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טיפּים שימושיים לכתיבה  -משולחנו של צוות העברית באכסניית הלשון במכללה
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מטה-לשון ביצירות ספרות לילדים
המונח 'מטה-לשון' ) (Metaslaguageמלמד על היכולת לחשוב על המהות ,על המבנה ועל התפקיד של הלשון
ולהשתמש בה באופן המורה על ידע זה בדקדוק ובתחומים שונים בלשון.
הבלשן הידוע יאקובסון במאמרו )בתרגום' :בלשנות ופואטיקה' ,תשמ"ו( 2קובע את הפונקציה המטה-לשונית
) (Meta-Linguisticכאחת מתוך שש הפונקציות של התקשורת בלשון .לדבריו כל תהליך של רכישת שפה ובעיקר
תהליך רכישת שפת-אם כרוך בשימוש רב במטה-לשון .לקביעתו כל הדוברים משתמשים בפונקציה זו מדי יום
ביומו גם כדי להיטיב את התקשורת ,למשל השאלה המטה-לשונית" :למה אתה מתכוון כשאתה אומר 'למידה'?"
מטרתה לברר את משמעות המילה כך שתהיה נהירה ומדויקת לשני הצדדים בשיחה.
שימוש במטה-לשון מוצאים גם בתחומי דעת נוספים ,למשל ,ספרות ,פסיכו-לינגוויסטיקה ועוד ,ובהתאם לכך
נגזרות ההגדרות למונח זה.
בלשון הספרות המיועדת לילדים ניתן למצוא שימוש רב במטה-לשון ,למשל ביצירה של מילים חדשות )חידושי
מילים( לצרכים שונים ולמטרות שונות ,פעמים רבות לצורכי חריזה.
3

אברהם שלונסקי בספרו 'עלילות מיקי מהו' ,1947 ,עמ'  18יוצר שם לשפת התרנגולות – ַתּ ְרנְ גוֹלִ ית.
יצירת השם-החידוש על פי דרך העברית ביצירת שמות השפות מעידה על ידע בלשון  -ידע מטה-לשוני .חידוש זה
יוצר חריזה ,האהובה על הילדים :לְ הַ ְשׁלִ יט – ַתּ ְרנְ גוֹלִ ית.
כִּ י נָאֶ ה לְ בֶ ן־ ַכּ ְר ֹבּלֶת
קוּקוּריקוּ לְ הַ ְשׁלִ יט,
ֵ
כִּ י נָאֶ ה לְ תַ ְר ְנ ֹגלֶת
לְ ַדבֵּ ר ַתּ ְרנְ גוֹלִ ית.
כך גם נורית זרחי בשירה 'הנעל שלא היה לה בעל' ,בתוך :חרצן בפה ,1971 ,עמ'  28יוצרת שמות בנקבה :עַ ְרדֶּ לֶת
וְ סַ נְ דֶּ לֶת )באחת הדרכים שהלשון מאפשרת(  -חידושי לשון למנעלים .דוגמה זו מעידה על ידע בדקדוקה של הלשון.

 1ד"ר עדית שר מרכזת האכסניה
 2בתוך :סמיוטיקה ,בלשנות ,פואטיקה מבחר מאמרים .עורכים איתמר אבן-זוהר וגדעון טורי .תל-אביב :הקיבוץ המאוחד ,עמ' .165-138
 3הניקוד בכל הדוגמות כבמקור.

בָּ אוּ בְּ ִני הַ ִמּ ְשׁפָּ חָ ה וְ סוֹבְ בוּ בְּ מַ עְ גָּל –
עַ ְרדֶּ לֶת וְ סַ נְ דֶּ לֶת מַ גָּפַ יִ ם וְ עַ ְר ָדּל,
ְשׂמֵ ִחים ִשׁלְ בוּ ְשׂרוֹכִ ים ,עִ מָּ ם ָקפַ ץ הַ טָּ ף,
וְ גַם הָ עַ כְ בָּ ִרים מָ חֲ אוּ שָׁ ם ַכּף.
מוצאים היגדים מטה-לשוניים שונים שעניינם לשון )דוגמות בהמשך(.
היגדים כאלה בספרות ניתנים למיון לסוגים שונים על פי כוונת היוצר:
 .1היגד מטה-לשוני 'ישיר'
ההיגד ה'ישיר' מביא עיסוק באופן ישיר בלשון או במונח הלקוח ממנה בצורתו המפורשת ,למשל ,להבחנה שבין
לשון דבורה ללשון תקנית ,המכונה בשיר עִ בְ ִרית צֶ חָ ה ,כותב ע .הלל ביצירתו 'הכי פחסה' ,מתוך :שלום לך פרת
משה רבנו ,1977 ,עמ'  26את השורות הבאות:
אֲ בָ ל הֲ כִ י פִ ְחסָ ה זֶ ה ג'וּק בַּ מָּ ָרק,
שֶׁ בְּ עִ בְ ִרית צֶ חָ ה נִ ְק ָרא מַ ָקּק!
כתיבה זו מרחיבה את אוצר המילים של הילד מצד אחד ,ומצד שני מכוונת ללמדו בדרך 'ישירה' ובאופן המתאים
לגילו את תופעת המשלב בלשון.
שלונסקי ,בספרו אני וטלי בארץ הלמה ,ביצירה 'למה זה נקרא חמסין' ,1957 ,עמ' ' ,30מברר' ענייני כתיב כדוגמת,
יריק:
סָ מֶ  וְ א ִשׂין ,שכידוע בימינו אין ביניהן הבדל בהגייה ,וניקוד שעניינו השימוש ב ִח ִ
ק ֶֹדם-כֹּלְ ,מאֹד ָתּמוּהַּ ,
יריק בְּ חַ ְמ ִסין;
שֶׁ יֵּשׁ ִח ִ
וְ שֵׁ נִית ,אֱ מוֹר :מַ דּוּעַ
ַדּוְ ָקא סָ מֶ  וְ א ִשׂין.
כתיבה זו מלמדת את הילד בדרך 'ישירה' לדרוש ולחקור בעניין מבנה המילה )המורפולוגיה(.
 .2היגד מטה-לשוני 'עקיף'
ההיגד ה'עקיף' עוסק ,אומנם ,בתופעה מן הלשון ,אך אינו מכנה אותה בשמה כפי שצוין בדוגמות לעיל ,למשל,
שלונסקי ,באותה היצירה בעמ'  ,31מברר את מקור השם 'חַ ְמ ִסין' ,כלומר את האטימולוגיה )מוצא המילה( של
השם מבלי להזכיר את המונח המפורש:
אָז חָ שַׁ בְ ִתּי וְ חָ שַׁ בְ ִתּי
וּתשׁוּבָ ה ָכּזֹאת הֵ שַׁ בְ ִתּי:
ְ
"זֶ ה בַּ שֵּׁ ם עַ ְצמ ֹו ִנ ְרמָ ז:

הַ חַ ְמ ִסין הוּא מֵ חָ מָ ס!
כִּ י חוֹמֵ ס הוּא אֶ ת הַ לֵּחַ
ִמכָּל ֶרגֶב וְ זַ לְ זַ ל,
ְמיַבֵּ שׁ כָּל ִציץ פּו ֵֹרחַ
וְ חוֹמֵ ס ִממֶּ נוּ טַ ל.
ִמוּסין- ,
וְ חוֹמֵ ס בְּ לִ י נ ִ
וּמזֶּ ה הַ שֵׁ ם חַ ְמ ִסין!"
ִ
כתיבה זו מלמדת את הילד בדרך 'עקיפה' 'לבלוש' אחר מקור השם 'חַ ְמ ִסין' – פן נוסף של עיסוק בלשון; המשורר
במודע אינו מספק את התשובה המדעית למקור השם )שם המספר ] 50בערבית[ לציון ימים חמים במדבר( ,משום
שהילד עדיין אינו בשל לכך.

 .3היגד מטה-לשוני 'עקיף לכאורה'
ההיגד מלמד על מודעות ללשון שיש לכותב; כמו בהיגד ה'עקיף' ) (2גם בסוג זה אין שימוש במונח מן הלשון ,ואף
אין כוונה לעסוק בענייני לשון.
ע .הלל ,בספרו :בוקר טוב ,1961 ,עמ'  28כותב:
אַ בָּ א הַ יְ ָרקוֹת רוֹחֵ ץ,
ְמלַפְ פוֹן אֲ ִני קוֹצֵ ץ,
וּבֵ י ְנתַ יִ ם הַ סָּ לָט
מס ְ ַתּלֵּט לְ אַט־לְ אַט.
ִ
מס ְ ַתּלֵּט' שיש ביצירתו ענייני לשון )גזירת שורש משם ]סלט[ ויציקתו בתבנית
המשורר יוצר את הפועל-החידוש ' ִ
הפועל ]התפעל[( ,אך אין בכוונתו ללמד את הילד 'שיעור בלשון' ,ומכאן ה'לכאורה'.
 .4היגד מטה-לשוני 'לכאורה'
ההיגד עושה שימוש ,אומנם ,במונחים מן הלשון אולם הוא מכוון לאמירה אחרת )שעניינה אינו לשון( .בהיגדים מן
הסוג הזה מונחי הלשון עשויים להוות בסיס למטאפורות ולדימויים.
כאלה הן ,למשל ,יצירותיו של אלתרמן בספרו התיבה המזמרת' :1958 ,מעשה בחיריק קטן' ו'מעשה בפ"א
סופית';
ֲשׂה בְּ פֵ "א סו ִֹפית )עמ' (26
מַ ע ֶ

יוֹם אֶ חָ ד ִמימֵ י חֹפֶ שׁ ,בִּ ְהיוֹת
הַ ְסּפָ ִרים בְּ טֵ לִ ים
בְּ ֶק ֶרן זָ וִ ית,
ִה ְת ִחילוּ כָּל הָ או ִֹתיּוֹת
ִמ ְתגָּרוֹת בְּ פֵ "א סו ִֹפית.
] [...שָׂ ְמחוּ הָ או ִֹתיּוֹת )כִּ י ָקץ
לִ בָּ ן בַּ ִשּׁעֲמוּם( וּבְ קוֹל עָ לֵז
ָקפְ צוּ עַ ל הַ ְמּ ִציאָה ,הֵ חֵ לוּ כָּל־ ֻכּלָּן ,מֵ אֶ הֱ וִ "י וְ עַ ד ז ְַשׁ ַר'ץ,
בְּ פֵ "א סוֹפִ ית לְ ִה ְת ַקלֵּס.
אָמרוִּ " :אם גַּם נ ְַסכִּ ים כִּ י שֶׁ ֶקר
]ְ [...
הַ חֵ ן וְ שָׁ וְ א יְ פִ י הַ תֹּאַר,
ַדּיּ ֹו אָפְ יָהּ! דֻּ גְ מָ ה מֻ בְ הֶ ֶקת
לְ ִה ְתנ ְַשּׂאוּת־שֶׁ אֵ ין־ ָכּמוֹהָ " [...] :--
יריק ָקטָ ן )עמ' (46
ֲשׂה בְּ ִח ִ
מַ ע ֶ
]ָ [...כּ הו ִֹסיף הוּא לֵישֵׁ ב רֹב י ִָמים בְּ שַׁ לְ וָ ה,
עַ ד כִּ י פַּ עַ ם שָׁ מַ ע ִשׂיחַ ת ְשׁ ֵתּי או ִֹתיּוֹת:
יריק? ְשׁטֻ יוֹתְ .סתָ ם בְּ ִריָּה עֲלוּבָ ה.
"אוֹת ֹו ִח ִ
ְסתָ ם ְרבָ ב־שֶׁ בִּ כְ תָ בָ .תּג מֻ גְ בָּ ל וְ הֶ ְדיוֹט.
א יַחֲ ם .א יִ ְשׁאַף .א יִ ְתאָו .א יִ ְשׁוֶ ה
אֲ פִ לּוּ אֶ ת ְקצֵ ה
קוֹצ ֹו שֶׁ ל י ֹו'ד.
זֹאת הַ ִח ִיריק שָׁ מַ ע וּבְ לִ בּ ֹו שָׁ מַ ר.
הוּא ָדבָ ר א ִדבֵּ ר .אַ  עֵ ת לַיְ לָה ַרד
ָקם הוּא חֶ ֶרשׁ
נָטַ ל ל ֹו מַ ֵקּל ְמסֻ מָּ ר
וַ חֲ ֹגר
וְ ִציּוּד
וַ יִּ ְצעַ ד" [...] - -
ביצירות אלה יש שימוש במונחים מן הלשון )כמודגש  -שמות העיצורים פ"א ,יו"ד ,תנועת החיריק ועוד( אך הכוונה
אינה עיסוק בענייני לשון כי אם ביחסים בחברה ,ביחס ל'אחר' ל'שונה'; ויש הרואים בהן אף אמירה על
סטראוטיפים להבדל שבין דמות אישה ודמות גבר )כפי שנתפס באותה תקופה( ועל כן העיסוק הוא בעניין חברתי-
מגדרי ולא בלשון.

