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וב'אחרים'  במדעי הרוח והחברה רווח בעשור האחרון העיסוק בקבוצות שוליים בישראל 

למיניהם. קבוצה בולטת אחת מסוג זה היא נשים מזרחיות וחסרות השכלה מן הפריפריה. 

הן  הזמן  ועם  ומגדרית,  גאוגרפית, מעמדית, אתנית  נחשבות שוליות מבחינה  אלו  נשים 

הן  כאחד.  ופריפריאליות  הגמוניות  קבוצות  לעומת  גילן,  מבחינת  גם  שוליות  נעשות 

נתפסות בשיח ובתודעה הציבורית באופן רדוקטיבי כמעין תמונת תשליל לדימוי 'הישראלי 

של  בסיס  על  חברתית  מוגדרות  כלומר   – טיפוח'  'טעונות  לנשים  ונחשבות  הארץ',  מלח 

חסכים חברתיים, תרבותיים וכלכליים. תפיסה זו היא מרכיב בשוליות חברתית רחבה יותר 

כביכול  שהיא  נמוכה',  'תרבות  עם  ובזיהויו  הארץ,  מרכז  לעומת  הדרום  לאזור  המיוחסת 

התרבות 'האופיינית' למקומות שוליים.1 

בשנים האחרונות נערכו מחקרים המתמקדים בעולמן של נשים מזרחיות בארצות מוצאן   

בתור  להציגן  במגמה  האישיים  סיפוריהן  ואת  פועלן  את  עולמן,  את  הבוחנים  ובישראל 

המאמר הוא עיבוד של פרק מתוך עבודת הדוקטור שנכתבה בהנחייתה של פרופ' אילנה רוזן. ראו:   * 
התמקצעות  התיישבות,  הגירה,  על  אישיים  ושיח  סיפורת  אורבני:  פמיניסטי  'פולקלור  זילברמן,  י' 
מודה לפרופ'  אני  בן־גוריון, תשע"א.  אוניברסיטת  דוקטור,  ותיקות באר־שבע', עבודת  מפי  וייסוד 

רוזן על הערותיה למאמר זה. תודה לארגון נעמ"ת על התמיכה שהעניק לי בעת כתיבת העבודה.
דוגמה אחת מיני רבות לכך היא הביטוי 'מסעודה משדרות', שטבע לראשונה אלכס גלעדי עם עליית   1
ערוץ 2 לאוויר לציון סטנדרט נמוך של צריכה. על סטראוטיפים שנוגעים למרחב ועל התהליך הפיכת 
 R. Sheilds, Places on the Margin: מרחבים גאוגרפיים לשוליים מבחינה תרבותית ראו למשל: 
Alternative Geographies of Modernity, London 1992. על סיקורן השלילי של עיירות הפיתוח 
בדרום בעיתונות והצגתן כ'ישראל האחרת' או 'ישראל השנייה' ראו: א' אברהם, התקשורת בישראל: 
מרכז ופריפריה: סיקורן של עיירות הפיתוח, תל־אביב תשנ"ג; ע' יסיף, 'לגלות את ישראל האחרת: 

העיתונאי כאתנוגרף וכמבקר תרבות', אלפיים, 11 ) תשנ"ה(, עמ' 185–209. 



יעל זילברמן

]144[

2[

וכמה מחקרים שיוחדו לנשים מזרחיות מן  סובייקטים אקטיביים.2 בין אלה בולטים כמה 

הדרום. אלו מבקשים לאתגר את השוליות המרובה המיוחסת להן ועל ידי כך גם לפרק את 

הקטגוריה המרחבית־חברתית 'דרום'.3 ואולם גם במחקרים אלה נשמעת לא אחת הטענה 

)הסטראוטיפית לכשעצמה( כי נשים אלו מפנימות את השוליות המיוחסת להן בציבוריות 

הישראלית, ולכן הן מתקשות לחוות את אירועי חייהן כבעלי משמעות וערך וחשות כי אין 

להן מה לספר. בבסיס טענה זו עומדת ההנחה כי מיעוט הנרטיבים הזמינים בפני נשים אלו 
מונע מהן למצוא מסגרת פרשנית וממשמעת לחוויות חייהן.4

ניסיוני המחקרי בכמה וכמה פרויקטים שבהם פגשתי עשרות נשים מרקעים וממקומות 

שונים סותר את הטענות הללו, ומראה כי כאשר מנתחים את סיפורי חייהן של נשים אלו 

)וכן של נשים ואנשים מקבוצות שוליים אחרות( ללא ציפיות מקדימות בנוגע לסיפור חיים 

'מוצלח' )שהוא במידה רבה גברי( וקוהרנטי )למשל – סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף( 

עולה תמונה שונה ומגוונת יותר. כפי שטוענת קריסטינה מיניסטר, עצם הציפייה מנשים 

לכך  מודעות  חוסר  משקפת  מלוטשים'  'מונולוגים  ולשאת  לראיון  אחריות  עליהן  לקבל 

שסגנון כזה של היגוד ושיח טיפוסי למספרים גברים ולא למספרות נשים.5 לכן יש לראות 

ואמירות  מקובלים  ותרבותיים  נרטיביים  דגמים  לכאורה  ותלושים  מקוטעים  בדברים  גם 

בעלות ערך.6 מנקודת מבט זו, גם נשים אשר במבט חיצוני נתפסות בעיני קבוצות שונות 

על  בעיראק  ציוניות  נערות  של  מאבקן  בבגדאד":  יהודיות  '"סינדרלות  א' מאיר־גליצנשטיין,  ראו:   2
שוויון זכויות ועל עלייה לארץ ישראל', י' עצמון )עורכת(, התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות 
נהדרות  נשים  נעדרים,  '"גברים  סרד,  ס'   ;390–365 עמ'  תשס"א,  וירושלים  אביב  תל  הישראלית, 
 ואלוקים הוא אדיר": סיפורי עלייה של נשים מזרחיות בשכונת נחלאות בירושלים', שם, עמ' 391–407; 
ח' גביש, 'ביטויי יזמה, עצמה ותושייה אצל נשים בסיפור העממי של יהודי זאכו בכורדיסטן', מחקרי 
קשישה  '"אשה  צור,  זן־בר  צ'   ;194–175 עמ'  )תשס"ו–תשס"ז(,  כד–כה  יהודי,  בפולקלור  ירושלים 
היא כמו מגילה בעבור בתה הצעירה": המורשה ההיגודית של נשים יהודיות מאפגאניסתאן', אב"א 7 

)תשע"ד(, עמ' 94–121.
מרחב,  בדרום:  נשים  ברקוביץ,  ונ'  ינאי  נ'  דהאן־כלב,  ה'  בעריכת  הקובץ  מאמרי  של  מטרתם  זוהי   3
פריפריה, מגדר, באר שבע תשס"ו. ראו גם: פ' מוצפי־האלר, 'דתיות, מגדר ומעמד בעיירה מדברית', 
ירושלים  בישראל,  ובחילוניות  בדתיות  ביקורתי  הזהויות: דיון  מערבולת  גודמן )עורכים(,  וי'  יונה  י' 
הישראלית,  בפריפריה  מזרחיות  נשים  הבטון:  בקופסאות  הנ"ל,   .345–316 עמ'  תשס"ד,  אביב  ותל 

ירושלים תשע"ב.
ראו: ס' רון, 'שיחים של מזרחיות: דור ראשון ושני של מהגרות מזרחיות בעיר פיתוח בישראל', עבודת   4

דוקטור, אוניברסיטת בן־גוריון, תשס"ט.
 K. Minister, ‘A Feminist Frame for the Oral History Interview’, S. Berger-Gluck and  5 
 D. Patai (eds.), Women’s Words: The Feminist Practice of Oral History, New York &

London 1991, pp. 27-41
שנראים  פרטים  עמוס  סתום,  מבולבל,  'סיפור  סיפרה  אסתר  המכונה  המספרת  כי  למשל  מציינת  רון   6
לא רלוונטיים, סיפורי ניסים, והתחושה היא שדבריה נעים בין פנטזיה למציאות ללא גבולות ברורים 
ותחומים' )שם, עמ' 70(. תיאור זה מדגיש את נקודת המבט של החוקרת, שבמקרה זה מציבה את עצמה 

בבירור מחוץ לעולמה של המרואיינת. 
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ולשייך את עצמן אגב כך לתרבותנו  ומורכב  חיים עשיר  סיפור  יכולות לספר  כ'שוליות' 

ודיכוי  לייחס שוליות  אין  גייגר,  סוזן  לכן, כפי שמעירה  היבטיה המרכזיים.  הכוללת על 
לקבוצות שונות של נשים מראש.7

הוא  בהן  עניין  חוקרת המביעה  ועם  עם ממסד המחקר  עצם המפגש שלהן  מזו,  יתרה 

להן.  המיוחסות  סטראוטיפיות  לתפיסות  גלויה  או  סמויה  התנגדות  להבעת  בימה  עבורן 

מציאות  בדבריהם  מתעדים  מוערכת  אינה  או  מדוכאת  ותודעתם  מבטם  שנקודת  מי  שכן 

חלופית ונגדית )a counter reality(, ומעניקים לה תוקף.8 אסתר שלי־ניומן הראתה כיצד 

'בית הספר' של נשים תוניסאיות מבוגרות ממושב בדרום הארץ משמשים עבורן  סיפורי 

חוקרים  ו'הנחשלת'.9  'הבורה'  המזרחית  האישה  של  הסטראוטיפ  עם  להתמודדות  אמצעי 

נוספים אף רואים בהיגוד של אנשים מקבוצות שוליים פרקטיקה חברתית בעלת פוטנציאל 
טרנספורמטיבי.10

וסימי, שתי מספרות מזרחיות, חסרות  זה אנתח את סיפורי החיים של נעימה  במאמר 

נבע  אלו  סיפורים  לבחירת  הטעם  שבע.11  מבאר  ואלמנות  מבוגרות  בסיסית,  השכלה 

סיפורי  סביב  במובהק  נבנו  ששניהם  מכך  וכן  שלהם  והפואטית  הרטורית  מהעצמה 

חיזור ולידה. דרך הניתוח אני מבקשת להראות כי נשים אלו רחוקות מלתפוס את עצמן 

כשוליות וכי הן משתמשות ב'שוליותן' כדי לחתור באופן יצירתי תחת תיוג זה ולבטא את 

נשים  של  וההיגוד  הביצוע  לב לאמנות  ותשומת  קשב  כי  כן אראה  כמו  הייחודית.  זהותן 

אלו ושכמותן מלמדים כי הן מקיימות יחסים בעלי משקל, טעונים ולעתים חתרניים עם 

מסוגים  סמכות  מסגרות  ועם  להן  המיוחסים  עם סטראוטיפים  לאורה,  חיות  שהן  המסורת 

שונים בסביבתן. הגישה התאורטית־פרשנית העומדת בבסיס מאמר זה מבקשת להבליט 

את הכוח היוצר של ההיגוד הנשי ולראות בו לא רק ביטוי ליחסי כוח המתקיימים במציאות 

אלא גם אמצעי יצירתי המשמש את הדוברות לבניית עולמות שיח משלהן ולתמרון מציאות 

ומגדר  גיל, אתניות, מעמד  אזור, עיר,  כגון  זו קטגוריות  חברתית קיימת. מנקודת מבט 

 S. Geiger, ‘What’s So Feminist about Doing Women’s Oral History’, Journal of Women’s  7
History, 2, 1 (1990), p. 171

 M. Andrews, ‘Introduction: Counter-Narratives and the Power to Oppose’, Narrative  8
Inquiry, 12, 1 (2002), pp. 1-6

א' שלי־ניומן, 'בית ספר כציון דרך בחיי קשישות תוניסאיות', ט' כהן וש' רגב )עורכים(, אישה במזרח,   9
אישה ממזרח: סיפורה של היהודייה בת המזרח, רמת גן תשס"ה, עמ' 233–248. 

 K. M. Ryan, ‘‟I Didn’t Do Anything Important”: A Pragmatist Analysis of the Oral  10
History’, The Oral History Review, 36, 1 (2009), p. 27

סיפורי חיים אלו נרשמו בעבודת השדה שערכתי בשנים 2008–2009, שבמסגרתה ראיינתי כשלושים   11
נשים, מוותיקות באר שבע, שעברו להתגורר בה בשני העשורים הראשונים למדינה ממקומות אחרים 
בארץ ובעולם. קבוצת המחקר כללה נשים מרמות ריבוד שונות, אשכנזיות ומזרחיות כאחד. כמחציתן 

הן נשים מזרחיות חסרות השכלה פורמלית.
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להבניית  מקורות  הן  אלא  כלשהן,  לקבוצות  מאליו  מובן  שיוך  מכתיבות  שאינן  רק  לא 

זהות נרטיבית ייחודית. עמדה זו משתלבת בשיח מחקרי עכשווי, עשיר ודינמי המתקיים 

בשדה הפולקלוריסטיקה הפמיניסטית ובתחומים משיקים לו. שיח זה מספק הקשר תאורטי 

ומתודולוגי רגיש ויעיל לניתוח סיפורי חיים של נשים מקבוצות שונות. 

בחקר  המרכזיות  המגמות  מן  כמה  אסקור  המאמר  של  הראשון  בחלקו  זאת,  כל  לאור 

פולקלור של נשים והיגוד אישי נשי בעשורים האחרונים. החלק השני ייוחד לניתוח סיפורי 

החיים של נעימה וסימי, ובו אעמוד על הדגמים הנרטיביים ששתי המספרות נוקטות כדי 

ליצור סיפורי חיים בעלי משמעות וערך. חלק עיקרי בראיונות עמן יוחד לסיפורי ההיכרות 

והנישואים )courting narratives) שלהן ושל בנותיהן, ולחוויות של לידות וגידול ילדים. 

המספרות מתארות את המעבר מרווקות לנישואין בתור מצב שהציב בפניהן דילמות ואף 

ִהבנו  הן  העמיד אותן בסכנת חיים. אך דרך תיאור התמודדות מוצלחת עם אתגרים אלה 

את עצמן כגיבורות שהצליחו להתגבר על קשיי החיים. לכאורה, סיפורי חייהן של נעימה 

וסימי רחוקים מלהביע את התפיסות הפמיניסטיות השגורות כיום והם מעוגנים בנורמות 

על  שמירה  בין  רצף  על  נעים  הם  כי  מראה  בהם  קשובה  קריאה  אולם  גבריות.  חברתיות 

נורמות פטריארכליות ובין סדיקתן והתנגדות להן. בסוף המאמר אדרש לפוטנציאל החתרני 

הגלום בניתוח חומרי פולקלור מסורתיים ופטריארכליים מנקודת מבט פמיניסטית.

 : ם י ש נ ל  ש ח  י ש ו ר  ו פ י ס י  ד ו מ י ל ב ת  ו י ו ח ת פ ת ה ו ת  ו מ ג . מ  א

ת י ג ו ל ו ד ו ת מ ו ת  י ט ר ו א ת ה  ר י ק ס

י ט ס י נ י מ פ ר  ו ל ק ל ו פ ל ם  י ש נ ר  ו ל ק ל ו פ מ

תקדים  חסרת  במידה  לנשים  מקום  העניק  מראשיתו  שכבר  תחום  הוא  הפולקלור  חקר 

לעומת דיסציפלינות אחרות, הן בבחירת נשים כמושא מחקר הן מבחינת כמות החוקרות 

שהיו פעילות בחברה האמריקנית לפולקלור )American Folklore Society( כבר בעשור 

הראשון להיווסדה )שנות התשעים של המאה התשע עשרה(.12 עם זאת, כמו בדיסציפלינות 

לאומי  פטריארכלי,  הקשר  בתוך  התפתח  הוא  אף  ואנתרופולוגיה,  ספרות  כגון  קרובות, 

ואימפריאליסטי; שלושה כוחות אלה פעלו בהרמוניה בעולם המערבי במאה המאה התשע 

עשרה על מנת להשיג אחידות פוליטית פנים־לאומית אגב הדרת נשים.13 

וגוברת  ההולכת  המודעות  בעקבות  העשרים,  המאה  של  השמונים  שנות  מאמצע 

המגדריות  ההטיות  של  שיטתית  חשיפה  החלה  מגדר,  וללימודי  פמיניסטיות  לתאוריות 

 K. Neustadt, ‘The Nature of Women and the Development of American Folklore’, Women’s  12
Studies International Forum, 9, 3 (1986), pp. 227-234

 B. J. Stoeltje, ‘Introduction: Feminist Revision’, Journal of Folklore Research, 25, 3  13
(1988), pp. 141-153
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בחקר הפולקלור כבר מראשיתו. כך למשל ג'ניפר פוקס )Fox( רואה באבות המייסדים של 

הפולקלור כעין אלים בוראים )creator gods(, ובכתביהם – צורות סימבוליות ופרדיגמות 

מחקר שיצרו ִמגדּור של נשים בדיסציפלינה מראשיתה והשפיעו על השיח המחקרי בכל 

 women’s( נשים'  של  'פולקלור  מֵחקר  המחקר  אפוא  נע  העשרים  המאה  בסוף  שנותיו.14 

ממוגדר.15  פולקלור  או   )feminist folkloristics( פמיניסטית'  ל'פולקלוריסטיקה   )lore
לא  עדיין  הם  אך  נשים,  של  פולקלור  על  עשירים  נתונים  אספו  הראשון  מהסוג  מחקרים 

עסקו בשאלה כיצד מגדר ותפיסות מגדריות משפיעים על יצירת הפולקלור. לעומת זאת, 

פולקלוריסטיקה פמיניסטית מבקשת להתמודד עם שאלות רחבות העולות מן המפגש שבין 

פולקלור למגדר, כגון: כיצד ניתוח ידע של נשים משנה את חקר הפולקלור כולו, כיצד 

פולקלוריסטים יכולים להפיק תועלת מתאוריות פמיניסטיות וכיצד הם יכולים לתרום לגוף 

הגדל של מחקר פמיניסטי המתפתח בדיסציפלינות אחרות.16 למשל, הסיפור האישי הנשי 

הוגדר בעבר על סמך הקשרו )by, for, and about women(, ואילו נקודת מבט פמיניסטית 

כי הרגישות לאופי הממוגדר  ולהראות  והניתוח שלו  מבקשת לשנות את תהליך הריאיון 

של הניסיון הנשי מובילה בהכרח להעדפת חקירה של נושאים מסוימים מאחרים ולהענקת 

סוגיות אתיות  ויוצרת  גם מעלה  היא  כי  נשיות,17 אם  לב למורכבות של תגובות  תשומת 

חדשות.18 

ותחומים  הייחודית הגלומה בחקר תרבות עממית  גם על התרומה  חוקרות עמדו  כמה 

קיימת  אלו  בתחומים  לדבריהן,  הפמיניסטי.  למפעל  פה,  שבעל  היסטוריה  כגון  קרובים, 

ראויים  ובלתי  שוליים  כטריוויאליים,  נתפסים  או  שנתפסו  וז'נרים  נושאים  לחקור  נטייה 

 J. Fox, ‘The Creator Gods: Romantic Nationalism and the En-genderment of Women in  14
 Folklore’, Journal of American Folklore, 100 (1987), pp. 563-572

ולסוגיות  בין־לאומי  פמיניסטי  ולפולקלור  נשים  לפולקלור  שיוחדו  הפרסומים  של  מקיפה  לסקירה   15
המרכזיות הנדונות בהם ראו: י' זילברמן, 'ניתוח פולקלוריסטי־פמיניסטי של סיפורת ושיח אישיים על 

חברות בין נשים ישראליות עכשוויות', עבודת מוסמך, אוניברסיטת בן־גוריון, תשס"ו, עמ' 1–13.
 S. Hollis, L. Pershing, & M. J. Young, ‘Preface’, eidem (eds.), Feminist Theory and the  16

study of Folklore, Urbana & Chicago 1993, pp. ix-xiii
 S. Berger-Gluck, ‘Women’s Oral History: Is It So Special?’, T. L. Charlton, L. E. Myers  17
 & R. Sharpless (eds.), Handbook of Oral History, Lanham, New York, Toronto & Oxford

 2006, p. 380
כך למשל טוענת קת'רין בורלנד כי עבור חוקרות פמיניסטיות הנושא של סמכות פרשנית הוא בעייתי   18
במיוחד: מצד אחד הן שואפות 'להעצים' את הנשים שהן מראיינות על ידי חשיפת נקודת המבט שלהן, 
הן מעניקות לדברי הנשים  ולהערכה בתרבות הגברית, אך מן הצד האחר  זוכה לביטוי  שלרוב אינה 
היא מתארת  רב מתודעתן של המספרות. במאמרה  לא אחת מרחק  הרחוקות  פמיניסטיות  פרשנויות 
שנוסף  הרב  לעושר  לב  תשומת  ומפנה  חייה,  לסיפור  שהעניקה  לפרשנות  סבתה  של  התנגדותה  את 
 K. Borland, והדיאלוג שהתעורר בעקבותיו. ראו:  למחקר בעקבות העיסוק הגלוי בחוסר ההסכמה 
’That’s Not What I Said”: Interpretive Conflict in Oral Narrative Research‟‘, ברגר־גלוק 

ופתאי, מילותיהן של נשים )לעיל הערה 5(, עמ' 63–75.
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למחקר אקדמי ולהתמקד בעולמן של קבוצות נטולות כוח, כגון נשים ומיעוטים לסוגיהם, 

באחד  בקנה  עולות  אלו  מטרות   19.)active agents( פעילים  סוכנים  בתור  ולהציגם 

חשובות  כשחקניות  אחרות  שוליים  וקבוצות  נשים  להציג  הפמיניסטית  השאיפה  עם 

האקדמי  המחקר  של  המוקדמות  ההנחות  את  אתגרו  אלו  מחקר  העדפות  בהיסטוריה.20 

המסורתי בשאלה מה ראוי להיות נושא למחקר ועודדו פיתוח של תאוריות ומתודולוגיות 

פולקלוריסטיות  יצרו  כך  ותיקות.  וגישות  דיסציפלינות  של  השמרנות  על  המערערות 

מחקר  כלי  עם  ביקורתי  באופן  המתמודד  עשיר  מחקר  קורפוס  אורליות  והיסטוריוניות 

ואובייקט  חוקר  סובייקט  שבין  הדיכוטומיה  על  ומערער  חוקר–נחקר  ויחסי  מסורתיים 

נחקר.21 מגמות אלו עולות אף הן בקנה אחד עם מגמות פמיניסטיות המבקשות להראות 
בבירור כיצד עמדתו של החוקר משפיעה על הידע שהוא יוצר.22

נשים  של  ביטוי  לאופני  מייחדים  שהם  הלב  בתשומת  משיקים  ופמיניזם  פולקלור   

מקבוצות שונות. הפולקלור מספק נתונים ייחודיים על השימוש האמנותי של נשים באופני 

המעמד  האחד,  הצד  מן  להבנתו.23  תאורטית  תשתית  מציע  הפמיניזם  ואילו  אלה  ביטוי 

הצד  מן  בשוליים.  אותן  ומשאיר  הפטריארכלית  במסגרת  עליהן  נכפה  נשים  של  השולי 

ומה'בון־ קוו  מהסטטוס  מנותקות  להישאר  היכולת  את  לנשים  מעניקה  השוליות  האחר, 

בתרבות  בהתבוננות  לכן,  האקספרסיבי.  בתחום  במיוחד  לחידושים,  אותן  ומובילה  טון' 

נשים  שבהן  בדרכים  להתבונן  חשוב  פמיניסטית  מבט  מנקודת  נשים  של  האקספרסיבית 
משתמשות בשוליות שלהן כדי לחתור באופן יצירתי תחת המערכת.24

 A. Gray, ‘Learning from Experience: Cultural Studies and Feminism’ , J. McGuigan (ed.),  19
Cultural Methodologies, London 1997, pp. 87-105

 S. Leydesdorff, L. Passerini & P. Thompson (eds.), ‘Introduction’, International Yearbook  20
 of Oral History and Life Stories, IV: Gender and Memory, Oxford 1996, pp. 1-16

 D. Kodish, ‘Absent Gender, Silent Encounter’, Journal of למשל:  ראו  הפולקלור  בחקר   21
 American Folklore, 100 (1987), pp. 573-578; M. Mills, ‘Critical Theory and the Folklorists:
 Performance, Interpretive Authority, and Gender’, Southern Folklore Quarterly, 47,
 1 (1990), pp. 5-15; M. Camitta, ‘Gender and Method in Folklore Fieldwork’, Southern
 Folklore Quarterly, 47, 1 (1990), pp. 21-32; B. J. Stoeltje, C. L Fox & S. Olbrys, ‘‟The
 Self” in Fieldwork: A Methodological Concern’, Journal of American Folklore, 112

(1999), pp. 158-182
 M. Mills, ‘Feminist Theory and the Study of Folklore: A Twenty-Year Trajectory toward  22
 Theory’, Western Folklore, 52 (April 1993), pp. 173-192; S. Berger-Gluck and D. Patai,

’Introduction‘ , ברגר־גלוק ופתאי, מילותיהן של נשים )לעיל הערה 5(, עמ' 3.
 K. Turner & S. Seriff, ‘Giving an Altar to St. Joseph: A Feminist Perspective on a Patronal  23

’Feast, הוליס ואחרות, תאוריה פמיניסטית )לעיל הערה 16(, עמ' 89.
 M. J. Young & K. Turner, ‘Challenging the Canon: Folklore Theory Reconsidered from  24

’Feminist Perspectives, הוליס ואחרות, תאוריה פמיניסטית )לעיל הערה 16(, עמ' 17.
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ותרבותית חברתית  וכאמירה  זהות  כמכונן  הנשי  האישי  הסיפור 

העבודות  למן  הפמיניסטי,  במחקר  מרכזי  מקום  נשים  של  אישי  ושיח  אישיים  לסיפורים 

החלוציות ביותר בתחום זה ועד היום, שכן הם מתארים ומפרשים את ניסיונות החיים של 

במאפייני  המתמקד  עשיר  מחקר  מתקיים  האחרונים  בעשורים  מבטן־הן.  מנקודות  נשים 

המשמעות  ובעולמות  נשים  של  והפרפורמנס   (storytelling( ההיגוד  הזיכרון,  השיח, 

זה נערך במגוון דיסציפלינות ובהן ספרות ולימודי אוטוביוגרפיה,  שהם מייצגים. מחקר 

פולקלוריסטיקה,25 סוציו־לינגוויסטיקה והיסטוריה. אחת המגמות הבולטות במחקר זה היא 

לאוטוביוגרפיה  מעבר   )self-telling) עצמי  ביטוי  או  היגוד  של  הז'נרית  ההגדרה  הרחבת 

הספרותית המסורתית, והענקת תשומת לב להיגוד שבעל פה ולז'נרים פרגמנטריים מטבעם 

כגון מכתבים ויומנים, וגם ליצירה שיחית לצד זו הנרטיבית. במקביל בולטת הנטייה לאמץ 

הכתובה  והספרות  האוטוביוגרפיה  מתחום  תאוריות  המיישמת  בין־תחומית  פרספקטיבה 

בניתוח היגוד שבעל פה ולהפך.26 

מכונן  מנגנון  בתור  הבנתה  היא  אישית  סיפורת  בחקר  ביותר  השכיחות  הגישות  אחת 

בחייהם,  שהתרחשו  מסוימים  באירועים  לבחור  למספרים  המאפשר  זהות,  ויוצר  המבטא 

להשמיט אירועים אחרים ולהביט בדברים באופן רפלקסיבי.27 המיוחד בסיפור האישי של 

נשים וב'אני' האוטוביוגרפי הנשקף ממנו הוא נטייתו להיות מושפע במידה רבה מההבניה 

סנדרה דולבי־סטול הייתה בין החוקרים הראשונים שעסקו בסיפור האישי. במחקריה היא עומדת על   25
כך שז'נר זה כולל מרכיבים אינדיבידואליים וחדשים ובה בעת גם תכנים מסורתיים וקולקטיביים. על 
 S. K. Dolby-Stahl, ‘The Personal Narrative as Folklore’, Journal of the Folklore :כך ראו
 Institute, 14 (1977), pp. 9-30; eadem, Literary Folkloristics and the Personal Narrative,
ולדיון  בפולקלור  האישית  הסיפורת  בחקר  המרכזיות  המגמות  של  לסקירה   .Bloomington, 1989
ניתוח  החיים:  במרכז  'השואה  רוזן,  אילנה  ראו:  שלה  וב'גנאולוגיה'  כוללת  שהיא  בתת־הסוגות 
פולקלוריסטי של סיפורי חיים מפי ניצולי שואה דוברי הונגרית', עבודת דוקטור, ירושלים תשנ"ד, 
מוסמך,  עבודת  חברתי־תרבותי',  בהקשר  קיבוץ  סיפורי  המקום:  דעת  'על  רפל,  חגית   ;16–12 עמ' 
אופיו  כי  הדגשה  אגב  האישי,  הסיפור  מאפייני  לסיכום   .12–3 עמ'  תשנ"ח,  בן־גוריון,  אוניברסיטת 
לך:  אספר  בואי  מיכל הלד,  ראו:  מאפייניו,  בין  פרדוכסלי  באופן  הם  מוגדר  להיות  וסירובו  הדינמי 
ירושלים  )לאדינו(,  יהודית  דוברות ספרדית  עיון רב־תחומי בסיפורים אישיים של מספרות עממיות 

תשס"ט, עמ' 32–34. 
 S. Ostrov-Weisser, ‘‟What Kind of Life Have I Got?”, Gender in the Life Story of an  26
 ‟Ordinary Woman”’, S. Smith & J. Watson (eds.), Getting a Life: Everyday Uses of

Autobiography, Minneapolis 1996, p. 249
ובראשונה  בראש  מסופר  שאמנם  האישי,  הסיפור  של  מרכזית  שפונקציה  כך  על  עמדה  דולבי־סטול   27
בתור מבע ספרותי ודרמטי, היא לבטא את זהותו של המספר. היא מציינת את הקבוצה המגדרית בתור 
לו  המאפשרים  אקספרסיביים'  'מקורות  לאינדיבידואל  המעניקות  מרכזיות  קבוצות  משמונה  אחת 
לבטא את זהותו. לדבריה קבוצות מיעוט, כגון נשים, צריכות יותר מאחרים לבטא דרך הסיפור האישי 
 S. K. Dolby-Stahl, ‘A Literary Folkloristic Methodology for the Study of ראו:  זהותן.  את 

Meaning in Personal Narrative’, Journal of Folklore Research, 22 (1985), p. 26
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אולם עבורם  זו,  גברים מושפעים מההבניה  סיפורים של  גם  התרבותית של מגדר. אמנם 

קטגוריה זו היא 'בלתי מסומנת' או 'שקופה'. לעומת זאת, נשים אינן יכולות לחוות את עצמן 

כישויות ייחודיות לחלוטין שכן הן תמיד מודעות לאופן הגדרתן בידי התרבות הדומיננטית 

'אישה'  של  החברתית  בקטגוריה  בהכרח  עוסקים  נשים  של  חיים  סיפורי  לכן,  הגברית.28 

ובייצוגים הקולקטיביים שלה, כפי שאלה עוצבו בידי החברה.29 לאור זאת, סיפורים אישיים 

של נשים מתאימים במיוחד להארת סוגיות שנוגעות למגדר כגון הבניה של זהות עצמית 

ממוגדרת )gendered self-identity( ודינמיקות של יחסי כוח בין נשים לגברים.

יוצרות נטייה לספר סיפורי חיים סותרים או  הציפיות המגדריות שיש לחברה מנשים 

מוכפלים )double telling( או בעלי מסרים סותרים שאינם מתלכדים בהכרח לכדי סיפור 

קוהרנטי. כך למשל טוענת פני סמרפילד כי התפיסה הרווחת ולפיה היגוד סיפור חיים הוא 

לתחושה  להגיע  למספר  המאפשרת  הרמונית   (composition( 'הלחנה'  או  חיבור  בבחינת 

קוהרנטית בנוגע ל'עצמי' איננה נכונה, במיוחד כאשר מדובר בסיפורי חיים של נשים. דבר 

זה נובע בין השאר מחוסר ההתאמה בין סיפוריהן לסיפור הנתפס בחברתן כסיפור מייצג 

הנתפס  נשי  אוטוביוגרפי  'עצמי'  יוצרות  אלו  סתירות  גברי.  הוא  שככלל  פרדיגמטי,  או 

חייהן  סיפורי  את  מנסות להתאים  רבות  נשים  לכן  לגיטימציה.  וכחסר  כנחות  כלל  בדרך 

לתפיסות נורמטיביות הן בנוגע לסיפור חיים ראוי, שלמעשה הוא פרו־גברי ופטריארכלי, 

סותרות  תחושות  לבטא  נוטים  הנשים  סיפורי  נורמטיבית.  'נשית'  להתנהגות  בנוגע  הן 

של הנאה וסיפוק, מן הצד האחד, ושל תסכול וחוסר שביעות רצון, מן הצד האחר, בעניין 

הרמוני,  שאינו  סיפור  אחת  לא  יוצר  היגודן  לכן  מגדריות.  ולציפיות  לנורמות  היענות 

בחקר  יותר  רחבה  עכשווית  במגמה  משתלבת  זו  פמיניסטית  גישה  וקוהרנטי.30  רציף 

הסיפור האישי הנוטה להדגיש את קיומם של 'עצמיים חלקיים' )fragmented selves( ולא 

מונוליטיות,  במקום  רב־קוליות  ולהדגיש  לזהות  נוטה  זו  גישה  ביטוים.  ואת  קוהרנטיים 

ומניחה שהסיפור האישי מתאפיין באי־יציבות עקרונית בכל הנוגע למושגים כמו 'ניסיון' 

ו'זהות'.31 מכל אלה עולה גם אמירה בנוגע לנושאים או לחוויות שליליים ושנויים במחלוקת 

ומתן לגיטימיות להעלאתם. 

 S. Friedman-Stanford, ‘Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice’, S. Benstock  28 
 (ed.), The Private Self: Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings,

London 1988, pp. 38-39
 M. F. Chanfrault-Duchet, ‘Narrative Structures, Social Models, and Symbolic  29

’Representation in Life Story, ברגר־גלוק ופתאי, מילותיהן של נשים )לעיל הערה 5(, עמ' 78.
 P. Summerfield, ‘Dis\Composing the Subject: Intersubjectivities in Oral History’, eadem,  30
 T. Coslett & C. Lury (eds.), Feminism and Autobiography: Texts, Theories, Methods,

London & New York 2000, pp. 91-106
 A. Shuman, ‘Reticence and Recuperation: Addressing Discursive Responsibility in  31

Feminist Ethnicity Research’, Journal of American Ethnic History, 26, 4 (2007), p. 81
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מחקרים אחרים המתמקדים בהיגוד נשי מבקשים לעמוד על האסטרטגיות הלשוניות 

הנחת  המגדרית.  המערכת  בתוך  נחיתותן  עם  להתמודד  כדי  נוקטות  שנשים  והז'נריות 

סימבולי  באופן  ומובנים  מיוצגים  והייררכיים  מגדריים  שיחסים  היא  שלהם  המוצא 

בפרקטיקות לשוניות. 

אינן  נשים  לנסר,  וסוזן  רנדר  ג'ואן  גאל,  סוזן  כגון  חוקרות  שמדגישות  כפי  ואולם 

ממלאות אחר הציפיות התרבותיות והמגדריות באופן פסיבי אלא מגיבות באמצעות מגוון 

אסטרטגיות לשוניות על חוסר השוויון המגדרי. התנגדות זו אינה יוצרת קול ברור אלא קול 

מעורפל, שלעתים אף מצויות בדבריו סתירות. זהו קול שמקומו תמיד ברצף שבין קבלה 

הנשי  האוטוביוגרפי  הקול  הגברי.32  הדומיננטי  לשיח  והתנגדות  חתירה  ובין  והסתגלות 

ייצוגן. אמנם אין לראות  מבטא אפוא משא ומתן דיאלקטי של נשים עם ההיסטוריה של 

לנשים,  אך  נשים,33  המדירות  דומיננטיות  למסורות  והופכית  חתרנית  מראה  בהכרח  בו 

כמו לבני קבוצות אחרות שאינן שייכות לתרבות השלטת )outside groups(, יש משיכה 

לנרטיבים  גלויה  או  סמויה  התנגדות  המביעים  קונטרה־נרטיבים,  של  לסיפור  מיוחדת 
תרבותיים דומיננטיים.34

מציעה  גברי,  בעולם  כוח  ולחוסר  לנחיתות  תגובה  נשי  בהיגוד  הרואה  גישה  כנגד 

הסוציו־ליגנוויסטית ברברה ג'ונסטון להתמקד בכוח היוצר שלו. לדבריה, הדיבור הנרטיבי 

ואקטיבי  יצירתי  אינו רק משקף את העולם הקיים אלא משמש אמצעי   (narrative talk(

ליצירת עולמות דיסקורסיביים. לשם יצירתם, גברים ונשים משתמשים בטכניקות שונות 

שמטרתן להוציא את המספר והמאזינים מהעולם הממשי ולהכניסם לתוך העולם המסופר 

חברתית  מציאות  בסיפוריהם  מבטאים  או  מנציחים  רק  אינם  המספרים  כך   .)talerealm(

קיימת, אלא מתמרנים אותה ובתוכה.35 לדבריה, סיפורי חיים הם בבחינת פעולות לשוניות 

של זהות )linguistic acts of identity(, הכרוכות בשימוש יצירתי של המספרות בדגמים 

ומספרת  מספרת  כל  של  הייחודיות  את  מבליטים  אלו  שימושים  להן.  שזמינים  חברתיים 

 S. Gal, ‘Between Speech and Silence: The Problematics of Research on Language  32
 and Gender’, M. di Leonardo (ed.), Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist
 Anthropology in the Postmodern Era, Berkeley, Los Angeles & Oxford 1991, pp. 175-203;
 J. N. Radner & S. S. Lanser, ‘The Feminist Voice : Strategies of Coding in Folklore and

Literature’, Journal of American Folklore, 100 (1987), pp. 412-425
ת' הס, 'כתבים אוטוביוגרפים מאת נשים בנות העליה השניה', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית   33
בירושלים תשס"ג, עמ' 183–184, 197; הנ"ל, חיק־האם של זכרונות: נשים, אוטוביוגרפיה והעלייה 

השנייה, באר שבע תשע"ד.
אנדרוז, מבוא )לעיל הערה 8(.  34

 B. Johnstone, ‘Community and Contest: Midwestern Men and Women Creating their  35
 Worlds in Conversational Storytelling’, Deborah Tannen (ed.), Gender and Conversational

Interaction, New York 1993, p. 69
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להבניית  חשוב  מקור  שהן  סטראוטיפיות,  קטגוריות  עם  שלה  ההתמודדות  דרכי  את  וכן 

זהות.36 למרות כל זאת, יש להדגיש ולסייג: גם עולמות סיפוריים 'בדיוניים' מעוצבים לפי 

ניסיונות חיים ממוגדרים והתנהגות מגדרית ראויה. גברים ונשים ַמבנים אפוא את עצמם 

ואת סיפוריהם לאור אידאולוגיה מגדרית דומיננטית,37 שמשתנה לפי הקשרים תרבותיים 

ספציפיים.38 כפי שנראה להלן, המתחים בין קבלה להתנגדות, בין מסורת למחאה, בולטים 

ונעימה. בפרשנותי לדבריהן בעקבות התובנות לעיל אשאף  גם בסיפורי חייהן של סימי 

בהיגוד  השתיים  שיצרו  באמירות  אלה  רצפים  על  המקסימליות  הקצה  נקודות  את  לסמן 

סיפורי חייהן.

ע ב ש ר  א ב מ י  מ י ס ו ה  מ י ע נ ל  ש ם  י י ח ה י  ר ו פ י ס ב ה  א י ר ק  . ב

ההיכרות פלסטלינה': סיפור  כמו  אותו  תעשי  'את 

משפחתה מצוקת  בצל  נעימה  והנישואים של 

עם  החמישים  שנות  בראשית  שבע  לבאר  והגיעה  בעיראק   1945 בשנת  נולדה  נעימה 

משפחתה, שכללה אז שבעה אחים ואחיות וזוג הורים. היא תיארה את הקשיים שמשפחתה 

התמודדה עמם בעת מגוריהם במעברה הראשונה שהוקמה בבאר שבע, וגם בהמשך כאשר 

החשיפה  בעקבות  בלבו  ולקה  בסדום  עבד  אביה  בעיר.  שיכון  לדירת  עברה  המשפחה 

תינוקת  ילדה  נעימה  של  אמה  לביתו.  הרתוק  כרוני  לחולה  והיה  מסוכנים,  לכימיקלים 

בארץ, אך בשל מצבה הנפשי היא לא יכלה לתפקד ולטפל בה כראוי. המספרת, שהייתה 

הבית',39  של  'המשרתת  במילותיה,  להיות,  כדי  הספר  מבית  הוצאה  ג,  בכיתה  תלמידה  אז 

ולעזור במשימות 'נשיות' של ניהול משק הבית וגידול התינוקת. בגיל 13 החלה לעבוד עם 

 B. Johnstone & J. Mattson-Bean, ‘Self-Expression and Linguistic Variation’, Language in  36
Society, 26 (1997), pp. 221-246

המשפחתית  ההיסטוריה  שסיפורי  מצאה  זילנד,  בניו  מבוגרים  אחים  זוגות  שראיינה  דלי,  קרולין   37
שסיפרו היו כה שונים אלה מאלה, עד כי לעתים נדמה כאילו נולדו וגדלו במשפחות שונות. לדבריה, 
הגברים היבנו את העבר לפי מודל 'גבריות הגמונית' ותיארו עולם שבמרכזו שתיית אלכוהול ומעשי 
כמוסריות  כמטפלות,  עצמן  את  ותיארו  הגמונית'  'נשיות  למודל  נענו  הנשים  ואילו  הרפתקנות, 
 C. Daley, ‘‟He Would Know, but I Just Have a Feeling”: Gender and :וכשומרות חוק. ראו

Oral History’, Women’s History Review, 7, 3 (1998), pp. 343-359
ליידסדורף ואחרים, מבוא )לעיל הערה 20(, עמ' 5.  38

מיכל קרומר־נבו, שניתחה סיפורי חיים של נשים שנולדו לתוך מצוקה כלכלית וחברתית )אך שלא   39
כנעימה לא פרצו את מעגל המצוקה( מציינת כי בסיפוריהן עולה בעקביות תפקידן במשפחה בתור 
'משרתות' שהיו אמורות לשאת בעול עבודת הבית מגיל צעיר. לעתים הן היו הבכורות ולעתים, כמו 
או  שהאחים  לאחר  בבית  שנשארו  הילדים  מבין  ביותר  המבוגרות  הבנות  היו  הן  נעימה,  של  במקרה 
האחיות המבוגרים כבר נישאו. ראו: מ' קרומר־נבו, נשים בעוני: סיפורי חיים, מגדר, כאב, התנגדות, 

תל אביב תשס"ו, עמ' 110. 
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אביה במזנון, עבודה שקיבל ממשרד הרווחה כפיצוי על מחלתו, במקום אחיה, שלא רצה 

לעזוב את לימודיו ולעזור לאביו. במשך השנים סבל האב ממחלות שונות והוא נפטר כאשר 

ולאחר  הידרדר,  האם  של  הנפשי  מצבה  גם  לחייה.  העשרים  שנות  בראשית  הייתה  נעימה 

מלחמת ששת הימים, בעקבות הדאגה לשלומם של בניה וחתניה המגויסים, היא אושפזה 

ואב'  אם  'תחליף  נעימה  שימשה  מתפקדים  הורים  היעדר  בגלל  פסיכיאטרי.  חולים  בבית 

לאחיה הצעיר )ייתכן שהאחים הקטנים ביותר הוצאו מהבית על ידי שירותי הרווחה, ומכל 

מקום הם אינם מוזכרים בהקשר זה(. מחלות ההורים, וגם מצבה הכלכלי של המשפחה, הם 

רקע חשוב להבנת סיפור ההיכרות והנישואים של נעימה עם בחור ממשפחה ממעמד גבוה 

משלה – פרק מרכזי בסיפור חייה. אביא כעת את חלקו הראשון של הסיפור:

י"ז: איך הכרת את בעלך? 

נעימה: שידכו לי אותו. הוא היה ילד דתי וביישן ואני הייתי ילדה 'עמך' במזנון, היו 

מספקים לנו סחורה, אז היה בא לאבא שלי 'תשמע יש לי ילד מאוד טוב של ד"ר 

ש' אבל הוא דתי מאוד, מאוד דתי. אם הבת שלך תתחתן אתו תהיה מאושרת'. אז 

הוא אמר לו 'תביא אותו כאילו לפה כאילו לחנות', ובדיוק אבא שלי קיבל אשפוז 

דתי.  מדי  יותר  הוא  משוגע  הוא  'תעזוב  לו  השדכן ]...[ אמרתי  לחנות,  בא  והוא 

אני אוהבת לנסוע בשבת, להדליק אש, לבשל'. אז אמר לי 'טוב, בסדר. אבל את 

שתלכי  מה  רופא,  שלו  אבא  אמידה,  טובה,  משפחה  כסף,  לו  יש  מאושרת.  תהיי 

אני  שבועיים  אחרי  ובדיוק  לי'.  נראה  לא  זה  לי,  מתאים  'לא  לו  אמרתי  גאווה'. 

רואה את הגבר הזה ]בעלה לעתיד[ מתייצב אצלי בבית. לקח את הכתובת, קיפל 

שלנו.  המשפחה  את  מחפש  אז  הביתה.  אליי  בא  התפילה  את  גמר  הרגליים,  את 

בא  משהו,  לתת  בא  בירושלים,  דודים  לי  יש  כי  מירושלים,  מישהו  חשבתי  אני 

לישון לילה אחד בבאר שבע, אז הוא אומר לי 'איפה משפחת ה'?' אני אומרת לו 

'פה', ואני צוחקת, אני ואחותי צוחקים, זה משהו מוזר, פאות ושטריימל ומגפיים, 

נעליים ומעיל שחור, ואצלנו זה 'עמך'. הוא נכנס הביתה, אנחנו מעירים, אז אבי 

היה בחיים, אנחנו מעירים אותו ויושבים אתו ככה. ואז הוא שואל אותו אבא שלי 

שלך',  הבת  את  רוצה  'אני  לו  אומר  רוצה? אז  אתה  מה  באת?' כאילו  מה  'בשביל 

אז אומר לו 'יש לי שתיים, כאילו זאת וזאת' אומר לו 'לא, זאת שעובדת בחנות'. 

אותו  לפגוש  רוצה  לא  אני  אבל  בסדר,  לו  'תגיד  בערבית  שלי  לאבא  אמרתי  אז 

בבית, אני רוצה לפגוש אותו ליד ]קולנוע[ אורות. אם משהו לא בסדר אפשר לתת 

בעיטה', בערבית. הוא עונה לי בעברית 'אני לא הולך ליד אורות אני בא לכאן'. 

עכשיו אני יודעת שהוא הולנדי, מה פתאום ערבית, איך הוא יודע ערבית? ]...[ 

סיבוב',  ככה  אתו  'תצאי  לי  עושה  שלי  אבא  אז  מכאן',  אותה  לקחת  בא  אני  'לא, 

אני יוצאת נגיד מכאן ]הבית הנוכחי שלה[ עד ל ]רחוב[ יהודה גור. הבן אדם מה 



יעל זילברמן

]154[

12[

מדבר אתי מתוך הבנת הנקרא ]מתוך דברים שקרא?[ על גן עדן, על גיהינום, אני 

איזה  עם  לי  תגיד  תחזור.  בוא  'בוא,  הולך.  לא  זה  רב  עם  כופר  לי,  מתאים  לא  זה 

לך  אגיד  אני  עדן  לגן  אגיע  שאני  בכלל.  אתה  מי  שלך,  ההורים  מי  שכבת,  זונה 

אם היה טוב או רע. ותשמע, אם אתה בא מחר, אם אתה רוצה לבוא מחר, תוריד 

אתה  זה  מה  אדם,  בן  כמו  תבוא  הזה,  הכובע  את  המעיל,  את  האלה,  הפאות  את 

ליצן?' אני חזרתי הביתה שמחה אמרתי 'הוא אדם דתי, הוא לא יעשה את כל זה, 

בשביל מה? זה לא מקובל לדעת ]מתקבל על הדעת['. אני חוזרת הביתה, יושבים 

שותים כוס תה עם אבא, צוחקים, בדיחה פה בדיחה שם, ואז הבן אדם מחר מגיע 

מגולח. חולצה לבנה, מכנסיים שחור. כיפה. סוודר יפה. נעלים רגילות, לא נעלים 

צבאיות ]מגפיים[. אמרתי 'מה זה? זה הבן אדם, את איך אומרים? את תעשי אותו 

כמו עיסה של פלסטלינה'. 

כך  ואחר  אביה,  שקיבל  השידוך  הצעת  בתיאור  אפוא  מתחיל  נעימה  של  ההיכרות  סיפור 

היא עצמה, ועל כן תפקידה 'הרשמי' בו הוא רק להגיב על הצעה זו. ואולם למרות זאת היא 

לספר  נוטות  נשים  כי  לציין  יש  ככלל,  בסיפור.  הדומיננטית  כדמות  דמותה  את  מעצבת 

לבטא  לעצמן  ו'מרשות'  גברים,  לעומת  ובפרוטרוט  רבה  בתכיפות  וחיזור  היכרות  סיפורי 

בהם אקטיביות ופעלתנות, ולעתים תיאור זה שונה מאוד מתיאורי פועלן בתחומים אחרים.40 

ואולם אקטיביות זו היא מוגבלת, שכן נשים אינן נוטות ליזום בסיפורים מפגשים והצעות 

נישואים אלא צריכות להגיב להזמנות ולהצעות שהן מקבלות. בכך סיפוריהן מבטאים ואף 

מעצבים תפיסות תרבותיות של יחסים מגדריים ומוסכמות נרטיביות ממוגדרות של סיפורי 

היכרות,41 אך במקרה של נעימה הפעלתנות והאסרטיביות מאפיינים את דמותה לאורך כל 

סיפור חייה. 

שאיננה  ומדגישה  השדכן  להצעת  בתחילה  מסרבת  היא  בעלה  עם  ההיכרות  בסיפור 

החתן  כאשר  בהמשך,  רופא'.  של  'בן  עבור  לא  גם  שלה,  החיים  אורח  את  לשנות  מוכנה 

שאם  כדי  לבית  מחוץ  ביחידות  אתו  לדבר  מתעקשת  היא  לביתם  במפתיע  מגיע  המיועד 

תרצה תוכל להיפטר ממנו )'לתת בעיטה'(, ולאחר מכן שבה ואומרת שאיננה מעוניינת בו. 

אמנם היא מדגישה את הפער המעמדי, העדתי והדתי בינה ובין הבחור שניסו לשדך לה, אך 

סוזן אוסטרוב־וייסר עמדה במחקרה על כך שהמספרת, המכונה Mrs. F, תיארה את עצמה כפסיבית   40
וביישנית בכל הנוגע להתנהלותה מחוץ לספרה הביתית, אך ביטאה אקטיביות ויזמה בסיפור ההיכרות 
והנישואים עם בעלה. דבר זה מדגיש לדעת החוקרת את העובדה כי הלגיטימיות ליזמה נשית מוגבלת 
לתחומים המזוהים כנשיים וביתיים בלבד. ראו: אוסטרוב־וייסר, מגדר בסיפור חיים )לעיל הערה 26(, 

עמ' 139.
S. Silberstein, ‘Ideology as Process: Gender Ideology in Courtship Narratives’, A. Dundas-  41
 Todd & S. Fisher (eds.), Gender and Discourse: The Power of Talk, Norwood, NJ 1988,

pp. 139, 143
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בה בעת היא שמה ללעג את הבחור ומציגה אותו כמי שהתחפש לבחור דתי. משלב הדיבור 

הציון  וכן  ביניהם,  המתנהל  הדיאלוג  ואת  לעתיד  החתן  את  מתארת  המספרת  שבו  הנמוך 

את  ומעצימים  קומי  אפקט  יוצרים  כלפיו,  המשפחה  בני  של  והלעג  הצחקוקים  של  החוזר 

בפגישתם  עליהם  עמה  משוחח  שהבחור  הנושאים  את  מגוחך  באור  מציגה  נעימה  דמותה. 

הקוסמולוגי  במישור  עולם,  של  שברומו  דברים  על  מדבר  הוא  לבושו.  את  וכן  הראשונה 

ולא  נעימה  של  קולה  דרך  רק  דבריו  את  שומעים  )ואנו  וגיהינום  עדן  גן  כגון  החיים,  של 

מתוך 'ציטוט'(, בשעה שהיא רוצה לדעת עליו פרטים אישיים ויום־יומיים הקשורים לעולם 

השיחה  לנושאי  חריף  בניגוד  עומדת  שכבת'  זונה  איזה  'עם  הפרובוקטיבית  השאלה  הזה. 

כמגוחך  בעיניה  הנתפס  הדיבור,  את  אחת  בבת  'להוריד'  ומיועדת  מעלה  שהוא  הרוחניים 

בפני  מטיחה  נעימה  הפגישה  בתום  לבחורה.  בחור  בין  ראשונה  לפגישה  רלוונטי  וכבלתי 

לא  כי  מספרת  היא  שלו.  הלבוש  בשינוי  הבאה  פגישתם  את  ומתנה  ביקורתה,  את  הבחור 

חשבה שאכן יעשה זאת, ולכן הייתה מופתעת כאשר למחרת הוא הגיע שוב לביתם, הפעם 

כך  על  לרמוז  יכולה  ל'מסורתי'  חרדי  מבחור  יום  בן  שהפך  העובדה  אדם'.  בן  'כמו  לבוש 

שנעימה צדקה בהבחנתה שלבושו בפגישה הראשונה היה סוג של תחפושת. דבר זה מקבל 

חיזוק במקום אחר בסיפור, מתיאורה של נעימה את בעלה כאדם חסר דעה עצמאית שחיקה 

את רבו. השינוי המהיר בלבוש הבחור קוסם לנעימה, שמבינה מכך שהוא יהיה כ'עיסה של 

פלסטלינה' בידה, כלומר שתהיה לה עמדת כוח ושליטה בנישואים עמו. 

של  ואמו  דודתו  ובין  בינה  שנערכו  מפגשים  של  סדרה  נעימה  תיארה  דבריה  בהמשך 

החתן המיועד, שהיו בבחינת מבחנים שעברה בהצלחה. גם בתיאור המפגשים הללו בולט 

הפער המעמדי בינה ובין משפחת החתן, אך בה בעת בולטת בהם ההדגשה כי מעמדו של 

החתן כבן של רופא אינו מעיד בהכרח על עושר ומצב כלכלי טוב:

בסדר,  טוב,  אותך'.  לראות  רוצה  'היא   ]...[ כאן  דודה  לו  שיש  לי  אמר  הוא  אז 

מתלבשת, נועלת נעליים והולכים. ואני נכנסת. דופקים לה בדלת נכנסת, והיא 

עושה לי, אישה מבוגרת ]...[ מה־זה אישה אצילה היא אומרת לו בהולנדית 'מה 

אותה  לוקח  לא  אתה  אם  יופי.  זה  מה  'נסיכה  לו  אומרת  היא  נסיכה!',  לוקח,  אתה 

אתה מפסיד את החיים שלך' ]...[ ויום אחד הוא אומר לי הדודה מכינה לנו ארוחת 

ערב ]...[ אז באתי. מי הייתה שם? אימא שלו. היא הציגה לי אותה אמרה לי 'אני 

אימא של נ'. אמרתי 'נעים מאוד'. ישבנו, שאלה אותי 'מה למדת?' 'אני אגיד לך 

את האמת לא למדתי. אנחנו משפחה מרובת ילדים ובמקום ללמוד נתנו לי לטפל 

לבשל,  יודעת  מבריקים.  טובים,  כלים  טובה,  ספונג'ה  לעשות  יודעת  אני  בבית. 

אני לא יודעת דברים אחרים ולסרוג קצת לתפור'. מסכנה לא ענתה לי. המשכנו 

לשבת, קבעה אתי למחרת שאני אבוא אליה הביתה עם הבן שלה, הבן שלה יבוא 

הביתה  אליה  הלכנו  מוכנה,  הייתי  שלה.  הבן  בא  באמת  הביתה.  אליה  אותי  ייקח 
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שהולך  מי  אז  במונית,  כיום[  נוי  נווה  שבע,  בבאר  ותיקה  ]שכונה  עזר  במשק 

יודעת  לא  אחרת,  בצבע  סינדרלה  לך,  מראה  זה  כל  זה  היה ]צוחקות[  זה  במונית 

היה  לא  זה  והאמת  שם,  התיישבתי  ואני  במונית  אותי  לקח  אז  זה.  את  תביני  איך 

פסנתר  מאשר  חוץ  טיכו.  מימי  הולנד  של  ריהוט  סטנדרט.  בית  היה  זה  מציאה, 

לה  היה אמקור 11,  היה משהו מיוחד. לנו  לא  אז,  של  שהיה וטלוויזיה שחור לבן 

אמקור 9, זה נראה קטן, אומלל. חלודה, זה לא. פתאום את נכנסת למקום שאת 

חושבת שמבחוץ זה גן עדן מבפנים זה גיהינום. טוב, 'רוצים לשתות?' פתאום ]...[ 

היא אומרת לבן שלה בהולנדית שייכנס לחדר, ולפתע נעלם לי. הלך לחדר, כאילו 

הוא הגיבוי שלי. 

י"ז: נשארת לבד.

נעימה: כן יחד אתה והיא דוקטור ואני בסך הכול כיתה ג, לדאבוני, שלא תקלוט 

משהו לא בסדר, איזה מילה אחת לשון לא נעימה, שפה לא נעימה, זה כל בן אדם 

שהיא  לי? אחרי  אומרת  היא  מה  אז  במבחן.  עומדים  אנחנו  במבחן,  לעמוד  צריך 

מדברת אתי הכול טוב ויפה, היא אומרת שהיא התרשמה מאוד ממני אבל יש לה 

בקשה אחת, שאם אני רוצה אני אחליט עכשיו, זה בסך הכול חודש, ואם אני לא 

כי  קשה  יהיה  לה  בי  יתאהב  שלה  הבן  אם  מחר  כי  שמחר,  ממה  היום  עדיף  רוצה 

היא בת שישים ושבע להתמודד אתו בבית, כי הוא רוצה והיא גם רוצה, והשאלה, 

אני בחורה צעירה אני פחות ממנו בתשע שנים, ואם אני לא ארצה, כאילו בורחת 

ולא  טוב  לא  עניתי  לא  אמרתי,  וחצי.   22  ,22 בת  אני   32 בגיל  הוא  הרכבת,  לו 

רע, העדפתי לשבת ככה לשתוק ולהסתכל, לבחון שני דברים, או שאני מתחתנת 

יולדת המון ילדים, ואם ילד אחד יצא רופא זה אושר של האימא, ואם את נוטשת 

את זה את לא יודעת מה צפוי לך מחר. אני הולכת. מזמינים לי מונית ]...[ למזלי, 

נהג המונית היה פעם יוצא אתי, הייתי יוצאת אתו ככה, אז אומר לי 'נעמי מה את 

עושה פה? את עובדת פה?' כי יודעים אצלם יש זקנה בבית, הייתה. 'את שומרת 

ואני  תשמע',  'בוא  פה?' אמרתי  עושה  את  'מה  לי  אמר  'לא',  הזקנה?' אמרתי  על 

נקרא  זה  זאת  בכל  כי  נפשית,  להתפרק  כדי  לספר  למי  יודעתי  לא  אני  צוחקת, 

אדם  של  יכולת  של  ברירה  מחוסר  אומרים?  איך  כאילו  אותך  תפסו  זה  מצוקה, 

להחליט או כן או לא. אבא חולה, האימא חולה, זה משפחה שקיבלה כאילו מכת 

נשארת,  ואת  אותם,  מעניין  לא  זה  הגדולים  שלי  האחים  שבור.  הכול  זה  חשמל, 

אין לך למי לספר. זה נתקע חבל דק על הצוואר שלך. אז אני אומרת לו 'יש לך 

קטן  בקבוק  לי  מוציא  הוא  אז  לשתות,  אוהב  היה  הוא  כי  באוטו?',  קוניאק  קצת 

ואני לוקחת לגימה אחת שתיים, אומר לי 'נעמי מה קרה? את חולה? כאילו באת 

אותי  ראה  והוא  שלנו  לחנות  בא  שלו  הבן  שקרה,  מה  'תשמע  לו  לרופא?' אמרתי 

והוא רוצה אותי'.
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אליי  ישירה  פנייה  באמצעות  סינדרלה  סיפור  ובין  חייה  סיפור  בין  קישרה  נעימה 

כמאזינה: 'זה כל זה מראה לך, סינדרלה בצבע אחרת, לא יודעת איך תביני את זה'. מסלול 

המעמיד  השונים,  נוסחיו  על  סינדרלה  סיפור  של  הבסיסית  לתבנית  מתאים  אכן  חייה 

כזכור,  בגורלה.42  חיובי  למהפך  וזוכה  במבחן  בהצלחה  שעומדת  מקופחת  נערה  במרכזו 

נעימה תפקדה בצעירותה כמשרתת של הבית ולאחר מכן גם כמפרנסת של אחיה הקטנים. 

כשהיא פוגשת בדודתו של החתן המיועד, הדודה מזהה מיד שהיא 'נסיכה' של ממש, והיא 

במפגש  שכבר  פי  על  אף  לעתיד.  החמות  עם  השיחה  ניהול  במבחן  גם  בהצלחה  עומדת 

האילוץ  עצם  בסיסית,  השכלה  חסרת  שהיא  בפניה  התוודתה  נעימה  עמה  שנערך  קודם 

היטב  מודעת  שהיא  וניכר  לעבור  שעליה  כמבחן  נתפס  ביחידות  החמות  עם  שיחה  לנהל 

המשוחח  של  החברתי  מעמדו  ואת  ההשכלה  את  משקפת  הסוציולקט(  )או  שהשפה  לכך 

ועל כן היא חוששת לשגות בלשונה. ואולם בסופו של דבר המבחן הקשה ביותר שנעימה 

בהיעדר  בלבד.  היכרות  של  חודש  לאחר  להינשא  אם  ההחלטה  מבחן  היה  עמו  התמודדה 

אפשרות להתייעץ עם הורים ואחים, ההצעה של חמותה מפעילה עליה לחץ רב, שמתואר 

כ'חבל דק על הצוואר'. זוהי מטפורה כפולה: הילוך על חבל דק, וחבל תלייה, וכך או כך 

מדובר בסכנה. 

אותה,  לאסוף  שבא  המונית  נהג  עם  והאולטימטום,  ההצעה  קבלת  לאחר  מיד  שיחתה, 

החתן.  משפחת  ובין  בינה  המעמדי  הפער  את  מחדדת  בעבר,  רומנטי  קשר  אתו  לה  שהיה 

מנקודת המבט החיצונית של נהג המונית, הגיוני שנעימה עובדת כמטפלת בבית משפחת 

ש' או שבאה לשם בתור פציינטית. ואולם, לצד הדגשת הפער המעמדי, האזכור של סיפור 

סינדרלה מבליט דווקא את השוני שבין חייה ובין 'סיפור סינדרלה' )'סינדרלה בצבע אחר'( 

בהכרח  כוללת  איננה  היא  וכי  יום  בן  מתרחשת  אינה  המעמדי  בסולם  העלייה  כי  ומדגיש 

יש  כי  מבינה  היא  המיועד  החתן  הורי  לבית  נכנסת  שהיא  ברגע  כבר  למעשה,  רווחה.  חיי 

שבהם  באופנים  המתמקד  ענף  מחקר  הפמיניסטית  בפולקלוריסטיקה  קיים  האחרונים  בעשורים   42
כמו  שונים,  מסוגים  פואטיים  ז'נרים  זה  ובכלל   )personal mythologies( אישיות'  'מיתולוגיות 
 Satu Apu, ‘Women’s Personal מעשיות, מבוצעים כחלק מסיפור חיים של מספרות. על כך ראו: 
 Mythologies’;, L. Handoo & R. B. Bottighimer (eds.), Folklore and Gender, Mysore,
 India 1999, pp. 63-72; P. S. Kanaka Durga, ‘Gender Roles: Identity in Personal and Poetic
’Narratives, הנדו ובוטיגהימר )שם(, עמ' 125–135. יורם בילו וגלית חזן־רוקם עמדו על הדמיון בין 
סיפור חייה של מרפאת עממית יהודית־מרוקאית מבית שאן למעשייה סינדרלה )AT 510A(. אמנם 
מנקודת  מראים,  החוקרים  אך  סינדרלה,  של  לזה  סיפורה  בין  במודע  קשרה  לא  במחקרם  המספרת 
מבט אתית, נקודות דמיון רבות בינו ובין טיפוס סיפורי זה. לעומת זאת, נעימה אמנם קישרה באופן 
מודע, אמי, בין סיפור חייה ובין סיפורה של סינדרלה, אך קשר זה הוא רופף וסמלי יותר. מכל מקום, 
בילו וחזן־רוקם מדגישים כי יישום סדר נרטיבי בסיפור חיים יוצר תחושה של קוהרנטיות ומשמעות 
 Y. Bilu & G. Hasan-Rokem,:ומגביר את האמת הנרטיבית )במקום זו ההיסטורית( של הסיפור. ראו
 ‘Cinderella and the Saint: The Life Story of a Jewish Moroccan Female Healer in Israel’,

Psychoanalytic Study of Society, 14 (1989) 227-260
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פער גדול בין הציפיות שהיו לה מבית זה )כ'בית של רופא', המייצג מטונימית את מעמד 

עליונותה(  דווקא  אולי  )או  אכזבתה  את  לתאר  כדי  מבפנים.  שלו  המראה  ובין  המשפחה( 

עם  הראשונה  בפגישה  התנגדותה  את  כזכור  מטפיזיים )שעוררו  בדימויים  משתמשת  היא 

החתן(, כגון שמחוץ לבית 'זה גן עדן' ובתוכו 'גיהינום', ומציינת שאפילו למשפחתה היה 

מקרר גדול יותר. 

וילדה  שנישאה  לאחר  עמם  שהתמודדה  הקיום  קשיי  את  המספרת  פירטה  בהמשך  גם 

הפנים'(  על  היה  אומרים  איך  המצב  באמת,  לאכול  מה  לי  היה  לא  ילדה.  ילדתי  )'אני 

חשוב  חלק  היא  שהעבודה  ניכר  במזנון.  לעבודתה  מיד  חזרה  נישואיה  לאחר  כי  והדגישה 

לאמה  אחראית  בעצמה  ראתה  עדיין  היא  שכן  המציאות,  כורח  גם  וזה  ומזהותה,  מחייה 

ולאחיה הצעירים: 'התחתנו. הכול טוב ויפה. אני הלכתי אמרתי לו ]לבעלי[ "תשמע, אני 

לא יכולה לשבת בבית, אני כל החיים שלי עבדתי. אני חוזרת בחזרה לעבוד במזנון של אבא 

שלי. יש שלושה יתומים ואימא חולה אני צריכה לתמוך בהם, אף אחד לא יכול לנהל את 

המזנון. אני מנהלת אותו"'. 

גם בעלה של נעימה אינו מתואר בסיפורה כנסיך, בלשון המעטה, אלא כבחור לא יוצלח 

שאף אחת מן ה'אשכנזיות' לא הייתה מעוניינת בו, למרות ייחוסו. שימוש בסיפור סינדרלה 

אגב שלילת המהפך הפתאומי בחייה רווח בסיפורי חיים של נשים43 וגם בכתיבה של נשים. 

כפי שמראה חיה שחם, משוררות שונות מטילות בשיריהן ספק בהתערבותו של כוח חיצוני 

שייחלץ את הגיבורה הנשית ממצוקתה ויחולל מהפך פתאומי בחייה. בכך הן מעבירות את 

האחריות לשינוי מצבה של סינדרלה מכוחות חיצוניים אליה עצמה. גם ההחלטה של נעימה 

עם  שקיימה  אחת  שיחה  על  סיפרה  היא  כי  אם  שלה,  עצמאית  כהחלטה  מתוארת  להינשא 

אביה מיד לאחר שחזרה מבית חמותה. בשיחה זו האב יעץ לה להיענות בחיוב להצעה וגולל 

בפניה את תפיסתו בדבר טבעו של הגבר והנישואים עמו:

צריכים  גבר  לאהוב,  צריכים  לא  גבר  בנתי,  'תשמעי  לי  אומר  לי,  אומר  הוא  מה 

להסתדר אתו. מתי שאת אומרת לו אש והוא אומר לך מים, המים מכסים את האש, 

ואם זה להפך, זה כל החיים. אל תחשבי שכל ]בהדגשה[ העולם הזה אחד אוהב את 

השני. גבר יש לו שני צרכים, אוכל ומיטה. מצדו תיקחי לו את הנשמה, תשאירי 

בית מלוכלך, ילדים מלוכלכים, למדו, לא למדו, זה לא מעניין אותו. מה שמעניין 

אותו זה לספק את מעונו ואת פיו'. עכשיו אני לא טיפשה, קולטת. אמרתי לעצמי 

אסתר שלי־ניומן עומדת בספרה על כך שהמספרת אודט, שגדלה במשפחה ענייה ונישאה לבחור אמיד   43
בעל חנות נעליים)!(, סיפרה כי הפך אותה ל'סינדרלה'. ואולם סיפור חייה, כמו זה של נעימה )אם כי 
באופנים שונים(, אינו מתאים לגמרי לתבנית הסיפור מכיוון שהנישואים אינם מתוארים כפסגת חייה 
וַכסיבה לאושרה. במקום זאת היא הרבתה לספר על הצטיינותה בלימודים כנערה ועל החלומות שלא 
 E. Schely-Newman, Our Lives Are But Stories: :הצליחה לממש בשל מוסכמות חברתיות. ראו

Narratives of Tunisian-Israeli Women, Detroit 2002, pp. 66-76
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כאילו אני עובדת אתו, עם אבא שלי, אני הולכת להגיש קפה למחלקה הזאת, תה 

רואה  אני  באשתו,  בגד  זה  בבעלה,  בגדה  זאת  האנשים,  את  רואה  אני  למחלקה, 

את התמונות מול העיניים שלך, מחזה של החיים, אז מה? היא לא מאושרת שהיא 

הביאה שלושה ילדים ויש לה אוטו ויש לה בית וזה, למה היא בוגדת? מה היא לא 

המדגימה  יד  ]תנועת  זה  את  מחפשת  אישה  צודק.  שלי  אבא  אולי  אז  מאושרת? 

משגל[ ואת הכלכלה, הכיס. עוד הפעם, את מנסה לשכוח וזה לא בורח. הקופסה 

רצה מסביב לגולגולת. האם אבא צודק? האם באמת אין אהבה? האם זה כאילו זה 

אחרי  זה? טוב,  בתוך  שחקנית  להיות  סתם,  הוא  כולו  העולם  ברטה,  חרטה  הכול 

חודש, חודש וחצי, חודשיים חמתי מחליטה לקנות לי דירה, כי אני רצינית, נלך 

לעשות כתובה. 

עמדתו של האב כלפי נישואים משקפת תפיסות מסורתיות שאינן רואות באהבה בסיס איתן 

המודרנית,  בחברה  המקובל  מן  השונה  מסורתי,  משפחתי  במבנה  תקינים.  נישואים  לחיי 

המשפחות הן שהיו אחראיות לשידוך, והנישואים נתפסו כמעין חוזה בין שותפים, המבוסס 

אלא  ואינטלקטואלי  רגשי  לקשר  בהכרח  מוביל  אינו  אך  וכלכלית,  ביולוגית  שותפות  על 

לידידות ולהבנה הדדית.44 ואולם גם ביחס לתפיסות מסורתיות אלו, ניכר כי השקפתו של 

האב היא פסימית ובוטה, שכן היא מתארת את הגבר כיצור ארצי וגשמי שאי אפשר ואולי 

אף לא רצוי כלל לאהוב אותו. התקבולת בין שני המשפטים מדגישה זאת: גבר יש לו שני 

מהרהרת  נעימה  פיו.  ואת  מעונו  את  לספק  זה  אותו  שמעניין  מה   / ומיטה  אוכל  צרכים, 

והיא  במזנון,  בעבודתה  ראתה  או  ששמעה  הבגידות'  ב'סיפורי  נזכרת  היא  האב.  בדברי 

שוקלת את האפשרות שאולי דברי האב על טבעו של הגבר נכונים גם לטבעה של האישה, 

שאף היא נישאת כדי להשיג מין וכסף. הרהורים אלו מתוארים בסיפור כמחשבות בעלות 

ממד פילוסופי וקיומי. לכן, אף על פי שנעימה מקבלת את הצעתו של אביה, היא מדגישה 

ששקלה והרהרה בדבריו: 'האם אבא צודק? האם באמת אין אהבה?'

לאחר שנעימה סיפרה כי הסכימה להינשא היא הדגישה כי התנגדה לרצונה של חמותה 

או  לעניים  ורק  אך  נערכת  כזו  צנועה  חתונה  שלדבריה  משום  ברבנות,  הטקס  את  לערוך 

לבנות בהיריון, ואילו היא, שהייתה 'ילדה טובה' ונישאה לבחור ממשפחה טובה, מעוניינת 

לערוך חתונה גדולה ושמחה. בסופו של דבר נעימה השיגה את רצונה, אם כי החותנת היא 

זו שארגנה את החתונה. לכן אפשר לסכם ולומר שנעימה סיפרה את סיפור הנישואים שלה 

מתוך עמדה כפולה, המדגישה מן הצד האחד את יחסי הכוחות הלא שוויוניים בין משפחת 

החתן ובינה, ומן הצד האחר את האקטיביות ומרחב הפעולה שהיו לה בכל זאת.

לחקר  המרכז  מחקרי  ובפולקלור',  בספרות  בהיסטוריה,  זוג  בן  בבחירת  כגורם  'אהבה  שטאל  א'   44
הפולקלור, ד, ירושלים תשל"ד, עמ' קכה–קלו.
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שכפול  של  ואימא': יסודות  אבא  אני  בעל,  אני  ' 

נעימה של  בתה  נישואי  בסיפור  ושינוי 

וכחותנת  כאם  מופיעה  נעימה  בתה,  של  והנישואים  ההיכרות  בסיפור  זאת,  מכל  להבדיל 

סמכותית ומרכזית המניעה את העלילה כולה:

האמת, יעל, אני רציתי להיפטר ממנה. הייתה בת עשרים ושלוש, רציתי שיהיה 

אני  עלי.  יותר  תשען  לא  שהיא  עליו  תשען  שהיא  קטן  דוכן  אומרים?  איך  לה, 

הטלפון  דרך  רוצה  לא  'אני  גדול.  פה  לה  יש  שדכנית,  אימא  מישהו,  לה  מכירה 

תביאי לי בחורים', היא אומרת לי, אמרתי 'למה אני הבאתי לך? אני מביאה לך? 

ממשיכה  והיא  בורחת,  ואני  טלפון',  'יש  לעדה  אומרת  אני  עדה',  את  רוצים  לא. 

לדבר. בקיצור, הכרתי לה בחור ]...[ אני מסתכלת ככה דרך המרפסת, יש לי בית 

יפה, אני אומרת לך, ברחוב איינשטיין ]בשכונה ב'[ מסתכלת דרך המדרגות אני 

רואה מישהו עומד שם על יד השער. אני מכירה את שמו, אני קוראת לו בשמו, 

אז הוא מתבייש. אני אומרת לו 'במקום שתעמוד בחוץ, לא נעים, תעלה למעלה, 

מתבייש  עולה  הוא  אז  תעלה'.  העיקר  מחר,  תכיר  היום  תכיר  לא  יפה.  יותר  זה 

'שלום, שלום' ]...[ ]אחרי[ חודשיים וחצי אמרתי לה 'תשמעי חמודה, את לא רוצה 

אותו מעכשיו תגידי שאת לא רוצה אותו. סחורה לא מחכים שהיא תתכבס ותיזרק, 

תתכבס תשתפשף, סחורה בודקים אותה אם היא חדשה וטובה, זאתי כל הזמן תהיה 

זה  עניין,  מבינה  לא  עוד  כנראה  מעכלת,  לא  היא  שלנו'.  סחורה  עדה  זה  טובה. 

גבר ראשון שהיא רצינית אליו, כל הזמן חשבה ככה רק דיברה על הלימודים. אז 

'עדה  לה:  אמרתי  מהר'.  מדי  יותר  רוצה  את  אומר  הוא  תשמעי  'אימא  לי  אומרת 

לא  את  'למה  אותו',  רוצה  לא  שלך  אימא  רוצה,  לא  שאת  לו  תגידי  אותו.  תזרקי 

תצאי,  את   ]...[ תראי  'בואי  לה  אמרתי  סתם.  רציני.  לא  הוא  'כי  אותו?',  רוצה 

תתני, הלכת. הוא לא ירצה אותך יותר. לא תתני, כמה את יכולה להחזיק את הגוף 

שלך? אנחנו בני אדם. לא תתני גם הוא יזרוק, ינסה. למה לא לתת התחייבות, זה 

ההורים מכירים, אנחנו מכירים. ירצה ייקח, לא ירצה לא ייקח, לא עשינו כלום, 

בך'  יתאהב  'שלא  לי  אמרה  חמותי  שתתאכזבי'.  לפני  לאיבוד,  משהו  שילך  לפני 

שתתאהבי  לה  להגיד  יכולתי  לא  אני  האהבה[  את  לממש  אפשרות  בלי  ]לשווא, 

'טוב  אמר:  הוא  אז  החיים.  של  אוניברסיטה  לי  היה  אחרת,  סיבה  לה  עשיתי  בו. 

הערבים,  כמו  כביכול,  אירוסים  יהיה  כאילו  שלי',  ההורים  את  אביא  אני  בסדר 

אחרי  שנתיים?', יענו  שנה  עוד  'למה  לה  אמרתי  שנה–שנתיים,  עוד  חתונה  אבל 

ולצאת  אוטו,  היה  לא  לו  כי  שלי,  האוטו  את  לקחת  לבלות,  רוצה  והוא  האירוסים 

לתל אביב, ירושלים לא משנה, יטיילו כל היום, בלילה, יחזור מתי שיחזרו, ואני 

מה  על  או  שלי  הבת  על  או  האוטו  על  או  וולט  עשרים  מאה  על  ידפוק  שלי  הלב 
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שקורה לה בדרך, מאיפה אני יודעת. 'עדה, תשמעי חמודה בואי, את רוצה אותו? 

מי  עם  לדעת  צריכה  אישה  ברצינות.  נדבר  טוב? בואי  יותר  שתשיגי  חושבת  את 

היא יכולה להשתוות, לא מי היא אוהבת ועם מי היא שוכבת, אם היא משתווה. אם 

נעים לה בשיחה שלו, אם הוא לא מאכזב אותה באוכל, מתנהג כמו חזיר. הדברים 

לוקח  שהוא  שלו  התרבות  גם  מהפנימיים.  קובעים  אחוז  שמונים  הם  החיצוניים 

אותך בחמימות ונותן לך אהבה וזה לא משנה ליד אנשים ]או[ בבית לבד, זה גם 

קובע לבן אדם שיש לו הגנה, זה ילד מוגן. אז היא אמרה לי 'לא הוא בסדר, בסדר'. 

אמרתי לה 'מותק, אני רוצה חתונה'. טוב, חתונה, חתונה. הוא מביא את ההורים 

שלו ]...[ הוא לא יודע להחליט לבד, הוא מביא את ההורים שלו. בעלי ישן. אני 

יושבת ליד אימא ואבא. הם באים מדברים מה יהיה, כאילו מה יהיה הילדים רוצים 

להתחתן, הוא לא אכפת לו האבא, כי הוא לא נותן לו את הממון. אז הוא אומר לי 

'אני אגיד לך את האמת אני מצידי שמח', האבא אומר לי, 'אבל בית', את יודעת 

מה הוא רוצה? רוצה בית. אומר לי 'איפה בעלך?', יענו בעלי ידבר, אמרתי לו 'אני 

בעל. אני אבא ואימא', אז הוא אומר לי 'תראי כאילו זוג מתחתן צריך דירה', 'אני 

אגיד לך את האמת, אם אני צריכה לתת לו דירה אני משקרת. אני יש לי דירה אחת 

שאני אמות שייקח את הדירה. אין לי ילדים לתת, יש לי ילדה אחת היא היורשת', 

'חס וחלילה', את יודעת 'חס וחלילה חס וחלילה', בלב שלו אומר היום לפני מחר. 

שלי  לבת  אמרתי  הסכימו.  כאילו  הם  חתונה.  יאללה  לו  אומרת  חשוב.  לא  טוב, 

'לכי תקבעי תאריך לחתונה, כפרה עליך, מה שיש אני יעזור לך, העיקר תתחתני 

תבני בית בישראל, תביאי ילדים כשרים, לא עם כל אחד את לא יודעת מי האבא, 

נקי,  בית  לך  תבני  לכי  השנייה,  את  מקלקלת  אחת  החיים  באוניברסיטה.  ותשבי 

לך  תרכשי  העולם  כלפי  נחמדה  את  תהיי  מחמך,  לא  מחמתך  לא  אכפת  לא  כשר 

את החיים'. 

בסיפור ההיכרות של הבת המסופר מנקודת מבטה של האם ניכר כי המספרת היא גם הדמות 

המרכזית בסיפור. היא משדכת לבתה בערמה את בעלה לעתיד, מזמינה אותו לעלות לביתם 

בפגישה הראשונה ולאחר חודשיים וחצי של היכרות דורשת מבתה שתציב לו אולטימטום: 

להתחתן או לסיים את הקשר. כאן דווקא החתן מתואר כביישן: הוא, ולא היא, אמור להגיב 

להצעת הנישואים. נעימה דוחה את הצעתו להתארס מחשש שינצל את רכושה, ובעיקר את 

המכונית שלה. העובדה שהמכונית המשפחתית שייכת לנעימה )וגם הבית המרווח מתואר 

כ'שלה' ולא כ'שלנו'( מדגישה סמלית שהיא 'הגבר בבית'.45 כאשר הבחור מסכים להתחתן 

כלי הרכב הוא סמל גברי מובהק השייך לספרה הציבורית, ואמצעי לחופש תנועה ובחירה. הנהיגה בו   45
יוצרת הזדמנויות ליציאה מהבית ולמפגש עם אנשים חדשים. תמר אלאור, בספרה על נשים חרדיות 
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היא נפגשת עם הוריו, מנהלת עמם משא ומתן על הרכוש שיועבר לבני הזוג ומודיעה להם 

של  בסדרה  ביטוי  לידי  באה  נעימה  של  האסרטיביות  דירה.  להם  לקנות  בכוונתה  שאין 

דיאלוגים מובנים46 שהיא מנהלת עם בתה, עם החתן המיועד )אם כי קולו נשמע בעקיפין 

דרך דברי בתה והוריו, דבר המדגיש את הפסיביות שלו( ועם הוריו. האסרטיביות באה לידי 

ביטוי גם בהערות ישירות שהיא מפנה אליי כמאזינה. בדיאלוג המתקיים בין נעימה להורי 

לדבר  רוצה  החתן  של  אביו  כאשר  במיוחד.  כאסרטיבית  עצמה  את  מציגה  המספרת  החתן 

על עניינים כספיים הוא שואל את נעימה היכן בעלה והיא משיבה לו: 'אני בעל, אני אבא 

ואימא', משפט שמצהיר במפורש על מעמדה בבית. יש לציין כי הבעל נעדר מסיפור חייה 

כמעט לגמרי. בפעמים המעטות שהוא מוזכר נאמר שהוא ישן, חולה או שותק.47 מתיאור 

הדברים ניכר שנעימה מעוניינת להבהיר שהיא איננה אישה תמימה, אלא היא מבינה היטב 

את הכוונות 'הנסתרות' של הורי החתן: 'חס וחלילה חס וחלילה, בלב שלו אומר היום לפני 

מחר' )כלומר, הוא מקווה שנעימה תמות במהרה כדי שתוריש את רכושה לזוג הצעיר(. 

את  'שומעים'  אנו  הבחור  עם  היכרות  של  כחודשיים  לאחר  בתה  ובין  בינה  בדיאלוג 

השקפותיה של נעימה בעניין יחסים בין נשים לגברים ובעניין נישואים. המספרת יוצרת 

קשר הדוק בין סיפור ההיכרות שלה עם בעלה, שבו כזכור הציבה לה חמותה אולטימטום 

לאחר חודש של היכרות עם בעלה, ובין סיפור ההיכרות של בתה. היא מצטטת את הנימוק 

שנתנה אז חמותה להצבת האולטימטום: 'חמותי אמרה לי 'שלא יתאהב בך ]לשווא[', אני 

לא יכולתי להגיד לה שתתאהבי בו. עשיתי לה סיבה אחרת, היה לי אוניברסיטה של החיים'. 

מחסידות גור, מצטטת את דבריה של המידענית חנה באומרה שהאוטו הוא 'כלי גבר' ושבעלה מתנגד 
אף לכך שתעלה לאוטובוס שאישה נוהגת בו. ראו: ת' אלאור, משכילות ובורות: מעולמן של נשים 
חרדיות, תל אביב תשנ"ב, עמ' 219–220. גם בחברה החילונית המכונית מזוהה עם גברים. דוגמה לכך 
ניכרת בדבריה של אהובה, שהייתה מרואיינת מפתח בעבודת המוסמך שלי. היא סיפרה עד כמה היה 
קשה לבעלה ז"ל לקבל את העובדה שנסעה במכוניתם עם חברה לתחרות ברידג' בלעדיו: 'וראיתי שזה 
ממש מציק לו ]לבעל[, מעצבן אותו, כואב לו, ועד כדי כך שהוא אמר לי במילים האלה: "את מסרסת 
לשחק  ונסענו  שרה  את  ולקחתי  האוטו  את  לקחתי  גם,  האוטו  את  לקחתי  כי  אותי",  מסרסת  אותי, 

בנהרייה באיזה נופשון'. זילברמן, ניתוח פולקלוריסטי־פמיניסטי )לעיל הערה 15(, עמ' 206–207. 
דבורה טאנן עומדת במחקרה על המושג 'דיאלוג מובנה'. לדבריה, השימוש בצורת דיאלוג זו בשיחה   46
יצירת  דרך  אופי  ותכונות  רעיונות  דרמטיזציה,  באמצעות  המבטאת,  יצירתית  פעולה  בגדר  הוא 
אינטראקציה ויחסים בין הדמויות בסיפור ובינן ובין מאזין. לכן לדבריה המונח 'שיח מדווח' או 'שיח 
 D. Tannen, Talking :שנהוג לנקוט לציון צורת דיאלוג זו הוא מטעה. ראו )reported speech( 'מצוטט
Voices - Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse, Cambridge 1989

היעדרות הבעלים הייתה מוטיב חוזר בסיפוריהן של נשים בוכריות קשישות מירושלים שניתחה סוזן   47
הנשים  מרבית  רון,  סיגל  שמציינת  כפי  מאופקים.  מבוגרות  מזרחיות  נשים  של  בסיפוריהן  וגם  סרד 
הזכירו את בעליהן רק כאשר נשאלו עליהם מפורשות. גם אז הם הוצגו בתור דמויות שוליות בלבד 
נוסף על הקשיים  ואף בתור מטרד שהאישה צריכה להתמודד עמו  בהקשר של תפקידם כמפרנסים, 
והמטלות שלה כאם לילדים. ראו: סרד, גברים נעדרים )לעיל הערה 2(; רון, שיחים של מזרחיות )לעיל 

הערה 4(, עמ' 126–135. 



'כמעט הייתי מתה רק אלוהים שלח לי את אליהו הנביא'

]163[

]21

להצבת  כסיבה  הלב  ושברון  התאהבות  מפני  החשש  את  להביא  יכולה  אינה  נעימה  מדוע 

שכעת  מכך  נובע  ההבדל  כי  ייתכן  אך  במפורש,  זאת  אומרת  איננה  היא  האולטימטום? 

שנעימה  האפשרית  הפגיעה  בנה.  על  שדיברה  החמות  לעומת  בתה,  על  מדברת  נעימה 

רב  ערך  המייחסות  ומסורתיות  פטריארכליות  תפיסות  מבטאת  מפניה  בתה  את  מזהירה 

'כבודה' ו'ערכה' של הבת. כך המספרת חוזרת כמה פעמים על  לשמירה על הבתולין ועל 

היא חדשה  בודקים אותה אם  'סחורה לא מחכים שהיא תתכבס, סחורה  סחורה:  המילה 

וטובה, עדה סחורה שלנו', ויוצרת אנלוגיה ברורה בין גופה של הבת ובין חפץ. מסגרת 

ירצה  לא  ייקח,  'ירצה  במשפט:  שניכר  כפי  דבר,  לכל  כעסקה  עבורה  נתפסת  הנישואים 

לא ייקח, לא עשינו כלום ]עסקה['. במסגרת זו המיניות נתפסת כמשאב של האישה שאם 

הוא ניתן ללא דרישת התחייבות הוא מתבזבז לשווא. בחורה שנותנת משאב יקר זה אינה 

אך  יותר'.  אותך  ירצה  לא  הוא  הלכת.  'תתני  משומש:  כבגד  נזרקת  ולכן  להערכה  זוכה 

שתמיד  מכיוון  לחתונה,  דבר  של  בסופו  מובילה  אינה  לתת',  'לא  האחרת,  האפשרות  גם 

קיים החשש למעוד ולהתפתות, וגם משום שהבחור לא ימשיך לגלות עוד עניין בבחורה 

הסרבנית. במצב זה נישואים ללא דיחוי הם האפשרות היחידה הראויה עבור הבת. 

ייתכן שהימנעותה של נעימה מדיבור על אהבה במסגרת הנישואים קשורה לדבריו של 

לבחור  להינשא  צריכה  אינה  אישה  כי  במפורש  לבתה  אומרת  אף  היא  ולהפנמתם.  אביה 

שהיא אוהבת או שהיא שוכבת אתו, אלא לבחור שהיא יכולה להשתוות אליו.48 דברים אלו 

לכאורה אינם עולים בקנה אחד עם תפיסתה של נעימה בעניין קיום יחסי מין לפני החתונה 

)או עם הסיפורים על חברים שהיו לה לפני שפגשה את בעלה לעתיד(, ולא עם הביוגרפיה 

שלה כבחורה שנישאה לבן מעמד גבוה יותר )לבן משפחה של רופאים, אם כי חסר השכלה(. 

לעומת זאת, הם מתאימים להדגשתה בהמשך דבריה כי חשוב שאדם יחיה באופן אותנטי 

ולא יעמיד פנים שהוא שייך למעמד אחר, מכיוון שאז יחוש נחות: 'כמו שאת לוקחת אותי, 

אני לא יכולה ללבוש משהו, עגילים כל היום או אודם, ללבוש כובע יפה מצוחצח, נעלי 

עקב, זה לא מתאים לי. אני מרגישה בתוך זה שאני נחותה'. ואשר לנעימה עצמה, למרות 

נחיתותה המעמדית של משפחתה לעומת משפחת בעלה, רופאים לעומת 'עמך', יהודים־

הולנדים לעומת יהודים־עיראקים, הרי שיוזמתה, ישירותה ונחרצותה משמשים משקל נגד 

ל'ייחוסה' הנמוך, כל שכן לעומת בעלה הפסיבי שנעדר במידה רבה מסיפורה.

שטאל מציין כי בספרות עממית אהבה נתפסת כזהה למשיכה מינית ונחשבת טירוף ומחלה. לפי תפיסות   48
מסורתיות אין לערבב בין נישואים לאהבה. דבר זה ניכר בפתגמים רבים העוסקים בשיקולים בבחירת 
בן זוג ומדגישים את חשיבות הייחוס והמצב הכלכלי. מודגש גם כי מוטב לבחור בבן זוג ממעמד דומה, 
כפי שבא לידי ביטוי בִאמרה של יהודי עיראק: 'כל אחד יתחתן עם הדומה לו'. שטאל, אהבה כגורם 
)לעיל הערה 44(, עמ' קכט. על פתגמים מהמרחב היהודי־ספרדי העוסקים באהבה וביחסים בין בני זוג 
ראו: ת' אלכסנדר וג' חזן־רוקם, '"אין יום שלישי בלי שמש", גלגולי משמעות בפתגמים של אישה 

יהודייה ספרדייה', מקדם ומים, ד, חיפה תשנ"א, עמ' 275–285.
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סטף לולר, שניתחה את סיפוריהן של נשים בריטיות שנולדו וגדלו במעמד הפועלים 

ועברו למעמד הביניים בעקבות רכישת השכלה גבוהה או נישואים, מציינת כי אף שרווחת 

אל  בשמחה  צועדת  האישה  שבו  הצלחה  של  סיפור  בבחינת  הוא  כזה  שמעבר  התפיסה 

ובושה.  ניכור  כאב,  של  תחושות  גם  חושפת  יותר  קשובה  שקריאה  הרי  החדש,  מעמדה 

לדבריה, מעמד וחוסר שוויון מעמדי הם חלק עמוק ופנימי מתפיסתן העצמית של הנשים, 

ולכן הן אינן יכולות לנטוש אותו לגמרי. הסיפורים מבטאים גם את חששן של הנשים כי 

המעמד הקודם ייחשף בהביטוס שלהן, למשל בסגנון הדיבור, בהליכה ובטעמן האישי כפי 

שבנישואים  החשיבות  את  נעימה  של  הדגשתה  הבית.49  ועיצוב  בלבוש  ביטוי  לידי  שבא 

לאדם ממעמד דומה והצהרתה שהיא עצמה, למרות נישואיה 'למעלה', תחוש נחותה בתוך 

לבוש מהודר מדי מבטאות משהו מתחושת הבושה שלולר מתארת, וגם השלמה עם זהותה 

כמי שגדלה במעמד הפועלים. דבר זה ניכר גם בסגנון ההיגוד המקורי, היצירתי, הצבעוני 

והבוטה לעתים שלה, שאין בו כל ניסיון לסגל הביטוס של מעמד ביניים ו'לשון נקייה'. 

ואשר לתפיסות של נעימה בעניין יחסים בין בני זוג, יש לציין כי נעימה איננה מדירה 

לחלוטין את מושג האהבה מתוך השיח שלה, שכן כאשר היא מדברת על התכונות החשובות 

הנימוסים  את  וגם  לאישה  לתת  אמור  שהוא  והאהבה  החמימות  את  מציינת  היא  בגבר 

וההתנהגות הטובה שלו. נעימה רואה בנישואים מוסד שאמור לספק לבתה ביטחון והגנה 

וגם להיות אמצעי למימוש עצמי: ללדת ילדים וללמוד  מבחינה כלכלית ורגשית כאחד, 

באוניברסיטה. היא מדברת על החתונה בלשון יחידה, כאילו מדובר באירוע שנוגע לבתה 

ילדים כשרים', ושתכליתו  'לכי תקבעי, תתחתני, תבני בית, תביאי  )ולה עצמה( בלבד: 

העיקרית היא הענקת מסגרת נורמטיבית לגידול ילדים: 'תביאי ילדים כשרים, לא עם כל 

אחד, את לא יודעת מי האבא'. מלבד זאת, היא מדגישה את החירות היחסית שתהיה לבתה 

בתוך הנישואים ומייעצת לה שלא להחשיב יתר על המידה את דעתם של חמיה, אף שהיא 

מצפה כנראה שבתה תחשיב את דעתה שלה. 

אלה  שסיפורים  לומר  אפשר  ובתה  נעימה  של  והנישואין  ההיכרות  סיפורי  לסיכום 

מאפשרים לעמוד על תפיסות של נישואים ויחסים בין המינים שעברו במשפחה אחת במשך 

שלושה דורות. בסיפור ההיכרות של הבת אפשר 'לשמוע' הדהוד לתפיסות של אביה את 

מוסד הנישואים, ואפשר לשמוע גם את תפיסות חמותה של נעימה בסיפור ההיכרות שלה 

עצמה. נעימה ביטאה תפיסה פטריארכלית של מיניות נשית המעמידה במרכזה את חשיבות 

לולר מדגישה כי יחסים מעמדיים אינם יחסים כלכליים גרידא אלא גם יחסים של עליונות מול נחיתות,   49
נורמליות מול חוסר נורמליות וכולי. לדבריה, המעמד הבינוני רואה בבני מעמד הפועלים ובבנותיו 
הפועלים  ממעמד  נשים  בחיים.  וחשוב  טוב  מה  להעריך  יודעים  ושאינם  בהם  לבטוח  שאין  אנשים 
נתפסות באור שלילי במיוחד, למשל בתור אימהות רעות ונשים מפוקפקות מבחינה מינית, המגלמות 
 S. Lawler, ‘‟Getting Out and Getting Away”: Women’s :את הסוג ה'לא נכון’ של נשיות. ראו

Narratives of Class Mobility’, Feminism Review, 63 (Autumn 1999), pp. 3-24
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השמירה על הבתולין וקיום יחסי מין בהקשר של פוריות והולדה, אבל בה בעת, היא איננה 

מייעדת את בתה למלא אך ורק את תפקידיה המסורתיים כרעיה ואם, אלא מדרבנת אותה 

להשקיע ברכישת השכלה. 50 

סובייקטיביות קטנה': כינון  ילדה  יודעת,  לא  ואני  לאישה  אותי  קידשו  '

סימי  של  החיים  בסיפור  הנשי  הגוף  דרך 

סימי נולדה בשנת 1933 במרוקו ועלתה לארץ בסוף שנות השישים עם בעלה וששת ילדיה. 

שלא כנעימה, שהגיעה לארץ בתור ילדה בת חמש ועל כן לא הרחיבה את הדיבור על ארץ 

המוצא ושייכותה העדתית, סימי עיגנה את החוויות המסופרות במרחב היהודי־מרוקני וגם 

הבליטה את זהותה האתנית. במרכז סיפור חייה עומדות חוויות נשיות גופניות ובהן אונס, 

היריון ולידה בגיל צעיר. בכתיבה אוטוביוגרפית נשית ופרוזה תיעודית של נשים, תופעה 

דמותה  את  הבנתה  זו  מספרת  סימי.  של  בסיפורה  כך  לא  הגוף';51  'מחיקת  היא  אופיינית 

התפקידים  את  בהצלחה  ולמלא  הצעיר  הגוף  מגבלות  על  להתגבר  שהצליחה  כגיבורה 

המסורתיים המצופים מאישה בתרבותה. גופה של סימי הוא אתר של דיכוי, ובה בעת הוא 

משאב לכינון זהותה הסובייקטיבית בתור אישה חזקה ובעלת תושייה.52 

חוקרות שונות עמדו על כך שזיהוי נשים עם גופן מצדיק ומנציח דיכוי נשי, שכן הוא   

מגדיר נשים ונשיות במונחים של הולדה בלבד, ולכן שולל את המיניות והסובייקטיביות 

הנשית. הביולוגיה של האישה וההבדלים בין הגוף הנשי לגוף הגברי משמשים בתרבויות 

התבנית  פטריארכליות,  במסגרות  גברית.  ולשליטה  מיזוגיניות  לתפיסות  הצדקה  רבות 

לטבע  כורחן  בעל  הנשים  את  קושרת  ולמחזוריות  לפוריות  הקשורה  הנשית  הביולוגית 

ומגדירה אותן בתור טמאות מעצם הווייתן, וקובעת כי הן זקוקות להגנה ולבעלות.53 לכך 

נעימה תיארה בפרוטרוט את סיפור רכישת ההשכלה של בתה והדגישה כי למרות חוסר ההשכלה שלה־  50
עצמה היא הצליחה לטעת בבתה שאיפות מקצועיות. כלשונה: 'אני מטומטמת אבל את השאיפות של 

החיים יש לה'. 
הס, כתבים אוטוביוגרפיים )לעיל הערה 33(, עמ' 207.  51

באורח דומה, רוני הלפרין, שהתמקדה במחקרה במשמעויות של ייצוגי הגוף הנשי סביב נושאים כגון   52
תשנ"ה(  אביב  )תל  רביניאן  לדורית  בעומריג'אן'  השקדיות  ב'סמטת  ולידות  הפלות  הריונות,  וסת, 
מראה כי הגוף הוא בספר זה אתר של דיכוי נשי פטריארכלי אך גם אמצעי לכינון עמדה סובייקטיבית 
נשית של התנגדות לדיכוי. ראו: רוני הלפרן, 'שיחו האלטרנטיבי של הגוף: קריאה בסמטת השקדיות 
בעומריג'אן לדורית רביניאן', עצמון, התשמע קולי )לעיל הערה 2(, עמ' 184–198; רוני הלפרן, 'שיחו 
של הגוף הסרבן – מורשת הגוף הקטן', הנ"ל, גוף בלא נחת: ספרות הנשים הישראלית 1985–2005, תל 

אביב תשע"ג, עמ' 86–114.
ובדיכוי של נשים.  בין המינים אמצעי מרכזי בהדרה  במסורת היהודית משמשים הבדלים ביולוגיים   53
ערכה ומעמדה של האישה היהודייה נקבעו במשך הדורות בראש ובראשונה על פי קריטריונים של 
רבייה ופריון ובהקשר גופני־מיני פטרנליסטי שנקבע בידי גברים. שליטה זו מנומקת ומוסווית בעזרת 
כללי צניעות של נשים, המספקים הצדקה להרחקתן מן החיים הציבוריים. ראו: ר' אליאור, '"נוכחות 
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יש להוסיף שבשל מוסכמות אלה גם הדיבור על מיניות, נשיות, יופי ואהבת הגוף מרוסן. 

כיצד  לבחון  כלומר  האישה,  גוף  של  'הפוליטיקה'  על  לדבר  מציעות  שונות  חוקרות  לכן 

יחסים אלו מקבלים  יחסי שליטה בין גברים לנשים.54  גוף האישה משמש אתר סמלי של 

של  האוניברסאליות  למרות  ולכן,  לתקופה,  ומתקופה  לתרבות  מתרבות  שונים  ביטויים 

התופעה, חשוב לעמוד גם על ההקשרים התרבותיים וההיסטוריים הספציפיים שגוף האישה 

נתון בהם.55 גישה כזו מתאימה במיוחד לניתוח סיפורה של סימי, שכן כפי שאראה בהמשך 

דבריי, השיח שלה על גופה מעוגן היטב במסורות ובאמונות מן המרחב היהודי־מרוקאי, 

ולמעשה דרכו היא מבטאת את זהותה האתנית והמגדרית כאחד.

הנישואים  ציון  תשע.  בגיל  שנישאה  העובדה  בציון  חייה  סיפור  את  פתחה  המספרת 

כפתיחה לסיפור חיים אינו נדיר בהיגוד עצמי של נשים, אולם במקרה של סימי יש לכך 

ה־18  בן  החתן  שבו  אונס,  של  סיפור  גם  הוא  החתונה  שסיפור  מכיוון  מיוחדת,  משמעות 

לא עמד בהבטחתו להמתין ארבע שנים עד שסימי תגיע לבשלות מינית ואנס אותה בליל 

החתונה:

וחמש  שלושים  מָרֶקש,  אחרי  אוריקה  שלי  בעיר  והתחתנתי  מקזבלנקה  באתי 

קילומטר, כמו אופקים ]כמו המרחק בין אופקים לבאר שבע[. שמה התחתנתי בת 

תשע. הרבנים עשו שיקדשו אותנו הקידוש הראשון, ואחר כך שנהיה בת ארבע 

עשרה יעשו לנו חתונה.

י"ז: ולמה כל כך מוקדם?

רוצה  לא  ]אחד[  אחת  אף  עשרה  שתים  לה  היה  אחותי  שלנו.  בעיר  ככה  סימי: 

להתחתן אתה, אומר היא זקנה. היא גרה ]עכשיו[ בנתיבות.

י"ז: פחדו שתתחתנו עם ערבים?

סימי: לא, לא שייך, הערבים שלנו היו טובים מאוד במרוקו. והתחתנתי אתו מאותו 

עיר, ואמרו בא הרב הגדול, אח של אבא של בעלי אמר לו 'אני לא אתן להם קידוש 

אחד, אני צריך לקדש אותם לפי הדין והחוק. ואם אח שלי ]אבי החתן[ הוא יסתובב 

בכל העולם ילך וזה וייתקע שמה הילדה הזאת תישאר עגונה? כל העול עלי. אני 

לא רוצה לעשות לחתן לעשות רק קידוש אחד'. אז באנו לעיר ואנשים מכובדים. 

בלשון  נשים  של  והיעדרן  נוכחותן  לשאלת  עיניים":  לה  שאין  יפה  ו"עלמה  דומם"  "טבע  נפקדות", 
 ;51–50 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  קולי  התשמע  עצמון,  הישראלית',  ובמציאות  היהודית  בדת   הקודש, 
'מבוא: היהדות וההדרה של נשים מן הזירה הציבורית', הנ"ל )עורכת(, אשנב לחייהן של  י' עצמון, 

נשים בחברות יהודיות, ירושלים תשנ"ה, עמ' 21.
 J. Wolff, ‘Reinstating Corporeality: Feminism and Body Politics’, Feminine Sentences:  54

Essays on Women & Culture, Berkeley & Los Angeles 1990, pp. 120-141
 ,)2 הערה  )לעיל  קולי  התשמע  עצמון,  כטקסט',  האישה  גוף  ולאומיות:  'נידה  רפפורט,  ות'  ינאי  נ'   55 

עמ' 215.
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ילדה קטנה,  יודעת,  לא  ואני  לאישה,  אותי  קידשו  לאישה.  לגמרי  אותה  מקדש 

ילדה קטנה, נתנו לי כוס ערק שתיתי. לקחו אותי יש לנו רק נהר, אין מקווה, אין 

של מים ועושים סדין שתיים משמה  כלום, אין בית מרחץ אין כלום, יש רק נהר 

ובערב  החתונה  של  הדברים  עם  היום  כול  עייפה  והייתי  ]חופה[  מפה  ושתיים 

אני ישאאאנתי ]בהדגשה ובהארכה[ הייתי ישנה. איבדתי את ההכרה. כל העיר 

התאספה.

י"ז: למה אבדת את ההכרה?

סימי: כי הוא גמר אתי. הוא לא חשב, הוא היה בן שמונה עשרה. היה ילד גבוה יפה, 

יפה, יפה תואר. הוא בן של שישה משפחות לא יולדים ילדים רק האבא של בעלי, 

האישה הראשונה ילדה עשרים ושש ]ילדים[ ואיך שיוצאים ממנה מתים ]...[ אבא 

של בעלי היה גדול כמו הגדול של המשטרה ועשיר ויש עוזרות ויש פועלים והבית 

]...[. נתנו לו את הבת שלהם זאתי. התחתן איתה. מאותו ערב בת  גדול ארמון 

שש עשרה נהייתה בהריון עם בעלי נשארה בהריון. גמרה תשעה חודשים ילדה 

בן ]...[ שחטו שור, כי יש פועלים, יש עוזרות, יש אנשים באים לבקר ]...[ איך 

ששחטו אותו עושה ככה הביאה לו מכה ברגל גם היא נפלה ועושה לה ככה. נכנס 

בה השד, היא רועדת הבקר הזה, קיבלה אירוע מוחי בת שש עשרה ]...[ כי השדים 

מימונה  ערב  הגיעה  מדברת.  לא  שומעת,  לא  משותקת,  אותה  עשו  אז  ידה.  על 

מתה. בת שש עשרה. ]...[ 

אני התחתנתי אתו. אותו ערב אני רואה אותו אני מאבדת את ההכרה. כל העיר 

מתאספת. אין רופאים. מדליקים את הפלפלים חריפים מכניסים לי לאף שתחזרי. 

ככה היה. אבא שלי ראה שאני עומדת למות לקח אותי לקזבלנקה מהעיר שלנו, 

לקח אותי למשפחה בקזבלנקה. ישבתי אצלם שישה חודשים. הגיע ראש השנה, 

עשו לחם והזה של הלחם שמבשל לחם מול הבית של הדודים שלי. אני לקחתי לחם 

והוא ]בעלה לשעבר[ בא לקחת לחם ממני, זרקתי אותו וברחתי.

י"ז: פחדת ממנו?

סימי: כן. התעלפתי. באו התאספו כל השכונה בקזבלנקה. באו לקחו אותי לבית 

חולים אמרו לי 'מה קרה?' אמרתי להם 'זה שהתגרשתי ממנו, אני רואה אותו ממטר 

מאבדת את ההכרה', כי עשה לי כמו דיכאון. איך אומרים מאנסים ]אונסים[ מה 

קוראים לזה?

י"ז: אונס, טראומה?

סימי: טראומה גדולה. אפילו חזרתי אתו ויש לי שאני חושבת על היום הזה אני לא 

רוצה לדבר אתו, ואני לא ישרת אותו ואני לא ייתן לו לאכול. אני עוזבת אותו. 

אומר לי 'נו, בסדר יעבור לך'. 

י"ז: אז עזבת אותו?
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סימי: התגרשנו. אבא שלי נתן לו עשרים אלף שקל שבשביל שייתן לי גט.

י"ז: כי הוא לא חיכה?

סימי: לא חיכה ארבע שנים עד שתהיה לפחות בת ארבע עשרה. בא אבא שלי. אני 

היחידה שיש לו.

נישואי בוסר של ילדים בגיל צעיר לפני בשלותם המינית היו דבר מקובל בארצות האסלאם 

כבר  להינשא  יכלו  בנים  כאחד.  והיהודית  המוסלמית  בחברה  האוכלוסייה,  שכבות  בכל 

מהמקובל(.  מעט  צעירה  סימי  הייתה  זו  )ומבחינה  עשר  בגיל  ובנות  עשרה  שתים  בגיל 

בנות חמש עשרה נחשבו כבר ל'בתולות זקנות'. בנישואים כאלה היה נהוג להשאיר את 

הנישאים בבית הוריהם עד שיוכלו לממש את הנישואים.56 בנישואי הבוסר של סימי בולט 

נער  כבר  שהיה  החתן,  ובין  מינית,  לבשלות  הגיעה  לא  שעדיין  הכלה,  בין  הגילים  פער 

)או  גם  אך  זה,  פער  של  תוצר  רבה  במידה  הוא  הכלולות  בליל  שהתרחש  האונס  בוגר.57 

בעיקר( של חוסר הפיקוח של המשפחות, שהיו אמורות לערוב לכיבוד ההסכם, והוא מעורר 

שאלות כגון מדוע השניים ישנו יחד כלל, ומי האחראי לכך. שאלות אלו נותרות ללא מענה 

זאת כדי לבסס את  ולפיו עשה  בסיפור, חוץ מהסברו של הבעל שהובא בהמשך הדברים 

בעלותו על סימי.58 ככלל, יש בסיפור זה אפקט של קהות חושים. הדגשת המילה 'ישנתי' 

מעיד על הקושי של סימי להתמודד ישירות עם האונס גם כיום.59 לתיאור הנישואים וליל 

תשס"ו,  ירושלים  והעשרים,  התשע־עשרה  במאות  במזרח  ישראל  קהילות  החיים:  מעגל  צבר,  ש'   56 
עמ' 182.

לקידושי  עשרה,  השמונה  במאה  בתימן  צלאח,  יוסף  בן  יחיא  של  התנגדותו  את  מביא  ערוסי  רצון   57
קטינה לקטין ואת העדפתו לקדשה לבוגר כדי שנישואיה יהיו ממשיים ויוכלו להגן על צניעותה. ראו : 
אביב  תל  היהודייה,  האישה  של  בת־תימן: עולמה  סרי )עורך(,  ש'  בתימן',  קטינה  'נישואי  ערוסי,  ר' 

תשנ"ד, עמ' 60.
לילדות  שנגרם  ההלם  את  מתאר  בתימן,  היהודיות  הנשים  בשירת  מחאה  על  במחקרו  סולמי,  טוביה   58
קטנות כאשר הבעל מימש את הנישואים מוקדם מדי, על אף הסיכום אתו כי ימתין כמה שנים. לדבריו 
תופעה זו הייתה ידועה בתימן, והיא קיבלה ביטוי עקיף בשירת הנשים שמחו על כך שגברים חומדים 
קיסר  וי'  סרי  ש'  הנשים',  בשירת  מחאה  של  'מוטיבים  סולמי,  ט'  ראו:  בגרו.  שטרם  ונערות  ילדות 
)עורכים(, הליכות קדם במשכנות תימן, תל אביב תשנ"ד, עמ' 130. תמי כהן, שראיינה נשים יהודיות 
ממוצא תימני שנישאו בגיל צעיר, מציינת כי ניסו לחתן אותן כאשר הגיעו לגיל תשע, וכי הן נישאו 
וקיימו יחסי מין עוד לפי קבלת הווסת הראשונה. מתוך סיפוריהן עולה כי החוויה המינית הראשונה 
הייתה עבורן טראומטית, אם כי חלקן הצליחו להתחמק מהחתן ו'למשוך זמן' )לעתים אף כמה שנים( 
שם,  האישה',  של  מבטה  מנקודת  בתימן  מוקדמים  'נישואים  כהן,  ת'  ראו:  אתו.  היחסים  לקיום   עד 

עמ' 147–149.
ג'ודית'־לואיס הרמן, שמרבה לעסוק בספרה בנפגעות אונס, מציינת 'צמצום שדה את התודעה' וקהות   59
והחלמה )תרגום   בספרה: טראומה  'אימה'  הפרק  ראו  כך  על  הפוסט־טראומה.  מתסמיני  כאחד  חושים 
כגון  ידועות,  נערות  למעשיות  הדהוד  גם  זה  בתיאור  יש   .70–50 עמ'   ,1994 אביב  תל  זילבר(,  ע' 

'היפהפייה הנמה' ו'שלגיה', שבהן צעירה שמיניותה מלבלבת נקלעת למשבר ונרדמת.
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הקידושים.  בעניין  המשפחות  בין  הנראה  ככל  שהתנהל  ויכוח  של  הדהוד  קודם  החתונה 

ייתכן שמשפחת הכלה לא הייתה מעוניינת לערוך טקס נישואים שלם אלא רק אירוסים, 

כדי שהבת תישאר עדיין בביתם. אך דודו של החתן, המתואר כ'רב גדול' שערך את הטקס, 

לא הסכים לקדש את הזוג באופן חלקי בטענה שאם אבי החתן לא יימצא כאשר ירצו לערוך 

את הטקס בשלמותו הכלה תישאר עגונה.60 

בתיאור החתונה של סימי בולטת הלשון הפסיבית וההדגשה שהייתה ילדה באותם ימים. 

היא מציינת כי היא 'לא ידעה', כלומר לא הבינה את משמעות האירוע או לא ידעה על קיומו 

מראש, שכן יש להניח שלא שותפה בבחירת החתן ובהכנות לחתונה. היא חוזרת פעמיים על 

לה לשתוק ערק )אולי כדי לטשטש אותה,  כך שהיא הייתה ילדה קטנה, מציינת כי נתנו 

כמו תינוק לפני מילתו(, ולקחו אותה לנהר, ככל הנראה לטבילת טהרה לפני הטקס. כמו 

כן, כמו בתיאורי הנשים הכורדיות במחקרה של סוזן סרד, גם סימי מתארת את חתונתה 

במונחים שליליים של חסר והיעדרות:61 'אין מקווה, אין כלום, אין בית מרחץ. אין כלום'. 

שליליות זו היא בבחינת הקדמה לאונס שהתרחש בליל החתונה ושאינו מתואר ישירות.62 

עצמת הפגיעה נרמזת בעקיפין בלבד על ידי תיאור המצב שלפני האונס, השינה, המתואר 

על ידי משיכה ארוכה של המילה 'ישנתי', וכן על ידי תיאור איבוד ההכרה בעקבות האונס. 

הוא לא חשב  ]אותי?[  ']הוא[ גמר אתי  מעשה האונס עצמו מתואר באופן לאקוני בלבד: 

]עלי?['. ומיד אחר כך המספרת עוברת לתיאור ארכני ומפורט של הגנאלוגיה המשפחתית 

של בעלה. אפשר לראות במעבר זה אמצעי נוסף לעקיפת הדיבור הישיר על האונס. סיפור 

תולדות המשפחה מדגיש גם את מעמדו הגבוה של החתן ומבליט את מערכת יחסי הכוחות 

בינה ובין בעלה, שאינו רק מבוגר ממנה בשנים רבות אלא גם בעל מעמד גבוה משלה. 

אם  בארמון(,  )שגר  ולמלך  למדי(  כוחני  )דימוי  משטרה  למפכ"ל  מדומה  הבעל  של  אביו 

כי גם משפחתה של סימי מתוארת בסיפורה כבעלת אמצעים. תיאור משפחתו של הבעל 

– עיון  חז"ל  במקורות  הנישואים  'גיל  רובין,  נ'  ראו:  חז"ל  במקורות  'קטנה'  של  הנישואים  תוקף  על   60
זהות,  על  יתקדש:  והחדש  יתחדש  הישן  )עורכים(,  שגיא  וא'  שביט  ע'  פרידלנדר,  י'  אנתרופולוגי', 

תרבות ויהדות, אסופה לזכרו של מאיר איילי, תל אביב תשס"ה, עמ' 156–159.
סרד, גברים נעדרים )לעיל הערה 2(, עמ' 397.  61

כמו  אונס,  נשים.  של  וספרותית  אוטוביוגרפית  בכתיבה  רווחת  אונס  של  ישירים  תיאורים  עקיפת   62
משתקת  וכחוויה  זהות  של  כהרס  קורבנותיו  ידי  על  נתפס  אחרים,  חיים  ומסכני  אלימים  אירועים 
וממיתה, ולכן הוא כרוך באבדן יכולת הביטוי. כך למשל בספרה של הניה פקלמן משנת תרצ"ה, 'חיי 
פועלת בארץ', האונס אינו מתואר באופן מילולי אלא באמצעות שתי שורות של מקפים, ופקלמן, כמו 
סימי, מדגישה שאיבדה את הכרתה. ראו: ת' הס, '"אינני יחידה בעולם": זיכרונותיה של הניה פקלמן', 
ה' פקלמן, חיי פועלת בארץ, אור יהודה ובאר שבע תשס"ז, עמ' 232–233. על ייצוגיו הספרותיים של 
אונס בספרות נשים ראו: ל' רתוק, 'אחרית דבר: כל אישה מכירה את זה', הנ"ל )עורכת(, הקול האחר: 
סיפורת נשים עברית, תל אביב תשנ"ד, עמ' 270–272. להפניות לסיפורים בספרות העברית המתארים 
אונס במסגרת נישואים ראו: שם, הערה 15 בעמוד 271. על אונס במיתולוגיה של תרבויות שונות ראו: 

רחל אליאור, לשאלת נוכחותן )לעיל הערה 53(, עמ' 72.
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המופיע מיד לאחר תיאור האונס רצוף מקרי מוות, היוצרים קשר תמטי הדוק בין אונס ובין 

מוות: אשתו הראשונה של אבי בעלה ילדה לו עשרים ושישה ילדים שמתו בזמן לידתם. 

אחר כך הוא נישא לנערה יפה בת שש עשרה שקיבלה שיתוק ונפטרה בערב המימונה. מיד 

לאחר תיאורים אלו, חוזרת סימי לדבר על ליל הכלולות/האונס ומציינת שוב 'אני התחתנתי 

אתו, אותו ערב אני רואה אותו אני מאבדת את ההכרה'. 

המספרת מתארת בהרחבה את הניסיונות להעירה לאחר האונס ומדגישה שהייתה בסכנת 

חיים. מכיוון שלא היה רופא בכפר שגרה בו, לקח אותה אביה לקזבלנקה, ושם שהתה אצל 

קרובי משפחה כחצי שנה. בפעם השנייה שהיא רואה את בעלה לשעבר )בינתיים התגרשה 

ממנו( היא מגיבה בבהלה, זורקת את הלחם שבידה, בורחת ומתעלפת. בבית החולים היא 

מספרת על ההשפעה הפיזית והנפשית הקשה שהמפגש עם בעלה לשעבר מעורר בה. אף 

שבהמשך חייה היא נישאת לו שוב, חיה אתו חיים שלמים )הבעל נפטר לפני ארבע עשרה 

שנים( ומתארת את האהבה והכבוד שרחש לה, היא מדגישה כי כאשר הייתה נזכרת במה 

שעולל לה נהגה לדבר אליו בזעם ואף איימה לעזוב אותו: 'אפילו חזרתי אתו ויש לי שאני 

חושבת על היום הזה אני לא רוצה לדבר אתו ואני לא ישרת אותו ואני לא ייתן לו לאכול. 

אני עוזבת אותו. אומר לי "נו, בסדר יעבור לך"'. 

בהמשך תיארה סימי את ניסיונותיו של הבעל לשעבר להיפגש אתה ואת סירובה לפגוש 

אותו. המהפך הפתאומי ביחסה אליו מוסבר בהתערבותו של רב, ככל הנראה נינו של רבי 

חיים פינטו.63 היא תיארה כיצד בעלה התחנן בפני הרב שיפעל להחזרתה אליו ואף איים 

שאם לא יעשה כן יקפוץ מהמסגד ויתאבד. בהמשך באים הרב והבעל לשעבר אל הוריה 

של סימי. בפגישה זו מודגש שוב מעמדו הגבוה של חמיה: 'והם ]ההורים שלי[ יודעים מי 

היה אבא של בעלי, גדול, גדול בעיר'. הרב מספר לאביה על ייסוריו של הבעל לשעבר, 

והוא משיב כי היה רוצה להחזיר את בתו אליו, אך היא מתעלפת למראהו. סביר להניח 

שהאב ידע על מה שהתרחש בליל החתונה שכן הוא לקח אותה לקזבלנקה לטיפול ואחר 

כך פעל למען גירושי הבת.64 אך כאן השניים מספרים לאב על מה שאירע בליל החתונה 

שמדגישה  כפי  גברים,  בין  שיחה  של  ובהקשר  הרב,  או  הבעל  של  גברית  מבט  מנקודת 

גברים  בין  שלי  אבא  אז  יודעים מה קרה.  לא  ]...[ אנחנו  ]האב[  לו  'אמר  המספרת: 

ישב, סיפר לו, אמר לו 'תשכח ]ממה שקרה[ אם תלך עכשיו תחפש אותה, עכשיו תראה 

ר' שלמה  אביו  גם  ידועים  פינטו.  הוא המפורסם בקדושי משפחת  פינטו ממוגדור שבמרוקו  חיים  ר'   63
ופעל  קדוש  בתור  רב  לפרסום  זכה  הקטן,  פינטו  חיים  ר'  המכונה  נכדו,  פינטו.  יהודה  ר'  ובנו  פינטו 
בקזבלנקה, ונפטר שם בשנת 1937. נינו ר' משה פינטו נפטר באשדוד וקברו משמש כיום מקום עלייה 
לרגל, ונהוג להתפלל שם, לבקש בקשות, להדליק נרות ולערוך סעודות מצווה. ראו: יששכר בן עמי, 

צדיקי מרוקו ונפלאותיהם, ירושלים תשנ"ה, עמ' 114, 307, 406. 
יש לשער כי איבוד הבתולין של הבת היה גורם חשוב שהשפיע על רצונו של האב לפייס בין בני הזוג   64

למרות הכול. 
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אותו'. ואכן סימי חוזרת לביתה ופוגשת ברב, שמצליח לחולל מהפך ולגרום לה להתאהב 

בבעל לשעבר:

אמר לי 'סימה, בואי, בואי חמודה, בואי, אני רוצה לדבר אתך', שם את היד שלו. 

בירכו אותי ואמר לי 'אנחנו נחזיר אותך עם בעלך', אמרתי לו 'כן', אוהה אני רציתי 

לראות אותו רגע לבעלי. אמר לי 'נכניס אותו לראות אותו?' אמרתי לו 'כן'. הכניס 

אותו אמר לי 'כפרה עליק סליחה כל מה שעשיתי אני, ככה עשה ]מדגימה כיצד 

השתחווה בפניה[ הוא מנשק את הרגלים שלי 'תסלחי לי לא עשיתי בכוונה מרוב 

שאני אוהב אותך אני עשיתי ככה שלא ייקחו אותך ממני, ועכשיו כל מה שתגידי 

אני אעשה. אני עבד על ליד הרגליים שלך'.

סיפור זה ממחיש את מעמדו ומרכזיותו של הרב הקדוש בחייהם של יהודי מרוקו.65 בתרבות 

בחיי  חשובות  פונקציות  שמילא  לפחות(  פטרון )אחד  או  צדיק  היה  קהילה  לכל  זו  יהודית 

הקהילה. בסיפורה של סימי הקדוש מתואר כמי שמסוגל לתקן את מה שקולקל באמצעות 

הטראומטית  החוויה  מכאובי  את  להעלים  מפיו,  קצרה  וברכה  הגרוש  מפי  סליחה  הבעת 

ובמידת־מה אף להחזיר סמלית את הגלגל לאחור ולקבוע את מועד חתונתם השנייה באותו 

יום שנישאו והתגרשו בו: 'גם התחתנה בערב ראש השנה והתגרשה בערב ראש השנה, ערב 

להגדיר  אפשר  סימי  על  הרב  של  הפלאית  ההשפעה  סיפור  את  אותם'.  נחזיר  השנה  ראש 

בתור ממורט, כלומר סיפור אישי המבוסס על אמונה עממית או דתית הקשור בחוויה על־

טבעית ומבטא משאלה לפתרון נסי של מצוקות. ממורט מתאפיין בחריגה מן הראליה, גם 

סיבה  של  קשר  יצירת  ידי  על  בלבד,  המספר  של  הפרשנות  ברמת  מתקיימת  זו  חריגה  אם 

ותוצאה בתיאור אירועים שאפשר לראותם מנקודת מבט חיצונית כצירוף מקרים בלבד.66 

'המתקן'  מתווך  גורם  בתור  רק  לא  מתפקד  סימי  של  בסיפורה  הרב  כי  להוסיף  ראוי  כאן 

בהווה.67  האתנית  זהותה  את  מבטאת  היא  שדרכו  סוכן  בתור  גם  אלא  הסיפור  עלילת  את 

כאשר סימי מספרת את הממורט היא מסבירה באופן כללי על פולחן הערצת הקדושים ועל 
חשיבותו בישראל:68

הסיבה לכך נעוצה במרכזיותה של המיסטיקה בתרבות יהודי מרוקו וכן בהשפעת האסלאם המרוקאי,   65
שפולחן הקדושים הוא מרכז החוויה הדתית בו. ראו: י' בילו, 'חידוש פולחני קדושים בישראל: תרומת 
יוצאי מרוקו', ר' גונן )עורכת(, אל קברי צדיקים: עליות לקברים והילולות בישראל, ירושלים תשנ"ח, 

עמ' 34–36. 
 L. Honko, ‘Memorates and the Study of Folk Beliefs’, Journal of :על מאפייני הממורט ראו  66
 the Folklore Institute, 1 (1964), pp. 5-19; L. Dégh & A. Vázsonyi, ‘The Memorate and the

Proto-Memorate’, Journal of American Folklore, 87 (1974), pp. 225-238
תמר אלכסנדר עמדה על הסיבות להיותו של הפולקלור כלי יעיל ומרכזי לביטוי זהות אתנית. ראו:   67 

ת' אלכסנדר, מעשה אהוב וחצי: הסיפור העממי של יהודי ספרד, ירושלים תש"ס, עמ' 45–58.
על פולחן הערצת הקדושים בתור פרקטיקה לכינון תחושה של שייכות לישראל בקרב בני עדות המזרח   68
הגרים בעיירות ובערי פיתוח, ראו: מ' פייגה, 'ארכיאולוגיה, אנתרופולוגיה ועיירות הפיתוח: עיצובו 
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משה,  חיים ]צ"ל  לי  קוראים  במרקש  גדול  חכם  לאיזה  הלך  לשעבר[  הוא ]הבעל 

בנו של חיים[ ]שם משפחה לא ברור[ עליו השלום. נגיד אישה מתים לה ילדים, 

הולכת אצלו הוא כותב לה לא ימותו יותר. מי שמת לו תרנגולים הולך אצלו עושה 

מברך  והוא  צדקה  לו  מנדבים  תרנגולים.  ימותו  לא  מטהרת[  ]קטורת  ְבחור  לו 

אותך. זה הבן אדם שעוד לא ראה ]שרואה את הנולד?[ הוא קבור באשדוד. שבאתי 

לישראל הלכתי עשיתי הילולה שמה ביקרתי אותו והלכתי לבן שלו לבית ומה עשו 

לי, שמחו שאני באתי אליהם.

לתיאור זה נוספת סדרה של תיאורי מנהגים ואמונות המאפיינים את יהדות צפון אפריקה, 

חמיה  של  השנייה  אשתו  כיצד  בהרחבה  גוללה  סימי  שדים.  של  בקיומם  האמונה  למשל 

זאת  וקשרה   – שחיטתו  לאחר  מיד  בשור  בטעות  שנגעה  מכיוון  המימונה  בערב  מתה 

לפעולתו של שד.69 לשדים, כמו לצדיקים )להבדיל(, יש מקום מרכזי במסורת של יהודי 

מרוקו ועבור מי שנולד לתוכה הם בבחינת ישות ממשית.70 בסיפורה של סימי הופיעה גם 

האמונה העממית שמה שרואה אישה הרה יכול להשאיר סימן דומה על עוברה,71 והאמונה 

שאפשר לדעת את מין הילוד על פי האופן שבו הוא זז בבטן אמו. אמונה זו באה לידי ביטוי 

ככל  הילדים,  עם  בגולות  המשחקת  בהיריון'  'ילדה  בתור  עצמה  את  תיארה  סימי  כאשר 

שלוש  בת  שהייתה  ומדגישה  שבה  היא  זה  בתיאור  הוריה.  אצל  ומתגוררת  אחרת,  ילדה 

עשרה בלבד כאשר הרתה:

הייתי בת שלוש עשרה ]...[ והתחתנתי אתו והייתי מאושרת, היה מרים אותי ככה 

ביד שלו, והיה מחבק אותי ומנשק אותי או כפרה או כפרה או כפרה. שאני אותו 

יום הייתי משחקת גולות עם הילדים. אני לא יודעת לבשל, לא יודעת כלום, אנחנו 

לי  עבר  והתינוק  הילדים  עם  לשחק  יושבת  הייתי  שלי ]...[ אני  אימא  אצל  חיים 

'נחש  להם  אמרתי  התאסף.  העיר  וכל  הבטן  את  ותפסתי  צעקתי  ואני  שלי  בבטן 

נכנס לי לבטן ועבר'. הלכו קראו לאימא, אמרה לי 'בואי כפרה עליק, נוריד לך', 

של המקום הישראלי', ציון, סג, ד )תשנ"ח(, עמ' 441–459.
לפגיעה  פוגעים אלא בתגובה  אינם  והם  רעים במהותם  אינם  ומסורתיות, השדים  בתפיסות עממיות   69
י' בילו,  זו נעשתה באופן בלתי מכוון. על דרכי הפגיעה השכיחות של השדים ראו:  קודמת, גם אם 
בפולקלור  ירושלים  מחקרי  בישראל',  מרוקו  יוצאי  אצל  ובעיות  מחלות  בהסברת  השד  של  'מקומו 
יהודי, ב )תשמ"ב(, עמ' 108–123. השדים נמשכים בין השאר לדם ולבשר, ועל כן הם נוטים להימצא 
במשחטות. על איסור הנגיעה בדם ועל האמונות העממיות הנלוות לכך ראו: ת' אלכסנדר, 'דיבוק – 

הקול הנשי', מכאן, ב )תשס"א(, עמ' 180.
ת' אלכסנדר, 'העיצוב הז'אנרי של סיפורי שדים', עצמון, אשנב לחייהן )לעיל הערה 53(, עמ' 292–294.  70

כך תיארה סימי את מראהו של בנה הבכור כשנולד: 'הוא היה חמוד. פה שלו אדום, אדום, אדום, ויש   71
לו עיניים יש לו נקודה פה ]בין העיניים[ כי הייתי בהיריון ואיפרו כלה, אמרתי לה 'מה עשו לך פה?' בא 

אותו דבר, אם תראי אותו עכשיו, תראי אותו, כמו פרח יש לו פה'.
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הכניסה ]כאילו[ את היד שלה והוציאה אותו. אמרה 'הנה, זרקתי אותו הוא הלך' 

]...[ נתנה לי מים קר, רחצה לי את הפנים כי פחדתי. הייתי בת שלוש עשרה. אז 

אמרה לאבא שלי ואני שומעת אותה 'חניניה, סימי בהיריון עם בן'. אמר 'מזל טוב. 

עכשיו אל תעצבנו אותה, תתני לה מה שהיא רוצה'.

י"ז: איך היא ידעה שזה בן?

שלושה  עד  ואם  הבטן[  לאורך  תנועה  ]מדגימה  בן  זה  ככה  עובר  כי   ]...[ ס"א: 

חודשים ככה כמו סיר ככה ]תנועה סיבובית[ זה כמו בת.

לידתה הראשונה של סימי מתוארת כחוויה קשה במיוחד. גופה הצעיר וגודלו של התינוק 

שקשורים  ומנהגים  פרקטיקות  של  סדרה  תיארה  סימי  הלידה.  תהליך  על  מאוד  הקשו 

לאכילה ולתפילה בבית הכנסת שעשו אמה והקהילה כדי לזרז את הלידה. בקהילות ישראל 

בית  של  שקדושתו  האמונה  על  והתבססו  ללדת  למתקשה  לסייע  שנועדו  מנהגים  רווחו 

הכנסת והחפצים השוכנים בו יכולים לעזור למתקשה ללדת ולהקל את סבלה.72 אך במקרה 

של סימי אליהו הנביא הוא שמסייע לה:

קילו  בארבע  היה  התינוק  ללדת.  יכולה  לא  אני  כאבים  לי  יש  אני  יומיים  אחרי 

ואני סגורה. ואני מקבלת צירים ואני נהיית כחולה, כמו הפנים שלי, כמו השער 

שלי, כמו הגוף שלי ואימא שלי מסכנה, מדליקה נרות ומתפללת, מביאה רבנים 

שקוראים את עלייה את העקדה שאני אלד. היום השביעי אמרו לה 'תעשי קוסקוס 

על הכבש ותיקח לבית הכנסת לילדים הקטנים. הם יתפללו ואלוהים ישמע אותם'. 

שחטו כבש, עשו כשר, עשתה קוסקוס, באו אנשים של שמה כל מי ששמח כולם 

היא  כנסת  לבית  לקחו  אנשים  באו  ביחד.  כולם  טוב  לא  משהו  לי  יש  אם  ביחד. 

מחלקת לילדים והילדים מתפללים. אליהו הנביא נכנס לי מהדלת, על הסוס לבן, 

ויש לו זקן עד פה ויש לו כמו כובע לבן על הראש שלו וירד עם הסוס שלו אצלי 

לבית. אמר לי 'קום תתני לי כוס מים' אמרתי 'כבוד החכם אני לא יכולה לקום'. 

נתתי  רצתי  קלה.  נהייתי  ]עפה[  חפפת  אותי  והרים  ככה  מהשער  אותי  תפס  הוא 

נפל  שתיתי ]והתינוק[  אני  רק  'תשתי'.  לי  אמר  אמר.  מה  יודעת  לא  הכוס  את  לו 

ברצפה, ואני לבד בבית. התינוק בוכה, בוכה ואני בוכה, בא מישהו רוצה שאבא 

שלי, והרב הזה נעלם לי עם הסוס שלו ובא מישהו שעושה ]רכוב?[ על הסוס הגדול 

יושבים עליו, בא מישהו שיספר לו. הוא ראה אותי אמר לי 'מה זה?' אמרתי 'תרוץ 

לבית הכנסת תגיד לאימא שאני ילדתי'.

ש' צבר, מעגל החיים )לעיל הערה 56(, עמ' 32; י' בן עמי, 'מנהגי הריון ולידה בקרב הספרדים ועדות   72
המזרח', ידע עם, 60/59 )תשנ"ה(, עמ' 37–49. 
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אליהו הנביא הוא דמות נפוצה בסיפורי עדות ישראל.73 תפקידו על פי רוב לסייע ליהודים 

ועד  לדת  הקשורים  עניינים  למן  החיים,  תחומי  בכל  אישי  באופן  הן  קולקטיבי  באופן  הן 

משפחה.74  בני  בין  ליחסים  ועד  בין־קבוצתיים  עימותים  למן  סוציו־אקונומיים,  לקשיים 

בממורט זה אליהו הנביא מתואר כאיש בעל זקן לבן וכובע שנכנס לביתה של סימי רכוב 

אך  מים,  כוס  ממנה  מבקש  הוא  ורב.  חכם  גם  מכונה  הוא  הדברים  בהמשך  אבל  סוס,  על 

לאורח  נועדה  לא  המים  כוס  אך  בעזרתו.  רק  זאת  ועושה  בקשתו  את  למלא  מתקשה  היא 

הנביא  'אליהו  סיפורי  כי  טוען  נוי  דב  יולדת.75  ומיד  ממנה  ששותה  עצמה,  ליולדת  אלא 

מסייע  אליהו  הגברים  בסיפורי  לדבריו,  ונשים.  גברים  מפי  שונה  באופן  מסופרים  כרופא' 

זאת,  לעומת  בהם.  מצווים  שהגברים  המצוות  ממגוון  אחת  קיום  על  כשכר  הגבר  לגיבור 

בסיפורי נשים מפורט בדרך כלל רק השכר, ואילו המצווה, שהיא בדרך כלל חלקו הראשון 

של הסיפור הדתי, חסרה.76 ואולם בסיפורים רבים אליהו הנביא מופיע כאדם עני ומלוכלך 

המסייע לאנשים, ובמיוחד לנשים, שמילאו את מצוות הכנסת אורחים.77 דבר זה נרמז גם 

איננה  היא  דבר  של  שבסופו  פי  על  אף  מים,78  כוס  מבקש  הזקן  שכן  סימי,  של  בסיפורה 

חיים  בין  עומדת  שהיא  נדמה  שבו  מצוקה  של  ברגע  לסימי  מסייע  אליהו  עבורו.  מיועדת 

סימי  של  קרבתה  תחושת  את  ממחיש  ככחולים  והגוף  השער  הפנים,  צבע  תיאור  למוות. 

היא  לה  עוזר  עצמו  שהוא  והעובדה  מיילדת,  מעין  בתור  אליהו  מתפקד  בסיפורה  למוות. 

הרופא  ובין  בינה  שהתנהל  הדיאלוג  בהמשך מ'ציטוט'  ללמוד  שאפשר  כפי  לגאווה,  מקור 

בארכיון הסיפור העממי בישראל )אסע"י( רשומים יותר מ־600 סיפורים על אודותיו.  73
הנביא ממורשת  סיפורי אליהו  )עורכת(,  מ' כהן־סראנו  סיפורים כאלו אפשר למצוא למשל בקובץ:   74
יהודי ספרד, ירושלים תשנ"ד. סיפור מס' 29 בקובץ זה ששמו 'אליהו הנביא והיולדת' )בעמ' 76( דומה 
אי  ולכן  במיוחד  מושלג  שבת  בליל  חזקים  צירים  שנתקפת  אישה  על  בו  מסופר  סימי.  של  לסיפורה 
אפשר לקרוא לרופא. השמש פותח את בית הכנסת כדי שהשכנות תוכלנה להתפלל למען היולדת, 
ומיד אחר כך אליהו הנביא מופיע מתוך השמיים הגשומים ועוזר לאישה ללדת. מעניין לציין כי בקובץ 

זה, בסיפור 'הכובע המציל' )עמ' 50–51(, אליהו הנביא מתגלה כאישה ולא כאדם זקן כמקובל. 
שתיית כוס מים קדושים לשם הקלת הלידה מופיעה למשל במנהג של יהודי כורדיסתאן, שנהגו למלא   75
את הרימונים המעטרים את ספר התורה במים שבורכו בידי הרב על ידי אמירת תהילים, ולהגיש אותם 

לאישה ההרה. ראו: צבר, מעגל החיים )לעיל הערה 56(, עמ' 32. 
בארצות  עברית  הגות  )עורכים(,  ואחרים  זהרי  מ'  יהודית־תוניסאית',  במשפחה  עם  'מעשיות  נוי,  ד'   76

האיסלם, ירושלים תשמ"ב, עמ' 187. 
גברים  שלושה  על  בו  שמסופר  הנביא',  מאליהו  המתנות  'שלוש  הסיפור  הוא  לכך  מובהקת  דוגמה   77
שלא  יתגשמו.  שמשאלותיהם  זכאים  הם  אם  לברר  כדי  אותם  בוחן  הנביא  ואליהו  משאלות  שמביעים 
אליהו  את  מארחת  חיל,  אשת  השלישי,  אשת  לעני,  לעזור  מוכנים  שאינם  הראשונים,  הגברים  כשני 
החיל  לאשת  נוסף  האיש  זוכה  זאת  בכל  וחכמה.  ממון  ולבעלה  לה  מעניק  הוא  וכגמול  רבה,  בנדיבות 
אשר לו, 'העולה על כולם'. ראו: י' בן עמי, הפרח המחייה מתים: סיפורי עם מפי יהודי מרוקו, ירושלים 

תש"ס, עמ' 202–206. 
גם לאחר הלידה, כאשר היא סובלת מחסימה בהפרשת שתן, סימי מקבלת סיוע בדמות כוס עם משקה,   78

אך הפעם לא מדמות פלאית אלא מאישה ערבייה שרוקחת עבורה תבלינים.
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שביקרה אצלו לאחר לידתה. בדיאלוג זה הרופא מביע את פליאתו והערכתו על כך שסימי 

הצעירה היא כבר אם. על אף התפיסה הרווחת כי אדם הזוכה לגילוי אליהו צריך לשמור את 

הדבר בסוד פן יבולע לו,79 סימי מספרת לו בגאווה ששרדה את הלידה הקשה שהייתה לה 

בעזרתו של אליהו הנביא:

באנו הביתה התינוק בוכה. אין לי חלב. אימא שלי לא נותנת לי לשתות מרק או 

לאכול דברים שיש בהם שומן שלא יעשו רע לילד. החזה שלי יבש. בוכה, בוכה, 

כל הלילה, ואני עוד לא ידעתי לעשות בבקבוק. אני לא יודעת כלום. אני נותנת 

תלבש  'סימי,  בבוקר  לי  אמרה  ככה  שמעה  השכנה  כלום.  אין  מוצץ,  מוצץ,  לו, 

נכנסתי,  חלב.  טיפת  כמו  אותי,  לקחה  ילדים'.  של  לרופא  אותך  ניקח  ובוא  לילד 

כל טיפת חלב עמדה מסתכל עלי 'בואו, תראו איזה אישה יפה, בואו תראו', יצא 

הלילה  'כל  לו  לו?' אומרת  יש  'מה  הילד'.  את  לי  תביאי  גברת  'בואי  אמר  הרופא 

בוכה', 'כמה זמן יש לו?', קוט לו ]אמרתי[ 'עשרים יום עוד לא עשינו פקנקורין'. 

איך אומרים בעברית? 80 ]...[ אמר לי 'מה את אוכלת?' אמרתי לו 'אני אוכלת לחם 

ועוף בלי מרק' אמר לי 'למה את לא שותה מרק?' אמרתי לו 'אימא שלי אמרה לי 

יעשה לילד שלשול'. אמר לי 'את שותה בירה?' אמרתי 'לא, לא, לא, אימא אמרה 

לי בירה אסור', אמר לי 'אז ממה יהיה לך חלב תוציאי תראי את החלב', רק אמר לי 

'תראי את החלב' אני ברחתי ועזבתי את הילד עם השכנה. אומר לי 'בוא, בוא רק 

תיקח את הילד שלך'. אמר לי 'תשמע שתי מילים, תאכל הכול, תשתי בירה תאכל 

מרק ותעשי דייסה, תשתי חלב ואם הילד הזה בוכה אני ארפא אותו'. קוט לו 'אף 

פעם לא ימות?' קליק 'לא הוא לא ימות'. הייתי מפחדת עליו. הוא היה חמוד ]...[ 

אמר לה: 'מה את בשבילה גברת?' אמרה לו 'אני שכנה שלה', אמר לה 'מתי שהילד 

ילדה  היא  לה  שלה חולה תבואי אתה. אני אטפל בו תתני לה תבשל לה, תתני 

קטנה. בת כמה את?' אמרתי לו 'ארבע עשרה ושלוש חודשים', הוא אמר לי 'כבר 

ילדת?' אמרתי לו 'כמעט הייתי מתה. רק הקדוש ברוך הוא שלח לי אליהו הנביא', 

הרופא צוחק, צוחק, צוחק 'איך הוא אליהו הנביא?' אמרתי לו 'הוא שהציל אותי. 

קוסקוס  עשתה  ואימא  לידה.  אין  אומרים  אותי  בודקים  המיילדות  כל  שבועיים 

לבית הכנסת והתפללו עלי'. הוא בא אליי הרופא נישק לי את הראש. אמר לי 'כל 

הכבוד גברת, אלוהים אוהב אותך'.

נוסף על גאוותה של סימי על כך שעמדה בגבורה בלידה הקשה והפכה לאם בגיל צעיר, 

בן עמי, צדיקי מרוקו )לעיל הערה 63(, עמ' 298.  79
בכור  שהוא  זכר  בן  של  להיוולדו  ואחד  השלושים  ביום  שנערך  הבן,  פדיון  לטקס  מתכוונת  המספרת   80
לידה,  החיים: טקסי  ראשית  רובין,  הערה 56(, עמ' 73–74; נ'  החיים )לעיל  מעגל  ראו: צבר,  לאמו. 

מילה ופדיון הבן במקורות חז"ל, תל אביב 1995, עמ' 123–142.
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בתיאורה  שניכר  כפי  לגאווה,  מקור  הם  אף  הצעיר  גופה  של  והנשיות  היופי  כי  גם  ניכר 

את תדהמת האנשים למראה יופייה: 'כל טיפת חלב עמדה מסתכל עלי "בואו, תראו איזה 

אישה יפה, בואו תראו"'. אולם ניכר כי המספרת מעוניינת להבליט דרך התיאורים הללו 

את העובדה שהייתה יפה ומושכת וגם שהתנהגה בצורה 'מכובדת', להבנתה, כיאה לאישה 

נשואה. דבר זה נרמז גם בביקור אצל רופא הילדים שהוזכר קודם לכן, כאשר סימי ציינה 

כי ברחה לבקשתו של הרופא שתראה לו את חזה: 'רק אמר לי "תראי את החלב" אני ברחתי 

ועזבתי את הילד עם השכנה'. התנהגות זו מדגישה הן את גילה הצעיר ואת ביישנותה, הן 

את גאוותה על נשיותה ואימהותה בצעירותה.

נקפוץ כעת שנים רבות קדימה: כאשר סיפרה סימי על תהליכי ההזדקנות ועל מצבה 

כאשר  כעשור  לפני  שקיבלה  נישואים  הצעת  על  סיפרה  היא  אלמנה,  אישה  בתור  כיום 

לה  והבטיח  נישואים  לה  הציע  בה,  יהודי שהתאהב  מלון  טיילה במרוקו. שם פגשה בעל 

בנעוריה  סימי  את  שאפיין  היופי  כי  ניכר  התיאורים  מן  למרוקו.  תעבור  אם  מותרות  חיי 

ושמחת החיים נשארו לה גם בבגרותה. ואולם היא איננה נענית להצעת הנישואים מכיוון 

שהיא מתנה אותה בהסכמת ילדיה.81 היא תיארה כיצד שאלה בזהירות ובדיסקרטיות את 

בתה הצעירה וקיבלה תשובה שלילית שגרמה לה לסגת מן העניין, וכי למרות זאת, ילדיה 

כועסים עליה עד היום.82 תגובת ילדיה מבטאת תפיסה פטריארכלית ולפיה נישואי אלמנה 

בשנית )או עצם הרצון להינשא, שכן סימי לא נישאה לבסוף( הם סוג של 'בושה' ובגידה 

בזכר האב ובילדיו. הצער שהביעה סימי על הנישואים המוחמצים משתלב בשיח שלה על 

הזקנה, על מצב בריאותה המידרדר ועל הבדידות שהיא חשה. כפי שהיא ציינה, אנשים 

שאינם קרובי משפחתה דווקא תמכו בנישואים, אבל היא לא ניצלה את ההזדמנות וכעת 

כוח  לי  אין  מאוחר.  כבר  זה  עכשיו  התחתנתי[,  ]שלא  עשיתי  שלא  'חבל  מדי:83  מאוחר 

בשביל עצמי, חסר לי רק גבר'.

צעיר  בגיל  התאלמנותן  לאחר  בשנית  להינשא  נשים  שתי  של  סירובן  על  במחקרה  עמדה  רון  סיגל   81
 ,)4 הערה  )לעיל  מזרחיות  של  שיחים  רון,  ב'שקט'.  ולחיות  בילדיהן  לטפל  להמשיך  כדי   יחסית, 
עמ' 128–129. לעומת זאת סימי, המבוגרת יותר, דווקא מעוניינת להינשא כדי להתגבר על הבדידות, 

כפי שעולה מהמשך דבריה, אך היא מתנה זאת בהסכמת ילדיה. 
'אמרה לי ]הבת[ "או, או, או, מה את רוצה לעשות לנו בושה על ידי הגברים שלנו? את לא מתביישת,   82
חתנים, שבעה חתנים, שלוש כלות ונכדים ונינים ותגידי להם בואו לחתונה"? ]...[ למחרת התקשר לי 
הבן הגדול אמר לי "אימא, מה אני שומע"? אמרתי לו "מה אתה שומע מה קרה"? אמר לי "מזל אמרה 
לי שאת רוצה להתחתן" אמרתי לו "אני רציתי לשאול אתכם אם אפשר. אם לא אפשר אז לא". אמר 
לי "אם תעשי את זה אנחנו לא מכירים אותך". טוב, לא התחתנתי ולא עשיתי, למה אתם לא ]סולחים/

שוכחים[ ]...[ למה יעשו לי ככה? התקשרתי אמרתי לו ]לניסים[ תודה רבה'.
כפי שמציין פיטר קולמן, סיפורי חיים של אנשים מבוגרים אינם משמשים, כפי שנהוג לחשוב, אך   83
ורק אמצעי לקבלה, להשלמה ולהתפייסות עם העבר, אלא הם מבטאים לעתים גם תחושות של החמצה 
 P. G. Coleman, ‘Ageing and Life History: The Meaning of Reminiscence in וחרטה. ראו: 
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במאמר זה עמדתי על עולמות התוכן והפואטיקה של שני סיפורי חיים של נשים מזרחיות 

המעמדיים  המגדריים,  ההקשרים  מתוך  עוצבו  אלו  סיפורים  שבע.  מבאר  ומבוגרות 

וחיברו  'הלחינו'  הן  יצירתי.  באופן  אלו  בכל  השתמשו  המספרות  אך  חייהן,  של  והאתניים 

סיפורי חיים מורכבים ובעלי משמעות ועיצבו את דמותן כגיבורות. אמנם סיפור החיים של 

נעימה הוצג כסיפור ראליסטי ואילו סיפורה של סימי רווי סיפורי נסים, אך שתיהן הבליטו 

את תושייתן ואת הצלחתן. 

הפועלים,  למעמד  בת  עיראקי,  ממוצא  כאישה  זהותה  את  בסיפורה  הדגישה  נעימה 

משפחתה,  של  והמצוקות  הקשיים  את  בפרוטרוט  תיארה  היא  וכתוב.  קרוא  יודעת  שאינה 

ולאורם בנתה את דמותה כנערה וכאישה אסרטיבית, ששימשה עבור אחיה הצעירים תחליף 

משפחת  לעומת  הנמוך  מעמדה  למרות  שנישאה.  לאחר  גם  בפרנסתם  עזרה  ואף  ואב  אם 

החתן, היא הבליטה את חלקה הפעיל בסיפור הנישואים, ואת היותה 'סינדרלה בצבע אחר': 

שלא כגיבורת המעשייה, היא המשיכה לעבוד קשה גם לאחר הנישואים. בסיפור הנישואים 

של בתה נעימה היא דמות דומיננטית: היא מתפקדת בתור שדכנית ובתור חמות הלוחצת 

על החתן להינשא, והיא מנהלת בלא בעלה משא ומתן עם הורי החתן על עניינים כספיים. 

לאורך הריאיון הביעה נעימה מודעות לתיוגים שליליים ולסטיגמות אפשריות לגביה. 

סטראוטיפיים,  במונחים  אדם  של  'נחיתותו'  את  המסביר  ערך  מפחית  אפיון  היא  סטיגמה 

הנתפסות  קבוצות  כלפי  בעיקר  מכוונים  סטראוטיפים  ובהשטחה.  בפשטנות  כרוך  והוא 

הייררכי.84  סדר  בהשלטת  חשובה  פרקטיקה  והם  ונשים,  אתניים  מיעוטים  כגון  כנחותות, 

ב'מגעים מעורבים' בין בעלי הסטיגמה ובין אנשים המייצגים 'נורמליות' או 'סטנדרטיות', 

בעלי הסטיגמה בוחרים במגוון אסטרטגיות הנעות על רצף בין ִנראות להתחזות.85 בריאיון 

בחרה נעימה להתייחס ישירות להיותה בת למשפחה ממעמד הפועלים ואישה חסרת השכלה. 

אולם עיצוב דמותה כדומיננטית, וכן הווירטואוזיות המילולית שלה הן כדמות בסיפורה הן 

כמספרת מוכשרת, מבטאים ומאירים רבדים נוספים באישיותה מעבר לסטראוטיפ הצפוי. 

בין  ויחסים  נישואים  בדבר  פטריארכליות  ועמדות  תפיסות  חושף  סיפורה  בעת,  בה 

המינים שהעביר לה אביה ושהיא עצמה העבירה לבתה. המסרים שנעימה העבירה לבתה 

התמקדו בחשיבות שמירת הבתולין לפני החתונה, והציגו את הנישואים כעסקה המאפשרת 

של  החשיבות  את  הדגישה  היא  בעת  בה  נורמטיבית.  בדרך  לעולם  ילדים  להביא  לאישה 

 Late Life’, S. Dex (ed.), Life and Work History Analyses: Qualitative and Quantitative
Development (Sociological Review Monograph, 37) London & New York 1989, p. 129

 M. Talbot, ‘Gender Stereotypes: Reproduction and Challenge’, J. Holmes & M. Meyerhoff  84
(eds.), The Handbook of Language and Gender, Malden, MA 2003, pp. 470-471

ארוינג גופמן, סטיגמה )תרגום ש' ספן(, תל אביב 1983, עמ' 8, 15.  85
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באופן  לחיות  שיש  לתפיסתה  גם  נקשר  זה  עניין  הזוג.  בני  בין  המעמדי )והאישי(  השוויון 

כבת  זהותה  את  נעימה  הבליטה  בכך  אחר.  למישהו  ולהתחפש  להתחזות  ואין  אותנטי, 

 tough( וקשוח  'גברי'  בוטה,  בדיבור  מילולי  ביטוי  לידי  שבאה  זהות  הפועלים,  למעמד 

talk(, שרחוק מן הנימוס המצופה מבני מעמד ביניים או מנשים.86 דיבור זה התאים לתפקיד 
הגברי 'הפטריארכלי' שמילאה נעימה בחיי משפחתה.

סימי התמקדה בסיפור חייה בחוויות גופניות )ונפשיות( נשיות ובהן אונס, היריון בגיל 

צעיר ולידה קשה. היא תיארה את עצמה כמי שעמדה בגבורה בחוויות אלו, וזכתה לסיוע 

מדמויות קדושות ורופאים )עממיים וקונבנציונליים(. כפי שמציינת ג'ונסון, נשים, שלא 

כגברים, מרבות לספר על התגברותן על קשיים באמצעות קבלה ועזרה מן הקהילה, ולא 

באמצעות פעולה אינדיבידואלית ותחרותית.87 

חומרים  בסיפורה  שילבה  סימי  גם  הלד,  מיכל  של  במחקרה  מימרן  סול  המספרת  כמו 

אתניים שאפשרו לה לעגן את דמותה בהקשר משפחתי, קבוצתי ואתני רחב יותר, ובכך 

להעניק לסיפורה תוקף וסמכות.88 ריבוי האלמנטים המזוהים עם המרחב היהודי־מרוקני, 

כמו דמותו של רבי משה פינטו, מלמד שסימי רואה בהם 'הון אתני', אשר נקשר בסיפורה 

בסיפורה  ואולם  ל'הון המגדרי' שבא לידי ביטוי בפוריות וביופי של הגוף הנשי הצעיר.89 

כי  נראה  זאת  ולעומת  האתני,  לרובד  האישי  הרובד  בין  הרמוניה  הלד  לדעת  יש  סול  של 

מן  יותר.  מורכבים  הם  סימי  של  האישי  סיפורה  ובין  הממורטים  בין  המתקיימים  היחסים 

הצד האחד סיפור חייה מבטא הזדהות והתמזגות עם סדר עולם פטריארכלי, שכן המסורת 

סימי,  של  בחייה  שקולקל  מה  את  'לתקן'  שמאפשרת  היא  סמכותו  את  ממנה  שואב  שהרב 

ולגרום לה לחזור לבעלה ולנהל אורח חיים 'נורמטיבי'. מצד שני, סיפורה גם סודק מסורת 

את  בוסר,  בנישואי  הנזקים  את  בביקורתיות  ומציף  מתעד  שהוא  משום  זו,  פטריארכלית 

האונס בליל החתונה ואת השפעתו הטראומטית על סימי )ובעקיפין גם את תפיסת בעלות 

הגבר והחפצת האישה, העולים מהתנצלות הבעל על מעשהו(, ואת הסבל הכרוך בהיריון 

אחד המאפיינים של 'דיבור ספר גברי' בארה"ב הוא שימוש בתיאורים ארציים ובקללות. כאשר נשות   86
ראו:  דרומיות.  נשים  עבור  הולם  שנחשב  עדין'  'דיבור  של  נורמות  מאתגרת  הן  בו  משתמשות  ספר 

ג'ונסטון ומטסון־בין, ביטוי עצמי )לעיל הערה 36(, עמ' 231. 
ג'ונסטון, קהילה ותחרות )לעיל הערה 35(.   87

סיפורי  של  השתקעותם  כולן?(": על  המעשיות  הן  קונסיז'ס )איפה  לאס  טודאס  סטאן  הלד, '"אנדי  מ'   88
כג  יהודי,  בפולקלור  ירושלים  מחקרי  מירושלים',  ספרדית־יהודית  דוברת  של  האישי  בסיפורה  עם 

)תשס"ה(, עמ' 45.
האתני  ההון  את  מנצלים  ונשים  גברים  לדבריה,  מזרחי.  בברלי  במחקרה  משתמשת  אלו  במושגים   89
של  הכרה  או  מסוימת  אתנית  קבוצה  של  תרבותיות  מסורות  הכרת  כגון  לרשותם,  העומד  והמגדרי 
ההבניה המגדרית הנשית בקבוצה אתנית זו, כדי להשיג מטרות שונות. ראו: ב' מזרחי, 'מארגנת טקסי 
 ,)9  חינה: מהגרת יזמית עסקית בעידן של התעוררות אתנית', כהן ורגב, אישה במזרח )לעיל הערה 

עמ' 249.
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ולידה בגיל צעיר. התיקון שנעשה בחייה של סימי אינו מוחק כל זאת, ואף מעלה בקוראת 

תחושה של אי־צדק. 

דיכוי  שוב  עליה  מופעל  בשנית,  להינשא  מעוניינת  סימי  כאשר  מבוגר,  בגיל  גם 

פטריארכלי, הפעם על ידי ילדיה שלה, הרואים בנישואים שניים של אימם סוג של בגידה 

של  האישי  ניסיונה  כי  לומר  אפשר  לכן  כולה.  המשפחה  של  ובכבודה  אביהם  של  בכבודו 

כפי  תחתם.  חותר  גם  הוא  בזמן  בו  אך  להם,  ומתאים  מסורתיים  חומרים  על  נשען  סימי 

אחד  היגוד  באירוע  ז'נרים  בין  ביחסים  העוסק  פמיניסטי  מחקר  שומן,  איימי  שמדגישה 

להשגת  וגבריים  סמכותיים  מסורתיים,  ובחומרים  בז'נרים  נשים  של  השימוש  אופן  עניינו 

מטרות לא מסורתיות ופרו־נשיות. התמקדות כזו מחייבת לעסוק לא רק בדמיון בין ז'נרים 

אלא גם בהבדלים ובאי־ההתאמות שביניהם.90 

סיפורה של סימי אינו סיפור חתרני במובהק, שכן הוא משקף השלמה עם ערכים גבריים, 

למסורת  מודעות  מתוך  בו,  'מתנגדת'  קריאה  אולם  עממית.91  בתרבות  ככלל  הנפוצים 

ביחסו  בו  הקיימים  ה'צרימות'  או  הסדקים  את  מבליטה  גברית,  בתרבות  נשים  דיכוי  של 

עם  הזדהות  המביעים  נשים  בסיפורי  גם  שכן  הפטריארכלית.92  הסמכות  של  למוסריותה 

ערכים פטריארכליים אפשר למצוא ביטויים של התנגדות להם, אם הם מובעים באופן גלוי 

בסיפור ואם הם בולטים דווקא בהיעדרם.93 קריאה פמיניסטית בספרות עממית מתאפיינת 

בריבוי קולות ונעה בין חשיפת המציאות הפטרנליסטית של הטקסט ובין הפניה של תשומת 

מעצם  פרו־נשי  הוא  סימי  של  סיפורה  לפיכך  בו.94  אנטי־פטרנליסטיים  יסודות  אל  הלב 

התייחסותו לגוף הנשי, הצעיר והמבוגר כאחד, ומעצם העובדה שהיא 'כותבת באמצעות 

גופה'.95 כפי שמציינת ג'נט וולף, בדיבור של נשים על )או 'את'( גופן יש פוטנציאל חתרני 

במאמרה עסקה שומן ביחסים המורכבים בין סיפור החיים של אישה מקסיקנית שגרה בארצות הברית   90
היא  כיצד  מראה  היא  בו.  שיבצה  שהיא  המסורתיות  והאמרות  המשל  ובין  בעלה,  ידי  על  ושננטשה 
השתמשה במשל מסורתי כדי לתאר את סיטואציית חייה העכשווית, שאינה מתאימה לערכי הקהילה 
שהסמכות של המשל שאובה מהם. ראו: ’A. Shuman, ‘Gender and Genre, הוליס ואחרות, תאוריה 

פמיניסטית )לעיל הערה 16(, עמ' 71–88.
ערכי  כלפי  עממית  לתרבות  המיוחסת  החתרנות  למרות  למברדי־סטריאני,  לואיג'י  שמציינת  כפי   91
המעמד ההגמוני, הרי למעשה היא נוטה גם לחזקו, במיוחד בכל הנוגע לערכים של שליטה גברית, 
 L. Lombardi-Satriani, ‘Folklore :שכן, כלשונה, 'גם גברים עניים הם בעלים בתא המשפחתי'. ראו
 as Culture of Contestation’, Journal of the Folklore Institute 11 (June-August 1974), 

p. 104
א' לובין, אישה קוראת אישה, חיפה ואור יהודה תשס"ג, עמ' 74–75, 79.  92

א' רוזן, מעשה שהיה... הסיפורת העממית של יהודי קרפטורוס, תל אביב 1999, עמ' 17.  93
ג' חזן־רוקם, 'הקול קול אחותי: דמויות נשיות וסמלים נשיים במדרש איכה רבה', עצמון, אשנב לחייהן   94

)לעיל הערה 53(, עמ' 96.
ה' סיקסו, צחוקה של המדוזה )תרגום מ' הראל, הקדמה ד' חרובי(, ד' באום ואחרות )עורכות(, ללמוד   95

פמיניזם, מקראה: מאמרי ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית, תל אביב 2006, עמ' 145.
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דווקא משום שהגוף הוא אתר מרכזי ונראה של דיכוי96 המשקף את תפיסותיה של החברה 

בנוגע לגברים ולנשים.97 

על אף הממד החתרני בסיפורה של סימי, גם היא, כמו נעימה, מעבירה לדורות הבאים 

החברתי  הסדר  לשימור  המחנכות  נשים  מדר,  ורד  שמציינת  כפי  פטריארכליים.  ערכים 

ניכר  זה  דבר  השלטת.98  התרבות  בשרות  כלי  משמשות  גברית  הגמוניה  בעלת  בחברה 

גם במסרים שהיא העבירה לי כמאזינה רווקה בנוגע ליחסים בין המינים ולנישואים. כפי 

שציינה: 'אין טובים בעולם בחורים. את תהיי טובה אפילו יהיה רע אתך יהיה טוב. הטוב 

יבוא ממך ]...[ אל תגידי זה לא טוב וזה לא טוב. זה לא יפה, זה לא יפה'. מסר זה עולה 

לי,  העבירה  שנעימה  המסרים  גם  סימי.  של  המחודשים  הנישואים  סיפור  עם  אחד  בקנה 

האישי:  נבעו מסיפורה  בחיים,  נכון  ולהמר  'לשחק את המשחק'  כמו החשיבות שבלדעת 

'תקשיבי, החיים זה משחק רולטה. אם תוכלי לסובב את הרולטה טוב זכית בו. את יכולה 

של  רישיון  עם  יכולה  את  חכמה,  להיות  יכולה  את  ביטוי,  על  סליחה  מטומטמת,  להיות 

ניכר כי המספרות  דוקטורט, הרולטה, אם לא שיחקת אותה טוב תישארי במספר שלך'. 

להעניק  אמצעי  עבורן  הוא  הריאיון  וכי  וחכמה,  חיים  ניסיון  בעלות  נשים  בעצמן  רואות 

תוקף לכך ו'לחנך' את המאזינה הצעירה מהן. עמדה זו מלמדת אף היא שהמספרות רחוקות 

מלתפוס את עצמן כנשים שוליות. 

ובאופן  המספרים  של  הֵאמית  המבט  בנקודת  ומעולם  מאז  התמקד  הפולקלור  חקר 

הפולקלור  חקר  לכן  סיפוריהם.  ואת  עולמותיהם  את  וממשיגים  מפרשים  עצמם  הם  שבו 

(low theory),99 דיסציפלינה שיכולה להאיר את  נחשב דיסציפלינה של 'תאוריה נמוכה' 

לסוגיו  העכשווי  האינטלקטואלי  השיח  בין  ולקרב  הביתיים100  הכוחות  של  הפוליטיקה 

ובין הפואטיקה של חיי היום־יום, בין רעיונות מופשטים ובין קיום ממשי וגופני.101 בתור 

דיסציפלינה כזו הוא מספק מסגרת להבנה מעמיקה של סיפורי חיים של נשים הנתפסות 

כשוליות בהקשרים שונים. התמקדות באמנות ההיגוד והביצוע של מספרות מזרחיות היא 

אמצעי נוסף שדרכו אפשר לגשת לקטגוריה הכוללנית 'נשים מזרחיות' באופן רגיש ופרטני 

וולף, השבת הגופניות )לעיל הערה 54(, עמ' 122.  96
ג' חזן־רוקם. '"החוט המשולש": על מיניות, זוגיות ונשיות ביצירת חז"ל', תיאורה וביקורת, 7 )1995(,   97

עמ' 255. 
 103 פעמים,  התרבותי',  בהקשרן  מתימן  נשים  קינות  בא"?  כאשר  המוות  לך  אמר  '"מה  מדר,  ו'   98

)תשס"ה(, עמ' 35.
מילס, תאוריה פמיניסטית )לעיל הערה 22(, עמ' 173–192.  99

טרנר וסריף, מזבח ליוסף הקדוש )לעיל הערה 23(, עמ' 89–118.  100
ג' חזן־רוקם, ו' מדר וד' שרירא, 'מ"מזרחים בישראל" ל"קולות מזרחיים", מכיבוש ההגמוניה לשינוי   101
 ,)2006 )סתיו   20 וביקורת,  וחקר הפולקלור', תיאוריה  אינטלקטואלים   רדיקלי: מאבק חברתי, שיח 

עמ' 247–254.
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יותר, ומהותני וכוללני פחות, משנעשה במקרים רבים.102 זאת ועוד, נקודת מבט זו מבליטה 

את העצמה, הצבעוניות ואת הפואטיות הייחודית של נשים אלו ושל אחרות כמותן. עבור 

וכן עבור מספרות אחרות שראיינתי במחקרי, מזרחיות ואשכנזיות כאחד,  וסימי,  נעימה 

השפה העברית אינה שפת אם והיא כוללת שיבושי לשון רבים ושימושים תכופים בשפה 

הפוסט־מודרני,  בעידן  אידאולוגית.  כאמירה  הן  הטבעית  משפתן  כחלק  הן  תת־תקנית, 

יצירות ספרות רבות מנסות לחקות את הדיבור היום־יומי והפריפריאלי, יש לראות  שבו 

בסיפורי החיים של נשים אלו ובמחקר עליהם חלק מספרות נשים עשירה ולגיטימית למרות 

– או דווקא בשל – חתרנותה, ויצירה מחקרית בעלת ערך ויופי.

ה' דאהן־כלב,  'נשים מזרחיות' עומדת בהרחבה הנרייט דאהן־כלב. ראו:  על הצורך בפירוק המושג   102
'נשים מזרחיות: זהות והיסטוריה', מ' שילה, ר' קרק וג' חזן־רוקם )עורכות(, העבריות החדשות: נשים 

ביישוב ובציונות בראי המגדר, ירושלים תשס"ב, עמ' 45–60. 




