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[ ]1רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,15.10.2018-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא את הפרק הראשון א "קהילת זיכרון" ואתה מבין שלסבתא  -בהיותה אישה  -ה"אי
ידיעת קרוא וכתוב (בורות)" הייתה הקלה שבבעיותיה :שיעבוד ,נישול (גם מזכותה הטבעית
לירושה) ,הדרה מציבוריות כלשהיא ,נישואין שלא מרצונה ,גירושין שלא מרצונה ,אובדן
ריבונותה על גופה ,אובדן ריבונותה על תודעתה משטיפת-מוח על נחיתותה ("ברוך שלא עשני
אישה") ,חסות הגבר (אבא ,אח ,בעל) ,אפליה (גם היום) ,אלימות לסוגיה (גם היום) ,אונס (גם
היום) ,מכות (גם היום  ;)...רשימה לא ממצה.
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[ ]2רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,24.10.2018-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא את פרק ב "החינוך הקהילתי בעולם המסורתי" ואתה מבין שקיים מה שנקרא ניגוד
עניינים בין הקורא [ביני] לבין המחברת [בינה] .או בלשון מדעית נקודת-הייחוס שונה בינינו
באשר לרכבת החינוך.
אליאור (ע' " )90ראוי לציין שגברים ,... ,היטיבו להבין"; שהשכלה היא מעמד וריבונות ובורות
היא תנאי בל יעבור לצייתנות ושיעבוד" .על כן אסרו על ילדות ,נערות ונשים ללמוד בנימוקים
מיתולוגיים ,דתיים ,כוחניים או פוליטיים ".וחובה להוסיף כלכליים .חלוקת התפקידים המשפחתית
קהילתית נגזרה מקדמת דנן מטעמי יתרון-יחסי לצורכי שרידות החיים והאיסור [מעבר
לפונקציונלי] שבא מאוחר יותר אכן בא מרשעות טיפשות וכוחנות .מרגע שדפוסי הכלכלה השתנו
אכן התגלתה טיפשותם ורשעותם של האיסורים והם מבוטלים בזה אחר זה.
בקטנה :ע'  ,87אליאור" :המעבר של יהודי ספרד לאימפריה העות'ומנית בסוף המאה ה15-
בעקבות גירוש ספרד" .ליבי ליבי לספרדים שניצחונם על המוסלמים הביא לאסונם ופיגורם לכ-
 500שנה בעקבות גילוי אמריקה ע"י קולומבוס וגירוש היהודים מספרד .הם נדבקו במחלה
הכלכלית הספרדית [אשר בטעות מכונה "המחלה ההולנדית"] כאשר ייבוא הזהב הביא לניוונם
ביחס לשאר ארצות אירופה ,ולא רק זאת אלא שמיטב האינטליגנציה שבה הועזבה .איני מעלה
הערה זו אלא כדי לציין שגם ישראל של היום דבקה בה המחלה :הייבוא זול והייצור המקומי יקר
כי נמצא בלון גז ,האינטליגנציה המכונה 'יפי-נפש' נדחקת לגולה ולאחרונה הביאו שני 'מגורשים'
לשרת את המלוכה.

4

[ ]3רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,6.12.2018-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא את הפרקים ג' ד' ה' בדיוק בימים שבגידת אישה היא עילה לנישולה מרכושה [עדיין
(כן עדיין) לא מילדיה ,עדיין (כן עדיין) לא עילה לסקילתה] ורצח נשים מתקבע כעניין של
קואליציה ואופוזיציה [ח"כיות בקואליציה; איני אדם איני אישה אני ראשית לכול חברת-
קואליציה ובאופוזיציה ההפך] ואתה מבין את משמעות הפסוק "אין חכמתה של אישה אלא
בפילכה" [ע'  ] 129זה המשפט הארכימדי עליו מבססים הגברים (ואני ביניהם שלא מרצוני) את
הפטריארכיה.
מה יש לך להגיד [ככלכלן]?
ובכן עבור הכלכלן הבעיה פשוטה .השוק מתחלק לפי יתרון יחסי ,כל אחד בתחומו תורם לכלל
דרך מערכת חליפין [השוק] ,והנה קבוצה אחת חזקה ,קבוצת הגברים ,השתלטה על ה'תשואות'
של הקבוצה החלשה  -קבוצת הנשים  -ולא רק לאורך ההיסטוריה ויצרה לעצמה מונופול על
החכמה על הדעת על ההשכלה על הרכוש ואפילו על המוסר המותר והאסור לרווחתו ונוחיותו.
נשים ,לימדו מסין ביחסה היום לארה"ב; לא בכוח אלא במוח .הסינים אמרו לאמריקאים [בשנות
ה 60-בתיווך הקמעונית וולמרט ( ])Walmartאתם רוצים בזול? בבקשה ,והעתיקו את חכמתם
וגזזו את מחלפות ראשם [ראו המאמר המצורף של נירית בן-ארי]
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.6721500
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[ ]4רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,12.12.2018-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא את פרק ו' "על זכות לימוד הקריאה ועל השוויון" ושואל עצמך האם גם היום אנו
אחוזים בדפוסי-התודעה/התפיסה/ההכרה/המחשבה הראויים להיות סדרי עולם כפי שהביטוי
"התאווה לחרות הביאה לגירושו של אדם מגן עדן" ע'  157שהוא עדות לתפיסה שרווחה אז
ונזכר; כן ,גם היום "פרסום" לכל צורותיו משעבד ,מעוות וממפלץ את תודעת האדם .התודעה
שהיא הנכס שהוא שלנו והיקר ביותר לנו ואמור להיות בריבונותנו המלאה – נשבה לצרכי
אוליגרכיה אשר לה הכסף והכוח כדי לחדור לתודעתנו ולשעבדה לצרכיה כשם שהגברים שיעבדו
(ומשעבדים בחברות מסוימות עדיין) את הנשים לצרכיהם.
אי אפשר בלי להביא ציטוט אחד ״אישה היא כלום .רעיה היא הכול .נערה יפה שווה עשרת אלפים
גברים ,ואם היא במעמד הזה ,היא כמעט ליד האלוהים ...מלאת כוח .נשות פילדלפיה צריכות לפעול
לשמור על זכויותיהן כבנות זוג ,יפיפיות ,בתולות ,ואימהות .לא כנשים״ .ע'  158ונזכר בדברי
הרבנים שלנו לעניין זה [בעיקר החרד"ליסטים הקרובים לנו] האומרים "אשת חיל מי ימצא"..
"כבודה של בת מלך  -פנימה" כדי להצדיק את המשך שעבודה של האישה ביהדות.
https://www.ha-makom.co.il/artic…/usa-elections-seneca-falls
בקטנה " :לא אני כתבתי את 'אוהל הדוד תום' .אלוהים הכתיב לי את הסיפור ואני רק רשמתי את
המילים מפיו" .ע'  155אלו היו גם דבריו [בנוסח שונה] של המתמטיקאי ההודי הגדול רמנוג'אן
על הדרך אשר בה גילה את משוואותיו.
…https://he.wikipedia.org/…/%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%99%D
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[ ]5רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב .18.12.2018-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא פרק ז' "על הקשר בין בורות ושעבוד – פניה השונות של החירות" ונזכר בספר "גדל,
אשר ,באך :גביש בן-אלמוות" של הופשטטר [ ,1979תר' טל כהן וירדן ניר-בוכבינדר 2011
הוצ' כנרת ,זמורה-ביתן ,דביר בע"מ] .מה שבספר הזה נקרא 'אילתורים' או בתורת הכאוס נקרא
'חזרות' (איטרציות; המפיקות פרקטלים) אצל רחל אליאור אלו 'זויות' שונות על אותו נושא,
דבר אשר לעיתים הקורא מזהה כ'כפילויות' אשר המכבידות על הקריאה .לכאורה מעייפות אבל
כל תזוזה במילה ,במשפט מהתכולה שלו קודם לכן היא תזוזת הכנפיים המביאה את השינוי.
הופששטטר" :שמתי לב שעבורי ,גדל אשר ובאך הם רק צללים שהוטלו מכיוונים שונים על ידי
מהות מרכזית אחת .נסיוני לשחזר את אותה ישות הוליד את הספר הזה .".הישות הנדונה בספרה
של רחל :היא למה "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" והיא 'מסובבת ומצוללת' את החידה מלג זויות
שונות.
בקטנות :איני מוסמך לכתוב על מהפכות הכתב אבל יודע אני שהדרך הארוכה שעברנו  -מציורי
הקיר דרך הכתיבה כחריטה על אבנים ולבנים דרך הפפירוס (עלי דקל בגרסה ההודית) ועד
העורות ועד לא מזמן מהפכת הדפוס והנייר וכיום הספר האלקטרוני – השתנתה החשיבה
האנושית וכמעט כולה התהפכה .האם ,אני שואל ,המהפכה במדיום שקולט את הכתיבה זהה
באפיו לשינוי אשר קורה לכסף המשנה את אופיו הטכנולוגי מימי משקל עפרת-הכסף והזהב ועד
המטבע הווירטואלי.
סטיבן ביקו :ע' " 168הנשק החזק ביותר של המדכא הוא התודעה של המדוכא".
הנשק החזק ביותר של המפרסם הוא התודעה של המתפורסם.הארייט טאבמן "שחררתי אלפי בני-אדם מעבדות .הייתי יכולה לשחרר עוד אלפים רבים ,אם רק
היו יודעים שהם עבדים"
"שבויות-מרצון" כעבדות מודרנית.
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[ ]6רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב .23.12.2018-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא פרק ח' "והוא ימשול בך" ואתה מבין שאת התנ"ך כתב[ו] מיזוגנ[ים] .ונתחיל בעיקר:
ֹלהים בָ ָרא אֹתֹו :זָכָ ר ּונְ קֵ בָ ה ,בָ ָרא אֹתָ ם".
ֹלהים אֶ ת-הָ אָ דָ ם ְבצַ לְ מֹוְ ,בצֶ לֶם אֱ ִּ
בראשית א כז "וַיִּ ְב ָרא אֱ ִּ
כיום רבים יכתבו :ויברא אדם את האלוהים בצלמו ,בצלם האדם ברא אותו .הפלוס והמינוס ברא
אותם.
הזכר והנקבה שווים הם ומשלימים זה את זה כאוטו ומפתח.
והנה דרמה בקיצור:
אז; פרק א :זכר ונקבה ברא אותם .פרק ב :מצלעו בראה.
ועתה; פרק א :כולם שווים .פרק ב :יהודים שווים יותר.
ובמפורט:
ֹלהים תַ ְרדֵ מָ ה עַ ל-הָ אָ דָ ם ,וַיִּ ישָ ן; וַיִּ קַ ח ,אַ חַ ת ִּמצַ לְ עֹ תָ יו ,וַיִּ ְסגֹ ר בָ שָ ר,
בראשית ב כאַ " :ויַפֵ ל יְ הוָה אֱ ִּ
ֹלהים אֶ ת-הַ צֵ לָע אֲ שֶ ר-לָקַ ח ִּמן-הָ אָ דָ ם ,לְ ִּאשָ ה; וַיְ ִּבאֶ הָ  ,אֶ ל-הָ אָ דָ ם .כג וַי ֹאמֶ ר,
תַ ְחתֶ נָה .כב וַיִּ בֶ ן יְ הוָה אֱ ִּ
הָ אָ דָ ם ,ז ֹאת הַ פַעַ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲצָ מַ יּ ,ובָ שָ ר ִּמ ְבשָ ִּרי; לְ ז ֹאת יִּ קָ ֵרא ִּאשָ ה ,כִּ י מֵ ִּאיש לֻקְ חָ ה-ז ֹאת".
השוויון נעלם [הזכר והנקבה שווים הם בחיות אבל לא בבני-אדם ש'אינם' חיות].
מן האדמה יצר את החיה כולל האדם [זכר] ומן הצלע [צלם או סלע ?] את האשה [נקבה] ואתה
שואל עצמך; מה קרה? הכיצד נפל הדבר ? ותשובתי:
הראשונה ,טעות סופר/דפוס שניתגלגלה לטרגדיה; לא צלע אלא סלע [או בצלם] .האדם מאדמה
והאשה מסלע יולדו .כל מעשה הבריאה הוא מעשה קוסמי אסטרונומי גיאוגרפי ביולוגי  ...אשר
בו מתכוננות הוויות הייסוד בעולמנו :השמים והארץ ,הרקיע והמים ,האור והחושך ,היום והלילה,
היבשה והארץ ,המאור הגדול והקטן [שמש וירח] ,העפר והסלע ,העשב והחי ,הזכר והנקבה,
ובהתאמה הזכר מהעפר והנקבה מהסלע.
גביש-המוח כמאבחן הסימטריות :הייתה זו אמה נטר שהראתה ש"כל חוק הוא סימטריה" .ולכן
נעזרים בסימטריות כדי לגלות חוקים .אני טוען שגם במיתוסים וסיפורים חייבות (רצויות) להיות
סימטריות .בסיפור/מיתוס בריאת האשה מצלע [פרק ב] נשברת הסימטריה של הסיפור ולכן כל
הסיפור אינו הגיוני ובמקור אמור היה להיות סלע המקיים את שלמות הסיפור או המיתוס.
לחילופין :ישב מלך כלשהו ולפני חתימתו על פרק א בבראשית שאל את סריסיו :הכיצד האשה
ּושמֹ נִּ ים
שווה לגבר ?  -ומה עם מלכותי ,הרמוני ומשילותי? יש לי בארמוני " ִּש ִּשים הֵ מָ ה ְמלָכֹותְ ,
פִּ ילַגְ ִּשים; ַו ֲעלָמֹות ,אֵ ין ִּמ ְספָ ר[ ".שיר השירים ו ח] ואתם אומרים שאנו שווים? אנא אני בא מחר?
לכו כיתבו גרסה חדשה.
כנאמר היום :גם שופטים הם פקידים [איילת שקד; 'בימים ההם ובזמן הזה' ,בספר 'נפלאות-
השלטון' למלכות נתניהו] .אצו רצו סריסיו וייתקנו הדבר וכתבו את פרק ב בו מצאו מזור
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למצוקתו ולשאלתו; לא מסלע אלא מצלע ,ועתה הושבה ההרמוניה לממלכה וחי בשלום זאב עם
כבש ,ומלך עם נשותיו ופילגשיו ,ואיש ואישה לא יתבששו.
נשמע מופרך? להזכירכם:
הּודית ּולְ קִּ בּוץ ָגלֻיֹות;
פרק א :מגילת העצמאות (ְ " :)1947מ ִּדינַת יִּ ְש ָראֵ ל ְתהֵ א פְ תּוחָ ה ַלעֲלִּ יָה יְ ִּ
ִּת ְשקֹד עַ ל פִּ תּוחַ הָ אָ ֶרץ לְ טֹובַ ת כָל תֹושָ בֶ יהָ ; ְתהֵ א מ ְֻשתָ תָ ה עַ ל יְ סֹודֹות הַ חֵ רּות ,הַ צֶ דֶ ק וְ הַ שָ לֹום לְ אֹור
ּומין;
ּומ ִּדינִּ י גָמּור לְ כָ ל אֶ ז ְָרחֶ יהָ ְבלִּ י הֶ ְבדֵ ל דָ תֶ ,גזַע ִּ
חֲזֹונָם שֶ ל נְ ִּביאֵ י יִּ ְש ָראֵ ל; ְתקַ ֵי ם ִּשוְ יֹון ְזכֻיֹות חֶ ְב ָר ִּתי ְ
דֹושים שֶ ל כָל הַ דָ תֹות; וְ ִּת ְהיֶה
תַ ְב ִּטיחַ חֹפֶ ש דָ ת ,מַ צְ פּון ,לָשֹוןִּ ,חנּוְך וְ תַ ְרבּות; ִּת ְשמֹ ר עַ ל הַ ְמקֹומֹות הַ קְ ִּ
נֶאֱ מָ נָה לְ עֶ קְ רֹונֹותֶ יהָ שֶ ל ְמגִּ לַת הָ אֻ מֹות הַ ְמאֻ חָ דֹות".
פרק ב :חוק הלאום (" )2018עקרונות יסוד (. )1א) ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם
היהודי ,שבה קמה מדינת ישראל (ב) מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי ,שבה הוא
מממש את זכותו הטבעית ,התרבותית ,הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית (ג) מימוש הזכות
להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי".
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[ ]7רחל אליאור "סבתא לא ידעה רוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,9.1.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא פרק ט' "המיתוס כמכונן ויוצר תודעה" ואתה למד שה"מיתוס" הוא לא רק "מכונן
ויוצר תודעה" אלא הוא גם כמוסת-הרעל העטופה בנופת-מילים שבאמצעותה השתעבדה תודעתך
לרצונם של אדוניך ,שליטיך ומשעבדיך; אם את אישה או שפחה ,עבד או אזרח.
מיתוס המתחבר לפי רצון בוראו [המתחפש לדבר האל] הוא הנקודה הארכימדית עליה נשען מנוף
השיעבוד של החלש על ידי החזק; אם זה אשה לבעלה במשפחה ,עבד לאדונו בחווה או חסיד
לגורו בכת .מיתוס לסיפור כנוסחה [מתמטית] לתאוריה  -קצר מוציא וממצה ובזה כוח חדירתו
התודעתית ורק סיסמה חזקה ממנו.
לא המיתוס יוצר את התודעה אלא התודעה את המיתוס  -לנוחיותה .אינך שואל אם מיתוס אמיתי
אלא תועלתני.
ע' " 243המיתוס ] ... [ ,יוצר את הזיכרון הקיבוצי ".לטובת מספרו ,בטוחני שלא אשה כתבה את
"ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך ".
ונדי דוניגר "המקור לכל מיתוס הוא הצורך האובססיבי לפתור פרדוקס שאינו ניתן לפתרון" ע'
.212
לא לפתור פרדוקס רוצה בורא המיתוס אלא לקדם עניינו.סימון דה בובואר "האנושות היא זכרית והגבר מגדיר את האשה לא בפני עצמה ,אלא ביחס אליו".
ע' .212
אכן האשה אינה הרחבה של הגבר אלא שותפה למעשה החיים ,ועליה להפוך את ההרמוןלארמון.
*ע' " 217כל תרבות מתחילה ב'ספר ,מיספר ,מספר [מאזין ,ב"ת] וסיפור' ".
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[ ]8רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב 29.1.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".

אתה קורא פרקים י-יא "החוק היהודי והשונות המגדרית" ו"חטא חוה ועונש בנותיה  "... -ואתה
למד שהסתה היא המסד של המיתוס המשעבד את האשה ושכולו מיזוגניה צרופה :כתבי רבנו
בחיי" :וכיוון שבאה האשה ,בא החטא" ע'  .269קהלת ז ,כו" :מוצא אני מר ממות את האשה" ע'
 .310טרטוליאנוס" :האשה כ'מקדש שנבנה על ביב שופכין' " ע'  .299הבישוף של העיר רן:
"מאין-סוף האויבים הנוראים שהשטן מפיץ מסביבנו הגרוע ביותר הוא האשה ,שורש הרע ,דבש
ורעל" ע' .299
המיתוס [ש"הוא סיפור עתיק  ...המבאר את 'טבע הדברים' הקבוע "...ע'  ]280הוא זה אשר
מאפשר את הפיכת השוני הביולוגי לשוני מעמדי ,כאשר לרשותו עומד החוק ההופך את האשה
[באשר היא אישה] לבורה ,ענייה ,נכפית-בנשואיה ,כלואה בביתה ,חסרת דעה וקניין[ .ע' 260-
.] 261
המיתוס הוא ה'שוט' בבואך אל האישה; וכדוגמה להצלפתו" :כי אין האיש מן האשה כי אם האישה
מן האיש; גם לא נברא האיש בעבור האשה כי אם האשה בעבור האיש" ע' [ .297החרד"ליסטים
השונאים "בחורילות" מאמצים זאת בחום] .
" הפטריארכיה לא ראתה מעולם נשים כיישויות אנושיות שוות בפני החוק "...ע'  ,282הגיעה העת
להקים את המטריארכיה במקביל לפטריארכיה ולא לנסות להתחרות בעולם הגברי ,וראשית לכל
לעדכן את התנ"ך כנייטרלי [ללא המיזוגניה אשר בו] כשם שהעולם הביולוגי מתייחד בשני
המינים כך יכולה גם התרבות האנושית להתייחד בשני המינים [כולל כתבי הקודש למיניהם] ,זה
גם יאפשר ליהדות ,ושאר הדתות שאין בהן את מוסד הנזירות (המאפשר מפלט מהשלטון
הפטריארכלי) ,לקיים תרבות נשית המשוחררת מגברים ועריצותם ,אשה המתפקדת כראש-
הממשלה אינה צריכה להתחפש לגבר (כדברי ד"ר נוואל אל-סעדאווי).
"איש אינו יודע מי אביו [או בנו]" ע'  ,296לכן שם הילוד/ה צריך להיות מטריארכלי ,כי אנו
יודעים שאין הגבר תורם בן-אדם בזעיר-אנפין ברחמה של האישה ו'נאפה' בו [שהוא מקור
הפטרנליזם] ,אלא היא תורמת את ה'אוטו' והוא את ה'מפתח' ,והאהבה תפקידה לזווג ביניהם.
כל אשה המאמינה בתורה ובכתבי הקודש היא במיצר ,כי "מן הנמנע להתווכח עמו" ע' ,278
ו"איננה נתונה לביקורת אנושית" ע'  ,280האמנם?
-בטוחני שהאל מספיק סובלני וחזק לקבל על עצמו גירסה נשית לתורה והגיעה העת לתקנה.
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אבל האם רק האבות ,הבנים והאחים הם הרשעים ,והיכן האימהות המשתפות פעולה [במיוחד
במילת-נשים] האם הן אחוזות בתסמונת שטוקהולם?
האם מילת-נשים (בתמונה מימין) היא המקבילה למילת גברים (בתמונה משמאל) ותפקידהלאבחן במדויק באם נולדה נקבה או זכר ,ובכך להתגבר ולתקן 'טעויות' ו'עמימות' של הטבע,
ולבטל באופן שרירותי את תכונת הלהט"ביות הצפויה בהמשך החיים בחברה המסורתית ?
המלצתי לידידתי לקרוא ולעיין בספר החשוב הזה והיא ענתה לי" :אין לי עניין בסבתא של רחל
אליאור" ,ללמדך שלמהדורה שנייה (שאני מקווה שתהיה) צריך להוסיף לכותר :נשים באסונן:
מדוע סבתא לא ידעה קרוא וכתוב.
לנוואל אל-סעדאווי; חבל שלא הכרת את הקיבוץ הישראלי [של פעם].
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[ ]9רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,14.2.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה [כמעט] כל פגע".
אתה קורא פרק יב [הארוך שבפרקים 62 ,ע'] "האשה כ'אחר' – מלילית המאיימת במיתוס
למכשפה הנשרפת על המוקד במציאות" ואתה מבין שהספר יכול להוות בסיס מצוין לסדרת-
טלוויזיה מעין "סיפורה של אשה" כאשר הדיסטופיה אינה נעה קדימה אלא מתקדמת מאחורה –
ימי בראשית – להיום.
גם כאן ה"מיתוס" הוא הנקודה הארכימדית עליה נשען מנוף הגידוף והאשמת האשה כמקור
החטא וכמכשפה .מרגע 'הכתרתה' כמכשפה היא מותרת לכל חומדיה שונאיה ויריביה [וזאת
מטעמי רכוש גזלה שתלטנות וחמדת-בשרים] להתעללויות לביזוי להשפלה לשרפה ולמיתה –
קשים ומרים חיי אשה ושבעתיים קשים ומרים חיי 'המכונות' מכשפות" .נשים בשר ודם – שאין
קץ למורכבותן – ...הפכו במיתוס לסמל החטא ,הפיתוי ,הפריצות ,הסכנה ,הטומאה והמוות" ע'
.312
בפטריארכיה הגבר הוא העיקר והאשה היא הטפל כנאמר "ברוך אתה ה' שלא עשני אשה" ע'
 ,323מי הוא ה' ? – יציר הגבר .שרוף מכשפות [לעיתים גם מכשפים] והצל את העולם .לא
החזק (הרקולס) נושא את העולם על כתפיו אלא החלש ובעיקר האשה.
האדם מהאדמה והאשה (הלילית) מהסלע [שנאמר בטעות-כתיב ובכוונת-מכוון בבראשית
"מהצלע" (חווה)]" .שאמרה לילית לאדם שנינו שווים ,לפי שכמותך אף אני נבראתי מהאדמה" ע'
.330
בעולם שבו לא הבינו בני האדם מהיכן נפלו עליהם צרותיהם ,בצדק מצביעה המחברת על ההבדל
שבין מכשף למכשפה בניסיון לבאר את הנעלם; הראשון הוא המרפא והשנייה היא המחליאה.
הרוצה את הספר על  828עמודיו בתמצית מנהלים יפתח ע'  365ויקרא הקטע השני "שלילת
הריבונות של נשים על גופן ורוחן , ... ,כדיינות או כפוסקות ועדיין אין בהם דריסת-רגל לציבור
הנשים בתפקידים אלה".
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[ ]10רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,10.3.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק יג "הסדר הפטריארכלי" :משועבדות אתן לבעליכן" ואתה מבין כי על-פי יוסף בן
מתתיהו "אלוהים נתן לגבר את סמכות השלטון" ואתה ,כגבר ,שליט בביתך וכל בעייתך היא
שזוגתך לא קראה את יוסף בן מתתיהו.
מגדר ,טוענת המחברת ע'  ,384אינו רק זכר-ונקבה אלא גם חזק-חלש בהתאמה ולא רק ביולוגית
אלא גם חברתית .בעוד הראשון הוא טבע-הדברים הרי השני הוא השתלטות-כוחנית ללא צידוק.
אני מסכים עמה ומוסיף :מניפולציה היא נישקו של החלש :האשה העבד והנטרף.
השמרנים :גבר ואשה כשמש וירח.
אני ,לא! אשה וגבר כאוטו ומפתח.
אתה קורא פרק יד "חובות האשה לבעלה וזכותו להכותה 'כיוון שהיא ברשותו' " ואתה מבין שלא
היית ער לזכותך להכות את אשתך ,ואתה שואל עצמך :איך מממשים את ה'זכות' הזאת? אם אכן
זאת זכות ולא מכשלה מהשטן להטביעך בקלונך ?
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[ ]11רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,28.3.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק טו "מעמד – המקום אשר בו אסור לך לעמוד" ואתה מבין את המשמעות של
להיות האשה "חווה" (בראשית פרק ב) שנבראה מצלעו של הגבר "אדם" והיא כ'הרחבה' שלו;
כידיו כרגליו וכאצבעותיהן שלשמשו נועדו והיא כנאמר; "עזר כנגדו" .זאת בניגוד לאשה
הראשונה (בראשית פרק א) שהיא יישות עצמאית ושותפה ולא הרחבה של בן-זוגה .בראשית ה ב
" ָזכָר ּונְ קֵ בָ ה ,בְ ָראָ ם; וַיְבָ ֶרְך אֹ תָ םַ ,ויִּקְ ָרא אֶ תְ -שמָ ם אָ דָ ם ,בְ יֹום ,הִּ בָ ְראָ ם ".ללמדך 'שמם' ולא 'שמו'.
"אדם" כשם משפחתם "משפחת ראשון וראשונה אדם"{ .משפחה היא ייצור דו-ממדי; זכר ונקבה
כמספר-מורכב במתמטיקה  } z=x+iy.לעומת "איש ואישה אדם" בגירסה השניה .והנה דווקא
האשה שאכלה מעץ הדעת ראשונה נידונה במיתוס במסורת ובתרבות לשיעבוד ובורות והאיש
שהלך בעקבותיה נהיה לעריץ ואוריין .ללמדך ש"כשאלוהים [קרי הגבר ,ב"ת] רוצה גם מטאטא
יורה" או בלשונה של בלו גרינברג ,ע' " :420כשיש רצון רבני – יש מוצא הלכתי".
"פטריארכיה" אינה "טבע הדברים" אלא 'טבע הגברים' ויבוא יום ו"מטריארכיה" תהא טבע
הנשים.
אתה קורא פרק טז "המחיקה מן הזיכרון" ואתה חש את העוול המתקיים מהפטריארכיה כלפי
האשה במיתוס במסורת בתרבות בכלכלה במשפט וביידע האנושי לאורך כל ההיסטוריה .עד
"שמים וחשמל הגיעו לראשונה לבתים בצינורות וברשתות בעשורים הראשונים של המאה ה,20-
ושחררו אותן מהשיעבוד היומיומי  "...ע'  449ואני מעיר כי הפחם והנפט הם מפתחות השחרור
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[ ]12רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,21.4.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק יז "בלעדיות סמכות הדעת והשליטה באוריינות במאה ה 19-ובמאה ה "20-ואתה
למד ש"בורותן של נשים הייתה ועודנה התנאי ההכרחי בכל חברה לשעבוד ולציות ,לתלות
מוחלטת ,לדיכוי ולכפיפות ,... ... ,המתנים כולם את הסדר הפטריארכלי ".כי הרי "רבי אליעזר
אומר ,כל המלמד את בתו תורה ,כאילו מלמדה תפלות ".ע'  458ואתה מבין את המשמעות הקשה
של העדפת ואימוץ פרק ב' של ספר בראשית כמספר את בריאת האישה [כהרחבה של הגבר] על
פני פרק א' שלפניו אשר בו היא שותפה שוות-ערך וזכויות לו.
מדוע נלין אם אתה יכול לקרוא גם היום משפט מאת השופט חשין" :מכה אביו מות יומת ,ומכה
אשתו ובנותיו ישב במעצר ובמאסר; "...משה הנגבי "כסדום היינו" ע' .130
אם להשוות את המדע והמתמטיקה לדת והמיתוס הרי זה כאילו היינו נשענים כיום בעבודתנו
המדעית והמתמטית על עולם המספרים הטבעיים.,3,2,1 :או על פי משפט פיתגורס לבדו ללא
הכללתו ...בלבד ומתעלמים מכל הפיתוחים המאוחרים כפי שצריך להיות [אפילו שקרוניקר
אמר" :המספרים הטבעיים מהאל  -היתר שלנו"] .לדעתי; לא המקדים צריך להכתיב את
המאוחר אלא המאוחר צריך להכיל את המוקדם.דהיינו הדת והמיתוס צריכים להתפתח כמדע
ומתמטיקה.כאשר המאוחר מבטל את "קדושתו" של המוקדם אך משאירו כאבן-פינה לדורי
דורות.
בפרשת ילדי תימן דנה המחברת לכאן ולכאן בעמודים  ,491-494אך ראוי להעיר כי עד היום
לא נמצא ולו חטוף אחד או חטופה אחת.
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[ ]13רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,27.4.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק יח "ראשית המהפכה :מחשבות חדשות על יחסי גברים ונשים" ואתה למד
ששבתאי צבי היה הראשון "שקרא תיגר ,במחצית השנייה של המאה ה ,17-על תפישת החטא
והעונש הקשורים בסיפור גן עדן ,והיה הראשון בבני עמו שהביע רחמים על הנשים המשועבדות
לבעליהן בעטיו של החטא ועונשו ,והציע סדר חברתי חדש ,כשראה בחזונו חזרה לעולם הבראשיתי
שלפני החטא ".ע'  - 511ורק בשל זה ראוי לזכרו.
האם יתכן שכל עניינה של התורה המבוססת על החטא ועונשו (בראשית ב ג) אינו אלא הצדקת
הפטריארכיה? כ"דם כחול" 'המצדיק כביכול' את חלוקת החברה האנושית ל'אצילים' ו'פשוטים'
או בלשון פשוטה קיום כוחו של החזק .לדוגמה :מדוע ירושת בנות אינה נגזרת מאיוב מב טו:
"וַיִּ תֵ ן לָהֶ ן אֲבִּ יהֶ ם ַנ ֲחלָה ,בְ תֹוְך אֲחֵ יהֶ ם? ".
עוד אנו למדים שעניינו של שבתאי צבי לשחרור הנשים לא עלה יפה כי כדברו של קרל פופר:
"הניסיון ליצור גן עדן עלי אדמות מוביל תמיד לגיהנום" ע'  .513אולי אין זה אלא משום שרוב
משיחי-השקר המכונים "מבשרי האל" המבטיחים גאולה כל שברצונם הוא שליטה ובמיוחד על
נשים המביאות און וממון [יעקב פרנק ולהבדיל גואל רצון].
ציונות" :פרדון ,שהיה אנטישמי קיצוני ,שונא זרים ושונא נשים" כותב ( )1847כי "היהודי במזגו
אינו יצרני ,הוא לא חקלאי ולא תעשיין ואפילו לא סוחר אמיתי "...ע'  524הערה  ,23מתאר
למעשה איך נראו היהודים בעיני הגויים ואת זה באה הציונות לשנות" :להפוך את הפירמידה"
ולשחרר את האישה .בציון ,הלו היא ישראל של היום ,יהיו חקלאים תעשיינים סוחרים ...וכל
אשר צריך לקיומה של מדינה .לשם כך הוקמה ,בין השאר ,ההתיישבות העובדת שבסיסה
שיתופיות המאפשרת לדלים [גברים ונשים כאחד] לאסוף כוח ועוצמה ולפתח מדינה .ברוח
החרות השוויון והצדק לכולם.
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[ ]14רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,6.5.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק יט "ראשית הפמיניזם היהודי לצד הפמיניזם בעולם החילוני" ואתה למד שהעולם
היהודי מפגר אחרי העולם החילוני ככל שמדובר בזכויות בני-אנוש לנשים.
"הצהרת הסנטימנטים" " ;1848הוחלט כי האשה שווה לגבר ונועדה להיות כזאת על-ידי הבורא,
וכי למען טובתה העליונה של האנושות יש להכיר בה ככזו" ע'  .534-5הפמיניזם היהודי החל עם
פעילותה של ברטה פפנהיים ( ,1859-1936ראה תמונה) שיסדה את התנועה הפמיניסטית
היהודית בגרמניה ב ,1904-ע' .543
להפתעת האנושות היא הכירה רק לאחרונה כי היא מורכבת מזכר ונקבה במעמד שווה .למעשה
מאחורי הויכוח 'זכר-ונקבה' [ובעניינים אחרים] מסתתרת שאלת השאלות :מה הוא מקור
הסמכות לשינוי תודעתי ?
האל [המופיע בחלום ובהזיות]; אבותינו לדורותיהםן; האמונה ,הכוח [השליט]; ההגיון [כוללההוכחה]; האינטואיציה [כולל החושים והרצון]; הניסיון ?
*לאחרונה התווסף עוד 'מקור סמכות' ליידע האנושי" :הרוב" ('חכמת ההמונים' או בגרסה
הימנית שלו "העם אמר את דברו").
הכת לצורותיה היא דוגמה למקור סמכות .מקור הסמכות של הכת הוא 'הגורו/המנהיג' [בזכר
ונקבה] –מנהיג לעם כגורו לכת – ובשניהם לא חסרים משיחי-שקר המכונים "מבשרי האל"
המבטיחים גאולה וכל שברצונם למעשה הוא שליטה ואחיזה ברכוש ובנשים [הן מביאות ממון
ואון כבמקרה של שבתאי צבי ,יעקב פרנק( ,ולהבדיל גואל רצון) ולאחרונה נראים ניצנים
להצטרפותו של בנימין נתניהו לרשימה].
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[ ]15רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,14.5.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק כ "שוויון זכויות לנשים" ואתה למד ש"האשה הלאומית הנבונה עסוקה באושרה
הפרטי בסתר ביתה" ע'  562ומי אנחנו שנפריע לאושרה .בייחוד בימים של צניעות וכבוד בת-
מלך פנימה הבאים לידי ביטוי בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות אשר בו מופיעה בת-המלך
מכוסה כהלכה ומחומקת כדבעי .לפני חקיקה לטובתן צריכות הנשים לשכנע את אחיותיהן מהסוג
של פאר ואברג'יל כי גם לבת-מלך יש זכויות ולא רק בביתן אלא גם בארצן [ראה תמונות :מימין
עדה מימון (מייסדת נעמ"ת וביה"ס החקלאי עיינות [בו למדתי]); באמצע מפעלה החינוכי של
עדה מימון; משמאל יו"ר נעמת היום חגית פאר האומרת "כולנו אברג'יל היום" ומסכנת ומסכלת
את מפעלה החינוכי של עדה מימון ובטוחני שהיא אפילו לא מבינה למה ומדוע].

"חדש אסור מן התורה"; ובכן כשרוצים להכליל את התורה גם הם מכלילים – אם זה כמובן
לטובתם [הגברים] .משמעותו של הביטוי "קשורה לאיסור המוטל במקרא לאכול מן התבואה
החדשה לפני הנפת העומר בפסח ".ע'  564אבל לחת"ם סופר זה הספיק כדי לעצור כל חידוש
וקידמה שלטובת הנשים .כמנהג כל הקהילות והכתות בהן מה שהמנהיג אומר זה קדש[.בתמונה
לינור אברג'יל; שלא במודע היוותה את נקודת ההשקה שבין העולם היום לבין העולם של אתמול.
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[ ]16רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,21.5.2019-הערות בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
זו אינה ביקורת סקירה או תקציר לספר ,כל ההערות בלינק:
אתה קורא פרק כא "ראשית ההשכלה לנשים" ואתה למד שהנשים מיום היוולדן ולמידתן
מיתחנכות ומישתכנעות כסימון דה בובאואר ,ע' " 570בנחיתותה האינטלקטואלית של הנקבה,
ורבות מבנות מינה קיבלו את הקביעה הזו בהכנעה" ואתה מבין שמישהוא [ממיני] כבר אירגן
לך את החיים כ'בעל-זכויות' כלפי הנקבות הסובבות אותו; אימה וסבתא  ,אחיות ובת-זוג,
חברות וידידות' ,הצנועות היפות והמשועבדות' ו'החכמות המלומדות והחופשיות' הסובבות
אותי ואת שכמותי ,ואתה שואל עצמך; העולם מטומטם או אכזר – אין לי תשובה.
מצב עניינים זה ,הזועק לשמיים ,כולו טעות אשר נבעה מבורות .לפני היות המיקרוסקופ
[והטלסקופ ,ילידי העדשה] מקובל היה שזרעו של הגבר הוא אדם בזעיר-אנפין והאישה היא
'האדמה-הניזרעת' אשר מגדלת ומטפיחה את האדם המוטמן כפקדון בתוכה .האישה אינה אלא
כלי לעזרתו של הגבר [לפי בראשית פרק ב] ולכן הגבר הוא הפטריארך ועל-פיו יישק דבר.
מה שברחמה – שלו הוא וכפיקדון הוא לה ,מכאן 'זכותו' לאכוף את רצונו על הריונה וכן את
רצונו על הזכות שלה להפלה [בנסיבות מתחייבות כאונס ,גילוי עריות וסיכוני בריאות
למיניהם] אפילו שכל עוד לא יולד הוולד הרי הוא חלק ממנה תלוי בה וחייו בחייה מותנים
ואינו ייצור אוטונומי העומד בפני עצמו.
הטרגדיה הנשית היא שלא קם או קמה דמות [כגלילאו ואחרים] שנאבקו עם הרבנים [לנו אין
אפיפיור] .הרי כל בר-דעת יודע היום שביצירת האדם האישה תורמת את ה'הדלת/האוטו'
והגבר את ה'מפתח'.
ל'הפתעת' האנושות רק לאחרונה היא הכירה בכך שהיא מורכבת מזכר ונקבה אשר שווים
במעמדם [כבבראשית פרק א] .למעשה מאחורי הוויכוח 'זכר-נקבה' [ובעניינים אחרים]
מסתתרת שאלת השאלות :מה הוא מקור הסמכות לשינוי תודעתי?  -האלוהי או האנושי? ע'
.574
האם מקור הסמכות זה האל [המופיע בחלום ובהזיות];
אבותינו [לדורותיהםן];
האמונה [והתחושה];
הכוח [השליט];
ההגיון [כולל ההוכחה];
האינטואיציה [כולל החושים והרצון];
הניסיון;
לאחרונה התווסף לתרבותנו מקור סמכות חדש לידע האנושי" :הרוב" או בלשון מדעית "חכמת
ההמונים" [או בגירסה הימנית-הטלוויזיונית שלו בישראל "העם אמר את דברו];
 לדעתי :מקור הסמכות הוא השילוב של הניסיון והמשוב התיאורטי לו להבנתה ועיבודה שלהמציאות אשר מחוץ לנו ואשר בתוכנו החוזרים זה על זה בתהליך מתגלגל של מחשבה ובדיקה
וחוזר חלילה כמערכת איטרטיבית אין-סופית.
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הערה לתמונה :האמנית [שלצערי לא מסמכתי את שמה] קראה לתמונה "לילית" .קרי :לילית
האשה החכמה המלומדת והחופשיה [מפרק א בבראשית] בניגוד לחווה הצנועה היפה
והמשועבדת [מפרק ב בבראשית].
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[ ]17רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל .נכתב ב,25.5.2019-
הערות בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע" .זו אינה ביקורת סקירה או תקציר לספר.

אתה קורא פרק כב " היסטוריה – התבוננות על העבר ועל ההווה" ואתה למד שפמיניזם זה בחזקת
"להבריש את ההיסטוריה נגד כיוון הפרווה" כדברו של ולטר בנימין ע'  ,598ואין עליך להתפלא
שכל הפשפשים מתעוררים ומתגלים.
מהראוי שפרק כב "היסטוריה – התבוננות על העבר ועל ההווה" או לפחות בתמציתו יפתח את
הספר כדי לקבל את תמונת המעוף של בעיית "האשה והדרתה" מהתרבות לאורך ההיסטוריה
האנושית .הרי הבעיה לא החלה בבראשית פרק ב (סיפור בריאת חווה) הרי זה סיפור/מיתוס אשר
עיגן מציאות שהייתה בזמנה ומוסמכה בכתובים.
"האישי הוא הפוליטי" אמרה ייט מילט :או "לא מדברים עלינו – בלעדנו" זה עיקרו של הפרק
על כתיבת ההיסטוריה של הגברים ואי-כתיבתה על הנשים עד למאה העשרים .כבאסטרונומיה
שגובשה ע"י האור ואילו לאחרונה גלי הרדיו מספרים סיפור חדש ולעיתים אחר" .ההיסטוריה
נכתבה רק בידי גברים ,על גברים ,עבור גברים ,מנקודת מבטם של גברים ".ע'  603כחלק
מהפטריארכיה.
מספרים שהנשים שלחו משלחת פמיניסטית בראשות אורלי לובין להתלונן בפני האל על
הפטריארכיה ועל כך "שהדיכוי הפטריארכלי איננו מוסרי" ע'  .618השיב להן :הם [הגברים]
נוטלים חלק במחשבותיי ואתן [הנשים] נוטלות חלק במעשיי – מגיע להם פיצוי.
אישי :אני ו'מפגשי' עם אמי נתר [ע'  14 ;]608שנים מחיי [מגיל  10עד  ]24חרשתי קטפתי
וחלבתי בכפר .והנה בגיל  40הגעתי לכתיבת משאת חיי 'עבודת חיים' [עליה קיוויתי לקבל תואר
ד"ר] והנה הסתבר שהתזה שלי "כי קיים קבוע בכלכלה כבפיזיקה" היא נרחבת מדי ועלי
להצטמצם אם ברצוני לקבל תואר .מפאת הגיל המבוגר שמצמצם את זמן היכולת להתמודד עם
בעיות כאלה הפעלתי את " ַתערו של אוקאם" כדי לא להיות "חמורו של ּבּורידן" והחלטתי לוותר
על התואר ולכתוב את החשוב בעיניי .עד מהרה ( 5שנים) הסתבר שהאדמה חרושה כבר ע"י
מתמטיקאית ושמה אמי נתר ועלי רק לזרוע את זרעי מחשבתי הכלכלית באדמתה[ .ראה :בן
תמרי " 1995כלכלה דינמית" אקומטריה בע"מ ,ע' ( ,99נמצא באתרי ב .])PDFכללו של דבר:
כל חוק הוא סוג של סימטריה מצאה אמי נתר ואני מוצא [על כך עדיין יש מחלוקת אם "מצאתי"]
שהכלכלה מקיימת סימטריה אפילו שהיא כביכול חבויה ונסתרת בים הכלכלי-סטטיסטי ועטויה
במסך עיסקיי היום-יום הכאוטיים .קרי ,אין המרחב הכלכלי אין-סופי במרחב ובזמן אלא מוגבל
ומותחם למבנה מתמטי מסוים אשר בו הוא כלוא [ראה תמונה] .לדעתי יבוא יום ודמותה של אמי
נתר תאפיל על כל דמות אנושית אחרת בהישג המחשבתי וגילוייה על הקשר שבין חוקים
לסימטריות – והיא אינה גבר  -ידועים הנימוקים של 'יופי' כמבחן לנכונותן של טענות במיוחד
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במתמטיקה ופיזיקה ואני מקווה שגם בכלכלה [הארדי " 1940התנצלותו של מתמטיקאי"].
"חוקים הם סימטריות" זה מעשה האל.
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[ ]18רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,1.6.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אני קורא בפרק כג "עדויות על נשים יוצרות ועל יצירת נשים בספרייה היהודית" את פרופ' היידן
וייט" :האם אמנם מישהוא מאמין ברצינות שמיתוס ובדיון ספרותי אינם מתייחסים לעולם האמתי,
מספרים אמת אודותיו ומספקים ידע מועיל על המציאות?" ע' – 627ותשובתי לשאלתו; לא
אמיתותו או בידיונו של המיתוס חשוב אלא תכליתו ומטרתו .מיתוס ,לסוגיו השונים ,הוא כלי
מניפולציה לחיוב ולשלילה כאחד .כמכשול לדיונה כך האמת למיתוס .כחרב ליד המיתוס לתבונה
פרק כד "נשים ומוות בעת העתיקה ובשלהי העת העתיקה" לא רק אצל העמחה נשים נחלקות
ל'קדושות וטהורות'' לעומת 'פרוצות וזונות' אלא גם אצל בעלי ה"דם הכחול" יש 'מכובדות'
[כוושתי] ו'אהובות' [כאסתר] .הראשונות ניכפות בשידוך פוליטי והשניות נבחרות בתחרות יופי
כאסתר או בטרפיקינג אצל רוקסנה אשתו של סולימאן הגדול בטורקיה .או במקרה של הנסיך
צ'רלס באנגליה שבה הוא קודם בחר 'אהובה' ולאחר מכן נכפתה עליו 'המכובדת'.
מיתוס דינמיקה וסימטריה :רחל אליאור" :עולם המיתוס – עולם שבו מושלים עדיין כוחות
הגורל ,האלימות ,האלם ושרירות הלב ,ובו המציאות מעוצבת בסימן מושגי הכוח ,הפחד ,האכזריות,
השבועה ,הנדר ,הניצחון והנקמה" ע'  .643כפנס המאיר בחשכה כך מודל-דינמי מבהיר ומבאר את
המיתוס; בתנ"ך ,בהיסטוריה ,במזג-האויר ,בכלכלה ,בפיזיקה ,בבריאות  ...ובמלחמה ,ובכל מהלך
אשר בו המציאות סובבת אותנו .קטונו מפני האל ומרחב ה"מיתוסים" כמעט אין-סופי אבל הוא
מוגבל וסגור כמספר האותיות ,המילים ,המשפטים והצירופים האפשריים שביניהםן ,ועל אף זאת
למדנו מאמי נתר כי כדי לבארו לפענחו ולהבינו עלינו למצוא את הקומבינציה היוצרת את
הסימטריה השולטת בתופעה .ציר-הסימטריה של תופעה בימנו למודל כלשהוא הוא כ"נדר" של
ימים עברו בחזקת 'אקריב את היקר לי ואלוהיי ירצני'.
קינה :אם המלצתי איך לפתוח את הספר הרי יש לי גם המלצה לסיומו :על הקינה ע'  .644קטע
זה הוא מהטקסטים המרגשים (בעצבותם) אשר בספר .מדובר בגורלה של אישה אשר נגזרה
עליה כליה על לא עוול מצדה .היא המחיר המשולם (כבת יפתח) בעסקת הנדר של בעליה עם
בוראו להשגת המבוקש; קרי הניצחון .קינה היא הנחמה של חסרות הישע והאונים למצבן האומלל
בחזקת מה אומר הסדן לפטיש בהכותו אותו .קינה היא הנחמה של חסרות הישע והאונים למצבן
האומלל בחזקת :מה אומר הסדן לפטיש בהכותו אותו.
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[ ]19רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב 3.6.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק כה "נשים באלף הראשון" הקצר שבפרקים ( 3עמודים) אבל החשוב שבהם.
הפרק קורא [ע"פ הבנתי ותחושתי] למהפכה אליאוריאנית (במשקל "קופרניקאית") לא בכדי
מצוטט הפסוק של לוי-סטרוס "קשר ההדדיות העומד בבסיס הנישואין אינו מכונן בין גברים
לנשים ,אלא בין גברים לגברים באמצעות הנשים... .האישה תמיד בחסות הגברים...היא אינה
בעלת הזכויות ,אלא הגורם המתווך אותן "....ע'  664-665ללמדך שהגיע העת שהקשר
המכונן מן הראוי להיותו בין נשים לנשים באמצעות הגברים .קרי חברה מטריארכלית כי אחרי
הכול האישה תורמת את כל הדלת והגבר תורם רק את המפתח .או במילים אחרות :הגברים
חשובים אבל אינם החשובים.
אתה קורא פרק כו "נשים במחצית הראשונה של האלף השני במזרח ובמערב" ואתה מתפלא
ש"בעל הזוהר [המקובל הספרדי ר' משה די ליאון ( )1240-1305ע'  ;676ב"ת] שחלם על
הגאולה והתנגד לסדרי הגלות" ע'  677והיה מהראשונים להכיר בעוול לנשים והדרתן מעבודת
הקודש  -לא היה ה'ציוני' הראשון .העם היהודי נדרש להמתין לבואו של יהודי כהרצל עוד כ-
 650שנה כדי לקיים את תקומת ישראל ע"י התנועה הציונית.
אתה קורא פרק כז "נשים מעתיקות ,נשים מדפיסות ונשים מלומדות" והנה מופיע קופרניקוס
[ע'  ,690שספרו נכלל ברשימת הספרים האסורים על ידי האינקוויזיציה ,קופרניקוס היה כומר
קתולי אשר התיר לפרסם את ספרו רק באחרית ימיו] אשר הטיף להחליף את המודל
הגיאוצנטרי במודל ההליוצנטרי [הוא לא היה הראשון לטענה זו אלא אריסטרכוס מסמוס],
ועתה הגיעה העת לזנוח את המודל הפטריארכלי.
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[ ]20רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,5.6.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרקים כח כט ו-ל ובכט "נשים כותבות במאות ה 17-וה 18-בעולם האשכנזי דובר
היידיש" אתה קורא את המשפט הבא מאת גליקל האמל ( - )1645-1724אשר כתבה יומן
ביידיש " לאחר חתונתי שבו אבי ואמי הביתה .הייתי ילדה שעדיין לא מלאו לה י"ד שנים והיה עלי
להישאר בלי אבי ואמי בארץ זרה אצל אנשים אחרים" ע'  711ואתה נזכר שלא רק אצל היהודים
זה היה הנוהג אלא גם אצל כאלה שלא חונכו על התנ"ך ובוודאי שלא על פרק ב מבראשית "והוא
ימשול בך":

"Becoming a Woman in Zanskar" https://www.youtube.com/watch?v=Rmh9_c4H4sU
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[ ]21רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,10.6.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
אתה קורא פרק לא "נשים במאה ה 19-ובראשית המאה ה 20-ראשית המאבק על העצמאות
והשוויון" ונתקל במשפט 'גבר גבר'" :אף שרק גבר יכול להמציא ולהצדיק רעיונות תרבותיים,
אין הוא יכול לממש תרבות חיה ללא האשה" ע'  ,734מיוחס למרטין בובר.
אבל פרק לב "לברוא עולם חדש" הוא לב הספר ובו מתרכזת המחברת בהסברת "המהפכה
הפמינסטית" המתבקשת מקריסת העולם הישן והפטריארכיה שבו .שתי מלחמות עולם ומהפכה
בולשביקית נדרשו כדי לעבור "מהסדר הפטריארכלי-המסורתי-דתי-נורמטיבי" "לסדר
פמיניסטי-הומניסטי-דמוקרטי-ליברלי-שוויוני" ע' .761
הפמיניזם אליבא רחל אליאור נחלק ל:
פמיניזם-ליברלי [שעיקרו זכויות שוות לנשים]
פמיניזם-תרבותי [שעיקרו עיגון השונות המגדרית בין המינים כבסיס לשוויון אזרחי]
פמיניזם-הרדיקלי [שעיקרו איון הפטריארכיה].
לדעתי על התנועה הפמיניסטית ללמוד מהתנועה הציונית והצלחתה בהקמת מדינת ישראל
והחייאת השפה העברית ולקיים פמיניזם-פרגמטי; אחרת תשתלט על המהפכה הפמיניסטית
סטאלינה ותהפוך את כולם  -נשים וגברים כאחד  -לאומללים.

28

[ ]22רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,11.6.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".

אתה קורא פרק לג "על היסטוריה ,ספרות ומגדר" ומוצא עצמך עולה קומה למה שנקרא "מטא-
היסטוריה" היסטוריונית הכותבת על 'כתיבת היסטוריה' [נשית].
יש היסטוריה [המתיימרת להיות] אובייקטיבית וקונפורמיסטית ויש היסטוריה [הרוצה להיות]
סובייקטיבית וחתרנית ,אשר אותה (האחרונה) רואה המחברת את עצמה כמייצגת – ההיסטוריה -
של אלא שלא זכו לכתוב היסטוריה :להן – הנשים  -אהיה לפה היא כותבת .ע .773
"כל היסטוריה היא ספרות" ע  776ואני סבור שכל היסטוריה היא מדע שמתחיל בספרות כשאר
המקצועות המדעיים [כולל המתמטיקה].
אני כמובן בדילמה :מה כבר יכול לומר כלכלן על היסטוריה להיסטוריונית? -מה שיכולה לומר
היסטוריונית על כלכלה לכלכלן .אך זאת אני רוצה לומר :גם למדע ההיסטוריה יבוא יום ויהיו
מושגי-יסוד תיאורטיים אשר יאפשרו מידול וניבוי ככסף מחיר ותפוקה לכלכלנים; כמסה כוח
ותאוצה לפיזיקאים; כספירה ופעולות שביניהם למתמטיקאים; כטורף ונטרף לאבולוציוניים ,וכן
הלאה .קרי ,בהיסטוריה לא רק בספרות ודמיון עסקינן אלא גם בידיעה ומידולה.
תבלין הבישול של סיפרה הוא ה"היסטוריה של השתיקות" ע  .777למה הדבר דומה :נציע לבית
המשפט העליון לתלות במסדרונותיו (הבומבסטיים) יחד עם תמונות הפטריארכיה [במקרה זה
שופטים ושופטות כאחד] את תמונותיהם של נשוא פסיקותיהםן [כבג"ץ מילר ,וכדומה].
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[ ]23רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת כרמל.
נכתב ב ,12.6.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
הפרק האחרון "חתימה" המסיים את הספר כתוב בנימה אישית על העילות לכתיבתו שעיקרן
להיות פה למושתקות למפוחדות למשועבדות לנשכחות לבורות למודרות לנעדרות ולמחוקות.
משהייתה לפה ל'מוצללות' [מהמושג צל] מהחברה מקווה המחברת [ובצדק] שקוראותיה
"תתעוררנה  ...לזכור מחדש את אימהותיהן וסבתותוהן וכל קודמותיהן ,שלא זכו "..ע  784לכל
החופש וההשכלה שהן חיות כמובן מאליו .לשם כך אני ממליץ לכל אם ואב ליתן מתנת בת-מצווה
לבנותיהן את הספר הזה .שיהיה כ"טוטפת" בתודעתך לימי חייך ,כנאמר ברוך שעשני אשה אם
כל חי.
פמיניזם ככל שינוי [מהפכני או אבולוציוני] מעלה את שאלת היסוד כיצד אתה משנה כדי להיטיב
ולא להרע" .משפחה" כ"דמוקרטיה" עדיין לטעמי היא הרע-במיעוטו ועדיין לא נמצא להן תחליף
ראוי .משימתו של המאבק הפמיניסטי-פרגמטי שיכרית מההיסטוריה האנושית את המצב בו
הנשים הן מושתקות מפוחדות משועבדות נשכחות בורות מודרות נעדרות מחוקות ונאנסות כשם
שהמהפכה הסוציאל-דמוקרטית [ולא רק היא] הכריתה [עדיין לא לגמרי] את העבדות והפכה
עבדים לעובדים ושפחות לעובדות [בשכר] .אבל אסור שהתינוק יישפך עם המים העכורים.
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[ 24אחרון] הערות כלליות לספר רחל אליאור "סבתא לא ידעה קרוא וכתוב" ,2018 ,הוצאת
כרמל .נכתב ב ,13.6.2019-הערות-בשולי הדף בחזקת "אורח לרגע רואה (כמעט) כל פגע".
כל עוד לא נמצא החלק בגזע המוח אשר בו שוכן האל הנשים בסכנה וניתנות למניפולציה בעיקר
ע"י גורו-יים למיניהם שהגדולים שבהם היו משה ישו ומוחמד.
נשים נשלחו בבהילות אל האל בדרישה לשוויון לגברים .השיב להן :בטוב וברע ,מעתה גם אתן
תחיו כמכסת הגברים.
פמיניזם כעץ נופל ביער משמעותי וחשוב גם אם איש אינו שומעו.
ראוי לספר נפלא זה ,המכסה שמיים וארץ בנושאו ,שיצא במהדורה קלה כדי שגם לקהל שאינו
מורגל בקריאה יהיה התחום נגיש.
משום מה חסרה [לדעתי] דמותה של היפטאיה אשר נרדפה בהיותה אישה.
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%90%D7%98%D7%99%D7%94



