
מאמרים
מזוריאיר

י.שטיינברג:מאת''העיוורת''הסיפור

רטוריתהטעיהשלפואטיפורטרט

מבוא

לסיפורוולהידרשלשובהיאזהמאמרמגמת

היצמדותמתון"העיוורת",שטיינברגשל

הפרשנותאחת.פרשניתתצפיתלנקודת

למחקרהמשךבבחינתהיאכאןהמוצעת

 .סיפור•לאותוהמוקדשפרימנחםשלקודם

באותופרישלואבחנותיוהתנסחויותיו

ארכימדיתמוצאכנקודתמתפקדותמחקר

מחקרשגםמכאןזה.לסיפורנוסףלמחקר

אחת.פרשניתתצפיתלנקודתנצמדזה

רצףשלמהותיתתכונהעלנשענתזופרשנות

אשרהלא-ספרותי)ואף(הספרותיהטקסט

בניגוד .הטקסטרצףשלהדינאמיקהמכונה

הטקסטהפיסול,אוהציורלאמנות

וחללי-מרחבימדיוםשלתוצראינוהספרותי

הטקסט .הזמןמדיוםעלמבוססאלא

בתהליךהקריאהידיעלנקלטהספרותי

היצירה .הזמןרצףלאורןהמתממש

אשרבהדרגה,ומתגלהנחשפתהספרותית

משוםזאתומוקדם.מאוחרתמידבהיש

המדיוםשללתכונותיוכפותשה\?קסט

הזמןאמנויותביוהיסודאבחנת .המילולי

שטיינברגיעקבשלסיפורועלמנחם.פרי,ראה 1
 . 1967תל-אביב,וחינו,ךתרבות"העיוורת.

ידיעלהתנסחהכברהחלל,ואמנויות

ההבדלאתצייואשרודה-וינצ'יליאונרדו

מאוחרשנהכמאתייםלשירה.ציורבין

 " Les mots et les :לה-פונטייןמכריז ,יותר

11couleurs ne sont choses pareilles • 

כציור)והצבעים(ספרות)שהמיליםללמדן

המלומדדומים.ולאמקביליםאינם

 ) 1766(לאוקון,לסינגגוטפרידהגרמני-יהודי

בהבדליםיותרומפורטמפורשבאופןדן

מדיוםעםהמזוהותאמנויותביןהחוצצים

החלללחוקיהמצייתותאמנויותלביןהזמן

אבנרגםעוסקסוגיהבאותהוהמרחב.

אסתטיותמפרספקטיביות , 2הולצמן

הרצףשלהיסודתכונתכאחת.והיסטוריות

לאורןהמצטברהספרותי,הטקסטשל

שלהדינאמידיוקנואתמכתיבהוהזמן

כאןמדובראיןהספרותי.הטקסט

העולםבמישורהמתרחשתבדינאמיקה

בהתנהלותהכרוכההדינאמיקהכגוןוהבדוי

הפועלות,הנפשותשלבמעשיהןאוהעלילה

האריחלקשהואהעלילה,עולםבמסגרתאו

הסיפורתביצירתהמעוצבהבדויהעולםשל

אחר.מסוגדינאמיקהזוהיהריאליסטית.

פלסטית.ואמנותספרותאבנר.הולצמן,ראה 2
 . 1997תל-אביב,המאוח,דהקיבוץ
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אותהלאבחןשניתןבדינאמיקתכאןמדובר

 .הוורבאליהמדיוםשלהעקרוניבדיוקן

ופסוקיםמשפטיםלמילים,מצטרפותמילים

הרצףכןולפרקים.לפסקאותמצטרפים

ועדהיצירהמתחילתדינאמיתתאוצהצובר

מוקדםלזהותאפשרכןומתון . 3לסופה

שביוההדדייםהיחסיםבמערכתומאוחר

רצףפניעלהמצטבריםהשוניםהמידעגושי

 .כאןהנתוןכמקרה /הספרותיהטקסט

השונים,המידעפריטיביןזהדיאלוג

בתנופהלזהזהומצטרפיםהמצטברים

מערכתמשמעות.משוללאינודינאמית,

עשירתהיאהמידעמצבוריביןהיחסים

אורמטיליםשהםמשוםזאתמשמעות.

בהקשריםחוזריםשהםבכןחדש

שמידעמכאן .וחדשיםשונים(קונטקסטים)

קודמואתמקדםבאיחור,בטקסטהנחשף

אתומשנהעליומשפיע 1חדשבהקשר

שבעקבותכןכה.עדשהובנההמשמעות

חדשאורהמטיל 1חדשמידעשלהופעתו

כיהקוראמגלה 1לו ?1שקדזהעלומפתיע

מעמידהטקסט .הטקסטבהבנתשגההוא

לחזוראותוומחייבטעותועלהקוראאת

המידעמטילכןהבנתו.אתולעדכןלאחור

דינאמיקהויוצרחדשאורהמאוחר

הקוראאצל .הטקסטרצףאתהמעצבת

השופעתודינאמיתדיאלקטיתהבנהנוצרת

אחתלאותמורות.שינוייםשיפורים,

שהתנסחכשםמפתיעות,הללוהתמורות

"לא :שלוהנודעתבסונטהטשרניחובסקי

 ;~ך~שןק / ,~ק~~?ללמלת Ql\יג.עץ(~תר~ע.י

מחקר 4 • " .•.סiןןבןטע,רותזtרזtה

מוטיביםשלהדיגאמיקהיאיר.מזור,ראה 3
אקדמיים,פרסומים-דקלעגנון.·ישביצירות

 .ו-9ו 7על:גוו 979תל-אביב,

שוקן,הוצאתשירים,שאול.טשרניחובסקי, 4
מזור.ראה .ו 896אודיסה,וו 0עמודתש"י,

פגיה-ההשכלהסיפורתשכל:בשוםהשכלה

הספרותיהטקסטרצףשלהדינאמיקה

הדינאמיקתלמחקרבמקבילהתפתח

עםמפגשובמהלןהקוראשלבתגובתו

שניביובדיאלוגכאןמדובר .הטקסט

שלקשרביניהםשישדינאמייםגילויים

פניעלהמתחוללתהדינאמיקהביןנביעת,

שלתגובותיולביןהכתוב,הטקסטרצף

 . 5הטקסטשלהדינאמילדיוקנוהקורא

אתהמחברמנצל"העיוורת"בסיפור

עיצובהלצורן 1הטקסטרצףשלהדינאמיקה

זודינאמיקתספציפית.תחבולהשל

הסיפורבמבנהיסודכטקסטורתמתפקדת

עלמושתתתהתחבולההפואטית.ובתכליתו

שנוןבאורחהמעוצבתרטורית,שוללהולכת

סטרוקטורתשלהצבתהלצורן 1ומלוטש

ההטעיהתחבולת . 6הסיפורשלהיסוד

שלהפואטיהמגננוןאתמדגימההרטורית

ומעודדמידעלקוראהוומשגר"הטקסט

העלילה.להמשךציפיותולטפחלפרשואותו

התעתוע,אוהתרמית,מתרחשתכאן

המחברשלשליחושהואהמספרבאמצעות

הן 1להתנפץעתידותאלהציפיות : 7המובלע
בהמשךלהפריכןמנתעלורקאןבמזידנבנו

תלאביב,תלאוניברסיטתפפירוס,האחרות.

 . 52-35על:גוו 986אביב,

C.F. Wolgang lser, The Reading Process: A 5 

Phenomenological Approach, New Literary 

History, 3, 1972, pp.279-299. 

Wolgang lser, The lmplied Reader, Johns 

Hopkins UP, Baltimore, 1974. 

ראהקודם.המאמרהנתוןהמאמרשלראשיתו 6
ועודבחשיכה;העיוורתתמששכאשריאיר.מזור,

אצלהושעלנביאמההרטורית:ההטעיהבעניין

 , 4בספרות,למחקרדפיםשטיינברג?",יעקב
 . 46-6על:גוו 978

CF.W.C.Booth, the Rhetoric of Fiction, 
7 

Chicago UP, Chicago, 1961. 
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תכליתמשמשתזוהטעיה .הקריאהתהליך

מדיניותהפואטית,במדיניותחשובה

המחברשלשיקוליומערכתדרךהעוברת

דוגמההטקסט.שלבעומקוהנמצאהמובלע

כשם''העיוורת",בסיפורלראותניתןלכן

לאבדרןעיוורים"והולכתי :ישעיהושאומר

 .טז)(מב,ידעו"

 :"העיוורת"בסיפורהרטוריתההטעיה

אחת :תפקודידיוקןפואטי.פורטרט

פרישמנסחחשובותהיותרהאבחנות

כיקובעת"העיוורת",עלהאמורבמחקרו

ככלעושההטקסטשלהמובלעהמחבר

כמפלסוהסיפוראתולסנןלרסןכדייכולתו

בחובואוצרשהסיפורלמרות 1הסנטימנטלי

עלכאןמסופר .גדושרגששלפוטנציאל

להינשאכדיבעורמתהמובלתעיוורתנערת

רבות,בשניםממנתהקשישלגבר

עובדות .קברןעצמווהואגסהשהתנהגותו

המובלעהמחבראןרתיעת,מעוררותאלו

סנטימנטאליותמעודףהקוראאתמסית

 .תפאתוסאתהמרסןאינטלקטואלילנתיב

ניתןהפואטית,ותכליתוהמבנהמבחינת

הטקסטשבובלשיכסיפורזהסיפורלראות

מאסוןהקוראדעתאתומסיחמסיט

וסקרנותוהקוראתגובתניתובזהוהנרצח.

אתהמרסן /אינטלקטואלי-שכלילאפיק

בסיפוכןניכר.באופןהרגשיתהתגובה

הטקסט"העיוורת".בסיפורגםוכןבלשי

אסטרטגיהכלנוקטהנתוןהסיפורשל

שלהגשמתהלקראתאפשריתאסתטית

הרטורית.ההטעיהתחבולת-תכליתאותת

הקוראדעתאתהטקסטמסיטבמצגכבר

ומפנת /חכתשלתקשההרגשיתממצוקתה

רקבעלת.שללמקצועולבותשומתאת

מתבררהסיפורשלהראשוןהפרקבחתימת

השיאוולאשולל,אותההוליכוכילעיוורת

כברזאת,ובכללה.שהובטחלגבראותה

צערהעלפוסחהמספר 1פרקאותובחתימת

הפרקמומה.ניצולאתמתארואינוהנוקב,

היא,"יודעת :בתהייהנחתםהראשון

כןדופקבשניםבאאדםרקכיהעיוורת,

בעלהזההואמיתעבה.במטהובמתינות

מא,דעדלהברורכברעכשיומלאכתו?ומה

מסחרלא :חתונתהלפנילההגידושקרכי

שלאזכורכאןאיומעשהו".הואהטבק

השאלהומצוקתה.צערהשלולאאכזבה

משלוח-ידובחידתהמספרדבקמדועהיא

המופלג,גילובענייונוגעואינותבעל,של

תמיההואותה .לכאבההמקורשהוא

נוקטשהמספרהעובדהמכוחמתעצמת

בכןמשולב,דיבורשלרטוריתטכניקה

מאמץבעודוהקורא,עם"מתכתב"שהוא

ודבריוחנה,שלהתצפיתנקודתאת

טכניקהאותת .תודעתהדרךמדווחים

תגובתהשגםמראת 1כאןהננקטתרטורית,

אלאכאבהלכיווןמנותבתאינהחנהשל

מדועהשאלהנשאלת .בעלהשללמשלוח-ידו

הרגשית?למצוקתהביטוינותנתאינההיא

שאיפתוכילקוראומאותתשבהטקסט

התגובהמסלולאתלחסוםהיאהמופגנת

מנתבהואחנה.שללגורלההסנטימנטלית

הרציונאלילערוץהתגובותאת

מתייחסהקוראשבהם 1והאינטלקטואלי

אתלחשוףיששבהבלשיתכחידהלסיפור

עדלהביוניתןכןמתוןהנסתרת.הזהות

משמעותיתהיאהרטוריתההטעיהכמה

מגויסתהיאיעילותובאיזוזה,בסיפור

האסתטיתהאסטרטגיהלהגשמת

רטוריתהטעיתנקיטתבסיפור.הדומיננטית

אינטלקטואליתהתמודדותמהקוראתובעת

המידעוהבנתהקשריםיצירתהכוללת

הקריאה.בתהליךהחדשה

פאתוסלמניעתהמגויסתאסטרטגיהאותה

באתרציונאלית,לתגובההקוראולדרבון

העיוורת.חנהשלדמותהבעיצובביטוילידי
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 1בסיפורהמרכזיתהדמותהיאשחנהלמרות

 1אישיותהעלדיווחמכלהמספרמתנזר

רגזניתהיותהוהואאחדפרטלהוציא

מודגשזהיחידאופיקו .חמהומהירת

עזה"כ"חמהחריפיםביטוייםבאמצעות

זוקומפוזיציוניתצפיפותאף".ר"חרון

תגובהכלהבולמתרתיעהבקוראמעוררת

למרותוחמלה,רחמיםעלהמיוסדתרגשית

לאסטרטגיתמתגייסתזותחבולה .מומה

חנההסיפור.שלהכלליתהאסתטית

אתלפענחבניסיוןבאפלהמגששתהעיוורת

היאאחתולא 1אותההאופפתהמציאות

באמצעותבניסוחההמציאותבהבנתמועדת

 :למשלכןרלוואנטיים.לאאינדיקאטורים

חיכתההחופהשלאחריהראשון"בלילה

בלאטלמששוהתחילהשנרדםעדהעיוורת

אחתכןעשרתהואחרי ;זקנושערותאת

בשקראותהפיתוכי 1ברורידעהכברושתים

באאםכישלושיםבןלא :חתונתהלפני

(שם, 11לבעללהנתנואשרהאישהואבשנים

מגעביניהםהיהכןלפנישעההרי .) 77 1עמ

בפענוחמעדההיאכןאםמדוע ;אינטימי

כדילזקןונזקקהלגילויקלכהאינדיקאטור

אתמקדמתזותמיההגילו?אתלנחש

קירשבועולםהעיוורת,שללעולמההקורא

נגזרהמציאות.לביןבינהחוצץואטוםעבה

עלמושגלקבלכדיולמששלגששעלית

פעםלאואכן,נמצאת,היאשבההמציאות

אתמיידעהטקסטבפענוח.טועההיא

עיוורת,שלעולמהגבולותעלהקורא

לנקודתמחוברעצמושהואלקוראומבהיר

באפלהלגששעליווכמוההמוגבלת,תצפיתה

כןמידע.שלשביבבכללהיאחזולנסות

תכלית""הצגתמעיוהסיפוריהטקסטמפגיו

הנרטיביהז'אנרשלהדגמהזוהקורא.לפני

סגולותיואתהממחישנכתב,הואבו

הואעמןהספרותיהטקסטשלהאסתטיות

מתמודד.

הנתוןהסיפורשלהז'אנריתזהותוהבלטת

ידיועלהמספרידיעלנעשית 1לבחינה

במקריםברובורבאלית.סלקטיביותנקיטת

 1הסיפורבמהלןלחנהמתייחסהמספרבהם

ויכנהויש"העיוורת",בכינוימסתפקהוא

זואין :תמיההכאןישנה"האישה".אותה

כןמום.לבעלאלאלאדם,התייחסות

אתממנהשוללתהוורבאליתהסלקטיביות

הנמקהנחבאתזהשמאחוריאלאאישיותה.

האסטרטגיתעםאחדבקנההעולהפואטית

ריסוןאיפוק,שהיאהסיפור,שלהאסתטית

הואבכןרגשית.תגובהכלעלוהבלגה

ומוליךאותה,האופפתהאפלהאתמדגיש

פענוחלקראתבאפלההקוראאתגם

 1זוושנונהרטוריתתחבולה .בעלהתעלומת

בלב.דהרציונאליבערוץהקוראאתממקדת

אחד"רגע :המספרמוסיףאחרבמקרה

המקומטיםהמגפייםאתהאישהמיששה

הצידהאותםהשליכהכןואחריוהגסים.

העיוורתתיארההמגפייםלפי .אףבחרון

גבהצנום,יהודי :בעלהדמותאתלעצמה

בתירמולקהראשועלשחוח,והולןקרמה

לקפוטהמתחתצעדמכבידותורגליוזקונים

יחד .) 77 1עמ 1(שם 11שולייםוארוכתמסולאת

איןאובייקטיביבאופןכיספקאיוזאת,עם

שלהמרופטאופייםביןנביעתיקשרבהכרח

זוגבעלשלהעלובדיוקנולביןהמגפיים

אתלבססזהמידעשלבכוחואיןהמגפיים.

המציאות.כלפיהעיוורתשלמסקנותיה

לנקודתמנותבעצמוהקוראזה,במקרה

 .הסיפוראתבוחןהואשממנההתצפית

אתומדגישחוזרהסיפוריהטקסטכןמתון

סיפורשלבמתכונתהמעוצב 1הפואטיטבעו

הסיפורבתחילתכברזאת,לעומת .בלשי

שהציב,הפואטימהמצעהמספרסרטה

רגשיתתגובהלאמץהקוראאתומדרבן

אולםהעיוורת.שלהזקנהאמהכלפי

אתמשרתתסתירהשאותהיתבררבהמשך

שלוהטקטיקההאסתטיתהאסטרטגית
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הטעיהעלהמושתתהבלשי,הסיפור

התנסחויותרצוףהטקסטרטורית.

רגשיתתגובההמעודדותאינפורמטיביות

אתשניצלההאםכלפיהקוראשלשלילית

בעורמתדעתהאתגנבהבתה,שלעיוורונה

ידעהשלואדםעםלנישואיואותהוהביאה

להישארמעדיפההייתהאוליטבעו,מה

הואתהליךאותושלראשיתוברווקותה.

כיחתונתהלפניהגידוהעיוורת"לחנה :זה

ועסקאלמןאישהואבעלהלהיותשעתידזה

לההבטיחוגםלכתחילהמסחרו.הואהטבק

מאשתוילדיםנשארולאזהלאלמןכי

וצוברהולןהזהוהתהליךהראשונה."

החליםבשינוייםמחושבתבהדרגהתאוצה

כדיתוךווואולם :והדקדוקיהרטוריבטווח

העיוורתכיתנה,שלאמהנזכרהזוהבטחה

להיגידואשרשקרדברכלעללהתרגזדרכה

אודותעלדבריםלהרבותהזקנהוהתחילה-

עמו(שם,הילדים.""שניועלהמרווחהבית

76 ( 
 :רבדיםבשניהםהשינוייםכאן . 8

בדיוקןכןומתון 1הלשוני-דקדוקיבמישור

כאחדשניהםההתנסחות.דפוסשלהרטורי

 ,הקוראשלהרגשיתתגובתועלמשפיעים

הקשישההאםנגדאשמהומטפחים

העיוורת,בתהאתשולללהוליךהמבקשת

 .ללשוןבפנייהמומה.שלציניניצולכדיתוך

סתמיתמלשוןהמעברמתאפייןהדקדוקית,

אישיותמשוללתשהיאגוף-שלישי-רבים,של

כשםקלסתרמחוקתהיאהעיוורתמשלה.

 ."]הל["הבטיחו i "]הל[/והגידו :שכתוב

 :גוף-שלישי-יחידהשלאישיתללשוןמכאן

כאןשישללמדן .חנה"שלאמהוונזכרה

עלוםבקולקטיבאשמהמהטחתמעבר

שלבאמהוישירהאישיתאשמהלהטחת

טיפוחשלתהליךמזוההכןמתוןחנה.

ברגע .והמתתןניפוצןלצורןרקציפיות

י.מ.-שלהןההדגשותכל 8

מתנפצותבלבדלאמההיאשהפניית

תגובהמתפתחתגםכןהקודמות.הציפיות

מתווסףלכןהאם.כלפישליליתרגשית

 ,בתהשלגבהמאחורירקחהשהאםהמידע

לאהאםאתבגורלה.לשלוטיכולהשלא

 1בלבדתכליתיתאלאמוסריתתפיסהמנחה

 ,/והזקנה"אותהמכנההמספרמכאןלכן

מכאןצורמות.קונוטציותהמפיקכינוי

את"להפליל"רוצהשהמספרתחושהנוצרת

החלהשה"זקנה"המספרמצייוכןהאם.

תחושהלקוראונותןדברים,להרבות

אתלהסיחמנסההיאהרבהמללשבעזרת

 1העקיףהדיבורמסגנוןנסרגהואכאןהדעת.

ראשון,בגרףלזורחועוברכה,עדנקטאותר

רבכן ;האםשלמפיהישירציטוטבאמצעות

הםהאםדברישכללקוראמאותתהוא

ההסתייגותגםמרבבתומכאןבאחריותה,

אתמדגישהמספרהמוסרית.מבחינהשלו

האמת.עללכסותהמנסההאםשלפטפוטה

גםאלאבדברים,מרבהרקלאהאם

מסורבלניסיוןעלשמעידמהבשבועות,

גילויאתממנןולמנועהמאזיןעללהערים

מפתחיםנוספיםאינדיקאטרריםהאמת.

 :מוסיףהמספר .האםכלפישליליתתגובה

הבית".לענייובתהדעתאתלהסיחווןתמהר

דברעלתעמודשבתהחוששתשהאםללמדן

ולנתבהנושאאתלשנותמנסהולכןהשקר

המרווח.לביתכגוןאחר,לנדרןהשיחהאת

דעההבעתהואדעתהוואת"להסיחהביטוי

שאינהאמירהזרהמספר.שלאישית

זהוהסי~ר.למסכתופלישהאובייקטיבית

יותר,ובוטהמקודמיוחזקאינדיקאטור

המספרסטייתעלמיוסדוהוא

עדנקטהואארתההרטוריתמהאסטרטגיה

כה.

העיוורתשלנטייתהעלהמספרשלדיווחו

הערוץבבלימתמסייעחמהמהירתלהיות

שלאופיתכונתאותהאן 1הרצירנאלי
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המעודדכאיכדיקאטורגםמשמשתהעיוורת

כלפימאשימהרגשיתלתגובההקוראאת

אותה :פרדוקסנוצרלמעשהכאןהאם.

כלפירגשיתלבלימההמיועדתאופיתכונת

מפלילכאיכדיקאטורמתפקדתהעיוורת,

 :האםכלפישליליתרגשיתתגובההיוצר

לנורמטיביותמצייתואינוסוטההטקסט

עיצבעצמושהואוהפואטיתהאסתטית

המרשיעלאיכדיקאטורכפנהמכאןוהציב.

לדבריבדממההקשיבה"העיוורת :הבא

וריסיהןפקוחותהיועיניההמרובים,אמה

 iבקרבהסערהעיוורתלבכיאף 1רעדולא

פעםבידההעיוורתגיששהה wרי oמואחרי

 :עצוררוגזמתוךושאלההשולחןעלושתים
אותו .) 76 1עמ(שם, 111הוא?שכיםכמהבן 1-

קולה,ובגווןהגוףבשפתהמסתמןעצוררוגז

אותהמוליכתשאמההיאיודעתכימצביע

שווא,ובהבטחותהמרוביםבדבריהשולל

הרגשיתלתגובתואישושלקוראומספקת

 .האםכלפיומרשיעההמאשימה

תוקףמעניקרקלאהבאהאיכדיקאטור

העיוורתלבכיכיכר"היה :פשרהמשולל

אמה"לדבריתאמירלאוכיבקרבהיסער

דעתומובעתאלובמילים iשם)(שם,

המצרף 1המספרשלהסמכותית

בקוראהדוחקנוסףמפלילאיכדיקאטור

כלפיומרשיעהשליליתרגשיתתגובהלאמץ

אתהמנפצתהפתעהלומוזמנתואזהאם,

הרגשיתתגובתואתומפרה 1ציפיותיו

 ,לדברעודהוסיפהלא"ותזקנה :המאשימה

 1עדייורעדהאשרהעיוורת,ידאתורק

 1השולחןקצהמעלרבהבזהירותהסירה

לחש-דבר-מהלחשוהצמוקותושפתיה

עמ'(שם,אומללה"אםשלסתוםשפתיים

לתגובהבקוראהמספרדוחקכך .) 77-76

הסובלת.תאםכלפיחיוביתאמוציוכאלית

כדיהכולהעושהקשישהבאםמדוברמעתה

עולמהתפיסתפיעלשכןבתה,אתלהשיא

לאישנישואיםטוביםהתקופהומושגי

כאשרוחומרקלרווקות,מאשרקשיש

שמאהחרדהכאןמובעתבעיוורת.מדובר

מכאן .מותהלאחרבתהעלשיגןמייהיהלא

אתלבטלכדי 1לאחורהקוראפוכה

ולהחליףבהפתעה,שהופרכהההיפותזה

 .מקודמתהההפוכהחדשהבאבחנתאותה

האבחנהטיפוחתהליךקיצואלהגיעכך

שלבסופונופצואשרהרגשיותוהציפיות

למסקנהלהגיעהקוראיכולומכאןדבר

היחידההדרךהואהאינטלקטואלישהכתיב

לקריאה.

בעלהידשמשלוחיודעתכברהעיוורתעכשיו

בעלהאפואזההוא"מי :בטבקבמסחראינו

מא,דעדלהברורכברעכשיומלאכתן?ומה

מסחרלא :חתונתהלפכילההגידושקרכי

דברים .) 77 1עמ(שם, 11מעשהוהואהטבק

להתייחסהקוראאתמאלציםאלה

אתולבדוקמידעפריטלכלבחשדנות

הבעלשלמקצועוחידתרקלא .אבחנותיו

תעלומתגםאלא ,הראשוןתפרקאתחותמת

 11 ? ...בעלתאפואזההוא"מי :זהותועצם

חדשמידעלקוראמסופקכאן .) 77 1עמ(שם,

בימים :בתיזאת"ואף :האםידיעל

ללכתתרחיקיאלשמהלבואךהראשונים

הואהמקוםכיותלאה,הביתמןלבדך

והואטבקסוחרהואהאישהישוב.בקצה

בבית.··"שתשבימוטב-ערליםביןיושב

חשדלעוררעשויהזואמירה .) 76 1עמ(שם,

בחרמדועהבעל.שלבזהותוהכרוךבכל

בקרבולאערליםביןלחיותהיהודיהבעל

רמיזהישנהשבכךייתכןהיהודית?קהילתו

גםייתכןהבעל.שלהעלומהבזהותוהכרוכה

כחשבאינובטבקהמסחרהמספרשבעיני

חשדמתעוררכאן .ליהודיהגוןידלמשלוח

זאת,עםיחדערל.עצמושהואשייתכן

לצאתשלאאמהשלההזהרהבעזרת

 .לשכניהלהתוודעממנהמונעתהיא 1מביתה

הבעלכלפיהחשדאתמעוררהמספרכך
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הקוראאתומעודדהאמתית,וזהותו

זאתהאם.נגדוהאשמהרגשיתלתגובה

התובע 1הסיפורשלהפואטילמצעבני~וד

ברורכברכאןהרציונאלית.לתגובהציות

המעודדהפואטיהדיוקןשלברורקרשזה

אותוולהעמידרגשיתלהגיבהקוראאת

לחיזוקזוכההיפותזהארתה .יותרמאוחר

חנהשלהראשונהנסיעתהבמהלןנוסף

העיירהאלנכנסה"העגלה :בעלהשללביתו

שהיוהיהודיםמבוארתאתעברהבלילה,

נשמעועברמכל ...דגולהבדממהשקועים

הםכיהבינהוהעיוורתכלבים,שלנביחות

שלהארוכיםהרחובותדרךעכשיונוסעים

ערדמשתחררכאן .) 78 1עמ(שם, 11הערלים

אינדיקאטוריםמשגרהטקסטמידע,

"ופתאום :אבחנ_ותיולבצרבקוראהדוחקים

במקומםעומדיםהסוסים-מתנערתהיא

היאהנהאן ...עברמכלעליהסוערוהרוח

הבית.חלוןעלהעגלוןבדפוקמרחוקשומעת

חלללתוךראשהאתהעיוורתמטהאחדרגע

כן :ברורהדברלהנעשהומידהלילה

ערלים.לביתאשרקטןחלוןעלמתדפקים

אדםדפוקמדיהדפיקהקולהואלגמריאחר

כאן .) 77 1עמ(שם, 11 •••יהרדיםביתשלבחלונו

אמוציותמוסיףהחדשהאינדיקאטרר

אתלפענחהמצליחהקוראשללהתלהבותו

כאחדאפואמתגורר"בעלה :הבעלזהרת

בטבק!"סוחרהואכיהגידוולההערלים

נקודתאתמפניםהמספרכן .) 78 1עמ(שם,

העובדות,שתיביןהעיוורת.שלהתצפית

הערלים,עםושגרטבקסוחרהואשבעלה

שתיביוזהקישור .סיבתיקשרכלאין

אולםהקורא.אצלתימהרךמעוררהעובדות

שללמחשבותיההסתירהמגיעהמכאן

קולאתהעיוורתשומעת"ופתאום :העיוורת

ר'ישראל!ר' :העגלהבעלשלהקריאה

הואהבעלרבכן .) 78עמו(שם,ישראל!וו

ששפעכפיערלואינו 1דברלכליהודי

בקוראדחקוהמרשיעיםהאינדיקאטררים

הקוראלומדכןמתון !כהעדלהאמיר

הרגשית-המרשיעהתגובתואףכילדעתו

בסיסללאשוואתגובתהייתההאםכלפי

אתשובמפגיוהטקסטכןמתוןוהצדקה.

היצמדותהתובע 1הבלשילזואנרזיקתו

לאמרציונאלית.ולאהרצירנאליתלתגובה

כדיבאפלהמגששהקוראגםהעיוורתכמו

המתוארת.המציאותאתלהביו

דיוקנהאתהמפגינהנוספתדוגמה

הפואטיתהמדיניותשלהמתוחכם

שלרשים,בן/ולא :האסתטית)(האסטרטגיה

להנתנואשרהאישהואבשניםבאאםכי

העיוורתעומדתכןעל .) 77עמו(שם,ו 1לבעל

 1(שםהחרפה"שלאחריהראשון"בלילה

לחשובהקוראאתמובילזהמידעשם).

עםיחדבעלה.בביתכברנמצאתשהעיוורת

אותהמשיאהשהאםהקוראיודעזאת

מכאן .מאהבהאלאמרשעותלאלקשיש

בביתתעשההכלולותלילשאתההנחה

החופהשלאחריהראשון"בלילה :בעלה

ופתאום ...בעלהשנרדםעדהעיוורתחיכתה

ורגעיםמשכבהמעלהעיוורתנשמטה

עמו(שם,החדר"ריצפתעלזחלהאחדים

חדשבמקרםנמצאתשהיאמרבןמכאן .) 77

נכנסכאןבעלה.במחיצתושרויה

לילעליהעברווככה :נוסףאינדיקאטרר

העיוורתחדלהלאובבוקר 1ארוןנדודים

מןוכשיצאבעלה,צעדילקולמלהקשיב

שלחרשובצעדיאחריוהיאאףיצאההבית

גדולה.דרךכברתאחריוהתגנבהעיווראיש

הקשה,החצראדמתפניעלמטהודופקהנה

 .) 77 1עמ(שם, 11 •••דפיקהאחרדפיקה

עלמלמדותהמודגשותהמילים

אתלאששבקוראדוחקאשרהאינדיקאטור

בביתנמצאתהעיוורתכיהראשונההנחתו

ביתאתתיארהשאמהמשרםזאתבעלה.

אולםחצר.ולוגדולכביתלעתידבעלה

חגאחריוורק :קודמואתמבטלהבאהמידע
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הביתובכיהגשמיםימותכשהתחילוהסוכות

ויקשומעטעודכילעיוורתברורהוכיחו

אזהדרן-רקטלטוליללדת,העומדתעליה,

 .) 78 1עמ(שם, 11בעלהאלונסעהחכהעמדה

שוב .ומופרךמוזםנמצאהקודםהמידעכל

השאלה .בקוראלתעתעהמספרבידיעלה

אתלהטעותהמספרבוחרמדוע-היא

עדלדבר.הנמקותשתילתתניתןהקורא?

חודשיםעברובעלה,לביתעברהשהעיוורת

לההתבררכאשרעשתהזאתואףארוכים,

הקוראהמעבר.אתלדחותיותראפשרשאי

זאתעובדההרגשית.למצוקתהמתוודע

העובדהבשלהכפשייסוריאתמבליטה

כלפיוחשהשלאלקשישלהינשאשכאלצה

לתגובההיצמדותמונעאינוזה .דבר

לעולםהצצהשאותהמשוםהרציוכאלית,

ליתראו iעקיפהבדרןמתבצעתרגשותיה

דברהמסיקרציוכאליתהליךדרךדיוק,

הרגשיהןקיימים,הערוציםשכידבר.מתון

שבהסיפוריהטקסטומתוןהרציוכאלי,והן

המוגבלבעולמההקוראאתומעגןהמספר

ובתודעתה.

שטייכברג, .ישל 11ייהעיוורתהסיפורכן

המפעיםטקסטואלירצףלעצבמשכיל

מפלסבריסון 1הרגשיבאיפוקו

מעוררמכןפחותלאאןהסכטימכטאליות,

 1הספרותיבמדיוםבשליטתוהשתאות

 1שכוןומוקפ,דקשובקריאהתהליךהמאלץ

 :רביקוביץשכתבהכשםוסלקטיבי.סבלן

("רקמה 11ממכומדויקתרקמה''איו

זהואמיתית).אהבה :בתוךמדויקת'',

הרמונית.בסימטריהעדיותחרהמעשה

 Museo Nazionale di Capodimonte, Naplesמ, 11ס 33x60בד,עלשמןהעיוורים,ברויגל,
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 .בערך 19 37 ,עצומותבעיניים 'קולוויץתהקי
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