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  מבוא

  

יתה י הMeaning in Interaction: an Introduction to Pragmaticsני תומס בספרה 'אחת המטרות של ג

ת ואהמחקר שנעשה  את סקרהלשם כך . טיקהאתורת הפרגמשל גדרה הולמת וממצה להגיע לה

 פרגמאטיקהלדעתה ההגדרה של מאחר ש. מאטיקהפרגחקר הבהמהוות אבני יסוד התיאוריות 

חדש ממד תומס וסיפה ה, ממצהלא פשטנית ו נההישיח ב יםנאמרדברים ה למשמעותכייחוס 

משא ומתן בין המוען ה מתנהל מהלכשב –חתית י האינטראקציה הש– מיקהאנימימד הד: למשוואה

    . שיחלבין הנמען על חלוקת התפקידים ב

 

"Meaning is not something which is inherent in the words alone, nor is it 

produced by the speaker alone, nor by the hearer alone. Making meaning is a 

dynamic process, involving the negotiation of meaning between speaker and 

hearer, the context of utterance and the meaning potential of an utterance." 

(Thomas, 1995:22).  

  

יצירה של הדובר או של אינה היא אינה מובנית במילים עצמן ודברים  ם שלתומס משמעותלטענת 

מי הכרוך בניהול משא ומתן בין הדובר לבין הנמען אני תהליך דה משמעות הינצירת י.הנמען לבדם

לבחינה   מתייחסתפרגמאטיקה, לטענתה. מבעה למשמעות הפוטנציאלית שוי בלותהקשר - הוא תלויו

 מהלך אלא גם את ה,נמעןושל הדובר של ה תרומתםית של השיח הלוקחת בחשבון לא רק את לשונ

מקנים בסופו של דבר משמעות הללו כל האלמנטים .  שלו באינטראקציה השיחתית ואת ההקשרכולו

  .(Thomas, 1955:23) .מבעל

  

אותו בודקת ש, ר ארתור מילמאת All my Sons הבמחזננו שכן ייחשובה לענני תומס 'ה של גתגדרה

גלויות השמעויות מאת ה דלותלשמתוכו ניתן גורם מרכזי היא האינטראקציה השיחתית  ,עבודה זו

סוגיות המחזה גדוש ב. בשיחטיים א באיתור אלמנטים פרגמתמסייעהיא ו ,המבעיםשל  נסתרותהו

מאיימות על פעולות ה, תגוריפעולות א, יצירת סולידריות,  הבניית כוחמוטי כא פרגמאופיבעלות 

 מנהלים מאבק של ארתור מילר וגיבורי. ועוד) Face threatening acts – FTAs(הדימוי הציבורי 

עוצמת כש, בשיחכוחם על ועל מעמדם הם מנהלים מאבק  ,במקבילוהישרדות בחייהם האישיים 

   .אינטראקציה השיחתיתבאה לידי ביטוי בוהחברתי  האישי נםשלויכ
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  וסקירת הספרות הרלבנטיתמתודולוגיה 

  

,  לידי ביטוי במחזותיוות באואולוגיה הקומוניסטית שליוהאידשל ארתור מילר  השקפת עולמו אם גם

, )Critical Discourse Analysis - CDA(חקר השיח הביקורתי  על בוססיםהניתוחים בעבודה זו אינם מ

טיות אמרגפה על האסטרטגיות בססתמ ניתוח ה. באמצעות הלשוןהאולוגיילפיו מבנים כוח או איד

בין המשתתפים בשיח היא שמתקיימת חלוקת תפקידים  היסוד תהנח. המבעיםהעומדות בבסיס 

 -ככוח זה מוגדר .  ועל ניהול השיח והשליטה בומשא ומתן על הבניית כוח םביניהומתנהל 

interactional power  - באינטראקציה כוח.   

  

בעיקר . ניית כוחבה ןינניבאמצעות תיאוריות שעים טיאפרגמים למנטייבחנו א, מסגרת העבודהב

  :נובעות זו מזוובמידה רבה , התפתחו בזו אחר זו שהתיאוריות הבאותמתבססת העבודה על 

  

o הפילוסוף הבריטי  של ת פעולות הדיבורתיאוריJ. L. Austin) 1962( speech acts"" 

  ."illocutionary acts"- ו           

o  1960  (1960שנת מבראון וגילמן המחקר של ,(Brown and Gilman  
              The Pronouns of Power and Solidarity.  

o של גרייסהכללים  תפעולה וארבעעקרון  שיתוף ה 
              Logic and Conversation (Grice, 1975). 

o ת י על תיאורךהמסתמ ,יוופעולות המאיימות עלהחיובי והשלילי דימוי הציבורי עקרון ה

 של בראון ולוינסון הנימוס 
             )1987 ,1978 & Levinson Politeness. Some universals in language usage (Brown. 

  

 אבן יסוד בתורת תמהוושטבע אוסטין " illocutionary acts"-ו" "speech acts המושגים .1

 תחת הכותרתאחרי מותו  םהשפעה שפורס-באוסף מאמרים רבי. פרגמאטיקהה
)1962  (How to Do Things with Words ,אוסטין האמין ששפה היא . פורש אוסטין את משנתו

אין , על פי התיאוריה שלו.  הבודד של המילה הבודדת או של המשפטהרבה מעבר למשמעות

מבצעים אלא , להצהיר הצהרותכדי דברים או  עושים שימוש בשפה כדי להגידאנו 

. ביצוע הפעולה הוא בעצם אמירתה,  במילים אחרות.illocutionary acts - פעולות ה באמצעות

-ו) ההכוח והכוונה מאחורי המיל(  illocution, )ה עצמההמיל (locutionהוא הבחין בין 

perlocution)  כיום מייחסים למונח ). המאחורי המילשכוונה הכוח ו השלעל הנמען ההשפעה

   .illocutionary force" (Thomas, 1995:51)"ל  משמעות ש" פעולת דיבור"

  

כולל עבודה , טיא וכל ניתוח פרגמפרגמאטיקההתיאוריה של אוסטין מהווה ציון דרך בחקר ה

    .בפועל שנאמרולמילים נקודת המוצא המייחסת לדובר כוונה מעבר נסמך על , זו
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 והגדיר, Brown and Gilman The Pronouns of Power and Solidarity), 1960(במחקרם  .2

 :כיכולת לשלוט בהתנהגות האחר או לכוון אותה" כוח"את המונח החוקרים 

 

"One person may be said to have power over another in the degree that he is able to  

control the behavior of the other. Power is a relationship between at least two persons,  

and it is nonreciprocal in the sense that both cannot have power in the same area of  

behavior. (Brown and Gilman, 1960:255). 

 
בניגוד ליחסי , תמיד אסימטרית ולא הדדית, ם טענו כי יחסי כוח הם התניה חברתיתחוקריה

ימים כאשר קיימים הפרשי כוח בין  ואינם מתקי,סולידריות שהם סימטריים והדדיים

בראון וגילמן פיתחו את התיאוריה שלהם מתוך ניתוח השימושים של . המשתתפים בשיח

המאפשר להשתמש בדפוסי ,  הגומלין בין לשון וכוחקשר הם גילו את -vous. ו tuכינויי הגוף 

קיימת , נימן העבר השאשר כ, יחסים בשיח ולהבנות כוחלשון ישירים ועקיפים כדי לשקף 

  . הסולידריות–התניה חברתית אחרת 

  

הגה , )1988 -1913(פילוסוף בריטי , H. P. Grice : תיאורית עקרון שיתוף הפעולה של גרייס.          3

, The Cooperative Principle (Grice, 1975), וביסס את עקרון שיתוף הפעולה בשיח

מציגה את תיאוריה ה. אטיקהפרגממהתיאוריות החשובות ובעלות ההשפעה בחקר ה

הוא מפרש את שלב בו כפי שנאמרו ועד להדברים קליטת  משלב החל עוברהנמען השלבים ש

מעבר למימד הבנת , הדבריםמימד נוסף להבנת שלב המקנה , םכמשמעות המשתמעת מתוה

  כאשר,"inference"לבין " implicature" גרייס מבחין בין .התוכן הסמנטי של המילים

""implicatureכך שהוא לשימוש מניפולטיבי שהדובר עושה בשפה במונח המתייחס ה וא ה

מתייחס " inference"ואילו המונח . רמזים או מסרים בלתי ישיריםמעביר באמצעותה 

מנגנון שיסביר כיצד אנשים חיפש גרייס .  עצמם מייחס לאותם דבריםשהנמעןלפירוש 

 , Logic and Conversation (Grice, 1975)ר בחיבו. מפרשים את המשמעות המשתמעת בשיח

שעל  -  Maxims - הכלליםארבעת העלה גרייס לראשונה את עקרון שיתוף הפעולה בשיח ואת 

ניתן לקבוע אם השותפים בשיח מקיימים את עקרון שיתוף הפעולה או מפרים כלל  פיהם

חתית בין בני אדם יגרייס יצא מתוך הנחה שבכל אינטראקציה ש. לליםהכ מבין אחד או יותר

המסדיר את השיח ומבטיח קיומה של תקשורת , קיים הסכם סמוי בין הדובר לבין הנמען

זהו . כזו שתבטיח שמירה על המטרות המשותפות של המשתתפים בשיח, טובה בין הצדדים

 מבטיחה שכל אחד מהצדדים ידע בדיוק למה ושמירה על כל מרכיבי. עקרון שיתוף הפעולה

 אמירות  מעבר ל,אף צד בשיח לא יידרש לחפש משמעות ופירושים משתמעיםשו, התכוון חברו

 להפרת עקרון ם כלל אחד או יותר מבין ארבעת הכללים גורקיום- אי, מנגד; תוהמפורש

 -  אמירותמביא לכך שהדובר או הנמען מחפשים פרשנות משתמעת ל, שיתוף הפעולה

"inference" ,האימפליקטורה  אחר חיפוש תומחייב ,ן מעבר לפירוש המפורש שלהשהיא

גרייס מבחין בין אימפליקטורה מוסכמת  . המסתתרת מאחורי המבע) המשמעות המשתמעת(
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"conventional implicature" ,  לבין אימפליקטורה שיחתית"conversational implicature" .

למשמעות   משמעות נוספת מעברות מעבירתיהןהמשותף לשני סוגי האימפליקטורות היא שש

המפריד בין שני סוגי האימפליקטורות היא שבמקרה של .  הנאמרותהמילולית של המילים

, הקשר- והיא אינה תלוית, אימפליקטורה מוסכמת המשמעות היא תמיד אותה משמעות

המשמעות המשתמעת מתוך האימפליקטורה השיחתית משתנה בהתאם להקשר שבו  שבעוד 

  .(Thomas: 57) אחד מהכללים מופר כאשרנאמרים הדברים והיא נוצרת 

  : הדרושים לקיום עקרון שיתוף פעולה בשיח על פי גרייס הם(maxims)ארבעת הכללים 

o  כלל הכמות(maxim of quantity) :מבלי ,יש להעביר את המסר ולספק את המידע 

 ;ממנולהוסיף מידע מעבר לנדרש ומבלי לגרוע 
o  כלל האיכות)maxim of quality :(מנע י דברים שאתה יודע שהם נכונים ולהיש לומר

  ;כולתך להוכיחדברים שאין ביאמירת מ
o  כלל היחס(maxim of relation) : יש להימנע ממסירת אינפורמציה בלתי רלבנטית

 ;יןישאינה נוגעת לענ
o  כלל האופן(maxim of manner) :מנע ילה, מנע מלהתבטא באופן בלתי ברורייש לה

 .ה ולשמור על סדר וארגוןלהתבטא בקצר, ערכיות-מדו
  

 הוא .אחד הכללים או יותראינו מממש את אחד הצדדים בשיח גרייס מנתח מקרים שבהם 

על כוונת מצביעה ההתעלמות , flouting a maxim -מכוונת מאחד הכללים כתעלמות המגדיר 

מאחר . "conversational implicature" – דים בשיח ליצור משמעות משתמעתדאחד הצ

מזהה הצד , תתפים בשיח פועלים מתוך הסכם בלתי כתוב שיש לכבד את כללי השיחשהמש

כלומר מנסה להבין את , השני את ההפרה המכוונת ומנסה לעמוד על טיב האימפליקטורה

  .המשמעות המשתמעת העומדת מאחורי הדברים

 

  Politeness. Some universals in language usageתיאורית הנימוס של בראון ולוינסון  .                4    

 (Brown and Levinson, 1978, 1987)רלבנטית  והיא פרגמאטיקה מהווה ציון דרך חשוב ב

 של המשתתף החוקרים טענו כי קיימות פעולות המאיימות על הדימוי הציבורי. לדיון זה

ו בהכרח אשר אינ, מעוניין להציג הדימוי הציבורי של אדם הוא אותו דימוי שהאדם .בשיח

  FTAs-מוגדרות כהמאיימות על הדימוי הציבורי  פעולות .הדימוי של אותו אדם בעיני הזולת

- face threatening acts .העושה האדם מאמצים להגן על , במטרה לחוש מוערך ואהוב- face 

הוא משתמש לשם כך  .פעולות העלולות לפגוע בדימוי הציבורי שלושלו מפני החיובי 

ככל שדרגת האיום .  על הדימוי הציבורימידת האיום של נימוס ומתאים אותן לבאסטרטגיות

בראון ולוינסון  .נימוס ועקיפותדפוסי בו הצורך להשתמש בריכוכים גובר כן ,גדולה יותר

צורך שלנו להיות ההחיובי הוא .  שליליface - חיובי ו face :faceמבחינים בשני אספקטים של  

מחמיאים לו ומשבחים ,  התעניינות במישהוגליםממתגלה כאשר אנו הוא . נאהבים ומוערכים

א להיכנס לטריטוריה של האחר ולא א רצונו של אדם לו שלילי הface, לעומת זה. אותו

  :  בראון ולוינסון זיהו ארבעה סוגים של אסטרטגיות נימוס.להכביד עליו
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Bald-on-Record –במקרי חירום ,  למשל. כאשר לא נעשה שימוש בדפוסי נימוס כלשהם

בהם קיימים הפרשי כוח או מעמד בין הדובר שבמקרים , המחייבים ביצוע פעולה מיידית

  .face-סיון למזער את האיום על הינבמתכוון לא נעשה אשר אחרים כלבין הנמען ובמקרים 

  

Positive Politeness –  נעשה במקרים שבהם קיימים יחסי סולידריות בנימוס חיובי השימוש

הדימוי לחזק את ולצמצם את מידת ההכבדה על הנמען כוונה מצביע על הוא . בין הצדדים

  .החיובי שלו

  

Negative Politeness –  בבקשתו מכביד הנחה שהדובר -קדםמצביע על בנימוס שלילי השימוש

מפני פעולות סוג זה של נימוס נועד להגן על הנמען  . וחודר לטריטוריה שלועל הנמען 

  . על הדימוי החיובי שלומאיימותה

  

Off Record -  מודע לכך שהוא הדובר משתמש בה כאשר הוא  זוהי אסטרטגיה עקיפה אשר

  .מכביד על הנמען ולכן מפנה את בקשתו בצורה עקיפה ומשתמעת

  

בנושא נימוס וכוח ,Scollon & Scollon בהקשר זה ראוי לציין את המחקר של צמד החוקרים 

(Interpersonal Politeness and Power, 1995:34-37) .החוקריםלטענת , face מושג פרדוכסליהנו  ,

ביחסי גומלין בין בני אדם קיים צורך , מצד אחד. שני צדדים הנראים לכאורה מנוגדיםהמייצג 

קיים חשש מחדירה , מצד שני. עם משתתפים אחרים בשיח) involvement( להפגין מעורבות 

יוצרים מצב , מעורבות ועצמאות, faceי פנים אלה של  נ ש.הזולתשל  (independence)טריטוריה ל

מתוך התיאוריה של . ני בשיחאלידי ביטוי באופן סימולטשצריך להביא את שניהם פרדוכסלי בכך 

Scollon & Scollon ל עולה הגדרה נוספת - faceחיובי ושלילי  . Face חיובי מקביל ל - 

involvementאילו וfaceל שלילי מקביל  - independence .  

  

. זו את זושהוצגו על ידם התיאוריות משלימות , החוקריםשל  השונות יהםתורות תפיסלמ, סיכוםל

  All my Sonsשל ארתור מילרחשיבותן רבה בדיון על אמצעים להבניית כוח בשיח בכלל ובמחזהו 

   .ה זועבוד בשבחרתיהטקסטים טי של אהפרגמניתוח באסתמך על תיאוריות אלו . בפרט
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All my Sons -  מחזה ההמחזאי ועל על  

  

כתב את , קניםישיש המגדירים אותו כגדול המחזאים האמר ,)2005–1915(, ארתור מילרהמחזאי 

הוא אף כי המחזה . ת העולם השנייהמלחמתום שנתיים לאחר , 1947 בשנת "All my Sons"  המחזה

הטרגדיה מבנה  הוא נכתב על פי ,ה במלחממתייחס לסיטואציה שהתרחשה וחדשההעת מה

הסביר , בהתייחסו למימד הטרגי של הדמויות במחזותיו.  ממנה שאב מילר את השראתו,הקלאסית

  :מילר כי

   

"I think the tragic feeling is evoked in us when we are in the presence of a character who is ready 

to lay down his life, if need be, to secure one thing - his sense of personal dignity." Miller, (1947) 
  Guth & Gabriele (1993: pp.1461-1464)אצל 

  

האח שהוכרז , לארייותיהם הטרגיות של דמומתוך בעיקר הזו התחושה עולה  All my sons מחזהב

שרק בסוף , ו קלר'ג, בי המשפחהכנעדר בעת שירותו הצבאי כטייס במלחמת העולם השנייה ושל א

 . האישיוכדי להבטיח את ערך כבודתאבד בירייה מועל מעשיו  אחריות בללקנאלץ מוצא עצמו המחזה 

האח שנקלע לסיטואציה קשה ונקרע בין מחויבותו , דמויות לא פחות טרגיות הנן דמויותיהם של כריס

  .של דמיונות שוואהזוי החיה בעולם , יטקי, כלפי הוריו לבין דרישות המוסר והיושרה שלו ושל אמו

  
   : ואומרמילרוסיף מבאותו מאמר 

  

"From Orestes to Hamlet, Medea to Macbeth, the underlying struggle is that of the individual 

attempting to gain his 'rightful' position in his society." 
  

במרכז יצירה טרגית בדיוק כשם שמלכים יכולים לעמוד יכול האדם הפשוט לעמוד  "לדעת מילר

כל אחת ש, אנשים פשוטיםהן של " All my Sons"של מילר  ומחזההדמויות המרכזיות ב". במרכזה

  . לזכות במעמד לגיטימי בחברהמהן מנסה 

  

אחדות : מילר שומר על כלל שלוש האחדויות.  דרישות התיאטרון הקלאסיחרממלא אמבנה המחזה 

. במהלך סוף שבוע אחד, העלילה מתרחשת מתחילתה ועד סופה בבית משפחת קלר.  זמן ועלילה,מקום

בזו , כאשר על הבמה מופיעות,  מוצגת הסיטואציה הדרמטית- באקספוזיציה –במערכה הראשונה 

בתום המערכה , ואילו בסוף המחזה. הדמויות העיקריות והמשניות העומדות במרכז המחזה, אחר זו

ו 'זהו המוצא היחיד המאפשר לג. dénouement -ה , התרת הסבך, נמצא הפתרון הדרמטי, השלישית

התאבדותו שמה קץ , באופן פרדוכסלי. לטהר את שמו ואת נשמתו המיוסרת, אבי המשפחה, קלר

ובדיוק כשם שבמחזות הקלאסיים עובר . הצופים נושמים לרווחה. סורים הנפשיים של אוהביוילי

הסדר והאיזון . ית הזדככותיגורמת לחוומהזירה ו 'סתלקותו של גהכך , זיסהצופה חוויה של קתר

את תהליך ) ומעצמה( עשתה כל מאמץ למנוע מאחרים אשר,  אשתו של קלר,קייט.  על כנםשבים

, אליםיוויה אכזרית של התפוגגות אידחחווה על בשרו אשר , ההתפכחות הכואב וכריס הבן הפגוע

 החוטא בא על .שמואת כה אבי המשפחה לטהר וז, במותו. חסדשל גם הם למידה מסוימת זוכים 

  .  על פתרונןתבאו, הכתם נמחק והדילמות הרגשיות והמוסריות שאליהן נקלעו כל בני המשפחה. עונשו
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  תיאור העלילה

  

המרווח של בית החצר  ב1947העלילה מתרחשת בשנת . המחזה הוא סיפור קורותיה של משפחת קלר

בורגנית של המשפחה נורא כמוס ההסוד הלעיני כל  לאחר שנתגלה, מת באופן טרגיומסתיי, המשפחה

 בעת . עומד במרכז הסוד האפל,הבעלים של מפעל יצרני, ו קלר'ג, אבי המשפחה. המהוגנת לכאורה

, מפעל לייצור רכיבים למטוסי קרב, Steve Deever, ניהל יחד עם שותפו באותם ימיםכאשר  ,המלחמה

 עודכן טלפוניתאולם הוא  .בעת גילוי התקלהו לא נכח במפעל 'ג. מסוים עם פגם בייצורהתגלה משלוח 

.  להלחים את הרכיבים הפגומים ולהוציא את המשלוח במועדוהורה לשותפו ו סטיבבידי בזמן אמת 

ד וגרמו למותם של עשרים ואחצבאית תרסקו בעת פעילות ההחלקים נשלחו והורכבו על מטוסים ש

התכחש ועל גזר הדין ו ערער 'ג. ו וסטיב הורשעו בגרימת מוות ברשלנות ונדונו למאסר' ג .טייסי קרב

  בעוד שעל סטיב שותפווא אכן זוכהה. שהוא לא היה נוכח במפעל ולא ידע על הפגמיםלעובדות בטענה 

  . נגזרו שנים של מאסר בכלא

  

 – לארי – בנם הבכור .תהלאמים היחידים היודעים את האמת נאשתו הקייט ו ו'גבתחילת המחזה 

 שאף הוא שרת כקצין בתקופת – כריס –בנם השני . הוכרז כנעדר,  המלחמהעתטייס קרב בשהיה 

ארוסתו לשעבר של אחיו , אןאת שה ילא לשאת בכוונתוהחל לעבוד במפעל של אביו ו, המלחמה

 ושניהם משפחה כריס הזמין את אן לבקר בבית ה. קשרי אהבהיםתפתחמכריס לבין אן בין . הנעדר

שלארי מת עובדה האם מסרבת להכיר בקייט  . להינשאם על כוונתו של כריסמבקשים לבשר להורי

, את אביו בכלאלראשונה מבקר ה, אחיה של אן' ורג'ג.  בין אן לבין כריסומתנגדת בתוקף לנישואים

 שיקר ולא ו קלר'פרשת הרכיבים הפגומים ומשתכנע שאביו דובר אמת ושגבשומע מפיו את גרסתו 

מכאן קצרה .  הטראומטית האמתחשיפתעימות בין הדמויות מביא ל. לקח אחריות על המעשה הנפשע

  .ו קלר'ג המסתיים בהתאבדותו בירייה של ,הטרגי של המחזההדרך עד לסיום 
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  מטרת העבודה

  

 שחל בו מפנההאת ו, לרו וקייט ק'בנם הצעיר של ג, בהתנהגותו של כריסשינוי  הלהציג אתבחרתי 

  לעובדותתוך התכחשותמקבל את תכתיביהם , בן מסור המתייחס ביראת כבוד להוריומההופך אותו 

כריס נאלץ .  רבה על פניו באכזריותתפחו שהאמת המרה ט,אשליותחף מ, מאוכזבלאדם , ולמציאות

קבלת אחריות -באי הבאות לידי ביטויחולשות , אוהבמעריץ ו שאותם הוא ,הוריובחולשות להכיר 

   . הכרה זו מביאה את כריס לתהליך התפכחות מיוסר וכאוב. שביצעופשעמצידם על 

  

  :בטיםימשני היוצג המפנה 

  

o עם דמויות אחרות כריסל  שיושל שיחותספרותי הניתוח תוך העולה מה ,מהפן האישיותי 

 ;במחזה
o טי של השיחאפרגמהתוח  שבא לידי ביטוי בני,פן הלשונימה  . 

  

ומנסה לרצות את מעימותים הנמנע אדם כ, יבלתי לוחמנ, איש פשרותחילת המחזה מוצג כריס כבת

ככל . התמונה משתנה בהדרגה .מוסריתאליסטית ויאידכדמות הוא מתגלה יחד עם זאת . כולם

 ,אחיה של אן' ורג'גכמו  ,ותהמשניכך הדמויות , העלילה מתקדמת והאמת המכוערת נחשפתש

  . ללא כחל וסרקבאמת ולהתבונן עובדות להכיר ב אותוות צ אותו ומאלותמאתגר

  

 face-הבניית סולידריות וזרימה עם ה, הדדיותגישה של  מעבר מהנומקביל טי האהתהליך הפרגמ

פגיעה בדימוי החיובי והשלילי שלו ושל כל מי של הבניית כוח וגישה של ל , עצמוהחיובי של הזולת ושל

ומצהיר על כוונתו לעזוב את חוזר הביתה המפוכח  כריסמרגע ש, הלקראת סוף המחז .דרכובשניקרה 

 מבליפעולות המאיימות על הדימוי הציבורי שלו ושל הסובבים אותו מרבה לבצע הוא  ,בית המשפחה

מרבה הוא , כמו כן. כלשהם - indirectness  -  עקיפותלנקוט באמצעי שתמש באמצעי ריכוך או לה

חשיפת המעשה שבו , במחזהזה  מתקדם יש לציין כי גם בשלב. bald-on-record   אסטרטגיה שללנקוט

ו לעשות את להדרושים  ונחישותאומץ כריס אינו מגלה , ותוהנפשע של האב מזעזעת ומקוממת א

 חובת חרמלא אלהוא בוחר בדרך הפשרה ומעדיף .  לשלטונות החוקו'ג להסגיר את, המוטל עליו

    .ו מצפונוצקיום ו המוסרית וחובתעל פני מילוי הוריו הנאמנות כלפי 

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 11 -  

 

  

  

  

  טיאתוח פרגמינ

  

  : שיחה בין כריס לבין אן במערכה הראשונה. א

  

אן לכריס מספרת  ,ה בפני זו ז את רגשותיהםחושפים לפני שהשניים עוד, זו בין כריס לבין אןיחה בש

לכך ודעת מקייט ת שאן טוענ .יהםביניחסים המערכת מיסוד מודעת להתנגדותה של קייט לשהיא 

כריס שומע  .השניים לנישואי  כריסו שלורית הכברלזכות ב בבית המשפחה נועד ההביקור שלש

נאחז בפיסת הוא . ביניהםעתיד משותף אפשרות של רה מפורשת המתייחסת ליאממפי אן לראשונה 

   .מפי אן הנוגעים לרגשותיה כלפיומפורשים לשמוע דברים מידע זו ומבקש 

  

1. Chris: Well...would you want to? I guess you know this is why I asked you to come. 

2. Ann: I guess this is why I came. 

3. Chris: Ann, I love you. I love you a great deal. I love you. I have no imagination…. That's 

all I know to tell you. I'm embarrassing you. I didn't want to tell it to you here. I wanted 

some place we'd never been; a place where we'd be brand new to each other… You feel 

it's wrong here, don't you? This yard, this chair? I want you to be ready for me. I don't 

want to win you away from anything. 

4. Ann: Oh,Chris, I've been ready a long, long time! 

5. Chris: Then he's gone for ever. You're sure. 

6. Ann: I almost got married two years ago. 

7. Chris: Why didn't you? 

8. Ann: You started to write to me. 

9. Chris: You felt something that far back? 

10. Ann: Every day since! 

11. Chris: Ann, why didn't you let me know? 

12. Ann: I was waiting for you, Chris. Till then you never wrote. And when you did, what did 

you say? You sure can be ambiguous, you know. 

13. Chris: Give me a kiss, Ann. Give me a – God, I kissed you, Annie, I kissed Annie. How 

long, how long I've been waiting to kiss you! 

14. Ann: I'll never forgive you. Why did you wait all these years? All I've done is sit and 

wonder if I was crazy for thinking of you. 

15. Chris: Annie, we're going to live now! I'm going to make you so happy. 
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ת חשיפבהוא כאשר החידוש ,  נתון–מתאפיינת ביחסי חידוש , מית בין השנייםהשיחה האינטי

 חזק אתמ החדשמידע  ה. לראשונהכריסשהיא בבחינת מידע שמתגלה ל, רגשותיה של אן כלפי כריס

ונחישות המתגלה בעיקר בטחון  נוסכת בו ,משיבה לו אהבהאכן ידיעה שאן והריס בטחונו העצמי של כ

של אן חשיפת רגשותיה אולם עם מגלה כריס חולשה דברים פתח הב. שיחה השלאחרונים הלכים הבמ

מערכת יצירת על  על סימטריה ויםהמתבססביניהם  סולידריותי פונה כריס להבניית יחס, כלפיו

   .שוויונית

     

o  לברר מה הסיבה כריסרוצה  , בין השניים"וידויה"הפותח את שיחת הראשון במהלך 

 כריס הוא . ולזכות באהדתהה חן בעינישאתלמבקש הוא . בביתםשהביאה את אן לביקור 

החיובי איום על הדימוי הציבורי ציגה מהשיחה שבה מתנהלת דרך הובין השניים הצד הפגיע 

.  נזהר כריס שלא לפגוע בדימוי הציבורי החיובי של אן בכניסה לטריטוריה שלהעם זאת. ולש

 -  של עקיפותמידה רבה נדרשת , Brown and Levinson )1987] 1978([ של נחיםמוב

indirectness -  באפשרית מצד כריס כדי לרכך פגיעה-face לא כריסמאחר ש . החיובי של אן 

בביטויים נימוס חיובי ופותח אסטרטגיה של נוקט בהוא , כלפיושל אן ברגשותיה עדיין בטוח 

   ."well" ,"would you"מרככים 

o באופן פרדוכסלי עומד אולם . םדבריה שואב עידוד מכריס.  מגלה לו אן את רגשותיה2 מהלךב

 על חשבון חיזוק  שבא, כריסדימוי הציבורי החיובי שלבסימן של איום רציני על ה 3 מהלך

 למזער כדיבמהלך זה נוקט כריס אסטרטגיה של נימוס חיובי . הדימוי הציבורי החיובי של אן

ממעיט בערך  תוך שהוא מצהירהוא  I have no imagination" " .מידת ההכבדה על אןאת 

  face-תוקף ללא רחם את הכשהוא   בהמשךמוסיףהוא   "I'm embarrassing you" ;עצמו

 אולם מתוך .של כריסהרבה  מצביע על רגישותו מהלךניתוח ספרותי של ה . החיובי שלו

 אלא ,כוח יחסישאינה מבנה זו בלבד שלא ,  עולה דמות שברירית וחלשה,טיאהניתוח הפרגמ

  . של אןו לטובת אלשלההחיובי  face-על דרישות הועל עצמאותה מראש מוותרת 
  .הינה מביכהבפניה של כריס שכן חשיפת חולשותיו , פעולה זו גם באןפוגעת , עם זאת             

הנחה ברורה -שיש בה קדם, שאלהבלאן פונה כשהוא כריס את חששו ביע מ, מהלך הבהמשך

 הוא ספק ,?You feel it's wrong here, don't you"":חיוביתתשובה תמעת ממנה משואשר 

קייט , ו'כתלי ביתם של גתוך  ב,מפגש ביניהםאן חשה כי המשוכנע כי כריס  .קובעשואל ספק 

  . בפועלתקיים במקום שבו הוא מתקייםלא ראוי שי ,לארישל ובעיקר 

o  י פ מלראשונה כריס  שומע 15- ו13ים כמהלבכאשר  ,פהרק לקראת סוהשיחה מקבלת תפנית

לא רואה כריס צורך להשתמש בדפוסי ,  לנוכח גילוי זה.התגברה על אהבתה ללאריהיא אן כי 

תובע  ספק ,מבקשהוא ספק .  על אןמידת ההכבדהלצמצם את  במטרהריכוך ועקיפות 

בשל ובין השניים  מתרקמיםהולכים והבשל יחסי ההדדיות והסולידריות . לו לנשק אהובתומ

, תביעתו של כריס, שתיטיב עם שני הצדדים גם יחדהצעה בעצם דרישתו היא העובדה ש

אינה מצריכה שימוש על כן  ו,משתמעת כפקודהאינה , bald-on-record""שהיא למראית עין 

    מאןתובעהוא  . " (Brown and Levinson:1978, 1987) .יכוךבדפוסי ר
             "Give me a kiss, Ann", מבוקשו ניתן לוו.     

  

 



 - 13 -  

 

o הוא מכריז 15 מהלךבבטחונו העצמי של כריס הולך וניבנה ו: 
 ."Annie' we're going to live now! I'm going to make you so happy" החידוש הפך  מש,עתה

כריס בתחילת המהלך בכינוי אליה פונה , כי אן משיבה לו אהבהכריס לשהתברר מלנתון ו

. השניםבין ההולכים ומתרקמים   על יחסי הסולידריותהמצביעהנייה  פ,"Annie" חיבהה

המצביע על שותפות " we're"שם הגוף משתמש בכשכריס נוסף חיזוק ם אלה זוכים ליחסי

הוא . כוחבנות תחיל להלהכדי בטוח בעצמו די חש כריס , מהלךבסוף ה. ניהםמלאה בי

מצהיר ום לאן להיות מאושרת כדי להפגין את נחישותו לגרו "I'm"שתמש בשם הגוף מ

      ".I'm going to make you so happy:"תקיפותב

  

   במערכה השנייהאןלבין כריס שיחה בין . ב

  

את חייה לבנות מפורשות תובעת ממנה  מתעמתת עם אן ו, שכנתם של בני משפחת קלר,לאחר שסו

כריס ואן נותרים . ביתהלפורשת סו , ים בעלה'הרחק מבית המשפחה והרחק מגהמשותפים עם כריס 

  : הבאשיח-דואת הלבדם על הבמה ומנהלים 

  

1. Chris: Interesting woman, isn't she? 

2. Ann: Yeah, she's very interesting. 

3. Chris: She's a great nurse, you know, she – 

4. Ann: Are you still doing that? 

5. Chris: Doing what? 

6. Ann: As soon as you get to know somebody you find a distinction for them. How do you 

know she's a great nurse? 

7. Chris: What's the matter, Ann? 

8. Ann: The woman hates you, She despises you! 

9. Chris: Hey… What's hit you? 

10. Ann: Gee, Chris – 

11. Chris: What happened here? 

12. Ann: You never – Why didn't you tell me? 

13. Chris: Tell you what? 

14. Ann: She says they think Joe is guilty. 

15. Chris: What difference does it make what they think? 

16. Ann: I don't care what they think, I just don't understand why you took the trouble to deny 

it. You said it was all forgotten. 

17. Chris: I didn't want you to feel there was anything wrong in you coming here, that's all. I 

know a lot of people think my father was guilty, and I assumed there might be some 

question in your mind. 

18. Ann: But I never once said I suspected him. 
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19. Chris: Nobody says it. 

20. Ann: Chris, I know how much you love him, but it could never – 

21. Chris: Do you think I could forgive him if he'd done that thing? 

22. Ann: I'm not here out of a blue sky, Chris. I turned my back on my father, if there's 

anything wrong here now – 

23. Chris: I know that, Ann. 

24. Ann: George is coming from Dad, and I don't think it's with a blessing. 

25. Chris: He's welcome here. You've got nothing to fear from George. 

26. Ann: Tell me that… just tell me that. 

27. Chris: The man is innocent, Ann. Remember he was falsely accused once and it put him 

through hell. How would you behave if you were faced with the same thing again? Annie, 

believe me, there's nothing wrong for you here, believe me, kid. 

28. Ann: All right, Chris, all right. 
  

   . טיים מענייניםאפרגממתגלים יסודות השיחה במהלך 

o קובע שהיא הוא .  לסו–כריס מחמאה לנמען נסתר משמיע  1 פר מסמהלךב interesting 

woman"" . תו לקביעאןשל הגושפנקא את  דורש לקבל הוא. הוא מסתפק בכךשאין אלא.  
o אשרת את מהיא . ההמצופת התשובה א,  הדבריםעל פני, מספקת אן 2 פר מסמהלךואכן ב 

 זו הסכמהלצופה נשמעת אלא ש. הוא משמיעומסכימה לכאורה עם דברי השבח ש כריסדברי 

אין אן במהלך זה  .נאמרים באירוניה שדברי אן – מלבד לכריס –ברור לכל ו       ,כהדהוד

יימה תס הזה עתה ש, מסואיתה את המידע החדש שהיא מביאה  עדייןחושפת בפני כריס 

אישה העל  מרעיף כריס למשמע דברי ההערכה שאן  בפועל מתקוממת.ימה צורמתבנשיחתן 

אן . כך כללאינו מודע ל ואילו כריס היא יודעת מה סו באמת חושבת על כריס. גסת הרוח

 . ותעשה בו שימוש מאוחר יותר בשיחה בין השנייםזה של חידוש " קלף"שומרת 
o  א מתוודעאליו הואדם שס מעלות לכל מייחהשל כריס תכונה בולטת מציגה אן  6במהלך. 

 מבקשת לחזק את הדימוי אןאו ש: באחת משתי הדרכים הבאותהמהלך את ניתן לפרש 

 הן ה שדבריאו  ;תכונה שלו לראות את הטוב באדםהחיובי של כריס בכך שהיא מעלה על נס 

נה אן בין אם התכוו. ביקורת על שטחיותו של כריס ועל כושר השיפוט הלקוי שלובבחינת 

 היא פוגעת בדימוי השלילי של כריס בכך –לחזק את הדימוי החיובי של כריס בין אם לאו 

  .שהיא חודרת לטריטוריה שלו וחושפת תכונות באישיותו
o בדימוי החיובי של כריס לפגוע התכוונה אן 6ר כי במהלך מסתב. הרת התמונהמתב 8ך מהלב 

אן . ביקורת וכעס אלא מתוך ,כלפיוצה  וכי דבריה לא נאמרו מתוך הער,ולא לחזק אותו

ריכוך את  דפוסיהטיחה בו באכזריות וללא  ב כריסבדימוי החיובי שלפגוע ממשיכה ל

 :באיםהם דבריה
     ""The woman hates you, She despises you! ) 8מהלך(.   

רישה הד, " "uniqueness-השל כלל  - explicit violation"" - כך גורמת אן להפרה מפורשת 

- המהווה את אחת משלוש הדרישות החשובות לקיום הסכם חידוש, "antecedent"בקודמן 
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במהלך זה חושפת .  (Clark, H. H. and Haviland S.E 1977: 1-40)ןנתון בין הדובר לבין הנמע

. ואת הבוז שלה לו ולמשפחתו השנאה שסו רוחשת לכריס –לראשונה את המידע החדש אן 

בין . נאה על עושרה של המשפחה ובוז על הכתם המוסרי הרובץ עליהיחס מהול של קזהו 

; אן אינה משתמשת באמצעי עקיפות. מתנהל משא ומתן על הבניית כוח בשיח כריס לבין אן

 – perlocution"" -המבמתכוון מתעלמת   היא.  מאתגרת את כריס ומבנה לעצמה כוחהיא

עלבונות שהיא את הלפרש כריס  צפוי שבו ומהאופן  ,הכוונה והכוח העומדים מאחורי דבריה

  .(Thomas, 1995:51). מטיחה בו

o רצף שיב כריס למתקפתה של אן במ, שחלקם ינותחו בהמשך 15- ו13, 11, 9, 7, 5מהלכים ב

חדשים נוספים ונתונים לו ככל שמתגלים גוברת מידת האגרסיביות שלהן אשר , שאלותשל 

   .כביכול
o הוא אינו מבין למה היא מתכוונת .  ומביכה אותומפתיעה אן את כריס 4 מהלךב

  : בשאלה גם הוא, בתמימותמשיב לה  ו"Are you still doing that?":התבשאל

"Doing what?"      . עדיין פגיעהאין הוא חש  מתכוונת ולכן אןאין לו שמץ של מושג למה  

  . החיובי שלו face- ב      

o  הרושם גובר כך ,ככל שהשיחה מתקדמת. ה של אןתייחס לדברילהריס חדל כ, 7 מהלךמהחל 

הפרה זו . שעל פיו יש למסור מידע ענייני, של גרייס מתייחס בביטול לכלל הרלבנטיות כריסש

אחר חיפוש המחייבת  -  conversational implicature – אימפליקטורה שיחתיתיוצרת 

אסטרטגיה זו ימוש בש . ריםמאנ המעבר למשמעות המילולית של הדברים, משמעות נוספת

כי  ואחרי הכלכריס אינו כה תמים מא שהחשש מתגנב ללבנו ". זמןהרוויח ל"לכריס מסייע 

  . פני תםביודעין הוא מעמיד 
o השיב לנמנע מהוא : כוח במספר דרכיםלעצמו  מבנה כריס 13- ו11, 9 , 7מהלכים ב 

לא . ה החיובי שלface-ה וכך תוקף את )כלל הרלבנטיותמכוונת של  ההפר(לשאלותיה של אן 

נדרשת אן שעליהן  , אלא שהוא מציג שאלות משלו,משיב לשאלותיהן הוא  שאיעובדהדי ב

 וכך פוגע ,על אף סירובה לאפשר לו זאת,  הוא חודר לטריטוריה שלה ללא ריכוך.להשיב

התנהגותו מגבירה את החשד . במצוקההוא שרוי כי בו בכריס ניכר . בדימוי השלילי שלה

 .חושש מפניוהוא שדיון חלץ מיהבמטרה לבשיח  עושה שימוש מניפולטיבי הואש

 .התוומאתגר אאת אן והוא תוקף הדרגה התבטאויותיו מחריפות ב
o  הוא פונה לאן בשמה. ת סולידריותולהבנכריס בפתח סידרת השאלות מנסה. 

What's the matter, Ann?"  7מהלך וא שואל ב ה .  

o  קורא לעומתהכשהוא אותה ומעליב כריס את אן  מאתגר 9במהלך "What's hit 

you?". 
o  אבד כיווןמ" שכריס ראה נ11במהלך" :"What happened here?"ניתן .  הוא מקשה

כאל אפשרות שחל כאן תהליך של זה להתייחס להעדר השימוש בכינוי גוף במהלך 

ובר הפרטית ועלסיטואציה חדל להתייחס  כריס. Nijhof:1997):740 (.נטורליזציה

באמצעות טכניקה זו מצליח כריס  . הכללי מישורבתגור ילארמה האישית במויכוח 

מקשה , מאידך, אולם  במהלך הקודם החיובי של אן face-את הפגיעה שפגע בלמתן 
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שכן מוקד השאלה עבר , עניינית לשאלתותשובה  על אן להשיבהשימוש בכלי זה 

  .מהמישור הפרטי למישור הכללי
o הקודמים הפר כריס במתכוון את כלל הרלבנטיות בכך שלא  שבמהלכיםלאחר 

לשאלה ראשונה ייחס למתהוא  13במהלך  ,התייחס באופן ענייני לשאלותיה של אן

כריס מאתגר את אן . "?Tell you what" :בשאלהאף הוא שמציגה לו אן ומשיב 

  .מיתממתישירה אך שאלה פנייה אליה בב
o החל , עובר כריס, שאלות הנוקבות שמציגה לו אןמתוך רצון להתמודד טוב יותר עם ה

  .לאסטרטגיה של הבניית סולידריות ,15 ךמהלמ

 
o  לא מטילה כתם על המשפחההשהפרשה לא גילה לה כי על  בכריסכאשר אן נוזפת  17במהלך 

סיונו להסתיר מפניה את יומנמק את נואכפתיות מגלה כריס רגישות , שתכחה מלב האנשיםנ

 .קש לחסוך ממנה עוגמת נפשהעובדות בכך שבי

 

"I didn't want you to feel there was anything wrong in you coming here, that's all. 

I know a lot of people think my father was guilty, and I assumed there might be  

some question in your mind." 
  

הן בעלות אימפליקטורה  I didn't think," "that's all, ""I assumed"" ות ההסתייגות מיל

הן . מוסכמת המחלישה את עוצמת המבע והופכות את קביעתו של כריס לבלתי נחרצת

  סיון לצמצם את הפגיעה ימהוות נו ,מחד החיובי של כריס face-פגיעה בגורמות ל

     .מאידך, של אןהחיובי  face -ב

o 18אן ציפתה כי הערתה במהלך :  הכמות את כלל:ם הבאיםכלליהאת כריס מפר  19מהלך ב 

"But I never once said I suspected him"  ,כי כריס מהיא ציפתה . תזכה להתייחסות עניינית

מידע בכך שהוא משתמש מוסיף כריס . nobodyישיב בכינוי גוף כללי ולא ם עצמו בשידבר 

   .זהכללי כינוי גוף ב

זוהי . ו' לא טען שהיא אי פעם חשדה בגשאיש אומר לאן הוא: האיכותכלל כריס מפר גם את 

   . כריס יכול לדבר בשמו בלבד ולא בשם אחריםשהרי, הכללה גורפת

הוא משמיט את כינוי הגוף האישי . נטורליזציהה אמצעיבמשתמש וכריס שב במהלך זה 

 ,ר כריסכמו כן יוצ.  החיובי של אןface- כדי להקהות את הפגיעה בשם גוף כללימחליפו בו

   .מאן יחסי ריחוק ,טכניקההבאמצעות 

o  טיים הבאיםא הפרגמיסודותבאים לידי ביטוי ה 21במהלך:  
"Do you think I could forgive him if he'd done that thing?" .שאלה באן מאתגר את  כריס

 כריס. מוחלטת מצד אןהכחשה עליה קבל לציפייתו ת שתמעממעצם הצגתה אשר  ,רטורית

אילו  לסלוח לאביו לולעשהוא דעתה אפשרות כי העזה להעלות על  על אןב נוזף בעצם

ואינו מאפשר לה להשלים את דבריה את קוטע הוא  .מעשה הנפשע היו נכונותההשמועות על 

, במקרה זה. תגורייכולה להצביע בתנאים מסוימים על אכניסה לדברי שותף בשיח  .המשפט

אין  שכן ,מפר את כלל הרלבנטיות הוא. שיחהאת ניהול יו ליד נוטלכריס אכן מאתגר את אן ו
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הוא מאתגר את אן תוך שהוא . מהלך הקודםבביטאה אן החשש שאת כדי להרגיע שאלתו ב

ת כלל הרלבנטיות ופעולות האיתגור פרה). אך גם שלו( החיובי והשלילי שלה face-ב פוגע

  .פסיק לחקור אותוההביך את אן ולגרום לה ללת במטרה ונעש face-והפגיעה ב

o 27 ובעיקר 25 , 23במהלכים . לפסי שיח נינוחים יותרעובר כריס , לאחר שאיתגר ונזף באן 

 הוא פונה אליה פעם אחת 27במהלך ). 23מהלך (בשמה לאן הוא פונה . מבנה כריס סולידריות

". kid"ולקראת סוף המהלך בכינוי חיבה כללי  , Annie" " החיבה בכינוינוספת פעם , בשמה

שהתערערו במידה רבה במהלכים , שב כריס ומגדיר את יחסי האמון והקרבה ביניהםכך 

 . וסולידריותיחסי אינטימיות  מבנהו, הקודמים
אימפליקטורה . "believe me" חוזר כריס פעמיים על צמד המילים 27יש לציין כי במהלך 

ל כשר בבית משפחת ו לשכנע את אן שהכ כריססיון שליהנאת על פיה  כת זו הופמוסכמת

, את העניין לשנוי במחלוקתות הופכ, וחזרה עליו believe meוספת צמד המילים  ת. קלר

   .פוגעת באמינותוו כריס שלהטיעון  את המחליש

  

הוא מבנה סולידריות וכוח  :עקבי בתפקיד שהוא מבנה בשיחכריס אינו כי בשתי שיחות אלה ראינו 

דימוי במקרים אחרים פוגע בו ,שלו ושל אןהחיובי  face-את ה חזקמהוא במקרים מסוימים . לסירוגין

 לרכך סיון יעושה נ – יהישנפעם בתובע ומעליב ו,  פעם הוא דורש; של שניהםשליליחיובי והההציבורי 

  .ולבספק המתחיל לקנן בהשל כריס ועל  מעידים על הבלבול ללוכל האלמנטים ה. את הפגיעות
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  יהישנהמערכה  ב'ורג'שיחה בין כריס לבין ג .ג

  

כריס זהו המפגש הראשון בין . לראשונה את אביו בכלאשביקר מגיע לבית משפחת קלר לאחר ' ורג'ג

בשיחה בין .   החל לרצות את עונשו',ורג'ו של גאבי, סטיב דיוורשמאז , חבר ילדות שלו ',ורג'גלבין 

אינו מבשר טובות וכי לדעתה הוא ' ורג'כריס כי הביקור של גמגלה אן ל,  שקדמה למפגש,כריס לבין אן

, למפגש הבלתי נעיםמתכונן כריס . שניים להינשאתכניות ה את סכלנשלח על ידי אביו במטרה ל

  .שמפניו הוא חושש יותר משהוא מוכן להודות בכך

  

1. Chris: How about some grape juice? Mother made it especially for you. 

2. George: Good old Kate, remembered my grape juice. 

3. Chris: you drank enough of it in this house. How've you been, George? – Sit down. 

4. George: It takes me a minute. It seems impossible. 

5. Chris: What? 

6. George: I'm back here. 

7. Chris: Say, you've gotten a little nervous, haven't you? 

8. George: Yeah, towards the end of the day. What're you, big executive now? 

9. Chris: Just kind of medium. How's the law? 

10. George: I don't know. When I was studying in the hospital it seemed sensible, but outside 

there doesn't seem to be much a law. The trees got thick, didn't they? [Points to stump.] 

What's that? 

11. Chris: Blew down last night.. We had it there for Larry. You know. 

12. George: Why, afraid you'll forget him? 

13. Chris: [starts for George] Kind of a remark is that? 

 

o  באמצעות וירה ידידותית ומבנה סולידריות מנסה כריס ליצור א1במהלך small talk . הוא

 ,וכי קייט, 'ורג' ג עלחביבהמשקה האת שבני משפחת קלר זוכרים היטב את העובדה דגיש מ

בכך שהוא ' ורג' החיובי של גface- הוא פונה ל.  עבורו במיוחדותו אף טרחה והכינה א,אמו

הכנסת האורחים מידת בעית לכאורה ובבהתנהגותו הט. משדר לו שהוא אורח רצוי בביתם

סיון ימנוע נדפוס התנהגות זה מכוון ל. מסווה כריס את המתיחות בין המשפחות, שהוא מציג

 . להתעמת אתו' ורג'גמצד 
o  נראה כי שכח את . אחר הנוסטלגיה שכריס מבנה) לרגע קל בלבד(שולל ' ורג' הולך ג2במהלך

ניכר שהוא . ו קלר ולמנוע את נישואי אן  לכריס'את גהוקיע ל: המטרה האמיתית של ביקורו

, אף שאינה נוכחת במפגש.  החיובי שלה face-מחבב את קייט ומביע את חיבתו בהתייחסות ל

 מהו ומביע סיפוק רב על כי זכרה "Good old Kate": הוא קורא בשמה בפמיליאריות רבה

 . הכינה אותו עבורוטרחה ואף המשקה החביב עליו ו
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o בטון ', ורג'מזכיר לג הוא 3הלך מובהרצוי לו וון י בכלהוביל את השיחהז כריס מזדר

ובעיקר מהמילה , מבע הזההמ. "You drank enough of it in this house", פמיליארי

"enough" , מסמלת בבית משפחת קלר שתיית מיץ הענבים . הדדיות וקירבהמשתמעים יחסי

 היא enoughהמילה  . שניםהמשך משפחות בהאת יחסי האינטימיות ששררו בין 

 בין השכנים וכך בעצם םחסייאפיינה את השהרוטינה המדגישה את מוסכמת אימפליקטורה 

א ישכן ה, 'ורג' ושל ג החיובי של כריסface-ל ומחמיאה  מבנה סולידריות,מחלישה את המבע

פרט זה ומזכיר זוכר  על מידת הכנסת האורחים של משפחת קלר ועל העובדה שכריס המעיד

הוא נקרא ומכתיב את כללי השיח הוא זה השכריס ' ורג'לגשמשת תזכורת א גם מיה. העברן מ

 . להישמר בלשונובעקיפין 
הוא פונה אליו . 'ורג'מסתכן כריס בפעולה המאיימת על הדימוי הציבורי של ג, בהמשך המהלך

ידידותית מצביעה על ההשאלה ,  על פניוHow've you been, George" .: " בשמו הפרטי ושואל

סערת של התפרצות עלולה לגרום ל' ורג'תשובה לשאלה זו מפי ג אלא ש.יחסי סולידריות

פוקד עליו , להשיב' ורג'עוד בטרם הספיק ג, ולכן. מתחת לפני השטחמתחוללת רגשות הה

 Spencer-Oateyמתייחסת   Reconsidering power and distance במאמרה. "Sit down"כריס 

  בו טוענים השניים שניתן לפרש כוח גםש ,  Leichty and Applegate (1991)ר שללמחק

יחסי , במשא ומתן על כוח ושליטה בשיח". "The legitimate right to exert influence - כ

והוא אכן מפעיל את סמכותו במטרה . כריס הוא הקובע. ברורים' ורג'הכוחות בין כריס לבין ג

למרות הפמיליאריות ,  למרות גילויי הסולידריות, וכך. חתיתייה השלהשפיע על האינטראקצ

כריס חש , הרי שהוא, הרבה לכאורה ולמרות היחסים הסימטריים למראית עין בין השניים

משני נובע ' ורג'של כריס על פני גיסוד הכוח . ומבנה לעצמו כוח' ורג'ביתרון שיש לו על פני ג

 ,בשעה שסטיב, שהוא בן חורין, ו קלר'בהיותו בנו של גמתחושת עליונות שהוא חש : מקורות

מוקף כשהוא  , שלומגרש הביתיבנמצא  הואמהעובדה שו, יושב בכלא', ורג'אביו של ג

לשבת ' ורג'כריס פוקד על ג. בית המשפחהלמזדמן הל זר והוא בסך הכ' ורג'ואילו ג, במשפחתו

bald-on-record  נוקט פעולות ריכוךואינו ,.redressing action  

o  ספק רב אם . (הוא נזכר במטרת ביקורו. ושב לקרקע המציאות' ורג' מתעשת ג6 - ו4במהלכים

 ).כאן יש מקום לפרשנותו של הבימאיו...לשבת' ורג'נעתר להזמנת ג
o  ואה ומכאן ואילך מקבלת השיחה בין השניים תפנית שלילית מבחינתוכי המתח גכריס חש . 
o  פגיעה הדדית של כריס ושל :  שלהם ומשיגים מטרה זהה מקבילים במבנה8- ו7מהלכים

 :תוך שימוש באותן אסטרטגיות,  של זה face-זה ב' ורג'ג

, הוא מפנה אליו שאלה תמימה לכאורה. 'ורג' מאתגר כריס את ג7במהלך  .1

 Say, you've gotten a little". שהתשובה המשתמעת עליה היא חיובית

nervous, haven't you?" . נייה הפצורת"say"  מצביעה על הבניית יחסי

. תגורישתמעים ממנה תוכחה ואמנטליים בין השניים אך וסולידריות הוריז

 החיובי והשלילי של face-מרכך כריס מעט את הפגיעה ב" little"במילה 

היא מקנה . טית נוספתאיש משמעות פרגמ" "littleלשימוש במילה . 'ורג'ג

אם הוא , ושואל אותו בתמימות מעושה' רגו'כריס פונה לג.  אירוניה למבע
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או שמא הוא ', ורג'יתכן שכריס מאתגר את גיה. "קלה"לא מגלה עצבנות 

 .התשובה תתברר בהמשך? כיאה לחבר טוב,  כנהמפגין התעניינות

 ושואל והוא מתריס לעבר.  באותה מטבעלכריס' ורג'  משיב ג8במהלך  .2

 What're: "היא חיוביתהתשובה המשתמעת עליה  שכאורהשאלה תמימה ל

you, big executive now? ." סממן בשונה מהאסטרטגיה של כריס שתקף

 - ל כריסשי מעמדסממן ' ורג'תוקף ג, -   את עצבנותו- ' ורג' אצל גיהתנהגות

 "big"המילה .  ממלא בארגון של אביוהואאת התפקיד הניהולי הרם ש

' ורג'ג, הפעם.  קודםשבה כריס השתמש במהלך ה, "little"וגדת למילה נמ

 . החיובי והשלילי שלוface-הוא זה המאתגר את כריס ופוגע  ב
o  קצרה את בהוא מוסר . בנטיותלר מפר כריס את כלל הכמות ואת כלל ה9במהלך

 . העמומה מתוך מטרה להצניע את עובדת היותו מנהל בכיר בחברה של אביותשובתו

 וכך הוא בולם את הפעולה לחדור לטריטוריה שלו' ורג'הוא אינו מאפשר לג

 .  המאיימת על הדימוי הציבורי השלילי שלו
הוא עובר לפסים אישיים ומתעניין בלימודים  . ממהר להציע נושא שיחה אחרכריס 

הוא נוקט אסטרטגיה זו גם .  חברו החיובי שלface-חזק את הלמנסה הוא . 'ורג'של ג

בבית ' ורג' של גוביקורהות ממדיון בנושאים הקשורים באת השיחה סיט במטרה לה

 .משפחת קלר
o  לפתע הוא .  לכאורהלדון בנושאים כלליים' ורג'געובר  10בחלקו האחרון של מהלך

הוא עובר מדיון . "העץ"לשבירת גרמה מתעניין בעצים שבחצר הבית ובסיבה ש

גישה של זוהי . ומתייחס לנוף הדומםכללי ה-ן הציבוריידיון בענימקרה הפרטי לב

המביאים לדחייה ואובייקטיביות ליצור יחסי ריחוק פקת בידיו כלי  המסציהנטורליז

  .ההתפרצות שבוא תבואשל 
o  בני המשפחה נטעו שעץ וכי זהו העץ הששברה את זו משיב כי הרוח היא כשכריס 

 ופוגע בדימוי הציבורי החיובי שלו 12את כריס במהלך ' ורג'מפתיע ג, לזכרו של לארי

 Why, afraid you'll forget": מעליבה כל כךקנטרנית והלה הבשאושל בני משפחתו 

him?" . ת האירוניה הקשה בשאל. משברשיא ב מהווים את רגעי ה13מהלך זה ומהלך

. עד למהלך זה שמרו השניים על איפוק למראית עין. מונעת מכריס להתגונן' ורג'ג

תגור של כריס איאולם בתגובה ל. כריס עשה מאמצים עילאיים להבנות סולידריות

 מהלך זה . בכוונה להכותוושליטה ומתפרץ לעברמאבד כריס , 12מהלך ב' ורג' גמצד

 אך בעיקר על זה ,'ורג'אלמנטים המאיימים על הדימוי הציבורי החיובי של גב גדוש

מאתגר את כריס והמתיחות הרבה שרחשה בין השניים מתחת לפני ' ורג'ג. של כריס

 . מתפרצת בעוצמה רבה, השטח
o להוציא מפיו מילים יכולתו של כריס - על אי13מעיד מהלך , במונחים של שיח 

 עוברת השליטה ,במשא ומתן על הכוח. 'ורג'גהתבטאותו של שישתוו בעוצמתן ל

שאינה מופנית , דרך של נזיפהב, הוא המום ומגיב בצורה רפה. 'ורג' ג לידימידיו 

 הינהעוצמת הפגיעה . "remark" -אלא מתייחסת להערה ל',  ורג'באופן אישי כלפי ג

כה קשה עד כי אין הוא מוצא תגובה מילולית הולמת לסיטואציה הטעונה והוא פונה 
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ומנסה ' ורג'הוא מתפרץ לעבר ג. non-verbal acts –לפעולות שאינן פעולות דיבור 

 .  "?Kind of a remark is that": להכות אותו תוך שהוא מסנן את השאלה
  

  יהישנהמערכה ב כריסבין ורג ל'ת בין גשיחה נוספ. ד

  

לילה ו קלר לא היה חולה ב'השיחה הבאה בין השניים מתקיימת לאחר שהתברר לכולם כי ג

ערב במחלת השפעת אותו הופעתו במפעל ב-וכי הוא תרץ את איבו התגלו החלפים הפגומים ש

בסופו של  אותו אך אילץ, עם סטיבשיחות טלפוניות ו אמנם ניהל 'ג. שכביכול תקפה אותו

ידע כי אין הם ראויים אף כי , להסוות את הפגמים שנתגלו בחלפים ולשלוח אותם ליעדםדבר 

אולם לאחר שהחלפים . יקח אחריות על המעשהיהוא הבטיח לסטיב שיגבה אותו ו. לשימוש

. ו לדבריו והתנער מאחריות'התכחש ג, הורכבו ועשרים ואחד מטוסים התרסקו על טייסיהם

התקבלה גרסתו  בערעור,  אולם.שפט לא האמין לגרסתו והרשיע אותו ואת שותפובית המ

  .והוא נחלץ מהכלא

  

הבדיקה תעסוק . אן וקייט, כריס', ורג'משתתפים ג, שהיא בלתי קוהרנטית משהו, בשיחה

  . 'ורג'במבעים של כריס ושל ג

  

1. George: He simply told your father to kill pilots, and covered himself in bed! 

2. Chris: You'd better answer him, Annie. Answer him. 

3. Mother: I packed your bag, darling.  

4. Chris: What? 

5. I packed your bag. All you've got to do is close it. 

6. Ann: I'm not closing anything, He asked me here and I'm staying till he tells me 

      to go. Till Chris tells me! 

7. Chris: That's all,. Now get out of here, George! 

8. Mother (to Chris): But if that's how he feels – 

9. Chris: That's all, nothing more till Christ comes, about the case or Larry 

      as long  as I'm here! (to George):Now get out of here, George! 

 
o  לדבריו. ו באותו ערב' ג עוללזה את אשראורג לאן ומסביר בפרפר'פונה ג 1במהלך ,

הורה לו בעצם להרוג ו קלר לשותפו סטיב לשלוח את החלפים הפגומים וכך 'הורה ג

" simply"המילה .  מכורבל בשמיכותיובעוד שהוא מתחזה לחולה, הטייסיםאת 

משמשת אימפליקטורה , ינוטיבית במהותהדימאירונית בהקשר זה אך שהיא 

מעבר מעבירה מסר שהוא ולא אימפליקטורה מוסכמת בכך שהיא  שיחתית

משתמש במתכוון מפר את כלל הכמות ו' ורג'ג. ונח עצמולמשמעות המילולית של המ

מאתגר , ו'על מעשהו השפל של גוחה מ' ורג' ג. כדי להבליט את הזוועהבלשון המעטה

הוא מאיים על . את כללי האיכות והכמות של גרייסלך זה במה ומפר כריסאת 
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שנקלעה בעל כורחה , של כריס ושל אן, הדימוי הציבורי החיובי והשלילי שלו

 .מביכהלסיטואציה ה
o  בישירות אופיינית , 2במהלך  אלא פונה לאן ,ישירות' ורג' אינו משיב לגנסערהכריס

 החיובי face-ב פוגעעם זאת הוא ). Levinson Brown & 1978, 1987(ליחסי קירבה 

, פוקד עליה הוא "Answer him". אחיה להשיב לbald-on-recordשלה ודורש ממנה  

הוא ' ורג'גכל כי  למאן לתמוך בו ולהוכיח דורש  הוא .ריכוך דפוסימבלי להשתמש ב

    .'ורג'על גבנקודה זו במשא ומתן על יחסי הכוח בשיח גובר כריס  .בעמדת מיעוט

o בכוונתה שאין רבה  באסרטיביות צהירהדברי אן הממ עידוד כריס שואב 7 במהלך 

מעודד מהחיזוק . לעשות זאתיורה לה כריס בעצמו אלא אם כן , עם אחיהלעזוב 

 הוא ,"That's all": שב כריס ומבנה לעצמו כוח,  החיובי שלוface-לאן שהעניקה 

 :'ורג'מגפוקד על הוא , ובהמשך המהלך. קורא בדרישה לשים קץ לויכוח
"Now get out of here, George" . דפוסי  נימוס ובבגינוניאין הוא עוטף את תביעתו

השימוש בשם פרטי מסמן את המעבר לסביבה מאתגרת ונעשה במטרה . ריכוך

 .להדגיש את מימד הפרשי הכוחות שהתהווה לטובת כריס
o  ע את נישואי אן לכריסהרוצה למנו' ורג'נגד ג: כריס בשתי חזיתותנלחם  9במהלך, 

מובן כי . סתלק מהמקום בלווית אחותוכי י' ורג' גנו שלברצוהתומכת , ונגד אמו

טוענת שאנו ) Thomas, 1995: 124-125(ני תומס 'ג. מניעי השניים שונים בתכלית

. נוטים להשתמש בעקיפות גדולה יותר עם אנשים בעלי כוח או עם אנשים סמכותיים

בקטגוריה של  legitimate power ..(Spencer-Oatey: 1992) -כוח זה מוגדר כ

legitimate power מצפים כי  .מכוח גילם ומכוח מוסכמות חברתיות ,םהורי נכללים

 הוא נדרש ועל כן של אמוהחיובי   face-בלפגוע  מיימנע, כבנה של קייט, ריסכ

בורי פעולות המאיימות על הדימוי הציבמטרה לרכך להשתמש בדפוסי עקיפות 

 That's" הוא חוזר בפסקנות על המבע. נוהג כךכריס אין , במקרה זה .שלההחיובי 

"all , פוגע ב,  הוא מאתגר את אמו.7כפי שעשה במהלך-face  החיובי שלה בכך שהוא 

  :ואומר בפסקנות, נוזף בה

"."nothing more till Christ comes, about the case or Larry as long as I'm here 

" מקרה"דון בהוא אינו מרשה לאיש ל. מבנה לעצמו כוחמרגיש את עצמו חזק וכריס 

- באמריקה הדתיתChrist- ההתייחסות ל. עד לבואו של ישו, את לארילהזכיר או 

היא פוגעת .  החיובי והשלילי של האם face-בלפגיעה מוסיפה , )והיום(שמרנית אז 

  .  הבן שנפל, ארימההיבט הדתי ומההיבט של קדושתו בעיניה של ל

 הוא מבנה לעצמו כוח ומצטייר כבעל .אמוגם כלפי לראשונה מגלה כריס החלטיות 

  .וכך מסתיים המהלך, ורג להסתלק מיד'כריס שב ופוקד על ג. המרות

  

ככל שכריס .  בכריסהמתחוללתמורגשת התמורה ההדרגתית ' ורג'בשיחות בין כריס לבין ג

מגישה נינוחה של הבניית סולידריות לאסטרטגיה ובר הוא ע, מאותגר ונדחק לקרן זווית

  .תקיפה של הבניית כוח ושל פגיעה בדימוי הציבורי החיובי של כל הסובבים אותו
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  ה   ישניהמערכה סוף הבו קלר 'גבין שיחה בין כריס ל. ה

  

o  מנסה שבה וקייט . 'ורג'עזיבת גלאחר ו 'בנוכחות גמתקיימת בין השניים השיחה

. לכריס לשאת את אן לאשהאסור יס כי לארי אחיו עודנו בחיים ולכן לשכנע את כר

ייכת ללארי ש לפיה אן ,פורשת קייט את משנתה, ו'לקול מחאותיהם של כריס ושל ג

תקוממים ו וכריס מ'ג. אפילו לנצח, עליה לחכות לשובו כל זמן שיידרש הדברו

, השווא שלה הגובליםשל קייט ונוזפים בה על דמיונות  הזוייםלמשמע דברי ההבל ה

פולטת , ומתוך רצון לשכנע את בנה בצדקת טיעוניהבאותו מעמד . בטירוף, לדבריהם

  :  את הדברים הבאיםקייט

  

"Your brother's alive, darling, because if he's dead, your father killed him. Do you 

understand me now? As long as you live, that boy is alive. God does not let a son be 

killed by his father. Now you see, don't you? Now you see."                           

  

" שתי"קו דמיוני המפריד בין  ,בנקודה זו ,למתוחניתן . חזור-זוהי נקודת האל           

אחרי שהאמת המרה , אחריוזו שלפני ניפוץ האילוזיה וזו שבאה , דמויותיו של כריס

 צורה בוטה ומפורשתבלאור וצאת יהקושרת בין מעשהו של האב לבין מותו של לארי 

העדר מוחלט ובלהבנות כוח  מצד כריס תכוף סיון ינהמפנה בא לידי ביטוי ב. מפי האם

 נזהר כריס מלפגוע בכבודם של אחריםלשלב זה בעוד שעד . של שימוש בדפוסי עקיפות

בדימוי הציבורי החיובי והשלילי של כל כריס  פוגעהרי שמעתה , גונן על הוריוו

תהליך ווה ואת הנורא שחאת השבר כריס במבעיו מבטא . כולל עצמו, הסובבים אותו

הבן , הרגיש, נעים ההליכות, ריס הבחור ההגוןכ . שהוא נדרש לעבורתפכחותהה

שהרבה  כריס ,המקבל בהכנעה את תכתיבי הוריו ונמנע מעימותים מיותרים אתם

כריס נעלם אותו  ,אוירה של סולידריות ופמיליאריות על הסובבים אותולהשרות 

 סרבכריס ש .תותוקפנהזועקת לעזרה אך נוהגת בשל חיה פצועה  דמות הותחתיו בא

מריים ו לערכים חיםגדוסנאלץ להודות שהם  ,הוריושל  םמוסריות-  באילהכיר

משגילה שהוריו לא פעלו על פי הנורמות  .רכי נאמנותעמעקרונות מוסר וומתעלמים מ

  :אביולראשונה עם כריס מתעמת , המוסריות בהן האמין

  

1. Chris [in a broken whisper]: Then…. You did it? 

2. Keller: He never flew a P40. 

3. Chris: But the others. 

4. Keller: She's out of her mind 

5. Chris: Dad… you did it? 

6. Keller: Her never flew a P40, what's the matter with you? 

7. Chris: Then you did it. To the others. 

8. Keller: What's the matter with you? What the hell is the matter with you? 
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9. Chris: How could you do that? How? 

10. Keller: What's the matter with you! 

11. Chris: Dad… Dad, you killed twenty-one men! 

12. Keller: What, killed? 

13. Chris: You killed them, you murdered them. 

14. Keller: How could I kill anybody? 

15. Chris: Dad! Dad! 

16. Keller: I didn't kill anybody! 

17. Then explain it to me, What did you do? Explain it to me or I'll tear you to pieces! 

 
o  שאביו גרם ביודעין עובדהאת ה: שידע בסתר לבו תבקול א מבטא כריס 1במהלך 

מתריס -שואלכריס . בעקיפין למותם של הטייסיםהביא למשלוח החלפים הפגומים ו

  .המום וחבולהיותו למרות הוא מנסה להבנות כוח . " ?You did it: "ו'ו של גלעבר

שממנה משתמע , Levinson (1983:127)) מוסכמתאימפליקטורה  הנו" then"המונח 

אלא  םהוא אינו מכנה את המעשה בש. ו אכן ביצע את המעשה'גכריס יודע שש

ריס סיונות כימרככת את נ הנטורליזציהזוהי גישת ה. "it"בכינוי הגוף מתייחס אליו 

הוא חודר .  החיובי והשלילי של האב-faceפוגע בכריס אולם  .להבנות כוח

את דמותו של האב שהוא יודע כי תכתים  לקבל אינפורמציה דורשו ולטריטוריה של

ונוקט בפעולה מאתגר את אביו כריס .  לנצח את מהלך חיי המשפחהותשנה

נסה הוא ממצד אחד . נמצא במלכודהוא .  החיובי של עצמוface-המאיימת לפגוע ב

כלפיו ש מחויב הוא ח, מאידך.  מפי אביוbald-on-recordודורש מענה כוח להבנות 

  .  שיש לאביו על פניוlegitimate power--ומכיר ב

o  ינוי הגוף חוזר על כאינו  קלר 2במהלך"it" ,הוא .  כריס במהלך הקודםכפי שעשה

מעולם לא הטיס מטוסי מתייחס מפורשות ללארי ולעובדה שמסיט את השיחה ו

P40 ,אותם מטוסים שהתרסקו כתוצאה מהרכבת החלפים הפגומים . 
o מוסכמת הוא משתמש באימפליקטורה ה, 3בפתח מהלך . כריס אינו מרפה but" "

הפעולה המאיימת על הדימוי שממנה משתמעת הסתייגות המביאה במקביל לצמצום 

 לימימדי הפשע ומגבאת כאורה למצמצם שימוש במילה זו . הציבורי החיובי של האב

שאלותיו מגלה בכריס תקיפות שה ".בלבד" עשרים ואחד טייסים תגי להרםאות

  .למוצא פי אביורבה הוא מצפה בחרדה  החיובי של עצמו וface-ה עלמאיימת 
o מנושא הטייסים והמטוסים ועובר לדון במצבה הנפשי  בנוו מבקש להסיח את דעת'ג 

את כלל האיכות ואת כלל ו 'מפר ג, ו מדברי כריסבהתעלמ. של קייט שבריריה

סיון להסיט את ינוסף למחשבה ונן זמ:  שתי מטרות ומשיגשל גרייסהרלבנטיות 

 ).4במהלך מספר . (של האםלכאורה  הנפשי הקשה  מצבה-אפיקים אחרים להשיחה 
o בכינוי  הוא פונה לאב5במהלך . אלא שכריס נסער מכדי ליפול במלכודת  
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"   Dad" . סיון מצד כריס ינמהווה גם ו אך 'את גנועדה לאתגר הפנייה לאב בתוארו  

כריס ממשיך . הודאהמפיו במטרה לחלץ עם האב  חסי אמון וסולידריותלהבנות  י

  :המשךבמאתגר את אביו ו, המאיימות על הדימוי הציבורי של האב,  FTAs-לנקוט ב

 " "you did it? .  

o  שלארי לא הטיס מטוסי , 2עשה במהלך כפי ש, ו וטוען'חוזר ג 6במהלךP40.  ב ושהוא

ו 'ג. מטוס טס הבן הנעדרשל סוג שהרי לא נשאל באיזה , מפר את כלל הרלבנטיות

מנסה להפקיע , בהמשך המהלךאתגר את כריס מ,  מצד בנואגרסיבישאינו רגיל ליחס 

  :ותוקף את הדימוי החיובי שלו בנזפו בו מידיו את ניהול השיח
            " "What's the matter with you? .  

o  במהלכים הקודמים מכללי האיכות והרלבנטיותבמתכוון  שהתעלם ,ו' ג7במהלך ,

 מטוס מסוג סו יטהשטייסים הפרש התעלמות זו כהודאה בגרימת מות לגורם לכריס 

40P ." . "Then you did itזוהי  .  ספק שואל ספק קובע כריסconversational 

implicature.  בהמשך המהלך הוא מוסיף""to the others ,ממדי כריס את מרחיב  וכך

 טייסים 21 ם של אלא  למות, שוב אין הוא מתייחס למותו של לארי. ו של האבפשע

הפגיעה בדימוי הציבורי של את כריס  גם מעצים כך .כתוצאה מרשלנות האבשנגרם 

 . האב
המחייב מתן יחס של כבוד לי נאואת הצו הקונבנציאולם באיתגור שלו מפר כריס 

הבא לידי ביטוי  ,legitimate power- ה,סוג זה של כוחני תומס מתייחסת ל' ג.לאב

  ,לטענתה) . Thomas, 1995:127(. פרגמאטיקהב

“As so often happens in pragmatics, we often encounter explicit reference to such 

power (legitimate power – n.s.) (e.g. ‘I’m your mother, I have a right to know).” 

שב , שבה נכחה גם קייט' ורג'בשיחתו עם ג legitimate power-את חוקי הכפי שהפר 

קונפליקט בין נקלע כריס לבנקודת שבר זו . ועושה זאת בשיחתו עם אביוכריס 

אביו לנהוג שלו המעמידה בפניו את הצורך להבנות כוח ולדרוש בתקיפות מושרה הי

נחישותו המחלישות את  ואי הססנותו, חולשתו לבין ,פי אמות מידה מוסריותעל 

למרות  .משמעי ולהבנות כוח מוחלט בשיח-המבעים שלו ומונעות ממנו להיות חד

אתה עשית : "bald-on-recordהאשמה בעצם זוהי , ששני המהלכים מוצגים כשאלה

ה שהוא נוזף באביו מבנים יחסי ריחוק הזעזוע של כריס והנזיפה החמור". ?את זה

 . בין השניים ומעמידים את האב בעמדת נחיתות ותחת מגננהואנטגוניזם 
o  סיונותיו יבנקלר ממשיך , כריס לבין אביובמהלך האינטראקציה השיחתית בין

אתגר אותו ממשיך להוא . ניהול השיח מידיו של כריסעל להפקיע את השליטה 

. הוא שוב מפר את כלל הרלבנטיות. ב ובאת קררגע האמלמרות שהוא חש ש

  :6 הוא חוזר על אותם דברים בדיוק שהשמיע במהלך 10- ו8 כיםבמהל
."what's the matter with you?" 

" hell"כשבפעם השנייה הוא מוסיף את המילה , 8הוא עושה זאת פעמיים במהלך                             

  .וואת הפגיעה בדימוי החיובי של בכריס את הנזיפה כדי להעצים
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o לעבר אביובהתרגשות רבה וקורא כריס  מתעשת 11מהלך ב :" "Dad…Dad, you 

killed twenty-one men! . משתמעת מתוך אמנם ו בביצוע הפשע  ' של גתוהודא

סיונותיו החוזרים ונשנים לאתגר את כריס ולפגוע ינ שלו ומתוך המבעים החמקמקים

אינו יכול  אלא שכריס .לא נאמרה במילים מפורשותהיא אולם  ,ושלבדימוי החיובי 

עובדה ב להכירבעל כורחו נאלץ הוא . הדבריםציה של התעלם מהאימפליקעוד ל

הקריאה לאב בשמו   "Dad".בכאבפעמיים הוא קורא . הטייסיםגרם למות שאביו 

-יעה ב ופג נזיפה חמורההבחובנת ני טומאולם מצד ש, מצד אחדמבנה סולידריות 

faceמצד : כאן באה לידי ביטוי הדיכוטומיה הנוראית שכריס חווה.  החיובי של האב

בוקעת ,  ומצד שני. מוכן לגונןואעליו הששאותו הוא אוהב ו, אחד מדובר באביו

 :ת השברמגרונו קריא
             " "you killed twenty-one men! .פגוע בלס יכרהתסכול והכעס גורמים ל-face  

 תתעצם ךככל שזעמו יגבר כ.  הבנות לעצמו כוחלבעל כורחו יובי של האב ולנסות הח

 -ההפגיעה שכריס פוגע בדימוי החיובי של אביו והוא ישתחרר בהדרגה מכבלי 

legitimate power.   

o ו' הוא פוסק את דינו של ג23מהלך ב:" "You killed them,  תחילההוא מכריז, 

כבד אל ההוא הולך מן הכבד . You murdered them" : "ומסיים את המהלך בקריאה

 bald-on-recordהאשמה  אלא ,ו' על הדימוי הציבורי של גזה אינו עוד איום. יותר

   .בנוו ובעיני  מוחלטת של הדימוי החיובי של האב בעיניהרמיסמצד כריס ו

o כריס תובע  17 במהלך .כריס לאבד שליטה גורמת ל16ו במהלך 'הכחשתו של ג

: משפיל אותו ואף מאיים עליו, הוא מאתגר את קלר. bald-on-recordם הסברי

Explain it to me or I'll tear you to pieces! . האיום  במקרה זהbald-on-record הוא 

שאינה קיצונית מאיים בפעולה , כריס. מעולם בעלי החייםממשי השאול , פיזיאיום 

.  אלימה וקיצונית,פעולה פיזיתלת המסוגלדומה לחיה מדממת הוא . פעולת דיבור

שיח אך בכללי ה הוא אמנם שולט .במו ידיורמס הדימוי הציבורי החיובי של כריס נ

  . אינו שולט ברוחו

  

בדיוק , מונולוגנושא כריס , מצוי על הבמה לבדולא למרות שהוא , בסיום המערכה השנייה

זהו מונולוג קצר אך . היווניתבטרגדיה  soliloquiesסיים נשאו אפי שגיבורי המחזות הקלכ

אינה יודעת כיצד ואילוזיות שלה בהתנפצות ההרואה סרת אונים חמאוכזבת וכאוב של נפש 

 .לנהוג
  

"Where do you live, where have you come from? For me! – I was dying 

 every day and you were killing my boys and you did it for me? What  

the hell do you think I was thinking of, the goddam business? Is that as  

far as your mind can see, the business? What is that, the world –  

the business? What the hell do you mean, you did it for me?  

Don't you have a country? Don't you live in the world? What the hell 
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are you? You're not even an animal, no animal kills his own,  

what are you? What must I do to you? I ought to tear the tongue  

out of your mouth, what must I do? What must I do, Jesus God, what must I do?"  

 
   השלישיתשיחה בין כריס לבין קייט בסוף המערכה. ו

  

ו קלר בפני כריס ואומר כי אכן קיבל את ההחלטה לשלוח את 'גבסופו של דבר מתוודה 

בסתר כל העת ידע כריס . החלפים הפגומים שגרמו להתרסקות המטוסים ולמות הטייסים

. מעשההו לעשות את 'הוא גם ידע מה היו המניעים שהביאו את ג. פני הדבריםהם אלו שו לב

על פי אמות חומריים ובלתי מוסריים  פעל ממניעים ו'כי גמשהתברר לו נחרד הוא , עם זאת

  . כריסהמידה של 

מת השיחה מתקיי, בתום השיחה הקשה בין השניים נעלם כריס ועם שובו בבוקר המחרת

האם מנסה להניא את כריס . ו שם קץ לחייו'רגעים ספורים לפני שג, ינו לבין אמוהבאה ב

  .חוקמלהסגיר את האב לשלטונות ה

 

1. Mother: You're not going to take him!             

2. Chris: I'm taking him. 

3. Mother: It's up to you, if you tell him to stay he'll stay. Go and tell him! 

4. Chris: Nobody could stop him now. 

5. Mother: You'll stop him! How long will he live in prison? Are you trying to kill him?  

6. Chris: I thought you read this! 

7. Mother: The war is over! Didn't you hear? It's over! 

8. Chris: Then what was Larry to you? A stone that feel into the water? It's not enough for 

him to be sorry. Larry didn't kill himself to make you and Dad sorry.  

9. Mother: What more can we be! 

10. Chris: You can be better! Once and for all you can know there's a universe of people 

outside and you're responsible to it, and unless you know that, you threw away your son 

because that's why he died. 

 
o ספק היא .  השפעתה והשפעת בעלה עליורבהיודעת עד כמה , בנה היטבהמכירה את , האם

 סימני .סגיר את אביובל יל ,פעולות ריכוך וללא bald-on-recordמצווה ספק מאיימת על כריס 

 .שיחב כוחלהבנות של קייט סיונותיה ינמבטאים את  הבאים הלכיםובמהלך זה הקריאה במ
o מתכונן לקחת את שהוא באמרו ורי החיובי שלה  אמו ופוגע בדימוי הציבכריס מאתגר את

 ).  2מהלך  (.מידיה את ניהול השיחהוא מנסה להפקיע . האב למשטרה
o  כריס  של והיא אינה מתייחסת לדברי. קייט במתכוון את כלל הרלבנטיות מפרה 3במהלך

 It's up to you, if you tell him to": וכאילו לא אמר דבר ממשיכה בשלה, 2במהלך שנאמרו 

stay he'll stay" .  ומכבידה וחודרת לטריטוריה של, על כריסהמוסרי היא מטילה את העול 
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החלטתו להניא את אביו מרק הוא יכול היא גורמת לו להבין ש.  דרישתהמבלי לרכך את  יועל

פוקדת עליו ו על כריס imposition- בסוף המהלך מוסיפה קייט למידת ה.עצמואת להסגיר 

bald-on-record בשלב זה. למשטרה אותו ן הוא מתכוון לקחתשאי לגשת לאביו ולומר לו ,

 .כוח בשיחעל הבניית  בין השניים משא ומתןמתנהל 
o  קובע באופן נחרץ וגורףושל אמו מהפנייה הישירה  מתעלם כריס 4במהלך:  

 ""Nobody could stop him now. מתעלם מדברי קייט שזה עתה טענה שרקהוא . הוא מכריז 

שאף בע ו בכך שהוא קנטורליזציהשל  יכול למנוע מאביו להסגיר את עצמו ועובר לגישה הוא

העובדה מ –הוא מעביר את הדיון מהפרט .  לא יכול למנוע מאביו לעשות את המוטל עליואחד

ו מלהסגיר כול להניאאינו ייש א – אל הכלל – ו להסגיר את עצמאביומנוע מליכול  כריסשרק 

 ושל כריס החיובי של  face-ב מרכך את הפגיעה nobodyשם הגוף הכללי מוש בשיה  .את עצמו

   .קייט

o בסופו של דבר יתרצה  וכי הוא בן מסור הנו שכריסיודעת היא . קייט אינה מרפהא שאל

היא פוגעת  ."!You'll stop him" יופוקדת על היא 5 ובמהלך .ו'להסגיר את גדרישתו ויוותר על 

דאי של והאחריות למותו הואיימת על כריס ואומרת שהיא מ. בנהשל ובדימוי החיובי שלה 

 מציגה תסריט אימים בכך שהיאאיכות היא מפרה את כלל ה. האב בכלא תוטל על כריס

 -  maxim of manner - כלל האופןהיא מפרה גם את .  את אמיתותושאינה מסוגלת להוכיח

מניפולציה שיחתית ומעבירה יוצרת קייט . לא נמסר בצורה סדורהשהיא מוסרת שכן המידע 

היא מפנה לכריס שתי שאלות רטוריות שהתשובות .  ריכוךדפוסיללא מאיים מסר 

 ?How long will he live in prison"" מתוך השאלה הראשונה . נוראותמתוכן הן המשתמעות 

  ,היא רטוריתאף  ש,ומתוך השאלה השנייה. בכלאאת החיים ו לא ישרוד 'משתמע שג
"you trying to kill him?  "Areת האשמה  משתמעbald-on-record השאלותשתי .כלפי כריס  

קייט של גרייס יוצרת ם כלליבהתעלמה מה. השלילי של כריסוימוי החיובי מאיימות על הד

 .בעיקר על ציפייתה להבנות כוח בשיחעונה  ואימפליקטורה שיחתית המשרתת את מטרותיה
o  הכלל היחיד שאותו הוא מקיים : מתוך ארבעת הכללים של גרייס מפר כריס שלושה 6במהלך

המהווה לדעתו תשובה ניצחת , במכתבו של לארימול אמו הוא מנפנף : הוא כלל הרלבנטיות

 .  האםה המופרכים שללטיעוני
o  לארי לאבן חסרת משמעות הנופלת מותו של ההשוואה בין . נוקבת נאמר באירוניה 8מהלך

נו  שיחתית שמתוכה משתמע רצואימפליקטורה ויוצרת להתגונןאם מונעת מה, לתוך המים

 את הוריו כריס בהמשך המהלך תוקף .  לזעזע את האם ולפגוע בדימוי החיובי שלהשל כריס

 : דימוי הציבורי החיובי של הוריואיים על המ הוא. ומאשים אותם במותו של לארי
"Larry didn't kill himself to make you and Dad sorry." 

כריס  נסה מ, בין כריס לבין אביונבדק כמו בעימות הקודם ש, בעימות זה בין כריס לבין אמו

סיונותיה הבוטים והבלתי ינ. יאוש והצער שהוא שרוי בהםילעצמו כוח מתוך הלהבנות 

הכוח שקייט ניסתה להבנות . ה נכשליםיתומרוככים של האם לגרום לכריס למלא אחר תביע

   .של כריסהכושלות ובר בסופה לידיו בתחילת השיחה ע

o  סיטואציה הפרטית של במקביל לדיון ב, לייםא עובר כריס לדון בנושאים אוניברס8במהלך

 החיובי face-בונה את הכך  וYou can be better" " הוא מטיף לאם מוסר. בני משפחת קלר

.  ושלווה פנימיתהשלמהניכר בו כי הגיע למידה מסוימת של .  שנפגע במהלכים הקודמיםשלו
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של מורליסט המוכיח את הוריו פך כריס לדמות בעל כורחו הו. שולט בשיחזה ההוא בשלב זה 

 .ערכי מוסרומטיף להם 
"… there's a universe of people outside and you're responsible to it, and unless you 

 know that, you threw away your son because that's why he died." 
  

  . ו קלר שם קץ לחייו'ג. נשמעת ירייה, יום דבריועם ס

  

הרופא , ים'גל התיאוריה שמוכיח את מגלה בגרות ומפוכח הכריס  .מעין השלמהיש  אחרוןההלך מב

   :פרש בפני קייטשאותה  , במחזה הטרגיconfident -הממלא במחזה תפקיד של ה, השכן

  

"…Every man does have a star. The star of one's honesty. And you spend your life groping for it, 

but once it's out it never lights again. I don't think he (Chris – n.s.) went very far. He probably just 

wanted to be alone to watch his star go out". 
  

  נאלץ בסופו של דבר  עם בעיה אתית משפחתית קשה ומתמודדצמו כריס את עצא ומ, בניגוד לרצונו

עם התפכחותו ובתום תהליך השלמה . מות מידה מוסריותעובדה שהוריו פעלו בניגוד לאבכיר לה

  .לנצחכוכב היושרה שלו כבה , מייסר
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  בתרגום המחזה לעברית יםטיארגמאלמנטים פ

  

 לתרגום של גדעון טורי משנת תתייחסמעבודה זו . מספר פעמיםתורגם לעברית  All my Sonsהמחזה 

   .קורשנבדקו בממהלכים טיים בשיחות ובאחיפשתי ממצאים פרגמהשוואה בין מקור לתרגום ב. 1976

  

  שיחה בין כריס לבין אן במערכה הראשונה. א

  

  :להיענות להזמנתו לבוא לביקור ָשמחהאם  פונה כריס לאן ושואל 1במהלך 

הוא , "אני מתאר לעצמי שאת יודעת שזו באמת הסיבה שהזמנתי אותך לבוא? והיית רוצה.... נו"

  .אומר בהיסוס

 בכל הנוגע כריס טחון העצמי של יחוסר הבבמהלך זה בא לידי ביטוי , כפי שציינתי בעת ניתוח המקור

עה בדימוי כריס מרגיש שהוא מכביד על אהובתו ומתוך רצון לרכך את הפגי.  של אן כלפיויהלרגשות

 would "-ו" well"  : באותו מהלך אמצעי ריכוךבשניבמקור  משתמשהוא , הציבורי החיובי שלה

you".אילו את המילה  ו ."והיית רוצה "–סתפק טורי באמצעי ריכוך אחד בלבד ה,  בתרגום לעברית

"well"  היא אחר שמבמקור דפוס הריכוך שבא לידי ביטוי אינה תואמת את זו בחירה . "נו"-בתרגם

מצביעה על ה, זו ההשימוש במיל. מאיימת על הדימוי הציבורי החיובי של אןנתפסת כמילת זירוז ה

מעצימה את ההזחה מהווה , להאיץ באן כדי שזו תשיב לו מידרצונו  ועל מצד כריס חוסר סבלנות 

  .  ופוגעת בדימוי הציבורי החיובי שלהחדירתו של כריס לטריטוריה של אן

  

  :אליהעל אהבתו בפני אן  מצהיר כריס 3שון של מהלך בחלקו הרא

זה כל מה שאני מסוגל ... אין לי דמיון. אני אוהב אותך. אני אוהב אותך מאד. אני אוהב אותך, אן"

  ......"להגיד לך

נטען כי כריס מפגין חוסר בטחון עצמי וממצב את עצמו כיצור חסר דמיון , בעת ניתוח המהלך במקור

נוקט כריס . אני אוהב אותך: ליותאמילים הבנמעבר לשאינו מסוגל להגיד דבר יצירתיות חסר ו

,  מאידך.ימוי החיובי של אןפעולה המאיימת על הדאסטרטגיה של נימוס חיובי במטרה למזער את ה

 מחליש את עצמו ופוגע בדימוי הציבורי החיובי שלו בכך שהוא מתנצל בפניאינו מבנה כוח אלא הוא 

  . have no imagination…. That's all I know to tell you" "Iאן על כי 

על , מיצוי יכולותשהיא בעלת אימפליקציה של " מסוגל"המתרגם את המילה מעדיף בתרגום לעברית 

השימוש מהווה הינה בעלת עוצמה גדולה יותר ולכן " מסוגל"המילה ". יודע "– "know" פני המילה 

   . בתרגום מאשר במקורדימוי הציבורי החיובי של כריסאיום ופגיעה גדולים יותר על הבה 

  

  :הוא קורא בהתרגשות רבה, ומתנשקת אתומשנענית אן לבקשתו של כריס , 13במהלך 

"God, I kissed you, Annie, I kissed Annie. How long, how long I've been waiting to kiss 

you!" 
  !"כמה זמן חיכיתי לנשק אותך, כמה זמן.  את אנינישקתי, אני, נישקתי אותך, בחיי: "ובעברית
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היא במשלב גבוה יותר ובעלת ש" God"מת המילה   לעובשפה דבורהנעשית  "בחיי"הקריאה 

   referent power-ניכר בכריס כי הוא חש שאן היא בעלת ה , במקור. אימפליקטורה דתית

(Spencer-Oatey: 1992)  , יתכן שהמתרגם  . שכריס רוחש להאותו כוח הנובע מתוך ההערכה הרבה

 ,מתוך רצון להבנות סולידריות" אלוהים"אדקווטית -בחר בחלופה העממית על פני החלופה המילולית

  . עולה על זו שבתרגוםבמקור עוצמת המבע התוצאה הסופית של ההזחה היא שכאשר 

  

  אן במערכה השנייהלבין כריס שיחה בין . ב

  

שכריס כה , השנאה והבוז שסו השכנהעל ומספרת לו עלבון קשים  מטיחה אן בכריס דברי 8במהלך 

   .רוחשת לו, מעריך

  !" מתעבת אותך ממשהיא.  שונאת אותךהזאתשה יהא"

 . את יחסה של סו כלפיו ללא אמצעי ריכוך כלשהםוחושפת בפניהיא .  מידע חדשבמקור ובתרגום

: במקור מתפרצת אן כלפי כריס. ברי שבחדעל סו אינו יודע על כך דבר והוא מרעיף , לעומת זה, כריס

"The woman hates you. She despises you!" , מבלי לטרוח ולרכך את דבריה הקשים והפוגעניים

  . הנאמרים בישירות אכזרית

אן אינה מסתפקת .  יותראףקשה ,  בתרגום לעברית הפגיעה בדימוי החיובי והשלילי של כריס

עוצמת השנאה והבוז אור יתבכך שהיא מפליגה ב, את הפגיעה המעצימבמסירת המידע הבסיסי אלא 

השימוש . לסו בלי לנקוב בשמהבהתייחסה , היא מדגישה "הזאתשה יהא. "שסו רוחשת לכריס

".  מתעבת אותך ממשהיא: "אן מוסיפה. מעיד על  כעסה של אן ועל הטינה שהיא רוחשת לסו" זאת"ב

ו שבים ונתקלים בהזחות שתוצאתן הסופית היא העצמת אנ. המילים המודגשות אינן מופיעות במקור

  . מידת הפגיעה בדימוי החיובי של כריס בתרגום מול המקור

  

אן מספרת . בדימוי הציבורי החיובי של כריס בתרגום מאשר במקוריותר פוגעת אן  14גם במהלך 

ל כך שהמידע  מצביעה ע"they"המילה . ו אשם'חושבים שג") they("לכריס שסו אומרת שהשכנים 

  . שכנים המתגוררים בסמיכות למשפחת קלרידוע ל

כבר לא מדובר בקבוצה של ". ו אשם' חושבים שג שכולםאומרת.) ס. נ–סו (היא : "בעברית אומרת אן

. זוהי הכללה גורפת המתייחסת לקבוצה בלתי מוגבלת במספר". כולם"אלא ב, "they "- שכנים 

   .כריסדימוי הציבורי החיובי של ה בהאפיון הכמותי מגביר את מידת הפגיע

  

 משיב כריס לשאלת אן המבקשת לדעת מדוע הוא התאמץ כל כך להסתיר מפניה את 17במהלך 

 I didn't want you to feel there": כריס משיב לה ואומר. העובדה שהפרשה לא נשתכחה מלב האנשים

was anything wrong in you coming here.." . מבלי , לאסטרטגיה של הבניית כוחריס במקור עובר כ

כאשר הוא פוגע בדימוי החיובי של אן בכך שהוא חודר לטריטוריה שלה . להשתמש בסממני ריכוך

קבל מהוא .  כריס לא להדאיג את אהובתושלהמבע מבטא כוונה מראש . מקבל החלטות עבורההוא 

  .  כשורהלמנוע מאן לחוש שדבר מה אינובכך שהוא מחליט אחריות על עצמו 

".  משהו לא בסדר בזה שבאת הנהכאילולא רציתי שתרגישי : "מותיר התרגום לעבריתשונה רושם 

.  של אןface- ונועדה לצמצם את מידת ההכבדה והפגיעה בminimizerהיא בעצם " כאילו"המילה 
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ת כהבעה המכוונת להחליש את משמעו", בלשון הדיבור" כאילו"במילון אבן שושן מוגדרת המילה 

  . במקורסממנים אלה נעדרים המתרגם העדיף להשתמש בדפוסי עקיפות בעוד ש". הדברים

  

  יהישנהמערכה  ב'ורג'בין כריס לבין גהשנייה שניתחתי שיחה ה. ד

  

 1במהלך מספר . ו קלר לא היה חולה באותו לילה' העובדה שג נחשפת לעיני כל זהו מעמד דרמטי שבו

  . וחואירוניה המשקפת את סערת רב, במקור ובתרגום', ורג'מתבטא ג

 "He simply told your father to kill pilots, and covered himself in bed!"כלאחר יד הוא אומר  .

מבטא במקור מהלך  כי הלי נראה, אולם. דבריושל  מעצים את האירוניה understatement-השימוש ב

  : את הניסוח שבו מעדיף המתרגם אירוניה חזקה יותר מאשר בתרגום

  "הוא אמר לאבא שלך להרוג טייסים והתכסה לו בשמיכה, פשוט לגמרי"

לשותפו ו 'בה נתן  גשכביכול פשטות ה מהמשפט ומתארת את חלק מהווה "simply"המילה , במקור

קלות שבמתן בין ההעצום הפער מ נובעתהאירוניה . הרוג טייסיםבצע פשע כה חמור כמו ללהוראה 

  . צאה הנוראה שנגרמה מביצועהלבין התו ההוראה 

של  ממלא אמנם תפקיד "פשוט לגמרי"צירוף המילים . פער זה אינו בא לידי ביטוי בתרגום

 למשפט העיקרי כמקדיםת אך בשל הופעתו טיאפרגמנציונלית בעלת חשיבות וואימפליקטורה קונ

ך להרוג טייסים הוא אמר לאבא של: "בהמשך המהלךשבאה  האירוניה את לדעתי מחלישהגורם הוא 

  ".   בשמיכהלווהתכסה 

המתרגם  אילו הסתפק ". לֹו"טי נוסף המבדיל בין המקור לבין התרגום הוא המילה אאלמנט פרגמ

 הביטוי .מבע את המקורההיה תואם תרגום , "לֹו"כינוי הנסתר וסיף את מבלי לה, "התכסה"בפועל 

  .במקוראשר פחת קלר יותר מ מעצים את האירוניה ופוגע בדימוי הציבורי של מש"לֹו"

  

על כך  מעיד bald-on-recordווי שהוא  יהצ, במקור. להשיב לטענות אחיהמאן  דורש כריס 2במהלך 

  . ואת אן אהובתו' ורג'מבנה לעצמו כוח ומאתגר את ג, ריס התעשתשכ

"You'd better answer him, Annie. Answer him." .תעני י אנ, כדאי שתעני לו": בגרסה המתורגמתו

הן כפועל שניתן לפרש , "תעני לו"במילה להשתמש טורי העדיף .  לעומת המקורמרוככתזו גרסה ". לו

שיכול היה להישמע חריף יותר , "עני לו "bald-on-recordעל פני הציווי  , והן כציוויעתידה בצורת 

דה פחותה ופגע  כוח במיו היבנה ל, את המבע של כריסהמתרגם  כך ריכך .מאשר הציווי באנגלית

  .פחות בדימוי החיובי של אן

  

המתרגם מתעלם . רפרנציאלי-  יוצר בעיה של מחסר קונספטואלי9 במהלך ”till Christ comes“הצירוף 

 אילו השתמש ".עד יום מותי": מהאימפליקציה הדתית שבצרוף המילים במקור ומציע את התחליף

מוגדר  הבלתי ולשמר את האופי ת הדתיתניתן היה לשמר את המשמעו" עד בוא המשיח"בצירוף 

הבניית הכוח של כריס במקור ,  כתוצאה מבחירת המתרגם”till Christ comes“. בביטוי ם הגלו,בזמן

 נוקט – עד לבואו של ישו -שימוש בהגדרת זמן בלתי מוגבלת אמצעות הב. חזקה יותר מאשר בתרגום

האיסור להתייחס לפרשיות העבר חימת זמן תבעוד ש, כריס בהגזמה יתרה המחזקת את הבניית כוחו

, מקצרת את פרק זמן האיסור לדון בנושאים אלה,  בלבדעד ליום מותו של כריסולמותו של לארי 

  .  של כריסוממילא מחלישה את הבניית כוחו
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  יהיסוף המערכה השנבו קלר 'שיחה בין כריס לבין ג. ה

  

למרות שהתשובות לשאלות . ן ביצע את הפשע  אם אכ5- ו1שואל כריס את אביו במהלכים , במקור

  . הוא דורש לקבל תשובות מפורשות מפי אביו, ידועות לכריס מראש

הדגשה שאינה קיימת , "אתה"פונה כריס לאביו תוך שהוא מדגיש את כינוי הגוף , בתרגום לעברית

למרות זאת , "? את זהעשית..... אז"ולא  , "? עשית את זהאתה.... אז:" תורגם ל1מהלך : במקור

 5כך גם במהלך .  וממילא לא חלה חובה להשתמש בו"אתה"גלום כינוי הגוף " עשית"שבמילה 

  "  ? את זהעשית.... אבא"ולא , " ?עשית את זהאתה .... אבא: "שתורגם באופן הבא

ו ופוגעת עוד יותר בדימוי הציבורי 'מאתגרת את גבתרגום שימוש בכינוי גוף הנובעת מהההדגשה 

  . י שלו אך גם בזו של כריסהחיוב

  

  שיחה בין כריס לבין קייט בסוף המערכה השלישית

  

" Legitimate power "- בהיותה אמו של כריס היא חשה שבידיה ה. מנסה קייט להבנות כוח, במקור

  : פונה קייט לכריס בהחלטיות ואומרת לו3במהלך . את כללי השיחהקובעת ולכן היא זו 

“It’s up to you, if you tell him to stay he’ll stay. Go and tell him!” 
 את המבע לרכךסיון להבנות כוח נחלש במידה מסוימת בתרגום לעברית שכן המתרגם העדיף יהנ

 על פני ציווי מפורש וישיר, )גם צורה של ציוויאמנם בעברית המשמש  ("תגיד לו"זמן עתיד בבשימוש 

 "הגד לו"או " אמור לו" מתרגם במיליםה אילו השתמש .באנגליתהעשוי להישמע חריף הרבה יותר 

 אומרת" ל תלוי בךוהכ ".היה בכך משום שימוש במשלב גבוה יותר מאשר המשלב בטקסט המקור

  !"  לותגיד ולך.  הוא יישאר–אם תגיד לו להישאר ", קייט לכריס

  

, התחולל בה על כך שיש לשים מאחור את המלחמה ואת כל אשר 7בתגובה להערת קייט במהלך 

  : ואומר8 במהלך  רבמתריס כריס לעומתה בכעס

“Then what was Larry to you? A stone that fell into the water?”  
 thenמילה  מהתעלםמ המתרגם". אבן שנפלה למים? מה היה לארי בשבילך: "ובתרגום

שובת בנה בין הערת האם לת התוצאשל קשר יוצרת  ההללית שאקונבנציונאימפליקציה הומה

 היה לארי אם כךמה : " יכול היה להיותפתרון אפשרי בעברית. כריס באמות את נזיפ מהמעציו

של כריס המכוונת מעוצמת הפגיעה והמבע מעוצמתו לדעתי מאבד , תרגום של טוריב" ?בשבילך

  . בדימוי החיובי של האם

  

יו פרק בנורמות התנהגות כריס מלמד את הור.  קיימת הזחה בתרגום לעומת המקור10במהלך מספר 

. ולא להסתפק במעגל האנשים הקרוב, הוא מטיף להם לגלות אחריות כלפי האנושות כולה. ובאתיקה

כשהפועל שבא אחריו  , ומצמצםמסויג תנאישהוא מונח , "unless"הוא בוחר להשתמש במונח התנאי 

– know בא בצורתו החיובית .  

“Once and for all you can know there’s a universe of people outside and you’re responsible to it, 

and unless you know that, you threw away your son because that’s why he died.”  
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מעט את עוצמת הפגיעה בצורתו החיובית מרכך  knowכשאחריו בא הפועל , unlessשימוש בביטוי 

מהן יודעים הורים ההנחה ש- קדםמעין אלה  ים שכן יש במונח,םוריהבדימוי הציבורי החיובי של ה

  .אמות מידה מוסריות

  ".כי זו הסיבה שהוא מת, את בנכם השלכתם,  את זהלא יודעים אתם ואם.: "...נאמרבתרגום ואילו 

 ניסוח המשפט מצביע על .לא יודעים – שליליתה תולפועל בצור" אם"מילת התנאי  מקדים את טורי 

דבר .  מהןמות מידה מוסריותנם יודעים א ולכן אי"יודעים את זה"אינם חה שההורים הנ-מעין קדם

  . רבה יותר בתרגום מאשר במקורפגיעה בדימוי החיובי של ההוריםזה גורם לכך שה

  

 הקשורים ממצאיםבבירור שני בהשוואת המהלכים שנבדקו בעבודה זו בין מקור לתרגום עולים 

  :להבניית כוח

  

המתרגם להעצים את הפגיעה בדימוי החיובי של ם שנבדקו העדיף במרבית המהלכי •

 באמצעים  ממילרשימוש מצומצם יותרעשה ,  במקביל.מקורהבשיח לעומת משתתפים ה

 . ות אלהלריכוך פגיע

 שמילר הרבה bald-on-recordל שנבדל המקור מהתרגום גם באסטרטגיה , במהלכים שנסקרו •

הרב השימוש . בתרגוםסוג זה של אסטרטגיה בר לעומת שימוש מוגבל יות, להשתמש בה

 ומוחלטת משמעית-חד גורם לכך שהבניית הכוח נעשית בצורה bald-on-recordבפניות שהן 

 .יותר במקור מאשר בתרגום
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   סיכום

  

  כוח לגיטימי. א

  

ני 'יעה גמצב) (Meaning in Interaction: an Introduction to Pragmatics Thomas: 133בספרה        

לינגוויסטיקה - בעוד שבסוציו. לינגוויסטיקה- סוציול פרגמאטיקהתומס על הבדל חשוב בין 

  מתייחסיםפרגמאטיקהב ,יחסים חברתייםמשקפת די לגלות כיצד היא שימוש בשפה כבודקים 

בין אנשים בכל מפגש . אלה יחסים לקייםאו לשנות  כדימשתמשים בשפה אנשים שבה לדרך 

זוכה בסופו בעל הכוח  כאשר ,שיחבין המשתתפים ב תפקידיםהעל חלוקת תן מתקיים משא ומ

במהלך מחודש חלוקת התפקידים אינה אבסולוטית וניתנת לדיון . של דבר לקבוע את מהלך השיח

דרישות את לאותו משתתף התפקיד שממלא המשתתף בשיח מכתיב . האינטראקציה השיחתית

מידת אולם , ליאורך אוניברסצ ההוומ  עקיפותדפוסישימוש בה .בדפוסי עקיפותשימוש ה

 .יחסי כוח בשיחהבניית  על נמעןהמוען לבין הבין משא ומתן השל הינה פועל יוצא השימוש בהם 

   בידיהועלו כפי ש, את הסוגים השונים של כוח ושל הבניית כוחסכמת תומס מ

      )1992 ( Spencer-Oateyשל כוחחמש קטגוריות  ומגדירה :  

  

o  גמולכוח -   Reward power - בהעניקו לו הטבה מסוימתצד האחר ל הכוח גומל לעכאשר ב.  

o כוח כפייה -  Coercive power – הפעלת אמצעות סמכותו במעמדו ו כאשר בעל הכוח מנצל את

 ).בעיקר במקומות עבודה(הכפופים לו  כוח על 
o כוח לגיטימי -   - Legitimate power תפקידו ,  החברתיקף מעמדובעל הכוח זוכה לו מתוכאשר

 .או גילו
o  כוח רפרנטיReferent power -   -   הערכה או כבוד שרוחשים כאשר בעל הכוח זוכה לו מתוך

 . אחריםכלפיו
o וח מומחהכ -   Expert power –  מחיותוומזוכה לו מתוקף הכוח כאשר בעל. 
  

בר כחוט השני במחזה עו,  להורים מתוקף היותם הורים,בין היתר, מוקנהה הלגיטימיהכוח 

 , יהכוח הרפרנט  זהו.במחזה של כוח באה לידי ביטוי נוספתקטגוריה . קטעים שנותחוב משתקףו

בניגוד לכוח . שכריס רוחש לאביו בתחילת המחזההערצה עיוורת ואמון בלתי מסויג אותה 

ביחס של  ומקורו ,מבחירהנובע הכוח הרפרנטי ,  של הוריםפררוגטיבה טבעיתהלגיטימי המהווה 

כך מתפוגג הכוח , ככל שאכזבתו של כריס גוברת. כבוד והערכה של הנמען כלפי בעל הכוח

    .מכבלי הכוח הלגיטימיגם חלץ ימנהל מאבק במטרה להוכריס  שהוא חש כלפי אביוהרפרנטי 

  

  .קבוע  דיגורםמהווה , כוח כפייהככוח גמול וכמוהו כ, כוח לגיטימי, לטענת תומס

   "'Legitimate power', like reward power and coercive power, remains fairly constant within a 

relationship" (Thomas, 1995: 127).  
  

כוח הלמסקנה כי הגעתי  .מוצאת ביסוס במחזהאינה  זו הכללהכי עולה , מניתוח הקטעים

   .משתתפים בשיח בין הלמשא ומתןנתון וא אף הכי קבוע וגורם אינו במחזה הלגיטימי 
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חובה מוטלת כי  וכי בנים מבינים ,מקובל לחשוב כי הורים מצפים ליחס של כבוד מצד בניהם

למרות : מניתוח הקטעים עולה תמונה שונה. עליהם לא לאתגר את הוריהם ולא להביך אותם

בו התמורה המתחוללת  legitimate power,-כריס נאמנות לדרישות הבתחילת המחזה מגלה ש

 יו שלבכל אחת משיחותואמנם  .םסמכותלאתגר את הוריו ולערער על גורמת לו לך המחזה במה

ההורים . משא ומתן על הבניית כוחבין המשתתפים בשיח תקיים מ  - עם אביו ועם אמו - כריס 

לקראת סוף המחזה אולם , הכתיב את מהלך השיח ולשלוט בולסיונות רבים ינמצידם עושים 

ושתומס , הוריםה מצוי בידי טבעי שבאופן ,הכוח הלגיטימיברר כי מת .היוצרותמתהפכות 

בתום משא ומתן . גורם משתנההוא בעצם , מגדירה ככוח קבוע שאינו נתון למשא ומתן

כמו במאבק על עיצוב דמותם במאבק זה . כריס מידי הוריו את ניהול השיחמפקיע אינטראקטיבי 

   .מפסידים ההורים ,המוסרית

  

  כוחניית דפוסי הב   .ב

  

  record-on-baldפקודות ) 1       (

 
, ממבעים מרוככים ומבני סולידריותריס כעובר שהחד יחסית  מעברהתייחסתי לזו בעבודה 

שימוש ללא פקודות תן בעים שבהם הוא נומל,  בתחילת המחזהדרך התבטאותושאפיינו את 

חדל הוא . ים שלוכך משתנה אופי המבע, הזעזוע של כריס גוברככל ש .דפוסי ריכוךב

 לאסטרטגיה של הבניית כוח  ועוברשיחל וולרצות את שותפיסולידריות להבנות מאמציו מ

   .bald-on-record  פקודות שהן מתןושל 

 bald-on-record ממנה תובעפונה כריס לאן ו' ורג' בשיחתו השנייה עם ג2במהלך : הלדוגמ

  :'ורג'להשיב לג

"You'd better answer him, Annie. Answer him." 
  :לעזוב את הבית' ורג'געל  כריס מצווה באותה שיחה 7ובמהלך 

"That's all. Now get out of here, George!"  

  

  הבניית כוח טוטאלי )2(

  

מהוריו וככל שהוא נדרש להתמודד עם של כריס ככל שגוברת אכזבתו , כפי שכבר צוין

. שיחב נוקט הואגיות שכך חלה התמורה המביאה לשינוי באסטרט, נוראיתה אמתה

מתקיים משא ומתן בין הצדדים על השליטה בשיח והיא , אן ועם 'ורג'גבשיחותיו עם 

ידו של כריס  בשיחות אלה ,בסופו של דבר .מידי צד אחד לידי הצד השני, עוברת לסירוגין

  . שיחנהל את מהלכי הזוכה ל ל העליונה והואהינה ע

  

כריס אינו , בניגוד לשיחותיו עם הוריוו, גם עם אןובמידה מסוימת ' ורג'בשיחותיו עם ג

מהווים דוגמאות  שצוטטו לעיל 7- ו2מהלכים  .טוטאלי ומוחלטמגלה הססנות ומבנה כוח 

  .להבניית כוח מסוג זה
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 FTAs-הדימוי הציבורי ופעולות המאיימות על ) 3(
  

 ושל הסובבים  החיובי שלומדרישות הדימוי הציבוריבמידה גוברת והולכת תעלם מכריס 

 בו ניכר, עת מתעמת כריס עם אן בנושא סו השכנה, כבר בראשית המערכה השנייה. אותו

 מאתגר כריס 9כך במהלך .  במידה פוחתת והולכתדפוסי נימוס ועקיפותכי הוא משתמש ב

  . "?What's hit you":את אן וקורא לעומתה בנימת דיבור מעליבה

   

 How about" .סיונות להבנות סולידריותי כריס בנפותח' ורג'עם גהראשונה את שיחתו 

some grape juice? "1בפמיליאריות מעושה במהלך ' ורג'הוא מציע לג .  

  

 כך עובר כריס מאסטרטגיה של הבניית ,ורג'מניעיו האמיתיים של גנחשפים ככל ש, אולם

שינוי . וךהבניית כוח ושל מתן פקודות ללא שימוש בדפוסי ריכ סולידריות לאסטרטגיה של

' ורג'סיונותיו של גיתוך כדי האינטראקציה השיחתית בין השניים וכתוצאה מנזה חל 

בדימוי ים זה פוגע' ורג'וגכריס . לאתגר את כריס ולהפקיע מידיו את השליטה בשיח

 ובעיקר 11, 10, 9, 8, 7מהלכים בדוגמא ל. ומאתגרים זה את זהזה הציבורי החיובי של 

 ניכרים האיתגור ההדדי והפגיעה בדימוי 'ורג'שונה של כריס עם ג בשיחתו הרא12מהלך ב

פוגע כריס בדימוי החיובי שלו  - 13 במהלך – תםבסוף שיח .הציבורי החיובי של השניים

 "non verbal  act" עושה שימוש בפעולה שאינה פעולת דיבורבכך שהוא ' ורג'וגם של ג

   .סיון להכותויבנ' ורג'ומתפרץ לעבר ג

  

    ת כוח מוגבלהבניי )4(

  

בשיחות  .תבטא ביחסו להוריוכריס מחווה חמור ביותר לזעזוע שטי האפרגמהביטוי ה 

 עוברו עקיפותבדפוסי להשתמש בהדרגה  חדל כריס ,ו ועם קייט'גהקשות שלו עם 

כל משתקף ב הוריו יחסו האמביוולנטי כלפי .bald-on-record  לאסטרטגיה של מתן פקודות

, 7, 5, 3, 1מהלכים ( עם אביו במערכה השנייה תו של כריסבשיחתי שניתח מהמהלכים אחד

 יתשמערכה השלילקראת סוף הקייט יתחתי בינו לבין ה שנשיחוב) 17- ו15, 13, 11, 9

הוא לא ניחן בתכונות אולם . אליסט ובעל יושרהיאיד הנוכריס  . )8מהלך בבעיקר (

מתרחק קונפורמיסט והוא . יועקרונותעל דעותיו ועל  אבקיהדרושות לאדם המוכן לה

, legitimate force-ה רישות מדכלילהתעלם אינו מסוגל להוא . מקונפרונטציות וממאבקים

 כריס .עימותים אינה עולה בקנה אחד עם פשרנותו ועם רצונו להימנע מהתעלמות כזושכן 

 את חובתואין הוא שוכח  ולםא .בשיח עם הוריו להבנות כוח נואשיםסיונות ינעושה 

שיחותיו עם גיבורי צליח להשיג במהבניית הכוח המוחלטת שהוא בניגוד ל, וכך .כלפיהם

בוחר הוא  .ובלתי שלמהמסויגת  נה היעם הוריושלו בשיח כוח ההבניית , המחזה האחרים

  .  ובדרך הפשרהבדרך הביניים
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ח בכל הנוגע לשילמתן את הבניית הכוח  והמסייעת ל ת הנטורליזציהטכניקבכריס נעזר 

  ,בין היתר,  הגדיר נטורליזציהNijhof (1997) .שלו עם הוריו

 ."יתה תופעת טבעיכאילו ה, תהליך שבו מעניקים לתופעה חברתית מסוימת מעמד קבוע"כ

(Nijhof, 1997:751) .  

  

שאינה זווית ראיה , פרספקטיבהיכולת ליצור כריס לקנה מהנטורליזציה כלי 

מישור אל הולעבור וקד ההתרחשויות הפרטי ממלהתרחק מאפשרת לו ה ,סובייקטיבית

על באופן ישיר פעולות המאיימות ה תאלרכך כריס ריחוק זה מאפשר ל. כללי-האובייקטיבי

 משמעי-חדפחות ותקיף כוח פחות מבנה כריס כתוצאה מכך ושל הוריו הדימוי הציבורי 

   .בשיח המתקיים ביניהם

  

 שאביו פשעמתייחס כריס ליה יבמערכה השנו 'בין כריס לבין גשניתחתי בעבודה זו בשיחה 

שיחתו של כריס עם אמו לקראת סוף וב ;)9- ו7, 5, 1מהלכים ( "it" בכינוי הגוף ביצע

לטענת אמו בדבר בהתייחסו  nobody""משתמש כריס בכינוי הגוף  המערכה השלישית

וגמאות בשתי ד). 4מהלך (למנוע מאביו להסגיר את עצמו  המסוגל כריס האדם היחידהיות 

הדיון כאילו , פרטיים לפסים כלליים- מעביר כריס את מוקד השיח מפסים אישייםאלה 

אפוא פחית שימוש באמצעי הנטורליזציה מ. בתופעה חברתית ולא במקרה פרטיהוא 

כריס  המאפשרים ללפסי שיח אובייקטיביים ומעביר את הדיון מטען הרגשיעוצמת המ

  . וריו החיובי של ה על הדימוי הציבוריפעולות המאיימותלרכך ולו במעט את ה

  

הרי בשעה , למרות זאת ולמרות העובדה שכריס מסתייג מלפגוע בצורה כלשהי בהוריו

אתגר את אביו ואת אמו ואף  נאלץ להוא, והסיטואציה הופכת לבלתי נסבלת מבחינתש

הוא אדומים ואף שאין כריס חוצה קווים , גם במקרים אלה. פוגע בדימוי החיובי שלהם

  .משמעית ומוחלטת- אינה חדכוח ההבניית , כוחסיון להבנות יעושה נ
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