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הבניית סובייקטיביות מינית נשית ב'ויקטוריה' לסמי מיכאל

בראי פרוזה עברית וישראלית

שמרית פלד

כהישג  המבקרים  ידי  על  מיכאל  סמי  מאת  'ויקטוריה'  התקבל  ב־1993  לאור  צאתו  עם  מיד 

לכמה  באשר  פולמוס  התגלע  בביקורת  זאת,  עם  יחד  דופן.1  יוצא  ותרבותי  אמנותי  ספרותי 

'ויקטוריה'  האם  הישראלית.  הספרות  בחקר  שהמשיך  פולמוס  לזה,  זה  הנושקים  נושאים 

מייצג את הקהילה והחצר היהודית־עיראקית של תחילת המאה, והאם יש בו ניסיון לצייר את 

גזעני  אף  או  מסולף  חלקי,  מהימן,  ייצוג  הוא  האם  בכלל?  זו  בתקופה  בבגדאד  היהודים  חיי 

כמו  בדיוני־ספרותי?2  או  תיעודי  ביוגרפי,  הוא  הייצוג  האם  בבגדאד?  היהודית  הקהילה  של 

הזהות  ואת  בפרט  העיראקית  הקהילה  את  כמייצג  מיכאל  סמי  של  מיקומו  שאלת  עלתה  כן, 

המזרחית בכלל. האם הוא ממשיך בתפקידו כנושא הדגל המזרחי, המורד בדיכוי האשכנזי, דגל 

שהניף, לטענת הביקורת, בכתיבת הרומנים 'שווים ושווים יותר' )1974(, 'חסות' )1977(, 'חופן 

של ערפל' )1979( ו'חצוצרה בוואדי' )1987(, או אולי נקט גישה מפויסת שמנסה להישיר מבט 

ולחשוף את מורכבות העבר המזרחי? האם נטש את המערכת התרבותית הערבית־המוסלמית 

מדינת  קום  מאז  העברית  בשפה  שנכתב  אשה,  חיי  עלילת  שבמרכזו  ביותר,  הטוב  ברומן  'מדובר   1
היהודים, ואולי בספרות העברית – לדורותיה' )נ' זך, 'לדעת אשה', חדשות, 11 במרס 1993, עמ' 27(; 
ושנאה,  חשדנות  באכזבות,  מסוגסגות  וגעגועים,  ערגה  של  יריעה  נישואין,  חיי  של  שנים  'עשרות 
 טווה סמי מיכאל ברומאן רב־עוצמה ויופי' )ב' גור, 'לא בטעם חלב ודבש', הארץ, 19 בפברואר 1993, 
עמ' 9ב(; 'מהספרים העשירים והמהנים ביותר שהתפרסמו כאן בשנים האחרונות' )ג' הראבן, 'להיות 

עם חופשי', עיתון 'תל אביב', 12 בפברואר 1993, עמ' 71(.
'מי שיחפש כאן פוליטיקה, אידיאולוגיה, פולקלור, דת ויראת שמים, או את הנושא האתני – עירקים   2
מול אשכנזים בימי המעברות – מוטב שיניח מידו את הספר. ]...[. אין שום נסיון לציור פרספקטיבי 
של עיראק או של בגדאד, או אפילו של חיי הקהילה היהודית שבה', זך, שם. לעומת זאת, אהוד בן 
עזר רואה ביצירה תמונה היסטורית מקיפה של עברם של יהודי עיראק, 'ויקטוריה היא ניצחון' )הארץ, 
1993, עמ' 8ב(. אירי ריקין רואה ברומן חזרה של מיכאל לשורשיו המשפחתיים בעיראק   26 במרס 

)א' ריקין, 'עולם של קודים דרוויניסטיים נוקשים', מעריב, 5 בפברואר 1993, עמ' 29(.
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של  שיאו  היא  'ויקטוריה'  היצירה  האם  לחלופין,  או  עברית־יהודית־ציונית,3  למערכת  וחבר 

המהגרת  האתנית  הקבוצה  ישראל,  עיראק,  כלפי  מיכאל  של  בעמדתו  תמורה  של  תהליך 

והקולקטיב הישראלי שבא לידי ביטוי בהיבחנות שלו מהקהילה, בהחלפת הייצוג הקולקטיבי 

בייצוג הפרטי? האם נטש אפוא מיכאל ב'ויקטוריה' את שליחותו הפוליטית כנציג של יוצאי 

עיראק או כנציג של המזרחים, יצר רומן אוניברסלי, פרטי, ולכן גם יצירתו הספרותית זכתה 
למעמד קנוני?4

מלבד שאלת הייצוג של הקהילה העיראקית והזהות המזרחית בכלל, ניטשה מחלוקת בשאלת 

של  הספרותי  כהישג  ויקטוריה  נתפסה  גיסא,  מחד  ברומן.  ומרכזיותה  ויקטוריה  של  דמותה 

מיכאל ברומן וכ'תמצית הנשיות';5 נטען כי מיכאל הצליח להיכנס לעורה של אישה.6 מאידך 

מעמיד  למעשה  אך  במרכז,  אישה  מעמיד  הוא  כאילו  פנים  מעמיד  רק  הרומן  כי  נטען  גיסא, 

במרכזו גבר, או את הקהילה היהודית בעיראק בכללותה.7 בנוסף לסוגיית ייצוג הזהות האתנית 

אפוא נשאלת כאן שאלת הייצוג הנשי. האם ויקטוריה מייצגת את האישה באשר היא? האם היא 

מייצגת את האישה המזרחית, את הקהילה היהודית־בגדאדית, את האישה הציונית, את הקהילה 

המזרחית הציונית? ואולי היא אישה פרטיקולרית, חד־פעמית?

במאמר זה אני מבקשת לדון בשאלה אם הייצוג שיצר מיכאל בהעמידו דמות אישה במרכז, 

ובעיסוקו הפרטני והמדויק בחוויה הנשית בסביבה היהודית־בגדאדית, מקבע ומשחזר את מערך 

הכוחות המיני הפטריארכלי או מערער עליו. 

תמר הס טענה כי מיכאל ממשיך את המסורת העברית והישראלית הספרותית של כתיבתו 

של עגנון וכתיבתו של עמוס עוז, של ייצוג דמות נשית המשרת את מערך הכוח הגברי המדכא.8 

כדי לבחון תשובה חלופית, שבמסגרתה מייצר מיכאל סובייקטיביות מינית נשית השונה מזו 

תאוריות  באמצעות  מיכאל  של  כתיבתו  את  לקרוא  מבקשת  אני  העברית,  בספרות  השגורה 

וישראליות  עבריות  ספרות  ליצירות  ובהשוואה  פורנוגרפיים  בייצוגים  העוסקות  פמיניסטיות 

המייצגות הכפפה מינית של נשים, ומנגד, סובייקטיביות מינית חושקת של נשים. כדי לאפיין 

פוסט־ כתיבה  אותו  שאכנה  מושג  באמצעות  בה  לדון  מבקשת  אני  מיכאל  של  כתיבתו  את 

ר' שניר, 'יחסי יהודים־מוסלמים בספרות ובעיתונות של יהודי עיראק', פעמים: פרקי עיון במורשת   3
ישראל במזרח, 63 )תשנ"ה(, עמ' 5–40.

שפירא,  י'  הפופולרית',  והספרות  מיכאל  סמי  הדרגות:  בסולם  מהירה  'עלייה  הס,  ס'  בת־ציון  ת'   4
לביקורת  מקור  סדרת  )פטיש:  ספרותיים  מפגשים  ופופולרי:  קנוני  )עורכים(,  הס  ות"ס  הרצוג  ע' 
התרבות(, תל אביב 2007, עמ' 183–191; 'ב"ויקטוריה" נוטש מיכאל )כמעט לגמרי( את תפקיד היוצר 

המקופח והאידיאולוג הקומוניסט' )א' ריקין ]לעיל הערה 2[(.
ה' בושס, 'חצר אחת בבגדד', הארץ, 9 במרס 1993, עמ' 4ב.  5

ב' גור, 'לא בטעם חלב ודבש', הארץ, 19 בפברואר 1993, עמ' 9ב.  6
מיכאל:  'סמי  וילף,  מ'   ;25 עמ'   ,1993 באפריל   23 דבר,  ויקטוריה',  מיכאל,  'סמי  פרלסון,  ע'   7

"ויקטוריה"', על המשמר, 2 באפריל 1993, עמ' 18.
ת' הס־סגמן, 'אישה בעיני איש', ידיעות אחרונות, 5 בפברואר 1993, עמ' 22.  8
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שוביניסטית, כתיבה שמערערת על המערך הגברי, השובינסטי, כאשר היא אינה מתנערת ממנו 

כליל, אלא משתמשת במצע השוביניסטי, מביטה על מערך זה במבט ביקורתי, ומצמיחה ניצנים 
של סובייקטיביות מינית נשית שחורגת מהדימויים הפטריארכליים.9

בעולם  שיקופה  לאור  דמותה  של  האלגוריות  והמשמעויות  ויקטוריה  של  דמותה  של  הסוגיה 

החצר היהודית־העיראקית בבגדאד כרוכה באחד המאפיינים הבולטים של הרומן, והוא ייצוגי 

העברית.10  בספרות  ומקורי  מסעיר  ייצוג  הוא  זו  ביצירה  הארוטי  הייצוג  והאלימות.  המיניות 

ובנוגע  והפולמוס בביקורת באשר לשאלה האתנית  הרומן,  אין ספק שהצלחתו המסחרית של 

לשאלת ייצוגה של ויקטוריה, קשורים בייצוגי המיניות והאלימות הכרוכות בהם. אני מבקשת 

לבחון את הסוגיה המורכבת של ייצוג הנשים והנשיות ברומן ומעמדן באמצעות קריאת ייצוגי 

המיניות והאלימות המיוחדים לו, ודרכם לחזור ולהאיר מחדש את השאלות המרכזיות האחרות, 

שאלות הזהות המזרחית וייצוגה.

' ה י ר ו ט ק י ו ' ל  ש ת  י ד א ד ג ב ה ר  צ ח ב ת  ו מ י ל א ו ת  ו י נ י מ י  ס ח י

את  וקובעת  ובוטה  ברורה  ב'ויקטוריה'  הבגדאדית־היהודית  בחצר  לתפקידים  המגדרית  החלוקה 

סוג האלימות המופנית כלפי הסובייקט המגדרי. כמיעוט דתי־אתני בחברה פטריארכלית הגברים 

מיוצגות  זאת,  לעומת  הנשים,  יושביה.  על  החצר  של  הכלכלי  הקיום  על  כאחראים  מיוצגים 

ובתשוקה,  במיניות  ועסוקות  הבית  יושבי  לצורכי  אחראיות  בלבד,  החצר  בתחומי  כפועלות 

נישואים וילדים. הסטטוס שלהן בחצר, הווה אומר, האוכל שיאכלו, החדר שישנו בו, המלבושים, 

הבעל  של  ובמעמדו  בפרנסתו  תלויים  לילדותיהן,  ובעיקר  לילדיהן,  לדאוג  יכולתן  מכול,  ויותר 

ביכולת  תלויה  ולמטבח  בבית  לחדר  המשפחות  של  זכאותן  בחצר.  פטרונן  דיוק  וליתר  שלהן, 

פרנסתו של האב. נשים תלויות בגברים גם משום שאינן לומדות קרוא וכתוב )עמ' 66(.

ִעזּוִרי, אביה של ויקטוריה, מנהל את בית המסחר המשפחתי, ולכן מעמדו בחצר טוב מזה של 

שאליהו  משום  ללחם  רעבים  למרתף  מושלכים  אליהו  של  וילדיו  אישתו  ואליהו.  יהודה  אחיו, 

הן  'פוסט־קולוניאליזם', מושג שמבטא  'שוביניזם' אני שואלת מהמושג  'פוסט' למושג  את התוספת   9
שינויים לאור התרחשויות היסטוריות, הן ביקורת כלפי המושג שהתוספת 'פוסט' מוצמדת לו. מהבחינה 
במערך  קולוניאליות  תופעות  'קולוניאליזם'  המושג  באמצעות  להגדיר  ניתן  שלא  כפי  ההיסטורית, 
שהקולוניאליזם הפורמלי כבר אינו מתקיים בו, כך גם אין לעשות שימוש במונח 'שוביניזם' באשר 
לתופעות שיש בהן מן השוביניזם, אך הן מצויות במערך מורכב יותר שעקרונות פמיניסטיים הם חלק 
'פוסט' מבטאת הזחה של הפרספקטיבה מעמדת  בלתי נפרד ממנו. מהבחינה הביקורתית, הקידומת 
הקולוניאליזם, או בהשאלה, מעמדת השוביניזם, לעמדה המביטה בתפיסות אלה ובהשלכותיהן במבט 

ביקורתי.
ארוטי,  לשוני  ספרותי  רפרטואר  בבניית  דרך  כפורץ  'ויקטוריה'  הרומן  את  מסמנת  בן־ארי  ניצה   10 
 ,2006 אביב  תל   ,1980–1930 העברית  בספרות  וצנזורה־עצמית  צנזורה  הארוטיקה:  דיכוי  בספרה, 

עמ' 348, 354.
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)עמ' 22–23(.  שפע  על  מתענגת  ִעזּוִרי  של  שמשפחתו  בשעה  בחצר,  הפרנסה  בעול  נושא  לא 

נישואיהן של מרים, בתו של יהודה, וויקטוריה, בתו של ִעזּוִרי, תלויים ביופיין, כפי שזה מוגדר 

הנחות  לסטטוס  משתייכות  ואלמנות  עקרות  נשים   .)124–123( אבותיהן  ובמעמד  תרבותית, 

את  קיבלה  טרם  ויקטוריה,  אבי  ִעזּוִרי,  של  אישתו  נג'יה,  של  לאחיה  הנישאת  תויה,  ביותר. 

הווסת בעת נישואיה, ולאחר מכן מואשמת כמביאה עין הרע ומוכה בשל עקרותה, שספק נגרמה 

לה על ידי בעלה )עמ' 126(; עבדאללה נונו השכן, סוחר בהמות אמיד, מסלק את אישתו ובנו 

מביתו מפני שהבן נולד בעל מום )עמ' 16(; אשתו של אליהו שמחה שבעלה לא מצא את מותו 

 למרות גיוסו לצבא, אף שאינו מפרנס, כי מעמד האלמנה מציב אותה בתחתית הסולם החברתי 

)עמ' 78(. כאשר רפאל, בעלה של ויקטוריה, נמצא בבית חולים בלבנון, נאלצת ויקטוריה לחזור 

מנסה  היא  היעדרו,  בשעת  בהיריון  שהיא  מגלה  היא  כאשר   .)200–195( כמשרתת  אביה  לבית 

להפיל את העובר כיוון שאינה רוצה להביא עוד בת לעולם:

אבל  הכתפיים,  על  ראש  לה  ויש  בריאה,  לכך.  ראיה  עצמה  היא  הנה  הבנות.  הן  אסון 

נבצר ממנה לצאת ולהתפרנס כגבר. לחם חסד היא אוכלת, ומטחי עלבונות. גם כשקינן 

המוות ברפאל עלה בידו להשיא את אחיו הצעיר ולקיים את אמו בכבוד. ]...[ צודקות 

בלילות  פתוחות  דלתות  יד  על  לידתן  עם  בנותיהן  את  שמפקירות  האמהות 

כפור. להן ולעצמן הן חוסכות הרבה סבל )עמ' 183(.

למרות חששותיה, יולדת ויקטוריה בן, ובכך היא מחזירה לעצמה את כבודה במשפחה. כאשר 

רפאל שב הביתה, 'שוב היא נתינה בעלת זכויות מיוחדות בחצר' )עמ' 228(.

חברתי,  כמצב  כאן  שמוצגת  והכלכלית,  המעמדית  המגדרית  ההשפלה  נפרד מן  בלתי  חלק 

הארוטיים  והדימויים  הבוטה  האלימות  האונס,  המגדרית.  האלימות  הוא  ואינהרנטי,  קבוע 

ומעמדית  חומרית  כלכלית  בתלות  המגובים  הנשי,  הגוף  אודות  ועל  נשים  כלפי  השגורים 

מוחלטת, הם מקור האיום שמונע מהנשים התנגדות לשליטי החצר או יציאה מביתן ומקהילתן:11 

'בדרך־כלל גדלו הנערות כשפחות כנועות לאבותיהן ולאחיהן' )עמ' 12(; 'נשים סרבניות נאנסו 

אדישות' )עמ' 12(.  בהמות  של  בצייתנות  שעריהן  את  פתחו  אחרות  קללות.  מתוך  לילה־לילה 

ה'זיונים' מוגדרים על ידי דהוד, אחיה של נג'יה, אשת עזורי, כמשהו שהגבר נותן לנקבה ומשדל 

אותה להאמין שזה נחוץ לה, אבל חוזר ולוקח אותו ממנה תמיד )עמ' 90(.

הנשים היוצאות מהחצר מופקרות לחלוטין. יציאה מהחצר ומהשכונה מלווה באלימות מינית 

מידית. כאשר ויקטוריה יוצאת לבדה אל גשר הדוברות היא חווה בשעת הליכתה אלימות חוזרת 

ונשנית מגברים ומנשים:
בשל  אחר.  מסוג  אלימות  חווים  בבגדאד,  היהודי  האתני  מהמיעוט  חלק  בהיותם  מצדם,  הגברים,   11
עינוי  בגיוסם האפשרי, שמשמעותו  הם מאוימים  והציבוריים בשעת מלחמה,  השינויים השלטוניים 
פיסית  התעללות  חווה  התורכי,  לצבא  בכוח  מגויס  שאליהו  לאחר  מוות.  עד  השלטונות  מידי  הגוף 
שכרוכה בגיוס וחיול עיוור, חופרים בני המשפחה בור תחת הבית, וכל הגברים בגיל הגיוס מתחבאים 

בבור מאימת המלחמה.
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כמה גברים כבר השגיחו שהיא לבדה ושלחו בחסות הדוחק אצבעות בבשרה, אחד מהם 

וקולו הצרוד נשמע אומר באוזני  נעץ בעכוזה אצבעות מיומנות מעוגלות כאנקולים, 

הידיים  מן  יכלה להתחמק  הזה לא  נוקב, אבל בדוחק  היה  'קרעתי אותה'. הכאב  רעהו 

השלוחות ]...[ עוד אצבעות חמדניות חתרו לקרוע נתחים מבשרה. היא חששה להגיב. 

אילו הסבה את ראשה היתה מעודדת את תוקפיה. הנה אחד מצמיד את חלציו אל אחוריה 

)עמ' 6(.

האלימות המגדרית המינית הגופנית אינה מופנית רק מחוץ אלא גם מבית, מושתתת על מערכת 

מובנית שאינה תלויה באופייה של האישה. נג'יה, אמה של ויקטוריה ואשתו של ִעזּוִרי, האיש 

החזק בחצר, מתייראת ממנו. למעשה, היא סופגת מהלומות כל חייה. בילדותה מאביה ומאחיה 

עזרא  מאחיה  מכות  סופגת  ועזיזה,  יהודה  של  בתם  מרים,  מבעלה )עמ' 10(.  ובבגרותה  דהוד, 

טוענת  נג'יה,  ויקטוריה,  של  אמה   .)150 )עמ'  בבגרותה  גורג'י  ומבעלה   ,)12 )עמ'  בילדותה 

 כלפיה שהיא מפתה את אביה 'ומגלה בנוכחותו את ברכיה המפתות כשדיים מתפרצים' )עמ' 11(. 

היא חושפת את בתה לאונס שמבצע אב בבתו, כאשר היא דורשת ממנה לעלות עמה אל הגג 

שלה,  לכאבה  כמפלט  )עמ' 17–18(.  נונה  לבתו  השכן  נונו  עבדאללה  בין  המין  ביחסי  לצפות 

נג'יה  מתעללת  ובעלה,  אחיה  אביה,  מפטרוניה:  חייה  ימי  כל  מגדרית  אלימות  שסופגת  כמי 

בוויקטוריה התעללות נפשית, מילולית ופיסית:

פעמיים התיזה נפט לעברה, ופעמים אחדות שפכה על ראשה תה מהביל, והכל בשגגה 

וחבטו  קוצניים  בישול  זרדי  של  באגד  אצבעות  אותן  אחזו  רואים  ובאין   ]...[ כביכול 

בפניה של ויקטוריה בזמן שעזרה על ידה במטבח )עמ' 11(.

רפאל  חדל  לא  אדם  דם  שהריחה  בעלה: 'כחיה  מרפאל  מכות  ויקטוריה  סופגת  נישואיה,  לאחר 

להרים ידו עליה בפיתולי חייהם, בימי השפל כבימי השפע' )עמ' 244(.

בחצר  הצעירות  הבנות  ואימהותיהן,  אבותיהן  אחיהן,  מצד  האלים  הפיסי  לאיום  בנוסף 

מאוימות באונס ובגילוי עריות. כאמור, הנערה השכנה, נונה נונו, נתונה למשטרו המוחלט של 

עזורי  האב  שמא  נג'יה  של  חששה  גם  מחוזק  מכאן  מין.  יחסי  עמו  ומקיימת  עבדאללה,  אביה 

יאנוס את בתו וחששה של ויקטוריה מפני אביה פן יאנסה: 'הצוחק בחלום היה אביה שלה, ולא 

עבדאללה נונו. והדלת הסרבנית המהתלת אצל השכנים היתה נמוגה בהתקרב רעמי הצחוק של 

הנפיל הכובש' )עמ' 18(.

שהיא  ומשום  ילדה  כלפי  מופנית  שהיא  משום  ברומן,  לקריאה  ביותר  הקשה  ההתעללות 

והאלימות  הקשה  המינית  ההתעללות  היא  שונות,  ומפרספקטיבות  יחסי  בפירוט  מיוצגת 

והמשפחתית כלפי תויה. תויה נישאה לדהוד המבוגר, אחיה של נג'יה, לפני קבלת הווסת. דהוד 

הבטיח לכאורה כי לא יקיים עמה יחסי מין עד קבלת הווסת. אבריה של תויה קטנים והיא נראית 

וויקטוריה,  תויה  יהודה,  הבכור  הבן  של  בתו  הבנות: מרים,  שלושת  בין  בשיחה  שמונה.  כבת 
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מגלה תויה לחברותיה בעקבות סקרנותה של מרים כי דהוד הפר את הבטחתו לאמה:

'אז הוא מכניס לך כל הזמן ממש שם בפנים'.

אש ניצתה על פניה של תויה: 'כן, הוא מכניס'.

אוזניה.  על  כגחלים  היה  מרים  של  המשולהב  קולה  להתעלף.  קרובה  היתה  ויקטוריה 

עליצותה של הילדה ושוויון נפשה הדהימו אותה )עמ' 37(.

בהמשך השיחה אומרת תויה:

'אצל בנות בגיל שלי הכל קטן. בטח זה ככה גם אצלך ואצל ויקטוריה. וכשהגבר קופץ 

יכולים להיקרע הרבה דברים בפנים, וזה מסוכן'.

מרים אמדה את הילדה בהשתאות. 'ודהוד קופץ ואצלך לא נקרע שום דבר'.

'בהתחלה כאב הרבה, אבל עכשיו', אמרה הקטנה בפנים של נצחון והתמוגגה בצחוק לא 

נשמע )עמ' 37(.

נפשו  לתוך  בכניסה  אותה.  לעקר  דואג  והוא  כילדה,  אותו  לענג  תמשיך  שתויה  רוצה  דהוד 

נשכה  לא  מהן  אחת  אף  אבל  נשים...  הרבה  ידע  'בהתהוללותו  מחשבותיו:  את  המספר  מתאר 

 .)40 )עמ'  ילדים'  של  הגמור  הבושה  חוסר  מתוך  ברכיו  על  עירומה  ניצבה  ולא  שם,   אותו 

ועזיזה  ונג'יה,  עזיזה  המשפחה  נשות  מצד  וסלידה  לבוז  זוכה  היא  בתויה,  מתעלל  דהוד  רק  לא 

מוודאת שהיא אינה גבר על ידי מישוש אגרסיבי וכואב באבריה הפנימיים )עמ' 43(.

ביחס  המובלע  המחבר  של  תפיסתו  מהי  היא  ספרותיים  ייצוגים  לגבי  לשאול  שיש  השאלה 

למציאות המיוצגת בסיפורת, שהרי בין המציאות המיוצגת לבין עמדת היצירה ייתכן פער כאשר 

המספר אינו מהימן, כלומר: דיבורו וערכיו אינם משקפים את עמדת היצירה.

את  ב'ויקטוריה'  הבדיוני  העולם  בפרישת  מאשש  המספר  כי  ספק  כל  אין  ראשון,  במבט 

נחיתותה של האישה. כפי שטוענת הס־סגמן:

האשה,  על  הגבר  של  המוחלטת  המספר של מיכאל בעליונותו  דמות  מאמינה 

והמיטה היא האתר המושלם למימוש היררכיה זו ]...[

המספר ברומאן מתבונן בעולם המתואר מגובה עיניהן המשוער של הדמויות. הוא שותף 

קיום  באפשרויות  או  בביקורת,  להאירו  כדי  התיאור  ממושא  מתרחק  ואינו  לעולמן, 

ומאשרת  הדמויות  של  לערכיהן  תוקף  מעניקה   ]...[ זו  פרספקטיבה  אלטרנטיביות. 
אותם. לדוגמה, תלותה של האשה בגבר מתקבלת כאמת בלתי מעורערת.12

המבט על היחסים בחצר כייצוג מהימן של המספר מביאה את אהוד בן־עזר למסקנות חד־משמעיות 

גם באשר למאפייני החצר הבגדאדית היהודית כפי שהתקיימה בעיראק בראשית המאה:

הס־סגמן )לעיל הערה 8(; ההדגשה שלי, ש"פ.  12
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בא סמי מיכאל ומראה שכשם שהאשכנזים תחילתם בעיירות המלוכלכות, המחניקות, 

ואורח חיים עלוב וחסר עתיד במזרח־אירופה – כך השכונה  המלאות אמונות תפלות 

מנוון  א־מוסרי,  ומנהגים  יצרים  בעולם  שרויה  היתה  בבגדד  היהודית 

והטרגי.  הזהב' הקצר  ל'תור  עתיד, בעיקר בתקופת השלטון הטורקי, שקדמה  וחסר 

סמי מיכאל מתארם   – "חולאי המזרח' שמצא ברנר בערביי הארץ בראשית המאה  כל 
בגיבוריו היהודים של בגדד, באותה תקופה ממש.13

ייצוג  יוצאי עיראק, שניסו לרכך את  הייצוג המהימן ב'ויקטוריה' העלה תגובות מצד קוראים 

הנשים  ייצוג  חלופיים.14  ייצוגים  במקומו  והציגו  ב'ויקטוריה'  מיכאל  של  הבגדאדית  הקהילה 

וכמייצר  בייצוג של הקהילה הבגדאדית הנתפס כמהימן  נמהל אפוא  שנתפס כמייצג מציאות 

ייצוג בספרות הישראלית, שבה הגוף הנשי בחצר היהודית־הבגדאדית מושפל, מעונה,  שפת 

מוכה, נבעל ונאנס. במאמר זה אתמקד בדמותה המיוצגת של ויקטוריה ואת ייצוגן של הנשים 

ברומן בשאלת ייצוג המיניות והאלימות, ולאחר מכן אחזור לדון בייצוג הנשי בהקשר של הייצוג 

הקהילתי האתני, שהוא למעשה חלק בלתי נפרד מהייצוג הנשי ברומן.

של  ליצירתו  ביחס  רק  ולא  כאן,  המתבקשת  העקרונית  הפמיניסטית  השאלה  ראשית, 

מיכאל, היא האם תיתכן התנגדות כלפי מנגנוני דיכוי, הכפפה ואלימות כלפי נשים במסגרת 

ייצוג האלימות המגדרית, בייצוג הדיכוי, הניצול, ההכפפה, העינוי הפטריארכלי, על אופניה 

והאיומים ביותר, כאשר הדימויים כרוכים ללא הפרד בייצוגים מיניים משפילים,  הברוטליים 

מבלי לנקוט עמדה מפורשת וברורה של הוקעתם )הגם שהבעת עמדה מפורשת אינה מחייבת 

התפרשותה כערעור עליהם(? האם תיתכן בתנאים אלה כתיבה פוסט־שוביניסטית?

באשר  התאורטי  הפמיניסטי  הדיון  באמצעות  כאן  ידונו  זו  לשאלה  האפשריות  התשובות 

הדיון  הפורנוגרפיים.  הייצוגים  שלו,  מוקצנים  תרבותיים  בייצוגים  הנשי  הגוף  לייצוגי 

הנשי  הגוף  שאלת  את  מעלה  שהוא  משום  לדיון  מצע  כאן  משמש  בפורנוגרפיה  הפמיניסטי 

המחלוקות  את  וחושף  מעלה  זה  פמיניסטי  דיון  שלו.  תרבותיים  מיניים  לייצוגים  ביחס 

מין  ליחסי  ובפרקטיקה,  בייצוגים  בתרבות  הנשי  לגוף  ליחס  באשר  העיקריות  הפמיניסטיות 

בין גברים לנשים בכלל, ובפרט לייצוג הגוף הנשי בייצוגים תרבותיים, ונוגע בשאלת גבולות 

האמנות. הדיון הפורנוגרפי שופך אור על הקריאה ב'ויקטוריה' מפני שיש ברומן ייצוגים מיניים 

שכרוכים באלימות ברוטלית כלפי נשים, שלא היו מנת חלקה של הספרות הישראלית הקנונית 

בן עזר )לעיל הערה 2(; ההדגשה שלי, ש"פ. רשימה אחרת, הנכתבת מעמדה אשכנזית, מאששת אף   13
היא את מהימנות התיאור של אנשי החצר העיראקית ומביעה מחאה כלפי 'חיפוש האשם' של מיכאל 

בבעיותיה של קהילתו, מ' גרנות, 'הרהורי כפירה על "ויקטוריה"', הארץ, 2 ביולי 1993, עמ' 9ב.
 ,)4 ראו הדיון על כך במאמרה של תמר בת־ציון ס' הס, עלייה מהירה בסולם הדרגות )לעיל הערה   14
עמ' 183–191, ובמיוחד הפנייתה למאמרה של שושה גורן, 'נשים מעריצות, גברים עריצים', נעמת: 

הירחון לאשה ולמשפחה )מרס 1994(, עמ' 14–16.
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בעיסוקו  להם  נדרש  פורנוגרפיה  אודות  על  הפמיניסטי  שהדיון  ייצוגים  לאור,  יציאתו  עד 

בייצוגים פופולריים וקנוניים.

ם ז י נ י מ פ ו ת  ו נ מ א  , ה י פ ר ג ו נ ר ו פ

השאלה העיקרית בדיון הפמיניסטי על אודות פורנוגרפיה היא אם ייצוג פורנוגרפי, חזותי או 

טקסטואלי, מייצר בהכרח דיכוי נשי, הכפפת הסובייקט הנשי, או שייתכן שימוש בפורנוגרפיה 

שיש בו שחרור של מיניות נשית.15 סוזן גובר מציבה שאלות אלה:

האם ז'אנר שמיוצר בעיקר על ידי גברים ובשבילם בהכרח משפיל נשים ומרחיק או מדיר 

צופות או קוראות? האם תוצאתו הקבועה של דימוי מיזוגיני מפורש היא אידאולוגיה 
מיזוגינית, והאם הוא ְייצר בהכרח לא־אמנות )non־art( או אמנות נחותה?16

במעמדן  הקשורות  סוגיות  שמעלה  בפורנוגרפיה,  הדיון  של  הדואליות  את  חושפות  שאלותיה 

וייצוגן התרבותי של נשים בעת ובעונה אחת עם סוגיות אסתטיות. לטענת גובר, השיפוט שלנו 

הן  אם  לפורנוגרפיה:  אמנות  בין  היחסים  בהגדרת  תלוי  תרבותית  כתופעה  פורנוגרפיה  לגבי 

מוציאות זו את זו, בנות השוואה או שוות.17 לטענת אריאל הירשפלד

מפני  אלא  בזויה,  או  מגעילה  שהיא  מפני  לא  ספרות.  איננה  אמיתית  פורנוגרפיה 

שמטרותיה שונות ואף מנוגדות באופן מסוים, למטרותיה של יצירת אמנות. פורנוגרפיה 

באה להפעיל יצרים, לגרות אותם בפועל ולהוביל, לפעמים בפועל ממש, לאורגזמה. 

הפורנוגרפיה  ואילו  רוחנית,  היא  הפורנוגרפיה.  מן  רוחנית'  'יותר  אינה  הספרות   ]...[
לא.18

אינני סבורה שמטרתו של הרומן 'ויקטוריה' היא לעורר מינית, ההתקבלות הגורפת של הרומן 

אצל  לייצר  עשויים  המוקצנים  המיניים  הדימויים  זאת  עם  ויחד  זאת,  שוללת  אמנות  כיצירת 

טל דקל מציגה בעבודת הדוקטור שלה ביטויים פמיניסטיים ביצירות אמנות שיש בהן ממד פורנוגרפי,   15
'ייצוגי גוף: דיכוטומיית הגוף הנשי/  ,)Tutti( לדוגמה, סדרת צילומים של האמנית קוזי פאני טוטי 

הגוף האימהי: אמנות ופמיניזמים בשנות השבעים )של המאה העשרים(', עבודת דוקטור, אוניברסיטת 
תל־אביב, 2003. אורלי לובין מראה את היסוד הפורנוגרפי ביצירתה של פמלה לוי )סדרה של ארבע 
בו שבירה  יסוד שיש   ,)1994 ובנותיו',  'לוט  'מינוטאור',  'קנטאור',  'העלמות',  תמונות שמן על בד: 
של הקטגוריות הפורנוגרפיות ולכן הוא מערער על הפורנוגרפיה ככלי לניצול והכפפה נשית, אשה 

קוראת אשה, חיפה 2006. 
 S. Gubar, ‘Representing Pornography: Feminism, Criticism, and Depictions of Female  16

Violationʼ, Critical Inquiry 13,4 (Summer, 1987), p. 715; התרגום שלי, ש"פ.
שם.  17

א' הירשפלד, 'מין בלשון: כמה הערות על פורנוגרפיה, מין ושירה', עתון 77 )אוגוסט 1990(, עמ' 38.   18



הבניית סובייקטיביות מינית נשית ב'ויקטוריה' לסמי מיכאל

]241[

]9

הקורא רגש הזדהות או רתיעה הדומה לחוויה הפורנוגרפית. סוזאן זונטאג מערערת על ההבחנה 

בין ספרות לבין פורנוגרפיה לשם הרחבת אפשרויות האמן ביצירתו:

מפני היותו חוקר עצמאי של סכנות רוחניות זוכה האמן בחירות מסוימת להתנהג בצורה 

שונה מאנשים אחרים; ]...[ תפקידו הוא להמציא סמלים של חוויותיו – חפצים ותנועות 

שהם מרתקים ומקסימים, ולא רק )כמותווה בתפיסות ישנות יותר של 'האמן'( מחנכים 
או מבדרים.19

ואמנם, השאלה האסתטית היא שאלה משנית בדיון הפמיניסטי, פועל יוצא של פרשנות היצירה 

הספציפית.

מנקודת המבט הפמיניסטית הגדרת הפורנוגרפיה מוסטת מיצירות שטופות זימה, שכוונתן 

ניצול  לשימוש,  כאובייקט  הנשי  הגוף  של  ייצוג  בהן  שיש  ליצירות  מינית,  לעורר  העיקרית 

והכפפה גבריים. שתי עמדות פמיניסטיות מנוגדות בתחום פורנוגרפיה טקסטואלית מיוצגות 

במאמרה של גובר על ידי הסופרת אנג'לה קרטר והתאורטיקנית האמנית קייט מילט.20 קרטר 

רואה ביוצרים גברים של טקסטים פורנוגרפיים בעלי ברית לא מודעים, ומוצאת בהם שחרור 

זאת,  לעומת  מילט,  בנשים.  גברים  של  מינית  לשליטה  מרשיעה  עדות  וכן  נשית  למיניות 

מראה כי שליטה מינית גברית אינה מוגבלת לטקסטים שמקוטלגים כפורנוגרפיה, אלא רווחת 
בטקסטים קנוניים, וטוענת כי כל טקסט כזה הוא בעל השפעה בהכפפת נשים.21

בדיון הפמיניסטי העקרוני מתנצחות שתי עמדות מנוגדות לשאלת הפורנוגרפיה.22 את זרם 

מגדירות  הן  דבורקין.  ואנדריאה  מקינון  קת'רין  מייצגות  פורנוגרפיים  לייצוגים  המתנגדות 

תמונות  באמצעות  נשים  של  ומפורשת־מינית  גרפית  הכפפה  ' כך:   פורנוגרפיה 

ס' זונטאג, 'הדמיון הפורנוגרפי', עתון 77 )אוגוסט 1990 ]1969[(, עמ' 36.  19
גובר )לעיל הערה 16(, שם.   20

הציור  את  גובר  מציגה  שונות,  פמיניסטיות  מבט  מנקודות  פורנוגרפית  יצירה  של  לבחינה  כדוגמה   21
'האונס' של רנה מגריט. בציורו של מגריט, פני אישה מוחלפות באיברי גוף: עיניים מוחלפות בפטמות 
עיוורות, טבור במקום אף, ופות )או לפחות משולש שעיר( במקום פה. בקריאה אפשרית אחת, נשללת 
להיאנס'.  ש'ראויה  כמי  ולכן  כמפלצת,  מוצגת  היא  סובייקטיביות,  כל  המוצגת  הנשית  מהדמות 
כאנטי־ מקוטלגת  להיות  וצריכה  פורנוגרפית  יצירה  היא  'האונס'  זו,  פמיניסטית  מפרספקטיבה 

בדימויים  שמשתמש  הסוריאליזם  של  המאפיינים  את  מדגישה  היצירה  של  אחרת  קריאה  אמנות. 
ארוטיים וסוטים ככלי ביקורתי כלפי המוסר הבורגני כמקור לדיכוי ולניכור. בקריאה זו, שם היצירה 
שניצבת  המודל  את  אונס  שלו,  המודל  פני  על  שלו  הדימוי  את  כופה  הוא  כי  האמן  של  הודאה  הוא 
לפניו. קריאה שלישית מציעה כי 'האונס' קשור בביוגרפיה של מגריט, שראה את גופת אמו לאחר 
שהתאבדה. מגריט מבקש לבצע אונס באמו על ידי ציור הפנים כגוף. הקריאות האפשריות ליצירה, 

טוענת גובר, על אף הניגודים ביניהן, מעידות כי קשה להבחין בין אמנות לבין פורנוגרפיה.
תיאוריה  פורנוגרפיה',  על  הפמיניסטית  המחלוקת  מיניים:  לסובייקטים  מיניות  סחורות  'בין  זיו,  ע'   22

וביקורת 25 )סתיו 2004(, עמ' 163–193.
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של  לגישתן  הכפפה.  של  כפרקטיקה  מפרשות  הן  עצמו  הארוטי  הייצוג  את  מילים'.23  ו/או 

מקינון ודבורקין אפוא ההבחנה הנשענת על מטרת היצירה או האפקט שלה בפועל על עוררות 

כי  אין ספק  יצירה פורנוגרפית.  היא  יצירה המכפיפה מינית נשים  מינית אינה רלוונטית. כל 

זו. טענה מרחיקת  'ויקטוריה', כרומן שמייצג במילים הכפפה מינית מפורשת, נכלל בהגדרה 

הייצוג  בין  אין מרחק  כי  היא  יותר של הגישה הפמיניסטית המתנגדת לפורנוגרפיה  לכת עוד 

ההיררכיה  של  הארוטית  הצורה  היא  הדכאני לבין האפקט שלו בפועל. הפורנוגרפיה 

אורגזמה  לחוות  שכדי  מינית,  התניה  ליצור  יכולת  יש  לצילום,  לספרות,  לשיח,  המגדרית. 

ייצוג  כל  נרצחת.  מעונה,  נאנסת,  מושפלת,  נחשפת,  כפיפות:  של  במצב  לאשה  זקוק  הגבר 

מבקשת  מקינון  מכפיפים.  וגברים  מוכפפות  נשים  שבה  הזאת  לקטגוריזציה  נענה  פורנוגרפי 

לקפוץ מתחום הדיבור והייצוג לתחום המעשה. היא סבורה כי כל ייצוג פורנוגרפי, בלי קשר 

לתנאי ייצורו, להקשרו ולקהל היעד שלו, נושא אותה משמעות וממלא אותה פונקציה פוליטית 

ייצוג של  גם  זה  ולעניין  זו, נחדרּות מינית, משגל,  של שימור הדומיננטיות הגברית. בגישה 

נחדרּות מינית הם בהכרח אבדן סובייקטיביות, הכפפה ודיכוי. על פי תפיסה זו, 'ויקטוריה' 

מכיוון  בפרקטיקה  גם  הפטריארכלי  הדיכוי  את  ומשרת  פוליטית  פונקציה  ממלא 

מילים. באמצעות  מפורשת  מינית  בצורה  נשים  הכפפת  מייצג  שהוא 

בדיון  נתפסת  מכפיף,  נשי  ייצוג  לכל  נחרצות  המתנגד  הרדיקלי,  הפמיניזם  של  ההנחה 

את  להכפיף  מוחלט  כוח  יש  עצמו  לייצוג  כי  שמשמעותה  תאורטית  כהכרעה  הפמיניסטי 

או  מצוטטת  הפורנוגרפיה  כאשר  שגם  היא  אפוא  מקינון  של  הטיעון  משמעות  הסובייקט. 

כאשר היא מיוצגת לשם ביקורת כלפיה, היא לא תאבד את משמעויותיה וכוחה המידי כהכפפה 

ודיכוי.24 השאלות הנשאלות במסגרת הדיון הפמיניסטי היא האם ההבניה של הסובייקט המוכפף 

דרך השיח היא כה סופית ואפקטיבית? האם יש אפשרות של הפרעה וחתרנות שיוצרות ביטול 

של תהליך ההבניה של השיח? איזה סוג של כוח מיוחס לדיבור שמבנה את הסובייקט בהצלחה 

כזו?25 השיח המכפיף, או כפי שג'ודית באטלר מכנה אותו, ה־speech act, אותו דיבור או 

C. A. Mackinnon, Only Words, London 1994 p. 87 :מצוטט אצל זיו, שם, עמ' 168; מתוך  23
ג'ודית באטלר דנה בטיעוניה של קתרין מקינון ומביאה כדוגמה את דיונה במקרה של אניטה היל.   24
אניטה היל העידה בפני ועדת המשפטים של הסנאט שדנה במינויו של קלארנס תומס לבית המשפט 
ומינויו של  העליון על הטרדה מינית בשיחות פורנוגרפיות שניהל אתה כמעבידה. עדותה נדחתה, 
קלארנס תומס אושר. מקינון מציגה את עדותה של היל כהוכחה שדבריה של היל, שנאלצה לספר 
מחדש את אמירותיו הפורנוגרפיות של תומס, התפרשה כעדות למיניותה שלה. עצם הדיבור המיני, 
על פי טיעונה של מקינון כפי שהוא מפורש על ידי באטלר, מבטל את התנגדות הנמען שלו, גם כאשר 
מתעלמת  שהיא  מקינון  כלפי  טוענת  באטלר  זה.  דיבור  כלפי  המפורשת  התנגדותו  את  מבטא  הוא 
מנושא הגזע, שכן בשל זהותה של היל כאפריקנית אמריקנית היא הופכת למופע ההשלכה של החרדה 
 J. Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, New York and .המינית הלבנה

 London 1997, pp. 82‒86
שם, עמ' 19.  25
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ייצוג שיש לו פועל יוצא מידי של הכפפה, תלוי לטענתה בביטויו החוזר ונשנה לשם המשכיותו. 

הייצוג המכפיף הוא האתר שבו הכוח מיוצר, ושב ומיוצר, ומכאן גם פגיעותו, שכן הוא זקוק 

לביטוי ולהמשכיותו של הביטוי כדי להמשיך להתקיים. השאלות הנשאלות הן האם יש חזרה 

היעילות  את  שתערער  חזרה  שלו,  התומכות  מהמוסכמות  המכפיף  הייצוג  את  לנתק  שעשויה 

הפוגעני  הפוגענית שלו במקום לחזקה? האם ייתכן שיש פער או שונות מסוימת בין הייצוג 

שלו? הפוגעניות  לבין התוצאות 

עמדת האנטי־אנטי־פורנו, כלומר זו שאינה שוללת על הסף ייצוגים פורנוגרפיים, מתנגדת 

יכולות  זו, נשים  כי המיניות המיוצגת בהכרח מכפיפה נשים. על פי תפיסה  לעמדה שטוענת 

לנכס לעצמן את הפורנו לשם הבניית סובייקטיביות מינית נשית.26 הייצוג השגור ההגמוני של 

נשים, זה שמשרת את מערך הכוח הגברי, הוא בינרי במהותו: נשים יכולות לגלם את המין או את 

הא־מיניות )חלוקה זו דומה לחלוקה זונה־בתולה, מלאך־מפלצת, וכדומה(. האתגר של נשים, 

על פי עמדת האנטי־אנטי־פורנו הוא לא ליפול אף באחת מקטגוריות אלה, אלא לבסס עצמן 

כסובייקט מיני חושק ופעיל. הסטת נקודת המבט מהנאת גברים להנאת נשים יכולה להיות דרך 

אחת. אולם כאשר מעלים את ההצעה של סובייקטיביות מינית נשית יש לזכור כי גם עמדה זו 

של ייצור סובייקטיביות היא עמדה בעייתית.

פוקו יוצא נגד 'ההיפותזה הדכאנית', ולפיה המין דוכא בעבר, והדרך להסיר את הדיכוי היא 

לייצר נרטיב של שחרור. לטענתו, הסובייקט המיני, זה שאנחנו מבקשים לשחררו, הוא בדיוק 

התוצאה של השעבוד וגם אחד הגורמים לשעבוד, המיוצר כדי לחזק את השליטה בגוף:

הסיבתיות בסובייקט, הלא־מודע של הסובייקט, מקומה של האמת של הסובייקט באחר 

היודע, הידע בתוך עצמו של מה שהוא עצמו אינו יודע, כל אלה הצליחו להיפרש בתוך 

המין  של  מהותית  טבעית  תכונה  שהיא  איזו  בשל  קרה  לא  זה  כל  אך  המין.  של  השיח 
עצמו, אלא כתוצאת פעולתן של טקטיקות הכוח שהן מטבע בריאתו של השיח הזה.27

אם כן, וידוי ודיבור על הנאת נשים ועל ייצור סובייקטיביות נשית מתענגת כאקט של שחרור 

יכול להיות חלק ממנגנוני הייצור של הסובייקט המיני הזה.

ה'אמתי',  לייצור  מהאמצעים  כאחד  פוקו  ידי  על  מוגדרת  המודרנית  הספרות  כן,  על  יתר 

לייצור סובייקט שמאווייו האמתיים הכמוסים כביכול מודחקים, בדרך של וידוי: 'מתוודים, כל 

אחד לעצמו, בהנאה ובכאב, על מה שאי־אפשר לאמרו לאיש, ועושים מזה ספרים. מתוודים – 

וידוי'.28 הספרות המודרנית הפכה  ]...[ האדם, במערב, הפך לבהמת  או מאולצים להתוודות. 

לבחינה עצמית כביכול שמספקת לכאורה את הוודאויות היסודיות של התודעה.

עיינו זיו )לעיל הערה 22(, שם.  26
מ' פוקו, תולדות המיניות, ג' אש )מתרגם(, א: הרצון לדעת, תל־אביב 1996 ]1976[, עמ' 51. ראו גם   27

אחרית הדבר שכתבו עדי אופיר ואריאלה אזולאי, שם, עמ' 109–111.
שם, עמ' 43.   28
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כבר  משולבת  חובת הוידוי מוחזרת אלינו עכשיו מכל־כך הרבה נקודות שונות, והיא 

כוח  של  תוצאה  בהיותה  יותר  מבחינים  אנו  שאין  עד  כל־כך,  עמוק  בגופנו 

חדרינו,  בחדרי  הטמונה  שהאמת,  דווקא  לנו  נדמה  אילוצים.  עלינו  המטיל 

השמש; ושאם היא אינה מצליחה בכך, אין זה אלא  לאור  להיחשף  מתחננת'  ' ממש 

מפני שאיזה מחסום בולם אותה, ומשום אלימותו של כוח אשר מכביד עליה, וכי רק דרך 

סוג של שחרור תוכל להגיע לכלל ביטוי.29 

פוקו מערער על התפיסה שמקור הכוח הוא מקור חיצוני בלבד לסובייקטיביות ולמיניות, ורואה 

את הסובייקטיביות המינית כחלק ממבני הכוח המשולבים.

הניסיון הפמיניסטי אפוא להתנגד למה שנחשב לעיוות גברי של המציאות על ידי ייצוגים של 

נשיות אותנטית כביכול, או לפחות המתפרשים ככאלה, ולתקן את העיוותים הגבריים באמצעות 

קריאה של חוויות נשיות הוא ייצור תרבותי נוסף שמבוסס על ההנחה שנשים פמיניסטיות יכולות 

בין  עליה  ערער  שפוקו  ההבחנה  נוצרת  שוב  זו  בתפיסה  עצמן.30  אודות  על  האמת  את  לדבר 

אינדיבידואל לבין מבנה חברתי תחת ההנחה שאפשר לחלץ אני אותנטי באקט של שחרור; ייצור 

סובייקטיביות שהוא שוב חלק ממנגנוני הכוח. עמדה פמיניסטית שלוקחת בחשבון את התפיסה 

הפוקויאנית חייבת להסיק כי לא תיתכן חלוקה בינרית בין המדכא השולט השקרי לבין הנשלט 

החתרני האמתי. מעמדה זו אין בררה אלא לערער על המשמעויות והקטגוריות שמיוצרות על 

ידי הפמיניסטיות עצמן, ולסרב לזהויות קבועות אוניברסליות של סובייקטים חתרניים.31 

דוגמה לניתוח טקסטואלי שנזהר מייצור סובייקטיביות קבועה חלופית, ורק בוחן אפשרויות 

מתחלפות שלה ומפרק אותן, אפשר למצוא בניתוח של רועי רוזן לרומן הפורנוגרפי הבדוי של 

יהודייה.32  בלגית  ציירת  כביכול  שהייתה  בדויה  סופרת  דמות   ,)1943–1900( פראנק  ז'אסטין 

מייצרת  היא  שבו  האופן  את  רוזן  מדגים  פראנק',  של  ב'רומן  צמודה  קריאה  באמצעות 

הרוזן  משעבדה,  את  משעבדת  ראשל,  הגיבורה,  של  דמותה  נשית:  מינית  סובייקטיביות 

בבית  נוספות  ערוות  שתי  מצמחת  המיניות,  הפנטזיות  מסלול  את  מתווה  אורדוקאס,  שארל 

כינון של  ביצירה  ועוד. אף שהוא מעלה את האפשרות לראות  ועוד  אונסת את אביה  שחייה, 

סובייקטיביות מינית נשית, טוען רוזן כי 'יהיה זה נאיבי להבין את העוצמה המאגית המוענקת 

של  תשוקותיה  האב';33  חוק  מעול  ששוחררו  נשיים  מאוויים  של  ישיר  כמימוש   ]...[ לראשל 

ראשל גרוטסקיות מדי ודמותה אינה ממשית, מוכפפת לתשוקתה ואינה בעלת עומק פסיכולוגי. 

שם, עמ' 43–44.  29
 B. Martin, ‘Feminism, Criticism, and Foucaultʼ, I. Diamond and L. Quinby (eds.),  30

Feminism and Foucault: Reflections on Resistance, Boston, MA 1988, pp. 3‒19
שם.  31

ר' רוזן, 'זימה סוריאליסטית כשרה למהדרין: על זיעה מתוקה, הרומן הפורנוגרפי של ז'אסטין פראנק',   32
תיאוריה וביקורת 15 )חורף 1999(, עמ' 63–96.

שם, עמ' 78.  33
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יחד עם זאת, הוא רואה דווקא בתהליך של פרימת הזהות ברומן, דרך ייצוגי התשוקה, פגיעה 

בנשיות כזהות אידאית מובנית, טבעית.

נקיטת עמדה  ב'ויקטוריה' של מיכאל מדגים את הבעייתיות של  והנפלא  המרתק, המזעזע 

פמיניסטית, הלוקחת בחשבון מעקשים ומכשולים תאורטיים, כלפי ייצוגים ספרותיים שיש בהם 

ייצוג פוגעני מכפיף של נשים ושל הגוף הנשי, הכפפה שמלווה באלימות בוטה. שכן 'ויקטוריה' 

הוא לא רק ייצוג בוטה ונורא של המערך השובינסטי הדכאני, המתעלל, הוא גם רומן פורץ דרך 

נשים,  של  גסות'  ' אמירות  נשים,  בין  אינטימיות  שיחות  נשיים,  מאוויים  בייצוג 

נשים. המפתיע ב'ויקטוריה' הוא הייצוג שיש בו הן להנאת נשים  של  המתענגת  ותשוקתן 

הן לסבל ולכאב הנשי, ואפשר להכליל ולומר שמיכאל נותן מקום רחב לתודעה הנשית וליחסה 

לארוטיקה ולאלימות כלפי נשים וליחסי התודעה עם הגוף הנשי הסובל או המתענג.

למסקנה  שמוביל  מקינון,  קתרין  של  חשיבתה  בקו  ממשיכים  אנחנו  אם  אחד,  מצד 

בחצר  המגדרית  האלימות  של  ייצוג  כל  אזי  הדיכוי,  את  מיד  משחזר  פורנוגרפי  דיבור  שכל 

הבגדאדית המיוצגת ב'ויקטוריה' חוזר בהכרח על האקט הפוגעני מעצם תיאורו, ואף יוצר עוול 

נוסף בפרקטיקה.34 מצד אחר, ההתנגדות הגורפת, והמשכנעת לעתים, של גישת האנטי־פורנו 

גרפית  'הכפפה  בה  יצירה שיש  כל  הפמיניסטית, מעלה את התהייה אם עלינו לשלול מראש 

ומפורשת־מינית של נשים באמצעות תמונות ו/או מילים'. האם אנחנו שואפות מראש להדיר 

ולמנוע כל ייצוג של מיניות, הנגוע תמיד בהקשר התרבותי הפאלוצנטרי והמשתייך בהכרח 

בחינת  לשלול  צריכה  אינה  הייצוג  של  שהבעייתיות  סבורה  אני  המין?  על  התרבותי  לשיח 

ההיסטורי  בהקשר  להיעשות  ועליה  שלהם,  והספציפיים  המיוחדים  המאפיינים  על  טקסטים 

והתרבותי של ייצורם והתקבלותם. נכון יהיה אפוא לבחון אם ואיזה סובייקטיביות מינית נשית 

מיוצרת ב'ויקטוריה' בהשוואה ליצירות ספרות שקדמו לה; האם ובמה ייצוגי ויקטוריה שונים 

מייצוגים אחרים של תודעה נשית המייצרת סובייקטיביות מינית נשית. יחד עם זאת, ולאור 

הסתייגותו של פוקו מהווידוי הספרותי, יש לקחת בחשבון שכל הבנייה כזאת חשודה בהפנמה 

הפרד  ללא  וכרוכה  המגדרית,  ההיררכיה  של  נוסף  גלגול  בהיותה  ולפיכך  הכוח,  מערכי  של 

הנשית  בסובייקטיביות  מוטמעים  כבר  הכוח  מערכי  שבו  האופן  את  ולבחון  הכוח,  במנגנוני 

המינית הזאת.

לפיכך, כדי לבחון אם יש כאן ייצוג פוסט־שובינסטי: אם יש כאן ייצוג של ארוטיקה ומיניות 

שמבקר את הדיכוי הפטריארכלי, ותוך קביעה שהערעור עצמו עלול לשרת את מנגנוני ייצור 

הכוח המכפיף ואף להיות חלק מההבניה של מנגנוני הכוח של סובייקטיביות מינית נשית, אני 

מורכבות האמירה של הסובייקט הנשי בתוך המערך הגברי מוסברת על ידי באטלר ביחס למקרה של   34
אניטה היל: 'דיבורה של אניטה היל חייב לצטט את המילים שנאמרו לה כדי להציג את כוחם הפוגעני. 
אלה לא "מילותיה שלה", אך ציטוטן מייצר את התנאי של אפשרות היותה פועלת ]agency[ במסגרת 
החוק, למרות ]...[ שמילותיה נתפסו בדיוק כדי לנטרל את היותה פועלת ]agency['. באטלר )לעיל 

הערה 24(, עמ' 87; ההדגשה שלי, ש"פ.
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הוכיחה  הס  תמר  הלאומי.  הספרותי  התרבותי  בהקשרו  'ויקטוריה'  הרומן  את  לקרוא  מבקשת 

במאמרה שמיכאל ביקש להיכנס לספרות הקנונית הישראלית בכתיבת 'ויקטוריה', ואף הצליח 

בכך במידה רבה.35 לעניין היחסים בין ייצור סובייקטיביות מינית נשית ומיקומה של 'ויקטוריה' 

במערך הספרותי הישראלי צריך להוסיף את הסוגיה האתנית, שכפי שציינתי היא סוגיה עיקרית 

בהתקבלותו של הרומן.

על  והישראלית  העברית  הספרות  מערך  את  בחשבון  אקח  הייצוגים  של  בבחינה  לפיכך, 

מאפייניה האתניים, ביצירות מרכזיות שמייצגות סובייקטיביות מינית נשית, התעללות מינית 

בנשים ואונס. מבחר היצירות המוצגות כאן והסצנות הספציפיות הלקוחות מהן חוטא לתמונה 

השלמה של ייצוגים אלה בספרות העברית. למרות הברירה, יש בכוחן של היצירות לבחון את 

ייצוג הסובייקטיביות המינית הנשית ב'ויקטוריה' בהשוואה למסורת הספרותית הלאומית ברצף 

גנאלוגי שנע החל מראשית המאה ועד לתקופת כתיבת הרומן.36 היצירות המוצגות כאן אינן 

מובחנות זו מזו על פי הזהות המגדרית של היוצרת. הדבר אינו נובע מכך שאיני רואה חשיבות 

בזהות המגדרית של היוצרת. בעקבות התפיסות התאורטיות שהוצגו כאן, מבחינת זרם האנטי־

פורנו אין משמעות של ממש למגדר של היוצר, מאחר שהתפיסה לגבי הייצוגים היא גורפת. 

לגישות  או  האנטי־פורנו,  לגישה  המתנגדת  התאורטית  הגישה  את  היטב  בוחנים  כאשר  גם 

אחרות שאינן מתנגדות לייצוג משגל או אונס באופן גורף, השאיפה לייצר סובייקטיביות מינית 

נשית או אף כתיבה נשית אינה מלווה בפסילה או דחיקה מוחלטת של ייצוגים שיצרו גברים או 

בפרט של ספרות גברים. התאוריות המתנגדות לתפיסתן של מקינון ודבורקין דווקא מבקשות 

בדרך כלל לפרק את ההבניה המגדרית האופוזיציונית הטוטלית. יתר על כן, בבחינת הייצוגים 

עצמם, שיודגמו להלן, כל אחד והמאפיינים המיוחדים שלו, אינני מוצאת יסוד מוצק דיו לחלוקה 

בינרית בין ספרות נשים לספרות גברים, זאת, בהקשר הלאומי, התרבותי, ההיסטורי, התמטי 

הספציפי, ואין בכך לערער על חלוקה אפשרית כזו.

ת י ר ב ע ה ת  ו ר פ ס ב ת  י ש נ ת  י נ י מ ת  ו י ב י ט ק י י ב ו ס

הספרות העברית הקנונית של תחילת המאה העשרים, ספרות שנכתבה ברובה על ידי סופרים 

המזרח־אירופי.  הגלותי  היהודי  במרחב  היהודית  האישה  של  בייצוגים  עשירה  אירופה,  יוצאי 

הייצוגים בטקסטים הללו תואמים את היחס השלילי לדמות האישה היהודית הגלותית באוטופיות 

התבוללות,  הם  האירופית  הגלותית  היהודית  האישה  של  מאפייניה  התקופה.37  של  הציוניות 

ת' בת־ציון ס' הס, עלייה מהירה בסולם הדרגות )לעיל הערה 4(, עמ' 183–191.  35
היסטורי־סיבתי־ ציר  כאן  להראות  מבקשת  אינני  פוקו,  מישל  של  הגנאלוגיה  תפיסת  בעקבות   36

על  להצביע  רק  אלא  היצירות,  של  האתניים  המאפיינים  של  או  הנשיים  הדימויים  של  פרוגרסיבי 
מאפייניהם של הייצוגים בתקופות שונות.

ר' אלבוים־דרור, 'האישה הציונית האידיאלית', י' עצמון )עורכת(, התשמע קולי?: ייצוגים של נשים   37
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חומרנות, צעקנות, נובורישיות וגשמיות. בטקסטים הספרותיים הקנונים שלפנינו תכונות אלה 

הציוניות  שהאוטופיות  תכונות  וארוטיות,  חושניות  במיניות,  משולבות  כשליליות  המוצגות 
שללו מהאישה הציונית האידאלית שעיצבו.38

הסיפור 'בת הרב' ליעקב שטיינברג )ראה אור לראשונה ב־1912 ביידיש, וב־1914 בעברית( 

מציג את נפילתה של אישה צעירה, המשתייכת לקהילה יהודית גלותית אירופית ששעריה כבר 

נפרצו להשכלה. לפנינו נפרש סיפורה של שרה, בת רב, המתקשה למצוא שידוך ראוי, מפני 

שמצד אחד, אינה חסודה די הצורך להינשא לאברך, שכן היא 'חוטאת' בקריאת ספרים רוסיים 

ובטיפול בשערות הזהב הארוכות שלה בכל בוקר למול המראה, ומן הצד האחר, אינה עשירה 

וכאבי ראש.  וכעסה על כך מתבטאים בכאבי שיניים  די הצורך להינשא לסוחר צעיר. צערה 

הכאבים חולפים כאשר משדכים את שרה לברל, בעל חנות צעיר, שידוך שהיא משתפת עמו 

פעולה. ברל נוגע בשרה ומעורר בה את תשוקתה לפני הנישואים המיועדים. בליל הסדר ברל 

ניגש למיטתה של שרה, וספק כופה עליה קיום יחסי מין עמו: 'שרה לוחצת בעוז משנה את ידי 

חתנה והוא אינו מבחין בלחיצה זו, אם מצוה היא עליו לצאת מהחדר' )עמ' 41(. מצבה של שרה 

מחריף כאשר היא מבינה שנכנסה להיריון, מחפשת מוצא, ולבסוף שמה קץ לחייה. המיניות של 

שרה, הגם שהיא מלווה בהידרדרות מוסרית חברתית דתית כללית כביכול, ושזורה במניעים 

חברתיים, מוצגת כנקודת התורפה שלה בדרך למפלתה ולהתאבדותה. היצירה מפורשת אמנם 

אנושית  צורה  שלבשה  המודרנית,  היהדות  של  מחילונה  שנבעה  תרבותית  לטרגדיה  כביטוי 

ללא  מתפתחים  היו  לא  הפרטיים  האנושיים  שהנתונים  אלא  מפשע',  חפה  נערה  של  ב'גורלה 

'הנתונים הטראגיים באישיותה של הגיבורה'.39 במילים אחרות, אין ספק כי מיקומה החברתי 

של בת הרב אינו מאפשר לה למצוא שידוך הולם, אך אופייה שלה, אופי שיש בו מן החומרנות, 

המתירנות, הגשמיות והחושניות, המאפיינות את האישה הגלותית, מחריף את מצבה עוד יותר. 

מינית  הכפפה  מתרחשת  שבמסגרתו  חברתי־דתי־אתני־פאלוצנטרי  מערך  של  ייצוג  לפנינו 

פוגענית.

עולמה  את  לרגעים  מייצג  המספר  שרה,  של  ההידרדרות  לנרטיב  ובמקביל  זאת,  למרות 

הפנימי, ומייצר בסיפור זה סובייקטיביות נשית מינית חושקת. כאשר ברל נוגע בצווארה היא 

וכבד מעיק על לבה' )עמ' 35(, וכאשר ידו נוגעת בשדה היא חשה 'כאב מתוק  חשה 'נטל חם 

ומזהיר', היא נזכרת בסיטואציה שעוררה  לח  ופלאי' )שם(. כאשר הוא מביט בה 'מתוך ערפל 

בה תשוקה בעבר:

ואחרי  הנהר,  חוף  שעל  הגבעה  בדרך  נתעייפו  רגליה  הלח,  לעורה  נדבקה  כותנתה 

וכבד. ובראש הגבעה, במקום  לח  רגעי־הליכה מעטים התחיל לפעפע בכל גוה חום 

בתרבות הישראלית, ירושלים תשס"א, עמ' 95–115.
שם.  38

ג' שקד, 'יעקב שטיינברג וסיפוריו', י' שטיינברג, ילקוט סיפורים, תל־אביב תשכ"ו, עמ' 7–27.  39
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 – נשים  ושל  גברים  של  הרחצה  מקומות   – הנהר  מורדי  לשני  המסילות  שמתפרדות 

נפגשה בעלם השב מן הרחצה: מגבתו התלבטה על כתפו, כובעו נשא בידו ושערותיו 

המסולסלות והרטובות הזהירו לאור השמש; שפתיו האדומות השמיעו צפצוף דק ועיניו 

נצמד מבטו  ובעברו  נפגש בנערה שלא במתכוון  הוא  בזוהר.  היו טבולות  הצוחקות 

נחרתו בראשונה שפתי העלם האדומות וקצה צוארו  שרה  הלח לפני הנערה, ובעיני 

חולשת  כעין  פתאום  הרגישה  הנערה  עדין.  מרוכסה  לא  לכותונת  מתחת  שהציץ   הלבן, 

לב ונשימתה קצרה עליה. ]...[ ועכשיו, כשהעיקה ידו של ברל על לבה, הרגישה שרה 

ההדגשות   ;36–35 )עמ'  בחבלים  אותה  כפתו  כאילו  בחייה,  השניה  בפעם  עצמה,  את 

שלי, ש"פ(.

מתעוררת,  שרה  של  תשוקתה  בה,  מתערבבים  וכאב  עונג  משתקת,  מבולבלת,  שזו  הגם 

ושטיינברג צובע תשוקה זו בתחושות של חום ולחות ומראה של ערפל וזוהר. בתיאור המפגש 

מביט  הנער  רק  לא  בעיניה,  ומביט  בחזה  נוגע  ברל  כאשר  בזיכרונה  שעולה  והנער,  שרה  בין 

נשית  סובייקטיביות  שמכוננת  זו,  מתעוררת  תשוקה  אולם  בגופו.  מביטה  שרה  אלא  בשרה, 

חושקת, בהקשרה החברתי התרבותי המסוים, מובילה לשבר נפשי, מפלה חברתית ומוות. אף 

והיא  דיה,  ומודעת  בוגרת  אינה  תודעתה  שרה,  של  מדמותה  עצמו  את  מרחיק  אינו  שהמספר 

וייצור  ייצוג  במקומם.  היו  לא  שרצונותיה  כמי  אלא  דוכאו,  שרצונותיה  כמי  מתפרשת  אינה 

הסובייקטיביות הנשית המינית משרתת כאן בסופו של דבר את מנגנוני הכוח, שכן היא מעמידה 

ואינה  הגיבורה,  על  האשמה  את  מטילה  שאלה,  בסימן  הגבריים  המיניים  והניצול  ההכפפה  את 

מאפשרת כל פתרון אלא במותה של הגיבורה.

בסיפור 'עובדיה בעל־מום' לעגנון )ראה אור לראשונה ב־1921(,40 מוצגת לפנינו המשרתת 

שייני סריל, דמות שופעת לא רק יופי, כשמה, אלא בעיקר גשמיות, מיניות וחושניות, ששהייתו 

גורמת  מים,  שואב  עובדיה  טרנסילבניה,  באזור  בעיר  חולים  בבית  ארוסה  של  הממושכת 

להתפרצות תשוקתה. המספר מבטא כאן יחס אירוני כלפי שייני סריל, שאין בה הכוח המוסרי 

להתגבר על ייצרה:

מה שהיה מוכרח לבוא בא. שייני סריל עומס גופה ושמנם של איבריה ודושנו של בשרה 

על  שוכבת  כשהיא  שמנה  סעודה  לאחר  אלו  ולילות  שעמום.  מעין  עליה  מטילים  היו 

מטתה מלופפת בכרים ובכסתות מה יעשה הלב הפנוי שלא יבוא לידי הרהורי עבירה? 

ואילו היו הבחורים מניחים ידיהם הימנה היתה מפטפטת ביצרה, עכשיו שהם מגרים את 

יצרה היאך תעמוד בפני יצרה )עמ' 328(.

ירושלים  ג: על כפות המנעול,  יוסף עגנון,  סיפוריו של שמואל  'עובדיה בעל מום', כל  ש"י עגנון,   40
תשנ"ח, עמ' 320–335. 
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שייני סריל מביטה ביהודה יואל, שבביתו היא משרתת, והוא מעורר בה כמיהה: 'אינה מספקת 

להסתכל בו עד שלחייה דולקים ועיניה שוקעות על ברכיה והיא מתמלאת כיסופין' )עמ' 328(. 

ראובן  ולפתותו.  יואל  יהודה  בפני  שדיה  את  לחשוף  אותה  מביאה  סריל  שייני  של  תשוקתה 

האדמוני, המשרת, מנצל את חולשתה של שייני סריל, המנהלת מערכת יחסים מינית עם בעל 

הבית, ואונס אותה:

אותה שעה היתה עסוקה שייני סריל בהצעת המיטות ]...[ עד שהיא עומדת כך לפתוה 

היה מחלחל  בד' אמותיו  יכולה לעמוד  היתה  וריחו של האדמוני שלא  גסות  ידים  שתי 

המפוח.  כנשימות  היו  כבדות  נשימותיו  עליה.  ונפל  המטה  על  המשרת  כפאה  באפה. 

שנים שלושה רגעים שהה עמה. ופתאום הדפה ורקק )עמ' 330(.

ראובן האדמוני ממשיך לאנוס את שייני סריל בקביעות:

עליה  קופץ  היה  לעופות  ומזון  מים  להספיק  לעלייה  עולה  סריל  שייני  שהיתה  בשעה 

האדמוני מתוך הזוית ותוקע באזנה ונועץ קנה קלמוס בפיה, מיד שייני סריל מתחלחלת 

ומניחה ידיה על כרסה והוא לופת אותה בידיו עד שנשמעת לו )עמ' 330(.

אם כן, התשוקה של שייני סריל, כמו זו של שרה בת הרב, מתפרשת כחולשה ומאפשרת לאנוס 

אותה, אונס שתוצאתו היריון בלתי רצוי. בהתאם לתפיסתה של האישה הגלותית באידאולוגיה 

הציונית המגדירה עצמה מערבית, הסובייקטיביות המינית הנשית, המבט הנשי החושק, מוצגים 

כעודפות וכסטייה מדרך הישר בתנאים החברתיים הקיימים, ויתרה מכך כגורמים המאפשרים 

כביכול כפייה, אונס והתעללות, ובאמצעותם אף מופחתת ומודחקת אשמת התוקפים.

ת י ל א ר ש י ה ת  ו ר פ ס ב ס  נ ו א ה

בספרות  מאוחרת  להתקבלות  זכה  ב־1951(  לראשונה  אור  )ראה  קמחי  לדב  חפץ'  'בית  הרומן 

האישה  של  הייצוג  את  מתיק  שהוא  מאחר  לצרכינו  מעניין  הוא  כן,  פי  על  אף  הישראלית.41 

היהודית הגלותית החושנית בעלת הסממנים האירופיים, ומוסיף על ייצוג זה את הייצוג הנשי 

מן הספרות הכללית האירופית, למרחב של ארץ־ישראל. סממנים אלה מוטבעים בבנות חפץ, 

ושפע  מותרות  חיי  החיות  אשכנזייה,  ולאם  מזרחי  לאב  בנות  מעורב,  שמוצאן  הארץ,  ילידות 

בביתן רחב הידיים, בית ערבי לשעבר, שמתואר כארמון. הן פורטות בפסנתר, לבושות תלבושות 

מהודרות, יושבות ושוכבות על ספות מרופדות בכריות ומעלות את ערכן כמי שראויות ל'שידוך 

קמחי,  ד'  הכליונות',  'סופר  אמויאל,  ז'  ראו  הרומן  של  ומשמעויותיו  התקבלותו  על  מעמיק  לדיון   41
חפץ"  "בית  הדרור":  לבני  '"מזמור  פרי,  ומ'   ;235–225 עמ'   ,]1951[ תשנ"ג  תל־אביב  חפץ,  בית 

והאופיומים של הקיום', קמחי, שם, עמ' 237–295.
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אלא  כותב,  ואמן  לשירה  מורה  פייטן,  גיל,  לאלכסנדר  נשואה  חפץ,  חוה  הבנות,  אחת  ראוי'. 

שלאחר שזכתה באהבתו ולזוג נולדה ילדה, היא בורחת ממנו ושבה לבית הוריה. בניגוד לאישתו 

שאין לה יחס מיוחד לאף אדם כשלעצמו, אלכסנדר גיל מתואר כמי שמתייסר ואבל על אבדן 

אישתו ובתו. אחות אישתו, דבורה חפץ, מבקשת לנחמו ומטפלת בו בביתו. באחד הביקורים, 

כופה עצמו אלכסנדר גיל על דבורה חפץ:

לא־אנוש  בכוח  בתוקף,  אותה  ולוחצות  מאחריה  חזה  את  חובקות  גרמיות  ידיים  שתי 

ובאכזריות. שני שדיה ממלאים את שתי כפותיו ששיכלן על לבה, והוא מצמיד שפתותיו 

כלוואי רתמי מאוד  צימוד־שפתיים  כל  אל  הולם  הלב  ופטיש  גבה מאחור,  אל מחשוף 

רחוק ונורא. אבל הנה הוא מבקש לסובב את גופה אליו, ודבורה נלחמת. קרב ראשון 

הוא לה. והיא מתגוננת בידה על לבה, כדי להציל. אבל לוחם מיואש הוא, מר נפש, והוא 

חזייתה המוורידה  ומתי את אסורי  וקורע מעליה את חולצתה,  ידה,  ומרחיק את  מנצח 

בזה שדעתו  נלחמת בדיעה צלולה  ודבורה  וקורע את סרטיה: דבורה, דבורה, דבורה. 

נטרפה עליו ונשמטת רגע מבין ידיו )עמ' 94(.

התנפלותו של אלכסנדר גיל על דבורה חפץ מנומקת כביכול בכוחן של בנות חפץ ובתשוקה 

אישתו  של  לעזיבתה  גיל  אלכסנדר  של  תגובתו  לביתן.  שמתקרב  מי  בכל  מעוררות  שהן 

מתוארת כשיגעון אהבה בלתי נמנע, והאהדה המופגנת לדמותו עדינת הנפש של אלכסנדר גיל 

ונותן ביטוי לתודעתה  לא מופרעת. יחד עם זאת, המספר דווקא מתקרב לדמותה של דבורה, 

ותשוקתה  כך,  על  הכבדים  האשם  רגשי  עם  אותה  מותיר  קמחי  אך  כנאנסת,  חפץ  דבורה  של 

לאלכסנדר גיל הופכת אך מכשול לשפיותה:

נתנה  ולא  נסגרה בחדרה  הילדים.  בגן  חזרה לאחר הפסח אל עבודתה  לא  דבורה חפץ 

והיא  היא.  חוטאת  נפש  חטאה,  לאיש לגשת אליה. שביתת־צום היתה זאת. היא 

וילדי  אחיות  ואין  ואמא,  אבא  ואין  רחוב,  ואין  אדם,  ואין  עוד.  לחיות  רוצה  אינה 

אחיות. 'אני רוצה למות', השמיעה אל תוך הבית והטילה עצמה כאבן על המיטה, וכאבן 

שכבה שם כמה ימים.

]...[

אותם הימים האמינה דבורה שהאהבה לאלכסנדר היא המביאה אותה לידי כך. חולצתה 

נקרעה, גופה נחשף לו, והיא דהרה פצועה אל הגג לראות את האיש שהביא עליה כל זה 

בו  שנעשה  המקום  ואת  פוצעו  את  לראות  ויבקש  בעל־המום  יחזור  כאשר 

בעל־מום. בו  שנעשה  המקום  ואת  פוצעו  את  לראות  ויבקש  בעל־מום 

כחיה קטנה דלקה בתוך היער המחשיך עד שנפלה אין־אונים – והקיצה קרועה וחוטאת, 

הקיצה ונמלטה אל מאורתה כדי שלא לשוב עוד לעולם אל היער הלז.

]...[ כן, לולא ברחה היא ]אחותה של דבורה, חוה חפץ[ מפניו ]אלכסנדר גיל[ לא היה 
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הוא מתנפל עליה ]דבורה חפץ[. הוא לא אהב אותה. בחמת־נקמתו התנפל כך על בית 

חפץ והשקיט את דמיו הרותחים בה, באחותה ]של חוה חפץ[, והיא ]דבורה חפץ[ שונאת 

אותו )שם; ההבהרות שלי, ש"פ(.

דבורה אינה משתקמת. הדמות הנעימה, האהובה על הבריות והחביבה מכונה 'משוגעת' בביתה, 

וגם לאחר שנישאת לאֵחר יושבת סגורה בביתה.

שכרוכים  כוחניים  ארוטיים  יחסים  של  בייצוגים  מתאפיינת  הקנונית  השישים  שנות  ספרות 

אורפז  ליצחק  'נמלים'  בנובלה  ערבי.42  לאויב  יהודי־ישראלי  סובייקט  בין  לאומיים  ביחסים 

מונעת  אישתו  כי  מספר  יעקב  רחל.  לאישתו  הבנאי  יעקב  בין  יחסים  מערכת  מתוארת   )1968(

את גופה ממנו. פלישת נמלים לביתם של הזוג משפיעה על יעקב ועל יחסיו עם רחל. פלישת 

הנמלים היא פלישה אלגורית לפלישת האויב המבקש לכלות את הבית הישראלי. רחל מתוארת 

תיאורה  בשל  שלהן.  ההרסנות  ויצר  האויבות  הנמלים  עם  פעולה  שמשתפת  כמי  יעקב  בעיני 

חמלה  כל  מעוררים  אינם  יעקב  ידי  על  אינוסיה  ההרסניות,  לנמלים  ודמיונה  השטוח,  החיצוני 

כלפיה:

רחל נפלה על המיטה חובקת את הכר מיללת וצוחקת, וגופה הלבן, חלוט בתוך זיעה, 

צוארה,  את  הארכתי  הלבן,  בשרה  גידי  קלעתי  רמסתי,  דשתי,  בלהבה.  תחתי  עולה 

ניפחתי את ירכיה, – בקיצור, עשיתי כל מה שתאוה מחוזקת על־ידי זעם נורא יכולה 

פתע  לכך.  טובות  סיבות  הרבה  כל־כך  היו  כי  היודע  אתה  אה־אלוהים!  לעשות... 

הרגשתי על פני את עיניה.

זה קרב, שקדמו לו  ]...[ הפעם היה  ]...[ הלא גם עכשיו באתי על רחל אשתי בכוח. 

קריאות־קרב, אתגרים שטניים, בשרה לא היה לגמרי אדיש )עמ' 90–91(.

בנמלים  לנקמה  מצע  שטוחה,  דמות  נותרת  דמותה  רחל,  של  לתודעתה  חודר  אינו  המספר 

ההרסניות, ומיניותה קשורה בערמומיותו והרסנותו של האויב, נותרת כלואה בפרספקטיבה של 

יעקב.

שונים  סוגים  מעלה  קנז )1973(  יהושע  מאת  הגדולה מן החלומות'  'האשה  הרומן  עלילת  גם 

של  הכאתה  אחיה,  בידי  לבנה  אונס  שמוליק,  בידי  העיוורת  רוזה  רצח  בנשים:  התעללות  של 

לבנה בידי אביה ובידי בעלה ציון, התעללויות מיניות וגופניות אחרות בדמויות נשים אחרות, 

מרכזיות יותר ופחות. בניגוד לאישה הגדולה מן החלומות, מושא הפנטזיה של שמוליק, נשות 

הרומן הן נשים מוכות, מוחלשות, אנוסות, שריד אנושי של האישה הגדולה החלּומה:

בראותו אותה עירומה הירהר, כדרכו למראה אשתו העירומה, באשה האחרת המופיעה 

לאופן שבו ייצוגים אלה מייצרים את הסובייקט הישראלי־יהודי למול הערבי ואת המרחב הישראלי   42
ראו: ש' פלד, הריבון הישראלי: השיח והרומן 1967–1973, ירושלים 2014.
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בהזיותיו בלילות שבהם שנתו נודדת. אשה גדולה, בשרנית, קשה ואפלה מאד, שנעלמה 

ואיננה, ומלכה היא השריד הקטן שלה כאן, לפניו )עמ' 11(.

בכל זאת, המספר של קנז מייצג תודעה נשית בדמותה של לבנה. בילדותה, לבנה חווה התעללות 

חברתית מצד חברותיה, ונמלטת למרחבים פתוחים:

ורצון  חדשים  כוחות  בלבנה  מתעוררים  היו  הגדול,  החופש  שלפני  בימים  הקיץ,  בבוא 

לברוח אל השדות. כאילו קראו לה השדות והפרדסים והכפרים, שהיתה נמלטת אליהם 

בדירתה  אוחזה  היה  מחנק  גוה.  אחר  הכל  ולהשליך  אליהם  לשוב  במושבה,  בילדותה, 

הקטנה, בבית הישן בן שתי הקומות, התקוע בלב מיגרש הגרוטאות, לא הרחק משורת 

בתי־השיכון והכביש הראשי לתל־אביב. היא היתה מרגישה שכלואה היא בתוכם, דלה 

מאוד וזרה תמיד. היא היתה מַׁשווה לפניה את הנערה שהיתה בורחת יחפה וחפשיה כחית־

בר אל האדמה המלוהטת, אל הקוצים, אל ריח השדות ועשן הּתבּונים העולה מן הכפרים, 

מנוע־באר  מפעימת  חוץ  בהם,  נשמע  קול  אין  בהם,  נראית  נפש  שאין  המרחבים  אל 

בפרדס; כאילו היתה יכולה, ברגע זה ממש, לחזור על אותו מעשה, וכך לגאול את עצמה 

ולשטוף מלבה את המועקה והפחד )עמ' 16–17(.

היציאה אל המרחבים הפתוחים מלווה אצל לבנה באיום מרומז של אונס ובפחד, אבל מצד אחר 

טמונה בה האפשרות לחופש, לשחרור מהעול וההתעללות של אביה, אחיה ולאחר נישואיה של 

בעלה ציון. ביציאה זו, הדומה ליציאתה של גאולה לפרדס בסיפור הקצר מאת עמוס עוז, 'נוודים 

וצפע', כשלבנה חשה נועם מהול בפחד, נרמזת האפשרות ליצירת סובייקטיביות מינית נשית 

חושקת:

מי הברז העבה נשפכו אל הגומה. היא הצמידה את פניה ושערה אל המים, עד שצינה 

אל  אותם  הכניסה  סנדליה,  את  חלצה   ]...[ הברז.  את  וסגרה  אותה,  ריעננה  נעימה 

התעלה  בקצה  רגליה.  לכפות  נעם  והעשב  העפר  מגע  יחפה.  ללכת,  והוסיפה  הילקוט 

]...[ כשסטתה מן הפתח,  ולא הרחק ממנו את דופן הבריכה.  ראתה את בית־האריזה, 

יצא  דקות אחדות  ]...[ כעבור  במים.  מישהו טבל  הבריכה.  אל  ופניה  קפאה במקומה 

הרוחץ מן המים.

את  פשט  הדופן,  על  להתיבש  שכב  והוא  ודק,  ארוך  מאוד,  כהה  היה  האיש  של  גופו 

זרועותיו, עצם את עיניו, ולבנה לא גרעה עין ממנו )עמ' 19(.

אפשרות זו של כינון תשוקה נשית היא רק אפשרות רחוקה ומרומזת, ועיקר הטקסט מייצר גוף 

נשי עיוור, חבול וחסר ישע. האונס של לבנה הנערה בידי אחיה מתאר אותה כמי שאין ביכולתה 

להתנגד, וכמי שגם לאחר המעשה משלימה עם גורלה:



הבניית סובייקטיביות מינית נשית ב'ויקטוריה' לסמי מיכאל

]253[

]21

אברם  של  השעירות  רגליו  איך  חשה  עתה  ואבדן־עצות.  לתדהמה  לבנה  על  נפל  פחד 

מתלבטות בין רגליה, איך גופו מתמתח, עולה וגוהר עליה. הפחד נתחלף בה בסלידה, 

אך היא חששה לקום ולברוח. ידיו של אברם ליטפו את כל גופה וקול שלא יכלה לעצרו 

עלה בתוכה, כמין אנחה, להאיר לו פנים, לאמצו אליה בחזקה. לבה הלם ונשמתה רפתה. 

עצמה  לבנה  הקרקע.  אל  אותה  לרתק  כמבקשות  זרועותיה,  את  לפתו  אברם  של   ידיו 

את עיניה ודימתה בלבה שהיא במקום אחר, הרחק־הרחק מכאן. גופו של אברם נשמט 

ממנה אט־אט, עד שרפתה אחיזת זרועותיה. הוא היה מוטל לידה ופניו כבושים בקרקע 

)עמ' 129(.

לאחר האונס אברם מטיח את ראשו בעפר ואחר ממרר בבכי. לבנה מבטאת את כעסה, אך לא 

בחמלה.  בה,  פגיעתו  על  שכואב  וכמי  כ'משוגע'  שמוצג  לאחיה,  מתייחסת  היא  מכך,  פחות 

האונס, כמו נסיבות חייה של לבנה ושל הנשים האחרות ברומן, מוצגים כבלתי נמנעים, מבלי 

שיהיה לנשים כל מפלט מהם.

ומספר  שושנה  של  תודעתה  אחר  עוקב   )1977( כהנא־כרמון  עמליה  מאת  'הינומה'  הסיפור 

אין  לביתה.  אותה  שמלווה  האו"ם,  חייל  בידי  שעברה  האונס  ועל  לבדה  באוטובוס  נסיעתה  על 

ספק כי סיפור זה שונה שוני מהותי מהטקסטים האחרים שהצגתי עד כה מפני שהוא חודר לנימי 

הסובב  למרחב  באשר  תפיסתה  את  רוחה,  הלך  את  ורק  אך  כמעט  ומשקף  שושנה  של  תודעתה 

אותה, ומחשבותיה. אלא ששושנה אינה בוגרת דיה כדי להבין את המציאות לאשורה ותמימות זו 

לא מאפשרת לייצר ערעור חד־משמעי על האונס מחד גיסא או ייצורה של סובייקטיביות מינית 

נשית בוגרת מאידך גיסא:

מדוע לא נתן לה ללכת, מאמצה כולה אליו. ומדוע נשתנה כה. ומדוע אין הולכים הלאה. 

ומדוע פתאום שוב בבהלה של חיית בר – ניסתה להשתחרר. אולם גברים מה חזקים הם, 

נודע לה. והוא מתנשם כאחוז צמרמורות. מדוע הפילה בגסות על האדמה. האין עוול גם 

בשיקוע ראשו של אדם לאחור, בעפר. מפרפרת להיחלץ, חציה לכודה בין רגליו והוא 

זו, חציה העליון לכוד בזרוע אחת שלו, רק רבץ עליה, קשה,  זו אל  מהדק את רגליה 

בבגדיו ובנעליו, וזה הכל, בידו האחרת מפנה בכוח את פניה אל עבר פניו... בו־בזמן 

מונע ממנה באכזריות מהחלץ, כאוסר לזוז, איזו מין תכנית זאת, והוא נאנח ונרגש כה 

)עמ' 232–233(.

נכתבו  והן  הקנונית,  והישראלית  העברית  הספרות  מן  כולן  אלה  דוגמות  האתנית,  הבחינה  מן 

על ידי סופרים וסופרת בעלי זהות אשכנזית. ביצירות של תחילת המאה ניתן לראות כי הזהות 

הנשית ה'לוקה' במיניותה היא זהות גלותית משכילית או מתחלנת. בספרות הישראלית, בניגוד 

יהודית־מזרחית  זהות  בעלות  הן  המיוצגות  הנשיות  הדמויות  מן  חלק  היוצרים,  של  למוצאם 

לבנה,  חפץ'(,  )'בית  חפץ  בנות  של  דמותן  בלבד(:  במרומז  )לעתים  זו  זהות  עם  'מעורבת'  או 
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מלכה ורוזה )'האישה הגדולה מן החלומות'(, שושנה )'הינומה'(. יש לציין כי במסגרת הספרות 

זהות  בעלות  הן  נשית  מינית  סובייקטיביות  של  סוג  שמבנות  הדמויות  מן  רבות  הישראלית, 

מזרחית או זהות מעורבת.

בקפה'.43  'ילדה  מטלון,  רונית  מאת  קצר  סיפור  מתוך  לקוחה  כאן  שתוצג  האחרונה  הדוגמה 

מטלון, שמוצא משפחתה מארצות ערב, והיא מייצגת ביצירתה מהוויית החיים המזרחית, אינה 

משויכת בהכרח, ובוודאי לא באופן הגורף שבו משויך סמי מיכאל, לספרות המזרחית.44 הסיפור 

של  הקפה  בבית  שעובדת  עשרה,  ארבע  בת  נערה  מזי,  של  דמותה  אחרי  עוקב  בקפה'  'ילדה 

אביה,  מידי  ההורית  האחריות  את  עצמה  על  לוקחת  שמזי  הרושם  מתקבל  הקפה  בבית  אביה. 

ושבדרכה היא מצליחה, גם אם בקושי, לגונן עליו ועל עצמה. אלא שביציאתה החוצה, מלווה 

ברוחמה חברתה ובעצתה של זו, היא משלמת את המחיר של ילדה 'יתומה', ומאבדת את בתוליה 

של  שפתה  בין  שמשלבות  הנחיות  מרוחמה,  מזי  שמקבלת  ההנחיות  חברתית.  חובה  של  כסוג 

רוחמה לשפתו של המספר, כאשר ההבחנה בין שתי השפות נעשית על ידי הדגשה של המשפטים 

ההכפפה  את  חושפות  רוחמה,  של  הסברה  בתוך  משולבים  אך  המספר  של  בשפתו  הנאמרים 

המינית המגדרית הפוגענית האכזרית, את ההפנמה והלימוד הגרפיים והטכניים של צורתו של 

המשגל המכפיף, בייצוג חסר פשרות:

רוחמה השעינה את מרפקיה על השולחן ונרכנה לעברה: תראי, אתם מתפשטים, נכון? 

נכון. אתם שוכבים במיטה, את בצד של הקיר והוא ליד. ]...[ אחר־כך מתחילים: הוא 

מתחיל לנשק אותך ולחבק אותך וכל זה. את גם מחבקת, וסוגרת את העיניים, אם את 

תמיד  לרעוד,  תתחילי  פתאום  תפחדי  שלא  רק  מוכרחים.  לא  לא,  אז  לנשק  רוצה  לא 

המגע,  של  מהקור  הזיכרון,  הקול,  את  לקרוע  מהנסיון  בהתחלה  רועדים 

אלייך,  מתכנוונת  לא  שלך  הצוואר  על  שלו  האצבעות  של  שההטבעה  מזה 

נזירה  אשה,  של  לחיים  הכנה  מין  והיא  בראש  לך  שעוברת  ממחשבה 

מתמרדת. אחרי כל זה הוא עולה עלייך, אבל לפני זה הוא נוגע לך בכל מיני מקומות: 

באותו  כלום  לעשות  צריכה  לא  את  מקום.  בכל  למטה,  בפרצוף,  ברגליים,  בשדיים, 

שכביכול  מה  על  שלך,  הגיל  על  לדלג:  זמן, את עומדת או שוכבת, תלוי. תנסי 

שתמיד  שם,  לו  שאין  הזה  העצב  על  העולם,  של  הגס  החומר  בך  הטביע 

]...[ ועכשיו מתחילים: הוא עליך, נכון?  בו.  שיש  ממה  יותר  בסקס  לתת  תובע 

הקצב  תנחשי:  כבר  את  מדי,  יותר  לא  תיזהרי,  אבל  הרגליים,  את  לפתוח  צריכה  את 

יש  מחוקים,  לא  מפריעים,  לא  מהרחוב  הרעשים  שלך,  בידיים  להיות  יכול 

לחיים. את כבר תראי, אם  שייך  זה  סבלנית,  עדינה,  כזאת,  נוכחות  מין  להם 

ר' מטלון, זרים בבית, תל אביב תשנ"ב )פורסם לראשונה בסימן קריאה 20 ]1990[, עמ' 53–71(.  43
)שם(,  מטלון  בתוך  דבר',  אחרית  העולם:  של  השרופים  בקצוות  האחראית  'ההתמקדות  מירסקי,  נ'   44 

עמ' 149–152. 
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פותחים יותר מדי את הרגליים זה עושה לך מין שריר כזה ואחר־כך זה כואב. אבל אם 

הזמן,  את  מרגישים  כואב תצעקי, זה ישר עובר. הכאב טוב, תרצי אותו קצת, ככה 

67–68, ההדגשות  )עמ'   – הילדות  של  העצבני  הזיכרון  מה־בכך,  של  תזוזות 

במקור; ש"פ(.

לגישתן  נשים.  של  מפורשת  מינית  הכפפה  מייצגות  כאן  שהובאו  הספרותיות  הדוגמות  כל 

בתרבות  הפטריארכלי  המערך  את  משרתים  כאחד  כולם  הטקסטים  ומקינון,  דבורקין  של 

ובפרקטיקה. מנגד, חלקם מייצרים סובייקטיביות מינית נשית כזו או אחרת ועשויים להיתפס 

בפרשנות מסוימת כחזרה שיחנית שיש בה גם תנועה מערערת.

 : ת י ש נ ת  י נ י מ ת  ו י ב י ט ק י י ב ו  ס

ח ו כ ה י  נ ו נ ג נ מ ת  ו ר י ש ב י  ו ד י ו ו  א ט  ל ק מ

בייצוגים אלה של אונס וכפייה בספרות העברית והישראלית הקנונית, ולעומתם ייצוגי תשוקה 

גיסא,  מחד  האונס  עקב  הנשי  והפיסי  הנפשי  לכאב  מאוד  מועט  מקום  ניתן  נשית,  ומיניות 

ולתשוקה והמיניות הנשית שאינה שגעון או טירוף מאידך גיסא.

נדירים.  כלגיטימיים,  שמוצגים  נשית,  מתודעה  הנובעים  ארוטיקה,  או  תשוקה  נשי,  כאב 

תשוקתה של שייני סריל של עגנון לא רק מוצגת כבזויה, ככתם המקשה עליה להינשא ומאלץ 

מובילה  היא  אלא  וקיטע,  גיבן  מים  שואב  לעובדיה  להתארס  חרופה,  שפחה  בהיותה  אותה, 

לאסון, לאינוסה, לגירושה מבית האדון וללידת ילדו של האנס. למול עובדיה בעל המום הפיסי 

והתודעתי ניצבת שייני סריל, שמומה הוא תשוקתה ומיניותה. כך גם שרה )'בת הרב'(, שמעזה 

בעיקר  מיוחסת  נפילתה  לאבדון.  מידרדרת  חתונתם,  טרום  בגופה  לגעת  לארוסה  לאפשר 

חפץ,  דבורה  האשכנזית.  היהודית  בחברה  מקום  כל  לה  שאין  המרומזת,  ולתשוקתה  לאופייה 

שהולכת אחר ִלבה לביתו של אלכסנדר גיל, נאנסת על ידו, והופכת אף היא לבעלת מום כשייני 

סריל ושרה ומאבדת את שמחת החיים שאפיינה אותה, כלואה בביתה. האשמת האנס אלכסנדר 

גיל מודחקת ברומן על ידי שקיעתו הנפשית שלו עצמו באבדן אישתו וביתו ולקיחת האשמה של 

דבורה על עצמה. הארוטיות שמיוחסת לרחל )'נמלים'( משויכת להיותה משולה לאויב שמטרתו 

יש  כי  ודבורקין  מקינון  של  עמדתן  את  שתסתור  קריאה  כל  כאן  תיתכן  לא  לדעתי,  הרסנית. 

בייצוג זה הכפפה ופוגענות. יש להזכיר כאן גם את חנה גונן גיבורת 'מיכאל שלי', שהיא אישה 

השפיות.  אבדן  גבול  על  היא  המדומיינת,  החבויה,  מיניותה  אך  עולמה,  מרכז  הן  שתשוקותיה 

מסוכנות  סריל  שייני  של  שתשוקותיה  כפי  בדיוק  לשפיותה,  מסוכנת  חריגה  הן  תשוקותיה 

לגופה, מעמדה וחייה.

בניגוד לשייני סריל, לשרה, לדבורה, לרחל ולחנה, ויקטוריה, אף שיש לה מאוויים מיניים, 

אינה בעלת מום. כך מגדירה אותה גיל הראבן : 'בין הנשים, ויקטוריה היא היחידה שבשום מובן, 
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סביבתו'  קשיי  אף  על  שפרח  כפרח  'נפשה  מום';45  לבעלת  נהפכת  איננה  פיזי,  או  נפשי 

כרמון,  כהנא  לעמליה  'הינומה'  גיבורת  שושנה,  של  התשוקה  מאווי   .)57 עמ'  )ויקטוריה, 

מייצרים פער בין המחבר המובלע לבינה, שמרמז לתודעתו הבוגרת והמבוגרת של הקורא או 

הקוראת, שמבינה ששושנה אינה קוראת את המצב לאשורו והיא פועלת מתוך תמימות ילדית 

שנתמכת בהפקרתה על ידי הוריה. שונה מכך הוא סיפורה של מזי, הילדה בקפה, שאינו מייצר 

חמלה באותו אופן תוך שהוא אינו מסווה את יחסי הכוח המגדריים כלל, וגם אינו מפחית מעצמת 

הפגיעה, אך מצד שני אינו מייצג את האונס בזמן אמת, כשהוא מתרחש בפועל המספר נשאר עם 

רוחמה בחדר השני, ואינו מדווח על הכאב שבא בעקבותיו.

מהעול  להתרחק  מבקשת  ויקטוריה  שבו  הראשון  והפרק  'ויקטוריה',  של  הפתיחה  משפט 

הפטריארכלי ומסתכנת בגופה, הוא פרולפסיס מטפורי, הקדמת המאוחר נרטיבית ועקרונית, 

בתרבות  הפטריארכלי  מהעול  להתרחק  ויקטוריה  יכולה  האם  הרומן:  של  המרכזית  לשאלה 

השגחה  בלי  מביתה  כל־כך  להרחיק  העזה  לא  'מעודה  כאן?  אפשרי  מרד  האם  פטריארכלית? 

ויקטוריה רוצה לחצות את הגשר. לחציית הגשר אין מטרה  5(, פותח המספר.  )עמ'  של גבר' 

של הגעה למקום פיסי אחר: 'מעטים עלו על הגשר מפני שהיו צריכים באמת להגיע אל הגדה 

האחרת; רובם באו לחוות את הריגוש' )עמ' 5(. אלא שוויקטוריה 'אולפה' מגיל צעיר להתנהג 

בפרהסיה כמי שיש לה תכלית ברורה )עמ' 30(. ויקטוריה עולה על הגשר כדי להטביע את עצמה 

בנהר, אבל מוצאת עצמה מגיבה לריגוש של הגשר באופן אחר, 'בשרה הדווי מצביטות זרים 

התגעגע על עקצוצי התבערה שידע ]רפאל[ להדליק בה' )עמ' 6(; 'יצריה זועקים למגעו של בר 

מינן נואף' )עמ' 6(. כאשר נשים נצמדות אליה על הגשר היא חשה חיה ונושמת: 'ברוח המקפיאה 

של הנהר ספגו ירכיה מזה ומזה את החמימות המענגת של ירכיהן התובעניות של הנשים הללו, 

שאין היא רואה את פניהן. צמרמורת של עונג רצה בגווה, והיא הסמיקה' )עמ' 21(. הגשר הסואן, 

נתון לעול הפטריארכלי בחוץ,  המסמל את ההתרחקות מהעול הפטריארכלי בבית, אף שהוא 

מעורר בוויקטוריה מחדש את הרצון לחיות. בעברה את הגשר היא שוב עומדת כילדה חסרת 

ישע 'ומשוועת לגבר מוכר ואפילו לנער קרוב, שיבוא ויוליך אותה בעולם שגברים מושלים בו' 

)עמ' 60(. בסופו של דבר היא זוקפת את ראשה, ובחסות הרעלות חומקת מידי הגברים. באותה 

מעול  וחמקה  השלטונות  על  היהודית  הקהילה  הערימה  כיצד  בזיכרונה  ויקטוריה  מעלה  שעה 

הגיוס למלחמה.

במהלך זה, שבו מצייר מיכאל את ויקטוריה בשעת חשבון נפש על מצבה המדוכא בהליכה על 

הגשר, מעמיד מיכאל את ויקטוריה כאלגוריה לקהילה היהודית בבגדאד, 'בחסות הרעלה חייכה 

קמה  והנה   ]...[ לה.  ויכלה  האדירה  התורכית  באימפריה  היהודית  החצר  התגרתה  איך  כשזכרה 

לאימפריה  יכולה  היהודית  שהקהילה  כשם   .)88 )עמ'  במלכות'  ומרדה  העלובה  היהודית  החצר 

במשמעויות  פוגעת  זו  שאלגוריה  אלא  הפטריארכלי.  לשלטון  ויקטוריה  יכולה  כך  התורכית, 

הראבן )לעיל הערה 1(.  45
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היהודית־בגדאדית  לקהילה  כאלגוריה  ויקטוריה  של  תפקודה  הרומן.  של  הפוסט־שוביניסטיות 

הסובייקטיביות  כינון  עוין.  מרחב  בתוך  מדוכאת  נשית  קהילה  של  הציוני  הנרטיב  את  משרתת 

המינית הנשית משרתת כאן את ההצדקה הציונית, מבנה משמעות שגור בספרות הישראלית.

ובכל זאת, אין להתעלם מכך שמיכאל בורא כאן עולם נשי פרטיקולרי ועשיר מאוד שעיקרו 

נפגעות,  אינן  ב'ויקטוריה'  מיכאל  של  הנשיות  דמויותיו  נשית.  מינית  סובייקטיביות  הבניית 

מוכות או נאנסות בשל תשוקתן הבוגרת או תמימותן הילדותית, ובכך תשוקתן הופכת ללא־

הסובבת,  הבגדאדית  לתרבות  כאינהרנטית  מוצגת  הפוגענית  ההכפפה  פתטית.  או  לגיטימית 

ללא  המיוצגת  הנשית  את התשוקה  לפרש  הנשים. אפשר בהחלט  של  מיוחסת למעידה  ואינה 

הגברי, משחזרת  הכוח  ולפיכך כמשרתת את מערך  הגברית,  לגיטימציה להכפפה  סייג כמתן 

אותו ויוצרת מציאות של הכפפה מחודשת. ויחד עם זאת, צריך לשים לב כי הייצוג כאן מציע 

מודל אחר של תשוקה נשית. האונס וההכפפה המינית המגדרית היא חלק בלתי נפרד מהחיים 

בין  אינם מוצגים כאירוע חד־פעמי מזעזע. בכך מנתק מיכאל את הקשר הסיבתי  ברומן; הם 

התשוקות הפרטיות של הנשים לבין המנגנון הזה. בניגוד ל'בת הרב', 'עובדיה בעל מום', 'בית 

חפץ', 'הינומה', 'מיכאל שלי' התמימות הנשית ו/או התשוקה הנשית אינן הסיבה למפלתן של 

הנשית,  מהדמות  מורחקת  בהן  שהאשמה  כאן,  שהובאו  האחרות  היצירות  ויקטוריה.  דמויות 

'האשה הגדולה מן החלומות' ו'ילדה בקפה', אינן מייצרות אפשרות ממשית לתשוקה מענגת. 

ומאווייהן המיניים של הנשים הם חרך של אור שמאפשר  זאת, תשוקתן  ב'ויקטוריה', לעומת 

טיפה של אושר בים של פגיעות נכפפות ועינוי. הסצנה שבה תויה מספרת למרים ולוויקטוריה 

על אבדן בתוליה, על האקט הפדופילי שמבצע בה דהוד וכל המשפחה שותפה לו, היא גם סצנה 

של אחדות ואחווה של ילדות סקרניות באשר למיניותן; של חברות וחברות לגורל המיני בין 

על  הביקורת  על  כתגובה  כרמון  כהנא  עמליה  של  כביטויה  השולי',  על  'ההתבזבזות  ילדות. 

כתיבתה, היא מרכז החוויה כאן.46 אולי בשל כך, הוגדר סגנונו של הרומן כראליזם פנטסטי־

פולקלוריסטי, ולא כך הוא.47 הִקטלוג של הרומן כפולקלוריסטי מנסה לתת מענה לייצוג של 

ענייני היום־יום, העניינים השוליים הנשיים כביכול, שתופסים כאן מקום כה מרכזי.

כפי שציינתי קודם לכן, מרבית הייצוגים של סובייקטיביות מינית נשית מיוחסים לסטייה 

מיכאל  של  החידוש  את  כי  ייתכן  נשים.  של  המזרחי  למוצאן  או  גלותית  חילונית 

נשים  אודות  על  בעיקר  ואלימות  ארוטיקה  של  ייצוגים  לכתוב  שלו  והאפשרות 

וכלפיהן, המלווים בתשוקה נשית שאין בה פגם, אפשר להסביר בהרחקה ובהתקה 

שהוא מבצע בנוגע לזהות הישראלית ההגמונית בזמן, במקום ובזהות. החולשה של 

הרומן בכך שהוא קושר בין זהות אתנית לבין מיניות )ולכן גם הואשם בגזענות(, היא גם מקור 

כוחו לייצר סובייקטיביות נשית על מורכבויותיה המיניות.

ע' כהנא־כרמון, 'אשתו של ברנר רוכבת שוב', מאזניים נט,4 )1985(, עמ' 10–15.  46
בן־ארי )לעיל הערה 10(, עמ' 348, 354.  47
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חניכה  רגעי  הם  ויקטוריה,  של  בחייה  טראומטיים  רגעים  לא  הם  המיני  והגילוי  הסקרנות 

מאושרים, שמאפשרים לה להשתחרר מאימת גילוי העריות. אהבתה לרפאל היא אות לשפיותה 

של  והדיכוי  ההשפלות  וממערכת  אביה,  על  מההזיות  להיחלץ  מצליחה  היא  כך  ויקטוריה.  של 

אביה ואמה: 'מאושרת היתה באהבתה לנער, גם מפני שהיה בה אישור שהיא שפויה. אביה חדל 

לפקוד את החלומות על משפחת נונו. מעין נצחון היה כאן על אמה, והיא התרפקה על אהבתה 

וטיפחה אותה' )עמ' 19(. בסקרנותה על חייו המיניים של רפאל, ויקטוריה שואלת את מרים: 'מה 

את חושבת שהוא עושה בלילות בתיאטרו הזה?', ומרים עונה לה: 'מפשיט בעיניים נשים כמו 

רחמה עפצה וחושב איך יזיין אותן... אה, להניח את הראש על הכתף שלו ולסבן לו אט־אט את 

הביצים כשהוא מתרחץ בגיגית' )עמ' 12(.

ויקטוריה מביטה בתשוקה על גופו המושך של רפאל:

כשיצק על עורו מים מן הדלי העומד על־יד הגיגית, נמשך מבטה אל הרשפים שהתיז 

גופו המבליח )עמ' 91(;

נפשה של ויקטוריה המתה למראה רגלו השברירית. אחר־כך עמד במים ומגבת כרוכה 

למותניו ועוטפת את עכוזו הילדותי. גופו נראה חלק כל־כך, נוח כל־כך להיפגע. עובדי 

מקסם  בו  ויש  לפניה  עומד  רפאל  והנה  לאלוהים,  עורף  המפנים  הללו  קרויים  פסלים 

הפסלים )עמ' 92(.

גופו של רפאל מתואר כאן בעיניה של ויקטוריה כשברירי, חלק, נוח להיפגע, ילדותי ופסיבי, 

כל  מקור  לא  הם  העזה  ותשוקתה  ויקטוריה  של  החושק  המבט  האחרים,  לטקסטים   ובניגוד 

הרע.

ויקטוריה רואה בימים אלה את הימים השאננים של אושרה. 'החיבה העמוקה שהגו מרים והיא 

זו לזו גוננה עליהן ונטלה את העוקץ מפגיעתם של מבוגרים' )עמ' 12(. אבל לא רק החיבה זו לזו, 

החוויות הגופניות המשותפות, ויש להוסיף המגע המיני זו עם זו בנערותן, גם התשוקה והמיניות 

המתעוררות בוויקטוריה כאשר היא לבדה עם דמיונותיה מסבות לה עונג:

טובלות  אותן  ראתה  רוחה  בעיני  היונים.  של  המסעירה  מהמייתן  התרגשה  מכל  יותר 

הגג  באוויר  מפיצות  שהן  ודימתה  לטפניים,  ורדים  במי  שוחות  לחישות,  של  במשי 

חזה  ניצני  את  ומלטפות  מזדחלות  ידיה  כפות  היו  אז  באביב.  הדקל  פריחת  ניחוח   את 

)עמ' 13(;

ארוטיות  פנטזיות  בה  ומעלה  בדמיונה  מצטייר  לילותיו,  את  רפאל  מבלה  שבו  הְתַיאְטרּו, 

הדגים  כמהומת  רוגש  ברעש  בבשר  נחבט  ובשר  כפרפרים  מתעופפות  אפלות  מרגשות: 'מלים 

ברשתות על שפת החידקל. גרונה נשנק ועווית חלפה באבריה, ומעצמת העונג התביישה להביט 

מטבח  בפרט,  ולוויקטוריה  בכלל  הבית  לנשות  המוקצה  המטבח,  השמים' )עמ' 13(.  כוכבי  אל 

שאין בו חלון ואין בו אור, שתקרתו וקירותיו שחורים מעשן, ולכן נדמה שאין בו תקרה, הופך 
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למקלטה של ויקטוריה: 'ואל עשן המטבח פלשה רוח האביב המתקרב. שערה היה חושני למגע 

על צווארה ועל כתפיה, ולחש לה לחישות מסעירות. אגב רכינה ובחישה בקדרות נגעו ברכיה 

בשדיה המוצקים, וצמרמורת ענוגה עברה בגווהו' )עמ' 45(.

הנעימה,  התשוקה  על  כוויתור  בתחילה  בעיניה  נתפס  לרפאל  ויקטוריה  של  בתוליה  אבדן 

על התחושות הארוטיות הגופניות הפרטיות שלה. הכאב הנשי באבדן הבתולים, שהוא גם אונס 

בחלק מהמקרים, מתואר דרך חוויית המשגל הראשונה של מרים:

מרים גוללה באוזניה את הזוועה. איך הסתער עליה ג'ורג'י כקורנס הזה. הגוף המלא הזה 

של העצמות הגמישות והבשר השוקק נהיה בן רגע לעיסה של מכאובים. 'כמו אבטיח 

ביתק אותי הימח שמו הזה שלו', אמרה וטפחה על ערוותה מבעד לאריגים המרשרשים 

ומגעיל כמו חרא  ויקטוריה,  זה כואב,  'בנחירות של כלב התנפל עלי.  של כלולותיה. 

בעיניים' )עמ' 136(.

ויקטוריה מתכוננת לחוויה דומה, אף שחשקה ברפאל מילדותה:

והיא  נפשו.  כאוות  אותו  ללוש  בידו  שהרשות  בצק  את  נעשית  הדלת  שנסגרה  ברגע 

חישקה את שיניה בכעס ונהמה בלבה שילוש. הוא לא יראה דמעות ולא ירגיש בייסוריה 

)עמ' 137(;

ויקטוריה קיימה את נדרה והתמסרה כגוש של בצק )שם(.

המגולות  לו: 'ירכיה  ונענה  רפאל  של  ממגעו  נהנה  גופה  הפתעה.  לוויקטוריה  שנכונה  אלא 

התהדקו כמו להגן את שערה של עיר מאוימת, והיא נבהלה מעצמה כשחשה שעכוזה מתרומם 

כרומז לו שיכלה בה את זממו ויסתלק לו, והיא התביישה בעזות זו שקנה לו העכוז' )עמ' 138(. 

לאחר נישואיהם, ויקטוריה מתענגת על המגע המיני בינה ובין רפאל:

כשחפנו  בטנה  בשיפולי  השוצפים  הנחשולים  את  מסגירות  אינן  וכתפיה  זקוף  ראשה 

אצבעותיו את עכוזה מגבה )עמ' 147(;

את אניצי זקנו היה מעביר על ירכיה, על חמוקיה, על שדיה. לילה אחד התעגלו עיניה 

והיא נשכה את שפתה ונעצה את ציפורניה בגבו ומשכה אותו לתוכה והתייפחה בבושה, 

והוא  ]...[ אבל משלבשו את בגדיהם  זונה, אתה מרוצה?'  אני  'עכשיו  צהל.  ובשרה 

הרכיב את משקפיו היתה היראה אוחזת אותה שוב. שבע פעמים בדקה צלחת אם נקייה 

היא קודם שהעזה להגישה לו' )שם(;

הפיוס  לא דבריו דווקא הם שהניעוה לפתוח את שעריה בהתלהבות כה רבה. שגריר 

יצרה )עמ' 155(. את  ועודד  שהעיר  הוא  המגומד 

ויקטוריה פועלת גם מתוך יצר בלבד, יצר מיני לגיטימי. אין ספק כי יש כאן ביטוי לתשוקה, לעונג 

גופני, אבל יחד עם זאת היראה מפני רפאל, כפטרון שבכוחו לרוממה או להשפילה, לא פגה.
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הייצוג האופייני של דמויות הנשים בספרות העברית והישראלית, חנה גונן של עוז,48 שייני 

סריל או מרים מ'אגדת הסופר' לעגנון, שרה ב'בת הרב' לשטיינברג, שושנה מ'הינומה' ונעימה 

ששון של עמליה כהנא־כרמון, מזי של רונית מטלון, הוא כזה שבו קיים מרחק ערכי, תודעתי 

או כזה של ידיעה ותפיסת עולם, בין המחבר המובלע לבין הדמות הנשית. המחבר המובלע מבין 

טוב יותר את העולם, יודע יותר מהדמות, אינו מתקרב לתודעתה והבנתה של הדמות קרבה של 

לכך,  גמור  בניגוד  במומיה.  וצופה  ולקויותיה  טעויותיה  את  מבין  מבקרה,  לחלופין  או  ממש, 

וללא סייגים, אין פער תפיסתי, תודעתי, הבנתי, ערכי בין המחבר המובלע של 'ויקטוריה' לבין 

דמותה של ויקטוריה.

הרומן כולו, גם אם מדי פעם חודר לתודעתם של הגברים, מייצג את המציאות אך ורק דרך 

המרחב שבו שרויות הנשים מרבית חייהן, החצר, הבית. תיאורי המרחב החורגים מגבולות הבית 

נעשים אך ורק כאשר הנשים יוצאות ממנו לעתים רחוקות, או כאשר הגברים מספרים לנשים 

על חוויותיהם בחוץ. מבנה הרומן הוא מבנה של היזכרות, שבו זיכרונותיה של ויקטוריה נרקמים 

שנבחנת  הדמות  על  ביקורת  שיוצר  וידע  הבנה  פער  כאן  נוצר  לא  זאת  ולמרות  הקורא,  לעיני 

ממרחק זמן וידיעה שבדיעבד. עוז ב'מיכאל שלי' מתחיל את סיפורה של חנה גונן מסופו כיומן, 

אבל נוטש את העמדה המבינה והיודעת שבדיעבד. ויקטוריה היא דמות חכמה, מודעת, מבינה 

היטב את סביבתה, את מגבלותיה, את המערך המגביל נשים, את אפשרויות המפלט המעטות 

שלה, היא דמות שיודעת לכוון את עתידה וגורלה, מבלי להיהפך לאופורטוניסטית.

ועולה  מודחקת  או  מטושטשת  אינה  המשפיל  מצבן  על  הנשים  של  התמרמרותן  כן,  על  יתר 

לאורך כל הרומן על פני השטח: 'מי זה אמר שכל נקבה דינה עבדות מרה?', תוהה ויקטוריה,

מיד נפלו פניה. אמה החבוטה, עזיזה שנעזבה לנפשה, מרים הסופגת את עלבונותיו של 

המסגר, תויה שהיא צעצוע ביד דהוד בפכחותו ובשכרונו. ]...[ ומה היה סופה שלה אילו 

לקתה היא בשחפת ולא רפאל? כמה היה בעלה נכון להקריב כדי להצילה? בוודאי היתה 

נחנקת בדמה ומתה מכבר )עמ' 208(.

תויה,  את  מרים,  את  מבינה  היא  עליהן.  וחומלת  סביבה  הנשים  דמויות  את  מבינה  ויקטוריה 

שזו  פי  על  אף  לאמה,  אמפטית  היא  מכול:  המפתיע  אבל  רפאל.  של  מאהבותיו  את  ואפילו 

אינה  היא  אמה,  מצד  עוברת  שוויקטוריה  והעינוי  ההשפלות  מערכת  למרות  חייה.  את  ממררת 

היא  לבתו,  ִעזּוִרי  של  מחיבתו  קנאה  אכולת  מהבית  אותה  מגרשת  שאמה  לאחר  אותה.  שונאת 

למחבר  גונן  חנה  של  דמותה  בין  היחסים  על  נסוב  הישראלית  בספרות  המרכזיים  הפולמוסים  אחד   48
חנה  של  אי־מהימנותה  בדבר  באנד  ארנולד  של  הידועה  טענתו  למול  שלי'.  'מיכאל  של  המובלע 
המספרת, וטענותיה התואמות גישה זו של נורית גרץ, וכן של רבים אחרים, ישנה הטענה הלא פחות 
משכנעת של מרדכי שלו ושל ש. שפרה, שמאחורי דמותה של חנה גונן עומד לא אחר מאשר עמוס 
עוז. לדיון בפולמוס זה ראו ש' פלד, 'האישה במרחב העירוני: מיכאל שלי לעמוס עוז', עבודת מוסמך, 

אוניברסיטת תל אביב 2002, עמ' 6–9.
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הכואבים  היחסים  את  מסבירה  המושפלת  הנשיות  ואחוות  הביתה,  לשוב  ויקטוריה  את  מזמינה 

בין השתיים: 'מי צריך אסון של בנות. תראי אותי, תראי את עצמך. אפשר לחשוב שכל בוקר 

אנחנו עושות חגיגה על שנולדנו. קומי כבר' )עמ' 196(. ויקטוריה גם מחליטה החלטות בלתי 

מוסריות ואכזריות: היא מעדיפה להפקיר למוות את ולדה משום שהיא סבורה שהוא בת, מפני 

שהיא יודעת את גורלן של בנות שאין להן אב תומך כלכלית; היא אינה שמה לב שבתה נאנסת 

על ידי דודה, אחיה של ויקטוריה, ומעדיפה לא לחשוף זאת כדי לא לסכן את עתידה של בתה. 

כך  מסתבר,  אנושי  מצב  מתוך  או  דעת  שיקול  מתוך  נעשים  ויקטוריה  של  שכישלונותיה  אלא 
בונה אותה המחבר המובלע, וכך מציג אותה המספר.49

הרי  כעסה,  את  מבטאת  אינה  היא  כאילו  ויקטוריה  על  פרלסון  ענבל  של  לאמירתה  בניגוד 

שהיא  מפני  מורדת,  דמות  אינה  היא  כעסה.50  ואת  כאבה  את  רבות  פעמים  מבטאת  ויקטוריה 

לו,  נתונה  לבסוף  הכנה  תשוקתה  הכול,  ומעל  ובמעמדו.  ברפאל  תלוי  שגורלה  היטב  מבינה 

ומעניקה לה אושר זמני:

לא  כאילו  והזריחות  והמריבות  והפרצופים  בתוכו,  הצטנפה  והיא  בתוכה  היה  רפאל 

רישומים  ומניחות  באופק  ונעלמות  שנסחפות  נהר,  של  גדותיו  אלא  היו  שלה  בחצרה 

היא  מתוכה.  הנשמעים  לצלילים  אלא  קשובה  היתה  לא  כמעט  ההם  בימים  עמומים. 

אכלה כשהיתה רעבה, חייכה הרבה, השיבה על שאלות, הקשיבה להערות ועשתה הכל 

בצוואר נטוי כממתינה למאורע חשוב ויקר שממתין לה מעבר לרגע החולף. ואכן רפאל 

לא הכזיב. תמיד המתין לה )עמ' 140(.

בכל זאת, נשאלת השאלה, האומנם הרומן משקף תפיסה פוסט־שוביניסטית ביקורתית, ואם כן, 

הכיצד התקבל לקנון הישראלי? תשובה פרשנית אפשרית אחת טמונה בבחירת המקום והזמן, 

הממד  לציונות.  ביחס  המזרחית  הזהות  ולשאלת  המזרחית  הזהות  לשאלת  הזרקור  את  שמפנה 

הפוסט־שוביניסטי יכול לפלוש לספרות כאשר הוא מורחק לבגדאד, לשנות העשרים של המאה 

התשע עשרה ולזהות המזרחית. ההרחקה הזאת, הפולקלוריסטית אך ורק לכאורה, מאפשרת את 

הכתיבה הארוטית ויתרה מכך את הקריאה הארוטית, את ההתקבלות לתוך הספרות הישראלית. 

ויחד עם זאת, בתוך ההרחקה הזאת שלא מסכנת, מזעזעת את המציאות התרבותית הישראלית, 

נשית  מינית  או מאיימת על הקורא, חודרת לתרבות הישראלית ולספרות הישראלית תודעה 

שאינה מפגרת, משוגעת, תמימה, חסודה, ילדותית, מסתכנת, טיפשית או מופקרת; אפשרות 

שפויה של סובייקטיביות מיניות נשית.

הקנונית  והישראלית  העברית  הספרות  בין  השוני  את  שמדגישה  זו,  פרשנית  תשובה  בצד 

בתיה גור )לעיל הערה 1( טוענת כי ישנו מרחק נכון בין המספר לבין דמותה של ויקטוריה, מינון נכון   49
של אמפתיה.

עיינו פרלסון )לעיל הערה 7(.  50
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של  אפשרות  כמייצרים  ברומן  הייצוגים  את  ורואה  בה,  נשים  כלפי  האלימות  וייצוגי 

סובייקטיביות מינית נשית, תיתכן גם תשובה שונה לחלוטין, כזו שלוקחת בחשבון את תפיסתו 

של פוקו לגבי ייצור הסובייקטיביות והווידוי הספרותי. לפי תפיסה זו, דווקא הווידוי הנשי כאן, 

השפלה,  כאב,  חווה  שהיא  אף  שעל  נשיות  כמייצר  שבכפייה,  וידוי  של  כסוג  להתפרש  עשוי 

מענגות  תחושות  אודות  על  השחה  תוך  פעולה  עמם  משתפת  היא  להם,  ומודעת  ניצול  דיכוי, 

ומהנות בתוך המערך הכוחני הסבוך הזה, תחושות שַמְפרות את השיח על המין ומאפשרות את 

המשך קיומם של מנגנוני הכוח:

הכוח;  של  הצרכים  בתוך  בקפידה  רשומה  שהכרחיותו  שיח  ושל   – השיח  של  שגשוגו 

]...[ ייצור של וידויים על־פי דרישה ועל בסיס זה הקמתן של מערכות ידע לגיטימי ושל 

כלכלת ריבוי הנאות. ]...[ מדובר בהדלקתה של רשת עדינה של שדות־שיח, ידעים, 

הנאות וכוחות; אין כאן נסיון עקשני לדחוק את המין הפראי לאיזו פינה אפלה ובלתי־

הדברים  של  השטח  פני  על  אותו  שמפזרים  תהליכים  לפנינו  אדרבה,  אלא,  נגישה; 

ושל הגופים, שמעוררים אותו, שמאלצים אותו להופיע ולדבר, שותלים אותו בממשי 

ופוקדים עליו לומר את האמת: לפנינו מין שזורח באלף נצנוצים המפנים חזרה אל ריבוי 
שדות השיח, עקשנות הכוחות, ומשחקי הידע עם ההנאה.51

פוקו )לעיל הערה 27(, עמ' 52.  51


