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הבניית סובייקטיביות מינית נשית ב'ויקטוריה' לסמי מיכאל

בראי פרוזה עברית וישראלית

שמרית פלד

המינית  האלימות  שייצוגי  מיכאל,  לסמי  'ויקטוריה'  את  לקרוא  אפשר  אם  בשאלה  דן  המאמר 

כלפי נשים בקהילה היהודית־בגדאדית עומדים במרכזו, כייצוג שיש בו מן הערעור על מערך 

הכוחות הפטריארכלי. השאלה נדונה בשלב ראשון במישור הפמיניסטי התאורטי של ייצוגים 

פורנוגרפיים בכלל, ובשלב השני בהשוואה לייצוגים של אלימות מינית כלפי נשים בספרות 

לייצוגים  ביחס  בעמדותיהם  חלוקים  השונים  הפמיניסטיים  הזרמים  והישראלית.  העברית 

השיח  דרך  המוכפף  הנשי  הסובייקט  של  ההבניה  כי  טוען  הרדיקלי  הפמיניזם  פורנוגרפיים. 

הפורנוגרפי היא סופית ואפקטיבית. זרמים אחרים סוברים כי ייצוגים שפוגמים בחזרה המדכאת 

של הייצוג עשויים לערער את היעילות הפוגענית שלו כלפי נשים וגופן של נשים.

ב'ויקטוריה'  הייצוגים  את  בוחן  המאמר  הדכאני,  הייצוג  של  אפשרי  ערעור  לבחון  כדי 

של  בייצוגים  לו.  שקדמה  וישראלית  עברית  בסיפורת  נשים  כלפי  אלימות  לייצוגי  בהשוואה 

נשית,  ומיניות  תשוקה  ייצוגי  ולעומתם  הקנונית,  והישראלית  העברית  בספרות  וכפייה  אונס 

ניתן מקום מועט מאוד לכאב הנפשי והפיסי הנשי עקב האונס מחד גיסא, ולתשוקה והמיניות 

הנשית שאינה מובילה לאסון מאידך גיסא. אף על פי שהרומן משרת את עלילת העל הציונית, 

סובייקטיביות  הבניית  שעיקרו  מאוד  ועשיר  פרטיקולרי  נשי  עולם  ב'ויקטוריה'  בורא  מיכאל 

מינית נשית שאינה מעורערת מוסרית. ייתכן כי את החידוש של מיכאל והאפשרות שלו לכתוב 

ייצוגים של אלימות כלפי נשים המלווים בתשוקה נשית שאין בה פגם אפשר להסביר בהרחקה 

ובהתקה שהוא מבצע ביחס לזהות הישראלית ההגמונית בזמן, במקום ובזהות.

בתוך ההרחקה הזאת שאינה מסכנת, גם אינה מזעזעת את המציאות התרבותית הישראלית 

נשית,  מינית  תודעה  הישראלית  ולספרות  הישראלית  לתרבות  חודרת  הקורא,  על  ומאיימת 

אפשרות שפויה של סובייקטיביות מיניות נשית. יחד עם זאת, לא ניתן לקבוע כי זהו ייצוג שיש 

עשוי  ברומן  הנשי  הווידוי  דווקא  כי  ייתכן  הפטריארכליים.  הכוחות  מערך  על  הערעור  מן  בו 

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

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

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

קיומם של מנגנוני הכוח.
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