
קדריצבימנחם

 1עגנוןלשיייהדסייבייכיסריהדר-שיחשלסגנונילניתוח

ההערכהואתהניתוחאתהקוראעללהקלעשויהסגנונייםסרגליםמציאת
הפעולות:סדרעללהקפידהואהדיןשמןאלאהספרותית.ביצירה
להערכהקודםסגנונייםסרגליםיולזיההמכווןהבלשניהדירן

הבדיקהלעצםהראשונההדחיפהאתלקבלאפשראםגםהספרותית,
הואביצירההלשוני-הסגנונישהעיוןלומרצריךואיד 2מהביקררת.

לשלביעדלפחותהספרותית-האמנותית,הביקורתבעמדת\תלויבלתי
מהסרגליםהמסקנותבהעלאתהלשוניות.העובדותתיאורשלהגמר

שהביקורתוישהביקורת,אלמהפנייהמנוסשאידייתכןהסגנוניים
ייתכן(אףהסגנוניותהעובדותשלהנכוןלפירושןמסייעתהספרותית
הספרותי,המבקרבפניהערכהלשםוירצעויסוכמוהסגנונייםשהנתונים

 .משלו)פרשנותהצערתלהעלותהסטיליסטיקרןשירצהבלא

סגנונייםסרגליםלזיהוימביאנרעגנוןלש"יהדסייבייכיסריהעירן
-רבידבמובהקלשוניותתופעותבין ,תוכןרבידצררהבידהגובלים
הסגנוןעובדותתיאורבעצםלהימנעקשהכךמשרםספררת.שלתופעות

סברההספרות.לביקורתנגיעהלעתיםלהםשישפירוש,שלמבסירנות
לכך.הגורםהואהסיפורשלשאופירהיא

רךפ 7סבח 7ש-ךךהלשךמךקמךךקלח

מספרהסופרתחילה .(הזקן)רבן-שיחרבסיפור:הסרפרדמויותשתי
 3ביניהם,דר-שיחמעידמתנהלכךאחרבן-שיחר,עםפגישתועל

חלוקתפיעלבלבד.הסופרשלבן-שיחואלהסיפורעוברובהדרגה
משוםדו-שיח,הואהסיפורשלעיקרוהדמויות,לשתיהמספרתפקיד
הפותחיםבקטעים<כלומרבשיחהנמסריםהסיפורל Zכשל soשנ-%

י 5Jהעייהמספרהשיחה-הסיפור,קטעישלמשקלםלפי . )" ...בייאמר
אלאהסיפור.בכל 15.5פיהסופרדבריעלערליםדבריוהזקן:הוא

רובשווה:בדרךהשוניםהסיפורבפרקימתפלגיםאינםהשיחהשקטעי
הזקןדברישל-90%(כהאחרוןהפרקהואבי,בפרקמרוכזהסיפור
 .בר)מובאים

בן-שיחהואתחילההסיפור:במשךמשתנהבדו-השיחהמספרשלתפקידו
השינויבן-שיחר.אתומדרבןשאלותש;אלהואמכןלאחרפעיל,
היקףרבידשבינוהמספריביחסהמספר,שלדבריובהיקףמשתקף
משתתףהסופרביבפרקדר-שיח,איד- iאבפרקהזקן:שלדבריו
ובפרק ,-54%בדיבפרק ,-58%בגיבפרקהזקן;מד~רי 64%שלבהיקף

בלבד.-0.8%בהי
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ראשון:במבטשנראהממהיותראלוטכניותבעובדותאידלכאורה
םינוספיםונשעיאלא .למבנהואפשרימפתחהסיפור,לחלוקתרמזים
רעל.הדר-שיחעלהסופרדבריושלהדר-שיחשלהשוניםבפרטים

בלומרהשיחה),עלשיחההסיפור,ל yסיפור(במעידברהמשתתפים
שבסיפור, ) meta-language (ללשון-עללשיינושאפשרבמהבעיקר

של(הייטרירריאלייםיי)הפשוטיםהפרטיםאתאףלהאירעשויים
חדש.ובאורהמבנה,ושלהטכניקה

רךב ,ךלהח ,תפהךהגצהה ,כרך

ואתהדיבורפתיחתאתלציידהסופרלרשותעומדותשרנותדרכים
גראפייםאמצעיםומהןמילונייםאמצעיםמהןהדוברים,חילופי
בראשמדכאותהדיבור,פתיחתעלהמודיעיםשוניםפעלים(בגרן
קטע-כללפניחדשהשררהבראשמפרידקןארובסופר,!הדיבורקטע

ברובהסופרמשתמששלפנינובסיפורהדוברים).חילופיעםשיחה
הדיבורפתיחתעלמפורשתבהודעההמילון,באמצעיהמקריםשלהמכריע

סטייהמוצאיםאנובלבדהבאיםבמקומרתהמשוחחים.חילופירעל
זר:מדרך

מפרידקררבאמצעותסימוןו.

 8למדתי]עררךושולחןטוראףלי,ואמר~בהא.
סימנים?אלףירדקוף-בל
 .מזהויותרסימניםאלףירדקוף-בל

 . ) 57(עמיאשאל~אחתשאלהערדלו,~מרתי

 .עשהד]מה ...שניםשלרשבאותןלו'[אמרתיב.
עשיתי?מהואמר,וחזרמעלהכלפיידיראתפשטעשיתי?מה

אחד.דבראירעראותיבתמוזעשרבשבעהאירעודבריםחמשה

 . ) 69(עמידבר]אמרתיולא[שתקתי

עובדותהדובריםלחילופיהמילוניתהסימוןמדרךאלושסטירתדרמה
להציעבידינואידהערבתן.אתלבקשמקרםוישהן,סגנוןשל

הסימוניםשלאחריהדבריםלתוכןהזדקקותמתוךאלאלהןהסבר
לבשישיםלקורא,לאותתעגנוןשביקשייתכןבאי) 9המירחדים:

-שלנר[ההדגשהקוףובתשובה:שבשאלהולאירוניהלחידוד
המספריהערךלסימידגרשיים<בלאסימניםאלףירד rמצייק

להזכיריבדברשישרגילים),שאנובפיהאותיות,ש~ותשל
ואילוהתוכי.ואתהקוףאתהזקן,שלהמזמרתהתיבהחיותאת

שלפניהמהדבריםהחורגתהאמירהלחשיבותרמזלהיותעשויבבי)
בה,נזכרהזקןשלהאישיסיפרר hשלעיקרואכן,ושלאחרי~:

אלהמספרשלהקיומיתהתייחסותובהמקופלתאלאעודולא
בחייו.טראגימאורעאותו

אפססימון . 2

עשהד]מהדעהיורהחלקישסייםלאחרבבן ...וא)
וקצותחייםואורחהעזרואבןמשפטחושןלמדתיעשיתי?מ~

בהם.ביוצאבלובןונתיבות
 . ) 58(עמי ] ...לו'[אמרתי
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המוסמךקרע,לאהמסמיךהלל,ויאמרקטנהשעה~חרב)
 .rקרע
ללמה

 . ) 60(עמי cליהשיבולא[שתק

ם] yטמהאשאלרשותלינותןאם ...לו,~מרתיג)
 . ) 60(עמי ...הואכךזהדברטעם?מה

ערוך,בשולחןגדולסעיףששכחתימפני ...הללוי~מרד)
הפוסקים]כלשחיסרוהו

הוא?ואיזה

 .) 63(עמיאינו]הריחיסרוהואםואמר,הללוי~חק

 10שאלהמלותלפנימוצאיםאנודיבורפתיחתלפניסימוןכלהיעדר
מיותרת.כהכבדהלהיחשבהיתהעשויהלהןמיוחדפועלהקדמתבלבד:

שבשיחה,הפנימילמתחרמזמשוםזהאפסבסימוןישואף-על-פי-כן
 .בלעדיהןגםשאפשרבמליםהמאורעותחליפתאתלעכבמניחשאינו

הםואלוהיא,המילוןדרךהדובריםחילופילהקדמתהרגילההדרך
להקדמת ;כךלשםעגנוןבוררשמהםהנרדפיםוהביטוייםהפעלים

 ...דבריועלחזרתי ,) 5 (שאלתיפעמים), 37 (אמרתיהסופר:דברי
 ;) 1 (ואמרתיצחקתי )ו( ...צעקתי ,) 4 (ושאלתיחזרתי ,) 4 (

חזר ,) 4 (ואמרענה ,) 5 (השיב ,) 39 (אמרהזקן:דבריולהקדמת
 ,) 1 (ואמרהוסיף ,) 1 (שאל ,) 2 (ואמרצחק ,) 3 (ואמרהשיב ,) 4 (ואמר
רב,אינוהדיבורלהצגתהביטוייםשמבחרנמצא .) 10דבריעלחזר

דברילהקדמתהסופרדבריהקדמתביןניכרהבדלאיןולכאורה
לרמוזכדיבהםיששביניהםההבדליםמעטכןפיעלואףבן-שיחו.

הסופרבני-השיחה:שלהשונותההתייחסויותועלהשוניםהתפקידיםעל
פעמים 9ושאלתי""חזרתי(יישאלתייי,ושואלחוקרשלבמעמדהוא
ואילוהזקן),דברילפניאחתפעם"שאלייכנגדהסופר,דברילפני
שנשאלשאלותעלכתגובהלספרהמתעוררמרואיין,שלבמעמדהואהזקן

הזקן,דברילפניפעמים 12ואמרייייענהואמריי,"השיב("השיב"
הסופר).דברילפניאחתפעםלאואפילו

חוץרגשית,מבחינההםנייטראלייםלדיבורההקדמהביטויימרבית
הסופרדברילפניאחתפעםהמופיערוחי"בחמת"צעקתימהביטוי
הסופר,שלהרגשיתהתעוררותולגילויכאןישרמזהדו-שיח.בראשית
משמיע.שהואהדבריםאלהזקןשללהתייחסותורמזכלהיעדרלעומת

האמיתייםרגשותיהםאתבצחוקלהסוותמנסיםכאחדהדובריםשני
מופיעואמרתי"("צחקתיבלבדמועטתבמידהאםגםהסיפור'במהלך

הזקן).בדבריפעמייםואמריי"צחקהסופר,בדבריאחתפעם
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ריבךךהתאסךךקמהלעיפהךמךלשמ

השיב,שאל,(אמר,הדובריםחילופיאתהמצייניםהשכיחיםהפעלים
 1(מני)שצ(ירוף)לידםישכלל:בדרךהםיםאתרי-תלתלים yפענה)

הדובר,דברילמסירת 11לרוב)תוכן,משפט(שהוא 2צשהדובר,לסימון
לציוןי(חס))מצ(ירוףחלקהוא(כלומריחסלמלתהצמוד 3צשו-

אמרתיהזקן,ליהשיבברגיל:אפואהואהמלאהמבנהבן-השיחה.
הצמודשההקשרמאחרצהי,ו/אוצש,להשמטתאפשרותגםשישאלאלו.
ויות yטולמנועים yהמבשלמותעללשמורכדיבוישהדו-שיח jשל

הסופרבפניעומדותמניעתואוצהישהוספתדומהלפיכךבהבנתם.
בעובדותלעייןכדאיסגנונית.כוונהלהלהיותש~יה yשכברירה

זו.בברירההקשורות

בן-השיחהשלצהיהחסרתשלמקריםמעטישהסופרלדבריבהקדמות
מביטויחלקהואל yהפוהחסרתןשלמקרהובכלהאמירת,פועלליד

ואמרתי),צחקתישאלה,דרךדבריועלחזרתיושאלתי,(חזרתימורחב
משמע .רוחי)בחמת(צעקתירשותשלאחרת,הרחבהלידושישאו

לזקן,לואמרתי ,לואמרתיהיא:הסופרלדבריהרגילהשההקדמה
המציידצילים yהפלידישכלומרבה,וכיוצאהלל,ויאתשאלתי

השאלות-הדבריםהפנייתעללרמוזכאילובמפורש,בן-השיחהאת
אישית.אליו

בתחילתהסדירות.חוסרבהןבולטהזקן:לדבריבהקדמותכןשאיומה
מופיעהואמכןלאחרלי,צהיפיעומהפגישה,מיידעםהשיחה,
נעשיתהופעתוושובהקדמה;בכלמצוישהואעדבלבד,מספרפעמים
חוזרהואהסיפורסוףלקראתלגמרי;נעדרשהואד y ,סדירהבלתי

בן-אלהזקןשליחסועלמכאןללמודאפשרמסוים.בקטעומופיע
אולםנימוס,מתוךזראדםשללפנייתומשיבהואתחילהשיחו:
וגםעצמו,בתוךמסתגרהואאותו,לחקורהזרשבדעתרואהכשהוא
השואלאלתשובותיואתמכווןהואאידהשאלות,עלעונהכשהוא
הופעתרציפותומכאןהסופר,כלפיהזקןנפתחהשיחהבמשךאישית.

 .) 57 /עמינעוריו;בימיהזקןלימודיעלנסבה(כשהשיחהליצהי
הלמדנותעולםעלביקורתדברימוסרתכשהשיחהמופיעצהיאיד

האישיבגורלומתענייןכשהסופרומופיעחוזרוהוא ,) 59-58(עמי
 , 62-60(עמיבאמריקהקורותיואתלספרמתחילוהזקןהזקן,של
מסיעותבעברהזקןשלושקיעתוקורותיושהעלאתאלא .בסדירות)לא

 .שומעואלדבריואתמפנההואאיוכאילוושובמבן-שיחו,אותו
 :אפואהן(ההקדמותלגמריכמעטנעלםצהיבלבד:עצמואלאלא
בנגינההשיב ,סתומהתשובההשיבואמר,הללויענההלל,ויאמר

אדולףעלהארוךהסיפורבכלהדיןהואואמר);ואמר,וחזרעגומה,
המתגלההסיפור,סוףלקראתבקטע . ) 91-62י(עמכללמצוי 7צהאיד

 : ) 92-91(עמימספרפעמיםליפיעומשובמעבר,שלכקטעןועילאחר
החלפתבסיבת ,הזקןשלהאישיתבטרגדיהומתענייןחוזרופרכשהס

בדרךהסיפורנמשךשובזהקטעלאחר .ץ yשלברגלשלומיוגהלגר
בסוףוכשבאההדיבור.בשטףהפסקבלאאפילולרוב ,בלתי-אישית

ציאיושוב ,) 104(עמיהזקןשללדיבורוחדשההקדמההסיפור
ראשוהגביה(פתאוםן yמבלאלחללנזרקתהאמירהכאילולפניה,
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 . ) ...ואמרמעלהכלפי

רךב 7דהתאם 7דקמהלעךפלהבחרה 7טרפ

התייחסותםועלזהאלזההדובריםיחסיעלרמזיםלמצואשאפשרבשם
בתיאוריםסגנוןשלעובדותלגלותבידינוישכךשיחתם,תוכךאל

הדיבור.פעילותואלההקדמה!פעליאלברגילהמתלוויםהנוספים

שימתמתוךהרחבה,שלשונותבמידותמתוארותהשיחותשלשונותפתיחות
בנילשניהשווההצדדיבורו.לפניהדוברשלפעילותולפרטילב

ביניהםוהשוניהפה,פעולתעצםוכמובךהעינייםפעלתנותהואהשיחה
הנוספת:בפעילותםהואלפרטיהם)והפההעינייםפעולותמתיאורי(חוץ

אתואילוערה,מחשבתיתפעילותובעלכמהרהרעצמואתמתארהסופר
שריכוזהיאסברה\ 12מגוונת.גופניתפעילותכבעלמראההואהזקן

הסיפורית;לסיטואציההאמןשלנאמנותומתוךעולהזובחלוקההפרטים
שראומהבך-שיחוועלמחשבותיו,היומהלהעידיכולהואעצמועל
עיניו.בו

העיוןבני-השיחה,שלהעינייםפעולותתיאוריביוהדמיוןכלעם
הביטוייםנאמרוהסופרעלביניהם.דקיםהבדליםמעלההתיאוריםבפרטי

תליתי ,) 53נעמיבולהביטשלאעינימשפילכשאניהבאים:הציוריים
תליתיאבל ,) 54(עמי ...שבעינימבוכה ...שאלהדרךבזקךעיני
משלימיהם):(עםהבאיםהפעליםוכך ,) 69(עמי ...בקשהדרךבעיניועיני

 • ) 59(עמי ...פניואתמשראיתי • ) 56(עמי ...הזקןעלעליוהשקפתי
הביטויאתמוצאיםאנוהזקןעלואילו . ) 71(עמי ...עליוהצצתי

בשארו • ) 56(עמי ...החיותשתיאתבעיניובדקו . . . :בלבדהבא
 ,) 53(עמי ...בינסתכלמשלימיהם):עם(לרובפעליםבאיםהמקומות

 ...הזמרהתיבתעלוהביט ... :) 54(עמי ...בתותבתוהזקןנסתכל
הביט .. ;?בהביט ... ,) 56(עמי ...הזקןעליהביט ,) 53(עמי

אילךוהביט ...פקפוקמתוךביוהביט ,) 56(עמי ...הזמרהובת nב
 ;) 71(עמי ...בוהביט ...תותבתועלהביט ,) 69(עמ ...הביט ...ואילך

הזמרהתיבתעלוהשקיףוחזר ... , ...החיבהחיותשתיעלוהשקיף ...
 • ) 71(עמי ...עליהשקיף ) 55(עמי ...עליוהשקיףהתיבהחיותועל

כאילו ... ,) 56(עמימבוכתיאתהזקןראה ;) 92(עמי ...עליהשקיף
 ...עכשיו/עדאותהראהלאכאילו ... ,) 54(עמימעולםאותהראהלא

 . ) 71(עמי

לדבריההקדמהבהרחבותהשוניםהראייהפעלייותרששכיחיםנמצא
 ;-בנסתכלעל,השקיף ,לע/-ב/הביטהם:שכיחותםסדר(לפיהזקן
(השקיףהסופרדבריאתהמלוויםמהפעליםבשלילה)בעיקראת,ראה
שמבטאלא .בלבד)אחתפעםמהםאחדכל-עלהציץאת,ראהעל,

וביו(תותבתו)עצמווביובך-שיחוביןמתחלקהזקןשלעיניו
אםספקהסופר,לכיווןפונהכשהואוגםשלו,והחיותהזמרהתיבת
הואאחתפעםורקעליו,משקיףבו,מביט(הואאותורואההוא

העידפנייתותיאוריהראייהפעליזאתלעומת .מבוכתו)אתרואה
פעולותשתיאורימכאךבבך-שיחו.יותררבמיקודמביעיםהסופרשל

הזקןואילועמו,ובשיחהבזקךמעונייושהסופרמגלים,העיניים
בבך-שיחו.התעניינותסימנימראהאינו
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ושאלתי ...בלבד:רהסופאצלאחדיםבגיווניםמתוארתהשיחהעצם

 ,) 68(עמיבלחישהןהזקאתשאלתי ,) 53(עמי ...בלחישההזקןאת

הואאףהנוסף,מקוםה .הזקןמוםאל~נוונתהשאלההמקומותובשני

גיוונילומרכ . ) 53(עמירוחיבחמתצעקתיהוא:השיחה,בתחילת

ת yבשהסופרשלנפשוהלןעללעמודלנומניחיםעצמהבשיחההתיאור

הזקן.שלהאישיעולמולסודלחדורבסירנותיובשעתחקירותיו,

 .הזקןשלרגשותיועלדברמגליםלשונייםסימניםכלאיוזאתלעומת

נתנמכהכגון:הדו-שיח.ת yבשפקפוקיוהרהוריו,בתיאורימרבההסופר

מהעלידעתיולא ... ,) 55(עמיתי yבדנתלבטתי ,) 53(עמ~ ...רוחי

אחרהרהרתי ,) 57(עמי ...התמיההמרובשתקתי ,) 56(עמיעומדאני

לפניהעברתי ,) 59(עמי ...יגונוואתפניואתמשראיתי ...הזקןדברי

עלחשבתי ,) 63עמי( ...שחיטהמהלנותסעיףאחרסעיףרפרוףדרך

אדםאיני ,) 71ימ(ע ...שוראיתיהמליםאחרהדהרתו ...המעשים

 ...ידעתיולא ...• ) 71(עמיאותיהטרידה ...הזקןשלדגלו ...סקרני
איו .) 92(עמי ...דברבלביליוביקשתי ...•היהכמדומה ,) 71(עמי

לים yבפמצוייםהזקןאצלהרהוריםועללבטיםעלכאלהתיאורים
שיחתו.גיווניאתהמתארים

בשעתהגוףהפעלתעלקוראיםאנוהסופרשלהמחשבהפעלתנותננגד

בשתיקתו,לאואףפיובשלאניתנותשתשובותיופעמיםהזקן.אצלהשיחה

כשכוונתו ,) 71ובעמיברציפות,מספרפעמים 57(בעמיראשובהנעתאלא

הזקןשלגופוכלבשיחה,משתתףבלבדהראששלאאלאהן.תשובתלהשיב

דרךבידוהזקןננער ,) 53(עמימקלועלהזקןעצמוסיבבפעיל:

 ...בכתפיומשן ,) 55(עמימקלועלעצמוסיבב ,) 55(עמיזלזול
פניואף ;) 104(עמימעלהכלפיראשוהגביהפתאום ,) 69(עמי

שהזהיגונו, ... (מרגשותיוטפחמגלותוהןבסיפורו,עצמןמשתפות

 .) 59עמישבפניו,וקמטקמטבכלחרות

אתאחריומושןא(והוהשיחהבשעתגופומצבאתמשנההזקןפעמים

עללו(ישבמתיישבהזקןאחר-כןבעמידה,מתחילההפגישההסופר):

הזקןהסיפורבאמצע 13 ; ) 64עמי ' ...זקןלויושב ; 55עמי •...אבן
הזקן(ישבוישב ,) 69עמי , ...ועמדביד~מקלואתונטל(עמדקם

הידמלאהתוכילפיונתן(עמדמחדשקימהלאחר . ) 69עמיוסיפר,
 ...קמעאוד yשתשבאפשרכן(אםלשבתמבקשוהסופר ,) 92עמיבטנים,

ולקחתללנתהזקןמתנווןהסיפורבסוף .) 92עמיקמעא,אשבמקוםמכל
אנחנוקם,שהזקןמקוםבכל ,) 104מי y (למק~מההזמרהתיבתאת

לפרשתבאמריקה;קורותיולסיפור(מעברבסיפורמעברבנקודתמצויים

הקודםהסיפוריושב,שהואמקוםובכלהסמל),אדולףשלותיו yמאור

האכלתשלנוספותפעולותבתיאורמתרחבותאלומעברנקודותנמשן.

שעניינםהביטוייםמקוםמכלשלשלאותיהן.יישורשלאוהתיבה,חיות

בשעתהגוףפעולותעלהתיאוריםואילובסופר,מרוכזיםומבונההרהור
לזקן.מתייחדיםהשיחה
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הח ,שה 7בלאה , ,כפה ,כרך

דמותשלישירהפנייהלתארעגנוןבפניעומדותשרנותאפשרויות
עשויהביניהןהבחירהכךומשרם 14בן-שיחר,אלסיפורומדמויות

נוכח:בגרףלהיותיכולההפנייהנונית.גסעובדהלשמש
ארפרודבינרי . 2 15אמרת),(כגרן:בלבדנטריפועלנשוא . 1

ארדפרובינרי . 3לך).נתןמרוצה,."אתה(כגרן:+נשואחבור
הללרביאתה(כגרן:נשואבן-השיחה+שלרשמוכברד+תוארחבור

נטריפועלנשוא . 4נסתר:ובגרף ;ניכר)הללרבימסיפורךסיפרת,
מר).למד(כגרן:"מרייהכבוד+פנייתנשוא . 5למד).(כגרן:בלבד

בתהללרבינשא(כגרן:בן-השיחהשלרשמוכברד+תוארנשוא . 6
צריך,הואלישרן(כגרן:+נשואחבורארפרודבינרי . 7 ./עניים)

 16 .נוחה)דעתואיד

מנוצלות 2ו- 1(אפשרויותבלבדבנוכחבן-שיחראלפונההזקן
מטפחהואאידהנימוס,גינוניעלשומרהואשאידמכאן, .לכך)

בלתיאףלעתיםישירות,פניותיובן-שיחר;רבידבינומחיצות
אדיבות.

שינוייםומורדות,עליותבהןישהזקן.אלהסופרפניותכןשאידמה
ושרבקירבה,שליחסאלמרחק,שמירתמתוךוכברדנימוסשלמיחס

סימניםהםאלא ,מקרייםאינםהאלההמעבריםמרחק.שללגילוי
פוריהסבפרקיסיפורו.תרכךואלבן-שיחראלביחסוהסופרלתהפוכות

עללרמוזכדיבכךוישמיוחדות,בדרכיםמצטייריםהםהשונים
הסיפור.שלהפנימימבנהר

(עשרבקביעות 5מסוגהיאהסופרפניית 17 ) 57-53(עמיביבפרק
מופיע 2המבנהשבראחדממקרםחרץ •רייב)רכימראמרמר'ישבלמר'

ימביטוחלקמהיותהמתחייבתזרשפנייהאלא ;) 54עמיממך,קשהבב(
שבצורתו,הנימוסחוסראתמבטלהפנייהביטוישלכשתכנוכבול,

לכאורה.

גםתחילהנמשךהזרהזקןכלפיכברדשלומרחקנימוסשלזהיחס
יותר:ברמגווניםהפנייהמבניאםגם ,) 61-58(עמיגיבפרק

 ,מריביאמר,שלדעתומר,מפקפקכך,עשהמראףמר,(הזכיר 5
(לאחר 4שכמותר),חכםתלמיד ...לו(אספר 7מר),הכירמר,מוסמך
הופךוהואהפרק,סוףלקראתמשתנהזהשיחסאלאעשה),מהשסיים,
מתפתחוהואזה,עםזההמשיחיםחכמיםתלמידיבידקרבהשלליחס

 ,) ...ניכרהללרבי(מסיפורך 3תחילהכברד:יראתשלליחסבהדרגה
 . ) ...רשותלינרתךאם ...ענייםבתהללרבישנשא ... ( 6ואחר-כך

ליתקראאלמהסופר:הזקןשלהמפורשתבקשתוזה?לשינויגרםמה
בשמרהזקןשקריאתאלא . ) 59(עמי ...שמיהללבשמי'ליקראמר,

 . 6ו- 3המבנהכבחירתלסופרכאןבתפושה

הכבודיחסשלזרברמההדר-שיחאתממשיך ) 65-61י(עמדיפרק
רבילי(הניח 6המבנהמבחירתשמתגלהכפיזקן,חכםתלמידכלפי
חבל , ...הללרביובנן , ...בקיהריהללורביהלל,רביבחר ,הלל
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ין yמזה,ממבנהסטייהאחדבמקוםשישאלא . ) ...הללרביעלעליו

 , ...מקרםמרמצא(לא 5למבנהיותר,נמוכהפנייהלרמתנפילה
y מרמזתהיאדרשני:האומרתסגנוןשלעובדהלפנינוהרי . ) 62מי

אלשלוהכבודיחסהסיפור.תרנןכלפיהסופרשלבעמדתושינויעל

והואתנודות,רבר yוריר, yנימימסיפורעולהשדמותוכפיבן-שיחר

שלכשלרבועלבאכזבהשומעשהסופרלכך,הסיבהדר-ערכי.נעשה

(מןבלימודיוהצטיינותואףל yשוחטמשרתלהשיגיר yהצהללרבי

 ...דיבור:כדיתוך 6-5-6-5-6בפניותלמעבריםלבים wלהראוי
כלרם ...שה yנושוחטהללרביבחרבעליהאחהמחיהמלאכהובנן

 ...לשוחט?להתקבלמקוםמרמצאשלאבישראל,~שראוכליפסקו
בהלכותבקיהריהללורבילשוחט,צריכיםוהכלמרוביםבשראוכלי

להתקבלמקוםמרמצאלאזהכלואחר ...קבלהכתבלוויששחיטה

הלל?).רביזההיאךלשוחט.

והפניותבן-שיחו,הללריאלהסופרליחסתקנהנמצאהלאשוב

המבניםאתמוצאיםאנו ) 104-65(עמיהיבפרקזאת:מגלותאליו

הסופריחסשלהתייצבותואתללמדךזה),בסדרתמיד(לא 1,2,3,4

רד yאיןמדם. yבמשוויםהדיוטותשבידהשיחהברמתבן-שיחואל

אלהוציאלאהללרייר yהצשהלמדןמאחרחכם,תלמידאלליחסזכר

הדו-שיחבשעתבתורתו;בישראללגדולהפךולאבשדונותיואתל yהפו

אליוהפנייהבךומשרם 18הדיךט,נזקןהסופרבפנירמד yהואהרי
ולא ...סיפרתהללרביאתהבסדרם:המקומרתהםואלוהדיוט.באל

מי y (עשה?מה ... ,) 68(עמיבאמריקהעשהמה ... ,) 66(עמימצאת

 ...ליסיפרתנאהמעשהי ) 71(עמי ...יצאת ...אומראתהראה ') 69
לביתןלחזורעומדשאתההייתיבמדומה ,) 91מי y (לארץ-ישראלעלית
 . ) 92(עמידברערדמפיר yואשמקמעאעודשתשבאפשרבןאם ...

אידשובאדולףהסמלל yובאמריקההזקןקורותל yהסיפורשבלמכאן

הראשוןלחלקבניגודהזקן,אלבברדשליחסבסופרורר yלכדיבהם

 .הצעירהללרביהיהשנושארהסיפור,של

רפךסהלשךח 7ש-זבתרכזה

הסופרשלפנייתודרכידביזהרת)לא(אםקרבהשתהיהנותנתהדעת

זהבן-שיחושלהזכרתוצוררת"ובידבן-שיחו,אלבסיפורכדמות

מקרםמבללשיחה.שיחהשבידהסיפורייםבקטעיםהסיפור,במהלך

בסיפורנומשמשהסופרשהוילעצמן,האלהההזכרותאתלבדוקטעםיש

ורקומספר),הצדמןבמתבונןוהןלת yפרכנפש(הןתפקידבכפל

ההזכרות.ובידהפניותבידהמתאםאתלקבועננסהמבןלאחר

התיבה,בעלהבאים:ובתיאוריםבשמותנקראתהראשיתתרהמספהדמות

בדרכיסדירותישלנאורה 20הלל.רי 19הלל,האיש,הזקן, ,העני
דרשני,אומרזהודברמשתגית,עצמההסדירותשפעמיםלאא ,ההזכרה

והריהחדשה,ארהישנהמהסדירותבחריגותנתקליםנואשםעמיפו
לפרשה.מקוםשישסגנוןשלעובדהשרבנוינ~פ

159 



הסדירות:ההזכרותהןואלו

הזקןאת ...התיבהל yב ...בלבד): 51מי yאי,(פרקהתיבהל yב . 1
 . ..התיבהל yבשללכתפר ...התיבהל yב

ל y ... ) 51 ( ...העניים:כלבלבד) 52-51מי yאי'(פרקני yה . 2
 . ) 5 2 ( ...ני yותובא ...ני yה ...ני yותוא

 :) 91-68מי yהי,פרקושוב , 58-51מי yגי,-אי(פרקיםהזקן . 3
y בכן ...הזקןלורמדy 51 ( ...הזקןשללכתפו ...הזקןלוומד (, 
בזקן ...הזקןאותו ...הזקן ...הזקן~אותו ...לזקן ...לזקןליתד ...

הזקןבינסתכל ...הזקןאתושאלתי ... 21 ; ) 52 ( ...הזקןאותו ...

 . . .הזקןנסתכל ') 53 (/ ...הזקןצמו yסיבב ...הזקןליבהשי ...
כשראה ...בזקןיני yתליתי ...הזקןאמר ...הזקןדבריל yחזרתי
 ...בידוהזקןך yננ ...הזקןלאותולואמרתי ,) 54 ( ...הזקן

קןהזלי Yהביט ...לזקןלואמרתי ...ואמרהזקןהשיב ,) 55 (
לזקןלואמרתי ...הזקןראה ...הזקןאמר ...הזקןאמר ...ושאל
 22 ;) 58 ( ...הזקןאמר ...הזקןאמר ... ;) 56 ( ...הזקןאמר ....

 ...יניו yהזקןהניחלא ,) 68 ( ...בלחישההזקןאתשאלתי ...
הםהזקןשלדבריו ...הזקןלישסיפרכשם ...וסיפרהזקןישב
אמררבכן' ...הזקןשלרגלו ...הזקןלישסיפר ... ) 69 ( ...

שמכיו ...הזקןנטלו ... ) 91 ( •.•לזקןלואמרתי ,) 71 ( .••הזקן
y 92 ( ...הזקןצמר ( . 

 ...הללוישתק :) 66-60מי yגי-הי,(פרקיםהללוי . 4
 ;) 61 ( ..•ואמרהללויהוסיף ,) 60 ( ...הללויאמר

הללויאמר ...ואמרהללויהשיב ...הללאתריושאלתי
הללויצחק ...הללויאמר ,) 62 ( ...הללויאמר ...

הללויאמר ...הללריאמר ...הלללוילואמרתי ...ואמר
 ...הללוילישסיפראחר ... 23 ;) 63 ( ...תי yשמהללמרי ...

) 65 (' y ואמרהללירנה... ) 66 ( . 

והחריגות:המעבריםקעטי

אמר ...הזקןאמר ... : ) 60-58מי yגי'(בפרקהללרי-הזקן . 1
אחרהרהרתי 24 ...שיחול yרהאישל yללמד ... ) 58 ( ...הזקן
הללבשמי.ליקראמר,ליתקרא~לקןזהאמר ...הזקןדברי
 .לי yלראהההמשךואת ; ) 60 ( ...הל°"לירשתק ') 59 (שמי]

 ...תי yשמהללמרי ... : ) 64מי yדי'(פרקהזקן-הללרי . 2
תלמידזקןלויושב ...הכרנוכברוהללואניוהואיל ) 63 (

נה y ,) 65 ( ...הללרילישסיפראחר ;) 64 ( ...שמיםיראחכם
ואת ;) 68 { ...בלחישההזקןאתשאלתי ,) 66 (ואמרהללרי

יל. yלראהההמשך

אלו?סגנוניותעובדותשלרתן yמשממהי

 2-1בסיפררבבר yמשלמקוםתמידמסמןההזכרהבסדירותהשינוי
כשהסופרהסיפור,בראשיתהדמותלהזכרתמשמשיםני) yההתיבה,ל y(ב

y בלבד.החיצוניתההתרשמותאלאבידרהיתהולאהכירו,לאדייו
בלאמקרוב,האדםראייתמתוןרלה yההרגילהתיאורהוא(הזקן) 3
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שיקראלסופרולעימצעצמוכשהזקןאולםטיבו.עללעמודהיכולת

חכם,תלמידאוהחויששבןלראותהסופרהספיקשכברלאחרבשמו,ול

מהכעת,איההשאלה .הלל)(וי 4הסדירה"ההזכרהאלעובריםאנו

למעברבכךשיסימן :) 68 , 64(בעמי-3ל-4מההזכרהלשינויגרם

מוצאו,ץרובאבעירוהללוישלתולדותיוכאןעדעצמו:בסיפור

היתהעדייןבאירופה,שישבזמןכלבאמריקה.תולדותיוואילךמכאן

וייובתוארבשמוהזכרתולכךורמזחכם,תלמידלהיותתקווהלו

בתוארההזכרהאלהחזרהומכאןסיכויו,בטללאמריקהשהיגרלאחר

4מהמעברןוה-4ל-3מהמעברהןמקוםמכלבלבד.ייהזקןיי -3ל-

עלחזקהחכם":ייתלמידההערכהביטוישלהיכרבסימןמצוינים

 ...שמיםיראחכםלמידתזקןלויושב ,) 59(עמי ...שכמותוחכםתלמיד
 . ) 64(עמי

עצמן:הסדירותמההזכרותהחריגותכןשאיןמה

בכינויהסדירהההזכרה :) 59-59(עמיהזקן ...האיש ...הזקן .ו

 25שיחךיי. ...ו"האישלכתובהרמיזהעל-ידינשברתייהזקןיי

עולםעלהנוקביםהביקורתדבריאלהלבתשומתמוסבתכךאגב

ההערכהתוארהזכרתעל-ידיאףפגהאינהשחריפותםהלומדים,

הזקן.עלחכםיי"תלמיד

הואהללוילעצמו,הזקןקוראהלל :) 59(עמיהללוי-הלל . 2

להערכותהיכרכסימןמתפרשתהחריגההסופר.אצלכינויו

 .הדמותלגבישונות

עצמוהסופרבדבריבאההחריגהכאן :) 63(עמיהלל ...הללוי . 3

כדיבכךויש ,) 63מי y ...הכרנוכבר 26והללואני(והואיל

שבר.הרוחובהלךבנושאובמבנהו,בסיפור,שינויעללרמוז
שבסיפורהדמויותשתיאתמעמידזוחריגהמצויהשבוהקטעאכן

ליואידאניבטלואדם(והואילאחדבמישורוהזקן)(הסופר

 ,יעשהמהלוידאאוהשאףשכמותיאדםליומצאתיאעשהמה

עדייוהגולהלשכבזמןשהיודבריםעלודיברנונאחדונישב

מרחקעלרהמישהוכהרההעחסלידבניגו . ) ...תההיהתפובתק

לידיבאוםהשכפי ,כהעדהזקןכלפיהסופרמצדדוכבשל

כאןמובעים ,רפוהסשלבן-שיחושלהזכרתובדרכיגםביטוי

ת.והדמויהוייזשלאפשרותנדיעד .המחיצותלווביטקירבה

מספרות-לנאורההתויהדמושתיאיןהאםהשאלה,באןלהועליהמא

הפנימיהמתחרתבהגולשםהסיפורהחייאתלשם ,שוניםלומיםגי

רשלאמית ,ךלכזמרכאןאידהאםבלבד.אחתתמספרלדמות ,שבו

ורסיפ-החההשיךלהבמיםלתגמהבריםדהו ,זקןההואופרהסדברשל

 27הם.מוצערופהסמהרהורי

עצאמ(באהבשהיאםבמקואזכרההירותדסמזוריגהחמקום,כלמ

ולו.כורפלסיהואימרכזבתהרבקוןדהניהענייןשמלמדתי)דקרפ

תיההדרגתהירידהתהליך :הסיפורלשהחבוילנושאוןאכישרמז

ינלפשאירופהרחזבמתיהיהודבחברההיולרמזתורההבמעמד

הסדירות.מההזכרותהבאהגהיהחרגםרהוקשולכך 28השראה.
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 .) 65-63(עמי ...הללרי ...חכםתלמידזקן ...לל i'l ; ••הללוי . 4

הרמיזותאלמצטרפתחכם"תלמיד"זקןעל-ידיהסידרהשבירת
שלאקושריםהםוהרי ...הסיפור:שלהנושאלמרכזיותהקודמות

שלזובדרך . ) 64(עמי ...התורהתופסיעלקטיגרריאמדעתם
סגנון,שללעובדותבסיפורמרכזיתדמותבהזכרתהחריגותהפיכת

בסיפורו.כוונתועיקרעלבעקיפיןהסופראותנומעמיד

ד ,בךה , ,כפהוכרדד ,בםאת ,מה

דקזהתרכזהוכרד

אלפועלתכנפשהסופרפנייתדרכיבידגברהמיתאםלמצואאפשר
בסיפור.זהבן-שיחשלהזכרתודרכירביןבן-שיחר,

אוהמריי,"והכבודהנימוסבדרךהזקןאלפונהשהסופרמתיאכל
5עמיי,י-גא(פרקים 11הזקן 11ינובכיבסיפורמזכירו 8-51 (; 

נזכרהזקןהלליי,יירבי 'הפרטיובשםהכבודבתוארהיאכשהפנייה

-שיחוןבאלפונהוכשהסופר ;) 66-60עמי ,גי-הי(פרקיםהללייכיירי
104עמיהי,(בפרק jבייהזקןיישובההזכרהבלבד,הנובחבכינוי - 68 (. 

נימוסהמסימניבהשישאפשרהיא:דר-ערכיתכייהזקן"שההזכרהנמצא

ושלאכזבהשליחסעלמחפהשהיאואפשר ,המרחקעלהשומרוהכבוד
ליחסמכוונתתמידשהיאהלליי,ייריבשםבהזכרהכןשאיןמה ;זלזול

חכם.תלמידאלכברדשל

יןיהענחשיבותעלבמרוכזומרמזותזר,עםזומתואמותהחריגותאף

הפנייהאלהכבודובתוארהפרטיבשםמפנייההמעברשבסביבתן:

מהזכרתבמעברמתלווההפרטי,השםבלאונוכחנסתרבגוף

וימקורותמוסטהסיפורשנושאבשעהזהוכל ,זקן"ה"בכינויהללוי

באמריקה.קורותיואלאירופהבמזרחבעיירהצעירחכםתלמידלש

 .הסיפורלמבנהמפתחבידינוכאןניתן ,כלומר

םוכמוס

תךדךקכל

ם)ו ,תךרפס(רם 7 ,כךשל

רךפ ,סבהכפמךרבעמ

בדרךמרמזיםהסדירותוההזכרההפנייהמדרכיוהחריגותהשינויים

ובמהלכו.הסיפורבמבנהומפניםמעבריםעלהלשון,באמצעיעקיפה,

יותיאורמוטיביםספרותיים,אמצעיםגםמתלוויםאלולסימנים

ומפנה.מעברשלהתחרשהאתהםאףהמחזקיםמיטא-סיפוריים,הפסק

וישזהה,תחביריבמבנהבנוייםאלוספרותייםהיכרשסימניפעמים

בסיפור.חשיבותשלבמקומרתחוזרמוטיבשלרושםלעוררבדיבכך

 : ...אניבטל)(אדםווהואיל . 1

 ..אעשהמהליואידיאנבטלואדםוהואילהסיפור:בתחילתא)
 ...הוארמיהואמהאשמעאוליעמוואדבראעמוד ...

 . ) 52עמי ,אי(פרק

עלגטרוקהאללימודיובימיהזקןקוררתמסיפורבמעברב)

אעשהמהליואידאניבטלואדםוהואילהגולה:קהילות

ישבנו ,יעשהמהולאידהואשאףשכמרתיאדםליומצאתי

162 



עדייןהגולהשכלבזמןשהיודבריםעלודיברנונאחד
והללואניוהואיל ... ,) 63עמידי(פרק ...היתהבתקופתה

לאהוא,כדאישאינודברהפרנסהשלשעמלההכרנונבר
 .(שם) ...ודיברנוישבנובנןהחורה.אלאלנוכשתיירה

בידהדו-שיחבראשיתמוצבזהחוזרלשוני-עניינישמוטיבנמצא
לחיילחדורלנסיונו iלחטטנותוכהצדקה-לנאורההזקן,ובידהסופר

שלהמרכזיהעיוניהנושאאלהמעברבנקודתבאהואוכןזר.אדם
שביבמקוםחברתית.וביקורתהגותלדבריהסיפורבשינויהסיפור,

הזדהות,שסופהוהולנת,הגדלהלהתקרבותנרמזיםנמצאנואףזה
לבן-הסופרבין ,בסיפורהמשוחחות-הפועלותהנפשותשביבין

שיחו.

קילוחואתהסיפורמהלןאתמפסיקשהסופרישמיטא-סיפוריות:הערות
רפלקטיבייםהגיגיםהםאלוסיפורו,דרךעלהערותומעירחה, 7הש

המופיעותהדמויותשתיבידהקירבהמידתעלבעקיפיןהמלמדים
בנקודותבאותהןאלוהערותשלמקומןמבחינתהמספר.האניבתפקיד
מבנהתמרוריבהןלראותישכןועל-ידיבסיפור,והמעברהמפנה

ההערותהןואלוהסיפור.במבנההשינוייםסימנישאראלהמצטרפים
הדברים:מסירתאופןעל

פעמיםדבר,אחרדברלספראשתדלהראשונים:הסיפורבשלביא)
 ...הדברוחשיבותןיהעניצורןנפיאני,בלשוניופעמיםבלשונו

המספרותהדמויותלעירובראשוןסימן 29 ;) 54עמיאי'(פרק
הזקן,שלקורותיולחשיפתהכניסהבשעתכאן,נברמופיע

שלהרגללעין,הבולטתהעילההיאלשיחההמוצאכשנקודת
 30היא).מחוטטתמהשרםעלבתותבתו(ואתחילהעץתותבת

אנימעתיקוביקורת:הגותדבריולפניהסיפורמהלןבהפסקתב)
כלמפיו,שיצאונפימליםנמהבהםאניומשבץמדבריומקצת
 3 (} 59עמיגי,(פרקשיחוועלהארשעלללמדשבאונמה

המספרים.יםרהגיבושבישללשונםלעירובכאןנוסףסימן

ואנידבריםהרהוריאנימניחעצמו:הסיפוראלהחזרהלפניג)
הלנותשלמדהללוילישסיפראחרדברים.לסיפוריחוזר

מההדבריםבפרטיאידהדברים.פרטילימספרהתחיל ...שחיטה
 ...מפרטםינאכןלפרטםבאאניואםהדברים,בכללשאיד
ודבריהזקןשדברינו,אנרמזיםכאןאף .) 65עמיי,ה(נרן

 .זהמזהלהפרידםיכולאתהשאיןעדמתמזגים,המספר

שיאילפנכלומר ,הרגלקטיעתסיבתעלבושמסופרהקטעלפניד)
ומספררזחוואניפרוסיהזקןישבהזקן:שלשיהאיהסיפור
יםהדברמתחילתלנם.מספראניכןהזקןליפרשסיבשםכלשונו.

הבאותמליםמנמההוץהם,הזקןשלדבריוהדבריםלסוףדרע
ישאמרתמעתהאותו.לעוררנדיופעמיםשאלהלשםפעמיםבאמצע,

שאברנפי . ) 69עמיהי,(פרקדבריואתומביאאניחוזרזהכל
ולמעשההם,מעורביםהזקןודבריהסופרדברי ,מכאןגםלמדים

ו~ותדמשתיבידדבריואתהמחלקאחדמספראלאבסיפוראיד
מספררת.
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המאורעותבסיפורהןלהשמיענו,ביקששהסופרהדבריםשהרצאתמכאן
כאחד)אדרלףושלבאמריקה,העשירהיהודישלהזקן,(שלהאישיים

בגולהישראלקהילותעלרהקיטררג(הביקורתההגותבדבריוהן
שלרלאמיתוהדר-שיח.באמצעותבסיפורנונעשיתהשואה),שלפני
האפשריותהסיפ~רדרכיבידבחירהספרותית,תחבולהאלאבכןאידדבר

לשוניותתוצאותולההסגנון,מבחינתחשיבותזולבחירהישהשונות.
מבנהבחירתשלההנחהאתלבחוןאפשרמקום,מכלכאחד.וספרותיות

אחדות.לשוניותבבדיקותבלבד,הדבריםהרצאתשלכתחבולההדו-שיח

תךנךשהתךיךמדהלשהחישהיעטקתניחב

משיחת ') 58עמיגי,(פרקמספרתכדמותהסופרמשיחתים yקטנבחרו
 . ) 59עמיגי'(פרקכמספרהסופרומדברי ) 60עמיגי'(פרקהזקן

וכולםמלים),-121ו 122 , 155 (לערןהםשווהאורןבעליהקטעים
אפואהיהשונה:כלל-בדרןהיההקטעיםאורןשבהסביבהמתוןנבחרו
לכאורה.ייחודסימןמשרםהקטעהיקףבעצם

המשווה:תיהסגנונלבדיקהשנבחרוהקטעיםכאןמובאים

 : ) 58(עמיהסופר . 1

לו:אמרתי
שמלקישיצחקרבישמלקיש.יצחקרביעלששמעתינאהדברלואספר

בשנהזה,היההורביץירחמיאלרביטועהאיניאםוחבירו,
וללמודלילהאלףלישוןשלאעליהםקיבלוחתונתםלאחרהראשונה

ערוהיהעליושקיבלמהקייםשמלקישיצחקרביותוספות.גמרא
וחמישיםמאתייםאלאבועמדלאחבירוולמד,ועמדלילהאלף

אונסמחמתשהפסקתילילהלאותועדאומר:היההואלילות.
חידושלווכשאמרתייצחק,מרבימערלהאניהייתישינה,

שהיהלילהאלףאותםלאחרעליו;להתייגעצריךהיהשחידשתי
צריך,אניהייתיהוא,שחידשחידושליאומרהואכשהיהערהוא
היה.גאוןשמלקישיצחקרביעליו.שעמדתיעדהרבהגעילהתי

 .גאוןאותראףמרביםהדורגאוניאתכשמונים

מלים) 115 (

 ) 60(עמיהזקן . 2
לי:אמר

הרבנות,אתשקרנהממוןזכותאואבותזכותלהםשישהם,שונים
הבןאידאפילולבנוהרבנותכיסאאתמנחילשהאבירושה,דיןאו

 .ממוןולאאברתזכותלאבידיאידאניבכותח.ביצהדיןיודע
היהלאלחתונתיטליתאפילוהיה,עניאדםוחמיהיהסבלאבא

שלאוכדיהרבנות,מןלהתייאשליהיהממילאלי,לקנותבידיו
מהלידיבסוףולהגיעהרבנותאחרלחזרבסיוןלידייביאוני
קרעתינפש,ומפחשואטרחותממנילמנועוכדימראש,שידעתי

אתומכירצלולהאדםשלשדעתוזמןכלהסמיכה.כתבאתבידי
תמיה,שאתהאנירואהשלו.שאינהלרשותעצמויכניסאלמקומו,
חותןאלאעשיר,חותןלומצאלאלרבנותמוסמךתורהבןבחור
לו.קנהלאלחתונתוטליתשאפילושבענייםעני

מלים) 122 (

164 



 : ) 59מי y (הזקןבשםהמספר . 3

שיצאוכפימליםכמהבהםאניומשבץדבריומקצתאניתיק yמ

שיחו.ל yוהאישל y·ללמדשבאוכמהכלמפיו,

הם,ואלו
ידומתחתשהוציאמימהםאידהרמבייםאחרמדו yשהמחבריםכל

שלפירושול yחולקוזהזהשלפירושומפרשזהמתוקן.דבר

זהדבריומחזקאחרובאהחולק,ל yוחולקאחרובאהפירוש,

זהדרךל yשו yשנלספריםקץאידכיוצא.כלוכןזהדבריאו

ושים yלהיותתידים yוכןוהולכים,שים yשנלספריםקץואיד
אדםאידתורהמרובוכברהדורות.כלקץד yקץאידספרים

שבגמראותיבהתיבהכללךאידתורה.כברדברל yמוד yליכול
מינילנוישוכברחידושים,וחידושיחידושיםליה yחידשושלא

ים yיודאינםהגמראל yהחידושיםל yשקידתםשמרובלמדנים

דבריםכמהליסיפרהדברים,לאותםהזקן Yוכ~הגיגמרא.צורת
אחרוניםאחרוניבספרישבקיאיםהלמדנים,אותםל yמתמיהים

גמרא.דףים yיודואינם

מלים) 121 (

שאיפה(ומתוךאלוים yקטשלהמליםאדצרמקורותאתלהשוותאפשר

ובידהמילוניותהמליםבידלהפרידמקוםישהתוצאותלמובהקות

מבניל yמוד yלשאפשרבשם ,)הדקדוקיות]~מליםהתפקודמלות
להם.האופייניותהטרנספורמציותל yושבהםהמשפטיםשלהתשתית

לשונייםים yבאמצוצבת yמשיחתםשונותמספרותשדמויותהיא,ההנחה

אלאדמויותיומאחורימסתתרעצמוהסופראידואםמזה,זהשונים
גיבוריו.מלשוןשונהתהיהצמו yושללשונואףחיים,גיבוריםמדובב

הדמויותבידגדולהקירבהאפילואוזהות,שלבמקרהכןשאידמה

שבשיחותהלשונייםים yהאמצסיפורו:לדמויותהסופרבידאוהמשוחחות

לזה.זהמאודדומיםלהיותשויים yהמספרובדברי

הזאת.ההנחהאתת yכבבחון

המליםאוצרמקורות . 1

פיל yהמליםמקוראתכאןנרשוםהמילוניות:המליםא.
צורתןפיל yלאואףשורשןפיל yולאבלבד,ותן yמשמ

ות yהמשמאלאכאןתיבדקהתיבהולאהשורשלא(כלומר,

ואתהנותנת,היאשבפנינובטקסטהמצויהות yהמשמבלבד:

משכבות.באחתנציידללשוןזורת yמשמשלכניסתהמקור

ברית yההביניים,ימילשרןחכמים,לשרןהבאות:הלשון

 32ימינו).לשוןהחדשה,
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המספרזקןההסופר

שם)גראל(המקרא 1לשו

חכמים: 1לשו
חלקחידש, 33התייגע,םלי yפ  , ...דברחיזקחידש,הביאוימןהתייאש ,ה yט

y במד, y מדy הכניס ,חראחיזרלידי,לy ידו'מתחתיאהוצ ,לy מד

y פירש . )'יח'=(דייילהגיע ,ל-צמו

תמיה

תורה,דברחידוש,יב-בקידיותורה,ןבא,באנאה, •להו yמנס,אושמות
 ..תידים y •מתוקןהים,ימתמאבות,זכותיהשוריבהשי .וצרי

שקידה •(גמרא)צורתפירוש,כיסאטרחות, ,חמי

 • 1ונסי • 1ממוהרבנות,
אש,ר)מ( ...ףו(ב)ס

 .נותרב
ימיה'יג:לשון

---------לים yפ
גמרא,דףגמרא, ,אחרונים 1דיבחור, .ני yאדם •ביר ,גמרא • 1גאושמות

הומנייםמחבר, .למדןכתבת,ליטבכותח,הביצתוס~ות

לרבנות,מוסמךהסמיכה,
צלולה

---------החדשהברית yה

---------מינוי 1שול

 :התפקודותמלב)

המספרהזקןהסופר

 )םשנר(לאהמקראלשון

כןו)( , ...כמה ....אותםילהיה .ידיב •ואפילש-כ ....םאות .איניחכמיםלשון
מי •-שכו)(כיוצא,כלשלא,יכד ,-לכדי ,ל-מהמחמת,אלא, ...לא
של ,-שאול ...לא ,-שזמןכלשלא ,-ש

מהאלא, ...אל ....

 •ש(=כי)ילא,ממ ,-ש
של ....שב ...

---------יה"בימלשון
---------החדשהברית yה

---------ימינוולשו

שלהם:המליםאוצרמבחינתשבחרנוהקטעיםלזהזהשקרוביםנמצא
חכמיםללשוןהואבהםהמכריעהחלקהמקראשלאחרהעבריותמהלשונות

בדברי 6הסופר,בדברי 5נרשמוהפעליםבתחוםהמילוניות,(במלים
חכמיםמלשוןמבנים 7נרשמוהתפקודובמלותהמספר;בדברי 6הזקן,
ישהשמותובתחוםספר); Bהבדברי 6הזקן,בדברי 13הסופר,בדברי
בדברי 7הסופר,בדברי 4(נרשמוהבינייםימיללשוןגםמסויםמשקל
שרםאלושבקטעיםהמליםאוצרבמקורותאידהמספר).בדברי 6הזקן,
אףהתפקודמלותבתחוםהמודרנית.ברית yולהחדשהברית yלחלק
 .וכלמכלבהםנעדרתהבינייםימילשון
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השכיחותהטראנספורמאציות . 2

אתובודקיםשלהם,התשתיתלמשפטיהקטעיםאתמפרקיםכשאנו

במבנהצורתםאתשקיבלועדעברושהםהטראנספורמאציותטיב

השכיחההטראנספורמאציהבכולם:אחידהתמונהמתקבלתהעילי,

למשפטיםתשתיתמבנישלצירופם(כלומרהצירוףשלהיאביותר
בדבריווהזקן,בדבריזזהסופר,בדברי 8שונים:מאוחים

ההשמטהשלבטראנספורמאציהמלווהזוטראנספורמאציה .המספר)

בדברימקרים 7ב-נמצאה(פרונומינאליזציההכינוישלו/או

מצויה .המספר)בדברי 9וב-הזקן'בדברימקרים 9פ- •הסופר

בדבריפעמים 5-רילאטיביזציה-הזיקהטראנספורמאצייתגם

 .המספר)בדבריפעמים 7ו-הזקן'בדבריפעמים 4הסופר'
וצירופיוש-באמצעותשיעבודשלנוספותטראנספורמאציות

הסופר,בדברי 6 (הןאףמצויותש)מי ,-שמה .,-שעד ,-שכ(

 .המספר)בדברי 2הזקן'בדברי 5

הןלזה,זהלעיוןכאןשהועמדוהקטעיםהםשקרוביםמכאן
השכיחותהטראנספורמאציותבסוגיוהןהמליםאוצרבמקורות

הםאםאףשמאחוריהם,אחתאישיותמגליםשהםהיאסברהשלהם.
אפוא,.לסכםאפשרבסיפור.שונותפועלותנפשותמפימובאים

אמיתיתשיחהשיחזוראינוהדסיי"כיסוישבסיפורשהדו-שיח

בדרןהסופרשלרעיונותיוהצגתאלאשונים,אנשיםשביד
כמספריםהזקןושלעצמוהסופרשלדמותושהפעלתכשםדרמטית,

האמנותית.למטרתוהסופרשלאישיותופיצולאלאבהאיו
זו.להכרהלסייעבכוחהישהסגנונית-הלשוניתהבדיקה
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