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"חוט השיחה" – קווים לתיאור המארג 
הסמנטי־פרגמטי של שיחות 

תמר סוברן

הקדמה: דוברים, משוחחים, בלשנים ומטפורת "חוט השיחה" 

מטפורת "חוט השיחה" מרמזת על יסוד מלכד הקיים בשיחות ועל יסודות המקשרים 
בין הדוברים ובין חלקיה של שיחה "מסתעפת" ו"מתגלגלת", שגם הן מטפורות 
 Gernsbacher & Givon 1995,( "המעבות את המטפורה הבסיסית "חוט השיחה
Bublitz 1999(. במאמר זה אעיין בגורמי לכידות של שתי שיחות חולין, ואראה 
כיצד למרות ההסתעפות של השיחות והמעבר מנושא לנושא או מדוֵבר לדוֵבר, 

נשמר "חוט השיחה".1 
ילדים קטנים משמיעים משפטים מורכבים למדיי, ואינם ערים למורכבות המורפו־

פונולוגית, הסמנטית או התחבירית של מבעיהם. בלשנים מנתחים את המבעים האלה 
וחושפים את מורכבותם. הילד והבלשן משתמשים בכישוריהם הלשוניים באופן 
שונה: הילד פועל ללא מודעות ואילו הבלשן, המצויד בכלים תאורטיים, מעלה 
אל המודעּות את התהליך הלשוני שהוא מנתח. משנתרבו הקורפוסים המוקלטים 
ותשומת הלב נדדה מן הטקסט הכתוב אל השיחה המוקלטת והמתועתקת, הופנתה 
תשומת הלב הבלשנית גם אל השיח הדבור ואל אפיוניו המיוחדים. בני שיח 
משוחחים לפי תומם ומפעילים את כישורי השיחה שלהם, והבלשן מבקש להביא 
למודעות את מהלכיהם של הדוברים ואת האופנים שבהם מתגלים כישורים אלו 
בשיחותיהם. האזנה לשיחות טבעיות מוקלטות דומה במידת מה להאזנה יום־יומית 
לשיחת טלפון של הזולת. המאזין מצויד בכישורים המאפשרים לו להבין את מהלך 
השיחה, גם אם הוא שומע לעתים רק צד אחד שלה. פעמים רבות הוא יכול לשחזר 

אני מודה לפרופ' אלדעה ויצמן על הערותיה והוספותיה המחכימות ועל הידע הרב שלה   1
שחלקה לי בנדיבות, ובכך עזרה לי להביא את המאמר לצורתו הנוכחית. פרופ' ויצמן אף 
הסבה את תשומת לבי לכך שהבלשן ג'וזף גריימס בחר כותרת דומה לספר שלו שנכתב 
בימים המוקדמים של חקר השיח: Grimes 1980( The Thread of Discourse), בעמודים 

 .)cohesion( 298-272 של ספרו זה הוא דן בגורמי לכידות בשיח
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במידה לא מועטה של דיוק את מה שנאמר בצד האחר, ואכן באחת השיחות שנדון 
בהן זה המצב. 

חוקרי שיח נדרשים לתופעות המאפיינות דיבור טבעי: קיטוע, חפיפות, סטיות 
מן התקן הלשוני, תורים בשיחה ואפיונים המייחדים את התחביר בין הדוברים 
)בורוכובסקי תש"ע, Du Bois 2001(. אנשי אסכולת "ניתוח השיח", CA, של ַסקס 
וממשיכיו )Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, Sacks 1992( מבחינים בין אופני 
שיח שונים. במחקריהם המתרבים והולכים נבחן האופן שבו דוברים שומרים על 
תורם ברצף השיחה, קוטעים זה את זה, ומשלימים איש את דברי חברו במילה או 
אפילו בהמהום או בניד ראש, גם כשהמסר מועבר במבע שהוא משפט חסר מן 
הבחינה הדקדוקית הפורמלית. חוקרים אחדים הצביעו על כך שבטקסט הכתוב 
פענוח עקיפות נשען על רמזים ואותות שיש להם לעתים אופי חוץ־לשוני ולעתים 
אופי מטה־לשוני )Dascal & Weizman 1987, Weizman & Dascal 1991(, ואף 
שהדגימו זאת בשעתם בטקסט הכתוב, אני סבורה שהבחנות אלה יכולות ברובן 
לעזור גם בבחינה של מהלכי משוחחים בשיח הדבור. עם זאת השיח הדבור מתייחד 
בכך שהדוברים רואים את המחוות המלוות את הדיבור, שומעים את ההנגנה של 
המבעים, את נימות ההיסוס, השאלה, הפקודה ודומותיהן, והם שותפים לֶהקשר 
המידי של השיחה. משום כך יכולים המשוחחים שלא לציין במפורש הרבה מן הרקע 
ואף מן התוכן של המסר. אינטונציה, מבט עין, תנועת כתף, עקימת שפתיים, מחוות 
ידיים וגוף, המועברים ונקלטים באופן מידי, משלימים את המסר הָדבור גם אם הוא 
קטוע )Kendon 2004, Cienki & Müller 2008, קוגן 2009(. כך מתאר זאת שקדי 
)תשע"ב(: "למוח יש גם יכולת להשלים את התבניות הנקלטות מתוך הגרסה החלקית 
שלה. בעת שיחה, לעתים קרובות איננו יכולים לשמוע את כל המילים בשל רעשי 
רקע. המוח משלים אינטואיטיבית את מה שהחמיץ עם מה שציפה לשמוע" )שם: 
72(. חלק מהידע המשותף למשוחחים חסר לבלשן המאזין לשיחות המוקלטות, 
אך גם בלעדיו הבלשן המאזין לשיחות ומנתח את מהלכיהן יכול להעלות תובנות 
מעניינות באשר לאופי השיחה. שקדי מדגיש את הצורך בזהירות מחקרית: "הדבר 
מצריך כמובן זהירות רבה, שכן החוקר עלול לא לראות את המציאות שהיא נחלתם 
האמתית של הנחקרים אלא להתבסס על המציאות הנתפסת בתודעתו" )שם: 74(. 
תשומת הלב במאמר זה מופנית למבנה של שתי שיחות מן הקורפוס המוקלט, 
לגורמים המלכדים אותן ולמהלכי פיזור והתכנסות המתגלים בשתי השיחות הנבדלות 
זו מזו באופיין. בכותרת המאמר מופיעות שתי מטפורות. האחת מוכרת, "חוט 
השיחה", והאחרת אקדמית משהו: "המארג הסמנטי" של השיחה. בחינה של מבעים 
אידיומטיים נוספים מתקופות שונות של העברית מציעה הבחנות נוספות שנטבעו 
בניבי לשון במשך השנים )רבין ורדי תשל"ו(, מטבעות לשון אלו עשויים לכוון את 
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מבטנו אל אופיין של שיחות ולשמש כלי עזר לבחינתן. הביטויים "שיחה מתובלת 
בדברי תורה", "שיחה סוקרטית", "שיחת תלמידי חכמים" ו"שיחה של כובד ראש" 
מאפיינים נורמה תרבותית המעריכה חילופי דברים למדניים ורציניים. שתי השיחות 
שנדון בהן להלן הן בגדר שיחות חולין, שיש בהן מן האופי של שיחות 'בטלות' ושל 
שעשוע חברתי. בשיחה המשפחתית C714 יתגלה יסוד הדלגנות, המעבר מנושא 
לנושא, יישמעו הָערות עוקצניות בצד 'השחת דאגות', החלפת דעות ושיפוטים 
ערכיים, פרשנות אקטואלית, הוראות וקטעי זיכרונות משותפים. בשיחת הטלפון 
C514_2 נשמע גם עסיסיות רכילותית, ועוד אשוב בהמשך הדברים למטפורות 

"חוט השיחה" ו"לגלגל שיחה".

ההיבט הפרגמטי של ניתוח שיחות

מן הראשונים שנתנו את דעתם לאופי הביצועי של השפה היה יאקובסון )תשמ"ו(, 
שהצביע על פונקציות נוספות של השפה מלבד תפקידה הרפרנציאלי־תקשורתי 
המתבטא בהשמעת טענות על העולם. אוסטין )Austin 1962( וממשיכו סירל 
 Levinson 1983, :( וממשיכיו )למשלGrice 1975( ואחריהם גרייס )Searle 1969(
Sperber & Wilson 1995, Ariel 2008, 2010( ושורה ארוכה של חוקרים הציעו 
הצעות חדשניות ותאורטיות הנוגעות לפעילות השיח של בני אדם. כל העת נמשך 
המאמץ לנסח כללים המתארים ומסדירים את השיח, השיחה והמשא ומתן המילולי. 
ענף המחקר הזה שהתפתח בשליש האחרון של המאה העשרים נקרא 'ניתוח השיח', 
Conversation Analysis, ובקיצור CA. שניים מראשי דובריו הם ַסקס ושגלוף 
)Sacks, Schegloff & Jefferson 1974, Sacks 1992(.2 אנשי ה־CA מתעניינים 
בכל סוגי השיח, המשפטי, העסקי, ובמיוחד השיח התקשורתי הפוליטי. ראשית 

עבודתם בניתוח של שיחות יום־יום. 
הנחת־העל המשותפת לכל החוקרים בפרגמטיקה ולחוקרי השיח היא הנחת 
הרציונאליות שזיהה גרייס )Grice 1975(, שממנה מתחייב גם עקרון שיתוף הפעולה 
בין משוחחים. זוהי ההנחה שקיים רצון הדדי של דוברים רציונאליים המבקשים לשתף 
פעולה באופן מילולי ולהעביר מסר. הנחה נוספת וקשורה אליה היא ההנחה שבני 
אדם זקוקים לשיחה ואף נהנים ממנה. בראש הכללים המארגנים שיח בין דוברים 
עומד אפוא כלל שיתוף הפעולה — רצונם של הדוברים להבין איש את רעהו ולייחס 
לדברי זולתם משמעות והיגיון.3 בהקשר רחב יותר דנים מחקרים פרגמטיים באופן 

.)Sidnell & Stivers 2012( וראו גם האנתולוגיה של סידנל וסטיברס  2
אף שניתוח מוקדם ועקרוני זה של גרייס משנות השבעים של המאה העשרים לא התייחס   3
לשיחות אלא הציע עקרונות פרגמטיים מכלילים, אפשר להחיל את הבחנותיו, ובייחוד את 
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שבו שפה מתפקדת במרחב החברתי־תרבותי בהשקה למחקרים בסוציו־בלשנות: 
לשון של מיעוטים ומעמדות, ההיבט המגדרי של השיח ועוד. ַהצמיחה המהירה 
של בלשנות הקורפוס )יזרעאל, הרי ורהב תשס"ב( תרמה להתפתחות העיסוק 
 Leech( 'בחקר השיח. תחום הפרגמטיקה התפתח מאוד מאז ספרי היסוד של ליץ
1983( ולווינסון )Levinson 1983(. התרבו בו הוויכוחים על שאלת התיחום בין 
פרגמטיקה לסמנטיקה )Horn 1992, Ariel 2008, 2010, סוברן תשס"ו(, ונוספו 
כיווני חקירה חדשים: חקירת גוני שיח )זיו 2003(, חקר השיח התקשורתי )בלום 
קולקה תשס"א(, שיח הראיונות )Weizman 2008(, השיח המדעי )לבנת 2010(, 
השיח המשפטי )Kurzon 1996(, שיח של ילדים והקשרו התרבותי )בלום־קולקה 
וחמו תשע"א(, ההיבט המגדרי של חקר השיח )Lakoff-Tolmach 2004, דורי־הכהן 
תשס"ט( וכן מחקרים רבים של ניתוח השיח, CA, שנזכר לעיל. סדנת המחקר של 
העברית המדוברת, שבמסגרתה נכתב גם מאמר זה, מבקשת לזרוע אור על מרכיביהם 
השונים של מהלכי שיחות דבורות טבעיות בעברית. פרק זה מתמקד כאמור במבנה 

של שיחות: במהלכי השיח ובגורמי הפיזור והלכידות של שיחות. 
לֶהקשר ולנסיבות יש תפקיד לא מבוטל בפענוח ובניתוח. בשתי השיחות 
שלפנינו נבחין בשלושה היבטים: שיתוף הפעולה, האופי הממולן של פעולות דיבור 
מוכרות ומתפענחות בקלות יחסית וגם ובעיקר הפן תלוי ההקשר. לצד אלה אשאל 
גם שאלה נוספת: מה מחזיק את השיחה שלא תתפרק, מה מאפשר את לכידותה? 
זו כמובן התבוננות שבדיעבד, במהלך השיחה הדוברים שקועים בה, ואינם נותנים 
את הדעת לשאלות האלה — הם מבצעים את המהלך כשחקנים מיומנים בזכות 
כישורי השיחה שלהם.4 הם אינם זקוקום לניתוח זה שבדיעבד כשם שהדובר אינו 
זקוק לניתוח התחבירי והסמנטי של הבלשן כדי לבנות משפטים בנויים כהלכה, 

הגיוניים ומשמעותיים.

פענוח מסגרות התוכן — היבט סמנטי

פילמור הגה את תאוריית המסגרות הסמנטיות שלו )Fillmore 1982( בזיקה 
לרעיונות שצמחו בפסיכולוגיה הקוגניטיבית, בחקר האינטליגנצייה המלאכותית 

עקרון־העל של שיתוף הפעולה, גם על השיח הדבור. 
יושם אל לב שבניתוח בהמשך יתגלו הבדלים בין כישורי השיחה של דוברים שונים בני   4
מין וגיל שונים, והבדלים ברצונם או ביכולתם להשתתף בשיחה או לכוון את מהלכיה. 
עניין זה בולט במיוחד בשיחה השנייה רבת המשתתפים. כפי שיודגם בהמשך, אפשר 
לזהות אסרטיביות, ניהול מהלכי שיחה, התעניינות, תכליתיות ועוד אצל דוברים אחדים, 
וגם התפרצויות רהוטות או מבעים מהוססים אצל משתתפים אחרים. ההבדלים הם לעתים 

תלויי אישיות הדוברים ולעתים תלויי נסיבות.
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ובמדעי המחשב: מסגרת התוכן היא מעין תסריט או תחום תוכן שמותֶנה בהתנסות 
בעולם. מסגרות התוכן נלמדות ומעוצבות דרך ההתנסות הזו. ילד לומד לחבר 
את הגעייה של הפרה עם המראה והריח של הפרה דרך השאלה ששואל ההורה: 
"איך עושה פרה?" בעתיד גם יקשור את הידע הזה אל חלב, אל גבינה ואל שאר 
מוצרי הרפת )סוברן תשס"ו: 78-77(. רעיון המסגרות הסמנטיות מוצא תמיכה 
במחקרי אינטליגנצייה מלאכותית וברעיון התסריטים הַמבנים התנהגות ומחשבות 
של בני אדם. תסריט מוכר הוא למשל תסריט הישיבה במסעדה או הטסת מטוס 
)Schank & Abelson 1977(. פילמור ואטקינס דנו בפן הסמנטי־תחבירי של מסגרות 
התוכן של סכנה וסיכון )Fillmore & Etkins 1992(, ושל המסגרות הקשורות 
בזחילה )Fillmore & Etkins 2000(. אני דנתי במסגרות התוכן שעליהן נשען 
מושג הנורמה, שהן: בריאות, תפקוד, עקיבות )סוברן תשס"ח(. במושגים הבלשניים 
"מסגרת סמנטית" או "מסגרת תוכן" וגם במושג הוותיק יותר "שדה סמנטי" מהדהד 
רעיונו של דה סוסיר בדבר התלות ההדדית של מילים במקומן, בתפקידן וביחסיהן 
ההדדיים במערכת הלשון )דה סוסיר 2005: 190-177(. בשיחה חָיה מערך יחסי 
המשמעות הוא עשיר ורמוז ודורש מאמצי פענוח. מילות מפתח של המסגרת 
מאפשרות להבין מהו הנושא שעליו נסבה השיחה ברגע מסוים. השומע שיחה 
או המשתתף בה נדרש לזהות את מסגרת התוכן שלה, העשויה להתחלף במהלך 
השיחה, לעתים בקפיצות, כפי שניווכח בהמשך. עליו לבחון את הנסיבות שבהן 
השיחה מתקיימת, כלומר את ֶהקשר השיח, והוא נעזר במה שנאמר ובמה שנרמז. 
המשוחחים גם מזהים פעולות דיבור מוסכמות ומקודדות, ומנסים לפענח רמזים 
חלקיים, מבעים מרובי משמעות או אירוניים ומבעים שיש בהם לעתים מָטפורות 
ומטונימיות. כל אלה דורשים מאמץ פענוח.5 שיתוף הפעולה של הדוברים מקטין 
 Sperber & Wilson 1985, Ariel( את מאמץ הקידוד והפענוח ואת ההיסקים האלה
2008(, ומאפשר את המשחק ההדדי של המשוחחים. בהמשך נדון במבנה ובמהלכי 
הפיזור והריכוז של שתי שיחות שונות באופיין מתוך הקורפוס המוקלט: שיחת 
טלפון שבה נשמע קולה של משוחחת אחת ואת תגובותיה של השומעת אפשר רק 
לנחש )C514_ 2(, ולעומתה שיחה משפחתית רבת משתתפים המתנהלת פנים אל 

 .)C714( פנים סביב שולחן האוכל

חלקים רמוזים אלו של השיחה מזכירים במשהו את מאמץ הפענוח של קורא שירה למלא   5
את החללים הסמנטיים, את הקפיצות ואת המתחים שיוצר משורר במכוון.



תמר סוברן   458

:)C514_ 2( הנה הקטע הראשון שנדון בו משיחת הטלפון המוקלטת

איזה קטעים ||  )199( דוברת 1: 

איפה את עכשיו \   )200(  

אז |  )201(  

את חייבת לצאת או לפני או אחרי ||  )202(  

זה נראה לי נורא |  )203(  

ומתי יצאת מהבית \  )204(  

אז תפסיקי לצאת בשמונה וח- א- --  )205(  

אם את תצאי בתשע וחצי את תגיעי בעשר ||  )206(  

מ- מה זה קשור ||  )207(  

ממ ||  )208(  

>שאיפה<  )209(  

יכול להיות שיש להם באמת איזשהו מידע ||  )210(  

טוב יקירתי ||  )211(  

אה |  )212(  

בסדר ||  )213(  

מתפתחת ||  )214(  

גדלה ||  )215(  

אני צריכה לצלם אותך ||  )216(  

אפילו חלמתי על זה בלילה ||  )217(  

שתביני כמה זה מטריד אותי ||  )218(  

יש לך סרט צילום ליד המיטה \  )219(  

אה יופי ||  )220(  

אז אם ייגמר לי |  )221(  

אז אני אקח לך ||  )222(  

יופי ||  )223(  

אה --  )224(  

טוב ||  )225(  
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אני אספר לך את זה כשאני אהיה בלי אוזניות ||  )226(  

>צחוק ושאיפה<  )227(  

נ- כן ||  )228(  

לא נורא זה ||  )229(  

מי ||  )230(  

הוא התקשר ||   )231(  

אנחנו מדברות על אותו אחד \  )232(  

אה ||  )233(  

לא לא ||  )234(  

הוא לא התקשר ||  )235(  

לא ||  )236(  

הוא |  )237(  

גם אמר לעינת |  )238(  

שזה לא |  )239(  

שזה לא ||  )240(  

בסדר ||  )241(  

לא נורא ||  )242(  

לא |  )243(  

אני ניסיתי ||  )244(  

אני הייתי בסדר ||  )245(  

>צחקוק ושאיפה<  )246(  

 ]C514_2_sp1_199-247[ ...|| למה את רעה  )247(  

ְנַדמה את עצמנו לזבוב דמיוני המבקש להבין את ֶהקשר השיחה ואת מהלכיה על 
אף הקיטוע והאינפורמציה החלקית שבידו: אנו שומעים קול אחד מוקלט בשיחת 
טלפון המתקיימת לפחות מצדה האחד בנסיעה: נזכרות "אוזניות", המבע "תמשיכי 
לך בפקק", שמופיע בחלק אחר של השיחה, מצייר את מסגרת הרקע של שיחה 
זו כשיחת טלפון אל מישהי שנוהגת. אף על פי שקולה של הנמענת של השיחה 
המוקלטת אינו נשמע, אפשר להסיק שהמשוחחות חולקות ביניהן ידע־רקע רב על 
מצבים ואנשים החסר לזבוב המתבונן מן הצד, כמו גם לנו, המנתחים את מבנה 
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השיחה ואת מהלכיה. הנה דוגמה ראשונה הנוגעת לאינדקסליות ולדאיקטיות של 
כינויי הגוף: אנו מצפים שהתשובה לשאלה סטנדרטית שנשאלה בחלק אחר של 
השיחה "מה שלומה", שכינוי הגוף שבה מוסב על נמענת עלומה, תהיה שגרתית. 
אולם הדוברת המוקלטת, המתעניינית בשלומה של מי שאין אנו יודעים מי היא, 
עונה בהשערה משל עצמה: "ּבוֶעֶטת". מוזרּות בלתי סטנדרטית זו מעוררת אותנו, 
השומעים מן הצד, ליתר מאמץ בפענוח הזהות של זו שמאחורי כינוי הגוף החבור 
במבע זה: "מה שלומה". אנו מתחילים לתהות מהי מסגרת התוכן העיקרית של 
השיחה הזאת בין שתי המשוחחות. אל מי מרמזת המילה "בועטת"? לאט לאט 
מצטיירת המסגרת: במרחק לא רב מופיע המבע הממוָלן־למחצה שמקורו ביידיש, 
"או־טו־ טו", שפירושו "משהו מתקרב מאוד", "עוד מעט". המילה "להיוולד" 
ִרית, היא שמקדמת את ההכרעה  המתקשרת ל"בועטת", המוסב לעתים על עוּבָ
ר  שלפנינו מסגרת שיחה שהתוכן שלה נסב על היריון שעומד לפני סיומו ועל עוּבָ
ממין נקבה. ההערכה מתאשרת עם השמעת המילים "להיוולד", "פגית" ו"תאומים", 
שהן מילים מכוננות במסגרת תוכן זו של היריון ולידה. במהלך השיחה בראשית 
הקטע הזה מושמעת המילה "היריון" בהקשר לסיפור אנלוגי על לידת תאומים, והיא 
קובעת סופית את מסגרת התוכן של קטע שיחה זה: לידה מתקרבת. השיח נעשה 
נרגש יותר בשורה 231, כשמוזכר פעמים אחדות כינוי הגוף "הוא". יש ניסיון מצד 
הדוברת העיקרית המוקלטת לוודא אל מי רומז כינוי הגוף הזה במילים "אנחנו 
מדברות על אותו אחד?" כי אולי מדובר בכמה אפשרויות של מישהו שהתקשר. 
כששתי המשוחחות יודעות על מי מדובר, הפענוח נשען על בולטות של ידיעות 
רקע שחולקות המשוחחות: סצנה הקשורה ליחסים ולחיזור. עניין זה יתחזק בהמשך. 
הרמז הנוסף "הוא חתך" שפירושו מן הסתם "לא התקשר" מתבהר עם השאלה: "אין 
לך איזה, איזה עלם חמודות להכיר לי?". גם המבעים: "היא עדיין איתו" )274(, 
"שתזרוק אותו" )276(, "עשרה חודשים זה קשר רציני" )292(, "יש לו חברה" 
)295( מחזקים את ההבנה שמסגרת התוכן של השיחה השתנתה, והיא עתה מסגרת 
של יחסים בין המינים. בשיחה זו שבה אנו שומעים רק צד אחד של השיחה אנו 
מנחשים מה אומרת הדוברת שמנגד. א"ב יהושע נקט טכניקת קיטוע וניחוש כזו 
כבר בספרו "גירושים מאוחרים" מתשמ"ב וגם בספר מאוחר יותר "מר מאני" משנת 
תש"ן. שם נדרש הקורא להסיק את דברי המשוחח העלום — הֵאם, מן התגובות של 
המשוחח שקולו נשמע — הבת, הגר. יהושע מצליח במשימה, וכך גם אנו הקוראים 
המכירים את קונוונציות השיחה בתרבותנו. אך מכיוון שאצל יהושע כל המהלך 
הוא פיקטיבי, הוא ידאג במכוון לפערים ולמתח. לעתים נבין בקלות, ולעתים 
יכשיל אותנו במכוון בהתחלה, ויפזר רמזים מפענחים רק בהמשך הרומאן. אנו, 
הקוראים את יהושע והבלשנים המנתחים שיחות, נשענים במידה רבה על מיומנות 
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המשמשת אותנו בחיים כשאנו מצותתים למשל לשיחות של בני משפחה. יהושע 
מנצל יכולת זו בכישרון ובורא סוגה ספרותית מאתגרת )עבאדי תשנ"ה(. היכולת 
הזאת משמשת אותנו גם כאן בניתוח הבלשני של השיחה הזאת, המתאפיינת בחד־

צדדיות דומה. אנחנו משחזרים מן התגובה הגלויה את מה שעורר אותה ואינו ָגלוי. 
הסיום )כביכול( של שיחה C514_2 מתאפיין בפעולות דיבור מקובלות ומקודדות 
ֵעי אישור ופרדה  של חתימת שיחה, שהן תוצר של דיבור צעיר בן־זמננו המעֵרב מּבָ
מאנגלית, מעברית ומערבית "סבבה", "טוב", "אוקיי", "ביי ביי". אלא שהשיחה 
אינה דועכת למרות האיתותים האלה, ונראה שבני דור הטלפון הנייד אינם אצים 
להיפרד. תרבות שיחה זו שונה מזו שהורגל בה הדור הוותיק שראה בשיחות טלפון 
בזבוז כסף מכביד ומיותר, ובוודאי לא הורגל במכשירים ניידים המלווים את בני 
השיח בכל מקום שבו ילכו, ומנעימים להם את דרכם ואת שהותם המתמשכת 

בפקקי תנועה ארוכים. 
ובכן, השיחה לא הסתיימה. הדוברת, שכבר אותתה על סיום, רוצה כנראה לחזור 
ולספר עוד דבר מה. מצביע על כך המבע שלה: "יש לי קֹונטָרה" — סיפור כנגד 
סיפור. המבנה המשתלשל של השיחה שלא דעכה לבסוף, מעיד על כך שמעמדי סיום 
שיחה אינם בהכרח מוחלטים, הדובר יכול לחזור בו מאיתותי הסיום שלו ולפתוח 
מעגל שיח חדש. דומה שקו זה של שיחה נסגרת ונפתחת אופייני יותר לשיחות של 
נשים )דורי־הכהן תשס"ט(.6 עדות לכך יש בתגובות קוצר הרוח של גברים רבים 
כשהם מאזינים לשיחות שכאלה, ואי־הנחת המפורשת שהם מביעים לעתים בשל 
מה שהם מכנים "חוסר התכליתיות שבשיחה". טאנן )1997( מייחסת את ההבדלים 
האלה לשתי 'תרבויות דיבור' שונות הנובעות משתי צורות התנהלות שונות של 
נשים לעומת גברים: ההתנהלות השיתופית האופקית של נשים לעומת ההתנהלות 
התחרותית האנכית של גברים. צורות השיח השונות משקפות את ההבדלים האלה. 
בשיחה זו התגלו שתי מסגרות תוכן מהודקות למדיי: לידה מתקרבת ויחסי חיזור, 
נושאים אינטימיים, שמעורבּות המשוחחות בהן רבה מאוד. מבעים כגון "יקירתי", 
"איזה קטעים", "פחדתי ששכחתי איזה יום הולדת או משהו", "אני צריכה לצלם 
אותך, אפילו חלמתי על זה בלילה, שתביני כמה זה מטריד אותי" מעידים על קשר 
ועל מעורבות רגשית. רמת הריגוש עולה בשורות 245 עד 247. יש בהן פעולות 
דיבור ְמַשמרות פנים, ניסיון של הדוברת להצדיק את עצמה מפני האשמה מרומזת או 
ישירה )Goffman 1955(:7 "אני הייתי בסדר", "למה את רעה". צחקוק והאינטונציה 

וראו שם ביבליוגרפיה בנושא ההיבט המגדרי של שיחות.   6
"פנים" הוא מושג מושג בסוציולוגיה שפירושו הכרה בערך העצמי החיובי שמבקש לעצמו   7
אדם במגעיו החחברתיים. ערך זה יכול להיפגע על ידי פעולות מאיימות־פנים, ובני אדם 
מתאמצים לשמר את ערכו החיובי ולהימנע מפגיעה כזו. הביטוי שמקורו ביידיש "איזה 
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של הדוברות מעידים על כך שאין כאן באמת האָשמה, אלא מבעי חיבה וקרבה 
המרככים את המבעים המאשימים־כביכול. האינטימיות של נושאי השיחה: לידה 
ויחסים בין המינים, גם היא מעידה על קרבה בין המשוחחות ועל מעורבות רגשית. 
בשיחת טלפון זו שמענו קול נשי יחיד וניחשנו משהו מן התגובות של המשוחחת 
שבצדו האחר של הקו. משום כך היה ממד האינטראקצייה וההדדיות שבין המשוחחות 
קטן. לעומת שיחה זו, השיחה הארוכה הבאה היא דינאמית ורבת משתתפים, היא 
מסתעפת, מתפזרת ומתכנסת. אנו נברר את מערך היחסים בין הדוברים ונתהה על 
גורמי הלכידות והפיזור שבה. גם בשיחה זו נברר כיצד מתגלגל ונפרס "חוט השיחה", 
ומה שומר עליו שלא ייקרע. בשיחה זו )C714( מערכת היחסים המשפחתית המובנית 
שבה מתקיימים בין המשוחחים דפוסי קשר ושיח מוכרים, והמסגרת המארגנת של 
הָכנֹות לארוחה משפחתית מהדקות ומלכדות את השיחה, שהיא ארוכה ומורכבת 

יותר, ויש בה הסתעפויות, הטיות ומעברים שנעיין בהם עתה. 

מסגרות, תורים, קיטועים, השלמות ושיתוף פעולה

שיחה C714 היא שיחה משפחתית ובה חמישה משתתפים. היא מתרחשת בהקשר 
מוגדר ומוכר של ארוחה משפחתית.8 האזנה לשיחה זו אינה פשוטה כיוון שהמשוחחים 
מתנועעים לפני הארוחה, מדברים אגב אכילה, ובעיקר מפני שלעתים מבעיהם 
מושמעים בו־זמנית. אנו נעקוב עתה אחרי העניינים הקשורים למסגרת־העל 
ההקשרית והנסיבתית של הָכנֹות לארוחה כמעגל חיצוני, נתבונן ברעשי הרקע 
ובאופן שבו השיחה מושפעת מהם, וכן נראה כיצד המשוחחים מגיבים לסובב אותם 
וכיצד תכנים מוחדרים אל השיח. מסגרת השיוך, המקום הָתחּום והאירוע המוגדר 
של משפחה בזמן ארוחה — אב, אם, בנות ובן צעיר המגיע באיחור — משמשים 
גורמים מלכדים. עם זאת יש בשיחה ארוכה זו כיווני פיזור ותנודות. מבט ממעוף 
הציפור על השתלשלות השיחה יגלה מעגלי שיחה מצומצמים יותר, שבהם שותפים 
לשיחה בכל נושא שיחה מספר קטן של משוחחים. ליד השולחן נעשית מעורבות 
כל המשתתפים בשיחה רבה יותר. הנה כך משתלשלים נושאי השיחה: לפני האוכל 
שתי דוברות משוחחות על עציץ הניצב בחדר ועל שיטה לעטוף את העציץ, הן 
עוברות לדבר על תקליטור שהאחת הביאה לארוחה, והן מדברות על השירים 
ה לאכול", ו"די להימרח ֶחבֶרה" מאיצים את  ועל המלחין והזמרים. המבעים "הוּפָ

המשוחחים אל השולחן. 

פנים יהיו לי אם ייוודע ששיקרתי" מבטא רעיון זה. המונח "פנים" עצמו מיוחס לסינית.
משתתפים בשיחה זו המקליטה, בת 23, המתגוררת בקיבוץ במרכז הארץ, הורי המקליטה,   8

אחותה ואחיה בן ה־10.
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בזמן ההכנות לארוחה עולה נושא הנרות והגפרורים. מושמעת המילה "אּוָטן", 
שהיא חומר נגד יתושים, כיוון שמדובר בארוחה במרפסת שמן הסתם יש בה יתושים, 
ברקע מתנגן שיר מתקליטור, ומושתקים קולות משחק כדורגל מהטלוויזיה. אחת 
ע", לרגע נשמעת סטייה  ּגַ הדוברות מדווחת אגב ההכנות לארוחה על כאב: "אל ּתִ
של שתי דוברות )האם ובתה( לנושא קניות עבור חדר חדש ולמחירים של מוצרים. 
סטייה נוספת מן העיסוק בנושא הארוחה יש בסיפור על מפגש שכנים. דוברת 1 
מעוררת את השאר לשוחח על נושא אקטואלי. מילות המפתח של קטע שיחה 
זה, שעוד נדון בו בפירוט, הן: טרור, עיתונים, קואליציה, ערפאת, סוריה, מלחמת 
המפרץ, אריאל שרון, מחבלים, תהליך מדיני, חוואתמה, ג'ורג' חבש, אמריקאים. 
חוליית המעבר לנושא האחרון שהוא בית הספר היא המבע: "דיברו על זה בבית 
ד, הקושר את קטע  הספר". מילת הרמז המופיעה בו "זה" היא רמז טקסטואלי מלּכֵ
השיחה הפוליטי הקודם אל המהלך הבא, אל הפנייה אל אירוע בית ספרי שגם מוביל 
לזיכרון מן העבר על מעשה שאירע פעם בקיבוץ. את כל הנושאים האלה מלווים 
כבמעגל היקפי קולות של אכילה, ומדי פעם נשמעים מילים ומבעים הקשורים 

לאוכל עצמו: צ'יפס, ספגטי, פתיתים, שרוף, מלח ועוד. 
התנאים המכתיבים את הריכוז של השיחה הם התעניינות משותפת של המשוחחים 
זה בזה ובנעשה סביבם וההכנות המשותפות לארוחה. בחלקה הראשון השיחה 
היא שיחה תוך פעילות:9 ההחלטה על ארוחה במרפסת ולא בתוך הבית, חיפוש 
הגפרורים להדלקת הנרות, הדלקת הנרות, היין והאוכל שיוגשו בקרוב — כל אלה 
מרכזים את המשוחחים, שהיו מפוזרים בבית ושקועים במעגלי שיחה נפרדים. הם 
מתרכזים לשיחה במעגל אחד משותף. הישיבה על יד השולחן מאפשרת החלפת 
דעות מסודרת ומתכנסת. לעומתם, ניכרים גם גורמי חיכוך. המתח נסב על גורמי 
הרקע המפזרים: התקליטור שהביאה אחת המשוחחות והכדורגל בטלוויזיה. גורמים 
אלה עשויים להתנגש עם המטרה המוצהרת של ההתכנסות, שהיא אכילה בצוותא, 
והם אכן מתנגשים עם המוטיבציה של האם שמגישה את האוכל ושל הבנות שעוזרות 
לה בהכנות. ניכר כאן מתח שיש לו אופי מגדרי, ונשמעות גם פעולות דיבור מַלּבות 
ריב ומעליבות כגון: "תכבו את הָקָקה הזה" בצד ניסיונות פיוס־כביכול: "בלי מכות 

פה בבית הזה".
המשפט של דוברת 1 "הם הולכים לפתוח במלחמה" פותח את מסגרת האקטואליה 
בשיחה זו )משורה 130 של דוברת 1 עד שורה 146 שלה(. נתבונן עתה מקרוב באופן 

פעילות שיחתית זו מזכירה במקצת שיחות מוקדמות של ילדים צעירים המשוחחים תוך   9
כדי משחק משותף )בלום־קולקה וחמו תשע"א(, וראו גם ניתוח שלה של שיחות על יד 

.)Blum-Kulka 1997( השולחן בהיבט בין־תרבותי
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שבו מתנהל קטע השיחה סביב נושא זה. הרקע: מלחמה נוספת מתקרבת במפרץ 
בסתיו 2001. דוברת 1, היוזמת, שואלת שאלה רטורית למחצה ומשיבה עליה: "מה 
זה אומר, שהם הולכים לפתוח במלחמה ברגע שהם יהיו בטוחים מי עשה את זה". 
בשאלתה משובצים כינויים, כינויי הגוף "הם" ו"מי" וכינוי הרמז "זה" במבע "מי 
עשה את זה". הדוברת מניחה ששומעיה יודעים למה היא מתכוונת, ואינה נדרשת 
לפרש באמצעות ציון מפורש של אנשים או של מעשים, שאליהם רומזים כינויי 
הגוף. קטעי הדברים הבאים של דוברת 3 )האם(, הנוגעים לפרוצדורות הרגילות 

בארוחה, קוטעים את התשובה של דובר 2.

דור |   דוברת 3: 

פתיתים לשים לך \    

 | ]C714_sp3_71-72; sp5_36[ אמ דובר 5:   

דובר 2 רוצה לענות, ואף מתחיל לעשות כן, אגב אזכור אותו כינוי גוף בזכר נסתרים: 

הם רוצים לאתר אמ |   דובר 2:   

תני לי לגמור ||   דובר 5:   

לגבש קואליציה |  דובר 2:   

לגבש אסטרטגיה מה לעשות ||   

]C714_sp2_68-71; sp5_37[ || הם יעשו משהו   

דוברת 3, שהשתתפותה בחלק זה של השיחה מועטה, תורמת שני חלקי משפט 
משלה. גם היא מדברת על "הם", ומדבריה עולה ניגוד בין "הם" ל"האלה שיש 
להפתיע אותם". דובר 2 הזכיר "קואליציה". מילה זו ָנפֹוצה בשיח התקשורת בתקופה 
שקדמה למלחמת המפרץ השנייה, ושימשה מילת קוד שכוונה להתארגנות קבוצת 

מדינות לתקיפה משותפת בעירק.

הם גם אמרו שהם לא יגידו מה התוצאות ||  דוברת 3: 

כדי שה |   

]C714_sp3_73-75[ || אלה לא יתכוננו   

הופעת כינויי הגוף והעמימות של המבעים מבליטה את הפן הפרגמטי של השיחה, 
את תלותה בהקשר ובידע שנמצא מחוץ לשיחה ושמשותף למשוחחים. כינויי הגוף 
מבליטים את העובדה שהמשוחחים יודעים איך להסיק על מי נסבה השיחה. הם 

עושים זאת בעיקר על סמך הידע הפוליטי־חדשותי שלהם. 
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דוברת 1, שהעלתה את נושא הקואליציה, מוסיפה עוד פרט מידע, אם גם 
בהסתייגות על כך שאולי לא שמעה טוב; כי כפי שיתברר בהמשך, הרעיון שהיא 
מעָלה נראה לה עצמה מופרך. הפתיחה ב"אבל", מבע ההיסוס "אה" ומילות 
ההסתייגות העצמית המפורשות "שמעתי בחצי אוזן, יכול להיות שלא שמעתי 
טוב", מעידים על חוסר־ביטחון בהצגת הרעיון החדש, שכפי שנראה מאתגר את 

שומעיה המתעוררים להגיב: 

אבל |  דוברת 1: 

אה |   

שמעתי היום בחצי אוזן |   

יכול להיות שלא שמעתי טוב |   

שערפאת הולך להצטרף לקואליציה הזאת \     
]C714_sp1_131-135[   

השם הפרטי, החדש בשיחה אך המוכר לכול — "ערפאת" — מופיע בסמוך לכינוי 
הרמז "הזאת" המיידע את הקואליציה שכבר דובר בה: "הקואליציה הזאת"; והיא 
שמקבילה מן הסתם ל"הם", הגורמים המרכיבים את הקואליציה המתגבשת נגד עירק. 

רוצים ||  דוברת 4: 

כן ||    

הם רוצים אותו ||   דובר 2:   

הציעו לו ||    דוברת 3: 

זה )ה(-@ -- דובר 2:   

זה ה@@ |    

]C714__sp4_83-84; sp2_72-75; sp3_76[ || זה הפתרון   

כל המשתתפים מצטרפים כאן לשיחה, וכל אחד מוסיף מבע משלו לנושא הזה, 
שנראה למשוחחים תמוה: צירופו של ערפאת לקואליציה של בעלות הברית. במהלך 
זה דובר 2 מנֶסה לאחוז מחדש ב"חוט השיחה" שנלקח ממנו, אבל הוא נקטע על 

ידי דוברת 1, התמהה על הרעיון שהיא עצמה הביעה: 

 ]C714_sp1_136[ || אבל הוא הטרוריסט הראשי  דוברת 1: 

גם דוברת 3 קוטעת את דובר 2 בעלה, הגם שהיא מבקשת לתמוך בדבריו. דוברת 
4 מוסיפה הסבר משלה לנושא זה. 
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הוא ו |   דוברת 3: 

הוא וסוריה ||     

בגלל זה הם לא רוצים את ישראל ||    דוברת 4: 
 ]C714_sp3_77-78; sp4_85[   

דוברת 1 לא מבינה את ההערה של דוברת 4, ומבקשת הבהרה לרפרנט של כינוי 
הגוף, מה שמראה כמו בשיחה הקודמת שעמימות של כינויי הגוף מניעה את 

המשוחחים לבקש לעתים הבהרות ודיוק:

מי לא רוצה את ישראל ||   דוברת 1: 

שה- --  דוברת 4: 

ש |   

מצרים ו |    

]C714_sp1_137; sp4_86-89[ | וסוריה ואלה יהיו   

לאוזנינו החוקרות נשמעת תשובת דוברת 4 מקוטעת. הכינוי "ואלה" המצטרף 
להזכרת מצרים וסוריה גם הוא עמום, כשם ֶשעמום המשפט שלה, שחסרה בו 
ההשלמה אחרי האוגד: "שמצרים וסוריה ואלה יהיו..." )יהיו מה?(. אולם מה שנשמע 
עמום ומקוטע לחוקר המאזין, אינו נשמע כך לאוזני בני השיח שלה. נראה שהם 
מבינים את כוונתה, ואף יכולים לבנות טיעון משלהם על גבי המבע החלקי שלה. 
אנו עדים כאן לדרכי ההבניה של השיחה כמהלך של שיתוף. די למשוחחים ברמזים 
חלקיים וקטעי משפטים כדי ליצור מהלך טיעוני משותף הנשען על פירוש דומה של 
עובדות המציאות: האבסורד שבצירופו של ערפאת לקואליציה. הנה כך דוברת 3 
וכמוה דוברת 4 מגיבות בזלזול ובמשותף על עצם צירופו של ערפאת לקואליציה:

ממש בדיחה ||   דוברת 3: 

ומישראל לא ||   דוברת 4: 

אתה יודע אני לא מבינה את ֶאה ארצות הברית בעניין הזה ||   דוברת 3: 

הם כאילו אומרים לישראל אה |     
]C714_sp3_79-81; sp4_90[   

גם במשפט של דוברת 3 )במהלך 81 שלה( חסר העיקר: משפט התוכן, מה הם 
אומרים לישראל? מתברר שגם דוברת 1 אינה מבינה את הכוונה במדויק, היא 

שואלת לפשר הדברים, אך מיד משערת השערה משלה.
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מה ||   דוברת 1: 

שאנחנו טרוריסטים |    

והם לא \    

 || @@@ דובר 2:   

]C714_sp1_138-140; sp2_76-77[ || מה   

כאן נשמעים קולות בו־זמנית, ומתוכם מתבררות שוב בקשות הבהרה וַהשָלמֹות "מי 
אמר?" "מה אומרים?", בקשות אלה מעידות על הצורך של המשוחחים לשמור על 
הלכידות של השיחה ועל רצונם להשתתף בה השתתפות מלאה, אם בהבנה ואם 
בתרומה משלהם. משום כך הם נכנסים לא אחת איש לדברי זולתו וגם משלימים אותם: 

לא ||   דוברת 3: 

אבל אם הם מזמינים את ערפאת |   

 ]C714_sp3_82-84[ -- -אז אה   

עתה נשמעת הסתייגות נמרצת של דובר 2 )אבי המשפחה(, שדוחה את ההצעה 
של דוברת 3 )אשתו( מכול וכול, ומציג אותה כלא רלוונטית במבע "מה זה שייך". 

דוברת 3 מתגוננת ומשיבה: 

מה זה שייך גם --   דובר 2:   

הם צריכים ל--  דוברת 3: 

]C714_sp2_87; sp3_85-86[ | אבל ערפאת   

אף שקטע שיחה זה בנוי ממבעים קצרים וקטועים ולעתים חופפים, השיחה שוטפת 
ומעידה על כך שהמשוחחים כולם שותפים לתחושת האבסורד שבברית אפשרית 
בין ערפאת לארצות הברית בהקשר של מלחמה בטרור. ההסכמה ביניהם ניכרת 
באופן שבו הם משלימים איש את דברי רעהו. בדיון זה בנושא פוליטי ניכר כי חלק 
מהמשתתפים הולכים על קרקע יציבה פחות לעומת אחרים, שהם בעלי ביטחון 
רב יותר. בייחוד בולטים מעגל ההסכמה )הנשי( והעובדה שדובר 2 הגבר לוקח את 
תפקיד המתווך בין העובדות הפוליטיות לאבסורד המובע בפרשנות. הוא מסביר: 

גם פעם הקודמת | דובר 2:   

במלחמת המפרץ |    

הקואליציה כללה את סוריה ומצרים וירדן וישראל ||     
]C714_sp2_79-81[   
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דוברת 1 ָשבה ומתעקשת על האבסורד, וחוזרת על מילת ההסתייגות והניגוד "אבל":

אבל ערפאת הוא |  דוברת 1: 

הטרוריסט הכי גדול במדינה ||   

]C714_sp1_141-143[ || זה קצת מפחיד לשים אותו   

דובר 2 נשמע כמי שמסכים עם תמיהתה כשהוא מכנה את הרעיון "בדיחה", אולם 
מתעלם מן הערך הריגושי שמובע במילה "מפחיד".10 הוא ממשיך להיות ענייני 
ומציע פרשנות משלו לעובדה זו, שכל המשוחחים הסכימו על כך שהיא תמוהה.

זה הבדיחה אבל | דובר 2:   

כן ||   

יכול להיות שדרך זה |   

הם ינסו לרתום אותו |   

 ]C714_sp2_82-86[ | ולחייב אותו לתהליך מדיני ול   

דובר 2 מנסה לפתח את הרעיון שלו, אבל דוברת 1 שוב קוטעת את דבריו באמצע 
וי"ו החיבור שלו במבע "בטח". הטון שלה אירוני ומביע אי־הסכמה: 

]C714_sp1_144[ || בטח  דוברת 1: 

הוא ממשיך למרות ההפרעה, אלא שדוברת 3 קוטעת אותו ומסיטה אותו מן הרעיון 
שהוא מרכזו של קטע שיחה זה: מהלכי המדינות לקראת קואליציה נגד עירק.11

לנסות ל ל | דובר 2:   

 ]C714_sp2_87-88[ || להתקדם בעניין   

המשפט הקטוע של 2 מבקש השלמה: באיזה עניין להתקדם? אולם כאמור 3 מסיטה 
את הנושא עם שהיא נאחזת ברעיון הטרור. החוליה הקושרת את קטע השיח הקודם 

נוכל להמשיך ולפרק את מטפורת "חוט השיחה" לרכיבים ולדמות את מוטיב הפחד   10
ל"סיב" השזור בתוך החוט הכללי שעניינו הקואליציה עם ערפאת. זהו סיב רופף ותלוי 
שאיננו נקשר אל החוט העיקרי המושך הלאה. )אני מודה לעינת גונן על הערות חשובות 
לנוסח קודם של מאמר זה, ועל ההצעה להבחין בין "חוט" לבין "סיבים" המרכיבים חוטים, 
ובינם לבין כדור צמר מתגלגל שאף הוא קשור לחוטים ולסיבים.( הד קלוש לסיב ה"פחד" 
נמצא בדברי דוברת 3, בעיקר באופן שבו היא מכנה את שרון "גבר", במה שנראה כניסיון 
להתמודד עם הרעיון המפחיד באמצעות זיכרון עבר של התמודדות מוצלחת עם הטרור. 

עניין זה נמצא ברקע כל העת אך לא הובע במפורש. שמה של עירק לא הוזכר כלל.   11
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עם קטע זה היא המילה "טרור".12 בדבריה של 3 ניכרת נימה רגשית בעיקר במילת 
השבח "גבר" במבע שלה "שרון היה גבר" )שורה 87 שלה(. פה לראשונה דובר 5 
)הבן הצעיר בן העשר(, שהגיע באיחור ושעד כה היה שקוע בענייני האוכל, נרתם 

לסייע לה:

שרון היה גבר פה ||   דוברת 3: 

שרון אמר |   

שע- ע- ערפאת הוא |   

היה בין הראשונים של הטרור |   

שחטף מטוסים והרג אה |   

ספורטאים ישראלים ||     

בגרמניה ||  דובר 5:   

תביא את המלח ||   דוברת 3: 

ב | דובר 5:   

זה ||    

 ]C714_sp3_87-93; sp5_38-41[ || עם מחבלים   

דובר 2 מסרב לקבל את הסטייה הזאת ומתקן עובדות שגויות:

זה לא ערפאת ||  דובר 2:   

מה פתאום ||   

חוואתמה ||    

זה הארגון של חוואתמה ג'ורג' חבש ||    

]C714_sp2_89-93[ || של ג'ורג' חבש   

קטעי המשפטים הבאים של דובר 5, הצעיר שבחבורה, אינם מצטרפים לאמירה 
קוהרנטית, ולא במקרה יש בדבריו מבעי היסוס רבים כ"אה" ו"נו" )משלר תשס"ט(:

אומרים שזה יכול להיות גם אה | דובר 5:   

נו |   

היה תמונה של --   

נראה מיד בהמשך שדובר 2 אינו מסכים לקישור הזה. מכאן ששיחה יכולה להתנהל גם   12
תוך אי־הסכמות ותוך תיקונים.
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אה ||   

נו ||   

אמריקאים |   

קיצונים ||   

אבל זה ה |   

חשוד ה)ר(- --   

מספר חמישי ||    

]C714_sp5_42-51; sp1_145[ | דור  דוברת 1: 

דוברת 1, שיזמה את השאלה, זונחת אותה ומתעניינת בעצם העובדה שדובר 5, 
אחיה הצעיר, מביע עמדה בנושא הפוליטי: 

דיברו אתכם על זה בבית ספר \    דוברת 1: 

כן || דובר 5:   

]C714_sp1_146; sp5_52-53[ || שיעור שלם   

כאן נקטע הדיון האקטואלי. חוליית המעבר לנושא האחרון "בית הספר" היא 
השאלה שיש בה תמיהה של דוברת 1, האחות הבכירה: "דיברו אתכם על זה בבית 
ספר". בנושא זה נראה דובר 2 סביל יותר, חלקו בשיחה כמעט נעלם, והוא שהיה 
דובר דומיננטי במעגל השיח הפוליטי, מתגלה בחלק האחרון של השיחה המוקלטת 

כמקשיב פאסיבי למדיי בעוד הנשים מדברות עם הילד הצעיר )בן העשר(. 

דיון 

קטע השיחה האקטואלי מראה כיצד הערה של אחת המשוחחות על נושא אקטואלי 
עוררה שיחה ערה. מעגל שיחה זה, שבחנו בפירוט, מבליט את יחסי הדוברים: 
שואלת, משיב, מתערבים המסיטים את המשיב ממה שנחשב בעיניו עיקר, קוטעים 
את חוט השיחה, ורוקמים חוט חדש שקרוב ללבם יותר. "חוט השיחה" נקרע לעתים 
מזומנות. בעזרת המטפורה "מגלגלים שיחה" אפשר לראות בשיחה גם מעין כדור 
)אולי כדור צמר( העובר מיד ליד. כינויי רמז, קיטועים, משפטים שבניתוח תחבירי 
קלסי של טקטס כתוב ייחשבו חסרי נשוא או חסרי מושא מוצרך, אינם מפריעים 
למשוחחים להמשיך בשיחה )בורוכובסקי בר־אבא תש"ע(, ועקרון שיתוף הפעולה 
מאפשר להם להתקדם ולדלג אגב היסקים והישענּות על ידע קודם על מהמורות 
הקיטוע. הדבר קשור למסגרת הכללית של השיחה: ישיבה סביב שולחן לארוחה 
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משותפת. מתבררים יחסים של שואל ומשיב, של מי שַמסּכים ותומך, לעומת מי 
שדוחה ומסביר, ומי שמסיט את השיחה לכיוונים חדשים בין בשאלות מפורשות 
בין בהעלאת עניין חדש. מתוך השיחה ומאופָיים של מבעי המשוחחים עולה גם 
המזג השיחתי והכללי שלהם: דוברת 1 היא המשוחחת הפעילה ביותר, אבל לא כל 
העת נשמע קולה. דובר 5, הבן הצעיר, מגיע באיחור, מבעיו מהוססים והוא מתעניין 
עיה של דוברת 4 לרוב קצרים, דוברת 4  בעיקר באוכל: "נשאר עוד צ'יפסים". ַמּבָ
מספרת סיפור מן העבר )בשורות 98 ואילך שלה( שהוא אנלוגי למה שסופר לפני 

כן בעניין מורה בשם רוני מבית הספר של דובר 5 )בשורות 64-54 שלו(.
במהלך הכולל של שיחה ארוכה זו נשמעו מבעים שעניינם תחושות: דוברת 1 
משמיעה הכרזות אישיות: "כואב לי", "אני רעבה". היא גם משמיעה דיבורים מתגרים 
בלשון בוטה יותר: "תַכּבו את הקקה הזה" או "בלי מכות פה בבית", שהוא מבע 
מרגיע לכאורה, אך למעשה עושה בדיוק ההפך: מלבה את הקונפליקט. גם דובר 2, 
אבי המשפחה, משמיע אמירות מזרזות, ואינו בוחל באמירה בוטה שלשון הבקשה 
המפורשת שלה אינה מסתירה את כוחה המעשי כציווי סמכותי.13 הוא גם מאחל 
עיה של דוברת 3 )הֵאם( קצרים וקשה לעמוד מהם  "בתיאבון" בראשית הארוחה. ַמּבָ
על אופייה השיחי. היא מאריכה רק בנושא הקנייה שהיא יוזמת בשיחתה הקצרה עם 
דוברת 1, בסיפור שהיא מספרת על השכנים ובהערה שלה על שרון והטרוריסטים. 
דובר 5, המרוכז באוכל, נבדל מכל המשתתפים האחרים גם בהשתתפות המאוחרת 

שלו בשיחה וגם בגילו הצעיר. 

סיכום 

בחנו בפירוט שני דגמים של שיחה: שיחת טלפון בין שתי משוחחות, ושיחה פנים 
אל פנים רבת־משתתפים בנסיבות של ארוחה משפחתית. בשיחה הראשונה ניכרה 
ההתמקדות בנושאים אישיים רגשיים כגון היריון ולידה מתקרבת, יחסים בין המינים 
ומציאת שידוך. נשמעו בשיחה זו נימות רגשיות, קולות צחקוק ומבעי הומור עצמי, 
וניכרה אינטימיות מבעד לנזיפות משועשעות. כל אלה שימשו כגורמי לכידות 
של השיחה הקולחת. נשמר בה ״חוט השיחה״ שאמנם התפתל משהו, הסתעף, אך 

הוא אומר "אני מבקש בלי הפלוצים האלה". בהיעדר ידע על תנאי הרקע של המבע קשה   13
לברר אם מה שהוא אומר הוא ליטרלי או מטפורי, מבודח או מגנה. אפשר לשער שהוא 
מבטא את אי־שביעות רצונו מהמוזיקה שנשמעת ברקע. הוא מתאר אותה בלשון בוטה 
כרעש דוחה. גם דוברת 1 הביעה שאט נפש ממה שנשמע ברקע. גם היא בדבריה הבוטים 
נזקקה לשדה הסמנטי של הפרשות הגוף במבע המצווה שלה "תכבו את הקקה הזה". 
מצטייר כאן עוד קו באנלוגיה שבין דובר 2 לדוברת 1 האסרטיביים והבוטים יותר משאר 

הדוברים, וכמעט בכל מעגל שיחה לפחות אחד משניהם משתתף או אף יוזם. 
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לא נקרע. בשיחה השנייה הארוכה נבעה הלכידות בחלקה מתנאי הרקע לשיחה: 
ההיכרות האינטימית של המשוחחים, ההכנות לארוחה המשפחתית והישיבה סביב 
שולחן האוכל שבעקבות ההכנות הללו. מדי פעם שניים או שלושה מבין המשוחחים 
ניסוטו לעניינים משותפים אחרים: עציץ, קניות, כאבי שרירים, מוזיקה, זיכרונות 
קרובים וזיכרונות רחוקים. קו בולט בשיחה זו הוא המהלך הַגּלי המסתעף שבה. 
אפשר להראות בניתוח שבדיעבד כיצד גואים הגלים ונעלמים בין שניים או שלושה 
משוחחים, ודועכים ברצף כמעט קבוע באורכו, הגם שאי־אפשר לנבא מראש מתי 
ידעך מקטע כזה של שיחה. כך קטע השיחה הפוליטי שבו התבוַננו מקרוב, למשל, 
לא ממש הגיע אל סיום אלא דעך עוד לפני שדובר 2 סיים לַפֵתח את הרעיון שלו 
ולהסביר אותו. מה שמעיד על כך שכשמתמצה העניין של רוב המשוחחים בנושא 

כלשהו, הוא דועך ונעלם.
ניתוח השיחות מראה בעליל כי שיחות אינן אוסף של פעולות דיבור. כך סובר 
דסקל בניגוד לדעת סירל )Dascal 1992(. מרבית התכנים בשתי השיחות שנבחנו 
כאן הם תכנים שאינם פעולות דיבור שעברו לקסיקליזציה, תלותם בהקשר רבה, 
והדוברים צריכים להיות דרוכים כל העת להסיק מהו העניין שעליו מדברים. 
מעורבותם הרבה בשיחה מצביעה על כך שהם מפעילים את ההיסקים האלה 
ואת המעברים ללא קושי ותוך שיתוף פעולה. לעתים קרובות יש לשיתוף הזה 
אופי של התפרצות של איש לדברי זולתו ואי־שמירה על תור הדיבור, אולם ניכר 
שהדבר נעשה לרוב כחלק ממאמץ לבנות טיעון מוסכם משותף. שיחה ישראלית זו, 
כשמשווים אותה אל דפוסי שיח בארצות אחרות, מצביעה על קו של חוסר סבלנות 
וחוסר סובלנות בתרבות השיח הישראלי )כתריאל 1999(. עם זאת, יש בשיחה 
זו גם נינוחות יחסית והסכמה. דומה שמעין יד נעלמה מכוונת את סדר התורים 
בשיחה. היא דומה לריקוד רב־משתתפים, שבכל פעם מישהו אחר מוביל את מעגל 
ה״רוקדים״ והאחרים נענים לו. ההדדיות מלמדת כי הם נהנים מעצם פעולת השיח 

המשמשת "חוט" מקשר וקושר. 
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