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מזרר יאיר

"Art in general and an o f  
fiction in particular, stands or 
falls will1 organization."

(Victor Sklovskij)

מעמיד שהוא הי&וד ותזת המאמי מטרת וא:3מ מל!ופ3 א.

 הסיפורת של המבנה בפואטיקת מהגילויים כמה להציג היא זה מאמר של היסוד מגמת
 לא אף וממילא ולדיון לבחינה כה עד זכו שלא ההשכלה, בתקופת 2 1ה׳ריאליסטית׳ העבריית

 מגוון שפע מתוך בלבד ספורות דוגמאות הן להלן שתובאנה מבנה תופעות אותן להערכה.
 כולה העברית ה׳ריאליסטית׳ הסיפורת את המאכלם מבנה, של ותופעות גילויים של

 סדורוז מגובשת, מבנה פואטיקת ומעמידים יחד מצטרפים אלה ההשכלה. שבתקופת
ומוצקים. מובחנים עקרונות על המיוסדת ומרשימה,
ההשכלה שבתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית הסיפורת כי היא, כה עד המוחזקת הסברה

 צור, ראובן פרופ׳ בהדרכת שנכתב דוקטור חיבור מתון־ פרקים חלקי בכמה המאמר ראשית .1
 מבנה תופעות של מקיף מיגוון מתוך ביותר קטן חלק רק זה, במאמר להכיל שניתן אפוא, מובן,

וידידי, למורי מסורה תודתי מעמיד. שהוא היסוד תזת את ותומכות השלם, בחיבור המוצגות
 במילגה נתמך המחקר יתמיד. ורבת־ערך מסורה הדרכה של ארוכות שעות על צו־ר, ראובן פרופ׳
 לעניינים מורחבות ביבליוגראפיות הערות .Memorial Foundation for Jewish Culture מטעם

לעיל. הנזכר בחיבור למצוא ניתן הנדונים,
 של וטיבו סוגו את ולנסח להגדיר בבואם החוקרים בין מתגלעים הדעות וחילוקי הואיל .2

במרכאות. כילו, המאמר במהלן ׳ריאליזם׳ המלה הוצבה הקורפוס, ביצירות המוגשם הריאליזם
 הריאליזם מאפייני של וטיבם סוגם לגבי בדעתם חלוקים והמבקריכו החוקרים אפילו אולם,

 בדעתם מאוחדים הכל :הקררפום של מהותו עצם לגבי דעים תמימי הם הקורפוס, שבסיפורת
 לעצמו העומד מובחן, קורפום היא ההשכלה בתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית שהסיפורת

 על־פי זאת, כל עמו. השמורות והאידאיות האסתטיות הנורמות ומבחינת יוצריו קהילת מבוזינת
:הספרות של בהיסטוריה התקופה מושג את ווארן וולק של הנודע ניסוחם

‘A period is... a lime section defined by a system of norms embedded in the 
historical process and irremovable from it...' (256. 1956)



מזור יאיר

 מגובבות ועלילות רעוע ארגון רפויים, מבנים על הקבילות :המבנה בתחום מאוד לוקוז
הקורפוס. אותו בביקורת מאוד ורווחות שגורות ומאולצים, רופסים שקישוריהן

 העושה כה, עד המוכרת מזו שונה מבנה׳ מ׳מציאות טפח לחשוף אפוא, מבקש, זה מאמר
 של מחודשת בדיקה המחייבת - ההשכלה שבתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית בסיפורת
 ולגבי בפרט, הקורפום באותו המבנה של וטיבו אופיו לגבי והרווחות המוסכמות ההערכות

בכלל. הקורפום של האסתטי ערכו
 טקסט המאכלסות לסוגיהן, המבנה תופעות מיכלול את מציין מבנה׳ ׳מציאות המונח

 במודע שננקטו, והעקרונות הדפוסים מכלול את מציין מבנה׳ ׳פואטיקת המונח נתון;
נתונה. מבנה׳ ׳מציאות אותה של ועיצובה העמדת לצורך ושלא־במודע,

 מובן הטקסט. רצף תופעות לבין מבנה תופעות בין חלוקה מעין כביכול מעמיד המאמר
 העושות המבנה תופעות כל דבר, של ולאמיתו הואיל ענייני, תוקף כל אין כזו שלוזבחנה

 של הדינאמיקה שבתוזום תופעות הטקסט, רצף על המושתתות תופעות הן הספרות ביצירת
 אלמנטים שני של ארגון הוא והגדרתו, טיבו מעצם מבנה, כל שכן הספרותי; הטקסט
 פשוטה תבנית בדו־ך־כלל שהיא באנאלוגיה, החל ;כלשהי בזיקת־גומלין הנתונים לפחות,
 ולה מורכבת תבנית כדרך־כלל שהיא בעלילה, וכלה איברים, שני על המיוסדת יחסית,
 )לסינג, ברצף הבאים אלמנטים על מושתת הספרותי שהטקסט כיוון רבים. איברים
 באורח הספרותי בטקסט מוגשמת מבנה, תופעת כל תבנית, כל (,1766 לאוקון,

 סמוכים שהם בץ הטקסט, רצף פני על עוקבת בפרישה באים איבריה :משמע ׳דיאכרוני׳,
 עובדות מקוטעת(. )תבנית מזה זה ומרוחקים מנותקים שהם ובין רציפה(, )תבנית לזה זה

 וכופות הטקסט, של הרצף לתכונת הקורא את בהכרח ׳כופתות׳ אלה מדיומאליות יסוד
 לקודמיו, כלשהי בדרך קשור ברצף הנחשף אלמנט כל רטרוספקטיבית. קריאה תמיד עליו
 עולם מישור את ושלם הולם באורח לשחזר כדי ביניהם ולקשר לאחור׳ ׳לשוב הקורא ועל

 כל מכאן, פירוט(. ביתר בהמשך ייסקרו וגילוייה הטקסט שברצף )הדינאמיקה הבדיון
 הקורא על־ידי הטקסט מן ששחזורה הטקסט, רצף שבתחום תופעה תמיד היא מבנה תופעת
 על־פני התבנית, של המאוחר איברה את לאחור׳ ה׳מקשרת רטרוספקטיבית קריאה מחייב
 רצף תופעות לבין מבנה תופעות בין להפריד מקום אין וממילא שהקדימו, זה עם הרצף,

הטקסט.
 שתיסקרנוז התופעות כל בלבד: מתודי אופי נושאת שהוצעה, ה׳מעיו׳הפרדה׳ לכן,
 המחייבות מבנה, תופעות הן הטקסט, רצף של הדינאמיקה תופעות עם הנמנות להלן,

 או הציפיות הפרת תבנית כגון במיוחד, ואפקטיבית דראסטית רטרוספקטיבית קריאה
ההיפותזות׳. ׳משחק תבנית

 בץ קלוזנר, כקביעת תחומה, ההשכלה, בתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית הסיפורת
 )ב׳עיט מאפו אברהם נמנים הבולטים יוצריה ועם במזרח״אירופה, 1881-1855 השנים
 ברנדשטטר, ברודס, סמולנסקין, בלבד(, והבנים׳ )ב׳האבות אברמוביץ בלבד(, צבוע׳

 ברוב מוקמו זו, סיפורת של הטקסט ורצף המבנה תופעות שולמן. ואלעזר יל״ג גוטלובר,
 וכלה ובריינין קובנר פפירנא, של הראשונים בחיבוריהם )החל והביקורת המחקר חיבורי

והדיון. העניין תחומי בשולי תקופתנו( בני חוקרים של בחיבוריהם
 זכו הדידאקטיים גילוייה על והרטוריקה התמאטיקה האידאה, שבתחום שתופעות בעוד
 ביותר צנועה תשומת־לב הוקדשה ומפורטים, מקיפים לדיונים הקורפום ובביקורת במחקר

באה וזו בהמשן־(, שיובא מטעם נידונו, ולא כמעט הטקסט רצף )תופעות המבנה לתופעות
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 רישול על הקובלות הערות מהן רבות ומסכמות, כוללניות בהערות בעיקר ביטוי ליז־י
איבריה. בין ראויה אחדות העדר ועל ובארגונה היצירה במבנה

 המחברים נדרשו בהם תרומה, והרי חשובים חיבורים נכתבו האחרונות בשנים אמנם,
(,1962)שאנן משל חיבורים השאר בין למנות ניתן עמם האמור. בקורפום מבנה לתופעות

'1964 ;1964) Patterson,) פייעולד (,1974) ורסם (,1975 ;1968) ויינפלד (,1965) שקד 
 את מטעים אלוו חיבורים של היחסי מיעוטם דווקא אולם אחרים. ואף (1979)מירון (,1978)

הקורפום. בספרות המבנה בתופעות בעיסוק להמעיט והמבקרים החוקרים נטיית
 שבקורפום המבנה בתופעות העיסוק ל׳הגליית׳ מרכזיות סיבות שלוש למנות ניתן
 שראשיתה בזו החל לביקורת, בעיקר נוגעות אלה סיבות והביקורת, המחקר לשולי

 כקלוזנר, מבקרים עם מזוהה שתקופתוז לזו ועד ולילינבלום, בריינין פפירנא, בקובנר,
בהמשך(. לעצמה תידון תקופתנו )ביקורת ואחרים סלושץ לחובר,

 כביטוי בעיקר ונתפשה היתה ההשכלה בתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית הסיפורת (1)
 יהדות בקרב ואידאי־תרבותי דתי חברתי, אופי הנושאים ותמורות מאבקים לבעיות,

 הפרושה בדלנות לבין תרבותית פתיחות בין לחסידות, השכלה בין המאבק מזרח״אירופה.
 מושאן היה - לחדש הישן בין פריצתן, לבין מוסכמות קיבוע בין לבדה, הדת של בצילה

המופלגות. הדידאקטיות מגמותיה ושל הקורפוס סיפורת של והתמאטיקה האידאה של
 מבחינת לה קרובים שהיו ואלה תקופה, אותה בני ספרות שמבקרי טכעי זה היה על־כן

 ובמימושן הקורפום ספרות של ובתמאטיקה באידאה ראו העולם, תפישת ומבחינת הזמן
 זו ראייה והדיון. הבחינה לעיקר הזכאית סיפורת, אותה של תמציתה את הרטורי״דידאקטי

 מרכזיות, שנחשבו תופעות באותן עיסוק של ברורה העדפה הדברים, מטבע הניבה,
 החשובים לתכנים ׳מאכסנת׳ מסגרת בתורת יותר שנתפש המבנה, בתופעות עיסוק על־פני

י ממנו.
 אותן של המבנה חקר פני על ספרות ביצירות והאידאה התמאטיקה חקר העדפת (2)

 שבעקבות דומה העשרים. המאה ראשית עד האירופית הביקורת בכל ח־ווזה יצירות,
 המבנים בחקר לצורך מודעות מסתמנת החלה הרוסיים, הפורמאליסטים של מישנתם
 של שליטתה ניכרה אז עד (.Lemon & Reis, eds, 1965, 103).הספרותי בטקסט לסוגיהם

 הספרותית, היצירה במבנה העיסוק את שהזניחה הספרות, בביקורת הרומאנטית הגישה
בהם. היוצר ובהתגלות והאידאה התמאטיקה בחומרי העיסוק לטובת

 מבנה לתופעות הנדרשים דיונים הועמדו הרוסים לפורמאליסטים קודם עוד אמנם,
 קודם ואף (,1907-1905) ג׳יימס הנרי של הנודעות הקדמותיו כגון ספרות, שביצירות

 (.stang, 1959)אוזדותו ובשאלת ה־י״ט המאה סוף בין האנגלי הרומאן במבנה דיונים :להן
 המלמד הכלל מן היוצא בבחינת והם בלבד פריפרית מציאות משקפים אלה גילויים אולם

 שבהם בראשונים החל ומבקריה, הקורפום סיפורת שחוקרי אפוא, מובן, הכלל. על
 פייטלסון, הם מנציגיו שכמה המבקרים, בדור וכלה לילינבלום( בריינין, פפירנא, )קובנר,
 על אמונים שהיו ולחובר, קלוזנר סלושץ, ציטראן, רובינזון, צינברג, שפירא, פרישמן,
 הספרות בביקורת הרווחות מהמגמות הושפעו ־ כאחת ביקורתה ועל האירופית הספרות

המבנה. בחקר ומיעטו ואידאיים תמאטיים ביקורת כיווני לנקוט הם אף ונטו באירופה,
 בלם ספרות ביצירות המבנה תופעות בחקר לצורך ההולמת המודעות חוסר :ועוד זאת
 )ככלל, הספרותי שבטקסט המבנה תופעות לחקר הדרו־שים מבוקרים, מחקר כלי פיתוח

את דחקה האינטואיציה שבו אימפרסיוניסטי, אופי נשא התקופה בן העברית הספרות חקר

רת של המבנה פואטיקת פת העברית הסיפו ההשכלה בתקו
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מזור יאיר

 הספרותי הטקסט רצף בתחום מרכזיות תופעות משל, דרן כך, הממושטר(. העיון מקום
 זה בתחום המחקר מימצאי ראשוני תקופה. באותה כלל אובחנו לא הקורפום שבסיפורת

; Mukafosky, 1940) הארבעים משנות החל רק מתפרסמים החלו 11937 ,ingarden, ' 
 על מוחלים להיות זכו לא וממילא וקלוזנר, לחובר של דורם מעיני נעלמו והם ועוד(,

הקורפום. סיפורת
 אף אלא המבנה תופעות פני על והאידאה התמאטיקה תופעות העדפת רק לא :ומכאן

 רצף תופעות וחקר בכלל, המבנה תופעות חקר לגבי הולם וידע ראויה מודעות העדר
 בתקופת הקורפוס של המבנה בפואטיקת והאבחנות הדיונים למיעוט גרמו בפרט, הטקסט
לעיל. שהוגדרה המחקר

 סיפורת מבנה בחקר למעט תקופה באותה והביקורת המחקר לנטיית הבאה הסיבה (3)
 שבה בתקופה ששרר הביקורתי׳ ב׳אקלים מעוגנות שאלו בעוד :קודמותיה משתי שונה

 באופיו :דיוק וליתר עצמו, הקורפום של באופיו מעוגנת שזו הרי ביקורת, אותה נכתבה
עלילותיהן. ומבנה מיצירותיו ברבות החומרים ארגון - מבנהו של

 ימינו, בת לזו ועד הקורפום תקופת בת שהיא מזו החל הביקורת, בדעת לכפור אין
 הירבו הקצרים בסיפורים שבהן; ברומאנים )ובעיקר הקורפום מיצירות ברבות שהמבנה

 הטעם מן וזאת ברומאנים שניכרה מזו שיעור לאין משופרת מבנית יכולת להפגין המחברים
 יכולת תובעים בו, העושים והפרטים החומרים של העצום וריבוים הרומאן של הקפו הבא:
 אמנם הוא מבנהו(, ולעיצוב הקצר הסיפור של לארגונו הנדרשת מזו כמה פי הגבוהה ארגון
 גושי ושאר עלילה נתיבי דמויות, אירועים, של מייגע גיבוב בולט: באורח ומרושל רעוע

 רפוי מבנה יצירות מאותן לרבות היקנה מאולץ, או רופף לזה זה שקישורם טקסט,
ומסורבל.
 מגמות בעלי מסאיים, קטעים שירבוב ידי על העלילות מן רבות של הרצף גדיעת

 הוסיפה ממנו, הנגזרים לאלה או העלילתי לעניין קשר כל המשוללות מופלגות, דידאקטיות
 החסכוני המבנה והמפורר. הרופם רושמן את והגבירה היצירות, במבנה היא אף וחיבלה

 בעקביות מתפתח והוא ומנומק, טבעי באורח לזה זה מקושרים שאיבריו היטב, והמאוחה
 רומאנים נחלת היה - ג׳יימס הנרי של הנודעת כתביעתו - שיאו כיבוש לקראת רציפה
 בהם נמצא אחת ולא הקצרים, בסיפורים הדברים פני הם שונים כאמור, בקורפוס. מעטים
 מבנה פגמי באותם מטופלים שהיו כאלה חסרו לא ביניהם אף אולם, ;וראוי מחושל מבנה

ברומאנים. הניכרים
 גם - כיום אף וכן־ - היו שבקורפום הרומאנים במבנה מפורשות חולשות אותן כאמור,

הקורפוס. בסיפורת ובגילוייו במבנה לעסוק שפנו והביקורות, המחקרים למיעוט סיבה הן
 תשומת־לב את אליו ריתק התקופה מיצירות ברבות הבוטה הקומפוזיציוני הכשל

 של לצידם יצירות, באותן העושות המבנה תופעות משאר דעתם את הסיוו ובזה המבקרים,
 או מפורש באורח הניחו, שהכל דומה, המשובשות. העלילות ושל הרעועים המבנים
 מיכלול נחלת הן הקורפוס, מיצירות רבות במבנה הניכרות קלקלות אותן כי מובלע,
 שמחוץ מבנה תופעות ולתיאור לאיבחון חתרו לא כן, על שבקורפום. המבנה תופעות

 במבנה הכרוכות כאלה להוציא - העלילה ומבנה היצירה של הכולל הארגון לגבולות
 פלישתו פרי שהן כאלה )בעיקר העלילתיות הדיגרסיות כגון ממנה, נגזרות או העלילה

המתערב(. המספר של לעלילה הדידאקטית
למבנים הנוגעים זמננו, בני בחיבורים המופקים החשובים המימצאים למרות וכך,
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 ולגילוייהן המבנה לתופעות מופנה המחקר ממאמץ קטן חלק רק הקורפוס, שביצירות
 לדון בבואם כקודמיהם, זמננו, בני חוקרים אף :ועוד זאת הקורפוס. מסיפורת שביצירות
 ובתופעות בעלילה בעיקר התעניינותם את ממקדים הקורפוס, שביצירות מבנה בתופעות
 המבנה תופעות בשאר לדיון פונים ואינם העלילתית(, הדיגרסיה )ובעיקר ממנה הנגזרות
 מקיף מחקר כה עד נכתב שלא ווזומר קל העלילה; של לצידה הנבחנות ביצירות העושות

הקורפוס. סיפורת של המבנה פואטיקה על וממצה
 העלילה בחולשות שיש ההנחה את מאמצים תקופתנו בני החוקרים שאף דומה,

 את המעמידות המבנה, תופעות מיכלול של מצבן על להעיד כדי הקורפוס שביצירות
תופעות. באותן לעסוק פונים הם אין שוב, כן, ועל יצירות, אותן של המבנה פואטיקת

 כה עד המחקר של וקביעותיו הכרעותיו על להשיג מבקש אינו זה מחקר להטעים: וזאת
הבאות: הטענות שתי בדבר

 בסיפורת המרכזיות הן הדידאקטיים וגילוייהן התמאטיקה האידאה, תופעות (1)
המכרעת. זו היא וחשיבותן, הקורפוס,

 רפוי מבנה בעלות הן - שבהן הרומאנים ובעיקר - הקורפוס מיצירות רבות (2)
ומאולצים. רופסים וקישוריהן מגובבות, העלילות לקוי, החומרים ארגון :אחדות ומשולל

ותקפות. מוצקות טענות הן אלה כל

 במהלך שגובשו והמוסכמות הקביעות את להזים אפוא, אינה, זה חיבור של מגמתו
 היא מגמתו הקורפום; מיצירות ברבות הניכרות המבנה חולשות לגבי כה עד המחקר
 המחקר העיון, לשולי ׳הוגלו׳ כה שעד הטקסט ורצף מבנה של לתופעות הדיון את להסיט

 לניסוח לתיאור, זכו לא וממילא אובחנו, ולא אותרו לא מהן רבות כך ומשם והביקורת,
, ולהערכתן. תיפקודיהן

 מזו השונה הקורפום, בסיפורת נוספת מבנה׳ ׳מציאות לחשוף זה מחקר מבקש בכך
כה. עד המוכרת

 הכולל החומרים ארגון שבהן ביצירות גם ניכרים זו ׳אחרת׳ מבנה מציאות של גילוייה
 אפוא, ניתן, יצירות באותן גם כה. עד הביקורת כטענת פגומים, אמנם הם העלילה ומבנה
 של במסגרתם או לצידם העושות ומשוכללות, מורכבות שהן רבות מבנה תופעות לאתר
עליהן. והעיבו שכיסו רעועים, מבנים אותם
 אובחנו ואשר הקורפוס בסיפורת הנתונות הטקסט ורצף מבנה של תופעות אותן כל

 על המושתתת ומודעת, מגובשת מבנה פואטיקת ומעמידות יחד מצטרפות המחקר, במהלך
 בסיפורת שאובחנה המבנה פואטיקת ועוד: זאת ומוצקים. מובחנים מבנה עקרונות

 מבנה פגמי של בגינם כה עד לו שיוחסה מזו השונה מבנה מציאות המעמידה הקורפום,
 אלאאף היצירות של השלם האסתטי במארג רק לא הדוק באורח משתלבת לעיל, בו שנמנו

מגמותיו. את ומטעימה אותו מאששת אותו, מבססת היא שבהן. האידאי־דידאקטי כמערך
 של חולשותיהן על בלתי־מבוטל פיצוי זו ׳אחרת׳ מבנה פואטיקת משמשת זו, מבחינה

 לתאר כה עד הביקורת היטיבה אותן הקורפוס, באותו העושות המבנה מתופעות רבות
 בסיפורת שאובחנה המבנה פואטיקת של המרשימים בהשגיה אץ אפילו ולהעריך.
 ודאי - שלם באוו־ח ולאזנם האחרים המבנה ליקויי על לחפות כדי המחקר במהלן־ הקורפוס

ולאפקו. רושמם את להקהות כדי בה שיש
שאר בין לשבח( )הראויה ה׳אחרת׳ המבנה פואטיקת של היחסי משקלה לא ומכאן:
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 כוחה את לה המקנה הוא - ביניהם ייחודה אלא הקורפום, שבסיפורת המבנה מדכיבי
חשיבותה. את לה ומעניק

 שלא הקורפום, שבסיפורת וזטקסט ורצף המבנה תופעות של והתיאור האיתור לפיכך,
 פואטיקת של יותר ומורכבת ראויה נכונה, לראייה לתרום כמדומה עתידים כה, עד נחקרו
 הערכה שתניב ההשכלה, בתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית הסיפורת של חשלמה המבנה
 הקורפום של ובעקבותיה הקורפום, באותו המבנה עקרונות של יוחר והולמת מאוזנת
3עצמו.

הענרית הפי&וית מתיד נמדגם ורצף נה3מ תופעות דזמש נ.
החשפלוז נתלופת ה׳ריאלי&טית׳

לסמולנסקין חמוף ת1ו3ק .1

יקורת33 ור0ח קנוות אן0הח הערםת לעניין ללית3 הערה
 מעט לא הנבחנת. התקופה של הו־ומאנים שבין ידועים היותר מן הוא (1874)חמור קנורח

 של אחרים רומאנים רקע על לפחות - עלילתו של והמאוחה המחושל המבנה משום
 יוזסית ההדוק העלילה מבנה ואמנם, בכלל. הקורפום מיוצרי אחרים ושל בפרט סמולנסקין

 תשומת של בשפע זה רומאן זיכו כלל, בדרך המציינה הטבעי וזהתפתוזות וקו זה, ברומאן
 תאריך, )בלא קלוזנר (,206 )תרס״ה, סלושץ כגון מבקרים הביקורת. מצד ושבחיס לב
 ציינו ואחרים, (22 פיכמן)תש״א, (,300 אורנובסקי)תשכ״ב, (,233 )תשכ״ו, לחובר (,94

 משל אחרים רומאנים לעומת וזמוו ודת3בק המסתמנת המבני הגיבוש מגמת את לשבוז
 (58 ב׳, כרך ; 1962)שאנן כגון זמננו, בני חוקרים אצל גם נמצא דומה הערכה סמולנסקין.

ויינפלד: דוד זו מגמה לבטא היטיב (.60 ,1977) וגלבוע

ת מצטיין סמולנסקין, של האחרים ספריו רקע על מו  שיש מרכזי בגיבור חמור ק
 לכל פנימי כובד מרכז היוצרת מרוכזת בעלילה הפסיכולוגית, המהימנות מן בו

 מהעלילה סטיות על לגמרי מוותר אינו שאמנם התיאור, בחסכונות בספר, המסופר
וסאטיריים. דראמאטיים מוטיבים של מקביל בפיתוח אותן מגביל אבל המרכזית,

(1968, 25)

 כולם ויינפלד, של והמפורטים המעמיקים דיוניו כולל בזה, הנזכרים הדיונים כל אולם
 העלילתית(, הדיגרסיה )כגון בה הכרוכות לתופעות או לבדה העלילה לתופעת נדרשים

 תוצגנה מהן שכמה ברומאן, האחרות הטקסט ורצף המבנה לתופעות הדעת את לתת בלא
להלן.

 מהמחקר שנעלמו מבנה תופעות לחשיפת הטוענת דומה, מחקר גישת המאמצים חיבורים .3
;T.S. [■1101. 'Ulysses. Order and Myth', in: Criticism (M. Schorer cd.. 1958) הם: הקודם,

(.537-498 ,1970) ושטרנברג (100-65 ,1968) פרי
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 חמור בקגוו־ח מתח של ופיגו אנאלוניה )רשרדאציה(, השהיה של צומת
 תום לקראת מבקש תעלוליו, בשל אותו דוחה שקהילתו הרומאן, גיבור חיים, יעקוב

 מתקבל וזוא כבודו. על מחילה במחיר אפילו הקהילה, לחיק ולהתקבל לשוב האירועים
 :תקווה ומלא קל בלב ביתו את עוזב מכן לאחר רב לא וזמן העדה, ראש אצל לשיחה
 עשה אשר כל את לאשתו לבשר תקווה מלא בלב ויצא לבו טוב על לו הודה חיים ׳יעקוב

 היפותזה להעמיד הקורא את מדרבן זו בבשורה הפרק סיום (.142 ,1968) הזה׳ ביום
 ולאישור לאישוש הקורא יצפה עתה ;חיים ליעקוב מעתה הנשקף הגורל לגבי אופטימית

הטקסט. מצד זו אופטימית היפותזה
 ומפליג ׳1השהיה, של גוש הכתוב משרבב ציפייה, של זו מתוחה בנקודה דווקא אולם
 ההתעללות מעשה את הקורא לפני פורש הוא כאן העוקב(. הפרק את )הפותח אחר לעניין

 הוא ;היתומה אחותו לבת לב בתום שנשק הצובע, ומרי בן יוסף בצעיר, הרשעה העדה של
 ״בעל בקול: ויקראו ירוצו למאות נערים המון ׳ואחריו ובנוצות בזפת נמרחו עמו והנערה
 על נורא נקם לנקום ויישבע בקרבו, הצובע חמת כאש ליהטה אז .. חטא!״ ״בעל חטא!״

 יכול עלילתית מתח בנקודת דווקא ההשהיה שירבוב (.150 ,148 )שם, ויושביה׳ העיר
 ההיפך על מעיד השהיה של גוש באותו העיון קומפוזיציוני. רישול כתולדת להתפרש

הגמור.

 והשעיית העלילה רצף גדיעת על רמבוססת קומפוזיציה, תחבולת היא )רטארדציה( ההשהיה .4
 קשור שאינו אינפורמאציה, גוש שירבוב על־ידי מתח(, של בנקודה רבים )במקרים התפתחותה

 של תהליך טעון וגילויה סמויה היא העלילתי לנתיב שהשתייכותו או העלילתי, לנתיב
אינטרפרטאציה.

 העלילה קטיעת מכוח העלילתי, המתח העצמת לצורן משמשת ההשהיה רבים כמקרים
 פונקציות גם למלא יכולה ההשהיה אולם צפוי. שיא כיבוש לקראת מתח בנקודת והשהיתה
 מחדד או מעורר הטקסט בה בנקודה דחויה, אקספוזיציה של החדרתה כגון נוספות, אסתטיות

 אנאלוגיה, בקשרי הנקשרת אינפורמאציה החדרת או להלן(, )וראה לגביה סקרנות של פער
 מחודשת להארה מביאה היא כך מתוך העלילתי. בנתיב אירוע או דמות עם ׳הפוכה׳, או ׳ישרה׳

העלילתי. שבנתיב יסודות אותם של
 לגבי מטרים פוטנציאל הנושאים אינפורמאציה חומרי לטקטט להחדיר ההשהיה יכולה כמו־כן

ועוד. הקריאה לתהליך ועניין תנופה המספק מתח, של פער לפעירת ולתרום העלילה, המשך
 את איבחנו הם ביניהם. המכתבים בחליפת ההשהיה את הזכירו (1797) ושילר גיתה כבר

 :להיפן אלא מתח, להפקת אמצעי בתורת לא תפקידה את ביארו אן־ ההומרי, באפום ההשהיה
 (5 )תשכ׳׳ט, לעומתם אוארבך שביצירה. הטראגיים האפקטים כנגד ומאזן, ממתן יסוד בתורת
 הנזכר דבר, שום להניח לא ההומרי המגנון ב׳צורן ומנמקה ההומרית ההשהיה את אחרת מפרש
 ותיפקודיה ההשהיר תופעת על מפורטים דיונים (.5 )שם, צורה׳ מתן וללא באפלולית בכלל,

 (Erlich, 1969, 246-245) שקלובסקי אצל ובעיקר (298 ,1968 )מרגולין, למרט אצל נצא
 ההשהיה על נמצא עוד מפיקה. שהיא וזמתח באפקט ודן ־,dclaying-devico׳ המונח את הטובע

 המעמיד (,166-164 ,1974)שטרנברג אצל במיוחד ומפורט מקיף ובדיון (77 ,1968)פרי אצל
 בסיפורת ההשהיה של מעמיקה בחינה ולסיווגן. השונות ההשהיות לאפיון קריטריונים שמונה

 ,1975)סמולנסקין של ברומאנים העלילתיות הדגרסיות על ויינפלד של בדיונו נמצא הקורפוס
251-220.)
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 יעקוב של קורותיו הוא השני שאיברה 5באנאלוגיה, כאיבר מתגלה השהיה של זה גוש
 כמווזו :הצובע זמרי בן ליוסף אירע אשר את אירע חיים ליעקוב הרומאן. גיבור וזיים,
 עונש את מלהצדיק מאד הרוזוקים מעשים, בשל הרעה העדה ידי על והושפל נרדף

במשנאיו. לנקום בלבו נשבע וכמוהו ההתעללות,
 רשעות את ומזכירה השבה הוזשהיה(, גוש שירבוב )באמצעות זו אנאלוגיה הצבת

 ולבין העדה אנשי בין להשלמה 6מתח( של )בפער הקורא צופה בו במקום דווקא העדה,
 של הצפוי גורלו לגבי אופטימית היפותזה אותה לערער כדי בה שיש ברור חיים, יעקוב
הפסימית. ההיפותזה של שיקומה את ולעודד חיים, יעקוב

 תופעות שלוש של (Hrushovski, 1976, 8) צומת בונה שהטקסט אפוא, נמצא,
 תהליך על ולהשפיע לכוון מגמה מתוך מתח, של ופער אנאלוגיה השהיה, :קומפוזיציה

 ההיפותזה של המהיר עירעורה לטקסט: הרצוי האידאי״דידאקטי בכיוון הקריאה
 את מחדש מטעים העדה, לשורות חיים יעקוב של המחודשת התקבלותו לגבי האופטימית

 למגמתה חיזוק יש ובזה ממנה; טוב לשום לצפות שאין עדה, אותה של רשעותה
עדה. אותה להוקיע המבקשת היצירה של הדידאקטית

 בנוסף הקומפוזיציה: תופעות של צומת אותו של הרטורי ההשפעה טוווז מורחב בכך
 רק לא בזה השכיל הטקסט מובהקת. אידאית בהנמקה אף מונע הוא האסתטית להנמקתו
 תכליתו לעיקר לרתמו אף אלא קומפוזיציה תופעות של משוכלל צומת להעמיד

וזדידאקטית.

 קומפוזיציה כתחבולת אותה תאר הוא פרגסון: היה אנאלוגיה המונח את שטבע הראשון .5
 של במחזותיו המרכזיות לעלילות המשנה עלילות בין הקישורים את ומהדקת המעמידה
 ;Fcrgusson, 1949, 110-109; 123-114) מרכזית מאחה פונקציה ממלאת ובזה שקספיר,
 הפוטנציאליות הפונקציות על ובעיקר האנאלוגיה על מפורטים דיונים (.250-248 ;144-139

 האנאלוגיה, על דיונים עוד (.Empson (1950, 1963 של בחיבוריו נמצא ממלאת, שהיא
 ,S1;mg (1959 אצל: נמצא הי״ט, המאה בן האנגלי שברומאן מקבילות בעלילות המתגשמת
t (1958, 270-260 אצל נמצא האנאלוגיה על נוספים ממצים דיונים (.135-133 .s . Eliot,) פרי 

פרופ׳ לי, הידוע ככל (.229-228 ,1973 ;537-498 ,1970) שטרנברג ובמיוחד (100-65 ,1968)
 על ועמד פרגסון, של מונחו את העברית הספרות לביקורת שהביא הראשון היה שקד גרשון

תרומתו. חשיבות
 ידועה (.ingardcn (1973, 40-38 היה הספרותי שבטקסט בפערים מפורט דיון שהעמיד הראשון .6

 גישתו לבין הספרותי בטקסט הפערים מילוי של ההולם לאופן גישתו בין שנתגלעה המחלוקת
(.79 ,1980) ברינקר אצל נמצא זו מחלוקת של ממצה סיכום (.iscr (1971, 8 של

 הבותרוז: תחת ,Beardsley של בדיוניו עוד נרמז הספרותי, שבטקטט בפערים הדיון
elucidation, בספרו Aesthetics, יעילות ומשוללות למדי, מגושמות אבחנותיו אולם 

 דוזויה במסירה שמוצאו בפער המבחין תומשבסקי, אצל עוד נמצא בפערים דיון אופראטיכית.
 אפילו או חלקית היא ביצירה שהוא עניין הקורא של הבנתו שבהעדרה אינפורמאציה, של

 שבטקסט הפערים על ומפורטים חשובים דיונים (.Lemon & Reis, eds, 1965, 73). מוטעית
 פרי של משותפים בחיבורים (;Hrushovski (1979, 2 אצל נמצא מילויים טכניקת ועל הספרותי

 שטרנברג נפרדים: בוזיבורים וגם (667-642 ,1978 ; 286-283 ,265-263 ,1968) ושטרנברג
(1974, 168,) 53-50 ,1978) Sternberg,) (.1-11 ,1979 ;30־24 ,1976) פרי
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רת של המבנה פואטיקת ת הסיפו פת העברי ההשכלה בתקו

טיח מאניפולאציה ת ולה3הפא גסדרי סוז׳ מו ק  האידאית והנמקתה חמור ג
 בביתם ׳פגר׳ המחזיקים העיר בני על לשלטון שהלשין חיים, יעקוב על חרם מטיל הקהל

 מזויפים משקלות חותמות, השלטון, מטעם האסורות סחורות בביתם מחזיקים )לאמור:
 של ה׳נכוף הכרונולוגי לסדר )המציית7בפאבולה האירועים סדר על־פי באלה(. וכיוצא

 על חיים יעקוב הלשין קודם :הבא בסדר הדברים אירעו והשתלשלותיהן( ההתיחשויות
 הסחורה את החרימו הקהל, בתי של השלטון רשויות פשטו הלשנתו בעקבות הקהל.

 כי הקהל הסיק חזויה, בלתי פשיטה אותה מתוך ;הקהילה מבני רבים אסרו ואף האסורה
 מסקנה אותה ומכוח הקהל, ראשי עם במתח השרוי חיים, יעקוב של הלשנתו תולדת היא

 הפאבולאי, הסדר שונה כנתינתה, ביצירה אולם, ונידוי. חרם חיים יעקוב על הקהל הטיל
 חיים יעקוב כי הקהל מסיק הרשויות, פשיטת בעקבות אחר: בסדר נמסרים והאירועים

 שבפאבולה - גופו ההלשנה מעשה על אולם והנידוי. החרם את עליו מטיל והוא הלשין,
 על הוזרם הטלת לאוזר רק רב, באיחור המספר מדווח - האירועים בשרשרת הראשון הוא

חיים. יעקוב
:זו מחושבת סוז׳טית מאניפולאציה מאחורי עומדות אידאיות־דידאקטיות הנמקות שתי

 יעקוב ענישת את מקדים שהוא בזה - הפאבולה בסדרי הסוז׳ט שמחולל העיוות א(
 הנורמות את מדגיש - חיים יעקוב של ההלשנה חטא על בדיווח ומאחר בחרם חיים

 ממנו קשה שאין עונש חיים יעקוב על גוזר הקהל הקהל. מחזיק שבהן הפסולות המוסריות
 ראוי שהנענש ודאות כל ללא בלבד, חשדות סמך על וזאת היהודית, הקהילה חיי במסגרת
 לחלוטין, כסיס משוללי היו לא חיים, יעקוב של לעברו שהופנו החשדות אומנם, לעונשו.
 בזה וחטא ולבססם כראוי לחקרם טרח לא הקהל אולם יותר. מאוחר שהתאמתו והראיה

מוצדקות. ראיות ללא מנשוא הקשה הדין את שגזר
 :אהרון רבי של הקובלת בקריאתו נמצא הקהל את בזיאת להאשים המחבר למגמת חיזוק

 מאלה אחד אף עשה ולא הוא שקר אולי תאמרוי אשר הרעים מעשיו את ראה זה מי ׳אבל
(.115)חטאתי׳ עליו טפלו חינם ורק

 של המהימן דיווחו את במתכוון הדוחה הפאבולה, בסדרי הסוז׳טית המאניפולאציה
 מודע היה הקורא אם הקהל: עוולות את מדגישה חיים, יעקוב של ההלשנה חטא על המספר

 )כפי הקהל על־ידי העונש גזירת קוז־פ עוד חיים, יעקוב של ההלשנה לחטא בוודאות
הקהל. עם בביקורתו מחמיר היה שלא ודאי בסוז׳ט(, שסולף האפבולאי מהסדר שמתחייב
 הסוז׳טית המאניפולאציה בעקבות חיים, יעקוב של ההלשנה חטא על הדיווח דחיית

 תגובתו את מחריפה היא חשוב: אידאי־דידאקטי תפקיד ממלאת הפאבולה, בסדר
 הדידאקטית האידאה את משרתת ובזה הקהל, עוולות לגבי הקורא של הביקורתית
הרומאן. שבתשתית

 ,Lemon & Reis eds). הרוסיים הפורמאליסטים שהעמידו המונחים זוג והסוז׳ט, הפאבולה .7
 האירועים רצף היא הפאבולה הספרותי. הטקסט רצף של ארגונו דרכי שתי את מציין (63 ,1965

 הקריאה תהליך כדי תוך הקורא על־ידי משוחזר שהוא כפי ההתרחשות, סדר לפי הכרונולוגי,
הכרונולוגיות, וקפיצותיו עיוותיו על הממשי, האירועים רצף הוא הסוז׳ט סיומו. עם ובעיקר

 על פרי של השגותיו על (.168 ,1974 שלפנינו)שטרנברג, המוגמרת ביצירה מאורגן שהוא כפי
.9-8 ,1979 פרי, ראה הסוז׳ט לבין הפאבולה בין המסורתית הדיכוטומיה
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מזור יאיר

 הבלתי תעלוליו ממסכת בחומרתו חורג חיים, יעקוב של ההלשנה שמעשה ספק אץ ב(
הטעון,גיגוי. אופי קו בו וחושף כה, עד מזיקים

 הרקע את ומבאר המתאר אוזרון, רבי של בדבריו הדברים, בהמשן־ נמצא לבך אישוש
 יעקוב של הלשנתו מושא שהיו תחבולות - השלטון כנגד הקהל של העורמה לתחבולות

אחרת: לנהוג ביכולתם היה לא כי ומסביר - חיים

 כל מעל פעמים עשר עלינו ויכבידו ליום מיום יגדלו המסים אנחנוי נעשה ומה
 למות אם בלתי אחרת עצה ואין דרך אין יגזלו. משפטנו אשר בעת הארץ יושבי
 ידעתם הן עליו... התייצבנו אשר בדרך ללכת או ברעב וטפינו ונשינו אנחנו כולנו,

 אבל בכבוד, לי נמצא הן ידי חיית אך אסורה... בסחורה מימי שלחתי לא אני גם כי
 רק לביתם טרף ימצאו הזאת בעיר אלפים עשר חמישה הצאן? עניי אלה יעשו מה

 אשר עד בבתיכם ושבו מפיכם טרף השליכו להם: לאמור נוכל ואיך הזה בדרך
(.119-118) יחד... וביתכם אתם ברעב תיתמו

 חיים, יעקוב לרשויות הלשין שעליהן הקהילה, כני שנקטו מרמה תחבולות שאותן העובדה
 עבורם והיו הרשויות, גזירות מחמת הקהילה בני על נכפו למעשה שהן לפי מוצדקות היו
 ההלשנה. במעשה חיים יעקוב שחטא החטא את שאת ביתר מחריפה - אחרון הצלה קש

 חטאו את ולהעמיד חיים, יעקוב בהוקעת לכת להרחיק רוצה המובלע המחבר אין אולם,
 בין שהביאו הקהל, עוולות את להוקיע היא מגמתו עיקר הקהל. חטאי עם אוזת בשורה

 לרסן מבקש המובלע המחבר :אחר לשון נקם. של נואש צעד לנקוט חיים יעקוב את היתר
 הדידאקטית הוזברתית המשוואה על לשמור כדי חיים, יעקוב של חטאו וזומרת את ולאפק
 מול חוטאים ;טובים־חסרי־אונים מול תקיפים־רשעים הרומאן: במהלך כנה אותה

קורבנותיהם.
 חטאו את המבליטה הפאבולה, בסדרי הסוז׳טית המאניפולאציה את המחבר נוקט לפיכך,

 מושגות בזה חיים. יעקוב של חטאו שמותיר הקשה הרושם את מקהה כן ומתוך הקהל של
:מגמות שתי
 ורבת מורכבת ׳עגולה׳. כדמות מוצג חיים שיעקוב בזה, מושגת אסתטית מגמה א(
 הטעונות שליליות, תכונות נטולה היא אין בה, השליט הוא החיובי הפן שאפילו פנים,

 במהימנותה ומשכנעת חד־פעמית, אותנטית, לדמות חיים יעקוב הופך כך ותיקון. הוקעה
הריאליסטית.

 מבחינת הדרוש - ,הכוחות ׳מאזן שנשמר בזה, מושגת אידאית־דידאקטית מגמה ב(
 הקהל עוולות בין לטובים, רעים בין - הרומאן שבתשתית האידאית־דידאקטית התכלית

קורבנותיו. סבל לבין
 באמצעות והאידאית״דידאקטית, האסתטית אלה, מובחנות תכליות הגשמת

 התיאורטית קביעתו את מאלף באורח מדגימה הפאבולה, בסדרי הסוז׳טית המאניפולאציה
:אינגארדן של

A different arrangement of sentences often destroys connections among 
them or at least changes or blurs this connection, because the rearranged 
sentences then usually receive a somewhat different meaning (1973, 95).
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תן׳: ׳מעשה  האידאית״דידאקטית והנמקונו השהיה של גוש נלווי
 את גודע הוא השהיה: של גוש כולו הוא (,191-184)הועלה׳ בחכר, ׳לוויתן י״ט, פרק

 על יהיה )מה לבוא העתיד לגבי מתוחות ציפיות טעון הקורא את מותיר העלילתי, הרצף
 דבר יתגלה מתי רצח? גילוי עם הקהילה תגיב כיצד חיים? יעקוב של הרצחו לאחר אסתר

 לכל המניע הכוח שהיה המרכזי, שגיבורה לאחר העלילה, עתה תסתיים וכיצד הרצוזי
 בחכה(, שניצוד הלוויתן )סיפור ושולית צדדית לאנקדוטה וגולש נרצחי( - התרוזשויותיה

 ומפליג מרחיב שהוא אלא זאת, רק ולא ותמוה. מוקשה המרכזי העלילתי לנתיב שקישורה
המפורט. בתיאורה

 ליצר ונכנע קומפוזיציה, של כשלון כאן נכשל שהמחבר לשער קל ראשונה, בקריאה
 במתח המחבל ולהגני, ארוך השהיה של לגוש שסטה בזה שלו מרוסן הבלתי הדברנות
 יוזשוף ההשהיה בגוש הנוסף העיון אולם, שיאו. אל קרוב שהוא בנקודה דווקא חעלילתי

 בחכה, שהועלה הלוויתן סיפור שבמרכזה המשהה, שההפלגה מתברר בתכלית: שונה אמת
מובהקים. אידאים־דידאקטים והכרעה שיקול פרי משוכללת, קומפוזיציה תחבולת היא

הנמקתה: נחשפת ההשהיה תום עם רק

 החג ימי בשני בעיר. נגלה אשר אחר סוד מפני הלוויתן את שכחו המחרת ביום אך
 בשק נמצא הרוג כי שומע, יש פן עבר לכל בהתבוננו לרעהו איש סיפר הראשונים

 בלילה ויקברוהו מידם מלא בכסף קנוהו העדה וראשי הוציאוהו והדייגים בנהר
(.190) ושומע רואה באין

 שנרצח. חיים יעקוב של גופתו אלא היה לא בחכה שהועלה ׳לוויתן׳ אותו כי מתברר, עתה
 שהפך עד והתרחב ש׳נמתח׳ דימוי חיים, ליעקוב זיימוי בתורת הובא שהלוויתן אפוא, נמצא
 טמון חיים, יעקוב שמושאו הלוויתן, דימוי של המופלגת להרחבה הפשר לעצמה. פרשה

 המספר מפליג תוהר(, )׳דרכי ט״ו בפרק הטקסט: רצף של יותר מוקדמים בשלבים
 ובו גועש לים האנושית החברה את מדמה הוא ובה דידאקטית, בדרשה והמבאר המתערב

 הדרך וישרי הצדיקים את להטביע ומאיימים (150)ראשיהם׳ מרימים הזדוניים המים ׳גלי
הבודדים.
 לטבוע: העומד לצדיק הסוער בים־החיים צפונה הגלים מסכנת כבדה סכנה אולם,
 ישא האומלל המה. רעבים - חנינה ידעו לא והמה לועם יפערו טרף ודגי תנינים ׳סביביו
 הטרף ודגי התנינים למשל הנמשל את מפרש וההמשך )שם(. מושיע׳... ואין עיניו למרום

 ודומו? החרישו הטרף: לדגי יאמר מי ...׳אך לטבוע: העומד הצדיק את להכרית המאיימים
 אשר העולם בים הטרף דגי ... להשחית לועכם תפתחו אל ראש, תרימו אל - להתנינים

 פגעי מכל יותר הרבה עוד וישחיתו יריעו המה לוזם, צלם כי ויתפארו רגליים שתי על ילכו
(.151)החיים׳

 שברת ים בעוך פוררת ׳אתה :י״ג-י׳׳ד ע״ד, התנין)תהלים, עס הלוויתן מזוהה במקרא
 שהוא לציים׳(, לעם מאכל תתנהו לויתן ראשי רצצת אתה / המים על תנינים ראשי

 כמו״כן (;150 ...׳ לועם יפערו טרף ודגי תנינים )׳סביביו הטרף לדגי נרדף שם בסיפורנו
/ )איוב, ולהשחית לבלוע תדיר המאיים טרף כדג הלוויתן מתואר במקרא  ישעיה׳, ח׳; ג

מאקאברית אירוניה עולה לפיכך, ;המתערב המספר במשל הטרף דגי כאותם א׳(, כ״ז,
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מזור יאיד

 ותנינים/ טרף ׳דגי אותם בידי שנרצח הקורבן חיים, יעקוב של מדימויו וחריפה מרירה
 יעקוב מתואר בהם ובדיה, של באיומיו עוד נמצא לתנץ, חיים יעקוב לזיהוי חיזוק ללוויתן.

.׳ כתנין: חיים  אשר השרים מסילות למצוא ידו מצאה וכבר תקווה. תהי לא למלשינים כי .
 קישור ועוד (.152) מרי׳ לבני מופת ויהיה הזה התנין בלחיי חחים לשים הבטיחוהו
 ׳לוויתן ההשהיה, פרק בפתח נמצא חיים, יעקוב לבין הלוויתן בין ומעודן, סמוי מטונינ?י,

 הקדושה.״׳ החברה גבאי שולחן על העולות כהלביבות מאודמים היו ׳פניו הועלה׳: בחכה
 החכרה גבאי משולחן הלביבות בגניבת חיים יעקוב של הידוע תעלולו משום (.186)

 הוא ההשהיה, פרק בפתח הלביבות איזכור אםונותיו, שרשרת את שהניע הקדושה,
 הלוויתן. ההשהיה: מושא לבין חיים יעקוב בין המקשרת דקה מטונימית רמיזה בבחינת

 פרי מלהיות רחוק הלוויתן, לבין חיים יעקוב בין אנאלוגיה המעמיד ההשהיה, שפרק נמצא
 פונקציה מילוי לצורך היטב המחושבת קומפוזיציה תחבולת פרי הוא קומפוזיציוני; רישול

 לקורבנו - הרוצח עוולות ייחום פירושה ללוויתן חיים יעקוב המשלת :אידאית־דידאקטית
 של הביקורתית תגובתו את ומעצימה המחדדת חריפה, מקאברית אירוניה מפיקה זו התם.

 ועוד: זאת כולה. העלילה במרוצת הנחשף היהודית, בחברה הפושה העוול לגבי הקורא
 הקורא הלב תשומת את שאת ביתר מרתקת הוזשהיה, בגוש והפרטנית המופלגת ההארכה

 המסר יותר עוד מתחדד זה מכוח משמעותה. לגבי סקרנותו את ומגרה ההשהיה, אל
השהיה. באותה הגלום הדידאקטי

 הנורמות מימוש לצורך הקומפוזיציה תחבולת את לרתום המחבר השכיל כאן אף
ולהטעמתן. היצירה של האידאיות־דידאקטיות

ע3צ .2 ר5למא ו

ת3ה ת3הער ליגניץ ללימ3 היגלה קוי  וע3צ עי?ו הדומאן m י
 אשר וגדולים, מפורסים ספרים עליו, ייכתבו וספרים יום ׳יבוא כי אמנם, כותב פיכמן
 עליהם יהל חדש ואור צבוע׳, רעיט שומרוף ׳אשמת דפי מעל האבק שכבת את יסירו

 מפורטים בדיונים זאת, עם (.652 )תרע״ח, ,עליהם ויתחנכו עליהם יחלמו עוד רבים ודורות
 מיוחד )/..מקום המבנה פגמי וביניהם הרומאן, מפגמי פיכמן מעיני נעלמים לא יותר,

 ממש היורדות אלה להג ורבות דברים ארוכות מגילות - זה.המכתבים בספר תופסים
 למעלה היתה זו ריאלית ׳יצירה מפוכחת: בנימה מסכם והוא קכ״ז(, תרצ״ח, לחיינו...׳;

 הלשוניים אמצעיה מכוח התקופה, מכוח למעלה גם היה שזה יתכן המחבר... מכוח
 גישה מאפיינות פיכמן, של בביקורתו המנוגדות המגמות שתי י״ט(. ,1929)והאמנותיים׳

 שטרייט: כדברי ראשוניותו, מעצם התפעמות מחד, מאפו. על שנכתבה בביקורת ידועה
 מעל קפיצתו נשתאה... זה על ואנו העברי, הרומאן את לנו ויצר בא מאפו ׳אברהם

 של ביקורתו אף כך (,57 בספרותנו׳)תרפ״ז, סיפורי חזון לאין דורות של בוהו לתהומות
 שפתיה על קסם אשר בקיסוזו נפלא ׳...בצייר ונלהב: תמיס אימפרסיוניזם ברוח קובנר,

 מגי?ו בעיקר יצירתו, חולשות לגבי פשרה, עמה שאין מודעות מאידך, (.39 ,1865) ...׳
 (;1900) מאפו על שהעמיד במונוגרפיה בריינין, כגון מבקרים אצל מסתמנת זו וע.3צ

)בלא ציטראן (;112-49 ב׳, כרך )תרע״ב, התוהר ׳עולם הנודע במאמרו ליליינבלום,
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רת של המבנה פואטיקת ת הסיפו פת העברי ההשכלה בתקו

 סלושץ (;200-199 )תרס״ד, טביוב (;23-18 )תרס״ז, בר־טוביה (;82-35 תאריו,
 )תש״ד, קלוזנר (;78 )תרפ״ח, ליברמן (;162 ב/ כרך )תשכ״ו, לחובר (;132 )תרס״ה,

(.Patterson, 1964) המקיף בספרו ופטרסון (345 ג׳; כרך ;1960 ;185
 מאולצת, הלשון בפרט; צבוע׳ וב׳עיט בכלל, מאפו ביצירת ליקויים על מצביעים כולם

 מבקר אפילו ושיטה. סדר בלא אירועים מגבבת והעלילה פנימיים חיים נטולות הדמויות
 ומהימנות הלשון בתחום הרומאן קלקלות את מונה (154-153 )תשי״ב, כפפירנא מוקדם

שאנן: מסכם וע3צ בעי?ו העלילה מבנה חולשות את הדמויות.

 בלתי זה, עלילתי מרוזב על־פני חוק... ללא הפעם נפרצו העלילה של תחומיה
 מעולם במישרים שאולים מסתוריים, דברים גם מתרחשים טבעי, ובלתי מגובש
 ותוצאותיה שסיבתה זו וטבעית, סיבתית התפתחות מרוסן... הבלתי הדמיון
 בעיני נחשבה לא הדעת, על המתקבלת אמת לפחות מסוימת, חיים באמת נעוצות

(.235 א׳ כרך ,1962)מאפו

 שעושוז היעיל השימוש מיוחד לדיון ראוי כך, משום ודווקא ותקפים, הדכרים ונכונים
 העמדת לצורך הספרותי, הטקסט של הדינאמיות בסגולות הרומאן מחטיבות בכמה המחבר
להלן. שנראה כפי להפליא, וסדור משוכלל היפותזות׳ ׳משחק

 ׳משחק של לעניינו הבחנות מספר נציב להלן, שתוצגנה בדוגמאות לדון שניגש לפני
בכלל. הספרותי בטקסט והפער בפרט, היפותזות׳

 הוא מתח, של פער שהוא ובין סקרנות של פער שהוא בין הספרותי, בטקסט הפער
 הספרותי. הטקסט של הדינאמיות התכונות את דראסטי באורח אחת לא המנצלת תבנית
 מקום או הטקסט, ברצף הפער היפערות מקום הוא הפער תבנית של הראשון איברה

 של השני איברה אלה(. שניים בין זהות יש המקרים )במרבית הקורא על;ידי איבחונו
 ובץ עצמו הטקסט על־ידי אם בין הספרותי, הטקסט ברצף מילויו מקום הוא הפער תבנית

הקורא. על־ידי אט
 הטקסט(, רצף על״פני איבחונו )עם הפער למילוי היפותזה מציב הקורא ותמיד הואיל

 את מאמת הפער של הסופי מילויו אפילו רטרוספקטיבית. קריאה עליו נכפית תמיד
 כמקרה תהיה לאחור׳ ה׳תיבנות ופעולות לאחור, הקורא ישוב הקורא, שהעמיד ההיפותזה

 ההיפותזה את יערער הפער של הסופי מילויו אם אולם, וביסום. אישור של פעולה זה
 פעולת באחרת, והמרתה סילוקה את אפילו או עידכונה את ויחייב למילויו, המוקדמת
 הוא הקורא על״ידי גילויו שמקום בפער מדוכר אם יותר. דראסטית תהיה לאחור׳ ה׳תיבנות

 ודאי היפערותו(, במקום החמיצו שהקורא פער )משמע: הטקסט על־ידי מילויו מקום
 עוגן, הפער שבו ההקשר משמעות מלוא על עתה לעמוד כדי לאחור, לשוב ייאלץ שהקורא

 ותהליך יש שבו. לפער מודעותו חוסר מחמת שגוי או חלקי באויח הבץ כה שעד הקשר
 ׳מתחרות׳. היפותזות שתי בין ותכופים רבים מעברים על ומיוסד ממושך, הוא הפער מילוי

 המתייצבות ההיפותזות שתי בין ׳מיטלטל׳ הקורא פערים, מילוי של זה תהליך במרוצת
 והמפריכה הטקסט, ברצף הנגלית חדשה אינפורמאציה לאור חליפות, ומתערערות

היפותזות/ ׳משחק מכנהו ששטרנברג זה, תהליך מההיפותזות. אחת כל לסירוגין ומאששת
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מזור יאיר

 משיג הוא ובזה ומהפכים, תמורות רצופת במיוחד, דראסטית רטרוספקטיבית קו־יאה מפיק
המדיום. של הדינאמיות סגולותיו של במיוחד יעיל מיצוי

 ברבות ומימושן פערים מילוי של בתהליך הגלומות האסתטיות האפשרויות ריבוי
תאקריי: של למשפטו תוקף כמדומה ומקנים שבים הקורפוס, מיצירות

... It is the unwritten part of books that would be the most intersting.
{'!'hackery, L e i l a s  a n d  P r i v a t e  P a p e r s  (G.N. Ray, cd.), London, 1945, Vol.

Ill, 391.)

תז׳ 0א נעמן ׳החי  מתוח היפוחזוח׳ ב׳משחק חטקסט רצף של הדינאמיקה ניצול מ
 וזי, הוא שמא או מת, נעמן האם :הפער נתון הרומאן את הפותח ההיפותזות׳ ׳משחק במרכז
 לגורלו. החרדים משפחתו לבני מלהיגלות בעדו מונעת שווא, באשמת במאסר, נתרך והיותו

 באזני באה אשר רעה, מבשורה נפש מפח היתה ׳כי נעמן: מות על בבשורה נפתח הרומאן
 הנעורים...׳)תשי״ט, מבני אידם לוזסתיר בתו עם הזקן נועץ אך נעמן. מות על שרה

 המשפחה, ידיד שאול, הגיע עם מתערערת זו קשה בשורה של מהימנותה אולם, רט״ז(.
 גם אך חי׳)רכ״ד(. עודנו נעמן, אלי הריץ אשר הספר לך ׳הא :בפיו ועידוד נוחם ובשורת
 משום זה במכתב אין כי כנגדו, טוען הזקן ירוחם תילה: על רב זמן נותרת אינה זו בשורה

 אפוא, כך )רכ״ח(. למותו בסמוך נעמן על־ידי נכתב שהוא לו שברי לפי מנחמת, עדות
 :׳מתחרות׳ היפותזות שתי בין ׳התכתשות׳ ובמרכזו וממושך, ער היפותזות׳ ׳משחק נפתח

 )ההיפותזה זו טענה הפוסלת - וה׳פסימית׳ בוויים, עודו נעמן כי הטוענת ה׳אופטימית׳,
 הכלא. לבור נעמן השלכת את גורסת שהיא לפי אמנם, אופטימית כה אינה ה׳אופטימית׳

 בעיקר כאופטימית, לראותה ניתן חי, עודו שנעמן הטענה על מיוסדת שהיא כיוון אולם,
נעמן(. מות את הגורסת ל׳יריבתה׳ בהשוואה
 חדשה, אינפורמאציה מתגלה רכ״ח(, )לעיל: הפסימית ההיפותזה של ׳שיקומה׳ לאחר
 בעקבות בכלאו, אסור והוא חי אמנם נעמן כי לצפנת מספר לוי תקפותה: את המזימה
 מלא... מכתב /..וישם... מרשיע: מכתב נעמן בכלי שהטמין זימון, הטוב רעו של בגידתו

 אנה איש ידע ולא במחשכים עתה צפון והוא במזימות... נתפש ונעמן בוגדים... ובגד מעל
 ויצלול תחתיו נשבר הרופף והקרח נהר עבר נעמן לאמור: קול זימון העביר כי בא, הוא

 ומוחלט משכנע באורח להכחיד כדי וה בגילוי עדיין אין אולם, במצולה׳)רמ״ג(. כעופרת
 ואין המזימות, ובעלי הנוכלים מחנה עם נמנה לוי נעמן. מות בדבר הפמימית ההיפותזה את

 בדברי אין אפילו זאת, עם האנוכיים. מניעיו מתוך כיזב שמא או בפיו, אמת אמנם אם לדעת
 י לגבי ספק לזרוע כדי בהם שיש ודאי הפסימית, ההיפותזה את כליל לטלק כדי לוי

 ההיפותזה ומתאששת שבה יותר מאוחו־ ההיפותזות׳. ׳משחק את לגוון ובזה מהימנותה
 ׳את וכי געל׳)ש״ה( בשוזיתות נעמן ׳נלכד כי ומספר ירוחם בבית מופיע זימון האופטימית.

 דרור׳ לו ונקרא להצדיקו אחד מליץ יקום ואם לאחדיתו, תקווה יש ועוד נמנה הוא אסירים
 לבצר כדי די בהם אין האופטימית, ההיפותזה את תומכים זימון שדברי למרות אולם, )שם(.
 המרשיעים, לוי דברי נגדו תלויים עדיין לערעור. ניתן ובלתי מוחלט באופן אותה

לספק. מקום המותירים
 ועדיין האופטימית, ההיפותזה מעל שאלה מימן מרחף בה מתח, של זו בנקודה דווקא

השהיה, של לקטע ומפליג וזטקסט גולש הפסימית, ההיפותזה של שובה ׳איום׳ נותר
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פת העברית הסיפורת של המבנה פואטיקת ההשכלה בתקו

 בתורת להתפש עלול כך ומשום ההיפותזות׳, שב׳משחק הגואה למתח קישור כל משוללת
 הקורפוס. סיפורת את תדיר המאפיינת ממושטר, הבלתי המבנה לרשלנות נוספת דוגמה
 המשורבב השהיה, של זה גוש הגמור: ההיפך על יעיד השהיה של גוש באותו העיון אולם,

 משתלב נמצא אלא הגואה, במתח מחבל שאינו רק לא ההיפותזות/ ׳משחק של בעיצומו
 קורות את פורש השהיה של גוש אותו ההיפותזות׳. ב׳משחק משמעות הרה באורח

 בכליהם ומרשיעה כוזבת עדות המטמין געל בפח הנופלים התמים, וקלונימוס ירחמיאל
 מובהקים אנאלוגיה בקשרי נקשרת זו התרחשות הכלא)ש״ד(. לבור מושלכים הם ובעטיה

 פח, נטמן המקרים בשני :האופטימית בגירסה מסופרות שהן כפי נעמן של קורותיו עם
 ירחמיאל - מזה )נעמן וחפים תמימים של לכליהם בחשאי המוגנב מרמה מכתב בצורת

 מושלכים ובשלה והמרשיעה, הכוזבת העדות מתגלה המקרים ובשני מזה( וקלונימום
 קורותיו לבין ההשהיה בגוש המובאים הקורות שבין האנאלוגיה המאסר. לבית התמימים

 ההיפותזה את מאששת נמצאת ׳האופטימית/ ההיפותזה של גירסתה על־פי נעמן, של
 ב׳משחק וחיבלה שדומה השהיה, שאותה מתחוור לביסוסה. ותורמת האופטימית
 תחבולת שהיא מתגלה אותו, במהלכוץהשעחה ששורבבה בזה וזמתפתח, ההיפותזות׳
האופטימית. ההיפותזה לגבי מאשש אינדיקאטור המשמשת שנונה, קומפוזיציה

 היא האופטימית, ההיפותזה ומתחזקת שבה בה אשר הטקסט, רצף על־פני זו נקודה
 לסרוגין בחילופים ההיפותזות׳ ׳משחק התאפיין כה עד ההיפותזות׳. ב׳משחק מפנה נקודת

 ׳משחק מתייצב ואילך מכאן האופטימית. ההיפותזה לבין הפסימית ההיפותזה בין
 מחושבת הצטברות לאור בהדרגה, ומתבססת הולכת האופטימית וההיפותזה ההיפותזות׳,

 ידיד שאול, הפסימית. ההיפותזה ונדוזקת הולכת וממילא מאששים, אינדיקאטורים של
 בבהלה מגיב הוא זימון, על־כן מששומע )ש״ז(. ירוחם לבית מגיע הנאמן, המשפחה
 וסער בעצמותיו עצורה אש כמו לב ובחלחלת בךכים בפיק הבית מן ׳...יצא מחשידה:
 התנהגות )ש״ז(. בעדר דלתו ויסגור חדרו אל בא וכך דום נאנק כי בקרבו, מתחולל
 בנעמן שבגד זימון את באשימו לוי צדק כי ההנחה את מעודדת זימון מצד זו מחשידה
 כי הגורסת האופטימית, ההיפותזה של טענתה שוו כיוון האסורים. לבית בנכליו והשליכו

 בתורת זימון של המחשידה התנהגותו מתבררת למאסר(, הושלך )אפילו נעמן חי
 ההיפותזה רוכשת זה, לשלב מאד בסמוך האופטימית. להיפותזה נוסף מאשש אינדיקאטור
 של הקרובה שיבתו את צופה היא ובו אופטימי חלום חולמת שרה :נוסף חיזוק האופטימית

 וחוזי קודרים חלומות של ארוכה תקופה לאחר הראשונה כפעם וזאת, )ש״ח(, בנה נעמן
 שמחה בהפתעת מגיב ששאול וזימון)לאחר שאול של הסמוכה)ש״ח( פגישתם ואכן, רעות.
 האופטימית. ההיפותזה את וסופי מכריע באורח מייצבת בבית( זימון כי הידיעה לשמע

 כדי שאולר, בזהות לביתו ששב נעמן הוא זימון כי ומתברר, המסווים את מסירה הפגישה
 של כאן סיומו הראוי. למקומו שלו ביתו את ולהשיב געל בבית הנקמה את בחשאי לתכנן
 ההיפותזה של הדרגתי ביסום של מחושב תהליך של סיומו אף הוא ההיפותזות/ ׳משחק

לעיל. שתוארה ההיפותזות׳ שב׳משחק המפנה בנקודח שנפתח האופטימית,
 בשלג א. :שלבים שני על המיוסד ומחושב ער היפותזות׳ ׳משחק על לדבר אפוא ניתן

 ה׳פסימית׳ יריבות, היפוזתות שתי בין התמודדות על ההיפותזות׳ ׳משחק מושתת חדאשון,
 ב׳משחק השני 3השל ג. הכרעה; וללא לסרוגין ומשוקמות הקורסות וה׳אופטימית׳

 עד האופטימית ההיפותזה של והשקולה ההדרגתית התבצרותה על מבוסס ההיפותזות׳
נבדל ההיפותזות׳ ב׳משחק וה שלב וסופי. מוחלט אישור רוכשת היא שבה הסיום, לנקודת
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 ׳עקיפים׳ אינדיקאטורים של הצטברותם על כולו מיוסד שהוא משום אף מקודמו, עוד
 השונים שרה(, של חלומה שאול, מפני זימון של המוזשידה בריחתו אנאלוגית, )וזשהיה

 ההיפותוות׳)הללו ב׳משחק הקודם השלב את שאפיינו ההיפותזות לבניץ מהאינדיקאטורים
 חיזוק שגרמו שונות דמויות מפי ישירים חיוויים כלומר, ,,׳ישירים אינדיקאטורים היו

 שלבים, בשני ההיפותזות׳ ׳משחק בניית חלילה(. וחוזר האחרת, ערעור אחת, היפותזה
 נקודת אל ההיפותזות׳ ׳משחק את בהדרגה המוביל השני, השלב של יחודו והטעמת
 שממנה התפנית על המעידים חדש מסוג. אינדיקאטורים הקצאת על־ידי החותמת, הוזכרעה

 נוספת מידה ועוד, זאת מבוטל. לא טקסטואלי לתיחכום עדות ספק בלא היא - הסיום נצפה
 מתקרב ההיפותזות׳ ש׳משחק ככל :הבא הטעם מן ההיפותזות׳ ׳משחק רוכש מורכבות של
 אם יותר. צפופים יותר, תכופים נעשים לאחרת אחת מהיפותזה המעברים שיאו, כיבוש אל

 כעשרים לאחר התגשם לשניה אחת מהיפותזה המעבר ההיפותזות׳ ׳משחק בראשית
 לבאה אחת היפותזה בין מפרידים בוז־דים עמודים רק סיומו שלקראת הרי ויותר, עמודים
 )משמע: להיפותזה מהיפותזה המעברים מתחוללים לסיומו, מאוד ובסמוך אחריה,

 משמעות רב שינוי עצמו. עמוד באותו הבא( המאשש לאינדיקאטור מאשש מאינדיקאטור
 סיום לקראת ׳דחוף׳ ויותר יותר הנעשה ההיפותזות, הצטברות או התחלפות בקצב זה

 זה רושם המתח. האצת ושל והולכת גובית דחיסות של תחושה מקנה ההיפותזות׳, ׳משחק
 בשלב ׳עקיפים׳( )אינדיקאטורים חדש מסוג אינדיקאטורים של אימוצם מכוח אף מתחזק

ההיפותזות׳. ׳משחק של השני
 של מסווהו היוסר :המתח פער )לגבי צגוע בעיט המתממש דומה, ההיפותזות׳ משחק

 באותן הרומאן לוקה אפילו כי הרושם, את מגביר אור?!(, תראה והאמת צבוע׳ ׳עיט
 תופעות מכלול את בהכרח מאפיינות אלה חולשות אץ הביקורת, בו שמנתה חולשות
יותר. מאוזנת להערכה ספק, בלא זכאי, צבוע, עיט של מכנהו שבו; המבנה

לגוטלובר צדיקים׳ באחלי וישועה רינח ׳קול .3

גוטלוצך 3«״ ודי9ס את הציקוית להערנח העדה
 כוללניות בהערות מסתפקים הם ואף גוטלובר, של הסיפורת על שנכתבו הדברים מעטים
 אמנם )שהיתה גוטלובר סיפורת שהותירה החיוור הרושם על להעיד כדי יש שבהן בלבד,
 ׳גדולי בין גוטלובר את מונה מאנדלקרן אמנם, המבקרים. אצל הקפה( מבחינת צנומה

 עניים׳ בבני ׳הזהרו סיפור ׳... וטוען (,439-430 חרמ״ז, ;111 ישראל׳)׳האסיף׳ משוררי
 כסיפורו מאוד ונעימים טובים האלה הסיפורים )תרמ״א(, מאפל׳ ו׳אורות )תרל״ט(
 ביד לחומר יהיו וכולם תרל״ה(, )׳השחר׳, צדיקים׳ באהלי וישועה רינה ׳קול הראשון:

 מבטל הוא ואף דומה אבל (.43ד רוסיא׳)שם, בארץ אחב״י בקרב ההשכלה תולדות הסופר
 הראויים צדדים מוצא סלושץ יותר, מאוחר שירתו. מפני גוטלובר סיפורי חשיבות את

 שפה נמצא בסיפוריו ומדויקת... וקלה יפה שלו ׳הפרוזה ;גוטלובר של בסיפורת לשבח
 כשרון לא ׳אבל :הסתייגות לצרף בלי לא אך־ (,136 החסידימ׳)תרס״ה, ארחות ותאור קלה

 הביקורת שאימצה הקו את מסמנת זו והסתיעות דומה, שם(. )שם, הנפש׳ מספך.וחוקר
 יבשה שהיתה תנכ״ית, עברית כתב ׳אב״ג כי טען בריינץ גוטלובר. לסיפורי בהידרשה

הסיפורים ׳שלושת כי קובע וקלוזנר (,9 מסולסלה׳)תרע״ז-תרע״ח, זאת עם ויחד וצנומה
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 לחובר אף (,325 ה׳, כרך הפאמלה׳)תש״ד, של במקוריות מצטיינים אינם גוטלובר של
סמולנסקץ, שבסיפורי הרבה התיים מתנועת זאת בכל בסיפוריו אין הסתייגות: מביע

 נמצא יותר בוטה וביקורת (,239 ב/ כרן שבהם׳)תשכ״ו, הגדולה החיים ממלחמת אין
 הטכניקה אבל ענין, לעורר העשויה עלילה בסיפורים בהם ׳יש גולדברג: ראובן אצל

 ואילו זכאים, כמובן כולם, )המשכילים האפיון התיאור, פרימיטיבית, היא הסיפורית
 זכו בכלל, (.21 א, כרך ושטחיים׳)תשל״ו, פשטניים - ההשכל ומוסר חייבים( - החסידים

 הניחו לא כאמור הם גם אך סיפוריו, זכו מאשר עניין ליותר גוטלובר של הוכרונות פרקי
 גוטלובר של הסיפורת לסכום: (.181 תש״ה, וילנאי)וו־סם( אצל: )ור׳ הביקורת דעת את

 את ביכר שבהם שהרוב ודומה המבקרים אצל ממש של רושם מלעורר רחוקה היתה
 )לגישה בשירה כוחו שעיקר יוצר, של חשיבות רב לא אטיוד מעץ בסיפוריו וראה שירתו,

יל״ג(. של סיפוריו אף זכו הביקורת של דומה
 רינה ב׳קול הנתונה 8הטקסט רצף של הדינאמיקה בתופעת המתגלה התיחכום לפיכך,

 דעת רקע על אף אלא לעצמו, רק לא מרשים להלן, נתאר אותה צדיקים/ באהלי וישועה
כה. עד הביקורת

 תחבולה תווח3 - ור2טי3 המגמתי וניצולה הפאגולוז טדו3 טוז׳טית מאגיפולאציה
הטקסט רצף של הדינאמיקה שפחחוט

 במסיבת נפתח תרל״ה( ו׳, כרן )׳השחר׳, צדיקים׳, באהלי וישועה רינה ׳קול המיפור
 שתבעה הקשה, הגזרה ביטול לרגל העדה, לאנשי מיכל חיים ר׳ שעורך והצהלה השתייה

:הצאר צבא לעבודת העדה מצעירי רבים גיום

לחיים! - סביבו היושבים מרעיו לאחוזת מיכל חיים ר׳ קרא - לחיים! לחיים!
 גדול שרף יץ כום את מיכל חיים ר׳ וישת הואת... הרעה הגזרה נתבטלה כאשר
 תום עד וסוב הלוך הכוס ותלך לימינו, היושב לרעוזו ויתננה וימלאנה אחת, בפעם

 ויכרכרו ויפזזו רעהו, ביד איש ויחזיקו האנשים כל ויקומו לשתות... האנשים כל
 נתבטלה כי הטובה, הבשורה לשמעו שמה נאספו אשר המדרש, בית לבמת סביב

(157) הגזרה...
 במספר פרי העמיד הספרותי הטקסט שברצף הדינאמיקה של ומפורטים מקיפים תיאורים .8

 החלה האחרונות השנים בעשרות .46-6 ,1979 ובמיוחד: האוורונות, השנים במהלן חיבורים
הספרותי: הטקסט שכרצף הדינאמיקה לתופעות הספרות במחקר מודעות להסתמן לראשונה

 ושל (Mukiifoski ,(145-49 1973) ingardcn (1976 של הראשונות באבחנותיהם החל
Tynjanov :בתוך( .1956, 130 ,Lemon & Reis cds,) משל בחיבוו־ים יותר ומאוחר Frank 

(1958, 392-379,) 123 ,1970) Fish ,(1968) B. Hernslcin-Smilh1971 (,162־) Iser) .ואחרים
 מימושו ת־רכי שבו הדינאמיקה תופעות על הספרותי הטקסט רצף חקר זכה חשובה לתנופה

 ,1973) שטרנברג (,Hrushovski (1971 מאת בחיבורים בארץ, סמאנטית, באינטגראציה
231-193; 1974, 180-164; 1978 ,Sternberg) 1959) פרי של בחיבורים כאמור ובמיוחד, 

 של וסדורה שלמה תיאוריה גיבש בו (,46-6 ,1979)בחיבורו ובעיקר (1976 ;1967 ;82-40
הספרותי. הטקסט שברצף הדינאמיקה

 בספרי: מובא עגנון בסיפורת ובגילוייה הספרותי הטקסט של בדינאמיקה נוסף דיון
.1979 עגנון, ש״י ביצירות מוטיבים של הדינאמיקה

רת של המבנה פואטיקת ת הסיפו פת העברי ההשכלה בתקו
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 מאניפולאציה המגשימה ,in medius res פתיחה היא זו, שתייה במסיבת הסיפור פתיחת
 לא אירועים מסיבה לאותה שקדמו להסיק, הקורא יכול ממנה הפאבולה. בנזדר סוז׳טית
 ה׳נכוף המקום שעל־פי וודאי הגורה(, רוע את להעביר )הנסיונות קשים ואף מעטים

 מסיבת הצבת מקום האירועים, התרחשויות של הכרונולוגי לסדר המציית בפאבולה,
 זאת הסוז׳ט. הציבה שם הפתיחה, מנקודת ורחוק יותר, מאוחר הוא הרצף על־פני וזשתייח

 לא נסירנרת לביטולה קדמו שודאי גזרה, ביטול לרגל שמחה במסיכת שמדובר לפי ועוד,
 של טובה המבשר פתרונה היא זו שמחה מסיבת כי הקורא מניח העולם, מן להעבירה מעט

 הסיום נקודת בחשיפת פתחה היצירה :משמע הפאבולה. של קיצה אף וממילא העלילה,
 קריאת במהלך לקורא שיתגלו והמעשים האירועים יהיו העלילתי. העתיד לגבי האופטימית

 בסיומם אמונה ומתוך רגועה מנוחת־דעת מתוך בהם יצפה הוא כשיהיו, קשים הסיפור
 זו אופטימית היפותזה להפר עתיד ההמשך, אולם הסיפור. בראשית התבשר עליו וזטוב,

 היתה שלא לפי שגויה, אופטימית היפותזה בהעמדת נחפז הוא כי יתברר לקורא ולהפריכה.
 ודאי בידו, היתה אם.זו שמחה. מסיבת אותה לגבי הדרושה האינפורמאציה כל בידו

נמנעת. היתה שטעותו
 בפתח השמחה מסיבת את המציבה הפאבולה, בסדר סו־דטית מאניפולאציה אותה לאחר
 העלילה קורות את ופורש הפאבולאי, לסדר הסוז׳טי הסדר את ומתאים הכתוב שב הסיפור,

 לנצל תמיד התאב מיכל, חיים ר׳ של נכליו נחשפים ובהדרגה לאט התרחשותן. סדר על־פי
 תיאור היא זו חשיפה של השיא נקודת האנוכיים. מאווייו לסיפוק קהילתו בני אומללות את

 בפאבולה(, למקומה חופף בסוז׳ט מקומה )שעתה והצהלה השתייה מסיבת של מחודש
 את מפתה מיכל חיים שר׳ מתברר, הכתוב. הצפינה שקודם האינפורמאציה בצירוף והפעם,

 מתוך הגזרה(, נתבטלה שכביכול הבל ובנימוקי )בהצהרות שתייה מסיבת לערוך העדה בני
 מיכל חיים ר׳ על ויקל במסיבה, ובחוריה העדה צעירי ישתכרו ערמומית: זדון מטרת

 של משיחם מתבררת זו עוימה מזימת הצאר. לצבא ילקחו משם האסורים, לבית להשליכם
מיכל: חיים ר׳ עוורי

 תפשתי אשר אלה גם שותים. ועודם לשכרון שתו מקצוז העיר אנשי כל כי ...
 והנם היין עבר אותם גם כי עמם, נעשה אשר את לדעת יחכמו רבים לא במצודתי

 כי להם אוי שמחתם. ושבתה הם איפה איה וידעו מחר כלאם. בבית שוכבים הוזים
(.194) חבלם! מר

 כה עד שהוצפנה אמת שמחה, מסיבת אותה שמאחורי המרה לאמת הקורא התוודעות
 לסיום ביחס וזאופטימית ההיפותזה את שיכחיד לאחור׳, ש׳ישוב עליו כופה מעיניו, ונעלמה

 לאותה האמיתית הסיבה גילוי לה. ההפוכה את תחתיה ויציב כה, עד החזיק שבה העלילתי
 הקורא מודעות העדר מגמתי. באורח כה עד הסתירו שהטקסט פער מילוי אפוא הוא מסיבוז,
 בהעמדת שישגה לו גרם הסיפור, בראשית השמחה מסיבת את שליווה פער, לאותו

העלילתי. העתיד לגבי אופטימית היפותזה
 עם לקורא המזומנת והאכזבה ההפתעה אידאית־דידאקטית: היא בכך הטקסט מגמת

 האופטימית ההיפותזה את להמיר לו הגורם כה, עד חסוי שהיה פער למילוי התוודעותו
 תחושות את ומחדדות מעצימות פסימית, בהיפותזה העלילתי העתיד לגבי המוטעית
הפער. אותו מילוי במרכז עומד לבו שזדון מיכל, חיים ר׳ כלפי חש שהוא והדחיה הסלידה
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 בתורת הפאבולה, בסדר סוז׳טית במאניפולאציה יעיל שימוש לעשות הטקסט משכיל כן,
 מהפך על המיוסד לאחור׳ )׳תיבנות הטקסט רצף של הדינאמיקה שבתחום תבנית

 עמדותיו חידוד הדידאקטית: ומגמתה שבו היסוד אידאת עיבוי לצורך בהיפותזות(,
והוקעה. גינוי הטעונות החסידית, בחברה תופעות כלפי הקורא של הכיקורתיות

רת של המבנה פואטיקת פת העברית הסיפו ההשכלה בתקו

וחערכח ום5םי ג׳:

 זה מאמר של ממצאיו לאור שעה, לפי להציב שניתן המסכמות והקביעות האבחנות
 מבחינה הן (,1 מם׳ הערה ור׳ ;זה מאמר מיוסד עליו המקיף המחקר של ממצאיו )ובעקבות

 של ולערכו לאופיו ביחס כה עד אימצה שהביקורת ולהערכות לקביעות תגובה ידועה
 לשבח מיעטוז המאמר, בפתח פורט שכבר כפי וזו, הקורפום. בסיפורת המתגלה המבנה

 ורפיון גיבוב מעורערת, אחדות קומפוזיציה, חוש העדר לקוי, ארגון לגנות. והירבתה
 כנגד ואחרים, כאלה בניסוחים הביקורת, שהעלתה הטענות עיקר הן אלה - עלילחי
בקורפום. המבנה תופעות

 כולם. החוקרים שותפים לה פשרה, ונטולת חותכת קטגוריאלית, הערכה זו אין אמנם,
 מזו מורכבת עמדה המפגינים ומחקרים מעט לא משבחות דעות גם הדיון במהלך צוינו כבר

 אצל: במיוחד )ועיין ספציפיים בטקסטים ויעילה שיטתית התבוננות בעקבות שלעיל,
 שבפתח המקום מראי על־פי ווינפלד, פיינגולד, פטרסון, שקד, שאנן, מירון, ורסם,

 הנפוצה זו היא המבטלת, אף ולפעמים המינורית, ההערכה אלה, כל למרות המאמר(.
הקורפוס. שביצירות המבנה לתופ^עות בהידרשה בביקורת, בדו־ו־כלל

 תופעות הערכה: לאותה שהובילו הממצאים של תקפותם על חולק אינו זה מאמר אמנם,
 ומבנה החומרים ארגון בתופעת בעיקר ומדובר - זו הערכה הושתתה שעליהן המבנה

 מטופלות אמנם - הביקורת עיקר הופנתה שאליהם הקורפום, שמתון ברומאנים העלילה
 זאת, עם אליהן. ביחס שגובשה ההערכה את אחת לא המצדיקים ובליקויים בחולשות

 בלבד, חלקיח מציאוח משקפת בהיותה עצמה, ההערכה על במפורש חולק וה חיבור
 ביחם הרווחת המינורית שבהערכה ההחמצה שכן, בלבד. חלקית אמת מבטאת ובהיותה
 של המבנה בפואטיקת תופעות מאותן מהתעלמותה נובעת שבקורפום, המבנה לתופעות
 השגורה ההערכה הושתתה שעליה מזו השונה מבנה׳ ׳מציאות המעמידות הקורפום,

בתכלית. שונה הערכה תובעת היא וממילא
 מתוך הקורפום, שבסיפורת המבנה בגילויי המחקר, במהלן שנעשה העיון ואמנם,

 סיפורת את כמאפיינת המקובלת מזו השונה מבנה׳ ׳מציאות של ולמיפויה לאיבחונה חתירה
 עומדת והיא ומרשימה, מורכבת שהגשמתן מבנה, תופעות של גודש העלה הקורפום,
 מבנה מציאות כי נמצא מזאת, יתירה רווחת. מינורית הערכה לאותה גלויה בסתירה
 וסדר, שיטה ללא ושם פה הזרועות ספוראדיות, מבנה תופעות על מיוסדת אינה זו, ׳אחרת׳

 מובחנים קומפוזיציה עקרונות על המיוסדת ומגובשת מודעת מבנה פואטיקת היא אלא
ומוצקים.

 תכליות במובהק משרת הקורפום יצירות של הגדול רובן כידוע, ועוד: זאת
 הקורפום בסיפורת והדידאקטיקה האידאה להן. משועבד אף אוות ולא אידאיות״דידאקטיות,

תופעות של המכריע הרוב אופיה. את ומתווים אותה המנחים תשתית, יסו־דות אפוא, הן
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מוור יאיר

 במארג רק לא הומוגבי באורח משתלב הקורפוס, של המבנה גפואטיקת שאובוזנו המבנה
 יצירות אותן של האידאי במערך היטב מוטמע אף אלא נתון, הוא בהן היצירות של האסתטי
 פואטיקת שאותה מעידה זו עובדה הדידאקטיות. מגמותיהן את ויעיל פורה כאורוז ומשרת

 היא אלא עליו, ונכפית לקורפום המנוכרת זרה, סטרוקטורה בבחינת אינה אמורה מבנה
הקורפוט. אותו של השלם הפואטי במערך אורגאני איבר

 מרשימה שהיא הקורפום, בסיפורת ׳אחרת׳ מבנה פואטיקת אותה של ואיבחונה זיהויה
 שלא יכולה אינה לעצמה, אף אלא חקורפוס, מבנה של השגורה ההערכה רקע על רק לא

 הירבו אשר סופרים, אותם כי העובדה את ולתרץ לבאר ניתן כיצד השאלה: את לעורר
 מרשימה יכולת אחת לא הפגינו עלילותיהם, ובבנין יצירותיהם חומרי בארגון להיכשל
 להיכשל הביאם מה עצמן־? היצירות באותן העושות אחרות, מבנה תופעות בעיצוב
 של עיקרה ולהטעים: להקדיט יש זו נקודה3 באחרתי ולהצליח אחת מבנה בתופעת

 בעיט מאפו להם והראשונים הקורפוס, יוצרי שבין הרומאנים מחברי אל מופנה זו תמיהה
 מחברי שכן, ראוי(; מבנה לגיבוש הגיע שבו חמוד ורת3ק וסמולנסקין)להוציא וע3צ

 חולשות מאותן פטורים בדו־ך־כלל היו עצמו, סמולנסקין וביניהם הקצרים, הסיפורים
 עומדת השאלה־התמיהה אין וממילא ומגובב, מפורר ומבנה מרושל ארגון של ידועות

לגביהם.
 מגמתו את הגדיר מראש והוא הואיל להשיב, המלאכה זה חיבור על לא כי לטעון, קל

 השונה שבקורפום, המבנה׳ ׳מציאות )וזיא נתונה מציאות של ובתיאור בחשיפה ותחומימ
 האמן של הכתיבה תהליכי והוא לגמרי, אחר דיון לתתום נוגעת זו שאלה ואילו מהמוכרת(,

 מן שלא קל פתרון בבוזינת הוא זה, בטיעון אמת יש אפילו אולם, הפסיכולוגית. והנמקתם
 בשני מעוגנים אותוז, המלווה לתמיהה וההנמקה זו לשאלה המענה בו. להיאחז הראוי

מישורים:
 הקורפוס סופרי אותם אצל נראטיבי כישרון של הוודאית הימצאותו אף על כידוע, א(

 הכתיבה של ידועות ברמות נותר הוא וסמולנסקין(, מאפו אצל )ובעיקר רומאנים שכתבו
 כתיבה מסורת היעדר :שעיקרן אובייקטיביות, מגבלות מחמת זאת, בלבד. גולמי בשלב

 שהעמיד הפרובלמאטיות על לדבר שלא העברית; בספרות ומפרה סדורה נראטיבית
מספרים. אותם של לרשותם שעמד הדל הלשון אינוונטאר
 המיומנות ואת היכולת את מספרים אותם חסרו הטבעי, הסיפורי כשרונם למרות לפיכך,
 בדרך שעומדות הסבוכות הארגון בעיות עם נאותה התמודדות לצורך הדרושות הטכניות

 לאחותם שיש פרטים של עצום ריבוי שבו ברומאן, הארגון ומלאכת הואיל רומאן. כתיבת
 לצורך הנדרשת מזו ומעבר מעל - במיוחד גבוהה טכנית יכולת תובעת מגובש, מבנה לכלל

 אחת לא הם שבקורפום, הרומאנים כותבי של נחלתם היתה שלא - קצר סיפור כתיבת
בה. נכשלו

 הן למאפו( וע3צ כעיט )ובעיקר יצירות באותן שנחשפו חמבנה חופעות זאת, לעומת
 הן ולפיכך בהן, המאורגנים האיברים במספר יחסית וחסבוניות מוגבלות מקומיות, תופעות
 חומרי כלל של המקיף הארגון שמציג מזו בהרבה הנופלת מבנית פרובלמטיות מציגות
 רומאנים, באותם המחקר במהלך שאובחנו מבנה תופעות אותן הגשמת שכך, כיון הרומאן.

 מבוטלת. לא הצלחה הפגינו הם ובהגשמתן מחבריהם של הטכנית יכולתם את יותר הלמה
 המבנה מורכבות שבהם שבקורפום, הקצרים שהסיפורים בעובדה, נמצא לכך תומכת עדות

הולם מבני כגיבוש בדרך־כלל המצטיינים ברומאן, הנתבעת מזו שיעור לאין פחותה
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פת העברית המיפורת של המבנה פואטיקח וזהשכלה בתקו

 את להביא ניתן לכן מאלפת דוגמה בתורת ברומאנים. המוגשם זה על ערוך לאין העולה
ח כאמור )להוציא שלו הגדולים ברומאנים החומרים שארגון בעוד סמולנסקין: מד  ק

 מחושלים מבנים עטו תחת הוציא הקצרים שבסיפוריו הרי ומרושל, לקוי הוא חמור(
ומהודקים.

 השגי לבין ברומאנים, הכללי הארגון חולשות בין המסתמן לפער השניה ההנמקה ב(
 ארגון שמלאכת רק לא בקודמתה. כרוכה רומאנים, באותם הניכרים הלוקאליות התבניות
 למעלה שהיו טכניים כישורים התובעת כשלעצמה, מסובכת מלאכה היא ברומאן החומרים

 עמו נוסף קושי הצטרף זה שלקושי הרי ההשכלה, תקופת בני הרומאנים מחברי של מכוחם
 ,Patterson) בהמשכים הרומאן את לפרסם אחת, לא ההכרח והוא: להתמודד, עליהם היה

 חומרי ארגון מלאכת על מקשה שהוא בהמשכים, הפירסום של טבעו (.43-42 ,1964
 העלילה, שיאי את לפזר המחבר את מאלץ שהוא בוה - כשלעצמה כאמור הקשה - הרומאן

 לעצמו, המתפרסם פרק לכל ועניין מתח להקנות על־מנת מתח, של בנקודות ולהרבות
 עלילתי רצף בבנית קשיים מתגלעים מכך, כתוצאה הרומאן. פרקי משאר במנותק,
 הרומאן, של הסריאלי הפירסום :ועוד זאת שיאו. כיבוש לקראת רציפה בעקביות המתפתח

 ארגון מלאכת נעשית וממילא ופנוראמית, שלמה ראייה לראותו למחברו מאפשר אינו
 מכשלה עם להתמודד הצורך (.stang, 1959, 119-118) כמה פי וסבוכה קשה חומריו
 כנראה, וזו, הקורפוס סופרי על יותר עוד הקשה הרומאן, וזומרי ארגון שבתחום זו נוספת

 שלעיל הקשיים שני של הצטברותם ביצירותיהם. הניכרים הארגון לפגמי הסיבות אחת
 והיא הרומאנים, מחברי נתבעו שלה החומרים ארגון מלאכת על מאוד אפוא, הכבידה
 התמאטיים החומרים של העצום השפע בארגון התכופים כשלונותיהם את ומנמקת מבארת

 לחיבור או מקומיות, תבניות לעיצוב פנו ישהם משעה אולם, רומאניהם. את שאיכלם
 תבניות מבנים, להעמיד השכילו והם אלה, קשיים בפניהם נצבו לא שוב קצרים, סיפורים
 מבנה פואטיקת מעמידים כאמור, אלה, היטב. ומאוחים מעוצבים הטקסט, רצף וארגוני
 לאבחון זכתה לא כך ומשום להלן, שתוארו הרומאן חולשות בצל שעמדה ומרשימה, סדורה

 אף אלא להצדיק, כדי רק לא זו, מבנה פואטיקת של בהשגיה אפוא, יש הראויים. ולהערכה
הקורפוס. בסיפורת גילוייה בחינת המשך את לדרבן כדי

 ההשפלה נתלופת ה׳ריאליפטית׳ הענרית הפיפורת הערכת לשאלת
הפורפום של המפנח פואטיל,ת של ומפמדה מלומד! המחלי: ממצאי לאור

האפת&י־ת נהערכתו

Regard not then if wit be old no new,
But blame the false, and value still the true

(Alexander Pope, A n  E s s a y  o n  C r i t i c i s m , 1711)

 ה׳ריאליסטית׳ העברית הסיפורת של המבנה פואטיקת כתחום זה מחקר של ממצאיו הצגת
 :סיפורת אותה של להערכתה ביחם שאלה לעורר שלא יכולה אינה ההשכלה, בתקופת

 כפי - המבנה בתחום מרשימים כה השגים שהעמיד שקורפום העובדה את ליישב ניתן כיצד
מובן מבטלת. אף אחת לא למדי, מינורית להערכה ראוי נמצא - המחקר ממצאי שעולה
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 הולמת, בהערכה הקורפום יצירות את זיכתה שלא בכך שגתה הביקורת כי לטעון שניתן
 במהלך שנחשפה כפי שבקורפום, המבנה לפואטיקת מספק באורח מודעת היתה ולא הואיל

 שונה הערכה מגבשת שהיתה ודאי הביקורת, ביד היו זה מחקר של ממצאיו אם המוזקר.
 בסיפורת מבנה פואטיקת אותה משנחשפה עתה, ומכאן: הקורפום. לסיפורת ביחם בתכלית
 הביקורת כה עד אימצה שאותה ההערכה עתידה ההשכלה, בתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית

 זה מחקר ואף הואיל זו, לטענה מקום אין אולם, לקצה. מקצה להשתנות זה קורפום לגבי
 האמור. לקורפום ביחס הביקורת על־ידי שגובשה השיפוטית היסוד לעמדת עקרונית שותף

 ערובה כשלעצמן אינן ומשוכללות, מורכבות מבנוז תופעות בעינה. נותרת אפוא השאלה
 הן שבה ליצירה גבוהה אסתטית דרגה בוזכרח מקנות הן ואין גבוהה, אסתטית להערכה
 אולם, הטקסט. מרכיבי כלל של אינטגראציה של גבוהה היותר ברמה נקבעת זו נתונות.

 הן הטקטט, של השלם האסתטי למערך משמעותי באורח תורמות מבנה תופעות אותן אם
 פואטיקת עם הנמנות המבנה תופעות כל ואמנם, אסתטיים. וערך מעמד בכך רוכשות
 היצירות, של האסתטי המארג את במובהק מעשירות הקורפום, בסיפורת שאובחנה המבנה
 הן ערך. ורבות מגוונות אידאיות״דידאקטיות( )ואחרות: אסתטיות פונקציות בו במלאן
 ללא משהיה וקשוב עשיר אותו ועושות הקריאה, לתהליך ותנופה גיוון מורכבות, מקנות

 מרתק למימוש מביאות הן מופרזים; ריגושיים אפקטים של לאיפוקם תורמות הן פעולתן;
 הן ;דמויות לעיצוב ואותנטיות ליטוש מקנות הן ;אידאים־דידאקטים מסרים של יותר ויעיל

 כל כולו. החיבור במהלך כמפורט ועה־, הבדוי, העולם לאירועי ותיחכום אמינות מקנות
 ערך בעלות לתופעות הקורפוס בסיפורת שניצפו המבנה תופעות את עושים ועוד, אלה

 שאובחנו המבנה תופעות אמנם אם השאלה: ועולה שבה ממילא ומועדף. רב אסתטי
 מדוע גבוהה, אסתטית הערכה המצדיקים מרשימים אסתטיים השגים בעלות הן בקורפום,

 למצוא ניתן זו לשאלה המענה את כולו׳־ לקורפום המיוחסת בהערכה ביטוי לכך אין
 לוקה הקורפום - להלן שיתברר כפי - מהם אחד בכל :הקורפום בסיפורת רבדים בארבעה
 המבנה בתחום השגיו על מעיבות האסתטי, ערכו את המרדדות ממש, של בחולשות
זכה. לה המינורית ההערכה מן הקורפוס את לחלץ הכוח את מהם ושוללות

 של היחסי ומשקלן מעמדן של הולמת בהבנה אפוא נעוצה שאלה לאותה התשובה
 ארבעת את המאכלסים אלה בין בעיקר הקורפוס, של מרכיביו שאר בין המבנה תופעות
עצמו. המבנה רובד את להם וראשון שלהלן־, הרבדים

המבנח ד3רו א.
 הערך לבין בקורפוס שאובחנו המבנה תופעות של האסתטיים השגיהן בין הפער הנמקת

 נוגעת שבקורפוס, עצמו המבנה רובד של גילויו לאור כולו, לקורפום המיוחס חאסתטי
 להם(. גם נוגעת והיא יש כי )אם הקצרים לסיפוריו ולא שבקורפום, לרומאנים בעיקר
 נמצאו בקורפוס שאובחנה המבנה פואטיקת את המעמידות מבנה תופעות אותן אפילו

 ברבים שבבואן העובדה את לשכוו! אין ממש, של להערכה וזכאיות משוכללות מורכבות,
 ורפוית מגובבת שהיא כללית ארגון במסגרת אחת לא נתונות הן הללו, חרומאנים מן

בעליל. עלובים שבהן המבנה שהשגי ומרושלות, סכוכות עלילות של לצידן או קישורים,
 היותר המבנה תופעות הם עלילתה, אף וכן היצירה חומרי של הכולל והארגון הואיל
 שרושמן הרי הלב, תשומת עיקר את המרתקות ולפיכך ביצירה בולטווז היותר מרכזיות,

הנתונות אחרות מבנה תופעות של הראוי המבני רושמן על בנקל גובר הרעוע המבני
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פת העברית הסיפורת של המבנוז פואטיקת ההשכלה בתקו

ת בכוח אץ אחר: לשון יצירות. באותן  כדי מרשימות, מבנה תופעות שבאותן המווסנו
 אינו לוקאלית מורכבות כיבוש נתונות; הן שבו לרומאן הדרושה האחדות את להקנות

 את המטביע שהוא רושמה, על מפצה אינו וממילא גלובאלית, אחדות העדר על מחפה
האסתטית. הערכתו על אף זאת ובעקבות הרומאן, של כולו המבנה אופי על חותמו

 כה הוא שבו החומרים וארגון הואיל למאפו: וע3צ עיט הרומאן היא לכן מאלפת דוגמה
 -הרי המאולצים קישוריה ומשום אירועיה גיבוב משום משובשת בה ועלילתו בחסר, לוקה
 היפותזות׳ ב׳משחק פערים בו)מילוי שאובחנו המרשימות הטקסט רצף תופעות אם שגם

 במספוץ, כפולות היו משוכללת( מדורגת׳ ׳חשיפה באמצעות דמויות של דינאמיים ואפיונים
הרומאן. של הרופם המבני רושמו את משמעותי באופן ולשקם לתקן כדי די בהן היה לא

חלשון ד3ת .3
 מאולצת, היא :בחינות מהרבה פגומה הקורפום שבסיפורת שהלשון כך על עוררים אין

 במנייריזמים אותה הכולאות מסורבלות מליצות וגדושת ואותנטיות טבעיות משוללת
 שימוש העושה נמלץ פאתום תופש והקולח, החופשי החי, הביטוי מקום את קלישאיים.

מקראיים. בניבים ומייגע מכביד כפייתי,
 אירועי לבין הקורא בין מתווך גורם משמשת משהלשון יותר מעטים, לא במקרים

 בן בקורא כשמדובר וחומר קל ביניהם; ר3מנ גורם משמשת היא ודמויותיו, הבדוי העולם
 השגיו על מעט לא אפוא, מעיבה, הקורפום, מיצירות רבות המעצבת הפגומה הלשון ימינו.

 תמצית היא הלשון מרכיביו. שאר על חותמה את מטביעה שהיא כשם המבנה, בתחום
 היצירה, של מרכיביה שאר ניזוקים בחסר, לוקה וכשהיא הספרותית, היצירה של הוויתה
שבה. המבנה תופעות זה ובכלל

4

האידאית התמאטיקה ד3רו ג*
 בגיבוש מבוטל בלתי חלק יש הקורפוס, שבסיפורת האידאיות ולמגמותיה לתמאטיקה

 לא פוגעים אידאית תמאטיקה אותה של חסרונוחיה סיפורח. אותה בלפי המינורית ההערכה
יושמם. את ומפיגים המבנה בתחום הקורפום של בהשגיו קשה פגיעה אוות

 בונה הבוטות, האידאיות מגמותיה על הקורפוס, מיצירות ברבות המתגבשת התמאטיקה
 אותם בין מתמדת התגוששות על המיוסד עולם חדים, אידאיים קטבים שני בין החצוי עולם
 בין וגם: הרע־התורני־החסידי־המנוון. לבין הטוב־המשכילי״הנאור בין הקטבים: שני

המזימות. איש לבין התם בין הנבל, לבין הצדיק
 עולם משגה. וגוני ביניים מצבי מורכבות, תכופות לעתים הנעדר תמאטי, עולם זהו
 הקורפום; יצירות נכל המצב הוא כזה כי אומרת זאת אין לבדם. ובאורות בצללים המכיר
 התמאטיקה הקובע. הוא ורושמן במרביתן, אולי מיצירותיו, ות3ר3 המצב הוא כזה אולם

 המסלקות מחודדות, עולם תפישות לשתי ביטוי אפוא, היא, הקורפום מיצירות ברבות
 אידאית, דקלראטיביות תופשת זו של מקומה את הבדיון. מעולם אותנטיות כל ממילא

 הואיל יותר עוד ומתחדד מתחזק זה רושם לרדידות. בהכרח מובילה שחד־צדדיותה
 מצבים באמצעות תימטיקה־אידאית־דקלראטיבית אותה להגשים נוטה והקורפום

 עולם על הניכפה החד־צדדי הרושם את ומעצימים המבליטים קיצוניים, מלודראמאטי־ים
 הדרוש. האותנטי הרושם להפגת שאת ביתר מובילים וממילא הבדיון,

פסיכולוגית׳ ׳מלאות בהן שיש דמויות עיצוב הוא במיטבה, סיפורת של ההשג ממוקדי אחד
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 אותו וכובשת ומרתקת באמינותן, הקורא את המשכנעת הלקין(, על־ידי שנטבע )מונח
 לגלם יכולה ׳שטוחה׳ דמות גם בלבד. ׳עגולות׳ לדמויות התניה משום בכן אין בן. בשל

 כפי אמנם הן מדי, רבות הקוו־פום, מדמויות רבות אולם מהימנה. אישיותית מורכבות
 אידאיים מודלים של פרסוניפיקציות ודהה, חיוורת שממשותן דמויות בביקורת: שתוארו
 זה, מכלל החורגות שבקורפוס, הבודדות־יחסית הדמויות בכוח ואין פנימיים. וויים נטולות

 המבנה השגי על מכסים אלה אף מעיקרו. לשנותו או הכולל, הרושם את להפר כדי
מרושמם. ומפחיתים שבקורפוס

הדידאקטית הדשוויקה חגז־ ז*.
 הטון הוא ביותר והבוטה הגלוי שביטויו הקורפום, מיצירות ברבות הרטורי הרובד

 המספר של בפלישתו רבים במקרים )המתממש יצירות באותן הננקט המופלג הדידאקטי
 הוא הבדיון(, עולם מענייני בעניינן המנותקות דידאקטיות בדרשות הבדיון לעולם המתערב

 של רושמם את ומקהה הקורפום של האסתטי בערכו המחבל רב, שמשקלו נוסף גורם
המבנה. בתחום השגיו

 כל כשלעצמה, ומזיקה פסולה בסיפורת הדידאקטיקה אין אורוול, ג׳ורג׳ כטענת אמנם,
 Weiiek & אצל: גם ראה ; Orwell, 1957, 142)הבדיון במארג כראוי משולבת היא עוד

1956 ,Warren :1973, 87, 123-122 וכן ,lngarden.) על לערער ניתן זה, ולעניין 
 אצל ביטויה על באה שזו כפי המפרות, ביצירת חדידאקטיקה לשילוב הנחרצת ההתנגדות

 ,Ortega y Gasset) הספרות של לדה־הומניזציה תביעתו במסגרת גאסט אי אורטגה
 ולא - ממלים עשויים )׳שירים מאלארמה של האידיומאטים מניסוחיהם כעולה או (,1956

 על לערער אין זאת, עם .1a poem should not mean, but Be־ מקליש: ושל מרעיונות׳(
 ביסודות ממש של פגיעה פוגעת ההשכלה, בסיפורת המוטבעת שהדידאקטיקה כך,

 כליל משועבד האסתטי הפן שבקורפוס היצירות מן וברבות סיפורת, אותה של האסתטיים
מפניו. ונדחק הדידאקטי לפן

 אחת לא המוגשם רטורים־דידאקטים, ערכים של לטובחם אסתטיים ערכים על הוויתור
 יכולת של היעדרה מחמת אם ובין ומכוון מודע באורוז אם בין - הקורפום בסיפורת

 של מכוחה הוא אף מפחית - מאוזן אסתטי״דידאקטי מארג עיצוב לצורך הולמת נראטיבית
 ובכך רושמה את מעמעם הקורפום, של רבים בחלקים המוטמעת ההולמת המבנה פואטיקת

בקורפוס. שדבקה המינורית האסתטית להערכה הוא אף מוביל
 רובד זה ובכלל שנמנו, הקורפום רבדי ארבעת משופעים שבהן החולשות אפוא, כך,

 שיעור לאין ופחות ברומאנים, בעיקר מסתמנות החולשות כאמור, בו, עצמו)אך המבנה
 רושמם. את ומגמדות המבנה בתחום הקורפוס השגי על מכסות הקצרים(, בסיפורים

 בין המרשימים(, השגיה )למרות שכקורפוס המבנה פואטיקת של הצנוע היחסי משקלה
 רושמו על מכריע באורח להשפיע לה מאפשר אינו הקורפום, אותו של מרכיביו שאר

 לו. השמורה מזו בתכלית השונה הערכתו, לקראת הכף את ולהטות הכולל, האסתטי
 פואטיקת של האמור היחסי משקלה משום דווקא להטעים: חשוב ך3 משום דווקא 0אול

 המרשימים, ותופעותיה גילוייה על המחקר, במהלך הקורפוס בסיפורת שאובחנה המבנה
 יש - בערכה למדי מינורית אסתטית במערכת דופן יוצא השג בבוזינת שהיא משום דווקא

 שאר בין היחסי לוזלקה ומעבר מעל רבה שחשיבותו סיפורת, באותה מיוחד מעמד לה
ה׳אחרת׳ המבנה פואטיקת של בחשיפתה יש לפיכך, סיפורת. אותה של מרכיביה
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 נכונה, לראייה תרומה משום רק לא כה, עד המוכרת מזו השונה הקורפום, שבסיפורת
 אף אלא ההשכלה, בתקופת ה׳ריאליסטית׳ העברית הסיפורת של יותר, ומפורטת שלמה
 שהביקורת ומקובלות, מוסכמות הערכות אותן של מחודשת לבדיקה ועידוד דחיפה משום

יותר. והולמת ראויה מאוזנת, הערכה גיבוש לקראת כה, עד לגביה אימצה

כיבליוגראפיה

 ביאליק, מוסד ירושלים: קרוא(. ברוך )תר׳ מימזיס )תשכ״ט(. אריך אוארבן,
-8 צ״א, ט״ז, השילוח, החדשה׳. ספרותנו ׳בראשית )תרס״ז(. בר־טוביה  .23ו

׳תושיה׳. פיעטרקוב: וטפדיו. חייו מאפו: אברהם (.1900)ראובן בריינין,
ל/ גיליון ד׳, שנה השילוח, העברית׳. השפה אל ויחוסו גורדון ליב ׳יהודה תרע׳׳ו-תרע״ח.

7~10.
ח3הע הספרוח חולדות אהרון)תשכ״ב(. )אורינובסקי( אור בן  יזרעאל. תל־אביב: החדשה. וי

ם3א ראובן)תשל״ו(. גולדברג, ה  ספרית ביאליק, מוסד ירושלים: ומסעות. זבחנות גוטלופו: ר3 ו
.37-7 ׳דורות/

 עקד. תל״אביב: ההשכלה. פסיפוו עיוניפ ומשמעויוח: נים3מ (.1977) מנוחה גלפוע,
 השכפול. מפעל :ירושלים הלל(. צופיה )רשמה העפרית לסיפודח וא3מ שמעון)תשי״ח(. הלקץ,

 דוקטור תואר קבלת לשם חיבור סמולנסקץ. לפדץ חמור׳ ל׳קפודוז מפוא (.1968) דוד ויינפלד,
בירושלים. העברית האוניברסיטה לפילוסופיה,

 לפילוסופיה, דוקטור תואר קבלת לשם וזיבור טמולנסקין. פרץ של הוומן אמנות א.1975
בירושלים. העברית האוניברסיטה

 לו במלאות הלקין לשמעון היופל טפר וך:1בו סמולנסקיך, פרץ של ביצירתו ׳המספר .31975
מס. ראובן :ירושלים מנחם(. ופרי, בעז, שכביץ, )בעריכת שנים וחמש עים3ש

 כ״ג. מקור ספריית העבריים, הסופרים אגודת תל־אביב: ושורשו. טיפור (.1974) שמואל ורסם,
 ,4 מס׳ י״ז, גיליונות, ההשכלה׳, בתקופת האבטוביוגרפיה ׳דרכי )תש״ה(. שמואל )ורסס( וילנאי

183-175.
 ׳תושיוד. ורשה: רית.3ע אנתולוגיה הספרוח; חר3מ )תרס״ד(. ישראל טביוב,
 דביר. :תל־אביב החדשה. דית3הע הטפרות תולדוח )תשכ״ו(. פישל לחובר,

 א׳. כרך דביר, :תל־אביב ליברמן. א״ש כתפי פל )תרפ״ח(. א״ש ליברמן,
 כרך קרקא, לילינפלום. 3ליי משה י3כת כל בתוך: התוהו/ ׳עולם )תרע״ב(. משה לייב ליליינבלום,
ב׳.
 ואב״ג('• יל״ג״ מיכ״ל׳ הכהן־, אד״ם )רנה״ו, ישראל משוררי ׳גדולי )תרמ׳׳ז(. שמואל מאנדלקרן,

.439-430 ג׳, האסיף,
 פרסומים דקל, תל־אביב: עמון. ש״י יצירות3 מוטיבים של הדינאמיקה (.1979) יאיר מזו־ר,

אקדמיים.
 מם׳ שית, עלי טוויסט׳״. וב״אוליבר ב״התועה״ משווה מקרא ודיקנסו ׳סמולנסקין א.1983

.48-37 עמ׳ ,18-17
 לתולדות העברי, הרומן בכיבוש נשכח פרק ברודם: אשר לראובן הקצוות״ ״׳שתי .31983

.30-18 עמ׳ ,20-19 מס׳ שיוז, עלי ההשכלה׳. רומן של הז׳אנרי 3העיצו
ת״א. אונ׳ - פפירום :3י3תל־א האהרוח. פניה - ההשכלה סיפורת שכל: גשם השכלה .1986
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