
שארפיין 1ג
ותרלמיילםהרופאייןבקבמאבימקומה

הרע-עשבהשמאהבאנגליהב

יסימנסקנעמי

 ,היולדתמעורבותהיובומובהקבשיאירועהלידההייתההביבייםימיבוהעתיקהעתב

 ,צביעותמטעמיעיקרבבלידה,כללבדרךובכחלאגבריםוהמיילדת.ות,בהקרוחברותיה

אוהאםאתלהצילןאחרוןניסיולבצעמבתח-רופאנקראהםבשקשיםמקריםבלמעט

חששוכןועל ,מויתעםתחיםנ-המםהרופאיעתבאותהנקשרומכךכתוצאהעוברה.אאת

השבע-המאהמתחילתעיקרבו ,החדשההעתבראשיתרקבהם.להסתייעמאדהאנשים

ב.הייל~דלמקצועכנסילההחלוביםרורופאיםיםמנתחווזגישהבישיבוביכרה.רעש

ד"רשלתובהדרכ ."בצרפתומשפחה"חברהבקורספררמסינריוניתהדכעבובמקורונכתבוהמאמר *
 ,םמתורגסח Uבהבאתיםיהרופאשלומכתביהםשארפגיייןשלמפסרההרביםהציטוטיםאת .סלוחובסקימשה

 .שליהםיתברלעונים Uהדתכלבאגנלית.המקורינוסחבם.ג .רךוצראיתיכאשרו

שבוצעקרהבמיח.דםגוהאםהעוברלהצלתקיסרייםניתוחיםאפשרלאעדייןוובתקופההרופאיהידעא
שללנוהידעווןהראשהמקרה .העובראתלהצילוןבניסי ,מותהאחרלרקנעשההואהאםשלבבטנההיתוך
 , 151יעמ • Sharp : 1999 :ראו . 1793ב·ליהבאנגנעשה )בחייםנשארןעוברהוהאםוב(שמוצלחקיסריניתוח

 , 6IumenfeJd·Kosinski : 1990וכן ,העורכתשלשולייםהערת
ובפרט ,) physiciansאו d()ctors (םיהרופאשלההכשרהמיותחם,ילמנתחרופאיםבי[להבחיןישב
וכתבאלאמעש.יאופןבהוארפבעסקולאהם ,בלבדייםונעיוברנסנסהבינייםבימיויה ,תוגיגינקולאהופרב

החברהבעיניהמקצועימעמדםוגםמכוב,דחברתיממעמדהיוהםכללבדרךתיאורטיים,חיבוריםרוב-על-פי

אך ,ברפואהמעשיןבאופאמנם ) medical practitioח ersאן surgeons (תחיםנהמעסקולעומתםה,וגבהיה
 DUnisonראו: ,קצביםואפסריםשלהנמוךלמעמךיותרםיבורוקתיםונחהיוועיתצמקהוהכשרתםמעמדם

שמקירו,ולבלב ,הונודרניבונחקרהןמהתקופה,קורותבמןהרבבלבולאתימצהובעניין , 11-1יעמ 1977
מובחןלאושבשימולהלן),ורא(ותדמיילהשלהרישויבהליךפאיםןהרשלהגבוההמעורבותםבלדעתי,

ברורההבתנהואיינהמודרבמחקרשאףלכרגורמתקירותבמהיריתבוהאה,פהתקייבנקורותבמםושגיבמ
שבהםקומותבמלמעטי,פאיםירויודתהכלליחנובמוהבמאמרלהשתמשרתיבחלפיכךות,צןבהקשתייןב

מנתחים.בורקאךשהמדוברברור

I 52 70-52עמ'(תשס·ג), 1גלייולהיסטןריה,לסטידנטיםגמהה:ה,ההי 
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שלמצדןבעיקר ,ציבוריתהתנגדותעוררהוהיאטבעי.באופןנעשתהלאכניסתם

זה.בתחוםאזעדששלטוהמיילדות

הרפואהספרישלמספרםבהתאמהגדלהיילףדלתחוםהרופאיםשלכניסתםעם

רפואתבתחוםאלהשלובפרטגברים.ידיעלורקאךכמעטנכתבואשרוההדרכה

ההגותמלבדעממי.היההכתיבהוסגנוןנרחבהיהזוספרותשלהיקפההנשים.א

 .ואריסטו)היפוקרטסגאלן.שלהעתיקיםכתביהםעלבעיקר(שהתבססההפילוסופית

 1למיילדות.והוראותנשים.ברפואתלעוסקיםמעשיותהוראותגםאלהבספריםהיו

המאהבראשיתהרפואיתהספרותשרובםימראהחוקריםאךחדשות.כיצירותהוצגוהם

 2יותר.מוקדמיםמקורותשללאנגליתתרגום .באנגליהלפחותהייתה.השבע-עשרה

המיילדות.ספרי • Jane Sharp> (שארפגיייןהמיילדתשלספרהאררראה-1671ב

למיילדותןוהראשההדרכהספרזההיהלנוהידועככלהייל~ד.'אומנותכלגילויאו

שאלותבלנושא.כולושיוחדבאנגליההראשוןהספרובוודאיבאנגליה,אישהשכתבה

צורךשארפראתהלמה-ובראשןשארפ,שללכתיבתהוביחסלספרביחסעולותרבות

לימודשלבדרךלדורמדורהמקצועהעברתמסורתאתלשבורובכך ,אותולכתוב

 3ומתמחים)?תושוליהוכשרושבהלדרך(בדומהוכתובקרואדיעתיהצריךשלאמעשי

האםהכותבת:התבטאהסגנוןובאיזההספרשלהיעדקהלהיהמילבחוןגםמעניין

המטרה .גווןישה .חדשהיצירההואהאםם?ילרופאםגאולמיילדותרקמופנהספרה

או .רופאיםידיעלנכתבוואזקיימיםשהיוהספריםשלמאלהניסוששלהןכווהת

אותם?ו?חקהטופששהיא

 ,הדיוןמתוךשיעלונוספותשאלותועל ,אלושאלותעללענותאנמההזבמאמר

המאהבסוףלמיילדותהרופאיםביןמאבקייבשארפשלמהומקאתלהאירבמטרה

ההדרכהלספרותשארפשלספרהביןהעיקרייםההבדליםאתראסקוהשבע-עשרה.

ואת ,משמעותםאתו,הלללהבדליםתוביהסאתלהביןןבניסיוזמנהבתאיתוהרפ

למיילדות.הרופאיםביןהמאבקעלתיהםוהשלכ

שארפיין'גשללכתיבתהא.הרקע

ואתלכתיבתועקהראתלהביןיששארפשלספרהשלייחודוואתאופיואתןלהביכדי

הספרכתיבתןמזלהסמוכהפהוהתקאתהשבע-עשרה.המאה ,נכתבשבהפהוהתק

 ,) Culpeper (פפרקול ,) Hwן ter (רטהנשלםריהספעלה,פוקמהתפאיםורלשםירבםריפסוידינבישא
 , hiJipp and O'dowd(1 : 1994 ,דןאוראוליפפיו:ראועוד, ,) Wolvel'idges (סידג'רוולוו

 louise (האוווזבזיואלובהן ,פראשלפניאהמהיתצמחכהנושאעלספריםובתכדותליימפתרכצב
BotlTgeois ( שלרהאממאתראונושאבםיפבוסםולמחקריליהערותפלס . 1626ב"רבכספרהתארסמהפש

האמבןלונדובהמיילדותועלתייםנבישהתפרסםבוסףפרס ,ותכאריבאהוורזיבבםקיסעךראשתשנ"ט, :איןבר"

 , Evendel:ן 2000ן,דנבאשלואההרע"עשבשה
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רחיםזהאמלחמתבעקבותבעיקר(יתדתוחברתית ,פוליטיתות-יציביאגליהבאנאפייונ

אפשרכןמוכהססר.שלהמיוחדיופלאורבהסאלהאירועיםבשישןייתכיה);רצוהרסטו

בעת ,השש-עשרהבמאהלנשיםחסיבשחלההמחשבתיתמהתמורההושפעהששארפ

-1603 (נהוהראשבתיזאלהמלכהשלשלטונה שאישהייתכןאיךלהסבירכדי ;) 1558

ם.הנשיכלפיהבגישוהרוחלךבהינויבשצורךהיה ,המדינהראשדקיבתפמשמשת

רהשלתמוהרי ,במלכההתמקדהואמקורובאםגם 4זה.כויינשבלהבחיןאפשרואכן,

ימיהבגםניכרזועהפלהששביטויייתכןממלכה.בהנשיםשארעלגםהשפעההייתהזו

 .כןאחרישניםכמאה ,שארפשל

 ,שהוזכרכפיומאבק.תחרותשלאווירהרקעעלכתבהששארפהואלכמהחשובאך

הגינקולוגיהלתחוםויותרריותכנסלהיגליהבאנוהכירורגיםהרופאיםהחלועתבאותה

דעותיהםבחלוקיםחוקריםוה ,בתחוםהמעשיתלהתעניינותםםגרמהברררלא .והיילןד

לתחוםשנכנסוואהמיילדות,רגל,אתודחקוהמקצועוךתלנדחפוהםהאםבשאלה

רעורהתהליךכיברור ,מקוםכלמ 5ורר.להתפהחלהכברבוהנשיםשליטתכאשר

מחוץאלנדחקותןצמעשוישהרג ,המיילדות ,םשלההמתחרותבקרברבהתרעומת

לקראתלשיאווהגעי ,בהדרגההתפתחהזמאבקנוקב.וריביצוחכויהתעוררכךלמקצוע:

 6מהתחום.ותדיילהמשלמוחלטתטכמעבדחיקההשמונה-עשרההמאהסוף

ועמקצאתלארגןניסיונותנעשו ) 1547-1509ניםשבשמלך(השמיניהנריימיבכבר

החוקיםבתוקףהכנסייהלאנשיביתנהלמיילדותרישיונותלמתןהאחריןתהיילוד.

מכןלאחרשביםכמאה 7.1512בשנתשנחקקוהגיהכירורוהרפואהעללפיקוחהכלליים

ארגוןסהינ-1616בבערך .התחוםעללהשתלטרופאיםשלהראשוניםהניסיונותנעשו

מבחןלעבורמיילדתכלשתחייבתקנהרילהעב ) College of Physicians (הרוסאים

זהוןפתראבלישוף.אבהאצלרתעובשהיאהרישויהליךעלסףיתוואשר ,רופאאצל

ועבמקצלעסוקהמשיכוהמיילדותבשרוניסמעיקרב ,םובתחניכרלשיפורהביאלא

ון.כרשיללא

מהכיטארבזובשנה .-1634בהמיילדותשלהמאבקראשיתזמןאתועבלקלבומק

באגודהלאגדן ,) Chamberlen (יןיימברליצפיטרהרופאשללהצעתוהתנגדותןמה

לאיגודדאגמאשרותרי ,יימברליןישצעולהמההצעה .בראשהיעמודעצמושהוא

יילדותמםישיכששלוצהבק 8 .המיילדותשלוברמהדעיבוטלשלהתיימר ,המיילדות

לכבמשךורופאים,שלמוסרתייתההזולמשפחהרלין.בייימצתפחמשזמתוביכנראההעוברהההצעהא
 :בסשר ; 14-13עמייוסז.נוד(יותבוסדםהרפואייייםהמלקחעלהידעאתזיקההחהיאהשבY"עשרההאמה

עמי , Rushen : 1991ן,ראשראןהרפןאיסןדסןעלזרנמיליייצמשפחתעלנןסףלמידע .) 152-151יעמ , 1966

 . 155-139עמי , 1966ןרבס:פראןיכללופןבאהמיילדןתשלהרישויהליךעל . 14-12

רןתהאזהתומרליוןרשללאבתחוסלעסוקותרביילדותמופהעדיארוךויקרהיההרישוישהליךןיןיכב
 .) 31-30יעמ 1994לי:האר(שןיןתהרמצדםוהאיןמי
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להתאגדותןמקוםישאכןכי ,הייתההעיקריתטענתןזה.צעדנגדומהצעלמלךהגישו

 ,במיילדותמתחרההיותובגבר-מיילד,שכןגבר,שלפיקוחותחתלאאך ,המקצועית

סימנההיאאךנדחתה,אמנםצייימברליןשלהצעתו 9לבורותן.כיאםלהעשרתןידאגלא

במאבק.תדשלשלבהמעבראת

הן ,המיילדותעלהרופאיםשמתחוהביקורתגברה-1671ל 1635השניםבין

שלטאותובהתבלראותאפשרתחילתהשאתמגמהניכרתיפותה.בחרוהןתכיפותהב

בכתביםוםיטוייבבהמשכהואת ,)וממפלתפגועהיההסתםשמן(עצמומברליןיייצ

ווילביילופרסו ,פסקללאהיה,קריםבמבהבולט.סןפהותקבאותהשנכתבורביםרפראיים

) WilJughby (. יבייל~דתצפיותיובספר) Observations in Midwijery (, לאורשיצא

כךהמיילדות.ןןכלפיהתרסהוביןשאעמודכמעטאין ,שארפשלספרהלפניכשנהרק

לדוגמא:

במחיצתשהיתיעצמיאני .זרותבשפותבקיאותשלנומהמיילדותמעטותרק"

ודהבעבשהבנתןרבות ,לכתוביכלולאאשרכמהלקרוא,יכלולאאשראחדות

ן Zותר."בימועטההייתההמעשרת

שזנחותומיילדעלרופאיםשלקשותנותולתלבהשוואהעדינהשהיא(זוהתבטאות

הרופאים:שלהמרכזיותהטענותאחתאתמשקפת ,)הלידה!}עתבמחפירהורהבצנשים

המחקרת:וצדקומאכןהיולהאשטענותוודאותאין .המיילדותשלורותןבעלהטענה

שהתיימרוכפיאמצעיםוחסרותותבורהיולאהמיילדותכיראהיההאחרונותבשנים

והעכירהמיילדותכלפיביחספגעוודאיהללוהטענותריבויאולםלהראות.בהרופאים

קהועסועהמקצאתרכשה ,שארפגדלהזורהוויבאעיסוקן.בתחוםהכלליתהאווירהאת

ספרה.אתכתבהםוג ,בו

שארפגוייןשלהמיילדותב.ספר

לספרה 1671מ-נהוהראשהורהמהדשלידועיםעותקיםשנירקבידינונותרו ,כיום

המלאהמדריךיאחר:שםתחת 1720בסביבותאורראתההשנייההמהדורהן 3שארפ.של

 Phillips : ,פיליפסאדלי.בעיקרוללבייוםרופאישלהקשיםיותיהסוהתבתאולתלונותיהםדוגמאותראוא
1952 . 

והיהמיילרותכיהסיקווהרופאיםשלמכבתיהםםהחוקריפעוהוששא,ונבתונואשהרהמחקרשנותבב

מוכילםוכיהמחקר .ףולכשיוטפלותלאמיניתינמשכאשרית,ינמוככלכליותיתבשכבשמיצאן ,תירובנשים
ותכאמצעוכשרוהולמדימשכילותהיין,שבהיותנירוהעלפחות ,תוהמיילדיכאהומרלו,איעותבקבקפס

עמי , 1966ס:בורפראו:כ,ךעללמדי.מכובדממצואהיוובןרלכךבוסףוליות.ששלמעשייםדהלמיימערכ

155-  Evenden D., 'Mothers Midwives in Seventeeח th-יורת:המאוחריםהחוקריםאתולעומתו , 139
, llives ;,1 Ellrope זerll Mid dסMarland H. (ed.) Tlle Art o! Midwifery, Early M חi יח,Century Londo 

2-69 . London-Nc .. v York 1993, pp ; 48-27יעמ 1994הארלי:אצלןכו . 
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 ) Elaine Hobby (הוביאילייןהחוקרתמשופרת.'אמהדורה ,היילודאומנותאו ,למיילךת

אףממנהנשארשלאבעובדהלכךוראיה ,כישלוןכנראהנחלהזושמהדורהטוענת

(בשםוהרביעיתהשלישיתהמהדורותהופיעומכןלאחרספורותשנים 14אחד.עותק

וביןהראשונההמהדורהןיבהבדליםישספורים.עותקיםרקנותרוומהן ,המקורי)

שלשינוייםגםישאךדפוס,שגיאותשלתיקוניםהםהשינוייםרובהללו.המהדורות

השניםבחמישיםהרפואיותבתפיסותמהתפתחותשנבעושינוייםובמיוחדבתוכן,ממש

השמטת 1S .עליהןלוותרלנכוןמצאשהמהדיררבותאנקדוטותשלוהשמטה ,שעברו

אעסוקלאאולם ,הספרשלאופיואתמאודמשנההיאכי ,מעניינתכשלעצמההאנקדוטות

משנת ,והמלאההראשונהבמהדורהרקהשתמשתישלפנינולמאמרכמקורכאן.בה

1671 . 

המקצוע:שלשוניםבהיבטיםדןמהםאחדשכלחלקים,ושישהמבואבספר

היילףד;במקצועהצורךעלהסבר :מבוא

 ;והאישההגברגוףחלקישלאנטומירותיאי:אכרך

 ;העוברןימאתלקבועהאפשרות ;וסימניהההתעברותבי:כרך

ההיריוןבמהלךובקשייםבכאביםהטיפולבה;והטיפוללעקרותהסיבות :יגכרך

ללידה;וסמוך

בשלביבתינוקוהטיפולהלידהןזמקביעתת,ולהתעברהמתאיםהזמןדי:כרך

הלידה;

ין;ווריפנשיםמחלותהלידה;בעתביולדתלטפלישכיצדהי:כרך

בהן.והטיפולמניעתןילדים,מחלותמינקת;רתיבחבתינוק:הטיפול :יוכרך

וישיותרזורמתהכתיבההראשוןבחלק .הספרשלחצאיושניביןסגנוןהבדליישנם

החלק ,מתוולע .רביםסיפוריםואנקדוטותםג ,הרבותהרפואיותהתיאוריותמלבדבו,

מטרתםבהן.שיריההטיפולאופןותוהבעיתיאורלשבמתכונתוכתובתרויטכניהשני

יכפאךרא,ובקענייןלעוררבוודאיהייתהןוהראשבחלקהמופיעיםהסיפוריםשל

ב.הכותבתשלודעותרוחהלכימסרים,להעברתגםרבהבמידהשימשוהםלהלןשנראה

וןובמגשהשתמשהשארפ,הזהכריספרהלכתיבתאותהששימשוהמקורותלעניין

דנית ,צרפתיתכמומשפותלתרגםבאלצהשאותהספרות ,בת-זמנהתוספרשלרחב

שעסקוהקלאסייםהסופריםשלמדבריהםלהביאהרבתההיא ,כןכמו 16 .ואיטלקית

לשארפהייתהלאשלמעשהטועניםםיקרוהחאולםגפוקרטס.יוהגאלןובהםאהוברפ

 ." The Compleat Midwife's Couך paluon: or, The Art of Midwifry rmprov'd "א
יפוהאהאכנרהיתההייבשהרההדוהמוןלישכלתבויטהחתאיכ ) xxxixיעמ , 1999י:בו(התטועניהובב

ו.הללםירופיטהלכאתוממנושמיטהשחראלרפלטהשהישעמםמהיכנהט
לשוותיטתפייגבל ,) 37יעמ 1999 :פרשא(םשייהנןימהאברילעןאלגשלתיווטיתפיבלגגמא,לדוג

 .לוכוטפרהרךואלתבורתמאוגודדעוו ,) 83 'מע 1999 :פרא(שרובהע Jמייוליגעלטטקרוהיפ
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בני-זמנהאנגלייםרופאיםשלכתביםעלהסתמכהושהיאהקלאסיים,לסופריםגישה

לידעכבסיס ,בעיקר ,בהםוהשתמשה K,([Culpeper (קאלפפריקולאסנשלעיקרב(

בשאלהחלוקיםהחוקריםלכךוסףנ 17הרבים.לסיפוריםכמקורגםאבלהקלאסי,יהרפוא

בצרפתכתבה(ש ] Bourgeois (ורזיואהבלואיזהמיילדתשלכבתיהאתהכירהשארפאם

להסכים,םוטינאך ,מהםפעהוהושלשארפ)קודםשנהכחמישיםלמיילדותכההדרספר

זיואה.גרובשלמזונמוכהשארפשל i'lספרשרמת

בנירופאיםשלהכתביםלביןשארפג/ייןשלספרהביןההבדליםג.

זמנה

הכתיבהבסגנוןונוגעותזובזוהשזורותחשובותשאלותשתיעומדותבספרדיוננוסיסבב

עדמוכרשהיהמזהשונהיבהכתסגנוןהבספררליצומנסהשארפהאם :היעדובקהל

סגנוןשלחיקויהיאשכתיבתהאוחדש?יעדלקהלםגספרהאתותפנלהטרהבמ ,אז

לרופאיםרעיקבאךלנשים,גםאמנםמיועדתוככזו ,המקובלריבג-הרפואיהכתיבה

 ?םיברהג

הדרכהמספרישונהפשארשלספרהאםלבדוקישהאלההשאלותעללענותיכד

שלדמותהלאורןהלבחוןישריםבהדאתומדוע.במהכן,ואםני·זמנהבםגברישל

הנסתרותהמטרותאחרילהתחקותזורךובדותוכנו,הספרסגנוןלאורהןושארפ

יבתה.בכתלהגשיםמנסהששארפ

פרטיםעליהונלידועיםולאבערפללוטהדמותהרפ?אשייןיגבעצםיתהיהמי

 ,משכילהאישההייתהשהיאניכרמכתיבתה 18בספרה.םשמתגלילואלמעט ,יוגרפייםב

עלמצהירההיאלספרהוןהראששערברב.חומרשלועיבודקריאהביכולתשניחנה

מיילדתושלפנינמסתברשנהי.'משלושיםיותרהייל~ךאומנותבוסקת"עשהיאעצמה,

לפיכךרבות.מטופלותגםכנראהלהוהיורבותיםשנומהבתחשעסקהביותרמנוסה

קהילתה.במוכרתהייתהכי ,להניחניתן

הגבירה ,פטרוניתה)ירבסואף(הערצתהומושאתהברלחשארפהקדישההספראת

שלאחותוטלבוטהגבירהשלמהיותה Lady Eleanor Talbutt).19 (טלבוטאלינור

או ,כובדמממעמדהייתהרפשאשגםלשערנוכל ,) S נewsbul'Y 'h (שרוסברירוזן

מןמיילדתדיעוינתבבחהיאאיןומר,כל .םהגבוהילמעמדותקשריםלההיושלפחות

לעמודמסוגלתוהיאובתעוזה,עבידשניחנהבקהילתה,מרכזיתהישאאלא ',השורה

N. Cuס ryסן r Mid!uives ,ס r n Gllideסן r WOlllell ill TI,eir C011Ceplioll, Benrillgא lpeper, A Direcl 
1651 , ld Sllckli llg, London ז.n תלמיילדווקאודולאו ,הרחבראימוהקלקהלתרוייועדקאלפפרשלספרו, 
 . 57עמי , Aughtersoת: 1995 ,אוטרסוןאצלראורקאלפפשלספרועלימ.ברעממיימיסודותבוויש
(הובי:הוביאך ,מבורןיואהסודותיהריבאתהעתיקהששארפטוענים 171יעמ , 1994 :דאורואויפיליפב

 . 6הערהלעילוראאהיבירוזשואי,עלבנרחלמידע .בךסבורהאינה ,) xviiיעמ 1999
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בספרשדבריהשהתכוונה,אישהותן;אלפתורלנסותאףובבעיותולהבחיןמושגיםעל

 .למרחוקיישמעו

באותםהגבריםשלההדרכהמספרירביםשלונתםכלמתדומההספרשלז:יתכונתו

עלתיאורטייםדיוניםעםחדיהטיפולדרכיעלהסבריםשזוריםבספר Iכאמורימים,

אנקדוטותובוישעממיתבשפהכתובהספרהעתיקות.הרפואיותהמסורותועלהרפואה

של ) condllct (וההליכותהנימוסיןוספריהרפואהספרידןגמתפיעלרביםוסיפןרים

ןבאןפממנהציטטהןגם ,הזאתהרפןאיתןתבספרנרחבשימןשעשתהשארפ 2התקןפה.ס

שמבחינתאלאהגברי.הסגנוןשליחיקוייבספרישאכןזו,מבחינהרבות.פעמיםישיר

העתיקהלאשהיאעןלהמהםןאשר ,שארפשעשתהרביםוייםינבשלהבחיןניתןהתוכן

נבחןשאותםעיקרייםנושאיםבשלושהניכריםאלוהבדלים 2.וםהרופאימדברייוקבד

היחס ) 3 (למיילדןת;היחס ) 2 (האישה;גוףתיאוריריקבעו ,האדםגוףתיאורי ) 1 (והם:

לרופאים.

האישהגוףלתיאוריביחטה.ההבדליםן

התקופהשלהרפואייםההדרכהספרישימשן ,~יסלמריהחןקרתשלמאמרהפיעל

אלןתפיסןתהמינים.ןביליחסיםוכביטוי ,דריותומגחברתיותתפיסותלביטויכלי

שלןה ,האדםגוףלתיאורריקבעששימשוומשליםדימוייםמסכתבאמצעותהועברן

עדינהבצורהמשנהשארפאיך ,~יסלבעקבותלראות,מעניין 2גהגבר,שלהןהאישה

מעמידהובכךהאישה),גוףשל(בעיקרהאדםגוףשלהרווחיםהדימוייםאתביותר

מהמקובל.לחלוטיושונהבאורהאישהגוףלגביהחברתיתהתפיסהאת

בניאתהסובבמהעולםנלקחועתבאותהליםבהמקוהגוףדימוייכימראהסלי~

במושגיםלרובתיארוהגברגוףאתג 3 .המלאכהומעולםהחקלאימהעולםיקרבעהאדם,

ותבמשמע ' stones 'נקראוהאשכים :פסיבייםבמושגיםהאישהאתאילוויל,פעעןלםשל

נקראזאת,לעומתהאישה,רחם(אגוזים). ' nuts 'וא ,הפרישלהקשההגלעיושל

' womb ', תוארשםהיצירה.תהליךעצםלאאךיצירה,שלחללאומקוםשפירושן

היצירהשלהפסיבייםםהחלקיאתמתארהואשגם ,' matrix 'היההאישהלרחםנוסף

הייתההאישהואילו ,הרבייהריתיאובוצרייהיאו'הזורעיהיההגברהמלאכה.בעולם

מגינההיאשכן ,הגידולךמתהלינפרדבלתיוחשובחלקאומנםהיאהאדמה.יהאדמהי

אנרגיה:אומחשבהכללהשקיעבליזאתעושההיאאך ,אותוינהומזהזרעעל

11 As the seed of plants requires the matrixof the earth, to nourish itwell 

trequire] the ר,and safely defend it, so doth that seminal virtue of mel 

24 " ... womb 
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המעלהכךעליהם,ולהגןאותםלהזיןהאדמהלחללזקוקיםהצמחיםשזרעיכפי"[

 ]" ...לרחם )קוקה[זהבגרזרעשלהטובה

שלההדימוייםמבחראךהחקלאות,מעולםבדימוייםהאישהוףגאתתיארהשארפגם

 .נשיותאסוציאציותשלבמכלוללא,אהגבריהמושגיםבעולםמשתמשתהיאאיןשונה:

היא .לגופההללשירששריםלדימויים ,באישהשפוגעיםמדימוייםעוברתהיאכך

כאגסוצורתהרחםולדוגמה:ועסיסיים,מתוקיםכפירותהישהאיאיבראתמתארת

 25משובחים.שפרותיולעץמשולהטובהומינקתלתותים.מושוותהפטמותגדול.

תהליךלדוגמהכמו ,נשיותמלאכותהןמתארתשהיאהמלאכותגםרביםקומותבמ

 26תקךפה.ותהבאמובהקתנשיתמלאכה ,בההחלילמלאכתוההמושוותההתעבר

בולטהדברגדול.מחשבתישינוילראותאפשרהגברשלהאנטומייםבדימויםגם

להםקוראתהיאאףהגבריםהכותביםכדוגמתהגבריים:האשכיםבתיאורמאוד

' stones ', אםכי .לאגוזיםאותםמשוההיאןאיצורתםאתלתארכדי ,מפתיעאופןבאך

 " ... the stones which are two whole kernels, like to the :הישהאשלדיהלש

ket·nels of womens paps, there figure is oval, and therefore some call them 

" ... eggs ]ביצתיתצורתם .האישהשדילגרעיניהדומיםגרעיניםשניהםים"האשכ, 

רפשאהאשכים,שלצורתםאתלהמחישדיככ,ך zו."וביציםלהםהקוראיםישכןועל

ורשבמפבוהקרדימוייוצרתאלא ,המקובלהחקלאייםושגהמםלבעךמשתמשתאינה

אישה.שלוהחייםהמושגיםלעןלם

זמנה.שלהחברתיותהתפיסותנגדבגלוייוצאתששארפלומרקשה .זאתעםיחד

םוריבתיאמשתומשתהגברעליונןתאתדגישהומשבההיאבספררביםבמקומות

מתארתשהיאןפובאוגמאלדזאתלראותאפשר 28בל.קוהמותאהחקלמעולםודימויים

זאתבכלאולם ." The yard is as it were the plow ... "י:אהגבריןהמאיבראת

ינחמהימעיןעל·כךמוסיפההיאהגברחכמתעליונותעלבדברהשונה.שלההסגנון

 .הטובוהחזק .החכםהמיןהםהגבריםאמנםישל:בנימהנאמריםדבריהומר,כללאישה.

מתהליךנפרדבלתיחלקהוםהנשיםגכי ,בעצמנולהתביישלנואלהנשיםואנגםאך

 Z9בלעדינו.'להתרבותיכוליםהגבריםואין ,האנושיריאהבה

שמייחסיםהיוונית,מהמיתולוגיהרביםדימוייםשארפמוסיפההאלההגוףדימוייעל

הרופאיםיבכתבםגהללוםירוהתיאאתלמצואאפשרשמעניין .צמהועווחכהאישהלגוף

כךמאוד.עדאותםהדגישהוריםואיהתאתשינתהשהיאאלא ,שארפהשתמשההםבש

שהיההרפואיונחבמהווגינליותהשפתייםאתובספרתיארקרוק,חלקיההרופאלמשל,

וכוחקלאיתהמידיחידתמוט,שורנת:משמעירותשערהכעהשהמאהשלהישלגנליתכא • yard "למלהא
 .בגריי[מאיכר
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כהערת nymphae',30 'בימיובלומק

בסוףמביאהואריםגבסוהיהמצובגא

שלהמילול,ההקשראתהפסקה

- ' nymphs 'ה·הלטינייאוהרפהמונח

במפליתושחיתוהמיתולוגיהאלות

שלספרועלךהסתמרשא(םיהמ

Crake ( גווןלעבוניה ,אנושתיואל

 :ראח

תוראקנואלכנפיים-כןועל"

תומתאחדןהשכןניספות,

 ,הרחםרולצוואןהשתלסעבר

שלןרקותיהזססוכמו,ממנאשר

םיהסרמיםזו ,ותלהאהניספות

םיכנושןדיעלאשרו ,םילוזהנו

 31 ",סונולשוגנתעהורושהאכל

שלרהושבתיאראותלאפשרית,אשר

!l1$."; • 

תבאשמייכפםיינשההבייהרריבאישלחתךתתמינ

ןיררזלפאורהשליבטפר

במילהרקמשתמשתהיאומוובמק ,נעלם ' Nyluphae 'יהאנטומהמונח ,שארפ

' Nymphs ' .(נימפות),שורויולקהמונחלהסברתתוחשיבמייחסתשהיאניכרשנית

לפרשאפשרכאן,שנתווספה ,ונוס ,והאהבההיופיולאלתהנימפותהמיתולוגיות:לאלות

יופיהן,החמלאות ,תוובנות-האלמתוהאלשלקישורראיםקוהאצלליצורןכניסיוזאת

 .הארציתוהאנושיתשהיהאוףגרואיתעם ,חהכוו

ינשיןבהאוומהשםגדומללכלונהשהאיתולדמארפששלחסהישבלההבדעלדוע

בספרםיבאוהמאלימתולע 32 ,שארפשלבספרההאישהשלמיהואנטהוריצי :וריםיצ

 ,ספרושלהראשונההמהדורהאמנם Roesslin),33 (ןליזרוהרופאלשדותלמיילההדרכה

וחמישיםכמאהכלומר(השש-עשרההמאהבראשיתדועהורפסה ',יהאנושהמיןלידתי

המאהבסוףגםביותרוהפופולריהטובההדרכהלספרנחשבהואאך ,)שארפלפנישנה

הלךעלוהשפעתו ,רבותתוהדורמבהודפס ,תורבלשפותתורגםאוה .השבע"עשרה

עלבתשיואישהאיםורבספרושוריבצ.אשארפשלופתהקבתרבהתהייהןעדייחוהר

םיטימביםוגנהפניהו ,פהוכפתביושאהי .םינושדגוזוכמתואהנרותימודיתשיןבספסל

כדיראהמביןא,ךורועדנה ,יותנחושבןרקושלגוההששערףאו ,הזרפהגוה,רצפל

שלדחומיבהןבהגרספהמךמסעל ,) 178יעמ( , Cutter and Viets : 1964 ,סטןיוקאטרםיטוענךכא
 ,ההראשונאתוצהוראתלשנהםיימאתילואפ,רלספשנעשויםמוגתרהוותרוהמהד
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לעומתה,חיובית.אסוציאציהלעורר

עומדתשארפשלשבספרהבציורהאישה

חזקים,םקוויבמצויריםפניהיחסית,הפזקו

אלמבטותמישירהמודגשותניהועי

למדי,ירשריפהשגולעיןולטבעוד ,ראוהק

חזקהשהאישהרושםמשאירהציור

ותריעודמתחזקזהרושם ,דמאוומרשימה

שלרובספהמצוירתלאישהשוואהבה

ן,סליור

בדבריותרבהמשכנעהטיעוןוליאאך

טמוןלנשיםשארפשליחסהבההבדלים

בהקשרהיאבמשהיאהבאורבסיפ

 :) vagina (קהנרתיתכונותרלתיאו

עלצבעבשהתלונןצרפתיאיששמעתי"

לאגינה]ותווהייתההתחתןשכאשרךכ

עכשיואךיו,דותמיעלרחבהאוגדולה

אולישלו;אלאאשתושלאיננההאשמהאולישק;שלדהילמוהתרחבהדלהגהיא

שארפג/"ןשלמטפרההרהאישהשלחתרתמונת

 34ו,ייבירתגורבעמידיקטןוהואהצטמקשלונשקו

םינשהתמידלאלפיהשארפ,שלהיתפיסותתמציתאתלראותאפשרזווטהבאנקד

ליצורוזאתלהוכיחיכדבספרהמשתמשתשארפ ,)תןואםלהאשילשקמרות(לאשמות

זמנה,בניהרופאיםשתיארוממהריותחזקהאישהשלדימוי

להםישוליאאוון,נגסשלענייןהםהאםהאלה?ההבדליםאתןלהביעלינוכיצד

ןכש ,אישההיארפאששךכמבעיםונמהםניכרחלקכיקספאיןיותר?רחבהמשמעות

םולבעומשתמשתהאישהגוףאתלהביןיטיבהמ ,בשיםעלבתותכהיאהכאיש

תיבהבכלכןקודםינוראלאהדבריםעבשמטדימוייםולםבעו ,הנשיהאסוציאציות

ספרהביןההבדליםכןש ,שארפשלהונהשגישההלהבנתדיאיןזהבהסבראךגברית,

ועי,המקצלתחוםגםםוביבכוהם ,המגדרםמתחוחורגיםהרופאיםלחיבורי

למיילרותבהתייחסותברליםהה , 2

שהוזכרכפי 35 .למיילדותהרופאיםביןחוהוויכהדיםנשמעילכך,שהוקדש ,במבואכבר

מציגהרפשאהמיילדות,שלהעמוקהןרותובעלהיופאיםוהרשלהתלונותעיקר ,לעיל
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שלהשכלתןלגביבעיהקיימתיכמודההיאבהקדשהאמנםאחרת.בצורהאותן

בכותבה:המיילדות

בידיהןלנשיםשנגרםהרבהסבלעלבחושביבעצבותנתקפתירבות"פעמים

ידעכל[בליזאתבאומנותעוסקותמהןרבותמקצועיות;לאמיילדותשל

בצעמטרותמתוךרק ]לדתילמי !הנצרך{באמתהעיקריהידעזהווהרי ,באנטומיה

 36כסף·"

 ,אלאהמיילדות.שלבהשכלתןבעיהשישהרופאיםביקורתאתמקבלתשארפלכאורה

היאאיןתקנה.להשאיןכעובדההבורותבמצבלהכירמסרבתהיאהרופאים,כמושלא

ורקאךלהכירמוכנההיאלהפך.אלאלרופאים,להיכנעכדיהזוהאמירהאתמביאה

המיילדתכאילוהקביעהאתלאהצעותיהםי:יאתמקבלתהיאאיןאבלהקייםבמצב

מקומהאתלפנותהמיילדתשעלמכ,ךהנובעתהדרישהאתלאללמו,דמסוגלתאינה

שצריכיםאלההםהרופאיםשלפיהןיותר,המתונותההצעותאתלאואפילולרופא,

התנגדותהאתלהוכיחהמצב,אתלתקןכדיספרהאתכתבההיאהמיילדות.אאתללמד

למיילדות.אחריחסולהעניקלרופאים

שללמיילדות ,השארביןמוקדש,הספרהספר:שבראשבהקדשהכברניכרהשוני

זו,בפתיחה Sisters').37 '(יאחיותייהביטוימופיעהדבריםבפתח ,על·כןיתראנגליה.

ואינטימית,בהוקרנימהשלתחושהיוצרתגםאלאלמיילדות,כבודנותנתרקלאשארפ

 ,רופאיםשלהזלזוללביטוייבהשוואהגדולהבדלזהומהן.אחתכלאלהאישיתבפנייתה

להרשיםכדירקהןיבספרמשתמשותמיילדות IIהכותב:ווילבי,פרסווילשלאלהכמו

 38 ."בהםהמודפסותבתמונותלקוחותיהןאת

הנדרשותנותוהתכשלבהסברהמבוא,בתחילתגםזובגישתהממשיכהשארפ

בידעהןתיאורטיבידעןהרךוהצאתומדגישהחוזרתשהיאלאחרטובה.ממיילדת

עלעדיפותשהןגם,אלאללמודיכולותשמיילדותרקשלאוטוענתמוסיפההיא,מעשי

לשיפורכניסיון ,כאפולוגטיקהלראותניתןהאלההטיעוניםאתהגבר·המיילד.ואהרופא

כאילונדמהשבגללןהסיבותאתמסבירההיאיחד.ככולםאו ,כפולמוסי,העצמהדימוי

טכנייםוכקשייםשפהבכקשייהבעיהמקוראתרואההיאללמוד:תומסוגלךאיננשים

עלמקובלותהיואלוטענותבאוניברסיטאות).ללמודלהתקבליכולותאינן(נשים

כתבאשררליןבייימצפיטרהואותיובהצעולטבןההשבע·עשרה,המאהלאורךנשמעוכאלההצעותא
לקרןאעליהןמתיןילמדןהשכדיהיאהמיילדןתאתללמדיקריתהעהסיבהיכשלו,ההדרכהלפסרבמנוא

 . xxjiiעמי , 1999הןבי:ןאר .ופאלר

כלים,רבתרגומיםהיוכברזןשבתקופהלמרותנית.יבלטהייתהזותקופהעדהואהרפספרותרןבב
 .) vxiijעמי 1999הובי:(ראו:תבלטיניעדייןהייתההאנטומיתהטרמינןלוגיה
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אמנםשארפלעומתם,המיילדות.עלעדיפיםועמיתיהםשהםהסיקוהםומהןהרופאים

למיילדות.אחריםפתרונותמציעהאלאידייםמרימהאינהאךהטענה,אתמבינה

המקומיות.ובשפותחוץ-אוניברסיטאיותותבמסגרלהיעשותיכולטוענת,היא ,הלימוד

 39פשוטים,ובמושגיםבשפהספרהנכתב ,אומרתהיאזה,לצורךיוקבד

הרופאיםשבובאופןלאאם(גםמיילדותלהיותללמודיכולותשנשיםלקביעהכחיזוק

המקצוע,אתשלמדורקלאשנשים,לכךדוגמאותמגווןשארפמביאהמהן),זאתדורשים

אתמזכירההיאראשיתהרופאים.עזרתללאשניםמאותזהבהצלחהבועסקוגםאלא

שבתנ"ךכךעלומסתמכת ,)כביי-טוא,(שמותופועהשפרהים,במצרהמיילדותסיפור

כאידיאלך"התנאתהתופסתבחברהמאודחשובטיעוןזהומיילד.ברגשלאזכורכלאין

טוענתהיא ,כאוניברסלילאפייןאפשרהשניטיעונהאתהנכונה.החייםלצורתהמחנך

המיילדים,הםהגבריםלאמשכילים,אינםהגבריםשבהןברבריות,בחברותשאפילו

ביסודו,לשוניהשלישי,טיעונה ,התפקידאתעצמןעלשנטלוהןהנשיםהטבע,בדרךאלא

להשתמשנאלציםוכך ,המיילדמקצועלתיאוראחתמילהאףאיוהאגנליתשבשפההוא

מכאוממשיכהשארפ )!,)םיגברים-מיילדאוזכרממיומיילדות( me-ת midwivesויבביט

כאומענייוהנשים,בידייהיההיילףדשמקצועשראוייבינושהאנשיםתקווהומבטאת

בנימהוהמשכם ,בהצטדקותשתחילתםשארפשלשבמבואההדברים,בנימתהשינוי

תוקפנות,שלקלה

אורגשיתאותולחזקובביסיואולי ,למיילדותאוהדיחסמבטאשארפשלהמבוא

ממבהללמודאיוהביקורת,בימתלמרותאךחלקו,מנתשהיוהרבותלהתקפותלהשיב

הגברית.החוכמהעליונותעלזמנהשלהחברתיותהתפיסותנגדישירבאופויצאההיאכי

המשפט:אתטענותיהלפניומוסיפהעצמה,עלמגונבתשארפ

יגיעושהגבריםייתכומסוימיםשבענייניםלהכחישיכולותאיבנוהנשים"אנו

 40 "להשיג.כללבדרךיכולותשבשיםממההידעשליותרגדולהלשלמות

זהדיחייטויבבלראותאיוהסתייגות,שלקלהנימהזהבמשפטלשמועשניתןאף

הגברית.החוכמהעליונותעלהתפיסותנגדיציאהלמיילדותהאוהדיםובדבריה

הפנייה,בסגנווניכרהמיילדותכלפייותרהחיוביהיחסכולוהספרבגוףגם ,כוכמו

עושההיאתןואמבקרתהיאשבהםומותבמקגם 41אתן,אישידו-שלחכמעטבושיש

 42הרופאים,שללביקורותהשוואהבת,ונעדיבוותבמתינזאת

בשפהלשימושלראשונהנכנס ' Man-nך idwife 'הערך , Oxford English DictioJ1arY 'הפיעלא
יולדת.לאישההמסייעגברשלכהגדרה , 162Sב'יתהאגנל
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לרופאיםביחטהליםבדה . 3

מותחתששארפבביקורתםיכרינלרופאיםבהתייחסותותריבהמשמעותייםההבדלים

שלהידעאתמציבהואשהריחריפה,יקורתבמשוםישהספרכתיבתבעצםעליהם.

חדשמקורשללתחרותפתחופותחהרופאיםשללספרותאפשריתכחליפההמיילדת

ממנו.ללמודמסוגלותהיוהמיילדותכללאאםאפילולידע,

לבקרשלאשארפבוחרתכללדרךבלעיל),שראינוכפי(לספרהבהקדמהלמעט

שלזהסוגו.כולהספרלאורךהמפוזרתמעטמוסוויתבדרךאלא ,ישירותהרופאיםאת

נרמזרקולאיותר,מובנההואןכאאךורזיואה,בשליהבכתבנראהכברורתביק

הרופאים:כלפייקורתבשלצורותבארבענבחיןאה.יואבורזאצלכמויםורבסיפ

ובלידה,שיםבנהקשוריםסיפורימוותמיילדשלדוגמאותמהתנייךמביאההיאא.

גבריםנזכריםאיןשבתנ"ךכךעלקודםכברשהועלתהטענתהאתומדגישהחוזרתובכך

 43הקשרם.על-פי ,הספרכללאורךשוזרתהיאהתנכייםהסיפוריםאתמיילדים.

חוזרתהדגשהעל'"דיריקבע ,כלליבאופןהרופאימשלמערכםלהפחיתמנסההיא .ב

ובענייניםרפואיותשאלותבעצמםלביןרופאיםןבישהיוהרבותהמחלוקותשלונשנית

עצם ,מחלוקותלאותןמשלהוןפתרמציעההיאןאיכללדרךשבלמרות 44ורטיים.אתי

מערכם.להפחיתכדיהבישהרופאיםןבידעיםאחידותהיעדרעלהחוזרתדגשההה

בנרטיביםעושהשהיאושבשימ .רופאיםנגדסיפוריםהטקסטלאורךשוזרתהיאג.

ינש .הרופאימויבדמאודלפגועמצליחההיאישירות, )דבריה(לששמעהעדויותבאו

 .םואבמלכאןאותםונביא ,זהרשבהקמיוחדבוחשוביםבולטיםסיפורים

האפשרותעלוהוויכרחותפקודו,רחםהתיאורבהקשרמופיעהראשוןהסיפור

 ,כמעט-מוטמע ,גאבי ,צדדיורפיכס ,פסקהמצעבאמופיעהוארחם.ללאתתפקדשהאישה

י:אגבדרךישלןעניייננואוכללכללזהפורישסנראהליאך

םשלרחםורג,כיר ,סדומיאנוחתך ,ברוקטובאבחמישהו,אדוננלמניין 1520תבשנ"

בנוכחותזאתעשההואממילנו.בריינטופרכריסטאשתגינטיל,ששמהמאישה

לעיסוקיהזואישהשבהזאת,רולאח ;דנטימוסטכמהועודיםברמלומדיםרופאים

זרעשפכווכי ,בעלהמעהתייחדההיאכיוהעידוהודוובעלהוהיא ,הרגילים

 4Sלכן."קודםשהיהכפינשארהחודשימחזורהוכיבמשגל,

בספרהאחריםפוריםיהסכלשלמאופייםנהושזהסיפורשלאופיו ,הבחנתילמיטב

תסייח . 1999ון:בר-אאצלראובצרפתהרופאיםעלםוריפיסדרךבורזייאהרהיבשמעהביקורתעלא
ניהלבטליזאשלתיהויבהבתטאולכךדוגמאיראומתינןת.שארפשלותיהרהעיותר.המאיחריתותרלביקי
 .) 16(עמי .להלן-עשרה,השמינהבמאה
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והיחידמדויקים,קוםומתאריךאליוביחסשנמסריםהיחידהואברור,אאינוומקורו

אמינותפהליצורשארפניסתההאםבעניין,המעורביםשלשמותיהםבושמוזכרים

באיטליההסיפורמיקוםקרה?שאכןוודאילאואפילומקורומהברורשלאלסיפור

אירופהיתראתהקדימואיטליהעריכיידועהיהמקרי,אינוהשש-עשרההמאהבראשית

ליצורניסיוןגםפהלראותנוכלאוליזאתמלבד 46בכירורגיה,ובייחודהרפואה,ברמת

ג'נטילקוראיםלאישההשמות,שלמשמעותםבאמצעותלדמויות,הקוראיםיןבאמפתיה

) Gentil (, כריסטופרהואבעלהשלשמו 49העדינה,כלומר) Christopher (, נרמזשבו

ועלעליושעברווהסבלהכאבאוליוסבל;לכאבאסוציאציותומעלהישו,שלכינויו

אסוציאטיביתלקשורניסיוןגםכאןשישאפשרהכריתה,אתביצעהמנתחכאשראישתו

הדבראםאדון,כאל Dominusשלהמילולילפירושדומיאנוס,המנתח,שלשמואת

כלפיקשהכהבאופןפעלהרפואהשלשה'אדון' ,ביקורתיתאמירהפהשישהרי ,נכון

התארי,ךבמסירתאותנטיותשלרושםליצורמנסהשארפלדעתי,ו'הסובל.''העדין'הזוג

שזואדגישהרופאים,שלפעולתםדרךעלמערערתהיאשבובסיפור,והמקוםהשמות

הוכחהבפרשנותיואיןהתרחש,לאשהמעשהלכךהוכחותלנואיןהרייכהשערה,רק

וי,בדשהסיפורלכךולאהשמותשלהמילוליתהמשמעותשללחשיבותה

רקלאהרחםכריתתמעשהזה,בסיפורברורהשארפשלהחריפההביקורתנימת

הסיבהמהלנומספריםאיןאמנםגדול,קהללפנינעשהגםהואמנתח,על-ידישנעשה

להגביראולינועדמסביבשעמדווהתלמידיםהרופאיםשלהרבהמספרןוציאךלכריתה,

למעןומזוררפואהלצורכידווקאולאוולימודניסוילצורכינעשתהשהיאהרושםאת

בדיוןכילנומוסרשהסיפורבעובדהחיזוקלכךלמצואאפשרגםואוליאישה,אותה

 47רחמה,בללאהנשים,כלכדרךולחיותלהמשיךיכלההאישהאכןכינקבעהתיאורטי

מינקת:ולבחירתכללי,באופןנשיםלרפואתבהקשרמופיעהשניהסיפור

שלהחלבכמותשכאשרכאן,לצייןאעזלאשמושאתכעת,החימלוכהאיש"יש

אותהלפטרברצונםנחרציםואחרים,מייהורןדוקטורהרופא,היופחתה,מיניקתו

אבלהילד;אתלהזיוחלבדילההיהשלאאמרו)(כךמכיוון ,כמינקתמתפקידה

הודופאיםוהרוכאשראישה;אותהבזכותדיבר ,המהוללמלכותו,קדושתהוד

בטפרותמקבילהכלנמצאהלאבטפר.הטיפוריםלרובבניגודוה.לטיפורהוב.ישםשמציינתכפיא

 .ולנועההידהרופאים
למילהצהונפרהוצוופהקובתהייתה ' Gentil 'המילהיכ Jמציי Oxford English Dictionaryה- 49

Gentle : 
ארווצכריתתרקיולאאלא ,מלאהרחםכריתתעל Jכאמטופרלאשכנראהלהביןאפשרהטיפורמתוךב

עלטימנסקידודר"לדדתיותהרחם.ללאיתכןשלאדבר .טדיררימחולקבלהמשיכההאישהןשכ ,הרחם
א.ושבנותהער
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כמושמנתשל ] pint [~יינטטובלאהאםמלכותו;הודאמרמהטוב,היהשחלבה

1i? ארט] quart [ חלב?ייאשל

מעמדעלהרבהביקורתהאתלהעבירשארפמצליחה,מקודמויותראףאוליזה,בסיפור

לכול,מוכרותהיובוהפועלותהדמויותכיאתולהזדהותבהרבהקללקוראיםהרופאים:

היאאיןכאן 48המקרה,אתשזכרוקוראיםשחיוויתכן ,תרויקרובהיההתרחשותךזמן

יועציו,ועלהומלךשלהאישירופאועלבפירושאלא ,השורהמןרופאיםסתםעלמדברת

בכמותו,רקאלאהמינקת,שלהחלבבאיכותלהבחיןמסוגליםשאינםכמימוצגיםהם

מסוגלהיההואשהרייותר,עודהענייןאתמחדדתהמינקתלטובתהמלךשלהתערבותו

מעבירהכךבטעותם,להודותהרופאיםאתאילץובכךהרופאים,ראושלאמהאתלראות

מנה, ilבהנשיםרפואתבמערךהרופאיםתפקודעלביקורתברמיזותשארפ

ששארפההוראותהיאביותר,החשובהלדעתישהיא ,ביקורתשלסמויההצורעודד,

מקובלהיהומסובכות,קשותבלידותהטיפולבעניין ,למקובלבניגודלמיילדות,נותנת

הליךלבצעובכלללדוגמה),קרס,(כמוכירורגייסבכליםלהשתמשאסורשלנשים

בחוראותיהאך 49רופא,אומנתחלהזעיקעליהןהיהמסתבכת,הייתההלידהאםכירורגי,

באמצעיםלחיעזרישחמסובכיםמהמקריםבאילובפרוטרוטשארפמסבירהלמיילדות

כירורגים,כליםבעזרתמתעוברשלהוצאחלביצועהוראותנותנתגםהיאכירורגיים,

מותה,לאחרביולדתקיסריניתוחלבצעישאיךמסבירחהיאמתה,שהיולדתולמקרה

 50העובר,אתלהצילבניסיון

לאחירוםשבשעתלמקרההתיאורטיהידעיהיהשלמיילדותרצתהששארפנראה

ואפילואזהרהכלאיןבנושא,הדיוןלסוףסמוךשעדאלאמנתח,אורופאבקרבתןיהיו

אתאפילו-מזאתיתרהלרופאים,לקרואהמיילדותשלוהחובההצורךשלאיזכורלא

ברורלאשכללבאופןמשפט,באמצעהדיון,לסיוםסמוךרקשארפמזכירההמנתח

להסביראוליאפשר 51 ,כליובעזרתהעובראתלהוציאיכולהואשרקהדבריסמנוסח

ומוטמע;ברורכל-כךבענייןהיהמדוברכימפורשת,באזהרחצורךהיהשלאבטענהזאת

עלהרופאיםמתלונותניכרחלקחריכיתוקף,ישכזאתשלטענהלינראהלאאך

בפירוטלכן,מהן,בנדרששהדברןבזמלרופאיםקראולאשחןעל-כךחיוהמלילדות

אתלזהותהחוקריםויכלהמלוכה,איששלשמואתלגלותלאשארפשלהרכההזהירותלמרותהוכי,לפיא
שאחרי ,הראשווארלסיצהמלןשלהאישיואופכרידעויהה ) Mayhern) Jמייהררדוקטור:ובסיפהדמויות

תוארי)והמכורךהקדוש(יזכרו ' His Sacred and Blessed Memory 'לתואר:כהז 1649ב"להורגהוצאתו
העורכתהערות , 261עמישארפראה ,השניארלס'צבנו,כנראהאוההתינוק .בפיסקהשארפמשתמשתשכו
 ,שם

 , Rongy : 1937 ,רוגניאצלראודוגמאות ,וכזמלרופאיםקראושלאתיילדומעלמאודיםכריםרופיסשיב
 , 93-85יעמ
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לבצעו,המיילדותעלשחלמהאיסורובהתעלמותהכירורגילהליךהנוגעותההוראות

התרסה.שלברורהנימהלזהותנוטהאני

לתיאוריביחסהבדליםהקטגוריות:שלושפיעללבחינהשארפשלספרהאתהעמדנו

ספרשלהטכנישהמבנהאמנםראינולרופאים.וביחסלמיילדותביחסהאישה,גוף

בספריהמובאהרפואימהתוכןבהרבהשוניםאינםבוהמובאהרפואיוהידעהמיילדות

שונהמסרלקוראיהשארפמעבירההחברתייםהתכניםמבחינתאולם S2הרופאים,

בספרהיצרהאכןשארפדו-משמעי.אומוסתרזהמסראםגםהרופאים,שלמןהלחלוטין

 .בתקופתהזהבתחוםמקובלשהיההגבריהכתיבהמאופיוחדששונהכתיבהאופי

למיילדותהרופאיםביןבמאבקוספרהשאופג'ייןשל.מקומםד

התקופה,בתהגבריתהרפואהמספרותשונהאכןשארפשלספרהכישראינולאחר

בתקופהכותבתששארפכיווןלהבדלים.ישהשלכותואילושונההואמדועלסיוםנשאל

בהקשרטמונותיהיושהתשובותלינראהלמיילדותהרופאיםביןכוחות-מאבקשל

זה.במאבקוהמחברתהספרמקוםשלהכללי

שבההאווירהאתשארפ,עללנושישהמועטהביוגרפיהרקעאתבחשבוןנביאאם

שארפשלהמרכןימקומהעללעמודנוכלכתיבתה,שלכל-כךהשונהאופיהואתכתבה,

הצהירה,היאספרה.שללכאורה,הסמויהאךהאמיתית,המטרהאתולזהותבמאבק,

שלהןהידעואתהמיילדותהשכלתאתלהרחיבהייתההספרכתיבתמטרתכי

היואםביןבספרה,שקראמיכלמכך.יותרהרבההשיגהשהיאראינואך S3באנטומיה,

להבחיןהיהיכולקיוותה,שאול,כפירופאים,או ,רצתההסתםשמןכפימיילדות,אלו

הרופאיםוכלפיאחד,מצדהמיילדותכלפיוהנשיםכלפיהכלליהיחסאתלשנותבניסיונה

שני.מצד

יכלהניחאפשר ,יחסיתקצרהבתקופהאורשראוהגדולהמהדורותמספרלאור

וייתכן ,בתקופתהלמיילדותהרופאיםביןבמאבקהשפעהכןאהייתהולספרלשארפ

לנו)שידועכמה(עדהראשונההייתההיאזה.במאבקחדששלבהחלהשהיאאפילו

אתלבקרכדישלהידעבהשתמשהגםרבהובמידה ,באנגליההמיילדותעלשהגנה

יצאההשבע-עשרה,המאהשלהשמוניםבשנותמכן,לאחרספורותשניםהרופאים.

לבנותניסתהואפילוהרופאיםנגדגלויותבביקורות ) Cellier (סלייראליזבתהמיילדת

גלויויכוחשלזומגמהעצמן.אהמיילדותינהלושאותולמיילדות,ופיקןחלימודמערך

ןביוויכוחיםבלשיאהשהגיעהעדעשרה-השמונהבמאהלהתפתחהייתהעתידה

 . 130-115 'מ,ע 1993קינג:רילדוגמהרבות,נכתבשהוציאהוהמינשריםסלייראליובטהמיילרתעלט
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זולמגמהדוגמה א.) Smellie (סמליוויליאםלרופא ) Nihell (ניהלאליזבתהמיילדת

גדנביותרהחריפותמהתבטאויותיהבאחת ,ניהלשלהימכתבבמובאהתולראאפשר

 :הרופאים

" Q חזיריםקצבילויאפאוחייטים,אומללים,~ריםJ ... [ מחציתשהעבירשלאחר

 54ולגבר-מיילד."אמיץלרופאמקצועהחליףנקניקים,במילוימחייו

היהעתידושעודהיילודבמקצועסביבהשהתרחשהשינויאתהיטבהבינהשארפ'ייןג

לו.להיכנעלאאךלשינוי,המיילדותאתלהתאיםניסתההיאמותה.לאחרלהתגבר

השכלתאתלהרחיבדרךוהציגההרופאיםלטענותלענותהדרךאתחיפשההיא

שהייתהלמרותאולםולשפר.לשנותכןורצוןכבודמתוךלנושאניגשהו ,תוהמיילד

למרותלכישלון.מראשנידוןמאבקהיכדומההמיילדות,עולםעלהשפעהלספרה

במאהורבשהלךיהרפואהידעםעלהתמודדהמיילדותיכלולא ,התלהטושהלךהויכוח

הלכומהרהעדהרופאים.שלהטכנולוגייםהשכלוליםעםלאםוגעשרה,-נהוהשמ

 .הלידהמחדריעבודתן,מסביבתנדחקווהמיילדות

ים-רלגבהנחרצתתהדוגנתבהדעהנווגליהבאנרסמותוהמפהמיילדותלאחתבהבחשניהלאליזבתא
החשיבותמלבדבתקופתו.החשוביםהגיבקולוגיםופאיםהראחדהיהמסליסמלי.םוויל,אםראשבו .םהמיילדי

דעמימיילדים.ה-שגבבריםלמכובדהתקופהיבביביבעבחשבםגהואהגיבקולוגיהתחוםבותבהרותיוומתרשל

עמי , 1994 :דואוידאופיליפאצלוגם ; 75עמי • Spreet : 1973ספריט.הרולדצאללמצואאפשרלניהעלנוסף
ז. s oתtone h : 1952טוןנסגיוןוכ ; 78יעמיט,ספראצלואצלמןנית ,סמלעלעוד . 173
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