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זהות ומגדר בשירתה 
של אמירה הס

מבוא: 'כאילו גודמים לך את חבל הטבור של הנשמה'

אמירה הֶס החלה לפרסם שירה מאוחר יחסית, כשהייתה בת ארבעים ואחת; 
בסדנאות  שהשתתפה  אחרי  שנה,  ושש  כעשרים  לפני  יצא  הראשון  ספרה 
כתיבה. עד כה יצאו לאור שישה ספרים שלה: 'וירח נוטף שגעון' )1984(; 'שני 
סוסים על קו האור' )1987(; 'בולע האינפורמציה' )1993(; 'יֹוֵבל' )1998(; 'אין 

אישה ממש בישראל' )2003(; 'הבולימיה של הנשמה' )2007(.1
למרות כתיבתה הפורה והמרתקת זה חצי יובל, אף שספריה זכו בפרסים   
שונים, ואף שיצאו לאור בהוצאות מרכזיות, עדיין לא נכתב מחקר אקדמי מקיף 
על סוגיות יסוד בשירתה, והיא זכתה רק לאזכורים קצרים במחקרים נרחבים 
ובכתבי–עת,  היומית  בעיתונות  ולביקורות  עיתונאיים  לראיונות  אחרים,  על 

אשר פורסמו בעיקר עם צאת ספריה.
לנטייה  ובתוכה  הנשים,  בשירת  לפריחה  השמונים  בשנות  הצטרפה  הס   
וולך.2 כאשר החלה את דרכה  יונה  לאניגמטיות הרווחת בשירת הנשים מאז 

הרבות  הערותיה  על  הס  תמר  לד"ר  להודות  מבקש  אני   *
והמועילות וכן לפרופ' חנן חבר על עצותיו.

עם  להס  משותף  ספרון  יצא  הללו  הספרים  ששת  על  נוסף   1
נלווה להופעה  המשוררים מרים איתן ושמעון שלוש; הספר 
משותפת של המשוררים עם הפסנתרן משה ברונשטיין. ראו: 

איתן, הס ושלוש.
'ֵמַחְצרֹות  פטירתה:  לאחר  שנים  שמונה  וולך  על  כתבה  הס   2
ְמקֹומֹות ַאְקָרִאּיִים / נְֶחְקקּו ִּבי ַקֲעַקע / ַאְקַראי ְּבַאְקַראי יְִׁשַּתּזֵר 
 ַמָּמׁש ְּבֵאין ַמָּמׁש / וְתּוגָה ֲעַטֵּלִפית ֶּתֱהֶמה ִצּפֹור ֶׁשֶקף ַהֶּטַבע / 
וְגַם   / ַהְּסבּוָכה  ַהָּכנָף  ְׂשַער  ִצּפֹור   / נֶֶעְטָפה  וֹוַלך  ּגַם  ֶׁשּיַָדְעִּתי 
ִהיא ָהיְָתה ּבֹוָכה / ִמּתֹוְך ְמִחּלֹות ֲעָפֶריָה / יְִהי זְִכָרּה ָּברּוְך / ְּבָכל 
נְדּוֶדיָה' )הס, בולע, עמ' 10(. להלן אציין מראי מקום לשיריה 
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המשוררות  וחוג  ומרכזית,3  מאוד  דומיננטית  דמות  וולך  הייתה  השירית 
הירושלמיות אשר הס השתייכה אליו, ואשר היה נפגש בראשית שנות השמונים, 
ראה בוולך דגם שירי עיקרי.4 הס, כמו וולך, שוברת את מבנה המשפט ומערבת 
בשירתה רובדי שפה שונים, אך דומה כי רובדי השפה העברית הנגישים לה 
השילוב  ונמוך,  גבוה  העירוב של  על  נוסף  לוולך;  נגישים  מאלו שהיו  רבים 
של אוצר מילים לועזי, ובתוכו בעיקר מושגים מן הפסיכולוגיה והמיסטיקה, 
והשימוש בסלנג וב'אינגליזמים', נפתחת שפתה של הס גם ללשון חכמים - 
- לארמית )אחד משירי ספרה  אשר אינה נכנעת לחוקי התחביר המודרניים 
השני כתוב כמעט כולו ארמית5(, לערבית ואפילו למילים מיידיש. הפסיכולוגיה 
והמיסטיקה משמשות לה מאגרים מיתיים, ובשיר אחד יכולים להופיע אלילה 
כעשתורת, התת–מודע כישות בפני עצמה, מריה )הן מריה הבתולה והן מריה 
מגדלנה( וישו, דמויות של מלאכים קבליים, דמויות מצוירות מן הזמן החדש, 

ואפילו עורך ספר השירה של הס. 
ולא  כטווח  אותה  במיניות, המציב  הנרחב  בעיסוק  גם  לוולך  הס שותפה   
כקוטביות, ופותח פתח לאנדרוגיניות, לתנועה בין נשיות לגבריות ולשילובים 
שלהם במינונים שונים, עד כדי פירוק תפיסותיהם המקובלות. עיסוק זה בולט 
במיוחד בספרה 'בולע האינפורמציה', שיש בו גודש ארוטי ודימויי אלימות, 
אך הוא ניכר גם בספריה האחרים.6 התפיסות האנדרוגיניות באות לידי ביטוי 
זכריות  וכן ברובד הלשוני, שחל בו עירוב בין צורות  גם בתפיסות מיסטיות 
לנקביות.7 כמו כן מצוי בשירתה של הס, כבשירת וולך, מתח בין שפיות לאי 

של הס בגוף המאמר. לוכסן מסמן סוף שורה, ושני לוכסנים 
מסמנים רווח של שורה ריקה.

 ,)1966( 'דברים'  כבר פרסמה עד אותה עת את ספריה  וולך   3
'שני גנים' )1969(, 'שירה' )1976( ו'אור פרא' )1983(.

משוררות נוספת בחוג זה היו מירי בן־שמחון ומרים איתן. בן־  4
שמחון הקדישה להס שיר בשם 'שיר ידידות מזרחי ואדיפאלי', 
ְּבַכד ֶׁשל   / ַּדָּקה  ַאְרּגִיׁש ְּכמֹו ִׁשּבֶֹלת  'וַַּדאי  בספר שיריה השני: 
ֶחֶרס ַעִּתיק / ְליָד ְׂשדֹות ַההּוִריָקן ַהְּמֻדּוִָחים ֶׁשָּלְך' )בן־שמחון, 

שיבולת, עמ' 22(.
הס, שני סוסים, עמ' 15.  5

לדוגמה במחזור בן חמישה עשר שירים, 'הֹומֹוֶסְקסֹוַסּפיֶינְס',   6
'ניתוח תת־הכרתי של עלמה בגדדית'. ראו: הס, אין  הכולל 
השני  בחלק  להלן,  ראו  השיר  ולניתוח  33־34;  עמ'  אישה, 

במאמר זה.
וולך שילבה את העיסוק בשפה ועיסוק במיניות באופן ישיר.   7
 למשל בשירה 'עברית' היא קובעת 'ִעבְִרית ִהיא ֶסְקְסַמנְיַאִקית / 
ָהִעְבִרית   / ַהִּמין  ֶאת  ִלְראֹות  ְלָפחֹות  ְמַדֵּבר...  ִמי  ָלַדַעת  רֹוָצה 
ְמִציָצה ִמַּבַעד ְלחֹור ַהַּמנְעּול / ָּכמֹונִי ְלִאָּמא ֶׁשָלְך וְָלְך... ַהָׂשָפה 
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)וכך כבר בשם ספרה  והשיגעון הוא לעתים הקוטב המועדף בשירה  שפיות, 
הראשון, 'וירח נוטף שגעון'(.

בהקשר של השירה המזרחית שנות השמונים, שבהן התחילה הס לפרסם   
את שיריה, הן השנים שלאחר פריצת קולו השירי המכונן של ארז ביטון;8 לצד 
משוררים מזרחים ותיקים שהמשיכו לפרסם, כרצון הלוי, משה סרטל, יואב חייק 
בתור משוררים  בז'ראנו  ומאיה  סומק  רוני  אלה  בשנים  התבססו  אביו,  ושלמה 
מרכזיים.9 אמנון שמוש, מספר ותיק, הוציא בפתח שנות השמונים ספר שירה בשם 
'דיוואן ספרדי', ובו שירים בצורות הספרדיות הקלסיות של השירה העברית; וכן 
יצא לאור בפתח העשור הקובץ המשותף לפרץ דרור–בנאי, אלי בכר ורוני סומק, 
'1 בשביל 3 ו–3 בשביל 1'. במהלך שנות השמונים עלו קולות מזרחיים חדשים 
רבים בשירה, לצדה של הס, ובהם קולות לא מעטים של משוררות ירושלמיות; 
בין המשוררים והמשוררות הללו בלטו יוסף עוזר,10 ברכה סרי,11 שלי אלקיים,12 
וסמי שלום שטרית.16 בשנת  מירי בן–שמחון,13 בני שבילי,14 שמעון שלוש15 
1983 הוקם כתב–העת הספרותי המזרחי 'אפיריון', ופורסמו בו מספר שירים של 
הס; שירים פרי עטה פורסמו גם בכתבי–עת מאוחרים יותר המזוהים עם השירה 
המזרחית, כ'דימוי', שהוקם בירושלים בסוף שנות השמונים )וזוהה בעיקר עם 
שירה דתית(, ו'הכיוון מזרח', שנוסד בשנת 1998. שירים של הס נכללו בשתי 
האנתולוגיות המזרחיות החשובות ביותר: באנתולוגיה האנגלית 'מפתחות לגן' 
)Keys to the Garden( בעריכת עמיאל אלקלעי משנת 1996 )בצירוף ריאיון 
כן  בעברית;   1999 משנת  שטרית  בעריכת  יוצרים'  מאה  שנים  וב'מאה  עמה( 

רֹוָאה אֹוָתְך ֵעיֻרָמה... ַרִּבים ַמְחִּביא ִאָׁשה... ַּתגִיד ִלי ְּבזָָכר ַּתגִיד 
ִלי ִּבנְֵקָבה' )וולך, עמ' 180־181(. 

'מנחה מרוקאית', הכולל שירים כ'דברי רקע ראשוניים', 'שיר   8
בדיזנגוף',  קניה  ו'שיר  מרוקאית'  'חתונה  אלפסיה',  זוהרה 
כ'תקציר־ שירים  הכולל  הנענע',  'ספר   ;1976 בשנת  פורסם 

שיחה' )'מה זה להיות אותנטי'(, 'תיקון הריחות' ו'ערב פגישה 
עם בתו של משורר', פורסם בשנת 1979.

ספרו הראשון של סומק, 'גֹוֶלה', ראה אור בשנת 1976; ספרה   9
הראשון של בז'ראנו, 'בת יענה', יצא בשנת 1978.
ספרו הראשון, 'סילן טהור', פורסם בשנת 1981.  10

ספרה הראשון, 'שירי שוטטות: בעשרה שערים', פורסם בשנת   11
.1981

ספרה הראשון, 'תמצית עצמו', פורסם בשנת 1981.  12
ספרה הראשון, 'מעוניינת, לא מעוניינת', פורסם בשנת 1983.  13

ספרו הראשון, 'משפחה שחורה', פורסם בשנת 1983.  14
ספרו הראשון, 'גבריאל וגבריאלה', פורסם בשנת 1987.  15

ספרו הראשון, 'פתיחה', פורסם בשנת 1988.  16
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נדפס סיפור שלה באנתולוגיה שערך שמוש לרגל שנת היובל למדינה, 'מזרח 
מערב' )1998(, ובה חמישים סיפורים של חמישים מספרים; ומספר שירים שלה 
שירה  של  ובאנגלית,  בעברית  הדו–לשונית,  הפמיניסטית  באנתולוגיה  נדפסו 
נשית עברית, 'המוזה המתריסה' )The Defiant Muse, 1999(, שערכו שירלי 

קאופמן, גלית חזן–רוקם ותמר  הס. 
מעיראק   1951 בשנת  והיגרה17  בבגדאד,   1943 בשנת  נולדה  הס  אמירה   
למעברת יקנעם בישראל; כיום היא חיה בירושלים, בשכונת בית–הכרם. אחת 
החוויות המעצבות של שירת הס היא ההגירה, אותו רגע שעליו העידה: 'ּגֻּנְַבִּתי 
ָאז ִּתינֶֹקת ַרַּכת ַעָּביָה / ֶאל ּתֹוְך ַמְלְּתעֹות ֵאיזֶה זְַמן' )הס, וירח, עמ' 14(; מעבר 
זה מתואר בשורות אלו כגנבה, שהעבירה את המשוררת ממצב של רכות, שבו 
הייתה נתונה כתינוקת עטופה בתלבושת ערבית, אל זמן אחר, שמצטייר בדימוי 

'עלייה' היא המונח היהודי המסורתי לתנועה מארצות העולם   17
לארץ־ישראל, השוכנת בטבורן; בתוך ארץ־ישראל עלייה היא 
התנועה אל ירושלים, היא ציון; ובתוך ירושלים עולים אל הר 
המושג  את  לה  ניכסה  הציונות  המקדש.  בית  מקום  הבית, 
'עלייה המונית',  בביטוי  זה לטעמי  ושיאו של תהליך  עלייה, 
והופכת  הדתי־ההתכוונותי  מתוכנה  מאבדת  העלייה  שבו 
יהודים  של  עלייתם  את  בעיקר  ציין  זה  מונח  שמות;  חסרת 
השאר  ובין  והשישים,  החמישים  בשנות  האסלאם  מארצות 
העלייה מעיראק לישראל בשנים 1950־1951, שבה באה לארץ 
רוב הקהילה. בשל הניכוס הציוני של המושג ההיסטורי עלייה 
בו  אבל התחליף שאני משתמש  בו,  אני מתקשה להשתמש 
כאן, הגירה, שהוא ניטרלי לכאורה, אינו תחליף אמתי, מפני 
בתרבות  העלייה  של  העמוקים  השורשים  את  חסר  שהוא 
הדורות.  במרוצת  בה  שנקשרו  המשמעויות  ואת  היהודית 
הוא  כי  לאורז'  עדן  'גן  שיריו  ספר  בגב  לכתוב  בחר  סומק 
'הועלה ארצה'; אכן גם הס 'הועלתה ארצה' ־ בהיותה ילדה 
בת שמונה היא כנראה לא בחרה בחירה מכוונת לעלות, אבל 
ילדה בת שמונה שהיא  גם על  נאמר  במסורת היהודית היה 
חיובית  תמיד  אינה  לארץ־ישראל  העלייה  אגב,  דרך  עלתה. 
במסורת היהודית, ובתלמוד הבבלי אנחנו מוצאים: 'רב יהודה 
היה אומר כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה שנאמר: 
"בבלה יבואו ושמה יהיו עד יום ָפקדי אותם נֻאם ה'" )ירמיה 
כז, כב(' )ברכות כד ע"ב(. על השימושים השונים של חוקרים 
)אשכנזים ומזרחים( ושל נחקרים מזרחים שעלו/היגרו לארץ, 
עמ'  גוטמן,  ראו:  המזרחי  בהקשר  והגירה  עלייה  במושגים 

241־243. 
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המפחיד של מלתעות, זמן שבו 'חֶֹׁשְך / חֹוֵפר חֶֹׁשְך', ו'הַגַנִים וְהַּבִָתים נְעּולִים' 
)שם(.18 

מבוסס  כלכלי  ממצב  מעמדית  בנפילה  הס  לדברי  כרוכה  הייתה  ההגירה   
לתנאי דלות,19 ודומה כי גם התערערה בה היציבות המשפחתית והתגלע שבר 
משפחתי ודורי, והוא בא לידי ביטוי באופנים שונים ביחסה של הס להוריה. 
ההגירה פירושה היה גם מעבר בין שפות: הס דוברת ערבית–יהודית–בגדאדית 
שוטפת, אך בשנותיה בעיראק לא הספיקה לקנות שליטה בערבית הספרותית; 
את שירתה היא כותבת בעברית, למעט שיר אחד שכתבה בשנים האחרונות 
בערבית–יהודית–בגדאדית. הס מדברת על העברית ועל השימוש בה במונחים 
של התמסרות מלאה אל השפה מבחירה. 'כשאדם מהגר מתרבות לתרבות, כפי 
לו את חבל  גודמים  כאילו  זה   ,1951 שאני עשיתי כשעליתי מעיראק בשנת 
הטבור של הנשמה', אמרה. אך למרות קרע הנשמה היא בחרה בהיטמעות מלאה 
בשפה העברית: 'כשבאתי ארצה, התחלתי לדבר ולכתוב עברית בשמחה, רציתי 
להיטמע... אולי הכתיבה בעברית היא דרכי להיכנס באמת לתרבות החדשה'.20 
הערבית נותרה בחייה של הס מקום משפחתי, שפה שבה היא מדברת פעמים 
רבות עם אֶחיה, ומקום מוזיקלי,21 והיא אף לימדה תקופה מסוימת בבית ספר 

ערבי במזרח ירושלים.
וסמי  בלס  ממנה, כשמעון  מבוגרים  עיראקים  כותבים  ייחודית:  עמדה  זו   
מיכאל, שרכשו את השכלתם בערבית ספרותית, המשיכו לכתוב בשפתם גם 
בהרגלי  לאור השינוי  )מיכאל(,  והשבעים  )בלס(  ורק בשנות השישים  בארץ, 
הקריאה של העיראקים בישראל, ועקב התרחבות הפער בין מוקדי העניין של 
עברית.  לכתוב  אינסטרומנטלי  באופן  עברו  שלהם,  לאלו  בארץ  הפלסטינים 
כותבים  בעברית'.  'ערבית  כותבים  הם  חלקית  לפחות  כי  לומר  ניתן  ועדיין 
אחרים, כמו יצחק בר–משה וסמיר נקאש, כתבו בארץ ערבית עד יומם האחרון. 

על התחושה עם בואה לארץ והמפגש עם אנשי הסוכנות ראו   18
ְלָעִתיד / ַהּנְִׁשָקף ִמּתֹוְך  'ָּכל ַּדָּקה ֶׁשָעְבָרה / הֹוִביָלה אֹוִתי  גם: 

ֵעינַיִם ְמנָֻּקרֹות' )הס, נגסנו(.
על החיים בעיראק והמעבר לישראל סיפרה הס: 'באתי מבית   19
די אמיד, חיינו ברווחה, אפשר לומר במותרות, וזהו, נחתנו אל 
שער העלייה ואחרי זה היינו במעברות, כלומר, היה ממש הבדל 
עצום בצורת החיים'; משפחתה חייתה במעברה משנת 1951 
עד 1955, בצריף פח. ראו: עברון, עמ' 81; בריאיון זה ביטאה 

הס געגועים אל חיי הנוודות בין השדות בימי המעברה.
שניר, עמ' 406־407.  20

ראו על כך בהרחבה להלן, בסוף החלק השני.  21



ס322 ה ה  ר י מ א ל  ש ה  ת ר י ש ב ר  ד ג מ ו ת  ו ה ז  / ר  ַה ֶּב ג  ו מ ל א

וכותבים צעירים ממנה, למשל סומק, לא בחרו, מכיוון שהתחנכו מן ההתחלה 
בישראל ובעברית.22

ההתמסרות המלאה לעברית מחד גיסא והתחושה הקשה של הקרע ב'חבל   
הן  זמנית.  בו  הס  של  בשירתה  מתקיימות  גיסא  מאידך  הנשמה'  של  הטבור 
מונעות מהס לתפוס את עצמה כאדם שלם בזהותו, הן מבחינה תרבותית )וכחלק 
התרבותיות,  ההריסות  מתוך  אך  אישית–אישיותית;  מבחינה  והן  מקהילה( 
הקהילתיות, המשפחתיות והאישיות, מעמידה שירתה של הס סוג של בנייה 
מחודשת, חלופית, בעצם הצלחתה לכתוב שירה מתוך נקודת השבר, ומשום 
זו יכולה להיות מוסברת  זו ָעצמה בלתי רגילה. אף שכפילות  כך יש לשירה 
מתוך הביוגרפיה של היוצרת ומתוך ההיסטוריה, ניתן לראות בה גם כפילות 
קיומית, שהיא פילוסופית ואישיותית–פסיכולוגית גם יחד; כך תיארה הס את 
בי את כאב  יש  ניגודים.  ופרדוקסים, מלא  'אני אדם מלא אבסורדים  עצמה: 

הקיום הנוראי ואת שמחת היקום וההודיה עליו יחדיו'.23
ואתמקד  הס,  של  בשירתה  העולים  קולות  לבחון  מבקש  אני  זה  במאמר   
בשניים מהם: הקול הנשי והקול המזרחי, והם מתפצלים לקולות רבים. כמובן 
זו שירה רב קולית מאוד, הנותנת ביטוי  אין אלו הקולות היחידים בשירתה: 
הן לפיצול הפנימי של הדוברת השירית והן, מנקודות המבט המשתנות שלה, 
לריבוי הקולות בעולם. כפי שהתחביר של השירים שבור, כך מבנה השירים אינו 
תואם את הצורות הקלסיות ה'יפות', לא המזרחיות ולא המערביות, ואף הוא 
חופשי, אם לבחור הגדרה חיובית, או שבור, אם לבחור הגדרה חיובית פחות. 
כך נוצרת בשירתה של הס התאמה בין תוכן לצורה, בין תוכן רב קולי לצורה 
רב קולית, בין תוכן שבור לצורה שבורה, בין שפה רבת רבדים, המבטאת נפש 
רבת רבדים, לצורה שירית אשר אינה סגורה במבנה קבוע. הצורה השבורה של 
השירים הולמת מאוד את התוכן והדיבור המיסטיים הבאים לידי ביטוי בחלק 

גדול מהם.
אף שאבחן כאן את הקולות הנשיים והמזרחיים בשירתה של הס, שדומני   
משוררת  בתארים  הס  את  אכתיר  לא  בה,  וחשובים  מרכזיים  קולות  הם  כי 
וכינויו  למילה אחת  עולמו של משורר  צמצום  מזרחית.24  או משוררת  נשית 

בהקשר זה כדאי לציין כי לדברי שניר רק יהודייה אחת ילידת   22
דוריס  בערבית:  שירה  ספר  בארץ  פרסמה  הערבי  העולם 
זלאיט, ילידת בגדאד, שפרסמה בשנת 1982 את 'מסרח אל־

חיאת' )במת החיים(. ראו: שניר, עמ' 407.
מאנה, עמ' 148.  23

יכול  אינו  מזרחי  יוצר  כי  טענה  בביקורת  מופיעה  לעתים   24
שורשיו  אל  החזרה  ומן  מזרחי'  'יוצר  מהיותו  'לחמוק' 
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משורר לאומי, משורר טבע, משורר אהבה, משורר המודרניות, משורר מחאה, 
משורר אשכנזי, משורר גברי וכיוצא באלה הוא מעשה לא הוגן, מכיוון ששירה 
)במיטבה( מכילה רבדים רבים וזהויות רבות. עם זאת המילה משורר העומדת 
לבדה אינה ניטרלית,25 ומבליעה בתוכה הנחות המשתנות מחברה לחברה, וכך 
בחברה מסוימת המילה משורר מציינת גבר בן המעמד הגבוה. מול הניטרליות 
כביכול של השירה והדה–פוליטיזציה שלה לכאורה, יש צורך לעתים לדבר על 
)או שירה נשית( כאופוזיציה להגמוניה של שירה גברית,26 ועל  שירת נשים 

שירה מזרחית כאופוזיציה להגמוניה של שירה אשכנזית בארץ. 

המזרחיים; ראו למשל דבריו של שקד על א"ב יהושע: 'למרות 
יחסו  אלה,  ]מזרחיים[  לשורשים  זיקתו  את  להדחיק  ניסיונו 
ההתרחקות  ביצירתו.  דומיננטי  גורם  הוא  אבותיו  עולם  אל 
המתאשכנזת המודעת כביכול מן הנרטיב הספרדי אינה עולה 
הנרטיב המודחק הר  עליו את  כופים  וכוחות ראשוניים  בידו 
כתהליך  יצירתו  תולדות  את  לתאר  ואפשר  אפשר  כגיגית. 
ניסה  דרכו  בתחילת  המודחקת...  ספרדיותו  אל  התקרבות 
יהושע להתרחק משורשיו ולהיות סופר "ישראלי" לכל דבר. 
מוקדם למדי הוא חש שלא יצליח להימלט מן העבר' )שקד, 
עמ'  משעני,  של  בספרו  הובאו  הדברים   ;177 עמ'  הסיפורת, 
136(. יהושע 'הגיב' על דברים אלו בריאיון עם שמואל הופרט 
שהתקיים אחת עשרה שנה קודם לכן, ושממנו שאב משעני 
את כותרת ספרו: 'בכל העניין הספרדי יש איזה אבסורד: איש 
לא דורש מבחור שהוריו באו מהונגריה שיהיה נאמן למורשת 
ההונגרית שלו. אבל לגבי אנשים שבאו מרקע מזרחי־ספרדי 
כביכול, אתה שבאת ממקום שנחשב בעיני  באים בתביעות. 
כמה אנשים לנמוך, צריך לשמור אמונים לשכבה החלשה. ויש 
להישאר  חייב  אתה  ולכן  מהם  באת  אתה  דרישה:  מעין  כאן 

אתם' )משעני, עמ' 140(.
ולמה איננו מעמידים במקומה את המילה משוררת?  25

כך,  עצמה  את  להגדיר  צריכה  אינה  גברית  שירה  כאמור   26
כי  וולך  דבריה של  וראו למשל  נקראת בפשטות שירה.  אלא 
ולא המשוררת  ביותר  'המשורר הטוב  היא מבקשת להיקרא 
הטובה ביותר' )צמיר, עמ' 238(; וראו דבריה של צמיר: 'נראה 
לקיום  מעל  ולהתעלות  אוניברסלית  להיות  כדי  וולך,  כאילו 
־  מגדרית  המפוצל  הנשי,  הקיום  כלומר,  ־  המפוצל  הגופני 
חייבת לראות את עצמה כגבר... עצם היכולת להתעלות מעל 
לפרטיקולריות של האינדיבידואל כמו־גם על הגוף הממוגדר 
היא  ־  נשים  וגם  גברים  גם  ולייצג  "כללי"  להיראות  כדי  ־ 
גם  נכונים  הדברים  257־258(;  עמ'  )שם,  גברית'  זכות־יתר 
גם בהקשר  נכונים  והם  לקונוונציות הלשוניות של העברית, 
ַּכישראליות  להופיע  היתר  זכות  יש  לאשכנזיות  שבו  האתני, 
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הס אינה מגדירה את עצמה משוררת מזרחית27 וגם לא מזרחית,28 והדבר   
ונשיות,  גבריות  ומערב,  מזרח  כמו  מושגים  אבל  בשירתה,  ביטוי  לידי  בא 
ומופיעים  בשיריה  מאוד  חשובים  ותימן,  פולין  לונדון,  כבגדאד,  ומקומות 
בהם פעמים רבות ובצורות שונות. במחקר זה אבדוק את שירתה של משוררת 
מזרחית במוצאה,29 ואנסה לאפיין את הקולות הנשיים והמזרחיים העולים בה. 

)ואילו האחרים, האישה, המזרחי, הפלסטיני, ההומוסקסואל, 
מסומנים תמיד(.

אמרה  הראשון  ספרה  התקבלות  בדבר  שאלה  על  בתשובה   27
הס: 'חששתי אז גם מתווית של משוררת מזרחיה, כיום אין לי 
תווית זו, אני משוררת, נקודה' )מאנה, עמ' 148(. השוו לדבריה 
של נוה באחרית הדבר לספרה של מוריסון 'משחקים באפלה': 
כינויה  את  בברכה  מקבלת  היא  כי  ]מוריסון[  אמרה  'בראיון 
בעיניה  סתמי  הוא  "סופרת"  הכינוי  שכן  שחורה",  "סופרת 
יוצר דה־פוליטיזציה של  והוא  ציון מיגדר(  בו  )באנגלית אין 
כתיבתה' )מוריסון, עמ' 108(. וראו לעומת זאת את דבריה של 
מטלון: 'האמן... חייב, ממש חייב, שלא לדעת מי הוא כדי להניע 
את היד האוחזת בעט על גבי הנייר. זהותו האתנית, מעמדו 
המשפחתית  מורשתו  הפוליטית,  אמונתו  הכלכלי־חברתי, 
והרוחנית נוכחים בתוך היד הכותבת שלו אבל אוי לו ואבוי לו 
אם רק הם נוכחים שם... אקט הכתיבה הוא בראש ובראשונה 
אקט של בגידה: בגידה בשבט, במשפחה, בקבוצה האתנית, 
בשייכות. הספרות במיטבה יוצרת את ההשתייכות באמצעות 
ועל־ידי אקט של אי השתייכות. הזהות המזרחית הראויה, אם 
אכן ישנה כזו, נוצרת בתהליך של שלילה אינסופית של קביעות 
"מי הזהות המזרחית". כמעט כל דבר אחר הוא פולקלור. כבודו 
העצמי של האמן, אני מאמינה, הוא התעקשות נחושה על אי 
ידיעה של "הזהות"... מי שיודע מי הוא היוצר המזרחי ומהי 
יודע מי הוא היוצר האשכנזי  היצירה המזרחית חושב שהוא 
ומהי יצירה אשכנזית. מי שיודע בוודאות את שני אלה מקבע 
את הדיכוטומיה הנפסדת בין "מזרח" ל"מערב". מי שמקבע 
שלו  השריפה  אבק  חפיסת  את  מניח  הזו  הדיכוטומיה  את 
היצירה  את  מדלדל  התרבות,  את  מדלדל  הגזענות,  בחבית 

"המזרחית" ולא מקדם אותה' )מטלון, הרהורים, עמ' 178(.
בריאיון אמרה הס: 'אני לא יכולה לתאר את עצמי היום ילידת   28
בגדד בלבד, או להיות מזרחייה בלבד. אני לא יכולה לראות את 

עצמי כך ואולי גם לא הייתי רוצה' )עברון, עמ' 82־83(.
'מזרחי)ת(' היא קטגוריה זהותית שנוצרה במדינת ישראל, ועל   29
כן אולי פרדוקסלי לדבר על מוצא מזרחי. כמו כן יש יהודים 
ילידי העולם המוסלמי הטוענים שזו המצאה אשכנזית, כיוון 
שהיהודים הנקראים מזרחים מעולם לא היו קבוצה אחת מחוץ 
זו  בתווית  בארץ  המזרחים  של  סימונם  מהות  וכל  לישראל, 
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בשל התמקדותי בקולות הנשיים והמזרחיים בשירתה של הס, לא אוכל כמובן 
להתיימר להציגה במלואה; יש לחקור באופן מעמיק גם את הקולות המיסטיים 
לדמויות  ובתוכם  ולמיתוסים  למיתולוגיות  לשואה,  יחסה  את  בשירתה,30 
יותר  והנשיים,  המזרחיים  בקולות  הבחירה  ועוד.  לשיגעון  נוצריים,  וסמלים 
משהיא באה ללמד אותנו על הס, מסייעת להס ללמד אותנו עליהם ולהרחיב 

את המבט על האפשרויות של קולות אלו. 
בחלק הראשון של המאמר אקרא קריאה צמודה את השיר הראשון בספרה   
הראשון של הס )ומעט שירים הקשורים בו(; משיר זה נלקחה כותרת המאמר, 
והוא אולי השיר המכונן את עמדתה השירית ואת שפתה השירית, ולטעמי אחד 
משיריה רבי הָעצמה, אם לא החזק מכולם. בחלק השני אדון בקולות הנשיים 
בין  זאת  ואעשה  הס,  של  בשירתה  מעוצבים  שהם  כפי  המזרחיים  ובקולות 
השאר באמצעות המשגות תאורטיות הקשורות לפמיניזם, לפוסט–קולוניאליזם 
ולמזרחיּות בישראל; איעזר בעיקר בעבודותיהם של אלה שוחט, טוני מוריסון, 
הומי ק' באבא ואורלי לובין. אני מבקש לכתוב על הקול הנשי והקול המזרחי 
בפרק אחד, מכיוון שהם שלובים זה בזה בשירתה של הס, ופיצול ביניהם יהפוך 

כל אחד מהם למושג 'נכה'.

בהיותם לא־אשכנזים. איני בטוח אם הס מקבלת את העמדה 
שיש קרבה תרבותית בין היהודים מארצות מוסלמיות שונות. 
הישראלית  בצורתה  זו  במילה  כאן  משתמש  אני  מקום  מכל 
המודרנית, ומציין בה מוצא ללא בחינה של מאפיינים נוספים. 
כזום למשל טענה כי בעקבות ההגירה לארץ והאתניזציה בארץ 
'קבוצה הטרוגנית, עצומת ממדים, של מהגרים יהודים הפכה 
לשתי קבוצות אתניות מובדלות מבחינת מעמדן החברתי ־ 
אשכנזים מארצות אירופה, ומזרחים מארצות ערב' )כזום, עמ' 
מדומיינת  זהות  היא  המזרחיות  'בישראל  הלוי  לדברי   .)213
ביורוקרטית  קטגוריה  סביב  מאורגנת  שהיא  משום  מתהווה 
)קולוניאלית( חדשה שלא היתה קיימת לפני כן, "ילידי אסיה 
ואפריקה"' )הלוי, עמ' 283( ־ לעומת זאת הקטגוריה ספרדים 
אבל  לציונות,  קודם  עוד  הלכתית שהתקיימה  היא קטגוריה 
הורחבה בישראל. לדברי שנהב וחבר 'בשנות ה־80... היהודים־

של  ומופשטת  עמומה  קטגוריה  ל"מזרחים",  הפכו  הערבים 
של  התכנסותם  את  סימנה  היא  כחול־לבן.  תוצרת  זהות 
היהודים־הערבים לגוש אנושי אחד המתפרנס מן הלאומיות 
היהודית וחוסה תחת מטרייתה... הקטגוריה של ה"מזרחיּות" 
היא קטגוריה שעטנזית מטמיעה. היא יצרה מודל מטושטש, 
או  ־ מרוקאי, תוניסאי  שניתק עצמו ממקור מזרחי ספציפי 

עיראקי' )שנהב וחבר, עמ' 10־12(.
זה עיקר עניינו של מאמרו של ליפסקר.  30
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כמובן אי אפשר לקרוא ולבקר שירה בלי להגיד דבר מה על הקורא והמבקר:   
מה המשמעות של קריאה בשירתה של הס בתור גבר מזרחי? מצד אחד על פי 
תאוריית הקריאה הפמיניסטית, בהיותי גבר עמידתי מול הטקסט היא 'עמידה 
רוויית כוח',31 בלי קשר לשאלה אם הטקסט נכתב על ידי אישה או על ידי גבר;32 
בתור גבר יש לי 'מגוון עשיר של אפשרויות קיום'33 בטקסט ובעולם, ועל כן 
קל לי להכריע ולבחור ביניהן; התנגדות שלי לטקסט קלה יחסית, מכיוון שרוב 
הקריאה שלי אינה מצריכה אנרגיית התנגדות גדולה.34 מצד אחר בתור מזרחי 
מערבית–אשכנזית,35  היא  בה  התרבותית  שההגמוניה  בחברה  והתחנך  שגדל 
של  לעמידתה  דומה  עמידתי  אירופוצנטרית,  היא  הספרותית  תפיסתה  ואשר 
ה'ניטרלית',  מן הקריאה  להיחלץ  כדי  גבריים;  הגמוניים  מול טקסטים  אישה 
שבהקשר הישראלי היא מערבית )וגברית(, גם אני נדרש לקריאה מן השוליים 
החותרת לכונן את עצמי כסובייקט אוטונומי מזרחי ומודע, 'להפוך לקוראת 
מתנגדת של טקסט, במקום קוראת–מסכימה–לו, ודרך הסירוב להסכים להתחיל 
הקורא  בנו'.36  שהושתל  הגברי  המוח  את  שיסלק  השדים,  גירוש  תהליך  את 
בחברה  הגמוניים–אוריינטליסטיים  טקסטים  בקריאת  הורגל  אשר   המזרחי, 

לובין, עמ' 40.  31
אפשר לנסח טענה פמיניסטית שהעמידה של גבר מול טקסט   32
נשי כוחנית יותר, ושקל יותר לגבר לשלול את הטקסט, בשל 
נחיתותה המובנית של האישה בתרבות זה דורות, המאפשרת 
טקסטים  מנגד  אוטומטית.  שלילה  בקלות  אותה  לשלול 
פמיניסטיים מן הדורות האחרונים מתאפיינים חלקם בעמדה 
של כוח, ָעצמה וביטחון בצדקתם העצמית, ואי אפשר לשלול 
בה  יש  נשי  טקסט  מול  העמידה  כי  לציין  יש  בקלות.  אותם 
הגבר(  לקורא  רק  לא  )ואולי  הגבר  לקורא  מסוימת  הזרה 
מעמדת הקריאה הרגילה שלו, בטקסטים גבריים, ועל כן כלי 
הקריאה הרגילים שלו אינם מעניקים לו שליטה אוטומטית, 
בעזרתם את הטקסט  לשלול  יותר  גם קשה  כך  ואולי משום 
השלילה  לאפיון  העיקרית  הסיבה  שזו  ייתכן  הפמיניסטי. 
אוטומטית,  כשלילה  פמיניסטיים  טקסטים  של  הגברית 

הקודמת לקריאה בטקסט ואף מדלגת עליה.
לובין, עמ' 40.  33

אף שמשמעות הדבר יכולה להיות גם שאיני מורגל בשלילת   34
טקסטים, ועל כן אתקשה לשלול אותם.

ואיני נכנס כאן לוויכוח על הקשר או היעדר הקשר במקור בין   35
האשכנזיות למערב, על המערביות כמדומיין אשכנזי־חילוני 
המזרח  האשכנזית  התרבות  של  היותה  מידת  ועל  מאוחר 

אירופית חלק מן התרבות הישראלית.
פטרלי, עמ' xxii; מצוטט מתוך: לובין, עמ' 64.  36
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בהם  המזרחיות  של  הסטראוטיפים  מערך  כי  מוצא  מערבית,  עצמה  הרואה 
האישה.  של  לדימוי  בדומה  המזרחי,  של  דו–קוטבי  מכונן  דימוי  על  מושתת 
על פי דימוי זה המזרחי הוא מצד אחד ילדותי, תמים, לא מודע ותלותי הזקוק 
אחד  מצד  טובתו;  מבקשי  כלפי  גם  ואלים  שפל  ערמומי  אחר  ומצד  לעזרה, 
ַא–היסטורי  גם אצילי, בעל מקור היסטורי קדום אך  אותנטי, פרימיטיווי אך 
מאז, ומצד אחר חקיין, שהוויתור על מקורותיו הוא חיובי בתהליך חינוכו, אך 
גם שלילי, בהיותו ויתור על הדבר החיובי היחיד שיש בו. קטבים אלו אינם 
נתפס  הוא  כן  ועל  זמנית,  בו  מתקיימים  אלא  המזרחי,  של  לבחירתו  נתונים 

כשלילי וכאמביוולנטי, כבעל שניּות בסיסית שאינה ניתנת לפתרון.37 
בין קריאה  נדרש לבחור  לכונן עצמו באמצעות הספרות,  מזרחי המבקש   
את  לאתר  ניסיון  ובין  אותו,38  המקיף  האוריינטליסטי  לאוקיינוס  המתנגדת 
זו, הקודם להקמת  השושלת הספרותית המזרחית. חלקה הקדום של שושלת 
לו  זר   - והמקאמה  - כמו התלמוד, הספרות הרבנית, הפיוט  ישראל  מדינת 
במקרים רבים עקב חינוכו; וחלקה החדש נחבא בשולי הזרם התרבותי המרכזי, 
מתגלה רק במקרה, אינו נתפס מעיקרו כיוצר שושלת פנימית,39 ועל פי רוב 

בטקסטים  עיון  מתוך  שרטטו  וגובאר  גילברט  לכך  בדומה   37
דימוי  על  המושתת  נשיים  סטראוטיפים  מערך  )מערביים( 

האישה בו זמנית כמלאך ומפלצת. ראו: לובין, עמ' 41.
אשר מותיר אותו שוב ושוב זר לתרבותו, משחזר את פרויקט   38
ה'אוריינטליזם' של סעיד בהקשר הישראלי־הציוני־האשכנזי, 

המטיח בפניו שוב ושוב את נחיתותו.
בין השאר מכיוון שלא הייתה ביקורת ספרותית אשר פירשה   39
אשר  המרכזיים  הספרות  מבקרי  פנימית.  כשושלת  אותה 
עסקו בספרות המזרחית, הכניסו אותו לגטו בדמות פרק על 
ספרות  בה  וראו  עדתיים'  'סופרים  או  עדתית'  'ספרות  אודות 
שולית, אחידה למדי, הנעה בין רגרסיה אל התרבות המזרחית, 
העכשווי,  הקנון  לחיקוי  התקדמות  ובין  מעיקרה,  המיושנת 
האשכנזי, ותגובה עליו. אני מקווה שהמהלך שלי כאן לא ייתפס 
כגטואיזציה מחודשת; אני רואה במהלך זה כניסה אל ה'גטו' 
המזרחי כדי לראות כמה אופקיו רחבים ואפשרויותיו מגוונות, 
וכדי לאפשר קריאה מחודשת של הספרות המזרחית עד כה, 
המזרחית  לספרות  להעניק  חיּותה  ובאמצעות  ובאמצעותה 
אישי  באופן  לו.  זקוקה  ובעתיד את סם החיים שהיא  בהווה 
אני לומד להכיר דרך הס את אפשרויות הקול המזרחי בדור 
שקדם לי, מבחינות צורניות, תוכניות ולשוניות, ועל כן באופן 
השירה  רקע  על  השאר  בין  כאן  אותה  לקרוא  אבחר  טבעי 
תרבותי  במקום  ַלצורך  הישראלית.  הנשים  ושירת  המזרחית 
דחייה  ולא מתוך  כפויה  לא  כבדלנות חלקית  מזרחי עצמאי, 
של התרבויות האחרות, אלא לשם שיקום ובנייה מחודשת של 
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הספרות  עיקר  מול  תגובה  בעמדת  כנמצא  'משוכנזים'  קריאה  בכלי  מאופיין 
הישראלית האשכנזית.40 אמנם אני קורא בשירת הס בתור גבר, אבל גם מזרחי, 
ועל כן קיים מבחינתי הבדל בין קריאה בשירה זו לקריאה בטקסטים מערביים 

הגמוניים ואוריינטליסטיים.41
בגבריּות ובנשיּות המזרחיות התחולל שבר גדול עם ההגירה למדינת ישראל.   
בראייה הישראלית–הציונית, בעלת האוריינטציה המערבית–האוריינטליסטית, 
שאופיינה  מסורתית,  חברה  של  מפגש  בשל  שנוצר  הכרחי,  שבר  זה  היה 
כסקסיסטית, עם המודרניות, שייצגו לכאורה האשכנזים, אשר היו לפי השקפה 
ובתפיסה  באירופוצנטריות  מאופיינת  זו  ראייה  ופתוחה;42  ליברלית  חברה  זו 
מודרניסטית של ההיסטוריה כמסלול חתירה אל קדמה, שה'מערב' הוא השלב 
 המתקדם ביותר בו. עמדה הגמונית זו הופנמה בקרב חלק מן המזרחים, נשים 

התרבות המזרחית, ראו למשל: פדיה, הקול, מאמר המתמקד 
בהקשר המוזיקלי.

כמובן יש להוסיף כאן דברים על השפות שאבדו לרוב הקוראים   40
מהם  שוללת  המושתקת  הערבית  המזרחים:  הישראלים 
קשרים לתרבות הערבית, הקרובה והרחוקה, היהודית ושאינה 
יהודית, המקיפה אותנו )ואת קריאת הספרות הישראלית על 
הגישה  את  הופכת  האנגלית  ואילו  הערבית(;  הספרות  רקע 
אליהן  ומפנה  ופשוטה,  לקלה  אנגלית  דוברות  תרבויות  אל 
תרבות  כלפי  המחאה  דגמי  את  אף  הלב.  תשומת  עיקר  את 
הרוב בארץ המזרחי אימץ פעמים רבות מן האנגלית: אימוץ 
הגיטרה החשמלית והרוק על ידי יוצרים מזרחים במועדונים 
בשנות השבעים )כפי שהעיד למשל חיים אוליאל בסרטה של 
נורית אביב 'משפה לשפה'(, אימוץ השם 'הפנתרים השחורים', 
של  שירתם  על  באמריקה  השחורה  השירה  דגמי  השפעת 
כאבן  הפוסט־קולוניאלית  ההגות  אימוץ  ושטרית,  בז'ראנו 

יסוד בזהות המזרחית החדשה.
מדוכאות  בקבוצות  לנשים  גברים  בין  הברית  לאפשרות   41

ובקהילות מיעוט ראו: מוריסון; כזום.
לדברי כזום 'הצדקת מעמדם הנמוך יותר של יהודים מזרח־  42
"הלא־ למוצאם  הִהזקקות  על  פעם  לא  התבססה  תיכונים 

כסמן  נתפשה  )סקסיזם(  שהמיננות  האוריינטלי",  מודרני, 
נעשתה  מוצפי־האלר  לדברי   .)213 עמ'  )כזום,  שלו'  עיקרי 
בישראל 'פמיניזציה לגבריות המזרחית המודרת'. ראו: מוצפי־

האלר, עמ' 278־281. במחקרים אחרים מדובר על פמיניזציה 
גבריו  על  הראשון',  ה'עולם  בעוד  השלישי',  ה'עולם  של 
ונשותיו, כבש את המקום הפטריארכלי. ראו למשל: ארנרייך 

והוכשילד.
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וגברים.43 לדוגמה ז'קלין כהנוב ִׁשחזרה עמדה זו בהציגה את הנשים המזרחיות 
כמי ששוחררו לכאורה על ידי הגבר או האישה המערביים, וכן ביחסה האישי אל 
אין עניין  זה של השבר  בייצוג  הנשים הפלסטיניות בשטחים לאחר 44.1967 
לישראל,  שבאו  קודם  היהודים  של  המזרחיות  המוצא  בארצות  בהתרחשויות 
במורכבות החברתית שהתקיימה באותן ארצות, לרבות יחסי הגברים והנשים, 
ובהיסטוריה של יחסים אלו; בייצוג זה אין עניין גם בהשפעת השבר על הגבר 
המזרחי ועל האישה המזרחית, למעשה על המשפחה המזרחית, ועל הקהילה, 
וכן על ההתפתחות ההיסטורית הפנימית של כל אלה; ולבסוף ייצוג זה עיוור 
לאי הליברליות ולאי הפתיחות של החברה המערבית - ובהקשר הנדון החברה 
הישראלית–הציונית–האשכנזית - ולאירופוצנטריות של התנועה הפמיניסטית 

המערבית. 
מנגד בספרות המזרחית אפשר למצוא קולות מגוונים באשר לתהליך זה,   
להקמת  שקדם  בשלב  עוסקים  אלה  קולות  סופרים.  של  והן  סופרות  של  הן 
מדינת ישראל - ראו למשל את המרחק שבין 'סימטת השקדיות בעומריג'אן' 
של דורית רביניאן לבין דבריה של סבתא על עברה בלוב בספרו של יוסי סוכרי 
'אמיליה ומלח הארץ: וידוי' - וכן הם עוסקים בדור ההורים אשר באו לארץ, 
ובהקשר זה מעניינת למשל הסתגלותה המהירה יחסית של האם לחיים בארץ 
ודומה  'מפריח היונים' של אלי עמיר לעומת שבירתו של האב,  בסוף הרומן 
גם  עוסקים  המזרחית  בספרות  הקולות  נרחבת.  תופעה  לייצג  כדי  בכך  שיש 
בדור השני, בחייו וביחסיו עם הוריו, וחלק מן הקולות המעניינים ביותר בעניין 
זה נשמעים בשירה הנשית, בין השאר של הס, ויקי שירן ובן–שמחון, שבולטת 

בשירתן מורכבות עמידת הבת מול האב.

היו  שלהם  ההיסטוריה  שבשל  'האשכנזים,  כי  טענה  כזום   43
אותה  מזרח/מערב, תפשו  דיכוטומית של  מורגלים בחשיבה 
כקבוצה מזרחית מיננית והחלו להתייחס אליה ככזו, ומשום 

כך גרמו לה להפוך לכזו' )כזום, עמ' 223 הערה 26(.
'הקולוניאליזם  כהנוב:  של  עמדתה  את  ביקרה  בן־חביב   44
הישראלי הפנימי, המתבטא בשליטת יהודי אירופה הנוצרית 
את  שמשחרר  מנגנון  כהנוב,  בעיני  הוא,  האסלאם,  ביהודי 
)בן־חביב,  הקולוניזאציה'  של  האובייקט  המזרחית,  האשה 
נוזהת קצב,  161(. עמדה דומה לזאת של כהנוב הביעה  עמ' 
'המערך',  מטעם  כנסת  חברת  ושהייתה  מעיראק,  שעלתה 
ביחסה אל הנשים הפלסטיניות אזרחיות ישראל, ובתפיסתה 
את עצמה כמשחררת אותן. ראו: קצב. כיום ארצות־הברית 
כזאת בהצדיקה את מלחמותיה באפגניסתאן  נוקטת עמדה 

ובעיראק בין השאר במצבן הקשה של הנשים שם.
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אשר  הללו,  לקולות  להקשיב  לי  חשוב  ופמיניסט45  מזרחי  גבר  בתור   
מצביעים יחדיו על מורכבות החוויה המזרחית בארץ, גם בהקשר המגדרי, ועל 
בין השבר  אופני התיקון האפשריים של השבר. חשוב מאוד לטעמי להבחין 
ובאילו  נפגשים  הם  מקומות  באילו  ולראות  הגברי,  השבר  לבין  בארץ  הנשי 
נפרדים; הייצוג השטוח של השבר כשבר בין נשים מזרחיות לגברים מזרחים 
חוטא לדעתי למורכבות העבר. אני חושב שבדיון בכתיבה בהקשר של זהות 
אתנית, מגדרית או מעמדית, אין להגדיר מראש את הקולות שאנחנו מחפשים 
בתור מבקרי ספרות פמיניסטים או מזרחים במובן התודעתי והפוליטי, כי בכך 
אנו מצמצמים את אפשרויות הקולות הללו ויוצרים מצב של הנחת המבוקש, 
המזרחיים  או  הפמיניסטיים  ה'נכונים',  הטקסטים  את  נמצא  דבר  של  ובסופו 
המודעים, שביקשנו למצוא ותו לא. לא רק שירה פמיניסטית היא שירה נשית, 
ולא כל שירה של יוצר מזרחי היא מזרחית במובן הפוליטי; יש לנשים ולמזרחים 
אפשרויות נוספות, אשר מייצגות את מגוון החוויות והתודעות שלהם, בהווה, 

בעבר ובעתיד. 
למעשה אני מקבל כאן, לפחות חלקית, את עמדתה של פטרוסיניו שוויקרט,   
אשר נתקלה בהתנגדות רבה הן בשיח הפמיניסטי והן בשיח החוץ–פמיניסטי, 
ומציע ליישמה באופן חלקי בביקורת הספרות, גם בהקשר המזרחי. שוויקרט 
הבחינה בין טקסטים לפי מינו של הכותב וטענה כי קוראת אמורה מחד גיסא 
להיאבק בטקסט שכתב גבר ומאידך גיסא להזדהות עם טקסט שכתבה אישה.46 
שוויקרט הותקפה כמהותנית, מפני שלמעשה ביטלה את הטענה הפמיניסטית 
כי המין הביולוגי  וסברה  בין המגדר למין הביולוגי,  הבסיסית בדבר ההבדל 
מבטא מהות. כחלופה לעמדתה הועלו הצעות לקריאה חתרנית של טקסטים 
הגמוניים ולקריאה מזדהה של טקסטים חתרניים. בהצעות אלו יש כמובן היגיון, 
בסיסית:  מסוגיה  התעלמו  מהותנית  לא  חתרנות  באפשרות של  בהתרכזן  אך 
ייצוגה העצמי של החוויה הנשית בספרות ואפשרות יצירתה של מסורת נשית 
ספרותית חלופית, אינן מבוססות על ההנחה כי הייצוג הנכון היחיד של החוויה 
הנשית הוא חוויה נשית חתרנית, למשל זו אשר מבטלת את מקום הנישואין 
ההגמוניה  עם  פעולה  המשתפת  המוכפפת,  הנשית  החוויה  גם  המשפחה;  או 
 הגברית או אף מקצינה ממנה, היא חלק מן החוויה הנשית בעבר ובהווה, ועל 

הצטרפותו של גבר לשורות הפמיניסטיות אינה פשוטה: מוי   45
ציינה כי אמנם גברים יכולים להיות פמיניסטים, אך בכך הם 
חודרים אל המרחב הנפרד היחיד שיצרו נשים לעצמן, ויש בזה 

אולי עוול. ראו: מוי, עמ' 104־105.
שוויקרט; מצוטט מתוך: רתוק, עמ' 166.  46



331 ) א " ע ש ת (  1 2 7 - 1 2 5 ם  י מ ע פ

כן חלק מאפשרויות הייצוג הנשיות, ואין זה ברור כלל כי יש לבטלה ולהעדיף 
החתרני,  הנשי  בקול  מנגד  הנשי.  המצב  אודות  על  חתרנית  גברית  כתיבה 
הנמצא לכאורה בעמדה אופוזיציונית מובהקת להגמוניה, יש למעשה דחייה 
של רבות מן המסורות הנשיות בתרבות, הנחשבות אולי משתפות פעולה עם 
הנתון  והיפוך,  חיקוי  של  משחק  נמצא  החתרנית  הכתיבה  בבסיס  ההגמוניה. 
כל הזמן בדיאלוג עם האידאולוגיה הקנונית, ובהתנגדות לעמדה התרבותית 
ההגמונית קיימת הפנמה רבה, מתוך המאבק, של נורמות הגמוניות, הן בהקשר 

הנשי והן בהקשר המזרחי. 
דווקא מהלך המתבסס על חלוקה שרירותית של כותבים לנשים ולגברים,   
למזרחים ולאשכנזים, וניסיון לאפיון שירתם - למשל - מתוך המגוון, יוכל 
תותיר  אשר  ומזרחית,  נשית  שירה  של  יותר  ומקיפה  רחבה  להגדרה  להביא 
של  כמהלך  זאת  להגדיר  אפשר  ומזרחיים.  נשיים  קולות  פחות  הרבה  בחוץ 
בסופו  תוביל  זו  זמנית  ומהותנות  השבר,  על  תגובה  שהיא  זמנית  מהותנות 
של דבר למהותנות אמתית פחותה מזו של הגישה החלופית, מאחר שיש בה 
הנשית  הספרות  פנימיים.  לשינויים  ומזרחי  אישה  כמו  מושגים  של  פתיחה 
והספרות המזרחית הן ספרויות חסרות, בין השאר בשל הכפפתן למבט ביקורתי 
הגמוני,47 ולטעמי דרושות להן, לפחות זמנית, קהילות תומכת וסגורות יחסית 
של  אמתית  פנימית  התפתחות  יאפשרו  אלו  קהילות  וביקורת.48  קריאה  של 
יצירה, נשית ומזרחית. בשירת הנשים המזרחיות מן הדורות האחרונים, למשל 
בשירתן של הס, שירן, בן–שמחון, סרי, בז'ראנו, אלקיים, חביבה פדיה ומיכל 
כאן  פותח  ואני  הפנימי;  בהקשרו  אותו  לבחון  תהליך שמרתק  הלד, מתפתח 

בעיון חלקי, התחלתי, בשיריה של הס.
לסיום המבוא, הערה אישית: את שירתה של הס פגשתי לפני כשבע שנים,   
ובתחילה ניגשתי אל ספרה הראשון ואל ספרה האחרון, אשר הם עדיין האהובים 
עלי ביותר מבין ספריה. בדברים שנשאתי בסוף לימודיי ב'חברותא',49 על מסכת 
מגילה, קשרתי בין רעיון מן המסכת, דבריו של ר' ֶאְלָעזָר הַַקָּפר כי 'עתידין בתי 

כלכלי  פוליטי,  דיכוי  בין  רבים  הקשרים  בשל  גם  כמובן   47
ותרבותי.

איני מתכוון לקהילות סגורות לגמרי כמובן, מכיוון שהן אינן   48
שונות;  חפיפות  ביניהן  מקיימות  ואף  כאלו,  להיות  יכולות 
של  קהילות  מאליהן  ייווצרו  כאלו  קהילות  ליצירת  במקביל 
את  ויפוררו  נגד,  כתגובת  אשכנזית,  וספרות  גברית  ספרות 

הניטרליות של ספרות הגברים )האשכנזית(.
הכולל  העברית  באוניברסיטה  אקדמי(  )לא  מדרש  בית   49

סטודנטים, נשים וגברים, דתיים ולא דתיים.
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כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל',50 ובין שני שירים שלה 
הנוגעים באופן מובהק במתח שבין בבל לארץ–ישראל, שירים שאעסוק בהם 
בחלקו הראשון של מאמר זה: השיר הראשון בספרה הראשון ושירה 'סלימה' 

בספרה החמישי. 
בשורש  שנגע  באופן  אותי  להעסיק  הס  של  שירתה  המשיכה  מכן  לאחר   
נשמתי, אולי בחבל הטבור של נשמתי;51 קראתי לילה לילה בחמשת ספריה, 
'דרכה' מחזור סיפורים אשר  עד שהמילים שלה הפכו למילים שלי, וכתבתי 
הכתרתי בשם 'אמירה בת סלימה', ואשר בנוי כמעט כולו משברי שירים מכל 
ספריה. הרגשתי שאני מצליח לכתוב - ולהבין ולהרגיש - דרכה דברים שלא 
פורסם  הסיפורים  במחזור  הראשון  הפרק  אחרת.  בדרך  לכתוב  מצליח  הייתי 
באתר 'קדמה', ולאחר מכן בכתב–העת 'הכיוון מזרח', ולפני פרסומו הוא נשלח 
אל הס; היא אישרה את פרסומו וכתבה תגובה, וגם היא פורסמה בכתב–העת, 

ואנחנו נפגשנו לראשונה.52 
הזה.  הדור  משוררי  מבין  ביותר  עלי  האהובה  אולי  היא  הס  של  שירתה   
ולחיות  בשפתה  להיטמע  תוכה,  אל  להישאב  הקורא  את  המזמינה  בשירתה, 
אותה, יש התמודדות עם שבר גדול במציאות, שבר הקשור להגירה מן העולם 
הערבי לארץ, אך גם למשחק הדימויים הרחב יותר שבין מזרח למערב )בתוך 
העם היהודי וגם מחוץ לו(, ובין גבריות לנשיות. התמודדות זו, שהיא הכרחית 
נבנית,  ייחודית כל כך מפני שהיא  יום,  וביום  בנייה מחדש, בספרות  לצורך 
אם להשתמש כדימוי בשם ספרה האחרון, בעזרת 'הבולימיה של הנשמה', וכך 
היא נותנת שם לתחושות הנסתרות ביותר ולתהליכים המוצפנים ביותר, בלי 
לפחד מלבטא דבר והיפוכו. מלבד זאת יש בשירתה רגעים של יופי צרוף, לצד 
התעלות  לצד  חוסר  ותחושת  עצבות  והומור;  ילדותיות  פרוזאית,  ספונטניות 
ומז'ורי  ומינורי ומתלבט לצד קול קולקטיבי  והתכווננות מיסטית; קול אישי 
ונבואי; התפזרות גדולה לצד תשוקה אחת גדולה ומדויקת, ַלשפה, אשר גם היא 

מתפזרת שוב בין צליליה ובין שכבותיה השונות ובין השפות השכנות לה.

בבלי, מגילה כט ע"א.  50
הפוך  באופן  הס  של  בדימוי  כאן  משתמש  שאני  מניח  אני   51
ממנה: אני מוצא באמצעותה חיבור מחדש של חבל טבור אל 
מקורות שלא הכרתי קודם; ואילו מבחינתה עם קטיעת חבל 
הטבור ניתק קודם זמנו הקשר למקורות שגדלה עליהם, והיא 

הפכה אדם חלקי, אדם תלוש.
מחזור הסיפורים כולו ראו: בהר.  52



333 ) א " ע ש ת (  1 2 7 - 1 2 5 ם  י מ ע פ

א. 'ֲאִני ֲאִמיָרה / ַּבת ָסִליָמה / ַּבת ַחִיים ִיְצָחק ְיהּוָדה'

בגב ספרה הראשון בחרה הס53 לתאר עצמה כנצר לשושלת ספרותית יהודית, 
גברית ונשית: 'אמירה הס )בר–חיים עינצי–ברזאני( היא בת למשפחת מקובלים 
וסופרי סת"ם ובהם המשורר חכם הרּון ברזאני והמשוררת העבריה אוסנת בת 
המאה הי"ז'.54 גם בפנים הספר היא מודיעה כי נולדה 'ְּבתֹוְך ֶרֶחם ּכֹוְתֵבי ִסְפֵרי 
שושלת  לעצמה  יוצרת  היא  אלו  בדברים   .)39 עמ'  וירח,  )הס,  ִמָּבָרזָן'  ְסָת"ם 

רוחנית ספרותית בעלת ייחוס רם וזכות אבות ואימהות.
שושלת זו, שהיא הצהרה של ָעצמה תרבותית והמשכיות,55 באה לידי ביטוי   
גם בהקדשת הספר 'לאבי זכרונו לברכה ולבני משפחתי יבדלו לחיים ארוכים'. 
ובכל שירתה של הס, מופיע בפתח השיר הראשון,  האב, הנוכח בספר כולו, 
הנפתח באילן יוחסין: 'ֲאנִי ֲאִמיָרה / ַּבת ָסִליָמה / ַּבת ַחיִים יְִצָחק יְהּוָדה / ֶּבן 

או שבחרו העורכים.  53
אמירה,  הורי  של  המעוברת  המשפחה  שם  הוא  בר־חיים   54 
משפחת  שם  ־  וברזאני  המקורי,  אביה  משפחת  שם  ־  עינצ'י 
אמה )הקושר אותה אל חכם הרון ואל אסנת(; החזרתם של 
מנישואין,  המשפחה  שם  לצד  והעמדתם  הללו  השמות  כל 
שם הגבר, יש לה משמעות מחאתית חזקה, עדתית ומגדרית, 
המשוררת  ומחיקתם.  שמות  החלפת  של  הישראלי  בהקשר 
אסנת עמדה בראש ישיבה בכורדיסתאן. בריאיון עמה סיפרה 
חכם  אמי,  סבי  'סבי  ולאסנת:  ברזאני  לחכם  הקשר  על  הס 
אהרן ברזאני, היה מקובל גדול מאוד וידוע, יש סיפורים עליו, 
שפשוט היתה הילת אור סביב ראשו מרוב קדושה כאשר הוא 
היה שוקע בזוהר ובקבלה, ויש עליו סיפורים שהוא הוריד גשם 
בשנת בצורת, ועל אסנת, שנקראה "אסנת התנאית" ו"אסנת 
כי במקרה  עוד סיפרה  סיפורים מפליאים'.  גם  יש  הנביאה", 
אסנת  של  'שירים  ובו  לספר  לבה  תשומת  את  מישהו  הפנה 
שמואל  לו  שקראו  ברזאני  אהרון  חכם  של  הבן  של  הנביאה, 
ושל כל משפחת אדוני, הם נקראו שושלת אדוני'. שירים אלו 
חלקה  ממש,  פנטסטית  בעברית  'בעברית,  לדבריה  נכתבו 
מדהימים,  פשוט  דברים  בה  יש  חלקה  אבל  מליצית,  מאוד 
שירים  התנאית.  אסנת  הנביאה.  אסנת  של  בשירים  במיוחד 
לחוד,  אותה  וזה שאני מפארת  להתרגשות.  לי  גרמו  שממש 
וזה שכעת אני באה להגיד ־ יש בינינו דמיון ־ זה לחוד. מצאתי 
מיודעת  לפני שהייתי  עוד  וזה  דמיון במילים שכתבנו,  ממש 
בה  התגלגלה  אם  השאלה  על  בתשובה  כתבה'.  שהיא  למה 
אסנת ענתה: 'אולי... לא יודעת... מתוך איזו מורשת, אני נגיד 

נושאת חלק ממנה'. ראו: עברון, עמ' 85.
כולל המשכיות של השימוש בשפה העברית, וזאת אף על פי   55
שהשפה העיקרית של יהודי עיראק הייתה הערבית, והשפות 

העיקריות של יהודי כורדיסתאן היו הכורדית והארמית.
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יֶֶחזָק–ֵאל ָעָליו הַָׁשלֹום' )שם, עמ' 7(. פתיחה זו מזכירה הקדשה או התקדשות 
בהקשר  הדבר  שמקובל  כפי  אמה,  שם  על  כול  קודם  נקראת  והבת  לנבואה, 
והקבלה,  היהודית  הפילוסופיה  ועד  המקרא  למן  ביהדות  מרכזי  השם  הדתי. 
וגם בחיים המסורתיים היומיומיים; האל נקרא השם, וַעמו נקרא אף הוא על 
ְלַמַען  ֲעֵׂשה  'ה'  ִׁשְמָך'(, ובבקשת העזרה מן האל אדם מבקש  נְִקָרא  )'ָּבנּו  שמו 
יישאר אחריו; בעתות  ואף  יימחק מספר החיים  כי שמו לא  ומתחנן  ְׁשֶמָך',56 
מצוקה אדם מזכיר לפני האל את אבותיו, ובבקשו להסתמך על 'זכות אבות' 
הוא פונה ואומר 'זְכָר לָנּו ה' אֱֹלהֵינּו ַאהֲַבת הַַּקְדמֹונִים - ַאְבָרהָם יְִצָחק וְיְִׂשָרֵאל 
עובר  השם  והמלכים.  הנביאים  האימהות,  את  להזכיר  מרבים  וכן  ֲעָבֶדיָך',57 
בירושה, ולפני שנקראו אנשים בשמות משפחה נקראו על שם אבותיהם. ברצף 
השמות שיוצרת הס מורגש מעין ניסיון נואש להשאיר בחיים את מי שאינם 
ובאמצעות שמם לקיים את השם הראשון  או לפחות לקיים את שמם,  חיים, 

המוזכר, 'אני אמירה'.58 
ספריה,  כריכת  על  המופיע  הֶס,  מנישואין,  המשוררת  של  משפחתה  שם   
היוחסין  בו בשושלת  הס בחרה שלא להשתמש  אך  אותה כאשכנזייה,  מסמן 
הפותחת את הספר, אלא להשתמש בנוסחה המסורתית לאילן יוחסין, ובתוכה 
שם אמה סלימה, שהוא שם ערבי.59 באמצע השיר מופיעה המשוררת בשתי 

ראו למשל: סליחות, עמ' 101, 103.  56
ראו למשל: סידור, עמ' 67.  57

הס, שבו  יותר של  עומד שיר מאוחר  לחשיבות השם  בניגוד   58
היא מכריזה: 'ֲאנִי ִׁשּנִיִתי ֶאת ְׁשִמי ְּבתֹוְך ַהּתֹוָדָעה' )הס, בולע, 

עמ' 14(.
של  העברי  שמה  את  הס  מציינת  ספריה  בכל  אחד  במקום   59
'עוד שלושה שירים על אמי שולמית בת סְמרה' )הס,  אמה: 
בארץ;  עוברת־הוחלף  כנראה  האם  של  שמה   .)11 עמ'  אין, 
השם אמירה, שהוא דו־לשוני, עברי וערבי בו זמנית, חמק מן 
ה'צורך' בִעברות. לעניין החלפת שמות בארץ ראו בשירו של 
ֲאנִי  זַיִׁש,  ֲאנִי  זַֹהר  ִלי  קֹוְרִאים  ֹלא  'ֲאנִי  שיחה':  'תקציר  ביטון 
זַיִׁש' )ביטון, הנענע, עמ' 11(. ראו גם בשירו של שטרית 'אלה 
שמות': 'וְָהיּו ָלנּו ֵׁשמֹות ִעם ֵריַח חּוס ָלָאֶרס: / ָאֶלן, וְיֵה ָא־ָל־

ֵמזֹו. וִיט... ַלָּבנֹות ָהיּו ְׁשמֹות ַּפֲעמֹונִים: / ְּבִריזִ'יט, ָאִליס, ִמיֶׁשל... 
יֲַעקֹב,  ִאיָלן,   / ִעְבִריִים:  ְׁשמֹוֵתינּו  ַּביֹוָמן  ָלנּו  ָרְׁשָמה  וְַהּמֹוָרה 
ַאְבָרָהם... יְַענִי ָּבָאה ַלגִיד ָלנּו. / יַָדְענּו. / ֲאָבל ִהְתַעַּקְׁשנּו / עֹוד 
ְקָסת נִיחֹוַח חּוס ָלָאֶרס / ִלְפנֵי ֶׁשּיִדֹם ִצְלצּול ַהַּפֲעמֹונִים: / ָסִמי, 
וראו בשירו של   .)12 עמ'  )שטרית,  ַמְרדּוֶׁשה...'  ָרֶׁשל,   / ִמיִמי, 
בן־הראש 'קראתיך בשם': 'ַהֵּׁשם ֶׁשּנְָתנּו ִלי הֹוַרי / ָהיָה מֹוִאיז... 
ֶׁשִּלי...  ַהִּמְצוָה  ַּבר  ַאֲחֵרי  ָׁשנָה  ֲחִצי   / ֶעְׂשֵרה  ְׁשֹלׁש  ֶׁשְּבּגִיל  ֶאָּלא 
ִהּגְַעִּתי ְליְִׂשָרֵאל // ַהָּפִקיד ִׁשּנָה ֶאת ְׁשִמי / ְלמֶֹׁשה / ּומֹוִאיז ְליָדֹו 
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דמויות מפוצלות: אמירה הס, בעלת שם המשפחה האשכנזי, קוראת לאמירה 
בר–חיים, העיראקית, בעלת שם המשפחה המעוברת; ומן הפיצול, שהוא פנימי 
למשוררת, נוצרת אפשרות של חיבור: 'הֵן ְמַדְּברֹות ַעכְָׁשו. הֵן ְמַסְּכמֹות ַמָּצב / 
הֵַּלב ּדֹוֵפק. הַּיָד רֹוֶעֶדת, / ֲאנְַחנּו ְׁשַּתיִם ּגּופֹות ֵאיך יְֵׁשבּו // ִאם נְִקָרא ִּתּגָר ַעל 
הַַּליְָלה, / ִאם נָבֹוא ּכָל ַאהֲַבת יֵֶצר הָָאָדם / טֹוב ְמאֹד ְמאֹד ִמּנְעּוָריו, / ִאם נִּפֹל ּכֵָתף 

ֶאל ּכֵָתף חֹוֶבֶקת / ּכַֹח ָּפז עֹוֶׂשה ִסּבּוֵבי ַמֲעלֹות / ְלהְִתַעּלֹות' )שם, עמ' 10(.
מערבבת  הס  זה,  שיר  בפתח  השמית  המשפחתית  השושלת  בניית  לאחר   
ְׂשַער  'ֶׁשָּמא  וחלּומות:  מפחידות  דמיוניות,  לדמויות  משפחתיות  דמויות  בין 
ִסִּפים  וְהְִרִעיד   / ָׁשַאג  ִּכי  ָאִבי  וְָאקּום   / יְהּודָה?  ִָתי  ִּבְׁשנ ִלי  יִגְַּדל   / ִׁשְמׁשֹונִים 
ּוְמחֹולֹות / ֶאת אֹון הְַּבתּולֹות / וְֶאת אֹוִתי ָמִרּיָה / ַעל ֶּדֶרך ֶחֶבר יְׁשּוִעים הָיְָתה 
הֹוֶלכֶת? // ֶׁשָּמא ָאקּום / יֶֶלד ְמַפּגֵר / ָּפנָיו ַאֵחר / וְהּוא ּפֹוֶׂשה ָרָקב נְַפשֹו / ּבֹוֶסֶסת 
ֶת  נֶמֶק אֶל ֹראׁשֹו? // אּוַלי ְּבתּוַלת הַּיָם ָאקּום / ַּבת ַאְלֻמּגִים ּכֹוֶסֶסת ַמיִם, / ְמַפּזֶז
ַעל זְָרִמים / ַעד ִּתכְָלָתם?' )שם, עמ' 7(; 'וֲַאנִי ַעְׁשּתֶֹרת מֶֹלך... ְראּו, ֲאנִי ּגֵּב ּגֵּב 
ְַרזִיר / ַּבת הֲַחזִיר קֹוקֹו, עֹוד ֹלא הְִרִחיק ֶלכֶת ְלהְִׁשַּתּגֵַע... וְֵאין ׁשוֵמַע קֹול ֶענּות  הֲַחז
ִיר קֹוֵרא, ֲאתֹון ִּבְלָעם ֲאנִי / אּוַלי ַּבת ִמְדיָנִי, / אּוַלי רֹוֵקד ּתֹוכִי /   ּגֶעוַאְלט / ֲחז

ְּבּסֹוגְַריִם... ֶעֶׂשר ָׁשנִים ְמֻאָחר יֹוֵתר ֶהְחַלְטִּתי ְלַׁשְחֵרר ֶאת מֹוִאיז 
ִמֶּמּנִי / וְִׁשּנִיִתי ֶאת ְׁשִמי / ְלמֶֹׁשה / וְזֶהּו // מֶֹׁשה ָהיָה ּבֹוֵדד ָאז 
ֲאָבל ְלָפחֹות ַהַּמֲאָבק נִגְַמר // ְלַכָּמה ָׁשנִים // ִּכי ַעְכָׁשו ֲאנִי ֵמִבין 
ֶׁשֲאנִי ֹלא יָכֹל ִלְהיֹות מֶֹׁשה / ּוְכֶׁשֲאנִי ַמּגִיַע ַלִּמְׁשָּפָחה ְּבחּו"ל וְֵהם 
 ׁשֹוֲאִלים ֵאיְך נְִקָרא ְלָך / מֶֹׁשה אֹו מֹוִאיז / ֲאנִי אֹוֵמר ְּבִּׂשְמָחה / 
ֶאת  ׁשֹוֵאל  ֲאנִי  ָׁשנִים  ָׁשֹלׁש  ּוְכָבר   // מֹוִאיז  ִלי  ִּתְקְראּו   / מֹוִאיז 
ּפֹונֶה  ְּכֶׁשִּמיֶׁשהּו  ִלְקרֹא  ְמנִַּסים  ּוְלִמי   / ְמַדְּבִרים  ִמי  ַעל  ַעְצִמי 
ֵאַלי / ְּבֵּׁשם / מֶֹׁשה// וְָלֵכן ַהּיֹום / ֶהְחַלְטִּתי ְלַׁשּנֹות ֶאת ְׁשִמי // 
ְלמֹוִאיז / ָלׁשּוב ִלְׁשִמי / ָּברּוְך ֱאֹלֵהי ֵׁשם // ְּכֵדי ֶׁשְּבִקְבִרי יֵָרֵׁשם 
אֹותֹו ֵׁשם ֶׁשּבֹו נֹוַלְדִּתי... ָּבֲעִטיפֹות ָהֲאחֹוִרּיֹות ֶׁשל ְסָפַרי / "מֶֹׁשה 
 / וְׁשֹוֵאל  רֹוֶאה  וֲַאנִי   / ָּכתּוב  ָּכְך   / ְּבָמרֹוקֹו..."  נֹוַלד  ָהרֹאׁש   ֶּבן 
נֹוַלד  ָהֹראׁש  ֶּבן  מֹוִאיז   / ְּבָמרֹוקֹו  וְָלָּמה  ַהּזֶה  ַהמֶֹׁשה  נֹוַלד  ָמַתי 
ְּבָמרֹוקֹו / ֲאָבל מֶֹׁשה ֶּבן ָהרֹאׁש / נֹוַלד ָּכאן ְּביְִׂשָרֵאל / ּוְלָאן ָהַלְך 
ִמְׂשַרד   /  10:10 ַּבָּׁשָעה   / ִראׁשֹון  יֹום   /  11.9.2005 מֹוִאיז...  ָאז 
ַהְּפנִים יְרּוָׁשַליִם / ַמּגִיׁש ֶאת ַהּטֶֹפס ַלְּפִקיָדה / "ַמה? ַאָּתה רֹוֶצה 
 ַלְחזֹר ְלמֹוִאיז?" / ׁשֹוֶאֶלת וְאֹוֶמֶרת ִלי ַלְחּתֹם מּוָלּה / ֶׁשּזֶה ְרצֹונִי // 
ֲאנִי ּתֹוֶלה ֶאת מֶֹׁשה ֶּבָחָלל ֶׁשֵּבין ֲעִלּיִָתי ָלָאֶרץ ְלֵבין ָהַאַחד ָעָׂשר 
ְּבֶסְּפֶטְמֶּבר / וְיֹוֵצא ַאֲחֵרי ַּכָּמה ַּדּקֹות ִאיׁש ַאֵחר / ִעם ַהֵּׁשם ִאּתֹו 
וְֹלא   / ֶׁשִּלי  ַהֵּׁשם  ִקְבִרי  ַעל   / ָלמּות  רֹוֶצה  ֲאנִי  ַעְכָׁשו   / נֹוַלְדִּתי 
 // ַהּיֹום   / ְלַעְצִמי  ָחזְַרִּתי   / ַהּיֹום   / ַלֵּׁשם  ָחזְַרִּתי   / ֲהגִיָרִתי  ֵׁשם 
ָׁשלֹום מֹוִאיז // ָּברּוְך ׁשּוְבָך ַהַּביְָתה / ָּברּוְך ׁשּוְבָך ַהֵּׁשָּמה' )בן־

הראש, פורסם לראשונה ב־1 ביולי 2006 באתר האינטרנט של 
המשורר(.
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של  שילוב  בו  שיש  הזה,  הדמויות  קרנבל   60.)9-8 עמ'  )שם,  ְקָלס'  ְקָלִסיָקה 
הומור ואימה, של חולשה וָעצמה,61 מטשטש את דמותה של הס עצמה, וגם את 
ֵי ִאִּמי ִתנְֶׁשֶמת / ּבֹוכָה  דמויות הוריה, ומשלב בהן חיות ודמויות אלוהיות: 'ְּפנ

ַעל ֳחָרבֹות / ּוְפנֵי ָאִבי ְּכרּוב - ֱאֹלהִים / ֹלא הֹוִׁשיַע לֹו' )שם, עמ' 9(.
הס פונה אל אביה ודוברת אליו, מבקשת ממנו ונשבעת לפניו: 'ַמה ָּפַחְדִּתי   
ִקְבְרָך ָאִבי, / ַאְבנֵי הֹוַׁשע–נָא–ַרָּבה. / ֵּתן ִלי ֶאת הָאֹון // ֹלא ְלַפֵחד / ֶאת ּכָל ֲאֶׁשר 
 ֱאֶמת / ְּכתּוָבה וֲַחתּוָמה ִּבְׁשבּוָעה. // ִמְׁשַּתֲחוָה ֲאנִי ִמּלְָפנֶיָך יְִצחָק ֶׁשעֹוד יְִצַחק / 
ְּדַבר  ָאֵפר  ֹלא  ָלחּוׁש...  ָאַמְרנּו  ֶׁשֹּלא  ְּכמּוִסים   / לְִבָרכָה  זִכְרֹונֹו  ְּבִׁשְמָך  ְלַסֵּפר 
ְׁשִליחּוִתי / ְלָך - הַּיֹוֵׁשב ְּבַמֲעלֹות ְקדֹוִׁשים' )שם, עמ' 8(. השירה היא שליחות 
'לספר בשמך', היא שבועה לבטא במילים דברי אמת כמוסים, היא ההשתחוות 
לפני האב, היא הפחד והבקשה שלא לפחד, היא האון ובקשת האון גם יחד, 
לאורך  חוזרת  כלחש  השירה  המשוררת.  אבי  קבר  הוא  שלה  הראשית  ואתר 
שירתה של הס, ובהמשך הספר הראשון כתבה: 'ֵאל נָא הֹוִׁשיעָה נָא / ַלֲאִמיָרה 
ַּבת ָסִליָמה / ִמְּפַאת ְּבנֵי ּבָבֶל' )שם, עמ' 26(; בספר השני שוב מופיעה השירה 
כלחש, הפעם לא אל אביה או אל האל, אלא אל עצמה היא פונה: 'ַאל ִתיְׁשנִי 
 ֲאִמיָרה ַאל ִתיְׁשנִי, / הֲיִי ְמַׁשֶּמֶרת ַעְצֵמְך / ִמּתֹוך ֹדם ֲחִׁשיָבה / הֲיִי ְמַׁשֶּמֶרת ַעְצֵמְך / 
ֹלא ָלנּום / ִׁשְמִרי ַעְצֵמְך ָלקּום ֶאל ְתעּוָפֵתְך / ִׁשְמִרי ַעְצֵמְך ָלקּום' )הס, שני סוסים, 

עמ' 23(.
אך כבר בשיר הראשון מתברר כי הפנייה אל האב אינה מספקת, כי השירה   
אינה מצליחה תמיד למלא את השבועות שבהן היא משביעה עצמה, ועל כן הס 
פונה אל הקוראים ומתנצלת: 'ּוְמַבֶּקֶׁשת ֲאנִי ֶאת ְסִליַחת הַּקֹוֵרא / ִאם ָלְבׁשּו ָּפנַי 
ְקַלְסֵּתִרים ֲאֵחרֹות / ִמן הַַּמְראֹות / ֶׁשּנְִׁשַלְחִּתי ְלַסֵּפר' )הס, וירח, עמ' 8(. השירה 

'געואלט', שמקורה  כאן לשיר עברי את המילה  הס מכניסה   60
בארץ,  המזרחית  לכתיבה  ייחודית  אינה  זו  תופעה  ביידיש. 
אף שהיא כמובן התרחבה כאן. כבר בכתיבה הרבנית בעולם 
הערבי מופיעות מילים ביידיש. למשל הבן איש חי, רבנו יוסף 
התשע  המאה  של  השנייה  במחצית  בגדאד  רבני  גדול  חיים, 
עשרה, כתב: 'יש מנהג פה עירנו, שאם חל יום יארצייט באמצע 
"יום־ הוא  "יארצייט"  משמעות  כי  'ודע,  והסביר:  השבוע', 

אותו  לקרוא  הורגלו  הספרדים  וגם  אשכנז,  בלשון  הפטירה" 
בשם זה בספריהם, ואין בזה ראֵשי תיבות או רמז אחר, כמו 
שחושבין העולם' )בן איש חי, הלכות שנה הראשונה, פרשת 
ויחי, סימן יד(. גם סרי, ילידת צנעא שבתימן, שילבה בשירתה 
יידיש, למשל: 'די לוויא פון הרב הכהן, רב שלמה זלמן פורוש... 

צו הר המנוחס' )סרי, פרה, עמ' 5(.
דימויים  ישו, שהם  אם  ובמריה  ושערו  בולט בשמשון  והדבר   61

משולבים של כוח ופגיעות.
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רינת ג'וזף, 'אל תראוני שאני שחרחורת', טכניקה: זירוקס על זירוקס, 2010, נעשה במסגרת 

עבודת גמר במחלקה לתקשורת חזותית, מכללת שנקר
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היא שליחות, אך יכול להתקיים בה פער בין המראות שהמשוררת נשלחת לספר, 
לבין ריבוי הקלסתרים שלובשים פניה בשירתה. ריבוי הפנים הופך לעמדתה 
הזהותית הבסיסית של הס, והוא נשזר בשיריה גם בספריה המאוחרים: 'וֲַאנִי יֵׁש 
ִלי 12 ָּפנִים וְיֹוֵתר / וְַאף ָּפן ֹלא נְִמָצא ִלי' )הס, בולע, עמ' 23(; 'ִלְצּבַֹע ָּפנַי ֶעֶׂשר 
ְּפָעִמים וְיֹוֵתר'? )הס, יובל, עמ' 25(. פנייתה של הס, 'ומבקשת אני את סליחת 
הקורא', היא מבחינה מגדרית פנייה של אישה אל גבר, שבה האישה מתנצלת 
על השתנותה. השתנותה של האישה כמצב בסיסי של רמייה כלפי הגבר כבר 
עוצבה בשירה הגברית מפרספקטיבה גברית, למשל על ידי יהודה עמיחי: 'ּבֶֹקר 
ַעכְָׁשו וְהִּנֵה ַאְּת ֵלָאה. ֶאֶמׁש הָיִית ָרֵחל. / ֹלא ָלָבן ִרָּמה אֹוִתי ְּבחֶֹׁשְך הֵַּליל. / זֶה 
ָּתִמיד ּכְָך יִהְיֶה. זֹו ֶּדֶרְך ֵּתֵבל: / ַעכְָׁשו ַאְּת ֵלָאה וְֶאֶמׁש הָיִית ָרֵחל'.62 הס אמנם 
מתנצלת בשירה, אך עושה זאת מעמדת כוח חלקי, של מי שיש לה שליחות 
לספר; ממכלול שירתה נראה שההשתנות היא המצב הבסיסי של המשוררת, 

ושאין לה תחליף.
בפתח  המודגשות  עמה,  וההזדהות  ההיאחזות בשושלת המשפחתית  לצד   
שירה הראשון של הס, והשבועה לספר בשם האב הבאה לאחר מכן, יש בהמשך 
השיר הצהרת התנתקות כואבת מן המשפחה: 'ֹלא. ִּכי ָאִבי ָאְבדָה ְלׁשֹונֹו / ַרק 
ְָרח  הִַּמז ִעם   / ֶׁשָאַמְרִּתי  הָיָה  עֹוד  ּכֹוֲאִבים...  ְּבַמְסלּול  ָחגָה  הָיְָתה  ֵעינֹו  ַרק  ֵעינֹו 
הַּנְִקֶלה הַּזֶה / ֹלא יָבֹוא ַמּגִָעי, / ֹלא ֶאזְּכֹר ֵּבית הֹוַרי' )הס, וירח, עמ' 9-8(.63 אבדן 
לשון האב, הערבית,64 הופך להיות, בשיר המתחיל לפני קברו, מטונימי למותו. 
'המזרח הנקלה הזה' וזיכרון בית ההורים מועמדים יחד כחלקים שיש לוותר 
עליהם, אולי בשל כישלון ההורים, שהתבטא באילמות האב ובתנועתו במסלול 

כואבים. 
מבלי  שלו  אחד  בחלק  לדון  שאין  כזוג  המערב,  מיד  קם  המזרח  מול  אך   
שיעלה חלקו האחר, והס מכריזה: 'וְעֹוד ָאַמְרִּתי / הַַּמֲעָרב - ֵאין ּבֹו רּוַח ֶלֶטף 
סֹוֲעִרים  ְּבִמְקַצב  ּוַמֲעָרב  ְָרח  ִמז  / ְּבַתכְִריכִים.  ָחרּוְך  ְמֻבָּׁשל  ְּכמֹו  ּתֹוכֹו   / ְלָמָׁשל, 

עמיחי, עמ' 264 )מרובע טו מתוך 'עשרים מרובעים חדשים'(.   62
או  'כללית'  פרשנות  השיר  את  לפרש  לנסות  כמובן  אפשר 
אוניוורסלית, לא מגדרית לכאורה, היינו שכל אדם שונה מזמן 
שבו  האדם  של  ולא  המבט  של  היא  ההשתנות  ואולי  לזמן, 
מתבוננים; אך בכל זאת בולטת כאן הפרשנות המגדרית של 

המשורר לסיטואציה המקראית.
וראו דבריה של אזולאי: 'לצד המחווה של הדיבור, שפת האב   63
שלי כללה גם את מחוות השתיקה. נוכחת בדממה כמו צלקת' 

)אזולאי, עמ' 165(.
יָָפה  ָׂשָפה  'ִעְבִרית  החדשה:  העברית  מופיעה  לעומתה   64

ְלִמְתַהְּפִכים ִמּדֹור ְלדֹור' )הס, וירח, עמ' 38(.
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ַאִּׁשיק' )שם, עמ' 9(. המערב אמנם אינו נִקלֶה ואף אינו נכשל, אך הוא מועמד 
כאן כשלילי מפני שאין בו 'רוח לטף'. 'רוח לטף' זו אולי מקורה בסטראוטיפ 
של המערב כקר מול חמימות המזרח, אך אפשר להבין גם שהמזרח הוא מקום 
משפחתה של המשוררת, מקום רוח הלטף, ואילו המערב הוא האשם בכישלון 
ל'מקצב  עוברת  המשוררת  והבית,  המזרח  מן  להתנתק  משבועתה  ההורים. 
סוערים' שבו המזרח נותר, אמנם כבן זוג למערב )שוב אין הוא יכול לעמוד 

לבדו(, מקצב המתרחש בניצוחה של המשוררת.
שנים,  מספר  לפני  מזרח'  'הכיוון  לכתב–העת  הס  שכתבה  דברים  מתוך   
אפשר אולי להבין את גט הכריתות, גם אם החלקי, שנתנה להוריה ולמזרח. 
היא  הפנימית שלה  'התדמית  סיפרה:  הבגדאדית שהייתה  הילדה  על  בדברה 
חושך ואבדון ופחד ודיכאון ושובל אפלה... אני חיה כאילו באין מולדת אף–כי 
מבהירה:  הס  שגעון'  נוטף  'וירח  בספר  הראשון  בשיר  אחר'.65  מקום  לי  אין 
'ֲאנִי ָאדָם ְלַבד / ֶשֵאין לֹו ֶאֶרץ / ְסנּונִית וְאֵין נִָסיְך' )שם, עמ' 10(. אך תחושת 
תלישות זו נפתרת על ידי איש ההולך לצדה, ומתברר כי הוא יהודי וכן איָשּה 
מעת שלישית, 'וְהּוא חֹוֵפר ֵאַלי ִּבְמבֹואֹות ִעיר ַעִּתיָקה / ְּבִסְמְטאֹות עֹוָלם ָאֵפל / 
חֹוֵרׁש ּוִמְתַעֵּקׁש / ְטָרַפְלּגַר ֶׁשִּלי / סֹוהֹו ִּכּכָר ֶמְרּכָזִית' )שם, עמ' 11(. התלישות 
בעיר העתיקה, שהיא עולם אפל בעל סמטאות, עיר היכולה להיות בגדאד או 
ירושלים, אך עתה היא לונדון, נפתרת בקשר המיני, הנרמז אולי כבר בחפירה 
ובאפלוליות, ובאמצע המעשה המיני הופכים פני המשוררת לפני אמה: 'וֲַאנְַחנּו 
ָׁשם ִמְתַעְּלִסים ֶאל ּתֹוְך הַַּליְָלה... וֲַאנִי זֹוַרַחת–ְּפנֵי–ִאִּמי–זֹונֹות–ִּפְתאֹם / יְקֹוד ַאֵחר' 
)שם(. בסופו של דבר הקשר למשפחה בלתי ניתן להתרה, אך הוא יוצר היפוכים 
גאוגרפיים: 'וְָאַמְרִתי ְּבכַֹח הַָאהֲָבה, / ְּבכַֹח ִחּפּוׂש ַאַחר ַאהֲָבה / ּגַם ִּתינֹוק קֹוֵרא 
ֲאנִי' )שם(.66 הרצון  ֲאנִי ַּבת ַּבגְַּדאד / מּוכָנָה ְלהִָּׁשַבע / יְִליַדת לֹונְדֹון  ְלֵחיק. / 

הס, אי מי.   65
'זכור לי, קיץ אחד היינו בבית־מלון  השוו דבריה של כהנוב:   66
באלכסנדריה, על שפת הים. המלון היה מלא קצינים אנגלים 
מה  ידעתי  לא  אני.  מה  אותי  שאלה  אחת  וגברת  ונשיהם, 
ידעתי גם  ידעתי שאינני מצריה בדומה לערבים, אך  להשיב. 
כי בושה היא לאדם שלא ידע מהו. כיוון שזכרתי את אבותי־

הזקנים עניתי כי פרסיה אני, שכן סבורה הייתי כי בגדאד היא 
עיר באותה ארץ שממנה באים כל השטיחים היפים. לאחר־

מעשה גערה בי אמי על שלא הגדתי את האמת, והיא אמרה 
שכאשר בני־אדם שואלים אותי שאלה כזאת עלי לומר שאני 
)כהנוב,  יותר'  גדול  שקר  שזהו  ידעתי  כי  סבלתי,  אירופית. 
של  סיפורה  הפוך:  סיפור  הזכירה  מוצפי־האלר   .)12 עמ' 
אישה פרסייה בירוחם אשר כדי להשיג עבודה טענה באוזני 
פרס,  ולא  רוסיה  ילידת  בעצם  'שהיא  המועצה  ראש  אשת 
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להתרחק מן הבדידות משלב ומחבר, או מחליף, גאוגרפית בין מקום הולדתה 
של המשוררת ובין אירופה, באמצעות האיש ההולך לצדה ובאמצעות שייכותה 
ְׁשנַיִם  ֶׁשֲאנְַחנּו   / הֲָבנָה  ְּכמֹו  ַמֶּׁשהו   / הָעֹז  ִמן  ִלי  'ֵּתן  הנפשית למקומות הללו: 
ֹלא ּבֹוְדִדים / ְּבֶמְרָחב הֹוזֶה עֹוִׂשים ּבֹו ּכָכָה / ְרֵאה אֹוָתם הֹוְלכִים ֹלא ְלַבד, / ֶחֶבל 

הַַסאר וְֶחֶבל נַהֲַריִם / ֶחְבֵלי ֵלדָה / ִאָּׁשה ּכֹוַרַעת ֹלא ִלּפֹל' )שם, עמ' 12(. 
על אף הידמותה לאמה, המשוררת גם פוחדת מפני אמה, פחד מן הדמיון   
ביניהן אולי, מן הידיעה שהיא ִתדמה לה בעתיד: 'ְמַפֶחֶדת ָּפנַיְִך אִָּמא, / ֶׁשִאּגְַפְּת 
ָעַלי ׁשֹוק וְיֵָרך / וְָׁשַדיִם' )שם, עמ' 11(. בהמשך הספר, בשיר אחר, המשוררת 
 /  - ְמַרֵּדף  ְמַרֵּדף  הָעֹוָלם  ֶאת  רֹוָאה  ְּכֶׁשֵעינִי   / הְַמֻבֶּלֶקת,  הַָּׁשָעה  'זֹו   אומרת: 
ְּכָבר ֹלא צֹוֶעֶקת ִאָּמא, / ִּכי ָּפנֶיהָ ְקָמִטים / וְִאָּׁשה ִּבְׁשַעת ְקָמִטים ַמְפִחידָה' )שם, עמ' 
17(; האם נראית בעיני הבת מבולבלת, והבת שואלת אותה ומנסה להדריכה: 
'הֹו ִאִּמי ְלָאן וְגַן ֶׁשל ֲאנִָׁשים / ֵאינֹו ְצָלִלים ֶׁשל ֶּדֶקל' )שם, עמ' 26(, אך השיר 
מסתיים באלימות כלפי האם: 'כִי ְּבבֹוא ְׁשַעת הְַּקָטִבים ְלהִָּפַתח / הַּכּו הַּכּו ַּבתֹף / 

כִי ְּבבֹוא ְׁשַעת הְַּקָטִבים / ּכָל ּגַֹבּה ֲאָרַרט ֶאל ּכּוס ִאִּמי יְַחּפֹר' )שם, עמ' 27(. 
בספרה החמישי של הס, 'אין אישה ממש בישראל', חלה לכאורה התפייסות   
עם האם, הכוללת התפייסות עם המזרח. הספר, שיצא לאור לאחר מות האם, 
השירים  ובאחד  הס,  שציירה  שלה  ציור  מופיע  העטיפה  על  לזכרה,  מוקדש 
 הנושאים את שם האם כתבה: 'ַעכְָׁשו ֹלא ֶאְלַחׁש ְׁשָמּה ַסִליָמה ְּבהְִסַּתיְגּות ְּבֶׁשֶקט, / 
ֶהּות ְּפנִיִמית ַמְרִחיָׁשה /  ְָרח ָרחֹוק. / ַעכְָׁשו ֵּבינֵינּו ִקְרַבת ְלָבבֹות / ז ְּכִאּלּו הָיְָתה ִמז
ִלִּבי ֶׁשָּׁשַמר יְִׂשָרֵאל / יְִׁשמֹר ַעכְָׁשו ַעל ִאָּמא / ָּפנֵינּו ֹלא יִָמֲחקּו ֵמהֲוָיֵָתנּו / ֶׁשֵאינֶנּו 
ֲאַבק ַשְֹרַעִּפים / ִמְתַאְּבכִים ְּבכָל הֳָאָרכִים / וְגַם ָאז ְּכֶׁשָּצנְחּו הַּדְָרכִים / ַעל ִׂשְרטֹון 
הַּיִָמים / גַם ָאז ֵקיָסִרית ִלי הָיְָתה' )הס, אין אישה, עמ' 10(.67 הבת מקוננת על 
שנים של לחישה, של הסתייגות שקטה, שנים של העדפת הלאומי, 'ישראל', מן 

בסוף  פרס  עד  היבשה  דרך  והיגרו  רוסיה  את  עזבו  שהוריה 
שנות השלושים, שהם הגיעו לפרס רק כשהייתה בת שלוש, 
ושאביה... היה שוחט שדיקדק על חוקי השחיטה האשכנזיים, 
כי  סיפרה  אזולאי   .)277 עמ'  )מוצפי־האלר,  הספרדיים'  לא 
יליד אלג'יריה, התחכם לבורותו הגאוגרפית של פקיד  אביה, 
צרפת'  'אוראן,  הולדתו  מקום  את  והגדיר  בארץ  העלייה 
)אזולאי, עמ' 160(, ובכך שינה ברגע אחד את מוצא משפחתו 
היא  אלג'יריה  כי  הצרפתי  הקולוניאליזם  גרסת  את  )ואימץ 

חלק בלתי נפרד מצרפת(.
של  שירה  פתיחת  של  משמעות  מהפך  הדהוד  כאן  יש  האם   67
רביקוביץ 'זיכרון תמים': 'ַרק ְּכֶׁשַהָּפנִים נְִמָחקֹות / ֶאְפָׁשר ִלזְּכֹר 
עמ'  )רביקוביץ,  נְִמָחקֹות'  ְּכֶׁשַהָּפנִים  ַרק   / ִּבְׁשֵלמּותֹו,  ָּדָבר  ּפֹה 

161; הופיע לראשונה בספרה 'הספר השלישי' ]1970[(?
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האישי, הבית והאם, שנים של הרחקת המזרח, שהיה ערש המוצא, עד הפיכתו 
יימחקו,  לא  שהפנים  ההבטחה  מופיעה  האם  מות  לאחר  דווקא  רחוק.  מזרח 
דווקא לאחר מותה מוְבנות קרבת הלבבות והזהות הפנימית בין האם לבתה. 
הבת חשה כי מות האם סיים תשעים שנות גלות ושומעת אישה זרה ונכרית 
ְלֵעת ְמצֹוא  ּוַבַּליְָלה   / ַצִּדיָקה, / הִיא ָׁשָרה ְּבמֹוָתּה סֹולֹו  'ַצִּדיָקה,  אומרת עליה 
'ָלָּמה ֹלא  ַלַּמְלָאכִים' )שם, עמ' 13(, והיא שואלת:  ְמַפּזֶֶמת  הָיְָתה   / נְַפָׁשּה אֹור 
 יַָדְעִּתי / ָלָּמה ֹלא ָעִׂשיִתי / ָלָּמה ֹלא נַָתִּתי / ְלַרּכּוֵתך / ּכָל ְּכנַָפיִם ֶׁשלִי ֶׁשֶּתְחִסי? / 
וְַרק הָיִיִתי גֵיהִּנֹוִמית ְמאֹוד / ַקְטנּונִית עַל ָאְרחֹות יִָמים: / ְמַבֶּקֶׁשת אֹוָתְך ֱאֹלהִית 
דווקא   .)12 עמ'  )שם,  הַּגֹוֵעׁש'  הָאֹוְקיָנּוס  ִּבְתהֹומֹות  ָחזָק  ּוְסנִַּפיר   / ּוְדִביר  ַאְריֵה 
לאחר מותה האם הופכת גדולה מן החיים, 'קיסרית', אשר הייתה קיסרית גם 
בעבר, כששתיהן, האם והבת, נראו כאבק, והדרכים צנחו 'על שרטון הימים', 

וזאת אף שאז הבת ביקשה אותה 'אלוהית אריה ודביר וסנפיר חזק'. 
לחמישי,  הראשון  הספר  מן  שנמשך  תהליך  כאן  לראות  אפשר  לכאורה   
אך למעשה אי אפשר לדבר על תהליך במובן הלינארי. שירתה של הס היא 
מעיקרה אנטי–לינארית ואינה נכנעת ל'ציווי' שעל השיר להכיל מהלך אחד, 
כל  את  הניגודים,  כל  את  בתוכה  להכיל  מראשיתה  מצליחה  היא  אחד;  מסר 
אותם 'קלסתרים אחרים מן המראות שנשלחתי לספר', שעליהם היא מתנצלת 
וחיּותֹו,  המזרח  שלילת  בה  מצויים  פנימית  מערבולת  במעין  הקוראים.  לפני 
דחיית ההורים והקשר העמוק עמם, רעיונות מיזוגניים וָעצמה נשית. לדברי הס 
מקור הנביעה של יצירתה הוא 'אישיות שאינה בנויה להתאים למציאות הזאת. 
אני אדם  לידיעתי.  ברור  לא  גם  מנביע את מה שלפעמים  אולי  הזה  והקושי 
שאינו יודע. מנסה לדייק את הדיוק או אי הדיוק של ההבנה, בתוך המורכבות 
שלעתים נדמית פשוטה מאוד להחריד';68 ובספרה החמישי כתבה: 'אנִי הַֹלא 
כבר   .)21 עמ'  אישה,  אין  )הס,  הַֻמָתר'  ִבגְבּוִלי  אֹוִתי  ִׂשים   / ַעְצִמי  תֹוְך  ֻמגְָדר 
ָלְך  ְמַׁשּוַַעת  וְַרֲחִמי?  'וְַרֲחַמי?  בספרה הראשון הס מודיעה על שוועתה לאמה: 
/ ִמּתֹוך  ָלאֹור  יָָצא  ִאם  וְֵסֶפר  הַּזְַך.  ַעל   / ַּכָּפרֹות  ּוְתהִִּלים  ְּכֵאב,  ְתהִִּלים   / ִאָּמא. 

יְגֹונֵנּו, וַַּדאי ֵסֶפר הּוא / ֹלא נְִׂשֶרֶפת ְּביֹוגָה' )הס, וירח, עמ' 32(.
השיר הראשון בספר הראשון מסתיים בעלייה לקבר האב, האב שעליו היא   
אומרת בשיר אחר: 'ָאִבי / ֲחלֹום נְגֹהִָתי / מּוִבי ְסַטאר ֶׁשִלי / ַאל ָּתנּוַע / ִמּכֹוכָב 
 ְלכֹוכָב' )שם, עמ' 47(; המשוררת מודיעה לעצמה ולאביה: 'ֹראש חֶֹדׁש הַּיֹום. / 
ָאִבי' )שם, עמ' 12(. יש פחד בעלייה  ָעֶליָך הְַרֵּבה ְּבֹראׁש חֶֹדׁש  ִלְבּכֹות  ְצִריכָה 
לקבר שאין בה בכי: 'ִאם נַעֲלֶה וְֹלא ֶאְתַרֵּפק אֶל הֶָאֶבן / ִּכי ֹלא ֵאַדע ֵאיְך ּבֹוכִים 
וָעֹוד' )שם,  נִבְֶּכה עֹוד  ָׁשם   / ֲחלֹוִמי,  ֶאל  הֶַחֶסד ּבֹוא  ֶאֶרך  ַאָּתה   / הַּזֹאת,  ַּבָּׁשָעה 

הס, אישיות, עמ' 62.   68
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עמ' 13(; האב מתואר כבעל תכונות אלוהיות, וכמי שאפשר לבקש ממנו לבוא 
אל החלום, כדי לבכות שם יחד עמו. בריאיון הסבירה הס את הקשר עם אביה 
במונחים מיסטיים: 'אבי הוא חלק בלתי נפרד ממני גם כאשר היה בהיותו, והוא 
גם הווה כאשר הוא איננו... אני יודעת, בפירוש יודעת, שאבי ואני היינו איזה 
חלק בעולמות אחרים, וכשהיינו בעולם הזה היינו חלק בחלק, ואנחנו היינו, 
הן של  סוף השיר מבטא שיבה בתוך חלום  ישות אחת'.69  איזו  לומר,  אפשר 
 האב והן אל בגדאד, עיר הלידה שקודם לכן הוחלפה באחרת: 'ָׁשם ַּבֲחלֹום / 
ִאם ָּתׁשּוב ְמהֵַּלְך ִּבְׁשִביֵלי הַּגַן הָָאסּור... ְּבתֹוְך הַּגַן, ְּבכָל הֲַחֵצרֹות, / ַמָּסע ָרחֹוק 
ֶאל הַּגַּגֹות ְּבַּבגְַּדאד. / גַם ָעִׂשיִתי ַמָּסע ֶאל הַַּפְרק / ָׁשם עֹוֵמד סּוס–הַֻּמָּתְך / רֹוכְבֹו 
ָׁשַעט ֶאל הְַּקָבִרים' )שם, עמ' 13(. מסע השיבה רחוק עתה, אולי הוא אפשרי 
רק בחלום, וכפי שַאראה בהמשך, לעולם אין שיבה מלאה, אל בגדאד שקודם 
שקודם  בגדאד   ,)14 עמ'  )שם,  זְַמן'  ֵאיזֶה  ַמְלְּתעֹות  ּתֹוְך  'ֶאל  התינוקת  לגנבת 

לתחושה כי 'חֶֹׁשְך / חֹוֵפר חֶֹׁשְך' וכי 'הַּגַּנִים וְהַָּבִּתים נְעּוִלים' )שם(.

י' ב. 'ְוָשלֹום ָלֶכם / ֲאִני הֹוֶלֶכת ַאֲחֵרי ַעְצמִִ

זמן לא רב, הייתי תחת השפעת כל הסטיגמות השונות... אשר  עד לפני 
שלטו במדינה הזאת. אבל באתי ממשפחה נפלאה, מאוד מחונכת, עשירה, 
אנשים שבאמת היו להם 'נימוסים בריטיים'. היה זה כאילו היה לי דם כחול 
שהחל להפוך מעט צהוב, תחילה בעינֵי האחרים ואז בעינַי שלי... נשענתי 

עברון, עמ' 84. המרכזיות של האב בשירתה של הבת מזמינה   69
השוואה למשוררות מזרחיות אחרות. למשל שירן כתבה: 'ֲאנִי 
 הֹוֶלֶכת וְָרָצה ִמֶמנּו / הֹוֶלֶכת ּוִמְתָקֶרֶבת / הֹוֶלֶכת ּוִמְתַרֶחֶקת / 
יְַלָּדה ְקַטנָה / ְּתלּויָה / ָׁשנִים / ַעל ְמֻטֶּטֶלת ְׁשבּוָרה' )מתוך השיר 
'באמת התורה, מבכיא', שירן, עמ' 21; ראו שם גם את השירים 
'גבר מצרי )יהודי(', 'שיר עצוב, מבכיא' ו'זיכרון מצחיק'(. בן־

שמחון כתבה בשירּה 'אצבעות אבי כזאבים': 'ְלַבִּדי ֲאנִי ְׂשרּוָעה 
ַעל ֶאְצְּבעֹות ִׁשיַרי / ַעְרָסִלים ֶׁשל ְׁשנַת נְִסיָכה / ְּכָבר ַאָּבא ֵאינֹו 
ַּבַחלֹון / ַרק ְּכֶפָחִמים ְּבִמְכרֹות ַהָּכָרִתי / ְּכָבר ָׁשנִים ִׁשיַרי ְׂשרֹוִכים 
ֶׁשל זְִכרֹונֹות / וְֶאְצְּבעֹות ָאִבי ִּכזְֵאִבים / עֹוד ּפֹוְרִמים ְלִעִּתים ּגִיִדים 
ְּבֶאְצְּבעֹוַתי  עֹוְבִרים  ָאִבי  זְֵאֵבי   / ֶחְרּדֹוַתי  ַאיֶֶלת  ֶׁשל   / ַאֲחרֹונִים 
ּונְִסיִכים   / ְּבַאָּבא  ָקָׁשה  ֲעבֹוָדה  עֹוד  ֵאין  ַעְכָׁשו   / ָׁשנִים.  ְּכָבר 
ִּבְטנִי / ּתּוִפינִים ְמתּוִקים ִמַּבַעד / ַלַחלֹון ַהָּקרּוַע  ְמַמְּלִאים ֶאת 
ֶׁשהֹוִתיר' )בן־שמחון, מעוניינת, עמ' 27(. ייחודו של אביה של 
הס כדמות בשירה המזרחית הנשית בכך שאין הוא מבטא רק 
חולשה ושבר, אלא גם המשכיות וָעצמה, המתורגמת אצל הס 

לשפה מיסטית ולתחושת שליחות.
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על הצד החזק ביותר שלי, כך שאישיותי לא נשברה לגמרי, למרות שבמובן 
מסוים, היא התנפצה לחתיכות. הדבר היחיד שהחזיק אותי כל הדרך היה 
התחושה  נותרת  עדיין  אבל  לגמרי.  נשברתי  שלא  לי  שהייתה  האשליה 
הזאת של כלּוִמיּות, תחושה אנושית שאת אפס וריק, שאת שטיח תחת רגלי 
אחרים שאין להם מושג קלוש מה פירושה של תרבות חיה... בתוכי מתקיים 
עימות בין המזרח הצנוע והתמים ובין התודעה, שאינה דבר תמים. הפכתי 

לאדם שאינו תמים בשום מובן וזה הופך אותי לעצובה מאוד.70

בדבריה אלו לאלקלעי עימתה הס בין 'הסטיגמות השונות אשר שלטו במדינה' 
באשר למזרחים בכלל ולעיראקים בפרט, לבין משפחתה, שהתייחדה בהיותה 
בעלת השכלה, כסף ו'נימוסים בריטיים',71 כלומר נימוסים מערביים של כובש 
המזרח )או שהנימוס העיראקי דמה לזה הבריטי מלכתחילה(. הקרע המתואר 
בשורות אלו אינו קרע בין המערב למזרח, כיוון שחלק מן ה'מערב', ה'נימוסים 
הבריטיים', כבר מוטמע ב'מזרח', ואילו ה'מזרח', כשלילה, מופיע כסטיגמות 
אלא  חיצונית,  התנגשות  אינו  הדברים  בסוף  המתואר  העימות  גם  ב'מערב'. 
עימות פנימי, בין מזרח הקיים בתוך המשוררת, והמתואר במילים רומנטיות–

יְַלִדיֹות בתור 'הצנוע והתמים', ובין התודעה, שהיא פנימית ונרכשת בו זמנית, 
ַּכ'צנוע והתמים' כאן,  ואשר אינה מוגדרת כאן נחרצות כמערב. ציור המזרח 
מול 'המזרח הנקלה' הנזכר בשיר של הס שהבאתי ממנו בחלק הקודם, מצביע 
על קוטביות בהתבוננות על המזרח המאפיינת את המחשבה האוריינטליסטית, 
לרוב המערבית–החיצונית, שהיא בעלת פנטזיות כפולות באשר למזרח, ושנעה 
ובין   - המעודנת  התרבות  ואל  הטבעיות  אל  האצילות,  אל   - משיכה  בין 
דחייה - מן הברברי, חסר העכבות וחסר התרבות.72 המערב מיטלטל אצל הס 

אלקלעי, עמ' 274־275. אלקלעי תרגם לאנגלית את דבריה של   70
הס בריאיון עמו, ואני מנסה כאן להחזיר את הדברים לעברית, 

אך אין זאת העברית של הס כמובן.
עירקי  דרכון  עם  ארצו  עלו  'הורי  סומק:  של  דבריו  את  וראו   71
אף  לי  אין  מכך  כתוצאה  אנגלי,  חינוך  לי  לתת  וניסו  בריטי 
עניבה'  או  חליפה  בלי  בה  מצולם  לא  שאני  ילדות  תמונת 

)סומק, לעבור, עמ' 27(.
'השחור  באבא:  אצל  הדברים  פיתוח  את  וכן  סעיד;  ראו:   72
שבכל  והאציל  הצייתני  גם  אבל  )אוכל־האדם(  הפראי  הינו 
המשרתים )מגיש־האוכל(; הוא התגשמותה של מיניות יצרית 
שלוחת רסן אבל גם תמים כילד; הוא מיסטי, פרימיטיבי, צר־

מוח, אבל גם השקרן הפיקח והמיומן ביותר, מניפולטור של 
כוחות חברתיים' )באבא, האחר, עמ' 156(.
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בין היותו מצד אחד מקום התודעה והנימוס לבין היותו מצד אחר חסר 'רוח 
לטף', כפי שהראיתי בחלק הקודם, ואף מקום לידתן של 'הסטיגמות השונות 
אשר שלטו במדינה הזאת', אינו מכיר בתרבויות אחרות, מאיים ואלים, אחראי 

להתנפצות אישיותה של המשוררת ולכאבי הוריה. 
הס תיארה את השינוי שהתחולל בה בגלל הסטיגמות כחיצוני בתחילה, היא   
השתנתה 'בעינֵי האחרים'; אך בהמשך ההשתנות נראתה גם בעיניה שלה וחדרה 
הפכה  והיא  חיצוני,  מבט  אותו  סטיגמות,  אותן  הפנמת  עקב  אולי  תוכה,  אל 
נחמד'.73 באופן פרדוקסלי היא  הייתי, משהו לא  'משהו שמעולם לא  להיות 
הבהירה כי הדבר היחיד אשר מנע את התפרקותה המוחלטת כתוצאה מאותו 
לגמרי.  נשברה  לא  שהיא  האשליה  אשליה,  הוא  פנימי,  שהפך  חיצוני  מבט 
תחושת אפסּות מילאה אותה, אפסות אישית אך גם תרבותית, והדבר בא לידי 
ביטוי בשיריה. בספרה הראשון, הסבירה, 'אישיותי הפגועה, האגו הפגוע שלי, 
חובקו בצורה כלשהי',74 אך היה זה איחוי של הבשר ולא של הנשמה, ועדיין 
בתוכה התרחשו נפילות אל חורים שחורים; בספרה השני, לדבריה, 'היה דחף 

לכיוון מחיקת עצמי, הליכה אל תוך התהום, מפחד עצמי וכל דבר אחר'.75 
המחיקה העצמית והשנאה העצמית משתקפות בשירתה של הס, אך יותר   
מכך, השירה מעצימה וממקדת את השנאה והמחיקה, היא מעין זכוכית מגדלת 
המסוגלת לגרום לשרפה בנייר. הס סיפרה כי 'רק טיפה מהטייפון ]של השירים[ 
אם  אפילו  יודעת  לא  אני  הכול?  אותו  אוציא  אני  אם  יקרה  מה  יצא.  בתוכי 
אוהב את עצמי'.76 בדברים אלו חל פיצול בין העצמי, הנמצא באותם 'אלפי 
רוצה  בכלל  אני  אם  או  היום  אור  את  יראו  פעם  אי  אם  יודעת  שאיני  דפים 
שהם יראו',77 ובין הצד המדבר על אודותיהם, השוקל אם יאהב את עצמו, החי 
לעתים באור, בעוד העצמי עומד בחושך, והרוצה לעתים 'לשרוף אותם, מפני 

שיש לי רגשות אשם, כלפי עצמי, כלפי אחיי - והם אוהבים אותי מאוד'.78 
'מזרחים בישראל: הציונות מנקודת מבטם של  אלה שוחט דנה במאמרה   
שנאה  בישראל.  מזרחים  של  העצמית  השנאה  בתופעת  היהודים'  קורבנותיה 
האירופוצנטרי,  הציוני  הממסד  עם  שלהם  המפגש  עקב  לדבריה  נוצרה  זו 
ועשה  מתרבותם',79  יהודי–המזרח  את  'לערטל  ביקש  המזרח,  מן  חשש  אשר 

אלקלעי, עמ' 274.  73
שם.  74

שם, עמ' 275.  75
שם.  76
שם.  77
שם.   78

שוחט, עמ' 184.  79
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של  כפייתה  ועד  דתיים  תימנים  של  פאותיהם  'מגזירתם  דרכים,  בשלל  זאת 
תוכנית לימודים אירופו–ציונית';80 בדרכים אלה ביקשו לשלול את ערביותם 

ומזרחיותם של יהודי ארצות האסלאם. 

עבור היהודים–הערבים, משמעות הקיום בצל הציונות הייתה סכיזופרניה 
עמוקה המתנודדת בין גאווה–עצמית עקשנית לבין דחייה–עצמית כפויה. 
ָאבדן–זהות  המזרחים  חוו  פנימיות,  וסתירות  מנוגשים  רגשות  במערבולת 
טראומטי האופייני לקולוניאליזם התרבותי... מאחר שערביותם הובילה רק 
לדחייה ולבוז, מזרחים רבים הפנימו את ה'מבט' האשכנזי עליהם והתנכרו 

לעצמם.81 

במסה אישית יותר, 'זהויות שסועות: הרהורים של יהודייה–ערבייה', הסבירה 
שוחט דברים אלו בגוף ראשון: 

הלבוש,  הריח,  ההבעה,  המראה,  הצבע,  לאויבנו:  הפך  המזרחי  הגוף 
תפיסה  לעצמנו  אימצנו  לעתים  תנועות–הידיים...  המבטא, שפת–הדיבור, 
עצמית מעוותת לפיה המראה המזרחי נחות, דוחה ומעורר סלידה... החרדה 
מפני הסיווג 'עיראקית', 'תימנייה' או 'מרוקאית', הביאה לתסמונת השער 
סוג של מחיקה  היה בהבהרת השער  עבור האישה המזרחית,  הבלונדיני. 

עצמית ובו–זמנית סוג של הישרדות.82 

לרצון  רבות  פעמים  אותה  מובילה  אכן  הס  של  בשירתה  העצמית  השנאה 
ַאֵחר  עֹור  ָרִציִתי  ָמה  'ַעד  באותם מאפיינים שציינה שוחט; למשל:  להשתנות 
ַאנְֵׁשי  ָעַלי  ִּתְתַאְּבלּו  ַאל  ֲחָלָקה //  ְלָבנָה ּגַם  ּגַם  ִלהְיֹות   / ֶאָחד.  ְּביֹום  יֹום,  ְּבעֹוד 
ָלהֶן  יֵׁש  ְמֻלכְָסנֹות.  ְׁשֵקִדיֹות,  ֵעינַי,  ֶאת  'ָּבַדְקִּתי   ;)24 עמ'  וירח,  )הס,  ַּבְחֵרין' 

שם.  80
שם, עמ' 187. פנון הסביר כי עם שעבר קולוניזציה הוא 'עם   81
שהתפתח בקרבו תסביך נחיתות בעקבות סתימת הגולל על 
תרבות המקום והמקור שלו' )פנון, עור, עמ' 15(; לדברי פנון, 
טכניקה  היא  פסיכיאטרייה  'אם  אלג'יראי,  בהקשר  שנכתבו 
רפואית שמטרתה לאפשר לאדם לא להיות עוד זר בסביבתו, 
באופן  הוא  אשר  הערבי,  כי  ולהדגיש  לומר  לעצמי  חייב  אני 
מוחלטת'  דה־פרסונליזציה  של  במצב  חי  בארצו,  זר  קבוע 
עמ'  המיקום,  באבא,  מתוך:  מצוטט   ;53 עמ'  מהפכה,  )פנון, 

.)40
שוחט, עמ' 247־248.  82
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יובל, עמ' 38(.83 אבל פעמים רבות  ִּבי ּדָם רּוִסי' )הס,  יֵׁש  וַַּדאי   / ְּדַבׁש.  ֶצַבע 
השנאה העצמית והפחד מפני התהומות הפנימיים והחיצוניים מיתרגמים אצל 
האישיותית,  הקריעה  שגורמת  מיסטית,  חזקה,  ייחוד  תחושת  באמצעות  הס, 

לתחושת שליחות עצומה ומעצימה:84 

אני עצמי. אני הובאתי לתוך העולם הזה כדי להגיע לשלמות, בכל תחום, 
ואני צריכה להיות חזקה מספיק כדי להביא לשלמות את עולמי הפנימי 
עקרבים  דם  ישימו  הם  אם  המרבית...  ליכולתי  להתפתח  כדי  עצמי  ואת 
בדמי, אעשה ככל יכולתי כדי להפוך אותו שוב לכחול. אפילו אילו הייתי 
נדונה ַלגיהינום של הרחקת עצמי מבית הוריי, לגיהינום שבו אצטרך לחיות 
מחדש את מותם של כל אלו שנשרפו בכל גטו שהתקיים אי פעם, עדיין 

הייתי עוברת הכול כדי לספר זאת.85 

תחושת השליחות יוצרת הפרדה בין ה'הם', המנסים לשים דם עקרבים בתוך 
ההורים,  מבית  הניתוק  את  גם  הופכת  זו  תחושה  עצמי';  ה'אני  ובין  דמה, 
שבשיר שדנתי בו בחלק הקודם היה בחירה עצמית הצהרתית, לגיהינום כפוי 

מן החוץ. 
בשיר 'בלב הכיכר' הס מספרת על אניית ברזל העומדת בלב כיכר כפסל   
נְִׂשַרף   / ֻמָצל  אּוד  הַַצְלָמוֶת  ּוַבֲעלֹות   / ְּבתֹוכִי  חֹוָמה  'וִָאֶבן  עגורים:  עליה  ואין 
יובל, עמ' 33(; הדובר  יָכֹול לִהְיֹות עַכְָׁשו לְֵרעַ' )הס,  ֵאינִי   / ֲאבֹוַתי  ְּבנְִבכֵי מֹות 
'ַאל  הנוצרי:  לישו  עצמו  ומדמה  הקהל  אל  פונה  זכר(  בלשון  )הדובר  השירי 
ַתְחגְרּו אֹוִתי ּבֶֹׁשת / ּוָפנַי ּכְלִּמֹות ּכְלִּמֹות / ֲאנִי הַּזָר ְמַדֵּמם ַּפַחד / ֶׁשַּתְׁשִליכּונִי / 
ֶׁשִּתְצְלבּונִי / ַאל ֶאהְיֶה ֻמְׁשָלְך ָלַעד' )שם(. אחרי שבנה חומה, אחרי שהתוודע 
לנבכי מות אבותיו, אחרי שהבין שאינו יכול להיות חבר לאנשים, הזר מפחד 
להיות מושלך, שגורלו יהיה כגורל ישו הזר, המת–החי, המשלב בדמותו אלוה 
רב כוח שיש לסגוד לו, וקרבן אשר מת צלוב, מדמם ומבוזה. אבל מעומק הפחד 
ומתוך דמותו הפרדוקסלית של ישו בא גם הכוח העצום הנובע מן השלילה, 

שורות אלו לקוחות מן השיר 'אינגה'; השיר אינו אוטוביוגרפי   83
אלא בונה דמות חיצונית, אך דומה ששורות אלו שציטטתי הן 

חלק משלב המעבר של הכותבת לדמות הבדיונית אינגה.
ועל כן כמובן יש להיזהר מלקרוא שנאה עצמית זו כביוגרפית   84
מצב  גם  בה  לראות  יש  אלא  והנשי,  המזרחי  בהקשר  בלבד, 
נפשי־אישיותי של תהומות, שהמשוררת רואה בו מצב המזמן 

כוחות מיסטיים, של בנייה מתוך הרס.
אלקלעי, עמ' 274.  85
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 / ֲאֵליכֶם  ָלׁשּוב  ַעְצִמי  ַעל  ְַרִּתי  'ּגָז ואומר:  ובוקע  המצווה,  הָעצמה  בעל  הכוח 
ֶׁשִּביַקְׁשִּתי ִלְחיֹות / ֲאִפילּו ִאם נְִמֵצאת ׁשֶֹרש נָכְִרי... ָּפנַי ָחכְָמה סֹוִדית ּבֹוהֶֶקת ּגַן 
נָעּול. / ֶׁשֲחזִָקים הַַחיִים / ֶׁשנִגְזַר ָעַלי ָאז ִלְחיֹות / ַצד ִּדְמָעה ִמזֶה וְלִֶחי ִמזֶה' )שם, 
עמ' 34-33(; הדובר חוזר אל תחושת זרותו ונכריותו במקום, אבל יש בו, מתוך 
לגזור  הכוח  גם  המוות,  עם  וההיכרות  לחיות  הרצון  מתוך  והמרחק,  הִקרבה 
גזרה, שהיא גם גזרת נתק וגם גורל של שיבה וקרבה שאין להילחם בו, גזרה 

המעוצבת באמביוולנטיות רגשית.
שבו  במקום  או  בזמן  'הצילו',  שכותרתו  שיר  הספר,  באותו  אחר  בשיר   
'ְּבָעְבִרי ִּבְרחֹובֹות ֶמֶלְך / ֶמֶלְך הָיִיִתי ְלַפְרעֹות נְָפִׁשי ִּבי' )הס, יובל, עמ' 25, למרות 
אם  מתלבטת  הס  נקבה(,  בלשון  נמשך  השיר  בזכר,  'מלך',  במילה  השימוש 
'ִלְצּבַֹע ָּפנַי ֶעֶׂשר ְּפעִָמים וְיֹוֵתר / ֶׁשֶבת ַאִחים ּגַם יַַחד ְלֵׁשֶבט ֶחֶסד? / ְלהִיָּפְרדּות?... 
היא  האם  )שם(.  ּגְַעּגּוַע?'  ְּכמֹו  עֹוָלם  ְלַתֲעצּומֹות   / הַַּליְָלה  ַטל  ָעַלי  יְִׁשּכֹן  ִאם 
שליטה על עצמה, על פרעות נפשה בה, האם עליה לצבוע את פניה, כדי שתלך 
בין  הנעה  הזאת,  הפתיחה  מתוך  להיפרדות?  תלך  האם  ההתחברות,  למקום 

קצוות, מתחוללת בשיר מעין פריצה קדימה ואחורה בו בזמן:

ִי ַחּיָה ַּכָּמה נְָׁשמֹות, / ָקָמה ְּכמֹו ָחתּול / ֶׁשהָיִיִתי חֹוָצה ֶאת  ִאיׁש ֹלא יַָדע ֶׁשֲאנ
יְהּוִדיָה  ֶׁשּיְַלדָה   / יַָדע  ֹלא  ִאיׁש   / הִַּצילּו  ִלְצעֹק  ְּבִלי   / ַּפַחד  ְּבִריַצת  הְָרחֹוב 
 עֹוָלה ֲחדָָׁשה ִמְׁשנַת 1951 / ֲעלּוָלה ְלהֵהֵָפְך ְּבֵעינֵי רּוָחּה לְיַלְדָה ֵמַחאן יּונֵס / 
 ִּכי ָחְׁשָבה ֲאחֹוָתה הְַּלָבנָה / ֶׁשהִיא חֹוֶרגֶת. / ְּביֵׁשּוִתי ַמֲעַׂשי חֹוִרים ְׁשחֹוִרים / 
ֶׁשֻּכָלם  וְַדוְָקא אֹוִתי   / ִּבי  ֶׁשּיְִפגְעּו  ַּפַחד  ִּבי  נֹוֵפל  הַזְַמן  / ּכָל  הְַּכֵאִבים.  ִּבגְַלל 
ָאהֲבּו... ָלֶלכֶת יְֵחָפה ַעל הַַּמיִם / ָלִׂשים ְצַלב ַמיִם ַעל ֵאׁש הַּבֹוֵער ְּבִמְצִחי / 

ְִרֵמי ּתּוגָה )שם(. ִלְבּכֹות ז

'ריצת פחד' שבה חצתה הדוברת את הרחוב  ה'הצילו' כלל לא נצעק באותה 
)אך הוא נצעק בראש השיר, בכותרתו(; והמשוררת מרחיקה עצמה  בהצלחה 
המופיע  ישו,  מעין  ואף  מח'אן–יונס  ילדה  נשמות,  כמה  בעלת  חתול,  להיות 
שוב כסמל של היטהרות על ידי צירוף ניגודים. בין ה'פחד שיפגעו בי' ובין 
'דווקא אותי שכולם אהבו' הופכת הזרות של הס ַלמציאות וַלמתחולל סביבה 
גם ִלמקור ָעצמתה, ליכולת ללכת על המים, ליכולת להיות בעלת כמה נשמות 
או להפוך לאחרת, וזאת למרות החורים השחורים בישותה או דווקא בגללם; 
כוחות אלו מיוחדים יותר מפני ש'איש לא ידע' אותם מלבדה. השיר אינו נקרא 
באופן פשוט כמחאה פוליטית, אך הוא מאפשר קריאה שונה של הגבולות בין 

המשוררת ובין בת ח'אן–יונס, האחיות החורגות. 
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הנבדלות הופכת מעיין של ָעצמה לעמוד מול וכנגד ולתבוע את הקריעה   
שבראשית הייתה כפויה; כך גם בשיר הבא, היכול להיקרא גם כמעין הצהרת 

עצמאות נשית:

/ ְלַאחֹות ּגּוף  וְָׁשלֹום ָלכֶם / ֲאנִי הֹוֶלכֶת ַאֲחֵרי ַעְצִמי / ְּכִצּפֹור ַאֲחֵרי ְּכנֶָפיהָ 
 ּונְָׁשָמה / וְִסְלחּו ִלי הִָּפְרדּוִתי / ֵמהַּיַנְקּות זֶה ּבְַּכֵאִבים / ֲאנִי הֹוֶלכֶת ַעד הַּסֹוף / 
רֹוָאה   / ִמּזֶה  ִמָּמעֹוף  ֶׁשֲאנִי   / ֶׁשִלי  ַאִחים  ִלי  ִסְלחּו   / וְגּוף  ּכָנָף  ְלהְִתַחֵּבר 
 / הַּדָָבר  יִּגֵָמר  ֶאְבֶּכה ֹלא  ִאם   // ֵמהְַּמִציאֻּיֹות  ֶׁשּלָכֶם  הַָּפנִים   / וְזֹוכֶֶרת  ֶאְתכֶם 
ְּבתֹוְך  הְַּמִציֻאּיֹות  ְּתהֹום  ּגָדֹול  ְּבכִי  ִּכי   / ֶאְתכֶם  לַעֲזֹב  עְַצִמי  ִעם  ֶׁשהְִתַחַּתנְִּתי 
ּוְבנֹוצֹות   / הַַחי  ַּבָּבָׂשר  ַעְצְמָך  ְּתהֹוֵמי  ַאָּתה  ֶׁשּנְִפָרד  ּגָדֹול  ּוְבכִי   / הְַּמִציאּות 
ֶאל  ְלַחֵּתן אֹוְתָך  ְֶחְּתכָה  נ ְּבכַָפּה   / יְָדָך  ִּכי  ָלמֹו  ְמכִַּסים  ֱאֹלהִים  ְּתעּוָפה ַרֲחֵמי 
בולע,  )הס,  ֶׁשְּלָך  הַּגּוף  ֵפאֹודָל  וְַאָּתה   / עֹוָלם  ֶעֶבד  ְלהְִתָאֵרס   / ְלַבּדֹו   ּדְָמָך 

עמ' 48(.

הצהרת העצמאות הנשית כאן היא שוב הצהרת היפרדות, הנקשרת להצהרות 
הניתוק האחרות של הס, מן המזרח ומבית ההורים. ההצהרה אינדיווידואלית 
מאוד, 'אני הולכת אחרי עצמי... שהתחתנתי עם עצמי לעזֹב אתכם', אבל גם 
בה יש צורך להביט לאחור ולבקש מן האחים 'סלחו לי הִפרדותי'. הניתוק נועד 
והוא  הסוף,  עד  כהליכה  ומאופיין  ונשמה,  גוף  וגוף,  כנף  שפורק,  מה  לחבר 
תהום  גדול  'בכי  אותו  הכאבים,  ובין  ואישית  נשית  ָעצמה  בין  מחיבור  נובע 
'אם אבכה לא  ובכי גדול שנפרד אתה תהומי עצמך', והבנה כי  המציֻאיות... 
יגמר הדבר'. הפֵרדה היא פרדה חיצונית, מן האחים, מאחרים, אבל היא גם קרע 

פנימה בבשר החי, מתהומי עצמך, ומחירּה אירוסין נצחיים של עבדות לגוף.
מה הם אותם תהומות עצמיים שעליהם מדברת הס? דומה שהם מתבהרים   
מעט בשילוב בין שנאה לאהבה, בין שרפה לניקיון, בחגיגת ההרס–הבנייה של 
ִי ְמֻחֶּתנֶת לָרּוַח וֲַאנִי  השורות הבאות: 'וְָׂשנֵאִתי עְַצִמי נַָתִּתי לָכֶם לֱֶאהֹב אֹוִתי / וֲַאנ
ַעְצִמי ִלְׂשֹרף  ַעְצִמי ַעד ַאהֲַבת ּתֶֹפת / אֹהַב  ִלְׂשנֹא  ַּבת זּוג ֶׁשִּלי ָּתִמיד / ְמאֹהֶֶבת 
אֹוָתּה נְִקּיָה' )שם, עמ' 51(. התהומות הפנימיים הם במובן מסוים ההפנמה של 
השנאה החיצונית והפיכתה לשנאה עצמית, הפנמתן של 'הסטיגמות השונות 
אשר שלטו במדינה הזאת' וביחסי מערב-מזרח, וההתבוננות דרכן על העצמי. 
ְָרִחית ֲעגּוָמה ִמּנֶֶפׁש / ָאה צֹוֲענִית  כך למשל המשוררת פונה אל עצמה: 'ָאה ִמז
וְקֹול הַָּמחֹול ָלְך נִמְָׁשח, / ָאה ָּפנִים וְֶעֶׂשר ּבָהֶם נֶֶפׁש, / וְָקהָל וְַרַעׁש ִמְדָּבר' )הס, 
פי  על  אותה  לקרוא  פירושו  צוענייה  מזרחית  לכנות   ;)14 עמ'  סוסים,  שני 
שיוחס  והאקזוטי  כל השלילי  את  אליה  פופולרי, המעביר  אירופי  סטראוטיפ 
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לנשיות הצוענית, המופיעה בתרבות האירופית הפופולרית והגבוהה כמכשפה, 
מגלת עתידות ואשת קרקס, אישה מפתה–זונה, שולטת–נשלטת, יפה–מלוכלכת, 

גנבת–ענייה.86
המשוררת מדברת על עצמה בדימויים מיזוגניים של הנשיות: 'ַעד הַּסֹוף ַעד   
הַּסֹוף / יְהֵא ּגְחֹונִי ַעל ָעָפר / ִּכי ֲאנִי הַּנָָחׁש הַנְִבזֶה / ִאָּׁשה / ִמֶּמּנָה נַהֲַמת הֱָאנֹוׁשֹות 
ְּבִמְסגְדֹות  ַאְּכָּבר  ַאְלָלהּו  ַאְלָלה /  ִּכי ֵמַרְחְמי / הֹוֵצאִתי יָא  / עֹוָלה ַעד הֱָאֹלהִים 
ְּתִעּיָה / גִ'יזּוס ְּכַריְיְסט ָּבִאְצָטלֹות' )הס, בולע, עמ' 69-68(. לפי שיר זה האישה 
היא גם נחש, לא אנושית, סמל לָערמה ונבזות, זכר לחטא שהוביל לגירוש מגן 
העדן, ולקללה שבאה בעקבותיו, אך היא גם המולידה, היא רחם האם שבוקעת 
ממנו נהמת האנושות אשר מצליחה להגיע עד האלוהים, אולי אפילו להיות 
לאלוהים. השיר מסתיים בהרס גמור: 'ֶׁשֵּתֶצאנָה ִמֶּמּנִי ּתֹולִָעים / ֶלֱאכֹל ֲעָפִרי / 

וְֶאת ְמצּודְָתָך ְלנֵַּתץ ָעָפר ְלרּוַח ַּתּנִים נּוגָה - ' )שם, עמ' 69(.
מה תפקידם של הסטראוטיפים הללו ואחרים בשירת הס? האם הם מבטאים   
את כניעתה בעבר לאותן סטיגמות ששלטו בארץ? את הפנמת השנאה העצמית? 
מה המשמעות של היותה אישה נחש ומזרחית צוענייה? טוני מוריסון עמדה על 
החסכוניות שבסטראוטיפ: הוא מאפשר 'לסופר להציג דימוי מהיר ונוח, בלי 
תפקיד  בעל  בתיאור  אפילו  או  בדייקנות,  בספציפיות,  הכרוך  האחריות  נטל 
עלילתי';87 וכך הסופר מעניק לכתיבתו עיבוי מטפיזי, ההופך 'הבדלים חברתיים 
והיסטוריים להבדלים אוניברסליים'.88 השימוש בסטראוטיפ יוצר ֶפטישיזציה, 
ולבסס  יצרים אירוטיים  או  'שימושית במיוחד כשבאים לעורר פחדים  שהיא 
הבדל קבוע ובולט במקום שההבדל אינו קיים, או הוא מזערי'.89 בדבריה אלו 
הנגועה  שחורים,  אודות  על  לבנים  של  לכתיבתם  בעיקר  מוריסון  התכוונה 
גם  לטעמה באפריקניזם,90 אך לטענתה מאחר שהאפריקניזם הוטמע בשפה, 
לקיומו:  מודע  להיות  עליו  כך  ולשם  עמו,  להתמודד  נאלץ  השחור  הסופר 

יוצרים אירופים אחדים, ובהם למשל לורקה ב'רומנסרו צועני',   86
העלו על נס באופן רומנטי־אקזוטי את המחול והשירה של 

הצועניות.
מוריסון, עמ' 77.  87

שם.  88
שם, עמ' 78.  89

תיאור האפריקניזם כך קשור כמובן ל'אוריינטליזם' של סעיד;   90
באופן מתמיה כתבה מוריסון לכל אורך ספרה רק על לבנים 
ושחורים, והעלימה לגמרי את הנוכחות ־ ואת היעדר הנוכחות, 
אמריקה  של  המקורית  האוכלוסייה  של  ־  ההשמדה  עקב 
לקולוניאליזם  שקדמה  האוכלוסייה  האמריקנית,  בתרבות 

האירופי.
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'לסופרים אמריקנים שחורים ולבנים כאחד, הפועלים בחברה שכל כולה חדורה 
אבחנות–גזע, אין מנוס משימוש בלשון שהטיותיה חדורות בגזעיות; המלאכה 
שנאלצים סופרים כאלה לבצע, כדי לשחרר את דמיונם מאזיקי תביעותיה של 
לשון שכזו, היא מסובכת, מעניינת ומשמעותית'.91 אם כן גם סופר אמריקני 
להניח  סביר  האמריקני,  התרבותי  בהקשר  אמריקנית  אנגלית  הכותב  שחור, 
שישתמש באפריקניזם, ומוריסון לא קראה להשכיחו אלא דווקא לחשפו, כדי 

להתמודד עמו.
מערכת  בתיאור  מרכזי  מקום  לסטראוטיפ  ייחד  אשר  באבא,  ק'  הומי   
היחסים הקולוניאלית והפוסט–קולוניאלית בין המזרח למערב, הסביר כי לשיח 
הקולוניאלי דרושות קביעות ויציבות לצורך הבניה אידאולוגית של האחרּות, 
שהוא ַמבנה כהבדל טבעי )ובו בזמן מתכחש לה(. כך האחרּות מיוצגת באופן 
פרדוקסלי: 'היא קושרת קשיחות וסדר בלתי משתנה עם חוסר סדר, התנוונות 
וחזרה שטנית. כמו הסטראוטיפ, שהוא האסטרטגיה הדיסקורסיווית המרכזית 
שלו ]של השיח הקולוניאלי[, זו צורה של ידע וזיהוי שמיטלטלת בין מה שהוא 
תמיד "במקום", כבר ידוע, למשהו שחייבים לחזור עליו בחרדה'.92 הסטראוטיפ, 
כאופן של ידע וכוח שהוא אמביוולנטי תמיד, תמיד עודף לעומת מה שאפשר 
להוכיח אמפירית או להסביר הגיונית, והוא מחייב חזרה בלתי פוסקת, כי תכונתו 
הבסיסית היא חוסר יציבות: ה'סטראוטיפ הוא אופן ייצוג מורכב, אמביוולנטי 
ומכיל סתירות, מורכב מחרדה לא פחות משהוא נחרץ'.93 הסטראוטיפ משתלב 
בשיח הקולוניאלי שמטרתו 'לפרש את הנתינים הקולוניאליים כאוכלוסייה של 
טיפוסים מנוונים על בסיס מוצא גזעי, כדי להצדיק את הכיבוש וכדי לייסד 
מערכת אדמיניסטרציה והדרכה'.94 מתוך השיח הזה נוצר הנתין הקולוניאלי 

'כמציאות חברתית שהיא בו זמנית "אחר" ובכל זאת ידועה ונראית'.95
לסטראוטיפ יש אפקט מעצים, המנכיח את האחר בתוך חייך ואינו מעלים   
אותו, והגורם לך להתרכז בתכונה אחת שלו, באיבר אחד שלו, תחת זכוכית 
אכן  היהודים  וכי  גדול,  אכן  היהודי  האף  כי  רואה  אתה  מקום  בכל  מגדלת: 
משתלטים על הוליווד ועל הבנקים; בכל פינה אתה נוכח שוב ושוב בקמצנותו 
פטפטניות,  הנשים  כמה  עד  האלף  בפעם  שומע  אתה  רגע  בכל  האירי;  של 
ומזהה את לבושן כפרובוקטיווי ואת התנהגותן כמינית )או להפך כביישנית, 
צנועה ובתולית(; בכל הְֶקשר אתה לומד מחדש כי המזרחים באמת חמי מזג. 

מוריסון, עמ' 26.  91
באבא, המיקום, עמ' 66.  92

שם, עמ' 70.  93
שם.  94

שם, עמ' 70־71.  95
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היהודי מזוהה דרך הסטראוטיפ, והסטראוטיפ מזוהה דרך היהודי - יהודי שאין 
לו אף יהודי הוא 'לא באמת יהודי'; ומזרחי רך מזג הוא 'משתכנז' או דוגמה 
לקוטב האחר של הסטראוטיפ, שבו המזרחי מופיע כמכניס אורחים שחביבותו 
טבעית ותמימה )פרימיטיווית(, רחוקה מן הקרירות האירופית. הילדה הלבנה 
המביטה בפרנץ פנון ופונה אל אמה בבעתה, מזהה אותו כשחור )אין לה צורך 
זו,  למילה  המתלווה  והמבהיל  העצום  הדימויים  מאגר  כל  על  מילה(,  בעוד 
ושוללת אותו ודרכו את כל השחורים החיים, וכן את השחורּות הממלאת את 
ראשה, מתוך אגדות ששמעה ומחשבות שחשבה. הילד השחור הגדל בחברה 
מערב-מזרח,  של  בסטראוטיפים  הכלואה  פוסט–קולוניאלית  או  קולוניאלית 
שחור-לבן, המזרחי או האישה, יהיה שחור, כלומר השחורּות שלו תהיה המסמן 
העיקרי שלו, בעיני האחרים, בעיני עצמו, ושוב בדרך שבה הוא רואה את עצמו 
בעיני האחרים;96 במצב זה הוא עלול לפנות הרחק מעצמו,97 מגזעו, לשלול את 
השחורּות שבו ושסביבו, ולהזדהות באופן מוחלט עם החיוביות של הלבנּות, 
מלהתקבע  החופש  וגם  הנכונה  הזהות  צבע,  היעדר  וגם  צבע  בזמן  בו  שהיא 

בזהות פרטיקולרית.
אורלי לובין הציעה לתפוס את הנשי והגברי, כפי שהם מוכרים ומיוצגים   
כאופני  גם  למגדר,  מין  בין  הקלסית  הפמיניסטית  להבחנה  מעבר  בתרבות, 
יותר  קשה  לאישה  סטראוטיפים.  באמצעות  ונלמדים  הנרכשים  התנהגות 
ממנו,  ו'להשתחרר'  שלה  ושלילי  סטראוטיפי  ייצוג  על  'לוותר'  לגבר  מאשר 

־  סוציולוגית־פוליטית  מודעות  בעל  שחור  גם  אגב,  דרך   96
ובדומה לכך מזרחי או אישה בעלי מודעות כזאת ־ הוא שחור 
בכל מקום, מזהה את המבט המקבע אותו במקומו, והמגדיר 
את מצבו על פי הקריטריונים הסוציולוגיים של דיכוי השחורים 
בהגמוניה  המאבק  של  הפוליטיים  המאפיינים  ולפי  בחברה 
הלבנה; הוא לא ימצא כמעט מקום ריק ממודעותו, ועקב כך 
משחורותו. במובן זה דיבור על גזענות לעתים מעצים אותה, 
יכול  ביקורתי,  הוא  אם  גם  סטראוטיפים,  על  שדיבור  וודאי 
לחזקם; אך אי אפשר להיאבק בסטראוטיפ בלי להנכיח אותו, 

בלי להצביע עליו כקיים.
ראו למשל את דברי ביטון בשירו 'דברי רקע ראשוניים': 'ִאִּמי   97
ֲאֶׁשר   / ָאִבי  ָאִבי  ַאֵחר...  ְּביָֹרק  ַהיְֻרִּקים  ַהִּׂשיִחים  ִמְּכַפר   / ִאִּמי 
 / ֲאנִי  ֲאנִי  נִָקי...  ְּבָעָראק  ַׁשָּבתֹות  ִקֵּדׁש  ֲאֶׁשר   / ְּבעֹוָלמֹות  ָעַסק 
 ֶׁשִהְרַחְקִתי ַעְצִמי / ַהְרֵחק ֶאל ּתֹוְך ִלִּבי / ֶׁשְּכֶׁשַהּכֹל ָהיּו יְֵׁשנִים / 
 / ַּבְך  ֶׁשל  ְקַטנֹות  ִמּסֹות   / ִלִּבי  ּתֹוְך  ֶאל  ַהְרֵחק   / ְמַׁשּנֵן  ָהיִיִתי 
ִּביהּוִדית / ָמרֹוָקִאית' )ביטון, מנחה, עמ' 28(; בשיר זה הרחקתו 
של  מיסה  בין  לשלב  היברידי:  למצב  אותו  מביאה  הילד  של 
הקוטב  את  כאן  מייצגת  אבל  נוצרית־אירופית  שהיא  באך, 

האשכנזי המדומיין, ובין שפתם הערבית של יהודי מרוקו.
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מעטות  בתרבות  לרשותה  העומדות  החלופיות  הייצוג  שאפשרויות  מכיוון 
מאוד. על כן המאבק הנשי בסטראוטיפים, כמו המאבק של כל קבוצה הנתונה 
בדיכוי הגמוני, מסובך. אפשר לנסות לשלול סטראוטיפ בטענה שאינו אמתי 
ולערוך מחקר משווה למשל על פטפטנות של גברים ושל נשים כדי להפריך 
- גברים? נשים? נשים שהפנימו את  יהיו החוקרים  את הסטראוטיפ. אך מי 
גברים  הסטראוטיפ?  את  שהפנימו  נשים   - הנבדקים  יהיו  מי  הסטראוטיפ? 
שהפנימו אולי סטראוטיפ הפוך? מה צריך להוכיח - שנשים אינן מפטפטות? 
או  לנשאלים  בהקשבה   - המחקר  את  נבצע  איך  פטפטנים?  הם  גם  שגברים 
בשאלה פשוטה אם הם מרגישים שהם פטפטנים? האם את התשובה על כך לא 
מכונן הסטראוטיפ, הגורם לגבר שמדבר הרבה להרגיש שהוא מדבר לעניין, 
ולאישה המדברת פחות ממנו להרגיש שהיא פטפטנית? והאם אנו מקבלים את 
ההנחה שפטפטנות היא תכונה רעה? האם בכך אין אנו מקבעים את ההייררכייה 
הגברית? האם ניסיון להוכיח שנשים אינן רגשניות, ושגברים אינם רציונליים, 

אינו נובע מקבלה של ההנחה שרציונליות עדיפה מרגשנות?
גם אם נצליח להוכיח כי ייצוג מסוים מּוְבנֶה חברתית באמצעות סטראוטיפים,   
אין בכך כדי לבטלו, ואין זה מבטיח שנצליח לשנותו. אם סטראוטיפ הוא שקרי 
באופן  לאמצו  האפשרות  נשים  לפני  עומדת  לחלוטין,  לסלקו  דרך  אין  אבל 
וולגריזציה  סבירות,  גבול  יש  לסטראוטיפ  אם  זמנית;  כאסטרטגיה  מתריס, 
שלו תביא אולי להריסתו ולכינונו כמתועב. סנדרה גילברט וסוזן גובאר גרסו 
את  תבין  וכך  אליה,  הנוגע  החברתי  הסטראוטיפ  את  תאמץ  אישה  אם  שרק 
'קודם  חלופה:  וליצור  לו  להתנגד  תוכל  היא  )ממילא(,  אותו  המפעיל  הכוח 
שתוכל האשה היוצרת לייצר משהו משלה, שאין לו נגיעה לסטריאוטיפ, קודם 
שיתגלה מה שמצוי "מאחורי המראה", המשקפת לה את עצמה כסטריאוטיפ, 
עליה להפנים את הדימוי המשתקף לה במראה, היינו את הסטריאוטיפ, לעבוד 

אתו ולהשתמש בו'.98
אפשרות נוספת היא אימוץ הסטראוטיפ לא באופן זמני, אלא באופן מתמיד   
המסתירה  מסכה  אינו  שהסטראוטיפ  בהנחה  זהות,  מגיבוש  כחלק  וחתרני, 
נוכחות אחרת או היעדר מאיים. אין זה ניסיון 'להשיב עטרה ליושנה', אל הרגע 
שלפני כינון הסטראוטיפ - אולי מתוך אמונה שאי אפשר לחזור אל אותו הרגע 
ולהעלים באמת את הסטראוטיפ - אלא זו פוליטיזציה של ההווה, המעצימה 
את ההבדל שבין מזרח למערב, בין אישה לגבר, דרך הזכוכית המגדלת של 

הסטראוטיפ: 

לובין, עמ' 52.  98
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אי המחיקה של הסטריאוטיפ כ'שקר' או כ'מסכה ריקה' מאפשרת להתייחס 
אליו כאל מכונן תרבותי, שגם מפריד את זה שמסומן על ידו ממסומנים 
מאפשרת  זו  פעולה  לו...  דומים  מסומנים  עם  אותו  מחבר  וגם  אחרים, 
)או כל מיעוט פוליטי אחר( לא  נשים  להתבונן בפעילות התרבותית של 
)היינו מרד  )היינו, כניעה( של הסטריאוטיפ או התנגדות לו  רק כהפנמה 
מפורש בסטריאוטיפ ובמי שכופה אותו(, אלא גם כצורה יצרנית של מבט 

אלטרנטיבי.99 

באשר למקומם של הסטראוטיפים בכתיבתה של הס אפשר להפריד בין שני 
רבדים: בין חוויית הכתיבה שלה, כפי שהיא משתקפת בשירתה, ובין חוויית 
הקריאה שהיא יוצרת.100 דומה כי השימוש של הס בסטראוטיפים אינו נובע 
מאימוץ המוגדר מראש כזמני או מתריס, אלא מהפנמה עמוקה שלהם, ההופכת 
אותם לרכוש נפשה, גם אם רכוש שיש בו סבל רב, והם ממפים את עולמה ואת 
אפשרויותיו. הס אינה מוותרת על שום סטראוטיפ, על שום ייצוג, ומשתמשת 
בכולם, וכך היא יוצרת תחושה מתמדת של החלפות והיפוכים, ואלה גורמים 
אם  למשחק.  נתון  יותר,  וחלש  זמני  להיראות  עצמו  בפני  סטראוטיפ  לכל 
הסטראוטיפ, בהקשר הנשי, אמור להיות תחליף מרגיע ואחדותי למה שנתפס 
בסטראוטיפים  הס  של  השימוש  ידי  על  הרי  הנשיות,  של  המאיימת  ַּכשניּות 
ההקצנה  מרובים.  חלקים  ולשברי  לחלקים  לשניּות  מעבר  מתפרקת  הנשיות 
אותם  הופכת  עומד סטראוטיפ שכנגד,  מולם  רבים, כאשר  של סטראוטיפים 
באוב,  עולים  כמו  מצטברים,  הסטראוטיפים  הקריאה  בחוויית  למרתיעים. 
להשפיע  ולהמשיך  חבוי  במקום  להיבלע  להם  להניח  מאפשר  אינו  והשפע 
משם; בכך הם מסייעים - הן להס בכתיבתה והן לקורא בשיריה - להיאבק 
במעמקי השנאה העצמית שהיא ביטאה בשירתה, שנאה אשר נוצרה כאמור מן 
הניסיון  ובין  בין התרבויות הקדם–קולוניאליות  השבר הגדול של ההתנגשות 

הקולוניאלי לעצבן מחדש.101

בעיתון  קשוע  סייד  של  בטוריו  לראות  אפשר   .53 עמ'  שם,   99
'הארץ' ובספריו סוג כזה של אימוץ הסטראוטיפ של הערבי־

הפלסטיני בחברה הישראלית־היהודית; חולשתו בכך שמסיבה 
זו הוא פונה בעיקר אל החברה היהודית־הישראלית, וכמעט 

אין הוא מקיים דיאלוג עם חברת האם שלו ועם תרבותה.
לפחות כפי שהיא משתקפת אצל הקורא האחד שאני מכיר   100

באופן פנימי.
בהקשר  מוצגת   )différence( ההבדל  בעיית  באבא  לדברי   101
הקולוניאלי 'בתור שאלה של הבדל בין הקטבים "הטבעיים", 
שבטרם הכינון התרבותי, של שחור ולבן, עם כל ההשתלשלויות 
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עשר  חמישה  הכולל  'הֹומֹוֶסְקסֹוַסּפיֶינְס',  השירים  במחזור  הראשון  השיר   
אישה-גבר  הפיצולים  עם  הס  של  התמודדותה  להבנת  חשוב  מחזור  חלקים, 
עולם  מוצג  בשיר  בגדדית'.  עלמה  של  תת–הכרתי  'ניתוח  הוא  ומזרח-מערב, 
שלם של סטראוטיפים ודיכוטומיות הנוגעים לנשיּות ולמזרחיּות, ונקודת המבט 
היא חיצונית; השיר - המאופיין כבר בכותרתו כדו"ח פסיכולוגי - הוא מעין 
הערכה אובייקטיווית בדיעבד על אותה עלמה בגדאדית, שהיא בעת ובעונה 
אחת יחידה וממוצע מייצג: 'הִיא ֹלא הְִתיֲַחָסה ְלַעְצָמּה / ִּכיצּור הִַּמְׁשַּתּיֵך ְלִמין 
ּכְָלֶׁשהּו / הֻכְַרז ָעֶליהָ ְלִמן הֵַּלדָה ֶׁשּנְֵקָבה הִיא / עֹוָלָמּה ָסַבב ְסִביב נְִקַּבת הַּלִוְיָָתן / 
ְִתיֵבי ּגֹוָרָלּה חֹור ָׁשחֹור /   ֶׁשָחְתכּו ִּבְבָׂשָרּה ֶׁשהְֻמַלח / ַלַּצִּדיִקים ֶׁשל הָעֹוָלם הַָּבא - / נ
נְֶחְׁשָבה   / ָּבָאה  ִמֶּמּנּו  ְָרִחי  הִַּמז הַּקֹוֶלְקִטיִבי  ַּבַּתת–מּודָע   / ִּפין  הְַּפנִיִמית  ַרֲחָמּה 
ִלְקִלָּפה / ּוְבכָל זֹאת ִאָּמּה הַּנְִסיכָה יְָׁשָבה ַעל ֲעֶדֶׁשת ֵעינָּה' )הס, אין אישה, עמ' 
33(.102 בעוד העלמה הבגדאדית לא תפסה את עצמה מלכתחילה כשייכת למין 

ההיסטוריות והאידיאולוגיות הנובעות מכך. הידע על הבניית 
מובנה  הוא  הקולוניאלי.  הסובייקט  מן  יישלל  הזה  "הניגוד" 
במסגרת מערך כוח המכיל ידע של "אחר", אבל גם מסתפק 
בו... ידע לכוד ופטישיסטי, המוזרם במחזור השיח הקולוניאלי 
קבועה  צורה  אותה  אחרות,  של  מוגבלת  צורה  אותה  בתור 
עמ'  האחר,  )באבא,  הסטריאוטיפ'  לה  שקראתי  הבדל,  של 
של  העצמי  השחרור  אפשרויות  את  מגביל  זה  מצב   .)153
־  בסטראוטיפ  ההיאחזות  את  ומותיר  הקולוניאלי,  הנתין 
אפילו מתוך דחף לאותנטיות תרבותית ־ כאחת האפשרויות 
העולה  העצב  כן  על  ברור  כמה  לרשותו.  העומדות  היחידות 
מתוך הדברים שציטט באבא מפנון: 'ייסורים נמשכים במקום 
היעלמות מוחלטת של התרבות שהתקיימה קודם. התרבות 
מרוכזת  סגורה,  הופכת  העתיד,  אל  ונפתחה  חייתה  שפעם 
היא  וחנוטה,  הווה  הדיכוי.  בלב  לכודה  הקולוניאלי,  במצב 
מתוך:  מצוטט   ;34 עמ'  מהפכה,  )פנון,  חבריה'  נגד  מעידה 

באבא, המיקום, עמ' 78(.
השוו לדבריה של סרי בסיפור 'קריעה', העוסק בנישואין של   102
מהתדהמה  קמעה  'התאוששה  מבוגר:  לגבר  צעירה  נערה 
והתעורר בה כל זעם חייה נגד הגברים וכל סדרי עולם. קמו 
)סרי,  ויסורי התופת שגרמה נקביותה'  לנגדה כל ההשפלות 
השמונים  בשנות  והוצג  הומחז  זה  סיפור   .)37 עמ'  קריעה, 
ועורר סערת רגשות ־ נמתחה עליו ביקורת פנים־קהילתית 
ובין  בחוץ',  המלוכלכת  הכביסה  'כיבוס  על  ונזעמת,  קשה 
הקהילתי,  העבר  את  מייצג  הוא  אם  השאלות  הועלו  השאר 
המתוארת  לתרבות  חיצונית  מציג,  הוא  פרספקטיבה  ואיזו 
מכיוון  במיוחד  חריפות  היו  אלו  שאלות  פנימית;  או  בו 
שסופרים מזרחים נתפסים כ'מייצגים' את קהילתם בתרבות 
הישראלית, ומכיוון שעלילת סיפור זה מעצימה את התפיסות 
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כלשהו, תפסה אותה סביבתה כנקבה ותו לא ומיהרה להכריז על כך עם לידתה, 
את  הס  הופכת  כך   - הלויתן'  נִקַּבת  סביב  סבב  ש'עולמה  לכך  שהביא  מה 
העלמה לקרבן שבשרו נאכל, ומעמידה אותה מול ה'צדיקים' שומרי תומתה, 
העלמה  את  הופכת  הס  העדן.  בגן  לארוחותיהם  להם  הובטח  לווייתן  שבשר 
הבגדאדית למעין אישה–גבר,103 בעלת רחם שהוא פין פנימי )תגובה על מושג 
אמנם  החור השחור, המקושר  דימוי  והצמדת  הפסיכולוגיה(,  הפין של  קנאת 
המשולבת  הזהות  מינית.  מבחינה  למאיים  רחמה  את  הופך  גורלה',  ל'נתיבי 
באה',  ממנו  המזרחי  הקולקטיבי  ה'תת–מודע  מול  מועמדת  הזכרית–הנקבית 
אשר מוצג כשולל אותה, ואשר בהיותה אישה נחשבה בו לקליפה, במושגים 

קבליים, מעטפת חומר המסתירה את התוך, שהוא המהות )הגברית(. 
בתור קליפה 'הִַחּנּוך ֶׁשִּקְּבָלה הַָעְלָמה הָיּו לֹו ֻחִּקים ִמֶּׁשּלֹו / ָלֵתת עֹוד ֶלִחי /   
ַלֲעׂשֹות ְׁשָּפגָט / ְלהִָּׁשֵאר ְּבתּוָלה' )שם, עמ' 47(; חינוכה של האישה ייחודי, בעל 
חינוכה,  הניתן לגבר;  'ֻחקים משלו', כלומר שונה מן החינוך הכללי, החינוך 
בהתרכזותו בצניעות ובבתולין, מדגיש את המיניות, והס מגחיכה את הדגשת 
המיניות בצירוף 'לעשות שפגט / להִשאר בתולה'. הס רומזת גם בשיר זה לישו 
הנוצרי, בציווי על העלמה 'לתת עוד לחי', ציווי המסמן את השפלתה ודיכויה, 
וההופך את ישו, בשל השפלתו, לבן דמותה של אישה - והאישה הופכת במקביל 
לקרבן אלוהי. הס מציגה בדרך זו את יחסה של המזרחיּות אל הנשים כאל מהות 
'פגומה'  להיראות  המזרחית  לאישה  גורם  זה  ויחס  ַא–היסטורית,104  סטטית, 

האוריינטליסטיות הרווחות בחברה ונקראת על יסוד תפיסות 
אלה.

הגבר  רעיון  את  הס  פיתחה  האינפורמציה'  'בולע  בספרה   103
אמיר  הדמויות  בשתי  שבגבר,  והאישה  האישה  שבתוך 
וגבריאלה':  'גבריאל  ואמירה. בדומה לכך כתב שלוש בספרו 
 / ־  ּגְַבִריֵאָלה  ּוְבתֹוְך   / ּגְַבִריֵאָלה   / נְִמֵצאִתי  ּגְַבִריֵאל  'ּוְבתֹוְך 

ּגְַבִריֵאל' )איתן, הס ושלוש, עמ' 5(.
הס אינה מבדילה ־ וספק אם עדיין אפשר להבדיל ־ בין המזרח   104
שבמזרח, בין המזרח כפי שהוא נתפס במערב, ובין המזרחיות 
בכך  האשכנזית;  ההגמוניה  עם  במפגש  בארץ  שעוצבה  כפי 
האוריינטליזם  של  המרכזיות  התזות  אחת  את  מקבלת  היא 
המערבי על המזרח, אך מרוויחה ייצוג מיתולוגי של הנשיות 
נכון  שלה.  התשתית  בחומרי  לגעת  המאפשר  המזרחית, 
בהקשר זה מה שכתבה לובין על שימוש נשי בטקסטים גבריים 
קיימים, כאשר גם סטראוטיפים נתפסים כטקסטים: 'ההכרח 
מרכזי  שהוא  משום  רק  לא  נובע  הקיים  בטקסט  להשתמש 
ואין לוותר עליו, אלא גם משום שהשימוש בו מהווה מאבק 
חריף ומורכב יותר מאשר מלחמה ביקורתית או פיזית נגדו: 
היוצרת/הקוראת'  לצורכי האשה  ניכוסו  פירושו  בו  השימוש 
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הגברי  המזרחי',  הקולקטיבי  ה'תת–מודע  בעיני  'פגומה'  היא  בחינות.  משתי 
והדתי–הקבלי, המגדיר אותה כשולית, כקליפה, ולוכד אותה במסגרת נוקשה 
ומשפילה של הגדרות ומגבלות מיניות. היא 'פגומה' גם בעיני הפסיכולוגיה 
חושפת  בגדדית',  עלמה  של  תת–הכרתי  'ניתוח  לעשות  המבקשת  המערבית, 
אותה בפומבי במערומיה, מאפיינת אותה אף היא באמצעות מיניותה, ומנסה 
לתאר  כדי  במזרחיותה  משתמשת  היא  בעוד  המזרח,  ובין  בינה  טריז  לתקוע 
אותה כמינית, מיסטית ושולית. בין התת–מודע הגברי–המזרחי לעין הבוחנת 

המערבית, נותרת לעלמה רק האפשרות להיקרע בין בתולין לאונס.105
לרבות  המזרחית,  האישה  נתונה  שבו  המלכוד  על  הצביעה  עלון  קציעה   
האישה המזרחית בשירה העברית, המזרחית ושאינה מזרחית. לטענתה 'השירה 
כ"קינה  אותו הגדרתי  מול הקוטב הסימבולי הרוחש,  המזרחית מתפרסת אל 
- הנרמסת, המחוללת, ה"בלתי אפשרית"'.106  על המיניות הנשית מזרחית" 
מצד  סותרים:  מסרים  מול  מתקיימת  בארץ  המזרחית  האישה  של  המיניות 
ולהשלת  מינית  'ל"פתיחות"  התביעה  אליה  הופנתה  האשכנזית  החילוניות 
קודדו  אשר  התנהגות  פרקטיקות  מסורתיים–שמרניים,  התנהגותיים  קודים 
ונקראו כ"לא מודרניות", ולכן - כפרקטיקות אשר אינן עומדות בהלימה אל 
מול דימויה העצמי של הישראליות';107 ומנגד נתפסו הנשים המזרחיות כ'שטח 

הפקר מיני',108 מותר לגבר האשכנזי. 
היציאה של האישה מן הבית המזרחי, אשר דרש צניעות, אל הישראליות,   
את  שהוציא  אחרי  זה,  שינוי  אך  המיניים;  בהרגלים  בשינוי  כרוכה  הייתה 
הנורמטיווית,  הישראליות  מן  גם  אותה  הוציא  מקהילתה,  המזרחית  האישה 
להכיר  בלי  הערבית  מן  מילים  שאימץ  החדש,  הישראלי  בסלנג  אותה  והפך 
- 'הכינוי רומז, בו זמנית, לעוני, אתניות,  את משמעותן המקורית, ל'ְפֵרָחה' 
טיפשות וזילות מינית, מרחק פסיעה אחת מן ה"זונה". מוצאו של הכינוי מן 
כל  הפכו  כך  "שמחה"'.109  קרי  "ְפֵרָחה",  נפוץ,  שהיה  המזרחי  הפרטי  השם 

הס  של  המודעת  כוונתה  כי  כאן  טוען  איני   ;)68 עמ'  )לובין, 
להיאבק בייצוג זה, אך בדבריה היא קובעת עליו בעלות, ועל 

כן זכאות להשתתף בעיצובו.
למשל בשיר 'נפתולי דומייתה', הס, אין, עמ' 42.  105

עלון, עמ' 32.  106
שם.  107

שם, עמ' 33.  108
יפה':  שם  'פריחה  שטרית  של  בשירו  וראו   .34 עמ'  שם,   109
'ְּכֶׁשּנֹוְלָדה ִּפְרִחיָה ְּבַדר ַאְלֵּביָדא / ָקְרָתה אֹוָתה ִאָּמּה ְפֵריָחה / 
ֶׁשּיְִהיּו ַחּיֶיָה ְמֵלִאים ִׂשְמָחה. / ְפֵריָחה ֵׁשם יֶָפה ָאְמָרה. / ְפֵריָחה 

ֵׁשם יֶָפה' )שטרית, עמ' 22(.
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מהלכי השחרור האפשריים של האישה המזרחית לחלקיים במקרה הטוב ובלתי 
אפשריים במרבית המקרים: המרידה במשפחה באמצעות המיניות הדירה אותה 
הן מן הבית והן מחברת הרוב, ההישארות במשפחה ואימוץ אידאל הצניעות 
הביאו לשבר מול הישראליות ולקיפאון של הדגם המזרחי, והוויתור המוחלט 

על המיניות הוביל להדרת האישה אף מגופה.
בייצוג השירי הפכה האישה המזרחית למי שאינה מסוגלת ללכת ב'שביל   
אל  או  הישראליות(  אל  )ביציאתה  המינית  העודפות  אל  ומנותבת  הזהב', 
המחסור המיני )בבית הוריה(; כך יכול הקורא האשכנזי לדמיין את עצמו כחסר 
עכבות מיושנות, אך גם כבעל עידונים תרבותיים, בהשליכו החוצה על המזרחי 
ובעיקר על המזרחית את אימת הפראיות המינית וכן את הבתוליות המוחלטת 
והיעדר המיניות. לדעת עלון עלייתו של הדגם השירי של וולך, אשר השפיע על 
הס, קשורה ברצונו של ה'קולקטיב ההגמוני לדמיין עצמו כ"נועז" "אירופאי" 
ו"לבן" בו זמנית. שירתה של וולך נתפסה כ"תוצאת קצה" של תהליכים ארוכי 
ומיניות  חיזור  דפוסי  שִשעתקו  תהליכים  בישראל,  החברה  על  שעברו  טווח 
של  שירתה  פריצת  עם  לכאורה,  ויותר.  יותר  וחופשיים  כמערביים  שנתפסו 
יונה וולך אל ליבת הקאנון, הושלם ה"שחרור הנשי"'.110 אך יוצרת מזרחית 
 אינה יכולה לאמץ דגם זה במלואו בלי שהוא יוטל שוב ושוב אל הקרעים - 
המיניות  לבין  מבית  המצופה  הצניעות  שבין   - הס  של  בשיריה  המתגלים 
האפשרות  חוסר  לבין  בבית  להישאר  האפשרות  חוסר  בין  ברחוב,  המצופה 
להתקבל ברחוב. הגישה האוריינטליסטית מציגה מחצית מן הנשים המזרחיות 
כזונות 'טבעיות', המעניקות לגבר האשכנזי מרחב חופשי של פנטזיה מינית, 
ואת מחציתן האחרת כקרבנות של הגבר המזרחי, המעניקות לגבר האשכנזי 
של  הפריווילגיה  את  האשכנזייה(  לאישה  'פמיניסטית',  מאוחרת,  )ובגרסה 
הגשמת פנטזיית ההצלה האבירית. הס מעצבת לעומת זאת אפשרות אחרת, 
של  וכן  לנקביות,  זכריות  בין  ההבחנה  של  מתמיד  שיבוש  ידי  על  הנבנית 

ההבחנה בין מזרח למערב ובין האישי לקולקטיבי.111
ִכריותה של העלמה הבגדאדית: 'נֱֶאבֶֶקת ְּבהְִתָּפְרצּות  הס מפתחת את רעיון ז  
ִּכְמַעט   / הַֻּמְפנִָמים  לַעֲָרכֶיהָ  הְִתאִיָמה  ֶׁשֹּלא  ְּבזִכְִרּיּות  נְֶענְָׁשה   / ִמיְסִטי  ִמין  ֵאֶבר 

עלון, עמ 34.  110
'אין  בספר  המצטיירת  המיניות  את  בעיקר  כאן  בוחן  אני   111
בולטים  האינפורמציה'  'בולע  בספר  בישראל'.  ממש  אישה 
בין צד מאני לצד דפרסיווי  וכן תנועה  גם היסוד האנדרוגיני 
תוך  לכיליון,  התפשטות  ובין  להרס  בנייה  בין  המיניות,  של 
חיבורים מיסטיים; ראוי לייחד לכך דיון נפרד, אך בשל קוצר 

היריעה לא אוכל לעשות זאת כאן. 
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נְִׁשַּתְּסָעה ְּבנְַפָׁשּה / ְּכֶׁשָּפַרץ ְלתֹוכָּה ַּתת–מּודָע ַאֵחר' )שם, עמ' 33(; אל העירוב 
מתחילתם,  חייה  את  בלבל  אשר  לנקביות,  זכריות  בין  העלמה  של  הראשוני 
ואשר סימן אותה כנחותה, מצטרפת פריצה של תת–מודע אחר אל תוכה, אולי 
מערבי, פריצה המקבילה בשיר לאלימות התפרצותו של איבר המין )המיסטי 
אמנם(. העירוב האנדרוגיני, הבולט ב'נִבְכֵי נִָׁשים מּוזָרֹות ֶׁשֹּלא יְָדעּו ִמינָן' )שם, 
עמ' 41(, גורם למאבק פנימי, שהוא גם קולקטיבי: 'ַקְרמֹות זִכְִרּיֹות ָׁשעֲטּו עָלֶיהָ 
ָלִׂשים ִליִלּיֹות ְּבַאהֲָבָתּה / זִכְִרּיּות ַּתת–הַּכָָרה ַמְטִריַאְרכִָלי ַאֵחר זִּנֵק לְֶעְבָרּה / ְלהִַּציב 
ֶׁשּיַַעזְרּו  ְּתכָנִים  ּבָּה  ֶׁשּיִּכָנְסּו  הַַחּיִים...  ַרֲחֵׁשי  ְּבתֹוך  ֲעַטֵּלף  ְֵפי  ְּככַנ ָּבּה  ִליִלית  ֶאת 
ַלַּתת–מּודָע הַּקֹוֶלְקִטיִבי / ִלהְיֹות ְּכֶבן ֱאנֹוש ְמֻׁשכְָלל / הִיא ֹלא ִּתְטַּבע יֹוֵתר ְּבתֹוְך 
ִמְרָקם ֶשל קֹוֶלְקִטיב נֱֶאבָק / וְִאינְִדיוִוידּוָאל הְַרָסנִי / הֵָאינְיֶַדע ֶׁשּבָּה ַמזְִרים עֹולָָמּה 
ְּכמֹו נַַחל' )שם, עמ' 35(. מתוך שהיא מבקשת לשנות את התת–מודע הקולקטיבי 
הנאבק,112  )המודע(  הקולקטיב  מן  התנתקות  על  מצהירה  גם  היא  מבפנים, 
המעלים את היחיד, אבל גם מן הנטייה לאינדיווידואליזם הרסני; מול הידע, 
אולי התת–מודע, או זה הבא לידי ביטוי בחוקים ובסטראוטיפים, השיר מעמיד 

כחלופה את הֵאינידע, המזרים את עולם המשוררת כנחל, ברכות ובָעצמה.
את הדגם האנדרוגיני של העלמה הבגדאדית הס משלימה בדגם אנדרוגיני   
של ילד פולני: 'ַּכָּמה ָׁשנִים לְִפנֵי ֵּכן / ְּבִעיר ֲאֶׁשר ְּבּפֹוַלנְיָה / נֹוַלד יֶֶלד זְַך וְָקָטן 
ֶׁשֻּכּנָה ְּבָטעּות ֶאְלָקה / ְקרֹוָביו ָסְרגּו לֹו ּכֹוַבע וָֹרד / וֲַחִליָפה וְֻרּדָה / ָאְרזּו לֹו ֶאת 
הַַּמָּתנָה / וְָׁשְלחּו ֶאת הֲַחִביָלה ְלֶאְלָקה הַָרּכָה / ֶׁשְּבבֹוא הַּזְָמן הְִסַּתְּבָרה ָלהֶם ְּכֵבן 
זָכָר' )שם, עמ' 44(. הילד הפולני הופך לגבר אשכנזי בישראל, אך בהתחתנו 
עם עלמה הבגדאדית אין הוא מממש את פנטזיית ההצלה של הגבר הלבן את 
האישה החּוָמה; הוא מוסיף להיקרא אלקה, נקבה–זכר, ילדה–גבר, וגופו, שנותר 
בו משהו מרכות החליפה הוורודה, מוכן גם לקבל מעט רכות תלבושת בגדאדית: 
'ִאיׁש ֹלא ִׁשֵער ֶׁשאֹוָתּה ֲחִליָפה וְֻרּדָה / יְכֹוָלה ְּבבֹוא הַּזְָמן ִלהְיֹות / הַֻּכּתֹנֶת ֶׁשל 
ֵּתֲאָרה  יְִׂשָרֵאל / ֹלא  ְלֶאֶרץ  ַּבָּמטֹוס  ֶׁשָּטָסה  ֶלָעִתיד  הַּנֲַעָלָמה  הַָעְלָמה  ּגַם  יֹוֵסף... 
ְלַעְצָמּה / ֶׁשאֹוָתּה ֲחִליָפה ֶׁשּנְִתְּפָרה ֲעבּור ֶאְלָקה ַּבֲעָלּה ֶלָעִתיד / יְכֹוָלה ִלהְיֹות ּגַם 
ָ'ָמה ֶׁשל ַּבגְדִָדי' )שם, עמ' 45(. כך כשמתממש הקשר המיני בין הגבר  ַּפֵּסי ִּפיז
האשכנזי לאישה המזרחית, אפשר לדבר על הגבר האשכנזי בלשון נקבה: 'ֵאֶבר 
הבגדאדית  והעלמה   .)48 עמ'  )שם,  ְּבתֹוכֶיהָ'  ְמַׁשַּלַחת  ֶׁשֶאְלָקה  הִַּמיְסִטי  הִַּמין 
יכולה לומר לו מִצדה: 'ָקֵחנִי נְטּולַת ִמין / ְמנִָּצה אֹוִתיֹות / זֶה יַלְֵדי ְׁשבּוַעת רּוִחי 
ְּכַאַחד הָָאדָם // ִׂשים  ַּבְּמִציֻאּיֹות  ָלֶלכֶת  ַּכָּלנִּיֹות לִִּבי ֶׁשֹּלא יֹוֵדַע /  ֶה  ז ִּכְפָרִחים / 
אֹוִתי ַּבָּׂשדֹות הַּנֹוְטִפים ֲחלֹום / יַָדְעִּתי ּגְבּולֹוַתי הְַּמֻצְמָצִמים / ֲאנִי הַּנָנָס ִמְתַעְרֵער 
ִמַּפַחד ִאי ַקָּבָלה - // ֲאנִי הַֹּלא ֻמגְּדָר ּתֹוְך עְַצִמי / ִׂשים אֹוִתי ִּבגְבּוִלי הַֻּמָּתר' )שם, 

הציוני? המזרחי? הנשי? אחר?  112
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עמ' 21, השיר אינו חלק ממחזור 'הומוסקסוספיינס'(; את המיניות - המוגדרת 
- מחליפות האותיות הפורחות מן המשוררת כפרחים–שירים, והן  והמגודרת 
אי הקבלה, ללכת  ולמרות פחד  גבולותיה המצומצמים  לה, מתוך  מאפשרות 
'בשדות הנוטפים חלום' ולהתחמק מן הצורך 'ללכת במציֻאיות כאחד האדם'. 

מתוך החיפוש אחר נשיותה ואחר אי נשיותה, מול האפשרויות המוגבלות   
של הנשיות המזרחית, הס מבינה הבנה אשר הושאלה גם לכותרת ספרה שלפני 
האחרון: 'ּוַבּיִָמים הֵָאֶּלה / ֵאין ִאָּׁשה ַמָּמׁש ְּביְִׂשָרֵאל / ַרק ֵמֵחיק ֶאל ֵחיק אּוַלי ַּתְׁשִאיל 
ֶצָחה(' )שם, עמ' 68(. המספר  )ְּבִעְבִרית ֹלא  ָּבבּואֹות  ְלַעֵּבר  הִָאָּׁשה   / הֵָאׁש  ֶאת 
בספר שופטים הסביר בפסוק 'בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו 
יעשה'113 את הכישלון החוזר של עידן השופטים הגורם לכך שבסוף סיפוריו 
חוזר הפסוק: 'וַיִֹספו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה'';114 בתבנית החוזרת של 
הידרדרות לעבודה זרה ושעבוד לעם זר,115 נשלח שופט מטעם ה' והוא מושיע 
את העם מן השעבוד ומשיבם לעבודת ה', כדי ש'תשֹקט הארץ ארבעים שנה',116 
אך בסופן, עם מות השופט, שב העם לעבודה זרה. גם בנשיות המזרחית קיימת 
כאמור מתיחות לא פתורה בין כוחות סותרים, אשר כולאת אותה במחזוריות 
שאין בה שקט. הבנתה של הס כי 'בימים האלה אין אשה ממש בישראל', היא 
בה"א  האישה  שהיא  אמה,  מות  שאחרי  הימים  את  בת  של  פרטית  הבנה  גם 
הידיעה, אך היא מתחברת גם לימים שאחרי נפילת ההגירה, ימי המעבר בין 
הלשונות וה'עברית הלא צחה', השבורה, והיא מועמדת כאן כמסקנה כללית, 
הֱָאנֹוׁשּות'  'נַהֲַמת  המקיפה את כל הנשים בישראל; כוח העיבור הנשי, שהיה 
)הס, בולע, עמ' 68(, הופך לעיבור בבואות, אשר יש בו עקרות, אך בכל זאת 

מתקיימת אפשרות של שושלת נשית על ידי השאלת האש 'מחיק אל חיק'.
הייאוש מן ההשתנות בישראל מחזיר את הס שוב ושוב אל רגע ההגירה,   
 אשר אינו מסתיים:117 'ָלַעד ָאטּוס ַּבָּמטֹוס הַּזֶה ֶׁשֹּלא ּגֹוֵמר ָלטּוס ְלֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל / 

שופטים כא, כה; הפסוק מופיע בצורה זהה שם יז, ו )פרשת   113
פסל מיכה(, ובשינוי קל וחיסור החלק השני שם יט, א )פרשת 

פילגש בגבעה(.
למשל שופטים י, ו; יג, א.  114

למשל: 'וַּיִתנם ה' ביד מדין ֶׁשבע שנים' )שופטים ו, א(.  115
למשל שופטים ג, י.  116

ראו למשל את השיר 'הגירת הוַרי' מאת יהודה עמיחי )פויפר(,   117
אשר נולד בווירצבורג )גרמניה( בשנת 1924, והגיע לארץ עם 
ָּדִמי   / ִּבי.  נְִרּגְָעה  ֹלא  הֹוַרי  'וֲַהגִיַרת  עשרה:  אחת  בגיל  הוריו 
ַהְּכִלי  ֻהּנַח  ֶׁשְּכָבר  ַאַחר  ּגַם   / ְּבַדְפנֹוַתי  ְלַׁשְקֵׁשק  ֲעַדיִן  ַמְמִׁשיְך 
ַעל ְמקֹומֹו... וְַאַחר ָּכְך / מֹוִתי וְסֹוף ַלֲהגִיַרת הֹוַרי' )עמיחי, עמ' 

.)157
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/ ְׁשקּוָעה  נְַפֵׁשנּו  יְַקֵּפַח  ִכְרֹון עֹוָלם ֵריַח אֹהִָלים ֹלא  ְלז  / ֶֶרת  ִמְׁשַּתְחז ֶֶרת  ִמְׁשַּתְחז
ַּבֲחלֹומֹות / ָּבגְַרנּו. ָּפנֵינּו ְלֵאין ִּכּוּון' )הס, אין אישה, עמ' 16(. הטיסה מעיראק 
לארץ–ישראל אינה באה אל ִקצה, עדיין המשוררת נמצאת באוויר, משתחזרת 
לאחור ומשתחזרת לפנים, ורגע השבר מתארך; בשיר זה היא נוטלת את רשות 
הדיבור בגוף ראשון רבים118 ומכריזה בשם קהילתה על 'זכרון עולם'.119 סוף 
השיר מטריד ומבטא ייאוש מוחלט מן המצב המזרחי בארץ, שהוא מסע שלא 
ואחרי  לארץ–ישראל  המטוס  מן  הנפילה  אחרי  ארוכות  שנים  גם  וכך  נשלם, 
שהילדים שבאו הפכו מבוגרים, אין פניהם מכוונות לשום כיוון. מטוס זה, אשר 
עם הזמן נוכח יותר ויותר בשירתה של הס, ואשר הביא אותה בספרה שלפני 
האחרון לתחושה ש'לעד אטוס במטוס הזה', ביטא בשלב מוקדם את התשוקה 
לחזור אל רגע השבר המכונן, ולהפוך את כיוון הנפילה כדי לעשות בה תיקון: 
 'ֲאנִי רֹוצָה לָטּוס ְבָמטֹוס לְֶאֶרץ יְִׂשָראֵל / ַלֲחזֹר ְלַׁשַער הֲָעִליָה / ְלנֵַּׁשק ֶאת הַחֹול / 
ּוְלהְִתַרֵּסס  הַּסֹוכְנּות,  ַאנְֵׁשי  ִלי  ֶׁשּנְָתנּו   / הֶַּלֶחם  ִּבְפרּוַסת  ִלנְגֹס   / ַּבִּתְקוָה  ִלְטּבֹע 
ֲאנִי   / ְּדָמעֹות  ְּבִלי  הִַּמְדָּבר  ְּבתֹוְך  וְִלְבּכֹות   / ָאִבי  ִעם  יַַחד  ּוְלהְִׁשַּתֵעל  ּוְלהְִתַרֵּסס 
 120.)20 עמ'  יובל,  )הס,  הַהּוא'  הַּנְֶעָלם  הַּגֶֶׁשם  ְּבֵליל  הַַחּיִים  ְּבתֹוְך  ֶלֱאבֹד  רֹוָצה 

לקבוע  ספרותית  ביקורת  של  מסוים  לניסיון  בניגוד  זאת   118
בלאומי,  בכללי,  העוסקים  גברים,  משוררים  בין  דיכוטומיה 
במייצג, ובין משוררות נשים, העוסקות באישי, בקטן, בחבוי.

בשל פתיחות התחביר אפשר להבין את המשפט בשתי דרכים:   119
לזיכרונם  נניח  ולא  וריחם  האוהלים  את  נשכח  לא  לעולם 
נניח  לא  לעולם  או:  לישראל(;  ההגעה  לשבר  )כסמל  לחלוף 
לריח האוהלים, לאותו שבר ראשוני, לקפח את נפשנו, לפגוע 
ולפגום בה. השימוש כאן במושג קיפוח בהקשר של זכר שבר 
המילה  של  במרכזיותה  כמובן  וקשור  מעניין,  הוא  ההגירה 
'קיפוח' בשיח המזרחי ובשיח על אודות המזרחיות. והשוו את 
דבריה של הס על קיפוח בריאיון עמה: 'בכלל, המלה "קיפוח" 
מעוררת בי צמרמורת, אולי סלידה. המלה "קיפוח" נראית לי 
הגדרה לא נכונה, בפירוש. אדם פשוט נחת ממציאות מסוימת 
אל מציאות אחרת, נחת מתרבות אל תרבות. בעצם מה קרה? 
רומנים  ואותם  פולנים,  ועם  רומנים  עם  במעברה  הייתי  אני 
והרגישו  עברתי  שאני  שלבים  אותם  בדיוק  עברו  ופולנים 
אותן תחושות שאני הרגשתי ולמעשה המלחמה שלנו היתה 
ילידי  עם  ־  הַצָּברים  עם  להשתלב  בעצם  בארץ,  ההיטמעות 
הפולנים  או  הרומנים  לא  זה  אותנו  קיבל  שלא  מי  הארץ. 
להתערות,  הרצון  הקושי,  אלא  למיניהם,  אירופה  יוצאי  או 

לפעמים הדחייה, לפעמים הקבלה' )עברון, עמ' 84(.
הנחיתה  אחרי  לארץ,  משפחתה  עם  בבואה  כי  סיפרה  הס   120
וההגעה לשער העלייה, רוכזו כל הבאים בצריף אחד, לבושים 
בגדי חג ־ 'פתאום התחילו בלי התראה לרסס אותנו, וראיתי 
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ומנגד  גשם,  ליל  לאותו  מחובר  והאבדן  אבדנית,  בקשה  של  שילוב  כאן  יש 
אמונה נואשת, אולי רגעית, שטיסה נוספת, נשיקה נוספת לחול, נגיסה נוספת 
בלחם, והתרססות, כאשר הפעם היא תשתעל יחד עם אביה, יאפשרו לשנות את 

ההיסטוריה, הפרטית והקולקטיבית.
אבל התיקון על ידי שיבה לרגע הנפילה אינו אפשרי, והסיבה הברורה לכך   
 עולה מיד לאחר הבעת הרצון לעשות זאת: 'ֲאָבל ָאִבי ֵמת / יַַחד ִעם ְצִריף הַַּפח / 
'עם  נפטרו  שניהם  והאב  המעברה  של  הפח  צריף  )שם(;  הַיִָמים'  ִעם  ָאִבי  נְִפַטר 
ניתן לשינוי.  ובלתי  והם מותירים את העבר חתום  הימים', עם העבר ההוא, 
דרור משעני, שבחקרו  לזאת שביטא  דומה  בדברים אלו מבטאת הס תחושה 
האפשרות  אובדן  של  'המלנכוליה  את  בו  מצא  יהושע  א"ב  של  'מולכו'  את 
להתאבל על הבית המזרחי והשורשים המזרחיים ]ההדגשה במקור['.121 וכך 
נותר להס רק ניסיון בלתי אפשרי וכפייתי לשוב אל המטוס, אל המעברה, אל 
זמן מעבר של אנשים בלי בית תלויים בין שמים לארץ: '40 ָש0ה ָׁשַקְדִּתי ַעל 
ַעל  הְִפַלגְִּתי   / ַלִחֶּדֶקל  ָקַפְצִּתי   / ְּפָרת  ִלנְהַר  ֶׁשהִּגְַעִּתי  ַעד   / הַּׁשּוִלי  הְַּפָרט  ֵחֶקר 
ֶה נָהָר וְאֵיזֶה ֶּבן ּדֹוד ֶׁשלִי / ָקַפץ ְּבֶקֶׁשת ְּכָבר ִמּזְַמן ְּבאֶֹפן ֶטֶלָּפִתי ִמּגְַלּגַל  ְׂשַפת ֵאיז
)הס, אין  הַָאְחרֹונָה'  ְּבַדְרּכֹו  ְמלַּוֶה אֹותֹו  ְצלּויִים  ּדָגִים  ּכְֶׁשֵריַח  לַיְלָה  ְּבֵאיזֶה   / ֲענָק 

אישה, עמ' 17(. 
החזרה אל בגדאד היא לכאורה החלופה לחזרה אל המעברה, כדי לעשות   
את התיקון, אך אין היא מתממשת למעט ה'קפיצה' החלומית והחלקית הזאת 
שיר  בסוף  בגדאד  של  והגגות  הגנים  אל  בחלום  החזרה  או  ולחידקל,  לפרת 
הראשון בספרה הראשון של הס )ראו לעיל בסוף החלק הראשון(. החזרה אל 
בגדאד עומדת תמיד ביחס להווה, ביחס למסך הערפל שהקימה הטיסה לארץ 

־  והדר  הוד  ־ אבי שבכלל היה בעיני דמות אפופה  את אבי 
צהוב,  דק  ענֶנֶת־אבק  באיזה  מתכסה  שהוא  ראיתי  ופתאום 
וכל חליפתו היפה והתפורה לִמשעי מכוסה באבקה דקה. אני 
פסיבי  במצב  עמדתי  מה.  או  ריסוס  היה  שזה  הבנתי  לא  אז 
היה השיעול  ־  פסיבי  היה  היחידי שלא  כשהדבר  כולם,  כמו 
מה  השנים,  במשך  ־  וכאילו  מהריסוס,  שהשתעל  אבי  של 
שעלה בדעתי זה הזיכרון של השיעול שלו והמצוקה שהיתה 
יודעת אם ראינו בזה השפלה';  ַּבַּפנים אז... אני אפילו לא  לו 
ריססו  'כאילו  הרגישה  והס  מוזר,  כמסתורין,  נראה  הריסוס 
לנו את הנשמה, לא רק את החיצוניות ואת החשד מחיידקים' 
עם  מעולם  כך  על  שוחחה  לא  הס  לדבריה   .)82 עמ'  )עברון, 
אביה, לא עם משפחתה, אפילו לא עם בעלה, רק כשנשאלה 
על כך, כנראה בראיונות, ענתה, וציינה כי נראה לה שהיום קל 

יותר לדבר על כך, מאז שאחרים דיברו על העניין בציבור.
משעני, עמ' 166.  121
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וההגעה אליה, מסך שבין ההווה לעבר. העבר כישות עצמאית אבד, אף על פי 
שהס הייתה בת שמונה כשבאה ארצה. מצד אחד העידה על זיכרונות מבגדאד: 
הבית  את  זוכרת  אני  יפהפייה.  פשוט  יפהפייה,  כעיר  בגדד  את  זוכרת  'אני 
שלנו, את המקום, אני בטוחה שאם היום אגיע לבגדד אדע לאתר את המקום 
על–פי כמה סימני–דרך שאני זוכרת אותם';122 ומצד אחר אמרה באותו ריאיון: 
 'בעצם, השנים במעברה איפה–שהוא כאילו השכיחו - וזה מופלא כשלעצמו - 
אי  שמונה'.123  בגיל  ארצה  עליתי  ואני  בעיראק,  החיים  את  מסוימת  במידה 
הפרוזה, אשר  כמו  הספרותית: שלא  הסוגה  מן  גם  מושפעת  לבגדאד  החזרה 
מניחה למשל ברומן עלילה דמיונית שאינה מסתמכת דווקא על ניסיון אישי, 
ואשר בין יוצריה החוזרים אל בגדאד שלפני העזיבה בולטים גם יוצרים כעמיר 
ונקאש, אשר היו מבוגרים מהס רק בחמש שנים בבואם לארץ, השירה הלירית 

מניחה קשר ישיר בין היצירה לניסיון האישי.124

עברון, עמ' 81.  122
שם. על כן הס יכולה להגדיר את עצמה 'תינוקת' אשר גונבה   123
ליד הערה  לעיל,  וראו   ;14 עמ'  וירח,  )הס,  לישראל  מעיראק 

18(; היא אכן תינוקת במובן של חוסר הזיכרון.
בשנת  גבולות  על  עיון  ביום  שנשא  בהרצאה  סיפר  סומק   124
2003: 'נולדתי בבגדד בסוף 1951, ובגיל שנה וחצי הביאו אותי 
לישראל. מאז אני סוחב איתי קופסת זיכרונות, שחורה, ריקה 
מזיכרונות ומחפש קווי אורך וקווי רוחב במקום שנולדתי בו' 
)סומק, לעבור, עמ' 27(. לדבריו כאשר סיפר בתחילת כיתה א 
כי נולד בבגדאד, 'זה נשמע מקום אקזוטי שלקוח מסיפורי אלף 
לילה ולילה, וידעתי שאני לא יכול להגיד אפילו משפט אחד על 
המקום או לתאר אותו' )שם; מנגד הוא סיפר כי כשהתבקש 
בסוף שנות התשעים לתאר את שכונת לידתו לפני סטודנטים 
המשורר  עם  המשותף  ספרו  השקת  לרגל  בז'נווה,  עיראקים 
בבגדאד',  'נולדנו  אלג'נבי  קאדר  עבדול  הגולה  העיראקי 
'מהסיפורים ששמעתי ידעתי לתאר את השכונה טוב כל־כך, 
זה  וחצי.  בגיל שנה  לי שבאתי לישראל  עד שהם לא האמינו 
חלק מהרצון למקם מחדש גבול שאינך יכול בשלב זה לעבור 
ארצות־הברית־עיראק  מלחמת  בעת   .)]28 עמ'  ]שם,  אותו' 
הראשונה, בשנת 1991, במסיבת העיתונאים שקיים מדי ערב 
הגנרל נורמן שוורצקופף, מפקד כוחות ארצות־הברית במפרץ 
הפרסי, ושבה הוקרנו תמונות ההפצצות של בגדאד, הוא למד 
לפתע להכיר את עירו, וכך תיאר את מצבו בשיר בשם 'בגדד': 
'ְּבאֹותֹו ּגִיר ּבֹו ְמַסֵּמן ׁשֹוֵטר ּגּוָפה ְּבזִיַרת ָהֶרַצח / ֲאנִי ְמַסֵּמן ֶאת 
ָמה  'ָאז  גם:  וראו   ;)29 עמ'  )שם,  ַחיַי'  נֹורּו  ָּבה  ָהִעיר  ּגְבּולֹות 
ִאם ָּבאִתי ְלָכאן ֵמַהָּמקֹום ֶׁשַּפַעם ָעַבר ּבֹו ּגַן־ֶעֶדן. / ָאִבי ֹלא ִדֵּבר 

ֵמעֹוָלם ַעל ַהְּפָרת וְַהִחֶדֶקל' )סומק, גן עדן, עמ' 54(.
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מול הניסיון למקם את זהותה המזרחית של המשוררת במעברה או בבגדאד,   
קיימת בכל זאת גם האפשרות של הזדהות עם הקולקטיב המזרחי אשר נוצר 
ֵי ַאְטַלנְִטיס / ִמן הַּיָם עֹוִלים / ְׂשִריִדים / יֵׁש הַּגִָרים ִּבְׁשכּונַת  ְּבנ 'ֲאנְַחנּו  בארץ: 
הִַּתְקוֹות / יֵׁש ְמהַּגְִרים / ְּפָסִלים' )הס, וירח, עמ' 31(. הס מאמצת כאן את הדגם 
של 'פרקי אליק', ואצלה גם המזרחי החדש עולה מן הים, כמו האשכנזי החדש; 
אך בעוד הצבר האשכנזי נולד מן הים כחדש, המזרחי עולה כשריד של חיים 
קודמים, ששוב אינם שלמים, ובכך הס מחקה מתוך פירוק את הדימוי הציוני–

האשכנזי המקובל. המזרחים הופכים בתחושה הסובייקטיווית של המשוררת 
ובעיקר  אחר  עולם  צאצאי  זרים,  רחוקים,  אטלנטיס,  לבני  החברה  של  או 
זמן אחר, זמן עתיק, של יבשת אבודה.125 שכונת התקווה הופכת כאן לסמל 
המזרחיות,126 בקריאה אירונית של שמה, אשר משמעותו אינה באה לידי ביטוי 
במציאות, והמזרחים הם מהגרים )ולא עולים( המתוארים כפסלים, כשרידים 
חסרי חיים. הס מעצבת את קולה השירי כאן, ובמקומות אחרים, לא כקול של 
מחאה פוליטית,127 אלא כקול של קינה מפי מי שהפכה בת בלי בית ומנסה 

לבנות את עולמה מחדש בשפה ובמילים.128

ולא כמי שבאו חלקם מארצות קרובות, כעיראק, סוריה, לבנון,   125
הדימוי  של  אימוץ  כאן  יש  הזמן;  ומאותו  ומצרים,  תורכיה 
אל  הביניים  מימי  שבאו  כמי  המזרחים  של  הציוני  ההגמוני 
העידן המודרני; אך הס מקדימה את זמנם של המזרחים מימי 
הביניים אל הזמן המיתי שלפני ההיסטוריה, ודבריה נקראים 

כקינה.
בשכונת התקווה מתרחש חלקה השני של הטרילוגיה התל־  126
לפני  עיראקים.  עולים  בשכונה  גרו  ואכן  בלס,  של  אביבית 
1948 היה במקום כפר פלסטיני, אחר כך הייתה שם מעברה, 
הקים  שטרית  במצוקתה.  שהתפרסמה  שכונה  ולבסוף 
בשכונה את תיכון 'קדמה' )ולאחר סגירתו בידי הרשויות הפך 
המקום לבית מפלגת העבודה ולסמל 'התחברותה' לשכונות 

ולמזרחים(.
לעומת קולות שיריים ברורים של מחאה, כשל ביטון, שטרית,   127
רומזת  הס  השיר  בהמשך  ושמואלוף;  שירן  סרי,  בן־הראש, 
בהומור לביטון ולספרו השני, 'ספר הנענע': 'ַהִּבְלּבּול ְּבֵעֶדן ֹלא 
ֶאֶרץ / ִׁשיר ַהּנְַענָע יְנֲַענֵַע / ִׁשיר ַהָּבָצל ָהרֹוק וְָהרֹול' )הס, וירח, 

עמ' 31(.
'ֵּבינְַתיִם ַאְעִדיף ָאְמנָם  פדיה כתבה בסיום שירה 'איש הולך':   128
ִלְׁשּכֹן ְּבתֹוְך ִמָּלה / ַּביִת ַאֵחר ֶטֶרם ַקּיָם / ָסֵפק ִאם ֵאי ַּפַעם ָהיָה / 
 ְּבתֹוְך ִעְבִריּוִתי ִעּוְרּוִתי ַעְרִביּוִתי / ֶׁשֵּכן זֹו מּוִסיָקה ֶׁשַרק ִמְתנַּגֶנֶת / 
ְׂשָפַתי נָעֹות / ַאְך קֹוִלי ֵאינֹו נְִׁשָמע / ֶׁשֵּכן זֹו ַהָּׂשָפה ֶׁשָּבּה ִקְּללּו 
 וְָאֲהבּו ַהּגְדֹוִלים / ִמֶּמּנָה ֻסַּלְקִּתי ְּכֵדי ְלִהָּפדֹות ִעְבִרי ַּדֵּבר ִעְבִרית / 

ַעְכָׁשו ְּבָכל זֹאת צֹוֵעק ַהִּמזְָרח' )פדיה, דיו, עמ' 56(.
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בשירתה של הס חל בשפה פירוק, על ידי חזרות רבות על מילים בשינויים   
להיות  וחוזרות  ממשמעויותיהן  מתנתקות  מילים  וכך  שינוי,  ללא  או  קלים 
צלילים, והשפה הופכת לאובייקט מטפיזי בפני עצמו, סגור בתוך עצמו. דווקא 
בשל תכונה זו, המעמידה את השפה במרכז אך מפשיטה אותה לעתים מיסוד 
הלא–מילולי,  אל  הס  של  יחסה  את  לבחון  מעניין  שלה,  הפשוט  התקשורת 
הקדם–מילולי, ולמשל המוזיקלי. פדיה במסתה 'שפת הלב' דימתה את הניגון 
שהוא  רושם  אותו  הערבית,  מן  שנשאר  רושם  העברית  בתוך  'מסומן  לבית: 
צלו של מה שנשאר תמיד אצל המקור. אצלו. והוא השפה שמקדם, שמקודם 
שנולד  מי  של  העברית  והסלידה';129  האהבה  מחוות  הבכי,  הצחוק,  למילים: 
אל תוך הערבית אינה אותה עברית של מי שנולד לפולנית, וחלק מן השפה 
הקודמת למילים, הנשארת במעבר בין שפות, היא המוזיקה של המקום הקודם. 
לדעתה של פדיה בהקשר המזרחי 'במובן מסוים מייצגות סצינות המוסיקה עד 
היום צרכים מילוליים שלא נענים בכתיבת השירה';130 דווקא במוזיקה, כנראה 
לא במקרה, מתקיימת שרידות תרבותית גדולה יותר, ויכולת להמשכיות, וזאת 
אף נדרשת, לדעת פדיה, לשם בנייה מחדש של מרחב תרבותי. שוחט העידה, 
כאחרים, כי בנעוריה הייתה מכבה את מקלט הרדיו של הוריה כאשר בקעה 
כי בבתי  גם  ועמדו לבוא אליה חברים, אך היא העידה  ממנו מוזיקה ערבית 
וזכו  בערבית  העיראקים  הזמרים  שרו  ובחפלות  בחתונות  השכונתיים,  הקפה 
לתשואות, ו'שם נסדקה ונפרצה הזהות השלטת... גם אנו, הילדים, הרחק מעינו 

המפקחת של הממסד, שכחנו לרגע את האיסור ואת ההתכחשות'.131
בספר שיריה השני הס מכריזה על הדלות המוזיקלית, לכאורה, של עברה:   
ְַמנִים / ֶׁשֹלא יַָדְעִתי קֹונְֶצְרט ַמהּו / וְַרק נִגְנּו צַ'לְִרי ּבַגְַדאד, קֹונְֶצְרט /  'ַאגִיד ְלָך הָיּו ז
ְׁשִריָקה וְַׁשָּמה ְּבֵלב הַקֹול–נֹוַע / ֵמת' )הס, שני סוסים, עמ' 10(. בריאיון שהתקיים 
זמן קצר לאחר צאת הספר הסבירה הס את השיר ובפרט את השורות הקשות 
ההופכות את מוזיקת האנסמבל העיראקי 'צ'לרי בגדאד', המבצע מוזיקה ערבית 

אמנותית ועממית, לשמה ושריקה: 

שאיזו  שהרגשתי  כנראה  אז  התפוצות,  כל  בנו  שנמצאות  קודם  דיברנו 
תפוצה חסרה בי, גם - יכול להיות - אלה דברים שלפעמים אינם באים 
בהגִיגה או בחשיבה, אבל בתחושה אתה מרגיש את החסר, והאמת שמאוד 
את  אוהבת  מאוד  ואני  ממני,  חלק  היא  המזרחית,  המוסיקה  את  אהבתי 

פדיה, שפת הלב, עמ' 120.  129
שם, עמ' 14.  130

שוחט, עמ' 249.  131
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'צ'לרי בגדד' וכשאני כותבת שזה קונצרט ַׁשָּמה ּוְׁשִריקה, זה פשוט כאילו גם 
ממנו אזלתי והוא אזל ממני, הוא גם הפך להיות שמה ושריקה. יש לי גם 

געגוע אליו.132 

מעניין כי אף שהס חשה קשורה לכל התפוצות היהודיות, ושיש חיבור ביניהן 
שבה  העיראקית,  התפוצה  דווקא  'מקרי'  באופן  אחד,  קולקטיבי  לתת–מודע 

נולדה, והמוזיקה הערבית שלה, חסרו בתוכה.
מובנות  זאת  ועם  המפתיעות  היפות,  השורות  את  הס  כתבה  ספר  באותו   
 ;)29 עמ'  סוסים,  שני  )הס,  ְּפָתֵחינּו'  ְסגֹור  ּבֹוכֶה   / מּוַאזִין  ֶׁשל  'וְקֹול  מאליהן: 
כאשר השירה הערבית נאסרת בקהילה היהודית, הופכים כוהנים של דת אחרת, 
האסלאם, שלהם אותה מוזיקה, ושעליהם אין איסור להשמיעה במרחב החיצוני, 
ברשות הציבור, לקרובים המסוגלים לגרום לכל פתחי הלב שנסגרו ולכל פתחי 
העיניים שנעצמו להזיל דמעות, הרבה יותר מכפי שיכלו לגרום פעם, בארץ 
המוצא, כאשר די היה בקול החזן ובקול הרדיו לשם בכי.133 בספר 'יֹוֵבל' הס 
מרחיקה את עצמה אל תוך דמותה של אינגה הלא–מזרחית, בשיר בשם 'המסע 
ֶעֶצב  ַּתעֲלֶה  מּוָאזִין  'ִׁשיַרת  המואזין:  אל שירת  להתקרב שוב  כדי  אינגה',  של 
 ְּבִלָּבּה ֶׁשל ִאינְגָה / הַּנִגּון הַּזֶה עֹוֶלה ִמַּצְמרֹות הִַּמְסגִָדים ֶאל ִלִּבּה וְֵעינֶיהָ ּדֹומְעֹות / 
ֶׁשל  ֲעצּומֹות  ְּתִמיֻמּיֹות  ִמּנְִבכֵי  הִגְָרה  ֶׁשאּוַלי   / יְִׁשְמֵעאִלית  ַּפַעם  הָיְָתה  ֶׁשאּוַלי 
ניגון  מעלה  שוב   .)47-46 עמ'  יובל,  )הס,  זֶהּות?'  ָאְבַדן  ְלַתֲעצּומֹות   / ַאהֲָבה 
על  שאלות  שואל  לישמעאל,  ישראל  בין  ומבלבל  בעיניים,  דמעות  המואזין 

אבדן זהות בהגירה. 
בספרה שלפני האחרון של הס הגעגועים המוזיקליים מובילים לרגע של   
התגלות, בשיר הנקרא 'בלילה שלבי יצא מכלא השתיקות', והמוקדש לנּוזְהַת 

עברון, עמ' 85. ראו גם: 'וְאּוַלי וִַּתְרִּתי מּוִסיַקת ֵּבית ָאִבי... וְאּוַלי   132
וִַּתְרִּתי ְּתהֹוֵמי ְקִריָסה ְּבִלִּבי / ְלנַּגֵַּה ֲאִמיִרים ֶאת ֲאנִי ַעל ִמְרְּבֵצי 
נְַפִׁשי / ֵאַדע ָּבא ַהָּׁשֵלם ִּבְׁשֵלמּות ֵאינְֶעֶצב יְִהיֶה / ֵאל־נְַקּוֶה' )הס, 

בולע, עמ' 79(.
גיבור הטרילוגיה התל־ דומים לכך דברים שאומר חברו של   133
כאשר  הקומוניסטי,  והפעיל  המורה  ליוסף  בלס  של  אביבית 
לאום  מקשיבים  והם  לחפלה  לבוא  לשכנעו  מצליח  הוא 
אנחנו  'מה  הציוני:  ההיתוך  מכור  לרגע  ונחלצים  כולת'ום 
כלום.  לנו  אומרים  מיני שירים שלא  כל  ברדיו?  כאן  שומעים 
אדם יכול להתרגל לדבר בשפה אחרת, להתלבש אחרת אבל, 
הוא לא יכול להחליף אהבה באהבה. זה חוק. המוסיקה הזאת 

היא בדם שלנו' )בלס, עמ' 130(.
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מרובה,  לאמביוולנטית  שנוטה  הס,  של  שירתה  לרוב  יחסי  באופן  קצב.134 
לערפל וקפיצות, ולתנועה לא לינארית, שיר זה מבטא מהלך אחד פשוט וכן 

רגע נדיר של ביטחון, תרבותי ואישיותי: 

אֶֹפל  ִמּתֹוְך  הַהּוא  הַּגָנּוז  ַּבַּליְָלה   / וְכִֻּלי אֹור  נְִרָּפָאה   / נְִדֵמיִתי  ַאַחת   ּוְבַדָּקה 
ֵי ַּבגְדָד וְהִַּכּנֹור / ְּבהְִבהּוֵבי  ַחּיַי / ָעְצָמה ָעַלי ְמאֹוד הַָאהֲָבה / וְנִּגּון הָעּוד ֶׁשל ְּבנ
הַּנֹוֲאקֹות  ֶׁשהִַּצּפֹוִרים  ַעד   / אֹור  ַסְמּבְַטיֹון  נַהֲַריִם  וְהָיְָתה   / נַַחל  ִּפּכּו  ִדְמָעִתי 
 ְּבתֹוכִי ֶאת ְמעּוָפן / ִּכְבכִי הִַּמְתַמֵּׁשְך ְלהֵָרֵפא ֶאל הִַּכּסּוִפים / ָּפְרצּו ְּבֶסֶרנָָדה / 
ֶאת ְמתֹום ַאהֲַבִתי // נְִסְּכָרה ְּבֶבהָלֹות הָיִיִתי / ִמן הִַּמְרָּדף ַאֲחֵרי ַעְצֵמנּו / ִּפְתאֹום 
ָהָב  ֶׁשַּקְמִּתי / ָלַדַעת ַמהִי ַאהֲָבה / ָמהֶם ַמְעּגָלֹות הְַּמַחְּבִרים נְִׁשָמְתָך / ְּבַטַּבַעת ז

ָטהֹור )הס, אין אישה, עמ' 24(.

כפי שישועת השם אמורה להופיע כהרף עין, כך רפואת הלב על ידי המוזיקה 
מסתברת בשיר זה כמהירה ביותר, בת דקה אחת, וממלאת את המשוררת באור 
מנגינה  סתם  ולא  המנגינה,  הלא–מילולי,  דווקא  חייה;  אופל  בתוך  ובאהבה 
אלא 'ניגון העוד של בני בגדד והכנור', אותו 'צ'לרי בגדאד', מצליח להצמיח 

במשוררת תחושה מחודשת של ביטחון שלא הצליחו להצמיח מילים רבות.

אחרית דבר

לאור  שיצא  העברית',  בסיפורת  גל  אחר  'גל  ספרו  בסיכום  קבע  שקד  גרשון 
בשנת 1985, ושבו ביקש לדון במשמעויות הפוליטיות של הסיפורת העברית 
בשנות השבעים ובתחילת שנות השמונים, כי מרבית היצירות בתקופה זו חטאו 
והיפה',  הטובה  ישראל  ל'ארץ  געגועים  מתוך  שהונעה  הנוסטלגייה,  במחלת 
ושביקשה לשוב לערכים ציוניים–חלוציים. לדבריו חרגה מאווירה נוסטלגית זו 
רק הכתיבה החדשה על 'מודל הקליטה', אשר חל בה שינוי מצד 'סופרים משני 
חיובי, עד שבאו  כמודל  כלל  בדרך  נתפס  זה  'מודל  קצוות הקשת העדתית': 
השנים האחרונות ושינו את פני ההתבוננות בו... בעבר לא הגיעה ההוויה לידי 
תודעה, משום שלנקלטים עדיין לא היתה "תודעה"; הם היו אילמים וחסרי לשון 
ולא יכלו לתת ביטוי לחוויותיהם'.135 יש משהו מקומם מאוד בהצגת הדברים 

עיראק,  יוצאי  האקדמאים  של  אח"י  ארגון  בראש  העומדת   134
ומארגנת ערבי תרבות עיראקיים רבים.

שקד  שנתן  העיקריות  הדוגמאות  שתי   .177 עמ'  גל,  שקד,   135
יותר'  'שווים ושווים  להתבוננות החדשה במודל הקליטה הן 
של סמי מיכאל ו'מכוות האור' של אהרן אפלפלד; לדבריו הם 
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ההגליאנית של שקד, אף על פי שחלק מדבריו נאמרו גם מפי סופרים מזרחים: 
מה היא האילמות שעליה דיבר אם לא 'אִבי אבדָה לׁשֹונֹו' )הס, וירח, עמ' 8(; 
מה הוא חוסר הביטוי לחוויות המהגרים אם לא דבריה של רונית מטלון: 'מצבו 
ישנה   - אזור דמדומים שבין שתי לשונות  של המהגר הוא השעיית הלשון, 
וחדשה. יש לו שפת–אם אבל היא הושעתה בגלל הסיטואציה של ההגירה. מי 
שאין לו לשון אינו יכול לספר. לעולם הוא זקוק למישהו, לבעל הלשון, שיספר 

עליו'.136
מה שמקומם בצורה שבה ניסח שקד את דבריו הוא החיבור הגמור בין מה   
שהוא רואה למה שקיים, ועל כן גם בין מה שאין הוא רואה למה שאינו קיים: 
אם בלס ומיכאל כתבו בערבית בשנות החמישים, לא היה בכך משום ביטוי של 
תודעה קיימת, כיוון שהערבית לא יכלה לחדור אל תודעתו של מבקר הספרות 
העברי–האשכנזי בן אותו זמן; אם משורר 'שולי' שמעולם לא התקרב אל הקנון 
כתב בעברית על החוויה המזרחית בשנות החמישים או השישים, לא היה בכך 
ביטוי של תודעה, מכיוון שאין הוא ראוי להיקרא. מודל הקליטה 'נתפס בדרך 
כלל כמודל חיובי' על ידי מי שלא חווה את אותה קליטה,137 ועל כן התבוננותו 
היא זו שהשתנתה )אולי אפשר לומר שדווקא בקרבו 'הגיעה ההוויה ]סוף סוף[ 
לידי תודעה', אחרי שלא הייתה לו 'תודעה'(; מה שהשתנה אצל מי שחווה את 
הקליטה הוא הלגיטימציה לדבר עליה בצורה שונה, היכולת להביא את דבריו 

אל המרכז ההגמוני.
לא חקרתי במאמר זה את השפעת הלגיטימציה המאוחרת לכתיבה בנושא   
המזרחיות על הס, שהחלה לפרסם שירים רק באמצע שנות השמונים, לאחר 
שהושגה הלגיטימציה הזאת; האם מצבה הכלכלי וטרדות הימים לא אפשרו 
זאת קודם לכן? האם לא היה לה חדר משלה? האם למות אביה הייתה השפעה 
על פנייתה אל השירה כגורם מרכזי בחייה? האם לא נמצא קודם לכן מי שהביע 

מאירים את תהליך הקליטה 'מנקודת ראותם של הנקלטים־
ניכורם  ואת  זרותם  את  מסבירים  המחברים  שני  הקורבנות. 
של אלה בחברה הישראלית כיום מנקודת הראות של העבר' 

)שם(.
מטלון, הלשון, עמ' 170.  136

שקד עצמו היה יליד וינה; הוא עלה עם משפחתו לארץ בהיותו   137
בשנת  הנאצית  לגרמניה  אוסטריה  סיפוח  בעקבות  עשר,  בן 
שנקרעו  כמהגרים  הוריו  ודור  דורו  וחוויות  חוויותיו   .1938
ממקומם והתייסרו בקליטתם באו לידי ביטוי בספרו המאוחר 
'מהגרים' )2002(. האם את דבריו כאן על תודעתו של הנקלט 
כתב גם על עצמו ועל הוריו, ואף ־ בראייה מטרימה ־ על הזמן 

הארוך שיזדקק לו עד שיצליח לספר את סיפורו שלו?
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עניין בשיריה וביקש לפרסמם? שאלות אלו חשובות, אך אני מבקש לדון כאן 
לסיום, על יסוד הצעה תאורטית של פדיה, בקושי לכתוב כתיבה מזרחית או 
על אודות המזרחיות בלשון הפואטית הקיימת. פדיה במסתה 'הגיע הזמן לומר 
"אני" אחרת בשירה העברית', ניסתה לעמוד על ההתרחשויות בשדה השירה 
הישראלית מאז פריצתו של נתן זך, הן בשירתו והן במניפסטים הפואטיים שלו, 
אשר  זך,  של  השירית  בגישתו  לדבריה  חדש.  פואטי  מניפסט  מולו  ולהעמיד 
הפכה הגמונית בשירה העברית, עומד במרכז אני מערבי ולכאורה אוניוורסלי, 
ורשמים',138  חולף, הלוכד עצמו בשברי הרהורים, אסוציאציות  'ארעי  שהוא 
אני אשר הפך את 'הצגת ה"אני" המפורטת ואף הנרטיבית מיותרת עבור מי 
שכותב בתוך המובן מאליו הכרוך בכתיבה מן הקוד הלגיטימי. אדם כזה כותב 
אדם  הטבע,  מדרך  ופוליטית.  חברתית  זהות  של  מיוחדים  קונפליקטים  ללא 
שאינו חווה חוויית הגירה וזרות או חוויית דיכוי חריפה גם אינו טרוד באופן 

אובססיבי בגמגום הכרוך בהצגת עצמו'.139 
- בשם השחרור מן הקול  זך דחקה  העמדה הפואטית השליטה בעקבות   
בצורה  העסוקה  'פואטיקה  כל   - לו  שקדם  האלתרמני  והמגויס  הקולקטיבי 
רליגיוזיים  בתכנים  העסוקה  פואטיקה  ובזהות,  בהגירה  ועמוקה  אינטנסיבית 
ותייגה  תרבותה',140  של  העומק  במבני  העסוקה  ופואטיקה  וסימבוליסטיים, 

פדיה, הגיע א, עמ' 14.  138
שם. דרך אגב, זך, כמו שקד, אינו יליד הארץ; הוא נולד בברלין   139
1935 עם הוריו. אמו הייתה  ועלה לארץ בשנת   ,1930 בשנת 
את  לקרוא  מעולם  יכלו  לא  הוריו  ושני  קתולית,  איטלקייה 
אפשר  שלו  האוניוורסלי  הסובייקט  ביצירת  בעברית.  שירתו 
כלא  בארץ  להשתלב  ניסיון  גם  ביוגרפית  בראייה  לקרוא 
מסומן )כילד חוץ זר, כמי שהעברית אינה שפת אמו ומבטאו 
אינו צברי(, ובשלבים מאוחרים יותר של הביוגרפיה שלו ושל 
כתיבתו אפשר לקרוא קינה על האירופיות האבודה )וכן קינה 
על עולם האסוציאציות הנוצרי(. למעשה הצבר הומצא פעמים 
רבות על ידי לא־צברים שביקשו ליצור אותו כזהות מדומיינת, 
דן בן־ המסתירה את חוסר ההרמוניה הטמון בלבה, למשל 

אמוץ, שנולד בשנת 1923 בפולין ונקרא משה תהילימזאגר.
שם; וראו גם: 'תמונת העולם האוניברסלית שנוצרה בשירת   140
זך ובני דורו צימצמה את אפשרויות הביטוי של קולות לא־

וקונקרטית  גלויה  פוליטית  לאמירה  החותרים  אוניברסליים, 
או לייצוג סקטור או זהות פרטיקולרית של קולקטיב ספציפי. 
ייצוג פרטיקולרי־ ניסו בדרך־כלל למזג  קולות אחרים אלה 
פוליטי בתוך התביעה לאוניברסליות' )חבר, עמ' 55(. פנחס־
יותר: לדבריה בשל האני הארעי  כהן נקטה עמדה מהותנית 
הניתוק,  של  הפואטיקה  'נוצרה  זך  נתן  של  והאוניוורסלי 
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אותם כ'אתניים', 'עדתיים', 'דתיים' או 'פריפריאליים'. מצב תרבותי זה אפשר 
את התקבלותם של משוררים מזרחים אל מרכז השירה העברית רק אם אימצו 
את האני הלגיטימי של השירה העברית, כלומר אני אקזיסטנציאלי מיוסר או 
אני עירוני מתפרק, והעידו מתוכו על רסיסי המזרח שבתוכם.141 אפילו ביטון, 
בתחילה  כי  עצמו  על  העיד  המזרחית,142  השירה  של  השבר  קו  את  המסמן 
ישראלי  צעיר  של  אוניברסליים,  אקזיסטנציאליסטיים,  'שירים  לכתוב  ביקש 
מאוד נלהב',143 ורק מאוחר יותר, קרוב לסיום העבודה על ספרו הראשון, החל 
ההוויה,  אל  השורשים,  אל  הקונפליקט,  אל  נגיעה  להם  שיש  שירים  'לכתוב 
אל הדואליות... דווקא בשלבים המתקדמים של הספר, נוצר הפלא לכתוב על 

השירים המרוקאיים'.144
מצב זה יכול להסביר אולי את שוליותה של הס עד כה בשירה העברית:   
מכיוון ששירתה אינה נכתבת בנוסח זך )אף כי נוכח בה אני, אך אני אחר145(, 

ההדרה של היהודי מהישראלי, הרחקת כל תשתיות העומק 
השפה  ואל  הארץ  אל  היחס  העברית...  השפה  של  המיתיות 
הוא קודם כל מיתי: יהדות צפון אפריקה ויהדות עיראק והים 
השייכת  תרבותיים  ערכים  מערכת  איתה  הביאה  התיכון, 
למקום, לזהות היהודית ולזהות הלאומית, אבל אלה היו מחוץ 
הכוח  בעל  גם  שהוא  התרבותי,  המרכז  של  ההכלה  ליכולת 

המוסדי' )פנחס־כהן(.
חבר טען כי בספרו של שלמה זמיר, יליד עיראק, 'הקול מבעד   141
של  הדגם  של  אימוץ  שולבו   ,1960 בשנת  שפורסם  לענף', 
מבגדאד:  כמהגר  המשורר  של  הפרטיקולרי  עולמו  וייצוג  זך 
'הכפילות הזאת יצרה מבע שירי מתוח, המכפיף את "הקול 
העדתי" לקול האוניברסלי, אבל גם חותר תחת האוניברסליות 

שלו' )חבר, עמ' 55־56(. 
ודאי שלא מיד, להמשך ברור, אשר  זכתה,  כי שירתו לא  אם   142
זיהה אותו כאב מייסד. ממשיכיו היו שטרית, אלקיים בשלבים 
מזרחים  משוררים  שמואלוף.  שירן,  בן־הראש,  מסוימים, 
להם  סימנו  לו  במקביל  או  אחריו  ליצור  החלו  אשר  אחרים 
דרכים אחרות, כגון סומק, בז'ראנו, סרי וכן הס. אבל אולי נכון 
לא  אלו  אם  גם  מסוימים,  קולות  שִאפשר  מי  בביטון  לראות 

זיהו בו אב מייסד.
פדיה, הגיע ב, עמ' 12.  143

שם.  144
וכן לקרוא את  אפשר אולי לתאר את האני השירי של הס ־   145
הקריאה  את  לתאר  לובין  של  הצעתה  יסוד  על  ־  שירתה 
'הוויתור  בו  יש  רשת.  על  כתנועה  השוליים  מן  הביקורתית 
מראש על ארגון הומוגני וקוהרנטי של כל המרכיבים בטקסט 
לתהליך תיבנות משמעות יחיד. תהליך הקריאה ]ואני מוסיף: 
באופן  מסתכמת  שאינה  ־  מתמדת  תנועה  הוא  הכתיבה[ 
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היא לא התקבלה בזרם המרכזי של השירה; ומכיוון ששירתה לא עיצבה עצמה 
כשירת מחאה מזרחית, ועמדה מול המזרחיות עמידה אמביוולנטית, היא לא 
זכתה למקום מרכזי בשירה המזרחית )ובדומה לכך אפשר לומר גם על מקומה 
ביחס לשירה הנשית ולשירה הדתית(. אבל בשוליות יש יתרון, מכיוון שהיא 
מאפשרת כתיבה אשר אינה נכנעת למבנים ההגמוניים, ומנסה ליצור מבנים 
חלופיים, המביסים את המבטים הדיכוטומיים השולטים. הס עושה זאת מצד 
אחד על ידי חפירה אל תוך הדגמים המיתולוגיים התשתיתיים של התרבות, 
מפני  שינוים.  כדי  תוך  ההווה  של  הסטראוטיפים  אימוץ  ידי  על  אחר  ומצד 
שאינה פוחדת להכיל בשירתה הכול, מטוב ועד רע, מאהבה עצמית ועד שנאה 
עם  להתמודד  המסוגלות  היחידות  אחת  הס  המכוער,  ועד  היפה  מן  עצמית, 
המטענים הקשים של השנאה העצמית, הן בהקשר המזרחי והן בהקשר המגדרי, 

ומאפשרת התבוננות מחודשת בזהויות, מפרקת ובונה בו בזמן. 
הס למדה מן האוריינטליסטים על האוריינט שבו נולדה וגדלה, וזה חלק   
מן הסיבה לשנאתה העצמית, לראייתה את עצמה כחור שחור; אבל היא גם 
נטלה לידיה את שלטון הדימויים והרכיבה מחדש בעצמה את זהותה והגדירה 
את מקומה בעולם אחרי שהעבירה את מה שלמדה דרך אלף ואחת מראות. היא 
מזרחית המביטה על עצמה בעיני המערב, אבל אלו עיניים מפורקות ומורכבות 
מחדש;146 ועל המערב היא מביטה בעיני המזרח, המזרח כסטראוטיפ מערבי 
והמזרח של חייה. אני חושב שאחת הסיבות העיקריות לאהבתי שלי את שירתה 
של הס היא יכולתה לומר דבר והיפוכו, לא להיכנע לאיסור הרציונליסטי על 
מגיע  אינו  אשר  אין–סופי  כיסאות  במשחק  הזמן  כל  לשחק  אמביוולנטיות, 
לפתרונו, ולומר את הדברים הנוראים ביותר על המזרח, שכבר הוטמעו בתוך 
המזרחי, ואז להתרגש מרגע הנהרה שבגילוי מנגינת העּוד והַּכַמנְגָ'ה של בני 

ביקורתי  אינטרס  בעלי  שונים  קריאה  מיקומי  בין  ־  אחדותי 
'המבנה של   ;)219 עמ'  )לובין,  לאומי, מעמדי'  מגדרי,  שונה: 
הסובייקט אינו הסכום הכולל של חלקיו הטקסטואליים, אלא 
נאראטיב בפני עצמו, שאינו בשום פנים נאראטיב סגור... ריבוי 
מיקומים, שמפרקים את הבינאריות בעצם התנועה השוללת 
את הצורך באופוזיציות בינאריות ובהיררכיה הנובעת מהן... 
בכל מיקום יש לי "אחר/ת", ולכן לעולם איני מייצרת החפצה 
של "אחר" אחד, בלעדי' )שם, עמ' 221(. יש במהלך זה כמובן 
ידי  על  האחדותי,  הסובייקט  שאבדן  מכיוון  פוליטי,  קושי 

הכתיבה והקריאה האלה, מקשה ליצור סובייקט פוליטי.
שאני  פעם  'בכל  פאמוק:  התורכי  הסופר  של  דבריו  וראו   146
עצמי'  של  ַלמערבי  הופך  אני  מערביות,  עיניים  בהיעדר  חש 

)פאמוק, עמ' 288(.
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בגדאד. לטעמי רק המבט הזה, אשר אינו נכנע לפוליטיקה הליברלית )המחביאה 
את הסטראוטיפים אשר עדיין קיימים(, אשר אינו רק מוחה )מחאה אשר מגבילה 
את אפשרויותיו של המזרחי(, ואשר אינו מסתפק רק באינטלקטואליות, גם אם 
זו של אדוארד סעיד(, אלא מבט מתוך חפירה  )כמו  היא ביקורתית ומפרקת 
של  בסופו  מסוגל  ומיתולוגית,  תודעתית  וקולקטיבית,  אישית  פוסקת,  בלתי 
דבר להיות משחרר. שירתה של הס מאפשרת לטעמי לקורא להתקדם בתהליך 
תהליך  ל'אוריינטליזם',147  הקדמתו  בסוף  סעיד  שהזכיר   unlearning–ה
ההגמוניות  הדיכוטומיות  את  לשכוח  לומד  הקורא  שבו  הפוכה'  'למידה  של 
המוטמעות בתרבות. שכחה 'אמתית', כשל מחשב שנמחק, היא בלתי אפשרית 
)אפילו בעולם המחשבים(, וכל רעיון, גם אם נשכח, הוליד צאצאים וצאצאי 
האפשרות  לפיכך  למצאם;  ואין  להתירם  שאין  קשרים  קשרי  וקשר  צאצאים 
להשכיחן,  ולא  המילים  אותן  את  להשאיר  לבלבל,  היא  היחידה  האמתית 
לתת  אבל  לטשטשן,  אפשרות  תהיה  שלא  כדי  השטח  פני  על  להציפן  אלא 
בהן משמעויות חדשות, לעתים מהופכות, לעתים משולבות, כפי שעושה הס 
במושגי הגבריות והנשיות, במושגי המזרח והמערב. זהו התהליך האמתי של 

היפוך הלמידה הישנה.148
אני מקווה שהצלחתי להצביע במאמר זה על האפשרויות לכתיבה נשית   
ולכתיבה מזרחית, לקולות מזרחיים ולקולות נשיים, ששירתה של הס מכוננת, 
אפשרויות וקולות אשר אינם נוכחים תדיר בתרבותנו. היפוך הלמידה המתבטא 
בשירתה, חשוב שיקבל ביטוי בשדה ביקורת הספרות והתרבות, יתנסח בתאוריה 
ויקבל הקשרים היסטוריים וסוציולוגיים. אך חשוב גם שקולה הפואטי של הס 
שירי  מודוס  בו  שיראו  עצמה,  בשירה  חדשים  ֵּפרות  שיצמיח  חיים  עץ  יהיה 
להתנסח בו, להתנגח בו, להיבנות ממנו, לעצב מולו פרודיה, לנוע אל היפוכו, 

להשליכו, להשלימו.

סעיד, עמ' 32.  147
ראו לדוגמה את שירה של בנאי 'בואו נדבר על קולוניאליזם':   148
 / ְּכמֹו  ִמִּלים  נְכּתֹב  ּבֹואּו   / וְִקְדָמה  ִציוִיִליזְַציָה  ַעל  נְַדֵּבר  'ּבֹואּו 
 ַּבְרַּבִרי / ְּפִריִמיִטיִבי / וְנְִמַחק אֹוָתן / ּבֹואּו נְִמַחק ֶאת ַהִהיסטֹוריָה / 
 / ֵמָחָדׁש  אֹוָתּה  וְנְִכּתֹב   / ַהּקֹולֹונְיָאִליְסִטים  ַעל־יֵדי  ֶׁשּנְִכְּתָבה 
 / קֹולֹונְיָאִליזְם  ַעל  נְַדֵּבר  ּבֹואּו   / ִמֶּכם  ֶׁשָּלַמְדנּו   / ֶׁשָלּנּו  ַּבָּׂשָפה 
ְּבַאנְגְִלית / ְּבָצְרָפִתית / ְּבִעְבִרית / ַּבֲעָרִבית / ְּבֲעָרְבִרית / ּבֹואּו 
עמ'  )בנאי,  ֵמָחָדׁש'  וְנְַתִחיל   / ַהּכֹל  נְָפֵרק   / ַהִּדּבּור  ַעל  נְַדֵּבר 

97־98(. 
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