
עםאמאבן",לההיה"אבלמתוך: . 1

 , 1992תל-אביבהמאוחד,הקיבוץיל,ד

 . 23-22עמ'

ב"ג:סימןוידאפרשתחנחרמא,דאו . 2

אתריקהידואתאברהםוישלח ]".]"

אבא ]"]ולאמר ]".]לשחוטהמאכלת

ידעלעומדתכשהיאאמיאתתודיעלא

שמאהגג,עלעומדתכשהיאאוהבור

שניהםבנומידותמות,עצמהאתתפיל

המזבח]."]"עלועקדוהמזבחאת

וידאפרשתתזרה,שמערני,ילקרט . 3

שעה"באותהעולה":עצי"ויבקעד"ה

מודיעאניאםאברהםבלבוהרהר

לאואםקלהדעתןנשים-לשרה

דואהשאינהכיוןואגנבנואודיעה

תקנילהאמדעצמה.אתתחתוךאותו

]."]."מקורותונשמחומשתהמאכללנו

תנחומאע"ג;ל"ג,שבת,בבלי,נוספים:

ד"ה.כ"בוידא(ורשה)

אלבק),(תיאודוררבהבראשית . 4

 .נ"גפרשה

·ברוס 11קרטרות

~זqלכה~אלוד.ר~ה,פיע.ל
פתאם.~ע;לםאתtיע.צרהיא

ורביקזביץ'דליה

למיתוסומחוץהמקראיהעקדהלסיפורמחוץהנשיםשלדחיקתן
חשובלמרכיבהעקדהפרשתאתלהפוךמהןמנעהלאשלו,המסורתי

למרכזכניסתןהעכשווית.הישראליתהנשיתהשירהשלהתמטיבנוף
תגווקוראתאתגרמהווהתפקידים,להןניתנולאשבהבהצגההבימה

העקדה.שלוהסמליהגבריהמסורתי,אופיהעל
בשירתואףהמודרנית,בהגותוכלההמקראיבסיפורשהחללטעון,אפשר

להעמדתכוונתי"גברי",באמריגברי.כנושאנתפסתהעקדההתקומה,

בסיפורהמכונןהעולםלבדו.בוה"ניסיון"ומיקודבמרכזאברהםשלדמותו

ובעלי-החיים,המשנהדמויותכוללפנים-זכרי,כל-גברי,עולםהואהעקדה

ויצחק,אברהםהראשיות,הדמויותהחמור,האיל,המשרתים,הנערים

כגבריתנתפסהההקרבהפטריארכליות.בתבניותהמעוצבעצמו,והאל

הדורות.בראיגם

במדרשידווקאלמצואאפשרהעקדהסיפורבעיבודהנשיהיחסשורשיאת

עללהשיבנקראהמדרשרבה".ב"בראשיתבעיקרחז"ל,שלהעקדה

גםבמדרש,כצעקה.ופעורותלהבנהסתומותמותירשהמקראהשאלות

ישועל·כןקשה,תהיהשרהשלשתגובתהלכךעריםאברהםוגםיצחק
יותרקשהלאםשלפיהההנחהאתמבליעיםחז"למראש.אותהלהכין

כשהיאאמיאתתדעלאלאברהם:יצחקלו"אמרהבן:אוגדןעללהתגבר

 2ותמות".עצמהאתתפילשמאהגגעלעומדתכשהיאאוהבורעלעומדת

אנימודיעאםאעשה?'מהואמר:בלבואברהםהרהרשעה"באותהוגם:

תראהשלאכיווןואגנבנו,אודיעלאואםקלה.דעתןנשים-לשרה

 3עצמה".אתתחנוקאותו

אתאברהם"ויקראעולם:כתיקוןנתפסתשרהשלהאימהותועו,דזאת

הרבהעמה,נפקדועקרותהרבהשרהאמנושנפקדהבשעהאלא-בנושם

חסידותה 4נשתפו".שוטיםהרבהנתפתחו,סומיםהרבהנתפכחו,חרשים
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אברהםשלהאכזריתההורותרקעעלמובלטותבמדרששרהשלוצדיקותה

שממיטההקטסטרופהמולשנשתברכלל-עולמיסדולתקןבאהוכאילו

"אבננגדבאההיאמקרית;אינההיאגם"הרבה"עלההדגשההתנהגותו.

 sאבוהם.שלהכלל-אנושיתלאבהותוהמיוחסניכויגויים",המון

שיכולהעמדההמביעהראשוןהטקסטואליהמקורהואהמדרשבעוד
האובדןשלגודלוואתהאםשלמקומהאתומבליטנשיתנעמדהלהתפרש

פושתבהצבתבמקרא,נברמצויהזועמדהשלגיבושהואשיתהויהצפוי,

העקדה.לפושתבצמידותשרהחיי

התצפיתדוןלבדוקהמבקשמחקובתוךפרקעלמושתתזהמאמו

ואתהעבריתהשירהשלההיסטוריהאתהעקדהעל"המעבדתית"
ניהיא,המחקרהנחתהעשרים.במאההספרותיותשלההיסטוריה

המרכזייםהתשתיתמסיפוריאחדשלמחדשהקריאהאחריהמעקב

היסטוריתבחקירהשמעונייןלמירקלאחשובההחדשההעבריתבספרות

בהערכהלמעונייןאףאלאוהישראלית,העבריתהתרבותתולדותשל

החברתית-התנהגותנועלהמשפיעיםמבני-העומקשלאקטואלית

התרבותית.

 6החדשה.העבריתבספרותהרה-דרמטיזציהשלהגילוייםאחדהיאהעקדה

שניתןהמשקלהראשונה,מכריעות:השלכותשתייצרהסיפורשלהחילון
ביןהיחסבהדרגהתופסמקומוואתמתמעט,לאלוהיואדםביןליחס

ביןהיחס-ובהמשךהחברתיות-ההיסטוריות,לחוויותאדםעם)(או

למודלבהדרגהאפואנהפךהעקדהסיפורולגורלו.לקיומולעצמו,האדם

המשוררשבאמצעותהתבניתופסיכולוגיים,אקטואלייםאירועיםהמפרש

עולמו.אתמפוש

המאפשרתהסיפור,שלהמקודשבערךהפגיעההיאהשנייהההשלכה

במשמעויותהמשחקתבניותאתומעצימהלפרטיוהצמידותמןשחרור

מקברי.נעשההמשחקנאשרגםוהמושגיותהלשוניות

ביותוהשכיחהמקראיהטופוסבוודאישהיא-העקדהשלהעיבוד

מצדקוטביות:התייחסויותשתימאפשר-החדשההעבריתבספרות

היהודיהעםעלגזרהשלסוגהואהעקדהשסיפורהתחושה,עולהאחד

"הםגווי:חייםשל"ירושה"בשיוננאמוגנטי,קודבמעיןהמועבות
הזירהגםהואהמשפחה,בוומנסנמואחו,מצדבלבם".ומאכלתנולדים

שלהאידיאולוגיים-הפוליטייםהזהותופולמוסהמריבהיחסילניהול

והמיתוס.המקראעםהעבריתהספרות

העבריתבשירהבהתפתחויותזופריזמהדוןהמתבונןאתשמפתיעמה

הנשים.בשיותנדירהזההטעוןבמיתוסשהשימושהוא,והישראלית

ישראליאועברימשווונמעטשאיןהעובדהלאורהדברבולטבמיוחד
אחות.אוזובצווהאובססיביבאופןהעקדהסיפורבסבךנאחזלאאשו

ועדלמדןמיצחקגבוית,להגמוניהנתוןהנושאהיההשבעיםשנותעד

חתרניתקריאהגםהנלל.יעלמעידיםמהכללוהיוצאיםלאור,יצחק
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םהימי""ביניימיתהדתיתההגותגם . 5
גבולותאתחצתהלאוהמודרנית

הפילוסופיתבמחשבההדיון .המגדר

ליבוביץ')קירקגור,(הרמב"ם,

העריפהדת-מוסרלדילמהשנדרשה

על-פניהאללצוההישמעותאת

ההשתמעויותהמוסר.לצוההישמעות

הנובעותוהאמונתיותהמוסריות

 .אלושאלותחידדוהעקדהמסיפור

 Ruth Kartun-Blum ,ספרי:ראו . 6

Profane Scriptures, Refiections 

on the Dialogue with the Bible 

, in Modern Hebrew Literature 

, Hebrew Union College Press 

. 1999 Cincinnati להלן)Profane 

.) Scriptures 

המשוררתהיאזהבענייןדופןיוצאת .ו

שלהמייסדותמןבת-מרים,יוכבד

החדשה,העבריתהנשיםשירת

 .בהמשךארחיבזהובעניין
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"פחדכמאמריכשידהדיוןדאו . 8 ~
נוחןכמקדההעקדהמיתוסיצחק: ~ '""

כתוך:החדשה",העבריתהשירה §
rב. 
F-(עורכים),אוחנהודודוסטדייךרובוט
י=

ומכוןהמאוחדהקיבוץוזיכרןר,מיתוס

עמ' , 1998וירושליםתל-אניבליו,רן

248-231 . 

הקיבוץצפונה,מסעגלאי,כנימיך . 9

 . 76עמ' , 1968תל-אניבהמאוחד,

נשי)קולברשאין(סיפורהמקוריהסיפורמןשרהשלהיעדרהשלמעניינת

בוררשהריהאחרונים.העשוריםעדהעבריתהנשיםבשירתנמצאתלא
המקורישבסיפורהעובדהעלגםלהתגברצריכותנשייםוכתיבהשקריאה

טועהאגממנרןשבראיפיגניה,מסיפורשרנהזה(כמההנשי.לקולמקרםאין

קליטמנסטרה.)שלתגובתהאתבחשבוןהביאשלאבכך

ביותרהמענייןהמודרניהשירשרה,שללדמותההאמפתיתהפרשנותמצד

"חיילשירכוונתיבארץ"."דורמשוררגלאי,בנימיןעל-ידידווקאנכתב

 Bהעקדה.שלהאמיתיכקרובןשרה,אתהאם,אתהמעמידשרה"

שרהחיי

ב•חיו

ןח 9ז:.ז~י

נים. /oזp~ע .ח~ /o~~וים .ה~ /oז,נ~ה

-בס~ת
 ,ן;רב;: ry רז:;ב;:סע;לםמן ה~?ו:.נ 9נהיא

רנוים, o/??iJד;~.ליטפי;כתק;ל 7

 .ם;~;מש~ת~פלו:;בסח /P. oז
אר;נהאתכתפולווהמשפחהירידיכל

T -: •: : • ' • T T: • - •• •: T ו

 .ר;ן 'qtס??נוסת;ל??ק;ם
רקים-מן-;:זכקים,סיו:;בןה, qם /o~~לחיי· /oקן

iZ -ליםiZ .לים

ב•ףיו

ןח /oז:.ז~י

~ים. /oזp~ע .ח~ /o~~ריס .ח~ /oז,נ~ה

ןה. /oז:.ז~י!קנ.י

-בס~ת
t' ל~נ.ידניםר.:פים,:~יםנ.ןה הב;:~ ת~~~ר

 . ו~~ס:חר;ן 'qtס ה~~~ן;זpז
נים /o~ל-ס~שויס:ה הב;:ב;: /oזpכ;רס~ר;ן

יח.ר 't;:זר~ל םיז,כ~~??ע.:?יםז:;בר;ן
 9מ;ר~ה. rכ~.רו\ח.ד,סר~ל

איכויותלהבליטעשויספררתי,בקררפרסתבניתארנושאגלגוליאחרמעקב
מעקבלשוליים.דחקרהרספרותייםשהיסטוריוניםיוצרארמשרורשל
זאתשערשהכשםמרכז-שוליים,יחסישלחלופיתמפהלהציעיכולכזה
האמיתיהקררבןהשיר:במרכזנוכחת-נעדרתדמותבהעמידועצמוגלאי

גלאיהקבורה.ארוןשלהמטרנימיהעל-ידיהמיוצגתהאםהואהעקדהשל
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שלקולההיעדרלביןהתנ"כיתהשתיקותשלהפואטיקהביןזיהוייוצר
ביןהמעבריםבאמצעותלהמעניקהואקולהאתהעקדה.בסיפורשרה

רבכןצה"לית),לשרןמודרנית,לשרןמשנה,(מקרא,השוניםהמשלבים

נשמתה"."פרחהבסכנה,עמדבנהשאפילוכל·אם,שלדמותיוצרגםהוא

נגדוהתרסהמחאהגלאימבליעהלשוניתהאינטרטקסטראלירתניצולדון

משורריםכמרובזיכרון.במסורתכמרכזילראותובוחרתשהתרבותמה

בתרןלעמידתובחריפותמודעגלאיגםבארץ"ל"דררהשייכיםאחרים
העברית.שלהסינכרוניולאופייההיהודיתההיסטוריה

,... 
י=
r:ב. ,... 
!!:! 
;...., 
c 
cכ

נעשההעקדהשלהשכתובהעשריםהמאהשלהשבעיםמשנותוהנה,

טיפולישומגורן.עשירוהמצאיהנשים,בשירתשוניםבצמתיםדומיננטי

אמר",ברחםמתאבדיצחק"העובר-וההדחקותהפחדיםבנושאאינטנסיבי

כתר,האמן,השאלתאטינגר,אסתרו. oי 0הפחד";אלעקודמשנולדנולדשלא"מוטבוממשיכה,אטינגראסתראומרת

ו. 9עמ'ו, 99וירושליםיחסישלהפרדיגמההיפוךארמהררים;בפרדהמהופכתעקדהשלחוריהאר

מדרשיםארהעקדה;אלזראתמוליכהשזראם-בתיחסישלבתבניתאב-בן

ומופקעיםפמיניסטיתבעמדהדווקאקשוריםשאינםנועזיםפסיכואנליטיים
פירושיםהמעמידהמרים,רבקהשלבשירתהכמרההיסטוריים,ההקשריםמן

ולקבלה.לתפילהלהלכה,המקרא,לגיבוריפסיכראנליטיים·פררברקטיביים
לקראתם,הקולותמרים,רבקהוו.יחסיםתיארובעצםהואמריםונקהשלהמזבח"ייאצל"כךהשיר

 . 32עמ'ו, 982תל·אביבדביר,לבן:אבביןארוטיים

חזfא.ר 7י~סקן~הi:זמזב.cזא.~ל~י
ב;ע;ש;ת ת;ס~~~~ביו~זק.;רי

א.לייזP.הביא;~tקםסע;לםז,וךמ;ציא;רס~ה

 .ת~ ryנ; ה~ך~~

 ;ב~~תע;קרס~ה~דןסם

~בורזקל:;בלים q ג.;:~

i:זךקניםל~יו q~לא.ליי'להשיב;
i:ז w דריר~ים

ןה. ifזק.ל זr~;ח~

הזfא.ר 7י~סקן~הi:זמזב.cזא.~ל~י
ךה;לך ד~~

~ביוזק.לi:ז~מוסךע; r7שוב ך~;;ה

ככ;בבים.רבכחל;םכחל
T -:-- ) -T ' 

אברהםשלחזהונחומיזעבשלמ;תיוכלוא
T :-: T :-.·ז T T '' •• -:ז T 

לה. iPiJ~רוcזז~נ; . ;ב~~גי~ל

-ל~ךסקא ipנ; ת;מ~~~~ע.י~;םסע.tק.ב,~תל~סס~יל

iJ ~ 7 א~לא~ו. 
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המזרח,ר'.המקררכמר•ם,רבקה . 12

זהבספר . 1975•ררשל•םכרמל,

ש'י'שלמורבעש'ר'םמחזרומופ•ע

החתרנות .פחוש'י'שהםעקרה

גםמתגל•תמר•םרבקהבש•רת

המ"צגתכרמותברבקהבבח•רה

לח"םהס'כו'ואתההמשכ•ותאת

שמה)עםההזדהותמתוךגם(כוודא'

רבקהשלהאקט•ב•ותבשרה.ולא

לפס'ב'ותמורעתכאנט•תזהמתוארת

'צחק.של

רבקהעםרא'וזלקראת","הל•כה . 13

ד•מר;•שואל,רור•תמרא"נתמרק

(להלז 32-30עמ' ,) 1999 ( 17ג•ל•ון

מד•ם).דבקהעםרא•זן

ור•קונההעקרהשלמוחלטח•לון . 14

למצואאפשרנומ•נוז•תמשמעותמכל

ד•קרדשז,המשוררתשלש•ר•הבספר

תל-המאוחר,הק•בוץהמשרגעת,

ה'אבש•ר•ההעקרה . 2002אב•ב

בג•רתמכל,הנוראהלבג'רהפר•זמה

ואםאבשלמ'נ'תהתעללותההור•ם:

הפותחהש•רראופעולה.שמשתפת

שובאות•תעקוראל"אברהם,/בשורה:

לנ•צולכמטפורההעקרההמזבח".על

מא•ראצללראשונהמופ•עהמ'נ'

ק•צררב•צחק","מעשהבש'יו•רלט•ר

 , 1972-1959ש•ר•ם-הש•ש•םשגרת

המאוחר,הק•ברץקר•אה,ס•מןספר•

 . 168עמ' , 1984תל-אב•ב

אתלהחזיראברהםשלוצרנועלארוטית,פנטזיהארארוטי,סיוטזהר

העריות.גילויעםפעולהמשתףכשיצחקמהופ,ךבסרטכמראליוהזרע

בגללפנימהיצחקשלבהיעלמותואברהםשלכרצונומתפושתהעקדה
מחלציומתשישותו,שדהשלהלעגניהצחוקצחקה.כששדהעלבונו
שלהאבודהעדןגןאללחזורורצהאברהםהאב.עלבוןהואהזקנים,
בלב.דהבטחהבבחינתכשהיהוהחול,הכוכבים

בהולדה,הנפתוהמקורי,העקדהבסיפורלכיליוןההולדהשביןהמתחאת
דקלאהופךאברהםהזאתבפנטזיההכיליון.לכיווןהמשודדתמוליכה

וחמהמתוךולאחלציומתוךיצחקאתשיילדלמיגםאלא ,ד.(;:עמלגרדם
טורםשלמצבאלאברהםיחזרוחלציואליצחקבהשבתשדה.של

האלוהים,על-ידילושניתנההזרעהבטחתאתישמרווכךיצחקהולדת

נצחיותוחיתההזרע,הבטחתלוניתנהערדכלשהדילהולדה.הסיכויאת

להיאסףריכולתפקידואתמסייםהואיצחקהולדתעםואילומובטחת,
אבותיו.אל

הפסיכרפתרלרגייםבצרכיםהאלוהיהציוריאתאפואממידהמדיםדבקה

האברצוןאחדלמלאבצודךמתפושתיצחקשלהפסיביותאברהם.של

אברהם.שללזרעושיהפוךעדלקטרןהטבעי:לתהליךהפרךתחלידולעבוד
כאח.דהבןושלהאבשלהחת-מודעכמשאלותאפוא,מצטיידת,העקדה

שצחוקההאבעםהדובותמזדההאברהםשלהזאתבפסיכופתרלרגיה

לו.מכאיבשדהשל

שדבקהספקאיןאבללסיפור,צפריפמיניסטיפירושמלהיותדחוקהשיר
כמרחדש,דגםהמציגהנשיתגרףלשרןומקודי,נועזמדושמעמידהמדים

 12אבדהם".דאה"הפח,דאריצחק""פחדשלה,אחדיםעקדהבשיריגם

התחרשההוא"פחדמדים.דבקהשלשידתהאתמניעברנהככוחהפחד

הואהפחדכיבעולםתנועהיש-פחדכשיששנימצדאחיזה.שאיו

ואניבפח,דחיהשאניבחייתקופותישהכול.אתשמניעהגודםהכרח

הקיום",פחדזהנפילה.שלתחושהקיימת-אחיזהלישאיומדגישה

 13עמה.בראיוןהמשודדתאמדה

"יבראבעזרתודקליצחק.הכרחנותןהואהפחדיצחק","פחדבשירי

ולאלהיותאומץלומעניקהואפדיון;למטרותלוזקוקהואבדבקה".
ר"צעקתר"המרותאיוםאתלהפוךלוומאפשרהעקדה,בפצעילכרסס

הואכיובמודעותלושםבנתינתהפח,דעםבהתרועעותחיים".ל"צהלת

הואעתהבשלום.עבדועםלחיותיכולתואתיצחקמביעאותר,מניע
העתי.דאתהמסמניםלכיווניםכוחותיואתלנתביכול

לצדדיםהפסיכית-התשתיתיתהתכונהביןאפואמחבריםיצחק""פחדשידי
כלאתומכיליםמדים,דבקהשלבשידתהיהודיים,המאודהזהרתיים,

כלומד,פוסט-טדאומה,שלתפיסההיאההיסטרדירסופיתתפיסתההזמנים.
השראה.ניצולישללילדיהםודאישאופייניהבונה,הפחד

הדירן,בנושאישירותקשוריםאינםמדיםדבקהבשידתהללוהכיוונים

הממלאותהחדשותוהפסיכר-פואטירתהרוחניותלעוצמותעדותהםאבל
 14הישדאלית.הנשיםשידתאת
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שבמרכזןהספרותיותהתופעותכלאתזהבמאמרלמפותבכוונתיאין
דתיותלמשודדותמשותפתהנועזתשהפרשנותדקאומדהעקדה.תבנית

אףלפרוזה,אתייחסלאהפוליטית.הקשתגוניאתוחוצהוחילוניות
קסטלאורלישלסיטי""דוליבדומןגםמרכזיענייןהואהתבניתשפירוק

בהמחשהעיסוקישבשניהםעמדתי"."רקדתישלוצרויהשלובספדהבלום

והלא-מודע,המודעהמשלבביןהפרדהללאאימהותשלהחרדותשל

שללזעקהמענהשלסוגבהםלמצואאפשר(אולילפנטזיהמציאותבין
שלהחתרניתלקריאהזאת,לעומתהבן).הקרבתעלבמחזותיולויןחנוך

שהתפרסםלעבותות""מבעדבן-יהודהנתיבהשלבספדההשחרורמלחמת

לנושא.נגיעהבוודאיישהמלחמה,אחדידנותשנים ', 985ב"
אמא".שלוקולה"העקדהשכיניתיבמההדיוןאתלמקדמבקשתאני

הלידה,כמהעדמוכיחההעקדהפרשתאתוהכותבתהקוראתהנשיםשידת

הישראליותבנסיבותעובדתמכולן,והפרטיתפוליטיתהפחותהפעילות
הוא"הפרטיהשישים:משנותפמיניסטיותסיסמאותבדוחפוליטיזציה

אימהותביןהזיקותאתבוחניםאםמהפכנית,בעמדהמדוברהפוליטי".

היהודית.במסורתלמרטירולוגיה
השולחתהספרטניתהאםשלהסטדיאוטיפבוודאיזכורצמתים.כמהאציין

שהיהבניה",ושבעת"חנההחיזיוןמןהאידיאלקדושתעללמותבניהאת

בגרסאותאובניה",ושבעת"חנההסיפורהציוני.הפדגוגיהאתוסמןלחלק

השםקידוששבסיפוריהידועיםמןהואבת·תנחום,,,//מדיםהאחדות

הקנתהאברהם,לעומתהבנים,אםשלהמעולהדרגתהחז,,ל.בספרות

שנים.מאותבמשךהיהודיתבמסורתכבודמקוםלה

אחיךאצלתחת,ואללבבךירךאלבניהצעיר)(לבןאמולואמרה

משמילוואמוראבינו,אברהםשלחיקובתוךניתןואתההולךאתה

שבעהבניתיאניאבלבנךאתהקרבתולאאחרמזבחבניתאתה

 15אליהם.בניאתוהקרבתימזבחות

שללגיבורהוהופכתהגגמןקופצתהאםמאוחדותמדדשיותבגרסאות

מנתעלבנהאתמהקיסרמבקשתהיאמהןבאחתהשם.קידושעלילת

 16האימהות.שלהמודרניותבוודסיותותופיעתחזורההנקהלהניקו.

//רקמתבספדהחזן-דוקםגליתאומדת 17הישידהוו,הגופנית//האודליות

את//תופסתהעממי,הסיפורבתוךדב-השיחעלמצביעהכשהיאחיים//

המבעיםהקץסףעל 1s • 11התדבותעל·ידיהמוקניתאודליותשלמקומה

כדוביאלמדברתאלאמצטטתאינהחנהשונים:והאישההאיששל

הקודש.

עלבדרגתהעולההנשיתהמרטירולוגיהימי-הבינייםשלבכרוניקותגם
סיפוריםעלמצביעבבטנך,,,גויים//שניבספדויובל,ישראלהגברית.

הצלבמסעבעקבותבכרוניקותהנשיםבגבורתהקשוריםמדטידולוגיים
 ., 096ב"הראשון

מעשיעלמספרהתקופה,בןבן-שמשון,שלמה 19

הנעקדותוהבנותהמקריבתפקידאתנוטלתכשהאםבגרמניההיהודים

r-
i:; 
r:ב. ,.... 
!!:! 
h 
Cי
ו::כ

 '.אפרשהרכה,א'כה . 15

לק'שודנוספתעת'קהודס'ה . 16

כמדרשמצו'הוקדושההנקהכ'ן

 ,)ג"נפרשה(אלכק,דנהכנדאש'ת

אתלחשוףמשדהאברהםמכקששם

האלשל'כדלתואתלגלותכי'שדיה

לגדוםמסוגלהאלאםנס'ם.לחולל

'וכלחלב,ש'תמלאושדהשללשד'ה

אחדים.נס'םלמלא

שמנהלתהד'וןאתזהכהקשרדאו . 17

חלבקדילכנה", 1 'ד"כמושגס'קסוהלן

האם.

e Newly hד, Helene Cixoux 

Barn Waman, University of 

Minneapolis Press, Minneapolis 

. 1986 

עםח"ם,רקמתחזן-דוקם,גלית . 18

 . 135-128עמ' , 1996תל-אביבעונד,

 . 131מעמ'הציטוט

גו"ם '!שיוכל,יעקבישראל . 19

תל·אכ'כועלמא,עונדעםכבטנ,ך

גד"ם).שב'(להלן 73-59עמ' , 2000

עלהברמןשלספדומתוךמצטט'וכל

וצדפת.כאשכנזהגזרות
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i!= 20 . בהקשרדנהסטאד-סרדסוזן
s:נ rנשיםשיוצרותדומסטית"ב"דתזה
;:=. 
;:c והביתיהפרטיהשונה,הקולבמונחי
י=
בחברהמנחיתותןשנגזר •שלהן ;:;
r-י 

בתוך:הדתית. ;=;
;:=. 

Ritual, Morality and Gender: i':; " 

~ The religious Lives of Oriental 
 ;::ו
-," Jewish Women in Jerusalem 
3 
C::נ Azmon Y. and Izraeli D.N. 

~ Women in lsrael: Studies ,כ. eds ( 
""' r-י 

i::; 
, in lsraeli Society, Transaction 

 New Brunswick, NJ & Londonי=
=י
וב

i'
י=

1993, pp. 225-234. 

 . 89עמ'גזיים,שני . 21

וקידוש"נשיםבדויאר,מרדכי . 22

עסיס,טוביוםבתוך:השם",

לימור,אורהכהן,גרמיטון,מיכאל

מוליהודיםכעורכים),קירראהוון

בהיסטוריהתתנ"וגזיזות-הצלב

ירושליםמגבס,רבהיסטרריוגרפיה,

 . 150-141עמ' , 2002

 . 146עמ'שם, . 23

24 . , Ada Rapaport Albert 

: Female Badies - Male Sauls 

, Women and Jewish Mysticism 

The Litman Library of Jewish 

Civilization . ההפרדהולעניין

בקטגוריותונפשגוףביןביהדות

מסווגותכשהנשיםאונטולוגיות,

הפרדה-כנפשוהגבריםכגוף

עדהדאויוון,כחרבותששורשיה

הנשיםמעמד"עלרפפודט-אלברט,

אליאוררחלבחון:בשבחאוח",

התנועהושברו:חלוםכערובת),

משיחיות,-ושלוחותיההשבתאית

ירושליםמחקריופרנקיזם,שבתאות

 , 1בדךט"ז,ישראלבמחשבת

 143-עמ'חשס"א,ירושליםמגבס,

עלדבהיסטוריחומרלריכוז . 329

קידושכמעשינשיםשלהתבלטותן

אבדד,םראו:הביניים,כימיהשם

נשיםומודדוח:חסידותגרוסמן,

מרכזהביניים,כימיבאירופהיהודיות

הפרקבעיקרחשס"א,ירושליםשו"ר,

השם".וקידוש"הנשיםהתשיעי:

"אשלהשיראתלמשל,ראו, . 25

ההקצנהאתהמסביריםישלהישחט.כדיצווארןומטרתפעולהמשתפרת

הןשבשלה 20הדתית,בחברהבנחיתותןהנשיתבעמדההמדטידרלרגית

ויקטורהמומרשלבהסבריומשלדדךכךאדיקותן.אתלהפגיןלהוטות

 21פדנקפרדט.איש ) Victor Von Karben (קרבןפרן

"מראשיתבדריאד:מרדכיכותבהשם"בקידוש"נשיםבמאמרו

קידושבמעשינכבדמקרםהנשיםתופסותהיהודיתהמרטירולוגיה

 400עלסיפורמצריבדריאד,מצייןבגמרא,החורבןבאגדות 22השם".

הוכיתשבהםהגדולים.ללבבספינהוהובלולקלוןשנשברוצעידותצעירים

"כיורןהבא:בעולםחלקםאתיקפחולאעצמםאתיטביעואםכילהם

רעשוהבנותמעשהאתהבניםדאוהים.לתוךכולןקפצוכך,ילדותששמעו
שללדעתומתנגדלסיפור)שרנותגרסאות(המביאבדריאדכך".הםאף

אולםהיהודית,בדתהנחרתמעמדןעלפיצויבכךלדאותישכיקרבןפרן

סבירותשליותררבהמידה"ישאומד:שהלהאחדיםדבריםעםמסכים

מאחדכיחשבוהנשיםכישיעדהואקרבן.פרןהמומרבדבריאחדברמז

השםקידושמצורתבקירםשהחמרתןהדימילה,במצרותחייבותשאינן

קיימוכאילולהןייחשבהשםקידושומעשההשם,לפנילרצוןתעלה
קיימתשכןהדעת,עלמלהתקבלדחוקאינוזההסברהמילה.מצורתאת

 23השם".קידושרביןמילהביןפרשיותסמיכותבמקררותאמנם

טוענת 24ארד,לדאותהעומדספדהמתוךבפרקדפפרדט-אלבדט,עדה

במרטירולוגיה,לנשיםמקנההיהודיתשהמסורתהבולטהפומבישהמקום

משתלשלוהרוחנית,הדתיתבזירההנשיםשלהצדדילמקרםבהשוואה

המרות.אלהחייםמןמעבדלימינלי,רגעהואהמדטידרלרגישהרגעמכך

המציאותשלכהיפוךהמרותשלאחדהחייםשלהמסורתעםמתיישבהדבר
ניגוד-הגבריםשללמקומםשררהמקרםניתןלאלנשיםשבההקונקרטית,

רגעהזה.בעולםשלהןהשוליתהמציאותאתלקבעמשמשהמקדיםשבדוב

שברהבאבעולםלמצבהזהבעולםמהמצבהמעבדהואהמדטידרלרגיהמרות

גברים.ידיעלכללבדדךהמאוכלסבמרכזלהיותיכולותלראשונההן

מידתמההיאבעיניהחשובההשאלההסיפור,אתכתבוהנשיםשלאכיורן
וריאציההןהאיןהאלו.הנלהבותהנשיםשבהצגתההיסטוריתהאמת

גברים,שלדמיונםפדיכלומד,מקבת,ליידיאראנטיגרנהמזאת,על

ארהפוליטיותמטרותיהםאתלשרתכדירדיקליותשלדימוייםהיוצרים

 " unsex-מינהאתלשנותמקבתליידימבקשת(כזכור,האמנותיות?
" me -אכזריים.)מעשיםלבצעכדי

לאנדידה.היאהעקדהתבניתהעשרים,במאההמשודדות-האמהותבדוד

גרלדבדג.לאהבשידתארדאבאסתרבשידתרחל,בשידתכמעטארתהנמצא

התייחסותנמצאתלמשל,עמיד,אנדהבשידתכאשדהשחרור,מלחמתבדוד

הימנעות 2sהקרנררנציה.אתהנורמטיבי,הקולאתמבטאתהיאלעקדה,

משקפתהעבריתבשידההזההדומיננטיהעללסיפורמהזדקקותהמשודדות

העללעלילתשנלווהגמרנייםבמיתוסיםמטיפולהכלליתהימנעותןאת
תודעהביטאהאחד,מקראימיתוסמכליותראוליהעקדה,הציונית.

86 



שלמיקומן 26במרנז.הלאוםואתהכללאתשהעמידהתרבותית-רוחנית

הקורבניבמיתוסהשימושעלכמובןהיקשההלאומיהמיתוסבשוליהנשים

 27שלו.הקנוניותהתרבותיותהקונפיגורציותועל

תפקידהעםהאימהותאתשזיהתהבת-מריםיוכבדהיאהדופןיוצאת

חדלה-1948בירושליםבהריבקרבנפלהזזזוזיקשבנהאחריהספרותי.
חתרני:קולעולהמותואחרישנתבההקצריםהדבריםמןלכתוב.נמעט

יכולתיאילו !באשכתבתיאשרכלאתלהעלותליניתןאילוזוזיק,

זו,קריאתיבעצםהפשעהחטא, ]".[מהספרות.שמיאתלמחוק

ארורה-ועיוורתאוניםאיןמרחוקשעמדהאליךזואהבתיבעצם

ולהגןלשמורעמודנהכחומה-בעולםאמהות[."]אמהות,אני!

מהלךהמוותכלעריהם-כלוםולאאיןכלעריהםכיילדכןעל

ומשוועתנופלתאנישמךעלזוזיקזוזיק,-האילם.הצונן,בגופכן

 28 •שליזוזיקזוזיקבני,זוזיק-דומיהבאלם

במחזהוהמתאבלתלאםהקרדינלדבריאתמזכיריםבת-מריםשלדבריה

אתשאהבהנפיהמוותאתאוהבתהיאניג'ון","המלךשיקספירשל
האם:לומשיבהוכךבנה.

] ... [ . He talks to me that never had a son, she answers 

Grief fills the room up of my absent child/ Lies in his 

bed, walks up and down with me,/ Puts on his pretty 

looks, repeats his words, Remember me of all his 

gracious parts,/ Stuffs out his vacant garments with 

his form . 

~ג,וךשו /:ינ~~~ל.אנךחי~ני םוקמ]".[.לבןזכהלאאיש,~ד:נרכן

/סגולות- ה?~'ר~ןיו ,ש~?יחמדת-~ך~יויל.ך/אלךבכלישכב,

 29 •צלמו אל??'ריקיםבגדיו/ואתיזכירניאךכולןחנו

דורה.שלהספרותיתבמעונתדופןיוצאתדמותהיאבת-מריםיוכבדאבל

נעולהמיסטי,בקסםהעטויהמשוררת-נביאהשלדימוילעצמהיצרההיא

בקרבוהןהמשורריםקהלבקרבהןנתפסה,היאכןועל"מרחוק",משירי

ואורפית.אקסצנטריתכאישיותהקוראים,קהל

העקדהשלהמגדריתהקריאהבתבניתהשימוששלהגדולההפריצהכאמור,

בהשוואהמפתיעותעקדה,שירישלהרבהוהתפוצההשבעים,בשנות

רקמדועעצמואתלשאולהספרותשלההיסטוריוןועלקודמים,לדורות
הלאומי-השיחתוךאלולחדורהנשיםשירתאתלהציףהנושאמתחילאז

משוררתשלשהתמודדותברורהנשים.שירתשלהקונטקסטולתוךהקנוני
להצביעעשויהנשי,לקולמקוםבוהיהשלאמיתוס-העקדהסיפורעם

החדשה,הישראליתהשירהשלההקשרבתוךהנשיםשירתשלהמקוםעל

 ~עמיראברהשהקרישהאברהם",

-=::הל"ה.עםשנפלוייןדניאללנשמת
 'i=i ב!!לכללשותפיםהל'/ההשיר,לפי

r-
ם  • 1היחילמעשההמעניקהלאומי

ועומר'גד'ש(בתוך:וערךמשמעות

נורמטיביקול .) 23עמיתש"כ,דביר

"עקדה"ורדחיהשלמשירהגםעולה

הקיבוץומיתר'חרבעלשיריםבקובץ

 . 1956תל-אביבהמאוחד,

אימהותשלהזיהויאת . 26

הישראליתבתרבותומרטירולוגיה

כך .אלתרמןשירתרנהבמידהקבעה

השלישית","האםכמוקנונייםנשירים

"ההולךנבנהצופההשנייהכשהאם

עופרת"של"כדורובלנובשדות"

אברהם""הילדאו ;כחוץבכוכבים

השואה,בימישנכתבהשכ'עי,בטור

שבלבנההמתה-החיההאם,ונו

ל,ך"לךאברהםבנהעלמצווההסכין,

כתולע,כחיה,ודם;מאכלתלילורך

קרביוםתמו"הנהבשיראוכציפור";

שבישרלנערהאםעונהשנווערבו",

"דם;חרבו":עלנפל"המלךאיךלה

יקוםשבעאבליכס,/אמהותרגליאת

מתוך 'יובס"אדמתועליעםהעם,/

היונה.עיר

שלהדרתהעלכלליתסקירה . 27

ומןהציבוריהתחוםמןהאישה

יעלראו:היהודיתהקנוניתהתרבות

כחברותנשיםשללחייהןאשנבעצמון,

ירושליםשור,זלמןמרכז'הודיות,

האישההדרתעל . 25-19עמ' , 1995

כהן'טונהראו:העבריתהשפהמן

ניכוסעללה:ומחוצההתרבות"בתוך

אינטלקטואלילעיצובכדרךהאבשפת

אוניברסיטתב,סדןהנשי",האנישל

 . 110-69עמי , 1996תל-אניב

נכתב(עורך),יפהא"נמתוך . 28

שיריםשלאנתולרג'הכתש"ח:

מלחמתכמהלךשנכתבווסיפורים

 ' 1998תל-אביברשפים,הקוממיות,

 . 30-32עמי

שורותהשלישית,המערבהמתוך . 29

(תרגוםומרתו,יוחנןהמלךחיי . 93-97

תרשיש,ספריהלקין>שמעוןומבוא
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~ 30 . Alicia Ostriker, Stealing 

~ the Language: The Emergence 
י=

oj Women' s Poetry in America , 

. 1986 Beacon Press, Boston 

הקשרחברתנו.שלהגזוליםלמיתוסיםביחסהמשודדותשלעמדתןרעל

הדפוסהואהתופעה,אתלנזרקראוישבמסגרתואחדספררתי-תרבותי

המשודדותבולטותכאןגםהשראה.ניצולישלהשניהזרדבנותשידתשל

עלהחייםחווייתעםהשראהזיכרונותאתלחברבניסיונותומתאפיינות
הישראלי.המצבשלהקץקר

הישראליתבשירההעקדהעלהנשיהשיחקטגוריות

אפשר 30הדרריזירניסטי)(במובנההעקדהשלהסיפור""גבינתבאמצעות

"גבינתהמושגאתהישראלית.השידהשלבנרפהמגמרתכמהלמפרת

כיורןלטענתה,ארסטדיקד.אלישיההאמריקניתהחוקרתטבעההלשון"

לשרןליצורהאפשרויותאחתמובהק,אנזרצנטדיחרתםנושאתשהשפה

התרבותמןחלקשהואהמיתוס,שלמחדשכתיבהעל-ידיהיאאם

היאארסטדיקד,על-פיהמיתוס,שלמחדשהקריאההגבוהה.הקולקטיבית

שלנר.פנינולהיותיכולותבמיתוסהמשתקפותהפניםכיההבנה

אניהעקדהלמיתוסביחסהנשיהקולמקרםשלהראשונההקטגוריהאת
המדטידרלרגיתהעמדהשלחד-משמעיתשלילהשהיאהמרי","עמדתמכנה

ויהודיתהדביקרעיהשלכבשיריהןנשית,חלופהבמקומרלהציגוניסיון

המיתוסעםלהתמודדהמשודדותבחדרשבהןהדרכיםאחתזרכפרי.

ערלהאףארשררהעצמהאתהתרפסתנשית,דאותנקודתמתוןולשכתנו

השלילהבמוזלבר.לעסוקהלגיטימציהמבחינתהגבריתהפרספקטיבהעל

מופניתהנשיתהביקורתועיקראימהי,ליחסכהיפוךנתפסאברהםהזה

ואברהם.אלוהיםהמרכזיות:הגבריותהדמויותשתילעבד

התשהשידי

א

tזקדיבלא~ני

ה. 7לערבברדי

 .ינ\_!לא

ב!.'ני~לרהים:;גלילרת

זדשברנרתערוכים

למי.~גי~~ה

ו~:כיךהירד~ת~ני

תרךה.

!\תבנילא ל~~

ולא

לערלה.
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ב

נכים /oיזיך~~ים~ת /oע;ךלא

 .ה~?יל~ר~ע;ךלא

לטבסה.~צאןלא

~~ o/ ן;א~~י 

~~ o/ כמ~ךהי

~~ o/ ·ע;לה. 7~צאןי

ג

~לזזים

בדrז~יוב;~ה

לים. /oייי
סזידוסה>זי~:זדי;ם ל~(

 ה~~.ש~:נזר~ל
~יו q~ד

לים /oבירו

וד~~ה.~ךםספו~ה

ל~ל;הים~זוז

~יו q~ד

l'\ יייתo/ לים

~תר~~ח
בני

בתמוךה.יב

מלחמתשלבשיאה ' 1970בשנתהדביקרעיהכתבההתשה""שיריאת
הספר,מוקדששלוגוני,בנהנפילתאחריך-9g3בפורסמוהםאבלההתשה,

אלהשיריםעללחשובמצמרר 32הבופור.עלהקרבעלפיקדכאשרבלבנון

אלהדופן.יוצאיומעמדמטעןלהםהמקנהמצבשהתגשמה,נבואהכעל

והתשתמיתוסיםהתשתפוליטי-היסטורי,משולש:במובןהתשה""שירי

האישהאתהמכניסהעמדהחדשה,נשיתעמדהמבטאיםהםהקורא.

סמכותיקולהדוברתל~םאפולוגטית.נימהללאההגמוניהשיחלתוך

החתרנילאומיים-גבריים.מיתוסיםעםומתפלמסתהמתנצחתעמדהמכוח

משוררותסרבנית.באקטיביותהומרההפסיביתהמבטונקודתגלוינעשה

אתלשכוח""ללמודצריכותאוסטריקר,אלישיהאומרתרוויזיוניסטיות,

 .) To unlearn submissiveness (הכניעה
שלמפירוקןעוליםהמיתוס,תכתיבילפילפעולוהסירובהלשון,גבינת

לעיתיםמשולשות,בתבניותהסיפורמשובץכזכור,מקראיות.תבניות

ולעיתים-אהבת"אשריתיזואתבנךאתנא"קחמושאים:שלושה

שניאתריקתחמורואתויחבושבבוקר,אברהם"וישכםפעולות:שלוש

מתחלפת,הצייתנותאווירתאתהמעצימההמשולשתהתבניתנעריו".
לא"אניהסירוב:הגדיאתהמארגנתמשולשתבתבניתהמודרני,בטקסט

r-
i:; 
.וב.
 ב!!

;::::;-
r-
ם

 ," 1970התשה"שיריהדביק,רעיה . 31

המאוחד,הקיבוץלגרבי,שירים

(להלן 11-9עמי , 1983תל-אביב

לגרבי).שירים

לגוני.שירים . 32
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 Prafaneכספו'הו'וזואו . 33

Scriptures 'הרהמדרש:על-פ"

שםעלתמורהמה?שוםעלהמוו'ה

"מאגרותשפ'גל,ש'ואופ'ז" 1ח'ל

לאלכסנדרה•רבלספרהעקדה",

עמ' ,'"שת'ווק 1 '(עכו',חלקמרקם,

תעא-תקמז.

הוב'ע'תה'א'וושל'םבוכת . 34

האלתוארמופ'עושםהמזרזכבוכת

'דם"(כל'וושל'ם". 1בוחמ'"בונה

לממדוווקצ'העושההארוחה)"אחו'

פעולתלמע'זאותהוהופךהל'טווג'

ו'טואל'ת.ע'כול

אברהמיתהאנטיהחלופהזרלערלה".ולאאני,לאלערלה,בכוריאתאקריב

בעלההקרבהלגוני,השוררתרקערעלשולחת".לא"אניהדוברת:שמציגה

גםמתפלמסתהדביקזאת.יעשהאחרמישהואוליללא-אני,הופכתכורחה
ההיפרגרםאתממירההיאמשל,דרךכך,הסיפור.שלהמגדריההיבטעם

ושרה,אברהםההררים,שניאתומעמידהב"בכררי",יתיזו"אתבנך"את

שלבכררrוהואיצחקשכןהבן,אלהיחססרגלגבישוויוןחוסרשלבמצב
אחר.בכורלושישלאברהםבניגודהאם,

משנההיאכךבסיפור.כפעילהמסרבהנשיהצדאתמעמידהאםשלקולה
הגברי.הקולעלכערלהואפילוכלגיטימיהנשיהקולאתומציבההמיתוסאת

יותרגדולהזכרתלהיששרה,שלהבכורבנההואיצחקאםכיברורשהרי

בבכורואברהם"טיפל"כיצדשידועכיורןבעיקרהקרבתו,עלדעהלהביע
גםאוליפולמוס,בעמדתהדוברתאתאפואמציב"בכורי"התיקוןישמעאל.

המאפשרבמקרםארתהמעמידההסמכותיתהעמדהשרה.שלהפסיביותכנגד
לאברהםבמקררשניתנהזכרת-עמור"להתחשבן"אלוהים"עם"לדברלה
שלהטוריםגםהמקראי,הקדם-טקסטוכמרגויים.המרןאבהיותרשרםעל

מתנצל.ולאנוכחסירובומשמיעיםסטקטיים,קצרים,הדביק

שללפירוקוגררםההקרבהשלההגמרניהסיפורבתרךהנשיהקולהננחת
באמירותרקלאמנותצתהמרטיררלרגיתהעמדההמרטיררלרגי.העלסיפור

וראו,לשוניים-תרבותיים,מנגנוניםבפירוקגםאלאהמשולשותהשלילה
מאפשרהעקדהשלההקשרלטבח"."כצאןלצירוףבשירקררהמהמשל,

הציונותשעשתהההמרהאתמנפץהשירהשגור.הביטוישלריאליזציה
חללישלההרואיתלעקדההשראהקררבנרתשלהפסיביתהעקדהמן

בסופרהתמרנה;אתשמשנותהןהנסיבותולאהעמדהלאהמלחמות.
לקרובן.הופךבגאוןהלוחםגםחשבוןשל

הקריאהשלהאינטר-טקסטואליבמרחבהדהודיםרבהואהתמורהמושג

התמורההנשיהמודרנישבטקסטאלא 33העקדה.סיפורשלמחדש

"אתןסחר-חליפין:שלהמשלביתבמשמעותמופיעהוהיאמונמכת

מפילההדביקבתמררה".בניאתואקחירושלים/אתברחמיו/לאלוהים
המוכרתגברית-משהרטכניקה-עמוומתמקחתמטההאלוהיםאת

"ברנההפסוקוהקניין.המסחרמתחרםבמשלבים-סדרםמפרשתלנר
והופךקונקרטיזציהעובר 34המזרן,ברכתשלליבהשהואירושלים",ברחמיו

השירים,שלרשתלאורךלאםהאלביןהמתנהלרמתןהמשאמןלחלק
רעיהשלהפואטיהאב-עמיתייהודהשלשיריומהדהדיםכשברקע

"אלוהיםאררחמים"מלא"אלכגרן:לשיריםמשל,דרך(הכוונה,הדביק

הגן").ילדיעלמרחם

קרובןהדורשפגני,כמראלוהיםמעמידהלמי"מגיע"מהההתחשבנות
להשביעאלאהבאים,לדורותומרפתמשללשמשנרעדלאהניסיוןלעצמו.

האמרנההעמדתעלהמקראיהסיפורבקרובן.הקמאיהאלוהיהצורךאת
לקרובן.הצמאאלשללסיפורוהופךבניסיון

"וידענוכותבת:היאאחרעקדהובשירהדביק.אומרתויודעת",מכירה"אני

ואיןבסבך,/אילואיןההראלהולכיםשאנחנומארד/עדהיטביזרע
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בסיפורהידיעהאיאתמעמידההדביק 35בודדים".ואנחנובעולם/איל

שאינהשדה,הנעלמתהדמותשל(וכמרבןויצחקאברהםשלהעקדה
שלהמפוכחתהידיעהמולאלשחו)עםהמזורזתההליכהעלדבריודעת
שאינהבמקראלאםבניגודבהצלה.יסתייםלאשהסיפורהמודרנית,האם

בכתיבה.ידיעתהאתמבטאתגםאלאיודעתדקלאבשיוהאםיודעת,
אלנויוסף 'ו(ובחידה.הכרהידיעה,מתוךנעשההעקדהלציוריהסירוב

המוכרחהדברעליגונהארהאדםישובח"לו 36העיקוים":ב"ספוכותב

רכל".)מכלבחירישהואהדברעלאלא

בכחיותואברהםשלגדולתואתהוראההמסורתית,הגישהלערמת
מותחתהיאבכךומסוכת.הפרךכוחותהדביקשלבשידההדובותלציית,
המתקנתהקריאהדדךלו.שצייתמיעלוהןהציוריאופיעלהןביקרות

חברתיים,ערכיםשלמחודשתהגדרההדביקאפוא,מציגה,המיתוסשל

היאלגוני"ב"שיויםהננקטתהרטוריתהאסטרטגיהתרבותיים.פוליטיים,

האסטרטגיהאתהמקראי.ה"הנני"שלהצייתנות,שלהמוחלטתהשלילה
 Negative-שליליתקדם-הנחה 37קלו,ג'רנתןבעקבותמכנה,אניהזאת

Presupposition . עצמואתלהדחיקכדיהואמהמתאוששיואומוקלו
המאפיינתהזאת,השליליתקדם-ההנחהשידי.שיחשלאחותמצררה

רקלאהיאהתנ",ךעםבדיאלוגהפוליטיתהשידהשלגדולותחטיבות
נפשיתעמדהאלאלמשל),הליטרטס,(כמרטררפרסוטווי,קישוטשלסרג

בידההבחנהאתלטשטשבמחקונוטים(לעיתיםובדגשבכעסטעונה
הדוברתכן,עליתדפסיכולוגיות).ארתרבותיותלתפיסותוטורייםטורפים
אתאקריבלאב"אני/פותחתהיאשהריתוכרתי,מרחבלהגדירמבקשת

לרצףבאופוזיציהעצמהאתמעמידההיארכךאני",ב"לאומסיימתבכרוי"
לכנרן,מלחמתארהכיפוריםיוםמלחמתלגבידקאמידהזראידההיסטורי.

אפואהיאזרוטוויתתבניתכללית.מוטיורלרגיתעמדהלפרקניסיוןאלא
זהרת.להגדותמידהוקנהתוכרתיזיכרוןשלסמן

בעקבותכמאמוהאנטי-מוטיורלרגית.בעמדתהעקביתהדביקרעיה

תוקפתהיאלגלות",חזרהארהקרובן"קידושוקסמן,נחשוןשלחטיפתו
נידשלמקומראתולקפחהנחטף-הקרובןאתבמרכזלהעמידהנטייהאת

 38רנהוג.להצילושניסההחיילפורז,

דיאלוגייסחליפין

אחו,כיורןמסתמןהדביקרעיהשלהאגרסיביהאנטי-עקדתיהקרלערמת
דיאלוגדיאלרגיים":"חליפיןכיניתישארתוחד-משמעי,ופחותמחאתיפחות

לפרדיגמהפנחס-כהן.חרהשלבשיריםכאןהמיוצגלמיתוס,הנשיהקולביד
העמדהאחוות.ומשורדותמדיםדבקה 39שפוה,ש.שלשידיהןגםשייכיםזר

הפנייתשלמאקטהמיתוס.עםמרוכבבשיחאצלןמתחלפתהסירובשל
גםשלנר.פנינולהיותיכולותבמיתוסהמשתקפותשהפניםההבנהאלואש

ואנטי-אנטי-גבויתמחאהומשמיעההמגדרגבולותאתחרצהפנחס-כהן

 ~ . 12עמ'לגוני,שירים . 35

ו:ב.
r
!!lכ 

;-, 
r-י a 

העיקרים,ספראלנו,יוסףוני . 36

לספרות,מחברותל"ו,פרק ',גמאמר

 . 1950תל-אניב

Jonathan Culler, "Pre- .37 

supposition and Interlex

tuality", in: The Pursuit of 

Signs - Semiotic, Literature, 

Deconstruction, Cornell UP, 

1981. 

הקורנן"קידושהדביק,רעיה . 38

 ,) 1996 ( 10דימוילגלות",חזרהאו

 . 74-72עמ'

נשירתההעקדהשלהקונפיגורציה . 39

נפניפרדיגמהמהווהשפרהש.של

מתכניתהדרגתימענוכהישעצמה.

המיתיתהתכניתאלהמקראיתהעקדה

 .אותומכנותשהנשיםהמתהתמוךשל

הרגשתהיאשיריהאתשמפעילמה

העקדהנשירינכרונעצםהאשמה.

כמובלעמתגלותשלההמוקרמים

ורךנמו,התמוך,שלהמיתיותהפנים

נספרהלנער"ת 1מ"עלהשירמשל,

עליומדוע; 1 ". 1 "נשמה:נרותחצבים

הקדושה,נערותה,;שנגעמפני;למות

אתהו;וכפריחתמנשראניב,/-ולי

הואהסתיואחריהנא;והחורףהשלף

(עםנקיץ'.'ימות;הנע;רנקיץימות/

 .) 110עמ' , 1987תל-אניבעונו,

הןכמיתוסהמשתקפותהפניםאכן'

המשוררת.פני
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לאההחתוכ'ם",לשורש'ם"מענו . 40

פנחס-כהן'חוההמשוררתעםשנ'ר

תל·המאוחר,הק'נוץ , 41ש'חעל'

 . 89-7 4עמ' ' 1998אנ'נ

 .מובהקגבריכסיפורבשידתהנתפסהמקראיהעקדהסיפוראבהותית.
טו~ליותמייצגתהשמונים,בשנותהעבריתלשידהשנכנסהפנחס-כהן,חוה

ההווהועכשיו.בכאןלשלבןכדיהיסטוריותהשדאותמחפשתהיאחדשה.

העומקבתבניותהמשפיעיםהיסטורייםתקדימיםאלחיותבזיקותקשור
שלהן:

ההתחברותהיאהיוםכותבתאניובהדוברתאניאותההעברית

והמשקלהמודעותרבההיסטוריהרצףתוךאלכפרטשליהאישית

החיפוש ןכל]".[הנשגבעםאותיקושר הז]".[העבריתהשפהשל

מתמשכתהבנהאילייש ]".[השחזורבמקורותגםקשורהאישי

אניהשישים.שנותשירתהעברית,בשירהמאודמרכזימשהועם

אתשהעמידועלדולךוליונהויזלטירלמאירזך,לנתןמאודמודה

נפלאיםמכבליםהשפהאתששחררוועלשלהםהשיריתהאופציה

לנתןתודהאסירתאני ]".[העברכבלימצויה:היאבהםוקשים

חשתיאבל ]".[האישיעללהגןגבוההחומהשהקיםהמוקדםזך

אותיהמחייביםאחריםגבולותלי שי]".[שונהממקוםכותבתשאני

מרשה[."]איניההיסטוריהעםהמשפחה,עםהחייםרצףלשמירת

לדרךאליהם,פקוחהעיניוההיסטורי','מהעכשווילהינתקלעצמי

נשמתי.••ואלחייאלחודריםהםבה

לחיותאלאקונפליקטואלייםאלמנטיםליישבניסיוןאיןהזאתבקטגוריה

האנטי·עקדתיתהשידהרקעעלודווקאאליהם.עמוקהמודעותמתוך

לאוד),יצחקויזלטיד,(מאידוהתשעיםהשמוניםשנותשלהמובהקת

אי-יכולתהמחסוםאתשוברתהיאמורכב.כמהלךהזאתהעמדהמצטיידת

אמדה,כאילוהגברי.המיתוסבתוךעצמהאתלקרואמשודדת-אישהשל

שאתייחססיבהואיןבוחלקליישהזהלעםכבתלי.גםשיירהזההמיתוס

מקראים,דימוייםעםדו-משמעיתבדדךמשחקתשידתההצ.דמןאליו

לדעתה.אולטובתהמשחקיםהםאםבטוחהאינהולעולם
להשתמש(אםהעני""האנישלאיננהפנחס-כהןחוהבשידתהטו~ליות

שלצפוףמארגעל·ידיהנקבעחזקקולשלאלאחלפי),אברהםשלבלשונו
הדוברתהעולם.סדריועלההיסטוריהעללאמידותהמחוברתאינטימיות

במקומן-ההיסטוריהאוהמסורתלהשהועידהבמקוםעומדתאינה

כשידיהאפשרייםעל·כןממש.אברהםשלבמקומואלאהגד,אושדהשל
ההליכהאתהממשיכההדוברתאלאברהםשלמדמותוטבעייםמעבדים

ההיסטורי.הזיכרוןאתונוצרת

בקשה

~~דיתינ;ק:כ~זpר

זב~יו,~תר;קם~נ;שילב Qך
קצוביםךק;ל;ת~עימ;ת;נל.יל;ת~אים

-ד~ב;ת
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:::זזאתס~רץ~ל ת~.: ?91~ה q~ס
;ו~ק~ד~ספ;ת~ד~לים

~ !Q ןך;ע;ת~תי

:בר 9מת;ן~י_iילך~י i2 ;מ~

~ים wלס~רץת Wחי 7
 ~י~ oד~ת 9כ~ש.הזp~ע

~ה ttר:::זנ;ון 9 ~ז:::צ.לכמ;
 .א~ז;ו~ז;<ני,ל 15

ש ttזpל oרי ,:בר 9ר~שע.צים~ש

קים qW ??לאא~ה;תעם . ד~~ה ttו~ך
~ q ב;אים-

ע.י~י~לה 9:ב ?1:די~ק~ר
ה i2 ~~בא;:בדק;לי

ל-ק;לית 15

 41 ה~~i_י!

השיריהטקסטמורכב.מימושבשירמקבלהקנוןלשונותשלהניכוס
עלמודרניתוריאציהלפנינופנים:כפולתז'אנריסטיתבמסורתמעוצב

(אגב, 42היידית.הספרותבתחוםהנשיתליצירהסמל-ה"תחינה"

שכתבההחדשההעבריתבשירההיחידההמשוררתההפתעהלמרבה

עצמהאתשייכהובכך 43בת·מרים,יוכבדהיאה"תחינה"בתבניתשירים

שייכתה"בקשה"ומאידךתפילה.)הנושאתהעבריותהנשיםלמקהלת

במקוםעומדתשהדוברתכיווןהפיוט.שלהמרכזיתהגבריתלמסורת

ב"צאינההמתחננתהאישהדימויאתמתקנתהיאלידו,ולאאברהם
כלמקורהיאהאימהותויעקב".יצחקאברהם"אלוהיבנוסח:וראינה"
מהדהדתילדיהעללהגןהדוברתשלבקשתהבשיר:המובעיםהרגשות

התופת.מןילדיהןאתלהצילשביקשוהאמהותכללשלבקשותיהןאת
השואה.לזיכרוןמתחברהעקדהסיפור

בוקעותגופנית,אורליותשלהחוויהביותר,האינטימיתהאימהותבחוויית
המיניקההאם 44ביותר.והטראומטיההיסטורישלאסוציאציותועולות

רוחניות,עוצמותמלאתהדוברתשואתיות.צלמוותבתמונותנזכרת

השואה.לניסיוןביחסחשבונותועורכתהאלעםמשפטיםמדברת

מנהלהטקסטגדולות.אמירותשלבמפלסהיאכאן,גםהאינטימיות,

סיפוריםשל 45פלימפססטהיוצריםשוניםמקראייםמיתוסיםעםדיאלוג
 ." :ז

שבשיר.הדרמהמתרחשתשכנגדם

על-ידיבמקורהנאמרהמקראי,בדיבורמשתמשהטקסטהמגדריתבקריאה

כלפילטענותיהשלה,לדיבוראותווהופךלאברהם,אוהראשוןלאדםהאל

סלנגיתקלישאהבנוסחאיוםבמעיןמסתייםהשיריהביתעולם.סדרי

 ~איילה,מסעפנחס-כהן'חוה . 41

 י=: , 1994תל-אניבהמאוחד,הקיבוץ

 ...... !:!איילה).מסע(להלן 30עמ'
 ~ Tracy Goren Klirs (ed .(,דאו . 42

7he Merit af Our Mathers: A 

Bilingual Anthalagy af Jewish 

Wamen's Prayers, Hebrew 

Union College, Cincinnati 

. 1992 

התחינותספורתעלחלוצילמחקו

דאו:

Chava Weissler, Vaices af the 

Prayers סMatriarchs: Listening t 

, men סaf Early Madern Jewish W 

. 1998 Beacon Press, Boston 

המוקדש"וילון"המחזורדאו . 43

קובץמתוךהמשודדת,שללאימה

בת-מדים,שלהראשוןהשירים

המחזור . 1932כ"שהופיעמוחזק,

יצחקאברהם"אלוהיבשורותפותח

אלוהים!/אלנא,דחסחנן,ויעקב;

הנהאדע,לאלשפוךאיךשיחי

"תחינה"אקחאלוהים;;לפניךלבי

כלתפילה,אקראישנה,/מעוכה

קריאות,דמעות,בדמי./תפילה

עלכולכןעלינהקדמונ,'/-אנחות

שלהתחינות""שידישלי".שפתי

הפואטיקהאתמממשיםכת-מדים

שכבסיסה,שלה,המוגבהתהאקסטטית

אלפנייהשלסיטואציהדנות,פעמים

 .האללעיתים-נעלםנמען

ההנקהעלההתבססותכזכור' . 44

שלולאימהותהבכלללאימהותכסמל

כ,ך .חז"לכמדרשימצויכפרטשרה

שרה,כנים"הניקהי"ג:רכהבכראשית

יותרצנועהחיתהשדהאמנו .כןהניקה

הצניעוחשעתזואיןלהאמר .מידי

הכולשירעוכדידדייךאתגליאלא

גילתהנסים.לעשותהקכ"השהתחיל

כשניחלבנובעותוהיודדיהאת

ומניקותבאותמטרוניותוהיומעיינות

ממנה".בניהןאת

לאחרקלףעל-גבישנכתבידכתב . 45

נמחק.הקודםשהכתב
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שמשחקמשחקשלדומהתפיסה . 46

כזירהמצויהכעקדההחלשיםעםהאל

נודיתשלכסיפוריהלחלוטין,אחרת

היאהעקדהכדירות"."משחקיזרחי

הקיבוץחכרישללכגיהדמטפורהכאן

וכרגישים,הדופןכיוצאיהוותיקים

אבותשלככגידהגםנתפסתוהיא

שאישהייתכןאבא.כן"גםככנים:

הכןאתיפחי,דדקאפילויפחיד'תנ"כי

למעשה,אלויהם?"אהבתכשםלשו

החכרהנגדעמוקהמחאהכאןעולה

אתהעוקדתהקיבוצית,האידיאולוגית

איךלתמוהשלאאפשרואיילדיה.

העקדההעבריתכספרותהפכהלא

 .כילדיהםאבותלבגידתפרדיגמה

נודיתכתוך:נוראים,""אנשיםדאו

חמד,משכלנדידות,משחקיזרחי,

ניתן . 58-56עמ' , 1999תל-אביב

ליתד-השבעיםשנותשמאדלטעון

הכיפוריםיוםמלחמתלאחדדיוק

לאידסית,לתכניתהעקדההופכת-

כילדים.ההודיםבגידתדהיינו

רחמיםסוכתעלינו"ופרוש . 4 7

עוביתתפילתמתוךושלום",וחיים

ומועד.לשכת

נזיפהדו-משמעות:היוצרתבפסיחהנקטעהאיוםמשחקים".לא"איתי

אבותעםאולימנסים.לאאותןמחבואים",משחקיםלאאמהות"עם
באמונתם.מחוזקיםלצאתועודלעוקדםילדיםלשלוחמוכניםהםכן,
מקוםאידבגופהמפעפעוהחלבזרועותיהבידשהתינוקהאם,עםאך

כאלה.למשחקים

בא.לאמלאךאצלןלאברהם.שהיההמזלשיחקלאבהיסטוריהלאמהות
מותהואהסוףכאןמשחקית.תקשורתעםפעולהמשתפותלאאמהות

העקדה,שלהםוהעציםהסבךהבית:שבראשהאשריחגםומכאןהילד
מחבואים",משחקיםלאאמהות"עםהמשרפות.מןעולההאשריחאך

עסוקיםאינםהםגברים;משחקיהםשאלהמסתברהדוברת.אומרת

מתריסהפרשנותאיזוכאןמשתמעתחיים.בהענקתהיום-יומי,בטיפול
שםאברהם:עםשיחקשהאלאכזרימשחקמעידהאמוני,הניסיוןעל

אלוהיםכאןואילוהאחרון,ברגעאותווגילההקורבןאתהסתיראלוהים
לאיל;התחליףהםוהילדהאםילדים.המחזיקותאמהותמפנימסתתר

 46רציני.הפךהמשחקהאמיתי.הקורבןהם

ביןהפעראתיוצרהפיזית,האורליותהאם,שלהמובלטהגופניהצד
המושטותהאםזרועותהאב.שללזוהאםשמספקתההגנהמוחלטות

בתחינההןפשוטותזרועותיה-הסבךמתוךהמושטותאיללקרנימדומות

בצירוףהמרובדתהסמנטיתהמשמעותאתמפרקההקשרכמגננה.והן

"זרועבצירוףמהדהודהצלהשלמשמעותעולהמחדפשוטות":"זרועות
יד"."פושטהביטויבמימושהתחינהנימתנשמעתומאידךהנטויה",

עצמהאתהמעמידההעקדה,שלהאמיתיתהגיבורהאפוא,היא,האם
המהדהדת"אינה",השאלהמונולוג;נשארהדיאלוגאבלהאל.עםבדו-שיח

 ז··-

אלמופניתהבושה,מחמתומסתתרשחטאהראשוןלאדםהאלקריאתאת

לערעורהופכתהשאלהבאוויר.תלויהונשארתבמחבואיםשמשחקהאל
האל.שלתפקודואופןעל

לקינה,תונחהבידמקשרבנתיבוהזההלאינהאינהבידהפונטיהקישור
הפניםהסתרכלפיההתרסהאתהמהדהדתצופןמילתמעידהיאכשאינה

הטועניםננגדפולמוסיתאמירהגםכאןמסתתרתואוליבשואה.האלשל

נקודתעל-פיהחטא,אתשמיא.כלפיחטאיםעקבנגרמההשואהני

החמלהורגשותהאימהותעצמו.האלאצללחפשישהשיר,שלזוהשקפה
אינה.לזעוקהאלוהיהנוחאתלדוברתהמעניקיםהם

-'" T 

זושסוכהומזכירה /471רחמים"סוכתהשגורהביטויאתמרעננתהדוברת

והתאנההגפןנשליהיהצלשאותוהיאבקשתהולהגן.להצילאמורה

במינההאוטופיהשלוםחזוןמתוךודימוייםבמובהקנשייםעציםשני-

ההקשרהעולם.מןימוגרווהפחדשמלחמהלמשאלהביטויבושיש,ד

אלוהותשלסוגויוצרלרחמיםרחםביןהאטימולוגיתהזיקהאתמעורר
מטרנלית.

T 

בשירנטען-בנך"אתנא"קח-לאברהםהאלשלהפניהבנוסחהשימוש

אלמילית:אותהאתלבקשתהמוסיפההדוברתנאשראירוני-מריר,בממד

רימוזכאןמוצפןעודאברהם.שלניסיונואתגםהמהדהדנא,תנסכינא
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(במדברלה"נארפאנא"אלהמצורעתלאחותוא 9שירמשהלתפילת
שללדמותהבאלוזיההמגדריהצדאתמחזקתהמשוררתכלומר, .) 13יב

אתמעוררתובכךמחאה,הבעתעלבצרעתשנענשההמקראיתמרים
ומתפלמסתועונש,מחאהנשית,חירותבידהקשרבדברהסמויהההנחה

הנשית.האמירההיאהאל-קולית""הצעקהעמה.
להגותנושאאינוהואהיום-יום.בחייהמיתוסאתשוזרתפנחס-כהןחוה

משתמשתהדוברתויום-יומיות.בטבעיותחייהלתוךמחליקהואבו,
ולא Her Story-שלהההיסטוריהאתלגוללכדיהמקראיבסיפור

His Story . 
לאבהות:אימהותבידפנחס-כהןמעמתתולהישכח""להדהיםבשיר

ולהישכחלחוחים

מת;ךרףש.ל~ק~לתפ~ח~~אנרי~נקר
ד.ררלח ח~~~נלאפ.i-יםף j 15/ז~לף?ז,כ~חת 15[1ט;פ;~ןפית,ז,כ~ח

ר~~א םז::;ן~ 15חשביםפ.ע,ז,כ:ם

~ליעםח f! ':!שלחלמך~רפ.~ם
r.זר 15:.ליעםלדא;ת א~~ו~i-ים

~ז,כ~זpתב"קר~לב~ני
לד.רוז,כ~ניזpנ~ז?:;כים~ים l]ijגופ;ת ij~ת

ססמוץ-ל;לח iJ~.ריס
ב~~סחר~~חק~ל~ללסםן;קרת .ק;ת~

~ר.ררt;כי~~ים

~כוךח. r ר.~?

? iJ ~:;לפ.רוש; .~ך;ינ;וח 15 ,םיכi1 חאתfז,כים.~לז~

דוח;תפיi-יל?~דט

רכ;~:;כים

~לך.;ך;ךר,זpיך.~חר~י
:l ~:ז::; י,ק w י~~~לע;:;כךיםסר 

? iJ זים:iח 9ולחך~
 48ח~לא.~א;ר

במפלסחד-פעמימעשהשעשהמישלהואבשיראברהםשלהייצוג

החוקרתשלבלשונההגבריהזמןמגדירשהואהלינארי-ההיסטורי,הזמן

באתיקתיום-יומיתהיאהאםשלגבורתהואילו 49קריסטבה.ג'וליה

אסטרטגיהמפעילהטקסטהנשי.הזמןמעגלי-מחזורי,הואזמנההדאגה;
אברהם"."וישכםצירוף:באותוהפותחיםסיפוריםשניהקושרתמורשית

לבין ) 14נא(בראשיתהגרשילוחביןמחברתזומורשיתאסטרטגיה
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 . 69עמ'איילה,מסע . 48

Julia Kristeva, "Women's .49 

Time", in: T. Moi (ed.), 1he 

Kristeva Reader, Columbia 

U.P, New York 1986. 
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51 f: . גםנמצאלמפההגוףביןהקישור

אינטימיתבפעולה .ישמעאלאתמשקה

ברומןהעכשווית.הישראליתבפרוזה

קסטל-בלוםאורלישלסיטי""דולי

כשהקרבהמאומץ.בילדמדובר

שרטוטעל-ידינוכשתהגופנית

קסטל-בלום,(אורליהגוףעלהמפה

תל-אביב .זמורה-ביתן •סיטידולי

של"עשו"ברומןאו .) 29עמ' , 1992

לאחרשנהרההזקונים,בןשלו:מאיו

תחושתללאנולדהבכור,הבןנפילת

יוםמדיגופואתממששוהאבכאב

עשו,שלו,(מאיוסימניםבולמצוא

 . ) 1991תל-אביבעובד,עם

Helen Cixous, "The Laugh .52 

of the Medusa" (Trans. K. 

Cohen and P. Cohen), Sign 

1(4)1976 

בניועללוותרהמוכןאבשלשליליתתמונהיוצרהחיבורהעקדה.סיפור
החיבורנשים.קנאתבשלופעםהאלקנאתבשלפעםמאבק,כלללא

מאפשר soסיפודי-דאיכשניהגדלסיפורהעקדהסיפורביןהטקסטשעושה

העקדה,סיפורבאמצעותוישמעאלהגדלסיפורתיקוןלעשותלדוברת
המקורי.מתוכנומרוקנתהיאשאותו

אתוממששתבוקרכלמשכימהה~םפעמיים,המשכיםאברהםלעומת
שלהדגשי-החושניהזיכרוןואנחה".וגומהקפלכללהם"זוכרתילדיהגוף

הילדיםהשכמתבתהליךאברהם.מעשהלהכחשתישירביחסעומדהאם
שנמשכיםהחמים"הגופותהלידהתהליךעלחזרהמתקיימתבוקרכל

 ."]".[מתוקהחמוץ-;הלילהבריחלדדך/ממני
האישהליל,דהאםיחסיביןאנלוגיהנוצרתהמפהשלהדימויבאמצעות
שנשכחהמפהמתוךדףהדוברתמצאהבבוקר sלמקום.יהגוףלמרחב,

ויצחק.אברהםשלהליכתםמפתלשיטתה;דד,ךלהנמצאהלאשמעולם
המקוריכשבסיפורלמסומן,המסמןביןכיחסהואלדדךהמפהביןהיחס

וממידהמקראילמסומןהזרהעושההשירהעקדה.הואכמצופה,המסומן,
בחייהשנמהל-אחד"ילדעםלדאותיצא"ופעם-תמיםבתוכןאותו

זריחהאותההזריחה,אתלדאותאלאלעקדההלכולאכאילוהיום-יומיים,

זוהיתממותמילדיה.נפרדתהיאכאשדמחדשיוםבכלאותהשמלווה

אופןשבשוםאימהית,מבטמנקודתמכוונתהכחשהשלסימפטוםהיא

המקורי.הסיפורשלהאכזריותאתלהכיליכולהאינה

מכניסההיאנועז:שידימעשהעושהפנחס-כהןחוהשלהנשיתהכתיבה

בתוךכדמותעצמהומעמידההגבריהנרטיבתוךאלכאישהעצמהאת

המקראייםהאירועיםהצ.דמןאליושמתייחסתכמידקולאהמיתוס

העקדהוכאם.כאישההווייתהאתמבדרתהיאשדדכןתבניות-עומקהן

אני,אמדה:כאילווחרדות,רגשותשלסבךנבחןשדרכהפריזמההיא
ועתי,דהווהעבדובמעשיבגופימחברתבוקר,בכלהילדיםאלהמשכימה

הלשוןאכן,נשיות.בעינייםהזההמיתוסאתלקרוארשאיתאניועליכן
השימושלבעייתסיקסןהלןשמציעהכפתרוןלזבדלגוףגודמתהנשית
נשיתגאווהשלסוגכאןמשתמע s2המקפחת.הגבריתבלשוןהנשי

האישהשלתפקידהואתכשווי·עדךהשוניםהתפקידיםאתהמציגה

יותר.כחשובאולי

אלאאותו,שוללתאינההיאהמיתוס.שלדוויזיהמציעהפנחס·כהן
בזמןמתערבביםהמיתוסיםהגברית.לעקדהנשיתאלטרנטיבהמציגה

עלחוזרהכולשבומעגלי,זמןשונה;זמןקואורדינטותויוצריםהווה
התחלה.וללאסוףללאהבאהמהלךאלומוליךעצמו

ועקדה:מחנקשלכמערכתובתאםיחסימתוארים"פיאטה"בשידה

פיאטה

בך~יס~לארתיחזי~ה ryברך~עס:ה
ב.יתליסיווברכ.יס
שלחןהיווברכיה

' : :• T T T : '•, 
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מז:נזכיו v vבר:כי 1

-;כ;ת~קט.~הל~י;ת~ק;םיו v vבךכי 1

לכןך~הז,כע:כרדאיתי~ה

לנזופימעבר~;וה l'tך~ה 1

ז;:כרתא.יניסהואסר~עוא.ת

לךא;תי Jעי ית~~~א.ר
בך:כיעל ה~;~;אנ;שאתא;תי

צבימש~ינ;פל;תזר;ע;ןךיס 1

י Jבעיז,כביט;ת 1י Qאמיעי~י

עי~יסבת;ךז,כביט;תסיוי Jועי

בל;לההיט.בלה~;ר:כס;תליא;ז,כרתוהיא

 ה~? vס?~ה?סמשירלהא;ז,כרתני )'lכ

מעצ~הtקיךז iJב;ךrכ 1

כר:כיעלכשךהומתז,כעט

:דיא.תר~ל~תי
 ה~;~;אלסרים

 53~עלה

הכפולהאמביוולנטיהיחסאתובעדינותבחריפותמעלההשיר

הכותרתלבנותיהן.אמהותביןספציפיובאופןלילדים,הוריםבין

הצדדים.אחדשלבמותוהמסתייםהיחס,סוגאתמסגירה"פייטה"

להלאפשרבכדיהעקדה,ולאהצליבה,בסצנתבוחרתפנחס-כהן

(העקדה)זכריותהןהדמויותשתישבהמסצנההלאה""להמשיך

בשירסצנהעד(פייטה),נשיתהיאאחתדמותשבהסצנהדרך

הבתאתהמחזיקההאםזואיןאולםנשיות.הןהדמויותשתישבה

בשורהלהפך.אחרים.על-ידישנצלבהלאחרברכיה,עלהצלובה

על-ידיהבתהקרבתעלהמשוררתרומזתמזבח"ליהיו"וברכיה

הביתיותתחושתאתגיבשהשהבתלאחרמתרחשתזוהקרבההאם.

מתרחשהשירבסיוםהגופניות.הבית,השולחן,-האםלהשנתנה

האם'דווקאהיאוה"נצלבת"ה"נעקדת"כימגליםאנו-מפתיעהיפוך

הסיוםברכיה.עלאותהמחזיקהאשרזוהיאוהבתמתמעטשבשרה

חומל,ליווישזהולמרותהבת.על-ידיהמוותאלהאםלהובלתרומז

שתוארוהיחסיםכשיקוףעקדתי","צליבתיפןלומעניקהפנחס-כהן

לאם.הבתביןקודם

המארגנתהאנלוגיהמןהנגזרתהמסורתיתהתבניתשלהיפוךמתרחשכאן

כסוגנתפסתהאםמןאפשריתפרידההנוצרי.הפייטהפסל-השיראת

היאהבין-נשיתהעקדה 54האלימה,הגבריתלעקדהבניגודאבלעקדה.של
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R. jirard" Violence and the .54 

Sacred (trans. Patrick Gregory), 

Johns Hopkins UP, Baltimore 

and London 1977. 

91 



""' r-
!וכ

r
;=:: 
::;;: 
i':: 
;:; 
r-י 

i=i 
;=:: 
r;; 
3 
r
 ;::::ו

3 
Cנ

3 .... 
r-י 

i:::; 

 .ב:r =י=
;:-
י=

מדים.דבקהעםואיון . 55

ב,לילה",מדים,"באותודבקה . 56

הפועלים,ספריתהאבן,אמותמשירי

 . 64עמ' ' 1988תל-אביב

אחו,לזמןמתמזגיםוההווההעברוחמלה.וכרתבושמעורביםתהליך

פרשנותההווהאתמפושתלמיתוסההתייחסותשבומעגליזמןחדש,
אלהההנקה.הלידה,ההדירן,-האישהחיימהווייתהנגזרתאינטימית

המיתוסביןמפרידהשאינהעמדהזוהרגשיים.לחומריםהבנייןאבני
למטותלאנשיתבעיןהמקראאתקרואתהיאלהווה.העברביןלאני,

התשתיתסיפרועםמתווכחתהיאחלופי.סיפרולספוכדיאלאפרובוקציה
סיפרומתקבלוכךהאימהות,עומדתהאמונהאבירותמולעליו.וכועסת

חדש-ישן.עקדה

רבקהשלשירתהרקעעלבולטתפנחס-כהןשלהנשיתהווויזיה

ושיריהןמסוותשומרותנשיםשתיהןדרו,אותובנות(שתיהןמרים

הפרשנותשתיהןיצירתבמרכזספרותיות).במותבאותןמתפרסמים

מודליםחושפותהזהותההיפוגומותדווקאאבלהמקרא,לסיפורי

לווויזיהמאפייניםמתקיימיםפנחס-כהןאצלנשים.שיותשלשונים
ואילואחוות,וחוקרותויץ'ואדויאןאוסטויקושהגדירוכפינשית

נושאיםמנכסתמריםרבקהמודרנית.דרשניתמעיןהיאמריםרבקה

כמו-גבוית.בדרךבהםומטפלתגבריםלכותביםשייכיםשהיו

חושבת"אניהפרובוקציה.גבולעלחדשיםמדרשיםמעיןהםשיריה
ארוטית.היאישראלעםשלהדחייהוגםארוטימקוםהואשהעולם
פירושיה ssואשה".אישושלמיןשלבמושגיםדווקאלאוהואהארוס

פסיכואנליטייםפירושיםהםולקבלהלתפילהלהלכה,למדרש,לתנ",ך

כותבת:היאלעיתים.אניגמטייםנועזים,

~ניזpאישמזP.~דדרעבכה,

:לדיזpלם ry~ביזp~ני א~~~
~בש.לכ.רחםס;הוגדולם

ר~ע.ללא .ר~עירם [iש.הוא

א~אליקךאו:לדי'
 יו:נ;ל;ק~;:::זכק~פיק~ל.י~םודד:;~רי

?דtוםא;סיףרס~ריםךב;דעים

ד;ל;ת. f ז::כא.צכע;נ:וי

א~אליקךאו:לדי,

 56 •~~קמ;נ:ויה !1 ק~;: א~~~לב vאם~ם

גבויים.כמורקהםפירושיההנשי.מקולהלהתעלםאיןזאת,עם
עלה"מויימית"הדובותתוהההאבן"אמות"משיריהשיויתבמחרוזת

אישאני/שאישליהובהרלילה"באותוהמבולבלת.המגדריתזהותה
אושת."".וזעוםכבד

מסירהשבהפוסט-פמיניסטית,תקופהמייצגתמריםרבקהשלשירתה
אלומתייחסתעליהשנכפההפוומתאיהתפקידאתמעצמההמשורות

האלוהיתבמהותדנההיאאנדווגנית.יותר,חופשיתבצווההמיתוס

הגבוי.הפןעםגםאותהומזההבעקדההמתגלה
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העקדהושיחסירובאימהות,ביןהקשר : sו nאי·מהו

לקולההמוסריולשיחלסירובאימהותביןביותוהמושיםהקישוראת
ו"אמאאמיתית""אהבההקבצים:בשניוביקוביץ'דליהיצרהאמאשל
הפלשתינאית.האםשלקולהגםהואהאםשלקולהשבהםילד",עם

הרגשהלי"נתנהבראיון,רביקוביץ'פעםאמרהשהאימהות",חושבת"אני

ילד",עם"אמא 58איתי"·יגמרולאכברשליהחיים ] ... [לאלמוותדומה

אףזאתיל.דבליאמאגםישכיטאוטולוגית,כותרתאינהמסתבר,

אתמצייןאינוהספרבכותרתילד""עםמת.ילדעםהריוןגםישזאת:
יולדתאםזהות.תוהילדהיותאתאלאיחדוהילדהאםשלהימצאותם

לעולםמגיחותזהויותשתיראשוןילדלידתבכלאם.מולידתינוקתינוק,
כמושלא-שהאימהותללמדןויניקוט,שלהמופלאכניסוחובו-בזמן,

תלויית·יחס.היאויופי,אמת-אחריםערכים

מזוהההמשוררתשלהפרסונהשבכולםשיריםוחמישהעשריםבקובץ

ביןרצףשלהסימביוטיהקשרמןנוצרתהשיויתהאנרגיההאימהות.עם

אב.איןהזההמשפחתיבתאחיותה.אתהאםשואבתשממנוליל,דאם
(בשיותהמגונןהביתבתוךבלתי-נפרדתאחתכישותמוצגיםוהבןהאם

בדמיון).מקורההחירותכיהחירות,מרחבהואהמגונןהחדררביקוביץ'

ומעמדהרביקוביץ',שלהפואטיבקולהשינויחוללההאימהותפרקטיקת

אחריות.ונטילתמחאהשללעמדהעוברתהיאבחלונהמשקיפהשל
האלה.השיריםשלהסמוייםהאינטוטקסטיםאחדהיאהעקדה

בןלההיהאבל

מלמד-איתןלרחל

ry ע~~~~זק;ךנ;וז:זילה:כדות v ח:רף
ס~ביב.~סוףה~שילה

נית. 9 ;;;זכ;~נית,א~ה

כ.ןלהס~ה
זק~;:ול.

 ,ת.ל.Pז~~יאו~הiךיא
:lq ניר~ה.~שןהי:~

 .לסן io/iJ_ולמו~ניםסמיו~תד:ם

~ז;ולםtכרובתוךזאתך~ל

נכגל. 9ל;ך

~זq?כה:;כ~לוה, fדךפיi.ול
~נ;וא.ם.סעולם~תtיע,צרiךיא

;כולה.iךיא~הלדi.ות~זקה

ודרים, ש~~לו~רמ~לי
ה. 9בךדי ה~~iךיא

 .כ.ןלהלקחו~רי

 ~נשמעתש'אימהות'בועתי"עלה . 57

 =:מתאראניויש,'א-ימהות.'כמוגם
 !:!!שמרגישותאמהותמעטלאלי,

i-ו 
 ~אתויונקמעצמןאותןמרוקןשהילד

לישתהייגרוסמן,ווושלהן'.'החרך

קריאה,סימןהמאוחד,הקיבוץ , rהםכ

 . 90עמ' , 1997תל-אביב

אמיתית",אהבהספר"עוו . 58

דליהעםקופלדליהשערכהראיון

 . 28.11.1986העיר,וביקוביץ,'
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להה'ה"אכלדל'ה,דכ'קוכ'ץ . 59

המאוח,דהק'כוץ'ל,דעםאמאכן",

השורה . 23-22עמ' , 1992תל-אב'ב

מזכ'דהשלך"אמארחל ' J"אהמדע'דה

העקדהש'יאתהחותמתהקו'אהאת

'צחק"הזה"המטומטםלאודשל

שלך".אבא ' J"א-מאוחות)(גרסה

לומבט'חהמגונןהאבה'לדבתודעת

 ' J א("שהד'אותו,לקחתלהם"תןשלא

שלך)",אבא ' Jאהמלאך/ ' Jא /הא'ל

 1974-ש'ר'םלאוד,'צחקמתוך:

תל-אב'בהמאוחד,הק'כוץ , 1992

 . 278עמ' , 2002

נים 9בשום![צדיקלאהיא

זאת. [iסלקיטה~ת
לה:ל;ו,נר;ע.זמי

גיר 9צי qזpתךסזו,נןי /oע.כ

ךתנ;רזדזקי

 .ה; Q;ה QזPו,נה

 .~אר~~רךע 9ו,נ 7י;בiאתהיא
כש;ב.ל;ך vסנוביע 9ס~

גטלים v![חJרי;נ;יה nהיא v:ריכמ;

ב~כ~ה.גו~הע.לרו,נץש;!כ:כת

ךזרלד ;זי)! .ךזדלהיא

vw בד.לה:ה:
ךי;םלילהל;א;ו,נרתוהיא

j2 וזדגים,מ;ע.דיםכחךף,יץ

 .~ץpזא~אךזדל~ני

ט~שיךךצ;ןשל.~הךה fiJמת;ך
 59 •~גזוםלי!)ין

רחלשל"עקרה"השירעםמהתכתבותהןנוצרתהשירבכותרתההתרסה

הישראליתבתרבותשיר-פולחןלמעיןשהפןליל,דהגעגועיםשיר-

באמצעותוהןנשית;למרטירולוגיה(בעייתית)אופציהשהציעכטקסט

"הבהליעקבשאמרההמקראיתרחלשלדמותהעםהאוטומטיהקישור

 .)ול(בראשיתאנרכי"מתהאיןראםבניםלי

והקרבהענישהאשמה,תחושותביןחיבוריוצרהעקדהשלהאינטרטקסט

ברשישאקט-גחלים"תחתיהחרתההיאידיה"במרמתמדת:עצמית

להמשיךדרךומשמשעצמהכלפיהמכוונתנשיתתוקפנות-סגפנותשליסוד

בן.להשאיןמשעהחייהלמהותשהפכווהאבלהכאבהסבל,אתלחיות

כאם.לבן,לאחר,ביחסעצמהאתמגדירההשכולאחריגםזררחלשהרי

מקראייםבטקסטיםאחוזיםאלאמבודדיםאינההעקדהרמזיכאןגם

האםחתרני.באופןהמתפקדיםהדיןוהצדקתסירובשלאחריםקנוניים

שהתנחםלדו,דדרמהאינההיאבמקרא.לאברתדרמהאינהבשירהשכולה

(שמואלשמלותיווהחליףהתרחץהארץ,מןקםבנר,מרתאחר"בקלות"

בנירלקיחתעלהדיןאתהמצדיקלאיוב,גםדרמההיאואין .) 20יבב,

רחל-רדודאיובלערמת .) 21(איובאלקח"רה'נתן 'ה"במשפטשמתר

הזאת".הלקיחהאתאופןבשרםתצדיק"לאבשיר

המשלבבתחביר,גםהוארביקרביץ'שירתשלהגדולההישגכרגיל,

משל,דרךכן,המדוברת.השפהעםהמקראיהרובדאתבטבעיות

האםאתשהופךהמזבח,פעולותשלהדהודמצרפתזהבשיר"הלקיחה"

השכול,לאחרהחייםחיתוןאופן"."בשרםהעכשוויהמשלבעםסבילה,
במיליםהשימושעל-ידימובלטיםבחיים,בעודהלמתההאםשלוהפיכתה
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קועלכולןהמרמזותהראשון,בביתו"צהריים"החורף""אמצע"חצי",

ולבסוףהעצירה,מודגשתהשניבביתזאת,לעומתהאל-חזור.קוהאמצע,

עלהחוזריםהחייםהסיזיפית,המחזוריותהמעגליות,-השלישיבבית

ויום","לילהושוב","הלוך"סיבובי",המילים:מופיעותכךטעם.ללאעצמם

רביקוביץ'שלבשירתההעיגוןמטאפורתוחגים"."מועדיםוחורף","קיץ

למסעיוצאתהשכולההאםלמתים.החייםביןהכפויההתנועהפריהוא

סיזיפוסשכמוהכביש",עלב"עומזהבתכמוממשושוב,הלוךסיבובי

למתים.החייםביןהליל-ליליתבחזרהולנועלשובניזונההיא

בקולהראשון,בגוףלדיבורועוברהמספרתבגוףפותחרביקוביץ'שלשירה
צמרמורתהמעוררתמודולציהמייצרלזהותממובחנותהמעברהאם.של

לייצוגהשירהופךכך J)6קזומים.קינהלשיריאופייניתשהיאתבנית-

נחתםוהואהשכולה,האםדמותאתהשיריהאנילובששבונפשי,מסע

השירבתחילתההיכרותמנחם".לי"איןראשון:בגוףהנאמרותבמילים

לנחמן.אפשראיכיהמכאיבהלהכרההופכתלאםהדוברתבין

החוזי-המשפטי:הניסוחעל-ידידווקאמובלטותוהמחאההרגשותעוצמת
גםמכוונתהשירמןהעולההמחאהחופשי".ורצוןשלמההכרה"מתוך

שלתוצאהאינםהאםממשיכהשבהםהשגרהשחיימבינהשאינהלחברה
הכוח,אוההכרה,מתוךנובעתאלא(תיאוזיציה),הזיןצידוקאוחולשה

הלאום)(המזינה,שהחברההכרהזוהזין.הצדקתשללפןמראהלשמש

 6להצזיקה.יאופןבשוםאפשראיכןועלהבןבלקיחתאשמה

המקראית,לרחלבדומהבשתיקותיה.גםפועלתהאינטרטקסטואליות

בשיררחלגםרביקוביץ',שלבשירתהדומיננטיתשיריתאםדמותשהיא
המקראילהמשךבניגודאבלירמיהו.אצלהאםכרחללהינחםממאנתזה

ומשמש-לגבולם"בנים"ושבו-הקוראשלבזיכרונוהמהדהדהמנחם,

במיליםמסתייםהשירמושתקת.הגאולהאפשרותכאןללקיחה,הצדקה

הנרמזותעמדותשתיבתוכןמשלבותאשרמנחם",לי"איןהמהדהדות:
מוצגיםשהםכפיוניחומים,ניחוםמלשוןמנחםליאיןאח,זמצדבשיר:

תיאוזיציהומעמידההאלמעשיאתהמצדיקהעמדה-איוברעיעל-ידי
שלכביכולמותועללהינחםהממאןהמקראייעקבאחר,ומצדחזקה,

יוסף.

כסיותאופציותלשלולכזיבכותרתהמהדהדאחרמקראיתת-טקסט

לועונהלשונמיתלגמולמבקשכשאלישעושונמית.גיחזיסיפורהוא
נלקחהואבןלהשניתןאחרי .)ו 4ןב,(מלכיםלה"איןבן"אבלגיחזי:

הנבואיהמופתנשללבשיראותו.מחיהאלישעאךחיטיםבקצירממנה
אתלבטלניסיוןושוםמטפיזיתנחמהשוםכאןאיןהילד;החייאתשל

המוות.שלסופיותו

פרויד:כותב 62ומלנכוליה""אבלהקלאסיבמאמרו

דהיינועמוק,לבבדאבוןמתבטאהמלנכוליהשלהנפשיייחודה

ואףלאהובהיכולתבאובדןהחיצוני,בעולםענייןמכלבהסתלקות

מציגהמלנכולי ]."[העצמיבדימויובפגיעההישגכלבבלימת
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ש.ואכדיות,שומריותקינותדאו . 60

נימיםכעורכים),קל"דויעקבשפדה

משירתאנתולוגיה-ההםהרחוקים

תל-אגיבערגו,עםהקדום,המזרח

1996 . 

דגיקוגיץ'דליהשלהפרווה . 61

שונה.אימהיתתודעהמפעילה

וינישלהכדורגל"קבוצתבסיפור

שם,אותוהנושא(בקובץמנדלה"

הקיבוץהוצאתהחדשההספדיה

תל-אגיבקריאה,סימןהמאוחד/ספדי

המיניםביןהמאבקדווקאעולה ) 1997

לביןהאםהאישהביןאיתניםומאבק

הפטריארכלית.החכרה

ומלנכוליהאכלפרויד,זיגמונד . 62

תל-דסלינג,טננגאום),אדם(תרגום

 . 2002אגיב
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העיסוקשלבפרוזההמבשרת . 64

פנימיתוריקנותהחייםכהרסבשכול

הטועיםהרבספרההנוליהודיתחיתה

ואוליו) 99ותל-אביבקריאה,(סימן

ויוןראו .המוקדמיםבסיפוריהאף

החלשהכרחמירון,דןאצלזובסוגיה

הנדל,יהרדיחשלכסיפורתעידנים-

 . 2002תל-אביבהמאוחד,הקיבוץ

65 . Carol Gilligan, In a Dijferent 

Voice: Psycological Theory and 

Women "s Development, Havard 

 UP and London ,ו 982 .

יוצאתערךהפחתתהאבל:עלחלשאינונוסףמהרבדבפנינו

באבלהאני.שלאדירההידלדלותכלומר,העצמי,דימויושלדופן

עצמובאנימדוברבמלנכוליהואילווריק,דלהנעשהבעולםמדובר

שלוהליבידואתהאנימשחררהאבלעבודת[".]לאחרכזההנעשה

פתוח,פצעכמומתנהגהמלנכוליהתסביך ]".[האבודמהאובייקט

כדיעדהאניאתומרוקןאנרגיות-הטענההצדדיםמכלשואבהוא

 63מוחלטת.הידלדלות

שלעמדהמלנכולית,כעמדהרביקרביץ'שלבשירהמוצגתהאםעמדת

הנוראההבדידותהרגשתה"חצי").במילות(השימושהאניהידלדלות
הבןרמותשנית,לאהובהיכולתבארבדןגםמוסברתהשירמןהערלה

שהייהאלאאבל""עבודתזהבשירמתוארתלאפתוח".כ"פצעמוצגאכן
המלנכוליה.אלאפואמחוברתהמחאה 64המלנכרליה.שלהנפשיבמצב

בפרפרזות,ארבאלרזירתשימושאיננובמקראבן"לההיהב"אבלהשימוש

רביקרביץמצליחההמאוחרתבשירתהגםהאחרות.המשוררותאצלכמר
בטבעיותהעכשוויתהדיבוריתבלשוןמקראייםוהקשריםמקראלשלב

צומחתרהתיארלרגיהלחזיתרקעביןההבחנהשמתבטלתעדובקלות,

משורראףמכירה(ואינניהסמכותשלהמקררהיאהשפההלשון.מתוך
השכולשירהופךרכךדומים),דבריםעליולומרשאפשראחרישראלי

אל-זמנית.מתריסה,מלנכוליתלקינההזה

העבריתבתרבותהאימהותבייצוגיאפואהמסתמןההיסטוריהמהלך

בשלביהרגםהבינייםבימיהעתיקה,בעתהמרטיררלרגיתהעמדהמןהוא
בשירההמלנכוליתלעמדהעדהחדשה,העבריתהספרותשלהראשונים

בשכבהלפחותבשירתה,מבחינהרביקרביץ'דליההישראלית-העכשווית.
ולאיוב,לדודבדרמהכשהגבריות,לנשירת,גבריותביןהאינטרטקסטים,של

ממושאהלבידראתומנתקתהפרוידיאניבמרבןאבל""עבודתמקיימת

לאובייקט.עצמהביןמבחינהאינהשהאםבערדהאבל,

* 

ביןקושרת In a Different Voice " 65ההשפעה"רבבספרהגיליגןקררל
ביכולתכרוכהנשיתעצמיתתודעהמוסרי:לקודנשיתעצמיתתודעה

ייחרדשלבמונחיםדווקאולאראחריםצורכישלבמונחיםלחשוב

הדאגה,אתיקתהואלנשיהגבריהקודביןהמבחיןכלומרואוטונומיה.

אתלתקןשתרכלאחרים,כלפייותרפעילהובאחריותבצררךההכרה

באי-התערבות.הדוגלתמוסריותשלהפוטנציאליתהאדישות

המיניהשירךומערכותהישראליתהשירהשלהספרותיתהמערכת
הקריאהבאמצעותרבים.וגלגוליםשינוייםהאחרוניםבעשוריםעברו

שלמחודשותהגדרותהמשוררותמציגותהמיתוסשלהררריזירניסטית

כדיהמיתוסאתומשכתבותופילוסופיים,פוליטייםחברתיים,ערכים
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האםישראלתרבותבתולדותהראשונהבפעםנשי.ערכיםעולםלייצג

המתקוממתהמוחה,היאחריפה:אופוזיציוניתבעמדהעצמהאתמציבה

אתיקתהציבורי-פוליטי.הקולאתבנכסההמוטיורלרגיתהעמדהכנגד

כמרקרובותקטנותלמסגרותגיליגןעל-פישמכוונתוהאחריות,הדאגה

מכרננתהמדינתי,האוניברסלי,הכללילמרחברקולאוקהילה,משפחה

מהסיפורהנרמינרזיהיסודאתמרחיקותהמשוורותשרנה.מוסריקודלהן

"אביועםאלוהים,עםהמקרא,עםמתפלמסותהנוף),אל(לעיתים

אלהשיריםהזה.בסיפורשלהןהנשיותמקרםלגביעצמןרעםהאמרנה"

כשניעומדיםאינםהםלאלוהים,אדםביןליחסשרנההגדרהגםמציגים

בזה.זהמרכליםאלאנפרדיםדברים

בספרהלארמית"מרטירולוגיהשלכינונהוהקדושים:"המעוניםבפרק

תודעהמכוננימאורעותבשלושהזוטלעדיתדנהוהמרות""האומה

תל·קובבאוץ-ישראל:הציוניהקולקטיבשלהשתרשותובתולדות

המרותכיטוענתזוטל 66אקסרדרס.האנייהופושתורשהגטומרדחי,

הדםאתהמקדשמיתוסכרנןגבםרעלהמאורעות,מתוךהושעווהשכול

חיי"הבטחתואומות:מוסהג'רוג'שלמעבודתומצטטתהיארהקרובן.

ועבודתזיכרוןבפולחניוקידושםהמולדתלמעןהצעיריםלנופליםנצח

במדינתחדשהאזרחיתדתשלכיצירתהמגדיושמוסהמההםמתים

"היהודישלבכינונוחשובנדבך 67העשוים".המאהואשיתשלהלאום

ממאמרומצטטתזוטללמרת.כיצדהשאלהחיתהבאוץ-ישראלהחדש"

"תרותעצמה:בעדמדברתשכותרתוהצעיר,הפועלביטאוןערוךשל

לבידלרחמים,מרתבקוב,מרותבידנעשתהובוררהחותכתאבחנהמרות".

יפה".לא"מרותאלשהלךלטבח""הצאן

הנדרשתהנשיםשיותשלחתרנותהשאתביתומזדקרתזאתלנוכח

כלמובלע.באופןטוענותהןיפה"ל"לא"יפה"מרותבידהבדלאידלעקדה.

פוליטיים.לצרכיםומומצאותמומצאות,הןתקפות,אינןהללוההבחנות

מכרנן,כניגודולאכהמשךמועמדותישראלמלחמרתטובלינקה,מצדה,

בעדלמרת"טובלאלחיות,טובאידיארלרגים.מודליםהציונותבנתהשעליו

המרות.אתהמקדשהישראלי,בזיכרוןשנחותההסיסמה-אוצנו"

הואהנשיםבשיותהעקדהשלמחדשהקריאהשלהעיקריהמאפיין
העליוןהערךאתלהחליףשאמרועליוןכערךהאימהותעםההזדהות

האמהותמןהדרישהעםמתמודדתהנשיםשיותהאל.לצרהציותשל

לסיומםולאהחייםלשימורמסירותהמתוךיום-יומילקרובןשנתבעות

אמירתבבחינתוב-דורית,מחאהמרחההשירהכןעלוההרואי.פעמיהחד

האידיאליםכלולגביוהעתידייםההיסטורייםהמצביםלכלביחסגרופתלא

לדגל.לבניםלקוראשעתידיםואלהבגאוןבעבושהתנוססואלה-

בעיקרההיאכזאת.איננההיאחילוניתכעמדהנדמיתזרשעמדהלמורת
המשוורותבעינינתפסיםוהאלאברהםאנטי·אבוהמית.אנטי-גבוית,

נועזותהדתית.ספירהשלמייצגיהמאשויותרגבויתספירהכמייצגים

שלההתרסהתיארלרגית.מאשומוסרית-תרבותיתיותרהיאהאמירהשל

הנתונה,המציאותשלוהבשרהגרףקשריחיתוךנגדהיאהנשיםשיות
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האמהותשירתואידיאית.נשגבתמציאותשלהרוחאחוותהעדפתונגד

(כדרךעורריןוללאשאלותללאהתמסרותמודלבעקדהלראותמסרבת
אתובראשונהבראשמייצגתהיא iקירקגור)אוהרמב"םשפושרה

טונליותעולההנשיםבשירתהבשר-ודמי.פעמי,החדהאנושי,האינטרס
למחאהמשווהזוומשמעותבבן,האבבגידתהמשפחה,בתוךבגידהשל

שבה.האנטי·אברהמיתהנימהאתומחזקתמגדריאופי

האנושיתהספרהלקידושונשנהחוזראישורמשמיעההנשיםשירת
אתדוחההיאזובאמירהואי-כשגנותה.פשטותהעלהיום-יומית

שלהאמונהאבירנוסחוהנשגב,המתוחכםהגבריהאקזיסטנציאליזם

החיים.לספרתכמנוגדתהדתספרתאתהרואהקירקגור,

בשירההעקדהשלהקונפיגורציותאחרהמעקבמןהעולותהתמיהותאחת

מכלקשהבגידהשלכפרדיגמההזהסיפור-העלנתפסלאכיצדהיאהחדשה

שללתבניתהנזקקיםהישראליתהספרות(יוצריהמשפחהבתוךבגידה-

המקרא).אלולאהחדשהבבריתקריותאישיהודהסיפוראלפוניםבגידה

משירתדווקאוהנהההדחקה.עוצמתאתמוכיחכזאתפרשנותהיעדר

משוותאלהמשמעויותבבן.האבבגידתבגידה,שלטונליותעולההנשים

שבה.האנטי·אברהמיתהנימהאתומחזקותמגדריאופילמחאה
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כדוגמתמרטירולוגית,מעמדההתפתחותאפואמצטיירתההיסטוריברצף

וסיפורישני,ביתבימיהילדותעלהסיפורבניה,ושבעתחנהעלהסיפור

בשירהמובעתשהיאכפיהמלנכולית,עמדהשללדגםעדהשם,קידוש

שבוממצבהנשיתהעמדהשלגמורההתחלפותזוהירביקוביץ'.של

עדהמרטירולוגית,בעמדההיאלזכותתוכלשלההיחידההלגיטימציה

הערכיםמערכתעלהתרסההמאפשרתעצמה,משלכוחבעלתלעמדה

חיה.היאשבההחברהשלהמכוננת

הפוליטייםוהתהליכיםהספרות

הניכוסהישראלית.החוויהשלהפועםבלבנוגעהעקדהעםהדיאלוג

השירהשלהקנוןללבהנשיםכניסתאתמסמןהזההמרכזיהמיתוסשל

הדיאלוגהמיתוס.לפרשנותהמתלווההמהפכניתהמשמעותואתהעברית

הפוליטיות.ההיסטוריותהנסיבותמכוחגםכמובןהתאפשר

הישראליתבנפשסיסמוגרפישברשחוללההכיפורים,יוםמלחמתאחרי

במלחמתהרטוריקה.השתנתההחיים,שללשברונםהמודעותאתויצרה
אולםההישג.בתחושתעטוףהיההואאבלגדול,אבלהיההימיםששת

הדגלאתשנשאהמיהמעשה,לעומתלמחירהמודעותשנתעוררהמרגע

בגללהתאפשרההנשי-האימהילייצוגהלגיטימציהכלומר,האם.היתה

שלוההשפעההמרכזיותאתלהזכירהמקוםכאןהקורבן.לענייןהמודעות

שהסיפורטוענתהיאשבובן-יהודה,נתיבהשלסיפורהלעבותות","מבעד

מולשעמדיצחק,שלהזוויתמןולאאברהםשלמהזוויתתמידסופר
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דרךהשחרורמלחמתשלהחתרניתהקריאהגםפנים.מולפניםהמרות

 68לבנרן.מלחמתאחרירקנתאפשרההעקדהשלהפריזמה

באינטרטקסטיםהעירןהואהתופעהאתלבדוקראוישברהאחרההקשר

אחת 69אחר,במקרםשטענתיכפיהנשית-הישראלית.הכתיבהשל

הואהאחרוניםבעשוריםהנשיםבשירתשחלוהמובהקותההתפתחויות

שלוהכתיבההקריאהשלה;האורגניתהמובהקתהאינטרטקסטראלירת

קריאותמשלבותהמשוררותוישראלים.יהודייםגברייםברזלצאןנכסי

מדרשירתאסטרטגיותמנכסותומדרשים,מקראיותפרשותשלמעניינות

האישי.לניסיוןאותןומתיקות

האידיארלרגיהאתהמייצגכשירנבחרכפרייהודיתשל"בראשיות"השיר

אסרןבעקבותו 997בפברוארשנוסדהתנועהאמהות","ארבעתנועתשל

"לאסיסמארתיה:ביןללבנון).בדרכםחיילים 73נהרגו(שברהמסרקים

"איןלעניינינו:והחשובההדם",על"חבלבלבנון",להיהרגלבניםלתת

"איך-שרהשתיקתנגדמתריסהשירמיותרות".למלחמותילדיםלנר

שרה":היתהואיפהקרהזה

 1לנ wמ;ת 1סע,מ~ראשי;ת

~ o סז.ה:ר 1ססיפ?זדל

~ב

כב;

וסזp~~לת.
~ךהד!ה!\יו

שןי?ס~~;והו!\יפה

מ;ך 9ל:~לההיא!\יו

~ריץ~י~ל ל\!ע.ל
ר;ןן qס~~ר~ע ז~;pז

 ה~,ע~לאהיאל~ה
קןם,ע;ך

מ;ך qס~תךנ:ום~ז;iןק

סעצים: ת\!וjן~מיס

 ~;ך:תשלח~ל

 ?!רל.:ס ל\!
נעמךהלאהיאל~ה

סורר ע~מ~~

ק;ת: 1םשנ:וים 9לשמ:;בע.דרלםזVה

סז;:;בדררצכע.ברלא

 !זד;ה~ניע;ך~ל

סדהס•לראתלא

 .ה~ 9ז.נ~הל; 1ז;iחכינ

ס~לר ת\!לא
.סד 1זקנ 9 ~נi;ז
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 ;::::;עבריב"מגרר"בן·יהורהשלבספרה

 ~ :פלדמן'יעלראוציונית.ואידיאולוגיה
חדרללאבתוך:הפלמ"ח","טרילוג"ת

שלכ•צירתןולאומ•ותמגדר :משלהן

המאוחד,הקיבוץישראליות,סופרות

n 2002ל·אביב 

 " A Modernהפרקראו . 69

" Mystical Experience בספרי

Profane Scriptures , עמ'שם

90-69 . 

 /)!ל~"~ראשיות",כפרי,יהודית . 70

חל-אביבפועלים,ספריהק•ץ,של

ו.עמ' , 1988
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בקרב:הנופליםמוסה, .לג'ורג . 71

מלחמותשתיזיכרוןשלמחרשעיצובו

עובד,עםשמיד),עמי(תדגוםהעולם

 . 1990תל-אביב

עלמחשכותבאות,דולאן . 72

כתר,ניב),דוד(תדגוםהצילום

 . 1992ירושלים

 . 75עמ'שם, . 73

האימהי.הקולמןדווקאוסמכותהכוחהאתשאבהאמהות""אובעתנועת

חד-משמעית,לדורשהזכרתאתלהםמקנההתנועה,חבויטענוזה,קול

הואהשיחאובייקטלאומה.שיירראינולהםששיירהיקרעללוותולא
צה"לכלפימוסריתחרבהחשותהןאחריות.שלהםוהקונספטיםהיל,ד

לגורלוהאחריותכילומראפשרמוסו.שלבבעירתומתחבטותוהמדינה
בדוןהפוליטיתהזירהניכוסהיאהילדיםלשלוםהדאגהדוןהעםשל

נשית.

תנועתהופיעהוכפויהדביקשלשיריהןפרסוםאחרישניםעשרהחמש

קדושתלמעןדתיות"נשיםתנועתגםיותרומארחואמהות,אובע

מנהותפתיחתעםשפוצרהמהומותבעקבות(שהתארגנההחיים"

איננהשלההמוצאשנקודתמדגישהזרתנועה .) 1996בספטמברהכותל

קדושתאתהעמידואלהדתיותנשיםאנושית.מוסריתאלאפוליטית
הפוליטיותההתארגנויותבדגםהאדמה.ארהדםלקדושתמעלהחיים

חשובמרכיבשהיאהגברית,ה"וערת"שלהטרפרסהמותמשרםישהללו
 71בקוב","הנופליםבספורמוסהל'ג'רוג'שלימדנוכפיהמלחמה,במיתוס

נשים.שלבאחורה-תש"חדרושלהעבריתהשירהאותנושלימדהוכפי

לגבולם".בנים"ושברבנוסחמקראייםבטקסטיםהשתמשוהתנועותשתי

וסמכותכוחלהןהוסיפההמסורתיתהטריטוריהמתוןהאימהותדגלהנפת

לבנון.בשאלתהציברוי·הפטויאוכליבשיח
השירכלשרןהאמירה,שלהיפוכהרקלאהיאשהשירהאפואמסתבר

האמירהאתמקדימהגםהיאוביםבמקויםאלאריזלטיו,מאיושל

האותות,שלהמטפורההקיר.עלהאותותהיאוביםבמובניםוהאירועים;

אתלהמציאהחותרתהנשיםלשיותבמיוחדמתאימההקיר,עלהכתם

הסיפוראתלכתובחותרתהבלתי-נמצאים,הדוידיאני)(במרבן"העקבות"

נכתב.שלא
ההוגיםשלבמחשבתםגםמצריאם·בןבקשוהתפקידיםחילופימעון

 /721הצילרםעל"מחשבותבאותורלאןשלבספורזריזה.רז'אקבאותורלאן

אמרתמרנת-החרוףגןתצלוםהאם,תמרנתאלהתמונותכלמובילות

כינדמהלפ~י".בחייםאמיחיתהשבר"הזמןאחיה,לצדחמש,בגיל
התחלפושבההמרות,לפנישלהאינטימיותאלבאותשבזרבתמרנה
בה:מטפלרהבןילדההפכההאם-ההורותתפקידי

ילדהאותהעםלאחתבעיניחיתהוכךשליהקטנהלילדהחיתההיא

כלהחזקה ,איה]".]הראשון.בתצלומהשמצאתיהכפי'מהותית'

הקטנה.בתילבסוףליחיתהקיומי,שלהפנימיהחוקשחיתהכך,

 73המוות.את'להמיס'דרכיחיתהזו

"במרבןלשפה:מחוץלשיח,מחוץשהואלמקרםשייכתהאםבאות,על·פי
החשיבותאיכישנינוהיינוסבורים ]".[איחהדיברתילאמעולםמסרים

שלהאמיתיהמרחבודאיהןהדימויים,השעייתהלשון,שלהקלילה

106 



בערדהמרות,שםהואהאב""שםזריזה.ז'אקאצלגםכן 74האהבה".

האב-השפהשלהדואלייםמסמניההםוהאבהאםחיים.מסמלתהאם

ה"פאורל"אתמייצגתהאםבערדוכללים,חרקיםמעוכת-ה"לאנג"הוא
בשפה.מטפורישאינומהלכלהמטפורההיאה"אם"החי.הדיבור-

והמרכזיהעמוקהנושאהםלבןהאבביןהמעורעריםשהיחסיםאפשר

הוינוכחהואראםמכתביו,כלילכמעטנעדרהאבזריזה.שלבמחשבתו

 75האב.נעדרכןהאם,דמותשמתעצמתככלההיעדר.אתמייצגהוא

יצחקלעקדתזריזהמתייחס 11The Gift of Death "מספורבפסקה
להתייחסשלאקשהכימצייןהואהכתבן"."בוטלבימלררילשלולסיפורו
והמפלצתייםהבנאלייםהללו,הנרטיביםבשנינשיםשלהיעדרןלעובדת
דמויותשלסיפרורבן,אבעלסיפרוהיא"העקדהדבריו,על-פיכאח.ד

כלל.נזכרתאיננהשרהיצחק.אברהם,האב,אלוהיםהיררכיה:שלגבויות,

במהלכוהתערבהלושרנההיהממנה,הנגזרוהחרקההקרבההגירןהאם

בסיסהבעומקמניחההקרבהשלזרמעוכתאין"האםובהמשך:אשה?"
 /761האישה?הקרבתאופצייתשלהדרתהאת

כמהרתומתגלהמגדריים,גבולותאפואממרססתהעבריתבשירההאימהות

ואתהגיבוריםמעמדאתהמיתולוגיות,השאלותאתהמאתגרתנאצלה

ניפרץשלבדוןלאהמגדרייםהגבולותהמסתעצםעליהם.הדיבורמעמד

הישראליתבשירהלעירןמהותיחלופי,סיפרוהצעתאגבאלאהמיתוסים
אלטרנטיביתדמותוהיאאלטרנטיבית,מספותהיאה~םהעקדה:על

חתרניבאופןמשתמשתהחדשהבשירההנשיותהעקדה.בסיפורי

ולסמכות.לכוחהגרףבשםוטוענתהעתיקהבדיכוטומיה

גרף·נפש,בדיכוטומיהלנשירתהמקושרהאיברעםהזדהותעל-ידידווקא

בסיפור.הסמכותמעוןאתלשנותלההמאפשרכוחהאםצרבות

תנועהלצמוחיכלהשברהמיתולוגיהמקוםהיוהעקדהשלוהזירההגזירה
אתמעטלשנותרקאלאהעולם"את"לעצרומבליאמהות""אובעכמר

מסלולו.

ירושליםהעברית,הארניבדסיטה
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