
 

  
 

 "שם בני"

מקור  הוהנ ,מסדר היום תיורד הדתות, אינולאומים  גזעים, קבוצות אתניות,ההבחנה בין 

 וכמובן באמנות. בתחומים שוניםשבאים לידי ביטוי  ,קבוצתייםבין אישיים ובין  מתחיםל

 מספרהקשורים לנושאים טעונים אלו, ומייצגות  היבטיםהעבודות בתערוכה זו נוגעות ב

המשקפים רעיונות  וסיפוריםקולינרי, צבע עור, איסור אמצעים להבחנה חברתית על בסיס 

 ומושגים חברתיים. 

פירוט שמי זה הינו אחד  שרשור שושלות. הינוחברות אחד האמצעים ליצירת אבחנה בין 

ם, הינו אבי האומות השמיות.  המאפיינים הבולטים בטקסט המקראי. מי בנו הבכור של נח, שֵׁ

אינו שייך לקבוצה ה"נבחרת" דינו שונה. מעבר לכך, מיקום האדם באילן היוחסין נועד גם ש

 לזהות את מיקומו בקבוצה.

 נחידי סיפורים כגון סיפור ערוותו של נוח. -כלי נוסף לאבחנה חברתית תרבותית הוא על

. מסופר שנוח המבול דורלאחר  האנושי המין של יהיהשנ ההתחלה הם, ויפת חם שם, ובניו

 והולידשתה לשכרה ובנו חם ראה את ערות אביו. הפרשנות היא כי חם שכב עם אשת אביו 

 טאבו. עריות גילוי הוא כנען אבי חם של חטאו(. ה"כ-'כ' פס ט פרקבראשית )  כנען את ממנה

             . של נידוי חברתי חמור עונש תגורר עליו שעברה

 רק עורב, נקשר כלב. וחם ועורב כלב; לקו וכולם בתיבה שמשו שלשה: רבנן תנו"ובהתאם, 

 סנהדרין מסכת) ("כוש ממנו שיצא) בעורו לקה חם, (נקבה של לפיה מפיו זרע רוקק: י"רש)

"ממזריותו" של כנען והקללה  ;סיפור זה מנסה לתת הסבר למצב חברתי. (ב"ע ח"ק דף

 .של כנען החברתייםשרודפת אותו בעקבות זאת, הם הסיבה למצבו ומעמדו 

ניתן לזהות בקללה של בני כנען, רגע מכריע בתרבות כפי שאנו מכירים אותה, שכן בין 

הקללות הניתכות עליהם מוזכר צבע עורם השחור כחלק מן הקללה. קריאה זו בטקסט 

 בין לבנים ושחורים. עדיין להשאנו עדים  להיררכיההמקראי השחורים מציעה הסבר 

ידי איסורים והגבלות קולינריים. כללי השחיטה -חברתית הנה על דרך נוספת להגדרה

: בני הקהילה חייבים להישאר היהודיים, למשל, משמשים לשמירה על בני הקהילה פנימה

 סמוכים לקהילה יהודית כלשהי כדי לקבל שרותי מזון כשרים.

עבר מעל החברה, צביונה, והגדרת הגבולות שלה. כל אלה ועוד הנן דרכים לשמירה 

ם" המילה במקרא לשמות יש משמעות.לאבחנות חברתיות,   ממסמן שמורכב סימן היא" שֵׁ

ם הינו שמה אשר כלשהי ישות ישנה שכן ,ומסומן ם" בעברית, המילהמעבר לכך, רק . שֵׁ " שֵׁ

 .בסיסית של מתן שם לדבר כלשהו כדרך לתת לו קיוםהמשמעות משמשת לייצוג, מבחינת ה

ם", ו בני ישראל הם בני באופן מילולי, מאחר שבתרבות היהודית נקרא שמו של האל "השֵׁ

ם.   השֵׁ

 

 וייס כרמלה
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