
 נניח, פלסטינית, משוררת של בשיר רבה
 תרבות של הנידה מנהג על זו דיברה אילו

 היהודיה האשה היות על היהודים: שכניה
 שעלולים טהורים גברים מחברת מורחקת
 של בדמה טפו... טפו וחס... חלילה להידבק,

האשה.
 פיקציה. רק הוא הזה השאנן הציור אבל

 בסופו השיר. של באמצעו רק מופיע גם הוא
 גם־יחד השיר חלקי ולכל ״קינה״. מופיעה
 אכן, מפוקפק״. ״שיר אלמוג: הסופרת קוראת
 היה והשיר מסוגו מעט עוד נאה. שיפוט
 וההתפעלות מחשבה, מעט ועוד לפח. מושלך

כלא־היתה. נעלמת היתה המתוק המחזה מן

 וצער עצב הרת היא האשה במישפחה,
גידול־בנים.
נחש. היא האשה במיתוס,
שטן. היא האשה העמים, בסיפורי

 ויש מכשפה היא האשה בהיסטוריה,
המוקד. על להעלותה

אלה? לכל אותה מנתבים ואיך
ב שהופך החוקי בעלה אל למיטה, )1(

 — יותר(ילדים) גדול רכוש לבעל אמצעותה
 אלימים זכרים מפני שלומה הבטחת על־ידי
אחרים.

 חופשי כשהבעל המישפחתי, לתא )2(
וכיד קאריירה פרנסה, בתירוצי ולבוא לצאת

 אורלוב, חנה הפסלת על שאמרו מה עליה
 ועל גברי״. כישרון בעלת ״אשה שהיא והוא

 שמה ״אלמלא כי אמרו, הסופרת בארון דבורה
 הוא שהמחבר לשער היה ניתן יצירותיה, שעל
 ואם פוירשטין). אמיל (ד״ר מספר." גבר,

 תוך הפוליטי, בתחום לפעול האשה תבקש
 וכיוצא למדינה למיפלגה, שבועת־אמונים

 אר־ שושנה שם על בפרס תזכה היא באלה,
 של בעיניו חינה וכשיסור בלי־אלמוזלינו.

באחו לא־אלגנטית בעיטה תקבל היא הבוס,
נמיר. אורה כבמיקרה ריה,

 לתחום מחוץ היא האשה דבר, של קיצורו
גבו־ ,גורלות טעמים, רעיונות, קובעים שבו

 פסל גם היא היא, באשר יצירה, ״כל אם גם
 כי אותה תכתוב לא היא ולמה סביבתי.״

 לכותב. לא־מודעת צורה בעיקר ״הוא סיפור
ל טוב יותר לא־מודעת, יותר שהיא וככל

יצירה.״
 למשל אם הטוב. במיקרה תמוה, מישפט

 לכל התרבותיות והנחותיו פרויד את נשלח
 מן ״דימיוך המילה את למחוק וננסה הרוחות,
 זה: בצמד־מילים ולהחליפה התרבותי, המילון

 לצמד־מילים קסם. יתרחש או־אז לא־מודע,
 הוא השאר בין שונים. שימושים זה, בנאלי
ה של הרחב בהקשר המלומדים את משמש

 את משמש הוא השאר, בין פסיכואנליזה.
 פתאום נעשו כולם כ־פקק. מדעת הנבערים

 זו — משהו לדעת לא סתם לא־מודעים.
 צמד־המילים המיקרים, בשני גדולה. בושה

 זאת יודעים הראשונים ומטמטם. מצמצם
 ולעומתן זאת. יודעים לא האחרים (אולי):
 שמתוכה מילה קסומה. מילה דימיון. המילה
 רעיונותיהם את והוגי־דיעות אמנים שאבו

 ידעו שאותה מילה הנשגבות. ויצירותיהם
האינט בהברקותיהם צורה לכלל לעצב

וברוחם הריגשית, באינטואיציה לקטואליות,

אלברשטיין חווה

 בפיסול, אם בפיוט, אם בהגות, אם החופשית.
במוסיקה. אם

 כה־ הסופרת של הכותבת״ ש״ידה ואחרי
 מלמדת גם היא הדימיון, את רמסה נא־כרמון

 ללא־ כהצדקה האדם, בהילכות פרק אותנו
 עליך שעובר מה ״כל שלה: היצירתי מודע

 אשר הוא, ורק הוא כאדם, אתך ומתמודד
 הכותבת.״ ידך עם גם ומתמודד עובד בדיעבד
 נש־ ידם הוגי־דיעות, והן אמנים הן אדרבה,

ה אל הצבע, אל הדיו, אל לחה־גם־נשלחה
 ״ההתמודדות" מן מיותמים בהיותם גם תווים,
ש הפרטית, האנינה־אינטינןיסטית, הזאת,

לעצמה. בוררת הסופרת

מחזק מחזה
 ה־ כותבת ידם — נעבעך — האחרים

 דווקא לאו — הלא־מודעות ״התמודדויות"
ה ש״הפסל הפלא מה אז לעשות. הפליאו

 כל־כך: מכוער שלנו סביבתי"
 אשה תצא מעט עוד

 מים כד להציב
סלע בגומחת

המחזה! מתוק מה שאנן, מה
 לשאול צריך הזה? במחזה מתוק באמת מה
 וכי אלמוג. רות — אחרת ישראלית סופרת
״מתיקות״ מוצאת אלמוג, הסופרת היא, היתה

 האשה־השיפחה רעיון קרה. כך לא אבל
פלס פסטורלי מחזה בדמות ויצא עור, קרם

מאפו. אברהם של ציון אהבת מישקל על טיני,
 כ״מפוקפק", שירה את ששפטה והסופרת,

 שמאחוריו: ה״הגות״ את להעצים מבקשת עוד
 משום למה? זה וכל האשה. מן ״תיקוותנו

 שותפות אינן שהרי ניזוקות אינן שהנשים
 שאינן בלבד זו לא כלומר, ובממש, מלאות
 ראייה עדות גם אלא פעיל, חלק לוקחות

 פגיעה מפני הנפש מוגנת זאת בכל אינן...
 ולפיכך עמוקה. יותר חבלה מפני ישירה,
 שעתידו ומכיוון שפיותה... על לשמור תוכל

 יש בידיה, רבה במידה יעוצב הבא הדור של
תיקווה." לנו

 הן בכחש מסובב המפוקפק הרעיון פיתוח
 ה־ המישפט הקוראים. את והן השיר את

״נשים פיו: שעל פה, הנטען עובדתי־כביכול

נחש היא האשה במיתוס

 למילחמתם ובממש״ מלאות שותפות אינן
 כוזב. מישפט כל קודם הוא הגברים, של

 אינן ״נשים כי: ממנו הנגזר הערכי והמישפט
 השולטים הערכים מן אחד הוא ניזוקות״

 רבה, במידה אחראיים, שבעליה במנטליות
 על־פי שהרי, הנשים. של חייהן למציאות
— זו מנטליות
 שמה. עצם על־פי חור, נקבה, היא האשה

 בשטר. שנקנה חפץ היא האשה בנישואים,
לבעל. תשמיש היא האשה במיטה,

אלמוג רות בהנא״כרמון, עמליה בספרות: נשים
ובמח במישטר המעוגנות טענות באלה, צא

 המסורת מן בתורה, שניזונה, הליברלית, שבה
 האשה כי המיתוס באמצעות — השמרנית

ה החשש באמצעות וגם פנימה", ״כבודה
 נקבה — בארץ חדשה ה׳ ״ברא בפסוק מבוטא
 לה יותר שאם החשש כלומר, גבר". תסובב
 בעולם לשלוט האשה תחתור ״בחוץ", לפעול

הגברים.
 שטיפת כלים, הדחת בזויות: לעבודות )3(

 בישול, גיהוץ, כביסה, -אבק, ניגוב רצפות,
 אלה וכל עבדות. כלומר כספית, תמורה בלא

 הריון, ועוד הריון עוד ברחמה נושאת בעודה
המב המסורת באמצעות — שיפחה כלומר
ומיקלט. מגן טיחה

כמלכת־יופי, אם סיפוק, ככלי לרחוב, )4(
ה באמצעות — כזונה אם כדוגמנית, אם

וגם המלכות? אל תשאף לא מי וכי פיתוי.

שטן. היא עמים, בסימוי

 עד רדוקציה ומכאן עצמית. הונאה במחיר
לזנות.

נתן אלוקים
 מזה אחר תפקיד לבקש האשה תעז אם אך
 בתיבת־הדואר תמצא מייד הגבר, לה שיער
 בתפקידך לך די לא ״האם תיזכורת, שלה
 לילדייך אם להיות אלוקים, לך נתן אשר

תב אם או לרעייתו). (עגנון לבעלה?" ואשה
יאמרו אמנות, במעשה לעסוק האשה קש

 ״בחוץ", כולה היא האשה האם האמנם? לות.
 מה ובפנים? ראשה־ליבה־ידיה? רק ושמא
 הם התחום, בתוך ״בפנים", ובכן, שם? קיים

 רחמה. ואת נעלה עקב את להאדיר השכילו
 מסתכל כאילו אשה של בעקבה ״המסתכל

 אשפה רק איננו הזה והמבט הרחם.״ בבית
 הזה המבט בעלות. שאיפת סתם או מינית,

המ הפוליטית. הזירה של הרוחש ליבה הוא
 הזה במבט ביותר. הסודי הבונקר הוא הזה בט

 המתוחכמת התרבותית ההסוואה התרחשה
 עד מוצלחת כה והיא האנושי. המין של ביותר

 כי אלמוג, כרות טוענות עצמן נשים גם כי
ב ובממש" מלאות שותפות אינן ״הנשים

הגברים. כדרך מציאות,
 עד שהופשטו רחם, — ומילה / מקום

וגיהינום. / שיעתוק לכדי:
 הפשטות על־פי הנשים, של בית־הרחם

חד חיים נבראים שבו מקום עור אינו אלה,
 מה באמצעות אשר מילה עוד אינו גם שים.

 החיים. ראשית את חווים אנו מסמלת שהיא
 מתבצעת שבו מקום וגיהינום. / שיעתוק אלא

 שבה מילה, חיילים. של שיעתוק מלאכת
 אימה, חרדה, גועל, לעורר בכוונה ישתמשו
 שותפות אינן ״הנשים אלה, ובכל אלימות.

ובממש." מלאות
 הפלסטינית והאשה הישראלית האשה

 האשה ולמה? מה על מתקוממות? ולא מבוזות
 ״מאמינות״ הפלסטינית והאשה הישראלית

ה הרי מדוע? מינן, לבנות ולא לבעליהן
 שנעשה הנואל השימוש הוא, לכולן משותף

למה? כן, אם בהן.
 הבנה אחרת, נעימה גם קיימת למזלנו,

 בעולם, נשים של בסיפורת בתכלית, שונה
 של ובמוסיקה בעולם, נשים של ובהגותן

 הישראלית הסופרת ואפילו בישראל. נשים
 לנו ״יש תיקווה: לנו מותירה אלמוג רות

 בידיה רבה במידה יעוצב הבא הדור תיקווה.
האשה." של

הממש?? של הבא הדור
הסופרת. את לשאול צריך

 האשה הגברה במנטליות הנשנה. היא בהיסטוריה
 במיטה נשטו, שנקנה חפץ היא בנישואין חוג היא

בנים גידור צער רה נבון ובמישפחה יבער תשמיש


