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שגיא מעין*

ספרה של עופרה מצוב-כהן מציע עיון פרשני בעולמם של מתבגרים דרך קריאה ביצירות ספרות 
ישראליות שראו אור בשנים האחרונות. רשימת הספרים שנבחרו לעמוד במרכז המחקר מעלה שתי 
נקודות ראויות לציון: האחת היא עצם הבחירה להתמקד בספרות עכשווית מהעשור האחרון. זהו 
מהלך שאינו שכיח במחקרי הספרות העברית הנערכים באקדמיה, המוקדשים לעתים קרובות לדיון 
בספרות מהדורות הקודמים מתוך אמונה כי הניתוח בהקשרים תרבותיים, היסטוריים ופוליטיים 
ניתן ליישום רק מתוך פרספקטיבה של זמן. הנקודה השנייה היא ההחלטה לדון בקורפוס שהרכבו 
מערער על תהליכי הקאנוניזציה של הספרות העברית העכשווית, משום שדרים בו בכפיפה אחת 
יוצרים קאנוניים כעמוס עוז וחנוך ברטוב בצד יוצרים צעירים יותר המצויים בשלב זה או אחר של 
תהליך הקאנוניזציה שלהם כאמיר גוטפרוינד, סמי ברדוגו ואשכול נבו, ובצד סופרים שטרם זכו 
למעמד כזה בעיני הביקורת למרות הצלחתם במידה זו או אחרת בזירה המסחרית כאמונה אלון, רן 
יגיל ומרינה גרוסלרנר. בחירה זו מניחה שכל תוצרי התרבות הנוצרים בתקופה נתונה משקפים את 
ערכיה, ולפיכך אינה מבחינה בין ספרות גבוהה )הראויה כביכול להתייחסות מחקרית( ובין ספרות 
שמטרותיו  שלפנינו,  במחקר  נדרשת  כזו  ופלורליסטית  רחבה  פרספקטיבה  פופולרית-מסחרית. 
משיקות בסופו של דבר לסוגיות סוציולוגיות: הוא מבקש לאפיין תהליכים של עיצוב זהות בקרב 
אופני  עולמו של האחר, באמצעות סקירה מקיפה של  ואת  עולמם  גבולות  הבוחנים את  יחידים 

הייצוג שלהם בתוצרים ספרותיים מגוונים.  
בספרות  מהקריאה  המשתקף  ההתבגרות  תהליך  כי  היא  מצוב-כהן  של  העיקרית  טענתה 
ישראלית, העשוי להימשך על פני תקופה ארוכה בחייו של אדם – לעתים משנות העשרה שלו ועד 
לעשור השישי בחייו – מלווה בחשיפה לעולמות תוכן ולמערכים אידאולוגיים אחרים שהמפגש 
עמם מחולל שינוי פנימי בעיצוב אישיותו וזהותו של המתבגר. טענות דומות, המעניקות משקל רב 
לעולמו של האחר ולעצם ההכרה בו, ומכאן גם להשפעתם של מעגלי זהות שונים בחייו של אדם על 
דרכו לגיבוש אישיותו ולמימוש עצמי, מאפיינות את השיח של "המודרניות הנזילה" מבית מדרשו 
של זיגמונט באומן, הגם שמחקריו אינם מוזכרים בספר. אולם טענה נוספת ומסקרנת יותר היא 
כי תהליך זה מתקיים דווקא מתוך "זיקה להוויה יהודית ומורשתה ו/או זיקה לתרבות הישראלית 
259(. מצוב-כהן חושפת בטענות הללו ובדיון המתגבש בין הפרקים עמדה  על מורכבותה" )עמ' 
שמרנית למדי, בעיקר מפני שהיא מתעלמת מן המורכבות עצמה, קרי אותם קולות אחרים של 
התרבות הישראלית. קולות אלה כמעט מודרים מהשיח הנוצר בספר, שכן למרות ההטרוגניות של 
הקורפוס הנדון, הוא אינו כולל )או כמעט אינו כולל( התייחסות לכמה מהקונפליקטים המרכזיים 
הגירה  חוויות  בעקבות  זהות  משברי  ערבית,  זהות  מזרחית,  זהות  הישראלית:  בחברה  ביותר 
לישראל וממנה, תרבות פריפריה מול מרכז וכן הלאה. בסופו של דבר, הבחירה בספרים משקפת 

המכללה  תרבות,  ללימודי  המחלקה  בירושלים;  העברית  האוניברסיטה  תרבות,  בלימודי  התכנית    *
האקדמית ספיר



תשע"ד־2014  סוציולוגיה ישראלית טו ]2[   467

ים
פר

 ס
ות

ור
יק

ב

היצמדות לדיון שנערך בגבולות המוכרים של הציונות ההגמונית והאשכנזית, לרבות יחסה של זו 
למתח החילוני-דתי, לעולם האקדמי ולתקוותיו של מעמד הביניים, שנאבק על מקומו בעידן של 

משבר זהות חברתי.  
הספר כולל מבוא תאורטי ומתודולוגי קצר ומחולק לפרקים המוקדשים כל אחד להיבט אחר 
לדיון  שנבחר  הקורפוס  תוכן.  עולמות  מגוון  עם  המתבגרת  הדמות  של  עולמה  בין  המפגש  של 
מתמודדות  שִעמה  ערכית"  "אחרות  מתוארת  פרק  ובכל  האחרון,  מהעשור  יצירות  כעשר  כולל 
מצוב-כהן  מציעה  אלו  בפרקים  עצמן.  של  מחודשת  בחינה  כך  בשל  ועוברות  ביצירות  הדמויות 
ועם  סובייקטים  עם  הנדונה  הדמות  של  מפגשה  מתוך  העולים  הייצוגים  של  פרשנית  קריאה 
מקבלת  הדמות  שבו  האופן  את  ומנתחת  לה,  מזמנת  הספר  שעלילת  אחרים  תרבותיים  מערכים 
תביעתן  בין  שנוצר  המתח  עם  מתמודדות  מצוב-כהן  שמתארת  הדמויות  לחייה.  ביחס  החלטות 
)למשל  רגשיות  מסיבות  הן  שייכות,  הן  שאליו  הקולקטיב  של  דרישותיו  ובין  לאינדיבידואליות 
במשלח  בחירה  )למשל  אידאולוגיות  מסיבות  והן  הקהילה(  בעיני  רצוי  שאינו  באדם  התאהבות 
יד שאינו מתיישב עם צורכי הקיבוץ(. זוהי סקירה רוחבית ובחירה מעניינת לפיתוח הדיון, אולם 
היא אינה מוסברת דייה במבוא, והחלוקה הפנימית לנושאים אינה מובנת תמיד לקורא. יש סוגים 
נוספים של אחרות שאינם זוכים לפרק משל עצמם, ולעומתם נושאים דומים המחולקים על פני 
כמה פרקים, שלעתים אף אינם עוקבים. למשל, יש פרק המתאר את מפגש המתבגר עם תפיסות 
הקשורות לאורח חייו, אך יש גם פרק המוקדש למפגש עם תפיסות הקשורות לבחירה בעולמות 
תוכן מעולם הדת ובאורח חיים דתי, ופרק הדן בתפיסות המזוהות עם הבחירה בעולם האקדמי, 
כל  עיסוק אחרים.  הבחירה בתחומי  על  לאופן שבו תפיסות אלה משפיעות  פרק המוקדש  ועוד 
את  מעצבות  שונות  עולם  תפיסות  שבו  באופן  הדיון  תחת  להיכלל  רבה  במידה  יכולים  היו  אלה 
אורח חייו של המתבגר. נושאים נוספים שהמחקר דן בהם קשורים להתמודדותם של מתבגרים 
עם בני משפחה אחרים, עמיתים ובני זוג, וכן עם צורות שונות של אינטראקציה, כגון משחקים, 

אלימות ומיניות. 
מבחינות רבות, קשת הנושאים הרחבה הנפרשת כאן יוצרת אפשרות לדיון מרתק בעולמם של 
מתבגרים ובאופנים שבהם הוא מעוצב. יתר על כן, הקריאה שמציעה מצוב-כהן עשויה להתפרש 
ככזו המבוססת על פרספקטיבה ההולמת את תחומי המחקר של ביקורת התרבות יותר מאשר את 
אלה של תורת הספרות. דווקא בשל כך אפשר היה לצפות למסד תאורטי בין-תחומי נרחב יותר, 
המשלב עיון בהיבטים שקשורים לסוגיות מהפסיכולוגיה של מתבגרים בצד תאוריות ביקורתיות 
של תרבות ומחקרים בתורת הספרות. ייתכן ששיקולים מו"ליים בעת פרסום ספר הפונה לציבור 
המשכיל הרחב הכתיבו מבוא תמציתי יותר, וכן ויתור על רשימה ביבליוגרפית מלאה, אולם עקב 

כך הוא אינו מספק תשתית מושגית רחבה דייה לניתוח ההיבטים העולים במחקר. 
גם הנחות היסוד מתקשות לשכנע בצדקתן: אם ההתבגרות היא תהליך  כזו,  בהיעדר תשתית 
פסיכולוגית?  מבחינה  משותפים  מאפיינים  על  לדבר  אפשר  כיצד  החיים,  שלבי  לכל  שרלוונטי 
ולתהליך  מתבגרים  של  לעולמם  רק  המיוחס  כמאפיין  האחר  עם  המפגש  בתיוג  צורך  יש  ומדוע 
ההתבגרות גופו? הרי כל מפגש עם האחר, בכל גיל ובכל סיטואציה חברתית, מייצר קונפליקטים 
זו  נקודה  יותר.  רחבים  ותרבותיים  חברתיים  בהקשרים  והן  אישיים  בהיבטים  הן  רבי-משמעות 
אנתרופולוגים  של  בחלקן(  )והמיושנות  במבוא  הנסקרות  העמדות  לנוכח  גם  תהיות  מעוררת 
גירץ וקלוד לוי-שטראוס ושל פילוסופים כהאנס גאדאמר וסרן קירקגור בכל הקשור  כקליפורד 
לפסיכולוגיה של  הנוגע  בכל  פיאז'ה  וז'אן  מוס  רולף  ושל  להרמנויטיקה של הקריאה הפרשנית, 
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מתבגרים. ברשימת השמות הזו, מכובדת ככל שתהיה, בולטים בהיעדרם הוגים מרכזיים בביקורת 
התרבות )המזוהים על פי רוב עם זרמים ניאו-מרקסיסטיים( שעסקו רבות באחרּות, במושג האחר 
ובאפשרות הכלתו בעולמו של הסובייקט כחלק מתהליך הבניית הזהות שלו. קשה לדבר כיום על 
ההכרה בחשיבותו של האחר בלי להזכיר )כמעט( את פוקו, את סטיוארט הול ואת הומי באבא או 
את הפסיכואנליזה הלאקאניאנית. גם אם תפיסת עולמו של החוקר מתווה את הכיוון המחקרי, 

אי אפשר להציע דיון מעמיק בטקסט מסוים בלי להתייחס גם לבני-הפלוגתא האינטלקטואלים.
חלוקה  מציע  ואינו  אחיד  אינו  הפרשני  הדיון  של  הכובד  שמרכז  לכך  הסיבות  אחת  אולי  זוהי 
שווה בין התמות העיקריות ובין הספרים הנדונים. לדוגמה, ספרה של אמונה אלון שמחה גדולה 
בשמים – העוסק בתהליכים העוברים על דמויות הנעות בין מערכת הערכים של הציונות הדתית 
לזו של עולם החילוני – זוכה לשפע התייחסויות ולדיון נרחב בפרקים רבים, וחלקו רב יותר משל 
אותן  לשייך  קשה  אולם  מעניינות,  הן  אליו  ביחס  מצוב-כהן  שמציעה  התובנות  אחרים.  ספרים 
לשיח של תהליכי התבגרות דווקא. טבעי יותר לשייך אותן גם לשיח של ביקורת החילון שהולך 
ונעשה מרכזי יותר בשנים האחרונות. על רקע זה בולט אף יותר היעדרה של התייחסות תאורטית 
לתרומתם של סוציולוגים עכשוויים העוסקים בביקורת החילון, כדוגמת צ'רלס טיילור ואחרים, 

וכן להגות יהודית מודרנית העוסקת בסוגיה זו. 
זאת ועוד, הבחירה המגוונת בספרים שנדונו כאן אינה מנומקת ומקשה על מציאת מכנה משותף 
ממשי מבחינה תמטית, וההטרוגניות הרבה עשויה ליצור קושי בפיתוח תובנות מכלילות. כאמור, 
בצד יוצרים ותיקים כעוז וברטוב, נמצא מצד אחד את שמואל בן-ארצי, שספרו הנשכח נוברדוק 
אמנם ראה אור לאחרונה, אך כולל סיפורים שכולם פורסמו כבר לפני כ-40 שנה, ומצד שני יוצרים 
שהחלו את פעילותם בעשורים האחרונים, דוגמת  גוטפרוינד, אלון, נבו, גרוסלרנר וברדוגו. ראוי 
היה להתייחס לעובדה שהיצירות הנבחרות נוצרו בהקשרים היסטוריים ותרבותיים שונים, וכן לכך 
שהן נבדלות מבחינת שיקופן את מידת הבשלות ואת תהליך ההתבגרות של היוצר עצמו. אין דין 
יצירת ביכורים של אדם בשנות ה-20 או ה-30 לחייו כדין ממואר שנכתב מתוך בחינה רפלקסיבית 
של שנות חיים ארוכות. אין בכך כדי לסתור את הנאמר לעיל בדבר הערך המוסף בהצגת קורפוס 
עכשווי המטשטש את הגבולות בין קאנוני לפופולרי, אלא שנדרשת הנמקה והתייחסות למגבלות 

של קורפוס כזה. 
בסיכומו של דבר, הספר מפנה זרקור לשאלות חשובות בשיח על מושג הזהות בישראל ואופני 
הבנייתה בעידן העכשווי, ואף מציע כמה מהלכים מפרים ליצירת שיח סביבן. אולם אלומת האור 
הזו מותירה בכל זאת כמה כתמים עיוורים המייצרים ציפייה למחקרי המשך ולהרחבה בתובנות 

שהוא מציע.


