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 Berkeley: University of California Press. 1995. 475 pages.

רדחל האצוהה־תיב יגיצנ םתיא ואיבהש ,"תוברת תובתוכ םישנ" ירפס לש המירע 

םהלש יתנשה סנכל ועיגהש םייאקירמאה םיגולופורתנאה .םוי ךותב הלזא ,הגוצתה 

הנמזה יספוט אלימ ,קיפסה אלש ימו ,םירפסה תורשע תא ונק (1995 ,רבמבונ) ןוטגנישווב 

תויבסל ,םירבג ידומיל תוברל ,(רדנ'ג) רדגמ יניינעב םיקסועה םירתוכ .םיבר 

וללה הריציהו רקחמה ימוחתש ואבינש ימ .תוחפל רושע רבכ םירכומ ,םילאוסקסומוהו 

תוקוחר ןניה יכ המדנש ,הקמעהו תובחרתהב הזוח תפלוח הנפואל וכפהייו וקמטצי 

הדשב ותבונת תאו הזה ךילהתה תא גוגחל שקבמ ונינפלש רפסה .ןמצע תא תוצמלמ 

תויורש תובתוכהש דוכלמה וא השקה קבאמה תא ןמסל תאז םע דחי ךא ,יגולופורתנאה 

.יגולופורתנאה תעדה־םוחת לש וינפ תא ונישש םירפס ינש ומסרפתה 1986 תנשב .וב 

'גרו'גו דרופילק סמיי'ג תכירעב (Writing Culture) תוברת םיבתוכ היה םהמ דחא 

םיקסועה םיבתוכה תדמעו הביתכה תרוצ לש יונישה תמגמ תא רייצ הז רפס .סוקרמ 

הדיחיה השאהו ,תיגולופורתנא ףא התיה אל הז רפסב םיבתוכה ןיב .תויוברת לש ןגוצייב 

.תינוירוטסיה התיה ףסואל רמאמ המרתש 

ינש .תישנה הרדהל םירבסה אובמב דרופילק ךרועה בתכ ,תיטילופ תוניקת ךותמ 

הירוטסיהב רתויב םיממוקמל וכפהנ (הז רפסל אובמב רהאב תרמוא) הלא םידומע 

תולודג תורקוחב אקווד ןייטצמה יעדמ םוחתב תירבגה הטילשה ינמסמלו תיגולופורתנאה 

דגנל הדשב תומישר בתוכש ןבל רבג עיפומ תוברת םיבתוכ רפסה תפיטע לע .תובושחו 

,ונל תרכומ תוחפ ,המדקהב דרופילק רמוא ,וז הנומת ."ימוקמ" לש תוננובתמה ויניע 

רפסה תוכרוע .םידיליה ידלי םע תקחשמ דימ טרגרמ לש תונומת תוארל ונלגרתהש םושמ 

אוצמל ןתינ אל יכ" דרופילק לש ותנעטש תוארהלו תוועמה תא ןקתל ןכ־םא תואצוי 

"תירקחמה הביתכה לש הדמעבו הרוצב ךרד־תוצרופ םגו תויטסינימפ םג ןהש תובתוכ 

,בוט תובתוכש ,ןהמ שולשו םירשע ,םישנ קר תובתוכ ןהלש רפסב .תנווכמ תועט איה 

.תרחאו ןיינעמ 

,"רחא ןונאק ,תרחא הירוטסיה" תגצהב קסוע תוברת תובתוכ םישנ רפסב ינשה קרפה 

ןונאק"ל ןכרד תא ואצמ אלש תובושח תויגולופורתנא הנומש לש ןהיתודובע תורקסנ ובו 

,קנרפ הילייג לש הרמאמ לע בכעתהל יתרחב הלא ןיבמ .דרופילק ןמיסש "ירבגה 

תויהל הרומא ,רתיהש ,ףוהרייאמ הרברב לש הטרסההו הביתכה טקיורפ תא תראתמה 

ףוהרייאמ הרברב .ןטרסמ עשתו םיעברא ליגב התמ אלמלא היגולופורתנאב תיזכרמ תומד 

התיהש יפ־לע־ףא תיגולופורתנאה הביתכב לחש יונישה ףקיה תא תווחל הקיפסה אל 

ברקב ,הנמזב לבוקמכ ,התשע הנושארה התדובע תא .הז יוניש לש ותישאר ינמסממ 

(תירבה־תוצרא) תיבב רקחמל הרבע םירצקה הייח ךלהמב םלוא .וקיסקמב םינאידניא 

ריעב תידיסחה הליהקהו ,סל'גנא־סולבש סיגוו רוזיאב םישישק םידוהי) הלש התוברתבו 

הביתכב הפלחתה הנושארה התדובע תא הנייפיאש תיביטקייבוא־ומכה הביתכה .<וז 

הלוק תאו הירקחנ תולוק תא וחיכנהש ,םיגולאידבו תויביסקלפרב ,תברעתמו תברועמ 

תא הנמ") םישישקה תליהק לע יסלקל ךפהנש טרס הניכה ,הביתכל ףסונ .הז דצל הז הלש 

הצובק ברקב ףסונ הטרסה טקיורפל האצי התומ ףס לע .("Number our days" - "ונימי 
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רופיסה זכרמב ודמע ברקתמה הפוסו המצע איה ,םעפה .סל'גנא־סולב ד"בח ידיסח לש 

.("In her own time" - "איה הנמזב") 

,תחאכ הרבחו ךרד־תרומ הב התארו ףוהרייאמ לש הריעצ הגלוק ,רתיהש ,קנרפ הלייג 

האירק .התודהיו התומ לא ןורחאה העסמב דחוימבו ,היתודובעב תיתרוקיב האירק תכרוע 

,תיזכרמ תרקוחב (המוצע החלצהב התכז הייחב דועש םושמ) בוש ףוהרייאמ תא תמקממ וז 

התדובעב רקיעב םינמתסמה תיטרפה היווההו הריקחה תולובג תא שדחמ תנחוב ךא 

איה .היידוהיה דימ טרגרמ תויהל הלוכי התיה ,קנרפ תנעוט ךכ ,ףוהרייאמ .הנורחאה 

רקיעב םתוא המייסו ,תיאקירמא תילאוטקלטניאכ םייעוצקמה הייח תא הליחתה 

םג ךא ,ןיינע יוורה ,הזה ךלהמה תא בוש ןיבהל תשקבמ קנרפ .היידוהי תיגולופורתנאכ 

תירקחמ הדובע תטיפשב ךורכה םוצעה ישוקה תורמל .שטיק ילואו תויטנמור טעמ־אל 

.טרסה לש תויתרוקיבה רדעיה תא ראתל תשקעתמ קנרפ ,תינפוס הלחמ ךות תישענה 

ריזחהל רומאה ,ברש ,(תיחרזא השרגתהש רחאל)ידוהי ןישוריג סקטל תרסמתמ ףוהרייאמ 

,קנרפ .המש תא הנשמו הווקמב תלבוט איה .הל ךרוע ,רבעשל הלעב ידימ התמשנ תא הל 

תיטסינימפה ,ףוהרייאמ הרברב תא ןהב תוארל תבאוכ ,הלא תוניצסב בוש תננובתמה 

קפס קנרפל ןיא .המלחהו הלואג הל םיחיטבמה םיעדוי־םירבגל תרסמתמ ,תיביטרסאה 

םיפתושמ תופסונ תויודע ,הלש היתועידי ךמס־לע .ןיטולחל הפחסנ אל ףוהרייאמש 

,םיוסמ קחרמ לע הרמשש תעדוי איה ,ףוהרייאמ לש תובורקה היתורבחו הטרסהה טקיורפל 

יפלכ ףוהרייאמ לש תיתרוקיבה הדמעה רדעיה ,תאז םע .דיקפת הקחיש וליפא ילואו 

היתודמע לע ,ד"בח תודיסחו ללכב היסקודותרואה יפלכ ,תודהיב השאה דמעמ 

תא רייצל תשקבמ קנרפ ,תישיאה ההימתל רבעמ .קנרפל קיצמ ,טרפב ,תויטילופה 

.טרפב תידוהי היגולופורתנאבו ללכב תירקחמה היישעב תיטרפה תוברועמה תולבגמ 

,דתיה איה ,הרוד לש םזינימפה תא החלצהב התצימ - תמכסמ איה - ףוהרייאמ הרברב 

תויורשפאה תא הנמיס ,תרקוחב .תקזחמו תרשפאמ ,תגאוד ,תחבושמ תצעוי־הכירדמ 

רקחמ לש שדח גוסל היצמיטיגל הקינעה רקיעבו ,תיתרוקיבו תברעתמ הביתכב תושדחה 

,רישע הדשל ךפהנ תיגולופורתנא הריקחל לבוקמ־יתלב םוחת היהש המ .תודהיה םוחתב 

,ףוהרייאמ לש התביתכ לע קנרפ לש התביתכ .תיבב רקחמ לש יללכה ךלהמה ןמ קלח 

תויתרוקיב ,םזינימפ ןיבש רוביחה חוכ תא בטיה םיאטבמ ,רפסב םירחאה םירמאמה םג ומכ 

ידי־לע רקיעב ארקיי ,תיטסינימפ היגולופורתנאב םירחא םירפסכ ,הז רפס .תרחא הביתכו 

ושעש המ לע רוזחי אבה ןמסמה רבגהש העינמ לכ ןיא ךכיפלו ,תודימלתו תורקוח 

.1986־ב סוקרמו דרופילק 

דחא ,תושוע תויאקירמא תויגולופורתנאש הדובעב ףסונ ךרד־ןמים אוה אבה רפסה 

ןרפסל תוארוק ןודרוגו רהאבש ומכ .תוארל הצר אל דרופילקש םינמיסה תרשרשמ 

טקיורפמ קלח אוה ,דיימ ררבתיש יפכ ,הז רפס םג ,םירבג לש יסלק רפסל תוסחייתהב 

.רחא יסלק רפס לע רגית תאירקב לחהש ךשמתמ 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.218 on Tue, 23 Feb 2021 08:54:16 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms


