
ם" ד ִלי דָּ רַּ יָּ ְרִתי שֶׁ   "ְוֹלא ִספַּ

 1כפי שמשתקף בספרות וסתויחסן של נערות אל ה

 גרבר-תמר לוז

 תקציר

הווסת היא טאבו תרבותי כללי, וביהדות על אחת כמה וכמה בעקבות הלכות "האישה 

 ההנידה" ו"טהרת המשפחה". נושא הווסת נעדר מהתיאור הספרותי עד המחצית השניי

רים. בשנים האחרונות הסכר נסדק וכבר ניתן לאתר מופעי וסת של המאה העש

בדידות, כאב של בספרות. המעבר מהעדר תיאורי וסת לפירוט התופעה משקף חוויות 

ופחד. תגובות כאלו על תופעה כה חיונית יוצרות דחייה של עיקר מהותי בחוויה הנשית. 

 הנורמליזציה של הגוף הנשי.ייטב לתהליך  , כןככל שירבו המודלים של החוויה הפרטית

המתארות נערות  יצירות ספרותבאת קבלת הווסת כמשתקף  מאמר זה בוחן

בעלות ממד אוטוביוגרפי ומעידות על חוויה הן בגוף ראשון ובפרספקטיבת זמן. היצירות 

נושא ל קשה. הן לא נכתבו עבור נערות אלא כעדות פרטית. אבחן התייחסויות שונות

ומגדרית ועל בסיס תאוריות אלה אתייחס  ת, דתיתפסיכולוגי ,תפילוסופי מזווית

 ליצירות הספרות. 

 : נערה, התבגרות, וסת, מחזור חודשי, גוף נשי, נידה, הסתרה, שירה, רומןמילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אורנים, המכללה האקדמית לחינוך ,גרבר-תמר לוז

                                                           
1
דוקטורט באוניברסיטת חיפה בהדרכתה של פרופ' השלמת מאמר זה הוא חלק ממחקר לקראת  

 ניצה בן דב. 
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 מבוא

כמה וכמה בעקבות הלכות "האישה וביהדות על אחת הווסת היא טאבו תרבותי כללי, 

של  הנושא נעדר מהתיאור הספרותי עד המחצית השנייה 3.ו"טהרת המשפחה" 2הנידה"

המעבר מהעדר  .בשנים האחרונות ניתן לאתר מופעי וסת בספרות המאה העשרים אולם

בעקבות המהפכה הפמיניסטית,  הקשרם.את ו התיאוריםמאפשר לבחון את  לנוכחות

על  ומגדרית. תפסיכולוגי ,תפילוסופית, דתי :ר ונידון מזוויות שונותנחקהווסת נושא 

 בסיס תאוריות אלה אתייחס ליצירות הספרות.

נערה המקבלת וסת בפעם  המתארות יצירות ספרותשלוש  אבחןמאמר ב

בגוף ראשון כתובות יצירות בעלות ממד אוטוביוגרפי, האתמקד בראשונה. ה

תבו עבור נערות לא נכ יצירותה .זרת את החוויה, כשהכותבת משחובפרספקטיבת זמן

 מתאר את( 4002) מאת אלונה פרנקל נערההרומן בפרוזה ובשירה.  אלא כעדות פרטית

 .רץ ישראלאבמעבר מאירופה שלאחר השואה אל  ,היניבאווסת הראשונה הקבלת 

אנה הרמן המשוררת . ומחלהטלטלה רם לנערה לוגהמעבר בשילוב תהליך ההתבגרות 

הווסת בשיר "התבגרות",  .בשני שירים החוויהמתארת את  ,(4004) חד קרןרה ספב

 בשיר "גולם" .בכאב שאין כדוגמתו מנהפורצת מ הנשיות ,כמחלה קשהמתוארת 

 . ותחושת הבושה וההשפלה כתוצאה מחשיפת הדימום ת השתנות הגוףוארומת

הנשי  המחלה מהווה דימוי ספרותי מחד ודרך להתמודד עם השינוי שהגוף

ה במיטה וההתעטפות בשמיכה מהוות בריחה יעובר מאידך. בשלוש היצירות השהי

צירות והסתרה, כמו גולם המתעטף בקוריו מבלי לדעת שהפרפר יפרוץ ממנו. הי

פרנקל והרמן  י.תטראומ הוא נשיותל ותהמעבר מילדפרטית מאוד בה מעבירות חוויה 

בלעדי ם יש תפקיד בה לאליסטית, התבגרות בחברה המערבית, האינדיבידוא מתארות

'האם ו כל אחת מהנערות מתמודדת לבדתה לשינויים הצפויים לה. מכריע בהכנת בו

או האם רת כלפי ומביעות ביקלא יצירות ה ,אולם. את תפקידהממלאת לא  4הנעדרת',

 . החברה

. עולם דימויים בעלת ספרותיתמה תכהראשונה ווסת ן את החבומאמר ה

 נידה יהודי שלבתוך הקשר  כתובות הןאם ו ביצירות וסת מוזכרת אם המילהדוק בא

יש לה מקורות האם  ,האם הנערה מוכנה לתהליך ההתבגרותבחן אכמו כן, . והסתרה

 . דמות האםואיך מופיעה  תמיכה

                                                           
2

מים דיונים ימסכת נידה היא המסכת השביעית בסדר טהרות במשנה, ובעקבותיה קי 
 בתלמודים ובספרי השו"ת.

3
קיבלו ו חוקי הנידה התרחבואולם אחרי חורבן המקדש, רוב הלכות הטומאה איבדו מתוקפן,  

 במגע עםאישה נידה אסורה  .(4002 ,את הכינוי המכליל "חוקי טהרת המשפחה" )ינאי ורפפורט
המסורת העממית מרחיקה אותה גם מחפצי קודש, ספר תורה, בית כנסת ובית קברות  .בעלה

 (. 4022)נר דוד,  על כך למרות שאין איסור הלכתי
4
 (. 2222)רתוק,  הקול האחרמוטיב שהציגה לילי רתוק באחרית דבר באונתולוגיה   
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 הווסת בתרבות

הכללה תמשים במשרבים  .ולהזכירלדבר עליו או  "לא מנומס"נושא שהיא  הווסת

(  hystera- היחס לרחם )ביווניתמאז יוון העתיקה,  5.ו בכינויים שוניםא "מחזור חודשי"

ויוצר )היסטריה(,  תגובה רגשית לא רציונליתקושר את מערכת הרבייה הנשית עם 

והציג את מודל  6. פרויד טען ש"אנטומיה היא גורל"חיבור אימננטי בין נשיות וגוף

-ש"הגוף הנשי אינו נתון ביולוגי, א נהערוני הלפרן ט .הפגימות של הגוף הנשי חסר הפין

היא נשי כתיבה על גוף ש והיא מסיקה 7"היסטורי וקדם תרבותי אלא ]..[ אתר פוליטי

  מעשה חתרני נגד ההגמוניה.

מסיווגה כחלק ממערכת  :שני כוחות תרבותייםהטאבו של הווסת מושפע מ

שות ונידה לפי חיי אי ,הקישור בין וסתמההפרשות הנחותות )צואה, שתן וזרע( ו

מכאן, הכתיבה על הווסת והוצאתה אל המרחב הציבורי חוצה שתי מסורות של  .ההלכה

, הווסת . האחת נורמטיביתווסתביחס ל גישותשתי התנ"ך משקף  הסתרה ונידוי.

בזמן האישה  9.גוףהבהקשר של טומאת , ההשנייו 8,עלילהל הכרחיתא יכשה מופיעה

 10קנוהלאליישיב הרב  עד שתטבול במקווה. טומאהמעבירה והיא  "נידה"נקראת וסת 

 אלאללכלוך  הקשור לאהטומאה חיים שלא התממשו. מסביר שהווסת מייצגת מוות ו

 ,ת החשש מפני האישהמתאר א 11ניסן רוביןעל אי טהרה והעדר קדושה.  המצביע

 אי פוריות לפוריות, מטהורהמ 12,'תרבות'ל 'טבע'חודש שינוי ממצב של העוברת במהלך 

 . מהווים סנקציה ופיקוחדיני הנידה  .לטמאה

של  ישיםהששנות ב לדיון מחודש ווסתהוגות פמיניסטיות העלו את נושא ה

חקרה את מעמד הווסת בחברות שונות, בין טוהר מרי דאגלס . המאה העשרים

 (,וסתשתן, צואה, זרע ּו) ',הבזות' ,חומרי הפסולת חקרה אתג'וליה קריסטבה  13.לסכנה

אייריס  14.עיסוק בהם שובר את הסדר של "מותר ואסור"הוסלידה ופחד  םמעורריה

הגוף שכן  ,נובעת משום שהיא ייחודית לנשים ווסתהרתיעה מהש מסבירה 15מריון יאנג

                                                           
5

 ;""חרבון ביים";ת גר"ורדה סורג ;המילה "וסת" מומרת למילות קידוד שונות: "מחזור" 
 ;"התחרבנתי" ;(. פילץ מוסיפה: "דמעות הרחם המאוכזב"42: 4024"קיבלתי" )וייסברג, 

 Aunt Flow, Aunt Flow has come for an" .(22: 4024"הדודה שלי באה לביקור" )פילץ, 

unannounced visit" (Fingerson, 2006: 32-33)                                                               
6
 [2220] 2291פרויד,  
7
 49 :4024הלפרן,  
8

שרה מתבשרת על הולדת יצחק כש"ָחַדל ִלְהיֹות ְלָשָרה אַרח ַכָנִשים" )בראשית יח, יא(; : הלדוגמ 
 לה( ,ורחל "לֹוא אּוַכל ָלקּום ִמָפֶניָך ִכי ֶדֶרְך ָנִשים ִלי" )בראשית לא

9
ִתְהֶיה ָזָבה, ָדם ִיְהֶיה ֹזָבּה ִבְבָשָרּה ִשְבַעת ָיִמים ִתְהֶיה ְבִנָדָתּה, ְוָכל ַהֹנֵגַע ָבּה ִיְטָמא ַעד  "ְוִאָשה ִכי 

 ָהָעֶרב". )ויקרא ט"ו, י"ט(
10
 4000קנוהל,  
11
 2221רובין,  
12
 .[(2212] 4001עוד על המתח בין טבע ותרבות אצל שרי אורטנר ) 
13
 [2299] 4020דגלס,  
14
 [2290] 4001ריסטבה, ק 
15
 Young, 2005 
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וצאת נגד י 16אמילי מרטין בתרבות הפטריארכלית.והמיניות הנשית נחשבו נחותים 

היא  ווסתוהיתו הולדה מפעל שתכל ."מפעל שכשל" לכא ווסתייחסת לתהמתפיסה ה

אילו גברים היו מה היה קורה העלתה שאלה היפותטית:  17םסטיינגלוריה "הפסולת". 

תה מתקבלת כסמל של יוקרה, גבורה ימקבלים וסת? במקרה זה לדבריה, הווסת הי

  18.ומקור לסמכות. מחקרים חדשים רואים בווסת הזדמנות לחוויה רוחנית ונשית

 תהווסת כשלב מעבר והתבגרו

לא מבחינים בין נשים וגברים כשהם דנים בהתפתחות הזהות.  19תאורטיקנים של זהות

שלב  למרות היותה סת לא מופיעה כשלב קריטי בעיצוב זהותה של האישהולכן קבלת הו

הגוף, של חווה השתנות מתארת נערה מתבגרת ה 20סימון דה בובואר. מובהקמעבר 

שות, , החוויה הראשונית מלווה בהתרגצמיחת חזה וסימני נשיות ראשונים. לדבריה

שהיו מוכנות לצפוי השפלה, בושה ודחיה. גם נערות  אולם קבלת הווסת גוררת תחושת

נערות ונשים עדיין יאנג טוענת שדחיה והשפלה. ה של את הווסת בתחוש להן קיבלו

מדווחות שהווסת מעוררת בהן בושה הנובעת מהסטטוס הנחות של האישה ומאי 

מחד ההתבגרות מלווה  .הנשית הוא אמביוולנטילהתבגרות  היחס .זיתהפי הנוחות

מאידך, הווסת מתוארת כחוויה שלילית, , ופריוןו מיניותכמו  חיובייםבסממני נשיות 

  21.חרדה להתבזות ולהיתפס מדממתבמלווה 

מהנערות מוכנות במידה מספקת לקראת הופעת  41%בלוך טענה כי רק 

בהיגיינה, ביולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה  עוסקת בעיקר שההדרכה ענהאשר ט 22הווסת.

מבחינה לא מוכנות לתהליך כשהן והורמונים. כך, גם נערות שקיבלו הדרכה מגיעות 

 יא עלולהי והפי מודל נש-קבלת הווסת מצפים מהנערה להתנהג על בעקבות רגשית.

אמצעי  עיסוק נרחב מוקדש להסתרה של דם הווסת ושל לחוש אובדן של חופש.

  23.שלוןי, אלה סנקציות חברתיות המשאירות את הנשים בעמדת בושה וכהההיגיינ

תפיסת הנשיות ויחס הנערה אל גופה ואל המיניות.  יםת מתעצבבתקופת הנערּו

"האם איננה  ננסי פריידי כתבהנערה לקראת הצפוי לה. יש תפקיד חשוב בהכנת האם ל

תבייש בו ולהתכחש לקיומו כמידת מחנכת את הבת לשמוח בגופה הנשי. אלא לה

אותה ב ואת תגובת האםשלהן וסת הראשונה ונשים רבות זוכרות את ה 24.האפשר"

ווסת עם קבלת הלהן ערכו טקסים ש מתארותמעדות שונות יהודיות נשים  .סיטואציה

 25.תכשיט זהב ועוד הענקתהפרשת חלה, טבילת הידיים בחלב ובקמח,  :ההראשונ

                                                           
16
 Martin,1987 
17
 Steinem, 1978 
18
 Bobel, 2010 
19
 אריקסון ואחרים 
 [2222] 4002דה בובואר,  20
21
 Young, 2005 
22
 2224בלוך, אצל אשר,  
  2224אשר,  23
24
 19: 2290 פריידי, 
25
 4020, לביא; 4024פילץ  
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( הרוסי היהודייכיצד אימה )מספרת אישה "היזהרי לך".  :סרמאחרות מתארות את ה

לבייש את  עלולההיא מעתה כי  הירהכדי להזכשגילתה שקיבלה וסת, סטרה לה 

  26.המשפחה

 ובמחקר מופע הווסת בספרות

באגדות הקלאסיות, . ת על שלבי ההתבגרות הנשיתומדלג והאגדות הספרות העממית

 .עמוקה שינהבהתערבות נסית או דרך כהרף עין הנערה הופכת מנערה לאישה נשואה 

מספק הסבר פסיכואנליטי  אריך פרוםהתבגרות הנערה מכניסה איום וחשש לתומתה. 

ידי האם לבנותיה בתחילת -על בעברלמקורה של אגדת כיפה אדומה, כאגדה שסופרה 

, הבגרות המינית. המסר של הסיפור היה: עכשיו, כאשר יש לך כיפה אדומה, קרי וסת

  27.עליך להיזהר מ"זאבים"

מציבה את הנרטיב הנשי החדש המעמיד  הקול האחרלילי רתוק באנתולוגיה 

, בספרות נשים תמות מרכזיותמחקרה המקיף סוקר  28.במרכז הדיון את הדיוקן החסר

וסת וה המחקר על מופע. אולם אין בו התייחסות לנושא הווסת וההתבגרות הנשית

ומפתח  תמההעדיין אין מחקר מקיף הסוקר את תו. ספרות העברית מצוי בראשיב

  .התאוריה לבחינת

היא הראשונה שחקרה מופעי וסת בכתיבתן של סופרות עבריות.  29פנינה שירב

 30.ווסת היא מחאה נגד הקאנון ונגד דמות האבההכתיבה על ולטענתה "דם הוא דיו", 

נושאים שרק  שאלה האם ישהדרך  31השפה הקאנונית עלמחקר ה תבססת עלמ שירב

ככלא אדיפלי ואת  32הנשית מציגה את דגמי החניכה היא נשים יכולות לכתוב עליהם.

אינן נפרשות על פי סדר ולדבריה ה"עלילות חלקיות או מכווצות, העדר דמות האם. 

מי של הגיבורה על ניפ תחקות אחר מאבקמאלא .[ .עקיב מילדות לנעורים ולבשלות ].

 34, אליזבת אבלהמסע פנימהבספר  33.לשאיפות כלשהן" עצם זכותה כאשה לתת ביטוי

 "מאוחרת"הציגה שני דפוסי חניכה: החניכה הכרונולוגית בגיל ההתבגרות, וחניכה 

בהכרח את קבלת הווסת. סובב נו כך שהעיסוק בעלילת החניכה אי 35.במסגרת הנישואין

את קבלת וסת, לא מציבה  אזכרותגם שירב, שאחדות מהיצירות הנדונות במחקרה מ

 הווסת הראשונה כשלב מעבר מובהק.

                                                           
26
   4001שטיין,  
27
  222-222: 2212פרום,  
28
 2222תוק, ר 
29
 4002, 2229שירב,   
30
 4002שירב,   
31

 4001קריסטבה  ;[(2212] 4001גילברט וגובר ) ;[(2219] 4001צ'ודרו )כדוגמת מחקריהן של  
 ( ואחרות.2224ובספרות העברית לובין ) ;[(2292] 4009לטר )אשוו ;[2290]

32
של יוצרות מהמאה  ( על חניכה נשית ברומנים2299קליינבורד )-מחקרה של אסתר ליבוביץ 

"חניכה נשית מלווה בהשלה של מעצורים פנימיים, דעות קדומות ונטיות להקרבה . עשריםה
עצמאות ונשיות" )אצל  עצמית הכובלים את צעדי הגיבורות בדרכן לקראת הגדרה חדשה של

 (.24, הערת שוליים 419 :2229שירב, 
33
 44-44: 2229שירב,  
34
 2294אבל,  
35
 2229אבל אצל שירב,  
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"גילומים של הגוף הנשי  ,לדבריה 37.על גוף נשיתהעסקה בכתיבה  36רוני הלפרן

"כתיבתה של האשה : עוד כותבת הלפרן 38נתפסים בדרך כלל כסימנים של כישלון"

מאפשרת אם כן נקודת תצפית ייחודית לחוויה השונה והאחרת של נשים בעולם ]..[ 

הנשית צריכה לשחרר את הגוף הנשי. כלומר לחלץ אותו מההגדרות הבינאריות הכתיבה 

וסת באחדות  יש אזכור של קבלת 39.המנסחות אותו כאיבר הנחות או השלילי של הגבר"

 בקבלת הווסת הראשונה. דנהמן היצירות שחקרה. אולם היא לא 

לבין כתבה תזה על דם הווסת בספרות העברית בין הסתרה  40אילנה וייסברג

וייסברג מנתחת את סצנת חשיפת דימום הווסת בתוך ההקשר התרבותי היהודי  .חשיפה

העובדה  41.של סופי לוס (Menstrual etiquette) של נידה ודרך תפיסת האטיקט הווסתי

אלטר שיש לחשוף ושהתמה עדיין נמצאת בראשית המחקר מעידה כדבריה של איילין שו

הייצוג הגברי המצוי תחת  שומם ומושתק, הפקרמשמעות במקום שנחשב כשטח 

באמצעות אסטרטגיה של רוויזיה, מרכוז השולי, חתרנות, ביטוי תסכול או  42השולט

  43.זעם

של יהם ניתן לאתר מופעי וסת ביצירות .חוצה מגדר תמהבאופן מפתיע, ה

י וסת ברומנים של סופרים וסופרות תיאורמופיעים משנות התשעים  גברים ונשים.

בראשית הספרות העברית החדשה התיאור התמקד באישה הנידה  .בשירהו עבריים

החל מופעי וסת בהקשרים שונים. כיום ניתן לאתר  .)אצל עגנון, דבורה בארון ואחרים(

נשים החיות  אצלסתי וִ  נכרוןיסדרך תיאור נידה, ו מתיאורים מסורתיים של הסתרה

, גילוי מחודש של ירה(ות או הגו)כמו מ מסויםשה דרמטית של מעמד גהדיחד, 

המחקר  מצוי בראשית נושאה ועוד. , כסמל של התבגרות או בלותפוטנציאל הפריון

ווסת הראשונה. התיאור ספרותי של זה אתמקד ב אמרבמ .בחינה מעמיקהוראוי ל

 דרמטי, כנקודת מפנה בחייהן וכמרכז היצירהכאירוע המתארות את  הנדונותיצירות ה

  .הספרותית

  תיצירוב דיון

  ?"האם דבר נורא כל כך קרה גם לאנה קרנינה"

  אלונה פרנקל/ נערה

ביום האחרון להפלגה זה קרה, ואני עודני ילדה. מה יהיה מעכשיו? ככה זה 
האם הפיג'מה שאלבש  -יהיה תמיד בחיים שלי? כל חודש? זה נורא. וכשאקום 

הרטט  תהיה מגואלת בדם? ונניח שאלבש חצאית לבנה? ומה יהיה גורלו של
הרטט  ?חזק זו לזו-חזק-הנעים שאני חשה כשאני מצמידה את הירכיים חזק

                                                           
36
 4024הלפרן,   
37

  לוס  ;[(2211] 4009הלן סיקסו ) ;[(2242] 4002למחקריהן של וירגיניה וולף )תוך התיחסות  
 [( ואחרות.2291] 4002איריגארי )

38
 442: 4024הלפרן,  
39
 42-21שם:  
40
 4024 ,וייסברג 
41
 Laws, 1990  ,4024אצל וייסברג 
42
 [2292] 4009שוואלטר  
43
 2229שירב,  
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הזה ודאי ייעלם. איך יכול להיות רטט כזה לילדות שיוצא מהן דם כל חודש? 

כך קרה גם לאנה -וכל חודש אלך לי הלוך וטפטף. האם דבר נורא כל .כמה חבל
  44?קרנינה? ולטטיאנה? ומה עם ֶנל הקטנה? ְסטאש ידע

 

; 4002, נערה; 4002 ילדה) שלושה ספריםב אוטוביוגרפי ןרומטרילוגיה, פרנקל כתבה 

כסמל לסיום  ילדהברומן בקצרה בסוף סצנת קבלת הווסת מוזכרת . (4024, אישה

המיטות בהן  בתיאורמתחיל  הרומןהווסת הופכת למוטיב מרכזי.  נערה. ברומן הילדות

ר לאחבתקופת השואה. המעברים שחוותה  עלמספרת  ודרכן היא ,היא ישנה בילדותה

שאימה במיטה מקבלת וסת  אלונהו "גלילה" הארצה באניי ולההמשפחה ע המלחמה

אחרי כן היא ממשיכה לתאר את . , בחדרי החולים בבטן האנייהחולת השחפת ישנה בה

 הווסת הראשונה שקיבלה במיטה המתקפלת בבית דודיה בארץ.

האם אולם,  .בין הבת לאםבה מדומה קבלת הווסת במיטת האם יוצרת קר

. את פחדיה בפניה לא חושפת זוו ,עם בתהלא פנויה לדבר  ,ות אישיתבהישרדעסוקה 

אלונה הגיעה לא מוכנה לקראת תהליך ההתבגרות. כילדה צעירה היא קראה את 

היא  45.נל הקטנהו , טיטיאנהאנה קרנינה הרומנים הקלאסיים הגדולים והזדהתה עם

הצפוי  על אודותבורות הספרותיות שהיוו השראה לחייה לא לימדו אותה איך הגיתוהה 

לה. הצגת השאלה בצורה פשוטה ונוקבת מעלה את השאלה האם לספרות היפה יש 

שהספרות תעסוק בנושא  המביעה ציפיירנקל פאלונה תפקיד של חינוך וסוציאליזציה. 

 חשוב זה. 

 על ,זמנית-פועמים בה בות הזוהמה והרטט התחוש תיאור הדימום מתעכב על

היא עולה אל הסיפון החשש שהוא יזוז.  עלהנוחות של צמר הגפן בתחתונים ו-אי

מהווה סמל צובעת את המעמד והווסת  .אבל חשה ניכור לקראת הירידה אל חופי הארץ

 היאבמהלך החודש הראשון . זר ומאייםקריעה מעולם אחד ומעבר אל עולם לומעבר ל

במיטה  חולה עדייןהתמודד עם המציאות החדשה. ולאחר חודש, חולה וחסרה יכולת ל

 . והיא שוב מדממת

הדימום תמונת הפתיחה. דם הווסת כבר ב רומן פורץ דרך בתיאורהוא  נערה

 ,אחר מספר עמודים של אזכור הדם הקר הזורםלרק . מקורומתואר אולם לא ברור 

כרון פועל כמו יבה הז הכתיבה יוצרת מעגליות מחזוריתהתמונה הולכת ומתבהרת. 

מחזוריות הגוף, בצורה לא מודעת ולא רצונית. פרנקל מתמקדת בחוויה ממש, בתיאור 

 ,הרומן אינו נסמך על מסורות תיאור התמהההרגשה, בזרימת הדם, הריח והמרקם. 

ייתכן ופרנקל  46.ידי שיקוף מימטי-אלא מציג במרכז את המציאות ואת התנסותה על

המתארת ביומנה את קבלת הווסת הראשונה במחבוא בתקופת  אנה פרנק רפררת אלמ

                                                           
 20: 4002, נערה, פרנקל  44
45

מבית של פושקין, נל הקטנה  יבגני אונייגיןשל לב טולסטוי, טטיאנה, גיבורת  אנה קארנינה 
 .הנריק סנקביץ'מאת במדבר וביער עד צ'ארלס דיקנס, נל וסטאש משל  ממכר עתיקות

46
אמריקאית מבוססת על שיקוף -שירב מציגה שתי גישות בפרשנות הפמיניסטית. האנגלו

 הטוענתסטרוקטורליסטית -והתנסותן של נשים, לעומת הביקורת הצרפתית הפוסטמציאותן 
 (.21 :2229שהלשון אינה כלי שיקוף ניטרלי המעביר את המציאות כפי שהיא )שירב, 
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בשתי החוויות עולה תמונה של התרגשות, גילוי המיניות והסודות  47.השואה

 כלך. ותחושה שצריך להסתיר, ושזה מלהאישה,  גוףבמתחוללים ה

תחילת הרומן. גילוי הנשיות על רקע אימת בוסת לקהל ואת ה ושפתפרנקל ח

טלטלה בין ה .חיבור בין החוויה הפרטית לחוויה הלאומית השואה וההגירה יוצר

את הסצנה כחוויה  יםרות מעצבמעבר מארץ לארץ ובין ילדות לבגהעולמות, ה

מעצים את קשיי הקליטה של  ,כמוטיב חוזר וסמלי ברומן ,הווסת מועצמת.ית תטראומ

 הנערה.

ם" ד ִלי דָּ רַּ יָּ ְרִתי שֶׁ    "ְוֹלא ִספַּ

( מציג "שירה נשית מיוסרת המנסחת 4004) קרן-חדשל אנה הרמן ספר שיריה הראשון 

קרן היא אותה חיה אגדית המסמלת את -חד 48.מצבים נפשיים בברק מטאפורי"

ים רבשירים בספר מופיעים  49.הבתולין ודם הבתולין הוא מוטיב חוזר בשיריה

 את יםמתארו"גולם", "התבגרות" השירים של נערה.  התבגרותחוויות המתארים 

 הנשיות וסימני המיניות הנשיים.גילוי ואת , הראשונה קבלת הווסת

  50(רד מונקאפי ציור של אדו)ל אנה הרמן "/התבגרות"

 ַאַחת ֶעְשֵרה ָשִנים ִמַתַחת ְלעֹוִרי
 ָרַבץ ֶדמֹון ָרדּום ָעשּוי ִמְקָשה ֶשל ָדם,

ָמן ּוְשָערֹות, ֶשַרַעש ִהְדהּוָדם  שֻׁ
 עֹון ָבעֹור ַהַשְבִריִרי.הּוא ִפְצַצת שָ 

ְקָדם  ַאַחת ֶעְשֵרה ָשִנים ְכמֹו ִסיָמן מֻׁ
 ְלַמֲחָלה ָקָשה, ִמתֹוְך ְכִלַמת חֹוִרי
 ָיָצא ַהָדם ְכִמיץ ָעכּור ַהָזב ִמְפִרי
 ָמחּוץ, ְוֹלא ִסַפְרִתי ֶשָיַרד ִלי ָדם.

 ֵאין ְכֵאִבים ָקִשים ִכְכֵאֵבי ְצִמיָחה.
 ְתֹאם ָעִטיִתי ּגּוף ֶשֹּלא ָהָיה ֲאִני.פִ 

 ֶהְחֵבאִתי ֶאת ַהּגּוף ִמַתַחת ַלְשִמיָכה.

 ִנְשַאְרִתי ַבִמָטה, ְוִסיָמֵני ִמיִני
 ָדמּו ְלִסיָמִנים ֶשל ַמֲחָלה ָקָשה.

 ִמִקיר ַחְדִרי ָבַקע ְכִקיא ֵצל ֶשל ִאָשה.

 תפרץן מסוכן שרבץ רדום, תחת העור, והדמוארת כוהווסת מת בשיר "התבגרות"

לא מוכנה הנערה כאביה ופחדיה. , חשופה לאת הנערה במיטה המשאירהמחלה קשה כ

 בנוי. השיר ורתיעה להפוך אישה ושהלקראת תהליך ההתבגרות המינית והיא חשה ב

חריזה. התוך הקפדה על מבנה  ,שורות 22של  הודקסונטה, שיר זה"ב, בעל מבנה מכ

 ,תוכן פורע סדר חברתי הוא מעניין. שני הבתים הראשוניםצורה ממשטרת לבין החיבור 

הבתים  שהופיעה במפתיע.מתארים את אימת המחלה  ,ארבע שורותקוורטטים בני 
                                                           

47
 2224פרנק,  
48
 4002בן דוד,  
49
 4004לויתן,  
50
 12, עמ' 2נספח  
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, מתארים את כאב הצמיחה ואת הקושי בני שלוש שורות טרצינים ,השלישי והרביעי

ידי -מוטיב הזמן מסומן על. וסת בפעם הראשונה יבלהק נערהה 22בגיל  להפוך אישה.

. ברורהו יוצרת תחושה כי עד כה הילדות היתה פשוטה החזרה על הגילהשעון והגיל. 

 תטבעיות פיזיהתבגרות  ההתרחש, העלה שומן ושערות. אגר דם "בלא ידיעתה"הגוף 

כאבים קשים לה מסב הגוף . ולא הבינה את משמעותם את הסימנים הקראהיא לא  אך

או שהכאב הוא צער  ,מחזורהכאבי וצמיחת השדיים  יכאבאלו האם  שאין כדוגמתם.

הגוף שלה. אינו חשה שזה מתקשה לקבל את נשיותה ונערה ה ?הפרידה מן הילדות

פצצה קורעת . הכפצצה מתקתקת ההבהילוהתנועות הלא מפוענחות שהתרחשו בגופה 

כמו ממנה ת פורצוהאישה את העור השברירי העוטף את הדימוי המוגן של הילדות, 

 . מראש כקפיצה כואבת ללא יד מכוונת וללא הכנה תההתבגרות מתואר. קיא

המילה סת לא מוזכרת. והמילה השיר הקצר שופע מילים וביטויים חוזרים. 

ון", "הדהודם", והיא מובלעת במילים "דמ ,כחלק מהחריזה מופיעה שלוש פעמים "דם"

ימום הוא מקור המחלה וסיבתה. המצלול והחזרה מדגישים שהד"מוקדם" ו"דמו". 

 .הבגרות המינית והדימום. התסמינים הם צירוף "מחלה קשה" מופיע פעמייםה

החור המדמם ממקום לא צפוי  .מוציא מתוכה את האישההנוסף הוא הקיא סימפטום 

 היא נכנעת לחולימעורר בושה. תמונה של מעיכה ורקבון עולה מדימוי הפרי המחוץ ו

בו נראית נערה  51,בראש השיר מוזכר ציור של אדוארד מונק חוסר אונים משתק.ב

מנסה להסתיר את  נערהעל מיטה לבנה ופשוטה. ה ,עירומהלבדה, צעירה מאוד יושבת 

, בתנוחה שנראית לא נוחה, ומאחוריה על הקיר צילה השחור. ים מוצלבותבידיערוותה 

נינוחה  נערהא ברור אם הללווסת ו ייצוגאין ניצני שדיה חשופים והיא מסתכלת נכוחה. 

השיר מעביר רגשות של אימה ומבוכה גדולים יותר מהמתרחש בציור. או מבוהלת. 

 המילים הקונקרטיות צובעות את הדברים הסמויים מהעין. 

 .השנים הראשונות של ההתבגרות המיניתאל הרמן חוזרת  52בשירה "גולם"

 חוויות שונות וכולןרת היא מתאלהאריך בתיאורי הדרמה.  ומאפשר לההשיר ארוך 

רואה  ,מקלחתה למתפרצת ל)אחות או חברה( נורית  22בגיל בושה. מלוות בתחושת 

 לא יודעת מהו ראשונהוסת היא מקבלת  24בגיל . מביך הזההמבט  .ה צמחלציצי ששה

 ,אחר רחצה בבריכהל ,בהזדמנות אחרתם המוכתמים. תחתוניהעצמה ועם לעשות עם 

 24בגיל . כלאת בושתה לעיני  חושפת וטקט, בחוסר הבנה ימה,וא ,ירכיהזולג דם על 

מנסה להסתירו היא  על כיסא פלסטיק. כתם המשאירובערב כיתה היא מדממת 

מוצאת פתרונות לא מבקשת עזרה והנערה מיץ פטל וקושרת סוודר למותניה.  באמצעות

הווסת  בחברה המעבירה מסר שחשיפת שלונהיכהדימום. היא חשה בושה על  להסתרת

מנקודת מבט אחרת, אפשר היה אולם  ,כישלון שלהשיר משקף נקודת מבט . היא טאבו

סנקציה חברתית  יכולת האלתור.ריכה בשל עללראות את התנהגותה העצמאית ו

להיתפס  מתארת את החרדה התמידית 53יאנג .בחברההווסת  סוד מאיימת על גילוי

                                                           
51
 2 נספח 
52
 4 נספח 
53
 Young, 2005 
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הנפל שלה -"כניסיון מום נחשףהדיבהן את הפעמים שבשיר  הרמן מתארתו מדממת,

משתקף כ) בושההשפלה ו היא חשה חוסר שליטה, 54."לשמור על הליכה בתלם החברתי

האם, שאמורה להיות סוכנת החיברות שלה, מביטה בה במבט  .(מדבריה של דה בבואר

השתנות הגוף הנשי מצויה תחת מבט חיצוני בוחן ומצמית. מצליף ומסגירה את סודה. 

 החברהלעג של תגובת ה ,למרבה הפלאפה תחת מבטן של נורית והאם. הנערה חשה חשו

בן בית אחד ארוך, בעל הוא השיר  מילים. ללאאולם תחושת האסון עוברת לא מופיעה, 

 ֶפַרח ִנְפָתח // ְכמוֹ  ַרְחִמי" :שיבוצי לשוןועמוס בדימויים , ריתמוס קצוב וחריזה מוקפדת

 דימוי הרחם לפרח ארגמן בגוף מפותח .ָבָכה" .[ ַרְחִמי.ַהְמפָֻׁתח // ]. ַהּגּוף ְבתֹוְך ַאְרָּגָמן

הדימוי של הרחם הבוכה הוא הרחקה והזרה.  ,אולםנותן תחושה של תואם ובשלות. 

, שדיהות ולפוריות אלא לדמעות. תחת המבט המציץ בבגרהדימום לא מתקשר ל

השדיים  .ָמן" בוֹ  ֶשֵאין ְבִמְדָבר וֹ ְכמ ָבַאְמָבטהאמבט הופך למדבר יבש חסר תקווה "

 ְכַתבער הערווה הוא כמו "שֹ  ."ַהַמִים ְפֵני ַעל ָצף ַהֶשֶקרהם " .הקטנים מסרבים להסתתר

ִמים התמונות מעבירות תחושה סתומה . הדימום הוא פצע וחור שחור. ְפָרִטי" ַחְרטֻׁ

", כמו הביטוי ֶעְשֵרה ַהְשֹלש ְשָנִתי ְסָתוהביטוי " .ובלתי מפוענח רזעולם וחסרת פשר של 

שנתיים אינטנסיביות בהן  השיר מתארמוות. זקנה וה של "סתיו חייו", מעלה תחוש

שהדם זרם ממנה בלי שליטה  פעמיםהלווסת את עצמה ולשלוט בדימום. למדה הנערה 

ר. בשיכדימוי תפתח ומלא חוזר  ,"גולם" ,יות. שם השירתבה שריטות טראומ והשאיר

בסוף התקופה  ,"התגלמות"או כ (בסלנג)"גולם"  כהתנהגות שליכול להתפרש הגולם 

 המגושמת של גיל ההתבגרות יבקע הפרפר. 

תחנות חניכה  מתאר ,של אנה הרמן שיריםה , ספרחד קרןשכתבה ברלוביץ  יפה

 ,באומץהשירים מתארים  55.של נערה מתבגרת, העוסקת בגוף הנשי החולה והמחליא

ות קש ותכחוויהראשונה הווסת ההתבגרות ואת קבלת את  ובנימה מלנכולית בישירות

לא תומכת האם המילים וסת ונידה לא נזכרות בשירים. . שהנערה לא מוכנה לקראתן

. היא לא מוזכרת כלל בשיר "התבגרות", ובשיר "גולם" היא מוזכרת מייעצתאו 

לתהליך  המוכנלא הנערה הגיעה  .האם לא ממלאה את תפקידה. צליףממבטה כש

ב"מסע" וב"משא" הזה, והעיסוק בהסתרה מעצים את  ללא תמיכהההתבגרות 

מציג ( 4000) אניטה דיאמנט מאת  56האוהל האדוםרומן ה ,ניגודכהשוואה ו בדידותה.

הילדה דינה  .התנ"ך ימיאת משחזר הרומן  את הווסת הראשונה כחוויה מרוממת.

מצפה לרגע  היאוכנסת אל ה"אוהל האדום" נ וסתמקבלת היודעת מגיל צעיר שאישה 

הנשים  כובמהל, אשר עורכות לה טקסהנשים , דםהאת בגאווה מציגה  כשהיא .הזה

פריון ללאדמה כסמל  הבתוליןאת בתוליה באמצעות פסלון ושופכות את דם  פותחות

קשור אל הדימום הווסתי  לפיה, תמהותניפילוסופית מייצג גישה  היחסעתידי. 

לאחל לאישה חיי בריאות היא קס מהות הט ערובה לכך.ההולדה, אבל אין פוטנציאל 

רומן נסמך על ה לאישה. המילדהמתחולל בה כשהיא הופכת אותה במעבר ולברך  ופריון

                                                           
54
 4002בן דוד,  
55
 4020ץ, ברלובי 
56
 כיוון שנכתב באנגלית והוא רומן בדיוני.מהגדרות המחקר מהרומן חורג  
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חוויה מרגשת של  מציגהתיאור הבדיוני  58.בית הנשיםב הותוהש 57באפריקה נשים

 .נערהיה של הרמן וברומן ת בתכלית מהמתואר בשירשונואלו חוויות שייכות ועונג. 

 דיון

קבלת וסת  תיאורינדירים , ועל אחת כמה וכמה בספרות רווחנושא הווסת אינו כאמור, 

יצירה כל לכן של נערה,  המסורת של תיאור התבגרות איןבספרות העברית  .ראשונה

שנערות לא ביטאו יחס שונה  טענה 59מרטיןשל סמלים ומשמעויות. פרטי מייצרת מערך 

אלה הווסת בעקבות ידע שהיה או לא היה ברשותן. אולם טקסטים ספרותיים כלפי 

מדמה את ה נערה מפוחדת,מציגים  הרמן שיריה שלבתכלית.  יחס שונהמציגים 

שהיא נכשלת על כך השפלה עסוקה בהסתרה, וחשה היא  ולפצע.מחלה קשה ל הדימום

קבל את המעבר רה לנעאת קשייה של מתאר  פרנקלשל  נערהרומן ה הדימום.בהסתרת 

הן יצירות ה לוששחודש. נופלת למשכב במשך יותר מעד כדי שהיא  ,ּותלנער ותמילד

עם השינויים  ןלבד ותדדתמומנערות  מצב בואוטוביוגרפי ומשקפות  בעלות ממד

החוגגות איתה את מוקפת נשים  האוהל האדוםהנערה ברומן  ,לעומתן. העוברים עליהן

-אירופאיה-תי המשתקף בין העולם המערבייש פער תרבו .המעמד החדש

לעומת הפנטזיה על העולם , התמודדותנותרת לבדה בנערה ה, בו נדיבידואליסטייהא

 .זו בזונשים תומכות החמולה ו חיימתקיימים אפריקאי, בו -תיכוני-הקדום, המזרח

 למצבינשים מדברות ומשתפות במה שעובר עליהן  םבה מצביםפער מנטלי בין  קיים

  והשתקה. השתיק

 המילה וסת לא מוזכרתביצירות הנדונות.  נשברשהצירוף בין וסת לנידה  דומה

 מופיע לא גם, ושם לתופעהאין אין בחירה בכינוי חלופי, , אחת מן היצירותלא באף 

 הדברייתכן ויש כאן שבירה של הקונבנציה. דימוי. ב לאאף ו ברמז לא, הקשר של נידהה

מעולם האסוציאציות של לא חלק זה שאו  ת במקווהנובע מכך שנערות לא טובלו

. הקשר תרבותי רחבבבושה הוהסתרה דרך ה טאבוהמשקף את התיאור הכותבות. 

בו שיש  ,שנערות מערביות חשות את גופן הבריא והמווסתעולה מכך תחושה קשה 

 60בלוכההצירוף  יש כאן פריצה שלפוטנציאל של פריון וההתחדשות, כגוף חולה ומדמם. 

סיים אצירוף חדש ומטריד לא פחות של וסת ומחלה.  תוך הצבת ל וסת ונידהש

האם גם אנה קארנינה קיבלה "שואלת ה, נערה הרומן גיבורתזה על דבריה של אפרפרב

התיאור הספרותי יכול  .ו לווסת בספרותנהאם נחשפ שאולאנו יכולים לכיום  גם "וסת?

חשיפת הווסת בספרות שוברת את  פרטית.חוויה משקף הות מרחב סוציאליזציה ולה

ומייצרת  דימוייהאת משקפת את השתנות החברה ו ,מנגנוני ההסתרה וההשתקה

  בראשיתו.נמצא מחקר סביבה התמה חדשה ורדיקלית ו זוהי .דמויות חדשות להזדהות

                                                           
57

 הדימוםלבית הנשים עד תום יצאו וסת  קיבלושנשים בעבר הרחוק כי  מדווחתבראונינג  
(4004).  

58
)שולמן,  לא עסקו במלאכהומרג'ם ג'וזו )בית הנידה( בימי הווסת ל נשים יצאובאתיופיה  

4002(. 
59
 Martin, 1987 
60

שתי מילים או יותר שלצירופן יש משמעות אחת, שאינה  - ֵצירּוף ָכבּולבפראפרזה על הביטוי  
 .המשמעות של כל מילה בנפרד
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 רשימת מקורות

  ספרות

 אביב: מטר. -תל (.גורי ': ש'תר) האוהל האדום .(4000) 'א ,דיאמנט

 הקיבוץ המאוחד.אביב: -תל .קרן-חד .(4004) 'א הרמן,

 אביב: קרני.-תל (.שניצר ':  ש'תר) יומנה של נערה .(2224) 'א ,פרנק

 מפה.  :אביב-תל .ילדה .(4002) 'א ,פרנקל

 חרגול, עם עובד.  :אביב-תל .נערה .(4002) 'א ,פרנקל

 חרגול, עם עובד. :אביב-תל .אישה .(4024) 'א ,פרנקל

 וביקורת מחקר ,הגות

. [(. האם היחס בין הנשי לגברי הוא כמו היחס שבין הטבע לתרבות2212] 4001) 'אורטנר, ש
(. 21-41)עמ'  מקראה :דרכים לחשיבה פמיניסטיתבתוך: נ' ינאי ואחרות )עורכות(, 

 : האוניברסיטה הפתוחה.רעננה

 אביב: רסלניג.-תל .את, אני אנחנו .([2291] 4002) 'איריגארי, ל

 קרית ביאליק: אח. (. רז' : ר'תר) הפסיכולוגיה של גוף האישה .(2224) ג"מאשר, 

 .21-22, (4)87, מאזנים(. טביעת האצבע של הנפש. 4002בן דוד, י' )

 אביב: שרף. -. תלאיך הפכה האישה לגבר(. 4004בראונינג, ט' )

 .29-22, 22 ,כרמל .הפאסימיות העליזה של אנה הרמן .(4020ברלוביץ, י' )

. בתוך: נ' ינאי ואחרות )עורכות(, ראי הקיר של המלכה .([2212] 4001) 'ס ,וגובר 'ס ,ילברטג
 .: האוניברסיטה הפתוחהרעננה(. 219-249)עמ'  מקראה :דרכים לחשיבה פמיניסטית

(. שפירו-סלע 'י :'תר) ניתוח של המושגים זיהום וטאבו :טוהר וסכנה .([2299] 4020) 'מ ,דגלס

  .נגאביב: רסלי-תל

אביב: -תל(. פרמינגר' : ש'תר) העובדות והמיתוסים :המין השני .[(2222] 4002) 'דה בובואר, ס
 ידיעות ספרים., בבל

, אביב: מגדרים-תל .5002-5872 ספרות הנשים הישראלית :גוף בלא נחת .(4024) 'ר ,הלפרן
 .הקיבוץ המאוחד

 חרונות, ספרי חמד.אביב: ידיעות א-תל .חדר משלך .[(2242] 4002) 'ו ,וולף

דם הווסת בספרות העברית העכשווית בין  :חייתיות ומילים מדממות .(4024) 'וייסברג, א
 אביב. -אביב: אוניברסיטת תל-תלמוסמך.  רלקבלת תוא עבודה .הסתרה לבין חשיפה

בתוך: י' עצמון )עורכת(,  .ת: גוף האישה כטקסטונידה ולאומי .(4002)' ת ,ורפפורט 'נ ,ינאי
אביב: -תל (.442-424 )עמ' ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית :שמע קוליהת

 .ירושלים: מכון ון ליר ;הקיבוץ המאוחד

 ספרי חמד., אביב: ידיעות אחרונות-תל .מנהג נשים .(4020) 'ע ,לביא

 .19-91, 3 ,קורתיתיאוריה וב .אשה קוראת אשה .(2224) 'לובין, א

 .41-42, 412-410, 88תון יע .ת הנשיתשאלת ההתענגו .(4004לויתן, ע' )

 ,מיניות ,גוף ,בריאות :נשים לגופן. בתוך: ט' תמיר )עורכת(, נידה וטומאה .(4022) 'נר דוד, ח
  .שמן: מודן-. בן(419-411)עמ'  יחסים

ללמוד . בתוך: ד' באום ואחרות )עורכות(, צחוקה של המדוזה .[(2211] 4009) 'ה ,סיקסו
 .אביב: מגדרים, הקיבוץ המאוחד-תל(. 214-242' )עמ מקראה :פמיניזם
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 אנה הרמן / םגול: 4 נספח

 !ָקדֹוש ַהֹחֶטם! ָקדֹוש ָהעֹור! ָקדֹוש ַהֶנֶפש! ָקדֹוש ָהעֹוָלם"
 אלן גינסברג !"ָקדֹוש ַהַתַחת ְוחֹור ַהָיד ְוַכף ְוַהַזִין ַהָלשֹון

 

 ָבַאְמָבט ָיַשְבִתי, ֶעְשֵרה ַאַחת ַבת ָהִייִתי
 ַבת ַאְת : "ָצַעק ּגּוִפי, ְלַהִביט ָיֹכְלִתי ְוֹלא

ָמן ְוִהְתַכֵסיִתי", ַעְכָשו ֶעְשֵרה ַאַחת  .ְבשֻׁ
 .ָמן בוֹ  ֶשֵאין ְבִמְדָבר ְכמוֹ  ָבַאְמָבט ָיַשְבִתי
 ַאל. "ָשם ָעְמָדה נּוִרית, ִנְפְתָחה ַהֶדֶלת
 !"ָתִציִצי
 ָלְך ֵיש ְכָבר: "ְוָאְמָרה, ִהִביָטה ִהיא. ָצַוְחִתי

 ",ִציִצי
 ".ָנכֹון ֹלא: "ָאַמְרִתי, ִבְכִלָמה ְתַכֵסיִתיְוִה 

 ָחְדָלה ֹלא ִהיא, ְלִהְסַתֵכל ָחְדָלה ֹלא ִהיא
 .ִלְבֹחן

 ְשָקִרים ְשֵני, ַהַמִים ְפֵני ַעל ָצף ַהֶשֶקר
  - ְקַטִנים

 ,ִמִבְפִנים ֶשָּגחּו ְכֵאב ַפְקעֹות ִּגֵדל ָחִזי
 ְבֶעְרָוִתי ָחְרטּו ןֶדמוֹ  ֶשל ְוִצָפְרַנִים

ִמים ְכַתב, ְשָערֹות ֶשל ַתְחִריט ַקֵּוי  .ְפָרִטי ַחְרטֻׁ
 ָּגַמע ַמָבָטּה ַהַמִים ִלְשִקיפּות ִמַבַעד
ָמן ְכֶשִהְתַכֵסיִתי אֹוִתי  .ּוִבְכִלָמה ְבשֻׁ
ָמן  -ֲחַסר ְוגּוִפי, ְכֹגֶלם אֹוִתי ָעַטף שֻׁ

 .ָבָשר ִלְהיֹות ָהַפְך ְוָהָרֶפה ַהַמְחָשָבה

 .ְלִאיש ְלַסֵפר ָיֹכְלִתי ְוֹלא ָדם ִלי ָיַרד
 ָבם ִנְשַאר, ַבַתְחתֹוִנים ִנְסַפג ַהָדם

 .ְוִהְבִאיש
ְכָתִמים ַהַתְחתֹוִנים ֶאת ָטַמְנִתי  ְבתֹוְך ַהמֻׁ

 ַלְחֹתְך ִאֵים ַהַחד ְוִניחֹוָחם ֵגָרהַהְמ 
 ַבְשִמיָכה ְוָעַטְפִתי, ַלְיָלה ָכל ַצָּואִרי ֶאת

ָמה  .ָבָכה ַרְחִמי ֲאָבל ּגּוִפי ָכל ֶאת ָהֲאדֻׁ
 ִבְשָכבֹות ְוָעַטְפִתי ָלֶרֶדת ִהְמִשיְך ַהָדם
 ,ֶהָעבֹות ַהְיֵרַכִים ֶשֵבין ַמה ֶאת ַרבֹות
ְכְתָמה ָמה'ְוַהִפיגָ   .ַלְבָגִדים ִמַתַחת הֻׁ

 ַהַמְאִדים ְוסֹוִדי ְוֶהְחַוְרִתי ָהַלְכִתי
 ,ְיֵרַכי ְלֹאֶרְך ַהלֹוֵהט ַבַקִיץ ִטְפֵטף
 .ַהַחי ַהָבָשר ֶשל סֹודוֹ  ִנְסַחט ִטִפין-ִטִפין

 ַהָלָבן ָהֶרְנְטֶּגן ִצלּום ֶאת זֹוֶכֶרת ֲאִני
 ְכֵאָבן ֹעֶמק ֶאת ָחַשףשֶ  ַהַשַחר אֹור ֶשל
  ֶעְשֵרה ְשֵתים ְבנֹות ְיָלדֹות ֶשל

 ַלְחשֹף ֶשִמְתַבְישֹות
 סֹוף ַאְך, ַהַמֲאִדים כֹוָכב ָבן ִמְתַפֵתחַ  ֵאיְך

 ַהבֹוְלשֹות ֵעיֶניהָ ; ְלִהָתֵפס ַהְנָערֹות
 ,ְכשֹוט ִבי ִהְצִליפּו, ִלי ֵהִניחּו ֹלא ִאָמא ֶשל

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%90%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=W7ASRcMwNYS-QM&tbnid=cCT2IVuAz18T2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://c3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=e6c82540-5a6d-435f-892e-4bfcd53004ca&page=118bc6aa-b533-40e7-98e4-6c470db74d58&fol=f68705eb-da79-4b8e-ba77-854107a37b5b&box=e1ea335b-9a82-44bb-9cc2-940c49e2e054&_fol=f68705eb-da79-4b8e-ba77-854107a37b5b&_pstate=item&_item=5fdc9e93-a8e9-407b-9081-e2de766d5de9&ei=R9UiUqDQNcmDtAa4p4GgCA&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNH0j52VZ834-K_Rv9TLjioOVlmU6g&ust=1378100917586219
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=%D7%90%D7%93%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%93%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A7&source=images&cd=&cad=rja&docid=W7ASRcMwNYS-QM&tbnid=cCT2IVuAz18T2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://c3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=e6c82540-5a6d-435f-892e-4bfcd53004ca&page=118bc6aa-b533-40e7-98e4-6c470db74d58&fol=f68705eb-da79-4b8e-ba77-854107a37b5b&box=e1ea335b-9a82-44bb-9cc2-940c49e2e054&_fol=f68705eb-da79-4b8e-ba77-854107a37b5b&_pstate=item&_item=5fdc9e93-a8e9-407b-9081-e2de766d5de9&ei=R9UiUqDQNcmDtAa4p4GgCA&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNH0j52VZ834-K_Rv9TLjioOVlmU6g&ust=1378100917586219
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 ִנְפָתח ַרְחִמי ֵאיְך ִהְרַּגְשִתי ָשָנה ְוַכֲעֹבר
ָתח ַהּגּוף ְבתֹוְך ַאְרָּגָמן ֶפַרח ְכמוֹ   ,ַהְמפֻׁ
 ֶאְגרֹוף ִמתֹוְך ֶשִנְפָתחֹות ֶאְצָבעֹות ְכמוֹ 

 ,ָשֹחר
 חֹור ְוֶשל ֶפַצע ֶשל ְוִקיּומוֹ  ָדם ִלי ָיַרד

ִריםכְ  ִרֵחף  ְלַעְנֵני ֵבינֹות ֵכהֹות ִצפֳּ
 .ַהִמְתַעֶנה ְבֹראִשי ֶשֶהֱאִדימּו ֹמִחי

 

 ַמַבט ִבְגַלל יֹוֵרד ַהָדם ִאם ָיַדְעִתי ְוֹלא
 .ַבת ֶשֲאִני ִמְפֵני אוֹ  ִבי ַהַמְצִליף ֵעיֶניהָ 

 ָהַאְסַפְלט ַעל ָשֹחר ָים-ְבֶבֶגד ָצַעְדִתי
 , ָקָרה ַמה, ַתִּגיִדי: "ָצֲעָקה ֶשִהיא ַעד

  ִקַבְלְת 
 ֵיששֶ  רֹוָאה ֹלא ַאְת  ָמה, ַבְיֵרַכִים ַמָכה

 ְצִריָכה ַאְת ? ָהַרְגַלִים ֵבין ָדם ְלָך
 ".ְלִהְתַבֵיש

 ּוְשלּוִלית, ֶשָנַפְלִתי ַעד אֹוִתי ָדֲחָפה ִהיא
 ְלַהְבִליט ְכֵדי ָהַאְסַפְלט ַעל נֹוְתָרה ָדם ֶשל ְקַטָנה

  ֵמִביש ַכָמה ֶשִהְתַאְספּו ָהֲאָנִשים ִבְפֵני
 .ַהְכִביש ַעל ְכֶשָנַפְלִתי ִתיֶשָחַשפְ  ַהֶפַצע

 
 ְמַכֶסה ֲעַדִין ֶעְשֵרה ַהְשֹלש ְשָנִתי ְסָתו ַעל

 ִכֵסא ַעל ֶשהֹוַתְרִתי ַהָדלּוחַ  ַהֶכֶתם
 ֶשִנְשֲחָטה ְבֵהָמה ְכמוֹ  ֶשָעָליו ַהְפַלְסִטיק

 .ַהִכָתה ְבֶעֶרב ָדם ְוָנַטְפִתי ָרַבְצִתי
 ִלְראֹות כָֻׁלם ָיְכלּו ֵמַהִכֵסא יּוְבקּוִמ 

 ַלְמרֹות ַדְרִכי ַהָדם ָשַעט ֵכיַצד
 ,ַהַהְשָבעֹות

 ּוְלַבד ַלַתְחֹבֶשת ִמַבַעד ָדַהר ֵכיַצד
 ְלַבד ָשם יֹוֶשֶבת ּוְבעֹוִדי ַהַתְחתֹוִנים

 .ַהִמְכָנַסִים ְכחֹול ֶדֶרְך לוֹ  ְוִהְסַתֵנן ָדַלף
 ִעם ְמַנָסה, ָכַשְלִתי ֵכיַצד ִלְראֹות ָיְכלּו כָֻׁלם
  ְסֶוֶדר ְוִעם ַהֶכֶתם ַעל ֶשָשַפְכִתי ֶפֶטל ִמיץ

 .ְבֵסֶדר ֶשַהֹכל ְלהֹוִכיחַ  ַהָמְתַנִים ְסִביב



 

 

 


