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 "אותו": 
 על הביטוי הקאטאפורי "אותו" 
כמרכיב מכונן בסגנונו של גנסין

רחל אלבק־גדרון

א

תח־ חתדהקיבחלתדע־דסאנחנחדש־דאנסיר,דמגזד קלידההספ דשנכתקחדזמרדבצלד־גולדמחתח,ד
חהיחדמחפתדש־דענייניחתדנחאה,דמצקיעחתדע־דכמהדמלכיקיםדקסאנחנחדהמהחחיםדע דהיחםדמס דושחקד
־סקיקתדההתבק־חתדהמחסכמתדש־דכתקיח,דמס דשנ מהדשגירדע־יחדעחלליר.דקמגמלדזהדגלצהד

תח תידנתחנהד־ "לדגחל־ידג־קבדמרדהגב מיהד־־שחרדהעקליתדשבלגהדגתדה יחניםדה־ינאחחיסטייםד *דד
קמגמלדחהעילהדהעלחתדושחקחת;ד־וחבלדהספלחתדהעקליתדפלחפ'דלחמרדכצמרדמגחניקלסיטתדקללגי־ר,ד
שִייעץ,דכ חקלדלחסיתדי־י י,דקעניירדההשחחגחתדקירדסאנחנחדש־דאנסירד־סאנחרדכתיקתחדש־דצ'כחקדחקעניירד
השימחשדהבגטגפחלידהגפשלידקקיטחיד"גחתח"דקשפהדהלחסיתדחקספלחתדהלחסית;ד־זגקדביציס,דוחבלד



78   ע־דהקיטחידהבגטגפחליד"גחתח"דכמלכיקדמכחנרדקסאנחנחדש־דאנסירד

־השתמשדקיסח חתדיציקיםדחמחסכמיםדג־הדכ יד־שגח־דשג־חתדמסחאדק־שני,דסחציחלק־שניד
חק־שנילפחגטי,דח־עארדע־די ידכךדמשהחדמרדהוי הדהאנסיניתדקתחךדפתלחרדש־דגנ־יזהד־שחניתד

־קיטחידוחזלדגו .1 
קיבחלתדיצילתחדש־דאנסירדהמגחול,דאנסירדש־דגלקעדהנחק־חתדהא ח־חת,ד"הִצ ה",ד"קינחתיים",ד

"קטלם"דח"גצ־",דנחטהד־הצקיעדע־דגלקעהדמגפייניםדמלכזיים,דחג־הדישמשחדגחתידק יחני:
1.דהמחזיב־יחתדש־דהסאנחר;

2.דההיפחטבטיחתדש־דהתוקילדחנטייתחד־תחגלידפחע־דחשם;
3.דהזיבהדהגסכח־גיתד־מהדשייבלגדמגחולדיחתלד"זלםדהתח עה";

4.דהנטייהד־עמימחתדקמעלךדהמטגפחלידחהתמחני.ד

הטענהדק קלדהמחזיב־יחת,דהמגפיירדהלגשחרדשהקגנח,דקגהד־י ידקיטחיהדהש־םדקיחתלדכקלד
קתלע'' ד)1914(,דכשנהד־גולדמחתחדש־דאנסיר,דקמקחגדשכתקדפיש־ד־וחקלד־מה חלהדהלגשחנהד

ש־דכתקידאנסירדשלגתהדגחלדקעליכתח:

תמהדגנידגםדישדקבלקנחדגףדגו ,דהיח עד־כתחקדקפלחזהדכזח,דשכ־דמ־הדחמ־הדישד־הד
צ־צח־דחה דחכ־דמקטגדחמקטגדישד־חדבח־דחקתלבח־,דהאהד־בלגתדהאהדממ־־דחגחמלד־בלגתד
גמלדמבשבש.די דגמרדלכהדממשמשתדפהדקפסנתלדהא ח־דש־דה־שחר,דחהחגדשחפךדגתד
צ־י־יחדחפחלשדגתדבסמיח.ד־ג,דקפלחזהדכזח,דשהכ־דקה,דכ־דמ־הדחמ־הדחכ־דמגמלדחמגמל,ד
ספחלדחמ ח דחשבחףדחישדקהםדליטמחסדנפ־גדחמחסיבהדחהלמחניה,ד—דקפלחזהדכזחד־גדכתקד

עח דגצ־נחדשחםדגישדע דעתהד]...[2

־ִצ חדש־ד־וחקלדגפשלד־מנחתדאםדגתד ח דפלישמר,דז־מרדשניגחל,דיעבקדפיכמר,דלו־דכצנ־סחרל
שז''לדחגולים,דהמצייניםדמלכיקדזהדש־ד־שחרדשיליתדגחדמחזיב־יתדקכתיקתחדש־דאנסיר.3 

הספלחתדהוסי ית,דשבלגדחהב־יטד־מענידבטעיםדמתחךדטבסטיםדש־דאנסירדשישד־בלגםדקהקלהד ד
הגשכנזיתדהייוח יתד־מלוקדהוסי ידקגזחלדפח ח־יהדחקפחצ'פ,דעילדהח־ תחדש־דאנסיר;דח־פלחפ'ד
יהח הדפלי ־נ לדמגחניקלסיטתדקללגי־ר,דשבלגדחהב־יטד־מענידגתדהטבסטדהאנסינידקהקלהדזח,ד

הרד־צחלךדמגמלדזהדחהרד־צחלךדמובלידהבח מים.
־גפיחרדק־שנידו־חציד־טבסטדש־דאנסירדלגחדלו־דכצנ־סחרלשז''ל,ד''גחלידניסרדאנסיר'',דדבר,דכ'' ד 1.דד
קשקטדתלפ''ז,דחעח ;דנ פסדשחק,דקנחסודמבחצל,דקתחךד־י־ידלתחבד)עחלכת(,דאורי ניסן גנסין: מבחר 
מאמרים על יצירתו,דעםדעחק ,דת־לגקיקד1977,דעמ'ד85–90.ד־ יחניםדק־שנייםדנחספיםדקיצילתחד
ש־דאנסירדלגחדקלחךדבחלצחחיי־,ד''מהחתדהמח לניזםדקסיפחלידגחלידניסרדאנסיר'',דהארץ, 24דקספטמקלד
1961,דחעח ;דהמגמלדמחקגדקש־מחתחדקתחךדלתחב,דשם,דעמ'ד116–123;דמגיהדגאמחרדפלחכטמר,ד
''צילחפיםדג חחלקיג־ייםדכמגלאניםדסאנחנייםדש־דזמרדחמבחםדקסיפחלידאנסיר'',דקתחךד רדמילחרדח רד
־גחלד)עחלכים(,דאורי ניסן גנסין: מחקרים ותעודות,דמחס דקיג־יב,דילחש־יםד1986,דעמ'ד101-91;ד
ומחט־דקלליחסף,דמטאפורות וסמלים ביצירתו של א.נ. גנסין,דהביקחץדהמגחו ,דת־לגקיקד1987.
.vi–vפיש־ד־וחקל,ד''מקחג'',דקתחךדכל כתבי א.נ. גנסין,דכלךדלגשחר:דספורים,דחלשהדתלע" ,דעמ'ד 2.ד
"כ־דשחלהדחשחלהדהיגדוחמלדגחד יקחללמתוי־דגחדפחגנטהד־שילד־יליד—דחהייתידבלחקדע־לי ידכךדג־ד 3.ד
הגמת.דגירדהחגד]אנסיר[דיח עדכ־־דמהחד'זיחף',דחגפי־חדקמחקרדהיחתלדטחקדש־דמ־הדזח,דחגירדהכתיקהד
כ־־דעיבלדגצ־ח,דג־גדהטפ־ד־וייח.דחכ־דמהדשהחגדכחתקדהחגדמירד'שילדש־דהז מנחת',דקמחקרדהיחתלד
נגמרדש־דמ־הדזחד־פידמחשאחדש־דאיתה.דכ־דסיפחלדחסיפחלדהחגדמירד'אע־עאענהייטסאע יכט'דכזה"ד
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גח־םדהמחזיב־יחתדש־דכתיקהדזח,דשהייתהדמח אשתדקיחתלדגצ־דהמקבליםדהלגשחניםד
ש־דאנסיר,דהו־הד־גק דמכחוהדהגחחי נטידעםדהמעקלד־בליגתדהטבסטיםדש־חדקהקלהדספל יתד
גלץלישלג־ית,דבליגהדשגינהדיכח־הדג־גד־הומיץדממ דמסחיםדש־דטחרדג־אידחלפטטיקידשגפיירד

גתדהמ־ח יהדהמבחליתדש־דפלחזהדפיחטיתדזחדקהקלהדגשכנזית.4 

) ח דפלישמר,ד"ג.נ.דאנסיר",דקתחךדלתחב,דאורי ניסן גנסין,ד־עי־דהעלהד1,דעמ'ד40(;ד"מחרוזת של 
שירים־בפרוזה,דהמצטלפיםד־סיפחלדגו דשגירדכ חאמתחדקכ־דספלחתנחד־סאנחרדח־צחלהדח־וצגיד
צקעיםדח־שמיניתדשקשמיניתדלאשדחה־ךלנפש,דשלבדהגמרדהיחתלד בדחהעצקיםדהיחתלדמוח  יםד
מסחא־יםד־ספאםדח־פ־טםדחגשלדגח־ידלבדהסיפחליםד'־י דה לך'דח'גהקה'ד־א.דשחפמרדיכח־יםד
־התולחתדעמם"ד)ז־מרדשניגחל,ד''גישיחתחדחכשלחנח'',דקתחךדלתחב,דשם,דעמ'ד48;דכגרדחקהמשךד
המגמל,דכ־דהה אשחתדקמחקגחתדקאחפרדעקהדהרדש־י(;ד"קכ־דהפלחזהדהמגחולתדהזגת,דשה־כהדה־חךד
חעמחב,דה־חךדחהתאקלדע־דעצמה,דניכלדהמגקבדקירדהפלחזגיברדחקירדהמשורר הלירי.דמרד'הִצ ה'ד
חגי־ךדניכלדהיהדשישד־נחדכגרדעסבדעםדפייטן, שפרש מן החרוזיםדמשחםדש־גדחיתלדע־ד'ההחחיהד
הטחל ת',דמשחםדשנשגדק־קחדיחתלדמ ידגילחניהדגחכ־תדח־גלגמחרדחפצעילמחחתדנסתלים.דהמעקלד
משילהדמחולזתד־פלחזה,ד־פלחזהדמסחאדנע־הדזהדש־דאנסיר,דמעי דתמי דע־דקאלחתדמחב מת.דהשילהד
ה־יליתדהטהחלה,דעםדכ־דהעמבחתדשקה,דהיגדהקעתדהתחם,דה־ק־חק,דההתמכלחתד־הלמחני,דחהפלחזהד
ש־דאנסירדבלעה,דנבקה,דלמזהדע־דההתמחטטחת,דשה־קדמחע ד־ה"ד)יעבקדפיכמר,ד''גחלידניסרדאנסיר'',ד
קתחךדלתחב,דשם,דעמ'ד92–93(;ד"ק'גצ־'דהאיעדהה־ךדע דהאקח־.דכשבחלגיםדגנחדגתדכ־דיצילחתיחד
ש־דאנסירדש־פנידשילהדא ח־הדזח,דנ מהד־נח,דכידכ־דג־הדגינםדמשעח־ילע־יהדצליםדחת־ח־יםדג־ד
פסאתדההל,ד־עמ תלהלא־דהגולחנהדגשלדמשםדָשגףדעח דפעםדגותדגחילדמ־חגדוזהחדושר לנו את 
שירת נפשודקטלםדי־ךדמגתנח.דמפסאתלעלקדזחדנלגיםדכ־דמשעח־יחדהבח מיםדעחטילג .דגךדע־ד
כח־םדנחפ־תדג מחמיתדלוקהדזחד—דגחתחדצקעלהפ־גיםדגשלדיוקלדגתדצגתדהיחםדחקחגחד־נאינהדגותד
חהעילדקפעםדהגולחנהדגתדכ־דהאעאחעיםדשנשתתבחד־מערדשחקדחהפסבדגחתםדקקתלגותד־עח־מים.ד
פואימה זודמעי הדע־דשפעדש־דויחתדכזה,דע־דצמגחרדגחשלדקחעלדכזה,דשכ־דמעיינחתלהעח־םד־גד
היחדמספיביםד־כקחתדגחתח.דע־לכרדגוזדגתדאקיעלהוייםדקי חדח־גדאמעדממנחדגףדכמ־חגדטיפה;ד
־גדאמעדמתחךדקחז,דמתחךדסי־ח דקבטנחתד—דמשחםדשגתדהגשדהא ח־הדמכקיםדלבדקא ח־הדממנה,ד
ה־גדהיגדהגשדהגחכ־תדגחתנחדע דהיסח דחאחג־תד]...[דשירת־גנסין הריהי כולה שירת היחיד, 
שירת עולמו הפרטי.דגי־מ־גדהיהדעח־םדזהדנגהדכ־לכך,דנגהדקעשלחדחעמחבדקיאחנח,דהיהדנושקדזהד
־פאם.דהנפש הליריתדהצלהדמק־יטהדגתד ־חתהדיחתלדמכ־דסחאדיחצלדגול.דמשחםדשגירד־הדקעח־מהד
ג־גדוחאהדהמצחמצם.דליריותדכזחדמוניבהדקמי הדשהגפחסדמקיגדתמי דלחוהדעמח.דחגח־םדאנסירד
הכניסד־תחךדוחאדעח־מחדגתד'גוחזתדמלעיח'ד—דשחלהדש־ימהדש־דנפשחתדויחת,דהחמחתדחמפלפלחתד
כמחהח,דמשחםדשכח־רדמסמ־חתדניגוניםדקח  יםדש־דוייח,דש־דנפשחדרבת־הצלילים.ד]...[דהוא שר 
כאיש,דשהכ־דנשגלדמגוחליחדחהכ־דוידחביםדק־קקח.דה־קדהוח־הדהזה,דשחיתלדע־דהכ־,די עדלבד
־שיל,ד־הע־חתדקש־הקתדיפיחדגתדהעח־םדח־הישלףדעמחדיו ד]...[דחנגהדחמצחלףדשקעתיםדנעשהד
עח־םדזהדכשנשלףדבנגינתו"ד)פיכמר,דשם,דעמ'ד94–96(;ד"קתיגחלידהטקעדש־דאנסיר,דובליריקה 
שלודקכ־־,דהשתוללנחדמהמעשיהדחהמש־.דחעםדהתחכרדה־ילידהמיחו ד־חדהכניסדאנסירדאםד]...[דגתד
הקצב המוסיקלי.ד]...[דהליכחזדקהתלשמחתדחהלצחרד־הקיעדגחתהדחלבדגחתהדיחצליםדגתדהמוסיקה 
של השירה הלירית.דאםדפלחזהד—דלחמרדחסיפחלד—דשומרת על הקצב המוסיקלי, אם יצרה אותה 
אישיות לירית־מקורית.דתנסחד־שנחתדגתדמבחמהדש־דמ־הדק'גצ־'דחתלאישחדכידהקצב הופרע.דגתד
'גצ־',דגשלדכגי־חדנצט־־חדקחדה קליםדגוליד'קטלם'דהמסחעל,דגתהדשחמעדכמוסיקה מלגשיתחד

חע דסחפח"ד)לו־דכצנ־סחרלשז"ל,ד־עי־דהעלהד1,דעמ'ד88(.ד
לו־דג־קבלא לחר,ד''בח־חתדאח־יםדחמחשכוים:דההאייהדהגשכנזיתדש־דהעקליתדכשג־הדפחסטמח לנית'',ד 4.ד

מחקרי ירושלים בספרות עברית,דיט,דתשס''א,דעמ'ד65–90.
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שג־הדזחדש־דמחזיב־יחתדבשחלהד־גדלבדקלחודהפיחטית,דקמכּחחנחתדה חמיננטיתדג־דה־שחרד
עצמהדקמחפעיהדהטבסטחג־ייםדחקמשב־דהבצחקדש־דהטבסטדהאנסיני,דשע־יהםדעמ חדמקבליםד
לגשחניםדג־ה,דג־גדאםדקלפטטיקיחתדגחפייניתדנחספת,דצ־י־יתדחמקנית,דקמשפטיחדש־דאנסיר,ד

שע־יהדגעמח דכגר.ד
המגפיירדהשנידבשחלדקתוקילדהמסחעף,דהמחלכק,דהנחטהד־משפטיםדמשחעק יםד)תוקילד
היפחטבטי(דש־דהסאנחרדהאנסיני,דשע־יחדמצקיעדקלחךדבחלצחחיי־דקמגמלחדמשנתד5,1961דח־צ חד
הנטייהד־ליקחידשמחתדתחגלדהשםדחתחגלדהפחע־,דשע־יהדעחמ תדלו־דכצנ־סחרלשז''לדקמגמלהד

משנתדתלפ''זד)1927(.6 
סיעחףדחמחלכקחתדג־הדמגפשליםדעח פּחתדחייתחלדש־דההעמ הדה־שחניתדהתיגחליתדחפלי הד
מרדהוסכנחתדשהעקליתדהב־גסיתדנחטהד־ה,דכפידשהלגהדיחהגרדאחטפלי דהל ל,7דכ־חמלדמרד
הנטייהד־נשחגיםדפע־ייםדח־אלעיניחתדתוקיליתדהמצחמצמתד־נחשגדח־נשחגדתכ־יתיים.דקמובלד
זהדגעמח דע־דממ דכזהדש־דייתחלדשישד־חדתפבי דקהפע־תחדחקאילחיחדש־דש הדלאשידל יגנטיד
המשתלעדקירדהבח־דה חקלדהמשתמעדקטבסטדחקירדהבחלג,דגאקדה־יךדהבליגהדחהפענחו,ד לךד

גפיחנחדהמשחעלדחהמצטקלדש־דבחלגדמשתמעדמסחים.ד
ע־דהמגפיירדהמחסכםדהש־ישי,דהזיבהדשקירדכתיקתחדהמגחולתדש־דאנסירד־קירדגסכח־חתד
ש־דכתיקהדתח עתית,דעמ הד־לגשחנה,דכי חע,ד־גהדאח־ קלא,דקמגמלהדמשנתד1938,ד"מסקיקד
־'גצ־'ד—דבטעידהלהחלים".דאח־ קלאד־גדקיבשהד־בשלדזיבהדזחדסיקתיתד־מהדשיאלחםדגולדכךד
־פלחסטדח־א'חיסד־כתחקדכפידשכתקח,דחגףד־גד־לגחתדקהדהשפעהדישילהדש־דכתיקתחדש־דצ'כחקד—ד
גםדכידהיגדהציעהד־לגחתדקהדתחצגהדעביפהדגפשליתדש־דההשפעהדש־דשחפנהגחגלדחגח־ידאםד
ש־דניטשהד—דג־גד חחבגד־השגילדגתדהממ דהגניאמטידחהִנסידש־דהמחפעדהיוי גידש־דאנסירד
ככחתקדה"תח עתי"דהלגשחרדקהיסטחליהדש־דהפלחזהדהמעלקית.8דאםדממ דזהדש־דכתיקהדקע־תד

גחפידתח עתידיאחיסדכ יד־פענודגתדהסחאיהדשתיובלדכגר.
המגפיירדהלקיעי,דהנטייהד־עמימחתדמטגפחליתדחגיבחנית,דני חרדקהלוקהדקספלהדש־ד
ומחט־דקלליחסףדמטאפורות וסמלים ביצירתו של א.נ. גנסין,דהמלגהדכיצ ד־מלחתדהחחיזחג־יחתד
חהגיבחניחתדשקשפהדהמלפללתדש־דאנסירדגירדהיגדמגפשלתדקהילחתדתמחניתדח־מעשהדהיגדנחטהד
־עמעםדגתדהתמחנה,דכו־בדמהגפבטדהכ־־ידש־דגיכחתדהק יחרדהאנסיני.9דשג־הדזחדש־דעמימחת,ד

בחלצחחיי־,ד''מהחתדהמח לניזםדקסיפחלידגחלידניסרדאנסיר'',ד־עי־דהעלהד1,דעמ'ד61.ד 5.ד
"חעםדהתחכרדה־ילידהמיחו ד־חדהכניסדאנסירדאםדגמצעיםדגמנחתייםדמש־ח:דגתדהגפיתטד—דשםד 6.ד
התחגלדהאנסיניד]...[דחקגפיתטדזהדהיתהדקשחלתדאנסיר.דהחגדעשהדא ח־חתדאםדקיצילתדתחגללהפחע־ד—ד
adverbiumד—דצחלהדגטימח־חאיתדזחדשכהדוסלהד־עקליתדחכהדושחקהד־מסילתדה־ךדהנפש,דחשהחגד
קנהדגחתהדקכ־דה לכיםדשהשפהדהלשתהד־ח.דקמשפטדהאנסינידש־יטד־גדהנחשגדחהנשחג:דגתדהטחרד
נחתניםדתחגללהשםדחאםדתחגללהפחע־''ד)כצנ־סחרלשז''ל,ד"גחלידניסרדאנסיר",ד־עי־דהעלהד1,דעמ'ד

.)87–86
 Johann Gottfried Herder, Vom Geist der ebrӓischen Poesie: Eineלגחד יג־חאדלגשחרדקתחךד 7.ד
 Anleitung für die Liebhaber derselben und der altessten Geschichte des menschlichen

Geistes, Joh. Philipp Haugs Wittme, Leipzig 1787, esp. p. 3 ff
־גהדאח־ קלא,ד''מסקיקד־'גצ־''',דדבר, 25דקמגלסד1938;דנ פסדשחקדקתחךדלתחבד)עחלכת(,דאורי  8.ד

ניסן גנסין,ד־עי־דהעלהד1,דעמ'ד97–99.
קלליחסף,דמטאפורות וסמלים,ד־עי־דהעלהד1,דקייוח דעמ'ד50–56, 70–73.ד 9.ד
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ש־דנחכוחתדמתעתעת,דתעסיבדאםדגתדמובלידזה,דכפידשנלגה,דגםדכיד־גדמרדההיקטדהמטגפחליד
הטהחל,ד־פוחתד־גדמרדההיקטדהמטגפחלידהתמגטי.

מסבנחתיחדש־דבחלפחסדמובלידזהדישמשחדגחתידגפחגדכ יד־ חר,דק לךדק־שניתדחפחגטית,ד
קמי־הדגותדהוחזלתדקטבסטיםדהמגחוליםדש־דאנסירדקת ילחתדאקחההד־הפ־יג.דת ילחתדזחדמחקהבתד
כ־דכך,דע דכידכפידשניתרד־ קלדע־דמצקד"בפבגי"דקש־דעיבשחתהדש־דתמהדגותדחקש־דגחפרד
עיצחקהדהמתמי דקתחךדהעשייהדש־דבפבג,דחכפידשניתרד־ קלדע־ד מחתד"קיילחנית"דטיפחסיתד
קש־דהלחודהלחמנטיתדהמסחימתדש־דהמשחללדחש־דכתקיח,דחכפידשניתרד־ קלדע־דהטטלמטלד
הגנפסטידקשילהדהעקליתדהמח לניתדכע־דמבצקד"ג־תלמני",דכךדניתרד־ קלדע־דמקניםדק־שנייםד
וחזליםדהייוח ייםד־אנסיר,דחהעחשיםדשימחשדת ילדקמי־הדמסחימתדגותדקגחפרדטיפחסיד־גמרדזה,ד
כע־דמקניםד"אנסיניים"דחכע־דשפהדפחגטיתד״אנסינית״.דמי־הדזחדהיגדגו דהמלכיקיםדהושחקיםד

חההכלוייםד־קנייתדה"אנסיניחת"דש־דסאנחרדגחפיינידזה.ד
־מעשה,דמי־הדזחדקשימחשהדהמסחיםדלחחותדכ־דכךדקנחק־חתדהמגחולחתדש־דאנסירדע ד
שכמעטד־גדניתרד־מצחגדקהרדפלבדגו דשגינהדמחפיעהדקח;דקכמהדמהרד־גדניתרד־מצחגדעמח ד
ק־ע יה,דח־עתיםדהיגדגףדמחפיעהדפעמיםדלקחתדקגחתחדעמח דעצמחד—דחזגת,דגףדע־דפידשקשפהד
העקלית,דקכ־דמש־קיה,דהיגדנ ילהדקשימחשהדזה.דקבקחצתדהמשפטיםדש־ה־ר,דש־חבטהדכמעטד

קגבלגידמתחךדש־חשדמיצילחתיחדהמגחולחתדש־דאנסיר,דישדכ יד־ה איםדבקיעהדזח:

1.ד''קפעםדהלגשחנהדקגדנוחםדואזלדלאותודהקיתדהיפה,דגשלדקבצהדהלוחקדהשחבטה,ד
־לא־ידסיקהדגותדטפי־ה,דש־פלביםדהיגדעח־הדע־ד־קחדחהחגדוחזלדחשחכוהדמי ד]...[ד
חיו יחדה־כחד־אותודהקיתדהיפהדגשלדקבצהדהלוחקדהשחבטהד]...[".ד)"הצ ה",דעמ'ד135(10

2.ד"אותהדההחחיהדהטחל ת,דשהתוי־הדגוללכךדקנפשחדהִנ־ָגהדכשהיהדמחט־דקמיטה,ד יכגהד
גחתהד־אמלי.דכסחפהדמתוח־־תדזח,דהקגהדחאחלפתדגתהדגתדהא־א־דגשלדקש הדחמפזלתד
גתדנחצחתיחדהמלחטחתדג־דכ־דלחו,דקגהדזחדחוטפהדגתדנפשחדהול הדחמצצהדממנהדגתד
כחוחתיהדחהש־יכהדגחתהד חּחיהדחסוחפהדחנ־גהד—דכ־דכךדנ־גהדח חגקת.דִמתוי־הדאותה 
השגאהדהמטחלפתדשקנפש,דזחדהשגאה,דהצחלקת,דשהיתהדנחטפתד םדאםדהלקהדגוללכךד

]...[''.ד)"קטלם",דעמ'ד213(

3.ד"חגוללכךדשתבדבצתדחסייםדבאותודצ־צח־דבשהדשקבח־דובאותהדתפיותדהאי יםד
שקמצו,דשגחליג־דהיהדוחש חדקהםדאםדקקחבל,דכשלגהחדיחשק,ד־כגחלה,ד חמםדחגחוזד

קפינכתחדהליבהדחמקיטדקש־חחהדהשמימהד]...[''.ד)"קטלם",דעמ'ד214(

4.ד''חמי דגולדזהדול דגיזהד קלדבאותודהמלובדהלוק,דשמגוחלידקתילהנתיקחתדהלוחביםד
ש־נחכו,דחהתוי־דשםדהשטודמקהיל,דחומהדהתוי־הדמטפטפתדקמזלו''.ד)"קטלם",דעמ'ד225(

5.ד''ָזכלדגחליג־דחהלאישדקמ־חגחדאםדאותודהגלסדהלחוש,דשהיהדגזדצחלקדגתדוזֹחדמתותד
־כפחדח חבלדגתדלבחתיחדקמפח־שדמפלבד־פלב,דחהחגדאנודקֵה דכ־לשהחגדש־דגלס,דחנט־ד
פגפילחסהדו שהדחהציתהדקשיחלהדש־דזחדשאמלה.דֵגי,ד קליםדשקהקגי...ד־נחו!דכגי־חד

מספלידעמח יםדקסחאלייםד־־גדציחרדהמבחלדמפניםד־מה חלתדכל כתבי אורי ניסן גנסין,דקעליכתד 10.ד
 רדמילחרדחישלג־דזמחלה,דכלךדג,דספליתדפחע־יםדחהביקחץדהמגחו ,דת־לגקיקד1982.דהה אשחתד

קפיזחלדגחתיחתד—דקמבחל.
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אותהדמהחמהדטחל ת,דשכסקחלדהיהדגאקדליהטגד]ליצה[דשקי־ חת,דשנשגלהדשם,דבאותו 
השטודהמנסל,דשה ניפלדעכשיחדמויצהד־חד—דכגי־חדקגמתדלשתּהדגינהדפלחׂשהדאםד־פניח,ד
אםד־פניח,דגםדאםדשם,דבאותודזהלדלחמזדחצחוב,דשמגוחלידקתילהנתיקחת,דמשתטוים,ד
־כגחלה,דג־חנידהמח־ תדש־ח,דהשגננים,דח־כגחלה,דמוכהד־חדאםדאותהדמיטהדלכהד
חש־יחחהדשקו להדש־דגמג.דפשיטג,דשוטיפתדשינהדקמבצתד־גדהיתהדמזיבהדכ־־".ד

)"קטלם",דעמ'ד226–227(

6.ד"חקנטחתדאותודיחםדיל ד־י־הדכההד]...[דגו דה־י־חתדהלגשחניםדשקאותודוח שד]...[דאותו 
קוחלדאקחה,דשהיהדניצקדקזחחיתהדהשניתדש־דהאזחזטלהד]...[דחפנהד־חדישלדג־דהגשנקדהשניד
שק ־תדש־נחכו,דג־דאותודגשנקדשהיהדפתחודג־דש חתלהמח־ תדהכֵלסנים.דה־־חדהשתטוחד
־הםדקגפ־ח־יתדהכו־ו־ה,דחכנלגה,ד־גדהכילחהחדקאותהדגפ־ה;דמשחםדשהם,דאותםדשהיחד
תמי ,דכפידשהחגדזחכלדמימיםדימימה,דכ־לכךדושחקים,דכ־לכךדבלחקיםד־ג־חהיםדחנחשמיםד

קאותהדהתחאהדהא ח־הדשקסח חתיח,דהםדאחפםד]...[".ד)"קטלם",דעמ'ד241(

7.ד"גלחכחתדחטחל חתדהיתהד חהלתדאותהדמלכקהדב־ה,דשהיתהדלתחמהד־סחסדגו ד]...[,ד
חה־־ח,דשמגצ־דאותםדהוצלחת,דהיחדקתוי־הדנישגיםד]...[דכ־פידסנטלחדש־דאותודסחסד

]...[".ד)"קטלם",דעמ'ד252(

8.ד"אותהדתחאהדנחהמת,דהנחבלתדחישדקהדמגלסהדש־דולטהד]...[דג־חד קליםדשהקליחתד
נגנויםדחגחמליםד־הם:דמש־דכו־חם,דכו־חם...דנתלחבנהדפתגחםדאותהדמ־הדמתחכהדחהיהד
בשהד־תחפסה.דכו־חם...דההיהדכ־דאותודקינתייםדמלדחבשהדלבדו־חם?דגחדשזהדגינחדג־גד

ו־חם?דוה".ד)"קטלם",דעמ'ד253(

9.ד"זהדישקדחהתוי־דמטפ־דקאותםדהא־יחנחתדחמסתכ־דקהםדמפלבד־פלבד]...[דאותםדהבמטיםד
הו שים,דשניתחספחדקמצודהא ח־דחהאגהדהזהדחקפינחתדה־סתחתדה־־ח,דשהיחדכגי־חדתפוחד
בצתדגצ־דאותו וחטםדלוקדקמשהחד]...[.דגחליג־דהקיטדסתחמחתדג־דאותודה־ח־דהממחלט,ד

שהיהדמצהיקדנחאחתדקּכילהדהמסּחי הד]...[".ד)"קטלם",דעמ'ד256(

10.ד"חלבדמשנתב־דבאותהדקהלתדכוח־ה,דשנלגתהד־חדפתגחםדמּקינחתד־שכקחתדהצמלד
הצוחלחתדשהיחדצחובחתדחנמבחתדקשמיםדכ־פידומה,דהשיאדפתגחםדבאותהדהשאהדקלחלהד

שק־קדהכחקשתדגתדהנשימה:
דאותודנצודא ח־דחכוח־...".ד)"קטלם",דעמ'ד295(11 –דזהח

ְלָסג,דשהיתהדאםד 11.ד"]...[דואותודגחליג־דגול,דמידשהיהדיחשקדחשחתבדגלחכחתדקאותהדּכַ
היגדילחבהדחהיתהדאםדהיגדֵבלוה,דכאותהדסֹחפהדוקלתהדשקצ הדש־נחכוד]...[דחהיהדקזהד
משחםדאותהדאיגחתדבשה,דשגינהדנתפסת,דשהיתהדזהדמכקלדמלאיזהדתכחפחתדגתדגחליג־ד

משחםלמהד]...[".ד)"קטלם",דעמ'ד295(

ק"קיגחליםדחהגלחת"ד־סיפחלד"קטלם"דכחתקד רדמילחרדע־דהקיטחיד"זהחדגחתחדנצודא ח־דחכוח־ד]...[":ד 11.ד
"קגו דהבטעיםדהי חעיםדקיחתלדק'מ־ומהדחש־חם'דש־ד־.נ.דטח־סטחידמא־הדהנסיךדגנ ליי,דהשחכקד
פצחעדפצעילמחחתדקש הדהבלק,דגתדהנצודהא ח־דחהכוח־דשקשמים,דשהענניםדוח־פיםדע־דפניהם.ד
המלגהדמשלהדע־יחדש־חחהדא ח־ה.דגחליג־דמגזכלדבטעדזה,דמרדהמפחלסמיםדשקספלחת,דלבדכ יד

־בקחעדשגחתחד'נצודא ח־דחכוח־'ד—ד'כמהדשחמםדהחג...'"ד)שם,דעמ'ד633(.
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12.ד"ח גי.דאותודנצודא ח־דשלגיתדגינחדגפי־חדכוח־,דג־יקגד גמת,דחמגח דגפשל,ד
שהליהחדאםדשחמםדקמבצת.דגינידמכוישד—דמגח דגפשל.דגק־דנחלגד—דגיננח.דקגמחנה,ד

גיננח".ד)"קטלם",דעמ'ד302(

13.ד"]...[דכאותהדבחפסהדשוחלה:דכידכ־ד לכיחדמשפטד]...[דחזהחדמשפט,דישלג־דלומנים?ד
שמה,דקנביביםדהלקיםדחהנפת־יםדגשלדקינחתד־הליםדגשלד־נחכו,דאותםדהמאּח ־יםדפלגד

קשיויםדסקחכיםד]...[".ד)"גצ־",דעמ'ד380(

14.ד"כאותודפל סדש־דגיסּחלד]...[".ד)"גצ־",דעמ'ד381(

15.ד"ִנְפּתֹח־דנפת־דאותודג םדחמושכיםדשקנפשדגפפחהח.דזה,דכנלגה,דפילחשהדש־דאותה 
מתינחתדשקכחחנהדתוי־ה,דשהיתהדלחתותדקאותודבח־".ד)"גצ־",דעמ'ד396(

16.ד"חקגפ־ח־יתדשקשיויםדהבלחקיםד יל להדציפחלדגות,דשלגתהדו־חםדשוחל,דחשחקדוזלהד
אותהדהשתיבהדהבפחגהדחההחמייהדקמסתליםדחבלנחדהנחאהדש־דאותו סּחָסלדשקמלוביםד
וזלהדחהתוי־הדקחכהדקבח־דנחגשדחנלפהדחִי־־הדחוזלהדחִי־־הדיוי הדחלחפפתדבאותם 

הש חתדהנלוקיםדחהגי־מיםד—דהחי,דמהלזהדהיהד־־קחדש־דגפליםד]...[".ד)"גצ־",דשם(

17.ד"חשמהדקזחחיתדגותדוקחיהדחגפ־ח־הדשקמסתלידהנפש,דאותהדהנפש,דש מיהדכגי־חד
התוי־חדשחתתיםדחהיגדמתקחססתדקםד]...[ד".ד)"גצ־",דעמ'ד397(

מחקגחתדג־הד—דשגינרדג־גדו־בדזעילדמכ־־דההיבלחיחתדש־דהמי־הד"גחתח"דחהטיחתיהדקטבסטיםד
המגחוליםדש־דאנסירד—דמגפשלחתד־לגחתדגתדלחוקדהש הדהפלשנידשניתרד־פתחוד־גחלר,דשכרד
הרדמ אימחתדגתדהשימחשדקמי־הדזחדקהבשלד ב חבידלוק,דכאחרדקמשפטדש־ם,דמצקיעחתדע־ד
גפשלחיחתדהבטאחליזציהדש־דגחפנידהשימחשדקה,דמעי חתדע־דמטלחתדפחגטיחתדשחנחתדקכ־ד
שימחש,דחעח .דכ חאמגד־כךדניתרד־הצקיעדע־דצילחףדהמי־יםדהלחחוד"גחתח"דח"שהיה",ד־מש־ד
קמחקגהד5דחקמחקגהד6,דהמעי דע־דהשימחשדקמי־הד"גחתח"דכפתיוהד־גפיחרדהגחקייבטדהמיח ע,ד
חע־דשימחשדנחסט־אידקמי־ה,ד־מש־דקמחקגהד9ד—ד־עחמתדשימחשדגילחני,דכמחדקמחקגהד13,דשקהד
נלתמתדהמי־הד־יצילתדמטגפחלהדחג־חזיה.ד בחיחתדג־הדהחפכחתד־מח־יכידִמשמחעדושחקיםדגםד

מצקיעיםדע־יהרדחמסמניםדגחתרדכנציאחתדש־דבטאחליחתדמחקונחת.

ב

השג־הדהמתקבשתדמליקחידאנסינידיוי גידזהדש־דהקיטחיד"גחתח"דקהיסטחליהדש־ד
הטבסטחג־יחתדהעקליתדהיגדגםדגחפרדקיטחידזהדיובאדג־דהעקליחת,דכפידשיחקגחדצחלחתד־שחניחתד
גולחתדקמלוקדהעקליתדהמתו שתדע־דג מתדגילחפה,ד־מש־דמרדהספלחתדהלחסית,דשאנסירד

בלגדחתלאם,דגחדשהחגדסאח־יד־אנסיר,דח־חדק־ק .ד
כקלדקמגמלהדהמכחנרדע־דאנסירדטענהדכצנ־סחרלשז''לדשאנסירדהחשפעדלקחתד—דקתמחת,ד
קגחחילהדחקעמ הדהפחגטיתד—דמפחשביר,דמטחלאנייק,דמטח־סטחידחמצ'כחק;12ד־גלקעהדסחפליםד

כצנ־סחרלשז''ל,ד"גחלידניסרדאנסיר",ד־עי־דהעלהד1,דעמ'ד86–87. 12.ד
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ג־הדניתרד־החסיףדגתד חסטחיקסבי.דכךדניתרדגח־יד־לגחתדגתדהשפעתדהתמהדש־דהכפי־דע־ד
הנחק־הד"קטלם",דשקהדמתחגלדהאיקחלדכשהחגדמשחוודגלחכחתדחטלחפחתדעםדכפי־חדהמ חמיירדגחד
המשתבףדקמלגה,דכגי־חדהיהדזח־תד)עמ'ד295–303(.דגךד חחבגדהגפבטדה־שחנידהוחזלדהני חרד
כגרדגיננחדמגפיירדגישדמרדהכחתקיםדהג־ה.13דיתלהדמזגת,דגםדנתקחנרדקפסבתדהפתיוהד־סיפחלחד
ה",דקמבחלדהלחסי,דח־ִצ הדקתלאחמחדש־דאנסירד־פסבהדזח,דכפידשנ פסהד־לגשחנהד ּצָ ש־דצ'כחקד"ּקִ

קגלץלישלג־דקשנתדתלע"ק,דנחפתעדמרדההשחחגה:ד

В большой двор водочного завода «наследников М. Е. Ротштейн», грациозно 
покачиваясь на седле, въехал молодой человек в белоснежном офицерском 
кителе. Солнце беззаботно улыбалось на звездочках поручика, на белых 
стволах берез, на кучах битого стекла, разбросанных там и сям по двору. 
На всем лежала светлая здоровая красота летнего дня, и ничто не мешало 
сочной молодой зелени весело трепетать и перемигиваться с ясным, голубым 
небом. Даже грязный, закопченный вид кирпичных сараев и душный запах 
сивушного масла не портили общего хорошего настроения. Поручик весело 
спрыгнул с седла, передал лошадь подбежавшему человеку и, поглаживая 
пальцем свои тонкие черные усики, вошел в парадную дверь. На самой 
верхней ступени ветхой, но светлой и мягкой лестницы его встретила 
горничная с немолодым, несколько надменным лицом. Поручик молча 
подал ей карточку.14

אותודזחהלדיפהדחקהילדש־דיחםדש־דומהדקתוי־תחדהיהדשחלהדקכ־דחה שגיםדהלענניםד
חהצעיליםדהיחדוחפשיםדחול יםדקו חחהדא־חיהד־בליצחתיהםדש־דשמידהתכ־תדהקהילים.ד
חגפי־חדמלגיהםדש־דאותםדהגמקליםלהוחמחתדהא ח־ים,דהמזחפפיםדמומתדפיודלק,דקיו ד
את זודהצונהדהלצחצהדחהמוניבה,דשהפיצחדאותםדהשמנים,דהמקחש־יםדשםדמימיםדימימה,ד
־גדהיהדקהםדכ ידהקגתדגיזהדפאםדקלחוהדש־דאותהדשכינהדטחקהדחוחאאתדשמסקיק.דאותו 

סל יחטדלח םדיל דמגחכפחד]...[15 

גףדכידקח־טד־ֵעירדכח־דליקחיירדש־דהיבלחיחתדהקיטחיד"גחתח",דהמחפיעדקתלאחםדזהדקמשמעחתד
הזההד־זחדש־דהיבלחיחתיחדקיצילחתיחדהמבחליחתדש־דאנסיר,דהלידשקמבחלדהלחסידגירד־חדשחםדזכל,ד
שהלידה"גדהי יעהדעצמהדגינהדנהחאהדקשפהדהלחסיתדחהקיטחיד"גחתח"דקשימחשחדש־דאנסירד
שייךד־צחלתדהיי חע.ד־מעשה,ד"וילחתדהמתלאם"דהיגדשהקיגהד־תחךדהטבסטדהצ'כחקי,דהענייניד

ע־דהשפעחתדהשפהדהלחסיתדע־דכתיקתחדש־דאנסירדלגחדגיתמלדגקרלזהל,ד''ה יג־חאדגצ־דאנסירד 13.ד
חשג־תדהמח ־יםדהלחסיים'',דקתחךדמילחרדח־גחל,דאורי ניסן גנסין,ד־עי־דהעלהד1,דעמ'ד11–41.

 Anton Chekhov, Works, vol. 4, St. Petersburg 1901, pp. 182-203, p. 182; “Tina,” The 14.ד
Complete Works and Letters in 30 Volumes, vol. 5, Nauka, Moscow 1976, p. 361; http://

 feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp5/sp5-361-.htm
ה",דמלחסית:דגחלידניסרדאנסיר,דכל כתבי אורי ניסן גנסין,דכלךדק,ד־עי־דהעלהד10,  ּצָ ג"פדצ'וחק,ד"ּקִ 15.ד
עמ'ד205.דהתלאחםדלגהדגחלד־לגשחנהדקשנתדתלע"ק,דקהחצגתדי.ו.דקלנל,ד פחסד"גו חת",דילחש־ם.
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יחתל,דגתדהלוקּחתדחהעח פּחתדשמגפשלדהקיטחידחגתדההבשלדהספציפי,דשע־יחדי חקלד־ה־ר,ד
שהחגדמגחתתד־נמער,דחִעמםדגתדההשפעהדהמסחימתדשמשפיעדהקיטחידע־דתח עתחדש־דנמערד
זה.דמקוינהדזחד חמהדהתלאחםדהאנסיניד־תלאחםדהלחמידהגחפייניד־טבסטיםדהיחחנייםדשב מחד־ח,ד
תלאחםדהמנכסדגתדהמבחלדחלחגהדקאלסהדהמתחלאמתדמעירדיצילהדעצמגית.דכךדאםדנהחאדהיהד

־עשחתדקתלאחמיםדקמלוקדהיי יד־טבסטיםדמרדהשפחתדהשכנחת.ד
גףדשהסנטימנטדשלחחודקספלחתדהלחסיתדש־דמפנהדהמגה,דשהיחד־חדצ  יםד ב נטיים,16 
גילחנייםדחלאשניים,דבלחקד־סנטימנטדהאנסינידהגחפייניד) ידגםדנזכילדגתדהגפיחרדהמצחטטדמגח ,ד
חהמיחוסד־קלנל,דק קלדהסנטימנט־יזםדה"בל''דש־דאנסיר,דכ יד־גששדבקיעהדזח(,דקלחסיתדגירד
החגדיכח־ד־היתמךדקגפבטד־שחנידזה,דחקחח גידשגירדהחגדמ־ּחחהדקשחק־דהסמנטידהמסחיםדהנ־חחהד

־קיטחידקעקליתדעח דמזמניהדהב חמים.17 

ג 

־פנידכ־דניתחודפחגטי,דח־פנידעיחרדקהיבלחיחתיהדש־דהמי־הד"גחתח"דקנחק־חתדהמגחולחתד
ש־דאנסיר,דג חרדקמי־הדזחדכש־עצמהדכתחפעהד־שחניתדחכגפשלחתדקיטחידקשפה.דגךדמכיחחרד
שגאייסד־גדלבדגפיחניםדמרדהק־שנחתדהמסחלתית,דה נהדקיוי חתדש־דמשפט,דג־גדאםדגפיחניםד
מתוחםדובלדהשיוד)discourse analysis(,דכ־חמלדובלדהוטיקהדהטבסטחג־יתדהש־מה,18דהלידקש־ד
הז־יאהדש־דק־שנחתדהשיודעצמהדג־דמעקלד־־שחנידחג־דתחךדהפח־יטי,דהוקלתי,דהגנתלחפח־חאי,ד
הגפיסטמח־חאידחהפי־חסחפי,דחגףד־תחךדהנסיקחתדהוחמליחתדש־דתנגידהשיו,דיהיהדהניתחודהק־שניד

כקלדקש־קדתיגחלטידזהדש־דה יחרדמשח־קדקהיקטיםדהבשליים,דפלטייםדחבקחצתיים.ד
המי־הד''גחתח''דחהטיחתיה,ד''גחתה'',ד''גחתם'',ד''גחתר'',דכקלדק יחרדפחלמ־ידטהחלדישד־הד
מטערדמגאידמש־דעצמה,דחהיגדגותדמגחתרדמי־יםדהנחשגחתדש הדש־דפחטנציג־דמשמעידלוקד—ד
ק־שני,דסיטחגציחני,דגפיסטמח־חאי,דלאשי,דתח עתיד—דגףדע־דפידשכש־עצמהדגירדהיגדמכי־הד
מי עדתמגטידגחדתמחני.דהיגדכינחידאחף,דכינחידלחמז,דוקחל,ד"גתלהחג",דחהשימחשיםדהשחניםדקהד

קתחךדמשפטדיוי דגחדקתחךדמגלאדטבסטחג־ידגפשלייםדקכמהדגחפנים:ד
כשימחשד גיבטיד)deixis(,דמצקיע,דהשח־ודג־דגחקייבטדוחץל־שחני;דכךד־מש־ד 1.ד

קקיטחיד"הֵקגדאותו".ד

לגחדע־דכךדגצ־דומחט־דקלליחסף,דמגעים של דקאדנס: ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר,דהחצגתד 16.ד
הספליםדש־דגחניקלסיטתדקרלאחליחרדקנאקדחמחס דקיג־יב,דילחש־יםד1997.

עםדזגת,דייתכרדשניתרד־הצקיעדכגרדע־דהשג־הדעביפהדמרדהיי ישדהמ חקלת,דחגח־ידאםדע־דהשפעתד 17.ד
הפח־ניתדע־דכתיקתחדש־דאנסיר.ד

 Adam Jaworski and Nikolas Coupland (eds.), The Discourse־הא לחתדשחנחתד־ובלדהשיודלגחד 18.ד
Reader, Routledge, London and New York 1999. pp. 1-3.דהא לחתד־ובלדהשיודכובלדהשפהד
 James Paulדלגחד)“language on-site” ,“language in-use”(קשימחשהדחכובלדסיטחגצייתדהשיוד
 Gee, An Introduction to Discourse Analysis, Routledge, New York and London 1999,

second edition, pp. 1-5
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כשימחשדגנגפחליד)anaphora(דהלחמזד־עניירדשכקלדנזכלדבח םדקש ל,דקטבסט,דהצקעהד 2.ד
ע־דגחקייבטדלשונידבח ם,דפניםלטבסטחג־ידגחדפניםל־שחני;דכךד־מש־דקמשפטד"הקגד

גתדהי־ דחמסחלדאותוד־גמח".ד
כשימחשד"מב ים",דבגטגפחליד)kataphora(,ד''הלחמזד־ קלדהמחזכלדקהמשךדה יקחל";19  3.ד

כךד־מש־דקמשפטד''גמלחדלאותודג םדנגהדשיימ־ךדק עתח''.

קשימחשםדהגנגפחלידחהבגטגפחלי,דהכינחייםדהלחמזיםדהםדגו דמגמצעידהטבסטדהלוק,דמגלאד
הטבסטדהא ח־דמיוי תדהמשפט,דחתפבי םד־הקטיודגתדהלצףדחהבחהלנטיחתדקגמצעחתדיצילתד

זיבהדקירדוטיקהד־וטיקהדקיוי תדהשיו.20
מעניירד־לגחתדשכקלדקניתחודהק־שנידהמסחלתידה"טהחל"דקספלחדהמחפתידקניביחנחד
הענייני,דתורת ההגה והצורות,דוחלאד־פתעדיהחשעדק־גחדממנהאחדחמתגלדכךדגתד"הכינחייםד

)שמחתדהאחף("דקכ־־ם:

שימחשםדהמבחלידחהעתיבדקיחתלדש־דהכינחייםדהחגדכפידהנלגהד־הצקיע,ד־למחזד)שימחשד
 גיבטי,דdeictic(.דמקוינהדזחדישדקהםדבלתי־אמצעיות, המלּווה לעתים בהתרגשות, דבר 
המאפיין את מלות־הקריאה.דמלגשיתדהתהחחתםדהםדעחמ ים,דקמי הדמסחיימת,דמחוץ 
לדיבור המאורגן והשקט.דהםדוחלאיםדממנחדאםדקמקנה.דלגשית,דגירדביימתדקהםדת־תל
עיצחליחתדש־דהשחלשד)גחתהדתחפעהדבמלות־הקריאה(;ד־וינםדנופשדגחתהדקמ־יםדכמח:ד
דזה.דשנית,דלבדקכינחייםדמצחיהדהלכקתדמ־ים.דגו דההק ־יםדהקח־טיםדקירד החג,דהם,
ה־שחנחתדההח חלגילחפיחת,דכמחדהגנא־ית,ד־קירדה־שחנחתדהשמיחתדהחג,דכי חע,דשקגולחנחתד
נפב דק לךדכ־־דמבחמרדש־דמ־יםדמחלכקחת;דמ־יםדכמחדblackberryדכמעטדגינרדביימחתד
קשפחתדהשמיחת.דלבדקו־בל יקחלדגו ,דקכינחיים,דשכיוהדהלכקתדמ־ים.דהכינחידה־זהד
מחלכקדמש־חשהדיסח חתדלחמזים,דמלהדהי יעה,דמרדהיסח דהלחמזדלדחמכינחילהלמזדזה.ד
חכךדאםדק־שחנחתדשמיחתדגולחת.דמסתקל,דכידאםדתכחנתדהלכקתדהמ־יםדנחקעתדמרדהמטען 
הרגשי,דהעשחיד־הת־חחתדג־דהכינחיים.דמ־יםדלאשיחתדעשחיחתד''־השתוב''דתחךדשימחשרד

ח־גק דגתדכוח הביטוידש־הר.דמכגרדהצחלךדקוי חשרד—דע־לי ידהלכקתדמ־ים.ד
21. כגמחל,דישד־הניו,דכידשימחשםדהב חםדש־דהכינחייםדהחגדהשימחשדה גיבטי

נלגהדגפחגדכידקעצםדהשתייכחתחדש־דהכינחידהוקחלד''גחתח'',ד"גתלהחג",ד־בקחצתדהכינחייםד
הלחמזים,דהחגדמכי־דקתחכח,דכפידשכחתקדק־גח,דמטערדש־דהתלאשחתד־נחכודהממשי,דג־דמח־ד
היש,דג־דמח־דנחכוחתדשמ־גחתהדוחץל־שחנית,דחגח־ידהחגדכקלדנחאעדקמלוקדהמגאידהבחלרדשקירד
הממשידחקירדהנכותחדע־די ידהשפה,דע־די ידגמילה,דחעחשהד־מימחשחדהמסחיםדע־די ידכך.22 

יהחשעדק־גח,דתורת ההגה והצורות,דהביקחץדהמגחו ,דת־לגקיקד1992,דמה חלהדשקיעית,דעמ'ד89. 19.ד
 Raphael Salkie, Text and Discourse Analysis, Routledge, New York and London 1995, 20.ד

p. 67
ק־גח,דתורת ההגה והצורות,ד־עי־דהעלהד19,דעמ'ד89;דהה אשחתדקפיזחלדגחתיחתד—דקמבחל. 21.ד

כי חע,דמלוקדהושיקהדהמגאידנחטהד־השקעחת,ד־יחפחמיזמיםדחכיחצגדקג־ה,דכ לךד־הנכוהדגחד 22.ד
־הכו הדש־דגחקייבטדוחץל־שחני.ד
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המלוקדהתח עתידש־דשימתדה־קדהמחפניתדג־דהגחקייבט,דכ־חמלדההתכחחנחתיחתד)intentionality(ד
התח עתית,דמאחיסדכך,דקתוחםדהקינייםדשקירדהוחמלדחקירדהמחשאדחה־שחר.ד

קתחךדייוח יחתד־שחניתדזחדש־דכינחיידהאחףדישד־מי־הד''גחתח''דמעמ דתח עתידח־שחנידנחסף.ד
מקירדש־חשדהגפשלחיחתדש־דהשימחשיםדקכינחיד"גחתח",דהגפשלחתדשתי חרדכגרדהיגדהשימחשד
קמי־הד''גחתח''דכק"כינחידלחמזדמב ים",דכ־חמלדככינחידבגטגפחלי,דכמחדקקיטחיד''אותהדעילד
יפהדשהיינחדמקבליםדקהד־פעמים''דגחד''אותהדעילדמגחסהדח ייליהדהמכיםדכ־תהדמרדהעח־ם''.ד
זחהידצחלהדמעניינתדכש־עצמה.דגנסהד־עמח דע־דגיכחיחתיהדח־עלחךד־הדקוינהדפנחמנח־חאית.ד
קוינהדכזחדתלגהדכידהקיטחידהלחמזדהמב יםד''גחתחדXדש...''דמכחנרדמלוקד מחידמלוקד
איגחאלפיד)המשתמשדקמלוקדהאיגחאלפידכקמטגפחלהד־ממ דהתח עתי,דכגי־חדניתרד־ קלדקממ ד
זהדע־דכיחחניםדחמלובים(,23דע־די ידכךדשהחגדמאייסדמחשאדמתחךד''מגאל''דהזיכלחנחתדח''גחצל''ד
הי יעחתדש־דהבחלגד)שחקד—דמטגפחלחתדמלוקיחת(,דחקתחךדכךדיחצלדמעירדגפשלחת,דגמיתיתדגחד
מ חמיינת,ד־פיהדהמחערדחהנמערדוח־ביםדמגאלדחגחצלדמשחתפים.דגפבטדזהדמייצלדמעירדבנחניהד
זעילהדקירדה חקלד־קירדהנמערדש־ח,דמעירדבהי־ייהדקזעילדגנפירדשקהדXדזהד)עילדזח,ד־מש־(ד
החגדמחשאדהנוחחהדקגחפרדזהה,דמתחךדזיכלחנחתדמשחתפיםדחתוחשחתדהעקלדהמשחתףדגחדמתחךד
גלסנ־די יעחתדמגחלארדשקחדמוזיביםדשניהם.דקתחךדשנחצלתדבנחניהדזעילהדזחדנחצלתדמי דה להד
ש־דכ־דגחתםדשגינםדוח־ביםדמעלכתדתח עתיתדזח,דכ־חמלדמוחזבתדחמחעצמתדמעירדבלקתדגויםד

ג להחב,דבלקתדשייכחתד־גחתהדבקחצה.ד
ניתרד־לגחתדקכךדתוקח־הדלטחליתדמרדהסחאדשגליסטחדמ קלדע־יחדקרטוריקהדש־ח,ד
תוקח־הדהמאייסתדגצ־דהנמערדתוחשתד ֹחמּחתדחִבלקהדכגמצעיד־שכנחעדקטיעחר,דגו דמגחתםד

גמצעידשכנחעדשגינםדעחשיםדשימחשדקלציחנ־י.24 
עצםדהייתחל,דהעח פחת,ד־כגחלה,דש־דהמי־הד"גחתח",דכמציינתדמי עדעחק תידקגשלד־עילד
הני חנה,דהחגדמ חמה.דשכר,ד־גדלבדשהקיטחידפחע־דכה"גדהי יעה,דכ־חמלדכיי חע,דחעצםדהיי חעד
ישדקחדמשחםדתחספתדמי עדע־דהנחשג,דח־גדלבדשהחגדמכי־דמי עדקגשלד־מירדח־מספלדש־ד
הנחשג,דגםדכיד־גדקגשלד־זהחתח,דהחגדאםדמכי־ד"תחחך"דהנחצלדקירד חקלדזהד־בחלגדזה,ד"תחחך"ד
שעיבלחדכינחרדגינטימיחתדש־דהבקחצהדהתח עתית.דמקוינהדזח,ד''גחתח''דהחגדקיטחידפלפחלמטיקי,ד
ע־דפידהקונחתיחדהי חעחתדש־דא'.־.דגחסטיר,25דכ־חמלדגירדהחגדמ חחודע־דהתחחךדהזהדשקירדהמחערד
־נמערדג־גדהחגדיחצלדגחתחדמניהדחקיהדקעצםדנביטתח,דק יחבדכפידשפחע־דמשפטדציחחידגחדמשפטד
המא־םדהקטוה.דזגת,דגףדכידע יירדגירדזהדג־גדיי חעדמשחתףדכתקניתדליבהד—דכמבצהדתח עתיד

שע־יחדעח ד־התגייךד—דגךדכקלדהיגדכחננהדחמתוי־הד־פעח־דגתדפעח־תהדהסאח־ית.ד

 Alan Cruse, Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford 23.ד
 Textbooks in Linguistics, Oxford University Press, Oxford 2004, second edition, pp.

332-337
גליסטח,דרטוריקה,דמיחחנית:דאקליג־דצחלר,דספליתדפחע־ים,דהחצגתדהביקחץדהגלצידהשחמלדהצעיל,ד 24.ד

ת־לגקיקד2002,דקעיבלדעמ'ד51דחגי־ך.
א'.־.דגחסטיר,דאיך עושים דברים עם מילים,דמגנא־ית:דאיגדג־את,דלס־ינא,דת־לגקיקד2006,דעמ'ד 25.ד

.35–27
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ניתרד־חמלדכידהמי־הד"גחתח"דקשימחשהדזהדמכחננתדמצקדקינייםדקירדהלגיהד)showing(ד
־הא הד)telling(,דגםד־הי לשד־הקונתחדהי חעהדש־דחיירדקחת'.26דגמנםדמתביימתדקחדסיטחגציהד
 גיבטית,דסיטחגציהדש־דהלגיה,דהמצקיעהדע־דמצקדענייניםדשמוחץד־טבסט,דגךדזהחדמצקדענייניםד
הנמצגדקתח עה,דח־גדקמלוקדהוחמלי.דהחגד''מצחי''דקזיכלחר,דחקהדקעתדהחגדמאייסדגתדהמצקד
הוחמלידהמשמשד־חדמבחל.דשהלידגירדמ חקלדקלXד)העילד־מש־(דכש־עצמחדג־גדק''גחתחדX''ד
שע־יחדהמחערדחהנמערדיכח־יםד־שחוודמתחךדהיכלחתםדהמשחתפת,דכ־חמלדמתחךדמצקדהענייניםד
התח עתידש־הם,דזהדשכקלדעקלדחלק־יזציהדחתמ־ח־דכמחשא,דחקעיבלדזהדשיתקגלדמי דכאחףד

המצחידקטבסטדחשמחדיינבטד־ג־תל.ד
גףדשנ מהדכידישדכגרדגכרדshowing,ד גיבסיס,דהלידע דש־גדיינבקדשמחדש־דהגחקייבטד
שע־יחד־כגחלהדהחצקע,דגירדהחגדנחכודחהחגדגינחדקללהצקעה.דלבדעצםדהנחכוחתדהעילחמה,ד
הנחכוחתדקטהלתה,דהנחכוחתדכגחקייבטדעצמגיד־שיו,דהיגדשע־יהדהחצקעדקקיטחיד"גחתח",ד
עח ד־פנידשנתא־מהדקאחפים.דישדכגרדמעירדהזמנהדשע־דאקח־דה גיבטידחהגנגפחלי,דשע־דאקח־ד

המצקיעדחהמגזכל,דהזמנהד־הקיגדג־דהתיגחלדהנכוהדגפשליתדש־דה־גלמסחיםדע ייר.ד
גפשלד־נבחטד"גחתח",דקשימחשדהבגטגפחלי,דהרדכ יד־סמרדמלובדלאשידמרדהגחקייבטד)ע־ד
פידהמטגפחלהדהמלוקית,דשנזכלהדכגרדקבשלד־מלוקדהתח עתי(דחהרדכ יד־סמרדבלקהדלאשיתד
ג־יח,דהרד וייהדחהרדמשיכה,דק יחבדכפידשההקונהדקירד"הזה"ד־"ההחג"דקשימחשדה גיבטי,דחגףד
קשימחשדהמגזכל,דמגפשלתד־ציירדמלובדגחדבלקהדמלוקייםדקמחקנםדהישיל,דה־גלמטגפחלי.דכך,ד
המי־הד"גחתה"דקצילחףד"גחתהדעילדמגחסה",ד־עחמתדהמי־הד"גחתה"דקצילחףד"גחתהדעילדיפה",ד
משמשתדככינחידמב יםדהקגד־העציםדגתדנחכוחתחדש־דהגב־יםדהלאשידהנ־חחהד־גזכחלדהעיל,דעח ד
־פנידשיתקללדמהחדהגחקייבטדהמ חקלדחעח ד־פנידשיתקללדטיקחדש־דהגב־יםדהלאשידהמתקבש.ד
עניירדזהדש־דיוסידבלקהדחליוחבדקח־טדקיחתלדקשימחשדהיחפחמיסטידקמי־הד''גחתח''.ד
החפעתחדהמחכלתדקיחתלדש־דשימחשדזהדקעקליתדהיגדגח־ידה גיבסיסד''גחתחדהגיש'',דהלחמזד
־ישחעדגךדמשמשדכ יד־קטגדמיגחסדא ח־דכ־דכךדכ־פיח,דע דכידנ לשתדהימנעחתדמרדההנכוהד
שקנביטתדהשם,דע־דפיד אםדהושיקהדהמגאיתדשהחזכלדבח ם.דגמנם,דכצחלהד־שחנית,דהמי־הד
"גחתח"דמשמשתדכגרדקגחפרדגולדמזהדשקחדעסבדה יחרדע דכה,דחמקוינהדזחדניתרדכמעטד־לגחתד
קהדהחמחניםדק־ק ד־"גחתח"דהני חרדכגר,דגךדהקגתהדכגנ־חאיהדיכח־הד־המוישדגתדכחוהדש־ד

הצחלהד"גחתח",דככינחידלחמז,ד־קטגדגב־יםדלאשידבח־בטיקיסטי.ד
קהמשךד־כךדניתרד־לגחתדכידקתחךדהבנחניהדהזעילה,דהנחצלתדקמלוקדהיי חעדש־דהכינחיד
''גחתח''דקשימחשחדככינחידמב ים,דמתבייםדמתודמתעתעדקירדנחכוחתדהנחשגד־קירדהיע לחתח,ד
מעירדה אשתדהצחלךד־הע־חתחדקגחקדהזיכלחרדחהמגאלדהמחשאיד חחבג,דחקתחךדכךדה אשתדממ דש־ד
עקל,דחגח־ידעקלדגקח ,דשגירד־חדביחםדג־גדקזיכלחר.דשימחשדזהדגחצלדגפחגדקתחכחדממי־גדממ ד
סנטימנט־י,דמ־נכח־ידחנחסט־אי.ד־עחמתדזגת,דקמבלהדש־ד"גחתח"דמלויבד)כמחדק חאמגד"גחתהד
עילדמגחסה"(,דהחגדמכחנרדממ דש־דהסכמהדכ־־יתדע־דני חי,דמעירדהולמהדשמטי־דהבח־בטיקד
הזעיל,דבח־בטיקדש־דשנידגנשים,דע־דהמחשאדהמחבצה,דזהדשגחתחדהבצחד־צחלךדסימחרדמיגחס.ד

 Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago University Press, Chicago 1961, pp. 26.ד
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קמבלהדש־דמגלאלשיוידש־ם,דמעקלד־למתדהמשפט,דהלידשגחצלדהגחקייבטיםדשע־יהםד
החצקעדקקיטחידהמב יםד"גחתח"דקמלחצתחדש־דהטבסטדהמסחיםדיהחחהדמעירד"פלחפי־דמשתמע"ד
ש־דוקלידהבהי־ייהדהמינימ־יסטית,דח־צ חדיתהחחהדפלחפי־דמשתמעדש־דמידשהח לחדמתחכה.ד
ככ־דשהטבסטדיתב ם,דהקיטחיד"גחתח"דיצקחלדעח דחעח דמ־גחת,דע דש־קסחףדהקיטחידהמב יםד

"גחתח"דיחכ־ד־הפחךד־קיטחידגנגפחלידקמחקרדמסחיםדזה.27 
געשהדעתהדשימחשדקמטערדהתח עתידהעצחםדהא־חםדקגפשלחתדה ב חביתדש־דהכינחיד
המב יםד"גחתח"דכ יד־התקחנרדקגחפרדשקחדמפעי־חדאנסירדקנחק־חתדהמגחולחתדהמחפתיחתדש־ח:ד
קיכח־חתיחדש־דקיטחידזהדכמניפח־ציהדלטחליתד־מטלחתדשכנחע,דקסאח־תחדככינחרדפח־יטיבהד
יעי־הדש־דזהחיחתדג להחב,דקייוח חדכאיחסדהמלוקדהתח עתידש־דזיכלחנחתדחי יעחתדקמבחםד
מלוקלהממשחתדהוחמלי,דח־קסחףדקל יגנטיחתדש־חדכמעחללדסנטימנטיםדעח ד־פנידשהחגדמחפיעד
קש לדמסחיםדחגףד־פנידשהחגדמתפב דקתחךדהגמנחתדה־שחניתדש־דק יחרדחש־דפלחזהדשילית.

ד

נלגהדגפחגדכידתכחנחתיחדש־דהשימחשדקמי־הד"גחתח",דכפידשהחצעחדכגר,דעחמ חתדקה־ימהד
עםדגחתםדהמגפייניםדהמחסכמיםדש־דהטבסטדהאנסינידכפידשהחפיעחדקתח־ חתדההתבק־חתדש־ח:ד
המחזיב־יחתדש־דהפלחזהדהשילית,דהמקנהדההיפחטבטידהמסחעף,דהממ דהתח עתידהמחעצםד
ש־דהמק הדהמתחגלדחהעמימחתדש־דההעמ הדהתמחניתדש־דהמטגפחלחת.דכ־דג־ה,דקהתגמה,ד
מאייסיםדגתדהוזלתיחתדהצ־י־יתדהתכחפהדש־דהמי־הד"גחתח"דקשימחשהדהבגטגפחלי,דקנחסףד
ע־דהשימחשיםדהגוליםדקהדחההחמחנימייםד־ה,דכ־חמלדגתדהיבלחתחדהתכחפהדש־דצילחףדהצ־י־יםד
OY-SOד)כךדקהקלהדגשכנזית(דכמכחננתדוזלהדצ־י־יתדהגחפייניתדקמהחתהדְ־מ־ח יׁהד)גךד־גד
־פלחזה(;דגתדהצחלךדקשימחשדה גיבטי,דהגנגפחלידחהבגטגפחלידקמי־הדכגמצעידה"מ קיב"דזהד
־זהדגתדו־בידהמשפטדהמשחעק ;דגתדהפנייהדג־דהמלוקדהתח עתי,דהמהחתי,דכגמחל,ד־שימחשד
זהדקכינחידהלחמזדהמב ים;דחגתדמצקדהעמימחתדהנחצלדמתחךדה יכחטחמיהדהוחזלתדש־דנחכוחת/
היע לחתדקיוסד־גפשלחתדהתמחנית,דכ־חמלדקיוסד־הצקהדחיזחג־יתדהו־טיתדש־דהלפלחל.דעתה,ד
־גחלדכ־דג־ה,דניתרד־בקחעדכידהמי־הד"גחתח"דהיגדגו דהמח־יכיםדהעיבלייםדש־דתכחנחתיחד

המהחתיחתדש־דהטבסטדהאנסיני,דכ־חמלדש־דה"אנסיניחת".ד
נלגהדכיצ דלחתםדאנסירדסאח־חתדג־הדש־דהכינחידהלחמזדהמב יםד־שםדכינחרדיבחםדגפשלי,ד
ע־דהגב־יםדהוחחייתידהעבקידש־ח,דק חאמגדגותדהמגא תדכמהדסחאיםדש־דשימחשדזהדקכתיקתח.ד
גב יםדחגחמלדכידעקח תדמובלדע־דהבטאחליזציהדש־דהשימחשדהבגטגפחלידש־דאנסירדקמי־הד
"גחתח"דתע־הדממצגיםדושחקיםדחו־חציים,דהרדמקוינהדק־שניתדחהרדספלחתית,דחהיגדנוחצהד

כמובלדעצמגי.דגצקיעדכגרדלבדע־דכמהדכיחחניםדגפשלייםדש־דמובלדעתי ידכזה.ד
בטאחליהדגפשליתדגותדהיגדההקונהדקירדשימחשדבגטגפחלידקמי־הד"גחתח"דהנסקד
ע־דגחקייבטיםד"וחמליים"דה"מצחיים"דקיבחםדהק יחנידש־דהסיפחליםד־קירדשימחשדבגטגפחליד

ישדמבחםד־ יחרדנפל דקהק ־דשקירדהקיטחיד"גחתח"ד־קיטחיד"־ח",ד־מש־דקמשפטד"גמלד־חד־]גחתח[ד 27.ד
לחכ־",דככינחידמב ים.
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קמי־הד"גחתח"דהנסקדע־דגחקייבטיםדמחפשטים:דמצקים,דגחפנים,דה־כידלחו,דתפיסחת,דגי יגחת,ד
התלשמחיחת.דבטאחליהד יכחטחמיתדלגשחניתדזחדמעניינתדקמיחו דכיחחרדשהיגדמייצלתדמניהד
חקיהדתוחםדקינייםד—דמלוקדש־ישיד—דשקירדגחקייבטדוחמליד־גחקייבטדמחפשט.דתוחםדקינייםד
זהדהחגדתוחםדהמוחחה,דהגנחשיתדחהגנתלחפחמחלפית,דשאנסירדמלקהד־תגלחדחמלקהד־גפיינחד
קקיטחידהני חר.28דקעח דהקיטחידהאחפנידש־דהמוחחה,דשג־יחדנסמךדהכינחידהלחמז,דהחגדוחמלי,ד
הלידשהמסחמרדש־חדמחפשט,דחפעמיםדלקחתדה יחבדהמתו  דחהח־ךדש־דמסחמרדזהדקטבסטדהחגד
המצטיילדכעיבלחדש־דהתיגחלדכח־ח,דע דשהחגד"שחגק"דגתדהמי־הד"גחתח"דג־דתוחמחדחמפביעד
גחתהדמי ידתפבי הדכמצקיעהדע־דמצקדענייניםדמחושי.דנ מהדש־גדנחצלהדהמניילהדהיפהדהזגתד
ש־דאנסירדג־גדכ יד־־כח דתוחםדקינייםדק־תידנתפסדח־קצעד־מענחדshowingדגותדח־תמי ;ד
נ מהדש־גדנחע הדג־גד־פתחודגתדמי־חרדהמוחחתדהגנחשיחתד־שפעדו שדש־דעלכיםדהמסמניםד
גתדהשחכרדקתח עהדגךד־גדנבקעדקשםדחהחגלהחגדמלכזהדש־דהתנחעהדהגנחשיתדקויבדהופצים,ד

הנחפיםדחהוי,דכ־חמלדהחגדהקסיסד־סיפחלדע־י־הדקגשלדהחג.ד
הִפסבהדשקהדגצקיעדע־ד יכחטחמיה/טליכחטחמיהדזחד־בחוהדמתחךדהנחק־הד"גצ־":

חכשנט־הדִגתהדהגֹחֵלוהדגתדֵחילהדחנפטלהד־־כתדח־וצהדגתדי הדש־דאותהדבטנהדקוחםד
א ח־דשק־קדחהגילהדגתדנפשהדשחקדקאותהדקתלצוחבדמשחנה,דשהיתהדמפיצהדבלניד
גיזהדזחהלדמתותד־ֲגֵפלה,דאותהדקתלצוחבדפלגיתדקמבצת,דהמבלבלתדבילֹחתדחגחמלת:ד
ישדחיש,דלקחתי,דאקח־חתדגוליםד־אמלי,דחיצגהדגאקדאותודצוחבדוםדשקפטפחטדבח־ו,ד
חזחדנשגלהדיוי הדקאותהד ממהדטלב־יניתדכקחשה,דשהשתללהדפתגחםדמסקיק,דהיתהד
קתוי־הדניצקתדקמבחמה,דכמסחמלת,דחמקיטהדישלדכ־פידאותהד ־תד־קנהדחלתחבתדהנימחסד
השתבני,דשנסאלהדגולידה־־ח,דחפניהדהיחדש־חויםדחהיחדבשחקיםדקבפגחנםדחנפשהדהיתהד
סאחלהדחמסחאלת.דחהיהדה קלד חמה,דכגי־חדניצקתדהיגדחשחמלתד־הדפתלחניםדמאותהד ־תד
שתבנית.דג־גדשקסחפחדש־ד קל,דכשקגדאותודתבתחבדישלדחמלחסב,דשהיהדב־חטדקתוי־הד
ק ממה,דחנתק ־דפתגחםדמאותהד ממהדחו לדג־דנפשהדהגי־מת,דהתוי־הדיחצגהדחיחצגהד

מבפגחנהד]...[.ד)עמ'ד405–406(

־גדג חרדכגרדקכךדשהפלבדכח־ח,דהפלבדהשנידקנחק־ה,דמשוזלדתוחשתד ז'הלחח,דמעירדזיכלחרדוי,ד
 מחידמצקדהחחה,דקתח עתחדש־דהאיקחלדגפליםדמלא־ית,ד היינחדקכךדשהכינחידהלחמזדהבגטגפחליד
מתקבשדקלמהדמסחימתד־שםדמשמחעדלגשחני,דח־גדקכ ידהחגדמח־יךדעיבלידש־דתוחשתדהשוזחלד
הזגת;ד־גדגפֵתודכגרדגתדהבקיעהדכידהקיטחידקשימחשחדהגנגפחלידהתמזאדכגרדכמחדקבטעיםד
גוליםדעםדהקיטחידקשימחשחדהבגטגפחלי;ד־גדג חרדקממ ידהוזלהדש־דמבטעיםדש־מיםד—דכאחרד
המבטעד''גחתהדקתלצוחבדפלגיתדקמבצת,דהמבלבלתדבילֹחתדחגחמלת:דישדחיש,דלקחתי,דאקח־חתד
גוליםד־אמלי",דהוחזל,דקשינחייםדב־ים,דע־דהמבטעדהמחפיעדקפתיותדהפלב,ד"גחתהדקתלצוחבד

מגמלחדהמצחירדש־דלחמרדכצמרדעשחיד־שמשדכמקחגד־תוחםדזהדש־דובלדהמוחחת,דחלגחדלחמרדכצמר,ד 28.ד
"־בלחגדקאחףד—דובלדהמוחחתדקתלקחתדחקספלחת",דקתחךדגקי ֹקד־יפסבלדחל־הדבחש־קסביד)עחלכים(,ד
מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית,דכלךדק,דהחצגתדגחניקלסיטתדקללגי־ר,דלמתדארדתשס''ט,ד
עמ'ד373–403.דנ מהדכידקש־דנחשגדהבחקץ,דהעחסבדקסיפחלתדהעקליתדקכ־־,דנוקגדמגמלדזה,דחלגחיד

גח־יד־ה פיסחדמו שדקהבשלדגחחי נטידיחתל.ד
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פלגיתדקמבצת,דהצחה־תדחגחמלתדא־ּחי:דישדחיש,דוקיקי,דאקח־חתדגוליםד־אמלי"ד)עמ'ד399(ד—ד
וזלהדהתחלמתד־ממ דהיסטלידחגחקססיקידח־גחפידשילידש־דהגב־יםדהלאשידקפלב;דכ־חמלד־גד
ג חרדקעחק הדשהמי־הדשגנחד ניםדקהדמייצלתדהרדזהחתדחהרדיי חעדמקוינהדזח,דחקעח דענייניםד
לקיםדשפסבהדזחדמא־מת.דגצקיעדלבדע־דההק ־דשקירד''גחתהדבטנה''דגחד''גחתהד ־ת''ד־קירד
''גחתהד ממה''ד)שחק,ד־גדג חרדקהק ־דהסמנטידקירדשתידההיבלחיחתדש־ד"גחתה"דקקיטחיד"גחתהד
 ממה"דקפסבהדזח(,דח־קסחףדע־דההק ־דשקירדכ־דג־הד־קירד''גחתחדצוחב'',דגחד''גחתהדקתלצוחב'',ד

ע־דפידהבטאחליהדשהצעתי.ד
הגחקייבטדהוחמלי,ד ־ת,דהחפךדקגמצעחתדהשימחשדקכינחידהלחמזדג־יחד)"גחתה"(ד־מסחא־ד
־מוחחהדח־קע־דסחקייבט,ד־גדלבדקש־דההש־כהדשמקצעתדה מחת,דלחומהדהבטנה,דהנלשמתדכשיוד
תח עתידקתיגחלדה ־ת,דג־גדאםדקש־דהמגמץדש־דהבח־דהמספלד־ ייבדע דגירדסחףדקהחחייתהד
ש־ד ־תדזח,ד''גחתהד ־ת'',דע דשהחחיהדוחמליתדזחדעצמהדנעשיתד־מוחחה,ד־סימרדוחמלידהמציירד

גתדהסמיחטילמנט־י.ד
ההקונהדקירדכינחידלחמזדהמשמשדכציירדהיזכלחת,דגחדכהזמנהד־היזכלחתדע־די ידהנמערלד
הבחלג,דחקירדכינחידלחמזדהמשמשדכסמרד־גפיחרדהק־תידמגחפיירדח־־כי תדהק־תידנתפס,דהיגד
בטאחליהדנחספתדש־דהשימחשדקמי־הד"גחתח",דכפידשניתרד־לגחתדכגרדקקיטחיד''גחתחדצוחב''.ד
בטאחלייתדהִבלקה/ליוחבדשהצענחדבח םדיכח־הדגףדהיגד־היחתדממ דפלשנידושחקדקניסיחרד־זהחתד
גתדהמסחמרדש־דהיבלחיחתדהקיטחידקפסבהדזח,ד־מש־ד"גחתחדתבתחבדישלדחמלחסב"דהנח־ דמתחךד
ה ממהדחמתחגלדכלshowingדגאקד־י תחד—דמהידעמ תדה מחתדחהמספלדכ־פיח,דמהדהחגדקגד
־סמרדחע־דגיזהדתה־יךדהחגדמצקיע?דתשחקחתד־כ־דג־הדטמחנחתדקגחפידיוסידהִבלקה/ליוחבדש־ד

צילחףד"גחתחדתבתחב".ד פלשנחתדהבחלגד־קיטחיד"גחתח"דּקַ
גסתפבד־פידשעהדקה אמהדמלפלפתדזח,דהמצקיעהדע־דש הדגפשלחיחתדש־םדשניתרד
־ממשחדקהלוקהדקמובלדנחסף.דגחמלדלבדכידתוחשתדגילהממשחתדהשחלהדע־דהסצנהדכח־ה,ד
חִעמהדקליגתחדש־דמלוקד''התנחעהדקויבדהופצים'',דכפידשכיניתידזגת,דכנחשגדמלכזי,דח־ִצ חד
ה יג־חאדהזעילדהמקבשד־ ייבדגתדהגחפידהמסחיםדש־דהנחכוחתדשמממשדכ־דגו דמרדהפליטיםד
המחושייםדחהמחפשטיםדש־דהיבחםדהמתחגלדקמי־ים,דחכרדהמגקבדקירדמי־ח־יחתד־''הלגיה''דהנחצלד
קעבקחתדזגתד—דכ־דג־הדמתגפשליםדקש־דהכינחידהוחזלד"גחתח"דהמסמרדגֵק הדחִשכוה,דנחכוחתד
מחעצמתדחכליזמהדש־דגחקייבטים,דפעח־תדתיגחלדכ ינמיבהדש־דמגמץדא־חידקטבסטדחב ותנחתד

ש־דהמנט־ידקעח חדמשמלדגתדיוסיחדעםדהאחפי,דקתחךדבטעדזהדחק חמיםד־ח.ד
נ מהדשה־גלימחצהדחהנחכודתמי דקתחפעהד־שחניתדזח,דכפיתחיד־מובל,דמצחידק ויסחתד
קגחתחדקיטחידגחבסימחלחני,דמחפלך,דק־תידגפשלידמעיבלח,דהמגחתתד־כחתלתדהיצילהדחמחפיעד

קִפסבהדהוחתמתדגחתה:

חגח־םדכקלדהיתהדגחתהדהחחיהדהחזהדגפלחלהדקמבצתד]...[.דשחקד־גדהיתהדזחדגא ה,דשסיפלחד
ק קלדהוייםדחהמחנםד—דשחקד־גדהיתהדזחדגא הדלוחבה,דשסיפלחדקו־חםדק קלדקנילג םד
וייםדחטחל יםדחנחג־יםדחגֵמ־־ים,דואותודכגקלתמי דחצחלק,דהסחאלדגתדהנפשד]...[דזהד־גד

היהדלוחב,דכשםדש־גדהיחדלוחביםדאותם החיים ומה שאצל אותם החיים.ד)עמ'ד485(


