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 הקדמה

 בהקדמה לספרה "המין השני" שואלת סימון דה בובואר "מהי אישה?" 

 השאלה "מהו גבר?" אינה עולה כלל מן השאלה עצמה ניתן לנסות להתחיל ולהבין את התשובה.

למחשבה. עצם העובדה שנשאלת שאלה כזו, מבטאת, את העניין שלאורך ההיסטוריה המין הגברי 

 היווה למעשה את המין האנושי, ומשום כך נשים נחשבו לחריגות מן הנורמה.

עד תחילת שנות נעוריי נושא מורכב זה של מגדר מעולם לא עלה בדעתי. ההבדלים 

המגדריים הפיזיולוגיים היו ברורים, אך דבר זה היה זניח ושולי בעיניי, שכן לא ראיתי בהבדלים 

אלו כמגדירים את האדם, גבר או אישה. ייתכן כי תחושה זו נובעת מהסביבה בה גדלתי. אני 

אחים תאומים, ואת רוב שנות ילדותי והתבגרותי העברתי יחד איתם ויחד עם אחות בכורה לשני 

שני בניה של דודתי. כמו כן, תחומים רבים ודברים שונים בחיי מעולם לא ענו על הסטריאוטיפיים 

הנשיים, כפי שהם מוגדרים בחברה: מאז ומתמיד אהבתי את הצבע הכחול,  מגיל ילדות אהבתי 

נים, כגון: משחקי כדורגל וכדורסל, וחלק מחבריי הטובים ביותר לצפות במשחקי ספורט שו

לאורך שנותיי היו בנים. רק כאשר הגעתי לגיל בגרות ולתחילת שנות נעוריי, התחלתי להבחין 

ביחס ובציפיות שונים של החברה כלפיי וכלפי שאר בנות גילי, דבר שהצטרף, כמובן, להבדלים 

לבין הבנות, שהלכו והפכו לבולטים יותר. מאז אותו הזמן ועד  הפיזיולוגיים החיצוניים בין הבנים

היום נתקלתי בתגובות רבות ובמקרים רבים בהם שמעתי אמירות שוביניסטיות וסטריאוטיפיות 

הנובעות מעצם היותי בת המין הנשי. דבר זה בא לידי ביטוי באופן המובהק ביותר בנושא השירות 

י התיכוניים. מכיוון שכפי שציינתי, מאז ומתמיד ראיתי את הצבאי, אותו אתחיל עם סיום לימודי

עצמי כשווה לכל אדם, בין אם הוא גבר ובין אם הוא אישה, היה לי חשוב לתרום תרומה 

משמעותית במהלך השירות הצבאי שלי ובמקביל להגשים חלום, ולכן שאפתי להתקבל לקורס 

רים ששמעו על תכניותיי לעתיד היו טיס בצבא ולהפוך לטייסת. התגובות מצד הבנים או הגב

מזלזלות ולועגות ברובן, אך מעבר לכך, התגובות מצד הנשים אשר שמעו על כך, הפתיעו אותי עוד 

אותי לוותר על החלום ולשרת במקום "ריאלי" יותר, כלומר: מקום שהוא  דרבנויותר, שכן הן 

כך עמוק  -רה השתרשו באופן כלאינו קרבי. דבר זה גרם לי להבין שהתפיסות הרווחות כיום בחב

עד כי אפילו הנשים בעצמן אינן מאמינות שאישה באמת ובתמים מסוגלת לעשות מה שגבר 

מסוגל. בעיניי, הצבא הוא הדבר המסמל זאת יותר מכל במדינת ישראל, שכן אם צה"ל הוא "צבא 

לט ביותר )על אף העם" בחברה הישראלית, ודווקא בו ההבדלים המגדריים עדיין קיימים באופן בו

הניסיון לצמצם את הפערים בין המינים בשנים האחרונות(, אין פלא שדבר זה עובר מאוחר יותר 

אם צה"ל, "צבא  -גם לחיים האזרחיים ולכלל החברה בישראל. כמו כן, דבר זה מעלה את השאלה

 העם" נחשב למערכת שרובה ככולה גברית, כיצד ניתן להגדיר את העם? 

, המנחה שליוותה אותי לכל אורך הדרך, על _____אני רוצה להודות לבהזדמנות זו 

, שללא עזרתה בתהליך איסוף ___הסיוע ועל התמיכה. כמו כן, אני רוצה להודות לאמי, 

 החומרים מהספריות השונות, לא הייתי מצליחה לכתוב עבודה זו.

אני מאחלת קריאה מעמיקה ומהנה!

 .שיר                 
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 1. מבוא

לידי ביטוי בטקסטים בא  הפולמוס המגדרי ביחס לנשיםיצד ייצוג כ בעבודה זו אבדוק

הדואליות ביחס לדמויות  ,כי בחברה פטריארכאלית מהעובדה . לא ניתן להתעלםספרותיים

כמו כן, ניתן להבחין כי בחברה פטריארכאלית קיימות  .הנשים, מוצגת מבעד לעדשות גבריות

תקרות זכוכית העומדות בפני נשים ומונעות מהן לממש את עצמן ולהגיע לייעודן. כלומר: תקרות 

ם, אולם בו בזמן הן מונעות מנשים להתקדם זכוכית אלו הן שקופות וניתן לראות מבעדן למרחקי

להגשמה  השונות העומדות לרשותו של אדם בדרכו האפשרויותלעברן השני, שם מצויות ולהגיע 

בעבודה זו אנסה לבחון האם בתקופות אחרות ובז'אנרים שונים משתנות דמויות  ,עצמית. אי לכך

סיומה של עבודה זו אמצא, כי . אני מקווה שבםיוהאם הן מורדות בשלב מסו הנשים בספרות

לאורך השנים ייתכן שינוי בנושא זה, בייחוד נוכח המהפכה הפמיניסטית שהעלתה את הבעיות 

הללו לתודעה באופן רחב יותר, כלומר: אני מקווה שאיווכח, כי נשים הצליחו לסדוק את תקרות 

 . ולהשיג את מטרותיהן הזכוכית במהלך ההיסטוריה

ת חקר זו הינה מגוונת מבחינה ז'אנרית. דבר זה נעשה על מנת בחירת היצירות בעבוד

 שאהיה מסוגלת לומר אמירה, כמו גם כדי שאוכל לבחון ז'אנרים אלה בתקופות שונות.

וכן לבחון את מקומן של  ,ראשית, אנסה להגדיר את המושג הרחב והערטילאי "מגדר"

אתחיל לעסוק בז'אנרים ספרותיים הנשים בתקופות שונות לאורך ההיסטוריה. אחרי שאעשה כן, 

 שונים וביצירות השייכות לז'אנרים אלו. 

היצירה הקדומה ביותר בעבודה זו הינה יצירה מתקופת יוון העתיקה. בפרק זה אעסוק 

בקומדיה "ליסיסטרטה" מאת אריסטופנס המגוללת את תכניתן של נשות יוון העתיקה אשר 

ם כך הן החליטו להשתמש בכלי היחיד שעמד מאסו במלחמות שמנהלים הגברים שלהן. משו

הן מחליטות לפצוח בשביתת מין עד אשר יחליטו הגברים  -לרשותן ואפשר להן להשפיע ולשנות

מגדרית הינה בולטת מאוד, ודמות האישה  -לעשות שלום. במחזה זה החלוקה הסטריאוטיפית

חין בדואליות מסוימת ביחס דווקא מוארת באופן חיובי ביותר לעומת דמותו של הגבר. ניתן להב

כלפי האישה בחברה בזמנים הללו, שכן מחד, מעמדה של האישה בתקופה זו היה נחות והגברים 

ראו בה דבר שלילי, ומאידך, יוחסה לה חשיבות מסוימת, שכן הגברים הבינו שללא הנשים אין הם 

ר לכך, לא תתכן תית, לא יזכו לדאגה לעת זקנה, ואף מעביכולים להמשיך את השושלת המשפח

 המשכיות למין האנושי כולו.

 -הפולמוס בעניין נמשך גם בתקופה מאוחרת יותר ואפילו בתרבות שהיא שונה לחלוטין

התרבות היהודית. בתקופת חז"ל נושא מעמד האישה והיחס כלפיה זכה גם הוא ליחס דואלי מצד 

לזה שרווח ביוון העתיקה. הגברים, ובאמצעות השוואה ניתן לראות כי יחס זה היה כמעט זהה 

מעבר לכך, בתקופה זו אישה לא הייתה אינדיבידואל בעל ייחוד, אלא חלק מקבוצה, קבוצת 

הנשים, שהיא, מבחינת הגברים, הייתה בעלת מאפיינים תכונות ורצונות זהים. בפרק זה אעסוק 

של בן כלבא  בשני מדרשי אגדה חז"ליים: האחד, "חולדה ובור", והשני "רבי עקיבא היה רועה

בחירת  שבוע". שני מדרשי האגדה הללו מציגים את היחס הדואלי כלפי האישה בתקופת חז"ל.

 שני מדרשים אלה מעלה את קרנה של האישה, אולם המה מבין קבוצה קטנה בלבד.



[7] 
 

הז'אנר הבא בו אעסוק הוא ז'אנר הסיפור הקצר. בפרק זה אעסוק לא רק בדמויות 

בכל אחד מהסיפורים הקצרים שאביא, אלא גם בנשים שכתבו את  הנשים וייצוגן כפי שמשתקף

אותם הסיפורים, שכן כתיבה נשית הינה חלק בלתי נפרד מהתפתחותה של האישה כאדם המסוגל 

ידי שתי סופרות.  -ליצור. את הדברים הללו אבחן באמצעות שני סיפורים קצרים שנכתבו על

י עד נצח" מאת אלמוג רות, והסיפור השני הסיפור הקצר הראשון בו אעסוק הוא "מרתה תמת

שני סיפורים אלו מראים כיצד  כרמון עמליה. -הוא "אני לא משותקת, אתה לא אילם" מאת כהנא

 נשים כותבות הציגו נשים "שותקות" אל מול המציאות שניהלו הגברים.

החלו להיכתב מעשיות ילדים  בה ההתקופהתקופה הבאה אליה אתייחס בעבודה זו היא 

פמיניסטיות. עד לתקופה זו, המעשיות שנכתבו, שזכו מאוחר יותר לכינוי "מעשיות מסורתיות", 

פי המגדר של הדמות,  -הציגו מציאות פטריארכאלית בה תכונות הדמויות וגורלן נקבעים על

כלומר: הנסיכה עדינה, חלשה ושברירית בדרך קבע, וגורלה הוא לחכות לנסיך שיגיע ויצילה מכל 

לעומתה, דמות הנסיך היא דמות כוחנית, אקטיבית ובעלת אומץ לב. כמו כן, התפקיד  צרותיה.

המיועד לנסיך הוא להגן על הנסיכה ולהצילה. דבר זה יוצר חשיבה סטריאוטיפית בקרב הילדים 

המאזינים למעשיות הללו מגילאי ינקות, ודבר זה חודר מאוחר יותר גם לחיים הבוגרים ולחברה 

שיות הפמיניסטיות היא "לשבור" את החלוקה המגדרית ולבטל את כולה. מטרת המע

הסטריאוטיפיים הגבריים והנשיים המופיעים במעשיות המסורתיות. במהלך הפרק אבדוק זאת 

"הנסיכה -באמצעות שתי אגדות מודרניות במגמה פמיניסטית: "אגדה חדשה" מאת הראבן גיל ו

 והסוס" מאת פישבין יעל.

קור את הנושא המגדרי גם בז'אנר השירה. בפרק זה אעסוק בסופה של העבודה אח

בשירה עברית נשית מתקופות שונות הדנה בסוגיית המגדר ובמעמדה של האישה, וכן בבחינת 

דמות האישה מנקודת מבט גברית. היצירות בהן אעסוק בפרק זה הן, כאמור, מתקופות שונות, 

. באמצעות שיר זה אבחן ביאליק חיים נחמןומשום כך, הקדומה שבהן היא "עיניים רעבות" מאת 

את האישה מבעד לעיניים גבריות. היצירות הבאות בהן אעסוק הן פרי עטה של המשוררת 

כך". לאחר מכן אעסוק בארבע יצירות שונות של  -"אולי אינך יפה כל-: "היית לי" וגולדברג לאה

תבה את השירים "פורטרט אשר כ אסתר שתי משוררות בנות אותה התקופה. הראשונה היא ראב

אשר כתבה את השירים "סינדרלה  דליה , והשנייה היא רביקוביץ'"אני תחת האטד"-" ואישהשל 

 "המריונטה". -במטבח" ו

 באופן חשוב להתייחס לכך שלאורך העבודה ישנן יצירות אשר נותחו באופן עצמאי או

עצמאי למחצה, שכן לא נמצאו בעבורן ניתוחים ו/או מאמרים המתייחסים להתבוננות פרטנית על 

"רבי חז"ל, ממדרש  אריסטופנס, "חולדה ובור"" מאת ליסיסטרטה"היצירה. היצירות הן: 

מאת הראבן גיל, "הנסיכה  "אגדה חדשה"חז"ל, ממדרש  עקיבא היה רועה של בן כלבא שבוע"

כרמון עמליה,  -כהנאל, "אני לא משותקת, אתה לא אילם" מאת פישבין יעוהסוס" מאת 

כך" מאת  -, "אולי אינך יפה כללאה גולדברג"היית לי" מאת רביקוביץ' דליה,  מאת "המריונטה"

 .לאה גולדברג

מרבית העבודה נכתבה תוך התייחסות ליצירות מארון הספרים היהודי ומארון הספרים 

לקומדיה "ליסיסטרטה", השייכת לתרבות יוון העתיקה. בחירה זו נעשתה  הישראלי, וזאת בניגוד
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תרבותי, חוצה תקופות, חברות ותרבויות והאם -לבחון האם הנושא המגדרי הוא כללבמטרה 

כולי תקווה שעבודת חקר זו תסייע  היחס כלפי נושא זה שונה בחברות שונות ובזמנים שונים.

 ות חדשות בנושא זה. לקורא/ת אותה להגיע לתובנות ומסקנ

 

 . מגדר2

 . הגדרה2.1

מי מאיתנו אינו מכיר את ציטוטה  -"אישה אינה נולדת אישה, אלא נעשית אישה"

המפורסם של אחת הנשים הנודעות במלחמתה למען שוויון בין המינים, סימון דה בובואר? 

הפמיניסטית כאשר הפילוסופית והסופרת הצרפתייה הייתה אחת מהחלוצות בתחום הספרות 

הביעה דעה נחרצת ויצאה נגד קיפוח המין הנשי לאורך ההיסטוריה האנושית כולה. ואכן, מגדר 

כתופעה, קיים משחר האנושות; אין מדובר על הבדלים ביולוגיים בין גברים לבין נשים, אלא על 

ת, כדוגמת הבאתם של הבדלים מולדים אלו להתפתחות הבדלי מעמדות בין המינים מבחינות שונו

 בחינות תרבותיות וחברתיות.

 

בשפה העברית. בעבר  עם זאת, המילה "מגדר" כמושג הינה מילה חדשה באופן יחסי

נאלצו להשתמש במילים כגון: "מין", "תפקידי מינים", "הבדלים בין המינים" ועוד, במטרה 

ר" הוצעה תרבותיים בין גברים לבין נשים. כאשר המילה "מגד -לציין הבדלים חברתיים

לאקדמיה הלאומית ללשון, היא נדחתה על הסף. אף על פי כן, וכפי שניתן להבחין כיום, מילה זו 

תרבותיים בין המינים. הכיצד? ובכן, חידוש -השתרשה בחברה כמושג לציון ההבדלים החברתיים

לה זה קיים בזכות נשים בעלות השפעה: חוקרות, משפטניות, יועצות וכדומה, אשר השתמשו במי

 ביאו לצמיחתו של מושג חדש בחברה.זו בתחומי העשייה שלהן, וה

 

מושג זה טומן בחובו עולם ומלואו, הן מבחינת דרך היווצרותו, הן מבחינה לשונית 

 ואסוציאטיבית, והן מבחינת משמעותו בנוגע לשינוי חשיבתה של החברה על נושא זה.

 

ידי נשים פועלות, כאמור לעיל,  -על ראשית, דווקא כיוון שחידוש לשוני זה 'צמח מהשטח'

הוא מסמל יותר מכל את דרכה של החשיבה הפמיניסטית: נשים יוצרות את הידע אודותיהן בכל 

מקום בו הן מצויות. דבר זה יכול אולי להעיד על כך שנושא השוויון בין המינים צבר תאוצה, 

שינויים שחלו במעמדה של האישה ויותר נשים עוסקות בו מבעבר. כמו כן, ייתכן והדבר מעיד על ה

 חשיבה עצמאית ולהשליט נוהג חדש. ועל יכולתה להפגין

 

 שנית, מבחינה לשונית, למושג זה יש מספר פרשנויות:

   ,דמיונו מבחינת ביטויו למילה "מגזר" גדול מאוד, ואף נבנה על משקלה של מילה זו. כמו כן

 Genderמילה זו מזכירה, הן מבחינת הטיותיה ואותיותיה והן מבחינת צלילה, את המילה 

 הלועזית, מקבילתה של המילה "מגדר" העברית.
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 אותיות המילה מרמזות  מ' התחילית במילה "מגדר" מסמלת את המילה "מין", ושאר -ה

 -הגדרה חברתית -הגדרה" -למילה "הגדרה", כלומר: מתקבלת מילה שמשמעותה היא "מין

 תרבותית של המין.

  המילה "מגדר" מכילה את המילה "גדר" המסמלת את קביעת הגבולות החברתיים, וכן את

השורש ג.ד.ר של המילה "הגדרה" אשר מסמלת את המשמעות החברתית של תופעות. 

, ומשמעותם ה'גדר'משילוב של שני אלו נוצרת מילה בעלת משמעות חדשה: גבולות המגדר, 

  1תרבותי.-באופן חברתי מוגדרים

 

ף על כך, מושג זה מכיל בתוכו משמעויות והנחות תיאורטיות שונות, המעידות על נוס

חשיבה מתקדמת יותר ועל שיפור ביחס לנושא זה. בעבר, ההבדלים הביולוגיים בין המינים נתפסו 

שוויונית אשר מציגה את -כמובנים מאליהם, הסטריאוטיפים המיניים הביאו ליצירת חברה א

ציפיות החברה מהן היו ברורות ומובנות לכל. לעומת אלה, המושג "מגדר" הנשים בעמדה נחותה, ו

יכול לרמז על המפנה שחל בשיח הפמיניסטי ועל התפתחות חיובית בנושא זה; הוא אפשר יציאה 

לדרך חדשה וניהול שיח מגוון ועשיר על האופן שבו מובנה העולם הממוגדר, על הדיכוי בעולם זה 

על הדרך שבה ניתן לשנותו. מושג זה מאפשר להגיע להבנה כי הבניה  ועל אלו השולטים בו, וכן

חברתית ממוגדרת קיימת במרבית החברות בעולם, אך היא רק פושטת צורות שונות בזמנים 

שונים במהלך ההיסטוריה, בתרבויות שונות, בחברות שונות ואפילו בתוך קבוצות מגוונות 

דתיות ולאומיות(. 'נשים' הן אינן קבוצה אחת,  באוכלוסייה מסוימת )למשל: קבוצות אתניות,

בנות אדם המשתייכות לקטגוריה אחת כוללת, בעלת מאפיינים משותפים. 'נשים' הן שם כולל 

לזהויות הרבות שיש לבנות המין הנשי, שכן 'זהות נשית' אחת, אינה קיימת. כלומר: הדיון ביחסי 

ינוכיים המבנים זהויות מגדריות, ובזרמי גברים ונשים בעולם, במבנה שוק העבודה, במסרים ח

 2,1העומק של התרבות, נוגע לחייהם של מרבית ואף כל בני האדם, גברים ונשים כאחד.

 

 . דמות האישה לאורך ההיסטוריה2.2

 

התודעה הנשית אי לכך ידי המין הגברי.  -מאז שחר האנושות החברה כולה התעצבה על

לאורך ההיסטוריה ניתן לראות יחס אמביוולנטי  .מהםידי הגברים, וכן הושפעה  -עוצבה על

פי  -לדמותה של האישה בתרבויות שונות ובתקופות שונות. הפולמוס עוסק בכך שמחד, על

התפיסה הגברית הרווחת לאורך ההיסטוריה, נשים מייצגות את תמצית כל הרע. לעתים אף ראו 

ברים הכירו מאז ומעולם בנחיצותה של בהן מסוכנות ושטניות )כמו דמותה של לילית(. מאידך, הג

האישה, שכן בלעדיה לא ניתן להמשיך את קיום המין האנושי. כלומר: ישנה הכרה בכך שהאישה 

 היא מקור החיים והנשמה. 

                                                                 
1

 .9-18אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשנ"ט, עמודים  -תל .מין מיגדר ופוליטיקה .דפנה, יזרעאלי ואחרות 
 
אביב: סדרת  -תל .מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית -ללמוד פמיניזם: מקראהבאום, דלית ואחרות.  2

 .8-10תשס"ו, עמודים  הוצאת הקיבוץ המאוחד, מגדרים,
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לקטים, שכן אז  -סביר להניח שאחד ממקורותיו של הפולמוס מצוי בתקופת הציידים

ד ולהתרחק ממקום מגוריה עקב העובדה כי המגבלות הפיזיות של האישה וחוסר יכולתה להתניי

בתקופה היא הייתה צריכה לטפל בילדים במקום המגורים, לשמור על הריונותיה וכדומה. כמו כן, 

העובדה כי הגבר חזק יותר מבחינה פיזית מאשר האישה, העלתה מאוחרת יותר, תקופת הנוודים, 

  רים בין המעמדות.למעמד של מגן המשפחה או מגן השבט, והגדיל את הפעאותו 

בתקופה מאוחרת יותר בהיסטוריה, תקופת יוון העתיקה, הוגי הדעות והפילוסופים, 

מצאו באישה, באופייה ובתכונותיה פגמים למכביר, ואף כתבו על כך. שהיו, כמובן, גברים כולם, 

ד החברה ביוון העתיקה התייחסה לנשים כאל נחותות, ולא ראתה בהן דבר מלבד יכולתן להעמי

כך גם צאצאים ולהמשיך את השושלת המשפחתית של הגבר, וכן לטפל במשק הבית ובמשפחה. 

הביניים, בהן החברה הייתה חברה פטריארכאלית, שהשלטון בה  -בתקופות העת העתיקה וימי

היה שלטון גברי מובהק, והנשים נאלצו לקבל את מרותם. נוסף על כך, ברגע בו החלה החקלאות 

חברתי. כך הקשר  -חלה להיחשב לקניין ובעצם גם הכתיבה סטטוס מעמדילהתפתח, האדמה ה

 3בין האישה ל"אמא אדמה" החל להתעמעם ולאבד מכוחו.

ניתן למצוא יחס דומה לאישה גם במסורת היהודית ובמקרא. די לקרוא את הפרקים 

פי המסורת,  -הפותחים את ספר בראשית בכדי להבין את מהותה של האישה בתקופה זו. על

אישה. דבר זה מעמיד את  -האישה נוצרה מצלעו של הגבר. גם מוצאו של שמה הוא מן הגבר: איש

גבר, ומציב אותה במקום בו היא אמורה לציית לו, שכן הוא האישה במעמד נחות מזה של ה

שליטה. ניתן אף לראות כי בסיפור "עץ הדעת" האישה היא זו המפתה את הגבר, וכי העונש שנגזר 

על האנושות מאז ועד ימים אלו, הוא באשמתה. דבר זה מציג את דמות האישה באור שלילי, שכן 

במקרא ניתן להבחין בדרך בה התייחסו לנשים  במקום אחרהיא האם של כל נשות העולם. 

 ""לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעךבתקופה זו: 

)ויקרא, פרק כ', פסוק י"ג(. בדיבר העשירי נמנית האישה יחד עם רכושו של הגבר, משמע: הוא 

 הבעלים של האישה, והיא שייכת לו.

מתן זכויות לקבוצות חלשות בחברה, החלה לחלחל המודעות לכך  בתקופת ההשכלה עם

עשרה החלו נשים להיאבק  -שגם נשים זקוקות לזכויות. רק במחצית השנייה של המאה התשע

 באופן ממוסד למען זכויות, כגון: זכות להשכלה, זכות הצבעה, זכות לקניין וכדומה. 

ד האישה ובתפיסת מקומה בחברה, הניב עשרה והביא לשינוי במעמ -התהליך שהחל במאה התשע

חברתי ובעולם  -פירות בפועל במהלך המאה העשרים כאשר נשים החלו להשתלב בעולם הפוליטי

 המשפטי.

לאור ההיסטוריה ארוכת השנים, נשים זוכות כיום להכרה, למעמד, ליכולת להביע את 

, אם נסתכל לרגע על דעותיהן, מחשבותיהן, ואף למלא תפקידי מפתח במקומות שונים. אולם

המצב כיום ללא ההשוואה למצב בעבר, נבחין בכך שתקרות הזכוכית שאישה נתקלת בהן בחייה 

 .הינן רבות מדי, וכי עדיין לא ניתן לראות את סופו של מאבק זה

                                                                 
  15.12.12תאריך הכניסה לאתר:  . "אמא אדמה".תודעה נשיתזקן, שלומית,  3

< <http://www.ima-adama.co.il/articles/article.asp?articleId=3334 
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 3. מחזה יווני קלאסי

 . הקדמה3.1

בין שני בתיאטרון היווני במאה החמישית לפני הספירה חלה הפרדה ברורה ומוחלטת 

סוגי דרמה עיקריים שהומחזו בו: טרגדיה וקומדיה. ניתן למצוא אסמכתאות לקביעה זו בחיבוריו 

של אריסטו, בהם הוא מתייחס לקומדיה באופן מזלזל, ומגדיר אותה כחיקוי של אנשים פחותי 

מעלה. למעשה, הוא ראה בקומדיה את מקום הפוגתם של בני האדם בלבד, כלומר: הקומדיה 

יום לפרק זמן מסוים, וכך הוא יוכל  -אמצעי שאפשר לאדם לנוח מבעיותיו בחיי היום הייתה

לעסוק בפעילויות הרציניות והחשובות יותר בחייו לאחר מכן. משום כך, נחשבו כותבי הקומדיות 

לנחותים בסולם ההיררכיה של הז'אנר הספרותי, זאת, כמובן, בניגוד לכותבי הטרגדיות. 

רך בריסון הצחוק שההתמכרות לו אינה טובה. הומור זה הוא הומור הנובע הפילוסופים ראו צו

מכעס ומטרתו לפגוע בזולת, שכן קיים חשש שהאדם יעתיק דפוסים המופיעים בקומדיות לחייו 

הממשיים. לקומדיות העתיקות, קומדיות שנכתבו באתונה והוצגו שם החל ממועד שילובן בחגיגה 

סוס עד סוף המאה החמישית לפני הספירה, היו שלושה כותבים העירונית הגדולה לכבוד דיוני

מובהקים ביותר, שאחד מהם הוא אריסטופנס. אריסטופנס היה ידוע ביצירותיו שנשתמרו 

כלל התייחסו כותבי הקומדיות היווניות לנושאים  -ליסיסטרטה. בדרך -מתקופה זו, ביניהן

מראה' בו תוכל החברה לראות את בבואתה פוליטיים חשובים ביצירותיהם, במטרה ליצור מעין '

 4,5ואת הבעיות הקיימות בה.

הקומדיה בהגדרתה היא, למעשה, חיקוי פעולה מגוחכת ופגומה, אשר דרך צחוק והנאה 

מבצעת טיהור וזיכוך של האדם מפחדיו ומקשייו )קתרזיס(. העלילה הינה מעגלית: ישנו סדר יציב 

ות. הסדר היציב חוזר לאחר שהגורם המפר את ההרמוניה והרמוני המופר עקב טיפשות או כפייתי

מסולק. מטרתה של הקומדיה היא, מחד, להצחיק ולגרום לתחושת הנאה אצל קהל הצופים 

בעקבות ליקויים או פגמים מכוונים העשויים לעורר צחוק, ומאידך, להעביר ביקורת חברתית על 

ת המאפיינת את הקומדיה עוסקת, המצב הקיים במציאות של אותה החברה. המשמעות החברתי

כלל, במציאות אחת בתחילת המחזה המשתנה למציאות אחרת תוך כדי התקדמותו.  -בדרך

המציאות החדשה מייצגת את המצב האידיאלי והרצוי כפי שרואה אותו המחזאי. בז'אנר ספרותי 

 זה הדמויות הינן מוחצנות, מוגזמות וקריקטוריות. 

והקומדיה מאפשרת, למעשה, להתחמק מכך ולהערים על המכשולים  הגיבור גורם סבל לסביבתו,

השפה בה היא כתובה  -הללו. שפת הקומדיה מעידה על כך שקהל היעד שלה הינו 'פשוטי העם'

  6היא עממית וכוללת משחקי לשון שונים.

                                                                 
 . 33-39כרך ל"ד, תש"ס, עמודים  רבעון לדרמה, -בתוך: במהגילולה, דבורה. הקומדיה היוונית העתיקה.  4

5
, תשנ"ז, 5, גיליון מספר כתב העת של הפקולטה לאמנויות -בתוך: מותרגילולה, דבורה. תדמית האישה בספרות יוון העתיקה.  

 .85-90עמודים 

6
 15.10.12יסה לאתר: השוואה". תאריך הכנ -"קומדיה וטרגדיה 
 <http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=b30a1654-4007-4ff5-bef4-8f9d6b4df157&fol=c9faa479-

85a1-4e52-8247-0a03ed4dd0a4&page=93f13eef-c8f8-4477-b704-745c05540002&box=ab93213d-4847-46dc-

8012-6c4f7e12678c&_pstate=item&_item=afc26d18-e170-4360-919a-4d76d3e4c948> 
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פי אריסטו, דבר זה נובע  -נשים בתקופת יוון העתיקה 'זכו' למעמד חברתי נחות. על

ביולוגי בין המינים: הגבר הוא אדם מושלם, ולעומתו האישה היא אדם לקוי. דעות מההבדל ה

אלו משקפות את התפיסה שרווחה אז בקרב הגברים ביוון העתיקה, ולא רק את תפיסתם של 

ידי גברים, ולכן סביר להניח  -הפילוסופים. המקורות הכתובים מתקופות אלו נכתבו כולם על

 ידי הגברים.  -כפי שהיו באמת, אלא כפי שנתפסו עלשאין הם מתארים את הנשים 

משום כך, דמות האישה, תכונותיה, ערכיה, השקפת עולמה ודעותיה מצטיירים לנו כיום מתוך 

נקודת מבטם של הגברים על הנשים בתקופה זה, כלומר: מנקודת מבט סובייקטיבית, ולא 

 אובייקטיבית. 

ינים ההפוכים לאלו של הגברים. ניתן אם כן, הנשים נתפסו כבעלות תכונות ומאפי

להבחין ביחס השלילי אליהן הבא לידי ביטוי כבר בסיבת בריאתן, שכן הן העונש שהביא זאוס על 

פי המיתוס.   -ידי פרומתאוס, כך על -הגברים, כנקמה על גניבת האש מן האלים על -האנושות

מכיוון שהן חסרות שליטה  נחיתותן התבטאה, בין היתר, בעובדה שהיה צורך להשגיח עליהן

עצמית. מסיבה זו הן גם הורחקו מהשתתפות בחיי הפוליס ולא נחשבו לאזרחיות. עוד מאפיינים 

שייחסו לנשים בתקופה זו היו: בזבזנות, בורות בכל הנוגע לעניינים שאינם קשורים למשק הבית, 

יין כי הם גם ראו בטבע רגשנות יתר, תאוותנות, רמאות, רשעות, פחדנות, פטפטנות ועוד. יש לצ

של האישה ובתכונותיה דבר קבוע שלא ניתן לשנותו, שכן כך היא נבראה. הסטריאוטיפ הנשי 

שיצרו, שימש קרקע פורייה למחזאי הקומדיות. יתרה מכך, בקומדיה, כמו גם בטרגדיה, 

שר הגברים, כא המחזאים הציגו פעמים רבות גם את נקודת מבטן של הנשים כפי שמבינים אותה

 נשים מרדניות נתפסו כהומוריסטיות בלבד.

על אף התכונות הרעות שיוחסו לנשים, הגברים גם הבינו את נחיצותן: יש צורך בנשים 

כדי שהגבר יוכל להמשיך את שושלת משפחתו, וכן כדי שנחלת אבותיו תישאר בידי יורשיו ולא 

, שכן כאשר יזדקן, יזדקק תחולק לאחר מותו. נוסף על כך, האישה נחוצה גם מבחינה כלכלית

 הגבר למטפלת שתשגיח על נחלתו ותדאג להמשך קיומו בבן היורש. 

אישה 'רעה', מבחינתם, היא אישה המורדת בכל חובותיה הטבעיות )נישואין, אמהות, 

נאמנות לבעל, מסירות לבית ולרכוש המשפחה(, כפי שרואים זאת הגברים, ומעדיפה תענוגות או 

ברים רואים בהם את נחלתם הבלעדית, שכן ההרמוניה והסדר בחברה חודרת לתחומים שהג

תלויים בשליטה המוחלטת של הגברים. לעומת זאת, בחברה תרבותית האישה היא אישה 

פסיבית, צנועה, הממלאת את התפקידים שיועדו לה. תפקידו של הגבר הוא לאלף את נטיותיה 

שהיווה את הגרעין של חיי החברה  השליליות של האישה ולרסנה, וזאת כדי שמשק הבית,

 7והתרבות, לא יינזק.
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 8,9אריסטופנס / ליסיסטרטה: . מחזה יווני קלאסי3.2

הקומדיה "ליסיסטרטה" מאת אריסטופנס מספרת על נשות יוון העתיקה שמאסו 

במלחמה הבלתי פוסקת שמנהלים הגברים, ומחליטות לפעול על מנת לשנות את המציאות. 

שבראשותה עומדת אישה אתונאית בשם ליסיסטרטה, היא הכרזה על שביתת מין: הן תכניתן, 

תסרבנה לקיים יחסי אישות עם בעליהן עד אשר ייכנעו ויחתמו על הסכם שלום זה עם זה. 

ההימנעות מכך קשה לנשים לא פחות מאשר לגברים, אך הן מוכנות להקריב את עצמן לשם 

 ' של כד יין שאכן יימנעו מכך.השלום, ואף נשבעות בטקס על 'קורבן

ליסיסטרטה היא, כאמור, אישה אתונאית המזמינה נשים מעירה ומערי האויב למפגש 

סודי ליד שער האקרופוליס. כשהנשים מגיעות, מציעה להן ליסיסטרטה לשים קץ למלחמה 

אהוביהן, באמצעות תכנית שבמהלכה הן תצטרכנה להישבע לא לקיים יחסי אישות עם בעליהן או 

עד אשר יחליטו להפסיק את המלחמה. לשמע דבריה של ליסיסטרטה, יוצאות הנשים במחאה 

ומסרבות לקחת חלק בתכנית. הן מתוארות כמי שזקוקות לדבר, ואינן מסוגלות להסתדר בלעדיו. 

הסירוב של הנשים להתנזר ממין למען מטרה נעלה כמו שלום, מקצין, למעשה, את המאפיין 

ת מנקודת מבטם של הגברים, והוא, כמובן, יצר התאווה. לבסוף, מצליחה אותן, לפחו

ליסיסטרטה, בעזרתה של למפיתו הספרטנית, לשכנע את הנשים להוציא לפועל את התכנית. היא 

מנסחת את השבועה שעליהן לומר, ותוך כדי זאת 'שוחטת', לדבריה, כד של יין משובח. על הנשים 

ות את היין מבלי למהול אותו. הנשים מתארות את טיבו של היין להישבע על כד היין, וכן לשת

לפרטים, ואינן מסוגלות להמתין עד שתוכלנה ללגום ממנו: "קלוניקה: צבע הדם יפה והוא ניגר 

היטב! למפיתו: ואיזה מן ניחוח יש לו, חי קסטור! מירינה: נשים, תנו לי להשבע לפני כולכן! 

. לאחר שליסיסטרטה מסיימת לומר את (31)עמוד  הגרלה!"קלוניקה: חכי, חכי, התור נקבע ב

נוסח השבועה והנשים חוזרות אחר דבריה, הן שותות בזו אחר זו את היין, שמשמש כסמל 

לשבועתן לא לקיים יחסים עד שייעשה שלום. טקס השבועה במחזה זה הוא פרודיה על טקסים 

חושני מאוד, המעלה קונוטציות של מסורתיים בהם שוחטים קורבנות. כמו כן, יין הוא משקה 

תשוקה. עובדה זאת בשילוב עם התיאורים של הנשים ועצם ה'הקרבה' של היין כזבח בשבועתן, 

מבטא גם הוא את התפיסה הגברית הגורסת, כי נשים הן תאוותניות חסרות שליטה עצמית 

שאר נשות  וחסרות ריסון. לאחר הטקס שבה כל אישה לעירה על מנת להפיץ את התכנית בין

העיר. בזמן זה גדוד של נשים זקנות נשלח לכבוש את האקרופוליס במסווה של עלייה לרגל לשם 

העלאת זבח, שכן שם נמצא אוצר המדינה, המשמש את הגברים למימון מלחמותיהם. בתגובה 

עולה גם קבוצה של גברים זקנים לאקרופוליס עם גזעי עצים וקדרות פחמים עוממים כדי לשרוף 

שער האקרופוליס ולגרש את הנשים מהמקום בעשן. מעשה הגירוש דומה במידה רבה לדרך את 

בה מגרשים צרעות, ודבר זה יכול אולי להעיד לנו על יחסם של הגברים אל הנשים והדרך בה הם 

רואים אותן. הנשים הזקנות אינן מוותרות, ולפני שהזקנים מוציאים את תכניתם לפועל, הן 

מים ומכבות את האש. לאחר מכן מגיע למקום מזכיר מדינה זקן, פרובולוס,  שופכות עליהם כדי

                                                                 
  .19-23וצאת האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ט, עמודים ה .ליזיסטרטה כסמלגלבלום, אמירה )ד"ר(.  8

 .11-19הוצאת שוקן, תשנ"ז, עמודים  .ליסיסטרטה .שבתאי, אהרן 9
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על מנת לקחת כסף לקניית עץ למשוטים של ספינת מלחמה. לאחר שנמנע ממנו להיכנס 

לאקרופוליס, הוא זועף ומתעמת עם ליסיסטרטה. במהלך העימות הוא מנסה להשתמש בכוח, 

ת שיוצאות להגנתה, אך השוטרים נמלטים ומצווה על השוטרים לאסור אותה ומספר זקנו

מהמקום מכיוון שהם נוחלים כישלון. לאחר שלא נותרה ברירה, העימות הופך למילולי. 

ליסיסטרטה מטיחה בפניו את האשמותיה כי הגברים אינם יודעים לנהל את ענייני העיר באופן 

נשים, שכן היא בטוחה שהן נכון, ובמיוחד את ענייני המלחמה. היא דורשת שהשלטון יועבר לידי ה

תדענה כיצד לנהל את ענייני העיר, הרי הן מנהלות ממש לבדן את משק ביתן. המזכיר בתגובה 

טחון העיר, בזמן ימנסה לבטל את תרומתן של הנשים ולהציגן כטפילות שאינן תורמות דבר לב

תרמתן למאמץ שהגברים יוצאים ונלחמים למענה: "קוצים, פקעות של צמר, זה קשקוש! מה כבר 

. ליסיסטרטה אינה עוצרת, והיא עונה לו: "תרמנו לה כפלים ויותר. ילדנו (48)עמוד  המלחמה?"

קודם כל, בנים שנשלחו להלחם... ומה עם עלומינו? איפה העדנה? ההתעלסות? אנו שוכבות 

את . בתשובתה יוצ(48)עמוד  הבט על הנערות המזדקנות בחדריהן" -כעגונות. אבל מעניני ארפה

ליסיסטרטה כנגד היחס כלפי הנשים וכנגד הטענות שהן אינן מועילות ותורמות. הרי אין חשובה 

כמו תרומתן, שכן הן אלו הנושאות את הבנים ברחמן, מגדלות אותם, ושולחות אותם, בסופו של 

דבר, למלחמה. כאשר הגברים הולכים למלחמה, הן נותרות לבדן, אינן יכולות לעשות דבר מלבד 

תין להם שיחזרו. ליסיסטרטה אף מדברת על הנשים הזקנות יותר, וטוענת שבניגוד לגברים להמ

ערך כאשר הן מתבגרות: "גם גבר שחוזר עם שיער כסוף, מוצא חיש  -המזדקנים, נשים אינן שוות

בחורה, אך לאישה אביב קצר, ואם היא מחמיצה אותו, איש לא רוצה לשאת אותה, ואז היא 

לאחר הוויכוח מתחילות הנשים לאבד את סבלנותן, והן מלבישות את (. 48ד )עמו מחכה לנס."

בבגדי אישה ונותנות לו סל צמר וכישור. כך, כשידה של ליסיסטרטה על העליונה, שולחות  מזכירה

הנשים את המזכיר להיקבר. אולם, המצב אינו נותר כפי שהוא לזמן רב: הנשים אינן מסוגלות עוד 

כן הן אינן מצליחות לכבוש את יצרן. הן מנסות למצוא את אהוביהן כדי לקיים את השביתה, ש

לספק את מחסורן. ליסיסטרטה המודאגת מחליטה לעמוד על המשמר ולא לאבד את קור רוחה. 

היא בודה נבואה שאוסרת על הזדווגות, וכך מצליחה לגרום לנשים לשוב אל האקרופוליס ולא 

כאשר בעלה של  .(55)עמוד  לקיים את הוראות הנבואה"לנסות לחמוק לבתיהן, הרי "מביש לא 

מירינה, אחת מהנשים, מגיע יחד עם עבד שנושא את תינוקם, ומבקש מאשתו שתספק את יצרו, 

ליסיסטרטה מדריכה אותה כיצד עליה לנהוג על מנת לשבור את רוחו. ואכן, מירינה הולכת עמו 

, ובו בזמן לא לתת לו את מבוקשו. כך למקום מבודד, אך באמצעות התחבולה מצליחה לפתותו

בחלק  היא פועלת עד אשר היא מחליטה לחזור אל האקרופוליס, ומותירה אותו מתוסכל לבדו.

הבא ניתן להבחין בניצני כניעה של הגברים: כרוז מספרטה מגיע ומודיע שהגברים מוכנים לשגר 

הצלחה. משלחת הספרטנים משלחת לשם שיחות שלום. מכך אנו למדים כי שביתת הנשים נוחלת 

מגיעה, וכך גם קבוצת נציגי אתונה. שתי הקבוצות להוטות לסיים את המשא ומתן ביניהם כמה 

שיותר מהר, על מנת שתפסק השביתה ועולמם ישוב למסלולו. ליסיסטרטה נבחרת לשמש 

כבוררת. היא נוזפת בשתי המשלחות על בגידתם במורשת הדתית והלאומית המשותפת, וכן על 

התכחשותם לחסדים שגמלו שתי הערים זו לזו בעבר. כמו כן, ליסיסטרטה מביאה אישה בשם 

התפייסות, המתוארת כצעירה עירומה ויפה, וכך היא מצליחה לרכך את הגברים ולגרום להם 

להגיע לעמק השווה. הגברים בשתי המשלחות נועצים את מבטם בהתפייסות, וגופה משמש להם 

ל צד מבטא איזה חלק הוא דורש, וכך מסתיים המשא ומתן ללא קושי, כמעין מפה. בדרך זו כ

 כלומר: השלום מושג. 
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דמותה של ליסיסטרטה במחזה זה היא, למעשה, דמות האישה שנתפסה בעיני הגברים 

ביוון העתיקה ל'רעה', שכן, מבחינתם, אישה כזו היא אישה סוררת, המורדת ביעודה ובתפקידיה 

ים שהם נחלתם של הגברים בלבד. ליסיסטרטה מייצגת, כאמור, את הטבעיים, ופולשת לתחומ

ההפך המוחלט מדמות האישה הטיפוסית של תקופה זו. היא מזהה בעיה, ומחליטה בעצמה 

ליזום, לכנס נשים מערים שונות, ולהציע פתרונות. דבר זה גם מעיד על כך שהיא כריזמטית 

, שכן מלבד העובדה שהיא יוזמת, פועלת ואקטיבית. תכונותיה מזכירות תכונות של מנהיגה

, כאשר מזכירל בדיבורומחליטה לצאת כנגד מצב המלחמה השורר באזורה, היא משיבה מלחמה 

מציגה בפניו את תמונת המצב האמיתית של נשות יוון העתיקה, תרומתן והיחס אליהן, ואף 

צר בקרב הנשים כאשר יוצאת כשידה על העליונה. כמו כן, היא מצליחה להשתלט על המשבר שנו

לא יכלו לעמוד עוד במצב שנוצר, ואפילו הדריכה את מירינה מה עליה לעשות על מנת לשבור את 

רוחו של בעלה. ליסיסטרטה לוקחת אחריות, מתכננת את הפעולות בתכניתה, ולבסוף, גם 

 מצליחה בחכמה רבה לגרום לשתי משלחות הגברים מספרטה ומאתונה להגיע להסכמה ולשלום.

דמות נשית בולטת אחרת במחזה היא קלוניקה, גם היא אישה אתונאית, אך שונה 

במהותה מליסיסטרטה. קלוניקה היא, למעשה, 'האישה המאולפת' ביוון העתיקה, זו שמקבלת 

בכניעה את התפקידים שיועדו לה מעצם היותה אישה, ואינה מבינה מדוע המצב כפי שהוא אינו 

ך. כשליסיסטרטה מספרת לה ברמיזה מה תכלית הכינוס של הנשים בסדר או אינו אמור להיות כ

, קלוניקה עונה: "שהנשים? (24)עמוד  ".ואומרת: "...יוון כולה תלויה בכך שאנו הנשים נציל אותה

. רק ממשפט זה אנו מבינים עד כמה חשיבתה של (24)עמוד  ".אז אין לה עוד הרבה תקווה

כורח הנסיבות ובעקבות החינוך אותו קיבלה מאז נולדה. קלוניקה היא צרה ומוגבלת, כמובן, מ

כאשר ליסיסטרטה מספרת על תכניתה להבאת השלום, קלוניקה מסרבת בכל תוקף לכך, שכן 

היא טוענת שהיא אינה מסוגלת להתמודד במצב שכזה. אם כן, קלוניקה מייצגת את הסטריאוטיפ 

אשר חיה את חייה בעולמה הצר, ואינה הנשי בתקופת יוון העתיקה, האישה הכנועה והצייתנית 

 מערערת על כך, שכן דבר זה לא נתפס בעיניה כמוזר.

דמויות הגברים במחזה זה, ללא יוצאים מן הכלל, מייצגים את הגבר הכוחני והתוקפני, 

בעל השליטה הבלתי מעורערת על הנשים ועל העולם. מלחמה ואלימות הן ערכים עליונים 

 -ר ליסיסטרטה מתעמתת עם המזכיר, הוא עונה: "דברי מהר, ולאבעיניהם. כך, למשל, כאש

, וכשהיא אומרת לו שישמור על ידיו ויקשיב, הוא עונה בתגובה: "אבל איני (44)עמוד  נצליף בך"

מכאן נראה שדווקא הגברים הם אלו שאינם ניתנים  (.44)עמוד  "איני שולט בהןיכול. מרוב חרון 

 לריסון. 

ם להקשיב לנשותיהם, ורק כאשר הן מבצעות מעשה של מרד הגברים במחזה מסרבי

הפוגע בהם, הם מוכנים להתדיין ולהאזין להן. אולם, ההקשבה היא אינה אמיתית, שכן הם 

ידי רצון אמיתי להקשיב להן. הם אינם  -ידי רצון מתפרץ לספק את יצריהם, ולא על -מונעים על

בהן דבר הנועד לשמש אותם ולספק את אדם שוות להם, אלא רואים  -רואים בנשים בנות

 הצרכים שלהם, וכן לדאוג לכל מחסורם. הן חייבות לעשות זאת מתוקף תפקידן, שכן הן נשים. 
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ידי  -כאשר שתי המשלחות מספרטה ומאתונה מגיעות למשא ומתן המנוהל על

הצעירה, ליסיסטרטה, שמשמשת כבוררת, הם מתוארים כמהופנטים נוכח מראה של התפייסות 

העירומה והיפה. סביר להניח שליסיסטרטה מכירה במציאות, ויודעת שרק באמצעות פיתוי שכזה 

הם יוכלו להפסיק את המלחמות העקובות מדם שהם מנהלים זה זמן רב. כך, מסמנים הגברים על 

גופה של התפייסות את המקומות שכל אחד מהצדדים דורש, ובמהרה מגיעים להסכמה ביניהם, 

ם מגיע. ההכרה במציאות שגופה של אישה יפה יכול לשמש כפיתיון ולגרום להם לפעול והשלו

בדרך בה הנשים תרצנה, מלמדת, מחד, על העובדה שהכוח מצוי בידי הנשים, והן רק לא יודעות 

כיצד להשתמש בו, אך מאידך, הדבר מלמד על יחס שוביניסטי כלפי נשים, וכן התייחסות למראה 

בלבד, ולא לדברים בעלי הטעם שיש לה לומר. גישה זו הינה גישה שטחית,  החיצוני של אישה

שרואה בנשים יצורים חיים חסרי דעות, מחשבות ורצונות. כמו כן, ניכר חוסר הכבוד והיחס 

 המזלזל כלפי הנשים כאשר הגברים מסתכלים על התפייסות, ורואים בה כמעין נתח בשר.

  :מסרים שניאים לידי ביטוי במחזה "ליסיסטרטה" מאת אריסטופנס ב

 מתבטא בסיטואציה בה מלבישות הנשים את מזכיר המדינה בבגדי  מסר זה -המסר הפוליטי

נשים ומציידות אותו בסל צמר ובכישור. בכך רוצה המחזאי לומר כי הדרך בה צריך לנהל את 

החוטים,  ענייני המדינה היא הדרך בה הנשים מטפלות בצמר, החל מגזיזתו ועד ליצירת פקעת

משמע: בסבלנות. נוסף על כך, כשם שבמהלך הטוויה מושכים את חוטי הצמר לכיוונים שונים 

כדי להתיר את הסבך, כך יש לשלוח משלחות לערי האויב כדי לנהל משא ומתן למטרות 

פי תכונות  -שלום, כלומר: דרך הידברות, ולא דרך מלחמה. מסר זה, הממליץ לנהוג דווקא על

 את הצדדים החיוביים שיש בהן, ומוכיח כי הן לא התגלמות הרוע, כפי שנתפסו.  הנשים, מאיר

 מבטא, למעשה, לא רק חלוקה מגדרית סטריאוטיפית שבה גברים  מסר זה -החברתימסר ה

שואפים למלחמה ונשים רודפות שלום, אלא גם תקדים לפעולה וליוזמה של נשים, וכן 

שלום. אחת ממטרותיה של  -ן מטרה אחתסולידריות נשית במאבק צודק ומשותף למע

קומדיה היא להניח מראה בפני החברה במטרה להעלות למודעות שלה את החולי שקיים בה. 

מחזה זה אכן עושה זאת, שכן הוא מציג את המציאות כפי שהייתה בתקופת יוון העתיקה: 

י רצונותיו, היחס אל הנשים מזלזל, הן נחשבות לרכוש הגבר ולכאלו שכל תכליתן היא מילו

וכן את העובדה שגברים הם כוחניים ותוקפניים, וגם הם ניחנים בלא מעט חוסר ריסון 

ושליטה עצמית, תכונות שיוחסו לנשים בלבד בתקופה זו. המחזאי מצליח להוכיח כי גם 

לנשים יש רצונות, גם הן מסוגלות לפעול, להביע דעות ולגרום לשינוי. הכוח מצוי גם בידיהן. 

את, מחזה זה מראה כי חשיבתן של הנשים עדיפה מזו של הגברים, שכן הגברים יתרה מז

פותרים בעיות בדרכים תוקפניות ואלימות, ואילו הנשים עושות זאת באמצעות חשיבה, 

 סבלנות, הבנה והידברות. 
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 . לסיכום הפרק3.3

בצחוק הקומדיה ביוון העתיקה נועדה לשקף לצופים את חוליי החברה תוך שימוש 

ע קובהנאה. הסטריאוטיפ הנשי שימש רבים מכותבי הקומדיות, שכן הוא מהווה כמעין "קר

ידי הגברים  -פורייה" להקצנת תכונות הגורמות לצחוק. הנשים בתקופת יוון העתיקה נראו על

באור שלילי ביותר, ובעיניהם, כל תפקידן הוא להמשיך את השושלת שלהם ולספק את צרכיהם. 

מעבר לכך, הן אינן נחוצות והן תמצית כל הרע בעיניהם. מבחינה חוקית, נשים לא נחשבו 

 ליס בתקופת יוון העתיקה. דבר זה מבטא את המעמד הנחות בו הן נמצאו. לאזרחיות הפו

במחזה "ליסיסטרטה" מאת אריסטופנס ניתן להבחין בביקורת על היחס המחפיר כלפי 

הנשים בתקופת יוון העתיקה. הוא, למעשה, מאיר את תכונותיהן החיוביות של הנשים, ומנסה 

כמו לגברים, גם לנשים יש תכונות טובות יותר  להראות לחברה שהייתה אז ביוון העתיקה כי

ותכונות טובות פחות, ובתחומים מסוימים, הן אף יותר טובות מגברים, שכן הן מסוגלות להידבר 

ולהגיע להישגים באמצעות דרכים תרבותיות יותר ופחות מתלהמות. כלומר: נשים הן אינן 

יהן ומחשבותיהן, ולהתייחס אליהן תמצית הרע, ויש לאפשר להן להביע את עמדותיהן, רצונות

 דרכן היחידה שקולן יישמע היא מרידה במוסכמות החברתיות המוכתבות להן. כאל שוות.

 

 4. מדרשי אגדה

 10,11חז"ל -. רקע היסטורי14.

כרונם לברכה", אשר מביע כבוד י"חכמינו ז םהוא ראשי תיבות שפירוש הביטוי "חז"ל"

חיו בארץ ישראל ובבבל שאלו  המוזכרים הם חכמיםובכן, ה, אך על אילו חכמים מדובר? וחיבה

שנה, והם האחראים ליצירת  900 -תקופה של כ , משמע,לספירה 700 -לפנה"ס ל 200בין השנים 

 נהוג לחלק תקופה זו לשתי תקופות משנה: פה.  -התורה שבעל

 לימי רבי  שנה, החל מימי בית הלל ובית שמאי, ועד 200 -חכמים שפעלו כ -תקופת התנאים

בתקופה זו ארץ ישראל הייתה חלק מן האימפריה הרומית, ובמהלכה אירעו יהודה הנשיא. 

כוכבא.  -שני מאורעות חשובים ומכריעים בתולדות עם ישראל: חורבן בית שני ודיכוי מרד בר

התנאים היו מורי הוראה: פירשו את ההלכה, תיקנו תקנות, לימדו את העם תורה, עודדו את 

רוחו בשעת משבר והדריכו אותו בענייני מוסר ושמירת מצוות. נהוג לחלק את תקופתם באופן 

 שרירותי לחמישה דורות שונים. 

 בשנת חכמי ישראל שפעלו בארץ ישראל ובבבל החל מחתימת המשנה -תקופת האמוראים ,

לספירה, ועד לחתימת התלמודים: הירושלמי )בסוף המאה הרביעית( והבבלי )בסוף  200

                                                                 
  .104, 93הוצאת ספריית השכל, תשס"ב, עמודים , בני ברק: תורה מסיניאיזנברג, יהודה ודומוביץ עמירם.  10

 ג'.-אביב: האוניברסיטה הפתוחה רמת אביב, תשנ"ז, כרך א', יחידות א' -. תלמדרש ואגדהפרנקל, יונה )פרופ'(.  11

 



[18] 
 

המאה החמישית(. לאמוראי ארץ ישראל התואר "רבי", ואילו אמוראי בבל מכונים "רב". 

המשנה נחשבה נוכח העובדה כי האמוראים פירשו את תורת התנאים: המשנה והברייתות. 

הם פירשו את המשניות, תירצו סתירות בין  :עו מלחלוק עליהלספר הלכה מוסמך, הם נמנ

מקורות תנאיים, הסיקו מתוך המשניות הלכות ועקרונות חדשים, התקינו תקנות, הנהיגו 

מנהגים וקבעו כללי פסיקה. בתלמוד רוכזה תמצית דיונים אלו. נוסף על פועלם בתחום זה, 

נקראו "רבנן דאגדתא".  , ולכן הםבבאופן נרחעסקו באגדה חכמים רבים מבין האמוראים 

כמו כן, האמוראים היו המנהיגים הרוחניים של העם, אך לצד זה, עסקו גם במלאכה ושימשו 

 נהוג לחלק את תקופת האמוראים לחמישה דורות בארץ ישראל ולשבעה בבבל.  כדיינים.

ת פה, או הספרות התלמודית, הוא לפרש א -תפקידה של ספרות התורה שבעלאם כן, 

התורה שבכתב. יש בכך צורך שכן רבים מדיני התורה סתומים, חתומים ולא ניתן להבינם ללא 

 פה. -שימוש בביאור של התורה שבעל

 

 מדרשי הלכה ומדרשי אגדה. 24.

קיימים שני טיפוסי מדרש עיקריים: מדרשי הלכה ומדרשי אגדה. חלוקה זו נראית ברורה 

 מכילים חומר המצוי באגדה, ולהפך, מדרשי הלכה רביםמאוד, אולם היא אינה כזאת בפועל: 

קיימים מדרשי אגדה רבים מכילים חומר המצוי בהלכה. אם כך, נכון יותר יהיה לומר כי 

 שעיקרם הלכה ומדרשים שעיקרם אגדה. ,מדרשים

מרבית מדרשי ההלכה הם מדרשי תנאים, בעוד שרוב מדרשי האגדה הם מדרשים 

לספירה(, ורובם אף  4-נכתבו בתקופת האמוראים )אחרי המאה ה מאוחרים יותר, אשר מקצתם

 12יותר מאוחר.

ההלכה היא החלק הנורמטיבי והמחייב של התורה. בהגדרה זו יש זיקה מסוימת של בני 

ההלכה נובעת מתוך ישראל אל ההלכה, וניתן להבין מכך כי היא אופיינית לספרות היהודית. 

המדרש ושל מורי ההוראה, והיא מוכרחה לצאת מפי חכמים מוסמכים. ההלכה  -סמכותם של בתי

 מתגלה בחייהם המעשיים של בני העם היהודי. 

. האגדה , שכן האגדה חורגת מתחום הספרות היהודיתרההמונח "אגדה" קשה יותר להגד

ת זו או אחרת. נוסף על כך, היא ז'אנר רחב נחלת האנושות כולה, ואינה אופיינית לספרו הינה

 האגדה עוסקת בערכו של רעיון, והיא פרי רעיונו החופשי של היחיד. ומקיפה תחומים רבים.

פי דבריו של "בעל מבוא התלמוד", שהיה, ככל הנראה, רבי שמואל הנגיד, כל פירוש שיבוא  -על

 אינו בתחום ההלכה,ש כלומר:מצווה, ר, על כל עניין שאינו בגדר בתלמוד, במדרש ובכל ספר אח

קיימים שני תחומים  ,הגדרה זו הינה על דרך השלילה, וקובעת שבעצםמכאן שהוא אגדה. 

 .אגדה הינו ,כל מה שאינו הלכהשבספרות החז"לית, 
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 הקשר ההגיוני

 

 

 שלב א'           שלב ב'          שלב ג'

 

 השינוי

 ועל כן קל להגדירם.  ותבנית, םימוגדרים מאוד ובעלי סדר מסואם כן, מדרשי ההלכה 

האגדה קשה יותר להגדיר ולתחום: קיימים מדרשי אגדה הצמודים לעומת זאת, את מדרשי 

מפרשים באופן שיטתי ומסודר היש מדרשים  כאלו שאינם צמודים אליהם. מנגדלספרי התורה, ו

יש  ם נבחרים מתוך הספר בו הם עוסקים. כמו כן,את ספרי התורה, ויש המסתפקים בקטעי

סביב שבתות מיוחדות, חגים, קטעי קריאה   מדרשי אגדה הקשורים לתאריכים מסוימים, שנבנו

 , ויש אחרים שאינם צמודים לכל אלה, אלא למפתח אחר בו בחר העורך. ומהבתורה וכד

נערכו במקומות שונים בעולם, ובעצם ברוב  מרביתםמדרשי האגדה נוצרו בארץ ישראל, אך רוב 

 13,14התפוצות שאליהן הגיעו יהודים.

 

 . האגדה34.

אגדה: סיפורים, משלים, מימרות חכמה מדרשי הסוגים ספרותיים בקיימים ארבעה 

 : סוגים -כי גם הסוג הספרותי, נחלק לשני תתי חשוב לשים לב,ופתגמים. 

 .סיפור המספר מחדש את מעשי המקרא .1

 החכמים. -סיפורי מעשי .2

 חות.ש בה רצף של שלושה אירועים לפפי אחת מהגדרותיו, הוא כל עלילה אנושית שי -סיפור, עלה

ם. בין האירועים, או השלבים, יש, לדעת המספר, קשר הגיוני, ורצף האירועים יוצר שינוי מסוי

 15הגדרה זו תואמת לסיפורי חז"ל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 ג'. -אביב: האוניברסיטה הפתוחה רמת אביב, תשנ"ז, כרך א', יחידות א' -, תלמדרש ואגדהפרנקל, יונה )פרופ'(.  13
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 ז'. -אביב: האוניברסיטה הפתוחה רמת אביב, תשנ"ז, כרך ב', יחידות ד' -. תלמדרש ואגדהפרנקל, יונה )פרופ'(.  
 

הפסוק או 
 הפסוקים

משמעות 
 רעיונית
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בגולה.  הדרשה הייתה נהוגה הן בארץ ישראל והןהסיפור הועבר באמצעות דרשות. 

בשבתות, במועדים ובתעניות. ידוע, כי דרשות  הבדרך כלל, היא נישאהאזינו לה גברים ונשים, ו

. המקום שבו (עודמיוחדות נישאו בשבתות מיוחדות )שבתות לפני חגים, שבתות לפני תעניות ו

הכנסת, אולם לעתים, בעיקר במעמדות רבי עם, לא היה די  -כלל, בית -בדרךנישאה הדרשה היה, 

הכנסת, ולכן היו דורשים מחוצה לו. נושאי הדרשות היו שונים ומגוונים: עסקו  -מקום בבית

בפירושי התורה ובעניינים רוחניים, בענייני ציבור ובצרכי השעה, בנאמנות לתורה ובנאמנות 

 16בפוליטיקה.וגם בצרכי ציבור  ,אישה והיחס כלפיה, ולעתיםישראל, במעמדה של ה -לארץ

הסיפור החדש של האגדה הוא מעשה הדרשן. זהו אינו הסיפור המקראי או פירוש שלו, 

אלא יצירה חדשה, דרשנית. המספר המדרשי ידע, בדרך כלל, את הפירוש הפשוט של הסיפור 

ההבנה החדשה של הפסוק המקראי המקראי, אך בדרכו הדרשנית יצר סיפור חדש. כלומר: עם 

 17.הוא יצר עלילה חדשה

ם, שונים ומגוונים, סיפורי האגדה מבטאים רעיונות ואידיאליים, דתיים וחברתיימכאן ש

לאומית  -כמעט ואין שאלה מוסרית, תיאולוגית או היסטוריתהן די שכיחות. וסתירות ביניהם 

דרשני האגדה כיוון שטוי בסיפורי האגדה כל אלו באים לידי בישאינה מופיעה בסיפורי האגדה. 

 היו חופשיים לדרוש בענייני אמונות, דעות, מוסר ודרך ארץ. 

דרשות האגדה וסיפורי האגדה לא נוצרו כמסורת ממושמעת של שינון, כדוגמת המשנה, 

או כהוראות של מעשים מחייבים, כדוגמת ההלכה, אלא כ"הגדות" חופשיות של חכמים אל 

מכאן שלמספרי האגדה היה צורך  "המגיד", לבין השומעים. -קשר בין אומרםקהלם, מתוך 

במשך הזמן פיתחו הדרשנים בכישרון לעצב בתמונתיות בהירה ובמלאות לשונית עמוקה. 

 טכניקות סבוכות במטרה לעורר את תשומת לב הקהל.

יאור סיפור האגדה שאינו הטפה מוסרית ודתית ישירה הינו מיוחד במינו: הוא מכיל ת

קיימת בו חשיפת מהות אנושית בתוך העלילה  ובמידה שהוא גם בעל עיצוב אמנותי,עלילתי, 

 18המתוארת. כלומר: סיפור האגדה יציג את האדם היחיד.

 ,הרב קוק אישים רבים בכל הזמנים ובכל הדורות דיברו בשבחה של האגדה. לדוגמה,

ישראלית בעיקרה. כמו  -ומתייחס אליה כאל תופעה ארץ רואה באגדה את המשכה של הנבואה,ה

ביאליק אומר במאמרו "הלכה ואגדה" כי האגדה עוסקת, בעיניו, בראוי וברצוי, חיים נחמן כן, 

ספר דורות היו כי במשך מ . הוא מוסיף וטועןכמעין מופת ודוגמה לאומה הישראלית משמשתו

 רבים קרי האמונה, ומנגד היו מתחכמיםכפשוטה וראו בה את עי רבים שהתייחסו אל האגדה

 את המשל שבה. -חטא, שכן הם חדלו להבין את לשונה אשר ראו בה הבל. כך או כך, זהו
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ואף דיברו בגנותה. אחד הגורמים  ,חכמים אשר ביקרו את האגדה היו ,לעומתם

פעו ישראל, הוש -שהתפתחו בארץ ,האגדות העממיותחלק מ העיקריים להתנגדות הוא העובדה כי

  התבססו על מסורות קדומות.ומן הסביבה האלילית 

ישראל השתמשו  -פשוטי העם נמשכו יותר אל האגדה מאשר אל ההלכה, ולכן חכמי ארץ

. למשל, במאות לחזק את הבנתוכדי , וכן מנת לתקשר עם העם ולהשפיע עליו -בה ככלי על

נתון במשבר קשה. אז הפכו חכמי ישראל היה  -השלישית והרביעית לספירה היישוב היהודי בארץ

 19ישראל את האגדה לאחד המכשירים העיקריים לחיזוק אמונתם של פשוטי העם. -ארץ

 

 20,21,22,23,24. יחס חז"ל אל האישה4.4

נוסף  דות שונות וסותרות ביחס אל האישה, ייעודיה ותכונותיה.כוללים עממקורות חז"ל 

על כך, בין אם הם מציגים יחס חיובי כלפי האישה, ובין אם יחס שלילי, נעשית הכללה כלפי כל 

הנשים באשר הן בכל מקרה, דבר שאינו קיים כלפי המין הגברי. כלומר: נשים הן קבוצה אחת 

אדם בעלות מחשבה  -, בנותהן אינן אינדיבידואליות ;בעלות תכונות מסוימות והתנהגות זהה

ופה בה החברה הייתה כי התקופה המדוברת הינה תק חשוב להזכיר ואופי שונה. הןמשל

 זכויות ומעמדן היה נמוך מזה של הגברים. פטריארכאלית, ולנשים לא היו

ידי חז"ל, וניתן לראות זאת בתיאורים  -על באור שלילימחד, דמותה של האישה מוארת 

 . , והן לתפקידה מעצם היותה אישההמתייחסים הן לדמות האישה, הן לתכונותיה שונים

ניתן לראות כאשר האישה נמנית בין שלושה דברים שלאדם אין רצון  זהיחס דוגמא ל

בהם. לא זאת בלבד שנאמר שהאישה אינה רצויה, היא גם מוזכרת בין דברים חומריים ושליליים, 

שמזכירים, במידה מסוימת, הרס )יין שנחמץ וחיטים שהפכו לעשבים(. "שלושה דברים אין אדם 

ושלושתן לצורך העולם נבראו" )מדרש  -בבניו, וחומץ ביינו עשב בקמה, ונקבה -רוצה שייצא לו

בנוסף אסור לשכוח את אחד מהמשפטים הנודעים ביותר  תנחומא, פרשת חיי שרה סימן ג'(.

ידי הגבר בתפילת הבוקר ובו  -המסכם בתמציתיות את היחס כלפי האישה. המשפט נאמר על
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"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך  -בראו כאישה הגבר מודה לאל שברא אותו מדי יום ביומו על כך שלא

 העולם שלא עשני אישה" )הלכות תפילה פרק ז'(.

בדוגמאות אחרות קיים יחס לתכונותיהן של הנשים ולאופיין. הנשים מתוארות 

כגרגרניות, כמצותתות לדברי אחרים, כעצלניות וכקנאיות )בראשית רבה, מ"ה(, ואף כניתנות 

"נשים דעתן קלה עליהן" )תלמוד בבלי, מסכת  -שיבה עצמאיתלהשפעה בקלות וללא יכולת ח

 -', ניתן למצוא אמירה ברורה וחדישבת, דף ל"ג, עמוד ב'(. נוסף על כך, בבמדבר רבה, פרשה 

אף נאמר כי  ,, ובמסכת בבא מציעא, דף נ"ט, עמוד א'משמעית כי אין לסמוך על נשים ועל דבריהן

עצה רעה  -משמע, עצתן של הנשים היא כ"עצת אחיתופל""כל ההולך בעצת אשתו נופל לגהנם", 

אשר תוביל את האדם הנועץ לאבדון ולהרס, כמו הגיהינום. ניתן להבחין גם בהשוואה בין תכונות 

הגבר לבין תכונות האישה כאשר הגבר מוצג באור חיובי וכאדם נדיב מטבעו, בעוד שהאישה הינה 

כאמור, קיימים גם  עוני פרשת שלח רמז תשמ"ח(.ההפך המוחלט ממנו, "עינה רעה" )ילקוט שמ

תיאורים המתייחסים לתפקידה של האישה מעצם היותה אישה. במקרים רבים ניתן להבחין 

בחלוקה ברורה בין תפקיד האישה לבין תפקיד הגבר אשר הייתה נפוצה מאוד בתקופה זו: 

גבר הוא לצאת, ללמוד, האישה נדרשת להישאר בביתה ולנהל את משק הבית, בעוד תפקידו של ה

להשכיל ולהחכים. כלומר: האישה נותרת בעולמה הצר ללא השכלה או ידע, בעוד שזהו מתפקידו 

ומחובתו של הגבר לצאת ולהשיג את כל אלו. "דרכה של אישה להיות יושבת בתוך ביתה ודרכו של 

די בכך, ניתן  איש להיות יוצא לשוק ולמד בינה מבני אדם" )בראשית רבה פרשה י"ח(. אם אין

 להבחין בתפקידים נוספים ש"מוענקים" לאישה מעצם היותה אישה )כתובות נ"ט ב'(:

 שימוש שטחי ביופייה, כאילו היא מעין קישוט. .1

לידת בנים, שהרי לא ניתן להביא ילדים בדרך הטבע ללא חלקה המרכזי והחשוב של  .2

 האישה.

שנשים גם נחשבו לרכושן של ניתן למצוא דוגמאות נוספות ורבות המעידות על כך 

 אנוש בפני עצמן, כדוגמת המשפט " ביתו זו אשתו" )בראשית רבה צ"ה(. -הגברים, ולא בנות

מאידך, על אף התיאורים הקשים שננקטים כלפי דמות האישה מצד חז"ל, ניתן למצוא 

 .באור חיוביגם תיאורים מכבדים של האישה המציגים אותה 

"כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, משפט דוגמא לכך ניתן לראות ב

עצם קיומה של  , כלומר:(ס"ג עמוד א' -תלמוד בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ב, עמוד ב'בלא טובה" )

ניתן אף  מוצגת כדבר טהור המפיץ אור ושמחה. . האישההאישה מעניק שמחה, ברכה וטוב לאדם

"כל אדם שאין לו אישה אינו אדם" )תלמוד  -הלמצוא משפט הטוען שאין האדם שלם ללא האיש

בבלי, מסכת יבמות, דף ס"ג, עמוד א'(, כלומר: הימצאותו של האדם בודד, ללא אישה החיה עמו, 

 הופכת אותו למישהו שהוא "אינו אדם", ולכן הוא אינו שלם ללא האישה.

תרא, קמ"א, כלל, כדבר מצער שאין בו רצון, אך במסכת בבא ב -לידת בנות תוארה, בדרך

האדם  כלומר: ,עדיפן לי מבני" ן"ולדידי בנת -ע"א, ניתן למצוא משפט המוכיח דווקא את ההפך

שכן  ,ללידת בנותזו היא התייחסות שונה וטובה מאשר בנים.  ובנות עדיפות ל ,אומר כי מבחינתו

 כאן דבר זה מתואר כבעל עדיפות ראשונה במעלה.
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בספרות חז"ל המהללים את חכמתה ובינתה של  כמו כן, ניתן למצוא תיאורים שונים

 האישה ומציגים אותה באור חיובי.

חז"ל מציגים תפיסה דואלית כלפי האישה, ושלצד כל אמרה , ניתן להבחין כי מכאן

דוגמא לדואליות זו היא אשת התנא , ניתן למצוא מנגד אמרה המדברת בשבחה. המדברת בגנותה

רבי מאיר, ברוריה, אשר היוותה דמות נשית חריגה ביחס לתקופה בה חיה.  ברוריה בחרה לממש 

העיוני. היא הייתה בעלת יכולת מרשימה ללמוד הלכות רבות ביום אחד.  את עצמה בתחום

, היא הצליחה להגיע כתוצאה מכך היא הייתה בעלת ידע רב, ודעותיה אף התקבלו בהלכה. כמו כן

 לרמה של מלמדת תלמידי חכמים בבית המדרש, דבר יוצא מן הכלל. 

למרות תיאורים חיוביים אלו ניתן למצוא גם מקורות אשר תיארו את התנהגותה של 

ברוריה כמתנשאת, מזלזלת ולעיתים אף בוטה. רבים לא היו מרוצים מעצם העובדה שברוריה, 

פי פירוש של התלמוד הבבלי ,  -עלמים רבות ניסו להכשילה בדרכה. אישה, נחשבת לעילוי, ולכן פע

אחד מתלמידי בעלה ניסה לפתותה, ולאחר שלא הצליחה לעמוד בניסיון זה, התאבדה מחמת 

   26, 25הבושה.

היא תמצית כל הרע, שני צדדים: אישה הכרעה בתחום זה, ומבחינת חז"ל, ל כאן שאיןמ

 אך גם תמצית כל הטוב.

 

 מהזווית הנשית חז"ליות אגדות. שתי 54.

 27,28חולדה ובורמעשה  .א

"מעשה חולדה ובור" הוא אחת האגדות הנפוצות ביותר בתרבות היהודית, ולכן ניתן 

 פה.  -לראות בו סיפור תשתית. הוא מופיע הן בספרות הכתובה והן בספרות שבעל

פי פרטי הריאליה שבו,  -. פרופ' עלי יסיף טוען כי עללסיפור זה נוסחים ועיבודים רבים ומגוונים

 .פה -אנו נתמקד בעניינו, בנוסח הספרות שבעליש לו מקבילות במשלים אירופאים של התקופה. 

                                                                 
  17.8.12. "לקסיקון לתרבות ישראל". תאריך הכניסה לאתר: ברוריהמרקס, חן ומתיה קם.  25

< <http://lexicon.cet.ac.i l/wf/wfTerm.aspx?id=1156 

26
 17.8.12. "דעת". רחל אשת ר' עקיבא וברוריה אשת ר' מאיר כמודל לחיקוימיטלמן, חגית.  

< <http://www.daat.ac.i l/daat/kitveyet/hagigey/rachel -2.htm 

 
  .63ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס. תש"ס, עמוד  מעשה אהוב וחצי.פריזר, תמר )פרופ'(.  -אלכסנדר 27

של כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה ואסתטיקה, בעולמו הרוחני  -קובץ מאמרים: בקורת ופרשנות .נעמי ,זהר 28

 .121-122אילן, תשנ"ד, עמודים  -, אוניברסיטת ברתימטולוגיה של ספרות עם ישראל -30כרך  .סיפור האגדה
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שהופרה, ועיקרו מוטיב "הזיווג  בין גבר לאישה נושאה של אגדה זו היא שבועת אמונים

 וג האידיאלי.  הכפול", כלומר: זיווג ממשי שנכשל בגלל הפרת הזיו

 פי אפיזודות.  -פי יחידות עלילה וחלוקה על -פי שתי חלוקות: חלוקה על -נבחן אגדה זו על

 פי יחידות עלילה -חלוקה על 

 אביה".-: "מעשה היה בנערה אחת היתה רוצה לילך לבית1 ת עלילה מספריחיד

מוצג הקונפליקט , ובה הפרטים החשובים לרקע של המדרש כולו היחידה הראשונה מהווה את

פיו נערה אחת רוצה להגיע לבית אביה. שאלות רבות עולות ממשפט זה: היכן הייתה? מדוע  -על

 האקספוזיציה מצב ובה. יתרה מזו, מציגההמספר לא נותן לנו תש ךעזבה את בית אביה? על כ

, אך אמורה לצאת לבדה ללא בן/בת לוויהחברתית, שכן נערה איננה  -בעייתי מבחינה מסורתית

על אף שאין הדבר מצוין מפורשות, ניתן והיא לבדה.  ,להגיע לבית אביהבמדרש זה על הנערה 

ת, נתפס גם כמקום חשוף . החוץ, המנוגד לביולכת הנערה הינה דרך שוממהלהניח, כי הדרך בה ה

, לעומת ההגנה לה תזכה בבית אביה. כמו כן, החוץ נתפס כרחוק מהציוויליזציה ומחוקי בעבורה

בדידות הנערה מעמידה אותה בפני סכנות רבות האורבות לה בדרך, דבר, נוסף על כך, חברה. ה

 שיש להניח, היה נמנע, אם היה בן/בת לוויה עבורה.

 : "והיה בור בדרך ונפלה".2 ת עלילה מספריחיד

היחידה השנייה מוכיחה את הטענה הנזכרת ביחידה הראשונה כאשר הנערה נופלת לבור. 

כי הנערה אכן חשופה לסכנות, הן ברמה הפיזית: נפילה לבור, והן ברמה ר משמעות הדב

יש להניח כי "הנפילה" מקבלת  .ההתנהגותית: חוסר האונים שלה בדרך, מובילים אותה לנפילה

 משמעות כפולה, מוסרית והתנהגותית, כפי שנראה בהמשך.

 לי?"חד ואמר: אם אני אעלך תנשאי : "ובא בחור א3 ת עלילה מספריחיד

מצטייר כגיבור שתפקידו  . בחור זהבחור המגיע לפתע יחידה השלישית מצטרפת דמות נוספת:ב

הוא  -הבחור הוא להציל את הנערה החלשה וחסרת האונים. עם זאת, ניתן להבחין בתנאי שמתנה

מוכן להצילה רק אם תסכים להינשא לו. תנאי זה שופך אור שלילי על דמותו, שכן הוא מוכן 

יחד עם זאת, מציג שוב את הנערה כחסרת אונים, שכן אם לא  לעשות טובה רק תחת תמורה.

 תיעתר לבקשתו, מי יודע מה יהא סופה?

 : "אמרה לו הן".4 ת עלילה מספריחיד

נו מוצאים את תשובת הנערה. נוכח התנאי שהתנה הבחור ביחידה השלישית, ביחידה הרביעית א

ברירה. שאלה נראה כי היא אינה מבטאת את הסכמתה מתוך רצון חופשי, אלא מתוך חוסר 

ידי הבחור שעבר  -: האם הדרך היחידה להינצל מהבור הייתה עלחשובה עולה ונכח הסכמתה

מה את כל מבטחה באדם שהיא אינה מכירה, ועם במקום? דבר זה מעמיד את הנערה כחלשה שש

חברתית, שכן בחורה אינה  -יחד עם זאת, מעלה שוב סוגיה תרבותיתזאת רואה בו כמושיע שלה. 

אמורה להיעתר להצעת נישואין ללא מעורבות אביה ואישורו. הנערה נתפסת כחסרת אונים, מצד 

 אחד, ופתיה, מצד שני.
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יניהם שהוא לא ישא אשה אחרת והיא לא תנשא : "ונשבעו ב5 ת עלילה מספריחיד

 ."לאיש אחר

. לאחר שהנערה הסכימה לתנאי של הבחור ביחידה ביניהם היחידה החמישית עוסקת בשבועה

 הרביעית, הוא מצילה. השניים נשבעים זה לזו שלא יינשאו לאחרים. 

לפני הבור ? והיתה חולדה אחת הולכת : "ואמרו מי מעיד בינינו6 ת עלילה מספריחיד

 ".נים בור וחולדה יהיו עדים בינינוואמרו: אלו ש

ביחידה השישית עולה בעיה, אך נמצא גם פתרונה. כידוע, כאשר שני אנשים נשבעים זה לזו, יש 

צורך בעדים אשר יהיו במקום ויחזו בשבועה. במקרה זה קיימת בעיה: הנערה והבחור נמצאים, 

נשי עדות שיוכלו להיות נוכחים בעת השבועה. אז מגיע ככל הנראה, במקום ללא אנשים, ואין א

הפתרון: הנערה והבחור ראו חולדה בקרבת הבור שממנו ניצלה הנערה, והחליטו שהם, החולדה 

והבור, יהיו העדים לשבועה. העובדה כי אלו שני העדים של שבועת הבחור והנערה הינה פרט 

 חשוב בהמשך המדרש.

 .לדרכם": "והלכו 7 ת עלילה מספריחיד

לאחר השבועה נפרדים הבחור והנערה זה מזו לדרכם. כאן עולה השאלה: האם הם יזכרו את 

 השבועה שנשבעו זה לזו? בשתי היחידות הבאות התשובה לשאלה זו מתבררת.

 : "והיא עמדה בשבועתה".8 ת עלילה מספריחיד

מעשה זה מאיר  לו. נאמר לנו שעל אף שהשניים נפרדו, הנערה עמדה בשבועה שנשבעה 8ביחידה 

אותה באור חיובי, שכן אף על פי שהדבר לא נעשה מרצונה החופשי, אלא רק כדי שתינצל מסכנה, 

באופן נסתר, נאמר  5היא עומדת בהתחייבותה ולא מפרה אותה. מה שניתן היה לראות ביחידה 

 הנערה נאמנה ואמינה. -כאן באופן גלוי

 אחרת"."והוא נשא אשה  :9 ת עלילה מספריחיד

אנו מגלים כי דווקא הבחור, שהציב תנאי לנערה בזמן שהייתה במצב קשה ופגיע, לא  9ביחידה 

הצליח לקיים את ההתחייבות שדרש. הוא נושא לאישה נערה אחרת, וככל הנראה, שוכח או 

מחליט להתעלם מהשבועה שנשבע לנערה שהציל. מעשה זה מאיר אותו באור שלילי מאוד: 

ים לסייע לנערה לצאת מהבור רק אם תינשא לו, ולאחר מכן הוא לא הצליח בתחילה הוא הסכ

הוא אנוכי, מתרכז בטובתו  -ביחס לבחור 3לעמוד בעצמו בדרישתו. זהו חיזוק לנאמר ביחידה 

לא זאת בלבד, אלא שבדרך זו, הוא ממעיט בערכה של הנערה האישית, ולא בטובת הזולת. 

 וחשיבות השבועה שנשבעה לו.

 : "וילדה לו בן".10 עלילה מספרת יחיד

והפר את הבטחת הנישואין, אלא גם נולד לו ילד מהאישה  לא רק שהבחור נשא אישה אחרת

בן זכר. בתקופה זו ל הולדת בן זכר הייתה משמעות רבה. מלבד העובדה כי זהו יורשו  -שנשא
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שניתן לראות, כפי למשפחה.  והאושר , זהו מקור השמחהוממשיך השושלת הפוטנציאלי של האב

 הולדת בן הינה בעלת ערך רב, ומעוגנת בפתגמים רבים משל חז"ל.

 : "באה חולדה ונשכו ומת".11 ת עלילה מספריחיד

ביחידה זו ניתן להתחיל ולהבחין באירוניה: החולדה שימשה כאחת מהעדים בעת הבטחת 

יא עמה בן לעולם, הנישואין לנערה שניצלה. לאחר שהמשיך הבחור בחייו, נשא לאישה אחרת והב

חייו היו אמורים להיות, לכאורה, שמחים ומאושרים עם המשפחה שהקים. אולם, לא כך הדבר: 

שהייתה עדה, נשכה את בנו בכורו יחידו, וגרמה למותו. זהו סימן שנועד  , כסמל לחולדהחולדה

 שה אחרת., וכי אין הוא יכול להמשיך את שושלתו עם בנים מאילהזכיר לבחור את השבועה שהפר

 אולם ניכר כי הגבר אינו מבין את הקשר בין מות הבן לשבועה שהפר.

 דה לו בן שני".: "ויל12 ת עלילה מספריחיד

נאמר שלבחור נולד בן נוסף. נראה כי מחד, הוא אינו מתייאש ואינו מוותר על הבאת  12ביחידה 

משמעותו הסימבולית של מות ילדים לעולם אשר יהוו את המשכו, אך מאידך, הוא אינו מבין את 

בנו הבכור. דבר זה יכול אולי להעיד על חוסר הבנה אצל הבחור, ולהציג אותו כאדם החושב 

יתרה מזו, נראה כי שבועתו והמקרה שקרה, נתפסים בעיניו כשוליים  בשטחיות, ולא לעומק.

 וכחסרי משמעות.

 .: "ונפל לבור ומת"13 ת עלילה מספריחיד

י של הבחור מת כאשר הוא נופל לבור. גם כאן מלווה האירוניה את מותו של כצפוי, גם בנו השנ

הבן משתי בחינות: האחת היא שהבחור, שהצליח להציל את הנערה מסכנה כאשר נפלה לבור, לא 

הצליח לעשות את אותו הדבר כאשר בנו שלו נפל לבור, והשנייה היא שהבור שימש כעד השני 

ידי הבחור, והביאה לידי נישואיו  -חור, שהופרה, כאמור, עללהבטחת הנישואין בין הנערה לב

לאישה אחרת ולהולדת בנו. נראה כי זהו סימן נוסף הנועד להזכיר לבחור את ההבטחה שהבטיח, 

אותה, ועדיין, לצערנו, אין הבחור מקשר בין החולדה והבור )השבועה( וכי הוא אינו יכול להפר 

 להתרחשויות במציאות בה הוא חי.

שה שהגיע לנו שלא כשאר בני מע: "אמרה לו אשתו מה זה ה14 ת עלילה מספרידיח

 אדם?"

הזכרתי כי הבחור אינו שם לב למתרחש ואינו מבין את משמעותו הסימבולית של מות  12ביחידה 

דווקא אשתו היא זו המבינה כי , לאחר מות הבן השני, 14ידי חולדה. ביחידה  -בנו הבכור על

זו שאינה מקבלת את המציאות שנה מעין 'קללה' על בית. האישה היא כשורה, וכי ינו נאי משהו

לדמות הבחור, שכן  ה ניגודית. דבר זה מציג את דמות האישה כאנלוגיהכפי שהיא וחושבת מעבר ל

חושבת לעומק, מבינה את הדברים כפי שהם מתחת לפני השטח, ומייחסת להם זו ה לעומתו, היא

 קה יותר. חשיבות ומשמעות עמו

 .: "נזכר בשבועה וסיפר לאשתו כל המעשה"15 יחידת עלילה מספר
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דפקים על תמלעומק על הסיבות למות בניהם, לאסונות הלאחר שאשת הבחור גרמה לו לחשוב 

על כך. אף מספר לאשתו דלתם בזה אחר זה, נזכר לפתע הבחור בשבועה שנשבע לנערה שהציל, ו

בעצמו והוא זקוק לאישה שתגרום לו להבין שהדברים אינם כלומר: הבחור אינו מסוגל לחשוב 

מספר לאישה, וניתן אולי  בחור. לאחר שנזכר, ה, היא זו המכוונת אותו לחשיבהמתנהלים כשורה

ואופיו  הבחורת דבר זה רק מחזק את תכונולהניח שזאת משום שהוא אובד עצות והוא נזקק לה. 

כז בעצמו, חושב באופן שטחי ולא מעניק משמעות חסר אחריות, מרו :הנבנים לאורך כל המדרש

מנגד, דבר זה מעצים את דמות האישה, שכן היא לדברים שמן הראוי לראות את שמעבר להם. 

 העמוקה יותר, הנבונה יותר, והיא זו המייעצת, כלומר: ניתן לסמוך עליה ועל דבריה.

 ."אמרה לו: אם כן חזור וקחנה" :16 ת עלילה מספריחיד

זו האישה נותנת את עצתה לבעלה. נעשה כאן שימוש בלשון ציווי, וניתן אולי לראות בכך ביחידה 

ואת התובנה כי ישנה חשיבות רבה לשבועה, שלא ניתן להקל בה  את שליטתה של האישה בבעלה

היא  ברור לה כי גורלו של הבחור לו נישאה, נוכח הפרת השבועה, מעיב על גורלה שלה. .ראש

 -הנערה לה נשבע וייקח אותה. היא משמשת כמעין 'שופטת' החורצת את הדיןדורשת שימצא את 

 על הבחור לקיים את הבטחתו. 

 : "וכתב לה גט".17 ת עלילה מספריחיד

הלכתית,  -מבחינה משפטית השולטהוא כותב לה גט, שכן הגבר הוא . נה לדרישת אשתוהבחור נע

 שאת אחרת על פניה.מנת להיות מסוגל ל -וברור לו שהוא חייב לגרשה על

 : "ונשא את הבתולה".18 ת עלילה מספריחיד

הכל בא על מקומו בשלום. הבחור נושא את הנערה שלה נשבע נפתר הקונפליקט וביחידה זו 

לא זאת בלבד, אלא שחשוב לשים לב ששמרה הנערה על תומתה בזמן שחיכתה  בשבועת הנישואין.

 לו, כאשר הוא מממש חייו באמצעות נישואין לאישה אחרת.

 ."מין בבור וחולדה שהעמידו עדותן: "והיינו דאמרי: המא19 ת עלילה מספריחיד

קיימו את תפקידם יחידה זו חותמת את מדרש האגדה, ובה נאמר כי הבור והחולדה, העדים, אכן 

פיה שבועה  -יתרה מזו, ניכר כי יש ביחידה זו הנחיה דידקטית למקשיבים/למאזינים, על ועדותם.

לית את מקומו על מנת אמחייבת, ואין אפשרות להקל בה ראש. תפיסת הגבר בחברה פטריארכ

בני  להוליך שולל אישה, בתולה במצוקה, חמור מאוד, ואין להתחמק מכך. גם אם העדים אינם

 אדם, השבועה תקפה!

 תפי אפיזודו -חלוקה על 

עלילה המכילה רצף של שלושה אירועים או שלבים.  -לסיפורי חז"ל מבנה האופייני להם

. הגדרה זו תואמת םישינוי מסוקשר הגיוני, ורצף האירועים יוצר  בין האירועים, או השלבים, יש

 :לשלוש אפיזודות הנדון, אותו ניתן לחלקבמדויק למדרש האגדה 

 מהוות את האפיזודה הראשונה. 1-7יחידות עלילה  .1
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אנו מוצאים את הנערה שהולכת היא אקספוזיציה למדרש האגדה: אפיזודה הראשונה ה

לבדה לבית אביה, ובדרך נופלת לבור ונקלעת לסכנה. הבחור, שעובר בסביבה, מוכן להצילה 

הבור והחולדה. לאחר  -שבעים זה לזה. עדיהםבתנאי שתסכים להינשא לו. הנערה מסכימה, והם נ

חשוב לשים לב, כי המקום בו הולכת הנערה אינו מצוין  השבועה כל אחד מהם הולך לדרכו.

מפורשות, אך ניתן להניח כי זהו מקום מרוחק ושומם, נטול אנשים. דבר זה מעמיד אותה חשופה 

 . החוץ עומד בניגוד לבית אבא הבטוח.בפני סכנות רבות

 מהוות את האפיזודה השנייה. 8-13יחידות עלילה  .2

עומדת  הנערהכבר יכולים להבחין בגוף המדרש. נאמר כי באפיזודה השנייה אנו 

בזה אחר זה, אך שניהם גם  שני בנים. אשתו יולדת לו אישה אחרתבחור נושא לו אך הבשבועתה, 

די חולדה ומת, והבן השני נופל י -כור ננשך עלבמתים בזה אחר זה בדרכים שונות וסמליות: הבן ה

 האישה האחרת ושני הבנים שנפטרו. כלומר: באפיזודה זו נוספו שלוש דמויות חדשות:לבור ומת. 

 מהוות את האפיזודה השלישית. 14-19יחידות עלילה  .3

אשת הבחור תמיהה על  חותמת את מדרש האגדה. במהלכה מביעה אפיזודה השלישיתה

גורמת לבעלה להיזכר בשבועתו הקודמת. לאחר שהוא מספר לה על  כךסיבת מותם של שני בניה, ו

הדבר, היא דורשת ממנו שיקיים את השבועה. הבחור מקשיב בקולה של אשתו, מתגרש ממנה, 

בה ו נוסף, שינוי ציגהאפיזודה השלישית מכלומר: ה. שלה נשבעהבתולה הנערה ונושא לאישה את 

לו להגיע להבנה שקיימת סיבה לאסונות שבאו על פתרון: אשת הבחור מסייעת ניתן להבחין ב

לכאורה, נראה כי סופו של  , ולבסוף, גם נישא לה.הוא נזכר בשבועה שהבטיח לנערה ,ביתם

המדרש הוא אידיאלי וטוב, אך מחשבה שנייה בעניין מבהירה כי ההפך הוא הנכון; שיבה אל 

כה כל אחת מהנשים נפגעה ממעשי לא תתקן את הנזק שנגרם: בין כה ו הנערה שלה נשבע בתחילה

הבחור, בין אם זו הנערה אותה הוא הציל, שבזבזה שנים רבות בהמתנה ובציפייה שיקיים את 

שלא יוכלו לחזור שבועתו, ובין אם זו האישה לה נישא, שנאלצה להתמודד עם מות שני בניה, 

 -ן גם במסר דידקטיבסיום המדרש ניתן להבחי מבעלה לטובת אישה אחרת. גירושין, ועם לחיים

היא מחייבת ובעלת משמעות רבה. גבר המוליך שולל  -חברתי המדגיש כי אין להקל ראש בשבועה

נערה במצוקה, עושה מעשה חמור מאוד, ולא ניתן להתחמק מכך. על אף ששני העדים לשבועה 

 אינם בני אדם, השבועה תקפה.
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 29,30כלבא שבועבן רבי עקיבא היה רועה של  .ב

במקורות חז"ל קיימות אגדות רבות על כלל, מצומצמות ומרוכזות.  -אגדות חז"ל, בדרך

נתפס כגיבור תרבות.  הואשכן  (,וביניהן: 'רבי עקיבא היה רועה של בן כלבא שבוע')רבי עקיבא 

האגדות הללו עוסקות ברובן בנושאי אהבה, רומנטיקה, חכמה, מערכת היחסים בין רבי עקיבא 

לבין אשתו ודרכו בלימוד תורה. אחת מהמטרות בכך היא להבליט את תפקידה של אשת רבי 

 עקיבא, רחל, בהצלחתו בלימודי התורה, ובנוסף להציג את התנהגותו של רבי עקיבא כלפיה

 כדוגמא לדרך שבה צריך לכבד בעל את אשתו, וכן את הכרת התודה שהוא חב לה. 

 פי פולק: -ניתוח מדרש האגדה על

 פי יחידות עלילה -חלוקה על 

 : "ר' עקיבא היה רועה של בן כלבא שבוע".1 ת עלילה מספריחיד

הייתה לרעות  הראשונה מופיע רבי עקיבא, והמידע הנמסר לנו עליו הוא שעבודתו ביחידת העלילה

 מכאן ניתן להסיק כי הוא אינו אדם עשיר, אלא פשוט עם.את צאנו של אדם בשם בן כלבא שבוע. 

יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם כי רבים מגיבורי התרבות החלו חייהם כרועי צאן, ביניהם: דוד 

 המלך, משה.

 : "ראתה אותו בתו שהיה צנוע ומעולה".2 ת עלילה מספריחיד

ראתה את  , מעבידו של רבי עקיבא,השנייה נאמר כי בתו של אותו בן כלבא שבוע העלילהת ביחיד

מעריכה  לא זאת בלבד שהיא מתייחסת אליו פיזית, רואה, אלא היא גם רועה הצאן של אביה. 
                                                                 

  .285-288. הוצאת מוסד ביאליק, תשנ"ד, עמודים סיפור העם העברייסיף, עלי )פרופ'(.  29

הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"א,  . תל אביב:עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה פרנקל, יונה )פרופ'(. 30

 .112-115עמודים 
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, רועה צאן פשוט, אלא רואה הכלכליה מתייחסת למצבו נהבת אינ .מידותיו: "צנוע ומעולהאת 

בכלל והנשי  הטובות. בהתנהגות זו היא מהווה דוגמה ומופת לאידיאל האנושי אותו ואת מידותיו

 .בפרט

 : "אמרה לו: אם מתקדשת אני לך, הולך אתה לבית המדרש?"3 ת עלילה מספריחיד

השלישית ניתן להבחין כי בתו של בן כלבא שבוע היא הפונה אל רועה הצאן,  ביחידת העלילה

ד על כך שהאישה היא האקטיבית והיוזמת, תכונות הנתפסות ומציעה ש'תתקדש לו'. דבר זה מעי

למידת  -כמו כן, יכולתה להכיר במעלותיו מביאה אותו להתנות תנאי לנישואיהםכחיוביות. 

. משמעות הדבר היא שעל אף תכונותיו הנהדרות, היא עדיין רוצה שילך, ילמד תורה התורה

כי המידות האנושיות הן הקובעות את יחסה הרגשי אליו:  ,חשוב לשים לבויממש את עצמו. 

היסוד, ואת הבורות ניתנת לביטול משום שניתן ללכת וללמוד בבית המדרש, אך הצניעות היא 

 זאת לא ניתן ללמוד.

 : "אמר לה, הן".4 ת עלילה מספריחיד

י נעשה מעין ביחידה הרביעית נותן רבי עקיבא את הסכמתו להצעת האישה. שוב מודגש העניין כ

אולם 'היפוך' בתפקידי האישה והגבר: הגבר, במיוחד בתקופה זו, נחשב ליוזם, לאקטיבי ולקובע, 

מוצגת כלל,  -בדרךפסיבי, שומע בקול האישה ונענה להצעתה. בניגוד אליו, האישה, ש כעת הוא

פץ בנוסף כשהוא אומר "הן", אין אנו יודעים אם הוא ח כנשלטת, היא השולטת במקרה זה.

 בממונה, בתורה או בנערה: ה"הן" קצר מדי לעומת הפעילות הברורה של האישה.

 : "התקדשה לו בצינעה ושילחה אותו".5 ת עלילה מספריחיד

לדרכו על מנת שילמד תורה, כפי שהבטיח. נראה  רבי עקיבאלאחר הנישואין שולחת האישה את 

כי הדבר התרחש מיד לאחר הקידושין. כאשר חושבים על כך, מבינים שנדרשים כוחות רבים על 

מנת לשלוח בעל ללמוד תורה רחוק מהבית. אם כך, נשאלת השאלה מה הניע אותה לעשות זאת? 

בן וברור כי האישה פשוט רוצה ובכן, הרצון הזה של האישה אינו מוסבר בסיפור. למספר מו

 . תורהשבעלה ילמד 

 "שמע אביה, הוציא אותה מביתו והדירה הנאה מנכסיו". :6 ת עלילה מספריחיד

האישה לוקחת מאביה את זכותו לקבוע מי יהא בעלה, וכן את הזכות להשיאה. דבר זה מעביר את 

רת האישה ממצב בו היה לה מנשל אותה מכל נכסיו ורכושו. כעת עוב אביה על דעתו, ולכן הוא

מכל טוב, למצב של עוני, וחיים ללא בעל. אין לה תמיכה, היא נמצאת לבדה וצריכה לשרוד בזכות 

הוא המפרנס והיא  גברבלתי אפשרי, שכן הה לאישה הוא כמעט ומסוג זעצמה. בתקופה זו, מצב 

היא חיה  -דופן תלויה בו. בהמשך המדרש נראה כי רחל, אשת רבי עקיבא, היא אישה יוצאת

דרך פעולה זו ניתן לראות ברחל אישה המורדת בעוני, אך מצליחה להתקיים ולחיות בזכות עצמה. 

במוסכמות חברתיות, אולם חשוב לזכור, כי היא עושה זאת בשם הדת, וייתכן שזו הסיבה לכך 

 שהיא נזכרת כגיבורה.

 המדרש"."הלך ישב שתיים עשרה שנה בבית : 7 ת עלילה מספריחיד
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ביחידה זו ההבטחה שנתן רבי עקיבא לאשתו, יוצאת לפועל. הוא הולך לבית המדרש ולומד במשך 

עשרה שנים. במהלך כל השנים הללו רבי עקיבא ואשתו לא נפגשו אפילו לא פעם אחת,  -שתיים

 ופגישתם האחרונה הייתה במהלך הקידושין.

 לפי תלמידים".: "כשבא הביא עמו שניים עשר א8 ת עלילה מספריחיד

שנים הבעל חוזר לביתו כיוון שהוא מניח שאין הוא יכול לשהות עוד בבית  עשרה -לאחר שתיים

המדרש כל עוד הוא אינו יודע בוודאות שאשתו מסכימה לכך. הוא כבר הפך לאדם גדול בתורה, 

 וברצונו להמשיך וללמוד, אך "רשות" אשתו היא הקובעת בשבילו.

 "שמע זקן אחד שאומר לה: את מתהלכת אלמנות חיות".: 9 ת עלילה מספריחיד

אנו מבחינים  רבי עקיבא נוכח בסיטואציה בה פונה זקן אליה ואומר לה כי היא 'אלמנות חיות'.

בדבר שאינו מניח את הדעת: בני הזוג, כידוע, רק "נתקדשו", ומעולם לא נישאו. מבחינה משפטית 

א מעין "אלמנה חיה". מדברי הזקן, אנו יכולים להניח היא אשת איש, אך אינה נשואה לו, ולכן הי

 רבי עקיבא קשוב לדברים, ורחל לא רואה אותו. כי כך התייחסה אליה גם החברה שסבבה אותה.

: "אמרה לו, אם הוא מציית לי, ישב שתיים עשרה שנים 10 ת עלילה מספריחיד

 אחרות".

. על אף שלא בתשובתה לזקן עקיבא ביחידה זו אנו נוכחים שוב לתעצומות הנפש של אשת רבי

עשרה שנים, ומבחינה חוקית היא כלל לא נשואה לו, אך גם אינה  -ראתה את אישה במשך שתיים

יכולה להיות עם אדם אחר, היא רוצה שהוא ימשיך ללמוד. עם זאת, היא אינה בטוחה שזהו גם 

 רצונו. 

 : "אמר, ברשות אני עושה".11 ת עלילה מספריחיד

שומע את דברי אשתו, ומחליט לציית להם ולעשות כרצונה, וגם כרצונו. נראה כי אף  רבי עקיבא

על פי שהשניים לא באמת נפגשו, שניהם מכוונים אל רצון אחד. עם זאת, קיים כאן איזון המופר 

לטובת רבי עקיבא, שכן הוא שומע את דברי אשתו, אולם היא, הממתינה לו במשך שנים רבות, 

 יו.לא שומעת את דבר

 : "חזר הלך ישב שתיים עשרה שנים אחרות בבית המדרש".12 ת עלילה מספריחיד

עשרה שנים נוספות.  -רבי עקיבא חוזר עם תלמידיו אל בית המדרש ושוהה שם במשך שתיים

כאמור, רחל, אינה שמעה את דבריו, ועל כן היא אינה יודעת שהוא חזר הביתה, אך לפני שהספיק 

 לבית המדרש, כפי שרצתה.לפגוש אותה, כבר חזר 

 : "כשבא הביא עמו עשרים וארבעה אלפי תלמידים".13 ת עלילה מספריחיד

המדרש,  וכשם ששנות  -עשרה השנים הנוספות שבילה בבית -רבי עקיבא שב לביתו לאחר שתיים

 לימודיו הוכפלו, כך גם מספר תלמידיו. כלומר: הוא נעשה גדול הרבה יותר בתורה.

 שמעה אשתו, היתה יוצאת לקראתו".: "14 פריחידת עלילה מס
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לעיר, יוצאת רחל על מנת לקבל את פניו ולפגוש בו לראשונה לאחר  לשמע דבר הגעת רבי עקיבא

 שנים. היא יוצאת לקראת רבי עקיבא על מנת שהפעם הפגישה תתקיים. עשרים וארבע

 : "אמרו לה השכנות, שאלי כלים, ליבשי והתכסי".15 ת עלילה מספריחיד

שכנותיה של רחל מציעות לה בגדים יפים וכלים על מנת שתשפר את מראה החיצוני כיוון שהיא 

דלה ואין באפשרותה לקנות בגדים שכאלו. דבר זה ממחיש את העובדה כי בזמן ששהה רבי 

להתמודד האישה עם עוני. שוב היא המדרש וחי חיי נוחות ללא מחסור, נאלצה  -עקיבא בבית

 המוותרת העיקרית, שכן היא אינה מקבלת שום תמורה.

 ". : "אמרה להם "יודע צדיק נפש בהמתו"16 ת עלילה מספריחיד

בעלה יכירה, יקבלה ויזהה אותה גם ללא שרחל בתשובתה מצטטת פסוק, וכוונתה היא 

ס אליו, שכן כוונתה במילה 'צדיק' התקשטות והתגנדרות. נראה כי היא מנמיכה את עצמה ביח

יתרה מזו, היא ממעיטה בחשיבותו של המראה החיצוני היא לרבי עקיבא, ואילו היא 'בהמתו'. 

 והחומר.

 : "כשהגיעה אצלו, נפלה על פניה".17 ת עלילה מספריחיד

שנות ריחוק ונתק. ברגע שרחל  עשרים וארבעביחידה זו מתרחשת הפגישה המיוחלת לאחר 

על אף היותה אשתו, היא מעניקה לו כבוד ויראה,  מבחינה בו, היא נופלת על פניה, משתחווה לו.

 .מטפוריושוב, מנמיכה את עצמה ביחס אליו, והפעם באופן פיזי, ולא 

  : "וכשנשקה לו רגלו, היו דוחפים אותה השמשים".18 ת עלילה מספריחיד

שכנותיה של רחל להפר את חוסר  הדבר ניכר בניסיוןקיים חוסר איזון בין רבי עקיבא לבין רחל. 

האיזון ולצמצם את הפער בכך שהציעו לה בגדים חגיגיים, אולם כאן אנו מבחינים בשמשים ששוב 

ידי דחיפת רחל, שכן הם רואים אותה מבחינה חיצונית, רואים את  -י חוסר איזון עלמביאים ליד

 ונייה, ולכן מנסים להרחיקה מרבם.ע

 : "אמר להם, עיזבוה, שלי ושלכם שלה היא".19 ת עלילה מספריחיד

כעת מחליט רבי עקיבא להתערב ולנקוט עמדה. הוא מורה לשמשים לעזוב את רחל, אישה פשוטה 

ודלה שהם אינם מכירים, אולם הוא מכיר אותה ויודע מי היא. רבי עקיבא אומר להם כי דבר לא 

שייך להם, והכל 'שלה'. רבי עקיבא אינו מפרט מה הוא אותו דבר שהוא "שלה", כי כלולים בזה 

המדרש. במשפט זה מבטא רבי עקיבא את האחדות  -הכבוד, התורה, כלומר: כל מה שמייצג בית

הבולט שבא לידי ביטוי ביחידות החומרי הרוחנית שבינו לבינה, וכך גם מבטל את חוסר האיזון 

  הקודמות.

 פי אפיזודות -חלוקה על 

ילה המכילה רצף של שלושה על -כאמור, לסיפורי חז"ל מבנה האופייני להם

 .םישינוי מסורצף האירועים יוצר  קשר הגיוני. ביניהם קיים :שלביםאירועים/
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 מהוות את האפיזודה הראשונה. 1-6יחידות עלילה  .1

מבחינים בשלוש דמויות: ר' האפיזודה הראשונה היא אקספוזיציה למדרש האגדה: אנו 

עקיבא, רועה הצאן, בן כלבא שבוע, מעסיקו של ר' עקיבא, ובתו. האישה מעריכה את רועה הצאן 

המדרש וירכוש השכלה אם יינשאו? רבי  -פי תכונותיו, ושואלת אם ילך לבית -כאדם טוב על

יט לנשל את בתו , אך עדיין לא נישאים. בן כלבא שבוע החלמתקדשיםעקיבא עונה בחיוב, והם 

 מנכסיו ולגרשה לאחר ששמע על דבר האירוסין. 

 מהוות את האפיזודה השנייה. 7-11יחידות עלילה  .2

עשרה  -מסופר כי רבי עקיבא שב לביתו לאחר שתייםגוף המדרש. היא אפיזודה השנייה ה

חסר שנות לימוד עם שניים עשר אלף תלמידים. זהו שינוי מהותי מאוד: רבי עקיבא שהיה בור, 

השכלה, ועבד בתור רועה צאן פשוט, הפך כעת לאחד מהגדולים בתורה, ורכש לעצמו בעזרת 

חכמתו תלמידים רבים. כעת מצטרפת דמות נוספת למדרש: הזקן. הזקן הוא דמות משנית בעלת 

שהיא כ"אלמנה חיה", שכן היא  ה. העובדה כי הוא פונה לרחל ואומר לתפקיד חשוב מאוד

 לא פגישה בין בני הזוג לפועל.  -שואה, מאפשרת את הוצאתה של הפגישהמאורסת, אך אינה נ

 -כך שומע רבי עקיבא את דברי אשתו, ומבין כי רצונו ורצונה זהים, על כן הוא מחליט לשוב לבית

המדרש עם תלמידיו. כאמור, השניים רק התקדשו ולא נישאו, וייתכן כי המספר רוצה לרמוז 

שנים, מן הצפוי הוא שיינשאו. דבר זה עלול היה להוביל  עשרה -שתיים שאילו היו נפגשים לאחר

לכך ש"שתיים עשרה השנים האחרות" היו מקבלות אופי אחר. כך ניתן למצוא זהות רבה בין 

  לא פגישה. -המצב של "קידושין ללא נישואין" לבין הפגישה

 מהוות את האפיזודה השלישית. 12-16יחידות עלילה  .3

תלמידי רבי עקיבא, שמספרם הוכפל בה מופיעים היא הסיום: שית אפיזודה השליה

, ומנגד מופיעות שכנותיה של רחל. המלווים אותו עשרה שנים נוספות, והשמשים -לאחר שתיים

הפגישה בין רחל לרבי עקיבא לא לדמויות אלו מספר תפקידים חשובים בחלק זה של המדרש. 

את לפועל. עקב כך, יוצאת רחל לקראת ארוסה. חוסר יכולה להידחות יותר, הנישואין חייבים לצ

ידי  -האיזון מתבטא בין חוסר בגדיה לבין מספר תלמידיו. השכנות מנסות לבטל חוסר איזון זה על

שיפור מראה החיצוני של האישה, אך הדבר אינו מתבצע. משום כך מצליחים השמשים לבטא 

גישה לא תתקיים. אולם, קיים כאן משהו בכוחם את חוסר האיזון: הם דוחפים את רחל כדי שהפ

 -עמוק יותר: בין בני הזוג קיימת אחדות רוחנית, ועל כן הם מצליחים לגשר על הפערים ועל חוסר

שנות ריחוק. כאשר רבי עקיבא אומר "שלי  לאחר עשרים וארבעהאיזון, ונפגשים לראשונה 

מתבטלים לעומת ההרמוניה ושלכם שלה היא", הניגודים המוחשיים, החיצוניים והחומריים 

 הרוחנית השלמה.

לסיכום, ניתן לראות כי דמותה של האישה באגדה זו מוצגת באור חיובי ביותר כבעלת 

תכונות טובות ומידות טובות: האישה רואה באדם מעבר למצבו הכלכלי או הסטטוס המעמדי בו 

המהות, בעיניה. נוסף על כך, הוא מצוי, היא מסתכלת פנימה לתוך ליבו, אישיותו ותכונותיו, וזו 

היא מוותרת על אורח חיים של מותרות ופינוקים, חיה במשך למעלה משני עשורים בעוני ובדלות, 

זוגה, ולכאורה, אינה מרוויחה דבר מן העניין. כאשר הוא הופך למפורסם ומכובד, היא  -ללא בן
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א, הוא מעולם לא היה מתייחסת אליו ביראה שאין כדוגמתה, ובערכה היא ממעיטה. לולא הי

מגיע למעמד זה; היא המנוע, הטריגר, שהביא לידי השתלשלות העניינים בהמשך. מכל אלו אנו 

לומדים להכיר את דמותה באופן חיובי: האישה יוזמת, מניעה, חושבת על טובת הכלל והזולת 

  לפני טובתה האישית ואף בוחנת דברים לעומק ולא באופן שטחי.

 

 הפרק סיכוםל. 64.

נחות בתקופת חז"ל החברה הייתה חברה פטריארכאלית, ובה מעמדן של הנשים 

בעולם זה החלוקה של התפקידים בין הגברים לנשים הינה ברורה ובלתי  ממעמדם של הגברים.

אשר עיקר עניינם הוא למידה, עסקים  "שרי החוץ"פי חלוקה זו, הגברים הם  -ניתנת לשינוי. על

, נתפסו כאחראיות על המתרחש בבית "שרות הפנים"י, ואילו הנשים, וכל הניהול החוץ בית

פנימה: חינוך הילדים, ניהול משק הבית וכדומה. אי לכך מקבלת האישה את הכינוי "ביתו" של 

היא אינה אינדיבידואלית, ואינה עומדת ברשות  -בנוסף, האישה נחשבה לחלק מקבוצההגבר. 

פי התפיסה שרווחה בתקופה זו, לכל  -את משום שעלעצמה או נשפטת לפי תכונותיה שלה. ז

 הנשים אותן התכונות, אותו האופי ואותו התפקיד, כאמור: קבוצה אחת.  

מחד, במקומות רבים מוצגת האישה באור שלילי ביחס לתכונותיה, אופייה ותפקידיה. 

ל דבריה, וכן בדוגמאות אשר ניתנו בעבודה זו, האישה מוצגת כמישהי קלת דעת אשר אין לסמוך ע

היא נועדה למספר מטרות מצומצם: לידת בנים  -כאדם גרגרן, עצלן וקנאי. באשר לתפקידיה

וניהול משק הבית. מעבר לכך, ניתן לראות כי הגבר אף מודה על כך שלא  בכלל, וצאצאיםבפרט 

דברים המונה את האישה בין נולד אישה בתפילת הבוקר, ובנוסף ניתן להבחין בקטע אשר 

ים שאין בהם צורך. מאידך, חז"ל התייחסו לאישה גם כדבר חיובי וטוב. כפי שהצגתי תפלה

בדוגמאות בפרק מדרשי האגדה, האישה היא זו שמביאה שמחה, אושר ואור לחייו של הגבר, 

לא זאת בלבד אלא שחז"ל ראו לנכון לכתוב מדרשים ולהאיר את ובלעדיה הוא אינו אדם שלם. 

אל  ובוריו/או לק ברמשמעותיות, כאשר הדבר מכוון להאדרת הגתכונות הנשים כיוזמות ו

ת הנשים מוצגות בהן דמויו ,בשני המדרשים שהובאו בפרק זה כי ניתן להבחין. למשל, האמונה

אישה אשר ה מדובר על . במדרש הראשוןדבר שהוא אינו שכיח במדרשי חז"ל -באופן חיובי

, ובמדרש השני מדובר על רחל בתולה המחכה לומבקשת גט מבעלה, נוכח היותו מחויב לאישה 

 אלהמבין שתי הנשים ה אשר שולחת את בעלה, רבי עקיבא, ללמוד, וגוזרת על עצמה עוני ורעב.

פי דברים שהיא  -עולה קרנה של רחל כאישה אקטיבית המורדת במוסכמות חברתיות, ופועלת על

 מאמינה בהם ובשם האמונה הדתית.

 

 5. סיפורים קצרים

 . הקדמה5.1
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הסיפור הקצר הינו ז'אנר ספרותי הכולל שלושה סוגים: סיפור קצרצר, סיפור קצר 

הז'אנר 'הסיפור הקצר'.  -ארוך, הידוע גם בכינויו "נובלה". בפרק זה נתמקד בתת -וסיפור קצר

הסיפור הקצר נפרש על פני יריעה של כמספר עמודים, כאשר הדבר המנחה את הכותב או את 

: התמקדות בעלילה אחת המתרחשת במקום אחד ובזמן מוגדר. גם מספר הצמצוםהכותבת הוא 

כלל, הן אינן זוכות להתפתח  -ם הינו מועט, ובדרךיהדמויות המופיעות במהלך סיפור קצר מסו

כלל,  -ולהשתנות במהלך הסיפור. עקב הצמצום ההכרחי בסוגה ספרותית זו יש לתיאורים, בדרך

ליות. כמו כן, קיימים מספר סוגי מבנה עלילתיים, העיקרי הינו: אמשמעויות סמליות ואוניברס

בנוסף האקספוזיציה בסיפור הקצר מתומצתת ובה  אקספוזיציה, בעיה, סיבוך, שיא, התרה.

כלל, הגיבורים, הזמן והמקום בו מתרחשת העלילה. לעומת זאת, לסיום הסיפור  -מוצגים, בדרך

ר המציג את פתרון הבעיה, סיום מפתיע )פואנטה( או קיימות שלוש אפשרויות שונות: סיום סגו

 31סיום פתוח בו הבעיה נותרת ללא פתרון.

בפרק זה תבחן כתיבתן של נשים בז'אנר זה, וכן תבחנה גם דמויות הנשים בשני 

"אני לא משותקת, אתה לא אילם"  -הסיפורים הקצרים "מרתה תמתי עד נצח" מאת רות אלמוג ו

 . כרמון -מאת עמליה כהנא

ידי  -ידי גברים ועל -לאורך ההיסטוריה מקומן של נשים בכתיבה ספרותית לא הוכר על

המחקר הספרותי. דוגמאות לכך אף ניתן לראות במחקריו של פרופסור גרשון שקד, המזכיר נשים 

כרמון.  -מעטות בלבד, כגון: דבורה בארון, לאה גולדברג, אלישבע ביחובסקי ועמליה כהנא

 שים התקבלו, למעשה, במשך שנים רבות כמינוריות ונדחקו לשוליים.יצירותיהן של נ

כתיבתן של נשים יהודיות עסקה בתחילה בעיקר בנושאי הציונות, וביחס כלפי האישה 

בתוך הבית היהודי. לנשים לא היו האמצעים לכתוב, גם אם זה היה רצונן, ואלו שכן כתבו, עשו 

וח, כדוגמת שירה או סיפור קצר. עובדות אלו נובעות זאת, בעיקר, בז'אנרים ספרותיים קצרי טו

מתנאי הכתיבה שעמדו לרשותן, שכן 'תפקידן המסורתי', הכולל, בין היתר, טיפול במשק הבית 

ודאגה לתא המשפחתי, לא אפשר להן פעמים רבות לכתוב או להרחיב יריעת יצירותיהן. גורם 

ם באהבה וברגש, שכן שנים רבות דברים אלו נוסף, שהשפיע על כך, הוא הצורך והתלותיות של נשי

היו, כביכול, הנכס היחיד שהן היו יכולות  להחזיק בו. התלות הזו מנעה מהן להתבטא מכיוון שהן 

פי תפיסתן, היא אובדן ה'נכס'. מעבר לכך, תפקידי  -חששו מפני הצלחה, שפירושה, לפחות על

ם הוא כוויתור על זהותן. כך, למשל, אפילו האימהות ובנות הזוג הגדירו את מהותן, וויתור עליה

החלוצות שעלו ארצה, בעלות החזון והחשיבה החדשנית, לא הצליחו להשתחרר מהתלותיות 

ומהתפקיד המסורתי של הנשים, ודבר זה הקשה על כתיבתן. בתקופות אלו, נשים שכתבו ספרות 

ושל העולם, בכלל. הן  לית הספרותית של מדינת ישראל, בפרט,אלא היו חלק מהתרבות הפורמ

היו 'הקול האחר' במובן של מסוכן ומופקר, או במובן של מיעוט. עד שנות השישים ניתן למצוא 

יצירות של ארבע סופרות בלבד, אך משנים אלו ואילך ישנה פריצה מסוימת בתחום. משנות 

ת הללו ידי נשים. גם החותם שהסופרו -השמונים החלו לראות אור סיפורים רבים שנכתבו על

                                                                 
 , תשס"באנקורי מפעלי הוראה, . ניתוח מבחר סיפורי אתגר קרת -קריאת אתגר .שלגי, מוטי ורחל סטפק 31

 .20-22עמודים 
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הטביעו על יצירות הספרות בישראל היה בעל אופי אחר, והן הצליחו אף להשפיע ולגרום לכך 

אט בתהליך ההיסטוריה,  -ניתן לראות כי אט שקבוצות אחרות חיקו את הדגם הספרותי שיצרו.

החלו אותן הנשים לכתוב יותר ואף לנטוש את המקום הציוני בכתיבתן. הן החלו לעסוק בנושאים 

יים יותר, ולעתים גם 'לחטוא' במרד במוסכמות החברה. כמו כן, העובדה שנשים בכל העולם איש

החלו להיאבק על זכויותיהן ועל מקומן, והביעו נכונות לוותר על התלות המסורתית שאפיינה 

אותן בעבר, הצליחה לשנות מעט את פני הדברים ולהביא להולדתן של סופרות רבות וחדשות 

 32בשורת הכותבים הראשונה.שמצליחות לעמוד 

בימים אלו נשים כותבות נוקטות בדרכים שונות במטרה לבסס את מעמדן במערכת 

ידי המין הגברי. הן מוצבות, לרוב, על קו התפר בין זרמים  -התרבותית, שרובה 'נשלטת' על

ת אמנותיים, ועל כן הן נוטות פעמים רבות לחצות קווים, לפרוץ מוסכמות ומגבלות, ואף לנסו

ולטשטש גבולות. דבר זה מנפץ את הניסיון למקם סופרות ישראליות בהתאם למודל סוגתי 

פי זרמים אמנותיים שונים. הכתיבה הנשית במאה העשרים ואחת מציעה 'תיקון  -מקובל או על

היא אינה מתיימרת להביא לשינוי מהפכני של המציאות הקיימת, אלא רוצה לנסות  -אמנותי'

אסתטית יותר. כאמור, שנים רבות הייתה הכתיבה נחלתם של גברים, ונראה ולהעניק לה צורה 

היה כי האחיזה בעט היוותה סוג של מונופול גברי מסורתי. סופרות ישראליות, אשר הצליחו, 

לאחר שנים רבות, לאחוז גם הן באותו העט, מסוגלות כיום לכתוב טקסטים ולהעניק להם ייחוד 

ותבות את שעל ליבן ואת שבמחשבותיהן בדרכן שלהן, ולא מניחות ונקודת מבט נשית יותר. הן כ

לסופר שיכתוב זאת כפי שהוא רואה את הדברים. כמו כן, בשונה מגברים, נשים סופרות מייחסות 

 חשיבות רבה יותר לאופן בו הדברים כתובים, כלומר: למבע. 

הכתיבה והיצירה, אלא לסיכומו של דבר, נשים סופרות בנות ימינו אינן חרדות עוד מפני 

הן אוחזות בשתי ידיים בכלי העומד לרשותן, ומשתמשות בו על מנת להגיע, בסופו של דבר,  -להפך

לכתיבה של יצירה ספרותית איתנה ובעלת נוכחות בזירה התרבותית. וכפי שנאמר במאמר "נשים 

זמן הנשים " מאת ניצה קרן: "זהו זמן הנשים, זמן הנשים הכותבות, 2005כותבות ישראל 

היוצרות. היצירה הנשית אינה עוד בגדר של עזר כנגדו... ולא בגדר להקת ליווי... אלא בבחינת 

 33המופע המרכזי".

 

 . שני סיפורים קצרים5.2

 אלמוג רות / מרתה תמתי עד נצח .א

הסיפור הקצר "מרתה תמתי עד נצח" מאת רות אלמוג מגולל את סיפור חייה של מרתה, 

כל שנותיה הייתה כפופה להחלטותיהם של הגברים בחייה, וכן הלכה אישה נשואה שבמשך 

בדרכים אשר הם הורו לה ללכת בהן. מרתה מתוארת כמי שיש לה מחלת עור קשה, אשר התחילה 

                                                                 
מקומן בחברה,  -נשים כנושא לעבודות אישיות ולעבודות גמר תוך:ב .עבודות על נשים בספרות .בתיה ,גור 32

 . 6-20, תשנ"ה, עמודים הרצאות ביום עיון -בפוליטיקה, בספרות, בקולנוע ובשואה

33
 .5-9, תשס"ה, עמודים במה לענייני חברה -מפנה בתוך: .2005קרן, ניצה )ד"ר(. נשים כותבות ישראל  
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בקרקפת ראשה והתפשטה לפניה. פרט זה מלווה אותה ואת הקורא לכל אורך הסיפור, ועל כך 

יות גבריות שעיצבו את חייה של מרתה: אביה, בעלה, יפורט בהמשך. בסיפור זה נזכרות שלוש דמו

ויקטור, ובנה, שמואל. אביה של מרתה עסק במקצוע הגננות, ומרתה, כפי שהיא מספרת, הייתה 

הפרח הכי יפה והכי שלו. היא מתארת את אביה כמי שמאז ומעולם שלט בחייה, קבע מה נכון 

 -א גם בחר לה את המקצוע שבו תעסוקומה טוב בשבילה, וכן מה עליה לעשות. כך, למשל, הו

אחות, וזאת על מנת שבעלה לעתיד יהיה רופא. ואכן, נישאה מרתה לרופא, אולם חיי הנישואין 

אינם קלים לה: היא חיה בבית אחד עם אדם אשר בוגד בה עם אישה אחרת, ועובדה זו ידועה 

ם בן, שמואל, אשר נמצא לכל, ואפילו למרתה עצמה, אך היא אינה עושה דבר בנידון. יש לה ג

הספר התיכון. נראה כי הוא לא מתייחס לאמו יתר על המידה, ואף פועל  -בסוף לימודיו בבית

הוא גוזם ועוקר את כל הצמחים המצויים בחצר הבית, שכן הוא  -בסוף הסיפור בניגוד לבקשתה

 מאמין, שהיסמין הוא הגורם למחלתה.

סיבית והכנועה, אותה מייצגת מרתה, אשר בסיפור זה ניתן להבחין במודל האישה הפא

אינה מביעה התנגדות או פותחת במרד כנגד יחסם של הגברים בחייה אליה, וכן כנגד העובדה 

 פי רצונם, ללא כל התחשבות בדעותיה, במחשבותיה וברגשותיה.  -שהם מנהלים את חייה על

ילדותה יחד עם חייה של מרתה נראים, כביכול, כחלום שהתגשם: היא מתגוררת בבית 

בעלה הרופא ובנה. כמו כן, ברשותה מכון משלה הנמצא במרתף ביתה, כלומר: היא עובדת באופן 

עצמאי. במשך הסיפור הקורא מגלה שאין כך הדבר, ושמתחת לפני השטח מרתה היא אישה 

מתוסכלת ואומללה, שכל חייה ריצתה אחרים, ובייחוד את הגברים שהכירה: אביה, בעלה ובנה. 

ילו העובדה כי העסק הפרטי שלה מצוי במרתף הבית, כלומר: בתחתית, מעידה על המקום בו אפ

מצויה מרתה בחייה. גם כשיש לה עסק עצמאי, הוא מצוי במרתף, בתחתית, שגורם לקונוטציה 

למרתה מחלה הגורמת לה להתגרד,  של מקום חשוך וקר )רק שם מרתה יכולה להיות עצמאית(.

 -הסיפור מקרקפת ראשה לפניה, עד שהיא מוכנה לקבל טיפול רפואי בביתוהיא מתפשטת במהלך 

החולים. היא מתארת את ההרגשה כרעל הזורם בעורקיה מתחת לעורה. כבר בתחילת הסיפור 

ישנו קישור בין הנפש לבין הגוף: המחלה המגרדת והמתפרצת היא ביטוי פיזי של המצב בו מצויה 

יא מודעת לעובדה כי היא חיה חיי שקר )בעלה בוגד בה, אך חוסר אונים, שכן ה -נפשה של מרתה

הסיפור שוזר את זיכרונותיה  אין היא עושה דבר בנידון. היא, למעשה, השלימה עם המצב הקיים(.

של מרתה מהעבר ואת מצבה בהווה. זיכרון ראשון בו אנו נתקלים מגיע בעקבות ריח היסמין מגנה 

יה כיוון שהיה גנן, ושתל את היסמין בגן שנים קודם לכן. של מרתה. הריח גורם לה להיזכר באב

כבר כאן ניתן להבחין כי דמותה של האם בחייה של מרתה הינה שולית, שכן מרתה מדברת רבות 

על אביה, ואת אמה מזכירה כבדרך אגב. זיכרון זה נראה כמייצג יחסי אב ובת אידיאליים, אך 

 נוכח דברי אביה, מנפצת אשליה זו.  העובדה כי מרתה מזכירה שליבה התמלא בפחד

בהמשך הסיפור מתואר בוקר טיפוסי בבית המשפחה: הבן, שמואל, יושב בחדרו ולומד 

לבחינות הבגרות האחרונות שלו, הבעל, ויקטור, עומד על מפתן הדלת ונפרד לשלום ממרתה לפני 

וב, על אף שיודעת צאתו לעבודה, ומרתה, כהרגלה, אינה מצליחה להתאפק ושואלת אותו מתי יש

היא כי התשובה תהא זהה: הוא יחזור מאוחר, ועל כן עדיף שלא תחכה לו. מרתה יודעת 

שתשובתו שקרית, אך היא שואלת אותו בכל פעם מחדש את אותה השאלה. דבר זה מבטא את 

התלות של מרתה בבעלה, שכן אף על פי שהיא יודעת שהוא משקר, היא אינה מטיחה בו את 
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את השאלות שנצעקות בתוכה. היא שותקת, ומפנימה את עלבונותיה ורגשותיה. רק האשמותיה ו

כאשר ויקטור עוזב, ומרתה מסוגלת לשמוע את הדממה המחרידה האופפת את ביתה, היא 

מתחילה לבכות בקול חלוש, אך במהרה מנסה להשתיק את הבכי כשהיא מכניסה את אגרופה 

ה הם הכלים של מרתה לשמור על הזיוף והשקר של לפיה ונושכת בו עד כאב. הדיבור והשתיק

חייה: מחד, כאשר היא שואלת את בעלה מתי ישוב בכל פעם מחדש ומנסה לשמור על מסגרת 

משפחתית נורמטיבית, ומאידך, כאשר היא שותקת למשמע תשובתו או כאשר היא מנסה 

נם אלא שקר. כמו כן, להשתיק את בכייה, שכן כל פעולה אחרת תהווה מעין הודאה בכך שחייה אי

דברים אלו מציגים את דמותה של מרתה כדמות של אישה חלשה ומאופקת שחיה חיים מאושרים 

למראית עין בלבד, שכן בפועל הם לא מעבר להצגה לסביבתה. חשוב לשים לב, כי הקולות אשר 

מרתה שומעת הם של הגברים בחייה, ורק לאחר צאתם שוררת דממה. הדממה הזו הינה חלק 

 מקיפאון והיעדר חיים שלה בהיעדרותם.

הזיכרון השני של מרתה עולה כאשר היא נשכבת על מיטת העיסוי שבמכון הנמצא 

במרתף. זיכרון זה הוא אינו זיכרון חיובי, והוא מדגיש את השליטה המוחלטת של אביה של 

, היא מרתה בחייה. היא נזכרת כי אביה הוא זה שבחר לה את שמה: מרתה, שעל שמה נקראה

גיבורת הפואמה "בין שיני אריות" מאת יהודה לייב גורדון )יל"ג(, שהייתה אהובה במיוחד על 

אביה של מרתה בסיפורנו. הגיבורה בפואמה מתה בדרך טראגית, לאחר שאהובה, שמעון, נהרג 

כאשר נלחם באריה כדי לשעשע את הרומאים. שם זה הינו החיבור הראשון של גיבורת הסיפור 

ם הפאסיביות והחולשה. בנוסף אביה של מרתה נהג לכנותה 'מרתה תמתי עד נצח'. מכינוי שלנו ע

זה ניתן להבין שבאופן מודע, או שאינו מודע, רצונו של אביה של מרתה הוא שהיא תיוותר ילדה 

קטנה, תמה ושלנצח תהיה שלו. נוסף על כך, ניתן לראות בכינוי זה קשר אדיפאלי בין האב לבת: 

שמעון את אהובתו בפואמה, וכך מכנה אביה של מרתה את בתו האהובה. משום כל כך מכנה 

אלה,  אנו מבינים כי מרתה מרגישה, שהיא הייתה שייכת אך ורק לו, ואפילו לא לעצמה. עצם 

העובדה כי היא מתארת את עצמה כ'שייכת' לאדם אחר, מעוררת מחשבה כי היא מרגישה כסוג 

פי זיכרונה, היא אכן הייתה שייכת לאביה:  -עליו, ואמנם, על של חפץ, שלאדם אחר יש בעלות

הוא אסר עליה לפעול באופן חופשי או לצאת מתחום השגחתו, והחליט את כל ההחלטות בחייה, 

אפילו את החשובות שבהן: "...רק לאבא שלי, שלא נתן לי אף פעם שום חופש, שבכל המשתלה 

כך שלו עד שאף פעם לא הייתי אפילו שלי  -הכי שלו, כלהגדולה שלו... אני הייתי הפרח הכי יפה ו

ספר לא נתן לי לצאת, לשום סרט לא נתן לי ללכת עם חברות, ואפילו את  -עצמי, לשום טיול בית

ספר לאחיות, אמר לי, כי אני רוצה שבעלך יהיה  -המקצוע שלי בחר בשבילי: את תלכי לבית

ידי מרתה, מובילה להבנה כי בעקבות  -על רופא...". האהבה החונקת של אב לבתו המתוארת

חוסר עצמאותה של מרתה במשך כל השנים בהן התגוררה עם אביה, וכן תלותה בו, היא לא 

הייתה יכולה לרכוש כישורי חיים וכלים להתמודד עם מצבים שונים, ולכן היא אינה מסוגלת 

 . היחסים שלה עם בעלה -להתמודד עם המציאות המכה בה ועם מצב מערכת

לאחר שמרתה מסיימת את עבודתה במכון, שוב דממה רוחשת בביתה. הבית הוא 

מטונימי למרתה, שכן ממש כמוהו, גם היא מצויה בדממה פעמים רבות ולא אומרת את שעל 

ליבה, וגם בתוכה משהו צורח, ממש כמו הדממה הנשמעת כצרחה. מרתה שוב נתקלת בקונפליקט 

צה בשיח אמיתי, כנה ופתוח עם בעלה, ומצד שני, היא כך חפ -הקבוע כשמצד אחד, היא כל
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חוששת ומרגישה חסרת אונים למול סיטואציה שכזו. בסופו של דבר, היא מגיעה לאותו הפתרון 

 ומחליטה להשאיר את המצב כפי שהוא ולהמשיך לחיות במערכת יחסים שקרית ולא אמינה.

עה שעת ערב. היא מרגישה מרתה מחליטה לנוח, וכשהיא מתעוררת היא מגלה שכבר הגי

שהגירוי החריף והחמיר, והיא יוצאת לגן, אך האוויר שם חונק אותה בגלל הריח החזק והמתוק 

של היסמין. בראשה של מרתה עוברות מחשבות של ייאוש ותסכול, ואפילו מחשבות אובדניות. 

רק כדי לגרום כך מעסיק אותה, עד שהיא מוכנה לוותר על הכל ולטבוע,  -הקונפליקט בחייה כל

לזה להפסק. אז היא מרגישה שמחלתה, התפשטה גם לפניה. מרתה שוב מוצגת כאישה חלשה 

ומיואשת, שכן הפתרון היחיד שעליו היא מסוגלת לחשוב כדי להפסיק את צערה הגדול ואת חייה 

האומללים הוא התאבדות. ניתן להבחין כי תסכולה הפנימי של מרתה ותחושותיה חסרות האונים 

ורות בקשר אדוק למחלתה, מאחר שככל שהיא מתוסכלת יותר, כך המחלה מחריפה ומחמירה קש

 יותר ויותר.

יום: כאשר  -אביה של מרתה מלווה אותה גם בפעולות הקטנות והבנאליות של חיי היום

היא משקה את הצמחים בגן, צליל המים נשמע לה כצליל המילה "פלאם", שמשמעותה 'שזיף' 

נזכרת כי אביה אהב לאכול שזיפים. העובדה כי אביה של מרתה מלווה אותה  בעברית. אז מרתה

אפילו בדברים הקטנים שבחיים, מעידה על חשיבותו הגדולה בחייה של מרתה ובעיצוב דמותה, 

 שכן הוא זה שקבע לה את מסלול חייה והחליט עבורה החלטות הרות גורל בצמתי דרכים בחיים. 

למרוח תמיסה על פניה כדי להקל בגירוי. היא אינה מרתה ממהרת להיכנס לביתה ו

מצליחה להירדם, הגירוי מכריע אותה, והיא מגרדת את פניה ואת ראשה. מרתה חוששת שבעלה 

יגזוז את ציפורניה המטופחות, ולכן היא קמה ומורחת שכבה נוספת של תמיסה, ובנוסף בולעת 

ידי בעלה: היא  -כי היא נשלטת עלשני כדורי שינה. החששות של מרתה מבטאים את העובדה 

תלותית וחוששת שהוא ייקח דבר שאהבה וטיפחה, מכיוון שמה שעשתה אינו מוצא חן בעיניו. 

 בנוסף, גישתה הינה ילדותית ואינה תואמת לאישה בגילה.

כאשר ויקטור רואה את פניה של מרתה בבוקר שלמחרת, הוא מחליט שהיא חייבת לקבל 

רתה מנסה להתנגד, אך, לבסוף, נכנעת. בעלה רוצה שהיא תקבל טיפול החולים. מ -טיפול בבית

לא מתוך דאגה אמיתית עקב אהבתו אליה, אלא כי, לטענתו, אי אפשר להסתכל על מרתה יותר. 

, אך (79)עמוד  אדם בלי שום רגש" -מרתה מחליטה הפעם לא לשתוק, והיא אומרת לו: "אתה בן

ומד בפתח המטבח. שוב ניתן לראות כאן את החרדה במהרה משתתקת כאשר מבחינה בבנה שע

 שמא האמת תתגלה, וכן את הניסיון של מרתה להסתיר את המצב האמיתי ולהציג מצג שווא.

. מרתה הולכת (80)עמוד  הבן, דווקא, מחזק את אביו, ואומר לה ישירות: "הפנים שלך נוראים"

המחשבות והרצון לשוחח באופן כנה ופתוח החולים, כשבראשה עדיין מהדהדים  -עם בעלה לבית

 על המצב האמיתי ביניהם. לפני שהיא עוזבת, היא מבקשת מבנה שיטפל בגן ובצמחים.

החולים קיבלה מרתה תרופה שגרמה לה להתנפח עד כדי כך שעיניה הצטמצמו  -בבית

שום כך, ונסגרו. גם סמי ההרגעה שקיבלה טשטשו אותה וגרמו לה לשקוע בשינה מרבית הזמן. מ

אין היא ידעה אם בעלה אפילו התעניין בשלומה או הגיע לבקרה. כאשר היא מחלימה, היא שבה 

לביתה יחד עם בעלה, ואז נתקלת במחזה אימים: הגן היפה והפורח שנטע אביה נעלם. בעלה 

מספר לה כי בנם, שמואל, עקר את הגן, שכן הוא האמין שזה הגורם למחלתה. כלפי חוץ תגובתה 
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רתה אדישה למדי, אך כלפי פנים היא רוחשת וגועשת, מהרהרת במה שעליה לומר לשמואל, של מ

ובו בזמן גם מרגישה מעין שחרור והקלה. ויקטור עוזב את מרתה ומודיע, כרגיל, שאין צורך 

שתחכה לו. היא עולה לחדרו של שמואל, ולבסוף, לאחר התלבטות רבה, מחליטה להזכיר לו את 

 סרקסטיות, ספק בבריחה אמיתית מהמציאות ובאמונה כי הכל בסדר.עניין הגן, ספק ב

בסיום הסיפור מרתה יורדת אל מרתף ביתה, שם מצוי המכון. זהו, כנראה, המקום בו 

היא מרגישה בנוח. היא עולה על האופניים, ולאחר שהיא מתעייפת, היא נשכבת על מיטת העיסוי, 

 .(82)עמוד  עד נצח, מרתה תמתי עד נצח..."כשבראשה מהדהדים דברי אביה: "מרתה, תמתי 

לאורך כל הסיפור ניתן להבחין בדמותה של מרתה כדמות נשית חלשה, תלותית, פסיבית 

ולעתים אף ילדותית כאשר היא חוששת שבעלה יגזוז את ציפורניה, או כאשר היא רואה בהליכה 

סיבי שלה במראה החולים עונש, שכן התרופה תגרום להתנפחותה. העיסוק האובס -לבית

החיצוני, שבא לידי ביטוי גם בעבודתה, מעיד על החשיבות שהיא מייחסת ליופי ולטיפוח. אין 

באפשרותה לטפח את הזהות האישית שלה ואת פנימיותה, ועל כן היא מטפחת את חיצוניותה 

 ואת גופה, דבר המהווה כמעין הסוואה למצב האמיתי בחייה ולריקנות הממלאת אותה.

לכך, מרתה מודעת באופן חד ובהיר לעובדה כי היא חסרת אונים, ודבר זה רק מעצים את בנוסף 

 תחושת הכישלון שהיא חווה כלפי עצמה. 

מערכות היחסים של מרתה עם הגברים בחייה מקיפות שלושה דורות: אביה )סב(, בעלה 

ת פסיבית, )אב( ובנה. אביה הוא הראשון שהטמיע בה את התכונות הללו, שגורמות לה להיו

תלותית וכנועה. הוא זה שהעניק לה את שמה, הוא זה שאסר עליה לצאת ולבלות יחד עם שאר בני 

גילה, והוא זה שהחליט את ההחלטות החשובות בחייה ללא כל התחשבות ברצונותיה. הוא לא 

מאפשר למרתה לטפח זהות עצמית ואישיות, ודבר זה פוגע בהתפתחותה ובה בהמשך חייה 

גם העובדה כי מרתה נזכרת בו וחושבת עליו בדרך קבע, מעידה כי הוא מהווה חלק  הבוגרים.

 חשוב בחייה.

את הדפוסים הללו מביאה מרתה יחד איתה לחיי הנישואין. יחסיה עם בעלה, ויקטור, 

 הם יחסים קרים ומנוכרים. ויקטור הוא רופא, ולכן הוא אינו נוכח בבית רוב שעות היום. 

. נוסף למטופליואהבה, חמלה והבנה, כפי שאפילו נדרש ממנו כרופא  אשתופי הוא אינו מגלה כל

על כך, הוא בוגד בה, ומרתה יודעת זאת. על אף שהדבר בוער בה מבפנים והיא רוצה לשוחח על 

כך, היא בוחרת לשתוק ולהתנהג כאילו הכל בסדר. היא מקבלת את הבגידה ואת הסלידה שלו 

התקפי גירוד כפייתיים תוקפים  -ן שמרתה שותקת, גופה מדברמכיווממנה בשתיקה ובכניעה. 

אותה על רקע תסכולה, ייאושה ובדידותה. הם מבטאים באופן פיזי את המחשבות ואת התחושות 

 .שמרתה שומרת לעצמה

יחסיה של מרתה עם בנה, שמואל, הינם יחסים אמביוולנטיים. מחד, שמואל מתייחס 

וסר התחשבות. הוא אף צועק עליה כאשר היא סובלת אליה בזלזול, בחוסר אכפתיות ובח

מגירודים ומגלה חוסר סבלנות למצבה. מאידך, נראה כי שמואל הוא הגבר היחיד בחייה של 

הוא זה  -מרתה שמבין אותה, שכן לאורך כל הדרך הוא טוען ששורש הבעיה טמון בגן שנטע סבו

אביה. דוגמא ליחס  שמסב את תשומת הלב לכך שהבעיה של מרתה טמונה בקשר עם

האמביוולנטי הזה ניתן לראות בעקירת הגן. ניתן לראות את המעשה הזה כמעשה אלים 
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וכהתעלמות מרגשותיה של מרתה, שכן הגן היה משאת נפשה והמקום האהוב עליה, אך ניתן 

לראות את המעשה הזה גם כמעשה של הבעת אהבה ודאגה לאם, שכן שמואל היה סמוך ובטוח, 

 א הגורם למחלת אמו.כי הגן הו

הדפוסים שנטע אביה של מרתה חוזרים שוב ושוב במערכות היחסים שלה עם בעלה ועם 

בנה. שלושת הגברים בחייה נטלו את זכותה לבחור ולהחליט, ועשו זאת במקומה. מרתה, מצדה, 

 בשתיקה. -בוחרת רק בדבר אחד

אחד מהרעיונות  הסיפור "מרתה תמתי עד נצח" מאת רות אלמוג מבטא, למעשה, את

בובואר: "אישה אינה נולדת אישה, אלא נעשית אישה". משפט  -הפמיניסטיים שהגתה סימון דה

זה הוא תמצית הסיפור, שכן מרתה חונכה, מאז שנולדה, להיות אישה לפי הסטריאוטיפ הנשי: 

חלשה, כנועה, פסיבית ותלותית. אביה "טיפח" את פחדיה ואת חולשותיה, מנע ממנה לפתח 

ישיות וזהות, ואף הצר את עולמה ולא אפשר לה לפתח תחושת ערך ומסוגלות. משום כך, מרתה א

לא הייתה מסוגלת להתמודד עם הסיטואציות המורכבות בחייה הבוגרים, שכן אביה לא צייד 

אותה כראוי בכלים לחיים עצמאיים. כלומר: מצבה של מרתה, חולשתה, חוסר האונים שלה 

צר של נסיבות חייה, יחסיה עם הוריה בכלל, ואביה בפרט, וכן של החינוך והתלותיות שלה הם תו

 שניתן לה בילדותה.

 כרמון עמליה -כהנא / אני לא משותקת, אתה לא אילם .ב

כרמון עוסק  -הסיפור הקצר "אני לא משותקת, אתה לא אילם" מאת עמליה כהנא

הכפר, נוכח שיתוק אשר אפילו ידי בעלה אל  -בסיפורה של תמר, הדמות הנשית, אשר נשלחה על

פי דבריו של בעלה, אלכס, ניכר כי אוויר הכפר יעמידה על רגליה.  -הרופאים נואשו ממנו. על

תגובתה של תמר לרעיון הינה אדישות. בכפר זה, אשר היה מוכר לזוג בעבר, שכן ככל הנראה, הם 

רחים. אגף שלם הוקצה עברו להתגורר בו לתקופה מסוימת, נבנה בית חווה שהורחב למלון או

לצרכיה של תמר, כאשר שני גברים, בניו של בעל החווה, עומדים לרשותה ומספקים את צרכיה 

הבסיסיים. בדידותה של תמר, מביאה ליצירת קשר עם ג'רלד, אדם מן עברה שחוזר לפתע אל 

 חייה. קשר זה נתפס כמחייה אותה.

יתן להבין כי היא בת לעם היהודי. כאמור, תמר הינה הדמות הנשית בסיפור זה. משמה נ

הזוג בת, שככל הנראה, נפטרה:  -ידוע לנו כי היא נשואה לאדם בשם אלכס, ובעבר הייתה לבני

. הכפר בו מתרחשת עלילת הסיפור בהווה, הינו הכפר בו חיו בני (36 )עמוד "ינוקתלי ת הייתה"

ושבים המקומיים, בעלי החוות הזוג בעבר למשך תקופה. הם הגיעו מלונדון, ונתפסו בעיניי הת

בסביבה והכומר כ"מלומדים". כבר כאן ניתן להבחין בהבדלים משמעותיים בינם לבין הסביבה 

 -שבה חיו הן מבחינה דתית, שכן סביר להניח שתושבי הכפר הם נוצרים, והן מבחינה סוציו

מקומיים, שהם, אקונומית ומעמדית, שכן הם נחשבים לאנשי תרבות והשכלה, בניגוד לתושבים ה

כביכול, בורים ועמי ארצות אשר עוסקים בעבודת כפיים. דברים אלו יוצרים עוד מעברה של תמר 

תחושת ניכור ובדידות, שכן היא השונה ויוצאת הדופן בחברה. כמו כן, מדבריו של ג'רלד ניתן 

צרית, טען ללמוד כי תמר הייתה אישה יפה בעבר, ואפילו הכומר, האדם המתווה דרך בקהילה הנו

 (.36)עמוד  "היית יפה. יפה. אני זוכר. והכומר אמר שאת מעניינת" -שהיא מעניינת
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תמר, שמסיבה שאינה ידועה לקורא, הפכה למשותקת שנאלצת להיעזר בכיסא גלגלים על 

מנת לנוע ממקום למקום, מגיעה לכפר משום שבעלה, אלכס, טוען שהאוויר של הכפר יעמיד אותה 

ה, אין הוא עושה זאת עקב רגשות דאגה או אהבה אליה, אלא מתוך רצון על רגליה. כנרא

להרחיקה.  בכפר היא מוצאת עצמה בחדר, כשצרכיה הפיזיים, כדוגמת מזון וכסות, מסופקים, 

אך צרכיה הנפשיים, הרצון לשוחח עם נפש חיה או לקבל מעט תשומת לב ויחס, שאלו הם, 

תקופה ארוכה ולהם היא זקוקה יותר מכל, אינם למעשה, הדברים שלא קיבלה מבעלה במשך 

. היא גבריםבאים לידי מימוש וסיפוק. האנשים העיקריים שהיא פוגשת במהלך שהותה שם הם 

רואה אותם כ"כפילים" זה של זה, שכן הם כולם אינם מרבים בדיבורים. דבר זה רק מגביר 

יחס אנושי, אלא אף מרגישה בוודאי את תחושת בדידותה, שכן כעת לא רק שהיא אינה זוכה ל

רגשית.  -שהיא נמצאת בסביבה זרה, בגלות. מכאן שהגלות היא אינה רק פיזית, אלא גם נפשית

תמר אפילו מזכירה כי ייתכן ומכשירי החשמל שהביאה עמה אינה מתאימים לרשת המקומית. 

ונותר על אותה . בין היתר, ניתן למצוא כאן את מוטיב השעון. שעון העצר שאינו עובד זריםהם 

 "הכל אחת לי" -השעה מעיד על התחושה שבכפר הזמן עומד מלכת. תמר אף חושבת לעצמה

. גם מוטיב זה מדגיש את אובדן התחושה והבדידות, כאילו שלא נותרה משמעות לחייה, (34)עמוד 

 ולכן אין זה משנה  מהי השעה. 

ן ומסויג, אך עם זאת גם אולם, לפתע מגיע באסט, המכונה גם ג'רלד. הוא מתואר כחשד

כג'נטלמן המעניק יחס של כבוד. כמו כן, בשל היותו בור, לכאורה, הוא ממעיט בדיבורים ומתמקד 

בעשייה. ג'רלד מצליח לסדר במו ידיו את החיבורים של מכשירי החשמל ואף את השעון שחדל 

ל נפשה, אומרת מלעבוד. תמר, שבתוך תוכה מרגישה את הבדידות העצומה שמשתלטת על גופה וע

. בתגובה מונה ג'רלד את הצרכים הבסיסיים: (35)עמוד  "אני חושבת שאני אבודה פה" -לו בקול

גג מעל לראש, מזון וכסות. היא אומרת לו כי מה שהיא חסרה בכפר הוא הבא אחריהם  -קורת

"...אינני יודעת מה הבא אחריהם ברשימה שלך. ברשימה שלי, זה אנשים. חברת  -ברשימה

. תמר זועקת את התחושות הקשות שמלוות אותה בקול רם (35)עמוד  נשים. אני אמות כאן!"א

ובאופן ברור, כמי שרק מתחננת למעט יחס אנושי. היא אומרת באופן מפורש כי היא זקוקה 

אדם, ולא רק לצרכים בסיסיים. דווקא בבקשתה נרמז הצורך ביחס אנושי ואף מיני.  -לחברת בני

ברים שמונה תמר, אותם מגדיר ג'רלד כצרכי החיים הבסיסיים, מהדהדים נוסף על כך, הד

ומוכרים לקורא משמות, פרק כ"א, פסוק י': "שארה כסותה ועונה לא יגרע". מתוך הפסוק, 

שמורה לבעל לדאוג לספק את צרכיה של אשתו: מזונה, מלבושיה וקיום יחסי אישות עמה, ניתן 

חובותיו כבעל, וכי מערכת היחסים ביניהם מאופיינת  להבין כי בעלה של תמר, לא קיים את

 בהיעדר אינטימיות.

הפגישה עם ג'רלד מתרחשת לאחר עשרים ואחת שנים בהן השניים לא התראו. ככל 

הנראה, הייתה בין השניים משיכה מסוימת בעבר, תשוקה שלא מומשה עקב העובדה כי הם 

פחתיים שונים. נראה כי תמר כאילו מגיעים מרקעים שונים, ממעמדות שונים וממצבים מש

 בדיוק"ספרה" את הזמן עד לפגישה עמו, שכן היא אומרת לו: "עשרים ואחת שנה עברו מאז. 

נראה שהיא זכרה אותו במשך כל השנים הללו, ואפילו כאשר  (.36ואחת שנה" )עמוד עשרים 

 -צוני כשהיה צעירהייתה רחוקה מהכפר או כאשר המשיכה בחייה. היא אף זוכרת את מראהו החי

בחור אדמוני וחסון עם "מבט רעב" בעיניים. היא מתארת את ג'רלד הצעיר כמעין חיה, כפרא, 
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מלא עוצמה ולהט, אשר נהג לרוץ אחרי סוסו. מדבריו של ג'רלד לתמר אנו מבינים כי גם הוא 

ותם. המתין לה וציפה לה, שכן הוא מספר במדויק ולפרטי פרטים על אחת מפגישותיהם בצעיר

כמו כן, מתיאור המפגש נראה כי זהו היה מפגש מקרי וסתמי, אך עצם העובדה שג'רלד זוכר זאת 

באופן ברור ומדויק, מעידה על כך שזה לא היה סתמי מבחינתו. גם הוא זוכר את תמר בצעירותה, 

ומתאר אותה כביישנית עם זרים וכמסמיקה. הוא אפילו אומר לה שלפני עשרים ואחת שנים היא 

ילדה". ניתן להסיק מתיאור זה כי כאשר תמר ובעלה נישאו, היא הייתה צעירה -נראתה לו "כלה

מאוד, עד כדי כך שנראתה כילדה. ככל הנראה, היא לא הספיקה לממש את עצמה ואת רצונותיה, 

וכן גם לא זכתה למערכת יחסים אמיתית עם בעלה, ועל כן כמהה, למעשה, לאותו ג'רלד, הנער 

החסון אשר היה רץ אחרי סוסו, האדם מלא העוצמה שגרם לה להרגיש חיה. ניתן האדמוני ו

להבחין ביחס אמביוולנטי מצדה של תמר כלפי ג'רלד: מחד, ג'רלד גרם לה להרגיש חיה באמת, 

הוא מוכן לספק את כל צרכיה ומאווייה גם לאחר עשרים ואחת שנים, ומאידך, היא רואה אותו 

 ד או משכיל, אלא בור העוסק בעשייה ובעבודה קשה לצורך מחייתו.כחיה, שכן הוא אינו מלומ

אולם, החלום נמוג כאשר הם נפגשים אחרי עשרים ואחת שנים. תמר שהייתה יפה 

ונחשבה למעניינת אפילו בעיניי הכומר, הפכה למשותקת המשתמשת בכיסא גלגלים ונזקקת 

מרץ רב בצעירותו, הזדקן, שערו לסיוע מהחברה. כך גם ג'רלד, שאופיין בשיער בצבע אש וב

האפיר, והוא אינו אותו האדם שהיה עשרים ואחת שנים קודם לכן. אפשר להבחין כאן במוטיב 

השיבה המאוחרת, שכן תמר שבה אל הכפר לאחר שנים רבות, ומגלה שדבר לא נשאר כשהיה. 

יים בצעירותם. הזמן הותיר את סימניו, ולא ניתן לשחזר את התשוקה והכמיהה שהייתה בין השנ

חוסר היכולת לעשות זאת מביא לתחושת החמצה מרירה, ומעצים עוד יותר את בדידותה החונקת 

 . (37)עמוד  "כמו מצאתי אותך שנית, רציתי להגיד. אבל רק כמו." -של תמר

גם כאשר ג'רלד מקיים עמה יחסי אישות, אין הדבר דומה או אפילו מתקרב לשחזור 

הרגשות שהיו בין השניים בעבר. ניתן אף לומר שג'רלד, למעשה, בועל אותה, וניתן להבחין בכך 

"נבר בי, עלה, לחץ ומיעך", כלומר: אין הדדיות בין השניים, וכן אין  -מתיאורה של תמר

פי  -ם היא מצפה. ניתן להבחין בתחושה שהיא אינה שותפה לדבר גם עלהאינטימיות והרוך לה

הדברים שתמר חושבת לעצמה: "הכל מטבורי ומטה, והכל מתרחש כה במהירות, לא ידעתי מה 

. כמו כן, בדידותה באה לידי ביטוי גם (36)עמוד  "לבדיקורה בדיוק. כשמטבורי ומעלה אני 

לף רב, תמר, כידוע, משותקת, ולכן אין היא מרגישה דבר מבחינה פיזית: מעבר לעובדה שהזמן שח

בפלג גופה התחתון. מכאן שאפילו למצב האינטימי ביניהם לא הייתה משמעות, שכן היא לא 

הרגישה דבר מבחינה פיזית. דבר זה מבטא את בדידותה, שכן אפילו כשהיא כבר כן מצליחה 

 לזכות למגע וליחס, היא אינה מסוגלת לחוש בו. 

 

 . לסיכום הפרק3.5

ות ניתן לראות בשני הסיפורים הקצרים כי דמויות הנשים המופיעות בהן, הן דמוי

נועות, תלותיות וחסרות עצמאות, החיות בסביבה גברית שאינה מספקת להן את חלושות, כ

צרכיהן ואינה מאפשרת להן להתפתח. כמו כן, בשני הסיפורים הללו, שתי הגיבורות חיות חיים 

ומצבן הנפשי הקשה ובדידותן באים לידי ביטוי בבריאותן הפיזית, שכן למרתה ריקניים, 
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מהסיפור "מרתה תמתי עד נצח" יש גירוד קשה המחמיר ככל שבדידותה מתגברת, ותמר 

מהסיפור "אני לא משותקת, אתה לא אילם" הפכה למשותקת, ככל הנראה, בעקבות מצבה הנפשי 

נועה למוסכמות ולהחלטות הגבר הופכת להיות שהשפיע על בריאותה. כלומר: האישה הכ

משותקת למולן: שתיקתה של האחת אל מול בגידות בעלה והיעדרויותיו התכופות מהבית 

 פלג גופה התחתון כל כולו חסר תנועה. -מובילה אותה למחלת עור, ואילו האחרת

ם, שני הסיפורים הללו מציגים, למעשה, תמונה עגומה של סביבה גברית, שכן בשניה

מקור היחס האנושי של הנשים תלוי בגברים. כמו כן, הם מקבלי ההחלטות, והם אלו שסולדים 

מדמות האישה. הם מתייחסים לאישה כאל מעין מטרד, או כאל אדם הנזקק לטיפולם, אך אינם 

 מצליחים להבין כי האישה נזקקת יותר מכל ליחס, לאהבה ולכבוד.

 

 

 

 

 

 

 6. אגדות מודרניות במגמה פמיניסטית

  34,35. הקדמה16.

במעשיות המסורתיות קיימת גישה פטריארכאלית לנשים: בדרך קבע דמויות הנסיכות 

חייבות להיות נעולות בבית, פסיביות, רכות, עדינות, כנועות, חסרות אונים ורומנטיות. ציפייתן 

יופי  36.תלותיותהן  -בחיים היא הגעתו של הנסיך, או האביר, שיצילן מכל צרותיהן ומצוקותיהן

הוא הערך העליון בשבילן במעשייה, ואושרן תלוי בגברים ובנישואים. לא פעם הן משמשות כחפץ 

בשביל הנסיך, כמו, למשל, כאשר הן מועמדות לפרס לאחר שהנסיך מבצע משימה מאתגרת 

וקשה. גם לדמויות נוספות של נשים, שאינן נסיכות, קיים אפיון מוגדר מאוד, לדוגמה: האמהות 

ת תמיד רעות לב וכל רצונן הוא לגרום רע, המכשפה היא זקנה, מרשעת ומכוערת, ואילו החורגו

כלל,  -הפיות יפות וטובות לב. קיים גם אפיון מסוים לגברים במעשיות המסורתיות, והם, בדרך

תואר, אקטיביים, אמיצים, תחרותיים ועשירים, אשר מגיעים וממשים את  -מתוארים כיפי

 האבודה, ומצילים אותה. ציפיותיה של הנסיכה

                                                                 
"והם חיים באושר ועושר...": תפקידי המינים במעשיות המסורתיות. בתוך: שמעיה, ציפי. ביקורת פמיניסטית על  34 

 .87-105, בני ברק: ספריית פועלים, תשנ"ח, עמודים תיאוריות חדשות בחקר המעשייה

35
 .59-62ד', תשנ"ד, עמודים -, כרך כ', חוברות ג'ספרות ילדים ונוערברוך, מירי. ספרות פמיניסטית לילדים. בתוך:  
36

יצאו סרטים לילדים המעמידים דמות גיבורה פמיניסטית בעולם הקולנוע, ביניהם הסרט "אמיצה" מאת  לאחרונה 
 .וולט דיסני
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מתוך דבריו של ברונו בטלהיים ב"קסמן של אגדות" ניתן להבין כי הכלי הספרותי הוא 

אחד מהכלים החשובים ביותר שבאמצעותו מנחילים לילד את המורשת התרבותית והחינוכית 

להטיל שנועדה לפתח את חשיבתו ואישיותו, וכן לסייע לילד למצוא משמעות בעולמו, להתבונן בו ו

לית של הילד, שכן היצירה אנוסף על כך, זהו כלי המסייע להתפתחות הפסיכולוגית והמנט 37ספק.

הספרותית חייבת לעורר את סקרנותו של הילד, לגרות את דמיונו, לסייע בפיתוח האינטלקט שלו 

ואף להבהיר את רגשותיו. אגדות העם הן הז'אנר הספרותי הבולט ביותר אשר מבטא את כל אלו 

תו הפסיכולוגית והרגשית יבצורה הטובה ביותר כיוון שהן נמצאות במקום בו מצוי הילד בהווי

האמיתית. פסיכולוגים ואנשי חינוך אחרים הראו כי למעשיות חלק חשוב בדרך התפיסה של הילד 

 את העולם ואת מקומו בתוכו.

הות מינית. מאלו אנו למדים, שלמעשיות תפקיד חשוב ביותר כסוכנות חברות ברכישת ז

הילדים הצעירים אשר שומעים את המעשיות הללו במשך שנות ילדותם, לומדים, במודע או שלא 

במודע, את דפוסי החשיבה והסטנדרטים החברתיים כפי שהם מוצגים במעשייה, ובין השאר, 

מין  -מפנימים את תפקידי הגבר והאישה באופן זה. כך, למעשה, נוצרים סטריאוטיפים קשורי

 ם חברתיים אשר מובילים לתהליך סוציאליזציה מוטה ומזיק. וערכי

למאמינים בגישה הפמיניסטית ביקורת ברורה כלפי התפיסה הפטריארכאלית. ה'טבע 

 -הנשי' וה'טבע הגברי' ככפופים לגישה זו, נוצרו בעיקר בעקבות תהליכי סוציאליזציה חד

ך כיוון שבאמצעות הדמויות הנשיות מוסווים. המעשיות המסורתיות הן חלק מכ -משמעיים ולרוב

או הגבריות אשר מוצגות בהן, נשים וגברים מעצבים את הזהות המגדרית שלהם, וכך גם את 

אופיים. כלומר: תפקידי המינים המסורתיים המוצגים במעשיות מכינים, למעשה, את הבנות 

ולהקרבה, בעוד שהבנים להיות סבילות: צייתניות, רגשניות, דואגות, ובעלות נטייה לביטול עצמי 

ליים ורודפי כוח, וכך יצופו להיות איוצגו באופן קבוע כאקטיביים: תחרותיים, סמכותיים, רציונ

כאלה בעתיד. תהליך החינוך הסטריאוטיפי הזה מגיל צעיר מביא לתוצאות שאינן חיוביות בטווח 

רים יקבלו על עצמם הארוך: בזמן הבגרות נשים תקבלנה על עצמן את הצד הסביל והדואג, והגב

 .האישה עצמהאת התפקיד האקטיבי והתחרותי להשגת תגמולים חומריים, שאחד מהם הוא 

פיה, היופי הוא ערך עליון המשקף  -קיימת ביקורת גם כנגד הגישה הרווחת במעשיות, על

את תכונות האדם או הדמות. הנסיכה במעשיות חייבת להיות יפת תואר, ודבר זה מתקשר באופן 

ר אל תכונותיה החיוביות. כך גם, למשל, המכשפות או האחיות החורגות והרעות במעשיות ישי

מתוארות בדרך קבע כמכוערות, שכן מראן החיצוני מתקשר גם הוא באופן ישיר לתכונותיהן 

כיווני: דמות יפה היא דמות בעלת מידות טובות, ולהיפך. לא ניתן  -הרעות. מכאן שהיופי הינו חד

קישור מסוג זה  -מעשיות המסורתיות דמות של אישה מכוערת ובעלת תכונות טובותלמצוא בכל ה

הוא קבוע, ולא ניתן  -בין מראה לתכונות אינו קיים כלל. מלבד זאת, היופי במעשיות נתפס כגורל

או שהוא קיים או שהוא איננו. המסר שתפיסה זו מעבירה לבנות צעירות הינו הרסני:  -לשנותו

ידי גבר, ומצד שני, אם היא אינה יפה, היא לא  -ה להיות יפה כדי שתיבחר עלמצד אחד, על איש

יכולה לעשות דבר בנידון. בהמשך דבר זה יוצר חרדות אצל נשים רבות ואף תחושת נחיתות, ולכן 

 פעמים רבות עיסוקן העיקרי נע סביב מראן החיצוני.   
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 .9-21אביב: רשפים, עמודים  -. תלקסמן של אגדותבטלהיים, ברונו.  
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דפוסים החברתיים בשנות השישים החליטה תנועת הנשים שיש צורך לשנות את ה

הסקסיסטיים הרווחים בחברה. מתוך הבנה כי למעשיות חלק חשוב בחינוכם של הילדים 

לתפיסות הסקסיסטיות הללו, החלו לכתוב מעשיות חדשות אשר יבטאו נקודת ראות שונה על 

העולם ועל החברה, וכן לבנות מודל אחר של נשים, איתו תוכלנה הילדות הצעירות להזדהות. 

הללו הן, למעשה, המעשיות הפמיניסטיות. הן מכילות את אותם המרכיבים המצויים  המעשיות

במעשיות המסורתיות, אך עם זאת, מבטאות מסר שונה לחלוטין ומציגות את פני הדברים בדרך 

אין זה מחובתה של הנסיכה להיות דמות האישה יכולה להיות דמות מורדת, אחרת. כך, למשל, 

הם אינם חייבים להתאים לתפיסות  -ו של הנסיך להיות אמיץיפה, וגם אין זה מחובת

 ,  וזו היא מהותן של המעשיות הפמיניסטיות.סטריאוטיפיות -סקסיסטיות

 

 . שתי אגדות מודרניות במגמה פמיניסטית26.

 38הראבן גיל / אגדה חדשה .א

המעשייה "אגדה חדשה" מאת גיל הראבן מספרת על נסיכה בשם רוזמרין, אשר יוצאת 

נגד המצופה ממנה כנסיכה, ומחליטה להתחפש לנסיך בשם מר רוזין כדי להציל את הממלכה 

מהדרקון מטיל האימה, שכן היא אינה מוכנה לחכות לנסיך שיעשה זאת. בדרכה היא פוגשת בשני 

נרקיסיסט המתנהג ביהירות, ואחר בשם מיורן, המתעניין בטבע  נסיכים, אחד בשם אניסון,

פי הצעתו של מיורן. כאשר הם  -ובדרקונים. יחד הם יוצאים לחפש את הדרקון ולאלף אותו, על

פוגשים בדרקון, הוא אומר כי כדי לאלפו הם זקוקים למספר דברים, וביניהם נסיכה. אז מתגלה 

אלא נסיכה! כך מצליחים השניים לאלף את הדרקון, ויחד הם סודו של מר רוזין: הוא אינו נסיך, 

מגיעים לארמונה של רוזמרין, ומספרים להוריה, ליועצם, זעפרן, ולנסיך, אניסון, על שקרה. בסוף 

המעשייה אף נאמר כי רוזמרין ומיורן נישאו, חיו יחד שנים ארוכות ועסקו יחד בתחומים שונים, 

 באופן שווה, כמובן.

 -ניתן למצוא את מוסכמות החברה הפטריארכאלית, המובעות, בעיקר, על במעשייה זו

 ידי יועצם, זעפרן.  -ידי הוריה של הנסיכה רוזמרין, המלך טרגון והמלכה אגרמוניה, וכן על

בפרק הראשון של המעשייה ניתן לראות כי ציפיותיהם מהנסיכה רוזמרין הן שתלמד חשבון, 

פי תפיסתם. כאשר  -ים. כל אלו, הרי, חיוניים לנסיכות, עלגיאוגרפיה, רקמת תחרה ואף נימוס

רוזמרין מביעה את תחושותיה כלפי לימודים אלו, שכן היא אינה מרוצה מכך, אמה כועסת עליה 

אן אנו מסיקים כי קיים מודל . גם מכ(8)עמוד  ואומרת "רוזמרין, ככה לא מתנהגות נסיכות"

 ן להתאים את עצמה. ם של נסיכות אשר אליו צריכה רוזמרימסוי

כאשר אדם מהכפר אנטרקוט מגיע לפתע בעיצומה של ארוחת בני המלוכה, ומספר על 

דרקון השוכן בכפרו, היועץ זעפרן מציע פתרון: "החוק, המנהג והמסורת ברורים כאן לגמרי... אם 

להלחם למלך יש בת, עליו להבטיח את ידה למי שיצליח להרוג את הדרקון... הנסיכים יצאו לדרך 

. מדבריו משתמע באופן ברור וישיר, כי (15-16)עמודים  בדרקון, וזה שיצליח, יזכה בנסיכה"

                                                                 
 .62-64עמודים  ד', תשנ"ד,-, כרך כ', חוברות ג'ספרות ילדים ונוערברוך, מירי. ספרות פמיניסטית לילדים. בתוך:  38
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רוזמרין הנסיכה היא, למעשה, פרס, מעין חפץ, לנסיך האמיץ שיציל את הממלכה מהדרקון 

הנורא. הוא, למעשה, שולל את זכותה של הנסיכה לבחור או להביע דעה, ונוהג בה כפי שלדעתו 

. מעבר לכך, זוהי הנורמה -החוק, המנהג והמסורתלנהוג בנסיכה, בייחוד משום שאלו  אמורים

אומר היועץ זעפרן כי מעתה ואילך, תפקידה של רוזמרין הוא לשבת בחלון, ולזרוק לנסיכים 

האמיצים שיגיעו לראות את פניה לפני צאתם לדרך, פרח או ממחטה רקומה, כיאה לנסיכה. 

לא אחד מהם מבחין  ת תכניתו של יועצם וחושבים כי היא מצוינת. אףהמלך והמלכה מעודדים א

 ימת או אפילו שואל לדעתה של רוזמרין. הרי זה ברור מאליו, כך נוהגת נסיכה.בבעייתיות מסו

בפרק החמישי, לקראת סוף המעשייה, מתוארת הדאגה הגדולה בארמון סביב היעלמותה 

המסתורית של הנסיכה. הנסיך אניסון, בו פגשה הנסיכה בתור מר רוזין בתחילת המעשייה, נמצא 

בארמון, והוא, לכאורה, אמור לצאת ולהלחם בדרקון. כשמגלים שהנסיכה נעלמה, ואניסון 

ות בארמון, מבקש ממנו המלך שייצא וילחם בדרקון. אז אומר הנסיך כי ממשיך לנוח ולאכול עוג

, ועל כן אין הוא הוא אפילו לא קיבל פרח או ממחטה רקומה מן הנסיכהזהו יחס מחפיר, שכן 

יכול לצאת ולהלחם בדרקון. אז נאמר כי לזעפרן, היועץ, קשה היה להשלים עם כך שרוזמרין, 

מס, והוא מצדיק את דבריו של הנסיך אניסון. כשהמלכה אומרת תלמידתו, נהגה באופן כה לא מנו

לא  נסיכה מחונכתכי היא חושבת שרוזמרין יצאה להלחם בדרקון בעצמה, אומר זעפרן כי "שום 

. כלומר: אנו מבחינים בחשיבתו המקובעת של היועץ זעפרן. (66)עמוד  הייתה עושה מעשה כזה"

י תפיסתו היא שקיים מודל אחד של נסיכה, והיא צריכה פי דבריו ומחשבותיו, אנו מבינים כ -על

חיזוק לטענה זו ניתן למצוא כאשר רוזמרין שבה לביתה  פיו, וכך לנהל את חייה. -לפעול על

ומספרת על שאירע. אז נאמר כי "את היועץ זעפרן היה קשה לשכנע... הוא יודע כי דרקונים הם 

. שוב, ניתן (69)עמוד  ".נסיכות מתחתנות בזכותםמפלצות איומות, שנסיכים יוצאים להלחם בהן ו

להבחין שזעפרן רואה חלוקה ברורה בין תפקיד הנסיך, הגבר, לבין תפקיד הנסיכה, האישה: 

 זוכההנסיך הוא אמיץ שחייב לצאת ולהלחם בדרקון, והנסיכה היא זו הממתינה לשובו, ואף 

 שאיפותיה למימוש עצמי.  להינשא בדרך זו, כאילו זו היא משמעות חייה ואלו הן כל

כפי שניתן להבין, דמותה של הנסיכה רוזמרין אינה תואמת כלל לדמות הנסיכה במעשיות 

, השובר את כל שהיא מורדת המסורתיות. רוזמרין מייצגת, למעשה, מודל חדש של נסיכה

התפיסות הסקסיסטיות והסטריאוטיפיות שנבנו במהלך השנים סביב דמות הנסיכה במעשיות 

סורתיות. לאורך כל המעשייה ניתן להבחין בשוני של רוזמרין כנסיכה: היא פועלת, יוזמת, המ

 אוהבת הרפתקאות, ואינה מוכנה להיות סבילה, עדינה וכנועה.

כבר בעמוד הראשון של המעשייה הקורא מבחין בכך שרוזמרין היא אינה נסיכה כשאר 

מה שבה עסקה. פעולת ההשלכה של היא מתוארת כמי שמשליכה על הרצפה את הרק -הנסיכות

דבר עדין כמו רקמה אינה הולמת נסיכה, לפחות לא נסיכה מסורתית. בהמשך, מתוארת רוזמרין 

כמתלוננת על לימודיה במהלך ארוחת הצהריים המלכותית. לימודי הנימוסים, רקמת התחרה, 

ם. המלכה כועסת פי דבריה, ונמאס לה ללמוד אות -החשבון והגיאוגרפיה, משעממים אותה, על

על רוזמרין לשמע דבריה, וטוענת שכך לא מתנהגות נסיכות. אז נאמרים לקורא הדברים הבאים: 

"אך רוזמרין לא רצתה לשמוע איך צריכות נסיכות להתנהג. היא רצתה לרכב על סוס בשדות; 

. (9)עמוד  היא רצתה להתאמן עם השומרים בשימוש בחרב; היא רצתה שיקרו לה הרפתקאות"

כאן אנו למדים על מאווייה האמיתיים של הנסיכה רוזמרין: היא מתעניינת בהרפתקאות 
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ובדברים מסעירים, ולא בלמידת נימוסים או רקמת תחרה. רצונות אלו שוברים את התפיסה 

שלפיה, הנסיכה היא סבילה ורכה, שכן רוזמרין מוצגת כאן כמישהי שרוצה בכל ליבה להיות 

האיש אשר מבשר על הדרקון המצוי בכפר, והיועץ זעפרן מיד מציע  אקטיבית וקשוחה. כשמגיע

תכנית ומעמיד את הנסיכה רוזמרין כפרס, רוזמרין מגיבה בפליאה ובתדהמה למשמע אוזניה. היא 

, שכן אין בכוונתה להיות כשאר הנסיכות היושבות (18)עמוד  אף אומרת "זאת בוודאי בדיחה"

מה לנסיך האמיץ לפני צאתו לקרב. היא אינה רוצה להיות בחלון, וזורקות פרח או ממחטה רקו

בעמדת הקורבן הממתין לישועה, ובוודאי שאינה רוצה לשמש כפרס לנסיך, כאילו אין לה את 

הזכות לבחור את האדם שלו תינשא. חיזוק לדברים אלו אנו מוצאים בקטע הבא מתוך הפרק: 

ות לנסיכים", מלמלה, "לחכות "הנסיכה הייתה מאוד לא מרוצה מכל מה ששמעה. "לחכ

לנסיכים... משימה נכבדה. הם רוצים שאני, הנסיכה רוזמרין, אשב בחלון ואשליך פרחים 

וממחטות לנסיכים. עציצים אני אשליך עליהם, על כל הנסיכים המשעממים. ממחטות? את כל סל 

שה נוכח . דבריה מביעים את תחושת העלבון שח(19)עמוד  " הכביסה אני אזרוק עליהם."

התפקיד שניתן לה, ובייחוד לאור העובדה כי היא למדה רבות על הריגת דרקונים, ואף ניצחה 

 פעמיים את הברון קוריאנדר בקרב חרבות, אך ממנה מצפים שתשב בחלון ותמתין.

הנסיכה הכועסת מחליטה לפעול. היא מתחפשת לגבר בשם מר רוזין ויוצאת בחיפזון 

רוג את הדרקון. כאן מופיעה התייחסות ראשונה למראה החיצוני של מארמונה בשעת לילה כדי לה

אל מתחת לכובע, ואז נראית  שערותיה "היפות והארוכות"הנסיכה: נאמר לנו כי היא אוספת את 

. העובדה כי רק כאן אנו פוגשים בתיאור חיצוני כלשהו של הנסיכה, מעידה על כך יפה תוארכגבר 

במעשייה זו, אלא דבר שולי, המוזכר כבדרך אגב. בדרכה פוגשת  כי יופי הוא אינו הערך העליון

רוזמרין, המחופשת למר רוזין, את הנסיך אניסון מצרפת. לאחר חילופי דברים ביניהם, הבינה 

רוזמרין כי הנסיך הגיע כדי לזכות בידה של הנסיכה, לאחר שאחרים ידאגו לחסל את הדרקון 

לא מצא חן בעיניי רוזמרין, שכן היא לא רצתה שאיש יחסל הנורא בשבילו. נראה כי הנסיך אניסון 

את הדרקון מלבדה, ולכן הציעה שהיא תחסל את הדרקון בעבורו. לאחר משא ומתן, הסכים 

הנסיך אניסון לשלם למר רוזין שני זוזים בלבד תמורת הריגת הדרקון. רוזמרין נדהמה, שכן היא 

ים בלבד על מנת לזכות בנסיכה, כלומר: בה. הבינה שהנסיך המפונק מוכן "להשקיע" שני זוז

לאחר שגילתה את רמאותו, היא חותמת עמו על הסכם סודיות ביחס להריגת הדרקון ולתשלום, 

וממשיכה בדרכה. מעצם העובדה כי הוא מוכן לשלם סכום כה נמוך עבור נסיכה, אנו רואים את 

 היחס המשפיל כלפיה, כאילו הייתה חפץ.

חוק משם את הנסיך מיורן. הנסיך מיורן איננו נסיך רגיל, הוא חובב רוזמרין פוגשת לא ר

חיים. כאשר היא פונה אליו, כמר רוזין, כמובן, הוא מתעלם  -טבע ועוסק בחקירת צמחים ובעלי

ממנה. בתור מישהי שחונכה כנסיכה, אין היא רגילה לכך, ולכן היא מתעניינת בו יותר ומלאת 

חו מעט החליטה רוזמרין להציע לו לבוא יחד איתה להרוג את סקרנות לגבי האיש. אחרי ששוח

הדרקון, והנסיך אינו מוכן לכך. הוא מספר לה שאפשר לאלף דרקונים, וכל מה שנחוץ זה שיר, 

חליל, ליל ירח מלא בשנה מעוברת וסוכריות מחליפות צבעים. מר רוזין נענה לאתגר. כשמיורן 

רק אש, הוא ענה, ובכעס, כי הוא אינו מפחד כלל. שאל אותו האם הוא מפחד? הרי הדרקון יו

תיאור זה מביע שוב את האומץ של הנסיכה רוזמרין, ושוב שובר את התדמית החלשה והכנועה של 

הנסיכה המסורתית. כשהשניים מגיעים לדרקון כדי לבצע את הכישוף, הנסיך מיורן מביע חשש 
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רין, רק רוצה להמשיך בתכנית ולהתקדם, בשלב מסוים, בעוד מר רוזין, הלוא הוא הנסיכה רוזמ

באומץ לב. הניגוד ביניהם שופך אור על דמותה של רוזמרין ומדגיש את אומץ ליבה של הנסיכה 

לעומת חששותיו של הנסיך, ובכך שוב מבטל את התכונות שאמורות, כביכול, לאפיין כל אחד 

 מהם.

לא הצלחה. הדרקון מספר כשהדרקון מגיע, מנסים מיורן ומר רוזין לכשף אותו, אך ל

הם שכחו נסיכה אמיצה, אבל כאלה,  -להם כי הם שכחו פרט אחד שבלעדיו לא ניתן יהיה לאלפו

פי דבריו, קיימות רק באגדות משום ש"נסיכות יודעות לשבת בחלון, לשיר ולרקום מטפחות,  -על

עליו את כישופם. , ולכן אין הם יכולים להפעיל (56)עמוד  אבל שום נסיכה לא תתקרב לדרקון"

דבריו של הדרקון המתייחסים לנסיכה אמיצה כדבר שהוא אינו ריאלי בעולם האמיתי, אלא רק 

באגדות, מבטאים לעג וזלזול כלפי אותן הנסיכות במעשיות המסורתיות. יתרה מזו, ניתן להבחין 

ה של פיה ללא נסיכות לא ניתן לאלף את הרוע, שכן הדרקון, בשלב ז -בתפיסה חדשנית, על

פי דבריו, הם זקוקים לנסיכה אמיצה כדי שהכישוף  -המעשייה, מייצג את הרשע ואת האופל, ועל

 יפעל.

כעת מתגלה סודו של מר רוזין: הוא בעצם נסיכה בשם רוזמרין! רוזמרין מורידה את 

כובעה ושיערותיה הארוכות נגלות לעיני הנסיך מיורן והדרקון. הנסיך והדרקון נותרים המומים. 

שניהם מביעים פליאה ותדהמה לנוכח הגילוי המרעיש, ולא מצליחים להאמין למראה עיניהם. 

התפיסה הסקסיסטית והמסורתית כלפי נסיכות. כאן, מגיעה רוזמרין, הפליאה מבטאת את 

מדגימה את ההפך המוחלט מתפיסה זו, ובכך שוברת אותה: היא אמיצה והיא ניצבת מול דרקון 

 מנת לאלפו!  -מאיים בכוחות עצמה על

בפרק החמישי והאחרון של המעשייה רוזמרין שבה לארמונה יחד עם הנסיך מיורן 

נמון. היא מספרת לאמה, לאביה וליועץ זעפרן על ההרפתקה שעברה בימים והדרקון, קי

האחרונים, ועל תרמיתו של הנסיך אניסון, שנכח גם הוא בארמון. בתחילה, הוריה ויועצם נדהמים 

משך שהיא הכניעה את הדרקון ואילפה אותו בעצמה, במיוחד לאור העובדה כי עד כמה שידוע 

לף. דברים אלו מבטאים את התפיסה המסורתית כלפי נסיכות, להם, אין דבר כזה דרקון מאו

שאמורות להיות עדינות, פחדניות וכנועות. אט אט הם מבינים כי רוזמרין היא אינה נסיכה 

רגילה, וכי עליהם לקבלה כפי שהיא. עם זאת, אביה, המלך טרגון, חשב כי, ככל הנראה, בתו כבר 

למרבה הפתעתו, רוזמרין אינה מוותרת על כך, ובאותו  לא תינשא, הרי, מי יינשא לנסיכה שכזו?

השבוע מיורן והיא נישאים. גם כאן, דואגת הנסיכה לפתרון שוויוני וצודק: מיורן והיא חיו יחד 

שנים ארוכות, בישלו יחד, נלחמו יחד, למדו יחד, שוטטו בשדות, וכתבו ספר מדעי על דרקונים, 

סיכה לא תמיד הייתה מנומסת ועדינה. הנסיך לא תמיד יחד. בסיום המעשייה נאמר כי "הנ -שוב

. סיום זה מציג באופן (79)עמוד  היה אמיץ לב... אבל לרוב הם היו הגיוניים מאוד וחיו באושר רב"

פיהן הנסיכה עדינה ומנומסת  -התמציתי ביותר והמובהק ביותר כי התפיסות הסקסיסטיות, שעל

וכי ישנה מעשייה חדשה בה תכונות הדמויות אינן קשורות והנסיך אמיץ לב, אינן רלוונטיות עוד, 

 למגדר שלהן.

לאורך המעשייה "אגדה חדשה" אנו פוגשים בשתי דמויות של נסיכים: הנסיך אניסון 

מצרפת והנסיך מיורן. ניתן הבחין באנלוגיה ניגודית שנוצרת בין שני הנסיכים הללו לאורך 
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מעשייה זו, ודמויותיהן מייצגות לעתים מאפיינים המעשייה, שכן הם אנטיתזה האחד של השני ב

 מסוימים שאינם מופיעים באישיותם של הנסיכים המסורתיים או בדמויותיהן. 

הנסיך אניסון מפריז מתואר במעשייה כנסיך יפה תואר, נרקיסיסט, אשר אינו אוהב 

הוא יהיר מאוד, הרפתקאות, ועל כן סלד מהקשיים שנאלץ לעבור בדרך לנסיכה רוזמרין. כמו כן, 

מוכן לאכול רק עוגות, ומאמין שתפקידה של הנסיכה הוא לשבת בחלון ולזרוק לנסיכים פרחים 

וממחטות רקומות. כבר כאן ניתן להבחין בשתי תפיסות בעיצוב דמותו: מחד, הוא אינו כשאר 

הנסיכים המסורתיים אשר מחכים לצאת להרפתקאות, ומכך משתמע שהוא עצלן ואינו אמיץ 

יוחד. מאידך, הוא מתואר כאחד מהנסיכים בעלי המראה הטוב בעולם, וכמאמין כי הנסיכה במ

צריכה למלא את תפקידה ולהיות עדינה וכנועה, מחכה לנסיך שיצילה. אלו הם מאפיינים 

 כלל, נסיכים מסורתיים. -מובהקים המתארים, בדרך

ל גדול של חובבי טבע, הנסיך השני הוא הנסיך מיורן.  הוא חוקר טבע: נושא עמו תרמי

חיים וצמחים  -משקפת, מגדיר צמחים וזכוכית מגדלת. הוא בוחן תופעות המתרחשות אצל בעלי

בטבע. הוא אינו מתעניין בנסיכות, שכן לדעתו, הן משעממות מכיוון שכל מעשיהן הם לזרוק 

 נים. ממחטות רקומות ופרחים לנסיכים. בנוסף, הנסיך מיורן מתואר כהרפתקן וחובב דרקו

גם בעיצוב דמותו של הנסיך מיורן ניתן להבחין בשתי תפיסות: האחת תואמת את התפיסה 

המסורתית, שכן הנסיך מיורן מתואר כהרפתקן, חובב דרקונים, ומכאן ניתן להסיק שהוא אמיץ. 

השנייה תואמת את התפיסה המודרנית יותר, מכיוון שבתפיסה המסורתית, לא ניתן למצוא נסיך 

 בנסיכות.אשר בטבע באופן כה נלהב, ובמיוחד נסיך המתעניין בכך יותר מ המתעניין

מכאן, ניתן לראות כי הנסיך אניסון הוא אנטיתזה לנסיך מיורן: הוא פחדן ושונא 

הרפתקאות, בניגוד לנסיך מיורן שחוקר, בודק ורק מחכה להרפתקה טובה. שני הנסיכים חושבים 

וזורקות פרחים או ממחטות רקומות לנסיכים, אך היחס  על סוג אחד של נסיכות היושבות בחלון

כלפי הדבר שונה לחלוטין בין שניהם: הנסיך אניסון רואה בכך דבר חיובי וטוב, לעומת הנסיך 

מיורן, שרואה בכך דבר משעמם, ועל כן אינו מוצא שום עניין בנסיכות. כלומר: תפיסתו של הנסיך 

 שתפיסתו של הנסיך מיורן מודרנית יותר. אניסון הינה תפיסה פטריארכאלית, בעוד 

העובדה כי שני הנסיכים אינם מייצגים באופן מוחלט את התפיסות הסקסיסטיות המצופות 

מנסיכים במעשייה, גורמת לשבירת המוסכמות ואף מסייעת להביא לידי אישור השינוי התפיסתי 

 במעשיות המודרניות.

  

 פישבין יעל / הנסיכה והסוס .ב

"הנסיכה והסוס" מאת יעל פישבין עוסקת בנסיכה בשם אן. לאן לא אפשרו המעשייה 

לעשות דבר לבדה, מלבד מלרכוב על סוסה, כתם. היו לה שני אחים: תום, שלמד את תורת 

הלחימה כדי שיוכל להלחם באויבים, ויוסף, שלמד את תורת המשפטים, כדי שיוכל לשפוט את 

השנים, ואן מתבגרת, אביה מייעד אותה לאישה לבנו אנשי הממלכה בשכל ובתבונה. כשעוברות 

של המלך השכן. אן מתרגזת, שכן היא רוצה לבחור לעצמה את בעלה לעתיד. המלך החליט 

להקשיב לבתו ושלח אותה ללמוד בעיר הגדולה כיצד בוחרים נסיך. אן המאושרת יצאה עם 
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חד מגלגלי המרכבה, ולא משרתיה וסוסה לעבר העיר הגדולה, אך לקראת שעת ערב, התרופף א

ניתן היה להמשיך בדרך. הנסיכה החליטה לרכוב על סוסה לעבר הכפר הסמוך ולחפש נפח שיסייע 

להם. כשהיא מגיעה, נאמר לה שהנפח היחיד הוא הנפח של המלך העצוב, שנקרא כך, משום שבנו 

לילה מכוסה מסרב להינשא לנסיכה, כי לדעתו, כולן מפונקות. כשאן מגיעה לארמון באמצע ה

אבק דרכים, מסרב המלך העצוב להאמין שהיא נסיכה, אך לבסוף משתכנע ומספר על כך לבנו. 

 בסוף המעשייה השניים נישאים.

 -גם במעשייה זו ניתן להבחין, כי מוסכמות החברה הפטריארכאלית מובעות בעיקר על

לא להשתולל על ידי החברה. הכל מצפים מאן להתנהג כנסיכה, משמע: לא לטפס על עצים, 

הדשא, ולא לעשות דבר לבדה. ציפו ממנה להיות סבילה, ועל כן המשרתות והמשרתים עשו כל 

למענה: רחצו אותה, סרקו את שערה, נעלו לרגליה נעליים, כאשר מודגש שהיו אלו נעליים 

כדי  עדינות, כיאה לנסיכה. המזון אף הוגש לה בכלי כסף וזהב. נוסף על כך, הגיעו לארמון מורים

ללמדה, ובני אצילים ובנות אצילים הגיעו כדי לשחק עמה. כל אלו מבטאים את התפיסה שעליה 

להיות פסיבית, כנועה, עדינה ולעסוק רק בלימודים ובהנאה ממשחקים עם בני האצילים ובנות 

 האצילים. 

אמה של אן מביעה, אף היא, את ציפיותיה מהנסיכה הצעירה, ואומרת זאת באופן גלוי. 

אשר אן שואלת אותה מדוע היא אינה לומדת את הדברים אשר אחיה הבוגרים לומדים, אמה כ

. משפט (56)עמוד  עונה לה כי "בין כך ובין כך כשתגדלי, תינשאי לנסיך, והוא ידאג לכל מחסורך"

זה מבטא את התפיסה הסקסיסטית והמסורתית של המעשיות, שכן הוא מתאר את הציפייה 

להינשא, משום שאז הנסיך ידאג לה. אנו מוצאים  ושתשאףבית, תלותית, מהנסיכה שתהיה פסי

תפיסה זו גם בדבריו של אביה של אן, כאשר הוא אומר לה שלשכנם המלך יש בן, והוא ייעד אותה 

שתהיה לו לאישה. כאן נלקח מאן גם חופש בחירתה, שכן אביה ייעד אותה למישהו אחר, ולא 

 שאל את דעתה בעניין.

מביעה את עלבונה מדברי אביה ואת התנגדותה לכך, כולם נדהמים ונוזפים בה: כשאן 

; אחיה תום אומר "כשאהיה מלך, לא ארשה  (60)עמוד  אמה טוענת ש"נסיכות אינן מדברות כך"

; ויוסף, אחיה השופט, אומר "לולא היית  (60-61)עמודים  לשום נסיכה לדבר ככה אל אביה"

. כלומר: הסובבים את אן הנסיכה מצפים (61)עמוד  הסוהר" -ביתאחותי, הייתי שולח אותך ל

להיות פסיבית, ולקבל בהסכמה  -שתקבל בכניעה את שקבעו בשבילה, שכן זהו תפקידה של נסיכה

, גוררת אחריה תגובות , המהווה סוג של מרדאת ההחלטות שהוחלטו בשבילה. התנגדות שכזאת

 כמו של אן אינה מקובלת בחברה בה היא חיה. נדהמות ונוזפות, והדבר מעיד כי התנהגות

ואכן, התנהגותה של אן נחשבה לחריגה, אך דברים נוספים הציגו אותה כנסיכה יוצאת 

 דופן. בתחילת המעשייה מתוארת אן כ"נסיכה רגילה. לא יפה במיוחד, גם לא חכמה במיוחד..."

עשייה, הסופרת מנפצת את . מתיאור זה אנו למדים שכבר בשורות הראשונות של המ(54)עמוד 

פיה הנסיכה חייבת להיות יפת תואר, שכן היופי נתפס כערך עליון,  -התפיסה המסורתית, שעל

המתקשר באופן ישיר לתכונות הטובות של הנסיכה. כמו כן, היא גם אינה ניחנה בתכונות 

 מיוחדות, היא פשוט נסיכה, בת מלוכה.
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של אן. היא רוצה לטפס על עצים, להשתולל לאורך המעשייה נגלים רצונותיה ומאווייה 

בדשא, ולעשות דברים בכוחות עצמה, אך מכורח תפקידה כנסיכה, לא מאפשרים לה דבר מאלה. 

ובכן, אולי דבר אחד כן מאפשרים לה: לרכוב על סוסה האהוב, כתם. סוסה של אן ועצם העובדה 

שרק שם היא יכולה לבטא את שהיא מטפלת בו בעצמה, מהווים מעין נקודת אור בחייה, משום 

עצמה באמת, שהרי, בכל שאר התחומים, הכל עושים בשבילה ולמענה. כלומר: במשך כל היום 

היא פסיבית, כפי שמצפים ממנה, אך כאשר היא עם כתם הסוס, היא אקטיבית, כפי שהיא רוצה 

המטפורי  להיות. לא ניתן להתעלם מהעובדה, כי שמו של סוסה, 'כתם', רומז, למעשה, לכתם

האופף, כביכול, אישה אשר רוכבת על סוס. אין זה מתפקידה או אפילו באפשרותה לנהוג כך, שכן 

פי רצונן. משום כך, דבר  -היא חיה בחברה פטריארכאלית, אשר אינה מאפשרת לנשים לפעול על

 זה מהווה שבירה של החוקים הנהוגים בחברה הפטריארכאלית, המאפיינת מעשיות, שכן הנסיכה

הולדתה השישי. הסוס הינו סמל  -לכבוד יום מאביהבמעשייה זו אף קיבלה במתנה את סוסה 

סטטוס בעבור נסיכות. מכאן, שהציפייה הינה רכיבה כחלק בלתי נפרד ממיומנויות נשיות בחברה 

פי הכללים. נסיכה איננה יכולה להשתתף במרוצים  -הגבוהה, אך גם רכיבה זו מחויבת להיות על

תלוות אל בן זוגה. נאמר לנו אף באופן מפורש שהסיס האחראי על אורוות הארמון, כי אם לה

 .(58)עמוד  לימד את אן לטפל בסוסה בעצמה "אף על פי שלנסיכות אסור לטפל בסוסים"

אחיה הבוגרים של אן, תום ויוסף, לומדים בעיר הגדולה. תום לומד את תורת הלחימה, 

אן משתוקקת ללמוד בעיר הגדולה גם היא, אך נתקלת ואילו יוסף לומד את תורת המשפט. 

בתשובת אמה שאומרת שבין כה וכה היא תינשא והנסיך ידאג לה, ולכן אין לה צורך בכך. 

כשעוברות השנים, אחיה של אן, תום, יורש את הממלכה, ואחיה האחר, יוסף, הופך לשופט 

אומר לה שנמצא לה כבר חתן, בן הראשי של הממלכה. אן רוצה לדעת מה צופן לה העתיד, ואביה 

אדם, ואילו  -המלך השכן. אן מתרגזת על כך ואומרת: "לאחים שלי הרשית ללמוד ולהיות בני

. דבריה מביעים את תסכולה בעקבות הפער שבין מאווייה (60)עמוד  אותי אתה מוסר כמו חפץ"

טותיה שלה בשבילה, ורצונותיה לבין ציפיות הסביבה ממנה. היא אינה מוכנה שיחליטו את החל

שכן כך היא כמו חפץ שאין לו זכות בחירה ועמדה, ולכן מוסרים אותו. ניתן להבחין באנלוגיה 

ניגודית בין אן לבין שני אחיה: אן היא הנסיכה שכולם מצפים ממנה להיות פסיבית. כמו כן, 

 -ע בשבילה עלמכבדים אותה מעצם היותה נסיכה. היא לא זוכה ללמוד בעיר הגדולה, וגורלה נקב

ידי אביה. לעומת זאת, שני אחיה יצאו לעיר הגדולה, רכשו השכלה, כל אחד בתחומו, וזכו לאחר 

מכן להגיע לממלכה ולמלא תפקידים גדולים ומכובדים. בנוסף, הם הרוויחו את הכבוד אותו הם 

וזאת קיבלו. אן רואה את עצמה כנסיכה אקטיבית העומדת על רצונותיה ומביעה את דעותיה, 

פי מה  -בניגוד לאחיה אשר רואים בנסיכה מישהי שצריכה להתנהג בנימוס, ולפעול בכניעה על

 שנקבע לה.

בהמשך, מסכים אביה של אן שתצא לעיר הגדולה ושם תלמד לבחור נסיך לעצמה. בדרך 

לעיר חלפה המרכבה של אן על פני פשוטי העם אשר ישבו יחד, שוחחו ושיחקו. אן רצתה לרדת 

תף עמם בשיחות ובמשחקים, אך נתקלה בסירוב מצד משרתיה. דבר זה מחזק את העובדה ולהשת

כי הציפייה מנסיכה היא להיות מורמת מעם ולא להתערות עם פשוטי העם. לעת ערב, אחד 

מגלגלי המרכבה מתרופף, והיא נתקעת בלב יער. אן שמחה על התקלה, שכן היא מרגישה 

מעניין, כזה שלא הצליחה לחוות במשך כל ימיה בעקבות שסופסוף תוכל לחוות דבר אמיתי ו
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השמירה הצמודה שקיבלה ממשרתיה. למורת רוחם של המשרתים, אן לוקחת את סוסה, כתם, 

ורוכבת לכפר הסמוך כדי להביא נפח שיתקן את הגלגל השבור. נאמר לנו כי על אף הדרך החשוכה, 

, אנטיתזה לדמות הנסיכה המסורתית, אן לא פחדה. דמות הנסיכה המתוארת כאן היא, למעשה

החלושה והעדינה, הזקוקה לנסיך שיציל אותה. כאן, אן היא זו המצילה את כל שאר האנשים, 

 ובנוסף, היא מביעה אומץ ואינה מפחדת. 

כאשר אן מגיעה אל הכפר, נאמר לה שהנפח היחיד הוא של המלך העצוב. אן מגיעה אל 

סה באבק דרכים. היא אינה נראית כנסיכה כלל. גם תיאור הארמון של המלך העצוב עייפה ומכו

זה מדגיש את שבירת הסטריאוטיפים, שכן בוודאי לא ניתן לשמוע על נסיכה כה מלוכלכת רכובה 

על סוס במעשיות המסורתיות. המלך משתכנע לבסוף שהיא נסיכה, ומצווה על המשרתים לרחוץ 

היא אינה רוצה  -הביע את דעתה באופן מוחלטאת אן ולהאכילה. אז אן הייתה יכולה סופסוף ל

שירחצו אותה ושיגישו לה מזון. יותר מכך, היא אף זו אשר מסייעת לבן המלך, כאשר הוא מספר 

לה שסוסו נקע את רגלו. כאן ניתן לראות ההיפוך בתפקידים המסורתיים: האישה היא 

 ה"מצילה" את הגבר. 

, מלבד שני אחיה של אן, שטוענים שהיא כשאן והנסיך מחליטים להינשא, כולם חוגגים

תהווה דוגמה רעה לכל הנסיכות. שוב אנו מוצאים את התפיסה הסקסיסטית בדברי האחים 

 פי דבריהם, נסיכה שהיא אינה עדינה, פסיבית וכנועה, היא אינה נסיכה טובה.  -מכיוון שעל

ודעת למצוא את דרכה. לעומתם, אביה של אן דווקא טוען שהיא תהיה נסיכה טובה, שכן היא י

 מכך משתמע שהיא עצמאית, דבר שאינו תואם לנסיכות המסורתיות. 

בסוף המעשייה אן אומרת לכתם, כי הם ייסעו בקרוב לעיר הגדולה ושם היא תלמד 

החיים בממלכה. שאיפותיה של אן הן שאיפות  -חיים ותעזור לכל בעלי -להיות רופאה של בעלי

הנסיכות הפסיביות של המעשיות המסורתיות, ועל כן דמותה של אן  גדולות, שאינן מאפיינות את

מצליחה לשבור עוד חלק מהמוסכמות הסקסיסטיות והסטריאוטיפיות. דבר זה נתמך בשני 

המשפטים החותמים את המעשייה: "הוא ידע, כמו שידעו כל האחרים, שאם אן רוצה דבר, היא 

ם אלו מביעים באופן הברור ביותר כי העובדה שאן דברי (.71)עמוד  תשיג אותו. ובעצם, למה לא?"

 היא נסיכה, אישה, אינה אמורה למנוע ממנה לממש את עצמה ואת שאיפותיה בחיים.

אם כן, אן אכן שוברת את כל מוסכמות התפיסה המסורתית ביחס לנסיכות, אך גם 

לתואר "העצוב"  דמותו של הנסיך במעשייה זו חותרת לכך. הנסיך הוא בן יחיד למלך. אביו זכה

ידי כך שכל  -בעקבות סירובו של הבן לשאת לאישה 'נסיכה אמיתית'. הנסיך נימק זאת על

הנסיכות הן מפונקות, ושהנסיכה שהוא יישא לאישה, מוכרחה להיות אמיצה ומעניינת. הוא אף 

ה רואה זאת בגדר אשליה, שכן כאשר אביו מעיר אותו משנתו ואומר לו: "אני רוצה שתכיר נסיכ

 , הוא אינו מאמין לדבריו. (66)עמוד  שאינה מפונקת"

פיה מתוארים נסיכים: הוא אינו  -מכאן שהנסיך אינו 'תואם' לתבנית המסורתית על

רוצה בנסיכה מפונקת, בניגוד לשאר הנסיכים המסורתיים, אלא באישה אמיצה ומעניינת. כלומר: 

ית, הוא רוצה אישה חזקה, דעתנית, הוא אינו רוצה אישה פסיבית, כנועה וללא חשיבה עצמא

פועלת ובעלת אומץ. בנוסף, תיאורו של הנסיך, לכאורה, לוקה בחסר: לא נאמר לנו מהו מראהו 

 החיצוני, והרי ידוע שאחד מהפרטים החשובים ביותר במעשיות הוא יופיים של הנסיכים. 
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ך הוא להיות כל הדברים הללו שוברים את התפיסה הסקסיסטית הגורסת, כי תפקיד הנסי

הדומיננטי, החזק והאמיץ, וכן יפה התואר, בעוד שהאישה תהא יפת תואר גם היא, אך בניגוד 

 אליו, חלושה ונתמכת.

כמו כן, דמות הנסיך הינה אנלוגית לדמות הנסיכה אן: שתי הדמויות הללו אינן מוכנות 

לבחור למי להינשא,  ללכת בדרך המוכתבת להם. הנסיך והנסיכה רוצים לקבוע לעצמם את גורלם,

וכן מה לעשות בחייהם. בשתי הדמויות הללו קיים עולם רחב ועמוק יותר מזה המצופה מהם, 

ושתיהן מתעקשות שגם סביבתם תבחין בכך. נוסף על כך, לשתי הדמויות הללו דמות אב, אשר 

צונות, בניגוד לכל השאר, מוכנה להקשיב יותר ולקבל את העובדה כי הם אינדיבידואלים בעלי ר

 מחשבות ושאיפות משלהם. 

 

 . לסיכום הפרק36.

ניתן לראות בשתי המעשיות כי מוסכמות סקסיסטיות וסטריאוטיפיות, אשר נבנו לאורך 

ידי אותן  -שנים רבות במעשיות המסורתיות כלפי דמויות הנסיכים והנסיכות, נופצו בזו אחר זו על

חיצונית והן מבחינה פנימית. בשתי המעשיות הללו הדמויות, אשר קיבלו אפיון אחר, הן מבחינה 

דמויות הנסיכות תוארו כאמיצות לב, יוזמות, אקטיביות, כאלו המביעות עמדה ודעה, וכיוצאות 

. באחת מהמעשיות אף תוארה )מורדות במוסכמות החברתיות( ידי סביבתן -כנגד המצופה מהן על

של היופי כערך עליון וכקשור לתכונות  הנסיכה כלא יפה במיוחד, דבר המבטל גם את תפיסתו

 פנימיות.

גם דמויותיהן של הנסיכים במעשיות אלו לא הותירו מקום לספק כי מדובר בשבירה של 

כל חוקי המעשיות המסורתיות. הנסיכים, ברובם, לא היו אמיצים באופן מיוחד, ואף חששו מפעם 

לפעם. שתיים מתוך שלוש דמויות הנסיכים אף לא תוארו כבעלות מראה חיצוני יפה, והן גם לא 

ביות. נוסף על כך, ניתן להבחין כי כל דמויות הנסיכים, ללא יוצאת דופן, כלל לא תמיד היו האקטי

הנסיכים הם אלו שקיבלו סיוע מנסיכה, שהצילה אותם  -סייעו לנסיכה בשעת מצוקה, ואף להיפך

 או העניקה להם עזרה. 

לאור כל האמור לעיל, ניתן לקבוע כי המעשיות הפמיניסטיות אכן מכילות את המרכיבים 

המופיעים במעשיות המסורתיות: יש נסיך, יש נסיכה, ויש אפילו מלך ומלכה. עם זאת, המעשיות 

הללו מציגות לקורא את הדברים מנקודת ראות שונה, שוויונית יותר, שאינה מבחינה בין דמויות 

פי מראן  -פי תפקידן במעשייה ועל -פי מגדרן, ואינה קובעת את אופיין ותכונותיהן על -על

 ני. החיצו

אשר מסופרות לילדים צעירים במשך שנות ילדותם,  ,בתחילת הפרק נאמר כי המעשיות

משפיעות על דימויים העצמי, על הדרך בה הם תופסים את עולמם ואת החברה, וכן על הדרך בה 

הם רואים את המגדר של האדם כקשור לתכונות מסוימות ולתפקידים מסוימים. כל אלו יוצרים 

פיסות אלו. משום כך, מעשיות במגמה פמיניסטית הן בעלות חשיבות רבה חברה המותאמת לת

ביותר. באמצעותן ניתן יהיה לשנות את פני החברה בטווח הרחוק, ולהביא לידי חברה שוויונית 

את התכונות הפנימיות שלהם או את הדפוס  כמגדירשל אנשים  למגדריותר, אשר אינה מתייחסת 
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חייהם. בחברה כזו, לתפיסות סקסיסטיות וסטריאוטיפיות אין פיו הם צריכים להתנהל ב -שעל

 מקום כלל. 

 

 7. שירה

 . הקדמה7.1

עשרה ועד סוף שנות העשרים של המאה העשרים ניתן  -משנות התשעים של המאה התשע

היה למצוא סופרות עבריות, מבקרות, אך משוררות עבריות לא הופיעו מסיבות שונות. נשים 

לא  ולכןמעטות שהיו משכילות כתבו שירים בלשון הקודש באופן חריג ואקראי שלא היה רציף, 

שירת נשים עברית הגיחה לעולם במלוא הדרה רה אמיתית. אם כן, ניתן להגדיר דבר זה כשי

 .שנות העשרים של המאה העשריםראשית ב

ידי  -המושג "שירת נשים" אינו מכריע, למעשה, בסוגיית ההבדלים בין שירה הנכתבת על

ידי נשים שהן  -זו היא שירה הנכתבת על -ידי גבר, אלא מציין עובדה -אישה לבין זו הנכתבת על

 39שוררות במסגרת של פעילות יוצרת מתמדת ומתוך כוונה ספרותית מודעת.מ

עם זאת, בחינה של שירים שנכתבו בידי נשים לבין אלו שנכתבו בידי גברים מציגה 

נקודות מבט שונות כלפי דמות האישה כפי שכל אחד מהמינים רואה אותה. ניתן אף להבחין 

עצמן, המציגות בשיריהן דמויות שונות של נשים בשוני בראייה של דמות האישה בין המשוררות 

  עם מסרים שונים.

בפרק זה אנסה לבחון את הסוגיות הללו באמצעות מספר שירים שנכתבו בידי נשים על 

ידי משורר על דמות האישה כפי שהיא משתקפת בעיני  -נשים, וכן באמצעות שיר אחד שנכתב על

 רוחו.

 

 . בחינת היבטים מגדריים בשירה7.2

 40דליה רביקוביץ' / סינדרלה במטבח .א

ְברּו ה עָּׁ לָּׁ רֶׁ ל ִסיְנדֶׁ עֹות ַהּטֹובֹות שֶׁ  ַהשָּׁ

ח ה ַבִמְטבָּׁ ם ְלַמּטָּׁ  שָּׁ

ּה ֵחרּות ַהַדַעת ה לָּׁ ְיתָּׁ  הָּׁ

ך ה כָּׁ ת זֶׁ  ִאם ֹנאַמר אֶׁ

                                                                 
39

כתב עת בינתחומי  -אלפייםעל הופעת "שירת הנשים" העברית. בתוך:  -אמהות מייסדות, אחיות חורגות מירון, דן. 
 .29-30, סיון תשמ"ט, עמודים 1, קובץ לעיון, הגות וספרות

40
 , הוצאתפסיפס טרדלר, רות. שתי קריאות מנוגדות בשיר "סינדרלה במטבח" של דליה רביקוביץ. בתוך:-האוסמן 

 .20-23עקד, תשס"א, עמודים 
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יהָּׁ  ל ַרּקֹותֶׁ יהָּׁ אֶׁ ת יָּׁדֶׁ ה אֶׁ  ִהיא ִהְדקָּׁ

ן. יּו ְמֻכּסֹות ֻשמָּׁ יהָּׁ הָּׁ  ַשֲערֹותֶׁ

ה ְרַחִּקים ִהיא ִהְפִליגָּׁ ּה ַלמֶׁ  ְבַדֲעתָּׁ

ִרים  ִבְלִתי ְמשֹעָּׁ

ִרים  ִבְלִתי ֻמְסבָּׁ

ן. ה ְבִלי ִלְנֹקב ִבְשמָּׁ יְָּׁדעָּׁ  ְתחּושֹות שֶׁ

ת ֵעינֶׁיהָּׁ ַלִּסּנֹור ה אֶׁ  ְוִהיא ִהְשִפילָּׁ

ם ב ְוַהֻמְכתָּׁ  ַהְמֻרבָּׁ

ם תָּׁ כָּׁא להָּׁ דֹול יֵש ֵבין הָּׁ ק גָּׁ ְרחָּׁ ה מֶׁ ה ֵאיזֶׁ  ְויְָּׁדעָּׁ

ן ְלַשֵערִאם  ל ִנתָּׁ  ִבְכלָּׁ

ו ַמְתִחיל כָּׁאן ְוַעְכשָּׁ  ּוַמה שֶׁ

 ֵאין לֹו ִסיּום ַבְזַמן ְוֹלא ְנֻקַדת ְזַמן.

ּה ִעגּול ה ְסִביבָּׁ ְשתָּׁ  ְוִהיא עָּׁ

ן. ן ִדְמיֹוִני ַכמּובָּׁ ּה ִסימָּׁ  ְוִסְמנָּׁה ְלַעְצמָּׁ

ֵהן יֹוְצאֹות ְבֵמיַטב ִבגְ  ת ַהְשַתִים הָּׁ ה אֶׁ ֲאתָּׁ ןְורָּׁ  ֵדיהֶׁ

רֹון. ִמים ְנטּויֹות גָּׁ  ֲהדּורֹות, ְמֹפֲארֹות נֹוְטפֹות ְבשָּׁ

ן ה ִלְהיֹות ִבְמקֹומָּׁ ְצתָּׁ ש רָּׁ  ְוִהיא ֹלא ַממָּׁ

רֹות ֵאין ּה ַבִדְמיֹון -אֹוצָּׁ יּו לָּׁ  סֹוִפִיים הָּׁ

ה. ש ֵאין סֹוִפִיים ּוְלֹלא צּורָּׁ  ַממָּׁ

רוֹ  ל ֹחם ַבגָּׁ ּה ְפַקַעת ְקַטּנָּׁה שֶׁ ה לָּׁ ְיתָּׁ  ןהָּׁ

ִנית. ה, חֹולָּׁ  ְוַהְלמּות ֵלב ַעזָּׁ

ם בֹוִכיָּׁה, קֹוַדַחת ה ִמחּוץ ְלֻכלָּׁ ְיתָּׁ  ְוִהיא הָּׁ

ל ֵעת ַלְחדֹל ְלִהְתַקיֵם. נָּׁה ְבכָּׁ  מּוכָּׁ

ּה ְנֻקַדת ַתְצִפית ה לָּׁ ְיתָּׁ  הָּׁ

ּה ה ְבִרחּוקָּׁ  ְנִדירָּׁ

ה ַעל  ְכִאלּו יְָּׁשבָּׁ

ה. מָּׁ ב ַמְאִדים כֹוַכב ַהִמְלחָּׁ  כֹוכָּׁ

ה: ְוִהיא יהָּׁ ְוָאְמרָּׁ ְגרֹופֶׁ ת אֶׁ ה אֶׁ ְמצָּׁ  קָּׁ

ה. מָּׁ  ֲאִני יֹוֵצאת ַלִמְלחָּׁ

ה. ְך ִנְרְדמָּׁ  ְוַאַחר כָּׁ

 

השיר "סינדרלה במטבח" מאת דליה רביקוביץ', מבוסס על שני הרמזים: אגדת סינדרלה 

ומיתוס חוני המעגל. ניתן להבחין בשתי תפיסות נשיות שונות בשיר זה: האחת מציגה את האישה 

, פסיבית וכנועה, כמו זו המופיעה באגדה סינדרלה, והשנייה דווקא מבטאת נשיות חזקה, כחלשה

מורדת ומתקוממת, שכן דווקא במרחב המטבח, מזומנת לאישה חרות הדעת הבאה לידי ביטוי 

ביכולתה להפליג בדמיון למקומות אחרים. כך היא פורצת, למעשה, את הגבולות המוגדרים 

 המגדריים שניתנו לה. 
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. 41בקריאה ראשונית של השיר מוצגת האישה כמי שמרחב חייה הטבעי הוא המטבח

סביבתה, שמזכירה את דמויותיהן של האם והאחיות המרשעות מאגדת סינדרלה, אינה טובה לה, 

ורוצה ברעתה. עקב ההרמז לסיפור האגדה של סינדרלה, הקורא רואה בדמותה של האישה 

כן מייחס לה את התכונות שיוחסו לסינדרלה המופיעה המצויה במטבח, את דמות סינדרלה, ו

דחויה, סובלת, מושתקת וטהורה. הציפייה היא שעל אף שראשיתה מרה, אחריתה תהא  :באגדה

מאושרת וטובה, כמו זו של סינדרלה. אולם, ההרמז בו משתמשת הכותבת הינו סלקטיבי, שכן 

 , ומציגה את החלק הפסימי בלבד.היא משמיטה את החלק החיובי והאופטימי שבאגדת סינדרלה

בשיר זה באים לידי ביטוי מספר סטריאוטיפים נשיים. הראשון מציג את האישה כמי 

שמייצגת פן אחד בלבד, בהתבסס על אגדת סינדרלה: מחד, סינדרלה מייצגת את הפן הטהור, 

ואין מאושרים. השולי והכנוע של הנשיות. נשים כאלו זוכות, בסופו של דבר, לחיות את חייהן בניש

מאידך, אחיותיה המרשעות ואמה החורגת של סינדרלה מייצגות את הפן היצרי והמפתה של 

הנשיות. הן מנצלות את מיניותן ומשתמשות ביכולות הפיתוי שלהן על מנת להשיג את מבוקשן 

ולגרום לגבר להינשא להן. דבר זה נתפס בעיניי החברה כדבר מעוות, ועל כן הן מוארות באור 

לילי. משום כך, סופן של נשים מסוג זה הוא מר ואכזר. ואולם, בשיר נאמר: "וראתה את ש

והיא  / הדורות, מפוארות, נוטפות בשמים, נטויות גרון, / השתיים ההן יוצאות במיטב בגדיהן

...", כלומר: הדוברת יוצאת כנגד החלוקה הסטריאוטיפית של ממש לא רצתה להיות כמותן

 שטן", וטוענת, לכאורה, כי היא אינה רוצה לייצג פן אחד של נשיות.  -ישהמלאך" או "א-"אישה

הסטריאוטיפ השני שניתן למצוא בשיר זה הוא שמקומה של אישה הוא להיות במטבח. בשיר 

, במטבח". מקומו של המטבח שם למטההדבר מתואר כך: "השעות הטובות של סינדרלה עברו 

 בתחתית, במקום זניח, וכן מחוץ לכל מקום מכובד. מתואר כ"שם למטה", כלומר: הוא מצוי 

גם הפעולות המתוארות בשיר זה מבטאות את הסטריאוטיפ הנשי: "היא הידקה את ידיה אל 

המרובב והמוכתם...  / שערותיה היו מכוסות שומן... היא השפילה את עיניה לסינר / רקותיה

והיא הייתה מחוץ לכולם,  / לנית,והלמות לב עזה, חו / הייתה לה פקעת קטנה של חום בגרון

בוכייה, קודחת". כמו כן, בשיר זה האישה מוצגת כיצור שאינו תבוני, שכן היא אינה מצליחה 

להבין מהו ההבדל בין המציאות לבין המתרחש. בסופו של השיר מוצג ניסיון פתטי ולא מוצלח של 

משומנות, ליזום ולהיאבק הדמות בשיר, הדחויה, ההיסטרית, בעלת הסינר המוכתם והידיים ה

במציאות, ובכך, למעשה, לפרוץ את הגבולות ולחדור לעולמם של הגברים, עולם המלחמה. ניסיון 

אני יוצאת  / "והיא קמצה את אגרופיה ואמרה: -זה, כאמור, נוחל כישלון, שכן היא נרדמת

 נרדמה". אם כן, זהו רובד אחד מתוך שניים המופיעים בשיר זה.  –ואחר כך  / למלחמה.

ברובד זה מוצגת דמות האישה כדמות חלושה, כנועה, פסיבית, הממלאת את תפקידיה 

הסטריאוטיפיים, ומצויה בסביבתה הטבעית המיועדת לה, המטבח, מחוץ לגבולות העולם 

 האמיתי. כמו כן, ניסיונה להתקומם אינו צולח. 

השני המצוי בשיר מתגלה תוך כדי קריאה מגדרית שלו, וזהו רובד אופטימי יותר. הרובד 

אמנם המטבח הוא מקומה הטבעי של האישה, לפי התפיסה הסטריאוטיפית, אולם דווקא במקום 

זה, המקום בו היא מצויה מרבית הזמן, יש באפשרותה ליצור חיים אחרים ובעלי משמעות. 

                                                                 
41

 הדבר כל כך מושרש בתרבות עד כי בדיחות אינספור נכתבו על כך, למשל: יש לפתוח חלון גדול במטבח כדי שתהיה                
 לאישה השקפת עולם.
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למיתוס חוני המעגל: הביטוי "והיא נרדמה" הוא, למעשה, במקום זה ניתן להבחין בהרמז 

הירדמות לשם יצירה. כלומר: דרך פעולות ההירדמות, ההפלגה בדמיון אל מחוזות אחרים וסימון 

העיגול סביבה, האישה יכולה ליצור לעצמה חיים אחרים. מכאן, שנקודת מבט זו על השיר 

ר זה בא לידי ביטוי בחלק נכבד ורחב מן מבטאת מציאות אופטימית יותר לדמות האישה, ודב

השיר: "השעות הטובות של סינדרלה עברו... במטבח... הייתה לה חרות הדעת... היא הפליגה 

תחושות שידעה בלי לנקוב בשמן...ומה  / בלתי מוסברים, / בלתי משוערים / בדעתה למרחקים

וסימנה לעצמה סימן...  / גולאין לו סיום בזמן...והיא עשתה סביבה עי / שמתחיל כאן ועכשיו

 / ממש אין סופיים וללא צורה... הייתה לה נקודת תצפית / אוצרות אין סופיים היו לה בדמיון

מכאן, שהחלל הפיזי בו האישה  כאילו ישבה על כוכב מאדים, כוכב המלחמה". / נדירה בריחוקה

היצירה האמנותית. אמנם מצויה, המטבח, הופך לשולי, והמרכז החדש הוא ההפלגה בדמיון לעבר 

 בכל מקום שבו תהיה -היא מצויה במטבח, אך בשבילה, זהו חלל ככל חלל אחר, שכן אין זה משנה

דת בחירות המחשבה והדעה שלה, ודבר זה לא ניתן לקחת ובכל מציאות שבה תחיה, היא מצוי

ים, בלתי ממנה. חירות המחשבה היא זו המאפשרת לאישה בשיר להפליג "למרחקים בלתי משוער

לית, אכן קיים מרחק גדול בין המטבח בו היא אעם זאת היא יודעת שמבחינה מנט מוסברים".

"היא ידעה איזה מרחק גדול יש בין הכא  -נמצא לבין היצירה, ההפלגה בדמיון וחירות המחשבה

"ומה שמתחיל כאן  -היא גם מבחינה בין הזמן הפיזיקאלי לזמן המטאפיזי של התודעה להתם".

אין לו סיום בזמן ולא נקודת זמן". הזמן המטאפיזי עליו היא מדברת הוא זמן היצירה  / ועכשיו

שלה שאין לו סיום קבוע בזמן. ההרמז למיתוס חוני המעגל מופיע גם כאן כאשר מתואר: "והיא 

וסימנה לעצמה סימן, דמיוני כמובן...". הרמז זה מהווה, למעשה, אישור  / עשתה סביבה עיגול

בדה כי היא מצויה במרחב מסוים וסגור, בתוך סוג של עיגול, ובתוכו מצוי גם הזמן המטאפיזי לעו

כמו כן, העיגול שעושה  אותו הזכירה, ודרך המרחב הצר הזה היא חווה חיים שלמים ומלאים.

דמות האישה סביבה מצוי בסימן קדושה, כחלק מההרמז למיתוס חוני המעגל, שכן הוא היה איש 

גול זה אין זכר למאפיינים הסטריאוטיפיים הנגלים לקורא בקריאה הראשונה של קדוש. בעי

השיר. מלבד זאת, בסיפור חוני המעגל הוא יוצר סביבו מעגל ומתפלל אל האל במטרה לשבור את 

היא יוצרת סביבה מעגל  -הבצורת. האל נענה לו. כך גם סינדרלה, ההופכת להיות סמל לנשים כולן

מת בקשותיה ומשאלות ליבה להיות בעלת עולם רחב יותר ועשיר יותר. בתקווה שתזכה להגש

נוסף על כך, בבית האחרון מתוארת האישה כמי שצופה על המציאות ממרחק, ומכאן, שהיא 

רחוקה מאותן הקביעות המופיעות בתחילת השיר. גם המלחמה המדוברת בבית זה היא אינה 

סופיים שיש בה. מתוך  -צרות הדמיון האיןמלחמה פיזית, אלא מלחמה פנימית ללכוד את או

דברים אלו ניתן ללמוד כי היא אינה מוצאת שום קשר בינה ובין העולם שבנתה לעצמה לבין 

 המקום הפיזי בו היא נמצאת, המטבח.

 

  42דליהרביקוביץ'  / המריונטה .ב
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 .הּטָּׁ נֶׁוֹ יִר ת מָּׁ היוֹ לִ 

 ,רחָּׁ ם שַ רֶׁ ל טֶׁ ר שֶׁ קַ ר ויַפָּׁ ַאה הַ זֵ ר הַ אוֹ בַ 

  שדָּׁ חַ ם הַ יוֹ ת לְ חָּׁ תַ ף ִמ ֹלחְ לַ 

 הילָּׁ לִ צְ בְ 

 .יםכִ מּונְ ים הַ ִמ ַר זְ בַ 

 ,הּטָּׁ נֶׁוֹ יִר ת מָּׁ היוֹ לִ 

 ה וחורתקָּׁ ה דַ ינִָּׁס ְר ת חַ בַ בֻ 

 .יםִט חּוה בְ רָּׁ ּושְק 

 

 הּטָּׁ נֶׁוֹ יִר מָּׁ ת היוֹ לִ 

 םהֶׁ ים בָּׁ גִ י סּויַל חַ כָּׁ ים שֶׁ ִט חּוהָּׁ וְ 

 .יִת ִמ י אֲ ִש י מֶׁ טֵ ם חּוהֶׁ 

 הּטָּׁ נֶׁוֹ יִר מָּׁ 

 י.ִת יאּוצִ ר ְמ בָּׁ יא דָּׁ הִ ם גַ 

 .תנוֹ רוֹ כְ ה זִ לָּׁ  שיֵ

 

 הנָּׁת שַ אוֹ ע ְמ בַ ְר י ַאנֶׁפְ לִ 

 היָּׁילִ בִ ת ִס נֶׁזֶׁ ה רוֹ ירָּׁ וִ לְ ה אֶׁ נַה דוֹ תָּׁ יְ הָּׁ 

 .תחוֹ פַ ת ְש אוֹ ש ְמ ֹלם ְש עִ 

  ּהיָּׁינֶׁת עֵ ה אֶׁ נְָּׁת נַשֶׁ ק כְ ַר וְ 

 ,הקָּׁ דַ י הַ ִש מֶׁ ת הַ חָּׁ פַ ְט ִמ בְ 

 :הפָּׁ ת סוֹ ה אֶׁ עָּׁ ְד יַ

 נהיִָּׁס ְר ה חַ ּטָּׁ נֶׁוֹ יִר ה מָּׁ יֶׁהִ יא ִת הִ 

 .הוָּׁ עָּׁ שַ ה ִמ יָּּׁושֹה עַ בָּׁ בֻ  אוֹ 

 

 .תילוֹ פֵ ים ַאנִ פַ ל גְ ה עַ מָּׁ לְ ה חַ יָּׁילִ בִ ת ִס נֶׁזֶׁ ה רוֹ ירָּׁ וִ לְ ה אֶׁ נַדוֹ 

 .ךמּול נַקוֹ יד בְ ִמ ה תַ יָּׁלֶׁ אֵ  רּובְ ה ִד יָּׁיֵר בִ אַ 

 היָּׁמֵ ל עַ ה אֵ פָּׁ ְס אֶׁ כו' נֶׁת וְ נֶׁזֶׁ ה רוֹ ירָּׁ וִ לְ ה אֶׁ נַדוֹ 

 תבַ ים ּונִ י בַ נֵה ְש יחָּׁ נִ הִ וְ 

 .םגּויד עַ ִת ך עַ תוֹ לְ 

 רקָּׁ יַר וְ פָּׁ ר ַאחָּׁ שַ ים, בְ ִר שְֹ עֶׁ ה הַ ָאמֶׁ בַ 
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 .הּטָּׁ נֶׁוֹ יִר ת מָּׁ יוֹ הִ ב לִ ה טוֹ מָּׁ כַ 

 ,היָּׁשֶׁ עָּׁ מַ ית לְ ִא רָּׁ חְ ה ַאינָּׁאֵ  ה זוֹ שָּׁ ִא 

 ,יםִט פְ וֹ שים הַ ִר ְמ אוֹ 

 .רחָּׁ שַ  מוֹ ר כְ פָּׁ יר ַאבִ שָּׁ ה הַ בָּׁ לִ 

 .יםִט חּור בְ ּושה קָּׁ פָּׁ גּו

 

השיר "המריונטה" מאת דליה רביקוביץ' עוסק בבובת המריונטה, המסמלת בשיר את 

המין הנשי. המשוררת מאנישה, למעשה, את הבובה ומעניקה לה זהות בעלת מאפיינים 

 סטריאוטיפיים נשיים. 

בבית הראשון של השיר ניתן להבחין בתיאור דפוס ביום בחייה של המריונטה. היא 

די יום "בזרמים הנמוכים", כלומר: היא מצויה בתחתית, בשוליים, מתוארת כמי שעוברת מ

קשורה  / במקום השקט. לכך מצטרף גם תיאורה החיצוני: "בובת חרסינה דקה וחיוורת

האישה היא  -בחוטים." כבר משני התיאורים הללו ניתן להבחין במאפיינים סטריאוטיפיים נשיים

ים", כלומר: היא נשלטת, תלותית וחסרת עמוד חיוורת, שברירית, עדינה, וכן "קשורה בחוט

הוא נמוך ושולי. היא  -שדרה ואחריות על מעשיה ועל חייה. מלבד זאת, מקומה הוא בתחתית

השימוש בצלילה גורם לאישה נותרת במקום שקט, פסיבי ומרצה, ולא במקום פעלתני. מעבר לכך, 

, דבר המאפשר לה חיות מוגבלת. להישאר מתחת לפני המים. נשימתה כלואה בריאותיה ומוגבלת

 נוכח היותה מתחת למים מקשה עליה להגיב לאירועים שסביבה ולחייה.

בבית השני המריונטה מדברת על עצמה בשני גופים שונים: בתחילה היא משתמשת בגוף 

ראשון, ואחר כך ממשיכה בתיאוריה בגוף שלישי. היא טוענת כי חוטי המשי, המחזיקים אותה 

"חוטי משי אמתי". מכאן ניתן להבין כי החוטים הללו, אשר באמצעותם היא נשלטת, בחייה, הם 

הם חוטים עדינים. אולי ניתן לראות בכך ניסיון לייפות את המציאות, כמי שאינה מבינה את 

המשמעות של השליטה בה. כלומר: החוטים אמנם הופכים אותה לנשלטת ותלותית, אך הם 

ולכן חירותה עדיין קיימת, ולא נשללה ממנה באופן מוחלט. היא חוטים עדינים העשויים משי, 

כרונות. מכאן עולה כי המריונטה יממשיכה ואומרת כי מריונטה היא דבר מציאותי ויש לה ז

חשוב לשים לב כי השליטה הינה, ככל הנראה, שליטתן חיים, ולא כחפץ דומם.  -נתפסת כיצור בעל

, יכולות מוסכמות אלה להניע אותה כרצונן. כמו כן, של מוסכמות גבריות על קיומה. אי לכך

פיה  -מחד, הביקורת הינה כלפי התפיסה הגברית, על -הביקורת העולה בבית זה הינה כפולה

האישה נשלטת, ובכך ניתן להימנע מיכולתה לחשיבה, לתובנה וכדומה.כמו כן, היא נשארת רק 

קי", כלומר: אף אחד אינו באמת נתונה לשליטה ויפה, על משקל האמרה "תהיי יפה ותשת

מאידך, הביקורת הינה כלפי התפיסה הנשית, המאפשרת לעצמה  מתעניין בעולמה הפנימי.

 . להישאר נתונה בשליטה ולא מורדת. היא איננה מפתחת עולם עצמאי משלה

אזכור זה הינו ארמז  דונה אלוירה, רוזנת סביליה. -בבית השלישי מופיעה דמות נוספת

ידי גבר,  -, שם היא מתוארת כאישה שנזרקה עלדונה אלוירה מהאופרה "דון ג'ובאני" לדמותה של

ולאחר שהיא פוגשת בו באקראי, היא מנסה לחבל בניסיונותיו לפתות נשים אחרות. באחד 
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מניסיונותיה הוא אף טוען שהיא אינה שפויה. בסופה של האופרה הגבר נשלח לגיהינום, ודונה 

הבית נפתח במילים: "לפני ארבע מאות שנה". מידע זה בליווי  במנזר. אלוירה עוברת להתגורר

מלמד על כך שהיחס כלפי נשים לא השתנה כלל עם הזמן  במהלך השירשאר הדברים הנאמרים 

. מהשורות הבאות בבית נוצר רושם , ומהווה חיזוק לביקורת כלפי החברה הפטריארכאליתשעבר

לת כוח רב. היא מצויה במעמד של רוזנת ובעלת שלוש דונה אלוירה היא אישה מכובדת ובעכי 

  מספר השפחות הרב מעצים את מעמדה והכוח, שלכאורה, מצוי ברשותה. ות.מאות שפח

 הבית מעלה את הבעיה העומדת בפניה של הרוזנת, שלכאורה, היא  אולם, המשך קריאת

"היא תהיה מריונטה זכר בגורלה: ימבט חטוף במטפחת משי דקיקה גורם לה לה :יכולה -כל

 -או בבה עשויה משעוה". מטפחת המשי הדקיקה מסמלת, מחד, את הסטריאוטיפ הנשי / חרסינה

האישה היא דקה ועדינה, ותפקידה לעסוק ב"עבודות נשיות", כדוגמת רקימת מטפחות, ומאידך, 

תן ניהעשויים משי גם הם. ו, המאפשרים את השליטה בה מזכירה את החוטים בהם היא קשורה

לראות מטפחת זו בדרך נוספת: מחד, המטפחת מסמלת את עולם הגברים. דונה אלוירה נחשפת 

דרכה למציאות ולמעמד הנשים ביחס לגברים, ועל כן מקבלת את ייעודה. מאידך, מטפחת זו 

משמשת כמקום מסתורה של הרוזנת מן המציאות העגומה, ויוצרת הפרדה בינה לבין הרוזנת. 

, סופה ידוע לה מראש. היא אישה, ולכן דונה אלוירהמדה הרם והמכובד של נראה כי על אף מע

, וקיימות עבורה שתי ייעודה נקבע, הרי, גבוה של רוזנותאין זה משנה אם היא מצויה במעמד 

מכאן שהגברים שולטים  אפשרויות: היא יכולה להיות מריונטה חרסינה או בובה עשויה משעווה.

מראית עין, היא מצויה, למעשה, במעמד נמוך, שכן היא אישה. זוהי בה, ועל אף מעמדה הגבוה ל

 למעשה אנלוגיה ניגודית בין המציאות לבין האשליה שנוצרה בנוגע למעמדה של הרוזנת. 

מלבד זאת, קריאת הבית השלישי מאיר את המילה "זיכרונות" מהבית הקודם. כאן, ניתן להבין 

ופעה אמנם חלה עוד בעבר הרחוק, אך בניגוד לעבר, שבו כי הזיכרונות הם גם בגדר סימן לכך שהת

מעמד האישה הנמוך קבע את גורלן של כל הנשים באשר הן, כיום, בעולם המודרני, ניתן למצוא 

יחס שונה לכך: ישנם אנשים המאמינים שניתן לשנות מצב זה, יש הנאבקים בתופעה, וכן יש כאלו 

 ולתם לשנות את המצב, בשונה מבעבר.אשר נותרים אדישים ונכנעים לה, על אף יכ

ת סביליה חלמה הבית הרביעי נפתח בתיאור חלומה של דונה אלוירה: "דונה אלוירה רוזנ

על גפנים אפילות". הצירוף "גפנים אפילות" מלמד על כמיהה לחירות, דרור ותשוקה. משפט זה 

אישה מתוארת כ היא מציג את דונה אלוירה בניגוד לציפיות הסביבה ממנה והיחס כלפיה, שכן

 -הניגוד נמשך גם בשורה הבאה בבית: "אביריה דיברו אליה תמיד בקול נמוך". עלבעלת חלומות. 

פי ההיררכיה, האבירים מצויים בדרגה נמוכה יותר מזו של דונה אלוירה, רוזנת סביליה, ומשום 

שאר הגברים פי רצונה, וכן להתייחס אליה בכבוד וביראה, בניגוד ל -כך עליהם לפעול על

המתייחסים אליה כאל נחותה. אולם, קיימת נימה של אירוניה במשפט זה משום שאין זה משנה 

שהאבירים רוחשים כבוד לדונה אלוירה, הרי, בסופו של דבר, הגבר הוא השולט באישה. דונה 

אלוירה הולכת לעולמה, ומותירה אחריה שני בנים ובת. נאמר כי היא עזבה אותם "לתוך עתיד 

גום". משפט זה מלמד על כך שידוע לה שהתפיסות המגדריות בהן נשבו חייה, ירדפו גם את ע

ילדיה אחריה. שני בניה ייאלצו לפעול בכוחניות ובשתלטנות, ואילו בתה תיאלץ לוותר על 

השורות החותמות את הבית ואת רצונותיה וחלומותיה ולהפוך לאישה כנועה, פאסיבית ונשלטת. 

ת ביקורת נוקבת על המצב בחברה כיום. נראה כי גם מאות של שנים מאוחר השיר כולו מביעו

יותר, במאה העשרים, המצב אינו השתנה. האישה עדיין "אינה אחראית למעשיה", ומכאן ניתן 
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להסיק כי משום כך היא זקוקה לגבר שיקבל החלטות בשבילה וישלוט בחייה. הגברים עדיין 

ם, שופט הוא אחד מהמקצועות המכובדים ביותר. מכאן מצויים במעמד רם, שכן במאה העשרי

שהם עדיין מחליטים, ודבר לא השתנה. כמו כן, חשוב לשים לב לביקורת כלפי הנשים כיום אשר 

מודעות למצבן, ויש באפשרותן למחות ולהיאבק למען שינוי, אך הן עדיין בוחרות שלא לעשות כן 

, למעשים כלפיהן ולשליטה בהן, והן נותרות ונותרות פסיביות. לבן של הנשים אטום, למעשה

קשורות בחוטים גם כיום. ניתן להבחין במעגליות בשיר, המרמזת אולי על מעגל שחוזר שוב ושוב 

ידי הגברים  -על עצמו, ושלא ניתן לשבור אותו, לכאורה, וזהו המעגל של הנשים הנשלטות על

ר הפותח את הבית הראשון "באור הזה בחברה הפטריארכאלית. המעגליות באה לידי ביטוי בתיאו

האפר ויקר של טרם שחר", ובזה החותם את הבית האחרון "במאה העשרים, בשחר אפר ויקר". 

כלומר, המעגליות הינה הן ביומה של האישה, החוזר על עצמו שוב ושוב ללא כל תכלית, והן 

כן, ניתן לראות  והסביבה הגברית השולטת בחייהן של הנשים. כמובמציאות החיים העגומה 

במילה "אפור" החוזרת בשיר מספר פעמים, כצבע המתאר את מצבה של האישה במספר מובנים: 

היא חיוורת ונתונה לשליטת החברה, חייה אפרוריים )ניתן ללמוד זאת מהתיאור של הצבע האפור 

חיזוק של עלות השחר(, ופניה חיוורות, דבר המסמל את חייה חסרי המשמעות. ניתן לראות בכך 

 לביקורת שצוינה לעיל.

 

 43אסתר ראב / פורטרט של אישה .ג

ה: ְכמָּׁ  ֵראִשית חָּׁ

 -ֱהיֹות ִאְתָך 

ר ְיִהי  ַכֲאשֶׁ

ן. ִאילָּׁ רּוַח בָּׁ  הָּׁ

ה: ְכמָּׁ  ֵראִשית חָּׁ

 -ַציֵת ְלָך 

ּה.  ְכַציֵת ִצפֹור ִלְמעּופָּׁ

ה: ְכמָּׁ  ֵראִשית חָּׁ

ְלָך   -ֱהיֹות שֶׁ

 ַכֲאֵשר ְתִהי

ן  פֶׁ הַהגֶׁ מָּׁ  .ַלֲאדָּׁ

 

השיר "פורטרט של אישה" מאת אסתר ראב מבטא, מצד אחד, את העובדה כי קשר בין 

גבר לאישה הוא דבר טבעי, ומצד שני, מבטא "פורטרט של אישה", כלומר: פני האישה הם הקשר 

ההכרחי הזה. ניתן להבחין בשתי תפיסות נשיות שונות העוברות לאורכו של השיר, ועל כך אדון 
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כמו כן, ניתן לראות בשיר זה את מערכת היחסים האידיאלית בין אישה לגבר שמציגה  בהמשך.

 יחסים טבעיים, הרמוניים וללא מתחים. -הדוברת, שמסוגלת להביא לפריון הרצוי והחיוני

ידי הדוברת, והיא עומדת במרכזו של השיר. התפיסה  -הדמות הנשית בשיר זה מיוצגת על

ונה שלו, מבטאת את התפיסה הסטריאוטיפית הנשית, המציגה העולה מהשיר לאחר קריאה ראש

את האישה כמי שחיה בחברה פטריארכאלית ותחת מוסכמות פטריארכאליות, ומאופיינת 

פי התפיסות הסטריאוטיפיות,  -בפסיביות ובתלותיות, זאת לעומת הגבר, הנתפס גם הוא על

צגת האישה כמי שזקוקה לקשר זוגי, ומאופיין באקטיביות ובעצמאות. דבר זה בא לידי ביטוי בה

שכן זהו צורך יסודי בבסיס הנשיות. ראיות לכך ניתן אף למצוא בסדרת הפעלים המופיעה בשיר: 

 "היות איתך... צית לך... היות שלך...", המבטאת את הצורך של האישה בבן זוג ובמערכת יחסים.

בנימת אירוניה המבטאת אולם, לאחר קריאה מעמיקה יותר של השיר, ניתן להבחין 

מחאה של הדוברת כלפי המוסכמות החברתיות העולות מהשיר בקריאתו הראשונה. הביטוי 

"ראשית חכמה" החוזר לאורך השיר במשך שלוש פעמים, הוא המבטא את האירוניה, שכן 

נוסף על  היחסים בין האישה לבין הגבר מוצגים כחסרי שוויון מוחלט, והרי שבכך אין חכמה כלל.

 .את ניסיון הדורות המשוקע בדברים כך, ניתן לראות בביטוי זה החוזר שלוש פעמים,

 הדימויים בשיר מייצגים את שני הרבדים המופיעים בו:

 יחס חיצוני המתקיים כל עוד הרוח נושבת. -הרוח באילן" / הדימוי הראשון: "כאשר יהי 

 "י טבעי בין הציפור למעופה.קיים קשר אינסטינקטיב -הדימוי השני: "כצית ציפור למעופה 

 הגפן נאחזת באדמה ויונקת ממנה.  -הגפן לאדמה" / הדימוי השלישי: "כאשר תהי 

שלושת הדימויים הללו מבטאים, מחד, את התפיסות הסטריאוטיפיות המובהקות הבאות לידי 

ביטוי ברובד הראשון של השיר. תכונותיה של האישה הן רכות, תלותיות, פסיביות, נאמנות 

ידי הרוח, הציפור והגפן, ואילו הגבר נתפס כאקטיבי, יציב, קשוח, עצמאי, ומיוצג  -מיוצגות עלו

ידי האילן והאדמה. כלומר: הזהות של הדוברת מוגדרת באמצעות מערכת היחסים שלה עם  -על

ידי דברים חולפים,  -הגבר, ובלעדיו אין לה קיום עצמאי. מאידך, העובדה כי האישה מיוצגת על

ידי דברים איתנים ונצחיים, בשילוב, כאמור, עם הביטוי "ראשית חכמה"  -ו הגבר מיוצג עלואיל

המופיע שלוש פעמים לאורך השיר, מבטאת את האירוניה בשיר, שכן יחסיהם אינם שוויוניים 

ואין בכך כל חכמה. שלושת הדימויים המופיעים בשיר מסייעים לדוברת לערער על המוסכמות 

ות באחד מרבדיו, שכן הם מביאים להעלאת שאלות ותהיות: האם האילן החברתיות המופיע

 מייצר את הרוח? האם הרוח היא עם העץ? והרי, בכוחה של הרוח גם לשבור את העץ. 

 הגפן לאדמה או האדמה לגפן?  -הציפור למעופה או דווקא ההפך? ומי שייך למי -מי מציית למי

חוסר השוויון בין האישה לגבר, ומציג אישה  מכאן שמערך הדימויים מביא לידי מחאה על

כמו כן, ניתן לראות בשלושת דימויים אלה שלושה דימויים  עצמאית וחזקה, השווה לגבר.

לאפשרויות מערכות היחסים בין אישה לגבר. יחסי הרוח והאילן הם דימוי למערכת יחסים 

ויחסי הגפן ת על ציות, פתוחה וקלה, יחסי הציפור ומעופה הם דימוי למערכת יחסים המבוסס

 .שייכות הדדיים ומעמיקים והאדמה הם דימוי למערכת יחסים בה קיימים יחסי
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 44אסתר ראב / אני תחת האטד .ד

ד ָאטָּׁ  ֲאִני ַתַחת הָּׁ

 ,ֵזידֹונָּׁה ,ַקלָּׁה

ת קֶׁ יו צֹוחֶׁ  קֹוצָּׁ

ַקְפִתי אְתָך זָּׁ  ;ִלְקרָּׁ

ה ַעל ב אֹור ַמכֶׁ ְרחָּׁ  ,ַהמֶׁ

ל ִקפּול ְבִשְמלִָּׁתי  כָּׁ

 :ִיְלַחשִלי 

וֶׁת ִלְקַראת  מָּׁ

לֶׁת נָּׁה ּוְמחֹולֶׁ  ְלבָּׁ

 .ַאְת יֹוְצָאה

ה מֹוִפיעַ   -  ַאתָּׁ

לֶׁת ה צֹוהֶׁ  ַוֲאִני ַקלָּׁ

ת צֶׁ ב נֹוצֶׁ רֶׁ ה חֶׁ  ְמִניפָּׁ

ם צֶׁ ֳהַרִים ּוְבעֶׁ  צָּׁ

ִנים ֵמאֹור דֹות ְלבָּׁ  ְבשָּׁ

ַזְרִתי ת ִדינֵנּו גָּׁ  אֶׁ

ת חָּׁ  .ְבאֶׁ

 

מתאר קרב בין אישה לבין גבר, המסמל את  השיר "אני תחת האטד" מאת אסתר ראב

 הקרב בין המינים.

השיר כולו מתואר מנקודת מבטה של דמות האישה. בפתיחת השיר היא מתארת את 

לקראתך זקפתי;". היא יוצאת  / קוציו צוחקת / קלה, זידונה, / עצמה כך: "אני תחת האטד

וציו של האטד, זקופים, דרוכים להילחם בקרב הצפוי בצחוק ובשמחה, וקוציה, שהם, למעשה, ק

ומוכנים לקראת הקרב. מתיאורים אלו כבר ניתן להבחין בשבירת הסטריאוטיפ הנשי, שכן אין כל 

זכר לנשיות עדינה, רכה ופסיבית. דווקא המפגש העתיד לבוא, מתגלה האישה במלוא עצמאותה, 

" הגוזרת מוות על עצמה היא מוצגת כמעין "פאם פאטאל קלילותה, וכן ביכולתה להיות זדונית.

חשוב לשים לב כי האטד הוא סוג של שיח בר קוצני הגדל ועל הגבר בו היא עתידה להילחם. 

אם כן, ניתן לראות בכך רמז לכך שהקרב   45באזורים יבשים וחמים ואינו נותן פרי ראוי למאכל.

. נוסף על ללא פרי יסתיים בניצחונה של האישה, אולם זה יהיה ניצחונו של האטד, כלומר: ניצחון
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כך, הבחירה באטד, העץ בעל הקוצים ונטול הפרי, מרמזת על המחיר שהאישה עתידה לשלם עבור 

 עצמאותה, והוא עקרות.

בהמשך השיר מתארת הדוברת את התאורה סביבה: האור המצוי סביבה הוא, ככל 

לתה הלבנה, הצהריים. הוא מדגיש את הקפלים של שמ -הנראה, אור חזק ובהיר של שעות אחר

לבנה  / הרבה שלה. היא מתארת את הקפלים כלוחשים לה: "לקראת מותהנעים עקב התזזיות 

את יוצאה". כלומר: נראה כי ידוע לה מראש, שהקרב אליו היא יוצאת כעת הוא  / ומחוללת

 "לקראת מוות", וכי היא מסוגלת להרוג את הגבר, לפחות באופן סמלי. 

את הופעתו של הגבר ואת המפגש אליו התכוננה הדוברת. החלק האחרון של השיר מתאר 

תיאור מזכיר את חג האהבה העברי, ה  46המפגש מתרחש ב"שדות לבנים מאור" בזמן הצהריים.

הנערות יצאו אל הכרמים בבגדים לבנים כדי שהגברים ייקחו אותן פי המסורת,  -ט"ו באב, בו, על

ד, כאמור, שיח קוצני ויבש, שככל הנראה, ויינשאו להן. אולם, כאן הדוברת מצויה תחת אט

מטונימי לכלל הסביבה והנוף בו היא נמצאת. כמו כן, היא זוקפת את קוציה, ובכך, למעשה, 

פיו עליה להביא לעולם ילדים ולשמור כבודה בת מלך  -מסרבת למלא את התפקיד המסורתי על

ך מניפה חרב נוצצת, וכך היא מתארת את עצמה כ"קלה וצוהלת" למולו, ומיד אחר כ 47.פנימה

החרב הנוצצת היא החרב שהגבר אמור היה לשאת עמו ולחגור למותניו בחגיגות גוזרת את דינם. 

ניתן לפרש את האישה. ט"ו באב לקראת צאתו למצוא לו נערה, וכעת היא נמצאת בידה של 

 הפעולה של הנפת החרב הנוצצת במספר דרכים שהמשותף לכולן הוא ההזדקקות של הגבר

כמסרסת את הגבר באופן סמלי, או כמי שגוזרת את דינו לעקרות  הלאישה. ניתן לראות ב

כך או כך, נראה ולעריריות, ואולי כחרב הגוזרת את הקשר בין השניים, וכך דנה אותו לבדידות. 

 וכן ,שאינו במטרה למצוא גבר ובעל כי האישה בשיר ששה לעשות כן, שכן המעשה מלווה במחול

בקלילות ובצחוק. היא, למעשה, מוצגת באור שלילי כאישה זדונית, אך בו בזמן מוצגת כאישה 

 48,49.חזקה, המחזיקה את גורלה בידיה, ולא נשבית במוסכמות חברתיות

 

 

 

 

 

 גולדברג לאה / היית לי .ה

 הכָּׁ רּוה בְ מָּׁ דָּׁ אֲ י כַ לִ  יתָּׁ יִ הָּׁ 

 ד,עַ צַ ד הַ עַ ְמ לא יִ  יהָּׁ לֶׁ ר עָּׁ שֶׁ אֲ 
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 תעַ י דַ לִ בְ ת בִ חַ פַ טַ ע ְמ קַ ְר קַ כְ 

 ה.יחָּׁ ִר פְ ר הַ שֶׁ עֹל וְ עוֹ בְ ת גִ יעּונִ צְ 

 היחָּׁ לִ ְס כִ ל וְ מּוגְ י כִ לִ  יתָּׁ יִ הָּׁ 

 ר,עַ צַ ת הַ פַ רּוי ְט כִ ְר ת דַ נוֹ יוֹ גְ ל ִש עַ 

 רעַ יַי הַ הֵ לְ ִש ל בְ חַ ּנַל הַ אֶׁ כְ 

 .ְךלְ צִ י בְ ִת עְ ַר י, כָּׁ ִת ְד מַ צְ נִ 

 

 ונָּׁעָּׁ הֶׁ ב וְ טוֹ הַ  ְךְט בָּׁ מַ ּו

 תנֶׁרֶׁ ם קוֹ קּויְ -תַר י אוֹ לַ יף עָּׁ עִ ְר הִ 

 ףנָּׁעָּׁ ל הֶׁ יר עַ עִ ל זָּׁ ל טַ גֶׁ אֶׁ כְ 

 תנֶׁנֶׁא עֲ ֹלים לְ לִ לּוים צְ ִּק חַ ְר מֶׁ  וֹ ב

 ף.ּנָּׁכֻ ְמ  יעַ ִק ל רָּׁ שֶׁ  ּהבַ גֹ וְ 

 

השיר "היית לי" מאת לאה גולדברג הינו שיר בו מתארת הדוברת את תלותה בגבר המצוי 

 בחייה, ואת העושר והאושר שהוא מעניק לה. 

הדוברת מדמה את הגבר אליו היא פונה ל"אדמה ברוכה". בהמשך היא בתחילת השיר 

צניעות גבעול ועושר הפריחה".  / כקרקע מטפחת בבלי דעת / מפרטת: "אשר עליה לא ימעד הצעד,

עשירה, שופעת  פורייה לצמיחה, מתיאורים אלו ניתן להבין כי הגבר בעיניה הוא כמו אדמה

היא ממשיכה כי לא ניתן למעוד כאשר הולכים עליה. ומלאת ירק. היא כה איתנה וחזקה עד 

, כלומר: הוא מרווה אותה ואומרת כי הקרקע מטפחת אותה ומעניקה לה את עושר הפריחה

כבר . ולגדול במלוא פריחתה ותפארתה לצמוח במינרלים ובחומרים מזינים המאפשרים לה

מדברים אלו ניתן להבין את ההערצה שרוחשת הדוברת כלפי הגבר, ואת העובדה כי היא נזקקת 

 לו, לעושר שהוא מעניק לה, ולמשענת היציבה שהוא מספק לה. 

על שגיונות דרכי טרופת  / בהמשך השיר הדוברת טוענת: "היית לי כגמול וכסליחה

סוג של נחמה, וכן סוג של מחילה, על חיי הצער הצער". מכאן ניתן להבחין כי הדוברת רואה בגבר 

הוא, כביכול, ניתן לה כמתנה על כל הדרך המוטרפת שעברה בין אם אלו  והעצב שהיא חוותה.

עד שפגשה בו חייה היו קשים, והוא  . כלומר:שגיונות של תחושות מאוד קשות ובין אם זה צער

לת" אותו, היא מסוגלת למחול לעצמה , נראה כי כשהיא "מקבמלבד זאתניתן לה כמתנה על כך. 

 / היא ממשיכה ואומרת: "כאל הנחל בשלהי היערעל דברים מסוימים שהיא עשתה בחייה. 

נצמדתי, כרעתי בצלך". גם כאן ניתן לראות את התלותיות של הדוברת בגבר. היא מדמה אותו 

יכולה לכרוע בצלו, . היא נצמדת אליו, הוא מרווה אותה במים והיא לנחל המצוי בסופו של יער

אינה מסוגלת, ככל הנראה, . היא כלומר: היא גם שותה ממימיו והוא גם מספק לה מחסה, צל

  .להתקיים ולשרוד ללא תמיכתו וללא האמצעים שהוא מספק לה

בבית הבא של השיר, החותם את השיר כולו, הדוברת מתארת את מבטו כ"טוב וענו", 

כולו. כלומר: הגבר הוא בשבילה כל היקום כולו, כל  והוא זה המרעיף עליה את אור היקום

עולמה, ומספיק מבט חטוף במבטו בכדי להבין מה הוא בעיניה. היא מדמה את הדבר לאגל טל 
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זעיר המצוי על ענף. צורתו של האגל היא כצורת העין של הגבר. הטיפה הזעירה והצלולה של הטל 

שנמצא סביבה: את הרקיע ממעל, וכן את המצויה על כל אחד מענפי העץ, משקפת את כל מה 

הסביבה מצדדיה. ניתן לראות בכך כהשתקפות של העולם כולו בטיפה אחת קטנה. כך הדוברת 

 כל עולמה כולו משתקף במבט אחד שלו. -מנסה לתאר את מבטו של אהובה

ניתן להבחין כי היחסים המתוארים לאורך שיר זה הם יחסים שבהם צד אחד, האישה, 

המקבל והנזקק. היא אינה מסוגלת להתקיים לאל מערכת היחסים הזו. לעומתה, הצד  הוא הצד

 השני, הגבר, הוא הצד הנותן שאינו תלוי באישה ואינו זקוק לה כלל.

 

 גולדברג לאה / כך-אולי אינך יפה כל .ו

ה כָּׁל ְך, אּוַלי-אּוַלי ֵאיְנָך יָּׁפֶׁ  כָּׁ

ט ַאֵחר, בֹוֵחן, ָאִדיש,  ִפֵכחַ   ַמבָּׁ

ָאְרָך ְיַפֲענֵחַ  ם תָּׁ סֶׁ  ְבקֶׁ

ְרִשים ִלְגנַאי. ה אֹותֹות ַהִמְתפָּׁ  ַכמָּׁ

 

ן ִכיַלי א ְבָך ַקְפדָּׁ  אּוַלי ִיְמצָּׁ

לֶׁת, ַבע ַהִּנְרשֶׁ ל יַד ַהּטֶׁ  ִבְזבּוז שֶׁ

ד, ל יֶׁלֶׁ ה ְבֹתם שֶׁ ַבְגרּוְתָך ִעְּטרָּׁ  שֶׁ

 ַאְך ַעד ְבִלי ַדי יִָּׁפיתָּׁ ְבֵעינַי.

 

ן   ַאְמִשיְלָך ְבַטל,ַהִאם לָֹּׁארֶׁ

ת בֶׁ אֹוהֶׁ ל רּוַח הָּׁ ּה שֶׁ ַרק יָּׁדָּׁ  שֶׁ

ל? ִעיר ֵמעָּׁ ה ַרְך בֹו ַבד צָּׁ  ֵתַדע מָּׁ

 

 ַהַאְמִשיְלָך ַלֹזַהר ַהְכַחְלַחל,

ת? בֶׁ ל ַהַשְלהֶׁ ֹנג רֹוֵטט, ַבֵלב שֶׁ  עָּׁ

ל שָּׁ  .יִָּׁפיתָּׁ ְבֵעינַי ִמכָּׁל מָּׁ

 

 

 

כך" מאת לאה גולדברג הינו שיר בו הדוברת מתארת את -אולי אינך יפה כלהשיר "

, אשר מרוב שלמותו היא אינה מסוגלת לתאר זאת דרך מילים בעיניה אהובה כיצור נעלה ומושלם

 או משלים.
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הבית הראשון נפתח דווקא בהבעת ספק של הדוברת ביופיו של אהובה: "אולי אינך יפה 

 בקסם תארך  / במבט אחר, בוחן, אדיש, פכחכך, אולי". היא ממשיכה ואומרת: "אולי  -כל

אם הייתה כמה אותות המתפרשים לגנאי". מכאן ניתן להבין כי הדוברת מודעת לעובדה ש / יפענח

מבט אדיש דרך רואה אותו באור אחר דרך עיניים אחרות, כלומר: דרך מבט שיבחן אותו, או 

ילו דרך מבט שהוא פיכח בעל תבונה ללא מעורבות רגשית, או אפבאופן אובייקטיבי אליו, משמע: 

מסוימת, היא בוודאי הייתה מוצאת בו חסרונות לא מעטים, שכן מעולם לא נברא אדם שהוא 

 מושלם.

בבית הבא טוענת הדוברת כי ייתכן שמי שישפוט אותו יראה בו "בזבוז של יד הטבע 

עולם? מכאן מה תכליתו ב -הנרשלת", כלומר: יראה בו בזבוז של גבר, שכן עולה השאלה

שהדוברת מודעת לעובדה כי הוא אינו מושלם, כפי שניתן לראות כבר בבית הקודם, ואפילו טוענת 

שלא מן הנמנע שהוא ממש בזבוז של הטבע, אך בכל זאת היא חותמת את הבית הנוכחי במשפט 

ותו "אך עד בלי די יפית בעיני". כל הדברים הללו אינם משנים, שכן היא אינה מסוגלת לבחון א

 "אהבה מעוורת". -שאינן מגיעות ממקום של אהבה, וכידוע, כמאמר המשפטדרך עיניים 

פורה או דימוי אליו היא תמשיל את אהובה ודרכו בבית הבא הדוברת מנסה למצוא מט

שרק ידה של רוח  / "האם לארן אמשילך בטל, -תוכל לתארו כפי שהיא רואה אותו בעיניה

תדע מה רך בו בד צעיר מעל?". עץ האורן הוא עץ שכסותו היא מחטים דוקרניים  / האוהבת

ועוקצניים. כמו כן, לא ניתן להתעלם מן העובדה כי מראהו של האורן אינו מלבב, כמראם של 

 -עצים רבים אחרים. ייתכן כי המחשבה להמשיל את אהובה לאורן מלמדת גם על אישיותו

הוא אינו מושלם מבחינה חיצונית, ואף דוקרני, מלמדות על כך  תכונותיו של האורן והעובדה כי

שאישיותו של האהוב היא אישיות עוקצנית, דוקרת ובעייתית. על מחטיו של האורן מצוי מעט 

מאוד טל, שכן הוא מחליק. מכאן, שרק ידה של הרוח האוהבת מסוגלת באמת ללטף את האורן, 

דברים הרק היא יכולה למצוא את רכותו ואת  לגעת בו מעט ולעבור דרך מחטיו, ומשום כך

 מיהטובים שבו. ניסיונות דומים של כל אדם או כל דבר אחר ינחלו אכזבה, שכן מאוד קשה לכל 

 שהוא אינו הרוח להבחין בתכונותיו הטובות של האורן ולהיות מסוגל לדעת להפיק ממנו תועלת.

משל ראוי לתיאורו של אהובה. בבית החותם את השיר הדוברת ממשיכה בחיפושיה אחר 

ענג רוטט, בלב של השלהבת". כלומר: היא תוהה  / כעת היא מנסה לדמות אותו ל"זוהר הכחלחל,

האם ניתן לדמות את אהובה למהות ליבה של שלהבת האש, לצבע הכחול של הלהבה המצוי 

צית קיומה במרכזה של השלהבת. הדימוי מעיד על כך שאהובה מצוי במרכז כל עולמה, והוא תמ

ותמצית האש שמלבה את חייה. אולם, בשורה האחרונה החותמת את השיר, הדוברת מסכמת 

ואומרת כי "יפית בעיני מכל משל". כלומר: היא אינה מסוגלת למצוא דבר אחר שקיים להמשילו 

 אליו, שכן בעיניה, אהובה הוא דמות נעלה המייצגת את תמצית כל השלמות וכל היופי שקיים. 

זה הדוברת מרעיפה על אהובה שבחים, אך ניתן להבחין כי היא מודעת לכך שאם בשיר 

הייתה בוחנת אותו דרך מקום אובייקטיבי, היא הייתה מגלה את חסרונותיו הרבים. אולם, נראה 

כי היא בוחרת לא לראות אותם. חוסר היכולת של אישה לראות באמת ובתמים את חסרונותיו 

 -שהיא אולי אינה מסוגלת להתמודד עם חסרונותיו, שכן היא פועלת עלשל גבר יכול להעיד על כך 
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פי רצונו. אם היא תטיל בו מום או תראה את חסרונותיו, ייתכן שהיא תהיה בעמדת שיפוט, והיא 

 אינה אמורה לשפוט אותו, שכן היא אישה.

 

 חיים נחמן ביאליק / העיניים הרעבות .ז

ה  ֵאלֶׁ ְרֵעבֹות הָּׁ ֵעינִַים הָּׁ ה ִתְתַבְענָּׁה,הָּׁ כָּׁ כָּׁ  שֶׁ

ה ַהשֲֹאלֹות: נְַשֵקנּו! ֵאלֶׁ ַתִים ַהְצֵמאֹות הָּׁ  ַהְשפָּׁ

ְפֵשנּו! ה ַהּקֹוְרִאים: תָּׁ ֵאלֶׁ עְֹרִגים הָּׁ ִרים הָּׁ ֳעפָּׁ  הָּׁ

ה ִכְשאֹול ֹלא ְבעָּׁ שָּׁ  ֵתַדְענָּׁה;-ֲחמּודֹוַתִיְך ַהְצפּונֹות שֶׁ

 

ל ת ַהְגִויָּׁה ַהֹזאת, ִשְפַעת חֶׁ -כָּׁ רֶׁ ה ְמֵלָאה,ֲעתֶׁ  ְמדָּׁ

ל ה, כָּׁל-כָּׁ זֶׁ ה-ַהְשֵאר ַהלָּׁ כָּׁ כָּׁ ה שֶׁ ֵאלֶׁ ִרים הָּׁ  ַהְבשָּׁ

ה  כָּׁ  –ִהְלִעיטּוִני ִמְמקֹור ַתֲענּוִגים, ִמַמְעיַן ַהְברָּׁ

ִתי, ַמה ה.-לּו יַָּׁדעְת, יָּׁפָּׁ ם נְַפִשי ַהְשֵבעָּׁ ה בָּׁ צָּׁ  ּקָּׁ

 

ִייִתי, ֹלא ַלח ַהַּסַער ִרְגשֹוַתי ַהַזכִ -ַזְך הָּׁ  יםדָּׁ

את, ְיֵפה בָּׁ  ִפיָּׁה, ּוְברּוֵחְך נַָּׁשְפְת ְוִנְדַלְחִתי.-עַד שֶׁ

ה, ְלַרְגַלִיְך ְבִלי ה ִהְשַלְכִתי-ַוֲאִני, נַַער ֹפתֶׁ ְמלָּׁ  חֶׁ

ל ִבי, בֹר רּוִחי, כָּׁ ַרִכים.-ֹתם ְלבָּׁ  ִפְרֵחי ְנעּוַרי הָּׁ

 

ִייִתי ְבִלי ר הָּׁ ן ְמֻאשָּׁ טָּׁ ַגע קָּׁ ֵרְך-רֶׁ  ֹחק, וֲָּׁאבָּׁ

ת ֵרב;-אֶׁ עָּׁ עֹנֶׁג הֶׁ ת ִלי ַמְכאֹוב הָּׁ  ַהיָּׁד ַהֹחלֶׁקֶׁ

ל ן שֶׁ טָּׁ ַגע קָּׁ ל-ּוְברֶׁ ֵרב-ַתֲענּוג, שֶׁ ַלי חָּׁ ִגיל, עָּׁ ר וָּׁ  ֹאשֶׁ

ֵלא  ם מָּׁ ֵרְך!-ַמה –עֹולָּׁ ּנַָּׁתִתי ִבְבשָּׁ דֹול ַהְמִחיר שֶׁ  גָּׁ

 

השיר "העיניים הרעבות" מאת חיים נחמן ביאליק מתאר את תחושותיו של הדובר לאחר 

יני בינו לבין אישה. במשך שני הבתים הראשונים הוא מהלל ומפאר את יופייה ואת גופה מפגש מ

"לו ידעת, יפתי, מה  -של האישה, אך ישנה תפנית בדבריו החל מהשורה האחרונה של הבית השני

קצה בם נפשי השבעה", ובכך מבטא, למעשה, רתיעה ממאפייניה של האישה, אותם המאפיינים 

הנימוק למשפט זה מגיע בשני הבתים האחרונים, שם הוא מספר כיצד הוא, שקודם לכן שיבח. 

שהיה זך וטהור, התפתה לתשוקתה, נשבה בקסמיה, והשליך את תומתו ונעוריו לרגליה. הוא 

 מוסיף ואומר כי העונג הוא זה שיביא עליו חורבן.

את את דמותה של האישה דרך נקודת מבטו. הוא מתאר בבית הראשון הדובר מתאר 

מהותה הגשמית עד לרמה אנטומית, שכן הוא מתאר בזה אחר זה את איבריה כאילו היו ישות 

, ואף מאניש אותם. תיאורים אלו מבטאים עצמאית נפרדת, ולא חלק מבת אנוש שלמה וחיה

הצמאות האלה  השפתים / הרעבות האלה שככה תתבענה, העינים: "תאווה בלתי מרוסנת
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הערגים האלה הקוראים: תפשנו!". ניתן להבחין בתיאורים אלו  העפרים / השואלות: נשקנו!

תה יכמנוגדים לתיאור של האהובה ב"שיר השירים", שם איבריה מתוארים מתוך הטעמה של הווי

, שפתותיךיונים, כחוט השני  עיניךהשלמה, וכן מתוך אהבתו של הדובר אליה: "הנך יפה, רעיתי, 

ו של ביאליק גורם לקורא לצייר בראשו תמונה של מעין ". התיאור בשירעפריםשני שדיך כשני 

 50.פשי"בובת מין" שבקשר עמה אין שיתוף נ

ניתן להבין כי הדובר תופס בשיר זה את המין כחטא. בדבריו ישנה השוואה בין יצר המין 

לבין תאוות האכילה, שכן, לדעתו, שני היצרים הללו הם יצרים גשמיים, פחותי מעלה, המבטאים 

הגופני והחייתי של האדם, ועומדים בניגוד לצדדיו הרוחניים. הוא טוען כי מחירו של  את הצד

"מה גדול המחיר", מכיוון שהוא גובה את תומתו של הדובר ואת  -"רגע של תענוג" הוא גבוה מדי

 "תם לבבי, בר רוחי, כל פרחי נעורי הרכים".  -טוהרו הרוחני

אשמה והסלידה המציפים אותו הוא משליך מכאן שהדובר מרגיש כי חטא, ואת רגשות ה

על האישה. הוא טוען כי היא פיתתה אותו באמצעות איבריה וחושניותה, ומנגד מציג את עצמו 

כ"נער פותה", כלומר: פותה במשמעות של אדם תמים, ואולי אף טיפש וחסר שיקול דעת כנער, 

הוא התפתה  -סמיה, משמעמצד אחד, ומצד שני פותה במשמעות של חוסר יכולת לעמוד בפני ק

לה. תיאורים אלו מעידים על כך שהאישה היא היוזמת, האקטיבית ובעלת הניסיון, ואילו הוא 

פסיבי ונסחף אחריה, ומשום כך היא אשמה, שכן היא גררה אותו אחריה וגרמה לו לחטוא. לא די 

י השבעה", "קצה בם נפש -בכך, הוא אף מדמה עצמו לאדם שבע ממזון לאחר שבא על סיפוקו

נפשו קצה בגופה. מוטיב הבשר המופיע בשיר, קושר  -ושוב הוא משליך את תחושותיו על האישה

הבשר כמזון והבשר כגוף חי, ודבר זה מסייע להמחשת  -בין אכילה פיזית לבין סיפוק היצר המיני

 הוא מתפתה למין כמו אכילה גסה.  -הדימוי בו משתמש הדובר

ואין תיאור  האישה לאורך כל השיר הינם תיאורים כלליים,יש לציין כי תיאוריה של 

מת. משום כך, התחושה הכללית המתקבלת מקריאת השיר היא תחושת ספציפי של אישה מסוי

הגועל מגוף האישה המלווה את הדובר. הוא רואה באישה ובגופה את התגלמות החטא, שכן הוא 

ים, הדובר מציג את האישה כאדם מגונה רואה בה מישהי המגלמת בשר. מעבר לתיאורים החיצוני

היא אינה נוהגת כמצופה מאישה, אלא יוזמת, פועלת, תובעת ומביעה את  -עקב התנהגותה

רצונותיה. היא אינה נותרת חלשה וכנועה תחת רצונותיו ומאווייו של אדם אחר, ובוודאי שאינה 

ן להסיק כי השיר מבטא, נותרת בביתה, כשהיא צנועה וממלאת את תפקידה המסורתי. מכאן נית

בין היתר, את החרדה של הדובר מן האישה, שכן מחד, היא חזקה ובעלת כוח גדול יותר מזה שלו 

 עצמו, ומאידך, הוא משתוקק אליה בכל מאודו, ודבר זה מרתיע אותו.
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 . 59-60. ישראל: צין הוצאה לאור, תש"ן, עמודים שירי ביאליק לבגרות -"ושוב יפרח אביב"צין, נורית.  
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 . לסיכום הפרק7.3

מספר  ידי נשים שהן משוררות. בחינה של -שירת נשים היא, למעשה, שירה הנכתבת על

עצמה  תשירים שנכתבו בידי נשים על נושאים מגדריים ועל נשים מציגה כי כל משוררת רואה א

או את דמות האישה באופן אחר: המשוררת אסתר ראב רואה את האישה השוברת את מוסכמות 

החברה ואת הסטריאוטיפ הנשי, בעוד שלאה גולדברג מציגה את דמות האישה הכנועה, התלויה 

בה שהוא כל עולמה. לעומת שתיהן המשוררת דליה רביקוביץ' מתארת בשיריה והכמהה לאהו

דמות נשית סטריאוטיפית, חלושה ופסיבית, אך בו בזמן מתארת את עולמה המלא שהיא יוצרת 

המצב הקיים. כאשר נבחן שירו של חיים לעצמה, וכן מבקרת את החברה הפטריארכאלית על 

ר על אהובה, ניתן להבחין בדגש על תיאורה החיצוני ועל נחמן ביאליק, כמשורר גברי הכותב שי

העובדה כי היא דמות מינית בעיני הגבר, אשר כל פרט ופרט בה נועד לפתותו. תיאור זה מציג את 

האישה באור שלילי כמי שמנסה להשתמש בנשיותה ומיניותה כתחבולה במטרה להשיג את 

ללמוד כי דווקא הנשים רואות עצמן או את מדברים אלו ניתן  מבוקשה ולהפיל את הגבר ברשתה.

שרואה פן לעומת הגבר אך בעיקר כדמות כנועה, תלותית וחלשה, דמות האישה באופן מעורב, 

אחד מאוד ברור של האישה, והוא דווקא הפן היצרי, המפתה, שגורם לו, במקום מסוים, לחשוש 

 מפני הכוחות שיש לאישה עליו. 

 

 8. סיכום ומסקנות51

זו נחשפתי לעולם שלם שעד כה היה נעול וסגור בפניי. במשך  ת חקרעבוד כתיבת במהלך

חודשים ארוכים אספתי חומרי קריאה הנוגעים לנושא עבודתי, קראתי מאמרים וספרים, הכרתי 

לראשונה יצירות חדשות בז'אנרים שונים, וכן נחשפתי לראשונה גם לסופרים, לסופרות, 

י עד עתה. כאשר בחרתי בנושא החקר שלי בתחום הספרות, למשוררים ולמשוררות שלא הכרת

מתוך דחף שנבע ממה שהתרחש סביבי במשך זמן רב ורצון להעמיק בנושא, לא עלה בדעתי אילו 

 דברים אגלה בדרך לתוצאה מוגמרת זו.

ניתן  -יוון העתיקה ותקופת חז"ל -בתקופות הקדומות יותר אותן חקרתי בעבודה זו

ניתן גם להבחין בתיאור האישה מנקודת מבט  פי הגבר. -האישה הוגדרה עללראות כי דמות 

אלה היו  בתקופות פטריארכאליותההשולטים בחברות  גברית בשירו של חיים נחמן ביאליק.

הגברים, ואי לכך נשים לא זכו להשמיע את קולן, הן היו מצויות במעמד נחות ואף נחשבו לרכושם 

אפילו להעלות על הדעת שהן היו יכולות לרכוש השכלה או לעסוק של הגברים. בוודאי שלא ניתן 

בכתיבה. היחס האמביוולנטי כלפי הנשים נבע מכך שעל אף כל התכונות הרעות המיוחסות להן, 

 -הגברים לא היו יכולים להתעלם מה"תועלת" ומהתרומה של הנשים להם ולמין האנושי כולו

אולם דבר זה גרם לכך שנשים הפכו למי שכל ייעודן  בלעדיהן המין האנושי אינו יכול להתקיים.

בחיים הוא דאגה להמשך קיום השושלת ודאגה למשק הבית ולמשפחה. כך הן נותרו בעולמן הצר 
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סדר הפרקים כפי שהוצג בעבודה זו שונה מהסדר בו הוא מוצג בהצעת הכתיבה של עבודת הגמר נוכח התובנה  
כמו כן, לאחר מחקר  פי חלוקה לתקופות כרונולוגיות. -אליה הגעתי במהלך הכתיבה שיש לבחון את הדברים על

משמעותי התבוננות בתקופת ימי הביניים הוכיחה כי גם שם הפולמוס ביחס למקומן של הנשים, היה הן בשירה והן 
 במקאמה. אמנם, בעבודה זו לא עסקתי ביצירות מתקופה זו, אך אני מאמינה כי דבר זה מהווה מחקר המשך עבורי.
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של הנשים באה לידי ביטוי במחזה הקלאסי היווני  האקטיבית המרידהבמשך דורות שלמים. 

בן כלבא שבוע", כאשר דמויות  "ליסיסטרטה", וכן במדרש חז"ל "רבי עקיבא היה רועה של

הנשים המופיעות ביצירות אלו משמיעות את קולן ו'הולכות כנגד הזרם' וכנגד המצופה מהן. עם 

אמונה דתית או  :זאת, יש להדגיש כי בשתי היצירות, הנשים פועלות בשם אמונה ורצון מסוימים

סיסטרטה" התנהגותן מחזה "ליברצון לשלום, ומשום כך הן מוצגות באור חיובי. כמו כן, 

מכיוון שהדבר נעשה במסגרת קומדיה, כלומר: נשים  המרדנית של הנשים מקובלת ונושאת פרי

 .בלבד ומוריסטימורדות זהו דבר ה

בו נשים כבר כותבות הן בעיקר שותקות. ניתן לראות זאת היטב בפרק  בשלב מאוחר יותר

מרתה תמתי עד נצח" את הסיפור "יפורים הקצרים בעבודה זו. הסופרת אלמוג רות שכתבה הס

כרמון שכתבה את הסיפור "אני לא משותקת, אתה לא אילם" מתארות  -והסופרת עמליה כהנא

שתיהן דמות של אישה חלשה, כנועה, תלותית, שהמאפיינים הבולטים ביותר שלה הם שתיקתה 

אחת  גברית פטריארכאלית. השתיקה באה לידי ביטוי אצל כל ובסביבה ובדידותה בחברה

 מגיבורות הסיפור באופן פיזי, בין אם מדובר בגירוד קשה שמחמיר ככל שהבדידות גוברת, 

ניתן להבחין בדברים אלו גם בפרק השירה, ובין אם מדובר בשיתוק של ממש בפלג הגוף התחתון. 

בעיקר בשיריה של דליה רביקוביץ' ובשיריה של לאה גולדברג. בשיריהן הן מביעות את התלות של 

ישה ומציגות את הסטריאוטיפ הנשי הגורס מהו מקומה של האישה, מהם מאפייניה וכיצד הא

את השתיקה של נשים, על אף שכבר הייתה להן  יצירות אלו מבטאותכך או כך, עליה להתנהג. 

 האפשרות לכתוב ולהביע את עצמן.

וגוון בתקופה מאוחרת יותר ניתן להבחין בדמות האישה המתפתחת, שסיגלה לעצמה קול 

עוברת דמות האישה  לכאורה, זהו תחילתו של תהליך סדיקת תקרות הזכוכית. ייחודיים.

מטמורפוזה. דבר זה בא לידי ביטוי באופן מובהק בפרק האגדות המודרניות במגמה פמיניסטית, 

מעניקות אסתר ראב,  ,והמשוררת , גיל הראבן ויעל פישבין,וכן בשיריה של אסתר ראב. הסופרות

שינוי מגדרי מהותי. הן לא חוששות להביע עמדה שאינה נמצאת בקונצנזוס, בוודאי גיבוי ל

הן קוראות לשינוי, כל אחת בדרכה ופטריארכאלית.  ובוודאי כאשר החברה היא חברה גברית

שלה, בין אם מדובר בשינוי תפיסתי וחשיבתי מגדרי כבר מילדות, ובין אם מדובר באותו השינוי 

קריאה זו נעשית ביצירותיהן דרך מרידתן של דמויות הנשים תר. אצל קהלים בוגרים יו

 במוסכמות החברתיות שהוכתבו להן ודרך עמידתן האיתנה כנגד הזרם.

 ל עודכבעיניי, כי  יה הגעתי בסופה של עבודה זו היאהמסקנה החשובה ביותר אל

באישה אדם אחר ושונה, שיש צורך לחקור אודותיו, אודות מעמדו ואודות היחס  האנושות רואה

להגיע לשבירת המוסכמות החברתיות שנבנו במהלך יהיה לא ניתן  ,גם כיום כלפיו בחברה

כדי להביא לשוויון  ההיסטוריה המציבות את האישה בעמדה נחותה, כנועה, תלותית ומתנצלת.

שגבר הוא אדם, ולא  כפיצורך להתייחס לאישה כאל אדם,  אמיתי בין גברים לבין נשים יש

לא צריך להתייחס לאישה  אישה". -"לאגבר מעולם לא הוגדר כגבר", כשם ש -להגדירה כ"לא

קיימים הבדלים בין המינים,  ,אמנםכפי שמעולם לא התייחסו לגבר ביחס לאישה. ביחס לגבר, 

יתן להתעלם מהם, לא נ רגשיים. -דלים נפשייםין אם אלו הבבין אם אלו הבדלים פיזיולוגיים וב

ההבדלים הללו אינם אמורים להוות מכשול בדרכן של נשים להשגת  וגם אין צורך בכך, אולם
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מכשול בפני גברים להשגת  וגם מעולם לא היוו מטרותיהן בחיים, כשם שהם לא מהווים

 מטרותיהם.  

יש צורך ליצור תודעה מעמיקה בחברה כי במהותם, הגברים והנשים הם בני אדם שווים 

זה לזה, ומשום כך יש להתייחס אליהם באופן שווה, כך שהעניין המגדרי אינו צריך להיות בעל 

  משקל כלשהו, ואפילו הזעיר ביותר.

ים, ואין אין ספק שהאנושות עברה כברת דרך בתחום השוויון בין הגברים לבין הנש

שכן אפילו שנראה שכיום בערכה. עם זאת, המלאכה עוד רבה ואין לנוח על זרי הדפנה,  להמעיט

שואף להגשים את הזכויות של בני כן ו ,העולם הרבה יותר ליברלי מבעבר, הרבה יותר מתירני

 נתקלות רבות בכל רחבי תבל האדם ואת הערכים ההומאניים, ביניהם ערך השוויון, עדיין נשים

מהן להגשים את עצמן באופן מלא ולהשתתף בחיי  ובמכשולים המונעים ב"תקרות זכוכית"

החברה בכל מקום אליו הן מגיעות באופן שווה לזה של הגברים. החברה עדיין רואה בסטריאוטיפ 

פיו נשים צריכות לנהוג, את הנורמה, וחריגה מכך או "היפוך בתפקידים" בין הגבר לבין  -הנשי, על

 גוררים אחריהם תגובות השתאות ותדהמה. האישה,

נותר לי רק לקוות כי מגמת השוויון בין נשים לבין גברים תלך ותתרחב, וכי בעוד מספר 

שנים, אולי עשורים ואולי אפילו מאות, נשים תהיינה חופשיות לעשות כל דבר בכל מקום, 

וצרת המסוגלת לעשות והשאלות הנוגעות למגדר שלהן אפילו לא תעלינה למחשבה, שכן אישה י

. אז גם קולה הייחודי כרצונה ולפעול כמו גבר בכל תחום, תהא המודל של האישה הנורמטיבית

 יישמע!
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 9.ביבליוגרפיה

האנציקלופדיה החופשית". תאריך הכניסה לאתר:  -. "ויקיפדיהאטד .1

15.12.12http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%98%D7%93> > 

, בני ברק: הוצאת ספריית השכל, תשס"ב, תורה מסיניאיזנברג, יהודה ודומוביץ עמירם.  .2

 .104, 93עמודים 

ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל  מעשה אהוב וחצי.פריזר, תמר )פרופ'(.  -אלכסנדר .3

 .63מאגנס, תש"ס, עמוד 

 מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה -ללמוד פמיניזם: מקראהבאום, דלית ואחרות.  .4

 .8-10אביב: סדרת מגדרים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשס"ו, עמודים  -. תלפמיניסטית

 .9-21אביב: רשפים, עמודים  -. תלקסמן של אגדותבטלהיים, ברונו.  .5

ד', -, כרך כ', חוברות ג'ספרות ילדים ונוערברוך, מירי. ספרות פמיניסטית לילדים. בתוך:  .6

 .62-64;  59-62תשנ"ד, עמודים 

 -נשים כנושא לעבודות אישיות ולעבודות גמר בתיה. עבודות על נשים בספרות. בתוך:גור,  .7

, תשנ"ה, הרצאות ביום עיון -מקומן בחברה, בפוליטיקה, בספרות, בקולנוע ובשואה

 . 6-20עמודים 

כרך ל"ד, תש"ס,  רבעון לדרמה, -בתוך: במהגילולה, דבורה. הקומדיה היוונית העתיקה.  .8

 .33-39עמודים 

כתב העת של  -בתוך: מותרלולה, דבורה. תדמית האישה בספרות יוון העתיקה. גי .9

 .85-90, תשנ"ז, עמודים 5, גיליון מספר הפקולטה לאמנויות

. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ט, ליזיסטרטה כסמלגלבלום, אמירה )ד"ר(.  .10

 . 19-23עמודים 

יב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, אב -. תלמין מיגדר ופוליטיקהדפנה, יזרעאלי ואחרות.  .11

 .9-18תשנ"ט, עמודים 

טרדלר, רות. שתי קריאות מנוגדות בשיר "סינדרלה במטבח" של דליה -האוסמן .12

 .20-23, הוצאת עקד, תשס"א, עמודים פסיפס רביקוביץ. בתוך:

 15.12.12. "סיכומונה". תאריך הכניסה לאתר: המריונטה / דליה רביקוביץ' .13

<http://www.sikumuna.co.il/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9

5%D7%A0%D7%98%D7%94_/_%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%A8

%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5>' 

 17.8.12. "דעת". תאריך הכניסה לאתר: פמיניזם ויהדותוינרוט, אבי )ד"ר(.  .14

<<http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/feminizem/feminizem1-4.htm  
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כתב עת לספרות, לשון, הסטוריה  -קובץ מאמרים: בקורת ופרשנותזהר, נעמי.  .15

תימטולוגיה של ספרות עם  -30. כרך ואסתטיקה, בעולמו הרוחני של סיפור האגדה

 .121-122אילן, תשנ"ד, עמודים  -ישראל, אוניברסיטת בר

  15.12.12לאתר: . "אמא אדמה". תאריך הכניסה תודעה נשיתזקן, שלומית,  .16

< <http://www.ima-adama.co.il/articles/article.asp?articleId=3334 

 .285-288. הוצאת מוסד ביאליק, תשנ"ד, עמודים סיפור העם העברייסיף, עלי )פרופ'(.  .17

אביב: הוצאת משרד הביטחון, תשמ"ט, פרקים א' ;  ב'  -. תלמדרש האגדהמאק, חננאל.  .18

 ; ד'.

 . "דעת". רחל אשת ר' עקיבא וברוריה אשת ר' מאיר כמודל לחיקוימיטלמן, חגית.  .19

17.8.12 < <http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/hagigey/rachel-2.htm 

על הופעת "שירת הנשים" העברית. בתוך:  -מירון, דן. אמהות מייסדות, אחיות חורגות .20

;  29-30יון תשמ"ט, עמודים , ס1, קובץ כתב עת בינתחומי לעיון, הגות וספרות -אלפיים

36-38. 

מאמרים". תאריך הכניסה  -. "יוצאים בשאלהמעמד האשה ביהדות ובתקופה העתיקה .21

 /http://sf.tapuz.co.il/article-292-1-2091-99612> > 17.8.12לאתר: 

  17.8.12. תאריך הכניסה לאתר: מעמד האשה בתקופת התלמוד .22

<<http://bezalel.secured.co.il/8/ost17.htm 

 . "לקסיקון לתרבות ישראל". תאריך הכניסה לאתר: ברוריהמרקס, חן ומתיה קם.  .23

17.8.12 < <http://lexicon.cet.ac.il/wf/wfTerm.aspx?id=1156 

אביב: האוניברסיטה הפתוחה רמת אביב, תשנ"ז,  -. תלמדרש ואגדהפרנקל, יונה )פרופ'(.  .24

 ג'.-כרך א', יחידות א'

אביב: האוניברסיטה הפתוחה רמת אביב, תשנ"ז,  -. תלמדרש ואגדה'(. פרנקל, יונה )פרופ .25

 ז'. -כרך ב', יחידות ד'

אביב: הוצאת הקיבוץ  -. תלעיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדהפרנקל, יונה )פרופ'(.  .26

 ; פרק שישי. 112-115;  7-9המאוחד, תשמ"א, עמודים 

מבחר האגדות  -. "ספר האגדה. נשואיםחלק חמישי: ביתו של אדם / אפרץ, יואל שלום.  .27

 17.8.12שבתלמוד ובמדרשים". תאריך הכניסה לאתר: 

http://btjerusalem.com/ag/ag001.htm>> 

. ישראל: צין הוצאה לאור, תש"ן, שירי ביאליק לבגרות -"ושוב יפרח אביב"צין, נורית.  .28

 . 59-60עמודים 

 השוואה". תאריך הכניסה לאתר: -"קומדיה וטרגדיה .29

15.10.12<http://clickit3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=b30a1654-4007-

4ff5-bef4-8f9d6b4df157&fol=c9faa479-85a1-4e52-8247-

0a03ed4dd0a4&page=93f13eef-c8f8-4477-b704-
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745c05540002&box=ab93213d-4847-46dc-8012-

6c4f7e12678c&_pstate=item&_item=afc26d18-e170-4360-919a-

4d76d3e4c948> 

, תשס"ה, במה לענייני חברה -מפנה . בתוך:2005קרן, ניצה )ד"ר(. נשים כותבות ישראל  .30

 .5-9עמודים 

ירחון לספרות ולתרבות בשיתוף עם "בית  -77עתון רתוק, לילי. פורטרט של אשה. בתוך:  .31

 .19;  18, ניסן תשמ"ח, עמוד 98-99, כרכים ברל"

 .11-19. הוצאת שוקן, תשנ"ז, עמודים ליסיסטרטהשבתאי, אהרן.  .32

. אנקורי מפעלי ניתוח מבחר סיפורי אתגר קרת -קריאת אתגרשלגי, מוטי ורחל סטפק.  .33

 .20-22הוראה, תשס"ב, עמודים 

"והם שמעיה, ציפי. ביקורת פמיניסטית על תפקידי המינים במעשיות המסורתיות. בתוך:  .34

, בני ברק: ספריית פועלים, .": תיאוריות חדשות בחקר המעשייהחיים באושר ועושר..

 .87-105תשנ"ח, עמודים 


