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עיון בספרות הישראלית של טרום המדינה בהתייחסותה לזנות
המושב שלנו אמור לעסוק בזנות בישראל ,ממבט היסטורי .בתכנית
המקורית היינו צריכות לתקו את הנושא משני הבטי :ההבט
הסוציולוגי היסטורי ,על ידי הסוציולוגית ,פרופ' דבי ברנשטיי;
וההבט הקולנועי ההיסטורי ,על ידי השחקנית גילה אלמגור ועל ידי
במאית הקולנוע קר ידעיה .בינתיי גילה אלמגור ביטלה את
ההשתתפות שלה ,אז כמנחה ,נתבקשתי למלא ג את מקומה .וכיוו שאני
עוסקת בספרות ,ובי היתר בספרות יהודית וישראלית ,אעיר רק כמה
הערות בנידו .ואתחיל ואומר כ  :העיסוק בספרות הוא כידוע עיסוק
בעלילות ,בקונפליקטי ,אבל קוד לכל – בדמויות ,בייצוגי של
דמויות ,ובמערכות היחסי ביניה.
אז א ננסה להתחקות אחר הייצוג של הזונה או היצאנית ,כדמות
בספרות העברית החדשה ,נאמר מהמאה ה #19ואיל  ,הייתי אומרת שזה
די בעייתי .אצלנו הזונה היא לא דמות לגיטימית )כמו בספרות
העול( ,וג א היא קיימת כפונקציה חברתית בוורשה או בירושלי,
לא נוח לספרות להתעסק איתה .אולי בגלל הקודי היהודיי .על כל
פני כאשר שלו אש העלה ב #1907מחזה בש "אל נקמות" ,שכולו
מתרחש בבית בושת יהודי ,רעדו אמות הסיפי .הציבור היהודי
הזדעזע ,והיה ויכוח אדיר א כ לקיי את המחזה ,או לא .אבל ג
בבאר שבע של  ,1982כאשר העלו את המחזה "המיוש" הזה ,באה
הצנזורה הישראלית לבדוק .מדוע? כי בבית הבושת הזה מצוי ספר תורה
המהווה חלק בלתי נפרד מהתפאורה לאור כל המחזה )האב מבקש לחזור
בתשובה וכאקט של פיוס הוא תור כס רב לכתיבת ספר תורה חדש(.
ואת זה הצנזורה בישראל לא הירשתה.
על כל פני ,דמות הזונה בספרות העול ,ע כל הקודי הנוצריי
הפוריטניי שלה ,מופיעה כבר ע ראשית הנובלה .א בצורה עסיסית
או פיקנטית כמו ב"סיפורי דקאמרו" מהמאה ה 14#וא בסיפורי
ריאליסטיי חברתיי ,הבאי להוקיע את הגילויי האפלי והמעוותי
של החברה המהוגנת כביכול ,המייצרת בציניות מצבי של עוני ,של
בערות ,וממילא של זנות .כא אפשר להביא כספרות מובילה בנושא
)ולכבוד האורחי הצרפתי שלנו( ,את הספרות הצרפתית של המאה ה#19
וה :#20מויקטור הוגו "עלובי החיי" ,דר אמיל זולה "נאנה" ,ועד

ז'א פול סראטר במחזה שלו "הזונה המכובדת" .בקיצור ,כל אלה
עוסקי בנושא בצורה גלויה וחושפנית ,אבל ע כל הביקורת שלה,
השימוש בדמות הזונה הוא אחרי הכל שימוש סיפורי ,עלילתי ,אפילו
דקורטיבי ,שמעט מאוד מתפתח לדיו חשיבתי עקרוני; דיו ,שעניינו
לא רק להצביע על הידוע והטריוויאלי :שייצור תנאי סוציו#
אקונומיי#נחשלי מהווי קרקע לצמיחתה של זנות ,אלא להעמיק
ולנגוע ברבדי החבויי והבסיסיי של מהות התרבות שלנו ,שהיא
כידוע תרבות הגבר .נקודה .והתרבות הגברית הזאת במש מאות שני
של ציביליזציה יודעת רק את עצמה ,כשהיא עוסקת ופועלת א ורק
לספק את הצרכי הדרושי לה ,ורק לה ,ברמות שונות :א ברמה
מתוחכמת של צרכי רוחניי ,אינטלקטואליי ,וא ברמה אלמנטרית של
גו ומי .הזנות היא כמוב מוצר אלמנטרי ,יסודי ,שמנקודת המבט
של התרבות הגברית ,אי כלל על מה לדו עליה ,או לברר או לבדוק
אותה .אלא כמו שאמרתי :זהו מצר נראטיבי שיש לתעל אותו למעמד
אסתטי אמנותי .לעיתי ,הנראטיב הזה )נראטיב הזנות( מעורר
סימפטיה של עצב וחמלה ,ולעיתי הוא מקומ ומרתיע .אבל על עצ
הזנות אי כל ויכוח .אי דיו .ג אצל גדולי הספרות האלה.
אז זה עניי אחד.
אבל אנחנו בעצ רצינו לדבר על הספרות הישראלית ,או ליתר דיוק
הספרות של טרו המדינה ) .(1948#1882ובאמת ,מה נעשה ש? ובכ
הספרות באר#-ישראל )כמו החלוצי באר -ישראל( ,באה לבנות
ולהיבנות .כלומר ,לייצר אופציה ספרותית מפתיעה ,רעננה ,שעניינה
תחייה לאומית ,יהודי חדש ,חיי חדשי .לכ הספרות הזאת מתמקדת
בעיקר בנראטיבי של טבע ,חזרה לאדמה ,התיישבות ,ולא בנאראטיבי
דקדנטיי של חיי עירוניי#אורבניי כמו בירושלי או ביפו .נחו
גוטמ ,למשל ,שחי בנוה צדק על גבול יפו ,מרשה לעצמו לצייר את
הזונות הערביות של יפו; השאלה היא ,א היה מצייר ג את הזונות
היהודיות ביישוב היש בירושלי? לאחרונה ,יצא לאור ספר של
מרגלית שילה בש "נסיכה או שבוייה :החוויה הנשית ביישוב היש
בירושלי" ,וש היא בודקת בי השאר ג את תופעת הזנות בקרב נשי
יהודיות ,שומרות מצוות; נשי ,שהעוני הקשה הוציא אות לרחוב .זה
היה עוד לפני מלחמת העול הראשונה .במלחמת העול הראשונה )וכא
נכנס גור המלחמה לדיו שלנו ,כלומר זנות ומלחמה ,כנושא של הכנס
הזה(; במלחמת העול הראשונה כאשר הרעב הנורא הפיל אנשי
ברחובות ,הזנות בירושלי התעצמה וקיבלה מימדי מבהילי ממש ,עד
שג הספרות לא יכלה לשתוק .הספר הבולט ביותר אודות מלחמת העול
בירושלי ,הוא בעצ טרילוגיה )שלושה ספרי המתחברי לרומ אחד(.
הטרילוגיה נקראת "עד ירושלי" ,וכתב אותה אהרו ראובני )דר

אגב ,אחיו של הנשיא ב צבי( .אבל הספר הקשה ביותר בטרילוגיה,
הוא הספר השני ,שהוא ג מתמקד על סיפורי הנשי הזונות ש .שמו,
"שמות" ,וכשמו כ הוא.
אחרי המלחמה החליפה אר -ישראל את המושלי שלה ,כפי שכולנו
יודעי ,וממשטר טורקי עברה למנדט בריטי .תקופת המנדט היתה למעשה
משטר קולוניאליסטי ,שהשתמש בצבא כדי לשמור על הסדר הטוב של בני
המקו .אבל מצד שני ,צירו של צבא  +כס כיס לחיילי  +בידור
לחיילי בשעות הפנאי ,כמו הספקת ברי ושתיית אלכוהול; הצירו
הזה מוביל מאליו ג לצריכת נשי ולהסלמה גוברת והולכת של ביקוש
והצע .כמו שאמרתי ,פרופ' דבי ברנשטיי תדבר על הזנות בתקופת
המנדט מנקודת מבט סוציולוגית; אני ניסיתי
לצריכה הזאת ביצירה הספרותית של אותו זמ.
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ומעניי שמצאתי .מצאתי תגובות די רבות ,ובעיקר בתקופת המנדט של
מלחמת העול השנייה ,כשהמלחמה עוברת למצרי וגדודי מכל מושבות
בריטניה הגדולה מציפי את האר .-מה שמעניי לא פחות הוא שדווקא
הדור הראשו של הסופרי ילידי האר ,-ובעיקר אלה יוצאי "השומר
הצעיר" ,ה שמתייחסי לנושא הזנות בהרבה כאב ורגישות .ואני
מתכוונת לכתב העת "ילקוט הרעי" שהחל לצאת ב ;#1942ובמניפסט
שלה ,בו ה תוהי איזו ספרות עליה לכתוב ,ה מצהירי שקוד כל
הכתיבה שלה לא תעסוק בייפיו החיי ,כמו )ואני מצטטת(
ב"שושני ,כוכבי ,י תכלת או שקיעות וורודות" .להפ  ,הכתיבה
שלה תעסוק בכל החומרי של "חלאת הקיו" )זאת המילה שלה(,
כלל סופרי מתחמקי להתמודד עימ; חומרי ודמויות מ
שבדר
השוליי
נל אל
שירינו.
היצירות
מצטטת(:

החברתיי הנאלחי והדחויי .וכ ה כותבי ש" :הנה נא
בתיה של גיבורי יצירותינו .נביא לה את סיפורינו ואת
נקרא אות לפניה" .ומי אמורי להיות הגיבורי של
שלה? כא ה מפרטי ייצוגי שוני ,ובראש וראשונה )אני
הסבלי ,הכובסות העייפות ,והזונות.

דר אגב ,את המניפסט הזה כתב משה שמיר ,שהיה בי עורכי כתב העת.
אז נכו שה היו אז בני  .22#20אידיאליסטי ותמימי .אבל בס
הכל ה לא רק כתבו מניפסטי ,ה כתבו ג ספרות ,ובספרות שלה ה
אכ מימשו את ההצהרות האלה .למשל ,בחוברת ב' אנחנו מוצאי סיפור
של יגאל מוסינזו בש "ליל סתו" ,על אישה תל אביבית שיצאה
לזנות ,אחרי שלא שמעה מבעלה במש שנתיי .הבעל התגייס לבריגדה
והשאיר אותה ע שני ילדי קטני ,וכשאיבדה את העבודה שלה
כתופרת ,אי לה שו ברירה אלא להתפרנס בבר כמארחת של חיילי

בריטיי .והנה אחרי שנתיי חוזר הבעל החייל ,והסיפור כמוב מובא
מפיו .לה  #לא נותני לדבר בסיפור .אי לה קול .הקול הוא רק
קולו של הגבר .אז כשהגבר הזה מגלה שאשתו מארחת ,או ליתר דיוק
זונה ,הוא מנסה לרצוח אותה ,לפגוע בה ,להתנק .והוא מסביר מדוע:
כי כאשר עמד מולה בבר ,וגילה את כל העניי ,הוא הרגיש בדיוק כמו
לעמוד מול מכונת ירייה שמרססת אות  .אז בעצ מבחינה מטאפורית
הוא מת .היא רצחה אותו .ולכ יש להחזיר לה מלחמה שערה ולרסס ג
אותה .כלומר ,המלחמה כא מצטיירת בשני מישורי ,שמזיני אחד את
השני :המלחמה בנאצי והמלחמה באישה.
בחוברת ד' )בס

הכל יצאו לאור  4חוברות( ,ישנו עוד סיפור על

זונה ,והפע הוא פרי עטו של ד ב אמו -הצעיר ,בש "פיקולינה".
כא העימות הוא שוב בי חייל אר -ישראלי מהבריגדה ,אל מול ילדה
איטלקיה בת  15קרועה ובלוייה .הוא מבחי בה בלילה ,בנמל
ליופי ולתמימות שלה )אחרי ששבע מ"כל הזונות
)בנפולי( ונמש
המזוהמות" ,כמו שהוא אומר( .הוא מעניק לה המו מתנות ,קופסאות
שימורי וחבילות שוקולד שהוא מקבל בקנטינה ,אבל חלילה לא מנצל
אותה מינית .כמעט ולא נוגע בה ,ורק מלט את הראש היפה שלה,
וכדומה.
עכשו ,האניה עומדת להפליג ,אבל כשהמפקד מודיע על איזה עיכוב,
הוא ר -עוד פע אל החדר שלה להיפרד ,וכא הוא מוצא תור של
חיילי שמכפתרי את המכנסי שלה .הוא כמוב נעלב עד עמקי נשמתו
ובשו פני ואופ לא רוצה להבי אותה .אי ההבנה שלו היא בעצ
כפולה וככל שהיא מנסה להסביר לו באיטלקית הנרגשת שלה ,הוא מתעקש
לא להבי .הוא לא מבי אותה :א .בשל השפה שלה )האיטלקית( ,אבל
הוא ג לא רוצה להבי את השפה הקיומית שלה .קיו ,שבו היא לא
יכולה לשמור אמוני לחייל הנאיבי הזה שמתאהב בה ליומיי ונעל;
כי הקיו שלה נע ושורד מיו ליו ומחתיכת לח לחתיכת לח .אבל
הוא כמוב ,באטימות הגברית שלו ,מחליט שהוא הקרב והיא ה"פויילע
שטיק" )כמו שהוא מתבטא( ובגסות הוא הוד אותה כמו כל הגברי
בתור.
סיפור נוס הוא דווקא של אישה סופרת .אמנ היא לא נמנית בי
סופרי "ילקוט הרעי" ,אבל היא שייכת לסופרי "דור באר ."-שמה
שושנה שרירא ,והיא פרסמה ב #1947קוב -סיפורי בש "היאור
הירוק" .אחד הסיפורי ששמו "לב נבו " ,מספר שוב על אישה תל#
אביבית שהנוכחות של החייל הבריטי פיתתה אותה לזנות .האישה
הצעירה והנאה ,שמה נעמי ,היא נשואה ליאיר ,אבל היא חסרת בטחו,
ובעיקר היא מפחדת מנטישה .טראומטת הנטישה פקדה אותה בילדותה,

כאשר ב#דוד אהוב עליה ,נסע לאמריקה והבטיח לחזור ולקחת אותה.
הוא לא חזר וכנראה שאותו פחד ועלבו של נטישה מאיימי עליה עד
היו ועד כדי כ  ,שהיא מחליטה למכור את גופה ובכס לחבב ולהאהיב
את עצמה על בעלה בבגדי יפי שהיא רוכשת לו ולה .כא כמוב
הזנות היא לא עניי כלכלי או חברתי ,אלא מקרה פסיכולוגי פרטי של
אישה; מצד שני ,דווקא ההקשר הסביבתי הגברי הזה של מלחמה,
חייילי וכס קל ,הוא הוא שמאפשר לה ,או מאתגר בה ,את ההתנסות
של הזנות .כי בשו הקשר אחר היא כנראה לא היתה מעלה זאת על
דעתה .ואכ ,בסופו של דבר היא מאבדת את השפיות שלה.
דוגמה אחרונה זו כמו באה לאשר את מה שאמרתי קוד לכ .שזנות היא
לא תמיד רק נפילה כלכלית חברתית ,או ביוגרפיה של ניצול מיני,
אלא התנאה או צריכה שמייצרת תרבות הגבר ומדעת או שלא מדעת גורפת
ג את האישה החופשיה והעצמאית  #לבחור בזנות ,כפתרו לבעיות אלה
או אחרות.
הדוגמה המדהימה ביותר מאותה תקופה ,ובזה נסיי ,ה סיפוריו של
הסופר יהודה בורלא ,שנולד באר -אבל שני שימש כמורה בדמשק.
מסתבר שבדמשק במחצית השנייה של המאה ה ,#19הרובע היהודי בעיר
הפ לרובע מרכזי של זנות ,א כי זנות אלגנטית; כל הזונות היו
יהודיות וה העניקו את שירותיה למעמדות המוסלמיי הגבוהי,
כמו ,שרי ,מושלי וכדומה .ההסבר ההיסטורי הוא ארו ונית למצוא
אותו במחקריו של ירו הראל ,מהמחלקה לתולדות ישראל ,באוניברסיטת
בר איל .אלה היו בעיקר נשי עשירות שירדו מגדולת ,בשל משברי
מלחמתיי כלכליי .משברי אלה ערערו ג את החברה היהודית בדמשק
ואת הסמכות הרבנית שלה .בעליה של נשי אלה התמוטטו כספית ,עזבו
את דמשק ,חלו או נהרגו ולפיכ נשי אלה גייסו את כל הכישורי
שלה כדי לשרוד .ההישרדות פעלה באמצעות זנות אלגנטית של שירה
וריקודי ,ומכא שמ "משוררות" .נשי אלה הרוויחו היטב ,תרמו
רבות לקהילה ולבתי הכנסת שלה ,שמרו מצוות ,ואימצו וחינכו יתומות
במקצוע .בורלא כתב סדרת סיפורי ארוכי וקצרי על
להמשי
המשוררות הללו .הוא קורא לה מרננות .כא כדאי להוסי ולציי כי
דווקא בורלא ,לא לוקח כמוב מאליו את עניי הזנות ולו ג זנות
אלגנטית .אולי בגלל שהוא יהודי .על כל פני בסיפורי אלה הוא
חיי
שואל שאלות ,ומנסה להבי מה עושה את האישה לבחור בדר
כזאת .לכ ,את הנובלה "מרננת" למשל ,הייתי מגדירה כפילוסופיה של
הזנות .יש כא דיוני ארוכי ,בי גיבור יהודי שמרני לבי
המרננת ,שמוצגת כא כאישה מושלמת ביופיה ,בחוכמתה ובנימוסי
הטובי שלה .אישה יהודיה זו מדברת ומסנגרת בזכות "הזנות" ,כשהיא

מסבירה אותה לא רק כתרבות של נשי ,אלא כאפשרות בלעדית של החופש
והשיוויו הנשי .נראה לי שיש לבדוק מחדש יצירה שכוחה זו של
בורלא .בעיקר שזו אישה מזרחית ,ואישה מזרחית שמדברת פמיניז
בהתחלת המאה ה #20בצורת חשיבה נועזת ומקורית ,יותר מכל אחת
המפגינות הסופרז'יסטיות בחוצות לונדו או ניו יורק .הייתי רוצה
לצטט מדבריה ,אבל אי זמ ,ונסתפק בזה.

