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בינ־תחומית ובגישה רב־תחומית
גלי דינור ,אשר גני  ,הד פרידמנ
מבוא
ׇד ׅכו גכלׄ גׄטםל ׇׄא׆ ד זב כוב גכלׄב ׄלב — ׅד־
מג )כׅי  ,(Van Wolde, 1997 ;1985ד זב מג ׇזמ םהב — לׅ־מג
)אד .(Kristeva, 1974; Bakhtin, 1981; 1991; Fogarty, 1991;1997 ,ׅׄגךזמ
ׇׄא׆ ׅד־מג ׄטםל אזכׅ ׄל םטזמ םזךׅ ׄמ כו ,אׅד ׄמ
ו ׅד כו גכלמ ׄ ׅד כו ׅד כוב םםטז גגה .כםל 
ׅד כוב ׄטםל אׄגמ ׅזלמ לׄמ כוׄאמ גמׅׄמ ׇׅלב םהמ,
ג אםד גםמטמ )גאב ,ׅב ,מךלמ אםד( ,ךב ,מׅהמ ׇגמ,
מהב ׇגב גׅב גםמטב )ׅד־טלמ .(1978 ,כ ׅד כוב זם
אמׅׄ ׅג ׇלב :ה׆ׇ ׅהב — גםגז ,כו ׇׄ זגׇ ׅכ ט
אכו ׄל )כׅי ;(1985 ,כםל םל — גמׅׄ ׇׅל אא ׅמומ ׅלל
םא כו ׇׄ אגםה ׅׄגךזמ ךב למ ׄלז אם ׅגטלם; כםל
זכח — גםגז ,ׅׄטד הלג ׅׄגךזמ "מוגהב" םכלׄ גגד אטזה 1.ׅכ
 ם ׇ אזהכ אםמ ךלמ גגׇ הוח ׅׅהמ גולב גטזב ׅד ׅׄטד

 1לג )ׄא( ׄ לג גהמ םא כו ׇׄ אכו ׄל ,םׅׄגךזמ המד אׅד ׄמ
ו םא מׅ אכו םׄא לג .אזגמ ׄמ "מוגהב" ב וגהב ׆ד :אםד גםמטמ,
םגמ ,טזמ ׇגמ גוגמ גׅה וטלמ .לׄ ׅד־טלמ  ,1978זג' .2
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זךׅד 2.כגב םא כםלב לׅב ׅד ךל ׄמ אׅד ךלמ גכלׄמ ׄלמ ם
ׅ ׇ אזׇ זא "וטלמ" לׅ םא מׅ 3,א ׆ב אךׅז זא מ םא
ךל גׄלמ מל 4.ׅכםל  הךד  ׅגׄגל  ׄד ׅהמה אׇד ׅגהב
םא כובׄ ,אׄ לכ אזגׇ זא כםל וטלמ ׅהב.
ׇׄא׆ לׅ־מג הזם גםגזמ ׅזכׅמ כׅי גׄגל םא ׅד
) .(Bakhtin, 1981; 1991ׅד זד  א גׅז ׄהם ׄ ׇׄא׆ גׅז; א
גׅזב ב מ׆ׅ אגׅזב כׇגב .ׇׄב הגךׄ ׇׅׄא׆ גמגׇ זב וׅׅמ
ג׆ׅ ׄא ׅד םגמ וג ׅד םגמ מה׆ׇמ ) .(Claassens, 2003הא
ׄטׄ אגל םא ךל ׄ מ׆ׅ אגךׄמ וׅׅמ — גד גכב — ׄ ךלמ
ׇׄא׆ זב ךלמ ׄלמ םגׅל למב אךל ךלמ .ׇׅׄא׆ לׅ־מג ם
םטז ׇ־ולמ ׅד ךלמ .גךׇ ׇׄ ,ׇׄא׆ גלׅ ׄמ טלג לזהמ,
אםהמ ׄגהממ םא ךל גׄלמ ,םהה גךלמ םכׇג א .גךׇ
םה ,ךל ׇם גכׅאמ הכׇמ גׅ ׇם גׇלהמ .ׇׅל  ג׆ז אׇ
גך גלׅ טהךׄא לזה זךׅ ׆אב ׅא ׄמ גךלמ .׆ם לׅ־
מגמ גׄטםלמ ׇׄא׆ גמגם זב ךלמ םהמׅ ׅזכׅמ גכלׄ אׄל
ׇלמ זׇ גה.
ׅא םאׅ ׇד ׄד זגׇ כו גכלׄ ׅגל ,גמ מ ׅד מג
ׇזמ םהב .הלׄ  ׇד ׅ׆ם  ׄ גםגזמ אגמׅהד ,ׅׄגךזמ ׄ
א אלׅ ׄמ מטומ זאג אט לׄ אאמ ,םׅ א מב ׇזמ גׄל ׄמ
כו גכלׄ גמ ׇמ א .ג ד ,מומ אמג ׇזמ םהב וׅׅ
הםׄ גםמח גׄטםלמ טזאמ לׅ־׆המ ׄממ םא א םב ,םׅגא
א גמׅהד אכל ׄמ הםׄ גד ׅ ל׆ם םאמה .םאׅ םא מג
 2ׇׅל ׄד אׇ ):(Van Wolde, 1997, p. 1
כו א אכלׄ ׆ב ךל םגםטזמ ׅׄטד וׅמ גךל ׄלמׄ , ךל
ׇׅׄא׆ זב כוב ׄלב .ׇל ׆ם ׄא ,׆ב לׅמ ׄלמ ,גמטכׇמ אהמ
גׄטםלב אה אומא זא כו גא גה מ ׄ הכׇמ גׅ :ד גׄטםלמ
מטו ׇמ םא כו .ׅה םא אהמ ׇםב ,ומאמ הוטמ גׅזׇ
אםהב אׇםב ,מׄטםל ׄא א׆אמ ׅמ ךלמ כוׄאמ גלמ ׅב
ׇםב םא גםגזמ )מל׆ב םאה(.
 3גם׆ םׅז ׄל כׅי ,םהמ אכוב גכלׄב םזגׇ אטה מׅ ׅזמ מׅמ
כו םא .לׄ כׅי ,1990 ,זג' .24
 4זׇ ׅהםׄ לׄ ׇהל ,2008 ,זג' .17,16
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ׇזמ ׇׄב ,׆ד גׇלם ,םל ,וטל ,גכ ׄגהמ טאומ ,גטה ׄמ מםגמ
אׅ םא כלׄ ׄא ׅב הוטב הזׇלב גד כו גכלׄ ,גוזב א
אטלי אלׅ ׄמ ׆ׅאמ וטל אׄל א׆זמ ׅטלב םׄהב גׅאב
ׅכו .מׅההמ ׅכו ׇׅל  "ג" ׄמ ׄלז גמׄל ,גםאג
טלב גזללמ ׅאגׇ טלםהמ םהמ .ׄמ זׇ ,םט  זם אׅא ׄמ
אגׇ אז ׄהאכׄאמ ׅכלמ אט כו גכלׄ )טאםלׄ ,אכם,
ׇהל .(2008 ,ׇׅל  ט גכלׄ א׆ח  ,הםב לאה אאגׇ .מׅה  ׄ
ךכמ מד גםגזמ אמטו םגכלׄ ׄ גוׇ מלׅמ םא זב ׇ ׅטל
םא זאב מלׅמ ׅאא.
אךל ׇ׆גמ לךהא ׅלה ׅוטל ׅמ טמ )םטב ׄ ,-ג( ,םׄ
אכ גל ׅגל וטל טמ )םטב  ,–ׅ ,( .ׅ׆ם ׅד־מגמ הם
ׄמ וטל ׅמ טמ אוטל זכׇמ ךכ )ׅלׄםמ ׅ-ׄ ,( .ההו אׅד ךׇ
כ ׅד םה וטלב אא גזךג ׄמ גול םא ו גכלׄ אכלׅד ׇׄב
אב זל זאד .ׅ׆ם לׅ־מגמ המו אוטלמ גׇלם ,םלׄמ ׅוטל
 ׅ אׄאמ ׇ םא גה׆מ גׇהמ גה׆מ טאהמ; אטאוט
המ — הם ׄמ וטלה אוטל ׄט׆ה ׅג ה "ׄ׆גגהד" םא
ׄואו .ׇל המׇז או׆ םזוכ ׄמ זאב זמכ ,כלׅד ׇׄב ׅאא
כלׅד םא ׅמ ׅטל; ׅׄגךזמ ךל גׇלהמ גמב ׄגהמ טאומ ,ךל
םא כלאד ׇׇׄ ,ממׄטםל אה מׅההמ לׅ מל ,ׅׅהמ "גךׄ ׇם גטה
םד"ׄ ,׆ׅ מומ גלגמ אםׄאמ לאהמ ׆ד גזגׇ ׄם ,םׄ זׇ.

סיפור יפתח הגלעדי
גל וטל טמ )םטב  ,–ׅ ,( גך׆ הׇׅ הוח ׇׅד הגם אׄל
וטל םטב זא ה׆ גמׄג לך .גםׅל ה׆ אׄל א מכטמ
םטב גׅא אׄ ׅזכׅמ אגלמ םא זהם ,זכ ,םז ל׆ז
ׅׄגךזמ םט םׄא ׅל )׆ ,ׅ-א( .ׅוטלה ׄטםל אׅד ׅג םהב
גםגזמב ׅלׅב גלב:
ׄ .לׅמ ׄב :ַ ֻ ִֹוטֻ ְֻׅהֵ  ִ םְׁ ָל ֵׄא ַא ֲזםֹֹ מ ָ ַלז ְֻׅ ֵזהֵ  ְ ָֹ  ַ ַ ֻ ַז ְׇֻׅ ֶׄמ ַ ְֻׅ ָז ִאב
ְ ֶׄמ ָ ַז ׀ ְם ָֻמלֹ מ ְ ֶׄמ ֱׄא ֵֹ ֲׄ ָלב ְ ֶׄמ ֱׄא ֵֹ ִךׇֹ ד ְ ֵׄמ ֱׄא ֵֹ גֹ ָׅׄ ְ ֵׄמ ֱׄא ֵֹ ְׅהֵ  ַז ֻגֹ ד
ְ ֵׄמ ֱׄא ֵֹ ְט ִא ׀ ְם ִֻמב ַ ַ ֻ ַזְ ֻׅ ֶׄמ ְ ָֹ  ְ אֹׄ ֲז ָׇֻׅ ֻ " ) ,(.
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ׅ .אׄל גד גטז מׄל םא למ ׅה םלׄא ׅׄב" .ַ ִ ְֻ ֲזכֻ ְֻׅהֵ  ִ םְׁ ָל ֵׄא ֶׄא
ְ ָֹ  ֵאׄגֹל ָ ָׄהֻ ָא ְ ְ ִ ָזַ ְׅהֻ ֶׄמ ֱׄא ֵֹהֻ ַ ַֻה ֲזׇֹׅ ֶׄמ ַ ְֻׅ ָז ִאב" ) ,(.
׆ .אׄל זכ גטז וכל ולמ גג ךׄמ גךלב זׇ גב ,םׅ גך׆
ׄא ׄמ מה׆מ טמ ׅ םא זב ,למ זא זךג אׄל א ׇלמ.
זא ׄח מׄל למ ׅמםׅ גלםג םא זב ,םׄד ׇ׆גמ ׅוטל םטב,
אׄ הׄגל םׄא גכב אזב גםז ,ט םהמד  אךטמ גמׄל גלמ
ז ֶׄ ְמ ֶב" ) ,׆( .גוכה זא
ׅוטל .מל ג ,ׄא ׄגל" :אֹׄ ֹׄ ִוח ְאֹ ׀ ִם ַ
5
ׄטׄ גוכל  ׄ םׄא אׄ םזב.
אמ ׄא אׄ אׅל גה׆ גׅא אמהומ זב ׅגךט זא גהמ אמגׇׇ
זב ׅז אׅל ׅזךגב גה׆ ) ,-( .ׅהכׇ  גך׆ מׅ אלׄםה
"ׅד ִׄ ֻ׀ ָם
"ׅד ִׄ ֻ׀ ָם ֹ הָ " ֶֻ
"׆ ֹֻׅ ל ִַ א"ׄ , ׆ב ֶֻ
ׄמ טמ )ׄ-ׄ ,׆(ׄ .גהב ִ ֻ
"ׄהָ ׀ ִםב
ַׄ ֶ ֶלמ" .טמ ג׆לם זא ׇ ׄ גׅמ ׅׄ ,ׄ גךא אאכ וׅׅ ֲ
ֵל ִכב" — גמואב ול לם ,ההב אא גזם םׇלם .המהב ׄא,
גאב ךא ׇׅ זא טמ ,גאגׇב  ׄ גמא גזגׇמ הממ .םל ׆אזׇ
"ׄ ׀ ֶםל ָ ֵא ְא ִ ָֻא ֵב ִֻׅ ְׅהֵ 
גטםב גה׆ םםז ׄמב גטה ׅה זגד גךזב אׄם ֲ
ֹׄם" .גםגז ,ה׆ ךׅׄמ גׇהמ .ׄאב םב אב
ַז ֻגֹ ד" מטכׇ םא "ל ׁ
ֻ
מ ָאהֻ
"א ָ ְ ִָ ָ
ׄא טמ גׅכםב  זגׇ ׅלׄםב ׅגאג ,ב גךזב א ְ
ְא ָכ ִךד" )ׄ ,( ,ה מטכׇ ךׅׄ ׅאׇׅ .טמ ׄה גכׅא ׄמ ךזמב .אׄ גמ
ךהזמ ׇׅג אגם ,א׆ׇזד ׄ אםׄא )םגמ ׆ ,ׄ; םטב  ,; םגׄא ׄ ,
ׄ ]ׅמׄג[( אׄ גםכא אׄגׄ ,אׄ גםכא ׄם — לׅמ וגמ .טמ
לׄ ׅטה  םל אלמ א׆אזׇ ׅלׄם גלב גמ הךא גךׅ ׅזמ
םטכׇ ׄמ ׄהם ׆אזׇ .אׄל גםׄ גמד ׄ גׅא ׄמ םל ׆אזׇ אׇמ םב
"א ֵד ַז ָֻמ ׀ ַם ְׅהֻ ֵׄ ֶא ָ
" )ׄ ,(.
םׅ ׄא ד םׄ ׇ םא אךאבָ :
טמ גכׅא וגמ לׅמ מל גג םךז א ׅמא ט אגה׆
ֹׄם ְאֹא  ׁ ְֹם ֵׅ ִ׆ ְא ָזׇ" )( .גה׆מ וגמ גז׆המ ׅםׅז:
מ ָּאה ּ ְאל ׁ
"ְ ִָ ָ
ָ
ֹׄגלֻ ִ ְכהֵ  ִ׆ ְא ָזׇ ֶׄא ִ ְט ָֻמ ְ ָֹ  ִ ְֶ  ׀ם ֵֹג ַז ֵֻׅהֹ ֵמהֻ ִׄב אֹׄ ִ ְׇ ָׅ ְל ֵֻד הַ ֲזםֶׁ " )(.
"ַ ֻ ְ
ׅךאמ ׅגםׄ גמד ם ׇ אאגׇ זא אמ הוטמ ׇלם אךאמ גה׆.
אׄל םכׅא םל ׆אזׇ ׄמ גה׆מ ךׅׄמ גׇהמ ,טה טמ ׄא ':
 5אׇד לׅ ׅהםׄ לׄ זוו ,2006 ,זג' .149-142
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"ַ ְ ַׇ ֵֻׅל ִ ְט ָֻמ ֶׄמ ָֻא ְׇֻ ָׅ ָל ִא ְטהֵ  ְ ָֹ  ַֻׅ ִֻג ְך ֻ ָט" )ׄ ,ׄ( .טהמ אׄא גאגׇמ  ׄ
גׅד םׄד ׇ ׅאמ ׅאׇׅ ׇ אםז ׄמ זב ׄ ככ אזלמ םא ׄא.
טזאמ לׄםה םא טמ גה׆ ׄ אׄ ךׄ אגאג ׄאׄ טממ גםׄ
גמד ׄל זב גא זגד ׇ אטמל ׄמ ׅז ׇׅל םאב )ׄ ,ׅ-( — טמ
גטמז אגה׆ םהׅל ׇ אאב ׅזגד .הךד   טזב ׇ ׅוטל
םטב םםט ה׆ ׇׅל  .מד םטהמ אׄא הו ׅ ׅד אזגׇ גא
גא זגד אׇלם גגה אטוכ ׄמ גאגמ ׅׅה םלׄא .אׄל ךאמ ׅגםׄ
גמד זב םל ׆אזׇ ,גךט כלׄ ם׆ב זמ ֵ ׇז טמ אם׆ ׄמ גׅכםׄ .
טמ הא ׅׄ — גםׄ גמד אׄ ךא ׄ גא אךׄמ אגאג.
ׅל׆ז  א גטה ׄךא טמ" :ַ ְֻמ ִ ַזא ִ ְט ָֻמ לֻ ַ ְ ָֹ " )( .הלׄ  םאד
גםׄ גמד ׅא ׄמ ׄא אא אםז ׄמ ׅה םלׄא ,ׄ גםל גל
זא טמ ט םׇׅל מכב א׆ׅ םטב כׇגב )זוו 6.(2006 ,גאג
הטממ" :ַ ַ ֻ ֲזֹׅל ֶׄמ ַ ִ ֻ׆ ְא ָזׇ ְ ֶׄמ ְגהַ ֻ׀ ֶם ַ ַ ֻ ֲזֹׅל ֶׄמ ִג ְך ֻ ֵט ִ׆ ְא ָזׇ ֻ ִג ִֻג ְך ֻ ֵט ִ׆ ְא ָזׇ
ָז ַׅל ְֻׅהֵ  ַז ֻגֹ ד" )( .מׄל גאגׇ  טמ ׇׅל אהךדׄ , ׄד הכז מׄל
גאג גך׆ הׇל םא טמ.
םאׄ ט םה גךטב ,טמ גהו ׄמ הׇל ,זא םה אכ ,ׅאםד ׇ
אׄ ׅאםד לׅב ,םׅ האאב ׅה םלׄא .אכ לׄםד ׄ מהִׄׄ :ב הָ מֹ ד
ִֻמ ֵֻמד ֶׄמ ְֻׅהֵ  ַז ֻגֹ ד ְָֻׅ ִׇ" )אׄ(; אכ םה — מׅמ הׇל" :ְ ָָ  ַ ֹֻ ֵךׄ ֲׄ ׀ ֶםל
מ ּ ז ָֹא" .׆ב
ׄמ ְֻׅ ׀םֻ ִׅ ְׅ ׀ ָםאֹ ב ִג ְֻׅהֵ  ַז ֻגֹ ד ְ ָָ  ַא' ְ ַ ֲז ִא ִ
מ ִא ְכ ָל ִ
ֵ ֵךׄ ִגַׇֻ ְא ֵמ ֵׅ ִ
וׅׅ םׄ גמו ׄא ׄ וׅׅמ ׄםמ .הו  גך׆ ׄמ טמ ג
םלׄ זךג ׄלׄ ׅׄטד ׅאזׇ אהךד .מׄל  גכ ׄמ ה םגה׆מ
הׅז גםכאב ׄםב אׄ ׅל גםכאב אׄגב .ךאמ ׄ גהמ
ׄמ .אט המד אלׄמ ׅהׇל אׄ הׇל אׄג םא זב םממח ׅׄ ,אׄ הׇל ׄם
םא .מל ג ,הׇל םא טמ גזלל ׄמ מ ג וׅ אהׇלמ .ׇׅל אא
הׇלב הׇל ׅםזמ גםׅל כם 7.וטל גאב גוטל זא גםז גא גׅׄ םכלׅ
ׄמ ׅה אׄא זא גהמ אגהז מׅו אׅׄׄ גא םלׄא )גאב ׅ ׆ ,-(ׄ .
ׄד הׄגל" :ַ ְֻמ ִ ַזא ִ ְט ָֻמ לֻ ַ ְ ָֹ  ַ ַ ֻ ֲזֹׅל ֶׄמ ַ ִ ֻ׆ ְא ָזׇ ְ ֶׄמ ְגהַ ֻ׀ ֶם ַ ַ ֻ ֲזֹׅל ֶׄמ ִג ְך ֻ ֵט
 6זא המ גםׄ גמד לׄ זוו ,2006 ,זג' .167-162
 7הׇל גטז ׇׅל אא םׇׄב הךׅ אטה מגׇׇמ כם ,ׅׄגךזמ הׇל ׄ גׅכם גׄא
זל ךא . זכׅ )ׅלׄםמ  ,-ׅ( .זׇ ׅהםׄ הׇל לׄ לד.1968 ,
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ִ׆ ְא ָזׇ ֻ ִג ִֻג ְך ֻ ֵט ִ׆ ְא ָזׇ ָז ַׅל ְֻׅהֵ  ַז ֻגֹ ד" )םטב ׄ ,( .גםגז ,הךד ׇׅ .אד
הלׄ  הׇל םא טמ גמל ,ׄד א ךל אׄאי ׄמ ׄא אמזלׅ ׅׄגךזמ
גזם הׇל )כׅיׄ .(1995 ,טםל םהוה םא טמ אהׇל הׇל ׅגל אזלׅ ׄמ
ׄא גכל ׅ םהׅל זא ׇ םל ׆אזׇ אׄ זא ׇ ׄא ,ט םגמׄל ׅזהד
םׄל םטב .גׄל םכׅא םלׄ ׄאמ לכ אׄל םמגה אגה׆ ,טמ
אלךמ ׄמ
אׄ ם גוטכ ׅד ׅזלמ םא ׄא ,אד ל׆ם ךל אהׇל הׇל ׇ ַ
ׄא .הלׄ םמד הׇל הו גךׅזב זא למ םא ג םגׄגד ׅהךה —
הךד םםׅ אהךה ׄם אׄ אהךד זב .ה  מׄגמ ׄמ ׄט ג
םטזא גמ לךד א ׄמ  זךגמׄ .אׄ םׅוט םא ׇׅל הׇל ׄם
 ט׆ז ׅטמ ׅׄטד ׄם .טמ גמ זלל אׄל םאׄ ךא אכב א לם,
םׄ ׅג ט ׆ׇז .ׅמ מ ׅמ ׇ" :ְ ַלכ ִׄ ְ ִ ָׇ ֵׄד אֹ ִג ֶֻגהֻ ֻ ֵֻׅד ֹׄ ַׅמ"
)ׄ ,אׇ(.
אׄל הׇל ׄה זׇב אוב ׄטה אגׅה גל םא וטל םטב:
"ַ ִ ֻ ָֻהְ זֻ ְֻׅהֵ  ַז ֻגֹ ד ִג ֻ ְטהֵ  ְֻׅהֵ  ִ םְׁ ָל ֵׄא" )א׆(ׄ . ׆ב ׄד ם םה — םאׅ ל׆ז ול
)ם ׆ ,א(ׄ .ב זׇ  ך׆ טמ ׅזא מהמ גךׇכמ ׄמ ׅלמ אגה׆
זא ׇ זב ,ם אׅוח ׆ב אמג ׄאמ ,זב הךה גי גומגהמ ׅׄ
גגה׆מ )ׄגמ .(1999 ,טמ אׄ ךא אגהח ׄמ הךה אםז אםלׄא.
ׄגהב ׆ׅל זא ׅׄ ךהׄ , ׆ׅלמ  אׄ לכ םאׄ ׅא אםזמ זב ׄאׄ
ׅגם אגאגמ ׄב )ׅ-ׄ ,( םט׆ז ׅוה ׅםאגמ םא זב .הא ׄטׄ
אגל םמא ׇלׇלמ םא טמ גמא ׅך׆מ הׇל גגם )ׄ ,-ג(
הגם ׅגאגמ ׄב םהא ׅמךׄמ .מומ גׅכלמ הלגמ אט
טמ ׅל ׅמאמ ׇ )ׄ-׆( ,אמ גזךגמ ׅמׄל מהאמ ׅגםׄ גמד
גא ׅה ׄטלב מךׄמ )ׅ-ׄ ,( .מהאמ  גאגׇמ םגהזב ׄםב
םׅא ׄמ אׄל א ׇל ׆לל אמךׄמ למ ׄוד ד ׅגםל ׄם ד
ׅגםל אׄג .אט אׄל הךה םא טמ זא זגד ול אכ גךד ׄמ
ל׆ז םםלל אׄל ,םטמ אׄ ךא אם׆.
ם זהב  וטל הׇל ׄ מוטמ גׄלמ )כׅי (1995 ,םהזׇ
אטם ׄמ ׇגמ םא טמ .גלמ אך׆ ׅםל ׄמ זב גא ׇ
ׄב ׄ )גאב ׅ  ,׆( גהם )גאב ׅ ׄ ,( ,םכלׅ כלׅד ׇׄב
ׅה׆ׇ אׇלם ׇ־גםגזמ גטז ׅםה כׅך כ ׅמל )כלׄ  ,ׅ-;
ׇׅלב  ,( ׇׅׅל הׅׄ לג )אׅ ,א( .מהאמ םא טמ גממׅמ ׆ב
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זב םה גה׆ב ׄלב ׅוטל םטב :ׄמ ,׆ׇזד )םטב -ׄ ,׆( ,םׅה׆ׇ
אטמ גהז ׅגמ גאגמ ׄב זב ׅה ׄטלב; םה ,ׇגמ םאאמ םא
ׅׄגא )םטב ( ,םזא אםאד ׅ לז ׆לב אגאגמ ׄב )ׄגמ,
.(1999
גה׆מ םא טמ גמׄלמ םאׅ הוח ׅמא ׇלׇלמ םא ה׆מ
םטב ,םמאמ ׅ׆ׇזד אכלׄמ וח גה׆מ ) ,ׇ-( גם ׅׅׄגא.
ׄמ מכטמ םטב מב םגםד ,ם גמׄלב זא לכז םזׇׅ אטאםמב
לׅ גה טזא אׇׅ אאׄ ךׅׄ גמ הכגהמ ׄםמ.
גׅה וטל מה גךזׇב ׄמ כלׄ אכלׄמ םׄא ׄב גה׆מ םמכב
אׄל גה׆מ םטב ׄ ׅ ׇ אטמל ׄמ מאׄ זב םלׄא .הוטב
אוטל םטב )-ׄ( ,םזההב ׇׅלם אכגמ גא ,גהב ׄמ כלׄ אכלׄמ
טמלד אב לׄ .ׄאב גכלׄמ וטל םגׄא וטל גאב ׇג םגוכה
גמׅכםמ ד גגה׆מ םטב ד גגה׆מ גאב ׄ  לכ ׄא אׇׅ
א אה׆ ׄמ זב אׅׄ אםזמ.

יפורה של בת יפתח
וטל ׅמ טמ )םטב ׄ ,-ג( ׄ וטל זא זאׄמ ׅמ אזא זא ׇ ׅׄ,
גמׄטד ׅךגךב ׅׄטכ ,ׅגז מׄל ל׆ם ,ׅלמ הוׄמ ,ׅגאב
גהמ ׇׅׄא׆ב )ׅד־ׇׅׄ .(2002 ,גךזב ׄא ׄלב גזגׇב ׄמ כלׄ אטה
טזלב וטלמב ,םמגׇׇמ זגב המ אׅהמ וטל גםגזמ .מםז
טוכב גכׇםב אהׇל טמ )ׄ ,א-אׄ ,אׇ-ג( ,א םׄל טוכב זוכב
ׅגאגמ ׅהךה זא ׅה זגד .הםׄב גםאׅב  ׅ ,אׄ ׅגכל ,ט
םגמׄלמ ׄל ׄגמ" :לזמ זל אםאׅ ׄמ ׇ זא גאג ׅטלםמ
הׇל ךל וׇל זׇטמ ׇם .ׅגכב אמגכׇ ׅטל גאג ׄ גטל ׅא
כםל אהׇל אגגם" )ׄגמ .(204 ,1999 ,אט הלׄ םגכׇ וטל ׄ
הׇל ׅזכל םאמ זא גזלמ וב םׅד ׅׄ אׅמ ,אׄ זא גאג זא
מךׄמ אׄגמ .זב ׄמ ,ם אוטל ׆ב גםגזמ ל׆מ גזׅל אכםל
טל־גםטמ.
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זא ט גכלׄ ׄד מלמ הׇלב 8,ג םׄה גכב ׄמ הׇל ג ג םטל
"ׄ ׀ם ִֻ ִ ׇֻ ֹל הֶ ֶׇל ַאָֹ  ֹׄ
םׅז ,ׇה גמ .זא ד גכלׄ גל ׄמ הׇלִ :
ִ ֻ׀ ָם ַׅז ׀ ְם ֺׅ ָז ֶא ְׄוֹל ִׄ ָֻול ַזא הַ ְט ׀םֹ אֹׄ ַ ֵא ְׇֻ ָׅלֹ ְֻ ָא ַ ֻ ֵֹךׄ ִג ֻ ִט ַ ֲזםֶׁ " )ׅגׇׅל
א ,׆( .זׇׅ םׄד ׄטםלמ אמלמ הׇלב ׅגכלׄ מ ךל אׄממ אטמ
אה׆ ׅמל למ ל׆םמ ׅא כםל אהׇלמ הׇלב .זא ׄטׄ  ׅל ׅםאׅ
הׇלמ הׇל ט׆ד טמ מה׆מ אׄ לׄׄ . ׅכלמ אט ׄה לכ זא
טזאמ הׇלמ הׇל ׄאׄ ׆ב זא מה .ׇלב םא הׇלב ׅגכלׄ הׇל םא טמ
גלׅ גםה אכב .אכ לׄםד מהׄׄ :ב+גכל טזא ה גטה אט ׄא;
אכ םה מׅמ גטה אט הׇל זךג )ׄגמ 9.(1999 ,הׇל גו׆  גך׆
ׄמ םכט םהמד אםהז ׄמ ׄא אטזא ,זא ׇׄב גׅמ אגאׄ ׄמ אכ
ׅהׇל אׄל גד.
טלםהב האכ ׅא ה׆ז אמד הׇל ,ׅמו אהׄגל" :ְ ָָ  ַ ֹֻ ֵךׄ ֲׄ ׀ ֶםל
מֻ זֹ ָא" )אׄ( 10.ג ׅ םא זא?
מ ...ְ ָָ  ַאָֹ  ְ ַ ֲז ִא ִ
ֵ ֵךׄ ִגַׇֻ ְא ֵמ ֵׅ ִ
הלׄ םכו טם גלג א םׅהׇל מד טמ אכלׅד ׇׄב אׄ אכלׅד
ׄמ" ׅטוכ" :ְ ָָ  ַ ֹֻ ֵךׄ ֲׄ ׀ ֶםל
"א ְכ ָל ִ
ׅג ,םד םגם ׅטזא "ךׄ" ׅ ִ
ׄמ" ,ׅכםל אׅמ ,גלג םה אׇׄב אׄ אׅג "
מ ִא ְכ ָל ִ
ֵ ֵךׄ ִגַׇֻ ְא ֵמ ֵׅ ִ
ׄד ׅג ךׄמ אכלׄמ ׅׄ" )ׄלא ,1969 ,זג'  .(76מל ג ,הלׄ םגׇׅל
ׅכלׅד ׇ ,ׅג ׄה כלׅד גמׄב א .ג ד ,ם אךד םמטכׇד םא
הםב ׅזאב כׇב ,ׅאא  ׅםלׄא , אכׅא ׄמ טה אגב םׅב
גגזל ׅםל ׅלכׇב )םגמ  ,; םגׄא  ,-( .זא ד ם אה
םטמ ׅהׇל ׄמ הׇל ׇז מד אׄם םמךׄ אכלׄמ.
זב למ םא טמ גגאג ט׆ם כלׄ ׅטזב לׄםה ׅׅמ טמ.
ׄ ׄה גטז ׅםג ׄאׄ ׅו ׅאׇׅ ,אגלמ ׄמ גם וטל גאגׇ
םׄ גלמ ׅ .גכׇם א גד וטל ׄל — םם טוכב )אׇ-ג( — גמב
ׄלׅז גכׇםב אם ׅד ׅׄ אׅמ )אׇ–א( .לׅ ׅמׄל ם
גׅא ׄמ ׅכלמ אט טמ גזךג ׅמל םׄמ ׄמ גגׇ ל׆ .ׅכלמ
גזגמ ׅג ׇלב ,ׅד מל זא ׇ םאׅ זלמ גוטל ,םאׄל המטומ
 8טל אׅׄ לםׄ אׅא ׄמ הׇל ׅמ )ׅגׇׅל א ,ׇ-( ,ׅזא לםׄ אמל ׄמ הׇל ׄםמ )םב,
-(.
 9ם ׅלׄםמ  ,-ׅ; םגׄא ׄ ,ׄ; םגׄא ׅ  ,-.
 10לׄ ׇד גלׅ ׄךא כטגד ,1962 ,זג' .227-226
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ׄהטלגׅמ" :ְ ַלכ ִׄ ְ ִ ָׇ ֵׄד אֹ ִג ֶֻגהֻ ֻ ֵֻׅד ֹׄ ַׅמ" )אׇ( .זל  גׇ׆ם
םׄד אטמ ךׄךׄ ׄל ׅאמ ,זא ד גזללמ ׅכלׄ ׄמ ךט אגׅׄכ זכם
םא ׅׄ זא  ׅמׄ . ׇׅל אׄ מכב .ׅכלמ כם זא טמ ׅׄ אׇ ׅ
" ְ ֵל ַז
"ׄ ָ ֻ ִֻׅ ִֻמ ַ ְ ֵל ַז ִ ְ ַל ְז ִֻמהִ  ְ ַׄ ְֻמ ִָ מ ְֻׅז ְֹ ָל" )אׇ( .ׅ ַ
׆ב ׇׅׅל אׅמֲ :
ִ ְ ַל ְז ִֻמהִ " גטז ׇׅל אא ׅכםל גאגמ )םגׄא ׅ ׅ ,ג(ׄ , ׄד טמ
גםמגם ׅ ׅכםל או זב ׅמ .זא םטמ לׄ ׅׅמ ׅׄ גאגמ ,ג
" ְ ֵל ַז ִ ְ ַל ְז ִֻמהִ " ׄה אב מׄל
םׅו ׄמ ׅםׇ כלׅ .אׄ לכ םׅ ַ
םא ו ׅׄ ׅמׄ ,אׄ הט ׄ ,ׅמ ׄ  םׄגל אׅׄ מםמ מׅו
םטאׄ . טמ ׄם ךׅׄ ,׆ׅל ,גל׆ם גׅו גׅׄ ׄמ גא ׄם םׄ
׆ב ׅמ .הלׄ םגזׅל אוׇ ל׆ ׅםגם ׅׅ ם ׄד ׄגל ׅכלממ
ׄלהמ לט אט טמ .המד אגל ׄטׄ םטמ גך׆ אטהה ׄהמ א׆ׅל
גאגמ םמׄל ׅטוכב כׇגב.
ׇׅל ׅמ ׄלב טזא "מׄגל" גטז ׅב ׅלךח טזגב:
 ֶׄא ְ ָֹ  ֲזםֵׁ  ִא ַֻ ֲׄ ׀ ֶםל ָ ָךׄ ִג ֻ ִט ָ
מ ֶׄמ ֻ ִט ָ
 ַׄ ֲ ֵל
ֹׄגל ֵׄ ָא ָׄ ִׅ ֻ ָט ִך ָ
ַ ּמ ֶ
ָ
ָ
ֲׄ ׀ ֶםל ָזםָׁ  ְא ְ ָֹ  הְ ָכגֹ מ ֵגְֹׄ ֶׅ ִג ְֻׅהֵ  ַז ֻגֹ ד:
 ֵ ָזםֶׁ  ִֻא ַׇָֻ ָׅל ַ ֶ ֻ ַ ְל ֻ ֵט ִג ֶֻג ִֻה ׀ ְםהַ ִ ב ֳ ָׇ ׀ ִםב ְ ֵׄ ְא ָ ְ ָ ַל ְׇ ִֻמ
ֹׄגל ֶׄא ָׄ ִׅ ָ
ַ ּמ ֶ
ֹמ ]ְ ֵלזֹ ָמ[ )א-א(.
ַזא ֶ ָ ִלב ְ ֶׄ ְׅ ֶֻ ַזא ְֻׅמֻ ַא ָׄה ִֹ ְ ֵלז ָ
ֹׄגל" ,ׅא גזה גךׇ ׅׄ ,זםב
ד ׄל ׇׅל ד ל זא גא "ַ ֻמ ֶ
אאגׇ םׅמ הומ אממ א םמ אםׅ םׅ זא ׇׅל זא מךׄמב )םא,
ׄ .(1964אׄ םׄ אׄ םה ׄמ ׇזמ אׄ ׅז א ומ׆מ גהׇל .ׇׅׅל ׅמ
ם ל גז גׇכמ זא ׇׅל ׅׄ:
ְ ָׄה ִֹ ּ ָט ִך ִ
מ ִט ֶׄא ְ ָֹ  ְ אֹׄ ֻׄ ַא ָא ׀םֻׅ
 ֶׄא ְ ָֹ  ֲזםֵׁ  ִא ַֻ ֲׄ ׀ ֶםל ָ ָךׄ ִג ֻ ִטָ
מ ֶׄמ ֻ ִט ָ
ָׄ ִׅ ּ ָט ִך ָ
ׅמ גהו אםכח אׅׄ ׄמ גםגזמ הׇל ,ׇׅל  גזגׇ ׄמ גא ׇאג
ׄב אגגם ׄמ הׇל ׄ אךא .אטהה גזד זכ וג םא ׅמ ,גׅכםמ
גׅׄ םםׅ םׅ זא גךׄ ט .ׅׄגךזמ ׇׅל ׄא םא ׅמ טמ גמׄטםל
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אכלׄ אם ׄמ כםׄ ,מ לךד םׅׄ ׅד ׄמ גםגזמ הׇל ׅׄ אׅא,
"זםֵׁ  ִא ַֻ ֲׄ ׀ ֶםל ָ ָךׄ ִג ֻ ִט ָ
".
ׄח םמד ׇׅל טֲ :
"א ִ" .אׄל ,מםׅמ גםׄל מכ םםה ׄמ זגׇמ,
מ׆ׅמ טמ כךלֵ :
ׄ מכ  גמׇׅ .טמ ׄה גמאׅ אא .ׄ ׄה טה ׅםׄא אׄ אׄא ,אׄ
אוׅׅמ ,אׄ אׅמ אׄ אזךג ׅ גהז א ׄטםלמ אםה .הלׄ םׅוׄך
םאטהה ,ׅגט׆ם ׅד ׅׄ אׅמׄ ,ה זׇב אט מטכׇב .ׅמ גך׆מ ג
"זםֵׁ 
םגׄטםלמ אׅׄ אאי גגךׅ םׄא הכאז גלךה ׅכלׅמ זךגֲ :
ִא ַֻ ֲׄ ׀ ֶםל ָ ָךׄ ִג ֻ ִט ָ
" ,ׄא ׄ טוׅ ׅגׇ לׅ ׄב א׆לא גל .המד אגל
 ל ׇׅׅל ׅמ זא טזאמ ׅׄ גזךג ׄמ ׅכלמ אט טמ .ׄמ
זׇ ,ׅא גכלׄ ׄד מׄל םא ׇׄב גכלׅ ׄמ זךג גלךד ,׆ב ׅ ם ׇ
אזךב ׄמ ׅכלמ זא טמ ׇׄב ׅׄ ׅכםל לׅ גה׆־םט )ׄגמ,
מ ,ְ אֹׄ ֻׄ ַא
 .(1992ׇׅל םא טמ ׅ׆ח לׄםדִ : ְ ַל ְז ִֻמהִ ְֻ ,ׅז ְֹלָ ְ ָׄה ִֹ ֻ ָט ִך ִ
ָא ׀םֻׅ )א(ׄ ,ה גכל ם ׅ ׇ אׅא ׄמ ו םא טמ אׄ לכ אט זךג,
ׄאׄ ׅזכל ׄמ מזאגמ גגךׅ םׅמ הכאז ׄא .טמ ׄה גמזהד ׅ׆לא
םא ׅמ־ׇמ ׄ זוכ ׄ לכ ׅזךג ׅ׆לא.
וב וטל )א-ג( גמגכׇ ׅזכל ׅׅמ טמ ׅׅׄ .ׅטוכ א ׅמ גטז
זב ׅלמ זב ׅׄ גכב ׄמ הׇל ,גוטל גךד  גמ ׅׅמא .הלׄ 
ׅמ מטומ מל מל ׄמ גל ׅג ,ׄא טמ ׅׄ ,׆ׅל ,גה׆ ,גהך
אׄל" ,גׇ" .למ םא טמ אׅג הזםמ ׅׄגךזמ זלמ גוטל "ַ ַ ֻ ַזםׁ
ָא ֻ ֶׄמ הִ ְׇלֹ ֲׄ ׀ ֶםל הָ ָׇל"ׄ , ׆ב ׄגל  גל ׄמ אׅג ׅׄל םאא ז׆ב.
ׅוטל םׅגל זגׇמ ׇגמ ׆ׅלמ ,טמ ,גכג םא ׅמ ׄגל אמ
גךגךב .ה גכׇם אׅמ גכב הלׅ :ךׄמ אכׅא ׄמ טה ׅׄ ,ׇ־ם
ׅה אׅד ׅׄ ׅזכל וג םא וטל .ט ׅגכגד םא ׇגמ זם
אםכח ׄמ מל׆םמ םא גוטל ד גמה׆מ םא ׅמ ד גמ׆ׅמ םא טמ.
ׅׄגךזמ ט  גוטל גזׅל אכלׄ ׄמ זךגמ ׆לא ל׆ םא ׅמ טמ,
םכלׅ כׇב םגגם ׄמ הםמ "ְ ִׄ אֹׄ ָ ְׇ ָז ִׄ ׀ם" )ׅד־ׇׅ ,(2002 ,ׇׅל
ג׆ׅל ׄמ ׆ה ׅכלמ אט טמ גה׆ ,ׇׄב ׅזכל ׅׄ.
טוכ מב ׄמ וטל גזׅל ׄמ כלׄ גׅׄא טל םא ׅמ טמ
אׅׄא אׄג — גה׆ םהאׇ מכב ׅזכׅמ כלׅמ" :ַ ְֻמ ִ ֹכ ְִֻׅ םְׁ ָל ֵׄאִ :ג ָ ֻ ִגב
ג ֵֻמ ַא ְהָ  ְֻׅהֹ מ ִ םְׁ ָל ֵׄא ְא ַמהֻ ֹ מ ְא ַׅמ ִ ְט ָֻמ ַ ִ ֻ׆ ְא ָז ִׇ ַׄ ְל ַֻׅ ַזמ ָ ִגב ַֻׅ ֻ׀ ָםהָ " )ג(.
ָ ִג ָ
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מׄל  ם ׅ ׇ אזׇ זׇ ג גל גזם םא טמ ךל אםגם ׄמ
ׄל אׇלמ ׅׄב.
לׄא םהמ םא ׅהמ םלׄא ׄ ׅׅהמ גזה אגזם ׅׄ — אכלׅמ
ׅמ .הםב גהךמ ׄמ ׇׅׄד ׄם םאׄ ׇז ׄם .ׅׄטד ׄלה ,ׄם
םאׄ אׇ םׄל ׄל ל אזׇ ׅׄגךזמ גה׆ אׇלמ .הםב ד םׄלׄמ
אהך  .מד םׅטהמ אׅׄ אלטמ גגה )א( ׅכם ׅמ םאׄ א
ל .גזם הםב גזׅל
ֻ
אהו ג׆לא גל ,אגלמ הוהמ ,אהך ׄמ
ׄמ וטל גגז׆א ׄם ׄא גז׆א אׄג זא־גה — לׄא הם גגוׇ
מאח אׇׅׄד ׅמ טמ םאׄ ׅז ׄמ מב הםמ זא ׇל ׅׄ . גזד
גׄ זא ׇׅׄד הזלב הםמ )ׅד־ׇׅ.(2002 ,
ׄטםל אלׄמ ׅלםג גטז ׅםטב ׅ ,- ,זׇ ׇל גׄ ה׆ׇ
הׇל טמ גגם :םאם םטב כהב םמׅ גוטל זא גכגב ,ׅהב
כׅלמב .ג זב גׅׄ הוט  ׄל מׄל טמ? מׄל םא ׅהב ׅהמ
זגׇ ׅה׆ׇ אזלמ גוטל ׅכםל אטמ" :ְ ַלכ ִׄ ְ ִ ָׇ ֵׄד אֹ ִג ֶֻגהֻ ֻ ֵֻׅד ֹׄ
ַׅמ" .הלׄ םמטכׇ מׄל  אׇ׆ם ׄמ ׅל םהמה אםטב .אגםאׄ ,ׅךד
גׅמ אב )ׅ ,-( זׇׅד ׅד אא )׆-( גׅלב ׅׅהב אלׅ ,ב ,ׅה׆ׇ
אטמ ,אׄ םמגם ׅׅהב אכלׅ אׄאב .ב  ,אׇ גמ םט אׄ
טמ םהב גטמ ,ב גםב ׄהמ א .ה׆ׇ ׅד םט םכלׅ ׄמ אׇמ
ׄמ ׇ אׅד םטב גלׅ ךׄךׄב זכ אםגב.

יפור בת יפתח ובבואתו :יפור העקדה
וטל ׅמ טמ וטל זכׇמ ךכ )ׅלׄםמ ׅ-ׄ ,( זוכב ׅהםׄ כלׅמ
ׇׄב .םׄ ׅד םה וטלב אא מלגמ ׄח ׄ אזךׅ ׇגמ םאאמ
םא טמ גזךג ׄמ ׅכלמ אט אט הׇל .ׅד וטלב ם כ ׇגד
ׇׄב :ׅםהב ׄד ׄל ,א ׅלג ,אגכגד םא הםב; םה וטלב גמגכׇב
ׅו ׅׄ ׅד/ׅמ; ׅםהב גׅזמ אםד ׇגמ :גא ׇ)( )םטב ׄ ,אׇ;
ׅלׄםמ ׅ ,ׅ ,ׅ ,(; ךלח "זא אזא" )ׄ ,אׄ; ׅ ,ׅ ,׆(; ׅ "זא
לב" )ׄ ,א; ׅ ,ׅ(; גא גה "ׅמ" )אׇ ]טזגב[ ,א ,ג( ׅוטל זכׇ
"ׅד" )ׅ ,׆ , , , ,  ,ׅ ,׆ ,(; גא "ׅׄ" )ׄ ,א ,א ,א; ׅ , ]טזגב[(;

| 367

|

גלי דינור ,אשר גני  ,הד פרידמנ | יפור בת יפתח

םגם ׅטזא םׅ )ׄ ,א ,א; ׅ , ,(; "הזלב" ׅוטל זכׇ )׆ , ,(
11
גא "לזמ" םא ׅמ טמ )א ,א(.
אךׇ כ ׇגד ׅאב ׇכׄ כ םה ה׆ׇ ׅד םה וטלב אא.
ׇׅא גםגזמ ׅמל ׅהב ׅׄ אׇ ׅ ׅ םׅׄלב גךֻ  זא ׇ ׄא
אכלׅ ׄמ ׅה — ך להג .אזגמ ׄמ ,טמ ׅל ׅׄטד ׄהג ,גלךה,
אהׇל הׇל כלׅ םא ׇׄב ,אגזם הׇל הׇל גמל .ׅוטל זכׇ ׄאב ׄה
גׄטםל האמ ב גמזלׅ אגזהב ,ׄא ׅוטל טמ ׄד גזלׅמ םא ׄא,
ׅמ טמ גםאגמ ׅ ׅזכׅמ הׇל גמל ׄל .םמכמ םא ׄא ׅוטל ׅמ
טמ גאגׇמ םׅל הזׇלמ גגה — ׄד ׅל אג םזכׇ ׄמ ׅמ אׄ םׄל
ׄל ל .אזגמ ׄמ ׅוטל זכׇ ׅל גמגכׇמ ׇכׄ ׅלׅ לז
ׅזךגמ גםמ )ׅלׄםמ ׅ ,-( .הלׄ םׇׅׅאב ׄא ם ׇ אזךׅ
ׄמ טמ ׄהמ אׅׄלב .אׄל םגאׄ ' כלׄ ׄמ כלׄ "ׄא מםא ׇ
ׄא הזל" , זא טמ אאגׇ גוׄך  אטהב ג מה׆מ לׄ
לך .טזב ׄמ ׅאׇׅ ׇלם ׄא אכלׅ כלׅד ׇׄבׄ , ׄ זךג ׅא ׄמ.
גזמ ׄא ׄד מל לםמ אׄם אכלׅ ׇׄב — מה אב אמ .טמ אׄ
אגׇ ׄמ ,ׅ םׅ גזךגמ ׅכלמ אט.
ׅוטל "זׇ ה" ז׆הד גׅׄ ׄמ ׅׄולׇ םׅהׇל טמ ׅׄגךזמ וח
אט םךז אוטל ׅמ טמ" :זא ט ד הלׇגמ םהמ .גד ׇז ׄה
םםהמ ,גד אב םאגמ .ג אגמ ,אגמ םׅׄ גאג ׆ׇא אזאב
הכלׄמ ׄה אגאג .הׇלמ הׇל א' םׄב ׄל ׅםאב גד גאג א ךׄ
גׅמ אכלׄמ ׅםׅ ׄזא ׄמ אזא .למ אׅמ ׅםאב ה ׄה ךׄ
אכלׄמ" ) ,1977ז(.
ׇׄא׆ םא ז׆הד זב כו גכלׄ םח אטהה טלםהמ הוטמ ׅכםל
אהׇל טמ .טמ םכלׅ ׄמ ׅמ" :ַ ַ ֻ ַזםׁ ָא ֻ ֶׄמ הִ ְׇלֹ ֲׄ ׀ ֶםל הָ ָׇל" ,אגזם כלׅ
ׄמ זךג" :ה ׄה ךׄ אכלׄמ" . גל גאג .ׅה ׇׄב אׄ לכ גכלׅב
ׄלב ׄאׄ ׅזכל גכלׅב ׄמ זךגב.

 11לׄ ׇד ׄךא כׅי ,1995 ,זג' .74-72
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יפור בת יפתח בהשוואה למחזה "אגממנונ" לאיי כילו
זאׄמ ׅמ אכלׅד אׄא זגׇמ ׅגל וטל ׅמ טמ ׄ גׅ גטז
ׅגמוב כׇגב ,גאגׇ זא גךׄמ םה׆ׇ הו מׅב אגמ .גמו
"ׄ׆גגהד" אׄואו גוטל זא  םׅגד גאגמ ל ך ה אׄ ךא
אטא׆ ,ׇׅל ם זאא אׅא אמׅומ ד .וׅ א מ זו םא ׄא
ׄלגו זא ׄ׆גגהד .זא גהמ אם ׄמ זג גא ׄ׆גגהד אכלׅ ׄמ ׅמ
ׅל ׄט׆ה .גםגז ,םׄטמ טאמ ׆ׅלמ זא ל׆םמ ׅׄב.
כלׅמ םא ׄט׆ה גזלל זז זב אט ׅׄ:
אׄ מםׅ כא׆וב
ׅמהה ,ׅכלׄמ "ׅׄׄ"!
ׅזאג םא הזל,
מטאא ׅׄ ך אגםלמ
אהמכ ׄ׆לט גׅ׆ׇ,
אלג ז,
טה ׄא גׅ,
אׅא מכאא ׄמ ׅמ
אׄב ׄמ ט גׇ ׅ )ׄואו ,1990 ,זג' .(43-42
וט םא זאאמ ג "ׄט׆ה ׅׄאו" אׄלטׇו םה ,הׄגל  גהאׄו,
ׄ םא ׄ׆גגהד ,גד אטל ׄמ ךׅׄ אׄ אכלׅ ׄמ ׄט׆הׄ . ׄךא
ׄואו ׄ׆גגהד הם ׇׅזמ אכלׅ ,ׇׅל גאגׇ זא ׇׄב םזךגמ אב
םׅ ג ׅמ.
ׅגם גםה ׅמ ׄמ ׇזמ:
ׄגׄ םהמ ׄמ ׇזמ
אמ אגמ ,גמ גטׄל
ׄה גזא אםכאב כההב.
ם זׇ הכׇמ לׄמ:
ד ׆ׇא א גׅ זמ ׄא,
ׄה ׄכׅז ׄמ טא׆ ׄמ ׆לא ל...
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גמ ׅׄ ׆ׄא ,ה ׄמ
גםללמ ד,
ׄ ׅמא ׄאמ )םב.(79 ,
ׇׅג אזכׇמ ךכ וטל  גומב ׅׅ .ׄםל זגׇ ׄ׆גגהד אכלׅ ׄמ
ׅמ ,ג׆ז ׄא ׄלגו גאט ׄמ ׄט׆ה ׅךׅ.
ךׅ טט ,׆ׇא ׅגגׇ,
םׅ גמהםגמ זא ׇׄג,
מ ׇב ׄא גׅ םא ׄא )םב.(87 ,
מׄלב גכלׄב מׄלב הב גזׇב זׇ ג ל ׅזאב זמכ
גה׆ כלׅמ ׅהב ׅהמ אגא .גׄד ׄטםל אׅד ׄמ גלמב םא וטלב
גכלׄב ,גככב גכלׄב ׅטל הׅׄב םךׄ ךי ה׆ׇ גה׆ ׄל 
)םז ה ,; לג  ,אׄ; כׄא  ,-; ג  ,-(.

יפור בת יפתח במדרש
12

תנחומא ,פרשת בחוקותי ,סימן ז

ׅוטלמ "א ׄד אוטל םטב גכב הלׅ .ׄאב ׅא ה׆ז אטמ מגה
םה ,םד המד אגךׄ ׅ גׇלםב לׅב גמוב ׄא .לׅב אב ׄהב
זוכב ׅגאגמ םא טמ ׅגזם ׆ׅלמׄ ,אׄ גמגכׇב ׅוב ׅה אׅד
ׅמ אׄל הׇל םהׇל .ׇד ׅטלם ׅוטלמ "א הׅז ׅלׄם ׅלׄםה גכםב
םוטל גזא — כםב גולב ,אמב ,מׄא׆ב זׇ.
כז :1
"ד ׄמ גךׄ ׅטמ ׆אזׇ גטה םאׄ  ׅד מל ׇׅׄ ׄמ ׅמׄ .גמ.
ׅםז םהאב זב ׅה זגד הׇל ׅׄמ םז ,םהׄגל ,ׇל טמ הׇל ׆' ,
ךׄ ׆' , א' זאמ זא )םטב ׄ ,א-אׄ( .ׅׄמ םז 
 12טלכ זוכ ׅגׇלם מהגׄ ׅאׇׅ.
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זא זו גד כׅ"ׄ .גלׄ ,א ךׄ גׅמ אׅ ׄ ל ׄ ׆גא , גכלׅ
ׄמ אטה .א גד א ׅמ .א־ אג .ׇ םאגׇ א הׇלב ,אמ הׇלב
כהגמ ,םאׄ אה׆ זמ ׅהׇלב".
ׅכז םאטהה "א גזךׅב ׄמ ׇגמ םא טמ ׅׄל םאא ,ׅך׆ב ׄמ
"םאׄ  ׅד מל" ,גׇגב ׄמ א"׆לטמ םא םכג" 13,ׅ גל אאׄ וטכ
זא אא .מ םא טמ זב ׄלי גך׆מ ׅגׇלם וׅ אׇׅׄ ׅמ.
זא ט גׇלם ,טמ ׄ זב ׄלי ׅ׆אא ׄטד הו הׇל ׅגכלׄ אׄ גזךב
הׇלמ .טמ הׇל הׇל םׄה גהו לׄׄ ,ה ׅלל ,זא ד המד אמטלם
ׅׄטהב םהב .זא ט מטומ גׇלם ,ׅׄגל " ךׄ ׆'  א'
זאמ זא" ,טמ טמ טמ אכלׅמ א ׅזא ב .ׄ ׄה גךגךב ׄמ
ךׄ גׅמ או׆ גוב םא מ ,ה אמ למׄ ,אׄ גׄטםל כלׅ
׆ב םא מ גׄמׄ , ט םגהוב ׄמ "אׄ" :א ךׄ גׅמ אׅ ׄ ל
ׄ ׆גא  גכלׅ אטה"? ׅ טמ גׅׄ זא זךג ׄמ זהםׄ , ׅאםד גׇלם
"א גד א ׅמ" .אט "א ׇׅל םא טמ ׄה ל .זא ד ךׄמ ׅמ ׄה
גכלמׄ ,אׄ זהם זא ׄ־אגׇהמ ,אגזד אגׇ ׇלמ ׅׄב ׄמ מלמ הׇלב
אׄ ה׆ ׅטמׄ , אםד גׇלם" :ׇ םאגׇ א הׇלב אמ הׇלב
כהגמ םאׄ אה׆ זמ ׅהׇלב".
ׅגם ,גׇלם גזא ג וׄךמ םטמ  א אגהז ׅד גאכלׅ
ׄמ ׅמ אׄ זם ד .םאׅ ׄל םאׅ גׇלם גמׄל ׄמ ׇגהמ םהכל אטמ,
ׅא ׄמ גד ׄ אׄ םא אגהז גכג םא הׇל.
כז :2
" לׄמ ׄמ כלז ׄמ ׅ׆ׇ ׄגל ׄ ׅמ ׆' ,ׄה טךמ ט ׄא '
אׄ ׄא אםׅ אׄ טהו  םב ,ׄ ׄגל אׄ ׄא אםׅׄ .אׄ טהו ׄגל,
ׄה ד ׆ׇא ׅד ד ׆ׇא ׄ ׄא ׄךא זב ׄלי .טמ ׄגלׄ ,ה לׄם םט
םלׄא לׄם כךהבׄ ,םטא זךג ׄא ׄךא ׇ .גׅד מלד ׇׅׄמ ׄ
זאׅמׄ גד זאגׄ .םהב המׅ ׇׅג .טהו הומאכ גגה ל כׇם.
טמ ,המטל זךגמ .םד מׅ .כׅל ׅזל ׆אזׇ )םטב ׅ (".
 13אאב הטאב ׄלך אאׄ זב גזי ולכ.
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זא ט גׇלם םאטהה גך םא טמ אגהז גכב הׇל הׅזמ גגׅׄכ
כל ׇׅ ׅה" ,לׄם םט םלׄא לׄם כךהב" ,אׅד טהו ,ם "ד
׆ׇא ׅד ד ׆ׇא"ׄ .א הט׆ם טמ טהו המד  אמל ׄמ הׇלׄ ,אׄ םא
ׇׄ גׄםב אא אׄ מל זא גכג זא וגמ ,ׅםא גׅׄכ  "ׇׅׄמ ׄ
זאׅמׄ )זאׅ ( גד זאגׄ םהב המׅ ׇׅג".
ג גםגזמ םׄא "אׄ טהו  םב"? אגזם ,אׄ גׇׅל ׅםׄא ׄאׄ
ׅמג ,םגםגזמ ׄגל גמלו ה׆ׇ טהו ד ,םאׄ גךׄ ׇל אמזלׅ
אזךל ׄמ ׅךז הׇלׄ .ב ד ,אטהה ׅכלמ הכׅמ אט ה׆ ׅאאמ —
אממ גׇהמ — םםא ׅמה׆מ גםכאב םא כל ׇׅ.
כז :3
"ד םׅכם אכלׅ ,מ ׅ אטהׄ .גל א ׅמׄ ,ׅ ,ךׄמ אכלׄמ
ׅםג ׄמ ם ׄמ .םגׄ מׅ כׇם ׅל ׄ ׅמל ם םלׄא
גכלׅד אטה כׇם ׅל ׄ הטםמ ׇׄבׄ .ד מׅ ׅמלׄ ,ׇב  כלׅ
גב כלׅד א' גד ׅג )כלׄ ׄ ,ׅ( גד ׅג אׄ גד ׅה־ׇׄבׄ .גל א ׅמ,
הׇלמ , ךׄ ׄםל ךׄ זאמ זא .םגׄ א הׇל א ׄ םאׄ
אםאב הׇלׄ .גל א ,ל זכׅ ׅׄה םהׇל ׄגל א ׄםל ממד א זםל ׆'
)ׅלׄםמ  ,ׅ( המד א כׅ" םהב זםל ׅהב ,םגׄ כלׅ אכׅ" ׇׄ
גב .אׄ זׇ אׄ ה ,םׄגל ,מׇל הׇל מׄגל ,' ךׅׄמ ׄב לׄ מלׄ
׆' )ם"ׄ ׄ ׄ( םגׄ כלׅ ׄמ ׅה אטה כׅ" .א ׇׅלב ׄא ׄגל א,
אׄ םגז א".
גׇלם םאטהה גׅׄ זׇ ׄטםלמ אגהזמ הׇל םטמ אׄ הךאׄ ,ׅא טזב
גך הׅזמ גׅלמ .זא ט גׇלם ,ׅגט׆ם ׅד טמ אׅמ גמההמ ׅמ זא
הטם ,ׅׄגל א" :םגׄ מׅ כׅ" ׅמל ם םלׄא גכלׅד אטה כׅ"
הטםמ ׇׄב? ׄד מׅ ׅמל ׇׄב  כלׅ גב כלׅד א' גד ׅג גד ׅג
אׄ גד ׅה־ׇׄב" .ׅמ גהו אםהז ׄמ ׅׄ םאׄ כלׅ אׄ גגהזב גולב־
ׄםב ׄאׄ גגהזב אמב־כמב םׄ  ׄגל אׇזמ .אגזם ,גמכב
ׄד ט מטכׇב .ׅמ ׄ ׅכׄ ׅא ,זה הםזהב זא אגׇ ׇז.
ׄ גל ׄמ "גכל זכׅ" ׅכׄ "ׅוטל ה" גהו אםא ׄמ ׅׄ.
ׄ הוה אׄ ךא ,הׄגל" :א ׇׅלב ׄא ׄגל א אׄ םגז א" .ׇׅל 
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גזךב גׇלם ׄמ ׅכלמ אט טמ ,םאׄ לכ םׄה ׅכ ׅאׄ ,אׄ גמ׆א
זכםד םהם ׇׅזמ אכב ׄמ הׇל.
כז :4
"ד םלׄמ םאׄ םגז א ׄגל א ,הה ׄלׇ ׄא ׅמ ׇד ,םגׄ גךׄ
טמ אהׇל .םהׄגל ,לט גגה םהב ׇםב ׄא לׇמ זא לב ׆'
)םטב ׄ ,א(ׄ .גל לׅ ל , ם ׇׄב לׇ זא לב ,אׄ ׅה ׇׄב
זאב אלב .ג לׇמ ׄא לבׄ .א והׇלד ,ג םהׄגל ,םגז לב
ׄמ לׅ ' )ג ׅ( .א ׄךאב אׄ גךׄ טמ אמל א ׄמ הׇל ,ׅזד ׄמב
םם גםׅ ׄטלב"...
ׅכז םאטהה גגם ׅמ טמ ׅגׅׄכ זכם זא  .טזב ׄד ׄ ׅלמ
אםהז ׄמ ׅׄ ׅזהב ׄםב ׄה גםמגםמ ׅםלד ׇׅל ׇזהמ
אממׄ ,אׄ גהו אךא ׄמ  זא ׇ ׄטםלמ אםאׅ ׅזגמ ׆לב
גםט־אמ ׅזא וגמ ׇ ם"גךׄ טמ אהׇל" .ׄאב טזב גך
ׄה םא טמ ׄאׄ םא ׅמ ׇד ,ם"אׄ גךׄ טמ אטמ אמל א ׄמ הׇל,
ׅזד ׄמב םם גםׅ ׄטלב" .טמ ׄה לׄ ,אט גׇלם ,אמלמ הׇל ׅ׆אא
מה׆מ ׄלמ אט םׅ ׄטלב )םטב ׅ-ׄ ,( .הלׄ םטזב ׅכלמ
ׄה גטהמ לכ אט טמ ,םאׄ םא אטהמ אוהׇלד גגמ ׄה גטם
גךׄ אהׇלׄ ,אׄ ׆ב אט ׅל והׇלד זךגב ,םאׄ םא אׅד םזאב
אמל ׄמ הׇל אגהז םטמ ׇגב הוטמ.
הלׄ ם"א ׅה םאזמב ׇׄב הגךׄ ׅגךׅ גךכ הׄאי אהׇל הׇל.
אט ׄד ב גׅכלב ׄמ זךב הׇלמ הׇלׄ ,אׄ ׄמ מה הו ׄמ אמ
אכם גגכלב ׄלב ׇ אמל.
גׇלםב גמוב א םטמ  א אמל הׇלב אׄ זם ד גׅׄב
ׄמ ג׆ג טלםהמ םא "א אׅכל ׅמל םׄמ ׄמ ׇגמ םא טמ גה׆
ׇׄבׄ , ׅהגכב םהב גהגכב םגך׆ כו גכלׄ.
אוב ,גגׇלםב םך׆ זא ׅכלמ הכׅמ םא "א זא ה׆
ׅאאמ :גׇהמ — טמ ,אממ — טהו ד והׇלד ,םאׄ זם א
גׄגי אגהז ׄמ הׇל זג ׄמ םטמ ׇגב.
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בת יפתח באמנות
בת יפתח — קרולין דאדי

ׇגמ םא ׅמ טמ ,ג ׇגמ גכלׄמ לׅמ ׄלמ ,מ אמומ
ׄגהממ .גל ׅגׇ מל םא ׆וׅ ׇל ,םגך׆מ ׅ ׅמ טמ ךׄמ
אכלׄמ ׅׄ ׅמטב ׅגאמ ׅםׅ גםׇ כלׅ .ׅגׄגל  ׅלה אמו
אךל גׇלה גל טמ םגׅא ׄמ טד ל׆־ׅכלמ ׅוטל.
מגה אכ גמ וטל "טלטא מא־ׅׅׄ" ,גמזׇ מזל ׅםב 
םך׆ ׅםהמ  2004זא מ ׅהד זלמ מא ׅׅׄ־ט )ׅל ,2005 ,זג' .(102
ׅמזל ך׆  240ׇכהׄמ םא ׄםב םזא םגב הכלׄ לׅמ ׅמא ׅׅׄ.
םממט ׅמזל ׄ 200גהב ־ׄ 46ךלב ,ׄ מ אמׄל "מזל ׆ׇא
ׅמל ׅזאב".
גו׆למ גכט ׄמ ךל גם א גׅה םא גׇזמ ׅׄא ,ׅמ גטזב
כו מגה .טלטא אכ גך׆ ׅמגה ךל מם םא ךאב אׄ םא
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ךל ,גםב םגלׄ אכ ׄד גטזב זא ךאאמ ׄ לׇׅב גׄטהב ךל
טהב .ׅטלטא גׅאב לוב .זד ו׆ל כגז ט טמ .גזד א׆מ
ׄממ םגמטלםמ ׇגזמ .ׄממ ׄהד םמ ׅ׆ׇאד ׄהד מ ׅמהמד,
טלד ךל מהז ׆אמ .ׅל ׄממ ךל ׄמ גםט" :לט גגה ׅׄ",
םגאמ אכמ גטוכ" :מׄגל ׄא ׅׄ זם א ׇׅל  לט גגה םהב
ׇםב ׄא לׇמ זא לב ׅׄ זא ׅמא ׄה לזמ" )םטב ׄ ,א(.
םׄ ׅד כו גכלׄ אׅד כו גטז ׅמגה גאגׇמ  ךלמ
םג ׄמ גגׇ גד ,גלׅ מהז גטזב ׅכו גכלׄ .ׇׅל 
ׄ גזהכ א׆לא גל םא ׅמ טמ גםגזמ אאמ .לזד  ׅׄ אׇ ׅ
ׅמל םׄמ ׅׅ "אאׄ םב" גטז ׅגל מגהׄ .גהב ׆ב ׅגכלׄ אׅמ טמ
ׄד םבׄ ,ׅא ם א םמ" :ׅמ טמ" .מׅ "אאׄ םב" ,גטז ׅמגה
םךלמ מׄגמ גׇזמ ׅׄא — םׇׅל גל ׅ ׄ םב הטל — זכ! ׄמ
זׇ ,ׅגׇזמ ׅׄא גךהב גםטמ הטל ,גד כׅל גכב כׅל .א
וגגהב אא ,גטזב ׅכו גכלׄ ,הזׇלב גמגה.
הלׄ ׄטׄ  ׄהלטלך םׄגהמ זהכ אוטל ׅמ טמ גׅׄמ ׄמ
מטומ ׅכלממ אׄ לכ ׅזהד גזגׇ םא ׅמ טמ ׄאׄ ׅזהד גזגׇ ׄם
ׅאא.
מלמ אמגה ׅל ׄגהמ אךד גלׄ גכב גטלם" :םטב ׄ ,ג".
מה םא טוכ" :גגב גג מאה ׅהמ םלׄא אמהמ אׅמ טמ ׆אזׇ
ׄלׅזמ גב ׅםה" )טו' ג( ,גאגׇ  ל םא ׅמ טמ גהך ׅגה׆ םכׅז
אׅמ ׄמ גמ ׄלׅז גב ׅםה .אט הלׄ םמאמ ׅלמ םא
הםב ַ
ׄגהמ ׅטוכ גםטב ׄ אׇ׆ם ׄמ לזד םׅ ׄם םא ׅמ טמ
זא ׆לא ט אׅ כאכׅ זא גזגׇ ׄם ,הגם אׇלמ ,גמׅׄאמ ד
הםב.
"אֵ ׄשׁב" גלגמ זא אכ םא ׄא ׅכג םא הׇלׄ ,
הלׄ  מלמ ְ
אמל ׇכ זא זׇל םא ׄא .םד "םב" ׄ ׇׄ גה םא ׄא .הלׄ 
ׅמׄל  ם מלו ה׆ׇ ׄא ,םאׄ גהז ׄמ כלׅ םא ׅמ טמ.
ׅ "אאׄ םב" גממׅ ׆ב זב ׇׅל הׅׄ םז" :הממ אב ׇ םב"
)םז ה ,( ,םהט ׅמׇזמ זב ׇ אׅ אהךמ הוט םׄ .ׇׅל
גמלו ה׆ׇ ׄ־המ םא ׄא ׅגד םׄ .ׅגאב ׄלמ , זאב םׄאמ
אׄ גך ׅ ,ׇׄב הםׄל םח ׇׇׅ גא ׆לא.
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יכומ
וטל ׅמ טמ ׄ וטל ׇ ׇ ׅגכלׄ ,םׅ גזא ׅׄ ׄמ ׅמ אזא
ׅא םהׇלם א .אׄל ,וטל  גך׆ ׄמ ׅׄ — טמ — ג םטזא זא
ט כ גכלׄ גׅ אכב ׄמ הׇלׄ . ׅהמ מׅ אזגכ גאגׇמ זא
ׅכלמ וג כם ׅמל אט ,זא  םא טזאמ הׅז ׅלׄם ׅלׄםה
גלךד אך׆ ׄמ זךג גה׆ גהך .ׅׄטד ׄלה ט טמ ׄמ ׅמ אכלׅד
מלמ גםגז ׇ אך׆ ׄמ זךג גה׆ גטׄל ׄמ םג םא ׄא הׄגד א.
ׅהמ וטל ׅלׄ ׅד־מגמ ,ׅכמ ה׆ׇמ אוטל זכׇמ ךכ,
גזךג ׅמל םׄמ ׄמ ׅכלמ אט טמׄ ,םל הׇל הׇל ׅא םהׇלם א —
אזגמ ך כלׅמ כלׅד םא ׄא אׅׄלב ,ׅוט םא ׇׅל גהזמ .גזם 
גך׆ ׄמ טמ ׅםל ׄמ זב גאב ׄ גהם ,םכלׅ כלׅד ׇׄב ׅ
זׅל זא כ גכלׄ גטז ׅםה כׅךב םא כ מל.
ׅהמ וטל ׅלׄ לׅ־מגמׄ ,א גא וטל ׄט׆ה ,גׇלם ׄגהמ
טאומ ,גׄטםלמ מׅההמ לׅ מל ,ׅׅהמ "גךׄ ׇם גטה םד" .כ
אוטל ה גאגׇמ זׇ ג זלמ גה׆מ ךׅׄמ ׆ׅלמ לׄ ׅהךד
לׅ מ א ,הזׇלמ א גא טזאמ ׅׄלמ .גׇלם גמו ׄח ׄ
אה׆ׄ , אׄ לכ אה׆ ךׅׄמ ׄאׄ ׆ב אה׆ אממ ,םהמד אךטמ
םמםגם גךטד אה׆ ךׅׄמ מלוד ׄמ םלד  .ׄאב ׆ב ה׆ 
גזאמ ׅמטכׇ טזאמ גמ ל ,גטׄמ ׇׅ אׄ ג׆א מז גׅאמ
גזם הגל  ם׆ׅ כלׅד ׆ׇז גםט.
ךל הםזד זא וטל ׅמ טמ גך׆ מטו טגהומ ׄח מומ
גלגמ אםׄ — ׄ םגׄ לזהמ ׄא ב ׅזה גמׅהד ,גט׆ם זב ךל
ׇם זא לכז ךל גכלׄמ ׅא אמׅהמ אא.
ׇג  גט׆ם ׅד־מג ׅד כו גכלׄ אׅד כוב גכלׄב
ׄלב ,ׅׅהמ "כו גם זב כו" ,ד גט׆ם לׅ־מג ׅד כו
גכלׄ זמכ גד אׅד ךלמ י גכלׄמ — וטל ׄט׆ה ,גׇלם "א
ךלמ ׄגהמ גׇלהמ — וז גךׇ ׇׄ אׅהמ זגכד םא ךלמ י־
גכלׄמ ג׆גמד ,גךׇ םה זהכ אךל גכלׄמ הכׇמ גׅ הוטמ ׇם
זםמ.
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המד ׄטׄ אגל םׅגט׆ם ׅד־ךלמ א ךלמ המלגמ ,ׅזכל גמׅהד,
גלׅ ׄמ מׅמ מׇמ ג׆ז אמׅה םךלמ גכלׄמ ה׆זמ ׅה ׅוׅׅ
ׄמה ׅא זמ.
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