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הקדמה
ברוכים הבאים למדריך של מנדרינה ליסודות הכתב הסיני .בין אם אין לכם רקע בסינית כלל ובין אם
אתם כבר מסוגלים לפטפט בסינית אבל מעוניינים לחזק את מיומנויות הקריאה והכתיבה שלכם,
המדריך הזה הוא בדיוק בשבילכם .כאן תכירו את ההיגיון הבסיסי העומד מאחורי הכתב הסיני ,את
צעדי הכתיבה הנפוצים ואת כל מה שצריך לדעת לפני שלוקחים עיפרון ונייר ומתחילים לכתוב באחת
משיטות הכתב המרתקות ביותר בעולם.
מדריך זה הוא יחידת המבוא בפרויקט 'סימניות' מבית מנדרינה – קורס סינית חברתי מבוסס מימון
המונים ,בו כל אחד ואחת יכולים ללמוד סינית בקלות וביעילות ,בכל זמן ובכל מקום .לאחר שתסיימו
את המדריך שלפניכם אתם מוזמנים להצטרף לקורס בכתובת  www.simaniot.comוליישם את כל מה
שלמדתם.
לי קוראים רן ואני לומד ומלמד סינית כבר קרוב לעשור .יש לי תואר ראשון בשפה ותרבות סין
מ Beijing Language and Culture University -וכעת אני משלים תואר שני בהוראה בינלאומית של
השפה הסינית ב.Beijing Normal University-
מקווה שתהנו,
רן
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מבוא – סוגי סימניות בכתב הסיני
במבט ראשון הכתב הסיני נראה כמו בלגן אחד גדול .הוא מאיים ,מפחיד וגורם לכל אחד לתהות האם ואיך
אפשר ללמוד אותו בכלל .החדשות הטובות הן שעם הזמן מתחילים לזהות את הסדר שבאי הסדר ולמרות
שהסיבוך לא הולך לשום מקום ,הבלגן הולך ונעשה מאורגן .הדבר הראשון שצריך לדעת לגבי הכתב הסיני הוא
שהוא מורכב מארבעה סוגים עיקריים של סימניות – סימניות פיקטוגרפיות ,סימניות אידאוגרפיות ,סימניות
אסוצייטיביות וסימניות פיקטו-פונטיות .אין מה להיבהל מהשמות האלו ,תיכף תראו שהם הרבה יותר פשוטים
ממה שהם נשמעים.

סימניות פיקטוגרפיות
סימניות פיקטוגרפיות )או פיקטוגרמות( ,כפי ששמן מעיד ,הן סימניות המהוות מעין ציור או תמונה )כמו המילה
 (pictureשל מה שאנחנו מנסים לכתוב .הפיקטוגרמות הם הסימניות הבסיסיות והקדומות ביותר במערכת
הכתב הסיני וזה לא ממש מפתיע ,שכן בתרבויות שונות בכל רחבי העולם הכתב החל כניסיונות של האדם לצייר
את הסובב אותו .הכתב הסיני חווה גילגולים רבים לאורך אלפי שנות קיומו .בתחילת הדרך הסימניות הללו היו
תמונה ברורה יחסית של העצם אותו הן תיארו ,אבל היום כבר קשה יותר להבחין בדימיון .הנה כמה דוגמאות:

הסימנית

山
日
月
木
馬/马

גילגולים קודמים

הפירוש
הר
שמש
ירח
עץ
סוס*

*בכתב הסיני המפושט שהתקינה הרפובליקה העממית של סין בשנות ה 50-של המאה ה 20-הסימנית סוס
נכתבת  .马בכתב הסיני המסורתי הנהוג בהונג קונג ,מקאו וטייוואן היא נכתבת 馬

סימניות אידאוגרפיות
סימניות אידאוגרפיות )או אידאוגרמות( ,כפי ששמן מעיד ,הן סימניות שמבטאות רעיון מסוים )כמו המילה idea
באנגלית( באופן ויזואלי .זה יכול להיות רעיון מופשט ועצמאי לחלוטין או הדגשה של רכיב מסויים בסימנית
קיימת.
הסימנית

上
中
下
本
末

הפירוש

הסבר

למעלה ,על ,לעלות

אובייקט ממוקם מעל הקו הראשי

אמצע ,מרכז

מלבן אשר קו חוצה אותו באמצע

למטה ,מתחת ,לרדת

אובייקט ממוקם מתחת לקו הראשי

שורש ,מהות

קו המדגיש את את חלקו התחתון של העץ ואת שורשיו

סוף ,קצה

קו המדגיש את צמרת העץ היכן שענפיו מסתיימים
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סימניות פיקטוגרפיות וסימניות אידאוגרפיות הן סימניות פשוטות יחסית אשר לרוב מתבססות על רכיב אחד
בלבד .הסימניות הבאות שאנחנו הולכים להכיר שייכות לקטגוריית הסימניות המורכבות או הסימניות המשולבות
מכיוון שהן מתבססות על שני רכיבים לפחות.

סימניות אסוציאטיביות
סימניות אסוציאטיביות משלבות בין שני רכיבי כתיבה או יותר כאשר הזיקה הרעיונית ביניהם )האסוציאציה(
היא זו אשר יוצרת את משמעותה של הסימנית אותה הם מרכיבים.
הסימנית

הפירוש

休
友
左
右
林

ההסבר

המרכיבים

מנוחה ,הפסקה

אדם ועץ

אנשים מעדיפים לנוח בצילם של עצים

ידידות

שתי ידיים

שתי ידיים המסמלות שיתוף פעולה ועזרה הדדית

שמאל

יד ועבודה

רכיב העבודה מתבסס על כלי שהיה נהוג להחזיק ביד שמאל

ימין

יד ופה

באמצעות יד ימין והפה מכוונים אנשים לדרך הנכונה

חורש ,יער

שני עצים

חורש או יער מכילים יותר מעץ אחד

סימניות פיקטו-פונטיות
סימניות פיקטו-פונטיות )או פיקטו-פונוגרמות( הן סימניות הכוללות שני רכיבים עיקריים – רכיב צורני-סמנטי
הרומז על משמעות הסימנית ורכיב פונטי הרומז על האופן בו הוגים אותה .בואו ניקח כדוגמה את הסימנית 马
שפירושה סוס .הוגים אותה  mǎועל כן היא מופיעה כרכיב פונטי במגוון סימניות שההגייה שלהן זהה או דומה.
הסימנית

ההגייה

妈
蚂
吗
骂
码

פירוש

הרכיב הסמנטי

mā

אישה

אימא

mǎ

חרק

נמלה ,צרעה

ma

פה

מילת שאלה לשאלות כן ולא

mà

שני פיות

לקלל ,לנזוף ,לגעור

mǎ

אבן

מספר )בעבר היה נהוג לחקוק מספרים על אבני דרך(

יכול להיות שעכשיו אתם שואלים את עצמכם איך זה יכול להיות שגם את הסימנית 'סוס' וגם את הסימנית
'נמלה' או 'צרעה' הוגים בדיוק אותו דבר .התשובה היא שמרבית המילים בסינית מתבססות על שתי סימניות
ועל כן יודעים לאיזו סימנית מתכוונים על פי ההקשר והסימנית המצטרפת.

צעדי הכתיבה
סימניות הכתב הסיני מורכבות מכמה סוגים של קווים ונקודות .לכתב הסיני חוקים מאוד נוקשים לגבי אורך
הקווים והנקודות המרכיבים כל סימנית ,לגבי הסדר והכיוון בהם הם נכתבים ,וגם לגבי אילו קווים מתחברים
אחד לשני ואילו קווים נכתבים בנפרד .הרוב המכריע של אלפי הסימניות המרכיבות את הכתב הסיני מתבסס
מספר קטן של צעדים פשוטים מאוד.
בעמודים הבאים נכיר כל צעד ונתרגל את כתיבתו באמצעות סימניות שימושיות בהן הוא מופיע.
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קו אופקי
קו אופקי נקרא  横 – héngוכיוון הכתיבה שלו הוא משמאל לימין .הוא יכול להיות ארוך או קצר ובדרך כלל בכתב
יד הוא לא מאוזן לחלוטין אלא טיפה מטפס כלפי מעלה עם ההתקדמות ימינה.

סימניות המספרים אחת עד שלוש מתבססות על צעד זה בלבד.
אחת

נסו לכתוב בעצמכם

שתיים – סדר צעדים

תרגול

שלוש – סדר צעדים

תרגול
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קו אנכי
קו אנכי נקרא  竖 – shùוהוא תמיד ייכתב מלמעלה למטה .קווים אנכיים ,בדיוק כמו קווים אופקיים יכולים
להשתנות באורכם על פי הצורך.

הסימנית  十שפירושה עשר מורכבת מקו אופקי ומקו אנכי המצטלבים אחד עם השני .שיטה נחמדה לזכור
אותה היא באמצעות האות  Xשמבטאת את המספר  10בספרות רומיות.

תרגול

הסימנית  上שמשמעותה למעלה )וגם מעל או לעלות( מורכבת מקו אנכי ושני קווים אופקיים.

תרגול

הסימנית  工שמבטאת את הרעיון של עבודה מורכבת משני קווים אופקיים התוחמים קו אנכי ביניהם.

תרגול

7
כל הזכויות שמורות לרן אתיה – מנדרינה ©

קו גולש שמאלה
קו אלכסוני המתקדם מטה ושמאלה נקרא  .撇 – piěיש סימניות בהן הוא יורד בחדות ויש כאלו בהן הוא יורד
במתינות אך כמעט תמיד תהיה בו מידה מסויימת של קערוריות והוא גם ילך ויעשה דק יותר לקראת סופו.

הסימנית  厂פירושה מפעל והצעד השני הוא קו גולש שמאלה טיפוסי.

תרגול

שימו לב שהצעד הראשון בסימנית מפעל הוא קו אופקי משמאל לימין ועל כן לא כותבים את הסימנית בצעד
אחד משולב ,אלא בשני צעדים נפרדים .כאשר מסיימים את הקו הראשון מרימים את כלי הכתיבה וחוזרים
לנקודה ממנה הוא התחיל ומשם מתחילים את הצעד השני.
הסימנית  百מבטאת את הכמות של מאה או מאות והצעד השני שלה הוא קו גולש שמאלה מאוד קצר.

תרגול

הסימנית  千מבטאת את הכמות של אלף או אלפים והצעד הראשון שלה הוא קו גולש שמאלה בעל שיפוע מתון
מאוד.

תרגול
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קו גולש ימינה
קו אלכסוני המתקדם מטה וימינה נקרא  捺 – nàוכמו הצעד הקודם גם הוא יכול לגלוש בחדות או במתינות,
תלוי בסימנית .קווים גולשים ימינה הם בדרך כלל מעט פחות קערוריים מקווים גולשים שמאלה ובכתיבה
אמנותית נהוג לעבות אותם בסופם ,אך זה דבר שלא ניתן לעשות בכתיבה יומיומית המתבצעת בעט.

סימנית המספר שמונה  八מורכבת משני קווים גולשים ,הראשון לשמאל והשני לימין.

תרגול

גם הסימנית  入שפירושה כניסה מורכבת משני קווים גולשים ,רק שהפעם יש מגע ביניהם.

תרגול

הסימנית  人שפירושה אדם גם היא מכילה שני קווים גולשים רק שהפעם הקו הדומיננטי יותר הוא זה שגולש
שמאלה.

תרגול

שלוש הסימניות האלו הן דוגמה מצויינת לכך שמאוד חשוב להקפיד על אורך הקווים ומיקומם היחסי.
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טיפה  /נקודה
נהוג לתרגם בטעות את הצעד  点 – diǎnלנקודה ,אך הוא אינו עגול אלא דומה יותר בצורתו לטיפה בה צד אחד
מחודד וצד אחר מעוגל .מכיוון שכל קו מתחיל בנקודה היא נחשבת לצעד הכתיבה הבסיסי ביותר .מרבית
הטיפות נמתחות מעט באלכסון מטה וימינה אך יש גם הנמשכות מטה ושמאלה או לכיוונים אחרים.

פעם היו כותבים סינית במכחול אז לא היתה בעיה לייצר נקודות מעובות וברורות ,אך כיום כאשר משתמשים
בכלי כתיבה רגילים כגון עפרונות ועטים ,הנקודות פשוט נכתבות כקווים מאוד קצרים.
הצעד האחרון של הסימנית  下שפירושה למטה )וגם מתחת או לרדת( הוא נקודה  /טיפה סטנדרטית.

תרגול

בסימנית  立שפירושה עמידה מופיעות שתי נקודות .אחת בצעד הראשון השניה בצעד השלישי.

תרגול

נקודה היא הצעד הפותח והצעד הסוגר את הסימנית  六שפירושה שש .שימו לב שלמרות שהצעד האחרון הוא
קו די ארוך הוא עדיין מוגדר כנקודה או טיפה.

תרגול
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וו
קווים יכולים להסתיים בוו מחודד הנקרא  .勾 – gōuקו אופקי יכול להסתיים בוו עליון או תחתון ,וקו אנכי לרוב
יסתיים בוו לכיוון שמאל .ישנם עוד סוגים של צעדים המסתיימים בוו אך נגיע אליהם יותר מאוחר.

הסימנית  小שפירושה קטן מורכבת מקו אנכי מרכזי עם וו שמאלי בסופו ולצידו שתי נקודות קטנות .הנקודה
השמאלית נמשכת שמאלה והימנית ימינה.

תרגול

הסימנית הפיקטוגרפית  丁שפירושה מסמר או נעץ מורכבת מקו אופקי ומקו אנכי עם וו בסופו.

תרגול

רכיב הכתיבה  宀שמשמעותו גג מתחיל בשתי נקודות ומסתיים בקו אופקי עם וו תחתון בסופו.

תרגול
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עלייה קצרה
קו עולה קצר נקרא  提 – tíוהוא מטפס משמאל לימין ומחודד בסופו .חשוב לשים לב ולא להתבלבל בינו לבין
נקודות או ווים.

בדרך כלל צעד זה הוא קיצור או דחיסה של הצעד הראשון שלמדנו  -קו אופקי רגיל .למה הכוונה? בואו ניקח
כדוגמה את הסימנית ) 工עבודה( אותה הכרנו ממש לא מזמן .היא יכולה להופיע גם כרכיב בתוך סימניות
אחרות ואז צורתה משתנה מעט .למשל ,הסימנית  功שמשמעותה הישג או הצלחה מכילה את  工בצידה
השמאלי אך כפי שאפשר לראות הקו התחתון השתנה והפך מקו אופקי לקו עולה ומחודד.

תרגול

הרכיב שנמצא בצד ימין של הסימנית 'הישג' הוא  力שמשמעותו היא כח או מאמץ .הרכיב  力כולל צעד שעוד
לא למדנו  -שבירה של קו אנכי כלפי מטה .הוא מופיע בעמוד הבא.

עקומה
סוג הקו האחרון אותו נכיר הוא העקומה הנקראת בסינית  .斜 – xiéהעקומה היא הצעד הכי פחות נפוץ מבין
הצעדים הבסיסיים אך עדיין חשוב להכיר אותה ולא לבלבל בינה ובין צעדים אחרים .הצורה הכי נפוצה שלה
היא כקו קעור היורד מטה וימינה וב 99.9%-מהמקרים היא מסתיימת עם וו.

הסימנית 'לב' מורכבת משלוש נקודות ועקומה שכזו.

תרגול

מלבד שמונת הצעדים האלו ישנם עוד שני צעדים אשר לא מתייחסים לקווים עצמם אלא לאופן בו הם משמשים
כדי לשנות כיוון בין צעדים מחוברים.
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שבירה
שבירה חדה נקראת  折 – zhéוהיא יוצרת פינה או זווית בין שני הקווים בהם היא מתרחשת .שבירה לרוב
מתרחשת כאשר קו אופקי משנה כיוון ויורד או גולש כלפי מטה או כאשר קו אנכי משנה כיוון ופונה ימינה .ישנם
צעדים משולבים הכוללים רצף של שתי שבירות ואף יותר.

הסימנית  口מבטאת את המשמעות של 'פה' או 'פתח' .צורתה ריבוע והיא דוגמה קלאסית ונפוצה לקו אופקי
הנשבר כלפי מטה.

תרגול

גם בסימנית המספר חמש  五מתרחשת שבירה בצעד השלישי בעת המעבר מקו אופקי לאנכי.

תרגול

הצעד השני בסימנית ) 山הר או הרים( מדגים קו אנכי הנשבר ימינה.

תרגול
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כיפוף
שינוי כיוון מתון נקרא  弯 – wānוהוא יוצר כיפוף ללא שבירה .לעיתים מסתכלים על הכיפוף כקו עצמאי וכצעד
נפרד אך זו קורה לעיתים נדירות .מרבית הכיפופים מסתיימים בוו.

בסימנית המספר שבע  七יש כיפוף בצעד הכתיבה השני .שימו לב שלמרות השיפוע המורגש ,הצעד הראשון
בסימנית שבע הוא קו אופקי משמאל לימין.

תרגול

בסימנית המספר תשע  九הצעד השני כולל שבירה ,כיפוף ולסיום גם וו.

תרגול

בסימנית  四שמשמעותה ארבע יש שבירה בצעד השני וכיפוף בצעד הרביעי.

תרגול
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מבנה הסימנית וסדר הצעדים
סדר הצעדים של כתיבת הסימנית נקבע על פי מבנה שלה .כפי שהוזכר ביחידת המבוא ,מבחינת מבנית ניתן
לחלק את הסימניות לשני סוגים עיקריים – סימניות פשוטות בעלות רכיב אחד וסימניות מורכבות המתבססות
על כמה רכיבים.

סימניות חד-גופיות
סימנית חד-גופית היא סימנית שהמבנה שלה הוא מקשה אחת ולא ניתן לפצל אותה לרכיבים קטנים יותר בעלי
משמעות ,אלא רק לקווים ונקודות .דוגמאות לסימניות כאלו הן ) 木עץ() 目 ,עין( ו) 心-לב(.

סימניות רב-גופיות
סימנית רב-גופית היא סימנית מורכבת המשלבת בין שני גופים או יותר ,וניתן להפריד אותה לחלקים קטנים
יותר בעלי משמעות .הסימנית  想היא דוגמה מעניינת לסימנית רב-גופית .בואו נבחן אותה מקרוב:

想
היא משלבת בין עץ ,עין ולב )ראו פסקה קודמת( ומשמעותה הבסיסית היא לחשוב ,להרהר או לרצות.
סימניות רב-גופיות נחלקות לכמה סוגים על פי המיקום היחסי של המרכיבים שלהן כגון סימניות מעלה-מטה,
סימניות ימין-שמאל ,סימניות פנים-חוץ ועוד .לא נמנה כאן את כל הסוגים ,אך נתרגל את הפשוטים והנפוצים
שבהם בפרק הבא.

יחסים בין קווים
דבר נוסף שיכול להשפיע על סדר הצעדים הוא היחסים בין הקווים שהם יוצרים .יש שלוש אפשרויות ליחסים
בין קווים שונים בתוך כל סימנית:
 .1קווים נפרדים לחלוטין אחד מהשני ללא כל מגע ביניהם כגון בסימניות ) 二שתיים( או ) 六שש(.
 .2קווים המצטלבים עם עם השני כמו בסימניות ) 十עשר( או ) 义צדק(.
 .3קווים הנוגעים אחד בשני אך אינם חותכים אחד את השני כגון בסימניות ) 人אדם( או ) 工עבודה(.

סדר הצעדים
באופן כללי ניתן לומר כי יש שני העקרונות עיקריים המנחים את הכתיבה של כל סימנית הם התקדמות משמאל
לימין ומלמעלה למטה .כמובן שלעיתים יש אילוצים המחייבים סטייה מעקרונות אלו אבל המטרה היא להיצמד
אליהם ככל האפשר .עקרונות נוספים הם:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

קו אופקי המצטלב עם קו אנכי או עם קו גולש ייכתב לפניהם.
קו גולש שמאלה ייכתב לפני קו גולש ימינה.
בסימניות בהן החלק העיקרי נמצא במרכז יכתב קודם האמצע ולאחר מכן שני הצדדים.
כאשר יש מסגרת הכוללת קו עליון  -קודם המעטפת ולאחר מכן התוכן.
כאשר יש מסגרת ללא קו עליון -קודם התוכן ולאחר מכן המעטפת.
כאשר יש מסגרת הכוללת גם קו עליון וגם קו תחתון – הסדר הוא מסגרת ללא הקו התחתון ,לאחר מכן
התוכן ולבסוף הקו התחתון.
קו אופקי התוחם קו אנכי ייכתב אחריו.

נשמע מסובך? זה נעשה פשוט ברגע שרואים את הסימניות מול העיניים אז בואו נעבור לתרגול.
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יישום ותרגול
אחרי שהכרנו ותרגלנו את צעדי הכתיבה הבסיסיים וסקרנו את הכללים המנחים לגבי הסדר שלהם ,הגיע הזמן
לתרגול משולב.

סימניות פשוטות
הסימנית  木שפרושה עץ מורכב מקו אופקי ,קו אנכי ,קו גולש ימינה וקו גולש שמאלה.

תרגול

הסימנית  王שמשמעותה מלך מדגימה את עקרון ההתקדמות מלמעלה למטה ומזכירה לנו שקו אופקי נכתב
לפני קו אנכי אלא אם כן הקו האנכי תוחם אותו מלמטה.

תרגול

הסימנית  田שפירושה שדה )נראית כמו שדה עם ארבע חלקות ממבט על( מורכבת מריבוע עם שני קווים
מצטלבים בתוכו .שימו לב לסדר הצעדים.

תרגול
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הסימנית  门שפירושה דלת מתחילה בנקודה ,לאחר מכן קו אנכי ולבסוף קו אופקי הנשבר מטה ומסתיים בוו.

תרגול

הסימנית  马שפירושה סוס מכילה שלוש שבירות כיוון ולסיום גם וו.

תרגול

הסימנית  生שפירושה חיים החלה את דרכה כציור של צמח המגיח מתוך האדמה מתחילה בקו גולש ימינה.

תרגול

הסימנית  永משמעותה היא לנצח או לעולמים .זוהי סימנית יפיפיה המורכבת מטיפה ,קו אופקי הנשבר מטה
ומסתיים בוו ,קו אופקי הנשבר לקו גולש שמאלה ,קו גולש שמאלה נוסף ולסיום קו גולש ימינה.

תרגול
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סימניות מורכבות
הסימנית ) 林חורש ,יער( מורכבת משני עצים ) (木והיא מדגימה את מבנה שמאל-ימין של סימניות מורכבות.
שימו לב שהמבנה של העץ השמאלי השתנה קצת בעקבות הדחיסה והענף הימני שלו נכתב כנקודה כדי לפנות
מקום לעץ מימין.

חורש – תרגול

הסימנית  全מדגימה מבנה מורכב מסוג מעלה-מטה והיא מכילה אדם ) (人ומלך ) .(王היא משמשת בין השאר
כדי להביע הכללה ומשמעותה הבסיסית היא הכול או שלם .אפשר להסביר את זה בכך שמלך הוא אדם שיש
לו הכל.

תרגול

הסימנית  友אשר מכילה שתי ידיים משמעותה ידידות ,חברות או רעות .היא מדגימה מבנה של מסגרת חלקית
ביותר למעלה ובצד שמאל.

תרגול

שימו לב שהצעד השלישי הוא צעד משולב של קו אופקי משמאל לימין הנשבר לקו גולש שמאלה.
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הסימנית  闯שמשמעותה להתפרץ מורכבת מדלת ) (门ובתוכה סוס ) .(马היא מתארת סוס פיקח שהתגבר
על כל המכשולים והמחסומים שבדרך ופרץ החוצה דרך דלת האורווה .סימנית זו מהווה דוגמה לסימנית מורכבת
מסוג פנים-חוץ הכוללת מסגרת חלקית.

תרגול

ואילו הסימנית  囚שמשמעותה אסיר או שבוי )אדם בתוך ריבוע( היא דוגמה לסימנית מורכבת מסוג פנים-חוץ
הכוללת מסגרת מלאה .במקרה כזה נכתוב קודם את כל חלקי המסגרת למעט התחתון ,לאחר מכן את הרכיב
שבתוך המסגרת ורק לבסוף את חלקה התחתון .שימו לב שעקב הכיווץ של הרכיב  人הרגל הימנית שלו עברה
שינוי קטן והפכה מקו גולש ימינה לנקודה מאורכת.

תרגול

זהו .כאן בא לסיומו התרגול .אם מצאתם את הרעיונות ,השילובים ,המשחקים והסיפורים החבויים בכתב הסיני
מעניינים אז דעו לכם כי מה שהופיע כאן במדריך זה רק טיפה בים .הקטע עם הכתב הסיני הוא שככל שלומדים
אותו יותר ,כך הוא הולך ונהיה יותר מרתק .אני כבר מזמן הפכתי ל 囚-שלו.
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סיכום
מדריך זה הוא רק טעימה קטנה מהכתב הסיני ובמסגרתו סופקו לכם הכלים הבסיסיים להבנת סימניות ותרגול
הכתיבה שלהן .בנוסף הוא הציג בפנינו סימניות שימושיות במיוחד כגון מספרים וכיוונים .בואו נסכם בקצרה את
מה שלמדנו במדריך זה.

יסודות הכתב הסיני
.1
.2
.3
.4
.5

מבחינה לוגית הכתב הסיני מכיל ארבע סוגים עיקריים של סימניות :סימניות פיקטוגרפיות ,סימניות
אידאוגרפיות ,סימניות אסוציאטיביות וסימניות פיקטו-פונטיות.
מבחינת מבנית ניתן לחלק את כל הסימניות לשתי קטגוריות :סימניות פשוטות המכילות רכיב אחד
בלבד וסימניות מורכבות אותן ניתן לפרק לרכיבים עצמאיים קטנים יותר.
צעדי הכתיבה העיקריים בכתב הסיני הם :נקודה ,קו אופקי ,קו אנכי ,קו גולש ימינה ,קו גולש שמאלה,
וו ,עקומה ועליה קצרה .כמו כן שינויי כיוון בין צעדים מחוברים יכולים להתבצע בשבירה או בכיפוף.
כאשר סימניות מופיעות כרכיבים בתוך סימניות אחרות צורתן יכולה להשתנות מעט ,והקווים המרכיבים
אותם יכולים להתקצר ,לשנות כיוון ואף להפוך לנקודות.
סדר הצעדים בו נכתבת כל סימנית נקבע על פי המבנה שלה ומאילו צעדים היא מורכבת .שני העקרונות
הבסיסיים המנחים את אופן ההתקדמות הן תנועה משמאל לימין ומלמעלה למטה.

המספרים אחת עד עשר
במדריך זה למדנו לכתוב את הסימניות הסיניות עבור המספרים מאחד עד עשר ,אך הסדר בו עשינו זאת
התבסס על רמת המורכבות שלהן .הנה עשר סימניות המספרים מסודרות על פי הסדר הנכון.

אחת

שתיים
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ארבע

חמש

שש

שבע

שמונה

תשע

עשר
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九

十

לאן הולכים מכאן
אם אתם רוצים לשמוע כיצד הוגים את כל הסימניות האלו ולהכיר סימניות נוספות אתם מוזמנים לבקר באתר
סימניות בכתובת  .www.simaniot.comתמצאו שם הסברים בליווי קובץ  mp3עבור כל סימנית שמועלת לאתר
ואת האפשרות להמשיך ולקבל את הסימנית היומית במבחר דרכים .אני מקווה שתצטרפו אליי למסע במחוזות
הכתב הסיני .אני יכול לספר לכם שמהלכו אנחנו נפגוש כל מיני אנשים ,ניתקל בחיות ובצמחים ,נתאכסן במבנים
מוזרים ,ניאבק בכוחות הטבע ,נתאמן בנשקים ואף נהפוך לרופאים ומנתחים הבקיאים באנטומיה האנושית.
כל מסע ארוך מתחיל בצעד אחד קטן .אם הגעתם לכאן זה סימן שאת הצעד הראשון כבר עשיתם.

בהצלחה!
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