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 ?יש דבר כזה –גבורה נשית 

  מצפה נטופה, דבורה עברון

  

". גבורת נשי או גבורה נשית"י שתי חברות מהי לדעתי "ללא תאו ביניה� נשאלתי השבוע ע

משהו שאומר לי שכבר , ה וו קשה'כי יש לי דז, כנראה שהגיע הזמ� בשנה בו הנושא הזה צ�

  .נשאלתי את השאלה הזו בעבר

. בכ� שבקרוב נדליק נרות חנוכה ונחגוג את חג של המכבי הגיבורי יכול להיות שזה קשור

מורות ומדריכי בתנועות הנוער יכינו ". מהי גבורה"ברחבי האר� יעסקו ילדי ובני נוער בשאלה 

  .בימי הה ובזמ� הזה" גבורה"שיעורי ופעולות בנושא ויבדקו את המשמעויות השונות של 

י הנשי הרבי שצומחי ברחבי האר� בה עוסקות נשי מגוונות יכול להיות שזה נובע ממעגל

תו� ניסיו� לצקת את קול� הייחודי לתו� מושגי ישני וחדשי , בשאלות של יהדות וישראליות

  .כאחד

  ....השאלה נשאלה ומאותו רגע המצוד אחר הבנה חדשה החל, בכל מקרה

  ". מעשה נועז, עלילות גדולות. חוזק, וק ת, עוז, כוח" –כ " גבורה"מגדיר " אב� שוש�"מילו�  

מעשה גבורה עילאית שנעשה "על , העיטור הגבוה ביותר שנית�, ל מעניק את עיטור הגבורה"צה

  ".תו� חירו  נפש, נוכח פני האויב

י אישה נוכח פני האויב תו� חירו  "יכולה להיות מעשה נועז שנעשה ע" גבורת נשי"מכא� ש

וכמוב� את כל , חנה סנש, יהודית, לכלול דמויות היסטוריות כדוגמת יעלבקבוצה זו נית� .  נפשה

שעסקו ועוסקות במאבק , אות� נשי ששמותיה� ידועי לנו ואלו ששמותיה� אינ ידועי לנו

נראה כי מבחינות רבות מעשי גבורה .  נוכח פני האויב תו� חירו  נפש� בימי הה ובזמ� הזה

. י נשי"מלבד העובדה שה נעשי ונעשו ע, י גברי"שנעשי ע אלה אינ שוני ממעשי גבורה

ובכל זאת חשוב להאיר מושג זה מכיוו� שהמודעות לכ� שיש נשי שעוסקות בפעילויות שכאלו 

בעול הגבורה , יש חשיבות לציי� זאת על מנת להקצות לה� מקו בשני העולמות. עדיי� חסרה

  . ובעול הנשי

  ".גבורה נשית"נמשי� לחתור להבנה אפשרית של " ורת נשיגב"משהתברר לנו המושג 

  . נראה לי שלא? הא ה שני ביטויי שאומרי אותו הדבר

אני רוצה לומר שיש תכונות שה� מזוהות כנשיות ובמצבי מסוימי יש צור� לזמ� את התכונות 

ונות גבריות של כמו שבשדה הקרב יש צור� לזמ� תכ. הללו ולהעדי  אות� על פני תכונות אחרות

כ� בשדות אחרי יש צור� לזמ� תכונות , של העדפת חיי האחד על פני חיי האחר, כוח ותחרות

� להשתמש בה ג נוכח פני אויב תו� ובאומ, של הדדיות ומורכבות, נשיות של קשר וטיפול

י כוח "יכולה לחוש מאוימת ע) או גבר(קיימי מצבי בה אישה , במילי אחרות. חירו  נפשות

איו כזה יכול להוביל לשיתוק . כוח שנחווה כמאיי על הנפש, כוח שנחווה כאויב, מסוי

נותיה הנשיות ולהיעזר בה� והשתקה והוא יכול להוביל לבחירה אמיצה של האישה לגייס את תכו

  . נוכח פני אותו אויב

מטבע הדברי העבודה בקי� . בבריאות הנפש בבית החולי בצפת, כמו תמיד, עבדתי 2006בקי� 

הקטיושה הראשונה נפלה באמצע ישיבת צוות ומיד . זה היתה שונה מהעבודה בימי כתיקונ

  ....גולתאלא שהפע זו לא היתה תר, "תרגולת שעת חרו"הפעלנו 

, פגשתי נשי וגברי שחוו אובד� של בית. בשבועות של המלחמה נוכחתי שוב ושוב בגבורה נשית

אויב , ומול האויב הזה, נפש מהמשפחה –מקו עבודה ולעיתי אובד� של הנורא מכל , רכוש

, עמדו באומ� וגייסו תכונות של קשר, האובד� והמוות המאיי להשתלט על הכל ולבלוע הכל חיי

מעשי "אני מתעקשת לומר .  והפעילו אות במעשי גבורה עילאיי, יצירתיות והדדיות, אהבה
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הוא אויב כל כ� אכזרי ועיקש שיש , הייאוש והויתור, מכיוו� שאויב הדיכאו�" גבורה עילאיי

  . זו חוויה של מסירות נפש. צור� לגייס כוחות עילאיי על מנת לעמוד מולו

שבחרו לא להישאר , על האיש או האישה. על מעשי גבורה בשדה הקרב מגיל צעיר מספרי לנו

אנחנו שואלי את עצמנו . משותקי אל מול האויב ולהסתער קדימה למרות הסכנה לחייה

ולמה , הא ג אנחנו היינו יכולי להתנער מהפחד המשתק ולפרו� קדימה כמו אות גיבורי

  . היינו זקוקי על מנת לעשות זאת

 ג לספר יש מקו)על נשי וגברי שבוחרי לא . על מעשי גבורה בשדה החיי...) ולא במקו

ובוחרי , מול אויב הפחד והחרדה, להישאר משותקי מול אויב הייאוש ואובד� התקווה

מותר לנו לשאול את עצמנו הא ג אנחנו יכולי להתנער . להסתער קדימה ולהתעמת אית

  . ולמה אנחנו זקוקי על מנת לעשות זאת, כמו אות� גיבורותמהפחד המשתק ולפרו� קדימה 

אני חושבת שאנחנו זקוקות להבי� את הגבורה הנשית שטמונה בתו� כל אחת ואחד מאיתנו 

  . בחיי היומיו כמו בשעת מבח�, ולאפשר לה להיות מועצמת

  .....ומותר לנו לספר עליה
 
  

  


