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על געגועים נסתרים לקיום וקימום של  ,לפחות למיטב שיפוטי ,מעידה

שכותבת עברית אך אינה מחויבת לאתוס הציוני " ספרות גולה"

לא הנד חרג מהם ב" ומן וינאיר" שגיבורו של -ולפורמולות הקיום היהודי 

ת לכיוון שעיצבה הספרות העברי  וזאת בהיפוך קומי גרוטסקי,עפעף

 כמייצגת אומה המבקשת לפתור את שאלת ,היינו, החדשה מרגע היווסדה

 ,התקייםלעל כך יכול . הטריטוריאלי מחוץ למסבאות וינה ופריז קיומה

ספקניות הרבה  ,ובספרות העברית ניכרו מגמות אחרות  –ויכוח  ,כמובן

הצפוי לו גם אם יקום   לפתרון הטריטוריאלי או מקדם ההרס הפנימייותר

 . והממשות היום יומית שלנו כאן מוכיחה זאת השכם והערב.ויהיה
 

כמהדורה " רומן וינאי"ת  אלהוציא אין ויכוח על הצורך ,ויחד עם כל זאת

המהותיים של  ת פגמיומוארת בצירוף מסה גדולה שתקיף גם א ומדעית

את הדילוג הלשוני  ואת ההקשר שבו נכתב ,) לגניזתואוהביש(הרומן 

את כתב היד והצליחה " גילתה"לחוקרת הצעירה ש. שהוא מייצג המזהיר

 וזו הייתה –הערכה עמוקה  ,ספק ללא ,הלבודדו מתוך כאוס הטיוטות מגיע

 מעמיקה עוד יותר אילו נהגה איפוק ולא הייתה מסגירה את הטיפול ברומן

כפריט קטלוגי בין מאיר שלו לשד  ,רים פופולאריתלידיה של סדרת ספ

 .הלא קיימים כאן בתי הוצאה אוניברסיטאיים לצורך הזה בדיוק. יודע מי
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שתדריך גם את מנוחתם של " ברקיע החמישי"ראוי לה לשאלת רחל איתן ו

משהו שמעבר להיותה מחברת רומנים שעל   ראו בההללו שמעולם לא

צפה ועולה " ברקיע החמישי"סוגיית ערכו הממשי של  .גבול הטריוויאלי

ובשנים האחרונות הפכה להיות חלק מן הטיעון הגלוי , כאן מזוויות שונות

כדוגמא ומופת לחברה דכאנית שהפנימה גם  ,המגדר או הסמוי של אבירי

 אורח ,לות שלה בתוך הספרות העבריתבספריה וגם באורח ההתנה

בסוגיית . התנהגות שהוציאה על רחל איתן ועל מעשיה בספרות כרת

 החברה הישראלית הייתה מאתחלותיה –הדיכוי המגדרי לא נעסוק כאן 

ואין שום צורך בדגשים  ,)של העמדות פנים שפעחרף (חברה דכאנית 
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ומוגבל  מוצרןשמעניקים לנו חדשות ובקרים הללו שעניינם בספרות 

 .לעניינים אלה לבדם
 

אין בדיון הזה כל כוונה לכחש או לתקף את הניסיון לקומם את רחל , כמובן

מרחב הדיון שלנו כאן יצטמצם לתחום  – איתן כדגם פרה פמיניסטי

איתן  בלא לנסות ולטשטש את האבחנות החדות של רחל ,זאת. הספרות

 רפתקנית בשנות הארבעים ה."החברה הישראלית החלוצית"עצמה לעניין 

, והילדים הנולדים לה והעומדים בדרכם למימוש אוטופיות של הבל פה

השגות , אולי ,יכולות להיות לנו כאן. למוסדות דיקנסייםהמושלכים ילדים 

ברקיע " פ ר ו ת י של המגמות האלה בתוך ה ס לגבי ה מ י מ ו ש  מסוימות

הרומן ראה אור בתחילת  ,ל ככלות הכ–לא העניין  אבל גם זה ,"החמישי

החברתי  ובקונטקסט ,צריך היה לדון בו בהקשר זמנו ,שנות השישים

, מטעמיה היא ,שבחרה ,פוריטני שאפיין את החברה הישראלית אז-הסמי

החברתי הקודר שהיה מחולל מרכזי שלה מאז  לכחש את הדרוויניזם

רטיה דמוק-למרות כל העמדות הפנים של סוציאל ,אתחלותיה החלוציות

החברה הישראלית : אנו נוטים לזהות פוריטאניות עם דיכוי ארוטי. פועלית

: תשמר ערכי משפחהומעולם לא הצליחה לבסס בורגנות אמיתית שתקדש 

שלה התבטא בניסיון להסתיר את המגמות  הביטוי המרכזי של הפוריטניות

  .שאפיינו אותה) והאאוגניות(הדרוויניסטית 

 
חשיבות לרומן של רחל איתן שנקרא כאן בהמוניו הייתה אולי , מהיבט זה

 של )האשכנזי, היינו(בסלון הכל ישראלי  על שולחנות פורמייקה קודרים

מדובר ברומן אפקטיבי מאוד המאופיין : לשון אחר. תחילת שנות השישים

שאי  ,פיסת ממשות נסתרת, לפחות בבסיס הדברים ,קודר שתיאר אליזםיבר

מרכיב הרמייה ומראית העין  .הגלום בה" יאמת תיארת"אפשר להתכחש ל

או (שבכל הסיטואציה שאפיינה את רחל איתן והגומחה שביקשה 

 , שהיא אמנם הגיעהאואון הספרות העברית היבפנת) עבורה ביקשו

מתוך , היינו, גנוניתוס ממקום גבוה מאוד מבחינה לשונית ,כביכול

ובנות שבה הפורמולה הלשונית השלונסקאית על שלל האירוניות המ

 לשון ילדים ,לשון רחוב ,ארמית, כית"תנ ,עברית משנאית תערובת של(

רחל איתן הייתה  .ח המוקדם"תש  שאפיינה גם את סופרי דור–) 'וכו

 ,)להערכתי מוכשרת אף מעמליה כהנא כרמון(מוכשרת מהם לאין שיעור 
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שאינה נוחה להתפעל מ ר א ש מתיבת התהודה  ,לא שקריאה מעמיקהא

גלה עולם אחר  מ,ה בגורלה של ילדה קטנה במוסד של חוסיםהגלומ

נגלית היד של המספרת הבוגרת והאורח הערמומי , ראשית. לחלוטין

אטרון יהיא מפעילה את הילדה כמין מריונטה מתוחכמת ומובחנת בת שבו

מתבהר שהילדה הזאת מתפקדת , שנית.בובות כפרי פרימיטיבי 

עולמם של המבוגרים בטיבי ראשונה כמין חרך הצצה אפקבו בראש

אבל האפקטיבית (נחשפת הבינאריות הפשטנית , שלישית. הסובבים אותה

 מאמה ואביה ועד –אותה  המאפיינת את המבוגרים הסובבים) עד כלות

כמעט כל אחד מהם  .צוות הניהול של בית המחסה אליו משליכים אותה

את ' מאכינהדאוס אכס 'קורס בלא מאמץ יתר של הילדה המבוננת וחושף 

 גבוהות וממשות תאידיאולוגיובחברה של  .הצד הנחות והעיוור של עצמו

יה ברומאן הזה סוג של  ה,של אמצע המאה הקודמת יום יומית נמוכה ׁ

אבל עוצמתו לא הייתה משברת עצמות ,  מעניין ואפקטיביאיקונוקלזם

 ,יותר עשור וחצי מאוחר ,שעסק,  של יעקב שבתאי"זכרון דברים. "וגרם

שיפוט אכזרי  ,באותו סוג של אתוס פועלי עירוני מתוך מוראליזם קודר

כל מערך . הות לאין שיעורועוצמות גבו השיג מורכבות, והיעדר אירוניה

 והפרוטגוניסטיםהנלווים להם  , אותם מנהיגי פועלים"אמת על"חשיפת ה

א מתפקד כסוג של חשיפה ומשום שה ,אפקטיבי" ברקיע החמישי"שלהם ב

צא תחת כל נמחפש ואף שנ "ברקיע החמישי"ש" אמת"סוג הו זה. יתרכילא

 .בשוגג או בכוונה תחילה ,זיזנאבן ש
 

נגלה האפראט הלשוני המפואר של , לקורא הספקן שאינו נוח להתרשם

אותו  .יקום נחות מאוד) ולגלות(לכסות  הסופרת כסוג של אדרת המבקשת

 שבין באי ות בדינאמיקהמופעל גם בפרקים העוסקים ישיר, סוג של אפראט

 דרוויניזםכאן מפעיל הרומאן . החוסים עצמם בין , היינו.בית המחסה

לחוש היא מובילה את הקורא למסקנה  כמעט בלא. חברתי מוקצן עוד יותר

הילדים האלה במוסדות שהם יקום   לל של נטישתשיש איזה הצדקה למחו

דהות עם בלי דעת ובלי משים יש כאן הז ,כלומר(  נחות עד לזעזע

שכפי שנודע בציבור הייתה בוגרת של מוסד מעין (הסופרת ). הנוטשים

את הדרוויניזם החברתי ) ולפחות במידה מסוימת(מצדיקה בדיעבד  )זה

. לבתי מחסה ואת האאוגניות של החברה והפרט ששלחו את הילדים האלה

מיצוע , בלי דעתממדעת או  ,איתן יצרה כאן איני רוצה לרמוז כאן שרחל
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לשלוח את  התפשרות עם החברה הישראלית שגם בשנות השישים נהגהו

 ,למרות שלמיטב שיפוטי(ולא זה העניין  ,ילדיה למוסדות כאלה ואחרים

את הלקונות שסופרים אלה ואחרים ממלאים  חייבת הביקורת לאתר

  .כרמ הבתודעת הציבור קורא הספרים בדרך אל רב
  

יצאה מגדרה מרוב התלהבות לא נתעכב הרבה על הביקורת בת הזמן ש

ה ביקורת ממש היפוך הסימטרי של תגובת אותעל הו, למקרא הרומן הזה

הוכתה הביקורת בסנוורים ולא  ,בשני המקרים. "שידה ושידות"למקרא 

הצמיחו " ברקיע החמישי"הבחינה שזרעי הרומן הטריוויאלי שנזרעו ב

ברקיע " מאינו גרוע הרבה" שידה ושידות. "שידה ושידות"באושים ב

י מתכסה פחות במסך עשן לשונ, יינוה , הוא פחות מתיימר–" החמישי

רא הישראלי הממוצע ונסקאי שתוך עשור וחצי הפך בתודעת הקולש

חותר אל  ,היינו , ואפקטיבי לאין שיעור– )ריזמים וסורסיתלשילוב של ברב

 כל ההבדל . בצבע כחול מזעזע"שידה ושידות"והעיקר צבוע ב; העיקר

להישרד באוניברסום קודר ונחות  שילדה קטנה שנשלחה ברמייה ,הוא

 אעיר שהמוסד –בני ברק (ש הגבעה של עיר הולדתי כבית המחסה שעל רא

 יוצרת מקדם הזדהות ,)בגלגוליו המאוחרים יותר היה מוכר לי היטב ,הזה

זוכה בנוסף לנחת בהשוואה לאשה נשואה ונבגדת ה  רגשי גבוה לאין שיעור

אם (ה בפרסונה שבוי  מדובר, בשני המקרים. מפרנסה-דונהזרועו של א

ת ליבם של מ זאת לתשו–ואם בטבעת מוסד הנישואין  ,בחזקתו של מוסד

הנסיכה (דפוס פרוטו מיתולוגי , כלות הכלכ ,וגם זה !).אבירי המגדר

בתוך הספרות  היטב בגלגוליו המאוחרים וגילומיומוכר ה) השבויה

 המורדמת חווה יקיצות מסוגים שונים של השבויה, אמנם. הטריוויאלית

לות גם בגלגולה כילדה חוסה ולגועוררות ויוצאת למסעות נקם וציד ג

 המסעות ביקום הורי נחות וגרוטסקי .כאישה נשואה, בגלגולה המאוחר גםו

והמסעות וההרפתקאות ביקום גברי נחות ונלעג הן מקבילות של אותה 

ותי מכאני שבינו לבין הרצף של אותו דפוס התנהגות ספר ,מולהפור

יפה ולא החש  לא בטכניקת;ר של מדור הרכילות אין כמעט הבדלהמשורש

  .והאפיוןבאורחות התיאור 
 

הוא אמור  ,אם נדרש כאן דיון או בוננות מחודשת בתופעת רחל איתן

הרומן הטריוויאלי בתוך הסיפורת  להתמקד באופן שבו טמנה את זרעי
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 ח"ר הוא בשיאו של שלב המעבר בין דור תשהמדוב(הקאנונית של הדור 
 זמנים בהם הפורמולות הקשיחות של הביקורת מתרופפות – ודור המדינה

אופן שבו הפנימה הספרות וב) כדי לאפשר את המעבר הבין דורי

מכאן התקצר מאוד המרחק אל  .הישראלית בת הזמן את המגמות האלה

קציר   יהודית  הישר אלוממנה ,הסיפורת הטריוויאלית של דליה רביקוביץ

 . המבול–יהודית קציר ובעקבי ) ות פחות משמעותיות בדרךנתעלם מתחנ(
  

  
 

 


