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שורשים נודדים
האם יש קשר בין טלפון נייד ובין חולות נודדים? בין נדנדה ובין נידוי? לכאורה כל אחת מן המילים הללו
ֵדה מן נדנ"ד; נִ ּדּוי מן נד"י (נד"ה) .אך לכולם
ַדנ ָ
נֹודד מן נד"ד ,נ ְ
שייכת לשורש אחרַ :ניָד מן השורש נו"דֵ ,
משותפות האותיות נ' וד' ומשותפת להם משמעות בסיסית של תנועה והתרחקות.

נדד
נֹוד ֶדת ִמן ִקמָּה ֵכן
ָדד מציין מעבר ממקום למקום ,ההפך מהתיישבות של קבע במקום אחדְ " :כ ִצּפֹור ֶ
הפועל נ ַ
נֹודד ִמ ְםקֹומֹו" (משלי כז ,ח) .ולא רק בני אדם מרחיקים נדוד :יש 'עופות נודדים' ו'חולות נודדים'.
ִאיׁש ֵ
ָדד קשור קשר עז לשינה ,או ליתר דיוק לחוסר שינה :אחשוורוש מתקשה לישון
הפועל נ ַ
ָד ָדה ְׁשנַת ַה ֶם ֶל ְך" .דבר
אחרי הפגישה הראשונה עם אסתר והמןַ " :ב ַליְ ָלה ַההּוא נ ְ
ָדר,
המטריד אותנו מאוד ַמ ִּדיד שינה מעינינו (כיום רווח יותר ' ַמ ִּדיר שינה' מלשון נ ַ
כלומר אסר על עצמו ,ומכאן ָמנַע ,הרחיק) .איוב ביטא את קשיי השינה שלו במילים:
דּודים,
ָׁשף [=עד סוף הלילה]" (ז ,ד) .מכאן ירשה העברית את המילה ְנ ִּ
ֲדי נ ֶ
ֺדים ע ֵ
"וְ ָש ַב ְע ִתי נְ ד ִ
ומימי הביניים משמעותה התרחבה לציון מצב של נדידה .כך הצטרפו אל 'נדודי השינה' –
'נדודי ישראל במדבר'' ,מקל נדודים' ו' ְש ַבע נדודים'.

נוד
אדם המרבה לנדוד הוא ַנּוָד ,ומכשיר שאפשר לטלטל אותו ממקום למקום הוא מכשיר ַניָד:
מחשב ניידֶ ,החסן נייד ("דיסק און קי") ,מחסום נייד .החילופים בין ו ל-י רגילים בשורשים כאלה (השוו חּוט
ורּוָק) ,וכאן החילופים נוצלו ליצירת שתי מילים שונות מן השורש נו"ד (ני"ד) באותו משקל.
וחיָטֵ ,ריק ַ
ַ
ֶּדת לציון 'משמר נודד'' ,פטרול' ,וכיום כלי רכב למשימה מיוחדת :ניידת
בעקבות ַניָד חודשה המילה נַי ֶּ
משטרה ,ניידת טיפול נמרץ ועוד .בעקבות התלמוד נוצר בימי הביניים הביטוי הארמי ִּנ ְכ ֵסי ְד ָלא נ ְָי ֵדי (בראשי
תיבות :נדל"ן) – מקרקעין ,נכסים הקבועים במקומם ,ההפך מן ִמ ַט ְל ְט ִלין .מילים אחרות מן השורש נו"ד הן
נּוד ִּתיּות (בשוק ההון) ו ִּניד – תנועה קלה ,כגון 'ניד שפתיים' (על פי איוב טז ,ה)' ,ניד ראש',
נּוד ִּתיְ ,ת ָ
נּודה וממנה ְת ָ
ְת ָ
'ניד עפעף'.
הפעלים נָד (בבניין קל) ו ֵה ִּניד (בבניין הפעיל) מצויים בלשוננו בעיקר בצירופים :נָע ָונָד (על פי דברי ה' לקין" :נָע
ָארץ"); נָד בראשוֵ ,הנִ יד בראשו ,ומכאן גם ְמנֹוד ראשָ .לנּוד למישהו פירושו להניע בראש להבעת
ָונָד ִת ְהיֶה ָב ֶ
ַחמּו אֹתֹו ַעל ָכל ָה ָר ָעה ֲא ֶׁשר ֵה ִביא ה' ָע ָליו" (מב ,יא).
השתתפות בצער ,כפי שנאמר על איובַ " :ו ָינֺדּו לֹו וַיְ נ ֲ

נדנד
ַדנֵד נוצרו בלשון חכמים והם מציינים תזוזה וטלטול .מהם חודשה כבר בסוף המאה
הפעלים ִּנ ְדנֵד ו ִּה ְתנ ְ
ֵדה .משמעות נוספת קיבלו הפועל ִּנ ְדנֵד ושם הפעולה ִּנ ְדנּוד בלשון הדיבור :הטרדה
ַדנ ָ
התשע-עשרה המילה נ ְ
חוזרת ונשנית – בהשפעת המילה נודניק (מיידיש ,כנראה בלי קשר לשורש העברי).
ָטף
תופעה זו של שורשים אחים הקרובים באותיותיהם ובמשמעותם נפוצה למדיי בשורשים מן הגזרות ,כגון נ ַ
ומ ְט ֶּפה (מן טפ"י) .וכך פעלים כמו ִׁשיֵף
(מגזרת פ"נ)ִ ,ט ְפ ֵטף (שורש מרובע המבוסס על הכפלה)ִ ,ט ָּפה (מן טפ"ף) ַ
ָצץ ונִ ְצנֵץ ועוד ועוד נודדים ומתנדנדים בין הגזרות.
ור ַקק ,נ ַ
ָרק ָ
וׁשגַג ,י ַ
וׁש ְפ ֵׁשףָׁ ,שגָה ָ
ִ
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