
[ויותר]:שנהשלושיםאחריהפלמייח

בן-יהודהנתיבהשלהפלמ"חבופרילוגיתעיון

פלדמן•עלמאת

זכתהשלאאמי'שלהאהובלזכרה

 .צידועלנוטההחלהצעירהדוריושבשעליוהמגדל
סופריאתוהופכתהראייהזוויתאתמשנחזותטייח
 :בנוחשלאחשיםהם .השפעהייייתחתלקבוצהחדור

הםאיוזאת,עםבכעס.עצמיים,ברחמיםמתמלאים
להם,שקדםדלורבניגדואלב ...המגדלמןלרדתיכולים

הלא-נעימההאמתאתלספרהאומץלהם-ל-פחותיש
מתחתצלוליםהםפרוידדקוטורשלבעזרתועל'עצמם.

עצמיניתוחע"יחבלתי-ידעואתחושפיםהשטח,לפכי
המאהמדיכויילשחרורנובכןותורמיםובן,ישר

שלי)(הדגשותהקודמת.

מפניוולף"וירגייניחהתגוננהבקירובאלהבמלים
כחלקכשהואשמה,השנייה,העולםמלחמתבתקופתמתקיפיה

האסתטיציזםשלהשןבמגדלבהסתגרותבלומסברי,מחוג
"האיגודחבריבפני 1940באביבשנתנהבהרצאה .חמודרניסטי (טק-פיחעלהקערהאתכדרכה,הפכה,הפועלים",חינוןלמען

הפמיניסטי-פציפיסטיבמניפסטאותהשרתהדומהטיקח
הפןהשןיייימגדל :קודם)שנתייםשפורסםגיניאותיי,יישלוש
 The Leaning Toיי--פוליטימגדל-פיזחלמעיןהאמונותבידיה

wer .התרחשה, ]!!![שמאלהשהטייתוההרצאה,כשםיי
לטענתה' .השלושיםשנותשלהעיתיםלחץתחתלדבריה'
ובניגודרצונוכנגדאוליבו'נלכדאשרהואהצעירהדורדווקא

-יתרוןגםזהכפוילו;נלכודאבל .החדשההפוליטיתלהכרתו
אינטרוספקציהלקראתהעכשוויהסופראתמצעידהוא

תופעה-נעימותהןאיוואפילואישיות,אמיתותשלוחשיפה
טוענתשהיאכפיהכרחית,אבלהקודם,בדורתקדיםחסרת
האמנותיולעיצובוהזולתלהבנתכבסיסהדברים,בהמשך
האמין.

לאותהישראליסופרמתייחסיותר'מאוחועשוריםשני כיאם-הנראהככלהתגוננות,בעמדתהואאף-עצמהנקודה
 :הפוכותמסקנותועםשונותבנסיבות

לייזרעללוהידועקטעיאתלצרףמסוגלחיחלאמשח
עדייובוגברשלאמשוםרקלאוזאתחברו,חננתכדי

חיחשלייזרמשוםאלאכן'לשםהדרושכשרון-ההכללה שכל···באופובעצמו,גiעסקותו rלתחוםמדיקרוב
ותיכףממילאהיובלייזר,חולףדעתריכוזאומחשבה,

גםבעצמו."בודעתמריכוזאוממחשבה;לחלקומי;ד
באינטימיותאףאוהקבוצה,אוהגדודבשיחותבתנועה,

ללמדומעלוםנתבקשולאלחניכו'מדרידביושבשיחות
שלי.)(הדגשההקרובה.סביבתםאתהם,חייהםאת

עירוםייכישמיר'משהשלספרומתוןהיאהמובאה
הסבומעיוהשאר,ביומהווה,זהרומן ) 35עמי , 1959 (אתהיי -המצויהמתגברהצברשלמ~פיוניואחדעלהתנצלותאו
העצמיתמודעותושלומיעוטהעצמיתהתבוננותיכולתהעדר
חםיי).חייהםאתללמודמעולםנתבקשו(יילא

אתאלהבתכונותשמירגםתולהוולף'לווירגייניהבדומה
במבטמתאר,שהואלזולתהקשבוהעדרהרגישותחוסר

בשנותובהכשרהבתנועהשצמחוהנוערבבנילאחור,
הפלמייח.שורותאתרבים)(לאלימיםשימלאואלההארבעים, ייפרטלחיותהכרחיתאנימסתבר'היו'אלחתכונותאבל
כיצדיינמלןחמיימלמשל,שלס.יזהר,בסיפורואשרבשורהיי,
(ייחשבוייי,אחר-חצחרייםייחלקתדממתאלבעוזיטילנח (ראוהמרותיירקישחרוייממנחאשרשורהאותהזוהי .) 1947

אלאחייפורשיםייעייירקלאחושואשריאיר),שלהידועשירו
הגיע."ושחוגיטומורדיאלואףהפלמייח,בשורותגם

חמיטונימי-מבצעיהפןאלאכמובן,חיתה,לאייהשורחיי
שאותהחייאנחנו")(תודעתהרעיוניתהקולקטיביותשל

מספרידורו,ובנישמירמשהאנבקיםועימהמתארים
שלברומןהמרכזיתהדמותמשה,שלסיפורוואכן,הפלמייח.

.שם.ביוהזחותלמרותשלישי,בגוף(המסופרשמירמשח
זכותועלהאנבקהיחידסיפורבחלקוהואגיבורו)לשםהסופר
אבלהיחד. 1חתנועח 1השורהבתוךמיעוט,דעתדעתו,עללעמוד
משכנע,ולאמגומגםפתיטי,סיפורזהו :תלאונשמעהחןמכלל
שלבנהרותוטובעבפרוטה,פסיכולוגיתעייימונע

מודעותולמרות .ואידיאולוגיזם-שכגנדאידיאולוגיזם
ולצורן 11ה"אנחנותודעתשללמגבלותיההרטרוספקטיבית

אנראטיביקורלטיבלמצואשמירהצליחלאבאלטרנטיבה,
 .זוחלופהשייצגחולם

שלנרחבקורפוסמתוןאחתדוגמארקאמנםזוהי
כדיבהדיאןאחד,עורעשויתשאיכההפלמייח,ייספרות

ושמירוולףשלבתפישותיהםוהשונההדומהעללהעמידנו
בבחירותשתחזורזוהשאלה,לחםמשותפתדורם.צעירילגבי

"מה :בן-יהודהנתיבהשל-המאוחרים-בספריתכואבת
תואם,בתשובותיהםהשונילאנשים"."המלחמהשעושה
הקונקרטיותההיסטוריותבנסיבותההבדליםאתחןכצפוי,

במסורותמאליוהמובןהשוניאתוהןפעלו'ש~תוכן
להציגניתןאלה,להבדליםמעבראולםשלהם.התרבותיות

המתבוננתהעיןשללמיכהגםמידהבאיזה :נוספתשאלח
השוני!בהבנייתחלק

-לספריהלמדייטבעיבאופןלהובילנו'עשויתזוסוגיה
המיידיתוהקושיהבן-יהודה.נתיבהשל-המאוחרים
וייהדבקתי"שחזרתיהתוארבשםמסתמלתאלהשמעוררים

 • tמ~דריחאפליהאומינישוויון
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המתיהנמדועלהופיע!כןכלאחרומדוע ."מאוחרים"-להם
"טרילוגיתלפסרוםעדעשוריםמשלושהלמעלהנתיבה

שאינםורומניםהיסטוריהשאינםזכרונות-שלההפלמייחיי
ספריהלשלושתשהקדימההמבואותדלבריאנמיראםספרות,

) 1981 , 1985 , 1991 (? 
אנתולוגלהלנותעניקהבעיהלתוךראשונהתובנה
שיירם :בתשייח"נכתבשכותרתהכעשור'לפנישפוסרמה
היא .) 1989עורן,יפה, .ב.א(העצמאות"ממלחמתוסיפורים

בה'המיוצגיםהיוצרים 40מביו :מעניינתסטטיסטיקהמכילה
 ;הפלמייחדורבנותמהן 4 ;נשים 6הראןב,שולמיתדעמא.צ.ג.
נפלהואחתבמלחמהפעילאבוןפשהשתתפו 3-הארבעמתון
מתון ;פרוזאיקוניתואחתמשוררות 3-הארבעמתון ;בה

הישראליתהספרותשלהקנוןעםהיוםנמנותשתיים-הארבע
שלבהקשרדווקאולאו-הראןבושולמיתהנלדיהודית-

 ...הפלמייחספרות
מרחיקיםכשאונגםהרבהמשתנהאינהזומצבתמותנ

יהוובפלמייחרבותשחבטיבותלמרותוזאת ;לתש"חמעבר
כמעטנשמעאינואלהשלקולן ! ! !ממנינןכמחציתה"בנתו"

שביובעשורהספרותיתלחזיתבנ"ישל"התפרצותה"עד
עליל,שהוזכרוהסופרותלשתימתייחס 11כמעט 11ה . 1991-1981

שבנותלכתובשהחלהכהאנ-כרמון'ולעמליהןהראןב'הנדל
תפשהמאודומהרהחמישים

שהיאבמהמרכזימקום

"עזרתיותר,מאוחר ,ה~י.;:ו;נ
שלהחילונית"הנשים

שובהישראלית.התרבות
-תוארשםלאותונזקקתי

מקרירתואביזו ."מאוחר"
מתייחסהואאףמוזרה,

שנותעצמו'עשורלאותן

הדואר

זהמוזרה.שאינהובוודאיכמרבן,מקרית,אינההמקריות
אבץרוסהפרותיתהציבוריתלבמהחדרהשבוהעשורהיה

יותר'מדוייקאר-נשיבשיחמלווהפמיניסטית,מועדות
אלהקולותהעמדיושונותם,למרותשונים.נשייםבקולות
אתהנשי'הסובייקטשאלתאתהישראליתהפרוזהבחזית

ואתואחרים,זהסובייקטשלהתרבותית-חרבתיתוכר~ת t;tה
אחרת,אןמינית(אסנציאליזם)מהרתכותהסבוכה·.שלהעגייה
המאוחרתצמיחתוסיברתאתשהוא.סוגמכלשרנותלערמת

שכיניתימהשלצווהלבשקרובותשלתעיםזה,רב-שיחשל
ואיןל), 1986קיראהיי("סימןבמסכתייייארטרבירגרפיהבעבר
הופיעוממאמריוחלקאשרהאב,בספובפרוטרוטמחתנתאני

אתקראזכירכאן .) 1997 , 1990(פדלמןקודמיםבמאמרים
השלוםבתנועותששורשייזה,רב-שיחשלהפוליטיהקשרו
הציבוריותבגתרנותושיאוהשבעיםשנותשלהמחאהותנועות

מקרםהנשיםנטלןשבהןתגרנותלכנרן'למלחמתוסהפרותיות
מורכבדיאלוגמנהלתזוספררתכיאיפרא,פלא,איומרכזי.
שכתרביתכוללהפלמ"ח"'"ספררתשנקראמהעםלמדי

בידי-בזמנםשנראוככלשוליים-זןספרותשלהשונים
ששכתוביםספקליאיוחירםהדור.אותרכנרתסופרות

 ;יהודהןבנתיבהלספירהדןראתשסללוהםאלהמהוססים
התשובותאחתהםנתקלובהםההתקבלותקשיי :כןעליתר

כןכלאחרהלמה-קודםשהצגתילייקרשיהייהאשפריות
 ...שלה!הטרילוגיהבפסרוםןב-יהודהנתיבה

הראשוניםהפקריםנדחואחת,לאבנייישסיפרהכפי
גבלל"מערכותיי,הרצאתהזמנתעפייי ,-1949בערדשכתבה
כההיההדיבורולשוןהגבוהההסרפותלשרןביוהפער .סגנונה
(על "ת~ר(:ן"תכנהשלימיםמההדיבורית,שכתיבתהעצרם,
זה,הסבר .. ) 1991חובב,<גילרכלמכלנדחתה•זןרפרת•),משקל
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ועםשבעריכתההמדוברתהעבריתמילוןעםיפההמתיישב
לשוןשביוהפער .והקטנתחיהעבריתלמןעמלחמותיה

הקוראים,ציבורדעתעדהתקבלאכןהחיים,ולשוןהספרות
עיוןאולםלשלילה.והןלחיובהןבביקורות,ומופיעחוזרוהוא

בן-יהודהנתיבתשלהפלמייח""טרילוגיתשלבתהליךמדוקדק
 .חיוניפחותלאנוסף'גורםעליצביע

מתייחסוהמבקרותהמבקריםמביומיעוטרקלתדהמתי,
גםהסמויהמניעהואשבעיניהנושא,אתמזכיר)אפילו(או

ספונטניתגדותיה,עלועולההמתפרצתלכתיבתוגםלעיכוב
לנקודהכולהמכוונתלהפליא,בנויהזאתועםעירלמראית
הבטחהאותהשלבפועלאי-ההגשמהשאלת-אחתכואבת
 , 1981 (חפלמייח"שלהדגלעלשחרוט"מהשליסטית 1סופרז

ומכ-בניייחוזרתהספירות,ביו- 1948הראשון,בספרה .) 271
ואף ,)םש(הסופרז•יזםייאתשהמצאתיאנילאייזחלנוטיחה

 :חברותיתבשםמכלילה
אלףזהאתאמרתיכברסופרז•יסטיות.היינולאאנחנו
-היהשכןמיפעמים.אלףעודזהאתאגידואניפעמים

 .מוצהר .סופרזייסטהיההפלמייח :הפלמייחהיהזה
חמינים",יישויוןגםהיתרביוהדגלעלחרטהפלמייח
העיקרוןאתלממשעלינושהוטלהבנותהיינוואנחנו
חראואכלנועצמנו,עלחזההעיקרוןאתקיבלנואזחזה.
 .) Z96(שם,
מבריקבאוסףבחמשךמודגםוהמציאותדגל 'i'fןיפהפער

הלוחמתהפלמחניקיתדמותבהןהפלמייח,משירימובאותשל
בקטעהביקורתמגיעהלשיאהאבל .לחלוטיןכמעטנעדר
הבא:

מכיווןאבלסופרז•יסטית.שליבחייםחייתילאאני
ליחיתההזח,העסקבתוךעמוקתקועהחייתישכבר
שווה,אנימהלהוכיחאמביציה,והמוןאמביציה,ממש

חיינושבחחזוהמסויימתשמהבחינהשידעתיבעיקר
זכריםחרבה-חרבהחיו-המלחמה-זמןבאותועסוקים
ממני.גרועיםיותרתרבה-חרבהשחיושליבסביבה

לחםקוראההייתי .ממני"נקבותיייותרתרבה-הרבה
שם).(שם,האלח:;ןיםיי .?f ~"התמיד
האישיהטוןאתלהדגיםכדיגםבמובאותכאןחארכ'תי

למהימנותבאשרשאלחכמובן[המעוררהאוטוביוגרפיהחשוף;
טון-הדוברתקולשלאחר]במקוםשיידוןהיבט-הזיכרון
וולף,וירג•יניהשאפחשאליוהספרותיתאידיאלאתהמזכיר
הפרוזאיקוניםמןוטוביםרביםועמושמיר,משהואשר

לחמ-כדיגםאבל ;להגשיםהצליחולאשלנו'וחפרוזאיקוניות
וההס-המחאותריבויזה.קולשלהרטוריהאפקטאתחיש

 ... the lady protests too muchבבחינתתחיה,מעוררתייגווות
המציאחיידיילאבן-יהודהשנתיבהסופרז•יזםאותובדיוקמהו
אתמקבלתשהיאלמרותממנו'ומסתייגתחוזרתהיאמדוע
המצומצמתהקבוצהעללהימנותומתאמצתהתנועהיי"דין
המיניםדמשניייפייטרים"שללמדי

שכברהמיומנת,המאומנת,האמיצה,שהמפקדתמסתבר
בשרהעלחשההאש'בקוחבלהכקצינתכישוריהאתהוכיחה

מתחבטותעדייופמיניסטיותשתיאוריותהישןהקונפליקטאת
[שלאבואר)(בוהשניהמירולא(וולף>משלךחדרלאואשרבו'

נקייםהאוקיינוס]צידימשניעכשוויותתיאוריותעללדבר
גדרותכוללא, iשהסוגמכלוגבולותגדרותלפרוץהרצון :ממנו
החששמולוולף), .ושלבאורלנדולהפליא(כמודגםחמיו

-ולחילופיו ;אלחגבולותאובדןעםהאישיתהזחותמטשטוש
כעצםהאחר,חמיומןכמובחןנשיסובייקטבהגדרתהצורך
ובו-זמניתהצרפתי),הפמיניזםבלשון , sexual difference (לעצמו
 .)• 97פלדמן(והשוועצמהזוזהותשלמחותנותמהגבלההפחד

נתיבה

בן-יהדוה

שהואמפניחריפות,משנחכאןמקבלזהידועקונפליקט
שעליותחוםאותוהידיעה,בהאסגבריבתחוםמתרחש
לאמקרים(שבצרוףגיניאותייביישלושמלחמהוולף .והכריזה
סיפרהלאוריצאשבחשנהבאותהבעבריתפורסםמפתיע
ההרסיצר : ) 1985לעבותותיי,"מבעדנבייי,שלהשני

מוצר-למחצהמחותניבאופן-בוראתהשוולףוהתוקפנות,
להגשיםנביייניסתהשאותוהזכויות""שוויוןטיפוסי".גברי

בתחום-חלמהלאאפילווולףשעליובתחוםמתרחש
עלשידעהמבלי-העבירההפלמחניקיתהלוחמת .ביותייקרחיי
היצירהמשדהוולףשלהאנדרוגיניחזונהאת-כמובןכך'

דמיונהאפילוכך,לכדיהצבאית.חלוחמחלשדההאמנותית
עברלאורלנדוהרשתההיותרלכלהרקיע.לאוולףשלהפרוע
לפניזהויותיה,שלהגבריבשלבעדייוחיתהזוכאשרצבאי,
 .שנהמאתייםאוכמאה

בבעיותנבייישלייאורלנדויימתלבטתההבדל,למרות
 :ח-•מינית•הבחינהמןשאנחנולמהאותנועושהמה :דומות
לבוש,חפלמייחית)?בעגהביצים,איו tיש(למיביולוגייםנתונים
שמלבישהתפקידייהייהזולת,שלמבטו-אוהגוףדשפתהילוך'
עלינוובהנולדנושלתוכההמערכתהתרבות,החברה,עלינו

אומנוס,ממנושאיומחותניגורל-אחרותבמליםלתפקדד
לזמן'ומזמןלמקוםממקוםהמשתנותתרבותיותהבניות
והמרה!לשינויניתנותלפיכךואשר

הבעיהאתהאמריקניהפמיניזםפתרשבהןהדרכיםאחת מאז .ייג•נדרייהמילהשלחידושהעיייהיא-בתיאוריהלפחות-
ההיבטיםכלעלהדקדוקיהמושגמוחלהשבעיםשנות

לשמשאמורהדקדוקימקורוהמינים.הבדלישלהתרבותיים
שאיוהעצםשמותמיוןשלוהרלטיביהשרירותילאופיתזכורת

מיניותזהויותהעצםשמות(למרביתביולוגימיניתפקידלחם
הדקדוקיתשההגדרהשמוכיחמהשונות,בשפותשונות

אמורההאנלוגיההאנושי,בתחום .) ...מחותנותאינההמינית
הביולוגיתהחלוקה ןנ;,Q r"סקסייביודיכוטומיהליצור

החלוקותשארכלסמןייג•נדריי,לכיונקבה, 1לזכרממהותנית
איןנולפיכךשוניםבהקשריםלהשתנותהעשויותהתרבותי.ות,
והוכחהלפירוקכברזכתהזודיכוטומיתגם(אמנםמהותניות

שלבאך ,] 1998[פלדמןאחרבמקוםשהזכרתיכפימוטעית•, 1כ
שלפנינו).החומרלגבימשמעותיאינוהג•נדרבתיאוריהזה

המוצלח(במינוחהשהיאכמוייסקס-מאניאקית"העברית
בספרידומה.דיכוטומיהמאפשרתאינהוולך),יונהשל
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אומנםמשמשתהמילהמין.רקייגינדרייי,איושלנוהדקדוק
נטמעתזוסמנטיתכפילותאבלנדר), iוג(סקסכפולכסמן

משווהניתוחתוךאלאמתבהרתואינההלקסיקלית,באחידות
ההבחנהמקשה-עלממשבעבריתחשיבהאחרות.שפותעם

ייו;כגדרייהמוחנאםבעיניוספקהייגינדריי,תיאוריתנתליתשבה
בגללרקולא ;הבעייהאתפותרלאחרונהשהוטבע

 'אתחסרשהואמפניאלאשלו'הפרדוכסליתהאטימולוגיה
מילדות.אגנליתלדובריהמוכרותהדקדוקיותהקונוטציות

היאכל,קודםהמצב?אתלהצילכדינביייעושהמהאז
עליו'גדלנושכולנוהדקדוקיהמליםאוצראתיימחדשתיי
השרירותיותלקונוטציותבעבריתחניתןככלבכןומתקרבת
הסיפורגיבורי .גינדרבמילההמסומנתוהתרבותיתהדקדוקית

עלגםהחלההיחידההדיכוטומיהזויינ,עייימסומניםשלח
הקונוטציותאתשנית, .ביולוגימיוחסריעצםשמות

(שפחהיידישבהשפעתהדקדוקילצמדשהתלווהשליליות
מנטרלתהיאהאבות)'שפתאואסכשפתעבורהנ:ופקדחשלא
למעלהשהבאתיהארוכההמובאההדיכוטומיה.שלפירוקעייי

כלומר, ,"םי~;::.ק~"שלישי,יימיוייגםשישבגילוימסתיימת
התפקודיחמיןלכיוהביולוגיחמיוביןחפיפהחוסר

"בבחינהלתפקודאלאחמיני,לנ:ופקודלאכמובן,(כשהכוונה,

 .) ...חמלחמחיי-זמןבאותועסוקיםחיינושבחחזוחמסויימת
המחברתמשלימה ,) 1985 (לעבותותיי"מבעדהבא,בספר

אתמפרקתכשהיאחמינים'סמנישלהדקונסטרוקציהאת
החייםבמגזרתפקודיולפיהשוניםלאגפיוהנקביחמיו

אלאתיי 1יין;ורבמוחנמסתפקתהיאאיו(וכאןידהעלהמתואר
שלהתהליךמגיעלשיאואבל ) ...לז!ת-מיניםאותומפרקת
 :האבבקטעמתוכנהחשפהסימנימערכתחרקת

בתולדותהראשונההפעםבמצב,נמצאנופתאס
 :ולהחליטם, wם- wלעבורמוכרחיםשחיינוחפלמייח,

התבררואז ...לאאו"בנותייהואלא.אופייטוהוא
יש(שירותים)בייבנותיי ;בנותישושםפחשבייפייטריםיי

 ...בניםחרבהביניהםישוהעיקרמדי'חרבהבכלל
) 1985 , 89 (. 

חשפהסימני .עצמםבעדמדבריםשהדבריםלינדמה
שהמציאותמפנישלחם,המינייםהמסומניםאתפחמחליפים

תואמתאינההמוכרותהמיליםמאחוריהנסיבותשמעמידות
בלב,דנשיייאשמחייכתבכאןשאיוכמובןמחס.המצופהאת
אלא ,) 1981גולן,(ירוןהמבקריםאחדבאמפטיחשהגדירכפי

המתגלחגברי,מיתוסשלפירוקלכת,מרחיקתרוויזיח
 ...כיסוילהשאיוכיומרה
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השטחפניעלהבולטהחלק-הקרחוןקצהקרזהראבל
בעמדתתלוי-ומרתיעמאיים(ארליבנותשומתאתומרשך
~ים, R ~שלו'סהנסציוניתהתיגרבקריאתהקוראת)העין
טכניקה ;במקרר(במדכאות"בנות"שלמיותרריבוית, iן:ןר

 ...המיניםמשניטיפוסית!)[קדרנטסררקטיבית]דרידיאנית
ביכולתה ,אחרבמקרםמצריהנתיבהשלהעמוקהחתרנותה

בהשחלוהשינוייםאת-כאחתומילוליתנפשיתיכולת-לבטא
מןמתבונןבעמדתמארדמהרארתהשהעמידושינוייםעצמה,
שלהקולקטיביל"אחננר"מלאהשותפהכשחיתהגםהצד

הקרובה.סביבתה

שהצלחומארבשלה,הראשוןהיזוםהמארבלאחרמדי
-כמובןדייעתהללא-אותהסימן[ואשרהמשוערמןלמעלה
פרס!),הערביםהכריזוראשהשעלהצהובה"ןה w"הבתואר

כילגלותמופתעתהיא
העסקבכללהתגאותחשקכללישאיוליהבתררכאילו
אתגאה,נוראשאניבטוחהשליהחייםכלהייתיהזה.
לאאניאז-מתואדםבניהיה.מהחשובלאלא.ואני
זה .הסיפורכלאחרתבכללזה .בזהלהגתאותרוצה
 .) 161,1981 (נהרגיםכשממשאחרתבכלל
הביקורתלמאמרמירוןדןקראבזמנויי,נכתב"אילו

נסעלמעלההוא .) 1983 (הספירותיייבן 1948-ייעלשלוהנלהב
שלהרומנטילמיתוסבנייישמציעההחתרניה"תיקוןייאת

כלעלהישרלאיתהתרבותאתהמלווהה?;ןביההרואיזם
בזמנו,להיכתבהיהיכוללאזהייתיקוןייאולםמלחמותיה.

של ,הדחקהשלתחלידמיידית,עבר'שהואמפניכלקודם
 .) 163 , 1981 (עירויילימיהזמןלאזה ...הפהמןלהוציא"אסור

לחץ,בתאנישסתומיםסגירתשלובדוקישןאמצעילכאורה,
under duress . גניעהחסרתכללית,אנושיתבעיית .השעהצר
בתחומיהלשונייםהסימניםאוצרפירוקלטקטיקת
ההדחקהאמצעישכןהיא.ולאלמעלה.שניתחתיהמיvן•נדר

אנוםשלתוצאההואמאליו.נודללאהגיבורהבושנוקטת
מאחדש•חטפה•"ציוני"בנ"י>שלהציוריתבלשונה(•נהום•,

את .חולשתהלעאותהשהוכיח ,הוריהשלדידימ•אבותיהי'
לאאת"אםבהצהרה:חתםאותה,מתעדתשהיאכפיהטפתו,
המסוגלבריאי,משוחרר,חופשי,חזק,(•אדםכזולהיותיכולה

שאתאואזאותו]יהרוגשהלהלפניהאויבאתלהרוגלשהכים
 .) 16Z(שם, ...גלותית"יהודוניתשאתאראשה,

מקוםויש-•יחרדרנית•במקום(ייהודייקלתיקוןעם
נתקשהלאהמספרת)אוהדובר ,בשינוי•אשם•מילשאול
כאי-הגלותיהיהודיעלהישןהאנטישמיהתיוגאתכאןלגלות
לחיל-יצאהברואשרהפנימה,הציונותאשרסטריאוטיפשה,
הגלותי"היייהרדירקלאהיהזובמלחמתשנפלמיאבלחם.

עם ,המדינה"ב"כשפרצהתוקףביתרומופיעהשב(נושא
ה"אישה".גםאלאהגח">ל,בחייליהמספרתשלהיתקלותה

לאהספירות",ביו- 194811שמדגיםכפי•נופלת• 11אישה 11ה
מיומנותחוסרמשוםולאבזהותה,מחותניכשלאיזהבשל

מודעותהכלשעםהפשוטה,העובדהמןנובעכשלובהאישי.
הסימניםבהגדרתבשפה,משחקתשהיאהפירוקומשחקי

הזיהוימןלהשתחררמסוגלתהיאאיןהמין,שלהלשוניים
הפנמהשלה.בזהותהישירהגפיעההפוגעזההמוסכם,הציוני
הפואטיקהל !l'הסמויהסבטסקטחינהזהזיהוישלטרגית

 . .הספירות'.'"ביושלהנרטיבית
עםמתח,כסיפורכ.נריסהפרעין,למראיתאסוציאטיבי

במבטהדוקקשרקשורהשלושהפואנטהוהשהיות,הטרמרת
היאשברואבוןפהגיבורה,כלפיהמפקדשלהג•נדריאלי

ערדאינהזרפואנטה .בהאתםעליוומגיבהזהמבטמפנימה
מהמבקרים,חלקבעיני(כנתפשבספר"מוטיבייאריסוד••מצב

(גולן),שבמרכזרייייהטרארמהאלאלמש)ל, ,אורשלומית
מדיהאביזו :בנריהואוסביבההרנאטיבמובילשאליההשאלה
חופשיתלהיותחת,ללאעשויהאמיצה,חיילתמסוגלת
אתה"),עירוםייכי ,שמירמשה(והשורעדותיהעללהילחם

להבחיןמסוגלתאינהכאחד)ופיקודיה(מפקדיהכשהסביבה
 !) ZZl-ZZO(שם,מינהיי"אברילביןביניהן

ואשרפיקודיה,עםנקלעהשלתוכוהקטסטרופליהכיתור
"שוברות"הנסיבות)לאורשהיוככל(מרשימותתוצאותיו

אי-משרםקרבעצםגנרם ,האשמקרארתהומבריחותארתה
[המוצקד!]החששמשרםשלה,עללעמודיכולתה

כגתובהיפושרואלאעניין,שללגרפוייבדקולאשהסתיגרירתיה
כךכללנרהמוכרתבשררה","הרפטבעיית(•גלותית•).•נשית•

להתמודדניסררמרסינזרןשחםשמיר,ואשריזהר,מסיפורי
שלסהיכוןכפלידיעלפהמועצמתמרובה,הצלחהבלאאיתח
בעדותיה.ועצמאיתלוחמתאישההיות

להיכבתילכולא(והמשכיר)הספירותייביו- 194811לא.
חלקדעייוהתעקשניכר,אביחורכשהתפרסמו,גםייבזמנם".

אולי .במיםהמושקעהקרחוןשלמחקלולהתעלםהביקורתמן
פמיניסטית-פוליטיתפעליותשלעשוריםשניאחריהיום,

הד;גר~תאתמחשדלהערךימוכניםאנוהישראלית,בציבוריות
בן-יהודה.נתיבהשלהחתרני

יורקניראוניבסריטת

בישוב"נשיםבכנסבירושליםשניתנההרצאהשלמורחבנוסח
האשהללימודילייפרמרכזבסחרתדרכהיי,בראשיתובמדינה

יהודיותנשיםלחקרוהמכוןהעבריתבאוניבסריטה
 .) 1998ביוני, Z-4 (ברנדייסבאוניבסריטת

 ..זשיוניחוברתבמזאנים,לראשונהפורסם
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