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בהןמדייקאף ,שהרזכדרהדקדרקירתהחלרקרתאתגישרתהמדבחידה,קברצרת

אבחנרתיר.רבדקרירתהלשוניתברגישותו
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40-41 • 

 , Folia Linguistica XXI / 1 , 1987המרדאל•ות:לנרשאהוכוקדשתמ•רחדתבחוברתעיין , 4
 Anna Wierzbicka, 'The Semantics of Modality', pp .לעניינר:הנרגעבמאמרובעיקר
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זךנתןבזס•רתרמראדל•רתזסל•לה

זד 7iJ:בן~~7=ביןהק tyי!ה LC!~ש
מק iשןשיהז LC!~ש

צממיחשאינפף "" " -.. -
מסוורר;שאיהזיש

" " t1י ' T 

~??ז:ייק ,,~

אונסלבד,בהירתשקר 1בבדידרתשוחדאיזהיש:לגביהחוזרותהתבניות
בקבוצתנוסףמבםהעפתהגרוםדר-משמעי,(צירוףהצדמןבעמידהערשק 1בעצברת

המלהגם'ורש'מלתשבאמצעותלכך,גרומותבהמשך,רכןלעיל>,ה'בדידרת'
חיובי'יש'באמצעותשליליעולםשלהצגהשלילית.משמערתסופגת'ממתיק'
דרבשירהבכלל.בשירההקיימתלעצמה,קבוצהיוצרתהעצםנשמרתסמנטיתושלילה

במיוח.דברלםתהיא

עלשלילהשלבוררותסמנטיותבפרדיקצירתהמדוברהשלילה.בדרךקביעותב.
פסילתארהגדרות,שלדררדדךפררפרזיצירת>,שלשלילה ,<כלומרבערתקרםענרת
קביעותכביכולכאןישזך.שלשיותראתבמיוחדמאפיינתהשלילה,בדרךהנחרת

 , pretended illacutionary acts) (דיברו'בררנותשלפנים'העמדתבדרךמזעירת,
וקביעותהגדרותהדורשתהמדעית,לדרךגרדבני 5 ,הבדיוניהטקסטאתהמאפיינת
לפנירב'אין'פועלייםנשואיםלפני'לאיבמלתזרדרךמתבטאתבתחבירחיוביות.

'ששה<מתוךהשירבקםעלראותאפשרלכךדוגמהאחרים.שמנייםנשואיםארבינוני
 :> 10עמיוהדבש,החלבכלממטולה·,שירים

?נכה iלא!נףס
 >ם~(ו$יןך~ם7:בן~אן

הת~;ששלאאנתאףס
-1 " • 1 " 

 i: ק~~ן~לם >יב=7 ם}!(ו$ין
 ".>ע-Pר-P~ל.י ?i (~זב ה!~לא

 • J.P. Searle, Expression and Meaning, Cambridge 1979, pp . 67-70על·פ• • 5



פררכסמןמאיה

פחדי,אינה('כשבדידותהשליליתהקביעהבדרןהנפתח ,שירזרלדרךלשייןאפשר
 :> soעמיוהדבש,החלבכל

חד eאינזונכשנודידףת
1 "1 1 • •• T --

שירהנ;לדת
VY • די

:p ז~ס~י,tי~ i'l ר;ע.ןת
:p ינ;~ס~ר;ןt,נ;ר~י.ץז~

לזפחשבה
 ...די '--

 ..שירה".
מעיןרזו ,פחדאינהכשבדידותקררהמהמספראלאבדידותלהגדירבאהשיראין

כןחיוב.בדרןולאהשלילהבדרןבהיגדבררנהשהגדרתההשירה,מהרתשלקביעה
'שלרשההשיריםמקבוצתהלקוח ,) 46עמיוהדבש,החלב<כל'הגיבונים·בשירגם

'ברביםהערךעם'גיבונים'הערךאתמעז:ןתהמשוררשברהאנציקלופדיה',מןשירים
החפשיים>:הברגיםתנועת<עלנאמרובסופרחפשיים',

;:זיאז,tיןזאת, ת~~ן".
~ע.erיריתz;ינףע.סזו~ים, iל i ת"!;ן ?7

גןגןהת zi;ינף i'l ~יt,ז

 riנוכ-מע;לם ]!י~הלאע;ןחפשינן;נהרשףם
1 0 1 T V "• -1די -

ן~ךסק-:)בל~י:דיינ;ןנף~ת
 6רים. ?T ~~זדה ל]!~ע;ןה

השיר:כותרתאתגםלראותאפשרקובעות,טענותעלהחלהשלילה,שלזרבדרן
הפתיחהשררתגםשזר ,) 73עמישרבים,<שיריםמהימן'לאעםהםצעירים'ציירים

אתרקתחביריתמבחינהשוללת·לאישמלתאף·על·פיפעמיים.חוזרתוהיאשלו,
כלעלחלההיאסמנטיתמבחינההרי ,כביכולהחיוביההיגדבדרןהנשוא

ניתןזרלקבוצהמהימן>.עםהםצעירים<צייריםלאנאמר:כביכולהפררפרזיציה.
במיוחד ,) 51עמיוהדבש•,החלב<יכליזרע'איבר'יפיההשירשלורבואתגםלשיין

שלו:הראשוןהביתאת

דן',לנתן•הג•ברניםיעל·פ•סגנוןעירב•המדע•:רהסקססהספרותית'היצירהבמאמר•ראה • 6

 • 11-9עמ'תשמין),<סיורן 10גיליוןנס,מאזניים,
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הד~חיד~ע.אינ; 1:יפי
-יז'- T "ד' Iז

 ץ~~ •ל~ץא;ת;t;נ'ןהלא
 .דד~~לןerשא;ת; ד~נ;~לא

iJ 1: :~: :ד~;אגכ~יד~~דדק.ןש , 

 ,~;א~ף .~~ד:~יב; ',~;א י~~

 •~דדל~י;ת .ק~א;ת; ~ש}!'ןש .rס

זךנתןבשירתרםראדלירתשלילה
1 
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זרלקבוצהישאךב,שלסעיף-משנהסמנטיתמבחינהלהיותאוליהיכולהדדךג.
היאולכןהאפשרויות,כלשלילתעלכנריהזרהיערכותאחרת.תחביריתהיערכות

חיובשלהצגתוללאושלילתו'חלקכלהמשפט,חלקיכלשלשלילתםעלכנריה
עמישרבים,(שירים'לאיהשירהקודמת>.לקבוצההקבוצהדרמהבעיקר(בכךלערמתו

שלילהבאמצעותעולםשלילתשלהזאתהדרךאתקיצוניתבצררהמייצג ) 79
השיר>:במבנהמשולבותהנמקותכאןגםכוללים(המשפטיםתחבירית

מחד'נ~כלל'לא,נגדוילה,לא
-1-T '1' 1 • T T 

 ,ד j2;ם eiJגכב;א,יא ij;ם eiJלא

 ,ן~ד ,~ח~ףלא ,~דללו,>םלא,
 , ~ר~לבלאלב, ל]!~ד ,ק.יר ל]!~ל

נג~שם,לא ,נ~כללאםלא, ,נ~פחדלא
·--• ..... -vv 

ן~תלא , ,~~~~ןrב;תלא ,חל~~לא

 , ן~}!לא'ח;ךים, ם~~'לא ,ם~~'ל
 ,ד~~ןק.גניבת , ,,ד i!לא ,ב~לא

הבגית,נ~פתחלאנ~כלל,אםנגדח;ב,לא
 ·--- v1ז 1 • • 1ז

זית,ז-וחת , tiנגחלאלאס,לאד, eע.לא
-... 1 -----· 

~דןח,~ן.ן;ףלא ,ה,.קלא ,ם; eiJלא

נכשלח.לאשמש,אע.;דלא
1 v y v 1 -

שלשלילותחסדים,במשפטיםפוטנציאלייםברשאיםנסיבות, ,זמןשלשלילותכאןיש



...... 

במטר}>,עקברתלא{ישששיעררר:במטר,עקברת<לאקירםכתחליףילאירמצב,ארפן

במלתהאפשררירתכלשלכלליתשלילה ,באמרורכןקשה><לאתרארינשראשלילת

החוזרת.ילאי

למשל: ,) 104עמישרבים,<שיריםיאררפארסיבשירלראותאפשרדרמהתרפעה

ררכטמן 11מאיה

 ,ל 1$ ,א! 1$ת. 1 ~ ק~~ל tcע;דןןתל 1$
 ,ו~~~ת;י:ןי r.~~ iכה 1$ ,לל~~ת 1 ~
~נ:ז~ז;ןל 15 ,~סז;ן?~נת 15

 ".,ה~ףי;נ:נןד

זאתבכלהישירה.הפנייהמשרםהזה,בשירהשליטההיא'אליהשלילהמלתאמנם

ל, 1חביברו,לאהלום/ביברולאחלום,לאחרשןיום,~בהנמצא:השירשלבסופו

המנגן,."זההרא /

הקשררההשלילההיאזןשלשיותראתהמאפיינתמרכזיתשלילהדרך •ד

 •פיררשירכלעלייכרלירשל ,פיררשירכלעל'יודעישלשלילהבעיקרלמרדאלירת,

משמעריותיהם.גרביאתלרארתמאפשרברבאיםרייכרלישייודע'ההקשרלמעשה

יכרלת.שלמותניתושלילהשהיאידיעהכלשלשלילתהכאןישסמנטיתמבחינה

זאתיודע.אינניספק:שללמרדאלירתהמבעאתהופכתלידיעההשלילההצטרפות

בדבריארראשרןבגרףכללובדרןקיים,מצבשלשלילהבעיקרה,בינונישלילתהיא

 :> 25עמישונים,שיריםמיי,הימים.חלפו'אין<מתוןלדוגמהשלישי.בגרףאחרים

 .~ן;יי~~י 1$י:ז~ףק:?~נכר • iי;די~~י 1$
ה;יבריםלתת.השזו;ילזויליישהיהמה

-T •1--1• • 'l''t'V " -יןr• 

ם [i~סם.ןד~ר~ק;ם ij~אןלאךי~!}ים.*ן~ים
הע;לם.אתשנףלא . ... " ... 

 :>ג<ביתובהמשך

 iי;די~נף 1$הףא
ר. .?jןח;~יי 1$~ןע,לאף~ע;ןם

i יהףא;ו~ר;Q ר~
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ךזנתןנש•ותרפראדל•רתשל•לה

י;ןע.,iזfףא ~~ל

י;ןע., ~ג~י~זהףא~וףו ה~~

 •ז.ר ?W7ז~ינ;~רףו ה~~
 .ר.ק;ח~~;ייבי;ןע.,ן$~י

י;ןע.. י~$ן'רים 1ד~ש
ז;כו.שאנידבריםיש

 " • " v ....ן "

אחו.להי;תיכ;לאינניאני.:פזה
... " ". " ". '1' .' -" 

אתלייכרליהמקנהאחרילהיותיכול'אינניהמשפט:גביתשלבסופרנוסףכאן

נפשית'.'מסרגלהפירוש
מתבטאת ,ההקשרמןצביונםאתהמקבלים ,ושלילתו'יבולישלפירושםהתניית

 :) 28עמיוהדבש,החלב<כליבולי'אניבשיריפה

לצ~ריכ;לאני
 "" 1 ...ר•

י;ןע. י~~י~~י:ן

?ג~ןי;ןע.ן$~י
~כ;ל י~~י~~י:ן

ליויאמרמישהףיב;אראם
1 • '1' • v 1 -• 

-:פמההע;לםש:פל
v ... .,. ... ... ... 

~~ךצףף. ,,~ל;~יינק

כדילשלילההיזקקרתרראתהמשוררשל'מצבראת ,דברשללאמתוממצה,הזההשיר

עלכאןבאההיכולתשלהמרדאלירתנמצא.הואשברהעולם,מתמרנתשמץלהעמיד

אךפועל,שמרתלידסיררגרפיעלליירדע'קורבאולי'יבולי-השלילהבדרךדיוקה

מישלהפוטנציאליתהאפשרותפיסית,יכולת , abilityה·הראלצייר'ב'יכרליכול

איברגםרארלי ,לציירלמדלאאך-נכרןבאופןמכחוללהחזיקומסרגלידייםלרשיש

מרדאליכיסודוחשיבותה'יבולי,למלתכאןמנרגזתאפוא'יודעימלתלצייר.מרכשו

<כלאחובשיולנגינהבאשרהמקראיבמרבןנזכרתכשהיאיותר,אףמודגשתמיוחד

 :>ו 7עמ'והדבש,החלב
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פורכסמןמאיה

ףו;יג~ן."ב wי; י~~".

הופאופנ;ת"ידי •
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~ Q ליק;תi לiJ ז;יגi יםiו~l ~~ה;ו;יג~ן. י, ~,, 
 7~אףל.~ן5.וו '.P ~~ין5ין .ר~~ 1$~י:ן~םל 1 ~ ·י~~ י~~ן~

מציגאלאנגן•,ייודעעצמווראההמשורראיןיבולי>'אניכבשיר<שלאהזהבשיר
נגן.ידעתיאילוהמבסל:התנאילאחראפשריכך'גםשלבינייםבדרגתעצמו

כאןיכול/.איננילנגן/אךיודעאנינאמר:יבולי'אניהשירשלהשניבבית
שליותררחבבהקשראלאנאמרשברבהקשררקלאהתלויהנפשיבמרבנובא'יבולי
דקדרקית-סמנסיתקסגרריהאיןבחייו.מסוימיםברגעיםהמשוררשלהנפשימצבר
 •השירכמר'יבולישלבפיררשירלדייקשתרכל ,הקשרבסולת

אתלעברויכול'אני :> 26עמיוהדבש,החלבכלשירים',<'שלרשהלכךובדרמה
כרשררשלפיסיתיכולתשלדר-משמערת,כאןבייכרליישורצה/.'אינניאךהגנרל/
שלבחירהקבוצתכאןגםירצוהשלילהבדרךליררצהירהעימרתהחלסה,רכרחנפשי

מדואליים.יסודות

ובשלבהקשרמרתכהבאורחכאןאףאחר'בשירגם'יבוליגרביאתנראהכן
 :> 33עמישרבים,שירים<'חרסה',השלילה

להתחרסלינכשאמרף
די" •• 1 • • ... " •

 •להתחרסיכ?ן.ןילאנככר
1 T '1' ° 1 1 ° 1 'י'" 

 ".,~:דיךח;קסל~ז;רי

הופת.אמרלשףב,יכ;לאינני " " . ... ... .,. --" 

iJ יוT1 יםiזיםן5י~םלו:rרסןס".לי~~י;zן;:ו

השנילעצמי.יהרשיתי·לאשלבמרבןתחילה,לפחותנתפס,הראשוןיכרלתייילא
בחירה.שלאקסכאןראיופיסי'באופןגמרואפשרותחרסומניח

 :) 55עמיוהדבש,החלב<כלהשירמלרתאתזרלקבוצהאחרונהכדוגמהונביא
במרבנו'יבוליבאכאן-יכולתי/,'לאמעולםשאר~ר:מרסבלפחידם.יכלו'."אינני

בשירים.מרוגשמקרםבכלהוארכךשלי:ההדגשותכל , 7
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זךנתןנשירתרמרדאל•רתשלילה

ובדרךדרמההתבטאותנצררתאךבהתמודדות,הניצחוןשלבמקרא,הנזכרהשרנה,

השלילה.

היכולת,שלוהןלסוגיההידיעהשלהן ,שלישיארואשרךבגוףהבינונישלילת

וכנסייהב'אין',הנורמהפיעלבאותאלה,בגרפיםאחריםכינוניםשלשלילותרכן

באמורתישבינונילפניכילאיחריגהאיבר.איני,גם:אךאיננו,אינני,בעיקר:

והקשראישית,התערבותללאכביכול ,) 41עמ'והדבש,החלבכל<'בעולם',כללירת

האמירה:נסיבותמתוךרקכמשתמעמועלהלנאמרהדוברשלהאישי

 iisןע;ןם םי~~~ 7 ".
 " •ן~:ן.י~י:ןןקz:יר;ע,~ים.לאןקz:ין~ים.לא

 ".;ל ,~ע;ן:ב~ן
אבלה. sממחרלא."הףא

רז "- 1

 " ••מתע:פבלאrגםהףא
 "-ו .-

<'לאלמשלשם·פרעל, +'לאיהיאפה,בהאדוןשלאשלילה,שלנוספתדרךה.

גבףלמתורים /מסףכניםחלומותל;ם. nל'לא :> 25עמיוהדבש,החלבכללחלום',
--ו

עמישם,והאטי',הזר<'הקסםרכןמסףכנים."'חלומותבר. /לחלוםלאעלףלשאדם
הקסמיםאל/הזההמקוםמן~אזלזרזלאשללנסוע/לאשלרה~סיהזרהקסם :>ו

בנושאגםקשורהשלילהשלזרדרך .'"./,הלילבכמסוסיםהטסיםשל:בפח;iו·רגףעים
החדשה.בשירתנוהפועלבשםהשימוששלהמיוחד

<שיוצרתהספקלמרדאלירתק.שרןרכן ,שבהןהדרכיםגוניכלעלכולןהשלילותכל

 •ברשררישהמשוררהעולםאתכנאמרמייצגותהנשללת,היכולתרמודאלירתהשלילה>
תחושהלקרואלתתניסיוןכאןישפנים.העמדתושלקשרחרסושלספק,שלעולם

הזה.השיריהעולםשל
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