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סיפור שמשון וזיקותיו הבין-טקסטואליות -
עיון בתורתו הדיאלוגית של מיכאל בחטין* 
(הופיע, בשינויים קלים,  ב"מים מדליו", שנתון המכללה הדתית לחינוך ע"ש רא"ם ליפשיץ, מס' 15, ירושלים, תשס"ד, עמ' 233- 254,  בעריכת לובה חרל"פ).

מבוא
הרקע. כאשר הופיעו  בשנות ה-70 המאוחרות ובשנות ה-80 המוקדמות קובצי  מאמריו של מיכאל  בחטין, פילוסוף, בלשן וחוקר ספרות סובייטי (1895 – 1975) .בתרגום לאנגלית ולצרפתית, הם עוררו תשומת לב רבה במערב  (בחטין 1981).  ראשונים שאימצו את התפיסה החדשה וביססו אותה היו מראשי האסכולה הצרפתית של הזרם הפוסט-מודרניסטי, שבין מייצגיה ניתן למצוא שמות כמו רולנד ברת' (ראו להלן), מיכאל פוקו וז'ק דרידה; והבולטת מכולם - יוליה קריסטבה. קריסטבה (1986) התקינה את כתבי בחטין והתאימה אותם לטעמו של הקורא במערב, הרחיבה כמה מעקרונות היסוד של התורה הזאת ואף שינתה את שמה המקורי מ"התורה הדיאלוגית" ל"תורה הבין-טקסטואלית" (Intertextuality).

מקור תורתו של בחטין ועיקרי תפיסתו. התאוריה של בחטיו נוצרה על רקע עיוניו ביצירות דוסטוייבסקי, בייחוד ברומן  "החטא ועונשו". בחטין הבחין ברב-קוליות  (polyphony ) הנשמעת ביצירה זו ובחוסר האפשרות להכריע בשאלות מוסריות, לעתים  מנוגדות זו לזו, המיוצגות ע"י הדמויות השונות.  קולות אלה יצרו דיאלוג  שהעלה שאלות פילוסופיות ומוסריות רבות.  מתוך כך טען בחטין, שהחיים מעצם טבעם הם דיאלוגיים. כי לחיות פירושו להשתתף בדיאלוג מתמיד עם הזולת, לשאול שאלות, לקבל תשובות, להתייחס לשאלות של אחרים ולהגיב עליהם, בין בהסכמה ובין מתוך התנגדות (קלאסנס ויוליאנה 2003).
כלל זה חל לדעתו גם על טקסטים ויצירות שהם "אמצעי התעבורה" (או "כלי התקשורת") של אותם דיאלוגים. 
את עיקרי תפיסתו של בחטין ניתן לתמצת כך: 
א. טקסטים יוצרים דיאלוגים עם סביבתם התרבותית

*המאמר הוא עיבוד והרחבה של סדרת הרצאות שנשאתי בסניף זכרון יעקב של רשת "אלול".  תודתי נתונה לחבריי בקהל המאזינים, ששאלותיהם סייעו בידי להבהיר ולחדד עניינים אחדים. 
ב. דיאלוג פירושו – השפעה חוזרת והדדית
 לכן – 
	טקסטים יש לקרוא ביחסם לטקסטים אחרים.

מבחינתו של בחטין, לעולם אין לטקסט ראשית ואין לו אחרית. כיון ששום מחבר אינו בחזקת אדם הראשון, לכן כל טקסט הוא רק חוליה אחת  בתוך השרשרת התרבותית של מבעים לעניין זה אין בחטין מבדיל בין "טקסט" דבור לבין "טקסט" כתוב (הוניקאט 1994).
,  ששורשיהם נעוצים בראשית ההיסטוריה ומתקדמים הלאה עד לאחריתה.
מכאן מסקנתו של בחטין: כל מבע אנושי באשר הוא, הוא דיאלוגי מטבעו: אין מבע נשמע בבידוד, שכן כל המבעים הם תגובה בצורה זו או אחרת למבעים קודמים, ולעתים-  גם למבעים עתידיים. כיצד? המוען-המחבר מביא בחשבון התייחסויות אפשריות שונות של הנמען אל המבע והתוצאה היא כפולה: 
א. כבר בשיקול זה של היוצר יש משום יצירת דיאלוג  (אם לא ממשי - לפחות מדומה)
ב. הסבירות לתגובות שונות שהמוען מביא בחשבון, ממילא יוצרת חוסר-סופיות של הטקסט , תוך ציפייה שאותן תגובות ישנו ממילא את ההרכב הסופי או את המסקנה הסופית של הטקסט. לאישוש טיעוניו אלה בחטין מביא לדוגמה את הדו-שיח שבתקשורת הדבורה, ואת התכתובת מתוך התקשורת הכתובה. בשניהם מתקיימת זיקה הדוקה בין הטקסט החדש לקודמו, בין התשובה לבין הטיעון או ההודעה שהתשובה מתייחסת אליהם, וכל צד תורם את חלקו ברצף האינטר-טקסטואלי. לשון אחר: כל אחד מהמתקשרים מביא עמו "טקסט" משלו, ובן-שיחו משתלב בו ומסתמך על הטקסט ששמע זה עתה או קרא מן הכתב (צ'נדלר 2003, קלאסנס ויוליאנה 2003).
זיקות הדדיות והשפעתן על המשמעות . לפי בחטין, המשמעות האמיתית אינה נמצאת בטקסט המבודד. המשמעות האמיתית,  מתפתחת על הגבול של המפגש ("הדיאלוג") בין שני הטקסטים.  זאת משום שכל טקסט מביא עימו משמעות הקשרית משלו, מתוך הפרספקטיבה הספרותית וההיסטורית שלו. כל טקסט זורק אור על זולתו, חושף בו פינה אחרת שלא הייתה ידועה קודם המפגש.  במהלך האינטראקציה. טקסטים "קמים לתחייה" אך ורק כתוצאה מהתייחסותם לטקסט האחר. רגע זה של התייחסות דומה להבזק של אור המאיר הדדית את שני הטקסטים: טקסט התשתית  מונח זה לקוח מיצחקי (תשנ"ג. 13),  המסתמך על הגדרה של הלל ברזל. 
. והטקסט שעל הפרק. המשתתפים בדיאלוג אינם נשארים ללא שינוי המשמעות של שני הטקסטים השתנתה  בזכות הדיאלוג שנוצר ביניהם, והיא שונה ממשמעותה  בכל טקסט לחוד, שכן דיאלוג זה גורם להדדיות:  כל אחד מהטקסטים משפיע על זולתו ומושפע ממנו מכאן נובע ניסוחו של בחטין בדבר "התכונה הדיאלוגית" של הטקסט (צ'נדלר ( 2003.
פירושים והרחבות -– יוליה קריסטבה. כאמור,  חסידיו ותלמידיו של בחטין פירשו את המסגרת התאורטית, הרחיבו אותה והוסיפו עליה נדבך על גבי נדבך, תוך מאמצים להגיע להמשגה אשר תשמש בסיס למודל תאורטי איתן. הבולטת בין תלמידי בחטין באסכולה הצרפתית הייתה יוליה קריסטבה, שהתקינה את כתביו של בחטין והתאימה אותם לטעמו של הקורא המערבי. היא הרחיבה את המסגרת המושגית ואף שינתה את שמה של התאוריה מ"תורה דיאלוגית" (הכינוי שניתן לה ע"י בחטין) ל"תאוריה אינטר-טקסטואלית" (קריסטבה 1986).  שינוי השם, שנתמך גם ע"י יתר תלמידי בחטין מהאסכולה הצרפתית, נבע מהצורך לשמור על זכות-ראשונים של סוקרטס, שהיה אביה-מולידה של התורה הדיאלוגית ביוון העתיקה.

קריסטבה טענה: כל טקסט נובע או נגזר מטקסט אחר (לרוב: מהמיתוס, וממקורות אחרים) או מסיטואציה אישית, מאירוע חברתי במובן הרחב, מזיכרון היסטורי קולקטיבי ועוד.  לפי הבנתה את כתבי בחטין, "שום טקסט אינו עומד בפני עצמו,  אלא הוא פרגמנט בתוך רשת גדולה  בלתי נגמרת                                                 של טקסטים".  סלומון (2000)  בדברו על תורת הלמידה המתחייבת בעידן המידע, מדגיש כי "ידע הוא גוף מאורגן ברשת של משמעויות...", ולהלן:  "ידע הוא בהכרח ותמיד קשור להקשר תרבותי וחברתי...".  ניתן לשער, שהן הפסיכולוגיה של הלמידה והן הפרשנות של קריסטבה לתורה הבחטינית יונקות מאותו מקור – הקונסטרוקטיביזם הפוסט-מודרני.
  מכאן יוצא, שבין-טקסטואליות היא תנאי הכרחי לאינטרפרטציה של כל טקסט נתון ואפילו בסיס לקיומן של טרנספורמציות בטקסטים דומים. 
 קריסטבה שוללת את השימוש המסורתי של ביקורת הספרות במונחים כגון "השפעות" או "מקורות יצירה". טענתה היא, שכל המערכות בחיינו, החל בעריכת שולחן ועד לכתיבת שיר, מבוססים על דפוסי ביצוע שעברו גלגול מפעולות דומות בעבר.
את תפיסתה זאת היא הדגימה בעזרת מה שניתן לכנות בשם מודל הצירים המצטלבים שתי וערב. על-פי מודל זה מתקיימת הזיקה בין טקסטים שונים בשני צירים, האופקי והאנכי. בציר האופקי מתקיים הדיאלוג בין הטקסט לבין המוען-המחבר מצד אחד ובין הטקסט לבין הנמען – מצד שני; ואילו בציר האנכי מתקיים הדיאלוג בין הטקסט שעל הפרק לבין קורפוס של טקסטים שקדמו לו, בעלי קרבה תמטית, ז'אנרית או לשונית. קורפוס זה, שהצטבר והלך לאורך ההיסטוריה של התרבות האנושית, אף יוצר מידה מסוימת של זיקה לעתיד (וירטואלית, בינתיים) ושולח את שלוחותיו לעתיד.  מאוחר יותר זכה מודל זה לפרשנויות שונות. ראו בעניין זה: אייגר  1999 .

מכאן, יצירה ספרותית אינה רק מפעל של מחבר יחיד, אלא תוצר של התחברות אותה יצירה ל"טקסטים" אחרים  (אם ע"י הבניה מחדש של הלשון ואם בלעדיה); ולכן, .במקום לדבר על השפעה, מדברת קריסטבה על "מוזאיקה", שבה כל טקסט הוא הטמעה של טקסט קודם ובסיס לטרנספורמציה לתוך  טקסט אחר. 
תכונות האינטר-טקסט והרכבו – לפי תפיסתו של ברת'. רולנד ברת' (אף הוא מהאסכולה הפוסט-מודרנית הצרפתית, כאמור) מקבל את תפיסתו של בחטין בעניין שינוי המשמעות שהמפגש מחולל, אך מוסיף הבהרות משלו הבהרה כזאת מוצאת את ביטויה  בתיאור "ססגוני" של המציאות האינטר-טקסטואלית. לדעתו, האינטר-טקסט הוא מפגש של טקסטים שונים, שאינם אלא פיסות של צופן, נוסחאות ספרותיות, מודלים של מקצבים, קטעים של סגנונות שמקורם באין-ספור מרכזים של תרבות,  אף לא אחד מהם מקורי, מתערבבים ומתנגשים ביניהם;  וכל אלה נטמעים בתוך הטקסט וזוכים לתפוצה מחודשת. הטקסטים עשויים רבדי - כתיבה שונים,  היוצרים יחסי דיאלוג הדדיים, אם בדרך של התייחסות פארודית,  דוגמה לכך – התוכניות הסטיריות בכלי התקשורת השונים חילוקי דעות, ואם בדרכים אחרות; ובניגוד למה שהיה נהוג לחשוב בעבר, רב-שכבתיות זאת מתרכזת אצל הקורא ולא אצל המחבר. כללו של דבר יש לראות במחברים  "מתזמרים" בלבד ולא יוצרים מקוריים ("orchestrator rather than originator")
 ) ברת'   (1977.  מסקנתו זו, שהמחברים אינם היוצרים המקוריים של היצירה,  הולידה את הכרזתו על "מות המחבר" 
(;"The Death of the Author"  במובן המטאפורי , כמובן), אך בחטין עצמו התנגד למסקנה זו.

ממשיכי דרכו של בחטין
בעקבות האסכולה הצרפתית קמו דורות חדשים של ממשיכי דרכו ומפרשי תורתו של בחטין. 
עיוניהם עוררו חילוקי דעות בקרב אלה לגבי אחדות התאוריה של בחטין והשגות רבות עקב הסתירות שמצאו בה. סתירות אלה הוסברו  בתקופת הפעילות הארוכה של בחטין, תקופה שהתאפיינה בעליות ומורדות, עקב הלחצים הפוליטיים שהופעלו עליו כאשר לשלטונות נראה היה שעבודתו נוגדת את"הקו הרשמי", 
    עם זאת לא היו עוררין על עיקרי תורתו של בחטין, וממשיכי דרכו נרתמו להתמודד עם הקשיים המתודולוגיים שנבעו מהסתירות שנמצאו בתאוריה ומהיותה נרחבת מדי, ללא הבחנות מספיקות. עיוניהם הובילו לשפרוט המסגרת התאורטית ע"י הצעות למיון שיטתי של האינטר-טקסט לתת-סוגיו,  דוגמת המיון של פיירקלוף (   : ch.4 1992). 
וכך טוען איגלטון ((1983, מממשיכי דרכו של בחטין: "מושג האינטר-טקסטואליות בא להזכיר לנו, שאין שום טקסט הקיים בזכות עצמו, אלא בזכות קיומם של טקסטים אחרים. לכן, כל טקסט,  יותר ממה שהוא חב את קיומו למחבריו, הוא חב את קיומו לטקסטים אחרים.... טקסטים מספקים מסגרת התייחסות לטקסטים אחרים, ומקבלים מסגרת כזאת מאחרים..." )מצוטט ע"י צ'נדלר  2003).

בין הוגי הדעות שהטביעו חותם על התפיסה הבין-טקסטואלית בדור האחרון ותרמו בכך גם לחידוד הסוגיה של תורת הז'אנרים נזכיר את ג'ונתן קאלר .  כזכור, טען בחטין, ש"טקסטים 'קמים לתחייה' אך ורק כתוצאה מהתייחסותם לטקסט האחר".  טיעון זה הורחב ע"י קאלר  בעזרת ההגדרה הבאה::
, Intertextuality is the general discursive space that makes a text intelligible. (1986:106),     . ("בין-טקסטואליות היא מרחב השיח הכללי, ההופך טקסט למובן")..  נקודת המוצא של הגדרתו זו היא הקביעה, שאינטר-טקסטואליות , יותר משהיא מציינת יצירה ביחסה לטקסטים קודמים ומסוימים, היא מציינת את תכנון שיתופה של יצירה במרחב השיח התרבותי  הגדרתו זו נתמכת בדוגמה של משפטי הפתיחה הרווחים בסיפורי-עם, הפותחים בנוסח כגון  "היו היה פעם מלך, ולמלך הייתה בת..." . פתיחה נוסחאית כזאת עשירה בקדם-הנחות ספרותיות ופרגמטיות, שכן היא ממקמת את הסיפור בסדרה של סיפורים דומים, מזהה אותו עם מוסכמות הז'אנר ומעוררת בקורא ציפיות מוגדרות לגבי מוסר ההשכל המדריך את ארגון האירוע ופרטיו. באופן כזה, טוען קאלר, משפט הפתיחה הוא "אופרטור בין-טקסטואלי רב-עוצמה" (מצוטט ע"י אייגר 1999). לענ"ד,  ניתן להחיל טענה זאת של קאלר גם על הפתיחה  הנוסחאית "ויהי בימי..." של רבים מסיפורי  המקרא, כגון "ויהי בימי שפוט השופטים...(שופ' א 1), "ויהי בימי אחשורוש" (אסתר א1). וראו בעניין זה גם  שראל, תשנ"ו: 231..
.
הדיאלוג בין הטקסטים חוצה גבולות של זמנים, ז'אנרים וכלי ביטוי מכל הסוגים. בעוד אשר בחטין ביסס את עיקרי תורתו על חקר היצירה הספרותית, צעדו ממשיכי דרכו "בדור השלישי" צעד נוסף בטענה, שהאינטר-טקסטואליות היא תופעה תרבותית "ללא-גבולות", והיא מקיפה לא את הספרות בלבד אלא כל מבע אנושי מכל סוג שהוא. טענתם היא, שהזיקות הן לא רק בין-טקסטואליות, אלא גם תוך-טקסטואליות (פיירקלוף  1992  118 ) וראה דוגמה כזאת בספרות העברית: שראל, תש"ס.  וחוץ-טקסטואליות, בו-זמניות ועל-זמניות; בין טקסטים 
מז'אנר אחד לבין טקסטים מז'אנרים אחרים. יתר על כן, זיקות נוצרות לא רק בין טקסטים מסוגים שונים בינם לבין עצמם או בין טקסטים מזמנים שונים, אלא גם בין טקסטים לבין אמצעי מבע וכלי ביטוי    אחרים, וכן בין  אמצעי מבע אחרים - בינם לבין עצמם ( אייגר  1999). מימושה המובהק של תפיסה זו בא לכלל ביטוי בקולנוע, בטלביזיה ובמולטימדיה הממוחשבת, שבהם נוצרת זיקה טבעית בין כתב, תמונה, קול וצליל.
    
התניות ליצירת יחסי גומלין חוצי גבולות וזמנים. השאלה העלולה להתעורר בהקשר זה היא:  מניין לנו אילו טקסטים נמצאים בזיקות הדדיות עד כדי יצירת דיאלוג ביניהם?  האם כל טקסט יוצר יחסי גומלין עם כל טקסט אחר? האם יש בידינו קריטריונים לקבוע מדוע דווקא אלה ולא אחרים? תשובת בחטין היא: לא ייתכן דיאלוג בין טקסטים ללא יחסים לוגיים ביניהם . יחסים אלה עשויים להיות מסוגים שונים: א. במישור הלשוני – אוצר מילים משותף, משמעות דומה ואפילו מבנה תחבירי דומה.  ב. במישור המשמעות, כמו הסכמה או אי-הסכמה, חזרה או השלמה. שאלה ותשובה (קלאסנס ויוליאנה2003  ).                                                            

סיפור שמשון כדוגמה לאישוש התפיסה האינטר-טקסטואלית
בחלקו הבא של המאמר אנו באים להדגים את הזיקות  האינטר-טקסטואליות שיצרה פרשת שמשון המקראית (שופטים יג-טז) לאורך הדורות.  במרכז עיוננו אנו מציבים את "אהבת שמשון", מחרוזת השירים של לאה גולדברג שפורסמה לראשונה בשנת תש"ח, אך לא משכנו ידינו מאזכור יצירות 
נוספות,  ספרותיות ולא-ספרותיות, בעלות זיקה ברורה שנוצרו לאורך הדורות, בעם ישראל ובתרבות העולם. סקירה זו יש בה לדעתנו משום אישוש לתפיסה הבחטיאנית,  עפ"י ניסוחם של ממשיכי דרכו, הרואה תופעה זאת כחוצה גבולות של תקופות, ז'אנרים ודרכי הבעה – כפי שהזכרנו מקודם.

"אהבת שמשון" – מחרוזת שירים ללאה גולדברג  נדפס לראשונה בירחון "מולדת", כרך א, תש"ח, עמ' 55 – 56.  הועתק מאתר : http://www.tora.us.fm/nxtboard/messages/2101.html" http://www.tora.us.fm/nxtboard/messages/2101.html 
א. פתיחה
סִפּרו גַמָּלים בפונדק,
חַמָּרים לצון חמדו,
ידובר על שמשון בפונדק:
אין כמוהו, יחיד, אחד הוא.
זרועו כקונרס נחושה,
אגרופו כהולם מקבת,
ואונו בערמה יחושל,
וינוס האויב כארנבת.
כי צודד שועלים בחורשה
זנבותיהם נשאו השלהבת,
ונשרף גם בית האישה,
כי רמתהו עגלה עוגבת.
כך ספרו גמלים בפונדק,
חמרים לצון חמדו.
שמו הלך מפונדק לפונדק,
כי חזק, כי גיבור, כי אחד הוא.
פערו את פיהם השוטים,
חכמים ראשיהם הנידו,
ואפילו סרני פלישתים
את שבחו ברבים הגידו.
ויתן לו שבט שופטים
ושבטים וגויים הרעידו,
וידובר בקרבות ובמשתים,
כי גיבור, כי שליט, כי נגיד הוא.
ואולי גם הוא לא ידע
כי דינו דין נזיר והוזה,
כי פשוט כפתרון כל חידה
לבבו השביר בחזה.
ב. מכתם
ימתק הדבש במפולת כפירים
ולב חלש בגוף גיבורים.
הגידו בנות לקרוב, לרחוק:
אכן מעז יצא מתוק.

ג. בנות פלשת
ויסופר בקרבות ובמשתים,
ויהי הסיפור למסורת-
איך ניתק יתרים כפשתים,
עבותים כפתילי הנעורת.
ובעברוֹ ונשים בחלון
נשקפות בתשוקה ופחד,
בנות עזה ובנות אשקלון,
אשת-איש וזונה גם יחד.
ודולקה בפיהן הדיבה
בראותן כי קרב הנער:
איך יצא בחצות מקובה
ונשא על כתפיו השער.
בכל בית אחות קטנה
על אזני אחות מלחשת:
"הוא שכב בזרועות הזונה
ועירנו פרוזה, נכבשת".
ודמותו כי תכבה בחלון
ואבדה בדרך המלך,
בנות עזה ובנות אשקלון
אל הנול חוזרות, אל הפלך.
הן יושבות ומוזרות בפשתים,
הן שוזרות עבותים כאלה
אשר כל גבורי הפלישתים
במיטב חלומם לא יחלו.
ד. הדבש
וילך הלוך ואכול
ונוטף מידיו הדבש.
וישמח על כוחו כי גדול,
וישמח על סודו כי כבש.
וילך וישר ברמה
ובלבו גם פתרון גם חידה,
ויזהיבו גם קרני החמה
באגלי הדבש שרדה.
ויביא לאביו ואמו
דבש מנחה לנוה העני,
ויאכילהו כי טוב טעמו,
וירדו בית התמני.
וילך ופתרון חדש
בחידה כתולעת בפרי:
האישה מתוקה מדבש
והיצר עז מארי.
ה. שיר העלמות
שבע מחלפות לראשך, שמשון,
כקרני השמש לראשך, שמשון,
עלמות יפות בחיקך, שמשון,
אהבנוך אמש בית-אמך, שמשון.
וילך גיבור מן הכפר, אבוי,
ויאהב הגיבור בת-נכר, אבוי.
הזהר מבת הערלים, שמשון,
מקסמי מבט, מן הכבלים, שמשון,
חוד חידה, לערלים, שמשון.
צודה צוד ביער שועלים, שמשון.
וילך הגיבור מן הכפר, אבוי,
ויאהב בת-נכר, אבוי.

ז. ויאהב אשה בנחל שורק
שבעה דרכים מן הכפר.
בם ילך פוחז וריק.
ושמשון רק בדרך אחד יבחר:
בואכה נחל שורק.

ז. דלילה
הן ידוע ידע שבגדה,
ונכנע לחלקת הלשון,
הוא ידע שימות מידה-
פלשתים עליך שמשון.
ויחזור וישכב בחיקה
עם דמותו הצופה באישון.
כי בכל בגידותיה מתקה-
פלישתים עליך, שמשון.
כי כבשה ככובש את אויבו
וכל לילה לו לילה ראשון
ויצהל חרדות לבבו-
פלישתים עליך שמשון.
רק בבוא העדה הפרועה,
עת טפחה אהבת פניו,
הוא פקח את עיניו וראה,
ורֵעֶיה נקרו את עיניו.
עפ"י הרישיון של FSF (Free Software Foundation),  הנמצא באתר: http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL
עיון במחרוזת שירים זו מצביע על זיקה אינטר-טקסטואלית הדוקה בין "אהבת שמשון" לבין הסיפור המקראי –  כאשר זיקה זו באה לידי ביטוי הן בנקודות הסכמה והן  בנקודות של אי-הסכמה לסיפור המקראי. את ההסכמה אנו מגלים  כבר ממבט ראשון, כאשר התפתחות העלילה של השיר נאמנה להתפתחות שבסיפור המקראי, ולעתים אף תוך הרחבה או העצמה של פרט זה או אחר שבמקרא. לא נעסוק כאן בניתוח ספרותי ממצה, אלא נצביע על אותם רכיבי השיר, המבססים את הטיעון, שהשיר מקיים זיקה של  דיאלוג  עם הסיפור המקראי. 
 
א. מעשיו של שמשון עפ"י השיר תואמים, בדרך כלל, את המסופר בסיפור המקראי: : 
- פעלו כשופט (=מושיע) ונגיד על ישראל (א6 ); במראה המקומות בשיר, אות מאותיות האלף-בית מציינת את מספר השיר במחרוזת, והספרה – את מספר הבית שבשיר.
 השווה: "והוא שפט את ישראל עשרים שנה", שופ' טז 31); 
     -  שריפת השדות בזנבות השועלים ושריפת בית האשה (א 3 = טו 4 – 6)  לשריפת בית האשה ע"י שמשון אין מקבילה במקור המקראי; אדרבה, שם הפלשתים הם המאיימים על האשה בשריפת ביתה אם היא לא תסגיר את סודו של שמשון (יד 15); ולאחר שריפת השדות ע"י שמשון הם גם מממשים את איומם (טו 6).

     -  הדבש בנבלת הכפיר שאכל, ואף הביא להוריו ( ד 1 - 3 =יד 8 -9  ); נשיאת שערי עזה על כתפיו (ג 3 = טז 3 ); החידה ופתרונה (ב = יד 14 = 18); בגידת דלילה (ד = טז 18 – 20); וכמובן – המעשה האכזרי של הפלשתים שניקרו את עיניו (ז 4 = טז 21)
ב. השיר מפגין צמידות רבה (אם כי לא מלאה) לדקדוק המקראי-  ע"י שימוש תכוף בוא"ו ההיפוך: וַיֻּתַּן (א6), וִיסֻפַּר (ג1) וילך (ד 2,4 ועוד), ויביא (ד3), וישכב (ז2); וכן לאוצר המילים והצירופים של הסיפור, ואף נמצא ציטוטים של חלקי פסוקים מהסיפור המקראי כלשונם במקור (כמו "וילך הלוך ואכול", ז1 = שופ' יד 9),  או ציטוטים ככותרת לבית שלם (כמו  "ויאהב אשה מנחל שורק", שבראש שיר ו הקצר = שופ' טז4). ציטוטים אלה מהמקור המקראי, שם מקומם בשלבים חשובים להבנת התפתחות העלילה, שני מעשים אלה - אכילת הדבש מנבלת האריה, מעשה שבו שמשון מפר את אחד מצווי הנזירות, ואהבתו לדלילה האשה הזרה והבוגדנית -  מקרבים את סופו. חוזרים גם בשיר של גולדברג כציוני דרך, אם כי בסיפור אכילת הדבש יש הבדל אחד: בשיר, אכילת הדבש היא בגדר מוטו של השיר, באשר, לפי המשוררת, היא מספקת למשוררת אפשרות לשדרג את החידה (ד4 ; על שדרוג החידה ידובר בהמשך) ולספק מפתח להבנת הסתירה שבין הגוף החזק לבין הלב החלש של שמשון (ב). בצמידות ללשון המקרא ניתן למנות גם את החזרה על הפזמון "פלשתים עליך שמשון", המסיים שלושה מתוך ארבעת בתי השיר השביעי.

הוספות והרחבות, השמטות והשתמעויות
לעומת הצמידות המלאה או החלקית לסיפור המקראי, המחרוזת של גולדברג מציגה גם סטיות מהסיפור המקראי, המתממשות בדרכים שונות: הוספות והרחבות מצד אחד וצמצומים או השמטות מצד שני. 
ההרחבות והתוספות. מחמת קוצר היריעה לא נוכל לעסוק בכל גוני השינויים למיניהם, ונזכיר רק את אלה הנראים בעינינו חשובים, על שום  תפקידם בהכוונת הקורא למסקנות.
השינוי הבולט לעין הקורא הוא גישור הפערים של הסיפור המקראי. גישור הפערים מתבטא בכמה עניינים:  פירוט עלילות הגבורה של שמשון, הנפוצות עפ"י השיר בכל שכבות העם, למן החַמָּרים והגַמָּלים, כידוע, חמר וגמל הם מובילי שיירות של גמלים וחמורים, ומלאכתם נחשבת לפי המשנה בין המלאכות הבזויות, שראוי לאדם לא להנחיל לבנו (משנה קידושין ד יד; וראו שם ההנמקה בפירוש ברטנורא ) דרך השוטים, עד למורמים מעם, החכמים, ועד לסרני הפלשתים (שיר א, הפתיחה: בית ראשון ובית חמישי). גישור הפערים כולל גם תיאורים פלסטיים של גודל כוחו הפיסי של שמשון (זרועו, אגרופו ואונו; בית א1) וכן שיר שלם (ג. "בנות פלשת") המתאר את גודל תשוקתן של בנות פלשת, שנפשן יוצאת אל הגיבור, ששמו יצא למרחקים והפך לאגדה בחייו.
גישור פערים מהחשובים בשיר מצוי גם בשיר האחרון (ז. דלילה), המהווה את השיא שבעלילת השיר: האמירה המפורשת והחוזרת ונשנית בדבר כניעתו של שמשון לפיתוייה של דלילה, למרות שידע בבירור שהיא בוגדת בו (ראו בפתיחת השיר: "הן ידוע ידע שבגדה", ז1; ובהמשך: "כי בכל בגידותיה מתקה, ז2).  
נראה, שאחד השינויים החשובים של השיר לעומת הסיפור המקראי הוא "שדרוג" חידת שמשון – והצעת פתרון חדש לחידה (ברזל תשל"א: 119). 
החידה שבסיפור המקראי בנויה, כידוע,  כקביעה כפולה:  "מהאוכֵל יצא מאכל / ומעז יצא מתוק" (יד 14). ואילו פתרון החידה ע"י הפלשתים (שנעזרו באשת שמשון) מנוסח כשאלה כפולה (המקבילה לחידה המקראית בתקבולת כיאסטית):
                                                                                    "מה מתוק מדבש/מה עז מארי" . 
אם נתרגם את משפט  השאלה הכפולה למשפט קביעה כפולה, נקבל:
                                                                           "אין מתוק יותר מדבש/אין עז יותר מארי"
כלומר: לפי ניסוח הפתרון ע"י הפלשתים,  הדבש והארי הם בראש הסולם של המתיקות ושל החוזק (בהתאמה). אלא שפתרון זה, שמקורו בשמשון כיון שאת הפתרון לחידה סיפק לפלשתים שמשון, כאשר גילה את סודו לאשתו, משתמע מכאן, שגם בעיני שמשון זהו הפתרון שהוא מודע לו; לא כן הדבר בעיני המשוררת, כפי שנראה בהמשך.
,  זוכה בשיר לשדרוג הדרגתי, וראו רמזים גלויים ומטרימים המובילים לפתרון החידה: א7 ובית ב, ורמזים מוסווים הניתנים ע"י  שימוש חוזר ומנוגד בפועל "כבש" : "וישמח על סודו כי כבש" (ד1), שמחה שמתגלה ככוזבת, לנוכח העובדה, שבסופו של דבר הוא לא כבש את סודו (משום שלא כבש את יצרו), ובניגוד לנאמר במפורש כאילו "כבשה ככובש את אויבו", במשתמע, ע"ד ניגוד אירוני,  דלילה היא שכבשה אותו (ז 3- -4 ).
 המגיע אל שיאו בשיר ד (בית 4): הרואה את מה שגם שמשון אינו מודע לו:                                                                     
הפתרון של המשוררת הוא: יש מתוק יותר מדבש = האשה
                                      ויש עז יותר מהארי = היצר  (ברזל, תשל"א: 119)
בשדרוג זה של פתרון החידה, שאפשר לראות בו את ה"לייטמוטיב" של מחרוזת השירים,  נרמזת כבר נפילתו של שמשון, המועצמת ע"י הדימוי שבשורות המקדימות לפתרון: "...ופתרון חדש כתולעת בפרי..." (ד4), לאמור: כשם שהפרי שהשתכנה בו תולעת נדון לריקבון וסופו נפילה, כך, משאין גיבורנו יכול לכבוש את יצרו (העז יותר מהארי), האשה (המתוקה יותר מדבש), סופה להביא עליו כיליון.

בין גזירת הגורל לבין הבחירה החופשית: השתמעויות  מהשיר לעומת הלקח מהסיפור המקראי.
לכאורה, ניתן לומר שעל פני השטח קיימת מידה רבה של הסכמה  בין השיר לבין המקור המקראי. אלא שעיון מעמיק יותר יבהיר לנו, שאין הדברים כך. שכן, סיומו של השיר שונה ברוחו מהסיום של הסיפור מקראי ואף נוגד את מטרתו תכלית הניגוד. כיצד? 
בסיפור המקראי, למרות  נפילתו של שמשון, עפ"י פרשנות חז"ל למקרא, אין חילוקי  דעות בין השיר לבין הסיפור לגבי סיבות נפילתו: ניסוחם של חז"ל, "שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך ניקרו פלשתים את עיניו" ( משנה סוטה א , ח) מדגיש את הסיבות לנפילה הדגשה לא פחות חריפה מזו שבשיר. 
  הסיום אופטימי באשר הוא ממחיש, ברוח התפיסה המקראית, את חשיבותה של החזרה בתשובה: כתוצאה מתפילתו כוחו חזר אליו, ובמותו נקם את נקמתו,  עד כי "ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו" (טז 30). בכך הוא זוכה להגשים את ייעודו כשופט=מושיע ואף זוכה להערכת המקרא על פעלו כשופט::"והוא שפט [=הושיע] את ישראל עשרים שנה" ((31). ביטוי נוסף להערכת המקרא בא לידי ביטוי גם בהערה,  ששמשון זכה להיקבר בקבר אביו (31)
אך לעומת המקרא, השיר נמנע  מהתייחסות לאירועים  המוזכרים בסיפור (טז 22 - 31 ) אחרי ניקור עיני שמשון ע"י הפלשתים ומשמיט את הערכת המספר על פעלו.  השמטה זו מסמנת לדעתנו את הסיום הפסימי של השיר, ולא בכדי.
רק בבוא העדה הפרועה,
עת טפחה אהבה על פניו,
הוא פקח את עיניו וראה,
ורֵעֶיהָ נקרו את עיניו (ז 4)

לאמור: ההתפכחות משכרון האהבה וההתפקחות מסכנת האהבה העיוורת –  מסמנות את סופו של השיר, ובכך ניתן  הפתרון "האמיתי" של החידה. לפי השיר - שמשון הולך לקראת גורלו המר במודע:   "הן ידוע ידע שבגדה...שימות מידה.". ניתן לראות כאן, שרוחה של הטרגדיה היוונית, שבה אין לגיבור מפלט מגורלו, היא המשתלטת על מחרוזת זו.  ביסוס לטענה זו נמצא גם  בשיר ה. "שיר העלמות"  – הממלא כאן את תפקיד המקהלה בטרגדיה היוונית. ראוי להוסיף כאן גם את הניגוד שיצרה המשוררת בין שיר העלמות לבין הקולות הבוקעים מקרב בנות פלשת. הניגוד בולט כבר בכותרת של שני השירים: "שיר העלמות" לעומת "בנות פלשת" . על הרימוזים המקראיים המרמזים על זהותן הישראלית של העלמות ("אהבנוך אמש בית-אמך", ה1 = "על כן עלמות אהבוך", שיה"ש א 3) כמו גם על שמחתן העתידית של הנכריות הנרמזת בכותרת "בנות פלשת" (= "פן תשמחנה בנות פלשתים" , ש"ב א 20)  -  על כל אלה מיותר להרחיב כאן את הדיבור.

לעומת  הסיום האופטימי שבמקרא – הממחיש, כאמור, את השקפת העולם הדתית של המקרא, הגורסת  ש"שערי תשובה לעולם פתוחין" ( מדרש רבה איכה פרשה ג) - משתמעת  מהסיום של גולדברג נימה פסימית ודטרמיניסטית, לפיה אין מפלט מגזירת הגורל. באירוע אחד נדמה, כי השקפת העולם הדטרמיניסטית מקבלת ביטוי גם בסיפור המקראי, כאשר בנשיאת האשה התמנית אומר המספר המקראי כי שמשון לא ידע כי הייתה זאת "תואנה מה'" ( יד 4). ואכן פסוק זה גרם להתלבטות חז"ל ( בבלי, סוטה ט: ),  אך בסופו של דבר ניסו לתרץ פסוק זה, על אף הכול,  כביטוי לבחירתו החופשית של שמשון (ראו בעניין זה גם אצל המאירי,   המצביע על החזרה הכפולה של שמשון על בקשתו  כעדות לבחירתו  החופשית ( וראו גם רד"ק לפסוק שם, המנסה ליישב את התמיהה בדרך מקורית משלו).

הדיאלוג של סיפור שמשון עם מקומות נוספים במקרא
כפי שכבר אמרנו בפתיחה, לפי ההשקפה הבחטיאנית, יצירה עשויה ליצור דיאלוג חוצה גבולות עם יצירות אחרות הן בתוך המעגל המצומצם של המרחב הפנים-ז'אנרי והן במעגלים הרחבים יותר, החוץ-ז'אנריים. אישור לתפיסה זאת ניתן למצוא גם בגלגולי הדיאלוג של סיפור שמשון. הסיפור המקראי יונק מתורת הגמול שבפתיחה לספר שופטים, המהווה מסגרת אידאית מוצהרת לתנ"ך כולו, ושולח את שלוחותיו לספרי הסיפורת המקראית גם מחוץ לספר שופטים; כל אלה במעגל הפנים-ז'אנרי. ואילו במעגל החוץ-ז'אנרי הוא יונק את מקורותיו מספרות החכמה, כפי שנראה בהמשך. 
בסיפור המקראי שמשון ממחיש בחייו הפרטיים את תורת הגמול המקראית בת ארבעת השלבים, כפי שנוסחה בספר שופטים פרק ב: החטא, העונש, החזרה בתשובה והגאולה. כידוע, רוב הסיפורים בספר שופטים באים להמחיש תפיסה זו של הפתיחה לספר, אלא שבעוד אשר יתר הסיפורים עוסקים בגורל
הכלל ("לפי הנוסח החוזר ונשנה: "ויעשו ב"י את הרע בעיני ה' וימכרם ביד..."), הרי סיפור שמשון בא להדגים תפיסה זו בחייו הפרטיים של שמשון, הממחיש בגורלו האישי את התממשותה של תורה זו. 
ואם הסיפור יונק, כאמור, מהמסגרת ההצהרתית של פרק ב שבספר שופטים, הוא גם שולח את שלוחותיו אל המשך הסיפורים בנביאים ראשונים. כידוע, בסיפור שמשון שזורים שני מוטיבים עממיים, הבאים לשרת את מטרת הסיפור המקראי:  מוטיב הגיבור העשוי ללא-חת, ומוטיב האשה המפתה והבוגדנית. דיון במקורותיו הקדומים של סיפור שמשון ראו: קויפמן, 1962 : 235 – 244 .  מבחינה זאת ניתן לראות בדוד את בן-דמותו של שמשון המתאפיין באותן שתי תכונות: הגיבור ללא חת והאיש שחולשתו כלפי נשים מדרדרת אותו ומביאה עליו כליה. ראו הכרזתו של נתן בפרשת בת-שבע: "ועתה לא תסור חרב מביתך עד עולם" ( ש"ב יב 10)
 שניהם, שמשון ודוד, גוברים על האריה ומושיעים את ישראל מיד פלשתים;  דוד, כמוהו כשמשון,  מגלה חולשה כלפי נשים, שפרשת בת-שבע היא רק אחד מביטוייה. 
מקור נוסף, שניתן לראות בו זיקה בין-טקסטואלית  בינו לבין סיפור שמשון,  הוא ספרות החכמה, המזהירה מפני האשה המפתה והזרה (משלי ב 16 – 19; ה 3 – 8; קוהלת ז 26). גם בספרים אלה באים הדבש ("נופת", מש' ה 3) והמר ממוות (קהלת ז 26) – כדימויים לפיתוי מצד אחד  ולגורל המר המצפה למי שנכנע לפיתוי - מצד שני. בדרך זו הם יוצרים דיאלוג ברור עם פרשת שמשון.
אך גם בכך לא תם עדיין הדיאלוג של פרשת שמשון עם יצירות עתידיות.

הדיאלוג של סיפור שמשון מחוץ למקרא
כאמור, סיפור שמשון שולח את שלוחותיו לאורך הדורות והוא מקיים דיאלוג עם יצירות – ספרותיות ולא-ספרותיות, בישראל ובעמים – עד ימינו אנו. קצר המצע מלהזכיר את כולן, ולא כל שכן שאין אפשרות לדון בהן בפירוט. לפיכך נזכיר רק חלק מהן, ובחלק אחר נדון בתכלית הקיצור.
הזיקה של דור התחייה והתקומה לסיפור. כדי לעצב את הטיפוס היהודי החדש שגדל בארץ, המסוגל להגן על עצמו ועל ביתו, דור התחייה והתקומה היה זקוק להאדרת  תכונות ככוח גופני, תעוזה וגבורה עילאית.  לכן אך טבעי הוא ששמשון נבחר לסמל תכונות אלה. נראה, שעקב צורכי התקופה, הדגש הושם בדרך כלל  רק באחת משתי התכונות של שמשון, הגבורה,  בלי להזכיר  את התכונה השנייה.

במקביל ל"אהבת שמשון" של לאה גולדברג , הכורך יחד את שני המוטיבים (בדומה לסיפור המקראי), נוצר  בתש"ח  דיאלוג נוסף  אף כי הוא שולח שלוחות למוטיב אחד בלבד –  הגיבור הישראלי הקדום העשוי ללא חת. יחידת הג'יפים של חטיבת גבעתי, שנלחמה בתש"ח בפולש המצרי בדרום, קיבלה את הכינוי "שועלי שמשון", ועל רקע חויותיו האישיות כתב לוחם צעיר ביחידה זו, אורי אבנרי,  שיר שקיבל את הכותרת "שועלי שמשון", כשם היחידה.  עד מהרה הפך השיר לפזמון המושר עד היום 




שיר השועלים / אורי אבנרי 
ארבעה-ארבעה על הג'יפ הדוהר
ובוקע השיר מן הלב.
והשביל בדרכם מרקד ומזמר, 
זה השביל המוביל אל האויב. 
שועליו של שמשון שוב פשטו במרחב
ונושאים השלהבת בליל.
מעזה ועד גת שוב נטוש זה הקרב,
לחרות ישראל. 
האזינו, מצרים, לשירו של שמשון !
הוא בשר את הקץ לפלשתים.
האזינו היטב למקלע, לרמון,
שיר המות לחיל הפולשים. 
ארבעה-ארבעה אל הקרב הגועש,
מזמזמת בלאט המכונה,
חדש המקלע היורק את האש
אך האש ישנה נושנה.  הועתק מאתר  http://www.tora.us.fm/nxtboard/messages/2105.html , עפ"י הרישיון של FSF (Free Software Foundation), הנמצא באתר      http://www.gnu.org/licenses/licenses.html#GPL . השיר הולחן ע"י המלחין מרדכי זעירא ונפוץ בזכות "זמרת המלחמות" שושנה דמארי.


לענייננו: בשיר הזה ראוי לשים לב לאותם מילים וביטויים היוצרים את הזיקה לסיפור המקראי:
- "שוב נטוש זה הקרב/ זה הקרב לחרות ישראל" (בית ב, הוא גם הפזמון החוזר לשיר כולו);
-"האזינו מצרים לשירו של שמשון/הוא בישר את הקץ לפלשתים..." (בית ג);
-"חדש המקלע היורה את האש/אך האש ישנה-נושנה" (בית ד).
 והקשר לסיפור המקראי – ברור:
"שועליו של שמשון שוב פשטו במרחב" –  כאז כן עתה: מעשי אבות סימן לבנים, הן בעצם הפשיטה והן בהצתת האש. אך גם אם האמצעי היורק את אש הוא עתה מקלע (לעומת זנבות השועלים), 
- "האש ישנה נושנה", אש הגבורה ולהט הקרב – כאז כן עתה.
ביטויים ספורים אלה מקיימים דיאלוג מפורש עם סיפור שמשון המקראי. 
אינטר-טקסטואליות עם הטקסט הלא-המודפס  
זאת ועוד:  בהשפעת כינוייה של אותה יחידה והמיתוס שנוצר סביבה (לרבות השיר ומילותיו) השועל הפך לסמל פיקוד הדרום בצה"ל, והוא משמש  עד היום כתג שרוול של חיילי הפיקוד ואף משולב  בסמלי חטיבת גבעתי (ראו בנספח ב).  אנו רואים אפוא, שהאינטר-טקסטואליות – פנים רבות לה. היא מתקיימת לא רק בין טקסטים אלא בין טקסט כלשהו לבין כל מבע אנושי יצירתי אחר:  פרוזה ושירה, פיסול, ציור ומוסיקה  ואף חיי-יום יום. למרות שמעיקרא רעיון האינטרטקסט צמח מתוך חקר הספרות, במרוצת הזמן התפשט יישומו  לתחומים נוספים,  וניתן לראות הרחבה מתמדת של רעיונות בחטין (אייגר  1999).     



וכך, גם גבורת שמשון וסופו הטרגי בסיפור המקראי – יצרו דיאלוגים לדורות בספרות העולם,  באמנות  ובמוסיקה (רשימה של מבחר יצירות ראה בנספחים).
                          
כיצד מתממש המודל של קריסטבה בסיפור שמשון?
כזכור, טענתה של קריסטבה הייתה, ששום טקסט אינו עומד בפני עצמו,  אלא הוא פרגמנט בתוך רשת גדולה (אין-סופית?) של טקסטים, המקיים דיאלוג עם יצירות אחרות בציר האופקי ובציר האנכי (ראו לעיל, חלק א). התרשים הבא יש בו כדי לאשש את המודל  של קריסטבה.



האינטר-טקסטואליות של סיפור שמשון – עפ"י קריסטבה
סיפורי עם:
הגיבור ללא חת
האישה המפתה
עבר
מיתולוגיה (הרקולס)
 ((הרקולס)


אגדות עם
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עתיד


בתרשים אכן ניתן לראות רשת "צפופה" למדי הזרועה שתי וערב יצירות שונות, שכולן מקיימות דיאלוג עם הסיפור המקראי בדרך זו או אחרת. ברור, שהתרשים מציג מדגם בלבד ואינו משקף את כל היצירות שהצטברו במשך ההיסטוריה ושניתן היה לשבץ בתרשים כהנה וכהנה.


סיכום: הערכת מפעלו של בחטין
לכאורה אפשר לשאול: מה החידוש בתורת בחטין? במה היא שונה מתפיסות מושרשות בתורת הספרות (ואף בכלל האמנויות) בדבר מוטיבים, השפעות ועוד? 
מכל שניתן להסיק מהאמור עד כה נראה לנו חידוש מרחיק לכת  בתפיסת בחטין וממשיכי דרכו. ראשית, בעוד אשר הדיון בהשפעות על יצירה אמנותית כלשהי כוונתו להשפעה חד-סטרית, דהיינו, היצירה הקודמת  משפיעה על המאוחרת יותר, הרי עפ"י התפיסה האינטר-טקסטואלית, ההשפעה היא דו-סטרית,
לאמור: לא רק היצירה המאוחרת זוכה לפרשנות בזכות היצירה הקודמת המקרינה עליה, אלא גם היצירה  הקודמת זוכה לאינטרפרטציה חדשה בזכות היצירה המאוחרת המקרינה על קודמתה ומעמידה אותה בפני הקורא או השומע באור חדש. 
זאת ועוד: לפי תפיסה זו, הבאה לידי ביטוי במודל של קריסטבה, שראינו לעיל, ההשפעה של יצירה קיימת ועומדת גם לעתיד לבוא. הכיצד? בזכות הפוטנציאל הגלום ביצירה בעלת ערך, ביום מן הימים תיווצר יצירה חדשה, אשר תקיים דיאלוג עם קודמתה, ודיאלוג זה ייצא אז מן הכוח אל הפועל.
כדוגמה זאת ראינו בסיפור המקראי על שמשון, שעמד במרכז דיוננו במאמר זה, באשר הפוטנציאל הגלום בו שלח שלוחות לעתיד מראשית קיומו, והפוטנציאל הגלום בו יצא מן הכח אל הפועל גם אחרי דורות רבים – ב"אהבת שמשון" ללאה גולדברג וביצירות נוספות ,  כפי שראינו. 
לדעת ממשיכי דרכו של בחטין, מדובר בהתבוננות חדשה ביצירה הספרותית (והתנ"ך בכלל זה), ראויים לתשומת לב דבריהם של קלאסנס ויוליאנה ( 2003)  הקובעים במבוא למאמרם, כי "חקר התנ"ך מגלה לאחרונה עניין הולך וגובר בעבודותיו של בחטין" (בתרגום חופשי מאנגלית; צ"ש).  ואכן,  בחקר הסיפורת המקראית  דן ספרו של סימון, תשנ"ז גם  ב"זיקות לסיפורים קודמים (אינטרטקסטואליות)" (ראה שם במפתח העניינים); ובחקר הספרות העברית עפ"י הגישה האינטר-טקסטואלית יש להזכיר את ספרו של יצחקי, 1992 (ראה שם במבוא לספר), וכן את מחקרה של שריג, תשס"ג.
 שהמחקר החדש אימץ לו על סמך תורה פילוסופית שזכתה ליישום מעשי. זוהי התבוננות המתבססת על שיטות מחקר שפותחו בדיסציפלינות מחקריות, כמו:תורת הספרות והתקשורת,  חקר השיח ובלשנות, סמיוטיקה וסמנטיקה (תורת הסימנים והמשמעות), הפילוסופיה של האמנויות ועוד (אייגר 1999, צ'נדלר 2003).
תורתו של בחטין זכתה לתשומת לב גם משום שהיא מנסה להתמודד בהצלחה עם כמה שאלות, 
שהתשובות עליהן לא תמיד השביעו רצון.  שאלות אלה הן: 
·	כיצד בני אדם מְתַקשרים זה עם זה? 
·	כיצד אנו מבינים טקסט?
·	כיצד יכול האדם למצוא את האמת שהוא מחפש מאז ומתמיד?
על כל השאלות הללו  בפי בחטין תשובה אחת: בדרך של דיאלוג.* מכאן גם הכינוי "התורה הדיאלוגית",  כינוי ששונה אח"כ ל"אינטר-טקסטואליות" ע"י קריסטבה, כפי שכבר צויין לעיל. לטענתו, האמת אינה גנוזה במוחו 
של אדם יחיד, אלא נחשפת ע"י מאמץ קולקטיבי של חיפוש האמת בציבור אנשים, במהלך מו"מ 
דיאלוגי. בכך הולך בחטין בעקבות סוקרטס, שקרא לעצמו "סרסור", כמי שמטרתו לזמן יחד אנשים, לסכסך ביניהם, ליצור מריבות והתנגשויות, ומתוך יישוב הסכסוך נולדה האמת המשותפת (הוניקאט 1994). 
השתמעויות לחינוך ולהכשרת המורים 
האם התורה הבחטיאנית, על גלגוליה הרבים והשונים, יש בכוחה להשפיע לא רק על שינוי בגישתנו להבנת הטקסט, אלא גם על הבנת הצורך בשינוי התייחסותנו לשאלות הנוגעות לחינוך ולהכשרת המורים? דומה, שהתשובה על כך חיובית, ושני טעמים לדבר: 
השתלטות המדיום החזותי והשלכותיה.  לאינטר-טקסטואליות, כפי שהיא נתפסת כיום, נודעת השפעה הן על  דפוסי הצריכה התרבותית והן על תפיסות פדגוגיות חדשות. כידוע, בתחום "אמצעי התעבורה" של צריכת התרבות ההמונית חלה לאחרונה מהפכה מרחיקת לכת, כפי שמציין צ'נדלר. אם בעבר  הטקסט היה העיקר, והתמונות והאיורים – משניים, באשר תפקידם היה רק לתרום להנהרת הטקסט;  הרי כיום – האיור והציור, התמונה והצליל הם העיקר, והטקסט הופך למשני, כי הכיתוב תפקידו להסביר את כלי ההבעה הללו, ותו לא. באופן כזה המולטימדיה הופכת לעיקר, והמדיום המודפס – למשני. מכאן הצורך במודעות לתופעת האינטר-טקסטואליות, המיוצגת במולטימדיה והמקיפה כלי הבעה ("מידיה") שונים ומגוונים (צ'נדלר 2003). נובע מכאן: איסטרטגיות של קריאת הטקסט ותיהלוכו, יצירת הלכידות  והפקת משמעות, שהתבססו על  הטקסט המודפס עפ"י תורות למידה מקובלות מזה דורות, שוב אינם תקפים באינטר-טקסט המולטימדיוני , והם מחייבים חשיבה מחודשת וחיפוש דרכי הוראה חלופיות.
ב.     "יחיד ורבים – הלכה כרבים...". במציאות האינטר-טקסטואלית הרב-גונית המורכבת, שבה, כאמור, המולטימדיה משתלטת על חיינו, הולכת ופוחתת חשיבותו של מחבר יחיד, וגדלה חשיבותה של עבודת צוות . דברים אלה תקפים במיוחד כאשר המולטימדיה (שאינה אלא "אינטר-טקסט" לפי התפיסה של ממשיכי דרכו של בחטין) באה להחליף את ספרי הלימוד המודפסים: אין בכוחו של מומחה יחיד לשלוט בכל אותם אמצעי הבעה המרכיבים את המולטימדיה - לא מבחינת תחומי הדעת המעורבים בה ולא מבחינת יישומיה הדידקטיים. לפיכך, יותר מאשר בכל הזמנים, נדרש כיום שיתוף-פעולה בין-תחומי ורב-תחומי, הן בפיתוח תוכניות, הן בייעוץ דיסציפלינרי והן ביישומים פדגוגיים (וראו בעניין זה: אייגר 1999;  טיילור וקרפנטר 2002).
הגישה הזאת,  שהמאמץ הקולקטיבי צריך לבוא במקום "איש לנפשו", נמצאת גם ביסוד התפיסה של הפדגוגיה הקונסטרוקטיביסטית. אליבא  דתפיסה זאת, אין המידע הופך לידע אלא ע"י למידה בדרך שיתופית, תוך מו"מ קולקטיבי, שבו מנסים חברי הקבוצה לפתור בעיות ביחד, מתוך מאמץ משותף (סלומון, תשס"א). לאמיתו של דבר, זאת גם שיטת "הלימוד בחברותא"  המקובלת עד היום בבית המדרש.

ולסיום: תורתו הדיאלוגית של בחטין מסייעת בידינו להבין גם את השינוי שחל בהשקפתנו על הלשון, שינוי המתרחש בעידן המידע האלקטרוני עקב תהליך ההשתלטות המהירה של  ההיפרטקסט (תת-סוגה מובהקת של האינטר-טקסטואליות) על הלמידה  ועל צריכת התרבות (לעניין זה ראו: שראל, תשס"ד; טיילור וקרפנטר 2002).  
32 לעניין זה ראו שראל, תשס"ד; טיילור וקרפנטר, 2002.
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                            אברהם קריב, מעז יצא מר (תשי"ב)
                            דוד פישלוב, מחלפות שמשון (זמורה)
                       ..  אביגדור המאירי, צעד שמשון, צעד (תש"ח; עיבוד מוסיקלי: מרק לברי)
מבחר יצירות מתרבות העולם
          ספרות: הפואמה של ג'ון מילטון( המאה ה-17): "שמשון ומרעיו"Samson's Agonistes))
-        ציורי שמן וגילופי שיש:  רמברנדט (המאה ה-17): "הפלשתים מנקרים את עיני שמשון"
                                             רצפת הקתדרלה בסיאֶנה, איטליה, המאה ה-15: "בלחי החמור הכיתי 
                                             אלף איש" 
      מוסיקה: האורטוריה של הנדל, "שמשון" (1743)
                 האופרה של סן-סאנס, "שמשון ודלילה"  (1877)
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