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דעדכר.א:

קיראהלביןדריקליכמעשהבתיבהביןקיראה-מחשד,לביןכתיבה-מחדששביןהזה,הצירעל
מאז-תמידהפלויטיהמחקיר,אוהאקטיביטטי-הפמיניטיטהמפעלנעדריקלי,כמעהש
דוכזודביםומאמציםהכתיבהבקוטבבעיקרהמחקרהתמקדהיוםעדזאת,עםיחדדאשיתו.

עסקהמערביהפשרניהמפעלהדורות.לאורךנשיםשכנתוטקסטיםוניתוחפסרוםשחוור,באיתור,
במסודותהנבירתההגמוניהשלבהקשרהצבתםתוךאהלטקסטיםלשלהעילמםהטבירםבמתן

מבני-מיפתהמשכברקאוננייםבטקטטיםהרהנתועותלאימצום;פנים-מוסירובמאבקהתרבות,
הבורגני-הגביר-הקאנוניהטקטטשלהיתרמשקלעל-ןויקובעואשר"נישים:מלדויםשלייצוג
לאחרונהוקרבשלויים,הדרךבראישתנשארלגמיר,החנחשלאהגםהקיראה,קוטבואילוהלבז·
מחקירת.תנופהצוברהחל

המחקרהגיבהקיראה,בתחוםגםכךבו,לעטקוהחלשהפמיניזםתיאוטריתחוםבכלכמעטכמו
הקליטהבתורתקיראהדגמילשהרחבהספקטרוםקיימים.למלדויםבראישתוהפמיניטטי

) reception theories ( גתובת-הקוראותורות) reader response theories ( פןלכלכמעטאפשר
יאסורובטרהנטכמוחוקירםלששהתיאוירותאלאאותו.השלמההגישהאתלצמואפמיניטטי

) 1982 Jauss (, איזרולופגנג) 1978 Iser (, הלונדנורמן) 1968 Holland (, בלייךדייודיו) 1978 Bleich ( 
תסופותאלאפמיניטטיות:"תיאוירותאונשיות"יתיאוירותהזמינולא ) Fish 1980 (פשיוטטנלי

כעל-ידיכיוםשנכבתיםהמחקירםאםגםאתרות,במליםקיימים.גביריםמבניםלתוךנשיםשל
למצואאיזשוובאוננימית,בלשןואוזכחנקבהבלשוןמנסוחיםנישם)על-ידיכמו-נםבגירם

נםנכתביםהאלההשמאמירםעדייןאומרזהאיזבלב.דזכרבשלןוהכתוביםמאמירם
אוקו mמיתלווגיבעראיזהאינוהזהאחר'ה'מקום ....אחר."מימקוםבמבטשתה,מפסרפקטיהב

הונפיםאוהעיווירם,הכתמיםעוכישו,כאזמבעשלהאחרהמקוםזהועתידית;אטוופיתהיסטוירה
חלליםכעלעליוחשוכתאנילשו.היציוגיםלשהמטך,עלשרבאהמהאתשממישכיםהחבירים
במגננוניםובפתותהמדסוותשלבטדירםשנחצבוחברתייםחלליםהנמוניים,מבעיםלשבשלויים

מזבהגדהר,שונה,תהיההזאתהאחרתהפסרפקטיבה .) de Lauretis 1987 , 25 (עדי-כוח-לש
שונהכקוראתהאשהאתתכללוקרלא:היאקיראהשלבתיאוירותהקיימותהפסרפקטיבות

שונהבמגננוזאוחתרני,במגננןוהאלהבתיאוירותהלשיטהמגנןונאתתמיראלאהבגר,מהקורא
ההתכווונת.היתהלפחות,כזו,להגדיר.תצטרךשאותו--נשי"במןונגנאוהקיים,מזה

שבוהאופןאתלהגדירצוךךישהרווח,המגננוןאתישמיךשונה,מחקירלמןונגנלהגיעכדי

.-"לתבאיב
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הזאת.ההבחנהת >Jשמייצרימימ >Jהתנת >J-לכולוראשוןגברית,ה >Jמקירנשיתה >Jקירמובחנת
נשימביןלעיןוהגלוי ' >Jהממילמהשוניהנוכע ,' >Jממלבאופןבקיראהלשונילטעןומטפיקמ >Jה

על-נקבעקוראת"ייאשההיותיהאמכלומר,כנ>שה? >Jלקרוכריאשהלהיותמטפיקהאםלגבירם?
 ?תרבותאואנטומיה?על-יריאותהנוקטתני >Jשורטית >Jתיעמרהעל-יריאו-הביולוגימצביירי

לפחותו >Jות, >Jמצויבגישותמרובר-המחקררובהזהלריוןמתייחטאמנם,ף >Jוכך,-לכאוהר
העמרותת >Jמציג >Jכשהו ,) l'uller 1982 (קאלרכךאחת.לשלמותצירופןאתלנמקשישבגישות
יימתיימרות"ינן >Jו >J-יכולותינן >Jהחוקרותהתיאורטיבריוןעוטקותכשהןשגםמרגישהשונות,

עמרהשלענייןייטתמ"אינושה >Jכשלקרואהיא,שלוהמטקנההביולוגי.מהמימד"להשתחרר"-
חוויותושמעריפהמהות,על-פישמוגררתמיניתלזהותהמחקרנקשרתמירשכןתיאורטית,
כזהות.תה >Jהמקושרות

שאלותבשתירבר,שלבטופומרוכר,מתוטפות)ו >J(מצויאותגישותשתיכאןמשישיותרלמעשה,
ולי, >Jקשה,פמיניטטית.ה >Jמקרילהבחינהשישנשית,ה >Jבקיר-מכלילבניטוחו >Jשונות,
כקריאההןשכןהזה,באופןבהןרןלאגםהקייםהמחקרולכןהשתיימ,ביןוחרמרויקקולשרטט
ה >Jקרי(היינו,חתרניתה >Jבקרי-מכלילבניטוחשוב,-מרוברהפמיניטטיתבקיראההוןהנשית

אותהשמעמידטקטטכגנרבמרכז,כטובייקטהקורנ>תנ>תלכונןמנ>מץכריתוךהמבתצעת
לכלביחטאשהכלשלחתרניתה >Jקירפירושההנשית"ש"הקריאהבערוזאת,עמיחרכשלויים).

הפמיניטטיתה >Jשהקריהריכפועל),תמירבהכרחולאעקרוניתתיאוטרית(כעמדהט:וטט
המניפולציהשלחשיפההיאהמצוהרתשמטרתודריקליבמעשהונות, 1ובמככמעד1ותמתנ>פיינת
כלומר,הנשית,הקריאהשלמוגבלותהאפשרותת >Jמראשמניחההפמיניטטיתהקיראההגבירת.

כ"נשימ:לאנ>ותהלבצעחונכושנשימנרכשת,מיומנותהיאשקריאההנחהמתוךיצואתהיא
והפואטיותהטפרותיותההנחותעצמעללה >Jשטימןלצהיבושיש"טתמי:כלליכקוראותאלא

"ליהפךהואכזהבמקהרפמיניטטיתתוחוקרת >Jקורשלשון >Jהרהמעשהתן. >Jקירבנניתעל,הן
תהל,ךאתלהתחיללהטכים,הטירוברורךשלומטכימהקוראתבמקוםטקטטשלמתגנרתלקוראת

אומרכאשה:"לקרוא .) retterlcy 1978 (בנו"שהושתלהגבריהמוחאתשיטלקהשריםגירשו
קיראותשלהטפציפייםוהעיוותיםההגנותאתלזהותכגבר,מלקרואלהימנע"פירושוקאלר,
 .) Cullcr 1982.54 (תיקונים"ולטפקגבריות

מרולמשהיאיותרודריקלית,מכוונתפמיניטטיתמקריאהנשיתקיראהלהבחיןהזאת,ההצעה
הפעיל,הדריקליהמעשהאתלשמרגמכפולה:מטרהלהשיגשנעודפלויטימעשההיאתיאורטי,
היאבאשרהנשיתהשקיראהההבנה,אתלשמרגםאבלנשית,קיראה"העדר"שלאפשרותהמניח
חתרנותהואשלוהמרכזישהמאפייןשואפשרנ>פיון,דושרתמיר,נוכחמובחןמעשההינה

כנתוןהקוראתשלאשה"ייהיותת >Jלהציבאחתוכעונהבעתהואכאשה >Jלקרוכלומר,תמידית.
היא,באשרכאשהקריאהלמימושה.ימ >Iהתנאתליצוראולממשהשישכמטלהגםאבל-

כאחד,וחתרנימכונותפקידמילויאלאנתונוהחוויהו >Iזהותשלשכפלואינהלא,ו >Iפמיניטטית
שולהמכונן)התפקיד(שמייצרהקוראהטובייקטשלזהותו-הזאתהכפלוההזהותת >Iשבונה

החתרני).הצר(שמייצרהנקראהאובייקט

לתהליךת >Jהקורמרכזיותברורההיתהזה,בהקשרהלרוונטיותהפמיניטטיותבתיאוירות
מליםשלההדריותההשפעותטך-כולשלכחיבורשמובןתהליךהטקטט,הבנתשלההרמניוטי

גמברורההיתהכמו-כןשני.מצדמפענחסובייקטעל-,,יהמשמעותשחזורשולאחד,מצד
בפעול,בל >Jלקורא-הגבר).(בניגרוהקוראת-האשהשלבמקהרהמבוקש"השוני"מרכזיות

שלהמגווןקיימות.קליטהתיאוירותעלבעיקרהגיבההקיראהשלהפמיניטטיתהתיאוריה
בבעיההריוןציירעל-פיאותןלמפותאפשראבלכאמור,במיוח.דרחבאלוכלליותתיאוריות
יותרדומיגנטימייותר,קובעמהיותר,משמעותימה :שנהעשירממזהבהעוטקותהשןהמרכזית

אוהטקטט,אתשמרכיבהחומריםצרףת >Iהקורעלשמפעילהמניפולציה-הקיראהבתהליך
הקהילתי),(כלומר,וההיטטוירוגרפי >Jהגיההקשר-היינוהקוראת,לשהפטריעולמהדווקא

הטקטטאתשמממשקוראמניחותהשונותהקליטהוריות >Jתישלה.והפטיכולוגיהמיניהמעמרי,
(פירביותרוהפשוטההגיוניהמהרוק,ופן >Jבבצרף,קיראהכדיתוךאותומארגן >Iשהוכךעל-,די

ומשמעות,טיבתיותטבירות,שלשאלותעללקוראשעונהופן >Iבכלומר, ,) 1968ושטרבנרג
מה-שלעילהמארגנתהשאלהשלהלרוונטיותמכאןבפניו.מעלימים >Iהנקרשהחומירם

 )?לה(הייחרויהאופןו >Iקוראת,שהקוראת:המליםהטקטטשל"הטופית"המשמעותת >I"מכתיב"

יותר,הדומיננטיתהמניפולציהת >Iמפעילמי:ראשית,כפלוההיאהשאלהאותן.רגנת >Iמהיאבו
הקיבצוי,היינו,הקהילתי,הצדיותר:רומיננטימההקיראה,בקוטב-שוניתת; >Iהקורו >Iהטקטט
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 Kהילו Kלות Kשבשתיהדיוןמשמעותלי, Kינדיבידו Kההיינו,הפסיכולוגי,הצד Kדווקו Kהמשותף,

בקהילתטקסטשללתקשורתיותמשותפת,להבנהלטעוןניתןכמהעד :השלכותיהןשלבהרחבה
ככוחניתנתפשת Kהקורעלמפעילשהטקסטשהמניפלוציהשככלמובן,מוגדרת.ים Kקור

ככלליו Kויותר;גדלוהובשיפוטבמימושבהבנה,הקהילתיתהשותפותמידתכךיותר,דוומיננטית
לעלומו-הטקסטת Kלהכפיףיכלו Kשהוככליותר,כגדולנתפשלי Kינדיבידו Kה Kהקורשלשכוחו
זו.שיפוטיתשותפותתפחתכךשלו,

מה ,) Schweickart 1986 (שוויקו>רטפ.פטרצו'יניוהו>מריקניתהחוקרתטעונתלמעשה,ו>כל
במסגרותההיערכותבדיוקלמדי,מעגליופן Kבהוו>,הזההדיוןלסבךהחוקירםת Kשהוביל

עלבמו>בקיםכוחות,במערכיההתבועותעצםכלומר,קבעוים.יחסי-כוחקיוםהנחתעלשנשענות
גבירתחשיבהשלתלודה Kהיהכוחות,מקביליתצדישניביןהשילובופציית Kבוו>פילומרכזיות
מנסהכוחות,בק Kמלהניחכך,ו>םהכרחי,זהו>יןהקירו>ה.מתהליךבהכרחנובעת Kולכוחנית

על-בחשיבההשבויהמחקירתהתבוננותשלתולדה Kהיהמו>בק;טרמינולוגייתלעטוןשוויקו>טר
עלוםלשרומיעטיות Kל :הנשיתהו>ופציהו>תמציבהמצדה,שוויקו>רט,דומיננטיות.מסגרותפי

יחסים),ת 1נימידרשו(שכשלעצמוביניהןשילוב Kלפילו Kוהקורו>עלוםשלדומיננטיות Kךלהיצור
בחיהר.ו>לו>

יכלוהשהיו>ו Kהטקסטשלייהגביר"לכוחולהיכנעיכלוהת Kהקורשוויקו>רט,שלבטרמינולוגיה
--דבר Kלו>לו>ינך Kהטקסטתה Kקריללו>שכןהמכונן,כוחה- Kלכוחה-הימעדותלהיות
ונטלתבחירה,שלחירות Kלוקחתת Kהקורכך,ה, Kהקירבתהליךהש Kכלתפקיהרמעדותהיינו,

כלו>י!זה,בניסוחולם Kפמיניסטי.פלויטילמעשההופכתה Kהקריוחווייתבידיה,השליטהו>ת
בחיהר,מעשהותו Kו>תלבצע,למעשה,יוכל-הגבר Kהקורגם :הקורו>תלבי! Kהקורביןהבדל
שמתוךו Kהטקסטשלייהגביר"לכוחוקירו>תוו>תמכפיףהךו>ו>םךלקבעובידיךהשליטהו>תלקחת

ת Kלהגדירכמוב!,פשר, Kה. Kהקירבעיצובעטיהדומיהגורםלהיותבוחר Kהו Kלכוחו-הומעדוות
לסמ!ובכךותו, Kמבצעכשגברגםפמיניסטיפוליטיכו>קטהקירו>הבתהליךהבחיהרפעלותעצם

פמיניסטית.להתנהגותוייחדויהקונוונציונליה Kהקירמהליךהמופקעלמנט Kכה" Kבקירייבחיהר
וקשהה, Kהקירבתהליךשמבתצעהיחידהבחירהמעשהינה Kרט Kשוויקשמציעהשהבחירה Kו>ל

למעשהינהרנטי" K" Kשהופמיניזםבי!להבחי!יהיהשקשהכמוחרים, Kהלביןבינולהבחי!יהיה
חר. Kההבחיהרמעשהאתמייחדינו Kו>בלו>חדבחירה

ו>תלדבירה,המו>פיינים,הכוחנייםמהמינוחיםנפטרתו>ינהגםרט Kשוויקזהבניסוחמזאת;יתרה
תיאורטית:דריקליות Kלוגםזה,במוב!נשי,פיון Kאי!שלהלניסךחיםהגבירת.החשיבהמכשלת

ש"תכנ!"למהבניגדובדייההשליטהו>תלוקחתכשהקורו>תפוליטית,דריקליותבהחלטישנה
הטקסט,לבי! Kהקורבי!היחסיםכמוהטקסט,לביןהקורו>תבי!היחסיםגםבל Kייהגביר",הטקסט

זה,בניסוחנתפש,הטקסטשמפעילהמניפולטיביהכוחדומיעטיות,ךבמאבקיבכוחניותמו>ופיינים
יותרכנשיות Kהקורשמפעילוההכוחת Kלנתחסיבהכלין Kבל Kמלכתחילה,כאנררצונטירסטי

הטקסטשמפעילהכוחשל"גבירותו"ו>תלהניחסיבהאי!הטקסט.שלכוחולעומתכוח" Kכ"לו>ו
מעמדועצםת Kלטקסטשמעניקוהות Kהקורשלהכוחבהפעלתשישגבירות" Kה"ללעךמת

שחסהרמר Kלפשר Kכעמטהבוחרת,ת Kהקורשמפעילההכוח-נשיות-ת Kו Kככזה,ונטולוגי Kה
בתהליךהשונותלפעלוותנהתו>מהשךניםכוחו>פיוניביןבחנות Kפשר Kשתכוחהגדרת ! Kכ

עליהן.תוותרו>ך-ה Kהקרי

מהעיסקו-להתחמק"מצליחאינוה Kהקריתהליךור Kתישלהפמיניסטישהפרוייקטמכ,ןמסבתר
 Kלגםותם, Kלעקוףוו>י-אפשרה Kהקירציית Kלסיטוינהרנטיים Kה, Kכנרהללו,כוח.במערכי

בעציובזהשכישלךן Kל Kהפמינסטית,המתקפה Kלמושוהופכים"גבירים"מוגדירםכשהם
וירה Kהתישלהעומקבמבנה , Kותו-לטרמינלווגיכישלון-כזהבדיוק Kהוחשרהטרמינלווגיה

מתוך Kדווקת, Kשה"הקור Kההתנהגותשליךתרויעילהרחבההבנהטר Kשוויקמשיגהשלה
בתהליךביטוילידי Kשבהכוחותלמערךמנקדות-מבטה)ובלתי"מבוקרת(בלתי-צרויההצימדות

ה"מתוך- Kהקירשכן,כוחה.ת Kת Kהקורמפעילהבוופן Kהשלחשרניסוחמשיגה Kהי :ה Kהקיר
כמוהטקסט,שלהמימשוופציות Kמחת Kשלקונקרטיזציה"סתם"יעה Kרט Kשויוקלשבחיהר

 Kהובדיוהלשיטהת Kלוקח-גבר Kכשקורגבר,ותה Kכשמכצעה-מתורבחיהר Kקירשתיראה

מצדך,הוא,ילו Kובלב,דמוגבלבעירבןומצליחההטקסטשלשהמניפולציהכך,כוחות Kמפעיל
ימה Kהמתופציה Kהאתמת, Kבשבורר,שלו,הבחיהרלכוחהמשמעותשחזורת Kלהכפיףמצליח

פשיר. Kההאופציותשללמתוךמור, Kכוזאת,שלו),הקהילתילמערךן K (הפטריתישיןתן Kל
כמעניקתמעמדהמתוךלהשישהבחיהר""זכותבמימשומסתפקתו>ינהלעומתן,שה, Kהקורו>ת-ה
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עצמןהטקסטשבןןפן Xלבניגדוהטקסטשלה Xקירמפעילהמצדה, , Xהי :לטקסטןנטןלןגי xקיןם
שהטקסטמהת Xת Xקןר Xהי-חרןת Xבמליםעצמן.גנדהטקסטת Xת Xקןר Xהי , Xלהיקרמבקש

ת Xממסדתתה Xקרינדרצונטירסטי; xהלטקסט"אחר'אינהשה Xהלשהבקיראהמכיל.אינן
הפדריגמהכמןבדיןקןמרכזיתתקפהשלההאנשויתהקיןםשפדריגמתכקןראתהנישתחןיויתה
האינהרנטיתהבחירהבפעלותקןרא/תכלעל-ידיהמןפעלהכיחביןהבחנהשיבבךהנגירת,
קןרא-ביןמןבחןבהכרחלאהןאשגםחתרנימעשההטקסט,גנדהקיראהלביןהקיראה,לתהליך

-למשל)הגמןני,לטקסטביחסבן-מעיןטיםקורא-נגדגםאןתןלבצע(יכלולקוראת-אשהגבר
אחרןתהגנדמאבקשהיאקיראההקןראת,לאשההייחדויתהקיראה-מתןך-בחיהרפעלותלבין

הגביר,לטקסטהאינהרנטית

-הייבושהסןבייקט,מיכלהןא"האחר"שכןאשה,ןגםנגרגםלהיןתיכלו"האחר"כאמןר,
ייחדון,ביטלועל-ירילאןבייקטאןתןיהפןךלמלון,באובייקטעימידההגמיבי),(התרבןתי,המרכז
יהיה"אןבייקט"אןתושלהחתרבימעשהןהחדור,מבטןבאמצעיתקראפילןנ>ןישונאיתן,ערפלו
המרכזעל-דייכנ>ובייקטלהצבתןלהתגנדהייבן,כסובייקט,הקיראהבמעשהמחשדעצמןאתלכונן

להביחלואלשןהטרניבאתבעצמןלכתןבכלומר,בעצמי,כסיבייקטעצמיאתלוכיבןההגמובי
קיראההיאחתרביתשקיראהמכאן,לאןבייקט,שןבאיתולהפוךובךכבעורוזאתלעשןתלמרכז

הויאבמרכז,אןתןןמציבהיחןזרתכסובייקטממעדיאתל"דבר")(הפךש"הדובר"לקןראהמחזיהר
כ"אחר",מראשאןתימעצבהזהשהטקסטקוןראהגמיניטקסטלשבמקהרקרכן,עלאפשירת,
איבםחתרבייםבעצםהםבנ>להגמןבייםפנישמעמדייםטקסטיםאןבמצוהרחתרנייםטקסטים
אתמראששמעמידיםטקטטיםןאילןחתרניתם,אתהחשופתקיראהלא xחתתיתקיראהמזמינים

מזמיביםאיבם-חתרנייםפבימעמיירםןאינםהנמןנייםפנימעמדייםשאינם-כמרכזשה Xה

המיןוהזהרןת).כלולתאינהחתרניתשקיראה(בעדוהזדהןתמתןךקיראהאלאחתתיתקיראה
בכילןייםלפחןתחתרנייםנ>בלכמן-הנמןבייםטקסטיםהנמןניים,טקסטיםביןישהיה,ככלגסהזה,

ןכמרכז,כסןבייקטבהםמןפעיכברש"האחר"ןטקסיטםבמצוהרחתרנייםטקטטיםלשהם,מטיומים
למשל,תהיה,פמיניסטיתקיראהפמיניסטית,קויראהנשיתה Xקירביןההבחנהלחדידוגםמטיעי
מטרןתת Xןמכוןןמעדובאופןןתחשיףכביכלו,הגמןנייםטקסיטםלשלחתרובתםיןתדהרע

תנאים(בהעדרחתרביתקיראהתהיהזאת,לעןמתנשית,קיראהבמןבהק,ההגמןניהטקסט
אינטןאייטבי,באןפןמזדההאןחתרני)יהיההעצמיהכינןואקטלמהפכה,ןאצמעים

הטקסטקרשלאלטעןןאפילןאפשרהטקסט,שלהמניפלוטיבימכןחןלגרערבאלאזהכל
הבנתןאתשמאפשירםןהמניפלוציןתהכןיובתהכללים,אתבתןכןכברמכילההגמתי-בכיכלו

מגננןןאןחתרנית,לקיראהאפשריתבתןכןמכילבמןבהקההגמןניהטקסטשגםאלאכחתרני,
מןתירשאינןשכזה,מניפלוטיביכןחשמפעילבמןבהקהנמוניטקסטכזאת.אפשרןתמראששחסום

ערצםמטרןתיןלחשיפתכהגמןני-מניפלוטיבי,לחשיפתןקרקןרבןיישארחתרנית,לקיראהחלל
מנ>קרשל !'פהאקלבך'שלהךפתקאות'וכמןטקסטןאילןלהשיגן.כדימפעילהשןנ>המניפלוציןת

ילןמייהרבישמבצעתחתרניתה Xלקירעצמןפותחקלסי,כמעטלבןנגירהגמןניטקסטטןןיין,
) 1990 Jehlen (: קןרהיאX שמיןההבנהנ>תלדליה,האקמתחפשבהבנ>פיזדוהברתכו,ת) gender ( 

לכל-בילווגיהלש xןלנורמןתלשענייןהתרבות,מןדוןקא xנ>להטבעשמןעניין xלהןנ>
שה Xבוין Xש ,!'פהאקלבך'הטקסט.שלהמצוהרותכוונןתיוכגנדהנשיהסובייקטכיןונהעדןת,
בעל-כןרחו Xנקרפהמנצנ>גביר,שןביניסטילטקסטשונחשב"נ>מהית:חת Xאםו Xחיובית,אחת

ןלאכתליוי-תרבות, ) gender (מיןמאפי,נילזהית :הפמיניסטיהפריויקטאתדשןחףכטקסט
כריל,לדההאקמתחפשבהבאפיזדוהבי,קוראת,לן .הבילווגילמיןטבעייםמידלום,מהןתיים,

ת Xבדיוק(השחןר),ג'יםהנמלטהעבדחיר Xןחירן Xמדרףמתנהלהאםאותןשיזהןמבלילברר
בילוןניהכרחינה Xוןתה, Xללמדופשר Xשנרכשת,מיןמנןת Xהישה" Xש"היותהקבעיהאתזה:

מלוד,

אבל,לדה,לשחקמצל,חלאאתה . Xההיהישנהבשמלת-הכןתנהבשיםעל-דיתסתובבאל .. ,
אלבמחט,חוטלהשחילתתחילוכאשרילד,תהיה,בריךגבירם,לרמותשתצליחלהיותיכלו

החיטאתותקרבבמקוםהמחטאתתחזיק ;אליוהמחטאתותקרבבמקןםהחטואתתחזיק
תזרןקןכשאתההשנייה.בצןרהשועהתמידגבר;אבלתמידכמעטככהעהשואהש-אליה
בצןהרהראשעלהידאתןתירםראשי-בהונות,עלתתרומםאחרדבראיזהנ>ןעשורבכעל

מןמתוחהבירתזריקרגליים.שבעאןבשששלךהעכברשות X Xןתחטישתןכל,מכהמשונמת
לצדמשוטתבידןהמרפק,הפקרמן xל ;ידלהכמו-עליולסובכצירשםשיכאילןהכףת,
הברכיים:אתמפשקתהיאבחיק,משהולתפןסמנסהילהדכאשרלב,ןתשים,לד.מכיאחר,
 .) 74,1987(טןוייןמיט-העןפרתאתתפסתכאשרעשיתשאתהכמןיחד,אןתןצממהדילאהיא
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ת Xמטפקתהיאכיאםהזאת,החתרניתה Xהקירת Xלהפשר xמכטקטטמהלה Xבשדנהלאילן
ממשלאהעלילהשכןבעייתית, Xהילילדהבהתחפשותהבחיהרעצםההכרחיים:הנתונים
הוא-הוא-האירעויםהשתלשלותשלההכרחיותבמעמדמפולת-הזההופעראותה,מחייבת
כשהאקחתרני.באופןאותולקרואלהומאפשרהקוראתבפניהזההמטויםהטקטטאתשפותח

לאבעירכיזהר,היתההיאשלה;הפניםת Xהכרתילא-אניאשה:שםמצואהואלבקתהמגיע
ההתחפשותהעלילהמבחינתאםגםכלומר, ,) 68(שם,הכרתי"לאשאניפצרוףלהיותיכלוהיה

זוהמטפרשמבצעהבחירותשמבחינתהירזהר),אשהשיפגשולעדתיכלולאק X(המצודקת
גםכלומר,העלילה.השתלשלותשלההכרחבמעמדהפערפנערלוכן-הכרחיתלאבחיהר
במגננוןטגירותלחילופין,ו, Xמעידהאוכשללשתצואההןמניעתהאוחתרניתקיראה

הטקטט.שלהמניפלוטיבי

האשהמעוגנתהגבירשבטקטטבהבנהכך,אםמצוי,שוויקאטרשמציעההמלרושלהכובדמרכז
כזה.מערךבהעדראוהקוראותלביןבינוכוחנימערךבקיוםתל"שאינובאופןכ-אחר:היטדומן

אלאבשלוייםקרלאהנשיתהחויוהאתשמותיהרבלבדית,בגירתפרריגמהעל-ריי-תפוט-המרכז
לוטריט),הרשל(כשלונה[ה]הגמוניים"[ה]מבעיםשל-השלוייםשלהירקבחללכהעדרבעצם
מפעילה,היאבובאופןהטרניבכמפענחתטקטטמלואלעומדתהאשה-הבוחרתטקטטים.גםשהם
נעלמהלא.בכךכ"אחר"לואכמרכזשלה-עצמההנטריבאתמחשדכובתתהיאבובאופן

דלפוטי-כנעיהמשוםאינהיחטי-הכוחמערךלתוךהקוראתשלהאקטיביתהכניטהבאלהכוחניות,
שתפטההעמהרמןכתצואהבפניההנפתחותהאפשריוותשלכוחנימימשואלאגביריםפעלוה
:קיראהחתרנייםצלרכיםאותהומפעילההטקטטשלהאונטולוגיהאתשמיצירתכמיקוראת,בתור
עליו.נכפהאלאמראש,על-ידומוכבתינו Xשבאופןלתוכועצמהוכתיבתבטקטטין Xשמהשל

ששוויקאטרהנשיתהאטטריביותאתמגבילכוחנייםבניטוחיםהישמשועלהמוחלטהוויתור
הקוראתדומיעטיותביןוההרריותהפשהראופצייתאתלממשניתןבולתחוםקרעליהממלציה

ת Xלהובילמאפשרת/ת-טקטט Xקוריחטי-הכוחלשבאינהרנטיותההכהרהטקטט.דומיעטיותלבין
חר" Xכ"עצמהכתיבתאתגםאלאבחיהרקר xללקוראתלואפשרהלאה,השוויקאטריתהונטחה

לעולםשיישאר(כךהמרכזלשלאפיגןו"האחר-אתלהפוךלדשירהנניג"'חמכובדת.שאחרותו
שלםכטובייקט"האחר"מעצובבו),משתקףשקרשלו,כדררורקייםיההילעלוםשכןלמרכו,אחר

במעמדו.מרכזיאבלחר,תו Xב

בהמשךגםביקורתיתקיראהפשרת xמטר xשויוקלשהמלרושמעלההווכבעייתיותההכהר
הקיראהבקוטבנשארתינה Xקליטה,הליכישלרביםלחוקירםבניגדושוייקאטר,שלה.הטיעון
שלמינואתשלההמדוללתוךמארגנתשוויקאטרעצמו.הכתיבה-קיראהבצירעוטקתאלא

למימשוהטקטטגנדכמאבקהקיראהתהליךמתממשאנמתזכר,מחברשל:במקהרהכותב
דיאלקטיקתדיאלוגי.כתהליךהקליטהתהליךמתממשאשה,מחברתלשבמקהראבלההעדר,

ביןביחטי-תקשורתמומרתגבירים,טקטטיםלשהפמיניטטיתהקיראהת Xשמעצבתהשליטה,
ביןלוג Xדיזההירבדיאלוג,כבת-שיחהכובתתשלפיטיתנוכחות;ובהעדרהכובתתלביןת Xהקור
בפרוייקטכמושליטה,יוע Xהמרכזיהנעייןכאןה. xהוקירהקליטההקשרלביןהכתיבההקשר
שמיהר(שמחייבתיחטיםלמערכתההתכוועת :תשקוהשלהמעגידםהכיווניםישלוב,אלאהגביר

התשוקהחת, xובעונהבעתומלוה,לזהות)תהפוךאחרתהוזלות,ני Xהביןמינימלימרחקעל
ת Xכזמאינטימיותהמשתמעכלעלבזלות,ני Xהשלטימביוטיתהיטמעותכדיעדינטימיות xל

המרחק).ביטול(היינו,

X הבקוטבברוהר.דיכוטומיהיצורטקטטיםלשכוהרגןוX גבירםשכבתוטקטטיםמצוייםחד
הנשיתוהקיראהנשים,שכבתוטקטטיםהמוננדובקוטבכוחני,מאבק Xהיאותםהנשיתשוהקיראה

תשוקהלשתקשורתלכללהקיראההקשרעםיחדהכתיכההקשרמימשולששילובהיאאותם
הפרוייקטאתכמייחדת-טקטט Xקירהכוחניהעמרךאתלעהמרישהניטיןואלאלוזהות.ליחטים
כוחותמקבילית:יחטינכשלהאשה)הוקוראתהבגרהכותבאיהננרהקירא(שלבלבדהגביר

עליותהרעצמהשויוקאטרגםלמעשה,נבירת.אונשיתקיראה,שלעמדמבכלכאמור,קיימים,
דלןוכשהחלההתיאוטרית,דרכהראשיתאתשאפייןהכוחניתמהטרמינלווגיהלהתחמקהניטיון
להניחכן,אםדמעו,הנמוני.כוחגנדמאבקשלה Xקירבתורגברשכבתטקטטלשהנשיתבקיראה
ארנןולהניחיההיייתר?נכוןאשהשכבתהטקטטעםביחטיםניות mכהעדרא-פירוירבאופן
למינהבכפוףלאמשתנההקיראהתהליךשלהשהתממשותכוהבאיפןהכתיבההקשרשלמחשד

הקיראת.עללהפעילהטקטטשמנטההשליטהלטוגבכפוףאלאהכובתת,של

בדיקהנשים.שכתבוטקטטיםשלמחשדקיראהטמךעלהטנעהשלתקפותהאתלראותיהיהקל
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שגםלהראותיהיהאפשראכןאםשיופרךשוויקארע,שלהניבויאתבמבחןתעמידכזאת
שליעה,עלבמאבקאקטיביבאופןהמעורבתקיראהתיתכןנשיםשכתבובעקסעים
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ידיעותשל"משבל"כהצואתלאורציאנמרדרי,יעלשלבתרגומהקלימו,קייעשלליזהציךי
נשים,יימאתכסדרהההצואהעל-ידיהמוגדרת-חהו:בשםסדהרבמסגרת"חמד:וספיראחרונות

חמשתאלאהספרגיבורותהןלא-מועבאו,נשים,חמששלסיפוןרזהולנשים:נשים,על
עודהנצר,מקורעלהגבריתהשליעהאתומבטיחאותםהמיצירהגבירמהמגעהחלהיירונותיהן,

עולאשה,כתבההעקסעאת :כביכלומתוחכםפחלשולקוראתעומןליזהציךישלהעקסעללידה,
שביןהתקשורתאקעמימשוררךהיאאליושהכניסה"נשי:טקסעגםשהואלחשובמטעההואכן

המוכירםיחסי-השליעהמבניעל-פיהעקסעמתנהגואילךרגעמאותואבלהכובתת,לביןהקוראת
הגביר,הפרוייקעשל

הקרייהר:אשתאותןהסובבתהחבהרלשמאדומסויםמגווןמיציגותשבספרהנשיםחמש
הנ:>םמעייניה,בראשאינהשהאמהותהאשהחד-הוירת,במשפחההאםמבעלה),(יותרהמצליחה
זהופניועלאחר,גברלשבזרעוותיועצמהשמצואתהנשואהוהאשהילדיםעדושרצוהלשלשוה

הגביר,המרכזשמכתיבהנורמותאתבהכחרהלומיםשאינםנשיקיוםשלאופניםשמשקףטקסט
אסערטגייתעללוותרכוהקוראתאתהטקסטמפתהכאלה,מקובליםלאקיוםאופניבהציעו
קוהרנעיכסובייקעשלהחוויותיהאתהיינו,-בטקסטשאיןמהאתומממשתשחשופתקיראה
לקיראהנסחפתהקוראתהעקסע,עיקרהיא-היאזומרכזיותלשכאוהרמשוםבמרכז,הנציב

שרגיעהאלאואינעימיות,הזדהותשמתוךלקיראה-כלומרהשוויקאtתיים,במונחיםתקשורתית,
יחסי-השליעהמערךעםהקוראתשלהפעלוהשיתוףלהעמקתמצונליםזה,תקשורתיומאמץזו,

נמצאתהעקסעשלבסופוהנורמעיבית,החבהרתוךאללשהלוהעמעהכ-אחרת"אותההמציב
כדמותעצמה,ואותהשבעקסעהדמויותכלאתשמכפיפהכוחנית,במניפצלויהשביוההקוראת
ליזהציךיהנוחותלמרבההגברית,הבורגניתההגמוניהלשלנורמותהקיראה,בתהליךמשוחזרת

רקלאהקיריהר:אשתבוהמתרחשהאונסבעמשהלטעותשקשהעדשקוף,כהטקסעהוא
מתוךבחזרהמתקבלהבוגדהבעללבעלה,אותהמעביהרגםאלאשלההקיריהרעלמוותרת
כאביבלשחידסהאתממנושמנעהעלבה,בעצםנעצוהשהאשמהאשתושלעמוקההכהר
שהרתההבהומיינית,הציירתשלה,הקורנניותדרךקרבאשמתו-הואלהכירמוכןהוואהיירןו,

לאביכמובן,ונישאת,ניויוקרית,ליאפיתהספרלשהראשןובלשישעדונהפכתכחד-הוירת,
וחד-לשעבר,מבעלההואההיירוןאבלבעל,בליבהיירןואחתאשהנותרתהספרבסוףעובהר,

גנדלהעיףחלדאינוהעקסעמלכתחילה,להיירוןלהיכנסצרתהלשאעלעונשהיאהוירותה
גובנותנאמנות,(אינןנשיםשלסעיראועיפיזציהחדורוהואמשפחתיות,ובעדמתירנותגנדהפלות,
ערותה),בעלאתאשה

תקשורתיחסיאינםשלוהקוראתלביןבינוהיחסיםאבלאשה,שכבתהעקסעהואליזהציךי
מנקדות-מתחילהשהקיראהבעובהרמיוחדמניפלועיביכוחשישספקאיןבלבד,הדדיתוכתיבה
אשה,אותושכתבהבידיעהגם-שוויקאtתלשתפישתהולפיבמרכז,מצובותהנשיםבהמצוא
הגמוני,כטקסע-המרובעהמיוןעל-פי-או-גביר-כטקסעמתנהגהואדבר,שלבסופואבל

שלו,הקוראתלביןבינוהכוחותמאבקאתמבעלתאינה-נשי"בעקסעשמדוברהעובדהכלומר,
תוךכ-אחר:ולאכמרכזהעקסעמולעצמהאתלבססצירכהשהקוראתמפנימתקייםהמאבק
שלחשיפתולתוכו,אותהוכותבהגמוניתמעמהרבעוהרעמצבשהעקסעהקיוםלאופןסירוב

אתהקוראתמארגנתשבוהתהליךאתמבעלתלאהמחברת,שלמינהלמרותכ-בגיר:העקסע
הטעיהשהואקרלאזה,תהליך;אדרבא,ואינעימיותהזדהותשלתקשורתמתוךבתוכועצמה

הגבירת,ההגמוניהשללערכיםמוחלעתלכניעההאולעימטיביהפיתויגםהוא-ראשונית

וגםיחסי-כוחלשדיאלקעיקהגםמופעלותקיראהשבכלמכךמתעלמתששייוקאtתרנאה
לשהקיראהסוגאתיקבעהשנייםמביןפןאיזה-הדומיננעההויוצורותהזדהות,לשדיאלקעיקה

כ"אחר-)או(כמרכזהעמדהעל-ידימוכוונת:היאהכותבשלבמיונתלויהאינה-נתןועקסע
הסכימעיתבנוסחההחסהרהאופציהבהחלעתיתכןכךהקוראת,האשהאתבהמעמןושהטקסט

כמוהיאהקיראהשפעולתאלא-אשהבידישחוברהמגוניטקסעלש:האופציהשוויקאtתלש
שמונעתליזה,בציךייחסי-התקשורתהפעלתגבר,בידישוויקאtת)של(במונחיםשחוברבעקסע
שמפעילההעעמהתהליךאתמחזקתבמרכז,הנישםעמרת mהכירכהעלהנשיהשםעל-ןוי
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לבטטכדיבטקטטבק xהמעלהוויתורהנשיות,הדמויותעם:ההזדהותהדומיעטיהגבירהמרכז
X הקורתX לקבלבטקטט,להיטמעוהתשוקהבמרכזכשוות-ערךתX לקורבוהמצועתהעמרהתx ,ת
תימטית,טימביוזהמולידה Xוהקירהכתיבהשלהדומהשההקשרהתחושהת Xמגביריםאלהכל

טקטטותה Xמשמשרתיותרהנבריתהבורנניתההנמוניהאתמשרתהטקטטחרות, Xבמלים
מזמין, Xשהוה Xהקריהתנהגויותכפלבנללנבר,שמחברו

 Xשהוופטציה Xהקובו,הטעוותות Xהקורשרבותלהניחוקשהשקוף,טקטט Xהול'דהצ'ך'כאמור,

שבלוניים,הוליודוייםסטרים-נניחיינברי",טקטטשמייצרמזובהרבהשונהאינהלייצרמצליח
[ש'סבקובץהרנ>שוןהטיפורייהצטמצמות",התהליך,עלמקלהרקהנ>שההמחברתשלוהתוטפת

לכנ>ורהשה, Xשחיברהטקטטייטתם"לנ> Xהו ,) 1986(נ>למוגכתרבהצונ>תשציאאלמונ,רותמנ>ת
ופייניות Xמטרותלקייםמנטה Xהוין Xפניו,על :רט Xשוויקשמציעההחלוקהת Xנםהולם Xהו

כהעררעצמהאתן Xכ Xלקרומתבקשתינה Xת Xשהקורקר xלשוויקארט,לפייינביר:לטקטט
ת Xלממשמוזמנתנם Xהי :חר" Xכ" xולכמרכזעצמהה Xרו Xהי xל xכביכול)ן, xכקיים x(של

שמעמידטקטטזהוכלומר,הזהדות,שמתוךטימביוטיתינטימיות xולליחטיםהתשוקהתקשורת
X קירמזמיןולכןבמרכזשהX להx ולחתרניתx נייטלריתx לx קירX צ'ך'נ>םהזדהות,מתוךה

הירבמרכזו,שאשהטקסטפנישמעמידהנמוניטקטטהואהמרובעת,החלוקהלפיל'דה,
כהנמוני,נחשף Xהונ>בלבמרכזושה Xשטקטטהואש"הצטמצמות"

X ,הייוםמדילבדה,חיההטיפור,ניבורתבינילX מכינהX לוכלx היכלבו,עםומטיילתביהX 

לי, xת Xפונשתהיאשםביב, xתל-ון xבמוזילסרטהולכת Xוהיהקיץ,חופשתעוכשיומורה,
קשרונ>חר:-מחדושקשרנ>תהלציורשמנטההבדידות,מפחדוהיטטרינרושלשעכר,תלמיד

חוורתנ>ביגילנפשו,עלנמלטאליקשים,נ>סתמהבהתקפימניבהנ>טתמה,חולתנ>ביניל,מיני,
יומה,לשנרת

מיני,מנעלקייםיכולהלנ>שה, Xכלנ>הוביכולהלאשנ>בינילמבתררהקרינ>התהליךלשבטופו
 xלדווקנ>,במיןהחטר-הזה Xהנורהחטרנ>תביה, Xעםיחטיהגנלללחיות,יכלוהלנ>ובעצם,
המוטיקה), :נ>בינילשל(במקהדבתחליפיםלמלאמבתרר,כךאי-אפשר,-באהבה

במהלךלטירוניןנפנשתהיאשניהםעםלי, Xו:אביהאבינילשלבחייהמתפקדיםנבריםשני
אינהנ>בינילשלנ>מה :הזהבטיפורנ>מהותנ>יןהשני,מפחדת mבוהיאהנ>חדונ>להטיפור,
ייחשבההמוהר,נ>ביניל,דוווקאכאםתפיpדהאתממלאתאינהאלישלאמוואילוכללמוזכרת
נ>לימדוהההיא",בשנהחוםהרבהליייבתתחטר:שהיההאהבהכלאתלולהעניקיכולהשהיא

ידיוליינ-בעומר,מדורתתוךאלהילדאליקופץהחטראתלהשלים:כדימטפיקלאאבל-
אבינילמנטהפעמייםמפורסם,לכברשיהיהאביו,שלהחלוםאתמחטלוהואבכוויותמתכטות
אתלמלאלתפקד,מטונלתהינ>נ>יןכאםנכשלת,היאופעמייםאלי,שלבחייובשיתפקידלמלא
המיניתהאשה-שתמלארצואשאליהנשיהתפקידאת;ואילוהבשלההבונרת,האשהמקום

הרנשיים,חייהאתלממשיכלוהאינהשהיאכמולהנשים,יכלוההיאאיןאותונם-

מפנשיםאביה,עםמפנשיםשלשורהאבינילמקיימתנ>לילביןכינההיחטיםלמערכתבמקביל
הקשירםטונשלחדהראייהנםאלאאבינילשלהנפשימצבהשלהחצנהרקלנ>הםאלה

ואביניל-אביה,אביגיל-אלי-היחטיםעמרכותשתיביןהטיבתיים

באביניל,מתענייןלנ>האבבאלי,ההיתקלותלפנימתקייםאביהבניתאבינילשלהראשוןהכיקור
לנשקמנטהמצדה,אביניל,אביניל),מתמרמרתבן-אדם?"לא("אנילכבהדומתרחץלאלה,לעונ
שלשוהרבהשמעוררתפגישהברחוב,אליעםהמקירתהפנשיהלאחרבאהשניהביקורנ>ותו,

נעולונתקפתנבוהיםבטוניםמדברתכעוטת,חטרת-טבלונת,אבינילהפעםנעוירה,מימיהיזכרויות
ולאחריותר,יפהלהיראות-לשווא-מנסהשאבינילאחירש mמתהשלישיהביקורמהכול,
חשקלהאיןמשמעות:נטוללהה >Iנרהכלוהזהבביקוראלי,עםשונה >Iהרפנישתהכישלון
הרביעיהביקורנשיקה,חיבתאיןכעט,אין-ללא-רנשנעשההכולבמיוחד,קצרהביקורלנקות,
מרביתבתשומת-לבומאופייןלי, >Iשלהחיזורניטיוןלשבעציומומתקייםהואבחירנותו,בולט
לחו"ללנסעובהשדחק(לקוראת)מנלההואבתו,שלחופשתהטיוםעלמניבהבJ>האב,מצד

שם >Iוהולה)הזדקקותות >Iמביע(כלומר,בטפיריהטפרעבורושתחליףממנהמבקש >Iהובקיץ,
הפוכים,אךמקבילים,לפרטיםמוחלטתבהתאמהעומדהזהבביקורפרטכלהלוכת,כשהיאלב

אבינילנישואין,-הביקורלאחרמיד-להמציעשכשאלילכן,פלא,ין >Iהקדומים,בביקוירם
אחירהחמישי,הביקורוההרטני,הסופילעימותביניהםהיחטיםמערכתאתומביאהאותודוחה
שיוויון-האב,מצד:התעלמותהראשןוהביקורעלמדיוקתכעמטחזהרהואאלי,עםהקשרטיום
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שנצבהרהנוטפתהחוויהעיכולתוךלשגהרחוזריותר,ממותןהכלואבל-אביגילשלנפש
 .השנייםביןהיחטיםבמערכת

צורךאיןמטפיק,וחשופיםשקופיםאביגילשלהיחטיםמערכותשתיביןהסיבתייםהקשירם
להתאפקאי"אפשרזאתעם(ויחדהנשיתגבסרתואדיפוסתסביךעלפריוידאנייםבהטבירםלהכביר
אביהאםביןרקט),אד'פוטטופוקלטשללמחזהו"טמיו"רמזקרט, :האבשלכלבושמאתמלציין
מהצורךלהימלטכדיבאביהמשתמשתאביגילאםביןוממןו,אקטיביבאופןהחשדבקשרמחבל

לנכותהראשיגבורמההדואההוא"הואבאבהבחיהרעצמ-מיניימיחסימעםלהתמדדו
שלה,הרגשית

המוטיקה,יותר:עדוהמיניההקשראתשמחזקונטף,משעמותצירבננהזהכפלו"פנימצירלצד
בהשמעוררייוינטנט:השיר-הושנישוברטמאת:אחדמוסיקליימקעטימשנישומעתאביגיל

הסטקטווקטעהמיני,לאקטכתחליף-במיוחדבלוטבאופן-מצוגתלשוב\תההאזנהבכי,
אתלהחמיץלהגורמתאלילשהראשונההטלפוןשיחתמזו,יתהרכאורגזמה,מתוארבצייהר
אותולהרגיעמסוגלאינודברששוםואי"שקט,רוגזהבהשמעוררתהחמצההזה,המיוחדהקעט

להגיעיכולהאיכשהועדושהיאזואתמחסלאפילוהואאורגזמה,מעורראינושאליקר(לא
שבשמעיתהמתיקותביןבאנלוגיהלמשל,בננים,המינילאקטשוב\תביןהקישוירמאליה),

(תיאורממנהאלילשהימלטותואחירההאזנהבתיאוראואלי,לשבנשיקתוהומתיקותהמוסיקה
לירות."יוכלשלאאקדח-אותוולנצורלושובהצערמןלסגתיכלה"עכישו :בסיכומשמסתיימ

למוסיקה,ההתייחסותבמוקדאךהמין),תחליףהמוסקיה,דרךבנצראקדח"הגפעיה"העצמית
השניותל"נורא:"ענוג"ביןשהניותעהניין:עיקרמצוילמין,היחסבמקודכן,עלובהשאלה,

השירמלותכ.ןאחת,כהרמוניהאותהלקיימיכלוהאינהלהכיל,יכלוהאינהשבאיגילשבמין,
מילאהלמוסיקהשניתרגמהו"הציפייהנוראימ,הםהסטקטוצליליוונראות,ונעגותהן"יונסנט"
 ;מיני)(כבאקטמתרפההסיומעוםמתוחה,היאלמסויקהההאזנה,בעתדרוך"עוגנאותה

הגבירםמפתתסטלהשלרגליה-מינימתחבהשישסיטואציהבכלחחרתעצמההומתיחות
חולפתוכשהיאמאדו:"זקופהעומדתכשהיאאלילשהנישואיןצהלעתמאזינהאביגלימתוחות,

ענוגשהואהילד,אלישלעורוומתוחה,מאדוזקופההלוכתהיאחבקויםבגירמשניפניעלוב mב
שבו,השניותעלהמיני,והאיוםהמתחכלאתבחובוצופןומתוח,וחלק

אביגילשלהמדוחקתהמיניותלה,שישעצמיתלפגעיהצרןולשהחזקההתחהשוהואה"ונרא"
מרגיעההמוסיקהוקרבו:"להצליףישלהשתיקושכדיהרותח"כ"בשרהיאהנצור,כאקדחהיא
פעולהנפשה,לשלוותאביגילתחזוראלמלאהמדרחק,אתלדחקווממשיכההגוףרתיחתאת

האקדח,ייריתבבשר,הצלפהבעצמה,פגיעהאמיתית:סכנהלהנשקפת-רבהבהשמיומונתה
השלווההחזרתמגננןואתלהפעילמצליחהואינהבמסויקה,מלשהתמשמעינהכשאביגיל
בעצמה,לפגעומיכולתההואשלההונראהפחדהאסתמה,התקפימופעיםאו-אז-הפנשית
חקקבמוזיאוןבוצשפתההיפני:הס\תהמיןדימויאלבחזהרהאנלוגיתבששדרתשמתקשר
להעבירמנסה(היאמיטהעלעירומהשרעוהיפיפייהיפניתאשהלש-"ונראה"תמונהבזיכרונה

כמובן,אלי,הראשונה,בהיתקלותםמנהלימשהמחיישרמישנחהזאתהונראותחויויתאתלאלי
עונוגימ,אפוירמהםהדמדומיםבאיגיל),לושמנעיהרבמעדיהטמונההאזההראתלקלוטיכלולא
הטיכומיכאנלוגהסיפורשלבסיומושמופיעה-הורכההאפוהרהחהלותאלמקשירמהמוכך

הביטההיאונורא,עצוביללהקלועלה"מבחyו :הסיבתייםהוקשהירבאיגילשלנכותהשלהסופי
בניכהקולקרסהשמיעהמרפסתעלחתולה,לשבצוואהרבשיניותופסחתלווראתההחלןובעד
אביגיל,אתחונקהמיניהאקטלשמימשוובאפשרות,האיוםומנלהט"השתחרהרוהחתלוהזעום

פנהש,עללהימלטלהמאפשרו"אביה"

:התקפיאביגילשלבעלומההמרכזילסימפטומכמובן,מתקשר,החלותה-אביגיללשהחנק
אביהבביתבחומיר-ניקוימשתמשתכשהיאהאסתמהמופעיההראשונהבפעמלשה,האסתמה

הקיץהאוויר,המקרר,האמבטיה,המטבח,-בוהשכלו ,)"הפלהיחנק"אפשרשמ,סגור(הכלו
אלאדבר,שלבסופואותה,החונקיםהםהסגירות,אוןו, mהסלאאבלמסירח,-עצמוהואב
המעליזה)אביבפירחתניחוחות-(ובהמשךחומיר-הניקיודקוואהלבדנר:לניקיו,החלודוקוא

יכלוהאינההיאהבית,עלחותמהאתלשהאיריכלוהאינההיאלנקות:חלדההיאזאת,עשישומ
כל :שהואכפיהכלואתמותיהרהיאהניקיןו,אתגומרתלאפעמאףהיאמלשה,אישיותלעצב
אבלבחנק,נתקפתהיאלקלונעואותהמזמיןכשאליחנק,בהמעוררלנקות,לשנות,ניסיןו

מחכהלאשאישבהומטיחאתהיחסיועללהתעקשמנסהכשאליבאהבמיוחדהחזקהההתקפה
האיום-המפותלהסיבתיהקשיורשוב,שלי,לבאאללכתצירכהאנימדי:משקרתאביגיללה,
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האטתמההמשחרר,והטימפטוםמביאה,שהיאוהחנקלנ>בהומינית)(השירותיתהננ>מונתהמיני,
בו.מצויהשנ>ביגלילטבךבעדותמופעי-

במואהבה),(שמייצגת '>נבנ>ותאומתחיליםהשמותכלהדמיוות,שמותהונ>המאדגןהאלמנט
מ'בנ>ותנ>והנ>הוב;החתלוואיובהמיניותנטלותהשכנהאהדינ>פילונ>ברם,אביגיל,נ>בנ>,אלי,

להתעמלותהמוהרמוישההשכן,מאירמר :מינינ>יוםהנשונ>ותהדמויותכלונ>לומין),(שמיציגת
נ>ביגילשלהחברותרקהקיבצוניק.ומוטק'ההמדירךמוקינ>ביגיל,עםמקשירםשהתלמידים

שללנ>אהבהשללא-נ>יוםאין.בהןורחלטטלהעכטה, :שונהבנ>ותהמתחיליםשמותות >Jנשו
שנשפטמהמין,עםלואאהבהעםמקשוירםאביהוגםנ>ליגםנ>ביגילשלשבתעדותהמכאן,מין.

שלבמקהראדיפליובאופןלי >Jשלבמקהרמובהק(באופןצמדהשגיוהכהבנה >Jהקורעל-ידי
נ>ביה).

עלעערורמכללהימנעמנוחת-נפש.על:לשמורנ>חתבתכליתמשוקעתנ>ביגילשלהנ>נרגיהכל
המינית.שבתשוקההרגשיתהטעהרנ>תלעוררעשללוגורםמכלק mלהתהריינו, :שלוות-פנשה

השכנה.נ>ידהשלטריהההיטמולשלוותה,בשיאהיאנxיגילעםהקורנ>שלהרנ>שוןבמפגש
התקשתה(כלומר,בה",שגאתההשמחהנ>תבתוכהלצמצם-התקשתהבאלי,פוגשת >Jכשהי

שללמצבחזרה >Jהיהטיפורבטיוםמגעיההינ>נ>ליההרגיעהבה).המתעוררהרגשנ>תלהחניק
במחירמושגתהזאתמנוחת-הנפשמחייה.שטלוקאלי,כלפיוכמובןאביה,בלפירגשישיתקו
הוירקנות.הנכות

דואיבו,מצויהשהינ>הטבךאתרונ>הנ>ינההינ>נ>ביגיל.שלבתעדותהקיים Kללעילשנאמרכל
ביןהידיעהפעראביה.עםיחטיהעםהטיבתיהקשרת Kפחותעודושלו,המיניההקשראת Kל

בתיווכהנצורהדמות,שלזועלעדופתידיעהת Kלקורישבופערת, Kהקורלביןהמרכזיתהדמות
ת Kת >Jלקורמטפקתהמיצוגימ,החומירםובחירתהנטריבמבנהצמעות Kשבהמטפרת,של
ת, Kהזהמשמעותת >Jהבונההקוראת,נxיגיל.שלבהישג-ידהינה Kשמשעמותלבונתופציה Kה

ת Kהקורשלמנקדות-המבטלשה,חסורהמעדוותשיפוטת Kגםביגיל Kלשגבהמאחוירבונה
למצבהחוטר-מעדוותהשלגמאלאמצבה,שלתצואהקרלא Kהיביגיל Kלשהמוחלטתהנפילה

לשינוי,התקוהוהעדרן Kומכ-

לקטיקת Kירלממששוויקארט)(לפיהקודאתמתמנתב-הצטמצמות"םגל'זה,צ'ר'לשבמקהרכמו
יחטימ,שלתקשורתיתלקיראההיאוההזמנהשה, K Kהיהמחברתנשי:טקטטשלקיראה

K ,הגבירתההגמוניהאתלבטטלכאוהר,מנטה,לאהטקטטואכן,טימביוטית.הזדהותינטימיות
נתונהשהאשההטבוכהדיפלית Kההמערכתאתלחשוףדוקואאלאכ-אחר:האשהשלוהצבתה

התנהגותשלחשיפהנ>מכיכמונגנן,ככזה,הגבירההגמוניהשיחלשנ>ינהשהחישפהאלאבה,
הנמוני-פחותאינוהפרוידיאניהאדיפליהמבנהכתקף.לשועקרתיתקבלהמתוךבתוכו,מטוימת

חר Kבורגניתרבותישיחמכלויותראחר,בורגניתרכותישיחמכלאוטונומי-נשי,יותרינו Kגביר,
הפין.העדרשבה,כביכלוההעררעל-פיאותההגדרתושמום-אחר"בעמדתהאשהאתמציבהוא

אתקר Kאלדיפלי", Kה"הקשרמוטדעצמאתמבקר Kלהונ>חתרני:טקטטלאהוא"הצטמצמות"
ה >Jקיר :הבורגנילדפוטכניעהשלקיראהמזמיןעצמוהטקטטהנ>ב.על-ידי-לערה-שלוהנצילו-
שלת- 1"האחרמחוזקתשבמהלכהקירנ>הביותר,הבטיטיהאירפליהמבנהתקפותאתהמקבלת
שחשופתקיראהזואיןניטיןו,שלמרכזיתכפדריגמהמחשדאישורמקבלתהנגירתהוחויוההאשה

מאפשרת >Jהיאיןכןעולהטיפולי,אוהטפרותיבשיחיציוהראופןואתהאשהשלתה" 1-אחראת
שבוהאופןאתתחשוףהזההטקטטשלחתתיתה >Jקירטילקוה,ואתת- 1-הנ>חרלשפירקוהאת
עצמו:שלוהמטרכגנדשפעולותחתרניותאמירותמתוכוותחלץהגמונייםדפוטיממשכפלהוא

ביטיולידיבאה >Jשהיכפילמשל,אכיהשלאחירותולעומתלעלומהאביגיללשאחירותהחשיפת
מכוונתפעלוהמקשףאינולוכןאביגילשלמנקדות-התצפיתשמטופרהנx,אצלהמרכזיבביקור

שאולי:כמושמלוההגבירבאובייקטאביגילעשהשושימשואלנ>בתו,בעתדילפגעוכידהנxשל
גמכךו-ידווחה:-קלטה"לאוגםבזהצרתהלאשאביגילקרלשבומה,הנxהתענייןבעברגמ

מאשריותרהעולמ,אתשלההקליטהובאופןאביגילשלבתעדותהמקוהרעכישוהיתרהתענייונת
עצםעצמה.שלהנרטיבאתלכתובלהתחיללנסותהקוראתתוכלכךקר .-אמפיירות-בעובדות
איןהאדיפליהמבנהמןשלבדמשומכביקורת,סמפיקהאינההאידפליהמבנהלשהחשיפה
שמכתיבלנטריבחלופיכנטריבהקוראתשלהטרניבלבנייתכליםאולביקורתהנחיותבטקטט
"טבעי:שהואעלוםמציגאלאחשוףלאהקטסטמאץמ.השקטטטהפידיוראני,המסגרתטיפור
כמיתוט.בארת,לורןלשבמונחים-הטבע--מןהיאכאליומגצותהאידפליתהמטרגתביעלומ

אתממנולשללומנסההזה,המבנהאתמצרןולקבלשמטרבתקיראההיאהחתרניתהקיראה
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העיוותאתדווקאבולקרואומתעקשתמאליה,במובנתלקבלהשיש"טבעית"ונרמהשלהמעמד
עםהנחשףהעיוותלעשות),נוטהשהטקסט(כפיכ"טבעית"הונרמהמקבלתכתצואהשנצור
עצמהאתלהציבהחותרתהקוראת,האשהשל(מנקרות-המבטהפנימיותהטתירותחשיפת
 :באביגילדווקאהאשמההטלת-האשמהשלהעיוותהואהפרידיואני,המטגרתבטיפורבמרכז)
כןב"העדר",ב"חטר",מקיומהמפלטלאשהמאפשרלאשהואכמהכלהפרדיויאני,המטגרתטיפור

מרגישהכשהיאנםהיא,אביגיל,עלהאשםאתלהטיל-עצמית""מעדוותבעחו-מאפשר
הפרוידיאניההגמוניהשיחולאהיא,-במצבהאשמהבחוטרמעדוותה,וגם(תמיד)אשמה

לידןו,עומדתאינה"הטבעית"שתקפותו
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נרטיבדורה-הקוראתעללכפותמנטהפרויד-הטקטטפרודי,שלהמטופלתדוהר,שלבמקהרכמו
שלבאתלבצעלפרוידהניחה:היאלכפייהלהיכנעטירבהמצדה,,דוהר,לוכ"אחר"אותהשמציב

אתנםעיניוכראותלעשותהבוחאתבידולתתטירבהאךלשה,הנטריבשלהדקונטטרוקציה
שלהטקסטעלומו,בשוליאותהלכותבהכהואתביידולמטורטירבההיאהקרונטטרוקציה,
המרולתוךאלעצמהאת:לכתובוהאתבדיוקלשולקוראתצמיעזאת,לעומתייהצטצממות:

שלו,להגמוניותכניעהמתוךאלאחתרנותאוביקורתיותמותךלאהאדיפלי,הפרוידיאני
האשהאתומעמידהבורגניתהגבריותמרכזיותעלשנעשןאידיאי,רתבותיכמוטדשלולהנמוניות

במחוזותבשוליים,להן,ש"אין"מהעל-ידיהמאופייונתהקוראתהואשההכובתתהאשההדמות,
הנשיהטובייקטלהצבתמאבקתהיההוההטקטטשלחתרניתנשיתקיראה"האחירם:שלקיומם
כ"טבעי"הזההמבנהקבלתשלגםאלאהאדיפליהמבנהעיוותישלקרלאחשיפהתוךבמרכז,
בתוכו,שוקיעתההטקטט)(אביגילהאשהעל-ידי

מציעאבלהגברית,ההגמוניהבלבשניצבאשה,שכתבהטקטטייתכן"הצטמצמות:לעומת
קריאהנדשרתלאולכןעצמובוצמויהשהחתרנות:כלומד,חתרניתאופצהישלולקוראת
שלהשחורה"הגבירהשל"ההרפתקאההואכזהטקטטהקיים,אתשחשופתקידאהאלאחתרנית,
וירג'יניה ,) 1689-1640 (-17ההמאהבתבמיוחדצמליחהבירטיתמחזאית ,) Behn 1686 (בןאפהר
כי ] .. ,[בןאפרהשלקבהרעללהבחיף'פרחיםהיוצירכותיחדגםהנשיםש"כלעליהאמהרוולף
מלאיחייםבמהלך ,) 75 ] 1981 [ 1929(וולףלבן"עםאשראתלומרהזכותאתלהןשהקנתההיא

מחזותשבעה-עשרבןכתבהענפה)פוליטיתופעילותמעסותירגלו,משימות(שכללוהדפתקאות
שלושה-עשרבלבד),תיאטרותשניאזבהשהיו(בלונדןוצייהרשונתשבע-עשהרבמהלךשהופקו
שיהרקובצישלשורהופסרמהקרוזו)רובינזוןאתכבתדפודשניאללפנישנה(שלישוםרומנים

בימיה,ערוהחלוקיומהאתולמחוקחשיבותהאתלבטלהמאמצים ,) Spender 1980 (ותרגומים
אלהמאמציםובמלל),במעשמיניים,לוחןפשלפתיחותהדוותעמט(לאכ"משוחתת"כשהקועה
ןלשחזרכתביהאתמחדשלחשןףעל-מנתשיטתימחקרשנדשרךככידעדהשניםבמהלךהצליחן

גםאלאדפןעלקר{לאהאגנליתהפרחההתפתחןתעלהגדלוההושפעתההצלחתהמעמהד,את
פמיניטטיות,חוקרותשלהראשוניםהפרוייקטיםאחדהיהזהמחקר ,) Duffy 1987דאהפופ;על

והשפעה,משקלבעלותבזמנןשהיויצורותנשיםנעלמו-ןאיךלומה-לאןלזבקושניטן

טיפורלקןראתבומציעהוהיאחייה,טוףלקראתבןכבתההשחןהר"הגביהרלש"ההרפתקאהאת
מפגיעתה,ההתחמקותהוצלחתלכנטייהלגעהיאלשוהגלהיו,שה"פונאטה"קןנוונציונלי
נמלטתלמאהבהשהרתהשחורת-השיערהבגיהרלגמיר:ונרמטיביתהגההגותבןשומתנהלת

עםשובמתאחדתהיאשוהההיאבוהפנטיוןבעלתובטיעוקרובהי,מפנילהטתתרכדיללונדןו
הגביהרשלבחירותיהעלנוטפיםפטריםנכנטיםהואתהמטגרתתוךאללו,ונשיאתאהובה

אךלוחץ,חיוראמנםהמחזד :עליהנכפהלאהיירןושהלוידהאהבהעמהשלעמשה,השחוהר,
כניעתהאתמציגהעצמה(הבגיהרדוחהלזקןלהשיאהשצרתהבאמה,כמדרלו"נכנעה"היא

זאת,עםיחדהמיועד),החתןכלפילההשיתה-לשונהזו-מ"הבאסריה"כתצואהגםלמחזר
הירהאהבה,במעשהמעונייןצדשהיתהטפקאיןאח.דשצמד:בערואמביולונטילמעשהיחטה
ואינה-לוקחתאינההיאפטיביים,במונחיםאותוומאתרתהמעשהאתתופשתהיאשני,מצד

להכירכדימטפיקחופשייהחשההיאאין;נה-במהדימעישהעלאחירות-לקחתיכלוה
נשיותכהתנהגויותיתקבלולאלעצמהמעדותמיניותוגםהאחירותנטילתגםלשה,במיניותה
מעונייןשהמחור-מאהבלמרותלהינשא:רצוהאינהגםשחורת-העישרהבגיהרבאלהלומות,

להישלהינשא,בטירובהעומדתהיאעדיין-לעלומההלכההנוחות,למרבההו~,בנישואים,
כפישיתחתנו,כאחירערואותהלאהוביוכלהשמחזרמאמינהאינההיאראשית,לךכ:עטמיםשני

האירעו,מאזושנית,מובהר);אינוהנושא-כברהשרתהאחיראו ,] Goreau 1980 [גורושמבינה

שהיאעדמהממת,כההמיניתאשמתהכלימתה:לשהטוכןהוא .. :תיעוב,בהמעוררמראהו
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הפוךבאופן-חסר-האוניםהפיתוימושאשלבתפקידעצמהולהציבאליואותהלהסיטנאלצת
:להינשאמאליוהמובןאתלעשותהגביהרמסרבתלמעשה, .) 80(שם,האמיתי"הענייניםלמצב

רבזמןבטירובהועומדתהנורמטיביות,משחקאתלשחקמוכנהאינההיאאבי-ילהר.למנ>הבה
:במעשההמגננוןאתכשלעצמוחושףלמנ>הבנ>ותהלהחזירהניטיןונ>פילורבים.לחציםותחת
קווי-פעולהלנ>וראךגבה""מנ>חודיפעולותהאחרותהנישםשתיבונשית,סולידירותשל

לפעוליכולותאינןהנשיםבובעולםמחויבת-מצינ>ותכפילות(שוב,להןמתוהו(הגביהר)שהקורבן
את-והקוראת-הגביהרבפנישחשופתמיללויתסחטנותמפעילותהןבלתי-מתווך),באופן
לתינוקה.נ>בהימקורלמצונ>הצורךונ>תהכנסייתיבממסדתלותהנ>תהכלכלית,עצמנ>ותהחוסר

אללחזורמסרבתהינ> :מטרתהאלהכולאתהגביהרמבוונתאומלל,כקורבןמתנהגתבעדוה
כהתנהגותהבעקשנותעוומדתוידידיה,קרוביהעםלהתעמתתצטרךשםבכפר,מנ>הבה

וחוסךאליהבאשהמנ>הבעדצרכיה-שלה)לשירותפהשממומשנשי(סטירנ>וטיפה"קפירזית"
-קורבןנ>חתובעונהבעת:היאכפלות-פניםהתנהנןתהבגיהרמפנינהשובההשפלה.נ>תממנה

שמתפקדתכפולת-פניםקוירםבשרת"שבויהגורו,נ>ומרתהבגיהר,עתידה.שלנ>מיתיתומתכננת
שלהמיניותהקוובונציותנ>תדווחהמפנימההיאאחתובוענהבעתפנים.כלפיהוןחץוכלפיהן

נ>תהןומימהשהפעילה:היאבידיהגולרהנ>תנטלההשבגיהרספקנ>ין .) 80(שם,חברתה"
לביטלוונרמהנישונ>יה,עתידנ>תוהןהנ>ומלל)המחזרעלש"ירחמה"מדוה(הינ>המיניתתשוקתה
קורבן,פסיביות,זעוקתהגתהגותהכלזנ>ת,עםירחדצהעיר.למנ>הבכשנענתההעתידייםנישונ>יה

עצמהשהיאהנ>חת, :ישויותשתיבההיוכנ>ילובמצבה.מבגיהרהמתבקשתהתנהגות-נ>שם
ההתנהנותלנורמותמחוץנ>בל-עתידהנ>תוכועהשפעלההישות,היא"טיפשה"להקורנ>ת

הללו.הרנרמותלשכקורבןישותההינ>הושנייההמקובלות,

וישככול-ידועת,נםנ>בלרנ>שוןגכוףמופיעההמספרתהמספרת.נםחוברתהזנ>תההתנהנותנ>ל
כושלתהיאזנ>ת,עם;יחדהנ>חרותעלמהןנ>חתלכלמשישהדמויותכלעלמיעריותרלה

אותמימה-הנבירהנ>תלכנותנ>יךלהחליטיכולההינ>נ>ין:פעמייםנ>י-ידיעהבאותהפעמיים
וכדילה,שקהרב"אסון"הנבירהאתלהאשיםשלא:כדימובןהנעייןטרוירתמבחינהטיפשה.
לאפשרכדי;אבלכתמימהלהנדיהרישבחומהר,אותהמלשפוטלהימנעלהשמיךיהיהשאפשר

היאנםשאחראיתכמיכטיפשה,להנידהרישכלפיה"חטאיו"כלאחירלאהובהנישואיהאת
הןהכפילויות,שתיכל-כך?בהשפגעמיעםנישואיהאתלהצידקאפשראיךאחרת,למעשה,
יחדחוברותמתארת,שהיאהדמותאתהמספרתשלבהצנתההוןעצמהאתהנביהרלשבהצגתה

הקונוונציותשלחשיפהאחתובעונהבעתשהואמסרמסר,גםאלאטרוירקהקרלאלעצבכדי
אתמחייבתהגבירהשלהתנהגותהלשרדו.כידבמסגרתןלנהוגאיךלקוראתהונחיההחברתיות,

בחרהכלומר,-טיפשהשהיאאושנצולה,ומכאן-תמימהשהיאאו :החלטהלקבלהקוראת
בלתי-דואליותמכתיבההטקסטואליתהטרוירקהקרלאאבלהתצואות.אתלחזותמבלילפעלו

אתלהמכתיבהמתקיימתהיאבתוכההמציאותנם :הניבוהרשלהמסוימתבהתנהגותהאפשירת
בובשלויים,מצובתהיאבובעולםמקובשהשהנתצלורךובעיקרהישדרותלצורךדואליות,אותה
הם-האמהותולאהפטרנליזםהיינו,-אלהשניבעלה;או(אביההנברשל"האחר"היא

נשואת).שהיאלעובראולההלניטימציה,מעניקי

הואבתוכוהאידיאיהממסדשלהשיחאתחשוףקרלאהשחוהר"הבגיהרשלייההרפתקנ>ה
ולהישדרותהזההשיחלביקורתהכליםאת"הצטצממות:כמולשאמציב,נםאלאמתקיים,
במהלךהןחתרנות,שלאקטכך,מתוךמציע,נםאגתי-קיום,וצמעימבקרשחשוף,הטקסטבתוכו;
הקשרשל"המציאותי"המבעכלפיוהןעכשיוהנקראהמסירםבטקסטהטמונההחתרובתקריאת
מחשרלכתובבןאפרהשלהקוראתיכלוהדוהר,כמושלאהקוראת.שלטקסטואליהחץוהקיום
כןלעשותמסונלתהיאקוראת.שהיאהיטרנבלשמחשדהכתיבהעםביחדעצמהשלהנטריבאת

ואתמצינשהואהנשייםתנאי-הקיוםשלהחשיפה(אתהטקסטלשחתרנותואתמזההשהיאברנע
להגיעלקוראתמאפשרהטקסטלשחתרנותוזיהויצמעי).שהואאלהבאגתיםלהישדרותההמלצה
הקשראתלאחדהיינו,הנביר,ההנמוניהמערךבתוךשלההביונרפיהלמקוםבנ>שרלתובנות
שלההנמוניהעללעעררהזאתההדדיתהטרניביתהנתיבהובתוךהכתיבה,הקשרעםהקיראה
הנבירהשל"ההרפתקאהשבמרכז.הנבירתלבורננותביחסכ"אחר"אותההמעמדיהארייאיהשיח

החתרנותאתחשופתנשית/פמיניסטיתשקיראההנמוני-כביכלו,טקסטהואכך,אםהשחוהר:
באמצעותחתרגיתעמדהעםהזהרותאלאחתרגית,קזךאהמזמיןהואאיןבו-עצמו.כברהמצויה
שלו.חתרנותואתהמזההקיראה

שנכתבבעתהשחוהר"הנביהרשל"ההרפתקאהשלהקיראהמהקשרבמובן,להתעלם,אין
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לאחר-מכן.שבאובמאותשלוהקיראהמהקשריאו ,-17ההמאהלשהשנייהבמחציתופורטם,
לחתרנותובת-ימינומקוראתיותרעהרלהיותכנראה,יכלה,בןאפהרשלבת-זמנההקוראתדווקא
בבעייתיותמציגשהטקסטהנורמותעםהבלתי-אמצעיתההיכרותמשומקוראת,שהיאהטקסטשל
לטעות(שאיןבטקטטהטמונההמיוחדתבהמלצהההכהרוגבללחשוף,שהואתאני-הקיומעומ
-היומכמואז-כחתרניזיהויואתמזמיןכזאת,לקיראהעצמואתפותחמצדו,הטקטט,בה).

המניפולציהבכוחהנפערלפערהמספרת,שלהכלו-יכלומעמהדלהתמטוטות"הדוות"בעיקר
אופצייתואתבומצויהבת-זמנהשהאשההטבךאתחשופתהיאבועצמוהרגעבאותושלה,

האמיוערתשאינהמפניוכלו-יכול,הכול-ידועמעמדהאתמבאדתהיאבוכרגעשלה:ההישררות
במארגלשרטטמנסהעצמהשהגבירהכפי-אותמימה,אוטיפשהבעצמ,היתה,הגביהר

יחד.גמשניהמ-עדויותיה

מאבק,מעורריםגבריםשכתבוטקטטים-שוויקארטשלהברוהרשהמשוואהכן,אממתברר,
יותרוחדהשונההבחנהונדשרתבמבחן,עומדתאינה-הזדהותמעורירםנשיםשכבתוטקסטים

שלתרומתההכותב.במיןתלוישאינובאופןאפשירות,גתובותשולשוטקטטיםסוגיארבעהבין
 :טקטטיםטוגישניכלפיהאשההקוראתהתנהגותבניסוחזאת,לעומתביותר,חשובהשוויקארט

לההמאפשירםוכאלההגברית,ההגמוניהלנורמותהכפוףנטריבלהלהכתיבהמנסיםכאלה
ואינטימיות.הזדהותמתוךהטקטטשולשלההנטריביםאתלכתוב

היום"נשימ-ייזהותבטדרתשהופיעפרייזר,טילביהשלאביביתהואהאחרוןהטוגמןטקטט
טופרתפיריזר, .) 1990(פיריזרובעירכתהגיאכרמיתשלבתרגומהונעמ"ת,עובדעםבהצואת
שלייהטיפור:הנרטיב,להשהתבהרעדבוגר,כאדםעשבהר,הגיליותהליךעלמטפרתקנדית,
טכיזופרניות.שללמדרגהעדשוהדוחקואביהבידיעליהשנכפויחסי-מיןשל:ילדותילדותה
חוטר-היכולתפנים.-בשילושאףולעתים-בכפלחיתהימיהכלכיבדיעבדמבינהפרייזר

הפןהזיכרון,מןגםאלאהיומיוממחיירקלאהמוחלטת,להדחקתוגרםהפגעוהפןעםלהשלים
זההואהפנימיהפןמערו.בלאוונכחמדוחקמעריל,גםאך-למשותקהפךכן,אםשלה,הפנימי
הפןאתקרבמערוחוותהעצמההיאהגבר/האב.לצורכיככל,קיומהסדואתבתוכושהכיל

הבורגניותלנורמותלחלוטיןוכפוףפחותלאכפויכמובן,שקיר,פןשלה,היומיומיהפעיל,החיצוני,
בלבד.מוחצניםוחייםפנימיערל :בחייההמוביללקוהפכההזוהדואליותלגדלו.אוצלהלתוכן
אפשרה-שבהוהכוחניות-שבדייעהההדמוניהוקרלהכיל,פיריזרעלהיההזההפיצלואת
הנטריב.השלמתואתבאישיותהההרמוניההיוצורותאתגם

אתאתהיחדחוהויחסי-תקשורת,במסגרתפעולתשוויקאטרשבמיונחיפיריזר,שלהקוראת
בטקסט)לא(בעלומ,מ"אחר"נשיותההפיכתאת(הקוראת),עצמהלשההנטריבעיבדותהליך
הנ>וטוביוגרפיבמקהרכמוהמקירם)(ברובדרמטישאינוהגםהקורנ>ת,חיישלבפיצלוגםלמרכז.

הבורגניתלהגמוניההמוכפףובעיקרהפעיל,הפומבי,הפןשהונ>-המוחצןהפןלצדפרייזר,של
(ההכרחיתהתלכדותםהמדוחק.תמיד)לנ>(אםלועתיםהפטרי,המופםנהפןגםצמיו-הגבירת
העיבדוהנרטיב.שלמחדשעיבדודרךמתנ>פשרתהופטרי,הפומביהשניימ,שלמלנ>ים)לחיים
קרלאשהואטקטטקוראתכשהיאהקורנ>תהנ>שהעשוברתהקתחיס:"חויויתהונ>הזהמחשר
ועיבדוגבריתהגמוניהשלחשיפהסיפורעצמוהשונ>נ>לנ>חתונרתו,לשחישפהומזמיןחתרני
הנרטיבבנייתהכותבת,שלוהבנייההחיפושתהליךגםפיריזרלשבטקסטאייש.נטריבשלמחדש

ככתיבתכנטריב,מימושמקבללנ>חורהמסעתהליךעצמעצמה,פיריזרלשב"מציאות""האישי"
כתיבה,דרךנטריבבנייתתהליךהואאביבניתשמעותדמההיינו,רומנים.ואחר-כךרומן,

האשה.הקורנ>תשלהנרטיבנ>ת.כתיבתשמלוהדיאב,'ביתלשהכתיבהאתשמולדיה

אמנהאוטוביוגרפי:טקטטלשהרנ>שוניימהאנתיםעלעונההונ>אוטוביוגרפי.רומןהואאבי(ית
דמיון,שלהזהו"המבנההמה.חדהמספרתו"הנ>ני"הכובתתש"הנ>ני"לקורנ>ת,הכותבתבין

'טבעי'כקו-אופינרנ>הכנשים,לכובתותנ>ותןהמחברותעובתותקלוטותכנשיםקורנ>ותשדרכו
שבופר-נ>קטלנסהמקוםהןאלהנ>וטוביוגרפיותהאומםנהנ>ומנם?נ>בלהאטווביוגרפי,לטקטט
למרותשלא.תשובתאניהמוחלטיפנים'אלה'פניםנ>תמבצעיםהמפענחו'הנ>ני'הכתוב'הנ>ני'
זההנ>לההחייםנ>תלקרונ>לנכות,האמונתוביןהטיפורשלו'הנ>ני'הכתיבהשל'האני'ביןהזהות

הטבעיהלבשוהיאהכפפההכול,אחיר ,) 1iller\ 1988 , 58 (על,הן"בכפפותידיימללחץוכמו
הגבירת.לעיןחשיפהמפניהגוףעלהגן-בכלוןלנ>כיאם-נ>טווביוגרפיותבכתיבתשנ>פילו

האמזונות"נ>ונ, :עצוב""גילוילשהבנ>וטוביוגרפיהמגלהפיריזרכזאתלחישפהמערוותללנ>גם
זואתוזועצמנונ>תלרנ>ותמתחילותנ>נוכברלזו.זורבותלטייעעדונוכללנ>הנערות],[חבורת

מבעדהעצמיתהרנ>ייהתוךאלעצמו,הזההמסעבידקונ>בל .) 70(שם,הבנים"לעינימבעדקר
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תל"אביבאוניבסריטתהכללית,הספרותלתזרתהחוג

כפפות.כלינשיתלאוטוביוגרפיהאב'ב'חא:ושהופךהואהחצוה,האנליטיוהמסעגבר,לעיני
הואבולאופןבדומהחתרני,כתהליךהנשיהקיראהאקטמבתצעכפפותעסבאוטוביוגרפיות

 :האוטוביוגרפיהשלייהאגתרשאתביתרמתממשכפפותבלי;באוטוביוגרפיהטקסטבכלמתבצע
 .) 1iller\ 1988,58 (שלה"לחייההקורא:ואתתחזיראחריסחייםשלשקיראתם

כאשה"קוראת"עצמיאתשליהקיראהעצםלמבחן,כאןעשומדתזוהיאהחוקרתהאשהעמדת
זהותיאתמעמידיסהקיראה,תהליךבתוךעצמישלהטרניבובנייתהנרטיב,תוךאלחוקרת

בחקרהמופעלהגבירהמעדיהמחקרשתהליךמשוםלא"המעדית",להגדרתהבאופוזצייהכחוקרת
לכלאופייני-דומהתהליךלקיוםוחשבוןדיןנתןלאזהשתהליךמשוםאלאאחר,הואהטקסט
כ"אחר"החוקרשלכינונועצםהנחקר.הנטריבלתוךכחקורעצמךכתיבתשל-מעיוטיםקיראת
עכשיונדשרהמיעוטהרוב.מעמדתשנעשההמחקרעל"ריילתיאורזכהלאולכןלמיעוט,ייחרוי

מביאהמצועהחליפיהמגננןועצמו.עלגם-הטקסטעלמפעילשהואפרצודורותאותןלהפעיל
העצמי)הנרטיב(כתיבתהקיראהכדיתוךבמרכזהסובייקטהצבתשלהתהליךאתבחשבון
למרכז,והעברתומאחרותוהסובייקטשל:הצואתוהוא)גםהעצמיהטרניב(כתיבתוהמחקר
עמדתיעלוחשבון.הדיןהמחקירהתהליךמןכחלקשלוהאטווביוגרפיתוהבנייההעצמישחזורו

מעמידשהואומפניאוטוביוגרפישהואמפני-אב'ביחשהטקסטקוראת,כאשההאוטוביוגרפית

(האםאוטואנליזהשלבעמדהופריויקציה,היסחפותשלבתהליךאותהמציב-כמרכזאותי
ברגעיותרעורוהקיראה,ברגעחווהשאניעצוהרפניקהחנק,היסחפות,היפונט,לשהקשההחוויה
כפרוייקציה-מעידהקומפטנטי:"חקורלהיותלישומפעירההטקסט,לשאנליטילפירקוהניסיןו

בההטמוןשוהאיוסבי,חביוהעשיריןדואליותאשה,כלכבחייאני,בחיידומהדואליותעל-
בדיוק,סרואותוזהאיןשמאמעט,מערונתגבסרהאולשי?חייעלשמאפילהסרואותואלויהוא
התשוקההתעוררותליטוף,מגע,שלאפשירתילדותחויויתכלהדחקתלשהדואליותקיימתאבל

ברגעחווהשאניהקשויעלהמעהריסעהרלשהתעוררותאודומה?אסור,מאייס,בהקשר
הפומביביןהדואליותציפתאו ?האפשירתהתממשותהעםלשיהאדיפליתהפנטזיההתעמתות

הדירשהעםביחדהאסורוהסרוהפניםהדחקתשלתמרי,ונוכחתאינהרניטתשהיאלפטרי
עמדתיעלהזהוחשבוןהדיןהנשיים?)לחייסאינהרנטייםשהםוביטלוו,הצנעתוהפומבי,להדחקת
מלאוחשבוןדיןלתתדרךאיןעצמו,האלטתטיביהמחקירהמגנןונמןחלקלהיותהופךהמחקירת

שליהאוטוביוגרפיהמעמדאתבחשבןולהביאמבליהקוראתהאשהלשהתיאוטריהמעמדעל
לקיוסהלגיטימציהאתגםכלולתכמרכזעצמיאתלשיהכתיבהעליו,לודווחכחוקרת

הומוגניתשלמותבתורקיומיממכללווכחלקכמרכז,עצמי,לשיהניטרבהאוטוביוגרפיה,
הפוטנציאליתהאפשרותבהשטמונהשלמותשלי,המחקירהפןאתבתוכההמכילהוקוהרנטית,
אותהתתממשבהשקרהאחהדהמחקיר,שהואוהפומבי,הפטרילוהאחדתהסרולחשיפת

כדיתוךעצמישליהטרניבבכתיבתשיסרוהההזדהותלשהאמיתיתהמשמעותזוקוהרנטיות.
בסופוהטקסט,לתוךעצמיכתיבתשלהזאתהאינסופיתהללואהאתהמיצירתהויא"היאהקיראה,

תולדההיאחתרניתקיראהומתוךהגמוניכטקסט"צהטמצמות"אתלקרואההחלטהגםדבר,של
האופציהאתגםפותחתאניעשוהשאניהזאתהבחיהרובעצםלשי,המחקירתהאוטוביוגרפיהשל

תהליךכדיתוךשליהנטריבכתיבתאלאהנשית,לקיראהאינהרנטיתחתרנותקרלא-האחרת
האוטוביוגרפיבקיוסההכהרהיא"היאהקיראהתהליךבדיתוךשליהנטריבכתיבתהקיראה.
פרצודורותהפעלתקרלאהיאהקיראה"כתיבהשלהתהליךבתיאורוהכללתההזה,הקוהרנטי
לפעלוהמגנונןשמציעהתיאורטיתעמדהגםאלאמחקירישורלשניקיוןקרלואהכרחיות,
לביןהטקסטביןביחסי"הכוחעשוסקתטקסטים,שלבפעלותסהמחקירתההבתוננותמחקירת.
בקריאהמדובראםבעיקרהאוטוביוגרפית,עהמהדאתבחשבןולהביאלשאיכלוהאינההקוראות,

תמידשהיאקיראה-כאןהמצועהנישתהקיראהמלדואתגםלהביןישכךמעיטוים.של
ולאהטקסט,אותהמעמידשבוהשוליאוהמרכזילעממדבכפוףמזהדהאובאנקתאבלחתרנית
החוקורתשלתמידיוחשבוןלירןכפופיםובידקתושמימשוומלדובתור-המתבורתלמיןבכפוף

עצמם.שלהםהטרניבלשמחשדהעיברובעתהאוטוביוגרפימעמדםעל
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