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הבעת תודה
תודתי והערכתי הרבה נתונים לאנשים שתרמו לי בהכנת המחקר:
• ד"ר הנרייט דהן-כלב ,יו"ר החטיבה למגדר באוניברסיטת בן גוריון בנגב ,על הנחייתה
המסורה בכתיבת מחקר זה .תרומתה ומומחיותה בתחום הפמיניזם המזרחי והמגדר האירו בפניי
פינות חשוכות בהקשר של הבנת הכתיבה הפלסטינית הפמיניסטית בישראל.
דּואי/ערבי במכללת אחוה וראש המרכז לחקר הוראת
• ד"ר סלים אבו ג'אבר ,ראש המסלול הבֵ ִ
השפה הערבית במכללת קיי ,על מדוייקותו ודיוקו בהכוונתי בתרגום הטקסטים מערבית
לעברית.
• גב' חנה גרשוני ,עורכת לשון לשפה העברית ,שלא חסכה מעצמה מאמץ וזמן כדי להביא
לעריכה לשונית מעולה ,יסודית ואמינה.
• ד"ר חנה אדלמן קומי ,עורכת לשון לשפה האנגלית ,על מיומנותה האקדמית והספרותית.
• אמי ,שהיוותה מקור השראה לעיצוב רעיונותיי במחקר.
• אשתי ,שנתנה לי את הזכות לחשוף ולהיחשף לזיכרונות קשים.
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תקציר המחקר בשפה העברית

סוציולוגים ,המתמחים בחינוך ובמיוחד בחינוך רב-תרבותי ,בחנו תהליכים של הבניית ידע וגילו
שקבוצות שונות מבנות את הידע הסובייקטיבי שלהן על קבוצות "אחרות" בחברה .אותן קבוצות בעלות
כוח בחברה הופכות את הידע ההגמוני-סובייקטיבי שלהן על ה"אחר" לידע אובייקטיבי ,כביכול ,המשרת
את האינטרסים שלהן .באופן דומה ,ניתן לומר שגברים ,בהיותם הקבוצה השלטת על פי רוב במהלך
ההיסטוריה ,כתבו על נשים והפכו את הידע הסובייקטיבי שלהם עליהן לידע אובייקטיבי ,ששירת את
צרכיהם ואת האינטרסים שלהם במשך שנים רבות .בהתאם לידע זה ,שהיה הידע ההגמוני המקובל עד לא
מכבר בעולם הערבי ובעולם המערבי ,נשים כמעט שלא נזכרו בספרי ההיסטוריה ונתפשו כבעלות תרומה
חברתית ,תרבותית ,כלכלית ופוליטית דלה ושולית .1מעטות היו יוצרות נשים ערביות שנטלו חלק בעיצוב
התרבות הערבית ,לכן לא ניתן לדבר על כתיבה כמותית או שוויונית ביחס לכתיבת סופרים גברים .בסוף
המאה ה 19-ותחילת המאה העשרים ,חל השינוי .היצירה הספרותית הערבית של נשים סופרות היתה
אחת התופעות לשחרור נפשן מול האבסורד של שחרורן המעשי במציאות הקיימת .הכתיבה הספרותית
של נשים הופיעה בסתר בשלוש צורות :שירה ,מאמרים ונאומים ספרותיים ,עיתונים וכתבי עת חודשיים.
בחלק מהמדינות הערביות צמחו לתקופה מסוימת "סלונים ספרותיים" ולאחר מכן צמחה "עיתונות נשית"
כאמצעי יחידי לכתיבה שמחליפה ספרים.

תהליך זה דומה לתהליך המערבי ,אף כי הוא מתחיל כחמישים-שישים שנה אחרי כן .ג'.ס .מיל כותב
בראשית המאה ה 19-על הכפפתן של נשים ומבקש להעניק להן זכויות פוליטיות כמו לגברים .דרישת
מיל לא נבעה מתוך תפישת עולם פמיניסטית במובן המודרני ,אלא מתוך מודעות לחשיבות שוויון נשים
בחברה האנושית .מאוחר יותר ,אותה דרישה לשוויון נשמעה בעולם הערבי כאחת מההשתקפויות של

 .1אלון פרגמן ,כתיבתו של זכריא תאמר :שיח אינטלקטואלי ,שלטון וחופש ביטוי בסוריה (עבודת דוקטורט) ,באר שבע:
אוניברסיטת בן גוריון ,2005 ,עמ' .125
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השפעת התרבות המערבית על התרבות הערבית .מחקרי בוחן עד כמה נשים פלסטיניות סופרות מודעות
להשפעה זו ועד כמה הן מאמצות אותה או חלק ממנה ואיך השתקפויות אלה באות לידי ביטוי בכתיבתן.
ההתפתחות הספרותית של השפה והספרות הערבית בתקופה המודרנית היא תוצאה של מאבק בין התרבות
הערבית והתרבות המערבית במיוחד בין השנים  .1850 –1944מאבק זה נסב סביב שני רעיונות עיקריים:
הראשון ,קורא לשמירה על המורשת הערבית והספרותית הקלאסית ,והשני קורא לתיקון שיבוא רק
מהמערב המצטיין ,כי הוא פונה אל ההווה והעתיד ולא אל העבר כמו ברעיון הראשון .מהפכת שנת 1919
במצריים היתה מעין ניצחון לתומכי הרעיון השני ותקווה שיוכלו להגשים כל מה שרצו .כתוצאה מכך
הופיעו ז'אנרים ספרותיים חדשים בספרות הערבית שהכשירו את הקרקע להתפתחויות העת החדשה.2
אני מאמין שהחומר היצירתי הוא פוליפוני ,היינו ,רב-קולי ,ע"פ הגדרתו של ההוגה הרוסי מיכאל בכטין.
הסתמכתי על עובדות אלו ושאפתי להדגיש את הימצאותה של רגישות נשית ב"קולן" ובכל מה שנשים
כותבות ועושות כדי לכוון לעוד שאלות שיכולות להיחקר בנושא זה לעומק במחקרים עתידיים .לדעתי,
יש צורך לחפש את מעמד הנשים וייחודיות כתיבתן בתוך בניין הלשון בשפה הערבית ,מבלי לכלוא
נושאים אלה בתחום הלשוני בלבד ,ומבלי להפריד את הנשים מכל מציאות חברתית או היסטורית .המצב
החברתי ,שאליו "צנחו" נשים ערביות פלסטיניות בישראל ,הוא השתקפות למסגרת דיפרנציאלית
שנמשכה מבחינה היסטורית מאז סיפור אדם וחווה ועד התקופה המודרנית.
המחקר עוסק בשני כיווני חקירה בספרות שנכתבה על ידי נשים פלסטיניות בישראל .הראשון ,ממפה את
הנשים הסופרות הפלסטיניות בישראל ואת כתיבתן השונה מכתיבת סופרים גברים פלסטיניים בתקופה
של  .1948-2007יש לציין ,שעד כה לא נכתב מחקר מקיף הממפה את כתיבתן של נשים ערביות
בישראל בשנים אלו וזהו המחקר הראשון בנושא זה ,ובכך תרומתו הראשית והעיקרית .הכותבים שתיעדו
את חייהן של נשים כותבות ואת יצירותיהן ,לא עשו הפרדה בין ספרות נשים פלסטיניות בתחום מדינת
ישראל לבין אלו שחיות מחוץ לה ,ואין עדיין הבחנה מחקרית בין המונחים "כתיבה נשית" ו"כתיבת
נשים" .אם כן ,אחת התרומות החשובות של המחקר היא מיפוי הנשים הסופרות והמשוררות הערביות
בישראל ,כבסיס שישמש אסמכתא חשובה למחקרים עתידיים על יצירות ספרות של נשים פלסטיניות

 .2עּבד-אל-מחסן טה ּבדר ,תטוّר אל-רואיה אל-חדית'ה פי מצר( 1870 -1938 ,התפתחות הרומן המצרי המודרני במצריים,
 ,)1870-1938קהיר  ,1977עמ' .49
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בישראל .הכיוון השני של המחקר יתמקד בייחודיות "כתיבה נשית" פמיניסטית אצל נשים פלסטיניות
בישראל ובהבדלים בינה לבין ספרות שכתבו גברים .לשם כך ,נבחרו שלושה סופרים גברים ושלוש
סופרות נשים שמייצגים את ההתפתחות הספרותית בספרות שכתבו פלסטינים בשנים  ,1948-2007דרך
דיון בתיאוריות מערביות וערביות שנכתבו על ידי מבקרות ומבקרים בולטים במערב ובעולם הערבי.
ספרות נשים ערביות מודרניות שהתפתחה בשנות ה 60-וה 70-בעולם הערבי לא קיבלה הכרה מלאה
מצד החברה הגברית הערבית .3מחקרים מודרניים אף האשימו את הסופרים בהעלמה מכוונת של נשים מן
ההיסטוריה התרבותית .בכל זאת ,כתיבת נשים התגבשה בצורות שונות בהתאם למקום ולזמן ,בניסיון
להתקומם ולהציג את עצמן באופן שונה .במחקר אתמודד עם הטענה לפיה יש בכתיבתן של נשים
התקוממות נגד הצבתן במקום השולי שהקצו לה הגברים ,תוך כדי כתיבתן על עצמן באופן שונה מייצוגן
בכתיבת גברים .שאלת המחקר תורחב לבירור הנושא של חתרנות ומרי של נשים פלסטיניות נגד הדיכוי
הגברי וגם נגד הדיכוי הלאומי דרך כתיבתן .מאז שנות ה ,70-למרות שגדלה ההתייחסות המחקרית
לכתיבת נשים בעולם הערבי המוסלמי והתלהט הוויכוח סביב נושא ההבדלים בין כתיבת סופר גבר
לכתיבת סופרת אשה ,המשיכה ההתעלמות הגברית למקם את הנשים בשוליים; "כל מבקרת/אשה
שעומדת להרצות באיזה אוניברסיטה ערבית או מרכז תרבותי כדי לדבר על ייחודיות "כתיבה נשית",
מוצאת את עצמה בעמדת אשם .4לעומת זאת ,בספרות נשים ערביות פלסטיניות בישראל מתווסף מימד
השליטה למימד ההתעלמות והסבל בשל היותן ערביות וחיות תחת שלטון זר .במחקר זה ,נבחנות שאלות
העולות משאלת היסוד :היש ייחודיות בכתיבה של נשים פלסטיניות בישראל בשנים  ?1948-2007האם
כתיבתן של נשים פלסטיניות הכותבות את עצמן היא אכן אוטוביוגרפית במובן הצר והשלילי כפי שהוא
מובא לעיל ואין לה ערך ספרותי ,או שמא מדובר בסוג של כתיבה שנועדה לשקף מנקודת מבטן את
המציאות החברתית בה הן חיות כאשר הספרות הנכתבת על ידי גברים אינה מייצגת אותן .כמו כן ,תיבחן
השאלה מדוע כתיבה מסוג זה אינה נחשבת כרומן הנושא עמו יוקרה בספרות הערבית המודרנית ,אלא
כסוגה ספרותית חסרה שלא ניתן להשוותה לרומנים שנכתבו על ידי סופרים גברים .אחת הטענות העולות
במחקר זה היא ,כי בכל מקרה ,לא מדובר בכתיבה קאנונית ,אחידה ,של נשים לאורך ההיסטוריה .שאלות
המחקר המשניות יצביעו על סוגיות שקשורות לכתיבה של נשים ועל הז'אנרים הספרותיים המודרניים
 .3רשידה ּבן מסעוד ,אל -מרא'ה ואלּ-כתאּבה :סוא'אל אלח'צוצייהּ/בלאע'ת אל-אח'תלאף (האשה והכתיבה :שאלת
הייחודיות/אמנות השוני) ,אל-דאר אלּ-ביצ'אא'  ,1994עמ' .72
ּ .4בת'ינה שעבאן ,מא'ה עאם מן אל-רואיה אל-נסאא'ייה אל-ערּבייה (מאה שנים של הרומן הערבי הנשי) ,ביירות  ,1999עמ' .6
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בהן נכתבות היצירות ,ויסבירו את שאלת המחקר העיקרית שמתמקדת במיפוי הסופרות ויצירותיהן
ובייחודיות של כתיבת נשים פלסטיניות בישראל.
בשל הבדלים בין הז'אנרים הספרותיים המודרניים שנשאפו לתוך התרבות הערבית מתרבות המערב,5
טענו מבקרי ספרות כי ב"כתיבה נשית" קיימים מאפייני כתיבה ייחודיים שאינם מופיעים בכתיבתם של
סופרים גברים .חוקר הספרות חוסיין אל-מנאצרה ציין שיש חילוקי דעות גם בין המבקרים והסופרים
הערביים לגבי חלוקת השפה הערבית בין גברים ונשים ,ושבמשך המאה העשרים הסופרות ניסו למסד
س ِوي" מ"הנרטיב ההגמוני ْال ِخطابُ
באמצעות יצירתן ספרות וביקורת בהם שונה "הנרטיב הנשי ْال ِخطابُ الن َ
السائِ ِد"" .6הנרטיב ההגמוני" התייחס לאשה כאם אידיאלית ,אשה מקופחת ,אהובה יפיפייה ,סמל שיש בו
קונוטציות לאדמה כבושה ,הקרבה למען אחרים ,הקרבה למען המולדת ,נושאים פוליטיים ,התנגדות בלתי
אפשרית ,כוח עמידה ,פולקלור פלסטיני ועוד .לעומת זאת" ,הנרטיב הנשי" הדגיש והפעיל את תפקיד
האשה כאישיות משוחררת ,מהפכנית ,אנושית ,משכילה ,יוצרת ,קורבן של החברה .אכן" ,הכתיבה
הנשית" ,בהקשר זה ,יש בה קונוטציות של אויבות לחברה שלא שואפת להיות מודרנית ושוויונית,
למסורות השליליות שחקקו הגברים ,לפטריארכים המפלים ולשפת היצירתיות הקלאסית הגברית.7
הכוונה כאן לחברה הערבית הפטריארכאלית ,שאינה שונה בהרבה מחברות המזרח הקדום ,בהן היה האב
הדמות החשובה ,הקובע והמנהיג של המשפחה כאשר שאר חברי בית האב היו נתונים למרותו ובידיו היה
הכוח לקבוע את גורלם .בנושא זה נכתבו מחקרים רבים ,כגון זה של ּבושושה ּבן ג'ומעהּ ,8בדוי טּבאנה,9
סאוסן נאג'י ,10סעיד עויס 11ואחרים ,אך אין בהם דיון על כתיבת נשים בספרות הפלסטינית המקומית
בישראל ,לא לפני  1948ולא לאחר מכן.
במהלך עבודת מחקר זו ,נסקרו יצירות ספרות פלסטינית שכללו כתיבה של נשים סופרות וגברים
סופרים ,שיצאו לאור בין השנים  1948-2007במטרה לזהות את המאפיינים החשובים של הכתיבה

 . 5כמו סיפורים קצרים ורומנים שדנתי בהם בפרק השני ,השלישי והרביעי של המחקר.
 .6חוסיין עּבד-אללה אל-מנאצרה :נולד בשנת  1958בכפר ּבני-נעים באזור חברון .היום הוא ראש החוג לשפה וספרות
ערבית באוניברסיטת המלך סעוד בערב הסעודית .כתב והגיש עבודת דוקטורט בנושא "הנשים והקשר שלהן עם האחר ברומן
הערבי הפלסטיני" באוניברסיטת קהיר בשנת .2001
 .7חוסיין עּבד-אללה אל-מנאצרה ,אל-מרא'ה ועלאקתהא באל-א'ח'ר פי אל-רואיה אל-ערּבייה אל-פלסטיניה (הנשים
והקשר שלהן עם האחר ברומן הערבי הפלסטיני) ,ביירות  ,2002עמ' .8
ּ . 8בושושה ּבן ג'ומעה ,אל-רואיה אל-נסאא'ייה אל-מע'ארּבייה (הרומן הנשי המרוקאי) ,תוניס ,ללא תאריך.
 . 9בדוי טּבאנה ,א'דב אל-מרא'ה אל-עראקייה פי אל-קרן אל-עשרין (ספרות האשה העיראקית במאה העשרים) ,ביירות .1974
 . 10סאוסן נאג'י ,צורת אל-רג'ל פי אל-קצץ אל-נסאא'ייה (תמונת הגבר בסיפורת הנשית) ,קהיר .1995
 .11סעיד עויס ,חדית' ען אל -מרא'ה אל-מצרייה אל-מעאצרה :דראסה ת'קאפייה אג'תמאעייה (שיח על האשה המצרייה
המודרנית) ,קהיר .1977
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הנשית ושל דימויי נשים בספרות הערבית-פלסטינית בישראל .לפיכך ,נבחרו שלושה סיפורים
מיצירותיהם של הסופרים :חנא אּבראהים ,מחמד נפّאע וריאץ' ּביידס ,ובמקביל נבחרו שלושה סיפורים
מיצירותיהן של הסופרות :נג'וא קעואר פרח ,פאטמה ד'יאּב וא'סיא שּבלי .היצירות מייצגות מבחינה
כרונולוגית את שלושת תקופות הספרות הפלסטינית בישראל כפי שזה מופיע בנספח ג' ממחקר זה .ניתוח
טקסטים בערבית בפרק שני ,שלישי ורביעי ,הוא חלק חשוב ממסקנות השוואת ייצוגי הנשים בשתי
הכתיבות בפרק הששי של המחקר .החיבורים שנבחרו מצביעים ללא ספק על זיקה מובהקת לקונפליקט
הערבי-ישראלי ,הן זיקה ישירה כפי שניתן לראות בקובץ הסיפורים "פרחי בר" של חנא אּבראהים והן
זיקה עקיפה כפי שניתן ללמוד מסיפוריה של נג'וא קעואר .קונפליקט זה הגביר את דיכוין של נשים,
כאשר דיכוי זה מקבל צורות שונות והיבטים מגוונים בהשוואה לדיכויים של הגברים.

לדעתי ,ההתפארות הרבה בעבר התרבות הערבית ,לא תרמה להתפתחות הביקורת באופן כללי .הזנחת
ההווה שהוא המציאות בה אנו חיים ,היא כהזנחת הנשים והנושאים הקשורים להן כי הם מציאות קיימת.
הסופרים הזניחו את ההווה ,שכולל התייחסות ביקורתית ,חיובית ושלילית ,לכתיבתן המודרנית של הנשים,
והתעסקו בעבר שבו התפישות כלפי הנשים היו נוקשות ביותר .המשורר הפלסטיני סמיח אל-קאסם עושה
השוואה בין העבר וההווה ,הן של הערבים והן של עמי אירופה ,ומציין שבעבר "יצאו הערבים מחצי האי
ערב והתפשטו אל ארצות שונות ,בנו אימפריה וציוויליזציה שלא היו כמותן – כאשר העולם המערבי היה
בשפל המדרגה .הם עסקו במדעים ופתחו אותם ,אבל בגלל התפארותם הרבה בעברם התרבותי ,הם ירדו
מהשיא אליו הגיעו אל השפל" .12דעתו זו של אל-קאסם נכונה במידה רבה ,הוא קורא לערבים לחפש תוכן
חדש לחייהם ולחזור שוב למלא תפקיד מרכזי בתרבות העולם ,המבוסס על מחשבה ,דו שיח תרבותי ,תכנון
ושיטות פעולה חדישות.
המבוא כלל :הצגת תמונת הקשר היסטורי ותרבותי -תולדות התעוררות התנועה הנשית -ערבית במאות
ה 19-וה 20-ודמותן של נשים בספרות הערבית הקדומה ביצירה שכתבו סופרים ערבים גברים ,הגדרת
מושגי יסוד בעבודה :כתיבת גברים וכתיבת נשים מול כתיבה נשית ,וכן דיון בהתעוררותן הפוליטית של
הנשים הפלסטיניות בישראל עם סקירה היסטורית קצרה של תנועות נשים ערביות פלסטיניות בישראל.

 .12מחמוד דרויש ,עאשק מן פלסטין (מאוהב מפלסטין) ,נצרת  ,1996עמ' .110
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תוך כדי הצגת ספרות התרבות הערבית ,הקלאסית והמודרנית ,הובאו דוגמאות של נשים כותבות את
עצמן בשתי התקופות ,סוגות כתיבה נשית של העת המודרנית אשר חדרו אל העולם העברי בהשפעת
המערב ,ותפישת הסופרים הערבים את כתיבתן של נשים סופרות ערביות .כמו כן ,ציינתי שנושא הנשים
התקדם במקביל לסוגיית השחרור בעולם הערבי ,תוך הדגשת ניצולן הספרותי של נשים למטרת קידום
האינטרסים הגבריים ושימור ההגמוניה הגברית מבחינה נפשית ,אינטלקטואלית וחברתית.
ساء" ואף "כתיבה
מטרת הצגתי דיון תיאורטי במבוא ,היא חיזוק טענותיי להימצאות "כתיבת נשים ِكتابَةُ نِ َ
נשית ِكتابَةٌ نَ َس ِوية" ייחודית פלסטינית שהתפתחה בישראל ,ועל מנת שאוכל לשקף תמונה כללית
לקונטק סט שבו צמחה כתיבה זו שיש בה מאפיינים פמיניסטיים ייחודיים .הדיון התיאורטי על המחלוקת
סביב המונחים בעולם הערבי מציג את יחס התרבות הערבית אל מונחים "כתיבה נשית" ו"כתיבת נשים".
התייחסתי בצורה מקיפה אל הבעייתיות הכרוכה בשימוש במונח "ספרות פמיניסטית" בתרבות הערבית
ואל חילוקי הדעות בין נשים וגברים לגבי המונחים השייכים לתחומי ספרות נשים .מאחר ויש מטען
פוליטי מוסתר מאחורי המילה "פמיניסטית" ,בשפה הערבית מתקיימת בריחה לביטוי "כתיבה נשית ِكتابَةٌ
س ِوية" .בדיוק כפי שמשויכת פעולת הכתיבה של גברים למין המגדרי "גברים" במונח המקביל "כתיבת
نَ َ
גברים ِكتابَةُ ِر َجال" .נושאים כמו הקריאה הפמיניסטית והכתיבה הפמיניסטית והקשר ביניהם עדיין לא
נחקרו בספרות הערבית והוויכוח הזה כמעט ולא עולה .העובדה שהמונח "פמיניזם" לא תורגם באופן
מלא ,על ידי מציאת מלה חדשה מתאימה ומקבילה לו מבחינת משמעות ותוכן בשפה הערבית ,מראה על
זלזול ואפליה מצד הגברים ומבהירה עד כמה היחס לנשים בספרות הערבית הוא עדיין יחס מתנשא.

ي" על ידי ביקורת של ספרות פלסטינית חתרנית נגד הכיבוש
היווצרותה של "ספרות מקומית أدَبٌ َم َحل ٌ
הישראלי היתה כרוכה גם בהתייחסות מנמיכה ביחס לספרות הערבית הקלאסית וביחס המזלזל לספרות
שנשים יוצרות ,בין אם ככתיבה נשית-פמיניסטית ובין אם כ"כתיבת נשים" .אפשר להסיק שהספרות
הפלסטינית היתה כל כך עסוקה בכיבוש שלא שמה ליבה לייחוד של יצירות של נשים אבל כן הצליחה
לפתח "ספרות מקומית" על רקע הכיבוש .זלזול המבקרים בספרות של נשים בכל צורה שהיא מגלה
שמדובר בדיכוי כפול של נשים יוצרות גם כחלק מהיותן עם נכבש וגם על רקע התעלמות הממסד
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הספרותי שהתפתח כאן .בכל מקרה ,קולן לא נשמע ופועלן בתקופת מלחמת  1948לא זכה להנצחות או
לימי זיכרון מיוחדים.

במשך תקופה ממושכת אספתי ראיות ואינפורמציה מחקרית לא מעטה אודות נשים ערביות סופרות שחיו
במדינת ישראל לאחר מאורעות  .1948הקושי באיסוף ראיות אלו ,היה נעוץ בהתייחסות של הסופרים
הערבים הגברים ליצירות של נשים .הם לא תעדו תולדות חיי נשים ויצירותיהן בצורה ראויה והביקורת
הספרותית הערבית ,על פי רוב ,התעלמה מכתיבתן ומצורך ביסוס מעמדן בספרות .פיזור החומר על חייהן
וכתיבתן של הסופרות לא הקל על עבודת איסוף החומר המחקרי שנכלל במיפוי לכן הוא חומר בעל
חשיבות מיוחדת .היו מקרים בהם מצאתי שמות של יצירות נשים סופרות ,אך לא מצאתי פרטים מזהים
על חייהן כמו מקום לידתן ושנת הולדתן .ליקטתי פרטים אלה מאנתולוגיות ומאנציקלופדיות פלסטיניות
שנכתבו בישראל ובעולם הערבי ,ממאמרים ביקורתיים שנכתבו על ידי סופרים גברים וממקורות
ביבליוגראפיים בהם ההתייחסות לתולדות חייהן ויצירותיהן של נשים היא שולית .הנשים נתפשו כרכוש
של הג ברים בדיוק כמו כל טריטוריה אחרת ולכן הם התעלמו מתפקידן בחברה כולל מכתיבתן היצירתית.
הנשים נחשבו לחלק מ"נכסיהם" יקרי הערך של הגברים ,ופגיעה בנכס זה ,עד היום ,מהווה פגיעה
בכבודו ובגבריותו .כתיבתן של נשים פלסטיניות שחיות בתוך החברה הערבית פלסטינית בישראל
הושפעה ,בנוסף לנסיבות כלליות ,גם מההשלכות של המצב הפוליטי ומהאירועים התכופים שקרו בארץ
ישראל לאחר מאורעות  1948ומנסיבות חברתיות ופוליטיות אחרות .לכן ,לא בכל המקרים היה קל עבורי
להגיע לאינפורמציה אודות היוצרות ויצירותיהן .הפרטים והראיות על הסופרות ויצירותיהן היוו חלקים
מהותיים במיפוי הפרטים והראיות על הסופרות ויצירותיהן היוו חלקים מהותיים במיפוי סופרות (ראה
נספחים א'ו ב').
הפרק הראשון דן בחשיבות וכן בבעייתיות של מיפוי נשים פלסטיניות כותבות .מטרתו של הפרק היא להציג
את התופעה של השתקת הקול הנשי והתייחסות מזלזת וזונחת של הביקורות הגברית ,אשר מסבירה בחלקה
הגדול את הקושי באיסוף וחשיפת נתונים ,וכן להציע קריטריונים "גיאו-ביוגרפיים" למיפוי המתייחסים
לזמן ול"מרחב היצירה" של נשים פלסטיניות כותבות – בין השנים  2007 –1948בתוך גבולות של מדינת
ישראל ,כאשר המיפוי תחת קריטריון זה יהווה תשתית אפיסטמולוגית להתייחסות לנשים פלסטיניות
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כותבות .המיפוי ,כך אטען ,יציג בפני הקוראים תמונה כוללת ויענה על אחת השאלות המחקריות הרבות
שניתן לשאול על ספרות נשים שבאה אחרי טראומה קיומית שלא נחקרה במישור זה לעומק .קולן של נשים
סופרות הוא קול חשוב ומשמעותי בספרות הפלסטינית ,שמשקף חיי אוכלוסיית נשים ערביות שלא זוכה
בדרך כלל לתיעוד מדויק .מספר הסופרות שמיינתי בשתי קבוצות סופרות נשים הוא מוגבל ,סך הכל 18
סופרות שיש עליהן מידע ויותר מ 91 -סופרות שאין עליהן מידע (ראה נספח א).
גם מספר יצירות הנשים שנשמרו בוודאות 125 ,יצירות ,13הוא מספר קטן יחסית בהשוואה ליצירות
נשים של עמים שלא חוו טראומות אנושיות כמו אלו שחוו נשים פלסטיניות .לכן ,כמות מוגבלת זו של
יצירות נשים פלסטיניות היא בעלת ערך ספרותי רב .קולן של הנשים הערביות הוא לא קול לגיטימי
וברור מאליו בעולם התרבות הערבי ,ולכן חשיבותן של הסופרות הללו בתקופה לא קלה ותחת לחצים
סביבתיים היא אפילו יותר משמעותית .חומר על סופרות אלו שאין לגביהן אינפורמציה ,לא נמצא בגלל
חוסר תיעוד של הביוגרפיות שלהן ,ובכל זאת ,אני סבור שהזכרתן במחקר ,למרות שאין לגביהן מידע,
היא צעד חשוב שמשלים את שרטוט המפה הביוגרפית של נשים פלסטיניות כותבות ומסייע להבנת הקושי
שליווה את דרכן הספרותית .חשיבותו של המיפוי בנספח ב' היא בהיותו שימור ותיעוד שמותיהן וקורות
חייהן של נשים סופרות שהן בעיני חלק בלתי נפרד מהחברה הפלסטינית שחיה בישראל וחלק בלתי נפרד
מן החברה האנושית .הפרק הראשון ,המקושר לנספח ב' ,הוא מעין אנתולוגיה מרוכזת כללית לכל
הסופרות הפלסטיניות ששמותיהן וקורות חייהן השתמרו בצורה מפוזרת למדי במחקרים ובספרים בין
השנים  .1948-2007ההבחנה בין נשים סופרות לפי המימד "מידת תיעוד שלם ובלתי שלם" הצביעה על
ההתעלמות הגברית הקיימת ליצירת נשים ועל מידת התיעוד המועטה שהיתה קיימת לגבי שתי הקבוצות
לפני עריכת מחקרי.
בפרק השני של המחקר ,שבו הצגתי את הז'אנרים הבולטים בכתיבה של נשים וייחודה המגדרי ,תיארתי
בקצרה את התכנים בכתיבה הספרותית של נשים ביצירות אשר סקרתי בפרק הראשון ובנספח ב'  ,ומה
נשים סופרות אומרות על עצמן דרך יצירותיהן .תיאור זה כלל התייחסויות והערות כלליות למוטיבים של
כתיבתן ,לנראטיבים ולסגנון האמנותי בו הן משתמשות .הצגתי בפרק זה נושאים בולטים ביצירות נשים,
כמו :אמהות ,כיבוש ,מיניות ,יחסי גברים-נשים בחברה ,נושאים פוליטיים ,מוסכמות החברה ביחס לנשים

 . 13לא כולל יצירות שאין עליהן פרטים ,שלא נשמרו ,ולא כולל יצירות של קבוצת הנשים שאין לגביהן שום מידע.
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ונושאים אחרים .כמו כן ,דנתי בדמויות המרכזיות של חלק מיצירות הסופרות והמשוררות כפי שהן
משתקפות בכתיבתן .לאחר מכן ,התמקדתי והדגשתי את הנושאים הכלליים אשר העסיקו את הסופרות
כנשים וכיצד הנושא השתקף בכתיבתן .הפרק השני עסק בין השאר בסיבות אשר גרמו לעיכוב התפתחות
הרומן והסיפור הערבי-פלסטיני בישראל ובהתנתקות "פלסטיני  "48מהעולם הערבי .סיכמתי את הנושאים
והתמות העיקריות אשר העסיקו את הספרות הפלסטינית שנכתבה על ידי נשים סופרות במטרה לאבחן
הבדלים עיקריים בין הנושאים המעסיקים אותן .פרק זה התמקד בתכנים המרכזיים ביצירות מתוך ניסיון
להעריך את מידת המודעות של המחברות לנושא נשים ומגדר ואופן התייחסותן אליו ואל סוגיות חשובות
אחרות שבולטות מבעד לכתיבתן הספרותית .ההרחבה בהצגת הז'אנרים והתמות בכתיבתן של נשים באה
להראות שיש קשר אישי של הסופרות עם עולמן הפנימי שמשפיע עליהן ומשתקף בכתיבתן .חלקן כתבו על
נושאים מגדריים יותר מאחרות וזאת בהתאם לזמן ולמקום בו חיו אותן סופרות .כמו כן ,הצבעתי על
הטכניקות החדשות בהן השתמשו בכתיבתן המגדרית .כתיבת נשים פלסטיניות כותבות את עצמן נראתה
לחלק מהמבקרים הגברים דומה ל"אוטוביוגרפיות" בעלות ערך ספרותי נמוך ,מבלי שאותם מבקרים יעריכו
כתיבת נשים ערביות בהתאם לעולמן האישי והייחודי המתבטא במעמדן הנחות ובמאבקן המתמשך בחברה.
הפרק השני קשר בין הפרק הראשון (כולל נספח ב') הממפה את הסופרות ויצירותיהן לבין הפרק השלישי
שהוא ניתוח ספרותי לכתיבה של גברים סופרים ונשים סופרות ,הצגה של התמות המרכזיות והסגנון
האמנותי של הסופרים והסופרות שהם ,כאמור ,חלק מההשוואה שערכתי בפרק החמישי של המחקר.
בפרקים השלישי והרביעי דנתי במאפיינים הבולטים מבחינת תוכן וסגנון אמנותי בכתיבה של נשים
פלסטיניות סופרות שמייצגות את שלוש התקופות הספרותיות מאז מאורעות  .1948הפרקים עסקו
בטכניקות המשמשות חיבורים אלה תוך הדגשת מאפיינים של תכנים וסגנונות כתיבה בולטים בספרות
הפלסטינית במהלך טיפולה בסוגיות שונות .לחלק ממאפיינים אלה יש קשר חזק יותר לעניינן של הנשים
ואשר השתקפו בכתיבתן ובשיח פמיניסטי הבולט בכתיבתן והחושף את העצמיות שלהן ואת עומק סבלן.
ציינתי כי התכונות המייחדות את כתיבתן של הסופרות הנה התמקדות בפרטים הקטנים ביותר במרקם
חייהן של הנשים כמו שקט ,בדידות וניכור ,או פרטים הקשורים לתהליך הלידה והתמקדות בצבעים
והסברת השפעתם על מצבן הנפשי וסימני היכר אחרים.
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בנספח ד' ערכתי ראיונות עם שלוש נשים יוצרות שהן נשים ערביות מודרניות הכותבות עד עצם היום
ודעתן אמורה לייצג במידה מסויימת את כתיבת הנשים בתקופה המודרנית .בחרתי את שלושתן מתוך
שתי קבוצות הנשים שמיינתי בפרקים ,הראשון והשני :נשים שיש לגביהן תיעוד ,ונשים שאין לגביהן
תיעוד .הצגתי בפניהן ראיון אחיד שנסב סביב ארבעה תחומים עיקריים .באופן כללי ,השאלות שהצגתי
בפני הסופרות חתרו לגילוי דעתן של הסופרות הפלסטיניות בישראל בנושאים כמו :התכנים והתמות
המרכזיות ביצירות נשים ,הנושאים המגדריים העולים מיצירותיהן ,מאפייני כתיבתן כגון מבנה ,דמויות
וסגנון .התחום הראשון בראיון דן בפרטים המקצועיים של הסופרות ,לעומת התחום השני שדן בתוכן
ובסגנון הכתיבה שלהן .התחום השלישי דן בכיבוש ,בנושאים מגדריים ובנושאים מגדריים בהקשר
הפלסטיני ,והתחום הרביעי מתמקד בחלק של הסופרות ,כלומר בנושאים שלא הצגתי שאלות לגביהם והם
נראים בעיניהן בעלי חשיבות .הראיונות מבחינתי ,וכך גם אציין בסיכומיהם ,באים כדי לבדוק אם קיימת
ייחודיות שנובעת מחוויותיהן האישיות של הסופרות ,אשר מתגלות מתשובותיהן לשאלות שהצגתי בפניהן
בראיון .הראיונות חותרים להשיב ,בין אם באופן ישיר ובין אם באופן בלתי ישיר ,על שאלות כמו ,האם
כך היו יכולות להיות התשובות אם הייתי מציב אותן שאלות בפני סופרים גברים? מה בולט ומיוחד
בתשובות של כל אחת ואחת מהן ,ולאן מועדות פניהן של הסופרות בסיטואציות המתוארות על ידן?
בפרק החמישי אנתח את היצירות שנכתבו על ידי סופרים וסופרות פלסטיניות בישראל שכתיבתם מייצגת
כל אחת משלוש תקופות הספרות הפלסטינית בישראל מאז מאורעות  1948ומוצגת במחקר זה כפי שעולה,
באופן בלתי ישיר ,מהראיונות ,נספח ד' ,וממאפיינים נוספים בכתיבתם הספרותית .אתייחס לקשר שבין
כתיבת נשים לבין נושאים מגדריים והייחודיות בכתיבתן .בפרק זה יוצגו תיאוריות מעולם הספרות הערבית
ומעולם המגדר .הניתוח יעסוק בנושאים הבאים .1 :התכנים ,התמות המרכזיות ,המבנה ,השפה והסגנון
ביצירות נשים וגברים .2 .הקשר בין השקפת עולמם של היוצרים והיוצרות ,כפי שמתבטאת בכתיבתם על
נושאים מגדריים ,מול המאפיינים והתכנים של יצירותיהן .3 .דיון בנושא הציר מגדר/ספרות ,תמאטיקה,
סגנון ,הקשרים פוליטיים וכדומה .הדיון יתבסס על המיפוי ,המחקר והראיונות .פרק זה יעסוק בתכנים
שבכתיבה של נשים וגברים פלסטיניים כפי שהוצגו בפרק השלישי וסגנונות אמנותיים בהם השתמשו
הסופרים והסופרות ביחס ל"ייצוג נשים" ושהוצגו בפרק הרביעי .בפרק זה אסכם ואערוך השוואה בין
ייצוגן של נשים בכתיבה ספרותית של נשים לייצוגן בכתיבה ספרותית של גברים.

17

ניתוח היצירות יבליט את מידת ההתפתחות של כתיבת נשים פלסטיניות שחלה בספרות ערבית ונכתבה
בישראל וישווה בין טקסטים שמספרים על חווית הכיבוש והנּכּבה בצורות שונות כשהמגדר הוא מדד
להבדל בין גברים ונשים .כלומר ,הם בוחרים לדבר על נושא הכיבוש על ידי בחירת נרטיבים שונים,
תמות אחרות ,מקטעי חיים שונים וזוויות מבט שונות שמשתקפים בכתיבתם .ברור שכל הסיפורים
המוצגים מתחוללים בחברה הערבית בישראל ולא בוואקום וכתוצאה ,יש השפעה על השפה ועל החברה
הפלסטינית בישראל ,פעם חיובית ופעם שלילית ,מצד תרבות החברה הישראלית .פמיניזם ישראלי
משפיע על פמיניזם בחברה הפלסטינית כשם שגם ערכים של דמוקרטיה וליברליזם משפיעים עליה .לולא
כך ,לא היה ניתן להבחין בהבדלים בין ערבים פלסטינים יוצרים/ות שחיים בתוך הקו הירוק ויוצרים/ות
שחיים מחוץ לו .14תמיד מודגש טשטוש ההבדלים בין פלסטינים שחיים בתוך מדינת ישראל לבין
פלסטינים שחיים מחוץ לגבולותיה מסיבות של סולידריות לאומית ,אבל אחרי הכל יש גם הבדלים
שמשתקפים ביצירות שאני חוקר .הבדלים אלה מחלחלים לתוך הספרות של נשים וגברים ערביים ובאים
לידי ביטוי בציטוטים ובדוגמאות שהצבעתי עליהם במהלך הפרקים של המחקר.

הסופרים והסופרות חיו בצל אותן נסיבות חברתיות ,פוליטיות ותרבותיות אשר ליוו התפתחות כתיבת
נשים ,ולמרות זאת ,אפשר להבחין בכך שיש לנשים תפקיד שונה מזה של הגברים בקובץ הסיפורים
"דרכים ומנורות" של נג'וא קעואר .שוני זה נובע ממספר סיבות ובכללן הסבל האינדיווידואלי האישי של
נשים ,שאיפתן המתמדת להגשים את זהותן ואת עצמיותן כנשים כפי שניתן לראות בסיפור "חזיון סתיו",
אופיין המיוחד והיבדלות חווייתן מזו של הגבר .קעואר ייצגה נשים פלסטיניות ,אשר היו עסוקות בתקופה
כה מוקדמת  -שנות ה 50-וה 60-של המאה העשרים -בשינוי התפישות החברתיות כלפיהן ,ואת עליית
המודעות הנשית המלווה במספר אינדיקציות של מרידה ואי קבלת התכתיבים הגבריים.

ראוי לציין שאחרי שנות ה ,70-הסופרות מיקדו את עיסוקן בחוליי החברה שעלולים להתפרץ אם לא
יושווה מעמדה של האשה לזה של הגבר .הדבר בא לידי ביטוי ברומן "טיול ברכבת העבר" של הסופרת
 . 14כפי שארחיב את הדיבור על נושא זה במבוא המחקר ,חוקרים וחוקרות פלסטינים שחיים מחוץ לקו הירוק הדגישו את קיום
ההבדלים בין כתיבה של סופרים פלסטינים שחיים בתוך מדינת ישראל לבין אלו שחיים מחוץ לגבולותיה.
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פאטמה ד'יאּב וכן ברומן "הקצב" של א'סיא שּבלי .רומנים אלה מעידים על מודעותן של נשים לא רק
לדאגותיהן האישיות ,אלא גם לדאגות החברתיות הכלליות ולסוגיות הפוליטיות האחרות .הסופרות סבורות
שדאגות היומיום של הנשים אינן מבודדות אותה מהמתרחש סביבן ,בעוד שהשיח הגברי עדיין ממשיך
להציג אותן בדימויים מהעבר .הסופרת מזינה מהגוף שלה כמו גם מדברים נוספים ,השייכים לה ,את
س ْرد" ובאמצעותו מציגה את העינויים שגורמים לה סבל ודאגות.
ה"סיפר َ
האונס ,כדוגמא ,מופיע בטיפוס של "חואג'ה خ ََوا َجة" ,שהוא כינוי לאדון ממעמד העשירים בחברה ,המנצל
את מצוקתה הכלכלית של האשה ואנוס אותה .תמונה שמופיעה אצל הסופרת א'סיא שּבלי בסיפור "זיעה
ודמעות َع َر ٌق َودَ ْم ٌع" מקובץ סיפוריה "ניצני בוקר خيوط الفجر" ( )1989מתארת כמה גברים מ"החואג'את
خ ََوا َجات" ,אדונים עשירים ,אונסים את אשתו של אחד הפלחים תחת איום על בעלה ברצח אם יתנגד להם.
סיפור דומה מופיע גם אצל הסופרת הפלסטינית פאטמה ד'יאּב ברומן שכתבה בשם "החוט והצרעה الخيط
والطزيز" ( .)1973טיפוסי גברים כמו "חואג'ה" מראים עד כמה הריבוד המעמדי בתוך החברה הערבית
מוסיף קשיים על חייהן של נשים .ביצירות ספרות פלסטינית שכתבו גברים מצאתי שנוכחותן של נשים
בטקסטים אינה נובעת מראייתם השוויונית המעריכה את קיומן ,אלא כי הם מודעים לכך שנוכחותן חשובה
לכתיבה הספרותית האמנותית ,ושבלעדיה לא יוכלו להשתמש במגוון פונקציות שבמרכזן נשים ,כמו
השימוש ברמזים ובסמלים.

החלק החשוב במחקרי הוא ראיונות שערכתי עם שלוש נשים יוצרות שהן נשים ערביות מודרניות הכותבות
עד עצם היום (ראה :נספח ד') .דעתן כפי שמובעת בראיון עשויה לייצג במידה מסוימת את האישה הכותבת
המודרנית .בחרתי את שלושתן מתוך שתי קבוצות הנשים שמיינתי בפרק הראשון ובנספח ב' :נשים שיש
לגביהן תיעוד ,ונשים שאין לגביהן תיעוד .הצגתי בפניהן ראיון אחיד שנסב סביב ארבעה תחומים עיקריים.
באופן כללי ,השאלות שהצגתי בפני הסופרות חתרו לגילוי דעתן של הסופרות הפלסטיניות בישראל
בנושאים כמו :התכנים והתמות המרכזיות ביצירות נשים ,הנושאים המגדריים העולים מיצירותיהן ,מאפייני
כתיבתן כגון מבנה ,דמויות וסגנון .התחום הראשון בראיון דן בפרטים המקצועיים של הסופרות ,לעומת
התחום השני שדן בתוכן ובסגנון הכתיבה שלהן .התחום השלישי דן בכיבוש ,בנושאים מגדריים ובנושאים
מגדריים בהקשר הפלסטיני ,והתחום הרביעי מתמקד בחלק של הסופרות ,כלומר בנושאים שלא הצגתי
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שאלות לגביהם והם נראים בעיניהן בעלי חשיבות .הראיונות מבחינתי ,וכך גם אציין בסיכומיהם ,באים כדי
לבדוק אם קיימת ייחודיות שנובעת מחוויותיהן האישיות של הסופרות ,אשר מתגלות מתשובותיהן לשאלות
שהצגתי בפניהן בראיון .הראיונות חותרים להשיב ,בין אם באופן ישיר ובין אם באופן בלתי ישיר ,על
שאלות כמו ,האם כך היו יכולות להיות התשובות אם הייתי מציב אותן שאלות בפני סופרים גברים? מה
בולט ומיוחד בתשובות של כל אחת ואחת מהן ,ולאן מועדות פניהן של הסופרות בסיטואציות המתוארות על
ידן?

באופן בלתי ישיר ,הראיונות עם הסופרות בנספח ד' הבהירו מעל לכל ספק ש"כתיבה נשית" היא כתיבה
המציגה את השליטה החברתית הפטריארכאלית העושקת את הנשים ,כתיבה שיש בה ניסיון להרוס את
המבנים הגבריים השולטים בלשון ,בדמויות הספרותיות ,בזמן ובמקום ,במטרה לבנות ראייה חדשה
שמסתמכת על עיקרון השוויון בין המינים .15בחומר התיאורטי הכלול בהקדמה ובפרקי המחקר ,הבחנתי
בין סופרים וסופרות מהעולם הערבי לבין אלו שחיים במדינת ישראל או בגדה המערבית ,אבחנה שמיקדה
את החומר המחקרי הרלוונטי בשאלת המחקר ובשאלות שנגזרו ממנה .כמו כן ,הצגתי דעות של חוקרות
וחוקרים מהעולם הערבי והמערבי ,מהארץ ,או מכל מקום אחר בעולם כדי להשיב על שאלות המחקר
בהתאם להתפתחות "הפמיניזם" המודרני .הסתמכותי על תיאוריות פמיניסטיות מערביות ,ולא על מתודות,
נובעת בראש וראשונה מהעובדה שהתפתחות מתודות פמיניסטיות להגדרה מחודשת לייחודיות כתיבה
נשית בספרות המערבית ,קדמה להתפתחות מתודות דומות בספרות הערבית והשפיעה עליה בצורה
ניכרת" .קול נשים" בספרות שכתבו סופרות נשים התאפיין במיוחדות ובהבלטת הסמכות האבהית שנוטה
לצד הגברי .הלשון אצל הסופרות באה עם גוון מסוים ,שונה ונבדלת מכתיבת סופרים גברים ,מנסה
להרוס את המובנים הגבריים השולטים על השפה ,הדמות ,הזמן והמקום כדי לבנות ראייה חדשה הנסמכת
על שוויון .ייצוגן של נשים ערביות פלסטיניות בספרות שכתבו גברים נשמע חלוש ,חסר עומק ,רדוד
ושונה מקולן בספרות שכתבו נשים .בכתיבת נשים ייצוגן הוצג באופן אמיתי ועמוק יותר ,מלווה ומתאים
לקצב התפתחות הכתיבה הנשית הערבית והמערבית המודרנית.

ּ .15בן מסעוד ,1994 ,עמ' .70
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במחקרי ,הדיון בייחודיות כתיבת נשים פלסטיניות עסק בין השאר בשדרים של ערכים ושל אידיאולוגיות
ובאופני ההישרדות ,ועל כן הטקסטים שלהן היוו חלק ממערך טקסטים שמזמין אליו חתרנות מסוימת או
מזמין חשיפה של מנגנונים שמדכאים נשים .במשוואה שערכתי בפרק הששי ,הצבעתי על השוני בייצוגי
נשים בכתיבה של נשים וגברים ,כמו במבנה הלשוני ,בשפה ,בסגנונות האמנותיים או בתוכן במטרה
לחשוף את התרבות הפלסטינית ואת חילוקי הדעות המתנהלים כיום סביב מגדר ומין הכותב/ת בתוך
החברה הערבית המודרנית .שאפתי לעודד כתיבה וקריאה פמיניסטית ביקורתית בחברה הישראלית בכלל
ובחברה הערבית בפרט .אני חושב שמחקרי מסייע לסופרות ערביות בישראל לחלץ את כתיבתן מהכתיבה
הכללית ,ויוצר עבורן מקום ראוי ונפרד בו הן יכולות ליצור ללא חשש שיצירתן תמוקם בשוליים .במחקר
דנתי בהנחות יסוד על פיהן נגזרת חלוקת התפקידים ,כוח ומשאבים בין גברים לנשים וניתחתי מגוון
דרכים בהן נקטו נשים יוצרות כדי להתמודד עם תנאי חייהן ולעצבם מחדש דרך הכתיבה .ברוב המקרים,
מצאתי שהנרטיב הנשי בכתיבה של סופרות פלסטיניות בישראל ,שאף להפיכת הגוף לטקסט שלם ,ממנו
הן לוקחות את הדימויים והתכנים השונים ובאמצעותו הן מבטאות את מכאוביהן ודאגותיהן .קולן של
נשים הוצג באופן אמיתי ועמוק בכתיבתן לעומת ספרות שכתבו גברים.
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מבוא
הקדמה כללית לנושא המחקר "נשים ערביות פלסטיניות כותבות את עצמן"
 .1תמונת ההקשר -היסטורי-אידיאולוגי-תרבותי -לנושא המחקר
במהלך המאה ה ,20-נכתבו ספרי ביקורת רבים העוסקים בהערכה אמנותית ליצירות ספרות ערבית ,אך
רק מיעוטם עוסק בכתיבתן של נשים סופרות ערביות או סופרות פלסטיניות בישראל .16בסך הכל נכתבה
ביקורת מועטה ,הכוללת מעט התייחסויות לכתיבתן הספרותית של נשים לפי סוגות הספרות הערבית
המודרנית .הביקורת והאנתולוגיות לא כללו פרטים שלמים על חייהן של הסופרות ,וכמעט ולא נכתבו
אנתולוגיות הממפות סופרות נשים ורושמות פרטים שיביאו את הקוראים על סיפוקם בנושא זה .מחקר זה
נועד למלא את החלל המחקרי הזה על ידי מיפוי הסופרות והמשוררות הפלסטיניות שחיו במדינת ישראל
בתקופת מאורעות שנת  ,1948ועל ידי חקירת השוני בין כתיבה של נשים וכתיבה של גברים בתקופה
שבין  1948עד  ,2007כאשר הדגש המחקרי הוא על שאלת המאפיינים הייחודיים הקיימים בכתיבה זו,
וזאת על רקע התרחשות האירועים הפוליטיים המרכזיים.
הבחירה בנושא המחקר נובעת מהראייה לפיה הספרות הערבית היא ,באופן כללי" ,ספרות גברים ِكتابَةُ
ِر َجال" ,כלומר ספרות שנכתבה על ידי גברים .לעומתה ,יצירות הנשים הוזנחו ולא נחקרו ,וקורות חייהן
לא תועדו בצורה ראויה .כאשר הערבים התחילו ברישום יצירות הספרות הערבית הקלאסית בתקופה
האסלאמית ,הם התמקדו בעיקר ב"שירה ِش ْع ٌر" 17שנכתבה על ידי סופרים גברים בשל ערכה האמנותי
בעיניהם ולא התייחסו אלא במידה מועטה ביותר ל"פרוזה نَثْ ٌر" שנכתבה על ידי נשים משום שלדעתם
ساء" היא כתיבה "חלשה" ולא בנויה היטב מבחינה אמנותית .לאחר מכן ,רוב יצירות
"כתיבת נשים ِكتا َبةُ نِ َ
 .16אחרי שנות ה 50-של המאה ה , 20-הכתיבה הנשית הפלסטינית בישראל סבלה מחוסר ייצוג בספרות הערבית ,בין אם
מבחינה כמותית ובין אם מבחינה איכותית .הסופרת הפלסטינית נג'וא קעואר פרח ( )1920/1923היתה אחרונת הסופרות
שהוכיחה את כשרונה הספרותי עד מאורעות  .1948רק בשנות ה 70-וה 80-הופיעו יותר שמות של נשים כותבות ,ולכך אציע
הסברים במהלך מחקר זה .הסופרות הבולטות בתקופה זו :פאטמה ד'יאּב ( ,)1951שוקייה ערוק ( ,)1957א'סיא שּבלי ()1958
ואחרות .מחמוד ע'נאים ,אל-מדאר אל-צעּב :רחלת אל-קצה אל-פליסטינייה פי א'סראא'יל (המסע הקשה :עיון בסיפור
הפלסטיני בישראל) ,כפר קרע  ,1995עמ' .222-223
 .17לפני מאורעות  ,48הסופרים והסופרות הפלסטינים השתמשו בז'אנר הספרותי "שירה" כנשק במאבק האזרחים הערבים נגד
האנגלים והציונים ולא הרבו לכתוב יצירות לפי ז'אנרים ספרותיים אחרים .השירה עסקה בנושא המאבק הערבי-ישראלי ויותר
מזה בביקורות כלפי הממשלות הערביות המסורתיות ובצורך להשתחרר מהאימפריאליזם הבריטי בארץ .נּביה אל-קאסם ,פי
אל-הם אל-ת'קאפי (הדאגה לאינטלקטואליה) ,שפרעם  ,1996עמ' .12
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הנשים שתועדו הלכו לאיבוד ,גם החלק המועט שנאסף קודם ,בכיבוש הטטארים את בגדאד בירת
הח'ליפות האסלאמית בשנת  1236לספירה .בהתקפות הטטארים בבגדאד נשרף רוב האוצר התרבותי
העצום של הערבים .18הסופרים הגברים השתלטו על תחום הספרות ,תוך ניצול מוסכמות חברתיות
שהביאו להישארותן של נשים בצל בתחומים רבים .אחד ממשוררי תקופת התרבות הערבית הקלאסית,
"הג'אהלייה ْال َجا ِه ِلية" ,התפאר בכך שהוא אינו יונק את ההשראה לחיבור שירתו המשובחת משד ממין
נקבה אלא משד ממין זכר.19

בניגוד לאנתולוגיות רבות שעסקו בביוגרפיות של סופרים מהעולם הערבי ,ואנתולוגיות לא רבות שעסקו
ص ِرياتٌ " ,אנתולוגיות מעטות רשמו את תולדות
سا ٌء َع َربِياتٌ َع ْ
בביוגרפיות של "נשים ערביות מודרניות نِ َ
חיי יוצרים ויוצרות שחיו בישראל לפני קום המדינה ואחריה .בהקדמה לאנתולוגיה שכתב סמיח
אל-קאסם ,נכתב" : 20בנוסף לספרות המובחרת שנאספה בשנת  1988בתמיכת ארגון אונסקו ,נוספו
לספר זה ביוגרפיות אחרות בתקווה שיושלמו בעתיד ויכללו את המשוררים הערבים הפלסטיניים בארץ
ואת הדורות שגדלו בגולה והמקבילים להם" .21אמירה זו של סמיח אל-קאסם היא דוגמא טובה לכך
שתיעוד חיי המשוררים והמשוררות הפלסטיניות בישראל אינו פשוט לאור הנסיבות ההיסטוריות בהן חיו
היוצרים עד שנת  1936ולאחר מכן ,ושעדיין יש צורך בהשלמת מלאכת התיעוד שמחקרי הוא חלק ממנה.
האנתולוגיה מונה קרוב ל 53-סופרים ומשוררים פלסטינים שהופיעו בפלסטין במשך אלף שנה שקדמו
לשנת  ,1936כאשר היא מונה רק ארבע משוררות וסופרות מתוכם .אל-קאסם מציין שהמקורות

 .18שעבאן ,1999 ,עמ' .82
طانُهُ أ ْنثى َو َش ْي َ
شر -ش ْي َ
طانِي
 .19משורר ערבי קלאסי שנקרא אבו אל-נג'ם אל-עג'לי כותב באחד מבתי שיריו" :إني َو ُكل شا ِعر مِ نَ البَ َ
ذَ َكر" ("אני וכל משורר אחר בן אנוש שואבים את השראת שירתנו מהשדים שזהו תפקידם ,אך השד שלהם ממין נקבה והשד שלי
ממין זכר") .עמרו בן עת'מאן בן אבי אל -ג'אחט'ּ ,כתאּב אל-חיואן (ספר החיות) ,ביירות  ,1992כרך  ,6עמ' .229
 .20סמיח אל -קאסם ( :) 1939משורר פלסטיני נודע שחי בכפר ראמה בגליל .חבר המפלגה הקומוניסטית לשעבר .כתב כ-
 40ספרי שירה ,פרוזה ,מחזות ופובליציסטיקה ,יצירותיו תורגמו לשפות רבות כולל עברית .הוא יסד את השבועון "ּכל אל-
ערב" היוצא לאור בנצרת .למרות שהוא נחשב לאחד ממשוררי ההתנגדות ,הוא מבוקר ע"י סופרים פלסטיניים לאומיים על כך
שהוא לוקח חלק באירועים ממסדיים ישראליים .אחד מכותבי עיתון "אל -אח'ּבאר " בלבנון כתב עליו" :כבר שנים שהוא אחד
ממשתתפי פסטיבל השירה העולמי בירושלים שאורגן על ידי הכיבוש הישראלי בתירוץ שמדובר בפסטיבל שמאלני ,זאת בעוד
שמשוררים יהודים מחרימים את הפסטיבל" ,כותב העיתונאי ומצטט את אהרון שבתאי שכינה את האירוע "קופסת הבושם
ששמים בשירותים כדי למנוע את ריח הצואה" .פורסם בתאריך http://www.ynet.co.il/articles :17.11.2009
 .21סמיח אל -קאסם ,מטאלע מן אנתולוג'יא אל-שער אל-פלסטיני פי א'לף עאם (אנתולוגיה מובחרת מהשירה הפלסטינית
במשך אלף שנים) .חיפה  ,1990שער אחורי של הספר.
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ההיסטוריים מראים על אפשרות מחקר המציאות הפלסטינית במשך אלפי שנים כאשר עובדה זו אינה
מכחישה את השורשים היהודיים בפלסטין אלא באה להדגיש את ערביות השורשים היהודיים הקדומים.22
س ِوية" ייחודית פלסטינית
ساء" ואף "כתיבה נשית ِكتابَةٌ نَ َ
הטענה במחקר היא כי יש "כתיבת נשים ِكتابَةُ نِ َ
שהתפתחה למרות המאורעות ההיסטוריים החשובים שהיוו מכשול המונע התפתחות מהירה בספרות של
ساء"
נשים כמו בשאר מדינות ערב .אחת הסופרות המובילות את ההבחנה בין "כתיבת נשים ِكتابَةُ نِ َ
ו"כתיבה נשית" היא חוקרת הספרות של נשים ערביות במרוקו ראשידה ּבן מסעוד ,23אשר מכירה
בייחודיות המאפיינת את כתיבתן של נשים כמין מגדרי .אני מתכוון להשתמש באבחנות שּבן מסעוד
הסתמכה עליהן בבואה להצביע על ייחודיות בכתיבת נשים ובאבחנות של תיאורטיקנים מערביים שאזכיר
בהמשך המחקר .לדעתי ,המונח "כתיבה נשית" הוא מונח רלוונטי לתקופה המודרנית והוא משקף את
המציאות שחיות בה נשים ערביות ,בין אם בחברה ,בתרבות ,או בשפה ובספרות הערבית .כפי שציינתי
קודם ,המטרה הראשונה של מחקר זה היא לערוך מיפוי של הכתיבה בקרב הסופרות הפלסטיניות
בישראל בין השנים  ,1948-2007שימלא את החלל הקיים בתחום זה ויבסס את הטענה שנשים
פלסטיניות תמיד כתבו גם כשלא ניתנו קול והכרה ליצירתן.
המחקר על קריאה פמיניסטית של נשים שונה במהותו מכתיבה פמיניסטית של נשים ושני אלה לא דומים
לכתיבה או קריאה שאינה פמיניסטית ,בין אם היא של נשים ובין אם היא של גברים .במחקר שלי ,על כל
פנים ,אני מבקש להתרכז בהוכחת הטענה שיש ג'אנר שאפשר לקרוא לו כתיבה של נשים פלסטיניות
בעלת אופי פמיניסטי .בתוך הקטגוריה הזאת ,אתייחס להבחנות אם מדובר בכתיבת נשים או כתיבה נשית.
בגלל שנושא זה לא נחקר בספרות ערבית והוויכוח הזה כמעט לא עולה ,שאלת המחקר שלי תהיה יותר
פשוטה ,היא תבדוק אם קיימת "כתיבת נשים" ייחודית בקרב הציבור הפלסטיני שנכבש מאז  ,1948ממנה
עולה קולן של נשים פלסטיניות ומה המאפיינים הייחודיים לכתיבה זו ,כאשר הכוונה היא לכל סוגה של
כתיבה ספרותית שנכתבה על ידי אשה סופרת ולמאפיינים הייחודיים בכתיבה זו .שאלות משניות,
 .22שם ,עמ' .10
 .23ראשידה ּבן מסעוד :חוקרת ומבקרת ספרותית שנולדה במרוקו ,למדה וסיימה לימודיה לקראת תואר ראשון ושני
באוניברסיטת סורבון בפריס בשנת  1979ובשנת  1987סיימה את הדוקטורט שלה בספרות ערבית מודרנית באוניברסיטת
"מחמד בן עּבד-אללה" במרוקו .היא כתבה ארבעה ספרים בערבית וספר אחד בצרפתית ולא מעט מחקרים ספרותיים
וביקורתיים בנושא "כתיבה נשית"  .כיום היא מרצה באוניברסיטת רבאט וחברת פרלמנט מאז שנת  .2002שני ספריה הנפוצים
ביותר" ,האשה והּכתיּבה :שאלת הייחודיות المرأة والكتابة :سؤال الخصوصية" ( ,)1994אשר זכה לתגובות רבות מצד
מבקרי ספרות בעולם הערבי ,וספרה האחרון "האסתטיקה בסיפר הנשי جمالية السرد النسوي" ( ,)2006אשר בוחן את
"הספר הנשי" בכתיבת סיפורים ורומנים שנכתבו על ידי נשים בחמש מדינות ערביות שונות..
אניס מנצור (עורך) ,אל-מרא'ה עּבר אל-עצור "האשה במשך הדורות" ,כרך ששי ,קהיר  ,2004עמ' . 213
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הקשורות לשאלת המחקר ,יורחבו ויכללו שאלות נוספות ,כמו האם קיימים מאפיינים מיוחדים ובולטים
בכתיבה של נשים ערביות פלסטיניות ,בהשוואה לכתיבה של סופרים ערבים בישראל וביחס לכתיבה של
נשים באופן כללי?
קולן של הנשים בספרות הערבית נשלט ע"י עטי הסופרים הגברים אשר ,על פי רוב ,שלטו גם בתחום
הספרות .הגברים בד"כ "מתחו" את המוסכמות החברתיות גם לתחום הכתיבה והביאו להדרת האשה
מתחום הספרות ,כמו גם בתחומים רבים אחרים הקשורים לחיי היומיום .אולם נשים ערביות סופרות
מעטות מצאו בכתיבה השתחררות נפשית וביטוי לתחושות ולרגשות שלהן "בגלל נוקשות מסורות וחוקים
חברתיים עושקים ,אשר השאירו אותן בשוליים של החברה בכל תחומי החיים" .24במחקר ייערך אפיון
של המושג "קול נשי" ,במטרה לעמוד על המורכבות שהוא נושא עימו ,ככתיבה שיש בה מודעות
פמיניסטית או כ"כתיבה פמיניסטית" 25המעניקה לגיטימציה לנשים להיות שוות זכויות לגברים גם בתחום
הכתיבה ,למרות ההחרפה בהדרתן מן התחום מאז  .1948המחקר יתמודד עם ההבחנות בין כתיבה של
נשים פלסטיניות לכתיבה של נשים מערביות ועם ההתייחסויות של התרבות הערבית לכתיבה המערבית
ככתיבה שמייצגת יצירה אוניברסלית.
כממצא מקדים שעשוי להתפתח במהלך מחקר זה ,גיליתי בספרות הערבית המודרנית שנכתבה על ידי
נשים וגברים עד אמצע המאה ה ,20-שהסגנון הספרותי בו משתמשות נשים מאופיין בהדגשה על עולמן
הפנימי ופרטיותן של נשים ועל ביטויים כגון "שתיקה"" ,ניכור" ו"בדידות" ,על ביטויים שקשורים
לתהליך הלידה והתעמקות בתיאורי צבעים ,או על התרכזות בדברים הפשוטים ביותר ,לכאורה,
שנחשבים כשייכים לעולם האשה והשפעתם על נפשה .נושאים כגון אלה לא רק זוכים להתעלמות
בכתיבתם של סופרים גברים אלא גם מהווים מקור החרדה ואמביוולנטיות עבור הגבר .כאשר חוקרת
הספרות הלן סיקסו מדברת על החיים אשר כמו טקסט הפורץ מגוף האישה .26היא גם מתייחסת לראייה
גברית במקור של אישה יוצרת כמפלצת ועל כן מתארת כיצד האישה היוצרת מתנכרת מהעצמי הכותב
שלה :אף על פי שהאנרגיות והתשוקות המתרבות שופעות ודורשות פורקן" ,ולא דיברתי ,ולא הראיתי

 .24אמילי אּבראהים ,אל-חרּכה אל-נסאא'ייה אל-לּבנאנייה (תנועת הנשים הלבנונית) ,ביירות  ,1978עמ' .105
 .25פמיניזם מהמילה הלטינית  ,Feminaשפירושה אשה או נקבה .המלים "פמיניזם" או "פמיניסט" מהוות "מטבעות" פוליטיות
שאומצו על ידי נשים שתמכו במטרות המאבק הפוליטי של נשים שראשיתו בשנות ה .60-זוהי תפישת עולם שעל פיה יש
לקדם את מעמד האשה בחברה המפרשת את המציאות החברתית הקשורה לחייהן ומעמדן של נשים בחברה ,תוך התמקדות
במשמעויות הפוליטיות ,החינוכיות ,התרבותיות והכלכליות של יחסי גברים-נשים.
26. Helene Cixous, Coming to Writing and Other Essays. Harvard University Press, 1991, p52.
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דבר ,לא פתחתי את פי ,לא צבעתי מחדש את החצי של העולם .הייתי מבוישת .פחדתי ובלעתי את בושתי
ואת פחדי "....ולאחר מכן ,ההצהרה המצמררת" :מי ,בהיותו מופתע ומבוהל על הסערה הפנטסטית של
דחפיה לא האשימה את עצמה בהיותה מפלצת?". 27
ي".
על פי עיקרון זה ,הנרטיב הנשי שואף להפיכת הגוף של דמויות נשים לטקסט שיש בו "סיפר َح ْك ٌ
ה"סיפר" הוא שם הפעולה הגזור מן השורש ס.פ.ר ,דהיינו "סיפור قِصةٌ" ,מסמן את התוצר הגמור של
תהליך שבאמצעותו מסמנים "את הפעולה או את אותו תהליך ,בחינת התרחשות ,המתבצעת בין בעל פה
س ِوي" בכתיבה של סופרות
ובין באמצעות כתיבה על ספר" . 28ברוב המקרים" ,הנרטיב הנשי الس ْرد ُ الن َ
פלסטיניות בישראל ,שאף להפיכת הגוף לטקסט שלם ,ממנו הן לוקחות את הדימויים והתכנים השונים
ובאמצעותו הן מבטאות את כאביהן ודאגותיהן.
השתקפויות של תיאוריות מערביות על הבדלים בין גברים לנשים בעולם הערבי קשורות לנושא המחקר
באופן ישיר מעצם כך שכתיבת נשים פלסטיניות מאז  1948הושפעה מתיאוריות מערביות בתכניה
ובסגנונותיה האמנותיים ,לכן חשוב בעיני להציג חלק מהשתקפויות אלה.
מחקרי ספרות מערביים מודרניים גילו שהייתה קיימת מורשת ל"כתיבת נשים" שלא היתה ידועה,
בעקבותיה הוקצו באוניברסיטאות מחלקות נפרדות למחקר על נשים ,וקמו בתי הוצאה לאור שהתמחו
ביצירות של נשים בלבד .מלחמות העולם הולידו תנועות נשים אוניברסליות שיכלו לרסק חלק מאזיקי
החברה שכבלו את הנשים במשך דורות ארוכים .29אחת התרומות החשובות של נשים כותבות הייתה
ההסבר החדש ל"אובדן" יצירות שחוברו על ידי נשים ותיעוד חייהן והקריירה שלהן.
בספרה של חוקרת הספרות  ,"Literature of Their Own" )1977( Elaine Showalterהיא מציגה
היסטוריה של נשים באנגליה מהמאה ה 19-עד המאה ה ,20-ומאזכרת בו פרטים ביוגראפיים של  213נשים
סופרות ,ומציינת שקיימות נשים סופרות אחרות שלא אותר מידע אודותיהן .במחקרי זה ,הלכתי
בעקבות  ,Showalterמיפיתי את היוצרות הפלסטיניות וחקרתי את כתיבתן גם אם לא גיליתי בסיבוב המחקרי
הזה את הכל אודותיהן .הגישה הפמיניסטית הרדיקאלית שפרצה דרך המערב בשנות ה 60-של המאה ה,20-
הובילה למודעות גדולה בקרב נשים לחשיבותה של "כתיבת נשים" .בין הכותבות היו נשים שסברו כי רק הן
. Cixous, Helen & Clement, Catherine (1986). The Newly Born Woman. Trans.by Betsy Wing,
introduction by Sandra M.Gilbert. Minneapolis: University of Minnesota Press, p 49.
 .28יוסף אבן ,מילון מונחי הסיפורת ,ירושלים  ,1977עמ' .72
 .29מחמד ג'מיל ביהם ,פתאת אל-שרק פי חצ'ארת אל-ע'רּב (האשה המזרחית בתרבות המערב) ,ביירות  ,1952עמ' .3
27
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יכולות לחשוף את דמותה האחרת של אשה ,אשר עד שנות ה 60-תוארה בדרך כלל על ידי סופרים גברים
באופן חד כיווני :מכיוון מבטם של גברים על נשים .החל משנת  ,1979החלו חוקרים לתעד שלבים של
התפתחות בכתיבת נשים ב 250-השנים האחרונות ,את ייצוגיהן ואת התמות והעלילות ביצירותיהן .הטענה
המרכזית במחקרים אלה היתה שהאסתטיקה הנשית ,שהיא אחד המאפיינים בשפה בה נשים עושות שימוש,
סגנון הכתיבה הנשי וצורת הכתיבה נובעים מתוך פסיכולוגיה נשית ספציפית ומיוחדת.30
אחד הספרים החשובים בתחום הביקורת הפמיניסטית של שנות ה 70-הוא ספרה של קייט מילט
" "Sexual Politicsהמציג ניצול של נשים על ידי גברים בספרות בשתי צורות :על ידי הדרתן של נשים
מן ההיסטוריה של הספרות ,ועל ידי הצגתן כסטריאוטיפים" :מלאכיות" או "מפלצות" .31בספרה מציגה
מילט תאוריה של מיניות פוליטית ,הרואה בשייכות למין ביולוגי כמעצב קטגוריה מעמדית שיש לה
השלכות פוליטיות ,לא במובן הקשור לפוליטיקה שלטונית ,אלא במובן כוחני ,לפיו קבוצה אחת ,הנשים,
נשלטת על ידי קבוצה אחרת בשל מינה .לפי תיאוריה זו ,היחסים בין הגזעים גם הם יחסים פוליטיים,
שכן ,גזע אחד ,כמו הלבן ,שולט על גזע אחר ,השחור ,כדבר המוגדר מלידה .התוצאה של משוואה זו היא
שהיחסים בין המינים היו מוגדרים מלכתחילה מבחינה היסטורית וטבועים בביולוגיה על בסיס מניפולציות
של "כוח" ,החזק שורד ומשתלט על מי שבידיו פחות כוח ושררה ,דיכוי ושליטה באחר .מילט טוענת כי
פרשנות חדשה לכתיבה של נשים לא נועדה לנפץ את המיתוסים שיצרו גברים על נשים ,אלא לשנות את
נקודת ההשקפה ולספק נקודת השקפה שונה מזו של הסופרים הגברים.
הגלים הפמיניסטיים שהחלו שוטפים ,תחילה את ארצות-הברית ובריטניה באמצע המאה ה 19-ובשנות
ה 30-וה 40-של המאה ה ,20-שטפו גם את העולם הערבי .החוקרים ביססו את טענתם לשורש ההבדלים
בין "כתיבת גברים" ל "כתיבת נשים" וההתייחסויות של גברים לכתיבתן של נשים ,על כתביהם של הוגי
דעות כמו ז'אן ז'אק רוסו בצרפת וקאסם אמין במצריים .32שניהם בקרו את החברות בהן חיו; רוסו טען

30
. Showlter, Elaine. A Literature of Their Own. Princeton: Princeton University Press, 1977, 633.
30. Millett, Kate. Sexual Politics. London Sphere Books, 1971 , 3-4.
 .32ז'אן ז'אק רוסו ( :)1712-1778פילוסוף שוויצרי ,נולד בעיר ג'נבה למשפחה פרוטסטנטית צרפתית .יצירותיו מתאפיינות
בהרגשת אשם ובשפה רגשית שמשקפת את ניסיונותיו להסתיר רגש נחיתות עמוק ו"זהות" שהעולם היה מסרב לקבל.
קאסם אמין ( :)1863-1908בעל תואר במשפטים משנת  ,1881עסק מעט זמן במשרד עורכי דין ולאחר מכן נסע בשליחות
המדינה למחקר בצרפת .הוא היה המתרגם הפרטי של האמאם מחמד עּבדה ,בתקופה שבה היתה תנועת התרגום מערבית
ולערבית בשיאה .אמין נהיה לשופט ,סופר ומתקן חברתי ,התפרסם בכך שהיה מנהיג התנועה הנשית במצריים .בספרו שחרור
האשה تحرير المرأة ,הוא יצא כנגד לבישת הרעלה ,תופעת ריבוי נשים ,גירושין ,וטען שבנושא הגירושין וריבוי נשים מוטלות
גם הגבלות על הגברים .ספר זה גרם לרעידת אדמה במצריים שבעקבותיו הותקף אמין על ידי המון מבקרים שניסו להשפיע על
דרכו אך ללא הועיל.
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שהשלטון "המלכותי" הוא אחד הסיבות לעושק ולאי-שוויון ואם בני האדם היו חיים הרחק מהחברה ,היו
עדינים יותר ,ולא היו נוצרים בתוכם גורמים או סיבות לפגיעה באחרים ,בניגוד לחייהם בחברה שגורמים
להיותם "רעים" ופוגעים איש ברעהו .רוסו לא קרא לחזרה אל חיי האדם הקדמון בטבע ,אבל סבר שבני
האדם יכולים להיות קרובים מבחינת התכונות למאפייני תכונות האדם בתקופה ההיא .בחיי הפשטות האלה,
שאיפות האדם ,אנוכיותו ותאוותיו המיניות יהיו מוגבלות ,אולם האנרגיות שלו יהיו ממוקדות ומופנות אל
החיים החברתיים הקבוצתיים.
החל מאמצע המאה ה ,19 -ניתן להבחין בשתי גישות מרכזיות ביחס לנשים בנושא "הפמיניזם" בספרות
המערב ואשר בספרות הערבית מוגדרות כ"כתיבה נשית" :האחת רדיקלית ,הרואה בהבדלים הביולוגיים בין
גברים לנשים כאינהרנטיים קבועים ובעלי השפעה על מכלול התכונות המאפיינות אותם ,ובין היתר בעלי
השפעה על כתיבתם .על פי גישה זו ,כתיבתם של גברים שונה במהותה מכתיבה של נשים ,זאת מאחר
שגברים אינם יכולים לחוות הריון ולידה ,ובהתאם לכך גם כתיבתם אינה יכולה לתאר תהליכים אלה
בשלמות כמו כתיבתן של נשים שחוו אותם .בשל כך ,כתיבתם של גברים אינה יכולה לייצג לעומק את
דמותה של האשה .נשים "כותבות מהרחם" ,ורק הן יכולות לכתוב על דמותה ועל חוויותיה של האשה.
על פי הגישה השנייה ,אין הבדל בין גברים לנשים מבחינת היכולות והפוטנציאל שלהם .ההבדל היחיד
שקיים ביניהם הוא העובדה שחלקם זכרים וחלקם נקבות .המייצגת של גישה זו היא החוקרת ג'ודית
באטלר ( ,)2001והיום שותפות לה רובן המכריע של החוקרות ,שאחת מתרומותיה החשובות היא המודל
הביצועי של מגדר ,על פיו הקטגוריות "זכר" ו"נקבה" הן חברתיות ומוצמד אליהן התפקיד החברתי
המוטל על נשים ,ועל כן מדובר בקטגוריות אימפריאליסטיות שאפשר לשנות אותן .על פי תפישה זו,
ההגדרות הבלתי מישתנות של "אשה" מעקרות את הנשים ועלולות להזיק להן בכך שהן מעודדות
"סקסיזם" שמשמעותו אפליה כנגד אנשים בשל מינם או מגדרם .ישנן כמה אמונות או גישות הנכנסות
תחת כותרת זו ,כמו האמונה כי מין אחד טוב יותר מהמין השני ,או האמונה כי נשים וגברים שונים מאוד
אחד מהשני ,וכי יש להביא לידי ביטוי את העובדה הזו בחברה ,בשפה ובחוק .סקסיזם כנגד נשים לעיתים
קרוי "שוביניזם" ,אם כי מונח זה הוא למעשה רחב יותר ומציין כל העדפה מוגזמת וקיצונית לקבוצה
אליה אתה משתייך ,במיוחד כשההעדפה כוללת שנאה כלפי קבוצה יריבה.
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לפי דעתה של רשידה ּבן מסעוד ,שהושפעה מתרבות המערב ,ייחודיות הכתיבה הנשית צריכה ראייה
כוללת לכל מה שאשה ערבייה יוצרת לעומת אשה מערבית ולעומת הגבר הערבי .היא טוענת שיש
ייחודיות נשית במה שאשה יוצרת וכותבת ,שמקורה בתכונות מולדות ,כלומר ,המוטבעות באשה מאז
לידה .בדומה לחוקרת הישראלית אורלי לובין ,היא חושבת שהדיון בייחודיות יעסוק בשדרים של ערכים
ושל אידיאולוגיות ובאופני ההישרדות ,כך שגם הטקסט שכתבה אשה יוכל להיות חלק ממערך הטקסטים
שמזמין אליו חתרנות מסוימת או מזמין חשיפה של מנגנונים שמדכאים את הנשים.33

 .2הכתיבה והקניין" :כתיבה נשית" מול "כתיבת נשים" ו"כתיבת גברים"
בשפה הערבית יש זהות בין "כתיבה נשית" ל"כתיבה פמיניסטית" ושתי אלה נפרדות מ"כתיבת נשים
ساء" 34בשפה הערבית ,הכוונה לכל ז'אנר
ساء" שהוא מונח כולל יותר .במונח "כתיבת נשים ِكتا َبةُ ِن َ
ِكتا َبةُ ِن َ
ספרותי או כתיבה שנכתבת על ידי נשים ,35לעומת זאת ,במונח "כתיבה נשית" 36הכוונה לכתיבה שיש בה
מאפיינים וסימני היכר נשיים בולטים הכוללים גם "כתיבה פמיניסטית" .לכן ,המונח "כתיבה נשית ِكتابَةٌ
س ِوية" קרוב יותר למונח המערבי "פמיניזם" שעשוי להיתרגם כ "نَ َس ِوية" ,אך לעיתים מופיע גם
نَ َ
س ِوي" ל"נשי" ול"פמיניסטי" נובע מכך
سائِية" .ההסבר שלי לתרגום המונח הערבי "نَ َ
במשמעות "נשיות نِ َ
שהמושג "פמיניזם" איננו מתורגם לערבית כמונח נפרד מהמונח "נשי" ,כי המונח המערבי "פמיניסטי" לא
תורגם לשפה הערבית וחוקרי הספרות בחרו במונח קרוב אליו מבחינת תוכן ומשמעות ,דהיינו" ,כתיבה
נשית ِكتابَةٌ ن َس ِوية" וכללו בתוך המונח גם היבטים פמיניסטיים וגם היבטים מסורתיים של תפקוד נשי.
ساء"
השיח הערבי על כתיבה מבחין בין המונח "כתיבה ِكتابَةٌ" באופן כללי לבין "כתיבת נשים ِكتا َبةُ نِ َ
בפרט ,כשההתייחסות למונח "כתיבה נשית" מניחה שהכתיבה של גברים היא אוניברסאלית ,ושהמונח
س ِوية" ,עדיין לא קיבל את הסכמת כל החוקרים והחוקרות
בערבית המצביע על "כתיבה נשית ِكتا َبةٌ ن َ
הערביות ,כפי שאראה במחקרי זה ,וכפי שעולה מהמחלוקת בין החוקרים סביב סוגיה זו .לעומת זאת,
ساء" ,משייך את פעולת "הכתיבה ْال ِكت َابَةُ" למין המגדרי של "נשים" ,כאשר
המונח "כתיבת נשים ِكتابَةُ نِ َ
 .33אורלי לובין ,אישה קוראת אישה .אור יהודה :כינרת-זמורה-ביתן ,דביר ,2003 ,עמ' .80
 .34ראה לדוגמא :מחמד ט'אהר ,וירג'יניה וולף :דראסה פי ּכתאּבת אל-נסאא' (וירג’יניה וולף – מחקר על כתיבת נשים) ,דמשק .2009
 .35בשפה הערבית ישנם מונחים דומים למונח "כתיבת נשים" ,כמו המונח "ספרות אשה أدَبُ ْال َم ْرأةِ" ,ראה לדוגמא :אנור אל-
ג'נדי ,א'דּב אל-מרא'ה אל-ערּבייה :אל-קצה אל-ערּבייה אל-מעאצרה؛ תטוّר אל-תרג'מה (ספרות האשה הערבייה:
הסיפור הערבי המודרני -התפתחות התרגום) ,קהיר .1960
 .36ראה לדוגמא :אימאן אל-קאצ'י ,אל-רואיה אל-נסוייה פי ּבלאד אל-שאם (הרומן הנשי בסוריה) ,דמשק  .1992ראה גם:
ּבן מסעוד ,ג'מאליית אל-סרד אל-נסאא'י (האסתטיקה של הנרטיב הנשי) ,אל-דאר אלּ-ביצ'אא' .2006
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הכוונה היא לכל כתיבה של סופרת ,בין אם היא ייחודית או לא .שאלת המחקר שלי תהיה הרבה יותר
פשוטה ,האם יש מאפיינים נשיים בכתיבתן של סופרות פלסטיניות שצמחו בצל המאורעות הקשים של
מלחמת  1948ובצל השלטון הישראלי לאחר מכן? לדעתי ,השוני בין המאפיינים הייחודיים ב"כתיבה
س ِوية"
ساء" כללית ,קלאסית ,מראה ש"כתיבה נשית ِكتابَةٌ ن َ
נשית ِكتابَةٌ ن َس ِوية" וב"כתיבת נשים ِكتابَةُ نِ َ
גוייסה לשיפור מעמד הנשים ,העצמתן ופעילותן כדי לחולל שינוי חברתי שהם יסודות חשובים בתפישת
העולם של "פמיניזם" .לכן ,אני מתכוון להשתמש לעיתים במונח "כתיבה פמיניסטית" כמקביל למונח
س ِوية" ,גם בגלל ששני המונחים ברוב המקרים נתפשים כזהים.
"כתיבה נשית ِكتابَةٌ ن َ
רשידה ּבן מסעוד תוהה מדוע האינטלקטואלים הערבים לא דנו בייחודיות שבכתיבה של נשים .הסיבה
לכך ,לפי דעתה ,היא תפישתם של האינטלקטואלים כי קיים דמיון בין כתיבה של נשים לבין זו של גברים.
תפישה כזו ,בעיניי ,המדברת על דמיון בין "כתיבת נשים" ל "כתיבת גברים" ,אינה יכולה להוביל לחיפוש
וחקר אחר חוקיות השוני המגדרי והשפעתו ,והיא בסופו של דבר מיטיבה אך ורק עם הגבריםּ .בן מסעוד
מאמצת את הגדרת הטקסט הספרותי כפי שהתאוריה המודרנית אצל הפורמליסטים הרוסים מגדירה אותו,
ובמיוחד אצל רומאן יאקובסון בהתייחסו לפונקציות של השפה .37היא סבורה כי אפליית נשים על רקע
מגדרי והשפלתן על ידי גברים ,מוצאה בשפה ,מאחר והספרות מבוססת על שפה ורטוריקה .דרך כתיבתן
של נשים פלסטיניות נמצא כי הביקורת המועטה של נשים סופרות מציגה כיצד בא לידי ביטוי יחס מזלזל
س ِوية" פמיניסטית ובין אם
ל"כתיבת נשים" מצד הסופרים הגברים ,בין אם מדובר ב"כתיבה נשית ِكتابَةٌ نَ َ
מדובר בכתיבה אחרת שנשים כתבו במהלך כל ההתפתחות הספרותית.
ساء" אינה על פי המין כי
האבחנה במחקר זה בין "כתיבת גברים ِكتابَةُ ِر َجال" לעומת "כתיבת נשים ِكتابَةُ نِ َ
אם על פי אופן הייצוג של גברים ושל נשים ביצירותיהם והקשר לחוויות הקיום שלהם כבני אדם ,דרכי
ההתייחסות שלהם לסוגיות מגדר ולייצוגים מגדריים בספרות הפלסטינית כשהמוקד הוא ספרות שנשים
פלסטיניות יצרו .למשל ,דמותם של גברים העולה מכתיבתן של סופרות פלסטיניות בישראל ,שונה
בהרבה מזו העולה מכתיבת גברים .בחלק לא מבוטל של הסיפורים והרומנים המנותחים במחקר זה,
מופיע הגבר ב"כתיבת נשים"כדמות שלילית .הוא מנצל את הלגיטימציה שמעניקה לו החברה ,שמועצמת
 .37רומאן יאקובסון ( ,)1896 –1982בלשן יהודי רוסי מפורסם ,שהיה דמות מובילה בחוג הבלשני של מוסקבה ,אחת משתי
התנועות שהרכיבו את הפורמליזם הרוסי .הוא היה ממקימי אסכולת פראג לתאוריה בלשנית .יאקובסון היה מהאינטלקטואלים
המשפיעים ביותר במאה העשרים ,בתרומתו לבלשנות ,לאנתרופולוגיה סטרוקטורליסטית ,לתורת הספרות ולסמיוטיקה.
שלושת רעיונותיו הגדולים בבלשנות משחקים תפקיד עיקרי בתחום זה עד ימינו :טיפולוגיה בלשנית ,סימנון ()markedness
ואוניברסלים לשוניים"( .רומאן יאקובסון") – "ויקיפדיה".

30

על ידי הכיבוש שהוא גם גברי וגם קולוניאליסטי ואת המעמד בו הוא נמצא ,כדי לדכא את האשה ולכפות
את שלטונו עליה ,תוך כדי שימוש באמצעים כגון אלימות פיזית ,הזנחה ,דיכוי נפשי ואונס .ארחיב בדיבור
על טיפוסי הגברים המוצגים בכתיבת נשים פלסטיניות בישראל במהלך פרקי המחקר .תמונה אחרת של
גברים הרווחת ב"ספרות נשית" היא זו של הגבר הנצלן או החולה ,בעל מצבי רוח משתנים ,המתנהג
אחרת בביתו לעומת התנהלותו מחוץ לבית .בביתו הוא קשוח ביחסו לאשתו ולילדיו ,מחוץ לבית הוא
נחמד לסביבתו ,במיוחד מול נשים אותן הוא מנסה לנצל כדי לספק את תאוותיו.38
ייתכן שקביעת טיפוסי גברים ואפיונם מהסוגים שהוצגו כאן ב"כתיבת נשים" ,ייחשבו לאחת התרומות
הייחודיות שתרמו נשים פלסטיניות ליצירה בכלל .טיפוסי הגברים שהוצגו לעיל הם נכונים לא רק למקרה
הפלסטיני ולכתיבה של נשים פלסטיניות ,אלא יש בגילויים השלכות על תמונת היחסים החברתיים
האוניברסליים ואופיים בין נשים לגברים.
ورية"
רבים המקרים בהם קשה לאפיין באופן חד משמעי את הכתיבה כ"נשית نَ َ
س ِوية" או כ"גברית ذ ُ ُك ِ
משום שהספרות נשענת על משמעות אחת ,כלומר ,יש בה מרכיבים כלליים קבועים שאין בהם אבחנה
מגדרית בין "כתיבה נשית" לבין כתיבה של גברים ,אלא רק רצון לקיים עקרונות אסתטיים של יצירה
תרבותית .בנוסף ,אפשר שבכתיבה יהיו מאפיינים משתי הקטגוריות ,אולם ,ההבדלים בין שני סוגי
הכתיבה נוצרים כתוצאה מתהליך מורכב של הבניה חברתית ,המתחילה עם הלידה ואולי קודם לכן.
מבחינה זו ,מחקר זה יונק מגישותיהן של תיאורטיקניות כג'ולייט מיטשל וג'וליה קריסטיבה ,לפיהן גברים
ונשים נתונים ללחצים תרבותיים ופסיכולוגיים שיש להם השפעה רבה במהלך הילדות ,וכן על תיאוריות
של פמיניסטיות מהזרם הרדיקלי כסוזן בראונמילר הסבורה כי הסיבה לשלטון גברים על נשים נעוצה
בהתייחסות התרבותית להבדלים הביולוגיים ביניהם ותאוריות נוספות המדגישות את ההבדלים בין גברים
לנשים.39
 Gillbertו Gubar-מציגות תפישה מקובלת בהיסטוריה של הספרות ,לפיה הכתיבה הספרותית היא
גברית במהותה" .האם העט הוא איבר מין זכרי מטאפורי?" 40הן שואלות ורומזות בכך על השתלטות

 . 38דמות זו מופיעה בכתיבתה של הסופרת הפלסטינית א'סמהאן ח'לאילה ,אאכר אל-נפק (סוף המנהרה) ,נצרת  ,2002עמ' .30
37. Brownmiller, Susan. Against Our Will: Men,Women and Rape. New York: Bantam Books,
1976, 31.
38
. Gilbert,Sandra, and Gubar , Susan. The Madwomen In The Attic:The Women Writer and The
Nineteenth Century Literary Imagination, New Wave and London: Yale University Press,1979, 3.
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הסופרים הגברים על הכלי החשוב שבלעדיו לא ניתן לכתוב בטענה שהוא אך ורק שלהם .מתוך אימוץ
עמדה ביקורתית זו ,אחת המטרות המשניות במחקר היא לבדוק אם בכתיבה של נשים יש מאפיינים
ספרותיים משוחררים מהצל העמוק שמנסה ספרות הגברים להטיל עליו כפי שטוענות גובר וגילברט.
מסקנתן המרכזית היא כי נשים יוכלו לכתוב באופן עצמאי ומשוחרר מהשפעות הכתיבה הגברית
שהשתלטו גם עליהן ,רק אחרי ש "יהרגו" את שתי הדמויות שיצרו עבורן הגברים הכותבים – המלאך
س ِوية" ,מה
והמפלצת .רק אז הן יוכלו ליצור לעצמן סגנון אלטרנטיבי ,להגדיר מהי "כתיבה נשית ِكتابَةٌ َن َ
הם מאפייניה ,ולהכריע באיזה אופן היא מהווה אלטרנטיבה לכתיבה של סופרים גברים .אני מתכוון ללכת
בעקבותיהן על מנת לברר עד כמה יסודות אלה משתקפים בכתיבתן של נשים פלסטיניות ועד כמה הן
מודעות להם.
ניתן לסכם את המכשול הפוליטי שעומד בפני נשים בשיח הפוליטי בעולם הערבי כמעוגן בחישובים
גבריים חזקים .כמו כן ,אני רואה שאופי ההתייחסות לגוף בתרבות הערבית הוא סיבה נוספת לדחיית
הייחודיות בכתיבה של נשים כאשר בשם הקדשה/הטומאה ,הנשים מורחקות מתחומי היצירה האמנותית
ומתחומים אחרים בחיים .לאור האמור לעיל ,ועל מנת שאוכל לעמוד על מאפייניה הייחודיים של כתיבת
נשים פלסטיניות בישראל ,אציג בפני הקוראים את הקונטקסט החברתי והספרותי שבו חיו ,כתבו ופעלו
סופרות ומשוררות פלסטיניות מאז מאורעות  .1948אתייחס בסעיפים הבאים לנושאים הקשורים
להתפתחות הכתיבה של נשים סופרות :התפתחות הספרות הפלסטינית בישראל באופן כללי ,נושא
"הלאומיות" ,הביקורת הספרותית" והמושג ספרות מקומית ,תיעוד היצירה הספרותית שנכתבה על ידי
נשים והתעוררותן הפוליטית של נשים פלסטיניות.

 .3נשים פלסטיניות בישראל – התעוררות פוליטית :סקירה ספרותית-היסטורית
א .התפתחות ספרותית דיאכרונית
בספרות הפלסטינית שנכתבה לפני  ,1948במיוחד בז'אנר הספרותי "רומן" ,נוכחות האנגלים בטקסטים
הספרותיים כמעט שווה לנוכחותם של הטורקים ,למרות שהטורקים שלטו בארץ רק עד סוף מלחמת
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העולם הראשונה ,אבל נשארו במעמקי הזיכרון הפלסטיני .41מסקנה זאת מובילה לחקר ולחיפוש תמונת
הקשרים בין הערבים ליהודים בספרות אשר נכתבה לפני  ,1948והאם השתקפו בספרות שתי תמונות
ליחסים אלו ,תמונה חיובית ותמונה שלילית ,כפי שקרה בספרות הפלסטינית שנכתבה על הטורקים.
הספרות הערבית הפלסטינית בישראל ,גם של גברים וגם של נשים ,הושפעה מאירועים היסטוריים והיא
ברובה פוליטית בהתעסקותה בנושאים כמו :היחסים בין העמים ,נושא היחסים בין היהודים לבין הערבים
בפרט ,המאבק למען שוויון זכויות כאזרחי המדינה ,המאבק למען זכויות לאומיות ,השפעת התהליכים
והמאורעות המדיניים ותוצאותיהם על החברה" ,הזהות הלאומית ْال َه ِويةُ ْالقَ ْو ِميةُ" ,מעמדם של הפליטים,
השתייכות לזרם פוליטי זה או אחר ,ניצחון ותבוסה וסוגיות שונות ששייכות לנושא המאבק הערבי-
ישראלי .בדרך כלל ,החברה בטאה באמצעות הספרות את הנושאים החברתיים שהעיקו עליה .בשנים
הראשונות שלאחר קום המדינה בלט במיוחד נושא הפלסטינים אשר הפכו לפליטים כתוצאה ממאורעות
 ,1948בין במולדתם ובין מחוצה לה .המשוררים הבליטו במיוחד את הסבל שנגרם לפליטים ,את
אי-הצדק בעקירתם ממולדתם או ממקומות מגוריהם והביעו את התקווה שפליטים אלה יחזרו למולדתם.42
מאז  ,1948שיקפה הספרות הערבית-פלסטינית בארץ את "הלאומיות הערבית ْالقَ ْو ِميةُ ْال َع َر ِبيةُ" של
כותביה ואת הזדהותם עם העולם הערבי .המיעוט הערבי שנשאר בתוך גבולות מדינת ישראל חיפש את
זהותו הלאומית בלחץ המאורעות והדגיש את השתייכותו לעמי ערב .היה זה המשורר מחמוד דרויש
( )1941-2008אשר כתב בתקופה די מוקדמת של יצירתו את השיר הראשון הקובע את זהותו של הערבי
אזרח ישראל – "תעודת זהות بِ َ
طاقَةُ َه ِوية" .הדגשת הזהות הערבית בלטה גם בהתייחסותם של הסופרים
והסופרות הערביות בארץ למאורעות בעולם הערבי .כל מרד או תנועת שחרור לאומית ערבית זכו להד
חיובי ואוהד ,כך ,למשל ,הזדהו עם המרד שהביא לעצמאות אלג'יריה ,עם המרד ששם קץ לשלטון
המלוכה בעיראק ,עם העם הלבנוני במאורעות  1958ועוד .נוסף על כך ,הם מותחים ביקורת על המדיניות
של ממשלות ערב השונות ,על חוסר יכולתן להגיע להישגים של ממש בתחום העצמאות הפוליטית ועל
ממשלות ישראל השונות ומדיניותן כלפי חוץ ופנים.

 . 41חוקרת הספרות דורית גטספלד אומרת ש"עד שנת  1948כמעט שלא נכתבו רומנים או סיפורים
קצרים בידי נשים פלסטיניות".
Dorit Gottesfeld, 2010," Acostic Walls": On Feminine Voices in Stories by Samiyah
A't'ut".Journal Of Arabic Literature 41 (2010), pp. 303-304.
 .42ג'ורג' קנאזע" ,יסודות אידיאולוגיים בספרות הערבית בישראל" ,המזרח החדש לב  ,1989עמ'.129-131
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נושא "הלאומיות" תפס מקום נכבד בספרות הערבית בישראל ובלט במיוחד ב"רומנים" וב"סיפורים"
שגיבוריהם סירבו ליטול ,ולו חלק קטן ,בפעילות החברתית או הפוליטית שהתנהלה בישראל על מנת
להמחיש את חוסר שייכותם לזהות מסוימת .43אחרי מאורעות  ,1948עברו או גורשו רוב המשכילים
הפלסטינים למחנות הפליטים בעולם הערבי ואלה שנשארו בארצם הפכו למיעוט ערבי שרובו מורכב
מהכפריים .44הגוף היחיד שהיה ביכולתו להחיות את הספרות ,היה המפלגה הקומוניסטית ממנה צמחו רוב
הסופרים הערבים שהעדיפו להישאר בישראל כמו :מחמוד דרויש ,א'מיל חּביּבי ( ,)1921-1996נג'וא
קעואר פרח ,סיף אלדין אלא'יראני ( ,)1914-1974עאדל זעיתר ( ,)1897-1957סמירה עזّאם (1928-
 )1967ואחרים .בין שורות המפלגה הקומוניסטית היו סופרים ערבים וגם סופרים יהודים שהגיעו לארץ
מעיראק בין השנים  ,1950-1951כמו מוראד מיכאל ( ,)1906 -1986שלום דרויש ( )1913ואחרים,
שתרמו לחיזוק התחום הספרותי בארץ .באותה תקופה ,החלו לעלות קולות של סופרים צעירים שלמדו
בבתי הספר התיכוניים אותם הקימו ממשלות ישראל .קבוצה גדולה מהם הגיעה מהעיר נצרת ,ששגשגה
בזכות תמיכה ועידוד של הכפריים שנשארו בארץ ועברו לגור בה .נצרת הפכה למרכז רוחני ותרבותי
לערבים בישראל ,בה יצאו לאור רוב העיתונים והירחונים ,הוקמו מועדונים חברתיים ואינטלקטואליים
נוצריים ונוסד בית הדפוס "אלחּכים" שפרסם את רוב הספרים והמאמרים שנכתבו בנצרת.45
על רקע המאורעות בשנות השישים ,מתגבשת זהות ייחודית יותר לפלסטינים בישראל שהיא הזהות
הפלסטינית .התגבשות זו באה במיוחד אחרי הקמת ארגון שחרור פלסטין (אש"ף) ולאחר הכישלון של
צבאות ערב במלחמת ששת הימים .בעקבות האכזבה מתפקוד ממשלות ערב השונות ומדרך טיפולן בבעיה
הפלסטינית ,החל אש"ף להוות מוקד משיכה חשוב .הארגון תפס בהדרגה את מקומו כמנהיג הפלסטינים
וסייע בגיבוש מעמדם כעם השואף לעצמאות ולא כפליטים הנזקקים לתמיכה ולעזרה .תוצאות מלחמת
ששת הימים שכנעו את הפלסטינים שאין מה לסמוך על ממשלות ערב וכי עליהם לקחת את ענייניהם
בידיהם .התפתחות זו טיפחה וגיבשה יותר את הזהות הפלסטינית והדבר השתקף בצורה ברורה בכתיבתם
של הסופרים והסופרות בשנות ה 70-של המאה העשרים.

 .43שם ,עמ' .130
 .44ששון סומך" ,אל-עלאקאת אל-נצייה פי אל-נט'אם אל-א'דּבי אל-ואחד" (הקשרים הטקסטואליים בסדר הספרותי האחד),
אלּ-כרמל  ;109 ,)1986( 7שמואל מורה" ,הספרות בשפה הערבית במדינת ישראל" ,המזרח החדש ט ()2-1
(.31,)1958/1959
 .45עּבד-אל-רחמאן עּבّאד ,אל-חרּכה אל-א'דּבייה פי אל-נאצרה (התנועה הספרותית בנצרת) ,חיפה  ,1990עמ' .88
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בין השנים  ,1948-1967תמונת היחסים בין היהודים לערבים בספרות הפלסטינית מתגוונת בהתאם
להתפתחויות הפוליטיות והספרותיות ,כפי שמתגוונת בספרות זו תמונת "האחר" בכתיבה על עמים לא
ערביים ,אלה ששלטו בארץ כמו הטורקים והאנגלים .רוב הטקסטים לא מזכירים את היהודים במפורש
אבל מאלצות את הקוראים להניח את הימצאותם בנושאים כמו "הגולה" או "האדמה" ונושאים אחרים
שבהם היהודים מהווים "טקסט מוסתר" .46בד"כ ,תמונת היחסים ביניהם משתנה בין חיובית לשלילית,
בהתאם למאורעות הפוליטיים .אתייחס במחקרי לאופי היחסים בין ערבים ליהודים כפי שהם משתקפים
בספרות הפלסטינית שנכתבה ע"י יוצרים ויוצרות .באופן כללי ,ניתן לחלק את התפתחות הספרות
הערבית-פלסטינית בישראל לשתי תקופות עיקריות:
 .1התקופה הראשונה – החל משנות ה 40-עד שנות ה :70-אמיל תומא ( 47)1963כתב כי אפשר לתאר
את מצב התרבות הערבית הפלסטינית עם קום מדינת ישראל כהתחלה ולא כהמשכיות בשל שתי סיבות
עיקריות :האחת ,כתוצאה ממאורעות מלחמת  ,1948כאשר המשכילים הערבים בארץ הופכים להיות
מיעוט .השנייה ,התנתקותם של המשכילים הערבים מנהר התרבות הערבית שהרווה אותם .48בשנות
ה 40-וה ,50-בשל השינוי שחל בתחום הפוליטי ,החברתי והתרבותי ,ובשל חדירת סוגות כתיבה
מודרניות בהשפעת המערב שעוד קודם לכן כבשו את הספרות בעולם הערבי ,מתחילה להתפתח סוגת
يرة" ומתעצבת בין השאר בכתיבתה של הסופרת נג'וא קעואר ,ח'ליל ּביידס
ה"סיפור קצר قِصةٌ قَ ِ
ص َ
( ,)1875-1949אסחאק מוסא אל-מוצלי ( )1904-1990ואחרים כמו א'מיל חּביּבי וחנא אּבראהים שהיו
בתחילת דרכם הספרותית ותרמו להחייאתו של הסיפור הקצר בספרות הערבית בישראל .הסופרת נג'וא
קעואר ,למשל ,בקובץ סיפוריה הקצרים "דרכים ומנורות" ,מקשרת בין התקופה שלפני  1948והתקופה
שאחריה .במהלך המחקר אגדיר בקצרה סוגות ספרותיות מודרניות שחדרו לספרות הערבית בהשפעת
תרבות המערב ,בשל חשיבותן ונחיצותן למחקר זה .הסוגות הן" :סיפור קצר"" ,רומן ِر َوا َيةٌ"" ,שירה
ٌ 49
يرة ٌ ذاتِية" ועוד .במהלך שנות ה 50-עד שנות
מודרנית ِش ْع ٌر َح ِد
يث" " ,מאמר َمقَا ٌل"" ,אוטוביוגרפיה ِس َ

" . 46הביקורת החריפה כלפי מדיניות ממשלות ישראל היא בעצם ביקורת כלפי הציונות ומטרותיה וכלפי הדרך שבה הזרוע
המבצעת של הממשלה מיישמת אותן כמו הפקעת אדמות ,אי שוויון בחלוקת המשאבים ועוד'" .קנאזע ,1989 ,עמ' .138
 .47אחד המבקרים הבולטים בספרות הערבית הפלסטינית בישראל בשנות ה 50-וה.60-
 .48א'מיל תומא" ,הל תתאת'ר אל-ת'קאפה אל-ערּבייה באל-מוג'תמע אל-יהודי?" (האם תושפע האקטואליה הערבית מהחברה
היהודית?) ,אל-ג'דיד  ,)1963( 2-1עמ' .6
 . 49השיר הערבי המודרני שונה מהשיר הערבי הקלאסי בתוכן ובסגנון האנמותי" .הקצידה/אל-קצידה/القصيدة" ,סוגת השירה
בספרות הערבית הקלאסית ,היא שיר ארוך שב כל שורותיו יש "דלת"ו"סוגר" ,מתחרזות ,והוא עובר מנושא לנושא .מבחינה
צורנית ,השירה הערבית המודרנית מחקה את השירה המערבית המודרנית ולא את השירה הערבית הקלאסית .ארחיב את
הדיבור על סוגת השירה המודרנית בהמשך למחקרי זה.
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ה ,70-עסקה הספרות הערבית בישראל בנושאים חברתיים ופוליטיים שהתבטאו בין היתר בנושא
ה"אדמה" והקשר ההדוק בין האדם לאדמה ,למשל ,בקובץ הסיפורים שכתב חנא אּבראהים "פרחי בר"
( )1972ובקובץ הסיפורים שכתב מחמד נפّאע "האצילה" ( .)1974כמו כן ,בלט נושא הפלסטינים
שהפכו לפליטים אחרי מאורעות  1948וסבלם של הערבים שנותרו בארץ כתוצאה מתחושה של זרות
שחשו בקרב היהודים.
 .2התקופה השנייה – החל משנות ה 70-עד שנת  :2007שנות ה 60-נחשבות לתקופת התחייה בספרות
הערבית הפלסטינית בישראל ,ובשנות ה 80-התרחשו שינויים מרחיקי לכת כאשר אותן סוגות ספרותיות
מודרניות שהתחילו קודם הבשילו בספרות הערבית הפלסטינית בישראל בהשפעת הזרמים הספרותיים
שרווחו בעולם הערבי עוד קודם לכן .50זרמים אלו רווחו בתקופה שבה התנתק הקשר הספרותי
ليمي"
ار الت ْع ِ
והאינטלקטואלי בין הפלסטינים לעולם הערבי בגלל המאורעות ,כמו "הזרם החינוכי الت َي ُ
الترفِي ِهي"
ار ْ
ו"הזרם המשעשע الت َي ُ

52

51

ار
שרווחו בספרות הערבית עד שנת  ,531938ו"הזרם האמנותי الت َي ُ

الفني" 54שרווח בעולם הערבי עד מלחמת העולם השנייה ועדיין הוא רווח בספרות הפלסטינית עד ימינו.55
בתקופה זו ,בלט באופן מיוחד נושא הלאומיות הפלסטינית ,אשר התגבש והפך לייחודי יותר ממה שהיה
בתקופה הראשונה ,וצמחה זהות פלסטינית מיוחדת בספרות שהתחילה להתהוות על רקע מאורעות שנות
ה ,60-במיוחד אחרי הקמת ארגון אש"ף ,מלחמת ששת הימים ביוני  1967וסיום השלטון הצבאי שהיה
מיושם על האוכלוסייה הערבית בישראל עד שנת  .561969הסוגות הספרותיות המודרניות התבטאו
בחיפוש אחר דרכים להתחלה חדשה שפונה לעולם הערבי ,מתוך שאיפה להכרה קנונית מצד העולם
הערבי ומצד העולם בכלל בפלסטינים .בתקופה זו ,התחילו להתעצב מאפייני כתיבה אמנותית ייחודית
 . 50דורית גטספלד" ,החלום הפלסטיני ,החלום הנשי ומה שביניהם מסעות במחוזות הדמיון ביצירתה של דימה ג'ומעה אל-
סמאן" ,המזרח החדש ,כרך מט ,תש"ע ,עמ' .98-103
 .51הזרם ה"חינוכי" :מאחורי הכתיבה יש מטרה חינוכית ,לקח או המלצה חינוכית ולא הנאה אמנותית גרידא מעצם היצירה
ار
הספרותית .זרם זה נקרא גם בשמות אחרים הדומים או הקרובים למשמעות הזרם ה"חינוכי" כמו" ,הזרם האידיאולוגי التي ُ
ار السياسِي ال ُمبَاش ِِر" .הזרם החינוכי רווח בספרות הפלסטינית בשנות ה 50-וה60-
ُولوجي" או "הזרם הפוליטי הישיר التي ُ
األيْدي ِ
מהמאה העשרים.
 .52הזרם "המשעשע" :מאחורי הכתיבה יש מטרת שעשוע ולא הנאה אמנותית מעצם היצירה הספרותית .זרם זה נקרא גם
الواقِعي
سي" או "הזרם המציאותי והשטחי التي ُ
בשמות אחרים הקרובים מבחינת משמעות כמו" :הזרם הרומנטי التي ُ
ار الرو َما ْن َ
ار َ
سطحِ" .הדמויות בזרמים אלה מאופיינות בשקיפות ובהתרחקות מהמציאות .הזרם המשעשע אף הוא רווח בספרות
ال ُم َ
הפלסטינית בשנות ה 50-וה 60-מהמאה העשרים.
 .53חלוקתי את הספרות הערבית לזרמים מסתמכת על חלוקתו של החוקר המצרי עּבד-אל-מחסן טה ּבדר אשר נחשבת לחלוקה
אמינה לפי דעת רוב החוקרים .ראהּ :בדר ,1977,עמ' .57-120
" .54הזרם האמנותי " :הכתיבה לפי זרם זה הדגישה את ההתקשרות עם המציאות באמצעות הבלטת תפקיד הדמויות .הזרם
האמנותי מאופיין בכך שהוא מציג את הניסיו ן של היוצר במסגרת שאין בה "ישירות" לשם דגש על הנאת הקורא מבחינה
ספרותית ואמנותית.
 .55ארחיב את ההסברים על זרמים אלה בהמשך למחקר זה.
 .56קנאזע ,1989 ,עמ' .131
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לפלסטינים בישראל .בתקופה שבאה אחרי מלחמת  ,1967מתעצבת הכתיבה לפי הסוגות הספרותיות
הנ"ל ,ובין השאר מתפתח הז'אנר הספרותי "רומן" למימדים בהם הוא הופך ל"רומן אמנותי ِر َوايَة فَنية",
"אנושי" במובן הרחב של המילה ,שמשקף את המציאות ,פונה אל הנפש האנושית בכל מקום וזמן וחודר
למימדיה העמוקים ולא רק אל הפלסטינים עצמם או אל העולם הערבי ומסורותיו .57לרומן "ששת הימים
של מלחמת יוני حرب الستة أيام" ( )1968שכתב א'מיל חּביּבי ,היתה השפעה ניכרת בקרב הערבים
בישראל .סופרים רבים פרסמו את יצירותיהם הראשונות בתקופה זו שאחרי המלחמה ,ועל כן נחשבה
תקופה זו לנקודת זינוק חשובה בהתפתחות הספרות הפלסטינית בישראל .באופן כללי ,כתיבת נשים
פלסטיניות בישראל הושפעה גם היא מהשינויים ומהזרמים הספרותיים שהיו נפוצים בעולם הערבי .מאז
שנות ה ,70-כתיבתן ברובה משתייכת ל"זרם הרומנטי" ול"זרם המשעשע" ולעיתים היא קרובה מ"הזרם
החינוכי" בכך שהיא עוסקת בתכנים פוליטיים באופן ישיר .ברור שלא כל הסופרות הפלסטיניות כותבות
בדיוק לפי הזרמים הספרותיים הללו ,וחלקן הגיעו לרמה שתכשיר אותן לחריגה ממסגרות הזרמים
שהזכרתי וכתבו לפי "הזרם האמנותי" שנחשב לזרם חדיש ביחס לזרמים האחרים.
באופן אירוני ,תהליך הפמיניזציה ,העצמת הנשים ,פיתוח מודעות מגדרית בפלסטין יונק מהמאורעות של
אינתיפאד'ה :סוחא סבג ,חוקרת מצרית ,רואה באינתיפאד'ה מעין מקור ההשראה עבור הנשים
הפלסטיניות מבחינת השחרור והעצמה ועל פי תפיסתה ,כבר ב 1967-נשים מסוימות כבר פתחו מודעות
פמיניסטית ,כתוצאה מאתגרים רבים וקשים אשר ניצבו בפני האישה בתקופת האינתיפאדה .לדבריה,
ניתן לראות באינתיפאדה התחלה של תהליך השחרור ,יתרה מזאת ,היא טוענת כי אינתיפאדה הובילה
לפמיניזציה של החברה הפלסטינית עם המעמסה הכפול על האישה .58אכן ,באופן פרדוכסלי למדי,
המאורעות הקשים גרמו לאינטראקציה בין הנשים משני הצדדים של הגדר ,וזאת תוך כדי ראיית הקבלה
ברורה בין הדיכוי של הנשים לבין הדיכוי של פלסטין – הלוא הפמיניסטיות משני הצדדים של גדר רואות
קשר ברור בין מיליטריזם לסקסיזם.59

 .57אל-קאסם ,1990 ,עמ' .26
.Suha Sabbagh (1998). Palestinian Women of Gaza and West Bank. Indiana University Press, P. 62.
מבקרות ומבקרים אחרים ראו באינתיפאדה מהלך שהוביל לפמיניזציה ,ראה:
Palestinian Women Writers and the Intifada. Social Text, No.22 (Spring 1989), pp. 62-7.
59
. Simona Sharoni (1999). Gender in Conflict: Israeli-Palestinian Conflict Through Feminist Lenses,
Signs, Vol.4, No.2 (Winter 1999), pp. 487-499.
58
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הספרות בה משתתפות נשים בתרומה יצירתית משמעותית מתחילה לאחר אירועי האינתיפאדה הראשונה
בשנת  .1987בתקופה זו ,הכתיבה הנשית מתמקדת בהוויה ובנפש הנשית ופחות בנושאי חיי היומיום
הפוליטיים .התפתחות ספרותית מודרנית זו ,ללא ספק העצימה את הכתיבה הספרותית בכלל ופתחה בפני
נשים כותבות אופקים חדשים בהם התאפשר להן לשתף בבעיותיהן כל אשה אחרת בעולם וכל אשה
כותבת אחרת בהיסטוריה הספרותית .לדעתי ,התפתחות ספרותית זו ,שהשתקפה גם בתוכן וגם בסגנון
האמנותי ,לא רק מראה על הצורך בכתיבת ספרות על ידי סופרות נשים ,אלא גם על מיומנויות שנרכשו
על-ידי הסופרים/ות בשימוש במרכיבים חשובים לצורך כתיבת "רומן" מודרני.60
ב .לאומיות פלסטינית בכתיבה של נשים וגברים ומשמעויותיה
מבחינה סוציולוגית ,הלאומיות ,בין אם מדובר ב"זהות ערבית َه ِويةٌ َع َربِية" או "זהות פלסטינית َه ِويةٌ
فِ ِل ْس ِطينِية"" ,הובנתה בתוך אוצר מילים (כמו המילים  kinshipו – affinity-זיקה ,דמיון) ,שמורכב בעיקרו
מתכונות נשיות כמו אלה שתארו את הנשים כ"אמא אדמה" .61הבנייה זו ,שהיא סימבולית ,מילאה תפקיד
חשוב בשיח הלאומי; הגברים ניסו לקשור ,באופן ישיר או עקיף ,בין מיניות האשה לבין הטריטוריה ושלטו
בשניהם .62דוגמא נוספת לשליטה במיניות נשים ניתן למצוא בחברה שבטית פטריארכאלית פאלוצנטרית
מדברית ,כמו זו שבחברה הבדואית בנגב .בדומה לחברות שבטיות ,בעיקר באפריקה ובאסיה ,מעמדה
החברתי של האשה נתפש כנחות ממעמדו של הגבר המפרנס ,המכלכל והמגן מפני חיות המדבר .האשה
נתפשת כבלתי נאמנה ,שלא ניתן לבטוח בה מבחינה פיזית ,מינית ואינטלקטואלית .בנוסף ,בדיכוי יצריה
המיניים ,תפחת התנגדות האשה לחלוק את בני זוגה עם עוד נשים (פוליגימיה) שתפקידן לספק את יצרי
הגברים ולהוות אינקובטור לצאצאיו .דהיינו ,באופן מסורתי ,אשה נתפשת כרכושו הבלעדי של הגבר שממנו
נגזר כבודו ופגיעה במיניות האשה על ידי גבר אחר נחשבת כהשגת גבול וכפגיעה בכבודה של המשפחה.
תפישה רכושנית זו ,לפיה כבוד הגבר נגזר ממידת הגנתו על הוואגינה ,תמרצה חלק ניכר מהאוכלוסייה
הבדואית בנגב בדומה לחברות שבטיות באסיה ובאפריקה להמציא שיטות להגנה על "הרכוש" ,אשר כללו
בין היתר מילת נשים.

 .60התפתחות זו משתקפת היטב בשני רומנים שכתבו סופרים פלסטיניים" :משה הפלסטיני موسى الفلسطيني" ( )1998של
חנא אּבראהים ו"האוטוביוגראפיה של בני בלוט سيرة بني بلوط" ( )2004של מחמד עלי טה.
 .61בנדיקט אנדרסון ,קהילות מדומיינות :הגיגים על מקורות הלאומיות ,תל אביב  ,2000עמ' .39
57. Spivak, Gayatri C. "Women in Difference" in Nationalisms & Sexualities, edited by in A. Parker,
M. Russo, D. Sommer and P. Yeager.New York: Routledge, 1992, 102.
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כל זה מקבל תרגום מתרבות מסורתית ללאומיות ולא נעלם עם הרס השלטון המסורתי בעקבות הכיבוש,
אלא עובר תהליכי שינוי והתאמה שמנציחים את שיטות השליטה וההגנה על רכוש בקרב האוכלוסיות
שחוות שינויים מהפכניים .הגברים הפלסטיניים כ"מעצבי הזיכרון של האומה" ,אלה אשר מתעדים בין
השאר את ההיסטוריה הפלסטינית ,כולל מאורעות מלחמת  48הקרויים בערבית "نكبة/נּכּבה/אסון
גדול" ,63שללו את נוכחותן של נשים במחוזות הזיכרון האנושי כאשר באו לרשום את ההיסטוריה.
הדימוי "אמא אדמה" נוצר כדי לשלוט בנשים ולא כדי להעריך את יצירתן הספרותית או את פועלן כמו
את פועלם של הגברים .עובדה זו מעלה שאלה באשר לשימוש בנשים כסמל וכאובייקט ולא כדמויות
פעילות בתוך החברה או ההיסטוריה שמעשיהן ראויים להערכה .בכתיבתם של סופרים גברים ,נשים
מוצגות ברמיזות על הקרבה למען המולדת או על המאבק הערבי-ישראלי ,מבלי להתעמק במצוקה
האמיתית ממנה סובלות נשים .64ביצירותיהם ,הנשים מיוצגות כסמלים שמעשירים את יצירתם מבחינת
סגנון ותוכן .הן מופיעות כפונקציה המתאימה את עצמה לגבר או לגיבור ומעשירה את ראייתו האסתטית
של הסופר ליצור תמונת אשה לא מציאותית בעליל .65לעומת זאת" ,כתיבה נשית" פלסטינית עסקה
בהבדלים בין המינים ,באהבה ,ביחסים בין גברים לנשים ,במכשולים העומדים בפני נשים משכילות
בחברה הכפרית השמרנית ,פוליגמיה ,גירושים ,אי שוויון בין נשים לגברים ,שחרור נשים ,שוויון נשים
בחברה הערבית בישראל ועוד .66החוקרת הפלסטינית פאטמה קאסם סיכמה את עבודת הדוקטורט שלה
בנושא "בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי – המקרה של נשים פלסטיניות מלוד ומרמלה" באומרה:
"לסיכום ,סיפורי החיים של הנשים ושפתן מאתגרים את התפישות ואת הערכים החברתיים והממסדיים
ומערערים על ההגמוניה הציונית והפטריארכאלית דווקא על ידי אימוץ הקודקס הלשוני שלה .השיח
הלאומי הוא שיח מדכא ששחרר רק גברים .שפתן של הנשים קוראת תיגר על השיח הלאומי .בהעלאת
סיפוריהן על הכתב ובתיאור הדרך שבה הן חוות אירועים היסטוריים ונותנות שמות לאירועים
ההיסטוריים ,אפשר לראות כיצד הן סוכנות פעילות בה .השימוש בפעלים פסיביים לתיאור תקופת
המשבר ולאחר מכן השימוש בפעלים אקטיביים כדי לתאר את הבנייה ,מראה איך באמצעות שפה בונים
 .63בתולדות הישוב העברי ,העימות עם הערבים בשנת  1948מכונה "מלחמת העצמאות" ובפי הפלסטינים השתרש במשך
הזמן המושג "נּכּבה".
 .64ראה עבודת מ.א .שלי :סאלח אבו ליל מסארווה ,צות אל-מרא'ה אלּ-כאתּבה פי אל-קצה אל-ערּבייה פי א'סראא'יל (קול
האשה הסופרת בסיפור הערבי בישראל) ,ת"א  ,2005עמ' .67
 .65חוסיין אל-מנאצרה ,אל-מרא'ה ועלאקתהא באל-אאח'ר פי אל-רואיה אל-ערּבייה אל-פלסטיניה (האשה והקשר שלה
עם האחר ברומן הערבי הפלסטיני) ,ביירות  ,2002עמ' .95
 .66נּביה אל-קאסם ,דראסאת פי אל-קצה אל-מחלייה (מחקרים בסיפור המקומי) ,עכו  ,1979עמ' .67
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עולם ,חוויות וזיכרון .השפה משמשת כלי שדרכו הן בונות את עולמן ויוצרות אותו לכאורה ,ההיסטוריה
נכתבת על ידי בעלי "הכוח" שלא נותנים כבוד ולגיטימיות לפועלן של הנשים" ,67ולכן חשובה ביותר
העלאת הדרך שבה הן חוות את האירועים על הכתב בלשונן הן ומתוך השקפת עולמן .ברצוני לאמץ את
גישתה של קאסם כדי לחקור ספרות של נשים פלסטיניות כותבות.

ג .ביקורת ספרותית והמושג "ספרות מקומית"
המונח "ביקורת ن ْقد ٌ" בספרות ערבית קלאסית התקיים על שני יסודות :המבקר והמבוקר .במאה השמינית,
נחשבה התפתחות הביקורת הערבית לתופעה חדשה בעולם הספרות והמשיכה לצבור תאוצה עד המאה
ה .6817-יש הסבורים שהתפתחות הביקורת בתקופה ההיא ,המשתקפת במשמעויות הרבות שכלל המונח
ובהיסטוריה של הביקורת בספרות הערבית ,היא שהביאה להתפתחות הביקורת המערבית במאה ה.19-
עד שנות ה ,40-היו קיימים בספרות הערבית המקצועית מחקרים ספורים בלבד ,כגון זה של ע'אדה אל-
סמ'אן ונואל אל-סעדאוי ,הדנים בספרות שכתבו נשים ערביות ועוסקים בהערכה אמנותית של יצירותיהן.69
בשנות ה 70-וה ,80-אחרי מאורעות מלחמת יוני  ,1967למרות שהיצירה האמנותית הספרותית התקדמה
והסתעפה ,ההתעניינות של הביקורת הספרותית בספרות שכתבו נשים ערביות נשארה מועטה והיא כזו
עד היום .באופן כללי ,הביקורת לגבי ספרות נשים פלסטיניות בישראל התאפיינה באי הבחנה בין ספרות
נשים לבין ספרות גברים ובגישה ביקורתית דלילה ושטחית ,ונראה שרוב הביקורות המועטות שנכתבו
התייחסו לסופרות ערביות מחוץ לגבולות מדינת ישראל ,מהגדה המערבית או מהעולם הערבי הרחב.
לאורך ההיסטוריה ,דעתם של המבקרים הערבים על כתיבת נשים היא תולדה של ראייתם כי הניסיון
והדמיון של נשים הם מוגבלים .70זה אמנם מעיד שהייתה התייחסות לכתיבה וליצירה של נשים אלא
שהטענה היא כי כאשר נשים ערביות כותבות ,הנושאים הם אישיים וקשורים למשפחה ,לבית ולאהבה
והן נמנעות מכתיבה על נושאים פוליטיים או נושאים חברתיים כלליים .המגמה הזו נכונה גם לגבי נשים
 .67פאטמה קאסם ,בין זכרון אישי לזיכרון קולקטיבי– המקרה של נשים פלסטיניות מלוד ומרמלה (עבודת דוקטורט),
באר שבע  ,2006עמ' .103
 .68המונח "ביקורת نقد" בשפה הערבית הקלאסית הוגדר על ידי קבוצת מדענים כמו אבו בקר אל-צולי (נפטר בשנת  ,)905קדאמה
בן ג'עפר (נפטר בשנת  ,)917אל-אאמדי (נפטר בשנת  ,)951אל-ג'ורג'אני (נפטר בשנת  )972ואחרים .היה מוסכם בין המדענים
שהמונח "ביקורת" נושא שבעה פירושים שכוונתם אבחנה בין טוב לרע ביחס לתוכן ולסגנון אמנותי בכתיבה הספרותית.
 .69שעבאן ,1999 ,עמ' .12-16
از ٌل השירה היא
 .70כמו דעתו של המשורר הערבי המפורסם "אל-פרזדק" שחי בתקופת האסלאם .הוא אמר" :الش ْع ُر َج َم ٌل بَ ِ
גמל לא מסורס ,מושלם" ,כלומר זכר הגמלים .עּבד-אללה מחמד אל-ע'ד'אמי ,תאנית' אל-קצידה ואל-קארא' אל-מוח'תלף
(נקביות השירה והקורא השונה) ,אל-דאר אלּ-ביצ'אא'  ,1999עמ'  .12ראה גם :ג'אּבר עצפור" ,ען אל-טעאם ואל-חּב
ואל-ע'ואיה" (על האוכל ,האהבה ,והכפירה) .אל-ערּבי  ,76-81 :)2004( 550אל-ג'אחט' ,1992 ,כרך  ,6עמ' .229
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במערב אבל היא מוחרפת בחברה הערבית .עם זאת ,השאלה שעולה היא מהו נושא פוליטי חברתי ומהו
נושא "נשי" או "משפחתי" ומנגד עולה השאלה ,כשגברים כותבים על "משפחה" ועל "אהבה" האם הם
לא נכנסים לתחומי הכתיבה של נשים?
ההתייחסות ליצירות הספרותיות של נשים ערביות נבעה מתוך מחשבה גברית סטריאוטיפית שמשפיעה
על המבקרים כאשר הם באים להתייחס לכתיבת נשים .על פי רוב ,הם יטענו שכתיבה זו נושאת אופי
אוטוביוגרפי אפילו אם הן מתכוונות לכתוב סוגי ספרות מודרניים אחרים כמו סוגות הכתיבה הערבית
המודרנית שאגדיר אותן בהמשך מחקר זה .בסופו של דבר ,הסופרות שיצירתן מבוקרת תמיד נחשבו כמי
שכותבות בז'אנר הספרותי "אוטוביוגרפיה" בעיני מבקרי ספרות גברים ,שכוונתם מאחורי ביקורת זו
להצביע על חולשות היכולות הספרותיות של נשים באבחנה ברורה בין הז'אנרים השונים של הספרות
הערבית המודרנית ,ואשר אתייחס למרכיביהן השונים .אופי אוטוביוגרפי הוא העיקרון הריאליסטי
המאלץ מחברים שונים לבחור את נושא יצירתם ישירות מתוך המציאות המקיפה אותם ,המתחבא גם
במאמץ לחקות סוגים ותבניות בלתי ספרותיים הרווחים בספרות הלא-בדויה " ."non-fictionכשם
ש"סיפור" ניתן להיכתב על פי הדגם הלא-ספרותי של יומן או חליפת מכתבים ,כך מבקשים מחברים
שונים לחקות את הסוג הלא-ספרותי "תולדות חיים" או "זיכרונות" ,בין שהם מפקידים את רישום
התולדות בידי כרוניסטן בלתי מעורב ,המלקט כביכול ממקורות שונים את פירורי החומר הנדרש לו ,ובין
בידי בעל התולדות עצמו .71לא מעט מבקרים ערביים מסכימים ביניהם כי "רומן" שכותבות נשים אינו
בונה את העלילה או את הספר בצורה נכונה ,ועיקרו מתרכז ברגשות ,כאילו שהסופרות מחקות
ביצירותיהן את השפה שלפני הציוויליזציה ,שפת הקיום הראשונית .ברוב המקרים ,האשה הופכת את
המאורע לרגש המודגש בהתלהבותן הגדולה ובחזרה על אותו 'קול' ואותן מילים על חשבון המבנה ,ואז
התוצאה היא שהמבנה נמשך אט אט לכיוון האוטוביוגרפיה בניגוד לרצון הסופרות וכוונותיהן לכתוב
"רומן" ,ובכך יטענו הסופרים ,גם בצורה סמויה ,שכתיבת סופרות היא כתיבה שאינה נחשבת לספרות
גבוהה מספיק ואין בה חידוד לז'אנר הספרותי שנכתבה בו.
לדוגמא ,בביקורות על כתיבתה של הסופרת הפלסטינית פאטמה ד'יאּב ,מודגש הדמיון הרב שקיים בין
יצירותיה לבין חייה האישיים ,והטענה המרכזית בהן היא שהסופרת כותבת על פי סוג ספרותי הדומה

 .71אבן ,1977 ,עמ' .27
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לאוטוביוגרפיה ולא לרומן .72הסופרת עצמה אינה מקבלת הערכה זו .בתשובה לשאלה שהופנתה אליה
בנושא זה ,השיבה פאטמה ד'יאּב שהרומן "החוט והצרעה" דומה רק מבחינה צורנית ל"אוטוביוגרפיה".
"המציאות האמיתית בה חייתי ,שונה בהרבה מהמציאות המוצגת ברומן" .73אכן ,וכפי שעולה מתשובתה
של הסופרת ,ייתכן כי הפרשנות הספרותית של ביקורת הסופרים הגברים על כתיבת נשים נשענת על
ההגדרה המסורתית של הסוגה הספרותית "אוטוביוגרפיה" ואשר אני מערער עליה ובכוונתי להרחיב את
הדיבור עליה בהמשך למחקר.
הפרשנות הספרותית המצומצמת של ביקורת הסופרים מתארת השתלשלות כרונולוגית של עניינים
והדגשת מאורעות ,והיא אינה בוחנת את הטכניקות המודרניות בהן נעשה שימוש על ידי הסופרות.
לעיתים ,הספרות הערבית הפלסטינית בישראל נקראת בשם "ספרות מקומית أدَبٌ َم َحلي" ,ממנה נגזר
השימוש של חלק מהחוקרים והסופרים במושג "סופרות מקומיות َكا ِت َباتٌ َم َحل َياتٌ " .חוקר הספרות הערבית
בישראל מחמוד ע'נאים ,74מציין שמושג "ספרות מקומית" ,שבו הכוונה לספרות של הערבים הפלסטינים
בישראל ,הוא מושג שיש בו קונוטציה פוליטית "ולעיתים רחוקות נראה שאינו מתאים לספרות הערבית
שנכתבת בישראל" .75המחקר יעסוק בביקורת הספרותית המראה כיצד הביקורת הספרותית הפלסטינית
בישראל בונה מושג חשוב של "ספרות מקומית" שמאחוריו מסתתרות משמעויות פוליטיות אליהן התכוונו
אלו שעשו שימוש במושג .בעניין זה ,נשאלת השאלה ,האם בהמצאת מושג זה מדובר בפרקטיקה שבאה
להבטיח את החיבור ל"מקום" ,כתגובה לכיבוש וכאמירה של שייכות או אולי להגיד שמקומי זה לא
אוניברסלי ,לכן הוא קטן יותר ומסמל ספרות של מיעוט .בהקשר זה ,אני חושב שהמצאת המושג "ספרות
מקומית" היא צעד חיובי מצד סופרים וסופרות ערבים ויהודים להשתלב יחדיו תחת מושג מיוחד אשר
מייצג את המציאות בה חיים ערבים לצד יהודים במדינת ישראל וכדי להפיק מעצם השילוב תועלת
ספרותית ולאפיין ספרות זו מספרות ערבית אחרת שנכתבת בעולם .סופרים יהודים ,שהם עצמם חקרו
וכתבו בשפה הערבית הייתה להם תרומה לא מעטה בהתפתחות חקר השפה הערבית בישראל .אם כך,
 .72היאם קּבלאן" ,עלא אג'נחת אל-פראש :אל-ח'יט ואל-טזّיז" (על כנפי הפרפרים :החוט והצרעה) ,אל-שרק ,2002 )32(3
 .32-34נאג'י ט'אהר" ,פאטמה ד'יאּבּ :כאתּבה וקצ'ייה" (פאטמה ד'יאּב :סופרת ונושא) ,אל-שרק  .3-4 ,)2002( )32(3עאידה
ח'טיב" ,ג'דאר אל-ד'ּכריאת ללּכאתּבה פאטמה ד'יאּב" (גדר הזיכרונות לסופרת פאטמה ד'יאּב) ,אל-שרק ,)2002( )32(3
 .37-39מחמוד מרעי" ,אל-ח'יט ואל -טזّיז" (החוט והצרעה) ,אל-שרק .30-31 ,)2002( )32(3
 .73פאטמה ד'יאּב" ,אל-א'יאם חּבלא בא'דּב נסא'אי ג'מיל" (הימים מלאים בספרות נשית יפה) ,אל-שרק .35 ,)2002( )32(3
 .74מחמוד ע'נאים :סופר וחוקר ספרות ערבית ,נולד בכפר באקה אל-ע'רּבייה בשנת  ,1949בעבר עסק בהוראה ובין השאר כיהן
כראש החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת תל אביב ,היום הוא יו''ר האקדמיה ללשון הערבית שמשרדיה בעיר חיפה.
 .75מחמוד ע'נאים ,מראיא פי אל-נקד :דראסאת פי אל-א'דּב אל-פלסטיני (מראות בביקורת :מחקרים בספרות הפלסטינית),
כפר קרע  ,2000עמ' .5
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המושג ,לדעתי ,בא לייצג ספרות עם "גוון" חדש ,ספרות של מיעוט ערבי-יהודי שחפץ להציג תוצר
ספרותי חדש .לכן ,כל מה שנכתב ב"ספרות מקומית" זו שונה מהספרות הפלסטינית הכללית שהתרכזה
יותר בנושא הלאומיות ולא התעניינה דיה בנושאים שעניינו את הסופרים הערבים הפלסטינים בתוך
מדינת ישראל ,במיוחד בענייני היומיום והחיים המשותפים בין הערבים ליהודים הכפופים לממסד
הישראלי .גם מבחינת הסגנון האמנותי וגם מבחינת התוכן יש שוני מסוים בין "ספרות מקומית" זו לבין
הספרות הפלסטינית או הספרות הערבית בכלל ,כמו השימוש בביטויים עבריים בתוך טקסט שכתוב
בשפה הערבית .ההסבר השני שלי להמצאת מושג זה היא הפרדה ברורה בין הספרות הפלסטינית בישראל
לבין הספרות הפלסטינית בכלל וע"י כך יצירת קודים לשוניים וסמלים מיוחדים בהם יוכלו הסופרים
לעקוף את הצנזורה הישראלית שלא מאפשרת להם חופש ביטוי .בכל זאת ,אני סבור שיש למושג "ספרות
מקומית" השלכות לא בהכרח חיוביות גם על סופרים גברים וגם על סופרות נשים .הרי הפרדת הספרות
הפלסטינית בישראל מהספרות הפלסטינית ומהספרות הערבית בכלל יוצרת עבור היוצרים והיוצרות
מקום ומרווח כתיבה ייחודי ומצומצם ,המצוי והצומח בתוך מדינת ישראל ,אך אינו מקובל על רוב
הקוראים בעולם הערבי בשל המאבק הפוליטי ולכן תפוצת הקריאה של ספרות זו עלולה להיפגע בצורה
בלתי הפיכה .סיטואציה זו שיוצר המושג "ספרות מקומית" עלולה להיות משפיעה יותר ויותר על נשים
פלסטיניות כותבות כי הן בין כה נלחמות כדי להגדיל את תפוצת ספריהן בין הקוראים בעולם הערבי ולא
מצליחות .בנוסף לכך ,בגלל שהמושג יש בו קונוטציה פוליטית ,אז הוא יוצר עבור נשים כותבות מקום
ומרווח יותר מצומצמים כי המישור הפוליטי נחשב עסק של גברים בחברה הערבית פלסטינית.

ד .תיעוד יצירות ספרותיות שנכתבו על ידי נשים פלסטיניות בישראל
הכותבים שתיעדו את חייהן של נשים כותבות ואת יצירותיהן ,לא עשו הפרדה בין ספרות נשים
פלסטיניות מהקו הירוק בתחום מדינת ישראל לבין אלו שחיות מחוץ לו .אני סבור ,בניגוד לאחרים שלא
מתייחסים להבחנה זו ,שחקר ספרותן ותיעוד יצירותיהן של סופרות פלסטיניות בתוך הקו הירוק יתרום
לקידום ולשימור יצירות נשים .המשורר הפלסטיני פארוק מואסי כותב" :מעטים הם הספרים שחוקרים
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מקורות ביבליוגרפיים ופחות מהם מחקרים שמתעדים ביוגרפיות של סופרינו המקומיים" .76זה מראה על
חסרון מקורות ספרותיים ואנתולוגיות באופן כללי.
מלבד המחקר שנעשה בשנים  1948-2007בנושא "ספרות נשים פלסטיניות בישראל" ,כמעט ולא יוחדו
מחקרים נפרדים או אנתולוגיות בהם נמצא רישום קורות חייהן של הסופרות או ניתוח יצירתן .ביצירות
המיפוי הסוקרות את הספרות הערבית ,מספרן של הסופרות הפלסטיניות קטן בהרבה לעומת אלה של
הסופרים ,ואין בהן הבחנה בין סופרים לסופרות .בספרו של הסופר אחמד עומר שאהין "האנציקלופדיה
של סופרי פלסטין במאה העשרים موسوعة كتاب فلسطين في القرن العشرين" ( ,)1992מתועדים קורות
חייהן של  40סופרות בלבד ,לעומת יותר מ 500-סופרים .כך גם אצל הסופר טלעת סקירק בספרו
"מדריך סופרי פלסטין دليل كتاب فلسطين" ( ,)1998בו הוא מתעד  60סופרות לעומת  800סופרים
כאשר מספרן של אלו שגרות בתחום הקו הירוק בין השנים  ,1948-1986אינו עולה על עשר.
במחקרים ובאנתולוגיות בהם חוקרים ערבים כותבים על סופרות ערביות פלסטיניות מהגדה ,מדי פעם
מופיעים שמות של סופרות שחיות בישראל ,אולם האינפורמציה אודות חייהן או יצירתן דלילה ואינה
מספקת .הקורא ב"אנתולוגיית הסיפור הפלסטיני הקצר أنتولوجيا القصة الفلسطينية القصيرة" ,שיצאה
לאור בשנת  1990על ידי אגף התרבות של אש"ף ,מבחין שיש לסופרת נג'וא קעואר נוכחות מועטה
ביותר למרות שהיא סופרת פלסטינית שכתבה לפני ואחרי מאורעות .1948
ב "אנציקלופדיה לספרות פלסטינית מודרנית الموسوعة الفلسطينية لألدب الحديث" ( )1997אשר כתבה
ותרגמה לאנגלית הסופרת סלמא אל-ח'דראא' אל-ג'יוסי ,77הקוראים לא מוצאים שום סיפור של קעואר,
לעומת זאת ,באנתולוגיה אשר כתב החוקר חּביּב ּבולוס ויצאה לאור בנצרת בשנת  ,781987הקוראים
מוצאים סיפור אחד בלבד של אותה סופרת .המסקנה היא שזה מראה על אבחנה ברורה מצד החוקרים בין
ספרות פלסטינית "מקומית" לבין ספרות פלסטינית בכלל ומתוכה היחס המזלזל של החוקרים ברישום
ותיעוד "כתיבת נשים".

 .76אתר הבית של המשורר http://www.faruqmawasi.com/bibliography.htm
 .77משוררת ,חוקרת ומבקרת שנולדה בשנת  1929בירדן לאב פלסטיני ואם לבנונית ומתגוררת כעת בארצות הברית.
ראה הרחבה על אל-ג'יוסי ויצירותיה באנציקלופדיה :מנצור ,אל-מרא'ה ,2004 ,כרך חמישי ,עמ' . 97-99
 .78חביב בולוס ,אל-קצה אל-ערּבייה אל-פלסטינייה אל-מחלייה אל-קצירה -אנתולוגיה (הסיפור הערבי הפלסטיני המקומי
הקצר -אנתולוגיה) .נצרת .1987
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חוקר הספרות עאדל אל-א'סטה ,79כתב ביקורת נוקבת על אנציקלופדיה זו של החוקרת אל-ג'יוסי ובין
השאר הוא מתייחס לדבריה בקשר למבנה התרבותי של הפלסטינים" :החוקרת מבחינה בהקדמתה
לאנציקלופדיה בין הסופרים שחיו בגבולות מדינת ישראל אחרי מאורעות  1948כ"סופרי הפנים أدَبَا ُء
ارجِ" שחיו מחוץ לה .היא
الد ِ
اخ ِل" ,כלומר אלה שחיו בפנים מדינת ישראל ,לבין "סופרי הגולה أدَبَا ُء ْال َخ ِ
רואה ש"סופרי הפנים" גדלו בצל תרבות מערבית ולמדו את השפה העברית כשפה שנייה ,וזה הצמיח
אצלם השקפת עולם שונה מזו שאצל "סופרי הגולה" .80מצד שני ,היא רואה שהסופרים הפלסטינים
בגולה התקשרו באופן ישיר עם ההתנסויות העמוקות אשר שלטו בספרות הערבית ומתכוונת בכך לזרמים
ולז'אנרים הספרותיים החדשים שכבשו את הספרות הערבית המודרנית בעת החדשה.
בהקשר לנושאים שתלויים בעצם ההגדרה של פלסטיניות ופלסטינים ,טוען נּביה אל-קאסם ,מבקר ספרות
פלסטינית בישראל ,ששיוך הספרות לחבלים טריטוריאליים רק יעורר רגישויות מיותרות" ,כאשר חלק
מהמבקרים והסופרים בעולם הערבי מתכוונים לגמד ולכלוא את היצירה הספרותית הפלסטינית בישראל
בתוך גבולותיה הטריטוריאליים ,ובכך הם חושבים שהם גורעים מאיכותה האמנותית כאילו שיש פגם
מעצם התלכדותנו סביב נושאים פוליטיים ,תרבותיים וחברתיים" .81שלא לדבר על מיעוטן של
התייחסויות ליצירות של נשים פלסטיניות באשר הן כפי שהראיתי עד כה .על כן ,המחקר שלי בא למלא
את הפער בחלל שנוצר כתוצאה מההתעלמות הספרותית ,לסיבותיה ,מיצירות נשים פלסטיניות בישראל.
בנוסף לכך ,וכפי שהזכרתי ,אני מחזיק בדעה שקיימים מאפיינים ייחודיים בספרות נשים בכלל ובספרות
נשים פלסטיניות בישראל בפרט ,אותם אחלץ במסגרת מחקר זה.

ה .סקירה היסטורית של תנועות נשים ערביות
הסיבה העיקרית שבגינה חשוב לקשור בין נושא המחקר על כתיבתן של נשים לבין סקירה של תנועות נשים
טמונה בעובדה שכתיבת נשים אינה מוחשבת ומוערכת ככתיבה של גברים בחברה הערבית .הכתיבה הופכת
לאחת מן הזכויות שחובה על נשים להיאבק למען מימושן ואין דרך טובה לנשים ערביות או לנשים פלסטיניות
יותר מאשר התגבשות לתוך התארגנויות ותנועות נשיות שיפעלו למען שוויון בכתיבה כמו בתחומים אחרים.

 .79עאדל אל-א'סטה :סופר ומרצה לספרות באוניברסיטת אל-נג'אח בשכם.
 . 80הכוונה ב"סופרי הגולה" לסופרים שהיגרו לארצות המערב ולא אלה שהיגרו לארצות ערב ונחשבו ל"פליטים".
 .81נּביה אל-קאסם ,מראודת אל-נץ :דראסאת פי אל-א'דּב אל-פלסטיני (ביקורת על הטקסט :מחקרים בספרות הפלסטינית).
שפרעם  ,2001עמ' .52

45

בד"כ נשים ערביות כותבות היוו דגם לנשים פלסטיניות לכן הסקירה ההיסטורית של תנועות נשים תציג בפני
הקוראים מפה של הקונטקסט שבו פועלות נשים פלסטיניות והקשיים שעומדים בפניהן.

לפני מלחמת העולם הראשונה ,היו בעולם הערבי יותר מ 25-כתבי-עת לנשים ,בבעלות נשים ,בעריכתן
ובהוצאתן לאור .כתבי-עת אלה הדגישו את החשיבות והצורך בלמידה מניסיונות התנועות הנשיות במערב
מבלי לוותר על הצדדים החיוביים שבהשכלה הערבית .82מלחמת העולם הראשונה שינתה באופן יסודי
את התארגנויות הסדר החברתי בעולם הערבי ,העמים במדינות ערב דרשו עצמאות בהתאם לעקרונות
הדמוקרטיה וחירות הפרט ולאשה היה חלק במאבק הלאומי החשוב הזה .במשך התקופה שבין מלחמות
העולם הראשונה והשנייה ,הנשים הערביות נלחמו במלוא כוחן לצד הגברים במאבקם הלאומי אך
התעלמו מזכויותיהן כמו בוויתורן על השתתפות פעילה בפורומים נשיים בינלאומיים שהתקיימו במערב.
התבלטות הצביון הלאומי אצל הנשים המצריות וניצחון המהפכנים במצריים בשנת  ,1919היו גורמים
חשובים למאבקן של נשים למען עצמאות בתחומים ספרותיים וחינוכיים ובתחומים אחרים ,כמו מחאתן
נגד לבישת "הרעלה/אל-חג'אב/الحجاب" ודיכוין מבחינה פוליטית .גם בספרות וגם בתחומי חיים אחרים
הח ברה הערבית במצריים ,שהיוותה מודל חיקוי למדינות ערביות אחרות במזרח התיכון ,התחלקה לשני
זרמים :זרם שקרא לחיקוי של המערב ולשאיפת הדברים הטובים מהתרבות המערבית ושהוא זרם
"החדשנים ال ُم َجدد ُون" וזרם שהתנגד גם בספרות וגם בתחומי חיים אחרים לחיקוי המערב וקרא לחזרה אל
הדת ואל הקוראן בכל מה שנוגע לנשים ושהוא "זרם השמרנים ْال ُم َحافِ ُ
ظون".83

כבר מאז שהוקמה תנועת שחרור הנשים הערביות ,היא שמרה על הפרדה ברורה בין נושא שחרור האשה
החברתי לבין הדת והמולדת וקשרה את עצמה בנושא שחרור האשה בעולם כאסטרטגיה למאבקן של נשים
כי לא היתה בפניהן דרך אחרת .יש היסטוריה בת  100שנים או יותר ,בה נשים ערביות שיתפו פעולה
והשתלבו ביחד עם תנועות נשים בעולם .נשים ערביות לא יכלו לקרוא נגד לבישת רעלה לו היו קושרות
נושא זה עם חוקי הדת הערביים השמרניים ,ולא היו מעיזות לדרוש את הסרתו מראשן בזמן מלחמות ,כי
ברור שבמלחמות החלוקה הגברית מקבעת את הנשים בעורף ,בזמן שהגברים מגינים בחזית על המולדת.
 .82שעבאן ,1999 ,עמ' .39
 .83ספר הקוראן מורכב מ " 114סורות" שהם דברי אלוהים בו ,וכל סורה מורכבת ממספר משתנה של פסוקים.
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נואל אל-סעדאוי הציעה פתרון שאינו טוב רק לערביות אלא לנשים בכל העולם .היא סבורה כי ה"כוח"
הוא לא רק אחד המאפיינים הבולטים של התקופות ההיסטוריות הקדומות שידעה האנושות ,הוא גם
מאפיין של העת החדשה אשר בה אנחנו חיים; דיכוי ושליטה של בן מעמד ,גזע או מין אחד באחר.
ה"כוח" כופה את השליטה על "הזכות" שלך ,וזכותך ללא "כוח" הולכת לאיבוד ונמסה אט אט באופן
סופי .84כדי להחזיר את האיזון בין גברים לנשים ,היא חושבת שה"כוח" טמון בהקמת תנועות נשים
שחייבות להיות פוליטיות מדרגה ראשונה .היא אומרת" :ארגוני נשים התרגלו להתרחקות מתחום
הפוליטיקה בתירוץ שנושא נשים הוא נושא חברתי ולא פוליטי .זו היא הסיבה לכישלון ההתארגנויות
הקלאסיות שלהן .דיכוי נשים בבית ,בשדה ,בבית ,בתעשייה או במשרד מקורו בעיקר בסיבות פוליטיות
וכלכליות .אם לא יטפלו הנשים הערביות בסיבות הפוליטיות של דיכוין ,לא ישתחררו אלא השתחררות
חיצונית בלבד" .85דעותיה של אל-סעדאוי ,שהיא נמנית על זרם "החדשנים" ,באות כדי להצביע על
איחורן של סופרות ערביות ופלסטיניות ביחס לנשים מערביות בהשגת זכויותיהן ועל הסיבות לכשלון
מאבקן למען שחרורן החברתי והספרותי שהחל בסוף המאה ה 19-ותחילת המאה ה .20-היא קוראת
להקמת תנועת נשים ערבית מאוחדת ,תנועה ציבורית נשית שבנויה מכל מעמדות החברה שאינה
משתייכת לשום צד ממשלתי או ארגון רשמי ששייך לו ואומרת" :אין ספק שנשים ערביות צריכות
להתלכד לתוך תנועה נשית ציבורית אחת שמטרתה להפוך את הנשים הערביות לכוח פוליטי ,תרבותי
וחברתי שיכול לקבל החלטות ולהיות שותף להחלטות הגורליות והלאומיות ויכול להגן על זכויות הנשים
והאינטרסים שלהן .הרי אנחנו עדים לסוגים שונים של התארגנויות נשים ממשלתיות או בדומה
לממשלתיות שלא מלאו את התפקיד שהיה צפוי מהן למען הנשים המדוכאות .התארגנויות שרוב הזמן
התקבעו בתוך המשרדים הרשמיים הגדולים ונכנעו לחוקים הקיימים ,או אולי השתתפו לפעמים עם
הממסד הקיים והשלט בהטעיה ובזיוף ,וגרמו לעוד סבל ודיכוי לנשים העובדות קשה".86

 .84נואל אל-סעדאוי" ,נחו אנשאא' וחדה ערבייה ואחדה" (בדרך להקמת התאחדות ערבית אחת) ,אל-מרא'ה אל-ערּבייה-
אל-ערּב ואל-עאלם ,)1993( ,עמ' .5
 .85שם ,שם.
 .86שם ,עמ' .8
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ו .סקירה היסטורית של תנועות נשים פלסטיניות ומצב הנשים החברתי בישראל
בחברה הערבית הפלסטינית בישראל ,ייצוג נשים בלט בספרות שכתבו גברים ונשים בתקופת המנדט
הבריטי בארץ .87הנשים נאבקו כתף לצד כתף עם הגברים ,תמכו בהם ועמדו לצידם במאבק נגד הכיבוש
הבריטי ,אשר על פי דעת רוב חוקרי מאורעות  48הערבים התייחס לאזרחים הפלסטינים בארץ
באכזריות .88במחצית השנייה של המאה העשרים ,השתחררו רוב ארצות ערב מהאימפריאליזם ומהכיבוש
המערבי והתחזק קולן של נשים ערביות בקריאה לתיקון מצבן החברתי .החוקרת אלן פליישמן התייחסה
להתחלות של תנועות הנשים הערביות באומרה" :חוקרי העולם השלישי גילו ,אחרי מחקר ובדיקה
מחודשת ,את נושא הקשר בין מאבק הנשים למען השוויון ומאבקן הלאומי ,שנשים שחיות תחת כיבוש
אימפריאליסטי אינן בהכרח מגדירות את עצמן בהתאם למין שלהן בלבד .חשוב להבין שרעיון "הכוח"
מנוגד להיגיון ההגדרה המגדרית .עלינו לקחת בחשבון מובנים אלה בהתאם להקשר ההיסטורי כאשר
אנחנו באים לחקור את תנועות הנשים הפלסטיניות בתקופה הזו" .89הגילויים החיוביים האלה של
פליישמן באו בעקבות השתתפותן הפעילה של נשים פלסטיניות בהפגנות לצד הגברים נגד האנגלים,
במיוחד בהפגנות של שנת  .1933תפקיד האשה הפעיל בתנועה הלאומית הפלסטינית נמשך גם במשך
המאורעות שקרו בכל תקופת המנדט הבריטי ובמיוחד במהפכת  ,1936וכמובן במאורעות מלחמת
העצמאות ב .1948-הנשים טעמו את מרירות הגירוש ,הסבל ותנאי החיים הקשים שסבלו מהם כלל
האזרחים הפלסטינים .לאחר קום מדינת ישראל ,תנועת הנשים הפלסטיניות פעלה מחו"ל דרך הארגונים
הפלסטיניים שהוקמו מאז שנת  ,1965דרך ארגון אש"ף ו"תנועת השחרור הלאומית הפלסטינית" ,או
ב"חזית העממית לשחרור פלסטין" .האשה הפלסטינית השתתפה ב"מועצה העליונה הראשונה לנשים",
אשר נערכה בירושלים בשנת  1964ובפעילויות אחרות.90

 .87לינדה מטר" ,דור אל-תנט'ימאת ואל-ג'מעייאת אל-נסאא'ייה פי אל-וטן אל-ערּבי" (תפקיד ההתארגנויות ותנועות הנשים
במולדת הערבית) ,ביירות :מרּכז דראסת אל-וחדה אל-ערּבייה ט ( ,1982 ,)1עמ' .94
 .88הבריטים שכבשו את הארץ בתקופת האימפריה העותמאנית בשנת  1917חלקו אותה ל 13-איזורים אדמיניסטרטיביים
כשבכל איזור הוצב שליט צבאי בריטי .הם הואשמו ע"י הערבים בהטיית כף המוזניים לצד העם היהודי ובמיוחד בהענקתם את
"הבטחת בלפור" ויחסם המפלה לערבים .באחד מספרי ההיסטוריה הערביים על המאורעות לפני  48נכתב על בתי המשפט
הבריטיים בארץ שהם "גזרו פסקי דין עושקים על מאסר מאות פלסטינים שהואשמו בהשתתפות במאורעות אוגוסט 1930
ומאורעות אחרים ועל הוצאה להורג בתלייה בבית הסוהר בעכו את הלוחמים פואד חג'אזי ,עטא אל-זיר ומחמד ג'מג'ום ביום
שלישי  ."17.6.1930עּבד-אלחמיד אל-סאא'ח ,פלסטין :לא צלאת תחת אל-חראּב (פלסטין :אין תפילה בזמן המלחמות),
מא'ססת אל-דראסאת אל-פלסטינייה ,ביירות  ,1994עמ' .26
89
. Fleischmam, Ellen. Jerusalem Women Organizations During the British Mandate. Passia
Publication, London, 1995, 41.
 .90אּבאמה יוסף שהאּב ,אל-חרּכה אל-שערייה אל-נסוייה פי אל-א'רדן) 1948-1988 :תנועת השירה הנשית בירדן:
 ,)1948-1988עמّאן  ,2000עמ' .25
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מצבן הסוציולוגי הייחודי של הנשים הפלסטיניות באוכלוסייה הערבית נובע מהפלייה כפולה :באוכלוסיה
הערבית במדינת ישראל מחד גיסא ובמעמדן המגדרי מאידך גיסא .בחינת המצב מעלה כי נשים ערביות
סובלות כמיעוט אתני וכנשים ועובדות אלה משפיעות על כניסתן לשוק העבודה ועל מעמדן .הסיבות
למצב זה הן רבות ונובעות מגורמים חברתיים ומגורמים של מדיניות חברתית-כלכלית-פוליטית .נתוני
האבטלה בקרב הנשים באוכלוסיה הערבית מעידים כי הון אנושי ופוטנציאלי לא מועט הולך לאיבוד עקב
שיעור ההשתייכות הנמוך לכוח העבודה האזרחי באוכלוסיה זאת .היום ,האזרחים הערביים של מדינת
ישראל מהווים כ 15%-מכלל אוכלוסיית ישראל 83% .מתוכם הם מוסלמים 12% ,נוצרים ו5%-
דרוזים .השפה הלאומית ושפת האם של הפלסטינים ערביי ישראל ,לרבות האוכלוסייה הדרוזית ,היא
ערבית והניב הנפוץ ביותר הוא ערבית פלסטינית מדוברת .הנשים הדרוזיות ,שברובן מסורתיות ,אינן
שונות מרוב הנשים בעדה המוסלמית מבחינת אורח החיים השמרני.
דּואית) בערך 70%
האוכלוסייה המוסלמית הפלסטינית בישראל מהווה (מבלי להכליל את האוכלוסייה הבֵ ִ
דּואיות לא שונות בהרבה מנשים מוסלמיות אחרות
מכלל האוכלוסייה הפלסטינית בישראל .הנשים הבֵ ִ
מבחינת המנהגים או המנטאליות הערבית ,הן שונות רק במידת השמרנות הדתית שעדיין עמוקה יותר
דּואית .על פי התחזיות ,במהלך  15השנים הבאות האוכלוסייה המוסלמית תגדל ליותר מ-
בחברה הבֵ ִ
 2,000,000אנשים ,ותהווה  24-26%מכלל האוכלוסייה של מדינת ישראל .בשנת  2020האוכלוסייה
המוסלמית תהווה כ 85%-מכלל האוכלוסייה הערבית בישראל .החברה הערבית ,כחברה מסורתית,
מאופיינת בשיעור גבוה של נשים שאינן מועסקות ( 82.9%ב .)2009-מנתוני טבלת כוח העבודה
בישראל ניתן לראות כי אחוז השייכות לכוח העבודה מקרב הנשים הפלסטיניות ( ,)22%נמוך בהרבה
מאחוז הנשים היהודיות השייכות לכוח העבודה ( .)52.2%נתון מעניין נוסף העולה מן הטבלה הוא
העובדה כי בקרב אוכלוסיית הנשים המוסלמיות אחוז השייכות לכוח העבודה ( )13.3%נמוך במידה
ניכרת מאחוז השייכות לכוח העבודה בקרב הנשים הערביות הנוצריות .הנשים הנוצריות שונות מנשים
דּואיות ביציאתן לשוק העבודה ,בשל אורח חייהן המשוחרר יותר משמרנות
מוסלמיות ,דרוזיות או בֵ ִ
מסורתית ודתית ,בטיפוחן העצמי ובהשכלתן משום שדתן מאפשרת להן אורח חיים שמתחבר לערכי
העולם המערבי המודרני .יחד עם זאת ,החברה הנוצרית שמאפשרת לנשים יותר זכויות חברתיות ושחרור
בלשון המעטה ,עדיין שומרת על ערכי התרבות הערבית ומסורותיה.
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לעומת הנוצריות ,נשים מוסלמיות בחברה הערבית בארץ ובכלל ,סובלות מהגבלות וממעמדן בתוך תרבות
פטריארכאלית שלא מחשיבה אותן כשוות ערך לגברים .הנשים נתפשות כנחותות מהגברים וכרכושו
וסמל לכבודו .למעשה ,נשים מוסלמית מוגדרות ככל נכס אחר ולכן גם יש התעלמות מעולמן הפנימי
ומתפקידיהן החיצוניים .ההגמוניה הגברית מגבילה את תנועתן של נשים מוסלמיות לבית ואת תנועתן
מחוצה לו באישור או בליווי מכר או בן משפחה .בשיח הערבי הציבורי ,ספר הקוראן אינו מגביל תנועת
נשים בצורה כזו ,אלא דווקא המסורות והמנהגים הציבוריים שהתפתחו סביב האיסור הם שהכתיבו את
ההגבלות שמשתנות ממדינה למדינה ערבית אחרת ,לפי דרגת השמרנות.
כמו שבכל תחום אחר בחיי החברה הערבית ,התפשטות הליברליזם והגלובליזציה משפיעים גם על המנהג
המוסלמי ,פסיקתם של "قضاةٌ/קצ'אה/שופטים" מוסלמים מצטיינת בגישה דו-ערכית בגלל שהחברה מגיבה
בצורות שונות על מפגש המודרנה עם המנהג המסורתי .במרבית המקרים מפרשים "הקאצ'ים/השופטים" את
ההלכה בצורה הנאמנה להלכה הסדורה על פי האסכולה המסורתית ,החנפית ,ומנסים לבולל את המנהג
ולהתאימו לשריעה .91אך יש גם קאצ'ים הסוטים מהאסכולה בשל פירושם הליברלי של ההלכה ומשלימים
עם קיומו הריבוני של המנהג לצד ההלכה .הם מאמינים שתפקידם לשמר את האיזון הדינמי שבין ההלכה
לבין המנהג המודרני .יחסם של הקאצ'ים כלפי החקיקה החילונית של הכנסת המכוונת במפורש כלפי בתי-
הדין הדתיים גם מאופיינת בגישה דו-ערכית .רוב הקאצ'ים אינם מתנגדים להתערבות הכנסת בנושאים,
אשר נמצאים בסמכותם של בתי הדין הדתיים המוסלמיים ,להפך ,הם מעודדים קידום תיקונים בעלי אופי
פרוצדורלי ופלילי .לעתים נתקלים הקאצ'ים בסתירה שבין החוק הדתי המוסלמי לבין החוק החילוני.92
בתחום התקשורתי ,הופיעו בשנות ה 50-כמה כתבי עת שכתבו בהן נשים ,ואשר עסקו בנושאי האשה
בכל התחומים .כתבי העת האלה גדלו וצמחו בשנות ה 70-וה 80-ואיתם צמח הז'אנר הספרותי "רומן",93

ش ِريعَة" משמעותה ההלכה המוסלמית" .בית הדין השרעי" הוא בית דין דתי מוסלמי שסמכויותיו אינם
 .91המילה "שריעה َ
מוסדרים במשפט המוסלמי ,אל א עוצבו על ידי פסיקות וחקיקות שונות .בא"י השתמרו חוקים עותומאניים ישנים בשל העובדה
כי המנדט הבריטי הכיר בתוקפם ולא ניסה לשנותם ,ואף הממשלה הזמנית במדינת ישראל הותירה על שמירת חוקים אלה .עם
הקמתה של מדינת ישראל ,הפסיקה המועצה המוסלמית העליונה לפעול ,וכל חבריה עזבו את המדינה לכן גם בתי הדין
השרעיים חדלו מלפעול  .שיתוק פעילותיהם הותיר חלל ריק בנושא המשפט הדתי המוסלמי במדינה החדשה שקמה .כדי למלא
חלל זה ,משרד הדתות לקח לעצמו סמכות להקים בתי דין שרעיים ולמנות קאצ'ים .הקאצ'ים שמונו היו נטולי הכשרה שרעית
גבוהה ,בשל המחסור החמור באנשי דת ומשפט בארץ .לכן הוחלט לשלוח את הקאצ'ים להשתלמויות אך הם היו מועטים מידי.
לאחרונה הורחבו לימודי הדת במסגרת הסמינר למורים ערביים .הציבור המוסלמי ביקורתי מאוד למצב העניינים הקיים.
הטענה המרכזית היא ,כי רק מוסלמי מוסמך למנות קאצ'י שרעי ואין לתת סמכות כזו למי שאיננו מוסלמי .בנתינת סמכות כזו
לבן דת אחרת הם רואים סתירה לעיקרי ההלכה הדתית .לפי דעתם של מנהיגי הציבור המוסלמי יש לכונן מחדש את המועצה
המוסלמית במתכונתה ובסמכויותיה כפי שניקבעו עוד בתקופת המנדט.
 .92כיום ניתן לראות נושאים רבים שבהם ישנה התערבות רבה של הכנסת וכן ישנו צימצום רב בסמכויות בתי הדין השרעיים.
 .93אחמד ג'אסם אל-חמידי ,אל-מרא'ה פי ּכתאּבתהא (האשה מבעד לכתיבתה) .דמשק  ,1986עמ' .57
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לצד סוגות ספרותיות מודרניות אחרות ,שהוא תחום היצירה המוערך ביותר אצל הסופרות הפלסטיניות
ו בו עסקה כתיבת הסופרות הפלסטיניות הראשונות בדאגות הלאומיות והחברתיות .החוקרת הפלסטינית
פיחאא' עּבד אל-האדי מצביעה על התעסקות כל הסופרות הפלסטיניות שחיות כיום בגדה המערבית
בנושאים לאומיים ,כמו הסופרות  :סחר ח'ליפה ,לילא אל-אטרש ,ודאד אל-ברע'ות'י ואחרות ,שיצאו
בכתיבתן נגד כיבוש העם הפלסטיני ונגד שימוש הכובש באמצעי דיכוי נגדו .94עובדה זו נוגדת את הטענה
של הסופרים הגברים לפיה נשים מגבילות עצמן לכתיבה אישית ונמנעות מהתייחסות לנושאים ציבוריים
ופוליטיים.
הסופרת הפלסטינית פדוא טוקאן ( ,)1917-2000שאתייחס אליה בהמשך המחקר ,היא אחת המשוררות
שבלטה בחיי התרבות הפלסטינית ,במיוחד באומץ ליבה בהצגת הקיפוח ,הייסורים והסבל של האשה.
לעומת זאת ,הסופרת הפלסטינית סמירה עזّאם ( )1926-1967ניסתה לצייר קווים בולטים למציאות
החברתית של האשה בניגודיה השונים .היא קראה לשינוי מציאות חברתית זו ,לפתיחות לחברות אחרות
ולמציאת פתרונות חלופיים .כך עשו לאחר מכן הסופרות הפלסטיניות :שוקייה ערוק מנצור ,סחר ח'ליפה
( ,)1941ליאנה ּבדר ( ,95)1951אניסה דרויש ( ,)1940נדאא' ח'ורי ( )1959ואחרות.
ספרות נשים ערביות בישראל ניסתה ,עד כמה שניתן ,לצייר את מצבן החברתי ,החשוך והמעציב ,מאבקן
עם החיים ועמידתן מול דיכוי ,מוות וסבל ,התאמת דעותיהן ומחשבותיהן לשינוי המודרני ולמהפכה
החברתית הכוללת .ובכל זאת ,עדיין ישנן נשים שתורמות לעקרות המחשבתית ולהשארת הנשים מאחור
בכל מה שקשור לתחומים שבהם יש להן יכולת להעצמה אישית בתוך החברה הפלסטינית בישראל ובתוך
החברה האנושית בכלל ,ובכך הן בעצם מחזקות את ההגמוניה הגברית ,כפי שאני הולך להראות בהצגתי
את התמות ו"ייצוג נשים" בכתיבה של סופרים וסופרות פלסטיניות בפרקים של המחקר.
על כל פנים ,מאז קום מדינת ישראל ,הנושא המגדרי ,או נושא המיניות ,היווה את אחד המכשולים בפני
השתלבות נשים פלסטיניות בתוך תנועות נשים ,בשל היותן דתיות ,מסורתיות ושמרניות .הפמיניזם
הישראלי שניתן לחלקו לפמיניזם אשכנזי ולפמיניזם מזרחי ,לא כלל בתוכו נשים פלסטיניות פמיניסטיות

 .94פיחאא' עּבד-אל-האדי" ,אל-רואיה אל-פלסטינייה ואלּ-כתאּבה" (הרומן הפלסטיני והכתיבה) ,אלּ-כרמל  ,)2001( 67עמ'
.254-255
 . 95ראה הרחבה על דמותה וכתיבתה הספרותית אצל חוקרת הספרות הישראלית דורית גיטספלד:
Dorit Gottesfeld ( 2010). "Acompass For The Sunflower". Journal ofWomen of the Middle East and
the Eslamic World 8 (2010) 217-246.
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למרות שמאוד רצה בכך אך לא עשה הרבה למימוש הרצון הזה .החוקרת הישראלית הנרייט דהאן-כלב,
מציינת באחד ממחקריה בתחום המגדר ,שהתקופה שבה צמח הפמיניזם המזרחי בישראל בשנת 1995
והעובדה שנושא המיניות היווה "איום על הסדר של תרבויות מסורתיות ועורר צורך לחזק את מנגנוני
הפיקוח על הנשים בתוכן ,וכך נוצר מצב פרדוקסאלי בו פעילותן של פמיניסטיות ליברליות מגביהה את
החומות הסוגרות על הנשים הממשיכות לקיים אורח חיים מסורתי" .96כלומר ,פעילות של נשים
פלסטיניות והשתלבותן בתוך תנועות נשים ששייכות לחברות מסורתיות לא הייתה קלה ,כי היה עליהן
לגעת בנושא המיניות באיזשהו שלב ,ונושא זה הוא רגיש מבחינה דתית .כמו כן ,היה צורך שהמנגנונים
יחזקו נשים אלו מחשש שהחברה תפגע בהן ומחשש שייווצר מרחק רב בין שמרניות שנשארו בבית ובין
נשים מודרניות שהצטרפו לתנועות נשים .להשתתפותן של נשים אלו בתנועות של נשים פלסטיניות היו
השלכות שליליות על קבוצת הנשים המסורתיות ,שלא יצאו להילחם למען קידום מעמדן בתוך
ההתארגנויות האלה ,מחשש שיודחקו מהחברה אל השוליים.
כך ,בעצם ,נוצר מרחק עצום בין אלו שהצטרפו לתנועות נשיות לבין אלו שלא הצטרפו .היה חשש שמי
שמצטרפת תיפול לתוך הסטיגמה החברתית כ"כופרת" .לדעתי ,נוצר מצב מסוכן שבו חלק מהנשים
שנשארו בבתיהן ,והן הרוב בחברה ,רצו להצדיק אי הצטרפותן לתנועות נשים מול נשים מודרניות כדי
לרצות את הגברים ,והן עצמן החשיבו את המצטרפות כ"משוחררות" וחיזקו דווקא את ההגמוניה הגברית,
שלא ראתה בעין יפה יציאת נשים מן הבית אל ספירה חברתית שוויונית .לכן ,נוצרו טיפוסי נשים שהיתה
להן השפעה שלילית על מעמד נשים והעצמתן באופן עקיף .בהמשך למחקר זה ,אביא דוגמאות לדרכי
ייצוג נשים שהופכות להיות שליליות לנשים אחרות ולקידומן בתחומי חיים שונים .נשים שהצטרפו
להתארגנויות של נשים ,לא קבלו הערכה מצד החברה הגברית ,ונחשבו כמי שמפרות את הסדר המסורתי
הגברי הקיים ומערערות עליו .בד"כ לסופרות ,שהיו חלק נכבד מתנועות נשים ,לא היה קל להיות מזוהות
עם התנועות הללו ובאותו הזמן לכתוב יצירות ספרות .לדעתי ,דווקא היה קל לנשים שלא הצטרפו
לתנועות נשים לכתוב יצירות ספרותיות שיתפרסמו ותהיה להן תפוצה בין הקוראים .החברה לא קבלה את
רעיון תנועות נשים באהדה ובהערכה ,בדיוק כפי שקרה מצד סופרים גברים בהערכתם כתיבת נשים ,לכן
יצירתן לא התפרסמה בין הקוראים באופן הראוי ליצירה ספרותית .החברה הגברית הערבית לא ראתה
 .96הנרייט דהאן-כלב" ,פמיניזם מזרחי וגלובליזציה" ,המפנה  ,)2005( 46-47עמ' .19
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בעין חיוביות תופעת נשים בתוך התארגנויות כאלה או אחרות עד עצם היום .בראיונות שאערוך בפרק
הרביעי ,בתור מתודה מחקרית ,אפנה ליוצרות פלסטיניות בשאלות בנושא זה ונושאים חשובים אחרים
שיצביעו על מצבן המיוחד כנשים .לעומת הפמיניזם הישראלי שלא היה יכול לעשות מספיק כדי לשלב
נשים פלסטיניות בין שורותיו ,ו"כבר במדיניות קליטת העלייה ובמהלך בניית האומה כאומה יהודית
מערבית באופייה ,השולטת בין השאר על ציבורים לא חילוניים לא יהודיים ולא מערביים ,כוננה הציונות
יחסים של פטרונות ,אפליה והתנשאות מצד אשכנזים כלפי מזרחים בישראל ,וממילא כלפי נשים
מזרחיות".97

 .4סיכום
נקודת המבט שלי העומדת בבסיס המחקר היא כי יש להתייחס לכתיבתן של נשים כשוות ערך לכתיבה
ساء" רואה את האשה
של סופרים גברים ,ולמצוא את השוני בכתיבה עצמה .המונח "כתיבת נשים كتا َبةُ نِ َ
בראש וראשונה כשוות ערך וזכויות לגבר ,ורואה את ההבדלים בין נשים לבין גברים כמעידים על
ייחודיות בכתיבתן של נשים ,על יכולותיהן הרגשיות והאינטלקטואליות ועל כישורן לאמץ לעצמן סגנון
כתיבה "נשי" או "גברי" .בכוונתי למצוא את השוני בכתיבה עצמה ,כמו במבנה הלשוני ,בשפה ,בסגנונות
האמנותיים או בתוכן ומתוך כך להבין את התרבות ואת התרומה בייחודיות של נשים אלו לתרבות
האנושית .במחקרי ,לאור ההבחנות שהבאתי באשר לכתיבה של נשים ולכתיבה של גברים ,אני מתכוון
לבחון הבדלים ושוני בין שתי הכתיבות דרך השוואת יצירות נשים סופרות פלסטיניות ליצירות גברים
סופרים פלסטיניים שנכתבו בתקופה שבין  1948-2007בתוך הקו הירוק במדינת ישראל.

אני שותף לדעותיה של רשידה ּבן מסעוד שהספרות שיחקה תפקיד חיובי בשינויים החברתיים והפוליטיים
שידעה החברה הערבית בעת המודרנית ,והעמיקה את רגש ההתמרדות והמהפכה כנגד עושק
האימפריאליזם ,הכובש ,ועושק הגבר .98זה הוסיף פרמטר נוסף שעל חוקרי הספרות הפלסטינית בישראל
לקחת בחשבון כשבאים לבקר או להעריך ספרות נשים ערביות שנכתבה בישראל .המחקר יתרום גם
לשיח הספרותי בעברית ,אשר ייחודיות "כתיבת נשים" לעומת "כתיבת גברים" בספרות הערבית
90. Henriette Dahan-Kalev, “Tensions in Israeli Feminism: The Mizrahi Ashkenazi Rift”, Women’s
Studies International Forum, 2001 pp.1-16
ּ .98בן מסעוד ,1994 ,עמ' .72
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בישראל לא נכללה בו עד כה ,במטרה לעודד עבודות מחקר שייעשו בעתיד על ספרות של נשים באשר הן
ויתרמו לדו שיח ,ספרותי או פמיניסטי ,יהודי-ערבי בישראל.
כפי שהזכרתי קודם ,ביקורת על ספרות נשים אינה נכתבת אלא על ידי קבוצה קטנה של חוקרות ספרות
ערביות ,וזאת בשל מכשולי מידע קיימים ,ובשל היעדר ראייה המגדירה ייחודיות בכתיבת נשים ודורשת
שוויון כזכות טבעית .99לכן ,תרומת המחקר תהיה עידוד כתיבה וקריאה פמיניסטית ביקורתית ,המחקר
יסייע לסופרות ערביות בישראל לחלץ את כתיבתן מהכתיבה הכללית ,וייחד עבורן מקום ראוי ונפרד בו
הן יוכלו ליצור ללא חשש שיצירתן תמוקם בשוליים.

 .99שם ,שם.
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פרק ראשון :מפה אחרת-הנשים הפלסטיניות הכותבות
א .המיפוי והחלל במחקר
בפרק זה אבקש להתייחס למיפוי הנשים הפלסטיניות הכותבות בתוך המרחב האינטר -וההיפר-
טקסטואלי הייחודי בו הן נמצאות ויוצרות ,המרחב ה"גיאו-ביוגרפי ",ה"גיאו-אידיאולוגי"
וה"גיאו-ספרותי" .כפי שהוזכר במבוא ,העולם הערבי הפטריארכלי נטה ונוטה להוציא את
האישה היוצרת מחוץ לשיח הראשי וסופרים ערביים גברים בחרו שלא לתעד את תולדות חייהן
של נשים סופרות ומשוררות פלסטיניות ולא יצירותיהן .בחירתם להשתקת הקול נשים בספרות
הכתובה נעשתה לטובת התרכזות ותיעוד התרחשויות היסטוריות חשובות ,וכן בשל זלזול
בכתיבת סופרות נשים מצד הסופרים הגברים וישתם האמביוולנטית ואף עוינת באופן גלוי
למעמדן הספרותי כ"כותבות" כתיבה ספרותית מודרנית.100

במחקרים ערביים מודרניים המתמקדים בייחודיות "הכתיבה הנשית" שהועו בשנות ה 60-של
המאה הקודם ,אין התייחסות מיוחדת לכתיבת סופרות פלסטיניות בישראל והקורא לא ימצא
س ِوية" ו"כתיבה גברית ِكتابَةُ ِر َجال" ,מאחר
הבחנה ברורה בין המונחים "כתיבה נשית ِكتابَةٌ نَ َ
והחוקרים הערביים שהתעסק בספרות פלסטינית בישראל ,לעיתים התייחסו למונח "ספרות
أدَبٌ " שהוא אחד ,גם לכתיבה של גברים וגם לכתיבה של נשים .זאת ועד ,הביקורת הספרותית
בתחום יצירות נשים הינה שטחית למדי ,והדבר מצביע על מחקר מועט ולא מעמיק בכתיבתן,
כפי שכבר צוין בראשית המבוא .שטחיות זו התבטאה גם בזניחת כל מיפוי ותיעוד של תולדות
חייהן של הסופרות על ידי הסופרים הגברים ,וכן בהיעדר ראייה ביקורתית ערבית מודרנית,
נשית כגברית ,אשר תחקור מאפיינים ייחודיים בכתיבתן .הסופרים הגברים הזניחו את נושא
כתיבת הנשים בטענה כי כתיבת האישה אינה מדברת על נושאים "כלל-אנושיים" ו"גדולים",
כגון נושאים פוליטיים או חרבתיים שמעסיקים את העולם כיום אלא מתעסקת בעצמה ,בהווייתה
האישית ,בחייה ובנושאים הקשורים למשפחה ,לבית ,לאהבה וכדומה 101.הביקורת הגברית על

 .100כמו "רומן" או "אוטוביוגראפיה"או "שירה" וסוגות אחרות.
 .101ג'מיל ּכתאנה ,אל-קצה אל-ערּבייה אל-נסאא'ייה פי א'סראא'יל בין השנים ( 1973 –2002הסיפור הערבי הנשי
בישראל בין השנים  ,)1973 –2002עבודת מ.א ,ת"א  ,2004עמ' .79
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כתיבתן של נשים מדברת על ה"גוון" של "ביוגראפיות" ,אשר ,לדעת המבקרים ,הינו רחוק
מעניין ציבור הקוראים ,ובכך ,בעצם ,נסתיימה ההתייחסות לכתיבת נשים ,ללא מתן היחס הראוי
לה .לאור טענות מסוג זה ,עד היום לא נכתב ספר ביקורתי אחד על כותבות ה"רומן" הערביות
או ה"פלסטיניות ",להוציא מן הכלל שתי סופרות ,נואל אל סעדאוי וע'אדה אל-סמאן ,אותן
הזכרתי בהקדמה למחקר.102יותר מאשר כותבת טקסטים ,האישה מזוהה עם המספרת כאשר לה
מיוחד תפקיד של סיפור מעשיות עממיות לילדים ,במילים אחרות ,היא מזוהה יותר עם הדיבור
מאשר עם כתיבה והדיבור הוא "המצאות" ,עם שקרים עם דמויות המטעטעות של המעשייה
הפלסטינית.103
החלל המחקרי אשר נוצר עקב השתקה זו על בסיס מגדרי ואידיאולוגי היווה אחד הגורמים אשר
הניעו את החלטתי למפות את היוצרות הללו ואת יצירותיהן ,וזאת על מנת לסלול בסיס
אפיסטמולוגי של ייחודיות ה"גיאו-ביוגרפית" המאפיינת נשים פלסטיניות הכותבות את עצמן
בהקשר המציאות הימתיכונית המורכב ,ובכך לתרום ,בעצם ,להארת הדרך למחקרים עתידיים
בסוגיית הבדלי כתיבה בין נשים לגברים בעולם הספרות הערבית-פלסטינית בישראל .המיפוי
ישמש אפוא מעין אתר עיון – חומר מחקרי שהוא חיי סופרות אשר כתבו בצל טראומות אנושיות
ייחודיות – אישיות ולאומיות כאחת ,עבור אותם חוקרים המעוניינים בלחפוץ נושא רחב זה של
נשים פלסטיניות כותבות בישראל וייחודיות כתיבתן לעומת כתיבת גברים ,באופן מעמיק יותר.
בשל מגוון סיבות ,המקורות הביבליוגרפיים על תולדות חיי הסופרות ויצירותיהן מעידים על דלות רבה
של תיעוד ,וקיים קושי משמעותי במציאת מידע מקיף .שמותיהן של ספורות מופיעים באופן מזדמן
בטקסטים של חוקרי ספרות פלסטינית בישראל מהמגזר הערבי ,ופיסות ופירורי מידע הקיימים אין בהם
די בכדי לספק נתונים למיפוי וחקר של מאפייני הכתיבה הנשית – הכתיבה של נשים שכותבות את עצמן,
בין אם במאצעות "כתיבה נשית" או בין אם באמצעות כתיבה אחרת.

 .102בנוסף לביקורת ששתיהן כתבו על כתיבה של נשים סופרות ,אל -סעדאוי כתבה בעקר רומנים ומחקרים רבים על מעמד
האשה בחברה הערבית ,ואל -סמّאן כתבה בעיקר סיפורים קצרים ,שירה ,רומנים וספרות "מסעות".
 .103ראה הרחבה על נושא זה ב:
Tales Arab Women Tell and the Behavioral Patterns They Portray. Collected, translated, and
interpreted by Hasan M.El-Shamy. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1999.
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הנשים הכותבות באופן כללי תועדו בעקיפין ,דרך איזכורים של אחרים בטקסטים שונים:
מאמרים ,כתבות בעיתונות ,ערכי אנציקלופדיה ואנתולויות שרשמו חלק מתולדות חיי נשים
כותבות פלסטיניות ואת יצירותיהן באופן עקיף ,דרך איזכורים על ידי אחרים בטקסטים שונים:
מאמרים ,כתבות בעיתונות  ,ערכי אנציקלופדיות ואנתולוגיות שרשמו חלק מתולדות חיי נשים
כותבות פרלסטיניות ואת יצירותיהן אחרי  .1948במהלך איסוף נתונים עבור מחקרי ביקשתי
לאתר את המצוי דרך אותם מקורות בלתי-ישירים והאיזכורים על חיי נשים כותבות ויצירותיהן
וגם ביקשתי לעקוב באופן שיטתי אחרי כתיבתן וקורות חייהן של הסופרות שכתבו אחרי .1948
כמו כן ,התסמכתי על כל חומר מחקרי קיים אשר נכתב על ידי הנשים הסופרות עצמן בכל
תקופה משלושת התקופות ההיסטוריות ,אשר על פיהן חילקתי את הכתיבה הספרותית
הפלסטינית בישראל.104
רישום ותיעוד שמות של יוצרי היסטוריה ספרותית כשלהי מהווה שלב מחקרי יסודי בל תרבות "כתיבה"
אנושית ,במיוחד אשר בה סופריה דגולים בסברה כי קיים שילוב בי כל תרבויות היקום בהיסטוריה
הספרותית .שילוב זה מובנה לתוך מחשבה אנושית אחת .105ייתכן ותועלותיה נוגעות בסופו של דבר לכל
כתיבת תרבות ותרבות כתוצאה מרישום היסטורי מדויק אשר הינו אחד המרכיבים העיקריים בחקר
ספרותי .לכן ,הטקסטים הספרותיים הכתובים מהווים מוקורות ביבליוגרפיים מהימנים המקובלים במחקר.

ה "אינטרטקסטואליות التنا َص" ,שהיא תהליך ספרותי חשוב ,הוגדרה וקיבלה את משמעויותיה העמוקות
כמונח מודרני רק בשנת  1967על ידי הפסיכואנליטיקאית והסופרת הצרפתייה ג'וליה קריסטיבה.
תרומתה החשובה ביותר היתה "מדע הטקסט ِع ْل ُم النص" ו"טקסט הרומן نَص الر َوايَ ِة" .היא חקרה את
ديو ُلو ِجي" שקיים בטקסטים או מסתתר מאחוריהם ועקרון התהוות קבוצת
הרקע האידיאולוגי "األ ْي ُ
מחשבות ביחד ,הכוללת את מחשבותיו של היוצר עצמו .לפי דעתה ,מונח זה משקף את השילוב בין כמה
 .104ראה בנספח ג' חלוקתי המעשית לשלוש תקופות הספרות הפלסטינית בישראל.
" .105המחשבה האנושית" מורכבת משרשרת עקבית של רעיונות ומידע שמקורם אינו מהיום ו"עכשיו" אלא ברגעים שונים
ומג וונים מהקריאה וההסתכלות בעשייה של האחרים בכל התחומים .עקביות זו סייעה לחוקרים להשיג ידע חדש ,וכך התמזג
יחדיו כל מה שנרכש בתוך המחשבה האנושית במשך שנים ותקופות ,כל תרבות במסגרתה הייחודית .מתוך כך ,נוצר "הידע
اض َرةُ" ,שאינו מיוחס ל אב אחד ,אלא ששורשיו ייתכן שמובילים לאבות קדומים מאוד .מכאן ,המחשבה
העכשווי ْال َم ْع ِرفَة ْال َح ِ
האנושית נהייתה אלמנט המאגד הרבה עשייה ומידע קדום ומודרני .אכן ,לא מפליא שכאשר קוראים על נושא זה מתברר
صوص" ,שהם קבוצה
שהטקסט הוא פרי יצירה של המחשבה האנושית ,כלומר ,מורכב מ"גיאולוגיה של טקסטים جُيولوجْ يَا نُ ُ
של שכבות טקסטואליות שתרמו לעיצובו .מחמד סאלם סעד-אללה ,ממלּכת אל-נץ :אל-תחליל אל-סימיאא'י ללנקד אלּ-בלאע'י
(ממלכת הטקסט :הניתוח הסמיוטי לביקורת איכותית) ,עמّאן-ירדן  ,2007עמ' .123

57

טקסטים "שונים" במבנה של טקסט אחד ,ושיש יחסים של משפיע ומושפע בין הטקסטים ,ומאבקים בין
ההשראות של הטקסט הקודם והטקסט שבא אחריו מבחינה כרונולוגית .106בהקשר דומה ,דיקלם אחמד
ير ْال َم ْرأ َةِ תומך האשה" ,107בית משיר אחד ,בו טמונה משמעות קרובה לזו
ص ُ
אמין ,שהתפרסם בכינוי "نَ ِ
שהזכרתי על חשיבות הפרט לכלל התרבויות .הוא אמר" :זה לא הרבה שאלוהים יאסוף את היצירתיות
س َعلى للاِ ب ُم ْست ْكثر ْ
احد" ,108והתכוון בכך ,שלא מן הנמנע
أن يَجْ َم َع ْالعَالَ َم فِي َو ِ
שבעולם לתוך אדם אחד :ل ْي َ
שייברא אדם ,בין אם הוא אשה או גבר ,אשר יביא תועלת לכלל התרבויות כפי שמעידה על כך
ההיסטוריה האנושית.

ב .המרחב של המיפוי והקריטריונים לחלוקה
המיפוי של סופרות ,מחזאיות ומשוררות פלסטיניות נעשה לע פי הקריטריון של שהות בתחומה
הגיאוגרפיה של מדינת ישראל אחרי  1948כמיעוט לאומי ייחודי ,והמרחב הגיאוגרפיה וההיסטורי הזה
הוא בעצם המפה ה"ביו-גיאוגרפית" שתכלול אותן ותשלים פרטים חסרים אודותיהן .מיפוי זה מבדיל בין
ביוגראפיות שמתעדות חיי נשים פלסטיניות בגדה המערבית ובתרבויות אחרות ,על ידי כך שמטרתו
לאמוד את המרחק של הכותבות ממוקדי הכוח הספרותי ,כנשים וכסופרות ,וכן מהי מידת הערכה של
הספרות הגברית ההגמונית לאומנות הכתיבה שנשים יוצרות .הריחוק ממוקדי הכוח הספרותי הינו גורם
משמעותי שמשפיע על רבדים שונים לרבות על יכולתן של נשים כותבות לתת ביטוי בפומבי לנושאים
שמעיקים עליהן דרך פעולת הכתיבה .הטקסטים הקצרים המכילים את הפרטים הביוגראפיים אודות
הסורפות חושפות קשר של יצירות לעולמן של היוצרות .לכן חשוב להכיר מספר רב ככל האפשר של
פרטים ביוגראפיים על מנת להבין את השטלט של אישה ערבית פלסטינית כותבת את יצירתה ופרטים
אישיים וציבוריים על הסופרות קשורות לכוח השפעתה של יצירותיהן ום משפיעות עליו.

 .106שם ,עמ' .124-127
 .107בניגוד לאחמד אמין ,עבאס מחמוד אל-עקّאד ( ,)1889-1964המבקר המצרי מזרם "השמרנים" ,כונה בשם "אויב האשה
عدُو ْال َم ْرأةِ " בשל עמדותיו הקיצוניות ביחס לנשים .מבין דעותיו ,למשל ,הוא סבר שהתשוקה המינית היא מקור כל תחושת
َ
היופי בחיים ,ושהחיים עצמם אין בהם יופי ללא יחסים בין גבר לאשה שהם כלי למתן חיים ליצור אחר .לפי השקפת עולמו,
התשוקה המינית "היא תופעה גופנית לרצון האדם בהישרדות ושלמות".
עּבד-אל-חי דיאּב ,עּבאס אל-עקّאד נאקדן (עבאס אלעקאד כמבקר) ,אל-דאר אל-קומייה ללטבאעה ואל-נשר ,קהיר .1965
 .108משרד החינוך והתרבות ,האגף לתוכניות לימודים ,אל-מוח'תאר מן אל-א'דּב אל-ערּבי (המובחר מהספרות הערבית),
ירושלים  ,1985עמ' .49
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המאפיין החשוב של כתיבה ספרותית פלסטינית זו הוא התמקדות בסוגות של הספרות הערבית המודרנית
בעת החדשה ולא בסוגות הספרות הערבית הקלאסית ,109..ואף על פי שסוגות מהספרות הערבית הקלאסית
נמצאות לצד הסוגות המודרניות בשל היותן המקור שנשאבו ממנו נושאי הכתיבה הספרותית והערכה
המודרנית ,חלק מתכניה ואמצעים אומנותיים .ובד בבד עם המקורות הקלאסיים ,הטקסטים של נשים
נשים סופרות מתמודדים ,רובם ככולם ,עם הנושאים העכשוויים המהווים מקור למצוקה ממשית ,כגון
סכסוך הערבי-ישראלי ,וכן סוגיות חברתיות שונות כגון נושא שחרור האישה ,המוהר ,הגירושין וכיוצ"ב.

בהשוואה לסופורת ערביות מלבנון ממצרים ,שכתבו בשנות ה 50-וה 60-של המאה הקודמת השתתפותן
של הסופרות הפלסטיניות הפלסטיניות בכתיבה הייתה דלה מאוד ,שכן הכתיבה במדינות הללו התחילה
מוקדם יותר מבחינה היסטורית .בתקופה זו ,נשים פלסטיניות היו עסוקות בריפוי של פצעי  1948ובציפיה
להתרחשויות פוליטיות במציאות החדשה בחייהן בישראל .הנשים ,כאמור ,סבלו מין היותן נשים ערביות
בחרבה ערבית ששאפו להשתייך אליה בצד האלומי ,וגם בשל המסורות והמנהגים בחברה הפלסטינית
שהגבילו אותן משם שהחברה רצתה לשמור באדיקות על ערכי המורשת הערבית מחשש רב להטמעות
בתוך החברה הישראלית .נסיבות אלה היו גורמים חשובים שתרמו להכשלת השתתפותן הספרותית
הפעילה של נשים מכל הקהילות בחברה הערבית ,בין אם היו "כפריות" או "עירוניות" ,ובין אם היו
דּואיות" או "דרוזיות" בתהליך הכתיבה ,או בתחומים חשובים לנשים שהיו
"נוצרויות"" ,מוסלמיות"" ,בֵ ִ
עלולים להסיח את הדעה הציבורית של החברה הערבית בישראל מההתעסקות "המציאותית" בנושא
הלאומי .החינוך והחופש החברתי ,היסודות העיקריים שבאמצעותם נשים היו יכולות לקדם את עצמן ואת
כשרונותיהן היצירתיים ,לא היו נחלתן של נשים פלסטיניות ,ובהדרגה התאפשרה השתתפותן הפעילה רק
למי מהן שזכתה להזדמנות מתאימה .המנהגים והמסורות הנוקשות ,תפישת החברה הערבית השמרנית
ביחס להשתתפותן הפעילה של נשים בתחום התרבותי ,כמו במידת הצטרפותן הדלה לתנועות נשים ,גזלו
מהן הזדמנות שוויונית לכתיבה ספרותית וכך גרמו לדיכוי המוטיוואציה לכתיבתן .הדבר מסביר ,לעניות

 . 109העת החדשה או העידן המודרני היא התקופה השלישית הנוכחית בחלוקת ההיסטוריה המערבית לתקופות .הראשונה היא
העת העתיקה ,לאחריה באים ימי הביניים ועם סיומם ,לאור עליית הרנסנס במאה ה ,16-מתחילה העת החדשה .העת החדשה
מחולקת לתקופות משנה ,העת החדשה המוקדמת ,מהמאה ה 16-עד לשלהי המאה ה ,18-והעת החדשה המאוחרת ,החל מהמאה
ה"( .19-עת חדשה" ,ויקיפדיה).
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דעתי ,את יצירתן הספרותית הדלה והמועטה ,שכן הכתיבה בעיני חלק מהן לא הייתה אלא התעניינות
אקראית בתחום היצירה הספרותית.
חוקרי ספרות ערבית פלסטינית בישראל כמו החוקר עּבד אלרחמן עּבّאד ,טענו שיש סיבה נעיקרית
נוספת מלבד הסיבות שהזכרתי לעיל ,אשר רמו למיעוט הכתיבה הספרותית בקרב נשים פלסטיניות
בארץ ,והיא תנאיי חיים קשים שנוצרו לאחר מלחמת העולם והשלכותיהם על הארץ יותר מכל מדינה
אחרת בעולם הערבי ,וזאת בשל הפיכתה מארץ ערבית מזרחית למדינה עברית אירופאית" .110המציאות
בה חיו נשים תחת שלטון הגברים בחברה הערבית מצד אחד והמאורעות ההיסטוריים ,החל מהכרזת
עצמאות מדינת ישראל ב ,1948-הכיבוש בשנת  1967ומאורעות פוליטיים אחרים ,הכפילו את ייסוריהן,
כיוון שהיה עליהן לפתור קודם כל את הסוגיות הקיומיות ולאחר מכן לפעול למען שינוי התדמית
והתפישה השלילית הרווחת על נשים ערביות מצד הסופרים הגברים .הנשים סברו שללא טיפול בנושאים
ובסוגיות אלה יהיה קשה ,עד בלתי אפשרי ,לפרסם ולהפיץ את ספריהן לציבור הרחב שאמור להיות קהל
הקוראים של יצירתן .לעיתים ,בכתיבה של נשים ,כשההתייחסות היא לנושאים פוליטיים ,הקוראים
מוצאים את עצמם מול טקסטים שהם לא חלק של "כתיבה נשית" ייחודית ,אלא כתיבה של ערבים על
נושאים כמו כיבוש ,ציונות וכיוצ"ב.
על דמיון זה שבין כתיבה של נשים לבין כתיבה של גברים ,כך אטען ,צומח נרטיב נשי מיוחד ,שהוא לא
צירוף של עניינים שמעסיקים נשים סופרות ועיניינים שמעסיקים סופרים גברים ,אלא נושאים קיומיים
שבלעדיהם לא אפשרי שנשים סופרות תיצורנה .כאן מתבטא קושי נוסף שעומד בפני נשים בבואן לכתוב
משום שנשים ערביות אינן משוחררות מחובה לאומית זו בכתיבת אם הן מיניות ,נשיות וכיוצ"ב ,רוב
הנשים הסופרות מונעות מלהביע את מה בנפשן מחשש שתודבק להן סטיגמה של "מופקרות" או
"מתירניות" .ארצה לברר נושא זה בראיונות שאערוך עם סופרות פלסטיניות ישראליות בנספח ד' של
מחקר זה.
ובכן ,מיפוי הסופרות (ראה נספח ב') יחולק לשתי קטגוריות :סופרות שיש לגביהן תיעוד שלם וסופרות
שאין לגביהן תיעוד שלם .111מיפוי זה ימדוד באופן בלתי ישיר את כוח ההשפעה של יצירתן על הקוראים,
הקשורה בתפוצת יצירותיהן .כעיקרון ,בשתי הקטגוריות התפוצה של ספריהן מצומצמת ומועטה ,אבל
 .110עּבّאד ,1990 ,עמ' .490
 .111הכוונה בתיעוד שלם ובתיעוד "מינימאלי" היא התיעוד הבסיסי שנכתב על יוצרות נשים ועל יצירתן שבד"כ כולל פרטים
כמו :פרטים אישיים על היוצרות ,התייחסויות לכתיבתן ותיעוד שמות יצירותיהן ,מקום הוצאתן לאור ,שנת ההוצאה וכיוצ"ב.
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בכל מקרה ,המיפוי יחשוף מידה מועטה זו מעצם החלוקה הזו ,שכן התיעוד והתפוצה ,בעיני ,הם שני
דברים הקשורים זה בזה כי תיעוד רב לא יראה על תפוצה רחב במקרה של הספרות הנשית הפלסטינית
בישראל .החלוקה תתצבע לפי אותיות הא"ב בעברית ויכלול את תקופת פעילותן הספרותית ,112חייהן
וכתיבתן לאחר קום מדינת ישראל .המיפוי נעשה אך ורק לגבי  18נשים סופרות שחיו בתחום מדינת
ישראל אחרי מאורעות  1948והמשיכו להתגורר בתחומה הגיאוגראפי ,אפילו לתקופת זמן קצרה ,לפני
עקירתן לארצות ערביות או מערביות שונות .מתוך  18הסופרות שמיפיתי ,מצאתי שלגבי עשר נשים יש
תיעוד שלם :א'סיא שּבלי ,א'סמהאן ח'לאילה ,היאם קּבלאן ,נג'וא קעואר פרח ,זינב עּבד אל-סלאם
חּבש ,סמירה עזّאם ,פאטמה ד'יאּב ,רג'אא' ּבּכריה ,שוקייה ערוק מנצור ,א'סמא טוּבי .כמו כן,
מצאתי שלשמונה נשים סופרות אין תיעוד שלם :מונא עאדל ט'אהר ,שהלא ראע'ּב אלּ-כייאלי ,סהאם
דאוודּ ,כלת'ום מאלּכ עראּבי ,ריתא עודה ,רקייה זידאן ,ראניה ארשיד ,נדאא' ח'ורי.
חלק מהחומר על הסופרות נשאב ממקורות שהתייחסתי אליהם בהצגתי בנושא החסר שקיים בתיעוד
חייהן של סופרות פלסטיניות בהקדמת המחקר .חלק אחר שאבתי מאציקלופדיות ואנתולוגיות שונות
המרוכזות בחלק הביבליוגרפי "מקורות בשפה העברית והערבית" במחקר זה ומהתקשרויות וראיונות
אישיים שערכתי עם חלק מהסופרות :לעיתים קרובות ,היה עלי להשוות ולבדוק את מהימנותו של כל
מקור ביחס למקורות אחרים בגלל הנסיבות שהזכרתי לעיל .לעומת זאת ,מצאתי מקורות אחדים שתיעדו
חלק מתולדות חיי הסופרות הפלסטיניות וסקרו חלק מיצירתן ,כמו אציקלופדיות חשובות שנעזרתי בהן:
"האשה במשך הדורות المرأة عبر العصور" ,אשר נערכה ע"י החוקר המצרי אניס מנסור ביחד עם
קבוצת חוקרים מודרניים אחרים מהעולם הערבי בשנת  .2004לה צורפה הקדמה בעט אשתו של
נשיא מצרים לשעבר ,סוזאן מובארק .האנציקלופדיה אינה מפרידה גיאוגראפית בין נשים ערביות
ליוצרות אחרות בעולם ,והיא אנציקלופדיה בינלאומית שכוללת את כל הנשים הערביות היוצרות,
הושקעו בה משאבים מחקריים וכלכליים לא מעטים ,אך חסרונה היחידי ,בהקשר למחקרי ,שהיא
ממפה רק חלק מועט ביותר מהיוצרות הפלסטיניות שחיו בישראל אחרי מאורעות  .1948כנ"ל גם
לגבי האנתולוגיה "ذاكرةٌ للمستقبل זיכרון לעתיד" 113אשר כתיבתה ואיסוף החומר שבה מומנו על
 . 112חלוקת המיפוי לפי אותיות הא"ב בעברית באה כדי להקל על הלומדים אודות נשים פלסטיניות לחפש שם של יוצרת מסויימת.
 .113מא'ססת נור לדראסאת וא'ּבחאת' אל-מרא'ה אל-ערּבייה (מוציא לאור) ,ד'אּכרה ללמסתקּבל :מוסועת אלּ-כאתּבה
אל-ערּבייה ( 1873-1999זיכרון לעתיד :אנציקלופדיה לסופרת הערבייה  ,)1873 -1999קהיר .2004
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ידי עמותת המלכה הירדנית נור למחקרי האשה הערבייה ,שהיא גם המוציאה לאור .במיפוי
השתמשתי גם במקורות אלקטרוניים ,כמו אתרי אינטרנט של סופרות וסופרים ,ובאנתולוגיות או
אנציקלופדיות שמזכירות בדרך אגב פרטים ביוגראפיים מועטים של הסופרות .חוקרת מצרייה בעלת
שם" ,רווד'ה עאשור" ,כתבה אנתולוגיה" :נשים ערביות סופרות" , 114שכוללת פרטים ביוגראפיים
אך ,מתמקדת בכתיבת נשים ערביות ממאה  19עד סוף המאה  , 20תוך כדי התייחסות להתפתחות
הכתיבה של נשים ערביות במגוון תחומים ועל ידי הצגת מגוון ביקורות .חסרונה היחידי  ,בדומה
לאנתולוגיה הקודמת  ,שהיא מקיפה ואינה מכילה מספיק סופרות נשים פלסטיניות שחיו במדינת
ישראל מאז קום המדינה.

במיפוי הסופרות והיצירות ,אני סוקר את רוב שמות הנשים הכותבות ורוב שמות היצירות של
נשים שיש לגביהן תיעוד ונשים שאין לגביהן תיעוד .האינדקס של שמות היוצרות ושמות
יצירותיהן יראו ,בצורה ישירה או בלתי ישירה על הזיקה בין הביוגראפיה לבין הטקסטים.
לעומת זאת ,האינדקס של שמות היצירה והפרטים הנלווים לאינדקס זה ,יצביעו על הקשיים
שנתקלות בהן נשים כאשר הן באות לכתוב ולפרסם על יצירתן ,או על הסוגות שלפיהן כתבו
וכותבות נשים פלסטיניות מאז שנת  .1948למראית עין ,הבחירה של שמות יצירות הנשים
ילמדו על מושא בחירתן המיוחד .הסיכום הקצר שאני מביא בסוף של הצגת סופרת מסוימת,
כאמור ,יראה ויתאר בקצרה חלק מהמוטיבים ,הנרטיבים ,הערות כלליות ,תכנים של חלק
מהיצירות המרכזיות ודברים שמתחברים למה שנשים כותבות .הצגת הסופרות בקבוצה
הראשונה והשניה נחלקת לשלושה חלקים מלאכותיים שמטרתם לרשום פרטים חשובים ביותר
על חיי הסופרות ויצירותיהן ועל המוטיבים הבולטים בכתיבתן.
בחלק הראשון אציין את הסופרות עם קורות חיים קצרים לפי הסדר הבא :שם המחברת ולידו
תאריך לידתה אציג את מעמדה הספרותי או "שם התואר" בו ידועה הסופרת בהתאם לסוגת

114. Radwa Ashur, Ferial Jabouri Ghazoul, Hasna Rida Mekdashi, 2008, Arab Women
writers, A Critical Reference Guide, 1873-1999.Cairo: the American university In Cairo
Press.
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הכתיבה הנפוצה בכתיבתה וכפי שנהוג לקרוא לה בשפה הערבית ,שהיוך הקבוצתי או הדתי
שלה ,מקום לידתה ,פיעלותה הספרותית והתרחשויות חשובות בחייה.
בחלק השני ,אסקור את רשימת יצירותיהן המלאה של הנשים הסופרות .סקירת היצירות של
הסופרות תובא על פי סדר כרונולוי שמתחיל מתאריך ההוצאה לאור של יצירתן הראשונה
וממשיך עד לרישום תאריך ההוצאה לאור של יצירתן האחרונה.
חשוב בעיני להביא את הפירוט המדוקדק לדרך שבה אני ממפה את הסופרות ויירותיהן ,וזאת
במטרה להפוך את פעולת "חיפוש" סופרות או יצירתה עבור חוקרי פרות פלסטינית לפעולה
קלה ומהירה ככל האפשר.
בחלק השלישי יופיע סיכום קצר לגבי כל סופרת וסופרת ,בו אציין את סוגת הכתיבה הנפוצה
ביצירותיה ואת המוטיבים הספרותיים הבולטים בהם .בסוף נספח ב' ,אסכם את המיפוי באופן כללי.

הקבוצה הראשונה של הסופרות תכלול את אלו שיש תיעוד לגביהן ,כלומר ,פרטי רישום
בסיסיים כמו תאריך לידה וקורות חיים מלאים ,שמות היצירות ופרטיהן וביקורת ספרותית
(ניתוח ספרותי ליצירותיהן) .הקבוצה השניה היא הקבוצה שחסרים לה פרטים מינימאליים אלה.
בקבוצה זו ,כאמור ,מיפיתי נשים סופרות שמצאתי לגביהן תיעוד פרטים עיקריים הנחוצים לכל
רישום מדעי ולו הפשוט ביותר .בשונה מקבוצת הנשים הראשונה ,קבוצה זו תכלול נשים שאין
לגביהן תיעוד שלם .קבוצה זו לא תכלול את קבוצת הנשים שיש לגביהן הכי פחות אינפורמציה
ואשר מיפיתי לתוכה שמות כותבות שאינן מתועדות כמעט בשום מקור ספרותי .115נשים אלה,
שכתבו אך אין לגביהן ולגבי יצירתן מידע מחקרי מינימאלי ,כמו קורות חיים ,תיעוד או כתבות
על יצירתן ,ביקורת ספרותית כלשהי ,מהוות חלק בלתי נפרד מקבוצת הנשים בקבוצה שנייה
מעצם היותן נשים פלסטיניות כותבות.

 .115ראה בנספח א' ממחקרי זה בעמוד 243רשימה חלקית של שמות נשים אלה שכתבו בין השנים  1948-2007אך אין
לגביהן אינפורמציה אפילו מינימאלית.
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במקרים מסוימים קשה אף למצוא תאריך ומקום לידתן של נשים אלו או תאריך פטירתן של חלק
מהן .במקרים אחרים ,כמו אצל הסופרת ופאא' בדוי ,116החוקר ימצא שמות של חלק מיצירותיה
הספרותיות אך לא ימצא פרטים מזהים על חייה האישיים כמו תאריך ומקום לידתה .נוכחתי
לדעת שעל אף שיש לגבי סופרות מסויימות פרטים אישיים ואיזכור לחלק מיצירותיהן ,כמו
הסופרת סעאד קרמאן ,117והמשוררת ליליאן בשארה ,118קשה עד מאוד להשיג פיזית את
היצירות עצמן בספריות ערביות בארץ.
הסופרות בקבוצה השנייה הן הסופרות שאין לגביהן אף אחד מפרטי הרישום הבסיסיים ,כמו:
תאריך לידה וקורות חיים מלאים ,שמות יצירות ופרטיהן וביקורת ספרותית ליצירותיהן .חומר
על סופרות אלו ועל סופרות שאין לגביהן אינפורמציה ,אשר שמותיהן מוזכרים בנספח א' ,לא
נמצא בשל חוסר תיעוד של הביוגראפיות שלהן .בכל זאת ,אני סבור שהזכרתן במחקר ,למרות
שאין לגביהן מיעד חיוני ,היא צעד מסייע המשלים את המפה ה"גיאו-ביוגרפית" של נשים
פלסטיניות כותבות ,וחשוב להבנת הקושי שליווה את דרכן הספרותית.

 .116ופאא' בדוי :משוררת פלסטינית שפרסמה בעיקר קבצי שירה .היה קשה עד בלתי אפשרי למצוא חומר אישי נוסף לגביה
ולמצוא פיזית את יצירותיה ,למעט רשימת היצירות שאני מביא כאן:
"مشردةٌ/משרّדה/חסרת בית" ,שירה.1963 ,
"نهر الصمت الهادئ يخضر/נהר אל-צמת אל-האדיא' יח'דר/נהר השתיקה השקטה צומח" ,שירה. 1968 ,
"الضوء والتراب/אלצ'וא' ואל-תראּב/האור והאדמה" ,שירה.1977 ,
"حين تنبت اآلمال من زوايا الوفاء/חין תנּבת אל -אלאָ אמאל מן זואיא אל-ופאא'/כאשר התקווה צומחת מפינות הנאמנות" ,שירה.1977 ,
"العائدون/אל-עאא'דון/החוזרים" ,שירה.1979 ,
מי עמר מחמד נאיף ,שער אל-מרא'ה אל-פלסטינייה (שירת האשה הפלסטינית) ,עמّאן  ,2005עמ' .457
 .117סעאד קרמאן :משוררת מוסלמית ,ילידת  1927בחיפה ,מתגוררת בכפר אּבטן .כמעט ואין לגבי יצירותיה חומר ביקורתי
משמעותי .היא היתה בעבר יו"ר הנהלת העמותה לתיאטרון הערבי בישראל ,אשר הוקמה בשנת  1995ביוזמת שחקנים
מקצועיים ואנשי רוח שמתעניינים בתיאטרון המקומי ,בתמיכת שרת החינוך דאז שולמית אלוני .היא זכתה בשנת  2005בפרס
הספרות מטעם עיריית חיפה ,פרס שהוענק על ידי ראש העיר גם לסופר סמי מיכאל .לאחרונה ,בתאריך  ,1.3.09יצא לאור
ספרה החדש حصاد العمر/חצאד אל-עמר/קציר החיים ,שירה ,)2009( ,שמכיל בהקדמתו ראיון ארוך שדומה
ל"אוטוביוגראפיה" .הספר מכיל גם את שני קבצי שירתה הקודמים:
"حنين الهزار/חנין אל -הזאר/הגעגועים למשחק המזל" ,שירה.1995 ,
"عريشة الياسمين/ערישת אל-יאסמין/סוכת היסמין" ,שירה .1997 ,שם ,עמ' .427
 .118ליליאן בשארה-מנצור :משוררת נוצרייה ,ילידת  .1962נולדה בכפר תרשיחא וכיום היא גרה בחיפה ועובדת כמורה לאנגלית.
בעלת תואר ראשון בספרת אנגלית וספרות השוואתית ,ותואר שני בכתיבה יצירתית .החלה לכתוב בתחילת שנות ה .90-היום היא
שוקדת על הוצאת ספר מחקר חדש בשם" :الذاكرة الفلسطينية/אל-ד'אּכרה אל-פלסטינייה/הזיכרון הפלסטיני" .יצירותיה הן:
"عندما يغتسل التراب/ענדמא יע'תסל אל-תראּב/כאשר שוטפים את האדמה ,שירה.2004 ,
"كلماتٌ على حافة الدائرة الذهبيةּ/כלמאת עלא חאפّת אל-דאא'רה אל-ד'הּבייה /מילים על קצה מעגל הזהב" ,שירה.1994 ,
"الندى والتين/אל -נדא ואל-תין/הטל והתאנים" ,שירה.2005 ,
בשארה בשירתה ,שהיא הסוגה הבולטת ביצירתה הספרותית ,מתעסקת בנושאים הקשורים לזיכרון הפלסטיני והאנושי ,ותרה אחר
רגעים אנושיים קשים שיכולים להעלות מן העבר טרגדיות בכל היבט של העם הפלסטיני .היא מאמינה שיש ליצור זיכרון איכותי
ורחב של היסטוריה ריאליסטית ,ומנסה לשקם את הזיכרון הפלסטיני ואת ההתעסקות בעבר כפי שמעיד שם השיר הראשון "שיקום
של זיכרון" שפותח את ס פרה "הטל והתאנים" .בשירתה יש מיזוג בין עצב לבין תחושת קיפוח כבדה .שם ,עמ' .446
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סיכום
המסקנה המדעית שלי מפרק זה מדגישה את העובדה שהכתיבה של נשים וגברים כאחד מגיעה
דרך הביטוי לקיום האישי שלהם ולצדיים האנושיים של האדם החל מהסבל וכלה בהתעלות
הנפש דרך הכתיבה הספרותית .119מצד שני ,גיליתי שהון אנושי ופוטנציאלי לא מועט הולך
לאיבוד עקב חוסר ברישום ובתיעוד חיי הנשים הפלסטיניות ויצירותיהן במדינת ישראל .הסקתי
מסקנה זאת מדרך תיעודם הלא מעמיק של הסופרים הערביים ליצירתן של נשים פלסטיניות
בישראל וכפי שחלוקת שתי קבוצות היוצרות בפרק זה מראה זאת .תיעוד זה מנע ממני להשיג
פרטים ביוגראפיים אודות שתי הקטגוריות של הסופרות שמיפיתי ,לעומת הדרך שבה חקרתי
ומצאתי פרטים ביוגראפיים על סופרים פלסטינים גברים לאחר  .1948אני סבור ,שגם כאן ,כמו
בכוח העבודה של נשים פלסטיניות בישראל ,התבזבז ואבד הון ספרותי נשי לא מועט .האירועים
של  ,1948הייתה תקופה של עינוי נפשי שלא מן הנמנע שהיה יכול להיות גורם שבעקבותיו
נכתבו יצירות ספרות איכותיות ,יותר ממה שמוזכר בסקירת היצירות של הסופרות ,אך הן הלכו
לאיבוד .רשימת היצירות של הסופרות הצביעה על כתיבה שמתמקדת יותר בנושא הלאומי
והחברתי בתקופה הראשונה בשנים  .1948-1967הדגשת הזהות הערבית והגאווה על העבר
והמורשת הערבית של ימי הביניים בלטו בספרות של שנות ה 50-וה .12060-בתקופה זו הספרות
הפלסטינית בישראל צעדה את צעדיה הראשונים לאחר מאורעות  1948והחוקרים טוענים שהיה
קשה להגדיר את הכתיבה הספרותית של נשים ככתיבה "נשית" משום שלדעתם כמעט לא היה
הבדל ,תמטי או סגנוני ,בין כתיבתן של הסופרות לבין כתיבתם של הסופרים דאז .אני סבור שיש
ייחודיות מגדרית בכתיבתן ,אך המכשולים שעמדו בפניהן וההשתלטות הגברית על עולם
הכתיבה הערבי מונעים חקירה יסודית כפי שזה נראה מהתיעוד השטחי של חייהן ויצירותיהן
שהראיתי בפרק זה .סופרת בולטת שכתבה בתקופה ההיא ויצירתה זכתה לתיעוד מינימלי שלם
היא נג'וא קעואר פרח ,ילידת העיר נצרת ,המתגוררת כיום בקנדה.

 . 119בדומה לפסיכואנליטיקאית הצרפתייה ג'וליה קריסטיבה ,אני סבור שהביטוי האישי של יוצרים ויוצרות מגיע דרך הצדדים
האנושיים של האדם ,בין אם על ידי טקסטים ספרותיים ובין אם על ידי סוגי כתיבה אחרים.
 . 120נושא זה בלט גם ביצירות הסופרים הגברים מאותה תקופה כמו בשירתו של המשורר הפלסטיני מחמוד דרויש שהזכרתי
בתקציר ובמבוא של המחקר.
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בתקופה השנייה  ,1967-1987הנשים הסופרות כתבו על המציאות הפוליטית ,ענייני השעה ועל
הנושא הלאומי ,ובכך ,בעצם ,הן לא היו שונות מן הסופרים הפלסטינים בני התקופה ,שגם הם
כתבו על נושאים אלה .לצד נושאים אלה ,הן התמקדו גם בנושא הנשים הפלסטיניות והדגישו את
הקשר הקיים לדעתן בין מעמד הנשים לבין הבעיה הלאומית .בתקופה זאת בלטה הסופרת
פאטמה ד'יאּב ,ילידת הכפר טמרה.
בתקופה שבין  ,1987-2007הנשים העדיפו לתאר את הנפש וההוויה הנשית מאשר לעסוק ,כמו
רוב הסופרות הפלסטיניות שקדמו להן ,בסוגיות פוליטיות-לאומיות .הסופרות הפלסטיניות
הצעירות לא זנחו לגמרי את העיסוק בנושאים לאומיים ששימשו כרקע ליצירותיהן אך יחד עם
זאת התמקדו יותר בתיאור נפשן הסובלת והווייתן הנשית ופחות במציאות החיים הפוליטית.
מרשימות היצירות של הסופרות בולטת השתלבותן של הסופרות עם הזרמים הספרותיים
המודרניים והפוסט-מודרניים בכך שהן החלו ליצור לעצמן דרכי כתיבה מקוריות ומיוחדות,
שבאמצעותן הן חתרו תחת הנורמות הספרותיות ה"גבריות" שמנסות לערער עליהן .סופרת
חשובה שכתבה בתקופה זו היא א'סיא שּבלי ,אשר כתיבתה הפרוזאית ייצגה את הנשים הערביות
המתמרדות בתקופה המודרנית.
חקירתי בתיעוד ביוגראפיות הסופרות הפלסטיניות העלתה כי רוב הכותבים שתיעדו את חייהן
של נשים כותבות ואת יצירותיהן ,לא עשו הפרדה בין ספרות נשים פלסטיניות מתוך הקו הירוק
לבין ספרות נשים פלסטיניות מחוץ לגבולות המדינה .חלק מהן עסק בכתיבת שירה ופרוזה כמו
כתיבת קבצי שירים ,סיפורים קצרים ,מחזות ורומנים .חלק אחר עסק בכתיבת ספרות ילדים,
תרגום ,כתיבת מאמרים עיתונאיים וכיוצ"ב .מבין הנושאים המרכזיים שיצירות הנשים התמקדו
בהם נמצאו נושאים פוליטיים ,לאומיות ,נושא נשים מורדות במוסכמות החברה ,מערכת יחסים
בין גברים ונשים ומשפחה .נוסף על כך ,אפשר ללמוד על נשים פלסטיניות כותבות מכותרות
יצירותיהן הנוגעות בנושאים המכבידים עליהן ועל מידת סבלן.
סוגות הכתיבה הפרוזאיות והשירה ,כפי שציינתי בהקדמה ,עברו שינויים ותמורות בספרות
הערבית מתחילת המאה העשרים ,והושפעו ,בין אם בצורה ישירה או בלתי ישירה ,מהספרות
המערבית .הסוגה "שירה" וסוגות הכתיבה הפרוזאיות ,גויסו לכתיבה על הנושא הלאומי אך גם
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לא נזנחו נושאים ותכנים אחרים כפי שניתן להבין מרשימות היצירות ומהצגת אופי הכתיבה של
נשים פלסטיניות בפרק הזה.
בסקירת היצירות של הסופרות הפלסטיניות שערכתי בפרק זה ,המתייחסים לתקופה של 1948
ועד  ,2007בולט במיוחד תפקיד נשים בכתיבה הספרותית לאחר מלחמת  ,1967שבעקבותיה
הופנו ביקורות כלפי התרבות הערבית המסורתית "המובסת" כלשונה של המשוררת הפלסטינית
פדוא טוקאן .טוקאן כמו אינטלקטואלים רבים בעולם הערבי ,סברה שהמלחמה שיקפה את
הטרגדיה של המשכילים מול העקרות ,הבורות ו"ההסתמכות על האחר" שהשתלטו על המציאות
הרלוונטית באומה הערבית .לכן ,בעיני רבים מהערבים ,נתפשה התבוסה במלחמת  1967כלידה
של הקצידה הפלסטינית באופן כללי .השפה הערבית התרחבה כדי להבליט את הצדדים
השליליים במציאות שחיו בה גברים ונשים בעולם הערבי בתחומי חיים רבים כמו בכתיבה
הנשית שניסתה לחשוף את ההתנהגות המזלזלת של העולם הערבי הגברי אל נשים.121
בפרק הבא ,אעסוק בתכנים ובתמות ייחודיות מבחינה מגדרית ביצירותיהן של סופרות שבחרתי
מבין שתי קבוצות היוצרות שמיפיתי בפרק הזה ובנספח ד' ,המקושר אליו.

 .121פדוא טוקאן ,אל-רחלה אל-א'צעּב (הטיול הכי קשה) ,עמאן  ,1993עמ' .12
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פרק שני-פני המגדר בכתיבת נשים :נושאים ,מוטיבים ,סגנונות
א .מבוא
הפרק השני ממשיך לעסוק בפרופיל הציבורי של נשים פלסטיניות כותבות בתוך ההקשר של מפת
היוצרות שהופיעו משנת  1948ואילך ושהוצגו בפרק הקודם ובנספח ב' .הפרק הזה ימשיך ויכלול הצצה
מעמיקה יותר ליצירות של הסופרות ויתאר בקצרה את הז'אנרים והתכנים בכתיבה הספרותית שלהן
ואמירתן העצמית דרך יצירותיהן .תיאור זה יכלול התייחסויות והערות כלליות לגבי המוטיבים והנרטיבים
בכתיבתן ,או הסגנון האמנותי בו הן כותבות .אתייחס בפרק זה לנושאים הבולטים ביצירותיהן ,כמו :רצח
על רקע כבוד המשפחה ,כיבוש ולאומיות ,מיניות ,נשיות ,נושאים פוליטיים ,מוסכמות החברה הערבית
ביחס לנשים ונושאים אחרים .בחלק מהיצירות אדון בדמויות המרכזיות שביצירות הסופרות והמשוררות
כפי שהן מתוארות בכתיבתן .בפרק הזה אני ממקד את הנושאים הכלליים אשר העסיקו אותן כנשים
וכסופרות וכיצד הם משתקפים ביצירותיהן.

בהקדמת מחקרי ,התייחסתי להקשרים ספרותיים בהם פעלו יוצרות ערביות ופלסטיניות והצבעתי על
הז'אנרים הספרותיים המודרניים שחדרו אל הספרות הערבית כתוצאה מהשפעת התרבות המערבית על
התרבות הערבית המודרנית מאז סוף המאה ה .19-תהליכי חילון ומודרניזציה שהתרחשו בעולם הערבי
השפיעו על תחומי הספרות הערבית המודרנית .תהליכים אלה ,שבלטו בשלהי שנות ה 70-ומשנות ה80-
ואילך של המאה ה" :20-עוררו תגובת נגד שהחזירה את הדת ,הפעם בלבוש רדיקלי ,אל מרכז הבמה של
החברה הערבית והמוסלמית ,והביאה להצרת צעדי הנשים במסגרת גל החזרה אל העבר וכאקט של מחאה
תרבותית ,שבו גם נשים רבות אימצו נורמות של לבוש ושל אורח חיים מסורתיים" .122ברצוני לבדוק
בפרק זה עד כמה הושפעה היצירה הפלסטינית שנכתבה על ידי נשים פלסטיניות בישראל מהז'אנרים
המודרניים שנשאבו מתרבות הכתיבה המערבית .בסיכום פרק זה ,אשיב על שאלות כמו מי מהיוצרות
מתכתבת עם סגנונות שירה או ספרות מערבית? מי מהן מתעלמת מכך ,והאם ניתן לומר שכולן נשארות
בתוך העולם הערבי ומתמודדות עם סוגיות מגדריות בתוך העולם הערבי הפלסטיני שאחרי  ,1948או

 .122עמי אלעד ,נעליים ללא עקבים .ת"א  ,2004עמ' .176
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אולי הן "פוזלות" למערב ,מחקות או מבקרות אותו? האם הן מתכתבות עם היצירה הישראלית המקבילה
להן? שהרי חלק מהן כותבות ודוברות את השפה העברית.
חשוב בעיני ,אחרי שמיפיתי את היוצרות והיצירות ,בפרק הראשון ,המקושר לנספח ב' ,להתייחס בפרק זה
לתמות המרכזיות שבהן קיימת ייחודיות מבחינה מגדרית בכתיבה של חלק מהיוצרות .התמות המרכזיות
יצביעו על דרך הביטוי הספרותי שלהן ,הן באות ליידע את הקוראים בנושאים ובאופי הייחודי בכתיבתן
ואיך הן משתקפות על ידי הסופרות לאחר מאורעות  .1948על כן ,באופן בלתי ישיר ,מחקרי מצביע ממילא
גם על התמורות שחלו בספרות התרבות הפלסטינית של נשים בישראל לנוכח השינויים בכתיבת נשים בת
זמננו בכלל.

בפרק זה ,אטען שחלק מהכותבות מדברות על נושאים מגדריים גלויים ואצל השאר אין בכתיבתן ייחודיות
מגדרית .לכן ,בכוונתי לבחון את נושא הייחוד המגדרי אצל הסופרות לפי החלוקה שנקטתי בה בפרק
הראשון ,כלומר ,לפי שתי קבוצות :נשים סופרות שיש לגביהן ולגבי יצירתן תיעוד שלם ונשים סופרות
שאין לגביהן ולגבי יצירתן תיעוד שלם .בפרק הששי במחקר זה ,אשיב על השאלה אם לחלוקה זו היתה
השפעה על ההבנה של נושא ייחודיות כתיבתן כנשים ,ואסביר אם יש ייחודיות מגדרית ביצירות שלא
תועדו כראוי ומה הם ההבדלים בין שתי הקבוצות .חשיבותו של פרק זה למחקר היא להוכיח שגם כאשר
קיים תיעוד מועט או כשאין תיעוד מועט לתולדות חייהן של נשים סופרות וליצירותיהן ,הן כתבו על
נושאים ייחודיים ועל תכנים חדשים אבל חוקרי הספרות הערבית התעלמו מכתיבתן היצירתית .החלוקה
לשתי קבוצות מראה שייחודיות הכתיבה קיימת גם במקרים בהם לא מצאתי את כל יצירותיהן של הנשים
הסופרות אלא רק חלק מהן .באמצעות החלוקה הזאת ,ביכולתי לסייע בגיבוש תמונה כללית של נשים
יוצרות בעיני הקוראים ולהצביע על אלו שכתבו ויצירותיהן תועדו ,ועל אלו שכתבו ויצירותיהן לא תועדו
בנוסף לפרטים משלימים אחרים .החוקרת הישראלית אלה שוחט טוענת בספרה "זיכרונות אסורים" כי:
"דחיקתן של הנשים מנרטיבים אנטי-קולוניאליים חפפה את הגישה המייעדת את הבית כחלל השמור
לנשים" ,123כלומר רק נשים שנשאו על גופן פצצות בשם ה'אומה' זכו למרחב קיומי בשיח הלאומי.
בהקשר זה ,אחקור לעומק בפרק זה ובפרקים הבאים את הטענה של החוקרת שוחט  .פרק זה מקשר בין

 .123אלה שוחט ,זיכרונות אסורים :לקראת מחשבה רב-תרבותית ,תל -אביב  ,2001עמ' .361
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הפרק הראשון לבין הפרק השלישי והרביעי שבהם אתמקד בשלוש יצירות של שלוש נשים סופרות
שבחרתי מרשימת הסופרות שהצגתי בנספח ב' .כתיבתן של שלוש סופרות אלה ייצוגית לספרות
הפלסטינית בישראל מבחינה היסטורית ,ובכוונתי להציג מול יצירותיהן שלוש יצירות של שלושה סופרים
גברים שאף הם ייצוגיים לשלוש תקופות הספרות הנ"ל.

ב .נושאים ומוטיבים בולטים ביצירות נשים פלסטיניות
קבוצה ראשונה :ייחודיות מגדרית בכתיבת נשים שיש לגביהן תיעוד שלם
בקבוצה זו של נשים נמנות הסופרות :א'סיא שּבלי ,א'סמהאן ח'לאילה ,היאם קּבלאן ,נג'וא קעואר
פרח ,זינב עּבד אל-סלאם חּבש ,סמירה עזّאם ,פאטמה ד'יאּב ,רג'אא' ּבּכריה ,שוקייה ערוק מנצור,
א'סמא טובי .אציג את התייחסויותיי לכתיבת הסופרות בהתאם לאותו סדר שנהגתי לפיו בפרק הקודם
וארשום את מספר היצירות שסקרתי ליד שם כל סופרת או משוררת.
 .1א'סיא שּבלי (ארבע יצירות)
אדון בכתיבתה של א'סיא שּבלי לפי הרומן "ספינת נוח"( ,)1994המספר על פרידה שעובדת כעיתונאית,
עבודה חריגה בחברה הערבית המסורתית .היא עוסקת בכתיבה באופן שוטף ,כותבת מאמרים שבועיים
ומחברת סיפורים ורומנים .עבודתה הלא שגרתית המאיסה אותה על בעלה שלא היה מרוצה מעיסוקיה,
והיא הפכה בעיניו לאשה מרדנית ולא ראויה ,שוברת את מוסכמות החברה ולא שומרת על המנהגים
הראויים וההכרחיים .באחת מישיבות בית המשפט שדן בגירושיהם של בני הזוג ,מצהיר עורך הדין של
ب َعن أ ْشيَاء فا ِسدَة،
سي ِديَ ،ه ِذ ِه ا ْم َرأة ٌ نَا ِش ٌز ،ا ْم َرأة ٌ ُمتمردة ٌ ،ت ُريد ُ ْ
تركَ زَ ْو ِج َها لت ْع َم َل بِالص َحافَ ِةِ ،لت َ ْكت ُ َ
בעלהَ " :
صلُ ُح ْ
ضانَ ِة ْأوال ِد ِه
سي ِدي! َه ِذ ِه ْال َم ْرأ َة ُ ال ت ْ
ب َح َ
سحْ َ
لت َ ْكت ُ َ
ألن ت ُكونَ أماُ ،م َوك ِلي يُريد ُ َ
صص ُم ْن َحلةَ .
صص ُحب َوقِ َ
ب قِ َ
ِم ْن َها" ("אדוני ,זוהי אשה שלא מתנהגת בהתאם למסורות ,היא אשה מרדנית ,אשה שרוצה לעזוב את
בעלה כדי לעבוד בעיתונות ולכתוב על דברים פסולים ,כדי לכתוב סיפורי אהבה וסיפורים לא מוסריים.
אדוני ,אשה זו אינה ראויה להיות אם ,מרשי לא רוצה שהיא תגדל את ילדיו").124
הקשר של פרידה עם בעלה מגיע למבוי סתום ,היא עוזבת את ביתה שבנצרת במטרה להמשיך בדרכה
וביצירתה הרחק מהשפעתו ומגישתו השלילית .היא עוברת עם שני ילדיה אל העיר הפלסטינית שעפאט

 .124א'סיא שּבלי ,אל-גזّאר (הקצב) ,הוצאת המחברת ,1989 ,עמ' .51
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שליד ירושלים ,שם היא שוכרת חלק מקומת קרקע של משפחה שמתגוררת בקומה העליונה ,ועל מנת
לשרוד ללא התנכלויות ,היא נאלצת להסתיר את הסיבות בגינן הגיעה ללא בעל למקום חדש הרחק מעיר
הולדתה .פרידה מצטיירת כדמות מרדנית ,שונה מדמויות מסורתיות של נשים ערביות .די נדיר למצוא
דמויות של נשים מרדניות בספרות הערבית ,במיוחד נשים שנוקטות בצעדים על מנת לשנות את חייהן.
א'סיא שּבלי מציירת בכתיבתה הספרותית דמויות של נשים אמיצות שלוקחות אחריות על חייהן ומנסות
להשתחרר מהמצב העגום בו הן כלואות" .האשה המרדנית" ,לפי שּבלי ,היא אשה ששוברת את כללי
המשחק בחברה ,אשה שלא מפחדת להתנגד למוסד הנישואין המסורתי ,אשה ששמה את הרצונות שלה
ואת צרכיה לפני מחויבויותיה החברתיות לבעלה ומשפחתה או לצידן .נשים מרדניות כמוה מתוארות
בדרך כלל כדמויות של נשים מלומדות ללא בעלים או ילדים אך פרידה ב"תיבת נח" מתגברת על
המכשולים הודות לתכונות חיוביות בולטות אלו .בהמשך העלילה ,מתקרבת פרידה אל השכן שלה ,כרים,
בן למשפחה ממנה היא שוכרת את הבית ,ואתו היא מנהלת דיאלוגים המפגינים ידע רב במציאות
הישראלית והפלסטינית כאחת .הרומן מוביל אותנו דרך עולמה הפנימי של פרידה וההתלבטויות שהיא
עוברת בניסיון להשתחרר מבעלה ומשליך על מצבה של החברה והסביבה של הגיבורה שמערימות עליה
קשיים חיצוניים .הרומן קושר קשרים בין הדאגות האישיות של פרידה כמו חילוקי הדעות בינה לבין
בעלה ,לבין הדאגות הלאומיות ,כמו הביקורת שהיא מעבירה על המציאות הפלסטינית הקשה בצל
האינתיפאדה .דרך דאגותיה של פרידה אנחנו מתוודעים אל תמונת עולמן המורכב של הנשים ששּבלי
מציירת לנו על עוולותיו ,מגבלותיו ולחציו הפנימיים והחיצוניים.
פרידה מחבבת את כרים ,גבר פשוט ,לא משכיל והקשר ביניהם נרקם דרך מעשים פשוטים שבהם כרים
הקל על חייה .אך למרות טוב לבו של כרים ,הקשר ביניהם לא מאריך ימים ,כי הפערים בצורת חשיבתם
ובתפישתם לא ניתנים לגישור .פרידה לא מרגישה שכרים יכול להשתוות אליה מבחינה של מחשבה
ושיחה ,והמושגים שלהם לגבי גוף ונפש הם שונים ,מאחר ולא ראו באותה עין ערכים של אהבה ויחסי מין
לפני הנישואין .כרים דרש שפרידה תקיים עמו יחסים אינטימיים ופרידה ,לעומת זאת ,קיוותה שהאהבה
ביניהם תהיה ותישאר רוחנית ,ותתבסס על כבוד הדדי והבנה .בסיומו של הרומן ,פרידה משתכנעת
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ששעפאט הוא לא המקום בשבילה ולא המקום בו היא רוצה להיות ,והיא מחליטה לחזור צפונה ולהתמודד
עם הבעיות הישנות שהותירה מאחור ,דהיינו ,בעלה ,משפחתה וקרובי משפחתו.125
למרות דמותה של פרידה שמצטיירת כאשה כוחנית ומלומדת ,סופו של הסיפור מחזיר אותנו אל נקודת
ההתחלה .במובנים רבים פרידה מעולם לא השתחררה מכבלי עיר הולדתה ומצפה לה התמודדות לא קלה
ואפילו סכנה לחייה מצד בעלה ,משפחתו ומשפחתה .גם ברומן "הקצב" שאדון בו בשני הפרקים הבאים
וגם ב"ספינת נוח" ,שּבלי מציגה דמויות נשים מתקדמות ומודרניות ומשלבת בספריה דיונים אותנטיים
לגבי נושאים הסובבים סביב שבירת מוסכמות חברתיות בחברה הערבית .היא כותבת על נשים ששואפות
להשתחרר מכבלי הגברים ,אבל אין להן את הכלים לעשות זאת .בסיומם של שני הרומנים מאבדת
הגיבורה את חייה בצורה פיזית או מטאפיזית; ברומן "הקצב" ,פרידה נרצחת על ידי סמיר ,הגבר אותו
אהבה ,וב"ספינת נוח" פרידה חוזרת אחורה לנקודת ההתחלה ממנה ברחה בניסיון לשקם את חייה ,אך
צפויים לה קשיים בדרך חזרה לחברה ממנה נפלטה ,אם בכלל תתקבל שם .הנטייה לעצמאות של נשים
והרצון לזקוף את ראשן מוגדרים דרך ראות עיניה הליברלית ,אך המאוד מציאותית ,של שּבלי .תרומת
שּבלי לשיח הספרותי של נשים פלסטיניות מאז  1948מתבטא בז'אנר הרומן שדרכו היא מנסה לחולל
שינו י בתפישת המגדר .לכן יש ייחוד בצורת מאבקה הפמיניסטי שמתבטא ברומנים שמסייעים לה להיות
פחות מוגבלת בכתיבתה על נשים מתמרדות בחברה .ארחיב בניתוח יצירתה של שּבלי והצגת התמות
המרכזיות בכתיבתה בפרק הבא.

 .2א'סמהאן ח'לאילה (שלוש יצירות)
אדון בכתיבתה של א'סמהאן ח'לאילה על פי קבצי סיפוריה" :הקציר הראשון"( ,)1994ו"לבדה הצעקה
תפזר את החושך"( .)2007הסיפור"وفية/ופייה/נאמנה"מתוך הקובץ הראשון ,מדבר אודות אשה בשם
ופייה שנשואה לאּבראהים .אּבראהים הופך לנכה כתוצאה מתאונת עבודה ובלית ברירה אשתו הופכת
לאחות סיעודית משום שבעלה זקוק לטיפול ולעזרה מתמדת .היא עושה את עבודתה במסירות רבה אך
במקביל ,כאשה צעירה ובריאה ,היא סובלת מחסך מיני משום שתפקודו המיני של בעלה נפגע בעקבות
התאונה .ופייה ,בת  ,36מתוארת כאשה שנראית טוב לגילה גם לאחר שהביאה לעולם שלושה ילדים.

 .125שם ,עמ' .98
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غ ْرفَةَ
ار َها ُكل َما َخلَت إلى نَ ْف ِس َها َودَ َخ َلت ُ
اص ُر َها أ ْف َك ُ
ח'לאילה מתארת את סבלה של ופייה ומספרתَ " :وت ُ َح ِ
ام ْال ِم ْرآةِ َوت َ ْن ُ
تَ ..وال يَ ْبد ُو أن َها أرضعت
للترهال ِ
ظ ُرَ ..خ ْ
الن ْو ِم ..فَت ِق ُ
صدْ ٌر ال أث َ َر َ
ون بطن َوال شحوم َ ..و َ
ص ٌر ِبد ُ ِ
ف أ َم َ
َ
ق الر َخ ِ
س َنوات َك ِ
ارةِ
امي ْالبَضَ ،وجْ هٌ ُم ْست َ ِد ٌ
ثالث َ
ير تِ ْل ِك اإل ْستِدَ َ
قوا َمها ال َمدْ ُمو َج فَ ْوقَ ْالعُن ِ
املَةَ ..و ْال َوجْ هُ ال ِذي يَ ْعلُو َ
ف ْ
ف لَ َها
والعَ ْينَ ْي ِن ..فتشتعل فِي بَ ِ
ير َواأل ْن ِ
ال ُمتْقَنَ ِة بِ َم ِ
اطنِ َها أ ْف َكار ال تَ ْع ِر ُ
الم ِح ِه الص ِغ َ
يرةِ ْال ُمتنَا ِس َق ِة ..بالفَ ِم الص ِغ ِ
َ
ار فِي ْالبَدَ ِن فَيَ ْن ُ
ش ُر فِي ِه حرارة
ط ْعماَ .ويَ ْنت َ ِش ُر حريق شوق ِل َ
س ْال ُحبُ يؤجج الن َ
ش ْيء َمجْ ُهول فِي ُكل َكيَانِ َها .ألَ ْي َ
اء الر ُج ِل بِ ْال َم ْرأةِ?" ("מחשבותיה משתלטות עליה בכל פעם שהיא נכנסת לחדר השינה
النشوة لَدَى ِلقَ ِ
ומתבודדת עם עצמה...
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אז היא עומדת מול המראה ומסתכלת ...מותניים ללא כרס בולטת וללא קפלי

שומן 127...וחזה לא נפול ...ולא נראה שהיא היניקה שלוש שנים שלמות ...והפנים שתואמים לגופה
ולצווארה המוצק והרענן ,הם פנים עגולות באופן מושלם עם תווים קטנים ומשולבים ...בפה הקטן ,האף
והעיניים ...ואז בוערות בתוכה מחשבות שאינה יודעת מה פשרן ...ואש געגועים פושטת בכל חלקי גופה
למשהו עלום שנמצא בתוכה .האם אין זו האהבה שמדליקה את האש בגוף ומפיחה בו חום של תענוג
שנוצר כאשר גבר נפגש עם אשה?").128
הגוף מתואר בחום ובפירוט רב ,כנכס שנשים מתגאות בו .הקוראים מוצאים בטקסט ביטויים הלקוחים
מעולם הלידה ,כגון" :הבטן ,השומן ,רפיון הגוף ,ההנקה" והתופעות שבולטות אצל נשים אחרי הלידה.
כמו כן ,הסופרת מתארת תשוקה חזקה ואת כיסופיה של הגיבורה לסיפוק יצריה המיניים והאשה מקבלת
ישות חזקה ומינית עם רצונות ותשוקות ברורים .הביטויים החזקים בהם בחרה הכותבת מצביעים על
תשוקה עוצמתית כמו המלים" :אש/געגועים/חום של תענוג" .הם ממלאים פונקציה ברורה בריגוש
הקוראים באמצעות תיאורה של ופייה ,בפן שונה לחלוטין ממה שגבר סופר היה מתאר אשה יצרית בעלת
תשוקות ורצונות פנימיים .מתוך עולמה הפנימי של הסופרת שגדלה בכפר בישראל ,אנחנו מגלים את
הפחדים והתחושות החבויים עמוק מתחת לפני השטח ונחשפים רק במעטה הספרותי .מחשבותיה הפרועות
של ופייה נשארות כלואות בתוכה ,היא אינה יכולה לחשוף אותן בפני איש .במקום לגלות את שעל ליבה
ולהשתחרר מכבלי חייה ,ופייה נכנעת בלית ברירה למוסכמות החברתיות שמונעות ממנה לעזוב את בעלה
 .126טכניקה זו " " ...שקרויה "מילוי פערים" היא מהלך קוגניטיבי מטעמו של הנמען ,המוסיף לטקסט מידע שאינו מצוי בו
במפורש והחיוני להלכדתו .מילוי פערים הוא חלק מהתהלי ך ,דהיינו חלק מן העשייה התקשורתית שתכליתה להבין את דברי המוען
לאשורם .הואיל והטקסט ה"רגיל" איננו מממש את כל המידע הנחוץ ,מילוי הפערים הוא פעולה קבועה בתהליך הפקת המשמעות מן
הטקסט" ,מירי הורוביץ ,חקר השיח :הלכה ומעשה :פרקי שיח למתכשרים להוראה ולמוריהם ,תל-אביב  ,1996עמ' .73
 . 127הדגשתי מלים או ביטויים שמובאים בדוגמא זו ובדוגמאות אחרות במחקר זה ,ושאליהם אני מפנה בניתוח ,בין אם בשפה
ערבית או בתרגום לשפה עברית ,על מנת שאוכל להפנות אליהם את הקוראים בקלות.
 .128ח'לאילה ,1994 ,עמ' .32
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הנכה ,גם לאחר שאיבד את כל יכולתו לתמוך בה ולתפקד כגבר ,כפי שמתארת אותו הכותבת "הפך לגוש
בשר ללא הבעות ُكتْلَةٌ آدَ ِميةٌ ِبال ت َعا ِبير" .129הנקודה כאן היא לא ה"שחרור" של ופייה מבעלה הנכה שאינו
נחשב אנושי מבחינה מוסרית בכל התרבויות ,אלא הבלטת ההדחקה וחוסר האונים אצל נשים ערביות גם
במקרה שהגיבורה היא בעלת יופי מיוחד ותשוקות מיניות חזקות .אולי אם ופייה הייתה אשה מערבית
משוחררת הייתה לוקחת מאהב ולא נתקלת בהתנגדות חברתית .המחשבות שכלואות בדמיונה ובנפשה של
ופייה הן שהופכות את חייה לבית כלא .היא אינה יכולה להגשים את מחשבותיה ולפעול מחוץ לגבולות
הנישואין מתוך פחד לחילול כבוד המשפחה ועבירה על כללי המסורת בחברה הערבית ,ואינה יכולה
לשחרר את רצונותיה ורחשי ליבה ולהתמסר לייחוליה לאהבה ותשוקה .החברה בה היא חיה היא הכלא
שגוזר עליה שתיקה וגוזר על הגיבורה בסיפור לספוג מצב בו אין התחשבות במאוויי נפשה.
בקובץ סיפוריה האחרון "לבדה הצעקה תפזר את החושך" ,כליאלה עוסקת בנושאים רגישים שהחברה
מתקשה לקבל .הספר שופך אור על צד אפל וחשוך בחברה הערבית ומעביר מסר אנושי שמטרתו הגדרת
תפקיד המשפחה בחיי הפרט למען השלטת סדר אנושי .הסיפור הראשון בקובץ שקרוי על שם הקובץ,
מדבר על מוסר כפול ,על הצורה השונה בה תופשים גברים ונשים יחסי מין והמתירנות שגברים נוהגים
בה לעומת השמרנות שהם דורשים מנשים בכל מחיר .הגבר הערבי הטיפוסי לפי הסופרת ,משתמש באשה
לסיפוק צרכיו בלבד מבלי להתחשב ברצונותיה ,בכבודה או בהתנהלותם של יחסים נורמטיביים שבין בעל
לאשה ,ובמקביל מנהל חיי פריצות עם נשים רבות מחוץ לכפר .שוב נוגעת המחברת בנושא כאוב שרבים
בחברה הערבית מעדיפים לטשטש ולא ליצור סביבו שיח ציבורי ,דהיינו ,הגבלת דעותיהן של הנשים
וזכותן על גופן .בסיפור ,הדבר בא לידי ביטוי בהתנהגותו של האח אחמד כלפי אחותו מוטיעה .האח
מאשים את אחותו בקיום יחסי מין עם גברים שונים ובחילול כבוד המשפחה ללא שום הוכחה חותכת
מצידו .למרות הכחשותיה ,אחמד רוצח את אחותו ללא רחמים .רצח מוטיעה לא מתגלה לאנשי החוק
בישראל בשל התחכום המושלם שנהג בו אחמד בעת הרצח .בשל השקפת עולמו המעוותת ,אחמד מאמין
וסבור שהנשים הן אלו המפתות את הגברים ,מוליכות אותם שולל ומטילות עליהם חרפה .על פי תפישת
עולמו ,רק נשים יכולות לבייש את המשפחה ולא גברים ,והוא אינו רואה בהתנהגותו האכזרית והחשוכה
שום בעיה .המצב שאליו נדחקת מוטיעה משקף את החברה בה היא ונשים ערביות רבות חיות ,את

 .129שם ,שם.
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הלחצים והחוקים המכבידים שעל פיהם כבולות הנשים ואת ההשלכות של התנהגות לא שוויונית
שמצמיחה נשים ונערות נטולות השכלה ועצמאות .הצורה בה נוהגים בנשים הערביות מטביעה בהן פחד
ובהלה וגורמת לנשים רבות לספוג ולציית תחת נטל של התעלמות ,אלימות והתעללות לאורך כל חייהן
מצד אבות ואחים ולאחר מכן על ידי בעליהן ובניהן שממשיכים בתהליך השעבוד .החוקים השרירותיים
והמעליבים מגבילים את עצמאותן של הנשים הערביות גם במסגרת משפחותיהן הקרובות .מבחינות
רבות ,הנשים הערביות נשארות במקרים רבים ברמה רגשית של ילדים בשלב הראשון לצמיחתם .הן
חסרות יכולת לפעול ,להחליט או לנוע בעצמן ללא אישורים .הן שונות מילדים רק בכך שגופן גדול ובשל
ואף עליו אין להן זכויות .מוטיעה בשלה בגופה אך עדיין נמצאת בשלב מוקדם בשלבי התפתחותה
הנפשית ואת המצב הזה הגבר יודע לנצל לטובתו בשם החברה שהעניקה לו את הכוח .הכותבת משתמשת
בשמות סימבוליים שהיא בוחרת לגיבורי הסיפור :השם "מוטיעה" פירושו "צייתנית ,אשה כנועה" ,אחיה
הקטן נקרא "רשיד" שפירושו" ,עבר את גיל ההתבגרות" ושעדיין אינו בשל .ישנה אבחנה בין הבשלות
לאי הבשלות של הדמויות בסיפור שמשפיעות על מהלך העניינים ועל הסיום הטרגי.
סיפורי הקובץ הזה הם צעקה בלתי מתפשרת כנגד הדיכוי המתמשך של הנשים בחברה הערבית .סיפורים
שמתארים תמונה עגומה של נשים ערביות שעדיין חיות בתוך עולם של מסורות ומנהגים שעבר זמנם,
כללים מוסכמים ובלתי שבירים שמונעים מהן להתקדם ואוסרים אותן ללא רחמים בכבלי העבר ,ייסורי
ההווה והאפרוריות המייאשת של העתיד .המסקנה הפסימית של הכותבת בדומה לזו של שּבלי ,היא מותה
של הגיבורה .תרומת ח'לאילה לשיח הפמיניסטי בקרב החברה הפלסטינית בישראל מתבטאת בייחודיות
הביטויים והשפה אשר היא בוחרת ובכתיבתה על נושאים שהיא מעלה אל הדיון הציבורי כמו רצח נשים.

 .3היאם קּבלאן (שבע יצירות)
אדון בכתיבתה של היאם קּבלאן על פי קובץ שיריה "לא רואה מאומה ,מלבד מהצל שלי" (.)2008
להקדמת קובץ שירים זה מצורף ראיון אישי עם המשוררת אשר מתוכו שאבתי חלק מהבנתי לסמלים של
שיריה .130בראיון החושפני ,שפורסם גם בכלי תקשורת אלקטרוניים ,131היאם מדברת ,בין השאר ,על
התחושות הקשות שנוצרו אצלה בשל הפרידה של אביה ואמה ממשפחותיהם בלבנון ובסוריה ,ועל
 .130המשוררת הפלסטינית אָ אמאל עוّאד ערכה ראיון זה שבו היאם קּבלאן מדברת גם על הביוגראפיה שלה.
 .131כמו באתר האלקטרוני http://www.diwanalarab.com/spip.php
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הזיכרונות והתחושות של אביה שמפעפעים בה .132השירה של היאם היא השתקפות של מעמקי נפשה
ורגשותיה שמסתתרים לעיתים מאחורי לשונה הפיוטית והמסתורית או לעיתים מאחורי סימבוליות
"לוחשת" בשירים מסויימים ,או מהפכנית בשירים אחרים .היא חולמת על מציאות טובה יותר ,לכן היא
מדברת על ניגודים ועל פרמטרים חברתיים שהם בעיניה צורניים בלבד ,אשר מביאים אותה להתלבטות
בתוך מערבולת של מאבקים לחיפוש עצמי ולהגשמת ה"אני" שלה.
נשאלת השאלה מדוע קּבלאן בוחרת במלה "צל" בקובץ שיריה "לא רואה מאומה ,מלבד מהצל שלי".
האם בגלל המימדים המישתנים שלו ,או בגלל מראהו הּכָחּוׁש ,הנע בין זיוף לבין אמת? האם משום שהוא
נעלם כשיש אורות? או בגלל שהוא משוטט ברחובות באפס מעשה .הצל במשמעותו המדעית והמושאלת,
כפי שהמשוררת משתמשת בו ,איננו קיים .היא אומרת בראיון" :הצל שאני רואה הוא לא הצל שלי ,אני
לא משתמשת ב"צל" מתוך נרקיסיזם ,כדי שאראה רק את הצל שלי ואתעלם מהאחרים ,אלא שיש
מרחבים אפורים בין הצבע הלבן והצבע השחור שבצל ,מרחבים ריקים שביכולתו של כל אחד מאתנו
למלא אותם בצבעים אחרים או בצורות שונות .מרחבים ריקים אלה קיימים גם במציאות .מכאן מתהווה
ומתחדש הצל שלי ,מתוך אמונה שלי בהיוולדות מחדש .ההתכוונות שלי איננה נקמה בחברה הגברית אלא
שהצל הוא אני ומה שנשאר ממני וזכותי לבחור בו".133
בשיר "فَ َرا ٌ
اء،
الحنَ ِ
ضفَا ِئ ِري ال ُم َبلل ِة ِب ِ
غ َودَ َوا ِئ ُر ריקנות ועיגולים" ,היאם אומרת " :أ ْنثاه أنَاِ ..م ْن َرحْ ِم ال َعتْ َم ِةِ ،ب َ
صهي ِل ُح ْل ِم ِه ْال ُم ْشت َهى ،ت ُحي ُ
طنِي دَ َوائِ ُر ...دَ َوائِ ُرَ ،ي ْش َه ُق الفَ َرا ُ
أرى غ ْي َر ِظلي"
غ ،ال َ
أنِينُ الفَزَ عِ َوالل ْهفَ ِةِ ،..م ْن َ
("אני נקבה ...מרחם החושך ,בצמות שלי המורטבות בחינא ,אנחת הפחד והגעגועים ,...מ"צהלת" חלומו
הנחשק ,סובבים אותי עיגולים ...עיגולים ,מתייפחת הריקנות ,לא רואה מאומה ,מלבד מהצל שלי").134
ּטֹורף של הכאב והייסורים ,כלומר,
כפי שאני מבין את הסמליות של הצל בשיר הזה ,הוא רומז לטֶ בַ ע הַ ֵ
מסמל את מרירות הגורל ,הבדידות והאומללות ,מצבי ההתבוננות ,המסתורין וחוסר הביטחון העצמי של
נשים בחברה .יש לצל תפקיד מעניין בגילוי זוויות ומימדי החיים האמיתיים והמדוייקים ,לכן הצל הוא
ص َعدُ
סמל לאמת הפגומה שמסתירה שיטות הכנעה וגזילת זכויותיהן של נשים .בשיר אחר היאם אומרת" :أ ْ
ثر بَ ْينَ ْال َخ َ
بْ /
طايَا َ /ك ُكل ْام َرأة
سافِ ُر إلى بَلَ ِد الضبا ِ
ِب َخ ِطيئَتِي تا َج َع ْرشِكَ  /أيُّ َها ْال ُم َ
إن َر َح ْلتَ  /أ ُكفنُكَ ِب َج ْرح ت َع َ
 .132עיתון תרבותי http://www.adabfan.com/interview
 .133שם ,שם.
 .134היאם קּבלאן ,לא א'רא ע'יר ט'לّי (לא רואה מאומה ,מלבד מהצל שלי) ,ראמאללה  ,2008עמ' .27
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هي َما ت َبقى ِمن
ور َ
ت ُ ْخ ِط ُ
ئ َ /ي ْبقَى لَ َها الن ْز ُ
سافِ ُر إلى َبلَ ِد الض َبا ِ
ف َو ْال ُحل ُم /أيُّها ْال ُم َ
ب  /أ ُ َهي ُء ِل ُح ْل ِمكَ ْال َم ْغد ُ ِ
ش ْمعةٌ َ /
ِظل َو َخ ِطيئة" ("אני עולה עם החטא שלי על כתר מלכותך/הוי נוסע לארץ הערפל/אם תעזוב/אכסה אותך
בתכריכים מפצע שנוצר כתוצאה של מעידה אל תוך החטאים /כמו כל אשה חוטאת/שנשאר לה ׁשֶ טֶ ף דָ ם
וחלום /הוי נוסע לארץ הערפל/אכין לחלומך הבוגד נר/הוא כל מה שנשאר מהצל והחטאים").135
הצל הוא נפש המשוררת הצמוד לגופה ,מחשבותיה וחלומותיה וכל הדברים שהיא משתוקקת אליהם .לצל
הזה נצמד "החטא" בסתר ונשאר במעבר ממקום למקום ,אפילו במעבר אל המוות .בחלק אחר משירי
ش ِة זריזות התמיהה" היאם מוכיחה שהיא מיומנת בשימוש בסמלים ארוטיים
הקובץ ,כמו בשיר "لبَ ُق الد ْه َ
בכתיבתה:
ع َم ِة لَ ْمس /..בין הים שלך וריחותיי תחילת מגע"
" َب ْينَ بَحْ ِركَ َو َن ْك َهتِي /بُ ْر ُ
سا ق ُ ٌ
ط /..في ع ُْري ِ َج ْم ِري /אנחות/...נפילות מתמשכות/...לתוך העירום של הגחלים שלי
تأوهٌ /..ت َ
ضفَائِ ِريَ /و َك َر ِزي /פתח במקח וממכר על הצמות שלי /ועל הדובדבנים שלי
سا ِوم َعلى َ
َ
ب ועל הקעקועים של הנשיות שלי/...תנהג בתכסיסי התחמקות כדי שתגיע
َو َو ْش ِم أنوثتِيَ /..را ِوغ َم ْن ِطقَةَ الل َه ِ
לאזור הלהבות.
כפי שאנחנו מבינים מטקסט זה ומטקסטים אחרים ,המשוררת מסכמת את חששותיה על ידי השימוש שלה
בשיח ,בתיאורים ארוטיים ובתוכחה שבעזרתם היא מפעילה את דמיון הקוראים .בדומה לח'לאילה ,שפה
זו מקלה על המשוררת בהעברת מסרים שאינה יכולה להעביר אותם ישירות .תרומתה של קּבלאן לשיח
הפמיניסטי הפלסטיני מתבטאת בתעוזתה לעסוק בנושאים כמו מיניות וארוטיקה שלא מתקבלים בקלות
בתרבות המסורתית הערבית .בחברה הערבית קל יותר להתייחס לסופרות שכותבות טקסטים מהסוג הזה
כמתמרדות כי בעיניה כתיבת נשים חייבת להיות צנועה והולמת את מוסכמות החברה המסורתית .בהמשך
של המחקר אדון בנושאים אלה בהרחבה.

 .4נג'וא קעואר פרח (ארבע עשרה יצירות)
אדון בכתיבתה של נג'וא קעואר פרח לפי קובץ סיפוריה "דרכים ומנורות" .יש לשער שקובץ הסיפורים
הזה של קעואר נבדל מהקבצים האחרים שכתבה בשל התאמתו לחלוקה שהכתיבו המאורעות ההיסטוריים
 .135שם ,שם.
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שחוותה הסופרת .קובץ זה מורכב משמונה סיפורים ,מתוכם ששה שנכתבו לפני  1948ושניים שנכתבו
ْ
األطال ِل קריאת השרידים" ו "ليْلى
בתקופה מאוחרת יותר .שני הסיפורים שנכתבו לאחר " 1948نِدَا ُء
َو ِع ْ
ط ُر ْالب ُْرتُقَا ِل לילא וניחוח התפוזים" עוסקים בייסורי הפליטים ונדודיהם בגלות .הסיפור הראשון
"קריאת השרידים" 136מציג את סוגיית הסבל והייסורים באמצעות ארבע סצנות שונות ,137ואילו הסיפור
השני "לילא וניחוח התפוזים" ,138מגולל את סיפורו של יעקב בן יוסף ,אשר עלה לארץ מבולגריה
והתיישב במושבה רחובות .אשתו נפטרה בדרכם אל הארץ ויעקב התגורר עם בתו במעברה ,שם הכירה
בחור ממוצא עיראקי ונישאה לו .בוקר אחד יעקב מבחין בבחור ערבי בפרדס ומנסה להפתיע אותו ,אך
הבחור נמלט .יעקב מחליט לארוב לו כדי לדעת מה מעשיו בפרדס .ואכן ,הבחור חוזר ונראה כשהוא חופר
תחת עצי התפוז .יעקוב מצליח לתפוס אותו בעזרת גיסו והם מובילים אותו אל הבית כדי לברר מה פשר
מעשיו .הבחור ,אחמד ,מגלה להם שכל רצונו הוא לוודא שגופת כלתו לילא עדיין במקומה .הוא מספר
להם כי לילא נהרגה מכדור תועה בערב כלולותיהם ,וכי הוא שב לחפש אותה אחרי שמונה שנים,
שבמהלכן דמותה לא הרפתה ממנו .הוא מספר להם גם על הבית של משפחתו ,אשר נעלם כליל ולא נותר
ממנו זכר ומספר על הפרדס שלהם שם כלתו לילא נהרגה בזמן שטיילו יחד .את גופתה קבר מתחת לאחד
העצים במהלך מנוסתו עם המון הנמלטים מלוד עד שהתיישב בזרקא שבירדן .לאחר ששני הגברים
שומעים את סיפורו הם מנסים לעזור לו להימלט ,אך הוא נהרג .למחרת מתפרסמת בעיתוני הבוקר ידיעה
על אחמד ,שם הוא מתואר כמסתנן שנהרג על ידי אנשי הצבא .העיתונים לא דיווחו על כך שמשפחתו של
יעקב כיסתה את קברה של כלתו לילא בפרחי תפוז לבקשתו.

סיפור זה עוסק בכאב הבריחה מהמולדת ,הסבל והייסורים שהיו מנת חלקם של הפליטים לאחר .1948
נושאים אלו מצטיירים ברגישות דרך סיטואציה מעוררת רחמים שמתארת הסופרת .אחמד הוא אהוב
שחזר לנוף מולדתו שהשתנה כליל כדי לנסות ולהרגיע את נפשו הפצועה בחיפוש אחר קבר כלתו .סופו
הטרגי ביום שלאחר מכן ,מחדד את כשלונו .הסיפור מצייר לנו תמונה של אשה אהובה שלמען זכרה סיכן
אחמד את חייו וחזר להניח פרחים על קברה .הארוסה היא סמל לאדמה האהובה שממנה ברחו הפלסטינים
בחטף ,אדמה אשר שווה למות למענה כמו סופו הטרגי של אחמד .לצד הטרגדיה של אחמד ,משפחתו
 .136נג'וא קעואר ,דרוּב ומצאּביח (דרכים ומנורות) ,נצרת  ,1956עמ' .65
 .137ע'נאים ,1995 ,עמ' .83-84
 .138קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .72
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וכלתו ,הסיפור מתייחס לדמויות היהודיות באור חיובי ושונה מהתמונה שהתקבלה על ידי סופרים
וסופרות פלסטינים וגם יהודים באותה תקופה ,שבחרו להציג את דמות היהודי כזה המשרת את השלטון
והממסד או את המלחמה והניכור .למשל ,כאשר נתפס אחמד בפרדס" :إنه يعتقد ْ
إن رأى البيارة وتأكد من
ٌ
ص ْمتٌ
يشعر أحدٌ أنه يريد أو يستطيع
عميق .لم
وجو ِد ُجث ِة ليلى
ْ
ْ
فسيرتا َح ،سيرتا َح َولو قليال .ألجْ ِل هذا جا َء .وسادَ َ
يتكلم .لقد انسابت حياة ُ كل منهم إلى ماضيها .فودفيل ،بغداد ،البيا َرة ُ
ٌ
أشواق وآال ٌم .حياة ٌ أن ِفقت
قرب رحوفوت،
أن
َ
َ
ٌ
في مكان ما ثم انتهت إلى هنا .هناَ .م ٌ
كيف ت ِعز
عزيز علي ِهم .إن
كان يطلبونَه جميعُهم،
يعقوب بنَ
َ
يوسف يفه ُم َ
َ
البيارة ُ على أحمدَ"( "...הוא סבור שאם יראה את הפרדס ויוודא שגופת לילא עודנה במקומה ,תנוח דעתו
ולו לרגע .לשם כך הוא בא לכאן .דממה עמוקה השתררה .איש לא חש צורך או רצה לדבר .החיים של כל
אחד מהם החלו זורמים אל העבר .וודוויל ,בגדאד ,הפרדס ליד רחובות ,כיסופים ומכאובים .חיים שצמחו
במקום אחר והגיעו לכאן .כאן ,המקום שכולם מבקשים ,שיקר לכולם .יעקב בן יוסף ידע עד כמה הפרדס
יקר ללבו של אחמד.139)"...

כפי שניתן להבחין ,המחברת משתדלת להציג את הסיטואציות האנושיות מזווית ראייה אובייקטיבית
במקביל לחשיפת רחשי לבו של יעקב בן יוסף .כך היא מצליחה להציג סצנה המתיישבת עם תפישתה
הרעיונית הדוגלת בחפותו של אדם מן השורה ,ערבי או יהודי ,על ידי תיאור השלכותיה של המלחמה.
היא גם עוסקת בקונפליקט הערבי-ישראלי ובסוגיית הפליטים מבלי להטיל אשמה על צד מסוים .הקובץ
"דרכים ומנורות" מייצג את הכתיבה הספרותית בשנות ה 50-וה 60-של המאה ה .20-על כן ,בחרתי
לדבר עליו בהרחבה בפרקים הבאים כחלק מההשוואה שאערוך בין כתיבת נשים לכתיבת גברים.
ראוי לציין שיצירות פלסטיניות לאומניות שהתעסקו באופן ישיר בסוגיות הקשורות לכיבוש צונזרו
בשנות ה 60-של המאה העשרים ונאסרו לפרסום ,כמו חלק מיצירות המשורר הפלסטיני מחמוד דרויש
וסופרים אחרים שנחשבו כמסיתים נגד בטחון המדינה .בניגוד לסופרים אלה ,קעואר התאפיינה בסגנונה
הבלתי ישיר בעיסוקה בנושאים פוליטיים מציאותיים שהיו עלולים להביך את השלטונות הישראליים כפי
שרואים בסיפור "לילא וניחוח התפוזים" .סגנון כתיבתה הספרותי מצא הד חיובי במשרדים ממשלתיים
רשמיים ובחוגי ספרות יהודיים וע"י כך היא תרמה לפתיחת השיח הפמיניסטי הפלסטיני בפני קהל

 .139שם ,עמ' .79-80
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הקוראים היהודי .לכן ,לא מפליא שקעואר היתה הסופרת היחידה שהתירו לה שלטונות ישראל להפיץ את
יצירותיה בחוץ לארץ ולשווק אותן בתוך המדינה.140

 .5זינב עּבד אלסלאם עּבד אל-האדי חּבש (תשע יצירות)
אדון בכתיבת זינב חּבש לפי קובץ שיריה "אל תגידי מת הוי אמי"( .)1996חּבש עטפה קובץ זה בתמונת
אחיה אחמד" ,השהיד/אל-שהיד/الش ِهيد ُ" ,141שאירוע "מותו" השפיע על נפשה .שם הקובץ" ,אל תגידי
س َبن الذينَ قُتلوا
מת הוי אמי" ,שהיא בחרה יש בו "אינטרטקסטואליות" עם דברי אלוהים בקוראן " َوال تحْ َ
سبِي ِل للاِ أ ْمواتا بَ ْل أحْ يَا ٌء ِع ْندَ َرب ِهم يُ ْرزَ قُون""( 142אל תקראו לאלה שמתו בשביל אללה "מתים" ,כי חיים
في َ
הם אצל ריבונם הדואג להם ,והם שמחים במה שאללה בחסדו מעניק להם") .143קובץ זה נכתב חמש
שנים לאחר מות אחיה וההספד לו מופיע כמעט ברוב שירי הקובץ" :אל תגידי מת הוי אמי"" ,שתמשיכי
את הדרך"",יֹונַת התקווה"" ,עיניך כן ארצי"" ,שיר אהבה פלסטיני"" ,תגיד להם".

ההתייחסות לשהיד היוותה את אחד המוטיבים המרכזיים בשירת המשוררות הפלסטיניות .144הטקסט של
ההספד הנשי כולל הספד נשים לעצמן ,הספד נשים לגברים והספד נשים לנשים .לכן ,אם נתבונן בשירת
אל-ח'נסאא' 145נמצא שהיא הוכחה ספרותית לכך שנשים מסתגרות עם העצב שלהן כאשר קורה אסון
המוות .רוב שירת ההספד של אל-ח'נסאא' מוקדשת לאחיה צח'ר ומעאויה ,והיא מרבה לפנות אל עיניה
כדי שימשיכו ויזלגו דמעות מרוב עצב .בג'אהלייה היתה מתקיימת עונה אחת בשנה שהייתה נמשכת לכמה
שבועות ,בה המשוררים היו נפגשים בשווקים מיוחדים לשם תחרות שירה ביניהם ,מי יאלתר שירה יותר
عكَاظ" שהיה ממוקם ליד מכה .מתחרויות אלה נבחרו
איכותית .השוק המפורסם ביותר היה שוק "עּכאט' ُ

 .140ע'נאים ,1995 ,עמ' .100
 .141המת על קידוש השם.
 .142מחמד עלי ּביצ'ון (עורך) ,מצחף אל-חרמין אל-שריפין (ספר הקוראן) ,סורת "אאל -עמראן آل ِع َم َران" ,דמשק  ,1977פסוק .169
 .143אהרן בן שמש ,הקראן הקדוש ,רמת גן  ,1971עמ' .46
 .144כמו אצל הסופרות הפלסטיניות :פדוא טוקאן ,היאם רמזי אלדרדנג'י ,פאתנת אל-ע'רّה ,אניסה דרויש ( )1938ואחרות.
 .145אל -ח'נסאא' ( :)575-664היא תמאצ'ר בנת אל-חארת' ,אחת מבין הנשים המעטות שהתפרסמו בספרות הערבית
הקלאסית ויצירתן עדיין מהדהדת .משמעות הכינוי "אל-ח'נסאא'" הוא תיאור לאשה היפה :האייל שאפו לא בולט מהפנים,
תכונת יופי נשי שהייתה אהובה על אנשי ה"הג'אהלייה" .רוב שירתה הייתה שירת קינה .היו לה ארבעה בנים שנהרגו
במלחמות ושני אחים ,אחד מהם בשם "מעאויה" שנהרג בשנת  612לספירה ,והשני בשם "צח'ר" שנהרג בשנת  615לספירה.
את אחד משיריה היפים ביותר בהספד אחיה "צח'ר" דקלמה בשוק עּכאט' כחלק מתחרות שירים בין משוררים.
מנצור ,אל-מרא'ה ,2004 ,כרך רביעי ,עמ' .66
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בין שבע לעשר "קצידות ארוכות/מעלّקאת/معلقات" 146שהשופטים החליטו שהן הטובות ביותר .הן
קבלו את שמן בערבית "מעלّקאת" שמשמעותו בעברית "התלויות" ,כי נכתבו במי הזהב על הווילונות
התלויים על "הּכעּבה ْال َك ْعبَة" .בתקופה הקלאסית אין "מעלّקה" אחת של אשה יוצרת למרות שהיו
משוררות שהשתתפו גם הן בתחרויות השירים ,כמו אל-ח'נסאא' ,וזה מראה על ההערכה הספרותית
הנמוכה לכתיבתן ולפועלן של נשים בתקופת הספרות הערבית הקלאסית .בהקשר זה ,ראוי שתיחקר
לעומק שירתה של אל-ח'נסאא' ושירת משוררות קלאסיות אחרות שדקלמו שירת "הספד" על מנת למצוא
את הייחודיות בה לעומת הספדים שדוקלמו על ידי סופרים קלאסיים גברים.

בטקסטים שכתבו משוררות פלסטיניות סופדות ,נראה שחלק לא מבוטל מהן כאילו השתכנעו שתפקידן
בהספד הוא אותו תפקיד שמלאה אל-ח'נסאא' בהספד שלה ,ושהגברים במשפחה היו רוצים שיהיו כמו
אל-ח'נסאא' כפי שמבטאת זאת המשוררת הפלסטינית אניסה דרויש בשיר שלה "אל אחי" .147המשוררת
ْطين" 148ספדה לאחיה ולחלק
سا ُء فِ ِلس ِ
הפלסטינית המפורסמת פדוא טוקאן שכונתה "ח'נסאא' פלסטין َخ ْن َ
מהשהידים והשהידות ,וכמוה עשו חלק מהמשוררות כי המצב הפוליטי הלאומי הכשיר את הקרקע לסוג
זה של כתיבת נשים  .המשוררת מדברת בחלק משירי הקובץ על שהידים אחרים ואומרת שהם לא מתים
אלא יישארו חיים אצל ריבון העולמים .היא אומרת:
"ال تقولي َمات يا أمي /فإني ل ْم أ ُمت אל תגידי מת אמי/אני לא מתתי
قتلوني /قتلوني /قتلوني רצחו אותי /רצחו אותי /רצחו אותי
سلخوا جلدي عن عظمي הפרידו את העור מעצמותיי
ولكن لم أمت אבל לא מתתי".149

 .146התרגום האנגלי החשוב ל"מעלّקאת" הוא של החוקר המערבי וילפרד סקאון בלנת.
".147وللا لو أنكرني /كل ذي علم אפילו אם ינזפו בי /אנשים בעלי השכלה על בכי שלי
ما عابني ...وأنا  /شبيهة الخنساء דבר זה לא יבייש אותי ...ואני /כמו אל-ח'נסאא'
إذ قالها أخي /و َف ْخ ُر أبي כפי שאמר אחי/שהוא גאוות אבי" ,אניסה מנצור ,ואהון עליּכ (ואהיה לדָ בָ ר קַ ל ע ֵֶרְך בעיניך) ,ירושלים
 ,1993עמ' .9
سا ُء فِ ِل ْسطِ ين" אחרי שכתבה שירי הספד
 .148גם המשוררת הפלסטינית ילידת עזה ,רחאב כנעאן ,כונתה "ח'נסאא' פלסטין َخ ْن َ
בעקבות מותם של בני משפחתה 53 ,שהידים בתל אל-זעתר ,בצברא ובשתילא ,ואז ספדה להם וייחדה שיר מיוחד לבנה בשם
س الشهي ِد" .
"חתונת השהיד ُ
ع ْر ُ
 .149זינב חּבש ,לא תקולי מאת יא א'מّי (אל תגידי מת הוי אמי) ,ראמאללה  ,1996עמ' .8
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היא מתארת את עצמה כאחותו של השהיד בשיר "שתמשיכי את הדרך فَ ْلت ُ ْك ِم ِلي ْال ِم ْش َوار" ומרגישה שנשמת
אחיה מצווה עליה להמשיך את דרכו במאבק על ידי חזרתה על הביטוי "שתמשיכי לבדך בדרך" שלוש
פעמים ,והוא מתנצל בפניה על כך שהדרך נטועה בקוצים ובשיחי צבר .יחסה העמוק למולדת מתבטא
בחזרתה על המלה "אהבה" כמו בשירה:
"أحبها /ألن كل من أحبهم אני אוהבת אותה /כי כל מי שאני אוהבת
ماتوا ألجلها  /أحبها מתו למענה/אוהבת אותה
ألن إخوتي وكل أهلي כי אחים שלי וכל משפחתי
عذبوا واستشهدوا من أجلها נכנסו לכלא ועונו ו"נפלו על קידוש השם" למענה
سجنوا و ُ
ُ
أحبها  /ألنني أموت كل يوم ألف مرة אוהבת אותה /כי אני מתה בכל יום אלף פעמים
من أجلها למענה".150
המשוררת מדגישה את אהבתה לכפרה הירוק אשר במולדת:
"عاشقة أنا  /والعشق في بالدنا حرام אוהבת אני/והאהבה בארצנו אסורה
ُ
والشوق للمحبوب في بالدنا  /حرا ٌم והאהבה בארצנו אסורה /והגעגועים לאהוב
والحب في بالدنا حرام/
בארצנו אסורים/אסורים
ورغم أن كل شيء في بالدنا حرا ٌم/عاشقة أنا ולמרות שכל דבר בארצנו אסור/אוהבת אני
عاشقة أنا بال ندم/عاشقة حتى جذور الصمت  /والعدم אוהבת אני ללא חרטה/אוהבת עד שורשי
השתיקה/והאבסורד
أقبل التراب في الصباح والمساء /وأعبُد ُ ال ِفنَاء אני מנשקת את העפר בבוקר ובערב /ומתפללת לעולם הזה
من أجل مقلتي حبيبتي قريتنا الخضراء בשביל עיני ,אהובי ,כפרנו הירוק".151
כתיבתה הייחודית של המשוררת אל-האדי חּבש מתבטאת בהצלחתה לחולל שינוי בסגנון כתיבת ההספד
על פי טכניקות הכתיבה המודרנית שאינה מוגבלת בחרוזים.

 .150שם ,עמ' .41
 .151שם ,עמ' .39 -38
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 .6סמירה עזّאם (חמש יצירות)
אדון בכתיבתה של סמירה עזّאם לפי קובץ סיפוריה "וסיפורים אחרים"( )1960שמכיל  17סיפורים,
מהם בחרתי לדון בסיפור "خبز الفداء/ח'בז אל-פדאא'/לחם ההקרבה" .152סעאד ,גיבורת הסיפור ,בחרה
במאבק ולא בעזיבת האדמה ,מתוך אמונה שלמה בו .היא מרדה בהחלטת המשפחה ואחיה לא הצליח
تجدْ أ َما َم َها َ
ط ِريقا إال
להכריח אותה לעזוב ללבנון עם שאר בני משפחתה ולכן החליט לפגוע בה פיזיתَ " :ولَ ْم ِ
فهي آ َخ ُر ْال ُمغا ِدرينَ ולא מצאה לפניה אלא דרך הבריחה ממנו ...היא אחרון העוזבים".153
ْال َه َر َ
ب ِم ْنهَُ ...
החידוש של עזّאם והייחוד של יצירותיה טמונים בכך שהיא כותבת לפי הסגנון הספרותי של "זרם
ار ْال َو ْعيِ" 154ובכך היא מחדשת בכתיבתה נרטיב מודרני בסיפור הקצר .השיח והדיון של הסיפור
התודעה تي ُ
מותירים אותנו עם פרשנות פתוחה למספר כיוונים ,כאשר הסבירה ביותר היא שהסיפור מכיל מאפיינים
ייחודיים לכתיבה של נשים שמחדדת את הזווית הנשית בסיפור .הדגשים הבולטים בכתיבתה הם:
 .1הסופרת יוצרת את דמותה של הגיבורה סעאד ,ובצעד אמיץ מתגרה בכתיבה של גברים ומכלילה את
הגיבורה בתוך מעגל הדמויות הראשיות .לעומת זאת ,מכלילה בצורה חריגה את אחיה בתוך מעגל
הדמויות המשניות.
 .2הסופרת בונה את סעאד כדמות אשה אמיצה שמנהיגה את הגברים החיילים במלחמה ובכך תומכת
בראיית "הגבורה" וההנהגה דווקא אצל נשים ,ומסרבת לתת להן תפקיד נחות שיש בו חולשה .בבחירה
האמיצה שלה ,מעבירה הסופרת את תפקיד הגיבורה ,הדמות הדומיננטית ,מהזכר אל הנקבה.155
 .3הסופרת ממשיכה בקו רציף להעניק את תפקיד "הגבורה" לנשים אפילו לאחר שהותר דמה של
أر ِغفَ ِة ال ُمقاتِلينَ ממרח
הגיבורה .היא מתארת את כוח השפעתן על הלוחמים בכך שהוא כמו " :آدَا ٌم َعلى ْ

 .152ועדת הספרות הפלסטינית השלישית שנערכה בבית לחם (ביוני  )2008הקדישה זמן לא מבוטל לדיון במחקר שכתבה
המשוררת העיראקית פליחה חסן על סיפור זה.
 .153סמירה עזّאם ,וקצץ א'ח'רא (וסיפורים אחרים) ,ביירות  ,1956עמ' .34
 . 154סגנון "זרם התודעה" הוא כיוון כתיבה שצמח בספרות הערבית כתוצאה מהשפעת ספרות המערב עליה .צמיחתו נבעה
מסיבות שונות ובמיוחד מהתיאוריות ש ל פרויד על התודעה ותת המודע .בהיותו סגנון שמתעמק בעולמם הפנימי של הדמויות,
הוא מחייב את הסופר להשתמש בצורת כתיבה שמתאימה לו ולהביא כלים ייחודיים שמאפשרים שרטוט מעמיק של הדמויות
בטכניקה שמאפשרת לקורא להכיר את הדמויות ללא תיווך .תופיק תונג'י .תחת שהב ניראן באבא קרר (מתחת לכוכבים של
הבאבא קרר) .דאר פישון מידיא ,אל -סויד ,2006 ,עמ'  .35ראה הרחבה בנושא זה בספר :מחמוד ע'נאים ,תייאר אל-ועי פי
אל-רואיה אל-ערבייה אל-חדית'ה (זרם התודעה ברומן הערבי המודרני) .קהיר ,ביירות  ,1992עמ' .10-12
 .155התאוריה הפמיניסטית "האמזונ ית" מציינת נשים עצמאיות וחזקות ,בניגוד לדימויים הסטריאוטיפיים של נשים כחלשות
ופסיביות .המילה "אמזונות" לקוחה מהמיתולוגיה היוונית ,והיא מדגישה את נושא השוויון הגופני ומתנגדת לתפקיד מגדרי נשי
שכלוא בתוך תמונות סטריאוטיפיות חוזרות ונשנות .היא מסרבת להכיר בעליונות הגזע הגברי על האשה אשר בנויה על הנחות
שרואות באשה מין חלש נטול כוח גופני .שם ,עמ' .57
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ששמים על הלחם של הלוחמים" .156בדבריה מרמזת הסופרת שהגיבורה תורמת להחזרת החיים אל
הלוחמים ולניתוקם ממעגל הרעב שהיה עלול להמיתם ומצביעה על הנשים כעל סמל החיים וההמשכיות.

ההתייחסויות הביקורתיות המועטות על כתיבת עזّאם ,מצביעות על שתי דעות מנוגדות זו לזו ביחס
לשימוש שלה באמצעים האמנותיים ,כמו בסיפור הזה .הדעה הראשונה ,רואה בכתיבה כזו ספרות
פלסטינית ייחודית ,והדעה השנייה סוברת שעזّאם התרחקה מעמה לאחר שעזבה את מולדתה ואין
ביכולתה לחוש את ייסורי הפליטים של העם הפלסטיני ולפיכך התרכזה בנושא הנשים.

 .7פאטמה ד'יאּב (שתים עשרה יצירות)
אדון בכתיבתה של פאטמה ד'יאב לפי שני סיפורים מספרה "טיול ברכבת העבר"( )1973ולפי סיפור
אחד מספרה "קרח הימים"(.)1995
הספר טיול ברכבת העבר כולל שני סיפורים ורומן שאדון בו בפרקים הבאים .הסיפור הראשון "מחשבות
َواط ُر َعاقِر" ,מביא מסר שלפיו אדם צריך להתאים את עצמו לנסיבות בהן הוא חי
של אשה עקרה خ ِ
ולקבל את גורלו ,יהיה מר ככל שיהיה .גיבורת הסיפור ,חנאן ,נתקפת בהלם כאשר נודע לה שתחושת
האושר שהיתה לה ולבעלה במשך שבוע לא היתה אמיתית והיא לא בהיריון כפי שסברה .על אף האכזבה
שלה ושל בעלה אחמד למשמע דברי הרופא ,הם ממשיכים לחיות ברוח אופטימית ובתקווה .חנאן אומרת:
"ولَ ِكن اسْتط ْعنَا فِي النهاي ِة ْ
ص ْرنَا َعلَى األ ْقدَ ِار ،قَبِ ْلنَا َواقِعَنَا ْال َجديد َ َو َرضينَاهُ قَدَ َرا
أن نَ ْهض َُم ْال َواقِ َع ْال َجدِيدَ .بَ ْل لَقَد ا ْنت َ
َ
لنَا بَ ْل أحْ بَبْنا قَدَ َرنا ْال َجديدَ ،فِي ْ
ُوم َوليد غَض كَالفَجْ ِر"( "..אך עלה
أن ن ْبقَى نَحْ نُ َونَ ْنت َِظ َر َعلَى أ َحر ِمنَ ْال َج ْم ِر قُد َ
בידינו ,בסופו של דבר ,להבין ולקבל את המציאות החדשה .אפילו נצחנו את הגורל .אהבנו את גורלנו
החדש ,שנישאר כפי שאנחנו ונמתין בהתרגשות לבואו של יילוד חדש כמו השחר .157)"...האושר מקורו
בסיפוק ובתקווה המתחדשת עם פציעתו של כל שחר חדש ובשותפות אמיתית בין גברים לנשים
המושתתת על הבנה וכבוד הדדיים.

 .156שם ,עמ' .7
 .157פאטמה ד'יאּב ,רחלה פי קטאר אל-מאצ'י (טיול ברכבת העבר) ,עכו  ,1973עמ' .11-12
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בסיפור השני" ,הדף האחרון الص ْف َحةُ
األخيرة ُ " ,158המחברת עוסקת בקשר בין גברים לנשים תוך הדגשת
َ
חשיבותה של ההקרבה בחיי הזוגיות .גיבורת הסיפור ,הודא ,מתייסרת וחשה בשעמום ובריקנות כתוצאה
מהתנהגותו של בעלה מראד ,אשר לא נהג להביע את אשר על לבו ,אלא לשתוק ,להתבודד ולהתנתק
מהחברה ,מה שהפך את חייו עם ילדיו ואשתו למשעממים ומאוד שגרתיים .כתוצאה מכך ,הודא סובלת
מבדידות ומניתוק ופונה לקבלת עזרה מפסיכולוג .זה מציע לה לקרוא את מה שבעלה כותב על עצמו
ביומנו השחור ,אותו הוא שומר בכספת מיוחדת ,משום שלאשה לא היה שום מידע על חייו הפרטיים של
בעלה .לאחר מאמצים רבים ,האשה משיגה את היומן וקוראת את הכתוב בו ,שם היא מגלה את הסוד
הנורא שבעלה הסתיר ממנה במשך תשע שנים :הוא ממזר" ,בן זנונים" ,וסובל בשל חטאו של אביו .היא
מרגישה המומה ומבולבלת .ביום שלמחרת ,היא מבקרת אצל הפסיכולוג והוא מייעץ לה לגלות למראד כי
היא קראה את מה שכתוב ביומן ,להגיב על התפרצותו בשלווה ולהודיע לו כי הוא אינו אלא קורבן של
אדם חוטא .ואכן ,הודא מתעמתת עם בעלה והוא פורץ בבכי ולראשונה מתחיל לדבר איתה על רגשותיו
ועל שנאתו לחברה .עם חשיפת הסוד משתנים חייהם של בני הזוג ומתחיל עידן חדש של יחסים ביניהם.
הסיפור קורא לקדש את הנישואין ולהקריב למען בן הזוג כפי שהפסיכולוג אומר להודא" :سيدَة ُهدَى،
سيدة
ُمهمتك ستبدَأ ُمنذ ُ اآلنَ أريد ُِك أن تثبِتِي أوال لنَ ْفس ِ
زو َج ِك يا َ
ِك َو ِلي ثانِيا أن ِك ْام َرأة ٌ تقد ُر َمسْؤول َيتها وأن ْ
ض ِحيةٌَ ،ح َرا ٌم علي ِْك ْ
أن تجْ َرحي َمشا ِع َره .فك ِري بالسعادةِ ،بالعُالق ِة التِي ب ْينَكما ،إن ِك ت ْع ِرفينَ طبْعا أن الصداقة
َ
أن تكونَ بينَ َر ُجل وا ْمرأةِ .م ْن أجْ ِل ذلكَ أريد ُِك ْ
س عُالقة ُم ْمكن ْ
صابِ ِك ،بِ َوقتِ ِك ،ب ُكل
أن ت َ
الز ْوجيةَ أقدَ ُ
ضحي بأ ْع َ
بالناس ْ
إمكانِ ِك
شيء كي تعودَ ثقَةُ زَ ْو ِج ِك ب َن ْف ِس ِه َو
وبال ُمجْ تَ َمعِ ،أ ْش ِعري ِه أن الد ْنيا ل ْم تزَ ْل َمليئ َة بال َخي ِْر .تأكدِي أنهُ بِ ْ
ِ
عم َل ْال ُم ْست َِحي ِل َولكِنَ هذا يَت َ
اإلرادَةَ والتض ِْحيَةَ" ("גברת הודא ,המשימה שלך מתחילה עכשיו .אני רוצה
طلبُ َ
שתוכיחי קודם לעצמך ואחר כך לי ,שאת אשה שמעריכה את האחריות המוטלת עליה וכי בעלך ,גבירתי,
הוא קרבן .אסור לך לפגוע ברגשותיו .חשבי על האושר ועל הקשר ביניכם .את בוודאי יודעת שחברות
בין בני זוג נשואים היא הקשר המקודש ביותר שיכול להתקיים בין גבר לאשה .לשם כך ,אני רוצה
שתשלטי בעצביך ותקריבי את זמנך וכל דבר שיש בו להחזיר לבעלך את ביטחונו העצמי ואת אמונו

 .158שם ,עמ' .13
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באנשים ובחברה .תני לו להרגיש שהחיים עדיין מלאים בטוב .היי בטוחה שביכולתך לחולל את הבלתי
אפשרי ,אבל הדבר מחייב רצון והקרבה").159
הפסיכולוג סבור שעל הנשים להקריב הכול לטובת התמיכה בבעליהן ,שכן הזוגיות על כל קדושתה
מחייבת הקרבה זו מצדן של הנשים .נדמה שבכך התכוונה המחברת לומר שהגיבורה מחוייבת בכל מה
שאמר הפסיכולוג רק משום שבעלה סובל ,אך היא מתעלמת במתכוון מהעובדה שנשים ,ללא קשר לסבל
של בעליהן ,מחוייבות מבחינה חברתית להשלים עם כל דבר הקשור לבעליהן ,בין אם הם סובלים או לא.
נשים ,בנוסף לסבל הכללי המשותף להן ולגברים ,סובלות מעינוי מיוחד כנשים ,160ובמקרה הזה הסבל
מתבטא בניתוקה ,בדידותה וניכורה של הגיבורה בצל אווירה של שעמום וחוסר אונים .הודא מבטאת
اس يَحْ ِسد ُونني َعلى َحيَاتِي ْال َها ِدئَ ِة
سنَوات والن ُ
רגשות אלה באומרה" :ك َما قُ ْلتُ ؛ لقَد َم َ
اجي تِ ْس ُع َ
ضى َعلى زَ َو ِ
ف أن هَذا ال ُهد ُو َء الظاه ِِري ه َُو ِسر َعذابي
اللطيف
ق
ِ
...غير أن أ َحدا ِم ْن ُهم ال ي ْع ِر ُ
َ
ال ُمسْتقر ِة و َعلى زَ ْوجي الرقي ِ
آالمي وشقائِيْ ،ال ِوحْ دَةُْ ،الفَ َرا ُ
و َم ْب َع ُ
ص ِمنِي" ("כפי שאמרתי ,זה תשע
غ ،أ ْشعُ ُر ِب ِ
ث ِ
هما ُمجْ ِر َمي ِْن يُريدَان التخَل َ
שנים שאני נשואה ואנשים מקנאים בי על חיי השלווים היציבים ועל בעלי העדין והנחמד ...ואולם ,איש
מהם אינו יודע שהשלווה הזו היא מקור אומללותי וסוד ייסוריי .אני חשה שהבדידות והריקנות הן כמו
שני רוצחים שרוצים לחסל אותי").161
האשה חולמת להיות שוות ערך לגבר ,לכן היא אומרת בעקיפין כי שוויונה עם הגבר והשתחררותה מכבלי
הכניעה אליו אינם מונעים בעדה מלמלא את חובתה כאשתו המתבטאת בהקרבה תמידית למענו ,למרות
הייסורים .בנוסף ,הסיפור "הדף האחרון" מטפל בסוגיות משניות כמו היחס השלילי אל חולי נפש
והתפישה השגויה של מקצוע הפסיכולוג .הודא מתלבטת במשך שנה שלמה בטרם החליטה לפנות
سا ِسي
ارتِكَ  ،إحْ َ
أدري َما الذِي كانَ يَ ْمنَعُني ِمن ِزيَ َ
לפסיכולוג .היא מסבירה את התלבטותה במלים אלה" :لَ ْستُ ِ
بالفَش ِل؟ ْ
ف؟ ْ
ترى
َاط ُ
ف؟ أ ْم ْالفَ ْه ُم ْالخ ِ
بالخ َْو ِ
بالض ْع ِ
ئ ل ُم ِهم ِة الطبي ِ
سا ِني؟ ُك ْنتُ دَا ِئما في ِ
ب الن ْف َ
ص َراع َمع نَ ْف ِسي؟ يا َ
ماذا َيقُو ُل ْال ُمجْ ت َم ُع َعنِي إذا َرآنِي أ َحد ٌ فِي َم ْكت َ ِبكَ ؟ نَ َ
ظ ْرتُ إل ْي ِه فَ َو َجدْتَهُ ُمتَتَبعا َحدِيثِي با ْه ِت َمام"( "...אינני יודעת מה
מנע בעדי מלפנות אליך ,האם זו תחושת החולשה? הכישלון? הפחד? או אולי התפישה המוטעית של

 .159שם ,עמ' .31
 .160אימאן אל-קאצ'י ,אל-רואיה אל-נסוייה פי בלאד אל-שאם (הרומן הנשי בסוריה) .דמשק  ,1992עמ' .55
 .161ד'יאּב ,1973 ,עמ' .5

86

מקצוע הפסיכולוג? התלבטתי כל הזמן איך תתייחס אליי הקהילה אם מישהו יראה אותי במשרדך .הבטתי
בו וראיתי שהוא מקשיב בתשומת לב.162)"...

בשל מעמדה החברתי ,סבלה של הודא רב מזה של גבר כאשר בכוונתה לעשות מעשה שהחברה הערבית
אינה מקבלת כמו פנייה לפסיכולוג ,למשל .החברה הערבית מייחסת חשיבות רק למחלות שמקורן בגוף
ואינה מתייחסת למחלות שמקורן בנפש .הפסיכולוג רמז לחולי החברתי הזה ,שחולי נפש נתפשים בחברה
ض
כאנשים נלעגים ,באומרוَ " :حتى هَذا ْاليَ ْوم ل ْم نس ِ
ْتطع إقنَا َ
ع األجْ يَا ِل بِقُدْ ِسي ِة َع َم ِلنَا َو َح َ
سا ِسي ِة ُم ِهمتِنا َوأن ْال َم َر َ
اض بك َْونِ ِه َيقَ ُع فِي أقدَ ِس ش ْيء يَ ْملُ ُكهُ
ف َعن بَ ِقي ِة ْ
األم َر ِ
اض ،غي َْر أنهُ يَ ْخت َ ِل ُ
النفسي ُج ْز ٌء ال يت َجزأ ِمن بَاقي األ ْم َر ِ
سانُ  -الن ْفس!!!" ("עד היום לא הצלחנו לשכנע את האנשים בקדושת עבודתנו ורגישות המשימות
اإل ْن َ
המוטלות עלינו ,וכי מחלת נפש היא חלק בלתי נפרד משאר המחלות ,אך היא שונה מהן משום שהיא
נמצאת בדבר המקודש ביותר שיש לאדם  -הנפש!!!") .163בני הדור החדש למדו מבני הדור הישן לא
להודות שהם סובלים ממחלות נפש מושרשות ,שמנטרלות את יכולתם לראות את האחר; במקרה זה,
הנשים השותפות לחיי הגברים .אנשים אלה מחזיקים בידיהם את המפתח לשינוי והתחדשות ,אך אינם
משתמשים בו ואינם מכירים בקיומן של מחלות נפשיות מתוך פחד מהבלתי נודע.
הנרטיב הנשי מתחיל מהשלבים המסוכנים ביותר בחיי "הנקבה" ,שלב "הלידה" ,כפי שזה מתבטא בסיפור
سةُ "חסרת המזל" מקובץ סיפוריה של ד'יאּב "קרח הימים" שמבליט את הנושא הזה באופן מיוחד.
ْال َم ْن ُحو َ
האם ,בזמן ייסוריה לפני הלידה ,מושכת התעניינות רבה מהנוכחים ,החל מהילדה שמחכה ליילוד החדש,
וכלה במיילדת ובנשים האחרות שבאו לעזור לאם ב "לידה" .לכן הלידה הופכת לטקס חגיגי לאשה ולא
"و َما كدْتُ ْ
أخ ُر ُج ْألت ِقي
לגבר ומשתקף ביציאת היילוד מרחם אמו .הילדה/המספרת אומרת בסוף הסיפורَ :
كاء ْال َم ْولو ِد" ("ברגע הראשון שיצאתי אל האוויר הצח שמעתי קול בכיית
صوتَ بُ ِ
ْال َهوا َء ْال َعلي َل َحتى َ
س ِم ْعتُ َ
התינוק שנולד").164
משפט זה ,בא אחרי המחנק אשר חשה בו הילדה בתוך החדר .היא לא הייתה מסוגלת להסתכל על אמה
הצועקת והסובלת ,כך שהיא הרגישה שהזמן לא זז ובטאה זאת בדברים שאמרה .יציאת היילוד התרחשה

 .163שם ,עמ' .14-15
 .164פאטמה ד'יאּב ,ג'ליד אל-א'יאם (קרח הימים) .נצרת  ,1995עמ' .125
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בדיוק באותו הזמן שבו הילדה הרגישה את האוויר הצח כשיצאה מהחדר .אכן ,יש פה מעבר מהמחנק
בחדר הסגור אל המקום הפתוח; בדיוק כפי שיצאה הילדה מאווירת החדר החונקת לאוויר הצח ,כך גם
יצא היילוד מחשכת הרחם לאור ולמרחב החיים .בעניין הגוף ,הנרטיב הנשי אינו רק מזכיר טקס לידה
אלא שגם מדגיש את הגוף הנשי באופן מדויק ומפורט כדי להבליט את "הוצאת" הדחיקה והמצור אשר
החברה הגברית מציבה על גוף הנשים .165תרומתה של ד'יאּב לשיח הפמניסטי הפלסטיני משתקפת
בנושאים ובנרטיבים הנשיים המיוחדים.

 .8רג'אא' ּבּכריה (ארבע יצירות)
אתייחס לכתיבתה של רג'אא' ּבָ ּכ ִר ָיה לפי הרומנים שלה" :מזמורי אלול"(" ,)1991אשת
המכתב"( )2007ו"נביחות זיכרון"(.)1995
ברומן הראשון שלה "מזמורי אלול"ּ ,בָ ּכ ִר ָיה הייתה בתחילת דרכה הספרותית ונדמה שהיא יוצאת מתוך
"חושך כבד" כדי להתמודד עם המציאות .לכן ,ספר זה מתאפיין בכך שהיא מרבה לצעוק ,לקלל ,לתת
פקודות ולהציב שאלות רטוריות רבות בנושאים אותם היא חפצה לשאול .המבקרים סבורים שראייתה
האקטואלית לא הייתה מעוצבת מספיק והצגת התכנים הייתה מאולתרת וסבוכה באופן שבו הקוראים
אמנם הזדהו איתה מבחינה רגשית ,אבל בצורה לא משכנעת ומדוייקת מספיק .ברוב המקרים ,הקוראים
חושבים שהיא מסתירה עניינים חשובים ותוכן יותר מרתק ,ולכן היא מרבה בהרחבת הדיבור ובערבוב בין
נושאים שונים .ברומן זה ,מנסה ּבָ ּכ ִר ָיה להביע את כל מה שעולה על דעתה ,כל מחשבותיה וכל רחשי
ליבה ,אך היא נכשלת בניסיון הכן .השפה איננה זורמת ,האוצר הלשוני מוגבל והמשפטים אינם מאורגנים
בצורה נאותה .לעיתים עולה מן הקריאה שהיא אינה יודעת כיצד לסיים ולהשלים את המשפטים שפתחה,
דבר שמוביל לשעמום מצד הקוראים .166הרומן השני שלה" ,אשת המכתב" ,מאופיין בתכנים מודרניים
שמייצגים את ה"הנפש הנשית" ברגישות רומנטית שמושכת תשומת לב מיוחדת .הרומן מספר אודות
אהבה בין אמנית ,חוקרת של התיאטרון הפלסטיני ,לבין במאי תיאטרון מעכו .הקשר ביניהם מתחיל
באמצעות מכתב שהיא שולחת אליו לאחר היעלמותו וכניסתו לבית סוהר באשמה לא מוצדקת של עבירה
ביטחונית .מאורעות הרומן והסצנות שזורים עם הנרטיב ומבליטים במיוחד את הגיבורה נשוה
 .165מחמד נור אל-דין אפאיה ,אל-הוייה ואל-א'ח'תלאף (הזהות והשוני) .אל-דאר אל-ביצ'אא' ,ללא תאריך ,עמ' .35
 .166אל-קאסם ,1990 ,עמ' .66-67
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(במשמעות :תחושת תענוג/שמחה עילאית) שהיא גם "אשת המכתב" .הגיבורה כותבת את מכתבה הארוך
בגוף ראשון ,על חוויותיה ברגעי אושר ,ברגעי דיכוי ובין תחושות מאבק ,אובדן והשפלה תחת מציאות
הכיבוש והמעבר בין עכו ,יפו ,ירדן ולונדון .נשוה מגלה במכתבה ,באומץ גלוי ,באמצעות ביטויים רגשיים
עמוקים ,פרטים לגבי יחסיה הרומנטיים והרוחניים החסויים .היא גם מספרת על קשריה עם יותר מגבר
احد إلى آ َخر בריחתה מגבר לגבר אחר".167
אחדَ " :ه َربُها ِم ْن َو ِ
נשוה מספרת על הקשר שיצרה עם במאי התיאטרון בפירוט וחוששת שהוא ,גבר מבוקש בקרב נשים
רבות ,יחמוק אל אהבתה של אשה אחרת .היא לועגת לכל הסובב אותה ,אינה יודעת יאוש ועצב
ומתעקשת להישאר במולדתה ולא לברוח מהמציאות העגומה .לדעתי ,עצם בחירת הסופרת בדמות גיבורה
כמו נשוה היא בריחה מהמציאות ,כי במציאות נדיר מאוד למצוא דמויות נשים שחושפות את קשריהן עם
יותר מגבר אחד בחברה הערבית המסורתית .בכתיבה של ּבָ ּכ ִר ָיה ,כמו גם בכתיבה של סופרים וסופרות
ערבים אחרים ,מצאתי שרוב הגיבורים והגיבורות ברומן הערבי המודרני מעדיפים לברוח מהמציאות
ולתור אחר מציאות חדשה כדי לחפש את זהותם בעקבות תבוסות מתמשכות לצד לחצים נפשיים,
חברתיים ופוליטיים שסובבים אותם .כפי שהזכרתי במבוא של המחקר ,הסופרים בוחרים גיבורות מתוך
שאיפה להעשיר את האסתטיקה הספרותית שלהם ובכך ,לאמיתו של דבר ,הם חוטאים בבחירת גיבורות
מציאותיות כפי שהם התכוונו .לעומתם ,הסופרות ,לעיתים קרובות ,בוחרות בגיבורות סהרוריות
ומרדניות כדי לבטא את שאיפתן לשינוי המציאות .אחת הסיבות לבריחת היוצרים או היוצרות מהמציאות
כאשר הם באים לבחור גיבורים או גיבורות ליצירותיהם טמונה בכך שהתרבות אינה מתאימה את עצמה
למציאות המודרנית של היום בנושא נשים ואז נוצרת בריחה מהמציאות אל מחוזות הדמיון והחלום .שינוי
מגמה זו של בריחת היוצרים/ת מן המציאות הופכת לאתגר חשוב בעיני הסופרים והסופרות שמתממש
באמצעות חיקוי טכניקות ספרות מודרנית מערבית .בהמשך מחקרי ,ארחיב את הדיבור על נסיונם של
סופרים וסופרות פלסטינים להגשמת המציאות על ידי סגנונות ספרותיים מערביים.
س ِريرا ِم ْن قُ ْ
ط ِن البَحْ ِر ال ِذي أ َحبنا תכין
במשפט האחרון שבו נשוה חותמת את המכתב היא כותבתَ " :هيئ لهُ َ
לו מיטה מכתונת הים אשר אהב אותנו" ,168ובכך בעצם מודיעה לו שהיא נושאת את בנו ברחמה.

 .167שם ,עמ' .23
 .168שם ,עמ' .102
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רומן זה מאופיין בצורה ייחודית מבחינת התוכן ,השפה ,הלשון והסגנון הפוסט מודרניסטי שלו לצד
הצדדים הטכניים והאסתטיים (כגון :נרטיב ,זמן ,מקום ,תיאורים) .המחברת מצליחה לפתות את הקוראים
בבחירת הכותר לרומן" ,אשת המכתב" ,אשר מקשר את הספר לתוכן ,כקונוטאציה לתכונות נשיות
רכות .הכתיבה הספרותית של ּבָ ּכ ִר ָיה מנסה באופן מתמיד להרוס את סוגי הנרטיב והיא כותבת בצורה
שונה מצורות הנרטיב הידועות מבחינת הסגנונות האמנותיים .מסיבה זו ,יצירתה נחשבת כיצירה מרדנית
כנגד הרומן של הכתיבה הגברית ,בהנחה שרומן הוא המצאה של גברים ,או "האיש הלבן" ,כפי שמגדיר
זאת חוקר הספרות עּבד-אללה בן אל-ע'ד'אמי .169ייחוד כתיבתה של ּבָ ּכ ִר ָיה טמון בכך שהיא לא מגדירה
את כתיבתה בז'אנר מסויים ,גם ברומן "מזמורי אלול" וגם ברומן "נביחות זיכרון" לא קל לסווג את
היצירות ולשייך אותם לז'אנר ספרותי ידוע .170המשורר סמיח אל-קאסם אומר לגבי הרומן "מזמורי
אלול"" :ل ْسنا ُهنا إزا َء ْنوعِ أدب منَ األ ْنواعِ ال َمألوفَ ِة ...فما من ِرواية أو قصة ،وما ِمن َم ْس َر ِحية .ومع ذلك
ضى) في َه ِذ ِه ْال ِكتا َب ِة التِي تقَد ُم َها َر َجا ُء َب ْك ِرية" ("כאן
سنَ ْع ُ
ناص َر هذ ِه األجْ ِ
ناس األدبي ِة ُم َرت َبة (بفَ ْو َ
ثر على َع ِ
ف َ
אנחנו עומדים בפני סוג ספרותי לא ידוע ...יצירה זאת אינה רומן או סיפור או מחזה .בכל זאת ,אנחנו
מוצאים אלמנטים השייכים לסוגים הספרותיים הנ"ל ,מסודרים (לא לפי חוק מסוים) בכתיבתה של רג'אא'
ּבָ ּכ ִר ָיה").171

 .9שוקייה ערוק מנצור (שמונה יצירות)
אדון בכתיבתה של שוקייה ערוק מנצור לפי קובץ סיפוריה" :אשה ללא ימים"( .)1979בקובץ זה ,מנצור
מציגה דוגמאות רבות של נשים ששואפות ורוצות להשתחרר מאזיקי החברה המכבידים מבלי לחשוב
בהכרח לעומק או להיות אכפתיות לגבי תוצאות מעשיהן .רוב גיבורות הסיפורים מביעות מרד נשים נגד
המסורות והמנהגים החברתיים בהם מתאפיינת החברה הערבית השמרנית .הסיפור "אשה ללא ימים ْام َرأة ٌ
ِبال أيام" ،הנושא את שם הקובץ ,מספר את סיפורה של נערה בגיל ההתבגרות שנקראת סראב
س َرابٌ /אשליה" .סראב מבחינה בשינויים בגופה המתפתח ובעקבות כך מחשבותיה משתנות והיא מנסה
" َ

 .169אל-ע'ד'אמי ,1999 ,עמ' .90-91
 . 170ראה הרחבה על ייחוד הכתיבה הספרותית אצל ּבָ ּכ ִריָה ב:
'Dorit Gottsfeld, 2012, Women Painting, Use of Color in the Works of Raja
Bakreyya". Journal of Semitic Studies LVII/1(SPRING 2012), pp.121-144.
 .171רגא'א' ּבָ ּכ ִריָה ,מזאמיר אילול (מזמורי אלול) ,שפרעם :מטבעת אל-משרק ,1991 ,עמ' .9
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ب במהירות
للثو َر ِة ،فَأ ْعلنَ ْال ُخ ُ
למרוד בחברה באמצעות גופהُ " :
ضو َ
للواقِعِ ْالغَ ِري ِ
س ْر َعانَ ما ا ْست َ َج َ
سد ُ ْ
اب ْال َجَّ َ
ع َ
נענה גופה להתקוממות והראה כניעה למציאות הזרה".172
הגיבורה מתרגמת את המרד שלה בכך שהיא מוכנה להכיר ולפגוש את אחד הבחורים שבגילוי לב חושף
בפניה שהוא מאוהב בה .בתחילה ,סראב מהססת אבל לאחר מכן היא מחליטה לצאת אתו ,במיוחד כאשר
היא נזכרת בהזנחה וביחס שהיא סופגת מצד הוריה .סראב מאמינה בכל ליבה שהמפגשים שלה עם הבחור
שהתוודה על אהבתו אליה כביכול ,עדיפים על הבדידות שהיא חשה בבית .סראב מוצאת בבחור את כל
התכונות שצריכות להיות בגבר מבחינתה ומוצאת אותו מושך פיזית ,אך לאחר מספר מפגשים ,הבחור
מנצל את התלות שלה בו ומפתה אותה לברוח אתו למקום נסתר שבו לא יראה אותם איש .הוא מציע לה
ללכת לבית דודו שגר באחת הערים הסמוכות למקום מגוריה וכאשר הם מגיעים לשם ,הוא מציג אותה
בפני דודו בתור ידידה בלבד שאותה פגש במקרה .סראב כועסת עליו על כך ששיקר לבן משפחתו לגביה,
ומרגישה שהוא מזלזל בה .הם שוכרים בית באותה עיר ומתחתנים בסתר .מייד לאחר שהם באים בברית
הנישואין ,הבעיות מתפרצות וגדלות והיא מגלה את פרצופו האמיתי של בעלה ושהוא משתייך לכנופיית
סוחרי סמים.
סראב מגלה על העיסוק המפוקפק של בעלה כאשר הוא מבקש ממנה להעביר תיק מלא בסמים ,בלי שהיא
יודעת על תוכנו של התיק .בתמימותה היא יוצאת לפגישה וכשהיא רואה את האיש אליו נשלחה על ידי
בעלה ,היא מזהה את בן דודה ,שחיפש אותה זמן רב כדי לרצוח אותה משום שחיללה את כבוד המשפחה.
סראב זורקת את התיק ובורחת כל עוד נפשה בה ,אך הוא מצליח לתפוס אותה ולגרור אותה לחורשה
סמוכה כדי לבצע את זממו .הוא אונס אותה כי דעותיו הקדומות מביאות אותו למסקנה שהגוף שלה הוא
רכושו וסבור שמן הצדק לא להעניש אותו על ידי שלטונות החוק בגין רצח או פגיעה בכל מקרה .היא
س ِئ ْمتُ ْال َح َياة َ َو َس ِئ َمت ِني ْال َح َياة ُ ،ف َي ِجبُ َعلى أ َح ِدنَا ْ
تركَ اآل َخ َر.
أن َي ُ
תופסת אבן לבנה וכותבת על הסלעים" :لقَدْ َ
َو ِب َما أن ْال َح َياة َ َباقِ َيةٌ إلى ما ال نِ َها َية ف َي ِجبُ ْ
ب أنَا" ("נמאס לי מהחיים ולחיים נמאס ממני ,לכן על אחד
أن أذْ َه َ
מאתנו לעזוב את השני ,אך מאחר שהחיים ממשיכים ,אכן אני אלך") .173
למרות תחינתה האחרונה למחילה ,בן דודה מסרב לבקשתה ,אינו נכנע לרחמים או לחמלה ודוקר אותה
עם סכין חדה .המפגש בין סראב לבין בן דודה בסיפור מהווה תפנית חדה ,אבל ,לדעתי ,יד המקרה
 .172שם ,עמ' .8
 .173שם ,עמ' .42
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והמפגש עם בן דודה אינם משכנעים מספיק למרות כתיבתה האיכותית של מנצור .הסימבוליות שבה
משתמשת מנצור מתבטאת בבחירת השם סראב שפירושו אשליה .הסיפור מתאר את ניסיונות המרד
השונים של הנערה המתבגרת כלפי המנהגים והמסורות ,וגם מחיר כישלונה במאבק נגדם .סביר להניח
שהמלים שהגיבורה כתבה על הסלעים מסכמים את הטרגדיה שלה ,החיים שמאסה בהם עד שנטל אותם
בן דודה באכזריות .במשמעותה הישירה ,הכתובת מרמזת על העוול והסבל של חיי הנשים בחברה
הערבית .ההסבר הבלתי ישיר ,מרמז על החיים החדשים\המשוחררים שהגיבורה חלמה עליהם ולא
התגשמו ,לכן אין טעם בהישארותה בחיים .בין אם משמעותם ישירה ובין אם לאו ,גם לאחר חריטת
המחשבה והתחינה על האבן ,התוצאה הטראגית לא איחרה לבוא – היא נרצחת בדם קר בשם החוקים על
חילול כבוד המשפחה ,אותם חוקים שתיעבה ושמהם ניסתה לברוח כמו מהחברה השמרנית בה לא
הצליחה להשתלב .הסופרת מנסה לומר לקוראים שמחשבותיה והתנהגותה של הגיבורה אינם מקובלים על
החברה המסורתית והשמרנית עד רגעיה האחרונים ,ועוצמת הטרגדיה ניכרת בדמותה שלא היתה רק
אשליה אלא עוד אשה שנרצחה באכזריות ותישכח מאחור .דעותיה המתקדמות של מנצור מאפשרות לה
לשאת מסר מר שמופנה אל הקוראים כסכין חדה ,מוות מיותר של נשים בחברה הערבית ומצב בלתי
אפשרי של דיכויין הפנימי והחיצוני הבלתי פוסק עד לרגעי חייהן האחרונים .תרומתה של מנצור לשיח
הפמיניסטי מיוצגת בסגנון כתיבתה ותיאוריה המעמיקים של נפש הנשים.

 .10א'סמא טוּבי (שתים עשרה יצירות)
אדון בכתיבתה של א'סמא טוּבי לפי ספרה "בושם ותהילה"(.)1966
בהקדמה לקובץ שירים זה ,המשוררת מצהירה שהמטרה מאחורי כתיבתה היאِ " :م ِّن أجْ ِل ِّ ْ
ف
أن يَ ْع ِر َ
اس
اس
صا َبها نتيجةَ َج ْه ِل الن ِ
الن ُ
صا َبها ما أ َ
الكثير َعن ْال َم ْرأ ِة َوكي ال تظل ْال َم ْرأة َم ْغ ُمورة ك َما كانَت البالد ُ ...فأ َ
َ
بواقِ ِعها" ("כדי שהאנשים ידעו יותר על עולם האשה הערביה וכדי שהאשה לא תישאר עלומת שם כמו
َ
שהייתה המולדת ...ולכן היא אבדה וקרה לה מה שקרה בגלל בורותם של האנשים").174

 .174שם ,עמ' .21
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למרות הצהרתה זו ,התומכת בנושאי הנשים ,ולמרות שיש מבקרי ספרות שטענו שהיא אחת מהסופרות
הפלסטיניות המעטות שכתיבתן נשית ,175אני סבור שהאופי הכללי של כתיבתה של א'סמא המאפיין את
רוב שיריה בקובץ שירים זה הוא לאומי .באחד השירים שלה ,היא חוזרת ונזכרת במיוחד בחודש מאי,
החודש שקרו בו מאורעות  1948ו"הנּכּבה הפלסטינית" ואומרת:
ار يا َش ْه َر ْال َمذل ِة َو ْال ِخيانَ ِة َوالسوا ِد חודש מאי הוא חודש ההַ ׁש ָפלָה ,הבגידה והעצב
"أي ُ
ناز َحات فِي ِحدَاد חודש מאי הוא חודש השיירות אשר מהגרות כשהן באבל
ار يا َ
أي ُ
القوافِ ِل ِ
ش ْه َر َ
ار ..ال أ ْهالَ ..ول ِكن ال ..ف ُك ْر ُهكَ زَ ادَنا חודש מאי ...לא נאמר לך ברוכים הבאים ...אפילו לא ...השנאה אליך גדלה
أي ُ
ت ِّنا אנחנו מזגנו את שנאת מאי בכל חיינו
إنا َمزَ جْ نَا ُك ْرهَ أيار بِ ُكل َحيَا ِ
تر ِوي الر َواة ُ חודש מאי ,חכה ,מחר המספרים יספרו עליך".176
ار َم ْهال ال َمفَر فَ ِفي َغد ْ
أي ُ
במאמריה היא הרבתה לכתוב על הפקעת אדמות ,על גירוש קבוצתי ופרטי ועל נושאים דומים ,ובנאומיה
יש נטייה לרומנטיות ואמונה קיצונית ביכולתו של הפרט בהצלת החברה ובמיוחד במתן תשומת לב
מיוחדת לנושאי הנשים .הכתיבה של טוּבי על נושאי האשה נבעה מתוך אמונתה שניתן לבער את הבורות
והיחס השולי אל הנשים בחברה הערבית .ברוב יצירתה הספרותית היא משתייכת לזרם החברתי-
ריאליסטי שמאפיין את דרכה כעיתונאית בעלת דעות מוחלטות לגבי יכולת השינוי של החברה .המבקרים
מרבים להזכיר שכתיבתה חסרת מבנה נרטיבי באופן בולט .177החוקרת הצרפתייה ז'וליה קריסטיבה
שאפה תמיד לבסס צורות חדשות של כתיבה ביקורתית במטרה לחשוב באופן שונה על לוגיקה ועל
מציאות .היא חושבת שהריסת המבנה הקבוע היא אחת הצורות המודרניות שבהם משתמשות נשים על
מנת להרוס את המבנה הנרטיבי הגברי הקלאסי ששלט על תחום הכתיבה .בדומה לקריסטיבה ,אני חושב
שחוסר המבנה הנרטיבי המפורש אצל טוּבי הופך את כתיבתה למגדרית ובכך היא מורדת בסגנון הכתיבה
הנוקשה והמסורתי שמחייב מבנה נרטיבי מפורש כלשהו.

 .175רגא סרמין ,שער אל-מרא'ה אל-פלסטינייה אל-מעאצר משנת ( 1945-1970שירת האשה הפלסטינית המודרנית
 ,)1945-1970ביירות  ,1990עמ'  .399רג'א סרמין ,חוקר ירדני ,מנה  17סופרות ומשוררות פלסטיניות שהופיעו בין השנים
 1945-1970ודן אך ורק בשמונה סופרות שחיות בגולה ,כאשר א'סמא טובי היא אחת מביניהן (שם ,עמ' .)77
 .176א'סמא טוּבי ,עביר ומג'ד (בושם ותהילה) ,ביירות  ,1966עמ' .247
 .177ע'נאים ,1995 ,עמ' .28
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קבוצה שנייה :ייחודיות מגדרית בכתיבת נשים שאין לגביהן תיעוד שלם
ראוי לציין ,בהקשר של חלוקת הסופרות לשתי קבוצות מרכזיות שחילקתי :סופרות שיש לגביהן תיעוד
שלם וסופרות שאין לגביהן תיעוד שלם ,שהחלוקה אינה נוגעת ,באופן ישיר ,להבנת הקוראים את
היצירות שנכתבו על ידי נשים .החלוקה ממפה את הנשים שנכתב על חייהן ועל יצירתן באופן מלא ,חלקי
או חסר ,או אלו שלא נכתב עליהן כלל ובכך היא מפנה את המתעניינים בספרות נשים פלסטיניות למחקר
בנושא זה על פי קריטריון חלוקה זו .לפי חלוקתי זו ,הם יוכלו בקלות להתמקד באחת מהקבוצות שמיינתי
על מנת להרחיב את המחקר על אחת מבין הקבוצות הללו .בקבוצה זו של נשים נמנות הסופרות :מונא
עאדל ט'אהר ,שהלא ראע'ּב אלַּ -כייאלי ,סהאם דאוודּ ,כלת'ום מאלּכ עראּבי ,ריתא עודה ,רקייה
זידאן ,ראניה ארשיד ,נדאא' ח'ורי.

 .1מונא עאדל ט'אהר (שבע יצירות)
אדון בכתיבתה של מונא עאדל ט'אהר על-פי קובץ שיריה "שהריאר העת החדשה"( 178)1997וקובץ
שיריה "טעם התפוחים"(.)2003
קבצי שירה אלה מתאפיינים באווירה רומנטית .בפנייה של מונא לגבר ,לאהוב ,ובדבריה על
אהבה ,היא נוקטת בשתי דרכים שבולטות במיוחד בתיאור הקשר שלה עם הגבר האהוב
ולתחושותיה כלפיו .בדרך הראשונה היא מראה שהיא מאוד מאוהבת בו ,כמו באומרה:
" َحبيبي אהובי
ب ِمني איני אוהבת בך את התחמקותך ממני
ال ِ
أحب فيكَ التهر َ
الت َهرب ِم ْن ُمجا َب َه ِتي ההתחמקות שלך מלעמוד מולי פנים מול פנים
ل َماذا َعلي ْ
طوركَ ؟ למה עליי לגלות מה יש בין שורותיך
ف ما َب ْينَ ُ
أن اكت َ ِش َ
س ِ
 .178שָ ה ִריָאר היה ממלכי סאסאן אשר מלך על הודו ועל סין .כאשר גילה כי אשתו בוגדת בו ,הוא כרת את ראשה והחל
במנהג אכזרי -לקחת לו נערה בתולה מדי לילה ,לקטוף את בתוליה ולהרוג אותה בו בלילה .כך עשה במשך לילות רבים ,עד
שהגיע תורה של שהרזאד ,בתו היפהפייה והחכמה של הווזיר לארח לו לחברה .שהרזאד ניחנה בכושר התיאור והסיפור ,ומדי
לילה השמיעה באוזניו סיפורי הרפתקות מסעירים והקפידה לא לספר את סופם ,כדי שהמלך ישאירּה בחיים יום נוסף .היא
הצליחה לרתק את המלך בסיפוריה במשך אלף לילה ולילה ,עד שכבשה את לבו .סיפור מסגרת זה של היצירה "אלף לילה
ולילה " מכיל שפע של סיפורים ,שמקורותיהם בעולם העתיק ,והם מגיעים עד התקופה העות'מאנית .רבים מהם צמחו הרבה
אחרי היווצרות סיפור המסגרת ,לאורך דורות של יצירה עצמאית ,ואינם מצייתים למסגרת הסיפורית ולמטרתה .סיפרו אותם
בעל פה ובכתב מוסלמים ,יהודים ונוצרים ,והם לוקטו וראו אור באסופות שונות בעולם האסלאם ,אך עד היום אין להם נוסח
קאנוני אחד מוסכםhttp://readingmachine.co.il/home .

94

س ُ
وري؟ למה שלא אתה תבין מה יש בין שורותיי
ل َماذا ال ت ْفه ُم أ ْنتَ ما َب ْينَ ُ
ط ِ
َحبيبي אהובי
األساليب ال ُملت ِويَ ِة למה אתה מחבק את השיטות העקלקלות
ل َماذا ت َعانِ ُق
َ
ف ُمت َهربٌ و ُمتكب ٌر؟ למה אתה הרפתקן מתחמק ויהיר?
از ٌ
ل َماذا أ ْنتَ ُم َج ِ
أال تدْ ِري بأنني أ ْعلَ ُم האם אתה לא יודע שאני יודעת
أنكَ عا ِش ٌق َو ْل َهان שאתה אוהב מעונה
بعدَ ْ
صحْ تَ َعن ُحبكَ אחרי שגילית את אהבתך
أن أ ْف َ
َمرة بَ ْعدَ َمرات פעם אחרי פעם".179
בדרך זו ,וכפי שעולה מהטקסט ,המשוררת מספרת לאהובה בכנות על סודותיה ,על אהבתה לו ,על
געגועיה אליו ועל הצורך שלה בו .היא מחשיבה אותו למפלט ומקלט שאליו היא בורחת מדאגותיה ולכן
היא מרשה לעצמה לגלות בפניו את ייסוריה ,מכאוביה ,חששותיה ,העצב שלה וכל מה שעולה בראשה.
לעומת זאת ,בדרך השנייה ,היא אומרת בשיר "פנייה אל גבר":
اطبُكَ איני יודעת איך אפנה אליך
ف أ َخ ِ
"ال أدْ ِري َك ْي َ
وف أ ْب َج ِديتِي אחרי שכבשת את אותיות הא"ב (בערבית) שלי
وقد تقم ْ
صتَ ُح ُر َ
واب ُحريَتِي ופרצת את דלתות החופש שלי
وا ْقت َح ْمتَ أ ْب َ
س َر ْقتَ ْلونَ َع ْينَي וגנבת את צבע עיני
َ
وأ ْبقَ ْيتَ الس َهادَ في ُجفُونِي והשארת את נדודי השינה בעפעפי
تري והנה אני כותבת עליך במחברת שלי
َو َها أنا أ ْكت ُبُ َع ْنكَ فِي دَ ْف ِ
َو َما زَ ا َل ِع ْ
ط ُركَ ْال َه َم ِجي يُ ْس ِك ُرنِي והניחוח הפראי שלך עדיין משכר אותי
******
ار ..أ ْن ِهي فِي ِه ُ
وركَ יבוא יום ...בו אדע איך להשתחרר מיהירותך
س َيأتِي نَ َه ٌ
َ
غ ُر َ
ضى ُ
ظنُونِي ואשתחרר מן החששות והבלבול ששולטים בי
وأ ْن ِهي في ِه فَ ْو َ
اط ِئ َع ْينَ ْيكَ אחרי שאגיע אל חוף עיניך
صو ِلي إلى َ
ش ِ
بَ ْعدَ ُو ُ
صار כדי שתודה שזהו הניצחון החשוב ביותר
ف أن َهذا ُه َو أ َهم ا ْنتِ َ
تر َ
لت ْع ِ

 .179מונא ט'אהר ,שהריאר אל-עצר (שהריאר העת החדשה) ,נצרת  ,1997עמ' .75
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ع ُروقِكَ כדי שאישן בין התשוקה שנמצאת בתוך שריריך
ص َراخِ ُ
ام َب ْينَ ُ
ألنَ َ
َو ِلت ُدْ ِركَ أني كائِنَة فِي ُو ُجو ِدكَ וכדי שתבין שאני קיימת בקיומך".180

כפי שמשתקף מהשיר ,היא פונה לגבר בנימה חדה ,מהפכנית ,מתמרדת על אכזריותו ,על אי יציבותו
ולעגו לה והשתלטותו הזכרית על רגשותיה ותחושותיה .הקוראים מרגישים בהתמרדות ברורה וזועקת
המתגלה אצל המשוררת באמצעות המלים והביטויים שבהם היא מתארת את האהוב ,כמו :כבשת את
אותיות הא"ב (בערבית) שלי/פרצת את דלתות החופש שלי/הניחוח הפראי שלך/יהירותך .כאן מתגלה
הכעס הברור של המשוררת על "הזכריות" המיוצגת ביחסו האכזרי והמתנשא של הגבר האהוב אליה.
למרות שהיא פונה אל הגבר בתואר "אהוב" ולא "זכר" כמין מגדרי ,היא מבליטה ,בין אם בצורה ישירה
או בלתי ישירה ,את התמרדותה האמיתית הסמויה בזכריות "הפראית" שפרצה את דלתות החופש שלה.
היא מתארת כיצד תהרוס את יהירותו של האהוב ויהיה זה "ניצחון חשוב ביותר" כאשר הגבר יבין ויודה
שהיא/האשה "קיימת בתוך הקיום שלו" ,היא חלק מחייו ואין הוא יכול להתעלם ממנה.

ضي ْعتَنِي فِي
המשוררת מדברת באופן בולט וייחודי על נשיות ועל נשים כהוויות וכישויות בשיר שלהَ " :
خور אבדת אותי בריח הקטרת" .היא עושה השוואה בין ראייתה את עצמה כאשה לבין ראיית
رائِ َح ِة ْالبَ ِ
הגבר האהוב את האשה באמצעות אמרה מפורסמת של הפילוסוף הגרמני ניטשה:
"نيتْشِه ْ :ال َم ْرأة ُ َرا َحةُ ْال ُج ْن ِدي بَ ْعدَ ْال َم ْع َر َك ِة ניטשה :האשה היא מנוחת החייל אחרי המלחמה
ِع ْندَكَ ْ :ال َم ْرأة ُ َرا َحةٌ بَ ْعدَ ُكل َم ْوقَعَة! אצלך :האשה היא מנוחה אחרי כל מערכה
ِع ْن ِدي ْ :ال َم ْرأة ُ ،أنَا  :قوةٌ ،نو ٌر َوعاطفةٌ אצלי :האשה ,אני :חוזקה ,אור ורגש
أ ْس َعد ُ َم َع َهاْ ..
إن َعدَ ْلتَ و َعد ْلتَ שאני מאושרת בהם ...אם תהיה צודק ,תשנה התנהגותך
الثقاب ותשרוף את הנרקיסיזם שלך
نرج ِسيتِكَ  ،أ ْشعلتَ
َو َعلَى ْ
َ
فاست َ َع َر ْ
ت באש חזקה".181
כאן בולטת מודעות הנשים לעצמן ,בהבנתן לעקרונות המנחים אותן (כאשר המשוררת מתארת את
נשיותה במילים :חוזקה ,אור ורגש) ,ולעומתה הנרקיסיזם והאנוכיות של הגברים שמתייחסים אל הנשים
 .180שם ,עמ' .15
 .181מונא ט'אהר ,טעם אל-תפאח (טעם התפוחים) ,קהיר  ,2003עמ' .93
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כאל "מנוחה" עבורם בכל זמן שעומד לרשותם ובכל המצבים והאירועים (אחרי כל מערכה) .לפי ראייתה
של המשוררת ,הגברים אינם מבינים את מעמקי הנפש הנשית ,אינם מנסים לגלות אותה ולכן הם עדיין
אינם מסוגלים להבין את האמת שלה .בשונה מהיצירה הקלאסית "אלף לילה ולילה" שבה המספר הוא
גבר שמאזין לסיפורים של נשים ,כאן בשיר הנ"ל האשה לא רק "מספרת" אלא שהיא "ראי" עבור הגבר,
משקפת לו את המציאות שבה הוא חי ,כולל התנהגותו כלפיה.182
בשירים אחרים ,המשוררת כותבת על רומנטיקה ואהבה למרות ששירי אהבה נחשבו נדירים בשירה
שנכתבה על ידי נשים בשל הפחד והחשש מהמסורות החברתיות .אהבתם של גברים היא גלויה ומדברת
ואהבתן של נשים מכוסה ברעלה ושותקת .ייחוד כתיבתה של ט'אהר ותרומתה לשיח הספרותי של נשים
פלסטיניות בולטים בצורת מאבקה הפמיניסטי שמשתקף בסגנונותיה האמנותיים המודרניים ובכתיבתה
על נושאים שנחשבו טאבו לסופרים גברים .בנספח ד' של מחקר זה ,אביא ראיון שערכתי עם מונא ט'אהר
כמשוררת שיש בשיריה ייחודיות מגדרית ושמייצגת בכתיבתה הספרותית את הנשים הפלסטיניות
המוסלמיות בישראל.

 .2שהלא ראע'ּב אלַּ -כייאלי (שמונה יצירות)
אתייחס לכתיבתה של שהלא ראע'ּב אלַּ -כייאלי לפי שני קבצי שיריה" :כאשר האדמה מגיעה"()2003
ו"נחתכו מיתרי השתיקה"(.)1987
בשיר "ניצני התפתחות אשה סתווית" מתוך קובץ השירים "כאשר האדמה מגיעה" ,המשוררת מתארת
את עונת הסתיו כשהיא בגלות והייסורים מענים אותה ,וכיצד היא מפסיקה להיפתח "כמו פרחים" ושום
דבר אינו יכול להשיב אותה לתקופת נעוריה ולעירה לוד אלא זיכרונותיה של יפי המולדת .היא אומרת:
األولى כי הים שוכן בי/ציירתי תוויי הראשונים
س ْمتُ َم ِ
الم ِحي ْ
ألن ال َبحْ َر َي ْس ُكنَ ِنيَ /ر َ
ار ْال َم ْو ُج أغنِ َيتِيَ /و َج ْز ِري َمد َغ ْي َمت َهُ َعلى َو ْه ِمي ונהיה גל הים שירי /והׁשֵ פֶל שלי פרש ענניו על האשליה שלי
ص َ
فَ َ
ض ِفيرة ت َ ْ
طفُوَ /على َم ْو َجاتِ ِه ال َح ْي َرى אני אוספת צמת שיער צפה/על גליו הנבוכים
ألُم َ
صة ْ
أخ َرىِ /شبَاكُ الص ْي ِد ت َ ْغ ُزُّ لُها ואז מתחיל סיפור אחר/רשתות הדַ יָגִ ים טווים אותו
َونَ ْبدَأ قِ ْ
 .182בשיחה שניהלתי עם המשוררת בתאריך  ,27.10.2010היא הצהירה שהבדל זה בין "אלף לילה ולילה" לבין שירתה הוא
אחד המאפיינים לכתיבת נשים ,שבה הדמות הדומיננטית היא דמותה של האשה ,ש"עושה את האמירה" ,כאשר הגבר הוא
"המאזין -המקבל" .תשובתה זו מוזכרת בהרחבה בראיון איתה שבו היא אומרת באחת התשובות שהאשה היא "המספרת" מאז
"אלף לילה ולילה" ועד היום.
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ُ
صد ُها קַ רנֵי אֹור השמש קוצרים אותו
ش َعا ُ
ع الش ْم ِس َيحْ ُ
َوال أدْ ِري أ َما ُء ْالبَحْ ِر يَحْ ملُ َها ואיני יודעת אם מי הים מעבירים אותו
س ت َحْ ملُهُ או השמש מעבירה אותו
أ ْم أن الش ْم َ
أذ ُ ُوبُ بِ ِسحْ ِر َم ْرآ َها נמסה בקסם מבטה
َويَ ْبقَى ْالبَحْ ُر أ ْغنِيَتِي ויישאר הים שירי".183

המשוררת נזכרת בכל הערים הכבושות ואומרת:
اقترب הוי דלת לוד אליי תתקרבי
"فيَا بَ َ
اب لد إلي ِ
اقترب הוי דלת רמלה אליי תתקרבי
ويَا َ
باب َر ْملة إلي ِ
سان َو َعكا הוי דלת חיפה ויפו /בית שאן ועכו
ويا َ
باب ح ْيفا َويافَا َ /وبي َ
ترب הוי דלת כל הערים תתקרבי אליי
و َيا َب َ
اب ُكل ال َمدائِنَ ِمني ا ْق ِ
باب بَا ِبي הוי דלת הדלתות שלי
ويا َ
اقترب אליי תתקרבי אליי תתקרבי".184
اقتربْ إلي ِ
إلي ِ

שהלא מדברת בשיר הלאומי הזה על געגועיה המושתתים על זכרונה ובמה שהושרש בתוכו על המולדת
היפה .כאשר קצה נפשה בגלות ובזרות היא אומרת:
اف قد َعانَت َ
ط ِويال היא סבלה את מסע השוטטות זמן ארוך
طو ِ
ِرحْ لةُ الت َ
ص ْب ُر أيوب اكت َم َل ُ /ك ِس َر ْالق ْيد ُ َوكبِرסבל סבל איוב נהיה שלם/נשבר הכבל וגדל
َ
صانَ الش َج ِر בא מענף תאנים/תפר עלי העצים
َجا َء ِمن ق ْ
صفَ ِة تين َ /حاكَ أ ْغ َ
הׁשקמָ ה עודנו/שומר אמונים לה
يز َما زَ الت َ /على ْالعَ ْه ِد ب َها עץ ִ
َ
ش َجرة ُ ْال ُجم ِ
ت ْن ُ
اب وت ْسأ ُل  :היא מחכה ליד הדלת ושואלת:
ط ُر ْال َب َ
ت ْال َح ْق ِل َعنا להיכן נעלמו שובלי הקמח מעינינו".185
سنبال ِ
أ ْينَ غابَت ُ

 .183שהלא אלַּ -כייאלי ,ענדמא אל-ארץ' תגיא' (כאשר האדמה תבוא) ,ביירות  ,2003עמ' .53
 .184שם ,עמ' .85
 .185שם ,עמ' .83
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המשוררת נשאלת בהקדמת ספרה "נחתכו מיתרי השתיקה" מדוע אינה כותבת על נושאים אחרים
מלבד הנושא הלאומי ,והיא עונה" :איבדתי את מולדתי כשהייתי ילדה ,עזבתי בית יפה עם גן פורח
וגרתי באוהלים ,הייתי ילדה שמתגעגעת למשחקים שלה וחולמת עליהם .כילדה ראיתי את דמעות אבי,
כשבכה מרה על אדמתו .אני הילדה אשר סבתה ,אמה ודודותיה ספרו לה על יפי המולדת .אני הילדה
שהייתה בלילות החורף הקרים אוחזת בעמוד האוהל מפחד שייפול על משפחתי .איך ,באלוהים ,אחרי
שעברתי ילדות מיוסרת ,אוכל להפנות את שירתי למשהו אחר חוץ ממולדתי?".186
להַ ג ָליָה היתה השפעה רבה על נפשה של שהלא כפי שמשתקף משיריה והיא מרבה לדבר על ייסוריה
בגולה ועל געגועיה ותשוקתה לראות את מולדתה .זיכרונותיה נטועים במולדת ובשורשי שייכותה ,היא
מרגישה שריחות המולדת עוטפים אותה עד כדי כך שהיא חשה את עצמה מצויה בה למרות שהיא
רחוקה פיזית ממנה:
"فِي لُ ْعبَة بَ ِريئة  /حينَ اختف ْيتُ בתוך משחק תמים /כאשר נעלמתי
َح َاولوا ْ
ثروا َعلي!!  /لكن ُهم ل ْم يَفل ُحوا נסו למצוא אותי!! /אבל הם לא הצליחו
أن يَ ْع ُ
ير زَ ْه َرة האם אתם יודעים מה הסוד?!! /כי ריח של פרח
َه ْل ت ْع ِر ُ
فونَ الس َر؟!!  /إن َعبِ َ
ضم ِني إل ْي ِه!! חיבק אותי אליו!!".187
قدْ َ
שהלא נזכרת ב"תקופת העונות زَ َمنُ ْال َموا ِسم" שהיא תקופת החגיגות במולדתה .בשירה "הנה הגיע שחר
העונות قدْ أتى فَجْ ُر ْال َم َوا ِسم" היא אומרת:
أن أ ْق ُ
ف زَ ْه َرة ْ /
"أ ْشت ِهي ْ
أن أل ْم ِل َم ن ْبتةَ الن ْر ِج ِس אני משתוקקת לקטוף פרח /לאסוף את צמח הנַרקִ יס
ط َ
أن أ ْشت َم ِع ْ
ْ
ط َرهُ אריח את הבושם שלו
ממיׁשֹור יריחו
س ْه ِل أري َحا מהרי הכרמל הגאיםִ /
ِم ْن ِجبَا ِل ْال َك ْر ِمل الش َم ِ
اءِ /من َ
ف لحْ نا ْ /
أ ْشت ِهي ْ
فوقَ َر ْب َوة משתוקקת לנגן מנגינה /שאשיר מעל גִ בעָה
أن أغني ْ
أن أ ْع ِز َ
أ ْشتهي ْ
أن أحْ ِم َل إكليال َوأ ْعد ُو אני משתוקקת לשאת בידי "ּכָלִ יל" וארוץ
ارسا يَ ْختا ُل ُم ْزدَانا َويَشد ُو /في ال َم َوا ِسم في بِال ِدي כמו אביר שהולך גאה ושר /בימי העונות במולדתי
فَ ِ
يو ُل الل ِد َما زَ الَت تنا ِدي סוסי לוד עדיין קוראים
ف ُخ ُ
ْ
يارق في النبي صالح ت ْعلو והדגלים בנביא צאלח עולים
والبَ ِ

188

 .186שהלא אלַּ -כייאלי ,ואנקטעת אותאר אל-צמת (נחתכו מיתרי השתיקה) ,ביירות  ,1988עמ' .12
 .187שהלא אלַּ -כייאלי ,2003 ,עמ' .18
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َوتنَاديْ /
إخ َوتي َعاد ُوا إل ْي ِك וקוראים/אחיי חזרו אלייך
اس ت ُحْ ييها ْال َع َوال ُم אז היכונו הוי עונות /התחילה עונת החתונות אשר מחייות
فا ْستعدي يا َم َوا ِس ُمَ /هلت األ ْع َر ُ
אותן הרקדניות
ذرى ُروبين تحْ لُو בין שלוש תלים עשויות מזָהָ ב ויקר מזהב/מעל פסגות תל
بَ ْينَ تالت ِمن الت ْب ِر َوأ ْغلَى /فِي َ
רובין טעם מתוק

189

س הוי עונות/הם חזרו אלייך/על הסוסים רוכבים האבירים
يا َم َوا ِس ُم /إن ُهم َعاد ُوا إل ْي ِك َ /خ ْيل َها ت ْعلُو الفَ َو ِار ُ
سى ت َج ْلج ُل ו"זע'אריד" 190הבתולות /בנביא מוסא רועמים
ذارى  /فِي النبِي ُمو َ
َوزَ َغاريد ُ ْالعَ َ
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ِمن أري َحا للجبَا ِل الش ِم فِي ْالقُدْ ِس ْال َمدَائ ُح מיריחו אל הריה הגאים של ירושלים עטורת השבחים
ْ
فر َحةُ
سابِح שמחת הילדים הגיעה/בפרחים ובמרחצאות
ْ
األطفَا ِل هلت /في ُز ُهور َو َم َ
ت َعادَت חיוך הסבתות חזר
َب ْس َمةُ الجدا ِ
في نُذور وذَ َبائِ َح על ידי נדרים וקורבנות".192
תרומתה של אלּ-כ ַייאלי לכתיבת נשים ייחודית מיוצגת בתיאור נפשה כאשה היא חיה הרחק ממולדתה
ובז'אנר ה"שירה המודרנית" שהיא כותבת לפיו.

 .3סהאם דאווד (שתי יצירות)
אדון בכתיבתה של סהאם דאווד לפי קובץ השירים "כך אשיר"( ,)1973שירה מאופיינת בספונטאניות,
ברגש ובעדינות .היא גולשת לתיאורים ולעולם שלם של דמיון ואינה כבולה להשתלשלות דברים או
שמירה על רצף ,היגיון וקוהרנטיות ,כמו באומרה:
" َمرة ْ
أخ َرى كأننِي ل ْم ْأولد بَ ْعدَ פעם אחרת כאילו עוד לא נולדתי
أحن إلى ُحب قدِيم  ........قدِيم מתגעגעת לאהבה ישנה ...ישנה
ِ
يرتِي אאסוף אותה לתוך צמת השיער שלי
أ َجدلُهُ فِي َ
ض ِف َ

 .188עונה שבה היו חוגגים התושבים הפלסטינים את תחילת האביב בעיר רמלה במשך יום אחד.
 .189עונה שבה התושבים הפלסטינים חגגו במשך חודש על שפת הים ליד העיר יפו .שם היו מקימים אוהלים ,עורכים חתונות
ונדרים ולהקות קוסמים הציגו את קסמיהם והיו מוצגים סרטים ופעילויות אחרות .הנשים הנשואות היו אומרות לבעליהן " يا
بترو ْبنِي يا بتطل ْقنِي או שתיקח אותי לרובין ,או שתגרש אותי".
َ
 .190סלסולים שמשמיעות הנשים באירועים שמחים.
 .191עונת חגיגות אחרת בפלסטין שהתקיימה בין ירושלים ליריחו ונמשכה כמה ימים.
 .192אלַּ -כייאלי ,1988 ,עמ' .35
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س ُحب כדי שתצמח מעל מותני כמו מפלים של עננים
َاص َرتِي شال َل ُ
لي ِ
ُثم َر َعلى خ ِ
صفَاد ועלי ענבים ללא אזיקים
ودَ َوالي بال أ ْ
ْلو َج َمعُوا ُكل الضياعِ ب ُح ْل ِمي הלוואי והיו אוספים את כל האחוזות לתוך חלום שלי
راس السال ِس ِل הלוואי והיו מעמיסים על נוצות הזמירים שלי את כל פעמוני
يش بَال ِبلي ُكل أجْ ِ
ْلو َحملوا ِر َ
האזיקים...
ِم ْن َع َ
طشِي העשויים מהצימאון שלי
ضنِي אשא את כל הנהרות בחיקי
ار ب ُح ْ
َ
سأجْ َم َع ُكل األ ْن َه ِ
وأ ْنتَ  ...يا أ ْنتَ ואתה ...הוי אתה
تر ٌق נשרף מאש ...נשרף מאש
تر ٌقُ ...محْ ِ
ُمحْ ِ

ار بدَمي ואני רעש הימים בדמי".193
َوأنا َهد ُ
ِير ْال ِب َح ِ
כפי שבולט בשירתה של דאווד ,היא אינה משתמשת בשיריה באגדות עם ,או קורצת לעבר ומתעמקת
במורשת .אמנם ,יש בשירתה תיאורים ומוטיבים חיוביים לטובת מעמד הנשים והצטיירותן בחברה
הערבית ,אך לא בתור מאפיין מרכזי של יצירתה .דאווד היא חלק ממעגל השירה הלאומנית המודרנית,
שמשתמשת בסצנות שמשקפות את הנושא הלאומי כמו :יפו ,זיתים ,תפוזים ,או אדמה שהיא עמוד
שירתה ,כפי שזה משתקף בדוגמאות הבאות:
سوا למה שאישן בתוך תיק שכלאו
".1ل َماذا أنا ُم في َحقيبة حبَ ُ
ان؟ בתוכו תושבי יפו ושורשי עץ האלון
داخل َها ُ
ِ
سكانَ يَافَا َو ُجذ ُ َ
ور الس ْن ِديَ ِ
سوا داخل َها למה שאישן בתוך תיק שכלאו בתוכו
ل َماذا أنا ُم في َحقيبة حبَ ُ
ب َحبيبي גלימת סבי ,ולב אהובי".194
َع َبا َءة َ َجدي َو ْقل َ
سنَاب ُل ُح ِرية היא בכף ידי כמו שיבולי חופש
ِي ِفي كَفي َ
" .2ه َ
ِي فِي َكفي َرائِ َحةُ َياس ِْمينَة היא בכף ידי כמו ריח היסמין
ه َ

 .193דאווד ,1978 ,עמ' .31
 .194שם ,עמ' .68
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ل ْم تذ َب ْل ...לא נובלת...
ي ْال ُم ْمتدَ إلى ْال َوادِي הוי ,פנים שלי המתמשכים אל הוואדי".195
يا َوجْ ِه ِّ َ
היא מתארת סצנה אחת ומחלקת אותה לרכיבים כמו בדוגמא  2לעיל .196ניתן להבין בנקל ששפתה של
דאווד מרוכזת במשמעויות לאומיות ועמוסה בהשאלות ובדימויים בולטים וקבועים בשיריה .בהקשר זה,
ب بِذَ ِلكَ ِمنَ َم َجا ِل ْالعَالَ ِمي ِة ככל
החוקר נביל ראע'ּב אומרُ " :كل َما ا ْست َ ْغ َرقَ ْالعَ َم ُل األ َدبِي فِي ْال َم َحلي ِة األ ْ
ص ِلية ا ْقت َ َر َ
שהיצירה הספרותית נובעת מהמקום המקורי האותנטי ,היא מתקרבת יותר אל האוניברסליות" .197מדבריו
של ראע'ּב אפשר להבין את הצלחתה של דאווד ככותבת על הנושא הלאומי שאפיין את הספרות
הפלסטינית המקומית.
תרומתה הייחודית לשיח הפמיניסטי מורגשת מכך שהיא לא מגבילה את עצמה בחרוזים שאפיינו את
השירה הערבית הקלאסית או במילות קישור בין המשפטים .שירתה המודרנית קולחת ומצטיירת כ"שירה
חופשית ِش ْع ٌر ُح ٌر" ובכתיבתה מורגשת מחשבה פילוסופית מסוימת או אקטואליה תרבותית.

ּ .4כלת'ום מאלּכ עראּבי (שבע יצירות)
אדון בשירתה של המשוררת עראבי לפי הקבצים" :חסרת בית" (" ,)1963חומר הנפץ הפך את
קמח ירושלים למר" ( ,)1968ו"פעמוני השקט" (ללא תאריך).
מלבד שירתה הלאומית ,עראּבי מציגה ייחודיות נשית שמשתקפת בהצגת סוג של אלימות גברית
המופעלת נגד נשים .היא אומרת:
أحبهُ َول ْيتهُ َما َعادَ חזר מי שאני אוהבת והלוואי ולא היה חוזר
"عادَ الذي ِ
يلوكُ َح ْفنَةَ الر َما ِد חזר מארץ "עאד"/198לועס חופן אפר
َعادَ ِم ْن بال ِد َعادُ /
وقا َل إنهُ ُهناكَ عانقَ ْال َبقَ َر ואמר שהוא חבק את הפרות שם
اء/أ َمضهُ الض َج ُر ובמכלאות הנשים /הרג אותו השעמום
س ِ
وفِي زَ َرائِ َ
ب الن َ
وقا َلْ /لو طا َل ُمكثهُ ُهنَاكَ ال ْنت َح َر ואמר/לו היה נשאר שם הרבה זמן היה מתאבד
سهُ َعلى يَ ِدي ואמר לי :הוא מאוד רוצה שראשו ינוח על ידי
وقا َل لي :يَ َود ْلو يُريح رأ َ
 .195שם ,עמ' .94
 .196ראה דוגמאות נוספות בהם דאווד בוחרת סצנה אחת ארוכה ומחלקת אותה לתמונות קצרות בעמודים.96 ,91 ,88 ,84 :
 .197נביל ראע'ב ,אל-מד'אהב אל-א'דבייה מן אלּ-כלאסיּכייה אלא אל-עבת'ייה (הזרמים הספרותיים מהקלאסיות אל
האַ ּבסּור ִדיּות) ,1977 ,עמ' .210
 . 198שבט משבטי הערבים הכופרים שחיו לפני האסלאם .לפי הסיפור הקוראני ,הם האמינו בירח ואלוהים השמיד אותם.
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ألننِي فِي ن ْف ِس ِه ْ
ار َم ْو ِعد כי אני בנפשו כמו ירקרקות מפגש
ض َر ُ
اخ ِ
تان ت ْش ِعالنَ في د ُ ُرو ِب ِه الس َهادَ שתי עיניי כשני כוכבים שמדירות שינה מעיניו
ناي نجْ َم ِ
َع ْي َ
اء شَادهُ ْال َحناينُ ِلاي ואמר שהוא אוהב אותי/ובתוך מכלאות הנשים משכו
سا ِ
وقاا َل إناهُ يُ ِحبنايَ /وفَاي َحظاائِ َر الن َ
אותו הגעגועים אלי
ش ْه َوة بال ث َمر ואז החל לראות בנשים תשוקה בלבד שאין בה תועלת
اء إال َ
س ِ
َول ْم يَعُدْ يَ َرى فِي الن َ
ظرتُ في ع ْينَ ْي ِه َمرت ْين הסתכלתי בעיניו פעמיים
نَ ْ
اء النجْ َمتينשאלתי אותו על כיבוי שני הכוכבים
س ْألتهُ َعن ا ْن ِطفَ ِ
َ
لكنهُ َما قَاا َلِ /سا َوى كَاالم ُكلاهُ ا ْبتاذال /يَاا ل ْيتاه َماا َعاادَ אבל הוא לא אמר/חוץ מדיבור שכולו זלזול /הלוואי ולא
היה חוזר
ت قَا ِد ٌم ِبال َكفَن כאילו הגיע מתוך בור מתים ללא תַ כ ִריְך
فر ِة ْال ُموا ِ
كأنهُ ِمن ُح َ
ارد ٌ في َم ْقلعِ الز َم ِن כאילו הוא שיש קר מאז תחילת ההיסטוריה
كأنهُ الر َخا ُم َب ِ
َوقِ ْ
ب كلهُ َو َه ٌن או חתיכת סיד שכולה חולשה
الترا ِ
ط َعةٌ ِك ْل ِسيةُ َ
ش ْوقِ ِه ْثل ِجيةُ الش َج ِن הרי געגועיו דומים לצליל עצוב קר כמו שלג".199
جبَا ُل َ
בשיר הזה ,עראּבי מוחה נגד התרחקותו של האהוב ,ומתארת את שובו לאחר שהיה בקשרים עם נשים
אחרות בנכר .היא מציינת שהתנהגותו אינה תואמת את טבעה כאשה וסותרת את הרגשות העמוקים
שבתוכה כלפי הגבר אשר אהבה ושאפה להגיע לשלמות בזוגיות אתו.
למרות המיניות הבוקעת משירתה של עראּבי ,הקוראים מוצאים שיש בשירתה נימת חשש של נשים
בשימוש בביטויים שיש בהם קונוטציה לא מוסרית או כוללנית ,ומעדיפה להשתמש בסמלים אם המעמד
ير" וכל מה שקורה בה אינם מתוארים בגלוי בשירתה .אבו נצ'אל
سا ِر ٌ
מחייב זאת .במיוחד המלה "מיטה َ
מזכיר את ההעזה של הנשים באומרו" :אחרי שהעיזה השירה הנשית לעמוד בפני ה"גבר בעל אגרוף
ضااي" ולפנות אל עולם החופש ,נהייה ביכולתה של השירה המתמרדת לפרסם את אהבת המשוררות
القَ َب َ
ולשבח את האהוב ואם צריך ,תלך אתו למיטה .כלומר ,לא רק המשורר "הזכר" יכול לכתוב שירי אהבה
לאהובתו ולתאר את יפי גופה" ,200עראּבי אומרת:
اري הוא זורק בידיו האוהבות את חגורתי
" َويَ ْر ِمي فِي يَدَ ْي ِه ْال ُحب ِزن ِ
ּ .199כלת'ום מאלּכ עראּבי ,אל-נאבלאם ג'על קמח אל-קדס מרן (חומר הנפץ עשה את קמח ירושלים למר) ,ביירות  ,1968עמ' .41
 .200נזיה אבו נצ'אל ,תג'לّיאת אל-א'נת'א אל-מתמרّדה פי אל-קצידה אל-נסוייה אל-ערבייה (התגלויות האשה
המתמרדת בקצידה הנשית הערבית) ,הסמינר הביקורתי בפסטיבל ג'רש ה ,17-ג'רש  ,1998עמ' .115-116

103

َو ْثوبي ْ
اري ושמלתי הירוקה הקסומה/גולשת ממני כמו שירי
األخ َ
ض ُر ْال َم ْفتونُ َ /ي ْه ِمي ِمث َل أ ْش َع ِ
اء الرؤى ت ْغ َر ُق מתעופפים ריחותיו המשכרים/וטובעים בתוך חלל הראייה
تطير ِريَا ُحهُ َجذلى /بأجْ َو ِ
ُ
ير ْ
ور بال ُحب וקולות חריקת המיטה הכחולה הקסומה באהבה
ق ْال َم ْس ُح ِ
َوزَ ْقزَ قَةُ الس ِر ِ
األز َر ِ
سفُوحِ الل ْي ِل َجذلى ِمثْلنَا َجذلى מצלצלים במרומי הלילה שיכורים כמונו שיכורים
ترن َعلى ُ
ِ
صدْ ِركَ ושערי הזהוב והגנדרני מתרפק על חזך
ي
األشقر ِ
الم ْغنَا ُج يَ ْس ْ
ُ
تر ِخي َعلى َ
َوش ْع ِر َ
ب ממטיר עליו נשיקות מחלומות ומלהבה
ت ُ
الم َوالل َه ِ
صب َعل ْي ِه قُبُالتٌ ِمنَ األحْ ِ
اف َعل ْي ِه ْ
ب אני חוששת שיישרף/באלוהיך תהיה נדיב מאוד בלהבות
أ َخ ُ
بربكَ أ ْغ ِد ْق الل َه َ
أن يُحْ َرقَ َ /
َعلى ش ْع ِريَ /وفِي َع ْينَيَ ،وفِي ث ْغ ِري על שערי/ובתוך עיניי ,ובפי".201
במקום אחר עראּבי אומרת:
قעיני אהובי סירה שנעלמת בי/בטיול שטעמו כמו יין
" َع ْينا َرفي ِقي زَ ْو َر ٌق َي ِغيبُ بيِ /في ِرحْ لَة َخ ْم ِري ِة ْال َمذ َا ِ
اء אטבע בעולמן ואתעייף/ואוי לתענוג שבא אחרי עמל
أ ْغ َر ُق فِي د ُ ْنيا ُه َما َوأت َعبُ َ /ولذة ُ ْال َعنَ ِ
ش بي ،أحس بي إ ْغ َما َءة ،إ ْغ َما َءة ،רועדת בי ,אני מרגישה בתוכי התעלפות ,התעלפות,
ْ
تر َع ُ
طر /وأ ْس ُ
تفيق עננים/גשם/גשם/ואז אני מתעוררת
طرُ /م ٌ
غيُو ٌمُ /م ٌ
َم َخدتِي ِع ْ
ط ِريةُ الن ِسيجَِ /وسدْت َها َرفي ِقي اإللهَ הכרית שלי ספוגה בבושם/שמתי אותה מתחת ראשו של חברי
האל
يَ ْعبُد ُني اإللهُ /كأننِي ِجنِيةٌ َر ِشيقَةٌ האל מתפלל אלי/כאילו שאני שדה חטובה
فوقَ َخافِ ِقي ונזרק מעל לבי
ويَ ْر ِ
تمي اإللهُ ْ
يرة َ לוחש אוהב אותך הוי אלתי הקטנה
تمتِما أ ْه َو ِ
ُم ْ
اك يا َم ْعبُودَتِي الص ِغ َ
وآ َهة ن ِدية ،إغفاءة قصيرة וקולות אנחה טריים ,תרדמה קצרה
أر ُ
شفُها َو َب ْعدَ َها וטיפה זריזה/אשתה אותה ולאחר מכן
وقطرة رشيقة ْ /
ف ٌء َع ِم ٌ
ارחום עמוק/תרדמה ענוגה/בא אחריה השיגעון והסחרחורת".202
ِد ْ
يقِ /خدْ ٌر لذيذ ٌَ /ي ْعقُبُه ْال ُجنُونُ والد َو ُ

המשוררת מספרת על מפגש אינטימי וארוטי בינה לבין אהובה ומתארת את שמלתה ותכונתה למפגש הזה
ומה שהיא מנסה לבחור כצליל שיהיה ערב לאוזנה במיטה .היא משביעה את אהובה שיפנה את נשיקותיו
ּ .201כלת'ום מאלּכ עראּבי ,אג'ראס אל-צמת (פעמוני השתיקה) ,ביירות ,ללא תאריך ,עמ' .65
ּ .202כלת'ום מאלּכ עראּבי ,משרّדה (חסרת בית) ,ביירות  ,1963עמ' .44
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משמלתה אל שערה ,אל עיניה ואל פיה ,ואז היא עוברת לדבר על המתרחש במיטה ועל דברים שנשים
אינן רשאיות לדבר עליהן בחברה הערבית השמרנית.

היות ועראּבי מדברת על תחושותיה ועל הקשר שלה עם אהובה ,היא מתארת את הגבר שאוהב אותה,
ויחסיה המיניים והנפשיים אתו מתוך השקפת עולמה כאשה ,ולא לפי השקפת עולמם של גברים וכפי שהם
היו רוצים שהיא תתאר את עצמה .היא עוברת את הגבולות המותרים בכך שהיא מדברת על הקשר הזה
اء" ,ואהבתה לו עד כדי פולחן .בהקשר זה ,אמר אחד
שבתוכו יש את ה"תענוג שבא אחרי עמל لذة ُ ْالعَنَ ِ
המבקרים הערביים ,מחמד מחמוד קניטה" :חלק מהמשוררות הפלסטיניות עברו את הגבולות המוסריים
והחברתיים ואת המנהגים המזרחיים ,כאשר כתבו על ניסיונן המיני בכנות ובהעזה נדירה בספרות
הפלסטינית".203
למרות שהמבקר נזיה אבו נצ'אל אינו תומך בכתיבה גלויה על נושא המיניות על ידי סופרות פלסטיניות
הוא מסתייג ואומר" :השירה הנשית באופן כללי ,אפילו במצבי התמרדות הכי קשים ,אינה גולשת לשפה
זולה של שוק .חדות החושים של המשוררות היוצרות ורגישותן בולטים בשיריהן ,למרות שהן מוכרחות
לשאת על גבן את ירושת המצוות גם כשהן שוברות את הטאבו המיני .ביישנותן מונעת מהן פגיעה בטעם
החברתי הכללי ,לכן הן נעזרות בשפת האמנות האינטיליגנטית החל מרמזים ,קונוטציות ,עד סימנים שיש
בהם דברי חידה כדי לבטא עצמן הרחק מ"ישירות ُمبَاش ََرة ٌ" חצופה וביטויים שטחיים".204
עמדתי בנושא זה היא בניגוד למבקרים קניטה ואבו נצ'אל כי אני חושב שהם מנסים על ידי ביקורתם
החמורה לפסול כתיבה מהסוג הזה או להגביל אותה .הם מנסים לשנות את סגנונן של המשוררות בהתעלם
מהעובדה שהספרות היא אמנות שבנויה בראש וראשונה על חופש ביטוי ועל שוני אופי הכתיבה בין
היוצרים והיוצרות .תרומתה של עראּבי לשיח הפמיניסטי הפלסטיני היא דווקא בחדירתה לזירות כתיבה
יצירתית שאינן פתוחות בפני נשים בתרבות שבתוכה הן יוצרות כמו כתיבתה על מיניות וארוטיקה.

 .203מחמד מחמוד קניטה ,אל-מרא'ה פי אל-שער אל-פלסטיני אל-מעאצר (האשה בשירה הפלסטינית המודרנית)  ,2000עמ' .204
 .204אבו נצ'אל ,1998 ,עמ' .123
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 .5ריתא עודה (תשע יצירות)
אדון בכתיבתה של ריתא עודה לפי קובץ שיריה "מרד על השתיקה (.)1994
שירתה של ריתא עודה מתרכזת באמת ובצל  -הגבר נחשב ל"אמת" והאשה נותרת "צל" .לכן ,השיר
הראשון בקובץ שיריה "מרד על השתיקה" הוא "האמת והצל" ולעומתו ,השיר השני בקובץ עצמו הוא
"האמת" .עודה מנסה לשבור את סורגי כלא הבדידות ,לכן יש בכתיבתה חזרה על ה"אמת" כדי להדגיש
את מה שכתבה בשירים קודמים .היא יוצאת מהעצב העמוק שלה ומשתיקתה כי היא חושבת שהגיע הזמן
שתצהיר בגאווה ובקול רם שהיא נולדה עכשיו על-מנת להיות אדם בעל ערך .באותו קובץ יש לריתא
עודה שיר נוסף שכותרתו "האמת" .היא לא מצרה על היותה אשה ,אלא על עמדת החברה הגברית כלפיה
ועל התעלמותו של הגבר מכל דבר השייך לתחום הנשי .היא אומרת:
ضَ /ك ْوني أ ْنثى אני לא מתנגדת/להיותי אשה
ار ُ
"أنا ال أ َع ِ
ضَ /على َم ْوقِ ِف ُكم ِمني אלא/מתנגדת/לעמדתכם כלפיי
تر ُ
إن َما  /أ ْع ِ
لكوني أ ْنثى! כי אני אשה".205
ْ
החברה הערבית עדיין מתייחסת לנשים מהצד הביולוגי המפלה ,לכן עודה כותבת על המורה ,הבוטחת
בעצמה ובכשרונותיה המקצועיים ,שבעטים היא ראויה להיות סגנית מנהל בית ספר ,אבל אינה זוכה
בתפקיד כי היא אשה .היא אומרת על אותה מורה:
ي (بيُولوجْ يا) אבל/..היא (מבחינה ביולוגית)
ل ِكنِ /..ه َ
ُم َجرد ا ْم َرأة  /آه ..ا ْم َرأة! .סתם אשה /א'אה...אשה!".206
בהקשר זה ,המבקר נזיה אבו נצ'אל אומר" :כאשר נשיותה של האשה הערבייה מגיעה לבשלות ,היא
הופכת בעיני הגבר הערבי לתערובת משולשת מדהימה של אם/אהובה/שפחה .הגבר ,לפי רשימות
האיסורים ,סוגר באופן טוטאלי את דלתות המבצר שהציב מסביב לאשה ,פעם כאב ,פעם כאח ,פעם כבעל
ובפעם הרביעית כבן" .אני מסכים לדעתו של אבו נצ'אל וחושב שהמשוררת ממחישה את דבריו וזועקת:
ير َعلى َ
سو َمة אני מתנגדת /ללכת בדרך מצויירת".207
طريق َم ْر ُ
"أت َحدى /الس َ

 .205ריתא עודה ,ת'ורה עלא אל-צמת (מרד על השתיקה) ,דאא'רת אל-ת'קאפה אל-ערבייה באגף התרבות הערבית במשרד
החינוך  ,1994עמ' .14
 .206שם ,עמ' .21
 .207שם ,עמ' .12
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הבגידה ברעיה מתבטאת בתיאורה את הנשים שאיתן אהובה מקיים קשרים והיא טוענת שהן פוגעות
בנקודה המרכזית בנשיותה :
ير תמימה היא!/ואתה צבוע ...קטן ...קטן
ص ِغ ٌ
ص ِغ ٌ
" َ
يرَ ..
ي! َ /وأ ْنتَ ُمنَافِ ٌقَ ..
سا ِذجةٌ ِه َ
صا ِد ٌق זורק אותה לתוך גל הים/וטוען שאתה צודק
تق ِذفُها دَ ِ
اخ َل َم ْوجِ ْالبَحْ ِرَ /وتد ِعي أنكَ َ
تتر ُك َها ْتل َه ُ
ت ْالفَ ْر َح ِة ...תעזוב אותה כאשר לשונה בחוץ מרוב שמחה...
سافَا ِ
ُ
ث فَ ْوقَ َم َ
ترق َم ْو ِعدا َمع /ا ْم َرأة َعابِ َرة ْ
أخ َرى! ותקבע מועד לפגישה עם/אשה חולפת אחרת!
َوت ْس ِ
ي َوأ ْنتَ  /أ ْنتَ ُمنَافِ ٌق! תמימה היא ואתה /אתה צבוע!".208
َ
سا ِذ َجةٌ ِه َ

ييز",
על עושק הנשים הלקוח מהפולקלור ,ריתא עודה מציגה בשיר שלה "מאופני האפליה ِم ْن ُو ُجو ِه ْ
التم ِ
ريس
שהיא כותרת משנה לכותרת השיר הראשי "הדגשת נחיתות האשה בחלק מפתגמינו הערביים ت ْك ُ
ض أ ْمثا ِلنا ْال َع َر ِبي ِة" ،היא אומרת:
د ُونِي ِة ْال َم ْرأ ِة فِي َب ْع ِ
َم ْن قا َل؟  /إن " ْال َم ْرأة َ ..מי אמר? /שהאשה...
ام ِل  ..ال ِذي היא העבודה היחידה /הלא מושלמת ...אשר
ي ْال َع َم ُل ْال َو ِحيد ُ  /غ ْي ُر ْال َك ِ
ِه َ
للر ُج ِل ..ليُ ْك ِملَهُ!" َم ْن! َم ْن قَا َل؟.אלוהים ברא אותה לגבר ...כדי שישלים אותה!"
تر َكهُ للاُ َ
َ
ب ْال َم ْرأةَِ ..كالس ِم ..מי אמר/...שהסוד/בתוך האשה ...כמו סם
َم ْن قَا َل" /..إن الس َر /في قَ ْل ِ
ْ
إن ل ْم يَ ْخ ُر ْج ِم ْن َها ..قَتل َها"َ .م ْن! َم ْن قَا َل؟ אם לא יצא ממנה ...יהרוג אותה" .מי! מי אמר?
َم ْن قَا َل"/..إن ْال َم ْرأة َ كالنحْ لَ ِة ..מי אמר/...שהאשה היא כמו דבורה...
ال يُ ْم ِكنُ ْ
أن ..אינך יכול ליהנות מהדבש שלה
س ِل َها ...د ُونَ ل ْس ِع َها! " َم ْن! َم ْن قا َل؟ מבלי שתסבול את עקיצתה!" מי! מי אמר?
تت َمت َع بعَ َ
يفو ُح ِع ْ
ط ُر َها מי אמר כי האשה כמו פרח/...לא נפוצים ריחותיה
َم ْن قا َل "إن ْال َم ْرأة َ كالز ْه َر ِة /..ال ُ
إال في الظ ِل"! َم ْن! َم ْن قا َل؟ אלא בצל! מי! מי אמר?
سيَقُو َل األنَ  ...מי יאמר עכשיו...
َم ْن َ
سانةٌ ...إن ْال َم ْرأة َ َكيَ ٌ
ارة ٌ! שהאשה היא אדם ...שהאשה היא הווייה ...תרבות!
انَ ...ح َ
إن المرأة َ إ ْن َ
ض َ
ست َ
سيَقُو َل األنَ  /...إن ْال َم ْرأة َ كانَ ْ
ظ َل ...מי יאמר עכשיו/...שהאשה היתה ותישאר...
تَ ...و َ
َم ْن َ

 .208שם ,עמ' .55
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س َيقُو َل؟התחלת כל ההתחלות/...תחילת תקופת הרנסנס! מי
ِبدَايةَ ُكل ْال ِبدَا َيا ِ
تِ /...بدَا َيةَ َع ْ
ص ِر الن ْه َ
ض ِة! َم ْن َ
יאמר?
سيُ ْع ِلنَ ل ُكم ..إن ْال َم ْرأة َ ت ُنا ِدي ُكم מי יצהיר בפניכם...שהאשה קוראת לכם
َم ْن َ
ش ْيء ِمنَ الشفَقَ ِة! כדי לטבול אתכם במעט מהרחמנות!"
َكي تعَمدُ ُكم ..ب َ

209

ריתא עודה מתגרה בגברים וטוענת שהיא לא סתם אשה/צל :
أت َحدى /بغُ ُرور َك ِل َماتِي אני מתגרה בגאווה אשר במילים שלי
ضى َمشا ِع ِري ...الطفُولي ِة ובהֶ פקֵ רּות "עִ רּבּוביָה" של חושיי
فو َ
َو ْ
كونِيُ /مجرد أ ْنثىُ /م َجرد ا ْم َرأة ِظل! ובהיותי/סתם נקבה/סתם אשה צל!".210
ْ
המשוררות תארו התמרדות נשים על מצבן למרות ידיעתן שתכונת "ההתמרדות" בפני עצמה נחשבת
לגברית בחברה הערבית משום שהיא מראה על כוח ,העזה ומהפכה .אצל הנשים ,לעומת זאת ,היא מביעה
חריגה לא טבעית ,או חוסר נשיות .כמו כל חברה ,בחברה הערבית ההערכה החברתית של תכונות
הנחשבות כגבריות ,211גבוהה יותר מזו של הנשיות ,ולכן יש הוקעה של נשים הסוטות ממה שנחשב בעיני
החברה כ"גברי" .212כן מכוונת החברה את הבנים להזדהות עם הדימוי הגברי ולדכא תכונות שאינן
מתאימות לבן מינם .לעומת זאת ,לעתים אין הבנות מעריכות את התכונות הנשיות אלא תומכות יותר
בתכונות הגבריות דווקא ,בגלל שהן מוערכות יותר ע"י החברה .העמדה הסטריאוטיפית היא צורך
שמסייע לחברה הגברית לסווג את המגוון העצום של בני האדם לקבוצות .תכונות גבריות נחשבות לטאבו
אך ורק לגברים ,כלומר הסטריאוטיפים והדעות הקדומות שמשתלטים על החברה בנושא נשים מונעים
ערבוב של תכונות גבריות ונשיות באדם אחד" .213ההתמרדות" אצל נשים אינה מתקבלת בקלות כי היא
מפרה את האיזון החברתי וכאשר נשים "חורגות" מהנורמה ונכנסות לזירה שנחשבת לגברית הן נחשבות
כמתמרדות בערכים ובמוסר .בכך ,אפשר לראות את תרומתה של עודה לשיח הפמיניסטי והייחודיות
בתכני שיריה.

 .209שם ,עמ' .26
 .210שם ,עמ' .12
 . 211תכונות שנחשבות בחברה לתכונות גבריות יותר מנשיות :גבר מחוספס ,קשוח ,שתלטן ,בעל תעוזה ,פוליטי ,תוקפן ,פעיל,
תחרותי ,בעל בטחון עצמי ,מדבר בגלוי על מין ,עקשן ,שופט דברים על פי היגיון ועוד.
 .212תכונות שנחשבות בחברה ל תכונות נשיות יותר מגבריות :אשה עדינה ,צייתנית ,ביישנית ,לא מתמצאת בכספים ,אין לה
הבנה טכנית ,רגשנית ,בעלת חוש משפחתי ,ותרנית ,מקריבה  ,בעלת נטיות הומניסטיות ,לא תוקפנית ,פסיבית ,חלשה ,בוכה
בקלות ועוד.
 .213ראה דעתה של באטלר ,המערערת על העמדה הסטריאוטיפית בנושא זה בסיכום המחקר.
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 .6רקייה זידאן (תשע יצירות)
אתייחס לכתיבתה של המשוררת רקייה זידאן לפי קובץ שיריה "רשרוש מעל פני האדמה" (.)1995
העבר ושורשיה של זידאן משתקף ביצירותיה המאופיינות בגוון לאומי ברור .ניסיון חייה
והתבוננותה הרחבה מובילים אותה לכתוב יצירות ומחקרים שמכילים הבנות לגבי התנהלות
החברה הערבית בארץ ותרבותה .קובץ שיריה הנ"ל ,הרביעי שלה ,כתוב ברוח "שירה חופשית
ِش ْع ٌر ُحر" או "שירת פרוזה ِش ْع ُر النثْ ِر" ,שהיא סוגת השירה הערבית המודרנית בעת החדשה.214
בכתיבת זידאן בולטת במיוחד התלכדותה של המשוררת סביב נושא המולדת ,כמו בשירה
הראשון "אמירה  -בשם אלוהים הרחמן הרחום  -על השפתיים بَ ْس َملةٌ َعلى الشفَا ِه" ,בו היא פונה
אל אמא אדמה ואומרת לה בנימה פסימית:
ف بُحي َْرة אקריב את חיי לאמי האדמה/כאשר השמים
األرض /حينَ ت َمجد ِك السما ُء ِفي ْأل ِ
أمنَ ُح َح َيا ِتي ألمي ْ
מהללים אותה באלפי ימים
ت ْسقُ ُ
ق تأف ِل ُ
فلك ذَاتِي היא נעלמת כאשר הכוכבים נופלים/ואת
ش ُهب َ /وتكونينَ أ ْن ِ
ت نَجْ َمتِي ْال َو ِحيدَةِ في ِ
ط ِ
ببار ِ
תהיי כוכבי היחיד בתוך הרקיע של עצמי".215
שיר זה מדבר על "זינב" ,האדמה ,ועל בנה "אחמד" הלוחם .זינב נדרשת להיות איתנה וגאה ,שלא סוגרת
את דלתותיה בפני בניה אלא עומדת יחד איתם מול המוות ,ואז מתייחדים עמו בחיבוק נצחי ושרים אתו
את שיר התחייה מחדש.
בשירים אחרים ,המשוררת נשמעת אופטימית מכפי שהיא נשמעת בשיר הנ"ל ,במיוחד בשיר "ויהיה
השדה שלך ירוק َويكونُ حقلُكَ ْ
ضر" ,היא אומרת:
أخ َ
ال تدع َ
اء ِّ אל תיתן לחשכת הערב
س ِ
الم ْال َم َ
ظ َ
هارלחטוף את החלום שלך/אור היום בסוף יגיע אליך
يخطف ُح ْل َمكَ  /سيأتي إليْكَ الن ُ
اراتُ ْ ،ال َب َياد ُِر ،السنَا ِبلُْ ،ال ُحقُو ُل ויכתירו אותך השכונות ,הביאדר ,השיבולים והשדות
َوستتوجك ْال َح َ
س ترحل َ /وتهاجر َوتغادر אתה תמשיך והשמש תשקע/תלך ותעזוב את המקום
وتمضي َوالش ْم ُ

 . 214כותבות לפי סוגה ספרותית זו חייבות להיות בקיאות באבחנה בגבול ,שקרוי בפי המבקרים "חוט הקסם ال َخ ْي ُ
ط السحْ ِري",
שמפריד בין השירה לבין הפרוזה .שירה זו חייבת להיות כתובה בסגנון אמנותי שמתאפיין בדרך ברורה ומיוחדת המרחיקה
אותה מהפרוזה.
 .215רקייה זידאן ,חפיף פוק אל-א'דים (רשרוש מעל פני האדמה) ירושלים  ,1995עמ' .14
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احلِكَ َ /وتردد نَشيدَكَ ُ
ُور ْال َب َح ِرאתה גם תלך והיא על חופך/בזמן שציפורי הים
س ِ
طي ُ
َوتمشي َوتمشي َعلى َ
יחזרו על שירתך".216
בשיר זה היא פונה אל הפלסטיני בשפה שיש בה פעלים בעתיד (הפעלים בערבית) ,הנושאים בחובם את
שאיפות הצעירים לעתיד טוב יותר .בסוף קובץ שירים זה ,המשוררת עוברת לשיר אהבה ,שבו היא
מסיימת את הקובץ באומרה:
سكونِكَ הרוג אותי בעיניך כפי שאתה רוצה
"اقت ُ ْلنِي ب َع ْي َنيْكَ َك َما تشَاء /ضُمنِي إلى ُ
ص ْمتِكَ חבק אותי מרצונך כדי שאתייחד עם שתיקתך
بر ْغ َبتِكَ
ِ
ألتحدَ َمع َ
احْ توينِي َ
ا ْمنَحْ نِي يَدَيْكَ لتش َملنِي ِد ْفؤكَ תן לי את ידיך כדי שתעטוף את כולי בחום שלך
ساتِينِي פתח את מחברתך כדי שנקרא את שירתי השטה בתוך שמלותיי
سافِرا فِي فَ َ
ا ْفت َح دَ ْفت ََركَ لنَ ْق َرأ ِش ْع ِريُ /م َ
ألرتا َح חבק אותי לתוך החופים שלך כדי שאנוח
شو ِ
اطئِكَ ْ
ضُم ِني إلى َ
ص ْمت ِِّكَ النائِي ِة קח אותי לאי הרחוק של שתיקתך". 217
زير ِة ِّ َ
ُخذنِي إلى َج َ
שיר זה מדבר על הקשר הרגשי והנצחי בין נשים לגברים בישירות שלא מחטיאה רגישות עמוקה וכנה
ובכמיהה לאהבה שיש בה נאמנות של צד אחד לצד האחר ובכך זידאן תורמת לנושא נשים-גברים .לעומת
זאת ,תרומתה לשיח הפמיניסטי אצל נשים פלסטיניות משתקפת בבחירתה בסוגות שירה מודרניות.

 .7ראניה ארשיד (שלוש יצירות)
אדון בכתיבתה של המשוררת ראניה ארשיד מתוך קובצי שיריה" :יומן אהבה"( )1999ו"א"ב מיוחד"
( .)2005בשני קבצי שירתה הנ"ל ,המשוררת מתארת את תחושותיה כלפי אהובה שלעיתים היא פונה
אליו בגוף נסתר ולעיתים בגוף נוכח כפי שזה משתקף בשתי הדוגמאות הבאות:
نور َع ْين ْيكَ َ ،ب ِر ٌ
يق يُ ْغ ِرقُ ِني כי אור עיניך ניצוץ מטביע אותי
" .1ألن َ
ور ْال ُحب בימי האהבה
في بُ ُح ِ
آ َم ْنتُ أن في َع ْينَ ْيكَ ش ْمسا האמנתי כי בעיניך זורחת שמש
ت ُذيبُ قِ َ
ط َع ْال َج ِلي ِد ِم ْن َعلى ממיסה חתיכות קרח קפואים מעל
قَلبِي לבי".218
 .216שם ,עמ' .44
 .217שם ,עמ' .102
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ظالمي יש לו אור המתפרץ מתוך החושך העמוק שלי
ور ال ُمتفَج ُر في ُحلك ِة
ِ
" .2لهُ الن ُ
ث יש לו שמחה הדחויה בגלל צפיפות המאורעות
الفر ُح ال ُمؤج ُل ِم ْن زَ حْ َم ِة األحْ دَا ِ
له ُ َ
لهُ َع َ
ي ْال ْيو ُم..יש לו צימאון המחר אם ירווה היום...
ط ُ
ش ْالغ ِد إذا ُر ِو َ
ت ُم ْ
ط َمئِنة إلى ِج َو ِار ِه הוי נפשי ,היית רגועה לצידו
يا ن ْف ِسي؛ ك ْن ِ
ار ِج ِعي إل ْي ِه ،תחזרי אליו,
ْ
ضبه תפייסי אותו עם כעסו". 219
صا ِلحي ِه َو َغ َ
َ
כפי שרואים בדוגמא הראשונה "ألن نُ ُو َرع ْينَ ْي ِك ،بَ ِر ٌ
يق يُ ْغ ِرقُنِي כי אור עיניך ניצוץ מטביע אותי",
המשוררת משתמשת בפנייתה אל אהובה בכינוי נוכח ,לעומת זאת בדוגמא השנייה ,פונה אליו
ورיש לו אור /لَهُ ْالفَ َر ُح יש לו שמחה /لهُ َع َ
ش ْالغَد יש לו צימאון המחר" .ייתכן
בגוף נסתר "لَهُ نُ ٌ
ط ُ
ששימוש המשוררת בגוף נסתר הוא ביטוי או ניסיון להשאיר את עצמה מחוץ לטקסט ,דבר
המאפשר לה פריצת דרך לדו שיח ויצירת מאבק פנימי בתוך השיר .בנוסף לכך ,זה נותן
למשוררת אפשרות לא לאשרר את הדברים ולהביע את דעותיה האישיות ,כאשר גוף נסתר
מפריד מבחינה כרונולוגית בין האחר שמדברים עליו לבין הזמן שבו הדברים נאמרים ומרחיק
את המאורע מהזמן שבו קרו .220התערבות זו בולטת כאשר המשוררת מדברת עם עצמה
ت ُم ْ
ط َم ِئنة إلى ِج َو ِار ِه أ ْر ِج ِعي إل ْي ِه ،הוי נפשי ,היית רגועה לצידו תחזרי
ואומרת" :يَا نَ ْف ِسي؛ ُك ْن ِ
אליו" ,כאשר השימוש שלה בגוף נסתר מאפשר לה בדיבורה על האחר ליצור דו שיח פנימי בו
היא מתכוונת להביע את תחושותיה כלפי הנוכח בבתי השיר .כמו כן ,בביטוי הזה בולט סוג של
"פארודיה"

221

כאשר המשוררת מנהלת דו שיח עם הפסוק הקורא'ני המסורתי "השחר ْالفَجْ ُر":

"את הנפש הבוטחת בריבונך ,שובי אליו ,שבעת-רצון ומאושרת להצטרף אל עבדיו בגן-העדן
שלו

222

ضية" ,אבל היא משתמשת
يا أيتها الن ْف ُ
اض َية َم ْر ِ
س ال ُمطمئنةُ أ ْر ِج ِعي إلى َرب ِك َر ِ

ב"פארודיה" לא על מנת שנפשה תחזור לאלוהים אחרי מותה ,אלא כדי שתחזור אל הגבר שלה,
שכאן הוא מדומה באופן בלתי ישיר לאלוהים .ה"פארודיה" שהיא יצירה המושתתת על יחסים

 .218ראניה ארשידּ ,כראסת חב (יומן אהבה) ,נצרת  ,1999עמ' .37
 .219ראניה ארשיד ,אבג'דייה ח'אצה (א"ב מיוחד) ,נצרת  ,2005עמ' .36
 .220מרתאץ' עּבד-אלמלּכ" ,פי נט'ריית אל-רואיה" (בתאוריה של הרומן)" ,עאלם אל-מערפה  ,1998עמ' .181
" . 221פארודיה" :בד"כ היא יצירה המחקה באופן קומי סגנון כתיבה של יצירה אחרת ,כדי להלעיג על איכותה (ויקיפדיה).
ארחיב את הדיבור על ה"פארודיה" בהמשך למחקרי זה.
 .222בן שמש ,הקראן ,עמ' .424
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אינטרטקסטואליים מסוג זה ,מבצעת חיקוי קומי של טקסט אחר ,ובכך רומזת אליו .223אף על פי
שהמונח "אינטרטקסטואליות" נטבע על ידי קריסטיבה למשמעות רחבה ומסוימת ,הוא משמש
לעתים גם במשמעויות מצומצמות כמו "פארודיה" כדי להצביע על רמיזה המתבצעת בטקסט
אמנותי אחד לטקסט אמנותי שני .בשתי הדוגמאות הנ"ל ,בית השיר של ארשיד מחקה את
הפסוק הקוראני בכל מה שכתוב בו אבל מחליף את הגבר באלוהים כדי להראות בצורה קומית
שגברים רוצים מנשים שיתייחסו אליהם כמו יחס המאמינים אל אלוהים .כפי שבולט בדוגמאות
הנ"ל ,ייחוד כתיבתה של ארשיד משתקף בסגנונותיה ובטכניקות הספרותיות החדישות שבהן
היא משתמשת.

 .8נדאא' ח'ורי (שבע יצירות)
אדון בכתיבתה של נדאא' ח'ורי לפי קובץ שיריה "היפה מבין האלות בוכה".
ق" ,ח'ורי משקפת את עמדתה ביחס למצבן החברתי של הנשים הערביות
בשיר "בחורת המזרח فَتاة ُ الش ْر ِ
וניתן בקלות להרגיש כיצד המשוררת קוראת למהפכה נגד המסורות החברתיות המיושנות ,ההשתלטות
הגברית וחוסר המחשבה ההיגיונית ביחסה של החברה אל הנשים .במכתב שהיא שיגרה לעיתון היומי
الف/אילאף/איחוד" בתשובה לאחת השאלות שהופנו אליה ,היא אומרת" :העולם היום חי במשבר
"إي ٌ
שמעמיס על נפשנו אכזבה ומתח ,ומביא אותנו למצב של כוננות וזהירות ,לכן חשוב להבין את החשיבות
של ההתלכדות ואחידות הדעות בין המשכילים" .224היא מעריכה ששילוב הערבים בחברה הישראלית
מונע את נפילתם לקיצוניות ולשנאת האחר ומונע מאבק בין הדתות ,לכן היא מאמינה כי הדמוקרטיה,
חופש הביטוי ,חופש המחשבה והפרסום ,השוויון ,חופש הנשים ,הם אמצעים ליצירת אנושיות ,שגשוג
ق" שבו היא אומרת:
ועתיד טוב יותר לדורות הבאים כמו בשיר "בחורת המזרח فَتاة ُ الش ْر ِ
باسم للاِ בשם אלוהים
ِ
ث في ْالغَ ْيم ِ ْ
الذي بَ َع َ
حزنا אשר שלח בעננים עצב
طر البالدَ بُكاء .והמטיר את הארץ בבכי.
وأ ْم َ
 .223כל יחס אינטרטקסטואלי הוא יחס אנלוגי בין הסימנים של הטקסט הרומז לבין הסימנים בטקסט הנרמז .מימוש יחסים
אינטרטקסטואליים מסוג זה של "אינטרטקסטואליות רטורי ת" דורש במקרים רבים יותר מזיהוי הטקסט הנרמז; קרי ,ניסיון
להתאים בינו לבין הטקסט הרומז .במובן זה משמשת אינטרטקסטואליות ככלי יעיל לצמצום אפשרויות הקריאה של טקסטים,
מאחר שהיא רומזת לאינפורמציה נוספת הרלוונטית לקריאת הטקסט.
 .224אתר העיתון היומי האלקטרוני"אילאף"http://www.elaph.com/Web/Culture :
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باسم للاِ ..أ ْش َهد ُ أني בשם אלוהים ...עדה אני
ِ
ق בת המזרח
َ
اب ّْنةَ الش ْر ِ
اء .ילידת הייסורים ,נכדת הח'ליפים.
ؤس َح ِفيدَة َ ْال ُخلَفَ ِ
َوليدَة َ ْالبُ ِ
باسم للاِ בשם אלוהים
ِ
قَتلنِي َم ْوتُ أمي הרג אותי מות אמי
التي قَتَلَتها أمها אשר הרגה אותה אמה
التي قَتَلَتْها األمةُ حينَ ُولـِدَ ْ
اء אשר הרגה אותה האומה כאשר נולדה אשה.
س ِ
ت منَ الن َ
باسم للاِ בשם אלוהים
ِ
قـُتـِ ْلنَا ُكلـُنا في لي ِل ال َح َو ِاري ْ
وال َج َو ِاري נהרגנו כולנו בליל היפות והשפחות
ت َو َبالط ِاأل ْسيا ِد בתוך המרחצאות וארמונות האדונים
في ْال َحما َما ِ
الطين מתוך הקרירות בלילות השליטים
الط في لي ِل الس
و َب ْر ِد ْال َب ِ
ِ
في ليل البال ِد والبالد ُ مل ٌح ورمادْ בליל הארץ והארץ מלח ואפר.
أيها القو ُم قـُتـ ِ ْلنا הוי אנשים ,נרצחנו
ِمنَ األجْ دَا ِد َواأل ْسيَا ِد َواال ْست ْعبا ِد מהסבים והשליטים והעבדות
ثناء בשל אותם אנשים ובשל היוצאים מן הכלל מביניהם
ِم ْن أ ْه ِل ْالقَا ِعدةِ َواالس ِ
تَّ ِ
إناث حنطنا ْ
ٌ
اء נשים שההסתכלות לאחור הפכה אותנו למומיות
الو َر ِ
االل ِتفاتُ إلى َ
أيتـُها ْالقبِيلةُ ُولـِدْنا הוי שבט ,נולדנו
ِمنَ ال ُك ْف ِر ِمنَ ال َخطيئ ِة َو ِمن ش ْه َو ِة ْال ِج ْن ِس ْالعَتيقَ ِة מהכפירה ומהחטא ומתשוקת המין העתיקה
ت الليَالي ْال ِمالحِ נולדנו מהמותרות שאפיינה את לילות שתיית היין היפים.
ُولـِدْنا ِمنَ ال ُمباحِ في َخ ْم ِريا ِ

כפי שבולט מהסגנון האמנותי של ח'ורי ,היא אינה מבחינה בין "הפצחא"(השפה הערבית הגבוהה) לבין
ה"עאמייה"(השפה הערבית המדוברת) ,אלא להיפך ,אנו מוצאים שהעאמייה משקפת יותר את
הספונטאניות בשירתה מאשר הפצחא האריסטוקרטית הערבית .המשוררת רואה שהמזרח לא רק מתאפיין
בשמרנותו וקדושת מסורותיו בלבד ,אלא גם במתן העדפה לדת ובהשתלטות האמונות הטפלות על השכל
וההיגיון בנושא הנשים .אכן ,וכפי שזה משתקף משירתה הנ"ל ,היא סבורה שהמכשולים שעומדים בפני
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נשים בחברה הערבית נעוצים לא רק במסורות ,אלא גם בהיגיון המחשבה הערבית ,אופי החיים המסורתי,
השמרני ,המיושן .היא אומרת" :הפטריארכאליות הערבית אינה רק פוסלת את הנשים ,אלא פוסלת גם את
ההוויה האישית שלהן ,מזעזעת אותן כדי להדגיש את הדת והאמונות הטפלות ,זה הוא אלמנט "ההרס
העצמי" ,שמתרבה מדור לדור ,אשר הורס תרבות שהיתה יפה ומתאימה בתקופה היסטורית שהתאימה
לה .תרבות זו אינה מתאימה עצמה למציאות ,אלא שאני רואה אותה גוססת לתוך האמונות הטפלות ולתוך
הדמיון" .225ייחוד כתיבתה של ח'ורי בולט בסגנונות כתיבתה הספרותיים ובתכני שירתה האמיצים
שמערערים על מוסכמות החברה ומנהגיה.

ג .סיכום
בפרק זה ,הצגתי חלק מתכנים וז'אנרים שלפיהן כתבו נשים סופרות ,כמו :שירים ,רומנים וסיפורים
קצרים .ניסיתי להיות חלק מביקורת ערבית "ליבראלית" המנסה להציג את ייחודיות הנשים
והפסיכולוגיה המגדרית המיוחדת שלהן במציאות כמו זו שנוצרה לאחר מלחמת  ,1948לאחר מלחמת
 1967ולאחר מאורעות מכריעים נוספים .226כלומר ,ניסיתי לגלות את מהות הקשר של נשים עם עולמן,
מה השפעתן עליו ומה השפעתו עליהן .לדעתי ,כל טקסט או שיר שנשים כותבות ניתן לראות בו את
תהיותיהן ,סבלן ,כאבן ,תקוותיהן ,מחשבותיהן והעצב של הכותבות .מבחינתי ,זהו ניסיון לעקוב אחר
המחשבה והשפה של הנשים מתוך הסתכלות מעמיקה לתוך תכני כתיבתן היצירתית .התעמקותי בניתוח
כתיבתן הנשית באה כדי לחשוף את השתקפויותיה הנפשיות ,החברתיות והיצירתיות באמצעות הבלטת
התמות והסגנונות האמנותיים בהן כותבות נשים פלסטיניות בישראל.

בפרק זה הראיתי שבכל כתיבתן של נשים סופרות ומשוררות יש גוון מגדרי ואצל חלקן המגדריות בלטה
ותפסה חלק חשוב מכתיבתן היצירתית ,כמו אצל הסופרותּ :כלת'ום מאלּכ עראּבי ,שהלא ראע'ּב
אלַּ -כייאלי ,היאם קּבלאן ,שוקייה ערוק מנצור ,רג'אא' ּבָ ּכ ִר ָיה ואחרות .טקסטים שהצגתי בפרק זה
ליוצרות ,כמו פאטמה ד'יאּב ,א'סמהאן ח'לאילה ,א'סיא שּבלי ויוצרות אחרות ,התמקדו פחות בנושאים
מגדריים אך יש בהם תמות שנלחמות כדי לשנות ולשפר את מצב הנשים האבסורדי בחברה הערבית
 .225שם ,שם.
 .226בניגוד לדעתו של המבקר אבו נצ'אל שהזכרתיו בפרק זה ,ואשר מייצג את דעת רוב המבקרים הערביים ,אני תומך
בכתיבת נשים ערביות על נושא המיניות ,כי לד עתי ,נושא זה אינו מותר רק לכתיבה של סופרים גברים.
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הפטריארכאלית .בעיני ,מצבן האבסורדי של הנשים בחברה הערבית הפטריארכאלית השתקף במענה
הלא ישיר שניתן בחלק מהיצירות לדעות חלק מהמבקרים הערביים הגברים ,227המנסים לכלוא את
כתיבת הנשים בתוך מסגרת שלא תכלול כתיבה מגדרית ,ותעודד ,לדוגמא ,כתיבת הספדים על ידן ,כפי
שמתבטא הדבר בשירי המשוררת זינב עּבד-אלסלאם חּבש .בניגוד לזינב ,הכתיבה על מיניות הגיבורה
"ופייה" בסיפור של א'סמהאן ח'לאילה "נאמנה" ,באה כדי להראות שהכתיבה של נשים על מיניות
משחררת את הנשים מלחצי החברה הכבדים .תאוריה המעמיקים של הגיבורה את התשוקה הטמונה
בגופה העידו על לחצים נפשיים שזורמים לתוך היצירה על מנת לבטא את תחושותיה .הנשים יכולות
לדבר על תחושותיהן בכנות ולהרגיש הקלה מעצם הכתיבה על נושאים שקשה להן לדבר עליהם
במציאות .עולמן הנפשי הייחודי של הנשים מיוצג בתמות המשדרות פסימיות כמו בסיפור "לבדה הצעקה
תפזר את החושך" אצל הסופרות א'סמהאן ח'לאילה וכמו ברומן "הקצב" אצל א'סיא שּבלי .בשתי יצירות
אלה ,הגיבורות נרצחות על כבוד המשפחה ,ודרכן הסופרות מציגות דמויות שנלחמות להשתחרר מכבלי
החברה אך בסופו של דבר הן נכשלות ,כלומר ,המציאות בה הן חיות הופכת להיות עבורן בלתי אפשרית.

הנושאים המגדריים התגוונו והתפצלו בין כמה תחומים כמו :אלימות ,אהבה ומין ,עצב ,חופש ,פחד ,נדודי
שינה ,דאגות ,מוסכמות חברתיות וכו' ,וזאת מבלי להתעלם מיחסי הגברים והנשים .כפי שניתן להבין
מרשימת היצירות ושמותיהן בנספח ב' ומהתמות המרכזיות ביצירות שהצגתי בפרק זה ,חלק גדול
מיצירות הנשים מתמקד בנושא הלאומי בתקופה שבין מאורעות  ,1948-1967כמו אצל היוצרות  :נג'וא
קעואר פרח ,זינב עּבד-אל-סלאם חּבש ,סמירה עזّאם ,א'סמא טוּבי ואחרות .הנושאים שעסקו בהן
המשוררות והסופרות בטקסטים שעסקו בלאומיות התחלקו לכמה וכמה תחומים ,כמו תיעוד המאבק
הלאומי בכל שלביו ,חיזוק העם הפלסטיני במאבקו הלאומי ,הגעגועים אל המולדת בעקבות ההגליה
והניכור ,התקווה לניצחון וכיוצ"ב .הנדודים והייסורים שהן עצמן חוו באופן זה או אחר והמודעות
הלאומית שהתעצמה אצלן ,כל אלו הם רק חלק מהסיבות לכך שכתיבת נשים פלסטיניות מישתנה לא רק
בהתאם לזמן אלא גם על פי המרקם האנושי העדין של המקום בו הן בחרו להתגורר בישראל או לחילופין
בארצות ההגירה ,בין אם בכוח ובכפייה ובין אם כתוצאה הכרחית של מאורעות קשים.
 . 227בראיונות עם נשים סופרות בפרק חמישי ,עדות לכך שזו לא רק נקודת המבט שלי בעניין "המיניות" אלא גם נקודת מבטן
של הסופרות.
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לאחר מלחמת  ,1967בתקופה שבין  ,1967-2007הכתיבה הספרותית של נשים ,למרות שלא הזניחה את
הכתיבה הלאומית ,פנתה בחוזקה ובהתלהבות ,עולה ויורדת ,לעבר כתיבה על נושאים מגדריים ייחודיים
לנשים .משוררות וסופרות שבלטו בכתיבתן המגדרית הן :ראניה ארשיד ,מונא עאדל ט'אהר ,רקייה
זידאן ,נדאא' ח'ורי ,ריתא עודה ,היאם קּבלאן ,סהאם דאווד ויוצרות אחרות.
על סמך הדיון בפרק זה ,בכוונתי לערוך ניתוח ספרותי בפרק השלישי והרביעי בהם אתייחס ל "ייצוג
נשים" המשתקף מבעד ליצירות שכתבו סופרים גברים וסופרות נשים .כלומר ,אציג את התכנים ,המבנה
הלשוני והסגנון האמנותי בהם מוצגות נשים על מנת שאוכל לבדוק אם קיימת ייחודיות בכתיבת נשים
פלסטיניות .במתודה זו אוכל לערוך השוואה בין שני הייצוגים בפרק הששי של מחקר זה .מתקופת
הספרות הפלסטינית הראשונה ( )1948-1967בחרתי את הסופרת נג'וא קעואר פרח ,מהשנייה (1967-
 )1987את הסופרת פאטמה ד'יאּב ,ומהשלישית ( )1987-2007את הסופרת א'סיא שּבלי .אצל שלוש
הסופרות בולטים מוטיבים השייכים לעולמן הייחודי של נשים ,כמו גירושין ,משפחה ,מין ,נשיות,
לאומיות ופוליטיקה ,מעמד הנשים בחברה ,התמרדות נשים כנגד מוסכמות חברתיות ורצח נשים על רקע
חילול כבוד המשפחה .התמות שאציג בפרק הבא ,גם של הסופרות הללו וגם של הסופרים ,יתייחסו
לנושאים נוספים עליהם כתבו הסופרים והסופרות ,על מנת שההשוואה והניתוח בפרק הששי יכללו את
כל סוגי הכתיבה בספרות הערבית הפלסטינית.
ניכרת ביצירה של הנשים הסופרות מאז סוף שנות השישים ואילך נטייה לאמץ גישה נועזת לנושאים
אישיים וקולקטיביים ,דוגמת יחסים בין גברים לנשים ,לצד תביעה לקידום מעמדן של הנשים וייצוגן .נטייה
זו הגיעה לשיאה באמצע שנות התשעים של המאה העשרים בכתיבתן של הסופרות :א'סיא שּבלי ,א'סמהאן
ח'לאילה ,היאם קּבלאן ,זינב חּבש ,פאטמה ד'יאּב ,רג'אא' ּבָ ּכ ִר ָיה ,שוקייה ערוק ,א'סמא טוּבי ,שהלא אל-
ַּכייאלי ,ראניה ארשיד ,מונא ט'אהר ,סהאם דאוודּ ,כלת'ום מאלּכ עראּבי ,ריתא עודה ,רקייה זידאן.

השתקפויות השפעת התרבות המערבית על הספרות שכתבו נשים פלסטיניות בישראל באות לידי ביטוי
בשינויים שחלו בנושאי הכתיבה ,במיוחד בשנות התשעים של המאה העשרים ,בהן בלטה המקוריות
והרעננות המאפיינת את דרך טיפולן בנושאים .גדל במידה רבה הגיוון בתכנים כמו גם בטכניקות הכתיבה
של היוצרות שבהן ניכרו השפעות שונות כמו :טכניקות מזרחיות קלאסיות שהיו מוכרות לפני אלף שנה
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ויותר ,כמו טכניקת "המספר והמאזין" 228הלקוחה מהיצירה הקלאסית "אלף לילה ולילה" כפי שמעיד על
כך כותר קובץ שיריה של המשוררת מונא ט'אהר" :שהריאר אל-עצר" .כנ"ל גם השימוש בטכניקת
"האינטרטקסטואליות" כמו אצל הסופרת זינב חּבש ,או טכניקה כמו "מילוי פערים" שהיא סגנון אמנותי
שבולט במיוחד אצל היוצרות א'סמהאן ח'לאילה ,סהאם דאווד ,ריתא עודה ואחרות.
כפי שעולה מניתוח היצירות בפרק זה ,במיוחד אצל א'סמהאן ח'לאילה ,נג'וא קעואר ,סמירה עזّאם,
פאטמה ד'יאּב ושוקייה ערוק ,מתגבשת הדעה שהסיפור הפלסטיני הקצר ,כסוגה ספרותית ,נחשף גם
בעבר וגם בהווה להשפעותיו של הסיפור המערבי הקצר .הדבר בולט הן בתחום של טכניקות הכתיבה והן
בתחום התימאטי .ז'אנרים ספרותיים אחרים ,כמו שירה ,רומן ומחזה ,הושפעו אף הם ממה שנכתב
ופורסם בעולם המערבי ,אך ההשפעה על הסיפור הקצר היתה יותר מהירה ,בולטת ונגישה.
אכן ,ניתוח יצירותיהן של  18הסופרות בפרק זה העלה שכולן כתבו לפי ז'אנרים מערביים מודרניים אך
לא כולן נשארו ,דרך כתיבתן ,בתוך העולם הערבי הפלסטיני שלאחר  ,1948אלא התמודדו עם סוגיות
מגדריות באמצעות פזילתן לעבר התרבות הישראלית והתרבות המערבית .חלק מהן ביקרו את התרבות
המערבית והישראלית ,בין אם בדרך ישירה או סמויה ,במיוחד אלו שהצד הלאומי אצלן חזק במיוחד ,כמו
זינב חּבש ,סמירה עזّאם ,א'סמא טוּביּ ,כלת'ום מאלּכ עראּבי ,סהאם דאווד .חלק אחר חיקה אותן ,כמו
א'סיא שּבלי ,א'סמהאן ח'לאילה ,היאם קּבלאן ,נג'וא קעואר פרח ,פאטמה ד'יאּב ,רג'אא' ּבָ ּכ ִר ָיה ,שוקייה
ערוק מנצור ,מונא עאדל ט'אהר ,שהלא ראע'ּב אלַּ -כייאלי ,ריתא עודה ,רקייה זידאן ,ראניה ארשיד,
נדאא' ח'ורי .בד"כ ,אלו שחיקו את המערב הן אלו שמתכתבות ,בין אם בדרך ישירה או בלתי ישירה ,עם
היצירה והתרבות הישראלית המקבילה להן.

 .228אחד מהמוטיבים הרבים בסיפורי המעשיות שמתמזג לתוך סיפורי אגדה שבהן תוכן הסיפור נתפש על ידי "מספר ומאזין"
כבעל משמעות היסטורית.
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פרק שלישי
נושאים ותכנים ביצירות נשים וגברים פלסטיניים
א .מבוא
מבין רשימת הסופרות שבכתיבתן יש ייחוד מגדרי ,בחרתי מפרק שני רק שלוש סופרות שמייצגות שלוש
תקופות ספרותיות בין השנים  ,1948-2007לפיהן חולקה הספרות הפלסטינית בישראל לפי קריטריונים
ספרותיים ייצוגיים בהתאם לזרמי הספרות ששלטו בכל תקופה ותקופה ובהתאם להתפתחויות
ההיסטוריות .229בפרק זה ,אני מתכוון להצביע על "ייצוג נשים" בנושאים ובתכנים כפי שהם עולים
מהתמות המרכזיות ב"כתיבת גברים" וב"כתיבת נשים" ,ובפרק הבא ,אצביע על "ייצוג נשים" בשפה
س ِوي" בשתי הכתיבות.
ובסגנון האמנותי ,כלומר ,בשני הפרקים אמדוד את עוצמת "הקול הנשי الص ْوتُ الن َ
מטרת חלוקה זו היא לערוך השוואה בין כתיבת נשים לכתיבת גברים בפרק הניתוח וההשוואה ,הפרק
החמישי של מחקר זה ,בהסתמך על הראיונות שערכתי עם שלוש סופרות בנספח ד' .בהסתמך על חלקי
המחקר ,ההשוואה והראיונות אוכל להשיב על חלק משאלות המחקר העיקריות; האם יש ייחודיות
בכתיבת נשים ומה המאפיינים הבולטים בייחודיות זו? מה הם הנושאים המגדריים העולים מהיצירות?

בבואי לבחור את ששת היוצרים והיוצרות ,התמקדתי ביצירות שיש בהן כתיבה מגדרית .מרשימת
היצירות בפרק השני ,בחרתי שלוש יוצרות שכתיבתן יש בה ייחוד מגדרי ושהן ייצוגיות לזרמים
הספרותיים ,לעומת זאת ,בחרתי שלושה יוצרים ייצוגיים ובולטים בכתיבתם היצירתית בספרות
הפלסטינית שנכתבה בישראל במהלך שלוש התקופות .לפי חלוקת התקופות בהן רווחו שלושת זרמי
הספרות השונים ,ואשר הזכרתי אותם בסיכום הפרק השני ,בחרתי יצירות של סופרות בולטות וסופרים
בולטים אשר מוסכם בין חוקרי הספרות הפלסטינית שהם ייצוגיים לאותן תקופות .230היצירות הנבחרות
הן קבצי סיפורים קצרים ורומנים שנכתבו על ידי היוצרים והיוצרות .בפרק זה ובפרק הבא ,אדון באופן
כללי בפרמטרים שהשפיעו על יצירות אלה.
בפרק זה ,כמו גם בפרק הבא ,אעסוק בין השאר בנושא הפוסט-קולוניאליזם ובנושאים פוליטיים אחרים
כדי לחקור את "ייצוג הנשים" בהקשר ההיסטורי-חברתי בו חיות נשים פלסטיניות מאז  .1948הספרות
 .229צרפתי למחקרי זה ,בנספח ג' ,תיאור לזרמי הספרות וליצירות הייצוגיות לשלוש תקופות הספרות הפלסטינית בישראל בין
השנים .1948-2007
 .230ראה :ע'נאים ,1995 ,עמ' .222-223 ,192-193 ,61-62 ,56-57 ,46 ,43
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הערבית ,נשית כגברית ,גוייסה ברובה כנגד הקולוניאליזם שהשתלט על העולם הערבי בשנות העשרים
של המאה ה ,20-כפי שגוייסה הספרות הפלסטינית נגד הכיבוש הישראלי לאחר מאורעות .1948
בנושא זה ,עמדתי זהה לעמדתו של חוקר הספרות הערבית אלח'אלדי בכך שהיה אבסורדי מבחינת הנשים
לדרוש את זכויותיהן בזמן שהעם היה כבול באזיקי הקולוניאליזם ,בדומה לספרות נשים פלסטינית
בישראל שגם היא היתה מגוייסת ברובה לנושא הלאומי מאז שנות ה 50-וה 60-של המאה ה.20-
ההקשרים :הלאומי ,הערבי ,הפלסטיני והישראלי כמעטפת דכאנית ,לא תמיד אפשרו ליוצרות להביע את
דעותיהן באופן חופשי וגלוי .לכן היוצרות ,להבדיל מהיוצרים שאציג את יצירותיהם בפרק זה ,מיקמו,
בדרך כלל ,את הקונפליקט ואת החיים בישראל ברקע לכתיבתן ולא התמקדו בו כפי שעשו זאת סופרים
גברים ,וזאת כדי להבליט את הנושאים החשובים להן ולחייהן.

הנשים הפלסטיניות חיקו את הנשים הערביות שדרשו את עצמאות מדינותיהן משנות העשרים ואילך
בהתאם לעקרונות הדמוקרטיה וזכות ההגדרה עצמית .לנשים הערביות היה חלק בהשתתפות הלאומית
החשובה מבחינתן בארצות כמו סוריה ,לבנון ,ירדן ,מצריים ועיראק .שם נשים יצאו לרחובות והנהיגו
הפגנות וכעסן ביטא את מאבקן הלאומי ונחקק בתודעה הציבורית הערבית .הנשים הערביות דאז לא דרשו
דבר מזכויותיהן מלבד הצד הלאומי ,עד כדי כך שהן התעלמו מזימוני ועדות נשים שהיו מתכנסות
במדינות המערב כדי לדרוש זכויות לכלל הנשים ברחבי העולם ,וביניהם הנשים הערביות.
כבלי הקולוניאליזם לא כבלו את הנשים בלבד אלא את האומה כולה ,כך האמינו .הנשים לא יכלו לכתוב
על נושאים ועניינים אחרים מלבד הפן הלאומי בזמן שהן חוו ,כמו הגברים ,את הניצול הפוליטי והכלכלי
של ארצותיהן .231מאחר שהנושא הלאומי היה אמור להשתנות בכתיבה הספרותית עם סיום עידן
הקולוניאליזם ,סביר להניח ש"ייצוג נשים" אף הוא היה מישתנה עם סיומו .אני חוקר את נושא
הקולוניאליזם במטרה להציג בפני הקוראים את הכיוון הספרותי החדש שנוצר אחריו ושבו "ייצוג נשים"
היה אמור להשתנות .232בפרק זה ובפרק הבא ,בהצגת התמות המרכזיות והסגנון האמנותי של היצירות,
אכלול התייחסויות לנושאים כמו נושא הפוסט-קולוניאליזם שהזכרתי ולנושאים פוליטיים כמו :המאבק
הערבי-ישראלי ,המאבק לשוויון זכויות בין ערבים ליהודים בישראל ונושאים אחרים ייחודיים בולטים.
 .231ענּברה אל-ח'אלדי" ,מסאהמת אל-מרא'ה פי אל-מוג'תמע אל-ערבי" (תרומת האשה בחברה הערבית) .אל-א'דיב )15(5
( ,5-7 ,)1949עמ' .59
 .232ראה עמדתי בנושא זה בהקדמת המחקר.
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באופן כללי ,המונחים "כתיבה נשית" או "כתיבת נשים" שהתייחסתי אליהם בהקדמה למחקר ,מייצגים
לעומק את "הקול הנשי" ש"ייצוג נשים"הוא חלק משמעותי ממנו בעולם הכתיבה הספרותית הערבית
המודרנית" .233ייצוג נשים" בכתיבה של נשים מתאר ,לעיתים קרובות ,מציאות מגוונת וקשה של חייהן,
ויש בו חידוש שנעדר מהספרות הערבית הקלאסית שלא תארה את מציאות הנשים מבחינה חברתית
וספרותית ולא הקדישה מספיק הערכה אמנותית ליצירתן .לכן ,לפני שאשווה בין "ייצוג נשים" בכתיבת
גברים לבין "ייצוג נשים" בכתיבת נשים בפרק הששי ,יש צורך ברור להגדיר ולמפות ככל האפשר את
הסופרות לא רק על פי זמן ומקום או על ידי ייחוד מגדרי בכתיבתן ,אלא גם על ידי נושאי כתיבתן ,ועל
ידי סגנונן האמנותי שאדון בו בפרק הבא.
כפי שניתן לראות לפי רשימת היצירות בנספח ב' ולפי הנרטיבים והז'אנרים שלפיהן כתבו הסופרות
המוצגות בפרק השני .חלקן שינו כיוון במהלך קריירת הכתיבה שלהן והחליפו נושאים לאומיים מובהקים
בנושאים אישיים ,או שילבו בין השניים ,או התפתחו לכתיבה בז'אנר שונה .מגוון הסופרות והסיפור
האישי של כל אחת ואחת מהיוצרות הופכים את החלוקה לבעייתית ,אך מלבד באקרייה ,ששמה הוזכר
כבעייתי בחלוקה לז'אנרים על ידי מבקרי יצירתה ,ישנה חלוקה לז'אנרים שאותם ניסיתי לפרק לגורמים
במהלך הפרק הראשון ,השני ונספח ב' .ניתן להצביע בקצרה על הקושי הטמון בחלוקה לז'אנרים אצל
באקרייה בכך שהיא בוחרת לרומנים שלה גיבורים לא מסורתיים ,כפי שהיה נהוג עד שנות ה 80-בספרות
הפלסטינית בישראל.234
דרך הבנת ההיסטוריה האישית של כל סופרת ,אנחנו לומדים להכיר ולהבין לעומק את ה"נרטיב" של כל
אחת מהן ואיך דרכן האישית משקפת את סגנון הכתיבה והמסר שמועבר לקוראים .כפי שציינתי בפרקים
הקודמים" ,הקול הנשי" בספרות הערבית בישראל הוא חומר משמעותי ומוגבל יחסית ,לכן מחקר מעמיק
ביצירות של יוצרות ,ובהסתמך על השוואה בינן לבין יצירות סופרים גברים ,טקסטים פוליטיים ,ראיונות
ואישיות ,שאציג ואדון בהם בפרקים הבאים ,יהיה אפשר לקבל תמונה מדוייקת ורחבה יותר של השקפת
עולמן .האומץ ,הכישרון והיכולת של הנשים בכל תקופה משלוש תקופות הספרות שהצבעתי עליהן ,הם

 .233בביטוי "ייצוג נשים" כוונתי לתמונה הכללית ולדמויות שייצגו נשים בספרות גברים או נשים .במונח "קול נשי" כוונתי
למ שהו יותר רחב מ"ייצוג נשים" כי המונח "קול נשי" כולל בתוכו שימוש באמצעים אמנותיים" .קול נשי" בוחן את הקשר בין
השפה לבין ייצוג נשים המוצג בכתיבה.
 . 234הגיבור המסורתי היה גיבור הנאבק למען מטרות ששייכות לכולם ,אשר מקריב את עצמו למען האחרים כמו אשה או
פלאח פשוט .לעומת זאת ,גיבור סיפורי בּכ רייה אינו גיבור טיפוסי או מסורתי אלא כזה שמתכנס לתוך עצמו ויכול לסמל רעיון
שהיא נלחמת למימושו ,כמו נושא הכבוד או נושא שחרור הנשיםwww.sora.co.il/article.php .
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שמסייעים לנו כיום להבין את רחשי ליבן דרך כתיבתן ,בעזרת התיעוד שלהן ,המאבק שלהן והשאיפה
הבלתי פוסקת לא להיכנע לעולם הגברי בו הן חיות.
ב .נושאים ותוכן בכתיבה של סופרות נשים
وب ومصابيح" ( )1956של הסופרת נג'וא קעואר פרח
 .1קובץ הסיפורים "דרכים ומנורות در ٌ
חייה הספרותיים של נג'וא קעואר פרח נפרסים על פני שלוש תקופות :התקופה הראשונה שקדמה
למלחמת  ,1948שבמהלכה פרסמה הסופרת את פרי עטה בעיתונים ובכתבי עת .התקופה השנייה שהחלה
בעקבות המלחמה ובמהלכה הוציאה הסופרת לאור את קובץ הסיפורים הראשון "עוברי אורח عابّرو
سبيل" (" ,)1954יומן מסע مذكرات رحلة" ( ,)1955המחזה "מלך התהילה ملك المجد" ( )1961ועוד
קבצי סיפורים נוספים .התקופה השלישית נפתחה עם מעבר הסופרת לחיות בירדן בשנת  1965והמשך
פועלה הספרותי שם עד שנות התשעים .235ייתכן שקובץ הסיפורים שלה "דרכים ומנורות" נבדל
מהקבצים האחרים בשל התאמתו לחלוקה זו שהכתיבו המאורעות ההיסטוריים שהסופרת חוותה.
בהקדמה לספרה ,פרח כותבת שהיא מאמינה כי שליחותו של סופר תכליתה להילחם בתופעות של
עיוותים חברתיים ולצייר את המציאות כך שהדמויות בסיפוריו יועתקו מהווי חייהם של המדוכאים,
עובדי הכפיים והעניים .236הסופרת סבורה "שעל הסופרים לשאוף להגיע אל הרמה האנושית ,להדריך את
הקוראים ולכוונם לעברה" .237דעותיה אלה ,שהן נדירות בספרות הערבית הישראלית ,מבטאות רצון
אמיתי לתקן את החברה והאדם.238
מבין הנושאים החוזרים ונשנים בסיפורים שנכתבו בספרות הערבית המעמדית לפני  ,2391948בולטים
העושק והבדלי מעמדות כמו בסיפור "המשרתת שלה خَا ِد َمتُها" ,240המדגישים את עוצמת השליטה
והאנוכיות של מעמד העשירים והתנשאותו על האחרים ,כפי שהדבר מתבטא ביחסה של אום ג'ורג'
המרושעת למשרתת אום סלימאן ואת מידת הזלזול וההתעלמות שלה מהסבל וההשפלה שנשים אחרות
נאלצות לע בור על מנת להשיג את לחם יומן .אום סלימאן איבדה בעבר שני ילדים בגלל עבודתה זו ובסוף
 .235אּבו חמד ,1979 ,עמ' .453-454
 .236קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .3
 .237שם ,עמ' .4
 .238אברהם ינון" ,כמה נושאי מוקד בספרות של ערביי ישראל" ,המזרח החדש טו ( ,)1965( )2-1עמ' .59
ع ِوي -ايدي ِلي " שהיא יצירה סיפורית שלווה .ביוונית משמעה
".239הספרות המעמדית األدَبُ الطبَ ِقي" היא "ספרות אידיליה أدَبٌ َر َ
ציור קטן .האידיליה התפתחה על ידי המשורר היווני תיאוקריטוס שכתב אידיליות המתארות חיי רועים בטבע .בתקופת
הרנסנס ,ובפרט במאה ה , 19-ספרות האידיליה חיקתה את הכתיבה הקלאסית כמו בשירה שכתב המשורר הגרמני גתה.
 .240קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .12
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הסיפור היא מתה בדרכה למשימה מסוכנת שמעסיקתה שולחת אותה למלא בכפר .בסיפור הנ"ל קעואר
נלחמת נגד השתלטות ה"מעמדיות" על רבדי החברה הפלסטינית ,241בתקופה שבה הספרות הפלסטינית
הקומוניסטית הרבתה לכתוב על מצבם העגום של הפועלים והמקופחים כשהיא נעזרת בסיפורים
מהספרות הערבית הקלאסית על מנת לתאר מצב דומה למצבם הרעוע של הפועלים והעניים .תופעת
ה"מעמדיות" לא היתה בולטת במיוחד בחברה הפלסטינית בתקופה בה כתבה קעואר סיפור זה ,אך
המחברת יוצאת נגד התופעה ומוחקת בכוונה את ההקשר הלאומי כדי לתת לסיפור משקל אוניברסלי כי
יחסי "אדונית ומשרתת" יכולים להתקיים בכל תרבות ובכל חברה.
בסיפור "העננים הזהובים ْالغُيُو ُم الذ َهبِية" ,242הסופרת ממשיכה לתקוף את מעמד העשירים תוך שהיא
ْ
باألطفَا ِل" .243ואילו הסיפור
מדגישה את חשיבותם של חיי זוגיות יציבים בסיפור "רחמים על הילדים ِر ْفقا
"צער نَدَ ٌم" 244עוסק בתופעות של התחסדות והעמדת פנים בחברה העשירה ,אם זה במראה החיצוני או
בהתעלמות ובאטימות המאפיינות את המעמד הזה ומתבטאות במאבק המתנהל בין שתי אלמנות לגבי החתן
הטוב ביותר לבנותיהן .הסיפור "צער" עוסק בסוגיות משנה כמו סוגיית הנשים בחברה הפלסטינית
העירונית ,נחשלות ,הוקעת הונאה וצרות עין ,רכילויות ושמועות ,מאבקי הדורות ועוד.
המחברת מדגישה את הצד החינוכי כפי שהצהירה על כך בהקדמה לספרה וממשיכה בביקורתה נגד
ار َعلى ْالقَدَ ِر" .245שם מוצגת התנהגותו של נאג'י ,אשר
ص ٌ
העיוות החברתי בסיפור "ניצחון על הגורל ا ْنتِ َ
בעקבות הפגיעה שנגרמה לו בתאונת דרכים ,נאלץ לנתק את הקשר עם אהובת לבו נהלה כאקט של
אנוכיות שמנעה ממנו לחשוב על מה שעלול להיגרם לנהלה כתוצאה מהחלטתו לנתק את הקשר עמה.
התמה של הסיפור מדגישה גם ערכים כמו אופטימיות ,הקרבה ואהבה ,רצון ונחישות בהתמודדות מול
קשיי היומיום והתגברות עליהם .כל התכנים האלה העסיקו את קעואר גם בקובץ סיפוריה הראשון
يف" 247מקובץ סיפוריה "דרכים ומנורות",
"עוברי אורח" .246לעומת זאת ,בסיפור "חזיון סתיו ُرؤْ يا ْالخ َِر ِ
אנו רואים שנושאי הסיפורים נבדלים מאלה שבסיפוריה הקודמים בשל קרבתם למציאות .בסיפור הזה
 .241המעמדיות בספרות הפלסטינית ביטאה את דאגות הפועלים המדוכאים והפלאחים ואלה שחיים בשולי החברה .היא שיקפה
את בדידותם האנושית ,מכאוביהם וייסוריהם ברבדי החברה השונים .ספרות פלסטינית מעמדית שיקפה את העמדה
האידיאולוגית המתקדמת שקראה לתמוך בציבור הרחב ובניית חברה אנושית מתקדמת וחופשית המבוססת על דמוקרטיה,
חופש ,אהבת הזולת ,צדק ואחווה בין העמים.
 .242שם ,עמ' .58
 .243שם ,עמ' .45
 .244שם ,עמ' .29
 .245שם ,עמ' .17
 .246ע'נאים ,1995 ,עמ' .82
 .247קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .1
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קעואר מנסה בהדרגתיות להשתחרר מהרומנטיקה שאפיינה את כתיבתה .248העלילה מגוללת את סיפורה
של ג'האן ,צעירה משכילה שחוזרת אל כפרה ונאלצת להישאר בו לאחר שסיימה את לימודיה
באוניברסיטה ,על אף שהחזרה הייתה קשה עבורה לאחר שהתרגלה לאווירת החיים בקמפוס ובעיר.
הצעירה מנסה לשכנע את אביה להחזיר אותה ללימודים כדי לברוח מהאווירה הכפרית המחניקה .אביה
מבין ללבה ויודע כי בתו אינה מעוניינת בלימודים אלא רוצה לברוח מהכפר .אביה חלה ומת ,וחודש
לאחר פטירתו ,ג'האן מוצאת מכתב ובו הוא מביע את אשר רצה לומר לה לפני מותו.
הסיפור מדבר על בעיות חברתיות עם תכנים קרובים למציאות היומיומית כמו "הנשים בחברה",
"חשיבות ההשכלה"" ,שליחותו של המשכיל בחברה" ,כמו גם הדילמה של נשים משכילות בחברה
הכפרית וקשיי הסתגלותו לחיים אלה .המשורר פארוק מואסי סבור שהסופרת רצתה להעביר מסר שנשים
בסיטואציה זו מוטב להן לברוח מהכפר למקום אחר שיהלום את השכלתן ,שכן הכפר לא מתאים להן ,כי
בו הן מבלות את זמנן בשדות ,תחת עצי הזית או נושאות על ראשן עצים לתנור או כד מים ,הנערות
מתחתנות בגיל מוקדם ויולדות ילדים לתוך מציאות של עוני ,בורות וחולי.249

 .2הרומן "טיול ברכבת העבר رحلة في قطار الماضي"( )1974של הסופרת פאטמה ד'יאּב
פאטמה ד'יאב היא אחת המחברות המקומיות הבולטות שהתפרסמו בשנות ה .70-העלילות הטובות של
סיפוריה זכו לביקורת חיובית מצד המבקרים והיא מיטיבה ליצור קונפליקטים עיוניים מחשבתיים
ופנימיים אצל הדמויות 250כמו הקונפליקט שמתרחש בנפשה של גיבורת רומן זה ,אם לחזור לכפרה או
לחיות הרחק ממנו .חלק מהמבקרים סבורים שסיפוריה משקפים את חייה האישיים ,החל מגיל ההתבגרות
וכלה ביצירות ספרות המבטאות את ייסוריה הקשים לאחר מות בעלה .251כפי שהזכרתי בנספח ב' ,אחרי
שפרסמה את הרומן הזה ,היא הפסיקה לכתוב במשך עשר שנים בשל האשמות חריפות שספגה.
ד'יאּב הואשמה בשבירת הגבולות שמציבה החברה הערבית ביחסה לנשים והחברה לא הייתה מוכנה לקבל
את כתיבתה ככתיבה אמיצה וכנה .הרומן של ד'יאּב חולל סערה בקרב המשכילים והאקדמאים ,שחלק
גדול מהם התנגד לו ,ולא מסיבות ספרותיות מובהקות .כפי שתכני הרומן מראים ,אחרי שנות השישים,
 . 248בפרק הבא אתייחס לרומנטיקה שאפיינה ,ועדיין מאפיינת ,חלק ניכר מכתיבת נשים ,לא רק כזרם ספרותי שיצג תקופה
מסוימת אלא כסגנון אמנותי ,באמצעותו חפצות נשים סופרות רבות לממש את שאיפותיהן האישיות דרך הדמיון.
 .249פארוק מואסי ,דראסאת וא'בחאת' פי אל-א'דב אל-ערבי (מחקרים בספרות הערבית) ,דאלית אלּ-כרמל  ,1992עמ' .170
 .250בולוס ,1987 ,עמ' .388
 .251ט'אהר ,2002 ,עמ' .3-4
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הפכה כתיבתה של ד'יאּב לכתיבה מציאותית שמתעסקת בנושאים השאובים מחיי היומיום .ניתן להבחין
בניסיונותיה להכניס בשיח ובספר משפטים וביטויים מהשפה הערבית המדוברת .מאפיין זה בולט במיוחד
בספרי הילדים שלה עד שנות ה .80-כתיבתה ניחנה בדגש על מסר חינוכי וערכים חברתיים ,אנושיים
ולאומיים.252

העלילה ברומן "טיול ברכבת העבר" מספרת על סעאד ,בת לאלמנה ,שמכורח הנסיבות נאלצת לקבל את
דודה הנשוי סלים כחבר .הדוד רואה בעצמו אפוטרופוס של הנערה ואמה לאחר פטירת אחיו .הקשרים עם
הדוד הולכים ומתהדקים ,בעיקר כי האם רואה בסלים אחראי ותומך בה ובבתה בשל היותה אלמנה שחיה
ללא גבר מפרנס .יציאותיה של הצעירה בלוויית דודה ,שמרעיף עליה מתנות ,הולכות ומתרבות .באחד
הלילות ,הוא לוקח אותה לראות הצגת קולנוע ובדרכם חזרה הוא עוצר את הרכב ומפתיע את סעאד
בהצהרות על אהבתו העזה .כאשר היא מסרבת לאהבה בלתי לגיטימית זו ,הוא כועס וסוטר לה והם שבים
הביתה .סעאד בוכה בחיק אמה מבלי לספר לה את האמת ומחליטה לנתק את הקשר עם דודה ולצאת
לעבוד כדי לפרנס את עצמה ואת אמה שמלינה על ההחלטה הזו .לאחר שבוע של עינויים ומחשבות על
האחריות הכבדה שנטלה על עצמה ,היא מקבלת מכתב מדודה ובו הוא מזמין אותה לבוא לביתו .ברגע של
חולשה הצעירה הולכת לשם ,מתפתה לחיזוריו וכתוצאה מהמפגש עמו היא מאבדת את בתוליה .מפגשים
אלה הולכים ונשנים עד שהיא מוצאת עצמה בהריון.
באחד הלילות ,סעאד חוזרת בוכייה לביתה ומתוודה לפני אמה שהיא בהריון מדודה סלים .הידיעה נופלת
על אוזני אמה כרעם ביום בהיר והיא מתה במקום .בניסיון להסתיר את הפשע ,וכאשר נותרו עוד שלושה
חודשים ללידה ,מעביר סלים את סעאד לבית חברו בעיר .סעאד יולדת ונתקפת בנקיפות מצפון ורגשות
אשמה שהולכים ומתגברים ,מלווים ברצון עז לנקום בסלים .כאשר הוא מבקר בדירת החבר מתגלע
ביניהם ויכוח סוער שבמהלכו היא שולפת אקדח שהיה ברשותה ומאלצת אותו להיכנס אל מרתף הבית,
שם היא כולאת אותו כשהיא נסערת וכועסת .היא מחליטה לכפר על חטאיה ולהתקרב אל אלוהים ,אך
נקלעת לתוך דילמה אכזרית אם להיפטר מבנה שמזכיר לה את חטאה או להשאירו בידי אשה אחרת
שתהיה ראויה לו יותר ממנה .בשיא הדילמה ,היא מניחה את הילד באחד הפרדסים ומשאירה אותו לאשה
 .252מחמוד ע'נאים ,מראיא פי אל-נקד :דראסאת פי אל-א'דב אל-פלסטיני (ראי בביקורת :מחקרים בספרות הפלסטינית) ,כפר
קרע  ,2000עמ' .80-81
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בשנות הששים לחייה .ביום שלמחרת ,היא פונה למנזר ושם היא פוגשת כומר שמרחם עליה ונותן לה
מחסה במנזר .היא מספרת לו על הטרגדיה שלה והכומר משכנע אותה שיש ביכולתה לפתוח בחיים
חדשים וכי אלוהים מכפר גם על חטאים גדולים .הוא ממליץ לה לעבוד כמטפלת באחד מבתי המחסה
ליתומים ,הרעיון מוצא חן בעיניה והיא מתחילה לטפל ביתומים במסירות .סלים מאבד את שפיותו
ומאושפז בבית חולים לחולי נפש.
לאחר  13שנים של עבודה בבית המחסה ,סעאד מופתעת כאשר פוזי ,מנהל בית היתומים ,מצהיר על
אהבתו אליה ורוצה להתחתן עמה .סעאד דוחה את הצעת הנישואין בנימוס ומנסה להתחמק .היא מגלה לו
שהיא לא בתולה ויש לה בן מיחסים לא חוקיים .בבוקר שלמחרת ,פוזי חוזר ומודיע לה שהוא מסכים
להתחתן עמה למרות הווידוי שלה .סעאד מחליטה לחשוב על ההצעה ופונה אל הכומר כדי להתייעץ עמו.
הכומר מציע לה לחשוב טוב ולהתייעץ עם הילדים שהיא כל כך אוהבת .ילדי בית היתומים מתנגדים
לרעיון בשל אהבתם הגדולה לסעאד .פוזי קורא לה למשרדו ומנסה לשכנע אותה בכל מיני אמצעים .גם
הפעם סעאד דוחה את ההצעה ,ואז פוזי סוטר לה ואונס אותה.
לאחר ויכוח סוער ,הוא אוסף את מטלטליו ,עוזב את העבודה ומנתק את קשריו ותמיכתו בבית היתומים.
כתוצאה מכך ,מתדרדר מצבו הכספי של בית היתומים וסעאד נאלצת לגייס תרומות להמשך קיומו .אך
התקציב שהיה מגיע מהוואקף המוסלמי והתמיכה שהיא גייסה לא הספיקו לצרכי בית היתומים .היא פונה
אל הכומר וזה מייעץ לה לפרסם בעיתון כי הילדים על סף אבדון והם צריכים אנשים שיחוסו עליהם
ויצילו אותם וכי כל מי שביכולתו לאמץ יתום תחת חסותו שיפנה במועד שנקבע לבית היתומים.
היתומים מחולקים למשפחות אמידות וסעאד נפרדת מהם בצער וביגון עמוקים ומחליטה לשוב אל כפרה
לאחר היעדרות ממושכת .בתחנת הרכבת היא מתעוררת מזיכרונותיה האומללים על רקע תאונה מחרידה;
אחד הילדים היתומים נדרס תחת גלגלי הרכבת והמחזה שובר את ליבה והיא מתחילה במסע חיפושים
אחר הבן שנטשה מאז החלה לעבוד בבית היתומים .לבסוף היא נפגשת עם בנה ומחליטה לחזור יחד עמו
אל הכפר ,שם היא מתחילה בחיים חדשים.
רומן זה מטפל בסוגיית הניצול המאפיין את חיי הנשים והסבל הרב שנגרם לאלמנה לאחר פטירת בעלה.
האם מצהירה כי היא אינה מחבבת את אחי בעלה ,סלים ,אך המנהגים והתפישות הרווחים בחברה
הערבית ,יחד עם יחסה השלילי של חברה זו לאשה ,מאלצים אותה להיות תחת חסותו ותמיכתו החומרית

125

והמוראלית של גבר .כאשר סעאד מבקשת לדעת מה הם רגשותיה האמיתיים של אמה כלפי הדוד סלים,
ُون أدْنَى ا ْنتِبَاه قُ ْلتُ ْ :
إذن
האם משיבהُ " :
سي ٌ
سعاد ُ يا ابْنتِي .أنا أ ْعلَ ُم أن َعم ِك َر ُج ٌل ُم َ
ْطر ال يَ ْر َح ُم َولذا َ
أكر ُههَُ .و ِبد ِ
ل َماذا ال ْ
ف
س َمت أمي َوقَالَت :ال يا ابْنتِي ،إن كراهِيتِي ِل َعم ِك ن َْو ٌ
ع آخَر يَ ْخت ِل ُ
تط ُردِينَهُ ِم ْن َحيَا ِتنا َكبَاقِي الر َجا ِل؟ وابْت َ
َعن ك ََراهيتِي للر َجا ِل ْالخ ََونَ ِة" ("סעאד בתי ,אני יודעת שדודך הוא גבר שתלטן וחסר רחמים ומשום כך אני
שונאת אותו .ובלי לשים לב אמרתי :אז למה את לא מסלקת אותו מחיינו כמו את שאר הגברים? אמי
חייכה ואמרה :לא בתי ,שנאתי לדודך היא סוג אחר של שנאה ,שונה משנאתי לגברים בוגדניים").253

קטע זה מבהיר כי האם הייתה חייבת מבחינה חברתית לשמור על הקשר עם אחי בעלה ,שכן המנהג מביא
את האלמנות למצב בו הן צריכות להישאר במסגרת משפחות בעליהן כדי למנוע רכילויות .בשל גילה
הצעיר ,סעאד לא מבינה את משמעות הקשר עם הדוד .שנאתה של האם לגברים אחרים גלויה לעין ואילו
שנאתה לסלים מוסווית .היא אינה מגלה את שנאתה כי היא זקוקה לו .כאשר סעאד מנסה לנחש לאיזה
تاء الذِي ي ُْل ِز ُم ُهم البَقَا َء فِي بُيُوتِ ُهم
ص ِل الش ِ
סוג של שנאה מתכוונת אמה היא חושבת" :بك ََراهِي ِة ْالبَش َِر َجميعا لفَ ْ
اضينَ َع ْنهُ ألنهُ َم ْب َع ُ
صدَ ُر َمعي َشتِ ِهم" ("כמו שנאת בני האדם לעונת
ث ِر ْزقِ ِهم َو َم ْ
ُم ْغلِقينَ النوافِذ واألب َْو َ
ابَ ،ر ِ
החורף ,אשר מרתקת אותם לבתיהם מאחורי חלונות ודלתות סגורים ,למרות שהם מרוצים מכך שיורד
גשם ושהחורף הוא מקור פרנסתם") 254ברמיזה לכך שהן זקוקות לדוד כי זהו גורל שאין מנוס ממנו.
הגורל הבלתי נמנע אינו אלא מוסכמות חברתיות מיושנות שהאשה נושאת את עולן ,דבר שגורם לגבר
להתנהג בעליונות שמייצרת תרבות שוביניסטית דומיננטית .סלים יודע שהסמכויות שלו כגבר בחברה
הערבית הן שמאפשרות לו לנצל את גופה של סעאד למימוש תאוותו המינית והוא מודע לחולשתה של
האם ולחוסר יכולתה לחיות בכבוד ללא חסותו .סלים אומר לסעאד בעקבות ויכוח ארוך" :تعجبُني
صراحتك وجرأتك ولكن هل أنت معي على أن المرأة مخلوق ضعيف بحاجة لحماية الرجل؟" ("אני אוהב את
הכנות והאומץ שלך ,אבל הלא תסכימי איתי שהאשה היא יצור חלש הזקוק להגנתו של הגבר?").255
סלים מצליח לשכנע אותה כי לרצונה של האשה אין קיום ללא הגנה של גבר וסעאד מביעה את הסכמתה
לדעתו בעקבות הוויכוח הזה באמרה" :وفك ْرتُ قليال بهذه الكلمات وقلبتها في عقلي وفي فكري ودرستُ حالتنا

 .253ד'יאּב ,1973 ,עמ' .43
 .254שם ,שם.
 .255שם ,עמ' .45
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ألخرج برأي أرد عليه ،ماذا فعلت لنا اإلرادة ؟ وشخصية أمي القوية عندما تقرب الخونة إلى أمي وكاد ُوا َي ْه ُوونَ
عمي...
ض ِ
يض لَ ْوال ُوقُوف َ
ب َها إلى ْال َح ِ
 حقا اإلرادة ُ قد تخون وغالبا ما تخون".("חשבתי מעט על דבריך ועיבדתי אותם במוחי על רקע מצבנו והגעתי למסקנה .במה הושיעו אותנו הרצון
ואישיותה החזקה של אמי כאשר הבוגדים החלו להתקרב אליה וכמעט הפילו אותה לנקודת השפל,
אילולא דודי עמד לצדנו...
 אכן ,הרצון עלול לבגוד ,ולרוב הוא בוגד").256הסכמתה לדעותיו של דודה התבטאה בחוסר מוכנותה לסלול את דרכה בחיים בלעדיו וחוסר יכולתה
לנסות לשאת באחריות עד הסוף .סעאד ממחישה זאת בדבריה" :وبدأتُ التجربة مع الحياة ومر اليوم األول
وقاومتُ
أعيش بال هدف وأن مسؤولية كبيرة أكبر من طاقتي ُملقاة على عاتقي
س ْستُ أنني
ْ
ُ
وكأنه ألف عام ...أح َ
فش ِلي وكان اليوم الثاني ...والرابع .وفي كل يوم أفكر باللجوء إلى عمي وإعادته إلى أحضاني وأمي ترى الذبول
الذي غزا جسدي كله فبلعت ريقَ َها بصمت" ("והנה התחילה ההתמודדות עם החיים .היום הראשון עבר
כאילו היו אלה אלף שנים ...הרגשתי שאני חיה ללא מטרה וכי מוטלת עליי אחריות גדולה ממני ונאבקתי
בכישלון שלי .והגיע היום השני ...והרביעי .כל יום חשבתי לפנות אל דודי ולהשיב אותו אל חיקי .אמי
הבחינה בגופי שנובל ושתקה") .257הרומן "טיול ברכבת העבר" מטפל בסוגיות חברתיות אחרות כמו
עוני ,סבלם של יתומים ,הקרבה ,מחילה ועוד נושאים אחרים.

 .3הרומן "הקצב الجزار"( )1989של הסופרת א'סיא שּבלי
הרומן "הקצב" מגולל את סיפורה של אשה גרושה ושמה פרידה ,תושבת העיר עכו ,שפוגשת סוחר צעיר
מאותה עיר .הם מחבבים אחד את השני כבר מהרגע הראשון להיכרותם .פרידה התחתנה בעבר בגיל צעיר
לבקשת משפחתה ולא ידעה שבעלה לשעבר הוא שתיין חסר אחריות שעומד לגרום לה סבל ועינויים .על
אף העלבון שחשה ברגע שבעלה הטיח לעברה את הכרזת הגירושין ,היא מבינה שהיא עומדת לפני
תחילתם של חיים חדשים .חרף כל ניסיונותיה של אמה ליישב את ההדורים בינה לבין בעלה ,היא
מתעקשת לא לחזור אליו ונתלית בתקווה למצוא לעצמה את האדם שיסב לה אושר ויבין את הנסיבות
 .256שם ,עמ' .45-46
 .257שם ,עמ' .54
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האומללות של חיי נישואיה .היא מוצאת בסמיר אדם שונה מבעלה הראשון ומקווה לבנות יחד עמו חיי
זוגיות מאושרים ,מושא שאיפותיה של כל בחורה .הקשר בינה לבין סמיר מתפתח ,היא מתחילה לעבוד
יחד עמו בחנות לבגדי ילדים ועוברת להתגורר אתו בדירתו בעיר חיפה .הקשר מתהדק עוד יותר והופך
לקשר רומנטי ,כשכל צד מביע את אהבתו לצד השני .פרידה מקדישה את רוב זמנה כדי לרצות את סמיר
באמצעות עבודתה המסורה בחנות שלו .כעבור שנה וחצי משתחרר אחיו של סמיר ,ח'ליל ,מהכלא ומבקש
לקבל לידיו בחזרה את החנות בה היא עובדת .פרידה מוצאת בסיטואציה זו הזדמנות להתוודות בפני סמיר
על רחשי לבה וכי הגיעה העת שתתחיל לחיות עמו באופן לגיטימי וללא חטא .אלא שסמיר לא חשב כלל
להתחתן עמה והיה בטוח שכל רצונן של נשים הוא כסף ותכשיטים ,במיוחד כאשר מדובר באשה גרושה.
האמת שמפניה חששה נחשפת והיא מחליטה לעזוב אותו ,לא לפני שתיקח את הסחורה מהחנות ביום
שלמחרת .הרומן מסתיים בקשר שקושר סמיר עם אחיו ח'ליל לרצוח אותה.
רומן חברתי זה מעלה סוגיות הקשורות למוסכמות הרווחות בחברה אודות הצעירה הערבייה בכלל
והאשה הגרושה בפרט .הסופרת מדברת באומץ על האשה המשוחררת/המודרנית שרוצה לשבור את
הכלים המכפיפים אותה לרצונו של הגבר ,אך אין לה אפשרות .הברירה העומדת בפניה היא התאבדות
(כמו ברומן) או לקפוא על מקומה בלי להתקדם אפילו צעד אחד קדימה .הסופרת עוסקת בחברת הגברים
המדכאת את האשה וגורמת לה להתקומם נגד המנהגים והמסורות המתייחסים אליה כאל חפץ שאפשר
לסחור בו כמו במקרה של נישואיה הראשונים של פרידה.
באסלאם הסוני והשיעי ,הזכות להחליט על גירושין שמורה לגבר בתחילה ,אם אין שום הגבלה בנושא
מתוך הסכם הנישואין הקובע אחרת .זכויות הנשים בנושא הגירושין לעתים מוגבלות בצורה קיצונית
בהשוואה לגברים .בעוד שגברים יכולים להתגרש בקלות ,נשים נתקלות במכשולים חוקיים וכלכליים
וכמובן חברתיים .258הגבר יכול להתגרש מאשתו אם הוא מכריז 'אני מתגרש ממך' שלוש פעמים .לפי
טענות השמרנים ,ההבדלים בהלכה האסלאמית בין גברים לנשים נובעים מהתפקוד והאחריות השונים של
גברים ושל נשים בעוד שהחדשנים ,ה"ליברלים" ,טוענים שההלכה האסלאמית נכתבה בעבר הרחוק
והותאמה למסורות החברתיות באותה התקופה ואילו כיום החברות הן שונות ולכן יש לתת יותר פירושים

 .258נשים יכולות לבקש גירושין רק מול בית משפט מוסלמי על ידי שכנוע הקאצ'י ,השופט הדתי ,להעניק להן גירושין .בדרך
כלל ,כאשר הבעל מבקש להתגרש ,האשה הגרושה שומרת לעצמה את הנדוניה שהביא הבעל וגם את כל הרכוש שהיה רשום
בהסכם הנישואין .האשה גם תקבל לידיה את התינוק במידה ונזקק להנקה עד שהשגחתו של הילד תיושב על ידי בני הזוג או
בית המשפט.
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מתקדמים המותאמים לחברות הקיימות בנות זמננו הנוגעים הן לנשים והן לגברים .פירושי הקוראן כפי
שנעשו לעתים היטיבו מעט עם הנשים ביחס לפירושים אחרים .המפרשים התבססו על המצב הראשוני,
קדם-אסלאם ,שבו היה איחוד של מנהגי השבטים תחת הכותר החוק האסלאמי .יחד עם זאת ,פירושי
הקוראן השונים הגדירו את אי השוויון המגדרי והנציחו את הגבר כשולט .מבחינה חברתית ,האשה
הגרושה נחשבת לנטל חברתי ,החברה מסתכלת עליה בספקנות ובחשש בכל מה שנוגע להתנהגותה .ברוב
המקרים משתלטים עליה רגשות אשמה וכשלון רגשי ומיני ,אכזבה וייאוש.
כל אלה מסבכים את חייה ומעכבים הסתגלותה למציאות החדשה .חזרתה לבית הוריה אחרי שהם כבר
חשבו שמצאו עבורה מקום מבטחים שבו לא תיפול לתוך חטאים היא הלם עבורם .היא חוזרת עם הכינוי
"גרושה" שדומה עבור הוריה למילה "בושה" ובחלק מהמקרים הם לא מוכנים לקחת אחריות על גידול
ילדיה וחינוכם .במקרה זה ,האם הגרושה מוותרת על זכותה בגידול ילדיה כאשר היא לא עובדת ואין לה
מקור פרנסה .לעומת זאת ,אם היא אשה "ליברלית" שעובדת מחוץ לבית אז החברה מסתכלת עליה כמי
שעושה משהו רע ועוקבת אחרי יציאותיה מהבית באופן קבוע .בחברה הערבית ,קשה מאוד לאשה גרושה
לגור בנפרד מהוריה אפילו אם באפשרותה לשכור דירה ולגור לבד .מעמדה החדש כבול במנהגים
ובמסורות אכזריות שקשה לה להשתחרר מהם .המשפחה עצמה מתביישת שיש בתוכה מישהי גרושה לכן
בני המשפחה מואסים בה ובמקרים מסוימים מפגינים כלפיה חמלה ורחמנות .חוקי הדת התירו את
הגירושין כאחת מזכויות הגברים ביחס לנשים .החברה ,ברוב מקרי הגירושין ,מטילה את האשמה על
נשים בכך שהרסו את משפחותיהן כי לדעתה היה על הנשים "לסבול" בשקט .יש גרושות שמסרבות
אפילו לקבל פיצויים כספיים שמשולמים להן בשל הגירושין.259
המחברת מתארת את התפישה המאפיינת כל מין כלפי המין השני כמו התפישה הסטריאוטיפית של האשה
األحيان بال ُك ْر ِه ل ُكل هذا ْال ِج ْن ِس
أكثر
سي ِْط ُر علي
ار ٌ
ٌ
בעיני הגבר ,אותה מבטא סמיר בדבריו" :فيُ َ
ف في ِ
إحساس َج ِ
ِ
البشري ما عدا أولئك التي امتص األزوا ُج واألوالد ُ حيويتهن ،ولم يبق فيهن شيء من مزايا النساء أو جاذبيتهن،
الو ُجو ِه" ("לרוב משתלטים עליי רגשות שנאה לכל המין האנושי הזה,
وصرن جافات العُودِ ،
ْ
شاحباَت ُ

 .259פניתי בשאלה לאחת מהנשים הגרושות שביקשה להישאר בעילום שם על סוגיה זו ושאלתי אותה למה חלק מהגרושות
הערביות מוותרות על הפיצויים מבעליהן והיא ענתה לי בפתגם עממי" :إذا ما كنتش بكيت على الجمل هابكي على قيده؟ לא בכיתי
על הגמל ולא אבכה על החבל שבו הוא תלוי" והכוונה לכך שהיא לא העריכה את בעלה אחרי הגירושין ולכן אינה מעריכה גם
את תשלום הפיצויים ממנו.
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להוציא את אלו שהבעלים והילדים כילו את חיותן ולא נותר בהן כל מאפיין נשי או משיכה ,הן נבלו
ופניהן החווירו").260
סמיר מייצג כאן את הגברים בחברה הערבית ,אינו מסתיר את שנאתו לנשים ורואה בהן חפץ שחוק
ומשועבד שאין בו כל מאפיין של נשים מושכות .ואילו נשים המקריבות את חייהן ומרצן למענו ולמען
הילדים ,שבעיניו גם הם נתפשים כרכוש פרטי ,הן מסוג הנשים שהוא אינו נמשך אליו.
הסופרת בת'ינה שעבאן תומכת במסקנה הסופית והצודקת שעולה ממחקרה של הסופרת המצרייה לטיפה
אלזייאת "דימויי האשה בסיפורים וברומנים הערביים" שלפיה ,הנשים פשוט נחשבו מקור להנאה מינית
כאשר המין נחשב לחטא בזוי ומזוהם ,או שהן נחשבו ככלים להולדת ילדים .הנשים כאמהות נתפשות
כסמל של אלטרואיזם (אהבת הזולת) והקרבה ,שעל אף היותם שני ערכים חיוביים נעלים ,החובה האתית
כופה עליהן לוותר על זכות ראשונים לטובת בעליהן וילדיהן .ממצאי המחקר מצביעים גם על כך
שההפחתה בערכן של נשים בתוך המשפחה הינה ניסיון מכוון לשמור על המשפחה .המשפחה היא המעגל
הקטן יותר והחשוב יותר בהירארכיה הפטריארכאלית ,שמתפקדת ומוסדרת על פי תנאים ונהלים
שהגברים קבעו כדי להנציח את עליונותם ולהפחית מערכן של נשים.261
אם ננסה ליישם את המסקנות ממחקרה של אלזייאת על הרומן "הקצב" ,נראה שסמיר/הגבר רואה
בפרידה/האשה מקור להנאה מינית ,אבל מאחר ומין הוא דבר בזוי לכן גם היא נבזית ,או כלי להולדת
ילדים ,ובמקרה זה אין בפרידה כל שימוש כי היא אשה גרושה שהחברה דנה אותה למיתה כפי שקרה
בסוף הרומן וכפי שהדבר קורה במציאות החברתית בחברה הערבית בכלל.262
ואילו תהינו מה הוא הטיפוס הנשי אליו שואף סמיר אם יחליט לשאת אשה ,הרי שבוודאי בחר לעצמו
אשה כנועה ,שחייה מתמצים בבעלה ,ילדיה ועבודות הבית .הוא סבור שזה מבטיח את שלום המשפחה
תוך שהוא מסתיר את ניסיונותיו ההיסטוריים של הגבר להבטיח לעצמו עליונות ודאית על האשה .תמונה
שחורה זו של נשים בעיני גברים מוצאת לעצמה הוכחות וסימוכין בדוגמאות הבאות:
" .1كلكن متشابهات تبْحثن عن المت َعة والتسلية ومل َء الفراغِ כולכן דומות ,מחפשות הנאה ,שעשוע ופנאי".263

 .260שּבלי ,1989 ,עמ' .31
 .261שעבאן ,1999 ,עמ' .73
 .262ע'נאים ,1995 ,עמ' .228
 .263שּבלי ,1989 ,עמ' .22
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" .2أضحكني جوابُها من األعماق .يا لهذا الجنس الذي مهما غصنا في أعماقه ال نص ُل أبدا إلى قراره ،مطلقة
صول بها إلى ْال ِفراش" ("תשובתה הצחיקה אותי עד מאוד .אני
وتجالس رجال غريبا لمجرد ال ُمناورة .لحين ْال ُو ُ
ُ
מתפעל מסוג אדם זה (מתכוון לנשים) ,שככל שאנו צוללים לעומקו לעולם לא נגיע לתחתיתו .גרושה
ויושבת עם גבר זר ,סתם לפטפט ,עד שיוביל אותה למיטה").264
سطحية كل ما ي ُهمها المظاهر ْالكا ِذبَة היא נראתה לי שטחית ,שכל מה שמעניין אותה זה
".3بل بدَت لي َ
פוזות מזוייפות".265
בשתי הדוגמאות הראשונות הנשים מוצגות בעיני סמיר כמסתוריות/נבובות /זולות/זנותיות ,שמחפשות
שעשוע בכל מקום .בדוגמא השלישית הן שטחיות/מזוייפות .פרידה מדברת על הדיכוי החברתי של נשים
ساق إلى ْال َمذْبَحِ د ُونَ ْ
ואומרת" :كنتُ كالشاةِ الضعيف ِة التي ت ُ ُ
شيْئا" ("הייתי כמו
أن تدْري أو ت ْملكُ ِمن ْأم ِرها َ
כבשה חלשה המובלת אל המזבח מבלי שיהיה לה מושג כלשהו אודות גורלה") .266אמירה זו טומנת
בחובה משמעות עמוקה לגבי שם הרומן ,שעליה דיבר חוקר הספרות ע'נאים במחקרו אודות הספרות
המקומית .הרומן "הקצב" לדעתו ,מדבר על החברה המובילה את הנשים המורדות במוסכמות החברתיות
כמו כבשים אל השוחט/הקצב והן נידונות למיתה חברתית .זהו הרוצח האמיתי של פרידה גם אם היה זה
סמיר שהפך אותה לקרבן בידי אחיו הרשע.
ואילו המשמעות העמוקה יותר נמצאת בעיר עכו ,עירו של "אל -גّזאר" ,267שסובלת ממצב סוציו-
אקונומי גרוע ומהפליה בהשוואה לערים אחרות בארץ .ייתכן גם ש"אל -גّזאר"(הקצב) במשמעותו
הפוליטית רומז לשלטון שמנסה להעלים את סממני העיר הזו כפי שהחברה מנסה להעלים את פרטיותה
של האשה ולנשל אותה מאישיותה .268לכן ,הרומן מיזג את דאגותיהן האינדיווידואליות של הנשים ואת
סבלן כגרושות בחברה חסרת רחמים לבין הדאגות הקולקטיביות המתבטאות בסבלם של תושבי עכו
המקוריים לעומת המתיישבים החדשים .אפשר להתייחס אל רומן זה כאל רומן פמיניסטי מכיוון שהוא

 .264שם ,שם.
 .265שם ,עמ' .25
 .266שם ,עמ' .58
 .267מסגד אל -גזّאר :המכונה בערבית "ג'אמע אל-באשא" (מסגד הפחה) ,הינו מסגד שנבנה במהלך התקופה העות'מנית
( 1516-1917לספירה) ,בשנת  1781על ידי אחמד אל -גזّאר ,הפחה של עכו בין השנים  ,1775-1804ומכאן שם המסגד.
אחמד אל -גזّאר ,יליד בוסניה ,היה קצין תורכי שזכה לכינוי אל -גזّאר (הקצב) בשל אופיו האכזרי .בשנת  1775עמד
בראש הצבא התורכי להכנעת שליטה העצמאי של הגליל שישב בעכו ,ט'אהר אל עומר (שהוא סבה של המשוררת מונא ט'אהר
שהזכרתי בפרק הראשון והשני במחקר זה) .לאחר שכבש את העיר התמנה אל-גזّאר לפחה של עכו ,ועד מהרה הועלה בדרגה
והפך למושל מחוז צידון .מעתה הייתה העיר עכו לבירתו של אל -גזّאר .את פרסומו העולמי קיבל אל -גזّאר לאחר שעמד
בגבורה מול המצור של הצבא הצרפתי בראשותו של נפוליאון בונפרטה ,מצור שנמשך כשלושה חודשים ולא השיג את מטרתו.
 .268ע'נאים ,1995 ,עמ' .228-229
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מוצג מתוך זווית ראייה של אשה המייצגת את הנשים בחברה הערבית .המחברת גורמת לקוראים
להזדהות עמה כאשר היא מתארת את דפוסי המחשבות של הגבר עליה.
לסיכום ,שלוש היוצרות עוסקות בצד החברתי והלאומי כפי שהראיתי בהצגת היצירות של הסופרות.
תמות שעסקה בהם קעואר בסיפוריה לפני  1948נסבו סביב נושאים חברתיים ותמות שעסקה בהם
בסיפוריה אחרי  ,1948שהתייחסתי אליהם בפרק השני ,עסקו בנושאים פוליטיים .התמות אצל קעואר
התמקדו בנושאים כמו :נשים בחברה ,נשים כפריות ,חשיבות ההשכלה ,שליחותו של המשכיל בחברה,
הפליטים ,המעמדיות ועוד .כפי שעולה מכתיבתה של קעואר ,היא מודעת להקשר המגדרי בכתיבתה ,לכן
היא עוסקת בנושאי נשים למרות שהיא כותבת בתקופת המאורעות הקשים של  ,1948אבל בהיותה אשה
עירונית שמשתייכת לקהילה הנוצרית זה הקל עליה להתחמק בחלק מסיפוריה מהנושא הלאומי .סיבת
התחמקותה לא נובעת מכך שנשים נוצריות ועירוניות הן פחות פטריוטיות ,אלא כי הן פחות כפופות
למסורות הדתיות המוסלמיות המגבילות של החברה .ייתכן כי התעלמותה מההקשר הערבי והלאומי בחלק
מסיפוריה מקורה בשאיפתה להתפרסם ולפרסם את יצירותיה בתקופה שבה לא היה קל עבור סופר או
סופרת פלסטיניים לכתוב על נושאים ערביים ולאומיים ולהתפרסם בתוך גבולות מדינת ישראל .269לכן,
ברוב סיפוריה של קעואר היא איננה ממקמת את הקונפליקט ואת החיים בפלסטין/ישראל באופן גלוי
ואיננה מתמקדת בנושאים לאומיים אך הם נמצאים ברקע של סיפוריה ,כמו בסיפור "חזיון הסתיו"
שמעלה מחשבה בלתי ישירה על קיפוח תנאי מחייתם של הערבים שחיים בכפרים לעומת תושבי המדינה
הלא ערביים שחיים בערים .שניים מסיפוריה שלא התייחסתי אליהם בפרק זה ,ושיש בהם התייחסויות
לקונפליקט הערבי-ישראלי הם" :קריאת השרידים" ו"לילא וניחוח התפוזים" ,אך עסקתי בהם בפרק
השני ואעסוק בהם בפרק הבא .לעומתה ,פאטמה ד'יאּב עסקה בנושאים כמו :עושק נשים ,עוני ,מוסכמות
חברתיות ביחס לנשים ,התייחסות אל הזולת ועוד .ד'יאּב גם היא רומזת באופן בלתי ישיר להקשר הלאומי
בעלילת הרומן בכך שתופעות שליליות אינן ממוגרות על ידי השלטון הישראלי .רמיזה לכך שיש אפליה
בין ערבים ליהודים בטיפול בבעיות חברתיות הקשורות לנשים מתבררת לקוראים מהעובדה ששתי
הדמויות הגבריות ,סלים ופוזי ,אינן נענשות על ידי החוק.

 .269במיוחד בתקופת שנות ה 50-וה , 60-כתיבה פלסטינית לאומית נחשבה כהסתה נגד בטחון המדינה .ראה הערותיי בהקשר
הזה בהקדמת המחקר.
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התמות של שּבלי נסבו סביב יחסה העושק של החברה הערבית אל הנשים וכיצד המוסכמות חורצות את
גורלן והתמרדות נשים בחברה כדרך לגאולה מייסוריהן .המובן הכללי של הרומן של שּבלי מתקשר לעיר
עכו ובכך בעצם הוא מתקשר לצד הלאומי שלעיתים הוא מוסתר ולעיתים הוא גלוי .ההקשר הלאומי
הסמוי מובא ע"י קונוטציות ששּבלי משתמשת בהן והן מביאות את הקוראים לידי חשיבה על הקשר זה.
הקוראים מפנימים את המסר הלאומי מתיאורי שּבלי את עכו שסובלת מעוני ומתנאי חיים חברתיים
ירודים :פשע ,סמים ועוד .ההקשר הלאומי הגלוי משתקף ביצירה למשל באמירתה" :بنَى ْاليَهود ُ هذه ْالمدينةَ
موتَ ْ
الصقَةَ ،ال ُمت َ
وال َهدْ َم
طفلَة َ
على تراثنا وحياتنا وشرقنا و َحر ُموا البنا َء علينا ،ليس ِْرقُوا عكانا ،يريدون لها ْال ْ
ال ُم ِ
ار ..كما أرادَه لي أهلي يوم ْ
ستِي وبَاعُونِي"( "...היהודים בנו את העיר הזו שדבוקה
أخ َر ُجوني من َمد َْر َ
والد َم َ
לעיר שלנו ,הפרזיטית על המורשת שלנו ועל חיינו ואסרו עלינו לבנות כדי לגנוב את עכו שלנו .רוצים
בכך להמית אותה ,להרוס ולהחריב אותה ...כפי שהוריי רצו לעשות לי באותו יום שהוציאו אותי מבית
הספר ומכרו אותי .270)"...היא מאשימה בכך את השלטונות המפקיעים את אדמותיה של עכו העתיקה
ובכך בעצם הם מצרים את חיי תושביה הערבים.
לדעתי ,אם המחבר היה גבר ,הוא לא היה מצייר את חברת הגברים באופן כה כן כפי שציירה אותו שּבלי,
תוך הצגת אמיתות שליליות שגברים לא הודו בהן במשך דורי דורות .בחברה הגברית שמסתמכת על
הכוח בכל סוגיו הגבר לא מודה בחולשותיו ומתעלם מן הדיכוי והניצול שחוות נשים .לעומת זאת ,הצורך
של נשים לתקוף את אלו ש'סררו' ,הוא פונקציה של הצורך שלהן 'לאשרר' את עצמן ולהציג לעצמן
ולחברה הגברית שסובבת אותן שהן ראויות ולא מסכנות את הסדר החברתי הקיים.

ג .נושאים ותוכן בכתיבה של סופרים גברים
ار برية"( )1972של חנא אּבראהים ()1927
 .1קובץ הסיפורים "פרחי בר أزه ٌ
הסופר חנא אּבראהים החל לפרסם את חיבוריו הספרותיים בעיתונות של המפלגה הקומוניסטית החל
משנות ה .50-בהמשך ,אסף את כל הסיפורים לקובץ סיפורים "פרחי בר" שיצא לאור בשנת .1972
אּבראהים משתייך לדור הסופרים הראשון שהחלו לפרסם את חיבוריהם בשנות ה 50-והוא נמנה על
הזרם הריאליסטי .סיפוריו כללו מסרים דידקטיים עם תכנים פוליטיים ישירים בזמן שז'אנר ספרותי זה

 .270שּבלי ,1989 ,עמ' .33
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ניסה להיפטר בהדרגה מהמגמה הרומנטית הג'ובראנית .271התמות של הקובץ עוסקות בעניינים פוליטיים
כמו "הקונפליקט הערבי ישראלי" תוך תיאור ההווי של הערבים בישראל החל מימי המנדט ועד תחילת
שנות ה 70-בצל המשטר הישראלי .זהו הווי שיש לו זיקה ברורה ומובהקת לקונפליקט הערבי-ישראלי,
החל מהכיבוש הבריטי כמו בסיפורים "אח לנשק َرفِ ٌ
يق فِي السالحِ" ו"מקום קדוש َمك ٌ
س" ,272וכלה
َان ُمقَد ٌ
במאבק שליווה את מלחמת  1948ותואר בסיפור "המסמך ْال َوثيقَةُ".273
לאחר הקמת מדינת ישראל ,מאבק זה הופך לתביעה לשוויון זכויות ומקבל אופי של האשמת השלטון
הישראלי בקיפוח זכויות המיעוט הערבי ואפלייתו .מגמה זו בולטת בסיפור "יום הזיכרון העשירי الذ ْك َرى
يعرف أن أباه برفقة
ا ْلعَا ِش َرة ُ" כאשר יחיא מסתיר מסעיד את מחשבותיו" :وصمت يحيى ،ولم يقل شيئا .كان
ُ
وفد من القرية قد توجهوا في الصباح الباكر إلى المدينة ليطلبُوا من الحكومة توفير الماء للقرية .أشد ما كان يتمنى
يذكر أنها عملت صالحا لقريته منذ
أن تلبي الحكومة مطالب الوفد ،وإن كان غير مؤمن بأنها ستفعل .فهو ال
ُ
ُوجدت .لقد ترعرع على الخوف من الحكومة ..الخوف من مأمور األحراش الذي يُالحق ُهم في طلب ُمختلف
عدَد ِمنَ ْال َما ِع ِز أقل ما يمتلكون ..والخوف من موظفي الضريبة
الرسوم ،ويته ُم ُهم دائما بأنهم يدفعون عن َ
والبوليس"( "...יחיא שתק ולא אמר דבר .הוא ידע שאביו יצא בשעה מוקדמת בבוקר עם משלחת מהכפר
אל העיר כדי לבקש מהממשלה לספק מים לכפר .הוא קיווה שהממשלה תיענה לדרישת המשלחת ,הוא לא
האמין שתעשה כן .הוא לא זוכר שהממשלה עשתה משהו טוב לכפר מאז שהוקמה .הוא גדל בצל הפחד
מהממשלה ,פחד מהאחראי על היערות אשר רדף אותם וביקש תשלום אגרות ותמיד האשים אותם שהם
משלמים אגרות עבור חלק מהעזים ,פחות מהמספר האמיתי שברשותם ...פחד מפקידי המס
והמשטרה .274)"...מחשבות אלה מבליטות את מידת ההשפלה שחש המיעוט הערבי לאחר התבוסה
במלחמת השחרור המכונה "אל-נּכּבה".275

 .271הזרם הרומנטי -ג'ובראני הוא הזרם שבו התאפיינה כתיבתו של הסופר ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן ונקרא על שמו .ג'ובראן
נולד ב ,1883-למשפחה מארונית בבשרי שבהר הלבנון ,בתקופת שלטון האימפריה העות'מנית .בגיל  12היגר עם אמו ואחיו
לארצות הברית ,שם למד ציור ואנגלית .בגיל  14חזר ללבנון ,תרגם את יצירותיו מערבית לאנגלית ולהיפך .כתיבתו
האוניברסלית ותפישת עולמו השפיעה על היצירה הערבית ופילסה לה דרך חסרת תקדים אל המערב .ג'ובראן נחשב לאחד
מגדולי הספרות הערבית החדשה.
 .272חנא אּבראהים ,א'זהאר ברّייה (פרחי בר) ,אל-א'תّאד ,1972 ,עמ' .5-16
 .273שם ,עמ' .68
 .274שם ,עמ' .110
 .275שמעון בלאס ,הספרות הערבית בצל המלחמה ,תל אביב  ,1978עמ' .7
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במהלך תיאור הקונפליקט ו"הנּכּבה" ,276הסופר תוקף תופעות חברתיות שליליות דוגמת משתפי הפעולה
התומכים במשטר ומדבר על העקרונות שעל כל מהפכן לאמץ כמו בסיפור "משמעות ישנה של מהפכה
ف لماذا يفت ُح ْال ُجروح القديمة ..وإنما
مفهو ٌم قدي ٌم للثورة" ,שם הוא מדבר על סעיד בסוף הסיפור" :لم يكن يعر ُ
الثو َرةِ التِي -رغم حوادث الليلة
للثو َرةِ أ ْم ٌر ال يُ ِقرهُ ش ََر ُ
كان يشعُ ُر بشكل ُمبهم أن ُم َ
ف ْ
ضا َجعَة ثائِر لزَ ْو َج ِة خائِن ْ
الماضية ،وما ساورهُ فيها من شكوك مزعجة – كان ال يزال يرى فيها شيئا ُمقدسا" ("הוא לא ידע למה הוא
פותח את הפצעים הישנים ...אבל הוא חש בצורה מעורפלת כי משכב עם אשתו של בוגד הינו מעשה
שאינו מתיישב עם כבוד המהפכה ,אותה מהפכה שבעיניו הייתה עדיין משהו קדוש למרות אירועי ליל
אמש ולמרות הספקות הטורדניים שעלו בראשו").277

דוגמא זו שלעיל דווקא ממחישה את ההבדלים בין נרטיבים שנכתבו על ידי גברים לבין אלו שנכתבו על
ידי נשים ביחס לכיבוש .בדרך כלל ,וכפי שעולה מהטקסט הנ"ל ,גברים חשים יותר השפלה של כבודם
ונשים יותר כאב מהדיכוי ומהסבל האופף אותן ואת קהילתן .השנאה שעולה כאן ,ביחס בין המהפכן לבין
אשת הבוגד ,גם היא מעובדת אחרת בכתיבה של סופרים גברים ובכתיבה של סופרות נשים .נשים
מתגלות כשונאות באופן מורכב יותר ,בבחינת שונאות/מקבלות ,וגברים ,כמו בנרטיב שלעיל של חנא
אּבראהים ,בבחינת שונאים/זועמים.
בסיפורים אחרים ,המחבר תוקף את המוכתרים (ראשי הכפרים) אשר תמכו בחגיגות יום העצמאות וסייעו
למשטר כמו בסיפור "היום העשירי לזיכרון" ,שם הוא מדבר על אבו מחמוד החורש שעבד עבור
המח'תאר ,אשר נהג לבוא אל הרועים ולקחת מהם שני כבשים למסיבה שהמוכתר נהג לערוך ביום זה.278
האנשים באותה עת חיו בתנאי עוני מחפירים ,אותם ניתן לחוש מגערותיו הזועמות של סעיד בעזים כאשר
ش الحْ قين َميه ِمن هالشكل! שתי! ..הלוואי שתשתי רעל,
سمْ ،ال َب ْنيادَ ِمين ِم ْ
היה אומר להן" :ا ْش َر ِبي! ..تشربي َ
בני אנוש אינם משיגים מים כאלה!".279

 .276בפרק ההשוואה והניתוח ,פרק ששי ,אשווה בין טקסטים שמספרים על חווית הכיבוש והנּכּבה בצורות שונות כשהמגדר
משמש מדד להבדל .כלומר ,גברים ונשים בוחרים לדבר על נושא הכיבוש על ידי בחירת נרטיבים שונים ,תמות אחרות ,קטעי
חיים שונים וזוויות מבט שונות.
 .277אּבראהים ,1972 ,עמ' .35
 .278שם ,עמ' .111
 .279שם ,עמ' .107
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מאחר והמחבר הוא קומוניסט ,אנו רואים שבסיפורים אחרים הוא מטפל בסוגיות אידיאולוגיות פוליטיות
טהורות ,ומרעיף שבחים על עקרונות המפלגה ,על השפעתה החיובית והשמחה הרבה לרגל חגיגות ה50-
של המהפכה הסובייטית ועוד .סיפורים אלה מתרחשים או מסופרים במוסקבה כמו "על האדם המאושר
شا" .280כמו כן ,ישנן תמות מסוימות
ان السعي ِد"" ،פגישה מוזרה ِلقَا ٌء غ َِريبٌ " ו"נטאשה نَتا َ
َع ِن اإل ْن َ
س ِ
صيَدة ٌ لليُوبي ِل ْال ِفضي",
שבמהותן אינן אלא דברי הלל לעיתון הקומוניסטי ,כמו בסיפור "שיר ליובל הכסף قَ ِ
שהיה בעיני הסופר אמצעי תקשורת רב-השפעה ,במיוחד בכל הקשור לעדכון הקוראים במתרחש ,ועל כן
ראוי לכבוד בעיני הסופר .מה שעולה מהסוגיות שאּבראהים עוסק בהן באופן מאוד חזק ,וביצירות גבריות
אחרות ,שהן משקפות את מציאות חייהם ואת הביוגראפיה שלהם .עובדה זו מערערת על הטענה הרווחת
של המבקרים הגברים שהזכרתי בהרחבה בהקדמה למחקרי ,שכתיבה של נשים בעיניהם היא כתיבה לפי
ז'אנר ה "אוטוביוגראפיה" אפילו אם הסופרות כותבות לפי ז'אנרים ספרותיים אחרים .סתירה זו שנמצאת
ברקע סיפוריו של אּבראהים מערערת על טענות אלה שמופנות כלפי כתיבה של נשים פלסטיניות כאילו
הן כותבות רק את הביוגראפיה שלהן והם לא .הנשים היוצרות ,כפי שמשתקף מכתיבתן הספרותית,
כותבות מהווי חייהן ,אך זהו הווי שנטוע עמוק במציאות של הסכסוך הערבי-ישראלי ,של המתחים בין
מסורת למודרנה ,אבל גם של עולם התנסויותיהן הייחודי והעשיר .בפרק הששי של מחקרי ,אתייחס
לסתירה זו בטענתם של המבקרים הגברים ולעולמן של הנשים המשתקף ביצירתן הספרותית.
בסיפור "שיר ליובל הכסף" ,האורח מדבר בשבחי עיתון המפלגה הקומוניסטית "אלא'תתחאד" ואומר:
سةٌ أيْضا לדעתי ,עיתון זה
"أعتقد ُ أن َهذِه ْال َج ِريدََّ ة َ َوأ ْمثالَ َها كال ُخب ِْزَ ،
تناو ِل ِه ُكل يَ ْومَ ،وكال ُخب ِْز ُمقَد َ
وري ُ
ض ُر ِ
ושכמותו הם כמו לחם ,שחובה לאכול ממנו יום יום ,והוא קדוש כמו לחם" .281אכן העיתון מוצג כשונה
משאר העיתונים הישראליים המחפשים כותרות רועשות ובלתי אמינות כמו בסיפור "מסתננים
سل ُلون" ,282המבליט את הפן האנושי של הקונפליקט .זהו הסיפור הראשון בספרות הפלסטינית אשר עוסק
ُمت َ
בנושא "הפליטים" וביחסים בין ערבים ויהודים בישראל בפרספקטיבה אנושית .למרות שהסיפור הוא בעל
צביון אידיאולוגי-פוליטי מובהק ,הרי הצגת העניין מתוך השקפה אישית ישראלית בדמותה של אשה בשם
"שרה" ,הייתה תופעה לא מוכרת בספרות הערבית בסיפורים שנכתבה עד לאותה עת בארץ.283

 .280שם ,עמ' .131-178
 .281שם ,עמ' .130
 .282שם ,עמ' .89
 .283בלאס ,1978 ,עמ' .50-51
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במקביל למסר הפוליטי ולביקורת שהסופר מפנה כלפי השלטונות הישראליים ,הוא עוסק גם בבעיות
חברתיות פנימיות כדוגמת המעבר מהכפר אל העיר ותהליך העיור העובר על החברה הכפרית ,הן לטובה
והן לרעה ,כמו בסיפור "הבית הישן ْالبَيْتُ ْالقَدِي ُم" .המאבק הבין-דורי מוצג באותו סיפור ומתבטא בחילוקי
הדעות בין אבו עּבד-אלרחמן לבין בנו עּבד-אלרחמן ,שם האב אומרْ :
"ال ُم ِهم أني ْ
اختَلَ ْفتُ َمع َع ْب ِد الرحْ َمن...
ق ِليُكَونَ َمكَانَهُ ُ
ض" ("העיקר שלא הסכמתי עם דעות עּבד-אל-רחמן...
ه َُو ي ُِريد ُ َهد َْم ْالبَ ْي ِ
ش ْرفَةَ ،وأنَا ْ
أرفُ ُ
ت ْالعَتِي ِ
הוא רוצה להרוס את הבית העתיק כדי לבנות במקומו מרפסת ואני לא מסכים") .284סירובו של אבו עּבד-
אלרחמן נובע מזיכרונות העבר היפים שקושרים אותו לבית הזה.
סוגיית האדמה מועלית כנושא מרכזי בסיפורים רבים של חנא אּבראהים .ראשית ,היא מופיעה בשמות
קבצי הסיפורים כמו בקובץ "פרחי בר" ששמו מסמל קירבה לאדמה וקשר ישיר אליה .בסיפור "משמעות
ישנה של מהפכה َم ْف ُهو ٌم قَدِي ٌم ْللثَ ْو َر ِة" המחבר אומר" :كان صباحا ربيعيا دافئا..الجو صاف ،تفع ُمهُ روائ ُح
يعرف كل
األزهار البرية ..في أيام كهذه كان سعيد ُ الناطور يجد ُ لذة في السير في تلك المسالك الوعرية التي كان
ُ
يطير محلقا بشعور من ال ُحنو
يسير على قدميه وإنما يسب ُح أو
منحنى وصخرة و ُجب فيها ..عادة لم يكن يشعُ ُر أنه
ُ
ُ
الوجود" ("זה היה בוקר של יום אביב חמים ...האוויר צלול ושופע ריחות של פרחי
وال ُحب لكل شيء في ُ
בר .בימים כאלה ,סעיד השומר נהנה ללכת במסלולי הבר הפתלתלים שהכיר בהם כל מורד ,סלע ובאר...
בדרך כלל ,לא חש שהוא הולך על רגליו ,אלא כמי ששוחה או דואה וחג ברגשות חמלה ואהבה לכל דבר
ביקום") .285הסופר משחזר סצנות מהעבר היפה כדי לשאוב מהם עידוד להיאחזות באדמה וכדי להעלות
את ערכה בעיני הפועל שחובה עליו להיאבק למענה.286
האדמה מבחינה פוליטית וכפי שמצטיירת בעיני המחבר ,היא המולדת שקשה לוותר עליה ולנטוש אותה,
היא המקום בו נולד הערבי הישראלי ,המקום שחי ויחיה בו ,ומבחינה חברתית וכלכלית היא סמל למעמד
החברתי ומקור הפרנסה העיקרי של הפועלים והפלאחים כפי שמוצג הדבר בסיפור "האדמה הטובה
يلبس عوينات أعجبتني جدا طريقته في
أكثر الحاضرين اهتماما بي ُمعل ٌم جاوز األربعين
ْ
األر ُ
ض الطي َبةُ"" :وكان ُ
ُ
الكالم ،وأعجبني أكثر عطفه الواضح– الذي بدا من أسئلته – على كفاح فالحي منطقتنا ضد محاوالت تجريدهم
من األرض" ("מבין הנוכחים היה מורה בשנות הארבעים לחייו ,שגילה בי עניין יותר מהאחרים .הוא היה

 .284אּבראהים ,1972 ,עמ' .38
 .285שם ,עמ' .29
ּ .286בולוס ,1987 ,עמ' .170
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ממושקף וסגנון דיבורו היה לרוחי .מה שיותר מצא חן בעיני הייתה האמפתיה הברורה שגילה כלפי מאבק
הפלאחים מהאזור שלנו נגד הניסיונות לנשל אותם מאדמותיהם ,כפי שהבנתי משאלותיו").287
אּבראהים נוגע בנושא האהבה בחלק מסיפוריו ,אלא שאהבה זו אינה מתממשת והכוונה בהצגתה היא
העלאת עניין אחר .בסיפור "משמעות ישנה של מהפכה َم ْف ُهو ٌم قَدِي ٌم ِل ْلث َ ْو َرةِ" 288יש קשר רומנטי שאינו
מתפתח בגלל נסיבות פוליטיות .בסיפור "נטשה" ,289יש מסר חברתי שזור בסיפור אהבה אישי שאינו
מתממש בשל המנהגים והמסורות ,כלומר ,החברה הערבית שדוחה אהבה מחוץ למסגרת הנישואין .אפילו
בסיפורים הדנים בקשרים מסוגים אחרים כמו חברות בין ילדים בסיפור "שני שיעורים בקליעה וכישוף
تحيةُ ْال ِعي ِد" ,או הקשר בין המורה לתלמידו בסיפור
ان فِي الر َمايَ ِة َوالسحْ ِر" ובסיפור "ברכת החג ِ
دَ ْر َ
س ِ
صدِيقي الص ِغير"; כל סוגי הקשרים המוצגים בסיפורים אלה אינם סיפור העלילה המרכזי,
"ידידי הקטן َ
אלא משמשים רקע או חלק ממסר תרבותי או פוליטי שהסופר מעוניין להעביר אל הקוראים .בסיפור
تحيةُ ْال ِعي ِد" ,למשל ,אנו רואים שיחסו של ח'אלד אל אחותו נג'וא היה גס ,290אך יחס זה
"ברכת החג ِ
משתנה .המחבר כותב" :كانت تلك أو ُل مرة تذهبُ فيها نجوى إلى المدينة .كانت المدينةُ أجمل كثيرا مما تتخيل.
ولقد اشترى لها أخوها قطعة من الهريسة ،وكان يُخاطبُها بلهجة رقيقة ،ويعاملها كأحسن ما تكون ال ُمعاملة .كانت
جد مسرورة ولم يُقلل من سرورها أنها كانت حافية القدمين" ("זו הייתה הפעם הראשונה שנג'וא ביקרה בעיר.
העיר הייתה הרבה יותר יפה ממה שדמיינה .אחיה קנה לה ממתק ודיבר אליה בעדינות והתייחס אליה הכי
יפה שאפשר .היא הייתה מאוד שמחה והעובדה שהייתה יחפה לא העיבה על שמחתה").291
יחס זה השתנה לטובה כי ח'אלד מתכוון להשיג בעזרת אחותו שתי תמונות לאחר שיאסוף כסף כדי לשלחן
ان فِي الر َمايَ ِة
לאביו שנמצא בירדן ,כפי שביקש ממנו .גם בסיפור "שני שיעורים בקליעה וכישוף دَ ْر َ
س ِ
َوالسحْ ِر" מגולל סיפור בין הילד לחברו פרג' אך קשר זה משמש רקע לסוגיות יותר מרכזיות כמו אמונות
292
صدِيقي
טפלות או אימון ילדים להשתמש בנשק וההבל שבמעשי כישוף .בסיפור "ידידי הקטן َ

 .287אּבראהים ,1972 ,עמ' .173-174
 .288שם ,עמ' .28
 .289שם ,עמ' .178
 .290שם ,עמ' .99
 .291שם ,עמ' .102
 .292שם ,עמ' .48
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الص ِغير" ,293הקשר בין המורה לתלמיד נמצא ברקע הטרגדיה המתוארת בסיפור ,שבסופו הילד תייסיר נהרג
מהתפוצצות של פצצה לא מנוטרלת בזמן שהיה עסוק באיסוף פצצות ישנות כדי למכור אותן לפרנסתו.
סיפוריו של חנא אּבראהים מסתיימים לרוב בכישלון או במוות ,או שסיטואציות אלה מוצגות במהלך
השתלשלות הסיפור .נושא המוות רק מבהיר עד כמה מאורעות מלחמת  1948היו קשים ,כמו למשל
בסיפור "מקום קדוש َمك ٌ
س" כאשר סעדיה יוצאת החוצה כדי להזהיר את נאיף וחבריו לבל יחזרו אל
َان ُمقَد ٌ
הכפר בזמן שהיה מוטל עליו סגר והיא משלמת בחייה על יציאתה מהבית .294על אף שסיפור זה מסתיים
במוות או בכישלון ,עדיין אין בזה משום הפחתה בחשיבותו של המאבק למען שינוי המציאות בה חיים
הערבים בישראל ובחשיבות הניסיונות שהיו בעבר לנצח במהפכה ובמלחמה.
ראוי לציין ,כי סוגיית "הזמן" בכל הנוגע לחיי הגיבורים עצמם כמו ימי הולדת ,ימי נישואין ועוד ,נראים
يف ُحر" שובר שגרה ומצביעים
מאולצים גם אם הוזכרו כבדרך אגב ,שכן הם מהווים "מוטיב חופשי ُمو ِت ٌ
על אירועים אישיים ובלתי רגילים .אך מבחינה עקרונית ,אם יוסרו מהסיפורים ,הדבר לא ישנה באופן
מהותי את המסר החברתי או הפוליטי שהסופר התכוון להעביר לקוראים .ואילו ציון הזמן במובן הלאומי
הכללי כמו יום העצמאות ,היובל למהפכה ועוד ,מהווה חלק בלתי נפרד מהתמות של סיפורים אלה ,הלא
يف الرب ِْط" ,שהסרתו פוגעת במסר העיקרי של הסיפורים כדברי תומשובסקי.295
הוא "המוטיב המקשר ُموتِ ُ

 .2קובץ הסיפורים "האצילה األصيلة"( )1974של הסופר מחמד נפّאע ()1940
הסופר מחמד נפّאע נולד בכפר בית ג'ן בגליל ,סיים את בית הספר התיכון בכפר ראמה הסמוך ולאחר
מכן למד שנתיים באוניברסיטה העברית בירושלים ,שבעקבותיהן עסק במקצועות שונים .בשנת ,1970
הצטרף כפעיל פוליטי לשורות המפלגה הקומוניסטית ונשאר במפלגה עד היום הזה .296נפّאע נמנה על
הזרם האידיאולוגי ,שכן סיפוריו נאמנים לעקרונות המרקסיסטים-לניניסטים המדגישים את זיקתו של
החקלאי לאדמה ולכפר ומבליטים את העוול והדיכוי שנגרמו לתושבים על ידי הקולוניאליזם הבריטי לפני
מלחמת  1948ולאחריה .נפّאע עוסק גם בתקופת מלחמת  1967תוך שהוא מתאר את מאבקו של האדם

 .293שם ,עמ' .90
 .294שם ,עמ' .27
 .295תומשובסקי ,1965 ,עמ' .68
ּ .296בולוס ,1987 ,עמ' .455
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להישרדות ודבקות באדמה ועוד עניינים מחיי היומיום של החברה כמו מנהגים ומסורות שהשתרשו בה.
רוב  26הסיפורים בקובץ "האצילה" ,חוברו בין השנים  1966-1973ויצאו לאור רק בשנת .2971974
ان"
אחד הסיפורים שנגעו במלחמת  1948ובאירועים שקדמו לה הוא הסיפור "רטט האלון َخ ْف ُق الس ْن ِديَ ِ

298

שבמרכזו שמועה אודות קשרים רומנטיים הנרקמים בין בחורה בשם ימאמה לבין אחמד ,צעיר מהכפר.
השמועה מגיעה לאוזניה של האם והיא מודיעה לבנה הבכור כי השמועה בכפר מדברת על כך שאחותו
בהיריון .באותה עת ,האח המבוגר מימאמה בשנה אחת בלבד ,מפוטר מעבודתו אצל נכבד הכפר שייח'
ג'בור ,כאשר האחרון מציק לו בשל כבודה המחולל של אחותו ,מה שגורם לו לקבל החלטה להרוג אותה
כדי למחות את הכתם שדבק במשפחה .האח מוביל את אחותו לקצה הכפר בכוונה לדקור אותה ולזרוק
אותה לתהום עמוקה .בשיא סערת רגשותיו והכעס שהשתלט עליו ,הוא נזכר בימי ילדותו עם ימאמה,
אחותו היחידה והתמימה ,ומתקשה להאמין בחטאה .הגיבור מדמיין את עצמו נוטל את חיי אחותו ,אך עד
מהרה הוא מתעורר מהסיוט ,חוזר בו מכוונתו לרצוח אותה וזורק את הסכין אל התהום.
קשה להבין מהטקסט אם השמועה על חטאה של ימאמה הייתה נטולת יסוד .האין זה מופרך שאם פוסקת
פסיקה גורלית מעין זו מבלי לוודא את אמיתות השמועה? כל מה שמגיע לידיעתם של הקוראים מבעד
להתרחשויות הוא שהאם הייתה נחושה בדעתה ולא היססה להטיל גזר דין מוות על בתה .האם פונה אל
تردد ُ" :يما َمة ُمش بخير!! "ومغزل نظري!! يما َمة
בנה ואומרת" :يما َمة مش بخير!! وشعرتُ أن األشياء كلها َ
ُ
يلبس الشراويل الجديدة
يطلق حميد ٌ العتابا وين ُج ُر على القصب،
وحميد كبشوهم مع بعض ..وسكتت .وألجل ذلك
ُ
وثياب الحبر ويعقد ُ تكة شرواله عقدة جهالية مثل جديلة البنت ،في إصبعه خات ٌم وعلى ظهره شا ٌم!! ورحتُ أتخي ُل
ما جرى في هذا اللقاء!!
 زَ مرودة بتقول اإلشاعة في كل البلد وعند الشيخ جبور وأهل بيته ان يمامة حبلى!! قالتها أمي بما يشبهُ الفَحيح،كذلك شعرتُ بوجهي أصبح صغيرا ضيقا رغم الدم الحار الذي ألهبهُ" ("ימאמה לא בסדר!! חשתי שכל
הדברים מהדהדים" :ימאמה לא בסדר!! "בעיני!! תפסו את ימאמה וחמיד ביחד ...השתתקה .ובשל כך
חמיד שר ומנגן ,לובש מכנסיים חדשים וחולצות יפות וקושר את הקשר של מכנסיו כמו צמה של בחורה.
על אצבעו עונד טבעת שעל גבה יש סימן!! ואני התחלתי לדמיין את מה שקרה במפגש הזה!!

 .297אל-קאסם ,1979 ,עמ' .148-154
 .298מחמד נפّאע ,אל-אצילה (האצילה) ,עכו  ,1974עמ' .102-109
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זמרודה מספרת שהשמועה פשטה בכל הכפר וגם אצל השיח' ג'בור ובני ביתו שימאמה בהיריון!! אמי
אמרה זאת בקול חנוק ,ואני הרגשתי שפניי נהיו קטנים וצרים על אף הדם החם שהלהיט אותם").299
עמדתה של האם כפי שאנו רואים הינה ברורה ,אך קשה לאמצה בלי שהאם תהיה בטוחה כי ימאמה
ترد على دعابات النساء بشكل طبيعي جدا بال
איבדה את בתוליה .המחבר אומר בהקשר הזה" :كانت يما َمةُ ُ
تفكر بالفظيعة والفضيحة" ("ימאמה נהגה להגיב
تسير ورائي ال
ُحمرة خجل أو انخذال وهذا ما يُحي ُرني .وهي
ُ
ُ
להתלוצצויות הנשים לגמרי בטבעיות ,מבלי שיעלה על פניה סומק של בושה או מבוכה ,וזה מה שמנע
ממני להבין את הדברים לאמיתם .היא הולכת אחריי ולא חושבת כלל על התדהמה ועל השערורייה").300

ייתכן וזו דרכו של האח הגדול לראות את הדברים כי הוא רצה להמשיך ולראות בימאמה את אותה אחות
משעשעת שבילדותם כל כך נהנו זה בחברת זו .ימאמה הייתה נערה בראשית התבגרותה ואחיה לא היה
גדול ממנה ביותר משנה ,כדברי הסיפור .301בניגוד לדמותה שהצטיירה בעיני האם והקהילה ,הוא לא
האמין שהיא יכולה לעשות טעות נוראה כזו ,שכן הייתה יקרה מאוד ללבו ,או כדברי המחברُ " :كنا أنَا
َس إال بِ َب ْعض אני וימאמה נהנינו רק כשהיינו ביחד" .302ייתכן ותמימותה של ימאמה נובעת
َويَ َما َمةُ ال نَأن ُ
דווקא מניצול גילה הצעיר על ידי חמיד כדי לממש את תאוותו המינית וייתכן שיש עוד אפשרויות .ייתכן
גם שהמחבר התכוון לא להבהיר נקודה מהותית זו משום שחמיד היה בגילם של ימאמה ואחיה ,גיל
ההתבגרות המועד לטעויות ,אך החטא הגדול מוטל על החברה ועל חינוך בלתי הולם.
ان" לא האמין שאחותו טעתה לא הייתה הסיבה
עצם האמירה שגיבור הסיפור "רטט האלון َخ ْف ُق الس ْن ِديَ ِ
ان َعلى
"و َخفَقَت أع َْواد ُ الس ْن ِديَ ِ
היחידה להחלטתו למחול לה ולא לרצוח אותה ,שכן כך נאמר בסוף הסיפורَ :
َم ْق ِربَة ِمني فقَفَ ْزتُ ُم ْ
ص ْرخَة َم ْكبُوت َةَ ،وت َ َحس ْستُ نَ ْفسِي .كانَت َي َما َمةُ ت َ ْق ُر ُ
ان لت ْع َم َل ِم ْن َها َح ْز َمة
ط ِلقا َ
ط أع َْوادَ الس ْن ِديَ ِ
ِمنَ ْال َح َ
ب .إن َها َحيةٌ ت ُ ْرزَ ُق!! َو َكذَلِكَ يَ ِجبُ ْ
أن ت َ ُكونَ !!" ("ענפי האלון רטטו לידי .קפצתי ושחררתי זעקה
ط ِ
מודחקת ומיששתי את עצמי .ימאמה הייתה עסוקה בשיוף ענפי האלון כדי לסדר אותם באגודה .היא חיה
ונושמת!! וכך היא צריכה להיות!!") ;303וגם אמירתו של הגיבור בעודו זורק את סכינו אל התהום במין

 .299שם ,עמ' .106
 .300שם ,עמ' .107
 .301שם ,עמ' .106
 .302שם ,עמ' .108
 .303שם ,עמ' .109
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רתיעה מהמשימה שתכנן" :إلى َج َهنم َو ْال ِم ْز َبل ِة!! אל גיהנום והמזבלה" אינם מצביעים באופן חד-משמעי על
כך שהוא גילה את חפותה.
הנחתי זו מבוססת על עקרונות שיש לגביהם אחדות דעים בקרב קהילת החוקרים והמבקרים של הספרות
המקומית .בהתייחסותו למאפייני התמות ,חוקר הספרות יוסף אבן אומר" :לעתים קיימים ביצירה
הספרותית מספר נושאים ,שהמתח ביניהם הוא מוקד היצירה הספרותית" .304הגדרה זו מתאימה לרומן
"המעוותים المشوهون" של תופיק פיאץ' ,ששמו טעון משמעויות רבות המהוות בסיס לסוגיות עם
אלמנטים סבוכים ביצירה הספרותית כמו מין ,קונפליקט בין עיר לכפר ,עוני והיעדר שייכות .הסופר
תופיק פיאץ' הוציא רומן זה לאור בשנת  .3051963אין זה מוזר שסוגיית ההדחקה המינית שעלתה לדיון
פומבי בשנות ה 60-כמו ברומן "המעוותים" למשל ,כאשר דיון זה מתמשך עד לשנות ה 70-של אותה
מאה ונוגע בסוגיית הכבוד הקשורה להדחקה המינית .306ייתכן גם שחילוקי הדעות ומגוון ההשקפות
שהתפתחו בקרב המיעוט הערבי בהשפעת העם הישראלי ובהשפעת עמי אירופה המשוחררים ,הולידו דור
של צעירים בדמותו של גיבור הרומן ,שאינם חושבים שבאחריותם להעניש אנשים על חטאים שהחברה
עצמה יצרה .על כל פנים ,זהו נושא שהדיון בו עשוי להיות ממושך ,מה שלא יתאפשר במסגרת מחקר זה,
לכן אני מעדיף להציג את הסוגיה בתמצות ולהסתפק בהצגת הרעיון הכללי.
ف" שתלויה בנשים בחברה הערבית ,תוך הצגת
לדעתי" ,רטט האלון" מטפל בסוגיית "הכבוד الش َر ُ
הקונפליקט המתנהל בין דור האבות הדבק במנהגים ובמסורות לבין דור הבנים המתייחס אל הסוגיה
ف" של משפחה ערבית מסויימת עלול להיפגע בצורה בלתי
מנקודת מבט חדשה .בד"כ "הכבוד الش َر ُ
הפיכה כתוצאה מאובדן בתולי אשה ,ואינו ניתן לריפוי ,ברוב המקרים ,אלא על ידי רצח אותה אשה.
לעומת זאת ,אותו "כבוד" אינו נפגע אם גבר באותה סיטואציה מקיים יחסי מין עם נשים .בדרך זו,
הסיפור משקף את החברה הפטריארכאלית המסורתית ויחסה לבתוליה של הנערה .ויכוח זה מקבל צורות
של מאבק בין תפישות ישנות ומנהגים עתיקים לבין ראייה מודרנית חדשה המוצגת דווקא על ידי סופר
גבר ,307כי לו מותר לדבר על נושא זה ללא חשש ,והיא מתגלה היטב במיוחד לאור העובדה שהסיפור
עוסק בשתי תקופות היסטוריות חשובות בתולדות הספרות המקומית .התקופה הראשונה ,טרם מלחמת
 .304אבן ,1977 ,עמ' .38
 .305הסופר הפלסטיני תופיק פיאץ' נחשב מראשוני הסופרים הפלסטינים שכתבו רומן אחרי מאורעות .1948
 . 306בולטת בסיפור "רטט האלון" השקפת עולם שווה בין סופרים גברים לסופרות נשים ביחס לסוגיית הכבוד והקלון בחברה
הערבית .אעסוק בסוגייה זו בהרחבה בפרק הששי של מחקר זה.
 .307ע'נאים ,1995 ,עמ' .192-193
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 ,1948כאשר הגיבור מעלה זיכרונות מהעבר הקרוב של אירועי הסיפור ושוקל לזרוק את אחותו ימאמה
אל התהום העמוקה ,אשר לתוכה נזרק הקצין הבריטי בימי ההתקוממות" :في ثورة الـ  36كان في ْالقَ ْريَ ِة
ضا ِب ٌ
سي ُء الذ ْك ِر ُمجْ ِر ٌم َع َ
احيَ ِة فَقَبَضُوا َعلَ ْي ِه َمع
ص ِب ِه ْالفَالحُونَ في هذه الن ِ
اث في ْالقَ ْريَ ِة فَ َ
ط إنكليزي َ
سادا فترب َ
ُز ْم َرة ِمن ِر َجا ِل ِه"( "...،בהתקוממות של שנת  ,36היה בכפר קצין אנגלי ידוע לשמצה ,שעשה הרבה
עוולות בכפר .הפלאחים ארבו לו במקום הזה ותפסו אותו יחד עם כמה מאנשיו") .308התקופה השנייה היא
אירועי הסיפור עצמו ,אשר מתרחשים במהלך מלחמת  1948ומעט לאחריה .דבר זה הופך את הסיפור
"רטט האלון" לבעל תוכן מודרני שדן בסוגיית "הכבוד" ,שלבטח היה אמור להסתיים ברצח הנערה כפי
שקורה בסיפורים אחרים שעסקו באותה סוגיה .הספרות הערבית המודרנית עשירה בסיפורים ,רומנים
ומחזות המבטאים את ההשקפה החברתית המסורתית כלפי כבוד האשה והמשפחה.
המבקרת נואל אל-סעדאוי סבורה כי דמותה של האשה החכמה ,האמיצה והחזקה נעלמה כליל מהספרות
הערבית הקדומה ואת מקומה תפסה דמות אשה שמהותה היא "כבוד המשפחה" במובן הצר והמוגבל של
הספרות המודרנית .309דברים אלה יכולים אולי להסביר את הסתירה הרועמת המאפיינת את הערך
"אהבה" בעיני המחברים ,אשר לפעמים מתייחסים לאשה כאל ישות קדושה ולעיתים בשנאה שאינה
מתיישבת עם אותה קדושה לכאורה .מחד גיסא הם מרחמים עליה ומאידך גיסא חוששים שמא תיסחף
למתירנות מסוכנת שעלולה להעמיד אותם בפני קונפליקט כזה שנתקל בו גיבור הסיפור "רטט האלון".
אחת התוצאות של סתירה זו התבטאה בחוסר יכולתם של הגיבורים לממש את אהבתם כלפי האשה ,וכך
נקלעו למעגל יאוש שמצא ביטוי בהרבה רומנים ערביים דומים לרומנים שתורגמו לשפה הערבית כמו
"הגברת עם הקמליות غادة الكاميليا" של אלכסנדר דיומא הבן ו"ייסורי ורתר הצעיר آالم فرتر" של
המשורר הגרמני גתה ,שבדרך כלל הסתיימו במוות או בהתאבדות .רומנים אלה תורגמו בתרגום חופשי
ותפוצתם היתה רחבה .על אף שרבים מסופרי הזרם החדש שהוביל חוקר הספרות המצרי מחמוד תיימור
טענו כי מטרת הרומנים שלהם היא לתמוך באשה ולהשיג שוויון בין שני המינים ,הרי בסופו של דבר הם
לא ביטאו את טענותיהם כפי שניתן לראות זאת ברומנים שכתב הסופר המצרי מחמד רא'פת אל-ג'מאלי
"פרנסה של יפיפייה או ייסורי האוהבים قوت الفاتنة أو آالم العاشقين"( ,)1922או ברומן "יומנים של

 .308נפّאע ,1974 ,עמ' .108
 .309נואל אל-סעדאוי ,ען אל-מרא'ה (על האשה) ,קהיר  ,1988עמ' .98
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זנות مذكرات بغي" .רומנים אלה התאפיינו בגוון שעשועי למרות הצהרתו של אלג'מאלי שמטרתו היא
כתיבת רומנים שיביאו לשחרור נשים ממנהגים וממוסכמות שמכשילות מטרה זו.310

ערך "הכבוד" הקשור לערך "אהבה" עמד במוקד הדיון שעסק בשחרור האשה בספרות הערבית
המודרנית .בנקודה זו ,אני סבור שהסיפור "רטט האלון" הוא טקסט ספרותי שלא צמח מתוך ואקום ,אלא
סיפור שמנסה לפרשן ולשחזר תכנים מטקסטים ספרותיים קודמים ,אותם הוא מציג במסגרות חדשות
ובהקשרים שונים מאלה שבמקור .סיומו של הסיפור שונה מסיומם של סיפורים ורומנים אחרים שידעה
הספרות הערבית כמו "תחינת החרטומן/דועאא' אלּ-כרואן/دعاء الكروان" של הסופר המצרי טה
חוסיין .311הרומן הזה מסתיים ברצח הנערה הכפרית הנאדי כדי למחות את הכלימה ולציית לתפישות
החברתיות ,שלא כמו בסיפור "רטט האלון" עם סופו הבלתי צפוי כאשר הגיבור חומל על אחותו ומוחל
לה .הדמיון הברור בין שני הסיפורים מתבטא דווקא בעמדתה של האם המסיתה לרצח הבת.
ראוי לציין בהקשר זה דברים שאמר חוקר הספרות הערבית הישראלי ששון סומך בהתייחסו למושג
"אינטרטקסטואליות  ."Intertextualityסומך סבור שהחוקרים חלוקים בדעותיהם לגבי משמעויות
המושג .חלקם מתייחסים אליו כתאוריה כללית של ספרות שעניינה מכלול היחסים בין הטקסטים ,בעוד
שחלקם האחר מסביר אותו כמכלול היחסים המתקיימים בפועל בין שני טקסטים ספציפיים .312בעבודת
מחקר זו אסתפק במה שהוצג כקשר ספרותי כללי מהסוג הראשון בין שני הסיפורים "רטט האלון"
ו"תחינת החרטומן".
נפّאע מצייר בחלק מהסיפורים בקובץ "האצילה" את טרגדיות הגירוש אשר ליוו את מלחמת 1948
ועומק השפעתן הקשה ,כמו האומללות והנדודים בסיפור "המגורשים ْال ُمشَرد ُونَ " .הסיפור "חסרי בית"
מורכב מחמישה פרקים נפרדים .הראשון מתאר את הטרגדיה של שנת  ;1948השני מתאר את תמונות
הגירוש שיצרה המלחמה כאשר אמצעי ההתקשרות היחידים היו דרך שידורים ברדיו ודרך הצלב האדום;
השלישי מתאר את הזדהותם של אלה שנשארו בארץ עם אלה שיצאו ממנה ,דבר המתבטא בהזדהות
המשפחה עם הנערה שמשפחתה היגרה והייתה בדרכה אל גבול לבנון; הרביעי מתאר את הגירוש בעקבות
מלחמת  ;1967החמישי מתאר את הפקעת אדמת "אלח'יט" מבעלותם של תושבי בית ג'ן ,כפר מולדתו של
ּ .310בדר ,1977 ,עמ'  ,175עמ' .179
 .311הסופר טה חוסיין קיבל את הכינוי "אביר הספרות הערבית" בשל ידיעתו והתמחותו בכתיבה בשפה הערבית.
 .312סומך ,1986 ,עמ' .111

144

המחבר .פרקים אלה ביחד מתכנסים ליחידה אחת המתארת את הסבל והייסורים הממושכים שליוו את
שתי המלחמות.
אין פלא שסיפורים אלה משמשים מקור חשוב עבור כל סוציולוג או אנתרופולוג המנסה לחקור את
המנהגים והמסורות שהיו רווחים באותה תקופה בחברה המקומית .המחבר בקיא בשמות של אתרים
רבים ,שמות של סוגי עצים וצמחים הנפוצים בארץ ,הוא מתאר בפירוט רב את המנהגים החברתיים על
יתרונותיהם ומגרעותיהם ואת האמונות הטפלות ששלטו בדעתן של נשות הכפר והפרובינציה ,בנסותו
למתוח ביקורת על חוסר הקידמה בצורה גלויה .להמחשת הדברים אציג שתי דוגמאות מני רבות מתוך
הסיפורים:
" .1أما أمي فال يُالئ ُمها النوم قرب النار ألنها تحلم أحالما مزعجة وفي شرح نجمعها من األفضل أن تدير رأسها
الفلك" ("ואילו אמא שלי ,לא מתאים לה לישון ליד האש כי היא חולמת
دو َر ِة
ِ
للشرق ورجليها للغرب حسْب ْ
חלומות טורדניים ,ולפי הפרשנות של הכוכב שלה היא צריכה לישון כאשר ראשה לכיוון מזרח ורגליה
לכיוון מערב ,לפי המסלול של גרם השמיים").313
شعر ِه التي كان النسا ُء
" .2أما هي فيظهر أنها لم تفكر قط
ِ
ق ِ
برأس أخي وكان همها أن ت َحدق في ِجلدَةِ رأ ِس ِه ومفر ِ
سات ،ألن القمل يتخذ منها َمسْكنا ،وكم كانت تخيفنا هذه القشرات ،كيف ال ونَحْ نُ نعل ُم أنها
يُسمينها م ْ
صطبَة الن َج َ
البحر ،واجتنابا لهذا كنا نسْتسل ُم حتى لقَص ُ
ورنا إذا أحْ َو َج األ ْم ُر" ("ואילו
ت ُجر األوالد من آذانِ ِهم وترمي ِهم في
شعُ ِ
ِ
היא ,כנראה שכלל לא חשבה על ראשו של אחי וכל עניינה היה לנעוץ מבט חודר בקרקפתו ובציר
שערותיו ,אותו כינו הנשים "רף הטמאות" כי הכינים נהגו להתיישב בו .ומה גדול היה פחדנו מהקשקשים
ההם .איך לא ,כשאנו יודעים כי הם גוררים את הילדים מאוזניהם ומשליכים אותם לים .כדי להישמר
מגורל זה היינו מתמסרים אפילו לגילוח שערנו אם המצב מחייב").314

בסיפור " َح ِميد ،أحْ َمد وآخ َُرونَ חמיד ,אחמד ואחרים" 315נפّאע מתאר את אכזריותה של מלחמת  67ואת
הטרגדיה של הילדים במהלך שהותם במערה ולאחר צאתם ממנה ,ובסיפורים אחרים כמו "הסבל מאבד
ِيث ْالغ َْم َ
את כוחו ْال َحما ُل يَ ْف ِقد ُ ْالقُوة َ"" ,כדי שהילד לא ימות َحتى ال يَ ُموتُ الط ْفلُ"" ,דיבור אלע'מטס َحد ُ
ط ِس",

 .313נפّאע ,1974 ,עמ' .5
 .314שם ,עמ' .16
 .315שם ,עמ' .11
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سةُ َبحْ ِر ْال َبقَ ِر" ,ו"סיבוב לבדיקה َج ْولَةٌ تفَقدِيةٌ" שוב ושוב מתוארות תוצאות
"בית ספר ים הפרות َمد َْر َ
המלחמה והשלכותיה על שכבות חברתיות אחרות.
הסיפור "כדי שהילד לא ימות َحتى ال يَ ُموتُ الط ْف ُل" נבדל מסיפורים אחרים אשר עסקו באותו פרק זמן
גורלי ובו מוצג תיאור נדיר של סבל האשה במהלך מלחמת  .3161967במוקד הסיפור ,אשה המאבדת את
בעלה במלחמה ומתחילה לשוטט ללא מטרה ביער הסמוך לכפר כאשר היא מפקירה את ביתה ובו תבואת
הקציר של העונה החדשה ואת מעיין המים לחיילים הכובשים .היא שוקלת להמית את בנה בן שלושת
החודשים ולהתאבד כדי למנוע ממנו רעב ומחסור בחלב אם .כעבור מספר ימים ללא אוכל ,שתייה או
מנוחה ,בנה מתעורר בבוקר כשהוא על סף גוויעה מרעב .באותו הרגע ,האם נתקפת רגשי חמלה חזקים
ומחליטה לאכול כל דבר שתמצא ביער ובלבד שתשיב את החיוך והחיים לתינוקה .היא מתחילה לאכול
הכול ,אפילו עלי אלון יבשים ,לוף ועוד מיני צמחים כדי למלא את שדיה ולהיניק את תינוקה הרעב .האם
وأشرس من األفعى واللبؤة ،وبإصرار رحتُ أقض ُم السنديان
מתארת את המחזה הזה באומרה" :فأنا أ ٌم أقوى
ُ
الجاف طع ُمه مر وأنا أعل ُم ذلك ،أكلتُ أوراق اللوف وأنواعا أخرى من أعشاب األرض لكل منها طع ُمه الخاص
أعرف أين ُحرمتُ وال أين أقصد ،فلماذا ال آك ُل أشياء ال أعرفُها كذلك؟ ثم ان ذلك الحب األحمر
وكلها لذيذة ،ال
ُ
الذي يُسمونه عنب الحية طع ُمه لذيذ حقا ،المهم أن يعيش هو ،سيظل حيا رغم كل شيء ،وأنا سأكف ُل ذلك ،ليعود
يقف في طريقه ،سيتعلم كيف يُداف ُع عن أرضنا وبيوتنا وعيون الماء" ("הריני חזקה ותקיפה
إلى البيت ال شيء ُ
יותר מנחש ולביאה ,ובנחישות התחלתי לכרסם עלי אלון יבשים וקוציים ,טעמם מר ואני יודעת זאת.
אכלתי עלי לוף ועוד מיני צמחים ,שלכל אחד טעם משלו וכולם טעימים .אינני יודעת למה נשלל ממני
הכל ולאן פניי מועדות ,וכי למה שלא אוכל גם דברים שאיני מכירה? מה גם שהפרי הזה שקוראים לו
"עינב הנחש" הוא טעים באמת ,העיקר שהוא ישרוד ,הוא יישאר בחיים למרות הכול ואני ערבה לכך
שישוב הביתה ודבר לא יעמוד בדרכו .הוא ילמד להגן על אדמתנו ,על בתינו ועל מעיינות המים").317

האם מבינה באינסטינקט כי מות בנה מהווה אבידה לא רק לה אלא למולדת כולה ,שנשים לבדן לא
תוכלנה להגן עליה ,היא מוכנה לאכול עשבים ועלים כדי ליצור חלב לתינוקה ובמסירותה היא תורמת

 .316שם ,עמ' .88
 .317שם ,עמ' .92
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תרומה גדולה לבניית החברה .318התיאורים שמשתמש בהם נפّאע לתיאור מעמקי נפשה של האם מעלים
שאלות עקרוניות כמו האם סופרים גברים כותבים נאמנה מה נשים חשות או מה הן אומרות? או האם הם
כותבים ממקומם כגברים שמבינים את הנשים או שהם כותבים כגברים שמייצגים את תחושותיהן? ואיך
הם עושים את זאת ? .319כפי שניתן לראות ,חרף האכזריות של העבר וההווה ,מתוך הטקסטים של
המחבר מבצבצת עמדה אופטימית ומבט לעתיד שכולו תקווה וביטחון" .האופטימיות" המאפיינת רבים
מסיפוריו של נפّאע היא תמה מרכזית שלא ניתן להתעלם ממנה ,במיוחד משום שהיא מסמלת עמידה
איתנה ,הקרבה ,התמודדות עם אתגרים והמשך מסע החיים יהיה המחיר אשר יהיה .אנו עדים לרוח
אופטימית זו בסוף הסיפורים שמניתי לעיל וגם בסופם של סיפורים אחרים מאותו קובץ.
בסיפור הכותר של הקובץ "האצילה" מובלטים ערכים חיוביים עם הדגשה בצורך לשמור עליהם כמו על
ערך "המסירות" ,תכונה שניחנות בה גם חיות כמו הסוסה אום סוואר .בניגוד ליחסו הטוב של האב ,אבו
סקר ,לסוסה ,בנו ,סקר ,מתייחס אליה באופן רשלני ואכזרי במיוחד .320בזה מועבר מסר לפיו לא כל דור
ישן הוא בהכרח שלילי ומיושן; הבן המתייחס אל הסוסה האצילה בצורה כה שלילית הוא המפגר בדעותיו
שאינו מבין את ערך המסירות למורשת אביו ואינו יודע את משמעות השמירה על חיה נאמנה כזו .אחת
הנשים מבטאת זאת באומרה" :ك ْم َو ْردَة خَلفَت عُليقَة ،الز َعامة ْإل َها ر َجال הרבה פרחים יוצאים מהאטד ,אך
רק גברים ראויים להיות מנהיגים" .321הסיפורים בקובץ "האצילה" רוויים באמונות עממיות ומנהגים
חברתיים שונים ,שבחלקן הגדול משותפים לכלל הכפרים הערביים בארץ .322נפّאע מבקר תופעות
שליליות הרווחות בחברה כמו העברת הזמן ברכילויות על כבודם של אחרים ,תופעת המעמדות ועוד.
בסיפורים שלו משתקפות תפישות דתיות ומנהגים חברתיים ייחודיים לתושבי כפרו ולעדה הדרוזית בכלל,
כמו האמונה בגלגול נשמות הנשמרת בקפידה על ידי הדרוזים ומוקפת במעטה של מסתורין" ,323דין נידוי
ال ُح ْر ُم" שמטילים אנשי הדת" ,324המחילה ْال َع ْف ُو" שכוהני הדת הדרוזים מעניקים לנפטר לאחר קבורתו
או קיום נדרים ליד קברי צדיקים.326
 .318בפרק ששי ,אציין את ההבדלים בעיבוד הנּכּבה ,כאסון שגברים חווים אותו באופן שונה מנשים.
 .319בפרק הששי אתייחס לשאלות הנ"ל ,שהן גם נכונות לכתיבה של נשים סופרות על גיבורים גברים.
 .320נפّאע ,1974 ,עמ' .43
 .321שם ,עמ' .44
 .322סלימאן ג'ובראן" ,הכפר ביצירתו של מחמד נפّאע" ,המזרח החדש ,1993 ,עמ' .186
 .323נפّאע ,1974 ,עמ' .126-127
 .324שם ,עמ' .63
 .325שם ,עמ' .42
 .326ג'ובראן ,1993 ,עמ' .186
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 .3קובץ הסיפורים "الجوع والجبل הרעב וההר"( )1980של הסופר ריאץ' ּביידס ()1960
הסיפורים של ריאץ' ּביידס מבוססים על המורשת הסיפורית המקומית אשר נוצרה על יד שני דורות או
יותר של מחברי סיפורים בארץ .327הסופר לא משתייך לסופרי הדור הישן אשר התייחסו בסיפוריהם
לטרגדיות של הגירוש והפליטים בשנות ה 50-וה .60-הוא מחבר צעיר שנולד בשנת  1960וסיפוריו
הראשונים התפרסמו במגזין "אל-שרק" .למרות זאת ,הוא היטיב להמחיש את ייסורי הגירוש והכמיהה אל
המולדת.
אחת השיטות המשמשות את המחבר לתיאור "הגירוש" היא פנייה אל הסיפורים של הדור הישן שחי את
המאורעות והיה עד להם .סיפורים אלה מהווים ראיה תיעודית נאמנה לטרגדיה שהתרחשה ומוסיפים נופך
מציאותי ,אותנטי ונאמן להתרחשויות של הסיפורים .מעיון ביצירותיו של סופר זה אפשר להבחין
שהעיסוק שלו בסוגיה זו על כל פרטיה במהלך שנות ה 80-מקבל פן פחות אידיאולוגי.328
ق" ,המחבר מתאר את גירוש תושבי יפו בשנת 1948
ين ْال َع ِمي ِ
בסיפור "רקוויאם לערגה َم ْرثِيةُ ْال َحنِ ِ
באמצעות סיפור המגולל מפי פדוא שכנתו של המספר ,לה הוא קורא "סבתא" .יחסים חמים נרקמים בין
המספר לבינה על רקע הסיפור שהיא מספרת לו על מותו הטראגי של בעלה ואבדן בנה היחיד פואד ,אשר
הורחק ממנה באכזריות במהלך הגירוש .מאותו יום היא לא ראתה אותו ולא שמעה יותר את קולו .כך
פדוא מתארת את הטרגדיה שלה" :ال يا بُني .ال أبكي ألني فقدتُ أوالدي ..لم أرزق إال بولد واحد ..فؤاد ..كان
توفي أبوهُ بعد مقاومة شديدة معهم لنبقى في دارنا وأرضنا يافا..
شابا مرحا ..طيبا ..وبعد أن حضرت فلولهم ُ
بعدئذ قاموا بدفع بعضهم إلى الشاحنات ونقلهم إلى أماكن أخرى ..تشبثتُ في الشاحنة التي نقلوا فؤاد فيها ..كان
من المستحيل أن أصمد ..الحراسة مشددة ..وهو يحاو ُل الوصول إلي ..وأنا بدوري أحاو ُل إبقاء أحدنا مع اآلخر...
إال أن الحراس دفعوني للوراء فسقطتُ مغميا علي ..تخيل بنفسك كيف من الممكن أن يواجهَ اإلنسان فقدان الزوج
واالبن في نهار واحد؟!" ("לא בני ,אני לא בוכה כי איבדתי את ילדיי .התברכתי רק בילד אחד ,פואד .הוא
היה צעיר עליז וטוב לב .ולאחר שהגיעו חייליהם (חיילי הצבא הישראלי) ,אביו מת לאחר מאבק קשה
מולם על מנת שנישאר בביתנו ובאדמתנו ביפו .לאחר מכן ,הם דחפו כמה מהם לתוך משאיות והובילו
אותם למקומות אחרים .אני נאחזתי במשאית שבה היה פואד .לא יכולתי להחזיק מעמד ,השמירה הייתה
קפדנית .הוא ניסה להגיע אליי ...ואני ,מתוקף תפקידי ,מנסה שנישאר שנינו ביחד ,...אך השומרים הדפו
 .327עמי אלעד" ,ספרותם של הערבים בישראל ( ,")1948-1993המזרח החדש ,1993 ,עמ' .5
 . 328עמי אלעד" ,החיפוש אחר זהות :מיפוי ספרותם של הערבים בישראל" ,אלפים  ,)1995( 11עמ' .182
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אותי לאחור ונפלתי מחוסרת הכרה .תאר לעצמך ,כיצד אדם יכול להתמודד עם אובדן הבעל והבן ביום
אחד?!").329
שעתה של פדוא מגיעה והיא עוברת מהעולם ומותירה בחיי הילד/המספר ריק עצום ,שכן היא הייתה מקור
עשיר לסיפורי הגירוש אשר האפילו על ענייניו האחרים.330
אפשר לייחס קשר הדוק זה שהתפתח בין המספר לבין פדוא לעובדה שהיא מצאה בו מעין פיצוי על אובדן
בנה פואד .היא מביעה זאת לפני מותה באומרה" :أنا ا ْنت َ َهيْتُ يَا بُنَيَ .حافِظ َعلى نَ ْفسِكَ  .تَعَا َل دَائِما للغُ ْرفَ ِة َوا ْهت ََم
ض .أ ْنتَ ِمثْ ُل فُ َؤادُ .رب َما يَ ْ
ظ َه ُر!" ("אני נגמרתי ,הוי בני .שמור על עצמך .תבוא תמיד לחדר
ور ْ
األر ِ
بِأ ُم ِ
(ביתה) וטפל בענייני האדמה .אתה כמו פואד .אולי הוא יופיע!").331
המספר משתוקק לסיפוריה ,למורשת הקדומה ולעבר שהיא מסמלת וממחישה בצורה כה טובה .הוא היה
מאושר לנוכח העניין שגילתה בו ותלותו המוגזמת בפדוא פגעה ביחסיו עם אמו ,אשר פנתה אליו יותר
امكَ ِب ْال َجد ِة فَد َْوى! אתה לא מתעניין בלימודים
מפעם כשהיא צועקת בכעס" :أ ْنتَ ال ت ْهت ُم ِبد ُُروسِكَ قَد َْر ا ْهتِ َم ِ
שלך כמו שאתה מתעניין בסבתא פדוא!".332
ּביידס מבטא את הזיקה ההדוקה בין הערבים שחיו בתוך ישראל לבין אחיהם בגדה וברצועה באמצעות
הוויכוחים המתנהלים בסיפוריו .המחבר מטפל בסוגיות אלה מתוך רצון להבליט את המימדים האנושיים
המדויקים המתאימים למימדים הפוליטיים .בסיפור "הציור الل ْو َحةُ" ,המספר מטייל עם אשתו ברחובות
ירושלים ,שם הוא פוגש אחד מהנערים העניים מוכרי התמונות .הוא קונה ממנו תמונה לא בשל ערכה
האמנותי ,אלא מכיוון שהנער/היתום/חסר הבית מזכיר לו את עצמו כאשר היה ילד קטן בתקופת מלחמת
 .3331948במהלך הטיול לא מצליח המספר להסביר את האפאתיות של אשתו סעאד כלפי הנער ואומר:
ترفض االستجابة للواقع الحقيقي الذي نحياه ،إذ حاولت أن تدفنَ رغباتي الفنية ال ُمتعلقة بأمورنا
"كانت سعاد
ُ
أحشاء النسيان" ("סעאד סירבה להגיב למציאות האמיתית שבה אנו חיים .היא ניסתה לקבור
وقضايانا في
ِ
את נטיותיי האמנותיות הקשורות לעניינינו בתהום השכחה").334
 .329ריאץ' ּביידס ,אל-ג'וע ואל-ג'בל (הרעב וההר) ,ירושלים  ,1980עמ' .26
 .330הקשר החזק בין פדוא לילד בסיפור מחזק את עמדתי בנושא זה ושהזכרתי במבוא למחקרי זה ,דעה הזהה לממצאיה של
החוקרת הפלסטינית פאטמה קאסם .עמדתי בנושא היא שסיפורי החיים של הנשים ושפתן אתגרו את התפישות ואת הערכים
החברתיים והממסדיים וערערו על ההגמוניה הציונית והפטריארכאלית דווקא על ידי אימוץ הקודקס הלשוני שלהן בהיות השיח
הלאומי שיח מדכא ששחרר רק גברים.
ּ .331ביידס ,1980 ,עמ' .28
 .332שם ,עמ' .21
 .333שם ,עמ' .99 ,95
 .334שם ,עמ' .95
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בניגוד לפדוא ,הסמל ,לסעאד אין כל קשר למציאות המרה והיא מנסה לקבור אותה .אולי זה נובע
מתמימות שהופכת אותה לבת זוג דמיונית שאינה יכולה לתרום להתפתחותה ושגשוגה של החברה .בעודו
מביט באשתו ,המספר יכול לראות בעיני הילד את אותה תשוקה שקיימת בו לחום ולאהבה האבודה של
אם" :أراد أن يتقدم منها ليشعر بمعنى األمومة ،إال أن سعاد الالمبالية دائما بأحوال اآلخرين الشخصية أعرضت
عنه وتابعت سيرها في السوق" ("הוא רצה להתקרב אליה כדי לחוש את חום האמהות ,אך סעאד שאף פעם
לא התעניינה במצבם האישי של אחרים ,פנתה ממנו והמשיכה ללכת בשוק").335
בניגוד למספר שאהב והעריך את ציורי ההגירה בשל המשמעויות שיש בהם לגבי המציאות ,אשתו
מעריצה את הציורים של פיקאסו ורנואר ,שלדעתו אין להם קשר לעולמם האישי ואף יש בהם הגזמה
تخلص لبيكاسو ولصورة الصبي العاري الذي يقودُ حصانه العاري
רבה למרות עוצמתם ואנושיותם" :ما دامت
ُ
بال رسن ،فإنها لن تقدر على احترام مشاعر وأحاسيس هذا الصبي النبيلة .ال أدري في ذلك السبب الخفي الذي
دفعني ألن أنأى من لوحاته الغامضة .كنت أحتر ُم وأقد ُر عمقه الفني وبُعد نظرته اإلنسانية ونزاهته ،إال أنني
بالرغم من كل هذا كنتُ
أخاف من لوحاته ال ُمغالية في الوهم بالنسبة لعالمي الخاص ،لذلك لم أجد الرابط الحي
ُ
بيني وبين لوحاته اإلنسانية العظيمة" ("כל עוד היא נאמנה לפיקאסו ואוהבת את תמונת הילד העירום
שמוביל את סוסו ללא רסן ,היא לא תוכל לכבד את רגשותיו האציליים של הנער העני בשוק .אינני יודע
מה היא הסיבה שגרמה לי להתרחק מציוריו המסתוריים של פיקאסו .כיבדתי והערכתי את עומקו
האמנותי ,את הראייה האנושית שלו ואת הגינותו ,אך למרות כל זה פחדתי מציוריו בגלל הדמיון המוגזם
שלהם ביחס לעולמי האישי ,לכן לא מצאתי קשר ביני לבין ציוריו האנושיים הגדולים").336

האשה במובן הזה אוהבת מסתורין ודמיון ,אין לה רגש לתחושות הזולת ,ואילו הוא ,הגבר ,נקשר
למציאות ורווי ברגישות לאומית .על כן ,ובניגוד לה ,הוא איש קונסטרוקטיבי/תורם בעניין איחוד השורות
וגורל עמו הפלסטיני .המספר עבר אותן נסיבות של גירוש שהנער היתום חווה בתקופות זמן שונות .על
אף מצבו הכלכלי הטוב ,כפי שמתבטא מהסיפור ,הוא מוצא מכנה משותף עם נער עני זה בטרגדיה של
הגירוש והייסורים .הוא בטוח שהנער לא יאהב את טעמה של אשתו ,שבוחרת ציורים שאינם משקפים את
המציאות .הוא אומר" :فكيف يكون موقف الصبي تجاهي لو رأى صورتي "في الحقيقة" والفتى العاري
 .335שם ,עמ' .94
 .336שם ,עמ' .95
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ش ُموط تتوس ُ
ط جميع الصور؟!
والحصان في بيتي رغم شهرتهما وروعتهما واتجاههما اإلنساني ولم يشاهد لوحة َ
ُ
يهربُ بعيدا ،لئال يقف على حقيقة الرجل الذي حدب
وتضيق أنفاسه
تتس ُع حدقتاه ،تصب ُح الحياة جحيما،
ويهربُ ُ ،
ُ
عليه ،اللعنة" ("כיצד יתייחס אליי הנער אם יראה את תמונתי "האמיתית" דרך הציור שתלוי בביתי ובציור
נער עירום וסוס ,גם אם הם כה מפורסמים ,נפלאים ויש בהם גישה אנושית .מה יחשוב אם לא יראה את
הציור של שמוט באמצע כל הציורים האלה?! 337עיניו יתרחבו ,נשימתו תואץ והוא יברח .יברח ממני
למרחקים כדי לא לדעת את האמת שלי ,של הגבר אשר רחם עליו ,לעזאזאל").338
באמירה זו ,המספר הגבר ,שהוא הבעל והגיבור ,חושב שאדישות אשתו משבשת את תמונתו בעיני הילד
שהוא סמל מסמלי המאבק הלאומי והטעם שסעאד כופה ,אינו מתאים לחיים החברתיים ולשירות המולדת.
לדעתו ,רגעים אלה של השתלבות באווירה המציאותית אינם משתווים לכל הנאה חומרית או גופנית
שהעולם בו אנו חיים יכול לספק לנו .339כאשר האשה מגלה בסוף הסיפור מה ערכו של הציור היא
אומרת בחצי קול" :آسفة ،اآلن بدأتُ أفه ُم معنى الرابط الحسي الذي كنت تحدثني عنه دائما אני מצטערת,
עכשיו אני מתחילה להבין את משמעות הקשר הרגשי שתמיד סיפרת לי עליו".340
ּביידס מטפל ביחסי ערבים-יהודים בארץ ומבין כל הסופרים ,הוא סופר שהרבה לעסוק בדמות היהודי
341
اردَةِ" וגם
בסיפוריו  .בסיפור "שתיקת הדמים באחד הלילות הקרירים الص ْمتُ الد ِامي فِي إحْ دَى الليَا ِلي ْالبَ ِ

בסיפורים אחרים ,דמותו של היהודי מוצגת מזווית ראייה שלילית ,טעונה במימדים פוליטיים ,נשענת על
דעות קדומות ואינה מנסה לחשוף את ערכן הפנימי של דמויות אלה מתוך גישה אנושית טהורה.342
בניגוד לחלק מסופרים וסופרות פלסטיניים אחרים ,שבכתיבתם מורגש שינוי בראייתם את דמות היהודי,
בהתאם לתקופות היסטוריות שונות ,343כמו תקופות שלום או מלחמה ,אצל ּביידס דמות זו אינה משתנה

 .337אסמאעיל שמוט ( :)2006-1930שמוט נחשב לאחד האמנים הפלסטינים החשובים ביותר וכיהן במשך שנים רבות
כמזכ"ל התאחדות האמנים הפלסטינים .שמוט נולד בעיר לוד בפלסטין .בשנת  '48גורש עם משפחתו למחנה הפליטים ח'אן
יונס שברצועת עזה .בשנת  1950למד אמנות וצילום באקדמיה לאמנות בקהיר ולאחר מכן למד אמנות ברומא .בשנת 1954
הציג בקהיר תערוכה בחסותו של המנהיג המנוח ג'מאל עּבד-אל-נאצר ,יחד עם האמנית תמאם אל-א'ּכחל .לאחר מכן השניים
נישאו .בעקבות מותו אמר יו"ר מועצת התרבות באש"ף ,הסופר יחיא יח'לף ,כי עם מותו של שמוט מאבדת האמנות הפלסטינית
אישיות בולטת ואמן גדולhtpp://www.mahsom.com .
ּ .338ביידס ,1980 ,עמ' .95-96
 .339שם ,עמ' .99
 .340שם ,עמ' .100
 .341ע'נאים ,1995 ,עמ' .298
ּ .342ביידס ,1980 ,עמ' .7
 .343ראה עמד תי בנושא זה על השקפת עולמו של מחמוד דרויש על פי קבצי שיריו .לואי מצאלחה" ,דמות היהודי ביצירתו של
מחמוד דרויש" ,ראיון עם סאלח אבו ליל ,שמס ,כרך  ,1993 ,4עמ' .60
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מטוב לרע או להיפךּ .ביידס ,לדוגמא ,אינו מתאר את האדם היהודי הפשוט שאין ביכולתו לשנות מאומה
בהחלטות פוליטיות ,ואינו מתייחס למעמקי נפשן של הדמויות היהודיות.

הסופר מתאר את אכזריותם של החיילים הישראלים בעיר העתיקה בירושלים המופנית כלפי נאג'י ,פועל
בנין ,אשר חוזר מהעבודה לביתו בערב יום כיפור עם תחילת העוצר בעיר .נאג'י היה מודע לסכנה
האורבת לו כאשר החיילים תפסו אותו בשעה כזו מחוץ לביתו ,אך הוא גם יודע שאילולא שכר העבודה
של יום זה הוא לא יכול היה לקנות לעצמו ולמשפחתו את המצרכים להכנת המאכל האהוב עליו,
מג'דّרה .344כל ניסיונותיו להימלט עלו בתוהו ,שכן החיילים שסיירו ברחובות העיר תפסו אותו והתנפלו
עליו בקללות ובמכות נמרצות עד שאיבד את ההכרה.
המחבר מתאר ברגעים אלה את הקונפליקט המתעורר בנפשו של נאג'י כאשר הוא חש בסכנה" :أكلت
ض إلى الخطر.
خازوق يا ناجي! اليوم عيد ُ الغفران ،التجو ُل
محظور في مثل هذه الساعات من الليل .أنت معر ٌ
ٌ
لعن للاُ العمل .ليتني لم أعمل هذا اليوم .لو لم أعمل هذا اليوم لما وجدتُ سبيال إلى الحصول على الخبز والبندورة
صدرك لئال تقَع .خسارة إن وقعت منك" ("אכלת אותה נאג'י! היום ערב
ضم هذه األكياس إلى
والبصل .أحْ ِك ْم َ
ِ
כיפור .אסור להסתובב בשעת לילה כזו .אתה בסכנה .מקוללת תהיה העבודה .הלוואי ולא הייתי עובד
היום .אם לא הייתי יוצא לעבוד לא הייתי משיג לחם ,עגבניות ובצל .הדק שקיות אלה בחוזקה אל החזה
שלך שלא תיפול .חבל אם יפלו לך").345
זה מאבק בין רצונו לשרוד ולחיות במציאות הכלכלית-משפחתית בה הוא שרוי לבין המציאות הפוליטית
שמונעת זאת ממנו .הוא מודע לכך שבקונפליקט הזה מעורבים שלושה צדדים :הקבלן שנאג'י עובד בשבילו,
משפחתו התלויה בשכר שיקבל עבור העבודה והחיילים שאורבים לו ברחובות ובסמטאות .הוא גם יודע
שהתעלמות מצד כלשהו מתוך השלושה עלולה לפגוע בו כפי שכמעט קרה כשנתפס .יחד עם זאת ,אין לו
אפשרות ליצור איזון בין שלושת הצדדים האלה ,על כן הוא מכריז שהוא נמצא בין הפטיש לסדן.346
ּביידס מציג את החיילים כמקור לפרץ ההרואי שהתעורר בקרבו של נאג'י ,שכן הוא חשב להתחנן
בפניהם ,אך כבודו וגאוותו מנעו זאת ממנו והוא אמר לעצמו" :فالصمتُ
خير من التوسل إلى هؤالء .اص ُمت
ٌ

ּ .344ביידס ,1980 ,עמ' .10-11
 .345שם ,עמ' .7
 .346שם ,עמ' .11
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يا ناجي واندفع داخل الجيب وليحصل ما حصل!" ("השתיקה טובה מהתחינה אל אנשים אלה .שתוק נאג'י
והיכנס לתוך הג'יפ ,יקרה אשר יקרה").347
לסיכום ,שלושת היוצרים עוסקים בצד החברתי והלאומי כפי שהראיתי בהצגת היצירות של הסופרים.
תמות שעסק בהם חנא אּבראהים בסיפוריו לפני ואחרי  1948נסבו סביב נושאים חברתיים .מאחר
והמחבר הוא קומוניסט ,סיפוריו עוסקים בעניינים פוליטיים ,סוגיות אידיאולוגיות פוליטיות ובתמות כמו
מסרים חברתיים ,אדמה ומהפכה .לעומתו ,מחמד נפّאע עוסק בנושאים כמו :החברה הפטריארכאלית
המסורתית ויחסה לתומתה של הנערה ,קולוניאליזם ,עוני ,רצח נשים על רקע כבוד המשפחה ,הסתירה
במוסכמות החברתיות ביחס לנשים ,גירוש ,אכזריות המלחמה ,אופטימיות ,נחישות והישרדות ,מסירות,
מנהגים חיוביים בחברה ותיעוד הטרגדיה .התמות של ריאץ' ּביידס נסבו סביב טרגדיות של גירוש
ופליטים והכמיהה אל המולדת ,זיקה הדוקה בין ערבים שחיים בתוך ישראל לבין אחיהם בגדה וברצועה,
יחסי ערבים-יהודים ומצבם של הפלסטינים בישראל .אדון במבנה הלשוני ובסגנון האמנותי אצל הסופרים
בפרק הבא ,תוך השוואה וחילוץ השוני בינם לבין הסופרות.

ד .סיכום
בפרק זה נסקרו יצירות ספרות פלסטיניות שנכתבו בתחומה הגיאוגראפי של מדינת ישראל מאז מאורעות
 1948ויצאו לאור במהלך השנים  ,1948-2007במטרה לזהות את המאפיינים החשובים של "ייצוג
נשים" המשתקף בכתיבה של נשים סופרות ובכתיבה של גברים סופרים .לפיכך ,נבחרו קבצי סיפורים
ורומנים פלסטיניים מקומיים מיצירותיהם של חנא אּבראהים ,מחמד נפّאע ,וריאץ' ּביידס ,ובמקביל
נבחרו סיפורים דומים ורומנים מיצירותיהן של סופרות נשים שהזכרתי אותן בפרק השני ובנספח ב' של
מחקר זה :נג'וא קעואר פרח ,פאטמה ד'יאּב וא'סיא שּבלי .בפרק זה הצגתי את היצירות הנבחרות כאשר
שמות מחבריהם מסודרים כרונולוגית מהתקופה הראשונה ועד לתקופה השלישית ,כלומר התקופות
שמתחילות בשנים .1987 ,1967 ,1948
מקריאה ראשונה ביצירות שהוצגו ,נמצא ש"ייצוג נשים" בכתיבה הספרותית הפלסטינית ,בין אם הוא
נובע מזווית ראייה גברית או זווית ראייה נשית ,יש בו הבדלים והשגות שונות .ממבט ראשון ,השיח

 .347שם ,שם.
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בכתיבה של סופרות מצביע על כך שדאגות היומיום של הנשים אינן מבודדות אותן מהמתרחש סביבן,
בעוד שהשיח בכתיבה של סופרים המשיך להציג רוב של נשים בדימויים שליליים .כתיבת גברים לא
תארה את האימהות בדימויים שליליים ולא את דמויות הנשים המסורתיות ,אבל גם כאשר בסיפוריהם
תוארו דמויותיהן כחיוביות ,אפשר לתלות את מצוקת חייהן בתוך המסורות ,אם כי עם הרבה השלמה
מצידן .348מסקרן לגלות אלו הבדלים והפרדות מגיעים לתרבות הכתיבה הספרותית המודרנית דרך ייצוגי
נשים ועד כמה הם חודרים לקונצנזוס ולעולם הערבי האינטלקטואלי .העולם החבוי שאותו מבקשות נשים
לחשוף ,נותר מטושטש במשך שנים על ידי השליטה הפטריארכאלית ויהיה מעניין לגלות בפרק הניתוח
וההשוואה ,פרק ששי ,מה הם טיפוסי הנשים השונים המוצגים בכתיבה של נשים סופרות ובכתיבה של
גברים סופרים .התמקדותי בפרק זה ובפרק הבא בפרוזה הספרותית ,כלומר בסוגי הכתיבה כמו רומנים
וקבצי סיפורים ,מטרתה לבחון סוגי כתיבה מודרניים שחדרו לספרות הערבית בהשפעת המערב במאה
העשרים .הז'אנר הספרותי "שירה" היה קיים בספרות הערבית הקלאסית ובתקופה המודרנית והוא
התפתח לצורות שונות וחדשות בספרות הערבית .לעומתו ,הדעה הרווחת אצל המבקרים והסופרים
הערביים היא שהסיפור הקצר והרומן לא היו קיימים בספרות הערבית הקלאסית בצורתם ובעיצובם
המודרני של היום.
כפי שציינתי במבוא ,349כמעט ואין ביקורת ספרותית שנכתבת על ידי נשים פלסטיניות שחיות בתוך
ישראל ,בין אם ביקורת זו נסובה סביב ספרות שכותבים נשים או ביקורת שנסובה סביב ספרות שכותבים
גברים .ניתן למצוא פה ושם מאמרי ביקורת חברתית ופוליטית שנכתבת על ידי סופרות כמו שוקייה ערוק
מנצור ,או ביקורת חברתית כמו זו של הסופרות בפרק זה ובפרק הקודם .לעומת זאת ,ישנה ביקורת
ספרותית שנכתבה ונכתבת על ידי נשים פלסטיניות בגדה המערבית ,בעולם הערבי ובמקומות אחרים
בעולם ,אך ביקורת זו מתייחסת מעט מאוד ליצירות שנכתבות על ידי נשים .ביקורת זו דומה יותר
לסיכומים כלליים על ספרות שכתבו נשים מאשר קרובה לביקורת קונקרטית שעוסקת בסגנון אמנותי
ובתכנים של היצירות .מבין המבקרות הפלסטיניות הזכרתי בהקדמה למחקרי את הסופרת סלמא
אלח'דראא' אלג'יוסי ,אשר כתיבתה מוכיחה שהיא כותבת ביקורת לא פחות טובה מביקורתם של מבקרים
פלסטיניים גברים מפורסמים כמו ג'ּברא אּבראהים וא'חסאן עּבאס .ישנן גם מבקרות יותר צעירות שחיות
 .348ראה :שּבלי ,קעואר ,בטקסטים שעסקתי בהם עד כה.
 .349ראה הרחבה על נושא הביקורת במבוא למחקרי זה.
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מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל ,כמו חנאן עשראווי ,משוררת ומבקרת שכותבת את שירתה בשפה
האנגלית ויש לה יצירה ביקורתית שכתובה באנגלית בשם "הספרות הפלסטינית המודרנית תחת
הכיבוש األدب الفلسطيني المعاصر تحت اإلحتالل" .מבקרת פלסטינית אחרת היא פיחאא' עּבד-אל-האדי
שכתבה מחקר ביקורתי בשם "מחקרים ברומן הפלסטיני دراساتٌ في الرواية الفلسطينية" ()1997
ומחקר אחר בשם "טיפוסי נשים/גיבורות ברומן הפלסטיני העכשווי نماذج المرأة البطل في الرواية
الفلسطينية المعاصرة" .מבקרת פלסטינית אחרת היא מי נאיף שמפרסמת את ביקורתה בכלי תקשורת
אלקטרוניים ובכך היא פותחת אותה בפני מבקרות פלסטיניות אחרות בכל מקום כדי לעודד את ז'אנר
הביקורת בספרות הפלסטינית .עם זאת ,ניתן לסכם את נושא דלות הביקורת שנכתבת על ידי נשים
ערביות ופלסטיניות בכלל ,בכך שכתיבה יצירתית זו ברוב המקרים מתאפיינת בחזרה על כתיבה
סטריאוטיפית גברית ושואבת את אמרותיה האינטלקטואליות התרבותיות מהתרבות הערבית והמערבית .
ייתכן כי ניסיונות אלה של הביקורת משקפים שאיפה למילוי הצורך הדחוף במעבר ועקיפת מכשולים
שנשים נתקלות בהם ,לא רק בתחום הכתיבה בלבד ,אלא גם בחיי היומיום .יש צורך בטיפוח המבקרות
כדי להיפטר מהאמירות שנשים כותבות אך ורק "בין רעש כלי המטבח וצחוקם הרם של הגברים",
"המשכתי כתיבתי לשיר במזלג ובסכין על קירות המטבח" או "כותבות כאשר משרדן במטבח"" ,כותבות
מעט ומיניקות מעט"" ,כותבות מעט ומבשלות מעט" .עמדתי בנושא זה היא שנשים חייבות להתגבר על
הרבה מכשולים חברתיים כדי שיוכלו למסד מציאות ביקורתית שונה.
בהשוואה לז'אנר ה"שירה" שעליו הרחבתי את הדיבור במבוא של מחקרי זה ,הפריון הספרותי בתחום
הסיפור הקצר והסיפור באופן כללי היה דל עד שנות ה 60-של המאה ה .35020-בשנות ה 40-וה,50-
יצירות פרוזה היו מועטות ולא עסקו באינטנסיביות בקונפליקט הערבי-ישראלי ,אלא התמקדו יותר בהפניית
חיצי ביקורת נגד המשטרים במדינות ערב ובצורך להשתחרר מעול הקולוניאליזם הבריטי בארץ .351נגיעתן
של יצירות אלה לסוגיות הפוליטיות ,לרבות סוגיית הקונפליקט הערבי-ישראלי ,הייתה רדודה אם כי לא
נעלמה כליל .במהלך שנות ה ,50-ובצל התרחבות תפוצתה של הספרות הריאליסטית ,עליית מעמד
הפועלים והתפתחות העיתונות ,הופיעו הזרמים הסיפוריים .הסיפור הקצר היה נפוץ יותר מהרומן ומהמחזה
 .350היבול הספרותי התבטא בכמה סיפורים של נג'אתי צדקי ( )1905-1979לצד סיפורים ורומנים כמו" :היורש الوارث" של
ח'ליל ּביידס (" ,)1875-1949יומניה של תרנגולת مذكرات دجاجة" של אסחאק מוסא אל-חוסייני (" ,)1904-1990צווחות
בליל ארוך صرا ٌ
خ في ليل طويل" של ג'ּברא אּבראהים ג'ּברא (" ,)1919-1994עוברי אורח" של נג'וא קעואר פרח
ו"דברים מהלב أحاد ٌ
يث من القلب" של א'סמא טובי.
 .351בלאס ,1970 ,עמ' .7-10
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ומחברים רבים עסקו בכתיבת סיפורים אשר שימשו במה להבעת השקפותיהם ,כמו למשל סיף אל-דין אל-
א'יראני ועאדל זעיתר ,או סופרות כמו סמירה עזّאם ,אשר יצירותיה עסקו באתוס הנשי ושיקפו את החסך
הרגשי והנטיות המודחקות אשר רחשו במעמקי נפשן של נשים .כל הסופרים והמחברים האלה היו פעילים
בתחום התרגום ,המחקר הספרותי והמחקר הביקורתי.352
בתחילת שנות ה ,60-החלו להתגבש תפישות ראשוניות של הסיפור בקרב סופרים ומחברים מקומיים.
הגרעין הראשון התבטא ביצירותיהם של הסופרים חנא אּבראהים ,א'מיל חּביּבי ,סלים ח'ורי (1934-
 ,)1991זּכי דרויש ( ,)1944פרג' נור סלימאן ( ,)1936מחמד עלי טה ( ,)1941מחמוד עּבّאסי (,)1935
תופיק פיאץ' ( )1939מחמד נפّאע ועוד .היצירה הספרותית ביטאה את זהותם של הסופרים הערבים
בארץ ואת זיקתם ההדוקה לעולם הערבי ,שכן בצל האירועים הדוחקים ,המיעוט הערבי בארץ שאף
למצוא את זהותו הלאומית והדגיש את שייכותו לעמי ערב .אלא שמיעוט זה החל בהדרגה לגבש לעצמו
זהות יותר ייחודית ,שהיא הזהות הפלסטינית .באותה עת ,בלטה במיוחד סוגיית הפלסטינים שהפכו
לפליטים כתוצאה מהמאורעות של שנת  ,1948הן אלה הנמצאים במולדתם והן אלה שהיו מחוצה לה.353
היצירות שנבחרו בפרק זה ,מצביעות ללא ספק על זיקה מובהקת לקונפליקט הערבי-ישראלי; הן זיקה
ישירה כפי שניתן לראות בקובץ הסיפורים "פרחי בר" של חנא אּבראהים והן זיקה עקיפה כפי שניתן
ללמוד בחלק מסיפוריו של ריאץ' ּביידס "הרעב וההר" .לעומת הנושא הלאומי" ,ייצוג נשים" שבולט
בכתיבה של גברים ושל נשים ממחיש את סבלן החברתי של נשים תחת שלטונו של הגבר הערבי ,אשר
מינה עצמו נאמן עליהן והתייחס אליהן כאל דבר שניתן לחילול.

 .352שומלי ,1990 ,עמ' .307
 .353קנאזע ,1989 ,עמ' .129-131
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פרק רביעי
שפה וסגנון אמנותי בכתיבה של גברים ונשים פלסטינים
א .מבוא
ההבדל בין חוויה של נשים לחוויה של גברים ביצירה הספרותית הערבית מהווה מרכיב עיקרי בעיצוב
הדימוי הנשי של דמויות הגיבורות .ייחודיות המאפיינת ספרות נשים מקורה בחוויות עצמיות של נשים,
אשר בגלל התרבות הפטריארכאלית נבדלות מחוויות הגברים לגבי התנסויות כמו נישואים כפויים,
גירושין ,התאלמנות ,בדידות ,הריון ולידה ,בתולים ,תפקודי הגוף ועוד .שוני זה נוגע בכל תחומי חייהן
של הנשים במישור האינטלקטואלי ,הנפשי והחברתי ,ומוביל להתהוותה של תפישת חיים שונה בתכלית
מזו של הגברים ומשפיע על התוצרים האמנותיים שנשים מפיקות.

בפרק זה בחרתי לדון בסגנונות האמנותיים שכוללים מבנה לשוני ,רטוריקה ,דימויים ,סוגות ועוד .חיפוש
אחר נוכחות של נשים בשפה ,מתוך ראייה מתודולוגית שיטתית ,על פיה השפה היא מערך סימבולי
הכופה סוג של יחסים חברתיים ,מראה כי השפה איננה ניטראלית וכי תפקידה אינו מצטמצם רק בהקלה
על תהליך ההתקשרות בין בני האדם .ביכולתה למלא תפקיד משמעותי ביותר ביצירת שקר ,אלימות,
השפלה ,דיכוי ,חשק ,תאווה ,משחק והתמרדות ,354לכן ,חשוב בעיני לאמץ גישת תיאורטיקנים
שהסתמכה עליהם החוקרת רשידה ּבן מסעוד בבואי לבחון את השוני בין שפת כתיבה של גברים ושפת
כתיבה של נשים .נקודת הראייה הראשונית שלי בהקשר ל"ייצוג נשים" שבכתיבת נשים נובעת מכך
שאשה היא יצור שונה מבחינת צורתו וגופו מהגבר .מכאן ,אפשר לקבוע ,שנשים מעצבות צורות כתיבה
שונות מצורות הכתיבה של גברים מתוך הקשר שלהן עם גופן כפי שניסיתי להוכיח בהקדמה של המחקר
ובפרקיו הקודמים .355במלים אחרות ,ילדים שמגדלים אותם כבנים יושפעו מעצם היותם משוייכים
למגדר זה ויהיו כמו בנים ,וילדות שיגדלו אותם כמו בנים גם כן יושפעו מעצם היותן משוייכות למגדר זה
ויהיו כמו בנים ,כלומר התרבות והיצירה האנושית תלויים בהקשריהן המגדריים חברתיים.

ּ .354בן מסעוד ,1994 ,עמ' .70
 .355ראה במבוא של המחקר הרחבה על הקשר המוצק בין הפיזיות של בני האדם לבין הפעילות המנטאלית שלהם ופירות
עמלם המנטאליים.
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ב .מאפייני סגנון אמנותי בכתיבתן של סופרות נשים
 .1קובץ הסיפורים "דרכים ומנורות" של הסופרת נג'וא קעואר פרח
ار َعلَى ْالقَد َ ِر" ,אנו למדים שהמספר ,פואד ,מדחיק את
ص ٌ
אם נתייחס לדוגמא לסיפור "ניצחון על הגורל ا ْنتِ َ
אהבתו לנהלה למען חברו נאג'י; הסופרת אינה יורדת אל נבכי נפשו כדי לחשוף דברים נסתרים בנוגע
לאהבתו של המספר ,אינה מתארת את ייסוריו או מרחיבה אודות הנטל הכבד שהוא נאלץ לשאת כתוצאה
מההדחקה .ההתייחסות לניואנסים אלה נעשית בחטף ובאמצעות תיאורים שטחיים כבדרך אגב .בפתח
הסיפור פואד אומר" :لماذا علي أن أتألم من أجل صديقي ناجي ومن أجل جارتي ،خطيبته سابقا ومن أجل ..أجل
من أجل نفسي أنا" ("למה אני חייב להתייסר למען חברי נאגי' ולמען שכנתי ,ארוסתו לשעבר ,ולמען ...כן,
למעני עצמי").356

בעקבות אמירה זו ,אנו מצפים שאספקט זה של דמותו של פואד יתפתח ,וכי הסופרת תתמקד בחשיפת
נבכי נפשו של פואד המקריב את אהבתו הגדולה למען אושרם של אחרים .אך בסוף הסיפור אנו נשארים
רק עם פיסות מידע שטחיות אודות אהבתו של פואד ,שם הוא אומר" :وأخذت فكرة ُ االنتقال من البلدة
تساورني .نعم .يجب ْ
أن أذهب وأبدأ من جديد .جديد بدون نهلة" ("והתחלתי לשקול את רעיון המעבר מהעיר.
ُ
כן ,אני חייב ללכת ולהתחיל מחדש .חדש ללא נהלה") .357במקרה זה ,הקוראים אינם מתוודעים לכלל
הנסיבות החברתיות בהן שרויה הדמות ואינם מתוודעים לתכונות האישיות והנפשיות ,שמן הראוי
שיתאפיינו במשלב לשוני ייחודי מסוים .דפוס זה של תיאור הדמויות אינו תורם לשיקוף המציאות
המסופרת וחיוניותו לסיפור הקצר; רעיון המתהווה באמצעות אישור הדמות על רעיונותיה ומעשיה ובסופו
של דבר ,אישור הסיפור על התרחשויותיו .אותו דפוס משמש לתיאור שאר הדמויות בסיפור; תיאור
בקווים כלליים של הסבל שנגרם לנהלה בשל אהבתה לנאג'י ,מבלי שהסופרת מתייחסת לקונפליקט
הנפשי המתחולל בקרבה בין אהבתה העזה לנאג'י לבין האומללות שאנוכיותו מעוללת לה כתוצאה
מהרכילויות והשמועות המופצות אודותיה בסביבתה החברתית הקרובה .כל שנאמר בסיפור הוא שהיא
אוהבת אותו ומוכנה להקריב הכול למענו .נאג'י מרגיש חסר אונים ומנתק את הקשר עמה שמא יאונה לה

 .356נג'וא קעואר ,עאברו סּביל (עוברי אורח) ,ביירות  ,1956עמ' .17
 .357קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .27
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רע ,אך בסוף הסיפור מתחוור לו שמהתרחקותו ממנה משתמע סוג של אקט אגוצנטרי והוא מתחרט
ומחליט לחזור אליה.
בביקורת ספרותית נוקבת מאוד שכתב חוקר הספרות הפלסטיני חּביּב ּבולוס ,הוא סבור שעל פי
הסטנדרטים של הספרות המודרנית ,שהתייחסתי אליהם בהרחבה בהקדמת המחקר ,קעואר "אינה
מצליחה לתאר את הדמויות ,נשים כגברים ,ברוב סיפורי קובץ סיפורים זה" .358אני נוטה להצדיק חלק
מביקורתו של ּבולוס בנושא זה ,שכן ,הסופרת לא מייחסת מידה ראויה של חשיבות לפיתוח הדמויות
ואינה מדגישה את התכנים הרב -צדדיים שלהן ,שיש בהם להעשיר את חוויית הקוראים .אבל בכל זאת,
אפשר לומר את אותו הדבר על סופרים גברים כשהם כותבים על נשים כעל אובייקט שטחי ומציגים אותן
כמתייסרות מבלי לפתח את דמותן כך שהן מצטיירות כמוגבלות וחסרות דעת או רגשות .אני סבור
שביקורתו של ּבולוס אינה נכונה בהקשר של יחס הסופרת לדמויות של גברים אלא מתיישבת באופן כללי
עם רמת הכתיבה הספרותית הפלסטינית שרווחה לאחר מאורעות .48

על אף שהסיפורים בקובץ "דרכים ומנורות" מעידים על מידה מסוימת של חוסר השתייכות לזרם
הרומנטי ,שאפשר היה לזהות את סממניו הברורים בחיבוריהם של סופרים מקומיים ושאותו אימצה
הסופרת בקובץ סיפוריה הקודם "עוברי אורח" ,עדיין ניתן לזהות עקבות רומנטיים בקובץ זה .חלק
ממבקרי הספרות טענו שהרומנטיקה של קעואר אינה מתיישבת עם התרחשויות הסיפורים ועם האווירה
האופפת את הדמויות .בשונה מדעתם של מבקרים אלה ,הרואים ברומנטיות זו הגזמה שפוגמת
ב"מציאותיות" הכתיבה ,359אני סבור שהרומנטיקה שאפיינה חלק גדול מיצירות נשים שהבאתי בפרק זה
ובפרק הקודם ,היא המציאות המדומה היחידה אליה היו יכולות נשים סופרות לברוח ממציאות קשה
ולממש את חוויותיהן הרחק ממנה ,בעולם החלומות והדמיון .לכן ,אני חושב ,שסופרות פלסטיניות לא
מעטות ,בדומה לסופרות נשים רבות ,מצאו ברומנטיות שמאפיינת את סוג הכתיבה לפי מודל ה"אוטופיה"
מפלט מהחיים בתוך חברה פטריארכאלית אל מקומות חיים אידיאליים שלא מתממשים במציאות אלא
דרך הכתיבה הרומנטית.

 .358בולוס ,1987 ,עמ' .606
 . 359לכן הם מזלזלים בכתיבת נשים ומחשיבים אותה בעלת ערך ספרותי נמוך מזה שיש לכתיבה של סופרים גברים.
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אוטופיה היא סוג כתיבה די נפוצה של נשים ,כבר מלפני שנים רבות ,הטומנת בתוכה ביקורת על חברות
בהן קיימים התנכלויות לנשים ,קיפוח ודיכוי .כיוון זה של כתיבה התעצם באופן הדרגתי בשתי המאות
האחרונות עד כדי כך שנשים סופרות החיו יצירות קלאסיות ,בהן יש שאיפה להקמת חברות עדיפות יותר
ביחסם לנשים .בהתאם לכך ,אפשר ,באופן מטאפורי לתאר כתיבת נשים כאוטופית .כיוון זה של כתיבת
נשים הלך בד בבד עם שגשוג תנועות נשיות וחלק מהמבקרים תאר את "הפמיניזם" עצמו כ"אוטופיה",
דבר שהדהים ואפילו התגרה בהרבה קוראים .ההגדרות שניתנו במחקרים האחרונים ,תוך כדי ויכוח
בעניין האוטופיה נחשבות לאחד היסודות המרכזיים בהבנת הקשר בין אוטופיה לפמיניזם  .הביטוי
"אוטופיה" לקוח משם הרומן שכתב תומס מור בלטינית בשנת  1516והוא מורכב משתי מלים יווניות
"("eutoposמקום טוב) ו"( "outpostשום מקום) .זהו ביטוי המשתמע לכמה פנים שמשמעותו הכללית
"מקום אידיאלי" אשר לא ניתן להגשים אותו .משמעותו הדו-צדדית שחררה הרבה דמיון מהמבקרים
והחוקרים בתיאור השיטה והמידה ואופני יישום רעיון "העיר האידיאלית"  .לאחר מכן כללו המחקרים
האוטופיים מגוון רחב של תחומים כמו התחומים הספרותיים ,החברתיים והפוליטיים ,שהשפיעו על הצד
ההיסטורי ,האמנותי ,האדריכלי ועל עיקרי האמונות .חלק מהמבקרים סברו שלאדם יש נטייה אוטופית
מטבעו שמתגלה בצורות שונות ,לא דרך האמנויות ,ההנדסה האדריכלית והספרויות בלבד ,אלא בהרגליו
היומיומיים הרגילים ,כמו אוכל ,שתייה ולבוש .במסגרת ההגדרות המודרניות לאוטופיה אפשר לומר
באופן מאוד תמציתי שהאוטופיה היא ביטוי לשאיפה לחיים יותר טובים ולפיכך אין זה גורע
מ"הפמיניזם" לתאר אותו כ"אוטופיה".
לעיתים ,סופרות פלסטיניות אינן מצליחות במיקום "האוטופיה" שבמקרים מסויימים אינה מתיישבת עם
הקונטציות שאמורים תיאורי הסיפור לשגר לקוראים .דוגמא טובה לכך ניתן לראות בסצנה הרומנטית
ْ
يسير رويدا رويدا على آثار
األطال ِل קריאת השרידים"" :كان المسا ُء ،المسا ُء الجميلُ،
מתוך הסיפור " ِندَا ُء
ُ
تخطف اللب" ("ונהיה ערב,
قرية (م) ،وكأنه يشفق أن يلتحفها الليل فجأة ،كان ذلك منظرا من مناظر الجليل التي
ُ
ערב יפה ,הולך לאטו על שרידי הכפר מ .360חושש שמא הלילה יעטוף אותו פתאום ,זה היה אחד מהנופים

 .360הסופרת מזכירה רק את האות מ ולא את שם הכפר המלא.
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שובי הלב של הגליל") .361ייתכן שסצנה זו ,המתארת ערב יפה ,משרה על הקוראים תחושה שיש כאן
אוירה של שמחה שאינה מתיישבת עם מאורעות הסיפור שעניינו בעצב ובייסורים.
يف חזיון סתיו" ,שם הסופרת ממשיכה להשתמש בביטויים
מוטיב זה חוזר על עצמו בסיפור " ُرؤْ يَا ْالخ َِر ِ
רומנטיים ללא חידוש של אמצעים אמנותיים .אך אפשר לחוש את הייחודיות של סגנון זה המנסה
להתקרב אל המציאות ,במיוחד בכל הקשור לייצוג נשים בכתיבה של נשים סופרות .לדוגמא ,נתייחס
לשני הקטעים הבאים:
واليأس في
الخريف وحان موعد ُ رجوع الطالب إلى المدارس .فدب الحز ُن
أشهر الصيف ،وجاء
 .1وانقضت
ُ
ُ
ُ
قلب جهان ،فما أشبهها بطريد الفردوس الذي أغلقت من دونه األبواب .ماذا تعم ُل بحياتها ? (וחלפו להם חודשי
הקיץ והגיע הסתיו ויחד עמו הגיע מועד חזרת התלמידים לבתי הספר .לבה של ג'האן נמלא עצב ויאוש.
דומה היא למגורש מגן עדן שכל הדלתות נסגרו בפניו .מה תעשה עם חייה?").362
ُ
أوراق الخريف -إن ألوراق الخريف تأثيرا عميقا في نفوس الناس ،فمهما كانت تلبيتهم لمظاهر الطبيعة
".2
خافتة ال بد وأن تحرك مشاعرهم هذه العوانس الحالمات ،فتثير في نفوس المتطلعين كآبة ممزوجة بسعادة
حزينة ،إن جاز مثل هذا التعبير" ("עלי שלכת– לעלי שלכת השפעה עמוקה על נפשותיהם של הבריות,
שעד כמה שיהיו רגשותיהם לטבע קטנים ,תמיד הם מצליחים לשנות משהו ברגשות אלה הדומים לאלה
של בתולות חולמות (אלו שהתייאשו מבוא החתן בשל גילן המבוגר) .סצנה זו של הסתיו מעוררת בנפשם
של הצופים רגשות של דכדוך מלוות באושר עצוב אם נכון לומר").363
בדוגמא הראשונה לעיל ,הקוראים מבחינים שהמראות הרומנטיים המוצגים הם קלאסיים ,מבוססים על
תיאור יפה מבלי להתייחס למאורעות ונטולים יצירתיות כמו השימוש באידיום האופייני "מגורש מגן עדן
طريد الفردوس" ,אשר סופרים רבים השתמשו בו .אך בדוגמא השנייה ,ניתן להצביע על ייחוד אישי
המתבטא במטאפורות כמו האלגוריה "בתולות חולמות العوانس الحالمات" שהסופרת שאלה מהווייתן
האישית/עולם הנשים/עולם הנערות שאינן מתחתנות והופכות לשבר כלי ,שכן יחס החברה אליהן הופך
להיות סטריאוטיפי ,כאילו הן קטנות/חסרות חשיבות/גבריות ,אם כי לא הן בחרו שלא להתחתן ,זהו
גורלן .ואילו תואר "החולמות" ,שהסופרת מרבה להשתמש בו כל אימת שיש התייחסות לניכור של
 .361שם ,עמ' .65
 .362שם ,עמ' .2
 .363שם ,עמ' .1
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הנשים בחברה ,בא לאשר את בריחתן מהמציאות ומהסתירות הכואבות באמצעות דמיון וחלום ,כך
تقف في
שהברירה היחידה שעומדת בפניהן היא לדבר אל הרוחות כפי שהברירה היחידה בפני הגיבורהُ " :
وسط الغرفة كأن أشباحا شامتة تحد ُق بها أينما التفتت .أشباحا تواج ُهها بحقيقة مرة" ("לעמוד באמצע החדר
כאילו רוחות שמחות לאידה מביטות בה להיכן שתפנה את מבטה .רוחות המעמתות אותה עם האמת
המרה").364

כפי שציינתי קודם" ,חזיון סתיו" מציין התפתחות מסוימת שמעידה על ניסיונה של הסופרת ליישם את
התוכן המציאותי ומצביע על התעניינותה בסגנון שהחל להיראות כיותר משכנע ויותר ריאליסטי משהיה
בסיפור "ניצחון על הגורל" וסיפורים אחרים .המספרת אומרת" :وتمر من أمامها كلمات رائعة كأنها شريط
سينمائي .غرسوا فأكلنا ونغرس فيأكلون .وثم ال يحتا ُج األصحاء إلى طبيب بل المرضى ،وهنا ترى صورة األم
الفزعة ،..طريقا جديدا" ("בעיני רוחה היא רואה מלים עוברות לפניה כאילו היו סרט קולנוע .נטעו ואכלנו
וניטע ויאכלו .גם לא אנשים בריאים זקוקים לרופא ,אלא אנשים חולים .כאן היא רואה את דמותה של
האם המבוהלת ,...דרך חדשה").365
קעואר מתחילה לבסס את סגנונה על הסתכלות פנימה תוך שהיא נעזרת בסגנון חדש המאופיין במעבר
מתיאור פנימי לתיאור חיצוני ולהיפך ,וכאן נחלש קולו של המספר ומתגבר קולה של הדמות .יחד עם
זאת ,אנו רואים שהסופרת לא אימצה את הסוף הפתוח שסופרים בני זמננו מאמצים; סופו של הסיפור הוא
סגור ואינו מותיר לקוראים יותר מפרשנות אחת .כך גם לגבי הדיאלוג המוצג בלשון ספרותית עד כי הוא
דומה יותר לנרטיב מאשר לדיאלוג .הדיאלוג מופיע בתוך סוגריים כאילו היה חלק מהנרטיב של המספר
כפי שניתן לראות בזה המתנהל בין הרופא לבין ג'האן .366הדמויות מנהלות שיחה בשפה גבוהה ונשמעות
כתלושות מהמציאות .פה ושם ,בתוך הדיאלוג ,אנו מוצאים שרבוב של מלים הלקוחות מלשון הדיבור כמו
ب אלה שיש להם מחלת
המלה "כן آه" הקרובה יותר ללשון המדוברת ,וגם המשפט "إن أ ْ
اب َم َر ِ
ض ْالقَ ْل ِ
ص َح َ
לב" ,367אשר תורגם מלשון הדיבור .ביטויים אלה ואחרים נועדו לקרב את הטקסט אל המציאות.
במונולוגים משתמשת קעואר בשפה שונה מזו המשמשת את הנרטיב .לשון הדיאלוג מורכבת על פי רוב

 .364שם ,עמ' .3
 .365שם ,עמ' .11
 .366שם ,עמ' .6
 .367שם ,עמ' .3
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ממשפטים קצרים וטעוני רגשות כמו המשפט "هؤالء أناس لهم أفراح وأحزان ،لهم أشواق وذكريات ،لهم
ماض ومستقبل ،وهم"( "...אלה אנשים שיש להם שמחות ותוגות ,ערגות וזיכרונות ,עבר ועתיד,
והם.368)"...
הסיפור "חזיון סתיו" נעדר מוטיבים של זמן ומקום ,שכן הסופרת אינה מציינת בבירור היכן מתרחש
הסיפור ובאיזו תקופת זמן .369מוטיב המקום בכל טקסט יצירתי ,במיוחד בסיפור וברומן ,מהווה את זירת
ההתרחשויות המפרידה בין הדמויות .בחלק מהטקסטים היצירתיים המקום דומה למציאות בעוד
שבטקסטים אחרים הוא פרי הדמיון ,אך בשני המקרים המקום נשאר דומם וחסר חשיבות עד לרגע בו
הוא נשזר עם הדמויות ,הסיטואציות והזמן .כל סיפור צריך לכלול מאורע המתרחש בזמן מוגדר ובמקום
מסוים כי "היכן שאין מאורעות אין מקומות כלשון מבקר הספרות ג'ורג' בלّאן".370
אלמנט הישירות והכנות מאוד דומיננטי בסיפורים של קעואר כמו הדיאלוג המתנהל בסיפור "קריאת
השרידים" בין האב לבנו ונמשך על פני מספר עמודים .דיאלוג זה אינו הולם את דמותו של הבן ,אך
לסופרת יש מסר שהיא מעוניינת להעביר לקוראים באמצעותו ,דבר המוביל ליצירת פער בין המציאות
לבין הסיטואציה הספרותית שהטקסט מעביר לקוראים .לדוגמא אמירתו של האב" :ولكني مع هذا أحب أن
أعلمك هذا الدرس ،وسأبدأ بتعليمك إياه في القريب العاجل ،وهو أنه خير يا سمير أن نكون مظلومين من أن نكون
ظالمين ،فالظلم مرتعه وخيم ،وقد تسائل نفسك وأقرانك عندما تشب من هو المسئول عن مأساة الالجئين،
وسيقولون لك"( "...ובכל זאת אני רוצה ללמד אותך את הלקח הזה ,ואני אתחיל ללמדך אותו בקרוב ,והוא
שמוטב לנו ,בני סמיר ,להיות נעשקים מאשר להיות עושקים ,שכן לעושק השלכות קשות .ייתכן שתשאל
את עצמך ואת חבריך כשתגדל לגבי השאלה מי הוא האחראי על הטרגדיה של הפליטים ,ואז יאמרו
לך.371)"...
למרות שהנרטיב בסיפור הזה גדוש בהבזקים סיפוריים המשתקפים מבעד לתמונה הכללית ,אין בו
ייחודיות של תיאור ואין בו התאמה בין הזמן הסיפורי לזמן האמיתי ,מה שהופך אותו למין נרטיב דיווחי,
שכן המאורעות מסופרים באמצעות מספר מועט של משפטים .התעניינותה של הסופרת בסוגיית האשה
והשוואתה לגבר בסיפור "חזיון סתיו" ,בהיותה סוגיה אינדיווידואלית שהעסיקה אותה הרבה ,לא הרחיקה

 .368שם ,עמ' .8
 .369שם ,עמ' .1
 .370אל-קאסם ,2001 ,עמ' .12
 .371קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .69

163

מלבה את הטיפול במספר סוגיות המבטאות דאגות לאומיות קולקטיביות בסיפור "קריאת השרידים".
רעיון זה יובהר בהרחבה בפרק הששי של העבודה.
ניכרת כאן שליטתה של המספרת בטקסט ופריצתה בדרכים שונות אל חלל הדימוי כפי שמתבטא בסיפור
"לילא וניחוח התפוזים لَيْلى َو ِع ْ
ط ُر ْالبُ ْرتُقَا ِل" .להלן מספר דוגמאות לכך:
تمخر المتوسط إلى إسرائيل מכל מקום ,הוא מצא את
".1وعلى كل فقد وجد نفسه وزوجته وابنته في سفينة
ُ
עצמו יחד עם רעייתו ובתו על סיפונה של אניה המפליגה בים התיכון לעבר ישראל".372
".2والى كل هذا ،أو األصح تحت كل هذا فراش ملقى على األرض اضطجعت عليه زوجته المريضة ובנוסף
לכל זה ,וליתר דיוק ,מתחת לכל זה ,מיטה זרוקה על האדמה ועליה נשכבה אשתו החולה".373
تعرف هي
تعرف هي عنها .ألعلها
".3أألنها تعلمت أكثر منهم .وهم ،..أال يعرفون عن نواح أخرى في الحياة ال
ُ
ُ
شيئا عن عناء الحقل وأفراحه אלא שהיא למדה יותר מהם .והם ...הלא הם יודעים על היבטים אחרים
בחיים שהיא אינה יודעת עליהם .אולי היא יודעת משהו על סבל השדה ושמחותיו".374
בדוגמא השלישית ,כמו בדוגמא הראשונה והשנייה ,הכותבת מתפרצת אל תוך הטקסט ,ובמקום לומר
"כיוון שאני" ו"אולי אני" היא מאמצת עמדה המגוננת על ג'האן ,ובעשותה כן היא מאמצת סגנון של
מאמר המסגיר את דרך חיבור החומר הכתוב ,מציגה את המטרה העומדת מאחורי כתיבתה וחושפת דרך זו
בפני הקוראים .אין ספק שסגנון זה אינו מתיישב עם העקרונות הבסיסיים של אמנות כתיבת הסיפור
הקצר ,ובמיוחד עם עקרון "המציאות המדומה" .שליטתו המוחלטת של המספר על חלקים מסוימים
בסיפור מצביעה על חוסר מודעות ספרותית לתבניות הסיפור הקצר ולמרכיביו הבסיסיים ,שהתייחסתי
אליהם בהקדמת המחקר .המספר (המדקלם) מישתנה לפתע ללא כל צורך פונקציונאלי ופורץ אל החלל
הדמיוני של הסיפור ,כאשר מטרתה של פריצה זו היא להנחות ולכוון אל מה שהתכוונה אליו הסופרת
בכתיבת סיפור זה והבלטת שליחותו של הסופר בחברה.
כפי שציינתי קודם ,לסיפור "לילא וניחוח התפוזים" יש משמעות פוליטית קולקטיבית ויש בו גם ביטוי
להתפתחות הכלים האמנותיים ,במיוחד בכל הקשור לסיטואציות סיפוריות מרגשות כמו זו של יעקב

 .372שם ,עמ' .73
 .373שם ,שם.
 .374שם ,עמ' .8
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באותו בוקר או אשתו החולה והסיטואציה של משפחתו המהגרת אל העיר רחובות או מעצרו של אחמד,
או רמזיה הכלה הנאהבת ,אשר מביאה למותו של הגיבור בסוף הסיפור ועוד סיטואציות הראויות
להשתהות ארוכה יותר .קעואר מנסה להעניק נופך מציאותי לחלק מסיפוריה באמצעות דיאלוג המתנהל
בשפה המתקרבת לשפת הדיבור או באמצעות תרגום של ביטויים משפת הדיבור לשפה ספרותית ,או
באמצעות השימוש בתעתיק של ביטויים עבריים לשפה הערבית מבלי לטרוח לתרגם אותם כדוגמת
"השיכון" ו"שוק שחור" ,375משום שכוונתה הייתה להתקרב אל המציאות היומיומית.
לדעתי ,השימוש של קעואר במלים ובביטויים מהשפה הערבית המדוברת ומהשפה העברית בפי הגיבורים
בסיפור הנ"ל תרם לשיקוף המציאות והקוראים מרגישים כי הם מצויים במקומות בהם הם חיים .הסגנון
האמנותי של קעואר מנסה לשקף את אנוכיות הגברים לעומת מוכנות ההקרבה מצידן של נשים ואת
הניצול והניכור שמהם הן סובלות בחברה הערבית הגברית .הביטויים הרומנטיים משקפים את
התנסויותיהן של נשים והולמים את שאיפתן לשינוי המציאות הקיימת .שפתה של קעואר בחלק מסיפוריה
איששה את שאיפות הנשים לברוח אל עולם החלומות והרוחות.

 .2הרומן "טיול ברכבת העבר" של הסופרת פאטמה ד'יאּב
בכתיבתה ,הסופרת משתמשת בשפה שמבדילה בין אשה לגבר תוך שהיא חושפת את עצמיות האשה
השרויה בבעיות כמו בדידות ,ריקנות ודממה ,או כניעה למנטאליות הגברית כפי שניתן להבין מהדיאלוג
המתנהל בין הודא לבין הרופא:
" -أوالد ُك أال يمألون حياتك؟
وبألم أجبت :بصراحة ،كال حتى هما تعودا الصمت فأصبح جزءا من حياتهما .الشقاوة المعهودة عند األطفال
مفقودة لديهم .إنني حائرة جدا فماذا أفعل؟ كيف أغير منهج حياتهما ،والوضع قاس إلى هذا الحد؟"
("הילדים שלך אינם ממלאים את חייך?

 .375שם ,עמ' .72-73
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והיא משיבה בכאב :בכנות? לא .אפילו הם התרגלו לדממה עד שהפכה לחלק מחייהם .אין בהם את
השובבות המוכרת של ילדים .אני מאוד מתלבטת ,מה עליי לעשות? כיצד אוכל לשנות את סגנון חייהם
לנוכח המצב הקשה הזה?").376
הגבר ,כפי שד'יאּב רואה אותו ,הוא זה שמגדיר את אופי היחסים בין בני המשפחה ,לא רק ביחסו
המתנשא כלפי אשתו ,הוא גם זה שבוחר את "המסלול" שכולם צריכים ליישר קו עמו .זהו סבל נוסף
המוסיף להעמקת הטרגדיה של האשה ,כך שאין די בכך שהיא סובלת מריקנות שגרתית ,אלא שגם נשלל
ממנה החופש לחנך את ילדיה בצורה נכונה .והילדים אשר למענם היא מקריבה את חייה הופכים
"בשתיקתם" לעוד גורם מדכא ואחת מהסיבות למותה הרוחני.
הסופרת בוחרת להשתמש בביטוי "تعَودَا الص ْمتَ התרגלו לשתיקה" ועוד מושגים ייחודיים הלקוחים
מאופי חייה ,והיא לא עושה זאת רק כדי לחשוף את גודל הסבל והייסורים ,אל גם כדי לזעזע את דפוסי
החיים שהמנטאליות הגברית שואפת להפנים בחברה כדי לנשל את האשה מפרטיותה.
מבקרים וחוקרים סבורים שקיים דמיון ברור בין חייה האישיים של הסופרת לבין המאורעות בסיפורים
וברומנים שחיברה ,עד כי דמיון זה מתקרב לידי הקבלה מלאה .לטענתם ,כל יצירה מיצירותיה של
הסופרת משקפת שלב מסוים בחייה החל מילדותה וכלה בייסוריה כאלמנה בשלב מאוחר יותר .377בראיון
עיתונאי שהתייחס לרומן האחרון שלה "החוט והצרעה" ,הסופרת סירבה לקבל את ההקבלה בין חייה
האישיים לבין יצירותיה הספרותיות .378אין אנו יכולים לראות בספרות סוג של תיעוד למרות שבתולדות
חייו של הסופר או הסופרת קיימות ראיות המאשרות את האירועים כפי שהם מוצגים ברומנים .הספרות
נתפשת כמשהו פיקטיבי המדמה לנו מציאות ,אך היא רחוקה ממנה.
יש לשער שרוב המבקרים הגברים מאוחדים בדעתם שבדרך כלל הרומן הנשי נוטה לאוטוביוגרפיה ,וזאת
משום הצורך של הסופרות לחזור אל העבר ולהבליט את הכניעה לעולם הגברי שהן קורבנותיה ,וכי
"נשים מרבות לכתוב על אהבה ,משפחה ,נישואין וילדים ,בעוד שגברים כותבים על מלחמה,
אידיאולוגיה ,היסטוריה ודת" .379לדעתי ,זוהי טענה מופרכת שאינה נכונה לגבי הרומנים והסיפורים של
הסופרות המקומיות שהן נושא עבודה זו .דווקא יצירות "גבריות" שאציג בפרק זה יראו באופן משמעותי

 .376ד'יאּב ,1973 ,עמ' .17
 .377ט'אהר ,2002 ,עמ'  ;3-4ח'טיב ,2002 ,עמ' .37-39
 .378ד'יאּב ,2002 ,עמ' .35
 .379שעבאן ,1999 ,עמ' .12
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שכתיבתם נוגעת לסיפור מציאות חייהם .מה גם שלאוטוביוגרפיה כז'אנר ספרותי יש מספר כללים ותנאים
מוגדרים ,שזה לא המקום למנותם ולדון בהם .על כל פנים ,אפשר לומר שלרומן "טיול ברכבת העבר"
יש סממנים ביוגראפיים שלא נכתבו בהכרח בהשראת החוויות האישיות של הסופרת.
בשמו של הרומן" ,טיול ברכבת העבר" ,יש נימה רומנטית וסוג של פלאשבק על עבר רווי מכאובים
قطار الماضي أمام مشهد ُمروع أثار حفيظتي"
וייסורים .בפרק השלישי של הרומן ,הסופרת אומרת" :توقف
ُ
("רכבת העבר עצרה מול מחזה מחריד שהעלה את חמתי") .380הגיבורה מתעוררת ממסע הזיכרונות
וחוזרת אל מסע המציאות ,אותו היא ממשיכה למרות הכל.
הסופרת מתעלמת מהסדר הכרונולוגי של הרומן ומשתהה ליד תחנות חשובות לאורך המסע לתוך עברה,
ובכלל זה דילוגי בזק בזמן הנראים מבעד לרצף האירועים ,תוך שהיא מתעלמת מתקופות מסוימות בחייה.
מה שחשוב לדידה הן אותן חוויות קשות שהגיבורה עברה וגודל ייסוריה כאשה בחברה שבה היא חיה.

 .3הרומן "الجزارהקצב" של הסופרת א'סיא שּבלי
הרושם הראשוני המתקבל אצל הקוראים הוא שרומן זה הוא דו-משמעי משום שהוא מסופר מפיהם של
פרידה וסמיר ,שני גיבורי הרומן .כל דמות מספרת את האירועים על פי ראייתה בגוף ראשון ,בנוסף
למאורעות משותפים המסופרים על ידי אחת הדמויות .לאחר עיון מעמיק ברומן ,אנו מגלים שיש קולות
שתורמים להבלטת השליליות במנטאליות הגברית שגייסה נשים כדי לדכא נשים ,כמו קולותיהם של אמה
של פרידה ואמם של ח'ליל וסמיר ,381כך שהסופרת בוחרת חיזוקים למנטאליות זו שתורמת להרס חייה
של פרידה .פיתוח זה של כלי אמנותי אינו נעצר כאן ,אלא הולך אל מעבר לכך ,כאשר הסופרת בוחרת
בקולות הגבריים כמו קולותיהם של אחיו של ח'ליל וחבריו ,דבר המסייע להבלטת דמותה של הגיבורה
כאשה חריגה שמסתחררת בתוך המולה של קולות גבריים ונשיים המסייעים להרס חייה ,ולבסוף גורמים
למותה הטרגי .בנוסף לכך ,הסופרת שואפת להשתמש במגוון הקולות הזה ,לנצל אותם ולהפעילם לטובת
עניינה של האשה ולהבלטת העוול שהחברה גורמת לה.

 .380ד'יאּב ,1973 ,עמ' .115
 .381לדוגמא ,אמה של פרידה תמיד האשימה את בתה ולא את בעלה ובכל פעם שבתה כעסה על בעלה היתה האם מחזירה אותה
לזרועותיו.
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העלילה מתנהלת בקצב מהיר בשל ריבוי ההתרחשויות וההתפתחויות .מי שקורא את הרומן עד סופו,
מגלה שיש מידה רבה של דמיון בין תחילתו לסופו .ברומן גם מועלות שאלות ותהיות רבות ,מסתוריות
לכאורה ,אך כשמתבהרת תמונת ההתרחשויות במלואה ,אנו למדים שהסופרת התכוונה לפתוח את הרומן
מנקודת השיא של ההתרחשות על מנת למשוך את הקוראים דרך סגנון חדשני זה ,וגם כדי לתת ביטוי
לצער ,ליגון ולנקיפות המצפון שליוו את סמיר ,אחד הגיבורים הראשיים של הרומן .בפתח הרומן ,סמיר
מהרהר בנפשו ואומר" :سنة ونصف ...كم يوم؟ كم ليلة؟ كم ساعة؟ كم لحظة؟ فراش واحد ..طبق واحد ..منشفة
واحدة ..ضحكاتنا تعانقت ..همومنا تشاركت ..أجسادنا تالحمت أرواحنا اتحدت ..قلوبنا رقصت" ("שנה וחצי...
כמה ימים? כמה לילות? כמה שעות? כמה רגעים? מיטה אחת  ...צלחת אחת ...מגבת אחת ...צחקוקינו
התחבקו ...דאגותינו השתלבו ...גופינו התאחדו ,נפשותינו התאחדו ...לבותינו רקדו").382
שאלות רבות הנותנות ביטוי לחרדה ,להתלבטות ולבלבול שהשתלטו על עולמו של סמיר ,וגם מהוות
עדות לכך שהמחברת נלכדה ברשתות הרומנטיקה ומרבה בקלישאות ודימויים מוכרים .מתוך אלה ,יש
להוציא ביטויים והבעות הדומים יותר לשירה מאשר לפרוזה ,שייתכן ונועדו למלא פונקציה אמנותית
מסוימת ,שכן "הסופרות מתחננות אל ההבעה הלירית ,שמבחינתן היא אמצעי של חזרה אל עברן ,כדי
להתבונן במעמקי נפשן באמצעות עבר זה וכדי שיוכלו להציג את מצוקתן האישית בלשון פנימית וחיצונית
גם יחד ,מכיוון שעניינן מחייב התבוננות וויזואליזציה חיצונית ישירה לצד עיצוב גבולות העולם הפנימי
של הדמות.383"...
באשר למשפט של פרידה" :عادت إلي حريتي ،لقد منحها لي كالبصقة على وجهي كالركلة لجسدي..ال يهم
المهم أنها عادت ..وعدتُ لنفسيُ ..خنقت أليام د ُفنت ألعوام المهم أنني بُعثت" ("חירותי שבה אליי ,הוא העניק
לי אותה כמו יריקה בפרצופי ,כמו בעיטה בגופי ...לא חשוב ,העיקר שהיא שבה ושבתי לעצמי ,לימים
נחנקתי ולשנים נטמנתי ,והעיקר שקמתי לתחייה").384
אפשר להבחין כי המשפט "ال َي ُهم ْال ُم ِهم أن َها َعادَت לא חשוב ,העיקר שהיא שבה" הינו תרגום של השפה
המדוברת הפשוטה שנועדה לתאר את סערתה הפנימית של דמות הגיבורה .שימוש זה ממחיש התפתחות
של האמצעי האמנותי ואת עמדתה של המחברת ביחס לדמות הראשית .אנו שמים לב גם לכך "שיש מעבר
הדרגתי מתחום ההתבוננות או התיאור החיצוני הישיר לעבר דייקנות בעיצוב הגבולות של שני העולמות
 .382שּבלי ,1989 ,עמ' .8
 .383סאוסן נאג'י ,צורת אל-רג'ל פי אל-קצץ אל-נסאא'ייה (תמונת הגבר בסיפורת הנשית) ,קהיר  ,1995עמ' .285
 .384שּבלי ,1989 ,עמ' .33
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(הגלוי והחבוי) ,ומתוך הקפדה על דייקנות זו ,המחברת נוטה לעתים לפשט את השפה ולהציגה באופן
ספונטני ובצורה ההולמת את אופיה של הדמות המדוברת ,ללא מאמץ יתר וללא הקצעה".385
ואילו בדבריו של סמיר" :وان ثالثين سنة تقاليد وعقيدة ...ومفاهيم تقف بيني وبينها ..سورا أعرق وأضخم من
سور عكا!! وأمتن وأعرق من جامع ْال َجزار" ("שלושים שנה של מסורות ,אמונות ודת ...ותפישות חיים
עומדות ביני לבינה ...חומה קדומה וגדולה יותר מחומת עכו!! חזקה ואימתנית יותר ממסגד אל-
גזّאר") ,386אפשר להבחין בנקל שהרעיונות אינם זורמים ברצף ובצורה ספונטנית ,או במקצב האופייני
למציאות היומיומית שהסופרת מנסה להעביר באמצעות שפה ,שהיא קרובה יותר אל השפה הספרותית
הקלאסית מאשר לשפה המדוברת.
الغزو
ניתן להבחין בהשפעתו של הזרם הדידקטי ברומן דרך התערבותה של הסופרת .למשל" :بل جاءنا
ُ
ورخصه ،وراح يحاربُنا بدوره ،فضيع وجودنا وأفقد لزومنا..فما جدوى جاذبيتي
ي بانحالله وإثارته ُ
األجنب ُ
وإثارتي اآلن"( "...אלא שהגיעה אלינו הפלישה הזרה עם ערכיה המנוונים ועם הפרובוקציות והזילות
והחלה גם היא להילחם בנו עד שערערה את הווייתו וביטלה את תפקידנו .איזה תועלת תצמח לי כעת
מהיותי מושכת ומגרה.387)"...
בדוגמא זו ,בולטת ההחלטיות שבזרם הדידקטי דרך אישורה של הסופרת ,שלא ניתן לערעור ,ואשר באה
ללמד את הקוראים שהכיבוש הזר מפורק טוטאלית מערכים .על אף האמור ,נראה שהרומן "הקצב" הוא
אחד מני מעט רומנים שנשים כתבו המייצגים את תקופת "ההתגבשות" של הרומן המקומי ,שכן עד
לאותה עת ,הרומנים היו משופעים בסממנים משתי התקופות הקודמות – תקופת הזרם הדידקטי ותקופת
הזרם הבידורי .388לא התוכן לבדו מסגיר את האופי שעולה בכתיבה מניסיון חייהן של נשים ואשר עולה
מיצירת שּבלי ,שכן אופי זה ניכר מתיאור האמהות של פרידה ואת כמיהתה ללדת ילדים .גיבורת הרומן
سو مواليد ،ورضعا ،وأطفاال ..فمتى أكسو طفلي؟ أال يحس بروحي التي تذوبُ عند
אומרת" :بيدي وقلبي أك ُ
مجيء المساء؟" ("בידי ובלבי אני מכסה ילדים ותינוקות ...מתי אכסה את ילדי? אין הוא חש בנפשי
המתמוססת עם רדת הערב?").389

 .385נאג'י ,1995 ,עמ' .285
 .386שּבלי ,1989 ,עמ' .9
 .387שם ,עמ' .32
 .388ניתן לקרוא להם "הזרם המשעשע והחינוכי" כפי שזה מופיע בנספח ג' ממחקרי זה.
 .389שּבלי ,1989 ,עמ' .64
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כאן היא מבטאת את אובדן האהבה והקשר שחלמה שיהיו לה לצידו של סמיר ומוצאת נחמה בהרהורים
על תינוק בתקווה שתמצא שם ישועה שתחלץ אותה מזיכרונותיה הקשים.
تقف بانتظاري بقوامها الجميل وش ْعرها
המחברת מדגישה את העיסוק בצבעים כמו בדברי סמיר" :رأيْتها ُ
بلون حقيبتها"( "...ראיתי אותה עומדת
الفاحم السواد ،ترتدي ْثوبا صوفيا أخضر ضيقا يبينُ مفاتنها وحذاء أسود ْ
ומחכה לי ,עם גזרתה היפה ושיערה השחור כפחם ,לובשת שמלת צמר ירוקה המהודקת למותניה ונעליים
שחורות כצבע התיק שלה .390)"...המחברת מביעה שנאה עזה לגבר המדכא את חירותה של פרידה,
בדיוק כפי שהיא מביעה את שמחתה לנוכח השבת החירות על ידי איש שבשלב מסוים בחייה היה בעלה.
س ْ
ص َر ْختُ بَ ْعدَ ْ
أخ ُر َج إلى ْال َحيَاةِ!
أن َعادَت إلي ُحريَتِيَ ...
פרידה אומרת אחרי שהשיגה גירושין מבעלהَ " :
جود ٌ ..أي ُو ُجود َحتى
س
سأسْقي ذ ُبُو ِلي َوأنَمي َ
ض ْع ِفيَ ،و َ
أعيش!َ ...
َ
تقو ُل نَعَمْ .ام َرأة ٌ لَ َها ُو ُ
سأكونَ ْام َرأة تَقُو ُل الُ ...
َ
شيْطان!" ("צעקתי לאחר ששבה אליי חירותי ...אני אצא אל החיים! אני אחיה! ...אני הולכת
ْلو كانَ ُو ُجودَ َ
להשקות את מה שנבל ולהצמיח את מה שקמל ,ואהיה אשה שאומרת לא ...אומרת כן .אשה שיש לה
ישות  ...ישות כלשהי ,אפילו ישות של שטן!").391
היא חולמת שתהיה לה אישיות ,אפילו אישיות שטנית ,אך היא נשארת משועבדת לגבר .חוקרת הספרות
הערבית נואל אל-סעדאוי אומרת" :הספרות הערבית גדושה בטיפוסים שטניים של האשה ,שהיא רבת
פנים.392"...
בתרבות הערבית ,שנאת נשים ודימויין לשטן יש להם מקבילות בתרבות המערבית וכל אחת מהן פיתחה
את הדימוי ביצירותיה הספרותיות בהתאם לאמונתה ואורחות חייה .במיתולוגיה היוונית ,האשה
הראשונה ,פנדורה ,נבראת בפקודת זאוס במטרה להעניש את בני האדם על גניבת האש של פרומתאוס.
האשה הראשונה ,חווה ,שנוצרה מצלעו של הגבר ,מתוארת ,גם באסלאם וגם ביהדות ,כ"אם כל חטאת",
יסוד הפיתוי שקיים בה ותשוקת אדם אליה גרמו לאכילה מעץ הדעת והביאו לגירושם מגן עדן .נשים
נוספות מוזכרות בתנ"ך ודמותן משלבת יופי ,תשוקה ,פיתוי ובוגדנות .בתרבות המערב ,ובמיוחד במאה
ה ,13-צמח מספרן של המכשפות ועולם הכישוף הפך להיות עולמו של השטן שרק נשים קיימו איתו
יחסי מין ישירים .לא סתם בחרה הסופרת א'סיא שּבלי את הביטוי "ישות של שטן" .בחירה זו נובעת
מהיכרות עם הדימוי השלילי שהיה ועודנו משמש את הספרות שגברים כותבים על נשים ,בין אם בספרות
 .390שם ,עמ' .20
 .391שם ,עמ' .33
 .392אל -סעדאוי ,1988 ,עמ' .96
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ערבית או מערבית .מבחינתה של פרידה זה כבר לא חשוב כיצד תצטייר דמותה בעיני בעלה ובעיני
החברה ,אפילו אם זו דמות שפלה.

ג .שפה ומאפייני סגנון אמנותי בכתיבתם של סופרים גברים
 .1קובץ הסיפורים "פרחי בר" של הסופר חנא אּבראהים
בקובץ זה של סיפורים קצרים יש ארבעה סיפורים בעלי רצף כרונולוגי קבוע; הם מתחילים בנקודת זמן
מסוימת ומשם הסופר חוזר לאחור ,אל העבר הרחוק ,ושוב חזרה אל סיפור ההתחלה .הזמן הינו אחד
ממרכיבי הדקלום ,שכן הדקלום מתבסס על השפעת המשמעות והפיכת הסדר הנרטיבי לסיפור ,וזהו תנאי
בסיסי לכל יצירה היסטורית ללא קשר למידת חריגותה מהמציאות .393בהסבירה את הקשר בין טקסט
לזמן ,חוקרת הספרות הישראלית שולמית רמון-קינן מתבססת על ההגדרות של ז'אן ז'אנה ,המחזאי
הצרפתי ,כך למשל היא קוראת לסיפור המשמש את המחבר לפתיחה "סיפור ראשון" כאשר ההתרחשויות
שקרו לפני נקודת הזמן שפתחה את הסיפור הראשון נקראים "הסיפור השני" .אחרי תיאור ההתרחשויות
של הסיפור השני ממשיך הסיפור הראשון .394מעברי זמן מהסוג הזה נעשים במספר דרכים:
 . 1באמצעות העלאת זיכרונות אישיים מסויימים או באמצעות דמויות שמייצרות אסימטריה בין זמן
הסיפור בפועל לבין סדר הזמן של דקלום הסיפור .אסימטריה זו מוסברת ומוצדקת לאחר מכן בעקיפין
על ידי אחת הדמויות בסיפור .אם ,לדוגמא ,נתמקד בסיפור "משמעות קדומה של מהפיכה َم ْف ُهو ٌم قَدِي ٌم
للثو َرةِ" :באחד הבקרים החמימים פואד מהרהר באירועים שקרו בליל אמש משום ש "أحْ دَ ُ
اضيَ ِة
اث الل ْيلَ ِة ْال َم ِ
ْ
صد ِْرهِِ ،مثْ َل كَابُوس ُم ِخيف אירועי ליל אמש עדיין רובצים על לבו כמו סיוט
كانَت ال تزَ ا ُل ْ
ترزَ ُح عُلى َ
נוראי" .395לאחר הרהורים אלה ,הוא נזכר במקרה של הוצאה להורג של אדם ,שהוא ביצע בעצמו לפני
שנה" :למשל ,כשהוציא לפועל את גזר דין המוות נגד סאלח עּבד-אלחמיד לפני כשנה זה היה
שונה .396"...לאחר שהגיבור משחזר בדמיונו מקרה אלים זה ,הוא חוזר וממשיך לספר את הסיפור
הראשון" :ارتجف سعيد ليس فقط لبشاعة الذ ْك َرى فقد لفحت وجْ هه نسمة بليلة רעד עבר בגופו של סעיד .לא

 .393סעיד עלّוש ,מועג'ם אל-מצטלחאת אל-א'דבייה אל-מועאצרה (מילון המונחים הספרותיים המודרניים) ,ביירות
,1985
עמ' .108
 .394שולמית קינן ,הפאוטיקה של הסיפורת בימינו ,תל אביב  ,1984עמ' .47-60
 .395אּבראהים ,1972 ,עמ' .29
 .396שם ,שם.
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רק בגלל האכזריות שבזיכרון ,אלא שמשב רוח לח ליטף את פניו" .397לאחר מכן עלילת הסיפור מתקדמת
מהנקודה הזו באותו ה"זמן" בו פתח הסופר את הסיפור .ואילו בסיפור "נטאשה" ,בהיותו במרפאה
ع ْ
سه ُ
صعُوبة بَا ِلغَة استطا َ
במוסקווה ,אּבראהים נזכר בעינויים שעבר בבתי הכלא של הכיבוש" :ب ُ
أن يُ ْقنِ َع نَ ْف َ
ْ
أربَعَةُ ُجنُود أشداء فِي أ َح ِد
ْس ثمةَ َعار لَ ِحقَ بِ ِه ِم ْن َج َر ِ
ب ْال ُمب ِْرحِ الذِي أ ْنزَ لَهُ بِ ِه ْ
ض ِه للت ْنكي ِل َوالض ْر ِ
اء تعَر ِ
أن لي َ
ُوليس االحْ تِال ِل" ("בקושי הצליח לשכנע את עצמו כי לא דבקה בו חרפה מזה שהושפל והוכה
َمخافِر ب ِ
קשות על ידי ארבעה חיילים גברתנים בתוך מתקן של משטרת הכיבוש") .398לאחר מכן ,באמצעות
העלאת זיכרונות קצרים מהעבר ,הוא מחבר בין חלקי הסיפור מבחינה רעיונית ,למשל לאחר שהשתחרר
س َرائِعا
אּבראהים מהמאסר ,הוא הגיע למוסקווה והסיפור משם ממשיך לתאר את שקרה עמו" :كانَ الط ْق ُ
ت ِمن السن ِة فِي ُموسْكو"( "...מזג האוויר היה נפלא בצורה לא רגילה
بشكل غير اعتيادِي ،في ِمثْ ِل هذا ْال َو ْق ِ
לעונה הזו במוסקבה .399)"...והסופר ממשיך לספר את הסיפור הראשון המתמקד באהבתו של אּבראהים
ان فِي الر َما َي ِة
לסטודנטית רוסייה ששמה נטאשה .שני הסיפורים "שני שיעורים בקליעה וכישוף دَ ْر َ
س ِ
َوالسحْ ِر" ו"יום הזיכרון העשירי الذ ْك َرى ْال َعا ِش َرة ُ" מעידים על אימוץ אותו סגנון דרך העלאת זיכרונות
אישיים של אחת הדמויות בסיפור.
 .2העלאת סיפור המסופר על ידי אחת הדמויות או באמצעות סיפור של דמות אחרת .בסיטואציות מעין
אלה ,הסיפור המועלה באמצעות הדמות הינו הסיפור המרכזי ,בעוד ש"הסיפור הראשון" בא לתמוך
באמינות הסיפור הפנימי והדגשת האווירה הטבעית המוצגת בו .בקובץ הסיפורים "פרחי בר" אנו מוצאים
ששה סיפורים הבנויים על פי סגנון זה ,שהדוגמא המייצגת אותם היא הסיפור "הבית הישן ْالبَيْتُ ْالقَ ِدي ُم",
בו מספר אבו עּבד-אלרחמן את סיפורו למחבר ,קבלן בניין אשר הוזמן לבנות בית חדש עבור בנו; המחבר
شغَف إلى قِص ِة أبِي َع ْب ِد الرحْ َمن והתחלתי להקשיב בלהט לסיפורו של אבו עּבד-
صتُ بِ َ
אומרَ " :و ُرحْ تُ أ ْن ِ
אל-רחמן" .400בסיפורו של אבו עּבד-אלרחמן קיימות תחנות רבות שיש בהן חזרה לזמן של הסיפור
ص َمتَ قليال ريْثما لف سيجارة والتفتَ إلى زوجته ُمبْتسما הוא שתק מעט תוך שהוא
הראשון .למשלَ " :و َ
מגלגל לעצמו סיגריה והסתכל מחויך לעבר אשתו" ,401או "و َب ْعدَ ْ
صب لي ُمحدثِي فنجانَ ق ْهوة ُمرة َعادَ
أن َ

 .397שם ,עמ' .31
 .398שם ,עמ' .181
 .399שם ,עמ' .182
 .400שם ,עמ' .39
 .401שם ,עמ' .41
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صتهُ לאחר שבן שיחי מזג לי ספל קפה מר ,המשיך לספר את סיפורו" .402בסוף הסיפור,
َف قِ َّ
وا ْست َأن َ
وف ומאותו יום אני חולם על
برد ْال َم ْع ُر ِ
המחבר חוזר לזמן של הסיפור הראשון" :ومنذ ُ ذلكَ ْاليَ ْو ِم َوأنَا أحْ ل ُم َ
השבת הגמול" 403לתושבי הכפר שלו שסייעו לו בעבר לבנות את הבית הישן כדי שיוכל להתחתן ולגור
בו .הוא גם מזכיר את הסיבה שגרמה לו לספר את הסיפור הזה ,הלא היא חילוקי הדעות בינו לבין בנו
בעניין הבית הישן; הבן רוצה להרוס אותו ואילו הוא מוכן לעשות כל דבר ובלבד שהבית לא ייהרס.
 .3באמצעות המספר ,כלומר המחבר עצמו ,שאינו דמות בסיפור ,ושהוא מספר יודע כל .404אחת
הדוגמאות לשימוש באמצעי זה נמצאת בסיפור "חסנאא' َح ْسنَا ُء" הנפתח בסצנה בה מוסטפא מציל את
אחיה של חסנאא' כשזה נפל לתוך באר .הסיפור ממשיך לתאר את הקשר שהתפתח בין מוסטפא לבין
חסנאא' בעקבות מקרה זה .לאחר מכן מתפתח סיפור אחר הנפתח במשפט " َحد َ
سهُ נאיף הרהר
ث نايِ ٌ
ف َن ْف َ
לעצמו" .405כאן עובר המחבר אל סיפורו של נאיף ,אשר נבחר על ידי מרבית תושבי הכפר להיות המנהיג
של קבוצת המהפכנים .מכוח מעמדו החדש ,מוטלות עליו משימות כמו " ْ
ليص َع َرائِس תיווך למטרת
تخ ُ
נישואין" כדי שיגיע בסופו של דבר לביתה של חסנאא' ,שם הוא מוצא שהיא לבד בבית ומגלה לתדהמתו
שהיא מאוהבת בו .בדרכו חזרה אל ביתו ,הבריטים עוצרים אותו והוא נכלא לתקופה של חודשיים,
שבמהלכם הוא מרבה לחשוב על חסנאא' .כשהוא משתחרר מהכלא ,הוא מגלה כי חסנאא' נחטפה וכי
השמועות בכפר מדברות על כך שהחוטף הוא אותו מוסטפא החוראני (מאזור חוראן) שהוזכר בסיפור
ص ِل األو ِل מוסטפא אשר דיברנו עליו בפרק הראשון" .406מתברר
ذكره في الفَ ْ
הקודםُ " :م ْ
صطفى الذي بنا َ
שמבחינת הסדר הכרונולוגי ,הסיפור מתחיל במשפט " َحد َ
سهُ ...נאיף הרהר לעצמו" ,וזהו סיפור
ث نا ِي ٌ
ف نَ ْف َ
שמתחיל לפני שמוסטפא מציל את אחיה של חסנאא' ,שכן הוא מתרחש בזמן שנאיף יושב בכלא ואינו
נמשך לאחר שהוא משתחרר מהכלא .כך שאם נרצה להציג את הסיפור על פי סדר כרונולוגי זה היה
נראה כדלקמן :ראשית ,הסיפור של נאיף עד למעצרו .שנית ,ההתרחשויות שקרו ליד הבאר (בזמן הזה
נאיף נמצא בכלא) .שלישית ,המשך הסיפור של נאיף כשבסופו הוא פוגש את חסנאא' יחד עם אהובה
מוסטפא במהלך פעילות נגד הבריטים .לפיכך ,הסדר הכרונולוגי של האירועים כפי שהוא מוצג הינו
 .402שם ,עמ' .43
 .403שם ,עמ' .45
" . 404מספר יודע כל :כאשר המחבר מדבר מבעד לדמויות .במקרה זה" ,המספר" כאן הוא עד ,צלם ויועץ שיודע מה יקרה
בעתיד ומוסיף אינפורמציה ,מציג אותה באופן ישיר ובוחר נקודת ראות שמתאימה לו ומשנה אותה כפי שהדבר נראה לו".
פארוק מואסי ,אל-ג'נא פי אל-נת'ר אל-חדית' (היבול בפרוזה המודרנית) ,ירושלים  ,1991עמ' .408
 .405אּבראהים ,1972 ,עמ' .158
 .406שם ,עמ' .162
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מעשה ידיו של המחבר ומוסבר על ידו .הסיפורים נשזרים יחד באמצעות דמותה של חסנאא' ,המשמשת
את המחבר למטרה זו.
המשמעות של כמה סיפורים בקובץ זה מתקשרת למבנה שהצבעתי עליו המשרת את תוכן הסיפורים
ומקיים עמו קשר הדוק .זוהי משוואה המבוססת על ההנחה של לאמארט ,לפיה תמזוגת של סדר הזמנים
הכרונולוגי מציגה לקוראים לא רק עלילה אחת ,אלא קווים מסויימים ממספר עלילות ,שהסדר הנרטיבי
וגם צורות הקישור ביניהן מקבלים משמעות משלהם .קרי ,פיתוח הזמן והסדר הכרונולוגי של הסיפור
אינו העיקר ,אלא הצורה בה נשזרות הסיטואציות במהלך הצגת ההתרחשויות .407פירוש הדבר שהמבנה
קובע ומשפיע במידה מסוימת על המשמעות ועל התחום התמטי .חוקרי ספרות עדיין מנהלים ויכוח סביב
הנחה זו ,שכן חלקם לא מסכימים עם ההנחה ואינם רואים קיום של זיקה בין המבנה למשמעות.408
בנסותנו ליישם את ההנחה של לאמארט על חלק מהסיפורים שבקובץ "פרחי בר" על פי הקשר הקיים בין
העלילה בזמן"הווה" לבין העלילה הנוספת (הקודמת) ,אנו מקבלים את התוצאות הבאות:
 .1סיפורים שהקשר בהם בין "העבר"ל "הווה" מתקיים באמצעות קישור משותף; קשר בין התמות של
הסיפורים המבוסס על הקבלה או ניגוד בין העלילה בזמן "הווה" ,לבין העלילות הקודמות או רצועות של
עלילה קודמת .ייתכן שהעלילה הנוספת (הקודמת) תהייה מקבילה מבחינה סימבולית לעלילה העיקרית
"ב זמן הווה" ,אם כי קיים שוני ביניהן המתבטא מבעד להתרחשויות כמו הדמויות של גיבורי העלילה או
כאשר שתי העלילות נגזרות מאותו נושא ,או כאשר שתי העלילות מובילות לתוצאות שונות .בסיפורים
כגון אלה ,המתאפיינים ברצועות עלילתיות שיש להן הקשרים משותפים ,הקורא עשוי ,במהלך קריאת
העלילה המקבילה ,לזכור את שקרה בעלילה העיקרית או לצפות את אשר עתיד להתרחש בה .דוגמא
למצב זה נמצאת בסיפור "משמעות ישנה של מהפיכה" ,409בה נשזרים יחד אירועים מהעבר הקרוב עם
אירועים מהעבר הרחוק והסיפור נע סביב שלושה צירים מרכזיים של זמן ,שהם :מקרה המתרחש ביום
אביבי חמים כאשר השומר סעיד יוצא לטייל בחיק הטבע ומתחיל להרהר על אירועי ליל אמש תוך שהוא
עורך השוואה בין אירוע זה לבין אירוע אחר שהתרחש בשנה החולפת .במהלך הטיול ,הוא פוגש את
אלמנתו של האיש שהוא הוציא להורג לפני שנה .כאשר הוא מגלה את זהותה ,הוא מתחיל לסגת מהקשר
 .407אורי מרגולין" ,הסיפור כרצף וכשלם– תפישתו של לאמארט בתורת הפרוזה ,עקרונותיה וחולשותיה" .הספרות א ()2-1
( ,)1968-1969עמ' .295
 .408שם ,עמ' .306
 .409אּבראהים ,1972 ,עמ' .28
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הרומנטי שהחל להירקם ביניהם ועוזב אותה .המקרה השני התרחש ביום שלפני ,וגרם לסעיד לפקפק
בשיטות שהמהפכנים נוקטים לשם הוצאה להורג של בוגדים .סעיד חש שבגידתו של הנאשם לא הוכחה
בצורה חותכת .המסר הנחשף באמצעות סיפור זה הינו ערכה של המהפכה המצטייר כ"משהו מקודש"

410

וחשיבותם ,הכשרתם ואמינותם של המהפכנים .סעיד חש שקיום קשר רומנטי עם אלמנתו של בוגד הוא
מעשה בלתי נסלח ,אם כי היום" ,בהווה" ,יש לו ספקות מדאיגים באשר לשיטות של הנהגת המהפכה.
המחבר מפנה ביקורת כלפי רעיון המהפכה וחושף פרצות בתוכה באמצעות השוואה בין מקרים דומים של
הוצאה להורג .כך שגם אם ברור לסעיד כי המהפכה היא קדושה וכי קשר עם אלמנת בוגד לא בא
בחשבון ,הרי שחששותיו לגבי עקרונות ההנהגה המהפכנית ונקיפות המצפון שהכבידו עליו לאחר המקרה
האחרון של ההוצאה להורג אינן באות על פתרונן בסיפור ,שכן הסיפור מסתיים מבלי לתת תשובה לשתי
שאלות אלה ,ואולי זו למעשה כוונתו של הסופר.
 .2סיפורים בהם הקשר בין "העבר" ל"הווה" מבוסס על סיבתיות; כלומר ,העלילה בהווה ,כולה או
חלקה ,היא תוצאה של העלילה שקדמה לה על פי סדר הזמן  -עלילת העבר משלימה את העלילה
המרכזית .סגנון זה מופיע בסיפורים "מורי מימים ימימה ُمعَل ِمي ْالقَدِي ُم"" ,יום הזיכרון העשירי الذ ْك َرى
صيدَة ٌ لليُو ِبيل ْال ِفضي".
ْال َعا ِش َرة ُ" ו "שיר ליובל הכסף قَ ِ
 .2קובץ הסיפורים "האצילה" של הסופר מחמד נפّאע
על אף המרחק הישיר של הסוגיות שהמחבר דן בהם מנושא האדמה ,המטאפורות בהן הוא משתמש
שאובות ממנה ומהטרמינולוגיה של חיי היומיום .411הדבר מעיד על מידת היאחזותו במולדת ,על אנשיה
ואווירתה ,על המורשת והמנהגים הכפריים בחברה הפלסטינית .קיים שימוש בצירופי מילים ,ניבים
"أرغَى ْال َج َم ُل ْ
وأزبَدَ הגמל כעס מאוד והשתולל מזעם"
ומטאפורות כמו ْ
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صد ُ ْالقَ ْم َح أ ْق َوى منَ األ ْفيا ِل
ו "نَحْ ُ

ضر
وال ُخيُو ِل والطائِرا ِ
ت אנו חזקים בקציר חיטה יותר מהפילים ,הסוסים והמטוסים"" ,نُحركُ ْ
ض فتخ َ
األر َ
س ُم הופכים אדמה והנה היא מוריקה ומסבירה פניה" .413שפה זו מבוססת על תמהיל של לשון עממית
وت ْب ُ
מדוברת ולשון הנרטיב הספרותית ,דבר המעיד על תחושת החשיבות הרבה שהסופר מעניק לשפה זו ככלי

 .410שם ,עמ' .35
 .411ע'נאים ,1995 ,עמ' .173
 .412תיאור הכעס מושאל מהגמל ,אך הכוונה מהפתגם היא לגבר כאשר הוא זועם ומאייםhttp--www.almaany.com .
 .413נפّאע ,1974 ,עמ' .10

175

התקשרות מרכזי בחברה האנושית ומעיד גם על מודעותו לחיוניותה ליצירה הספרותית .שתי הדוגמאות
המובאות להלן מעידות על כך בבירור:
" .1ففي يَ ْوم ك َهذا َحي ُ
التين
ثر الن ْزلَةُ الصد ِْريةُ َولَ ْم يَبْقَ ِمنَ ْالفَ َوا ِك ِة إال توالي
ْث ِ
بجفاف في بَ ْش َرتِكَ وت ْك ُ
تحس َ
ِ
ت َب ْعدَ ْال َع َم ِل ِفي ْالبُيُوتِ"( "...ביום כזה ,כשאתה חש יובש
ظم ْال َوق ِ
الشت ِوي ْال َج ِ
ق َوالن ُ
اف ْال ُمتشق ِ
اس َيقض ُُونَ ُم ْع َ
בפנים ומתרבים מקרי ההצטננות ,וכאשר לא נותרו פירות מלבד שאריות של תאני חורף יבשות
ומצולקות ,וכאשר האנשים מבלים את רוב זמנם אחרי העבודה בבתיהם.414)"... ,
ض غَفات َمجْ نونَة ْتلتقط ما أ ْمكنَ ِمنَ القَ ْمحِ"...
ور َو ْال ُحمر تغف على ْ
"ورا َحت طي ُ
األر ِ
ُور القَمحِ والشحْ ُر ِ
َ .2
("וציפורי "החיטה" והקיכלים והחוחיות עטות על האדמה בגיחות מטורפות ומלקטות גרגרי חיטה ככל
שיוכלו.415)"...
המלה "שאריות" שאולה מהשפה המדוברת ובלשון ספר היא "بَاقِيשארית" והפועל "تَ ِغف" בדוגמא
השנייה גם הוא שאול מהשפה העממית ומשמעותו "אוכלת ברעבתנות" .המחבר מיטיב לבחור את המלים
ולתמרן את השפה ואף להשתמש במלים נרדפות או בניגודים למלים הנרדפות במקומות אחרים.
השימוש בשפה העממית מתפשט בצורה דינאמית וכולל את האוצר הלשוני הייחודי של נפّאע .אוצר
לשוני זה משקף לא רק את האופי של חיי הכפר על כל פרטיהם ,אלא גם את עולמם הפנימי של הכפריים
המתוארים או מה שנקרא ,הנפש הכפרית הגזעית.416
אם נעיין בשילובי שפת הדיאלוג של נפّאע ,אנו מוצאים שהוא משתמש ב"שפה שלישית" המבוססת על
שפה ספרותית מהולה בשפה עממית .417באמצעות דיאלוג זה המחבר מבטא את שאיפתו ליצור רושם של
דיאלוג אותנטי שיהלום את הדמות הסיפורית .להלן הדיאלוג המתנהל בין ודיّה הכלה לבין חמותה
בסיפור "للاُ أ ْع َ
طى َوللاُ أخَذ אלוהים נתן ואלוהים לקח":
ي للاُ َع ْنها.
فاط َمات على اس ِْم سيدَتِنَا ِ
سبعِ ِ
فاط َمة َر ِ
 " ِودية ا ْس َم ِعي!! تذك ِري اس َْم َض َ
فاط َمات ال َبلدِ.
صي ُكل ِ
َو َب َهتت ِودية ِل َهذا الطل ِ
ب َوفَغ ََرت فَاهَا َولكن َها َبدَأت تحْ ِ
ساو َمة فيها.
سبع ِ
الزم له َر ْق َوة ِم ْن َ
الولد ِ
فاط َمات!! قالت ال َح َماة بل ْهجة ُمتزَ متة ال َم َجا َل لل ُم َ
 َ .414שם ,עמ' .75
 .415שם ,עמ' .130
 .416ג'ובראן ,1993 ,עמ' .189
 . 417אל -קאסם ,2001 ,עמ' .150
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فاط َمات يا َح َماتي!! قالت ِودية شا ِهقَة.
سبع ِ
 ِم ْن َأيوه َسبْعة!
 طبْقي عالبَاقي يا َج ِاحدَة ك ِ
َالم الخير ما بي ْنشبَع منهَ ..
 َعلى بَ َركة للا يا َح َماتي.واحدَة"
صول كل يوم َرقوة ِمن ِ
أيوه هذا األ ُ
 َ(" -תקשיבי ודיّה!! תיזכרי בשבע נשים ששמותיהן פאטמה על שם הקדושה פאטמה.
ודיّה התפלאה למשמע הבקשה ופערה את פיה ,אבל החלה לספור את הפאטמות של הכפר.
 הילד צריך קריאת שמע משבע פאטמות!! אמרה החמה בטון החלטי שלא מותיר מקום לפשרות. משבע פאטמות חמותי!! התפלאה ודיّה בטון מתנשף. תסתמי את פיך כפוית טובה שכמותך .אין שובע מדברי ברכה ...כן שבע!! שיהיה חמותי. כן ,זה המנהג האמיתי .כל יום קריאת שמע ממישהי").418מקריאת דיאלוג זה ומה שקדם לו ובא לאחריו ,הקורא מסיק שהיחסים בין השתיים הם רעים וכי החמות
היא אשה שתלטנית וחזקה ,בעוד שודיّה הכלה היא אשה מסורתית וכנועה לחמותה ,שכן ,העגה
המקומית משמשת כאמצעי להצגת הדמויות וההתרחשויות .419באשר לדברי חוכמה ופתגמים עממיים ,הם
תמיד מופיעים בלשון עממית מדוברת שמשרתת את אותן המטרות ,כמוَ " :ما أ ْغلَى ِمن ْال َولَ ِد إال َولَد ْال َولَدِ،
ليصي بِال زيْتْ ،الماء إذا َ
للاُ أ ْع َ
صنْ ،البِ ْنتُ
يصي
ظل بِال ِو َع ِ
حيصي ِمثل الزيت ال َم ِ
ِ
طى َوللا أخَذِ ،ح ِ
ص ْن َ
اء َ
شب ِْرقَ ِة كَال ِع ْشبَة ْال ُمفَ ْرفِ َحة َم ْنبَتْ َها ْال ِم ْزبلة" ("אין יקר מהבן אלא הבן של הבן ,אלוהים נתן ואלוהים לקח,
ْال ُم َ
עמל רב ותוצאה אין ,אם המים יישארו במקומם הם יבאישו ,הבת המגונדרת היא כמו פרח יפה הגדל
במזבלה") .420הלשון העממית משתקפת גם בדימויים השאובים מהמציאות הכפרית ,שהם בדרך כלל
ت ِمثل الر َبابة ْال َم ْن ُحوسة ،عينَك زَ اغَت ِمثل ِعيْن
דימויים חדשים 421כמו" :كتْفُه َع ْرض لُوحِ الد َراس ،إ ْن ِ
ْال َب ْند ُوقَ ،ونَ َ
ب ْال َما ِع ِز" ("כתפיו רחבות כמו לוח הדיש ,אתה כמו רבאבה
تودد َكك َْل ِ
ظ َر إلى زَ ْو َجتِ ِه ِب َ

 . 418נפאע ,1974 ,עמ' .75
 . 419בולס ,1987 ,עמ' .456
 .420שם ,עמ' .79
 .421ג'ובראן ,1993 ,עמ' .19
דּואי הדומה לכינור.
 .422רּבאּבה היא כלי נגינה בֵ ִ
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422

מקוללת ,מבטך סטה כמו מבט של ממזר ,הוא הסתכל אל אשתו בתחינה של כלב המלווה את העזים").423
כשהוא מתאר כלה היושבת על הדרגש הוא אומר" :فهي جامدة ٌ ساكنةٌ
تنظر في خط مستقيم وإذا اقتضى
ُ
األمر أن تزيح نظرها تحرك عينيها كالحرباء إلى الجانبين قدر استطاعتها وإذا اضطرت إلى التململ فبكسل
كالسلحفاة وعن غير نفس" ("היא קפואה ,דוממת ומסתכלת בקו ישר ,ואם היא צריכה להפנות את מבטה
היא מגלגלת את עיניה לשני הצדדים כמו זיקית ואם היא נאלצת לנוע במושבה ,היא עושה זאת בעצלנות
כמו צב וללא חשק") .424אלה תיאורים הדומים מאוד לתיאורים מימי הג'אהלייה (טרום האסלאם) אשר
שאבו את מילותיהם מהסביבה המדברית הקשה.425
כמו כן ,לשון הסיפור משקפת את ההווי הכפרי באמצעות השירה העממית הפולקלורית על מגוון סוגיה ועל
תכניה וקצבה .שירה זו בולטת בסיפורים כמתחייב מהנסיבות החברתיות בכפר :שירי ריקוד ה"דבקה" הם
בדרך כלל שירים של אהבה ,שירי אבל נשמעים בעת אובדן חיים ושירי פרידה מושמעים בעת הפרידה
מהבת כשהיא מתחתנת וכיוצא בזה .הנה למשל קטע שצעירה שרה בסוף הסיפור "האצילה":
أر ِم ْال َم ْن َج َل َجاكَ ْال َحر َوالش ْوب קוצר ,זרוק את המגל ,הגיע חום ושרב
" َحصّاد ْ
والثوب חפש לעצמך קצת צל בין החזה לשמלה".426
دَور لَك نِتْ ِفة ِظالل بَيْنَ الن ْه ِد
ْ

 .3קובץ הסיפורים "הרעב וההר الجوع والجبل" של הסופר ריאץ' ּביידס
לצד הסגנון הריאליסטיּ ,ביידס משתמש במגוון של סגנונות לשוניים אחרים .בחיבוריו יש ביטוי של
הסגנון הסימבולי ,הסגנון הדמיוני "המטאפיזי" ,הסגנון הסאטירי ועוד .באמצעות סגנונות אלה המחבר
מעביר לקוראיו את התכנים החברתיים והפוליטיים של סיפוריו תוך שימוש בשפה עשירה ההולמת
תכנים אלה .לעתים ,המחבר שואב את האוצר הלשוני שלו מחיי היומיום ,במיוחד מההקשרים של מגעים
בין יהודים וערבים .הוא מרבה להשתמש במלים השאולות מהשפה העברית המבליטות בוז כלפי הערבי
במהלך המאבק ביניהם .מלים או מושגים מוכרים מעין אלה ,בצורתם המקורית ,מדרבנים את הכבוד
והמנטליות של הקורא הערבי ,במיוחד הערבי הישראלי וגם זה היושב בגדה המערבית או בעזה ,ומאלצים
אותו למצוא מכנה משותף וסולידריות עמוקה עם מרבית הגיבורים של הסיפורים .למשל ,השימוש

 .423נפّאע ,1974 ,עמ' .74-78
 .424שם ,עמ' .122
 .425לצורך הסבר והרחבה על תקופת הג'אהלייה ניתן לעיין בהקדמה של מחקר זה.
 .426נפّאע ,1974 ,עמ' .109
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בביטוי העברי המורכב מצמד המלים ומטרתו להשפיל את הערבי ולפגוע בו" :ערבי מלוכלך".427
החיילים משתמשים בביטוי זה כלפי נאג'י ,הגיבור בסיפור "שתיקת הדמים בלילה קריר الص ْمتُ الد ِامي فِي
اردَةِ" ,כאשר הם תופסים אותו בעיר העתיקה בירושלים בזמן שהייתה נתונה בעוצר.
إحْ دَى الليَا ِلي ْالبَ ِ
הביטוי בסיפור מובא כלשונו ללא תרגום בעוד שביטויים בעברית מתורגמים בסיפורים אחרים של אותו
מחבר ,מה שמעיד שּביידס לא אימץ מגמה אחידה בתחום זה.428
ּביידס משתמש גם בביטויים פוליטיים ולעתים בביטויים צבאיים ומלחמתיים השאולים מהמציאות
ומההיסטוריה הפלסטינית כמו השימוש במלה "ه َِزي َمة תבוסה" בסיפור "החיים ללא שמש או ירח ْال َحيَاة ُ
ش ْمس ْأو قَ َمر" כאשר הגיבור משתחרר מהכלא לאחר  12שנים ואומר לזונה היהודייה כי הוא חש
بِال َ
מובס בגלל הבגידה המצרית של שנת :1977
"أنا َم ْه ُزو ٌم ،حتى هي شعرت بمعنى الهزيمة التي تتبعني في كل مكان ..ال أدري لماذا امتد في رأسي شب ُح
تثيرني ال شعوريا ...لنغير الموضوع"( "...אני מובס,
الثماني واألربعين والسب ُع والسبعين ...اللعنة ...إنها ُ
אפילו היא (הזונה) חשה את משמעות התבוסה הרודפת אותי היכן שאלך ...אינני יודע למה נכנסה למוחי
הרוח של ארבעים ושמונה ושל שבעים ושבע ...לעזאזל ,הן מקוממות אותי בהיסח הדעת ,בואי נעבור
לנושא אחר.429"...
הוא מתכוון לביקורו של אנוור סאדאת בירושלים לשם חתימת הסכם שלום עם ישראל באותה שנה ,שכן
הפלסטינים התייחסו להסכם זה כבגידה משום שהוא מזניח את הבעיה הפלסטינית או אולי משכיח אותה.
המלה "ه َِزي َمة תבוסה" באה גם להזכיר את תבוסת הערבים בשנת  ,1948אם כי מלחמה זו נודעת בשם
"אל-נּכ ּבה" .השימוש בלקסיקון הצבאי והמלחמתי מתפשט וכולל מטאפורות ודימויים כמו " َمدينتِي
ص ْمتٌ َو ُمال َحقَةُ قَاتِ ِلين עירי היא מוות ...אנשיה שותקים ותמיד יש בה רדיפה אחרי
َم ْوتٌ  ...أنَا ُ
س َها َ
ب اإلحْ َبا َ
ط ِفي َحلي ِب ِه َو ْال َه ِزي َمة ِفي دَ ِم ِه ...אני אדם שינק
سانُ الذِي ش َِر َ
רוצחים" .430כנ"ל באמירה" :أنَا اإل ْن َ
תסכול בחלבו ותבוסה זורמת בדמו" .431ואילו המטאפורה "لُ ْق َمةُ َمدْفَع בשר תותחים" שיוצא בסיפור
"توه َجاتُ الش ْم ِس الثائِ َرة ُ הבזקי השמש המתקוממת" 432מהקשרו הצבאי האמיתי ,היא ביטוי עממי צבאי
َ

ּ .427ביידס ,1980 ,עמ' .10
 .428ע'נאים ,1995 ,עמ' .278-288
ּ .429ביידס ,1980 ,עמ' .106
 .430שם ,עמ' .55
 .431שם ,עמ' .50
 .432שם ,עמ' .15
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מוכר ,שבא להדגיש כי החיילים המתוארים כ"תותחים" מתפרנסים על חשבון "הבשר" ,שהוא כל מי
שנתפס במהלך העוצר .אפשר להתייחס למטאפורה זו כאל דבר והיפוכו ,שכן המלה "בשר" מבטאת
משמעות חיובית השונה מהמשמעות השלילית של המלה "תותחים".
בסגנון הסימבולי של ּביידס ,החיות והעופות מסמלות בני אדם כמו בסיפור "הבזקי השמש המתקוממת",
שעניינו בסוגיות פוליטיות ,ואשר באמצעותו מצייר ּביידס את אופי החיים הנכפים על תושבי חברון
הנאלצים להישאר בבתיהם החל מהשעה ארבע אחר הצהריים ,השעה בה מוטל עוצר על העירּ .ביידס
מתאר עופות מפוחדים המקפידים לחזור אל קיניהם בשעה ארבע פן ייתפסו ברחובות לאחר תחילת
َاف التأخ َر ب ْعدَ الرابِعَ ِة؟
سأ َل الط ْف ُل بِا ْستِ ْغ َراب :لماذا أيها العُ ْ
صفُور تخ ُ
העוצר .נתייחס לדוגמא לדיאלוג הזהَ " :
شدِيد :ألن الت َجو َل َمحْ ُ
ور بَ ْعدَ الرابِعَ ِة" ("הילד שאל בפליאה :ציפור ,למה את פוחדת
ور بَ ُح ْزن َ
اب ْالعُ ْ
ظ ٌ
صفُ ُ
أ َج َ
לאחר השעה ארבע? הציפור ענתה בעצב רב :כי אסור לצאת אחרי השעה ארבע").433
המציאות של הסיפורים ,המתבטאת באמצעות מגוון הכלים האמנותיים ומבעד לסגנון הסימבולי,
מאפשרת למחבר לשלב ז'אנר זה של ספרות שיש בה התבדחות ,ושאפשר ליחסה להשפעת הסיפור
הערבי העממי על הזרם המרכזי בספרות .לדעתו של חוקר הספרות ע'נאים ,שילוב שני ז'אנרים
ספרותיים אלה הנו אחד המאפיינים העיקריים של הסיפור הערבי בישראל לאחר שנות ה.43470-
ּביידס משתמש בשפה ספרותית ,אותה הוא מקשט לעתים בשפה עממית ומשלב בנרטיבים שלו ביטויים
או דימויים מסוימים מהשפה המדוברת כפי שזה בא לידי ביטוי בשתי הדוגמאות הבאות:
سدِكَ ْ ...ال ُخب ُْز يَ ْمت َِز ُج بِلَحْ ِمكَ َودَ ِمكَ
ار َر ِغ ُ
سانِية َخططت َها بِ ِد َمائِكَ َ ...وبِ َج َ
يف ْال ُخب ِْز َم ْل َح َمة ..قِصة إ ْن َ
ص َ
َ ".1
امي..ألن ْال ُخبْزَ َج ِري َمةٌ"( "...כיכר הלחם הפכה לאתוס ...סיפור אנושי
احنَةُ يتطعج َه ْي َكلُ َها األ َم ِ
الطاه َِري ِْن َوالش ِ
שאתה כותב בדמך ...ובגופך ...הלחם מתמזג עם בשרך ודמך הטהורים והשלד הקדמי של המשאית
מתעקם ...כי הלחם הוא פשע.435)"...

 .433שם ,עמ' .14
 .434ע'נאים ,1993 ,עמ'  . 28מחמוד ע'נאים" ,מגמות חדשות ושינויים בסיפורת הערבית בישראל" .המזרח החדש ,1993 ,עמ'
.27- 45
ּ .435ביידס ,1980 ,עמ' .148
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ع ليْال ُم َمزقا ش َِري َ
ط ِذ ْك َر َيا ِتي ועולה
ص ْوتُ َخ ِليل ْال َبائِ ِس المقطوع من شجرة الذِي َيأ ِوى الش َو ِار َ
"و َيت َ َعالى َ
َ .2
קולו של ח'ליל האומלל חסר המשפחה (כענף הנגדע מעץ  -תרגום מילולי) ,אשר חוסה בלילה ברחובות
וקורע את רצועת זיכרונותיי").436
אותו סגנון של נרטיב משמש את ּביידס גם בדיאלוג כפי שזה מתבטא בשתי הדוגמאות להלן:
".1أ َجبْتُ بِ ُح ْزن بَا ِلغْ :البَيْتُ َرهِيبٌ  ،إنهُ سِجْ ٌن ُم َؤبد ٌ.
ش ْف َ
 الر َجاء ْطةَ َع َرق"
أن ت ُ ْع ِطينِي َ
("עניתי בעצב רב - :הבית נורא ,הוא כמו מאסר עולם.
 בבקשה תן לי שלוק של ערק"). 437ش الش ِري َ
ط فِي َرأ ِسي..
".2أمي تُشَو ُ
ار ِسي؟!
 أ ْع َم ُل لَكَ شَاي َمع نَ ْعنَع ْأو زَ ْعتَر فَ ِش ْيء".
 ال أريد ُ أي َ("אמי משבשת את מחשבותיי...
 להכין לך תה עם נענע או עם זעתר פרסי?! אינני רוצה דבר"). 438שפה מדוברת זו משמשת את הנרטיב ואת הדיאלוג על מנת להמחיש את המציאות בהתאם לדרישות
שהטקסט מכתיב ,ואשר מתאפיין בחיבוריו של ּביידס באינטנסיביות של תיאורים והתרחקות מרפיון
נרטיבי .לעתים ,מתברר שהמחבר מתערב ישירות או משרבב את דעותיו האישיות במסלול השתלשלות
האירועים בסיפור ,מה שמצטייר בעיני הקורא כניסיון ודאי לפריקת דעות אלה ולעיסוק בסוגיות
המטרידות אותו .דוגמא לכך נמצאת בדיאלוג המתנהל בין גיבור הסיפור "היכן שהחיים ללא שמש או
ירח" לבין הזונה היהודייה סביב נושא ,שהוא יודע מראש כי אינה מיטיבה לדבר עליו" :الوطن؟! أي
الوطن؟ هو الحياة والفرح والسعادة واألمل والبسمة ...إنه يمتد من رأسي إلى أخمص قدمي ..هذا هو وطني
األكبر!" ("המולדת?! מה היא מולדת? היא החיים ,השמחה ,האושר והחיוך ...היא משתרעת מראשי עד
כף רגלי ...זוהי מולדתי הגדולה!").439

 .436שם ,עמ' .145
 .437שם ,שם.
 .438שם ,עמ' .76
 .439שם ,עמ' .106-107
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ד .סיכום
פרק זה עסק בין השאר בטכניקות המשמשות חיבורים אלה תוך הדגשת מאפיינים של סגנון בספרות
הפלסטינית הגברית במהלך טיפולה בסוגיות שונות .למאפיינים אלה יש קשר חזק יותר לענייניהן של נשים
בשיח הנשי החושף את העצמיות של נשים ואת עומק סבלן .התכונה המייחדת את כתיבתן של הסופרות
הינה התמקדות בפרטים הקטנים ביותר במרקם חייהן של נשים כמו שקט ,בדידות וניכור ,או פרטים
הקשורים לצבעים והסברת השפעתם על מצבן הנפשי וכו' .בשני סוגי היצירה הנדונים ,נמצא כי מאפיינים
אלה של סגנון השתייכו לאותם זרמים בספרות אשר היו דומיננטיים בזירת היצירה הספרותית הכללית.
למשל ,הזרם הרומנטי של שנות ה 40-וה 50-השפיע על חיבוריהם של סופרים פלסטיניים כמו ג'ּברא
אּבראהים ,440נג'וא קעואר ואחרים .הקורא מבחין כי הסגנון הרומנטי של סופרים אלה מסגיר את נטייתם
להבליט את הדרך בה הם רואים את העולם או את רתיעתם מהמציאות והשלמתם עם החלומות ,441או שהם
מציגים גיבורים מעונים המשדרים פסימיות ויגון רב .אפשר להצביע על התפתחות חשובה של הספרות לפני
מלחמת  ,1967אותה אפשר לאבחן בקובץ הסיפורים "דרכים ומנורות" המייצג את הספרות שכתבו נשים
באותה עת וקובץ הסיפורים "פרחי בר" שמייצג את הספרות שנכתבה על ידי סופרים גברים .זוהי
התפתחות של זרם ריאליסטי-טכני המנסה להיפטר בהדרגה מהזרם הרומנטי הג'ובראני שהיה קיים בספרות
לפניו ,בתקופה הראשונה .442קעואר הייתה הסופרת הראשונה שקראה תיגר על הסדר המעמדי ובעשותה כן
הביעה את הצורך החיוני לשחרר את הנשים מכבלי החברה הפטריארכאלית הערבית .בתקופה השנייה וגם
בתקופה השלישית ,הסופרות מיקדו את עיסוקן בחוליי החברה שעלולים להתפרץ אם לא יושווה מעמדן של
הנשים לזה של הגברים .הדבר בא לידי ביטוי ברומן "טיול ברכבת העבר" של הסופרת פאטמה ד'יאּב וכן
ברומן "הקצב" של א'סיא שּבלי .רומנים אלה מעידים על מודעותן של נשים לא רק לדאגותיהן האישיות,
אלא גם לדאגות חברתיות כלליות ולסוגיות פוליטיות.

 .440ג'ּברא אּבראהים ג'ּברא ( ) 1920-1994סופר פלסטיני שנולד בבית לחם ובמרוצת הזמן התמקם בבגדאד שבעיראק .מלבד
השירה ,הסיפורים הקצרים והרומנים שהוציאו לו מוניטין ,הוא נודע גם כחוקר ומבקר ספרות ,וכמתרגם מיומן מאנגלית (בין
השאר תירגם א ת שקספיר לערבית) .בין פרסומיו נמצא גם מאמרים ומחקרים העוסקים במוסיקה ,בציור ובאמנויות אחרות.
 .441עלّוש ,1985 ,עמ' .107
 .442ע'נאים ,1995 ,עמ' .105
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פרק חמישי
השוואה וניתוח ההבדלים בין ספרות שכתבו נשים לבין ספרות שכתבו גברים
א .מבוא:
התעסקותי בניתוח יצירות ספרותיות בפרק זה מתמקדת בשני מישורים מקבילים זה לזה; במישור הראשון,
נבדק האופן שבו נשים מיוצגות בספרות שנכתבת ע"י סופרים גברים ,ובמישור השני נבדק האופן שבו
משמיעות סופרות נשים "מקומיות" את קולן ,במיוחד כאשר הן באות לייצג נשים ביצירותיהן .הדיון בניתוח
דרכי הייצוג יסתמך על נקודת המבט האישית שלי ביחס לייצוג נשים בספרות ועל אבחנותיי בהקדמת
המחקר ובפרקי המחקר השונים" .קול נשים" קשור באופן ישיר לדמויות ולדימויים של נשים וגברים
בכתיבה הספרותית בכלל ,לכן אני מדגיש את נושא "ייצוג נשים" בספרות שנכתבה על ידי סופרות נשים
וסופרים גברים ולא את נושא ה"נשים" עצמן .התפתחות הכתיבה הערבית הספרותית המודרנית במאה
העשרים הביאה מבקרים בעולם הערבי לטעון שכתיבת נשים עלתה על כתיבת סופרים גברים מבחינת
איכותה האמנותית .על נושא זה נכתבו מחקרים רבים במדינות ערב ,אך לא הובעה מספיק התעניינות
בהשתקפות "קול נשים" ביצירה הפלסטינית בישראל ולא התייחסו מספיק לקשר ההדוק שבין קולן וייצוגן
בספרות שכתבו גברים ונשים .פרק זה מתמקד ב "ייצוג נשים" בכתיבת גברים ונשים כאחד כדי להשיב על
השאלה אם יש שוני עקרוני בין קולן ביצירות סופר גבר וקולן ביצירות סופרת אשה ובמה קשור שוני זה
בספרות הפלסטינית שנכתבה בחצי השני של המאה העשרים בישראל .לצורך אבחנה זו ,אסתמך על
ה"ארכיטיפוס"

443

שמייצג התגלמות קולן של נשים כסטריאוטיפ שלילי ביצירה של גברים וכסטריאוטיפ

חיובי ביצירה של נשים .דרכי ייצוג ו"פרוטוטיפים" 444שדומים בתוכנם ובמשמעותם והשייכים לאותו
"ארכיטיפוס" יציינו דרכי "ייצוג נשים" ביצירות שנסקרות כאן ונסקרו בפרק השלישי ובפרק הרביעי.
ב"פרוטוטיפים" אין תכונות הכרחיות ,וגבולות הקבוצה או הקטגוריה שאליה משתייכות הדמויות אינם
מוגדרים בנוקשות כפי שזה קיים במציאות החיים בכל חברה כולל בחברה הערבית בישראל .הייצוגים אינם

" .443על פי יונג ,אבי הפסיכואנליזה של הלא-מודע הקולקטיבי" ,ארכטיפוס"  -אב-טיפוס  -מהווה מעין ניסוח אחר של
האידיאות אפלטוניות ,ומתייחס לאותם הרעיונות והדמויות בעלי טבע אוניברסלי ,אשר נמצאים בלא-מודע הקולקטיב ,ובאים
לידי ביטוי במיתוסים ,אגדות וכיוצ"ב"
C.G, Jung, The Archetypes and the Collective Unconscious. Trans. by R.F.C. Hull. Princeton
University Press, 1969, pp .4-5.
" .444פרוטוטיפ " :בסמנטיקה ובפסיכולוגיה קוגניטיבית הוא אבטיפוס ,חבר קבוצה בעל אוסף של פרוטוטיפ ()prototype
שהן תכונות מאפיינות המייצגות את קבוצתו .זהו החבר בעל מספר התכונות הגדול ביותר המשותפות לשאר הפרטים בקבוצה
ומספר התכונות הקטן ביותר המשו תף לפרטים מקטגוריות אחרות.
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חד ממדיים ,כמו ,למשל ,שמעבר לתיאורי גוף יש תיאורי יחסים עם נשים כמו גם עם גברים ,מיקום
בקהילה ,מיצוב בנסיבות העלילה בין אם זה פוליטי ,פרטי או היסטורי .לכן ,הניתוח ,ליתר דיוק ,יתמקד
בייצוג נשים על פי פרמטרים של ייצוג ריאלי וייצוג פנטזמטי.445

דרכי ייצוג מבטאות את חשיבותו של המונח "כרונוטופ"

446

שהוא יסוד ערכי ורגשי בכתיבה הספרותית

ובמיוחד ברומן" .כרונוטופ" ,הוא מונח ספרותי שהומצא ע"י מיכאל בכטין 447וטומן בחובו מאפיינים
חשובים על ידי כל אחת מהדמויות .הוא משמש מונח-מעבר בין דיאלוג בודד לבין המכלול התרבותי בו
הוא מתקיים .הכרונוטופ מאפשר למיין את הדוברים או הגיבורים ברומן לפי "טיפוסים" ייצוגיים :נוכל,
אביר ,ליצן וכדומה .המקום-זמן הזה מגדיר שורה של מוסכמות ספרותיות שאינה שונה באופן מהותי
מ"כרונוטופ של המסעדה" בה על הסועד למצוא מקום ישיבה ,לנהל דיאלוג עם המלצר ,לשלם וכו'.
החשיבות והשוני המהותי של הכרונוטופ ברומן ביחס למתארי מרחב-זמן באופן כללי הוא היחס הרגשי-
ערכי של המחבר והדמויות כלפיו .448הפרק הששי יעמוד על האופנים בהם נוצרות "גבריות" ו"נשיות"
כקטגוריות חברתיות נפרדות בעלות משמעויות ומאפיינים תרבותיים המשתנים בהתאם לזמן ולמקום.
דרכי הייצוג ,בין אם בצורה ישירה או בלתי ישירה ,ייתכן ומשקפים צורת כתיבה מוסכמת בין כל
הסופרים והסופרות שמשתקפת בשימוש היוצרים/יוצרות בפולקלור עממי האהוב עליהם באמצעות:
פתגמים ,משלים ,אמרות המושרשות בתרבות וכדומה .מוסכמות ספרותיות אלה מצביעות על האופן בו
חושב יוצר או יוצרת גם אם הן מוצגות כביקורת או כלגלוג.
היוצרים וגם היוצרות בז'אנרים שלפיהם הם כותבים עוסקים ביחסים מורכבים בין דמויות שההיבט
המגדרי מרכזי אצלם .למשל ,יחסים בין נשים ,חמות וכלה ,אב ובן ,אם ובן ,אחיות וכדומה .כל היחסים
האלה מבליטים איכויות שונות בדמויות ,כמו למשל אמירות מסורתיות על דרך המשל מול עמדות
מודרניות ,או עמדות הומניסטיות מול פוליטיות כפי שאראה בניתוח היצירות .בנוסף לכך ,אעסוק

 .470ה"ייצוג הריאלי " כולל תיאורים על נשים בכל קשת התפקידים כמו דרך ייצוג נשים כ"ייצוג מיני" ,שכולל בעיקר ייצוג
דרך פרספקטיבה מינית/גופנית/נשית /וכו' .לעומת זאת ,ייצוג פנטזמטי ,אליו משתייכים טיפוסי נשים שחורגות מן התיאור
הריאלי ל דמויות מוגזמות ,מדומיינות .בתוך פרספקטיבה זו נמצא ייצוג הגוף או הסמל וכו'.
 .446ה"כרונוטופ " :מורכב מהמלים היווניות "זמן"(כרונוס) ו"מקום/מרחב"(טופוס) .המקום-זמן מגדיר לגבי היצירה בכלל והרומן בפרט
סוגה (ז'אנר) סגנונית .הכרונוטופ מגדיר מוסכמות חברתיות ,מוסכמות לשוניות ,מוסכמות לגבי מחוות ,הבעות לא-מילוליות וכדומה.
 .447מיכאל בכטין :מגדולי חוקרי הספרות והפילוסופים של המאה ה .20-רוסי במוצאו .מאז שנות ה 80-התרבה המחקר
אודותיו ,ספריו הוצאו לאור במספר שפות והגותו משמשת בסיס למחקרים רבים בביקורת תרבות ,פילוסופיה של הלשון ועוד.
 .448הלנה רימון ,צורות הזמן והכרונוטופ ברומן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב  ,2007עמ' .285-293
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בהתמודדות עם מיצובים של גברים ונשים בתרבות שבין מערב למזרח ,מי מהיוצרים/יוצרות עוסקים
בכך ,מי מטפל בבעייתיות של כבוד ,חובה כלפי המסורת ,ביקורת דרך עיניים מסורתיות ,דתיות,
מערביות וכו' .אבדוק מה הוא האופן שבו מעצבים היוצרים את גיבוריהם וגיבורותיהם ומהי הדינאמיקה
שבעיצובים של הגיבורים.

בכטין סבר שיש קושי מיוחד הגלום בבעיה של האמירה הפרוזאית על דרך המשל ,או אותה מטאפורה
בפרוזה בה הדמויות הביאו איתן אמירות מהמציאות אל הספרות ואשר לדעתו אין להן אפילו מונח הולם
בספרות (פארודיה ,בדיחה ,הומור ,אירוניה ,גרוטסקה ,קריקטורה ועוד) .אלה הם רק גווני-גוונים ומיני
מינים של הפרוזה שנתחמו במילים .הרי מדובר כאן בהוויה על דרך המשל של האדם כולו ,לרבות
השקפת עולמו ,שכלל איננה כתפקיד המבוצע בידי שחקן/גיבור אף על פי שיש נקודת השקה .449ביטויו
המילולי של הצחוק ניכר בשלל תופעות ממינים ומסוגים שונים ,שעד היום לא שימשו לחקירה
היסטורית-שיטתית מעמיקה .בכל התופעות האלה מוענקת משמעות חדשה לעצם נקודת הראות הכלולה
במילה ,למודאליות של הלשון ולעצם היחס של הלשון אל הנושא והיחס של הלשון אל הדובר .בצחוק,
מישורי הלשון מועתקים ממקומם ,הרחוקים מתקרבים והקרובים ניתקים ,הסמיכויות שאנו מורגלים בהן
נהרסות וסמיכויות חדשות נוצרות תחתיהן ,הדפוסים הקבועים של הלשון והמחשבה נהרסים .כל העת
מתקיימת כאן חריגה אל מעבר לגבולות של יחסים פנים-לשוניים.450
לכן ,יש ביצירות המנותחות הנחה סמויה בדבר חריגה מן המכלול המילולי הנתון ,הסגור בתוך עצמו כבר
בדיבור הלא-רשמי עצמו ,או בצורה מפוצלת .כל הבדיחות הזוכות לתפוצה רחבה ,סיפורים קצרים,
פתגמים ,משחקי לשון נופל על לשון ,מימרות ,הלצות ,חידות ,חמשירים וכדומה ,הם ז'אנרים לקסיקליים
וז'אנרים זעירים אחרים של פולקלור .כל אלה כוללים זוויות ראייה דומות ,אוסף ריאליות (נושאים)
דומה ,פרישה דומה של ריאליות זו ,ולבסוף ,יחס דומה מצד הסופרים/ות אל הלשון .451כל התכונות
המיוחדות שמנה בכטין לצחוק מכוננות את כוחן הייחודי של צורות הביטוי הלשוניות של הצחוק
ומעניקות להן יכולת לקלף את הנושא ,כביכול ,מקליפות השקר המילוליות-אידיאולוגיות העוטפות אותו.

 .449שם ,עמ' .91
 .450שם ,עמ' .164
 .451שם ,עמ' .165-166
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חשוב לציין שרבגוניות גיאוגראפית הייתה קביעת עובדה ראשונה של הבלשנות ,כלומר ההבדלים
הלשוניים בשפה מסויימת מתגלים כשאנו עוברים מארץ אחת לארץ אחרת ואף ממחוז אחד למשנהו.
הקוראים מגיעים באופן אינסטינקטיבי לגילויין של אנלוגיות בין לשונות שונות .אנשים שדוברים כמה
שפות מבחינים בתכונות משותפות של השפות שהם דוברים ,452כמו במקרה של השפה הערבית והשפה
העברית .בחינתן המדעית של אנלוגיות אלה מאפשרת לטעון שבמקרים מסוימים שני ניבים או יותר
קשורים בקשרי קרבה ,או במילים אחרות שיש להן מוצא משותף .קבוצת לשונות המקורבת נקראת
משפחה והבלשנות המודרנית זיהתה את המשפחות :הודו-אירופאית ,שמית ,בנטואית וכו' .453בנוסף לכך,
יש שוני מסוים בין שפה ערבית פלסטינית מדוברת לבין שפה ערבית מדוברת בפי המצרים או בפי
הלבנונים ,בה בעת שאין שליטה על קרבתה של השפה הערבית אל השפה העברית ,הקרובה אליה
מבחינה גיאוגרפית .הזכרתי תופעות בשפה הערבית שמקורן בהשפעה הדדית בין שתי השפות בחלק
מדוגמאות טקסטים שהבאתי בחלקי המחקר השונים ואדגיש אותם בסיכום המחקר.
ב" .ייצוג נשים" כפי שמשתקף בספרות שכותבים סופרים גברים
טיפוסי נשים שמוצגות בפרק השלישי הראו ממבט ראשון שלא קיים הרבה שוני בין דמויות הנשים
שמוצגות בספרות של סופרים גברים" .ייצוג נשים" המשתקף מכתיבתם של הסופרים חנא אּבראהים,
מחמד נפّאע וריאץ' ּביידס ,נשען על "ייצוג ריאלי" שמורכב משלוש דרכי ייצוג עיקריים :דרך ייצוג
נשים כ"אובייקט מיני"" ,נשים עשוקות" ו"נשים טיפשות" ,ונשען על "ייצוג פנטזמטי" שמורכב מדרך
ייצוג אחת :נשים כ"סמל".
 .1דרך ייצוג נשים כ"אובייקט מיני" :הדגש בדרך ייצוג זו מצד הגברים ביחסיהם עם נשים הוא על
גופן ולא על השכלתן או מעמדן החברתי ולא על שיקולים הומאניים.
ייצוג זה שכיח לדמויות נשים ברומנים ובסיפורים שהצגתי של הסופרים חנא אּבראהים ,מחמד נפّאע
וריאץ' ּב יידס .ניתן לחלק ייצוג זה לשני סטריאוטיפים עיקריים רווחים בכתיבת סופרים ערביים:
הראשון" ,נשים כגוף" ,כלומר ,נשים שייצוגן בעיני הסופרים הוא אך ורק כאובייקט מיני ,והשני ,נשים
ش ِبقَاتٌ " .דעה קדומה זו בולטת בחברה ובספרות הערבית
שלהוטות לקיים יחסי מין בתדירות גבוהה " َ

 . 452למשל היוונים ,הבחינו בדמיון הרב בין אוצר המילים הלטיני לבין אוצר המילים שלהם ,ולמרות זאת ,הם לא הסיקו מכך
מסקנות לשוניות.
 .453פרדינן דה סוסיר ,קורס בבלשנות כללית ,ת"א  ,2005עמ' .287-290
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ומיוצגת ביצירות של הסופרים הפלסטינים שהצגתי ומשמעותה שתכלית יחסיהן של נשים עם גברים היא
אך ורק כדי להשביע את תשוקתן המינית.
للثو َرةِ" של חנא אּבראהים אנו רואים כי שני הסטריאוטיפים
בסיפור "משמעות ישנה של מהפכה َم ْف ُهو ٌم قَدِي ٌم ْ
הללו חוברים יחד בתיאורה של אשת הבוגד כאשה מפתה ,המשתוקקת להנאה מינית ,בלי שהמחבר ינסה
לרדת לעומק מחשבותיה או לתאר את סבלה בעקבות רצח בעלה .מה שעניין את המחבר הן משמעויות
המהפכה ועוד עניינים שנראו לו חשובים יותר מהתעסקות בנפשה של אשת בוגד .המחבר אומר כשהמהפכן
הניח ידו על כתפה" :واقتربت دون أن تزيح يده ...وزحف بيده قليال ...لم يبد ُ عليها أنها ُمستاءة من ذلك ،وامتدت
يده إلى الكتف األخرى ،وأحس بدفء جسدها يسري في ساعده ...تقابلت نظراتهما ،وابتسمت بإغراء .وفقد توازنه
ونسي ما أوصى به نفسه ،وأهوى على شفتيها بفمه ...لم تبادله القبلة ،ولكنها لم تصده ولم تحتج ،وإنما التفتت إلى
ٌ
المطر
مخلوق على مدى البصر ...وكان
مدخل المغارة .نهض وسار إلى المدخل ،وأجال بصره ...لم يكن يلو ُح
ُ
ينهمر بهدوء ،فعاد .طوقها بيديه وأخذ يقبلها بشراهة ،شاعرا ً بثدييها الصلبين يضغطان على صدره برفق" ("ואז
ُ
התקרבה מבלי להסיט את ידו ...הוא הניע את ידו מעט ...לא נראה שזה מפריע לה ,וידו הושטה אל הכתף
השנייה והוא חש את חום גופה זורם בזרועו ...מבטיהם נפגשו והיא חייכה אליו חיוך מפתה .הוא איבד את
שיווי המשקל ושכח את אשר נדר לעצמו והסתער בפיו על שפתיה ...היא לא השיבה לנשיקתו ,אבל גם לא
הדפה אותו או התנגדה ,אלא הביטה לעבר פתח המערה .הוא קם וצעד לעבר הפתח והחל לסרוק בעיניו...
לא נראה אדם כלשהו באופק ...וגשם ירד בשקט .הוא חזר ,לפת אותה בידיו והחל לנשקה ברעבתנות
כשהוא חש את שדיה הנוקשים לוחצים בעדינות את חזהו").454
משפטים כמו" :והיא חייכה אליו חיוך מפתה"" ,כשהוא חש את שדיה הנוקשים לוחצים בעדינות את
חזהו" מדגישים ,בדומה למה שסברה התיאורטיקנית לּוס איריגארי ( ,455)1932שמשמעות המיניות אצל
גברים שונה ממשמעותה אצל נשים .המהפכן פירש את התנהגותה של אשת הבוגד כהוכחה להיזדקקותה
ליחסי מין או כמשהו שהיא מתחילה ליהנות ממנו ,למרות שלא מן ההכרח שאם התקשו שדיה ולחצו על
חזהו היא פעולה הנובעת מתוך הנאה מינית .איריגארי חושבת ש"על המיניות הנשית חשבו תמיד דרך קני
מידה גבריים" .456היא טוענת שלפי פרקטיקת המיניות הגברית איבר המין הגברי מתואר כאקטיבי בדומה

 .454אּבראהים ,1972 ,עמ' .34
 . 455פמיניסטית צרפתייה ממוצא בלגי ,פילוסופית ,בלשנית ,פסיכואנליטיקנית ותיאורטיקנית של התרבות .מאז שנות ה80-
חוקרת איריגארי ב CNRS-שבפריז את ההבדלים בין שפת גברים ושפת נשים.
 .456לּוס איריגארי ,מין זה שאינו אחד ,תרגום :דניאלה ליבר ,ת"א  ,2003עמ' .15
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לדגדגן אצל נשים ובשונה מנרתיק נקבי שמתואר כפסיבי .אכן תפישת המיניות אצל שני המינים בכל
הקשור לתפקודי אברי המין איננה דומה ,וזה מביא אותנו למסקנה שמה שחושבים יוצרים גברים על נשים
יכול להיות שטחי ולא מציאותי .המהפכן מתייחס אליה כאל אובייקט מיני נטול נשמה ,גוף שניתן למימוש
הנאתו המינית ,כאשה שניתן לרוכשה ולהכניעה כמו כל דבר חסר תכונה חברתית או אנושית .והיא,
לדעתו ,מייחלת להמשך הקשר הזה כדי להשתיק את רעבונה המיני.
ואילו בסיפור "מקום קדוש َمك ٌ
س" ,הסבל של סעדיה נובע ללא הרף מתוך הנרטיב ,שכן "كان جما ُل
َان ُمقَد ٌ
أكثر شباب القرية بعد موت زوجها ..وحتى رجال متزوجون
سعدية مجلبة لكثير من المتاعب لها ،فقد تحرش بها ُ
راود ُوها عن نفسها" ("יופיה של סעדיה היה מקור לצרות .רוב צעירי הכפר ניסו להתגרות בה לאחר מות
בעלה ,אפילו גברים נשואים ניסו לפתות אותה").457
האשה הייתה בשיא מאבקה ,השוטטות והעוני ולא היה לה מגן מתוקפנותם של גברים אשר ראו בה גוף
ותו לא .ועל אף שסעדיה נרצחת בסוף הסיפור ומקריבה את חייה למען נאיף ,היא מוצגת כסמל של
הקרבה למען המולדת .כך מסתיימות פרשיות האהבים ברוב סיפוריו של חנא אּבראהים ,כישלון או מוות,
כי המחבר אינו מתייחס אליהן כפרשיות המתקיימות בזכות עצמן ,אלא משמשות רקע או סמל לעניינים
פוליטיים בעלי חשיבות עליונה בעיניו .כפי שרואים ,התופעה של גלוי וסמוי בכתיבה של יוצרים ויוצרות
בספרות הערבית מצביעה על הכיסוי שהמציאות המסופרת באה להסתיר ועל האופן שבו חותרים
היוצרים/ות נגד תרבותם הם ,בין אם הסיפור מגולל מסורת או מודרנה ,פוליטיקה או אהבה .הסיפור
החיצוני מסתיר ברוב המקרים דרמה פנימית מוסתרת שהיא יסוד חשוב בכתיבה הערבית הספרותית.
 .2דרך ייצוג נשים כ"נשים עשוקות":
פרוטוטיפ זה מציג דימויים מגוונים של נשים עשוקות :מהפכניות ,עובדות ,נחותות ,בתולות מבוגרות,
משכילות ,נשים כשטן ,נשים כמלאכיות ,אמהות אידיאליות ,נשים מדוכאות ועוד .הדבר מתיישב עם
הדימוי שהולבש על סעדיה בסיפור "מקום קדוש"; "فهي أرملة شابة ،وأجم ُل نساء القرية على اإلطالق ،بل
ربما أجم ُل امرأة وقعت عليها عينا نايف .كان قد خطفها أحد ُ شباب القرية من قرية بعيدة ..ولم تنجب أطفاال..
وبعد سنتين من زواجهما أصيب زو ُجها بالتهاب في أحشائه ،ولما لم يكن هناك أي طبيب ،فقد وصفت له إحدى
العجائز حقنة بالماء الساخن ،مما عجل بموته ..وهكذا وجدت سعدية نفسها بدون حام في بلد ال أقارب لها فيه وال

 .457אּבראהים ,1972 ,עמ' .19
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أصدقاء" ("הרי היא אלמנה צעירה והיא הכי יפה בנשות הכפר ,ואולי האשה הכי יפה שעיני נאיף ראו
מעודן .היא "נחטפה" מכפר מרוחק על ידי צעיר מקומי ולא נולדו לה ילדים .458...כעבור שנתיים
נישואים ,בעלה החל לסבול מדלקת שפגעה במעיו .מאחר ולא היה רופא בנמצא ,אחת מזקנות הכפר
המליצה לו לעשות חוקן במים חמים ,דבר שהחיש את סופו .וכך סעדיה נותרה ללא מגן בכפר שאין לה בו
קרובים או חברים") .459סעדיה היא אשה סובלת החיה בתוך חברה המחייבת שלאדם יהיו משפחה,
חברים ומגינים ,כאילו החיים בכפר משולים לחוקי הג'ונגל ,שבו החזק שולט על החלש .אלה חיים
משופעים במסכת של דיכוי וטראגיות ,החל מחטיפתה של סעדיה דרך מות בעלה והתנגדות הקהילה
לנישואיה לצעיר נוצרי שהיא אהבה ,וכלה בהפיכתה קורבן לתקיפות מיניות של גברים ומותה הטראגי
הבסוף הסיפור.

למרות שהסופר חנא אּבראהים מקפיד על ריאליזם אמנותי ומשבץ בסיפוריו מסרים דידקטיים לטובת
עניינים פוליטיים מסוימים ,הוא אינו מקדיש סיפורים אלה להגנה על נשים ,לחילוצן מהדיכוי או לתיאור
סבלן מתוך פרספקטיבה אנושית .ייתכן שסופם של היחסים האינטימיים ביצירותיו הוא כישלון ,וזאת
מכיוון שהוא רואה בנשים יצורים מדוכאים מלכתחילה וכי ניצולן במציאות הוא דבר אפשרי .הן לא יותר
מחפצים שאין להם יעוד או הגשמה עצמית אלא בזכותם של הגברים השתלטנים שמגנים עליהן מפני
האויבים .לפיכך ,מסתפקת נג'וא ביחסו הגס של ח'אלד כלפיה בסיפור "ברכת החג تحية العيد" .460יחס זה
עובר מהפך לא משום שח'אלד עצמו השתנה ,אלא מפני שהוא נזקק לה לצורך קידום האינטרסים
האישיים שלו .ואילו בסיפור "הבית הישן ْالبَيْتُ ْالقَدِي ُم" ,אשתו של אבו אּבראהים ,המדוכאת עד עפר
והסבלנית ,משמשת ככלי לאישור אמירותיו של בעלה ,קבלתם ותמיכה בהגמוניה הגברית .המחבר אומר
ارة َوالتَفَتَ ِإلى زَ ْو َج ِت ِه ُم ْبتَسِما ِب ُخبْثَ ،وقَالَ:
ص َمتَ قَ ِليال َريْث َما َلف ِسي َج َ
על בעלהَ " :و َ
ست ِسرا..
 ال َي ُهم يا ا ْم َرأة ..ال ِق ْصةُ ل ْي َ
صب ِْر:
صام ِبال َّ
َوهَزت ال َم ْرأَة ُ َرأْ َ
س َها َك َم ْن ال ِحيلَةَ لَ َها إال اإلعتِ َ
 ِمس ٌُون ِإذن!!"
ْكين هَذا الر ُجلُ .ال يَت َ َكل ُم ِبد ِ
 .458המלה "נחטפה" היא תרגום המלה" ُخطِ فَت " שהסופר השאיל אותה מהשפה הערבית המדוברת "אל-עאמّייה" על מנת
לשקף את המציאות החברתית .בשפה הערבית המדוברת המלה" ُخطِ فَت " מציינת תופעה חברתית של נשים שלא נחטפות בעל
כורחן אלא מסכימות שאהובי ליבן יחטפו אותן כי משפחותיהן לא מסכימות לנישואים איתם.
 .459אּבראהים ,1972 ,עמ' .18
 .460שם ,עמ' .97
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("שתק מעט עד גלגל סיגריה ואז פנה אל אשתו עם חיוך ממזרי ואמר:
 לא חשוב אשה ...העניין אינו סוד...האשה הנידה בראשה כבת אדם חסרת אונים שאין לה ברירה מלבד להצטייד בסבלנות:
 מסכן הגבר הזה ...הוא לא מדבר ללא רשות!!").461ברור שהמשפט האחרון שנאמר ע"י האשה אפשר להתייחס אליו כמשפט שיש בו לגלוג והומור שנטוע
עמוק בתוך המסורת .אשתו של אבו אּבראהים מודעת לחלוטין שהיא מוקצית מחמת מיאוס בחברה ,אך
מה שמכביד עליה יותר היא העובדה שבעלה מציג את עצמו כאיש ליברלי ,דמוקרטי ,שנזקק לסימן
מאשתו על מנת להמשיך ולדבר על נישואיו איתה .חוקר הספרות טה ואדי אומר" :הגבר הסופר ,בהצגתו
דמות של נשים במצוקה ,לא טרח לפתח את הרעיון ולקשור את מצוקתן עם מצוקת החברה כקולקטיב,
הוא אף לא ניסה לחשוף את כל המצוקות של הדמות שהוא מציג ברומן .הוא צמצם את הצגת דמויות
הנשים והדיון בעניינן לתוך פרספקטיבה אחת" .462דברים אלה נכונים גם לגבי הספרות הערבית לאורך
התפשטותה הרומנטית ,וגם לגבי הספרות הפלסטינית המקומית של שנות ה 50-וה ,60-שכן דמותן של
נשים בספרות שנכתבה ע"י גברים ונשים הוצגה רק מזווית ראייה אחת שביטאה את מצוקת הפרט
ביחסים בין גבר ואשה.

ان" של מחמד נפّאע,
אין זה משנה אם ימאמה הייתה חפה מפשע או לא בסיפור "רטט האלון َخ ْف ُق الس ْن ِديَ ِ
שכן בשני המקרים היא צעירה מדוכאת :אם הייתה חפה מפשע ,אזי החברה הייתה חבל התלייה שכמעט
נכרך סביב צווארה ,ואם אשמה ,אזי החינוך הנהוג בחברה הוא הסיבה לחוסר מודעותה .ייתכן גם שצעיר
זה ניצל את מעמדו הגברי וכפה את שליטתו המינית על ימאמה הנערה התמה .בשני המקרים ,הגבר מנצל
את עניין כבוד המשפחה כדי להדק את שליטתו באשה במקום לנסות ולברר את העניין ולנהוג בהיגיון
בטרם יקבל את ההחלטה לנקות את החרפה שדבקה בכבוד המשפחה .הגיבור של הסיפור יכול להיות גבר
מודרני ודוגמא יוצאת דופן לטרנספורמציה חיובית המזדהה עם נשים ומסרב לקבל את השמועות אודות
ימאמה כדין המטה את הכף לטובת מותה או חייה .אפילו הייתה טרנספורמציה זו בעמדה הגברית כלפי

 .461שם ,עמ' .41
 .462טה ואדי ,צורת אל-מר'אה פי אל-רואיה אל-מועאצרה (תמונת האשה ברומן המודרני) ,קהיר  ,1984עמ' .108
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סוגיית הכבוד בבחינת פנייה לקראת תפישות חדשות שהחלו לחלחל לתוך החברה הערבית בארץ ,אין אנו
יכולים לראות בה שינוי מהותי לקראת הימנעות מדיכוי נשים או התקדמות לקראת שוויון בין אשה לגבר.
בסיפור "אלוהים נתן ואלוהים לקח للاُ أ ْع َ
طى َوللاُ أخَذ" של נפّאע ,דיכויין של נשים מקבל מימד נוסף
המתבטא בדמות החמות ,אשר שואבת את כוח שליטתה מהנורמות והערכים של החברה הגברית .זהו
דיכוי של אשה על ידי אשה אחרת כפי שזה מתבטא בדברי החמות ל(ודיّה) כלתה השלווה והמדוכאת:
الولَد خَايِف ِمن
الولَدَ ،يَ ْك ِفي تَ ْهليالَ .م ْن قَا َل لَ ِك أنهُ بِ َحا َجة إلى الن ْو ِمَ ،وأ ْن ِ
ُ
ت ِمث ُل الربَابَ ِة ال َم ْن ُحو َ
س ِةَ .
"اتر ِكي َ
الولد!!" ("עזבי את הילד.
صوتِك ،أنا أد َْرى ِم ْن ِك َوأ ْشفَ ُق ِم ْن ِك ،أ ْن ِ
ُ
الولَد إال َولد َ
ت أمهُ َوأنَا َجدته َو َما أ ْغلَى ِمنَ َ
מספיק עם שירי הערש .מי אמר לך שהוא צריך לישון ,ואת כמו רּבאּבה מקוללת .הילד פוחד מקולך .אני
יותר מנוסה ממך ויותר מרחמת על הילד ממך ,למרות שאת אמו ואני סבתו וכפי שנאמר בפתגם :היקר
מהבן זה הבן של הבן!!" .463החמות שואבת את שתלטנותה מנורמות חברתיות מיושנות שנכפו על ידי
הגברים על מנת להשאיר לאשה תחום מוגדר מבלי שתהיה לה אפשרות אפילו לבחור את הדרך לטפל
בבנה ,מה שמביא בסופו של דבר למות הילד בגלל התרופות המוזרות של החמות.
 .3דרך הטיפוס "ייצוג נשים כסמל"
הפסיכואנליזה מותחת קו של דמיון בין הספרות לבין הנפש ע"י הסימבוליזם שהוא אחד ממאפייניה
הבולטים .הסימבוליזם לפי הפסיכואנליזה הוא ייצוג עקיף באמצעות דימויים של תת-מודע שבו הביטויים
הגלויים ביצירות ,הן של הנפש והן של הספרות ,אינם זהים למשמעותם הנסתרת .הנפש היא מתח בין
אלמנטים מודעים לבין לא-מודעים וכך גם יצירות ספרות מסתירות תמיד את "תת-המודע" שלהן.
לאקאן 464שם במרכז את הלשון כביטוי ראשוני של הנפש והלא מודע בנוי במבנה של הלשון .בחיפושיו
אחרי דרך מדעית לתאר את גילויה של הפסיכואנליזה עשה לאקאן שימושים בבלשנות הסטרוקטורליסטית
של פרדיננד דה סוסיר 465ובמושגי הסימן ,המסמן והמסומן .466מדה סוסיר הוא מסיק כי למסמנים בלשון יש

 .463נפّאע ,1974 ,עמ' .74
 .464ז'אק לאקאן ( ) 1901-1981הוא פסיכואנליטיקאן צרפתי שנחשב לאביו של זרם פרשנות על ממצאיו של זיגמונד פרויד.
בניגוד לחוקרים אחרים בתחום הפסיכולוגיה ,הוא טען שהפרשנות המקובלת של התנועה הפסיכואנליטית כלפי הבנת האגו
ככח פעיל ודומיננטי בפרט ,היא פרשנות מוטעית של השורשים הפרוידיאניים .לדבריו ,הפרט נשאר בקונפליקט פנימי תמידי
אל מול הגרעין הלא-מודע בנפשו ,ושרק הונאה עצמית מסיבית יכולה להפוך את המצב לנסבל בנפשו.
 .465פרדינן דה סוסיר ( ) 1857 -1913הוא בלשן שוויצרי ,נולד בז'נבה ,והניח את היסודות להתפתחויות רבות בבלשנות
במאה העשרים .דה סוסיר טבע מושגי יסוד רבים ,שהפכו למקובלים בבלשנות המודרנית .מבין מונחים אלה :מסמן/מסומן,
כלומר הפרדה בין המישור החומרי של ה"סימן" לבין משמעותו" .מסמן" הוא השם שניתן למימד הצלילי של המילה ,או ליתר
דיוק לדימוי הנפשי של צלילי המילה ,במטרה להפרידו מן ה"מסומן" שהוא מובן המילה .מסמן ,אם כך ,הוא הייצוג של
המילה ,ללא המשמעות הנלווית אליו .צירוף המסמן עם המסומן יוצר סימן .סוסיר ,2005 ,עמ' .290
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חיים משל עצמם ,ארעיים ,הנפרדים מהמסומנים ולכן הלשון היא שונה מהמציאות .467לפי לאקאן התת-
מודע הוא יסוד העצמיות של האדם" ,גרעין הווייתנו" ,לכן העצמי הוא מפוצל ,כאשר העצמי למעשה אינו
ממוקד בעצמי ולכן זר כלפי עצמו .אם העצמי אינו אחדותי ומובחן אז אין "אני" וכך יוצא שגם דמויות
ספרותיות אינן דמויות קוהרנטיות כי אם קבוצת סימנים שמאוחדים תחת שם פרטי.
לאקאן שינה את השמות והמשמעויות וקרא להם :דמיוני ,סמלי וממשי .הילד אצלו מתפתח מהשלב
הראשון "הדמיוני" בו הוא אינו מזהה את עצמו כמובחן מהעולם ומהאם ,דרך שלב "המראה" ועד לשלב
השני "הסימבולי" אליו הוא נכנס באמצעות שימוש בלשון .אצל לאקאן ,הדמיוני הוא הסדר של
ההשתקפות במראה ,ההזדהות ויחסי הגומלין .זהו אותו מימד בו חותר היחיד לא רק לרצות את האחר
אלא להמיס את "אחרותו" על ידי שהוא נהפך לבן דמותו" .הדמיוני" הוא "במה שהנו" אך צובר גם את
כל המקרים של "דומה ל ...זהה ל ,"...זהו מקום הולדתו של האני האידיאלי הנרקיסיסטי" .הדמיוני" יוצר
גישור בין פעולות נפשיות המופנות פנימה לבין אלה המופנות החוצה .הוא קשור לאובייקטים של
התפישה ושל האובייקטים הפנימיים .כל היחסים הדו –צדדיים טבועים בחותם הסגנון של השלב
"הדמיוני" .בתחום הספרות ניתן לקשר בין "הסמלי" לספרות ריאליסטית בכלל ולפרוזה בפרט ובין
"הדמיוני" לטקסט אנטי-ריאליסטי ולשירה החורגת מגבולות הלשון" .הממשי" ,הוא חוויה חסרת צורה
וארגון שנחסמת על ידי התודעה ומאורגנת בידי הלשון .השפה חוסמת את הממשי בכך שהיא מחליפה את
המסומנים במסמנים אחרים ומונעת את הגישה אל המהות הבסיסית ותחתיה מציבה רק תחליף לשוני .לפי
לאקאן ,המחשבה היא תחליף לקיום המהותי של האדם אך היא גם זו המסדירה ומאפשרת את קיומו
החברתי תוך הדחקת התשוקות הקמאיות .בהקשר הספרותי גם הטקסט הריאליסטי והנגיש ביותר יחשוף
מתוכו יסודות כאוטיים ומנוגדים' .הממשי' אצל לאקאן הוא השלב בו היה התינוק ברחם אמו .שלב זה הוא
השלב של טרם האינדיווידואציה או ההפרדה בין הסובייקט לאם .המאפיין שלב זה הוא הסיפוק התמידי
של הצרכים ללא מחסורים' .הסמלי' הוא מחוז השפה ,הלא מודע ,האחרות השומרת על שונותה ,מבדילה
מן הדמיון לאחר .הסמלי והדמיוני הם צמד ניגודים ותלות הדדית והממשי יכול להתפרש כבלתי אפשרי.
 .466כך ,לדוגמה ,המילה "כלב" היא סימן שמורכב ממסמן ומסומן .המסמן הוא צליל המילה "כלב" ,ואילו המסומן הוא המובן
שעולה בתודעתנו עם קליטת המסמן .חשוב להבחין בין המסומן ,שהוא דימוי שעולה ברוחנו ,לבין הרפרנט ,שהוא האובייקט
הממשי שאליו מתייחס הדימוי .סוסיר טען שהסימן הלשוני הוא שרירותי .משמעותה של מילה נגזרת מיחסיה למילים אחרות
(פרדיגמה) .זכר מוגדר דרך נקבה .בלשון אין דברים מוגדרים אלא רק הבדלים בין דברים .הלשון מכוננת את הדברים
בעבורנו .התודעה האנושית מעניקה משמעות לדברים והיא עושה זאת באמצעות הלשון .שם ,שם.
 .467מושגים כמו" :התקה/מטונימיה" (החלק מייצג את השלם) ו"עיבוי/מטאפורה" (המשמעות מושאלת מתחום אחד למשנהו
כך שלמסמן אחד נדחסים כמה מסומנים) ,מוכיחים שהשפה עצמאית מהמציאות.
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אין לטעון שהסמלי אמיתי יותר מן הדמיוני או מן הממשי .המתיימר לחפש אחר האמת עתיד לגלות כי
'דמיוני ,סמלי וממשי' הינם שילוש לא מקודש ואפשר בקלות להחליף ביניהם .החיפוש הוא אחרי העולם
לא כפי שהוא בעיני המדען ,המטפל ,אלא העולם כפי שהוא היה ,הווה ויהיה עבור הסובייקט המדבר.
האמת היא תולדה של תהליך הסמנה שלם .מה שהופך קבוצת מסמנים לאמיתיים זוהי פעולת החיבור בין
התת מודע לבין השפה .במובן זה האמת מנוגדת לדייקנותם של מדעים מדויקים .האמת עשויה לא אמת,
ההווה עשוי לא הווה ,כזב ושקר אינם מהווים נוגדי אמת.468
המבקר הסורי ג'ורג' טראבישי הולך בעקבות לאקאן ודה סוסיר ומנסה לפרש מה עומד מאחורי ייצוגי
נשים בספרות ערבית שנכתבת על ידי גברים בהסתמך על הפסיכואנליזה .הוא אומר" :הספרות הגברית,
שאליה משתייכים רבים מגדולי הסופרים בעולם ,בהיותה מונחית בראש ובראשונה על ידי פוביה מנשים,
מהווה מעין עמדה מתגוננת ,ובמושגים של פסיכואנליזה ,התהוות של מערך רטרוספקטיבי המציג דרך
תיאור העולם החיצון צורה הפוכה של המלחמה המתחוללת בתוך היצור הדו-מיני ,שהוא האדם .כך
שסביר לומר שמידת העוינות המוצהרת כלפי נשים מותאמת באופן יחסי למידת הפוביה הלא מודעת מפני
התגברות האלמנטים הנשיים על האלמנטים הגבריים באותה מלחמה").469
ض ْربَت يِ ْ
הפתגם העממי שאומרْ :
ب ِّ ْنت ْ
طلَ ِع ْل َها قُ ُرون" ("בנות אם לא יכו אותן ,תצמחנה
إن َما ا ْن َ
"ال ِ
קרניים ")
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חושף בבירור תפישות מסוימות בתרבות ערבית גברית המשמשות להצגת נשים כיצור

עקשן ומסוכן ,שגבר לא יכול לאלפו ולשלוט בו אם יהיה שוויון תפקידים מכריע בין נשים לגברים,
בספרות וכמובן במציאות .ניתוח זה של טראבישי יכול להתיישב עם הפתגם העממי הנ"ל וגם עם הנחתי
המחקרית שיש להניח קיום ייחודיות בכתיבה של נשים .הפוביה הלא מודעת אצל גברים יכולה גם להיות
בעלת השפעה על מגדר הכותבים ,הרי בסופו של דבר יש הבדל בין לכתוב תחת השפעת פחד מסוים ובין
אם לא .הבדל זה לא מן הנמנע שיתבטא בבחירת הסופרים והסופרות בדמויות לתפקידי הגיבורים
ביצירותיהם .הפתגם ממחיש את פחדם של הגברים מהופעת "הקרניים" של נשים ,כלומר ,סירובן לקבל
את התכתיבים של הגברים ,כך שהאתגרים שהן מציבות בפני הגברים ,או הצבתן בתפקידי "גיבורות",

 .468לאקאן מביא את אראסמוס וספרו "בשבחי האיוולת" כמי שהיה ראשון שהבין שעל ידי שינוי בן האדם למסמן אתה עשוי
לשנות את מהלך ההיס טוריה .חשיבותה של הסאטירה שלו טמונה בעובדה שהוכיח בה שאפשר לישב מתחמי הסמנה שנחשבו
כבלתי מתיישבים יחד .שפת האיוולת ושפת ההיגיון.
 .469ג'ורג' טראבישי ,אל-רג'ולה ואידיולוג'יא אל-רג'ולה פי אל-רואיה אל-ערּבייה (הגבריות והאידיאולוגיה של הגבריות
ברומן הערבי) .ביירות  ,1983עמ' .117-118
 .470שם ,עמ' .123
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עלולים להתפרש כתחרויות מסוכנות העשויות להסתיים בניצחונן על הגברים .הקרניים שיצמיחו נשים
לעצמן יכולות ל סכן את גבריותם כסופרים גברים ,דבר המחייב אותם להיזהר מהסכנה הנשית האפשרית.
השימוש בנשים כסמל בסיפורים וברומנים הערביים מופיע על רקע המודעות לכך שהסמל מעשיר את
היצירה הספרותית של המחבר והשימוש בו אף רצוי משום שהמלה "סמל" משמשת כנושא הרומז לנושא
אחר ועל כן מחייב תשומת לב כשלעצמו .471לפיכך ,הסמליות של נשים הפכה דומיננטית הן מבחינת
התוכן והן מבחינת השפה המשמשת את הרומנים והסיפורים המערביים והערביים שכתבו סופרים גברים,
וזאת במטרה לתחום את דמותן של נשים בגבולות מעגל זה מבלי לבטל את תפקידן כסוגיה המעסיקה את
החברה .הנשים מופלות לרעה בשל גופן השונה מגופם של הגברים והן נתונות לאוטוריטה המקפידה על
השארתן "מכוסות ברעלות ُم َحجبَاتٌ " כדי שהנשים יוצגו בצורה שלא תסתור את תפישותיה של החברה
הגברית .הנשים מוצגות כסמלים שמשקפים משברים שוליים ביחס לנושא הנשים וכסמלים מיניים
המתאחדים לדיכוי נשים מתוך אידיאולוגיה מינית המבדילה בין גברים לנשים .472על כן ,בשני המקרים,
כסמלים בכתיבה וכסוגיות במציאות ,הן קורבנות לאותם מימדים של סבל .אכן ,במקרים מסוימים נושא
הנשים מוצג בספרות הפלסטינית המקומית כבעל חשיבות עליונה בשל היותו סוגיה חברתית ,למרות
שמטרת כתיבתם של הסופרים אודות נשים היא לקדם את "הרומן" ותפוצתו בקרב הקוראים ,שהם
הבסיס העיקרי להצלחת כל יצירה ספרותית וללא נוכחות נשים היא עשויה להצטייר כקרירה וחסרת
חיוניות ,כלומר ,מימד אסתטי שעשוי למשוך קוראים ליצירה.

הנשים בסיפורים וברומנים הפלסטיניים בישראל מהווים סמל רב משמעויות .לעתים הן סמלים של
הקרבה כמו בסיפור "מקום קדוש" לחנא אּבראהים .שם נטמנת סעדיה "في نفس المكان الذي سقطت فيه،
قبر الشهيدة" حتى هذا اليوم" ("באותו המקום בו נפלה,
وال يزا ُل قبرها يحتفظ بنوع من القدسية ويُعرف بـ" ُ
קברה עדיין שומר על קדושה מסוימת ומכונה "קבר הנופלת חלל" עד היום").473
מותה של סעדיה היה מסר לאלה המתמהמהים לקום ולהגן על המולדת האבודה ועדות לכך שנשים
מדוכאות וחלשות מקדישות את חייהן לטובת הנושא הלאומי ועל כן ,סעדיה ראויה להערכה ולקידוש.

 .471וויליק ווארן ,1972 ,עמ' .242-243
 .472טראבישי ,1983 ,עמ' .164
 .473אּבראהים ,1972 ,עמ' .27
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ניתוח זה מתיישב עם דמותן של נשים בעיני סופרים גברים משום שיש בו הוכחה לכך שנשים כישויות
לא מתקיימות בזכות עצמן ,אלא בזכות נאיף וחבריו המגנים על סעדיה ועל המולדת.

سللونَ " כאשר "كانت هند تروي قصتها وهي شبه حالمة ،تحدق في
מצב דומה קיים בסיפור "המסתננים ْال ُمت َ
سه .وكان الشي ُخ يُؤمن على كالمها أول األمر،
جو الغرفة بعينين حزينتين .كان صوتها مختنقا كأن دموعا تحبُ ُ
ولكنه بعد أن استشعر الدفء أخذ يهو ُم ورأسه بين ركبتيه ،وهي عادة ألفها في السجن ،وكانت سارة تستم ُع
وحدقتاها ُمتسعتان وهي ما بين ُمصدق و ُمكذب" ("הינד מספרת את סיפורה כחולמת ובוהה בחלל החדר
בעיניים עצובות .קולה היה חנוק כאילו דמעות חוסמות אותו .תחילה השייח' האמין לדבריה ,אך לאחר
שחש חמימות התחיל לנמנם כשראשו בין ברכיו ,מנהג שדבק בו מהכלא ,ושרה מקשיבה בעיניים פעורות
והיא מאמינה ולא מאמינה לדבריו.474)".
הינד מסמלת כאן את ההקרבה למען המולדת ואת הייסורים שליוו את הטרגדיה של הגירוש ,ומותה בסוף
הסיפור ראוי לשבח ,כמו יתר הפליטים המיוסרים .ייצוג נשים כסמלי הקרבה למען הנושא הלאומי
בכתיבת גברים לא ביטא רצון מצד הסופרים להעניק לנשים תפקידי גבורה ייחודיים בסיפורי הפליטים.
במחקרו האנליטי תחת הכותרת "הרומן בספרות הפלסטינית" ,אומר אחמד אבו מטר" :זהו מצב נדיר
שברומן פלסטיני לא מופיעה דמותו של גיבור כזה ,הקורבן ,שכן גודל הטרגדיה הפלסטינית בחיי היומיום
הקיף באומללותו ואכזריותו חלק גדול מהעם הפלסטיני הפליט ,במיוחד במהלך עשר השנים הראשונות
לאחר הנּכּבה" .475כוונתו של אבו מטר שסופרים פלסטיניים השתמשו בנשים/גיבורות לתפקידי גבורה
"כסמלי הקרבה" כי כל תפקידי הגבורה הקשורים לנּכּבה ניתנו לגברים .כלומר ,בגלל גודל האסון היה
צורך להרחיב את היריעה הספרותית ולכלול דמויות לא גבריות לתפקידי הגבורה .הנשים לא מלאו
תפק ידי גבורה מגוונים ומיוחדים ועל פי רוב הגיבורות הופיעו כקורבנות או בתפקידים שוליים כדי לא
להעניק להן כבוד מיוחד ,הערכה והנצחה לשמן במהלך ההיסטוריה הספרותית .ה"גיבורות" תוארו
בכתיבת גברים לא רק כסמל של הקרבה אלא גם כמאהבות ,נשואות או אמהות אידיאליות ושימשו כסמל
להעשרת האסתטיקה בטקסטים המדברים על הטרגדיה.

 .474שם ,עמ' .86
 .475אבו מטר ,1980 ,עמ' .374
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בסיפור "כדי שהתינוק לא ימות َحتى ال َي ُموتُ الط ْفلُ" של מחמד נפّאע ,דמותה של האם האידיאלית,
קורבן המלחמה ,מסמלת אדמה והיאחזות במולדת .האשה מדברת אל שדיה כשהיא אוכלת עשבי בר כדי
وأشعر بأني أقوى شيء
ي ال ُمنقبض كالحلزونة! فالحرارة تدب في عروقي
ُ
להיניק את תינוקה":انتفخ أيها الثد ُ
في الوجود" "كأن الطفل أحس بهذا التحول وبلذة الوضع الجديد فأصبح عصبيا ُمتجهما ينصتُ إلى الكلمات،
وراح يرض ُع بكبرياء حليب العزم واإلصرار والسنديان" ("תתפח הוי שד מכווץ כמו חילזון! חום זורם
בעורקיי ואני מרגישה הכי חזקה בעולם ,וכאילו התינוק חש במפנה ובעונג המצב החדש ונהייה עצבני
וזועף מקשיב למילים ,והחל יונק בגאווה את חלב הנחישות ,הנוקשות והאלון").476
ייתכן והתייחסות מעין זו ,המתוארת לעיל ,מייצגת מבט לא שלילי כלפי גוף האשה המתואר כגוף אם
אידיאלית שמיניקה אהבת מולדת מדור לדור ,אך אופי הכתיבה כאן אינו מעניק להתייחסות זו את הדגש
הראוי לה ,וזאת בשל היות הגיבורה מעין קול נשי שטחי בתוך מרקם דומיננטי של נרטיב גברי .דוגמא זו
של טקסטים שבהן יוצגו נשים על ידי גברים ממחישה את העובדה שסופרים גברים אינם כותבים נאמנה
מה נשים חשות או מה הן אומרות .הם כותבים ממקומם כגברים שמבינים את הנשים וכגברים שמייצגים
את תחושותיהן .התייחסותם לעולם הנשים אינה בהכרח נכונה ואינה מעניקה לו אותם מימדים כמו סצנה
שמוצגת מזווית ראייתן של סופרות נשים באותו הקשר .סופר גבר אינו משקף את מיניות הנשים באופן
שבו סופרת משקפת את אותה מיניות בהקשר לנּכּבה .סופרת אשה לעולם לא תתאר שד אשה כ"חילזון"
כדי להציג אותה כשותפה פעילה במאבק הלאומי .בדרך ייצוג זו ניתן להבחין איך העולם הגברי הופך את
מציאותן של נשים בהפכו את הכללים שלפיהם הן חיות במציאות .הסופר משתמש ב"פרגמנטציה" של
הגוף הנשי ,שהיא ריסוק השלם ליחידות משנה ,על מנת להפרידו מהגוף ועל ידי כך הופך איבר מיני
לבעל חיים שמנותק מנשים .כך פועל דיכוי הנשים דרך פירוק המיניות מנשים כשהכוונה שלו היא
השתלטות העולם הגברי על מיניות הנשים .מצבן של נשים ערביות אחרי הנּכּבה דומה לזה של נשים
מערביות אחרי מלחמת העולם הראשונה .נשים במערב נתפסו בהקשר ה"רחמי" ואת הרחם גייסו
לאינטרס הלאומי ,כך הן הפכו ל"אסירות של הרחם" ולאמצעי להבאת ילדים ולחינוכם על פי הערכים
החברתיים ,הלאומיים והפוליטיים .477לכן ,נשים נעדרו מהשיח החברתי ומכל פעילות חברתית ,וודאי
שלא הייתה להן נוכחות בשיח ספרותי-תרבותי או בשיח לאומי ,וכפי שלא הוזכרו בספרי ההיסטוריה ולא
 .476נפّאע ,1974 ,עמ' .92
 .477ז'וזה ברונר" ,קולה של אמא ,או :דיאלקטיקות של תודעה עצמית" ,זמנים  ,)1993( 46-47עמ' .12
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נכנסו לקאנון הספרותי ,נדמה שהן פשוט לא היו שם .478כתיבתה ותפישותיה של הסופרת הפמיניסטית
הצרפתייה סימון דה-בובואר ( )1908-1986פרצו אל התודעה הציבורית לאחר מלחמת העולם השנייה,
כשאירופה ניסתה להתאושש מאובדן קורבנות רבים במהלך שנות המלחמה .הציפייה מנשים באותה
תקופה הייתה שהן יגייסו את רחמן למען מולדתן ויביאו תינוקות חדשים במקום הגברים שנפלו במלחמות
ובדרך כלל נענו לציפייה .למרות הציפיות שנשים יהוו רחם לאומית החלו בתקופה זו להישמע קולות מרד
של נשים שחרגו מגבולות ההישמעות למשימות לאומיות.
ين
נשים כסמלים מקבלות משמעויות עשירות אחרות בסיפור "שיר הלל לערגה העמוקה َم ْر ِثيةُ ْال َحنِ ِ
ق" של ריאץ' ּביידס; שם הן מסמלות את המולדת האבודה ,את ההקרבה והמאבק הבלתי אפשרי
ْالعَ ِمي ِ
בזמנים קשים ,את העמידה ואת הפולקלור הפלסטיני ומשמעויות נוספות .גם כשנשים מוצגות בצורה
מציאותית בסיפור ,הרי הן אמהות חומלות שאינן מאבדות את תקוותן לשובו של בנן אפילו ברגעי חייהן
האחרונים .לכן ,הוואקום שהשאירה פדוא אחרי מותה היה קשה וכואב עבור המספר ,בהיותה מקור יחיד
וסמל לתקופת ההגליה במרחב בו הוא חי .המספר מבטא תחושה זו באומרו" :أي شخص آخر غيرك
سيُحدثني عن األمور التي حدثت معكم؟!" (מי מלבדך יספר לי על המאורעות שקרו לכם?!").479

בהקשר לשימוש יוצרים גברים בנשים כסמל ,החוקר חוסיין אל-מנאצרה מסכים עם המבקר ג'ורג'
טראבישי לגבי המטענים של ייצוג נשים כסמלים ברומן הערבי ומוסיף" :אם נשים מוצגות כסמלים
לאומה ולחיים ,אין משמעות הדבר שהן קיבלו חשיבות מיוחדת מעצם קיומן כבנות אדם ,אלא שסמליות
זו הופכת אותן לזונות ,המסמלות את הידרדרות האומה ,שכן כל מה שהמחבר עושה הוא להשתמש
בדמויות נשים כתמריץ הגדול ביותר וכקוד חשוב ביותר להפעלת ישותה של הרוח הקולקטיבית של
האומה מבחינה פוליטית ,תרבותית ואסתטית .אך ההגזמה בשימוש בסמליות הנשים היא המגרעת ,אותה
יסד זרם הרומן הריאליסטי על גווניו ,כך שתמונת הנשים הדומיננטיות בכתיבת הגברים היא חזות הזונות
וקורבנות המין".480
אני מסכים עם דעתם של שני חוקרים אלה ,שכן השימוש בנשים כסמלים אין משמעותו שיוצרים גברים
מעניקים לנשים את החשיבות הראויה להן כאשה וכבת אדם ,להיפך ,הן משמשות כלי ביצירות ספרות
 .478שעבאן,1999 ,עמ' .25
ּ .479ביידס ,1980 ,עמ' .21
 .480אל -מנאצרה ,2002 ,עמ' .40
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שלהם כדי לשרת את היצירתיות שלהם ואת המשך ניצולן ונישולן מכל ייחודיות .לו היה השימוש
בסמלים נובע באופן אמיתי מתוך הערכה ושוויון ,כי אז לא היינו רואים ש ּביידס טורח להבליט ייצוג
اللو َحةُ" ,שאתייחס אליו בהמשך.
נשים כשליליות ,טיפשות ,קשוחות וכו' בסיפור "הציור ْ
 .4דרך ייצוג נשים כ"נשים טיפשות"
פרוטוטיפ זה עולה משלושת סוגי הייצוג הקודמים שמשקפים את ראייתם של הסופרים ביחס לנשים.
صاتُ َع ْقل َودِين" ("חסרות שכל ואמונה"),481
הנשים בעיני הגברים הערביים ,כמאמר הפתגם העממי "نَاقِ َ
הן חולמניות ואינן חכמות או דתיות באמת .לפי ראייתם של סופרים שמשקפים את המציאות החברתית,
נשים מייצרות בדמיונן עולם שאין לו קשר למציאות ומרגישות מאושרות ללא כל סיבה ממשית.
בפתגם פלסטיני אחר נאמר " ْالبِ ْنت ْ
إن بَين ِسن َها ْإل َح ْقها َوال ي ِه ْم َها" ("כאשר אתה רואה אותן חייכניות
וצוחקות ,משמע שביכולתך לעשות בהן כאוות נפשך")

482

כלומר ,אם אתה רואה נשים משוחררות

בלבושן ובהתנהגותן ,משמע הדבר שאתה יכול להשיג הנאה מינית מהן .ייצוג אשה כטיפשה מוצג אצל
הסופר חנא אּבראהים בדמות זקנה שעשתה לבעלה של סעדיה חוקן של מים חמים ,מה שהחיש את מותו
בסיפור "מקום קדוש َمك ٌ
س" .היא גם דמותה של "אום חוסין" שהוזמנה בסיפור "שני שיעורים
َان ُمقَد ٌ
ان فِي الر َمايَ ِة والسحْ ِر" כדי לפזר קטורת על הגיבור ולגרש את עין הרע ,483דמותה
בקליעה וכישוף دَ ْر َ
س ِ
של "אום פאיז" בסיפור "משפט َمحْ َك َمةٌ" באותו קובץ סיפורים ועוד .484ואילו בסיפוריו של מחמד נפّאע,
מופיע לעתים קרובות מאוד הדימוי הנצמד אל האמונה המוחלטת במיתוסים כדי להפוך נשים לאוויליות
עד כדי אכזריות ,זה בא לידי ביטוי כאשר האם גוזרת מיתה על בתה מבלי לטרוח לחקור את עניינה כפי
ان".485
שקרה בסיפור "רטט האלון َخ ْف ُق الس ْن ِديَ ِ
בסיפור "הציור الل ْو َحةُ" של ריאץ' ּביידס ,הנשים מוצגות ככסילות ודמויותיהן מנוצלות להדגשת תחושת
המציאות של הגיבור/הגבר לנוכח דמותה הדמיונית של סעאד ,שהיא אשה אדישה ,אכזרית ,סנובית
וטיפשה שאינה חומלת על ילד יתום ואובד דרך .בעלה היה מצפה ממנה לגלות רגש של אמהות כלפי
הילד ,אך כשהיא מפנה את מבטה מהילד וממשיכה ללכת בשוק ,הילד מתחיל לבכות ,ואז המדקלם ,הגבר

 .481נמר סרחאן ,מוסועת אל-פולקלור אל-פלסטיני (אנציקלופדית הפולקלור הפלסטיני) .עמّאן  ,1989כרך  ,1עמ' .254
ت ال َم ْرأ َة ُ َوبا َنَ نَابُ َها،
ضحِ َك ِ
 .482אותו פתגם הופיע בכתיבתו של הסופר תופיק פיאץ' בשפה הערבית הקלאסית "הפוצחא"" :إذا َ
فاتبَ ْع َها َوال ت َهابَ َها" .תופיק פיאץ' ,אלמשווהון (המעוותים) ,מטבעת אל-א'תّחאד ,חיפה  ,1963עמ' .14
 .483אּבראהים ,1972 ,עמ' .48
 .484שם ,עמ' .55
 .485נפّאע ,1974 ,עמ' .106
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החומל ,הריאליסטי ,מחבק אותו אל חיקו בחוזקה כמפצה אותו על אדישותה .היא ,עם טעמה המוזר,
נראית מסתורית ,מעורפלת ,תלושה מהמציאות ,שאין ביכולתה להבין את הקשר הרגשי של הגיבור אל
הציור אלא רק בסוף הסיפור .הניגודים בייצוג נשים בכתיבת גברים להקשר של הנּכּבה ,פעם חיוביות
"כסמלי הקרבה" ופעם שליליות "כמסמן להכשלה" ,מדגישים את השוני בין כתיבת גברים לכתיבה של
נשים .הם משקפים אי ההחלטיות בעמדת היוצר והחברה לגבי תפקידן של נשים בחוויות הקשורות
לנּכּבה .נשים ערביות במציאות ובספרות לא יעזו לתאר גיבור גבר כאוויל באותו הקשר .הגבר כאן מספר
על חוויות הנּכּבה כשהוא מבליט אווילות נשית אצל דמות הגיבורה כדי להעצים את עצמו מול קטנותה
וקטנוניותה לעומתו ,כגבר שמייצג גברים.
הן אם נשים אלו מיוצגות בדמות אשתו של הבוגד בסיפור "משמעות ישנה של מהפכה" של חנא
אּבראהים או אם הן מיוצגות בדמותן של גיבורות כמו ימאמה או דמויות אחרות בסיפוריו של מחמד
נפّ אע או סעאד בסיפור "הציור" של ּביידס ,או כל אשה אחרת המופיעה בסיפורים האלה ,כולן רחוקות
מלייצג דמויות של נשים משכילות ,מודעות ,משוחררות ומרדניות ,אשר מוצגות ביצירות שכתבו סופרות
נשים ושאציג בסעיף הבא של פרק זה.
ג" .ייצוג נשים"בספרות שכתבו נשים סופרות
ניתן להבחין בקיומם של שלושה דרכי ייצוג עיקריים לנשים בכתיבה הספרותית של נשים:
 .1ייצוג נשים כ"סמל"  .2ייצוג כ"נשים מסורתיות"  .3ייצוגי "נשים מודרניות ומשוחררות".
 .1ייצוג נשים כ"סמל"
בהשוואה לכתיבה של סופרים גברים ,המציגים נשים כסמלים ,הסיפורים שנכתבים על ידי נשים
ממעיטים בשימוש בדמויות נשים כסמלים עד כי דמויות אלה נעלמות מיצירות ספרותיות רבות של
סופרות נשים לאחר שנות ה 70-של המאה הקודמת .דרך ייצוג זו מופיעה בקובץ הסיפורים "דרכים
ומנורות" של הסופרת הוותיקה נג'וא קעואר פרח בשנות ה .60-ייצוג נשים כסמלים מבטא את עובדת
היותן קורבנות הקונפליקט הערבי-ישראלי ולא להביע את ענייניהן החברתיים של נשים .בסיפור "קריאת
ْ
األطال ِل" ישנם ארבעה דימויים לנשים המיוצגות כסמל.
השרידים نِدَا ُء
הדימוי הראשון מופיע בדמות הנזירות/הפליטות שהתרגלו לחייהן בכפר מולדתן ,כמו בדוגמא שלהלן:
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"إن هذا ُمؤْ ل ٌم ِجدا ْ
ض ُل ِبكَثير ْلو انت َه ْينَا نَحْ نُ أيْضا" ولعل األصح
ساة َ ُكل َي ْوم ،كانَ أ ْف َ
أن نَ ْبقَى نَحْ نُ نُشَا ِهد ُ َه ِذ ِه ال َمأ ْ َ
ت الدي ِْر ،فَ َه ِذ ِه الخ ََرائِبُ َوالد َمنُ ال َ
سكانَ
ُور ب ُخ ْل ِد َرا ِهبَا ِ
الو ْقعِ َعل ْي ُهنَ ،وهُن الل َواتِي َع َر ْفنَ ُ
أن هَذا َما كانَ يَد ُ
شدِيدَة ُ َ
سائ َ َها َو َعالَجْ نَ أ َ ْ
سة
سيْنَ ُمتَأل ِميهاَ ،وكانَت َحيَات ُ ُهن َمآلى ِب َحيَاةِ القَ ْريَ ِةُ ،مكَر َ
طفَال َهاَ ،ووا َ
القَ ْريَ ِة ِبأَس ِْرهَا َو َخدَ ْمنَ نِ َ
ِل ِخدْ َمتِها" ("זה מאוד מכאיב שאנחנו נשארות כדי לצפות בטרגדיה זו כל יום .עדיף היה לנו בהרבה לו גם
אנו באנו על סופנו") .ואולי נכון יותר לומר שזה מה שחשבו הנזירות של המנזר ,שכן החורבות וההרס
הכבידו על ליבן .הן ידעו והכירו את כל תושבי הכפר ,שירתו את נשותיו ,טיפלו בילדיו ,ניחמו את
מיוסריו וחייהן מלאו בחיי הכפר שהקדישו את עצמן למענו").486
הדימוי השני היא אמו של סמיר אשר מתה למען האדמה ומתוך דאגה לילדה ולהיטותה לראותו .האב
מספר לבנו אודותיה ואומר" :أما أمك فقد تُوفيت في مدينة من ُمدن الجليل ،توفيت من شهرين ،وهي تُجاهد
ليؤذن لنا أن نلتحق بها ،ولكن األصح يا سمير أنها ماتت لهفة عليك ،توفيت ألن أحشاءها كانت تنادي ولدها ،عبر
الحدود ،والذي تركته وهو ابن سنتين ،آه يا ولدي .إن قلب األم رهيب وال حد لمحبته وعطفه .لقد تحطم قلبها
ال ُمحب قبل أن تموت .ليتها أن تراك ولو مرة واحدة" ("ואילו אימא שלך ,היא נפטרה באחת מערי הגליל.
היא נפטרה לפני חודשיים תוך שהיא נלחמת כדי שנורשה להצטרף אליה ,אלא נכון יותר שהיא מתה
משברון לב בגללך סמיר .היא נפטרה כי רגשותיה מבעד לגבולות קראו לבנה ,אותו נטשה כשהיה בן
שנתיים ,אוי בני ,לבה של האם כל כך נפלא שאין גבול לאהבה ולחמלה שלו .לבה האוהב נשבר בטרם
מותה .הלוואי והייתה יכולה לראותך ולו רק פעם אחת" .487דמות האם מסמלת הקרבה ומאבק למען
האדמה ומייצגת דימוי של אם אידיאלית שהקדישה עצמה למען ילדיה ולמען אהבתם .הדימוי השלישי
הוא של צעירה אומללה ומיוסרת שמאבדת את שפיותה לאחר מאורעות  48ומדמיינת את אמה המתה
ממתינה לה בבית הקברות כדי לארח לה לחברה .ואילו בדימוי הרביעי ,זוהי צעירה שאין בידה היתר
تنظر إلى كل هذا
כניסה והיא מובלת אל תחנת המשטרה ,שם מוטל עליה קנס כספי גבוה" ,أما هي فقد كانت
ُ
كأنه جز ٌء من مسرحية" ("ואילו היא ,היא הייתה מסתכלת על כל זה כאילו היה חלק מהצגת תיאטרון").488

בסיפור "לילא וניחוח התפוזים ليْلى َو ِع ْ
ط ُر ْالب ُْرتُقَا ِل" של קעואר ,סמל האשה הקורבן מקבל משמעות יותר
ْ
األطال ِل" ומזו המוצגת בספרות שכתבו סופרים גברים
עמוקה מזו המוצגת בסיפור "קריאות השרידים نِدَا ُء
 .486קעואר ,דרוּב :1956 ,עמ' .66
 .487שם ,עמ' .67
 .488שם ,עמ' .71
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בשנות ה 40-וה 50-של המאה העשרים .על אף היעדרותה הפיזית של לילא ממסכת ההתרחשויות
הישירות ,הרי בכל זאת היא משפיעה באופן כללי על התוכן והסגנון של הסיפור .היא מסמלת אדמה
נשדדת ,שהיא מקור של אושר לאדם .כך מתאר הרומן את יעקובِ " :ع ْ
ط ُر ْالب ُْرتُقَا ِل!! لهُ الفعالية ليقنعهُ أن
الحياة حل ٌم رائ ٌع جميلٌ ،وحتى تقاعده عن العمل يصب ُح قيما ألن عطر البرتقال بإمكانه أن يجعله سعيدا .سعيدا؟!"
("ניחוח התפוז!! יש לו אפקט שבכוחו לשכנעו שהחיים הם חלום נפלא ויפה ,שאפילו פרישתו מהעבודה
מוערכת ,כי יש בכוחו של ניחוח התפוזים לעשותו מאושר .מאושר?!").489
ראייה זו הולמת את שם הסיפור "לילא וניחוח התפוזים" במשמעות של קיום האושר האמיתי והיעלמותו.
אם מוצא יעקב בניחוח התפוזים העולה מהעצים פיצוי על כל יגונו ואושר ,הרי שאחמד איבד את לילא,
מקור הניחוח והאושר .משמעות חיפושו של אחמד אחרי גופתה של לילא לא מתפרשת אצל הקוראים
שהוא מחפש ,מבחינה פיזית ,את גופת לילא ועצמותיה ,אלא הוא מחפש את הפרדס שלו שעבר לבעלותו
של יעקוב ,הוא מחפש את אושרו שנבזז והפך לנחלתם של אחרים.
בסיפור הנ"ל ,קעואר מעבה את סגנון כתיבתה הספרותית ויוצרת דרך ייצוג מיוחדת ל'נשים כסמל' .היא
מתעסקת בצד החברתי של נשים ולא מזניחה את הצד הלאומי מבלי להפר את האיזון ולדבר בגלוי על
נושאים לאומיים הקשורים למאורעות הפוליטיים כמו אצל הסופר חנא אּבראהים .המשמעות הגלויה
לייצוג נשים כסמל אושר לאדם אצל קעואר ,באה כדי לכסות על חיי המציאות שבהם נשים נחשבות
כמתות ,ולמעשה ע"י כך ,לשנות ,לשפר ולהעצים את מעמד הנשים במציאות העובדתית והאפשרית
ביותר עבורן במדינת ישראל הדמוקרטית .קעואר עוסקת ביחסים בין ערבים ליהודים ומציגה דמויות
יהודיות חיוביות כמו אברהם בסיפור .הדיאלוג הבא מתנהל בין אברהם לאחמד ומבטא את שאיפת קעואר
להצגת אפשרות של הבנה הדדית ושלום בין שני העמים .אברהם אומר:
" -وما الفائدة من الرجوع إلى هذا كله؟ ما الفائدة من الرجوع إلى الموتى لقاء ثمن باهظ مثل هذا؟
 نعم .ذلك ما حاولت أن أقنع نفسي به طيلة هذه السنوات الثماني ،ولكن نداءها ونداء البيارة أصما أذني .ولم أعدأسمع شيئا سوى ذلك الصوت ال ُمستمر ليل نهار ،سوى ذلك الصوت ال ُمدوي ال ُمستغيث"
(" -מה התועלת מהחזרה לכל זה? מה התועלת מהחזרה אל המתים בעד מחיר כה יקר ?

 .489שם ,עמ' .72
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 כן .בזה ניסיתי לשכנע את עצמי לאורך שמונה השנים הללו ,אך קריאתה וקריאת הפרדס החרישו אתאוזניי עד שלא יכולתי לשמוע קול אחר זולת אותו קול הנמשך יומם ולילה ,קול מהדהד וזועק
לעזרה").490
לכן ,אחמד נחשב בעיני השלטונות בסוף הסיפור כ"מסתנן נועז" כי הוא חיפש את האדמה והאושר; חיפש
את לילא ואת ניחוח התפוזים .ומשפחת יעקוב הטובה ,כמתואר על ידי המחברת ,רואה במעשהו של אחמד
מעשה לגיטימי ומבינה עד כמה הפרדס יקר ללבו.
 .2ייצוג נשים כ"נשים מסורתיות"
בכתיבה של סופרות נשים ,הפרוטוטיפ "נשים מסורתיות" משקף שני סטריאוטיפים ,שלילי וחיובי,
בחברה הפלסטינית בישראל" :אשה מסורתית חיובית" ו "אשה מסורתית שלילית" .491לדעתי יש כשל
בכתיבת הסופרות על נשים מסורתיות בחברה הערבית פלסטינית בישראל .ייצוג נשים מסורתיות
בכתיבתן אינו משקף את הרבגוניות של קהילת נשים מסורתיות הקיימות בפועל במציאות .נשים אלה
מופיעות בכתיבת היוצרות רק בשתי צורות מנוגדות :חיובית ושלילית .ייתכן שהסופרות מייצגות את
ראיית החברה הערבית המסורתית כלפי נשים ולא את ראייתן הן .על כל פנים ,ראייה חברתית
חד-מימדית זו מתעלמת מהעובדה שיש הרבה סוגי נשים מסורתיות שענייניהן שונים ומצמצמת את כל
הנשים לכדי שני סטריאוטיפים שבמקרה זה גם היוצרות חוטאות בו .הייצוג הראשון מציג "נשים
מסורתיות חיוביות" ,קורבנות ,כנועות ,ותרניות ,מדוכאות ,הן יכולות להיות עניות או עשירות ,נשואות,
רווקות או קשישות .מאפייניהן :עשוקות ,עקרות ,מסתפקות במועט ,טובות לב ,טיפשות ,משכילות,
אמינות ,בדרך כלל כפריות ,נושאות בנטל החיים על תלאותיהם למען הבטחת חיי ילדיהן ועתידם,
נרכשות ,כאלמנות או גרושות .ואילו הייצוג השני הוא של "נשים מסורתיות שליליות" ,לפי ראייתה של
החברה הערבית המסורתית ,אשר מאשרות את התפישות הגבריות הפטריארכאליות ,מאמינות במיתוסים,
בשמועות וחלומות ,שקרניות ,בוגדניות ומתנהגות כמו גברים .שתי צורות אלה של אשה מסורתית,

 .490קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .77
 .491בהקשר של ייצוג נשים זה ,הדיכוטומיה הזו וגם הדיכוטומיה ביחס לייצוג ה"אשה המודרנית" ,החיובית והשלילית ,לא
משאירה מקום לתחום האפור ולא משאירה מקום לנדוד מייצוג אחד לשני ,הן מבחית כרונוטופית והן מבחינה פרוטוטופית.
חלק גדול מהסופרים והסופרות חוטאים בכך שהם לא מכסים את התחום האפור בייצוגי נשים ואת האפשרויות האמנותיות
העולות ממנו .נכון שצמצום הייצוגים לשניים משקף תמונת מצב חברתית ביחס לייצוגי נשים ,אך בהחלט אינו משקף את כל
הנשים בחברה הפלסטינית בישראל.
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חיובית ושלילית ,מופיעות זו לצד זו בסיפור "צער ندم" ובסיפור "רחמים על הילדים ِر ْفقا ِب ْ
األطفَا ِل" של
המחברת נג'וא קעואר.
"נשים מסורתיות חיוביות" מתייסרות מכליאתן בתוך תפישות שהפכו למוסכמות חברתיות ,אך אינן
מתלוננות נגד הסוהר או מטרידות אותו כדי שלא תיאלצנה להתמודד עם השלכות קשות העלולות לבוא
כתוצאה מכך .ייתכן שהשלכות אלה יצטמצמו לידי הרחקתן מילדיהן ,או השמעת דברי נאצה כלפיהן או
השפלתן או הכאתן ,אך הדברים אף עלולים להגיע לידי גירושין ואיבוד הילדים ,מה שיגרום לנידויין,
שכן החברה נוהגת לנשל אותן מזכויותיהן .בסיפור "צער" של קעואר ,הסופרת מציגה את יחסה
"הפטריארכאלי" של אם "מסורתית שלילית" ממעמד אריסטוקרטי שגרה בעיר .יחס אם זו אל בתה
עאידה ,צעירה "מסורתית חיובית" ,דומה ליחס פיקודי של גבר כלפי אשה .האם ,אלמנתו של נאג'י אל-
סעיד ,אינה מקבלת בקלות את העובדה שבתה נאבקת על זכותה לבחור בעצמה שותף מתאים לחיים:
"فهي تريد ُ البنتها فتى من أوالد الحي األصليين ،وليس من ال ُمزيفين ،فتى ُولد وشب في الحي كالدكتور سمير
مثال .أما هؤالء الدخالء فهم يُثيرون ترددها وحيرتها واستياءها" ("היא רוצה עבור בתה צעיר מבני השכונה
האוטנטיים ולא מהמזויפים ,צעיר שנולד וגדל בשכונה כמו דוקטור סמיר למשל .אך הזרים האלה
מעוררים בה סלידה והתלבטות").492
שתלטנותה של אלמנת נאג'י אל-סעיד דומה עד מאוד להתנשאות של גבר בכל הקשור לקביעה מה כן
מתאים לבתה ומה לא ,מבלי לתת לה זכות לקבל החלטה .אילולא העצה שקיבלה מחותנה ודעתה של
הכובסת ,וגם מחמת פחדה מהשתלטות שכנתה האלמנה על החתן הזה עבור בתה ,ולבסוף ,אילולא דעתה
של עאידה עליו ,האם לא הייתה מסכימה לכך לעולם .אלמנתו של נאג'י אל-סעיד האמינה בפתגמים
صبَ َحت تؤْ ِمنُ بال َمث ِل ْالقائِ ِل -هَم
שהמציאו גברים בחברה הערבית כדי לסמן נשים כמקור לבעיות ,שכן "أ ْ
ت َحتى ْال َم َماتِ" (היא התחילה להאמין בפתגם האומר "הדאגה לבנות נמשכת עד המוות") .493בסיפור
ْال َبنَا ِ
זה ,אשה "מסורתית שלילית" נראית כאשה החיה בחברה נשית מפגרת ,שמאמינה בתפישות ובאמונות
הדומות לאלו שלה.

 .492קעואר ,דרוּב ,1956 ,עמ' .35
 .493שם ,עמ' .38
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בסיפור "רחמים על הילדים" ,נאדיה מייצגת אשה "מסורתית חיובית" ועשירה ,אשר משלימה עם
העלבונות שבעלה ריאץ' מטיח בה ואת ניסיונו לרמוס את גאוותה בשל בגידתו עם סלמא ולבסוף ,עם
גירושה מהבית .הבעל אומר" :أنا َرب البيت أريد ُ أن أذهب حيثما أريد ،أنت ال تستطيعين أن تمنعيني من السهر
أخرجي من هذا البيت إن لم
واالجتماع بسلمى وغيرها .هؤالء جيران وأصدقاء ،انزعي هذا الشك من رأسك ،أو ُ
يعجبك" ("אני בעל הבית ואני רוצה ללכת לאן שארצה .את לא יכולה למנוע ממני להיפגש ולבלות בערב
עם סלמא או עם מישהו אחר .אלה שכנים וחברים .הסירי את החשדות האלה מראשך או צאי מהבית אם
זה לא מוצא חן בעינייך").494
והיא ,או שתקבל את כל מה שבעלה אומר ,אפילו דברי שקר ,או שתגורש מהבית ותורחק מילדיה כפי
שזה קורה בסיפור .בניגוד לנאדיא ,סלמא מייצגת אשה "מסורתית שלילית" ומופקרת ,שאינה מייחסת
חשיבות ליחסי זוגיות תקינים .כך מתארת המחברת את הקשר בין ריאץ' לסלמא" :أما الذي بينه وبين
سلمى ،فهو عالقة ولدتها حياة الترف ،واألنانية ،عالقة هي من تعاليم العصر الجديد ،والمدينة الجديدة .تعلي ٌم مفادُهُ
أن يعتبر حياة البيت اآلمنة شيئا ال يمت ألسباب المدنية بصلة .هذه المدينة التي تعلن عنها الطاولة الخضراء،
والسهر حتى الثانية بعد منتصف الليل ،وعالقة مع زوجة صديق أو زميل أو جار" ("מה שיש בינו לבין סלמא
זה יחס שהוא תולדה של חיי מותרות אגוצנטריים ,יחס שהוא מציוויי העידן המודרני והעיר החדשה.
ציוויים שתכליתם שיחשיב את חיי המשפחה השלווים כמשהו רחוק מהציוויליזציה .אותה עיר המוצגת על
ידי השולחן הירוק  -שולחן ההימורים  -ובילויים עד השעה שתיים לפנות בוקר וקשר אינטימי עם אשתו
של חבר או עמית או שכן").495
למרות התנהגותה השלילית של סלמא עדיין אפשר לראות בהתנהגותה משבר שנגרם כתוצאה של אובדן
הדרך בשלב חתירתן להגשמת עצמיותן המינית ,שלב שחרור נשים מעבדותם של גברים .סלמא דומה
לריאץ' בכל הקשור ליחסה אל בן זוגה ,יחס המבוסס על שקר וזלזול באחר .ברומן נאמר" :وسلمى هي
حسناء ذات وجه جميل ورأس فارغ وأخالق ُمنحلة ،أو قل هي ليس لها إرادة وتفكيريضبطان عواطفها،
وسلوكها ..ولها زوج ُمثر ،ولكنه ُمغفلٌ ،يرى سوء تصرفها فيعزم على ردعها ،فإذا حاول ذلك أخذت تقنعُه أن
هذا ما هو إال سمر برئ ،إن أثارغيرته فمعناهُ أنه رج ٌل يشك في غير موضع الشك .وتجري عادة مثل هذه
ال ُمحادثة قبل النوم ،وقد ارتدت سلمى قميصا وردي اللون من الستان الجميل ،وحلت شعرها األشقر ،مما يجع ُل
 .494שם ,עמ' .47
 .495שם ,עמ' .50
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ٌ
آخر" ("וסלמא יפיפייה שיש לה
تختلف حقائقها في عقل الزوج وقلبه ،ويُذعنُ ألنه ليس هناك
األمور
طريق ٌ
ُ
פנים יפים וראש ריק ונימוסים מושחתים ,או ליתר דיוק ,אין לה רצון וחשיבה שיווסתו את רגשותיה
והתנהגותה ויש לה בעל עשיר ,אך מטומטם .הוא רואה את התנהגותה הקלוקלת ומבקש להניא אותה
מכך ,אך כל אימת שהוא מנסה לעשות זאת ,היא מתחילה לשכנע אותו שזה בילוי תמים ותו לא ,ואם
הדבר מעורר בו קנאה ,הרי שקנאתו מחטיאה את המטרה .שיחה כזו מתנהלת בדרך כלל לפני השינה,
כאשר סלמא כבר לבושה בכותונת ורודה מסאטן ושיחררה את שערה הבלונדיני ,מה שגורם לדברים
להיראות שונים מהווייתם האמיתית במוחו ובלבו של בעלה ,והוא נכנע לבסוף כי אין לו ברירה
אחרת") .496כפי שאפשר ללמוד מהטקסט הנ"ל ,סלמא משרתת את התפישה הגברית ביחסה לגופה/לגופן
של נשים ,בהיותן כלים לפיתוי ולמין ,שכן אין הוכחה חזקה יותר מהאשה עצמה כדי להצדיק את עמדתו
המתנשאת של הגבר כלפיה.
ار َعلى ْالقَدَ ِر" ,נהלה ,אשה "מסורתית חיובית" ,מצטיירת כאשה עשוקה,
ص ٌ
בסיפור "ניצחון על הגורל ا ْن ِت َ
כנועה ,עם רגשות מודחקים ,שאינה מתמרמרת ואינה מביעה התנגדות גלויה להתנהגותו האנוכית של
נאג'י כלפיה ,למרות הסבל הנפשי העמוק המייסר אותה כתוצאה מהתנהגות זו .הקורא אינו יכול למצוא
בטקסט פרספקטיבה כלשהי המצדיקה את עמדתו של נאג'י או שהתרחקותו מנהלה נובעת מחששו שמא
יגרום לה עוול ולהתעלם מהפרספקטיבה האחרת הקשורה למכאובי נפשה ,רגשותיה ,אכזבתה ,חשדותיה
והרכילויות של הקהילה .אנוכיותו של הגבר ודחיקת נשים לשוליים הם שני מאפיינים בולטים מתוך
הדיאלוג אשר התנהל בין מספר הסיפור ,פואד ,לבין נהלה:
" -نَ ْهلة عليك أن تتلهي بعمل ما.
 نعم ،بجمع ثياب العُرس التي هي عند كل خائطة من خياطات البلدة ،ماذا أقو ُل لهؤالء .ولألسئلة الكثيرة التيهي في وجه كل من يراني؟ ناجي ال يُريد ُني ألنه فقد رجله ،وألنه يعتقد ُ أني لستُ كفؤا لهُ.
اتركي هذا المكان واذهبي واشتغلي في مكان ما.
 ُيعيش فيه ناجي.
أترك المكان الذي
 ال أستطي ُع أن ُُ
 افرضيه ترك هو. -لماذا تعذبني أنت اآلخر .كنتُ أحسبُك أرفق منهم .واندفعت من الباب وتركتني"

 .496שם ,עמ' .52
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(" -נהלה ,את צריכה למצוא לעצמך תעסוקה כלשהי.
 כן ,לאסוף את בגדי החתונה שהם אצל כל תופרת מתופרות הכפר .מה אומר להן ומה אומר לשאלותהרבות המבצבצות מפניהם של כל האנשים שרואים אותי? נאג'י לא רוצה אותי כי איבד את רגלו והוא
חושב שאיני ראויה לו.
 עזבי את המקום הזה ולכי לעבוד במקום אחר. אני לא יכולה לעזוב את המקום בו חי נאג'י. צאי מתוך הנחה שהוא עזב. למה גם אתה מענה אותי? הייתי משערת שאתה יותר רחמן מהם .והיא פרצה החוצה מהדלת ועזבהאותי").497
מהוויכוח הזה עולה כי נאג'י מייצג בעיני נהלה את חברת הגברים האנוכית ,שכן אפשר שהייתה סיבה
נסתרת נוספת להתרחקותו ממנה .הוכחה לכך נמצאת בדברי נהלה "חשבתי שאתה יותר מתחשב מהם".
הם ,הגברים ,מתעלמים מכל הכאב שהיא חשה ,ואולי נאג'י פשוט יעזוב אותה וייסע לארץ אחרת כפי
שאמר חברו פואד .נהלה לא זוכה לנחמה או לתמיכה אמיתית מהחברה ,ואף לא מעיזה לעמת את נאג'י עם
"ول ْستُ أ ُ
تخر ُج من البيت .وكان
ظن أنها ذهبت إليه أو حادثته من ذلك الحين ،وقلما كانت ُ
האמת .פואד מספרَ :
صمتها ووحدتها أشق على النفس من كالمها وأنينها ،حتى أنا لم تعُد تحدثني عن ذلك الموضوع" ("ואני לא
חושב שהיא הלכה אליו או דיברה אתו מאותו הרגע ולא יצאה מהבית אלא רק לעתים נדירות .שתיקתה
ובדידותה הכבידו על נפשה יותר מדבריה ואנחותיה .אפילו אתי הפסיקה לדבר על אותו עניין") .498כאשר
נהלה איבדה תקווה לגבי התחדשות הקשר עם נאג'י ,מפלטה האחרון היה שתיקה ,אנחות ובדידות ,בעוד
שנאג'י היה עסוק בספרייתו בקריאה למען קיום החובות והצדק האנושי.
הדימויים המסורתיים של נשים מתוך הסיפור "המשרתת שלה خَا ِد َمتُها" של קעואר מבליטים את דיכויה
של אשה על ידי אשה אחרת בהשפעת התפישה השוביניסטית .499הגברת האריסטוקרטית ,אום ג'ורג',
שהיא אשה "מסורתית שלילית" במלוא מובן המילה ,נוהגת לדכא את כל מי שבעמדה נחותה ממנה כמו
המשרתת העשוקה ,אום סלמאן ,אשה "מסורתית חיובית" ,אשר מאבדת את שני ילדיה ואחר כך הולכת
לעולמה בצל ההירארכיה המעמדית הבלתי הוגנת שמיוצגת ע"י אום ג'ורג'.
 .497שם ,עמ' .24
 .498שם ,עמ' .24
 .499שם ,עמ' .12
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يف",
דימוי אשה "מסורתית חיובית" ,משתקף באישיותה של ג'האן ,גיבורת הסיפור "חזיון סתיו ُرؤْ َيا ْالخ َِر ِ
שלא קוראת תיגר על החברה ,אלא מגלה את רגשותיה המודחקים לאביה ומשדרת קובלנה הדומה יותר
לבכי מאשר מרדנות .ג'האן מייצגת את דעיכת מעמדן של נשים משכילות ואת המוגבלות של שאיפותיהן
בחברה ,ושכל ייעודן הוא רק להתחתן כפי שאומרת זאת אמה ,אשה "מסורתית שלילית"" :جهان كاملة
الصفات ،فهي حسناء ومتعلمة وعندها مجوهرات كثيرة وإشاعة مثل هذه ،تقرب طيف ابن الحالل الذي كانت أم
تنتظره بفارغ الصبر" ("ג'האן מושלמת .היא יפה ,משכילה ויש לה הרבה תכשיטים .שמועה כזו
جهان
ُ
יכולה להחיש את בואו של החתן המיוחל ,שאמה של ג'האן חיכתה לבואו בכיליון עיניים").500
األصحا ُء
המסר הדידקטי שהמחברת מנסה להעביר והחותם את הסיפור טמון באמרתה של האם" :ال يَحْ تا ُج
ِ
ضى" ("אנשים בריאים אינם זקוקים לרופא ,רק חולים") ,501מסר שחל על מגוון של
إلى طبِيب بَل ْال َم ْر َ
סוגיות חברתיות ,אך אינו חל על עניינן של נשים .האם שחרור אשה משליטתו של גבר אינו עניין
חברתי? ומדוע אשה לא מגשימה את יעודה החברתי אם היא שווה לגבר כאשר ברצונה ללמוד ולבחור מי
יהיה שותפה לחיים? על כן ,אינני סבור שהמחברת קעואר מגשימה לגבי נשים את השליחות האנושית
עליה הכריזה כשאיפתה בפתח ספרה.
اط ُر َعاقِر" ,חנאן ,גיבורת הסיפור,
ברומן "טיול ברכבת העבר" ,בסיפור "הגיגים של אשה עקרה خ ََو ِ
מייצגת אשה "מסורתית חיובית" ,השואפת לשמור על בעלה מתוך דאגה לחייהם המשותפים .המחברת
אינה מסתירה את מידת מודעותה למשמעות היותה אשה עקרה בחברה אוריינטלית המתייחסת לאשה כאל
רכושו הפרטי של גבר וככלי להבאת ילדים לעולם .גם חנאן עצמה מודעת לכך שאם לא תלד ילדים סופה
להיות גרושה ולחיות ללא בעלה אחמד ,וזה הפחד שקינן במעמקי נפשה .כותרת הסיפור מסגירה את
הגיגיה הנסתרים הרודפים אותה כל אימת שנזכרה שהיא אשה עקרה ובחירת בעלה בשם עפאף לתינוקת
המיוחלת רק מחזק את דאגותיה של חנאן מהאפשרות שבעלה יתגרש ממנה משום שהיא עקרה .בסיפור
"و َجا َء الل ْي ُل َيحْ ِم ُل فِي طياتِ ِه ْال َملَفات ْالقَدِي َمة؛ واألفكار السوداء ،وراحت نفسي تحكي لنفسي قصص
נאמרَ :
اء ُل نفسي إذا كان زوجي حقيقيا أم تمثيال
س ِ
الماضي القريب؛ ماضي زوجي القريب وقصته مع عفاف ُ
ورحتُ أ ُ َ
ليس إال .وتصورت أن الجنين صار ر ُجال يَ ِقي والدي ِه ِمنَ ْالبَ ْردِ" ("הלילה ירד ,טומן בחובו תיקים ישנים,
מחשבות שחורות ,ונפשי החלה מספרת לעצמה סיפורים מהעבר הקרוב; עברו הקרוב של בעלי ופרשת
 .500שם ,עמ' .2
 .50שם ,עמ' .11
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אהבתו לעפאף ,ואני התחלתי לשאול את עצמי אם בעלי אמיתי הוא או רק משחק ותו לא .דמיינתי לעצמי
שהעובר הפך לגבר המגן על הוריו מפני הקור") .502הדגשת התואר "הקרוב ْالقَ ِريب" מופיעה פעמיים
במטרה להגביר את פחדיה וחששותיה כדי שתגיע למסקנה כי אין דבר מלבד הלידה והעובר שיכולים
להגן עליה מפני הקור ,כלומר ,מפני פרידתה מאחמד.
לדעתו של חוסיין אל-מנאצרה ,התמונה השחורה המצטיירת מדמותן של נשים בסיפורים וברומנים
הערביים ,כפי שהצביעה עליה הסופרת המצרייה לטיפה אל-זייאת ,מעלימה את דמותן של נשים ודוחקת
אותן לשוליים כאשר הן מוצגות כאובייקט מיני ,מכונות לייצור ילדים או כבנות אדם מדוכאות המקיימות
קשר חברתי שמעוות את האהבה והנישואין ,מה שמעלים חופש נשים ,מחמיר את המשבר ומוסיף לתחושת
התסכול של נשים ערביות .503אני מסכים עם דעה זו ,שכן הרעיון הדידקטי אשר העבירה המחברת
באמצעות התרחשויותיו של הסיפור "הגיגים של אשה עקרה" ,נועדו להציג את אישיותה המבוטלת של
האשה ולהבהיר כי אשה אינה רק כלי גופני להישרדות המין האנושי ,וכי אפשר שאשה תקיים יחסי זוגיות
גם מבלי ללדת ילדים .הסופרת מעלה על נס את ערכם של חיי הזוגיות וחשיבותה של קבלת הגזירה בחיים,
ולשם כך היא משתמשת בשני גיבורים משני המינים כדגם של מצב זה ומבליטה את שביעות רצונם
והשלמתם עם העובדות הקיימות בעקבות חלום יפה.

ברומן "טיול ברכבת העבר" ,סעאד ואמה מייצגות נשים "מסורתיות חיוביות" ,המשועבדות לגבר.
ומכיוון שהאם אלמנה ,היא מרגישה מחוייבות לספק אושר לבתה תוך שהיא מודעת לכך שחיים מכובדים
לה ולסעאד תלויים בשמירה על יחסים טובים עם אחי בעלה ,סלים .לכן ,מותה של האם בסיפור נקשר
לאיבוד הכבוד שעליו הקפידה כל כך .תחושת העושק הגברי מתגברת ככל שהאם ובתה חוות אירועים
"وك َِرهْتُ َعمي .ض َم ْمتُهُ إلى مجموعة الرجال المغضوب عليهم في خيالي،
קשים נוספים .סעאד אומרתَ :
وأقو ُل – مجموعة ألنهم أكثر من دزينة ،دزينة رجال ال يرحمون ،أولهم صديق والدي الخائن الذي لوال حذر
أمي ل َحط َم حياتنا ،وأخيرهم عمي ال ُمتسلط" ("שנאתי את דודי .צירפתי אותו לקבוצת הגברים המאוסים
בדמיוני .אני אומרת "קבוצה" כי מספרם יותר מתריסר ,תריסר גברים ללא רחמים ,הראשון בהם הוא

 .502ד'יאּב ,1973 ,עמ' .10
 .503אל-מנאצרה ,2002 ,עמ' .40
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ידידו של אבי ,אשר אילולא זהירותה של אימא ,היה מצליח להרוס את חיינו ,והאחרון בהם הוא דודי
השתלטן").504
כעולה מהדוגמא הקודמת ,צרותיה של האם מתחילות עם בגידתו של ידיד המשפחה ונמשכות עם
שתלטנותו של הדוד סלים וחילול כבודה של בתה הצעירה .ניצול גופה של אשה על ידי גבר לא מסתיים
כאן ,וסעאד חווה התעללות נוספת עם פוזי ,מנהל המוסד ליתומים ,אשר כופה עליה לקיים עמו יחסי מין.
ניצול גופה של האשה מופיע כציר מרכזי בסיפור ומגיע לשיאו המכוער כאשר סלים מנצל את בת אחיו
התמימה .כך סעאד מתארת את שקרה" :لم أ ُك ْن أدري أن الن ْهدَيْن هُما مفتاح اللذة والشهوة وراحت أنفاسي
عوهُ لمتابعة رحْ لَته" ("לא ידעתי שהשדיים הם המפתח לעונג ולתשוקה .נשימותיי הוחשו
تتقط ُع وجسدي يد ُ
וגופי הזמין אותו להמשיך במסעו") .505הרומן מבליט באופן כללי את הפן השלילי אצל גברים ואת
הדיכוי ,שהוא מנת חלקן של נשים .בניגוד לסלים ,סעאד לא הייתה מודעת לתפקודים המיניים של גופה,
ואילו הוא היה מנוסה ומיומן .מצד אחד ,מוצגת גישתו התאוותנית כלפי גופה של אחייניתו ,ומצד שני
ניצול הבורות והנסיבות החברתיות שהייתה שרויה בהן .הנגטיביות של הגבר מקבלת מימד נוסף כאשר
פוזי מנצל את יאושה והתמסרותה של סעאד למרות שהוא מנהל מוסד הומאני וחינוכי.
המחברת נואל אל-סעדאוי מחווה את דעתה על דימוי הנשים בספרות ערבית מודרנית ,ובפרט ביצירתו
של נג'יב מחפוט' "קהיר החדשה القاهرة الجديدة"" :סופרי הדורות שקדמו לנג'יב מחפוט' הציגו אשה
כיצור נחשל או מועד ממניעים של יצר ,תשוקה ,חולשה נשית או רפיון שכלי .אך נג'יב מחפוט' הציג
סיבות כלכליות למעידתה ונחשלותה של האשה כמו עוני ומחסור ,וזאת מבלי לשנות את תפישתו לגבי
הכבוד ,שכן הכבוד אצל נשים עדיין ממוקד באותה נקודה מסוימת בגופן .למרות ניסיונותיו של נג'יב
מחפוט' לתאר נשים בצורה אובייקטיבית המשתווה לגברים ,נותרה צורה זו ברמה השכלית ,ושוב הוא
נכשל כאשר הוא מציג דימוי של אשה מסורתית מופנמת בישותה כגבר הנושא מטען מורשתי
פטריארכאלי ארוך שנים .הוא אמנם מציג נשים בצורה מסורתית ,אך מוסיף לדמותן נופך חיובי לכאורה,
אשר מתפוגג עד מהרה והן שוב נופלות לבורות השחיתות המינית במובנה המסורתי".506
סופרים גברים נוטים לתאר את הדמות הנשית באופן שלא מבוסס על הבחנה בין גוף האשה לגוף הגבר
בהתייחס לשוני הפיזיולוגי הטבעי ביניהם ,שכן גופה של אשה נתפש כגוף המעורר תשוקה ומקום לערוך
 .504ד'יאּב ,1973 ,עמ' .43
 .505שם ,עמ' .56
 .506סעדאוי ,1988 ,עמ' .102-103
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בו מסעות מיניים מענגים .כאשר התפתחה דמות האשה בספרות השוביניסטית ,במיוחד ביצירותיו של
נג'יב מחפוז ,היא החלה להיראות כקרובה יותר לדמותו של גבר ,דימוי הממחיש את המורשת
הפטריארכאלית השוביניסטית המופנמת בחברה ,אשר מתהפכת חיש מהר ונשים שוב נופלות ברשת
השחיתות המינית .הסופרת פאטמה ד'יאּב ממחישה הבדל זה בין ייצוג נשים בספרות שכותבים גברים
לבין ייצוגן בספרות שכותבות נשים על מיניותן ,בהציגה לקורא תיאור אידיאלי ומפורט של מחמדי גופה
של סעאד המסחררים את ראשו של סלים .507פירוט זה מוצג באופן מושלם על מנת להציג את המצור
שגבר מציב סביב גוף אשה ואת התנגדותה לעליונותו של הגבר הנובעת מכוח פיזי או מפריווילגיות
מסוימות שהגבר מייחס לגופו ,וכי לה נתונה הזכות לעשות ביופיה ככל העולה בנפשה.
ברומן "הקצב الجزار" של א'סיא שּבלי ,מתגלם ייצוג נשים כ"מסורתיות שליליות" בדמותה של אמה
הזקנה של פרידה ,אשר מנסה להתרחק מהפחדותיו של ח'ליל ומהרע אשר יכול להיגרם לה על -ידי
החברה .היא נהגה תמיד להתייצב לצדו של ח'ליל כקושרת עמו קשר נגד בתה ,והפעילה לחץ על פרידה
עד אילוצה לחזור אל ח'ליל ,יהיו הסיבות אשר יהיו .פרידה אומרת" :وكنتُ كلما شكوتُ أمري ألمي تطيب
خاطري بليرة أو ليرتين وتعيد ُني إليه" ("וכל אימת שהתלוננתי בפני אמא על מצבי ,היא הייתה מפייסת
אותי בלירה או שתיים ומחזירה אותי אליו").508
לפיכך ,הנגטיביות של אמה של פרידה טמונה באישיותה החלשה ובאי יכולתה להתמודד עם בעלה של
בתה או עם החברה שלא תטרח להמציא תירוצים לטובת פרידה אחרי גירושה ,ואולי תמציא תירוצים
לטובת ח'ליל ,ללא קשר להיותו מושחת .פרידה ידעה שאמה לא תתייצב לצדה וכי היא עשויה לקשור
קשר נגדה כפי שקורה במציאות ,לכן היא נזהרת ביחסה אליה ביודעה שהיא תנסה לרצות את ח'ליל
אפילו על חשבון כבודה .פרידה אומרת" :تركتُ طليقي يدخ ُل البيت ويتتب ُع تهليالت أمي ،وخرجتُ بدل الصبي
آلتي بالحاجة ...ليتشاور مع العجوز ما طاب لهُ ،ولكن النجوم أقربُ إليه مني"("הנחתי לגרושי להיכנס הביתה
וללכת בעקבות קריאות השבח של אמי ,ויצאתי במקום הילד להביא את הכיבוד ...כדי לתת לו להתייעץ
עם הזקנה עד כמה טוב לו ,אך הכוכבים בשמים קרובים אליו יותר ממני").509

 .507ד'יאּב ,1973 ,עמ' .54
 .508שּבלי ,1989 ,עמ' .58
 .509שם ,עמ' .18
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אמו של ח'ליל ,אשה "מסורתית שלילית" ,דומה עד מאוד לאמה של פרידה ,שכן גם היא עומדת על כך
שבנה יתחתן בתואנה כי היא רוצה לייצב את התנהגותו ולשמוח בחתונתו ,510בדיוק כמו אמה של פרידה,
שרוצה להבטיח מחסה לבתה בחושבה שעל ידי נישואיה היא מבטיחה לה אושר .דמויותיהן של שתי נשים
אלו ברומן "הקצב" מייצגות את המוסכמות החברתיות השליליות ,שכן התוצאה של הנישואים הבלתי
מאוזנים בין פרידה לסמיר נגדה את ציפיותיהן והוכיחה את רפיון שכלן.
 .3ייצוגי נשים כ"מודרניות ומשוחררות"
יסוד המרד הוא יסוד מרכזי חשוב ביצירות שנכתבות על ידי יוצרות ערביות כי הוא כלל את כל תחומי
החיים .כל מה שעושות נשים למען קידומן מוטל בספק ומובא לדיון ברמות שונות מצד החברה שלא רואה
בעין יפה את יציאתן של נשים כנגד חוקי הדת והמנהגים .לכן ,לא נתפלא שנשים שמחפשות את עצמן
באמצעות הכתיבה יתוארו על ידי החברה כ"מרדניות" .לעיתים ,נשים כותבות בתחילת דרכן מוותרות על
רצונן לכתוב בגלל הלחצים החברתיים ,או נכנסות אל שרשרות מאבקים חברתיים שסופן אינו טוב עבורן
ושבוודאי יסתיימו בהתפרקות משפחותיהן או בגירושין ,אם בעליהן יהיו מאלה המושפעים מהסביבה
החברתית או מאלה שלא יכולים לעכל בתפישתם את תנאי חייהן החדשים של הסופרות .על פי רוב ,חיי
נשים סופרות יהיו על חשבון יציבות משפחותיהן וחייהן בחברה .מרד נשים ערביות בתחום החברתי החל
עם דרישתן של נשים להסרת הרעלה בתחילת המאה העשרים .511כל מה שעשו נשים כדי לקדם את עצמן
ואת תנאי חייהן נחשב למרד בעיני החברה הערבית הגברית .חוגים דתיים קיצוניים טענו שמרד הנשים
הוא תוצאה שלילית ומיידית של התקופה הפוסט-מודרניסטית שהושפעה כולה מהמערב ומתרבותו
המתירנית שחדרה לתרבות הערבית .בהשפעת זרמים דתיים אלה ,היום אנחנו עדים לתופעה נגדית הולכת
וגדלה של חזרה ללבישת הרעלה ,מה שנקרא בפי חלק מהפמיניסטיות הערביות "חזרת המודחק َع ْودَة ُ
ت" .מרד הנשים בתחום הכתיבה הספרותית שהחל בשנות ה 60-של המאה העשרים הביא אף הוא
ْال َم ْكبُو ِ
להתנגדות מצד הסופרים שיצאו נגד השימוש במונח "כתיבה נשית" על כל משמעויותיו .הם טוענים שלא
הם אשמים בכך שמספר נשים יוצרות קטן בהרבה ממספר יוצרים גברים .בכך הם מסתמכים על העובדה
שמבקרים ומבקרות בעולם הערבי מסכימים ביניהם שתחילת כתיבת נרטיב על ידי נשים היתה במאה
התשע עשרה .לכן הם חושבים שמרד נשים בכתיבה אינו מוצדק משום שלדעתם תחום היצירה הספרותית
 .510שם ,עמ' .58
 .511הן נקראו אז "מלחמות הסרת הרעלה".
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היה פתוח בפני נשים מאז המאה התשע עשרה ולכן הם מחפשים את הסיבות האמיתיות למיעוט מספרן
של היוצרות הערביות.
מרידת נשים ערביות בתחום הכתיבה אינה תופעה אחידה אלא תופעה מגוונת ושונה ממקום למקום .היא
יכולה להופיע בהסתר או בגלוי ,בכוח או בערמומיות ובשאר צורות שונות .בד"כ כתיבת נשים ערביות
מודרניות/מרדניות עברה שלושה שלבים :חיקוי ,התמרדות ומהפכה .בתחילת דרכן ,הן חיקו את הספרות
הערבית הקנונית שהיא גברית ,בשלב השני ,בשנות ה ,60-פרצה מרדנותן בתחום הכתיבה הספרותית,
ובשלב השלישי ,הנוכחי ,מהפכת נשים סופרות מתבטאת בכתיבה שבולטים בה התמרדויות כמו יציאה
מגדר המותר לנשים ביצירה הערבית הקנונית הגברית .כתיבה כזו מתאפיינת בתכנים שונים ,כמו הבלטת
אכזריותם וחולשתם של גברים ,השקפת עולמו ותפישתו של הגבר לגבי נשים שהן לא יותר מאובייקטים
מיניים ,הגבר שטוף זימה ,אונס וחלש מבחינה מינית .הבלטת ייצוגי נשים לפי ראייתן העצמית הן טיפוח
ה"אני" ומיקומו במרכז החיים ,תיאור מוסד ה"נישואין" כבית קברות ולכן הן מסרבות להתחתן ,הבלטת
נושא נשים ומין ,נשים כמרכז הפעולה המינית ולכן לדעתן אין צורך בגברים ,התמרדות נגד שלושת
היסודות שהיה אסור לגעת בהם :מין ,דת ופוליטיקה .סגנונן האמנותי של נשים פמיניסטיות מתמרדות
התאפיין ב :הצבת נשים במרכז היצירות ,אשה היא תמיד דמות מרכזית ,שימוש בשפה נשית שבה יש
מהפכה ,שפת גוף ,מין ורומנטיקה ,חשיבות הכתיבה שהיא הלב השני של נשים ,מהפכה של תיאוריות
ספרותיות כמו ,למשל" ,העלילה" ביצירת נשים לא תהיה מסורתית ,עירוב בין ז'אנרים ,שימוש בטכניקות
אמנותיות רבות כמו שימוש בתחום הצילום ,הציור ,הקולנוע ,העיתונות ,המחשב ,האינטרנט ,ציורים
מהמורשת ,אינטרטקסטואליות ועוד .הן העלו שאלות שנשים לא העיזו להעלות אותן בחברה הערבית,
כמו ,מדוע תשוקתן לחירות משמעותה תמיד מרד? מדוע מותר לגברים ערביים להתגרש מנשותיהן
ולהתחתן ארבע פעמים ללא סיבה מוצדקת ולנשים אסור לבקש גירושין ולהתחתן ארבע פעמים? באופן
כללי ,הועלו ביצירות נשים מרדניות סוגיות שהן בגדר "טאבו" לגברים בחברה הערבית .התעסקות נשים
בסוגיות השנויות במחלוקת מבחינה דתית הביאו חוקרות ספרות ערביות ,כמו נואל אל-סעדאוי ,לטעון
כנגד טענות הזרמים החברתיים הדתיים והשמרניים אפילו על חשבון האשמתן בכפירה ונידויין ממנה.
נשים יוצרות ערביות מרדו נגד המנהגים ונגד מוסכמות החברה הגברית גם ביחס לכתיבה ומאז שנות
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سائِي" כתוצאה מהפתיחות האינטלקטואלית והמנטאלית
ה 50-וה 60-התפרסם המונח "ספרות נשית أدَبٌ نِ َ
אל המערב .נשים ערביות לא מעטות התחילו ללמוד באוניברסיטאות וכך הבינו עד כמה הן מופלות
בחברתן ביחס לנשים אצל עמים אחרים .מבקרות ומשוררות רבות כמו המבקרת הפלסטינית חנאן עוّאד
( )1951רואות ברומן "אני חיה أنا أحيا" ( )1958של הסופרת הלבנונית לילא בעלּבּכי יריית פתיחה של
מהפכה בכתיבת נשים ערביות .הרומן מתאפיין בסירוב למימדי היופי הנשי שמשורטטים על ידי גברים
ביצירותיהם ,בהעזה גדולה ובהתמרדות במוסכמות חברתיות וספרותיות.
על כל פנים ,ייצוג נשים פלסטיניות ע"י פרוטוטיפ נשים "מודרניות ומשוחררות" ביצירתן של סופרות
נשים  ,מבליט שני סטריאוטיפים ,שלילי וחיובי .לדעתי ,גם שני פרוטוטיפים אלה אינם משקפים בכתיבת
היוצרות את השוני הרב בין דמויות נשים פלסטיניות מסוג זה הקיימות בפועל במציאות .ראייה חד-
מימדית זו מתעלמת מהעובדה שקשת נשים "מודרניות ומשוחררות" רחבה מכדי שיכילו אותה רק שני
סטריאוטיפים" :אשה מודרנית ומשוחררת חיובית" ו"אשה מודרנית ומשוחררת שלילית" .נשים
שמסווגות לפי ייצוג נשים "מודרניות ומשוחררות חיוביות" הן משכילות ,בעלות מודעות חברתית,
מורדות במסורות ובמנהגים ,אולם ,ובניגוד לנשים "מודרניות ומשוחררות שליליות" ,המרדנות שלהן
מרוסנת ואינה מרחיקת לכת .הן לא מפרות באופן מובהק ובכוונה תחילה את דפוס החיים המקובל בחברה
המסורתית ,אלא מתקוממות נגד מנגנון חברתי הכופה עליהן שתיקה לנוכח פעולות דיכוי של גברים.
מרידה זו הינה חלקית ,רציונאלית ומאוזנת ,אינה מבוססת רק על רגשות ותחושות ,אלא מנסה למצוא את
האיזון בין הדרישות לבין השלכות המרידה.
אפשר להתייחס אל נכונותה של הדא" ,אשה מודרנית ומשוחררת חיובית" ,לטפל בבעלה בסיפור "הדף
يرةُ" של פאטמה ד'יאּב .ביקורה אצל הפסיכולוג ,עם כל הבעייתיות הכרוכה בדבר,
האחרון الص ْف َحةُ ا ِ
ألخ َ
נחשב כצעד חדשני ומרדני שאשה מסורתית לא הייתה מעזה לעשותו .לדעתי ,מרידה זו הינה חלקית
ונעשית בסתר ,כי ברור שהתמה של הסיפור מאשרת שוויון נשים ושחרורן משעבודם של הגברים.
המוסכמות החברתיות לא מנעו מהגיבורה למרוד ולקיים את חובתה האנושית וההיסטורית להיות תמיד
נכונה להקריב הכל למען בעלה .ביקורה עורר את פליאתו של הפסיכולוג עצמו לכן הודא חזרה על המלה
"גברת" שלוש פעמים כדי להדגיש שהיא נשואה ולא רווקה ,512מתוך ידיעה שהיא חוצה במעשה זה את

 .512ד'יאּב ,1973 ,עמ' .14
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הגבולות שנקבעו על ידי החברה השוביניסטית המתבטאת בדמותו של בעלה .היא סברה שאם תטפל
בבעלה יבוא הקץ על ייסורי בדידותה וניכורה בקן הזוגיות .בעלה הוא קורבן כמוה בחברה ,על כן סביר
מאוד שהקורבן יחוש את ההקרבה הנעשית למענו והסיפור מסתיים בניצחונה על מציאות מלאת ניכור
ובדידות .הפסיכולוג מייצג את השקפת העולם של החברה הערבית לגבי שאיפת נשים לחירות
והתעלמותה מהשאלה ,מדוע תשוקתן של נשים לחירות משמעותה תמיד מרד? אמירותיו של הפסיכולוג,
אשר הצגתי בפרק השני של מחקרי זה ,מתעלמות מהעובדה שאשה מחוייבת מבחינה חברתית לשאת כל
דבר מצדו של בעלה גם אם לא היה חולה .המחברת בחרה באפשרות שמרידתה של הודא לא תעבור את
הקווים האדומים שהחברה מציבה כמו לבקש גירושין למשל .המחברת רצתה שהמרידה תהיה חלקית,
מוגבלת ,כאילו הטיפול בבעל ישיב לגיבורה את החופש האבוד שלה .דעתו של הפסיכולוג המחישה את
הגבלת המרידה כאשר התעלם מדאגותיה הגדולות כאשה וביקש ממנה "להקריב כל דבר" ,תוך שהוא
מתעלם מכך שהיא סובלת גם מעינוי ייחודי שאינו קשור למחלתו של בעלה .513הודא חיה באווירה של
בדידות ,ניכור ושעמום ומשלימה עם תנאים קשים אלה שנכפו עליה.
על אף סבלה הספציפי ,היא קיוותה למנוע מילדיה את הדאגות ,להשאיר חיוך על פניהם ולקבל את כל
תכתיביו של בעלה בהיותו המחליט .החברה רואה בחייה עם בעלה נישואים אידיאליים ,שהם מקור
לקנאה בחברה שכל עניינה הוא המראה החיצוני וניכורה אינו מתרפא בהכרח על ידי החלמת בעלה .סבלה
של הודא לא מצטמצם רק להיבטים אידיאולוגיים ,מנטאליים וחברתיים ופורץ גם אל ההיבט הכלכלי .היא
אומרת בוויכוח הסוער עם בעלה" :نقود ٌ؟ نقود؟ أنت تعلم أن النقود ليست كل شيء في الدنيا ،اسأل ضميرك،
صني أنا الزوجة ،أنا اإلنسانة ،أال تر َح ْمني ،تكلم!" ("כסף? כסף? אתה הרי יודע שהכסף
اسأل روحك ماذا ينق ُ
לא הכול בחיים .שאל את מצפונך ,שאל את נפשך ,מה חסר לי אני האשה ,בת אדם ,הלא תרחם עליי,
דבר!").514
הודא לא רוצה שיתייחסו אליה כאל אשה חומרנית ,אלא כאדם בעל מצפון ונפש ,רגשות ותחושות .כאשר
אשה מבקשת מבעלה יחס המבוסס על כבוד הדדי ,הגבר מתקומם ומתחיל לדבר על הכסף שהוא מבזבז
עליה ועל ביתו ,תוך ניצול העובדה שאשה אינה יוצאת לעבודה כמו גבר בגלל המסורות והמוסכמות
החברתיות .הודא רואה בזה עוד השפלה וביזוי כבודה.
 .513אל -קאצ'י ,1992 ,עמ' .55
 .514שם ,עמ' .23
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במציאות התרבותית שמתוארת ביצירות בהקשר של זוגיות ומיניות ,אסור לנשים לחצות את הקווים
האדומים בדיבור או בכתיבה על מיניות ועליהן להישמע לבעליהן גם אם הן לא מרוצות מהתנהגותם.
נשים מודרניות שמורדות במציאות זו בהקשר של מין וזוגיות עלולות להתמודד עם מכשולים רבים החל
מנדויין מהחברה וכלה ברציחתן למען כבוד המשפחה.
חוקרת הספרות אמינה ע'סן מצביעה על החשדנות והוויכוח המלווים את סוגיית "הריבונות القُ َوا َمةُ"
השנויה במחלוקת בין חילונים לדתיים .515היא טוענת שסוגיית "הריבונות القُ َوا َمةُ" היא הסוגייה החשובה
ביותר מבחינה דתית ביחס לנשים ושתחרות נשים עם גברים בתחום העבודה נחשב כמרד והפקעת
נשיותן ,מה שהופך אותן למין שלישי הסובל מעקרות .במצב עניינים זה" ,האשה הופכת ליצור כלאיים
נטול זהות כי אינה נחשבת עוד כנקבה ,והיא גם לא זכר .מצב בעייתי זה משליך על כלל המשפחה ,מבלי
שנדע את מעמדן של נשים אלמנות או נשים רווקות .כל שאנו יודעים הוא שהן כפופות למישהו שדואג
לענייניהן מבלי שידע את צרכיהן או רגשותיהן".516
ניתוח זה של ע'סן מבטא את הסתירה העלולה להיווצר כתוצאה מיציאת נשים לעבודה ,שכן אם תישאר
עקרת בית כמו הודא בסיפור "הרגע האחרון" ,היא לא תזכה ליחס כאדם ,ואם תצא לעבודה היא תהפוך
ליצור כלאיים .אולם ,אם תהיה אלמנה כמו אמה של סעאד ברומן "טיול ברכבת העבר" או תישאר
רווקה ,אזי היא זקוקה לאפוטרופוס שאינו מודע לצרכיה החומריים והנפשיים.
ל "אשה מודרנית ומשוחררת שלילית" ולמקבילתה החיובית יש הרבה תכונות משותפות ,אך הראשונה
שונה מהשנייה באופן התמרדותה נגד הנורמות החברתיות ,כי היא מפרה באופן גלוי את היסודות של
הישות הגברית המקובלת בחברה ולא באופן סמוי כמו אצל "החיובית" .לכן ,גיבורת הרומן "הקצב"
יכולה להוות מודל מייצג של "אשה מודרנית ומשוחררת שלילית" מצד החברה ,הרואה בהתנהגותה
חריגה מהמנהגים והמסורות המקובלים ,אך אינה שלילית במובן שמחקר זה מוביל אותנו אליו.
בניגוד לח'ליל ,אשר לא נרתע מלהפשיט את פרידה אל מול עיניהם של חבריו ,פרידה קיוותה למצוא בעל
רציני שתוכל לשרטט יחד עמו עתיד נקי שסותר את התפישות המוטעות של החברה כלפיה .אתגר זה
כשלעצמו מהווה מרידה וחריגה מכלל הכניעה וההתמסרות המצופה מאשה .היא יודעת כי ייתכן ולא
 .515המחלוקת המרכזית היא סביב סוגיית "הריבונות القُ َوا َمةُ" שהוזכרה בפסוק  34מסורת ה"נשים" בקוראן ובה נקבע מעמדן
של נשים באסלאם .חלק מנסה להבין את הפסוק בהקשר ההיסטורי בו ירד הפסוק על הנביא מחמד וחלק מנסה לפרש אותה
מחוץ להקשר זה .במחקרי ,אני לא מתמקד בס וגייה זו ובהשלכותיה המרובות ,אך חשוב להדגיש שהסורה משמשת כקלף בידי
גברים כדי להוכיח את זכותם להיות אפוטרופסים על הנשים בתחומים שונים.
 .516ע'סן ,2002 ,עמ' .27
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יתגשמו כל משאלותיה ואולי הדבר יגרום לה בעיות רבות או יגרום לרציחתה .על אף זאת ,היא נחושה
להיות בעלת ההחלטה בקביעת גורלה ותכנון חייה העתידיים .כך מייצגת פרידה את האשה המנסה להוכיח
את קיומה למרות כל הקשיים הנערמים בדרכה ומתעמתת עם החברה ,אפילו אם עימות זה יעלה לה
בחייה .עצם העזתה לבקש גט מבעלה מהווה קריאת תיגר על חברה שאינה מוכנה להעניק לה את הזכות
להגדרה עצמית וקביעת גורלה בצורה שהיא חפצה בה .דמותה של פרידה ממחישה סבל זה לאורך כל
הרומן; הן בדרך בה נישאה ,הן בהכרחתה לשוב אל בעלה למרות רצונה להתגרש ממנו ,הן כאשר ניתן
לה גט "כמו יריקה" או "כמו בעיטה בגופה" ,517גם כאשר נוצלה מינית על ידי סמיר וגם במותה הטראגי
בסוף הרומן.

סיכום
מההשוואה בין הייצוגים ,עולה שקיימים ארבעה דרכי ייצוג עיקריים שמשמשים ל "ייצוג נשים" בספרות
שכתבו סופרים גברים .ייצוג נשים ריאלי משתקף בשלוש דרכי ייצוג שהם :דרך ייצוג הנשים כ"ייצוג
מיני"" ,נשים עשוקות" ו"נשים טיפשות" .דרך ייצוג רביעית על פי הייצוג הפנטזמטי בכתיבת גברים היא
דרך ייצוג הנשים כ"סמל" .מניתוח דרכי ייצוג ופרוטוטיפים אלה ,אנו למדים כי ספרות זו אינה מציגה
נשים כיצורים שווי ערך לגברים ,אלא ככאלה הקיימים למען אחרים ,כמו האם המסורה לגידול ילדיה,
כגוף המהווה מקור להנאה מינית עבור גבר ,בת זוג המאמינה לכל הנאמר והמוכתב על ידי בעלה ,או
כסמל לאדמה ,למולדת ולהקרבה .אם כן ,אשה לא נתפשת בכתיבת סופר גבר כאדם חופשי בעל אישיות
שיש לה מאפייני ם מלאים של אישיות וביטוי ייחודי ,יכולת קוגניטיבית וחופש פעולה ,אלא מוענק לה
תפקיד נרטיבי המותאם לחיי הגבר ,הגיבור ,ומעשירה את ראייתו האסתטית ביצירת ייצוגי נשים לא ממש
מציאותיים .נשים ,על פי תפישה אנטי תרבותית זו ,אינן שונות מכל נשים מדוכאות ומוקצות בחברות
הערביות .הפרוטוטיפ של נשים עשוקות מתיישב עם "שלב ההומולוגיה הגברית" שהעלתה המחברת
רשידה ּבן מסעוד המעיד על טון חיובי מצד גברים בשאלת שחרור נשים בניגוד לשלוש דרכי הייצוג
האחרים ושאליו אני מתכוון להתייחס בסיכום המחקר.518

 .517שּבלי ,1989 ,עמ' .33
 . 518לפי ּבן מסעוד ,חלוקת תהליך זה לשני שלבים אינה חלוקה כרונולוגית כי שני השלבים שלובים זה בזה .אכן ,חלוקה זו היא
תיאורטית ,הנשענת על הנוכחות הרבה של מין ה"גבר" ,הסופר ,בשלב הראשון וכתיבתו האיכותית על נושאי וזכויות נשים,
ונשענת על הנוכחות הרבה של מין ה"אשה" ,הסופרת ,ואיכויות סגנון כתיבתה בשלב השניּ .בן מסעוד ,1994 ,עמ' .28-32
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במקביל" ,ייצוג נשים" לפי הפרספקטיבה של הסופרות שונה מייצוגן לפי הפרספקטיבה של סופרים
גברים ואובחנו בו שלושה סוגי ייצוג עיקריים" :נשים כסמלים"" ,נשים מסורתיות" ו"נשים מודרניות
ומשוחררות" .השוואה בין שלושת סוגי הייצוג שמשתמשות בהן נשים סופרות לבין ארבעת סוגי הייצוג
שמשתמשים בהם סופרים גברים ,מעלה כי קיים דמיון בין ייצוג "נשים כסמל" בכתיבה של נשים
ובכתיבה של גברים .הדמיון בולט במיוחד ביצירתה של הסופרת נג'וא קעואר בקובץ הסיפורים "דרכים
ומנורות" ובמיוחד בסיפור שניתחתי "לילא ונינוח התפוזים" .קיים דמיון בין ייצוג "נשים מסורתיות"
בכתיבה של סופרות נשים לבין ייצוג "נשים עשוקות" בכתיבה של סופרים גברים" .נשים מסורתיות"
מייצגות נשים פשוטות הסובלות מתלאות החיים ,נאבקות לאחר מות בעליהן ,נאלצות לצאת לעבודה
ולקבל את תכתיבי החברה גם אם הם קשים .לדעתי ,אלה הן אותן "נשים עשוקות" המתוארות בספרות
שכתבו יוצרים גברים ,אך דמותן העמוקה בספרות שכתבו סופרות נשים נראית שונה מדמותן השטחית
בספרות שכתבו סופרים גברים .בכתיבת גברים ,האשה מהווה תמונה שמייצגת את עושק החברה
ומוסכמותיה החברתיים ,בלי להתעמק במצוקה האמיתית ממנה היא סובלת.
דיכויין של נשים אלה בספרות שכתבו סופרים גברים מצטמצם לסמל של הקרבה או של סוגיות
פוליטיות .בכתיבת גברים ,נשים מוצגות בדימויים המביעים את הנורמות המדכאות של החברה מבלי
להתייחס לעומק לסבלן הממשי האמיתי" .נשים מסורתיות שליליות" בכתיבת נשים ייצגו את הגישה
השוביניסטית הרואה בנשים אמצעי לשימור השליטה וההגמוניה הגברית על נשים .לכן ,הדימוי במובן זה
מיוצג על ידי נשים מסורתיות המדכאות נשים אחרות ומנסות לשמור על הסדר המעמדי ועל המוסכמות
החברתיות למרות שאין בהן צדק והן מדכאות וזרות לחברה המודרנית" .אשה מסורתית שלילית" הוצגה
כאדם המאמין באמונות טפלות ובחלומות ,שזוהו פרוטוטיפ דומה לזה של "אשה טיפשה" בספרות
שכתבו גברים.

ייצוג נשים "מודרניות ומשוחררות חיוביות" בכתיבת נשים ,כמו בסיפור "הרגע האחרון" ( )1973של
פאטמה ד'יאּב ,519מצביע על נשים שמנסות למרוד מבלי שמרידתן תקבל מימדים קיצוניים ותחרוג
במובהק ובגלוי מגדר המנהגים .ואילו נשים "מודרניות ומשוחררות שליליות" ,כפי שהוצגו ברומן

 .519ד'יאּב ,1973 ,עמ'.13
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"הקצב" ( )1989של א'סיא שּבלי ,אין להן מנוס ממרידה קיצונית כי ממילא החברה תדון אותן למוות
משום שהן נשים גרושות .מרידתה "המתקוממת" של פרידה מומחשת כאשר היא עוברת לגור עם סמיר
מחוץ לעיר עכו ,ובעבודתה באופן פומבי בחנות שלו ,בלי חשש מפני השמועות והמוסכמות בחברה .לכן,
פרוטוטיפ זה של נשים "מודרניות ומשוחררות" ,חיוביות ושליליות ,הוא פועל יוצא של תפישת שוויון
בין נשים לגברים בחברה הערבית בישראל ולא כפועל יוצא של תפישת הכנעתן של נשים ,השפלתן
והשתקתן האינסופית אל מול ההתנהלות העושקת והמדכאת של גברים.
בניגוד לגיבורות הסיפורים שכתבו סופרים גברים" ,אשה מודרנית ומשוחררת" מופיעה בכתיבת נשים
כאישיות נשית המתנהגת בגבורה אנושית מסויימת ומגשימה את עצמה בתור אשה משוחררת משיקולי
הכתיבה הגבריים שמתייחסים לאשה כחלק מסגנון אמנותי אסתטי .תיאור סבלה וייסוריה של אשה כזו
בא להצדיק את מרידתה ומשמש רקע להתנהלותה מתוך מניעים עצמיים ואנושיים כאחד.
דרך ייצוג ה"אשה כסמל" בכתיבת סופרות נשים ,דמתה במידת מה לאותה דרך ייצוג בכתיבת סופרים
גברים .לעומת זאת ,בכתיבת נשים ,השיח הפמיניסטי אודות ייצוגי "נשים מסורתיות חיוביות"" ,נשים
מודרניות ומשוחררות" ,חיוביות ושליליות ,התמקד בהחייאת תפקידן של נשים" .נשים מודרניות
ומשוחררות" מוצגות כייצוג נשים הטומן בחובו דחייה של דרכי ייצוג נשים שהוצגו בספרות שכתבו סופרים
גברים .על אף השוני בין ייצוגי דמויות נשים בספרות שכתבו נשים סופרות פלסטיניות לבין ייצוגי דמויות
נשים בספרות שכתבו גברים סופרים פלסטינים ,לעתים מסוימות נראה כי דרכי ייצוג נשים מנקודת מבטם
של סופרים גברים ,הם שמכתיבים את הטון בשתי הכתיבות כפי שהדבר השתקף בדרך ייצוג נשים כסמל.
קולן של נשים בספרות שכתבו סופרות נשים התאפיין בייחודיות תוך הבלטת הנגטיביות הגברית
והפטריארכליזם הסובייקטיבי .שפתן של הסופרות קיבלה גוון מסוים ,שונה ונבדל מכתיבה של סופרים
גברים ,תוך ניסיון לקעקע את התפישות השוביניסטיות השולטות בשפה ,בדמות ,בזמן ובמקום מתוך חתירה
לעצב נקודת השקפה חדשה המבוססת על שוויון.
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סיכום המחקר
סיכומיי לפרקים מובילים אותי למסקנה שחוקיות השוני המגדרי לא מתאפשרת בתרבות הערבית בשל
ع َوائِق َم ْع ِرفيةٌ" ,כמו בתיעוד חייהן ויצירותיהן של הנשים התלוי במנגנון
"מכשולים הקשורים במידע َ
החברתי הנשלט על ידי גברים ,בספרות ,בהיסטוריה ובפוליטיקה .במילים אחרות ,הקשורים בחולשת
הראייה הביקורתית הערבית את התרבות .הראייה הביקורתית נשלטת על ידי גברים ,ותחת לחץ
האידיאולוגיה הגברית המרכזית מנסה לדון ולחקור את "הכתיבה הנשית" בשם "השוויון "על חשבון"
הייחודיות .לכן ,הגברים לא סייעו לתפוצת יצירותיהן של הנשים כמו שלא סייעו לתיעוד חייהן
ויצירותיהן בצורה מספקת .נוסף לכך ,הכתיבה הביקורתית לא הייתה נחלתן של הרבה סופרות ערביות
בספרות הקלאסית והמודרנית כפי שבולט מסיקור היצירות של הסופרות בנספח ב'.
עד עצם היום הזה ,הנשים הערביות המודרניות לא ניסו להגדיר ראייה ביקורתית שקובעת ייחודיות
שדורשת שוויון ושוני כזכות טבעית .הנשים הן יצורים שונים מבחינת צורתן וגופן מהגברים והחברה
הגברית שוקדת תמיד להבליט את השוני הזה .מכאן ,אפשר לקבוע ,שנשים מעצבות צורות כתיבה שונות
לחלוטין מצורות כתיבה של גברים ,בין אם כתיבה זו מתמקדת בז'אנרים שהצבעתי עליהם בפרקי המחקר
ובין אם היא קשורה לאופני כתיבה אחרים .מכל מקום ,אני סבור ששוני מגדרי משפיע על השוני הלשוני אך
הוא לא מתאפשר בגלל "מכשולי מידע" היסטוריים שמכשילים ייסוד ביקורת ערבית מודרנית שתכשיר את
הקרקע המדעית לכתיבה פמיניסטית ערבית ופלסטינית יותר ייחודית.

לראשונה ,הוגדרה "כתיבה נשית" במונחים של "כתיבה פמיניסטית" בספריהן של ספקס (The ,)Spacks
 ,)1975( Female Imaginationומורס ( .)1976( Literary Women ,)Morseאולם גם לנשים לא
היה קל להגדיר בדיוק מהו אותו "קול" משותף שיכול לאפיין את כתיבתן של נשים לאורך ההיסטוריה .ג'ון
גרוס ( )Grossמסביר את הקושי לכך במה שהוא מכנה" ,"Residual Great Traditionalismכלומר
צמצום הספקטרום של נשים נובליסטיות לקבוצה קטנה של ה"גדולות" )" ,(the "greatשכללה את שרלוט
ואמילי ברונטה ,ג'יין אוסטין ,ג'ורג' אליוט ואחרות .520הוא טען שהביקורת הספרותית התעלמה מנשים
שנמנו עם הקטגוריה של ה "גדולות" ,על אף שהשאירו אחריהן אוצר ספרותי ואקדמי מרשים ,בכלל זה

. Gross, John. The Rise and Fall of the Man of Letters. London: Penguin Books, 1973, 302: [1969]. 520
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ספרי היסטוריה ,אנתולוגיות ,ספרי קריאה ותיאוריות .התעלמות זו לא אפשרה לראות בבירור את הקו
המקשר בין כתיבת נשים לאורך ההיסטוריה או לקבל מידע מהימן על הקשר בין חיי הנשים הכותבות
לשינויים במעמדן המשפטי ,הכלכלי והחברתי.

מאז שנות השישים של המאה העשרים ,בעקבות התמורות המחקריות שחלו בתחום זה ,נפתח בפני
החוקרים פתח נרחב למחקר וגברה הרגישות החברתית לבעיות של הטיה על רקע מיני ( )sexual biasאו
הדרת נשים מההיסטוריה של הספרות .אחת התרומות החשובות של נשים כותבות הייתה ההסבר החדש
ל"אובדן" יצירות שחוברו בידי נשים ותיעוד חייהן והקריירות שלהן .בשנות ה 50-עולים בספרות
س ِوية" ,ויחד אתם עולה
ساء" ו "כתיבה נשית ِكتابَةٌ نَ َ
הערבית המקצועית המונחים" :כתיבת נשים ِكتابَةُ نِ َ
הטענה העיקרית נגד שימוש במונחים אלה ,שמצטרפת לגישה המערבית על הבדלים בין גברים לנשים.
ּבושושה ּבן ג'ומעה ,חוקר ספרות נשים ערביות ממרוקו ,כותב בספרו "הרומן הערבי המרוקאי الرواية
النسائية المغارّبية" שיש טענות מצד סופרים וסופרות רבים נגד שימוש במושגים אלה כאשר הטענה
העיקרית ,היא שהם נושאים הכללה ואי בהירות שעלולה להביא לסיבוכים ולקשיים שקשורים למידת
החוקיות של מיון הספרות לפי ההבדל המיני.
קולות מחאה מצד סופרות כמו לילא בעלּבּכי (ּ ,)1934כולית ח'ורי ( )1935ולילא עסיראן ( ,)1939כנגד
המונח "ספרות נשית" ,לוו בטענות שונות ,כגון הטענה כי לספרות יש משמעות כללית ,והיא בעלת
מרכיבים קבועים המבוססים על דמיון וניסיון אמנותי ואסתטי אחד .521מרכיבים אלה משותפים הן
בכתיבתן של נשים והן בכתיבתם של גברים ,ואי אפשר לדבר על הבדלים ועל סימני היכר ייחודיים בין
שתי הכתיבות .סופרים וסופרות כמו ע'אדה אל-סמّאן ,אמלי נצר-אללה ,ח'אלדה סעיד וסהאם ּביומי,
חוסאם ח'טיב ,הכירו בייחודיות העולה מכתיבה של נשים אבל התנגדו לשימוש במונח "כתיבה נשית"
בתירוץ שהוא מחלק את היצירתיות לשניים ובפועל היצירתיות אינה מתחלקת .לדעתם ,החלוקה תפגע
בתוכן הספרות ובכמות היצירות .סופרים וסופרות אלו ,דעתם לא יציבה ,והם סותרים אותה בכך שהם לא
מקבלים את המושג מצד אחד ,ומצד שני מודים שיש סימני היכר ייחודיים ביצירות ספרות של נשים.522
לכן ,הם בעצם לא משתייכים לאף אחת משתי הגישות המערביות המדברות על הבדלים בין נשים
 .521מחמד ּברّאדה" ,פי מואג'הת אל-דונייה ואל-סיטרה אל-ד'ּכורייה" (עמידה בפני הנחיתות וההשתלטות הזכרית) ,אל-ערּבי
.84 ,)2003( 534
ּ .522בן ג'ומעה ,ללא תאריך ,עמ' ּ ;29בן מסעוד ,1994 ,עמ' .76-82

220

לגברים .נימוק נוסף לאי-קבלת המונח "כתיבה נשית" ,שהוא נעדר ראייה ביקורתית ,לא הבשיל לרמה
של חקר תופעה זו לעומק ואין מאחוריו טענות למאפיינים מיוחדים .פירוש אחר נובע מחששן של הנשים
מכך שסיסמת הנחיתות תדבק בהן ,ומרצונן לכבוש את מקומו של הגבר בחברה.
לדעתי ,וכפי שעולה ממחקריהם של סופרים ,תיאורטיקנים וחוקרי לשון בהקשר של ייחודיות הכתיבה
של נשים מביאים לידי שתי מסקנות חשובות .1 :אי אפשר להפריד בין מה שספרותי לבין מה שלשוני
משום שהספרות היא משחק של שפה .2 .נוכחות הכובד ההיסטורי (או זמן עבר) בהיותו מעצב פעיל
בכתיבת האשה ומעשיה .זה מביא אותנו לחיפוש תרומת האשה במישור הספרותי תוך כדי חיפוש מקומה
בתוך השפה ותפקיד השפה בעיצוב ראיית עולם האשה ,דבר שמוכיח הימצאות ייחודיות ושוני במה
שהאשה כותבת כאשר היא באה ליצור חומר יצירתי שונה ממה שהגבר יוצר .לא כל הכותבות הערביות
מסכימות לדעתי זו ,מסיבות שונות .למשל ,הסופרת המצרייה לטיפה אל-זייאת ( )1923-1996הסבירה
את סירובה למונח" :תמיד התנגדתי להבחנה בין כתיבת נשים לכתיבת גברים ,למרות שאני חשה שהם
כותבים באופן שונה ,אבל פחדתי ממונחים כאלה שעלולים לסווג את יצירות הנשים כסוג ב' בספרות,
כשם שהן סוג ב' בחברה ובחיים" .523באחד מסיפוריה כתבה אורלי קסטל-בלום "אני חיה על הנייר" .הכוונה

היא לסימביוזה בין חייה לבין כתיבתה ,אבל גם להעדר חיים במקום אחר .רות ולק ויעל פרלוב יוצרות סדרת
סרטי התעודה המכונה "חדר משלך :נשים כותבות" ,התייחסו למשפט הזה בסדרה שלהן .הן מבקשות
להראות שחיים של סופרות אינם רק "על הנייר" ,ובתוך כך הן גם נזהרות מקטלוג הסופרות .על ההגדרה
"ספרות נשים" אמרה פעם קסטל-בלום "זה לא פרברי ,זה פריפריאלי" ,למעשה ,גם לה קשה להשתייך

לקטגוריה של "סופרים" בכלל" .524פרברי"– מהמילה פרבר – שכונה בקצה העיר; פריפריאלי – מהמילה
פריפריה – היקף ,סביבה ,אזור .במשפט "זה לא פרברי ,זה פריפריאלי" ,קסטל-בלום כנראה מתכוונת
לכך שההגדרה "כתיבה נשית" רחוקה מהמציאות .לדעת חוקרת הספרות הסורית בת'ינה שעבאן ,המונח
س ِوية" מחזיר את האיזון בין מה שכתבו גברים סופרים ונשמר ,לבין מה שכתבו נשים
"כתיבה נשית ِكتابَةٌ نَ َ
סופרות ולא נשמר במהלך ההיסטוריה" :זהו הצעד שהיה על הגברים לעשות אותו לפני הרבה שנים אילו
היו מספיק אובייקטיביים ומתרחקים מגילוי משוא פנים נגד הנשים" .525שעבאן מציעה לאמץ אחת

 .523שעבאן ,1999 ,עמ' .24
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/932014.html .524
 .525שעבאן ,1999 ,עמ' .17-16
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מהגישות המערביות ביחס להבדלים בין נשים לגברים ורואה בתהליכים שהביאו לעצמאות האשה
האירופאית והמערבית במישור החברתי דגם לחיקוי.
באטלר ,מובילה עמדות מורכבות אלה בעולם המערבי ובדומה לה חוקרת הספרות הישראלית אורלי לובין
שהזכרתי במבוא של המחקר .כמו באטלר ולובין ,רשידה ּבן מסעוד סבורה כי הייחודיות הקיימת בכתיבתן
של נשים היא האופן בו הן כותבות על ערכים ,אידיאולוגיות ואופני ההישרדות שלהן ,כך שגם הטקסטים
יוכלו להיות חלק ממערך המאפשר חשיפה של המנגנונים המדכאים את האשהּ .בן מסעוד מתארת את
המונח "כתיבה נשית" ככתיבה המציגה את השליטה החברתית הפטריארכלית העושקת את הנשים ,כתיבה
שיש בה ניסיון להרוס את המבנים הגבריים השולטים בלשון ,בדמויות הספרותיות ,בזמן ובמקום ,במטרה
לבנות ראייה חדשה שמסתמכת על עיקרון השוויון בין המינים.526
בספרה "קוויר באופן ביקורתי" ,527כותבת באטלר ,כי זהותו של היחיד מכוננת בתוך פרקטיקות
תרבותיות ,המייצרות אשליה שלכל אחד מאיתנו יש זהות טבעית ,נתונה ומינית .החברה מניחה שקיים
קשר הדוק בין מין ומגדר ,כלומר ,מין מסוים מוביל בהכרח למגדר מסוג מסוים .על פי באטלר זוהי
אשליה .528הזהות המינית או המגדרית אינה עניין קבוע ויציב או תוצר של הטבע ,אלא תוצר של
התרבות .אין תכונות נשיות או גבריות" ,נשי" או "גברי" .מגדר אינו קטגוריה ברורה ויציבה אלא מעין
תפקיד שאנו מגלמים ,תוצר של התרבות בה אנו חיים .כדי לשנות את הנורמות של חשיבה זו מציעה
באטלר "פארודיה מגדרית" כביטוי לסלילת הדרך לשינוי המצב הקיים בו קיימות ההגדרות  -מופע דראג
בו גברים מתחפשים לנשים ולהיפך .פארודיה על הנורמות המגדריות שבחברה ,תציג את הנורמות
המגדריות כלא טבעיות וכלא הכרחיות .באמצעות הפארודיה יוצגו אלמנטים מגדריים הנראים מובנים
מאליהם ,כקונוונציות חברתיות .הפארודיה ,אם כן ,מערערת מוסכמות חברתיות ומציגה אותן
במערומיהן .באמצעות שימוש בפארודיה מעין זו ,אפשר יהיה "לנקות" את השיח המגדרי הנוכחי
מתפישות שגויות ,ולהביא להבנה טובה ובלתי מעוותת של המין והמגדר.

ּ .526בן מסעוד ,1994 ,עמ' .70
 .527קוויר = - queerחריג ,משונה או מוזר .מיוחס לבני אדם שהנטייה או הזהות המינית או המגדרית שלהם מנוגדת לנורמה.
(ויקיפדיה).
 .528ג'ודית באטלר ,קוויר באופן ביקורתי .תרגום :דפנה רז ,תל אביב  ,2001עמ' .78
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עד כה ,לא נכתב מחקר מקיף הממפה סופרות נשים ערביות פלסטיניות בישראל בשנים שבין 1948-2007
או הממפה את כתיבתן הספרותית השונה בסגנון האמנותי ובתכנים מכתיבת סופרים גברים כפי שהראיתי
במהלך הפרקים של המחקר .זהו מחקר ראשון בנושא זה ,ובכך תרומתו הייחודית.
הפרק הראשון ,המקושר לנספח ב' ,הוא מעין אנתולוגיה מרוכזת כללית לכל הסופרות הפלסטיניות
ששמותיהן וקורות חייהן השתמרו בצורה מפוזרת למדי במחקרים ובספרים בין השנים  .1948-2007פיזור
החומר על חייהן וכתיבתן של הסופרות אשר אספתי מאנתולוגיות ,ספרים ,מחקרים ,אנציקלופדיות,
עיתונות ואתרים אלקטרוניים לא הקל את עבודת איסוף החומר המחקרי שנכלל במיפוי לכן הוא חומר בעל
חשיבות מיוחדת .ההבחנה בין סופרות נשים לפי המימד "מידת תיעוד שלם ובלתי שלם" הצביעה על
ההתעלמות הגברית הקיימת ליצירת נשים ועל מידת התיעוד המועטה שהיתה קיימת לגבי שתי הקבוצות
לפני עריכת מחקרי זה.
הפרק השני המשיך בהצגת הז'אנרים והתמות בכתיבתן של נשים בצורה יותר מורחבת במטרה להראות
שיש קשר אישי של הסופרות עם עולמן הפנימי שמשפיע עליהן ושמשתקף בכתיבתן .הוכחתי שחלקן
כתבו על נושאים מגדריים יותר מאחרות וזאת בהתאם לזמן ולמקום בו חיו אותן סופרות .כמו כן ,הצבעתי
על הטכניקות החדשות בהן השתמשו נשים סופרות בכתיבתן המגדרית .כתיבת נשים פלסטיניות כותבות
את עצמן נראתה לחלק מהמבקרים הגברים דומה ל"אוטוביוגרפיות" ולביטוי אישי ,מבלי שאותם מבקרים
יעריכו כתיבת נשים ערביות בהתאם לעולמן הייחודי המתבטא במעמדן הנחות ובמאבקן המתמשך
בחברה .בפרקים השלישי והרביעי דנתי במאפיינים הבולטים מבחינת תוכן וסגנון אמנותי בכתיבה של
סופרות פלסטיניות שמייצגות את שלוש התקופות הספרותיות מאז מאורעות .1948
אני סבור כי נשים הן מיעוט שלא שונה מכל "מיעוט חברתי" אחר שחי בתנאים ייחודיים המשקפים את
ראייתן את העולם .בן-מסעוד מביאה כדוגמא את הדת היהודית שבה הגבר חוזר בתפילתו על הפסוק:
"ברוך שלא עשני אשה" כדי להוכיח ששליטת השפה מקבעת מעמד נשים כנחותות ומשקפת ראייה
מיתולוגית ,תיאולוגית וחברתית .אם ניקח את התחום המטא-לשוני של השפה הערבית ,נמצא נוכחות
להפליה על רקע מגדרי ושליטה לשונית שמודגשת תמיד .נמצא בשני המונחים (זכר ונקבה الذك َُر َواأل ْنثَى)
שני דברים עקרוניים ,שמתבססים על הפליה יסודית בין שני המינים ועליונות מאפייני "הזכרים".
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מניתוח מטא-לשוני ,דקדוקי ,תחבירי שערכתי מדי פעם בטקסטים כתובים בשפה הערבית ,התברר לי
שהשפה ,כאמצעי לניסוח שיח משוחרר ,קובעת בצורה סטריאוטיפית את מקום נשים ותפקידן בתוך
החברה .כלומר ,לפני חקיקת החוקים שעזרו לגבר לכפות אפוטרופסות על נשים ,הייתה קיימת שפה
שימושית אשר קבעה ראייה זו והקלה על הגבר בביצוע משימותיו ושליטה על השפה הערבית .יש לציין,
שההתנהגות הלשונית בתוך מערך קומוניקטיבי מחייבת התייחסות גם למערכות סימנים לא מילוליות
אשר משולבות בתקשורת הלשונית .הבעות הפנים ,ההנגנה ,קולות שונים שמלווים את הדיבור ותנועות
הידיים הם חלק בלתי נפרד מן ההבעה הלשונית שבעל פה .ולעיתים קרובות הם הם שקובעים את
המשמעות המדויקת שיש ליחס למבע מילולי.529
כאמור ,כתיבה נשית של סופרות ערביות מודרניות התפתחה בעקבות צמיחת תאוריות פמיניסטיות,
תחילה באירופה ,ובשלב מאוחר יותר במחצית השנייה של המאה העשרים בעולם הערבי .עד תחילת
המאה ה ,20-המורשת התרבותית הערבית הכילה רק מעט ספרות שנכתבה על ידי נשים כתוצאה מהזלזול
והדיכוי החברתי ממנו סבלו נשים ערביות .ברוב המדינות הערביות ,וגם המערביות ,החברות היו
פטריארכאליות והגבר היה הדמות החשובה והקובעת ,גברים הובילו את המשפחות ואילו נשים נשלטו
ע"י הדמויות הגבריות (אב ,בעל ,אח ,דוד) .בניגוד למה שהתחולל במערב בשנות ה 40-של המאה ה,20-
כאשר נשים התחילו לתת ביטוי בכתיבה ולחדור אל התודעה הציבורית ,כמו למשל ווירג'יניה וולף
( )1882–1941וסימון דה -בובואר ,530היו מעט מאוד כותבות בולטות בעולם הערבי שיצירותיהן חלחלו
לתוך התודעה הציבורית עד תום מלחמת העולם השנייה .אחרי השתחררות רוב מדינות ערב
מהאימפריאליזם ,הנשים מצאו את עצמן מול מציאות חדשה ,שבה עליהן לדרוש שוויון חברתי
ולהשתחרר קודם כל ממסורות חברתיות ודתיות מזיקות להן ומגבילות אותן .תקופת "הנּכּבה" נקראה על
ידי חלק מהחוקרים הערביים תקופת הופעת "ספרות אחרי האימפריאליזם" או "ספרות אחרי מלחמת
העולם השנייה" שבה הספרות שנכתבה ע"י נשים התחילה לצמוח בקצב שלא היה קיים לפני כן
בהיסטוריה.531

 .529רפאל ניר" ,סימני הפיסוק כמערכת תקשורת פאראמילולית :היבטים סמיוטיים והשתמעויות דידקטיות" ,עיונים בחינוך
.207-208 ,)1986( 43-44
 . 530וירג'יניה וולף היא סופרת אנגליה ,סימון דה בובואר היא פילוסופית ,סופרת ופמיניסטית צרפתיה.
 .531חנאן עוّאד ,קצ'איא ערבייה פי א'דב ע'אדה אל-סמّאן (נושאים ערביים בספרות של ע'אדה אל-סמّאן) ,ביירות
,1998
עמ'  .25-24סייד מחמד קטב ,פי א'דב אל-מרא'ה (בספרות נשים) קהיר  ,2000עמ' .1
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הגדרת מונחי המחקר ותרגומם מהשפה הערבית לשפה העברית מבהירים את ההקשרים שבהם יש שימוש
במונחים אלה בשפה ובתרבות הערבית והקשר שלהם למשמעויות המונחים בתרבות המערב ובתרבויות
אחרות בעולם .מונחים חשובים במחקרי הם" :כתיבת נשים" ו"כתיבה נשית" ומונחים אחרים המתקשרים
אליהם בצורה זו או אחרת .שני המונחים" :ביקורת" ו"פמיניזם" שנויים במחלוקת רבה בין הסופרים
והחוקרים הערביים לכן לא תורגם המונח "פמיניזם" ולא טופחה "ביקורת ערבית מודרנית" לכדי ראייה
אובייקטיבית לנושא ייחודיות בכתיבת נשים מודרניות .532המונח "ביקורת ערבית מודרנית" במשמעויותיו
הקלאסיות אינו הולך בד בבד עם הקריטריונים של ביקורת מערבית מודרנית בשל חילוקי הדעות לגבי
היחס של התרבות הערבית אל המערב ותרבותו .המסקנה היא ,שמאחר ויש מטען פוליטי מוסתר מאחורי
س ِوية" ,לכן ,בכל פעם שעשיתי שימוש
המילה "פמיניזם" אזי מתקיימת בריחה לביטוי "כתיבה נשית ِكتابَةٌ نَ َ
במונח זה התכוונתי לפירוש המונח הקיים בתרבות הערבית ואשר מתקשר למונח "פמיניזם" במובן
המערבי.
מחקרי יכול לשמש כאסמכתא ובסיס חשוב למחקרים עתידיים שייכתבו על יצירות ספרות של נשים
פלסטיניות בישראל .תרומתו לשיח ספרותי עברי ,אשר ייחודיות "כתיבת נשים" לעומת "כתיבת גברים"
בספרות הערבית בישראל לא נכללה בו עד כה ,כמוה כמו פתיחת חלון נוסף להידברות תרבותית ספציפית
בין שני העמים ,הפלסטיני והיהודי ,דרך פרספקטיבה מגדרית של נשים .נושא מחקרי שאף לעודד כתיבת
עבודות מחקר עתידיות על ייחודיות מצבן ויצירתן הספרותית של נשים פלסטיניות שחיות במדינת
ישראל .נשים אלו מעולם לא זכו לתשומת לב מספיקה ,לא מן הממסד והחברה הישראלית ולא מן החברה
הערבית הגברית .דו-שיח בנושאים אלה בין שני העמים ,בין אם הוא ספרותי או מגדרי ,יהווה עוד נדבך
מחקרי חשוב ופורה לחקר מגדרים ותרבויות שונות .חשוב לציין ,שרוב היוצרות הפלסטיניות אינן
מתקבלות בממסד הישראלי בשל כמה סיבות שהחשובה בהן היא שרובן מרגישות מחוייבות לכתוב על
הנושא הלאומי כדי למצוא חן בעיני החברה הגברית הערבית וכדי לשקף את המציאות .הספרות
הפלסטינית בארץ הושפעה מהתגברות הקונפליקט הערבי-ישראלי ,שאת שיאו סימנה ההתקוממות של

". 532הקשר בין הספרות הערבית והספרות המערבית השפיע באופן ברור למדי על הופעת מגמות ביקורתיות מגוונות בספרות
הפלסטינית .מחקרים מתורגמים ומאמרים אנליטיים של גדולי מבקרי הספרות המערביים היו מן הגורמים הבולטים אשר
הובילו לצמיחת מגמות אלה" .קסטנדי שומלי ,אל-אתّג'אהאת אל-א'דבייה ואל-נקדייה פי פלסטין (הזרמים הספרותיים
והביקורתיים בפלסטין) .ירושלים  ,1990עמ' .210-217
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שנת  ,1936אשר נמשכה עד שנת  .1948אכן ,ספרות זו התעוררה כפועל יוצא של הלהט המהפכני
המלווה ברגשות צער ויגון שמקורם בזיקה פיזית ומנטאלית לאדמה.

כמו כל אליטה ,גם האליטה הערבית המשכילה בישראל ,כולל סופרים וסופרות ,אינה עשויה מקשה אחת
וגם בקרבה מתקיים שיח ער ומתפתחות נקודות מחלוקת כמעט על כל נושא .יש אינטלקטואלים השוללים
מכל וכל את קיומה של מדינת ישראל ומתייחסים אליה בחשדנות ,כנכבש אל כובש ,ויש המבקשים שוויון
אזרחי מלא בתוך "מדינה יהודית ודמוקרטית" (אגב ,סקרים מוכיחים שזו דעתו של רוב הציבור הערבי
במדינה) .זוהי המגמה הקיימת היום ביחסים בין ערבים ליהודים ושלפיה מסווגות נשים פלסטיניות
סופרות מבחינת קבלתן בממסד הישראלי .כלומר ,מתקבלות לממסד רק נשים סופרות שהצד הלאומי
בכתיבתן רופף ולא משום שכתיבה לאומנית מתסיסה עלולה להתפרש כהסתה נגד המדינה .זה מזכיר את
מאבקו של שר החינוך והתרבות לשעבר ,יוסי שריד ,שרצה לכלול בספרי לימוד השפה והתרבות הערבית
את שירתו של המשורר הפלסטיני מחמוד דרויש אך ההתנגדות בכנסת הישראלית מנעה אותו מכך .לכן,
וכפי שעולה מניתוח הראיונות ,הסופרות אָ אמאל קזל ומונא ט'אהר מביעות התמרמרות מהמנגנון של
הממסד הישראלי למרות שהן משתייכות לקבוצת האינטלקטואלים שמעוניינת בהשתלבות בתוך המדינה,
שתיהן כותבות על הנושא הלאומי ולכן הן מנועות מלהתקבל לממסד .לעומתן ,נדאא' ח'ורי מתקבלת
באופן חלקי לממסד למרות שהיא גם כותבת על הנושא הלאומי ,אך מבחינתה האדמה לא קדושה אלא
האדם הוא שמקודש ,כפי שביטאה זאת בראיון בנספח ד' .אחד הסימנים להתקבלותה בממסד יכול להיות
בכך שהיא מחזיקה במשרת מרצה באוניברסיטה ישראלית כי בד"כ מעט מאוד מרצים/ות ערבים זוכים
במשרות כאלה .כך גם לגבי הסופרת נג'וא קעואר פרח ,שייצגה כתיבת נשים פלסטיניות בישראל בשנות
ה 40-וה 50-של המאה העשרים.
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ביבליוגראפיה
מקורות בשפה העברית והערבית
אבו בּכר ,וליד .תג'רּבת אלּ-כאתּבה אל-פלסטינייה פי אל-פן אל-רואא'י (ניסיון האשה הפלסטינית באמנות
הרומן) ,מחקרים ,שכם :מרּכז אע'ארית ללנשר ואל-תרג'מה.2000 ,
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 .)1975ביירות :אל-מא'ססה אל-ערּבייה ללדראסאת ואל-נשר.1980 ,
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אּבראהים ,חנא .א'זהאר ּברייה (פרחי בר) .חיפה :אל-א'תّחאד.1972 ,
איריגארי ,לּוס .מין זה שאינו אחד ,תרגום מצרפתית :דניאלה ליבר ,ת"א ,רסילינג ,2003 ,עמ' .15
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אל-סאא'ח ,עּבד-אל-חמיד .פלסטין :לא צלאת תחת אל-חראּב (פלסטין :אין תפילה בזמן המלחמות),
ביירות :מא'ססת אל-דראסאת אל-פלסטינייה.1994 ,
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אל-סעדאוי ,נואל .ען אל-מרא'ה (על האשה) .קהיר :אל-מסתקּבל אל-ערּבי.1988 ,
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אלעד ,עמי" .ספרותם של הערבים בישראל ( .")1948-1993המזרח החדש לה (.8-5 ,)1993
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הפלסטיני המקומי הקצר  -אנתולוגיה) .נצרת :אל-משרק.1987 ,
ּביצ'ון ,מחמד עלי (עורך) .מצחף אל-חרמין אל-שריפין (ספר הקוראן) .דמשק :דאר אלּ-כתּב אל-עלמייה,
.1977
ּביידס ,ריאץ' .אל-ג'וע ואל -ג'ּבל (הרעב וההר) .ירושלים :מנשוראת צלאח אלדין.1980 ,
ּבייהם ,מחמד ג'מיל .פתאת אל-שרק פי חצ'ארת אל-ע'רּב (הנערות המזרחיות ותרבות המערב)ּ .ביירות:
אל-מא'ססה אל-ערּבייה ללדראסאת ואל-נשר.1952 ,
ּבָ ּכ ִריָה ,רג'אא' .מזאמיר אילול (מזמורי אלול) ,שפרעם :מטּבעת אל-משרק.1991 ,
בלאס ,שמעון .הספרות הערבית בצל המלחמה .תל אביב :אפקים-עם עובד.1978 ,
ּבן ג'ומעהּ ,בושושה .אל-רואיה אל-נסאא'ייה אל -מע'ארּבייה (הרומן הנשי המרוקאי) .תוניס :מנשוראת
סעידאן ,ללא תאריך.
ּבן מסעוד ,רשידה .ג'מאליית אל-סרד אל-נסאא'י (האסתטיקה של הנרטיב הנשי) .אל-דאר אל-ביצ'אא':
מג'מועת אל-מדארס.2006 ,
ּבן מסעוד ,רשידה .אל-מרא'ה ואלּ-כתאּבה :סוא'אל אל-ח'צוצייהּ/בלאע'ת אל-אח'תלאף (האשה והכתיבה:
שאלת הייחודיות /צחות לשון השוני) ,אל-דאר אלּ-ביצ'אא' :אפריקיא אל-שרק.1994 ,
בן שמש ,אהרן .הקראן הקדוש ,רמת גן :הוצאת מסדה בע"מ.1971 ,
ברונר ,ז'וז'ה" ,קולה של אמא ,או :דיאלקטיקות של תודעה עצמית" ,זמנים .17-4 ,)1993( 47-46
ג'וּבראן ,סלימאן" .הכפר ביצירתו של מחמד נפّאע" .המזרח החדש לה (.192-182 ,)1993
גטספלד ,דורית" .החלום הפלסטיני ,החלום הנשי ומה שביניהם מסעות במחוזות הדמיון ביצירתה של
דימה ג'ומעה אל-סמאן" ,המזרח החדש ,כרך מט ,תש"ע ,עמ' .103- 98
דאווד ,סהאם .האּכד'א א'ע'נّי (כך אשיר) ,ירושלים ,הוצאת סלאח אל-דין.1978 ,
דהאן-כלב ,הנרייט" .המפנה" .פמיניזם מזרחי וגלובליזציה .20-16 ,)2005( 47-46
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דה סוסיר ,פרדינן .קורס בבלשנות כללית ,רסלינג הוצאת ספרים.2005 ,
דיאּב ,עּבד-אל-חי ,עּבאס אל-עקّאד נאקדן( .עבאס אל-עקאד מבקר) אל-דאר אל-קומייה ללטּבאעה ואל-
נשר ,קהיר.1965 ,
ד'יאּב ,פאטמה .ג'ליד אל-א'יאם (קרח הימים) .נצרת :דאא'רת אל-ת'קאפה אל-ערּביה פי וזארת אל-
מעארף ואל-ת'קאפה.1995 ,
ד'יאּב ,פאטמה" .אל-א'יאם חּבלא בא'דּב נסאא'י ג'מיל"(הימים מלאים בספרות נשית יפה) .אל-שרק
.36-35 ,)2002( )32(3
ד'יאּב ,פאטמה .רחלה פי קטאר אל-מאצ'י (טיול ברכבת העבר) .עכו :אל-קּבס אל-ערּבי.1973 ,
דרויש ,מחמוד .עאשק מן פלסטין (מאוהב מפלסטין) .נצרת :מּכתב פואד דאניאל ללטּבאעה.1996 ,
הורוביץ ,מירי .חקר השיח :הלכה ומעשה :פרקי שיח למתקשרים להוראה ולמוריהם ,תל-אביב :מכון
מופ"ת.1996 ,
ואדי ,טה .צורת אל-מרא'ה פי אל-רואיה אל-מועאצרה (תמונת האשה ברומן המודרני) .קהיר :אל-
מעארף.1984 ,
וארין ,אוסטין .וריניה ויליק .נט'ריית אל-א'דּב (התאוריה של הספרות) ,דמשק ,מטּבעת ח'אלד טראּבישי.1972 ,
זידאן ,ג'וזיף .מצאדר אל-א'דּב אל-נסא'אי פי אל-עאלם אל-ערּבי אל-חדית' (מקורות הספרות הנשית
בעולם הערבי המודרני)ּ .ביירות :אל-מא'ססה אל-ערּבייה ללדראסאת ואל-נשר.1999 ,
זידאן ,רקייה .חפיף פוק אל-א'דים (רשרוש מעל לפני האדמה) דאא'רת אל-ת'קאפה אל-ערּבייה פי וזארת
אל-מעארף ואל-ת'קאפה ,ירושלים.1995 ,
חּבש ,זינּב .לא תקולי מאת יא א'מّי (אל תגידי הוא מת הוי אמי) ,מא'ססת אל-ענקאא' ללתגדיד ואל-
אּבדאע ,ראם אללה.1996 ,
ח'טיב ,עאידה" .ג'דאר אל-ד'ּכראיאת ללּכאתּבה פאטמה ד'יאּב" (גדר הזיכרונות לסופרת פאטמה ד'יאּב).
אל-שרק .39-37 ,)2002( )32(3
ח'לאילה ,א'סמהאן .אאח'ר אל-נפק (סוף המנהרה) .נצרת :אל-חּכים ללטּבאעה ואל-נשר.2002 ,
ח'לאילה ,א'סמהאן .אל-חצאד אל-א'וّל (הקציר הראשון) ,מג'ד אלּ-כרוםּ :בית דפוס אל-הדף.1994 ,
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ט'אהר ,מונא .שהריאר אל-עצר (שהריאר העת החדשה) ,נצרת ,אל-מעהד אל-עאלי ללפנון וּבית אל-
ּכאתּב.1997 ,
ט'אהר ,מונא .טעם אל-תפאח (טעם התפוחים) ,קהיר ,אל-היאה אל-מצרייה אל-עאמّה ללּכתאּב.2003 ,
ט'אהר ,מחמד ,ווירג’יניה וולף :דראסה פי ּכתאבת אל-נסאא' (ווירג’יניה וולף-מחקר על כתיבת נשים),
דמשק :דאר אל-מדא ללת'קאפה.2009 ,
ט'אהר ,נאג'י" .פאטמה ד'יאּבּ :כאתּבה וקצ'ייה" (פאטמה ד'יאּב :סופרת ונושא) .אל-שרק .4-3 ,)2002( )32(3
טבאנהּ ,בדוי .א'דּב אל-מרא'ה אל-עראקייה פי אל-קרן אל-עשרין (ספרות האשה העיראקית במאה
העשרים)ּ ,ביירות :דאר אל-ת'קאפה.1974 ,
טוּבי ,א'סמא .עּביר ומג'ד (בושם ותהילה) ,מטּבעת ּכלפאטּ ,ביירות.1966 ,
טוקאן ,פדוא ,אל-רחלה אל-א'צעּב (הטיול הכי קשה) ,דאר אל-שרוק ,עמّאן ,ירדן ,הכרך השני.1993 ,
טראּבישי ,ג'ורג' .אל-רג'ולה ואידיולוג'יא אל-רג'ולה פי אל-רואיה אל-ערּבייה (הגבריות והאידיאולוגיה
של הגבריות ברומן הערבי)ּ .ביירות :אל-טליעה.1983 ,
ינון ,אברהם" .כמה נושאי מוקד בספרות של ערביי ישראל" .המזרח החדש טו (.84-57 ,)1965( )2-1
אלּ-כַייאלי ,שהלא .ואנקטעת אותאר אל-צמת (נחתכו מיתרי השתיקה) ,אל-מא'ססה אל-ערּבייה
ללדראסאת ואל-נשרּ ,ביירות.1988 ,
אלּ-כַייאלי ,שהלא .ענדמא אל-ארץ' תגיא' (כאשר האדמה תבוא) ,אל-מא'ססה אל-ערּבייה ללדראסאת
ואל-נשר ,בתמיכת משרד החינוך הירדניּ ,ביירות.2003 ,
ּכתאנה ,ג'מיל .אל-קצה אל-ערּבייה אל-נסאא'ייה פי א'סראא'יל בין השנים ( 2002 –1973הסיפור הערבי
הנשי בישראל בין השנים  ,)2002 – 1973עבודת מ.א ,ת"א ,אוניברסיטת ת"א.2004 ,
לובין ,אורלי .אישה קוראת אישה .אור יהודה :כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר.2003 ,
מא'ססת נור לדראסאת וא'ּבחאת' אל-מרא'ה אל-ערּבייה (מוציא לאור) ,ד'אּכרה ללמסתקּבל :מוסועת אל-
ּכאתּבה אל-ערּבייה ( 1999-1873זיכרון לעתיד :אנציקלופדיה לסופרת הערבייה ( ,)1999-1873קהיר,
אל-מג'לס אל-א'עלא ללת'קאפה.2004 ,
מורה ,שמואל" .הספרות בשפה הערבית במדינת ישראל" .המזרח החדש ט (.39-26 ,)1958/1959( )2-1
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מטר ,לינדה" .דור אלתנט'ימאת ואל-ג'מעייאת אל-נסאא'ייה פי אל-וטן אל-ערּבי"(תפקיד ההתארגנויות
ותנועות הנשים במולדת הערבית) .אל-וחדה אל-ערּבייה ט (.102-89 ,1982 ,)1
מנצור ,אניס .אל-מרא'ה עּבר אל-עצור (האשה במשך הדורות) ,קהיר :אל-היא'ה אל-מצרייה אל-עאמّה
ללּכתאב.2004 ,
מסארווה ,סאלח אבו-ליל .צות אל-מרא'ה אלּ-כאתּבה פי אל-קצה אל-ערּבייה פי א'סראא'יל (קול האשה
הסופרת בסיפור הערבי בישראל) ,ת"א :אוניברסיטת תל אביב.2005 ,
אל-מנאצרה ,חוסיין .אל-מרא'ה ועלאקתהא באל-אאח'ר פי אל-רואיה אל-ערּבייה אל-פלסטיניה (האשה
והקשר שלה עם האחר ברומן הערבי הפלסטיני)ּ .ביירות :אל-ערּבייה ללדראסאת ואל-נשר.2002 ,
מצאלחה ,לואי" .דמות היהודי ביצירתו של מחמוד דרויש" ,ראיון עם סאלח אבו ליל ,שמס ,כרך .1993 ,4
מרגולין ,אורי" .הסיפור כרצף וכשלם-תפיסתו של למרס בתורת הפרוזה ,עקרונותיה וחולשותיה".
הספרות א (.306-293 ,)1969-1968( )2-1
מרעי ,מחמוד" .אל-ח'יט ואל-טזّיז" (החוט והצרעה) .אל-שרק .31-30 ,)2002( )32(3
משרד החינוך והתרבות ,האגף לתוכניות לימודים ,אל-מח'תאר מן אל-א'דּב אל-ערּבי (המובחר מהספרות
הערבית) .ירושלים :בית ההוצאה הערבי ת"א.1985 ,
נאג'י ,סאוסן .צורת אל-רג'ל פי אל-קצץ אל-נסאא'ייה (תמונת הגבר בסיפורת הנשית) .קהיר :וקאלת אל-
אהראם ללנשר ואל-תוזיע.1995 ,
נאיף ,מי עמר מחמד .שער אל-מרא'ה אל-פלסטינייה (שירת האשה הפלסטינית) ,עמّאן :ללא שם מוציא לאור,
.2005
ניר ,רפאל" .סימני הפיסוק כמערכת תקשורת פאראמילולית :היבטים סמיוטיים והשתמעויות דידקטיות",
עיונים בחינוך .208-207 ,)1986( 44-43
נפّאע ,מחמד .אל-אצילה (האצילה).עכו :מנשוראת ערּבסּכ.1974 ,
סאלח ,ג'האד אחמד ,ראא'דת אלּכתאבה אלנסאא'ייה פי פלסטין  ,1905-1983ראמאללה ,משרד התרבות
הפלסטיני.2011 ,
סומך ,ששון" .אל-עלאקאת אל-נצייה פי אל-נט'אם אל-א'דּבי אל-ואחד" (הקשרים הטקסטואליים בסדר
הספרותי האחד) .אלּ-כרמל .129-109 ,)1986( 7
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סעד אללה ,מחמד סאלם .ממלּכת אלנץ :אל-תחליל אל-סימיאא'י ללנקד אלּ-בלאע'י (ממלכת הטקסט:
הניתוח הסמיוטי לביקורת האיכותית) .עמّאן-ירדן ,ג'דארה ללּכתאב אל-עאלמי.2007 ,
סרחאן ,נמר .מוסועת אל-פולקלור אל-פלסטיני (אנציקלופדית הפולקלור הפלסטיני) .עמّאן :אל-ביאדר,
.1989
סרמין ,רגא .שער אל-מרא'ה אל-פלסטינייה אל-מועאצר משנת ( 1945-1970שירת האשה הפלסטינית
המודרנית  ,)1945-1970דאר אל-חדאת'ה ללטּבאעה ואל-נשר ואל-תוזיעּ ,ביירות.1990 ,
עּבّאד ,עּבד-אל-רחמן .אל-חרּכה אל-א'דּבייה פי אל-נאצרה (התנועה הספרותית בנצרת) .חיפה :מּכתּבת
ּכל שיא'.1990 ,
עּבד-אל-האדי ,פיחאא'" .אל-רואיה אל-פלסטינייה ואלּ-כתאּבה" (הרומן הפלסטיני והכתיבה) .אלּ-כרמל
 ,)2001(67עמ' .240-230
עּבד-אל-מלּכ ,מרתאץ'" .פי נט'ריית אל-רואיה"(בתאוריה של הרומן) ,עאלם אל-מערפה.1998 ,
עוّאד ,חנאן .קצ'איא ערּבייה פי א'דּב ע'אדה אל-סמّאן (נושאי החברה הערבית ביצירתה של ע'אדה
אל-סמّאן)ּ ,ביירות :דאר אל-טליעה.1998 ,
עודה ,ריתא .ת'ורה עלא אל-צמת (מרד על השתיקה) ,דאא'רת אל-ת'קאפה אל-ערּבייה באגף התרבות
הערבית במשרד החינוך ,בית דפוס כפר ּכנא.1994 ,
ע'סן ,אמינה .נקד אל-מסּכות ענה פי ח'טאּב אל-מרא'ה ואל-ג'סד ואל-ת'קאפה (ביקורת על השתיקה על
הנרטיב של נשים ועל גופן ותרבותן) ,דמשק :אל-מדא.2002 ,
עראּביּ ,כלת'ום מאלּכ .אג'ראס אל-צמת (פעמוני השתיקה) ,דאר אל-נשר ללג'אמעייןּ ,ביירות ,ללא תאריך.
עראּביּ ,כלת'ום מאלּכ .מושרّדה (חסרת בית) ,אל-מּכתּב אל-תג'אריּ ,ביירות.1963 ,
עראּביּ ,כלת'ום מאלּכ .אל-נאּבלאם ג'על קמח אל-קדס מרן (חומר הנפץ עשה את קמח ירושלים מר) ,אל-
מּכתּבה אל-עצרייהּ ,ביירות.1968 ,
עזّאם ,סמירה .וקצץ א'ח'רא (וסיפורים אחרים) ,דאר אל-טליעהּ ,ביירות.1956 ,
עויס ,סייד .חדית' ען אל-מרא'ה אל-מצרייה אל-מעאצרה :דראסה ת'קאפייה ואג'תמאעייה( (שיח על
האשה המצרייה המודרנית :מחקר תרבותית וחברתי) ,קהיר :מטּבעת א'טלס.1977 ,
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עלّוש ,סעיד .מועג'ם אל-מסטלחאת אל-א'דּבייה אל-מועאצרה (מילון המונחים הספרותיים המודרניים).
ּביירות :אלּ-כתאּב אל-לּבנאני.1985 ,
ע'נאים ,מחמוד" .מגמות חדשות ושינויים בסיפורת הערבית בישראל" .המזרח החדש לה (.45-27 ,)1993
ע'נאים ,מחמוד .אל-מדאר אל-צעּב :רחלת אל-קצה אל-פלסטינייה פי א'סראא'יל (המסע הקשה :עיון
בסיפור הפלסטיני בישראל) .כפר קרע :אל-הדא.1995 ,
ע'נאים ,מחמוד .מראיא פי אל-נקד :דראסאת פי אל-א'דּב אל-פלסטיני (מראות בביקורת :מחקרים
בספרות הפלסטינית) .כפר קרע :אל-הדא.2000 ,
ע'נאים ,מחמוד .תייאר אל-ועי פי אל-רואיה אל-ערּבייה אל-חדית'ה (זרם התודעה ברומן הערבי
המודרני) .קהיר :דאר אל-הדאּ ,ביירות :דאר אל-ג'יל.1992 ,
עצפור ,ג'אבר" .ען אל-טעאם ואל-חב ואל-ע'ואיה" (על האוכל ,האהבה ,והכפירה) .אל-ערּבי ,550
.81-76 :2004
פארוק ,מואסי .אל-ג'נא פי אל-נת'ר אל-חדית' (היבול בפרוזה המודרנית) .ירושלים :ללא הוצאה.1991 ,
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רשימת מקורות בערבית

إبراهيم ،أميلي .الحركة النسائية اللبنانية ،دار الثقافة ،بيروت.۱۹٧٨ ،
ار برية ،االتحاد ،حيفا.۱۹٧۲ ،
إبراهيم ،حنا .أزه ٌ
أبو بكر ،وليد" .تجربة الكاتبة الفلسطينية في الفن الروائي" :نحو دراسة تأصيلية للرواية الفلسطينية المعاصرة،
دراسات ،نابلس :مركز أوغاريت للنشر والترجمة.۲٠٠٠ ،
أبو حمد ،عرفان .أعالم من أرض السالم ،شركة األبحاث العلمية والعملية ،جامعة حيفا ،حيفا.۱۹٧۹ ،
أبو مطر ،أحمد .الرواية في األدب الفلسطيني ( .)۱۹٧٥-۱۹٥٠المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.۱۹٨٠ ،
أبو نضال ،نزيه .تجليات األنثى المتمردة في القصيدة النسوية العربية .الحلقة النقدية في مهرجان جرش السابع
عشر،جرش.۱۹۹٨ ،
ارشيد ،رانية .أبجدية خاصة .إصدار خاص ،الناصرة.۲٠٠٥ ،
ارشيد ،رانية .كراسة حب .وزارة المعارف والثقافة والرياضة ،الناصرة.۱۹۹۹ ،
إفاية ،محمد نور الدين .الهوية واالختالف ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،د.ت.
بدر ،عبد المحسن طه .تطور الرواية العربية الحديثة في مصر ،۱۹۳٨-۱٨٧٠:دار المعارف ،القاهرة.۱۹٧٧ ،
بكرية ،رجاء .مزامير أيلول .شفاعمرو :مطبعة المشرق.۱۹۹۱ ،
بن جمعة ،بوشوشة .الرواية النسائية المغاربية ،منشورات سعيدان ،تونس ،د .ت.
بنمسعود ،رشيدة .جمالية السرد النسائي .مجموعة المدارس ،الدارالبيضاء.۲٠٠٦ ،
بنمسعود ،رشيدة .المرأة والكتابة :سؤال الخصوصية  /بالغة االختالف .أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء.۱۹۹٤ ،
بولس ،حبيب .القصة العربية الفلسطينية المحلية القصيرة .أنطولوجيا .المكتبة الشعبية ،الناصرة ،دار المشرق،
شفاعمرو.۱۹٨٧ ،
بيدس ،رياض .الجوع والجبل .منشورات صالح الدين ،القدس.۱۹٨٠ ،
ضون ،محمد علي (محرر) .مصحف الحرمين الشريفين (القرآن الكريم) ،دار الكتب العلمية ،دمشق.۱۹٧٧ ،
ب ْي ُ
ب ْيهم ،محمد جميل .فتاة الشرق في حضارة الغرب .المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.۱۹٥۲ ،
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توما ،إميل" .هل تتأثر الثقافة العربية بالمجتمع اليهودي؟" ،الجديد ،عدد  ،۱۹٦۳ ،۲-۱ص .٦
تونجي ،توفيق .تحت شهب نيران بابا قرر .دار فيشون ميديا ،السويد.۲٠٠٦ ،
الجاحظ ،عمرو بن بحر بن أبي عثمان .كتاب الحيوان ،بيروت ،دار الجيل.۱۹۹۲ ،
الجندي ،أنور .أدب المرأة العربية :القصة العربية المعاصرة؛ تطور الترجمة ،مطبعة الرسالة ،القاهرة.۱۹٦٠ ،
حبش ،زينب .ال تقولي مات يا أمي .مؤسسة العنقاء للتجديد واإلبداع ،رام للا ،ط.۱۹۹٦ ،1
الحميدي ،أحمد جاسم .المرأة في كتاباتها ،دار ابن هاني ،دمشق ،ط.۱۹٨٦ ،۱
الخالدي ،عنبره" .مساهمة المرأة في المجتمع العربي" ،األديب ،عدد  ،٥مجلد  ،۱۹٤۹ ،۱٥ص  ،٧-٥ص .٦٠-٥٨
الخطيب ،عايدة خطيب" .جدار الذكريات للكاتبة فاطمة ذياب" .الشرق ،عدد  ،۳مجلد  ،۳۲تشرين األول /كانون
األول ،۲٠٠۲ ،ص (.)۳۹-۳٧
خاليلة ،أسمهان .الحصاد األول .مجد الكروم :مطبعة الهدف.۱۹۹٤ ،
خاليلة ،أسمهان .آخر النفق .الناصرة :الحكيم للطباعة والنشر.۲٠٠۳ ،
داوود ،سهام .هكذا أغني .القدس :إصدار صالح الدين.۱۹٧٨ ،
درويش ،محمود .عاشق من فلسطين .الناصرة :مكتب فؤاد دانيال للطباعة.۱۹۹٦ ،
دياب ،عبد الحي .عباس العقاد ناقدا .الدار القومية للطباعة والنشر ،القاهرة.۱۹٦٥ ،
ذياب ،فاطمة .جليد األيام .دائرة الثقافة العربية في وزارة المعارف والثقافة ،الناصرة.۱۹۹٥ ،
ذياب ،فاطمة .رّحلة في قطار الماضي .دار القبس العربي .عكا.۱۹٧۳ ،
ذياب ،فاطمة" .األيام حبلى بأدب نسائي جميل" .الشرق .عدد  ،۳مجلد  ،۳۲تشرين األول /كانون األول،
 ،۲٠٠۲ص .۳٦-۳٥
راغب ،نبيل .المذاهب األدبية من الكالسيكية إلى العبثية ،الهيئة العامة المصرية للكتاب ،القاهرة.۱۹٧٧ ،
زيدان ،جوزيف .مصادر األدب النسائي في العالم العربي الحديث ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.۱۹۹۹ ،
حفيف فوق األديم ،دائرة الثقافة العربية في وزارة المعارف والثقافة ،القدس.۱۹۹٥ ،
زيدان ،رقية.
ٌ
السائح ،عبد الحميد .فلسطين :ال صالة تحت الحراب ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت.۱۹۹٤ ،
سرحان ،نمر .موسوعة الفلكلور الفلسطيني ،البيادر ،عمان.۱۹٨۹ ،
السعداوي ،نوال" .نحو إنشاء وحدة عربية واحدة" .المرأة العربية -العرب والعالم ،۱۹۹۳ ،ص.۱۲ -٥
سعداوي ،نوال .عن المرأة .دار المستقبل العربي ،القاهرة.۱۹٨٨ ،
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سعدللا ،محمد سالم .مملكة النص :التحليل السيميائي للنقد البالغي ،عمان-األردن ،جدارا للكتاب العالمي.۲٠٠٧ ،
سمرين ،رجا .شعر المرأة العربية المعاصر من  ،١٩٧٠ -١٩٤٥دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت ،لبنان.۱۹۹٠ ،
سوميخ ،ساسون" .العالقات النصية في النظام األدبي الواحد" .الكرمل ،عدد  ،۱۹٨٦ ،٧ص .۱۲۹ -۱٠۹
شبلي ،آسيا .الجزار ،إصدار المؤلفة.۱۹٨۹ ،
شبلي ،آسيا .خيوط الفجر ،دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر ،شفاعمرو.۱۹٨۹ ،
شعبان ،بثينة .مئة عام من الرواية النسائية العربية ،دار اآلداب ،بيروت.۱۹۹۹ ،
شهاب ،أسامة يوسف .الحركة الشعرية النسوية في األردن  ،۱۹٨٨-۱۹٤٨ :وزارة الثقافة ،عمان.۲٠٠٠ ،
شوملي ،قسطندي .االتجاهات األدبية والنقدية في فلسطين ،دار العودة للدراسات والنشر ،القدس.۱۹۹٠ ،
الشيخ يوسف ،عبد الرحيم .الكافي في شرح النصوص المختارة ،بدون دار نشر ،الطيبة.۱۹٨٥ ،
صالح ،جهاد أحمد .رائدة الكتابة النسائية في فلسطين ،١٩٨٣ -١٩٠٥وزارة الثقافة الفلسطينية ،رام للا.۲٠۱۱ ،
طبانة ،بدوي .أدب المرأة العراقية في القرن العشرين ،دار الثقافة ،بيروت.۱۹٧٤ ،
طرابيشي ،جورج .الرجولة وأيدولوجيا الرجولة في الرواية العربية ،دار الطليعة ،بيروت.۱۹٨۳ ،
عبير ومجد ،مطبعة قلفاط ،بيروت.۱۹٦٦ ،
طوبي ،أسمى.
ٌ
يرة ٌ ذاتِية ،الجزء الثاني.۱۹۹۳ ،
طوقان ،فدوى .الرحلة األصعب ،دار الشروق ،عمان ،األردنَ ،
س َ
ظاهر ،محمد .فرجينيا وولف :دراسة في كتابة النساء ،دار المدى للثقافة ،دمشق.۲٠٠۹ ،
ظاهر ،منى .طعم التفاح ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.۲٠٠۳ ،
ظاهر ،منى .شهريار العصر ،المعهد العالي للفنون وبيت الكاتب ،الناصرة.۱۹۹٧ ،
ظاهر ،ناجي" .فاطمة ذياب :كاتبة وقضية" ،الشرق ،عدد  ،۳مجلد  ،۳۲تشرين األول /كانون األول ،۲٠٠۲ ،ص.۳٤
عباد ،عبد الرحمن .الحركة األدبية الفلسطينية في الناصرة ،مكتبة كل شيء ،حيفا.۱۹۹٠ ،
عبد الملك ،مرتاض" .في نظرية الرواية" ،عالم المعرفة ،۱۹۹٨ .ص .۱٨۱
عبد الهادي ،فيحاء" .الروائية الفلسطينية والكاتبة" ،الكرمل ،عدد  ،٦٧ربيع ،۲٠٠۱ ،ص.۲٤٠-۲۳٠
عرابي ،كلثوم مالك .أجراس الصمت ،دار النشر للجامعيين ،بيروت ،د.ت.
عرابي ،كلثوم مالك .مشردة ،المكتب التجاري ،بيروت ،ط.۱۹٦۳ ،1
عرابي ،كلثوم مالك .النابالم جعل قمح القدس مرا ،المكتبة العصرية ،بيروت.۱۹٦٨ ،

238

عزام ،سميرة .وقصصٌ أخرى ،دار الطليعة ،بيروت.۱۹٥٦ ،
عصفور ،جابر" .عن الطعام والحب والغواية" ،العربي ،عدد  ،٥٥٠سبتمبر ،۲٠٠٤ ،ص .٨۱ -٧٦
علوش ،سعيد .معجم المصطلحات األدبية المعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت.۱۹٨٥ ،
عواد ،حنان .قضايا عربية في أدب غادة السمان ،دار الطليعة ،بيروت.۱۹۹٨ ،
عودة ،ريتا .ثورة على الصمت ،دائرة الثقافة العربية في وزارة المعارف والثقافة ،مطبعة كفركنا.۱۹۹٤ ،
عويس ،سيد .حديث عن المرأة المصرية المعاصرة :دراسة ثقافية اجتماعية ،مطبعة أطلس ،القاهرة.۱۹٧٧ ،
الغذامي ،عبد للا محمد .تأنيث القصيدة والقارئ المختلف ،المركز الثقافي العربي ،بيروت.۱۹۹۹ ،
غصن ،أمينة .نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد والثقافة ،المدى ،دمشق.۲٠٠۲ ،
غنايم ،محمود .تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة ،دار الهدى -القاهرة ،دار الجيل -بيروت.۱۹۹۲ ،
غنايم ،محمود .المدار الصعب :رحلة القصة الفلسطينية في إسرائيل ،سلسلة منشورات الكرمل -جامعة حيفا ،دار
الهدى -كفرقرع.۱۹۹٥ ،
غنايم ،محمود .مرايا في النقد  :دراسات في األدب الفلسطيني ،مركز دراسات األدب العربي -بيت بيرل ،دار
الهدى  -كفرقرع.۲٠٠٠ ،
فياض ،توفيق .المشوهون ،مطبعة االتحاد ،حيفا.۱۹٦۳ ،
القاسم ،نبيه .دراسات في القصة المحلية ،األسوار للطباعة والنشر ،عكا.۱۹٧۹ ،
القاسم ،سميح .مطالع من أنتولوجيا الشعر الفلسطيني في ألف عام ،دار عربسك ،حيفا.۱۹۹٠ ،
القاسم ،نبيه .في الهم الثقافي ،مطبعة المشرق ،شفاعمرو.۱۹۹٦ ،
القاسم ،نبيه .مراودة النص :دراسات في األدب الفلسطيني ،مطبعة المشرق ،شفاعمرو ،ط .۲٠٠۱ ،۱
القاضي ،إيمان .الرواية النسوية في بالد الشام ،األهالي للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق.۱۹۹۲ ،
قبالن ،هيام" .على أجنحة الفراشْ :ال َخ ْي ُ
ط َوالطز ُ
يز" ،الشرق ،المجلد  ،۳عدد ،۲٠٠۲ ،۳۲ص.۳٤-۳۲
قبالن ،هيام .ال أرى غير ظلي ،بيت الشعر الفلسطيني ،رام للا.۲٠٠٨ ،
قراعة ،سنية .عروس الزهد رابعة العدوية ،الناصرة :مكتب فؤاد دانيال للطباعة.۱۹٦٠ ،
روب ومصابيح ،مطبعة الحكيم ،الناصرة.۱۹٥٦ ،
قعوار ،نجوى .د ٌ
قعوار ،نجوى .عابرو سبيل ،دار ريحاني للطباعة والنشر ،بيروت.۱۹٥٦ ،
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قنيطة ،محمد محمود .المرأة في الشعر الفلسطيني المعاصر ،كلية التربية الحكومية– غزة باالشتراك مع جامعة
عين شمس– كلية البنات.۲٠٠٠ ،
كتانة ،جميل .القصة العربية النسائية في إسرائيل ما بين السنوات  ،٢٠٠۲-١٩٧٣رسالة ماجستير ،جامعة تل
أبيب ،تل أبيب.۲٠٠٤ ،
الكيالي ،شهال .وانقطعت أوتار الصمت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت.۱۹٨٨ ،
الكيالي ،شهال .عندما األرض تجيء ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،بدعم من وزارة الثقافة
األردنية.۲٠٠۳ ،
مرعي ،محمودْ " .ال َخ ْي ُ
ط َوالط ِز ُ
يز" ،الشرق ،مجلد  ،۳عدد .۲٠٠۲ ،۳۲
مصاروة ،صالح أبو ليل .صوت المرأة الكاتبة في القصة العربية في إسرائيل ،تل ابيب :جامعة تل ابيب.۲٠٠٥ ،
مصالحة ،لؤي .شخصية اليهودي في أدب محمود درويش ،مقابلة مع صالح أبو ليل ،شمس ،عدد .۱۹۹۳ ،٤
مطر ،ليندا .دور التنظيمات والجمعيات النسائية في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الناصرة،
 ،۱۹٨۲ص .۱٠۲-٨۹
المناصرة ،حسين .المرأة وعالقتها باآلخر في الرواية العربية الفلسطينية ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت.۲٠٠۲ ،
منصور ،أنيس ( ُمحرر) ،المرأة عبر العصور ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.۲٠٠٤ ،
مواسي ،فاروق .الجنى في النثر الحديث ،بدون دار نشر ،القدس.۱۹۹۱ ،
مواسي ،فاروق .دراسات وأبحاث في األدب العربي الحديث ،دار آسيا ،دالية الكرمل.۱۹۹۲ ،
مؤسسة نور لدراسات وأبحاث المرأة العربية ،ذاكرة للمستقبل :موسوعة الكاتبة العربية (،)١٩٩٩-١٨٧٣
المجلس األعلى للثقافة ،القاهرة.۲٠٠٤ ،
ناجي ،سوسن .صورة الرجل في القصص النسائي ،وكالة األهرام للنشر والتوزيع ،القاهرة.۱۹۹۵ ،
نايف ،مي عمر محمد .شعر المرأة الفلسطينية ،عمان ،دون دار نشر.2005 ،
نفاع ،محمد .األصيلة ،منشورات عربسك ،عكا.۱۹٧٤ ،
وادي ،طه .صورة المرأة في الرواية المعاصرة ،دار المعارف ،القاهرة.۱۹٨٤ ،
وارين ،أوستن .ورينيه ويليك ،نظرية األدب ،ترجمة محيي الدين صبحي ،مطبعة خالد الطرابيشي ،دمشق.۱۹٧۲،
وزارة التربية والمعارف ،قسم برامج التعليم ،المختار من األدب العربي ،دار اإلصدار العربي تل أبيب ،القدس.۱۹٨٥ ،
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נספח א'
רשימת חלקית של שמות נשים פלסטיניות שכתבו בין השנים  1948-2007אך אין לגביהן אינפורמציה
 .1אָ אמאל קזל (אל-מע'אר)1962/
 .2אָ אמאל עוّאד רצ'ואן (ירושלים)
 .3א'מימה סיף ג'ּבארין (אום אלפחם)1967/
 .4אילין ג'ּבר שאהין
 .5אימאן אּבו אל-שער
 .6אימאן עּבד-אללה (נצרת)1964/
 .7אלהאם נאיף אּבו ע'זאלה (יפו)1939/
 .8אמנה אּבו חוסין-מהנא
 .9אמנה אּבו ראס (נצרת)1970/
 .10אנואר סרחאן
 .11אניסה דרויש (אל-מאלחה)1938 /533
 .12א'סמאא' עזאיזה (דבוריה)1985/
 .13ג'והרה מוסטפא חוסיין אל-עיסא ()1947
 .14ג'מאנה אמיל עּבّוד ()1971
 .15ג'מאנה חדّאד
 .16ג'נאן נאצר חדّאד
 .17דימה ג'מעה אלסמאן (ירושלים)
 .18דינא סלים חנחן (לוד)1957/
 .19דלאל אל-עלמי אל-ח'אלדי
 .20דעד עּבד-אל-חי אלּ-כיַיאלי (רמלה)1930 /
 .21האלה ּביטאר אל-נאשף ()1932
 .22הדייה צלאלחה
 .23הודא חנא (אל-ראמה)1922/
 .24היאם אּבו אל-זלף

 .כפר שהיה קיים ליד העיר ירושלים.

533
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 .25היאם רמזי אל-דרדנג'י (יפו)1942/
 .26הנאא' שוקי (נצרת)
 .27ופאא' ּבדוי
 .28ופאא' עייאשי (ּכאבול)1965/
 .29זוּבידה עטשה (דאלית אלּ-כרמל)1964/
 .30זוהא ּבהלול (חיפה)1946/
 .31זוהירה צּבאע' (נצרת)
 .32זינּב עּבד-אל-סלאם עּבד-אל-האדי חּבש (בית דג'ן-יפו)1943/
 .33זינאת אבו שמיס (יפו)1948 /
 .34זליח'ה עּבד-אל-רחמן מחמד אמין אּבו רישה (עכו)1942/
 .35ח'לוד אל-קרינאוי (רהט)
 .36חנאן ּביירותי
 .37חנאן עלייאן
 .38ליאנה בדר (ירושלים)
 .39לילא אל-סאיח (חיפה)1936/
 .40ליליאן ּבשארה (תרשיחא)1962 /
 .41ללי ּכרנּכ
 .42למיס אל-אמאם
.43למיס ּכנאענה (נצרת)1961/
 .44מהא פתחי
 .45מהא ּכסיס
 .46מונירה קהוג'י (טבריה)1947/
 .47מיסון א'סדי
 .48נאא'לה האשם צברי
 .49נאדרה ג'מיל אל-סרّאג' (יפו)1929/
 .50נאדרה עּבד אל-חי
 .51נאהדה פצ'לי אל-דג'אני (יפו)
 .52נאיפה עוד' (כפר יאסיף)1959/
 .53נג'מה חּביּב (חיפה)1964/
 .54נהא סמארה אל-צידאוי
 .55נהאד תופיק עּבאסי (צפת)1947/
 .56נהאיה דאמוני
 .57נהאיה ּכנעאן ()1965
 .58נהאיה ערמוש ()1965
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 .59נעימה עמאשה (רמת הגולן)1965/
 .60סהאם חאיּכ
 .61סהאם מחמד עיטור שאהין (חיפה)1936/
 .62סהאם עארצ'ה (חיפה)1947/
 .63סוהא אבו עקצה
 .64סוהיר אבו עקצה
 .65סוהיר חמّאד
 .66סוזאן צידאוי דּבّיני (נצרת)1960/
 .67סנדס אל-קיסי
 .68סעאד עּבד אל-נּבי
 .69סעאד קרמאן (אבטן )1927/
 .70סלמא אל-נצר (נצרת)
 .71סמירה אל-ח'טיּב (ירושלים)1948 /
 .72ססיל ּכאחלי (תרשיחא)1958/
.73סנאא' אל-סעיד (נצרת)1948/
 .74צפאא' מקּבל דע'ש
 .75ע'אדה דחלה (טורעאן)1964/
 .76ע'אדה צדקי אדריס (טייבה)
 .77ע'אדה שאפעי ()1979
 .78עאידה ח'טיּב
.79עאידה חמאדה ח'טיּב (שפרעם)1953/
 .80עדנייה שּבלי (ערב אל-שּבלי)1974/
 .81עלא עויצ'ה
 .82ענאק מואסי (באקה אל-ע'רבייה)
 .83פתחייה מחמוד אלּ-באתע (יפו)
ּ .84כלת'ום נצר עודה ()1892
 .85ראויה ברּבארה
 .86רוצ'ה אל-פרח' אל-הדהד (יפו)1946/
 .87רמזייה אּבו מוך
 .88רנא חלו
 .89רּכאז מחמד פאעור (שעב)1968/
 .90רשא חלוה
 .91ת'ריא נג'אח ּבשיר (כפר פרידיס)1964/
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נספח ב'
מיפוי הנשים הפלסטיניות הכותבות אחרי 1948
הקבוצה הראשונה :נשים סופרות שיש לגביהן תיעוד שלם

 .1א'סיא שּבלי ()1958
דּואית ,נולדה בכפר ערב אל-שּבלי שליד כפר תבור .534סיימה את לימודיה התיכוניים
סופרת בֵ ִ
בבית הספר של נזירות "מאר יוסף" בנצרת ועבדה תקופות לא רציפות בעיתונאות המקומית.535
יצירותיה:
• "الجزار/אל-גזّאר/הקצב" ,רומן.1989 ,
• "خيوط الفجر/ח'יוט אל-פג'ר/תחילת הזריחה" ,קובץ סיפורים.1989 ,
• "سفينة نوح/ספינת נוח /ספינת נוח" ,רומן.1994 ,
• "موسم الهجرة إلى الجنوب/מוסם אל-הג'רה אלא אל-ג'נוּב/עונת ההגירה לדרום" ,קובץ סיפורים.1994 ,
שּבלי בכתיבתה בוחרת בדמויות שמייצגות נשים מורדות במוסכמות החברה ונוהגות בניגוד להן.
מוסכמות החברה הערבית מקפחות נשים במעמד מסוים ,כמו נשים גרושות שמרשות לעצמן
לגור עם בחור רווק בדירתו הפרטית .ברומן הקצב ,היא מציגה נושאים חברתיים כמו יחס
החברה אל נשים גרושות ,או שליטת הגברים בהן ,הראייה הסטריאוטיפית של הגברים כלפי
נשים ערביות ,ביקורות על מוסכמות החברה שמפקירות את הנשים ושהביאו לסופה הטראגי של

 . 534אחד הכפרים של הבדואים אשר גרים בצפון הארץ .מספרה של האוכלוסייה הבדואית הצפונית הגיע בקירוב ל 60,000
תושבים בשנת  , 2004והיא נחשבת לאוכלוסייה ייחודית מבחינה חברתית ופוליטית .שם ,עמ' .203
 . 535אינה מרבה להתראיין ונודע לי משיחות טלפון שקיימתי בחודש אפריל  2009עם מכרה שלה ועם אחיה ובני משפחתה
שהיא גרה בחיפה ואינה מעוניינת בהתקשרות שתכליתה גילוי פרטים על חייה האישיים.
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פרידה ,גיבורת רומן הקצב .שּבלי כותבת על נשים משוחררות ומודרניות שרוצות להשתחרר
מכבלי הגברים ,אבל אין להן את הכלים לעשות זאת ואכן ,בסוף הרומן ,מאבדת הגיבורה את
חייה .הרומן הקצב נותח הרבה בספרות הפלסטינית בישראל ,ונחשב לרומן שיש בו העזה חסרת
תקדים נגד מוסכמות החברה הערבית .אני אשוב ואדון ברומן זה בהמשך מחקרי .א'סיא שּבלי
כותבת בעיקר רומנים וסיפורים קצרים והצלחתי לאתר ארבע יצירות משלה.

 .2א'סמהאן ח'לאילה ()1960
סופרת מוסלמית ,נולדה בכפר מג'ד אלּ-כרום בגליל התחתון .סיימה את לימודיה התיכוניים בבית
ספר חקלאי בכפר ראמה .עבדה באגף ללימודי המשך במרכז הקהילתי והיום היא מנהלת בית
ספר ללימודי מבוגרים בשעות הערב בכפר הולדתה .בשנת  2002זכתה בפרס "תופיק זיאד"
לתרבות ויצירתיות .יצירותיה:
• "الحصاد األول/אל-חצאד אל-א'וّל/הקציר הראשון" ,קובץ סיפורים.1994 ,
• "آخر النفق/אאח'ר אל-נפק/סוף המנהרה" ,רומן.2002 ,
• "وحدها الصرخة تمزق الظالم/וחדהא אל-צרח'ה תמזّק אל-ט'לאם /לבדה הצעקה קורעת את
החושך" ,קובץ סיפורים.2007,

ח'לאילה בכתיבתה הספרותית מסתמכת על תיאורים ונרטיבים כדי לתאר סצנות אנושיות
ומעוררות רחמים ,ייסוריהן של נשים הכורעות תחת עול ההשתעבדות לבית ולמשפחה ,גידול
ילדים והמסגרות המכבידות הרבות שסובבות אותן ,במקביל ללחצים ולכללי התנהגות חברתיים
מגבילים ביותר .536ייסורי הנשים מהווים מוטיב חשוב ברוב סיפוריה .ח'לאילה כותבת בעיקר
"פרוזה" ,כמו מאמרים בעיתונות ,סיפורים קצרים ורומנים והצלחתי לאתר שלוש יצירות משלה.

 .3היאם קּבלאן ()1956

 .536א'סמהאן ח'לאילה ,אל-חצאד אל-א'וّל (הקציר הראשון) ,מג'ד אלּ-כרום  ,1994עמ' .5
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משוררת דרוזית ,נולדה בכפר עספיא שעל הר הכרמל ליד חיפה .למדה בבית ספר יסודי
ובחטיבת ביניים בכפרה ,ואת לימודיה התיכוניים סיימה בעיר נצרת .למדה היסטוריה כללית
וחינוך מיוחד באוניברסיטת חיפה .עובדת כמורה לערבית בכפרה וכרכזת של כתיבה יצירתית
בכרמל .537קודם לכן ,הייתה עיתונאית במשך שבע שנים והיתה מעורבת בחיים התרבותיים
نارة" לפיתוח
והספרותיים בישראל ובעולם הערבי .היום ,קּבלאן חברה בעמותת "אל-מנארה ْال َم َ
מעמד נשים ערביות בישראל ,וחברת איחוד הסופרים הערבים והפורום התרבותי .בעבר זכתה
בפרס "היצירתיות" של משרד התרבות והאמנות בסקטור הערבי שפועל בחסות משרד החינוך.
לקּבלאן שירים מתורגמים לשפה העברית .יצירותיה:
• "آما ٌل على الدروب/אָ אמאל עלא אל-דّרוּב/תקוות על הדרכים" ,שירה.1975 ,
• "همساتٌ صارخة/המסאת צארח'ה/לחישות צועקות" ,שירה.1981 ,
• "وجوهٌ وسف ٌر/וגוה וספר /פנים ונסיעות" ,שירה.1992 ,
• "بين أصابع البحرּ/בין אצאּבע אלּ-בחר /בין אצבעות הים" ,טקסטים ספרותיים ופילוסופיים.1996 ,
ج من معطفه/טפל ח'ארג' מן מעטפה /תינוק יוצא ממעילו" ,סיפורים קצרים.1998 ,
• "طف ٌل خار ٌ
• "انزع قيدك واتبعني/אנזע קַ ידּכ ואתּבעני/השתחרר מאזיקיך ובוא אחריי" ,שירה.2002 ,
• "ال أرى غير ظلي/לא א'רא ע'יר ט'לّי/לא רואה מאומה ,מלבד מהצל שלי" ,שירה.2008 ,

קּבלאן כותבת במיוחד שירה ערבית מודרנית וסיפורים קצרים ובנוסף ,היא מתרגמת טקסטים
משפות שונות לשפה הערבית .לעיתים היא כותבת ביקורות ספרותיות על שירת משוררות
ומשוררים ערביים באתר אינטרנט ,שמשמש מפגש בין סופרים וסופרות ערביות .538כעת היא
כותבת רומן שעומד לצאת לאור בקרוב .539בולט במיוחד בכתיבתה מוטיב הניכור והגעגועים
למשפחה .540הצלחתי לאתר שבע יצירות משלה.

كار ייצור" הינו הצטיינות וחידוש
 .537באפשרותנו לכנות במלה "ا ْبداعٌ יצירתיות" כל תוצרת אמנותית טהורה שבה "ا ْبتِ ٌ
שנוצרים מבעד לאפשרויות המוגבלות שיש לאדם.
538
. http://www.almolltaqa.com
 .539מא'ססת נור לדראסאת וא'ּבחאת' אל-מרא'ה אל-ערּבייה ,2004 ,עמ' .207
 . 540אביה נולד בסוריה והשתתף במערכות נגד הצבא הישראלי לפני שנת  1948כמו קרב "רמת יוחנן" ,אבל אחרי המערכה
הוא נתפס והפלוגה שהשתייך אליה הרימה דגל לבן על מנת לתת הזדמנות למשא ומתן ולשלום .אחרי תקופה קצרה ,הוא
שוחרר ועזב את הארץ על מנת לחזור לארץ מולדתו סוריה .בגבולות סוריה נאמר לו שכניסתו אסורה משום שניהל משא ומתן
עם מנהיגי האויב .הוא הפך למחוסר בית והתחיל לשוטט בשדות ובהרים עד שהגיע לנהר אל-חאצבאני ,ליד חאצביא ,בלבנון.
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 .4נג'וא קעואר פרח ()1920/1923
סופרת נוצרייה ,יש מחלוקת לגבי תאריך לידתה .כפי שכבר הזכרתי במחקר ,היא מראשונות
הסופרות שבלטו במחצית השנייה של המאה ה 20-בישראל .בתום לימודיה במכללה להכשרת
מורות בירושלים ,עבדה כמורה .היא התחילה לכתוב בירחונים :הסופר/אל-א'דיּב/األديب",
"קול האשה/צות אל-מרא'ה/صوت المرأة"" ,מחר/אל-ע'ד/الغد"" ,השיירה/אל-קאפלה/القافلة",
הפורום/אל-מנתדא/المنتدى" .אחרי  ,1948כתבה קבצי סיפורים ,זיכרונות ומחזות ופרסמה כמה
ספרים מגוונים מבחינת הסוגה הספרותית ,ובכך רכשה מעמד ספרותי גבוה שהכשיר אותה
להיות עורכת ראשית של הירחון "החלוץ/אל-ראא'ד/الرائد" ,שבו עבדה עם בעלה בין השנים
 .1957 -1961ירחון זה היה ירחון דתי ,ספרותי ,פוליטי ,חברתי ותקשורתי ,אשר ייצג את
הקהילה הנוצרית-אנגליקנית בחיפה .הירחון פרסם כתבות של חלק לא מבוטל מהסופרים
והסופרות הפלסטיניים בתקופה ההיא .בשנת  ,1965היא עזבה עם בעלה את הארץ לירדן ושם
המשיכה להיות מעורבת בחיי התרבות .קעואר היא מראשונות הסופרות שפרסמו את יצירתן
בשנות ה 50-והיא מייצגת את ההמשכיות ,כמעט היחידה ,בין התקופה שלפני  1948והתקופה
שאחריה .541היום קעואר מתגוררת עם משפחתה בקנדה .יצירותיה:
• "عابرو سبيل/עאּברו סּביל/עוברי אורח" ,קובץ סיפורים.1954 ,
• "مذكرات رحلة/מד'ּכّראת רחלה/זיכרונות טיול" ,התרשמות מטיול.1955 ,
• "سر شهرزاد/סרّ שהרזאד/סוד שהרזאד" ,מחזה בשתי מערכות.1958 ,
• "ملك المجد/מלּכ אל-מג'ד/מלך התהילה" ,מחזה על ישו1961 ,
بير وأصدا ٌء/עּביר ואצדאא'/בושם והדים" ,מאמרי דעה.1959 ,
• "ع ٌ
وب ومصابيح/דרוּב ומצאּביח/דרכים ומנורות" ,קובץ סיפורים.1956 ,
• "در ٌ
שם השתקע לזמן ארוך והכיר את אמה של היאם .לאחר נישואיהם חזרו לכפר עספיא שבו נשאר חמישים שנה עד למותו.
ניכור אביה של היאם ,בדידותו ,נדודיו ממקום למקום ,העושק ממנו סבל ,האכזבות ,הגעגועים ,הזמן הרב שבו חיכה למשפחתו
ברמת הגולן ושתיקתו הארוכה ,השתקפו מבעד לשירתה ועיצבו את דמותה עד כדי כך שהיא מודה שירשה מאביה הרבה
תכונות .היא חושבת שהוא לא היה צריך לעזוב את מולדתו ולמנוע בכך מעצמו ומבניו ובנותיו לראות את בני משפחתם שעד
עצם היום הזה לא נפגשו אפילו פעם אחת.
 .541ערפאן אבו חמד ,אעלאם מן ארץ' אל-סלאם (סופרים מפורסמים מארץ השלום) .חיפה  ,1979עמ' .453
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• "لمن الربيع/למן אל-רּביע/למי האביב" ,קובץ סיפורים.1963 ,
• "سلسلة قصص لألحداث /סלסלת קצץ ללא'חדאת'/שרשרת סיפורים למאורעות" ,קבצי
סיפורים.1963-1965 ,
• " أمة الرب/אמّת אל-רּّב/אומת אלוהים" ,מחזה.1972 ,
• "اللقاء/אלّקאא'/המפגש" ,סיפורים.1975 ,
• "عه ٌد من القدس/עהד מן אל-קדס/תקופה מירושלים" ,סיפורים והתרשמויות.1978 ,
• "رحلة الحزن والعطاء/רחלת אל-חזן ואל-עטאא'/טיול העצב והנתינה" ,מאמרים.1981 ,
• "انتفاضة العصافير/אינתיפאד'ת אל-עצאפיר/האינתיפאדה של הציפורים" ,סיפורים.1991 ,
• "سكان الطابق العلوي/סּכّאן אל-טאּבק אל-עלויّ/שוכני הקומה העליונה" ,רומן.1996 ,

כתיבתה של קעואר מתייחסת ברובה לנושאים חברתיים ולקונפליקטים בהן חיות נשים ערביות
בחברה כמו יחס החברה הערבית לנשים משכילות ולנשים שדורשות יחס שווה ,אימהות ,שעבוד
הנשים לביתן ,העוני השולט וההשלכות שלו ,המעמדיות בחברה הערבית ,הפטריארכאליות
והכיבוש .היא מבטאת רצון כן ואמיתי לתיקון החברה והאדם .542הסופרת מעניקה לנו הזדמנות
נדירה להצצה אל תקופה שכמעט אינה מתועדת בצד הפלסטיני  -הזמנים שהשתנו מאז .1948
התיעוד הספרותי הנדיר של קעואר מייצג את ההמשכיות והרצף בין שתי תקופות ,התקופה
שלפני  1948והתקופה שלאחריה .543לכן בחרתי לדבר עליה ולנתח בהרחבה את הנושאים
הבולטים בקובץ סיפוריה "דרכים ומנורות" בפרק השלישי והרביעי של מחקרי .ראוי וחשוב
לציין ,שקעואר היא הסופרת היחידה שישראל התירה לה לפרסם את יצירותיה בשנות ה50-
וה ,60-תקופה שבה הערבים הפלסטינים בישראל חיו תחת ממשל צבאי .בזכות האישור המיוחד
שקעואר קיבלה לפרסם את כתביה ולהפיצם בתוך ישראל ,היא הצליחה להתקדם ולפרוץ גבולות
בתור כותבת ,עורכת וסופרת ובסופו של דבר הצליחה גם מחוץ לגבולות המדינה לבסס את

 .542שם ,עמ' .454
 .543שם ,עמ' .453 -454
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עצמה כסופרת מוערכת ואשת תרבות מובילה .קעואר כותבת סיפורים קצרים ורומנים ,מאמרי
דעה ומחזות .הצלחתי לאתר מבין יצירותיה ארבע עשרה יצירות.

 .5זינב עּבד-אל-סלאם עּבד אל-האדי חּבש ()1943
משוררת ,סופרת וציירת מוסלמית .נולדה בבית דגן ,וגורשה עם משפחתה אחרי אירועי .1948
היא נשארה תקופה בלוד ולאחר מכן עברה לגור בשכם .שם היא למדה בבית ספר השייך
לסוכנות האו"ם ,עברה לבי"ס "אל-עאא'שייה" וסיימה את לימודיה התיכוניים .בשנת ,1965
קבלה תואר ראשון בספרות אנגלית ועבדה כמורה בכפר אלפארעה .היא היתה מראשונות
האסירות הפלסטיניות שהוכנסו לכלא בשנים  1967-1968עם תחילת כיבוש הגדה המערבית
ע"י ישראל במלחמת יוני  .1967זינב נשפטה לשנתיים וחצי מאסר בבית סוהר בשכם ולאחר
מכן בבית הסוהר "קישון" ואחרי שחרורה עברה לגור בראמאללה .בשנת  ,1982קיבלה תואר
שני בניהול ובהשגחה פדגוגית מאוניברסיטת "ביר זית" ועבדה כמנהלת בית ספר עד שנת
 .1995כיום היא עובדת כמנהלת כללית להדרכה בשפה האנגלית במשרד חינוך השייך לרשות
הפלסטינית .יצירותיה:
• "قولي للرمل/קולי ללרמל/אמרי לחול" ,קובץ שירה.1993 ,
• "الجرح الفلسطيني وبراعم الدم/אל-ג'רח אל-פלסטיני וּבראעם אל-דם/הפצע הפלסטיני וניצני
הדם" ,שירה.1994 ,
• "أغنية حب للوطن/אע'נית חּב ללוטן/שיר אהבה למולדת" ,פרוזה אמנותית.1995 ,
• "ال تقولي مات يا أمي/לא תקולי מאת יא א'מّי/אל תגידי מת הוי אמי" ,שירה.1996 ,
• "رسائل حب منقوشة على جبين القمر/רסאא'ל חּב מנקושה עלא ג'ּבין אל-קמר/מכתבי אהבה
חרותים על מצח הירח" ,פרוזה אמנותית.1996 ,
• "حفروا مذكراتي على جسدي/חפרו מד'ּכّראתי עלא ג'סדי/חפרו זיכרונותיי על גופי" ,שירה.1997 ,
• "ألنه وطني/לאנّה וטני/כי היא מולדתי" ,שירה.1999 ,
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• "لماذا يعشق األوالد البرقوق/למאד'א יעשק אל-אולאד אלּ-ברקוק/למה הילדים אוהבים את
המשמש" ,קובץ סיפורים.1996 ,
• "قالت لي الزنبقة/קאלת לי אל-זנּבקה/אמרה לי החֲבצֶּ לֶּת" ,קובץ סיפורים.1993 ,
תחום הכתיבה הלאומית מאפיין את רוב כתיבתה של אלהאדי חּבש .היא אומרת באחד
מהראיונות איתה" :אחרי  ,1967השתנה כיוון שירתי לכיוון הלאומי בלבד" .544סביר להניח
שהסיבות לכך נעוצות בעבר משפחתה ,הנחשב כהיסטורי בתולדות המאבק הלאומי ,לאחר
ששניים מאחיה ובן אחיה נהרגו ורבים מבני משפחתה השתייכו למהפכה הפלסטינית .אל-האדי
חּבש כותבת שירה ערבית מודרנית אבל גם "פרוזה אמנותית" ,כמו קבצי סיפורים ,דעות
ומחשבות .הצלחתי לאתר מיצירותיה תשע יצירות.
 .6סמירה עّזאם ()1927-1967

סופרת מוסלמית ,ילידת עכו .שימשה בעבר כמורה ומנהלת בית ספר ,ועסקה בתרגום מאמרים
וספרים .בעקבות מלחמת  ,1948עקרה ללבנון ולאחר מכן לעיראק ,ובשנת  1959חזרה עם
בעלה ללבנון שם עבדה במכון לתרגומים בביירות .היא נהרגה בתאונת דרכים בדרכה מביירות
לירדן אחרי מלחמת יוני  .1967סמירה עזّאם לא חתמה על יצירותיה בשמה האמיתי ,אלא
اح ِل" מחשש שתותקף ע"י הביקורות משום שלא כל
בשם מושאל "בחורה של חוף הים فَتاة ُ الس ِ
כתיבתה עסקה בנושא הלאומי .545היא לא זכתה לקבל את מה שהגיע לה מצד הביקורת
يرة ُ" ,ויצירותיה לא
הספרותית ,כחלוצת כתיבת הסוגה הספרותית "הסיפור הקצר ا ْل ِقصةُ ا ْلقَ ِ
ص َ
פורסמו כפי שראוי לסופר בעל כישרונות איכותיים כשלה .יצירותיה:
• "أشيا ٌء صغيرةٌ/א'שיאא' צע'ירה/דברים קטנים",קובץ סיפורים.1954 ,
• "الظل الكبير/אל-ט'ל אלּ-כּביר/הצל הגדול" ,קובץ סיפורים.1956 ,
 .544שיחותינו היומיות ,אתר האינטרנט של זינב חּבשhttp://www.zeinab-habash.ws :
 .545חלק מהסופרות הפלסטיניות התחילו כתיבתן בשמות מושאלים בגלל חששן שכתיבתן לא תתקבל בעין יפה ע"י החברה,
כמו פדוא טוקאן ,המשוררת הידועה כראשונת הסופרות הפלסטינית בגדה המערבית ,שכתבה תחת שם "דנאניר" ,או אימאן
עּבד-אללה (נצרת )1964/שכתבה תחת שם "אימאן אל-רפאתי إي َمانُ الرفاتِي" או שהלא ראע'ּב אלַּ -כייאלי (לוד )1942/שכתבה
ق".
תחת השם "בחורת המזרח فَتاة ُ الش َْر ِ
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• "وقصصٌ أخرى/וקצץ אח'רא/וסיפורים אחרים" ,קובץ סיפורים.1956 ,
• "الساعة واإلنسان/אל-סאעה ואל-א'נסאן/השעון והאדם" ,קובץ סיפורים.1963 ,
• "العيد من النافذة الغربية/אל-עיד מן אל-נאפד'ה אל-ע'רּבייה/החג מהחלון המערבי" ,קובץ
סיפורים ,1971 ,שיצא לאחר מותה.

קריאה מחודשת בספרים שכתבה עזّאם ,מראה שהיא הייתה רווייה בדאגה לפלסטינים למרות
שלא צבעה את הדמויות בסיפוריה בגוון פלסטיני גלוי וישיר .כתיבתה הנשית מתאפיינת
בסממנים פלסטיניים ובכמיהה למולדתה .אין ספק שסמירה עזّאם הייתה מראשונות הסופרות
שנתנו לנשים תפקידים חיוביים במאבק הפלסטיני .הסוגות הנפוצות בכתיבתה הן סיפורים
קצרים ,מאמרי עיתונות ושירה ערבית מודרנית .הצלחתי לאתר מבין יצירותיה חמש יצירות
ופרק מרומן שפורסם בעיתון אל-אאדאּב הלבנוני.

 .7פאטמה ד'יאּב ()1951
סופרת מוסלמית ,נולדה בכפר טמרה שבגליל המערבי .היא סיימה את לימודיה בבית ספר יסודי
בכפרה והמשיכה את לימודיה התיכוניים בעיר נצרת .היום היא עובדת כמורה בבית ספר
בטמרה .החלה לכתוב בגיל צעיר ,בתחילה היא כתבה מאמרים בעיתונים "כל הערביםּ/כל אל-
ערב/كل العرب"" ,החקה/אל-צנّארה/الصنارة" ,ו"לילך/לילּכ/ليلكٌ " שרובם עוסקים בנושאי
הנשים .אחרי שד'יאּב פרסמה את הרומן הראשון שלה טיול ברכבת העבר היא הפסיקה לכתוב
במשך עשר שנים משום שהואשמה בכך שעברה את הגבולות שמציבה החברה הערבית ביחסה
לנשים ובכך שכתבה באומץ לב שהחברה הערבית לא הייתה מורגלת בו .הרומן שלה חולל
סערה בקרב המשכילים הערביים וחלק גדול מהם התנגד לו .ישנם מבקרים הסבורים שיצירותיה
משקפות את חייה הפרטיים ,התבגרותה וכאבי האובדן על בעלה שנהרג בתאונת דרכים .בספרה
טיול ברכבת העבר ,המורכב מרומן ושני סיפורים קצרים ,מתוארים יחסי מין אסורים בין בתה
של אלמנה עם דודה .יצירותיה:
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• "رحلة في قطار الماضي/רחלה פי קטאר אל-מאצ'י/טיול ברכבת העבר" ,רומן.1973 ,
ح في القلب/ג'רח פי אל-קלּב/פצע בלב" ,זיכרונות.1983 ,
• "جر ٌ
• "الخيال المجنون/אל-ח'יאל אל-מג'נון/הדמיון המשוגע" ,קובץ סיפורים.1983 ,
• "ممنوع التجول/ממנוע אל-תג'וّל/ההסתובבות אסורה" ,מחזה.1987 ,
• "قضية نسائية وألوانٌ داكنة/קצ'ייה נסאא'ייה ואלואן דאּכנה/נושא נשי וצבעים כהים" ,רומן.1987 ,
• "جليد األيام/ג'ליד אל-א'ייאם/קרח הימים" ,קובץ סיפורים.1995 ,
• " الخيط والطزيز/אל-ח'יט ואל-טזّיז/החוט והצרעה" ,רומן.1997 ,
• "جدار الذكريات/ג'דאר אל-ד'ּכריאת/גדר הזיכרונות" ,זיכרונות.2000 ,
• "مدينة الريح/מדינת אל-ריח/עיר הרוח" ,רומן ,ללא תאריך.
• "سيرك في بير/סירּכ פי ּביר/קרקס בתוך באר" ,מחזה.1987,
• "توبة نعامة/תוּבת נעאמה/חזרת בת יענה בתשובה" ,ספר לילדים.1982 ,
• "علي الصياد/עלי אל-ציאד /עלי הדייג" ,ספר לילדים.1983 ,

חלק מהטקסטים שהיא כתבה תורגם לעברית ולאנגלית .בשנות ה ,80-החלה לכתוב "ספרות
ילדים أدَبُ ْ
أطفَال" שהייתה סוגה חדשה בספרות הערבית .546ספרי הילדים שכתבה שאבו את
תכניהם והשראתם מהספרות העממית ,מהאגדות והפולקלור .כתיבתה מתאפיינת בעלילה
סיפורית טובה והיא מיטיבה ליצור קונפליקטים פנימיים בין הדמויות בסיפורים ,ברומנים
ובמחזות .מאחר שפאטמה ד'יאּב נחשבת לאחת הסופרות הבולטות ביותר בשנות ה ,70-בחרתי
בה כסופרת השלישית שאנתח את כתיבתה הספרותית בפרק השלישי והרביעי ובהשוואה
שאערוך בין כתיבת נשים לכתיבת גברים בפרק הששי .ד'יאּב המעיטה בכתיבת שירים אך כתבה
סוגי פרוזה רבים כפי שניתן לראות לפי רשימת יצירותיה ,כמו :מחזות ,ספרי ילדים ,רומנים,
סיפורים קצרים ,מאמרי דעה .הצלחתי לאתר מבין יצירותיה שתים עשרה יצירות.

 .546מא'ססת נור לדראסאת וא'ּבחאת' אל-מרא'ה אל-ערּבייה ,2004 ,עמ' .223
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 .8רג'אא' ּבּכריה ()1972
סופרת ומחזאית מוסלמית ,נולדה בכפר עראבה שבגליל .סיימה תואר ראשון בשפה וספרות ערבית
ובאמנות ,ותואר שני בשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה .היום היא מתגוררת בחיפה ומשמשת
החל משנת  1990כמרצה בחוג לאמנות באוניברסיטת ת"א .מתמחה במודעות לקריאה אצל הגיל
הרך ,כותבת ביקורות על התיאטרון המקומי בעיתונות ומתעניינת באמנות התיאטרון באופן מיוחד.
כתיבתה היכתה הדים בקרב מבקרים בעולם הערבי ובישראל .547בשנת  ,1977זכתה בצרפת בפרס
לנשים מזרח תיכוניות על כתיבת הרומן "התיבה/אל-צנדוקה/الصندوقة" ،וזכתה ארבע פעמים בפרס
"אמן יוצר" של משרד החינוך בשנים  2003 ,2002 ,1997 ,1996ובפרסים נוספים אחרים.
כתיבתה הביקורתית כלפי החברה הערבית ,גרמה להתנכלויות כלפיה בשל דעותיה הנוגדות את
מוסכמות החברה ,כמו המקרה שאירע לה בתאריך  ,23.7.07כאשר אלמונים חיבלו במכוניתה
באותו יום שבו הייתה אמורה להופיע בראיון טלוויזיוני בנצרת .יצירותיה:
• "عواء ذاكرة/עואא' ד'אּכרה/נביחות זכרון" ,רומן.1995 ,
• "الصندوقة/אל-צנדוקה/התיבה" ,רומן.2003 ,
• "مزامير أيلول/מזאמיר אילול/מזמורי אלול" ,רומן.1991 ,
• "امرأة الرسالة/א'מרא'ת אל-רסאלה/אשת המכתב" ،רומן.2007 ,

ּבָ ּכ ִר ָיה משתמשת בכתיבתה הספרותית בסמלים אמנותיים לתיאור הקשר המורכב בין גברים
לנשים ,ללא דעות קדומות או חשש מתגובות .סגנונה המיוחד מתבטא גם בשם שנתנה לרומן
"התיבה" ,שהיה אמור להיקרא ,מבחינת תקינות השפה הערבית" ,الصندوق/אל-צנדוק/התיבה"
ולא الصندوقة/אל-צנדוקה/התיבה" .הסופרת מוסיפה לשם הנכון "الصندوق/אל-צנדוק/התיבה"
את האות הסופית (ة/ת) .548הרומן יצג את הספרות הנשית הפלסטינית בחו"ל ועודד נשים כותבות

 .547שם ,עמ' .203
 .548כוונתה של הסופרת שיש שמות (למין זכר) בערבית שאין להם מקביל ב(נקבה) לכן היא משתמשת בשם "אל-צנדוקה"
כדי להתריס כנגד הגברים שהשתלטו על השפה הערבית במשך ההיסטוריה התרבותית.
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אחרות שחיקו את סגנון כתיבתה הספרותי .רג'אא' ּבָ ּכ ִר ָיה היא סופרת ראויה לציון בתקופת המאה
ה 20-וה 21-וכתיבתה מתאפיינת בסגנון משוחרר ובלשון מקוריתּ .549בָ ּכ ִר ָיה כותבת אך ורק
רומנים ,הצלחתי לאתר ארבע יצירות משלה.

 .9שוקייה ערוק מנצור ()1957
סופרת ומבקרת מוסלמית ,ילידת העיר נצרת .מנהלת ספרייה בבית ספר תיכון בעיר טירה
שבמשולש הדרומי .סיימה את לימודיה האקדמיים בחוג לפילוסופיה ומיתולוגיה .היא הסופרת
היחידה שכתבה בעיתונאות באופן רציף במשך יותר מ 30-שנה .שוקייה מספרת על העידוד
ف
שקיבלה מאביה ועל הביקורת שכתבה בעיתונות במשך  20שנה תחת שמות בדויים כמוِ " :ن ْ
ص ُ
القَ َم ِر/חצי הירח" ,ו "تقا ِسيم נגינות" .550יצירותיה:
• "امرأةٌ بال أيام/א'מרא'ה ּבלא א'ייאם/אשה ללא ימים" ,קובץ סיפורים.1979 ,
• "خطواتٌ فوق األرض العارية/ח'טואת פוק אל-א'רץ' אל-עאריה/צעדים על אדמה עירומה",
קובץ סיפורים.1980 ,
• "ذاكرة المطر/ד'אּכרת אל-מטר/זיכרון הגשם" ,קובץ שירים.5511987 ,
• "شمس حضورك أسطورةٌ/שמס חצ'ורּכ א'סטורה /נוכחותך שדומה לשמש היא אגדה",
קובץ שירים.1994 ,
• "قل كلمتك وامشي/קל ּכלמתּכ ואמשי/תאמר את דבריך ותלך" ,קובץ מאמרים.1998 ,
• "أحال ٌم مبعثرةٌ/אחלאם מּבעת'רה/חלומות פזורים" ,קובץ סיפורים.2002 ,
ار آخر/ע'אּב נהאר אאח'ר/נגמר יום אחר" ,קובץ מאמרים פוליטיים.2005 ,
• "غاب نه ٌ
• "الخرائب المعلقة/אל-ח'ראא'ּב אל-מעלّקה/החורבות התלויות" ,קובץ שירים.2006 ,

 .549וליד אּבו ּבּכר ,תג'רּבת אלּ-כאתּבה אל-פלסטינייה פי אל-פן אל-רואא'י (ניסיון האשה הפלסטינית באמנות הרומן),
מחקרים ,שכם  ,2000עמ' .68-94
http://nader.bettna.com/personal/nader/index.asp.550
 .551בהמשך פרסמה גם קובץ שירים .ראו :ג'וזיף זידאן ,מצאדר אל-א'דּב אל-נסאא'י פי אל-עאלם אל-ערּבי אל-חדית'
(מקורות הספרות הנשית בעולם הערבי המודרני) ,ביירות ,1999 ,עמ' .502
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שוקייה נחשבת כיוצרת המייצגת נשים כותבות בישראל החל משנות ה  80-של המאה ה20-
ועד היום .552כתיבתה הספרותית הכנה על הנושא הפלסטיני מאופיינת בסגנון מושך ומרתק
ובעלילות איכותיות במיוחד .מאז סוף שנות התשעים ,פנתה המחברת לכתיבת שירה ערבית
מודרנית שמאופיינת בסגנון רומנטי ועל פי דעת המבקרים אינה משתייכת לזמן ומקום
מסויימים .553מאמריה הביקורתיים מראים על אומץ לבה ,חדות לשונה ,וידע רחב בנושאים
חברתיים ,פוליטיים וספרותיים .באחד מהמקרים היא אף חשפה שחיתות ושוחד של ראש רשות
מקומית ,ולאחר שכתבה עליו ,הוא איים בחיסולה אם תפרסם פרטים על הפרשה .בנוסף
לסיפוריה הקצרים ,שוקייה מרבה לכתוב ביקורות בעיתונות ,שירה ערבית מודרנית וכתיבה
פוליטית .הצלחתי לאתר מבין יצירותיה שמונה יצירות.

 .10א'סמא טוּבי ()1905-1983
מחזאית ומשוררת נוצרייה ,נולדה בעיר נצרת לאב משורר ולמדה בבית הספר האנגלי "التبشير
ההטפה" .עם נישואיה ,עברה לגור בעכו ,שם למדה לעומק את ספר הקוראן כדי לשפר את
ידיעותיה בשפה הערבית .היא עסקה בנושאים הקשורים לנשים והייתה חברה פעילה בתנועה
ל"התאחדות האשה" בעכו בשנים  .5541929-1948לקראת סוף המנדט הבריטי ,היא מונתה
כיו"ר התאחדות הנשים בפלסטין .את דרכה הספרותית החלה בכתיבת מאמרים בעיתונות
הערבית .בשנת  ,1948גורשה לביירות ,עבדה כשדרנית בטלוויזיה הלבנונית והייתה עורכת
מדור האשה בעיתון "פלסטין" בלבנון .כל אותה העת ,המשיכה בכתיבת יצירות ספרותיות
ותרגמה רומנים מהשפה האנגלית לשפה הערבית .עד שנת  1943כתבה שישה מחזות ,555לאחר
מכן כתבה מאמרים לעיתונות וחיברה קבצי סיפורים ורומנים .טוּבי למדה את השפה האנגלית

 .552שם ,עמ' .501
 .553ע'נאים ,1995 ,עמ' .225
 .554מא'ססת נור לדראסאת וא'ּבחאת' אל-מרא'ה אל-ערּבייה ,2004 ,עמ' .204
 . 555מצאתי שיש ארבעה מחזות של טוּבי שאין לגביהם שום מידע על בית ההוצאה לאור או תאריך ההוצאה לאור:
"أصْلُ شجر ِةُالميالد/אצל שגרת א'למילאד/השורשים של עץ לידת המשיח ,מחזה בשלוש מערכות.
"نساءُ وأسْرار/נסאא' ואסראר/נשים וסודות" ,מחזה בארבע מערכות.
ص/שהידת אל-אח'לאץ/המתה על קידוש הנאמנות" ,מחזה בשלוש מערכות.
"شَهيدةُاإلخال ِ ُ
"واحدةُ بِواحِ د ٍةُ،وا ْل ِق َمار/ואחדה ּבואחדה ,ואל-קמאר/אחת באחת ומשחקי המזל" ,שני מחזות במערכה אחת,
.1943
ראה הרחבה על אסמאא' בדוי :נאיף ,שער אל-מרא'ה ,2005 ,עמודים.387 ,384 ,152 ,121 ,120 :
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והיוונית לצד השפה הערבית ולאחר גלותה לביירות ערכה את פינת האשה בעיתונים" :כל
דבר/כל שיא'/كل شيء" ו "יום ראשון/אל-א'חד/األحد " .בשנת  ,1973קבלה את פרס
"קונסטנטין הגדול" בלבנון .היא נפטרה בשנת  1983בארה"ב .יצירותיה:
• "مصرع قيصر روسيا وعائلته/מצרע קיצר רוסיא ועאא'לתה/רצח הקיסר הרוסי ומשפחתו" ,מחזה
בחמש מערכות ,הוצג שלוש פעמים לפני מאורעות  1948והוצג בלבנון תשע פעמים.1925 ,
ج/צּבר ופרג'/סבלנות והקלה" ,מחזה בשלוש מערכות.1943 ,
• "صب ٌر وفر ٌ
• "الفتاة وكيف أريدها/אל-פתאה וּכיף א'רידהא/הבחורה ואיך אני רוצה אותה" ,מאמרים.1943 ,
• "اإلبن الضال/אל-אּבן אל-צ'אל/הבן התועה" ,תרגום רומן מאנגלית.1946 ,
• "على مذبح التضحية/עלא מד'ּבח אל-תצ'חיה/על מזבח ההקרבה" ,מאמרים ספרותיים.1946 ,
• "المرأة العربية في فلسطين/אל-מרא'ה אל-ערּבייה פי פלסטין/האשה הערבייה
בפלסטין" ,פרוזה.5561948 ,
• "الدنيا حكاياتٌ /אל-דניא חּכאיאת/החיים סיפורים" ,תרגום מאנגלית ,ללא תאריך.
• "أحاديث من القلب/אחאדית' מן אל-קלּב/סיפורים מהלב" ,תרגום סיפורים.1955 ,
• "في الطريق معه/פי אל-טריק מעה/בדרך אתו" ,תרגום מאנגלית.1960 ,
بير ومج ٌد/עּביר ומג'ד/בושם ותהילה" ,מאמרי פרוזה.1966 ,
• "ع ٌ
• "حبي الكبير/חּבّי אלּ-כּביר/אהבתי הגדולה" ,קובץ שירה.1972 ,
• "نفحات عطر/נפחאת עטר/ריחות בושם" ,מאמרים.1975 ,

כמו במחזותיה ,ניתן להבחין שטוּבי בשירתה מקפידה לשרטט את מפת מולדתה הכבושה
ומשתמשת בסגנון שירים אופייני לתקופתה .557לעומת זאת ,במאמריה ,הרבתה לכתוב על
הפקעת אדמות ועל גירוש קבוצתי ואישי ויש בהם נטייה לרומנטיקה ולאמונה קיצונית ביכולתו
של הפרט בהצלת החברה .טוּבי נחשבה כאחת מהפעילות הפלסטיניות שהיתה להן תרומה
חשובה בהתנגדות לאימפריאליזם הבריטי ולהתנחלות הציונית על אדמת פלסטין באמצעות

 . 556המשוררת השאירה ספר זה בבית הדפוס כאשר עזבה את הארץ בשנת .1948
 . 557ראה הרחבה על נושא זה אצל :ג'האד אחמד סאלח ,ראא'דת אלכתאבה אלנסאא'ייה פי פלסטין  ,1905-1983ראמאללה,
 ,2011עמ .45-52
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כתיבתה הספרותית .כמו כן ,היא האמינה בחינוך ובחתירה אליו במטרה לשנות דעות המובילות
את החברה לביזוי ולפגיעה בנשים ובמעמדן .ברוב יצירתה הספרותית היא משתייכת לזרם
החברתי-ריאליסטי שמאפיין את דרכה כעיתונאית שדעותיה מוחלטות לגבי יכולת השינוי של
העם ועוצמתו מול השלטון .המבקרים מרבים להזכיר שכתיבתה חסרה מבנה נרטיבי באופן
בולט .558הסוגות הספרותיות הנפוצות בכתיבתה של א'סמא הן מחזות ,שירה ,מאמרי דעה
ומאמרים שהיא כתבה בעיתונות הפלסטינית והערבית בכלל .מצאתי מבין יצירותיה של טוּבי
שתים עשרה יצירות.

הקבוצה השנייה :נשים סופרות שאין לגביהן תיעוד שלם
בתקציר ובמבוא של המחקר ,התייחסתי לסיבות שהביאו לחוסר בתיעוד תולדות חייהן
ויצירותיהן של הסופרות בקבוצה הזו ולמכשולים שמנעו מהחוקר להשיג אניפורמציה
מינימאלית ומספקת אודותיהן .תוצאות המיפוי בקבוצת "נשים שאין לגביהן תיעוד מינימאלי
שלם" כללו את הסופרות הבאות:

 .1מונא עאדל ט'אהר ()1975
משוררת וסופרת מוסלמית ,נולדה בעיר נצרת ,סיימה תואר ראשון בשפה וספרות ערבית
באוניברסיטת חיפה והיום לומדת לקראת תואר שני בחוג ללימודים ערביים ואסלאמיים
באוניברסיטת ת"א .בשנת  ,2003קבלה תעודת הוקרה בגין מחקרה על המחקר הפמיניסטי מעמותת
"העשייה החינוכית" בבריטניה במסגרת פרוייקט מחקרי על נשים פלסטיניות .ט'אהר הוזמנה ליריד
הבינלאומי לספרים בקהיר על ידי החוקר סמיר סרחאן ,יו"ר "ההנהלה המצרית הכללית לסופרים
ب" ,והשתתפה בפסטיבל "טיראנווא" לשירה בצפון צרפת בשנת .2006
ْال َه ْيئ َةُ ْال ِم ْ
ص ِرية ْال َعامة للكتا ِ
בשנת  ,2007ט'אהר זכתה בפרס "ההתפנות" לספרות מטעם משרד החינוך והתרבות .יצירותיה:559
• "شهريار العصر/שהריאר אל-עצר/שהריאר העת החדשה" ,קובץ שירה.1997 ,
 .558ע'נאים ,1995 ,עמ' .28
 .559אתר הבית של הסופרת מונא עאדל ט'אהרhttp://www.mona.ws :
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• "ليلكياتٌ /לילּכייאת/לילכים" ,קובץ שירה.2001 ,
• "طعم التفاح/טעם אל-תפّאח/טעם התפוחים" ,קובץ שירה.2003 ,
• "حكايات جدتي موفادت/חּכאיאת גדّתי מופאדّת/סיפורי סבתי מופאדת" ,טקסטים ספרותיים,
.2003
• "أصابع/אצאּבע/אצבעות" ,מאמרים ספרותיים.2006 ,
• "خميل كسلها الصباحي/ח'מיל ּכסלהא אל-צּבאחי/רכות עצלותה בבקרים" ,מאמרים ספרותיים.2008 ,
• "يومياتٌ /יומייאת/יומנים" ,מאמרים.2006 ,

שירתה עושה רושם שהיא נוטה לרומנטיקה ,אך בפועל היא שירה בעלת עומק שמסתמכת על
סגנון כתיבה מודרני ,בעזרתו היא מתארת את הנפש הנשית ועינוייה כתוצאה מקיפוחה כאשה
בחברה הגברית .לעומת זאת ,שפת הכתיבה של מאמריה מבקרת את אי השוויון החברתי
במציאות שחיים בה פלסטינים ופלסטיניות תחת שלטון המדינה היהודית כמו במאמרי ספרה
"يومياتٌ /יומייאת/יומנים" .ט'אהר כותבת בעיקר שירה ומאמרים ספרותיים ,הצלחתי לאתר שבע
יצירות משלה.

:

 .2שהלא ראע'ּב אלַּ -כייאלי ()1942

סופרת ומשוררת נוצרייה ,ילידת העיר לוד .מכונה בשם "עץ האורן של פלסטין ِس ْن ِد َيانَةُ فِ ِل ْس ِطين".
אחרי מלחמת  ,1948איבדה את זכותה לשוב לישראל ,והיום היא מתגוררת בירדן ,שם היא כותבת
ספרות וכן מאמרים המתפרסמים בעיתון הירדני "הדעה/אל-רא'י/الرأي" .חברה בהתאחדות הסופרים
הירדנים ובהתאחדות הסופרים הערבים .היא סיימה את לימודיה היסודיים והתיכוניים בעיר אלזרקא
בירדן ,לאחר מכן סיימה תואר ראשון בשפה הערבית ומאז שנת  1958היא עובדת כמחנכת .שהלא
שימשה בעבר כמנהלת לסוכנות הבינלאומית לסיוע לנזקקים בירדן .בשנת  ,1986חלתה בסרטן אבל
הצליחה להפוך את מאבקה עם המחלה לכוח ולרצון להמשיך בכתיבתה היצירתית .יצירותיה הם:
• "وانقطعت أوتار الصمت/ואנקטעת אותאר אל-צמת/נחתכו מיתרי השתיקה" ,שירה.1987 ,
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• "خطواتٌ فوق الموج/ח'טואת פוק אל-מוג'/צעדים מעל לגלים" ,שירה.1992 ,
• "أصواتٌ ثائرةٌ/אצואת ת'אא'רה /קולות בהם מחאה" ,שירה.1987 ,
• "كلماتٌ في الجرحּ/כלמאת פי אל-ג'רח/מלים בפצע" ,שירה.1985 ,
• "عرس الشمس/ערס אל-שמס/חתונת השמש" ,מחזה.1995 ,
• "سر الصخرة الجامدة/סר אל-צח'רה אל-ג'אמדה/הסוד הכמוס של הסלע" ,ספר ילדים,
( .1996זכה בפרס המלכה נור).
• "وجهي الذي هناك/וגהי אלّ-ד'י הנאּכ/הפנים שלי אשר שם" ,שירה.1997 ,
• "عندما األرض تجيء/ענדמא אל-ארץ' תגיא'/כאשר האדמה תבוא" ,קובץ שירה.2003 ,

סוגות כתיבתה של אלַּ -כייאלי מתחלקות בין ספרות ילדים לשירה (מודרנית או קלאסית),
ומאמרים שונים ,אבל הגוון הלאומי תופס חלק נכבד משיריה .איתרתי שמונה יצירות משלה.

 .3סהאם דאווד ()1952
משוררת נוצרייה ,נולדה בעיר רמלה .היא סיימה את לימודיה התיכוניים אך לא המשיכה
בלימודים אקדמיים בשל סיבות כלכליות .לאחר שנפטר הסופר הפלסטיני א'מיל חּביּבי ,מונתה
לתפקיד עורכת הירחון התרבותי "קצה/משארף/مشارّف" ،היוצא לאור בעיר חיפה .דאווד
נחשבה לאחד האנשים הקרובים ביותר למשורר הפלסטיני מחמוד דרויש .כאשר דרויש נפטר
ב ,2008-היא נלחמה עם הרשות הפלסטינית כדי שייקבר בכפר הולדתו ג'דיידה אשר בגליל
התחתון ולא בראמאללה והצליחה במאבקה .דאווד תרגמה שירים מאנגלית לערבית ומעברית
לערבית .העמותה לשירה ישראלית בחרה שלושה שירים שהיא כתבה בשנת  1974והם תורגמו
לעברית על ידי חוקר הספרות הערבית פרופ' ששון סומך .בנוסף על כך ,פורסמו שירים שלה
שתורגמו לעברית ב "עיתון  ."77ראוי לציין ,שקובץ שירתה המפורסם "هكذا أغني/האּכד'א
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א'ע'נّי/כך אשיר" יצא לאור לראשונה בלבנון ,560ולאחר מכן פורסם בארץ ב .5611978-קובץ
זה מורכב משירים שהתפרסמו בירחון "מחר/אל-ע'ד/الغد" ובעיתון "ההתאחדות/אל-
دار الن ْش ِر
א'תّחאד/اإلتحاد" בשנת  .1973היא עבדה בבית ההוצאה "הבית הערבי להוצאה לאור ُ
العَ َربِي ِة" ובעיתון "אל-א'תّחאד" בחיפה ולימים מונתה לעורכת אחראית של עיתון זה בשנת
 .1978קובץ שירים שלה שתרגמה לעברית יצא לאור ב  ,1984בשם" :العاشقة بلباس أحمر/אל-
עאשקה ּבלּבאס אחמר/מאוהבת בלבוש אדום" .בקובץ זה מופיעים נושאים רבים הקשורים לעם
הפלסטיני ,אך עם זאת ,יש בו גם עניין לקוראים המערביים .לדעתי ,שירתה זו שאין בה ניחוח
של צניעות המאפיינת את החברה הערבית השמרנית ואשר בולטת בארוטיקה שבכותרת הקובץ,
מקובלת יותר בקלות על החברה המערבית מאשר על החברה הערבית .בהמשך המחקר ,אתייחס
לנושא זה ולכך שהשירה המודרנית ששירת דאווד חלק ממנה ,היא שירה שזורמת בהדרגתיות
לכיוון הפוסטמודרניזם שמרכיביו מסתמכים על חופש היצירתיות וההתנערות ממשקעי העבר
וחיקוי הספרות הקלאסית .השירה הפוסט מודרניסטית מדגישה את ניסיונותיו וחוויותיו
האישיים ,כולל ייסוריו ,של המשורר או המשוררת ולא מסתמכת על חיקוי צורות ,מסגרות
ואופני כתיבה שבהם יש מרכיבים מהמסורת.

הביטויים של דאווד מאופיינים בדייקנות ובפשטות ,היא שומרת על משפטים ממוקדים ולא
מסורבלים ולא תרה אחר ביטויים זרים בשפה שונה .השימוש בהשאלות ובדימויים ,עולם של
מטאפורות ודמיון ,הוא בהחלט מאפיין מרכזי ובולט ביצירתה .חלק מחשיבותה של יוצרת זו
נזקף בחשיפתה לקוראים בשפות רבות ובבמות מגוונות .חוקרים וכותבים מצאו עניין בתרגום
שיריה לעברית ,אך רק חלק זעיר מהם תורגמו .ראוי לציין שטווח הכתיבה והיצירה שלה
מתפרש לאורך מקומות שונים ושפות שונות והיא רואה עצמה כמשוררת בינלאומית ולא רק
מקומית .סוגת הכתיבה הנפוצה ביצירתה של דאווד היא השירה המודרנית ,הצלחתי לאתר מבין
יצירותיה שתי יצירות.

 .560סהאם דאווד ,האּכד'א א'ע'נّי (כך אשיר) ,ירושלים .1978
 .561מא'ססת נור לדראסאת וא'ּבחאת' אל-מרא'ה אל-ערּבייה ,2004 ,עמ' .220
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ּ .4כלת'ום מאלּכ עראּבי ()1932
משוררת נוצרייה ,ילידת כפר יאסיף שבגליל העליון .לאחר מלחמת  ,1948הפכה לפליטה וחיה
בביירות ,ומכאן ואילך הביוגרפיה שלה הופכת להיות מעורפלת .562אין אזכור לחייה המאוחרים
של עראּבי מלבד פרסום יצירותיה ואין בידינו ידע שנוכל לקשר את יצירותיה על בסיס חייה
האישיים בלבנון ,יצירותיה:563
• "أجراس الصمت/אג'ראס אל-צמת/פעמוני השקט" שירה ,ללא תאריך.
• "ما ٌء لظمأ الشمس/מאא' לט'מא' אל-שמס/מים לצימאון השמש" ,שירה ,ללא תאריך.
• "مشردةٌ/משרّדה/חסרת בית" ,שירה.1963 ,
• "النابالم جعل قمح القدس مرا/אל-נאּבלאם ג'על קמח אל-קדס מרן/חומר הנפץ עשה את קמח
ירושלים מר" ,שירה.1968 ,
• "نهر الصمت الهادئ يخضر/נהר אל-צמת אל-האדא' יח'צ'רّ/נהר השתיקה השקטה צומח" ,שירה,
.1968
• "الضوء والتراب/אלצ'וא' ואל-תראּב/האור והאדמה ,שירה.1977 ,
• "عيون/עיון/עיניים" ,שירה.1980 ,

עראּבי כתבה בעיקר שירה ערבית מודרנית העוסקת על פי רוב בנושא הפלסטיני .את קובץ
שיריה "חומר הנפץ הפך את קמח ירושלים מר" כתבה עשרים שנה אחרי מאורעות 1948
בהם טעמה את כאב הכיבוש והגלות ,לכן היא מדגישה בחלק משיריה את העתיד ,שעד לכתיבת
קובץ זה ,היה לא ברור .איתרתי שבע יצירות משלה.
 .562שם ,עמ' .225
 .563שם ,שם.

264

 .5ריתא עודה ()1960
סופרת ומשוררת מוסלמית ,ילידת נצרת .סיימה את לימודיה האקדמיים באנגלית ובספרות
השוואתית .משמשת כמורה לאנגלית בבית ספר תיכון בנצרת .יצירותיה :
• "أبعد من أن تطالني يد/אּבעד מן אן תטאלני יד/רחוקה מהישג יד" ,קובץ סיפורים.2005 ,
• "بنفسج الغربةּ /בנפסג' אל-ע'רבה/סיגלית הזרות" ,רומן.2008 ,
• "ثورةٌ على الصمت/ת'ורה עלא אל-צ'מת /מרד על השתיקה" ,קובץ שירים.1994 ,
• "مرايا الوهم/מראיא אל-והם/מראות האשליה" ,קובץ שירים.1998 ,
• "يوميات غجرية عاشقة/יומייאת ע'ג'רייה עאשקה/יומנה של צועניה מאוהבת" ,קובץ שירים.2001 ,
• "ومن ال يعرف ريتا/ומן לא יערף ריתא/ומי לא מכיר את ריתא" ,קובץ שירים.2003 ,
• "قبل اإلختناق بدمعة/קּבל אל-אח'תנאק בדמעה/לפני שנחנקים מדמעות" ,קובץ שירים.2004 ,
• "طوبى للغرباء/טוּבא ללע'רּבאא' /מאחלת אושר לזרים" ,רומן( 2007 ,מהדורה אלקטרונית).
• "سأحاولك مرة أخرى/סא'חאולּכ מרّה א'ח'רא/אנסה אותך עוד פעם" ,קובץ סיפורים,
( 2009מהדורה אלקטרונית).

שיריה של עודה מאופיינים בחדות מצלול מוסיקלי ובפשטות קולחת .סגנונה הזורם הפך אותה
לפופולארית בקרב אמנים רבים שמבצעים את שיריה .ביצירות רבות שלה היא נאבקת למען
זכויותיהן של נשים מוכות ושיריה זכו לביקורות חיוביות בקרב סופרים ומבקרים ערביים (כמו,
למשל ,המבקר רשיד יחיאוי ,מרצה באוניברסיטת אע'אדיר במרוקו) .עודה כותבת שירה ערבית
מודרנית ,רומנים וקבצי סיפורים .איתרתי תשע יצירות משלה.
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 .6רקייה זידאן ()1952
סופרת ומשוררת מוסלמית ,נולדה בכפר ימה במשולש הדרומי .את לימודיה התיכוניים סיימה
בבית ספר חקלאי בכפרה ,שם היא משמשת כיום כמורה .את לימודי הדוקטורט שלה עשתה
במצריים .זידאן חברה ב "איגוד הכללי של סופרים בישראל" ,שמייצג  500סופרים ,ביניהם
 350סופרים כותבי עברית והשאר מייצגים שפות אחרות .כמו כן ,היא חברה באקדמיה ללשון
הערבית אשר נוסדה בדצמבר  .2007בתאריך  ,25.1.09פרסמה מאמר שחוקר את חייה של
הזמרת המצרייה המפורסמת א'סמהאן בשם" :أ ْس َم َهانُ َو ُ
ب א'סמהאן והמשוררים
ش َع َرا ُء ْال َع َر ِ
הערביים" .יצירותיה הן:
• "دخلت حدائق أمتي/דח'לת חדאא'ק אמّתי/נכנסתי לגנים של האומה שלי" ,קובץ שירים.1986 ,
يف فوق األديم/חפיף פוק אל-א'דים/רשרוש מעל פני האדמה" ,קובץ שירים.1995 ,
• "حف ٌ
• "التغيير الداللي في شعر سميح القاسم/אל-תע'ייר אל-דלאלי פי שער סמיח אל-קאסם/השינוי
הסמנטי בשירת סמיח אל-קאסם" ,עבודת מחקר מ.א.2001 ,.
• "عندما ترخى السدول/ענדמא תרח'ّא אל-סדול/כאשר מסתירים במסכות" ,שירה.1986 ,
• "قراءةٌ في سفر العدالة/קראא'ה פי ספר אל-עדאלה/קריאה בספר הצדק" ,שירה.1991 ,
• "ال تقتلعيني أيها الريح/לא תקתלעיני אייהא אל-ריח/הוי רוח ,אל תעקרי אותי" ,שירה.1997 ,
• "دعني كعباد الشمس/דעני ּכעּב אד אל-שמס/תעזוב אותי כמו חמנית" ,שירה.1998 ,
• "تفاحة آدم واحدةٌ/תפאחת אאדם ואחדה/התפוח האחד של אדם" ,שירה.2002 ,
• "وجع القصيدة ونبضها/וג'ע אל-קצידה ונּבצ'הא/כאב הקצ'ידה והדופק שלה" ,מחקר על
המשורר הפלסטיני ראשד חוסיין.2006 ,

זידאן תרגמה חלק משירתה לעברית ולצרפתית ועל פי רוב שיריה עוסקים בנושאים חברתיים
ובנושא הלאומי .היא נחשבת לאחת מהמשוררות הפלסטיניות שכותבות ומנסחות היטב את
טקסט השירה הלאומי ,אולי משום שהכפר שבו נולדה ממוקם על הגבול בין הקו הירוק לגדה
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המערבית .סיפוריה עוסקים הרבה בנושאי אדמה ומולדת ומתייחסים לקשר בין האדמה לאדם.
זידאן חקרה את השפעת השפה העברית על השפה הערבית ,במיוחד בדיאלקט של בני כפרה.
מסקנתה הייתה שההשפעה הגדולה של העברית קיימת בקרב שכבת הפועלים והעובדים ,בעיקר
גברים .564הסוגות הנפוצות בכתיבתה הן הסיפור הקצר ושירה ערבית מודרנית .מצאתי תשע
יצירות משלה.

 .7ראניה ארשיד ()1976
משוררת מוסלמית ,מתגוררת בעיר נצרת ,סיימה בית ספר תיכון בעירה ,ולאחר מכן קיבלה
תעודת הכשרה כעיתונאית .היום היא עובדת כעיתונאית בעיתון "כל הערביםּ/כל אל-ערב/كل
العرب" שיוצא לאור בנצרת .יצירותיה:
• "كراسة حبּ/כרّאסת חּבّ/יומן אהבה" ,קובץ שירים.1999 ,
• "أبجدية خاصة/אּבג'דייה ח'אצّתן/א"ב מיוחד" ,קובץ שירים.2005 ,
• "فراشةٌ أم ضو ٌء/פראשה אם צ'וא'/פרפר או אור" ,קובץ שירים.2008 ,

ארשיד כותבת בעיקר בסגנון שירה ערבית מודרנית ועוסקת בכמה נושאים כאשר האופי הרומנטי,
לעיתים קרובות ,שולט ברוב שיריה .המשוררת מדברת על תחושותיה וניסיונה בחיים ועל רגשות
האהבה והקשר שלה עם האחר ,הגבר ,כשהיא מעמיקה לתוך רגשותיה כאשה כדי לגלות את סימני
נשיותה ולאחר מכן מתארת את תחושותיה לקוראים ומקשרת אותן עם תחושות הגבר ,ולבסוף
מדברת על אהבה ועל מהות הקשר בין נשים לגברים .מצאתי מיצירותיה שלוש יצירות.

 .564מא'ססת נור לדראסאת וא'ּבחאת' אל-מרא'ה אל-ערּבייה ,2004 ,עמ' .213
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 .8נדאא' ח'ורי ()1959
משוררת נוצריה ,ילידת הכפר פסוטה בגליל .מאחר שהדת הנוצרית אוסרת על גירושין ,היא חיה בניפרד
ובגלוי מבעלה עם בתה ושלושת בניה בבית אחד .565היא סיימה את לימודיה התיכוניים בבית ספר בכפרה
והיום היא מרצה באוניברסיטת בן גוריון בנגב במחלקה לספרות עברית ובמחלקה ללימודי מזרח תיכון .כמו
כן ,היא חברה בהתאחדות הסופרים הערביים .בשנת  ,1995ח'ורי זכתה בפרס "הספר המדריך" מטעם משרד
החינוך ,ובשנת  2000קבלה את פרס היצירתיות מטעם משרד החינוך והתרבות בישראל .יצירותיה:
• "أعلن لك صمتي/אעלן לּכ צמתי/אני מכריזה בפניך על שתיקתי" ,קובץ שירים. 1987 ,
• "جديلة الرعد/ג'דילת אל-רעד/צמת הרעם" ,קובץ שירים. 1989 ,
• "النهر الحافي/אל-נהר אל-חאפי/הנהר היחף ,קובץ שירים. 1990 ,
• "زنار الريح/זנّאר אל-ריח /חגורת הרוח" ,קובץ שירים. 1990 ,
• "ثقافة النبيذ/ת'קאפת אל-נּביד'/תרבות היין" ,קובץ שירים1993 ,
• "خواتم الملح/ח'ואתם אל-מלח/טבעות המלח" ,קובץ שירים. 1998 ,
• "أجمل اآللهات تبكي/אג'מל אל-אאלהאת תּבּכי/היפות מבין האלות בוכות" ,קובץ שירים.2000 ,

בשירתה היא מתמרדת נגד התנוונות המסורות והמנהגים הערביים וקוראת לשחרור הנשים .סגנונה
האמנותי מתאפיין בפונקציונאליות שבסמלים הדתיים הנוצריים אותם היא מביאה על מנת לשקף את
עולמה הפנימי והרוחני .סגנון כתיבתה המודרני מתאר את נפשה בצורה פיוטית ספונטנית ,נטולת הגזמות,
ונמנעת מתיאור הבלתי אפשרי וסגנונות אמנותיים מלאכותיים שכוונתם יפוי הטקסטים מבחינה אסתטית.
המשוררת תומכת ברעיון גיוס צעירים ערביים לשירות חברתי לאומי ,והיא מתומכי שחרור הנשים
מהרעלה .הסופר העברי רוג'יה תבור תרגם חלק משיריה לשפה העברית .566היא כותבת בעיקר שירה,
ולעיתים רחוקות גם מאמרים ספרותיים שונים .מצאתי שבע יצירות משלה.

 .565קיבלתי את פרטי חייה האישיים בראיון שערכתי עם המשוררת בתאריך 27.5.2010
 . 566רוג'יה תבור הוא משורר ואינטלקטואל ישראלי המתמחה בתרגום משפה ערבית לשפה עברית .כיום הוא מכהן כיו"ר
ועדת נאמני המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל בעיר חיפה.
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ג .סיכום
לאחר שסקרתי בקצרה את תולדות חיי הסופרות ויצירותיהן ,ניתן להבחין בבירור אצל חלק גדול מהן אלו
חוויות אישיות השפיעו על כל אחת מהן בדרכה לכתיבה הספרותית .סיפורי אבות ואירועים שהתרחשו
והשפיעו על חייהן ,השפעות הסביבה ומידת הקבלה שלהן מצד החברה .מרכיבים אלה חשובים בכתיבה
היצירתית כי היא פעולה בעלת השלכות שונות ומגוונות על החברה הערבית הגברית .היא יוצרת עיבוי
של כל מה שתרבותי ,סוציולוגי ,נפשי ,אידיאולוגי ומנטאלי בתרבות הזו .אבל ,למרות עובדה זו ,היא לא
יוצאת מהמעגל המקיף את הסופר או הסופרת בעיני הקוראים משום שכתיבת נשים מביכה את הגברים
ומגלה את צביעותם .לכן בספרות ,בין אם בגלוי או בסמוי ,החברה מייחסת לחייהן האישיים של הסופרות
חשיבות רבה יותר מאשר חשיבות הכתיבה עצמה .סיבות אלה שמתווספות להשפעה הישירה או הבלתי
ישירה של המאורעות הפוליטיים וההיסטוריים היו חלק ממכשולים קשים בדרכן של אלו שכתבו אחרי
מאורעות .1948
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נספח ג'
היצירות הייצוגיות לשלוש תקופות הספרות הפלסטינית בישראל בין השנים 1948-2007
התקופה הראשונה1948-1967 -
תקופת "הזרם הרומנטי" ו"הזרם המשעשע והחינוכי" .הסופרים שנבחרו להשוואה :הסופרת נג'וא קעואר
פרח והסופר חנא אּבראהים.
دروب
 .1נג'וא קעואר פרח :היצירה שנבחרה לדיון :קובץ סיפורים "דרכים ומנורות /דרוּב ומצאּביח/
ٌ
ومصابيح" .1956 ,הקובץ כולל גם את שני הסיפורים "קריאות השרידים /נדאא' אל-אטלאל/نداء
األطالل" ו"לילא וניחוח התפוזים/לילא ועטר אלּ-בורתקאל/ليلى وعطر البرتقال".
בקובץ זה כותבת קעואר על נושאים שלא כתבה עליהם עד כה .הנושאים בספר הם חברתיים ונסבים על
קונפליקטים בהם חיה האשה הערבייה ,כגון הגישה החברתית להשכלת נשים ,אמהות ,האשה השלילית,
עוני ,אריסטוקרטיה ,פטריארכיה וכיבוש.
בסיפור "לילא וניחוח התפוזים" מתוארים הסבל והיסורים שאחרי שנת  ,1948ויש התייחסות
לאשה/ארוסה/אהובה/לילא כסמל לאדמה היקרה אשר שווה למות ולהקריב למענה ,כפי שעשה אחמד,
גיבור הסיפור .הסבר זה מתאים לשם הסיפור .בושם התפוזים מסמל אושר אמיתי ביחס ל "יעקוב" ולילא
מסמלת בעבור אחמד את אפסיות האושר האמיתי משום שהיא נרצחה במאורעות שליוו את המלחמה
בשנת  .1948סמל האשה/הקורבן מקבל קונוטציות רחבות בסיפור הזה יותר מאשר בספרות הגברית.
לילא ,למרות היעדרותה המוחשית ממאורעות הסיפור באופן ישיר ,משפיעה באופן טוטאלי על סגנון
הסיפור ותוכנו.
ار برية",
 .2חנא אּבראהים :היצירה שנבחרה לדיון :קובץ הסיפורים "פרחי בר/א'זהאר ּברייה/أزه ٌ
ق في السالح" ו"מקום קדוש/
 .1972בקובץ זה נכללים הסיפורים "חבר לנשק/רפיק פי אל-סלאח/رفي ٌ
س" .הסיפורים בקובץ זה התפרסמו בשנות ה 50-וה ,60-אך רק בשנת 1972
מּכאן מוקדّס/مكان مقد ٌ
אוגדו בקובץ סיפורים זה .חנא אּבראהים נולד בכפר בענה שבגליל .הוא משתייך לגל הראשון של
הסופרים שהתחילו בכתיבתם בשנות ה ,50-אז החל את דרכו בכתיבה בעיתונות המפלגה הקומוניסטית.
בשנת  ,1972כאשר פרסם קובץ סיפורים זה ,באותה עת ,הכתיבה הספרותית הערבית ניסתה להיחלץ
באופן הדרגתי מהשפעת הזרם הרומנטי .אּבראהים משתייך לזרם האמנותי-מציאותי המנסה בתקופה בה
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פעל להשתחרר מהרומנטיות .כתיבתו כוללת מסרים חינוכיים בעלי תוכן פוליטי ישיר .התמות בסיפוריו
עוסקות בנושאים פוליטיים-לאומיים ,כגון המאבק הערבי-ישראלי ,המתארים את חיי היומיום בה חיים
ערביי ישראל מאז המנדט הבריטי בארץ .במציאות אותה מתאר אּבראהים יש המשכיות של מאבקים כבר
בתקופת השלטון הבריטי ,כמו בסיפור "חבר לנשק" ובסיפור "מקום קדוש".
התקופה השנייה 1967-1987 -
שלב הבשלות והפתיחות ,תקופת הזרם המציאותי-אידיאולוגי וזרמים מהתקופה הקודמת .הסופרים
שנבחרו לצורך השוואה :הסופרת פאטמה ד'יאּב והסופר מחמד נפّאע .היצירות שנבחרו לדיון:
 .1פאטמה ד'יאּב :היצירה שנבחרה לדיון :הרומן "رحلة في قطار الماضي/רחלה פי קטאר אל-מאצ'י/טיול
ברכבת העבר" .1973 ,רומן ארוך ושני סיפורים" :מחשבות אשה עקרה/ח'ואטר עאקר/خواطر عاقر"
ו"הדף האחרון/אל-צפחה אל-אח'ירה/الصفحة األخيرة" .ברומן "טיול ברכבת העבר" מתוארים יחסי מין
אסורים בין סעאד ,בתה של אלמנה ,עם דודה .היא בורחת מהבית ויולדת רחוק מאמה .כשהאמת מתגלה
לאמה היא לוקה בהתקף לב ומתה .סעאד נוקמת בדוד והורגת אותו .בעקבות המעשה היא משאירה את
בנה בבית יתומים ועוזבת את הכפר בו גרה .כעבור עשר שנים היא לוקחת משם את בנה ומחליטה לחזור
לכפרה ולהתחיל מחדש.
בסיפור"מחשבות אשה עקרה" ,מייצגת הגיבורה חנאן את האשה המסורתית ,אשר עושה ככל יכולתה כדי
לשמור על חיי הנישואים שלה .היא יודעת שאם לא תלד בנים ,בעלה יגרש אותה .המבקר חוסיין אל-מנאצרה
סבור כי התמונה השחורה של האשה בסיפור וברומן הערבי ,מסתירה את אישיותה של האשה ומציגה אותה
בשוליים ,כאילו שהיא אך ורק גוף שמייצר בנים ,ובונה קשר חברתי מעוות באהבה ובנישואין .ד'יאּב ניסתה
להעביר מסר הפוך ,ולהראות שאשה אינה רק כלי גופני לייצור תינוקות ולהמשכיות של המין האנושי ,אלא
אדם שיכול לבנות קשרי נישואין ללא קשר ליכולתה להביא בנים לעולם.
 .2מחמד נפّאע :היצירה שנבחרה לדיון :קובץ הסיפורים" ،האצילה/אל-אצילה/األصيلة".1974 ,
הקובץ מכיל  24סיפורים ,רובם עוסקים בתקופת  '48ואחריה .הסיפור "רטט האלון/ח'פק אל-
סנדיאן/خفق السنديان" עוסק בנושא רצח על כבוד המשפחה ,ומציע פתרונות חדשים .הסיפור הוא על
שמועה בכפר על קשר בין ימאמה לחמיד ,בן הכפר ,ועל כך שכתוצאה מהקשר היא נכנסה להריון .בני
הכפר לועגים לאחיה הבכור והוא מגורש מעבודתו אצל "אל-מח'תאר" של הכפר ,הלועג לו ומשפיל אותו,
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ואומר שאין למשפחתו כבוד .האח מחליט לרצוח את אחותו כדי לנקות את כבוד המשפחה .האם לוחצת
על האח להרוג את אחותו כדי להציל את כבוד המשפחה ,עד שלבסוף הוא לוקח את ימאמה ליער שליד
הכפר ,בכוונה להפיל אותה מעל הר גבוה לתוך בור עמוק .בשיא כעסו חולפות בראשו מחשבות על
תקופת הילדות של שניהם ,והוא רואה את תמימותה של אחותו כמי שלא עשתה כל עוול .המחשבות
האלה גורמות לו לשנות את כוונותיו ולזרוק את הסכין לבור .החידוש הוא בכך שהאח מוכן לסלוח על
טעויות אחותו ,שהן בעצם טעויות של החברה והחינוך .הטקטס דן בנושא "הכבוד" בחברה הערבית ויש
בו התנגדות לטקסטים אחרים בהם דינן של כאלה היה מוות ,ובמיוחד בסיפור שכתב הסופר המצרי טה
חוסיין והופיע ברומן "תחינת החרטומן/דועאא' אלּ-כרואן/دعاء الكروان" .ברומן זה האם מאיצה באח
לרצוח את אחותו כדי להציל את כבוד המשפחה ,אולם למרות תחנוני האחות ,האח לא חס עליה ורוצח
אותה .הראייה המודרנית ביחס לנשים המופיעה בסיפור של נפّאע מבליטה את ראיית החברה
הפטריארכאלית המסורתית לעומת הראייה החדשה של הצעירים .הסיפור תואם את השלב הזכרי
(התד'ּכיר) עליו דיברה רשידה ּבן מסעוד ( )1994בספרה" :האשה והּכתיבה :שאלת הייחודיות".
מחמד נפّאע נולד ב 1940-בכפר בית ג'ן בגליל העליון .בן העדה הדרוזית .סיים את לימודיו התיכוניים
בבית הספר "ראמה" ,למד שנתיים באוניברסיטת ירושלים .בשנת  1970נכנס לתחום הפוליטיקה במפלגה
הקומוניסטית הישראלית ובה הוא פעיל עד היום .כתיבתו משתייכת לזרם האידיאולוגי ומבוססת על
עקרונות המרקסיזם ועל הקשר בין האיכר לבין האדמה והכפר .הנושאים בסיפורים שכתב :העושק ממנו
סבלו התושבים בתקופת השלטון הבריטי בארץ ,מאורעות מלחמת  ,1948מלחמת  ,1967מאבקו של
האדם לקיום בכבוד ולשמירה על אדמתו ומנהגיו.

התקופה השלישית :1987-2007 -
תקופת השאיפה לצאת מהמקומיות אל מעבר לעולם הערבי .בתקופה זו ,גדלה השאיפה לקבל הכרה קנונית
שתאפשר התפתחות של ספרות ערבית מודרנית בישראל בהתאם להתפתחות הכללית בספרות הערבית.
תקופת "הזרם האמנותי" .הסופרים שנבחרו להשוואה :הסופרת א'סיא שּבלי והסופר ריאץ' ּביידס.
 .1א'סיא שּבלי :היצירה שנבחרה לדיון :הרומן "הקצב/אל-גזّאר/الجزار" .1989 ,ברומן זה ,סמיר,
גיבור הסיפור ,מייצג את חברת הגברים .עבורו ,נשים אינן יותר מאשר אמא ,או אדם משועבד ,או שיש
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נשים גבריות המחקות את הגברים .הוא לא רואה כל יופי באשה ומכיר רק בנשים שמקריבות את חייהן
וגופן למען ילדיהן .החוקרת בת'ינה שעבאן מציינת שנשים נחשבות לכלי מיני שמטרתו הנאות גופניות,
ומאחר שהחברה הערבית רואה במין דבר טמא ,מעמד האשה הוא נחות .גיבור הרומן לא יבחר בפרידה,
אשה גרושה ,להיות לו לאשה.
ברומן "הקצב" יש חידושים המתבטאים בתיאורי תשוקה גופנית או תיאורי גופה של האשה (בדומה
ל"טיול ברכבת העבר" לפאטמה ד'יאּב) .גופה של הגיבורה סעאד מתואר כ"מקום" שיש לו מאפיינים
גיאוגרפיים מיוחדים .תיאורים אלה מסמלים את יחסו של הגבר לאשה ,הכובש את קדושתו של המקום,
גופה של האשה .בספר יש תיאורים של בדידות וסבל (בסבלה של האשה יש יותר ייחודיות מסבלו של
הגבר) והאשה מוצגת כקורבן של החברה .הגירושין של פרידה מתוארים כיריקה ,או כבעיטה בבטנה.
בספר מנסה שּבלי לשנות את השליטה הגברית בשפה ,בדמות ,בזמן ובמקום ,כדי לבנות ראייה חדשה
המסתמכת על עיקרון השוויון.
 .2ריאץ' ּביידס :היצירה שנבחרה :קובץ הסיפורים "הרעב וההר/אל-ג'וע ואל-ג'בל/الجوع والجبل ",
 .1980ריאץ' ּביידס ,יליד  ,1960נולד בשפרעם שבגליל .משתייך לזרם המציאותי המופשט ומרבה
להשתמש בסמלים .החל את כתיבתו בירחון "אל-שרק" .סיפוריו מבוססים על הפולקלור העממי המקומי
אשר נכתב על ידי שני דורות של סופרי הסיפור הקצר בארץ .בסיפוריו הוא ממחיש את סבל הגירוש
והגעגועים למולדת שתוארו ע"י סופרים מהדור הישן שכתבו על הטרגדיות שפקדו את הערבים ,הגירוש
ובעיית הפליטים בשנות ה 50-וה.60-
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נספח ד'
ראיונות עם נשים סופרות
מבוא
בחירתי בפרק זה בשלוש נשים נציגות ,כל אחת של קהילתה הייחודית ,נבעה מרצוני לכלול את כל
הקהילות החברתיות הפלסטיניות שחיות בישראל ואשר להן מאפיינים מיוחדים כפי שהצגתי זאת
בהקדמה של המחקר .אופן ההיכרות עם כל אחת מן הסופרות ועם יצירותיהן והראיון עימן מהווים בעיני
מעין אמצעי בלעדי בבניית הפריזמה ההרמנויטית אשר תכלול כן את התמונה ה"גיאו-ביוגרפית" וכן את
הנרטיב העצמי ,כטקסט עם כל המאפיינים הייחודיים שלו ,עם כל ההצטלבויות האינטרטקסטואליות ,
האוניברסליות והמקומיות ,וזאת על מנת לפרוס בפני הקורא את המפה המורכבת והרב-ממדית של האישה
הכותבת ויצירותיה.
דּואית ,רציתי לכלול סופרת נוספת שתייצג את קהילתה ,אך לצערי לא יכולתי למצוא מבין
מהקהילה הבֵ ִ
דּואיות המעטות סופרת שמוכנה להתראיין .תחילה חשבתי על הסופרת א'סיא שּבלי ,שהיא
הסופרות הבֵ ִ
דּואית מצפון הארץ ואשר דנתי ביצירותיה בארבעת הפרקים הקודמים ,אך נתקלתי בקשיים לא
סופרת בֵ ִ
מעטים בדרכי ליצור קשר אתה .תחילת היכרותי עם א'סיא שּבלי היתה בשנת  ,1989אותה שנה שבה
דּואיות
הוציאה לאור את שתי יצירותיה המפורסמות ביותר :ניצני בוקר והקצב .מצאתי כותבות מעטות בֵ ִ
שהיו נכונות לדבר על נושא כתיבת נשים ערביות ,ודרכן יצרתי קשר עם ארגון "מען" שהוא איחוד עמותות
דּואיות שהן חברות בארגון התעניינו בנושא המחקר שלי והפגינו עניין רב
וארגוני נשים בנגב .מורות בֵ ִ
בהרצאות שקיימתי במקום עבודתי בבית ספר תיכון ברהט .אני סבור שהראיון שערכתי עם פרידה קרינאווי
הביא לידי תגובות מנוגדות ,567תומכות ומסתייגות בדעות שהצגתי בראיון איתה .568לדעתי ,ובהתאם
דּואיות במקום עבודתי ,שלוש הסופרות שבחרתי במחקר יכולות לייצג
להיכרותי עם מורות עמיתות בֵ ִ

דּואית
דּואית גרושה ,כותבת מאמרים בעיתונים ,נולדה בשנת  1983בעיר רהט למשפחה בֵ ִ
 . 567פרידה אל -קרינאוי ,מורה בֵ ִ
ברוכת ילדים .סיימה את לימודה בבית ספר מקיף בעיר מולדתה והמשיכה את לימודיה האקדמיים במכללה האקדמית "קיי"
בהתמחות לשון ערבית ועברית .היא עבדה חמש שנים כמורה לשפה העברית ובשנה האחרונה החלה לעסוק בהוראת השפה
הערבית .את מסעה הספרותי היא התחילה בכיתה ח' ,כשכתבה שירה על כל דבר שהציק לה או רצתה להביע עליו דעה .בהיותה
סטודנטית היא התחברה לכל מיני ארגונים ועמותות פמיניסטיות בנגב ,ומשם היא צמחה ובלטה בתחום הכתיבה של שירת מחאה
חברתית .פרידה כותבת שירים בסגנו ן "הנבטי" שזו שירה שכתובה בערבית מדוברת .בנוסף לכך ,היא כותבת מאמרים ורשימות
הלקוחים מחייהן היומיומיות של הנשים .לאחרונה ,היא סיימה קורס "מנהיגות נשים" שדרכו היא הציגה פרויקט" :חשיבה
ביקורתית סביב נשים" .כיום ,פרידה הינה חברת ועד בארגון " َمعَا /מען /ביחד" -איחוד עמותות וארגוני נשים בנגב.
 .568הראיון נערך בתאריך  5.11.2010ופורסם בעיתון הוועד של ארגון "מען""-אל -ררחא/الر َحىֵ /רחַ יִ ם".
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דּואיות בארץ,
דּואיות על אף שאין יותר משתיים או שלוש סופרות בֵ ִ
בתשובותיהן דעות של מיעוט נשים בֵ ִ
דּואיות הן נשים מוסלמיות ,פלסטיניות שחיות תחת תנאים חברתיים מורכבים.
משום שנשים בֵ ִ
הראיונות שערכתי לא התקיימו בפגישה אחת בלבד והיה עלי לחזור אל הסופרות פעמיים או שלוש.
הסופרות ,כפי שהבנתי מהן ,היו צריכות מרחב זמן כדי שיוכלו לענות על כל השאלות ולחשוב עליהן.
העובדה שהשאלות של הראיון הרשמי ,השלם ,כתובות בעברית ,הצריכה תרגום מצידי לסופרות לשפה
הערבית כי הן העדיפו לענות בערבית כדי לבטא את עצמן בשפת אימן .לאחר שנראה לי כי הסופרות נתנו
מספיק זמן עבור הראיון ,או אחרי שהרגשתי שהן לא יכולות לענות על שאלות מסויימות בראיון בשל
סיבות אישיות או משפחתיות ,הודיתי לסופרות והסתפקתי בתשובות שענו עליהן .הסופרות שראיינתי הן:
 .1נדאא' ח'ורי  -כסופרת המייצגת את הקהילה הערבית הנוצרית.
 .2מונא ט'אהר  -כסופרת המייצגת את הקהילה המוסלמית.
 .3אאמאל קזל  -כסופרת המייצגת את הקהילה הדרוזית.569
החלק הראשון של הראיון(:פרטים מקצועיים)
 .1מה הם הקשיים שנתקלת בהן כסופרת/משוררת בתחילת דרכך הספרותית?
 .2האם קשה להיות סופרת פלסטינית בישראל? מדוע?
 .3איך מסתכלת עלייך החברה בתור סופרת? נמקי בבקשה את תשובתך.
 .4מתי את כותבת? ומתי את מרגישה צורך דחוף לכתוב?
 .5מה את אומרת על משבר הפרסום ועל כך שחלק מהסופרות והסופרים מוציאים לאור מחשבונם הפרטי
את יצירותיהם?
החלק השני(:שאלות לגבי הכתיבה/היצירה של כל סופרת)
 .1מה מביא אותך לכתוב על הנושאים הבולטים ביצירותיך?
 .2האם את לא חוששת לכתוב על נושאים כמו מיניות ,נשיות ,תכנים וסגנונות אמנותיים ייחודיים
לכתיבת נשים? במקרה שהתשובה חיובית ,האם כתיבתך לא מנוגדת לשליחותך כסופרת לכתוב על
 .467שמה של אאמאל קזל מופיע בנספח א' של מחקרי זה" :רשימה חלקית של שמות נשים פלסטיניות שכתבו בין השנים
 1948-2007אך אין לגביה ן אינפורמציה" .בראיון שערכתי אתה למדתי שהיא ילידת שנת  ,1962סיימה לימודיה התיכוניים
בתֹורת הַ דָ ת ובפילוסופיה של
ַ
בכפר הולדתה ,מע'אר ,שהוא כפר מעורב ובו דרוזים ,מוסלמים ונוצרים .אָ אמאל בעלת דיפלומה
הדתות ממכללת המדעים בירושלים .אָ אמאל חברה בעמותת "المناهل/אל-מנאהל/המעינות " לנשים ערביות ,חברה בעמותת
"نيسان/ניסאן /ניסן " לשירה עולמית ,אשר מקיימת בכל שנה פסטיבל שמשתתפים בו המובחרים מבין המשוררים והסופרים
הערבים והיהודים בארץ וסופרים ידועים אחרים מהעולם .קובץ שיריה הראשון אשר בו ליקטה שירים שנכתבו בין השנים
 1997-2005נקרא בשם "خلجات في وجدان شاعرة/ח'לג'את פי וג'דאן שאערה/ריגושים בליבה של משוררת"(.)2006
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הכיבוש ועל הנושא הלאומי הפלסטיני? במקרה שהתשובה שלילית ,האם את חוששת לכתוב על נושאים
מגדריים ,איך את משלימה עם זאת בתור אשה?
 .3מה היא הדמות הנפוצה ביותר בכתיבתך? דמות עגולה או דמות שטוחה? מדוע?
 .4מה הוא הגוון השלט ביותר בכתיבתך ומה מאפיין אותה מכתיבת נשים פלסטיניות אחרות בישראל?
 .5מה יש בכתיבה ובחיים שמשתקף בכתיבה של גברים אבל בכתיבת נשים הוא משתקף באופן שונה?
לאיזה סיבות את מייחסת זאת? מה הוא השוני בין קבצי שירתך ומה השוני בכתיבתך בז'אנרים אחרים?
 .6איך את מתארת את האשה בשירתך? ומה היא מהות הקשר בין האשה לגבר אשר את מנסה להציג
בקצידות שלך?
 .7לאור העובדה שאחרי דורות ארוכים בהם נשים סבלו מאיסור כניסה ,כמעט טוטאלי ,לכל תחומי
החיים ,כולל חיי האינטלקט והספרות בתקופות לא רחוקות .איך את רואה את השקפת העולם של החברה
ביחס לספרות שכותבות נשים והתמקדותן בכתיבה הספרותית?
 .8האם נשים מרבות לכתוב על עצמן ועל חייהן האישיים ובכך הן מפחיתות מערך כתיבתן הספרותית
כפי שטוענים מבקרים גברים של ספרות ערבית מודרנית?
החלק השלישי( :שאלות לגבי המונחים "כתיבה נשית" ו"כתיבת נשים")
 .1מה דעתך על המונח "כתיבה נשית" ,האם הוא קיים? מה דעתך על כך שכתיבה של נשים היא בדרך
כלל ייחודית?
 .2האם את תומכת בחלוקת הכתיבה ל"כתיבת נשים" ו"כתיבת גברים"? באיזה מובן? נמקי.
 .3מה את אומרת על הכתיבה ומשבר הכתיבה והאם יש לו קשר עם חילוקי הדעות ביחס למונחים
"כתיבה נשית" ו"כתיבת נשים"?
החלק הרביעי(:השקפת העולם האישית של הסופרת ביחס לכתיבה שלה כאשה)
 .1מה לא שאלתי לגבי חייך המקצועיים?
 .2מה לא שאלתי לגבי כתיבתך הספרותית כאשה שחיה בתוך חברה ערבית?
 .3מה לא שאלתי לגבי הייחודיות המגדרית בכתיבתך כאשה פלסטינית?
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ראיון עם המשוררת נדאא' ח'ורי
הראיון נערך ביום חמישי  27.5.2010בבית קפה בבאר שבע משעה  14.00בצהריים ועד שעה 22.30
בלילה ,בו נכחה והשתתפה בחלק מהדיונים החוקרת הפלסטינית פאטמה קאסם ,שהיא גם מרצה
באוניברסיטת בן גוריון בנגב בחוג לסוציולוגיה .פגישה נוספת ביני לבין נדאא' ח'ורי התקיימה באותו
מקום בתאריך  5.6.2010בבאר שבע .פגישה קצרה נוספת התקיימה בינינו בשעות הצהריים ביום
 6.6.2010ובתאריכים  8.8.2010ו  .8.11.2010נודע לי בפגישה הראשונה שלמרות שח'ורי גרושה,
היא חייבת לגור תחת קורת גג אחת עם בעלה ובניה כי על-פי דת הנוצרית הגירושין אסורים.

א .החלק הראשון של הראיון:
.1מה הם הקשיים שנתקלת בהן כסופרת/משוררת בתחילת דרכך הספרותית?
הקושי בהתעסקות עם עורכי העיתונות .הם רצו לחשוב עליי כסופרת שראוי שתכתוב "פינה לאשה"
בעיתונים ולא כסופרת עצמאית .היה חסר לי השתתפותם האמיתית במימון יצירותיי ופרסומם .קשיים
אישיים ,משפחתיים ,נפשיים ,כלכליים וחברתיים .קשיים חברתיים כמו :רצח אופי מצד החברה הגברית,
האשמות שמופנות אליי מהחברה .החברה העניקה לי יחס של חשודה תמידית ,יחס מזלזל מצד המבקרים
לי ולכתיבתי.
 .2האם קשה להיות סופרת פלסטינית בישראל? מדוע?
דווקא לי לא היה קשה ,יש לי מזל שנולדתי לתוך עולם שיש בו קוטביות ודילמה שמהווה גירוי למחשבה
ולרגש .זה אחד מהתנאים הבסיסיים ליצירה עם כל מה שנקרא האקשן או הפעילות שבי .הקוטביות עדיין
קיימת בזירה הפוליטית החברתית ,בין אם היא שאלה של זהות או הזדהות .מדי פעם אני מרגישה שאני
לא רוצה לדמיין מה היה מצבי לו הייתי חיה במקום אחר.
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 .3איך מסתכלת עלייך החברה בתור סופרת? נמקי בבקשה את תשובתך.
יש כאלה שמסתכלים עליי כמו על פרוצה .אחרים מסתכלים עליי כגורם מאיים ,סטנדרט אחר .אורח החיים
שלי שונה מהאחרות .אני גם אמא ,גם סטודנטית ,גם עובדת ,גם יוצרת .כלומר ,אני ממלאת תפקיד בבית
ובמקום העבודה וגם בחברה כמייצגת קול נשי ואמירה נשית בזמן שאין רבות שעושות כמוני בחברה.
 .4מתי את כותבת? ומתי את מרגישה צורך דחוף לכתוב?
התחלתי בכיתה ד' .כתבתי שיר " ْال ُج ْندِي ْال َمجْ ُهو ُل החייל האלמוני" שנהרג בודד מבלי שיהיו מסביבו
קרוביו ומשפחתו .אין לי עיתוי לכתיבה .אני נהיית עצבנית ומרגישה חוסר שקט ואז אני מתכנסת
לאיזשהו מקום להיות לבד .אני מנסה לא לכתוב בזמן שאני קוראת כדי שאהיה מקורית .לעיתים כשאני
חשה שדעות של מישהו אינן דומות לדעות שלי ,אני שמה את דעותיו כציטוט בתוך מחקר.
 .5מה את אומרת על משבר הפרסום ועל כך שחלק מהסופרות והסופרים מוציאים לאור את
יצירותיהם על חשבונם?
משבר הפרסום הוא תוצאה של כמה וכמה גורמים שיוצרים מצב עגום עבור נשים יוצרות .אנחנו בסה"כ
 1,200000אזרחים ערבים במדינה ,זאת אומרת שקהל היעד מאוד מצומצם כך שמשבר הפרסום אינו
תלוי רק בבתי ההוצאה לאור .כלומר ,הפרסום אינו תלוי רק בסיפוק הידע והביקוש אלא באג'נדה
פרסומית שלא משקיעה בכתיבה שיוצרות נשים או גברים ,ולכן כל סופר מפרסם את עצמו .זאת היא
הברירה היחידה שכל סופר יממן את ארבע היצירות הראשונות שלו עד שיצבור מוניטין .פה בארץ יש
ار ْال ُهدَى/דרך הישר" ,אבל עדיין הם
שני בתי הוצאה לאור גדוליםَ " :م ْكتبَةُ ُكل َ
ش ْيء/ספרייה לכל דבר" ו"دَ ُ
לא פועלים מתוך קונספציה של קו אידיאולוגי זה או אחר ,אלא מתוך תפישה עסקית .בתי הוצאה לאור
אלה לא פועלים מתוך אידיאולוגיה ,כלומר אין להם כתבים דתיים ,כתבים פוליטיים ,כתבים מדעיים ,אין
לנו את הפריווילגיה הזו .נוסף על כך ,הסופרות אינן פעילות בזירה מפלגתית כלשהי לעומת סופרים
גברים הפעילים במפלגות ומשתייכים אליהן .אצל הנשים זה נתון בקשיים רבים יותר כי הן מוגבלות
מבחינת התנועה ואינן ממוקמות בעמדה ייצוגית בחברה .הן נדחקות לשוליים בכל מצב .מותר לציין גם
שאין אצלנו תרבות קריאה .תפיסת הערך העצמי ירודה גם ביחס לעצמנו וגם ביחסנו לאחר .יש לנו רגשי
נחיתות ואין לנו מספיק הערכה אחד לשני .כל זה קשור כי היצירה המקומית בסופו של דבר מתבטאת
בביקוש .כל מי שמוציאה לאור ספר מחלקת אותו כמתנות.
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ב .החלק השני של הראיון:
 .1מה מביא אותך לכתוב על הנושאים הבולטים ביצירותיך?
כל מה שמסורב על ידי החברה הערבית והדברים שאני לא מסכימה איתם .אני מסרבת לקבל את יחס
החברה המזרחית לאשה .אני נגד קידוש האדמה לפני האדם .האדם אצלי הוא ערך עליון .חיי המציאות
עדיפים על החלום .אני בת אדם ריאליסטית שלא מאמינה בחלומות ובהסתמכות על מישהו .כמשוררת אני
מפעילה את ההיגיון עם כל המערך הרגשי שבי .אצלי אין דברים שמובנים מאליהן .אני מורדת.
 .2האם את לא חוששת לכתוב על נושאים כמו מיניות ,נשיות ,תכנים וסגנונות אמנותיים ייחודיים
לכתיבת נשים? במקרה שהתשובה חיובית ,האם כתיבתך זו לא מנוגדת לשליחותך כסופרת לכתוב
על הכיבוש ועל הנושא הלאומי הפלסטיני? במקרה שהתשובה שלילית ,האם את חוששת לכתוב על
נושאים מגדריים ,איך את משלימה עם זאת בתור אשה?
אני ילדה שאוהבת לשחק בכל דבר ,כמו במסורות ובדברים שנחשבים טאבו בחברה ואינני חוששת מדבר.
אני לא חוששת לכתוב על הנושאים האלה כי המחוייבות שלי היא לאמת של עצמי ,לאנשים ולנשים
אחרות שבעיני הם הדרגה הראשונה .האדמה היא העם .האדם הכן הוא האדם המודע למה שקורה סביבו,
האדם האחראי והגלוי אשר מכבד את עצמו וכך הוא יכול לכבד את האחר ואת העולם .על האדם להגשים
קודם כל את "העצמי" שלו .וכך ,בצורה זו נוכל לבנות מולדת ותרבות בצורה טבעית .כל עוד אנחנו
שמים את המאבק הלאומי לפני הקידמה וההתפתחות לא נצליח .המאבק יגרום לנו להמשיך ולהיאבק .חוץ
מזה ,כולם מנהלים את המאבק אך לא פותרים אותו.
 .3מה היא הדמות הנפוצה ביותר בכתיבתך? דמות עגולה או דמות שטוחה? מדוע?
דמות לא שטוחה וגם לא דמות עגולה .זוהי דמות שמתעצבת בקלות .דמות מורכבת ,עקשנית ,יסודית
ומעמיקה .דמות שלא מרפה לשאול שאלות קשות כל הזמן .או בעצם דמות אבסורדית שמתעקשת לגעת
בכל דבר בדרך לא אמצעית .דמות מופרעת .אני בוחרת את הדמות הזאת בכתיבתי מכוח הרגשת הקיפוח
שבי ומחוסר ההיגיון הקיים בסביבה החברתית ,האישית והכללית.
 .4מה הוא הגוון השלט ביותר בכתיבתך ומה מאפיין אותה מכתיבת נשים פלסטיניות אחרות בישראל?
כאילו שאני במקום גבוה .זה מתפקידם של מבקרי הספרות אבל אני יכולה להצביע על הגוון השלט
שנמצא בציר "המקודש המטורף" .זכות הבעת הרגש ומימוש הרגש .הגוון בכתיבתי :אני מביאה מוטיבים
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דתיים ומשתמשת באינטרטקסטואליות ושוזרת אותם בארוטי ,מכיוון שזה נותן לי אשליה שזה מחזיר את
הערך לאשה שאבד לה לפני הופעת הדתות .כי גוף האשה אינו חטא ואינו בושה.
 .5מה יש בכתיבה ובחיים שמשתקף בכתיבה של גברים אבל בכתיבת נשים הוא משתקף באופן
שונה? לאיזה סיבות את מייחסת זאת? מה הוא השוני בין קבצי שירתך ומה השוני בכתיבתך
בז'אנרים שונים?
כל דבר משתקף אחרת בין אדם ואדם .כל אדם הוא עולם ומלואו כמו ששום מצב לא דומה לקדמותו גם
בזיכרון הקולקטיבי .בכתיבת נשים כל דבר שונה :ההסתכלות ,היחס ,זווית הראייה ,הסגנון ,השפה עצמה,
הסמלים ,מבנה המשפטים ,מילון המונחים ,החוויות ,המטאפורות ,עולמות שונים לגמרי שמתהווים
במחשבה אסוציאטיבית שנובעים מתוך האשה .נוף פנימי אישי שמשתנה מיום ליום.
השונה בין קבצי שירתי והז'אנרים השונים מקובץ לקובץ תלויים בכך שאני לא מנסה לחזור על עצמי .יש
לי ספק אם אני מצליחה בכך במאה אחוז .השוני תלוי בעולמות שביניהם אני נודדת ,בסביבה ובטבע .כך
בעצם נבנה הסגנון של כל סופר .בספר הראשון שלי "אני מכריזה בפניך על שתיקתי أعلن لك صمتي"
הכתיבה שלי מוחשית והיא מתמקדת יותר בהוויה האישית שלי .בספר השני שלי "צמת הרעם جديلة
الرعد" יש צעקה וכעס ואין בו רומנטיות ואין בו חושניות .הוא רחוק מהחושים באופן בולט .בספר
"חגורת הרוח زنار الريح" הצעקה גוברת יותר ויותר עד שאני מרגישה את הסתמיות בצעקותיי .אין בו
הד ואין בו תגובה ,אין כלום .בספר "תרבות היין ثقافة النبيذ" ,השירים קצרים וללא כותרות כאילו הם
מעין התנשפות" ,נשימה קצרה لُ َه ٌ
اث" .השירים בקובץ זה אינם שלמים .אלה שירים חתוכי ראש ,ללא
דלתות .אחרי שכתבתי את "תרבות היין" ,התפטרתי מהבנק אחרי שעבדתי בו עשר שנים והלכתי ללמוד
ואז כתבתי את "טבעות המלח خواتم الملح" .למדתי פילוסופיה והתעמקתי בדת ,במקודש ,בחטא
ובפריצות .בנוסף לתסכולים שלי מהחברה ואיך היא מתייחסת אלי כאשה כותבת ,הקובץ "טבעות
המלח" שינה את כתיבתי בכך שהוא סמל למגוייסות שלי לנושא האשה .הטבעת מסמלת את חבל התלייה,
המלח הוא מוטיב שמסמל את חיי הנישואים הנמסים כמו מלח .מאז שכתבתי את "צמת הרעם" ,התחלתי
להרגיש את צעקת האשה ומודעותי עלתה בכיוון שאליו הייתי צריכה לקחת את המישור הדתי .המישור
הדתי קיבל אצלי מובן של החטא והמקודש ,המביש והאסור .זה היה הצעד הראשון שבו ניסיתי ,אפילו
באשליה ,להשליך על תכונת האלוהות את כל הקונוטציות של הבכי .כתיבה טובעת שרוצה להרוס משהו,
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כתיבה שהכוונה שלה אינה תמימה .התחלתי לרצות להבין שאלות יותר חדות ועמוקות .לגעת במקודש
ולהרוס אותו .מכאן בא השימוש שלי בדברים השייכים לדת כמו אגדות .אני משחקת במקודש לכיוון
החופש ומשתמשת בארוטיקה בכל המוטיבים של הדת הנוצרית.
 .6איך את מתארת את האשה בשירתך? ומה היא מהות הקשר בין האשה לגבר אשר את מנסה
להציג בקצידות שלך?
אני מנסה לשחרר את האשה מהיותה קורבן .אני לא בטוחה שאני מצליחה .אני מנסה לא לראות באשה
קורבן ,אלה לראות אותה כולה .האשה שהיא ערבון לפוריות .גוף האשה במקביל לעקרות שנמצאת בגוף
הגברי .באותו הזמן ,אני משליכה על האשה את תכונת "הזרוע המבצעת" ומסורות ודעות קדומות .האשה
עדיין מגדלת את הגבר הזה ובאותו הזמן היא יכולה להיות פעילה ויוצרת בתחומים אחרים .אם הנשים
יישארו פסיביות הן עלולות לשאת באחריות החברה הפלסטינית כלפי האומה הערבית בכלל .כלומר,
ובגלל היותן נשים ,הן עלולות למצוא את עצמן "מואשמות" בהידרדרות אומה זו שתטען ,במוקדם או
במאוחר ,שהן הגורם בהתעסקותה ביצרים וברווי רעבון מיני ותשוקות במקום התעסקות בנושאים
חשובים לאומה .לעיתים היא מגנה על הרעיונות האלה .יש דרגה של טיפשות אצל חלק מהנשים .החברה
הגברית שומרת על עצמה וממשיכה לשמור על המקור כפי שאומרת נואל אל-סעדאוי .סיפור הגבר הוא
שקר .אני רואה את האשה כגיבורה ענקית עם חיבוק והקרבה ,לכן אני שואלת את עצמי האם הנשים הן
קורבנות או אלות חוטאות? בשירתי אני מנסה לפרק את הקשר מהצורות הקלאסיות שעל פי רוב הוא
קשר הירארכי ,שולט ,תועלתני ,קשר שיש בו מן ההכרח ,קשר הכוח כמו "החזק והחלש" ,חוסר ברירות.
קשר שבו לשני הצדדים יש תמיד צד יותר חזק מהצד האחר .אני מנסה לפרק את הצורות הקלאסיות
ואינני יודעת אם אוכל לבנות אותן מחדש.
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 .7לאור העובדה שאחרי דורות ארוכים בהם נשים סבלו מאיסור כניסה ,כמעט טוטאלי ,לכל תחומי
החיים ,כמו איסור כניסתן לחיי האינטלקט והספרות בתקופות לא רחוקות .איך את רואה את השקפת
העולם של החברה ביחס לספרות שכותבות נשים והתמקדותן בכתיבה הספרותית? לאור העובדה
שאחרי דורות ארוכים בהם נשים סבלו מאיסור כניסה ,כמעט טוטאלי ,לכל תחומי החיים ,כולל חיי
האינטלקט והספרות בתקופות לא רחוקות .איך את רואה את השקפת העולם של החברה ביחס לספרות
שכותבות נשים והתמקדותן בכתיבה הספרותית?
אני מערערת על המילה "אחרי" ,כי אני חושבת שהנשים עדיין סובלות מאיסור כניסה לתחומי החיים .אני
מאמינה שעל האשה להיות שותפה בכל תחומי החיים .אני לא מדברת על מצבים ספציפיים .אפשר
להצביע על שוני ,אמנם עדיין לא התקדמנו מספיק ואני מבדילה בין החברה הערבית לחברה הישראלית.
אנחנו מושפעים .ההבדל איפשר את השוני .לדעתי אם היינו בחברה הערבית לא היינו יכולות להביע את
דעותינו בקלות .הן עדיין לא מנהלות את העסק .בקשר לאשה הכותבת ,המודל שלי להתפתחות היצירה
בהקבלה לפסיכולוגיה ולפילוסופיה של פרויד ,מקבילה לעונג וליצר .לעומתו ,פרנקל חשב שכוח החיים
של האדם הוא בכוח המעמד שלו .פרנקל מייצג שלב שני בחיי האדם ,הוא טען שהאדם מתנתק מהעבר
שלו ואוחז בייעוד עתידי ומשם מזין את הקיום שלו .בשלב השני של פרנקל ,למשל כמו אצל פאטמה
קאסם ,היא כתבה ואז החברה מתחילה לבחון אותה כמשהו שונה ,יוצא מהכלל ,והיא מתנגדת .מצד אחד,
בשלב השני ,היוצר חייב להוכיח את עצמו בחברה ומצד שני הוא חייב להוכיח את עצמו בין היוצרים.
אדלר ,שמייצג את השלב השלישי ,אומר שהאדם יוצר ועל כן כל יוצר ממילא כותב ,וזה מתאים
לתכונותיו כיצור .השלב השני מייצג את עיסוק האדם בעצמו .מי ששורד מתחיל כבר לבנות את הפרוייקט
ההגותי שלו ולבסס את עצמו .אמנם ,רק בשלב השלישי האדם מתחיל לתרום את התרומה שלו לחברה,
כמו אצל סארטר בתאוריית "הקיומיותْ /ال ُو ُجودِيةُ" ,היצירה משמעותית עבורו .ניסיתי ליישם את התאוריה
הזאת בחברה וגיליתי שהיו אחדים שרצו והצליחו ,הם התחילו לבנות פרוייקט כלשהו ובדרך היו הרבה
כאלה שנפלו .ככל שהחברה יותר שמרנית היא יותר מדכאת.
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 .8האם הנשים מרבות לכתוב על עצמן ועל חייהן האישיים ובכך הן מפחיתות מערך כתיבתן
הספרותית כפי שטוענים מבקרים גברים של ספרות ערבית מודרנית?
מי שמעלים טענות אלה הם לרוב גברים שדעתם נובעת מתוך תפישה פטריארכאלית גברית .טענות אלה
לא מפחיתות מערך יצירתן של הסופרות ,כי הן בסך הכל מביעות את עצמן .המבקרים הללו הם אותו
גורם שמונע מהאשה לכתוב בחופשיות ולכן הם פוסלים כתיבת נשים על חייהן האישיים .היות והמבקרים
הם גברים ,זה מראה על חוסר איזון בהזדמנויות שניתנות לסופרים ולא לסופרות בחברה ,כמו הזכות
ללמוד .מי שכתב קודם בטוח יגיע לפני האחרים שהם במקרה הזה נשים .דעתם של המבקרים היא אותה
מודעות ואותו מנגנון שמפעיל חוקים ושיפוטים על הנשים ולאחר מכן הם באים לטעון טענות שווא .הרי
גם כאשר יש אצל האשה מודעות הם טוענים שהיא "استرجلت/אסתרג'לת/נהייתה גבר" ,או שהיא תמיד
בעיניהם "لوحة مثقوبة/לווחה מת'קובה/לוח מחורר" ,או "مزنبرة/מזנברה/יש לה דגדגן ,"...או הלכה
ועשתה...
ג .החלק השלישי של הראיון
 .1מה דעתך על המונח "כתיבה נשית"? האם הוא קיים? מה דעתך על כך שכתיבה של נשים היא
בדרך כלל ייחודית?
הכתיבה היא תוצר קוגניטיבי ולא תוצר של מין וביולוגיה .הכתיבה אין לה קשר למין הכותב .אם נמיין
לפי מין הכותב אז נצביע על כך שיש שוני ,שיש קשר לגוף אשה כמו תהליך ההנקה אצל נשים ותהליכים
נוספים .יש סופרים שכותבים בלשון אשה .אם נמיין לפי תוכן ומוטיבים אז אני מסכימה] .כאן נכנסה
לדיון פאטמה קאסם ושאלה אותי ,ומה אתה חושב? עניתי לה :כמו נדאא' ,אני חושב שיש כתיבה של
נשים ייחודית אם נמיין לפי תוכן ומוטיבים ולא לפי מין הכותב .היו ניצנים לכתיבה ייחודית כזאת
בתרבות הערבית הקלאסית ,לכן אני חושב שהמושג "כתיבה נשית" הוא מושג נכון כי הוא מעניק לנשים
עמדה פוליטית לאורך ההיסטוריה של התרבות הערבית[.
בשלב הזה של הראיון התחיל דיון בין שלושתנו על נושא השימוש במונחים ועמדת כל אחד ואחד מאתנו
ומה המונח המקובל עליו .הדיון גלש עקב שאלות והערות שהפנתה אליי פאטמה קאסם בנושא המחקר
שלי לכיוונים הקשורים במידה מסויימת לשאלות הראיון .אחת ההצעות שלי לחקור ייחודיות כתיבת
נשים ערביות בכלל ,כולל נשים פלסטיניות ,אמרתי ,חייבת לחזור אל העבר ,לתרבות הערבית הקלאסית
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כדי למצוא בה את השורשים של השוני הייחודי לכתיבת הנשים הערביות ומשם להמשיך ולחקור את
הייחודיות הזו בתקופות הספרות ההיסטוריות השונות .לכן הזכרתי בפניהן מה חושבים חלק מהמבקרים
הערביים על הביקורת המערבית המודרנית ואיך הם מתייחסים לתרומת המבקרים הערביים הקלאסיים
לביקורת .ייתכן ששתיהן התעלמו מכוונתי ומחתירתי להפניית תשומת הלב למחקר על תרומת הביקורת
הערבית להתפתחות הביקורת המערבית המודרנית .אכן ,לדעתי ,לא מן הנמנע שתימצא תרומה ערבית
קלאסית לעיצוב המודרני של המושג המערבי "פמיניזם" שתביא לעידוד המבקרים הערביים לכניסה
אקטיבית לעולם "הפמיניזם" המערבי הנוכחי עם כל התאוריות שבו .אני רוצה לציין כבר כאן שהמושג
"פמיניזם" אינו נתפש כמושג חיובי בחברה הערבית בת זמננו ,לכן ,בהעלאת נושא זה רציתי לחתור
לניפוץ הדימוי השלילי של "פמיניזם" ,אשר החברה הערבית הצליחה להדביק לו כדי להמשיך ולהשתלט
על יצירתיות הנשים בדרך עקיפה .פאטמה קאסם התנגדה לחזרה אחורה באופן נחרץ וטענה שחזרה אל
התרבות הקלאסית היא סיבה להשארת הנשים בשוליים גם בתחום הכתיבה .נדאא' ח'ורי לא הביעה דעה
בנושא שהעליתי.

סיכום
ראיון נדיר זה מפריך את האשליה של מבקרים גברים שחושבים כי מעולם לא היתה מיוחדות בכתיבה של
נשים סופרות ושהן כותבות רק על חייהן האישיים ומתעלמות ,או לא מיטיבות ,לכתוב על האחר ועל
המציאות .היות והאדם הוא תוצר של תנאי חייו ,ראיון זה בא להוכיח שתנאי חייהן של הסופרות שונים מעצם
כך שהסיטואציות שהן ניצבות בפניהן כאשר הן באות לכתוב הן שונות .תגובות החברה המדכאות כתיבת
סופרות נשים ,כמו אלה שמזכירה ח'ורי בשאלה הראשונה בחלק א' של ראיונה ,אינן נחלתם של סופרים
גברים בתחילת דרכם הספרותית .הליבראליות של ח'ורי מקורה בכך שהיא נולדה לתוך חברה נוצרית שהיא
ליברלית יותר מאשר חברה מוסלמית או דרוזית אבל אינה ליבראלית ביחס לתרבות המערבית.
הרגשתי מהפגישות שערכתי עם ח'ורי שרובץ עליה נטל כבד במיוחד כתוצאה מעברה ,מזיכרונות חייה
וניסיונותיה הספרותיים .גם אם היא אומרת שהיא השתחררה מהתסכול של החברה מבפנים זה עדיין לא
אמיתי וכן .היא יכולה להיות דוגמא טובה להשתחררות נפשן של נשים דרך הכתיבה מאחר והשתחררותן
במציאות הינה בלתי אפשרית .אמנם הקוטביות המחשבתית של הקהילה הנוצרית ממנה באה ח'ורי עזרו
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לה להיות סופרת כפי שענתה על שאלתי השנייה בחלק א' של הראיון .אך ,ללא ספק ,חשובה גם מערכת
היחסים של כל יוצר עם העולם החיצון ,הרחב יותר ,כדי שיוכל להפיץ את יצירותיו באופן שראויה לו
יצירה ספרותית .נשאלת השאלה אם קוטביות זו של קהילתה של ח'ורי עזרה לה לממש את עצמה? ואם
אכן עזרה לה לממש את עצמה ,מדוע היא חייבת ,מהצד האישי ,לגור עם בעלה למרות שהיא ובעלה
גרושים בפועל? אכן ,חסר לי חוש התמרדות מעשית באורח חייה כמו זו המתבטאת בכתיבתה המתמרדת.
המשוררת מייצגת קול נשי מתמרד ,אבל כשהיא באה להתמרד נגד המציאות היא חוששת מתגובות
החברה .יכול להיות שהשתלשלות חייה והמאבקים הקשים שהיא מזכירה בראיון הם שהביאו אותה לכך
שעליה לחיות בסתירה מסויימת .זהו ההבדל בין המישור האישי למישור הפוליטי ,היא מודעת היטב לכך
שאינה יכולה בפועל לחצות גבולות אדומים שהציבה החברה ואסור לה ללכת שולל אחר ההתמרדות
שהיא מפגינה ביצירתה .ביחס לנשים מוסלמיות ודרוזיות ,היא מרוצה מכך שנולדה לתוך עולם שיש בו
קוטביות מחשבתית ,אך היא נגררת אחר הפחד שהחברה תדביק לה סטיגמה של פרוצה ,לכן היא משלימה
עם תכתיבי החברה שצמחה בתוכה.
בהקשר זה ,חוקרת הספרות הלן סיקסו טוענת שעל נשים לכתוב את עצמן ביוזמתן על אף הניסיונות להדירן מן
התחום .היא אומרת שהעבר צריך להפסיק ולהשפיע על העתיד כדי שנשים יכתבו ספרות ייחודית .זה בדיוק מה
שחסר לי בהתמרדותה של ח'ורי כאשה המנועה מהתמרדות מעשית בגלל איסור הגירושין במסורת הנוצרית.
ייתכן ודעותיה של סיקסו לא בהכרח ניתנות ליישום בחברה הערבית השונה מהחברה המערבית מבחינת
המנטאליות והמסורות .המשוררת ח'ורי לא משיגה את האווירה אשר עליה מדברת סיקסו והנחוצה לכל יוצרת
משום שאינה יכולה להתנתק מבעלה .ללא ספק ,בעלה הוא חלק בלתי נפרד מעברה שעליה לשכוח ,לפי סיקסו,
על מנת שתוכל להתקדם לעבר ייחודיות יותר יצירתית בכתיבתה הספרותית.
סיקסו מדברת על האשה שנמצאת במאבק מתמיד עם הגבר הקלאסי ועל האשה כסובייקט אוניברסאלי.
עמדתה היא שמספר הסופרות היה תמיד זעום וכתיבתן נחשבה זניחה ושגם נשים שכתבו הן כתבו כגברים
ולא הביאו את מבטן המיוחד והייחודי .היא טוענת כי כמעט כל ההיסטוריה של הכתיבה מעורבת בתולדות
התבונה כשהתבונה מזוהה עם המסורת הפאלוצנטרית -הגברית .סיקסו כותבת" :כל אשה מכירה את
העינוי הכרוך בדיבור על פיה ,הלב שדופק עד להתפקע ,הנפילה עם אובדן המילים ,הקרקע ,הלשון
הנשמטת – כזה הוא הדיבור בשביל האשה – והייתי אומרת אפילו :עצם פתיחת הפה – בציבור; העזה,
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הפרת חוק" .570היא חושבת שעל הנשים לממש את כתיבתן ואת עצמן בשתי רמות; ברמה האישית וברמת
ההיסטוריה הכללית .571ברמה האישית תשוב האשה אל הגוף שלה ותרגיש בו נוח לראשונה .בצנזור
הכתיבה צונזר גם הגוף והפך לחולה ולאובייקט מציק שיש לשים אותו בצד .הכתיבה תחזיר לאשה את
נכסיה ,הנאותיה ,איבריה ואת הטריטוריות שלה שהיו כבולות באזיקים .הכתיבה תשחרר מרגשות
האשמה .ברמה הכללית הכתיבה מסמנת את כניסתה האקטיבית של האשה לתוך ההיסטוריה בחזרה.
האשה היא בעלת היוזמה .סיקסו אינה מגדירה את המאפיינים בשפה הנשית למרות שהיא מציעה
"לכתוב – פעולה שלא רק 'תגשים' את הקשר הלא מצונזר של אשה עם מיניותה ,עם היותה אשה ,ותחזיר
לה גישה לכוחותיה העצמיים ]...[ ,האשה חייבת בדחיפות ללמוד לדבר .אשה ללא גוף ,אילמת ,עיוורת,
אינה יכולה להיות לוחמת ראויה .נותר לה רק להיות שפחתו של איש הצבא ,צילו" כלומר ,הגבר.
בכל זאת ,לו היה המרואיין גבר ,ודאי לא היה בעמדת מיעוט זעום כאשר היה בא לייצג קול גברי מתמרד
על מוסכמות שליליות ,ולא היה עונה לשאלותיי בתשובות שיש בהן סתירה מסויימת .הימצאותה בעמדה
זו בין קומץ של סופרות מתמרדות ,אינו תורם למיוחדות שעשויה לבלוט בכתיבתה הספרותית .ברור לי
שעצם יציאתה נגד הדתות בשיריה ושימושה בסמלים הדתיים הוא רק חלק מהייחוד בכתיבתה של ח'ורי.
היא כותבת מתוך מודעות שהנרטיב והתוכן בכתיבה של נשים יכולים לייחד את כתיבתה כפי שהיא
מצהירה על כך .לפי תשובותיה של נדאא' ,המשקפות את המציאות המיוחדת בה חיות נשים סופרות ,הרי
בנוסף לקשיים התלויים באג'נדה הפרסומית ,במימון או בבתי ההוצאה לאור ובסיבות אחרות ,הנשים,
בניגוד לגברים הערביים ,אינן מספיק פעילות מבחינה מפלגתית ועל כן אינן יכולות להשפיע בכיוון שיפור
מצבן כסופרות.
הנשים הערביות אינן ממוקמות בעמדות ייצוגיות ובניגוד לגברים הן מוגבלות מבחינת תנועה וסובלות
מקשיים נוספים על אלה שסובלים מהם סופרים גברים .מבחינת כדאיות חומרית ,ברור שסופרות נשים
מפסידות את כספן כשהן באות לפרסם את יצירתן ,אך לא בהשוואה לסופרים גברים כשהם באים לפרסם
את יצירותיהם .הסופרת הפלסטינית בישראל צריכה לקוות שיימכרו אלפי עותקים מספרה כדי שתוכל
לכסות את ההשקעה בהוצאתו לאור .העובדות על מצבן של הסופרות ,לפי תשובותיה של נדאא' ,הינן
עגומות אפילו יותר ממה שהיא תארה .מתשובותיה אפשר להבין מדוע רק מעט סופרות שורדות אחרי
 .570דלית באום ,ללמוד פמיניזם :מקראה :מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית ,תל אביב  ,2006עמ' .148
 .571שם ,עמ' .140
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הופעת ספרן הראשון .בלט באופן מיוחד אצל נדאא' שמבחינה אידיאולוגית היא שונה מחלק ניכר
מהסופרות והסופרים הפלסטינים שאצלם האדמה היא ערך עליון .סופרים וסופרות אחרים יעדיפו את
קידוש האדמה על האדם ,הם סוברים שהאדמה והאדם אינם מרוחקים זה מזה כפי שסבורה ח'ורי .בשונה
ממנה ,הם כותבים על האדמה ביצירתם ,כי בשבילם היא חלק מהווייתם כבני אדם ,ולא כמשהו שמרוחק
ממציאות חייהם כפלסטינים במדינת ישראל .יכול להיות שמחשבתה של נדאא' ונטייתה לכתוב שירה
ייחודית הם אלו שמביאים אותה לקידוש האדם לפני האדמה .סופר פלסטיני גבר לא יכול היה להצהיר
הצהרה כזו ,ביודעו שהוא "מתאבד" מבחינה תקשורתית במיוחד לאור המאבק הערבי-ישראלי שאופף את
החיים בארץ ובעולם הערבי .כבר ניתן לחוש מהכותרת של קובץ שיריה "غجريةٌ هي األرض צוענית היא
האדמה" את עמדתה המורכבת במידה מסויימת כלפי האדמה והמיוחד שבסגנונה הספרותי .המלה
"צוענית" נושאת משמעות שלילית ,דהיינו" ,נודדת הרבה" ,ובאמצעותה המשוררת חוזרת למוטיבים
קלאסיים כדי ליצור קשר מוצק בין מובן "האדמה" לבין מובן "האשה" .זה משתקף גם באומרה "האשה
היא גברת ,נסיכה ,אמא "...שזהו מוטיב קלאסי שסופרים הרבו להשתמש בו.
בולטת בראיונה ובשיריה של נדאא' ההסתכלות אל גוף האשה וחיפוש במעמקי נפשה את זהותה ,כמו
בשירה הנ"ל .שיר זה ,שהוא "שיר פרוזה" ,נחשב לז'אנר מודרני בשפה הערבית המודרנית כמו רוב
שירתה של נדאא' .היא מעבה את הסצנות ,את המילים ואת הקצב הפנימי של המילים כדי ליצור
ْتان الغَ َم ِام נכנס בתוך שמלת העננים"
משמעויות שאפשר לפרש אותן בכמה מובנים כמו "يَدْ ُخ ُل في فُس ِ
أرت ِس ُم יציירו אותי" כלומר יטבלו אותי ,אוולד מחדש ,המצביעים על מהלך חייה
כלומר ,הגשמים ,או " ْ
והביוגרפיה שלה .בחשיבתה של נדאא' ובכתיבתה בולטים תכנים ותמות אנושיים שמדברים על
הקונפליקטים הפנימיים של האדם ,על זהותה וזיכרונותיה כמשוררת .תמונות פיוטיות בהן היא משתמשת
הן על פי רוב מנטאליות כמו בתשובות לחלק ניכר משאלות הראיון .היא מציגה את המופשט דרך
המוחשי ,כלומר ,היא הופכת את הביטויים שיש להם משמעויות לא מוחשיות לביטויים שאפשר לחוש
אותם .היא משתמשת במבנה השיר המעגלי ,שפותח ונגמר באותו משפט כמו "צוענית היא האדמה" כדי
להדגיש את סבל הנשים שחוזר על עצמו ,כדי להראות שנשים נמצאות בתוך מעגל שלם ומשורטט שאין
פתח ליציאה ממנו .שימושה בכינויי שייכות מבטא את הדגשת העצמי שלה ותיאור חולשת הנשים.
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ראיון עם המשוררת מונא ט'אהר
מפגשי הראיון נערכו בתאריכים .4.8.2010 ,7.7.2010 ,27.6.2010 ,25.6.2010 :ארבעת המפגשים
התקיימו בקפטריה של בניין גילמן באוניברסיטת ת"א .בכל מפגש ,הסופרת ביקשה לקרוא בפניה שאלות
מחלקי הראיון כדי לחשוב עליהן באופן מעמיק .בד"כ ,כל מפגש נמשך בין שלוש לארבע שעות .בתקופה
שבין המפגש הראשון למפגש הרביעי ,היו בינינו התכתבויות דרך המייל ושיחות טלפוניות כמעט בכל
שבוע .שנינו דנו במשמעויות הרחבות של השאלות והתשובות ,ולעיתים שיחתנו גלשה לכל מיני נושאים
כלליים הקשורים לספרות ולכתיבה .בשבת  ,30.10.2010הוזמנתי על ידי הסופרת/משוררת לערב
אמנותי מיוחד שהתקיים בסינמטק בנצרת ,572בו היא הופיעה לצד המשורר הפלסטיני המפורסם סמיח אל-
קאסם ודיקלמה משיריה בפני ציבור משכילים ואינטלקטואלים .גם ההיכרות האישית שלי עם ט'אהר
היוותה גורם מעודד במתן תשובות לרוב שאלות הראיון למרות אורכו .למדתי לדעת על חייה ועל יצירתה
דרך הקשר שהלך והתהדק ואיפשר לי להבין את שירתה בצורה מעמיקה יותר.
א .החלק הראשון של הראיון:
 .1מה הם הקשיים שנתקלת בהן בתור סופרת/משוררת בתחילת דרכך הספרותית?
ברצוני לציין את התגובות אשר קיבלתי מסביבתי :במשפחה ,אמי הינה מראשוני קוראיי ,ואת תמיכת
הוריי קיבלתי מתחילת דרכי .הם האמינו כי השביל שבחרתי לעצמי הינו קשה וארוך ,וכרוך בהפסדים
וויתורים חברתיים ואישיים .במסגרות חברתיות ותרבותיות פרטיות וציבוריות :אנשים עקבו אחרי
התקדמותי ועודדו אותי .כאשר מדובר בגברים הנמצאים בסביבתי ,ככל שהיחסים רשמיים יותר ,כך
העידוד וההערכה מתעצמים יותר .אך כאשר היחסים הינם יותר אישיים ,מרשה הגבר לעצמו לתשאל את
הסופרת ולקשר בין הטקסט שלה לחייה הפרטיים .הוא מתחיל לחפש בין השורות משמעויות סמויות
הנוגעות לחייה .את זה אני מייחסת לחברה הפטריארכאלית השולטת בכל היבטי חיינו .יתר על כן ,יש
לשים דגש על סבלו של הסופר החי בחברה שאנשיה לא קוראים ספרות מקומית.

 .572הערב האמנותי אורגן על ידי פורום בשם "הפורום החינוכי העולמי בפלסטיןْ /ال ُم ْنتَدَى الت ْر َبوي ْال َعالَمِ ي فِي ِف ِلسْطِ ين".
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 .2האם קשה להיות סופרת פלסטינית בישראל? מדוע?
בחברה הפלסטינית בכלל ,האשה חייבת לחפש את עצמה ולנסות להשתחרר מכל האילוצים והגורמים
התורמים לדיכוי נשים .בחברה הפלסטינית בישראל בפרט ,האשה חייבת לחפש את עצמה ולהשתחרר
בשני מישורים ,ובהיותי אשה וחלק בלתי נפרד מחברה זו ,אני חווה את החיפוש אחר העצמי וזאת בשל
האפליה הכפולה שממנה סובלות נשים :האחת בשל היותן ערביות וחלק מהמיעוט הפלסטיני ,והשנייה
משום שהן חיות בחברה פטריארכאלית שבה שולט הגבר .ישנם כמובן אתגרים וקשיים העומדים בפני
נשים ,לעומת גברים ,וזאת לאור החיים בחברה פאטרנאליסטית הצפויה להטות את כף המאזניים לטובת
הגבר ולהעניק לו את כל הפריווילגיות במרחב הציבורי והפרטי .וכאשר מדובר במשוררת או סופרת (או
משוררת וסופרת בו זמנית) ,אין זה מפתיע שלאורך ההיסטוריה ומאז שהאשה הראשונה התחילה לכתוב,
עמדו בפניה מכשולים רבים הקשורים למנהגים ולמסורת .לכן נשים רבות אימצו לעצמן שמות בדויים
ופרסמו את יצירותיהן תחת שמות אלו ,או אפילו תחת שמות של גברים .עם הזמן ,פרצה האשה מחסום
זה בעוצמה רבה והצליחה לבטא את הישות שלה .אך למרות זאת ,ישנן הסתייגויות חברתיות מנושאים
שהאשה הסופרת מעלה ביצירותיה ,כמו ערעור הטאבו על הגוף ,הביטוי העצמי ,מימוש החופש ,החיבור
אל הגוף וביטוי רגשות במיוחד רגשות אהבה ותשוקה .הסתייגויות אלו עלולות להוביל לאיסור פרסום
והפצת היצירה באופן רשמי .אך למרות כל הקשיים ,הצליחו נשים להפיץ את יצירותיהן בכל רחבי
העולם ,וההוכחה לכך שמותיהן של נשים שיצירותיהן בלטו בעולם הערבי ובמערב .מאידך ,ישנם
אתגרים וקשיים אחרים העומדים בפני משוררות פלסטיניות בפרט ומשוררים/סופרים בכלל כמו הקשיים
הכלכליים ,ההוצאה לאור ,שיווק הספרים וחוסר התמיכה מטעם המוסדות המקומיים ,דבר הגורם
למשורר/ת לנסוע לארצות ערב כדי להדפיס את הספר ולהוציאו לאור ,וזאת בנוסף לפריצת המחסום
הגיאוגרפי והפוליטי .ברצוני להדגיש כאן אתגר נוסף העומד בפני היוצר/ת והוא איסור על הוצאת ספר
לאור מבלי לציין סיבה מובהקת או כל סיבה אחרת .מציאות זו הופכת לסצנה קומית סרקסטית כי איני
מבינה איך ניתן למנוע מהריאה לנשום ומהחיים להתקיים ,ריאה זו הינה היצירתיות שלנו .מכאן ניתן
להסיק שמשבר של סופר אינו משבר של יחיד/יחידים ,איני מעלה נושא זה מכיוון שבירדן אסרו את
הפצת אחד מספריי תחת הכותרת "أصابع/אצאּבע/אצבעות" שיצא לאור בהוצאה ראשונה בלבנון ,אלא
מכיוון שהאיסור הינו איסור מוחלט אשר נוגע בכל תחומי היצירה ,התרבות והחיים ופוגע בפרטיות
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ובחופש של האחר .אני מוסיפה כאן כי יצירות רבות בספרות הערבית הקלאסית עוותו והושמטו בתירוץ
שהן פרצו את מחסומי הדת ,הפוליטיקה והגוף ,אך אני תוהה איך נוכל ליצור/לברוא/לגלות את הנסתר
בתוכנו והחבוי במעמקינו כל עוד הם כבולים בחוקים .תאר לעצמך שאתה כותב לפי חוקים שנכפו עליך.
אני מאמינה שחוקי הסופר הינם אמונותיו ,אני גם מאמינה באמירה קדומה" :אתה מסוגל לגעת אך ורק
בפרי דמיונך" .זאת אומרת שאנו חיים על פני אותה אדמה רק אם אנו מדמיינים זאת.
 .4מתי את כותבת? ומתי את מרגישה צורך דחוף לכתוב?
אני יכולה לדבר כאן על הבזק האור הראשוני הדוחף אותי לכתיבת הטקסט הפואטי ,דבר המסכם במידה
מסוימת את חוויית הכתיבה שלי :הבזק אור זה ,שחוטף אותך מהזמן והמקום שלך ,צד אותך ולאחר מכן
משחרר את היוצר שבך למלאכתו .הוא מאפשר לך לרחף יחד איתו ,בדמיון ובמציאות ,כדי לחרוט את
היצירה היוצאת מנשמתך ,ואז המילים נפגשות ברציפות ובהתרגשות על נייר לבן ,לתוך שיר או טקסט
פואטי .אכן ,כוח נסתר זה נותן לי את ההארה הראשונית .אפשר לומר שהמשפט הראשון או חלקו
הראשון של שיר שלי הינו ההתגלות או השטן הפואטי ,זהו התת-מודע השוכן בתוכי המנצל את
האינסטינקטיביות שלו כדי להוציא ממעמקיי את מארג האותיות שאותן אני מתרגמת בהתרגשות
וברציפות למילים על נייר לבן .אני עלולה לאבד את מארג האותיות בעת נמנום ,לכן הניירת הפכה
לאחותי ,ולאחותה של הכרית שלי ,כדי שממנה אוכל לגזול צעקה חזקה המגיעה ממעמקי נשמתי עטופה
בצורה פואטית ועמוקה היוצאת מתוכי .אז אני בונה את המרחבי הפואטי היצירתי שלי ,המתמזג עם הבזק
האור שדומה לזרע כדי ללדת את השיר השלם לאחר בשלות הגוף ,הנשמה ,השכל ,הרגש והמלודיה.
השיר מגיע לשלמותו עם הזנת אלמנט המודעות המלווה בהיבטים הטכניים והתוכניים .אני מגיעה לשיא
ההנאה ברגע שגוף השיר מגיע לשלמותו ,אז היוצרת שבי נושמת לרווחה .בקשר לכותרות השירים,
בחירת הכותרת הינה בעיניי כתיבת טקסט חדש ,אך זהו טקסט הנושא בין כנפיו את רוח היצירה ,לכן
בחירת כותרת הספר הינה משימה אחרת הנובעת מפעולת חפירה עמוקה יותר.
 .5מה את אומרת על משבר הפרסום ועל כך שחלק מהסופרות והסופרים מוציאים לאור מחשבונם
הפרטי את יצירותיהם?
כפי שהזכרתי לעיל ,ישנם אתגרים וקשיים העומדים בפני המשוררות הפלסטיניות בפרט ובפני כלל
המשוררים והסופרים בתהליך ההוצאה לאור של יצירתם .המוסד היחידי שעשוי לתמוך בספרות מקומית
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הינו המחלקה לתרבות ערבית של משרד התרבות והספורט הישראלי .ברצוני להתייחס כאן לנושא
המהווה אלטרנטיבה התורמת להשתרשות הזהות הפלסטינית בקרב הפלסטינים בישראל והוא עבודתי
ضا َءات פצ'אא'את" -בית הוצאה לאור ופרסום בעמאן ,בהנהלת המשורר ג'יהאד אבו
כרכזת מקומית של "فَ َ
חשיש .השתלבתי בעבודה זו לפני שנתיים במטרה לגשר בין הפלסטינים בארץ לבין הישות הפלסטינית
במלואה ,בנוסף להפצה ופרסום יצירות ספרותיות המשקפות חוויה יצירתית ולאומית .יש להוסיף ש
"פצ'א'את" מנהלת תוכנית תרבותית הוליסטית השואפת לפרסם את היצירה הערבית בכל התחומים,
העשרת תעשיית הספרים ומתן תרומה אמיתית למהלך חיי הספר הערבי ,וזאת תוך שילוב מאוזן בין
השאיפה לפרסום והשגת רווחים לבין מימוש שליחות תרבותית ומתן מענה לציפיות הסופרים/סופרות.
ב .החלק השני של הראיון:
 .1מה מביא אותך לכתוב על הנושאים הבולטים ביצירותיך?
משמעות הכתיבה עבורי דומה לזו שעמדה בפני המשורר הפלסטיני מחמוד דרויש בבואו לכתוב .הוא אמר
"הקושי שבחידוש הינו טוב יותר מהנאת החיקוי המאובן" .אני מאמינה שהכתיבה ונטילת האחריות
הכרוכה בכתיבה הינה היאבקות ,וכפי שנואל אל-סעדאוי אומרת" :אני כותבת כדי לעמוד בפני המוות".
זהו גם אמצעי מהפכני ,וכפי שכתב המשורר נזאר קּבّאני" :קומי ,התפעלי ,התפרצי ,אל תעמדי כמו
מסמר" .למה לנו לכתוב? כי בכך אנו מחברים בין המודע ללא-מודע ,זוהי הסימפוניה של האדם שיצא
מעדרו ,האדם שרוצה שהטקסט שלו יישאר פתוח לקריאה מתמדת ,הטקסט העמוס ,במודע ובלא מודע,
בכל החזונות ,החוויות והתובנות של המשורר/הסופר .הגבולות נקבעים כדי שנהנה מטעם פריצתם
והמאורעות של כל הזמנים נפגשים במרחבם של היוצר והיוצרת .כאשר אתה כותב ,אתה חווה את החיים
ורוקד משיגעון ,אתה בורא עולמות טבעיים ומראות ססגוניים ,אתה מצייר את הקווים שעל כנפי
הפרפרים .ייתכן שהכתיבה צפויה לפרק כדי לגבש וליצור מחדש ,או שהיא ההתייחסות לשולי שבחיינו
אך בסגנון משונה ומרשים שאותו אתה מביא לעולם הזה ,המלא במוזרות ובנפלאות .אני מאמינה
שלמרכיבים המהווים את המשורר/ת או הסופר/ת ישנה שייכות עוצמתית לטבע ,לגנים ביולוגיים
ורוחניים של עולמות מיוחדים ושל טבע המאופיין בפראיות ובמרד לא מודע המוציאים אותו/ה מהעדר,
מאפשרים לו/ה להיות שונה ממנו בסגנונו המיוחד והוא מצייר שביל המבדיל בינו/ה לבין האחרים.
הכתיבה היא הביטוי הפנימי ,האמיתי והשקוף של המעמקים ,של דרך ראיית עולם ושל הזיקה הקיימת
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בין האדם לבין האחר והשונה .הכתיבה אצלי היא תשוקת הלילך/השירה מחוץ לכללי הכתיבה
המסורתיים ,היוצאת מספרי הנשמה והלב .הכתיבה שאינה מתפשרת ,התחלה הנובעת מחיפוש העצמי
המחובר לסביבה ולעולם .זאת אומרת שהכתיבה אינה נולדת מריקנות ,היא יכולה להיוולד מהעולמות
השונים שלי שבעזרתם אני כותבת" :חולמנית/אוהבת/תקועה בין המודע ללא מודע /נוסעת ממציאות
שאותה אנו מפרקים ויוצרים מחדש" אני מדברת כאן על המשורר או הסופר בעל ראיית עולם מיוחדת,
אשר בונה קשרים מיוחדים בין השפה שלו לבין הדברים המייצגים את התוכן ,ואשר יוצר טכניקה
אמנותית ,אסתטיקה מיוחדת או שפה פואטית ייחודית.
 .2האם את לא חוששת לכתוב על נושאים כמו מיניות ,נשיות ,תכנים וסגנונות אמנותיים ייחודיים
לכתיבת נשים? במקרה שהתשובה חיובית ,האם כתיבתך לא מנוגדת לשליחותך כסופרת לכתוב על
הכיבוש ועל הנושא הלאומי הפלסטיני? במקרה שהתשובה שלילית ,את חוששת לכתוב על נושאים
מגדריים ,איך את משלימה עם זאת בתור אשה?
הכתיבה האמיתית היא ללא ספק המרד הנועז .היצורים הספרותיים או היצירות הספרותית שלך הם
עולמות שבהם היחידים מתמרדים כדי לבנות מחדש עולם עמוק ונעלה יותר ,דבר המתממש ע"י עבודה
פרטנית מסורה וסבלנית הנובעת ממשהו פראי המושרש בנשמה ,בנוסף למודעות לגבי הקשר שלי עם
מרכיבי יקום זה ,לרבות חוויות הידע ,החיים והאנושיות .ברצוני לצטט כאן את הפילוסוף הגרמני
ניטשה" :במידה ותרצה להשיג את הכי נעלה ביקום ,אתה חייב להסתכן" .לא קיימים בכתיבתי טאבואים
מלבד החוקים שלי ,אני היא הסופרת ,היצירתית ,האמיתית ,למרות כל הקשיים .כתיבתי נכנסת אל תוך
מכונת חפירה פנימית שאינה מנותקת מהמציאות של היקום הזה ,דבר המשתקף במודע האסתטי והדמיוני
שלי .וכמובן הטקסט שלי מלכתחילה עבר תהליך קשה ,מייגע אך מהנה .זהו תהליך של התפתחות,
חקירה ,גילוף ,התעסקות מתמדת ,ועמידה בפני אתגרים כדי להגיע לאלמנטים הראשוניים המאירים את
ישותי ומעמקי נשמתי .הכתיבה אצלי היא הריחוף של תשוקה ,ההנאה שבהזיה ,המלל החדשני וארץ
המולדת שהיא האהבה .כל המשמעויות האלו מתהוות מהמקום שבו המודע והלא מודע נצמדים ומופנמים
יחדיו .כמו כן ,ייתכן שגם הגנים נוטלים חלק בהיאבקות זו אשר נובעת מבחירתנו לבטא את מה שבתוכנו
וללדת את הטקסט העמוס במודע ובלא מודע ,בכל החזונות ,החוויות ,ההשכלה והידע.
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 .3מה היא הדמות הנפוצה ביותר בכתיבתך? דמות עגולה או דמות שטוחה? למה?
אני תמיד מחפשת לחקור ולחפור במעמקי הנשמה ,כי אני מייחסת חשיבות רבה למעמקי האישיות היכן
שנמצאים המאבקים הפנימיים והרגשות החבויים .בכך אני שואפת להתקרב אל העצמי האנושי שחווה
התנפצות פנימית .בנוסף ,יש לשים לב שאני מתמקדת במעמקי הדמות המורכבת של האשה שאליה אני
מתייחסת ביצירתי הספרותית ,ללא קשר לסוג הטקסט ולז'אנר הספרותי שאני מאמצת .יש לציין שהסופר
והסופרת נוטים ליצור דמויות אקטיביות בטקסט הספרותי כדי שתהיינה משכנעות וקוהרנטיות יותר,
בנוסף למוכנותה של הדמות לעמוד בעימות ובחיכוך בינה לבין עצמה ולבין דמויות אחרות .הייחודיות
ותחושת הערכיות של הדמות ברומן נגזרות מהעימותים ,השקיפות ,הסבל האמיתי ,היכולת לחוש
במתרחש מסביב והיכולת לביטוי עצמי בצל המתרחש מסביב לרבות חורבן ,אומללות וקונפליקטים
פנימיים וחיצוניים אשר נקבעים ע"י הסופר/ת .זה תואם למה שמחמד קראניא אומר על התנאים להצלחת
הדמות ברומן בספרו "الستائر المخملية :المالمح األنثوية في الرواية السورية حتى عام /2000וילונות
הקטיפה :מאפיינים נשיים ברומן הסורי עד שנת ."2000
 .4מה הוא הגוון השלט ביותר בכתיבתך ומה מאפיין אותה מכתיבת נשים פלסטיניות אחרות
בישראל?
אני בוחרת להשאיר תשובה זו למבקרים ולחוקרים/ות ,אבל ברצוני לציין שאני בונה את זהותי הספרותית
ואת האינדיווידואליות היצירתית באמצעות ה"אני" שלי ,וזה כולל התוכן ,הסגנון והצורה ...וכעת אני
שייכת לשלב "הניסוי/التجْ ِريبُ " ,העידן המודרני והפוסט-מודרני ,שהינו ניסיון ליצור ז'אנר ספרותי חדש
ע"י התמזגותם של מספר ז'אנרים ספרותיים .איני מכחישה שהסופר ,כמו האדם ,מושפע מקודמיו ומהווה
את ההמשכיות שלהם ,אך הוא מחפש את המרחב האישי שלו בתוך ההמון של היוצרים והיוצרות בעולם
הערבי והמערבי .ובשלב היצירה הארוך ,המעייף והמעניין ,זה מאוד חשוב לקרוא ולחוות את היצירתיות
והתרבות של האחר ,וזאת כדי להתקדם מעבר לקיים ולחפש את האלמנטים הפנימיים והנסתרים בתוכנו.
אני מסיימת עכשיו את יצירתי החדשה "יומן דמדומי הגוזל "2006-2010 :אשר התחלתי לכתוב
במלחמת יולי  ,2006והיכן שאני חוזרת אחורה לזיכרון הקולקטיבי והאינדיווידואלי ,ועוברת דרך המקום
המציין את השטח הפלסטיני של  ,1948ודרך האדמה הפלסטינית עם כל מאורעותיה .את כל זה אני
מצלמת דרך סצנות המצטברות ועוברות מול עיני הקורא מלפני הנּכּבה ועד ימינו .בחווייתי זו ,אני כותבת
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טקסט הנושא את מאפייני האדם בשטחי  ,1948בגלות ,ובאדמות הכבושות עד היום ,תוך כדי הסתכלות
על האחר באשר יהיה .מאפיינים אלו מציירים ,מגלים ,מתשאלים ומשרטטים סימני שאלה שהקורא
המשכיל חייב לעקוב אחריהם ,להתבונן בהם ולחשוב עליהם .בחווייתי זו אני כותבת טקסט שונה אשר
יתרום במידה רבה לכל שלבי תהליך היצירה שאותו אני עוברת .אני גאה במה שאני עושה כיום מכיוון
שיצירתי זו תהווה אות נאמנות להיסטוריה של המקום שאליו אני שייכת ,דבר הכרוך בנטילת אחריות
עצומה ומסוכנת .אני אשקיע מאמצים רבים כדי לסיים יצירה זו בצורה ובתכנים מהותיים חדשים שיתגלו
לקוראים בבוא הזמן.
 .5מה יש בכתיבה ובחיים שמשתקף בכתיבה של גברים אבל בכתיבת נשים הוא משתקף באופן
שונה? לאיזה סיבות את מייחסת זאת? מה הוא השוני בין קבצי שירתך ומה השוני בכתיבתך
ז'אנרים אחרים?
ישנן עדיין הסתייגויות חברתיות מנושאים שהאשה הסופרת מעלה ביצירותיה ,כמו ערעור האיסורים
והטאבואים הכרוכים בגוף האשה ,הביטוי העצמי ,מימוש החופש ,החיבור אל הגוף ,וביטוי הרגשות
במיוחד רגשות התשוקה שהינם ,לדעתי ,הרגשות האנושיים הנעלים ביותר .הסתייגויות אלו עלולות
להוביל לאיסור פרסום והפצת היצירה באופן רשמי .אך למרות כל הקשיים ,האשה הצליחה להפיץ את
יצירותיה בכל רחבי העולם ,וההוכחה לכך הן אותן נשים שיצירותיהן בלטו בעולם הערבי ובמערב .חשוב
לציין כי העיסוק בגוף האשה בספרות לא שואף לעורר תשוקה אלא קשור יותר במונח "ההפנמה
הנשית/التذْ ِويتُ النسائِي" שאותו יזם המבקר והסופר המרוקאי מחמד ּברّאדה ,573והכוונה מאחורי מונח
זה :הקול הנשכח של האשה כישות פרטית המבטאת את עצמה ,את חושיה ,דאגותיה ,סודותיה ושאלותיה.
האשה האומרת על עצמה בעוצמה שאינה זקוקה לגבר שידבר בשמה ואין לה צורך בסטריאוטיפים
שאותם יצרה החברה הפטריארכאלית .דרך הפנמה זו ,האשה מגלה את הישות הנשית שלה וחושפת את
שאיפותיה/רצונותיה בפני עצמה ובפני העולם ,ולמימוש מטרה זו היא הולכת בשבילים הייחודיים לה כדי
להתבטא דרך השימוש בצורות ,תיאורים ,סגנונות ,סמלים ,תמונות ומטאפורות בעלות ערך מוסף אסתטי
וייחודי .אין זה אומר שספרות זו הנכתבת על ידי נשים סותרת את הספרות הנכתבת על ידי גברים או
שהאשה מנותקת מהגבר ,אלא שהיא באה להדגיש את הייחודיות של עולם האשה .הייחודיות החברתית,
 .573הסופרת מפנה למקור מונח זה :ראה/י מחמד ּברّאדה" ,האשה והיצירתיות בפני הנחיתות והשליטה הפטריארכאלית",
המגזין הכוויתי הערבי ,מהדורה  ,534תאריך פרסום  ,1/5/2003פינת ספרות ,עמ' .1-7
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הפיזית וההיסטורית אשר מבטיחה את מימוש היצירתיות שלה באופן שונה והמהווה עולמות שהיו תמיד
עטופים בשתיקה ובשכחה ,ומכאן מתפתחת ראיית עולמה והשקפתו לגבי המאבק המתרחש בחברה
הפטריארכאלית והפטרנליסטית.
 .6איך את מתארת את האשה בשירתך? ומה היא מהות הקשר בין האשה לגבר אשר את מנסה
להציג בקצידות שלך?
לרוב אני פונה לגבר העומד בצומת של הבלתי אפשרי ,על קצה המציאות .אני כותבת לגבר שהוא ארץ
המולדת ,האהוב ,החבר והידיד .יתר על כן ,הטקסטים שלי מנסים לערער את המערכת של הגבר המזרח-
תיכוני השתלטן והאשה שאותה הוא מוביל .זוהי מערכת יחסים שבה הגבר אקטיבי והכוח המניע ,בעוד
שהאשה פסיבית והכוח השקט .הטקסטים שלי מתמרדים ובהם גם האשה אקטיבית – היא אמיצה ,נועזת
והחלטית ,היא מאזנת בין הכוחות הגבריים והנשיים כדי שהיחסים ביניהם יתאפיינו בתמיכה ובתלות
הדדית .הטקסטים שלי משקפים את היחסים בין גברים לנשים ,ובהם אני מבליטה את המולדת ,האדם
וערימת האכזבות בשפה המלאה באהבה נצחית .אצלי ,האהבה בין גבר לאשה הינה אתגר אינטלקטואלי
ואמנותי ולא רק תשוקה .אני מאמינה שהשמים בוראים את האהבה כדי שהאדמה תיהנה ממנה .האהבה
היא נקודת המפגש האנושית של קרני היקום ,היא אינה אך ורק אשליה או תשוקה או ריגוש ,אלא עשייה
וישות .היחסים בין האשה והגבר שלי הם אלו המתרחשים מחוץ לגבולות הזמן ,בתקופה שבה מוותרים
על המאבק הברוטאלי השואף למימוש רווחים חומריים ,כדי לחוות את הרגשות הטהורים והריגושים
האמיתיים והכנים .זה מזכיר לי את אמירתה של סימון דה בובואר "כאשר אנו מעניקים לאחר אהבה
אמיתית אנו אוהבים אותו עם השוני שבו" ,דבר ההופך את האהבה למעין חופש המעניק מרחב ומאפשר
קירבה וריחוק בין האהובים .אהבה אמיתית אינה רכושנית ואינה התמזגות של שני הצדדים ,היא מעין
ויתור על הישות שלנו כדי שהאהוב יהיה קיים בישותו שאינה ה"אני" שלנו .האשה האמיתית משקפת
לגבר את הקיים בתוכו ,והאשה כאן אוהבת את הגבר כפי שהוא אוהב את עצמו ,היא זו שמעניקה לחייו
משמעות שדרכה הוא יוכל לממש את קיומו ולעמוד בפני הזמן והחיים .בטקסטים שלי תמצא את האשה
הנהנית מאש האהבה שבה היא משחקת את התפקיד הראשי .בטקסט שלי תמצא את ההתחלה המהנה של
האהבה ,לכן אתה תמצא את האשה שמתחילה את סיפורי האהבה והנקשרת לאהובה בכל חושיה ,ואהובה
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הוא זה שמכבה את אש נשמתו ונשמתה .מכאן ,הכתיבה שלי הינה כתיבה חושנית בסגנון וטכניקות
ספרותיות ייחודיות ,כתיבת הגוף המכילה את הארוטי אך הלא מאולץ.
 .7לאור העובדה שאחרי דורות ארוכים בהם נשים סבלו מאיסור כניסה ,כמעט טוטאלי ,לכל תחומי
החיים ,כמו איסור כניסתן לחיי האינטלקט והספרות בתקופות לא רחוקות ,איך את רואה את השקפת
העולם של החברה ביחס לספרות שכותבות נשים והתמקדותן בכתיבה הספרותית?
דמותה של שהרזאד המספרת והסופרת מישתנה ומתחדשת לפי התפתחות נקודת המבט החברתית כלפיה ,
וזה השתקף ביחסים בין האשה לכתיבתה מבחינת צורה ותוכן .אנו רואים שישנן סופרות שהוציאו לאור
יצירות פוליטיות-חברתיות בגלל היותן משכילות בתחומים אלו או פעילות מבחינה חברתית או פוליטית.
יש לציין שהסופרת אינה מנותקת מהמציאות של החברה בה היא חיה ,לרבות כל צורות וסוגי האלימות
כלפיה .ספרות נשים באה לשקף מציאות זו ,לבקר אותה ,ולהשליך אור על מגוון התופעות הקיימות בה.
חשוב גם לציין שכתיבתה של האשה אינה מנותקת מהאידיאולוגיה ומהסוגיות הלאומיות כמו זהות
ושייכות ..כמו כן ,אנו מכירים סופרות מבריקות אשר העזו להתייחס לנושאים מיניים שעלו ביצירותיהן
בסגנון אמנותי ייחודי .יש לשים לב שהחברה והביקורת מתאמצות לפעמים להחמיא או להעביר ביקורת
על האומץ שביצירה מבחינת נושא ותוכן ,ואינן מתייחסות כלל לאמצעים האמנותיים ולסגנון הטקסט
ולשונו ,כמו "טכניקות הנארציה/الت ْكنِيكُ الس ْردِي" ,האישיות של הדמות או תחום התחביר ,למרות שהשפה
והתוכן אינם מנותקים אחד מהשני ,מכיוון שהתוכן קובע את הצורה ושניהם קשורים אחד בשני .ברצוני
לציין כאן שעל סמך הידע שלי ,חלק מספרות נשים מסווג בספרות כתובה כסוג של כתיבה פמיניסטית
המתנגדת לחברה פטריארכאלית עד כדי סאטירה כלפי השתלטנות הפטריארכאלית .לפיכך ,החשיבה
הפמיניסטית מאמינה בהחלפת התפקידים החברתיים בין הגבר לאשה ,ואז נוצרת הכתיבה המתארת את
המציאות החברתית הנוכחית ע"י הצגת הגבר כדמות שלילית ששם גבולות על תפקידי האשה ,וזוהי
מציאות קיימת ואיננה נובעת מהמצאה מסוימת.
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 .8האם הנשים מרבות לכתוב על עצמן ועל חייהן האישיים ובכך הן מפחיתות מערך כתיבתן
הספרותית כפי שטוענים מבקרים גברים של ספרות ערבית מודרנית?
בתשובתי זו ובהסתמך על מחקרים דיאכרוניים על התפתחות ספרות נשים ,ברור לי שיש להתייחס לאמת
המציינת שהאשה הסופרת הצליחה לבטא את הדאגות החברתיות והפוליטיות הערביות .היא התייחסה
לכל הסוגיות ,הדיונים ,וההתערבויות השוררים בחברתה ,דבר המבטל את ההאשמה שדבקה בספרות
נשים לגבי ההתמקדות בדאגות האישיות .חשוב לציין שאין זה פסול לתאר את ייחודיות הדאגות של
האשה ,השונה מזו של הגבר .ייחודיות זו שאותה אנו מוצאים בספרות נשים והמשקפת את מציאות
האשה ,בעיותיה ,מאבקיה ,חלומותיה והדיונים הפנימיים בינה לבין עצמה ,מציגה בפנינו את מדגם הנשים
שבחברתנו.
ג .החלק השלישי של הראיון
 .1מה דעתך על המונח"כתיבה נשית"האם הוא קיים?מה דעתך על כך שכתיבה של נשים היא
בדרך כלל ייחודית?
 .2האם את תומכת בחלוקת הכתיבה ל"כתיבת נשים"ו"כתיבת גברים"? באיזה מובן? נמקי.
 .3מה את אומרת על הכתיבה ומשבר הכתיבה והאם יש לו קשר עם חילוקי הדעות ביחס למונחים
"כתיבה נשית"ו"כתיבת נשים"?
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כמובן ,כאשר אנו קוראים את הטקסט הספרותי לעומק ,אנו מסירים כל ספק לגבי ייחודיות הכתיבה של
נשים .ייחודיות זו הינה השוני שבכתיבה .ומכיוון שאנו דנים כאן בספרות נשים ,ברצוני לצטט את בת'ינה
שעבאן אשר ציינה שמה שנשים כותבות הינו שונה ממה שגברים כותבים ,וזה נובע מהעובדה שלכל מין
יש חוויות היסטוריות ,מנטאליות ותרבותיות שונות .היא מצביעה על נקודה חשובה ביותר שלא כל
הנשים בהכרח כותבות באותה צורה ולא כל הגברים בהכרח כותבים באותה צורה ,אך ישנם מאפיינים
כלליים שניתן למצוא יותר בספרות נשים מאשר בספרות שנכתבת על ידי גברים .575לפיכך ,לשפתה של
אשה סופרת יש טעם מיוחד הקשור בגורמים מנטאליים ,חברתיים וביולוגיים .אמירה זו נתמכת ע"י
החוקרת המרוקאית רשידה ּבן מסעוד המציינת שלפי מחמד ּברّאדה ,השפה שבספרות נשים קשורה
בישות של האשה השונה מזו של הגבר והכוונה כאן היא למלל של הישות המדברת .הגבר הסופר והאשה
 .574המשוררת בחרה לענות על שלוש השאלות ביחד.
 .575שעבאן ,1999 ,עמ' .13
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הסופרת נפגשים בלשון ההבעה ולשון האידיאולוגיה ,אך אינם נפגשים בלשון המבטאת את הישות
במימדיה המיתולוגיים ,לכן לא יוכל הגבר לכתוב במקום האשה מכיוון שאינו יכול לכתוב על דברים מבלי
לחוות אותם .ייחודיות זו קיימת ברמת הישות הקיומית ,לכן אנחנו גם מוצאים הבדלים בין הגברים
עצמם – גבר לבן כתיבתו שונה מכתיבת גבר שחור מדוכא .רשידה ּבן מסעוד ממשיכה עם אדוארד אל-
ח'רّ אט המציין שהגורמים הפיזיים (הטבעיים) והנפשיים אצל האשה מסבירים את השוני ואת הייחודיות
של ספרות נשים מבחינת לשון וסגנון .היא גם מצטטת את עפיף פראג' אשר מציין שהאשה הסופרת
מתמקדת בשליח-האשה המספרת שמעבירה את המסר לקורא .היא בדרך כלל נוטה לתאר את מצבה
הנפשי ולדבר על רגשותיה ע"י שימוש בגוף ראשון יחיד (אני) .כאשר מדובר בקשר שבין האשה
לכתיבה ,יש להזכיר את מה שרשידה ּבן מסעוד ציינה לגבי הקשר שבין הכתיבה לגוף בהסתמך על עּבד-
אלּ-כביר אל-ח'טיבי אשר אומר שהאשה מנסחת את כתיבתה בצורה שונה מזו של הגבר ,הן בכתיבת
הטקסט שלה והן בכתיבה על גופה ,וזאת כי האשה ,השונה מהגבר מבחינה נפשית וגופנית ,ובשל
הימצאותה בחברה פטריארכאלית ,תמיד מתכוונת להבליט את גופה בצורה שונה .זה נובע מהרקע
ההיסטורי שלה ,מכיוון שהעבר של האשה שונה מהעבר של הגבר ,בנוסף להבדלים התרבותיים
והחוויתיים .כתוצאה מכך ,נוצר השוני בחשיבה ובסגנון ,ובמיוחד אחרי ההתפתחות שחלה במסורת
ובמנהגים הודות למאבקים הפמיניסטיים ,ולאחר שהפסיקו להתייחס לספרות נשים כביטוי לנחיתות
ומוגבלות אלא כאחד מזכויות הייחודיות אצל האשה .לכן ,אין זה הכרחי להעריך ספרות זו רק בגלל
היותה ספרות נשים מכיוון שלהערכת ספרות ישנם סטנדרטים ביקורתיים אובייקטיביים .המונח ספרות
נשים בא לתאר את הייחודיות של ספרות זו שהינה במקרה שלנו ייחודיות נשית ,שלפי בת'ינה שעבאן,
נובעת לא רק מהייחודיות הפיזית אלא גם ההיסטורית כתוצאה מהגיוון והשוני שבתפקידים החברתיים,
בנוסף להבדלים בהשקפת העולם ,בהערכה וברציונל .חשוב לי לציין כי יש להבדיל בין הספרות
הפמיניסטית (מודעות אינטלקטואלית קוגניטיבית) לבין ספרות הנכתבת על ידי נשים וספרות הנכתבת על
ידי גברים (מבחינה ביולוגית) ,מכיוון שהפמיניזם הינו האיזון המחודש בין כוחות האשה והגבר ומבטא
גישה אינטלקטואלית שאינה קשורה בגורם הביולוגי /המין (זכר או נקבה) .זאת אומרת ,שהגבר יכול
ליצור טקסט פמיניסטי כמו שעשה סנעאללה אּבראהים ברומן "ذاتٌ /ד'את/עצמּות" .הטקסט הפמיניסטי
הוא זה שמציג את האשה כמבצעת ואקטיבית .זהו טקסט המסוגל להפוך את האידיאולוגיה והידע לגבי
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הנושאים הקשורים בחיי הנשים ובתפישותיהן לטקסטים יצירתיים הנושאים בתוכם חשיבה פמיניסטית זו.
זה מה שאני מנסה לאמץ בטקסטים שלי .הטקסט הפמיניסטי הוא הטקסט הטבוע בנשי המוזנח ,הנשי
שנוכחותו מערערת את התרבות השולטת של החברה הפטריארכאלית .הטקסט הפמיניסטי מבקש להפוך
את הלא מודע למודע ,את המוסתר לידוע ,האישי הופך לכללי .זהו טקסט שבונה מחדש את היחסים בין
שני המינים ומנסח מחדש את המודעות .ספרות גברים וספרות נשים הינן ספרויות אנושיות .ספרות
גברים חתומה בעט של גבר ,וספרות נשים חתומה בעט של אשה.
ד .החלק הרביעי של הראיון:
 .1מה לא שאלתי לגבי חייך המקצועיים?
לא שאלת אותי על יצירותיי המתורגמות .התרגום כמובן תורם במידה רבה להצגת היצירה בפני אופקים
ועולמות חדשים שאינם בהכרח מוגבלים בתוך המרחב המקומי וארצות ערב .חשוב שהתרגום יתבצע ע"י
מקצוענים ויוצרים בתחומי התרגום ,השירה והספרות .חלק מהטקסטים והשירה שחיברתי תורגמו
ביוזמתם של אחרים ולא ביוזמתי האישית .זה מדגיש שבשלב מסוים הטקסט האיכותי מושך תשומת לב
ומקבל יחס הוגן .חלק מהשירים שחיברתי תורגמו לעברית ,אנגלית ,צרפתית ,ספרדית וטורקית .חלק
מהם פורסמו במגזינים אקדמיים וספרותיים שונים בארץ ובחו"ל .576לא שאלת לגבי הטקסטים/היצירות
שאני וכל היוצרים/ת אמורים לקרוא .יש לציין שאנו ,היוצרים והיוצרות ,אמורים לקרוא ספרות עולמית
בשפה המקורית וזאת להרחבת הידע והאופק שלנו ,ולא להסתפק בתרגומים לערבית מכיוון שהם מעטים.
כמו כן ,לא שאלת לגבי אתר האינטרנט שלי www.mona.ws :שהוא תעודת הזהות שלי בעולם
הווירטואלי/רשת האינטרנט ,בו תמצא את הפרופיל שלי ושל הטקסטים שאני מחברת עם מגוון צבעים,
סיפורים ,רעיונות ,צורות ושאיפות .האתר נבנה כדי לפרוץ את מחסומי המקום והגיאוגרפיה ,הגבולות
והמפות ,וכדי לאפשר חשיפה ותנועה יצירתית לשם היכרות ובניית גשרים עם הפלסטינים בישראל.

 . 576לדוגמה :מספר שירים המתורגמים לצרפתית ע"י המשורר הצרפתי הידוע ברנארד וארגאבטיג ובעזרתם של ד"ר איזבל
דותן מאוניברסיטת חיפה ,פרופ' נעים עראידי וגב' נאדין סרוג'י ,ופורסמו במגזין הספרותי והאמנותי  ,FRIAGESהיוצא לאור
בצרפת (מהדורה  .)2007 ,19כנ"ל מספר שירים שתורגמו לאנגלית ופורסמו באנתולוגיה "ים של קולותA SEA OF /
 ,"VOICESהיוצאת לאור בקנדה ,2008 ,בעריכתה של פרופ' מארג'ורי אגוסין מאוניברסיטת וסלי בארה"ב ,ושירים
שפורסמו במגזין הספרותי  OTEKI-SIZבשנת  2006ותורגמו לטורקית ע"י מיתין סינגיז ,משורר טורקי ומרצה לספרות
צרפתית באוניברסיטה באיסטנבול.
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 .2מה לא שאלתי לגבי כתיבתך הספרותית כאשה שחיה בתוך חברה ערבית?
כסופרת החיה בחברה הערבית הצופה בהתפתחות החשיבתית העצומה המתרחשת במערב ,מצער אותי
לראות שערוצי הטלוויזיה הערביים בארצות ערב המשדרים שירים ומוזיקה דרך טכניקת הוידיאוקליפ
כרוכה בחשיפת גוף האשה .במקום שהצנזורה תמנע את ניצול גוף האשה והפיכתו לאובייקט ,היא
מגבילה את המילה הכתובה .היא מגבילה את בעלי האידיאולוגיות והרעיונות היצירתיים ,הן גברים והן
נשים .אך אני מאמינה שנחזיק מעמד ,לא נפקיר את המילה החופשית שלא תסכים להיכלא מאחורי
הסורגים של הצנזורה העיוורת .אני תוהה אם ההתמקדות בעירום הינו אחד ממאפייני ההתפתחות
התרבותית הנוכחית שלנו ,או שהתרבות שלנו הפכה לתרבות צרכנית ותעמולתית השואפת להגביל את
השכל ולעורר את היצרים המיניים וכך "הטובים נופלים בין הכיסאות" .הבה נצפה בערוצים אלו ואז
ניווכח שהעין היא זו ששומעת את המוזיקה ולא האוזן .אני תמהה על הרצון להסתיר ולהתמקח על המלים
העשויות ליצור חזונות חדשים של עולם טוב יותר שאליו אנו שואפים .בצל התנאים הנוכחיים .ואם
הצנזורה תמשיך במניעת פרסום המילה החופשית האמיתית והאידיאולוגית ,אין לצפות מהשמיים להעניק
לנו הצלחות.
 .3מה לא שאלתי לגבי הייחודיות המגדרית בכתיבתך כאשה פלסטינית?
הסופרת לא ענתה לשאלתי זו בתשובה שמתקשרת באופן ישיר לשאלה .היא אמרה :לגבי הייחודיות
המגדרית בכתיבתי כאשה פלסטינית ,אני מקווה שהיצירות האיכותיות הנובעות מ"אמינות
صد ٌْق فَني" תזכנה לתשומת לב ,ותהיינה ראויות למחקר וקריאה מעמיקה ,בנוסף להדגשת
אמנותיתِ /
הייחודיות והאסתטיות שלהן בצורה אובייקטיבית .כמובן שיש לתת תשומת לב מיוחדת ליצירות הנשים
המקומיות ולהשליך עליהן אור במכללות ובאוניברסיטאות שלנו מכיוון שטקסטים אלו ראויים לתשומת
לב ברמה האקדמית .לדעתי יש ייחודיות שונה בכל קובץ וקובץ משיריי:
" )1שהריאר העת החדשה" :כולל  30שירי פרוזה שחוברו בתקופת לימודיי בתיכון ועד שנת  .1996זהו
קובץ של  103עמודים עם גודל טקסט בינוני ,הכולל שירים רומנטיים המבטאים באופן נועז את חוויותיה
של אשה החיה בחברה מזרח-תיכונית.
صيدَة ُ
" )2צבעים בסגול" :כולל שלושה סוגים של שירה :שירה קלאסית ,שירת פרוזה וקצ'ידת הפלאש (قَ ِ
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ب ِّ َ
طاقَ ِة) .השירים חוברו מסוף שנת  1996ועד  .1999זהו קובץ של  80עמודים ,עם גודל טקסט
ْال ِ
בינוני ,הכולל שירים סנטימנטליים מלאים ברגשות אמיתיים המשדרים תקווה וציפייה לטוב ביותר.
ص ِريةُ ْال َعامةُ
" )3טעם התפוחים" :קובץ שירים שיצא לאור ע"י בית ההוצאה לאור במצרים " ْال َهيْئةُ ْال ِم ْ
ب/המוסד הציבורי המצרי לספר" .הקובץ כולל  38שירים המעלים מגוון של נושאים רומנטיים,
لل ِكتا ِ
לאומיים וחברתיים .השירים שבקובץ חוברו החל מדצמבר  1999ועד סוף ספטמבר  .2001סגנון הכתיבה
בו מיוחד משום שבקובץ חוברו שירי פרוזה ו"שירה חופשית" שהם ז'אנרים ספרותיים מודרניים.
ار ْالعَالَ ِم
" )4סיפורי סבתי מופאדת":טקסטים ספרותיים שיצאו לאור ע"י בית ההוצאה לאור במצרים "دَ ُ
ب ْال ِفلسْطيني/בית העולם השלישי ,סדרה של הספרות הפלסטינית" .זוהי חוויה מיוחדת
الثا ِلثِِ ،س ْل ِسلَةُ األدَ ِ
בחיי הספרותיים שבאמצעותה הצלחתי לחשוף פן יצירתי שונה ,וכמובן שחוויה זו העשירה את תהליך
הכתיבה שלי .הספר כולל סיפורים דמיוניים מהפולקלור הטורקי שאותם חיברתי בהסתמך על הסבתא
הטורקית "מופאדّת" .זהו ספר של  100עמודים ,עם גודל טקסט בינוני ,שבתחילתו ישנה הקדמה המציגה
את רעיון הספר ותהליך כתיבתו .יש לציין שבית ההוצאה לאור ממוקם בקהיר ,ומוציא לאור יצירות של
סופרים פלסטיניים.
ت
سا ِ
سةُ ْالعَ َربِيةُ للد َرا َ
" )5אצבעות" ,טקסטים ספרותיים שיצאו לאור ע"י בית ההוצאה לאור בלבנון " ْال ُم َؤس َ
َوالن ْش ِر/המוסד הערבי למחקרים ופרסום" .הטקסטים הינם שילוב של פרוזה ושירה ,והספר כולל 90
עמודים ,עם גודל טקסט בינוני .בקובץ יש טקסט פרוזה המתייחס לנעדר ,מתבסס על שורשי מציאות
החיים ומנסה לשלוט בחמשת חושינו .אני אומרת בו" :מאז שנפגשנו לראשונה ,דולפים לעברי זיכרונות
הראייה ,זיכרונות הריח וזיכרונות המישוש".
" )6רכות עצלותה בבקרים" ,טקסטים ספרותיים בלשון שירית שיצאו לאור בפעם הראשונה
ע"י בית ההוצאה לאור בעמאן" ْ
أز ِمنَةٌ/זמנים" ובפעם השנייה ע"י בית הוצאה לאור באלג'יר.
ביצירה זו ישנה חפירה בגוף ,בלשון ובמעמקי הנשמה-נשמתי .ישנה התמקדות מירבית
במשמעות ובשפה ומה שקיים בין האגדה למציאות .יש לציין שיצירה זו נולדה לאחר ארבע
שנים של צירים כואבים ומתמשכים (ספטמבר  2003ועד אוקטובר .)2007
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סיכום:
עם הופעת התנועות הפמיניסטיות והחשיבה המגדרית במערב ובעולם הערבי ,ועם המהפכה שליוותה
חשיבה זו ששאפה להשכיל נשים ,בדומה לגברים ,והתייחסה להיבטים החברתיים ,התרבותיים,
הפוליטיים ולרקע ההיסטורי של החברות ,נכנסו הנשים הערביות לזירת הכתיבה .הן נכנסו לעולמות
היצירה דרך האמנות ,הריקודים והמוזיקה וכאשר מדובר בייחודיות של ספרות נשים ,יש לשים לב לכך
שהאידיאולוגיות הפמיניסטיות השפיעו על צורות וסגנונות כתיבה זו באופן שמפרק את הצורות השכיחות
והסגנונות המקובלים במערכת הפטריארכאלית .אמונתה של ט'אהר ברלוונטיות הדיון בייחודיות כתיבת
נשים דחפו אותה ,בדומה לסופרות ערביות אחרות ,להתחקות אחר המערב בחיפוש אחר החופש המאפשר
לה להציג את חשיבתה שאותה אינה יכולה להציג בחברתה מחשש הביקורת הערבית השמרנית .הכתיבה
הספרותית היצירתית בעיניה הינה בעיקר כתיבה אנושית ,והייחודיות של ספרות נשים בולטת בעת ניתוח
מעמיק בשירה שהיא כותבת .כתיבתה היא מעין ניסיון לנסח שפה חדשה המעלה נושאים נועזים שדרכם
היא מדברת אל האני שלה ,מגלה את עצמה ואת גופה ומחפשת בתוך הטקסט שלה את הייחודי אצלה גם
כאשר היא מדברת אל האחר ומסוגלת לגלם את התפקיד שלו.
הנושאים שהיא מעלה מתייחסים לפן הרגשי ,הנפשי ,החברתי והאנושי הנובעים מהמציאות ,מרחפים
בדמיון וחוזרים אל תוך מעגל הדמיון-מציאות .היצירתיות בעיניה הינה הישות האנושית של האדם עם
מרכיביה התרבותיים שאינה מנותקת מהמשתנים הפוליטיים ,החברתיים והאינטלקטואליים ,המאפיינים
את התקופה שבה חיים סופרים/ת ערבים פלסטינים בישראל .היא מאמינה ומדגישה שהיצירתיות לא
מתממשת מבלי שסופר/ת יתחבר ויתייחס לעקרונות ולסוגיות החברתיות שבני האדם חווים .לפי ראייתה,
היצירתיות היא הקול והזהות של כל אחד מאיתנו ,דהיינו ,שהזהות היא הסגנון שכל יוצר מאמץ לעצמו
לשם הצגת סוגיות אלו .היא מאמינה שהיוצר האמיתי אינו מתנתק מבעיותיהם ,דאגותיהם ותקוותיהם של
בני עמו כי הוא חלק בלתי נפרד מהם ,אך כל יוצר מתייחס לעקרונות אלו לפי הסגנון שלו ,לכן הוא נוטה
לשירה ,לפרוזה או לכל ז'אנר ספרותי אחר .אתגרים אלו וגם הקשיים החברתיים הם שמניעים את ט'אהר
בדרכה המהנה והמייגעת בתחום הכתיבה.
ההתרשמות הראשונית המתקבלת מהראיון עם הסופרת/משוררת מונא ט'אהר מבהירה שהיא מתחקה
באופן גלוי אחרי ה"פמיניזם" .לכן בתשובותיה בולטת עמדתה הנחרצת לגבי הצורך בייחודיות הכתיבה
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של נשים והיא מדגישה שקיימת ייחודיות כזו .הכתיבה עבורה הינה תשוקה ,הנאה שבהזיה ,מלל חדשני,
ארץ המולדת ואהבה .היא סבורה שגם הגנים נוטלים חלק במאבקה אשר נובע מבחירתנו לבטא את מה
שבתוכנו .עקרונותיה של ט'אהר ביחס לכתיבה נשית מביאים אותה למחשבה שצריך חידוש בסגנון
האמנותי שקשור לתוכן אצל נשים ושיש צורך בהשמת דגש על "האמינות האמנותית /الصد ُْق ْالفَني"
ו"הרפרנס הריאליסטיَ /م ْر ِج ِعية ٌ َواقِ ِعيةٌ" המעיד עד כמה היצירה קרובה למציאות .דהיינו ,הסופר/ת
שואב/ת את הנושאים ומעצב/ת את הדמויות שלו/ה מהמציאות הריאליסטית שהוא/היא חי/ה בה או
מצייר/ת אותה ביצירתו/ה .דבר זה נובע מחווייה של בשלות הנובעת מתהליך הפנמה וע"י עבודה מסורה
ורצינית ואימוץ מיומנות נבונה .יתר על כן ,אני חושב שהגיע הזמן לשקול מחדש את המוסכמות הרשמיות
והחברתיות המשתקפות בחוויית הכתיבה היצירתית .לדעתי ,לו המרואיין היה גבר ,הוא לא היה מסביר
את חשיבותה של ייחודיות כתיבה נשית בהרחבה ובהתלהבות כמוה .ט'אהר הטיבה להסביר את עצמה
ביחס לאמונתה שהיא כותבת ספרות נשים ייחודית .בקיאותה בסגנונות כתיבה מערביים מודרניים מקלים
עליה להסביר למה בכל זאת ,למרות כל הנסיבות שהוסברו ע"י שתי הסופרות האחרות שרואיינו ,כדאי
ואפילו הגיוני ביותר לאמץ דעה חיובית כלפי השימוש במונח "כתיבה נשית".

ראיון עם המשוררת אאמאל קזל
הראיון נערך בביתה של המשוררת בכפר מע'אר שבגליל העליון ביום ששי  ,14.5.2010והוא נמשך
משעה שבע בערב עד השעה שתיים בלילה .בפגישה נכחו חברי רפיק מחאמיד מהעיר אם אל-פחם ,בעלה
של המשוררת פריד קזל ,בתה אשואק ובנה נג'יב .בני משפחתה לא נכחו בכל זמן הראיון והם טרחו באופן
מיוחד לארח אותנו כיאות .לפני הגעתי ,התקשרתי והודעתי שאני מגיע כדי לערוך ראיון בנושא המחקר
שלי ושאני מעוניין לכלול גם סופרת דרוזית בין המרואיינות" ,אני מעוניין שמחקרי יהיה מקיף לכל
העדות" ,אמרתי .הרגשתי שבחירתי גם במשוררת שהיא מהעדה הדרוזית הוערכה על ידי המשוררת ובני
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משפחתה ,לכן ,הם התכוננו לברך אותנו ולתת לנו כבוד באופן מיוחד .אחרי ששתינו קפה ,המשוררת
הוציאה נייר מבין דפי אחד מספריה והתחילה לקרוא בשפה הערבית טקסט שהכינה לפני בואנו:577
אחי ,סאלח המכובד ,ברכה מיוחדת לך .אשמח לענות על שאלותייך בשמחה רבה .אני מאחלת מאלוהים
שפגישתנו תהיה שליחות שיש בה מטרה בונה ומעודדת לכלל השכבות החברתיות ולנשים במיוחד.
שליחות זו ,לדעתי ,תשרת את החברה ותרומם את ערכיה ,במיוחד כי בחרת בנושא המשוררות
اخ ِل" .578בעיניי ,זה מה שעושה את מחקרך בעל ערך רב ,כי
הפלסטיניות מתוך "ערביי הפנים َع َربُ الد ِ
המשוררות הפלסטיניות לא קבלו את זכויותיהן המלאות ושירתן לא נחקרה ולא קיבלה תשומת לב,
שירתן לא תועדה ולא נכתבה עליה ביקורת .ההתעלמות והסתרת ספרות הנשים "המקומיות" בולטת
במיוחד למרות שיש סופרות מקומיות שיצירתן אינה פחות חשובה מספרות נשים מערביות או ערביות,
כמו :אָ גָאתָ ה כ ִריסֵ ִטי ,579פדוא טוקאן ,אחלאם מסתע'אנמי ,ע'אדה אל-סמّאן ואחרות.
ספרות נשים היא רגש לוהט ואנחות כנות שבאות לבטא התמרדות ומהפכה שמייצגת מציאות כואבת וים
של מאבקים נפשיים קשים שבוראים מילים הנושאות משמעויות של תוכן חייהן של המשוררות או
הסופרות .מילים אשר צמחו בליבן במשך שנים על גבי שנים ואז פרצו כמו מַ עיָן מתוך הנתינה והיצירה.
כמו כוכב הם האירו את העולם ברגעים של שתיקה .תודה לך שבחרת בי כדי לתרום אפילו במשהו קטן
במחקרך .כפי שהבנתי מדבריך ,שאלות הראיון יהיו בשפה העברית ,כי אתה הולך להגיש את מחקרך
בשפה הזו .מבחינתי אני מעדיפה להשיב על השאלות בשפה הערבית כי כך אני יכולה לתאר את הדברים
טוב יותר ויכולה לדבר על שירתי ועל נפשי בצורה טובה יותר .אחרי הראיון ,תוכל לתרגם את דבריי
לשפה העברית ,הרי רבות המשוררות שהקצידות שלהן תורגמו לשפה העברית על ידי מורים מומחים
לתרגום ,כמו :עאידה נצ'ר אללה ,מונא ט'אהר ,רקייה זידאן ,אָ אמאל קזל.
הודיתי למשוררת על ברכתה היפה ,ואז ביקשה ממני להרשות לה לא לענות על שאלות מסויימות שהיא
רואה בהן צורך למחשבה מעמיקה .580החלטנו לקבוע יום אחר להמשך הראיון אם לא נסיים אותו באותה
פגישה .במהלך הראיון ,המשוררת לא ענתה על כל השאלות ולאחר הראיון ניסיתי להשיגה פעמיים ,פעם
נאמר לי על ידי אשואק שהמצב בביתם לא נוח משום שאחיה נג'יב נפרד מארוסתו ,ופעם נאמר לי על ידי

 . 577כאן אני מסתפק בהבאת תרגומו לעברית.
 . 578כינוי שניתן לערבים הפלסטינים שחיים בתוך מדינת ישראל ע"י הפלסטינים בגדה המערבית.
 .579סופרת ומחזאית בריטית ,שפרסומה העיקרי בא לה בשל עשרות סיפורי הבלשים שכתבה.
 . 580לכן אני מביא בראיון רק את השאלות שהמשוררת ענתה עליהן.
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בעלה שהם באבל .מצידי ,אני חושב שהשאלות שענתה עליהן המשוררת עונות על הקריטריון המחקרי
של הראיון ,לכן הסתפקתי בתשובותיה בפגישה זו .לאחרונה ,יצרתי קשר טלפוני על מנת שאָ אמאל תשלח
לי תמונה עדכנית שלה לצורך המחקר והיא ענתה לי בחיוב.
א .החלק הראשון של הראיון:
 .1מה הם הקשיים שנתקלת בהן בתור סופרת/משוררת בתחילת דרכך הספרותית?
תחילת דרכי בכתיבת שירה הייתה בשלב לימודיי בחטיבת הביניים .אני זוכרת שהייתי משננת את
הקצידות והשירים שאחותי הבכורה הייתה מלמדת אותי כשהייתי בגן .מורתי הייתה מרימה אותי על
שולחן בפני הילדים כדי לדקלם שירים אלה .בכיתה ג' ,כתבתי שיר הספד לדודי שנפטר לפני שמלאו לו
 26שנים .אהבתי מאוד שירה ושיעורי ערבית והייתי מחכה בקוצר רוח לשיעור שיגיע כדי שאוכל לדקלם
את שיריי בפני תלמידי כיתתי .השירה זרמה כדם בעורקיי וכתבתי את השירים במחברת קטנה ובדקתי
אותם יום יום .הסתרתי את מחברתי תחת הכרית שלי כאילו היא כל אוצרות העולם .אבל ,בגלל נסיבות
חברתיות שמגבילות חופש ביטוי והבעת דעה אצל נשים דרוזיות ,לא הצגתי את יצירותיי בפני אחד
מהמומחים ,אם כי לא הפסקתי לכתוב .הרגשתי בתוכי שיש משהו מאתגר שדוחף אותי לכתוב שירים
למרות כל המכשולים .בשלב בית הספר התיכון אזרתי עוז והחלטתי שאני חייבת להציג את יצירתי בפני
משורר או מבקר כדי שיביע את דעתו וייתן את הערותיו .נתתי את יצירתי ,היקרה לי מכל ,לידיו של
משורר שהוא גם מורה וצייר ,בקיא באמנויות ,ויש לו תרומה רבה בעולם הכתיבה בכלל .כאשר הוא סיים
את קריאת שיריי לחץ את ידי ועודד אותי לפרסם וכתב כמה הערות מעריכות שאני שומרת אותן עד
היום .פרסמתי את יצירתי הראשונה תחת השם "بِ ْل ِقيس בלקיס" 581מתוך חשש מביקורת חריפה שהייתה
עלולה להיות מופנית כלפיי בגלל היותי אשה .בעבר ,בחברתנו השמרנית ,היה על האשה להישאר בבית
עם הילדים ,לכרוע ולהשתחוות לאדונים בגלל המסורות .כתבתי את הקצידה הראשונה שלי שהייתה אחד
השלבים הראשונים בכתיבתי .בחרתי לה כותרת בשם "تقاليد/תקאליד/מסורות" ,בה אני אומרת :
اب מתחננת אליך ,תשכח
شار ِ
" ْ
ارنا ُحراس َي ْر ُ
صُّ د ُونَ األب َْو َ
ساهَا ْأو اعْت ِب ْرهَا َ
أرجُوكَ ا ْن َ
ف ِديَ ِ
س َراب فَ َعلَى َم ِ
אותה או תחשיב אותה לאשליה ,כי על מבואות בתינו ישנם שומרים שצופים בדלתות
إن لم ُحوا غريبا وجهوا إليه الحراب אם יראו זר יפנו אליו את החרבות

 . 581בלקיס הוא שמה של מלכת שבא שביקרה אצל שלמה המלך ולפי האגדה הוא התאהב בה.
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الفتاة في ديارنا لم تولد إال لألوامر والطاعة والعقاب הבת במקום מגורינו לא נולדה אלא לפקודות ,לציות ולעונש
لم تحمل قلما أو تقرأ في كتاب לא אחזה בעט או קראה בספר
والنسا ُء وراء الرجال تساق كالنعاج והנשים מאחורי הגברים הולכות כמו כבשים
لم تولد لغير الطبخ واالنجاب לא נולדו אלא בשביל בישול והולדת בנים
لم تسمع عن أدب أو اعراب לא שמעו על ספרות או על תחביר
يا صديقي הוי חברי
عنتر بن شداد يحمل الجالد ענתר בן שדّאד נושא את החרב

582

يبيد ُ النساء باألعداد משמיד את הנשים בכמויות
وعذاب القلب يا صديقي וייסורי הלב ,הוי חברי,
ال يدخ ُل هذه العقول אינם נכנסים לשכלם
أو تلك األلباب או לליבם
فديارنا لم تسمع عن قيس أو جميل מקום מגורינו לא שמע על "קייס" או על "ג'מיל"

583

أو شاعرا או על משורר
استشهد مطعونا في الفؤاد שמת (כמו שהיד) בגלל אהבה נכזבת".
קצידה זו קיבלה הד ומשוב עמוק בנפשם של הקוראים ,במיוחד אצל נשים שהחזירו תגובות חיוביות
ל"באלקיס" .האמת ,שקצידה זו עודדה אותי להכריז על שמי האמיתי ללא פחד וחשש .לאט לאט התחלתי להופיע
בבתי ספר במסיבות בימי "האם" .אחרי שהתחתנתי ,בעלי עמד לצידי ונתן לי הזדמנות ותקווה שאותם רציתי
בעבר ואז נכנסתי אל עולם השירה בשמי האמיתי והתחלתי להשתתף בפורומים ופסטיבלים בראש מורם.
 .2האם קשה להיות סופרת פלסטינית בישראל? מדוע?
אני חושבת שזה לא קל ,כי יש קושי רב למשוררת פלסטינית שחיה בתוך מולדתה ובאותו הזמן חיה
במצור .אני לא יכולה לכתוב תמיד באופן חופשי במיוחד בנושאים הלאומיים כי אנחנו כבולים בתוך
מסגרות צרות שאי אפשר לעבור אותן .לכן אנחנו כבולים ,כפי שאומר משוררנו הגדול מחמוד דרויש

 .582ענתרה בן עמרו בן שדّאד אל-עּבסי ( :)525-601אחד מהמשוררים המפורסמים בתקופה שלפני האסלאם .הוא
התפרסם בשירת "האבירות الفُ ُرو ِسية" ויש לו מועלّקה מפורסמת .ענתרה נחשב למפורסם ביותר מבין אבירי -הערבים ,עם
זאת ,הוא כתב שירת אהבה מיוחדת לאהובתו עּבלה .עּבד-אל-רחים אל-שיח' יוסף ,אלּ -כאפי פי שרח אלנצוץ אלמוח'תארה
(המספק בניתוח טקסטים מובחרים) ,טייבה ,1985 ,עמ' .53-54
" . 583קייס" ו"ג'מיל" הם שני משוררים קלאסיים שסיפורי אהבתם התפרסמו בתרבות הערבית .בגלל המסורות ,אהבתם
הנכזבת הסתיימה במותו של קייס ליד קבר אהובתו ולייסוריו הרבים של ג'מיל.
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בפתיחת אחד משיריו" :כתר מצור שלך בשיגעון .הלכו אלה שאתה אהבת .או שנהיה או שלא" .אכן
אנחנו חיים בין מצור חברתי לבין מצור אינטלקטואלי ונפשי שמגבילים את חרות דעותינו בתוך חברה
سد/הפרד ומשול" .כמשוררת ,אני מרגישה ורואה
מפלה בין אנשים וקבוצות כמו בפתגם האומר "فَرق ت ُ
את הדברים יותר בבירור ואני חיה בתוך מאבק מר בנפשי .ממצור זה נולדה ההתמרדות.
 .3איך מסתכלת עלייך החברה בתור סופרת? נמקי בבקשה את תשובתך.
כפי שאמרתי ,חברתנו היא חברה גברית שאפילו אם הנשים יקבלו חלק מזכיותיהן בכוחן העצמי הן
יישארו בעיני החברה יצורים "פאסיביים" שאינן יכולות לעשות מה שגברים יכולים לעשות .הן אינן
ראויות לאמונה .בקשר לכתיבה ,אמנות הכתיבה היא נחלתם הבלעדית של הגברים וכאשר החלטתי
שבכוחי וברצוני לעמוד בפני קהל ולדקלם את שירתי בפני החברה הגברית ,הופנתה אלי ביקורת חריפה
שנשארה עד היום לצערי הרב .בתקופה העבאסית או האומיית ,היו משוררות כמו לילא אל-אח'ילייה
الرحالةُ הנודדת" על שם אביה עּבד-אללה בן אל-רחّאל ,שכתבה שירה פוליטית והיו לה
שנקראה בשם " َ
קצידות בהספד לח'ליף עות'מאן .או בתקופה האנדולוסית שבה חיה ולّאדה בת אל-מוסתּכפי שבזכותה
התפרסם המשורר הידוע אבן זידון .רבות הן המשוררות שהיתה להן השפעה על החברה שבה הן חיו ,אם
כך למה הראייה השלילית הזאת? למה ההעלמה הזאת של יצירות נשים? אנחנו לומדים ומגדלים דורות
שנהנו מהיצירות של מיי זיאדה ,פדוא טוקאן ,סלמא אלג'יוסי ,אחלאם מסתג'אנמי ,בנת אל-שאטיא' ,סעאד
אל-צבّאח ואחרות .כל אלה הושפעו מהמציאות של החברה שלהן ואז התמרדו ,נאבקו ונשאו את העט
כדי להגן ולצייר את הסבל שהפך לכאב שאין לו תרופה .אני מקווה שהחברה שלי תהיה בעלת מודעות
מספיקה כדי להבין שיצירות של נשים אינן פחות חשובות מיצירות של גברים.
 .4מתי את כותבת? ומתי את מרגישה צורך דחוף שגורם לך לכתוב?
אין אצלי זמן מסויים לכתיבה ,לפעמים אני כותבת בשעות הערב כאשר הירח עולה ויש שקט .לפעמים
אני כותבת בשעות הבוקר המוקדמות ,מתענגת על רוחות הבוקר וקולות הציפורים .הכתיבה היא השראה
אלוהית ,אורח חביב וגן עדן שאתה נכנס אליו ואינך רוצה לצאת ממנו .ההשראה נכנסת למעמקי הלב
מבלי לשאול אותך ומבלי לבקש ממך רשות ,אלא יורדת עליך כמו הגשם שבמהרה מימיו מתאספים,
הופכים לוואדי שמרווה את האדמה ,מוסיף לה ירק ויופי .הכתיבה היא אמנות יפה והיא מרפא לנפש.
כשאני מרגישה רע ,אני כותבת על תחושותיי ,על המציאות בה חיות נשים כמו על רצח נשים בתירוץ של
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"כבוד המשפחה" .בעניין זה אני מרגישה שחוטה מקצה לקצה .אני כותבת על החברה הגברית שלנו אשר
עדיין מתעלמת מזכויות שמגיעות לנשים ,נרקיסיזם של גברים והאנוכיות שלהם שנוצרת ממשקעים
חברתיים שהפכו אותם למצווים ואוסרים .אכן הם השופטים ,השליטים והעריצים שבידם החוק ובידם
ההחלטות והביצוע .התנהגויות אלה חונקות אותי ,הורגות אותי ומפרקות אותי לחתיכות .הטרגדיה הזו
שחיות בה הנשים מעוררת בי תחושות מגוונות ודוחפות אותי לתקוף בעטי את כל החוקים הקשים ביחס
לנשים .מצד שני ,אני כותבת על המצב הפוליטי ,החברתי והנפשי .לפוליטיקה יש תפקיד מרכזי בנפשנו
ובגללה אנחנו מרגישים במצור תמידי.
 .5מה את אומרת על משבר הפרסום ועל כך שחלק מהסופרות והסופרים מוציאים לאור מחשבונם
הפרטי את יצירותיהם?
מצבנו הספרותי הוא באמת קטסטרופלי ומשבר הפרסום הוא משבר חמור במיוחד עבורנו המשוררות ,כי
אנחנו לא יכולות להוציא לאור את יצירתנו על חשבוננו הפרטי .זה עולה המון כסף ובלתי אפשרי עבורנו
לשאת בנטל הזה ,לכן אנחנו מעדיפות לפרסם את שירתנו באתרים האלקטרוניים או בעיתונים .המדינה
לא מממנת את הסופרים בארץ כדי להוציא את ספריהם לאור .בעיה זו היא מכשול רציני כפי שקרה
איתי :אני הדפסתי את הקובץ הראשון שלי "ריגושים בליבה של משוררת خلجاتٌ في وجدان شاعرة"
מחשבוני הפרטי וזה עלה לי בכסף רב ,וזאת לאחר שחיכיתי שנים כדי שמחלקת התרבות הערבית תממש
את הבטחתה כלפיי .מאסתי מלחכות לה והחלטתי להוציא את קובץ שיריי מחשבוני הפרטי והיום יש לי
שירים שמספיקים לשני קבצים נוספים וקובץ שירים לילדים ואיני יכולה להוציא אותם לאור כי מצבי
הכלכלי אינו מרשה זאת.
ב .החלק השני של הראיון:
 .1מה מביא אותך לכתוב על הנושאים הבולטים ביצירותיך?
יש כוח פנימי שדוחף אותי לכתוב על נושאים הקשורים לחברה הערבית הפלסטינית ולנשים .המצב
הפוליטי והכלכלי הוא שמשתלט על המיעוט הערבי והופך אותי לכלי בידי החזקים .המצב הכלכלי הקשה,
האבטלה ,יוקר המחיה ,כל אלה העלו את רמת העוני .כמובן שהפוליטיקה משחקת תפקיד חשוב בתחום זה
וכל אלה משפיעים על חברתנו ומולידים מאבקים פנימיים ובלבול בתוך הסדר המשפחתי .הכי הרבה
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בולטים ביצירותיי נושאים אנושיים ,פילוסופיים ורומנטיים ,כמו קצידת "הגורל שלי نصيبي" שהיא מעין
התבוננות בחיים ובנפש האשה ,בה אני אומרת :
تلمني يا قدَ ِري ْ
إن َو َق ْفتُ ِب َوجْ ِهكَ أت َمرد אל תאשים אותי ,הוי גורלי ,אם אעמוד מול פניך ואתמרד
"ال ْ
ال تل ْمني الهي ْ
أتوحد אל תאשים אותי ,הוי אלוהי ,אם אעלה לשמיים שלך להתאחד
إن ُك ْنتُ في َ
س َمائِكَ َ
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ْ
ت אם אפר את שתיקתי
قوقَعَة الص ْم ِ
إن أنا خلعتُ ْ
ص ْرتُ في ُ
طقُو ِسي أت َجدد ואהפוך למתחדשת בטקסי הפולחן שלי
َو ِ
ف َما ْ
زلتُ َع ْندَليبا أ ْب َح ُ
ث َع ْن עדיין אשאר כמו זמיר שמחפש לעצמו
صلي أتعَبد חלל לחופש שבו יוכל להתפלל ולקיים את מצוותיו.
فَ َ
ضاء ل ُحريتي أ َ

זהו קטע מקצידה ארוכה ,בה אני מתארת את נקודת המבט שלי ובה בולט הצד הרוחני והצופי כאשר אני
אומרת" : 585ما زال قلبي شعلة حنان بحب الروح يتزود עדיין לבי כמו להבת רגשות שמצטייד באהבת הנפש
صوفي بحب للا صباح مساء يستشهد כמו צופי שבגלל אהבת אלוהים הוא מביא תוכחות כל בוקר וערב".
כתבתי גם על רגש וגעגועים ,שהרי הרגש אצל נשים חזק עד כדי כך שהוא נמס ותיארתי את מצב האהבה
בתיאור מדוייק ,כמו בהמתקת סודות אוהבים בשיחות אינטימיות ,או באנחות וכל מה שמעורר את
החושים בנפש האדם .רגש האהבה משחק תפקיד מרכזי בחיינו ובלעדיו לא הייתה שמחת חיים .שירה
שאין בה אהבה היא כמו מדבר שומם שאין בו חיים וירק לכן כתבתי את שירי ( ِع ْندَ َما ْألتَقِيكَ כאשר אפגוש
أحبكَ بِ ُجنُون אוהבת אותך בשיגעון) .כתבתי גם על נושאים
אותך) שתורגם לשפה העברית ואת השיר ( ِ
חברתיים שעסקו בתחומים שונים כמו שימוש בסמים ,תופעה שחדרה לתוך החברה בגלל אבטלה וחוסר
המעש של הצעירים ,או משום שאין מקומות בילוי ושעשוע מספיקים בכפרים הערביים .בסופו של דבר,
החברה מתדרדרת מבחינה בריאותית ,נפשית וכלכלית .לכן אני נלחמת למיגור תופעה זו.

 .584בהקשר זה ,המשוררת משתמשת בייחוד כאחד מסמלי הדת הדרוזית .הדרוזים נקראים גם "המונוטאיסטים/אל-
מוחّדוןْ /ال ُم َوحِ ـدون" כלומר" ,בני אמונת הייחוד" .המונוטאיזם הוא אמונה באל אחד ויחיד ,בניגוד לפוליטאיזם שהוא אמונה באלים
רבים .מקור המילה מיוונית( μόνος :מונוס) = אחד( θεός ,תאוס) = אלוהות .המונח עצמו מציין רק את ייחודו של האל ושלילת אלים
נוספים ,הרעיון המונוטאיסטי העיקרי מורה גם על כך שהאל מופשט ורוחני.
وف" שלבשו
 .585הצופיות היא תנועה מיסטית ִ
באסלאם ,שהתגבשה בסוף המאה ה .9-מקור השם הוא ב"גלימת הצמר/צּוף/صّ ٌ
חבריה .הצּופים דגלו בחיי פשטות וצנע  .מטרת התנועה הייתה ליצור קירבה בין האדם לאלוהיו באמצעות רעיונות יסוד ,וביניהם
"ביטחון מוחלט באל/תַ ַוּכֻּל/توك ٌل" ,המביא את האדם לכניעה מוחלטת לרצונו ולקבלת הגזֵרה האלוהית בלי לערער עליה.
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 .4מה הוא הגוון השלט ביותר בכתיבתך ומה מאפיין אותה מכתיבת נשים פלסטיניות אחרות בישראל?
דבר ראשון ,הכתיבה מבחינתי היא תהליך אינטלקטואלי ומסע ארוך וקשה שבאותו זמן הוא שפת האהבה
בינך לבין התרבות .בינך לבין הים .הכתיבה היא כמו שמיים בהירים שמושכים את עינייך להסתכל בהם
בלי שיתקוף אותך השעמום .הכתיבה מבחינתי היא ספינה שלוקחת אותי אל נמלי החלומות ואל עולם
שיש בו בטחון .הכתיבה היא שיח עם הצדפים בים וחולותיו ,שפת קסם שנוגעת ברגשות הלב ואז ממטירה
רוגע ושלום .היא פרח אדום של אוהבים שנותן טעם לאהבה ,וליופי ולחיים .כל פרח הוא קצידה שונה
מהאחרות בריח שלה ובבושם שלה ,לכן אני מגישה זר פרחים זה בתור מתנה לכל מי שקורא את שירתי
וטועם אותה ומתבונן במילותיה .כאשר אפרודיטה ,אלת היופי ,ביקרה אותי בחדרי ,ולפני שעזבה את אי
חלומותי ,פיזרה עלי חלק מדבש אהבתה ומקסם דמיונה כדי שתהפוך את אי חלומותי לגנים של מנגינות,
אהבה וחושים .הספרות אצלי היא החושים שהריתי אותם במשך שנים וכאשר הגיע הזמן יצאו כדי
להביע ,בניגוד למנהגם ,כאבים ואת סבלן של סבתי ,אמי ,אחותי וחברתי .לכן הקצידה אצלי נועזת ,מגנה
על הצדק הנשי כדי לעורר בו נקמה ,צעקה ומהפכה וכדי להרים את קול הנשים ולמחות נגד היותן חפץ או
דבר מפתה .מה שמאפיין את שירתי הן התמונות הפיוטיות ,המאוד שקופות ,כפי שמבקרי שירתי סבורים,
לדוגמא בשירי "زَ َمنُ الريَاء/זמן הצביעות" ,אני אומרת :
ساء בארצי הופכים למקצוענים ברצח נשים
ترفُونَ قت َل النِ َ
"في بالدِي يَحْ ِ
هُنا تقت ُل رابعَةُ العَدَ ِوية כאן נרצחת ראבעה אל-עדוייה
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َو ُهناكَ تسْت ْش ِهدُ فاط َمةُ الز ْه َراء ושם מתה על קדוש השם פאטמה אלזהראא'
هُنا تحْ َر ُق َج ْ
ارك כאן נשרפת ג'אן דארּכ
ان دَ ْ

587
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 .586ראבעה אל-עדויה ( :)717-801משוררת הצופית ,בת-הדור הראשון של המיסטיקנים הצופים ,נחשבת למי שפיתחה את
רעיון-האהבה לאל .היא טענה שאהבת-האל לא הותירה בה מקום לאהבת-ברואיו .היא בת רביעית להורים עניים מרודים,
נתייתמה בגיל צעיר ונמכרה לעבדות .כבר אז צמה במשך היום והתפללה במשך הלילה .היא התפרסמה בסגפנותה הקיצונית,
בבוז הגמור שרחשה לענייני-העולם הזה ,לעוני ,לחולי ,ולסבל גופני ,ובכך שהיתה עסוקה כל העת בתשובה ובתפילה.
תלמידים רבים התקבצו סביבה .היא בחרה בחיי -רווקות והתמסרה כולה לאלוהים .כצופית נאמנה הקימה מוסדות-צדקה
וסייעה לעניים מרודים ,לחולים ,לנכים ולשבורי-לב .סנייה קראעה ,ערוס אל-זהד ראּבעה אל-עדוייה (ּכלת הסגפנות ראּבעה
אל-עדוייה) ,מּכתב פואד דאניאל ללטּבאעה ,נצרת ,1960 ,עמ' .6-9
 .587פאטמה אלזהראא' :היא בתו של הנביא מוחמד ואשתו של הח'ליפה עלי בן אבי טאלב .היה לה מעמד מיוחד אצל הנביא.
משמעות כינויה אל-זהראא' הוא אשה שהתנזרה מתאוות החיים ,אשה זכה ,טהורה ,אשה שיש לה כבוד ונקייה .על כן ,השם שלה
נושא איתו מטען הבעתי-סמלי ומשדר תכלית מהערכים האסלאמיים .מנצור ,אל-מרא'ה ,2004 ,כרך ששי ,עמ' .192-193
 .588ז'אן ד'ארק ( :)1412-1431מהפכנית צרפתייה אשר מילאה תפקיד מפתח בתהליך שחרור צרפת מהכיבוש האנגלי בזמן
מלחמת מאה השנים במאה ה .15-היא נשבתה בקרב לשחרור העיר קומפיין ונשפטה בידי האינקוויזיציה בעוון כישוף ,קשרים
עם השטן ופשעים נוספים .היא נמצאה אשמה במשפט והועלתה על המוקד בעיר רואן .התנופה שנוצרה בעקבות ניצחונותיה
סחפה את צרפת לניצחון במלחמה כ ולה .ז'אן ד'ארק נחשבת לגיבורה לאומית של צרפת ומיתוס מכונן בתרבות הצרפתית .כמו
כן ,היא הוכרה כקדושה של הכנסייה הקתולית .מנצור ,אל-מרא'ה ,2004 ,כרך שלישי ,עמ' .110-112
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ساء ושם הולכת אל-ח'נסאא' אחרי השבי".
َو ُهنَاكَ ت ْس َبى ال َخ ْن َ
עדיין אנחנו חיים את המציאות של השתלטות הגברים וההתייחסות לנשים כנחותות ועדיין נושא רצח
הנשים תופס חלק מרכזי בה .אני לא יכולה להגיד לך מה מאפיין את שירתי משירת משוררות פלסטיניות
אחרות כי אנחנו חיות באותה מציאות .אם תשאל משורר או קורא מקוראי יצירתי ,ייתכן שיוכל לענות לך
יותר טוב ממני ,אני רק יכולה להגיד לך שהייחודיות בשירתי יצרה בלבי קצת רוגע .בניגוד לדברי
המבקרים הגברים ,כתיבתי אינה מצטמצמת רק לתחום האהבה אלא לכל תחומי השירה.
ג .החלק השלישי של הראיון:
 .1מה דעתך על המונח "כתיבה נשית" ,האם הוא קיים? מה דעתך על כך שכתיבה של נשים היא
בדרך כלל ייחודית?
השירה ,בין אם היא של נשים או של גברים ,היא תוצאה של מצב מנטאלי ,השפעות של התרגשויות
וסיבות חיצוניות ופנימיות שעוברות בראש ובלב המשורר או המשוררת .לכן ,לדעתי אי אפשר להפריד
ספרות נשים מספרות גברים כפי שמתבטא במונח "כתיבה נשית" .כתיבה של גברים ושל סופרים צומחת
מתוך רקמה חברתית שהביאה את שני המינים לכתוב באופן צודק וכן .למרות זאת ,נשים סופרות תמיד
יהיו יותר רגישות לנושאים מסויימים .אפשר להגיד שכתיבת נשים היא כתיבה "נדירה" .אני חושבת
שהא בחנה בין משוררות עשויה להביא אותנו למסקנה שיש דמיון בתכנים ושוני בסגנונות האמנותיים
אפילו אצל משוררות מערביות ,למרות שסגנון חייהן של משוררות מערביות שונה מזה של משוררות
בחברה מזרחית .בד"כ כתיבת משוררות דומה בתמות ,בתיאורי חייהן ובביטוי רגשותיהן ,ובסופו של דבר
נשים באמריקה אינן שונות מנשים במצריים או באלג'יר או בהודו אלא באמצעים בהם הן משתמשות כדי
להגיע להשתחררות נפשן .כל הנסיבות האלה מביאות נשים למצב שבו הן מביעות את מחשבותיהן
במילים ובביטויים יפים ואז הן שטות בתוך כתיבתן באהבה יוקדת ונבוכה .לכן אני חושבת ששירתן
"נדירה" ויוצאת דופן.

311

סיכום:
ההבדל הבולט בין ח'ורי וט'אהר לעומת אָ אמאל קזל הוא שהאחרונה אין לגביה שום תיעוד או
אינפורמציה ,לא שלמה ולא בלתי שלמה .ייתכן כי עובדה זו יש לה קשר להשתייכותה של המשוררת
לעדה הדרוזית הנחשבת לעדה הקטנה ביותר מבין העדות הערביות בישראל ומשום שזוהי חברה ששורשי
הדת שלה נשמרים בסוד ורבים מאורחות חייה מנוהלים במסגרת סגורה לעין זרה.589
מתחילת הראיון הבנתי שאָ אמאל היא אשה שחשוב לה לתת הערכה וכבוד לאחר .זה התבטא בטקסט
הכתוב שהיא הכינה לכבוד המפגש ובאירוח המיוחד שבו קבלה את פנינו .אורח חייה והקשר שלה עם בני
משפחתה שיקף באיזושהי צורה אסטרטגיה שבה היא נוקטת על מנת לשרוד בתוך החברה .הכבוד שהיא
מעניקה לאורחים אינו פחות מזה שהיא מעניקה לבעלה ,לילדיה ולאירועים חשובים בהם היא משתתפת
בכפרה בתור משוררת .אין לי ספק שהיא שמחה על כך שנושא מחקרי עוסק בנשים ובכתיבתן משום
שנושא זה קרוב מאוד לליבה .מתשובתה לשאלתי הראשונה ,הבנתי עד כמה הייתה מוכשרת כילדה
וכתלמידה בבית הספר ותהיתי מה באמת היה יכול להיות לו התלמידה הזו הייתה מוצאת הכשרה ועידוד
מתאימים הניתנים לכל בן מוכשר בחברה הערבית .לא הופתעתי כשקזל לא נקטה בשמו של הסופר
המומחה שחיזק את ידיה ועודד אותה בתחום הכתיבה ,כי ידעתי עד כמה הקהילה הדרוזית היא קהילה
דּואית ,ואפילו יש בה שמרנות בתחומים בהם המוסלמים
שמרנית לא פחות מהקהילה המוסלמית או הבֵ ִ
מקפידים פחות כמו איסור פניית תלמידה אל סופר או מומחה לצורך הערכה ספרותית .סבלן של
המשוררות הפלסטיניות הדרוזיות והניגודים שבהן חיות נשים בחברה זו השתקפו מתוך תשובה כל כך
תמימה לנושא כל כך פשוט ושיגרתי .ההפליה ,המצור הפוליטי ,הכלכלי ,החברתי והעדתי ,כל אלה
נוטלים חלק בגוון הכתיבה ובסגנון הדיבור של קזל ,ומתבטא בשירתה .היא מביאה שיר משירתו של
דרויש כדי להמחיש את הסיטואציה שבה נשים חיות תחת יותר ממצור אחד ,ושהן יכולות להשתמש
בשגעונן כדי להתגבר על המצורים הללו כפי שזה מוצג בבית השיר .590בשונה מהמשוררת נדאא' ח'ורי,
בלטה אצל קזל צורת חשיבה שנובעת מריגושים ותחושות שאין לה שליטה מנטאלית עליהן .בתשובותיה
ניתן לחוש בקלות בנימה רומנטית בולטת והתרחקות מעולם המציאות אל עולם שעליו חלמה מאז היותה

 .589בסוף שנת  2005נמנו כ 118-אלף דרוזים מבין תושבי הקבע בישראל ,מהם קרוב ל 100-אלף אזרחים ישראלים ,והיתר
תושבי רמת הגולן .מנהיגם הרוחני כיום הוא השייח' מוואפק טריף.
 . 590בית שיר זה של המשורר מחמוד דרויש נאמר בסיטואציה שונה לגמרי ,דרויש דקלם אותו כעידוד לפלסטינים במלחמת
לבנון .1982
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ילדה .תיאוריה שאובים ממקומות שקטים ,רגועים ויפים שאין בהם קונפליקטים וכוחנות כפי שתארה את
הכתיבה בעבורה כגן עדן .עם זאת ,אָ אמאל אינה מאשימה את הגברים של היום כמו שהיא מאשימה את
המבקרים או ההיסטוריונים או הגברים שהיתה להם יד בקביעת המוסכמות .היא מזכירה את תרומת
הנשים בתקופה הקלאסית ובתקופה המודרנית על מנת למצוא דוגמאות של חברות עדיפות על החברה
הערבית פלסטינית בישראל ביחסן לכתיבה של נשים .בולט במיוחד אצל קזל דמיון בינה לבין כתיבת
סופרים גברים בהדגשתה הרבה את ההקשר הלאומי ומצבם של הסופרים הפלסטינים בכלל תחת שלטון
ישראלי .היא מאשימה שלטון זה בכיבוש שהביא להתעלמות מהסופרות כמו גם מהסופרים .מבחינתה,
התפקיד המרכזי של השלטון ביחס לכותבים ולכותבות מתבטא ביחס המפלה של המדינה למיעוטים,
לקבוצות ולקהילות בכלל .ביחס לחברה הערבית פלסטינית בארץ ,היא רומזת שהפליה זו מתבטאת ביחס
המדינה השונה לקבוצות שמשרתות בצבא ולקבוצות שלא משרתות .כנ"ל גם לגבי המוסדות הממשלתיים
שאינם מטפחים יצירות של סופרות פלסטיניות ותפוצת ספריהן ,והן נאלצות לפרסם את יצירתן באתרים
אלקטרוניים ובעיתונים .זלזול המדינה וההפליה אינם מצטמצמים אך ורק לתחום הספרות הפלסטינית,
כפי שקזל מציגה זאת ,אלא מגיעים לכל תחומי החיים ,כמו בנושאים הכלכליים והחברתיים .השקפת
עולמה זו של המשוררת מביאה אותה לכתוב "אוטופיה" בסגנונה שלה ,סגנונה הייחודי ,כפי שתארה זאת
בתשובותיה ,שייתכן והוא דומה לסגנונן של סופרות פלסטיניות אחרות אך הוא שונה מסגנונן של
משוררות ישראליות או מערביות .לדעתה ,ואני מסכים אתה בנקודה זו ,אפילו אם יש שוני בסגנונות בין
יוצרות בכלל ,יש דמיון במוטיבים ,בז'אנרים ובגוון הכתיבה הספרותית אצל כל היוצרות.
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contents; these differences disclose the Palestinian forms of subversion, as well as
reveal the ongoing controversy on the subject of gender identity of the writer/ess in
the modern Arab society. I should argue that the present study encourages critical
feminist reading and writing in the Israeli society in general and in the Arab society in
Israel in particular. Furthermore, I believe that the Arab women-writers in Israel can
benefit from this research, for it distinguishes their writing from the general body of
literary production and thereby creates for them a private place of dignity where they
can write without being worried about marginalization of their writings.
The research scrutinized the initial assumption of gender differences and analyzed a
variety of ways whereby creative women attempted to cope with their life conditions
and to refashion them through writing. In most cases, the feminine narrative of the
Palestinian women seeks to transform the body into a text, and it is the body from
which the imagery and contents are derived and through which their anguishes are
expressed. Unlike the representations of women by male literature, the feminine
writing is an authentic articulation of the woman's voice.
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textual and narrative functions represented by women, in the same way as the use of
insinuations and symbols.
The interviews with the women-writers clarified, albeit indirectly, that "feminine
writing" is a writing that exposes the patriarchal social power which oppresses women
and seeks to destroy the man-built structures that dominate language, literary
characters, time and space, for the sake of creating a new vision relying on the
principle of equality between two sexes 591.
The "female voice" in literature written by women is characterized by uniqueness and
by underlining the paternal authority of men. The language of the writers is colored
with a certain scent, different and distinct from the male writing, which seeks to
destroy the male terminology and concepts which dominate the language, the
character, the time and the place, with the purpose of constructing a new vision
relying on equality. The representation of Palestinian Arab women in man's literature
is debilitated, superficial, shallow and different from the voices of women in female
literature. The female writing represents women truthfully and authentically, with
more depth, in accord with the pace of development of the Arab and Western modern
feminine writing.
In my discussion of uniqueness featuring the Palestinian women's writing, I seek to
identify the messages of values, ideologies and survival strategies dispersed in their
text, to underline once again their subversive quality and the way they expose the
mechanisms of women's oppression. The comparative analysis I undertake in the fifth
chapter points out about differences in the ways women are represented in male and
female writing, such as linguistic structure, use of language, artistic style and

591.Ben Masoud (1994), p.70.
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rise of the female awareness, accompanied by a number of indications of the
rebelliousness and resistance to the male indoctrinations.
It is worthwhile pointing out that after the seventies the women-writers focused their
efforts on social malaises for which the equality of sexes is the only remedy. This is
expressed in the novel "The Journey on the Past Train" by Fatma Dyab, as well as in
the novel "The Butcher" by Asia Shibli. These novels reveal the awareness of women
not only of their personal dramas and anguishes, but also of general social and
political issues. The women-writers believe that the woman's everyday concerns by
no means should isolate them from what is going on in their surroundings, whereas
the male discourse continues to represent them with the images from the past. The
woman-writer draws inspiration from her body and other things which pertain to her
solely, her "story س ْرد
َ ", thereby representing her tortures and suffering.
The rape, as an example, is incarnated by the type of "khawaja "خ ََوا َجة, the nickname
for the master from the wealthy social class, who takes advantage of woman's
economical difficulty and rapes her. The picture appearing in "Sweat and Tears ق
ٌ عر
 "ودم ٌعfrom the stories collection "The Morning Buds "( "خيوط الفجر1989) describes a
number of men from the "khawajat  " خ ََوا َجات, wealthy masters, rape the wife of one of
the fellahs threatening to kills him if he objects. The similar story appears also in the
work of Fatma Dyab in her novel "The Thread and the Wasp ( "الخيط والطزيز1973)
The man's type such as "khawaja" demonstrates how the class division inside the
Arab society adds to the difficulties in women's lives. In the Palestinian literary works
written by men, I found that the female presence in their texts has nothing to do with
seeing them as equals and, nor with appreciating their existence, but rather expresses
the writers' knowledge of the fact that the women's presence is important in artistic
literary writing; without them, it would have been impossible to make use of all the

316

narratives, patterns, life stories and angles of vision, which is reflected and expressed
in their writing. It is clear that all the stories presented take place in the Arab society
in Israel, rather than in vacuum, and, as a result, one can identify influences on the
language and on the Palestinian society in Israel, now positive and then negative, by
the Israeli culture. The feminism in the Palestinian society is affected by the Israeli
feminism, as well as by the values of democracy and liberalism. It would have been
impossible otherwise to discern the differences between Palestinian men and women
writers living within the "green line" and those outside it. 592 . The blurring of
distinctions between the Palestinians who live in Israel and outside its borders is a
common phenomenon, due to the reasons of national solidarity; yet, these differences
exist and are expressed in the literary works I explore in this study. These differences
permeate both men and women's literature, as expressed in the quotations and
examples from the texts addressed in this research. Both male and female writers
lived within those very social, political, and cultural circumstances which
overshadowed the development of women's writing, and yet, one clearly sees the
difference between the roles of women and men in the stories collection: "Roads and
Lamps" by Najuah Kawar. This difference can be explained by a number of reasons,
such as personal suffering of women, their constant striving to accomplish their
identity and selfhood as women, as can be seen in the story "Autumnal Vision"' their
special nature and the unique experience, clearly different from that of men. Kawar
represented the Palestinian women, who struggled as early as in the fifties and sixties
of the last century to change the social perceptions about them and who embodies the

 חוקרים וחוקרות פלסטינים שחיים מחוץ לקו, כפי שארחיב את הדיבור על נושא זה במבוא המחקר.592
הירוק הדגישו את קיום ההבדלים בין כתיבה של סופרים פלסטינים שחיים בתוך מדינת ישראל לבין אלו
.שחיים מחוץ לגבולותיה
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and contents in the each and every answer are, and the direction the women-writers
take in the situations described by them.
The fifth chapter analyzes the literary works written by Palestinian men and women
writers in Israel, which represent three periods of the Palestinian literature in Israel
since the events of 1948 and is presented in this study as indirectly expressed in the
interviews, Appendix 4, and from additional characteristics featuring their literary
writing. I also address the relationship between women's writing and unique gender
issues found in their writing. The chapter discusses theories from the Arab literary
world, as well as from the world of gender. The analysis addresses the following
themes: 1) the contents, the main patterns, the structure, the language and the style in
the literary works by men and women; 2) the relationship between the worldview of
men and women writers, as expressed in their writing on gender subject, and the
characteristics and contents of their works; 3) the discussion on the subject of
gender/literature, thematic issues, style, political contexts and so on. The discussion is
based on the mapping, the study and the interviews. This chapter deals with the
contents in both Palestinian men and women's writing as they are exposed in the third
chapter and artistic style they used, in relation to the "representation of women," and
those addressed in the fourth chapter. The chapter summarizes and offers a final
outline of the comparison between the representation of women in women's literary
works and how they are represented in male texts.
The analysis of literary texts aims to underline the extent of development undergone
by the Palestinian women's writing produced in Israel and to compare between the
texts that address the experience of the occupation and Al-Nakhba in various shapes,
the gender constituting the parameter for differentiating between men and women.
That is to say, they choose to address the subject of occupation by using different
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women's concerns. Reflected in the distinctly feminist discourse of their writing, these
features expose the women's selfhood and the depth of their suffering. These unique
traits of their writings focus on the minuscular details weaving the fabric of women's
life: silence, solitude, and alienation; the tiny details aspects related to giving birth
and concentration on colors; the articulation of the effect of those tiny things on their
psychic and emotional life.
Appendix 4 contains interviews conducted with three women-writers, Arab modern
women who have been writing until today; their opinion, it is argued, is representative
of the women's writing in the modern period. The writers were chosen from the two
groups of creative women – those whose life and works were documented and those
with scarce or no documentation. The interview's structure was uniformly divided into
four sections. In general, the questions presented to the women-writers sought to elicit
their opinion the following subjects: contents and main patterns in the women's
literary works; the gender problematics emerging from their texts; the characteristics
of their writing, such as structure, images and style. The first section of the interview
discusses the professional life of the women-writer, as compared to the second section
which addresses the contents and style of their writing. The third section relates to the
occupation, gender issues and gender issues in the Palestinian context, and, finally,
the fourth section is devoted to the women-writers' part, that is to say, to those
subjects which were not mentioned in the questions, but which still interested the
interviewees. My aim while conducting the interviews consisted of finding out the
existence of uniqueness resulting from the women's personal experiences being
exposed during the interview. The interviews seek to address, whether overtly or
implicitly, the questions such as: whether the answers would have been the same, had
the questions been presented to the men-writers; what the most prominent patterns
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concerned the Palestinian literature written by women are identified with the purpose
of delineating major differences between the subjects of their concern. By focusing on
the central contents in the literary works, the chapter attempts to evaluate the degree
to which the writers are aware of gender issues, as well as the extent to which these
issues are addressed in their texts. I expand upon presenting the genres and patterns in
women's writing to reveal the personal relationships of the writers with their inner
world which are refracted in and by their texts, while using novel techniques in this
gender writing. There are women-writers who address the gender issues more than
other and this depends upon time and place their works are situated.
In addition, I spoke about the subject of modern writing techniques used in these
gender-oriented texts. Some representatives of male criticism equated the Palestinian
women's writing to "autobiographies" of low literary value; they did not give any
credit to the Arab women's writing for expressing personal and unique world of
women living in the position of inferiority and constant struggle.
The second chapter draws a thematic link between the first chapter (with Appendix 2
included) and the third chapter, dedicated to the literary analysis of male and female
texts with the description of their main patterns and artistic style. As mentioned
earlier, this analysis is a part of the comparative analysis undertaken in the fifth
chapter of this study.
The third and fourth chapters discuss the prominent characteristics featuring the
Palestinian's women writing in terms of content and style which represent three
literary periods since the events of 1948. The chapter addresses the techniques used in
these texts through underlining the salient contents and writing styles in the
Palestinian literature. Some of these characteristics are found as more related to the
documenting names and biographies of women-writers who, in my view, are an
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inseparable part of the Palestinian society in Israel, as well as of the human society in
general.
The first chapter, linked to the Appendix, represents a comprehensive and concise
anthology of all the Palestinian women-writers whose names and biographies were
preserved in quite a scattered and diffuse way in studies and books between the years
1948-2007. The differentiation between women-writers in accordance with the
dimension "complete and incomplete documentation" pointed out about the male
ignoring of the female writing and about scarce documentation that had existed
regarding the two groups before this study was conducted.
The second chapter of the dissertation presents the prominent genres in women's
writing and its gender uniqueness, briefly describes the contents in the literary writing
of women in the works surveyed in the first chapter and Appendix 2 and what the
women-writers communicate about themselves in their writings. This description
includes references to and general remarks about the motives featuring their writing,
their narratives and the artistic style they use. The chapter addresses salient themes in
the women's literary works, such as: motherhood, occupation, sexuality, men-women
relationship in society, political subjects, social norms regarding women and other
themes. Furthermore, the chapter discusses the main characters and images in some of
the works of women-writers and poets, as they are reflected in their texts. The chapter
also focuses on and emphasizes the general themes that concerned the women-writers
and how this is reflected in their writing. In addition, the second chapter is concerned
with the reasons that brought forth the delay in development of the novel and ArabPalestinian story in Israel, as well as with the disengagement of the "Palestinian 48"
from the Arab world. The themes are summarized and the general patterns which
criteria defined as "geo-biographical" for mapping which refer to the time and the
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"creative space" of Palestinian women-writers – between the years 1948 – 2007
within the borders of the State of Israel. The mapping according to this criterion will
constitute the epistemological basis for addressing the Palestinian women-writers. The
mapping, I argue, will represent in front of the reader the comprehensive picture and
answer the multiple research questions that one may ask about female literature
produced after having suffered an existential trauma. The voice of women-writers is
an important and significant voice in the Palestinian literature that reflects the life of
the Arab women population which is usually not properly documented. A number of
the women-writers listed in two groups of women-writers is limited, overall 18
writers with information about them and over 91 writers with scarce or no information
about them. The number of female literary works that were definitely preserved, 125
works593 is a relatively small number as compared to the women's works of the
nations with no experience of human traumas similar to those experienced by the
Palestinian women. Logically, this limited quantity of literary works written by
Palestinian women is of great literary value. The voice of the Arab woman is by no
means taken for granted or legitimate at all in the Arab cultural world. This fact
augments the importance of these writers, who work and create in a complex period
and under outside pressures. Even though some biographies of women-writers were
never found, I am convinced that assigning them a place in this research is an
important step which completes the map drawing of the Palestinian women-writers.
and helps better understand the difficulties encountered by them on their literary path.
The importance of the mapping in Appendix 2 consists in preserving and

593

not including the works whose details are unavailable, and not including the group
of women about whom there is no information
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documented women's lives accounts, or their works in the appropriate critical way,
and the Arab literary criticism, by and large, ignored both their writing and their need
to establish their position in literature. The scattered nature of the material about their
lives and literary works of the women-writers did not facilitate the work of collecting
which adds to the particular importance of this material There were cases in which I
found names of the works by women-writers, yet there were no details of personal
identification such as place or date of birth. I assembled these details from Palestinian
anthologies and encyclopedias published in Israel and in the Arab world, from the
critical articles written by men-writers and from the bibliographic sources with
marginal references to the lives and work of women.
The women were considered a part of precious "possessions" of men, and the damage
caused to this possession, until today, equals the damage caused to their honor and
their masculinity. The perception of woman as a male property, comparable to the
possession of land, rendered her devoid of any social role, not to mention her creative
writing. Thus, the writing of Palestinian women living inside the Palestinian Arab
society in Israel is affected, in addition to general circumstances, by the consequences
of the political situation and other events occurring in Israel with frequency since
1948, and other social and political circumstances. As a result of all these, it was by
no means easy in some cases to reach the information about the writers and their
works. The details and evidence about them constituted essential parts in the mapping
(see Appendix 1 and 2).
The first chapter discusses the importance and the problematic nature of mapping
Palestinian women-writers. The chapter refers to silencing the female voice by
contemptuous and neglecting attitude of the male criticism, as to the main explanation
for the difficulty at data collection and exposure. In addition, the chapter offers
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Since the word "feminist" is implicitly loaded with political meanings, the Arab
language ventures an escape into the expression "women's writing " ِكتابَةٌ نَ َس ِوية, just as
the act of man's writing is gendered as "men" in the respective term "men's writing
" ِكتابَةُ ِر َجال. Such subjects as feminist reading and feminist writing and the relationship
between them have not been researched yet in the Arab literature, and this argument
hardly arises. The fact that the term "feminism" has never been fully translated, by the
means of finding a new appropriate and suitable lexical item in terms of meaning and
content in the Arab language, discloses the neglect and discrimination by men and
clarifies how much the attitude towards women in the Arab literature is still that of
utter condescendence.
The emergence of the "local literature "ي
ٌ  "أدَبٌ َم َحلfrom the criticism of the Palestinian
literature of resistance and subversion against the Israeli occupation was accompanied
by the diminishing attitude to the classic Arab literature and in the contemptible
attitude towards literature produced by women, whether as women-feminists or
"women's writing". One can conclude that the Palestinian literature was preoccupied
so much with the occupation that it overlooked the uniqueness of the women's texts,
yet it succeeded in developing the "local literature" in the context of the occupation.
The critics' contempt for the women's literature in all its forms exposes the double
oppression of creative women, both as members of a conquered nation and as a result
of the official literary establishment ignoring. Their voices remained unheard, nor did
they actions during the war of 1948 receive any commemoration.
For a long period of time I was engaged in collecting quite a vast body of evidence
and research data regarding the Arab women-writers who lived in Israel after the
events of 1948. The difficulty encountered during the data collection consisted in the
Arab men-writers' attitude towards the women's literary works. They never
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The introduction to the study included: a) presenting the contextual picture in cultural
and historical terms – the origins and history of the rise of the Arab women's
movements in the 19th and 20th centuries, as well as the images of women in the
ancient Arab literature written by Arab men-writers; b) introducing the terminology
used in this study: men's writing and women's writing versus feminine writing; c)
discussing the political awakening of the Palestinian women in Israel, with a brief
survey of the Palestinian Arab women's movements in Israel. The presenting of the
Arab literature, both classic and modern, includes the examples of women writing
themselves in these two periods, the genres of feminine writing in the modern period
which penetrated the Arab world as a result of Western influences, as well as the Arab
men-writers' view of the Arab women's writing. Furthermore, it is pointed out that the
women's question advanced along with the issue of liberation in the Arab world, by
emphasizing the literary exploitation of women for the sake of promoting male
interests and maintaining the male hegemony in mental, intellectual, and social terms.
The theoretical discussion is presented in the introduction with the purpose of
reinforcing my argument for the existence of not only just "women's writing ساء
َ ِ" ِكتابَةُ ن
but mostly and mainly, of the unique Palestinian "feminine writing"  ِكتابَةٌ نَ َس ِويةthat has
developed in Israel. An additional aim is to present the reader with the general picture
of the context wherein this writing with unique feminist qualities flourished. The
theoretical discussion addressing the controversy about the terms in the Arab world is
revelatory of the Arab cultural attitude towards the term "feminine writing" and
"women's writing." In addition, the problematic nature of the use of the term "feminist
literature" in the Arab culture and the controversy between men and women regarding
the terms pertaining to the field of women's literature are comprehensively addressed.
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the conclusions drawn from comparing the representations of women in male and
female writings in the fifth chapter.
The texts quite unequivocally relate to the Israeli-Palestinian conflict, both overtly, as
it can be seen in the stories collection "Wild Flowers" by Hana Ibrahim, and
implicitly, as one can learn from the story by Najah Kawar. This conflict augmented
and added new dimensions and aspects to the existing male oppression.
In my view, the excessive pride of the Arab culture in its past did not contribute to the
development of literary criticism. In essence, neglecting the present which constitutes
the reality of our lives may be equated to neglecting women and the women-related
subjects, which are the existing reality of life. The writers ignored the present which
includes the critical attitude, positive as well as negative, towards the modern
women's writing, and preferred to focus on the past, with its extremely rigid
perceptions of women.
The Palestinian poet Samih Al-Kassam compares between the past and the present, of
both Arabs and European nations, and points out that in the past "the Arabs left the
Arab peninsula and spread over different countries, built empires and civilization of
peerless value – at the time when the Western world was found in quite a miserable
condition. They engaged in science and contributed to its development, but because
of their inflated pride of their cultural past they gradually went down the top and
arrived to the bottom."594 I tend to agree with Al-Kassam's view, as he calls the Arabs
to search for the new contents for their lives and to regain their central cultural role in
the world; based on consideration, cultural dialogue, renewed methods of planning
and acting.

594.Mahmoud Darwish. Aasheq Min Filsten. Lover From Palestine. Nazareth 1996,
p. 110.
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societies, wherein the father constituted the figure of decision-maker and a family
exclusive leader, the rest of the father home members being subjected to his authority
and to his power to determine their destiny595. On this subject, many studies have
been written, including those of Boshusha Ben Jumaa596, Badawi Tabana597, Sausan
Naji598, Sayeed Awis599, and others, but they do not discuss women's writing in local
Palestinian literature in Israel before or after 1948.
The research offers a survey of the Palestinian literary works which included both
male and female writing and were published between the years 1948 – 2007. The
survey aims at identifying the important characteristics of the feminine writing and
the images of women characters in the Palestinian literature in Israel. For this sake, I
chose three stories from the works of the men-writers: Hana Ibrahim, Mahmud Naf'a
and Riaj Baids, along with three stories written by female writers: Najua Kawar
Farah, Fatma Dyab and Asia Shibli. These works represent in chronological terms
three periods of the Palestinian literature in Israel (see Appendix 3). The analysis of
the Arab texts in the second, third, and fourth chapters constitutes an important part of

 ללא, תוניס,)מע'ארּבייה (הרומן הנשי המרוקאי-נסאא'ייה אל-רואיה אל- אל, ּבושושה ּבן ג'ומעה. 595
.תאריך
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Boshusha Ben Jumaa. Al Riwaya Al Nisaaiya Al Magaribiya. The Moroccan
Feminine Novel. (in Arabic) Tunis. No date.
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Badawi Tabana. Adab Al Mara'a Al Arabiya Fi Al Karn Al Aishren. The Literature
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Sawsan Naji. Sorat Al Ragl Fi Al Kisas Al Nisaaiya . The Image of the Man in
Feminine Fiction. (in Arabic) Cairo 1995.
599
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feminine writing" is featured by unique writing qualities that are not found in the male
writing. Hussein Al-Manasra, the literary scholar, pointed out about the controversy
among the Arab critics and writers regarding the division of the Arab language
between men and women, and also about the fact that during the twentieth century the
women-writers attempted to establish both literature and literary criticism regarding
the "feminine narrative" س ِوي
َ  ْال ِخطابُ النand the "hegemonic narrative" .600"ْال ِخطابُ السائِ ِد
The "hegemonic narrative" addressed woman as an ideal mother, downtrodden wife,
beautiful lover, as a symbol possessing connotations with a conquered land, an
embodiment of sacrifice for others and for motherland, political subjects, impossible
resistance, endurance, Palestinian folklore and so forth. On the other hand, the
"feminine narrative" emphasized and enacted the woman's role as liberated and
revolutionary, humane, educated, creative, and – finally – as victimized by society.
Indeed, the "feminine writing", in this context, expresses negative connotations in
regard to the society which has no intentions of being modern and based on the
principles of equality, in regard to the negative practices and traditions legislated by
men, in regard to the discriminating patriarchs and to the classical creative language of
men601 .The patriarchal Arab society is not much different from the Ancient Eastern

600 .

. Hussein Abd Allah Al Manasra was born in 1958 in the village of Bni Naem in the
Hebron region. Today he is head of the Department of Arabic Language and Literature at
King Saud University in Saudi Arabia. He wrote and submitted a doctoral dissertation
titled Women and their Connection with the Other in the Palestinian Arab Novel at the
University of Cairo in 2001.
601.Hussein Al Manasra. Al Mara'a Waolaktha bil Aachar Fi Al Riwaya Al Arabiya
Al Filestiniya. Women and their Connection with the Other in the Palestinian Arab
Novel. (in Arabic) Beirut 2001, p.8.
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university or cultural center on the subject of uniqueness of "feminine writing," finds
herself in a guilty position" 602.
The Palestinian Arab women-writers' literature adds a dimension of power to those of
neglect and suffering because of their being Arab women living under foreign rule.
Further questions arising from the initial concern of this research are explored: a)
whether one can speak about uniqueness featuring the writings of Palestinian women
in Israel in the years 1948 – 2007; b) whether the texts of Palestinian women writing
themselves are indeed autobiographical in the narrow and negative sense of this
quality, as addressed by men, devoid of any literary value, or, rather, their writing is
aimed at reflecting their social reality from their point of view, the reality which was
never represented in the male literature; c) why this kind of writing is not considered
as prestigious as a novel in the Arab modern literature, but rather a missing literary
genre which can by no means be compared to the novels, written by male writers. One
of the claims of this study is that the women's writing has never been canonical and
uniform. Other issues related to the women's writing, such as the modern literary
genres in which their works are written are also discussed, thereby helping further
elucidate the main research question which focuses on the mapping of women-writers
and their works, and on the uniqueness of the Palestinian women's writing in Israel.

In the light of the differences between the modern literary genres that were
incorporated into the Arab culture from the West the literary critics argued that the

603
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602.Bothaina Shaaban. Miat Aam Min Al Riwaya al Nisaaiya Al Arabiya. One
Hundred Years of the Arab Women's Novel (in Arabic). Beirut 1999, p.6.
603
.Like the short stories and novels I discuss in the second, third, and fourth chapters
of this dissertation.
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foundational point of reference for future studies addressing literary writing of
Palestinian women in Israel.
The second direction of the research focuses on the uniqueness of the feminist
"feminine writing" featuring Palestinian women in Israel, as well as on the differences
between this uniqueness and the literature written by men. For this sake, three male
and three female writers were chosen with the assumption that they represent the
literary development in Palestinian literature, written between the years of 1948 –
2007, through the theoretical discussion of both Western and Arab prominent
criticism. The Arab women's modern literature that developed in the years 1960-70 in
the Arab world was never fully recognized by the Arab male society. 604 Modern
studies even accused the writers in the deliberate erasing women from the cultural
history. Still, women's writing consolidated in various forms in accordance with space
and time, in its attempt to rise and represent itself differently.
The study claims that the women's writing is characterized by the presence of
rebelliousness against and subversion of their marginalized position allotted to them
by men, and this by the means of writing about themselves in a way that is different
from the way they are represented in male writing. The research question will address
the subversive quality of Palestinian women's writing against both male and national
oppression. Since the seventies, despite the increase in the scholarly reference to the
women's writing in the Arab Muslim world and the vehement debate concerning the
differences between man's and woman's writing, the male overlooking continued to
place women in the margins: "Every female critic who intends to lecture in any Arab
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Rashida Ben Masaod. El Marah Waal Kitaba: Soaal Elhososya/Balagat Al Ihtilaf.
Women and Writing: The Question of Uniqueness/The Art of Difference. (in Arabic)
Al Dar Al Bidaa 1994, p.72.
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new literary genres appeared in the Arab literature which cemented the soil for the
developments of the modern age605 . I believe that the literary material is polyphonic,
in Bakhtin's terms. It was with the notion of polyphony in mind that I sought to
emphasize the feminine sensitivity in their "voices," as well as everything that women
write and do, and this in order to guide the scholar to further questions to be addressed
on this subject. I believe that there is a need to define women's status and the
uniqueness of their writing within the linguistic structure of the Arabic language
without confining these subjects to the linguistic field only, and without separating
women from any cultural or historical reality. The social situation wherein the Arab
Palestinian women are found represents a reflection of the differential framework
which has existed historically since the times of Adam and Eve till the present day.
There are two directions in this study. The first direction maps the Palestinian
women-writers in Israel and their writing, which is different from the Palestinian male
writing in the period between 1948 -2007. One should point out that up to day there has
been no comprehensive study to offer a mapping of the Arab women-writers in Israel in
these years, which makes the present study pioneering on the subject and constitutes its
primary and most important contribution. Those writers who documented the lives of
women-writers and their writings made no differentiation between Palestinian women
living within the borders of the State of Israel and those living outside them, nor is there
any differentiation between the terms "feminine writing" and "women's writing." The
mapping of Arab Palestinian women-writers and poets in Israel constitutes, therefore,
one of the important contributions of this study, as a

605.Abed El-Mohsen Taha Badir. Tatwor Al Riwaya Al Haditha Fi Misr. The
Development of the Modern Egyptian Novel in Egypt. 1870-1938 (in Arabic) Cairo
1977, p.49.
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witnessed for a certain period flourishing of "literary salons," as well as "female
journalism," the only means of writing that could constitute a substitute for books.
This process is similar to the process occurring in the West, though it begins about
fifty-sixty years later. J.S. Mill writes in the beginning of the 19th century about
subjugation of women and calls to grant them political rights, equal to those of men.
Mill's demand was by no means inspired by the feminist worldview, in the modern
sense of the concept. Rather, it resulted from the awareness of the importance of
women's equality in the human society. Later, the same demand for equality became
heard in the Arab world, constituting one of the reflections of the Western culture
influences upon the Arab world. My research examines the degree to which the
Palestinian women-writers are aware of this reflection from the West and the extent to
which extent they adopt it, either fully or partially, and how those reflections are
expressed in their writing.
The development of the Arab language and literature during the modern
period is a result of the antagonism between the Arab and Western cultures between
the years 1850-1944. This antagonism evolves around two main ideas: the first
approach calls to preserve the classic Arab cultural and literary tradition, whereas the
second believes that the change from the excelling West ought to be introduced, as it
is present- and future-oriented, unlike the first approach directed towards the past. The
Egypt revolution in 1919 constituted a victory for the supporters of the second idea, as
well as gave them hope to be able to accomplish everything they desired. As a result,

332

English Abstract

After having examined the processes of constructing knowledge, the sociologists
from the field of multicultural special education found out how different groups
construct their subjective knowledge about the groups of "others" of society. The
groups holding the positions of power in society convert their hegemonic subjective
knowledge about the "Other" into a presumably objective knowledge which
subsequently serves their interests. In a similar vein, it can be claimed that men, who
have constituted the dominant group in society throughout the history, wrote about
women and thereby converted their subjective knowledge about them into objective
knowledge, which served their needs and interests for many years. In the framework
of this accepted hegemonic knowledge which existed until recently in both Arab and
Western world, women were barely mentioned by historical books and their social,
cultural, economical and political contribution was perceived as scarce and
marginal606 . Since very few Arab creative women actively participated in shaping the
Arab culture, one cannot even address the women's writing in terms of quantitative
comparing to that of men.
In the end of the 19th century and the beginning of the 20th century the situation
changed. The Arab literary production by women was one of the symbols of their
spiritual liberation in front of their actual imprisonment in existing reality. The
literary writings of women appeared clandestinely in three forms: poetry, articles and
literary speeches, newspapers and monthly journals. Some of the Arab countries

606.Alon Fergman, Ha Mudaut Ha Femininistit Baktiva Shel Zakaria Tamer.
Feminist Awareness in the Writing of Zakria Tamer. (in Hebrew) (doctoral
dissertation), Beer-Sheva, Ben-Gurion University of the Negev 2006, p. 125.
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