
בקורסים"ולומדתחדרלה"שכרה
ברשאשרפ•עלב••שובהאשה-

מצוב-כהןעופרה

אחים,שנישלקורותיהםעלמספרת ) 1952-1888 (בדשאשדשל"גננים''הנובלה

המאהשלהעשריםבשנותלארץ-ישראלמגליציהשעוליםקליגד,ואפריםמנשה

הציוני,האידיאלשלכהתגלמותושנדאההסיפורבתל-אביב.ומשתקעים 1העשרים,

לתל-אביבהסמוכהגניםבמעייןכגנניםהאחיםשנישליומםסדראודותעלנסוב

מידה,שלבדמותהמתמקדהסיפורהעירוני.היהודיהיישובבהפרחתתרומתםועל

המספרכידומהנשיות.דמויותעודבסיפורמופיעותלהבנוסףלמנשה.שנישאה

מסדיםלהביעחתרניתמגמהמתוךובעיצובן,נשיותדמויותשלבתיאורןמרבה

מעמדןסוגייתהיהודי.היישובלחייולתרומתההאישה,למעמדהמתייחסותועמדות

מנהיגיבקרבהציבוריבדיוןספציפיתלהתייחסותזכתהלאהיהודיביישובהנשיםשל

בארץ-וחונכושגדלוהנשיםשבקרבאףעלזאתהיישוב.ומנהיגיהציוניתהתנועה

חנהלגברים.נשיםביןהשוויוןמיתוסדווחבגולה,שגדלוהנשיםבקרבוגםישראל

נשיםשוויוןשלהמיתוסהיהאחדותמארצותלארץשהיגדוש"לנשיםטוענת,ספדן

להגירההמניעאפילוולעיתיםשלהןהציוניתמהתפיסהחלקהישראליתבחברה

כלפיוהשוויוניהליברליביחסןלהתגאותנהגוהציוניות"ה"אוטופיותגם 2לישדאל."

אולםלקום,העתידההיהודיתבמדינהלנשיםמלאפוליטיבשוויוןוצידדונשים

דעהלהשמיעהעזושלאוכנועותחביבותזוגוכבנות"כאימהותהנשיםהוצגובפועל
 311משלהן.

המצומצםבמעגלהיהודי.ביישובהדובאתהעידנשותהיוו-30וה-20הבשנות

שלבעמדתןשינויחללאהעירוני,במרחבמגוריומקוםאתשבחדזההפרט,של

היהודיותהנשיםשלחייהןביןשונישהיהאףעלזאתונשואות.רווקותהנשים,

החיים.תחומיבכלהתבטאהשוויון"אי 4בארץ-ישראל.חייהןלביןאירופהבמזרח

לעבודתהגיעולאהמכריעדובןמסורתיים.נשייםבעיסוקיםהנשיםהתרכזובעבודה

שלושהכתבהאריאל.באוניברסיטתלספרותבחוגומרצהספרותחוקרתהיאמצוב-כהןעופרהד"ד

אקדמיות.במותבמגווןמאמריםשלשודהוכןפרוזהספדיושניעיוןספדי
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הנשים"עבודתהחדש'.'האדםאתשיוצרתלזושנחשבהזושהיאיצרנית,כפיים

עללמשפחהצמודנשארהאישייםחייהןמסלול ...מקצועיתובלתיזמניתחיתה

לעבודכללבדרךהפסיקוהנשואותהנשים ...בתוכההמקובלתהתפקידיםחלוקת

ביישובהאישהשלמעמדהרקעעל sנבדלות."פרטיות,ביחידותמשפחהחייוניהלו

שלפנינו.בנובלההנשיםשלדמותןעיצובאתלבחוןאבקשהמתחדש,הארץ-ישראלי

והתמודדותעוצמה

מופיעה 6חיים",ומלאתמאו.ד"פקחית"סימפטיתכבחורהמתוארתטמקיסמירה

באנייה.לארץ-ישראלשמגיעיםוצעירותצעיריםשלחלוציםמחבורתכחלקלראשונה

הקיבוצים,לאחדבאמצעותהלהגיעמתכווניםשחבריהב"תנועה"חברהאינההיא

ב"נשואיםלקחתהשמסכיםהבחוריםלאחדנישאתהיאאליהםלהצטרףוכדי

מאליוהמובןלמעמדומרמזחלוצות,בקרבמקובלשהיהזהמעשה 7פיקטיביים".

לחלוץ.תינשאאםבקבוצהמעמדהאתלעגןיכולההאישהבעודבחברההגברשל

וללאמטרהחסרתהיאהזמןוברובלבדהלתל-אביבעוזבתהיאקצרה,שהייהלאחר

בקרניבללצפותכדילעירשהגיעהמציינתהיאבהשפוגשיםקליגרלאחיםעבודה.

הצופהשלובריגושבהמולהומאופייווצבעוני,שמחאטרקטיבי,הואזהאירועפורים.

מירהשלחייהלסגנוןאנלוגילהיותעשויזהאירוע sהוויזואליים.המראותלנוכחבו

נעתרתהיאמה,זמןכעבורלבבה.לוכמההשהיאוהתוססהדינמיולזההנהנתני

לידתלאחראפרים.אחיואתדווקאמבכרתכיאםקליגר,מנשהשלנישואיםלהצעת

לביקורשמגיעלראי,ולאחיוקוייטמרהאוסטרלילשכןמתוודעתהיאעפרה,בתה

מחליטהמירהלאוסטרליה.איתרלנסועלהומציעבמירהמתאהבלראימאוסטרליה.

לוותרמחליטההיאעפרה,הפעוטה,בתהשללטובתהלראי.עםולנסועלהתגרש

בארץ-ישראללביקורחוזרתכשהיאשניםששכעבורגידולה.עלקריאחזקתה,על

נעלמיםעקבותיהנסערת,מירהלכך.מסרבהפגועמנשהבתה,אתלפגושומבקשת

תל-אביב.שלבימהשהתאבדהקליגרלמשפחתנודעימיםמספרוכעבור

נטולהואבמחשבותיה,לדמייןמירהמרבהשאותובעיניההרצויהחייםסגנון

ביכולתומותנהגברעםקשרהחיים.מתענוגותהנהניתרווקהמשפחתית,התחייבות

נוצרתי"אניומהנים:טוביםיהיושחייהכדיהחומרייםצרכיהכלאתלהלספק

שלפן 9רווחה."וחייתענוגותשלמאכסימוםלישיספקהגבר,אותועםלחיות

פרחיםחנותשיפתחוולגיסהלבעלהמציעהכשמירהביטוילידיבאויוזמהעצמאות

ותתרוםהאחיםשלהכלכליותשאיפותיהםאתתואמתמעלהשהיאההצעהבהנהלתה.

להצעתהמסרבבעלההצר.המשפחתילמרחבמחוץולהימצאותהלהתפתחותהאף

עלשהתחנךכפיאשתואתהזןכגבריכולתואתלהוכיחורצוןאליהדאגהמתוך

מגוריהתקופתכמובחייה,אחריםבשלביםגםבכתובה.הבעלשמחויבוכפיזהערך

מתגוררתכשהיאלמשל,הציבורי.במרחבלהשלתבמבקשתהיאעוזר,הדודאצל

ולהשתלםאנגליתללמודמתעקשתמקצוע,לרכושמבקשתאמנםהיאהדודבבית
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עזרתםעלנסמכתהיאהתקופותובשתיבכךמתמידהאיננהאךב"בוכהאלטריה",

השניבעשוריםהמשפחותברובכימציינת,ברנשטייןדבורהמפרנסיה.שלהכלכלית

הביתמלאכותעלאמונהוהאישההעיקרייםהמפרנסיםהיוהגבריםביישובוהשלישי

בילדים.סיוהטיפול

הרופאאשת-הסטאטוס

ותעסוקהמקצועחסרתפרטי,שםחסרתהיאבסיפורהנזכרתהרופאאשת

הרופאשלמעמדוותוארו.בעלהשלעבודתובזכותלהמוענקהרופא""אשתוהתואר

מכךמשתמעלקוחותיהם.הםשוניםממעמדותואנשיםמקצועובשלכגבוהנתפס

הרכושבעלהרופא.בעלהשללסטאטוסהודותהואהאישהשלהגבוהשמעמדה

מוגבל,העיקריועיסוקה"דירתו"שלקישוטהעלשאחראיתהיאאשתוהרופא,הוא

בעלהשללעיסוקוהמנוגדבעיסוקהובעציצים.בשתיליםוקישוטוהביתטיפוח

טיוליםכמוגבוהה,חייםמרמתנהניתקוויט,מרשלאשתושכנתה,הקטנה.נרמזת

עלשאבלהשכולהאםהיותהעלמידעמוסרבעלהגדול.בביתומתגוררתבחו"ל

הצירהואאימהותאשתושללתפיסתהכימשתמע,דמבריוהתאומים.ילדיהםמות

נוצריתנערהמאמציםהזוגבניהמשפחתי.בתאאישהשלחייהנעיםשעליוהמהותי

לשנותכדיבכךאיןוערניתתוססתילדהשאליסאףעלאךאליס,מאוסטרליה,

הוויזואליתקוייט,מרתשלהופעתהוחוסרהפסיביותקווייט.מרתשלמצבהאת

דמותההחיים.בפניהתבטלותהלהמחשתעיצובמאמצעיהם-הדמותשלהנעדרת

בעתיד;הגיבורהשלהאימהותלמרחבמטריםכרמזקוויטמרשלבשיחותיומהדהדת

בדמותההאימהותלאלמנטעתידיתבבואהמשמשתקוויטמרשלשאשתולומרניתן

ענייןמאבדתהיאמימושוחוסרועםבחייהעיקריהתפקידהואהאימהותמירה.של

לחברה.תרומהכללהואיןבחיים

איננהבתל-אביב,ומבוססעשיראישטמקיס,עוזרשלאשתומירה,שלדודתה

נישאו.שלאילדיהשללעתידםבאשרוטרודהמקצועבעלתואינהלביתמחוץעובדת

מרתבנושא.שיחהבןידיעלשנשאלהמבליאחריםשלבענייניהםלעסוקנוטההיא

חיבההבעתזהבשםשישוייתכן"מירוצ'קה"החיבהבשםמירהאתמכנהטמקיס

ופטריארכלי,אדניויחסהקטנהמשוםבוישזאתעםאךקרובתה,כלפיהדודהשל

סטילה,חברתיות.זכויותחסרתכאישהשלהמעמדהאתהדודהשלמהבנתהשנובע

חוףעלבאקראיבתל-אביבאותהפוגשתבקיבוץ,שהותןמתקופתמירהשלחברתה

 ,,,,,,,סמ"לאדםנשואהשהיאמירהמספרתזוג,בןעםשםהמטיילתלסטילההים.

החברתיתהדעהכימלמדיםאלופרטיםהים.מחוףאותהלקחתיגיעמעטשעוד

מצדדתשאינהטוענת,סטילההכלכלית.להגנתהזוכהנשואהאישהכיהיאהמקובלת

חייהאורחאתהמשבשגורםמהוויםילדיםוכימשפחתיתמסגרתשלבהקמתה

מבטומנקודתללמודניתןהחברהבעיניסטילהשלהשליליהדימויעלהנהנתני.

שלושמהשרטוןעלעוליםיחסיהםכאשרמירהלביןבינודיאלוגלאחרמנשה,של
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שהבללווסיפראותועצרזרחינוחבשםאדםכימעיד,מנשהבשיחה.עולהסטילה

חיתהסטילהאםתוהה,הואעין."לפקוחויעצניאשתי,"אחדימרנניםגניםבמעיין
 12מידה?גםתבגודשלאמדועחברתה,

מידהשלנישואיהמתחילתמידההגיבורהשלבקרבתהשוההצעידה,נערהדומיה,

הואקליגד,האחיםשלבמשתלההעובדסאלים,אחיההבית.אתלעזיבתהועד

דומיהקליגד.משפחתאצלביתבמשקלעבודהקטנה,אחותודומיה,אתשמביא

עבדהדלבריה,הבית:משקבעבודותהקודםניסיונהעלמעסיקתה,למידה,מספרת

בביתהימים"כללשבתנהגההגברתהבית.מלאכותכלאתאותהשלימדהגברתאצל

עלדומיהאתלהכותנהגהזוהגברת.שלביתהניקיוןעלשוקדתדומיהבעודקפה"

למידה,בניגודעבודתה.מקוםלהמשיךאביהלההודהזאת,אףעלידיה.אצבעות

עצמאותהשלה.האישיהמרחברמיסתעלמחאהלהביעאפשרותכלאיןלדומיה

אמצעידומיהמשמשתבנוסף,אחדים.על-ידיונשלטתמוגבלתהטריטוריאלית

לראי.עםקשריהשלהאפשריותההשלכותמולהגיבורהאתהמעמתמידעלהעבדת

התל-אביבית.בחברההרווחותחברתיותודעותתפיסותמוצגותדומיהבאמצעות

שוטריםעםכלשונה,ש"הולכות",יהודיותבחודרתתופעתעלמידעמספקתהיאכך,

אתלוהראיתיאזעימי,'להתחיל'רצהאחדשוטרהולכות.הנבזות"דקבריטיים:

נשיםלעומתעקרונותיה,עלדומיהשלעמידתהעלללמודניתןמהעדתה 13הלשון."

הבריטים.השוטריםאחדשנוהותאחדות

סטריאוטיפייםאיפיונים

התייחסותוכמומזרחיות,לדמויותסטראוטיפייםאיפיוניםישנםבדמותהלכאודה,

הנדייטהשלה".הכושים"ראששלה,החיצוניהמראהעלהמשתמעהמחברשל

פעמיים:הישראלימהנרטיבנפקדהמזרחיותהנשיםשלשסיפורןטוענת,והאן-לכב

ההיסטורימהקאנוןבישראלהנשיםכללשלסיפורןלהיעדרבדומהכנשים,"פעם

סיפור ...בישראלהמזדחיםשללסיפוריםבדומהכמזרחיות,-ופעםהפטריארכלי,

דומיהאח,דמצד 1411הישראלית.החברהשלבהיסטוריהולמרחבלהנדהזוכהשאיננו

עלהמתבססתהשכלתהנמו,ךהחברתישמעמדהבסיפור,משניתכדמותמופיעה

ולאבןלהשישבשבועה,להמבטיחהדומיהבהדירן,כשמידהלמשל,עממי.ידע

בכישוריהאימה.שלבהריונותיהבהםשהבחינההסימניםפיעלזאתומבססתבת

ותושייה.יוזמהמפגינההיאהפעוטה,בעפרהובטיפולביתמשקבניהולהמעשיים

המוגןבמרחבאךחברתייםבנושאיםלהתבטאמהססתואיננהדעתניתהיאשני,מצד

בזיקההסוציו-היסטודיבמחקרמצויןהתימניהמוצאעובדת.היאשבוהמצומצם

לרעיוןזיקהבעלתחיתהשלאמשוםלנחותהשנחשבההבית,משקלעבודתישירה

היההכלכלישמצבןאשכנזיות,גםמקצוע,חסרותנשיםבועסקוהחלוצי.ההגשמה
ר sךחןק.

כעוזרתהשידותבעבודותבעיסוקה,המתבטאתדומיה,שלבדמותההמינוריות



 14 7ברשאשרפיעלביישובהאשה-בקורסים"ולומדתחדרלה"שכרהמצוב-כהן:עופרה

הראשית,הדמותאצלעיקריתמנטליתלתמורהלגרוםלכאורה,היכולתובחוסר

המזרחנשרתשלהמודרהנרטיבדבברדהאן-לכבשלטענתהאתלכאורה,מחזק

קולבעלתייחודיתדמותלשרטטחותרשברשלומרניתןזאת,עםהעברית.בספרות

תכונותניכרותרומיתשלבדמותההגיבורה.מירהעללעיתיםהשפעתהמשרםמשלה,

שמסייעתכמיזאת,עם 16חריצרת.עצמי,ביטחוןעקרונותיה,עלעמידהשלאופי

נשמעאינוקולהכלומר,עוררין,ללאמרותםאתמקבלתהיאמשפחתה,לכלכלת

אינהרומיתנשואה.דוכאישהובהמשך,כנערהמשלהפרטימרחבחסרתהיאבר,
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