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א

כלעלכך .והשוואתןתרבויותחקרוראשונהבראשעניינואשה-מקוםהדיחוי

"באמונות : ) 1938 (אדמה""אמאמאמדובפתחשטייןמנחםזאתמציגפנים,

הארץכלומד,הארץ.אימהותלמושגדבעדךיששוניםעמיםשלובמנהגים

גםמשתקפתזהבמושגילדיה.אתומפרנסתהמכלכלתדחמניהכאםמתוארת

מגעגועיבהשישאהבה ...מולדתו-יולדתולארץוהתמכרותוהאדםאהבת

ויטרידאלברטהגרמניהחוקרשלספדועלמסתמךשטיין 1האם".עלהבן
אלהכמוקלסיים,במיתוסיםכיהמראה ,) 1905העמים,בדתות(אמא-אדמה

(במיתולוגיהאםשלבדמותהתמידמופיעההאדמהאלת-ודומייווןשל

זאתעםאם).כלומד, , Demeter :שמהבעצםאפילומודגשזהענייןהיוונית,

ביניהםהיולאשכללאחדיםעמיםבקרבגםנפוץמושגהיהאדמה""אמא

ה"מקום"תפיסתאחדות,במילים 2מדה.זההושפעוולאתרבות,קשרי
שלבדימוייםוכדומה)גן,עיר,אדמה,ארץ,כמו:ולנגזרותיו,(למקבילותיו

מהותשלאלאתרבותית,השפעהשלדקלאיוצאפועלהיאואם,אשה

דובנתייחדוהפגנייםבפולחניםואכן'היא.באשדהאנושיתהחשיבה

צלמיות(קמיעות,הביתייםהמקומייםאלהבעיקרהפולחניים,האביזרים

שמנוסחאדמה-אדם,הקיומיבקשרובוודאי 3נשי;גוףשלבייצוגיםוכיו"ב)
ואלאתהעפרכילוקחת,ממנהכיהאדמהאלשובך"עדבמשפטבמקורותינו

היא-האנושיהמין~ם-האדמהכלומד,יט).ג(בראשיתתשוב"עפר

שלהסקסואלייםתסכוליואתפרוידמסבירבכדיולא"קבר",גםאבל"רחם",

שישהדרג),בת(וממילאהאםמפניתת-מודעתקמאיתחדדהבאותההגבר

ספרתרצ"ח,טבת •תרביץהעתיקה",העבריתבספרותאדמה,"אמא •שטייןמנחם

 . 257עמ'ב,

 Albert Dietrich, M11tter E·ו de, ein Versuch uber Yolksreligion ,שם.שם, 2
6-21 . Leipzig-Berlin, 1905, pp . 

החלוצה",דמותעדהפריהיסטוריתהדגןמאלתמקומיות:"אלילותהרשמן,רבי 3

עורכת), •רשמןה 'ד(זמננובנותאלילותועדקדמוניותמאלות :מקומיותאלילות

 . 6-10עמ' , 1994ירושלים,
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 4רלסרס.לפתותולהמית,להחיותבידיה

("פירצרף"האדמהשלהאנשתהבגילוייעוסקהנזכרבמאמרושטייןגם

מדרש,תלמוד,(מקרא,העתיקההעבריתבספרותוכאםכאשהכלשרנו)

וביוצאאפרלרגטי-לארמי'הואלעירנוהמניעאבלוערד).חיצונייםספרים

חוקר'יליגסקי, Tתדיארששלהאנטישמיותקביעותיוכנגדמלומדתבמתקפה

ומכאןלאדמהזרמטבעושהיהודיטעןז'ילינסקיקלסיות.ללשונותפולני

אתלהסבירכדיגםישזרבזרותיושב.הואשבהארץלכלשלוהיחסחוסר

לאבהןשישעמדות ;כלפיההיהודישלוהנצלניותהרכושניותעמדותיו

וכולמכולמפריךשטיין 5לשפחתם.אדוניםשלאלאלאימםבניםשלמיחסם
הואהעתיקים,היהודייםהכתביםאתדקדקניתבצררהרבברדקראלה,קביעות

בארץלארמייםחייםוניהלאדמתועלהיהודיהעםישבכאשרכימראה

-,דוהפעילהואדמה,אשהשביןאנלוגיהבאותההואגםהפליאמשלו,

השדה("ואיןנשירתפיגורטיביותבהשאלותהופיעההאדמהדהיינו, ;כיוונית

("גןאדמתירתארציותפיגורטיביותבהשאלותהופיעהרהאשההאשה"),אלא

 6כלה").אחותינעול

l$o/iJ הסוגיהאלמאליהכמראותגרמובילהזרנשיתאנתרר-מררפיתלה

הולכתנוחרתבאיארתהמעלהשטייןואשרדירגנו,מושאשהיאהירושלמית

קיימתמקרם-אשההזהרתכילהוכיחהתעקשותושחרףנראהוגרברת.

"צירן")(אר"ירושלים"אתלקשורשטרןמתקשההיהודיים,בטקסטים

לכךמעטרתלאדוגמאותמצרירתבמקראכיאםאשה,שללטקסטורהבזיקתה

אריא],סבשם ;חא[ישעיהוצירן""בתכגרןנשייםבכינויים(למשל

"אלמנה" ,]חסר[שם"יולדת"יח],מט[ישעיהו"כלה"כגרןנשייםבתפקודים

הינהראם'כ'עירירושליםרגם"צירן :שטרןשםכותבוכדרמה).א]א[איכה

הסביבהאתיותרמציגהצירןהקרקעי. ...הטלרריהיסודמןבעצםשרנהמושג

4 . inine Psychology (ed. H נKaren Horney, "Distrust Between Sexes", Fen 

107-118 . Kelman), N.Y., 1967, pp 

העםאדישותעלבביקורתוהמאההתחלתשלהציוניבמחנהנשמעודומיםקולות 5

בשירושמעונידודישראל.בארץהחלוציהמפעלאלבהמוניולהצטרףהיהודי

כאחדותאלאהעולםאתתופסיםשאיגםאברהם""בניכימסבירכוכבים""עובדי

תזהעםהשווהוכןהאדמה.סודאתלהביןומתקשיםהריבויאתדוחיםהאל,

העםשלהזדהותוכיהמגיח ,) 1980 (הנורמליותבזכותיהושע,א"במאוחרת:

היאשלו,מההיסטוריהבפרקיםמהאם-הארץוהתנערותוהאב-האלעםהיהודי

 .שלגוהלאומיתהגברוטיותמקור
האומה","דמותעפרת,גדעון :גםוראו ;כובדהוצאתיח,ואראתגחומא,מדרש 6

 . 12עמ' , 1991ירושלים,תרבות,שלבארכיטיפולוגיהפרקיםעודתלויים,גנים
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הטלוריהיסודמאשרהמולדת,שלכביכולההיסטוריתוהאווירההתרבותית

וזהוהעיקר.כאןהואהרוחניהיסודובאמת ;שלההחומריהמצערקשהוא

אתלצייראפשרכיצדאחרות,במיליםבציון".השוכןהקב"הענייןגם

מכולהנעלההיהודיתולרוחניותלקדושהייצוגיטיפוסאבשהיאירושלים

נחותההדמיהבאמצעותובעצמו)בכבודוהאלוהיהגורםשלמשכנו(מקום

גםהואאבלתשובה,איןהתוההלשטייןוארצית.חומריתנשיותשעניינה

וראויטעון("הדברמתנצלהוארב,כיבדוחקואחריה.לחפשמנסהאינו

הלאהלהמשיךוממהרהנוכחי"),ימחקרנוממסגרתהיוצאמיוחד,למחקר
בדיונו.

ירושלים,שלזומגדריתעמימותעםלהתעמתשלאמעדיףשטייןכלומר,

חשיבתיתסטראוטיפיזציהאותהמדעת,שלאאומדעתמחזק,כשהוא

להיתפסיכולהאינהמקדש)(ביתהירושלמיתהפונקציהשבהשוביניסטית,

מאידך 8בה.מתעתעתהלשוןורקאבסולוטי,הגמוני,גבריכסובייקטאלא
ראויהמוצאנקודתלשמשיכולהזומגדריתעמימותדווקאכינראה,גיסא

ששיחכיווןירושלים,עםשלהבשיחהישראליתהנשיםסיפורתאתלבדיקתנו

כיצדכמו,המתבקשות,הקרדינליותהשאלותאתמאליומובןכמומעלהזה

וכיצדהזה,הטעוןהגבריהמקוםמולהישראליתהמספרתמתייצבת

סיפורתהאםכלומר, ?כאשהעצמהאתוממשמעתמזהההיאבאמצעותו

ללכתאם("טלורי",ארצינשיכטקסטירושליםאתקוראתהישראליתהנשים

לזה,זהביןנעההיאשמאאו ?תרבותי-רוחניגבריכטקסט ?שטיין)בעקבות

 ?אחרותחלופותאלשטיין'שהניחהסטראוטיפיזציהתחתחותרתכשהיא

אתמספרותנשיםשלהנובליסטיהקורפוסכיולצייןלהקדיםישכאן

היישובראשיתמעצםכברירושליםאתסיפרו(נשיםמגווןהואירושלים

העשוריםבשניבעיקרומתעשר,הולךרקוגיוונו ,) 9כאןהחדש

 . 262עמ'שם, , 1העדהדאו 7

דקשלוהסימטריותעלשומרגבריות-נשיותהבינאדיהמבנהנבואר'רהסימוןלפי 8

אתכמייצגבתרבותנתפסשהגברכיווןהאקטולית,במציאותולארשמייםבטפסים

נתפסתהאשהואילובכללותו)הגבריהאנושיהמיןאת(ומסמןוהנייטדליהחיובי

(שהואהגברעםאינטראקציהכלללאהנחות,אתוממילאהשלילי,אתכמייצגת

ולספרותה,היהודיתלתרבותגםיפהכוחהזותפיסהכרבדיה).האבסולוטי,המרכז,

חריגיםספרותייםבביטוייםנתקלהואכאשדשהדי ;לעילשטייןשלולתגובתו

 Simone De Beauvoir , :דאו ,מהענייןומתחמקמתנערהוא ,זובינאדיתלמוסכמה
The Second Sex (trans. and ed., H.M.Parshley), N.Y., 1968, pp. xv-xvi . 

היישובבמסגרתהחייםאתביצירותיהןמספרותהיישובבתקופתהכותבותדוב 9

שלקודפוסהצטברזאתעםאביב).תלהעבריתוהעידקיבוצים(מושבות,החדש

כמו,ירושלים,תושבותמספרותידיעלנכתבשעיקרהירושלמית,נשיםסיפורת
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-70וה-60המשנותירושלמיותנובלותבשלושלהתמקדבחרתיי 0האחדונים.

מלחמותשלההיסטורייםהתפרקווישביןירושליםעםהמשוחחותיידווקא,
עלהנלחמתיהודיתירושליםלקראתהמנדטוריתירושלים :דהיינוישראל'

מטרוםבמעבדירושלים ; )-40וה-30ה(שנותהעצמאותבמלחמתשחדורה

(שנותערביתולעיריהודיתלעיראותההמחלקתמלחמהדדךלמדינהמדינה

כשהיאהימים,ששתמלחמתלאחדיחדיולהשאוחדהוירושלים : )-50ה

אמנםושוב.הנהואילך'חזקיהומתקופתההיסטוריותבבבואותיהמשחקת

שלהמהיבטיההירושלמיהמקוםאתממשמעתאלהממחברותאחתכל

לכולןשהמשותףאלאונשית),פואטית(רעיונית,השונותעולמהומתפיסות

עלירושלים,עםירושלים,באמצעותעצמואתהמנווטהסיפורדדךהוא

הנובלותשלוש .והיעדהכליהמניע,היאהיאירושליםכאשדירושלים,

רביםימיםעיר :הןעלילותיהןשלכרונולוגיסדרפיעללהלןשיידונו

וירושלים ,) 1968 (שורץלמדיםגוטליבחוהקורות ,) 1972 (הדאבןלשולמית

 .) 1976 (דיםלאריאלהמחבואיםמשחקת

ב

עסוקות,כציפוריםצבעונייםקולותבסמטה.מחבואיםשלמשחק

אבניםביןקיץובשורתםובית,ביתכללתוךהסורגיםבעדחודרים

להוכיחצריכיםאינםכובסת.אישההולך'אדםמשחק,ילדגדולות.

 .) 17עמ'רבים,ימים(עירמלאהזהותפירושובירושלים,לגדולכלום.

שתיבאמצעותומתפתחתזורמתדאבן'הלשולמיתרביםימיםעירהנובלה

העולםמלחמת(סוף 1917השניםביןנתחמותשתולדותיהןגיבורות

משפחתיותונובלותביוגרפיותממוארים,וכן' ;לונץ-בולוטיןוחנהיהודהבןחמדה

עולים,(אנוינאיתרחל ,) 1938(לצאצאי,יליןאיטהשלכמוהיסטוריות,פסבדו

 ,בהר(המתנחליםאלפוורבקה ) 1978ואחות,(אחכצנלסוןנשרחנה ,) 1969
1944 (. 

1 o שלייצוגןיריעלבעיקרומתגוונת,הולכתהירושלמיתהיצירהואילך-30המשנות

באשרירושליםואתהחרדיתירושליםאתהמספרותלשעבר,דתיותאודתיותנשים

היסטוריתירושליםברנדס;ויונימגןמירהרגן,נעמישחר,בתחנהכמו,היא,

שלירושלים ;גלעדוגאולההורןשפרהשלבספריהןמיוצגתפולקלוריסטית

וירושליםהרצפלד;וסמדרכרמידניאלהשלבספריהן-היהודי-הערביהסכסוך

גור.בתיהשלהמתחבספריופענוחםפלילייםמעשיםשל

 ,הארץילידותסטודנטיותהווישלירושלים-הנשיםסיפורתמעלה-60הבשנות 11
עמליהשלסיפורהלמשלוראוהמדינה.קוםעדכמותוידעהלאשהספרותהווי

לאזרהרומןאו ,) 1966אחת,(בכפיפהירושלים"למימיךצמא"אני ,כומרןהנאכ

 .) 1960 (אלוןלחמדהיבוא
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ילידת ,אמרילירשרההיאהאחת :השחרור)מלחמת(ערב 7-194ןהראשונה)

 12עצמה.ירושליםהעירהיאוהאחרתותיקה,ספרדיתלמשפחהבתירושלים,

ממגזריםדמויותשלמשותףפסיפסבאותורמתרבדרתמתחברותהשתיים

שאיןהמקומיהקודפיעלהמוכתבשונים,ולארמייםעדתייםחברתיים,

עצמםעלמחליטיםשאנשיםסרבלתאיננההזאת"העיר :ממנולהימלט

 .) 121(עמ'האינסופי"ובזמןבאבניםלרחצתאותם.ערשהעצמההיאבתרנה.

שמכנהכפישבה,שה"ט;~סי"אלאהזה,בקררטבועהאמרילירשרהגם

העולםעלוכעסהמרדנותהפראותה,(דהיינו,ברזלהיינץדוקטורארתה

הנובלהאמנם 13מאליר.כמרבןאותרמקבלתלאמילדות),בההטבועים
ש"צריכיםבלימלאה"זהרתפירושובירושלים"לגדולכיבהכרזהפותחת

תחתחותרתבהמשך,שנראהכפיאמריליר,ששרהאלאכלרם",להוכיח

זהרתלההתרוופרוורטי,מעורערבביתוחינוכהגידולהנסיבותזר.קביעה

ללאמשלהאישית-ירושלמיתמודעותלכדילהגיעהמתקשהושסועה,קרועה

נובלהלקרואישלפיכךר"להרכיח".להתנסותלבדוק,נלאהבלתיצררךאותר

ובעתהזאת,בעירבגרותעדמילדותשרהשלזהותהגלגולילבירורכמסעזר

עולםמלחמרתשתישביןהעירירושליםשלזהותהגלגולילבירוראחתבערנה

מלאה"."זהרתארתהשלטיבהעללעמודכדי-

שיגהיאשרהעבורירושליםזהוהולךמתמשךבמסעכיולומרלהקדיםיש

יאיתרומזדההמסכימהלעתים :מלרוכבופוסקתהיאשאיןדומיננטייושיח

חוזרתתמידכיאםלהשתיקו,ומנסהבועטתולעתים-ושואלת,תוההלעתים

ומתעצבהולךכולם,חייהכמרזה,צפריובלתיסוערשיחכך,ארכךבה.

לקרעיה,המודעתובוגרתבשלהאשהשלבדיוקןהנובלה,שלסופהלקראת

רכךוהשלמה.בכאבוגעגועיהחסדיהאתומתמרנתגבולותיהם,אתמסמנת

"אני :מגוריהביתשלארכיטקטוניפירוטבאמצעותעצמהאתמסכמתהיא

ילדים,חדריעבודה,חדרידברים.הרבהישרשם ...העליונותבקומותחיה

אפילויודעתלאכברואנינעול,המרתףמתמדת.תנועהאורחים,חדרמטבח,

 .) 184(עמ'לדעת"צריךלאאוליהמפתח.איפה
עלהוויתורבדברההודאה 14

היאזונובלהשלהראשיתשהגיבורהטועןויופי"אבן ,"הדכמאמדוקניוקיורם 12

"הד,קניוק,י'הנובליסטית.במציאותוייצוגהעיצובהדרכיאחדומתחקהירושלים,

 . 14עמ' , 1973בפברואר, 23השבוע,דברויופי",אבן
בשםאותהמכנההאחות,מקצועללימודילקבלהשדהאתהבוחןברזל,היינץד"ד 13

הדודאוהלסטוביצ'דהאדייטשלבספדההשחורההילדהשל(כשמה"טופסי"

בעלתאבלהמערבית,התרבותוהליכותחינוךחסרתבודה,נערהללמד.ךתום),

פוטנציאל.

 Yael S. Feldman, "Feminisnו Under Siege: The Vicariס tts :גםזהבענייןודאו 14
• (cds., Alan Mintz, David ~ Selves of Israeli Women Writers", P1·ooftext. 
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הואהוארוחשת,כצלקתבתוכהומצוינוכחהמרתףכאשרגםהמפתח,

מסגרתעבורהשהיאירושלים ;המלאההזהותלקראתירושליםאתקבלתה

ולרע.לטובגורלה-מכולויותרנופי,סביבתיהקשרמשפחתי,רקעחיים,

עםפיוסשלובסימןעצמיתתובנהשלבסימןהנובלהסיוםעומדבכדילא

ירושלים,עםטוטליתעצמהמזההשרהכאשראחת,ובעונהבעתהמקום

הרלשאוף ...שלהברגעכלולהאניעכשו ...בהראניזו"עכשו :שםכדבריה

 .) 189(עמ'עכשו"ואור.

ימיםעירהנובלהאתלמייןמבקשתכמוזוהתפתחותיתביוגרפיתפריסה

זה,ז'אנרכלליפיעל .) Bildungsroman (התבגרותסיפורשלכז'אנררבים

שלהמקודשיםערכיהאת(ושוללמשלועצמי"אני"עלהנאבקהגיבור

מתנערכשהואזאתעושההוא),מימושולקראתמחדשלבדקםכדיסביבתו,

שרקהדרכים,אלהחוצה,לצאתכדימגוננת,חסותומכלמהמשפחהמהבית,

אינההיאאמריליו.שרהכןלא 15המקווה.ההבניהומןהשחרורמןישבהם
בתוךומבוצרתמכונסתסגורה,עירהיאשלהירושליםמירושלים.יוצאת

 .)] 114[עמ' "?לירושליםמחוץבכלליש("וכיסביבהעולםאיןכאילועצמה,

שלהנוסחהשמריה.עלשוקטתאינהשרה-זוירושליםבתוךאבל

לקראתוהחיפושיםהדרכיםאלהיציאה •והמגונןהחוסהמהביתההתנערות

ברחובות, :עצמהבירושליםכולםמתנהליםעצמיתוהבנייהשחרור

מסייעתכמוכשהמספרת-הכל-יודעת,והגגות,ההפקרבשטחיבסמטאות,

כךשונות.ספרותיותבתחבולותירושליםמרחביאתובהעצימהבהגדילהלה,

אחתבשמותיהןנוקבתכשהיאשכונות,לשכונותהעיראתפורטתהיאלמשל

ששמותיהןשכונותכאן"יש :ביותרוהשוליותהזעירותבאלהגםולולאחת,

עזרתרוחמה.רוממה. ...שאיננהולעוצמהלעזרהתפילותתפילות,כשמות

חיים.מקורשמבקשיםיש ...משהימיןתלפיות.יהודה.מחנהגאולה.ישראל.

חלמוובשעורהבחיטהמימיהםעסקושלאואלהחסד,שעריעלשחולמיםיש

כדיבהשישאחרתדוגמה ; ) 91(עמ'וכר'שערים"מאהשליבולעלכאן

עצמהאתמפעילהירושליםכאשרמתקבלת,דומה,אפקטיביותליצור

עירלכדיונכפלותבאלהאלההמשתקפותבבואות,שלייחודיתבדינמיקה

ההפוכה,ובבואתודברתמידהעיר,היאשהיא"כפילות :נוספתוירטואלית

עלהרחבההערבונהרתמתוכם,גזורהסלעכיפתמשקפיםשמייםתמיד

493-503 . G.Raskies), Sep. 1990, vol.10, no.3, pp ; כספרההפרקולאחרונה

 " Israeli Amdrogyny Under Siege", No Room ofTheir Own, Israeliהחדש:
111-139 . Women's Fiction, N.Y. 1999, pp 

מסכתהעשרים",המאהמראשיתהתבגרותסיפורישלושה"עלקורצווייל,כרוך 15

 . 389-427עמ' , 1973אביב,ותלירושליםהאירופי,והסיפורהרומאן
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כבמראות.ומרחקיםקרביםאנשיםמלהפך.גגותיהםאתמשקפתהבתים

 .) 101(עמ'הצריחים."ראשי ...עודמופזים.גגות ...עוד
16 

יחסיהקשתעלשרה,שלהדומיננטיתנוכחותהכילהביןניתןאלהלאור

הקוראאתמדעתמכוונתירושלים,ובאמצעותירושליםברחביירושלים,עם

מתנהלתזואנלוגיההעיר.הגיבורהוביןהאשההגיבורהביןאנלוגיתלקריאה

מיםנתחההיסטורייםשגבולותיוהכרונולוגיהסיפורשלברמה :רמותבשתי

הפרטיקולאריהסיפורשלוברמה ;השחרורמלחמתערבועדכלפורמהצהרת

וירושלים,שרה-השתייםשלתהפוכותיהןעלילותאתשחושףהקיומי

ובזמןבמקוםזהסיפורמעוגןלמעשהאםואכן,להישרדות.במאבקיהן

ירושלים,שלהעתידיהפוליטילגורלהכקריטייםהידועיםקונקרטיים,

כאמור .ציונילאומיהיסטוריסיפורזהאיןכולו'ליישובובדיעבד

מציבוריותוהירושלמיהסיפוראתמפקיעהשרה-ירושליםהאינטראקציה

עירשלהישרדותהסיפור :אישיתהישרדותשלכפוללסיפורומכוללניותו

שניםשבאותןהילדה,שרה(כמוהראשונההעולםמלחמתזוועותשלאחר

בליוטראומטיתקרועהעירהיאנודעו),לאועקבותיואביה,אותהנטשממש

שאטירושלים,וכמוקשים.ולסכסוכיםלבערות,לעוני,חשופהאל,ובליאב

מעירוגדלהמתפתחתהבריטי,הממשלובעזרתעצמהאלמתחברתאט

ושורדתמתחברתכךותוססת,קטנהאירופיתלעירושוליתמוזנחתטורקית

משפחתה,ואתאותהקשותשערערההנטישהטראומתחרףשהרישרה.גם

היאאב,כתחליףתומכתגבריתישותהצלחהללאלמצואהאובססיהוחרף

מאחריותההמאצילהועצמאית,חזקהאשהלקראתומתפתחתגדלה

הפרטיבמישורוהןחולים),בבית(כאחותהציבוריבמישורהןוממסירותה

לילדים).(כאם

אלאהטקסט,שלהגלויהברמהנעשיתאינהלירושליםשרהביןהאנלוגיה

בעזרתאוהשתיים,ביןומצטברותההולכותאלוזיותשלדיאלוגיהדרךעל

שרהאתבהטרימהאגב,בדרךכמוהמחברתשמציעהעקיפיםתיאורים

בביתללימודיםמתקבלתשרהכאשרלמשל,לשרה.ירושליםאולירושלים

עיר("והעירירושליםכמווהאגוצנטריתהלגלגניתהתנהגותהלאחיות,הספר

עםיחסיהגםתקופה,באותהיותר.סובלנילאלטרואיזםמתרסנת 17לגלגנית")

ואידיאיפואטיכמרחבירושליםזמן:של'"חובות ,אשלברעםעינת :גםוראו 16

 • 55-66עמ' , 40חוב' ,) 1998 (תשנ"חקיץשיח,עליהראבן",שולמיתביצירת

כעירירושלים .ולהפךירושלים,שללאלהבזיקתםשרהשלדיוקנהממסמניכמה 17

הגבוהי,"מנהגה :שרהובדומהסוד",שלמתמיד"טעםעםמכונסת,לגלגנית,

מקצוע ;חזקה"יותרחיתהסודות,יותרלהשהיו"ככלמגע','מכלהמתרחקהלועג,

(כךמזורכמביאהלאישיותהמהותיייצוגאלאעיסוקרקאינושרהעבורהאחות
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מטיוליםבאחדמשותפים.ערבבטיולילעדנהזוכיםאמריליו,חכםסבה,

התפשטהאיך"תראה :שרהמעירההעיר,פניעלצופיםכשהםאלה,

 :הסבלהעונהכךעלבתים".פחותהרבהשהיוזוכרתעודאני ...ירושלים
גזעלהשיש ?לתאנהירושליםמשולהל??הכתוב,התאנה.מדרשכמו"זה

רחבגדולנוףלהישגדלה,וכשהיא-החרמותביןשםזה-וחזקקצר

 .) 52(עמ'להר"מהרומתפשט

בדיעבדומשתמעהולךהמצטברים,הפרטיםוריבודהקריאההמשךעם

מרננהכתסריטאלאשרה,לחייכמטרנימיהרקלאכתאנה)(ירושליםזהמשל

אםשהרילאשה.מנערההנשית-הירושלמיתאישיותהופיתוחבעיצובומרכיל

ניווכחוצומחת,ערלההיאממנההנשיםסביבתאלהלבתשומתאתנמקד

סבתה,(כמרקונקרטיותחומותאם :חומרתביןכלראותנשיםרובןכילדעת

לצאתלאגםאלאמהביתלצאתשלארקלאעצמהעלשגזרההחיים,מלאת

מלעולםנישאהשלאהתוססת,הדברניתריקטרריה,דודתהאר ;ממיטתה

נפשיותחומרתראםמהשכונה"),לצאתאפילו"אומץלההיה""לאכילאיש,

מודרניותנשיםהיותןשחרףברזל,חולדהחברתהארערפדהאחותה(כמר

החשיבתיותהפיקסאצירתבמבצרמהןאחתכלנעולהלכאורה,וחופשיות,

 .) 18שלהוההתנהגותיות

ומגבלותיהתסכוליהבחרמותכמוהןנאחזתאמרילירשרהגםמלכתחילה,

משפחהבנישלאקצנטרירתמוזרויותדיכאונית,יפהפיהאםהרוס,(בית

-שלההדחויהוחזרתהכמשיח,עצמוהמציגתמהונידודלרבותקרובים,
האחרותכמרשלאאטאטאבלאטרקטיבית),לאאיברים,גדולתכנערה

קולשפריזריך(מהעקרלסחרורונסחפותהסגירותאתלפרוץמעזרתשאינן

התאנה,(כמוומתרוממתשרהמזדקרת ,) 19המלנכרליה"של"האנטומיהמכנה
(החרמות)ר"מעל""בפנים"שלזרקירםצררתהחרמות.מעלירושלים)כמר

קצביוכלעלהמקוםבאמצעותארתה,ולסרבניםלעצמהקשרנהארתהערשה

עםהאינטימייםיחסיהאתמסבירההיאלמשלכךובמרחב.בזמןותהפוכותיו

וסבלניתרופא)חכים, •מלשוןמרפאה,כלומר,מחכימה,שאווירתהירושלים

בה",שכקבציםהרעיונותבעליכלאתה"קולטתירושלים(כךלחריגים

 .)] 100[עמ'וכרומהוהמטורפים"התמהוגים"הפילוסופים,

אתמפריעההתיאום,לאחיהברזלחולדהשלהאקצגטריתוקנאתהאהבתה 18

(כיווןהרופאמבעלהלהתגרשאותהמתגהעופרהשלהחולניתאנוכיותה ;זוגיותה

ועופרה,שרהשלאימן ;ולדהאתולהפיללילה)תורנויותעללמענהויתרשלא

 .) 97(עמ'מתמדת"בשבייה"אצילהכחייחייהאתמתארתהעגונה,גרסיה

 F.R. Karl, "Dorisראו:וככלא,כמקלטהסגור""המבכהשלהאמביוולנטיותעל 19
Lessing in the Sixties: The New Anatomy of Melancholy", Conte111pora1y 

15-33 . Literat111·e, no.13 (Winter 1972), pp 
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לאבכלל"אני :היהודי-הערביהסכסוךהסלמתערבביי'חוסניהערבי'ידידה

מהר,דבריםלעשותמהר,לחיותצריך :הזההדחףרקעכשו ...לאהוברוצה

אליאסעםהיכרותהאו, .) 79(עמ'מה"יודעאינוואישמשהוצפויכי

המצבאתהמסמנתהשנייה,העולםמלחמתבסוףבעלה,לימיםאמריליו,

 ...לגמריאחרתתקופהלנו"מתחילה :זוגיותםאתגםולימיםבעירהדיאלקטי
לשיםאפשרזמןכמה ...בעירמתחיםהמוןפהישסוף.איזהכאןחוגגים

 .) 75(עמ'בצד?"מתחים

בתקופתמצטיירתוירושליםשרהשביןלזיקהנוספתאילוסטרציה

ריקיםכשקיםמוטליםמעצמם,נתלשיםכש"אנשים 39-36המאורעות

מראהו ...דואבתכבדה,פגועה,ו"העירהכביש",עלירוייהבמכוניתמגואלים

שסבהשרה,גם .) 116(עמ'בעיניים."דמעותמעלהמלבלבענףשלהתמים

החוליםובביתבביתהיום-יוםבשגרתלתפקדומתקשהמעצמהנתלשתנהרג,

 ,)] 111[עמ'עצמה"תוךאלאותההמגשרהאחרוןהגשרנותקכאילו("חשה

היאמימחדשלדובבהרחובותאליוצאתהיאהעיר,כמוודואבתופגועה

העיר:ומה

אחותביקורי :רחובעבודתוהשיגהביקשה ...שבעירלרטטקשובה

לא ...ברצויהערביה,אחותעםיחדלרובהולכת ...לסעדהזקוקיםבבתים

קבורבמחילות,טמוןעוניכמהבעיר,ישמצוקהכמהשתיהןידעו

 .) 144(עמ'ורוקאיזובכסדירתענקיותאבניםביןרוחשבטחב,

אחתלאהכרוךוהערביות),היהודיות(בשכונותוהסכסוךהסבלעםהמפגש

הדחוקה,המחוקה,זהותהעםגםאותהמפגישישוער,לאובאומץבסיכון

ותיבחןתלךאותה,הפוקדהקשההנפשיהמשברלמרותוהלאהשמעתה

הדחקהמתוךכאשרבאקראי,תיעשההזהותאלההתוודעותמודעות.ביתר

אהבתזכאי,מתיאלוהנכמרתהחבויהאהבתהתפרוץשניםעשרותשל

עוד"ואין :כמותהשרהידעהלאמעולםואשרשככה,לאשמעולםנעורים

בולמתאירונית,סגורה,כתובת.ובליבסתרלאהובשיודעתעירכירושלים

פגיעהספקחזקהספקרך'לילהמולהרעלזקופהעומדתהיאצוננות,סערות

 .) 114(עמ'פעם"אףנרדםאינובתוכהומשהומאוד,

ואירוני,מכונסמסווהתחתאהבותיהאתהמגלגלתירושליםשלאפיונה

מתיעםהמחודשתפגישתהלקראתשרה,שלגלגולההטרמתלמעשההוא

מחדשנחשפתהיאמכוניות,במושבבמוסכים,בשדות,אז,כמוזכאי.

גןונפילותיה,שיאיהעלקסומה"),הלומה,("חלומה,אהבהלמערבולת

 , 171(עמ'אחרת")כךכלחיתהההיא("הארץממנוהסופיוגירושהעדנתה

עצמהאתולאחותלאסוףסוףסוףשרהמצליחהאלה,שבכלאלא .) 173

166 
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לרמות"),ולאכשלמרת,לעשרתהוביקשההביתה,ארוכהדרךלה("היתה

הידערניםמןלא"כבר :משלהומודעתנכספתעצמיתזהרתארתהלקראת

אתלהכיר ...למדהשכאילוזרועותיה,משתימעצמה,אלאהגנתה,אתביקשה

בריחהשראשיתוהתבגרותה,סיפורכלומר, .)-179 180(עמ'לסמוך" .כוחן

מגיעוהתנסות,כשלשלביטחוןחסריגישושיםהמשכרמהסובב,והתנערות

וככוח.כסמכותעצמהבערךבהכרתה-מימושואלכאן

ירושלים,אתהישראליתהנשיםסיפורתקוראתכיצדשאלנוהדירןבפתח

נשיכטקסטירושליםאתקוראתשהראבןמאליומרבןכמרהיהנראה

שלמדנוכפיהיא.ולאוכעיר.כאשהזהויותיהאתהמחפשתשרהבאמצעות

בכפילויות,מתעתעתהחידתיתמהותהכלהראבן,פישעלירושלים,לעיל,

שלדרךעלארתהלקרואישולפיכךבזר,זרהמשתקפותובבבואותבסתירות

גבולותאתהראבןמרחיבהאחתלאואכן,מגדרי.ריבויכאןולענייננוריבוי,

נזילכטקסטארתהממשמעתכשהיאירושלים,שלהמגדריותזהויותיה
 20 :הגבריהיסודלביןהנשיהיסודביןהמיטלטל

בשרה.בגליפניםרעולתכאישה ...תחתיהוברצההעיר,מתגלהמאחור

אסופיםבניה ...מהורהרתגלמודה,מרוככת,לגמרי,נשיתהיאעכשיו

אחריםבימים ...ובשמיםלוטםולרקטת ...הרבותגלימותיהשוליתחת

בשקראשוהמכסהוקורנית,עיזיםריחשריחוועתיק,יבשעז,גברהיא

והואוזעוף,רוחקצרקולרגפן,משדרגיגידיויחפות,רגליוהרוח,מחמת

(עמ'בכיכר.נבראהריחנטושה,בסימטהחטאשלחמקמקריחיודע

61-62 ( 

נראהלגבריות;מנשירתמגדריתבפרישהירושליםאתקוראתהמחברתרקלא

ירושליםלהלמפרתכאןהפועלותמהדמויותאחתלכלגםמאפשרתשהיא

ד"רלצרכיה.ארלהשקפותיההערנהמגדריתאבחנהפיעלולזהותהמשלה,

גבריכטקסטירושליםאתקוראמגרמניה,הליברלהרופאלמשל,ברזל,

עירהיאוירושליםהאבסולוטיאתחיפשתי("תמידאותרהמרתקמקודש,

המאמיניםציבוריביןלחיותמתקשההואזאתרעםאבסולוטית"),מארדמארד

סובלנותבחוסרהיתרביןמפגיניםלדתםהמוחלטתנאמנותםשאתהשונים,

הגועלכלאתשתיכנןלמיאגיד ...למעלהפעםאיאגיע("אםלזהזהרעריינרת

Judith Butler, Gender Trouble, Fen11i1is111 a11d the : הז רשקהב ואר 20 

.ליעל הרעה 14 ,ןמדלפ '' ; S11bversio11 of Ide11tity, N.Y. a11d London, 1990 
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תחילהמעדיףאמריליו,אליאסהדיןעורך ;עליו")חושבאנימההזהנפש

יהודים :המתרסצדישנישלהפוליטילמעגלומחוץלטקסטמחוץלהישאר

ורקהקנאות"),אתהלהיטות,אתעין,תחתהעיןאת("שונאכאחדוערבים

הציוני-הגבריהטקסטאתמאמץהואהבריטיהממשלימיסוףלקראת

עלמתלונןחוסייני,טאלבהערבי,האגרונוםההגנה.לשורותומתחבר

גםאלאהאירופים,היהודיםאתרקלאבכךומאשיםהעיר,שלהפמיניזציה

כמויהודים,כמואותםעשתה ...הערביםאתהרסה("העירהערביםאחיואת

הערביםהידען ...בצעגנבים,נשים,כשפים,שלגבריבלתיעולםאירופים,

העושההוא,אףההגנהאישזכאי,מתיוכמובןהמדבר?").אתכליכםלשמור

לקראתוציודנשקכלילהכשירכדילאדמה,מתחתבסליקיםכימיםלילות

שחלילההיסטורי-גבריכבטקסטבהוהנאחזירושלים,עלהמכריעהקרב

סדקתפסנופשוטמבצעית.לפעילותחוזר("אניאותולהחמיץ

 ?לשרהבאשרומה 21 .)"בהיסטוריה
כאהובה,כבת,זהותהאחרובהתלבטויותיהבתעיותיההנובלה,כללאורך

היותהאףעלכלומר, ;נשיכמקוםהעיראתשרהקוראתוכאם,אישכאשת

והבין-מיעוטים(הבין-עדתייםהציבורייםבחייםסוציאליתכאחותמעורבת

עםלזהותההעשויהקודיפיקציהמכלשרהנמנעתכאחד),ומתחרגיעהבזמני

"ריחהראבן(כדבריוהרליגיוזייםהפוליטייםביטוייהעל"הגברית"ירושלים

שם,דווקאלהלן).ה"הר-אור"(סצנתהמסיימתבסצנהכןלאבכיכר").נבואה

היאעצמית,ותובנההארהשכולוחסדשלמעמדלאותוזוכההיאכאשר

שטיין(נוסחנשי''אוגברי''אושלהסטראוטיפיזציהמןעצמהמפקיעה

ירושלמייםקודיםבהמודעות ;משלהמגדרית-זורמתמודעותאללעיל)

מצטרפים"אור")"שמיים",(כמוהרוחניהגבריהיסודעםהמזוהיםטיפוסיים

"אבן", ,"רה"(כאשהכהעדשסימנוהארצייםירושלמייםקודיםאותםאל

 :שםעצמהאתמציגההיאוכךוכדומה).כביסה",של"כחול"תאנה",

רךבאורמביטהוהיאלפניה,שרועההעירכלדוממת,הצופים,בהר ...

פעם,כאילווהעירנהרה,השטופיםהבתיםעלההרים,עלכבשיםכגיזת

שבההאמתוכלגדולה,אבןאיזונתפצחההעולם,לבריאתסמוךמזמן,

זועכשומאודה.בכלהרגעאתחשההאלה.המדרוניםעלזוהרתגלשה

כלולהאניעכשו ...ואירעיתגדולהבהשלמהבהר,אני,זועכשו ...אני

העצורה-העזובההאבןגיזה,כערימתהאורתמיד,ותמיד, ...שלברגע

לגעתאפשרלאט.בהלהתהלךאפשר ...מפולשמבואמדרון,באמצע

 ) 189(עמ'עכשו.ואור.הרלשאוףהם.קרוביםעכשובשמיים:

 . 158 , 118 , 106 , 90 , 86עמ' , 1972תל-אביב,רבים,ימיםעירהראבן,שולמית 21
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(ערבלתקופהתקופהביןללילה,יוםביןדמדומיםשלזהאפוקליטיבמעמד

האבבנטישתפותחת(הנובלהלמשנהומשפחתימעגלביןהשחרור),מלחמת

מרחביואלהעירמרחביאלהצופיםהרממרוםשרהצופהבחזרתו),ומסיימת

רקשלארגעית,חד-פעמיתהתבהרותמעיןהיאבההרוחשתוהתחושהחייה.

יששלהתפצחותאלאכבשים"),כגיזתרך("אורלהמנהירסביבההאור

ידעהשלאאמתעםאותהשמעמתתגדולה")"אבןעולם",("בריאתמאין

ברגעכלולה"אניבהר",אני"זואני",זו"עכשושלה.האניגילוי :כמותה

ראשוניתהתוודעותהיאפעם,ועודפעם"האני"עלהזאתהחזרה-שלה"

חשהואינההעולםאת("חשהשלהמה"אני"רחוקחייהכלשחיהאשה,של

אלומתגעגעעצמךהכיאתה ז'i~',;ז"(שלהה"אני"אלמתגעגעתעצמה"),את

לצייןלמותראותו.מזהההיאלחייההארבעיםבשנותעכשיוורק ,) 22עצמך"
ברחוב,("עומדתעצמהבעינימשוליותהאותהמפקיערקלא"האני"זיהויכי

ועלבונותיהכעסיהאתמרכךאףאלאבנים"),שלושהלי"ישאותי",מכירים

בהשתייכותההודאה .והזמןהמקוםעםטוטליתוהשתייכותהשלמהלכדי

ו"תמיד"עכשו"("פעם"זמניהלמכלולשייכות :ירושליםבאמצעותמתנסחת

נוטףברושמפולש,("מבואוהחבוייםהגלוייםלנופיהשייכותתמיד");

מרוממיםאלמנטיםלאותםגםשייכותאבל ;בחומה")פורחצלףנטיפים,

לגעת"אפשר .)"רוא"("שמים",שבהוהמקודשהרוחניאתשמטעימים

לאו,ואםבשמים,שרהתיגעאםשרה.אומרתהם",קרוביםעכשו :בשמיים

השמיימי,אורםלהשאפשריכפיאפשרית,היאמעכשיואליהםההתוודעות

עכשו").אור. ...("לשאוףקרבהאלאותוכנושמתתודעתהנשאבתאליו

וכיכאן'מתערערותשטייןשלקביעותיוכינראהאלהאחרוניםבמשפטים

תודעתיאלאבלבד,רוחניואינובלבדחומריאינומקום-ירושליםהזיהוי

להמנכסתשהיאכפיהשמיםאתלהלנכסשרהבוחרתהנזכרבמעמדקיומי.

גבולותאתומרחיבהחוצההיאמדעת,שלאאושמדעתכךאמא-אדמה,את

מגדרה.אפשרויותאתומרחיבהחוצהשהיאכפימגדרה,

ג

הנשיתהכתיבהאתמציגה 23ולכתוב","להטליאבמאמרהשואלטראילייך
נשיעיסוקשהיוותה(אמנותטלאיםשמיכתשלבמטפוריקההאמריקנית

לסוציאליזציהותרמההצפוניתבאמריקהההתיישבותבתקופתדומיננטי

שליחדתפירתןפירושה"הטלאה :שואלטרשםכותבתדאז).הבין-נשית

'מע 73, 101. ,םש ,םש 22 
Elaine Showalter, "Piecing and Writing", The Poetics ofGender(ed. Nancy 23 

K. Miller), N.Y., 1986, pp. 222-247 
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העיצוביחידתאחת.דוגמהלכללגאומטריותבצוררתקטנותבדפיסות

עיצוביחידותאותןכלשלהאיחויהואטלאים''מעשהכל ;טלאינקראת

מקבילי"ב]וריפוד,הטלאה[שלזה"תהליךדהיינו,מאחדטעוןלמצע

המשפטניסוח :אסתטיתיצירהכלשלבארגונההשלביםלשלושתלמעשה

דימויים,שלבמצעהיצירה"ריפוד" ;סיפורשללמבנהחיבורו ;לשוניתברמה

קרנצפטראליזציה 24השטיח'"·של'הפיגררציהשנקראמהוסמלים,מרטיבים
שלהשיחמסוררתאחרלהתחקותהבאההטלאה)(מלאכתזרפואטית

ביצירותיהןהשיחלהתארגנויותגםיפהכוחההאמריקנית,הנשיתהכתיבה

רביםימיםעירבנובלהעירןואכן' .כאןהנדונותהנשים-הסופרותשל

כמעשהונארגתההולכתכתיבהמלכתחילה,כברמגלה,הראבן,לשולמית

טלאים ;באלהאלהונחתכותהחוצותעלילותשלטלאים :ירושלמיטלאים

 ;ואתריםבתיםשכונות,מקומרת,שלטלאים ;וקטועותחלקיותדמויותשל
חידודיהןדברימדרשיהן'פתגמיהן'עללשונות,בלילשלטלאים

לכללמטעיכםיחדאיחודםשרקטלאים,דבר,שלקיצורו ;ובדיחותיהן

ספרותית-אסתטית.משמערת

מזהשרנההראבןנוסחוריפודאיחויטלאישלהפואטיתהעשייהתהליך

פועלתזהברומןגם .) 1968 (גוטליבחוהקורותבספרהשורץמריםשל

להראבן,שבניגודאלאטלאים""שמיכתשלנשיתפואטיתחוקיותארתה

מסריםבשלבאלאאחד,מארגלכללעלילותיהפיסותאתמביאהאינהשורץ

ופרום.פתוחסוףמשאירהכשהיאאיחויים,אתומנתקתקורעת

עלילתורגםאשה,גיבורהסביבהואגםנבנהגוטליב,חוהקורותהרומן

אתהמחפשתצעירהשלהתבגרותהשעניינוביוגרפיסיפורלכדימתפתחת

מדינה/טרוםשלהתפרקרעלירושלים(כאןירושליםבאמצעותזהויותיה

כמרשלאגרטליב,חרהשלשירושליםאלא .) soרה--40השנותכלומרמרינה,

בייצוגיםהטעונהחד-משמעית,גבריתירושליםהיאאמריליר,שרהשלזר

נושאתגרטליבשחרהמגזרבכלגבריים,ציורייםפיעלוהפועלתגבריים

שלמשכיליההמגזרהאורתודוקסית,ירושליםשלהחרדיהמגזר :עמוונותנת

זרמגדריותרבהערבית.ירושליםשלהמוסלמיוהמגזרהחילונית,ירושלים

במאההחרדיהציבורבקרבוגדלהנולדהאמנםשחרהכךמתוךנוצרת

 25ליברלי,מסורתיספרבביתלשכונה,מחוץהשכלתהאתקיבלהאךשערים,

 • 223עמ'שם, 24

לשלחהמוכןשאביההחרדי,במגזרכךכלשוליתהיאכנערהחוהשלחשיבותה 25

ביןבבית).הרוחותאתולהרגיעמאימהלהרחיקה(כדימתוןדתיספרלביתאפילו

ואזותדעתלמדתחקורהאויב.במחנהמרגלמעין ...תהיה"היא :הדחוקיםתירוציו

המחנה(כאמור'לישראל"תשועההביאהבדורהיהודית"גם ;חושיה"ימצאו
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ובבגרותהחילוניות),(ביניהןללימודיםחברותשלבביתןויצאהנכנסה

מחמור.בשםקומוניסטמוסלמילסטודנטרומנטיבקשרהתחברה

הרעיוניותההתפצלויותאתלאחרתחרהמתאמצתאלהגלגוליהבכל

אלולהתוודעללמודשלההרעתובתאורתרבה,כיבסקרנותהשהיאהרוחניות

ר'שלהאפוקליפטיותמהדרשות :לנכסמנסההגברי'האינטלקטואליהמאגר

שואלתשהיאמאיר,ר"רשלהאמנותספריוערשעריםבמאהכ"ץגצל

כיראםאצלה,חיבורםאתמוצאיםאינםאלהנכסיםקרעיברחביה.מספרייתו

הברעלנפשהקרעיאתהמטילהציירתגםמכןולאחרלפרנסתה,תופרתחרה

לה.מסייעתלאשבההמפוצלתירושליםאמנותי,למעשה-טלאיםלדברםכרי

והמוסלמית)המשכילית(החרדית,הללו"ירושלים"שלרשבאמצעותכלומר,

אבל jוכיוצרתכאשהותפקודיהזהויותיהקשתאתלבררחרהמבקשת

לערערכריגםבהישולהפרות,להזיןכריבהישאפילוזר,מפוצלתירושלים

שלרשביןפוסקותהבלתיטלטלותיהדברשלשבסופרכךולהרוס.

התרבותיותהרוחניות,התחבטויותיהעלבתרנה,הנמצאותה"יררשלים"

זהותה.תעודתאתשמסמנותהןהןוהנפשיות,

והולכתנמשכתארציותרושםחייהשגרףאמרילירשרהכמושלאואכן'

לגעתמעלהנרסקהואהאחרונה,הסצנהשלוההארההחסרברגעיורק

מעלההנעורוטטצפוףזגזגיקורושםגרטליבחרהשלחייהגרף jבשמים

חלילה.וחוזרלרוחניות,מגופניותלארציות,מרליגיוזיות :מטה

עמוהחטא,צירהואגרטליב,חרהשלחייהחגיםשסביבוהמרכזיהציר

(טרמינולוגיהו"שטן""אל"עםרצוףבדיאלוגהצלחהללאנאבקתהיא

ללאשנמשךזהדיאלוגהתחנכה).רעליהצמחהממנהמהתרבותשלקרחה

האתוסביןולהתרוצצותלהיקלעותארתהחושףמורת,ערמלרהליאות

היא("ארוניתלבהנטיותאחרההולכתאינריררירראליסטיתכאשהלההאישי

עצמאיקירםכלאיןלפירהחרדי,היהודיהאתוסלבין ,)] 145 [עמ'לעצמה"

בעלה"רצוןערשהכשרה("אישהגברתלויתפונקציההיותהמלברלאשה

גורלימערךאותרמ~:;גגהגרטליב,חרהשמה,בעצםכברואכן .)] 68[עמ'

"גרטליב",ושל 26החרטאת,הארכיטיפיתהאשה"חרה",שלקונפליקטראלי

אך"הןחוה,ותיפגעתציץושלוםחסאםואולם,האמיתיים).היהודיםהםהחרדי

 .) 72(עמ'הרבה"נפסדתהעדהתצאולאהיא,נקבה

 1חוההבינאריתבתבניתדנההיאשם ,) 1983 (הרביעיהמעמדשחר,שולמיתראו, 26

והגירושהאדםהקדמון(פיתויהחטאאתמייצגתחוהובההנוצרית,בחשיבהמרים

מחטאיוהעולםאתיגאלהאלוהים,בןשבנה,המשיח,אםלמרים,בניגודעדן),מגן

אשה-מלאך/אשה-מפלצת,התבניתהיאאחרתואריאציה .) 227-234עמ'כשם,

 Susan M. Gilbert & Susan Gubar, The M:1dwon1a11 i11 the Attic, Newוראו:

16-34 . Haven and Londo11, 1978, pp . 
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 :בכותבושוהםחייםאותהמציגוכךצדיק.אלוהים,אוהב :ביידיששמשמעו

שבהנשיותיסודתכונותשכמהמסוגננת,אישהדמותהיאגוטליבחוה

שלהאסכולהמיטבלפי ...הנשילהטיפוסלהפיכתהעדוהועלוהובלטו

 ...נשייםאפליםיצרכוחותשיאםאלהגיעוכמוגוטליבבחוהידנג.
כמוגוטליב,חוהואילו ...אותההסובביםעלמאגיתהשפעהלחושניותה

ביןהנעיםהנפשייםלמאבקיהכולהוכלהמסעירה.להשפעתהאדישה

 27ואיפוק.ריסוןשלעולקבלתלביןלחושניות,מוחלטתהתמסרות

חסכיהבתיקוןהירושלמייםחייהאתהממקדתאמריליושרהכמושלא

למימושבחרחרהגוטליבחוהמצטיירתחד-פעמית,פרטיתכדמותהרגשיים

שאיכלסהצעיר-המשכילשלהקלסיהספרותילמודלכהמשךמשלה,עצמי

הואו"חיים""דת"ביןלסינתזהושבמאבקיווהתחייה,ההשכלהספרותאת

הביקורתהשוותהבכדילאומכאן.מכאןדחויאותלושהרובעלעצמומוצא

היתוםיוסף-סמולנסקיןפרץשללגיבורוחוהאת-60השנותסוףשל

 28פיירברג.זאבלמרדכימלאןהמשוגעלנחמןאוהחייםבדרכימהתועה

זועםנעוריםמרדבאותוחוהמכריזהשעליהההשכלה,מלחמתואכן,

 :שערים""מאהשלהירושלמיהמקוםעםוראשונהבראשנערכתוכואב,
אפשרויותאתמראשולצמצםלהגבילשבחרשובניסטיגברימקום

בניגודאמנםכאשה.שנולדהכמיוהרוחניתהחשיבתיתהתפתחותה

התשע-במאההדתלביןהחייםביןהמלחמהשלהקולנייםלפולמוסיה

ושדותבריקדות,עלעולההיאאיןמוחצנת.אינהחוהשלמלחמתהעשרה,

אתגםמזה,יותרפוליטיים.ציבורייםלמוקדיםמהנווטיםאינםשלההקרב

במיליםאותה.מהסובביםאישעםחולקתהיאאיןומחאותיהתלונותיה

בינהומתגוננתהתוקפתפנימית,מלחמהטיפוסית:נשיתמלחמהזוהיאחרות,

בתפילותיההמאופקות,בהתפרצויותיהפחותלאדםשותתתאךבלבד,לבינה

לומרניתןלפיכך 29ציוריה.שלהאימתניתובפיגורציההשתוקות,

ביולי 19וספררת,תרבותהארץ,שורץ",למדיםגרטליב'חרה"'קודרתשוהם,חיים 27

 • 18עמ' , 1968

 , 1968בספטמבר, 20היום,גרטליב",חרה"קודרתפדידלנדד,יוסףהמאמרים,דאו 28

ביוני, 23הצעיד,הפועלהישראלי",לדרמאן"בדדךהגרדני-גדין,אברהם ; 8עמ'

 . 21-22עמ' , 1968

במאההנשי)החניכהדומן(ארהנשיההתבגרותדומןעלבמאמרהחידשמדיאן 29

 ,) 49-68עמ'שם,יקיצה","דומןבשםזהז'אנרמכנהדרזרבסקי(סרזןהתשע-עשרה

חייהרביןהגיבורה-הנערהשלהפנימייםהחייםביןההרמוניהחוסרכימרדה

עלילתימתורהאלה.ברומניםוהתפתחותהחינוכהדדךאתשמעצבהואהחיצוניים,
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שלימיםדגלהואוביחידותה,בבדידותהגרטליבחרהנושאתאותרשהדגל

 ] 1968 [הספרפורסםשבה(בשנההאשהשחרורארכפמיניזםיכתיררהר

התארגנותהבשלביהייתהבארצות-הבריתהאשהלשחרורהתנועה

להטעיםשדאגהחרדיהירושלמיההקשרשדווקאאפואיוצאהמוקדמים).

תחתולחתורלמרודבהשמעוררהואהואכאשה,נחיתותהאתבה

נשירתהיאמהלבררבמטרהשלו,מעורערותהבלתיהאתיותהמוסכמות

דתית.כאשהשלהאחרתנשירתוממילאאחרת,

דהיינומלכתחילה,כברזהברומןפועלתפמיניסטיתקרבכזירתירושלים

עקרות,שנותשבעלאחרנולדההיאהעולם.לאווירחרהשליציאתהמעצם

שוויוניתשכותרתאלאאותם"),עשהונקבה"זכר(דהיינו,תאומיםמזרגכבת

בשבחלאלהאבמרדההולדתהעםעקיב.באופןלגביהומופרכתהולכתזר

בנראתנכוחהלגדלהתבונה""אוראתלויעניקכיממנומבקשאךוהלל,

וזאתמנותיה,אתבהלתתהאםמפליאהבילדותה ; )] 34[עמ'בתראת(ולא

שרטטנרת",ב"יצרארתהרקבהאשימהאחיה,עםהשכונתייםטיוליהבשל

כאחד,ונשיםגבריםהסובבת,החברהגם ;) 46(עמ'רע"ר"יצר"ירצאנרת",

מטבעותשיחהאגבבהטעימםכאשה,שרלירתהאתוהערבהשכםלהמקנים

הבל,"מחשבותנשים","פטפוטיקלה",דעתן"נשיםכמר,שגוררתלשרן

 .) 135 , 59 , 54(עמ'וכדרמהאשה",עשנישלא"בררךאשה",שלמחשבות

בהסצנהבאותהלמשלכמראלה,גילוייםנגדמדעתשלאמתקוממתחרה

בתרהמלמד("כללאשהתורנילימודהשוללתהמוסכמהעםמתעמתתהיא

אתהאבמרכילברבוקרבאותוקררהזהעימותתפלות").מלמדהכאילותורה

פניהםלאןיודעתאינהאםגםחרה,"החדר".אלהראשונהבפעםאחיה

שותפהולאדחויהעליה.האחשלעדיפותואתבאינטואיציהחשהמרעדים,

מבטלתאינהאךובולשת,מסתתרתעוקבת,אחריהם,רצההיאזה,למעמד

עלנתליתהיאהלומדים,אלמצטרףנחמיה,אחיה,כאשרנוכחותה.את

היארגםקיימתהיאשגםשבפנים,התורהלמעוזלהזכירכמרימבחוץהחלון

ורקהתלמידים,ולאהמלמדלאבה,משגיחאינואישבתחילה,דעת.תאבה

ומסבירהמלמדאליהיוצאנזעמים","באגרופיםבשמשהחובטתהיאכאשר

לאחיהתניחאםתהיההגדולהותרומתהשייכת","לאשהיאבסלחנותלה

כימראשהניחאזהנשיהחניכהשסיפורכיווןומקובל,שגורהיהזההתפתחותי

תמידהיאהאשה,שלוהרגשיתהחשיבתיתלתסיסתההיחידההאפשרות

החוץ.עםולהתחברחוץכלפילהתבטאהעזהללאפנימה,בהתכנסותה

Maria11ne Hirsch, "Spiritual Bildung", The Voyage !11: Fictions of Fe111a/e 

. Developn1e11t, E. Abel, M. Hirsch, (eds.), Hanover and London, 1983, pp 

23-48 . 
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שלךעללוותרמזר,גדולהמצווהבתילךאין"כי ,"'הלתורת"להתמסר

מוותרת.אינההנדהמתחוה .) 49(עמ'הוא"ברוךהקדושבשבילכביכול

אלהבתיםמתחוםיוצאתשהיאעדירושליםברחובותתועההיא"סהרורית"

בשאיפתוושם,האופק,עד ...שהרחיקומסולעקוצני"שדהשלפתוחאזור

הרים".הריםעלאלהצמיחהשמיימה,

שדותשלגבולייםשטחיםביןהנחציתירושליםשלזההפקרבשטח

 jשלהחיצויהאתגםמגלההיא-וחדשהעתיקהעירודתות,לאומיםוהרים,

בכמיהתהומכאן'מכאןהתלושיםחייהכללאורךותגלהתשובשהיאהיצרי

קטנותתחושת :בליבה"נתפעמה :משלהרוחנינשיחופששללקוהרנטיות

להמשיךותשוקהיחד,גםשתיהןמפנייראהושמץגבול,ללאחירותותחושת

זו,נפשיתהתעצמותשעםאלא .) 49(עמ'השמיים"עדולהמשיךולהמשיך

מתוודעתגםהיאכאשה,שלהוהשאפתנותהחירותלאפשרויותהמתוודעת

כנף"שבורת"חסידהבדמותכך,עללשלםשעליההנשיתהבדידותמחיראל

התהוםגדותעל ...ההיאהאילמת"בפגישה :נסוגהולאקרובשניצבה

קרובהאחרת,ברייהשלבדידותהמולהחדשהבדידותהפתאום ...הפעורה

 .) 50(עמ'תקווה"אפסעדורחוקהכךכל

גוטליבלחוהלההעומדיםהכוחותהםהםו"בדידרת"נפש""עצמת

החרדית),הדתיתהקרדיפיקציהפי(על"חטאיה"עםבהתמודדותה

פועלהואלגביהםהקטגוריהשיפוטכיעצמהאתלשכנעבניסיונותיה

בכדי'לאפנומנולוגית.אמונתיתעולםתפיסתולאשרירותית,הלכהשליוצא

ומתגוררת(עובדתעצמהברשותכברעומדתכשהיאמכן'לאחרשנים

כמזימההחרדיהיהודיהאתוסאתלפרשיודעתהיא ) 30גאולה"ב"שכונת
ולרווחתולניצולוהאשהשלדיכוייהאתלהנציחעניינהשכלאנדרוצנטרית

 :שםדבריהאתמציגההיאוכךהגבר.של

כלאתנטלולעצמםגברים.דתדתההיא.אדוניםשלאומהזואומה

הםהבא.בעולםהמצרותשכראתנטלוולעצמםהזה,בעולםהמצרות

על ...מתענותונשותיהם ...ומפזמזהבהנחמדיםתורהדבריעלמתענגים

לרגליהם.ההדוםבקצהעדן'בגןזוויתקרןאולילהןייפנושבעליהןמנת

 ) 135(עמ'

מודעותלקראתחוהשלהעצמאייםבחייהראשוןשלבמהווהגאולה""שכונת 30

הואאחדכביש"לכאורההטקסט:מתוךגםמשתמעזהשלבמשלה."פמיניסטית"

אלהמיצרמןהכבישבושיוצאמקוםמאותו ...וגאולהשעריםמאהשלרחובך

 .) 137עמ'(שם, " ...גאולהנתקראהמרחב
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שלה,עלבונהאתכתובעתרקלאגוטליכחרהמתגלהרב,כיכזעמהכאן,

חרקינגדכמתקפתהוזאתהן,כאשרשערים""מאהנשרתשלעלבונןאתאלא

ולענותלככולהגברשלכהמצאתומתארתהיאאותםהדקדקניים,הכשרות

 ... !כשררת("הילכרתהכית-לרשותההעומדתהאחתכטריטוריהאשההאת

יראיאדוניםאותםשלמליכםניכרולאכלרםלהקיפנו.תילשלמיליןמילין

ההלכהמערכתאתמכקרתגרטליכמשחרהיותראחרות,כמילים .)"?החופש

להשתלטהצלחתוכלשעםהחרדי,היהודיאתקשרתמכקרתהיאהיהודית,

חלשהגבריתאישיותלחשוףשלאהצליחלאהואהחרק,כמסגרתהאשהעל

"מה :כאלוהיהואהבתהאמונתהמביטחוןגםאלאמעצמהרקלאהפוחדת

היואםלאלוהים,י"כ]הגברים,[האדוניםאלהשלאהבתםהיתהמעטה

 .) 135(עמ'מפניו"יברחושלאכשבילכלאםחומרתכךכללהגביהצריכים

גאולה"ל"שכרנתהתנערותהאףעלמאלוהים.בורחתלאגרטליכחרה

עצמה,אחרומתחקהתוההארזה"ונ),ר"תלכפיים"יגיעל"שכרנת(רמשם
עמוולהתדייןלפלללשוחח,היאממשיכהואימהותה,אהבותיהמיניותה,

"לוקחתהיאלרשותה.העומדיםואתייםחשיבתייםרגשיים,כליםאותםככל

אותרומערכתותעיותיה,נדודיהלכלשלה,שערים""מאהאתכמראותר",

הביקורתאותםסירוגהככדילאאשראפשריים,הכלתימסעותיהככל
 32כ"ררמנס'.'

משלו,שרירותיתחוקיותפיעלמתפתחררמנס,כלכמרגוטליבחוהקורות

אתומרוכבאחת,וכערנהכעתרריאליסטייםפנטסטייםחומריםמפעיל

אהביםמעשיהרפתקאות,שכולהנעוריםכעלילתמודעהלאואתהמסתורי

מצליחההגיבורהאיןמודרניכררמנסזאתעם ;לכמשאלתעלוהתרפקות

כן[הררמנסמשהוא"יותר :כידג'יליאןשמציגרכפיארמשאלותיה,להגשים

לכהמאוריואכן, 33שדים".לגרשבאהואלכ,משאלותלמלאבאי"כ]ימינו,

עובדת-גאולהשכונת :חוהשלחניכתהבמסעשלב ,כאמורמציינת,שכונהכל 31

עצמהואיזוןחיפוש-ארזהתל ;מיניותהגילוי-כפייםיגיע ;עצמהאתומפרנסת

הציור.באמצעות

לעיל. 27הערהשוהם,ח'ראו 32

33 79 . nance, N.Y., 1970, p וGillian Beer, The Ro . לידיבאהזורומנסיתחוקיות

בתורתידועאטיולוגינוסחפיעלהמוצגתגוטליב,חוהשלבלידתהלמשל,ביטוי,

ממהותהכלומד, ;עקרות)שנותשבעאחרילהוריה(נולדההצדיקמוצא-הלגנדה

התבניתעלכאןמשתלטתהאורתודוקסיתהמגדריתשהתפיסהאלאצדיקה,היא

(הצדיק),הרוחניהחומראתהמייצגהואבןהיוולדמתוקףולפיכךנקבה, tזכר

לחטאחוותיפוטנציאלבעלתוממילאחומריתכארצית,מצטיירתהבתהיאואילו

מתקבלתבב,דבדמשמשיםוריאליזםפנטסיהבהנוספת,חוקיותולטומאה.

(כמוהריאליסטיתבמציאותהדמויותלגורלכהטרמהבחלומותהרבבשימוש
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למחולמתפתחיםשלה"הפמיניסטיים"האידאלים :מתממשיםלאחרהשל

שלשדיה ;שדיםגירוששללסיפורדברשלבסופרההופךאימתניישדים

באישיותהאשכמכרותשנצרבוהחטא)י(השטןהחרדיתהקהילה

שביםהםתברח,שלאולאןכאחת),והנכנעת(המורדתהאמביוולנטית

אבלברנהככליירושליםמשמשתזר,במלחמהאליהם.תמידארתהומחזירים

ואליה,ממנהחרהבורחתהקצריםחייהימיכלכאשרמהרס,ככליגם

 ?אמוריםדבריםבמהשבה.השדיםאתולדכאלהביסהנואשיםבניסיונותיה

חרההילדהשללביקורההמוקדשהדעת","עץבפרקלעייןכדאיכאן

רקלאהזקנההאשהמצטיירתביניהןבשיחהסבתה.שלהירושלמיבמרתפה

הבתאתהמדריכהכמחנכתאלאפוזמקאות,הסורגתרחמהאוהבתכסבתא

שלהתרבותייםהקודיםאת"לדעת"מקובלותהלאבדרכיםעצמההמחפשת

שלהמסוכסכתאישיותובסודהסבתאארתהמכניסהבתשובה,חברתה.

ואידאלית,מוסריתעצמואתלתקןביקשחייושכלגרטליב,שמשרןבעלה,

יוםמלחמהברמתגרה ...("היהספקנותואתשניצללשטןקרבןנפלכךומתוך

אלאחטאת".ימיךכלכילך"דעברוהתריסשבמותרמיטתעלואפילויום")

לפתעקלטיקץעדמראשיתחייומהלכישלכוללתתרבנהמתוךכמרישכאן

לאשתו:אומרהוארכךהנכוחה,ויעדםמשמערתםאתהסב

רעשהלעולמירד ... הר.~~הקב"ה.שלהגנןהואזהששטןאישה,לךדעי
הפרחיםאתמפריח-הנסירןהואוהזבל .הגןאתלזבלשישמלאכתך

 ...מנביטהואשוטיםעשביםגםאךוהצדיקים.התמימיםשהםוהאילנות
 ) 70(עמ'בידר.מעדראלאאנרכיהייתיולאיעקור.השוטיםהעשביםואת

 :נכדתהלחוהסבתאמרעידהאותרהתפקידהואיהשטןשלבידרמעדרלהיות
ידיעלהקב"ה,שלבגנוימיהכלנרדפתתהיהגרטליב,שמשרןסבה,כמרחרה

נפשכיסופיאותםכלכלומר, 34רהערב.השכםבהשיתגרההשטן,ה"גנן"

חוה,שלהאפוקליפטייםהזיותיהאובנה,אסוןעלהמאותתשרה-האםשלחלומה

המתים,משפחתהבניאתלפגושלשמיםבעלותהכיפוריוםערבההזיהביניהם

מעולםבפיגורציההטקסטלשוןארוגהכןכמושלה).מוחהאתהמטרימהפגישה

מדרשייםקבליים,למקורותזיקותוכןוטירות),מבצרים(כמווהמעשייההאגדה

המואשמתקין-חוההמת,אחיהנחמיה-(הבלוהבלקיןסיפורכמוומקראיים,

חטאת.כלואםחיכלאםחוה,וכמובןיונה,איוב,בהריגתו),

דימוייםבאמצעותל"שטן",בזיקותיהםלנכדההסבביןאנלוגיהבונהשורץמרים 34

גחליםשכולהסבא,שלזו"נשמהנאמר:הסבעלונרדפותיהם."בערה""אש"כמו

נשמתוסבא,היהואזגדולה.לאששנתלקחהעדבהמפיחהשטןהיהלוחשות,

נאמר:חוהועל ;) 67(עמ· " ...למקוםממקוםבתוכואשרהבערהמפנינרדףעדן,
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היצירה),וחופשהזוג,בןבחירתחופשהלימוד,חופש(כמו"פמיניסטיים"

דתיתכאשהעצמהלממשכדיבבגרותה,גוטליב,חוהמבקשתשאותם

סבתה)פיעל(גםהחרדיבמילוןמתורגמיםולנשיותה,לעצמהמודעת

ושדיים.שטנייםכביטויים

בשכונותוכןשערים"(ב"מאהשלההירושלמייםהקרבבשדותואכן

מיניותהעםנאבקתהיאכך"שדיה".עםלהיאבקחוהממשיכההאחרות)

ממנוואכזבתהלמחמודאהבתהעם-כך ;ובציוריהבחלומותיהגםהסוחפת,

כלפיואשמתהרגשיעם-כך ;שובניסטיתבקנאותבהמתעללבהיותו

עםאחתידבעשותההציונית,במדינהבגידתהחטאועםמזה,כבושכמיעוט

(למחמוד)היריונהעם-כמובןוכך ;מזהערבי)(קומוניסטעויןפוליטיגורם

אותהמטילהנולד,לרךאחריותהלעולם.להביאמתעקשתשהיאהילדועם

לחירותכמיהתהביןנעההיאבהנשית,דטרמיניסטיתהיקלעותלאותהשוב

במסגרותבנהאתלגדלכניעתהוביןולדה,ועלגופהעלעצמה,עלולאדנות

המסורתיותאלהאומהן'באהשהיאהמסורתיות(אלהמוסכמותחברתיות

בוחרתהיאוהתבלטויותיהאוניהבחוסרעליהן).יתעקשהמוסלמיזוגהשבן

ירושלים.אתלנטוש

עצמותואתשייכותה,אתזהותה,אתלנטושמשמעוירושליםאתלנטוש

זרהאביבבתלמסתובבתכשהיאולכןוכאשה,כאדםהרוחניתנביעתה

לית("כאןממלחמותיהלנוחאמורהאמנםהיאולעצמה,לסביבהואלמונית

ההמוניםבתוךאדםאובדכאן ...מצפונהעלשחובץהיסטוריהוליתקדושה

לנחותגםאבלעצמו"),מעיניהסמוישלחירותוחירות,לומעניקיםוהם

בגדישפשטהמלךבת("כאותהממנהחזרהדרךשאיןקשהנפילהבאותה

 .) 179-180עמ'מכירה",ואיןבהמוןונתערבההארמוןמפניםויצאהמלכות

ירושליםמקבלתואילךומכאןזונטישהעםמשלימהאינהגוטליבחוה

מקומיתקרבמזירתשהריקודם,שידענומזונוספתפונקציונאליתפוזיציה

רוחניתקוהרנטיותשלאבודעדןגןלמעיןהופכתהיאומפוצלת,מיוסרת

אביבתלאתחיהגוטליבחוהאםשגםאפואיוצאהיא.באשרואסתטית

שלאינטנסיבייםבחייםאחים")"שבתהקיבוץאתכך(ואחרהחילונית

ירושלים.אתמלחוותפוסקתהיאאיןתרבותית,ופעילותחברהחייעבודה,

ויתרה ;ירושליםעםהשוואהבהמעוררתבקיבוץאואביבבתלתופעהכל

במבוינתקליםולבטיהתהיותיה,אתליישבמתקשהשהיאאימתכלמזו,

מספרתוחולמת,שבההיאאותהירושלים,היאהאחתמילוטהדרךסתום,

כאשהיוםכלמהבהבות ...רשפיםרשפים ...חוה"עיניאש",כסימןנולדה"וחוה

 ...מראשהדובקותפרועותאששלשונותהילדהאתמדחוקדואים"היוירוקה",
 .) 34-35(עמ'כוויה"מפנייידאים
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בהלוויה,דווקאלירושליםעזהכמיההאותהתוקפתלמשלכךומשננת.

פתע"געגועי :הקברותלביתבעקבותיהומגיעה •באקראיהצטרפהשאליה

התרוממותבלאכאבלךאין ...שםוקברותיה.ירושליםהריאלארתהנשאר

הטהוריםהשמיםמן ...להריםאחצערךמרפא.משרםישעצמהשבהנפש

בהריאהוביושנקברומי ...נפלאהצלילותעליךנאצלתהיבראםכביום

אףשהיאמלאהצלולהדממהארתהבתרנונושאיהאלעולם ...ירושלים

שהיאהתחליפיםכלבכדי,לאלפיכך .) 210-211(עמ'למרסיקה"מעבר

תחושתאתבהומגביריםשביםרקהחדשים,במקומותיהאליהםבורחת

היום-יום,ובקשיישלההחוליןבחיישגםירושלים,חסר :הגדולההחסר

הקיוםוחדורתהרוחהתרוממותשלרליגיוזיתחוריהמאותהבהמטעימה

הוא:באשר

שםהשמיים.רביןבינהומפרידזךאורידרקירושליםדעתה.עליהחלשה

אדרתו.בשולילהיאחזיכולהכביכול,אלוהים,למרגלותיושבתהיתה

דביק,דלוח,אורידבשפלה.וכשתקעהאלהממרומיםנתדרדרהאיך

 ) 183(עמ'ייאוש.כדימתרחקיםהשמייםסביבה.ומתעבההולךאטום,

לאלוהירקמתייחסתאינהאלוהים"),למרגלות("יושבתהרליגיוזיתהחוויה

הדתיתמהטרמינולוגיההלקוחהדינקרתאגרסאנוקטתאמנםהיאאבותיה.

היאאוטופיתלירושליםהמקומיתמירושליםגלגוליהשעםאלאאבא,מבית

עומדתזרטרנסצנדנטליתישרתמשלה.אלטרנטיביתאלוהיתישרתלהמעבדת

היאבההכיפורים),(יוםברומןהאחרונהובסצנההאלוהויות,לכלמעבר

החיים",בספר ..."שיירשמוולדהרעלעליהרחמיםולבקשלהתפללמרבה

לאמתכוונת,אניאליורקלא •"ילדי :מהיזרישרתלרולדהמסבירהאףהיא

ארהמוסלמיםארהנוצריםארהיהודיםאלוהיוהרחום,הקנאלאלוהיםרק

 ...מאחוריהםהמסתתרזה ...אלא ...והאליליותהעתיקותצורותיולכלאלוהים
(עמ'שיעור"להשאיןאחתממשרתשלהרבהפניםאלאאינםאלהכלשהרי

לארהואלמעשה,הלכהלתפילותיההערנההאחדהאלוהיםזאתעם .) 261

"הקנאילדותהאלוהיאלאהדתות,כלשמאחריהחסד""רבהאלוהיםדווקא

והתפלמסההתדיינהדרכיו,אתבחנההשניםשכלהירושלמיהאלוהרחום",

וספקותיה.כאביהביקורותיה,אתאיוב,כמרבר,בהטיחהעמו,

אותרכלכיראם •בקיבוץהכיפוריםיוםהואברומןהאחרוןהמעמד •כאמור

כללקיים •ומנייןכנסתביתללאגםומקפידה,עצמה,עםחרהמתייחדתיום

ילדותהאלוהילנפטרים,הנשמהנדרתוהדלקתהצרםלרבותאפשרינוהג

המשפטיהציוריאומרתחייה",לא"מכשפהסולח.אינווהרחום""הקנא

 .עורריןללאמיתהחייבת •ידירעלכךהנתפסתוחרהיח),כב(שמותהקטגורי
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ר'הסבשלגרסתואתוכולמכולדוחהזהחד-משמעיציווי :אחרותבמילים

כאשהבחוהלהכירומסרבו"המעדר","הגנן"אודותעלגוטליב,שמשון

(כפילוויכלהבניסיונותיועמדההשטן'עםלהתמודדשבחרה"איוניה"

וחוההסבתאוממילאיודעת,הכולהמספרתשלתצפיתהמנקודתשמשתמע

אשתדהיינו,מעשיה,פריעלורקאךחוהאתלשפוטגוזרזהציוויעצמה).

לומסייעתבאל,וכופרתזימהושטופתהשטן,עםאחתידשעשתהחטא

בכדילאלפיכך 35ברבים.הבוראפניאתולהלביןבעולםחטאיםלהגביר
לרה,בצירינתקפתהכיפורים,יוםבמוצאישחוה,כך'הנובלהמסתיימת

מכוניות,שתיעזרה,לחפשהראשיהכבישאלכאביםטרופתרצהוכשהיא

 36למוות.אותהומוחצותמתנגשותבה,מלפגועלבלוםהמנסות

משתמעתזאתבכלשערים""מאהשלשירושליםנראה,זהסיוםלאור

"מאהקוהרנטית,אידיליה,לירושליםגלגוליהאףועלכלפיה,כגורלית

אמרומופקרת,אישהחיתה"ערפהמאמרי:ראוהיהודי,במדרשהמכשפהעל 35

חירשמריאן . 37עמ' ,) 2.6.95 (תשנ"הסיוןד'וספרים,ספרותמעריבחז"ל",

החניכהסיפורשלהקונוונציה(לפיגוטליבחוהשלמותהאתמסבירההייתה

אוהחיצוניים,החייםוביןהגיבורהשלהפנימייםחייהביןשנוצרבשברהנשי),

הסביבתיים,הציווייםלביןהנפשייםהצרכיםביןהשבר"נוכח :שםכדבריה

הערהלעיל,(ראההגיבורה"מותאחת:אפשרותרקמוצאתהספרותיתהקונבנציה

 .) 27עמ'שם, , 29

מחמודתרבותי:הקשרתלויותמשתנותתצפיתמנקודותכאןמופיעה"המכשפה" 36

מוללעמודיכול(כשאינו"כישוף"מלשוןמכשפהדהיינו,"סאחירה",אותהמכנה

כערבי(באשר"אויב"מלשוןגם"מכשפותה"אצלומשתמעתבעתובוקסמיה),

אושדההתוססתבחוהרואההחרדיהעולם :העוין)הציונילמחנהאותהמשייך

דובקותפרועותאש"לשונות :הידועהסטראוטיפפיעלאותהבתארולילית,

כ"באראותהמדמהאותה,המעריצהשעריםממאההילדהרבקה, :מראשה"

כדמותתמונתהאתמעמידהציירדוקי :הלבנה"אתבכשפיההצדהקסומהעמוקה

ואילואש";נחשי ...שערותיהבלהבות.עולה ...ענקים"דיוקןמיתולוגית:נשית

"מכשפה :אותהמכנותההרה'חוהאחרהגבריםמחיזוריהנדהמותהקיבוץ'חברות

העכשווי,הפמיניסטיהמחקרשלתפיסותיואתגםכךעללהוסיףניתןאדומה".

אקטיביגורםהמכשפהבדיוקןהרואותתפיסות ;אליוגםשורץכיוונהמדעתשלא

להש"איןהמלאך,האשהאוהפסיביתהטהורההאשהלדיוקןבניגודיצירתי,

 Diane Purkiss ,וכן ,] 26הערה[לעיל,גוברוס'גיבלרטס'(ראומשלה"סיפור

1996 , The Witc/1 in Histo1y, London (. אתלאששכדיבוישזהפמיניסטימחקר

שהחברהיצירתיתכאשהגוטליב,חוהאתלהציגשביקשההמחברתשלעמדתה

פוסקתלאוהיאתופעתה,אתלהביןכשלהכאחת)וחילונית(חרדיתהישראלית

מכשפה-של-לביןמכשפה-של-חטאבין-הנשייםבמערכת.דימוייהמלהיטלטל

יצירה.
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רדיפהמרות.עדמכשפותצידבהבקיימהמקרםלכלאחריהרודפתשעדים"

אתבסכמואליהמצטרףהחילוניהעולםשגםעדאובססיביתכההיאזר

ג'לאההחברהקוראתהאדומה",המכשפהאתכם"ניצחהככזאת:סיפורה

חרה"ניצחה"האומנם .) 262(עמ'גרטליבחרהשלקברהמולהעלמיןבבית

לחבוראמררזהאמביוולנטי"ניצחון"שמאאררנן'במלחמתהגרטליב
נוסף.כטלאיהירושלמיתהקרעיםשמיכתשלהפואטיתלהטלאתה

ד

ומציעהזמן?","מהרשואלת ) 1979 (נשים""זמןבמאמרהקדיסטבהג'רליה

-האנושי''המיןאב,הוא"'הזמן' :ג'ריסג'ימסשלהידועהתשובתואת
אתמעלים"כאשד :זהמשפטשלקביעותיועלתוהההיאבהמשך ;אם"

אתומעצבהמוליד ) space ('מרחב'עלבעצםחושביםנשים,שלרשמןגודלן

במיליםהיסטוריה".'העושה'זמןעלמאשדיותר ,) species (האנושיהמין

ל- speciesשביןהאסוציאטיביתהצליליותעלכאןמשחקתקדיסטבהאחדות,

space , גבריותלביןרכ"הרלדה"כ"מדחב"נשירתביןפנומנולוגיתבהבחינה

קדיסטבה,סוברתהנשים","זמןשללטיבוובאשדרכ"התהררת'.'כ"זמן"

ורצוף,עקיבהמתמשךליניאדי,קררי"כ"זמןהמצטיידהגברילזמןשבניגוד

מחזורי"כ"זמןהנשיהזמןמתאייךרדצירנאליסטי,היסטורידיאליסטי,דהיינו,

הנשית"הסובייקטיביות :שםכדבריהארמיתי,מרנרמנטאלי"ר"כזמןטבעי

אחדמצדשהדי ..ר'נצח:'הישנות'עלשומרשבעיקרומסריםממדמעניקה

 ...הביולוגיהריתמוסשלהנצחיתוהמעגליותהעיבודהמחזור'כאןפועלים
שלמאסיביתנוכחותגםומתקבלתהולכתמכך,שכתוצאהוייתכןאחד,ומצד

עדעובד),(החולףהליניאדימהזמןשרנהכהאשד ...מרנומנטאליתזמניות

שלאלהיסודאבחנותבעזרת 37 '.'הלמתאיםבקרשי'זמניות'שהמושג
דקלאהירושלמיתהנשיתהנוכחותתובנתאחדלהתחקותנבקשקדיסטבה

לפנינוהאםדהיינו' ;הנשיה"זמן"בממדגםאלאהנשיה"מדחב"בממד

 ?הנשיבהקשראחדירושלמי""זמןשלאיכרת
הנצחהואהמקררותפיעלשזמנהמרנרמנטאלית,כעירירושליםרבכן'

ביצירותלזהותהציפייהאתמלכתחילהמעודדתרדוד"),לדוד("וירושלים

רגםהדאבןלש'רביםימיםבעירגםמאידך,נשי.זמןשלהפעלתואתאלה

מרבןכמראלהתדריםמכתיבאינוהנשיהזמןשורץ'למ'גוטליבחוהבקורות

כללאודךמתקבלהדומיננטיהזמןההצהרתי'הגלויבמישור .ההפך .מאליו

פדיוהרצופיםהעוקביםהפוליטייםאירועיועלגברי,היסטוריכזמןהיצירה

Julia Kristeva, "Woמוe11's Time", The K1·istev,1 Readeו· (ed. Troil Moi), 37 

Oxford, 1987, pp. 190-192 



 181נשיכטקסטירושליםאתלקרוא

העלילה,בקידוםמניפולטיביושיחשיגשתוךאלא ;ומוגדרתספציפיתתקופה

הסירקרלארית,הפואטיתהמדיניותומשתלטתהולכתוהטענתה,פיתוחה

בעינימזוההאלאומתמחזר,מתעגלרקלאהקרויהזמןהסוף,ולקראת

ברגעכלולהאני"עכשרחילוניכנצחאם :נצחיירושלמיכזמןהגיבורה

פורחצלףנטיפים,נוטףברוש ...גיזהכערימתהאורתמידותמיד ...שלה

לולייניותבמדרגותערלה"חיתהרליגיוזיכנצחראםהראבן), 'ש(בחרמה"

אתלעצרםנאלצהשהיאכךכלגדולביתכל ...שעריםבמאההיאוהנה

של ...השכונותמןמורכבתמעלהשלשירושליםליתיארתי'לא ...עיניה

נצח,כעירירושליםשלהאופציהכלומר,שורץ). 'מ( " ...אמרהמטה',

וסופית.משלימהכמודעותרקנשי,כזמןעצמהאתומאשרתמממשת

כהיסטוריההגבריהזמןנפרשהראבן,שולמיתשלבנובלהכאמור,

העולםממלחמתהמדינה-בדרך'שלהפררמטיבירתבשנותיההירושלמית

המנדטוריהממשלמדיניותדרךהטורקי,מהשלטוןוהשתחררותההראשונה

ההכרזהלקראתההכנותרעדהיהודי-הערבי,הסכסוךשלוהסלמתוהבריטי

והשראההשנייההעולםמלחמת(לרבותישראלבארץיהודיתמדינהשל

אתהירושלמיהתפרקרחרצהשורץ'מריםשלברומןואילו ;היהודית)

שלהקטנההחרדיתהקהילהשלבחייה-למדינהמדינהטרוםשביןהזמנים

אתעולמה,תפיסתלפיזר,קהילהדוחהאםשגםללמדנו,שערים"."מאה

להיסטוריהמחוץהאלוהי,בזמןורקאךלהיאחזבכבקשהההיסטורי,הזמן
לאירועיו'להתכחשיכולההיאאיןכאן' ;הציוניההיסטורילזמןמחוץובעיקר

לגביוהןהקהילהלגביהןהקריטיותוהשלכותיההשחרורמלחמתעלובעיקר
שלחלקהמנתשהיווהמצוקההקורבמים,המשוועהחוסרהגיבורה.

"מאהשלחלקהמנתגםהםאדם,חייארכוןמכלוהנורארבתי,ירושלים

אביהנהרגמהןשבאחתפוסקותהבלתיההפגזות :לגבולהקרובהשערים"

וההליכה ;הנותריםבמגוריםהתושביםהצטופפות ;הבתיםהרס ;חרהשל

הרעב.אתברלהשקיטהחלמיתצמחאתללקטהריקיםבמגרשיםבהפוגות

בידיונחוויםמאוזכריםאלהקרדינאלייםהיסטורייםאירועיםאםגםואולם

ונבלעיםזורמיםהייררכי,שיפרטללאיתוארוהםתמידהפועלות,הדמויות

התרחשותםסדרמזר,יתרהמארד.אישייםאפיזרדאליים,אירועיםשלבשפעה

אלהאותםהמציגהמרחביתבפרישהאלאמתקדםליניאריבמבנהנערךאינו

בירושלים, 1936בשנתהמאורעותפרוץהראבןשלבספרהלמשל,אלה.בצד

ובמקצביםמקרמייםבתדריםירושלמייםתיאוריםורקכעובדה,מצויןאינו

ספציפיזמןשממשמעתמרחביתתמרנהיוצריםואתריםדמויותשלמשתנים

שרהשל(מאהבהחוסניהערביהאחמודיעהיהודיהחוליםבביתכךזה.

חנהאתפוגשתשרה ;מוסלמיהיותרבשלעזיבתועלהעת)באותה

 ;הפוליטיהמתחבשלראשונהעזרהבקורסלאביה)בן(שילדההקיבוצניקית
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 ;ללדתשהתקשתהלאשהבדרךג'ארחבשייךבסכיןנדקרברזלדוקטור
קפטןשלה,האנגליהמחזראתלסלקמאימןדורשתשרה,שלאחותהעפרה,

בדרך .) 84-80(עמ'רעודהערבים,עםאחתידעושיםהאנגליםכיקראותו,

הולך("המאורעות"),ההיסטוריהזמןכאשרגברי,זמןשלנשיעיבודנוצרזר

מקרם.שללפסיפסומיתוגם

גםביטר:האתכאןמוצאתההיסטוריהגבריהזמןשלהסירקרלריזציה

אצלגםמתקבלתזר,ירושלמיתעונתיתתבניתעונתי.זמןשלבהפעלתו

בסתיושדווקאמתברר"הסתיר".במחזוריותישורץאצלרגםדאבןה

(שרההגיבורותשלבחייהןוהגורלייםהמשמעותייםהאירועיםמתרחשים

לסתיומסתירחייהןריתמוסמתנהלרכךמכאן),גרטליבוחרהמכאןאמריליר

הסתיראמריליר,שרהלגביוציפיות.זיכרונותשלפרטיתטכסירתבמעין

היאבסתיו :וחלוםקרבהרכות,שלזמן-מהמצרישרנהזמןמציעהמחזורי

נישאתהיאבסתיוחייה,כלארתההמלווההאחתאהבתהזכאי,במתיפוגשת

הםהסתוריםבאחדאבלרגשית),רציונליזציהמתוךכי(אםאמרילירלאליאס

(עמ'ידעולאשמעולםנפשיתקרבהלידיומגיעיםזהידיעלזהנחלמיםגם

שבתודעתהאלא ,מחזוריזמןהוא"הסתיר"גרטליבחרהאצלגם .) 114 , 31

שהריאחריה.החרדיהעולםשלבאיומיוהרודףאימתני,כזמןנתפסהוא

בתשובהוחזרהסליחהשלתקופהרקלאהואהיהודית,המסורתלפיהסתיר,

(ראשדיןוגזרדיןימיאלאחדש),דףלפתוחנואשותומנסהשבהחרה(בהם

חוזריםאלהכמרעדיםכמרה"חוטאת"אשהואצלכיפור).רירםהשנה

הנוראים,בימיםבילדותה, :מנשואכבדיםבעונשיםדינהפסקיומתבצעים

אביה,נהרגההפוגה,לאחרבסתיו, ;הגבולעלנטושבביתהתאוםאחיהנהרג

חייהאתהיאגםמאבדתכיפור,יוםובמוצאי ;הביתהבדרכוברפגעכשפגז

קטלנית.דרכיםתאונתבאותה

היאכאשרהחרדי,היהודיהזמןעםגםגרטליבחרהנאבקתבכדילא

דהיינו, ;ירושלים"כ"זמןמזהההיאאותרחלופי,רליגיוזיזמןלהמאמצת

הנצחמןבהמטעיםאחדיהורהכזמןאחרית-הימיםעדמבראשיתירושלים

לאירושליםעלהמאצילההשבת,א. :ריאלייםמעמדיםשנישלבאמצעותם

מאותרגםאלאנוצרה,בהבראשיתימיששתשלהטהורהראשונימהזמןרק

עליה("גבהוזמןלכלמעברמטהשלירושליםאתהסוחףטרנסצנדנטליזמן

ההיאהשבת"חיתהבראשית",כבימיצלוליםירושליםשמיי"ב][בשבת,

[עמ'מעלה"שלוירושליםהגנוזאור ...נסתנן ...שבהםקורניםימיםמאותם

סופי,אינוהמוותבוהירושלמי,העלמיןבביתאברתלקברעלייהב. ; )] 103

הימיםאחריתלקראתשלדוממתציפייהלאותהמתחבראותרהפוקדוכל

צלילותעליךנאצלתהיבראםכביוםהטהוריםהשמים"מן :המתיםותחיית

וכאבךלאחדנעשיםי"ב]ישלי[הדגשהוהנצחשהזמןעדגדלהרגענפלאה.
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בתוכונושאיהאלעולם ...ירושליםבהריאהוביושנקברומיסוף.באיןמתמזג

 .) 210-211(עמ' " ...מלאהצלולהדממהאותה

הנטעןחילוני,נצחהואהירושלמיהנצחהראבןעבוראםאחרות,במילים

שלוהרפיטאטיביות"התמיד",ובין"העכשיו"שביןהזמנימהמתח

 ;"העכשיו"אתממשמע"התמיד"בעוד"התמיד",אתעושה"העכשיו"
אתבנתבהו"נצח","זמן"ביןמבחינההמיסטית,הרליגיוזיתמעמדתהשורץ'

ורקאךכאמורייתכןזהניתובא-זמן.אולעל-זמןוהארעיהנמדדהזמן

במעמדיםכאשר ,) 186עמ'משקר","הזמןבהאביב,בתל(ולאבירושלים

רגעיתובטרנספורמציההטרנסצנדנטלי'אלהארעינשאבלעיל'הירושלמיים

סוף".ב"איןלגעתניתןזו

היצירהאלאותנומוביליםשורץ'נוסחסוף"ו"האיןהראבןנוסחה"תמיד"

שביצירהאלא ;ויםלאריאלהמחבואיםמשחקתירושליםבדיוננו,השלישית

מיתי,מונומנטלי,כזמןירושליםזמןשלהאופציהבקודמותיה,כמושלאזו,

לאכאןאישורהאתמוצאתזואופציהשהרימלכתחילה.עודלגיבורהמודעת

המשחקבשלאלאוהביוגרפי,ההיסטוריהזמןשלהרפיטאטיביותבשלרק

הנסמעירזמני",עלהואבעצמוהזיכרון"אקט .הזיכרוןזמןעםהאובססיבי

מדדלכלאולתאריךחייבאינו"באשר ,) 1968 (בספרותזמןבספרומאירוף

לומוענקתובכךומקום,זמןבכלבתודעהפורץהזיכרון .זמןשלאחר

 38ומקום".זמןלכלמעברלהיותהאיכות

ה

מרחוקשמספרתלירושלים,כיסופיםסיפורהואמחבואיםמשחקתירושלים

ספרותז'אנר 39"יורדת".יגדירההישראלישהמילוןאשה,מאודומקרובמאוד
שביןהמתחאתבבטאובגולה,היהודיתביצירהמהמובהקיםהואהכיסופים

ואניבמזרח["לביהבינייםימיבשירתאםשנים,מאותבמשךגולה-מולדת

מרחוקלך 1חמדתיציוןתמחי["ציוןציוןחיבתבשירתואםמערב"]בסוף
 40הומיה"].נפשי

38 54-63 . Hans Meyeroff, Ti111e in Lite1·atu1·e, Berkley and Los Angeles, 1968, pp 

אנינשארת,"העובדהכותבת:אני",יורדים,נשים,"יהודים,במאמרהפוקסאסתר 39

שבגדתילחשובמגוחךשזהיודעתאני'יורדת.'אותישמגדיריםנעלבתעדיין

ההיא,המילהאתשומעתשאניאימתכלועדיין,אותה.שעזבתימפנירקבמולדתי

עגבניותעגבניות.מיץבפני ) schpritzed up :במקור(כך'השפריצו'כאילוחשהאני

 Esther Fuchs, "Jews, Women, Yordim ,'יהודון".'כמוכואבולארךחומרהוא

. I - An Interim Report", Wo111e11 's W1·iti11g i11 Exile (eds. M.L. Broe, A 

299 . Ingram), Chapel Hill and London, 1989, p . 

המאהשל soה-שנותדוליצקימנדלמנחם ;האחת-עשרההמאה ,הלוייהודה 40

התשע-עשרה.
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מיעטהלאחריהוגםהמדינהטרוםשלבתקופהגםזאת,לעומתבארץ

אםזה,מתחהמייצגותקונפליקטואליותבדמויותלעסוקהישראליתהספרות

 ,) 1967מערב,(בסוףתמוזבנימיןשלביצירותיהםלמוצאןניתןושםפהכי

השעשועים,(ילדישמירמשהאו ) 1984הרומן,(באמצעברטובחנוך

1986 ( ; 
ולנדודהארץאתלעזובשנאלץ"גולה",איננוהישראליה"יורד" 41
שלמכוחהמונעהואאיןכןכמואחר.אוזהמדכאמשטרבשללמרחקים

לאומיתמסגרתמכלהתנערותממנוהתובעטוטלילחופשעקרוניתמוטיבציה

 .) 42קפקאופרנץבנימיןוולטרבפימבורכת""גלותשנקרא(מהמחייבת

המוצאבארץ"בתיו"שניביןבחופשיותולנועלחיותמותרהואלהפך'

מצבפסיכולוגיבאופןבויוצראלהמבתיםאחדכלאולםההגירה,ובארץ

פורמלי"ל"ניגודבנוסףמשדרבשאלארגסטוןשלפיחוץ-פנים,שלדיאלקטי

"יהודים,במאמרהפוקס,אסתרטוענתבכדילא 43ועוינות"."זרותגםזה
אמריקה,(גולתגולה"סוגישניבין"תלויהשהיא ,) 1989 (אני"יורדים,נשים,

ומוערכתנתפסתהיאבהישראל,וגולת ;יהודיםביןזרהעצמהחשההיאבה

תוהה , The Poetics of Spaceבספרו 44מקומיים).ביןכזרהוממילאכבוגדת,
"נופךמחייבחוץ/פניםשלפורמלי""ניגודאותומדועבשאלארגסטון

הואכ"מרחב","בית"המסמניםהדימוייםבמערכתבבדיקותיואגרסיבי".

המרחבדימוייעלומצביעההזיה,אוהדמיוןבכוחזהניגודלעקוףמציע

ההוזה,עלמגונןבהקיץ'החלוםעלמגונן"הבית :עוקפתכאפשרותהביתי

סיפורהואמחבואיםמשחקתירושלים 45בשקט".ולהזותלחלוםומאפשר
אבלועוינים,זריםופניםחוץביןהיקרעותשלסיפורוממילאירידה,של

"בית"שלהזוייםזיכרונות :בהקיץחלוםשלסיפורהואוראשונהבראש

ניגודיםעללגשראולעקוףכמיההמתוך(ישראל),"בית"על(חו"ל)

אלה.פורמלייםאופוזיציוניים

בבוסטון,החיהישראליתהיאהיצירה,במרכזהעומדתההוזההאשהדמות

שרהכמושלאירושלים.אתוחולמתבאוניברסיטה,מרצהמשפחה,בעלת

העלייהשלהירידה"סיפורי ,ברלוביץי' ,למשלראו :הירידהספרותעל 41

 ; 36 , 33עמ' , 1980בספטמבר 5ביקורת,ואמנותלספרותמוסףמעריב,הראשונה",

אמנותלספרותמשאהעכשווית",העבריתבספרותהירידה"הדיגלבוע,מנוחה

 . 19עמ' , 1987בדצמבר 18דבר,ועיון,
42 Risa Domb, Home Tl1oughts F1·01n Ab1·oad, Distant Visions of [srael in 

3-4 . Contemporary Hebrew Fiction, London, 1995, pp 
43 d, The Poetics of Space (Trans. from the French by Maria ו·Gaston Bachela 

212 . Jolas), Boston, 1964, pp 
 . 299עמ'שם, , 39הערהראו 44
 . 211-212 , 6עמ'שם, , 43הערהראו 45
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והשנייהירושלים,מתרככיזהותהאתמחפשתשהאחתגרטליב,וחרהאמריליר

ליםמעברמשחזרתויםאצלהאני-המספרתירושלים,עםבארץנודדת

אגרסיבי"ל"נרפךכאמורלצפותניתןזהבשחזורמשלה.ממראריתירושלים

-כ"בית"ירושליםשאובייקטיבית,מאחרה"בתים",שניביןוזרותניכורשל
הפרטנייםתיאוריועלה"פנים",היא(שעכשיולבוסטון"חרץ"היא

רבהוכר'),הספה,עלהנמנוםהאח,הצתתכמר,המשפחתיים-האינטימיים,

במחשבותיהדומיננטי"פנים"להרותממשיכהירושליםסובייקטיבית:בעת,

זמני.פורמלי,"חוץ"היאכשבוסטוןהאני-המספרת,שלובריגושיה

מדעת)שלאאו(מדעתערדומתחדדתהולכת(בוסטון-ירושלים)זרניגודיות

הראשוניםהמתיישביםובתנועתאמריקהשלימיהבדבריבוסטון'באשר

החדשה".כ"יררשליםהוכתרההשבע-עשרה),המאה(תחילתבניר-אינגלנד

קהילתובניאת ) 1630 (בדרשתווינטרופג'וןהכומר-המנהיגמנחהלמשלכך

שתהיההגבעה")על("העיררוחניתטהורהארציתישותלהקיםהפוריטנים,

גםמעמידהואה,פרקישעיהוחזרןוברוחהעולם.כללאזרחימרפתימודל

וזאתפעם,שלירושליםשללמורשתהמודרניטיפרלרגיכגלגולבוסטוןאת

החדשה'ירושליםבוסטון'ואם 46 •חדשותאולוגיחברתיטריטוריאלי'בהקשר
הנההמקורית,ירושליםשלמקומהאתלמלאהפוריטניהנוצריבעולםנבחרה

תחליףהיאבוסטון :כאןבנוכחותהומאשרתשבהכמוהאני-המספרתגם

לירושלים.

הדיאלקטיובמאבקהזו,קביעהוכולמכולשוללתהאני-המספרתאמנם

תחושתבשלרקלאוכואבתשסועהעצמהמוצאתהיאהירושליםשתישבין

אתהפותחותהשיר,(שוררתנלאיםבלתיוגעגועיםבגידהעלבוןאשמה,

צמא-א,"אני :הןהסיפור'כללאודךמנחהכמוטיבארתהומלוותהנובלה

אלה.אתאלההסותריםהעצמייםדימוייהבשלאלאירושלים"),למי-מ-ין

אני,מלכים"בתממש:מלכותיתעצמית,חשיבותמלאההיאמחדשהדי

היאמאידךאבלוחזקיהו",אחזיותם,עוזיהו,בימיבירושליםמלכוואבדתי

בעל-בעינינראיתהיאכיצדמדמההיאבה"הגוי",בפניהתבטלותמשדדת

צרודאלאבעיניךאיניאםגםהמקח,עלאעמוד"וכי :ברסטוניבית-מסחר

היתהמשונהגאווה"מין :ובהמשך "?נידחתיהודיהונמשים,גפיםשלגדרם

אניחופשייהשאישהפחד,כלבלינישאין(לבוסטוני)'לו'להראותבידוחקת

ימינייד"שאיןמרדההיאלבינהבינהאבל ;עומדת"אניעצמיובדשות

אם(כלומד,כמעט"ברכיעדראשילהרכיןנאלצתיעוד,עלימהימנת

ימיני",תשכחירושליםאשכחך"אםהייתההגוליםשלהמסורתיתהשבועה

John Winthrop, "Model of Christian Charity", Collectjons of the 46 
Masachusetts Hjtorjca/ Socjefy, Vol. 8, Boston, 1838, pp. 33-48 
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לכןחדשה,בירושליםתחליףלהמצאהשבועתה,אתשכחהכיורדת,היא,

 .)] 9-10[עמ'ובהבטחותיהימינהבידעודאימוןלתתאין

יהודייםדימויים :בזהזההנאבקיםעצמייםדימוייםמערכתלפנינו •ואכן

והממכרהמקחכמוהאנטי-הגלותית,הציוניתהמורשתפריסטראוטיפיים

הכנועההגוףשפתוכןבעיניים,היהודיהפחדשיילוק,נוסחהסחטניהקטנוני

לדימוייםבניגודזאתחברתי.ביטחוןחוסרהמבטאתהראש)(הרכנת

 :עצמוברשותאוטונומיכעםהישראליתהציוניתהחוויהפריהמתנשאים
שוויוניתחלוציתנשיתומודעותמלכים"),("בתהיסטוריתקומהזקיפות

עומדת").אניעצמיוברשותאניחופשייה("אישה

באמצעותושובשובפתרונהאתמחפשתזומתסכלתקונפליקטואליות

המעמידהלעיל)בלאשאר(ראהבהקיץ"ה"הזיהדרךעלוהפעםירושלים,

האמריקניתירושליםבין •דהיינו •פנים-חוץביןאינטנסיבידיאלוגכאן

פותח,זהדיאלוגשלראשיתוהממוארית.המקורית,ירושליםוביןהמטפורית

בחנותוחיטוטשיטוטתוךהאני-המספרת,מגלהבואחדביוםאגדה,כלכמו

שלמירושליםצילומיםשכולןמזכוכית,שקופיותקופסתבוסטונית,עתיקות

התיירותריבויעםפופולריתשהייתה(תעשייההתשע-עשרההמאהסוף

זולמציאהנתפסתלירושלים,הכמהההגיבורה,דאז).בתקופההקודשלארץ

ויחידאיתבלעדיתהיאכימשוכנעתשהיאאלאעודולארב,שללכמוצאת

ואילךמכאןזו.נדירהקופסהלהשזימןהואהואהטובוגורלהכולו,בעולם

אותןומחברתירושלמי,טקסטשלפיסותכפיסותאלהשקופיותקוראתהיא

שונים,וממקומותשוניםמזמניםסיפוריםהמשלבתוירטואליתלעלילה

העלילהכלומר, 47ובירושלים.ירושליםאלדברשלבסופושנשאבים
לכלכצומתהתשע-עשרה,המאהסוףשלירושליםאתממקדתהוירטואלית

משחקתכשהיאואחורהקדימהלהתפצלמתחילההיאוממנההזמנים,

לריאליזציה,והתחייבותתיחוםכלללאומקומותיהזמניהבמחבואי

 ?זהנובליסטימרקםונארגהולךכיצדוללינאריזציה.לרציונליזציה

גישורמסלולמציגכולו,לסיפורהשדרהחוטאתהמהווההעלילה,מתווה

סודאתהגיבורהמפענחתשבאמצעותומסלול-וחזרהלירושליםמבוסטון

סוףשללבוסטוןמירושליםדרכה(שעשתההשקופיותקופסתשלנדודיה

העשרים).המאהשל-60הבשנותתמצאנהשהיאכדיהתשע-עשרה,המאה

זו,היסטוריתלאגדהמעניקהוכמולסיפור,המחברתמצרפתאותןהשקופיות,על 47

תמונותפענוחשלהזאתהחביבה"התחבולה :ברונובסקיי'כותב •אותנטיתוקף

המקובלאסתטיעקרוןותואמת ...לכשעצמהחדשהאינהלמיליםוהעברתן

י'כציור".'כמרה'השירהבפסוק ...תמציתיביטוילונתןהורטיוסאשרבקדמוניות,

 . 16עמ' , 1977באפריל 9הארץ,וספררת,תרבותחיות",[ו]"תמרנותבררנרבסקי,
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חירםהואהראשוןהדרךצירן :אנושיותבפיגרדרתמסתמניםהדרךציוני

שלמשלחתאל 1888באביבשהצטרףברסטרניעתיקותחנותבעלאליסטד,

שיציגםמנתעלולצלמםהקודשארץממראות"לספוגבמטרהמווילס,הנסיך

נער-טבע ,לוייוסףהואהשניהדרךציון .) 11-12(עמ'בבוסטון"העת,בברא

חוליםוסועדוהצמחיםהעשביםסודאתלומדירושלים,הדיביןוסובבהחי

תחתמתעלףהנמצאאליסטדאתסועדהואכךבדדנו.לוהנקריםופצועים

יוסףבמעדה.מאחסנםשהואצילומיו-שקופיותיוואלאליוומתוודעחרובעץ

דרכים,לאבדרכיםנעלםאליסטדגםוכמוהרתועה,מכדודמותראתמוצאלוי

אפרםשלישי.דדךכציוןאינגמדבןאפרםשללידיועובדותוהשקופיות

ומוצאההדיםביןהואגםחיצועני,ולאבשוודיתלאםלנישואיןמחוץשנולד

נפש,ידידלוהיהיוסףאודח.עובדישלסוסיהםפרסותמפרזולפרנסתואת

אפרםאתלהדחיקמבקשיםכאשדהשקופיות.בסודאותוהביאוהוא

למשלחתולצדפונואשות),בוהתאהבההיהודיותהנעדרת(אחתמירושלים

הקופסה.אתעמולוקחהוא ,ולבוסטוןללונדון

הסיפוריתבדמהדמות.בשתיפועלתככתב-חידה,המתנסחתזר,התפתחות

המאה(סוףההיסטוריהזמןכאשדהעלילתי,המתווהונשלשנכפלהגלויה

הגיבורהמפנטזתשבהן-70וה-60ה(שנותהאקטואליוהזמןהתשע-עשרה)

מחדש.ובנייהפירוקשלפואטיפסיפסכמעשהמתקבלשקופיותיה),את

"הזמןגםאלאשונות,ליבשותמתפרקתכ"מקרם"ירושליםדקלאדהיינו,

והמארג 48רקדרברת,דחוקותלתקופותומתערבלמתפרקהלינארי"ההיסטורי
ההולכיםומאוחדים,קדומיםתרבותיים,טקסטיםקרעישכולוהסיפורי,

ה zייפבתיאורלמשל,מגדריים).(לרבותצפוייםלאבהקשריםמחדשונבנים

יוחנןרבישליופיובתיאורשימושנעשהמיוחס)(לרנהירושלמיתעלמהשל

צרוףכסףשלכוסיביאלרנה,שלירפיהלדאות"הרוצה :מציעא)בבא(מסכת

ביןויניחנופיו,עלודדשלכלילויעטראדום,רימוןשלגרעיניםרימלאנר

באמצעותיפתחלבתלוייוסףמתקשרלכך,בדומה .) 65(עמ'ונו'לצל"חמה

מרתיעיםהאהבה,פדיהםבראשית,ספדפישעלהדודאים,הדודאים.צמח

הואשעתידוכיורן ;מוותשלנפדימהר'ארוסידעלאשמעולםהנעראת

המהדהדתקינה,הדודאיםבמעמדעליונישאתאשה,אהבתללאלהיהרג

 :כקרבןבבתוליהמתההיאשאףיפתח,בתשללגודלההמקראיתבזיקתה
 .) 83(עמ'ונו'הדנים"נעודיףפרחיעל ...ההדיםעל 97 ה?;~;:"

והלשוןהעלילה,היאוהלשוןהלשוןהיאהעלילהאחדות,במילים

העבריתשלברבדיהמשחקתהמקראית,הלשוןכאןשהיאהמספרת,

ראיוןוכנף,"צלטריינין,א'ראולוליינית";"תפיסהזוטכניקהמכנהטרייניןאבנר 48

 . 28עמ'תשמ"ד,ניסן , 21-22חוב'ו,כרךבצרוך,ריס",אריאלהעם
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פעםולאהחופשית,האסוציאציהדרך(עלהטקסטאתוגורפתלתקופותיה

הןגםומתפרקותההולכותולדמויות-משנהלעלילות-משנה-הפרועה)

והמלאך(סמאלמיתייםאירועיםכמר:דמויות,ולתת-תתעלילותלתת-תת

(גלנרס,קדומותדמויות ;והאמוראים)התנאים(תקופתוהיסטורייםרפאל)

עדריות ;שטיין)הירושלמיהספרים(מוכרוקרובות )-2המהמאהיוונירופא

רארטרבירגרפירתבירושלים) , 19ב-ססבביקורהלגולף(סלמהביוגרפיות

נדירותיצירות ;מהארץ)האני-המספרתשלומשפחהילדות(זיכרונות

(שיריומוכרותהתשיעית),במאההדניאלדדאתשפגשצפתימשולח(איגרות

זהמחלחליםאלהכלוכאמור, ;) 49רכר,גררישניאור,טשרניחובסקי,ביאליק,
מיתוסדיוקליתרארנשיירושלמינרטיבויוצריםבזה,זהמתערבליםבזה,

 .נשיירושלמי
כילהבחיןניתןהסמוייםברבדיהואילוההזיה,שלהגלריהבחזיתאלהכל

אחרלתהותאףאלאירושלים,חידתאתלפתוררקלאמבקשתהמספרת

השיקרפירתקופסתבפענוחהטקסטעוסקהגלריהבחזיתאםעצמה.חידת

אוטו-שלתת-טקסטנחשףהסמוייםברבדיולבוסטון,מירושליםבגלגולה

עליותיהעלאישה,שלאינטימיתנפשיתאנטומיהמעיןהממפהנשי,פורטרט

בצררהנעשיתזרהיחשפותוהעדפותיה.טעמיהופחדיה,עכבותיהונפילותיה,

גיבוריהבדמויותעצמהאתמטעינההאני-המספרתכאשרעקיפה

הדמויותגםבאלה,אלהמחלחליםשהזמניםכשםואכן,הירושלמיים.

ררלטרשלכלשרנולהשתמש(אםבזרזרמשועתקותכשהןבזר,זרמחלחלות

חזרתומשועתקתלמשלכך .וחוויותיהןריגושיהןחייהן'בסיפורי ,) sבנימיןס
אינגמרבןלאפרםהייתי")שש-עשרה("בתהעםמשירהצוענישלהמרתקת

סטודנטיתכשהייתההגיבורהשלדלתהעלשהתדפקצעירזאבן"רל"אלטע

הנואשתמיוחסלרנהכמראחריו,ללכתביקשהקסםאחוזתוכמרבירושלים,

בשדה,אשהמציתותלוייוסףשלידירשפתמשועתקתגםכך ;אפרםאחר

העציםאתמציתשהואבעתהאני-המספרת,שלבעלהאדרארד,שלבידיו

ילדים,שלתעלולשראשיתההמכיש,הנחשחרדתאר, ;בבוסטוןביתםבאח

זרחרדההצפוי.המרותחרדתכולהשכלקיומיתטראומטיתחוריהוהמשכה

ומתעצמתהולכתרקאליה,וממנולוי,יוסףאלמהאני-המספרתהמחלחלת

ומסריטים,הרזיםוחולמים,עריםשניהםאתבטלטלההדיאלוג,התפתחותעם

[עמ'מאירר'(כדברימרת"ל"טרבולהפכוהנצחסודאתלהםלנכסחותרים

הצילוםשלבאופציההמחברתמשתמשתכאןגםאחרות,במילים .)] 41

"שפתיההוד",מלאהילדות"טל ; ) 66עמ'(ביאליק,השמשות"ביןהרחמים"ובעת 49

אביב"יום ,) 69עמ'(טשרניחובסקי,צללים""ניטשו ,) 65עמ'(שניאור,חן"שני

 .) 55עמ'(גורי,ובגבעה"בהרכלניתאודם ...יבוא
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מןאחתבכלולעבדלפרקכדיהשקופיות),מןשואלתהיא(אותהוהשעתוק

פרספקטיבהלהעמידובכךשלה,והשתקפויותיההשתברויותיהאתהדמויות

מחדש.לבחינתהנאותה

לירושליםהאובססיבייםגעגועיהכימגלהזועצמיתבחינההאחר,הצדומן

לירושליםגעגועיה ;אליוולהתחברותהולשיבתהלמקוםגעגועיםרקלאהם

ברמתההעלילהמתווהשהרילהתחדשות.למרפא,לתיקון'געגועיםגםהם

וחיים,מוותומרפא,חוליביןהעתכלשנעתפרקועלמתנהלהגלויה,

רצחשו,דמקריטבע,ואסונותתאונותשלבאירועיםסוףללאדבורכשהוא

גםויוצאיםנכנסיםאלהגילוייםבצדזאת,עםפשר.חסרותוהיעלמויות

דיסצפלינהכלפיועלתרופתיאמצעיבכלהנוקטיםלמיניהם,מרפאים

גםכן .ולתקןלרפאונו'),קונוונציונאליתמאגית,(מיסטית,אפשרית

(גלנוסראשוניםרופאיםהמלך),חזקיהושגנזנח(ספררפואהספרימאוזכרים

 ) 31(עמ'מרפאצמחירשימתאיברהים),(אוםעממייםמרפאיםהרופא),

"נחשהואאלהבעלילותהמובלעהצופןבכדילאלפיכך .) 34(עמ'ומתכונים

אחת.ובעונהבעתמוות-מרפאהדיאלקטיקהאתהממשמעהנחושת",

אתמצאוולהתחדשותלמרפאהאני-המספרתשלגעגועיהכינראהלכאורה

מסתיימתכךשלאאלא 51ירושלים,אתהמספרותהשקופיותידיעלתיקונם
אינטקלטואלי"מחבואיםב"משחקלהמשיךאמנםמבקשתהגיבורהההזיה.

מציאותאלדברשלבסופולהתפכחנאלצתשהיאאלא 52ועוד,עודזה
בזיכרונותיההמתרפקתנאיביתרומנטיקוניתעודלאהיאבהמציאות, ;קיימת

אתלמצואלפחות(אובאלמוותולגעתהנצחאתלנכסבתקווהירושליםעל

נוסחאירוניתרומנטיקוניתאלא"ירידתה"),פצעיאתולרפאהאבודהזמן

עםו"מתמודדסופי"איןספיראלילמסע"היוצאהמצויהמודרניהגיבור

באוניברסיטהמתלמידיהאחדכאשרמסתבר,זה"כאוס" 53וגאולתו".הכאוס

תל-בדמן),שמעון :(תרגםהטכניהשעתוקבעידןהאמנותיצירת ,בנימיןוולטדדאו 50

 . 1983אביב,

ישראליכל ...שבניכרהישראליהמצבאתמבטאאוליירושלים, ...ל"הצמאון 51

"החייםהגרוני,אברהםגעגועיו",אתאוצרהואשבתוכהלו,קופסא ...שבניכר

 . 21עמ' , 1985בפברואר 8דבר,ועיון,אמנותלספרותמוסףמשאכמשחק",

אתבצטטושבוהמשחקבהיבטלדוןמרבהזהספדעלשלובביקורתפדידלנדדי' 52

מכניסהואהסדר.הואהואמזו,וגדולהסדר,עושה"המשחק :הויזינגהיוהאן

אתמכנההואכןכמוהמבולבלים".ובחייםהלקויבעולםואידעיתמוגבלתשלימות

פדידלנדד'יהודהאינטלקטואלי"."משחק-כאןהנערךהספרותיהמשחק

 . 39עמ' , 1977באפריל, 29ביקורת,אמנותספרותמעריב,ושיקופיות","כיסופים

הרצאות,ובקולנוע",במוזיקהבספרותהנודדמיתוס-הוורד"שם ,גודביץדויד 53

דוקטור,עבודתדרכים,וחיפושינדודיםאחרוני,אידיתמתוך: . 1988-1989
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לאני-בלעדיתואינהחד-פעמית,אינהירושליםשלהשקופיותסדרתכימגלה,

השנים,במשךושועתקההוכפלהצולמה,היאאלאולסיפורה,המספרת

ללבם.יקרהשירושליםאותםידיעלתבל,קצותבכלולרבבותלאלפיםונרכשה

חד-יחדכרוכותי"ב][המקורית,שבתמונה"בעוד :בנימיןוולטרכותב

ההישנות.ואפשרותעראיותכרוכותבשעתוקהנההקיום,והתמדתפעמיות

ירושליםשלשעתוקה 54ההילה···"·שלניפוצהמקליפתו,המושאשלקילופו
זו,מאפשרותומאוימתהזיותיה,מכלהמספרתאתמפקיעההילתהוניפוץ

אתלאסוףכ"שליח"עצמהאתבהועידהשליטהכלהאני-המספרתמאבדת

 :הןבאשרשקופיותיהמכלירושלים

ממגדלי / ...הגגותמדרגות/עליותטרופה/באלפימטפסתשוטפתרצה

 / ...מכרזיםירידים,פומביות,/למכירות ...האספניםלמרתפיפעמונים/
 ) 86(עמ'אקבץ.וממערבאביאממזרחחב.חב ...כולםואת

הופךלירושליםהכמיההמסעאפוקליפטי.אופיהנובלהמקבלתזהבשלב

האני-ושלירושליםשלהמפוררת,ישותן-כשעכשיוטוטלית,להתרוצצות

(עמ'ירושלים"עליה.קוראשמימבטן"מקדם,טוטלית:מזוהההמספרת,

היאמחד :עצמיבלגלוגגםמלווהזהופאתטיאובססיבישליחותייעד .) 85

ו"נביא""גואל"שלבדיוקנאותיהםנחמהנבואותלקדםיומרותיהאתמחצינה

תנילצפון"אומר ;וגאלתיה"הקודשעירמראותקופסתאתאני("מצאתי

"בלהיטותכושלותורגליהעליהסחרחרראשהומאידךתכלאי"),אלולטקסס

קיומהכלכמובבד,בדכאןמשמשותוהאירוניההרומנטיקהואכן, 55עלגת".
התפרקותלכדיירושליםעםשנסחףירידה-עלייה),(פנים-חוץ'הדיאלקטי

לאוהזיכרוןההזיהשגםנראהזהבמצב .אין-סופיעצמישכפולשלטוטלית

נקודות.שלוששלפתוחבסוףעצמהאתקוטעתוהיאעוד,להיכולים

והצימאוןהחסר,אתלהרוותצלחלאהוירטואליהשפעאחרות,במילים

רקאוקולי,בשירנתתי"האמנםבו:מסייםאףהסיפור,אתשפתחלירושלים

אין-ריקהבוראךצמא.אניצמא.אני :חירפהולאהניגוןבכהפנימהבליני

 .) 85(עמ'מים"בו

 . 19-20עמ'תשנ"ז,רמת-גן,בר-אילן,אוניברסיטת

 • 27עמ'שם, , 50הערהראו 54

זואחרונהסצנהלראותמציעשם)שם, , 47הערה(לעיל,בביקורתוברונובסקיי' 55

שלהם,'השורשים'אתלחפשרביםאמריקנים ...לושנתפסו"הבולמוסעלכפרודיה

כמוזהלבולמוס ...חייליאלכסמאתזהבשםהטלוויזיוניתוהסדרההספרבעקבות

וחיננית".עצבהפיוטיותשלופן ...קלגיחוךשלפן-פניםשנינוסטלגיהכל
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ששבהעמדהלאותההקצנהאךהםזוביצירהירושליםשלהשתברויותיה

"הרבה"מעמידהבירושליםהנשיתהקריאה :לעילהיצירותבשארגםוחוזרת

באמצעותעצמהאתאשההמזההכיצדלבררביקשנואם •ואכןירושלים.

לזהותאותהמוביליםאינםירושליםבאמצעותשחיפושיהמצאנוהמקום,

יותר,פניםרבתירושליםנעשיתליצירהמיצירהההפך,חד-משמעית.אחת

שלוהזויות,קיימותוסמויות,גלויותבמציאויותהמגלגלקליידיוסקופמעין

חוה(קורותואידאולוגיותאמונותשלרבים),ימים(עירמגדריתפרישה

(ירושליםשוניםועידניםשוניםמלאומיםתרבותירבערבושלגוטליב),

היא"אשהכותבת:איריגאריי,ל'בעקבותגרוס,אליזבטמחבואים).משחקת

אחת,זהות-שעניינוהגברשלללוגיקהנכנעתלאשהיאכיוון'אחד,'לא

אתהמזינההנשיתהחוויהגםשזוהינראה 56אחת".תשוקהאחת,מיניות
אחתכלמדובבות,לעיל,המחברותשלושכאן.ביצירותהנרקמתהפואטיקה

ובכך"ירושלים','להןשקוראיםמקומיותאפשרויותשלשפעביצירתה,

זהשפע ;ולהזדהויותלזהויותאפשרויותשלשפעבגיבורותיהןמטעימות

כהגמוניהירושליםאתהמונוליטיתהתפיסהתחתוחותרמערערכאמור,

נשי.כטקסטגםאותהובונהמטעיןבעתובוגברית,

Elizabeth Grosz, Jacques Lacan - A Fe1ninist Introduction, London and 56 

New York, 1990, p. 146 


