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 תקציר:

 

בעקבות חבלה הינה כמעט אוניברסלית. ( expletive) או מילת קריאהסית" יהתופעה של "שחרור קללה עס

מקובל לומר ולהביע שמה להשימוש בקללות במצב של כאב חד נפוץ, דבר אשר לכשעצמו מעורר בעיות באשר 

 ,למשל ,בעת חווית הכאב. כךהמשתחררות לשימוש במילים היבטים חברתיים ופסיכולוגיים בחברת אחרים. יש 

למסר  תכותרהות של מצבים חריגים בהם רואים תאונות ואסונות. נור בדואר אלקטרוני עם תמבוענפוץ מסר ה

 ”F" (when it is acceptable to use the “Fבהם ניתן להשתמש במילת ה"הזמנים "אלו הם  ההזה הינ

word).  וניבולי פה מהווה מנגנון התמודדות שלילי למצבי אסון או שמא  , מילות קריאההאם השימוש בקללות

יות הקיימות ומנגנון התמודדות חיובי? על פי העד אוטומטי המהווה למעשהעל מנגנון של שחרור לחץ מדובר 

הן להפחתת חרדה  ,של מילים בעת התרחשות אסון מהווה מנגנון התמודדות יעילאוטומטי בעת זו, אכן שחרור 

שבעקבות ארועי חבלה במאמר שלפנינו נסקור את העדויות הקיימות בדבר מילות קריאה  והן להפחתת כאב.

 וכאב.
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 מאמר:

כל אחד מכיר את החוויה הבאה: תוך כדי פעילות יום יומית אתם נתקלים ונחבלים באופן פתאומי. יכול להיות 

התופעה  ,צבע של הכף הרגל בשולחן, או שמא נחתכתם בסכין בעת הכנת ארוחת ערב. בכל מקרהאתקעה הנש

 Fקללה. מילת ה "גסה או ה אשר לעתים קרובות יכולה להיות מילת הכמעט אניברסלית היא לשחרר מילת קריא

עד שנהפכה לכמעט  ,עברית כולל ," באנגלית כל כך מושרשת כיום לא רק באנגלית אלא בשפות רבות אחרות

קריאה. השימוש במילות קריאה או קללות מעורר ענין רב. לא אחת כמילת גם  אלאכקללה לא רק  ,אוניברסלית

" בליווי תמונות )חלקן  Fרוני דואר אלקטרוני בעלי כותרת "מתי מקובל להשתמש במילת ה" מסמועברים 

 (. 1-5)תמונה  וכאב אימה ,מבויימות בתוכנות פוטושופ( המציגות אסונות וחוויות מעוררות פחד

 

תוך הרגל.ממנת לשחרר לחץ, לזעזע, להעליב או אף על אנשים מקללים 
1
ש מילות קריאה יכולות לשמ 

היכולת לדכא את הדחף לקלל קשורה מאוד , כפי שקורה בעת חבלה חריפה. )שחרור מתח נפשי(  כקטארזיס

באה לידי ביטוי בצורה מאוד ציורית בתאור מקרה משנת  זוהחשיבות של אונה . של קליפת המוח קדמיתאונה הל

1646 .
0

חדר אשר מוט ברזל מאשר נפגע בראשו  חברת הרכבות בארה"במנהל עבודה ב על פניאס גייג',פר סומ  

 טיצא מן הגולגולת באזור האונה הקדמית. הוא לא איבד הכרה והתאושש פיזית כמעו דרך הלחי השמאליאת מוחו 

מתיאור מקרה  .לגדףו לחלוטין. לעומת זאת התנהגותו הפכה לבלתי נסבלת, הוא הרבה להתקוטט ובעיקר לקלל

זה אנו למדים כי שליטה רצונית על תהליכים כגון קללות, גידופים והתנהגות פרועה קשורים לתפקוד תקין של 

דמית. עדות נוספת לתפקוד זה ניתן לקבל מההיסטוריה של ניתוחים לניתוק האונה הקדמית )לובטומיה קהאונה ה

ניתוחים אלו זכו לפרסום נרחב בספרו של קן קייזי, "קן פרונטלית( אשר היו נהוגים באמצע המאה הקודמת. 

 .הקוקיה"
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קללות וגידופים ובמיוחד לבדוק האם שמטרתה הייתה פורסמה עבודה של קבוצת חוקרים מאנגליה   0000שנת ב

מעלות או מורידות את -)לא עדיף לומרמילות קריאה הנאמרות כתגובה לארוע מכאיב מועילות או מזיקות

 .לסיבולת לכאב ת לכאב?(הסיבול
4
( cold pressor testניסוי הידוע כמבחן קור )בלכאב כמודל הם השתמשו  

להשאיר את היד בתוך המים עד לגבול ומעלות צלזיוס(  0-5בו הנבדק מתבקש להכניס את ידו לתוך מי קרח )בין 

הסיבולת.
5
במחקר המצוטט סף כאב, סבילות לכאב ושינוי בקצב לב. במודל זה ניתן לבדוק משתנים רבים כגון  

  ו הנבדקים להגות מילים סתמיות או מילות קללה על פי בחירתם )מילים  כגוןלעיל שבוצע באגליה, נתבקש

shit, fuck  תמיות או הקללות הייתה לבדוק האם יש בביטוי מילות קללה סוכן הלאה(. מטרת ביטוי המילים ה

ויזואלי כדי לשפר יכולת ההתמודדות בכאב או להיפך. המשתנים לבדיקה היו, כאב על פי מד אנלוגי אלו 

(VASזמן להחזקת היד בתוך המים וכן מדד למידת המעורבות ה ,)בנוסף להערכות ימפטטית, קרי קצב הלב. ס

מכאב וקטסטרופיקציה. משל כאב, סבילות לקור וקצב לב, ענו הנבדקים על שאלונים סטנדרטיים של חרדה, פחד 

את הסיבולת לכאב, ומפחית  עלהאה גסות מתוצאות המחקר העיקריות היו כדלקמן: חזרה מילולית על מילות קרי

ין מיוחד, ימספר תוצאות נוספות היוו ענ . בנוסף שימוש במילות קריאה גסות מעלה את קצב הלב.VASאת ה

 VASכפי שנחווה על ידי הנבדקים. פחד מכאב אכן ניבא את ה VASלמשל הקשר בין פחד מכאב לבין ה 

היה גבוה יותר.  VASוככל שהיה פחד יותר גדול כך גם ה בנבדקים אשר לא השתמשו במילות קריאה גסות



דהינו כנראה מצב של "לשחרר  VASבמצב של שימוש במילות קריאה גסות, הפחד מכאב לא ניבא את ה 

 קללות" מדכא את הפחד ע"י דיכוי פעילות באונה הקדמית. 

נת ביותר לנסוי המתואר לעיל. הייתה התייחסות מעניי " mythbusters -בסדרת הטלוויזיה "מכסחי המיתוסים

הם חזרו על הניסוי, עם אנשי הצוות המאומנים שלהם. מעניין ומשעשע לצפות בניסוי כפי שניתן לראות באתר 

www.youtube.com  .
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באנשים אם קללות בצורה של מילות קריאה יכולות לדכא או לשנות את חווית הכאב, מהם המנגנונים לכך? 

בריאים, השימוש בקללות ומילים גסות נחקר רבות ואף עבר סיווג.
7
לדיון מעמיק על השימוש בקללות אצל  

אנשים בריאים, מומלץ לפנות לעבודתו של מנטגיו.
6
  

רים פגיעות מוחוית בעיקר בהמיספרה בתיאורים רבים קיימים באשר לקללות ודיבור אוטומטי בחולים אשר עו

ה השמאלית, הן אצל חולים לאחר אוטם מוחי והן אצל אלו שעברו ניתוחים. אצל חלק גדול מן החולים הפגיע

, לעתים קרובות של קללות ומילות קריאה.אוטומטיבדיבור מתלווה בדיבור 
0
אזורים אחרים במוח, הנפגעים  

. כך בחולה מבוגר, דובר עברית אוטומטימארועים מוחיים יכולים אף הם להביא לפגיעה חמורה בדיבור ודיבור 

אשר נפגע בגרעיני הבסיס מימין אשר לאחר הארוע כבר לא יכול היה לקלל כלל.
10
חולים הסובלים מתסמונת  

מטית היפרקינטית. עד ו( מבטאים התנהגות אוטGilles de la Tourette Syndrome-GTSג'יל דה לה טורט )

)בתרגום  (coprolaliaדועה כקופרולאליה )ימן החולים מנבלים את פיהם עם קללות וגידופים. תופעה זו  05%

דיבור עם צואה(. -יניתימילולי מהלט
1

שתסמונת ג'יל דה לה טורט נגרמת ישנן עדויות הולכות וגוברות לכך   

כפגיעה אנטומית או תפקודית בגרעיני הבסיס.
11
הפחתה בתסמינים אצל חולים אלו ע"י שימוש בתרופות  

נוירולפטיות חוסמות דופמין מעידה על קשר הדוק בין פגעיה בגרעיני הבסיס וקללות. 
10
לגרעיני הבסיס תפקיד  

רתיים ורגשיים וקשורים בתפקודם באופן בחשוב לא רק בהתנהגות מוטורית אלא גם בתפקודים קוגנטיביים, ח

( נחשדת anterior cingulate gyrusהסינגולייט ) פגיעה באזור של הגירוס הקדמיהדוק למערכת הלימבית. 

כמקור לקופרלאליה בחולי ג'יל דה לה טורט. 
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האפשרית של קללות ומילות קריאה ניתן והשפעתן כאב חווית השאלה אחרת בנושא האפקט של הרגשות על 

למצוא במספר עבודות של רודי ומיגר.
14-18
הלחם או ברח" "תגובת באופן כללי ניתן לציין כי פחד, המעורר  

(fight or flight בד"כ משרה מצב של היפואלגזיה ורמות נמוכות יותר של ,) כאב לעומת חרדה. בקונטסט חווית

לי  הזה ניתן להבין בנקל איך פחד מעורר תוקפנות ובכך משרה ירידה בתגובה לחבלה וכאב. באופן אישי זכור

משחק בחדר הלבשה היה נהוג ם ברסיטה. בהכנת טרוהיטב ההכנה למשחקי רוגבי בהם השתתפתי כסטודנט באוני

  לעורר את הרגשות והתוקפנות, בד"כ תוך כדי קללות, גידופים ושאגות.

  

 סיכום:

אצל אנשים בריאים בקונטקסטים חברתיים שונים. בקונטקסט של  קללות ושימוש במילות קריאה יכולים להופיע

אה יש יכאב וחבלה, שכיח מאוד השימוש במילות קריאה, במבחר מילים גסות יותר או פחות. השימוש במילות קר

פחית את חווית הכאב אשר נגרם מחבלה. כך עולה לפחות מעבודתם של סטיבנס וחב' אשר הראו כי הבו כדי ל

אה לא רק הפחית את הכאב יוי מכאיב בדמות מבחן סיבולת לקור, השימוש בקללות ומילות קרבתגובה לגיר

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


הלב. נראה כי ההשפעה העיקרית הייתה דרך קצב הנחווה אלא אף הגדיל את הסבילות לכאב יחד עם העלאת 

 טטית. אהמערכת הלימבית אשר לה השפעות על גם על מסלולים מודולטוריים יורדים וגם על המערכת הסימפ

ביותר בנושא כאב המשעשעים להרצאה מצאתי את אחד הקטעים החומר לבסוף במסגרת סקירה זו והכנת 

 worst pain known toלאדם )הידוע וקללות. זהו התיאור של הקומיקאי בילי קונולי על הכאב הקשה ביותר 

mankind .)
17

   .מומלץ לעיין בקטע זה, להרגע ולהנות קצת

 

 רשימת תרשימים: 

 1תרשים 

 0תרשים 
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