ש"אנשים צריכים להפעיל מרפקים על מנת 

להתקדם". אחרים קבעו שכדי להתקדם אנשים "צריכים להפעיל מרפקים" או בפועל "משתמשים 

ר נושא הסיפור היה אדם. משמעות זו  במרפקים". משמעות אחרת של חלק מגוף נמצאה גם אצל פיטרק כאש

המרפק כ"איבר בגוף". דרך חלק מן השלם, נוצרה בשתי דרכים שונות. האחת, באמצעות הצגת המרפק כ

וציון העובדה  המילית "יש"היא באמצעות הוספת  ,אחרת שבה נעשה שימוש לשם הפקת משמעות זו
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מרפקים היא דרך נוספת שבה נעשה שימוש כדי לגשר בין השמות. נטען ש" המרהש"לאנשים יש מרפקים". 

פיה -היא מילה שמבטאת התנהגות של אנשים מסוימים". גם כאן משפיעה כנראה המטפורה השחוקה שעל

 "מרפק" מהווה דחיפה לצורך התקדמות.

 (2.6)מרחק סמנטי ממוצע:       אוהבים –מצבה 

רגש משדה האנוש. המרחק הסמנטי הממוצע שעליו  –די אדם, "אוהבים" משדה הדוממים מעשה י  –"מצבה" 

הוא בינוני. החיבור בין שמות העצם "מצבה" ו"אוהבים" נעשה לעיתים קרובות  ,הצביעו המרואיינים

. צוין שאת המצבה מייצרים, שמים וכותבים האוהבים. נקבע גם ש"האוהבים מגיעים הוספת פועלבאמצעות 

ריהם". הפעלים יוחסו גם לאלה שאינם עוד, הטענה היא כי "אנשים אהובים זוכים למצבותיהם של יקי

וזאת במקביל לנטייה שמצאה  ,סוג אחר של פעלים מתייחס לפונקציות של המצבה  .למצבה מידי אוהביהם"

פיטרק לראות בשימוש את המסר העיקרי של צירוף שהחלק העיקרי בו הוא יציר אדם. צוין שמצבה היא 

גזירת פועל או בו זוכרים את האוהבים", וכן ש"מצבה משמשת כגלעד זיכרון למותם של אהובים".  "מקום

באמצעותה נעשה הקישור בין שמות העצם. נטען ש"מי  שרושם על המצבה אוהב שהיא דרך נוספת שם פועל 

חיבור אחר בין שני השמות נעשה  .את בן האדם", וכי "אנשים מגיעים למצבה כדי לאהוב את המתים"

המילית "יש" קיימת גם מאחורי  .צוין שלאוהבים יש מצבה משותפת הוספת המילית "יש".באמצעות 

נקבע ש"המניע להצבת מצבה הוא לרוב המרה "במצבה ביטוי/תכונות האהוב שנפטר". בדרך של : האמירה

ההמרה היא ש"מצבה היא סוג של ניסיון אהבה", ש"המצבה הינה זיכרון לאהובים". פרשנות אחרת בדרך 

 לתאר את מות האהבה". נראה שגם כאן פועל המנגנון התרבותי של מנהגי האבל.

 (2.6)מרחק סמנטי ממוצע:      נפש  –שכרות 

מקור שני השמות הוא  משדה האנוש, תשובות המרואיינים מלמדות על תפיסת מרחק   –"שכרות" ו"נפש" 

. צוין ש"שכרות משפיעה על  הוספת פועלסמנטי בינוני בין השמות. החיבור בין שני השמות נעשה באמצעות 

הגוף ועל הנפש", שלעיתים הנפש משתחררת או מתגלה עם השכרות. נטען ש"השכרות משפרת הרגשה נפשית" 

נטען  ההמרהעל דרך  היו שסברו ששיכור "מדבר מנבכי הנפש". .ש"אולי השכרות עוזרת לנפש לשכוח"ו

צירוף "ששכרות היא פינה לנפש" וכן ש"שכרות היא ההפוגה של הנפש". חיבור בין המילים באמצעות יצירת  

נקבע כי "הנפש  תואר משם העצם גזירת שםהביא לאמירה שמדובר ב"נפש שכורת כוח". באמצעות סמיכות 

 שיכורה מדברים שונים".
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 (2.7)מרחק סמנטי ממוצע:                             אהבות  –פליטים  

שם העצם "פליטים" מקורו בשדה האנוש, "אהבה" היא רגש משדה האנוש.  המרחק הסמנטי הממוצע שעולה 

ין שני שמות ב חיבורשם ל ,אייניםהמרו שבה נקטוהיא דרך אחת  הוספת פועלמן השאלונים הוא בינוני. 

פירושים המתייחסים לאהבותיהם של הפליטים בהווה ובעבר. הוצע ש"פליטים  והעצם. באופן זה הוצע

זקוקים מאוד לאהבה מכל אדם", וכי "במחנות הפליטים התרחשו הרבה אהבות". נקבע ש"הפליטים זוכרים 

את אהבותיהם שנשארו מאחור", ש"הם התרחקו מאהבותיהם במולדת", וכן ש"הם זוכרים את אהבות 

ור". פענוח מטפורי של הצירוף הביא לפירוש ש"מדובר במי שנמלט מאהבה מזיקה", וכן חייהם שנשארו מאח

צוין ש"גם הוספת המיליות "יש" ו"אין" באמצעות ש"בהרבה אהבות יש פליטים שברחו בעור שיניהם". 

וצג החיבור בין שני שמות העצם ה סמיכות צירוףכלפליטים יש אהבות"  או לחילופין ש"אין אהבה לפליטים". 

 במשמעות מטפורית כ"פליטי אהבה" ו"אהבת אדם".

   (2.7)מרחק סמנטי ממוצע:       קיץ  –זעם  

לשדה הטבע. המרחק הסמנטי הממוצע שעליו הצביעו  –"זעם" שייך לשדה התגובות האנושיות, "קיץ" 

צוין שחום הקיץ או חום לוהט מעוררים, גורמים, מוציאים,  הוספת פועלהוא בינוני. באמצעות  ,המרואיינים

מביאים ומייצרים זעם. נטען ש"קיץ קשה מעורר רגשות של זעם", וכן ש"כולם מקווים שהקיץ לא יביא זעם 

צוין ש"בגלל החום המופרז בקיץ בני אדם נוטים  משם העצם "זעם"גזירת פועל ושם פועל באמצעות ללב".  

וכן ש"החום הגבוה של הקיץ כאילו זועם  ,והיובש של הקיץ יכולים לייצר תחושות קשות", ש"החום לזעום"

על בני האדם". ראו שירו המולחן המפורסם של טשרניחובסקי "הוי ארצי מולדתי" בהלחנת נעמי שמר: "הבל 

 זעם החמסין".

  (2.8מוצע: )מרחק סמנטי מ                                               גוף  –גומה  

הוא "גומה" היא שקע, חור קטן. היא יכולה להשתייך לשדה הסמנטי טבע או לשדה הסמנטי אנוש. "גוף" 

במשמע אחד . (Zeev Shyldkrot, 2004, 2006; Sovran, 2004-Bat) לו יותר ממשמע אחדיש  –מילה פוליסמית 

הסמנטי הממוצע שהתגלה בין  קלשדה האנוש. המרח  – גוף יכול להשתייך לשדה הדומם ובמשמע אחר

השניים הוא בינוני. נראה שבשל הצבתם בסמיכות פורשו שני השמות כנובעים משדה האנוש, וכך ייתכן שגם 

צומצם המרחק הסמנטי הנתפס בין השניים. בין שני שמות העצם הציעו הנשאלים קשרים של מקום, של חלק 

ת פועל. שני סוגי הקשר הראשונים, מקום וחלק מן מן השלם, של המרה, כמו כן נוצר קשר באמצעות הוספ

הוא הקשר שהוצע בשכיחות הגבוהה  "מקום"ידי פיטרק לצירופים שגרעינם הוא אדם.  -השלם, הוצעו על

ידי רבים מהמרואיינים צוין ש"יש בגוף גומות", ש"על גבי הגוף יכולות להיות גומות" ועוד -ביותר. על
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חלק ינו שמדובר ב"גומות חן". התפיסה של שתי המילים כמקיימות קשר של וריאציות של אמירה זו. היו שצי

 המרהבדרך של היא דרך נוספת שהוצעה לחיבור בין שתי המילים. הוסבר שגומה היא "חלק בגוף".  מן השלם

צוין ש"הגוף יוצר  הוספת פועלנקבע ש"גומה היא תופעה גופנית" וכן ש"גומה היא שקע בגוף". באמצעות 

 גומה".

 ( 2.8)מרחק סמנטי ממוצע:       אהבה  –דגלים  

"דגלים" שייכים לשדה הסמנטי של חפצים יצירי אדם ולשדה הסמלים, "אהבה" היא רגש שמקורו בשדה 

היא דרך  הוספת פועל ושם פועל האנוש. המרחק הסמנטי הממוצע שעולה מתשובות המרואיינים הוא בינוני.

ין דגלים לאהבה. המשיבים ציינו הן אהבה למדינה והן אהבת אדם. אחת באמצעותה חיברו המרואיינים ב

לראות  ,עליה הצביעה פיטרקשבהקשר של אהבה למדינה הודגש השימוש בדגלים, וזאת בהקבלה לנטייה 

בשימוש את המסר העיקרי של צירוף שהשם העיקרי בו הוא חפץ יציר האדם.   היה מי שציין כי "הנפת דגלים 

נתנו",  נטען כי "יש להעלות על נס את האהבה". בהקשר זה גם נטען כי "הרמת הדגלים מבטאת אהבה למדי

מעידה על אהבה כלשהי למדינה, לקבוצה". בהקשר של אהבת אדם צוין ש"כשאדם מחזר הוא מנופף בדגלי 

היא דרך נוספת צירוף סמיכות יצירת  אהבתו". ברוח עכשווית צוין ש"במצעד האהבה הניפו דגלים".

באמצעותה קישרו אחדים בין שתי המילים. כאלו הם הצירופים "דגל האהבה" ו"דגל מצעד האהבה". היו גם 

הביאה לניסוח הצירופים "אהבה  "ל"הוספת מילית היחס שיצרו את הצירוף ההפוך "אהבת הדגל". 

נעשה רמז א. חיבור באמצעות למולדת", "אהבה למולדת ולדגלים המסמלים אותה", "ציונות ואהבה למדינה"

(: "ודגלו עליי אהבה". חיבור בין שתי המילים באמצעות ד ,באמצעות פסוק מ"שיר השירים" )שיר השירים ב

"הצהרות היה מי שציין כי מדובר ב הפשטהבאמצעות הביא לקביעה כי "הרמת דגלים היא אהבה".  המרה

 אהבה". 

 (2.8 ממוצע:  )מרחק סמנטי                   שמירה   –חלומות  

שם פעולה משדה החי. המרואיינים מצאו בין השניים  –מושג מופשט משדה החי, "שמירה"  –"חלומות" 

. גזירת שם פועל, פועל ושם פעולהמרחק  סמנטי בינוני. היו משיבים שחיברו בין חלומות לשמירה באמצעות 

וכי יש  לשמור על החלומות או על יכולת  צוין ש"לפעמים אנו מנסים לשמור תחושה שחלומות מעלים בנו", 

בהקשר זה נטען ש"כשלא  .החלומות. לצד זה היו שסברו ש"חלומות נעלמים מהר וקשה לשמור עליהם"

רו אחדים בין שני שומרים חולמים, כששומרים אי אפשר לחלום". בדרך זו של גזירת שם פועל ופועל חיב

ידי טיעונים שקשורים למהות החלומות. היו שטענו ש"אנשים וזיכרונות מהעבר שומרים -שמות העצם גם על

עלינו בחלום". משיבים אחדים היטו את השורש שמ"ר בבניין פיעל וציינו ש"חלומות אמורים לַשֵמר רגש או 
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הובעה הדעה ש"חלומות מסמלים את הראוי בבניין קל  הפעולהזיכרון", תוך ניסוח אחר ובשימוש בשם 

לשמירה בזיכרון". מההיבט של מימוש החלומות, נטען ש"הגשמת החלומות היא סמל לשמירת האדם על 

הציע שמדובר בספר "שומר החלומות". חיבור אחר בין חלומות לשמירה נעשה  צירוף סמיכותחייו". מי שייצר 

אפשר שלהיזכרות בשירם של אהוד מנור ומתי כספי  חולמים.כאשר נמצאים על המשמר לא ניגוד: על דרך ה

 "חלומות שמורים" הייתה השפעה על הפענוח.

 (2.8)מרחק סמנטי ממוצע:      יהלום  –עיניים 

"עיניים" מגיעות משדה החי, "יהלום" הוא דומם משדה המחצבים ואבני החן. המרחק  הסמנטי הממוצע כפי 

היה מי שיצר קשר בין עיניים ויהלום במשפטים דוגמת "האישונים הם  הוא בינוני. ,שעולה מן השאלונים

היו שצמצמו את המרחק בין עיניים ויהלום גם  המרהכיהלום בעיניים", "העיניים הן היהלום באדם". בעזרת 

שמבטא את הברק, הבוהק והניצוץ שבעיניים בדומה לזה שביהלום. הוספת שם  ידי הוספת שם תואר-על

התואר הניבה צירופים כגון "עיניים מבריקות כיהלום מלוטש", "עיניים בורקות כמו יהלומים", "עיניים 

על  חזותי באמצעות התיווך של צבע וברק.  מהלך הפיוס נעשה דרך דמיון. נוצצות ומאירות כמו יהלומים"

נעשה קישור באמצעות הניצוץ, הנצנוץ שהיו שמצאו שמחבר בין השניים. נבדקים ציינו  דמיון חזותיבסיס של 

נעשה חיבור  הוספת פועלנוצצות". בדרך של -שקיים "קשר של נצנוץ, שניהם מנצנצים", וכן כי "עיניים זגוגיות

מי שהציב  בין "עיניים" ו"יהלום" באמצעות משפטים שבכל אחד מהם נבחר שם אחר כגרעין הצירוף. היה

את העיניים", האחר התרכז בעיניים וציין ש"העיניים בורקות מושך כגרעין את היהלום: "היהלום 

יהלום". דרכים נוספות לחיבור השמות "עיניים" ו"יהלומים" כוללות יצירת צירוף סמיכות,  מקבליםכש

 .ף עמום "עיני יהלומים"הביאה לצירו צירוף סמיכותיצירת  .קישור באמצעות צירוף כבול וכן קשר צורני

מוכר הביא לאמירה "ללטוש עיניים". הפועל "ללטוש" חובר גם לעיניים וגם  צירוף כבולחיבור באמצעות 

וציין ש"העיניים בצורת  דמיון צורניליהלומים והוא שחיבר בין השמות בתודעת הנשאלים. היה מי שמצא כאן 

 יהלומים".

 (2.8: ממוצעסמנטי )מרחק       חיים  –שיכור 

 הוא בינוני.  ,מושג משדה החי. המרחק הסמנטי שעלה מן השאלונים –מושג משדה האנוש, "חיים"  –"שיכור" 

, צוין שמדובר במי שהוא "שיכור מהחיים", סיבהחיבור בין שני שמות העצם נוסח בעיקר באמצעות קשר של 

פיו האדם "שיכור כדי להחזיק מעמד -לע תוצאההוסבר שזהו "רגש מאוד חזק וחיובי". הוצע גם קשר של 

בחיים האלו", וכן שמדובר ב"שתייה לחיים" )ייתכן שהכוונה היא שמדובר בשתייה לשם השגת חיים(. 

נטען שמדובר ב"חיּות השיכורים", לחילופין היה מי שהציע שהכוונה היא  צירוף סמיכותבאמצעות יצירת 
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ר בין שיכור וחיים בכך ש"שיכור חווה את החיים בצורה הוסבר הקש הוספת פועלידי -ל"שכרות נפש".  על

 אחרת", ש"שיכור מנסה לברוח מהחיים", וכן ש"שיכור חווה חיים בעת שכרותו". 

 (2.9)מרחק סמנטי ממוצע:      כעס –כריש 

לשדה המחוות האנושיות. המרחק הסמנטי  –"כריש" משתייך לשדה הסמנטי של בעלי חיים מהטבע,  "כעס" 

היא דרך אחת באמצעותה הפיקו  ושם פועל הוספת פועלהממוצע שעלה מתשובות המרואיינים הוא בינוני.  

בו שם את האופן הנשאלים משמעות מהצירוף של "כריש" ו"כעס". דרך זו הובילה לניסוח משפטים המתארי

הכריש נתפס. צוין שכריש נתפס )או יכול להיתפס( כיצור כועס,  ש"כריש נראה כועס".  לעיתים הוספת הפועל 

הייתה לכריש עצמו. בדרך זו נוסחו המשפטים: "כריש מביע כעס רוב הזמן", "לכריש יש פרצוף שמביע כעס". 

שם  משם העצם כעסגזירה  עצם כריש וכעס, היאדרך אחרת שבה גישרו נשאלים על פני המרחק שני שמות ה

באופן זה נוסח המשפט המודאלי "אסור להכעיס כריש פן ינשוך" פועל ופועל שמשמש גם כשם תואר. 

ומשפטים נוספים המתארים את מראהו והתנהגותו של הכריש: "כריש אלים וכועס", ל"כריש תמיד מבט 

ם ההסבר ש"הכריש הוא חיה כועסת"; "כריש הוא דג טורף"; כועס", "הכריש כועס ולכן הוא טורף".  דומה ג

הפשטה "כריש הוא קונוטציה לרוע, כעס, זעם".  "הכריש הוא דג טורף ואלים, וכעס יכול להביא לאלימות";

 ל"חיה טורפת מאיימת".   הובילה אחדים ל"זעם"; ל"דבר מסוכן";

 (2.9)מרחק סמנטי ממוצע:     חלומות –ניצולים 

 המרואיינים מצאו ש"ניצולים" ו"חלומות" שמשתייכים שניהם לשדה האנוש, מקיימים ביניהם מרחק סמנטי

בה נעשה החיבור בין שני שמות שהיא הדרך העיקרית גזירה של פועל ושל שם פועל משם העצם בינוני. 

העצם. הפרשנויות התייחסו הן לחלומותיהם של הניצולים והן לחלומותיהם של האחרים באשר להצלתם. 

צוין ש"הניצולים חלמו להינצל", ש"אדם שניצל עדיין שרוי בחלומות זוועה". מנקודת מבטם של האחרים היו 

ת של הצירוף הייתה ש"לא ניתן להציל באמצעות שקבעו שמדובר ב"חלום שמישהו יינצל", פרשנות אחר

חלומות". גם לחלום וגם לניצולים יש זיקה לפועל קרוב ולחלום יש גם זיקה לפסוקית תוכן: "מה  שחולמים", 

את ההסבר ש"לניצולים היו חלומות לחזור לשגרה", וכן את הגישור על דרך  הוספת פועלכך קיבלנו באמצעות 

ההסבר לקשר בין שני  הוספת מילית "יש" ומילית "אין"ול לחלום?". באמצעות השאלה: "על מה יכול ניצ

 שמות העצם היה שלניצולים יש או אין חלומות.
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 (3.0)מרחק סמנטי ממוצע:       עורקים –מפה 

בין "מפה" שמשתייכת לשדה החפצים מעשה ידי האדם בתחום הגיאוגרפיה, ו"עורקים" שמשתייכים לשדה 

 שהיא מילה פוליסמית מצאו הנשאלים מרחק סמנטי בינוני. כלל המרואיינים התייחסו ל"מפה"גוף האדם, 

(Zeev Shyldkrot, 2004, 2006; Sovran, 2004-Bat) כיסוי במשמע של  תיאור גרפי, ולא פי משמעה כ-על

היא כות קשר סמייצירת זה דווקא קשורה לסמיכות אל השם "עורקים".    לשולחן. ייתכן שהבחירה במשמע

הדרך השכיחה ביותר באמצעותה המרואיינים ניסו להפיק משמעות מהחיבור של שתי המילים. בדרך זו 

החיבור בין שתי המילים הוצג כ"מפת העורקים בגוף האדם", כ"צורת עורקי הגוף" וכ"תיאור גרפי של 

ית. בהתאם לממצא של העורקים".  הקישור בדרך זו היה "מרחבי": מה שמצויר במפה ורשת העורקים האנוש

פיטרק כאשר הנושא היה חפץ מעשה ידי אדם, ההסבר לקשר בין שני השמות ניתן גם באמצעות השימוש 

וקבעו  שאינם קיימים בצירוףהוסיפו פועל ושם פועל במפה. לשם המחשת השימוש ובהיעדרו של פועל היו ש

העורקים יוצרים מפה של הדם". על דרך שמדובר ב"מפה המתארת את מיקום העורקים בגוף", ש"בגוף האדם 

גזירת שם פועל ושם היו גם שנקטו בדרך של   השלילה הוסבר ש"ללא העורקים  קשה להתמצא במפה".

עורקים  משם העצם מפה. בדרך זו ניתן ההסבר ש"ניתן למפות את העורקים  בגוף", וכן ש"קיים מיפויפעולה 

כאן התברר שהזיקה לפועל מאפשרת לייצר משפטים שמשרטטים ידי צילום אחר". גם -ידי צנתור או על-על –

 בדרך ההמרה באמצעותה נוצר קשר בין שתי המילים.שהיא דרך נוספת המרה תמונה שמקרבת בין הרחוקים. 

ההסבר שניתן לקשר היה ש"העורקים הם מפת גוף האדם", וכן ש"העורקים )הם( כמו כבישים במפה". 

קים סייע לחיבור בין השניים. המרואיינים ציינו ש"במפה יש המון סימנים", וכן בין  מפה ועור הדמיון הצורני

"תנועה" הוא דרך נוספת  שהוצעה לחיבור בין מושג  המגשר ש"הסתעפות העורקים דומה למפה". שימוש ב

המושגים. אולי הכוונה היא לכך שבעורקים יש תנועה, זרימה של הדם, ומתוך המפה ניתן ללמוד על אופן 

 תנועה בדרכים. ה

 (3.2)קשר סמנטי ממוצע:      געגועים –גדודים 

"גדודים" ו"געגועים" מקורם בשדה האנוש. המרחק הסמנטי הממוצע שעלה מן התשובות הוא בינוני. 

משם העצם "געגועים" צוין בניסוחים שונים שחיילים, או לחילופין: אלו שמשרתים  גזירת פועלבאמצעות 

היא דרך נוספת שבאמצעותה חיברו  הוספת פועל ושם פעולהבגדודים, מתגעגעים הביתה, למשפחות. 

הנשאלים בין גדודים לגעגועים. צוין ש"הגדודים מביעים געגועים", אך צוין גם געגוע "לגדוד שבו משרתים 

הביאה לתפיסת שם העצם גדודים כמבטאים כמות גדולה, ומכאן לאמירה  הפשטה והוספת פועל .מילואים"ב

שמדובר בחוויה של הרבה געגועים )ש(מתלכדים יחד בתחושה". הקשר בין גדודים לגעגועים הובע גם 
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ילים בגדודים" . צוין כי "בגדודים צבאיים" או לחילופין ל"חי"ל"והמילית  "ש"יהוספת המילית באמצעות 

הביא לטענה ששהות ממושכת  קשר תוצאהקשרי געגועים לצבא. גם צוינו  "ל"יש געגועים. באמצעות המילית 

ידע העולם על שירות צבאי "ריכך" כאן את המרחק בין שני שמות העצם. נטען גם  .בצבא גורמת לגעגועים

 ה. בין "גדודים" ו"געגועים": צוין שהם נשמעים דומ דמיון פונטיל

 ( 3.2סמנטי ממוצע:  מרחק)    משוררים  –עצים 

"עצים" שייכים לשדה הצומח, "משוררים" שייכים לשדה האנוש. נמצא ממוצע מרחק סמנטי בינוני בין 

היא דרך עיקרית שבה נעשה החיבור בין עצים למשוררים. צוין ש"משוררים שמים לב  הוספת פועלהשניים. 

ים על עצים", שמושא המשוררים יכול להיות עצים וטבע, שמשוררים לעצים", 'אוהבים עצים" ו"כותב

"משתמשים בדימוי של עצים", וכן שהם עושים בהם שימוש לשם העברת מסר. באמצעות הוספת פועל ובדרך 

פיה מעצים מפיקים דפים שעליהם המשוררים -עקיפה  נוספה  משמעות לחיבור בין עצים לבין משוררים שעל

מצעות הוספת פועל היו שיצרו קשר של הקבלה בין השניים:  'עצים מניבים פירות, כותבם שירים. בא

בין עצים למשוררים והסבירו: "עצים הם נושא לשירת  המרהמשוררים מניבים יצירות". היו שיצרו 

קישרה בין עצים  "יש"משוררים", "הטבע הוא כמו שירה ועצים הם נושא לשירה". הוספת המילית 

צוין ש"עולם הטבע קרוב  שם תוארלמשוררים באמצעות הקביעה שיש שירים על עצים. בדרך של הוספת 

 מאוד למשוררים".

 (3.3)מרחק סמנטי ממוצע:     מסקנות  –פרחים 

מושג מופשט שמקורו בשדה המחשבה האנושית והלוגיקה.  –מקורם בשדה הצומח, "מסקנות"  –"פרחים" 

באמצעותה נעשה החיבור בין שהיא דרך אחת  המרההשמות נמצא ממוצע מרחק סמנטי בינוני.  בין שני

פרחים לבין מסקנות. על דרך האנלוגיה  צוין ש"פרחים הם תוצאת נביטה כמו שמסקנות הן תוצאת הסקה", 

ם ש"מסקנות הן כמו פרחי ש"המסקנה החדשה מטענה כלשהי היא דבר חדש שיצא כמו הפרח שפרח", וכן

משם גזירה של שם הפועל בשדה החשיבה". אפשר שביטויים כגון "פרי הגות" עזרו לקרב בין שני השמות. 

העצם מסקנות יצרה את המשפט: "לכל פרח ישנה מערכת מורכבת שממנה ניתן להסיק מסקנות". באמצעות 

 הפשטהדרך של משם העצם פרחים נוצרה ההקבלה: "פרחים פורחים, גם מסקנות פורחות". בגזירת פועל 

צוין ש"מסקנות נוצרות בראש בתהליך של צמיחה", וכן שהן בפרחים והן במסקנות קיים תהליך של  מטפורית

"יציאה, נביטה". היציאה והנביטה הם רכיבים מופשטים שעזרו לפייס בין שני השמות ולצמצם את המרחק 

 ביניהם. 

 



 

62 
 

 ( 3.5)מרחק סמנטי ממוצע:     אהבה  –מדליות 

רגש משדה האנוש. המרחק הסמנטי הממוצע  –משדה החפצים והסמלים יצירי אדם, "אהבה"  –"מדליות" 

. צוין ש"הישגים הוספת פועלבין השניים הוא גדול. החיבור בין שני שמות העצם נעשה בעיקר באמצעות 

מדליות לאהבה" מביאים אהבה". הובעה דעה ש"אין מקבלים מדליות על אהבה", לצד זה נטען ש"צריך לחלק 

וש"נותנים מדליה לאדם שאוהבים". היו שציינו ש"מדליות מביעות אהבה" ומוכיחות את "האהבה הגדולה 

היו שראו הן במושג הפיזי "מדליות" והן ברגש האהבה ככאלו שיש בהם רמות,  הפשטהלנושא". בדרך של 

 נקבע ש"אהבה היא לפי רמות ודרגות". המרהוכך באמצעות 

    (3.5)מרחק סמנטי ממוצע:      צלעות  –סורגים 

"סורגים" לקוחים מהשדה הסמנטי של חפצים יצירי אדם. ייתכן שבשל סמיכותו למילה סורגים, שם העצם 

ידי כלל המרואיינים כאיבר בגוף האדם,  כלומר: כנובע משדה האנוש. נשאלים -הפוליסמי "צלעות" פורש על

או מבנה דומה הוא שיוצר את דמיון צורני היו שסברו ש דול.מצאו שהמרחק הסמנטי בין השניים הוא ג

ש"הסורגים מגנים על הבית תפקוד דומה, החיבור בין סורגים לבין צלעות האדם.  אחרים סברו שלשניים 

כשם שהצלעות מגנות על הגוף", או בניסוח אחר:  "הסורגים מגנים על הְֶּפנים כמו שצלעות האדם שומרות על 

וטענו ש"צלעות הן סורגים" או לחילופין: "צלעות הן סוג של  המרההריאות על הלב". היו שיצרו קשר של 

 "לעבור בין הסורגים כואב בצלעות".הביאה ליצירת המשפט: הוספת שם פועל סורגים". 

 (3.6)מרחק סמנטי ממוצע:       פרא –כבישים 

משדה הדומם מעשה ידי אדם, השם הפוליסמי "פרא" מקורו בשדה האנוש כשמשמעו הוא אדם  –"כבישים" 

 חסר תרבות, מקורו בשדה החי כשמשמעו חמור בר. נשאלים התקשו לקצר את המרחק בין שני שמות העצם.

היא דרך עיקרית שבה נקטו הנשאלים לחיבור בין שני שמות העצם. המרואיינים  ת פועל או שם פועלהוספ

מתארים את ההתנהגות על הכביש או את הכבישים עצמם.  בהתייחסם להתנהגות על שחיברו משפטים 

: "הוא הכביש היו שציינו ש"בכבישים נוסעים בפראות" או ש"יכולים לנהוג פרא", בהקשר זה נוסח המשפט

נוהג בכבישים כפרא אדם". שימוש בכביש כנושא המשפט יצר הסברים שונים. נטען ש"הכבישים משטחים 

ומרסנים את הפרא", אך גם נקבע ההיפך שמדובר ב"כבישים שנסללו באופן לא מסודר". רעיון אחר הוא 

 עולם הנהיגה הפראי. ש"הכבישים חיים בעולם הפרא". אולי כאן ההתייחסות היא לכבישים כמרכיב פיזי ב

היא דרך נוספת שבה נעשה שימוש לחיבור בין "כבישים" ל"פרא". באופן זה  משם העצם "פרא"גזירת תואר 

נוספו גם שם עצם או שם פעולה שרלוונטיים לכביש. הוספת שם פעולה התקיימה ביצירת הצירופים "נסיעה 

שם עצם רלוונטי וגזירת שם תואר התקיימה  פראית" "נהיגה פראית", "התנהגות פראית בכבישים". הוספת
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כשהצירוף פורש  םהתקיי צירוף כבולביצירת המשפט: "יש נהגים פראיים בכביש". פירוש החיבור באמצעות  

סדר לעומת -הביא לפירוש הצירוף כפרא המייצג אי הניגודכ"סוסי פרא". חיבור בין שני שמות העצם על דרך 

 "כבישים שמייצגים סדר".

 (3.6)מרחק סמנטי ממוצע:        חיים  –מפה 

שעליו הצביעו מושג כללי, המרחק הסמנטי הממוצע   –משדה העצמים מעשה ידי האדם, "חיים"   –"מפה" 

כרוכה ביצירת קשר  ,באמצעותה נעשה הקישור בין שני השמותשהוא גדול. דרך עיקרית אחת  המרואיינים,

חיים. הפרשנויות ה. הקישור בין שני השמות נעשה כמפת חיים או מפת סמיכות צירוףשייכות, לרוב באמצעות 

שניתנו למפת חיים משקפות רעיון דומה שמבוטא בניסוחים שונים. הוסבר שהמפה מבטאת את "מה שעובר 

מפה", וכן שזו "הדרך שלנו במהלך החיים". -עלינו", שמדובר ב"רישום של תחנות בחיים בצורת תרשים

צוין ש"לכל חיים יש מפה". אפשר שידע   – הוספת המילית "יש"כות ניתנה גם באמצעות משמעות זו של שיי

הוספת בהתבטאות אסטרולוגית סייע כאן. דרך נוספת להפקת משמעות מהצירוף של "מפה" ו"חיים" כרוכה ב

אור כתי –. הפרשנויות שניתנו לצירוף באופן זה קשורות בתפיסת המפה במשמעותה הפיזית פועל ושם פועל

גרפי או ככיסוי לשולחן או לחילופין: בתפיסתה במשמעות מטפורית. בהתאם לקביעתה של פיטרק שכאשר 

מדובר בחפץ מעשה ידי אדם, השימוש בו יהיה מסר עיקרי של הצירוף,  הרי שהפעלים מבטאים שימוש ישיר 

ר לראות אם יש חיים". ועקיף במפה הגיאוגרפית.  שימוש ישיר במפה בא לידי ביטוי בטיעון ש"במפה אפש

שימוש עקיף במפה בא לידי ביטוי במשפטים המתארים את מאפייניה של המפה. צוין כי "מפה מתארת את 

-הקיים, לרבות את החיים", הוסבר שבמפה קיים "תיאור החיים באמצעים גרפיים", כמו כן נוסח משפט שעל

"האוכל שפט  מפת שולחן בא לידי ביטוי במהמפה דורשת התמצאות בכדי לקיים חיים". תפיסת המפה כפיו "

שעל המפה נותן חיים". היו שראו במפה "מפה מטפורית המייצגת חיי אדם". כאן עלתה שוב האסוציאציה של 

, ניתן לראות יצירת קשר סמיכות וגם הוספת שם פועלחיבור של שתי הדרכים שצוינו, נבואה והגדת עתידות. 

ניתן לקרוא את מפת החיים", וכן ש"החיים של אדם יכולים לייצר את  על היד שלופיהן "-בפרשנויות שעל

הביא לקביעה ש"החיים הם כמו מפה ללא מקרא".  על דרך ההמרה פירוש של הצירוף המפה של החיים". 

אולי מפה שתכליתה להתוות  –, הצגת המפה כ"מפה לחיים" "ל"המילית פרשנויות אחרות ניתנו באמצעות 

 : צירוף המילים כמייצג "שכל לעומת רגש". קשר של ניגודאת החיים, וכן באמצעות 
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 (3.7)מרחק סמנטי ממוצע:      רגשות  –אולימפיאדה 

מקורה  מקורם של שני שמות העצם "אולימפיאדה" ו"רגשות" בשדה האנוש, אלא שבעוד ש"אולימפיאדה"

המרחק הסמנטי הממוצע  בתחום הפיזי, "רגשות" מקורם בתחום המנטלי. למרות השדה הסמנטי המשותף

בה נעשה הקישור בין "אולימפיאדה" שהיא הדרך העיקרית  הוספת פועלשמצאו הנשאלים, היה גדול. 

ד נטען ש"זכייה ו"רגשות". באופן זה צוין כי אולימפיאדה היא "אירוע ספורטיבי המעורר אמוציות". עו

בתחרות מעוררת רגשות". נקבע ש"הרבה רגשות של ניצחון, אכזבה והצלחה עולים באולימפיאדה", 

ש"באולימפיאדה יש סערת רגשות כאשר שיאים נשברים" ועוד כהנה וריאציות של  טיעונים אלה. מנקודת 

משם  גזירת שם תואר .דה"מבטו של הצופה הוסבר שקיימים "רגשות של גאווה לאומית כשרואים אולימפיא

העצם "רגשות" היא דרך נוספת שננקטה לשם חיבור בין שני שמות העצם. נקבע שהאולימפיאדה היא "אירוע 

מרגש וסוער עבור הספורטאים", ש"מי שמשתתף באולימפיאדה מתרגש", וכן שמדובר ב"מרוץ רגשי", 

דובר ב"רצון לנצח ובאדרנלין", וכן פיו מ-"ניצחון" הביא להסבר שעל המושג המגשר.  "ב"מאמץ רגשי

יצירת צירוף סמיכות שמדובר ב"רגשות לאומיים כתוצאה מניצחון של ספורטאי מהמדינה שלך". באמצעות 

"יש" הוסבר ש"באולימפיאדה יש המילית ידי תוספת של -על". נטען כי מדובר ב"רגשות של האולימפיאדה

 סערת רגשות כאשר שיאים נשברים". 

 (3.7מרחק סמנטי ממוצע: )      כנהס  –חרוזים 

מושג כללי. נמצא מרחק סמנטי ממוצע גדול   –משדה החפצים והקישוטים יצירי אדם, "סכנה"   –"חרוזים" 

פיו "ניתן להחליק על חרוזים ולכן הם -ויצרו טיעון שעל פועלפעלים ושמות הנשאלים הוסיפו בין השניים. 

מהווים סכנה", משפטים אחרים עשו שימוש בשורשים בל"ע וחנ"ק וכך הביאו לניסוח משפטים דוגמת 

באמצעות "ילדים קטנים עלולים לבלוע חרוזים וזה מהווה סכנה", "ילדים עלולים לבלוע חרוזים ולהיחנק".  

גזירת שם תואר : "משחק שעלול לסכן תינוק".  באמצעות פענוחנוצר ה סכנהמשם העצם גזירת שם פועל 

", ש"חרוזים מסוכנים לילדים קטנים", חרוזים הוסבר ש"אם ילד יבלע חרוזים, זה יהיה מסוכן משם העצם

נקבע ש"חרוזים הם סכנה". נטען שהסכנה היא לילדים  המרהבמבנה שמני של ועוד כהנה משפטים ברוח זו. 

 בהחלקה. –בבליעה, למבוגרים 

 ( 3.7: ממוצע )מרחק סמנטי      תבל  –יד 

מקורה בשדה איברי הגוף של בן האנוש, "תבל" היא מושג כללי, עולם. המרואיינים סברו כי המרחק  –"יד" 

ומשום כך נטו  ,אנושית שאלים נטו לראות ב"יד" ידפיטרק, הנ מצאההסמנטי בין השניים הוא גדול. כפי ש

ליצור חיבור של  האנשה  ושל פעולה אנושית של היד של התבל או של יד אנושית הנוגעת בתבל  או מקיפה 
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בהוספה של פועל, של שם פועל ושל שם אותה. בהתאם לכך, גישור על פני הפער בין שני המושגים היה כרוך 

סוג אחד של פעלים הוא כזה שמייצר קשר, מגע של היד עם תבל. המרואיינים חיברו משפטים כגון:  פעולה.

"לשלוח יד ולנסות להשיג את  "הושטת יד לתבל, לעולם", ציינו ש"האדם מגשר מרחקים", ראו כאן ניסיון

כל מקום". צוין התבל". בשל התפיסה של תבל כמקום גדול ואין סופי היו  סברו שיש כאן משהו ש"מגיע ל

ש"אם נחזיק כל האנשים יד ביד, נקיף את העולם". תפיסה של מקום הובעה גם באמצעות המשפט "מפת 

העולם פרוסה על כף היד". הקשר בין שני המושגים הושג גם על דרך השלילה: "אי אפשר לגעת בתבל".  סוג 

"בעזרת ידיים אפשר לכבוש את אחר של פעלים שבו נעשה שימוש, מבטא שליטה: "יד שולטת בעולם",  

. אחדים מן המרואיינים העלו את  מושג מגשרהעולם". דרך נוספת  לקירוב בין שתי המילים הייתה באמצעות 

המושג "אלוהים", שייתכן שברקע שלו נמצא הצירוף המקראי "אצבע האלוהים" והקשר של צירוף זה  אל 

חלק מן שני המושגים הושג גם באמצעות תפיסתם כ גישור ביןתמונת האל הבורא ואל מעשיו ב"עולם".  

היה מי שהציג את שני השמות כ"יד תבל" והסביר צירוף סמיכות : "איבר בגוף לעומת הכול".  כהשלם

 שמדובר ב"עולם", וזה כנראה מתוך היכרות עם מושג  "תבל הרשעה" בשירת ימי הביניים.

 ( 3.7)מרחק סמנטי ממוצע:       גורל  –שוליים 

מושג מופשט. המרחק הסמנטי הממוצע בין השניים הוא רב.   – "גורל",  פיזי ומטפורי מושג  –"שוליים" 

 התייחסות המרואיינים אל שם העצם שוליים הייתה הן במשמעותו הפיזית והן במשמעותו המטפורית.

צרו משפטים . היו שיהוספת פועל ושם פועלידי אחדים באמצעות -החיבור בין שוליים לגורל נעשה על

שקשורים להתנהגות בכבישים: "אם נוסעים על השוליים של הכביש, עלול להיות גורל רע", וכן  "חציית 

שוליים עלולה להוביל לגורל מר".  אחרים התייחסו אל שני שמות העצם כקשורים אל החיים בכלל והסבירו 

פנים", וכן שמדובר ב"גורל העגום  ש"יש אנשים שנולדו בשוליים", שמדובר ב"אנשים שהגורל לא האיר להם

הוסבר ש"הגורל הוא השוליים של המציאות".  המרהבדרך של צירוף שמני של  .של מי שנמצא בשוליים"

 הוצג הקשר כ"גורל אנשי השוליים".  כצירוף סמיכות

 (3.8)מרחק סמנטי ממוצע:      צחוק   –דגיגים 

משדה המחוות האנושיות. הנשאלים ראו  –"דגיגים" מגיעים מהשדה הסמנטי של בעלי חיים מהטבע, "צחוק" 

מרחק סמנטי גדול בין שתי המילים. ייתכן שבשל המרחק הגדול בין שני השמות ניסו המרואיינים לקרב 

הפכו את המילה  . נראה שבהשפעת שם העצם "צחוק" המרואיינים"לשון נופל על לשון"ביניהם בדרך של 

"דגיגים" ל"דגדוגים" וחיברו משפטים דוגמת: "הדגיגים דגדגו וגרמו לי לצחוק"; "דגיגים  מדגדגים את 

הרגליים וגורמים לצחוק"; "דגיגים בבטן, דגדוגים גורמים לצחוק"; "דגיגים יוצרים דגדוגים המייצרים 
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העלו הנשאלים בהתייחס לשם העצם  הפשטה צחוק"; "דגיגים נושכים ברגליי ומעוררים בי צחוק". בדרך של

עדינים, קטנים, רבּים. צוין שהדגיגים חמודים ועל כן מעוררים הנאה  "דגיגים" את המאפיינים חמודים,

וצחוק בקרבו של האדם,  ש"הצחוק עדין וקופצני" וכן שמדובר ב"ריבוי של מקטעים קטנים". הממד המופשט 

היה מי שראה לנגד גזירת פועל משם העצם "צחוק" קפיצות. באמצעות המפייס בין שמות העצם היה ריבוי, 

 כצמד דגיגים".עיניו את מראה פניה של אישה צוחקת וציין שכש"צחקה עיניה נראו 

 (3.8מרחק סמנטי ממוצע: )      נאומים  –קיר 

הסמנטי מושג כללי משדה הדיבור האנושי. המרחק  –משדה הדוממים יצירי אדם, "נאומים"  –"קיר" 

הוא דרך אחת שבה נעשה החיבור. צוין  מקוםהוא גדול למדי. קשר של  של הנשאלים  שהתגלה בתשובות

וכן ש"מאחורי הקיר מתקיימים כרגע נאומים". קשר אחר של  ש"נאומים בד"כ מתרחשים כשמאחור יש קיר"

"קיר" בשימושה מקום ברוח השנים האחרונות והקדמה הטכנולוגית הוא זה של ה"פייסבוק". המילה 

וההבעה. בין שני שמות העצם נעשה גם קישור   המטפורי ב"פייסבוק" מתקרבת לדיבור דרך הכתיבה

הביאה  גזירת פועל משם העצם "נאומים"מוכר, ביטוי הסלנג "לדבר אל הקירות".  כבול  צירוףבאמצעות 

הביאה  והוספת פועלנואמים" "גזירת שם עצם אחר פיו "אנשים בודדים נואמים לקיר". -ליצירת משפט שעל

 לניסוח המשפט: "תמונותיהם של נואמים מפורסמים עשויות להופיע על קיר".

 (3.8)מרחק סמנטי ממוצע:      ארצות  –שטיחים 

מושג כללי משדה הגיאוגרפיה. המרחק הסמנטי  – משדה הדוממים יצירי אדם, "ארצות"  –"שטיחים" 

חיברו המרואיינים משפטים שמתייחסים לארצות  הוספת פועלשהתגלה בתשובות, הוא רב למדי. באמצעות 

כמקום הייצור של השטיחים. צוין ש"שטיחים מיוצרים במקומות שונים או בארצות שונות", ש"בארצות 

היו שקישרו בין "שטיחים" ל"ארצות"  .מגיעים מארצות מגוונות"וכן ש"שטיחים  ,המזרח  מייצרים שטיחים"

'שטחים" משם העצם "שטיחים", וכך יצרו קשר   גזרו שם עצם אחרשטיח פרסי". אחרים הצירוף "באמצעות 

 ,היו שקבעו שמדובר ב"ארצות המיוצגות כשטיחים" המרהסמנטי עם שם העצם "ארצות". באמצעות קשר 

היה מי שניסח את  "מ"הוספת המילית תרבותי של המדינות השונות". באמצעות  וכן ש"שטיחים הם ביטוי

 המשפט "לרינה אוסף שטיחים מארצות שונות".

 ( 3.9)מרחק סמנטי ממוצע:      תפילה –חולות 

"חולות" קשורים לשדה הסמנטי של טבע, "תפילה" היא מושג אנושי מופשט. נתגלה מרחק סמנטי רב בין שני 

של המילה "חולות" היא הדרך העיקרית שבה נקטו המרואיינים לשם קירוב שני  הומונימיותהשמות העצם. 

שמות העצם. ההומונימיות מאפשרת להפוך את צורת הרבים "חולות" לצורת היחיד "חול" או לצורה 
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ך דר התלמודית "חולין", ואח"כ לתת משמעות לצירוף כ"תפילה של יום חול"  או כ"תפילה של יום חולין".

. צוין ש"התפילות רבות כמו חול", המרההיא  ,יםנוספת שבאמצעותה נעשה הגישור בין שתי המיל

בהן הסתייעו שוכן ש"חולות הם מטפורה לתפילה". דרכים נוספות  ,ש"התפילות התפזרו כמו החולות ברוח"

תפיסת הצירוף כמקיים ב רבים,-גזירת פועל בבינוניבכרוכות בהוספת פועל,  ,המרואיינים לקירוב בין השמות

הוענקה לצירוף  הוספת פועל יצירת מטפורה חדשה. באמצעותבהוספת מושג מגשר וב בתוכו קשר של ניגוד,

רבים "חולים", כנראה בהשפעת -בבינוני גזירת פועלידי -המשמעות של "תפילות הנאמרות בימי חול". על

 השם, וכן באמצעות גזירת הפועל רבות "חולות" שמתאפשרת מתוך ההומונימיות של-צורת הבינוני

תפיסת הצירוף כמקיים בתוכו קשר של פיו "כשחולים מתפללים לישועה". -"מתפללים" נוצר הגישור שעל

הוביל  מושג מגשרשם המקום "סיני" כהולידה פירוש לפיו "התפילה כקדושה היא ההיפך מחול".   ניגוד

נוצרה באמירה ש"ההתבוססות  מטפורה חדשהל". להסקה ש"תפילות מקושרות לסיני, ובסיני יש הרבה חו

 בחול )היא( כמו כהתבוססות בתפילה".

 (3.9)מרחק סמנטי ממוצע:       פסים  –גורל  

מושג פיזי הקשור לבד, לציור. המרחק הסמנטי הממוצע שהתגלה   –מופשט, "פסים" -מושג כללי  –"גורל" 

. המרואיינים ציינו ששני השמות הפשטהבין השניים הוא גדול. החיבור בין "פסים" ו"גורל" הושג באמצעות 

חר מתייחסים לקו, וכן שבשני השמות מדובר ב"שחור או לבן". אחרים טענו שיש דמיון בין שני השמות מא

שמדובר ב"משהו קבוע שמוביל למקום כלשהו", ב"גורל דטרמיניסטי". היה מי שציין שמדובר ב"פסי רכבת", 

לסיפור יוסף וכתונת  זארמועל כן ההתייחסות היא ל"שואה". חיבור בין  שני השמות נעשה גם באמצעות ה

באמצעות . בלת כתונת זו"הפסים, הוסבר שאולי הכוונה היא ל"כתונת הפסים של יוסף וגורלו כתוצאה מק

ידי הוספת פועל נעשה -פורש הקשר כגורל "כתוב כמו פסים, ידוע מראש, מסודר".  חיבור אחר על הוספת פועל

 באמצעות האמירה ש"גורלך תלוי בזהירות", הוסבר שאין ללכת על פסי רכבת. 

 (3.9)מרחק סמנטי ממוצע:      ענבים  –צחוק  

מקורם בשדה הצומח. מתשובות  –והרגשות האנושיים, "ענבים"  מקורו בשדה המחוות –"צחוק" 

באמצעותה גישרו שהיא הדרך העיקרית  הוספת פועלהמרואיינים עולה מרחק סמנטי גדול בין השניים. 

הנשאלים על הפער בין צחוק לבין ענבים. אל הפועל הנוסף הצטרף גם שם העצם "יין". צוין ש"לשתות יין 

ענבים  גורם לאדם לצחוק",  ש"יין שנוצר מענבים מעורר צחוק". היו שהציעו ש"היין משכר, מביא שמחה" 

פיו "קשה -שהציע הסבר על דרך השלילה שעל וציטטו כעדות לקשר את הביטוי "יין ישמח לבב אנוש". היה מי
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היא דרך נוספת באמצעותה נעשה החיבור בין צחוק לבין ענבים. בדרך זו הפשטה  לצחוק עם ענבים בפה". 

 עלתה תכונת המתיקות כמחברת בין השניים. צוין כי "מתיקות הצחוק כענבים".

 ( 3.9)מרחק סמנטי ממוצע:      רחם  –רוח  

 –זרם אוויר משתייכת לשדה הטבע, במשמעה כנפש היא משתייכת לשדה האנוש.  "רחם" "רוח" במשמע של 

היא דרך אחת  הוספת פועל מושג משדה החי. בתשובות הנשאלים התגלה מרחק סמנטי גדול בין השמות.

באמצעותה הושג החיבור של שם העצם "רוח" עם שם העצם "רחם". צוין ש"רוח האדם נבנית עוד ברחם 

ן ש"אדם אשר לו רוח או נשמה  מתגשם כבשר ודם ברחם אמו". מתוך הקבלה של רוח וחיים הוסבר אמו", וכ

משם העצם "רחם" והתייחסו לרוח במובנה הפיזי, כך ציינו ש"אולי  היו שגזרו פועלש"מן הרחם יצאו חיים". 

שנובע מזהות של שניים  פונטידמיון בין שני השמות, רוח ורחם,   דמיוןהרוח נעימה ומרחמת". היו שמצאו 

שכרוך בתפיסה ש"שני השמות מעידים על חיים". אחרים פירשו את שני  ודמיון סמנטימתוך שלושה עיצורים 

וכן שיש כאן  ,ברחם מתקיימת הפחת רוח חיים""רוח חיים". ניתן הסבר ש"ביטוי השמות כצירוף נרדף ל

השמות. באופן זה הוסבר ש"רוח היא הרחם של היא דרך נוספת לחיבור בין שני  המרה"התגבשות החיים". 

 היקום".  

 (3.9מרחק סמנטי ממוצע: )     קץ   –תכשיטים  

מושג כללי מופשט, סוף. מתשובות  –"תכשיטים" שייכים לשדה החפצים והקישוטים יצירי אדם, "קץ" 

הביאה לקביעות מסוג "כשמגיע הקץ אין צורך הוספת המילית "אין" המרואיינים עולה מרחק סמנטי רב. 

הוספת בתכשיטים", "אין קץ לכמות התכשיטים שאישה רוצה" ו"אין קץ לכמות התכשיטים שאפשר לייצר". 

הביאה לפרשנויות שונות של הקשר בין "תכשיטים" לבין "קץ". נשאלים כתבו שמדובר  פועל או שם פעולה

ה היה מי שראה בחיבור ביטוי ל"חלוקת רכוש עם מותו של אדם". ב"כמיהה שמביאה סוף", בראייה מעט שונ

מעבר מ"קץ" ל"נצח" הביאה לקביעה ש"יהלומים והתייחסות לאבן היקרה עצמה ללא קשר לגורם האנושי 

פיהם "היא ָקָצה בכל -"קץ" יצרה חיבורים בין תכשיטים לקץ שעלגזירת פועל משם העצם נשארים לנצח". 

"הוא ָקץ בבזבוזיה על תכשיטים". היה מי שמצא את הקשר בין "תכשיטים" לבין התכשיטים שהיו לה", 

לתכשיטים "עדי" וממנה גזירת המילה "ַעד" הנרדפת למילה "קץ": המילה הנרדפת "קץ" באמצעות 

 : "עדי", "עד".דמיון פונטי"עד אין קץ". התזוזה הסמנטית הולידה  -""עד-"עדי"-"תכשיטים"
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 (4.1מרחק סמנטי ממוצע: )    עיתון  –משק כנפיים  

מושג שמגיע מעולם בעלי החיים, "עיתון" הוא דומם מעשה ידי אדם. המרחק הסמנטי  –"משק כנפיים" 

לשניים.  משותפות היו שאיתרו תכונות הפשטהבאמצעות . הממוצע שעלה מתשובות המרואיינים הוא גדול

רבים ציינו את הדמיון בקול, טענו שהדפדוף בעיתון דומה למשק כנפיים, הוסבר ש"כאשר מחלקים עיתון, 

רעש הזריקה יכול להזכיר משק כנפיים". נקודות דמיון נוספות עליהן הצביעו המרואיינים הן דמיון מטפורי 

נפתח בדומה למשק כנפיים". חיבור בין "העיתון   –בחופש שמאפיין את העיתון ואת הציפור ודמיון בתנועה 

על משק  נכתב, צוין ש"בעיתון הוספת פועל תוכןידי -הצירוף "משק כנפיים" ובין השם "עיתון" נעשה גם על

היא דרך נוספת שבה נעשה הקישור, נטען כי "העיתון הוא משק הכנפיים של המרה מטפורית כנפיים". 

 החברה".

 (4.2נטי ממוצע: )מרחק סמ    ציפייה  –צפרדעים  

משדה בעלי החיים, "ציפייה" היא מושג מופשט אנושי. בין שתי המילים התגלה מרחק סמנטי  –"צפרדעים" 

ניסחו הנשאלים משפטים שמציגים מגוון רעיונות באשר  הוספת פועל או שם פועלממוצע גדול. באמצעות 

לקשר בין צפרדעים לציפייה. הצגת הציפייה כקפיצה של צפרדע נוסחה במשפט "קופצים כמו צפרדעים 

מציפייה";  ציפייה שהצפרדע תהפוך למשהו אחר הוצגה במשפטים דוגמת "ציפייה שנשיקה לצפרדע תהפוך 

 משם העצם "ציפייה" גזירת פועלוצגה במשפט "המתנה לבוא הצפרדעים". ה אותו לנסיך"; ציפייה לצפרדעים

הניבה משפט שבו המצפה אינו מפורש: "מצפים שהראשנים יתפתחו לצפרדעים", כמו גם משפט שבו 

משמעות דומה לזו שהושגה באמצעות הוספת הצפרדעים הן שמחכות: "הצפרדעים מצפות לבוא הגשמים".  

. בדרך זו אותרה תכונת הקופצנות של הצפרדע ונוסחו הצירופים פשטה מטפוריתההתקבלה באמצעות  ,פועל

 הסלנג"ציפייה קופצנית"; "ציפייה לקפיצה/ראשן". קירובם של שני המושגים נעשה גם באמצעות ביטוי 

"לבלוע צפרדעים" שמשמעו מצב שבו האדם משלים בעל כורחו עם דבר שאינו רוצה בו. המרואיינים נשענו על  

יטוי הנ"ל אך יצרו משמעויות שונות. הם ציינו שמדובר ב"לבלוע צפרדעים בציפייה ליעד מסוים", וכן שמי הב

 ציפה למשהו שלא התממש". –ש"אכל צפרדעים 

 (4.3)מרחק סמנטי ממוצע:              שאלות –נסורת 

מושג מופשט משדה האנוש.  המרחק הסמנטי העולה  –משדה הדומם יציר האדם, "שאלות"  –"נסורת" 

( שמנגנון Langacker) אנאקארל של טענתו דגימה את ה(, 2002מתשובות המרואיינים הוא גדול. סוברן )

חה, יער, חפיסה, ההמשגה מאפשר לנו להבין מילים כגון סגל, צוות, עדר, אוסף, ספרייה, תזמורת, טור, משפ

מקהלה, חבילה, כמילות קבוצה. בדרך זו הנשאלים תפסו את השם "נסורת" כמילת קבוצה. בשלב הבא הם 
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שה"שאלות רבות וטיפשיות כנסורת" וכן ש"מציאת פתרון לשאלות היא כמו חיפוש ההמרה קבעו בדרך 

ה מטפורית של חיפוש בנסורת שיש וגם דרך תמונ  בנסורת". הפיוס והקירוב נעשו דרך רכיב מופשט של ריבוי

לה זיקה ליסוד ה"חיפוש" שיש בשאלות. מושג מגשר וקשר של תוצאה הן דרכים נוספות בהן נעשה החיבור 

הקשר  פענוח"קרש" כתזוזה סמנטית בהשוואה למושג "נסורת" הוביל ל המושג המגשרשל שני שמות העצם. 

שאלות חסרות טעם. למרות סדר הופעת  –ת קרש" כ"שאלות קרש", אולי במקביל לביטוי הסלנג "בדיחו

: "את השאלות אפשר להפוך לגורמים קשר של תוצאההמילים, קודם נסורת ואח"כ שאלות, היו שהציעו גם 

 רבים". 

 מסקנות  – דרכי הפענוח     4.4

השתמשו  "רחוקים"ה ף שמתקבל משני שמות העצם צירוהלשם פענוח ניתוח השאלונים העלה ש

פונטיקה  ב, צירופים מגשריםבמושגים וב, דרכים לוגיותב, דרכים תחביריות ומורפולוגיותהמרואיינים ב

ליצור ם על מאמץ שלה ותמלמדהנשאלים תשובות . להלן אדגים את הדרכים השונות. דרכים מילוניותבו

 מבע בעל משמעות. להפיקוכך  ,משפט בעל תוכן שיחבר את שני שמות העצם

 תחביריות ומורפולוגיות דרכים  4.4.1

כוללות הוספת פועל, שם פועל ושם  ,הדרכים התחביריות והמורפולוגיות שבהן נקטו המרואיינים

גזירת שם עצם  פעולה;  הוספת שם תואר; גזירת פועל  או שם פועל משם עצם; גזירת שם תואר משם עצם;

 יצירת צירוף סמיכות. ;"ל"חס הוספת מילית י; אחר בעל אותו שורש; הוספת מיליות "יש" ו"אין"

 הוספת פועל, שם פועל  ושם פעולה 

הוספה של פועל ושל שם פועל היא הדרך העיקרית שבה נעשה הקירוב של "פרחים" ו"אהבה" )מרחק סמנטי 

(. בדרך זו צוין ש"הפרחים ניתנים מתוך אהבה" וכן ש"פרחים מבטאים אהבה". לעיתים הוספת 1.9ממוצע: 

ידי הבעת דעה -בין שני שמות העצם על הקשר הוסבר בגזירת פועל משם העצם אהבה.  באופן זההפועל שולבה 

"מצבה" ו"אוהבים" שהמרחק הסמנטי ביניהם  שאפשר או צריך "להביא פרחים כשאוהבים". גם החיבור בין 

יצרים, ( נעשה לעיתים באמצעות הוספת פועל. צוין שאת המצבה מי2.2גדול יותר )מרחק סמנטי ממוצע: 

שמים וכותבים האוהבים. נקבע גם ש"האוהבים מגיעים למצבה של יקיריהם", ש"היא )המצבה( מהווה מקום 

בו הם זוכרים את האהובים".  סוג אחר של פעלים מתייחס לפונקציות של המצבה. צוין ש"מצבה מנציחה 

פעלים יוחסו גם לאלה אנשים שאנו אוהבים, וכן ש"מצבה משמשת כגלעד זיכרון למותם של אהובים". ה

באמצעות הוספת שם פעולה  .שאינם עוד, הטענה היא כי "אנשים אהובים זוכים למצבה מידי אוהביהם"

 ( כשצוין שמדובר ב"הושטת יד לתבל, לעולם".  2.7נעשה החיבור בין "יד" ל"תבל" )מרחק סמנטי ממוצע: 
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 הוספת שם תואר

( צוין ש"עולם הטבע קרוב מאוד 2.2)מרחק סמנטי ממוצע: שם התואר יצר חיבור בין "עצים" ו"משוררים" 

 למשוררים".

 גזירת פועל  או שם פועל מאחד משמות העצם

גזירת פועל או שם פועל מאחד משמות העצם היא הדרך העיקרית שבה נעשה החיבור בין שמות העצם 

לחלומותיהם של הניצולים והן (. הפרשנויות התייחסו הן 2.9"ניצולים" ו"חלומות" )מרחק סמנטי ממוצע: 

לחלומותיהם של האחרים באשר להצלתם. צוין ש"הניצולים חלמו להינצל", ש"אדם שניצל עדיין שרוי 

בחלומות זוועה". מנקודת מבטם של האחרים היו שקבעו שמדובר ב"חלום שמישהו יינצל". פרשנות אחרת של 

עצם חלומות מאפשר גם התייחסות לתוכן החלום הצירוף הייתה ש"לא ניתן להציל באמצעות חלומות". שם ה

גזירת פועל משם העצם חיברה  גם בין  "תכשיטים"   ומכאן נפרשות אפשרויות חיבור כמעט אינסופיות.

( . נוסחו המשפטים: "היא ָקָצה בכל התכשיטים שהיו לה", "הוא ָקץ 2.9ל"קץ" )מרחק סמנטי ממוצע: 

 תי התעלם מהשוני בין ֵקץ לבין הפועל ָקָצה.בבזבוזיה על תכשיטים". הפתרון השרירו

 גזירת שם תואר 

גזירת שם תואר משם העצם "אנשים" הביאה לניסוח משפטים המבטאים קשר של המרה בין "אנשים" 

(. באופן זה  היו שציינו ש"אהבה היא מונח אנושי" ו"אהבה היא רגש 1.9ו"אהבה" )מרחק סמנטי ממוצע: 

(. תוך 2.2בין "כבישים" ל"פרא" )מרחק סמנטי ממוצע:  ם תואר נעשה גם החיבוראנושי".  באמצעות גזירת ש

הוספת שם עצם רלוונטי היו שניסחו את המשפט "יש נהגים פראיים בכביש". הוספת שם פעולה וגזירת שם 

 תואר משם העצם "פרא" הביאה ליצירת הצירופים "נסיעה פראית", "התנהגות פראית בכבישים".

, "תקווה", "אהבה"מצביעה על כך ששמות עצם כ שביצעו המרואיינים, של פעלים או  של תארים הגזירה

" מאבדים משהו תי", "התפללהקוומ"לאהוב", "או פעלים כ פועלשאפשר לגזור מהם שמות " תפילה"

ממעמדם המבודד בלקסיקון המנטלי. בדרך זו מוקנות להם  תכונות של התקשרות והתחברות לשאר חלקי 

 משפט שיש לפועל  וגם במידת מה לתואר.ה

 גזירת שם עצם אחר בעל אותו שורש

( היו שגזרו את שם העצם 2.8לקירוב בין השמות המרוחקים "קיר" ו"נאומים" )מרחק סמנטי ממוצע: 

"נואמים" משם העצם "נאומים". בדרך זו נוסח המשפט: "תמונותיהם של נואמים מפורסמים עשויות להופיע 

 על קיר".
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 הוספת מיליות "יש" ו"אין"

בה נעשה החיבור בין "יתומים" ל"תקוות" )מרחק סמנטי ממוצע: שהוספת המילית "יש" היא הדרך העיקרית 

(. צוין ש"ליתומים יש תקוות, שיש להם תקוות שנזנחו  או לחילופין ש"ליתום יש פחות תקווה". פרשנות 2.2

הוספת המיליות  באמצעות"יש תקווה באימוץ ילדים".  אחרת שניתנה באמצעות הוספת המילית "יש" היא ש

צוין ש"גם לפליטים (. 2.7הקשר בין "פליטים" ו"אהבות" )מרחק סמנטי ממוצע:  "יש" ו"אין" הוסבר גם

הדבר מצביע על כך שלצורך פענוח או יצירת  חסרי בית יש אהבות"  או לחילופין ש"אין אהבה לפליטים".

ואילו שני שמות העצם  ,משמשים כנשוא ן"ו'אי "יש"ור משפט שלם שבו משמעות, דוברים מבקשים ליצ

שמות  של היעדר שייכות ביןשל שייכות או ליצור יחס נושא ומושא בהתאמה. כך ניתן  שיםהרחוקים משמ

 עצם שקשה למצוא ביניהם קשר אחר.  

 "ל"הוספת מילית יחס 

( והביאה לניסוח הצירופים 2.8חיברה בין השמות "דגלים" ו"אהבה" )מרחק סמנטי ממוצע:  "ל"מילית היחס 

"אהבה למולדת" ו"אהבה למולדת ולדגלים המסמלים אותה". גם החיבור בין "גדודים" ו"געגועים" )מרחק 

ת היחס מיל . צוין כי מדובר ב"געגועים לצבא".יחס זו( נעשה באמצעות הוספת מילית 2.2סמנטי ממוצע: 

 ,. עם זאת"צירוף יחס" ויוצרתאותם מבידודם היחסי  שחררת ליצור יחסים בין שמות. בכך היא מ מאפשרת

משמעות שנוצר  הזה. מסתמן שנחוץ קשר סמנטי כלשהו שיעניק לצירוף היחס מהלךלא כל שני שמות נענים ל

 סבירה.   

 יצירת צירוף סמיכות

( הייתה באמצעות יצירת הצירוף 2.7)מרחק סמנטי ממוצע:  דרך אחת לחיבור בין "פליטים" ו"אהבות"

( נעשה בדרך זו.  שימוש בדגל 2.8"פליטי אהבה". גם הקישור של "דגלים" ו"אהבה" )מרחק סמנטי ממוצע: 

"דגל האהבה" ו"דגל מצעד האהבה". שימוש ב"אהבה" כגרעין  כגרעין הצירוף יצר את צירוף הסמיכות

לצרוף מושא של אפשר שהוזכר לעיל,  הבת הדגל". ל"אהבה" כמו ל"חלום" הסמיכות יצר את הצירוף "א

 תוכן: על מה חולמים, את מה אוהבים, וכך נפתחות אפשרויות רבות לקישור.
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 דרכים לוגיות  4.4.2

המרואיינים יצרו  קשרים לוגיים שונים בין  צירופי המילים לשם הפקת משמעות. הקשרים כוללים: 

 תנועה; תפקוד. תוצאה;  סיבה;  ניגוד; ;דמיון צורני; המרה; הפשטה; חלק מן השלם;  מקוםדמיון סמנטי; 

 קשר של דמיון סמנטי

(. נטען  ש"שני השמות מעידים על 2.9סמנטי צוין בין "רוח" ו"רחם" )מרחק סמנטי ממוצע: של דמיון קשר 

 חיים".

 קשר של דמיון צורני

גלגל הוא עגול כמו שעון ( הוצע קשר של דמיון צורני. נטען ש"2.0ממוצע: בין "גלגלים" ו"זמן" )מרחק סמנטי 

 שמציג את הזמן". 

 סמיכות מטפורית של המרה 

שהיא סוג הסמיכות שמקרב שמות עצם רחוקים שסוברן )תש"ס( מכנה סמיכות המרה,  yהוא  x של במבנה

(.  נוצרה ההבנה ש"הכריש הוא 2.9ע: נוצר החיבור בין "כריש" ו"כעס" )מרחק סמנטי ממוצביותר זה מזה, 

חיה כועסת", ש"כריש הוא דג טורף", ש"הכריש הוא דג טורף ואלים, וכעס יכול להביא לאלימות", וכן 

( 2.2גם ההסבר לקשר בין  "מפה" ו"חיים"  )מרחק סמנטי ממוצע: ש"כריש הוא קונוטציה לרוע, כעס, זעם". 

 הם כמו מפה ללא מקרא".  "החייםנעשה באמצעות משפט משוואה שמני: 

 הפשטה 

ידי מציאת -( נעשה חיבור באמצעות הפשטה ופיוס על2.8בין "'עיניים" ו"יהלום" )מרחק סמנטי ממוצע: 

המאפיין המשותף. המרואיינים מצאו את הניצוץ, הנצנוץ כמחבר בין השניים וציינו כי קיים "קשר של נצנוץ, 

ם החיבור בין "מדליות" נוצצות". באמצעות הפשטה נעשה ג-שניהם מנצנצים", וכן כי "עיניים זגוגיות

"דרגה", וכך נקבע ב(. אותר המאפיין המשותף שקשור ב"רמה", 2.2ו"אהבה" )מרחק סמנטי ממוצע: 

 ש"אהבה היא לפי רמות ודרגות". 

 קשר של חלק מן השלם

(. צוין שהמרפק  הוא "איבר 2.2בין "אנשים" ו"מרפקים" )מרחק סמנטי ממוצע:  הוצע קשר של חלק משלם

 ( הוצע קשר זה. נקבע ש"הגומה היא חלק בגוף".2.8בין "גומה" ו"גוף" )מרחק סמנטי ממוצע:  בגוף". גם

 קשר של מקום

גם שקיים קשר של מקום. צוין ש"יש בגוף גומות", ש"על גבי הגוף  נקבעבין "גומה" ו"גוף" שהוזכרו לעיל, 

יכולות להיות גומות" ועוד כהנה וריאציות של אמירה זו. היו שהצביעו על סוג זה של  קשר זה גם בין "קיר" 
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(. צוין ש"נאומים מתרחשים כשמאחור יש קיר", וכן ש"מאחורי הקיר 2.8ו"נאומים" )מרחק סמנטי ממוצע: 

ם כרגע נאומים". קשר אחר של מקום ברוח השנים האחרונות והקדמה הטכנולוגית הוא זה של מתבצעי

 ה"פייסבוק" שנשען על מטפורת הקיר ב"פייסבוק".

 קשר של ניגוד

גם בין "מפה"   (.2.2קשר של ניגוד הוצע בין "כבישים" כמייצגים סדר לבין "פרא" )מרחק סמנטי ממוצע: 

 ( הוצע קשר של ניגוד, נטען כי צירוף המילים מייצג שכל לעומת רגש. 2.2ו"חיים" )מרחק סמנטי ממוצע:  

 קשר של סיבה 

( ניסחו הנשאלים קשר של סיבה, הם 2.8לשם חיבור בין השמות "שיכור" ו"חיים" )מרחק סמנטי ממוצע: 

 שתחושת השכרות מהחיים היא "רגש מאוד חזק וחיובי". ציינו שמדובר במי שהוא "שיכור מהחיים", הוסבר 

 קשר של תוצאה

פיו "האדם שיכור כדי להחזיק מעמד בחיים". הקשר בין -הוצע גם קשר של תוצאה שעלבין "שיכור" ו"חיים" 

( הוסבר אף הוא כקשר של תוצאה. נטען ששהות ממושכת 2.2געגועים" )מרחק סמנטי ממוצע: "גדודים" ו"

  לגעגועים. בצבא גורמת

 קשר של תנועה

צוין שהן את הגלגלים והן (. 2.0היו שהצביעו על קשר של תנועה בין "גלגלים" ו"זמן" )מרחק סמנטי ממוצע: 

ש"הזמן לא עוצר מלכת, כמו גלגלים". עוד צוין ש"זמן  גם את הזמן מאפיינת "תנועה בלתי פוסקת". הוצע

", וכן ש"הגלגל זז מהר וכך גם הזמן". מושג ה"תנועה" מתקדם באופן ליניארי כמו גלגל המתקדם במרחב

(, עלייה 2002, 1992המופשט מחבר ומפייס בין "גלגלים" המוחשי ל"זמן" המופשט. כפי שסברה סוברן )

 במדרגות ההפשטה יוצרת "פיוס", כלומר: משמעות.

 קשר של תפקוד 

ש"שעונים מתאפיינים בגלגלי  ס האבחנההקשר נעשה על בסיבין "גלגלים" ו"זמן" נמצא גם קשר של תפקוד. 

( 2.2גם "סורגים" ו"צלעות" )מרחק סמנטי ממוצע:  .שיניים ובתנועה סיבובית", וכן ש"שעון עובד על גלגלים"

ש"הסורגים מגנים על הְֶּפנים כמו שצלעות האדם שומרות על הריאות או על הלב". כאן   חוברו בדרך זו. נטען

 גויס דמיון צורני וידע עולם: לשעונים )זמן( יש גלגלי שיניים, והצלעות סוגרות כסורגים על בית החזה.

 

 



 

75 
 

 מושגים וצירופים מגשרים   4.4.3

סלנג, ביטויי , ים)ניב יםכבול פים בצירו; יםבארמזגם לשם יצירת משמעות השתמשו המרואיינים 

 מושג מגשר ומרחב מגשר. לעתים הם נדרשו לצרף לזוג שמות העצם הרחוקים  . שורה משיר(

           רמזא

(: "ודגלו עליי אהבה" עורר חיבור מוכר בין השמות דפסוק מ"שיר השירים" )שיר השירים ב, רמז לפא

(.  2.9(. כך חוברו גם "גורל" ו"פסים" )מרחק סמנטי ממוצע: 2.8"דגלים" ו"אהבה" )מרחק סמנטי ממוצע: 

 .צוין ש"אולי הכוונה היא לסיפור המקראי על כתונת הפסים של יוסף וגורלו כתוצאה מקבלת כתונת זו"

 ניב  / ביטוי סלנג / שורה משיר() צירוף כבול

(.  נעשה שימוש 2.2סייעו בהסבר הקשר בין "אנשים" ו"זאבים" )מרחק סמנטי ממוצע:  צירופים כבולים

פי המיתולוגיה יכולים לשנות את צורתם לצורת זאב -בצירופים "אדם לאדם זאב" ו"אנשי זאב", אנשים שעל

" או כאלו שנשארים לעד זאבים. באמצעות הצירוף הכבול "סוס פרא" נעשה החיבור בין "כבישים" ו"פרא

ידי השורה "איך שגלגל מסתובב" )מתוך שירם של יענקל'ה רוטבליט ושמוליק -(. על2.2)מרחק סמנטי ממוצע: 

 (. 2.0קראוס שנושא שם זה( נעשה החיבור בין "גלגלים וזמן" )מרחק סמנטי ממוצע: 

 מושג מגשר

רקים" )מרחק "תנועה" הוא דרך אחת באמצעותה נעשה הקישור בין "מפה" ו"עו שימוש במושג  המגשר

פי המפה ניתן ללמוד על -ייתכן שהכוונה היא לכך שבעורקים יש זרימה, תנועה של דם. על(. 2.0 סמנטי ממוצע:

 אופן התנועה בדרכים.

 מרחב מגשר

(. מרחב אחד שהוצע הוא 2.2אנשים וזאבים )מרחק סמנטי ממוצע: מספר מרחבים מגשרים הוצעו לקשר בין 

הן אנשים והן זאבים חיים במשפחות או בלהקות, הוצע גם  ששניהם  פועלים המרחב ההתנהגותי, נטען כי 

לעיתים באופן אינדיבידואלי, וכן כי המניע של שניהם הוא הישרדותי. מרחב מגשר נוסף שהוצע כרוך 

 בהשתייכות של שניהם למשפחת היונקים.

 פונטיקה  4.4.4

 .פונטי: בלשון נופל על לשון ובדמיון פונטיקהלשם הפקת משמעות השתמשו המרואיינים ב 

 לשון נופל על לשון

"לשון נופל על לשון" הוא הדרך העיקרית שבאמצעותה ניתנה משמעות לצירוף של "דגיגים" ו"צחוק" )מרחק 

המרואיינים את המילה  "דגדוגים" וחיברו העלו (. כדי לחבר בין המושגים הרחוקים 2.8סמנטי ממוצע: 
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"הדגיגים דגדגו וגרמו לי לצחוק", "דגיגים  מדגדגים את הרגליים וגורמים לצחוק". העובדה משפטים דוגמת 

שאין קשר סמנטי בין "דגיגים" ל"דגדוגים" לא הטרידה את הנשאלים במרדף שלהם אחרי יצירת קשר 

 כלשהו.

 פונטי דמיון

גורם   פונטימצאו בדמיון ה( נשמעים דומה ו2.2)מרחק סמנטי ממוצע  "היו שציינו ש"גדודים" ו"געגועים

הצביעו על קשר של דמיון שנובע מזהות של היו ש( 2.9מקשר.  גם בין "רוח" ו"רחם" )מרחק סמנטי ממוצע: 

שניים מתוך שלושה עיצורים. גם כאן התעלמו המרואיינים מן הצורך למצוא זיקה סמנטית, ובלבד שיהיה 

 קשר כלשהו ולּו צלילי.

  דרכים  מילוניות   4.4.5

 דרכים המילוניות בהן נקטו המרואיינים לשם הפקת משמעות מהצירופים כללו יצירת מטפורה ה 

 מילה נרדפת. להומונימית ופניה למילה חדשה, 

 יצירת מטפורה חדשה

חיבור בין שני השמות המרוחקים "חולות" ותפילה" שהמרחק הסמנטי ביניהם גדול )מרחק סמנטי ממוצע: 

מטפורה כזו נוצרה באמירה "ההתבוססות בחול כמו התבוססות . יצירת מטפורה חדשה(, הושג באמצעות 2.9

 בתפילה". דרך זו דומה לדרך הפואטית כפי שיודגם בפרק הבא.

 הומונימיות 

לשם חיבור בין שני  השמות  "חולות" ו"תפילה" נצמדו אחדים להומונימיות של המילה "חול". ההומונימיות 

בים "חולות" לצורת היחיד "חול" או לצורה התלמודית "חולין", ואח"כ לתת אפשרה להפוך את צורת הר

 משמעות לצירוף כ"תפילה של יום חול" או כ"תפילה של יום חולין".

 מילה נרדפת

(, הושג באמצעות המילה 2.9חיבור בין שני השמות המרוחקים "תכשיטים" ו"קץ" )מרחק סמנטי ממוצע: 

 "עד אין קץ". ובפנייה לניב המוכר המילה "ַעד" במשמע של קץהנרדפת  "עדי" שממנה נגזרה 

 מסקנות  4.4.6

אכן ניכר )ידע אישי(.  הפילוסוף של הלשון מרסלו דסקל טבע את המושג "האדם הוא צייד משמעות"

המאמץ של הנשאלים "לצוד" משמעות קוהרנטית גם כשהמרחק הסמנטי בין שמות העצם היה גדול. 

הנשאלים קיבלו זוגות מילים שנלקחו מהלשון הפואטית של עמיחי אך ללא קשר תחבירי וללא הקשר. בדרך 

זרות ואף לא לגיטימיות אל יצירת היגיון ומשמעות התגלה גיוון רב בדרכי הקישור שהציעו, שהיו לפעמים מו
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כשמילה הוחלפה במילה אחרת. הדבר מצביע על המאמץ למצוא זיקה סמנטית גם כשהמרחק הסמנטי גדול, 

( הבליטו את "הבדידות" של שם העצם 1992( ופילמור )1992והצירוף  הוא כמעט חסר משמעות. סוברן )

לעומת זאת עשיר במידע אודות הפעולה, שקשריו אל שמות עצם אחרים אינם מידיים ודורשים מאמץ. הפועל 

מבצע הפעולה, מקבל הפעולה, משך הפעולה ועוד. משום כך גזירה של פעלים משמות העצם שבצירופים 

שהופיעו בשאלון הקלה על חיבורם זה לזה. פעלי תוכן יוצרים מרחב גדול יותר של חיבור: "חולמים על...", 

ז, תש"ס(, משפטי משוואה של המרה מאפשרים לחבר כמעט כל כפי שהראתה סוברן )תשנ" "אוהבים את...".

 יות. השרירותy-כ x. המטפורה הנוצרת כופה על המתבונן לראות את yהוא  xשני שמות עצם בדרך של 

בסעיף הבא  שבסמיכות ההמרה היא שמאפשרת את החיבור בין שני השמות, וזו דרך שבה נוקטים משוררים.

 אדגים את הדרכים המעניינות שבהן המשורר עצמו מחבר את הרחוקים. 
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 מבט פואטי על מרחק סמנטי ועל המטפורה בשירת עמיחי .5

בין  יםשרקמ יםסקרתי בהרחבה באמצעות השאלונים את האופן שבו דוברלעיל  2.2, 2.2 פיםבסעי

אדגים  את הדרכים שבהן בפרק זה   הלקוחות מצירופים שמניים יצירתיים בשירת עמיחי. "רחוקות"מילים 

אקדים לכך תיאור . נוקט יהודה עמיחי כדי לסייע לפשר בין חלקי הצירופים היצירתיים שהוא מציב בשיריו

 . של חייו, שלבים ביצירתו והתקבלותו

 11יהודה עמיחי: קורות חיים  5.1

בווירצבורג שבגרמניה כלודוויג  1922במאי  2-למשפחה יהודית אורתודוכסית ביהודה עמיחי נולד 

היגרה משפחת פפויפר מגרמניה הנאצית לאזור המנדט הבריטי פלשתינה. בני המשפחה  1922פפויפר. בשנת 

, עברה המשפחה 1927שהו כמה חודשים במושבה החקלאית פתח תקווה. כשנה מאוחר יותר, בשנת 

קיבל עמיחי תעודת בגרות בבית הספר התיכון "מעלה" בירושלים. בשנה זו הוא גם  1922לירושלים. בשנת 

ושהה במסגרת זו זמן רב במצרים במדבר,  שם הוא התוודע בזכות קרון  התנדב לשירות בבריגדה היהודית

, לאחר שהשתחרר 1922ספרים שהוצג במקום, אל מבחר משוררי אנגליה של המאה העשרים.  בשנת 

דה היהודית, למד עמיחי בסמינר למורים בבית הכרם בירושלים שמיועד להכשרת יוצאי צבא מהבריג

להוראה. שנה מאוחר יותר הוא עזב את ירושלים ואת בית הוריו והחל ללמד בבית הספר היסודי "גאולה" 

לחם  1928בחיפה. יחד עם חברתו באותם ימים רות הרמן הוא החליף את שמו הגרמני ליהודה עמיחי. בשנת 

הוא השתחרר  ,1929עמיחי בחטיבה של הפלמ"ח במלחמת יום העצמאות. עם סיומה של המלחמה, בשנת 

מהפלמ"ח וחזר לירושלים. עמיחי למד ספרות עברית וחקר המקרא באוניברסיטת ירושלים והתחתן עם תמר 

ספר לסטודנטים לימד בגימנסיה בירושלים, אח"כ בסמינר למורים מחו"ל ובבית הוא  1920הורן. משנת 

יצא לאור ספר השירים הראשון של עמיחי "עכשיו  1922מחו"ל באוניברסיטה העברית בירושלים. בשנת 

עשר ספרי שירה, ספר סיפורים קצרים "ברוח הנוראה -ובימים אחרים". במהלך חייו פרסם עמיחי שלושה

(, מחזות ותסכיתים.  1971לון" )(, "ומי יתנני מ1922(, את הרומנים "לא מעכשיו לא מכאן" )1921הזאת" )

קיבל עמיחי את פרס שלונסקי, ואחריו הוענקו לו פרסים נוספים, לאומיים ובינלאומיים: פרס  1921בשנת 

(, פרס התרבות של העיר וירצבורג 1982(, פרס עגנון )1982(, פרס ישראל )1972(, פרס ביאליק )1929ברנר )

( ופרס נורבגיה "אביר 1992מקדוניה )-סטיבל בינלאומי לשירה(, פרס פ1992(, פרס מאלרו בצרפת )1981)

(, 1982(, הוא נבחר כחבר כבוד של האקדמיה האמריקנית לאמנויות ולספרות )1992השירה" על שם ביורנסון )

(, אוניברסיטאות שונות בישראל ובארצות אחרות 1991וכחבר באקדמיה האמריקנית לאמנויות ולמדעים )

                                                           
11
סקירת קורות חייו של יהודה עמיחי בפרק זה, מבוססת על הביוגרפיה שערכו אייכמאייר וריים "בין מלחמה לאהבה  
 .)תשע"ז (המשורר יהודה עמיחי"  –
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נפרד עמיחי מאשתו הראשונה והתחתן בנישואים שניים עם  1922קטור לשם כבוד. בשנת העניקו לו תואר דו

חנה סוקולוב. עמיחי השתתף בשנה זו בפסטיבלים שונים לשירה. הוא קיבל הזמנות מרחבי העולם לקריאת 

רגום הפך ת 1978בשנת  שירה ולהרצאות אורח, וכן הזמנות להעביר קורסים בברקלי ובאוניברסיטת ניו יורק.

הברית. עד ליום מותו תורגמו ספריו לארבעים -מכר בתחום השירה בארצות-ספר השירים שלו "אמן" לרב

הוענק לעמיחי פרס ישראל. מתוך נימוקי השופטים: "בשירתו יצר מהלך חדש בשירה  1982בשנת   שפות לערך.

ידי ראש הממשלה יצחק רבין -להוזמן עמיחי ע 1992העברית" ו"הביא לשינוי מהפכני בלשון הפיוטית". בשנת 

 .נפטר יהודה עמיחי , בגיל שבעים ושש, 2000בספטמבר  22-ב לטקס הענקת טקס פרס נובל לשלום באוסלו.

 הוא זכה ללוויה ממלכתית. לאחר מותו הופיע ספר השירים האחרון שלו "פתוח סגור פתוח".

  שירת עמיחי בראי הביקורת 5.2

 השירה המודרנית שירת עמיחי על רקע מסורות 

את שירתו של יהודה עמיחי אפשר לאפיין על רקען של שלוש מסורות של השירה המודרנית:  השירה 

הרומנטית, השירה הסימבוליסטית והשירה האימג'יסטית. ערפלי )תשל"ג( הסביר שבמסגרת השירה 

בסימן של קרע וזרות. ברגעי הרומנטית עומדת הזיקה בין העולם הפנימי של האדם לבין העולם הסובב אותו 

את האחדות האבודה. המשורר הסימבוליסט, לעומת המשורר הרומנטי,  השראה המשורר הרומנטי מקים

עבורו ל"יער סמלים". לדידו, השיר הוא המימוש   תופס את הקרע כגזירה שאין לשנותה. העולם  הופך

'יסטית היא כזו שמתייחסת אל האדם האפשרי היחיד לעולם הפנימי של המשורר. השירה השלישית האימג

ואל העולם גם יחד בראייה מפוכחת, ספקנית ואובייקטיבית יותר מקודמותיה. זוהי שירה של התבוננות 

מפוכחת בטבע, בתרבות ובאדם. המשורר הופך במידה מסוימת לאדם ככל האדם, והוא אינו מייחס עדיפות 

ת שירה כאלה באות לידי ביטוי בדרכי מבנה שיריות ערפלי מבאר ששלוש מסורו לראייתו הסובייקטיבית.

גיבורו מנסה לדובב בו אובייקט )לעיתים -שונות מאד. השיר הרומנטי מתאפיין, בין השאר, בכך שמשוררו

קרובות, מראה נוף(. בשירה הסימבוליסטית מראות, קולות, צבעים וריחות מופיעים במנותק ממקורם 

שון". האידיאל של  השירה האימג'יסטית הוא שיר הבנוי סביב מראה, הריאלי והופכים ל"אלמנטים" של "ל

 סיטואציה או אובייקט מעוצבים היטב ובדיוק נמרץ כל האפשר אגב סילוקו של המשורר מן השיר. 

התבניות המקובלות של הממשות הריאלית מתפרקות במרבית שיריו של עמיחי למרכיבים המופיעים  

בהם כרצונו, ומבטא באמצעותם את עולמו הפנימי. לפעמים מרכיבים אלה בשיר כחומרים שהמשורר עושה 

עוברים דפורמאציה וסגנּון, בדומה למה שקורה בשירה הסימבוליסטית, ובכל זאת שומרת שירה זו על קשר 

הדוק לעולם החיצוני. אף פעם אין השינוי של הממשות הריאלית בשירת עמיחי מוחלט עד כדי יצירת עולמות 
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חלוטין, אשר בהם "מפיק" המשורר מן המילים והמראות איכות אטמוספרית, מוסיקלית או ציורית אישים ל

טהורה בנוסח סימבוליסטי, כפי שקורה למשל אצל משוררים כגון גלבוע, דליה רביקוביץ' או יונה וולך. מצד 

כביכול ב"רשת"  שני, רק לעיתים רחוקות מוצאים בשירת עמיחי בהירות של סיטואציה, מראה שלם הניצוד

 הלשון או בפרספקטיבה של התבוננויות כפי שקיים בשירה האימג'יסטית.

 ה"אני השירי" 

נימת דיבורו השירית של עמיחי היא אוטוביוגרפית ואישית, ובשיריו בולט לרוב "אני לירי" המצוי 

ותגובותיו שלו בזיקת גומלין מתמדת עם העולם. מצד אחד, מרבית שיריו הם כביכול היגדים של יחיד, 

אזוטרי של אישיות יחידה -למצבים ספציפיים בהם הוא נתון, אך מצד שני הם רחוקים מלהיות ביטוי פרטי

במינה ונתפסים דווקא כביטוי למצב אנושי טיפוסי או להגות שאינה מותנית בהכרח ב"אני" האחראי 

ערפלי  כחון ובאירוניה מסוימת.לביטויה. זוהי שירה "אישית" אשר מתבוננת בעצמה ובאיש הדובר בה בפי

( סבר שה"האדם העמיחייי" או "האדם האוהב" ששירת עמיחי מעמידה במרכזה, הוא גיבור שאיננו 2002)

פי נורמות מקובלות של -גיבור, דמות שמבחינות רבות לא רק שאינה נתפסת כראויה לשמש "אני שירי" על

האזרח הקטן" "שירי". זו דמות "האיש הממוצע", המסורת הספרותית, אלא אמורה לשמש אנטי תזה ל"אני 

השקוע במציאות חייו היומיומיים, קולט בפרספקטיבה ספקנית, אפילו מתנכרת, את מה שנתפס מנקודת 

 השראה.-ראותה של השירה כנשגב, רוחני ורב

שהמשורר  סברהחנה קרונפלד היא חוקרת מובהקת של עמיחי וממתרגמי שירתו לאנגלית. היא 

דמות המתורגמן קשורה ישירות בהיסטוריה של עם ישראל   (2012מיחי מוצג בעמדת מתורגמן )בשירת ע

קהילתית בין לשון הקודש ללשון החול. קרונפלד גרסה שקביעתו הנחרצת של עמיחי -לתפקיד המגשר חברתית

סוחים שונים שלפיה המשורר אינו  אלא "תורגמן", ולפיכך אל לו "להתלהב" ממעמדו ומחידושיו, מופיעה בני

לאורך כל יצירת עמיחי. היא קבעה שהמטפורה של המשורר כמתרגם מגיעה לביטויה המובהק  ביותר בשיר 

ְתַלֵהב" שראה אור בקובץ "שירים   ". להלן הבית הראשון של השיר:1928–1922"ְולֹא נ 

ְתַלֵהב י לֹא י  ְתַלֵהב, כ   ְולֹא נ 

יר ְרְּגָמן. ְבֶשֶקט ַנֲעב   תֻּ

לים מֵ  ים ֲאחרֹות.מ  ְשָפַתי  ָשָפה ל   ָאָדם ְלָאָדם, מ 

רומנטי מובהק, אך גם ככזו שיש בה -קרונפלד ראתה בעמדה שתופס עמיחי את עצמו כמתורגמן מהלך אנטי

משום "סגירת חשבון" עם אותן תפיסות מודרניסטיות של השירה, מת"ס אליוט ועד נתן זך, המעלות על נס 

 את הקושי ואת הייחודיות של האמירה השירית ה"נכונה". 
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תה מהפך בתפיסת העצמי של עמיחי מספרו הראשון  מ"במרחק שתי ( זיה2012דורית למברגר )

תקוות" עד ספרו האחרון "פתוח סגור פתוח".  היא סברה שעמיחי המוקדם הוא משורר שנוטע תקווה למרות 

יום ומייצר אפשרות של -הפיכחון שבקביעה  "מאדם אתה ואל אדם תשוב".  הוא כותב על אהבה ועל חיי היום

י תקומה אישית לא חר זוועות השואה. הוא נמנע מלכתוב מפורשות על השואה אך רומז עליה, למשל בשיר "ֲהי 

 )מתוך הקובץ "בגינה הציבורית"(: " ָשלֹום

י ָשלֹום, ְֶּפֵני ַאְת ּוְכָבר ְֶּפֵני ֵזֶכר.  ֲהי 

 ְנדֹוד עֹוֶלה ֵמאֹוב; ְוָעף ְוָעף.

ם ּוְפֵני ֶלֶכת.  ְֶּפֵני ַחיֹות. ְֶּפֵני ַמי 

ישֹות , ְֶּפֵני ֵחיק, ְֶּפֵני ַטף.ְוַיעַ   ר ְלח 

]...[ 

ְזְודֹות ַהָמֶות.  י ָשלֹום, ְצרֹורֹות ּומ   ֲהי 

ָער. ְשָכן. ַמְשכֹון ֹשֵ יל מ  ים, נֹוצֹות, ְבל   חּוט 

ְהֶיה, ַאף ָיד ֵאיָנה כֹוֶתֶבת, י ַמה ֶשלֹא י   כ 

ָזֵכר.    ּוַמה ֶשלֹא ָהָיה ֶשל גּוף, לֹא י 

 רים המאוחרים עמיחי מספיד בפירוט ובפירוש את רות  הקטנה, חברת ילדותו מווירצבורג שנספתה בשי

 בשואה, ומביע את אשמת השכחה, למשל בשיר "רּות ַהְקַטָנה" )מתוך "גם האגרוף היה פעם יד פתוחה 

 ואצבעות"(  שלהלן שורות אחדות ממנו:

י זֹוֵכר אֹוָתְך רּות  ים ֲאנ  ְפָעמ   ַהְקַטָנה,ל 

ְרפּו אֹוָתְך ַבַמֲחנֹות. ְפַרְדנּו ְבַיְלדּות ְרחֹוָקה, ֶשֹשָ  ֶשנ 

ים ְוָחֵמש, ש  ָשה ַבת ש  ית א  ית ַעְכָשיו, ָהי  לּו ָחי   א 

ַרְפְת, ֹשְ ים נ  ר  ְקָנה. ַבת ֶעֹשְ ָשה ַעל ַסף ז   א 

ך ַהְק  י יֹוֵדַע ַמה ָקָרה ָלְך ְבַחַיי  יםְוֵאיֶננ   ָצר 

ְפַרְדנּו.   ֵמָאז נ 

 הקומפוזיציה הבסיסית 

איננו,  . הביתבשירת עמיחי שבירה של המבנה המסורתי של הביתשם לב ל( 1922המשורר נתן זך )

פני עצמה, והריתמוס חופשי מכול מונוטוניות משקלית, והוא מחיש ומאט את בדרך כלל, יחידה מושלמת 

 שלעיתים עולות תביעות אלה בקנה אחד עם ההבעה, כגון בשני   מהלכה בהתאם לתביעות הלשון. זך סבר
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 מתוך "אהבנו כך", סונטה כ"א  )מתוך "עכשיו ובימים אחרים"(:הבתים הבאים 

 ּוְכָבר ֵביֵתנּו ְכקּוְפָסה ֲאֶשר, ְבֹכַח,

 –ְסגּוָרה ָהְיָתה ְזַמן ַרב  –ֶָּפְתחּו אֹוָתּה 

ְכֶסה ֵאינֹו ָהדּוק עוד,   ְוַעְכָשוְוַהמ 

ְמזּוָזה ְתְקָעה ֵבין ֶדֶלת ל   ֶרֶגל נ 

ְמָצא ְתֵחנּו, ֶשָבַטְחנּו בֹו, נ  ֶּפ   ּומ 

ְפֹתחַ  ים ל  יֵדיֶהם. ֵהם ְיכֹול   ב 

ואז תורמת התנועה המקוטעת מחד והמשפט הארוך, המתמשך אל מעבר לגבולות הטור והבית. אולם יש 

בורית ומתחמקת מכל סכמטיות, מבלי לתרום בכך תרומה קלה ודי והחופשיות אינה באה אלא לשם עצמה;

 מרובה למימוש תוכן זה או אחר דווקא. כך למשל ב"אהבנו כך", סונטה ז' )מתוך "עכשיו ובימים אחרים"(:

ים יֹוֵרד ָהֲעָרֵפל ן ֶהָהר   מ 

ְזַדֵחל  ָצמּוד ָלֲאָדָמה הּוא מ 

 ַעל ְּגחֹונֹו, ְלַאט, ְדחּוק רּוחֹו

 ֵמֲאחֹוֵרי ַהֵתל,ְוָים ָקרֹוב, 

 תֹוכֹו-ָלֶנַצח ְיגֹוֵלל ֶאת תֹוך

יב ֵבין ֹכה ָוֹכה.  ְלחֹוף ָלָבן, ַמְקש 

פי זך, "נהנית האוזן, שהורגלה לשמוע הרבה ''טאם טאם וטרלללה" בשירה שלנו, למשמע המקצב –וגם אז, על

תוכו" המתחרז עם "כה וכה"(  הרענן, ההקבלות הצליליות המסתתרות )חזרה של החי"ת( והאליטרציות )"תוך

 [. 29ועוד ]שם, עמ' 

חטיבות נרחבות מאד של שירת עמיחי בנויות, במידה זו או אחרת, על קומפוזיציה יסודית של 

ידי נושא מופשט -"סדרה", "רשימת דברים" או קטלוג" )ערפלי, תשל"ג(. הקומפוזיציה של השיר מונחית על

פרטים, אספקטים, וריאנטים, שנושא זה הוא המכנה המשותף  או תיאורי, המעוצב באמצעות רשימה של

שלהם, שהם בונים אותו בהצטברם, או שהם מהווים גילומים שונים שלו. המשמעות השלמה או האפקט 

טיב  המבנים   –השלם של השיר נבנים מתוך קליטה "מרחבית" שלו: טיב הקשרים בין מרכיביו, ובמיוחד  

  יתגלו רק מתוך התבוננות סימולטנית במרכיביו של השיר לאחר . אלותאשר מקנים לו אחדות ומשמעו
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ית -( הדגים את ריבוי התבניות הקטלוגיות בשירת עמיחי על1977שהועמדו זה בצד זה.  ערפלי ) פי השיר "ַמֲחצ 

ים ָבעֹוָלם" )מתוך "במרחק שתי תקוות"( שלהלן שורות אחדות ממנו:  ָהֲאָנש 

ים  ית ָהֲאָנש   ָבעֹוָלםַמֲחצ 

ָיה, ית ַהְשנ  ים ֶאת ַהַמֲחצ   אֹוֲהב 

ָיה, ים ֶאת ַהְשנ  ים שֹוְנא  ית ָהֲאָנש   ַמֲחצ 

ְגַלל ֵאֶלה ְוֵאֶלה ֲעַלי ם ב   ַהא 

י ֶהֶרף, ְשַתנֹות ְבל  ְנֹדד ּוְלה   ָלֶלֶכת ל 

ים, יֹשן ֵבין ְסָלע   ְכֶגֶשם ְבַמְחזֹור, ְול 

ְסֶָּפס ְהיֹות ְמחֻּ ים, ְול  י ֵזית  ְזע   ְכג 

ְשֹמַע ֶאת ַהָיֵרַח נֹוֵבַח ָעַלי,ו  ְל 

ְדָאגות. י ב   ּוְלַהְסוֹות ֶאת ַאֲהָבת 

היחידות בטקסט זה מקבילות גם מבחינות סמנטיות וגם מבחינות אחרות. למשל: כל הפראזות בשיר 

ילות מבחינת מעמדן פי אותה תבנית תחבירית )מקור + מושא + תיאור מקום(, וכולן מקב-מצורפות על

סבר שהקומפוזיציה הזו תואמת את עמדותיה של שירת עמיחי כלפי  הואהתחבירי )מושאים של "עליי"(. 

ידי שירי עמיחי כזרימה מתמדת של תופעות, אירועים, מחשבות, רגשות וזיכרונות -העולם. העולם נקלט על

. הדובר בשירת עמיחי מבקש להגדיר את מסדר גודל וערך שונים וברמות שונות של ממשות, הפשטה והשפעה

פי קליטתו את העולם ובזיקתו אליו. המשורר הינו הוגה במובן זה שהוא מנסה שוב ושוב "לדייק" -עצמו על

 בטיבו של העולם ובטיב זיקתו אליו.

 גבולות סמנטיים והמרה סמנטית 

רפלי שמבעיו של עמיחי אינם טען ע (1977) "הפרחים והאגרטל"במחקרו המקיף על שירת עמיחי  

חורגים אל עבר הפנטסטי, האגדי שמעבר לעולם הזה. שירתו שופעת צירופים פיגורטיביים, צירופים שאין 

הצירופים ערפלי סבר שלהבין אותם כפשוטם וצירופים המייצגים משמעויות בדרכי עקיפין. עם זאת, 

ודמיון ואינם מייצגים את המציאותי,  הפיגורטיביים האופייניים של עמיחי אינם מצרפים מציאות

יחידות לשון המייצגות מסגרות הקשר  הצירופים יוצרים .האובייקטיבי או הסובייקטיבי באמצעות הפנטסטי

ָכר ַהֶלֶחם", "ַעְכָשו  יר ְבכ  י ְכבּועֹות ֲאו  ים ב  ים ְסגּור  שב"תוך" ה"עולם הזה". כאלה הם הדימויים: "ַהַּגְעּגּוע 

ים". כל ניסיון לקטלג את האספַעְצבּות   יכ  י ְמכֶֻּסּה ַתֲאר  ְשָרד ָיָשן ֲאנ  ים ַבְבֵאר ּוַבְכָליֹות", "ְכלּוַח מ  י ַכֲאָבנ  קטים י ב 

פי דיכוטומיות פשוטות, סבר ערפלי,  הוא בהכרח ניסיון מפוקפק: "מוחשיים" הם כאן גם -המיוצגים כאן על
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אנושיים. "מופשטים" הם גם אספקטים -שבטבע, גם אספקטים פיזייםאובייקטים מלאכותיים, גם עצמים 

"הכרעות", "החלטות", "כללי משחק", "חוקי הטבע", "אלוהים".   –פנימיים "מחשבתיים", וגם חיצוניים  

פי ערפלי, לתפוס -פעמי". מצד שני, ניתן על-הוא הדין באשר לקטגוריות כמו "כללי וספציפי" 'או "טיפוסי וחד

עימות של מה שניתן למדידה ולניסוח, לקביעה  –פי פונקציונאליות תמטית מרכזית אחת -וון הזה עלאת המג

אמצעי, -הסובייקטיבי והבלתי  –מדויקת ולתפיסה חושית או שכלית ברורה, עם מה שאינו ניתן לכל אלה 

ובלת של מושג בכל מקרה שמשמעותו המקון לייצג את האחד באמצעות משנהו. וזאת דווקא באמצעות הניסי

דתי ומטאפיזי איננה מתיישבת עם המציאות הנתפסת לחושים ולשכל הישר, משמעות זו מסולקת ומוחלפת. 

ְבכֹות"הערפלי  יְך ל  י ָצר  י ְמֵלאֹות ֶנַצח /  (דגים זאת באמצעות השיר "ֲאנ  מתוך "שירים"( שבו אומר הדובר: "ֵעינ 

ְכָנָסיו ֶשל ַנַער". ערפלי טען  יס מ  פי משמעותו המקובלת, הדימוי אינו מסתבר, -על "נצח"שאם נתפוס את הְככ 

של  פי ההקשר, הקושי יתבטל. בעיניו-אולם אם במקום לצאת מן המושג המקובל, נפרש את המילה "נצח" על

והוא "ישמור אותם לנצח". כך ממש מלאות עיני  ,נער, החפצים שבכיס מכנסיו הם רבים מאוד ויקרים מאוד

ים שכבר חלפו או שעתידים לחלוף, אנשים שכבר אינם,  שיש לשמור את דמותם לנצח. ערפלי הדובר דבר

וסיף שכשם שהתפעלותו של הנער היא רגש ילדותי ובלתי מציאותי, כך ה"נצח" שעיני הדובר מלאות בו הוא ה

, "מה נצח "סובייקטיבי". שימוש זה במושג מעניק לו משמעות במסגרת הקשר של כאן ועכשיו: "הרבה"

  שאינו חי".

 ( כותב עמיחי: 112לא נמצא בשירת עמיחי "נפש" ו"נשמה" כמהות לעצמה. ב"עכשיו ברעש" )עמ' 

ְשָמְתָך ְבתֹוְכָך?  ֵאיֹפה ַאָתה ָחש ֶאת נ 

ְמֶשֶכת יא נ  י ַהֶטַבע ה  י ּופ   ֵבין ֶּפ 

 חּוט ָלָבן, לֹא ֶהֶבל ָשקּוף,

ָנה יא ְמכֶֻּּוֶצת ְבֵאיֶזה ֶּפ   ֵבין ְשֵתי ֲעָצמֹות ה 

ְכֵאב.  ב 

יא ֶנֱעֶלֶמת, ְכָחתּול. יא ְשֵבָעה ה   ְכֶשה 

ערפלי סבר ששיר זה מדגים גילויים גופניים של כאב, תשוקה, אהבה, "אירועים של גוף וגיהינום" מייצגים 

ילו הייתה נעלמת הנשמה, כא –אצל עמיחי את מה שהיה מקובל לכנות בשם נשמה. באהבה, בשובע, באושר 

תחושה של רעב, ריקנות או כאב. הנשמה היא פונקציה של הגוף, או שמא כינוי לפונקציות של הגוף, היא נבנית 

 ידו, וכאשר הוא כלה, אף היא כלה ונעלמת.-על
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מושג הנבואה חוזר בשירת עמיחי בשלוש משמעויות: ידיעת העתיד, תוכחה ומחאה בשם אידיאלים 

חמה וגאולה. ערפלי מצא בשירת עמיחי בעיקר את המשמעות הראשונה. ה"נבואה" דתיים ומוסריים ובשורת נ

מציינת בשירי עמיחי את ידיעת אותם הדברים שעתידים להתרחש מכוחם של סדרי העולם הטבעיים, כלומר  

פי ערפלי,  ברוח של "נבואה לאחור" נכתבו "מסעות בנימין האחרון מטודילה". -את ידיעת המובן מאליו.  על

 הוא סבור שבאופן זה יש לתפוס את מרבית שירי עמיחי כמעשי שיחזור. 

סילוקן של משמעויות המושג תהליכים שאין לאדם השפעה עליהם. אלוהים בשירת עמיחי הוא כינוי ל

אלוהים  שמתייחסות למסגרות שמעבר לתחומי העולם הזה אינו מביא לסילוקו של מושג האלוהים. ערפלי 

ראה בכך מאמץ של המשורר לשמור על המילה תוך שהוא מעניק לה משמעויות אחרות. את ריבוי השימוש 

ים" שאותו הוא ב"שמות האלוהים" בשירת עמיחי הסביר ערפלי באמצעות השיר  שיש להבין  סבר"ּגֹּוַרל ֱאֹלה 

   :גם בהקשר כללי יותר, הקשר של יחסו של עמיחי למושגים מופשטים

ים  ּגֹוַרל ֱאֹלה 

 הּוא ַעְכָשו ְכגֹוָרל

ים, ֶשֶמש ְוָיֵרַח  ים ַוֲאָבנ   ֲאָנש 

ין ָבֶהם יקּו ְלַהֲאמ  ְפס   ֶשה 

ין בֹו.  ְכֶשֵהֵחלּו ְלַהֲאמ 

ָשֵאר ַעֵמנּו;ֲאָבל  ְכָרח  ְלה   הּוא מֻּ

ים ים, ְלָפחֹות ָכֲַאָבנ  ֵעצ   ְלָפחֹות כָּ

 ְַכֶשֶמש ְוַכָיֵרח ְוַככֹוָכבים

ַרַעש",   (22)"ַעְכָשו ַבָ

השיר משקף את עמדת עמיחי שיש לראות באלוהים חלק מן העובדות ה"אדישות של היקום".  השיר מבטא 

יסוד לא פחות -שבמסגרת ה"עולם הזה" האמונה באלוהים היא חסרתאת ההכרה הוודאית של עמיחי 

תקשה ממאמונת עכו"ם, עם זאת המשורר שיש לזכור שבא מבית דתי וראשית חינוכו היה במסגרות דתיות,  

 ה כה מושרשת וכה מהותית כתפיסה המסורתית של מושג האלוהים.סלנקוט זלזול בתפי
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 צירופים פיגורטיביים 

( ראתה ביכולת הלשונית הווירטואוזית של עמיחי צד אחד של המטבע 1992עמיחי נילי גולד )חוקרת 

שבשירתו, היא סברה שהציורים המפתיעים הם צידה השני. גולד הראתה את המנגנון המשותף שפועל בשני 

חדש מתם הוצאתם ממקומם הטבעי והמצופה והרכבסודות מילוליים או חושיים מוכנים, הצדדים: פירוק י

רבים הבחינו בצירופים הפיגורטיביים ה"צורמים" שבהם עמיחי "מצמיד בכוח בהקשר שונה ומפתיע. 

( או בדימויים שבהם עמיחי "קושר מין 27, עמ' 1982ובשרירות שכלתנית שדות סמנטיים זרים" )שמיר, 

 – wit writing-את ההביקורת גם זיהתה השפעות מערביות, שכוללות  (.20, עמ' 1982בשאינו מינו" )ברזל, 

יש שסברו שבחיבור  (.71922/2 ,)זך כתיבה שנונה המחברת קלות ורצינות שעמיחי הכניס לשירה העברית

( גרס שעמיחי מתרגם את הטבע ללשון האדם 1922הרחוקים הביא עמיחי לידי ביטוי את הילד שבו. זך )

ובייקטים ומעשים שאינם שייכים זה ידי כך מפחית את האימה מפניו. הוא מצרף א-באמצעות האנשה, ועל

עמיחי יחד עם זך ואבידן היו ממחולליה לזה, כילד שאינו יודע את מקומם הנכון ומחברם בחיבורים משונים.  

סוברן  .בור אל לשון השירהשל מהפיכה בשירה העברית, בעיקר ברשות שנתנו לחדירה של מבעים מלשון הדי

ועמיחי  ניכרת השפעה של השירה האנגלית בת המאה העשרים, ובעיקר )תשס"ב( הצביעה על כך שבשירת זך 

של ט"ס אליוט. בעוד שבשירה הרומנטית תוארו הערב והלילה כמסתוריים וכמושכים, והשקיעה תוארה 

(, לדמות את 1917בצבעים רכים וענוגים, ט"ס אליוט  ביקש מקוראיו ב'שיר האהבה של אלפרד י' פרופרוק" )

דם על שולחן הניתוחים.  אחרי התדהמה הראשונה הפך סוג זה של חיבורים בלתי צפויים הערב לחולה מור

לאופנה.  משוררים כאבידן, זך ועמיחי הסמיכו חומרי לשון וחומרי מציאות רחוקים ובלתי מתיישבים ויצרו 

רבתה יותר ה (2000פרוכטמן ) .מטפורות ודימויים כגון "שישים קילוגרם של אהבה טהורה" בשירו של עמיחי

מכל חוקר  אחר לתאר את אפיוניה הלשוניים של שירת הדור. היא  הצביעה על כך שזו שירה שמבלבלת את 

הקוראים, מנוגדת לתפיסות המסורתיות של שירה כמתארת רגש וחוויה, יש בה קור מסוים ולעיתים היא 

 .   (22-22מעוררת בקורא תחושה של ריחוק ושל אי אמון )שם,  עמ'  

במיוחד התקשו לקבל את  .ידי איחוד הרחוקים בשירת עמיחי-יצאו נגד הדיסוננס שנוצר עליש ש

( שהתקשה לקבל את חדשנותו של עמיחי, 1922. המבקר שלמה צמח )שירתו החדשנית מבקרים בני הדור הישן

וקי כוכבים ירח, צימ-טען שרוב המטפורות בשירי עמיחי הן שמות עצם: געגועים כבועות אוויר בכיכר לחם, וו

נעוצה בעובדה שהן משונות ורחוקות מאוד,  ושיש בהן מין נוסחה של היגיון  ועוד. הוא סבר שכל חריפותן 

הפוך. צמח אף ראה במטפורות כגון "נפנוף מלב וקצה אפו של חג", "היריות היו פסיקים ונקודות", "זכר אבי 

ירח" שמופיעות בשירת -ו טורח, תלה מעילו על וועטוף בנייר לבן כפרוסות ליום עבודה", "אלוהים כבר בא כמ
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את  צמחשלמה ברוח הביקורת השמרנית דן מעין דברי בדחנות שעמיחי משתמש בהן ברוב חשיבות.   ,עמיחי

 שירת  עמיחי לשלילה כמי שאיבד את הקשר למסורת של השירה העברית הגדולה. 

  התקבלות השירה

כללית על כך ההסכמה . היא הצביעה על העמיחי הצעיר נילי גולד התחקתה אחרי מקורות שירתו של

שעמיחי הוא משורר "יוצר נוסח" בשירה העברית ו"מחולל מהפך" בתפיסה הפואטית שלה. היא טענה 

שאוהבי שירתו של עמיחי והמסתייגים ממנה כאחד רואים בשירתו של עמיחי כוח מניע ששינה את פניה של 

ין מודרניזם לאימאג'יזם, מחד גיסא, והשאיבה מהמקורות בתחומי השירה העברית. היא סברה שהשילוב ב

ידי הביקורת האידיאולוגית ששלטה אז והן -הלשון והחוויה, מאידך גיסא, תרמו להתקבלותו של עמיחי הן על

(. הסבר פסיכולוגי להתקבלות של שירת עמיחי הציג מירון 11, עמ' 1992 ,)גולדידי בני חבורתו ודורו -על

ב(. לדעתו, הממשיות של טראומת המלחמה, שטבעה את חותמה בנפשם של בני דור תש"ח ושל עמיחי א, 1988)

כאחד, היא התשתית החווייתית המשותפת שהקלה את היקלטותה של שירתו למרות חידושיה הפואטיים. 

היה  גם אם טעמם הספרותי  –החוויות הדומות קירבו את שירת עמיחי ללב הקוראים  שחוו אף הם מלחמה 

(. הוא גרס שהגיוון, העושר וההיקף שבשירת עמיחי, יחד עם נקודת 2002שונה. טיעון אחר העלה ערפלי )

המוצא המוגדרת והעקבית שבאמצעותה הם נתפסים, הם  שמאפיינים את שירת עמיחי ומייחדים את עולמו 

ם, בין שאר גורמים, משאר העולמות השיריים שיצרו בני דורו ובני דורות צעירים ממנו, והם שאחראי

 לפופולאריות שלו בין הקוראים. 

הביקורת על עמיחי התמקדה ביסוד ההנמכה. עיקרה של ההנמכה בהורדת ה"שגב". הביקורת 

האידיאולוגית השמרנית הזדעזעה מכך שהנשגב חולל או הופחת: הדת והמסורת, האידיאליזם, 

האמונה, העדר הערכים, הניהליזם -סרהקולקטיביזם והלאומיות הונמכו בשירת עמיחי, בעוד שחו

ידי נטייתה -(.  הביקורת קבעה  שאפקט ההנמכה התחזק על13, עמ' 1992 ,והאקזיסטנציאליזם פשו בה )גולד

של לשון עמיחי לקלוט ולעבד חומרים פרוזאיים שנלקחו מתחומי הצבא, החוק והמשרד, וכן מעולם המונחים 

הטכניים; לשלב "שפה נמוכה" עם לשון מסורתית קלאסית עשירה באסוציאציות ספרותיות ויהודיות; 

 מנעות ממליצות. ולהשתמש בקצב דיבורי תוך הי

והפך סמוך להופעתו  "עכשיו ובימים אחרים"בשנת תשט"ו ראה אור קובץ שיריו הראשון של עמיחי 

היא  1988לסימן דרך במהלכה של השירה העברית. במבוא לספר המאמרים שקיבצה יהודית צוויק בשנת 

. עמיחי הוא נציג של 1982סקרה את התקבלותו של עמיחי החל מפרסום ספר שירים זה ועד )כולל( שנת 

חבורת "לקראת", של ה"עכשוויים", אנשי כתב העת "עכשיו" שהחליף את "לקראת". זו אופיינה בכך 
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שהסיטה ממקום המרכז של הספרות העברית את דמות הצבר בן הקיבוץ וקבעה במקומו את האינטלקטואל 

שירת עמיחי היא גם חוליית חיבור  הצעיר. צוויק ראתה שיש כאן לא רק מפגש של התנגשות ועמידה חזיתית.

נוחה להזרים דרכה את ה"ישן" אל תוך ה"חדש". "זכות" זו של מוליך ומביא בשירתנו עלתה בחלקו של 

עמיחי דווקא, בשל עמידתו המיוחדת בין המחנות. בכל אחד מן המחנות יש בעמיחי מן היוצא דופן: בתוך בני 

ד גרמניה שעלה לארץ רק בגיל שתים עשרה, ובכך שבא מבית דתי "דור הארץ" הריהו מעין נטע זר בהיותו ילי

וקיבל חינוך דתי עד לבגרותו. בתוך חבורת "לקראת" היה מבוגר יחסית, אין הוא חניך תנועה פוליטית, הגיע 

אלתרמן, אלא )כעדות –מאוחר אל השירה )בגיל עשרים וחמש!( וגם זאת לא במסלול המקובל של שלונסקי

 לום ולאה גולדברג.עצמו( דרך ש. ש

שהכתירו אותו כ"דיקן השירה הצעירה", הודו כי הוא "המשורר  עמיחי צוויק קבעה שבני חבורתו של

האזרחי" ביותר בתוך חבורתם הלוחמת. "אישור" להתקבלותו הנוחה של עמיחי בסופו של דבר, והודאה 

"פרס שלונסקי" על ספרו זכה עמיחי ב 1927-בתרומתו להתחדשות השירה הצעירה יש בעובדה שכבר ב

  המוקדם "עכשיו ובימים אחרים". 

זיקתה של שירת עמיחי לקונקרטי עוררה בביקורת את הניסיון לדון בה כבשירה אימג'יסטית. עם 

זאת, עלתה גם טענה שמדובר בטכניקה שירית בלבד, בלא הזדהות עם השקפת העולם הכרוכה בו. 

יעה והקסימה אך גם הרתיעה והרגיזה בטרנספורמציות הנועזות הקונקרטיזציה בסוגיית הפיגורטיביות הפת

שמטשטשות את הגבול שבין המוחשי והמופשט, הגבוה והנמוך, והקודש והחול. את דימוייו של עמיחי הציגו 

 אחרים מצאו בהם קסם ולחלוחית של  הומור.  ,לעומתם .  אחדים כהתחכמות

. הביקורת נתנה דעתה על ההחרפה שתי תקוות""במרחק פורסם ספרו השני של עמיחי  1928בשנת 

וההקצנה שמסתמנות, בעיקר בתחום התמאטי, במעבר מ"עכשיו ובימים האחרים" אל קובץ זה. תשומת הלב 

כתובים. תפנית -ציני של עמיחי עם האלוהים תוך שימוש נועז שהוא עושה בצירופי-התמקדה בחשבון האירוני

ותיקה ועוררה השגות דווקא בקרב המבקרים הצעירים. התעוררו זו קסמה כנראה יותר לבני המשמרת הו

חילוקי דעות באשר לנעימה שמחלחלת בשירת הקובץ. עוד עלו טענות על נהייה של עמיחי אחרי האנטי 

הרואיות, על מעורבות רגשית הגדולה של עמיחי שמבצבצת מבעד לאירוניה. השגות מסוג אחר ומכיוון אחר 

 האינטלקטואלי, וזאת שלא בטובתה של שירת עמיחי. היו על התעצמות הנופך 

שתי חטיבות שיריות של עמיחי:  1929סמוך לפרסומו של "במרחק שתי תקוות" התפרסמו בשנת 

של כתב העת  2-2" כמחזור בתוך חוברת "שירים לנערהחוברת קטנה בהוצאת "עכשיו", ו "בגינה הציבורית",

"עכשיו". אכסניה זו עוררה פולמוס במישור הספרותי וגם ובעיקר בזירה הציבורית. הכיוון ה"עכשווי" נקלט 
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כהצהרת ניתוק מפורשת מן המורשת וכפריקת עולם של ערכים חברתיים. חסידי עמיחי מהמחנה ה"ישן" 

הם ניסו לטעון שאין זו אלא מעידה זמנית בעקבות הצטרפות  נמצאו מאוכזבים קשות מהמהלך הבלתי צפוי.

 עמיחי אל ה"חברותא". 

-1922שנתחברו ונתפרסמו בין השנים    ,שבו כונסו שיריו של עמיחי "שירים"הופיע הקובץ  1922-ב

. צוויק קבעה כי המשוררים הצעירים, חבריו של עמיחי, ראו בו כ"כל כתבי" של משורר צעיר. היא סברה 1928

שעל הדרך הארוכה שכבר הספיקה שירת עמיחי לעשות בכיבוש הקהל, ניתן ללמוד מן העובדה שבמסיבה 

שאר שני מבקרים חשובים כב.י. מיכלי וג. קצנלסון שביקרו לכבוד עמיחי עם צאת הספר לקחו חלק בין ה

( כתב כי מאז "עכשיו ובימים 1929בחריפות את קובץ שיריו "עכשיו ובימים אחרים". המבקר מקסים גילן )

ישן שעוררה שירת עמיחי -האחרים" קם דור חדש של קוראים צעירים שאינו מודע כלל למלחמת חדש

(. 22, עמ' 1988פשוט המשורר המודרני "הנפוץ ביותר והנקרא ביותר" )צוויק  בראשיתה, ושעמיחי לגביו הוא

המבקרים הבחינו בתמורות המתרחשות במעבר מחטיבה לחטיבה בתוך הקובץ, אך עם זאת היו שגרסו כי 

מתגלה כאן גם "אחדות התפיסה" ו"אחדות הנושא". הביקורת התמקדה כעת יותר בתחום הצורני. רבים 

ם" נדרשו ל"צירופיו ודימוייו" של עמיחי. עלתה טענה כי חלה תמורה בדימויים וניטלה מהם ממבקרי "שירי

הבהירות, אמירת הדברים עד סופם. עם זאת, הייתה טענה, כי נתרבה כוחם הסוגסטיבי. דעות הביקורת היו 

מאידך  חלוקות: בקרב קהל הקוראים הרחב רווחה הדעה ששירתו של עמיחי היא "שירה שווה לכל נפש".

גיסא, הביקורת מצאה לנחוץ להתחקות אחר המורכבות והתחכום שמולידים את ה"פשטות" שעל פני השטח. 

עלתה טענה כי עמיחי הצליח להשיג ייחוד באמצעות  פירוק של ניבים ישנים ונטיעתם בהקשר חדש. צוויק 

ביקורת חזרה אליו שוב ושוב סיכמה כי הקובץ "שירים" הפך לקובץ ייצוגי לשירת עמיחי גם מכאן ואילך. ה

וקבעה אותו כקורפוס לבחינה של יצירת עמיחי. היא ציינה שגם מרבית האינטרפרטציות המאוחרות יותר 

 (.20, עמ' 1988נדרשות לשירים מתוך קובץ זה  )צוויק 

. 1928-1922שבו כונסו שיריו של עמיחי שנכתבו בין השנים  "עכשיו ברעש" פורסם 1928בשנת 

עמדה על כך שעמיחי המתבגר "משלים יותר עם גורלו ומתמודד פחות נגד החיים", אך גם על כך הביקורת 

שניתן למצוא בספר סמיכות של "השלמה מפוכחת", "הכנעה" ו"אירוניה חריפה", ועל כך ש"נפלה ההכרעה 

יסיים של (. צוויק סברה שמעגל המוטיבים הבס29)שם, עמ'  אל השלילה, אל העקור, אל הרע, אל הטרגי".

ירושלים שכן, -המוות-מלחמה(, מתחלף כאן ועומד מעתה על הבן-אהבה-שירת עמיחי בראשית הדרך )ילדות

פיה, אלו הן שלוש הוודאויות שנותרו לו למשורר. הבן תופס מעתה את מקום המרכז שהיה שמור עד כה -על

 –אין ממנה מנוס. אשר לירושלים לאב. המוות אינו כרוך עוד במלחמות דווקא. הוא הופך ודאות ביולוגית ש
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רק ב"עכשיו ברעש" התגבשה התייחסותו של עמיחי לירושלים לכדי מוטיב עצמאי שעורר ביקורת. בביקורת 

עלתה טענה כי שירי עמיחי מבטאים את גרעיני מהותה של ירושלים, לעומת זאת הייתה הסתייגות משירי 

ניים של היומיומי. מוטיב נוסף שהתקשתה בו ירושלים של עמיחי שבהם מתגלה תפיסת ירושלים בעי

הוא "מות האלוהים". אצל המבקרים חזרה הקביעה כי בקובץ זה לא קיימת עוד התדיינות נוקבת  ,הביקורת

עם האל נוסח "במרחק שתי תקוות" אלא התמודדות עם ודאות הקיום בעולם ללא אלוהים. התמורה בתחום 

השיר: קיים ויתור על חריזה, ויתור על המבנה הסכמטי של השיר, התמאטי גוררת אחריה גם תמורה במלאכת 

על חריפותן של המטפורות, אך כנגד זאת נמצא שאת מקומם של אלה תופסות קפיצות אסוציאטיביות. יחד 

ידי -עם זאת יש גם שהתפעלו מהססגוניות של הקובץ. היעדר אחידות ברמתם של שירי הקובץ נדונה על

את הכריעה לגביהם כף הזכות. מצד המקטרגים עלתה הטענה של העדר אחידות  לא מבקרים שונים, ובכל ז

 (.22-21רק בין שיר לשיר, אלא אפילו בתוך שורות של שיר אחד )שם, עמ' 

(. הביקורת 1972) "מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול"( ו1971) "ולא על מנת לזכור"עם פרסום 

היו שהביעו הסתייגות תוך שימוש פארודי בשורות   .רה עם עמיחי)המצומצמת( על שני קבציו האחרונים החמי

שיר או בשמות מדורים משל עמיחי עצמו. ניתן למצוא כותרות כגון "ולא על מנת לשבח".  מבקריו העלו את 

הטענה כי בתחום הצורני החזרה עומדת בסימן של החרפתם והקצנתם של סימני היכר שכבר ניתנו ב"נוסח 

ת שבה לעניין החתירה של שירת עמיחי המאוחרת למערומיהן של המילים, לגרמיותו של עמיחי". הביקור

הקטלוג כאמצעי מארגן, כשאלו מעלים הפעם סוגיה חדשה, סוגיית האוטונומיות הגוברת של האוטוביוגרפיה 

תה יום. בהיעדר "משמעות" ועמדה ברורה מסוימת של הדובר בשיר, הביקורת התקש-שיוצאת אל זוטות היום

לא אחת לאבחן את נעימתם של השירים הבודדים ויותר מכך, את הנעימה הכללית. עם זאת, היו מבקרים 

שראו ב"מאחורי כל זה" אחד האירועים העיקריים בשירה העברית החדשה. ההתפעלות משירת עמיחי נבעה 

 .(22עמ'  ,1988 ,גם מכך שהיא אינה זקוקה לתיווך ויש בה משום הפשטות. )צוויק

( הסתמן מפנה לטובה ביחסה של הביקורת לשירת עמיחי, אך היה גם מי 1977) "הזמן"ם פרסום ע 

גילה אכזבה מציפייה שלא נתמלאה. הקובץ   –שדן  בספר החדש כשבשירה שמגלה "עייפות" או לחילופין 

ל תואר ככזה שפורש "סיטואציה נפשית אחת" שכוללת "אסקלציה" שהיא חלק בלתי נפרד מן הזרימה א

מחד, הדובר אינו  –המוות שבה מוצא עצמו עמיחי, עלתה טענה להתייחסות כפולת פנים אל מוטיב הזמן 

רק חווית ההינתקות מן הדברים בעלי הערך יכולה ליצור את  –קשור לשום דבר יציב כי אין כזה. מאידך 

מוחלטים. מבקרים הדחף לבחינה הרגישה והכואבת של שבירותם ושל חוסר היכולת להיאחז בה כבערכים 

נדרשו גם לטכניקה השירית של שירי הקובץ. הייתה התייחסות לחידוש שהכניס הפעם עמיחי במבנה 
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ה"קובץ": שם לאקוני שמייצג את התמטיקה כולה, שירים ממוספרים, שווים באורכם, לא עוד חלוקה 

 ל"שערים" או ל"מחזורים". 

, 1980 –שלווה גדולה שלושה קובצי שירה ) פרסם עמיחי 80-במהלך המחצית הראשונה של שנות ה

(. בתוך תקופה זו הוא גם זכה בפרס ישראל  לשנת 1982 –, מאדם אתה ואל אדם תשוב 1982 –שעת החסד 

: היא נדרשה לאותן סוגיות 70-המשיכה את הכיוון שנסתמן בשנות ה 80-תשמ"ב. הביקורת של שנות ה

ה של שירת עמיחי, עלתה סוגיית החזרה: המחמירים דיברו והייתה חלוקה בדרך דומה. כצפוי, עם התרבות

אמנותי נמצאה החזרה -בחריפות על חזרה שקוסמת אמנם לקהל הקוראים הרחב, אך במישור המקצועי

"מרדדת" את שירת עמיחי, ומרדדת את שירתם של משוררים צעירים שמושפעים ממנה. המשיגים דיברו על 

אל "המישור". כנגד, אחרים סברו שמדובר בחזרה של שיכלול ושל עמיחי "המוכשר", "החדשן" שהתגלגל 

העמקה. הביקורת נחלקה גם בסוגיית המשמעות.  המבקרים הבחינו במסר שבשירת המשורר, אולם הם קבלו 

עצב, אהבה, נאמנות, תחושת   –על כך שהוא מדוד. הם ציינו שמתוך שירתו עולות חוויות יסוד אנושיות 

 ביולוגי המתקרב". עלו השגות על כמה מהדימויים בשירת עמיחי על מות אמו. ודאותו של "הסוף ה

הסתמן בו אופי של  ."גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות"יצא ספרו של עמיחי  1989בשנת  

סיכום, כשל אדם הצופה אל הסוף. עמיחי חוזר עם ילדיו אל אתרי מלחמת השחרור שלו, חוויותיו האישיות 

ורגשי האשמה הנסתרים שלו הקשורים בהם. תגובות הביקורת על הספר היו מעורבות. עלו תלונות על חזרות 

( כתבה ש"מה שהיא מצאה בבֵאר של עמיחי 1989וביטויי מיאוס מסגנון הכתיבה. המבקרת אריאנה מלמד )

הוא אוסף אמירות אסתטיות מאוד ]...[, אבל הרוב הוא שירה תשושה שמוצאת לה מפלט בעולם טוב של 

(, ממקטרגיו של עמיחי, סבר ש"לא רק שחזר 1989דימויים שאינם מוליכים לשום מקום". אורציון ברתנא )

נשאר נאמן לדרכו מבראשית ]...[ עמיחי הוא משורר שחי את כאן ]עמיחי[ למיטבו כמשורר אלא בסך הכול 

המטפורות שלו בטבעיות אמינה כזו שהשתנותן עם השנים היא כשיבה שעולה בשיער או כקרחת מתפשטת או 

( הביע תמיהה על כך שמשוררים גדולים כרילקה 1989כנעלי בית ]...[". המתרגם והחוקר שמעון זנדבנק  )

הלך הקריירה הפיוטית שלהם תמורות משמעותיות בסגנון כתיבתם, בעוד עמיחי נראה וייטס, למשל, עברו במ

כ"סובב על אותו ציר, אפילו שהציר עצמו עשיר ופורה ורב משמעויות". הוא סבר שפה ושם קיימת בספר 

כך לעמיחי, אל הסמלי, ובכל זאת בולטת אצלו גם עכשיו -מטפורי שאופייני כל-החדש הבקעה מן הדימויי

אובססיה האנלוגית" שמקורה אולי ב"חיפוש נואש אחר האנלוגיה האחרונה, הבלתי אפשרית, זו שתיגע "ה

סוף במציאות לאמיתה". זנדבנק מצא שהאובססיה הזאת עומדת ביסודם של שירים מאכזבים, המתיזים -סוף

ת שהוא אוהב". "בוץ של דימויים" לכל עבר, אבל היא גם עשויה לחולל נס פיוטי כמו בשיר "מי שעוזב א
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אוהדת יותר הייתה המשוררת והעורכת לאה שניר שסברה כי "העדר שוני פואטי מהותי בין ספר זה לבין 

ספריו האחרים של עמיחי" אינו גנאי, "נאמנות לסגנון ]...[ אינה בבחינת חטא". בכל זאת "יש בשירים ]בספר 

תר, המשלים כמעט לחלוטין עם הדברים ]...[ זה[ גם דבר מה חדש, אולי אופן ההתבוננות של אדם מפוכח יו

( מצא שעמיחי עולה 1989(.  ברתנא )1989 ,נמנע ככל האפשר מאמירות מַכסות או מלשון מטפורית" )שניר

בהרבה על בני דורו, אבל שירה כשלו "אפשרית רק בתקופה חסרת ערכים". "הוא נשאר באמת נביא מוכשר 

( סבר  "ששנות 1990כפני התקופה". המשורר והחוקר אילן שיינפלד )מאוד, אבל גם עני ]...[ ופני הנביא 

מודרני. עד לספר  "שעת -השמונים הביאו עמן שבר גדול בשירתו של יהודה עמיחי", הוא הפך ממודרני לפוסט

החסד" היה עמיחי שרוי "בעולם חילוני" שאפשר היה להתקיים בו "מכוח האהבה והתקווה לשלום ולסינתזה 

כל". שיינפלד מצא שהספר "גם האגרוף היה פעם יד פתוחה עם אצבעות" כולל שירים מסוג "כי -תחדשה חובק

הכול שוחד" שמציבים "ממשות מרוקנת, שפניה שקר ויופייה הבל ושווא ]...[. הקרנת הבלבול הקיומי אל 

"אלוהים חדש" הנשגב באה לשיא ביטויה בשיר "אני רוצה לבלבל את התנ"ך". בשיר הזה עמיחי הופך עצמו ל

 האוחז ב'משקפת של מטורף'". 

 200-הספר כולל למעלה מ"פתוח סגור פתח". פורסם ספרו האחרון של יהודה עמיחי  1998בשנת 

שירים ערוכים בעשרים ושלושה מחזורים. הוא ארוג מהתבוננויות פרשניות המבוססות בחלקן על היכרות 

סתכלות בשיריו הקודמים, במיוחד הראשונים; על בחינת מחדש עם מקומות שונים באמצעות טיול רגלי; על ה

נעוריו בארץ והשירים שקלט אז; תקופת מלחמת העצמאות -תקופות חייו הקודמות: ילדותו בגרמניה; ילדותו

ואתרי הקרבות שהיה מעורב בהם; אנשים משמעותיים בחייו והתפתחות היחסים עם חנה. הספר התקבל 

 ה להיות במקום השביעי ברשימת רבי המכר של עיתון "הארץ".בברכה על ידי קהל הקוראים וזכ

( שמצא שהספר מרתק, שרבים 1998לביקורת אוהדת זכה עמיחי מחוקר הספרות מיכאל גלוזמן )

משיריו עוסקים בנקודות מפגש טעונות של שפה וזהות, שפה ומגדר, מגדר וזהות. נקודות המפגש האלה 

ספר הזה, רגעים שחושפים צדדים חדשים ומרתקים בעמיחי. לביקורת יוצרות, לעניות דעתו, רגעים יפים ב

קבעה שב"פתוח סגור פתוח" ש( 1998אוהדת  )עם הסתייגות קלה( זכה עמיחי גם מהמבקרת נעמי גוטקינד )

כלומר "מרשים,  –במשמעות של "אישה במיטב שנותיה" או "גבר במיטב שנותיו" יטבו. מיטבו עמיחי הוא במ

מתוק, ונושאיו הנצחיים: החשבון הלא נגמר -מוק אך לא מחדש. זהו עמיחי המוכר, החכם, המראך לא רענן, ע

)ה"פתוח סגור פתוח"( עם אלוקים; האהבה הענקית, האנושית לאישה; החמלה והכאב על ההורים; והכי 

וך על אבל במפולש עם אירוניה נוקבת, בטעם של הפ –ההשתעשעות עם מוטיבים תנ"כיים ויהודיים  –בולט 

הפוך". היא ציינה שבקובץ שירים זה אין שום דבר שלא זכה לעיבוד קודם בקבציו הקודמים, שעמיחי לוקח 
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אותנו בקובץ זה ל"טיול חדש בנופים שכבר תיאר ותיעד בעבר. אולי הטיול מעט איטי יותר, מהורהר יותר  ]...[ 

אבל זהו אותו עמיחי, ואין  –יל המתקדם אולי השורות קצת רחבות יותר, כיאה להתרחבות קו המותניים ולג

לזלזל בכך כמובן". גוטקינד קבעה שעמיחי שעמד אז בין גיל שיבה לגיל גבורות, "לא שינה ממנהגיו בכתיבה 

יָקה סוערת  –מבחרות ועד לנקודת זמן זו. מי שאוהב אותו )כמוני(  יר  מעקם את  –אוהב מאוד, ומי שמעדיף ל 

לוסופיה במיל' שהוא מוכר", אך "אין ספק" לדבריה, שעמיחי "הוא הכותב החוכמה בגרוש והפי'האף על 

( היה חצוי בהערכותיו את הספר החדש. אותה כותרת 1998הקרוב ביותר למעמד של משורר לאומי". זנדבנק )

עצמה "הגעגועים אל הפתוח" שימשה אותו לפני שלושים וחמש שנים לרשימה בכתב העת "אמות" על שני 

שיצאו אז לאור, "סיפורי מישור" של ס. יזהר ו"לא מעכשיו ולא מכאן" של יהודה עמיחי. הוא  ספרי פרוזה

קבע שהברכה המקוללת של עמיחי הייתה תמיד חוסר האפשרות לכתוב שיר לא שירי. לטענתו, עמיחי ידע 

יבוריות להפר את אופק הציפיות של דור שלם של קוראי שירה והקפיץ את השירה העברית למשלב חדש של ד

היה מחיר. השיריות הייתה צריכה למצוא לה משכן חדש, שונה מהמליצה  לא מהוקצעת. אבל לדבר זה

השלונסקאית, והיא מצאה אותו באימאז', ובעיקר באנלוגיה: "אהבתי הפכה אותי כנראה / בים -האלתרמנית

בו גם קללה נוסח  מלוח לטיפות מתוקות של יוֶרה". זנדבנק התפעל מהחידוש המקסים והכובש, שהיה

סטרית, לנשימה בלי -מידאס: הדימוי הפך לשתלטן. עדיין מקסים אבל צפוף מדי, לא מותיר מקום לנשימה חד

אנלוגיות". זנדבנק תהה אם משום שהדבר התברר עם השנים גם לעמיחי עצמו, הוא  חיכה תשע שנים עד 

העובדה שדרכי הכתיבה הישנות הגיעו לקצה  פי זנדבנק, מן-שפרסם ספר זה. הרצון לפרוץ אל הפתוח נבע, על

הדרך, להקצנה בלתי נסבלת. הוא סבר שההכרזה על עצמו )ולּו גם באירוניה( שהוא "אדם כשר" משום שהוא 

"אין לי טלפיים אבל יש לי נפש מפוצלת" היא דוגמה אחת מרבות, רבות  –מעלה גירה בנפשו וגם "שוסע שסע 

, המגיע בקובץ לממדים מביכים מאוד. עם זאת, זנדבנק גרס שיש בקובץ מדי, לייצור האנלוגיות הכפייתי

שירים זה תופעה אחת נפלאה: משורר לא צעיר מגלה, למרות כל מה שציין קודם לכן, סימנים של פריצה מן 

המכלאה שבנה לו, מבקש להיוולד לידה חדשה. הנוסטלגיה הישנה קיימת בכל עוזה: מלחמות, אהבה, ארץ 

 ז. עם זאת, יש בקובץ הסתכלויות רגישות ונקיות. ישראל של א

הסופר והמבקר יצחק לאור שבמאמר בעיתון המשורר, בין המקטרגים על "פתוח סגור פתוח" נמצא 

(, ראה בספר "פנקס עמוס טיוטות שהמשורר, בבולמוס כתיבה, רשם 1998הארץ שכותרתו "ולא היה לו זמן" )

ציא ממנו שירים של ממש". הוא סבר ש"הספר, על מאות השירים בו, שהוא, להו-בו כל מה שיתאפשר לו, מתי

ככתב -על עשרות מחזורי השירים, עושה לעמיחי עוול, אם אין לוקחים אותו בפרופורציות הנכונות של ספר

 ,יד". הוא סבר שלא ייתכן שהאיש שכתב "בשקט, כרופא וכאם, נרכנו הימים מעלי / והחלו להתלחש ביניהם"
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רות: "כל חיי שיחקתי שחמט עם עצמי ועם אחרים  / וימי חיי היו כלי שחמט טובים ורעים, אני / כתב את השו

ואני, / ואני ואתה, מלחמה ואהבה, תקווה וייאוש,/ כלים שחורים וכלים לבנים. עכשיו כולם / מעורבים" 

, מונוטוני, חדור אמונה (. ו"כך הלאה", בעיני לאור, הספר "טיוטתי, לא מעובד109)"פתוח סגור פתוח", עמ' 

]...[ כוחו של עמיחי לא היה בהרהוריו. כוחו מצוי באיסוף המראות  בכוח הפיוטי של הרהורי המשורר

הירושלמיים הישראליים, ירושלים, המעבר בנגב בגליל. וכאן איכשהו הוא עובר על פני הארץ ונחפז לסכמה 

 ]...[ הסיכומים, ההרהורים בוגדים בו", בעמיחי. 

שפות. הוא קיבל פרסים למכביר והוזמן  20-לך חייו זכה עמיחי להערכה רבה. ספריו תורגמו לכבמה

לפסטיבלים, לכנסים ולאוניברסיטאות חשובות בעולם. מכירת ארכיונו של עמיחי לאוניברסיטת ייל לוותה 

 בארץ במחאה ובתחושת נבגדות. 

 שדות סמנטיים בשירת עמיחי   5.3

אחת הדרכים לעמוד על ייחודי לשונו של משורר היא פריסת השדות הסמנטיים בשירתו כדרך לאפיין  

"המרחק  הסמנטי" להבנת מושג  חיוניתהשדות הסמנטיים  בחינת(. 2012את הלקסיקון הפואטי שלו )סוברן 

שחקר את  במטפורות של עמיחי ולשאלת האופן שבו הוא מסמיך מילים משדות משמעות רחוקים. ערפלי

שבשירתו נעלמים תחומי תוכן ומבעים שאפיינו את קודמיו, כאמור שירת עמיחי במשך עשורים אחדים, מצא 

ביאליק, טשרניחובסקי, אורי צבי גרינברג, שלונסקי, אלתרמן. בין אם מדובר בקוטב ההתנסות החיובית, ובין 

ופלא, המסתורי, החבוי, הנשגב, הנורא, אם מדובר בחוויות קשות, שירת עמיחי התנערה על פני השטח מן המ

הדוחה, האגדתי, רב העוצמה, הקרקסי, השופע, הבדוי, המטפיזי והפנטסטי שעליהם כתבו דורות רבים של 

משוררים. את מקומם של אלה תפסה התבוננות פרטנית, קרה ושכלתנית כביכול בפרטי הקיום הבנאלי 

 .   (2002)ערפלי,  והיומיומי

"במרחק שתי ו יו של עמיחי בספריו המוקדמים: "עכשיו ובימים האחרים"סקירת מדגם משיר

( ומדגם משיריו המאוחרים שנדפסו ב"גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות" מעלה 1922-1928תקוות" )

מגוון רחב של שדות שמופיעים בשיריו של עמיחי. השדות הסמנטיים כוללים: טבע, חפצים/דומם, מסורת 

לשון, עולם מנטלי, ילדות, מעגלי שנה, חגי ישראל, חשבון -ה, גוף, עולם פיזי, לשון ומטאיהודית, מלחמ

והנדסה, עיר, ירושלים, ארץ ישראל, משפחה, מזון, דיבור, דת, משוררים, מוות וספורט. להלן פירוט השדות 

 פי גודלם, ודוגמאות לביטוייהם בשירים:-שמוצגים בסדר יורד על

דשא,  גדר חיה, גנים, אתרוג, גבעול,  אורן, אילנות, אמיר, אצטרובלים, אקליפטוס, :צומחשדה הטבע:  

חורשה, זרעים, חרציות,  יער, כבש, כלניות,  מוץ, עלים, ענבים, ענפים, עץ, עץ זית, ערמונים, עשבים, פרדסים, 
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ארנבות, אתונות, גולם, אריה,  חי:פרחים, פריחה, ציץ, קוצים, רקפת, שורשים, שיח, תאנה, תפוזים, תפוח.  

זאבים, זמירים, חיידקים, חסידות, חתול, טלפיים, כבשים, כלבים, כנפיים, לטאות, נוצות, נמלים, סוס, פרות, 

: אופק, אש, כוכבים, גשם, יוֶרה, ירח, גרמי השמים ותופעות טבעפרפר, ציפורים, קוקייה, שוורים, שפנים.  

: אגמים, ביצה, בריכה, מיםם, ערפל, צל, רוחות, רעם, שמים, שמש.  כוכבים, מבול, מלקוש, סהר, סערה, ענני

: גבעות, הרים, ואדי, מדבר, מישור, נוף, מורפולוגיהגלים, גשם, חוף, ים, מבול, מים, נהר, נהרות, נחלים, ענן.  

 שרב. : ערפל, קיץ, מזג אוויר: אבנים, אבק, אדמה, חולות, טרשים, סלע, שפת הים, שדה. קרקעשפלה, תל. 

אגרטל, אצטבאות, בית, בתים, גדר, דלת, וילונות, חדרים, חלונות, חצר,  שדה הבית: שדה החפצים/הדומם: 

חשמל, כבסים, כלים, כסאות, כסתות, כריות, כתלים, מגבת, מזוודה, מיטה, מפה, מפתח, מקרר, סיר, סל, 

ירות, קערות, ראי, רדיו, רהיטים, רעפים, ספה,  ספר, עיתון, פחי אשפה, פירורים, פעמון, פרוזדור, פתיליה, ק

: אבזם, חולצה, שדה פריטי הנעלה, לבוש ואביזריםשולחן, שטיחים, שמיכה, שעונים, שעון מעורר, תמונה.  

חליפה, חרוזים, כובע, כיסים, כפתורים, מטפחת, מכנסיים, מסרק, מעיל, משקפיים, נעליים, סוליות, צעיף, 

: אוטובוסים, אוניות, בנזין, ברגים, טרקטורים, מונית, מטוס, התחבורהשדה שמלה, תיקים, תכשיטים. 

: ארגזים, כללי-דומםתזמורת.  אקורדיון, חצוצרה, תופים, כלי נגינה:מטוס סילון, מכונית, סירה, רכבת. 

בלונים, ברזל, דגלים, חבלים, חוטים, יהלום, כרטיסיות, לוח משרד, מגדלים, מדרגות, מזוודות, מטבעות, 

כתב, מנופים, מצלמות, מצנח, מצפן, מקל, משאבות, מתכת, נחושת, נייר, סולמות,  סיגריות, עמודים, פנס, מ

 פסלים, צינורות, קלפים, תרנים.

-בית המקדש, בית כנסת, בן אבינו מלכנו, אלוהים, אחרית הימים, אמונה, אסרו חג,שדה המסורת היהודית: 

גן עדן, ֵגָרה, דוד המלך, הגדה, הגר, חופה, חטא, חנוכה, חנוכיות, ט"ו  קיש, גביעי יין, גבעון, גוליית, גלגל,

בשבט, טלית, יהודים, יוסף, ים סוף, יעקוב, יעקוב אבינו, ישו, ישמעאל, כיפור, כלי הקודש, כלי שמן, כפרה,  

)פסח(, ספר כשר, ליל הסדר, מה נשתנה, מזוזה, מלאכים, מלכת שבא, מקדש, נביא, נביאים,  ניסים, נפש, סדר 

עשר המכות, פלישתים, פסוקים, פסח, תורה, פרשה, קֹוהלת, קין, ראש השנה,  בראשית, עשרת הדברות,

שאול, שופר, שיר המעלות, שמואל הנגיד, שמשון, תורה, תלמוד, תנ"ך, תפילות, תפילין, ראש השנה, רש"י, 

 שמחת תורה,  תחיית המתים.  

ם, דרגה, חזית, חיילים, חרב, ירייה, יריות, מבצע צבאי, מוות, מחנה, אויב, גוויות, דובון, דשדה המלחמה: 

מחנה צבאי, מכוניות אספקה, מכונות ירייה, מלחמה, מפלות, מתים, ניצחונות, עשן, פגזים, פטרול, פצצות, 

 צבא, קרב, תרמיל. 
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, יד, ירכיים, כף, כתפיים, אוזן, אצבעות, בשר, גב, גבות, גוף, גידים, גחון, דם, זקן, זרועות, חזהשדה הגוף: 

לב, מוח, מצח, סנטר, עורקים, עיניים, עצמות, פה, פיות, פנים, צוואר, צלעות, ראש, רגליים, ריאות, שיניים, 

 שיער, שפתיים. 

ים, מבקרים, מגלי -: אי, אירופה, ארצות, גבולות, גרמנית, דרכון, הרי קרפטים, יורדישדה העולם הפיזי

מעצמות, מפות, מצרי, נוצרים, סוקרטס, ערבי, פירמידה, פריס, שגרירים, שדה  יבשות, מדריך תיירים,

 תעופה,  שפות,  תבל, תיירים.

ֵעל, ֶּפַֻּעל, סונטה, לשון:  -שדה הלשון והמטא ְפָעל, נקודות, ֶָּפעּול, ֶּפ  בלדה, זמר, כותרת, כתיב, מילון, מילים, נ 

 ת. עיצורים, פסיקים, קרי,  שורה, שירה, תווים, תנועו

אהבה, אושר, גאווה, דאגות, זיכרונות, חלומות, יגון, כאב, מחשבות, מסקנות, נפש, שדה העולם המנטלי: 

 סכנה, עצב, רגשות, רחמים, שכחה, שלווה, תקוות. 

בובות, בית ספר, גן, ילדים, כדורים, לונה פרק, מורה, מחבואים, משחק השקט, משחק תופסת, שדה הילדות: 

 ביבונים,  ספר לימוד,  צעצועים, קוביות, שיר ערש. נדנדות, נעורים, ס

: בית חרושת, גן ציבורי, חנות, מגדלים, מגרש חנייה, מדרכה, סמטה, עשן, פנס, ראש עיר, רחוב, שדה העיר

 שוק,  שיכונים.

סתיו, ערב, קיץ,  אביב, חג, ימים, ירחים, לוח זמנים, לילה, מאה,שדה הזמן / מעגל השנה / חגי ישראל:  

 שחר, שנה, שעות, תאריכים.

שדה ירושלים: זווית ישרה, חשבון, מכנה משותף, מספרים, מרובעים, נקודות, קו. שדה החשבון וההנדסה: 

:  אשקלון, הרי שדה ארץ ישראל רובע. אבו גוש, בית הנציב, גן ממילא, הר ציון, חומה, ימין משה,, ירושלים

לחם, שדה המזון: בן, הורים, ילד.   אבא, אימא, אישה,חה: שדה המשפיהודה, חוף אשקלון, חרמון, מצדה. 

: אמונה, יהודי, שדה הדת: גמגומים, יללות, נאומים,  צעקות. שדה הדיבורעוגות, פרוסות, צימוקים, תבשיל. 

מצבה, בית קברות.  שדה המוות:: אבן גבירול, יהודה הלוי, משורר. שדה המשורריםמוסלמים,  נוצרים. 

 פורט, ריצה. ס שדה הספורט:
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 צירופים בשירת עמיחיבהמרחק הסמנטי  "ריכוך"דרכים  פואטיות ל  5.4

מתוך מכלול הצירופים שבשאלון אבחן את המבחר הבא: "פרחי אהבה"; "גומת גופינו"; "קיר 

הנאומים"; "דגיגי צחוקה"; "כריש כעסה"; "תכשיטי הקץ"; "חרוזי סכנה"; "קיר הנאומים; "צחוק 

 "משק כנפי עיתון" ו"נסורת שאלות".; "ענבים

 "פרחי אהבה"

מספרו הראשון  ,שיר )א( מתוך "שני שירים על הקרובות הראשונים" הוא מהמוקדמים שבשירי עמיחי

"עכשיו ובימים האחרים". בשיר ראשון זה מתוך שני שירי המחזור מצמיד עמיחי את שני שמות העצם 

 (: 1.9)באופן יחסי קטן  ,שסימנו הנשאלים"פרחים" ו"אהבה" שהמרחק הסמנטי ביניהם 

ים ֶהֱעלּו אשֹונ   ַהְקָרבֹות ָהר 

ה ים פְרֵחי ַאֲהבָּ  נֹוָרא 

ְמַעט יקֹות כ  ם ְנש  ים.-ע  יתֹות ַכְֶּפָגז   ְממ 

יֵרנּו ים ֶשל ע  ים ַהָיפ   ָבאֹוטֹובּוס 

ים ים ַהְנָער  ים: -מּוָבל   ַהַחָיל 

ים   ,2, 8, 12ָכל ַהַקּו 

ית. ים ֶאל ַהֲחז   נֹוְסע 

המוסכמה התרבותית קושרת "פרחים" למתנות, לברכות, להבעת הערכה וגם לאהבה. עמיחי אינו משאיר את 

הצירוף בהקשר המתבקש הבנאלי שלו. הוא יוצר את הסמיכות "פרחי אהבה" ומוסיף לפרחים הללו את 

ות העצם "פרחים" ו'אהבה" עשויים התואר "נוראים". התואר מפקיע מיד את תחושת הנעימות ששני שמ

לעורר. גם שורת הפתיחה של השיר אין בה נחמה: "הקרבות הראשונים העלו פרחי אהבה נוראים". כך 

מיטלטל הקורא בין מלחמה לאהבה ותוהה כיצד קרבות יכולים להוליד פרחי אהבה נוראים. השורה הבאה 

ם עצם מאותו שדה סמנטי. הקרבות מולידים בשיר מספקת המחשה לשם העצם המכליל "אהבה" באמצעות ש

לא רק "פרחי אהבה" אלא גם "נשיקות". הנשיקות הן ליטרליות, אבל תיאורן המטפורי מופיע בדימוי ששאוב 

שוב מהשדה הסמנטי של המלחמה ואיום המוות: "ממיתות כפגזים". הקרבות בכותרת השיר ובמילת 

פוריים, הנשיקות כמו גם האהבה הן מן הסתם ליטרליות, הפתיחה שלו הם ליטרליים ואילו הפרחים הם מט

אבל במישור המטפורי של הדימוי הן "ממיתות כפגזים". בבחינת השדות הסמנטיים של השיר הקצר כולו 

עולה מספר אזכורי הקרבות על אזכורי האהבה והנשיקות: קרבות, פגזים, מוות, חיילים, אוטובוסים שכל 

פרחי  הם מן השדה הסמנטי האזרחי של האהבה המבעים הנובעיםול אלה קוויהם נוסעים אל החזית. מ
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רבים מהם במספרם. הקרבות שמוקפים במבעי הסכנה  מבעים אלהאהבה, נשיקות, אוטובוסים יפים, נערים. 

מעלים פרחי אהבה, הנשיקות ממיתות כפגזים, הנערים הם חיילים והם "מובלים" באופן פסיבי, אולי 

וטובוסים היפים של העיר. וכל הקווים שבעיר אינם ממלאים את יעודים האזרחי. הם כמובלים לטבח, בא

אמנם אוטובוסים יפים, אך כולם נוסעים אל החזית ואל הסכנה.  אף על פי שהמרחק הסמנטי המקובל בין 

 "פרחים" ו"אהבה" אינו רב, כפי שאכן מוכיחים  השאלונים, המשורר נוטע את תחושת הנועם של הצטרפותם

החיילים" שמהווה עוד אמצעי -בתוך הקשר רווי סכנה ומוות. שיאו של המתח הזה בצירוף "מּוָבלים הנערים

חיילים "מובלים", בצורה הדקדוקית הסבילה. הצורה הסבילה מעוררת ארמז -. הנעריםפענוחל

ב"אוטובוסים היפים של עירנו" . הם מובלים ( "ַכֶשה ַלֶטַבח יּוָבל"זהפסוק בישעיהו )נ"ג, אינטרטקסטואלי אל 

שנוסעים אל החזית. לא במקרה קראו רנאטה אייכמאייר ואדית ריים  לספר שערכו על חייו ויצירתו של 

 "אהבה"ל "פרחים"רבים משיריו. המרחק בין בשני המוטיבים ששזורים   - עמיחי "בין  אהבה ומלחמה"

 , סכנות והרג.   בשירו של עמיחי מועצם בגלל הסביבה הסמנטית של מלחמה

 "גומת גופינו"  

בהקשר של הרהורים על העולם הזה וסופיות החיים בשיר "כפי גומת גופינו" )מתוך "שירי אהבה"( 

הוא  ,מטפורה "גומת גופינו" שהמרחק הממוצע בין שני איבריה כפי שעלה מן השאלוניםאת עמיחי שותל  

 (. להלן הבית הראשון בשיר:2.8בינוני )

י   גַֻּמת גּוֵפינּוְכפ 

ינּו ַבָמקֹום ַהֶזה. יָמן ֶשָהי  ָשֵאר ס   לֹא י 

ְסַּגר ֲמֲאחֹוֵרינּו  ָהעֹוָלם נ 

ְתיֵשר.  ַהחֹול שּוב מ 

הצימוד המטפורי מעורר את השאלה התחבירית באשר לטיב הקשר שבין גוף לגומה )שקע, בור(: האם הגוף 

או שאולי הגוף הוא גומה שמתכנסים לתוכה. השורה הבאה  משאיר גומה באדמה, האם יש גומה בתוך הגוף,

אך במנוגד: הגוף אינו משאיר סימן. השורות הבאות מלמדות על כך  בשיר מחזקת את הקשר הראשון שהוצע

 סימן פיזי לשהייתו ב"עולם הזה".   יםמותירם אינואהבותיו אולי של האדם מעשיו ש
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  "דגיגי צחוקה", "כריש כעסה" 

היציאה משבא" ]ג[ מתוך מחזור השירים "ביקור מלכת שבא" )מתוך "במרחק שתי  בוקרב"

יֵגי ְצחֹוקה" שבין חלקיו מתקיים מרחקתקוות"( משתמש עמיחי בשני ביטויים מטפוריים: הצירוף "  ְדג 

 (:2.9והצירוף "כריש כעסה" שבין חלקיו מתקיים מרחק  סמנטי בינוני ) ,(2.8)  סמנטי גדול

ים ְבַשְרֶשֶרת ָחזּו, ים ַהְקשור   ַהַחָזא 

ים ים ֲעֵיפ  ם ְּגַמל   ְמַהְנְדֵסי ְשָנָתּה ָיְצאּו ע 

ּהָכל   ָבְרחּו ְדִגיֵגי ְצחֹוקָּ

ְפֵני  ּהל  ְתעֹוֵרר. ְכִריש ַכֲעסָּ  ַהמ 

מצעות דגיגי צחוקה" ו"כריש כעסה" מבטאים את מצב רוחה של מלכת שבא. באהדימויים המטפוריים "

ההקשר והאנלוגיה שנוצרת, ניתן להסיק שכעסה של מלכת שבא עצום ומפחיד כמו שהכריש חזק ומאיים. 

יחס בין "דגיגים" ל"כריש" הא כיחס בין הצחוק נס מפני הכעס ממש כפי שהדגיגים בורחים מפני הכריש. ה

 צחוק לכעס:  מתקיים כאן מעבר מהקטן והתמים לגדול ולמאיים. 

 , "חרוזי הסכנה"  "תכשיטי הקץ"

בשיר בן ארבעת הבתים "חיכיתי לנערתי ולא היו צעדיה" שלקוח מתוך קובץ השירים "עכשיו 

ובימים אחרים", מתאר עמיחי מצב של המתנה לאהובה. בבית האחרון בשיר מחבר עמיחי בין 

( ובין "חרוזים ו"סכנה" )מרחק סמנטי ממוצע גדול: 2.9"תכשיטים" ו"קץ" )מרחק סמנטי ממוצע גדול: 

 הלן הבית הראשון והבית האחרון בשיר: (. ל2.7

י ְולֹא ָהיּו ְצָעֶדיָה,ח י ְלַנֲעָרת  ית    כ 

ָיה  י קֹול ְיר  ים –ַאך ָשַמְעת   ַחָיל 

ְלָחָמה. ים ְלמ  ְתַאְמנ   מ 

ְלָחמֹות. ים ְלַאַחת ַהמ  ְתַאְמנ  יד מ  ים ָתמ   ַחָיל 

]....[ 

ן הֹוֶלֶכת ָבְרחֹובֹות י ֲעַדי   ְוַנֲעָרת 

יא ֲענּוַדת וְ   ַתְכִשיֵטי ַהֵקץה 

ה נָּ  ַהנֹוָרָאה  ַוֲחרּוֵזי ַהַסכָּ

 ַעל ַצָּואָרּה.
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בשני הבתים בולט שדה המלחמה שבא לידי ביטוי במילים "ירייה", "חיילים", "מתאמנים", "מלחמות", 

"קץ" ו"סכנה". שני שדות נוספים, פחות בולטים, הם שדה העדיים שאליו אנו נחשפים באמצעות שמות 

צעות שם העצם "תכשיטים" ו"חרוזים" שבהם נערתו של הדובר "ענודה". לשדה האהבה ביטוי בודד באמ

העצם שאליו חבור כינוי קניין: "נערתי".  הביטויים הרבים של המלחמה יוצרים תחושה של סכנה 

ידי שם התואר "נוראה" שמוצמד לצירוף "חרוזי סכנה". הפענוח המתקבל הוא של -קרובה שמועצמת על

מוטיב נפוץ בשירת וזה כזכור  –סכנת מוחשית ומידית של מלחמה המאיימת להפריד בין האוהבים 

 עמיחי.  

 "קיר הנאומים"

במחזור הסונטות "אהבנו כאן" )כ"ג( )מתוך ב"עכשיו ובימים האחרים"( מחבר עמיחי "קיר" 

משדה הדומם עם "נאומים" משדה הדיבור, הרטוריקה. המרחק הסמנטי הממוצע שמצאו הנשאלים בין 

חוסן, חוזק אך גם של הפרדה, אטימות. (. "קיר" מעלה אסוציאציות של 2.8שני השמות, הוא גדול )

 ההקשר מחזק את ההיבט השלילי הכרוך באטימות. להלן שלושת הבתים הראשונים בשיר: 

ְבָקע  ְוִקיר ַהְנאּוִמים   –ַעְכָשיו נ 

ים. ים ַהְמתּוק  ְמּגומ  י ַהּג  ְמע   ש 

ים. ים צֹוְדק  י, ָהאֹוֲהב   ַיְלָדה ֶשל 

 ב ָיָקר.ְוֶרַגע ֶשל ַחֵיינּו שּו

יֵשיֶהן  ְכב  ְתַאֲהבֹות ב  יֹות מ   ּוְמכֹונ 

ים, טּופ  ֶהם ְלאט, ְכל   ְוֵהן נֹוְסעֹות ָבֶ

ים יק ַאף ַּגג ָהְרָעפ   ְושּוב ַיְסֶּפ 

ְשַנת   ַשְלָוה, ַּגם ָלנּו ַגם ָלֶהם.-ל 

אשֹוָנה ים ַאֲהָבָתם ָהר  ים עֹוְנד   ְּגָבר 

ְלָחָמה. ְקָרב ּומ   ְולֹא אֹותֹות מ 

ים, ְקָוה ַתְגז  ים, ְוַהת  ים ְֶּפתּוח   ַעמ 

רק היסדקותו של הקיר מאפשרת לשמוע את הגמגומים שעמיחי מתאר "כמתוקים". מן השורה הבאה 

באמצעות מספר שמות עצם ופעלים:  "האוהבים",   שמבוטאת ניתן להבין שהגמגום קשור גם לאהבה

שעדיין נותר בשיר ממד של עמימות ושל שרירות התחושה היא "מתאהבות", "ליטופים", "אהבתם". 

 בצירוף של "קיר" ו"נאומים" בהקשר פואטי של שיר אהבה.
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 "צחוק ענבים" 

( מצרף עמיחי בין "צחוק" ל"ענבים" שהמרחק הסמנטי 2ב"שישה שירים לתמר" )מתוך "שירי אהבה", עמ' 

ים" ומרכך את המרחק הסמנטי (. עמיחי כותב "ָהָיה 2.9ביניהם כפי שעולה מן השאלונים גדול )  ָלך ְצחֹוק ֲעָנב 

ים",  ובכך מרמז גם לביטוי "צחוק מתגלגל". הנה שיר האהבה  ים ַוֲעגֻּל  ק  ים ְירֻּ בשורה הבאה: "ַהְרֵבה ְצחֹוק 

 הקצר כולו: 

ִביםָהָיה ָלְך    ְצחֹוק ֲענָּ

ים.  ים ַוֲעגֻּל  ק  ים ְירֻּ  ַהְרֵבה ְצחֹוק 

 ּגּוֵפך ָמֵלא ְלָטאֹות,

 ֶשכָֻּלן אֹוֲהבֹות ֶשֶמש. 

ְלָחַיי,   ים ב  ים ַבֶשֶדה, ָעלּו ֲעָשב   ָעלּו ְֶּפָרח 

י.ַהכֹ   ל ָהָיה ֶאְפָשר 

השיר מעשיר את הקשרי  הצחוק,  האהבה והתשוקה בצד מילים משדה ה"קיץ" וה"חום". קירוב המרחק 

האהבה, החמדה, העליזות הסמנטי שבין "צחוק" ל"ענבים" נעשה באמצעות העשרת שני השדות: שדה 

והתשוקה שאליו שייכים "צחוק", "גופך'' ו"לחַיי"  מול שדה ה"קיץ", שאליו שייכים "ענבים", "לטאות", 

"פרחים", "חול חם" ו"עשבים".  הגישור ביניהם נבנה לאורך כל השיר  ומייצר את הפיוס המוביל לפענוח 

(Sovran, 1993.) 

 משק כנפי עיתון" "

 לתמר" )מתוך "שירי אהבה"( כותב עמיחי:ב"שישה שירים 

י  ָטת   ,מַשק ַכְנֵפי ִעתֹוןְלַיד מ 

ים. ים ֲאֵחר   ֵאין ַמְלָאכ 

ים לַשֵחד ֶאת ַהיֹום ַהָבא,  ַאְשכ 

ְהֶיה טֹוב ֵאֵלינּו.  ֶשי 

ים ְלָתָמר"(   יר  ָשה ש   )"ש 

(. ארמז אינטרטקסטואלי עשוי 2.1גדול )עמיחי מחבר "משק כנפיים" ו"עיתון" שהמרחק הסמנטי ביניהם הוא 

להוביל אותנו לדמות המלאך בעקבות התיאור במקרא והאיקונוגרפיה הנוצרית של המלאך כבעל כנפיים: 

ם ְלֶאָחד" )ישעיהו ו,  ם ֵשש ְכָנַפי  ַמַעל לֹו, ֵשש ְכָנַפי  ים מ  ים ֹעְמד  (. מלאך אלוהים הוא שליח האל שלעיתים ב"ְשָרפ 

ַויֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה: "העביר מסר אל בן האנוש. כזה הוא אופי המפגש בין מלאך אלוהים להגר: עשוי ל
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ָסֵפר ֵמֹרב.-ַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת י  ַזְרֵעְך, ְולֹא י  ְשָמֵעאל, כ  ָנְך ָהָרה ְוֹיַלְדְת ֵבן, ְוָקָראת ְשמֹו י  -ַויֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ְיהָוה, ה 

. השורה הבאה בשיר מובילה אותנו למסקנה ש"בעולם הזה" אין )י-)בראשית ט"ז, ט" ָעְנֵיך-ְיהָוה ֶאל ָשַמע

ים"לצפות לנחמות מטפיזיות כי  ים ֲאֵחר  . הכרזה זו עשויה להסביר את היעדרותו של הנשגב מן  "ֵאין ַמְלָאכ 

 לעיל( בשירתו של עמיחי.  2.2השדות הסמנטיים )כפי שפורטו בסעיף 

 "נסורת שאלות"

[ מצרף עמיחי את שמות העצם "נסורת" חב"האולם הריק" מתוך המחזור "ביקור מלכת שבא" ]

 (. להלן שני בתים מתוך השיר: 2.2ו"שאלות" שהמרחק הסמנטי ביניהם גדול )

ים ל  ְשֲחֵקי ַהמ   ָכל מ 

ְפָסאֹות. ְחְזרּו ְלקֻּ  לֹא הֻּ

ְסְּגרּו ְפָסאֹות לֹא נ   קֻּ

ְשָחק.ַאַחר   ַהמ 

 ,ְנֹסֶרת ְשֵאלֹות

ים ֶשֶּפְֻּצחּו, ֶּפֹות ְמָשל   ְקל 

ים  י  ְמר  יָזה צ   חְמֵרי ֲאר 

ידֹות ְשבירות.  ֶשל ח 

כל  השלם שלו אפשרי רק כשקוראים את השיר מתאר מצב של אחרי משחק באולם הריק. הפענוח

המחזור שמציג את הסערה שבמשחק החידות שבין שלמה למלכת שבא, שעמיחי מבליט את הצד הארוטי 

ושדה  ליטרלישלו, וסופו בפרידה. בשיר מאוזכרים שני שדות: שדה הדיבור, החידות והמשלים במישור ה

)עם רמז האריזות והשאריות: קופסאות של משחקים, אולמות ריקים, קליפות, חומרי אריזה, נסורת 

לאכזבה( במישור המטפורי המושאל. שדה האריזות שמתקיים במקביל לשדה הדיבור, מוביל לפענוח 

 . ואולי שביר שנעטף ב"נסורת" שנותרו מאירוע מסעירהצירוף כשארית האריזות הריקות  

  לסיכום

יהודה עמיחי מציג בשיריו צירופים חדשניים שמחברים שמות עצם שמקורם בשדות סמנטיים 

של עמיחי שמערבים גבוה והמאתגרים הצירופים החדשניים דרגות שונות של ריחוק. ביניהם קיימות ש

אולם עמיחי גם מזמין את הקורא  .ונמוך, קודש וחול, רגש וטכנולוגיה, הם חלק מקסמו והתקבלותו

נוקט בשירתו מבחר אסטרטגיות שמסייעות לפשר בין איברי הוא להבין ולפענח את שירתו החדשנית. 

הצירופים המרוחקים והמפתיעים שמאפיינים את שיריו ולהוביל לפענוח ולקבלה של השיר על הצד 
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הוא דרך אחת לקירוב בין הרחוקים. באופן זה  ,המושגי והרגשי שבו. ההקשר השירי שבו נתון הצירוף

ְתַיֵשר" בשיר "כפי גומת גופינו" לפרש את הצירוף "גומת גופינו" כגוף  ַהחֹול שּובלמשל מסייעת השורה " מ 

שאינו מותיר סימן אחרי עזיבתו. כך גם בהקשרם של "הגמגומים המתוקים" שדומה שמבטאים את 

דבריהם של האוהבים, מתפענח "קיר הנאומים" כאטימות שקשורה לעת המלחמה ואי ההסכמה. 

היא דרך נוספת לקירובם של חלקי הצירופים נטיים בשיר השלם הבולטות היחסית של השדות הסמ

ולפענוחם. הבולטות של שדה המלחמה וסכנת המוות ב"שני שירים על הקרבות הראשונים" לעומת שדה 

בעולם בלתי  להבין עד כמה "פרחי האהבה" הם נוראים ורוויים בסכנה קוראהאהבה והנעורים מסייעת ל

תכשיטי הקץ" שדה המלחמה היא גם זו שמסייעת לפענח את הצירופים "של  תבולטּוה. בטוח מסוכן ועוין

ארמז סכנה מידית בשיר "חיכיתי לנערתי ולא היו צעדיה". גם ַו"חרוֵזי הסכנה" כמבטאים 

חיילים "מובלים" -ב"שני שירים על הקרבות הראשונים" הנערים עשוי לסייע בפענוח. אינטרטקסטואלי

( "ַכֶשה זהפסוק בישעיהו )נ"ג,   באוטובוסים. הצורה הדקדוקית הסבילה מעוררת ארמז אינטרטקסטואלי אל 

לשיא ההקשר רווי הסכנה שבו נמצאים "פרחי האהבה" מול כל קווי האוטובוסים ַלֶטַבח יּוָבל". כך מגיע 

ב"שישה שירים לתמר" ארמז לדמות המלאך שמתואר במקרא ובאיקונוגרפיה ם אל החזית. המוליכי

הנוצרית כבעל כנפיים, עשוי להוביל להבנה שבעולם החילוני העכשווי אין לצפות לנחמות מטפיזיות. 

הצירוף הבודד בשירים  רבים של עמיחי הוא מפתיע וחדשני, הוא נושא הבשורה של ימינו. -העיתון הוא

הקשר התחבירי ומרחבי השדות הסמנטיים הנארגים בשיר מסייעים למצוא קישור אפשרי בין ה אך

מהלך גם  . לינארית של השירקריאה ברי הצירוף המפתיע. מתבקשת מכאן קריאה  מושהית ולא רק יא

 של התחקות אחרי השדות הסמנטיים הדומיננטיים בשיר מעשיר את אפשרות ההבנה של כל צירוף בודד.    
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 חתימה .6

צירופים שמניים יצירתיים שמורכבים ממילים השאובות משדות סמנטיים מרוחקים, רווחים בלשון 

 לקוחיםהשירה. כאלו הם הצירופים "חרוזי סכנה", "חולות תפילה", "עצי משוררים", "פרחי מסקנות" ש

משירת יהודה  עמיחי. צירופים אלו של שמות עצם מקיימים בין איבריהם "מרחק סמנטי" שמעמיד אתגר 

ם כמראה הפוכה למושג השדה מאורגנים בו מילים ומושגי לשאלת האופן שבוולשאלת מבנה הלקסיקון 

ון בלתי עולה השאלה כיצד דוברי השפה מצליחים לייצר משמעות מצירופים שנראים במבט ראש הסמנטי.

עמיחי ובשל העובדה ששירתו אהובה  שבשירתמפוענחים ואף חסרי משמעות. בשל הרעננות והחדשנות 

ומוערכת, נבחרו צירופי סמיכות שמניים שהעמידו בפני המרואיינים אתגר מעניין של אומדן ריחוק וניסיונות 

העכשווי הפופולארי המתפתח פענוח. המחקר הנוכחי העמיד גוף מחקרי איכותני השונה מהכיוון  המחקרי 

 מחקרי המוח,  שאף הם מגלים עניין בשאלה ששואל  מחקרי זה: מהו מרחק  סמנטי?  –במהירות 

צביעה על הטופוגרפיה של הפקת המשמעות, ומודלים הרי המוח של השנים האחרונות קסקירת מח

מההמיספרות ליצירת משמעות שונים מנסים להסביר את מבנה הלקסיקון המנטלי ואת התרומה של כל אחת 

ולתרומת ההמיספרות עדיין נותרת השאלה כיצד של המוח מעבר לטופוגרפיה , מהצירופים החדשניים. אולם

 מעניקים דוברי עברית משמעות לצירופים "רחוקים". 

הגישה שננקטה במחקר זה היא גישה "פנומנולוגית" איכותנית. בבסיס השאלונים שהוצגו לדוברים, 

נחה שלדוברי השפה יש יכולת אינטרוספקציה ומודעות ללשונם ולאוצר המילים שלהם, ואפילו עמדה הה

במידת מה למבנהו של הלקסיקון. בניגוד בין שתי התפיסות שנפרסו במחקר זה, גישת מחקרי המוח והגישה 

שמעסיקה את המדענים  ,שאלת הגוף והנפש, הפנומנולוגית, מהדהדת השאלה הפילוסופית העתיקה

האם החקירה צריכה להתמקד במוח כאיבר ביולוגי או שמא ניתן  . השאלה היא החוקרים מזה דורות רביםו

 מודעים לתהליכי החשיבה והפענוח שלהם . םלהסיק מסקנות מהאופן שבו דוברי

דרך ממצאים של  –המחקר הנוכחי ביקש להביט על  בעיית ה"מרחק הסמנטי"  דרך שתי הפריזמות 

מבט פנומנולוגי על המרחק שמרואיינים ציינו שקיים בין זוגות מילים ודרך ניסיונות הפענוח מחקרי מוח ודרך 

שלהם. לאלה הצטרפה ההתבוננות הפואטית על דרכו של עמיחי ביצירת משמעות קוהרנטית בשיריו למרות 

המשורר  בצירופים רבים בשיריו. נבחנו כאן בכלים בלשניים הדרכים שבהן םהמרחק הסמנטי שבין האיברי

 ש. וגיר ופוטנציאל של מסייע לדובר לחבר את הרחוקים וכך מציע תפיסת שיר קוהרנטית שיש לה משמעות 

. מנקודת קוגניטיבית-סמנטית-בלשניתהן משני סוגים. מסקנה אחת היא   ,המסקנות שעלו מהמחקר הנוכחי

מבט זו המרחקים שהמרואיינים דיווחו שמתקיימים בין שמות העצם, מספקים הצצה אל מבנה הלקסיקון 
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האופן שבו הם הפיקו משמעות מהצירופים, חשף אסטרטגיות פענוח מגוונות שבהן  –הסמנטי. באופן משלים 

השמות הפעילו הם נקטו כדי לקרב את המילים המרוחקות. בשאיפתם לייצר משמעות מהצטרפות 

גזירת שם עצם אחר "נואמים" והוספת פועל : כך בדרך של תחביריות ומורפולוגיותהמרואיינים אסטרטגיות 

נעשה חיבור בין "קיר" לבין "נאומים": היה מי שציין ש"תמונותיהם של נואמים מפורסמים  ושם פועל 

למשל שיש קשר בין "רוח" לבין "רחם". וטענו  היסקים לוגייםעשויות להופיע על קיר". המרואיינים ביצעו 

שקיים קשר בין "גורל"  כך נקבע. צירופים ומושגים מגשריםהוסיפו היו שנטען ששניהם מעידים על חיים. 

בין  .לבין "פסים" שמקורו ב"סיפור המקראי על כתונת הפסים של יוסף וגורלו כתוצאה מקבלת כתונת זו"

היו שנקטו  שנובע מזהות של שניים מתוך שלושה עיצורים.  פונטידמיון "רוח" ו"רחם" צוין שמתקיים 

כך לשם חיבור בין שני  השמות  "חולות" ו"תפילה" לשם חיבור בין המילים הרחוקות.  מילוניותבדרכים 

נצמדו אחדים להומונימיות של המילה "חול". ההומונימיות אפשרה להפוך את צורת הרבים "חולות" לצורת 

לצורה התלמודית "חולין", ואח"כ לתת משמעות לצירוף כ"תפילה של יום חול" או כ"תפילה  היחיד "חול" או

 של יום חולין".

כשהם עומדים מול צירופים גם גוון האסטרטגיות שננקטו מעיד על צורך של דוברים לייצר משמעות מ

ציידי משמעות". הם  בני האדםהזו בביטוי "מרסלו דסקל  הגדיר את התופעה  של הלשוןרחוקים. הפילוסוף 

 אטיאס-אזואלוסשל ו ((Weizman & Dascal, 1991של וייצמן  ודסקל גם ( ו1972גרייס )מחקריהם של 

Azuelos-Atias, 2010) בחיפוש אחרי אותות ורמזים   ים אנשיםצביעים על האסטרטגיות השונות שמפעיל( מ

ופרוזאיים. המקרה של , משפטיים, פענוח של טקסטים עיתונאיים  פנימיים וחיצוניים, עמוקים ורדודים, לשם

 השירה מעמיד אתגר לשאלת הרמזים והאותות והאופן שבו משתמש בהם הקורא בהם לשם פענוח שירה. 

בשירת עמיחי מתגלה יכולתו של המשורר לחבר חומרי . אסתטית-פואטיתהמסקנה האחרת היא 

מחיי היום יום, אלמנטים בטבע יחד עם מושגי מחשבה ורגש, וכך  מציאות רחוקים מאוד כמו חפצים ועצמים

של עמיחי לזרוע בשירים רמזים שיאפשרו תפיסה  יחד עם זה ניכר כישרונו לעורר הפתעה והתפעלות.

נוצר "ריכוך" של המרחק הסמנטי, ומתעוררת הבנה   קוהרנטית של השיר. בתוך ההבנה של השיר השלם

כפי שתואר לעיל, כשהופיע בראש השיר של עמיחי הצירוף   ים והמפתיעים.המקורי  חדשה של הצירופים

"צחוק ענבים" נאספו מילות השיר מהשדות הדומיננטיים שבו: שדה הגוף האהוב )צחוק, גוף(  החמדה, הקיץ 

  "הכל היה אפשרי".  -ויצרו יחד את מסקנת האוהב  הנלהב  )ענבים לטאות, שמש, חול, עשבים, לחי(

ירת יונה שמלקשיי פענוח של צירופים ביותר קיצוניות הדוגמאות האחת ציג כאן את הניגוד אעל דרך 

הפותח במילים 'שאלו לשלום ציפורה". אף על פי שבצירופים ישנם פעלים  ותארים,  הוולך. כזהו למשל שיר
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/ ְלֶזֶרם ַקר ְבגּוף  ֲחפּוהפענוח קשה ביותר.  גם ההקשר לא עוזר להבין צירופים מוזרים כ"ְרחֹוקֹות חֹוְלמֹות ר  

ין" א י ַקר ָענֹ  וָימ  ן"ֶמש  יָדה". ג ָלַעי  ְקפ  י ב  ְצְרֵבנ  שלא כעמיחי, וולך אינה מציעה לקורא השיר שדות סמנטיים  / י 

צרורות מעמיסה על השיר  היאלקשר ביניהם.  ניתןאהבה למשל, שעל אף הניגוד ביניהם כ, כמלחמה ומסוימים

אינה   ,השיטה של איסוף השדות הסמנטיים שסייעה בהבנת שיריו של עמיחישל מבעים משדות רבים ושונים. 

נותרת אפשרות להבין, או יותר נכון לחוש, את הטלטלה שמייצרים הניגודים בין טוב פועלת בשיר זה של וולך. 

( לקצב 1988)  גם להתמכר כפי שמציע צורלרע, בין חם לקר, בין רך ונעים לאלים ופוצע )סוברן תשס"ה(  ו

 ההיפנוטי של השיר כולו. 

ֶּפֹוָרה ְשלֹום צ  ם עֹוד ֵבין ַרְגֶליהָ  ַשֲאלּו ל  ְשְר / מַ  / ַהא  ם ָשם י   /צּוְרֵבי ַרְגַלי 

ֶּפֹוָרה/ ֵבינֹות לְ  ְשלֹום צ  יםש  ַשֲאגּו ל  יַח ֶַּפקּוע   יַח ַהֲהָדס / לא עֹוד ָתר 

יןְרחֹוקֹות  ֲחפּו / ְלֶזֶרם ַקר ְבגּוף ָימ   חֹוְלמֹות ר 

ים ינ  ים ְבַסכ   חֹוְלֵמי ַעל ֶצֶלם / ּוַבבֶקר ְנקּוב 

י בָ  ֶּפוָרה ל  ֹ אֹ צ  יםֶזן / ל חּומ   א לֹוֶחֶשת נ 

י ַקר ָענֹ  ןֶמש  יָדה ג ָלַעי  ְקפ  י ב  ְצְרֵבנ   / י 

 ֹ ְתבֹוְסָסהל י מ  ָבת  י / ְבל   א ַלזאת ָחַלְמת 

 / ֵמי ַהַמְדֵמָנה ָשאּוהָ  ְך ְבֹתף ַהכּורֶרֶגל ַת 

י ָאסּור שָ  י ָאסּור.ל   ם / ל 

 (22,   1972)יונה וולך, שירה, ת"א: סימן קריאה 

אוסף לסגנון זה שיש בו  שיכיםממחקים ולא היו מ .יונה וולך היא דוגמה קיצוניתהדוגמה של 

אומנם מאתגרים בשל הצירופים המפתיעים שבהם, צירופים מסוגים שונים שמקשים על הפענוח. שירי עמיחי 

מבט על האופן שבו עמיחי יוצר את הריחוק הסמנטי ומגשר אבל הם אינם מונעים את הבנת השיר השלם. ה

עליו באמצעות חלקי השיר השלם, מציע חיבור בין הפואטיקה לבין הסמנטיקה. עולה כאן דרך להתבונן 

דרך הצירופים היצירתיים ודרכי ה"ריכוך" שיוצר  כל  ,ים אחריםובהמשך גם בשירת משורר ,בשירת  עמיחי

משורר. המסקנה הפואטית היא שפענוח של השיר השלם מצריך במקרים המאתגרים במיוחד צורת קריאה 

אחרי הסדר התחבירי של המילים, המשפטים, השורות והבתים, אלא רק שאיננה לינארית, שאינה עוקבת 

למרכיביו הסמנטיים. פירוק זה עשוי לחשוף את השדות שמהם נלקחו איברי פירוק של השיר גם מצריכה 

המטפורות, ויחד עמם  את קשרי השדות הסמנטיים שנוצרים בשיר מעבר לצירוף החדשני הבודד. המהלך הזה 
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שכרו בתחושת ההתגברות על המרחק, ובתחושה שהשיר מוסר  –אף על פי שהוא קשה  לעתים ודורש מאמץ 

 עות ולעתים אף מרגש.      מסר בעל משמ
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 רשימת מקורות

 .22, מבואות. (. שירי יהודה עמיחי1922אבנרי, ש' )

 בלשנות (. אינני יודע. ליתר דיוק אינני יודע : עיוני סגנון בשירתו של נתן זך.  1992פרוכטמן, מ' )-אגמון

 .212־211, עמ' 22־22־22, עברית 

 ח'תרגום: ) בין מלחמה לאהבה: המשורר יהודה עמיחי.אייכמאייר, ר' וריים, א' )עורכות(. )תשע"ז(. 

 לבנת(. רימונים הוצאה לאור.  

הספרים  . הוצאת הפועל: תחביר, משמעות ושימוש: עיון בעברית בת זמננואבא, א' )תשס"א(. -בר-בורוכובסקי

 גוריון בנגב.-של אוניברסיטת בן

 .20, 72/72 , י,77עיתון (. להקדים סוף לאינסוף: עיון בתפיסת השיר של המשורר. 1982ברזל, ה'  )

 מעריב.(. פנינים באפר. 22.11.1989ברתנא, א' )

 רסלינג.(. תל אביב: . )תרגום: ג' אלגתמסה על עקרונות דעת האדם(. 2007) 'ברקלי, ג

 .הצופה (. עמיחי במיטבו.22.2.1998' )גוטקינד, נ

 אביב: הוצאת שוקן.–. תללא כברוש. גלגולי אימאז'ים ותבניות בשירת יהודה עמיחי(. 1992גולד, נ'  )

 הארץ.(. משירי הנביא העני. 2.11.98) מ' גלוזמן,

 .9-1 ,20-28, בלשנות עברית(. לשאלת משמעות הדובר בספרות היפה. 1990דסקל, מ'  וויצמן, א' )

ביב:  אש' זינגר וא' ולפידות(. תל תרגום: ) סובייקטיביות-גיה של הביןעל הפנומנולו . (2012הוסרל, א' )

 רסלינג.

 .22 ידיעות אחרונות, (. הישן והטוב שאינו משתנה, שחזר על עצמו.2.1.1990הופמן, ח' )

 מרגלית(. ירושלים: מאגנס.-ע' אולמןתרגום: ) חקירות פילוסופיות(. 1922ויטגנשטיין, ל'  )

 פועלים.. תל אביב: ספריית לשון ורוח(. 1979) ' חומסקי, נ

יהודה עמיחי: מבחר מאמרי ביקורת על   . בתוך י' צוויק  )עורכת(,שירי  יהודה עמיחי(. 29.7.1922זך, י' )

יב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע ב(. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, קרן תל א29-22)עמ'  יצירתו

 רבינוביץ'. 

 .22-20, ה, יוכני (. על הבית הבודד ועל כתב ידו של המשורר.1927/1922)' יזך, 

 הארץ. (. בדרך לאנלוגיה האחרונה.29.12.1989זנדנבק, ש' )

 . ידיעות אחרונות.(. הגעגועים אל הפתוח22.2.1998זנדבנק, ש' )

 .12, בהארץ, תרבות וספרות(. ולא היה לו זמן. 2.2.1998לאור, י' )

http://www.academia.edu/25823059/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%9C
http://www.academia.edu/25823059/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%9C
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 .2/2, י"ד, מדע(. המוח והתודעה. 1970) ' לייבוביץ', י

 הוצג ב"בימת החוקר" של  . המאמריהודה עמיחי ופול צלאן –במרחק שתי תקוות (. 12.2.2012למברג, ד' )

 ביה"ס למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב. 

 , 2סב, מאזניים, א'(. שבירת הכלים ותיקונם: עיון ב"עכשיו ובימים האחרים" מאת עמיחי. 1988מירון, ד' )

 19-9. 

 ,2, סב, מאזנייםב'(. שבירת הכלים ותיקונם: עיון ב"עכשיו ובימים האחרים" מאת עמיחי. 1988מירון, ד'  )

 18-9. 

 .חדשות(. התרוששותו המצערת של המשורר. 12.11.1989מלמד, א'  )

 .222-222ל"ו,  ,. עיוןסוברן, ת' )תשמ"ח(. האם מצייתים ביטויים מטפוריים לכללי משמעות

 ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל  .פילוסופי בקשרי משמעות-שדות סמנטיים: עיון בלשני (.1992סוברן, ת. )

 .מאגנס, האוניברסיטה העברית

 .122-112יא, -י-ט  :מסורותסוברן, ת' )תשנ"ז(. יסוד ההמרה בהצטרפות השמנית. 

ספר רפאל  , קולקה וע', ואולשטיין )עורכות(-שורצולד, ש', בלוםסוברן, ת' )תש"ס(. חסד השירים. בתוך א', 

 .122-122. ירושלים: כרמל, ניר: מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת הלשון

 ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה . חקירות בסמנטיקה מושגית (.2000סוברן, ת. )

 .העברית 

 תל אביב: בית הספר למדעי היהדות.  תעודה.  לשון הדיבור ללשון השירה.סוברן, ת' )תשס"ב(. מגעים בין 

 סוברן, ת' )תשס"ה(. לחון חינם באים אליך:  עיון במגעים סמנטיים ובתיאוריה של מסגרות תוכן. בתוך 

 מחקרים בשומרונית, בעברית ובארמית מוגשים לאברהם אור ומ', ופלורנטין )עורכים(, -מ', בר     

 .282-212ירושלים: מוסד ביאליק,  טל. 

 פואטי על "משירי הקיץ" של ביאליק. -סוברן, ת' )תשע"ג(. ניצה, בוסר, הבשלה וקמילה. מבט סמנטי

 .120-109 ,27 , בלשנות עברית 

 עת -בקורת ופרשנות: כתב(. גבולות המשמעות: מבט בלשני ופילוסופי על לשון השירה. 2002סוברן, ת' )

 .112-87, ישראל-עםלמחקר ספרות  

 אוניברסיטת חיפה. .שפה ומשמעות (.2002סוברן, ת' )
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 וטורי וג'בן שחר ר' (. לשונה היצירתית של אגי משעול: קווי אפיון בלשנים פואטיים. בתוך 2002סוברן, ת' )

המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה  ,אביב: הקיבוץ המאוחד-. תלהעברית שפה חיה ,)עורכים(

 אביב.-תל-ע"ש פורטר

 .92-117 ,22, מדעי היהדות(. ההיערכות המושגית והלשון הפואטית. 2008)  'ת ,סוברן

 פואטי על "משירי הקיץ" של ביאליק, -(.  ניצה, בוסר, הבשלה וקמילה:  מבט סמנטי2012סוברן, ת' )

 . 120 – 109עמ'   ,27בלשנות  עברית,               

  הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב.. 1922-1928שירים (. 1922עמיחי, י' )

. הוצאת שוקן, ירושלים ותלפתוח סגור פתוח  –(. גם האגרוף היה פעם יד  פתוח ואצבעות  1989עמיחי, י'  )  

 אביב.  

 . הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב. שירי אהבה(. 1982עמיחי, י' )

  .2סימן קריאה, ערפלי, ב' )תשל"ג(. האלגיה על הילד שאבד: מבוא לשירת עמיחי. 
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 תל אביב. 
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 אביב: קוגיטו.  
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  דבר.(. מצבה ושלכתה. 28.2.1927צמח, ש' )

 .2אות, כתב עת לספרות ולתיאוריה, (. המשורר כמתרגם בשירת עמיחי. 2012קרונפלד, ח' )
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 1': שאלון מספר א1נספח מספר  
 

 (1שאלון בנושא מרחק סמנטי )

 שלום רב,

עד כמה מילים המופיעות כצירוף במסגרת מחקר שאני עורכת בנושא מרחק סמנטי בין מילים, אני בודקת 
יסייעו לי זה . תשובותיכם לשאלון בטקסטים שונים נתפסות כקרובות או כרחוקות זו מזו מבחינת משמעותן

 בחקר הנושא.

 תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה,
 

 אמיר–דלית וסרמן

 עברית, אוניברסיטת תל אביבהמגמה ללשון 

....................................................................................................................................................... 

 לפניכם רשימה של צמדי מילים. בהתייחס לכל אחד מן הצמדים:

 החיבור בין המילים גם אם אינכם בטוחים. נסו לכתוב הסבר למשמעות  .ג
משמעו  2 –משמעו "קרוב  מאוד" ו  1, כאשר 2 –ל 1דרגו את המרחק בין המילים על סולם שבין  .ד

 "רחוק מאוד". 

 שאין תשובות שגויות. כל תשובה טובה.  שימו לב

 דוגמאות:

 חלם  –חכמים 

 טיפשים. : אנשי חלם שהם חכמים אוהסבר למשמעות החיבור בין המילים

 המרחק  בין המילים:    

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 
 

 דם  –תופסת 

 .משחק ילדים אלים: הסבר למשמעות החיבור בין המילים

 המרחק  בין המילים:    

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
 1 2 2 2 2 
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 עפר  – נינים .1

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________           

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 תבל –יד  .2

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________           

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 חיים –מפה  .3

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________             

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 עורקים –מפה  .4

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________                          

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 לחם  –פת   .5

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 אהבה –פרחים  .6

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 שאלות  –נסורת  .7

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 משלים –קליפות  .8

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 גוף –גומה  .9

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 חופש –מקצוע  .10

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 תפילה –חולות  .11

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 ציפייה –צפרדעים  .12

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 יהלום –עיניים  .13

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 צחוק –דגיגים  .14

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 כעס –כריש  .15

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 ענבים –צחוק  .16

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 קץ –תכשיטים  .17

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 2ב': שאלון מספר 1נספח מספר 
 

 (2שאלון בנושא מרחק סמנטי )

 שלום רב,

עד כמה מילים המופיעות כצירוף במסגרת מחקר שאני עורכת בנושא מרחק סמנטי בין מילים, אני בודקת 
יסייעו לי זה . תשובותיכם לשאלון בטקסטים שונים נתפסות כקרובות או כרחוקות זו מזו מבחינת משמעותן

 בחקר הנושא.

 תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה,
 

 אמיר–דלית וסרמן

 עברית, אוניברסיטת תל אביבהמגמה ללשון 

............................................................................................................................................................ 

 לפניכם רשימה של צמדי מילים. בהתייחס לכל אחד מן הצמדים:

 מעות החיבור בין המילים גם אם אינכם בטוחים. נסו לכתוב הסבר למש .א
משמעו  2 –משמעו "קרוב  מאוד" ו  1, כאשר 2 –ל 1דרגו את המרחק בין המילים על סולם שבין  .ב

 "רחוק מאוד". 

 שאין תשובות שגויות. כל תשובה טובה. שימו לב

 דוגמאות:

 חלם  –חכמים 

 חכמים או טיפשים.: אנשי חלם שהם הסבר למשמעות החיבור בין המילים

 המרחק  בין המילים:    

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 
 

 דם  –תופסת 

 .משחק ילדים אלים: הסבר למשמעות החיבור בין המילים

 המרחק  בין המילים:    

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
 1 2 2 2 2 
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 השאלון

 סכנה  – חרוזים .1

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 
 זאבים  –אנשים  .2

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 
 מרפקים  –אנשים  .3

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 
 ים  –  לב  .4

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 
 אהבה  –אנשים  .5

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 
 נאומים –קיר  .6

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 ות ארצ  –שטיחים  .7

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 
 חבלים  –סולם  .8

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 
 זמן  –גלגלים  .9

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 צלעות –סורגים  .10

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 אוהבים  –מצבה   .11

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 עיתון  –משק כנפיים  .12

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 רחם –רוח  .13

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 פסים –גורל  .14

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 ראש  –שומר  .15

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 גורל –שוליים  .16

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 רגשות –אולימפיאדה  .17

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 3ג': שאלון מספר 1נספח מספר 
 

 (3שאלון בנושא מרחק סמנטי )

  שלום רב,

בנושא מרחק סמנטי בין מילים, אני בודקת עד כמה מילים המופיעות כצירוף במסגרת מחקר שאני עורכת 
בטקסטים שונים נתפסות כקרובות או כרחוקות זו מזו מבחינת משמעותן. תשובותיכם לשאלון זה יסייעו לי 

 בחקר הנושא.

 תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה,
 

 אמיר–דלית וסרמן

 המגמה ללשון עברית, אוניברסיטת תל אביב

.......................................................................................................................................................  

 לפניכם רשימה של צמדי מילים. בהתייחס לכל אחד מן הצמדים:

 נסו לכתוב הסבר למשמעות החיבור בין המילים גם אם אינכם בטוחים.  .א
משמעו  2 –משמעו "קרוב  מאוד" ו  1, כאשר 2 –ל 1דרגו את המרחק בין המילים על סולם שבין  .ב

 "רחוק מאוד". 

 שאין תשובות שגויות. כל תשובה טובה.  שימו לב

 

 דוגמאות:

 חלם –חכמים 

 : אנשי חלם שהם חכמים או טיפשים.הסבר למשמעות החיבור בין המילים

 המרחק  בין המילים:    

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 
 

 דם –תופסת 

 .משחק ילדים אלים: הסבר למשמעות החיבור בין המילים

 המרחק  בין המילים:    
 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד

 1 2 2 2 2 
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 השאלון

 פרא – כבישים .1

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 מסקנות  –פרחים  .2

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 משוררים  –עצים  .3

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 ראש  –יושב  .4

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 געגועים  – יםגדוד .5

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 אהבה –דגלים  .6

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 נפש  –רות כְ ִש  .7

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 קיץ  –זעם  .8

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 דרך –ציונים  .9

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 מים   –פלס  .10

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 אהבה  –מדליות  .11

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 חיים –יכור ש .12

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 ציבור  –נבחר  .13

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 רגש  –מתקנים  .14

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 שמירה  –חלומות  .15

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 אהבות  –פליטים  .16

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: __________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
 

 תקוות  –יתומים  .17

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: _________________________________________________             

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 מלך  –דרך  .18

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: _________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 

 

 חלומות  –ניצולים  .19

 הסבר למשמעות החיבור בין המילים: _________________________________________________            

 מרחק בין המילים:ה

 רחוק מאוד רחוק בינוני קרוב קרוב מאוד
1 2 2 2 2 
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 12המרואיינים ירוט תשובותפ : 2נספח מספר 
  "המילים גם אם אינכם בטוחים נסו לכתוב הסבר למשמעות החיבור בין"  שאלה:ל        

מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 (7הוספת פועל / שם פועל ) אהבה  –אנשים 

 .מרגישיםאהבה זה רגש שכל האנשים 

 אהבה בין אנשים.להיות יכולה 

 אהבה אחד לשני. מראיםאנשים 

 אהבה. רוציםאנשים מאוד 

 אהבה. מחפשיםאנשים 

 לאהבה. זקוקיםאנשים 

 את האנשים. מניעהאהבה 

 (5גזירת פועל )

 (. 2) אוהביםאנשים  

 רגש אנושי. – אוהבים/לא אוהביםאנשים  

 אנשים. אוהביםאנשים 

 ת הקרובים להם.אוהבים אאנשים  

 (2גזירת שם תואר ) 

 אנושי.אהבה היא מונח  

 בבני אדם. אנושיאהבה היא רגש  

 (1) "יש"הוספת מילית 

  שיש בהם רגשות.אנשים 

 

1.9 

  

 אהבה –פרחים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14הוספת פועל  / שם פועל )

 (. 2מתוך אהבה ) ניתניםהפרחים 

 אהבה. מבטאיםפרחים 

 אהבה. להראותפרחים כדי  להביא

 אהבה. להביעפרחים כדי  נותנים

 פרחים כביטוי לאהבה. ניתנים 

 פרחים כסמל לאהבה. נותנים 

 כמתנה ליקר. ניםנית 

 אהבה. מסמליםפרחים  

 אהבה.  יכולים לבטאפרחים 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12
 פי ציון המרחק הסמנטי הממוצע שהתקבל במחקר.-הצירופים מוצגים בסדר עולה, על 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

אהבה   –פרחים 
 )המשך(

 אהבה.  להבעתמתן פרחים 

 אהבה. לבטאשולחים פרחים על מנת 

 .מאהובה פרחים לרגל יום האהבה קיבלה

 רגש, אהבה. מעורריםפרחים  

 (2הוספת פועל / שם פועל וגזירת פועל ) 

 . אוהביםפרחים כש להביאאפשר 

 .פרחיםמביא  ,אוהבמי ש

 (7המרה )

 פרחים כסימן לאהבה.

 פרח הוא סימן לאהבה.

 פרח כסמל לאהבה. 

 נתינת פרחים היא סימן לאהבה.

 פרחים הם ביטוי לאהבה. 

 נתינת פרחים היא ביטוי לאהבה.

 פרחים מציינים גילוי אהבה

1.9 

 זמן  –גלגלים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7סמיכות ) צירוף

 (2)  גלגל הזמן

 שעון.  – גלגלי הזמן

 .גלגלי הזמןלא ניתן להשיב את 

 .  מסתובב תמיד. שעון.גלגל הזמן

 (3קשר של תפקוד )

 שעונים מתאפיינים בגלגלי שיניים ובתנועה סיבובית. 

 שעון עובד על גלגלים.

 גלגלי שיניים בשעון זזים בהתאם לזמן.

 (6קשר של תנועה )

 בדומה לתנועה של גלגלים. –עוצר הזמן אינו

הם כל הזמן בתנועה,  –הזמן לא עוצר מלכת, כמו גלגלים 

 מתגלגלים.

 זמן מתקדם באופן ליניארי כמו גלגל המתקדם במרחב.

 הגלגל זז מהר וכך גם הזמן.

 תנועה בלתי פוסקת.

 הזמן נע.

2.0 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 זמן –גלגלים 
 )המשך(

 קשר של דמיון צורני

 גלגל הוא עגול כמו שעון שמציג את הזמן.

 גלי שיניים.שעון גל

 צירוף כבול )שורה משיר(

 הביטוי "איך הגלגל מסתובב" מתייחס לחלוף הזמן.

 

2.0 

 

 

 (9הוספת מילית "יש" ) תקוות –יתומים 

 תקוות.יש ליתומים 

 תקוות לזכות בבית חם. ישליתומים 

 תקוות לחיים טובים בעתיד. ישליתומים 

 תקווה גדולה. ישליתומים 

 תקווה. ישגם ליתומים 

 ליתומים תקוות גדולות ורבות.

 .תקוות יתומים שנזנחו יש

 פחות תקווה.. ישליתום 

 תקווה באימוץ יתומים. יש 

 (5הוספת פועל / שם פועל )

 (.2חסרי תקוות ) יהיולפעמים היתומים 

 מאנשים רגשות של חמלה ותקווה. מוציאיםיתומים 

 תקוות.  –להם )ליתומים(  נשארמה ש

 משפחה. למצואהתקוות לעתיד טוב יותר עבור היתומים, התקווה 

 (1גזירת פועל  והוספת המילית " יש" )

 גם אם מתייתמים עדיין יש תקווה.

 

2.4 

 זאבים –אנשים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22צירוף כבול  )ניב( )

 ).12(אדם לאדם זאב 

 .צירוף כבול

 (.(4"אנשי זאב"  –צירוף מוכר 

 .(2אנשים שהופכים לזאבים  )

 אנשים  לא נחמדים אחד לשני.

 יחסים בין אנשים

 

2.6 

 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 זאבים –אנשים 
 )המשך(

 

 (4מרחב מגשר )

 גם אנשים וגם זאבים חיים במשפחות/ב"להקות".

 כמו זאבים. –אנשים פועלים לפעמים באופן אינדיבידואלי 

 מניעי הישרדות.

 יצורים חיים ממשפחת היונקים. 

2.6 

 

 

 (6/ שם פועל )  הוספת פועל מרפקים –אנשים 

 " מרפק" )מכשילים אחרים(.שמיםאנשים לפעמים "

 אחד לשני "מרפקים".  "לשים"אנשים יכולים 

 מרפקים על מנת להתקדם. להפעילאנשים צריכים 

 במרפקים.משתמשים בשביל להתקדם אנשים 

 בעולם. להתקדםצריך "מרפקים" כדי 

 (2) חלק משלם

 קשר של איבר מתוך השלם.  

 איבר בגוף.

 (8הוספת המילית "יש" )

 מרפקים. ישלאנשים  

 המרה 

 מילה שמבטאת התנהגות של אנשים מסוימים היאמרפקים 

2.6 

 אוהבים  –מצבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8הוספת פועל )

 לרוב האוהבים. מייצריםאת המצבה 

 מצבה למי שאוהבים. שמים

 דברים אוהבים. כותביםעל המצבה  

 למצבותיהם של יקיריהם. מגיעיםאוהבים  

 את האוהבים. זוכריםמקום בו  

 כגלעד זיכרון למותם של אהובים.משמשת מצבה 

 למצבה מידי אוהביהם. זוכיםאנשים אהובים 

 אנשים שאנו אוהבים. מנציחהמצבה 

 לרוב האוהבים. מייצריםאת המצבה 

 (2גזירת פועל / שם פועל ) 

 את בן האדם.אוהב מי שרושם על המצבה 

 את המתים. לאהובאנשים מגיעים למצבה כדי 

 

2.6 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 אוהבים  –מצבה 
 )המשך(

 
 

 
 
  

 

 (2הוספת המילית "יש" )

 מצבה משותפת ישלאוהבים 

 במצבה ביטוי /תכונות האהוב שנפטר

 (3המרה )

 לרוב אהבה.הוא המניע להצבת מצבה 

 זיכרון לאהובים. הינהמצבה 

 סוג של ניסיון לתאר את מות האהבה. היאאולי מצבה 

 

2.6 

 

 

 (8הוספת פועל ) נפש –שכרות 

 על הגוף ועל הנפש.משפיעה שכרות 

 עם השכרות לעיתים. משתחררתהנפש ש

 לפעמים לשכרות בתחושותיה. מגיעההנפש 

 הרגשה נפשית משפרתשכרות 

 לנפש לשכוח.עוזרת אולי השכרות 

 מנבכי הנפש. מדברכאשר אתה שיכור אתה אולי 

 על הנפש. משפיעהאלכוהול -שיכרות 

 הנפש האמתית.מתגלה בשכרות 

 (2המרה )

 שכרות היא פינה לנפש.

 שכרות היא ההפוגה של הנפש.

 (1צירוף סמיכות )

 נפש שכורת כוח. 

 (2גזירת שם תואר )

 מכל מיני דברים שיכורהנפש 

 רגשית.שכרות 

 

2.6 

 אהבות –פליטים 

 

 

 

 

 

 

 (7הוספת פועל )

 מאוד לאהבה מכל אדם. זקוקיםהפליטים 

 הרבה אהבות. התרחשובמחנות הפליטים 

 מאהבותיהם במולדת התרחקופליטים 

 את אהבות חייהם שעזבו מאחור. זוכריםפליטים 

 לאהבת המולדת. מתגעגעיםפליטים ש 

2.7 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 אהבות –פליטים 
 )המשך(

 

 
 

 מאהבה מזיקה. מלטמי שנ 

 בעור שיניהם.ברחו בהרבה אהבות יש פליטים ש

 (2תוספת המילית "יש" / "אין" )

 אהבות.יש גם לפליטים חסרי בית 

 אהבה לפליטים. אין

 (2צירוף סמיכות )

 פליטי אהבה.

 אהבת אדם.

 

2.7 

 

 

 

 

 (6הוספת פועל / שם פועל) קיץ  –זעם 

 זעם. מעוררחום הקיץ 

 לזעם.גורם חום לוהט 

 (.2רגשות של זעם זעם ) מוציאקיץ קשה, 

 זעם ללב. לא יביאכולם מקווים שהקיץ  

 תחושות קשות. יכול לייצרהחום והיובש של הקיץ  

 (3גזירת פועל / שם פועל )

 .לזעוםבגלל החום המופרז בקיץ בני אדם נוטים 

החום והיובש של שהקיץ יכולים לייצר תחושות קשות  ]לגרום 

 לאנשים לזעום[.

 על בני האדם. זועםהחום הגבוה של הקיץ כאילו 

   

2.7 

 גוף –גומה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (13מקום )

 יש בגוף גומות.

 על גבי הגוף יכולות להיות גומות.

 בקע בגוף.

 בגוף האדם יש גומות רבות.

 (.2יש גומות בגוף / בגוף האדם )

 גומות חן.

 האדם.גומות חן בגוף 

 (.2בגוף יש גומות )גומות חן( )

 גומה כחלק מיטונימי מהגוף. 

 

2.8 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 גוף –גומה 
 )המשך( 
  

 (2)  חלק מן השלם

 גומה היא חלק בגוף.

 החלק לעומת השלם.

 חלק בגוף. 

 (4המרה ) 

 גומה היא תופעה גופנית.

 גומה = שקע בגוף.

 גומה היא שקע בגוף.

 גומה היא על הגוף. 

 (1הוספת פועל )

 הגוף יוצר גומה.

2.8 

 אהבה –דגלים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6הוספת פועל / שם פועל ) 

 אהבה למדינתנו.  מבטאתהנפת דגל 

 על נס את האהבה.  להעלות

 על אהבה כלשהי למדינה, לקבוצה. מעידההרמת הדגלים 

 אהבה כלשהי. מביעיםצבעי דגלים שונים 

 בדגלי אהבתו. מנופףכשאדם מחזר הוא 

 דגלים. הניפובמצעד האהבה 

 (5צירוף סמיכות ) 

 (2דגל האהבה )

 בגאון. דגל האהבהנושאים את 

 .דגל מצעד האהבה

 .אהבת הדגלחינוך ל

 (4) "ל"הוספת מילית  

 (2מולדת )לאהבה 

 מולדת ולדגליה המסמלים אותהלאהבה 

 מדינה.לציונות ואהבה 

 (2רמז )א

 (.2) אהבה"ודגלו עליי בשיר השירים "

 (1המרה ) 

 אהבה. –הרמת דגלים 

 

2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

144 
 

מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 אהבה –דגלים 
 )המשך(

 

 (1הפשטה )

  .הצהרות אהבה

 

2.8 

 

 שמירה –חלומות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גזירת שם פועל / פועל / שם פעולה

 תחושה שחלומות מעלים בנו. לשמורלפעמים אנו מנסים 

 (2על החלומות  ) לשמורצריך 

 על יכולת החלומות. לשמוריש 

 אותם. לשמורחלומות נעלמים מהר וקשה 

 אי אפשר לחלום. שומריםחולמים, כש שומרים כשלא 

 עליך בחלום. שומריםאנשים וזיכרונות מהעבר 

 איזה רגש או זיכרון. לשמרחלומות שאמורים 

 בזיכרון. שמירהחלומות מסמלים את הראוי ל

 ל חייו.בן האדם עשמירת הגשמת חלומות היא סמל ל

 על החלומות. לשמורקשה 

 על זיכרונות באמצעות חלומות. שמירה

 מלחלום ולחוות באופן טבעי. השמירה 

 צירוף סמיכות 

 "שומר החלומות" )שם ספר(.

 ניגוד

בין חלומות ושמירה קיים קשר של ניגוד: כשנמצאים על המשמר 

  לא חולמים.

2.8 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 יהלום –עיניים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10הפשטה והמרה )

 האישונים כיהלום בעיניים. 

 העיניים הן היהלום באדם. 

 עיניים מבריקות כיהלום מלוטש. 

 (.2עיניים נוצצות כמו יהלומים )

 (.2עיניים בורקות/מבריקות כמו יהלומים )

 עיניים נוצצות ומאירות כמו יהלומים. 

 עיניים בורקות שוות יהלום נוצץ.

 עיניים בוהקות כיהלום.

 (2דמיון חזותי )

 קשר של נצנוץ, שניהם מנצנצים. 

 נוצצות. -עיניים זגוגיות

 (2הוספת פועל ) 

 יהלום. כשמקבליםהעיניים בורקות 

 את העיניים. מושךיהלום 

 (1צירוף סמיכות )

 עיני יהלומים

 (1סלנג )

 "ללטוש עיניים"

 (1קשר צורני )

 עיניים בצורת יהלומים.

2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חיים –שיכור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8קשר סיבה )

 (.7שיכור מהחיים )

 (.1רגש מאוד חזק וחיובי ) –שיכור מהחיים 

 (2קשר תוצאה )

 שיכור כדי להחזיק מעמד בחיים האלו.

 שתייה לחיים.

 (2צירוף סמיכות ) 

 חיּות השיכורים.

 אולי דומה לשכרות נפש.

 

 

2.8 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 חיים –שיכור 

 

 

 

 

 (3הוספת פועל )

 את החיים בצורה אחרת. חווהשיכור 

 לברוח מהחיים. מנסהשיכור 

 חיים בעת שכרותו. חווהשיכור 

 

2.8 

 

 כעס –כריש 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6הוספת פועל / שם פועל )

 אצלי כחיה כועסת.  נתפסכריש 

 כיצור כועס. יכול להיתפסכריש 

 (. 2כועס ) נראהכריש 

 כעס, רוב הזמן. מביעכריש 

 כעס.  מביעלכריש יש פרצוף ש

 (5גזירת  פועל / שם תואר / שם פועל  )

 כריש פן ינֹשך.  להכעיסאסור 

 .כועסכריש אלים ו

 .כועסלכריש תמיד מבט 

 ולכן הוא טורף. כועסהכריש 

 כמו של כריש.  כועספרצוף 

 (5המרה )

 הכריש הוא חיה כועסת. 

 כריש הוא דג טורף.

 דג טורף ואלים, וכעס יכול להביא לאלימות.הכריש הוא 

 כריש הוא תוקפני, אפשר לקשר לכעס.

 כריש הוא קונוטציה לרוע, כעס וזעם.

 (3הפשטה ) 

 זעם. 

 דבר מסוכן.

 חיה טורפת מאיימת.

2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלומות –ניצולים 

 

 

 

 (7גזירת פועל ושם פועל )

 .להינצלהניצולים חלמו 

 עדיין שרוי בחלומות זוועה. ניצלאדם ש

 לניצולים יש חלומות רבים שיהיה טוב יותר, שהם יחלימו.

2.9 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 חלומות  –ניצולים 
 המשך()

 .יינצלהחלום שמישהו 

 באמצעות חלומות. להציללא ניתן 

 ניצלו.החלומות של הניצולים אחרי או לפני האירוע ממנו  

 .ששרדוהחלומות של אלו 

 (3הוספת פועל ) 

 חלומות לחזור לחיי שגרה.היו לניצולים 

 הרבה חלומות. היולניצולים 

 ניצול לחלום? יכולעל מה 

 (6הוספת מילית "יש"/"אין"  )

 (.3תמיד חלומות ) ישלניצולים 

 חלומות רבים שיהיה טוב יותר, שהם יחלימו. ישלניצולים 

 חלומות / סיוטים. ישלניצולים 

 חלומות. איןלניצולים 

 

2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 

 עורקים –מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8סמיכות ) צירוף

 (.5בגוף האדם ) מפת העורקים

  .עורקי הגוףצורת 

 .תיאור גרפי של העורקים

 .עורקי החיים

 (3הוספת פועל, שם פועל  ) 

 את מיקום העורקים בגוף מתארתמפה ה

 מפה של הדם הזורם. יוצריםבגוף האדם העורקים 

 במפה.  להתמצאללא העורקים )קווי אורך ורוחב( קשה 

 (2גזירת שם פועל / שם פעולה )

 את העורקים  בגוף. למפותניתן 

 ידי צנתור או צילום אחר.–על –עורקים  מיפוי

 (2המרה )

 העורקים הם מפת גוף האדם.

 עורקים כמו כבישים במפה.

 (2דמיון צורני )

 דומה לעורקים.  –במפה יש המון סימנים 

 הסתעפות העורקים דומה למפה.

3.0 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 עורקים –מפה 
 )המשך(

 (1מושג מגשר  )

 תנועה.

3.0 

 

 געגועים –גדודים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5גזירת פועל )

 למשפחותיהם. מתגעגעיםגדוד חיילים ש

 הביתה. מתגעגעהמשרת בגדודים 

 בקרב. מתגעגעיםגדודים ש

 הביתה.מתגעגע מי שבצבא 

 הביתה. מתגעגעיםהרבה חיילים 

 (3הוספת פועל ושם פעולה )

 געגועים. מביעיםהגדודים 

 בגדודים.שירות געגועים בעת 

 במילואים. משרתיםגעגועים לגדוד שבו  

 (1הפשטה והוספת פועל )

 יחד בתחושה. מתלכדיםכשהרבה געגועים 

 (3הוספת המילית 'יש' ) 

 (.2געגועים ) ישבגדודים צבאיים 

 געגועים.יש לחיילים בגדודים 

 (2הוספת המילית 'ל' )

 צבא.לגעגועים 

 (1קשר תוצאה )

 געגועים  –הרבה זמן בצבא 

 (1) פונטידמיון 

  .נשמעים דומה "געגועים"ו "גדודים"

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משוררים –עצים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11הוספת פועל )

 לעצים. לב שמיםמשוררים 

 עצים. אוהביםמשוררים 

 (2על עצים  ) כותביםמשוררים 

 לעצים, לטבע. מופנהמושא המשוררים יכול להיות 

 בדימוי של עצים משתמשיםהרבה משוררים 

 בהשראת הטבע והשלווה. כותביםמשוררים 

 

3.2 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 משוררים  –עצים 
 )המשך(

 

לפעמים בעצים  כדי להעביר משל מוסר  משתמשיםהמשוררים 

 השכל וכו'.

 דפים שעליהם משוררים כותבים שירים. עושיםמעצים 

 יצירות/ פירות. מניביםפירות, משוררים  מניביםעצים  

 (3המרה )

 עצים הם נושא לשירת משוררים.

 הטבע כשירה.

 נושא לשירה. –עצים 

 (2הוספת המילית "יש" )

 שירים על עצים. ישנם

 הרבה שירים על עציםיש 

 (1הוספת שם תואר )

 למשוררים.מאוד קרוב עולם הטבע 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3המרה ) מסקנות –פרחים 

 פרחים הם תוצאת נביטה כמו שמסקנות הן תוצאת הסקה.

המסקנה החדשה מטענה כלשהי היא דבר חדש שיצא כמו הפרח 

 שפרח.

 .מסקנות הן כמו פרחים בשדה החשיבה

 (2גזירת שם פועל /פועל )

 מסקנות. להסיקלכל פרח ישנה מערכת מורכבת שממנה ניתן 

 .פורחות, גם מסקנות פורחיםפרחים  

 (2הפשטה )

 מסקנות נוצרות בראש בתהליך של צמיחה.

 בשניהם יש יציאה, נביטה.

 

3.3 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 אהבה –מדליות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10הוספת פועל ושם פועל ) 

 אהבה. מביאיםהישגים 

 (.2מדליות על אהבה ) מקבליםאין 

 מדליות לאהבה.לחלק צריך 

 (.2מדליה לאדם שאוהבים ) נותנים

 אהבה. מביעותמדליות 

 את האהבה הגדולה לנושא. מוכיחההמדליה 

 מתוך אהבה למשהו.ושגות מדליות מ

 באהבה. עסקבמדליות על ספרו ש זכה

 (1הפשטה והמרה )

  אהבה היא לפי רמות ודרגות. 

3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צלעות –סורגים 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (7דמיון צורני )

 צלעות הן הסורגים של הלב. או:   דמיון חיצוני בין סורגים לצלעות

 דמיון חזותי.

 המבנה שלהן דומה במקצת לסורגים.  –צלעות האדם 

 סורגים הם דמויי צלעות מבחינה ויזואלית.

 מבנה דומה.

 נראה אותו דבר.

 מזכירים אחד את השני. – סורגים וצלעות הם בעלי אותו מבנה

 (4תפקוד )

 סורגים מגנים על הבית כשם שהצלעות מגנות על הגוף

הסורגים מגנים על הְֶּפנים כמו שצלעות האדם שומרות על 

 הריאות/הלב.

 מגן. 

 כלוב מגן.

 (3המרה )

 צלעות הן סורגים.

 הצלעות הן הסורגים של הלב.

 צלעות הן סוג של סורג.

 (1הוספת שם פועל )

  לעבור בין הסורגים כואב בצלעות.

 

3.5 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 פרא –כבישים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 (8ל / שם פועל )הוספת פוע

 בפראות וגורמים לתאונות. נוסעיםבכבישים הרבה פעמים 

 על הכביש. נוסעותחיות פרא 

 פרא. לנהוגבכבישים יכולים 

 בכבישים כפרא אדם. נוהגהוא 

 בכביש בפראות. נוהגים

 את הפרא. מרסניםו משטחיםכבישים 

 באופן לא מסודר.נסללו כבישים ש

 בעולם הפרא.חיים הכבישים 

הוספת שם רלוונטי לשם העצם האחד וגזירת שם תואר משם 

 (12העצם השני )

 (2) פראית נסיעה

 .פראיתנהיגה 

 (2בכבישים  ) פראית התנהגות

 (2בכביש ) נהגים פראייםיש 

 (1צירוף כבול )ניב( )

 סוסי פרא.

 (1ניגוד )

 הפוך: כבישים מייצגים "סדר".

 

3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 חיים –מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5צירוף סמיכות )

 מפת החיים.

 . מיפוי החיים

 מה שעובר עלינו. – מפת החיים

 מפה. –רישום של תחנות בחיים, בצורת תרשים  – מפת חיים

 הדרך שלנו במהלך החיים.   – מפת חיים

 (1הוספת מילית "יש" )

 מפהיש לכל חיים 

 (6הוספת  פועל, שם פועל, שם פעולה )

 אם יש חיים. לראותבמפה אפשר 

 את הקיים, לרבות את החיים. מתארתמפה 

 החיים באמצעים גרפיים. תיאור

3.6 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 חיים –מפה 
 )המשך(

 

 הוספת פועל, שם פועל, שם פעולה )המשך(

 חיים. לקייםהתמצאות בכדי דורשת מפה 

 חיים.  נותן האוכל שעל המפה 

 חיי אדם. מייצגתמפה מטפורית ה

 (6יצירת קשר סמיכות והוספת פועל ) 

 מפת החיים.על היד שלו ניתן לקרוא את  

 . המפה של החייםהחיים של אדם יכולים ליצר את 

 (1המרה )

 החיים  הם כמו מפה ללא מקרא.

 (1) "ל"הוספת המילית  

 ? התוויית הדרך? הכיוון? מפה לחיים

 (1ניגוד )

 ראייה שכלית יבשה, שכל לעומת רגש. 

 

3.6 

 

 –אולימפיאדה 
 רגשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10הוספת פועל ) 

 אמוציות. מעורראירוע ספורטיבי ה

 רגשות. מעוררתזכייה בתחרות 

 באולימפיאדה. עוליםהרבה רגשות של ניצחון, אכזבה והצלחה 

 רגשות. מעלהאולימפיאדה 

 במדליות. זוכיםהתפרצות רגשית כש

 להתרגשות, שזה ביטוי של רגש. מביאההאולימפיאדה 

 ברגש. טעוןאירוע 

 אולימפיאדה. רואיםרגשות של גאווה לאומית כש

 (4גזירת שם תואר )

 ורטאים.וסוער עבור הספמרגש אירוע 

 .מתרגשמי שמשתתף באולימפיאדה 

 רגשי.מרוץ 

 .רגשימאמץ  

 (2מושג מגשר)

 רצון לנצח ואדרנלין.

 רגשות לאומיים כתוצאה מניצחון של ספורטאי מהמדינה שלך.

 

3.7 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 –אולימפיאדה 
 רגשות 

 )המשך(

 (2יצירת צירוף סמיכות )

 רגשות של האולימפיאדה.

 (1הוספת המילית "יש" )

 .נשבריםבאולימפיאדה יש סערת רגשות כאשר שיאים 

 

3.7 

 סכנה –חרוזים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7הוספת פועל/ שם פועל )

 על חרוזים ולכן הם מהווים סכנה. להחליקניתן 

 סכנה. מהווהחרוזים וזה לבלוע ילדים קטנים עלולים 

 חרוזים ולהיחנק וזו סכנה. לבלועילדים עלולים 

 .לבלועילדים יכולים 

 חרוזים. לבלועעלולים ילדים קטנים 

 לחנק. יכולים לגרוםחרוזים 

 מהם. להיחנקניתן לבלוע חרוזים ו

 (7גזירת שם פועל / שם תואר )

 תינוקות. עלול לסכןמשחק ש

 .מסוכןאם ילד יבלע חרוזים, זה יהיה 

 סכנת בליעה. –לילדים קטנים  מסוכניםחרוזים 

 .מסוכןילד יכול לבלוע חרוזים וזה יהיה 

 לשחק עם חרוזים מחשש לחנק. מסוכןלתינוק 

 ילדים. מסכנתבליעת חרוזים 

 אפשר להחליק עליהם.

 (3המרה )

 חרוזים הם סכנה לתינוקות

 חרוזים מהווים סכנה לילדים.

בעיקר בבליעה,  –חרוזים מהווים גורם סכנה אפשרי )לילדים  

 בהחלקה(. –למבוגרים  

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תבל –יד 

 

 

 

 

 

 (10הוספת פועל, שם פעולה ושם פועל )

 יד לתבל, לעולם.הושטת 

 מרחקים. מגשרהאדם 

 את התבל. להשיגלשלוח יד ולנסות 

 לכל מקום, בהישט יד. מגיע

 על כף היד.פרוסה מפת העולם  

3.7 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

  תבל –יד 
 )המשך(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את העולם. נקיףכל האנשים יד ביד,  נחזיקאם 

 בתבל.  לגעתאי אפשר  

 בעולם. שולטתיד 

 מגיע לכל מקום. –בכל תבל  נמצאתהיד שלו  

 את העולם. לכבושבעזרת ידיים אפשר 

 (3מושג מגשר )

 אלוהים 

 (1חלק מן השלם )

 איבר בגוף לעומת הכול.

 (1צירוף סמיכות )

   עולם.יד תבל = 

3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4הוספת פועל, שם פועל  ) גורל –שוליים 

 על השוליים של הכביש, עלול להיות גורל רע. נוסעיםאם 

 לגורל מר. עלולה להוביל שוליים חציית

 בשוליים, הגורל לא האיר להם פנים. נולדויש אנשים ש

 בשוליים. נמצאהגורל העגום של מי ש

 (1המרה )

 גורל הוא השוליים של המציאות.

 (1יצירת צירוף סמיכות ) 

 גורל אנשי השוליים.

 

3.7 

 צחוק –דגיגים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6"לשון נופל על לשון" )

 הדגיגים דגדגו וגרמו לי לצחוק.

 דגיגים  מדגדגים את הרגליים וגורמים לצחוק

 דגיגים בבטן, דגדוגים גורמים לצחוק.

 דגיגים יוצרים דגדוגים המייצרים צחוק.

 דגיגים נושכים ברגליי ומעוררים בי צחוק. 

 המילה דגיגים מזכירה את המילה דגדוגים שגורמים לצחוק. 

 (3הפשטה )

 דגיגים חמודים, צחוק =הנאה. –דגיגים 

 צחוק עדין וקופצני. 

3.8 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 צחוק –דגיגים 
 )המשך(

 ריבוי של מקטעים קטנים.

 (1גזירת פועל משם העצם )

 עיניה נראו כצמד דגיגים. כשצחקה

 

3.8 

 נאומים –קיר 

 

 

 

 

 

 

 (5מקום )

 הימני מתבצעים כרגע נאומים.מאחורי הקיר 

 (.2נאומים בד"כ מתרחשים כשמאחור יש קיר )

 מקום בו נשמעים נאומים.

 בבית הדין יש קיר נאומים.

 קיר ב"פייסבוק". 

 (4צירוף כבול )סלנג( )

 .לדבר לקירנאומים משעממים זה כמו 

 (2/ לדבר אל הכותל )  לדבר אל הקיר

 .הגיע לקירותנאומו 

 (1העצם  )גזירת פועל משם 

 לקיר. נואמיםאנשים בודדים 

 (1) והוספת פועל ושם פועל גזירת שם עצם אחר 

 מפורסמים עשויות להופיע על קיר. נואמיםתמונותיהם של 

 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 ארצות –שטיחים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3הוספת פועל )

 במקומות שונים / ארצות שונות. מיוצריםשטיחים  

 שטיחים. מייצריםבארצות המזרח 

 מארצות מגוונות. מגיעיםשטיחים 

 (5צירוף )

 שטיח פרסי. 

 (5גזירת שם עצם אחר )

 גם כן מהשדה הסמנטי  –"שטיחים" דומה ל"שטחים" 

 (.2קרבה ל"שטחים" של גיאוגרפיה )

 שטח.

 עולם רחב.

 

3.8 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

ארצות   –שטיחים 
 )המשך(

 

 

 

 

 

 

 (2המרה )

 כשטיחים.ארצות המיוצגות 

שטיחים הם ביטוי תרבותי  –סוגים שונים ומגוונים של שטיחים 

 של המדינות השונות.

 (1מילית מ' ) 

 ארצות שונות.מלרינה אוסף שטיחים  

 

3.8 

 

 

 

 

 

 

 

 תפילה –חולות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6שימוש בהומונימיות של "חול" )חול כ"חולין"( )

 .חול יוםתפילה של 

 .חולין יוםתפילה של 

 ויש תפילה של חגים ושבת.חול  יוםיש תפילה של 

 חול וימי קודש.ימי 

 ?יום חוללקוח מתפילה? יום קודש? 

 שבהם לא מתפללים.  ימי חוליש 

 (3המרה )

 תפילות רבות כמו חול.

 התפילות התפזרו כמו החולות ברוח. 

 חולות הם מטפורה לתפילה.

 (1) הוספת פועל

 בימי חול נאמרותתפילות ה

שימוש בהומונימיות של "חולות" וגזירת פועל משם העצם 

 (1"תפילה" )

 לישועה, פנייה לדת / לאמונה כחוזק נפשי. מתפללים חוליםכש

 (1מושג מגשר )

 שם יש הרבה חול. –סיני תפילות מקושרות ל

 (1ניגוד )

 ההפך מחול. –תפילה כקדושה 

 (1יצירת מטפורה חדשה )

 התבוססות בחול, כמו התבוססות בתפילה.  

3.9 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 פסים –גורל 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6הפשטה )

 קו גורל...פסים. –חיבור עקב הדמיון הפיזי 

 שחור או לבן.

 משהו קבוע שמוביל למקום כלשהו. 

 גורל דטרמיניסטי.

 עתיד ידוע מראש / גזירה קדומה.

 פסי רכבת....שואה.

 (2רמז )א

 יוסף וכתונת הפסים.

אולי כתונת הפסים של יוסף וגורלו של יוסף כתוצאה מקבלת 

 כתונת זו מאביו.

 (2הוספת פועל )

 כמו פסים, ידוע מראש, מסודר. כתובהגורל 

 על פסי רכבת. לא ללכתבזהירות, תלוי גורלך 

 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6הוספת פועל ) ענבים –צחוק 

 לשתות יין ענבים  גורם לאדם לצחוק. 

 יין שנוצר מענבים מעורר צחוק.

 יין עשוי מענבים וגורם לצחוק.

 היין משכר, מביא שמחה.

 צחוק(–)יין ישמח לבב אנוש 

 קשה לצחוק עם ענבים בפה. 

 (3) הפשטה

 מתיקות הצחוק כענבים.

 צחוק מתוק כענבים.

 צחוק מתוק כמו ענבים בקיץ.

 

3.9 

 רחם –רוח 

 

 

 

 

 

 (3הוספת פועל )

 רוח האדם נבנית עוד ברחם אימו.

 אדם, אשר לו רוח / נשמה, מתגשם כבשר ודם ברחם אמו.

 מן הרחם יצאו חיים.

 

3.9 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 רחם –רוח 
 )המשך(

 

 

 (1גזירת פועל  )

 אולי הרוח נעימה ומרחמת. 

 (1)טי דמיון פונ

 בין רוח ורחם. פונטידמיון 

 (1דמיון סמנטי )

 חיים.שניהם מעידים על 

 (2ביטוי מגשר  )

 ברחם מתקיימת "הפחת רוח חיים".

 רוח החיים, התגבשות החיים.

 (1המרה )

 רוח היא הרחם של היקום.

3.9 

 

 

 

 

 

 קץ –תכשיטים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4הוספת המילית "אין" )

 צורך בתכשיטים.אין כשמגיע הקץ 

 קץ לכמות התכשיטים שאישה רוצה. אין

 התכשיטים שארצה.קץ לכמות אין 

 קץ לכמות התכשיטים שאפשר לייצר.אין 

 (4הוספת פועל / שם פעולה )

 (2סוף ) מביאהכמיהה ש

 רכוש עם מותו של אדם. חלוקת

 לנצח. נשאריםיהלומים 

 (2גזירת פועל )

 היא ָקָצה בכל התכשיטים שהיו לה.  

 הוא ָקץ בבזבוזיה על תכשיטים.

 (1מילה נרדפת )

 עד אין קץ. –עד–עדי–תכשיטים 

3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–משק כנפיים 
 עיתון

 

 

 

 

 

 (10הפשטה  )

 נשמעים אותו דבר.

 הזריקה נשמע כמו משק כנפיים. כשמחלקים עיתון, רעש

 מוזיקלי.

 תנועת הדפים.

 

4.1 
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מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 –משק כנפיים 
 עיתון 

 )המשך(
 

 רפרוף.

 תנועת הכנפיים יכול להזכיר דפדוף בעיתון. צליל

 העיתון מדמה משק כנפיים.רעש 

 רעש דומה בדפדוף.

 העיתונות חופשית כמו כנפי הציפור, אולי באופן מלאכותי.

 עיתון נפתח בדומה למשק כנפיים.

 (1הוספת פועל )

 בעיתון נכתב על משק כנפיים.

 (1המרה )

 עיתון הוא משק הכנפיים של החברה.

 

4.1 

 

 ציפייה  –צפרדעים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) גזירת פועל משם העצם

 שהראשנים יתפתחו לצפרדעים.  מצפים

 לבוא הגשמים. מצפות הצפרדעים 

 לראות צפרדע קופצת. ציפיתי

 (5הוספת פועל / שם פועל )

 כמו צפרדעים מציפייה. קופצים

 לנו לציפייה שתהפוך למשהו אחר.גורמת הצפרדע תהפוך לנסיך, 

 לצפרדעים. שיהפכולצפרדעים יש ראשנים, ויש ציפייה 

 אותו לנסיך. תהפוךציפייה שנשיקה לצפרדע 

 הצפרדעים.לבוא המתנה 

 (2הפשטה ) 

 ציפייה קופצנית.

 ציפייה לקפיצה / לראשן. 

 (2צירוף כבול )סלנג( )

 ."לבלוע צפרדעים" בציפייה ליעד מסוים

 ציפה למשהו שלא יתממש. –"אכל צפרדעים" 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלות –נסורת 

 

 

 

 (4המרה )

 שאלות מרובות כמו שבבי נסורת. 

 שאלות מרובות.

 שאלות רבות וטיפשיות כנסורת.  

4.3 

 

 



 

160 
 

מרחק סמנטי  הסבר לחיבור בין המילים הצירוף
 ממוצע

 שאלות –סורת נ
 )המשך(

 

 מציאת פתרון לשאלות היא כמו חיפוש בנסורת.

 (1מושג מגשר )

 "שאלת קרש" )נסורת..(

 (1קשר תוצאה )

 את השאלות אפשר להפוך לגורמים רבים.

 

4.3 
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 הצירופים שבהם נעשה שימוש המחקר ומקורותיהם 13: פירוט 3נספח מספר 

 הקובץ / הספר השיר הצירוף

 18שירי אהבה, עמ'  עכשיו ברעש אולימפיאדה של רגשות

 עכשיו ובימים אחרים אהבנו  כאן ]כ[  אנשי הזאבים
 71 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 ובימים אחריםעכשיו  אהבנו כאן  ]כ[ אנשי המרפקים
 71 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח צבא של אהבה גדודי געגועים
  29, עמ' 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 22 'שירי אהבה, עמ כפי גומת גופינו  גומת גופינו 

 גורל פסים
 

 בזווית ישרה, מחזור מרובעים ]כב[
 

 במרחק שתי תקוות
 178 ', עמ1שירי יהודה עמיחי בתוך 

 במרחק שתי תקוות המלך שאול ואני גלגלי זמן 
 129 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות ביקור מלכת שבא ]ג[ דגיגי צחוקה
 127  'בתוך שירי יהודה עמיחי, עמ

 ואצבעות ה גם האגרוף היה פעם יד פתוח לא רחוק מן המוות  דגלי אהבה
 22עמ' , 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח מנוחת קיץ ומילים זעם הקיץ
 22עמ' , 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות בזווית ישרה, מחזור מרובעים ]יא[ חולות התפילה
 172 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 ואצבעות  ההאגרוף היה פעם יד פתוחגם  שיחה בלילה בחוץ שמירההחלומות 
 102,  עמ' 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 עכשיו ובימים אחרים חיכיתי לנערתי ולא היו צעדיה סכנההחרוזי 
 22 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות  אהבנו כאן ]י[ יד תבל
 22 ' , עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

                                                           
13
 הראשונה בצירוף פי סדר הא"ב של המילה-הצירופים מוצגים על 
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 הקובץ / הספר השיר הצירוף

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח זה עכשיו כך  יתומי תקוות 
 112עמ' , 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 עכשיו ובימים אחרים אהבנו כאן כבישי הפרא
 22 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות ביקור מלכת שבא ]ג[ כריש כעסה
 127 'בתוך שירי יהודה עמיחי, עמ

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח רות הקטנה מדליות אהבה
 29עמ' , 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות נערה ששמה שרה מפת חיי
 128 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות בזווית ישרה, מחזור מרובעים ]ט[ מפות עורקיי
 172 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

שינויים היה לדבר על  לדבר על מצבה של אוהבים
 80שירי אהבה, עמ'  אהבה

 2שירי אהבה, עמ'  שישה שירי יהודה עמיחי לתמר משק כנפי עיתון 

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח איזה מן אדם מתקני רגש
 101, עמ' 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות שלוש סונטות מן הנסיעה ]ב[ ניני עפר
 120 ' , עמ1שירי יהודה עמיחי בתוך 

 גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות זה עכשיו כך  ניצולי חלומות 
 112עמ' , 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות ביקור מלכת שבא נסורת שאלות
 172 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 עכשיו ובימים אחרים אהבנו כאן ]כ[ נשות התה
 71 ', עמ1יהודה עמיחי בתוך שירי 

 22שירי אהבה, עמ'  ממסעות בנימין האחרון מטודילה  סורגי צלעות 

 102שירי אהבה, עמ'  מתנות אהבה עיני יהלום

 עכשיו ובימים אחרים אהבנו כאן ]כב[ עצי משוררים
 72 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 
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 הקובץ / הספר השיר הצירוף

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח זה עכשיו כך פליטי אהבות
 112, עמ' 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

שני שירי יהודה עמיחי על הקרבות  פרחי אהבה 
 הראשונים

 עכשיו ובימים אחרים
 22, עמ' 1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 עכשיו ובימים אחרים אהבנו כאן ]כב[ מסקנות הפרחי 
 72 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 2שירי אהבה, עמ'  עמיחי לתמר ]כא[שישה שירי יהודה  צחוק ענבים 

 במרחק שתי תקוות במחזור מרובעים ]כט[ צפרדעי הציפייה
 180, עמ' 1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 עכשיו ובימים אחרים  אהבנו כאן ]כג[  קיר הנאומים
 72 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות ביקור מלכת שבא קליפות ְמשלים
 172 ' , עמ1יהודה עמיחי בתוך שירי 

 במרחק שתי תקוות שירי יהודה עמיחי לאישה ]כב[  רוח הרחם 
 120 ' , עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות בזווית ישרה, מחזור מרובעים שולי גורלי 
 172 ', עמ1בתוך שירי יהודה עמיחי 

 במרחק שתי תקוות  אלה שפוצצו בתים  שטיחי ארצות
 127 ', עמ1שירי יהודה עמיחי בתוך 

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח רות הקטנה שיכור חיים
 29 עמ'  ,2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 ואצבעות  הגם האגרוף היה פעם יד פתוח אני נביא עני  שכרות נפשי 
 22, 2בתוך שירי יהודה עמיחי 

 ובימים אחריםעכשיו  חיכיתי לנערתי ולא היו צעדיה תכשיטי הקץ
 22 ', עמ1בתוך  שירי יהודה עמיחי 
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Abstract 

 My research focuses on the linguistic concept of "semantic distance". At first glance, the 

concept of semantic distance contradicts the concept of semantic closeness, which involves an 

understanding of the old concept of "semantic fields" and the new concept of "semantic frames" 

(Fillmore, 1982). The concept of semantic fields was first proposed by the German linguist Trier as 

referring to related concepts that encompass realms of meaning (e.g., the field of wisdom(. The 

concept of semantic fields has been linked by a series of theories (Black, 1962; Kittay, 1987; Lakof 

& Johnson, 1980) to the concept of metaphor. All of these theories share the notion that one part of 

the metaphor creates a "revolution" in understanding the other, that is, one semantic field is 

"mapped" onto the other. As a figurative tool, metaphorical expressions connect two members 

that originate from different semantic fields and have a semantic distance between them. In the 

context of the metaphor structure, the concept of semantic distance metaphorically describes a 

language’s vocabulary as a network or as a spatial field where words can be "close" or "distant." 

Sovran (2006) suggested characterizing semantic distance as that which prevents two-word 

combinations from producing an immediate picture of the state of affairs in the world. 

 Poetic language is laden with metaphors. Ricoeur (1981) asserted that the semantic 

distance between the two components of metaphors contributes to the uniqueness of poetic 

language in that it requires an emotional and imaginative effort to reconcile the distance and settle 

the tension and the contradiction between them. The linguist Lakoff and the philosopher Johnson 

(Lakoff & Johnson, 1980) have shown how metaphors shape our minds and reveal themselves in 

all areas of everyday language. For example, the phrase "He cannot defend his argument" is a 

metaphor based on a basic pattern: theories are structures and arguments are wars. Even sentences 

such as "Yossi is in trouble", "Time is money" and "Cancer has overwhelmed him" are based on 

metaphorical thought patterns. The common patterns underlying the metaphors enable the 

decoding process. This is not the case with regard to poetic metaphors, which are unique, original 

and innovative, and therefore there is often no basic pattern with which to unify them. Poetic 

metaphors therefore demonstrate semantic distance. 



 

II 
 

 The present study examines the concept of semantic distance from several points of 

view: neuro-linguistic, semantic-phenomenological and poetic. From a neuro-linguistic 

perspective, the study presents a review of neuro-linguistic findings regarding the phenomenon of 

the metaphor and its processing in the brain. From a linguistic-semantic and phenomenological 

perspective, the study examines the level of awareness14 of language speakers vis à vis the means 

at their disposal for deciphering metaphors and bridging the gaps underlying semantic distance. 

The poetic perspective in the study points to the importance of the context in “softening” the 

poem’s creative and innovative metaphorical expressions and helping the reader reduce the 

distance and find decoding hints. 

 Specifically, Chapter 2 reviews the phenomenon of the metaphor from a semantic-

linguistic perspective and links it to the question of semantic distance. The first theorists of 

cognitive semantics, including the linguist Lakoff and the philosopher Johnson (Johnson 1987, 

1993; Lakoff, 1987; Lakoff & Johnson, 1980, 1999), rejected the basic assumptions of formal 

semantics, which were based on the concepts of truth and verification. Instead, they sought other 

tools to describe the wealth and diversity of thought, emotion, and human language, including 

poetry, which is best characterized by its metaphorical falsity. This led to the formulation of 

theories such as the theory of frame semantics (Fillmore, 1982), the theory of semantic fields 

(Sovran 1994, 2006; Kittay, 1987), the theory of conceptual "blends" (Fauconnier & Turner, 2003), 

and the theory of "reconciliation" and "ascending the scale of abstraction" (Sovran, 1993). The 

philosopher Paul Ricoeur (1981) highlighted the distance and the tension produced by poetic 

metaphors as an important component of the pleasure of poetry readers, who use their imagination 

to try to mediate between distant concepts. Sovran (1993, 2006) pointed out the difficulty of 

"reconciling" the remote concepts of poetic metaphors drawn from distant semantic fields. She 

                                                           
1 “Semantic integration” is an emerging field in brain research. Using empirical means, brain researchers seek to 
examine participants' awareness of the integration process. A study by Mudrik et al. (2016) showed that awareness is 
necessary for content integration processes, particularly regarding deep semantic content. These studies provide 
additional justification for the focus of this study on the knowledge of conscious language. Respondents had to use a 
high level of integration in order to approach the concepts. Their answers demonstrate, as will be detailed below, that 
they harnessed linguistic, syntactic, semantic and idiomatic knowledge. This knowledge is activated during the 
reduction of semantic distance. 

  
 



 

III 
 

suggested mechanisms of "ascending the scale of abstraction" and activating "reconciliation 

functions" that enable deciphering, even when the poetic metaphor presents a difficult challenge, 

such as "ivory depths." Semantic field theory helps this process of identifying the levels of 

abstraction. 

 The neuro-linguistic approach to the structure of the mental lexicon is presented in 

Chapter 3 in order to examine how neuro-linguistic findings can shed light on the concept of 

semantic distance. These studies examine the activity of both hemispheres in healthy subjects and 

in subjects with brain damage. Neuro-linguistic studies are usually quantitative and are assisted 

by technological means such as fMRI, ERP and PET. Numerous neuro-linguistic studies (Bottini 

et al., 1984; Brownell et al., 1984; Chiarello, Burges, Richards, & Pollock, 1997) show a preference 

for the left hemisphere in processing verbal expressions and a preference for the right hemisphere 

in metaphor processing. Several different neuro-linguistic models, such as the Fine/Coarse 

Semantic Coding model (Beeman, 1993, 1998; Beeman et al., 1994) and the Graded Salience 

Hypothesis (Giora, 1997, 2002, 2003), have been proposed. The chapter reviews the achievements 

and difficulties faced by the various neuro-linguistic models. 

 In contrast to the neurological view, which regards the brain as a biological organ that 

can be studied in a laboratory, there is the question of the speaker’s awareness and consciousness. 

Undoubtedly, language speakers understand meanings and can also provide accountability, in part 

or in detail, of the deciphering processes they perform. This tension between the neurological 

approach and the consciousness approach (the phenomenological approach) is related to the 

broader "body and mind" problem. Leibowitz defined this as the "phenomenological duality of 

the physical reality in which the physiology of the nervous system and the psychic reality are 

included" (Leibowitz, 1970).  This duality, which raised many questions and discussions in the 

history of philosophy, is now related to the question of the problematic relationship between the 

brain and consciousness (Mudrik, 2013). The tension between the approaches is presented in 

Chapter 3. 



 

IV 
 

 The phenomenological-cognitive aspect is at the center of Chapter 4. By analyzing the 

answers to the questionnaires, the chapter presents the ways in which language speakers derive 

meaning from creative combinations of nouns drawn from the poetry of Yehuda Amichai. 

Amichai's poetry is unique in its innovative and "dissonant" combinations, and in the manner in 

which Amichai "attaches distant semantic fields with force and with rational arbitrariness" 

(Shamir, 1986). The interviewees were asked to rate the distance between nouns taken from 

Yehuda Amichai's poetry and to explain the meaning of the connection between them. 

Combinations such as Flowers-Love; Beads-Danger; Sands-Prayer were presented to them 

without a syntactic link and without context. The analysis of the questionnaires provides a 

glimpse of the diverse ways in which the interviewees attempted to reconcile the distant nouns. 

Among the ways that were discovered were the following: phonetic-morphological associations 

typified by a kind of alliteration. In this way, some respondents linked the nouns "דגיגים" (fish)  

and "צחוק" (laughter) with a third noun  "דיגדוג"  (tickling), which is close in sound and composed 

of sentences such as "הדג דגדג אותי וגרם לי לצחוק" )The fish tickled and made me laugh). Another 

way to bridge the distance was through morphological derivation. For example, trying to connect 

between "תכשיטים" (jewelry) and "קץ". There were interviewees who decreed the verb "katz" 

(abhorred) from the noun "ketz" (end) and produced sentences such as " היא קצה בתכשיטים שהיו

 :Another way to bring the nouns closer was semantic .(she abhorred all the jewelry she had)   לה"

there were those who found that both "רוח" (wind) and "רחם" (uterus) indicate life. A bridging 

concept or a verse from the Bible helped to bring together nouns whose semantic connection was 

not apparent at first glance. Thus the verse from the Song of Songs (4b) "ְגלּו ֲעַלי ַאֲהָבה   helpedְ  "ְוד 

to connect the word "דגל" (flag) and "אהבה" (love). A connection between the two nouns "חולות" 

(sands) and "תפילה" (prayer), which represent a large semantic distance, was achieved by creating 

a new metaphor by means of a dictionary analogy. Thus, there was an interviewee who 

formulated the sentence:  " לה"התבוססות בחול היא כמו התבוססות בתפי  (wallowing in sand is like 

wallowing in prayer).  

  



 

V 
 

  Chapter 5 that concludes the study reviews the ways in which the poetic frame created 

by the poet Yehuda Amichai helps to bridge the distant components of the creative metaphors. 

Thus, for example, the phrase "ים  which seems to represent an almost ,(grapes’ laughter) "ְצחֹוק ֲעָנב 

unbridgeable semantic distance, is deciphered by the rest of the poem, which connects the 

semantic fields of other distant combinations, such as "ּגּוֵפך ָמֵלא ְלָטאֹות, ֶשכָֻּלן אֹוֲהבֹות ֶשֶמש" (your 

body is full of lizards, all of which love the sun). Throughout the short poem there are two 

semantic fields: the field of love, delight, joy and passion, and the summer field to which grapes, 

lizards, hot sand and grass belong. The bridge between the fields is built throughout the poem, 

reconciling them on the plane of summerly desire and lethargy. The poetic means through which 

the poet reduces the tension between challenging and innovative combinations of words and 

brings the reader to decipher and understand the poem are examined in this section using tools 

developed by cognitive semantics. 

The entire research examines the concept of semantic distance through three areas of 

knowledge that deal with the linguistic mechanism: neuro-linguistic research, semantic-

phenomenological investigation and semantic-poetic investigation. This connection reveals 

several aspects of the structure of the mental lexicon and the ways that words are retrieved from it.  
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