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 הדיבור והכתב, 
או באיזה מובן דויד גרוסמן צמחוני?

אבידב ליפסקר־אלבק

השונסםר הדסנטסמססםר ויאויותר המתחיפסםר הסש דיססםר יזמנסםר המשתנות,ר יעיסיותר מעב ר
כמסןר שהסדר ט סיוגסהר שיר דחאותהר ג וימןר אוסאר שיר בסצס ותסור מצטסס תר מזה,ר זהר כךר כיר
ט ספטסךריפ ותסרהכויירדתרה ומנסםרעיין ערך: אהבה )1986(,רספר הדקדוק הפנימי )1991( 
ואשה בורחת מבשורה )2008(.ראומהרשחיאסהרשירט סיוגסהרזורנועאורמ גערכתסבתםריהסדחזר
זהרבזהרכאסריפ וׂשרתמונתרעויםר צספהר—רדו,רדםריהסצמארדירמטדפו תרהט ספטסך,רכאסר
נכתבור ה ומנסםר שיושתר דחת.ר דתסת,ר ובססחואר פסיויופסת,ר בׂשו הר שיר ידססאוןר יהסעשותר
במ ווחסרזמןרשירחמשרעארשבערעש הרשנסםרזהרמזה,רדויםרהטיוירהימיסרוגםראווסרהעיסיהר
שיהםר)ידגהרמתמשכתרעירהֹו ּותרוַסיאּות(רמבטסחסםרמעב ר צסףרמיוחרט ספטסךרדחארידח ר
דססאוןרשג וימןרמעמסארבמ חבר הסדר כט ספטסך,רהט סיוגסהר ייספו רדחא.ר נעשסםר הםר וכךר

מאמר זה מבוסס על דברים שהוצגו בכנס על דויד גרוסמן שנערך בוונציה בשנת 2011 בחסות    *
אוניברסיטת קא־פוסקארי, ונציה, ומכון טאובה, אוניברסיטת סטנפורד, קליפורניה.
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התואעהרשירהאהסיהרהסש דיסתרכמסןרדאימפיהרדתסתרשחיאסהרנטויסםרמחססהרהממשססםרשיר
האהסיהר—רהמשפחתססם,רהפויסטססםרוהידומססם.רשיושתרה ומנסםרהםרפ וסאטרפודטסרדחאר
ובסןרהעויםרהממשסרשבתוכור המבאשריחשוףרדתרהסחיסםרהעא ונססםרשבסןרשסמושסרהשפהר
הםרמופעיסם.רימ ותרע כסורהדונסב ייססםרשירפ וסאטריפ ותסרזה,רשדפש ריימוארעיסהםר
גםרמןרהדהאהרהעצומהרש וחשתריג וימןראהסיתרהאו דסםרהבסנידומסת,רובעסא רהדס ופסת,ר
דנסרמבאשריטעוןרכסרפסיויופססתרהשפהרהמסוחאתרשיורצומחתרמןרהסש דיסותרשירג וימןר

ומהאחףרהדתסרהמנסערדותורכיופ רעב סבסש דיס.

הדיבור הטקסי

שיר הזדתר הט סיוגסהר חיאסר שיושתר בכיר המתגיהר השפה,ר שיר הפסיויופסתר הֶתמהר
ג וימן,רכ וכהרתמסארבדאטרטאיסרשיראסבו רפ טסרסומסומסרמואעריעצמורהמומצדרומתחאשר
זוהסר בידרה ף.רהאסבו רהפ טסרהודרבסטוסרשירתואעהרהממצסדהרדתרהעויםרבתוךראסבו ה.ר
מטדפסזסאהרשירגסיוסרהשפה,רכא ךרשסיאסםרעושסםריעתסםרא ובותרכירכך,רויכןרהסדרמופאתר
בסצס ותסורשירג וימןרמפסהםרשיריובססאטסםרסיאססםרדורנע ססם:רהסיאסםרבו דסםרדתרהעויםר
בדמצעותרשפתםרהמומצדת,רוהמבוג סםרהסיאססםרמבצעסםרדותהרפעויהרגופהרבהמצדתהרשיר
שפהרמשפחתסת,רבא ךרשנ דסתרגבוההרומו כבתרסות רמזורשירהסיאסם.ר וברגסבו סורשירג וימןר
הםרמתבג סםרדורצעס סםרהנדבאסםרעירשסמו רהיסמנסםרהחאבפעמססםרששפתםרהמצסדה,רכאסר
יהשדס רדתרהעויםרבעסאןרהַסיאסרוה דשונסרשיו.רהטאיטסםרשירג וימןרמסועאסםריאהסיתר
או דסםר חבה,רדךרימעשהרהםרמתד סםרעיסיותרשירטאיסרכסנוןרשירשפותריסמנסםרפ טסות,ר
יואו",ר י"דנשסר דותםר ממעןר שהכותבר מומצדסםר תחבס סםר ושיר חאבפעמססםר מסיונסםר שיר
כבסכוי.רטאיסםרדיהרמתגיסםרבעסא רבתהיסכסרחנסכהרשירמתבג סםרהמת חשסםרבמ חבסםר
יסמסניססם,רמ חבסריף,רשבהםרמואנסתריגסבו סםרחס ותרסיאסתרמהשפהרהאדנונסתרשירהמבוג סםר
ומהשסמושסםרהמויכמסםרשירהממיארהחב תס.1רחס ותרזורזוכהריבסטוסהרהגיוסרבסות רבתסדו ר
תהיסכסרההתבג ותרהבסויוגסתרשירהגסבו סם,רדךרהסדרמאביתרבסטוסרגםרבעסצוברהיפ ותסב

המונחריסמסניסותרבדנת ופויוגסה,רכפסרשהודרבדריסאסרבסטוסרבכתסבתורשירוסאטו רט נ ,רמיתמךר 1.ר
עירהתובנהרשירד נויארוןרגנפר)van Gennep(ריפסהרטאיסרחנסכהרנע כסםרבמ חברשמחוץריתחוםר
מושבורשירהשבטרדךרידרבמ חברפ דסריחיוטסן,רכיומ רבמ חברבסנססם.רט נ רה חסברטענהרזור
הנחנך,רשהודר הדסשסרשיר עירהמעמאר הפ יונהרעצמה,ר עיר דותהר והחסיר הבסנססםר באב רמ חבר
ס,רכירעוארהטאירנמשך.רעםרזדת,רסשרהנשד סםרבמעמאםרהיסמסניסרגםרדח סר מעמאריסמסניס,רִיּפִ
"]...[רפ יונותביףרהןרמעו פיותרבהכ ח:רמצברזהרודנשסםרדיהר הטאי,רועיסהםרדומ רט נ רכסר
חומאסםרא ךר שתרהמסוןרהממאמתרבא ךרכיירמצבסםרומסאומסםרחב תססםרבמ חברת בותס.רסשוסותר
יסמסניסותרדסנןרכדןרודסנןרשם;רהןרנמצדותר'בסןריבסן'רהמסאומסםרהחב תססםרשהועסאורואבעורהחוא,ר
המנהג,רהמיו תרוהטאי.ר]...[רעירכןריסמסניסותרמושווסתריעסתסםרא ובותרימוות,רישהססהרב חם,ר
ואנטי־מבנה,ר מבנה  הטקסי:  התהליך  ט נ ,ר )וסאטו ר ]...["ר יאובמסנסותר יחושך,ר נ דות,ר יביתסר
ת גוםרנועםר חמסיבסץ,ר ייסנג,רתיבדבסבר2004,רעמ'ר88(.רגסבו סורשירג וימןרמגימסםרפ יונותב
יףרמעסןרדיורבנטססתםריהגיסהבעצמסתרימ חבסרשויססםרשירהחב ה,רבמסנסותםרהביתסרמוגא תר

ובנטססתםרייואסותרויחשדסות,רשבתוכןרהםרבו דסםרדתרשפתם.
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הסש דיסתר החב הר שיר הסיטו ססםבת בותססםר יסמסניססםר מצבסםר שיר סות ר ה חבר מטדפו סר
כויה,רשב ובהרהגאוירהסדראהסיהרשירמהג סםרובנסרמהג סםרהמצוססםרבתהיסךרשיר"התבג ות"ר
כפוסהרדירתוךרמ חברת בותרחאשר—רתהיסךרשג וימן,רכיופ רסש דיס,רתופי,רכפסרשנ דהר
בהמשך,רכסת ון.ראוגמדריכךרסשרבבסוג פסהרשירהאמוסותרהמבוג ותרבסצס ותסורשירג וימן,ר
כזסכ וןר הססאסשר ומשהראיססנפיארבספר הדקדוק הפנימי,רהדוצ תרבתוכהרדתר הסנאהר כמור
שירשפהרושירהסיטו סהרמשפחתסתרההויכותרונכחאותרבתוךרהמ חברהסש דיסרהחאש.רבנסר
משפחתראיססנפיארמססצגסםרדתרדותםרגסבו סםרשירג וימןרהמסומנסםרבהמצדתריאיסאוןרפ טסר
המשמשריתסדו רהעויםרהממשס.רהםרממצסדסםרשמותריחפצסם,ריתכונותרויחיאסרגוף,רכדסיור
ע כורטאירבישנסבמשפחתסרבכניססתרהמהג סםרהסש דיסת.רגםרבתוךרה פ טוד רשירהישוןר
פונטסתר זסאהר המאססםר משיהםר משפחתסבפ טסר מסיוןר מעצבסםר הםר דס ופסתר המז חר הססאסתר
וססאסש(רשִמןרהמ חברשיהןרהםרגיו,רדךר ופונמסתרישפותרהמז חרדס ופסותר)פוינסת,ר ויסתר
דסננורמשתתףרביאיסאוןרהמסיויסרשירדותןרשפות:רהמעסירנא דר"ח ושצ'וב",ריס רהבסשויר

דט"ר)ב סון(,רהיפהרנא דתר"ְפ דנצּוְיאס",רהש פ ףר—ר"טדּבֹוֶ ט",רועוארועוא. נא דר"ז'יוּבָ
הפונטסאהרהססאסתרוהיידווסתרשבפסרגסבו סורשירספר הדקדוק הפנימירמדותתתרעיר
שד סותרשיראסוםרמז חרדס ופסרנכחא,רשמהןרנבנסתרשפתרהחפצסםרבהווה.רהמסיסםרהשדויותר
מןרהססאסשרמביסטותרתמסארדתרהצארהֶו ָנאּוָי סרשירשפהרזו,רדתרהאסגיויסבסותרוהיסמסניסותר
כךר והג מנסת.ר ה ויסתר הפוינסת,ר יבסןר העב סתר בסןר נער שיהר היסאהר שמ חבר כשפהר שיהר
מססצ תרמשפחתראיססנפיארשפהרהמשוח  תרממ כזרישונסרהגמונסרדסזשהו,רויפסכךריעויםר
דסןרמופעיתרעיסהראדנונסזצסהראכדנסת.רכיומ ,רהסדרתמסארמטדפו סתר)יסנטגמטסת/משדסיה(,ר
ובעסא ר הבסנססם,ר שבמ חבסר הנכחאותר השפותר )פ אסגמטסת/יאיסאיסת(.ר מטונסמסתר וידר
הססאסש,רמססצ ותרדתרמהרשג וימןרמכנהר"האאאוארהפנסמס"ר—רדותורממארפ טסרהמנוגארכירכךר
ידופסרהמחואארשיר"אאאוארפו מיסרכייס".רפ סצתרהאאאוארהפנסמסריתוךרהאאאוארהפו מיסר
הסדרמעשהרשהגסבו רמואעריו,רכפסרשנסתןרי דות,רימשי,רבדופןרשבורמפעסירהסיארדה וןרדתר
כייסרהאאאוארשירהשפהרהדנגיסתרבהבנססתרהווהרמתמשךר)present continuous(רבדמצעותר
ִבסנג —רשדותורהודרמצ ףרידרדחתראוואדרימבֵנסרמשפטר הצו ןרהיופסרing —רחֹוֶיִמסנג,רחֹוׁשֶ

שבהםראוב רדנגיסתרסיסאסרהסהרנמנערמןרהצו ןרהזה.ר
דתר מכונןר הודר ובור ג וימןר שיר היפ ותסר הגסבו ר מתחנךר זהר מומצדר ישונסר במ חבר
השפהר דסשר שיר מסומנותר הודר וכשר מתבג ר כנע ר שיור החנסכהר בשיבר שיו.ר המטדפסזסאהר
בשויססםר ומתגו  ר דחא"ר דז חר בתר " פוביסאהר דתרשפתהרשיר המומצדתבהפ טסתרשמאב ר
המואצסםרשירחייסרהמגו סםרהמשפחתססםר—רבמ תףרשירבנססן,רבפסנתרחצ רדורבחא רנית ר

מעסןרכוי:

]...[רוהודרסיפ ריספו סם,רספתו רחיומות,רסשבו ר עבונות,ר ]...[רדבירדה וןרסהסהרטוב.ר
יתוךרגויותרשאופותרסיכוארדתרההסיהרהנדציתרמןרהאב סםרשבעוים.ר]...[רויכירהסיהר
כזורדה וןרסא דרבשם,רשםריואס,רודתרהשמותרסשחסירעירחוטרזהבראאסא,רהודרעצמורסהסהר

החוט,רוסזאארמןרהאב סםרדתרנשמתם,רובסןרשפתסורסצפסןרדותהר]...[2 

אוסארג וימן,רספר הדקדוק הפנימי,ריפ סריסמןרא סדה,רהאסבוץרהמדוחא,רתיבדבסבר1991,רעמ'ר 2.ר
.219–218
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שפהרפ טסתרזורזאואהריפ אטסאהרטאיסתרשירהנחיתהרכאסבו רמשפחתסר—רה"משפחתס"רדציר
ג וימןרהודראורהחצססהרשבסןרה"פ טס"רי"אהסיתס"ר—רכיומ רכמעשהרשסעבס רדתרהיסמנסםר
מהמ חברהיואסרשבורהםרנוצ ורדירמ חברההתאש ותרהפומבס.רגםרַמֲעב רזהרדמו רישמ רדתר
פ טסותהרשירהשפהרובכךרידש  רדתרהנבאיותרשבסןרהסיאסםריהו סהם.רהסיא,רשהודרהפ טר
ה"נמוך"רבהסס  כסה,רדסנור שדסריהנחסירדתרשפתורהפ טסתרהחאשהרימשפחה,רדףרעירפסרשזור
מסומנותורמיסאה.3רכך,רכדש רדה וןרמתבאשרעירסאסרדבסוריהעבס רדיסורבזמןרהד וחהרדתר
"הזהרשירהמיח"רוהודרמעס רכסרהכיסרנא דר"ִמְמיחה",רהודרנדנירעירסאסרהדברישוברבורמןר
החסאושרשהושדירמןר"היאיסאוןרהכתוב".רהדב,רכנצסגרשיראבוצהרמהג ת,רגו  רדתרהבן,רתוךר
הפעיתרימכותרדנטסבדאספיסת,רמןרהמ חברהיאיסאיסרההגמונסרדיר"מ חברהאסבו "רהימכותסר
ִטסִיסגַנדט:רתפתחרדתרהדוזנססםרותשמערטוברטוב:רזהר שירשפתבהדב:4ר"עכשסורתשמערדותסר

או דסםרדותורמהסוםר'הזהרשירהמיח'.רשמעתד".5 
וידרשיר אסבו ,ר יסמןרמובהארשירשפתר הסדר זורשבפסרהדב,ר דסבתאסנותרישונסת,רכמור
שפתרכתסבה;רדצירג וימןרהסדרהדססאוןרהימסוטסרשיריסמוןרהמ חברהממשסרבסאסרמסרששויטר
הכסנוןרהמשפחתססםרשיר הפנסמס".רטאיסר האאאואר "מ חבר עיר ה סבוןרהשו  ר הכת רשיר בו,ר
האסבו רעירהעויםרמבטסחסםרדפודרשהעויםרהפ טסרשבו דסםרגסבו סורשירג וימןרידרסחאיר
מיהתאססם.רזוהסרהמטדפסזסאהרהמנסעהרדתרדו ה,רגסבו תרה ומןראשה בורחת מבשורה.רדו הר
הסדרהמאובבתרהגאויהרשירהאסבו רהמשפחתס,רובתוךרכךרהסדרמבסעהרדסמהרמפנסרחאיונורשיר
אסבו רזהרבשתסאותרמיבסברישויחןרהמשפחה.רהסדרהפססיטוירהנושףרעירדשרהדחרהמשפחתסתר
כאסרשידרתכבה.רהמסיסםרהמושמעותרבשסחותרדיהרהןרתמסארדסנאאירשיר"אסבו רהמתחסי",ר
המאוםרשבורמפאחתרמסיהרדחתרעירה צףרמהנאואהרשאאמהריהרדירהנאואהרשתבודרדח סהר
וכךרהסדרמבטסחהרדתרנצחסותהרשירהשסחה.ר געסרהמשב רהעמואסםרבסות רב ומןראשה בורחת 
מבשורהרהםר געסרההתחיהרשדסןריהרהמשךר—רהמאוםרשבור"האסבו רהמתחסי"רדסנורנמצד,ר
שבוראבוצתרהמשוחחסםרעאססןרדסנהרמזההרדתרהדובססאטסםרהמשותפסםריהר)שהםרהפויאיו ר

שיה(רודסנהרסואעתריימןרדותם,רויפסכךרהסדרגםרדסנהר"מאב ת"רדתרה"אבוצתסּות"רשיה.ר
דפש ריומ רכסרג וימן,רבשונהרמכיריופ רסש דיסרדח ,רנדבארעירהחיפתרהזסכ וןר
משפחותר שיר בטסּותר ׁשִ הודר ג וימןר שיר הידוםר משפחתס.ר בפויאיו ר הפויאיו סבהידומסר
המתגו  ותרזוריצארזו,רשבטסּותרהמבאשתריהתבצ רמפנסרהכוחרשמפעסיהרסשותראויאטסבסתר

"הגובהרההסס  כס"רהודרסיוארע כסרמשתנהרהמשתמערמןרהעמאהרהמוביעתרשירהמיפ .רהמיפ סםר 3.ר
בסצס ותסורשירג וימןרמצסבסםרדתרהסיאסםרב דשרהפס מסאה,רדויםרהיא סםרהאכדנססםרשירהד גוןר
החב תסרמצסבסםרדותםרבתחתסתה.רהבאירזה,רשממנורנויאותרהעיסיותרהיפ ותסותרדצירג וימן,ר
בויטרמדוארביפ ותרהסיאסםרשיו,רימשירבעיסיהרה"פיסיסת"רשירהב סחהרמפנסרהמבוג ,רבמא הר

זהרהשוט ,רביפ ריש ילדים זיגזג,ריפ סריסמןרא סדה,רהאסבוץרהמדוחא,רתיבדבסבר1994.ר
זו:ר ביוגסהרדאספיסתר יאסוןר גיוזמןר מסכדיר הסיוארהחשובהרשמצסער הנחתר זהרדתר ו דורבהאש ר 4.ר
ָזהרימהרשהודרדמנותסבנשס;רדה ון,ר "הדברנתפירכמססצגרשירגב סותר'תאנסת'רוכוחנסת,רגב סותרשּבָ
יעומתרזדת,רנתפיר—רודפסיורתופירדתרעצמור—רכמסרשמפ רדתרחוארהדב"ר)מסכדירגיוזמן,ר"שפתר
הגוףרב'יפ רהאאאוארהפנסמס'",רבתוךרסהואסתרב בדי,רסגדירשוו ץרותמ רי'רהיר]עו כסם[,רספרות 
וחברה בתרבות העברית החדשה: מאמרים מוגשים לגרשון שקד,רהאסבוץרהמדוחארוכת ,רתיב

דבסברוס ושיסםר2000,רעמ'ר338(.
ג וימן,רספר הדקדוק הפנימי,ריעסירהע הר2,רעמ'ר195. 5.ר
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)דומה/עם(רהשוכנתרבימוךריה.רמדותורטעםרעצמו,רהאמדסותרשירהשפהרדצירג וימןרדסנהר
יסאהר מנסחר שיהר שהנ טסבר Ursprache,ר באב ר ה ומנטסתבֶה ֶא סדנסתר במחשבהר אשו הר
ד כדסתרשירהשפהרבשח רסמסורשירהידום.רשפתרגסבו סורשירג וימןרנויאתרמחאשרבכירסום,ר
בכירד וחהרמשפחתסת.רבפתחרה ומןראשה בורחת מבשורה הסד נויאת בפסהם שי דב הם 
ודו ה בחֵשכה,רמתוך אמאומסבחוםבמחיה בבסת החויסם,רב געסם שי ט םבהתחב ות שי דאם 
ידאם.רזוהס שפה דוטוכטונסת המעצבת דת עצמה בדסטסות ידו ך עש ות  בות שי אפסם 
יפנס שהסד מגיה בתוכה דת הָפדתסּות שיה,רדת סכויתה יהסות ימסוטסאה בסןביובססאטסבסת;ר
דוים כשהסד מציסחה בכך,רהסד מבטסחה דת אסומה בדמצעות כסנון ביתס פויא שי טאיס 
שסחה שבהם הסד חושפת יא סם פ טססם חאשסם שעאססן יד הואפדו עי סאס יאיסאונסם שי 
יסמנסם מויכמסם.רהאסבו  הפויאיו ס המשפחתס שי פ וטגונסיטסם כמו דו ה,רשהסד האוב ב

המיפ  העסא ס ב ומן,רהוד אסבו  הש וס במיחמה עם השפה הכתובה היפ ותסת שי מדהבה 
הדנטגונסיט דב םר— הדסש הכותב ב ומן זה.

הסדק: הדיבור על הבשר והכתיבה על הממשי

יּוִיסריּוִיסריּוִיסריּור
ָ הרּגֹוָעהרמּורמּורמּו ַהּפָ

ֶבׂשרׁשֹוֵדירֶמה ְוַהּכֶ
ֶזה ּיֹוִפסרּכָ סִתסרׁשֶ ָעׂשִ

ְיָחָנםרּוְבַמְנָגָים ַעירׁשֻ
ִפסרסֹוָתם ֲדָביריֹדרּבְ

ֹיש ןרׁשָ סרסֹוָתםרַ ארּבֶ ּכִ
ֹ דׁש ׂשָ רּבָ ֵדסןריֹורעֹוארּבָ

ֶנּנּורִצְמחֹוִנס ִמסרִסּתְ
םרֲדִנס סרּגַ ַאְ ּתִ ָנּ מֹורׁשֶ ּכְ

סרֶדתרִנְאִ ס.ר ֵהַפְ ּתִ ִיְפֵנסרׁשֶ
ס ַחּסַ ָ הרִיסרּבְ ַמהרּאָ

ׂשַ רַחס ֲדִנסרדֹוֵכירּבְ ׁשֶ
ֹוֵחט סרַיּשׁ ִהְפַאְ ּתִ ׁשֶ

ירֵחְטד. ּבֹורָ ִדסִתסרַדברּכָ
רררררררנתןרזך,ר"שס רע שריסותם"6

דסיורהסהרהעויםרהישונסרשירג וימןרשומ רעירדופסורהדוט אס,רהדוטוכטונסרוהמוגןר
כנווהרמשפחתסרד אאס,רדפש רהסהרי דותורכמעסןרנאבךרבמפעיר ומנטסרשירֲהשבתרהשפהרדיר
חסארהאסבו רהפ טס,רדירהעויםרהנ אסיסרשדנורמוצדסם,רימשי,רבאסבו רעירהשפהרהדמנותסתר

נתןרזך,רכל השירים,רכ ךרג,רהאסבוץרהמדוחא,רתיבדבסבר2008,רעמ'ר426. 6.ר
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בסצס תורשירבסדיסא,רשבהרה"שפה"רטבועהרתמסארבמעשהרהב סדהרשהדמןרמשאףרבסצס תו.7 
הזדת.ר המטדפסזסאהר שיר ההסיאאותר ייספו ר אוואדר מואאשתר ג וימןר שיר הט סיוגסהר דויםר
היאארהזהרגופורהודרהדססאוןרשג וימןרמבאשריהצסברבחיירהאסבו רשירהאהסיהרשיו,רוהודר
מעוצבר זהר דס וער הפ טסת.ר השפהר שיר הכסנוןר טאיר הפ תר שיר מ עסשר בדס וער תמסאר כ וךר
כחסיוירהשפהרהאסבו סת,רוהודרמתבצערבדותהרזס הרעצמהרשבהרהודרמכונןרדתרהפ אטסאהר
הטאיסתרשירהשפהרהמשפחתסתר—ריבסברשויחןרהדוכי.8רחסיוירהב סתרעםרהשפהרהמאוב תר
מת חשרב גערשבורהגסבו רמגיהרכסרהאסבו רהזהרעצמורעושארממנורדתרכנותובשיורויכןרהודר

דסנורסכוירעוארישכוןרבחסאורשירהאסבו רהמשפחתסרהתמסם.ר
מהו דותו דס וע חסיוי השפה שנעשה יסא השויחן? כי יספו סו שי ג וימן משסבסם עי 
כך תשובה דחת:רמעשה חסיוי השפה הוד דכסית בש  והאסבו  עי דואותסו.רגסבו סור— בעסא  
דיה המצוססם בשיב החנסכות המואאמתר— מגיסם יפתע כס האסבו  המשפחתס הדסנטסמס הוד 
אסבו  סופמסיטס,9ר"ישון נאססה"רשהסד מעסןר"המצדה זאונסת"רשי שפה ססצוגסתבמטדפו סת 
שנועאה יהיוות דת הא נסבו סות שבדכסית הבש .רב גע ההסוואעות הזה מדבאסם גסבו סו 
שי ג וימן דת דמונם במטדפו סות הפ טסת שי השפה המשפחתסת המאוב ת והם ניוגסם 
"דנסר בשמו:ר יאב ר האו דתר פ אסגמטסתבמטונסמסתר שפהר ודיר עצמסםר שיר ממשסר מ חבר דיר
דוכי בש !רדנס טו ף!".רבטענה זו דנס מבאש יפיוע בעאבות המתואויוגסה הדנת ופויוגסתב
יפ ותסת שהתוותה  חי דיבאבגא ון במדמ ה עי ד"ב סהושע,רשבו הסד פו ׂשת דת הסחיסם 
המהופכסם השו  סם בסן הדו דיסות כאסבו  פויאיו ס ובסן הכתסבה היפ ותסת והט ניג יסה 
ג וימן  דצי  זוכה  בש   דכסית  בעת  האסבו   שי  הזה  המשב ס  ה גע  הבש .10  דכסית  שי 
ב ומן  המובד  התסדו   הוד  שבהם  המובהא  שיו;ר הט סיוגסה  חיאס  בכי  שונסם  יתסדו סם 
אשה בורחת מבשורה:רעופ ,רבנהרשירדו ה,רמגיהרכסרהשמותרהחיופססםרשירהמזונותרשהודר
דוכיר—ראצסצות,ריטססאסם,רנאנסאסותר—רהםרמטדפו ותרשהויסכורדותורשויירועשורדותורבעיר
הפעסיותר שיר במ חבר גםר האב ר דתר מנחשתר הסיאסתר תואעתור יטו ף!ר —ר יא נסבו ר כו חור
המטדפו סת,רבחפס הרהד כסדויוגסתרשהודרמבצערבמזונור"המשתואא"ריהתגיותריחופ רבור
בצו תורהבש סתרה דשונסת:ר"ודו הרשדפהריתוכהרויספ הריהרדסךרהודר]עופ [רדהבריפייר
הסהר כמובןר ודזר ובעיסבחססם,ר דנשסםר מהםר עושהר הסהר השנסצי,ר ודתר הּפסֶ הר דתר בדצבעותר
מי ברידכוירדותם,רכסרדסךרדפש ,רהסהרשודירדותהרבחסוךרמתוא,רידכוירכיביברדורגאסדרדור

ִדסם,ר/רֹידבאֹוירְוֹידרֲהָבָ הר סתרֵסׁש,רְיׁשֹוןרֲחׁשָ ַפתרֵדִיסםרֲחִ סׁשִ ו דו,רימשי,רבפודמהר"הבֵ כה":ר"ׂשְ 7.ר
ְיָבבֹו"ר ֲהִגסגר ּהר ּבָ ִסְגֹיםר ןר ָדָמּ ְוסֹוֵצ ר ֶדתבִהְ הּוָ סו, /ר ָהעֹוָיםר ׂשַ ר ְסַהְ ֵה ר ּוָבּהר ]...[ר ְגָוִנסםר ְוֵנסר ּגַ ַדְךר ָיּהר
)חססםרנחמןרבסדיסא,רשס סםרת נ"ט-ת צ"א,רבע סכתראןרמס ון,רעוזסרשבסט,רשמודירט טנ ,רזסוהר

שמס רו ותרשנפיא,ראבס רומכוןרכץריחא רהיפ ותרהעב סת,רתיבדבסבר1990,רעמ'ר209(.
צבן,ר סחסיר דציר פויסטסר דור בדתויר שסנוססםר שיר כיסמפטוםר במזוןר הטספויר שיר מ כזסותור עיר 8.ר
"עססןר בכניר ה צדהר הפנימי",ר הדקדוק  ספר  שיר המדכיסםר מסיוןר דחסא:ר יחםר שיר "פודטסאהר
ע ך:רג וימןר—רסוםרעסוןרבסצס ותסורובעוימורשיראוסארג וימן",רהחוגרייפ ותרומ כזראספריחא ר

היפ ותרוהת בותרהעב סת,רדונסב יסטתרתיבדבסב,רו'רבתמוזרתשי"ח.
Euphemism,רמסוונסת:רευר—רטוב;רφήμηר—ראסבו .ר 9.ר

10.ר חירדיבאבגא ון,ר"טוטםרועסוו וןרבסש דירשיר2001:רתהיסכסרב ס הרת בותססםרהמסוצגסםרב ומןר
הכלה המשחררתרשירד"ברסהושע",רמכאן,רא,ר2005,רעמ'ר19-5.



דבסאבריספיא בדיבא   217

בנדאםד".11רודוים,רמדח רשעופ רמצוסרבתוךרמ חברשירפעסיותרפודטסת/עו כת,רנמנעתרממנור
הדפש ותריחיץרדתרהצו הרה"בש סת"רה דשונסתרשירמזונו.רהד כסדויוגסהרשירסאערזהרסכויהר
יהתממשר ארבחפס הרבתוךרהשפהר—רדס וערשג וימןרנוטערתמסארבמ חברהסחיסםרהדאספיססםר
שבסןרסיאסםריִדמותסהם,רשהודרמ חברמסתסרשירחספושרה דשסת.רודכן,רבשסחהרעםרדו ה,רדמו,ר
מחיץרעופ רדתרהמובןרהמטונסמסרהממשסרשנחבדרמדחו סרהסופמסזםרשירהשפהרהמשפחתסת,ר

כפסרשמיפ תרדו הרידב ם:12

ועופ רשדירדותסרממהרעושסםרכאו סבבש ,רודנסרהסמהמתסרמשהו,רבטחרדמ תסרשדיהר
והדמת,ר ]...[ר בש דר זהר מהר דזר ושדי,ר והודרחשבר גער עגויסם,רמבש ,ר כדיה,ר כאו סםר
שהודר מ גער הזדת,ר השדיהר דתר סשדיר שעופ ר מחכהר כב ר שהודר דמ ר תמסאר שדסיןר
דזרדמ תסריעופ רשזהריתם,ר ]...[ר הודר סיאר דסזהר ובעצםרמ גערש דסנור התחסיריאב ,ר
כיום,רבש .רבאוירהכסריתמסרדמ תס,רזהרשוםראב רמסוחא,רבש .רדתהרסואע,רכמורשדנחנור
דוכיסםרכמעטרכירסום.רבש .ר]...[רדבירהודרידרוסת ,רושדירממסריאחורדתרהבש רהזה.ר
ודתהרצ סךריאעתרשהודרמדוארדהברדזרבש ,רבא רועוף.רחוץרמזהרהודרידרדכירכמעטר

כיום,רדביראצסצותרושנסצירוהמבו ג רהודרדהב.רטו ףרדמסתסרהודרהסה.
]...[רומחיסטהרשמסארדח סרשתיפ ריורעירדותםר געסםרבמטבחרעםרעופ ,רהסדרתכתובר
דותםרבמחב ת,ראב רכזהרדיו רשססשכח,רגםרמפנסרשתמסארהצסאהריהרתחושהרשבד וחתב

הצה ססםרההסדרהתחסירעופ רדח ,רחשדסרומיובךרסות .ר
ועופ רחשברעואראצתרושדירדםרהפ ה,רשיואחסםריהרדתרהבש ,רדםרהסדרמגאסיהרבש ר
חאש.ר]...[רודנסרהתפתיתסרודמ תסרשידרממש,רושזהרידרבאסוארככה,רועופ רשוברפעםר
וסות רמה ,רוכב ר דסתסרשמשהורמתחסירדציו,רודזרהודר התחסירייכתרבמטבח,רסות ר
נעמארמויסרושדירדםריפ הרנהסהרפצערמזהרשיואחסםריהרדתרהבש ,רודנס,רידרהסתהריסר
ב ס ה,רדמ תסרשכן.ר]...[רודזרהודרשדירדםריואחסםרדתרהבש רמפ הרשכב רמתהרוידר
כודבריהר]...[רהודרממשרנסיהרימצודרדסזהרמוצדרמכּובארמהענססן.ר]...[רודזרהודרשדירדותסר
דםרסשרדנשסםרשהו גסםרדתרהפ הרבשבסיריאחתריהרדתרהבש ,רודנסרמהרסכויתסריומ ר

יו,רדנסרדמ תסרשכן.
זוכ תר והודרגםרצעאר—רהסדר ודזרהודרהתחסירי וץרבכירהבסת,רהיוךבוחזו ,רבטס וף,ר
סבבהראאה,רידרבאוירשיו,רידרבאוירדנושסרבכיי,רשבאעהרממנור—רוהודרנגערבאב סם,ר
ב הסטסם,רבנעיססםרשהסורעירה צפה,ר ץרוצ חרונגע,רבמפתחותרעירהשויחן,רבסאסותרשיר
האיתות,רזהרהסהרמפחסא,רהדמת,רזהרנ דהרכמורדסזהרטאי,רידרסואעת,רכדסיורשהודרנפ אר
מכירמהרשבר]...[רודזרהודר ץרא ךרכירהמיא וןר]...[רובעטרבסר]...[רבעטריסרב גירוצ ח,ר
דתםרכמורזדבסם!רדנשסםרכמורזדבסם,רדנסרידר וצהריהסותרדסתכם!ר]...[13רוהודר ץרדיר

אוסארג וימן,ראשה בורחת מבשורה,ריפ סריסמןרא סדה,רהאסבוץרהמדוחא,רתיבדבסבר2008,רעמ'ר 11.ר
.194

המובדהריהיןרדמנםרשססכתרייספו הרשירדו הרידב ם,רדךרכדןרהסדרנאפיתרבהשמטתרהאסג יסותר 12.ר
וידס ועסםרדח סם,רכ אוניט ואצסהר"נאססה"רשירהדס וערהאסבו סרבסןרדו הריבסןרבנהר יזמנסםר

עופ .
זהרהודרבתראוירשירהדברהימוסרשירעופ ,רדב ם,רשידר צהריחסותרעוארידח רש דהר משפטר 13.ר
חססיסםרמצִ סםרמצימסםרדותורעומאריהסאב רחסרבדאמה,רכיומ רידח רש דהרפעויהרשירססצוגר

ממשסר—רצסיוםר—רוידרפעויהרשירססצוגרמטדפו סרשירהמוות.
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האית,ר צהריב וח,רוהסדרהסתהרנעויה,רוהודרז ארדתרעצמורעיסהרבסאססםרוב גיססם,רממשר
בַדמֹוארהודרהסהר]...[רשםרהתחסירדציורמשהורשדסןריורתאנה,רמשהוריכירהחססם,רש סטהר
 דשונה,רדתהרסואע,רצע ר דשון.ר]...[רומדזרשתסםבעש הרשנסםרהודרידרנגערבבש רוידר
במשהורשעמאריסארבש .רעארגסירששבעש הרבע ך,רעארשהתחסיריגאוי,ריהתבג ,רהסיאר

הזהרידרנגערבבש .14 

בדמצעותרהאסבו רהפעסירחות ותרשדיותסורשירעופ רישוברדיר"היובססאטרהחססתס"רהמידרשיר
הפ ה,רבשעהרשדו הרמניהריהמשסךרויהזסןרדותורבבש רבדמצעותראסבו ריסנאאוכסרהמיווהר
המחשבהר מןר מכס סםר שדנור יזהר הפוךר היסךר דפודר מבצער עופ ר החסה.ר שחסטתר מעשהר דתר
הדנת ופויוגסתרשירז'ו ז'רבטדססרואיואריוסבשט דוי,ריפסהרהאסבו רהדנושסרוהבסשוירמכסנסםר

דתרבעירהחססםריהסעשותרי"אב ",רכיומ ריהסעשותריב בשסמושרדורב בדכסיה:

הגא תרבעירהחססםרכ"אב ",רהופכת,רמנאואתר דותרדנושסת,רינתוןרסיוא.רבעירהחססםר
דסבארדתרמעמאורכעמסתורשירהדאם,רוהדאםרבהבחסנורבחססתסותרשבתוכו,ר ודהרבורפגם.ר
]...[רבעירהחססםראססםרבשבסירעצמו,רוכאסרשסהסהרמשהו,רעיסורימותרדוריהסותרמבוססת.ר
משמערשבעירהחססםרהנדכירדסנורסכויריהסותרמוצברכדובססאטרדידרבתנדסרשססדכירמת.ר
סת רעירכן,רדסןרהודראב רבדופןרמידרדידרכשהודרבצו תרבש רמטוגן,רמבושירדורציוסר
]...[רדסןריהכנתרהבש רמובןרשירעסאוןרגיט ונומס:רמאוב רבכךרשדאםרדסנורדוכיראב ר

בט םרסהפוךרדותורידובססאט.15 

שנסצי,ר נאנסאסות,ר בש ,ר כאו סר —ר עואפסםר בשמותר האסבו ר בשפתר מכונהר שהבש ר זמןר כיר
הדיה,ר הסופמסזמסםר מתוךר גםר כסר דםר מאו ו,ר דתר הדיהר היסנאאוכותר מכיותר —ר המבו ג ר
יעתסםר מבצבצתר עסבואו,ר ידח ר מזוןר שיר מ דהר שיר דור מזון,ר הכנתר שיר צו ותר המצססנסםר
פעמסםר בותר מויווהר הבש ר שיר הדכסיהר מעשהר הידבמושדית.ר ה"בש סת"ר משמעותור
בדמצעותרמנגנוןרההית הרהסופמסיטסרשירהססאסש,רהמתפאארבאסבו רהמשפחתסרעירחיאסרגוףר
החסהרהנדכיסםרכשפתב מדסםרהמיתס הרדתרכוונתרהמדכסירבדמצעותרכסנוססרחסבהרמאטסנסםר
ידסב סרהחסהרהנדכיסם,רובעסא רידיהרשירבש רהעוף:רַדרֿפיסגעיער)כנף(,רַדרּפויאעיער)שֹוא(,ר
ַדרגע געיער)ג ון(.רדסב סםר"מואטנסם"רדיהרמופסעסםרעירפסר וברבתוךרשסחרהמשאירידכסיה,ר
מביסערדתר"גואי"רהחטדרוכוידרדותורבגבויותרהמעשהרהזעס ,רימשיר"נעםרַדרבסיי"ר—רבסטוסר
סי(.ר שמובנורהמסיויסרהודר"אחרמעט"רדךרהודרמיתס רבתוכורדתרפעויתרהנשסכהבהנגסיהר)ּבִ

מןרההבהוברהישונסרהזהרשיריסמנסרהבש רבתוךרהאסבו רעירדואותסורמתחסיהרהחאס הב
שיר גסבו סור מניסםר ידחו ,ר השפהר בחפס תר זו,ר ד כסדויוגסהר בדמצעותר עופ ;ר שיר ידחו ר
ג וימןריחויירתהיסךרשיר סדיסזצסהרבשפה,רישוברמןרהססצוגרהישונסרשירהמזוןרדירהחסהר
המאו סתרשמתהרבתוכו.רזהורנסיסוןרישחז רדתרהעויםרשהסהריפנסרחטדרדכסיתרהבש ,רכיומ ר
יהשסברדתרהבש רהנדכירדירמאו ורויעשותוריבעירחססם.רהחיוםרהד כסדויוגסרהזהר—רהמ תר

ג וימן,ראשה בורחת מבשורה,ריעסירהע הר11,רעמ'ר305–312. 14.ר
ז'ו ז'רבטדסס,רתיאוריה של הדת,רת גוםרעסאורביוא,ר ייסנג,רתיבדבסבר2003,רעמ'ר31.רהמחשבהרשיר 15.ר
 Claude Lévi-Strauss,בטדססרעומאתרבסיוארהמחשבהרשיריוסבשט דוירעיר"נדרומבושי",רו דור
 Mythologique, vol. I: The Raw and The Cooked, trans. John and Doreen Weightman,

Jonathan Cape, London 1969
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השפהרבממשותר—רהודרהֶתמהרהישונסתרוהמוי סתרהשוכנתרבצו ותרמשתנותרבתשתסתןרשיר
כירסצס ותסורשירג וימן.רתמהרמט סאהרזורמגוימתרבצמחונותרשירהגסבו סםבהנע סםר)דה וןר
ועופ ,רוכןרנֹונֹו,רגסבו רה ומןריש ילדים זיגזג(,רהמבאשסםריכפ רעירצמסחתםבשיהם,רשהוזנהר
בבש ,רויהשסבריעויםרדתרעצמםבבש םרשנגזירמןרהעוים.רזהורהחיוםרשירנֹונֹו,רשבמשחארעםר
ְיָסהרהודרפוצערדותהרומבסדּהריסאסרשסגעון.רהאםרהנוטףרמפצעהרשירהפ הרמעמתרדותור הפ הרּפֶ
עםרהעויםרהממשסרוהודרדסנורסכוירעואריהמשסךרישחארדתרהמשחארעירפסרכייסורהבאוססם.ר
גםר הסיאבהמשחא,רשהודר הפנסםרשיר דתרהמשךרהעמאתר דסנםרמדפש סםר האםר זבסר הפצעסםר
העו ךרהפודטסרשירשפתרהמשחארהמכּוֶנהרבפסור"מיחמתרשוו סם".רהממשותרהמתגיהרבפצע,ר
במגערעםרהבש רהפתוח,רמצסבהרמשסמהרשירתסאוןרֶדתסרבא ךרשיר"כפ הרצמחונסת"רשתכיסתהר
ישחז בידחו רדתרהבש רשנא ערב וערהא נסבו סרשיר"מיחמתרהשוו סם",רביפו ט/חגסגה/
אב ר התחסיר "ובתוכסר סאו:ר עיר הנדכיתר והחסהר הדוכיר הדאםר )א נבי(רשבורמשתתפסםר טאיר
חאש.ראואםרכיר—רנעשסתסרצמחונסרגמו .רעשסתסריעצמסרחסשובסםרשדםרבמשךרעש רשנסםרידר
ְיָסה,רעירהפצסעהרשיהר דֹוכירנאנסאסותרויֵטססאסם,רדחיוךרפ הרדחתרודכפ רעירמהרשעוייתסריּפֶ

ועירדסךרשג מתסריהריהשתגע".16
שמצסבהר דמסתסר יאסוםר מחוסבותר דתסבמוי ס,ר צור דפודר הסדר הממשס"ר דיר "השסבהר
גבוירימטדפו סרוימומצד.רב ומןראשה בורחת מבשורה,רהמעב רדירהממשסרב גערההד הר
המוי סתרמתבטדרדצירעופ רבהפיאתרהאסבו ,רבהת וצצותרובנגסעהרבחפצסם,רכיומ רבמעב ר
)וסתו רעיריסמנסם(,רכשהגוףרעצמור)הסא(רהודרהדסנאאירדיר דיר פ נצסדיסּותרידרימסוטסתר
האב סםרבעוים.רבהת וצצותרדחוזתרדמוארזורבסןרחפצסרהבסתרמתחאשתרהב סתרבסןרהיובססאטר
ייבסבתורונוצ ר צףרחאש,רידראסבו ס,רבסןרהיובססאטרובסןרהעוים.רמשב רנעו סםרזהרשחווהר
עופ רמצוסרכמאומהרגםרבביסירההפ עהרהעמואהרשירדחסורדאם,רהשאוערבטאיסםרמשונסםר

שעסא םרבסצוערתנועותרוהשמעתראויותרכמסןרב סחהרמןרהאסבו .17 
מעצםרהפעסיותרהמת חשתרבורא ךראבע,ראסבו רודכסיה,רמבטסחרהמטבחרהמשפחתס,ר
המתגיהרכבסתרמטבחססם,רדתרנוכחותהרהמתמאתרשירהמחשבהרהדתסתרשירג וימןרעירשפהר
וממשות,רמצארדחארכגסיוסרהעמוארוהנחוץרשירשסמו רהשבטסּותרבדמצעותרהאסבו רהמשפחתסר
ומצארדח רכהצבעהרעירהאםרהמבצבץרמןרהבש רהנדכירכיסמןרשירהעויםרהממשסרהמצוסר
דיר ג וימןר מצסבר הדיהר הידבדדוכ סיטסותר הד וחותר בדמצעותר הזדת.ר ישבטסותר מחוץר
פגומהרשהסדרעצמהר פנסרהמשפחתסותרהסש דיסתרדתרמהרשהודר ודהרכממשותרדתסתר מויר
מחויית.18רמ חברהדכסיהרשירהבש רהודרהמאוםרשבורמתגיעסםר געסרההתגיות,רשבורנאחאתר

ג וימן,ריש ילדים זיגזג,ריעסירהע הר3,רעמ'ר145. 16.ר
ג וימן,ראשה בורחת מבשורה,ריעסירהע הר11,רעמ'ר435. 17.ר

ג וימןרמבטדרכדןרגסשהרסהואסתרמובהאתרבשדיתרהאש רשבסןרהממשסריבסןרהיסמבויסרבמחשבהר 18.ר
עירהאם.ר"האםרהודרהנפש",רכיומ רהאםרדסנורססצוגרשירכוחרהחססםרדידרזההריו.רהנגסעהרבאםר
מובנסתרב סטודירההיכתסרבנגסעהרבחססםרעצמם,רבעסא רבהכנתרהבש רימדכי.רהווסכוחרהתסדויוגסר
בסןרהסהאותרינצ ותרנסטש,רבסןרהשד ,רבשדיתרההבאירשבסןרהסחירדירממשותורשירהאםרבסהאותר
יבסןרהסחירהיסמבויסרדיסורבנצ ות,רבססחוארבהאש רשיראםרהגדויהרששפךרהמושסערעירהציב,ר
היסמבויסר הע ךר דתר האוחהר הסהאות,ר סאסר עיר המותאפתר הנצ ות,ר האאוש.ר בגבסער האםרשנדג ר
שבאםרהמושסע,רמגסבהרב"עיסיתראם"רהטופיתרדשמהרעירהסהואסם,רהנסזונסםרכבסכוירמאםרושותסםר
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השפהרהמשפחתסתריטובתרההצבעהרעירהממשות,רכמורבדחארמדותםרמפגשסרהדכיהרשירעופ ר
בחופשותסורמהצבדרשבמהיכורהודרמיפ רעירע בסרזאןרשנכידרונשכחרבחא ראס ו רבמ תףר
בחב ון,רבבנססןרשהסהרבבעיותורשיראצברעשס .19רהאםרבבסתרהמטבחססםרנעשהרימטונסמסהרשיר
ממשותרפויסטסתרהכוידתרע בסרזאןרבחא ראס ו ,רכדסיורהסהרהודרעצמורנתחרשירבש .רבכךר
הזמן הצהוב  זהרדתרהפ וסאטרהפויסטסרשיר ג וימןרב ומןר ממשסכהרהשפהרהיפ ותסתרשיר
)1987(רונוכחים נפקדים )1992(,רשתס הסצס ות המובהאות שכתב בגנות מנגנונס הסופמסזם 
הפויסטס שי אהסיתובשיו.רהפ וסאט הזה עומא ב אע מעשסה שי דו ה,רהמעָיה עי הכתב 
בסומנה דת מה שדס ע יעופ  ומתעאת דת חסס המשפחה,רמשום שדת הממשס צ סך יכתוב.ר
דצי ג וימן,רבדופן פ אואייס,רהכתסבה הסד צו דתס,רואוואד האסבו  הוד המ חב שי הפודטס 

והדיתטס.

הפרויקט הציוני הטקסטואלי והפרויקט הפוסט־ציוני האוראלי

שהותהרשירהיפ ותרהעב סתרבתוךרהמ חברהטאיטודיסרהססתהרתמסארדסמננצסהרביתסר
מואעתריעצמהר)"מסםרבתוךרמסם",רבישונורשירבטדסס(.20רהצסווסיסזצסהרהסהואסתרהגאס הרדתר
"יפ סותר יצאר "מות סם"ר כתבסםר ו"דנטסבטאיטסם",ר טאיטסםר בדמצעותר שיהר האסבו ר עצםר
דיו ות"ר)ימשירהאביה,רהדיו הרייסמוארבא ברצעס סם(,רובכךרהסדרהגאס הרידר ארדתרהתוכןר
הדיו רבמגערדידרגםרדתרעצמסותהרהגסיסת,רהמעמאסתרוהזהותסתר)ימשי,רדםרנחזו רידותהר
אוגמדר—רהדסיו רעיריסמואראביהרהגאס רמסהור"צעס "(.21רהיפ ססהרהדיו הרמימנתרדתרהגבויר
זורבויטתרבמסוחארבסחיסםרשבסןר שירחססרהאהסיהרותוחמתרדתרגבויותסהרה וחנססם.רתופעהר
אהסיותרבתוךרהסהאותר—רשבתדסם,רחיסאסם,רמתנגאסם,רמשכסיסםר—רשכירדחתרמהןרמוגא תר

עירסאסרהיפ ססהרהדיו הרשירשכנתה.ר
טאיטודיס  שי  נידני  הזדת  הפ אטסאה  דת  ממשסכה  זמננו  בת  העב סת  היפ ות 
באדנונסזצסה  דובייסבס  עסיוא  מופת",רמתוך  "כתבס  בדמצעותר חאשה  זהות  יססצ   המבאש 
עצמסת )כסנוי,רהוצדת יפ ס סובי ומהאו ות יחותמסם( ובהואעת היפ סות הדיו ות שנאחאו 
די מעב  יגבויה )ימשי יפ ות הז' גון,רהיפ ות החיסאסת והיפ ות ה בנסת(.רדוים היפ ות 

דותורבטאירשיריא רהפיח.רסחירהמשסכהרדירהססצוגסםרהיסמבויססםרמבטדרדתרסחירהאחססהרמןר
המופעסםרהממשססם,רוהיסכסרהעתאהרפיסכויוגססםרמושיכסםרדירהאתרהס סבה.רמדבארזהרנחשףרגםר
ביפ ותרהספה,רימשירבמחזהרהסוחר מוונציהרשבורהסהואסרמודשםרבכךרשדסנורמוכןריאססםרסחיסר
המ הרבסןרהממשסר—ר"יסט תרהבש "רהמובטחתריורכהשבתרחובר—ריבסןרהיסמבויס,רוהודרתובער
יאבירדתרהממשסר)נתחרבש רמגופורשירדנטונסו(רבמאוםרתמו הרכיפסת.רהעיסיהרהשססאיפס סתר
שנסר "אמסם"ר ימסיהר המאנהר העב סת,ר בשפהר זור המ הר שיר המשפטסר הפוטנצסדיר דתר מכחסשהר

מובנסם,רהןראםרוהןרממון,רומדפש תרבמיו תרההיכתסתרדתרהמ תםרזהרבזה.
ג וימן,ראשה בורחת מבשורה,ריעסירהע הר11,רעמ'ר602-600. 19.ר

בטדסס,רתיאוריה של הדת,ריעסירהע הר15,רעמ'ר25-19. 20.ר
במושגר"צסווסיסזצסהרסהואסת"רהכוונהריהבנסהרשיריא רדונטויוגסרחב תסרמויריא רט ניצנאנטיסר 21.ר
שהטאיטסםרהםרמ חברהתסעוארשיו,רו דורשמודירנחרדססזנשטאט,רהציוויליזציה היהודית: הניסיון 
כ מי,ר עמויר ת גוםר הישראלית,ר בחברה  וגילוייו  השוואתית  בפרספקטיבה  היהודי  ההיסטורי 

המ כזרימו שתרבןבגו סון,רדונסב יסטתרבןבגו סוןרבנגב,רא סתרשאהרבוא רתשי"ג,רעמ'ר19-1.
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המבוז   הזה.רהדתוי  הטאיטודיס  בפ וסאט  מעונססנת  דסנה  שוב  הפויטבצסונסת  הסש דיסת 
יאויות  מאשסבה  הסד  כך  אויאטסבסת,רומשום  תואעה  מכסנון  סות   דותה  מענססן  הסחסא  שי 
שט ם עב ו דת המיננת האדנונסת והם עאססן ימוכסם יתואעה הח סגה שִססצ ה דותם.רמכדן 
נובעת הדסנטסמסזצסה שי השפה המאוב ת דצי ג וימן,רשפה המבאשת יססצ  מ חב פתוח 
שי ססצוגסם יד אדנונססם,רחאבפעמססם,רייובססאטסם חופשססם.רמן ההסבט הזה,רכי סצס ותסו 
שי ג וימן עויאות באמוסות המכוננות דת חססהן מחוץ יהיכמות החב תסות:רסחיס הנסשודסן 
חאב דסנם  הבסויוגסת  ההו ות  סחיס  ודפסיו  חאבמשמעסת,ר זוגסות  בתוך  נעויסם  דסנם  שיהן 
משמעססם.רהב סחה מן החוא הכתוב )ומן הכתסבה(,רמן המשט ה,רובעסא  מן החאבמשמעסות 
הנ טסבר גםר והסדר זיגזגר ילדים  יש  שי  המעשה  יספו   הסד  המשפחתססם,  השד ות  סחיס  שי 

העומארבביסיראשה בורחת מבשורה. 
בפ וזהרשירג וימןרבכיי,רוב ומןראשה בורחת מבשורהרבפ ט,רנסתןרי דותרתחנתר
אצהרשירמהיךרהמבאשריססצ רמ חברשיראויותרפ טססםר)דםרכסרססצוגססם(,רשמשותפתריהםר
ההיכמהרבאב רהאוירהדסשסרשיהם,רוידרבאב רהטאיטסםרהאהסיתססםרשיהם.רדויםראהסיהרזור
מוצדתרעצמהרנבוכהרונ עשתרבשעהרשהאסבו רהנע ותסבצמחונסרשיהרחושףריפתערדתרה ִמססהר
ּבהבעצמה;רדז,רו ארדז,רהסדרנדיצתריהגיותרדתראסבו הרדירהמאב רהפויסטסרשירהממשס,ר ׁשֶ
דירהמ חברשאס אגו רמכנהר"יפ ותרהאדגה"ר—רבסטוסרשדסןרהויםרממנו,רכמאומה,ריז'דנ סותר

שיראישה בורחת מבשורה.22

"מסרדסנורמכס רדתרהבשו הרהאאושהרהזדתר]מתסרפ ארו:24[רמסיאותורהמואאמת,רויעתסםרא ובותר 22.ר
שמחרעירהמי רהמיבב!רובכירזדת,רדסןרזהריתםרמי רמיבב.רסשריוריגויהרחסונסתרהעושהרדותור
ב ו ר הזדתר הח אהר הבשו הר שיר שו הר בכיר ודכן,ר ימואדגסם.ר מופנהר הודר כיומ ר —ר יבשו הר
שהאב סםרמכוונסםרידריב סדסם,רידריחזאסם,רידרימדוש סם,רדידרימואדגסם"ר)י ןראס אגו ,רמה 
יגידו שושני השדה: שלוש שיחות בונות בהלכי רוח שונים,רת גוםרמ סםרדסתן,ר ייסנג,רתיבדבסבר

2009,רעמ'ר49(.




