


 
 

  

 

 

 

 

 



 
 מהם המוטיבים בסיפור וכיצד הם תורמים לעיצוב משמעות הסיפור?

 
הסיפור עוסק ברצונו של יונה העגלון לשוחח עם מישהו על מצוקתו הגדולה ועל כאבו 
בעיקבות מות בנו. במהלך הסיפור אנו עדים לניסיונותיו החוזרים ונשנים לפתוח בשיחה 

לא עולים בהצלחה, כולם מתעלמים מכאבו ולא מגלים  על הנוסעים בעגלתו, ניסיונות אלו
 כל חמלה ואמפטיה לכאבו.

הקור שחוזר לאורך כל  במצעות כמה מוטיבים מרכזיים. ראשית  מוטירעיון זה מובע בא
היצירה. כבר בפתיחה מוצג יונה כעטוף כולו בשלג , אותו הוא לא טורח לנער. השלג 

הקור החברתי שמקיף את יונה, את   אתוהקור אינם רק פיסיים אלא מסמלים גם 
מעצב את הלך טימות והעדר החמלה והרחמים שמסביבו. אפשר גם לראות   בקור כאה

 כדוך והעצב שממלאים אותו.נפשו של יונה, את הד
 
מסמלות קשר. כאשר העיניים פתוחות   מוטיב נוסף הוא מוטיב העיניים.    העיניים 

להעדר קשר. בסיפור העיניים  גורות הן ביטויימתקיים קשר בין האנושי. עיניים ס
ון עצמו מתמנם בין ות מאפיינות את היחס של האנשים ליונה. למשל יונה העגלמהעצו

וריסיו המכוסים שלג  דבוקים זה לזה . כך מנתק עצמו יונה   עיניו עצומותנסיעה לנסיעה, 
ך בנסיעה ,חוסם כל מן העולם ושוקע בעצמו ובכאבו. הקצין, אשר עוצם את עיניו במהל

אפשרות שיחה בינו ובין יונה. גם העגלון הצעיר מכסה את ראשו בשמיכה ובכך מתנתק 
את נייה מסמלות הסוסה מקשיבה בעיניים בורקות. עימיונה ומסיפורו העצוב. דווקא 

את ההקשבה והאמפטיה. את אלה הוא מוצא דווקא בסוסה הקשר האמיתי לו זקוק  יונה,
 ולא בבני אדם.

 
 
 
 
 
 אנלוגיה וניגודים בסיפור ותרומתם לעיצוב הרעיון המרכזי בסיפור.   
 
 
כבר בראשית הסיפור אנו עדים לאנלוגיה בין יונה לסוסתו. שניהם עומדים קפואים   

במרכז רחוב סואן. הם  מכוסים בשלג ואינם זזים. על הסוסה נאמר שהפכה לבנה ונראתה 
 ם חוזרים כמה פעמים במהלך הסיפור כמו עוגיית סוס.  למצב זה ב

להעביר את סיפורו לעולמה של  סע מהעגלה. בסוף הסיפור יונה מנסה,אחרי שיורד נו
 הוא מנסה להסביר לה, נניח שהיה לך סייח והסייח היה מת ... –הסוסה 

 ה.בורקות, המעידות על הקשבה ואמפטיהסוסה מגיבה בעיניים 
 

יי בפער הגדול שבין העיר התוססת , הכרך הגדול מלא הניגודים בסיפור באים לידי ביטו
 באורות ובתנועה  לעומת הקיפאון, חוסר התנועה והעצבות של יונה. 

 
בנוסף, הניגוד הגדול בין יחס  בני האדם לכאבו של יונה לבין היחס ''האנושי'' שגילתה 

בכל  בני האדם,יקורת הקשה שסיפור זה מפנה לעבר חברת הסוסה הוא המעצב את הב
 . והמעמדות,  מתגלים כאטומים ומנוכרים, והם לא מגלים כל חמלה כלפי היחיד וצער

 
 

 מקום וזמן בסיפור ותרומתם לעיצוב הרעיון המרכזי.
 
הסיפור מתרחש בעיר גדולה, כרך, אשר בו מיליוני בני אדם. הבחירה במקום זה מדגישה  

 לו אחד שיקשיב ליונה. את הביקורת כיוון שגם בין אלפי האנשים לא נמצא אפי



בנוסף בחר צ'כוב בתקופת החורף הכבד, שלג וקור. הדבר מעצב גם את תחושת הבדידות 
של יונה , וגם את הקור החברתי שמסביבו. הזמן ביום שבו מתרחש הסיפור הוא ''דמדומי 
ערב'') כך נפתח הסיפור(. זהו זמן  שבו האור מאוד אפלולי וקלוש, השמש כבר שקעה 

עוד לא ירד. זה זמן  מתאים לתושת העצבות של יונה. האפרוריות  בסיומו של  והלילה
 היום מעצבת את תחושת האבל שלו. 

 
 ) התשובה נכתבה בתמציתיות, במבחן יש להרחיב ולהסביר את המתרחש בסיפור( 


