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 Ann Swidler Talk of Love

 Chicago: The University of Chicago Press. 2001. 300 pages.

םהבש םינפואב ןד אוה ,הבהאב קסוע אוהשמ רתוי :העטמ הז רפס לש ותרתוכ 
"Culture in םסרופמה הרמאמב הנושארל הגיצהש תונויער הביחרהב .תוברתב םישמתשמ 

 "Action, ינב םישנו םירבג םע תונויאר הנומשו םינומש תועצמאב - תנחוב רלדיווס

םיכרדה תא - תירבה־תוצראב יברעמה ףוחה לש םירברפה ירייד ,ינוניבה דמעמה 

רלדיווס רפסה לש ןושארה וקלחב .תיתרבח הלועפל הרושק תוברת ןהבש תונושה 

םהיניב ,םייסיסבה םייטרואיתה םילכה ןמ המכ תטטרשמו רקחמה תולאש תא הרידגמ 

קסוע רפסה לש ינשה וקלח ."תיתרבח הלועפ לש חווט־תכורא היגטרטסא"ו "ראוטרפר"ה 

תותיעב תלבקמ איה תורוצ וליאו היווחו הלועפ תבצעמ תוברת דציכ) תיטרואית הריקחב 

הירואיתה רואל הבהאה לש חותינ גצומ ישילשה קלחב וליאו ,<טקש־יא לש םינמזבו העיגר 

ןיגוריסל םישמתשמ םיטרפ דציכ הארמ הז קלחב חותינה .םימדוקה םיקלחב החתופש 
.הלש רתוי תויטסילאיר/תויאזורפ תוסיפתבו הבהא לש תויטנמור/תויתימ תוסיפתב 

,ינאיצריגה תוברתה גשומ לע םויכ תחוורה תרוקיבה איה רלדיווס לש החיתפה תדוקנ 

תספות וז השיג .תפתושמ תוגהנתה תרוצ םרותב םירמשמה ,םילמסב תמלוגמה תועמשמכ 

־תפודר תכרעמכ תוברת תספות ,הז תמועל ,רלדיווס :ביקעו דיחא לולכמכ תוברת 

םישומישה םירצויש תויעבה תא ןוחבל ךכיפל איה תוברתה תרקוח לש התמישמ .תוריתס 

לש תומר יתש ןיב הניחבמ איה ,וז הרטמל .םייתוברת םירמוחב םישענש םינווגמה 

םישמתשמ םישנא ןהבש תונוש םיכרד ,רמולכ ,תוברתב (engagement) "תוברועמ" 

ןיחבהל ידכ .םתייווהמ תדרפנ הניהש תוברת ןיבל היח תוברת ןיב הניחבמ איה :תוברתב 

תוברתב םישמתשמ םישנא הדימ וזיאב :ןוגכ תולאש לע תונעל הסנמ איה ,הלא תומר ןיב 

םהש תונקפסהו (קחרמה וא) המאתהה תדימ המ ?םהלש היווחל תועמשמ תונקהל ידכ 

,ידמל תובורק םיתיעלש איה תוברת רקחב היעבה ?םיוסמ יתוברת לאידיא יפלכ םילגמ 

ותלוכי :ויבגל ןקפס אוהש םושמ הז ירה ,תוברתה לש טביה ראתלו חסנל לגוסמ םדא םא 

םילימב .ןקמוע לע חרכהב העיבצמ הניא ,ךכ םא ,ולש תויתוברתה תוקיטקרפה תא חסנל 

םהבש םירקמבו ,תיארנ־יתלב איה רשאכ התמצוע אולמב עיפשהל היושע תוברת ,תורחא 

המ םא ,ךכ םא .היווחב ןיטולחל העמטוה אל איהש ךכל תודע אלא תאז ןיא ,היולג איה 

שי דציכ :הלאשה תלאשנ ,תוחפ בושח יולגה וליאו ,הארנ־יתלבה אוה רתויב יתועמשמש 

?תוברת דומלל 

םניאש םישנא שי יכ תנעוט רלדיווס ,ץריג לש םסרופמ "שודג רואית" ותוא דגנכ 

ךלהמב .יפרגונתאה חותינה לש ירחסמה ולמסל וכפהנש םיסקט םתואב קלח םילטונ 

תוברתה רקחמ תא ןייפאש ,"הקיטקרפ" גשומב רבוגה שומישה םע דחא הנקב הלועש 

םישנא םהבש םינפואה תא קודבנש העיצמ רלדיווס ,םירשעה האמה לש םינומשה תונשב 

תונושה םיכרדה ןהמ םג אלא ,וזמ וז תולדבנ תויוברת המב קר אל :תוברתב םישמתשמ 

גשומה .רלדיווס לש רתויב תירוקמה התמורת וז .הלועפל תרשקתמ תוברת ןהבש 

םיבצמבו ןילמוג־תויוסחייתהב תשמשמ תוברת דציכ ןחבנש תוטשפב עיצה "הקיטקרפ" 

.םינווגמו םינוש תויהל םייושע תוברת לש "םישומיש"ש תנעוט רלדיווס וליאו ,םיישחומ 

,תונכוסו יתרבח הנבמ ןיב חתמה תא רותפל דעונ היידרוב לש "הקיטקרפ" גשומהש דועב 
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תיזחה לא ,םדא לש וייח ךלהמב ,םיתיעל העיגמ תוברת דציכ ןיבהל הסנמ רלדיווס 

תטסומ םיתיעלו ,(שרגתה עודמ ריבסהל וא תאשל "היער" וזיא רוחבל וילע רשאכ ,לשמל) 

.תספתנ־יתלב ,הילאמ תנבומכ תחנומ ,רמולכ ,עקרה לא 

.ראוטרפרב תוברת ־ העודי הרופטמ העיצמ רלדיווס ,תוברתה תדובע תא ראתל ידכ 

םיטרפ לש ראוטרפרה תא תוביכרמ תוריצי וליא :ןוגכ תולאש הלעמ הז יומידב שומישה 

םירחוב םישנא דציכ ?תורחא לע רתוולו ןהמ קלח םשייל םירחוב םישנא עודמו ,םינוש 

םאתהב תורחא דצב םיחינמו תויתוברת תומתב םישמתשמ ,ראוטרפרה ןמ םיקלח 

ייח לש םתוכשמתה דוס תא ריבסהל הינייאורממ קלחמ השקיב רלדיווס ?היצאוטיסל 

תוביקעה ביבס ןגרואמ וניא יתוברת רמוחש הקיסמ איה םהיתובושתמ .םהלש םיאושינה 

ןרדב הכימת הז הרקמב) תיזכרמ היעב וא היצאוטיס ביבס םא יכ ,דחא יומיד לש תיגולה 

הסויג תועצמאב - תדבוע תוברת דציכ המיגדמ וז הנקסמ .(התקדצה וא תמיוסמ םייח 

־תוסחייתה ידכ ךות תשחרתמ ראוטרפרה תבחרה .וגלש םימייקה םייחה יסופד לע הנגהל 

ונל תועצומה תויתוברתה תופולחה תא םינחוב ונא הלומש ,תיתרבחה הביבסה םע ןילמוג 

לוקה ילג תועצמאב וכרד תא אצומה ,ףלטע לש עלוקה יומידב ןאכ תשמתשמ רלדיווס) 

.(ותביבסב םימצעמ וילא םירזחומה 

אוהש רבדה תועמשמ ןיא ,יהשלכ תוברתל ךייתשמ םדא רשאכ ,רלדיווסד אבילא 

לש ףתושמ ראוטרפרמ באוש אוהש אלא ,ותוברת ינב םע הדיחא םלוע־תפקשה קלוח 

םירשקהו טבמ־תודוקנ לש ןווגמב שמתשמ אוה ־ םידיקפת־קחשמבכ ,םיטירסתו תונצס 

םירופיס ןווגמ לש רלוק תובר םימעפ הניה ונתדמעש איה האצותה .ותדמע תא בצעל ידכ 

תרקוח לע .תויפיצפס תויצאוטיסל תובר םימעפ הרושק ונתבישחו ,(םיניימודמ וא םיישיא) 

תורשפאבו תובורמ תויועמשמ רוציל תוברתה לש התלוכיב ,ןכ םא ,דקמתהל תוברתה 

םוקמב) היווחל - תורחתמ םיתיעלו - תויפולח תורגסמ ןיימדל טרפל תקפסמ איהש 

.(היווחה לש יתודחאה הייפואב םשומה יפלקה שגדה 

םישנא ,הז לדומ יפל .תוהז לש לדומ אוה רלדיווס לש תוברתה תדובע לש לדומה 

יכרד תובצעמ םהיתולוכיו ,םהש םיבשוח םהש ימ לע תוססובמה הלועפ יכרד םיחתפמ 

תוברתהש איה הז לדומ לש דוסי־תחנה .תוחיטבמו תוירשפא ןה יכ םינימאמ םהש הלועפ 

לע העיפשמ תוברתה ,רמולכ :ימצעל תועמשמ תיינקה תועצמאב הבר הדימב תלעופ 

,םיטרפ לש םלועה־תופקשהו םהירושיכ ,םתוימצע בוציע תועצמאב תיתרבחה הלועפה 

.םהלש םייחה תויגטרטסא לש ןייגבה־ינבא תא םיווהמה 

הלאשה לע תונעל הסנמ אוהש ןוויכמ ,תוברתה רקחב הבושח תומדקתה ןמסמ הז רפס 

ןויסינ .תונוש תויצאוטיסב שומיש הב םישוע םיטרפ ךיאו היווחל תרשקתמ תוברת דציכ 

םע .הלועפ תבצעמ איה וז תוביקע ךותמשו הביקע הניה תוברתש חינהל ילבמ השענ הז 

:ןנורתפ לע תואב ןניאש תוברת חותינל עגונב רפסמ תויעב הלעמ רפסה ,הז 

"תוברועמה תמר" תא רתויו תוברתה ןכות תא תוחפ רוקחל ונילע ,רלדיווס יפל .1 

 ("level of engagement") הרושק םישנא לש םתייווח הבש הדימה :הב םישנא לש

תדימ תא עבוקה יזכרמה םרוגה ,רלדיווס יבגל ,הניה הנממ תקתונמ וא תוברתל 

תא ובוחב ןמוט הז דעצ ךא .התוא רוקחל שי ורואלו ,תוברתב םישוע םהש שומישה 

רקח לש יזכרמה ןייפאמה ןיידע וגיהו היהש ,יטוימסה רקחמה תודחכיה לש ןוכיסה 

םניאש הלאו יביסקלפר ןפואב תוברתב םישמתשמה םישנא ,המגודל .תוברתה 

,(selfhood) תוימצע לש םיפתושמ םייתוברת םידוק קולחל םייושע ךכ הב םישמתשמ 
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,רקחמל הדיחיה הדוקנה הניא וז .תוברתה רקח דקומב דומעל םיכירצ ,יתעדל ,הלאו 

.הילע רתוול רשפא־יא ךא 

,ההומת הנחבה יהוז .תוברתב םיינוכסחו םירישע םישומיש ןיב הניחבמ רלדיווס .2 

.הלא שומיש ינפוא ינש ןיב הנחבהל הדימ־תומא תקפסמ הניא רלדיווסש םג־המ 

תיתרבח תועינב תבלושמה יתרבחה םוקימל עגונב תואדו־יא יכ חינהל ריבס ,המגודל 

רציימ יתרבח ןוחטיב רסוח ;ןוחטיב רסוח לש השוחת םישנאל םורגת הלעמ יפלכ 

תוקיטקרפה לע בושחל םיטרפ םתוא עינמו ,תוברתב יביסקלפר שומיש ורותב 

רישע" סופתל תוברתב הזכ שומיש הצרנ םאה .ןריבסהלו ןקידצהל ,םהלש תויתרבחה 

ןיב רתוי הקודה המאתהמ עבונה תוברתב תוחפ יביסקלפרה שומישה ןמ "רתוי 
?ותוברתל טרפה לש סוטיבהה 

ןיב ןיחבנ דציכ ?ראוטרפר ביכרמ המ ."ראוטרפר" גשומב תעגונ תישילשה יתוגייתסה .3 

לשו םיראוטרפר לש בוציעב תודסומ לש םדיקפת המ ?םירחאל דחא ראוטרפר 

?םיראוטרפר בוציעב תירוביצה תוברתה לש הדיקפת המ ?םהלש םישומישה 

שיש יפ־לע־ףא .בושח רפס והז יכ הדבועה לע ליפאהל תוכירצ ןניא הלא תויוגייתסה 

.תוברתה רקח לע תונבות לש בהז־הרכמ אוה ,םימורפ תווצק המכ וב 

זוליא הוא 

םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה 
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