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 תקציר

הספר מציג את סיפורה . 2002, שפורסם בשנת קול צעדינומחקר זה עוסק בספרה של רונית מטלון 

של ילדה בת למשפחת מהגרים ממצרים, ואת תהליך החניכה שלה בצריף בשכונת גני תקווה. 

הוא רחוק מלייצג את המוסכמות הקלאסיות של הרומן כולל מרכיבים אוטוביוגרפיים אולם 

הכתיבה האוטוביוגרפית שהיתה מקובלת עד לשנות השבעים והשמונים במחקר. הדבר מתבטא 

שי לאמת את הפרטים העובדתיים ובכך שהמחברת אינה מופיעה בשמה, ולכן הוא מציב בקו

אתגר בבואנו לכלול אותו תחת הז'אנר האוטוביוגרפי. יתר על כן, סיפור החיים של הגיבורה 

מעוצב באופן חמקמק וכולל ביטויי ספקות לגבי האופן שבו היא זוכרת את האירועים ומעלה 

הטקסט מציב אלטרנטיבה צורנית ותכנית לז'אנר, בהאירו את  אותם על הכתב בבגרותה.

הבעייתיות שבהגדרה משתי בחינות: הראשונה, מהי אוטוביוגרפיה, ובמיוחד כאשר היא נכתבת 

על ידי אישה שגדלה בשוליים החברתיים ולא מתוך ההגמוניה; השניה, האם ובאיזה אופן סיפור 

 בדיון", משתייך לז'אנר. -גבול שבין בדיון ל"לאחיים אשר מערער במכוון על הזיכרון ועל ה

זכה לדיון נרחב אשר התמקד בחידוש שהכניס לשיח הספרותי.  קול צעדינועם פרסומו, 

 בדיון הודגשו היבטים של ערבוב טכניקות, ז'אנרים וחלוקות, לצד רטרוספקטיבה, שבירה וערעור

התמקד המחקר בפואטיקת הכתיבה , ופוליפוניה של קולות. כמו כן של מוסכמות ספרותיות

. בהמשך לדיון זה אני מבקשת להשתמש של הטקסט הפסיפסית של מטלון ובדקונסטרוקציה

 –טשטוש הז'אנרים, ערבוב המגדרים, כתיבה רטרוספקטיבית והמבט הכפול  –במאפייני הרומן 

רות ולבדוק מה מעניק לו תוקף אוטוביוגרפי למכאמצעי לחשוף משמעויות חדשות בטקסט 

 צעדינו קול המחקר מבקשר לקרוא את הספרהערעור על אותו תוקף אשר כלול בטקסט עצמו. 

בל הוקס, אודרי  אמריקאיות כגון לאור הכתיבה על האוטוביוגרפיה הנשית מיסודן של נשים אפרו

אלטרנטיביות, ובכך מתחבר באופן מרתק לכתיבה על  מאמץ דרכי מבע קול צעדינו ואחרות. לורד

העבודה יוצרת כתיבה אוטוביוגרפית מיסודן של נשים אפרו אמריקאיות, ובראשן בל הוקס. 

לבין יצירתה של  תיאוריה של בל הוקס על כתיבה אוטוביוגרפית של הדרה כפולהחיבור בין ה

כפולה, מושג האישה בשיח המגדרי נקודת המבט המטלון, ובמיוחד יתן ביטוי לנושאים כגון 

. באמצעותה, אני מבקשת להאיר השחור, כתיבה לא לינארית, ומאפייני תפיסת הבית בטקסט

כיצד הכתיבה האוטוביוגרפית ברומן משמשת לביטוי ביקורת אישית על הדיכוי המגדרי והגזעי 

  שחוות נשים מהשוליים החברתיים. 
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צירה מפרספקטיבה תיאורטית הנשענת על שיטת המחקר הינה קריאה צמודה של הי

אמריקאי. הדיון בעבודה זו מדגיש את ההיבטים של הפירוק -השיח המחקרי של הפמיניזם האפרו

והערעור של התוקף האוטוביוגרפי כחלק מהז'אנר, לצד היבטים פמיניסטים ופוסט 

בין השיח  קולוניאליסטיים. לכן הקונטקסט חורג מגבולות המרחב המחקרי הישראלי ומחבר

 קול צעדינו. הפמיניסטי האפרו אמריקאי לשיח הפמיניסטי המזרחי, כפי שהוא מתבטא ברומן 

אודות הכתיבה האוטוביוגרפית כוללת את המחקר הקלאסי של על הספרות התיאורטית 

האוטוביוגרפיה עד לשנות השבעים לערך, ובראשו מחקרו של פיליפ לז'ון אשר ניסח את המושג 

(. לז'ון חתר להגדרה מדוייקת ככל האפשר של (Lejeune, 1975וביוגרפית" "האמנה האוט

הז'אנר, אולם הקטגוריות שלו לא התאימו לאוטוביגורפיות שכתבו נשים בכלל ונשים מהשוליים 

בפרט. מאז שנות השבעים חל שינוי במחקר, כאשר אוטוביוגרפיות שכתבו נשים חדרו לקורפוס 

חס לכתיבה אוטוביוגרפית נשית המחקרי וחידדו את הצורך בקרב חוקרות פמיניסטיות להתיי

על תוך התבוננות ביקורתית על מילון המושגים המחקרי שהתבסס לפני כן. המחקר הפמיניסטי 

מחקר האוטוביוגרפיה של אודות אוטוביוגרפיה נשית התפתח מאוד בעשורים האחרונים, אולם 

רות נשים ממוצא מזרחי בארץ הוא מועט, וכמעט שאין במחקר הקיים התייחסות לספ

אוטוביוגרפית מזרחית תוך בדיקת האופנים בהם היא מקבלת תוקף אוטוביוגרפי מחד ופוליטי 

מאידך. יוצאת דופן היא הס, שחקרה כיצד החשיפה העצמית של המחברות באוטוביוגרפיות 

הישראליות מעורבת בחשיפת המיקום בשוליים והכישלון לאמץ את אידאל הצבר ההגמוני. אותה 

כתיבה האוטוביוגרפית של מטלון, בת להורים מהגרים ממוצא מזרחי, אשר המגמה נוכחת ב

במידה רבה היא חלוצה בכתיבת אוטוביוגרפיה נשית שנכתבת ממיקום של שוליּות כפולה. 

בשאיפה להרחיב את מחקרה של הס, אבחן מה הופך טקסט לאוטוביוגרפיה נשית מזרחית, תוך 

ת להתמודדות עם השתקה, וכיצד אוטוביוגרפיות הישענות על הדיון של בל הוקס באפשרויו

, 2001, 151מספקות מרחב צר שבו קולות חתרניים יכולים להשמיע את עצמם באוזני ההגמוניה )

Hess כרומן אוטוביוגרפי אשר קורא תיגר  קול צעדינו(. בעבודתי, אדון לעומק בספרה של מטלון

 קומם יוצר חתרנות ברמת התוכן והמבנה.על הנורמות של הכתיבה האוטוביוגרפית הגברית, ובמ

דרך אנקדוטות אוטוביוגרפיות, כתיבתה של הוקס מאתגרת את השיח הפמיניסטי 

הישראלי לפתח פמיניזם אשר יעצים את הפוטנציאל של כתיבה נשית שמשלבת בין הנרטיב 

ן היא בין (. בהתאמה, רונית מטלו24,  2002האישי לביקורתיות חברתית ופוליטית )מוצאפי הלר, 

הסופרים הישראלים הבולטים המשלבים בכתיבתם אנקדוטות אוטוביוגרפיות אישיות עם 
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מקיים דיאלוג עם חומרים אוטוביוגרפיים שונים,  קול צעדינוביקורת חברתית ופוליטית. 

שלאורם מיישמת מטלון את הביקורת החברתית והמגדרית שהיא מעלה. לפיכך, מחקר 

כתבת מן השוליים עשוי להיות כר פורה להבנת עבודתה של רונית האוטוביוגרפיה הנשית הנ

 מטלון, המשלבת כתיבה אוטוביוגרפית עם כתיבה רפלקטיבית. 

מהווה אוטוביוגרפיה המציגה  צעדינו קולכי  עולה והסיכום בעבודתי, המסקנות מפרק

בשיח  דמויות של נשים מהשוליים החברתיים ומשמש כערוץ להמחשת חוויה נשית שהושתקה

ההגמוני. כך, הסיפור האוטוביוגרפי הנשי הופך את הסיפור האישי של אמּה של הגיבורה לכלי 

לעימות עם השוליות המגדרית והגזעית. בנוסף, הטקסט האוטוביוגרפי  מערער על הכתיבה 

ההגמונית גם דרך השמעת קולה של האם. כך, מטלון מייצרת מרחב ושיח חדש של אוטוביוגרפיה 

רחית, ומדגימה כיצד כוננה הילדה את זהותה עד שהפכה לסופרת המתמודדת עם המבט נשית מז

 ההגמוני דרך כתיבה אוטוביוגרפית.
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 מבוא

  

מציג את סיפורה של ילדה, בת למשפחת ה  ,של רונית מטלון קול צעדינועבודה זו תבחן את הספר 

מהגרים ממצרים, ואת תהליך החניכה שלה בצריף בשכונת גני תקווה. במובנים רבים ספר זה 

נתפס כמעין אוטוביוגרפיה של רונית מטלון, המתארת את ילדותה ואת התבגרותה על רקע חוויית 

, ומכלול (העברית)מקום הקליטה, המאבק המתמיד בין שפות האם )הצרפתית והערבית( ושפת ה

כאוטוביוגרפיה נשית יחסים בתוך המשפחה. עבודה זו מציעה קריאה חדשה ביצירה זו, המערכות 

מתוך פרספקטיבה תיאורטית הנשענת על השיח המחקרי של אשר נכתבת מן השוליים האתניים, 

, רה עצמיתככלי חשוב להגד אוטוביוגרפיות של נשים נתפסות ולפי ,אמריקאי-הפמיניזם האפרו

-כאתר שבו מצטלבים נושאים פמיניסטים ופוסטלעימות עם השוליות המגדרית והגזעית ו

אשר שוברות קונבנציות כתיבה  בכאלהקולוניאליסטים, בו מומרות מוסכמות אסתטיות 

ובמיוחד בהגותה של בל הוקס כנציגה , קול צעדינושל  במהלך הקריאה שימוש בשיח זה הגמונית.

מעניק מבט מחודש בטקסט ומאפשר להציבו בקונטקס חדש, החורג מגבולות המרחב שלו, 

 הישראלי המקומי. 

את  המציגה ת,תיאורטיסקירה מבוא הכולל עבודה זו מחולקת לארבעה פרקים:  

היבטים תוך הדגשת   בכלל והאוטוביוגרפיה הנשית  האוטוביוגרפיה מחקרהתפתחות 

יציג את  הראשון הפרקשלושה פרקי ניתוח ודיון.  אחריוום, פמיניסטיים ופוסט קולוניאליסטיי

לאור התיאוריות המסורתיות של האוטוביוגרפיה  קול צעדינושאלת התוקף האוטוביוגרפי של 

. פרק זה יצביע על אלמנטים ביצירה המחזקים את התוקף ולאור התיאוריות הפמיניסטיות

, תוך קול צעדינוניתוח מגדרי של ציג י השני הפרק. האוטוביוגרפיה ועל כאלו המחלישים אותו

כחלק מתהליך החניכה של  והבנייתןהנשית, והחוויה הכתיבה על הזהות  התמקדות באופן בו

 יבחן את האופן בוהפרק בנוסף, חלק מהז'אנר האוטוביוגרפי של נשיות שוליים. מהווים  ,הילדה

רק את סיפורה האישי לא משקפים  ,אימהות בטקסטובמיוחד תיאור הגבריות, וה ייצוג הנשיות

 השלישי הפרקפוליטית וחברתית מורכבת.  ,משמעות ביקורתיתמבטאים גם אלא  ,האםשל 

הכתיבה  וניתוח בחינת הרובד האתני/גזעי ביצירהתוך , קול צעדינויתמקד בניתוח המרחבי של 

 –ובמיוחד הכתיבה על הבית והמתח בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי  –האוטוביוגרפית  

יאיר הדיון בפרקים אלה  .משקפת התנגדות לחלוקה המרחבית ההגמונית של מרכז ושולייםכ
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 של מרחב לחוד ומגדר לחוד אינם משקפים מסלולים שונים אלהאך  ,היבטים שונים בטקסט

 כים זה בזה ומיוצגים באופן משולב. הם שזורים זה בזה, מסתב; נהפוך הוא: בספר

תיאורטית סקירה  

שלוש מאות השנים האחרונות, ובחלק מהמקרים  נכתבו במהלךנשים אוטוביוגרפיות של 

. אל הביקורת והמחקר התעלמו מהם לחלוטין ,יחד עם זאת 1טקסטים אלו אף הפכו לרבי מכר.

 נשים של חיים סיפורימול מסורת עתיקה של מחקר על אודות אוטוביוגרפיות של גברים, נדחקו 

אשר אינם משקפים  יםאישי יםכסיפורסיפורים אלה  נתפסואל השוליים. במשך מאות בשנים 

אלה של כמו למשל  ,אוטוביוגרפיות שכן נחקרו היו גבריות .למחקר ראוייםבלתי כ אמת ולכן

 ,Smith & Watson) שיקפו ערכי תרבות הגמונייםאשר כאלה ואחרים.  אוגוסטינוס, פרנקלין, 

 אוטוביוגרפיהז'אנר העל  היו התאוריותשל המאה העשרים עד לשנות השבעים כך,  (.5 ,1998

בחנו בדרך כלל את עולמם של גברים שהיה   ות שנחקרואוטוביוגרפיהונטועות בשיח ההיסטורי,  

גבר לבן שמתאר את  – ציבורי, במטרה לעורר הזדהות עם סיפורו הייחודי של הגיבורבהם ענין 

 (.100, 2002, להמן-פעולותיו ההיראיות )אלקד

היה חוקר צרפתי בשם פיליפ של האוטוביוגרפיה אחד החוקרים המשפיעים בתיאורייה 

 הגדיר. מחקרו של לז'ון (Lejeune, 1975) אשר ניסח את המושג "האמנה האוטוביוגרפית" ,לז'ון

אוטוביוגרפיה כסיפור שנכתב ברטרוספקטיבה על ידי אדם שכותב על העצמי שלו ועל סיפור ה את

חייו האישי. לז'ון היה בין החוקרים הראשונים שהגדירו את הכתיבה האוטוביוגרפית ככתיבה 

, Lejeuneאחד )מושא הכתיבה אדם הכותב ולגבי היות לקורא" בין הכותב "ברית שבה מתקיימת 

(. למרות שהצהיר כי אין "הגדרה מדעית" לכתיבה אוטוביוגרפית, ניסה לז'ון למפות את 10,  1215

 ,הקריטריונים להגדרה באמצעות כלים כמו טבלאות והשוואות בין שם הכותב לגיבור הסיפור

 ון'לז .פיההאוטוביוגר הוא גם גיבורשמספר המאפיינת כתיבה בגוף ראשון תוך התייחסות לאופן ה

 מדויקת לאבחנה להגיע שאיפה מתוך וקטיגורי מבני באופן האוטוביוגרפי אנר'הז את לארגן ניסה

מבנה נרטיבי  על דרך ההפשטההדגים , ו'אנרזל מוסכמותהוא הניח כי קיימות  .האפשר ככל

אמנם אשר התאימו  –ואולם, הקטגוריות של לז'ון של כתיבה אוטוביוגרפית מודרנית.  אוניברסלי

 לאוטוביוגרפיות הגבריות שכללו מבחני כוח, גבורה וסיום של ניצחון שיש לו משמעות היסטוריות

                                                           
1
של פאולה מרשל שיצא   Brown Girl, Brownstonesדוגמאות לרבי מכר במאה העשרים הם אוטוביוגרפיות כמו  

 .1242אוטוביוגרפיה של זורה ניל הרסטון שיצא לאור בשנת   Dust Tracks on a Road, או 1252לאור בשנת 
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, שלרוב התמקדו בספירה הפרטית, ותיארו לטקסטים אוטוביוגרפים שכתבו נשיםהתאימו לא  –

 ידי על כביכול נקראואלו  נשיים טקסטיםפחות אירועים הרי גורל ויותר דילמות מחיי היומיום. 

 . חייהן אורחות את ששיקפו נרטיבים לקרוא שלהן לצורך היענות מתוך ,בלבד נשים

לא  כברהאוטוביוגרפיה שינוי בשדה המחקר של האוטוביוגרפיה. חל מאז שנות השבעים 

השיח החברתי, פוליטי, תרבותי ומגדרי. עם תוצר של אלא נתפסה כ כז'אנר היסטורי, הנתפס

הספרות וההכרה בכך שהשאיפה האוטוביוגרפית לתיעוד התרופפות הפורמליזם במחקר 

החלו חלק מהחוקרים לקרוא אוטוביוגרפיות של נשים  מתוך  ,"אובייקטיבי" היא יומרנית

. במקביל, (Smith & Watson, 1998, 7) מודעות לכך שהסיפר מכיל פרספקטיבות רבות ומגוונות

של  האוטוביוגרפי תירגום סיפרהרי. אוטוביוגרפיות שכתבו נשים החלו לחדור לקורפוס המחק

, היווה אבן דרך 1214מצרפתית לאנגלית בשנת  זיכרונותיה של נערה מחונכתסימון דה בובואר 

 & Smithובהפיכת הכתיבה האוטוביוגרפית הנשית לקטגוריה בפני עצמה ) הפמיניסטי במחקר

Watson, 1998, 6.)  

תהליכים אלה במחקר הכתיבה נשית, לצד מודעות לכך שאוטוביוגרפיה מכילה אלמנטים 

ספרותיים, חידדו בקרב חוקרות פמיניסטיות את הצורך במחקר תיאורטי שיתמקד בהיבטים 

הפמיניזם גברים". -תרבותיים מבלי להתייחס לכתיבה נשית אוטוביוגרפית ככתיבה של "לא

ם המבנים הפטריאכלים ועודד קוראים לקרוא את הטקסטים הצרפתי סלל את הדרך לעימות ע

כמו  ,מה שנחשב כמובן מאליו בהתקבלות אוטוביוגרפיותהתבוננות ביקורתית בתוך הנשיים 

הלינאריות של הנרטיב, והתפיסות האחידות של התהוות העצמי. הביקורת של הפמיניזם הצרפתי 

כמו  נפרדות את הסיפר על פי קטגוריות פרצה את הדרך מעבר למבנים המקובלים עד אז שבחנו

ההתייחסות הנשית לשפה, לאימהות ולגוף  לחקירתתמה או מוטיב. הן סיפקו מילון מושגים חדש 

(Smith & Watson, 1998, 20) .ז'וליה קריסטבה, לוס איריגארי  צרפתיות כמו יותטקנתיאור

וכתיבת אוטוביוגרפיות נשיות. על קריאה פמיניסטי עיצבו שיח  ,מלאקאןשהושפעה סיקסו, הלן ו

לכתוב  הנשיםאת  היא הזמינה , בו"צחוקה של המדוזה" האת מאמר סיקסו פירסמה 1215בשנת 

כדי להמחיש את , ליה מבפניםאשרק נשים מכירות ויכולות להתייחס  ן,את החוויה הנשית שלה

כתבה זמן קצר לאחר מכן (. 1215ממנה הודרה האישה בעבר )סיקסו,  הכתיבה הזו,מורכבות 

התפיסה הפאלוצנטרית שלא מבטאת את החוויה הנשית הייחודית ובכך תרמה  עלאירגארי 

חשיפת משמעויות שהיו חבויות בשיח על הנשיות כדי להזמין ייצוגי נשיות שלא היו קיימים עד ל
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 שילבה ביןובהם  אוטוביוגרפיים-רומנים סמי(. ג'וליה קריסטיבה פירסמה 1211)איריגארי, אז 

 (. 1220)קריסטיבה,  כתיבה ספרותיתוכתיבה תיאורטית 

מאירועים המחקרית היסטוריוניות תרמו למחקר בכך שהסיטו את תשומת הלב 

והעשירו את הקורפוס המחקרי של פוליטיים למחקר חברתי של פרקטיקות יומיומיות, 

כך, למשל, . (Smith & Watson, 1998, 7) נרטיבים אוטוביוגרפייםהיסטוריית הנשים ביומנים וב

של בחנה ספרי זכרונות   ,The Feminization of American Culture (1211) בספרה  ,אן דאגלאס

שנחשבו נחותים מבחינה ספרותית  (,1220משנת  Emma Willardנשים )כמו הטקסטים של 

ים טהטקס, במקבילשהיה להן מקום מרכזי בשיח ההיסטורי. גבריות לעומת אוטוביוגרפיות 

שסלל באופן  ,של התרבות האמריקאית יםהיסטורי יםמחקרהנשיים שימשו בהאוטוביוגרפיים 

ועודד את התפתחותם של מודלים של דמות הגיבורה  גם אל השיח הספרותידרכם את 

 . הספרותית

גובאר מיקדו את מחקרן סוזן גילברט ו(, סנדרה 1212)המשוגעת מעליית הגג בספרן 

כמלאך או  -ת של הגבר הנשים מהקאנון הספרותי המערבי שמיתג אותן כאחרּובהדרתן של 

של והתייחסותן ההתעלמות המחקרית מהאישה כללה הן את הכותבת והן את הקוראת, . מפלצת

גילברט וגובאר לאישה הקוראת נחשבה חתרנית מבחינה מחקרית וקראה תגר על המנגנונים 

פרספקטיבות חדשות לקריאת טקסט שמציב במרכזו פה והוסיהדומיננטיים בתיאוריות הקריאה 

 ,הן הכשירו את הדרך למחקרים שעסקו בנרטיב של נשים ,בכך (.25,  1223)לובין,  סובייקט נשי

אשר מספרות את סיפורן בקולן שלהן ולכן מציגות תמונה מורכב ומרובת פרספקטיבות של 

 הקאנונית. ספרות של ההמרוחקת מהגישה הדיכוטומית  ,הדמות הנשית

בל הוקס,  ,כגון אנג'לה דייוייס, אודרי לורד אפרו אמריקניותבשנות השבעים יוצרות 

שוליים -ואחרות החלו לפרסם טקסטים במסגרת הפמיניזם הרב תרבותי והעניקו קול לנשיות

שהיתה מושתקת עד אז. בעקבות הביקורת שהעלו הנשים השחורות על כך שלא ניתן להתייחס 

קבוצה אוניברסלית, החלו להצטרף לשיח הפמיניסטי קולות נוספים שהדגישו לנשיות כאל 

שמעצבים את הנשיות כמו מעמד, מוצא אתני, לאום אחרים ת" של נשים ומאפייני זהות "אחרּו

ועוד. אותן נשים, שעד אז נשללה מהן האפשרות לדבר בשם עצמן, ביטאו דרך הכתיבה 

ז'אנר ביניים  נוצר ; כך,מיזגו את הסיפור עם התיאוריה האוטוביוגרפית  את הביקורת שלהן, וכך

אנג'לה כזה הוא ספרה של  .של ספרים ששילבו אוטוביוגרפיה עם שיח פוליטי תרבותי ביקורתי

היתה אחת הכותבות השחורות הראשונות שהשתמשו ש An Autobiography (1214,) ,דייויס
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. דרך הכתיבה (Smith & Watson, 1998, 6) ב"לחשוף גזענות בארהעל מנת בסיפורן האישי 

על התנועה הפמיניסטית שכללה ביקורת  ,פוליטיקה רדיקלית יצרה דייויסהאוטוביוגרפית 

 אקטיביסטיות שחורות.  שהרחיקה

טקסט נוסף שמייצג כתיבה חוצת גבולות שמשלבת ביוגרפיה, היסטוריה, מיתוסים, חלומות, 

מאת אודרי אוטוביוגרפיה  –Zami: A New Spelling of My Name  (1222 )שירה ועוד, הוא 

לורד טענה כי הקולות  .(biomythography) כ"ביומיתוגרפיה" שהיא עצמה הגדירה, לורד

הנרטיביים שניתן למצוא בטקסט הם אלמנטים ממנה עשויה הסובייקטיביות, לכן 

 (.  Lorde,  1222, 122האוטוביוגרפיה אינה יכולה להיות מיוצג בצורה ליניארית וכרונולוגית )

בכתיבתה, תיארה לורד כיצד הנשים בחייה, ובמיוחד אמה, השפיעו על תהליך החניכה שלה, 

ידי מסע חיפוש אחר הבית, לצד חיפוש -וטענה כי האוטוביוגרפיה של נשים שחורות מונעת על

 1224-(. בCalle, 2011, 162עצמי אשר מהווה מטאפורה לחיפוש אחר הזהות הנשית השחורה )

כלי "כי  נהטע בו"כלי האדון לא יפרקו את ביתו של האדון",  בשם כתבה לורד מאמר מכונן

 דרכים חדשות כדי לכתוב.  לחפשנשים מודרות הפאטריאכלי, המאלץ הם המערך השפתי  "האדון

בל הוקס, פמיניסטית אפרו אמריקאית שבהגותה אעסוק בהרחבה במחקר זה, המשיכה 

יצרה במודע חיבור בין התיאוריה הפמיניסטית ונו אצל דייויס ולורד, לפתח את המגמות שראי

לכתיבה אוטוביוגרפית. כתיבתה  חושפת את התיאוריה והביקורת מתוך ובתוך הטקסט, ובכך 

מבטלת את העמדה הנפרדת של הביקורת, שלרוב מופעלת על הטקסט מבחוץ. הוקס טענה כי 

פעולה עבור מי שגדלו במרחב השולי ועברו  כתיבת הנרטיב כביקורת אישית מאפשרת מרחב

למרחב ההגמוני, וזאת על ידי אימוץ פרקטיקות ספרותיות ורטוריות החותרות תחת הקונבנציות 

ההגמוניות של סגנון וליניאריות. בהתאם, הוקס כתבה מסות אוטוביוגרפיות באפיזודות קצרות, 

מקמק, ולא כדרכה של הספרות רוחביות ולא לינאריות, המסופרות כדרכו של הזיכרון הח

 ?Ain’t I a Womanהמערבית כסיפור עם התחלה אמצע וסוף. בספרה הראשון של בל הוקס, 

Black Women and Feminismאנקדוטות אוטוביוגרפיות רבות , שולבו 1221-, שיצא לאור ב

הסטריאוטיפים  להוכיח כי  מטרתה היתה .טענות פוליטיות על יחסי מגדר וגזעאשר הדגישו 

שנקבעו בתקופת העבדות ממשיכים לפעול ולהצדיק את הפיחות והאפליה של נשים שחורות בעיני 

שיש לה גם היום השפעה על נשים שחורות. בדומה לדייויס, גם הוקס ביקרה ההגמוניה, תופעה 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=Ain%27t_I_a_Woman%3F_(book)&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=Ain%27t_I_a_Woman%3F_(book)&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=Ain%27t_I_a_Woman%3F_(book)&action=edit&redlink=1
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לבנות, ולכן חיזקה -את התנועה הפמיניסטית שלא ביטאה את הצרכים של נשים עניות ולא

 סקסיזם וגזענות. 

 ת טענה כי כתיב בדומה ללורד, אשר הדגישה את הקולות הנרטיבים השונים בטקסט, הוקס 

מיתוסים ממורכבת משקפת יחס אמביוולנטי אל הזיכרון. כתיבה זו  הנשיתהאוטוביוגרפיה 

מתמקדת בתיאור הפרטים של היא איננה   , ולכןמשפחתיים, שיתכן שכל אחד זוכר אותם אחרת

ייחסה רגע מסוים שזכור במיתוס המשפחתי. הוקס שאפיינה הזיכרון, אלא במצב הנפשי ובאוירה 

גרפי עם מהלך שמערער על הזיכרון; לטענתה, הדגשת התעתוע חשיבות לשילוב של טקסט אוטוביו

שמהווה חלק מזיכרונות הילדות לא סותרת את התהליך האוטוביוגרפי אלא רק מחזקת אותו. 

כתיבת הנרטיב כחלק מתהליך מורכב של עיבוד הז'אנר האוטוביוגרפי משמש את הוקס להעלאה 

כלומר כאלה שאינם סינכרוניים, או שלא  ,nonsynchronousעל הכתב של זכרונות שהיא מכנה 

(. צירוף הטקסטים המקוטעים והשבורים hooks,  1222, 430התקיימו בוודאות באותה תקופה )

 מדגיש את המתח בין הומוגניות ו"אחרות".

היוצרות השחורות כתבו מתוך תהליך רפלקסיבי שמשלב כתיבה אוטוביוגרפיות וכתיבה  

התפתח ז'אנר המייחד את היוצרות האלה, שהן מבקרות ומסאיות  כתיבה אוטוביוגרפית. כך על

, שיצא לאור בשנת בחיפוש אחרי גינות אימותינוספרה של אליס ווקר בד בבד. כזה הוא למשל 

תיארה  ווקר לצד תיאורים אוטוביוגרפיים של אימה. מאמריםו מסותמ המורכב אוסףזהו . 1223

כיצד שמרה האישה השחורה על היצירתיות שלה למרות ההשתקה והדיכוי המתמשך. ווקר 

מהצורך לתעד  השנבעועל מה שסופר להן,  ,של נשים שחורות על אימותיהןהתייחסה לכתיבה 

על חיי אימותיהן כי אלו לא יכלו לכתוב את  ; נשים אלו, היא טענה, כתבומסורת ארוכה שבעל פה

 (. Pryse& Spillers, 1985, 3מן )סיפורן בעצ

בעקבות התרחבות הקורפוס של מחקר האוטוביוגרפיות,  ,בתחילת שנות השמונים

. בתחילת שנות השמונים ננסי ק. מילר הכתיבה האוטוביוגרפית הנשית הפכה לשולית פחות

. לטענתן במחקר מהותנות המגדריתתפיסת הודומנה סטנטון היו בין הראשונות שהתייחסו ל

תיאוריות של אוטוביוגרפיות של נשים לא צריכות להפוך או לפסול את התיאוריה המסורתית 

וויה השיתאר את ההיסטוריה הנשית והאלא יש צורך למפות ולייצר דילאקט ייחודי  ,הגמוניתה

מאפייני כתיבה גבריים  הניצב אל מולכמאפיין נשי  יעמוד בפני עצמו מבלי להיתפסוהנשית 

(Smith & Watson, 1998, 12).  מאמר שהיווה את הבסיס התיאורטי למחקר האוטוביוגרפיה
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. היא עירערה על האוניברסליות של ( שכתבה מארי מייסון1220) "The Other Voice"היה  הנשית

החוויה הגברית, וטענה כי גילוי של זהות נשית כרוך בהבנה שמגדר הוא אחד המאפיינים בהבניית 

 1222 בשנת המחקר לקורפוס שהוסיף הראשון היה( Albert Stone) סטון לברטהזהות. א

 ומעמד גזע, מגדר בין ההצטלבות את חקר הוא. אמריקאיות אפרו נשים של אוטוביוגרפיות

 נשית כתיבה מסורת של מיפוי ויצירת הפרטי במרחב נשים בחיי והתמקד אוטוביוגרפית בכתיבה

 ההיסטוריה את חקרה (Mary Ellman) אלמןמרי . הפמיניסטי למחקר לגיטימציה לתת מנת על

. והאקדמית הדומיננטית ובספרות בטקסטים נשים של הנראות חוסר ואת הפאטריאכיה של

 ספרות ישנה ,במחקר נשיםכתיבה של ה של ניראותחוסר הל שבניגוד כך על הצביעו אלו מחקרים

 ואוטוביוגרפיים אישיים נרטיבים כתיבתשל  אנרים'בז במיוחד ,רבות שנים שקיימת עשירה

 Aבסיפרה  ,סידוני סמית .(Smith & Watson, 1998, 6) יומניםו ממוארים כמו שוליים שנחשבו

Poetics of Women’s Autobiography: Marginality and the Fictions of Self-

Representation (Indiana University Press, 1987), נשים משתמשות  דחקרה כיצ

את ר גלאתביקשה באוטוביוגרפיות כדי להשמיע את קולן כלפי ההגמוניה המדכאת. היא 

במאפיינים שנעדרו התמקדה לשם כך ו הפרמטרים השגורים במחקר האוטוביוגרפיה הדומיננטי,

ההגמוני כמו היבטים מגדריים, פוסט קולוניאליסטים ופוסט מודרנים בטקסטים. כך מהמחקר 

רה בטקסטים פרספקטיבות שלא נחקרו עד אז כמו שילוב בין מגדר, מוצא, והשפעות של היא אית

נוסף  משפיע (. מחקרSmith & Watson, 1998, 7טראומה בילדות על הכתיבה הרטרוספקטיבית )

שעיצב מחדש את הדינמיקה המוקדמת של יחסי אם בת, והשפיע על  ,של ננסי צודורומחקרה היה 

  . (Smith & Watson, 1998, 7) אוטוביוגרפיותבארו ושתחניכה של נשים  של תהליכיתיאוריות 

בסוף שנות השמונים התנועות הפוסט קולוניאליסטיות השפיעו בצורה מכרעת על מחקר 

אל סובייקטים שעד כה כיוון שהם הרחיבו את מחקר הכתיבה האוטוביוגרפית  ,הכתיבה הנשית

של הכתיבה  "אני"הבעוד שהיסטוריה של הגבר הלבן. ב המתמקד מהשיח המערבי, הודרו

סובייקט שחקר את העולם, השפיע על ההיסטוריה, תיאר את המסורתית סימן האוטוביוגרפית 

, כאשר חדרו אל הז'אנר טקסטים של מי על מי שאחר ממנו עליונותומה שראה ובכך ביסס את 

שהיו עד אז בשולי הסיפור י מהפכה את החדשה הכתיבה האוטוביוגרפית שעד כה הושתקו, 

בשל העיסוק התיאורטי  .(Smith & Watson, 1998, 27) יםעצמאי יםהאוטוביוגרפי לסובייקט

מרכיב הגזע והמגדר למרכזי במחקר האוטוביוגרפיה  הרב בטקסטים של כותבות שחורות, הפך



15 
 

נטלקטואלים אי"סמית ווטסון מכנות את התיאורטיקנים של אוטוביוגרפיה נשית שחורה  .הנשית

על פי שפתם  ת רעיונותיהםמבטאים אמונח השאול מגרמשי, המתאר את מי ש", אורגאניים

בהתאם, נשים . ולאו דווקא בהתאם לקוהרנטיות ההגמונית התיאורטיתוחוויותיהם התרבותית 

שחורות יכולות לכתוב כאינטלקטואליות אורגאניות, כיוון שמלכתחילה לא נתפסו כמי שכותבות 

 מתוך המרחב ההגמוני. 

שאפיין את הכתיבה האוטוביוגרפית על פי קריטריונים מסודרים, חוקרות  ,בניגוד ללז'ון

יוגרפיה נשית הוא בעייתי. טענו כי מיפוי של אוטוב ( Gilmore, 1994) פמיניסטיות כמו גילמור

צר תחושה של והוא ימשום שושנית  ,בין מיפוי של מרחב למיפוי של כוח בשל הקשר ,ראשית

ביקשה לחקור גילמור כפיף את הנרטיב האישי לצרכים אקדמאיים. מ"מירוץ לתיאוריה" ו

 לניתוח מצאה כי הכלים של הספרות הקאנונית לא התאימואולם  , ייצוגים אוטוביוגרפים נשיים

את האוטוביוגרפיות הנשיות גילמור בחנה לפיכך, . (Gilmore,  1224, 2) מגוון רחב של טקסטים

 –השיח ו"טכנולוגיית ייצור העצמי" של פוקו, שטען כי   (discourse) השיח ימושגב תוך שימוש

מנסח את תפיסת המציאות שלנו  –יחסי גומלין בין היחיד לעולם המוכר ומוסדותיו החברתיים 

גילמור כי גם בעקבות פוקו, טענה . תוך שילוב של היגדים גלויים עם היגדים שמתחת לפני השטח

ולכן הפרקטיקות  ",טכנולוגיית ייצור העצמימקורם ב"הטקסט באוטוביוגרפיה נשית  ימושא

ותרים שבאים לידי קולות סזהויות וריבוי של  משקפותאלא  ,אינן רציונליות אותםשמתארות 

והזהויות הקולות מגוון עצם הכתיבה המציפה וחושפת את לפיכך, ביטוי בכתיבה אוטוביוגרפית. 

 .(Gilmore,  1224, 11) מהווה התנגדות לתיאוריות הגמוניות של כתיבה אוטוביוגרפית

גילמור טוענת כי אוטוביוגרפיה נשית מייצגת את היחסים שבין הנרטיב הכתוב לזהות 

הנרטיב מייצג אמנם סיפור של  .אבל אינה מחייבת דמיון לחיים האמיתיים של הכותבת ,הכותבת

, מדינה, אזור, כמו משפחהשסביבה אך הוא גם משקף את הרשתות הגדולות יותר , אישה אחת

כך משתקפת רוח התקופה לצד . ושאר הקשרים חברתיים ותרבותיים המעצבים את הפרט

באמצעות מוסכמות  /תוהופכת את הזיכרון האנושי לנגיש לקורא ה,רהזיכרון האישי של הגיבו

. טקסט של נרטיב אישי שהוא אמין ומהימן מחזק את התוקף (Gilmore,  1224, 132) ספרותיות

הסיפור ובין ביקורתיות בעלת אחריות  תהאוטוביוגרפי, ומשלב בין החוויות הפרטיות של גיבור

פרספקטיבה ונוצרת , תמעבר לנרטיב האישי של הסופר כך מועצם אפקט הכתיבה אל חברתית.

זהו אינו אלמנט ייחודי . אדם אחדהן  הוהגיבור תשלפיה הסופרלמוסכמה ייחודית 

, של גיבוש "דוגמא מכוננת"גם סיפור החניכה הגברי הלבן הוא סיפור של לאוטוביוגרפיה נשית, 
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 כתיבה האוטוביוגרפיתבכלומר, גם ; נורמות התנהגות רצויות והפנמה של הערכים הרצויים

המעגלים החברתיים בעצם משקפים את ועל עצמם, כותבים  ייםמופתאנשים  המסורתית

 . הרחבים

תוקפת הן את ההכללה ה ותביקורת פמיניסטית על אוטוביוגרפיגילמור הצטרפה ל, בנוסף

שאינה מייצגת משכילה, ההטרוסקסואלית והלבנה, זו של הנשיות הוכן את  "נשים"האודות על 

מגוון של זהויות יש גם מגוון של לנשים לא נוהגות באופן זהה, היות שנשים מהשוליים. 

בעל מאפיינים לא ניתן לטעון כי אוטוביוגרפיה נשית מחזיקה נרטיב לפיכך, אוטוביוגרפיות. 

משום כך, אוטוביוגרפיות שלא כתבו נשים. מזה של שאפשר לתאר אותו כ"אחר" משותפים, 

, 22לא ניתן לזהות באופן גורף, צורות ותנאי כתיבה של אוטוביוגרפיה נשית. ) טוענת גילמור,

1224 ,Gilmore). 

זרמים רבים בפמיניזם מתמקדים בהחפצה של נשים כאמצעי לעמוד על יחסי כוחות 

ם כאובייקט. החברתיים וכדי למפות את האפשרויות העומדות שבפני נשים בעולם שמתייחס אלי

בהתאם, גילמור מבקשת להבנות מבט ביקורתי שיתאר כיצד נשים משתמשות בייצוג עצמי כדי 

להשתחרר מהיותן אובייקט מוחפץ, וכדי להחליף את מיקומן החברתי כאובייקט של החברה 

הגברית לסובייקט שמייצג את עצמו. לכן דווקא חוסר הקוהרנטיות בהגדרת האוטוביוגרפיה 

צמה משמשת את העמדה התיאורטית: ההגדרות הגנריות של הנשית כקטגוריה בפני ע

לפיכך,  ;אוטוביוגרפיה הן ניסיון ליצר גבולות וצורות של כתיבה שמתאימות לספרות הקנונית

 האוטוביוגרפיה הנשית לעולם לא תוכל לעמוד בקנה המידה הזה.

שחורה את המאפיינים המשותפים של כתיבה אוטוביוגרפית נשית גילמור בחרה להדגים 

כתיבה  של טענה כי היא מודעת לכך כי אלה מאפיינים  גילמור .באמצעות כתיבתה של אודרי לורד

אנר בשל 'בדרך שבה מאתגרת לורד את גבולות הז אולם הייחוד הוא, אוטוביוגרפית באשר היא

דרך גילמור, ו קובעת. מושא הכתיבה הוא אישה, היא מציגההפרספקטיבות המרובות אותן 

היות (. Gilmore,  1224, 132התרבותיים של המגדר שלה, היא הופכת למושא פוליטי )הקודים 

שחורה פירקה את מושג הבית מהמשמעות הכתיבה ה ,במרחב של עבדותממוקם בית ההורים ש

אלמנט מרכזי בטקסט הפכו להשורשים ווהחיפוש אחר הבית וחוויית התלישות  ,המקובלת שלו

האפריקאית, ובנסיון לגרום לחברה  המורשת התרבותיתבנוסף, כריאקציה למחיקת (. 21, שם)
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להבין את המציאות שבה חיה האישה השחורה, הטקסט שילב בתוכו גם את ייצוגים של 

 (. Gilmore,  1224, 236) הפולקלור, הלשון והתרבות השחורה

 –רה כפולה הדאודות על אחת הכותבות הבולטות בתחום הכתיבה האוטוביוגרפית 

הוקס טוענת כי בבסיס האסטרטגיה הפואטית של כתיבה נשית . היא בל הוקס –מגדרית וגזעית 

ושל שחורות,  של נשים השוליאוטוביוגרפית קיימת תודעה כפולה, ראשית בשל המיקום המרחבי 

כתיבת האוטוביוגרפיה מאפשרת לכותבת להביט בתהליך  -בשל המיקום הטמפורלי ושנית 

ושינוי  עצמית גדילהמהלך של כשלה מפרספקטיבה אחרת, בוגרת, ולהשתמש בידע הזה החניכה 

כבר  היא, ודחויה זנוחה שהיתה ילדה אותה :לתחייה קמה הילדה הכתיבה מעשה בתוםמעשי. 

 ושל התאחדות של ממעגל חלק הם הכתב על הזכרונות העלאת. הבוגרת שבתוך האויבאיננה 

כלומר, מוטיב השיחרור מהדיכוי של המרחב ההגמוני הוא מוטיב משולש של  .טרפויטי תהליך

שחרור מהדיכוי המגדרי, הדיכוי הגזעי ומההחפצה של אותן נשים כילדות במרחב הפאטריאכלי. 

נקודת המבט הכפולה, של האישה הבוגרת שכותבת רטרוספקטיבית על עצמה כילדה, מדגישה 

: הילדה גדלה במרחב השולי, ולכשהפכה לאישה ההגמוני המרחב השולי למרחבאת המעברים בין 

 &Pryseכותבת היא מבינה שהיא משתמשת ב"כלי האדון" כדי לבטא את המעבר בין המרחבים )

Spillers, 1985, p.245 כך, היא משתמשת בשפה ההגמונית ממנה הודרה כדי לבטא את ;)

 (.  p.237ה"עצמי" ולהפוך אותו למרכזי בסיפור )שם, 

הוקס לשלב תיאורים מפורטים של המרחב הפוליטי והאישי שמתוכו בל נוטה  ותיה,במס

את בטקסטים שהיא יוצרת צמחה והפכה לכותבת. הוקס מדגישה כי זו לא משימה פשוטה לכלול 

זיכרון במסווה הפוליטיזציה של התהליך בהיא נאבקת  מגוון הקולות שלמיינסטרים קשה להכיל.

לזכור ולשחזר את המבע שלה מעיר קטנה האישי הצורך נובע מורת של נוסטלגיה. חלק מהביק

ה "כתיבה ת(. במס151, 1220)הוקס,  ילדהכבדרום השחור, אותו מבע שנאלצה להשתיק ולהעלים 

כיצד כתבה מידי יום זכרונות שונים בקטעים הוקס (, מתארת hooks, 1222, 430אוטוביוגרפית" )

מיתוסים והתעררבו גם דמיונות, בזיכרונות סטי. קצרים, חלקם בסגנון ציורי סוריאלי

הקו הכללי של היא שוחחה עם המשפחה על רבים מאירועים המתוארים, ובעוד ש ;משפחתיים

, אלו היו תזכורות למוגבלות האוטוביוגרפיה הפרטים היו שונים ממספר למספר. ,הסיפור נשמר

הופך לטקסט הוא וכשהסיפור היא סיפור אישי לא היסטורי שהזיכרון האנושי מנציח בתודעה, ש

  : התרחש במציאותשהוקס מתארת זיכרון שהיתה משוכנעת במסתה, מומצא מחדש. 
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There were many incidents that I would talk about with my siblings to 

see if they recalled them. Often we remembered together general 

outlines of an incident but the details were different for us. This fact 

was a constant reminder of the limitations of autobiography, of the 

extent to which autobiography is a very personal story telling – a 

unique recounting of events not so much as they have happend but as 

we remebered and invent them. One memory I would have sworn was 

'the truth and nothing but the truth' concerened a wagon that my 

brother and I shared as a child. I remembered that we played with this 

toy only at my grandfather's house, that we shared it, that I would ride 

it and my brother would push me. Yet one faced of the memory was 

puzzling. I remembered always returning home with bruises or 

scratches from this toy. When I called my mother, she said there had 

never been any wagon, that we had shared a wheelbarrow. […] I felt 

that I was not as concerned with accuracy of details as I was with 

evoking in writing the state of mind, the spirit of a particular moment.  

(hooks, 1998, 430) 

 

דרך כתיבה אישית על האירוע מדגישה הוקס כי כתיבה אוטוביוגרפית היא סיפור על זיכרון 

אלא שיקוף תודעת כשלעצמם, החשיבות של כתיבה כזו היא לא תיאור הפרטים  שייחודי למספר.

ועל עליה מרחביות התרבותיות והוההשפעות החברתיות,  ,הנפשי ברגע נתוןומצבה  תספרהמ

הדמויות המשפיעות בילדות. דרך אפיזודות אוטוביוגרפיות כאלו מציעה הוקס אופציה ייחודית 

כתיבה שמשלבת בתוכה סיפור אישי, תהליך חניכה  :פית של נשיות של שולייםגרלכתיבה אוטוביו

 על היחס ההגמוני המדכא נשים גם מהפן המגדרי וגם מהפן הגזעי. וביקורת חברתית

ההגמוניה מציבה בדרך כלל בפני האפרו . מהותניות הוקס מתנגדת להגדרת זהויות  

אישה אפרו אמריקאית השייכת  ,הוקס. אסימילציה או אקזוטיקה: אמריקאית שתי אופציות
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במרחב פעולה חדש שאינו מוכתב על ידי יוצאת נגד שתי האופציות ובוחרת למעמד בינוני, 

. של הלבן" אחר" להוויה האפרו אמריקאית יש ריבוי של התנסויות והיא אינה , בוההגמוניה

מרחב שיש בו פרספקטיבות מרובות שמתוכן אפשר לייצר מערכות של  השוליים על פי הוקס הם

יכול לדבר בשם עצמו ואין טענה זו נשענת על ההכרה בכך שהאחר . התנגדות ושל תרבות רדיקלית

 כך מתארת הוקס את השוליים:(. hooks, 1989) צורך לדברר אותו

To be in the margin is to be part of the whole but outside the main 

body. As black Americans living in a small Kentucky town, the railroad 

tracks were a daily reminder of our marginality. Across those tracks 

were paved streets, stores we could not enter, restaurants we could 

not eat in, and people we could not look directly in the face. Across 

those tracks was a world we could work in as maids, as janitors, as 

prostitutes, as long as it was in a service capacity. We could enter that 

world but we could not live there. We had always to return to the 

margin, to cross the tracks to shacks and abandoned houses on the 

edge of town. There were laws to ensure our return. Not to return was 

to risk being punished. Living as we did - on the edge - we developed a 

particular way of seeing reality. We looked both from the outside in 

and from the inside out. We focused our attention on the center as well 

as on the margin.We understood both. This mode of seeing reminded 

us of the existence of a whole universe, a main body made up of both 

margin and center. Our survival depended on an ongoing public 

awareness of the separation between margin and center and an 

ongoing private acknowledgement that we were a necessary, vital part 

of that whole. This sense of wholeness, impressed upon our 

consciousness by the structure of our daily lives, provided us with an 

oppositional world-view - a mode of seeing unknown to most of our 
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oppressors, that sustained us, aided us in our struggle to transcend 

poverty and despair, strengthened our sense of self and our solidarity 

(hooks, 1989, 153). 

הוקס עומדת כאחת הכותבות המרכזיות העוסקות הן בכתיבה אוטוביוגרפיה והן ברפלקציה על 

ספרה של רונית מטלון לטקסקטים של הוקס הכתיבה הזו. בהמשך אראה נקודות חיבור רבות בין 

  ולתפיסותיה על אודות האוטוביוגרפיה הנשית הנכתבת מן השוליים.

 

  הישראליהמחקרי  בשיח הנשית האוטוביוגרפיה

 אוטוביוגרפיהבו טענה כי ה ,הס מאמר על אוטוביוגרפיות נשיותפירסמה  2001בשנת 

יכולים  לשולייםו ונדחקו הושתקקולות אשר  שבולמרחב כתיבה  הפכה ישראליתההעכשווית 

ולשכתב את מערכת היחסים שלהם עם השפה העברית והמרחב  ("to talk back") לדון מחדש

מוסריות  ישראלים נוקטים בעמדות אוטוביוגרפיים טקסטים (.Hess, 2007ההגמוני הישראלי )

. לוים למחויבות עמוקה אך גם טוענ ,הקולקטיב הישראלי מחד על תיגר ותקוראו ביקורתיות

באוטוביוגרפיות ישראליות נשיות מבני הכוח הישראליים עוברים תהליך של פירוק באמצעות 

ידי -, למשל על(Hess, 2001, 155מודלים של עלילה שהזרם המרכזי הספרותי הסתיר עד כה )

הלאומי ההגמוני הצגת  הגוף הציוני, הצברי כפגיע, חולה או פצוע. דרך הטקסט עמדת הקולקטיב 

בעוד שהתרבות המערבית (. Hess, 2001, 155נפגשת עם ה"אחר" שלה, הגבר הגלותי או האישה )

כוננה הנגדה בינארית היררכית בין הגוף )הארצי והנשי( והרוח )האוניברסלית והגברית( באופן 

וץ בייקט, הכתיבה מאפשרת לאישה לכתוב את עצמה אל מחואשר משפיע עמוקות על עמדת הס

 עצמן את לכתוב תורשאי נשים שבו אנר'ז היא אוטוביוגרפיה ציינה כי סמיתלמערכת הבינארית. 

ובין הגוף סובייקטיבי לבין האוניברסלי  ותולפרוע את הדיכוטומי עמדה סובייקטיביות מתוך

  (.Smith, 1994במסורת הכתיבה האוטוביוגרפית המערבית )הגלומות לרוח, 

, נורית גרץ ונורית כפרינתיבה בן יהודה, יהודית : ארבע סופרותבמאמרה מתמקדת הס ב

 ילידות ארבעתן :זרחי. בהיבטים רבים כל אחת מהן היא חלק בלתי נפרד מההגמוניה הישראלית

יהודית ; האוטוביוגרפיות שכתבו יצאו לאור בבתי הוצאה לאור מובילים; אשכנזיממוצא ו הארץ

 הלימודים וחלק מהטקסטים כלולים בתכנית, לסופרים הממשלה ראש בפרס כפרי זכתה
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מובילות, מייסדי קיבוצים,  ודמויות מייסדים בין היו דור ההורים ;הישראלית של משרד החינוך

בעלי עמדות בכירות בממשלת ישראל ועוד. אלו סופרות בעלות קריירה יציבה ככותבות ובעלות 

 עםביססו מערכת יחסים סופרות אלה  הס, טוענת ולמרות זאת,עמדה מרכזית בקנון העברי. 

 אינטימיות, לצד סכסוך, חשד לצד שייכות המשלבת, הגברית ההגמונית ישראליתה תרבותה

 נושא על תיגר קוראות כולןיחסים בין השוליים למרכז.  בכתביהן, משקפת את המורכבות של הו

יציבה ומאוחדת. הכתיבה את התרבות ההגמונית כאחידה,  לתפוס ניסיון כל ומסכלות ישראלי

אותן מהשכבות הדומיננטיות המרחיק  ,שלהן מציעה מבט ביקורתי על שוליות מגדרית

  (.152, שםהישראליות )

, קובעת (2014)חיק האם של זיכרונות נשים, אוטוביוגרפיה והעלייה השנייה בסיפרה: 

; לקול מין השוליים תונשים שכותבות מתוך מרחב של חברה לאומית פאטריאכלית הופככי   הס,

אף שהן על הן הופכות ל"אחר" של ההגמוניה  ,ון שהן כותבות דרך הפריזמה המגדריתומכי

פיה מעמד מכונן הס מציינת כי למרות שלאוטוביוגר(. 32שם, כותבות מתוך אותה הגמוניה )

(. יחס הקולקטיב 32( יחסיה עם נשים כותבות הם בעייתיים )שם, 35, בספרות העברית )שם

לכן ישנו שסע פנימי אצל אשה אשר כותבת אוטוביוגרפיה ואמורה ולנשים הוא מנוכר מלכתחילה 

להציג זהות שהיא חלק מהקולקטיב למרות שמתוקף היותה אישה היא אחרת של הציבור 

  (.31הלאומי )שם, 

נשים ילידות הארץ ממוצא אשכנזי. אוטוביוגרפיות של כאמור, מחקרה של הס מתמקד ב

במחקר אין , וכמעט שר האוטוביוגרפיה של נשים ממוצא מזרחי בארץ הוא מועטאולם מחק

מקבלת תוקף בהם היא אופנים ה מזרחית תוך בדיקתהתייחסות לספרות אוטוביוגרפית הקיים 

המגמה שחשפה הס באוטוביוגרפיות הישראליות משקפת כיצד אוטוביוגרפי מחד ופוליטי מאידך. 

החשיפה העצמית של המחברות מעורבת בחשיפת המיקום בשוליים והכישלון לאמץ את אידאל 

הצבר ההגמוני. אותה המגמה נוכחת בכתיבה האוטוביוגרפית של רונית מטלון, בת להורים 

אוטוביוגרפיה נשית שנכתבת  היא חלוצה בכתיבתמהגרים ממוצא מזרחי, אשר במידה רבה 

כדי להרחיב את מחקרה של הס אבחן מה הופך טקסט  ת כפולה.ממיקום של שוליּו

להתמודדות עם  , תוך הישענות על הדיון של הוקס באפשרויותנשית מזרחית הלאוטוביוגרפי

ר מוצאפי הל(. 22,  2002השתקה וכיצד קבוצות מודרות יכולות להשמיע את קולן )מוצאפי הלר, 

מחליפים השינוי חברתי וקבלה של ריבוי התנסויות של הוקס לייצר מרחב שבו קריאתה טוענת כי 

הפמיניזם  מייצרת תובנות אשר רלבנטיות עבור , "הםל" "אנחנובין "פשטנית את ההבחנה ה

אוטוביוגרפיות מספקות מרחב צר שבו . (21, 2002)מוצאפי הלר,  המזרחי שנוקט באותו שיח
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דרך אנקדוטות ; (Hess, 2001, 151להשמיע את עצמם באוזני ההגמוניה )ים יכולים קולות חתרני

אשר שיח הפמיניסטי הישראלי  לפתח פמיניזם המאתגרת את  הוקסכתיבתה של  ,אוטוביוגרפיות

שמשלבת בין הנרטיב האישי לביקורתיות חברתית  נשיתהפוטנציאל של כתיבה יעצים את 

 (. 24,  2002ופוליטית )מוצאפי הלר, 

הבולטים בכתיבה שמשלבת אנקדוטות הסופרים הישראלים מטלון היא בין רונית 

מסה  1222בשנת פרסמה וגרפיות אישיות עם ביקורת חברתית ופוליטית. מטלון יאוטוב

התייחסה באופן ביקורתי, ככותבת בת אוטוביוגרפית בשם "עמדה כלפי הביוגרפיה" ובה 

ומערכת יחסי הכוחות  לטראומת הדיכוי על ידי המרחב ההגמונילמשפחת מהגרים ממצריים, 

המסה הזו איננה מייצגת כתיבה האוטוביוגרפיה כז'אנר, אלא משקפת  .החברתית מעמדית

מת מטלון עם חומרים אוטוביוגרפיים שונים, ולאורם מיישמת את הביקורת דיאלוג שמקיי

, 2001ב המסה "קרוא וכתוב" שפורסמה בספר בעל אותו השם, החברתית והמגדרית שהיא מעלה.

-האפרואחת הרשימות הראשונות בפמיניזם הישראלי שמייצרות קשר בין הפמיניזם היא 

 האמריקאי ביקורתי לפמיניזםאופן במטלון  תייחסתמ בהו, ישראלי המזרחיאמריקאי לפמיניזם 

פשר ונתן יאמאבק שכ מתארת את הפמיניזם (. מטלון33,  2001)מטלון,  התשעים שנות תחילת של

להיות חלק  השאיפהלבין ת האימהּורשות לרצות יותר ממה שמציעה החברה, במתח שבין 

כתבה על החויה הנשית ש לז'קלין כהנוב,מהמיכלול החברתי כולו. את האבחנה הזו קושרת מטלון 

 יה שלה מאפשרת לה עוד בשנות השלושים של המאה העשרים.וששואפת  להיות יותר ממה שההו

. המסות מתארות עירוב של שמש ממזרחהמסות של כהנוב נעות בין הפרטי לכללי ופורסמו בספר 

זהויות לצד הבעייתיות שבפיתוח תודעה לאומית במסגרות החברתיות המוסלמיות במצרים. 

הזהות הנשית  כהנוב מסמנת את הפערים בין האידאולוגיה, החינוך והמציאות, ומציגה את

כי  יתר על כן, מטלון טוענת כלי עבודה עבור האישה הכותבת ממרחב זה.כבחברה הלבנטינית 

פועל כשני כוחות הכפול בט מא ובמרחב השולי ה שהתפתחהאחד המאפיינים של זהות נשית 

פונה פנימה אל תוככי השני האחד מפנה את אותו מבט החוצה אל המרחב החיצוני, ו :חזקים

כהנוב ממדף הספרים  את היעדרה המוחלט שלמטלון מדגישה   (.40, 2001העולם הנשי )מטלון, 

הישראלי בשל היותה אישה ממוצא מזרחי, למרות שנחלצה מהמשבצת של "המשיגנע שכולה 

 (. 34-35, 2001קרביים" כפי שמקובל לחשוב על נשים כותבות בתרבות העברית )מטלון, 

מחקר האוטוביוגרפיה הנשית בכללו, והאוטוביוגרפיה הנשית הנכתבת מן השוליים נמצא 

במחקר האקדמי הישראלי. מחקר זה עשוי להיות כר פורה להבנת עבודתה של רונית בחיתוליו 
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מטלון המשלבת כתיבה אוטוביוגרפית עם כתיבה רפלקטיבית. בפרקים הבאים בעבודה אדון 

כרומן אוטוביוגרפי אשר קורא תיגר על הנורמות של  קול צעדינולעומק בספרה של מטלון 

 קול צעדינובמקומם יוצר חתרנות ברמת התוכן והמבנה. הכתיבה האוטוביוגרפית הגברית, ו

מאמץ דרכי מבע אלטרנטיביות ובכך מתחבר באופן מרתק לכתיבה על כתיבה אוטוביוגרפית 

 .מיסודן של נשים אפרו אמריקאיות, ובראשן בל הוקס
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                      נו כאוטוביוגרפיה                                                           יקול צעד

 

ב"קול צעדנו" מייצרת מטלון גירסה ייחודית של אוטוביוגרפיה נשית, הנכתבת מתוך שוליים 

. אוטוביוגרפיה מסורתית מתארת תהליך חניכה החותר אל עבר בנייה של זהות מגדריים ואתניים

אחרות, יציבה. דבר זה איננו מתרחש ביצירתה של מטלון, המאמצת אסטרטגיות כתיבה 

האופייניות לאוטוביוגרפיה הנשית, ועומדות בקנה אחד עם כתיבתה המסאית של בל הוקס בנושא 

 כותבתהיא , זאת ועודהמנגנונים המכוננים זהות יציבה. של עירעור מתמיד  זה. מטלון יוצרת

עצם  לוש , הזיכרון מושג לש מתמיד עירעור לצדאוטוביוגרפי  ביסוס בה שמתקיים אוטוביוגרפיה

. בפרק זה אדון בתוקף האוטוביוגרפי של קול צעדינו באמצעות חד משמעי נרטיב לספר היכולת

מהלך כפול. תחילה אבחן באלו אמצעים מקבל הספר קול צעדינו תוקף אוטוביוגרפי, תוך 

ת שבהם מזדהה ראשית, אציג מקומוהסתמכות על המחקר המסורתי על אודות האוטוביוגרפיה. 

אעמוד על אלמנטים שניתן לזהות מחיי הסופרת בתוך הטקסט: שנית,  .ופרתדמות המספרת כס

תקופה, מקום, נסיבות. את האלמנטים הללו אאשר אוטוביוגרפית באמצעות המסות שכתבה 

כמו תמונות, מסמכים,  דוקומנטריים, אדון בשימוש בחומרים שלישית. וכתוב קרואמטלון בספר 

יצירות ספרותיות, ושטיח הקיר; אלו אינם אלמנטים פיקטיביים, אלא ספרים, תמונות ויצירות 

, אבדוק כיצד יוצרת רביעיתאמנות המוכרים לקורא ומהווים אבן דרך בנרטיב המשפחתי. 

ות המספרת עולם שיש בו דרגה גבוהה של אמינות: אבחן את התנהגות הדמויות, ואת העקבי

בייצוג הערכים, המחשבה והזיכרון של הדמויות ואת התואם בין אלה לבין התודעה שלהן. בנוסף, 

באמצעות נקודת המבט הכפולה, של הילדה והבוגרת, אטען לאמינות המספרת לצד מהימנות 

 הנרטיב שהיא מציגה.

אבחן את המקומות שבהם מעורער הביטחון באלמנטים השני של הפרק  ובחלק

ם ואציג את האמצעים בהם המספרת מערערת במכוון על אותו תוקף אוטוביוגרפי. ביוגרפיי

ראשית, אבחן מתי מספקת המספרת אמירות מפורשות המהוות נסיון מכוון לערער על האמינות, 

באמצעות חשיפת תעתועי הזיכרון וסימני שאלה אם היה או לא היה. שנית, אבחן את העירעור על 

ובראשם התצלום המשפחתי מפיאצה סן מרקו. שלישית, אתייחס החומרים הדוקומנטריים 

בחלק זה  להחלפת השמות הפרטיים בשמות בדויים והימנעות משימוש בשמה הפרטי של הילדה.

כי אין לראות בערעור טכניקה שמבטלת את המימד  הטוענתעל הגותה של בל הוקס, אתבסס 

 ת.אלטרנטיבה לאוטוביוגרפיה הגבריכהאוטוביוגרפי אלא 
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 תוקף אוטוביוגרפי לקול צעדינו

 

 דמות המספרת מזדהה כסופרת .1

ליצירת "מודל להבנה נכונה של יחס "התכוונות אמנותית בסיסית" מוגדרת כפיה ראוטוביוג

יצירה אינה נעשית אוטוביוגרפית רק משום לומר, כ(. 40-42, עמ' 1220)ברינקר, המחבר לחייו" 

שהמקורות שממנה נשאבים המוטיבים בהם משתמש היוצר מקורם בחומרים ביוגרפיים. ברינקר 

טוען כי הטקסט האוטוביוגרפי הוא פרוזה שמתארת נרטיב של אדם אמיתי דרך מוסיף ו

מגדיר את "האמנה (. לז'ון 1220רטרוספקטיבה, ובו הדגש הוא על חייו האישיים  )ברינקר, 

האוטוביוגרפית" בין הקורא לכותב לפיה הקורא מאמין כי מושא הכתיבה, גיבור הנרטיב והכותב 

(. לפי אמנה זו המחבר מצהיר על נאמנותו לעובדות ואילו Lejeune, 1215, 3הם אדם אחד )

אים על סמך מהימנות המספר יוצרים הקור הקוראים מייחסים מהימנות אוטוביוגרפית למספר.

נדמה שזהו  ,מזדהה כמי שכתב את הטקסטהמספר אנלוגיה בין הסיפור לחיי המחבר. כאשר 

 מאפיין "טבעי" של אוטוביוגרפיה אשר מחזק את התוקף והמהימנות.

העלו את  ,ועוד , ניצה קרןבלבן  , אברהםאלקד להמן אילנה כמוחוקרי ומבקרי ספרות 

(, 2010;קרן,  2010;בלבן, 2002)אלקד להמן,  ובין אוטוביוגרפיה כז'אנר קול צעדינוהקשר בין 

נרטיב לינארי שבו סיפור פועל לפי הנרטיב האוטוביוגרפי הגברי המקובל של קשר זה איננו אולם 

בספר מטלון מציגה את הטקסט הספרותי כטקסט הנסוב עליה, ושותלת בספרה, חניכה הגמוני. 

בבית החולים היא  האםבפרק שבו מבקרת הבוגרת את ך, למשל, כרמזים רבים בעניין זה. 

 מלאיחיים הלעומת  ,בכתיבה מעשה שמעניק תוכן וסיפוק לחיים האםרואה מתארת כיצד 

 לא מספקת שהיא עצמה חוותה:הקשה והעבודה ה

"איך חיית"? שאלתי, לא מרצון, מתחושת חובה. היא שתקה רגע. "כמו 

מת את עיניה: "יאללה נקום מהשמש צאמרה, עואיזה חמור, אני חושבת", 

נגעה, בעצם, עושה תנועה של  –הזאת". חיכינו למעלית, היא אחזה במרפקי 

נשענת אבל לא נשענה, נתנה בי להרף רגע מבט של עוברת אורח. "אל תחיי 

את כמו איזה חמור, אסור," אמרה. ]...[ "טוב שאת כותבת איזה ספר" "אני 

, 2002וב", אספה את אצבעותיה, "זה טוב". )מטלון, לא". אמרתי. "לא חש

20 .) 
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 בפרק "מעלה הגבעה" כותבת המספרת את הנרטיב בגוף ראשון, ומודה במעשה הכתיבה:

," צועדת לצדו של סמי ל"למעלה", לא כתבתי "היה" חשבתי "היה, היה

יד ביד, לצפות שוב בסרט שראינו אתמול ושלשום ולפני שלשום, יושבים 

 (.132במקומותינו הקבועים בקולנוע  )שם, 

 היא מאשרת כי היא מעלה על הכתב את הזכרונות האוטוביוגרפיים. ובפרק אחר:כלומר, 

יכולתי להזעיק את התמונה שתקום ותתייצב, עד אחרון פרטיה ]...[ הייתי  

, יכולתי לצפות את ההתרחשות צעד צעד, מתגלגלת המספר היודע כול

 (. 142, םש) ידי הקריאה לפנים, נהדפת על

תפקיד גם בני המשפחה מייחסים לסופרת כך מודה המספרת כי היא גם מי שכתבה את הטקסט. 

קרוא בה מטלון ופורסמה בספרה שכת "עמדה כלפי הביוגרפיה" מסהב  , כפי שניכר אוטוביוגרפי

 אחיה פונה אליה: בה , וכתוב

מהראש? אני ממציאה, למה את כותבת על מה שיש, למה את לא ממציאה 

מחיתי, אני מה זה ממציאה. לא ככה, ביטל: יש סופרים שממש ממציאים 

 (. 10, 2001אות מהראש )מטלון, קהרפת

מספרת את הפרספקטיבה שממנה היא מטלון מתארת במסה "עמדה כלפי הביוגרפיה", 

גני תקווה, בו גדלה, בשכונה של פרפסקטיבה שממוקמת במרחב השולי  – את הביוגרפיה שלה

מזוהה כמי שהפכה לסופרת בבגרותה, היא במסה ומביטה ממנו אל המרחב ההגמוני. המספרת 

הנרטיב האישי משלב בין  (.31, 2001מאשרת כי "היקר בחלומותי היה להיעשות סופרת" )מטלון, 

החוויות הפרטיות של המספרת ובין ביקורתיות בעלת אחריות חברתית. כך נחשפת המוטיבציה 

 יבת הנרטיב האישי: לכת

כדי לספר על ההגירה מתוכה הייתי צריכה לעשות, כביכול, שני דברים: 

. ישראל –העברית, ולשבור את המקום האחד  –לשבור את הלשון האחת 

משעה שהתרסקה המונולטיות, זו של הלשון המדוברת בפי הדמויות, וזו של 

מויות מחניקה המקום שבחרו לחיות בו, היתה לי הרגשה שחילצתי את הד

שהן חולצו  –שאני בראש ובראשונה, בתור הכותבת, עלולה להטיל עליהן  –

 (. 42, שם) מכפיה של מקום
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מטלון רואה קשר בין העמדה הפוליטית לבין הביוגרפיה, ומכאן שהיא מזהה כח בנרטיב 

 הפינות כלפי, שלך הביוגרפיה כלפי עמדה פתאום נעשתה שלך הפוליטית העמדההאישי: "

כך, מועצם אפקט הכתיבה אל מעבר   (.12, 2001, מטלון" )מנוכר לא ובאורח שייך אתה שאליהן

לנרטיב האישי של הסופרת, מחזק את הקשר בין הקורא לכותבת, ומייצר פרספקטיבה ייחודית 

לפיה הסופרת והמספרת הם אדם אחד. מאותה פרפסקפקטיבה ועל אותו מקום כותבת מטלון 

היא כותבת כסופרת בוגרת המתארת את המקום  וכתוב קרואאם ב .צעדינו קולמאוחר יותר את 

 היא חוזרת אחורה לאותו מקום ומשלבת בין נקודות המבט. צעדינו קולבו גדלה, ב

 

 ברומן הסופרת מחיי אלמנטיםשילוב  .2

התאמתם של לוחות זמנים, מקום הלידה, החינוך ועוד נתונים מחיי  ןו'זל שלהאמנה   פי על

. לפיכך, (Smith & Watson, 2010)מחזקים את הברית עם הקורא  המספר של לאלה המחבר

לבסס ניתן , ב"קול צעדינו"גיבורההסופרת לבדבר הקשר שבין הטקסטואליות מעבר להצהרות 

הכותבת בחיי של הטקסט תוך הקבלה בין הפרטים האוטוביוגרפיים האוטוביוגרפית את תקפותו 

מזוהים ה ,הקשרים החברתיים כמו התקופה, הנסיבות והמקוםה רומן כדוגמתאלה המופיעים בל

 גם יחד. עם הסופרת ועם המספרת

. 2002יצא לאור בשנת  קול צעדינוואילו  2001יצא לאור כספר מסות בשנת  קרוא וכתוב

הספר קרוא וכתוב מוגדר כמסות אישיות, ובו מטלון מספרת גם על חייה וגם על משפחתה. בין 

ישנן נקודות השקה רבות, בעיקר בכל הנוגע למרכיבים  וכתוב קרואו ינוצעד קולהספרים 

אוטוביוגרפיים כדוגמת המגורים בגני תקווה, דמות האם ודמות האב. נקודות השקה אלה 

מבססות את התוקף האוטוביוגרפי של קול צעדנו, משום שהן יוצרות קשר ישיר בין המסופר לבין 

כגני המרחב בקול צעדנו אפיינים מרחביים אשר מזהים את חייה של מטלון. כך, למשל, ישנם מ

בקרוא וכתוב כמרחב הילדות של מטלון.  תקווה של שנות החמישים במאה העשרים, המזוהה

כעוזרות  מתייחס לתקופת אמצע שנות השישים בגני תקווה ומתאר את נשות השכונה קרוא וכתוב

המזרח. התקופה והמקום  מהגרים מארצותבית בסביון. תושבי השכונה הם דור ראשון של בני 

כשכונת עוני נידחת  ולמרחב של גני תקווה שמתוארת קול צעדינומתאימים ללוח הזמנים ב

המאוכלסת בצריפונים שבהם משתכנים עולים מארצות המזרח שהועברו לשם בראשית שנות 

ה לבין סביון, גם המתח שבינ-התיאורים של גני תקוה, כמו (.13-14, 2001)מטלון, החמישים 

 מעידים כי הרומן מייצג מרחב שאינו מדומיין. 
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מהווה עדות נאמנה לכך שהסופרת גדלה בצריף בשכונה גני תקווה. אותו  קרוא וכתוב

, 2002בתארה את תהליך החניכה שלה כילדה )מטלון,  קול צעדינוצריף אליו היא מתייחסת ב

 את גני תקוה:(. במסה "עמדה כלפי הביוגרפיה" מתארת מטלון 124

היה משהו בנידחות של המקום שבו גדלתי, שלא דמה לכלום: מין ביזאריות 

שהתו השולט בה הוא של נאמנות קיצונית לעצמה, צורה משובשת שלא 

היית ער לה, אלא דרך עיניים של עובר אורח או זר. גבולות הזמן היו 

דס של כגבולות המקום: עד לשורה הראשונה של המנדרינות הכתומות בפר

איזה אחד מסביון, מין גיבוב של תוספות שבנו התושבים לצריפים, מין 

קומבינה. רשמית סווג המקום כ"מועצה מקומית גני תקווה", שם שסיבך 

אותו עם שני יישובים סמוכים גיאוגרפית ורחוקים מנטלית. פתח תקווה 

מהעבר האחד וגני יהודה מן העבר האחר. בנוסף לכך שימש השם הזה 

דיקציה להיותך בן המקום: התושבים ביטאו "גני" במילעיל, בניגוד אינ

שביטאו "גני" במילרע. אבל כולם  –אלה זוהו תכופות עם הרשויות  –לזרים 

 (.13, 2001היו שותפים לדיעה של לא גנים ולא תקווה )מטלון, 

, ותיאורים קול צעדינולצריף ולשכונה ישנו תפקיד מרכזי בתהליך החניכה של הילדה ב

קרוא רבים מוקדשים לדינמיות של הצריף, לפירוקם ולהזזתם של קירותיו למקום חדש. גם בספר 

של הילדה ושותה קפה במטבח, ופתאום  מתארת מטלון כיצד האם יושבת עם אחיה, דודּה וכתוב

(. אלמנט 43, 2001מציעה להוריד את הקיר; מיד מביאים כלים ושוברים את הקיר )מטלון, 

קרוא וכתוב טוביוגרפי נוסף מתייחס לבריכת מים דמויית איצטדיון עליה מספרת מטלון בספר או

מעבר בין הישן לחדש. הילדה היא כעת אישה  קול צעדינו(, המסמנת בספר 13, 2001)מטלון, 

בוגרת והבריכה נמחקה ובמקומה בנו פארק: "דחפור עבר על בריכת המים הישנה והמסריחה. 

ובמקום הבריכה עשו פארק ]...[ בריכת המים נבנתה מראש כאילו כדי לשמש יישר את האדמה 

 (.  102 -101, 2002את הזיכרון, שריד למשהו שהיה ואיננו" )מטלון, 

אישור נוסף לכתיבה האוטוביוגרפית ניתן למצוא במסה "אבי בגיל שבעים ותשע". המסה 

טעם עצמו למען העניין המזרחי כ"פעיל ותיק מ, מתארת את אביה של המחברת, פליקס מטלון

(. בספר 42, 2001אשר מתגורר בשנים האחרונות בדיור מוגן לקשיש בשכונת התקווה" )מטלון, 

מתה, מוצאת הילדה הבוגרת דף בכתב יד עם שני מספרי טלפון. האחד  האםאחרי שקול צעדינו 

 ו התגורר מוריסהוא של המועצה המקומית, השני של הדיור המוגן לקשיש בדרום תל אביב שב
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לדיור המוגן והאחות אומרת לה: "מוריס לא נוגע באוכל מאז מתקשרת . המספרת הבוגרת האב

נולד בקהיר , שעל אביהלכתוב מטלון מרבה  (.222, 2002שמתה, עליה השלום" )מטלון, 

בתוך קהיליית מיעוטים  העשרים, נאצריסטית בשנות העשרים של המאה-הטרוםהקולוניאלית 

מספר אלמנטים מופיעים באופן כמעט זהה בספר קול צעדינו ובספר קרוא  רבגונית.לבנטינית 

קול צעדינו מתואר כיצד יגאל אלון בא לבקר את האב  בספר: יחסיו עם יגאל אלון, למשל וכתוב

בבית המשפחה לאחר שפוטר ממשרד העבודה כי הפגין למען עקרונותיו אך הפסיד את פרנסתו 

 אותו מינה אלון גאלי פרט זה מופיע גם בקרוא וכתוב כאשר מתואר כיצד(. 110, 2002)מטלון, 

הביקורת החברתית והפוליטית של האב מתוארת בפירוט . מיעוטים לעינייני מיוחד ליועץ

 קול צעדינו:במניפיסטים שכתב האב ב

דוד בן גוריון הוא האסון שפקד את העם היהודי ומדינת ישראל מיום 

נו שדוקטורינה זו היא אנטי ספרדית מובהקת בעובדות הקמתה. ידוע ל

ובמופתים. אי לכך היא ניאו גזענית, ניאו אנטישמית ברוחה ובתכליתה. 

היות שהיא שולטת כמעט בלעדית במוסדות הממלכתיים, היא מכוונת 

ומדריכה את כל חיינו בארץ ]...[ דוקטורינה זו שאני קורא לה 

ית בורז'ואנית, גם איננה סוציאליסטית "בנגוריוניזם", איננה קפיטליסט

פועלית, גם לא ימנית  או שמאלית. היא לא מרכזית וגם לא קיצונית, היא 

 (.340, 2002קונפורמיסטית ונאמנה לדעותיו של אדם אחד )מטלון, 

החוגים הבנגוריוניסטים ... לא הפסיקו לרדוף אותנו עד צוואר על מנת 

לפורר ולהרוס אותנו. לצורך מתועב זה הם השתמשו בכל השיטות ובכל 

הכלים שעמדו לרשותם בדרכים כשרות ובלתי כשרות ]...[ ביודעי בעליל את 

מידת האכזריות, חוסר המוסר, חוסר המצפון, האנטי אנושיות והאנטי 

רטיות שטמונים בהתנהגותם של אנשי השררה ושלטון אלה )מטלון, דמוק

2002 ,254 .) 

 עבריים לשוניים דו בטאוניםהאב  ייסד השמונים שנות ראשית ועד החמישים שנות מסוף

 אחרי נעצר פעם(. 25, 2001, מטלון) המזרחי בעניין שעסקו ,וקשר המעורר הד, המעורר: צרפתיים

 הערבות דמי את ושילם אותו שיחרר אלון ויגאל  ,הביש עסק פרשת על חריפים דברים שכתב

במאמר שפירסם יהודה שנהב והתייחס לפנתרים השחורים, מוצג דיווח של  (.22, 2001, מטלון)

 מודיעין משטרתי ובה מתואר מעצרו של מייסד החוברת "הד המעורר":  
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 בחברת נראה [...]כרמאי מוכר [...]כעיתונאי עצמו מציג [...]קהיר יליד

 אשר ”המעורר הד “חוברת הוציא [...]פעמים מספר עצור היה ,פורצים

 המשטרה. על ביקורת ומותח ”אשדוד בנמל פועלים פיטורי“ היה שלה הנושא

 הוזכר הקומוניסטית, למפלגה משתייך .עדתי וקיפוח אפליות בנושא כותב

 מימן זה ובכסף ביתו את מכר [...]התקווה שכונת תושבי בהסתת כמעורב

 להקים קורא הוא בו ”סוחבה“ה בשם כרוז בירושלים הפיץ [...]כרוזים הפצת

 בנושא בדעותיו כקיצוני מוכר .שחורים" ישראלים "אריות שתקרא תנועה

 עם קשר לו שיש חשד יש כי המידע,הוזכר מדוחות באחד .וקיפוח אפליה של

 (.2010 ולב, )שנהב  עוינים ארגונים

 

 נרחבים מתייחסים לחוג פוליטי רעיוני שהקים בשם "הסוחבה" בשני הספרים חלקים

מתארת מטלון כיצד הביטאונים היו כלי הביטוי העיקרי של  קרוא וכתובב. (254, 2002)מטלון, 

. הסוחבה לא עסקה בשאלת ההשתייכות המפלגתית אלא בפתרון (25, 2001)מטלון,  הסוחבה

בחברה שגדל  ,האבצרים לא שלטו בערבית, על אף שבדרך כלל היהודים המלבעיית השלום. 

הבין ערבית על בוריה. ועם זאת, למרות ידיעתו את השפה הערבית,  ,משכילההמצרית -היהודית

העדיף האב להשתמש בשפות אחרות. את הביטאונים  כתב האב בעברית ובצרפתית ולא בערבית. 

ן העדיף שלא לשווק בארץ ולכ ,נחשבה לשנויה במחלוקת בישראל ,שהיתה שפת האויב ,הערבית

 ביטאון בערבית. 

 קרוא וכתובאלמנט ביוגרפי נוסף מתייחס לתקופת חייה של הסופרת בניו יורק. בספר 

היא מתייחסת לפמיניזם האמריקאי כפי שנחשפה אליו בתקופה שחיה בניו יורק: פמיניזם 

האמריקאיות ללשון ותרבות מסמכות גברית מחד, אך מאידך מקדש  האליטותאת  ששואף לטהר

(. גם 33, 2001את מוסד ה"נאני" )אומנת( בת המיעוטים שנותנת שירות להורים עסוקים )מטלון, 

מתייחסת המספרת הבוגרת לתקופה שבה חיה בניו יורק דרך סיפור על האם  קול צעדינובספר 

 מצויין כי אחיה איבד עין בקול צעדינו. בנוסף, (212, 2002)מטלון,  שביקרה אותה שנה לפני מותה

 (.  33, 2001)מטלון,  קרוא וכתוב, אירוע שחוזר גם בספר (22, 2002)מטלון, 
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 דוקומנטריים חומרים .3

הסעיף הקודם התמקד בביסוס תקפות האוטוביוגרפיה באמצעות הקבלה בין ארועים 

עליהם מעידה הכותבת בטקסטים שאינם בדיוניים לבין המתואר ביצירה. בסעיף זה ארחיב את 

שמציבה את התנאים להנחה האמנה האוטוביוגרפית תרבותי. -הטענה גם לגבי הקונקסט החברתי

ד מובילה להבנה אצל הקורא כי העולם האוטוביוגרפי קיים גם כי המחבר והגיבור הם אדם אח

בין חומרים שהקורא מכיר מהעולם שמחוץ מחוץ לטקסט. לכן הזיקה האינטרטקסטואלית 

להמן -חיונית כדי לכונן משמעות לטקסט )אלקדלטקסט אל חומרים המתוארים בטקסט 

לז'ון טוען כי בדומה לשיח ההיסטורי, העולם מחוץ לטקסט מאמת את  (. 120, 2002וגרינספלד, 

העולם שבטקסט במידה ומתקיימת בינהם חפיפה; כך עולה ההסתברות כי העולם שבטקסט הוא 

, כאשר והנתונים הביוגרפיים המרחבייםמעבר למאפיינים . כלומר, (Lejeune, 1975, 20) אמין

כי הקורא יודע בודאות  ,םיהקשרים אובייקטיביהטקסט משלב גם חומרים המוכרים מתוך 

 העולם שבטקסט קיים גם מחוצה לו.

הוא  ,תחום אחד שבולט ביצירה, ואשר מרפרפר אל התקופה ההיסטורית המתוארת

קול ; כך, שמות הספרים שהילדה קוראתציון ו ובמקומם בחייה של הכותבת העיסוק בספרים

מייצר יחסים אינטרטקסטואליים עם ספרים אחרים ונוצר דיאלוג בין הטקסט הכתוב  צעדינו

לטקסט המצוטט בתוכו, תוך זיקה בין הספרים המשובצים ברומן לספרים שנקראו בשנות 

חלק כלספרים  האםיחסה של מתואר  קול צעדינובהשישים בישראל והיו נפוצים בתקופה זו. 

לדה ספרים, מעודדת אותה לקרוא כילדה ולכתוב כבוגרת. היא מעניקה לי; מההווי המשפחתי

הספרים, כלייטמוטיב, מקשרים את תהליך החניכה של הילדה למתח שבין בדיון לזכרון. כך, 

לוקחת את הילדה  האם: אירוע מכונן בחייה הקשור בספרים קול צעדינובמטלון מתארת למשל, 

ספרים ומרגישה חוסר אונים. היא לוקחת הילדה יושבת על ערימת ו ,לספריה שחיסלו ברמלה

וקורעת מהם את העמוד הראשון עם חותמת הספריה כדי להפוך  של ספרים ערימה אקראית

 ּהשלא הצליחה לרצות משום ,האםמול אל חווה כישלון הילדה (. 21, 2002אותם לשלה )מטלון, 

א התקינה לילדה שני "היספרים והרגישה חסרת ערך מול הגודש של הספרים בספריה. הבבחירת 

מדפים על הקיר מול מיטתה, בגובה עיניה, והניחה שם את הספרים, מסודרים לפי הגובה, 

(. 21, 2002מהגבוהים לנמוכים. שנים עברו עד שעשתה אותם הילדה לשלה וקראה בהם" )מטלון, 

 (. 324, שם)  1253שהודפס בישראל בשנת  יומנה של אנה פרנקבסופו של דבר קוראת הילדה את 
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: כרוך במפגש עם ספריםאביה עם מוריס  הפגישה הראשונה של הילדהזיכרון גם 

אותה את האותיות כדי שתדע ולימד לה ספר בצרפתית  נתן ,מוריס לצריףכשהיתה בת חמש, הגיע 

אך  ,צרפתית כמו בנות הטובים במצרים. הספר השני שהביא לילדה נשכח אומנם באוטובוס

סיפור חניכה גברי מכונן בתרבות  – ( 24, 2002)מטלון,  דייויד קופרפילד הילדה זוכרת כי היה זה

 תרבותקנתה את אנציקלופדיה  האם בהמשך, . 20-, שתורגם והודפס בישראל בשנות ההמערבית

 של הרוזנת דה סגיר )מטלון, ילדות למופתהילדה אוהבת לקרוא את  ,. בנוסףהטכנאי הצעירואת 

על ידי יצחק לבנון והיה ספר ילדים פופולרי בשנות  1223(. הספר תורגם לעברית בשנת 122, 2002

שלוש הילדה עונה: , ומבקשת מהילדה שתלמד אותה שמות של ספרים , האחות,השישים. קורין

ספרים אלו תורגמו והוצאו לאור (. 211, 2002)מטלון,  החטא ועונשו, אנג'ליק, האסופית, אהבות

תורגם בשנת  החטא ועונשו, 1225יצא לאור בשנת  אנג'ליק – בתקופה שעליה מספרת היצירה

יצא לאור על ידי הוצאת מזרחי  שלוש אהבות(, 1224)התרגום הראשון יצא לאור בשנת  1221

מתוארת  קרוא וכתובבגם בתירגומו של ישראל פישמן.  1251יצא לאור  האסופיתו 1222בשנת 

 ,1225 בשנת הוצאת מסדהשיצאה לאור ב, תרבותאנציקלופדיה  יתה אתהבהביאה האם כמי ש

גם אפיזודת הספריה ברמלה מתוארת  (.1251-שהודפסה ב) הטכנאי הצעירסדרת ספרי את ו

 : קרוא וכתובב

, אמי. רמלה בעיר השאלה ספריית לשמחתי חוסלה עשרה שלוש לי כשמלאו

 הניחה, הספרים כל הגיעו לשם, תקוה בפתח המרכזי הנוער בבית שעבדה

, הוא גם מוטבע, שבחרתי הספרים אחד. תבחרי: ואמרה הערימות בין אותי

 למקסים" האם" היה, רמלה של הציבורית הספריה בחותמת, השאר ככל

 ליק'אנג כרכי עשרות בין, אותו וקראתי שבתי לפחות פעמים עשר. גורקי

", המיליונרית גאוות"ו" דאן שרה, "לקרונין" אהבות שלוש, "החוטאת

 (. 113, 2001, מטלון) כמים דמעות מזילה

 

מסמנים הספרים את  האםהספרים מציפים אצל הילדה רגש, רוך, קירבה ואהבה. עבור 

 בערבית, הוכתב הלא קרא האםבמצרים, גם בנות מעמדה כמו רבות מ .מעמדה החברתי בקהיר

היא קוראת את מסופר כי היא  בקול צעדינודוברת ערבית אך קוראת רק בצרפתית. היא לכן ו

 .(12, 2002)מטלון,  שלושת המוסקטרים והגברת עם הקמליות
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 ול ,אולגרסן נילסרדיו של הסיפור תסכית מתאר  בקול צעדינוכמו כן, אחד הפרקים 

הסצינה הזו מסמנת את העולם התרבותי של  (.22, 2002)מטלון,  באדיקותהילדה מקשיבה 

בתכנית ששודר פופולרי הרדיו התסכית רבים, גם היא האזינה ל הילדה, שכמו ילדים ישראלים

 "לאם ולילד" בקול ישראל, בשנות השישים של המאה העשרים.  

הוא שטיח הקיר )"טפיסרי"(, יצירת  בקול צעדינופרט ריאליסטי נוסף המתואר בפירוט 

עבור הילדה, אמנות מימי הבינים, שראתה האם במוזיאון קלוני בפריס כאשר ביקרה את אחותה. 

השטיח הוא סמל לתשוקה למשהו שנשאר מאחור ולא מומש: "הביא את הגעגועים לרחוק ולזר, 

(. משמעות 310, 2002" )מטלון, "a monseuldesirהתשוקה לרחוק ולזר, התשוקה לתשוקה: 

השם של שטיח הקיר בצרפתית היא: לתשוקתי היחידה, והוא מהווה מוטיב חוזר בספר ומסמן 

שוקה לבית מחד ולאהוב את התשוקה שליוותה את החיים בצריף ואת היחסים בין האב לאם, ת

ר מספרת מטלון על דודה ודודתה החיים בכפ בקרוא וכתוב(. 222, 2002)מטלון,  שנטש מאידך

מחזור הוא חלק ממ; שטיח הקיר אינו אלמנט מדומייןאולם שטיח הקיר אינו מוזכר. אך בצרפת, 

 עד היום. בפריס קלוני במוזיאוןמוצגים ו 12-במאה ה פלנדריהבנארגו ש שטיחי קיר של שישה

 ניתן להניח כי זהו אלמנט אוטוביוגרפי מחיי הסופרת.  לפיכך,

 ילדה ובוגרת. –נקודת המבט הכפולה  .4

 

 בגוף כתיבה ידי על מסומנת הראשית והדמות המספר בין זהות קרובות לעיתים כי טוען ון'לז

 תודעה: תודעות  לשתי הראשית דמותה פצלתתמנו יקול צעדבספר (. Lejeune, 1215, 1) ראשון

 כי לקורא ברור אולם, הסיפור מציג את שתי נקודות המבט. המבוגרת של ותודעה הילדה של

 מתקיימת לכן. ברטרוספקטיבה הנרטיב את מספרת הבוגרת וכי ,אחד אדם הם והבוגרת הילדה

 .ובבגרותה בילדותה ,מספרת אותה את משקף המפוצל המבט :האוטוביוגרפית האמנה כאן

החיטוט בגבולות  את האופן בוסמית ווטסון טוענות כי הכתיבה האוטוביוגרפית משקפת 

הנרטיב הקורא מפתח עמדה לינארית לגבי אך בעוד שלתמה פואטית של הסיפור. הופך הזיכרון 

מעצב הזיכרון  .(Smith & Watson, 1998, 66)הכתוב, הזיכרון מתעתע בלינאריות של הסיפור

מקשה על הקורא בהרכבת חלקי הסיפור ש , באופןכאוסף של פרגמנטים שביריםאת הרומן 

 צעדינו קולבדומה, בותו של הזיכרון מאידך. יירראך ממחיש את שב ,ובהתמצאות בזמנים מחד

תהליך הקריאה מעבד את ו, שונותאסוציאציות בתודעת המספרת בעקבות צפים  הזיכרונות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%97_%D7%A7%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%97_%D7%A7%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%94
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"אחרת" של המרחב ההגמוני מחד ושל בני תהליך השתחררותה מעמדת ההנרטיב של הילדה ואת 

 נוצר המיקודעיבוד הנרטיב והפיכתו לטקסט אוטוביוגרפי, דרך משפחתה מאידך למרכז הרומן. 

 (.24, 2003לסופרת )לובין, חניכה של ילדה שהופכת התהליך ב

, בכל פרק ישנה תודעה פעילה, והפרקים בספר עוברים בין תודעת הילדה לתודעת הבוגרת 

היא בהווה הסיפורי. הילדה הילדית הפועלת המשחזרת את זכרונות הילדה, לצד התודעה  בוגרת,

הרמה  מספרת אוקטוראלית שנמצאת מעלגם אך לעיתים היא  ,תמיד אחת הדמויות בסיפור

. הטקסט מציף זיכרונות ילדות, ועובר בין תהליך החניכה של הילדה לבין התוצר שלו, הסיפורית

הסופרת הבוגרת. אמנם, הילדה מייצגת את העבר והבוגרת את ההווה, אך שתי המערכות 

 ראשון גוף בין והשילוב הדקדוקי מסופרות במקביל, מלוות זו את זו ומשלימות זו את זו. המבנה

 צעדינו קול ברומןכלומר, . הסובייקט של לחוויה תשומת לב הקוראים את יםמפנ שלישי לגוף

היוצרות  שונות תצפית נקודות שתי  בין אלאהדמות, -יודע לבין הממקד-המתח אינו בין מספר כל

)בגוף ברמת הסיפר של הילדה בתוך הרמה הסיפורית )בגוף שלישי(, ושל המבוגרת ש: מיקוד כפול

המספרת כיוון שהיא יכולה להעיד על תקופת  מהימנותיתר על כן, המבט כפול מחזק את  ראשון(.

 משפיעה אינה היא מהסיפור חלק מהווה שהילדה למרותהילדות כאשר היא נמצאת מעבר לה. 

סובייקט מוכפף   – הילדה היא הסובייקט המתואראילו ושולטת בנרטיב, היא זו שהבוגרת  ;עליו

כך מתארת הבוגרת את  .הכוחנית האם , נשלט על ידיכמו חפץ או בובהממקום למקום שעובר 

 החזרה אל הזיכרונות והטראומה שהם מעוררים בה:

, אין לי אתרי נוסטלגיה, והשיבה לשם, בתור רעיון או [האם]כמו  כמוה

מציאות, מדכאת ומשתקת אותי. אני מוכנה לזהות לרגע את פניה של 

הנוסטלגיה, שלהרף עין תחלוף על פני, אבל לא בשביל להישאר, לא כדי 

עוד דבר שהדימוי שלו, עצם הדימוי, מעורר בי  –להכות שורש. שורש 

 (.100, 2002מטלון, ) מצוקה

 

 שהייתה, הילדה זיכרונות אל החוזרת בוגרת כותבת של מבטה מסירת הסיפור מנקודת 

 החניכה, אינן בתהליך להביט המאפשרים כפולה ובתודעה רטרוספקטיבי מבטתוך שימוש ב

 אוטוביוגרפיים בטקסטים אלא קיימות גם, נשית אוטוביוגרפית לספרות ייחודיות טכניקות

 נשית בכתיבה, הזו בטכניקה גברים יוצרים של השימוש לאופן בניגודאולם  גברים. ידי על שנכתבו

 הגיבורהנרטיב החניכה של  של מחודשת תוך קריאה העצמה של תהליך עוברת הבוגרת הגיבורה
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 מטראומת ריפוי של תהליך עוברת הבוגרת .מגדרית מבחינה מדוכא זהותה שגרעין, הצעירה

 קול ונתינת האוטוביוגרפי הכתיבה תהליךכך, . הילדה של והתרבותי החברתי והדיכוי ההדרה

 של אקט גם , אךשהייתה הילדה עם והשלמה ריפוי של ממהלך חלק הם מודרת דמות לאותה

  . נשים אותן של והמדירה הדכאנית ההגמוניה כלפי ביקורת

  

  עירעור מהימנות האלמנטים האוטוביוגרפיים

 

 האמינותאת אמירות מפורשות המערערות  .1

מערערת המספרת על התוקף הרושם האוטוביוגרפי, את מחזקים לצד האלמנטים אשר 

מפורשות השוללות אמירות  מכיליםקול צעדינו . פרקים רבים בכולו האוטוביוגרפי לאורך הספר

יתר על כן, המספרת משלבת באופן גלוי  את קיומם של אירועים או זכרונות המתוארים ברומן. 

החלקים ומוצהר תוספות בידיוניות שיוצרות רצף בין אוטוביוגרפיה לבדיון, עליו נע הטקסט. 

כביכול אשר -דוקומונטריםמתוארים לצד טקסטים או סמויים, אלא המתעתעים אינם מוצנעים 

בטקסט אוטוביוגרפי  נקודה מכריעה שמעניקה תוקף לצד כלכי דומה אמינות. את המחזקים 

 היה או לא היה?   - ספקהמיד מופיע 

 מהדהד צעדים קול": הקוורטטיםה ארבע אליוט ס"תשל  מספרו בציטוטהרומן נפתח 

 למה מתייחס(. הציטוט מהפואמה של אליוט מעניק לרומן את שמו ו2, 2002)מטלון,  "בזיכרון

 התרחשנרטיב שה ייתכןרומזת המספרת לקורא כי  ובאמצעות, ולהיות היה שיכול ולמה שהיה

נפתח  התיאור, לקרב נערכים שאיתו ככלי האםה של נעלי מתוארותשבו  . בפרקשלא וייתכן

המספרת קוראת תגר על הקורא באמצעות העלאת  (; כלומר,2, 2002)מטלון,  "לי נדמה" במילים

 ספק וטישטוש הזכרונות. 

לצד  שקרים עומדת המספרת על השילוב של ,בריכהשהתרחש באירוע  מתוארבפרק שבו 

מעידה על עצמה כי היא בונה מחד ומערערת מאידך. היא מדגישה כי זיכרונה ובכך , אמיתות

 :שבהן היא מציינת שהזיכרון לא נכון חותר תחת עצמו דרך האמירות המפורשות

לא לאורך ימים המשכנו לבוא לברכה, רחל אמסלם ואני: יותר מדי דמיון 

היה שם, מה שדלדל בסופו של דבר את הדמיון. הבדידויות השונות והזרות 

שלנו הופקדו יותר ויותר במקומות אחרים, חבויים לאין שיעור: באזורי 
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הצל הטחובים שלצד הדרמות השותתות של המשפחות והצריפים, בשקרים 

  .(102, 2002)מטלון,  ששיקרנו ובאמיתות שהתחזו לשקרים

זיה של הילדה מטשטשת את ה" מדגים כיצד ההעף בצריף קורין של ראשון דיוקן" פרקה

בהזיה מתוארת קורין, . מספרת מאידךההגבול בין בדיון לזיכרון מחד אך מחזקת את מהימנות 

עף מסביב שמחזיקה בצריף  האםויחד עם שאר הילדים,  האםהאחות, כשהיא מחזיקה בקרסולי 

 האדם בניומביטה ב עפה והמשפחה, שלום ואומר כובע ריםמ כאילו גגו את מרים הצריףלשכונה. 

 אחר בזה לנשור הצריף אברי התחילו" המעוף כדי תוך. (124, 2002)מטלון,  לשלום מנופפים למטה

. במציאות הנוכחת גם נתק תחושת בחלום מסמן מהקרקע הניתוק(. 311' עמ, 2002, מטלון" )זה

 מאוד דומיננטית היא. במצב, במשפחה, בצריף האם של שליטה של תחושה מעביר הפרק

 אחר בפרק. איתה שעפים ילדיםה אמצעי הקשר עבור היא בקרסוליה האחיזה, הזו בסיטואציה

 האם שאלהה את מעלה מהקרקע ההתנתקות ;(42, 2002)מטלון,  בסיסללא  הונח הצריף כי סופר

 להבין ביכולת, בשורשים חוסר גם הוא בבסיס החוסר , ויתכן כימלכתחילה לאדמה חיבור היה

 אין כאשר ;העתיד אל מהעבר המרחבית התנועה ציר ואת המשפחתית היוחסין היררכיית את

 טריטוריה להגדיר היכולת בדבר נוספת שאלהל שמוביל מה ,התנועה כיוון גם משתבש בסיס

החוסר בבסיס מתורגם אצל האם לפחד ממגוון של דברים שעלולים להפיל את הצריף, . ושייכות

כמו אש שתכלה את קירות הצריף, או נחשים שיתגנבו מהסדקים בקירות. החשש הגדול שלה הוא 

מהאדמה החולית המתחת לצריף. אותה אדמה משקפת יותר מכל את האיום החמור ביותר 

ם שמתחדשים ללא הרף ולכן לא מאפשרים לה לקבוע בסיס גבולות מרחביים נזילי –מבחינתה 

 ,האם היא הילדים של הברורה היחידה השייכות(. Tsal, 2010, 311קבוע במרחב הביתי שלה )

, מטלון) רקוב לבסיס שמשול מוריס לעומת ,המשפחה של התווך עמוד היא ;המשפחתי כבסיס

  (.42' עמ, 2002

השוללות  שילוב ההזיות ואמירות מפורשותבאמצעות מטלון מערערת במכוון על הזיכרון 

היא אולם  ,ה "כתיבה אוטוביוגרפית" לאמינות הזיכרוןתהוקס מתייחסת במס. גם את הזיכרון

בעייתיות שבכתיבת את ה , ומתארתמכווןב ומתייחסת לחמקמקות הזיכרון ולא לעירעור

 אוטוביוגרפיה ממרחק הזמן שמטשטש את הזכרונות: 

The longer it took me to begin the process of writing 

autobiography, the further removed from those memories I was 
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becoming. Each year, a memory became less and less clear 

(hooks, 1998, 430).  

ודה מפורשות הוקס מתארת כיצד כתבה מידי יום זכרונות שונים בקטעים קצרים. היא מ

כי באוטוביוגרפיה התעררבו גם דמיונות, מיתוסים משפחתיים לצד זיכרונות שהתמזגו זה בזה, 

 :סוריאליסטי באופן חלומי, כמעטטוענת כי הזיכרונות עולים ו

Each day I sat at the typewriter and different memories were 

written about in short vignettes.They came in surreal, dreamlike 

style which made me cease to think of them as srickly 

authobiographical because it seemed that myth, dream and 

reality had merged (hooks, 1998, 430) 

 

היא  ,הוקס טוענת כי הכתיבה האוטוביוגרפית כוללת בתוכה תעתועים של זיכרון. בדומה למטלון

הטקסט מכיל ולפיכך מאשרת כי הסיפור משקף את תודעת המספר ומצבו הנפשי ברגע נתון, 

 ,נסיונות מכוונים לערער על האמינות ולשקף גם את תעתועי הזיכרון לצד זיכרונות מהימנים. כך

משבץ בתוכו "זיכרונות שיכלו להיות" ומכונן את היצירה האוטוביוגרפית. שהיו אוסף הזיכרונות 

 קס טוענת כי כאשר הסיפור עולה על הנייר הקורא יכול לקרוא אותו מפרספקטיבה שונה לגמריהו

אלא כרצף של , כפי שכותבת הנרטיב זוכרת אותם לא כאירועים מבודדים העומדים בפני עצמם,  -

כאוסף של אירועים : צעדינו קולכך כותבת מטלון את  ,ואכן (.141, 1222אירועים )הוקס, 

 לכדי נרטיב אחד.דרך הרצף הטקסטואלי של הסיפור שמתאחדים 

 

 עירעור על חומר דוקומנטרי .2

 

מהווה מעין , ההתצלום המשפחתי נסוב סביב הציר הבא המאתגר את התוקף האוטוביוגרפי 

התצלום הופך בהמשך, מקור מכונן של המשפחה ומשמש לפיענוח מערכת היחסים בין ההורים. 
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 אמיתי צילוםנדמה כי ההילדה את תהליך החניכה שלה. חוקרת למדרש תמונה שבאמצעותו 

 :תצלוםמתואר ה "ראשון ביקור: מרקו סן פיאצה" בפרק. לאיטליה בנסיעה הילדה נזכרת ודרכו

 לא הילדה. (31, 2002)מטלון,  "חודשים ועשרה שנה בגיל ואני האם, הוא: בתצלום שלושה היינו"

 והוא מופיע כ מצוין לא האב של שמו: שלה ואמא כאבא, כמשפחה תצלוםדמויות בה את מתארת

 ההתייחסות זו. "אמי" או "אמאכ" ולא ,"אם"ומוצגת כ החפצה עוברת האם גםו ,"הוא"

 מציינת הפרק בסוף. (31, 2002)מטלון,  משפחתו עם ולא באיטליה שחי, לאבברומן  הראשונה

  :בדיוני תצלום זהו כיהמספרת 

 על עולים, הימני בצדו עוברים עקומים קמטים שלושה: שסוע התצלום

 הדביקו כאילו נראה. היונים של הימנית הקבוצה על, הכיכר על, מוריס

 הפך, רצונו למרות ניצל, משהו מתוך נמשה כאילו או, הדביקו ושבו אותו

 היא. בדיוני תצלום זהו. מלכתחילה בדיון שהיה או לבדיון עצמו את

 איזה לך כשהיו אותך שיראה, לאיטליה אותך כשלקחתי היה זה: "אומרת

 (32, 2002, מטלון. )היה לא זה." שנתיים

. באיטליה כזו תמונה צולמה אכןועל האפשרות שזיכרון המשפחתי העל  מערערת היא ,בכך

 כותבת אחר בפרק .השאלה האם זהו בדיון או תעתוע של הזיכרון בלבד נשארת פתוחה במוצהר

 בכוח אותו אהפוך לאלא אדובב את התצלום הזה, . כזה תצלום איןאין דבר כזה. ": המחברת

התצלום לכאורה יוצר עדות, ולכן יש לו . (122, 2002)מטלון,  ", כי הוא אין. אין דבר כזה.ליש

 אם השאלה אתת מחדד תיאורה לאחר התמונה הכחשתמשקל, אבל העדות מתערערת תדיר. 

 בודאותהסיק לניתן  האם, המשפחתית הביוגרפיה על מכך להסיק אפשר האם, משקרת התמונה

: "מתי נפתח התצלום? מתי הסכים בדיוני כולו שהסיפור או, המשפחה על היסטורי תיעודזהו  אם

להגיד משהו, לתת את הסיפור? מתי עלתה ממנו אחת האפשרויות של הסיפורים האפשריים?" 

 (344, ,2002)מטלון, 

זיכרון ואת הקושי שבתעתע המימד המיש את העירעור על התצלום הדוקומנטרי ממח

מטלון והוקס מתממודדות עם הבעייתיות של הז'אנר האוטוביוגרפי שבהיצמדות לחומר תיעודי. 

מטלון מערפלת במכוון את באופן מעט שונה: בעוד שהוקס מתארת את הקושי לזכור במדוייק, 

אבל לא הזיכרונות שלה,  מערערת מפורשות על מהימנותהוקס כך, למשל,  .אמינות הזיכרון

 מתייחסת לחומרים דוקומנטריים ספציפיים כמו מטלון: 
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Another day we went to a favorite park to feed ducks and parked 

the car in front of tall bushes. As we were sitting there, we 

suddenly heard the sound of an oncoming train – a sound which 

startled me so that it evoked anther long-suppressed memory: 

that of crossing the train tracks in my father's car. I recalled an 

incident where the car stopped on the tracks and my father left 

us sitting there while he raised the hood of the car and worked to 

repair it. This is an incident that I am not certain actually 

happened. As a child, I had been terrified of just such an incident 

occurring, perhaps so terrified that it played itself out in my mind 

as thought it had happened (hooks, 1998, 430) 

 

על הסיבות הפסיכולוגיות שאולי ו של הזיכרון הוקס מדברת על הזיכרונות שלה, על החמקמקות

כן זוכרת, אבל לא משתפת  , לעומת זאת, יתכן שהמספרתבגללן זכרה או לא זכרה. אצל מטלון

לכן את הכתיבה האוטוביוגרפית שמתארת אל תאמינו לי.  – לקוראים כמו אומרתהיא ; אותנו

 ,יחודי שכולל בתוכו פרימה של התפרים שבין הבדיון לסיפור האוטוביוגרפיהוקס כז'אנר י

 מיישמת מטלון על ידי עירעור הזיכרונות שהיא עצמה מעלה.

 שינוי השם של הדמויות. .3

האב מכונה בסיפור של הדמויות. שמן בשינוי  מסתמן גם קול צעדינובספר עירעור המהימנות 

(. שמה האמיתי של 31, 2001מוריס ואילו שמו של אביה של מטלון הוא פליקס מטלון )מטלון, 

, לוסט ברומן הוא האם(, בעוד ששמה של 34, 2001אמה של מטלון הוא אמה מטלון )מטלון, 

(. 21, 2002)מטלון,  זההיא לא מזהה את עצמה בשם וזר לה ששם  – לבנה ובישראל הוא שונה ל

הילדה נשארת ללא שם. רק כאשר אילו ו, שמותיהם של האחים מופיעים בסיפור כקורין וסמי

' הילדה'הוא לא קרא לה "מגיע מוריס לצריף הוא מסרב לקרוא לה 'הילדה' וקורא לה בשמה: 

אמר, או אמר, 'הילדה' זה כמו 'הכלב' '?' הילדה'מה זה 'אלא טוני, מה שבערך היה השם שלה. 
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למרות שהאם נוכחת ודומיננטית בחייה של הילדה, והאב (. 20, 2002)מטלון,  "'החתול', אמר

בפרק . "הילדה"שלא קוראת לה בשמה אלא האם  , לעומתמכנה אותה בשםהוא זה שהאב נעדר, 

שבו מתקשרת קורין לאחותה )הילדה בבגרותה(, זו הפעם הראשונה בטקסט שהיא מכנה אותה 

(. כל עוד האם 313, 2002"'היא בקבר, נוני?' פתחה. 'היא בקבר כנראה'" )מטלון,  בשם חיבה:

היתה בחיים, לא קראו לילדה בשמה או בשם חיבה. רק אחרי שמתה נחשף כינוי החיבה של 

לאורך הסיפור, שמה של הילדה ושמה של הבוגרת היה  אותה בשם היו מכניםלו נוני.  –הילדה 

ובמידה הילדה מתוארת בגוף שלישי, אלמנט אשר מרחיק אותה זהה. אולם לאורך הרומן 

לידי  , ומביאאותה. המבט המפוצל מנכיח את עמדת הבוגרת כלפי הילדהמסויימת גם מחפיץ 

  ת המבט השונות של המספרת.ונקוד את ביטוי

רבא שלה כשם -ווטקינס, ואימצה את שמה של הסבתא ג'ין בל הוקס נולדה בשם גלוריה

. הוקס הופכת י( בניגוד לכללי הדקדוק האנגלbell hooksיא מאייתת באותיות קטנות )העט, אותו 

ה, העבר היא מפרידה בין הילד , ובספרה עלאת שינוי השם לחלק מהכתיבה האוטוביוגרפית

 :גלוריה, לבין הבוגרת, בל הוקס

To me, telling the story of my growing up years was intimately 

connected with the longing to kill the self I was without really 

having to die. I wanted to kill that self in writing. Once that self 

was gone – out of my life forever – I could more easily become 

the me of me. It was cleary the Gloria Jean of my tormented and 

anguished childhood that I wanted to be rid of, the girl who was 

always wrong, always punished, always punished, always 

subjected to some humiliation of other always crying, the girl 

who was to end up in a mental institution because she could not 

be anything but crazy, or so they told her. She was the girl who 

sat a hot iron on her arm pleading with them to leave her alone, 

the girl who wore her scar as a brand marking her madness.[…] 
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By writing the autobiography, it was not just this Gloria I would 

be rid of, but the past that had a hold on me, that kept me from 

the present. I wanted not to forget the past but to break its hold. 

This death in writing was to be liberatory (hooks, 1998, 429) 

 

שהיו כאשר הן כותבות  הן כשהיו ילדות,משתמשות בשם האמיתי שלאינן מטלון והוקס 

הן מדגישות את המרחק משמעות פוליטית, ו )או להעדרו( מעניקות לשם הן באופן הזה. ילדותן על

 בסיפור. בין היותן חלק מסיפור אוטוביוגרפיה לבין היותן דמויות

הוא הביסוס לצד העירעור של התוקף  צעדינו קוללסיכום, אחד הסממנים הבולטים של 

כשהם מדגישים את חמקמקות הזיכרון  מטוטלתבתנועת האוטוביוגרפי. שני הכוחות הללו נעים 

יתר . ואת אי היכולת או אי הרצון לתת דין וחשבון ליניארי על תקופת הילדות ועל תהליך החניכה

דגים כיצד האלמנטים המחזקים והאלמנטים המערערים יכולים להופיע זה לצד על כן, הרומן מ

זה מבלי לפגוע במהימנות המספרת, שחושפת את המקומות שבהם היא לא תמיד זוכרת במדויק, 

החומרים ומפרקת את הסיפור האוטוביוגרפי מכל מסגרת לינארית או מהותנית. העמדת 

כמו )שמתוארים שוב ושוב מדומיינים -הספקזיכרונות האוטוביוגרפים שאינם פיקטיביים לצד ה

גבולות   - גבולות מטושטשים בין בדיון לזיכרון יוצרת טקסט בעל (התצלום מפיאצה סן מרקו

כך, מטלון, בדומה להוקס, מדגימה כיצד עבור מחברת שהן מטלון והן הוקס מאתגרות תדיר. 

אמצעות יישום פרקטיקות ספרותיות האוטוביוגרפיה, כתיבת הנרטיב מאפשרת מרחב פעולה ב

ורטוריות שחותרות תחת הקונבנציות ההגמוניות, ואשר קוראות תיגר על תפיסה קוהרנטית של 

סגנון או של ליניאריות. הפירוק והעירעור הופכים לחלק מהצגת דמויותיהן של הילדה  ושל האם 

 המבט שלהן. גיבורות שהודרו מספרי ההיסטוריה וזוכות כעת להציג את נקודת  –
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 מגדר 

 

שישים, כבת -מתמקד בילדותה של הגיבורה בישראל של שנות החמישים קול צעדינו

, שלמולן ניצב והסבתא האם, הילדה של ןרוסיפ הואהסיפור ממצרים. שהיגרה הצעירה למשפחה 

הכתיבה האוטוביוגרפית משרטטת מציאות מורכבת ובה התיחסות . נפקד-, שהוא נוכחהאב

המגדרית של הנשים המזרחיות בשנות החמישים, כפי שהובנתה בשיח התרבותי. הייצוג לזהות 

האוטוביוגרפי של האם מאפשר להכניס את ההתנסות שלה אל השיח הפוליטי חברתי היסטורי 

 ההיבט של הרלבנטיות מבקש לעמוד על מגדריה ניתוחממנו היא הודרה לחלוטין. לפיכך, ה

 קשורות הילדה של זהותה את שמעצבות החוויות .וביוגרפי, בהקשרה האוטביצירה המגדרי

 במערך האם של המיגדרי ומקומהתפיסת הנשיות, הילידיות, האימהות  כגון מגדריים בהיבטים

 שהיא והחרדה הכאב עם הילדה של ההתמודדות . והסבתא הילדה של מקומן לעומת, המשפחתי

 עם וההתמודדות רצויה לא היתה הילדה כי החשיפה ,והסבתא האם עם היחסים מולאל  חווה

 החניכה מתהליך חלק הם ,ההגירה ואחרי לפני גברים של ודכאני פאטריכאלי ויחס, הפלות, לידות

  . לסופרת והפיכתה זהותה בניית תוך שלה

ובקושי לקטלג באופן חד משמעי את מיקומה דמות האם, אדון ב בחלק הראשון של הפרק

 המספרתשל תהליך החניכה הנשי כפי שהוא מסומן על ידי היחסים אציג את , המגדרי.  בהמשך

נוכחות בטקסט בו זמנית, הבוגרת בגוף ראשון והילדה  ; הבוגרת והילדההאםעם הבוגרת והילדה 

מתוך העמדה , בחלקו האחרון של הפרק. , ולשתיהן מערכות יחסים מורכבות עם האםבגוף שלישי

הכתיבה הפסיפסית אציג את  ,תיות של תפקידים נשייםעל תפיסות מסור מערערת אשר המגדרית

 לינארית. לרוב מוצגת כבניגוד לכתיבה האוטוביוגרפית ההגמונית אשר   ,כתיבה נשית כמאפיין של

 ניתוח מגדרי של דמות האם בקול צעדינו .1

 

היא דמות אישה מלאה סתירות ומורכבויות שלא ניתן להכיל עליה אף הגדרה  האםקול צעדינו ב

דרך דמות האם, מטלון קוראת תגר על ההכלאה התרבותית שעברה של גוף וזהות.  משמעית-חד

על את הרצף  במיוחד מדגישה והאימהות הנשיות תמתהאישה המזרחית עם ההגירה לישראל, ו

ואת השיחרור מהסטריאוטיפים של האישה  ,כפי שהוא מסומן בספר ,גבריות-נשיותציר ה

ניצבת במרכז היצירה כמי שצמחה בצומת של מזרח ומערב. רב  האםהמהגרת מארצות המזרח. 
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ההגירה לישראל הובילה לאיבוד הייחוד התרבותי אולם  .תרבותיות היתה חלק מהתודעה שלהה

דרך הכתיבה על ההשלכות המגדריות של המיקום המרחבי על  והלבנטיניות הפכה לחוסר שייכות.

יא יכולה להעניק לאם נראות אפיסטימולוגית, מרחב שולי חדש. מתוכו המטלון מייצרת האם, 

כבר  ומתוכו היא יכולה להזמין את הקורא להכיר את הנרטיב של האם ונשים אחרות כמוה.

 תמהקול שהופך ל – האםמתייחסת המספרת לקול צעדיה של של הרומן בפיסקה הראשונה 

 היא הראשונה הפיסקה, )"צעדינו"( רבים  ראשון בגוף הוא הספר שםבעוד ש.  בסיפור המרכזית

 דרך המשמעות ,זוהי דרך נוספת להדגיש את מקומה המרכזי של האם בסיפור ;יחיד שלישי בגוף

 של צעדיה. המרתיעה והמאיימת

חברתי: "סמי לא רצה להיות הלשיוך  המעברים בין לשון דובר ללשון נוכח נקשרים גם

 .(.322, עמ' 2002ת, גוף ראשון" )מטלון, עצמאי הוא רצה להיו': לעבוד שכיר'גוף שלישי, או שני, 

כאמצעים  )"גוף ראשון"( משולבותפרקטיקה השפתית וה )"עצמאי"( הפרקטיקה הגופנית

 על שיוך חברתי ועל יחסי כוחות מרחביים.המעידים  ,חברתיים וככלים לאינטראקציה חברתית

 כאשר היא חוזרת מיום עבודה:   האםשפת הגוף של  ,למשל כזו היא,

יושבת על הטבורט, כנועה לגמרי בתוך הכניעה המלכתחילית הזו של סוף 

יום עבודה, כניעות בתוך כניעות.  ישבנה הרחב על השרפרף, עוד נתון 

בחצאית שהרוכסן שלה התקלקל, גולש אל מעבר למושב העגול והקטן של 

השרפרף, בטנה גולשת על ירכיה, שדיה על הבטן הגולשת, כפופה לגמרי, 

הייתי אומרת, סנטרה הקצר השמנמן טמון בחזה, בצווארה, שפופה 

זרועותיה פשוט מונחות בחיקה, חסרות תשוקה או רצון, נוגעות בברכיים 

הגלויות מתחת לחצאית. אני לא זוכרת את עונת השנה, קיץ או חורף או 

סתיו, אבל היא רכונה, שפופה, כאילו רוצה להתחמם באיזה תנור 

ניטלים ממנה, נטמעים בתוך השפיפות הזאת, הכיווץ למרגלותיה. תווי פניה 

, 2002)מטלון,  של הגוף, הרכינה למטה. זו תמונה של אבלות. היא המקוננת

 (. 12עמ' 

הזרם המרכזי של הנרטיב האשכנזי ציוני, גם הגוף שלה הוא לא  את מייצגת לא שהאם כייוון

בתחילת הרומן  האםהפרקטיקה הגופנית שעולה מדמותה של בהכרח הגוף הנשי האולטימטיבי. 

גם  גוף היברידי, נשי וגבריל ההופכת ,היא בעלת זהות היברידית האםהיא של אלימות ומצוקה. 

, ומיוצגת כדמות חד פעמית, שמפרקת ושוברת את הדימויים לתיוג חד משמעיניתן , לא יחד
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ית בפרט, ושל הדמות הנשית המסורתית הקלישאתיים של האישה המזרחית והאם האולטימטיב

בכלל. ההכלאה בין הנשיות והגבריות אצל האם מעידה על עירעור של התפיסות המסורתיות של 

 ,לדוגמהתפקיד האישה כמטפחת את המרחב הדומסטי ותפקיד הגבר כמפרנס שחוץ לבית. כך, 

טפת אותו, כאילו היא שו: כאשר היא אוספת את האשפה שפיזרו החתולים סביב הפח הציבורי

את ניקוי הפח היא מבצעת בעודה לובשת כותנת  , קושרת עליו לבנה ואוטמת אותו.מטפלת בו

)מטלון,  לילה רכה ונשית. כך היא מבצעת פעולה שאין בה עדינות ונשיות בבגד נשי, רך ואימהי

בודת וע היא ממשיכה בפעולות גבריות של תחזוקה  החולים בבית מותה לפני גם. (20, 2002

)פעולה  הדלת צירי את שימנהו למסירה חבילהאירגנה  , הברזל שידת את סידרהכפיים,  

 .(144, 2002מטלון, ) סומנת  כסטריוטיפ של עבודה גבריתהמ

תיאור הפנים של האם  גם הוא ממחיש את השילוב של ניגודים מגדריים: האם מתוארת 

כבעלת מצח קטן, אף קטן, פנים קטנות; במצרים אישה קטנה יותר נחשבה נשית יותר, ואילו 

אישה גדולה נחשבה לגברית. כדי להדגיש את החשיבות של אברים קטנים מדגימה הילדה כיצד 

אוזן, יש לה פה גדול, הנונה מזהירה אותה שזה נחשב לגברי )מטלון, נזפו בה כשצחקה מאוזן ל

(. הנונה טוענת כי: "את לוסט האמיתית, המתוקה, השארתי במצרים" )מטלון, 222, עמ' 2002

(. לוסט האמיתית היה נשית, רכה, כמו בובה, יפה, מתוקה, עם דבש על הלשון, האירה 1, עמ' 2002

 את החדר כשנכנסה אליו. 

מערערעת על מערכת ערכים שמציגה את האישה כדמות פגיעה. היא עצמאית, אבל  האם

היא נעה על ציר של ניגוד בין העולם הנשי שמאפיין את  .הציבורי החברתי המרחבמצייתת לחוקי 

לבין הנשיות שלה מתקופת החיים שלפני ההגירה במצרים.  ,התקופה שאחרי ההגירה לישראל

שחלק מחיפוש הזהות  ,הסיפור האוטוביוגרפי הנשי מציג דמות אם בעלת נוכחות אימהית חזקה

(. החיפוש הזה מהווה 324, 2010, פוליטי וחברתי )קרן ,מיקום מגדרי - שלה הוא גם חיפוש של בית

שנתפסת בחברה הישראלית כטעונת  אישה המזרחיתגם אמירה ביקורתית כלפי המהותנות של ה

 .(222טיפוח, תלותית ופסיבית )מוצאפי הלר, תשס"ז, 

נמנעת מלהתרפק על העבר, עובדת במספר עבודות במקביל, לא מתמרמרת  האם

רחמים עצמיים או  היא נמנעת מהבעתומעלימה את החפצים שמזכירים לה את חייה הקודמים. 

קבלת את מציאות חייה בהשלמה ועסוקה בעיקר בחובות היומיומיות על מר גורלה. היא מבכי 

לגדל את , היא לקחה על עצמה את התפקיד הגברי כדי לפרנס בכבוד, להתקייםבעוד ש שלה.

מסמנת  האםכושלת בתפקידים האימהיים המסורתיים. הסתירה הזו אצל  היאילדיה ללא עוני, 
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ה לגברית, נטלה ממנה סממנים חיצוניים של הציונות כביכול הפכה אות: את ההיפוך שעברה

לצד הניגודים שמרכיבים את דמותה ותחושות הפחד והמצוקה  האםנשיות. המיקוד בדמות 

על ציר  דמות האם המיקום שלאת  מדגישיםצעדיה שהיא מעוררת בקרב ילדיה שמאזינים לקול 

 :. את היחסים בין נשי לגברי רואה הילדה כמשהו חמקמקגבריות-הנשיות

מכיירת לנגדי עולם צפוף, הומה, מפותל, מלא ב"יחסים" בין גברים לנשים, 

נשים לילדיהן, גברים והוריהם, ערבסקות שעלו זו על זו וחתכו זו את זו, 

ושחלפו בהן תמיד סילואטות של נשים אימתניות ושבריריות כאחת, 

שהסתחררו בתוך הקווים הפתלתולים כמו על גבי גלגל ענק שלא חדל 

בלי הרף חולשה בכוח וכוח  תובב, רגע למטה ורגע למעלה, מחליפותלהס

 (. 41, עמ' 2002)מטלון,  בחולשה

 הניגודים של בדמותה של האםתיאור זה ממחיש כיצד בעיני רוחה של הילדה מתחלפים 

צפויים ומתרחשים במהירות.  אינםהמעברים ו, וכוחחולשה ושבריריות, אימתנות , גבריותונשיות 

כזו  כאשר כל פעם מתבלטת בה תכונה אחרת, ,דמותה של האם מכילה את כל האפשרויות

בהתאם, חדר השינה, להנתפס כאתר נשי, או רקימת גובלנים  נשית.כגברית או כ שנתפסת

 שנתפסת כפעולה נשית, מתוארים כאיזורים שהאם תתקרב אליהם לעיתים נדירות:

נה. בחדר השינה כמעט ולא נגעה, ישנעצרה על ספו של חדר הג'ננה שלה ה

וגם הכמעט הותיר לה שוליים רחבים מאוד של אפשרויות תשוקה ושינוי: 

כיסוי המיטה, צבע הקירות, מיקום השידה, מיקום המראה, קולב הבגדים, 

הווילון, תריסי החלון, זוג הגובלנים הממוסגרים עם רקמת הוורדים, 

 (.202, עמ' 2002)מטלון,  ם בהתקף נדיר של סבלנות נשיתשטרחה עליהם פע

 

צלחות לשטיפה,  400שעות עבודה,  12ק"ג,  25ס"מ,  152: מתוארת במספרים האם

כיסאות לסדר, כמה לירות משכורת, מי לבנדר שקונים בליטרים  300וכמה דודים, -עשרים

 אישה ולא גבר:  (. המספרים הופכים אותה לאדם סתמי, לא12, עמ' 2002)מטלון, 

היא בתור איזה סתם, סתם מישהי, עוד אחת שלא מעלה ולא מורידה 

בדמיון הויזואלי של המתבונן. שפת הצילום שלה אמרה כביכול: אם הדבר 
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ההוא חסום, אם נסגרה הדלת ההיא של הארוס הנשי ההוא, נלך עד הסוף 

 (. 121, עמ' 2002עם החומרה, הגברת הקצת אימתנית, המנהלת )מטלון, 

עבודת כפיים משולה אצל הן סמל לעבודה קשה. ; כלי עבודה, כמו של פועלהן הידיים 

היא אומרת  ,נעשה כראוירוצה לציין משהו ש האםשכ ,כךהאם לעבודה רצינית, בעלת ערך. 

 האם(. הילדה נזכרת כיצד בגיל ארבע התעוררה עם 22, עמ' 2002שנעשה עם הידיים )מטלון, 

כשעוד היה חשוך ושתיהן נסעו באוטובוס הראשון לפתח תקווה, לעבודה של לוסט להכין חמש 

שקי ניילון  עובדת מול שלושה האם(. הילדה מתארת את 31, 2002)מטלון,  לקייטנהכריכים  מאות

ענקיים מלאים בלחמניות עם מיכלים ענקיים של ביצים קשות. התיאור המפורט של הבוקר הזה 

 למרות שהיא צופה מהצד האםשחווה תחושת שותפות עם  ,הוא חלק מתהליך החניכה של הילדה

החובה לפרנס את משפחתה  ( ועם 2, שם, עמ' "?"אנחנו נספיק, נספיק)החרדה שלה הזדהות עם  -

גברי. הילדה שצופה בעבודת הידיים של האם, בסדרת הפעולות הנחשב כולקחת על עצמה תפקיד 

טראנס של עבודת והיא צופה למעשה במסומרת לסרט נע בלי השהיה,  מתנהגת כאילו האםשלה, 

לת על פס מרחב העבודה המדכא הופך את האם לפוע (.32, 2002)מטלון,  ידיים מלווה בשתיקה

מרחב מעצים במהלכו זוכה הילדה לחשיפה אל האחריות של האם כראש זהו ייצור, ומאידך 

ואל תחושת השותפות שנוצרת בינהן בעקבות המאמץ לעמוד בלוח הזמנים של העבודה  המשפחה

  הקשה.

 ה,לא של אישה. לעומת ,מתוארות כמו כפות ידיים של פועל, של גבר האםכפות ידיה של 

כמו אצל של הנונה, שלא אין עוררין על הנשיות ; צחורות, יהירותמתוארות כיה של הנונה כפות יד

מסמנת את  הןההחפצה שלכפות ידיה של האם מסמנות את השיוך החברתי והמרחבי , ו. האם

וכן כתוצאה של המעברים בין גבריות לנשיות. עבודת כפיים נתפסת כעבודה גברית במשפחה, 

הידיים מסמנות  בדן של הטוב והשחיתה את החלקים הטובים שבלוסט.שהובילה לאו ,ההגירה

את "הנכסים הנשיים", אולם בעקבות ההגירה נשיותה של האם הפכה לאנושיות מחוספסת 

 (. 22, עמ' 2002וגברית )מטלון, 

 ,לעומתה ,מודעת למצב ידיה וכי לא שמרה על ידיה במכוון. הילדה האםהנונה טוענת כי 

להפוך את ידיה האם הזו ומעדיפה להניח כי העבודה היומיומית הובילה את  מתכחשת לאמירה

בזמן מניקור,  ,לדוגמהכך, לכלי עבודה גברי. החפצת כפות הידיים מתוארת לצד האנשה שלהן. 

ההתייחסות לידיים  ".של מי הלק?"הן מקבלות תכונות וקול, כאילו תמהות  ,השרייה ועיסוי

, 2002מוריס מחיי המשפחה )מטלון, שנעלם מובילה לזיכרון קניית טבעת נישואים שנים אחרי 
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מחלצת ממנה  ,האםשמניחה את הטבעת בצד כשהיא מעסה את ידי  ,(. המניקוריסטית35עמ' 

 המרחב האחרהחיוך אשר שייך למרחב אחר עלול להטעות כי אחר. ממרחב חיוך נבוך "משם", 

בל אז מצורפת הערה כי התצלום הוא מפיאצה סן מרקו )מטלון, אא המקום ממנו היגרה, וה

, אולם בצילום שנות ההגירה הראשונותבאם ב(. התצלום מסמן גם את השינוי שחל 32, עמ' 2002

לא מופיעות. הילדה מכנה זאת: תקופת הדיוקן חסר הדיוקן. עצמו האם רוכנת על משהו ופניה 

 בתצלום, האבולא לצלם. למרות שגם  כשפניה מוסבות אליה בילדה האםתומכת  םכייוון שבתצלו

הפרופיל שבו פניה לילדה מפקיע את הרגע המשפחתי ומנכיח אימהות בלבד. התצלום יוצר אשליה 

ן יהזיכרונות הילדה אין בינשב, למרות למימדיּהמתקרבת לילדה ומקטינה את עצמה האם כאילו 

  מעדיפה את עבודות הבית על פני טיפול בתינוקות.  האםקירבה ו

דרך סיפור ברומן חלק מהעירעור על תפיסת האימהות הטואטלית המערבית מיוצגת 

שילדה  לאחר שימותו, מהפחד נובעת מהתינוקותשל האם  הסלידה .םאשל ה ההריונות וההפלות

לכן העבירה את הילדה לנונה . וניזקקות תינוקיות כלפי רוח קוצר בה יש תינוק מת. בנוסף,

זו עוד פעולה  נדמה, כי(. 120, עמ' 2002)מטלון,  וכך תימנע גם מהפחד ,שתטפל בה ותגדל אותה

הצידה נדחק בל או צער. הרגש, תכונה נשית כביכול, בלי א   ,בלי רגש  – האםבסדר הפעולות של 

אם, קורין חושפת בפני הילדה לאחר מות ה(. 43, עמ' 2002)מטלון,  יחד עם שאר התכונות הנשיות

הבוגרת סוד: "היום שהיא היתה בהריון אתך והם הלכו מכות על זה שהוא רצה לנסוע. איך היא 

שפכה על עצמה נפט וכמעט הדליקה בחצר של הצריף אחרי שהוא נסע, כשהיתה בהריון אתך" 

את הקושי בתיפקודה  (. הסיפור של קורין משובץ בין זכרונות הבוגרת, ומסביר314, 2002)מטלון, 

של האם לאורך שנות הילדות של הגיבורה; יתר על כן, ההריון הלא רצוי עשוי להסביר את מערכת 

 היחסים המשפחתית הטראומתית והמפורקת.

אמיד מ"חארתאליהוד", רובע גבר מבוגר ונישאה בגיל חמש עשרה, ל האםלוסט, 

בגלל כל רכושה את שהמשפחה איבדה אחרי  ,של הנונה מיוזמתההיהודים בקהיר. הנישואים היו 

,והיא נישאה כנראה שנישאה נגד רצונה, עונתה והוכתה (.51, עמ' 2002)מטלון,  הימורי הסב

סמי בגיל שש היא ילדה את . להריונה בחודש השביעימבעלה הראשון מוריס אחרי שברחה ל

והפכה דעה המשפחתית מהתו מחקה את האב הביולוגילוסט אהב אותו כמו בן. ומוריס  ,עשרה

, לברר אם הבן חיבעלה הראשון אותו לאלמוני. רק במלחמת ששת הימים הופיעו שליחים של 

 את הילדה "להגיד להם שבסדר"במקומה לא יצאה אליהם, ושלחה שעבדה בגינה  האםאולם 

למרות הניכור הרגש האימהי של לוסט בולט ביחס לסמי הבן הבכור, (. 52, עמ' 2002)מטלון, 

)אביו של  נתפסים האם ובנה כאי בתוך התא המשפחתי. האבותבעיני הילדה ו ,הראשון מבעלה
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והילדים האחרים הפריעו לאי, כי היה בו קשר של יתמות שלא התקיים עם בני  סמי ומוריס(

המשוררת הרוסיה  לסמי היא מבטאת דרך שיר אהבה שלשל האם המשפחה האחרים. את הקשר 

(. 51, עמ' 2002, "בני חרדת האלוהים שלי" )מטלון, Mon filsmonhorreurאחמאטובה:  אנה

הוא הבכור, : השיר מבטא עבורה את המיקום המרחבי השונה של סמי משאר ילדי המשפחה

, עמ' 2002)מטלון,  מגאוגרפיה אחרת, מגורל אחר. סמי הוא היחיד שמציף בה ערגה, חרדה ואהבה

51 .) 

באחד . גם עולים בכל פעם שהוא מגיע לביקוראם להיחסים הבעייתיים בין מוריס 

השאיר לה סימנים  ,האםוהילדה באיטליה הם רבו במלון, מוריס היכה את  האםהביקורים של 

מתארת קורין: "והוא כל כך אהב אותה, מוריס  ,(. מאידך344, עמ' 2002)מטלון,  בכל הגוף ונעלם

א היתה, אף אחד לא היה חוץ ממנה. ורק ]...[ וכשנכנס לחדר הסתכל רק עליה כשדיבר, רק הי

האם מתקשה לקבל את דמותו של מוריס ואת מה  (.221, עמ' 2002אליה הוא דיבר" )מטלון, 

שהוא מייצג. היא נלחמת בו, רוצה שיפרנס,  יעבוד, יתקן את הטעון תיקון בבית, כמו גברים 

אילו הוא  מעדיף למות ולא אחרים מסביבה. שיהיה עמוד התווך של המשפחה, הוא ולא הצריף. ו

 לעבוד. היא מכנה אותו "כביכול גבר": 

מוריס, שכביכול נועד להיות "גבר" היה לחלוטין מוריס, מאצבעות הרגליים 

עד שורשי השיער, ולא שום גבר, עם הדברים האלה של הגבר, וגם האם לא 

 חשבה... לנוכח המילים שלפתע נהיו מילותיה שלה, יצאו מהפה שלה: "בלי

 (. 332, עמ' 2002גבר")מטלון, 

 וגם:

"היא רצתה האם, שיביא את הלחם, כמו כולם, יצא בבוקר עם איזה תיק, לא 

התיק הרגיל שלו, ויחזור בערב, שיהיו השעות בשעות שלהן. "איזה בושה יש 

להביא את הלחם שלך הביתה כמו הגברים"?... מוריס עונה בצרפתית: "את 

, עמ' 2002 רוצה להגיד שאני לא גבר, זה מה שאת רוצה להגיד, יעני? )מטלון,

225 ) 

. הילדים עורכים מסיבת האב מגיעה לגיל שבעים נוצר חיבור לא אלים עם האםרק כאשר 

הוא נותן לה גם את מוריס למסיבה. כאשר הוא מגיע להזמין לאימם ומתלבטים אם יום הולדת 

י (. באופן סמל342, עמ' 2002הינומה שהביא מקהיר, והוא מסדר אותה על ראשה )מטלון,  במתנה



43 
 

נוצרת כאן סגירת מעגל בין הנישואים הכושלים, הבטחת החתונה שלא מומשה, וההגירה מקהיר 

  .כולו שמרחפת מעל הסיפור המשפחתי לאורך הרומן

. זהו קולה של דמות האםחלק ניכר מהכתיבה האוטוביוגרפית הנשית נותן קול לדמותה של 

מטלון  היא זוכה להציג את דמותה.שהורחקה מהנרטיב ההגמוני ודרך הכתיבה האוטוביוגרפית 

מחלצת את הדמות האימהית מהשוליות המגדרית שלה וממקמת אותה במרכז הספר. הרומן 

הליידי "היפוך של כ תה , בדמו  מעלה ביקורת סמויה על הציונות ועל מה שעשתה לאישה המזרחית

הוא זה שמניב נדמה שהמפגש עם המולדת החדשה יתר על כן, אליה חונכה בצעירותה.  "הנשית

. החלל שנוצר עם הגבריות המסורתיתלקריסת  יםמובילה ,את השינויים בסדרים המגדריים

דמות האב כגורם מפרנס ודומיננטי במשפחה מאפשר את יציאת הנשים אל המרחב קריסת 

 האםהמעבר מהמרחב הביתי למרחב הציבורי לא מוביל לשיחרור מדיכוי מגדרי.  ,הציבורי. ועדיין

למגוון מצוצמם של  אותהאולם היציאה למרחב הציבורי חושפת  ,וח כמפרנסת יחידהצוברת כ

של אחרים )כמו המשפחה  יםשמתמקדים בעיקר בנקיון ובישול בבת ,תפקידים בשדה התעסוקה

למרות שהיציאה  ובכל זאת,בסביון( או עבור אחרים )כמו הכנת מאות כריכים לילדי הקייטנה(. 

בעלת יכולת  ית,, סמכותנחושהמוצגת כדמות האם  ,יה של דיכויוולמרחב הציבורי כרוכה בח

 .ההגמוני ההכפפה של המרחב הציבוריכנגד התמודדות 

ובוחנת את השוליות  הילדיתמתוך הפרספקטיבה את האם אם כן, מתעדת  ,מטלון

יש לקרוא את מטלון מתוך  . הס טוענת כיכאחד שוליות מגדרית ומרחבית – הכפולה של האם

כיוון שהיא מאתגרת את גבולות הז'אנר ומציגה דמות חריגה  ,קונטקסט מזרחי ישראלי פמיניסטי

דרך הצגת דמויות נשיות שלא נופלות לקטגוריות פשטניות  .(Hess, 2010בנוף התרבותי המקומי )

כמו האם, הסבתא, קורין מציג הספר ריבוי של התנסויות נשיות מזרחיות  ,של "אנחנו" ו"הם"

התנסות נשית מזרחית אחת. מוצאפי הלר טוענת המתמקדת בומבקר את הגישה הפשטנית  ועוד,

, כי השמעת קולן של נשים מושתקות מהמרחב השולי החברתי רלבנטי למצבים ולמקומות שונים

דרך מבטאת את הכאב ש. כתיבה בארה"בנשים שחורות לגם -כמונשים מזרחיות בישראל למשל ל

 (. 2002)מוצאפי הלר, שהושתק  הנשי קולההשמעת 

הוקס מבססת . של נשים מושתקותמתמקדת בל הוקס בכתיבה  ?אישה לא אניבספרה ו

)פמיניסטית שחורה שהיתה  Sojourner Truth'sעל נאומה של ואני לא אישה? את כותרת ספרה 

אם גברים מגדירים מהות נשית על פי הטענה כי  :, אשר בו שאלה(12פעילה בארה"ב במאה ה 

אישה צריכה עזרה כדי לעלות לכירכרה או לנהל משק בית, האם מי שלא קיבלה עזרה מעולם 
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המגדירים בהתאמה, טוענת כי הסטראוטיפים  ,ותמיד עבדה בעבודה גופנית אינה אישה? הוקס

מצדיקים את הפיחות ילו כאובכך  ,האישה הלבנה של  המנוגדים לאלו את האישה השחורה

ואינו מתמצה בתיאורים  והאפליה כלפיהן. הוקס מדגישה כי מגוון ההתנסויות הנשיות הוא רחב

שיציגו  ,גם מתוך נסיון חייהן של נשים מהשוליים החברתייםלבוא  , אלא חייבהפמיניזם הלבן של

האישה שחווה הדרה (. הפמיניזם השחור מדגיש כיצד hooks, 1221,  2פרספקטיבות נוספות )

ת מנעה ממנה לעבוד, כיוון שנשים כמוה תמיד כפולה מעולם לא יכולה היתה לטעון כי אימהּו

עבודתן לוותה בדרך כלל בפיצוי  יתר על כן, עבדו מחוץ לבית, ולרוב עבדו בבתים של אחרים. 

י עבודה שאיפשרה להן להיכנס למרחב ההגמוני רק לצרכ כספי דל ובהעצמת עליונות ההגמוניה

 ( hooks, 1220, 153) כפועלות/משרתות ואז לחזור לשוליים

מתמקד , הבעיה שאין לה שם ,פרידןהפמיניסטית הליברלית בטי ספרה של כך, למשל, 

מתאר מצוקה של נשים משכילות, נשואות, מהמעמד הבינוני, בבעיית חוסר המימוש העצמי, ו

לקריירה וליציאה מהבית כדי לקבל שוויון  ממש את זכותןשהצהירו כי הפמיניזם יאפשר להן ל

טענו מערכות נוספות של דיכוי, ו הצביעו עלפמיניסטיות שחורות כמו הוקס זכויות בשוק העבודה. 

הוקס מעבירה ביקורת מתעלמת מבעיית הגזענות. ה כי בעיית המימוש העצמי היא בעיה מעמדית

על הדיכוי ההגמוני, אולם את עיקר הביקורת היא מפנה כלפי התניית השיחרור הפמיניסטי 

נשים שטוענות כי הן מבקשות למצוא שוויון זכויות ביציאה מהבית לשוק העבודה הגברי והלבן. 

מאז  , משום שאלובאמצעות יציאה לעבודה לא יכולות להכליל בתוכן גם את הנשים השחורות

הדרך לשיחרור ומעולם עבדו מחוץ לבית, לרוב בטיפול במשקי הבית ובילדים של הנשים הלבנות. 

ואינה  ,לשיחרור האישה הלבנה מהמעמד הבינוני, טוענת הוקס, מנוגדת האישה השחורה

, ודווקא אוניברסלית. הנשים השחורות רואות בשוק העבודה מרחב של דיכוי ולא של שיחרור

השיח לפיכך, . הוא זה שהעניק לאישה השחורה מפלט מהגזענות שבמרחב הציבוריהמרחב הביתי 

, 2002יה נשית המשותפת לכולן )הוקס, ואין חוי ,תלוי מיקום חברתי וכלכלי והפמיניסטי המגדרי

 (. 2עמ' 

כך, למשל, הוקס . בעיסוק רב בדמות האם הכתיבה האוטוביוגרפית הנשית מתאפיינת

ערה צעירה להתקומם נגד השליטה הפאטריאכלית, כאשר הכירה בכך מתארת כיצד התחילה כנ

הכתיבה  ,מעבר לסיפור האישי(. 14, עמ' 2002תר היה של אמה )הוקס, שהקול הפאטריאכלי ביו

המסמן את הסיפור הפרטי כתוצר חברתי ותרבותי  ,האוטוביוגרפית מאפשרת לבסס טיעון פוליטי

חברתי שמבנה השיח הר חיים פרטי, אלא אתר לחשיפת זהו אינו רק אמצעי לסיפו ; של תקופתו
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באוטוביוגרפיות של הדרה כפולה, (. 2002)מוצאפי הלר,  .זהות באמצעות יחסי כוח מגדריים

, זהותן היסטוריה או עולם פנימי המוצגות בתרבות ההגמונית ללא –ייצוגי האימהות והנשיות 

למרכז הופכים  –הנפוצים בשיח הציבורי מגדריים ואתניים במונחים סטריאוטיפים  מוגדרת

  (.23, 2002מהשיח ההגמוני )מוצאפי הלר,  יםהיצירה ומתנתק

המספרת מעניקה לדמות הנשית נוכחות אפיסטימולוגית ומאפשרת ייצוג נו יקול צעדב

למי שנדחקה לשוליים החברתיים. הפורטרט הנשי ממוקם המרכז היצירה, ומסמן את הזהות 

האימהות ריזמה דרכה ניתן לבחון את הזהות האבודה של המהגרות מהמזרח. הנשית השבורה כפ

את תהליך החניכה שלה.  ברטרוספקטשמספרת  ,ביצירה מוצגת מנקודת מבטה של הילדה

כמהגרת ושל  האםמגדרי אשר מעצב את הבניית הזהות של -החניכה ביצירה מלווה בשיח חברתי

אליה נחשפת  ,האםירה. בכל חוויה או פעולה של הילדה שנחשפת למציאות החיים שבעקבות ההג

מתבצעת חניכה אשר בסופה הופכת הילדה בבגרותה לסופרת שכותבת על הסיפור  ,הילדה

 המשפחתי שלה עצמה.

 תהליך החניכה הנשי  .2

 

וכאשר מדובר בגיבורה, ישנה  ,חניכהסיפור טקסט אוטוביוגרפי הוא למעשה  לרוב,

הבילדונגסרומן, סיפור החניכה, בדרך כלל הציג רלבנטיות מיוחדת לתהליך החניכה הנשי. 

פרספקטיבה משולבת של שתי נקודות מבט: אחת של תודעה בוגרת והשניה של הגיבור )עמיאל 

 אוטוביוגרפיהומשקפת דרך ה ,הגיבורה מתבוננת בילדה שהיתה נוקול צעדי(, ב35, 2001האוזר, 

של  העם התבגרותלסיפור פצעי ילדות וחוויות משפחתיות והוריות שהשתמרו בזיכרון והפכו 

הקול האימהי מלווה את תהליך החניכה ומעצב את הילדה שהופכת  בקול צעדינו הכותבת.

זהו מסע חניכה שמלווה בפחד מהדמות האימהית לצד התפכחות והבנה שזהות לסופרת, אולם 

האימהות ברומן,  .אינו סטנדרטי ברומן סיפור החניכהלכן  .הישראלי במרחב נחותהכהאם נפסת 

"היא היתה אמי, מילה שיש  המסורתית מתערערת והדמות האימהית מעוררת תחושות מעורבות:

" האםלה טעם לוואי זר, חיצוני, מכיוון שבפנים, ביננו לבין עצמנו ולפעמים גם בפניה קראנו לה 

 (.24מ' , ע2002)מטלון, 

היא מייצגת זהות שיש כאמור, עוטה עליה זהות חדשה שמוחקת את סממני העבר.  האם 

 טיפיםראוהסטוהאלימות מייצגת את מורכבות האימהות ואת , מגוונותמגדריות בה אפשרויות 

 "לגוף שלה של המסירות האימהית: "המילים שלה הם מסמרים. כמו מסמרים נכנסות המילים
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מול הפרדוקס החברתי של "מיתוס האימהות",  אל האם(. הספר מציב את 13, עמ' 2002)מטלון, 

 ברומן לפיו תפקידה של האם תואם את מבנה המשפחה הפאטריאכלי. הקשר בין האם לבת מיוצג

, כמי שמקומה נמוך בסולם יחסי בתרבות ההגמוניתשל האם לנחיתותה ה של הבת תדרך חשיפ

קים דחויים, 'חשה בושה על כתב היד החבול שלה. היא מנסה לכתוב צ האם ,מהלדוג ,הכוחות. כך

לא מצליחה, קוראת לילדה שתכתוב והיא רק חותמת. היא חושפת את הנחיתות השפתית שלה 

מקפידה על  האםולכן  ,בעברית מול הילדה. בצרפתית אין הפרדה בין האותיות כמו בעברית

(. 123, 2002)מטלון,   מסמן את הזרות של השפה העבריתהוא זה שדווקא הרווח אולם  ,הרווח

 נוחות-מרגישה איהילדה  בכל הנוגע ליכולותיה השפתיות, האםמקבלת מדה להילמרות החיזוק ש

שלדעתה שלה,  היד-אבל מרגישה שאין מוצא מכתב ,קונה מחברות חדשותהיא בכתיבה שלה. 

עם כתב ידה המפלצתי )מטלון,  היא מקלקלת מחברות חדשותשמרגישה  , והיאהוא מזוהם

2002,122.) 

, ללטיפה תהפוך לאבעת בדיקת החום  המצח על שהנגיעה נזהרתכשהילדה חולה, לוסט    

לדאגה או  איזכור אין קשה ריאות דלקת בעקבות החולים בבית שמאושפזת הילדה וכאשר

שנדרס. לני,  ,המשפחה כלב של מותו על האםשמגלה  לצערבניגוד זאת,  .האם שחשהלחמלה 

לעומת תחושותיה )בעל השם( בין תחושות האם כלפי הכלב ביחס שכאילו אין פרופורציה נראה 

 (. 152, עמ' 2002)מטלון,  )ששמה לא מוזכר(האימהיות כלפיה הילדה 

לאור ההפלות הרבות של מלווה באלימות ופחד וידיעה כי של הילדה ניכה חתהליך ה

אמירות אשר תורמות לתחושת הניכור מספקים גם בני משפחתה ספק אם היתה רצויה. האם, 

 ""תשים עין על השרמוטה, הילדה, שלא תסתובב", "הילדה מתה, היא מתה, היא מתהשלה: 

חלקו של מוריס בתהליך החניכה של הילדה נרמז דרך דיוויד קופרפילד, רומן . (43, 2002)מטלון, 

מוריס מבין את  (.24, עמ' 2002)מטלון,  יתהחניכה בספרות המערבית שהוא מבקש להביא לב

שיש לספרים בעולמה של הילדה. לטענתו דייוויד קופרפילד הוא ספר חשוב לקריאה.  המשמעות

ולמרות החשיבות שהוא מייחס לספר הוא שוכח אותו באוטובוס ומבטיח שישלח אותו לילדה 

הדבר ניכר כאשר הילדה מסורה מאוד לילדיה.  , האםמרות אלימותה(. ל23, 2002בדואר )מטלון, 

נעלמת ויוצאת לבדה לרחוב. היא הולכת יחפה על הכביש והאם שחוששת מגבר שמשוטט בשכונה 

הגבר מ תשחוש האם. (11, 2002)מטלון,  : "לאן את הולכת טוני?"קוראת לה לראשונה בשמה

, הוא מבהיל של האם על דאגה.  למרות שזה סיפור שמעיד הלבן היא מכנה האיש ואותהמסתורי 

היא מנסה לינוק מהשד העצום כש. האםאת הילדה והיא מוצאת נחמה בחיקה של הנונה ולא אצל 
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חוטפת אותה ורצה איתה אל מחוץ  מתעוררים והיא רגשותיה האמהיים של האםהלבן של הנונה, 

 (. 12, 2002לבית הסבתא )מטלון, 

אנר האוטוביוגרפי באמצעות עירעור על 'ייחודי של הזמטלון נוקטת בעיבוד  קול צעדינוב 

והמעבר בין תהליך החניכה לבין התוצר שלו,  על ידי הפרספקטיבה הבוגרת הנרטיב של הילדה

הדואליות בין המספרת הבוגרת לבין המספרת הילדה מבליטה את  המתח בין  הסופרת הבוגרת.

השלמה של הבוגרת עם ם האם, לבין ההכלה של סיפור תהליך החניכה שיש בו יחסים קשים ע

 . דרך הכתיבה האוטוביוגרפיתמאותם זכרונות קשים השחרור האם ו

בתהליך חניכה קלאסי בספרות המערבית חבר כי , טוען Location, not identityבמאמרו 

הגיבור מוצא את דרכו ממרחב יציב אחד למרחב יציב אחר בו הוא מבין מה מצופה ממנו לפי 

על תהליך  תכותבלעומת זאת מטלון (. Hever, 2010, 326המקום בו גדל והתחנך )הכללים של 

חניכה בעייתי וקנופליקטואלי. חוסר יכולתה של הגיבורה למצוא את מקומה בחברה מונע קיבעון 

או ייצוב של הזהות הנשית שהיא מפתחת. בנוסף, זהו תהליך שדורש ממנה תנועה מתמדת 

טרנפורמציה בין זהויות פוליטיות ובין מיקומים מרחביים. היא לא מקובעת ב , המלווהבמרחב

למקום אחד או לזהות חד ממדית. היצירה של מטלון היא בעלת גישה חשדנית כלפי זהויות 

אלא מעביר  ,תהליך החניכה אינו סטנדרטי ומוביל את הגיבורה בכיוון חד משמעי ןלכויציבות, 

היא לומדת את הכללים של המרחב שבו היא נמצאת. ל מקום בככאשר  ,ממיקום למיקוםאותה 

זהו תהליך שחושף  ,מאידך; אולם דיכוי מרחביבזהו תהליך חניכה בעייתי שמלווה במתח ו לפיכך,

 (. 322, 2010את הגיבורה של מטלון לזהות גמישה ולא מצומצמת )חבר, 

הגיבור שבו  ,בניגוד לסיפור החניכה הציוני עומד קול צעדינוהניצב במרכז תהליך החניכה 

גבר עני ממזרח אירופה שעולה לארץ ישראל ומצליח לייצר מחדש את זהותו כגבר הוא לרוב 

בחנה תהליכי חניכה אצל גיבורות שפלסקי ריטה  (.13, 2010עצמאי ומצליח )מנדלסון מעוז, 

יהן רק כדי לעבור לביתו של הגבר עזבו את בית הור 12טענה כי הגיבורות של המאה ה , ספרותיות

לפתח חיים במטרה ת הבית אבניגוד לתהליכי חניכה של גברים שעזבו  ,זאתאליו נישאו;  

איפשרה לגיבורה שתי ברירות: חיי  12. הספרות של המאה ה(Felski, 1989, 134) עצמאיים

. פלסקי מוצאת כי החל (Felski, 1989, 138) נישואים אומללים או חיים של בדידות והרס עצמי

. נשים החלו לפתח מודעות להיותן מגדר מדוכא בנרטיב הנשימהמאה העשרים ישנה התפתחות 

ולכן סיפורי החניכה מתחילים לאתגר את הנורמות החברתיות הקיימות. פלסקי מבחינה בשני 
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כי בניגוד  היא מבחינה ,מודלים עיקריים: נרטיב של גילוי עצמי, ורומן חניכה פמיניסטי. בנוסף

לרומן החניכה הגברי, הגיבורה צריכה להיאבק כדי לפתח תחושת עצמאות ולהשתחרר מכפיפות 

ולכן בניגוד  ,ותלות בחיי נישואים. התהליך בדרך כלל מתואר על פני תקופת זמן רחבה יותר

 את ילדותו של הגיבור על לגיל ההתבגרות לערך, תקופת החניכהתיארו לסיפורי חניכה גבריים ש

את הקשר המרחבי  , והסיפור מתאר גם(Felski, 1989, 140)גם בבגרותה ממשיכה של הגיבורה 

הזיות ואשליות הם  ,חלומות בהקיץ .(Felski, 1989, 141) עם הקהילה ועם הנשים שמסביבה

כחלק מהטלטלות שהיא חווה במהלך  ,אלמנט חוזר ונשנה בתהליך החניכה של הגיבורה

 . (Felski, 1989, 144) ההתבגרות ועיצוב הזהות

הפמיניזם של שנות השבעים ביקר את המודל האוניברסלי שהתעלם מהאלמנט כאמור, 

בעוד שהבילדונגסרומן, רומן החניכה הקלאסי, העמיד במרכזו דמות המגדרי של תהליך החניכה. 

המחקר שעוברת תהליך של התפתחות מילדות לבגרות, ומוצאת את מקומה בסדר החברתי, 

הפמיניסטי הדגיש לצד המשתנים החברתיים והתרבותיים גם את ההיבט המגדרי אשר השפיע על 

גיבוש הזהות. תהליך החניכה שנוסח בראשית דרכו באמצעים גבריים הגמוניים, תיאר גיבורה 

 ,ברומן חניכה פמיניסטילעומת זאת,  נשית על בסיס היותה "אחרת" של עולם הערכים הגברי.

לווה באקט חתרני כלפי התפקידים המגדריים שהשיח החברתי מכוון אליהם. החניכה הנשית ת

 ,מילדות לבגרות כרוך גם במעבר מהמרחב הביתי למרחב הציבורישל הגיבורה המעבר  בנוסף,

. אוטוביוגרפיות של נשים (Felski, 1989, 135)שבו היא כפופה לשיח פאטריכאלי המכפיף נשים 

בסיפור חניכה שחושף  ןהתמקדב ,אלמנט פוסט קולוניאליסטי למחקרהוסיפו אמריקאיות אפרו 

מיחסי הכוחות בין המרחב השולי בו גדלו למרחב ההגמוני.  הנובעים ,את הטראומה והפחד

בהתבגרותה של אישה, מעמידים במרכז את הנרטיב הפרטי מתמקדים ה ,פורי חניכה נשייםיסב

הפוליטיקה ההגמונית מבוססת על זהויות יציבות  .מעמדו של הנרטיב ההגמוניומפקיעים את 

אפשר לערער על גבולות  זאת,לעומת  ,ששייכות למרחב בעל גבולות ברורים. במרחב השולי

הזהות. לכן רק באזור כזה אפשר לשחרר את האישה מהבניות המגדריות שההגמוניה מייעדת לה. 

אשר מאפשרת דיכוי נשי.  ,ניהכך ניתן לאתגר את גבולות הזהות הבינארית שמשרטטת ההגמו

גבולות הסובייקט מתקיים בתוך קבוע ומקובע והבית אינו  במקרה שבו מנדלסון מעוז טוענת כי

 becoming -תהליך אינסופי של התהוות הזהות  מתאפשרזמניים ודינמיים של המרחבים 

(Mendelson-Maoz, 2011, 25) . תמידית, זהו ההגמוניה לא נמצאת בתהליך של התהוות שכיוון

 .לעולם תהליך שמתרחש בשוליים
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–אני מבקשת לחבר לתהליך אליו מתייחסת הוקס   BECOIMG–את התהוות הזהות 

בין המקום ותחושת השייכות הסימבולית המתלווה אליו. קושרת . הוקס BELONGINGשייכות 

וך דיאלוג ההתהוות נעשית ת התהוות הזהות.ללא ניתן להפריד בין תחושת השייכות  ,לטענתה

הכמיהה להשתייך מלווה אותה בכל מקום שהיא נמצאת בו, הוקס טוענת כי  מתמיד עם השייכות.

החיפוש (. 220, 2002תחושת שייכות היא ניגוד ל"אחרות" שגוזרת עליה ההגמוניה )הוקס, כיוון ש

וך אחר השייכות סותר את תהליך ההתהוות במרחב השולי, כיוון שהן מטלון והן הוקס גדלו ת

הוקס את אותה תחושת שייכות אולם התהוו כנשים כותבות במרחב ההגמוני. כך מתארת 

 החיפוש אחר תחושת השייכות: 

שאלה אותי סבתי בפעם האחרונה שפגשתי אותה  ,כשבקולה דאגה

 "סביבה"איך את יכולה לחיות כל כך רחוק מהסביבה שלך? ב :לפני מותה

היא לא התכוונה להמוני השחורים, אלא לאותם אנשים שאליהם אנו 

אלה  ,קשורים בקשרי דם וֵרעּות, אלו שיש לנו היסטוריה משותפת איתם

את הניב של האיזור שלנו(, ומכירים את הרקע  ,שמדברים כמונו )כלומר

חשתי כאב בלבי  .שלנו ואת סגנון חיינו. האמירה הזאת שלה הממה אותי

סבתי עשו זאת. הן היו כמו סכינים  של מילותיה .ח אותו סכין חדכאילו פל

רק אנשים  ,שבשתיקה לכך שאכן הסכמה הייתה האילמת תשובתי .קטנים

 שהוא מה מכל ,מבולבלים שאיבדו את דרכם חיים הרחק מהסביבה שלהם

 (.324, 2001שלה )הוקס, 

 

 תסופרה זהות את לבנות כדיקס כפי שהוזכר לעיל, גלוריה ווטקינס אימצה את שמה של בל הו

. הפעם הראשונה ששמעה את שתיקה לא דיבורהמאותה  שהרחיקו הדחפים את להכניע וכדי

השם היתה כאשר קנתה מסטיק בחנות וענתה למבוגר שמכר לה אותו. היא זוכרת את הנימה 

עמדה  הלגלגנית שבה אמר לה כי היא בוודאי קרובת משפחה של בל הוקס, אישה חדת לשון, אשר

"דיבור  על דעתה ולא פחדה לדבר חזרה אל הקול ההגמוני. לכן כתיבתה של הוקס משלבת בין

שמתמודד עם הילדה שהיתה ומהפחד  ,ו"דיבור אל עצמי" ,שהוא מתן מענה לקול המדכא ,חזרה"

 yearningבטקסט (. hooks, 1989, 3)יבוא בעקבותיו שהעונש מלומר את הדבר הלא נכון ו
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סיפור כילדה המכנה את הוריה מאמא ופאפא, ואז עוברת אל תודעת הבוגרת המתחילה הוקס את 

 שמסמנת פרספקטיבה חדשה למילה בית: 

Talking Back, describes my effort to emerge as critical thinker, 

artist and writer in a context of repressions. I talk about 

punishment, about mama and daddy aggressively silencing me, 

about the censorship of black communities. I had no choice. I had 

to struggle and resist to emerge from that context and then from 

other locations with minding intact, with an open heart. I had to 

live that space I called home to move beyond boundaries, yet I 

needed also to return there (hooks, 1989, 152). 

הוקס טוענת כי כתיבת הנרטיב האוטוביוגרפי נובע מהצורך להתאחד עם הסיפור וגם להשתחרר 

חלק ממנו. הכתיבה אפשרה לה להביט בעבר שלה מפרספקטיבה אחרת ולהשתמש בידע הזה כ

 מתהליך החניכה שלה:

In the end I did not feel as though I had killed the Gloria of my 

childhood. Instead I had rescued her. She was no longer the 

enemy within, the little girl who had to be annihilated for the 

woman to come into being. In writing about her, I reclaimed that 

part of myself I had long ago rejected, left uncared for, just as she 

had often left alone and uncared for as a child (hooks, 1998, 432).  

יחד, עזרו, גוננו ואהבו זו את זו. אף אישה לבנה לא שחיו הוקס הכירה נשים  13עד גיל 

הגישה של הנשים  גרה בשכונה שלה, לא למדה בבית ספר שלה או עבדה בבתים של השחורות. 

השחורות יכולות ": שלהןהיא "הלבנות כלפי השחורות תמיד הדגישה שהתנועה הפמיניסטית 

לבקר את התנועה הפמיניסטית, הן (. אם העזו hooks, 1222, 12) להשתתף אבל הן לא שוות

ההדרה של הנשים השחורות על ידי הפמיניזם הלבן הפכה לגורם  (.hooks, 1222, 13הושתקו )
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הוקס מתארת כיצד ההתמודדות עם  מרכזי בצורך להעלות את החוויה הנשית השחורה על הכתב.

 הילדות, של תקופת התמודדות עם החסמים והטראומותגם הכתיבה האוטוביוגרפית היא 

להיתפס כתקופה פוצעת שצריך להחלים ולהשתחרר ממנה כדי להביט קדימה  להשגורמים 

 כאישה בוגרת: 

Until I began to try and write an autobiography, I thought that it 

would be a simple task this telling one's story. And yet I tried year 

after year, never writing more than a few pages. My inability to 

write out the story I interpreted as an indication that I was not 

ready to let go of the past, that I was not ready to be fully in the 

present. Psychologically, I considered the possibility that I had 

become attached to the wounds and sorrows of my childhood 

that I held to them in a manner that blocked my efforts to be self 

realized, whole, to be healed […] Perhaps it was remembered 

scalings and punishments when mama heard me saying 

something to a friend or stranger that she did not think should be 

said […] I did not want to be the traitor, the teller of family 

secrets – and yet I wanted to be a writer (hooks, 1998, 429). 

מטלון והוקס מתארות שתיהן תהליך חניכה והתבגרות של ילדה מתוך הפרספקטיבה של 

 ,סתירות עם הדמויות הנשיות במשפחה ימלא יםשמלווה ביחס ,תהליך כואבהאישה הבוגרת. זהו 

והסבתא. הצורך לכתוב כתיבה אוטוביוגרפית נובע מתוך אותה חוויה של הקושי  האםעם בעיקר ו

לשתיהן. החשיפה של הנרטיב המשפחתי כרוכה בחשיפת סודות, המשותפת  ,לכתוב בילדות

כי דרך הכתיבה הן ישלימו עם תהליך החניכה  בעונשים, אך גם בתחושת שיחרור והבנה

אשר מדגימה בכתיבה האוטוביוגרפית כיצד התעמתה כל חייה עם  בדומה להוקסהטראומתי. 

תחושת הניכור שליוותה אותה והצורך להרגיש שייכת כאשר בפועל חלק מההתהוות שלה הוא 

את הקונפליקט בין  מדגים צעדינו קולחוסר שייכות הן למרחב השולי והן למרחב ההגמוני, גם 

השייכות להתהוות. הילדה מתארת כיצד הרגישה ניכור וחוסר שייכות כאילו היא אורחת בחייה 



58 
 

הליך החניכה של הילדה מתהווה באמצעות ת (.101, 2002שלה לאורך שנות ילדותה )מטלון, 

הילדה . תהליך החניכה של BELONGINGלצד   BECOMING -ה סתירה וקונפליקט בין תהליך

במרחב השולי חושף אותה להבניות מגדריות שאינן אילו שאליהן מייעד אותה המרחב ההגמוני. 

מאבק בכתיבה והכשל , הניצבת בניגוד  לולמרות זאת, ההתהוות שלה כסופרת היא חלק מהחניכה

מול רכישת השפה וכתב היד בעברית. לצד ההתהוות היא נאבקת בתהליך השייכות.  האםשחווה 

שייכות וקונפליקט בין רצון לעבור לבטא כיצד המרחב השולי הוא מקום שיש בו מאבק הספר מ

למרחב ההגמוני ולהשתחרר מהשוליות, לעומת צורך לשמר את הזיכרונות מאותו מרחב שולי. 

את המתח בין שני התהליכים ואת  צעדינו קולדרך הכתיבה האוטוביוגרפית מבטאת הילדה ב

  ה כחלק מתהליך הכתיבה.היכולת להשלים עם העבר של

  טלאים שמיכת .3

 

, הבנוי מקטעים ופרקים קצרים, מציע כתיבה קול צעדינוהטקסט המפורק של 

אוטוביוגרפית מגדרית שמייחדת את הדמויות הנשיות, מפרקת את עמדת ה"אחר" מתוך זהותן 

וממצבת אותן בעמדה אפיסטימולוגית נשית. כתיבה כזו מפרקת את הרצף הכרונולוגי של הסיפר 

אמור, הקו הסיפורי העיקרי של ומרכיבה אותו מחדש על רצף של מרחב ללא קשר לכרונולוגיה. כ

כתוב כרשת של חוויות, התייחסויות וזיכרונות. הילדה עוברת בכל תחנות  קול צעדינוהרומן 

אינו כרונולוגי ולכן מספק אוסף של  –רצף הזכרונות של הילדה  –הסיפור, אבל מבנה הסיפור 

 לזמן קשר ללא ניםמאורג טקסטם המתועדים בארועיפרספקטיבות שונות הפועלות בו זמנית. ה

 הטקסט. : זיכרון מוביל לזיכרון וסידרת האירועים אינה מבוססת על רצף כרונולוגיהתרחשו שבו

 היא הגיבורה פעם ולהיפך; לזיקנה מבגרות, לבגרות סדר מילדות ללא קופץ, זמן פרקי על מדלג

בין דמות הילדה לדמות  .מבוגרת כאישה דווי ערש על ופעם צעירה האם פעם, אישה ופעם ילדה

יחס אירוני, והנרטיבים שלהן מחזקים זה את זה. מבטה של הילדה אינו מערער על הבוגרת אין 

אלה לא אובייקטים ספרותיים,  –מהימנות הסיפור, וההזיות שלה מחזקות את מהימנות התיאור 

 אלא תחושות ממשיות שעולות בילדה לנוכח זכרונות ילדות שלה. 

יסחה את אחד מטיעוני המפתח של השיח הפמיניסטי: "כלי האדון לעולם אודרי לורד נ

קרן טוענת כי "כלי האדון" הם ניצה . (Lorde, 1984, 110)לא יפרקו את ביתו של האדון" 

, 2002מטאפורה ל"שפת האב", שפתו של האדון, כלומר המערך הלשוני העומד לרשותינו )קרן, 

(. החברה המערבית מאפשרת לנשים גישה לשפה כמראה המשקפת את ה"גבר" או את 31
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ת בכללותה כי ליצירה הנשי טוען(. אולי בשל כך, המחקר הפמיניסטי 32, 2002ה"אחר" שלו )קרן, 

, בדומה ללורד, משתמשת ב"כלי מטלון (Higonnet, 1994, 205-210). ישנו אופי שבור ומקוטע

כלומר, על מנת לכונן סובייקט נשי היא מפרקת את הכתיבה ההגמונית.  .האדון" באופן פמיניסטי

יחסית פרגמנט קצרצר הוא יוצרת קו סיפורי עיקרי אשר כל פרק  קול צעדינוצורת הסיפר של כך, 

המילה האחרונה . פרגמנטים אלו מתחברים זה לזה באמצעות בטקסט ללא סדר כרונולוגיהנטוע 

אסוציאציות בפרק הבא. המילה מחברת בין הפרקים מעלה  הראשונהבכל פרק שהיא גם המילה 

האופן שבו , ופרקים מסודרים כמו שתי וערב ולא בצורה לינאריה .הפרקיםמחברות בין גם הן ש

החידוש המבני מסייע בחידוד  (.2002, למארג )קרן, מסודרים הופך את הטקסט לטקסטורההם 

תחושת הזרות והניכור המלווה את דמות המספרת מסומנת על ידי ו ,התימות המגדריות ביצירה

קרן טוענת כי חוסר ההמשכיות שבין טלאי הסיפור השונים הנתפרים יחד והופכים נרטיב אחד. 

העיצוב הפסיפסי של ם שונים שמערערים על עקרונות ההגמוניה, ובראשם ליצירה יש מרכיבי

בהמשך, קרן משווה את האופי השבור של הכתיבה מעניק לו משמעות פוליטית. ה ,הטקסט הנשי

פיסות של -פיסות של בדים, כמודל ליצירה המאחה פיסות-לשמיכת הטלאים המאחה פיסות

שעושה הביקורת הפוסט קולינאליסטית בדימוי  מושבכך היא מתייחסת לשיסיפורים וזיכרונות. 

של שמיכת הטלאים כתבנית לכתיבה נשית, הממחישה גם את ריבוי הגוונים של הזהות הנשית. 

אימץ את שמיכת הטלאים כמטפורה לזהות לאומית בנוסף, הפמיניזם הפוסט קולניאליסטי 

ת הטלאים אינה רק מגמה פוסט (. לכן שמיכ122 ,2010, שדוחה את הדגם של "כור ההיתוך" )קרן

להבדיל נשית. המהות התפיסה המקובלת של המודרניסטית אלא ייצוג של הוויה נשית השונה מ

החלל שנוצר בעקבות והסיפור המשפחתי המפורק מכרוניקה סדירה, שמציגה סאגה משפחתית, 

 להתאחות באמצעות תהליך כתיבה שמחבר בין פיסות של זכרונות .  יםמנס ,ההגירה

נשית  מאפיינת כתיבה שמיכת הטלאים הפכה לדימוי מרכזי בכתיבה הפמיניסטית והיא

כך, למשל, שמיכת הטלאים ביצירה האפרו אמריקאית מושווית על ידי אליס ווקר  .שחורה

גם הוקס כותבת את (. Walker, 1983, 239לאסטרטגיית חיבור שיוצרת נרטיב אחד )

מו תיבה שמכילה אוצרות משפחתיים וכל אוצר הוא זיכרון האוטוביוגרפיה כרצף של זיכרונות, כ

לא  :מפרספקטיבה שונהמשפחתי אחר. רק כאשר הופכים הזיכרונות לטקסט אחד הם נקראים 

אלא כרצף של ספר , כאירועים מבודדים העומדים בפני עצמם, כפי שכותבת הנרטיב זוכרת אותם

נשי לא מייצג את הנרטיב בצורה לינארית לובין טוענת כי טקסט אורלי (. 1222אחד )הוקס, 

אחידות, מה שמעשיר את הסובייקטיבית ואת הנרטיב. את מהות , אלא באופן שנעדר וכרונולוגית
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יתר הטקסט הספרותי אין לבחון לפי שיטה "גברית" שמנתחת עלילות, דמויות, מוטיבים ותמות. 

יפי בתוך התבנית הלאומית: על כן, פעולת הכתיבה חושפת חתרנות מתחת למיקום הסטריאוט

הכתיבה הנשית מתנתקת מתבנית לינארית היסטורית, משום שהוויתור על הדבק הנרטיבי פירושו 

כתיבה נשית ממירה את הנרטיב במבט, את   (.11, 2002. )לובין, גם איבוד התבניות הלאומיות

כה, שממחישה את הלינאריות במרחב, את נקודת המבט הגברית הגמונית לנקודת מבט נשית, נמו

כלומר, המנגנון המרכזי שמארגן את המרחב הוא (. 12, 2002המרחב של החויה הנשית )לובין, 

המבט, ואילו הכתיבה הנשית מתאפיינת בפרספקטיבה מסוימת, בתוכה ממוקמת הסובייקט, 

 וממנה היא מתצפתת.

חויה להקורא שמזמין את המייצר אסטרטגיות רטוריות שונות מהמקובל בהגמוניה, וטקסט 

 מכונה על ידי הפמיניזם  ,שמאתגרת את גבולות השיח הביקורתי מבחינה מגדרית ומבחינה גזעית

מענה לקול המדכא. הוקס מתארת כיצד בילדותה לא העזה לענות – "talking back "–השחור 

לאדם לבן, ואף לא להיישיר אליו מבט. למרות שלא ענתה לאדם הלבן, היא למדה מאמה 

דרך  ,כי אפשר להיות אסרטיבי ולהעביר תקשורת משמעותית מבלי לדבר באופן גלוי ומסבתה

באמצעות להשתחרר מהדיכוי, ; הכתיבה על החוויה של האישה השחורה מהווה אמצעי שפת גוף

, 2002מגוון של סגנונות וצורות כתיבה )הוקס, המעודדת חשיבה ביקורתית ופמיניסטית פיתוח 

שכיוון שהכתיבה והשפה מאפשרות את המעבר של האישה המודרת הוקס טוענת . (33עמ' 

מאובייקט בלתי נראה לסובייקט הממוקם במרכז היצירה, השפה הופכת לדרך פעולה. זו לא 

 ,עושה שימוש חדש של "כלי האדון"הכותבת  ;אותה שפה שאיתה גדלה האישה השחורה

ציגה את החויה הנשית כך שבו היא מ ,מובילה את הקוראים למרחב חדש השפה ובאמצעות

הקוראים של הקולות הנשיים הרדיקליים נמצאים, להתעלם ממנה. להמשיך שהמדכא לא יוכל 

למעשה, בהגמוניה, והמודעות לנוכחות של ההגמוניה משנה את את צורת המילים ואופן הביטוי 

 של אישה כותבת. שמיכת הטלאים היא דוגמה לאופי שינוי תבנית הכתיבה.

Often when the radical voice speaks about domination we are 

speaking to those who dominate. Their presence changes the 

nature and direction of our words: Language is also a place of 

struggle. I was just a girl coming slowly into womanhood when I 

read Adrienne Rich's words, 'This is the oppressor's language, yet 
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I need it to talk to you'. This language that enabled me to attend 

graduate school, to write a dissertation, to speak at job 

interviews, carries the scent of oppression; Language is also a 

place of struggle. The Australian aborigines say 'that smell of the 

white man is killing us'. I remember the smells of my childhood, 

hot water corn bread, turnip greens, fried pies. I remember the 

way we talked to one another. Our words thickly accented black 

Southern speech. Language is also a place of struggle. We are 

wedded in language, have our being in words. Language is also a 

place of struggle. Dare I speak to oppressed and oppresor in the 

same voice? Dare I speak to you in a language that will move 

beyond the boundaries of domination - a language that will not 

bind you, fence you in, or hold you? Language is also a place of 

struggle. The oppressed struggle in language to recover 

ourselves, to reconcile, to reunite, to renew. Our words are not 

without meaning, they are an action, a resistance. Language is 

also a place of struggle (hooks, 1989, 147). 

באמצעות "דיבור חזרה" אל המדכא, נחשפת החויה הנשית והמהות הנשית של מי 

השפה המדכאת מאפשרת אולם השפה היא שדה של מאבק, זו שפתו של המדכא. שהושתקה. 

לנשים שחורות לסיים בית ספר, לכתוב מאסות, לדבר בראיון עבודה, והיא גם מאפשרת להציג 

הכתיבה האוטוביוגרפית את הנשיות ואת היחסים המגדרים מזוית שהאדם הלבן לא רצה לראות. 

קולות  של נשים מהשוליים,מגוון קולות  מציגה –בספרות, ובעיקר בתיאוריה הפמיניסטית  –

מאפשרת התמודדות עם הדחקה ומייצרת וכך  (,151, עמ' 2002)הוקס, שלמיינסטרים קשה להכיל 

במסווה של  ,מרחבי פעולה בתוך התרבות הדומיננטית. לכן יש בה גם פוליטיזציה של זיכרון

 .נוסטלגיה
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אלמנטים מחייה במרבית בשיבוץ  מדגימה תבנית כתיבה של "שמיכת טלאים", הוקס

לאסוציאציה  ושהובילבבגרותה ארועים גם -: זכרונות כמואוטוביוגרפיות שלההמסות ה

היא עוברת בין תיאורים של אמא שלה מענישה אותה כאשר כך, למשל, ילדות. זיכרון  ש"עוררה"

ל עצמה כאישה כותבת שלכודה באותו פחד מהילדות שאמרה משהו שלא אמור היה להיאמר, ו

היא עוברת בין אנקדוטות שהציפו את ; ים דרך הכתיבהשתחשוף סיפורים משפחתיים אישי

לנרטיב אחד דרך שהופכים זיכרונותיה אל פני השטח. כך נוצרת תבנית של סיפורים שונים 

 ילדות והכתיבה האוטוביוגרפית:סבתא שלה, זיכרונות ההטקסט. בקטע הבא היא משלבת בין 

Within the world of my childhood, we held onto the legacy of a 

distinct black culture by listening to the elders tell their stories. 

Autobiography was experienced most actively in the art of telling 

one's story. I can recall sitting at BaBa's (my grandmother on my 

mother's side) at 1200 Broad Street – listening to people come 

and recount their life experience […] it is the absence of such a 

tradition in my adult life that makes the written narrative of my 

girlhood all the more important. As the years pass and these 

glorious memories grow much more vague, there will remain the 

clarity contained within the written words (hooks, 1998, 431) 

ת תיב"כתיבה בסגנון של שמיכת טלאים מאחדת למעשה את הזיכרונות מאותה  

מספרת סיפור מטלון באופן דומה, כמו טלאים שמתחברים יחד והופכים לסיפור אחד.  זכרונות"

היא באמצעות מילה אחת בסוף כל פרק.  שנקשרים ,רונות שוניםתיעוד של אירועים וזכ שהוא

מייצרת ז'אנר ייחודי של כתיבה אוטוביוגרפית, שלא רק מתאר את הסיפור המשפחתי אלא גם 

של  "talking back"כך מיישמת את הנותן מענה לדיכוי ההגמוני שחוו היא ומשפחתה בילדותה, ו

שלו והפיכתו לפרגמנטים שונים שמחוברים זה לזה הוקס. דרך פירוק הסיפור מהמבנה הקלאסי 

ומבקרת את מחד, של המרחב שבו גדלה  השפההיא משחזרת את  ,כמו שמיכת טלאים

. הפרסקטיבה הייחודית מאידך המרחב ההגמוני הסטריאוטיפיזציה של אותו המבע על ידי

שנוצרת בעקבות השילוב הזה מהווה מענה למרחב הציוני שהתעלם ממנה כסובייקט בילדותה, 
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אסטרטגיית כתיבה שמאתגרת את גבולות הז'אנר האוטוביוגרפי מבחינה מגדרית  תומייצר

 .מרחביתומבחינה 
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  מרחב

 

ומתייחס למעברים  םהיבטיים מרחביים פיסים, חברתיים ותרבותייב מתמקד קול צעדינו

המרחב הגיאוגרפי בו חיה  הרומן מעמת את. בין מרחב קולוניאלי, פוסט קולוניאלי וציוני

מול מיקומם  , וזאת אלתפיסתם האישית כסובייקטים עצמאייםעם המשפחה, שכונת גני תקווה, 

 ההגמונית התפיסהבסולם החברתי הנובע מיחסי הכוחות שבין המרחב השולי למרחב ההגמוני. 

לנוע באופן חד כיווני מהמרחב השולי אל המרחב ההגמוני. אולם מטלון  שואף הסובייקטש מניחה

מאתגרת את ההגדרה הזו והופכת את המרחב השולי לאתר ייחודי שיש בו דואליות: מחד, 

השוליים בספר נתפסים כמרחב של דיכוי על ידי ההגמוניה האשכנזית ציונית, אולם מאידך, 

שולי אפשר לפעול תוך התמודדות עם הכאב שמלווה ילדה שגדלה בשכונת עוני של במרחב ה

 מתייחס טקסטהמהגרים ממצרים בשנות החמישים, מבלי להפוך את הזיכרונות לנוסטלגיה. 

 לבית, בישראל הציוני למרחב 50-של שנות ה במצרים קולוניאליסטי הפוסט המרחבמ להגירה

 כיצד ,היגרו אליה במדינה בבית להרגיש  הצליחו אםהדמויות: הות של ולשאל ,הבית לתחושתו

 . הישראלית החברה אליהם התייחסה וכיצד ,הכוחות יחסימערך ב עצמם את ראו

שגדלה במרחב השולי לבוגרת של הגיבורה מילדה המעבר באיזה אופן יבחן  הפרק

-, כמולמרחב ההגמונישכותבת מתוך המרחב ההגמוני מאפשר יצירת מרחב שוליים אלטרנטיבי 

שימוש בלשון ההגמונית מבלי לאבד את לשון האם. החלק הראשון של הפרק ינתח את מושג גם 

בעקבות מחקרים על הגינה . צעדינו קולשהוא תמה מרכזית הן בכתיבה נשית שחורה והן ב ,הבית

 צעדינוקול בהחלק השני ינתח את הגינה , כמרחב היברידי באוטוביוגרפיות של נשים שחורות

כיצד משתקפת בספר יבחן החלק השלישי  .אהבה( -מקום, פיליה –כמרחב טופופילי )טופו 

  האבחנה של הוקס לגבי המרחב השולי כזירה של התנגדות.

 

 )אין( בית .1

 

מטלון בהרחבה בקשר הפיסי והרגשי לבית. התמה של "מהו הבית" מלווה את צירתה, עוסקת יב

בין שני המרחבים ההבחנה ומסמנת את היחסים בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי.  קול צעדינו

מסמן את המעבר בין  האםהאם שמחוץ לצריף וזה שבתוך הצריף. קול צעדיה של מיוצגת במרחב 
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(, אל "מרחב הבית" )מטלון, 10, עמ' 2002שני המרחבים, המעבר ממצב של "חסך בית" )מטלון, 

פורצת, מורעבת )רעב אל הבית אחרי  –שמתארות את כניסת האם לבית (. המילים 11, עמ' 2002

העולם הוא האין  :מסמנות את המתח בין מה שמחוץ לבית לבין מה שבתוכו –בית( -שעות האין

 העמדת את להפסיק אפשר הבית אל ההתפרצות אחרי ;מעייפת פנים העמדת שנהיובו  ,בית

אל הבית פורצים אחרי יום עבודה כדי להרגיש  .הבית של והחסך הרעב את להרגיע ולנסות, הפנים

הרומן מבטא היררכיה של מרחבים, החל . אמור להיות מקום מבטחים ולהעניק הגנה בבית, והוא

מהמרחב הכי פרטי כמו המיטה, החדר, הצריף, ועד למרחב הציבורי שמחוץ לצריף, העולם. מי 

מוטיבים מהווי הצריף מסמנים מה נמצא ששייך לעולם ולא לצריף לא יבין את ההווי של הצריף. 

 בתוך המרחב הפרטי ומה בתוך המרחב הציבורי. 

החיים והוויות החיים שרק "אלה של הבית" ידעו אותו, החוק של אורחות 

כידע של העור ולא של השפה, על איך נעשים דברים ואין ראוי שייעשו, 

בחריזה, בקצב ובמשקל הנכונים שנתנו לאלעאלם את צורתו, את הקשרו 

 (. 312, עמ' 2002ואת נפחו )מטלון, 

תדיר בהריסה, הזזה ובניה  עסוקההאם ", בעוד הבית מאכזב ומתגלה כ"אין בית אולם

מחדש של קירות הצריף מתוך נסיון לעצב אותו מחדש כדי לנסות לזכות באישור מחודש לשייכות 

שטיחים, מחליפה מכסה אותם בקורות עץ,  ךכר אחית. היא מצפה את הקירות בטפטים, לב

הסימנים את היא לא מפסיקה לחפש (. 224, עמ' 2002מרצפות, קרמיקה, אהילים )מטלון, 

, הזמן כל משתנה הבית. הבית הוא שהצריף לכך אישורזקוקה ל האם, ושוב שוב לקריסת הבית.

 הוא אך, דל להיות אמור הצריף. תדיר הביתכיוון שהיא משנה את  ייסוריםבה  מעוררדבר ה

 בלתי אפשרויות כבעל נתפס הוא, מרפסות מוסיפים, קירות שוברים הזמן כל, משתנה, דינמי

: "האם שיפצה, שוב, שוב הפכה את הבית על פיו והחריבה אותו, שיהיה עוד יותר בית" מוגבלות

הצריף   (.321, עמ' 2002(. האמבטיה והשירותים מפורטים לפרטים )מטלון, 224, עמ' 2002)מטלון, 

, המתוארת בפרטים, צבע, חדרים, מסדרונות ועוד, כאילו היה מבנה גדול בסיפור דמות הוא

 של עושר מייצגאלא , עוני מייצג אינו, הצריף לכן. וחדרים והול פרוזדורים בו יש. בהרבה מצריף

בסיס  כי מתבררבהמשך הרומן . הדמויות כל אצל אדירה פנימיה עושרל   , בדומהאפשרויות

יתר על  .(32, עמ' 2002)מטלון,  "הצריף היתה היא" :האםהמשפחה האמיתי הוא לא הבית אלא 

 המשקל ואת הצריף של אופיו את גם בונים, הדמויות תכונות את שבונים אפיוןה אמצעי אותםכן, 
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הצריף לא " כדוגמת מיוחסות לו תכונות אופילאורך הרומן . האם של והמקום הבית בתחושת שלו

 : האםעם יחסיו מערכת מתוארת ו ,(124, 2002)מטלון,  "הסכים שלמישהו יהיה כתב יפה

השאננות של הצריף, אדונותן הלא מושגת, כאילו הוא היה זה שהקיא 

ולא היא אותו, כשנמלטה קודם מפניו -אותה מתוכו, שגירש, שדחה

החוצה... באינטימיות שנגזרה ממנה, היה אפילו ממד של עלבון, איך עשו 

 (. 221, עמ' 2002לה ככה, להכי קרובה" )מטלון, 

היא ביקש להקפיא תנועה  לצריף היתה מסורת בניגוד לאמא,

בזמן.הוא סימן את הילדות. היא היתה הצריף שלא היה בו גבר ונהיה הגבר 

 (. 112, עמ' 2002)מטלון, 

 למילהה של היחס באמצעות בעקיפין לקורא מועברת האם של התלישות תחושת

באופן  החולות על את הצריף הניחו ,החמישים עמידר בשנות של עולים ממעברת כחלק".  בסיס"

ישראל אמורה הבית מקבל משמעות לאומית. לסמל הצריף שאמור  ,למעשה ,כך. בסיס בלי ,מקרי

, קול צעדינובלהיות מקום שורשי, בסיסי, מקום שהחיבור אליו צריך להיות עוצמתי. אולם היתה 

גם הבית הפרטי מסמן את תחושת כפי שהפכה למדינת האם, לבית הלאומי, לא ישראל עבור האם 

לאורך כל הרומן המספרת אינה משתמשת במילה "בית" כדי להתייחס למקום שבו ה"אין בית". 

היא נולדה ומתגוררת, אלא במילה "הצריף". שלילת הקשר בין "הצריף" ל"בית" מדגיש את 

ביתי האופי המרחבי של הצריף שלא מקבל את המשמעות האינטימית והמגינה של המרחב ה

(Mendelson-Maoz, 2014, 123.) 

אין כ"המרחב הציבורי ואת  "ביתכ"המרחב הפרטי  את את הקושי לסמן  ףחושהנרטיב 

"אין בית", "חסך בית", "מרחב בית" ועוד. המילה  של. אל המילה בית מתלווה תמיד תיאור "בית

התלישות מהמקום שאמור להיות הכי  תחושתבפני עצמה לא מספיקה כדי לתאר את  "בית"

כניסתה של האם אל הבית היא מופע סבל, אחרי שעות האין בית המושוות לגלות, שבהן אי פרטי. 

כפי שציינתי לעיל, בכל כניסה אל הבית האם מחדשת אפשר לצעוק ויש להעמיד פנים מול העולם; 

ב שלה, צעקתה מעידה רק את הבעלות שלה עליו. אולם למרות דרישת האם בהכרה שזהו המרח

לכאורה על ההכרזה שזהו הבית, על הנסיון להיקשר אל הבית; למעשה, הצעקה מעידה על געגוע 

מחוץ לצריף מצייתת האם לחוקים החברתיים, אולם בתוך הצריף, בעולם האישי למה שהיה בית. 

וזו דרכה  סרים המעצורים,בכניסה אל הבית מּוהפרטי, היא לא מצייתת לחוקים החברתיים. 

להשיב אליה את המרחב הביתי, להעיר את הבית לקראתה. נוכחותה של האם בבית היא אלימה: 
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היא מעיפה עציץ ועלולה לפגוע בילדיה, מנפצת ספלים ונפצעת מהזכוכיות, בועטת, מגרשת, מכה, 

י הציבוררגע הכניסה אל הצריף הוא רגע של מעבר בין המרחב (. 11, עמ' 2002צועקת )מטלון, 

נעלם: צעדיה של האם לא נשמעים, אבל הם מורגשים העולם החיצוני רגע בו , הביתי למרחב

, עמ' 2002ומעוררים חרדה עצומה בקרב בני הבית אשר עוצרים את נשימתם מרוב פחד )מטלון, 

כשהיא צועקת היא בתוך בור,  –ר ומעליו גשר (; הצעקה של האם בכניסה לבית מתוארת כבו  13

הגשר  בה לילדיה. בתוך הבור לא ניתן להבחין אם החרדה היא של האם או של ילדיה.ואז היא קרו

 הוא מאטפורה למעבר בין המרחב הפרטי למרחב הציבורי. 

מערכת היחסים בין האחים נקשרת גם היא לצריף. סמי נולד לפני "תקופת הצריף", 

מוריס , ולגבר של הבית. קורין נולדה לאחריה, והילדה נולדה כשהצריף כבר  הפך ל"אין בית"

כמו העולם שהיה  ,מסמן את המרחב שמחוץ למרחב האישיהנעדר, שהציפייה אליו אינסופית, 

בלתי ניתן להכלה, והיה בעצם "כל המרחב שמעבר לדלת הפתוחה של הרבע צריף של הנונה" 

ב האם מייצגת ביקורת על המעבר בין המרחב הפרטי למרחדמות (. 304, עמ' 2002)מטלון, 

: היא מבצעת תפקידים נשיים "ביתיים" כמו ניקיון ובישול, אבל לא למען המשפחה שלה הציבורי

אבל  ,מהגרים מהמזרחאלא למען משפחה אחרת, כשהיא יוצאת לעבודה; לוסט ומוריס שניהם 

ולא האם. לדוגמה, כשמוריס  ,בעקבות ההבדל המגדרי מוריס הוא זה שמביא את העולם אל הבית

הוא זה  ,כמו כן (.302, עמ' 2002בא לבקר הוא מביא עימו עיתונים בעברית ובצרפתית )מטלון, 

 ששולח כרטיסים לבקרו באיטליה, מעבר לים:

]...[  ומוריס בלי כוונה או עם, הביא את האלעאלם, בזה שהיה אלעאלם

הביא סודות, סודות על סודות, ואיזו ידיעה שקרנה ממנו, שבאלעאלם יש 

תמיד שכבה מתחת לשכבה, קפלולים, מגרות עם אינספור תחתיות כפולות 

 (.  302-310, עמ' 2002)מטלון, 

"מוריס עצמו, שהיה או בעיקר מוסיקה של משהו שכנראה היה אלעאלם, 

ף: אינסוף הציפייה, אינסוף העולם הנדר שהכריח להעמיד מולו את האינסו

 (.305, עמ' 2002ההיעדר, אינסוף האלעאלם )מטלון, 

 

ילדות במרחב חוויית כתיבה על הבית מתוך חיפוש אחר בסיס ושורשים מאפיינת לפי הוקס, 

אשר מבודד חברתית ותרבותית על ידי ההגמוניה. הוקס כותבת כי החיפוש אחר הבית  ,השולי

אחר השלמה עם הזיכרונות הכואבים  : זהו חיפושותחושת השייכותמהווה חלק מגיבוש הזהות 
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מהווים חלק משמעותי מתהליך המאוכסנים הזיכרונות בהם המקומות  התמודדות עם ;מהבית

(. הוקס מתארת כיצד הכתיבה על הילדות ועל הבית 1220החניכה שלה כאישה שחורה )הוקס, 

מיפוי עצמי שלה כדי שתוכל להביט על עברה עזרה לה להבין את עצמה. הכתיבה יצרה מעין 

בבהירות, וכך גם תוכל להביט על עצמה כאדם שלם, לא כאישה מקוטעת שהזיכרונות מהבית 

 (. hooks, 2002, 2מכאיבים לה ופוצעים אותה כל פעם מחדש )

הוקס מתארת את הפער בין הבית שבו גדלה לבין הבית שבו היא רוצה לחיות בבגרותה.  

(. במרחב שבו עברו עליה שנות ילדותה Nativeה בקנטקי, שם היא "בת המקום" )הוקס גדל

גבולות המרחב. ברגע שחצתה את , שנקבעו על ידי והתבגרותה לא היתה משמעות לגזע ומעמד

אל העיר, הגזע והמעמד קיבלו משמעות והיו הדבר היחיד  ונכנסה גבולות המרחב הכפרי בו גדלה

וקס בין המרחב הביתי והתחושות שמלוות אותו למרכיבי הגזע הגדיר אותה. לכן קושרת ה

 (. hooks, 2008, 7והמעמד כחלק מהבניית זהותה כילדה בכפר בקנטקי )

הוקס ומטלון מתארות בכתיבתן את הקשר בין הצורך להרגיש שייכות למקום שבו גדלו  

יית הזהות שלהן גבולות המרחב השולי שנקבעים על ידי ההגמוניה. הבנ וליכולת לחצות את

הבית הוא המקום  כילדות מושפעת מאותם גבולות אשר נחצו כאשר הן עברו למרחב ההגמוני.

(. hooks, 2002, 2שבו נמצאת ההיסטוריה ומשם זיכרונות הילדות, הצלילים, הריחות, הנופים )

להרגיש  וכלות, בכל מקום בו יונמצא ןת תחושת שייכות בכל מקום בו הומחפש לכן כילדות הן

 בבית.להרגיש  יוכלולא  ובבית. דווקא במקום בו גדל

 טופופיליה אחר גינות אימותינו .2

 

מייצגת את מערכת הקשרים –אהבה למקום   –המושג טופופילה הגדרתו המילולית של 

המרחב . (Taun ,1214, כלומר בין האדם למקום )הרגשית שבין הסובייקט למרחב הפיסי

הטופופילי משלב בין האבסטרקטי והפיסי: הוא מרחב פיסי שיש אליו רגש והוא מעורר תחושות 

משמעותיות אצל הסובייקט; המושג מתאר מה מרגיש הסובייקט כלפי מקום מסויים, איזו 

השקפת עולם הוא מפתח בעקבות הקשר שלו למקום, ואיזו השקפת עולם הובילה אותו להיקשר 

זיכרונות, של תחושת העצמי של הסובייקט מתחזקת על ידי שילוב  ,ןאולטענת טלמקום מסוים. 

שמעוגנים בזמן ובמקום. במרחב כזה אין קשרים חברתיים אבל יש חוויות  ,דמיונות ותחושות

 (. Tuan, 1977, 164אנושיות )
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שרת באדו חקרה כיצד מיוצגות גינות בכתיבה הנשית השחורה כמרחב טופופילי בגלות 

תה עליהן. היא מתייחסת לקשר הרגשי שמתפתח בין האימהות לגינות שהן מטפחות. מקור שנכפ

הרגש הטופופילי נוצר דרך הגינה, שהיא מרחב לא נייטרלי ולא פסיבי. הגינה מייצגת תחייה 

 ,קולוניאליהלמרות הדיכוי . אפריקאית-נוכחות הגלותיתהשל  ,אקולוגית וגיאוגרפית ,מחודשת

 ,Dawn Sherratt Bado) יצרו העבדים זיקה למסורת אבותיהםו בגינה דרך הצמחים ששתל

כותבות שחורות שמתייחסות לקשר בין הורים או טוני מוריסון ואליס ווקר, למשל, הן . (2013

היא  כמרחב שבו הגינה של הוריה בבית ילדותםמתארת בכתיבתה את אם לגינה. מוריסון 

גם  בלבד והם טיפחו את המקום באדיקות. ואחותה לא התקבלו בברכה, הוא היה שמור להורים

 In Search of Our Mothers' Gardens: Womanist Prose (1223) בסיפרה:ווקר 

מתייחסת לשמיכת הטלאים ולגינה כשני מרחבים שבהם האישה השחורה יכולה להפגין 

הגינה היא מרחב פרטי, שבתוכו יש צמיחה  .ה הנשית השחורהאתר ביטוי של התודע, כיצירתיות

והתחדשות והוא מנותק מהגזענות והאפליה המגדרית שחווה האישה השחורה במרחבים 

עיטרה בפרחים את הבית העלוב  אמּהווקר מתארת בכתיבתה האוטוביוגרפית כיצד הציבוריים. 

מישים זנים שונים של צמחים שפורחים שחיו בו. היא נטעה לצידו גינות שאפתניות עם למעלה מח

, היא השקתה את הפרחים שלה, לעבודה יצאהלפני שהיא . בשפע מתחילת מרץ עד סוף נובמבר

 ,Walker, 1972) קרנה מאושרבגינה היא  עבדהכשהיא  ;עקרה ונטעה ורדים, בתרה את הדשא

מיקום שלה הממקמת האם את מבטה, אותו מבט שחותר תחת  בו (. הגינה היא האידאל408

 מרכז ההגמוני. ביחס לככפופה 

מוריסון, כותבת על גן הפרחים של סבתה או על בתי החווה שבהם להוקס, בדומה לווקר ו

גדלה ולצידם גידלו הוריה גני ירקות שסיפקו מקורות תזונתיים. הכמיהה להיזכר במקום הזה 

צורך שלה להיזכר במקום שהיה הבית מעיד על הולשחזר את העבר החקלאי שבטיפוח הגינה, 

מטרתה היא לשחזר את אך מרומנטיזציה של העבר,  הוקס מעידה על חששהבשנות ילדותה. 

אלא גם הסביבה , הזהות המטושטשת של האישה השחורה. הבית הוא לא רק מרחב רגשי ופיזי

השורשים ומזהה את  ,שבה מתהווה הסובייקט, משייך את עצמו מבחינה היסטורית ותרבותית

(. הוקס טוענת כי חלק מתחושת hooks, 2002החברתיים והתרבותיים שלו ) ,המשפחתיים

השייכות למרחב הפרטי קשורה גם לתחושה של נאמנות ומחוייבות, מעין ברית שיוצר הסובייקט 

 (. hooks, 2002, 25הביתי ) ,עם המקום הפיסי
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מתארות הוא מרחב טופופילי. הן כותבות מוריסון, ווקר והוקס עליהו המרחב הגיאוגרפי 

האישה  ה שלפתחות זהותתקשר הדוק בין המקום לתחושת הבית, לתחושת השייכות ולה

 ,השחורה. במיוחד הן מדגישות את הקשר לגינה ואת היותה מקור לאספקת הצרכים התזונתיים

ות, כמו יצירתילצד היותה מקום שבו יכולה היתה האישה השחורה לבטא חלקים מהזהות שלה 

 שהושתקו והועלמו במרחבים ציבוריים הגמוניים.שייכות טיפוח ותחייה, 

חוסר היכולת על פי תפיסתה של האם,  .הגינה מהווה מוטיב מפתח קול צעדינוביצירה 

, מה שמעיד על כך שאין שמילא אינו יציב על חוסר שליטה במרחב, בביתמצביע לגדל גינה 

יש יציבות.  ,לעומת זאת ,להגמוניה; ביטוי למוכפפות ולחוסר שליטה וטריטוריה ואין ריבונות. זה

 אותה מכנה היא. גם את המעבר השפתי עבורה מסמנת הגינה עם האם של היחסים מערכת

: שפות בשתי שימוש יש , "הגינה:אלגננה",המתאר את הגינה הפרק בשם כברבערבית.  ,"אלגננה"

 האםלצד כשלונה הפרטי של  .האם שפת ,בערבית ואחת ,ההגירה מדינת שפת ,בעברית אחת מילה

משולה השליטה בגינה גם לחוסר היכולת של ההגמוניה הציונית לשלוט במרחב  ,לשלוט במרחב

 אילו – אותו מדמיינתשהאם היתה  כמו, אהובה אישה של לגוף משולה הגינה, בבד בדהישראלי. 

 המקום בתוך רק :המוגפים התריסים עם הדמיון זאת מכנה הילדה. אותו מדמיינת היתה

 (.21, עמ' 2002)מטלון,  אהובה כאישה עצמה את לדמיין האם לעצמה מרשה והמוגף המדומיין

מה -דבר להצמיח הנסיון עם ההתמודדות ואת האם של הפנימי העולם את משקפת הגינה

. אםבדומה ל ,למקום ממקום הצמח את העבירו אםאו  המקוםת יליד לאאם היא  גם ,מהאדמה

 גם אבל – המשתלה, השכנים – לגינה שמעבר העולם עם ושיח שיג מקיימת היאבאמצעות הגינה, 

  :גינההטופופילים שעולים בה כלפי ה הרגשות ועם הצריף עם

 תשוקה. קרב שדה, ושינויים החלפות, נסיונות של מרחב היא הגינה

 הזיה. הועיל ללא עצמה את לאלף מנסה היא שבו מקום. ונמוגה שהולכת

 הזמנה. אמיתי לבית כמיהה, משחקים מגרש, הסדר תבוסת, קדומה

, שלה רק, סנטוריום, עונשין מושבת, לשיא להגיע כדי הר צלע על לטיפוס

, ידע נגד התרסה, המשתלה בעל של התעשרות מקור, כספים מסחטת

 מניפס. ראתה ולא הכירה שלא טבע נגדה, השכנים נגד, עצמה נגד, אהבה

)מטלון,  אישה של גוף במקום, גוף כמיהת, הכירה שלא לטבע אהבה של

 . (21, עמ' 2002
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מנדלסון מעוז טוענת כי הגינה ממחישה את הסתירה שבין התקווה ליצור תחושה של בית אמיתי 

לצד הכישלון שמלווה את שתילת הצמחים. ברומן משולבים הסברים מפורטים על שתילת ורדים 

של האם לגדל את אותם בגינה, אולם למרות המאמצים הצמחים קמלים לצד תיאורים עיקשים 

 חוסר .(Mendelson-Maoz, 2014, 125)והאם עוברת לצייר את הפרחים במקום לגדל אותם 

 שמסתיים בגינה. לידי ביטוי בפרק האחרון של הרומן הבאהיכולת שלה לנכס את המרחב לעצמה 

היא היחידה בשכונה שאינה פוחדת  מעסיקה גנן ערבי. האם כבר לא עובדת בגינה בעצמה אלא

משכנעת את סמי , מהערבי, מעיזה לבקר אותו בזמן שהוא בעוצר, מחפשת אותו במחסומי הצבא

להסיע אותה לגדה ומוצאת את מוסטפא הגנן שנולדה לו תינוקת חדשה. היא מגלה כי בביתו 

לדות של מוסטפא חול, עלים ועלי כותרת מודבק קיר עם ציורי פרחים שציירה, ועליהם הדביקו הי

בבית שלו ; כאילו חיקו את הגינה שלה, זו שטיפח כגנן ,של פרחים, מקצתם רעננים ורובם נפולים

(. המפגש בין המהגרת ממצרים 424, עמ' 2002נבולה, חסרת סיכוי )מטלון, הגינה 

הציוני, מעלה ביקורת  ישראלי במרחב-הקולוניאליסטית לפלשתיני שמייצג את הקונפליקט הערבי

 משמעויות גינהמסמנת ה ,מלווה בפסימיות קשה. כךה ,פוליטית על דיאלוג עקר שאין לו עתיד

 אין עתיד ואין תקווה.שבתוכו למרחב הפוליטי הישראלי משולה , רבות

     

  כזירה של התנגדותהשולי  בשפת המרח .3

ואת החיפוש אחר תחושת  לבית הכמיההמדגיש את  קול צעדינולכל אורכו, הרומן 

להיות  השלפי הנרטיב הציוני המקובל אמור ו למולדת החדשה בעקבות ההגירה שייכות למקום

בית רק הבית אינו : מציע אלטרנטיבה לבית יתר על כן, הספרהבית הלאומי היהודי בישראל. 

צבע אתני, גזעי, כגון נוצר זיכרונות ונבנה כאוסף של דימויים חזותיים  הואלאומי טריטוריאלי, 

(, Peled, 2010, 352) מורכבת זהות לכונןלבים יחד כדי והמש שפתי ועודלאומי, מגדרי, 

 המתקיימת במרחב שבין ההגמוני לשולי.

רחוק מלייצג סגרגציה תרבותית קול צעדינו כפי שהראיתי בחלקו הראשון של פרק זה, 

מדגישה את ההבדלים בינם אך גם בין המרחב ההגמוני למרחב השולי. התנועה בין המרחבים 

ולמרות  ,אליהשמהגרים ולכן החלוקה בינם אינה בינארית. ישראל מוצגת כמדינה  ,קושרת אותם

המרחבים שבהם נעים גיבורי הסיפור הושפעו מהקולוניאליזם, בין אם זה מצרים, או ישראל זאת 

 קול צעדינוזהויות הגיבורות ב)אשר מתוארת כמקום שבו למרחב ההגמוני מאפיינים דכאניים(. 
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מציעות אופציות שונות הן למזרחיות והן למגדר. המרחב השולי מיוצג בספר כמקום שממנו 

אפשר להימנע מקטלוג של הסובייקט על פי מושגים אליטיסיסטיים של המרחב ההגמוני. 

ת באמצעוהמעוצב  ,מטלון זירה חדשה של המרחב השוליבכתיבתה האוטוביוגרפית מייצרת 

הסובייקטים מהמרחב השולי. משמשת להשתקת בדרך כלל ש ,כתיבה בתבנית השפתית ההגמונית

לתרבות הלבנטינית שנחשבת זרה השייכות  ,במילים בערבית ובצרפתיתשל הדמויות השימוש 

יך למהגרים, מיקום שהמבט יבמרחב השולי ששאותן ממקמת  ,במרחב ההגמוני הציוני בישראל

יש ברומן נוסחה ייחודית של תערובת לשונית (. 2005שייכות )אזולאי, ההגמוני מסמן כחוסר 

 (. Hess, 2010, 220לבנטינית, שפה מדוברת של עולים חדשים, ושפת ילידי הארץ דוברי העברית )

שהיא  – כתיבת האוטוביוגרפיה מזמינה את ההגמוניהבאמצעות השימוש הייחודי בשפה, 

אל המרחב השולי של הסובייקטים, והופכת את פוליטיקת  – למעשה קהל היעד של הספרים

למרחב רדיקלי שבתוכו זהות האחר אינה נכנעת  (שנוטה לקבע את זהות המזרחי)הזהויות 

אלא מוצגת באופן מורכב, רב שפתי ובעל פרספקטיבות  ,למסגרות הדיכוי של המרחב ההגמוני

. חוסר ש אחר בית ושייכות למקוםהמעבר השפתי מדגיש את המעבר בין הבתים והחיפו רבות.

היכרות עם  ליצוראת ההגמוניה  ןשייכות מעלה ביקורת כלפי המדכאים ומזמילחוש היכולת 

 חוויתו של המדוכא. 

כמה המיוצגים במרחבים בסיפור על פני מספר נפרשים היחסים בין ההגמוניה לשוליים 

טקסטים  ק וישראל וכוללים גםניו יור גם מאיטליה,-כמוזכרונות ממצרים, וכוללים שפות, 

הסיפור הפרטי של בני המשפחה  .מנות ועודוספרים, שירה, אקאנונים מהספרות האירופאית 

והמעברים שלהם בין המרחב השולי למרחב ההגמוני מחברים את הסיפור האישי שלהם לסיפור 

 החברתיים,הנרטיב המשפחתי מבטא ביקורתיות כלפי יחסי הכוחות חברתי ופוליטי רחב יותר. 

האם  באמצעות פרקטיקה של התנגדות להוויה המזרחית כפי שסימן אותה המרחב ההגמוני.

לוסט חיה במרחב השולי ועובדת אצל עשירים מסביון ששייכים למרחב הגמוני, והגישה 

טקסט. מוריס האב, לעומת זאת, -הביקורתית שלה כלפי ההגמוניה סמויה ונוכחת רק בסאב

 ת גלויה. מייצג גישה ביקורתי

ולמרות זאת בני המשפחה אינם נתפסים  ,המשפחה ממוקמת במרחב השולי בישראל

סטריאוטיפים מזרחיים, והן לא מבקשות  ללאמורכבות, שלהם הדמויות  .כ"אחר" של ההגמוניה

להידמות לבעל הכוח מהמרחב ההגמוני. לגיבורי היצירה זהות היברידית, מרובדת עם השפעות 

בין ו הזהות שלהן מתהווה תדיר, נעה בין ההווה לעבר; הזהות שלפני ההגירהקולוניאליסטיות מ
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המשפחה שבעוד הזרות בכל אחד מהמרחבים. בבד עם התעצמות תחושת -השונים, בדהמרחבים 

בעקבות ההגירה, הקשיים הכרוכים בחווית ההגירה  המצרית הנאלצה להסיר מעליה את זהות

למרות שהשתייכו לקבוצת זהות עם מרכיבים מקומיים.  צפים אל פני השטח ומקשים עליה לאמץ

מיעוט מול המוסלמים המקומיים ומול הצרפתים הקולוניאליסטים, בני המשפחה חשו במצרים 

כבני המקום; כלבנטינים, הם ראו את עצמם כמי שתרבותם מגשרת בין מזרח ומערב. לעומת 

מכפיפות היא זו של החברה  זאת, הקבוצה ההגמונית אשר מסומנת ביצירה כבעלת תכונות

המרחב הקולוניאליסטי ממנו היגרה המשפחה אינו מסומן אשכנזית השולטת בישראל. -הציונית

, אך חשוב לציין שמנקודת מבטה של האם, אורח כמקום של דיכוי ושליטה שיש להשתחרר ממנו

שו לחיות בשני . הוכברג טוענת כי להיות לבנטינית פירוהחיים במצרים דיכא נשים והחפיץ אותן

עולמות בו זמנית ללא שייכות אמיתי לאף אחד מהם. לבנטיניות היא צורה חיצונית של תרבות 

שמסוגלת לבצע פעולות תרבותיות מבלי שהן ישתלטו על הזהות באופן מוחלט. הלבנטיניות יכולה 

של האומה  להוות גשר בין תרבויות מחד או איום מאידך, כפי שאיים בן גוריון למנוע לבנטיזציה

 (. Hochberg, 2004, 220החדשה בישראל )

מאבדת את השליטה שלה בשפת המקום שכעת היא  האם ,עם המעבר למרחב הציוני

עברית, השפה ההגמונית. האחראים, הממסד, הסמכות, השררה, המזכירה, מכונים אצלה 

(. המיקום המרחבי החדש מוביל לתחושת געגוע ונוסטלגיה למרחב 22, עמ' 2002"האלה" )מטלון, 

לא בני המשפחה  במצרים: למרות שבמצרים חוותה מכות והשפלה מצד הגברים ,הקודם

בדומה, השתייכו למרחב השולי הנמוך, לעומת מיקומם במרחב הציוני שהנמיך אותם חברתית. 

מוריס מקפיד על המעמד החברתי ועל המשמעות שבמעבר ממעמד גבוה לנמוך, לכן הדחיקה שלו 

אולם המעמד החברתי מטריד אותו יותר מבני משפחתו, לשוליים מקשה עליו להשתלב בישראל. 

טוענת שהתינוק, זיזי, מת  האם. ממצרים של התינוק הישןהזכרון לדוגמה, בתיאור פי שעולה, כ

ון שזהו סממן של וכי ,היא מספרת שמוריס התעקש לא ללכת לבית חולים ;בגלל מוריסלמעשה 

מטיל על המרחב  מוריס (. גם אחרי ההגירה221, עמ' 2002)מטלון,  השכבה החברתית הנמוכה

חברתית. ישראל לא הופכת לבית, ההגירה נחשפת כשלונו לההשתלב את ף ההגמוני המכפי

הבית הופך למושג תלוש והזהות  ,לא ניתן להחלים ממנוושכתהליך קשה שיש לשרוד אותו 

 לקונפליקטואלית. 

הרומן מקיים דיאלוג ביקורתי עם התפיסה ההגמונית הסטריאוטיפית לגבי המשפחה  

 ידי-ככזו שנתפסת באופן שגוי ומהותני על מנטליות המזרחיתמתייחסת ל האםהמזרחית החמה, ו
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"המנטליות היתה בין השאר העניין של מראית העין, הפרצוף שמפנה האדם : במרחב הציוני

מה כלומר,  (. 22, 2002)מטלון,  "'אוכלים מהעיניים'לעולם, שאיננו דבר של מה בכך. היא אמרה: 

את המנטליות רואה העולם, את ; התא המשפחתי שרואים כלפי חוץ הוא לא מה שקורה בתוך

התא המשפחתי רואים רק בני המשפחה. לכן נקודת המבט, המקום שממנו מביטים, יכולה להיות 

נקודת ו ,(21, עמ' 2002)מטלון,  האםבאה שממנה המבט הוא אלמנט מרכזי בתרבות  גורלית.

יגר גם המבט המסוים, ואחרי שהיגרה הספה ממקומה, ה"המבט משתנה בעקבות ההגירה: 

יתר (. 330, עמ 2002)מטלון,  "המורגל של הילדה, שיוחד לתמונה ולאופן שאפשר וצריך לצפות בה

כשהיא מתייחסת לתא המשפחתי ולמה שקורה לו  ,למשפחה "היפאמיל"מבדילה בין  האםעל כן, 

היא מה  בישראל "משפחה" במצרים המשפחה היתה "פאמיליה", :בעקבות המעבר בין המרחבים

במצרים קראו לה לוסט : שהמוסדות מכנים את התא המשפחתי. כך גם לגבי שמה של האם

, עמ' 2002)מטלון, זה היא לא מזהה את עצמה בשם ו, שם שזר לה   –שונה שמה ללבנה ובישראל 

21.) 

שנסע לשם אחת לחודש בזמן  ,לקהיר בעקבות מוריס האםכאשר קורין רוצה לנסוע עם 

או עזבו, מתו : "אין לי אני מה לנסוע ומה לראות. האנשים שאהבתי האםעונה לה  ,הסכם השלום

קורין מצפה להדר  (.410, עמ' 2002ומה זה המקום בלי האנשים שלו? תיסעי את" )מטלון, 

קולוניאלי ונדהמת מהעזובה ומהמסכנות של המצרים. הן פוגשות את השכנים המוסלמים 

 הן חוזרת ממצרים ובכל זאת, כשוהשאירו אותם עם צרות. שמתלוננים על כך שהיהודים עזבו 

טיהור מהקשיים שהביא המעבר לישראל: "משהו צץ מתוף מתואר הביקור כאילו יצר תחושה של 

הזפת הצמיגית שכיסתה על חייה הקודמים, הוחזר בדמות אחרת, מטוהר על ידי הזמן, תמים כמו 

העבר והווה מתמזגים, החיים הקודמים עולים אל בעקבות הביקור (. 413, עמ 2002לחם" )מטלון, 

 פני השטח והופכים לזיכרון תמים יותר וטראומתי פחות.

, מוריס. האבדרך המניפיסטיים של  גם המרחב הפרטי מתחבר למרחב הפוליטי 

בטקסטים שכתב מלווים  ,הביקורים שלו, "ההופעות" הפתאומיות אחרי שנעלם מחיי משפחתו

-עדים את עמדתו הפוליטית ואת המיקום של המזרחים במרחב החברתיומתהמשובצים ברומן 

פוליטי והתרבותי בישראל. הוא טוען כי המניע שלו לפעילות הפוליטית היא הזדהות עם עדות 

(. 113, עמ' 2002)מטלון,  המזרח, ונסיון הקמת אופוזיציה כדי לעמוד נגד מצבם החמור והמחמיר

משפחתו  , לא לוקח אחריות על נטישתו אתונע מחרדת רדיפההמבהיותו פנטזיונר  ,מוריסאולם 

ומייחס זאת לבנגוריוניסטים שידעו כי אשתו וילדיו הם הרכוש שנשאר לו והחליטו לגזול אותם 

מוריס מנותק מהמציאות הקשה של בני משפחתו, מהצורך הקיומי בעבודתה של האם ממנו. 
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גייסו את  ,לטענתו(; 115, עמ' 2002טלון, כלפי מעסיקה כאיש חומל ונדיב )מ ומהערכתה הרבה

היתה  האםלסוכן שפעל להרס החיים המשפחתיים.  הרב המכובד, מעבידה של אשתו, והפכוהו

 הם. יבובה בידיו והוא פעל לגירושין בינ

כך למשל כאשר הילדה מחכה לרב ולרעייתו  .הפטרונית ההגמוניה את מסמן מסביון הרב

על המדרגות הבית, היא חוזרת ומספרת לקורין שקיבלה מהם סוכריה. קורין חובטת בה "שלא 

, עמ' 2002תעיזי לעמוד אצלם שם יותר כמו מסכונה, או שאני אחתוך לך את הפרצוף" )מטלון, 

ומאבק להוכיח שהיא לא נמצאת (. המפגש עם הזוג מסביון מעלה אצל קורין רגשי נחיתות, 122

במיקום חברתי נמוך מהם. גם מוריס מתאמץ להרשים את הרב מסביון ללא הצלחה. המפגש עם 

המעסיקים של אשתו החריד אותו כיוון שלהיות עוזרת בית היה מקצוע בזוי בעיניו. לעומתו, האם 

הרב והנדיבות  לא חשה בושה על כך שהיא מנקה בתים של אחרים; היא חשה בושה מול חמלת

שלו. אולם כאשר הוא רוצה לאמץ את הילדה, האם מסרבת. בתשובתה לרב היא משתמשת בלשון 

רבים, באופן שמעיד על תפיסת הקולקטיב שלה כאישה מזרחית: "אצלנו לא נותנים ילדים" 

 (.42, 2002)מטלון, 

קסט. ט-במבע השפתי ובסאבבדמותה של לוסט המעבר בין ההגמוניה לשוליים מתבטא 

באמצעות סיפורים מחיי היומיום משבצת המספרת ברומן את הביקורת הפוליטית של לוסט כלפי 

, עמ' 2002תופרת וילונות למעברת האוהלים ששוכנו בה )מטלון,  האםהממסד. כך למשל כאשר 

לתקן את הארעיות והזמניות שהעידו על עזובה נפשית ופיסית. כך גם כאשר היא  (, בנסותה222

העוני הלבן (; 222, עמ' 2002עוני: "יש את העוני הלבן והעוני השחור" )מטלון, האת מושג  מסבירה

הוא העוני עצמו, ואילו השחור הוא הווית העוני, הפקת רווחים נפשיים מהעוני. היא לא רואה את 

קורין, לעומת  משפחתה כמי שנמצאת במעגל העוני, לתפיסתה העוני הוא מהות רחוקה מהם.

ה לזכות בהכרת המרחב ההגמוני. היא מחפשת הכרה בעולם של יחסי כוחות, ומנסה זאת, מנס

לעבור במהירות בין המרחבים של העושר והעוני. היא קושרת בין מעבר למרחב ההגמוני לבין 

 עושר: 

אני חייבת לעשות כבר את המכה, להרים את הראש. "המכה" סומנה 

הסופית והחותכת של  באמצעות הכסף אבל לא היתה הכסף, אלא ההכרה

ולא הכרה שיש אתה  –העולם בכישרונה של קורין, ביכולתה ובמעוף שלה 

יחסי גומלין של הארת פנים הדדית, אלא כזו שתוריד את העולם על 

הברכיים לפניה, שיזחל לו סוף סוף. אבל הוא לא מיהר לזחול, העולם. על 
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כל פנים לא בקלות: כששוטטה בחנויות האלה של צפון תל אביב, עם ההדר 

המפוקפק או הלא מפוקפק שלהן, כדי "לקבל רעיונות" כמו שאמרה היתה 

, עמ' 2002חוזרת עם הירקרקות הזאת של מי שחטף מחלת ים )מטלון, 

323 .) 

 

, 2002ון, ששואף להשתחרר וללכת הלאה )מטל של האם העבר נמשל למשקולת על הגוף

(. החפצים מעוררים זכרונות ולכן האם זורקת אותם, מרוקנת את הארונות במטרה לטהר 141

אותם מזכרונות. ללא זכרונות תהיה קלה יותר, ותוכל לשאת את ההווה הקשה מנשוא; לכן היא 

מבקשת לא לצבור נכסים. כך, החפצים עוברים החפצה והופכים לתושבים מחוסרי אזרחות 

רכון, כמו מהגרים שויתרו על מדינת האם אך נשארו במרחב ביניים ולא נקלטו במקום ומשוללי ד

חדש. אולם עקירתם של החפצים לא מביאה אחריה רגיעה: תמיד מגיע לילה בלי שינה, ואז עולה 

נדמה כי אם תיפרד מהעבר (. 141, 2002)מטלון,  החפצים שזרקהחרטה והיא מחזירה את  אםב

אותו, תוכל להתשחרר גם מחוסר השייכות ולמצוא את מקומה במרחב ומהחפצים שמזכירים 

הקושי של האם לייצר מרחב זריקת החפצים מעידה על בעת -שאחרי ההגירה הקשה. אך בה

בתוכו היא עשויה למצוא תחושת שייכות. בו היא חיה לזה ההגמוני, שים, בין המרחב השולי יינב

שמעלים החפצים ובין התיוג שלה כאחרת בעיני האם מתלבטת בין הצורך לשמר את הזכרונות 

תחושות בין חרר מהעבר מתארת האם תוך עירוב תשהמרחב ההגמוני. את הנסיונות הכושלים לה

 כעס להתרפקות נוסטלגית:

החמה שעורר בה ה"היה", העבר, ההתרפקות על העבר: "היה"... על הטוב 

הפרעה לתנועת והרע שבו, נוצק בתודעתה כמשקולות בטון על הרגליים, 

הגוף ששאפה הלאה, לתנועת הנפש שעצמה את עיניה והאיצה צעדים 

שחלפה על פניהן הדוממות של מפלצות האבו. ה"היה" היה מפלצות אבן 

שהתגלמו בזכרונות, בחפצים שאצרו את הזכרונות... לכן זרקה כל הזמן 

 (.132, 2002)מטלון, 

   

 האירועים .מילוליים לא אירועים הםברומן  הילדה מספרת עליהם האירועים מרבית

דמות  ןהשפה מעצימה את הפער בי. וצרפתית ערבית, עברית שפות בשלוש נמסרים המילוליים
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העבר של האם, בת למשפחה משכילה במצרים לעומת בת דמותה הישראלית, אישה עילגת, קשת 

הרחבה כי לקדם יום שמנקה בתים. בניגוד למוריס שמדבר וכותב בעברית רהוטה ומשתמש בה ב

ת המורכבגישתן  של חשיפה כאן יש. (Mendelson-Maoz, 2014, 127)את פעילותו הפוליטית  

, ממצרים האם של מוצאהכך, למשל, . שלהן האם לשפת המקום שפת שבין ליחס הדמויות של

 שקףהמ ,נמוך סגנוני בביטוי משתמשת האםבעברית,  ;וערבית צרפתית הן שלה האם ושפות

 ?"את, יושנת לא את למה" – המשובשת העברית. עבריתשאינה  אם שפתגם -כמו חברתי מעמד

 –( 45, עמ' 2002)מטלון,  "תסתובב שלא, הילדה, השרמוטה על עין תשים. "(15, עמ' 2002)מטלון, 

שהיא בת  להרגיש שלה היכולת ולחוסר מהגרת להיותה הלשון שיבוש בין קשרה מאירה את

השפות משובץ לאורך כל הרומן: הנונה מעירה את הילדה במילים "יאללה העירבוב בין . המקום

, ומובאת גם הדרשה (205, 2002)מטלון,  יא בנתי, מספיק, אמצע הלילה עכשיו, נוס אלליל"

היומית של שדרן הרדיו בערבית עאם חמדן ב: "אחוו'אני, יא וו'לאד מסר אלטיבין, אחי בני 

(. כפי שהוזכר לעיל, ההקפדה של האם על הרווח הנהוג בין 205, 2002מצרים הטובים" )מטלון, 

(; היא חשה בושה בשל 123, 2002האותיות בעברית, מסמן את הזרות של השפה עבורה )מטלון, 

אולם היא רק חותמת. צ'קים דחויים, עליהם קוראת לילדה שתכתוב והיא   ידה בעברית,-כתב

והעליונות  ,על נחיתות תרבותיתברומן חוסר הרהיטות הלשונית בעברית לא מעיד 

היא לא  םלמרות העברית המשובשת של הא האינטלקטואלית לא נמדדת על פי המרחב השפתי.

 נתפסת כנחותה חברתית ותרבותית.

כך הזמן מאבד משמעות והסיפור מתעלם מהסדר ההיסטורי של האירועים.  קול צעדינוב

התשובה היא ללא תאריך ממשי: "כשבאנו" , ץמתי היגרו לארמבקשת לדעת למשל כאשר הילדה 

אביה לא רשם את תאריך הולדת ו(. גם לפני ההגירה הזמן היה חסר משמעות, 42, 2002)מטלון, 

המציא שנולדה באיטליה למרות שנולדה , ולפעמים בדה תאריכים מליבו במצרים; הילדים

ל מקום הלידה שלה שבאמצעות הרישום הכוזב שעצמה מעלה את האפשרות במצרים. הילדה 

מוצא המזרחי מסווה האב את מוצאם כמשפחה שהיגרה ממצרים, כדי להתחמק מהסימון של ה

באופן שמדגיש את המיקום והמרחב ולא את הסדר עימעום הזמנים  (.42, 2002לבנטיני )מטלון, 

; עלפי צב המספרת מסמנת את הזמןנעשה תוך כדי דיאלוג עם צבעים. הכרונולוגי של האירועים 

 : לא קלנדרי , ובכל מקרההוא צהוב או סגול
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האם סילקה את הספה מפינת ההול הצהוב, שגם כשחדל להיות צהוב, 

המשיך לאצור ולהזכיר את הצהוב, את מקוריות הצהוב וראשוניות הצהוב 

 (330, 2002, מטלון) ]...[

הופך למאטפורה, תוך יצירת קשר בין  לאורך הרומן, לצד היות הצבע ממשי הוא גם

המסדרון של הצריף צבוע צהוב, הילדה מתארת את המעבר במסדרון : מרחב הזמן וצבעי הצריף

; סמי נשאר במרחב הצהוב והילדה עוזבת, כלומר הצהוב הוא גם מצב, כמעבר למרחב של צוהב

ל דפים או תמונות בדרך כללא רק צבע סתמי על הקיר; הקירות מצהיבים באותו האופן שבו 

דיאלוג ה שמאיר אתהמעבר במסדרון הצהוב מרמז על זמן צהוב, (. 153, 2002מצהיבים )מטלון, 

שהעלה ביקורת קשה על משבר הערכים בחברה  ,(1221"הזמן הצהוב" ) עם ספרו של דוד גרוסמן

הוא ו קול צעדינפלשתיני. המרחב הצהוב ברומן -הישראליהישראלית בעקבות הכיבוש והסכסוך 

וממנו עולה ביקורת חברתית נוקבת על הערכים השבורים, המפורקים והמסולפים  ,מרחב מעבר

 של החברה הציונית ועל פוליטיקת הזהויות שמפרידה בין המרחב ההגמוני למי שאחר ממנו.

מערכת היחסים כן דרך טקסט, דרך הצבע הצהוב ו-פרקטיקת ההתנגדות עולה כאן דרך הסאב

 .במרחב ההגמוני והמרחב השוליהעדינה של בני המשפחה עם 

הכתיבה המתעדת את המאבק מאפשרת לכותבת לשמר את הפרספקטיבה שלה כילדה  

מתוך המרחב השולי. כך, למרות שבבגרותה היא כותבת מתוך המרחב ההגמוני, היא לא נטמעת 

יה של הוקס, כדי לייצג את קולה של האם, בתוכו, והופכת את הכתיבה ל"שדה של מאבק", כדבר

תוך שהיא מזמינה את הקוראת להיחשף לחווית ההגירה והקונפליקט בין ההיטמעות במרחב 

הוקס מנתחת את הפוליטיקה של ההגירה. במחקריה, -החדש ובין השמירה על הזהות של טרום

ים של המרחב השולי הגבולות התרבותיים והחברתי , אל מולהעצמי-המיקוםהמיקום ואת שינוי 

אבל לטענתה בתהליך קביעת  ,ת שנקבעו על ידי המדכאואלו גבולאמנם, והמרחב ההגמוני. 

הוקס, היא שדה של ממשיכה שפה, הגם מי שמבקרים את ההגמוניה.  משתתפיםהעצמי -המיקום

קולות מתוך הולכן באמצעות החדרת הקול האישי לשיח הציבורי, אפשר יהיה לבטא את  ,מאבק

 שמתוכו נחלצים השוליים(. מתוך השוליים אפשר לייצר שיח 1220רחב השולי )הוקס, המ

אפשר להישאר בשוליים ולפעול נגד השכחת ; תנועה כלפי המרכזהמתמדת של השאיפה מה

 השמעת הקולות שהושתקו והודרו. בעד הדיכוי, ו

מתוך  כאמור, השפה, כשדה של מאבק, מאפשרת לאישה השחורה לספר את הנרטיב שלה

המרחב השולי, ובכך להזמין את הקורא ההגמוני להיחשף אליו ולפתח פרפסקטיבה דומה; 
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המטרה היא הדיפה של גבולות מדכאים שהוצבו בעקבות תהליכים גזעניים, מגדריים ומעמדיים. 

התיאוריה של הוקס צומחת מתוך הכתיבה האוטוביוגרפית, ומתוך התנסות אישית באופן בו היא 

ש בקולות שונים כאשר פנתה אל המדכא, לעומת השפה, המילים והקול שבהם בחרה להשתמ

(; הקושי לכתוב את הסיפור האישי נובע מאותה החוייה, 150,  1224פנתה אל המדוכא )הוקס,

 כאשר פונתה למדכא: שהרגילה אותה לשנות את שפתּה

It is no easy task to find ways to include our multiple voices 

within the various texts we create - in film, poetry, feminist 

theory. Those.are sounds and images that mainstream consumers 

find difficult to understand. Sounds and scenes which cannot be 

appropriated are often that sign everyone questions, wants to 

erase (hooks, 1984, 151). 

 

הוקס מתארת את הנרטיב האישי שלה כאישה שחורה ממעמד נמוך שעברה כביכול 

אבל שואפת לפתח פרספקטיבה שבעזרתה היא מתנגדת לקולוניליזציה של  ,למרחב ההגמוני

למרות שהיא למעשה כותבת  ,המחשבה והיצירה. הוקס טוענת כי היא ממוקמת בשוליים

ניברסיטה "לבנה". אבל השוליים של הוקס הם לא השוליים שניכפו על ידי כאקדמאית בכירה באו

אלא אתר של התנגדות שמייצר תגובת נגד להגמוניה ומעודד פתיחות רדיקלית  ,המרחב ההגמוני

שתאפשר מפגש של ההגמוניה עם האחר שבשוליים. הפתיחות הכרחית כדי לייצר פרספקטיבות 

ן ההגמוניה לא תיראה רק כמרחב שיש להיטמע בו, אלא כאלה שבאמצעות, חדשות על השוליים

 (.153, 1220השוליים יראו כאתר של כוח ויצירתיות )הוקס 

המושג "מרחב שולי כזירה של התנגדות" אינו מושג שמתייחס דווקא לכתיבה 

אוטוביוגרפית, אולם הוא מאפשר לטקסט להפוך לזירה שמתוכו אפשר לייצר התנגדות למרחב 

דכא. הוקס מדגימה את טענתה באמצעות כתיבת נרטיבים אוטוביוגרפיים. היא ההגמוני המ

פסי הרכבת בעיירה שלה היוו גבול דמיוני בין , בה מתארת את ילדותה בעיירה קטנה בקנטקי

המרחב השולי למרחב ההגמוני. מעבר לפסי הרכבת היו רחובות מטופחים, חנויות שהשחורים לא 

יכלו לאכול בהן ואנשים שאסור היה להיישיר אליהם מבט.  יכלו לקנות בהן, מסעדות שלא
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הנשים היו משרתות או זונות. למרחב  ;במרחב הזה יכלו השחורים רק לעבוד עבור האדם הלבן

תמיד חזרו בסוף יום העבודה אל העזובה של הבתים במרחב והזה יכלו להיכנס אבל לא לגור בו, 

אבל  ,לגוף שלם שהמרחב השולי הוא חלק ממנומעבר לפסי הרכבת. הוקס משווה זאת שהשולי 

משני צדי פסי השולי וההגמוני,  ,. הפרספקטיבה הזו של מי שראתה את שני המרחביםלו חיצוני

המשלב מבט מבפנים בלה לטענתה לפתח דרך מיוחדת לראות את המציאות, איפשרה הרכבת, 

ציבורית להפרדה בין ההישרדות שלה תלויה בהעלאת המודעות היתר על כן, מבחוץ. מבט 

חלק מהגוף השלם של השיח היא מהווה  כאישה שחורההשוליים למרכז ובהעברת הידע וההבנה ש

הוקס מדגישה כי מיקום מרחבי יוצר תפיסות שונות של פמיניזם (. 142, 1220החברתי )הוקס, 

להיות גם והמעבר בין המרחב השולי למרחב ההגמוני ובין המרחב הפרטי למרחב הציבורי עלול 

מעבר למערכת של דיכוי; אך הוקס גם מזמינה את קוראיה לראות במעבר הזה הזדמנות להפוך 

את המרחב המדכא לזירה חדשה, שמתוכה אפשר להצמיח פרספקטיבות חדשות של התנגדות 

 לדיכוי.

  – שם כל אחת יכולה לדבר בשם עצמה ,שוליים כאתר של שחרוראת ההוקס מגדירה 

אלה אינם  ;ההכרה בכך שהאחר יכול לדבר בשם עצמו ואין צורך לדברר אותו טענה הנשענת על

זהו אלא שוליים שבהם אין התבחנות על פי זהות. , השוליים החברתיים שהגדיר הלבן המדכא

מרחב שיש בו פרספקטיבות מרובות, שמתוכן אפשר לייצר מערכות של התנגדות ושל תרבות 

ויג כ"אחר" בעיני ההגמוניה לשמר את האחרות שלו כנגד הוקס קוראת לסובייקט המתרדיקלית. 

האלר,  ולהשתמש במרחב השולי כשדה של מאבק )מוצאפי ,הקולוניאלי ,המרחב ההגמוני המדכא

(. הניסיון האישי שלה הוביל אותה לקריאה נגד היטמעות של מי שעובר מהמרחב 522 ,2002

, 2002לית שבשוליים )מוצאפי הלר, ושמירה על הפרספקטיבה הרדיק ,השולי למרחב ההגמוני

523):  

ההיטמעות מקלה על אלו מאיתנו הבאות ממעמד הפועלים לסגל את כל 

הגינונים שיגרמו לנו להיראות כאילו אנו מיוחסות, במיוחד אם אנו בוגרות 

בכל פעם שאני מנסה להתחכם ולהכניס ) מכללות ומדברות בסגנון המתאים

את השפה המדוברת של השחורים למאמרים שלי, העורכים רואים זאת 

כשגיאה ו"מתקנים" אותי. )עד לאחרונה הרגשתי שזה בסדר, ושאשמח 

להשאיר את סגנון הדיבור הזה בחלק הפרטי של חיי. כיום אני מבינה עד 

מּודע זה של סגנון הדיבור כמה הרסני, עבור אנשים מקופחים, היה צינזור 
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שלנו, צינזור שנעשה במטרה להשתלב טוב יותר באותם מקומות שבהם 

 (.324, 1220איננו נתפסים כשייכים )הוקס, 

רק מתוך המרחב השולי ניתן למחוק את ההפרדה הבינארית בין המדוכא  ,לטענת הוקס

ר הקולוניאלי או המדכא וכך להפוך את שניהם לשותפים לשחרור מתהליך הדיכוי. כאש ,למדכא

ולכן  ,הוא למעשה מדבר עבור הקבוצות החלשות במרחב השולי ,מדבר מתוך המרחב ההגמוני

סובייקטים מהמרחב השולי יכולים לדבר בשם עצמם. במצב אולם למעשה,  אותן;משתיק 

 הוקס טוענת כי עליו לייצר ,כאשר סובייקט מהמרחב השולי פועל מתוך המרחב ההגמוני ,ההפוך

למרות שבאופן פיסי עזב את המרחב השולי ועבר לפעול מתוך ההגמוניה.  ,התנגדות למרחב הגמוני

הוקס מודעת לכך שהמחשבה על מעבר בין מרחבים טומנת בתוכה חשש מהיטמעות או מאימוץ 

של ערכים מהמרחב החדש. היא מתייחסת לכך שמעבר בין מרחבים עשוי להוביל לתזוזה 

(: כך, למשל, בני מעמד הפועלים 311, 1222ם אחת לאחרת )הוקס, ממערכת ערכים מעמדיי

שואפים לסגנון חיים של בני מעמד בינוני; מחד, מהם מבקשים לשמר את תרבותית המסורתית 

ומערכת הערכים שלהם גם במקום המגורים החדש, ומאידך, הם חשופים לעיגון הזהות, התרבות 

הוקס מגדירה את הזהות של (. 312, 1222ת )הוקס, והערכים בתוך מערכת קפיטליסטית וחומרני

שבו יכול להתקיים  ,מי שעברו מהמרחב השולי להגמוני כזהות ששייכת למרחב היברידי חדש

 סובייקט שהוא רב לשוני ורב שייכויות. 

שבין הפרדה גזעית להיטמעות דרך ניתוח המחזה "צימוק למתח הוקס מתייחסת 

בארה"ב ונכתב על ידי לוריין הנסברי, המתאר  1252בשנת , מחזה שהועלה בברודווי בשמש"

 משפחה אפרו אמריקנית בשיקגו אשר נאבקת בגזענות:

מוצר  ,כאשר הועלה לראשונה על הבמה היה "צימוק בשמש" במובנים רבים

 ,תרבותי אנטי הגמוני. המחזה חקר את הפחד ששרר בקרב השחורים מכך

רמות בה שונות מן הנורמות שעצם היציאה מסביבתם הטבעית, אשר הנו

החברתיות הכלליות, במיוחד אלו שהתקבעו עקב עליונות הלבנים ,עלולה 

לגרום להרס, ואפילו למוות. כשלעצמו נסב המחזה על סיפור של דיור. 

העובדה שפירושה האמיתי של ההפרדה הגזעית בחברה קפיטליסטית הוא 

ממנו בבירור, שבני אפליה לרעה של שחורים שחיפשו מקום לגור בו. עלה 
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רצו  משפחת יאנגר לא רצו להיות חלק מתרבות הלבנים, כלומר הם לא

 .(311, 1220להיטמע, הם רצו מקום טוב יותר לגור בו )הוקס, 

הוקס מתייחסת ליכולתו של הסובייקט לייצר מרחב של התנגדות דווקא מתוך מרחב  

במרחב החדש נוצרות אלטרנטיבות שמאופיין על ידי דיכוי ושליטה של המרחב ההגמוני. 

רדיקליות: הסובייקט השולי יכול לשמור על זהותו, הוא אינו חייב להשתנות חברתית כדי 

הוקס קוראת להפוך את המרחב הזה למקום (. 145, עמ' 1222להיטמע במרחב ההגמוני )הוקס, 

רף לאחר, בשוליים האלה הלבנים מוזמנים להצט; מפגש שבו פתיחות רדיקלית היא אפשרית

כדי שהאבחנה בין המדכא למדוכא (, אולם 145, עמ' 1222לשולי, כדי להילחם בדיכוי )הוקס, 

תנאים של סובייקט הדיכוי. הכתיבה מתוך מרחב צריך להתקיים ב  המשותף המרחב  ,תימחק

השוליים והשימוש השפתי בקול האישי של הסובייקט השולי הופכת את המרחב השולי למרחב 

בהגדרות של השיח ההגמוני. המעבר בין מרחבים במרחב ההגמוני ושלא נטמע  ,אלטרנטיבי

בקולו של  ,באיזה קול להשמיע את הדברים –תרבותיים מזמין שינוי מתמיד, אך גם יוצר דילמה 

שתאפשר ביקורתיות  ,שקוראת לייצר אלטרנטיבה מתוך המרחב השולי ,הוקס איזה קולקטיב?

שבו  ,רחב ההגמוני, מזמינה את המרחב ההגמוני למרחב הבינייםותייצר התנגדות לדיכוי של המ

 היא משתמשת בסיפורה האישי כדי לבטא את כאב הסובייקט המושתק. 

הסיפור האוטוביוגרפי האישי של הוקס הופך למודל תיאורטי עבור כותבות שצמחו 

בה המערבית בשוליים ומנכיחות את המרחב השולי ביצירה שלהן. זוהי דרך התמודדות עם החשי

שמניחה שתנועה כלפי המרכז ההגמוני היא שאיפתו החד משמעית של מי שצמח במרחב השולי. 

הפן המרחבי בכתיבתה האוטוביוגרפית של מטלון מבטא אפשרויות נוספות של הנשים בדומה, 

 בסיפור מלבד תנועה חד כיוונית כלפי המרכז.

קפיטליסטית  ,פאטריאכלית ,המרחב ההגמוני נתפס כמערכת גזעניתהמערבי  םבעול

אותה מכפיפה  ,, הופכת אותה לאובייקט מחקריהשולייםתרבות אשר מחפיצה את  ,לבנהו

ומכתיבה באופן כללי את השיח הציבורי הפומבי )מוצאפי הלר,  ,לקולוניזציה של רוח ומחשבה

שאינן בישראל, המרחב ההגמוני נתפס כאתר של הדרה שמרחיק מהמרכז קבוצות (. 1, עמ' 2002

שייכות להגמוניה; הלשון וסגנון הדיבור המאפיינים את המרחב ההגמוני יוצרים השתקה של 

למערכת הדיכוי של המרחב ההגמוני  התנגדותמוצאפי הלר טוענת כי קבוצות מהמרחב השולי. 

 – של בל הוקסזו כתיבה בשפה אישית כמו  עם לסוגיית פוליטיקת הזהויות משלבת התייחסות

, קול צעדינובכתיבת הספר  ,בניגוד לשפה האקדמית הגבוהה. גם מטלון ,לציבור שפה שנגישה
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, כתיבה בשפה הגבוהה של ההגמוניהמשולבת בכיצד השפה המדוברת של המרחב השולי מדגימה 

יתר . "רחוב שפת" של שגוי דקדוקי למבנה מוקפד דקדוקי מבנה בין נעה הסגנונית הרמהכאשר 

ואלה משולבות בשיבושי הלשון בעברית  ,לצד הצרפתית נוכחת השפה הערבית צעדינו קולבעל כן, 

המשפחתיים דרך שיבושי את השורשים מטלון כך משלבת המרחבים השונים; בין  יםמעברוב

שפות מעורבות מזמינות את בטקסט.  לא מכוונות מבלי להיתפס כמי שמנכיחה שגיאות לשון

המרחב ההגמוני לחוויית קריאה שלא תמיד כולה מובנת, ולשפה אישית שלאו דווקא מקובלת 

היא : באמצעות השילוב הזה היא מיישמת את טענותיה של הוקסבתמה הספרותית ההגמונית. 

מרחב כותבת מתוך מרחב ביניים ומזמינה את הסובייקטים מהמרחב ההגמוני הלבן להכיר את ה

 ה. עליו היא כותבת ובתוכו התפתח

אולם  דרך המרחבים השונים, האםלסיכום הפרק, הרומן מספר את סיפורה האישי של  

בד בבד הוא גם מעביר ביקורת על החברה הציונית ויחסה לדמויות מהשוליים כמו הנשים 

ה פרקטיקת פלשתינים בדמות הגנן הערבי. מורכבות הדמויות מהווה לצדהמזרחיות המהגרות, 

התנגדות לנטייה ההגמונית לקטלג את מי שאחר ממנה על פי קטגוריות מהותניות. למרות הכל, 

גמוניה הדכאנית מכתיבה הקובעת את מיקומה העצמי המרחבי ולא מוצגת שכדמות שה האם

כתיבה רדיקלית שמציגה את המרחב השולי כמקום של כך, מתהווה המרחבי.  כהעבורה את שיו

דרך שילוב שפתי של השפה ההגמונית  ,מגוונות, כאשר גם מי שצמחה בתוכו יכולהאפשרויות 

 לאתר שבו נוצר שיח של הגמוניית נגד.להפוך את השוליים  ,ושפות המרחב השולי
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 ומסקנות סיכום

 

של רונית מטלון כאוטוביוגרפיה נשית אשר נכתבת  קול צעדינואת הספר  עבודה זו בחנה

מתוך פרספקטיבה  ,מן השוליים האתניים. שיטת המחקר היתה קריאה צמודה של היצירה

שעד כה כיוון אמריקאי. -תיאורטית הנשענת על השיח המחקרי של הפמיניזם האפרו

 קיים לא הציעהמחקר האוטוביוגרפיות של נשים ממוצא מזרחי לא היוו מושא מחקרי בארץ, 

עסקו בפרספקטיבה של אוטוביוגרפיה ככלי לעימות עם השוליות המגדרית שתיאוריות מחקריות  

שיח הפמיניסטי מבקשת להציע אוצר מילים חדש לדיון בעבודת המחקר המוצעת כאן והגזעית. 

 באמצעות החיבור בין הרומן לבין כתיבת אוטוביוגרפיה קול צעדינומזרחי כפי שהוא מתבטא ב

 . אמריקאי-נשית ובמיוחד בהקשר האפרו

 זה קשר. אנר'כז אוטוביוגרפיה וביןקול צעדינו  בין הקשר את העלו ספרות ומבקרי חוקרי

 המנגנונים ועל עצמה-שלה התקפות על מתמיד ערעור בה שיש יצירה שזוהי כיוון, מוחלט איננו

 באמצעות .הגמוני חניכה סיפור שבו לינארי נרטיב מעמידה יציבה, והיא איננה זהות המכוננים

, האוטוביוגרפי אנר'הז של ייחודי עיבוד צעדינו קולב מציגה מטלון ,הילדה של הנרטיב על ערעור

 בעת-בהו ,ון'לז של המסורתי המחקר לפי האוטוביוגרפי אנר'לז המתאימים אלמנטים בין המשלב

 כטכניקה הערעור את לראות אין ,ואולם. אוטוביוגרפיים אלמנטים אותם על במכוון מערער

 אופןעל הו ,הוקס בל של הגותה תוך התבססות על .האוטוביוגרפי הממד את שמבטלת

 מחקר זה מעלה את הטענה, השחורה הנשית האוטוביוגרפיה מושג את מגדירה היא שבאמצעותו

-כמו, הזיכרון מושג על מתמיד ערעור לצד ביסוס בה שמתקיים אוטוביוגרפיה הוא צעדינו קול כי

 ,נשית אוטוביוגרפיה של ייחודית גרסה ; זוהיחד משמעי נרטיב לספר היכולת על מתמיד ערעורגם 

 .ואתניים מגדריים שוליים מתוך הנכתבת

המסורת המחקרית על אודות אוטוביוגרפיה שהתמקדה בסיפורי חיים שהציגו נרטיב 

היא מפנה את מקומה וגברי והגמוני, כבר לא נתפסת כיחידה ובלעדית הראויה למחקר, 

מקום  קול צעדינו. כך תופס שבעבר לא כזו להתייחסותנרטיבים שמתארות לאוטוביוגפיות 

 בדומה ,משמעותי במחקר, תוך התמקדות של הדיון בהיבטים המגדריים והגזעיים. מטלון

 הבית מושג את ייחודית נשית האוטוביוגרפי תכתיב באמצעות מפרקת ,ואחרות לורד, להוקס

 מרכזי אלמנט מהווים השורשים אחר התלישות והחיפוש תחושת. שלו המקובלת מהמשמעות

 מאליו מובן שאינו דבר, ערך בעלת אישה המספרת להיות אישור מספק הטקסט בנוסף,. בטקסט
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 משקף אלא ,דוקומנטרי או היסטורי אינו הטקסט אמנם,. הציבורי מהשיח שהודרה לאישה ביחס

 של קולקטיבית להתנסות עדות האישי הסיפור מכיל בבד בד אולם ;הכותבת של חייה ניסיון את

 קולוניאליסטים פוסט אלמנטים של השילוב. ההגמוני המגדרי בשיח קיום לה היה שלא נשים,

 המציגה דמויות של אוטוביוגרפיה  – צעדינו קול את הופךפמיניסטיים אלמנטים מגדריים  לצד

 הסיפורכך,  .ההגמוני בשיח שהושתקה נשית חוויה להמחשת לערוץ –החברתיים  מהשוליים נשים

 מתריסה אשר ,מורכבת פוליטית לאמירה האם של האישי הסיפור את הופך הנשי האוטוביוגרפי

 . המזרחית האישה של ההדרה נגד

עוסק בחיפושה אחר הבית של מי שסומנה כ"אחרת", ומציג את האופן בו  קול צעדינו 

הילדה שגדלה במרחב השולי, ושזהותה עוצבה כאובייקט מוכפף ומושתק, כותבת מתוך ההגמוניה 

בשפה ההגמונית, תוך שילוב של ערבית וצרפתית, וכך מצליחה לסדוק את חומות ההגמוניה. 

, . כךהאםקולה של  גם דרך השמעת הכתיבה ההגמוניתאת  הטקסט האוטוביוגרפי  מערער, בנוסף

חוותה את האופן בו שמייצגת  ,מייצרת מרחב ושיח חדש של אוטוביוגרפיה נשית מזרחית מטלון

כיצד כוננה הילדה את זהותה עד כן ו, אימהותה לאור מיקומה השוליואת זהותה, נשיותה  האם

 כתיבה אוטוביוגרפית.שהפכה לסופרת שמתמודדת עם המבט ההגמוני דרך 
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Abstract 

This study will explore the book The Sound of Our Steps, by Ronit Matalon, 

published in 2008. My aim is to use the autobiographical writing theory by Bell 

Hooks (1998), which has contributed significantly to the discussion about African 

American autobiography and literary criticism. The study will illuminate how writing 

such as an autobiography is an act of personal criticism which is based on gender 

and racial oppression experienced by women from the margins of society. The 

analysis will be made through a number of terms which will be extracted from 

Hooks' theoretical philosophy. Examples of such terms are “dual point of view”, the 

definition of a woman by the black gender discourse and a chronological and 

nonlinear characteristics of a text.    

Matalon is one of the most prominent Israeli authors that combines personal 

anecdotes with social and political criticism.  Matalon's book tells the story of a girl, 

born to an immigrant family from Egypt, and the process of her Bildungsroman in 

Ganei Tikvah in Israel. The novel includes autobiographical elements, however, it 

does not represent the classical form of the genre but rather an alternative one, 

challenges preconceived ideas and depicts the implications of being a Mizrahi 

woman. The Sound of Our Steps, is far from representing the classical conventions of 

autobiographical writing as it was acceptable until the seventies in the academic 

study which was a life story of a white man and his heroic contribution to the 

society. The book’s genre presents a challenge when meant to be regarded as 

autobiographical. This text poses unique settings that re-define the genre as it 

includes the problem of how to identify an autobiography especially when it is 



31 
 

written by a woman who grew up on the social margins, outside the hegemonic 

space. In addition, it raises the question of a life story that is based on memories 

which reflects the problematic alliance between fact and fiction can be considered as 

an autobiography. The heroine's life story is elusive and includes doubts about how 

she remembers the events that she depicts as an adult.  

 

As for the literary theory of autobiographical writing, In 1975 Lejeune had 

formulated the concept of "The Autobiographical Pact", which reflect an 

understanding by the reader that the author, the narrator, and the protagonist are 

the same person (Lejeune, 1975). Lejeune tried to reach a precise definition of the 

genre as much as possible but his categories did not fit the autobiographies which 

were written by women. Since the seventies there was a change in the corpus of 

autobiographical research, which was expanded to include texts that had been 

written by women. This change emphasized the need among feminist scholars to 

address women's autobiographical writing in a critical examination of scholarly 

discourse. Feminist research on women's autobiography has developed since the 

70’s. However, the writing of Mizrahi women had almost no mention in the existing 

research in which it receives its autobiographical and political validation. One of the 

Israeli research projects on this subject, written by Hess, focused on how Israeli 

autobiographies expose the margin position of the heroine and her failure to adopt 

the hegemonic ideal of accumulation. This research may be fertile ground for 

understanding the work of Matalon which combines autobiographical writing with 

reflective writing. It will extend Hess’s study by examining what makes the novel an 
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autobiography which reflect the relationship between gender and race. This research 

will rely on Bell Hooks theories. Hooks demonstrates through the texts she wrote 

how socially excluded groups can use their own voices in order to provide a narrow 

space for their social criticism. The aim is to expose their narrative to the hegemony 

through writing their autobiographical anecdotes (Hess, 2007, 157).  

The Sound of Our Steps, elicited widespread discussion by literature critics 

that focused on the new conceptual theme it introduced within the literary 

discourse. It emphasized aspects of mixing writing techniques and genres along with 

a fragile retrospective and polyphony of characters’ voices. The study also focused 

on the poetics of writing like a mosaic and in deconstruction of the text. In addition, 

the researcg so far demonstrated how family links social hierarchies of gender, race, 

and nation.  My intention is to discuss those relationships in order to unravel new 

meanings in the text. Thus, examining the enhanced reliability and validity of the 

novel as an autobiographical text.  

In the following chapters I will examine The Sound of our Steps as an 

autobiographical novel that challenges the norms of traditional autobiographical 

writing and creates subversive content and structure level. The research method is a 

close reading of the text from a theoretical perspective based on scholarly discourse 

of African-American feminists, led by Bell Hooks. The discussion in this paper 

highlights the claim that an autobiography also represents a form of resistance in 

and of itself.  Therefore, the context of the research is not limited to the Israeli 

research lines, but is connected to the African American feminist discourse as 

reflected in The Sound of Our Steps. 
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The summary and the conclusions chapter, indicate that The Sound of Our 

Steps is an autobiography that shows images of women from the margins of society 

and illustrate how the hegemonic discourse has silenced the female experience. 

Thus, the female autobiographical tale makes the mother's personal story in the 

novel a complex political statement, which defies the Mizrahi woman's exclusion. In 

addition, the autobiographical text undermines the hegemonic writing through the 

mother's personal voice. Thus, Matalon produces a new discourse of the female 

autobiography from the marginal position that has been a potent form through 

which Mizrahi women have written themselves and their experiences into history. By 

doing so they express the specific realities of their racialized status in Western 

society. Thus, Matalon fashions the intricacies of autobiographical narration by 

establishing the heroine’s identity until she becomes a writer.  By expressing the 

heroine subjectivity, her narrative is exposed in a context in which it has historically 

been denied. 

 


