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  1"?מה את עושה על העץ לבד"

 יצירת מרים רותבהיבטים מגדריים 

 *שרה שגיא

מבוא 

ספריה הם מנכסי צאן הברזל של ספרות . ספרי ילדים 24כתבה ( 2005-1910)הילדים מרים רות  סופרת

רות פרסמה עשרות מחקרים וספרי הדרכה . הילדים לגיל הרך ומופיעים במהדורות חוזרות ונשנות

 לפני שנים אחדות העבירה רות את .העוסקים בחינוך והיא נמנית עם בכירי החוקרים של ספרות הילדים

ספרי ילדים  3,000-האוסף כולל למעלה מ. מכללת אורניםספרייה של אוסף ספרי הילדים הייחודי שלה ל

ספרים עבריים ולועזיים , ספרים מאוירים, ביניהם ספרים קלאסיים בעיבודים שונים, מכל רחבי העולם

.  מתחילת המאה וספרי מחקר בנושא ספרות ילדים מכל העולם

יצירתה . 2008-1974 מרים רות ופורסמו בין השנים על ידישנכתבו הספרות ות יציר 24במחקר זה נסקרו 

המחקר הוא מחקר . לפעוטות ולילדים צעירים בגילאים שונים –של מרים רות מוגדרת כיצירה לילדים 

בכך התאפשר עיסוק בטקסטים . תוכן וההתמקדות ביצירות נעשתה במנותק מהאיורים שמלווים אותן

 .כשלעצמם

כי מפגש של ילדים עם דמויות ספרותיות שונות מרחיב את ניסיון חייהם ומעמיק את  2ות טענהמרים ר

פתרונות שונים בסוגי ספרות שונים הדנים בבעיות אנושיות מעשירים . היכרותם האינטימית עם בני אדם

ה זו את רואה בגיש( שם)זהר שביט (. 133: 1996, שביט)כיוונית -את התבונה ומפתחים את החשיבה הרב

. ככלי שרת חינוכי –ובעצם , כמי שאחראי לצרכים הנפשיים של הילד', מטפלת'תפיסת סופר הילדים כ

הזיקה , שביט סבורה כי העובדה שספרות הילדים חייבת להישמע בד בבד לאילוצים ספרותיים וחינוכיים

מעמד נמוך של כל מי הגורר , מעמדו הנמוך והמשועבד של הילד בתרבות, המחייבת שלה למערכת החינוך

כל אלה גורמים לכך שסופר לילדים פועל במסגרת חמורה יותר של אילוצים מאשר סופר , בו' מטפל'ש

(. 127: שם)למבוגרים 

נראים כיצירות תמימות המחקות  הםבקריאה ראשונה סבורה כי ברוך מירי , אשר לספריה של מרים רות

אך בקריאה לעומק נחשף גם שיקול הדעת של , העממי ומסופרות בטכניקה של הסיפור, חשיבה של ילדים

כה  מסרים שאינם, מחנכת ופסיכולוגית המתלבטת בין המסרים שהיא מעוניינת להקנות לילד השומע

ברוך מתייחסת במאמרה בעיקר  .(26: 2000, ברוך) כפי שהם נראים בקריאה הראשונה 'תמימים'

ברצוני להרחיב את . כגון ההורים, והבים אותנו ביותרלסיטואציות מצערות שחלקן נגרם בידי האנשים הא

קרי האופן הגלוי , ההבחנה בדבר המסרים הסמויים לאלה הנחשפים בקריאה מגדרית של הסיפורים

 .אישה מעצבת את דמויות הבנות והנשים ביצירתה-והסמוי שבו רות כסופרת
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ולבחון האם קיימת האפשרות לקרוא  3'קריאה לא תמה'את יצירותיה של רות מחקר זה מבקש לקרוא 

האם ניתן ; הבנות ביצירתה-בדבר מצבן החברתי של הגיבורות –שאינם תמיד גלויים  -ביצירותיה מסרים 

איזו דמות ילדה או ? (צעירות)לקרוא את היצירות כטקסטים שכתבה סופרת אישה אודות דמויות נשיות 

האם היא סטטית או עוברת תהליך ? האם הדמות הזו פועלת או נפעלת? מעצבת מרים רות אישה לעתיד

יוצרת נרטיב נשי , ילדה ביצירתה-בהעמידה דיוקן של גיבורה, האם רות? שבסופו כינון זהות וסובייקט נשי

? בספרות הילדים

שבין כתיבה מחדש לבין על הציר "מעירה אורלי לובין כי ( 65: 1993) 'אישה קוראת אישה'בפתח מאמרה 

 –נע המפעל הפמיניסטי , בין כתיבה כמעשה רדיקלי לבין קריאה כמעשה רדיקלי, קריאה מחדש

". מאז ראשיתו –הפוליטי תמיד , האקטיביסטי או המחקרי

קריאה מגדרית תובעת את בחינת דרכי ההתמודדות של היוצרת עם הזהות הנשית כפי שהיא באה לידי 

ככל שניתן  -תיהן של דמויות הבנות ביצירות תוך בדיקת ייצוגה של החוויה הנשית ביטוי בעיצוב פעולו

הבאה לידי ביטוי באמצעות הקול הנשי על סמך תיאוריות  -להגדירה כך כשמדובר בבנות צעירות 

 ;הילדית-המספרת והדמות הנשית, הסופרת: שכבתי-פמיניסטיות אשר עוסקות בקול הנשי באופן רב

ת כגורם /המספר, חירות הסופריות הייחודיות שהיא משיתה על הטקסטים שיצרהבעצם ההסופרת ב

ודמויות הגיבורות על הפעולות , ילדים והורים כאחד –המתווך בין הסופרת לבין הנמענים של היצירה 

 .ופעולות הדיבור שהן נוקטות בהן

 חדר משלך

 4"המקום הסודי שלהן, הן החליטו שזה הבית שלהן"

עוסקת יעל פלדמן ביצירתן של נשים שהציעו מסגרת הולמת לפיתוח מלא ( 2002) 'ר משלהןללא חד'בספרה 

, (21 :שם)של תהליכי חניכה ועיצוב של גיבורות בדרכן אל האוטונומיה הפסיכולוגית והחברתית הנכספת 

גון יעל גיבורות כ. וחושפת את הדיאלוג הסמוי או הגלוי שספרות זו מנהלת עם רעיונות הפמיניזם המערבי

מחפשות לעצמן מקום ( 1996, הסוד של צופית)וצופית ( 1980, טבעת הקסמים)טלי , (1977, הבית של יעל)

עניין זה תובע מן הקורא לקרוא את היצירות הללו בנוסף  5.מבודד משלהן כדי לממש בו את שאיפותיהן

שבוטא במסתה המפורסמת  זאת לאורו של הרעיון. קריאה פמיניסטית –ובעיקר  –גם , לקריאות האחרות

הצורך לקרוא את  6.'חדר משלך', מהאמהות המייסדות של התנועה הפמיניסטית, יניה וולף'של וירג

תיאורטיקניות  על ידיהיצירות הללו קריאה פמיניסטית עולה בקנה אחד עם תביעות ברוח זו אשר הועלו 

ארות גיבורות ראשיות העוברות מעין ביצירות הללו מתו, זאת ועוד .פמיניסטיות בעולם המערבי ובארץ

האם . שבסופו הן מצויות במצב תודעתי אחר מזה שבו היו נתונות בראשית התהליך, תהליך התבגרות

עומדת על כך ( 32: 1998)שירב ? מאפייני העלילות ביצירות הללו מגדירים אותן כעלילות חניכה נשית

וץ בכך שהראשונות עוקבות אחר מאבקו של הגיבור שההבדל העיקרי בין עלילות חניכה גבריות לנשיות נע

ואילו האחרונות מתחקות אחר מאבקה הפנימי של , הגברי לממש את שאיפותיו בהקשר חברתי חיצוני

. הגיבורה על עצם זכותה כאישה לתת ביטוי לשאיפות כלשהן

 

 

 

 

 

 

(. 1998)' כתיבה לא תמה'בפרפראזה על שם ספרה של פנינה שירב  3
 (.1980) ת הקסמיםטבעמתוך  4
הם ראי  הבית של יעל וטבעת הקסמיםסיפרה מרים רות כי הסיפורים  1996בריאיון לעדנה קרמר באפריל  5

אבל )כתבנו שלט שהכניסה לעכברים אסורה . הארגז שלנו היה מקום סודי: "למשחקים ששיחקה עם חברה בילדות
 (.102: 2000, קרמר" )שוחחות ומשמיעות קולותמ, משחקות, היינו יושבות בפנים(. עכברים בכל זאת נכנסו

 .(2004-ובתרגום חדש של יעל רנן מ 1981[ 1929)] 6
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חדר 'לחיפוש אחר  –וגם , יוצאת לחיפוש אחרי החזרה לרחם המגונן, הבית של יעלהסיפור  גיבורת, יעל

הוא , ל כביתהכשהיא בוחרת בס. אך גם שואפת להיפרדות ולעצמאות, יעל קשורה בטבורה לאמה. 'משלה

ר טרם ּבוגם של עּו, התיאור מעלה על הדעת תחושה של רחם". אין בו מקום לשום דבר. צר"-מתגלה כ

עשויות להתפרש כהכרח לצאת " צריך לחפש בית אחר, הכול סביב הסתחרר"המילים . צאתו לעולם

שמסמנת את חיזוק יציאה , החיפוש יוצא אל מעבר למרחב הביתי. יעל אקטיבית בחיפוש שלה. ולהיוולד

כשהיא נכנסת לתוך הארגז וסוגרת את . במובנים רביםאינקוגניטה יעל יוצאת לֶטָרה . מגמת ההיפרדות

. הסיפור הופך לסיפור מסע וחניכה ,בהמשך. של תהליך החיפוש  -באמצעות הגוף  -זהו מימוש פיזי ההמכס

 . ף הטלת הספק של האםעל א, היא אינה מוותרת  -יעל מבקשת שהארגז ימשיך להיות ביתה

ועוסק בין היתר בתהליך ההיפרדות ( אם-ובת)בת -המחקר הפמיניסטי בוחן מחדש את סוגיית יחסי אם

עם זאת היא יודעת בידיעה פנימית שאמה תחפש , יעל מממשת את שאיפתה להיפרדות ,סיפורב :ניהןבי

ה במו ידיה את אחד הבתים של מצביעה על כך שאמה של יעל הייתה זו שהרס( 31: 2000)ברוך . אחריה

אבל הבת אינה נוטרת כי היא מבינה שאמה לא ידעה כלל שזה הבית , (בהסירה את המפה מן השולחן)הבת 

 :האם שואלת. אינו מובן מאליו בשיח הנשי המתקיים בין יעל ואמה' בית משלה'עקרון ה (.שם)של יעל 

הארגז הזה יהיה לי בית . "ומערערת עליהם ובכך מטילה ספק בדבריה של יעל!" ?מה את מקשקשת יעל"

במסע  7.על חדר משלה, יעל עומדת על זכותה למקום משלה ואף תובעת לעצמה בעלות על הבית  -"עם גג

קט שלה ומתוך תהליך של יהוא נולד מתוך הכרת הסובי. שיבתה הביתה נולד הקול החדש והאמיץ שלה

. חניכה

 ,הן מוצאות לעצמן בין השיחים. וחברתה זיווה אחווה נשיתמתקיימת בין טלי  טבעת הקסמיםסיפור ב

 (Pratt, 1976)החוקרת אניס פרת . אפל משהו, סמוי מן העין ,משטח מוצל ,'הרחק מהתרבות והחברה'

 על ידימזהה בעלילות חניכה נשיות שנכתבו עוסקת בחיפוש הנשי בספרות אחר מקום מבודד ומרוחק ו

יבורה לגדול כאדם לבין תכתיבי החברה הגברית המדכאים רצון זה נשים את המתח בין רצונה של הג

עשויה להיות , כשהיא אכן זוכה למימוש, פרת על פי, ההתבגרות הנכספת. בהועידם לאישה מקום משני

 ,בתוך שירב)המתקיימות מחוץ לציוויליזציה " העולם הירוק"מושגת במצב של בדידות או במובלעות 

האחווה הנשית . חדר משלהן  -המקום הסודי שלהן, ה החליטו שזה הבית שלהןטלי וזיוו. (24-23: 1998

בכך  " -של פנאי הסתלקו השתים מהכיתה ונעלמו במחבוא שלהןבכל רגע ". כרוכה גם בשמירה על סודיות

טבעת הקסמים שטלי . המוסדי/הן פועלות באופן חתרני ופורץ מוסכמות ומֵפרות את הסדר החברתי

.  יכולה-היא מרגישה כל. יקה לה תחושה אומניפוטנטיתמחזיקה בידה מענ

. "נעים לה לשבת כך לבדה" על עץ התות( חדר משלה)צופית בוחרת מקום משלה , הסוד של צופיתבסיפור 

גם כאן חברת הילדים תמהה על , טבעת הקסמיםכמו בסיפור . המקום מאפשר לה גם בדידות וגם נראּות

היא מאפשרת ; חווה את חוויית ההתבודדות דרך הגוף, כמו יעל, תגם צופי. ההתבודדות ומגנה אותה

היא ": עניין זה אף מודגש בהכפלה. טעימה -נגיעה ובעיקר  , ריח, שמיעה, לעצמה לחוות באמצעות ראייה

 –מקושטת אדום וסגול , צבועה" התותים צובעים אותה ומותירים בה את חותמם. "בלשון, טועמת בפה

על . מן הסביבה ביתר שאתמסמנת את עצמה ומבדלת את עצמה  צופיתבכך . "הכול, יםמכנסי, פנים, ידיים

כפי שהיא נחווית דרך , ניתן לבחון באמצעות סיפורים נשיים את הקשר בין נשיות( 2001)פנינה שירב  פי

ות לבין היכולת ליצור ולכונן עמדת שיח נוכח ייצוגי נשי –הדם , תחושת הפגיעות, החלל הפנימי –הגוף 

צבע התותים עשוי להתקשר להתמודדות עם התבגרות מינית מרומזת של (. 172-169: שם)מקובלים 

 . לבין כינונה של צופית כסובייקט ייצרי ויוצר זהו הקשר שבין הנשיות המתהווה. צופית

להבחין , כמבוגרים, שרד אפואם מתעקשים מא: "נרי ִלבנה מפרשת את החיפוש של יעל כחיפוש אחר מקום פרטי בהקשר הקיבוצי 7

 .(15/11/2005, מוסף ספרים, הארץ"  )מדבר על מאבקה של ילדה קיבוצניקית קטנה למצוא לה גם במקום השיתופי כל כך פינה של פרטיות הבית של יעלש
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 ,Kristeva)קריסטבה  על פי; אין להתעלם מאספקט נוסף של סימונּה של צופית בצבע האדום, עם זאת

( הילדים)הסביבה החברתית (. abject)וא אחד הגילומים המובהקים של הטמא והדחוי דם ה( 102 :1980

הם קוראים לה בשיר לחזור לסביבה החברתית שאליה . אינה מקבלת את חריגותה ואינה מסכינה איתה

הריחוק מהחברה טומן בחובו גם את הריחוק . היא אמורה להשתייך ולכלליה היא אמורה לציית

קוראים לה בשיר לשוב לשורותיה באמצעות ו חוזריםהסביבה החברתית /הילדים. חוקיהמהציוויליזציה ו

צופית מתעלמת מהקנטותיהם ומבכרת את בדידותה המזהרת !"(. איזו שטות)"הקנטתה וביזויה 

הופכת להיות דינמית ( תרתי משמע -עמדתה )צופית שהייתה סטטית בעמדתה  ,בהמשך(. והמתגמלת)

. על בשרה שיש דברים שנשארים בגדר אוטופיה ובסוף התהליך לומדת

ללא  ,מוטיבים של רצון להתבודד בקרב דמויות, בין היתר, מזהה ביצירתה של רות( 23: 1996)רגב מנחם 

רגב מייחס זאת לקונפליקט מתמיד בין השאיפה לעצמאות ובין הצורך המתמיד . קשר לשיוכן המגדרי

התחושה שתמיד יקבלו את החוזר מן ההרפתקה ברצון , אאדרב: "תמיכה ונחמה מהמבוגר, לקבל סיוע

רגב מדגים זאת בין היתר במחבוא (. שם" )היא שנותנת לו כוח ואומץ לצאת למסעי המבחן שלו, ובאהבה

את התבודדותה של צופית הוא מדמה (. 1991) איפה נבותשמוצא נבות הפעוט מתחת לשמיכה בסיפור 

ואולי אף מחזק ' חדר משלך'אינו סותר את רעיון ה, לטעמי, זה דימוי. להתבודדותו של האמן ביצירתו

. אותו

 'סיפורי מסע בספרות העברית החדשה: נוסעים ונוסעות'בספרה  'המסע להפקת העצמי: היכן נגור'בפרק 

ומפרשת את , 'חדר משלך'יניה וולף 'מתייחסת חנה נוה למסתה המפורסמת של וירג, (166-165: 2002)

אלא כאתר שייתן מענה לתחושת אי הנחת של , לא כחלל פיזי ברחבי הבית פנימה 'ךחדר משל'הרעיון 

. מקום כיסופים אידיאלי, הנשים

 עוסקת( 259[: 1992] 1997) 'רצות עם זאבים'בספרה  אסטס-קלאריסה פינקולההפסיכולוגית היונגיאנית 

היא טוענת כי על מנת  'וונתהפרקטיקה של התבודדות מכ'בפרק . סוגיית התבודדותה של האישהבאף היא 

על האישה לעזוב זמנית את העולם ולגור במצב של בדידות במובן הקדום ביותר  ,לשוחח עם הנשי הפראי

 שתי מילים נפרדות - all on -פורשה כ, aloneבאנגלית  ', לבד'לפני שנים רבות המילה , לדבריה. של המילה

וזו בדיוק  ,מהותית או זמנית, להיות באחדות, אחד שלם משמעו היה להיות all onלהיות  8.'הכול אחד' –

 . להיות אחד שלם, מטרת הבדידות

המאבק בין המינים 

 9"בורחים מזקנה קטנטנה אחת, חת-שודדים אמיצים ללא"

 המלך דוגיסיפור כך למשל ב. בכמה מסיפוריה עוסקת מרים רות במאבק בין המינים ובהעצמה נשית

אני " בחוסר התחשבות ובאטימות, מתנהג באלימות ,מפחיד ומרתיע, גדול, דוגי הוא כלב חזק ,(1997)

חותרת תחתיו , כלבה בעלת שם שטני, לילית. !"שיקום ויגיד -השליט ואני המחליט אם יש אחד כמוני 

מתעלה עליו  היא. !"לא רוצים לסבול יותר את המלך נַפטר" התארגנות מחתרתית וקשירת קשר יוזמתו

מסלקת אותו מן המלכות ומן הממלכה  ,"ית עליו רוכבת מורטת את אזניו מושכת בזנבאיך ליל"פיזית 

. ולבסוף יורשת את כס המלכות

מציבה את האישה בעמדת מיעוט ( 1999) שבעה שודדים שבעה פיהוקים וזקנה קטנה אחתכותרת הסיפור 

שמצויה בסוג , גלמודה, דדהבו, זקנה, קטנה: 'מחלישים'דמות נשית בעלת אפיונים הגיבורה היא . וחולשה

 . ֵשד, החיה בגפה בחברת כלבה, "אפילו את גילה אינה זוכרת"  -של ניתוק מהמציאות

 

8
 .מילון אוקספורד על פי 
9

 (.1999) שבעה שודדים שבעה פיהוקים וזקנה קטנה אחתמתוך  
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". יא מפחידהה, היא מכשפה, היא מתגוררת לבדה: "האיכרים בסביבה מתייחסים בחשדנות להתבודדותה

 . ביחס לזקנה עליונות כמותיתעמדת נמצאים בש, "וענקים חזקים"גברים  הם השודדים

הם " הזקנה מצליחה להבריח אותם באמצעות פיהוקיה. גם כוחם הפיזי ומעשיהם מאיימים ומפחידים

 ."ההרים נסדקו, כל העמק רעד]...[ צעקו , יללו, ברחו וצרחו

 ליאר מהסבך האדיפלהשתחר 10":אבא ישכיב את שון"

מעמיד וריאציה מיוחדת  ,שבין שורותיו משובצות רמיזות אדיפאליות, (1993) שון לא רוצה לישוןהסיפור 

סיפור על ניסיונות חוזרים  זהו .מסתיים בהכנעתה של שוןשמאבק מדובר בשכן , של המאבק בין המינים

. ון מסרבת ללכת לישון בתואנות שונותש. לישון (ילדה בעלת שם שאינו מזוהה מגדרית) להשכיב את שון

רה בכך שון נשארת ערה עד חצות ומפֵ . ושולחת את שון לישון 'נכון'האם מנסה לשמור על הסדר החברתי ה

 םדברי הא ביניהן דיאלוגב. האינטראקציה היא בין האם לבת, עד שמופיע האב. את הסדר החברתי הקיים

מחפשת את ובכך   -בכל פעם חיה אחרת  -ה תפקידיםהבת מחליפ. ריטואל קבועבתבנית של  נמסרים

האב שנעדר במשך . המאבק בין האם לבת מתיש את האם אך לא את הבת. זהותה ואת כינונה כסובייקט

נראה כי נוכחות האב אינה חלק והופעת האב בזירה מוצגת כהפתעה . רוב הסיפור מופיע לקראת הסוף

אבא ישכיב את ": יהם מקבל קונוטציה מינית סמויההמשחק בינ. שון שמחה לקראת אביה. מהשגרה

: הוא מבקש לשחק איתה משחק תפקידים!(. שצריך להישאר ביניהם) "אבא לוחש לשון סוד כמוס". "שון

כשהוא צוהל הוא . קול גברי דומיננטיקולו  " -בקול עבה אבא צוהל". "אני אהיה סוס, את תהיי סייחה"

המשחק אינו עוצר . האב פראי מאוד ואף פורע את הסדר בחדר המשחק עם. 'סוסיים'מקבל אפיונים 

לבסוף שון . האב אף מעודד אותה להמשך פריעת הסדר. הפרה נוספת של הכללים וזוהיבשעת חצות 

הסוררת . האב הכניע את בתו. "הסייחה נרדמה נרדם גם הסוס החזק" ,"שון ואבא במיטה"  -ואז, מותשת

המאבק בין המינים הסתיים בשליטה גברית מוחלטת והסדר שב על . גבריהכוח ה על ידיוהמורדת הוכנעה 

היא . רק אז היא פונה לאם בבקשת חום וקרבה. לאחר מכן שון מוצאת את עצמה מוחלשת וצייתנית. כנו

זהו תהליך חניכה מובהק העומד בסימן פיצול בין מורשת האב . הסוררת אולפה  -כלומר, מבקשת לישון

 .למורשת האם

מעלה דגמים של חניכה נשית שהמבנה המשותף להם הוא גיבורת החניכה המוצבת ( 266: 1998) שירב

בחירה שהיא משמעותית , ונקראת לבחור ביניהן, זו של האב וזו של האם, במעין צומת בין שתי מורשות

מאלו של בעיותיה האדיפאליות של ילדה שונות ( 92: 1975)בטלהיים  על פי .לגבי הגדרת זהותה ומיניותה

-מה שמפריע לדו. ולכן האגדות העוזרות לה להתמודד עם מצבה האדיפאלי אף הן בעלות אופי שונה, הילד

שון לא בסיפור (. אימא: קרי)קיום של ילדה אדיפאלית לצידו של אביה הוא אישה שכוונותיה זדוניות 

ת המיתוס האדיפאלי כתשתית הכותבת מניחה א .בחיי בתו, נעדר-נוכחאו , נעדר יה של שוןאב רוצה לישון

העברת הקשר הרגשי  אהדרך להבניית הזהות הנשית הי. תרבותית המובנית לתוך העולם של שון הגיבורה

ובעצם אל מערכת , מערכת היחסים עם האב מחזירה את הגיבורה אל עצמה ,בסוף הדרך. מן האם אל האב

ת להפנים את נשיותה דרך הכעס על הנערה חייב. מערכת היחסים עם האם  -היחסים המרכזית בחייה

 .'תקינה'אולם בה בעת אמה היא המודל היחיד שהיא מכירה לנשיות , אמה וההינתקות ממנה

בטלהיים . 'שלגיה'ו' היפהפיה הנמה'עצם כריכתו של המעבר בהירדמותה של שון מעלה על הדעת מעשיות כ

ר ההתעוררות המינית הראשונה טוען ששתי המעשיות מתמקדות בשלב שאליו נכנסים מתבגרים לאח

שתי הנערות במעשיות הללו מתעוררות . זהו פרק זמן של התכנסות והבשלה נפשית סמויה מהעין. שלהם

: 1975)כשהן מבשילות מבחינה רגשית , כלומר', מגיע זמנן'מהמצב דמוי המוות שבו הן נמצאות כאשר 

183 .)
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מן הטקסט ומהאופי הסמלי של פעולות האם והאב עולה כי . פראית של שון נתפסת כמאיימתעוררותה ה

אמה באמצעות הריטואלים הקבועים של ניסיונות ההשכבה  ,הסובבים את שון מעדיפים אותה במצב רדום

שאולי אפשר לראות בה גם אופציה של ויתור ', רדומה'האופציה ה. ואביה דרך המשחק האגרסיבי והבוטה

. היא האופציה שבה שון בוחרת בסופו של דבר או שאותה היא מתומרנת לבחור, ושל דחיית ההתבגרות

אני רוצה לישון עד , אני דובה, אני רוצה לישון: "היא מבקשת לעצמה שינה ממושכת במיוחד, יתרה מזאת

, אר תמים לנצחאך זוהי דחייה זמנית של ההתבגרות שכן שום יצור תבוני אינו יכול להיש". האביב הבא

התפקוד היצירתי הפראי דוחף אותנו ללמוד על המצבים (. 344[: 1992] 1997)אסטס -כפי שטוענת פינקולה

. 'האישה הפראית'אלו הם הצינורות הרבים שדרכם מדברת אלינו . תפיסה וידיעה, הרבים של קיום

סיכום 

מרכזן דמויות נשיות בין אם הן במאמר זה נדונו כמה מיצירותיה הבולטות של מרים רות המעמידות ב

היוצרת מזמנת לדמויות אלה התמודדויות עם . באישה זקנה או בכלבה, מתגלמות בדמויות של ילדֹות

 הסוד של צופיתוטבעת הקסמים , הבית של יעלהסיפורים . המשפחתית והחברתית, הסביבה הביתית

 הכלב דוגיהסיפורים . חיפוש זה עוסקים בחיפוש הגיבורות אחר מקום מבודד לעצמן ובהשלכותיו של

עוסקים במאבק בין המינים ומסתיימים כשידה של  שבעה פיהוקים וזקנה קטנה אחת, שבעה שודדיםו

, מעמיד וריאציה מיוחדת של המאבק בין המינים שון לא רוצה לישוןהגיבורה על העליונה ואילו הסיפור 

אותה לתקופה ארוכה של שינה עמוקה ' ולחש, 'הגיבורהמסתיים בהכנעתה של המסופר בו מאבק השכן 

. וארוכה ובכך הוא דוחה את התמודדותה עם הבשלתה הנשית
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