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וקולן של נשים בחברה ' שאלת האשה'
  *פר הקבוצהלאורו של ס החלוצית

  
     
  אביבה אופז

  

  
  

במיתוס של , בתודעה הלאומית הישראלית, שחרור האשה ושוויון בין המינים כרוכים

בעקבות המחקר ההיסטורי . בעלייה השנייה והשלישית – התקופה החלוצית ובעיקר

התעוררו ספקות ושאלות באשר לתקיפות , של השנים האחרונות, והפמיניסטי

 הסדקים נבעו לאור חשיפה ומחקר של מקורות נשיים 1.הזההמוחלטת של המיתוס 

  .זכרונות ומכתבים אותנטיים, יומנים,  רשימות–ראשוניים 

גם לא בעיצוב , וממילא,  לא היה חלק בהיסטוריוגפיה, כפי המסתבר, למקורות אלה

מסקירת המקורות ההיסטוריים של תקופה , אכן. התקופה החלוצית בתודעה ההיסטורית

גם . כי  מקומן של הנשים בתיעוד התקופה היה מועט, וי היה להתקבל הרושםזו  עש

                                                           
חלקו . 'וקולן של נשים בחברה החלוצית" שאלת האשה"' מאמר זה הוא חלק שני במחקר שנושאו   *

: להלן ()2000אפריל  (95קתדרה התפרסם בשמאמר ב , קהליתנוקובץ הראשון עסק בנושא לאור
  . 101-119'  עמ,) שאלת האשה, אופז

,  קהליתנוקובץ ,)עורך(אגמון -נתן בסטריצקי: ראו. קהליתנושאוב מהשיח ב' שאלת האשה'המונח    1
 המחקרים יןב .30' עמ, )קהליתנו: להלן(ח "ירושלים תשמ, )מבואות והארות(מוקי צור 

 רגליתמ: עליהם נשענתי, בחברה החלוצית' שאלת האשה'ההיסטוריים והפמיניסטים שעסקו ב
 ,קתדרה', כפיתרון לבעיית הפועלת בעלייה השנייה, 1911-1917חוות הפועלות בכנרת  ',שילה
תקוות  – שנייהפועלות וחלוצות בעלייה ה, ' ברנשטייןדבורה; 81-113' עמ, )1980ינואר  (14' חוב

האשה בראשית ההתיישבות בארץ , 'ארצי-  בןוסיי ;145-163' עמ, )ה"תשמ (4, עידן, 'ואכזבות
' עמ, ה" ירושלים תשנ,אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות ,)עורכת( עצמון עלי: בתוך', ישראל

יולי  (32 ,הקתדר', 1927תנועת הפועלות בארץ ישראל מראשיתה ועד , ' יזרעאליפנהד; 109-325
 –מגדר וארץ ישראליות : מן השוליים אל ההיסטוריה של הישוב, ' מלמןיליב; 109-140' עמ, )1984

  . ועוד243-278' עמ, )ז"תשנ (וןצי', 1890-1920
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כפי העולה ממחקרים ,  אולם2.לכאורה, בתחום הכתיבה הספרותית נוכחותן שולית

בכתיבה , בעיקר, אלא שהן ביטאו עצמן, נשות העליות הראשונות הרבו לכתוב, חדשים

       3.'ישיספרות הגילוי הא'או כ' ספרותית למחצה'המסווגת ב

היומן הקבוצתי הוא . בקורפוס של המקורות הנשיים נכללים גם יומנים קבוצתיים

סוגה של ספרות חלוצים שהיה נהוג בקבוצות האינטימיות של העלייה השלישית 

ספר ,  קהליתנוקובץ:  עד כה נחשפו ונחקרו חמישה יומנים4.בתקופת הראשית לגיבושן
,  ייחודם של יומנים אלה בקטעי הווידוי האישי5.נומחייוהסולל , ספר החיים, הקבוצה

מתוך . בשיח ובדיאלוג המתנהלים בין דפיו, לרשות הרבים, באופן מודע, הנמסרים בהם

נשמעים בהם שיחו , היומנים נשקפים אחורי הקלעים של המיתוס החלוצי ההרואי

  . ומצוקתו של היחיד וכאב הוויתור על החלומות

 מערוצי הביטוי שבהם חרגו הנשים משתיקתן והוא עשוי היומן הקבוצתי היה אחד

. בחברה החלוצית' שאלת האשה'לזמן זווית ראייה מיוחדת לבדיקת הנושא המגדרי ו

,  קולי-בזמן לשיח רב- יומן זה מאפשר האזנה לקולה האותנטי של החלוצה ובו, שכן

  . בשאלת האשה, גברי ונשי

אשר ,  קהליתנובקובץהתמקד , וציתבנושא הנשי בחברה החל,  מחקר ומאמר קודם

היומן . בביתניה עילית, הצעיר-נכתב בקרב עדת חלוצים ראשונה של תנועת השומר

, הפער במאמרי הוצג .דה'ג-במחנה סוללי הכביש חיפה) 1922(ב "נערך ופורסם בתרפ

שאלת 'בין נקודת המבט הנשית ונקודת המבט הגברית בשיח ב, קהליתנוהעולה מתוך 

. בין נשים וגברים, ער ביטא ושיקף מתח מגדרי שחצה את העדה השומריתהפ. 'האשה

הקול הגברי דן בו ממרומים אוטופיים והפשטות :  בשני קולותקהליתנונושא זה נידון ב

הקול הנשי בקע מתוך חוויות . עדר התניות רגשיות ומסורתיותיאך לא בה, אידאולוגיות

   6.ל תסיסה חתרניתהתפכחות כואבת וביטא מחאה במידות שונות ש

הם תיעדו את .  נכתבו על רקע מציאות וחוויה קרובות קהליתנוקובץ וספר הקבוצה

ברגעיה המרוממים ובשעותיה , ההתנסות החלוצית בתקופת הראשית של קבוצותיהן

אנריות דומות  אין היומנים 'למרות תשתית עומק משותפת ותכונות ז, אולם. הקשות

                                                           
',  ברלוביץפהי: ראו, אנרים בהם התגדרה כתיבתן'בחברה החלוצית ועל הז' השתיקה הנשית'על    2

', הלב הכבוש, ' מירוןןד; 107-124' עמ) 1989 (54,  קתדרה,'ונהספרות הנשים של העלייה הראש'
, )מבואות והארות( אופז ביבהא; 249-271' עמ, 1991אביב - תל,אחיות חורגות, אימהות מייסדות

  ).ספר הקבוצה, אופז: להלן (ו" ירושלים תשנ,ספר הקבוצה
  .שם', בעקבות ברלוביץ   3
 )1971ו יסת(לט ' חוב ,שדמות', הקבוצה האינטימית, 'ר צווקימ: ראו, על הקבוצה האינטימית   4

  . 62-68' עמ, )הקבוצה האינטימית, צור: להלן(
בין יומנים קבוצתיים וסיפורת עלייה , תעודה ויצירה,  אופזביבהא:  ראו,על היומנים הקבוצתיים   5

  .1996אביב - תל,שלישית
  .ספר הקבוצה, אופז   6
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יה ורוחה של כל אחת ייכר ייחודיים המשקפים את אופמשוקעים בהם תווי ה. זהים

   7.מהקבוצות שבקרבן נכתבו

  

  קבוצת השרון וספר הקבוצה. א
 1923ראשית התגבשותה של קבוצה זו ב . 'קבוצת השרון' הוא יומנה של ספר הקבוצה

המייסדים הגיעו לארץ מרוסיה ואוקראינה לאורך . כחבורת פועלי בניין שעבדה בחיפה

טרם עלייתם חוו את המאורעות הסוערים של . 20ראשונה של שנות ה המחצית ה

מהפכת אוקטובר ברוסיה , מלחמת העולם הראשונה וספיחיה: ראשית המאה

חלק מחברי הקבוצה המייסדת היה מעורב בפעילות בתנועות רדיקליות . ופוגרומים

במקומות , לאורך שנים, בארץ נטלטלה הקבוצה. היהודית' הגנה העצמית'ברוסיה וב

במקום זמני  ,  בתחילה,  זכתה להתנחל1926ורק ב ,  בעקבות חיפושי עבודה, שונים

שוב הקבע י הקימה הקבוצה את י1931ב . אשר בעמק יזרעאל המערבי',  בדה-עין'ב

יחד ' השרון'יסדו חברי , עם הפילוג בתנועה הקיבוצית, 50בשנות ה . דוד-שלה ברמת

הרשימות ביומנה של הקבוצה נכתבו לאורך .  יפעתעם פלג של קבוצת גבת את קיבוץ

משלב . כונסו הרשימות ונערכו לספר אחד', עין בדה'ערב ההתנחלות ב. שנות הנדודים

עד להתיישבות הקבע בראשית שנות , שנכתב באופן בלתי אמצעי, זה היה הספר ליומן

  .30ה 

שפו בו לפני חברי הקבוצה ח.  הוא בעיקרו יומן וידויים קולקטיביספר הקבוצה

קשו לראות בו פינה אינטימית לביטוי  שתעניק יהם ב. חבריהם את הגיגיהם ורגשותיהם

היומן שימש גם ערוץ תקשורת ומסגרת . 'מרגוע לשעות הקשות': על פי ניסוחם, להם

הווידוי האישי בתוך . לדיאלוג בין חבר לחבר ובין היחיד לקבוצה ולממסד הקבוצתי

 שראה בהשלת הגבולות 8,'הקבוצה האינטימית'ת האתוס של מסגרת קולקטיבית תאם א

שבה מתקיים מרקם יחסים , בין היחיד והקבוצה ביטוי להגשמת חברה אוטופית

כי מרקם יחסים כזה , האמינו' האינטימיות'אנשי הקבוצות . אנושיים בלתי אמצעי

ידת במ, הכתיבה ביומן החליפה, אמנם. 'האדם החדש'יצמיח את החברה המתוקנת ו

במציאות החברתית הדחוסה של חיי הקבוצה ,  אולם. שיחה וקשר בלתי אמצעיים, מה

ה תשעלולה היי, האינטימית היא העניקה ליחיד מידה של הגנה מפני חשיפה ישירה

  .לבלום את התבטאותו

.  הם נבדלים ברוחם ובעיצובםספר הקבוצהוקהליתנו על אף הקרבה בין , כאמור

תהליך אחר ומגמות , דלי אופי תרבותי ואידאי של מחבריהם וכןביסוד השוני נעוצים הב

 –נערך בנקודת צומת בחיי הקבוצה קהליתנו  כמו ספר הקבוצה. שונות ביצירת היומנים

סימנה הכרעה שמשמעה היה מעבר מחלומות קהליתנו עריכת . ערב העלייה להתיישבות

                                                           
  .תעודה ויצירה, אופז, ראו,  שביניהם ומהספר הקבוצהוקהליתנו על     7
  .הקבוצה האינטימית , צור, ראו,על הקבוצה האינטימית    8
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על פי ניסוח של ,  ביטאהההחלטה על הוצאת הקובץ. ונעורים אל עבר עשייה היסטורית

ניסו , באמצעות הקובץ,  ואכן9.'לשמר את החלום כדי להפרד ממנו'רצון , מוקי צור

, בעת-בה, אולם. חברי קהליתנו לתעד ולשמר את תקופת הראשית ואת חלומות הנעורים

הם . ים של העדהילשאת את דברם אל מעבר לגבולות האינטימ, באמצעותו, קשויהם ב

ואותם ראו לעצמם חובה ,  עמם בשורה ונוסחה לחברה ולאדם מתוקניםהאמינו כי יש 

סמוך מאד ,  פורסם על ידי מחבריוקהליתנו, ואכן. באמצעות הקובץ, לשאת לעולם

לידי הסופר נתן בסטריצקי , לא לפני שנמסר לעריכה מיומנת) 1922(ב "בתרפ, לכתיבתו

  ).אגמון(

גרת הפנימית והאינטימית של  היה מכוון למסספר הקבוצה, קהליתנובשונה מ

 כלי מבע פנימי וישיר שישקף באופן –' ראי נאמן'הכותבים ביקשו לראות בו . הקבוצה

לא , העובדה שהספר לא הודפס. אותנטי את עולמה של הקבוצה ואת הפרט שבתוכה

 מחזקת 10,אלא עשרות שנים לאחר חיבורו,  ולא פורסם) אלא על ידי מחבריו(נערך 

עיצובו של , קהליתנומול . ה האינטימית ניכרת גם בעיצובו של הספרהמגמ. רושם זה

השוני בין היומנים מלמד כי בשונה מהתפיסה . ספר הקבוצה פחות מסוגנן ויותר אותנטי

מתוך המחקר הנוכחי מתברר כי . החברה החלוצית לא הייתה הומוגנית, הסטראוטיפית

  .    ה אחידות  בחברה זולא שרר, ככלל, ובתפיסה המגדרית' שאלת האשה'גם ב

  

  והקול הנשי בספר הקבוצה' שאלת האשה'. ב

 ביטוי למתח מגדרי ולא נימות פמיניסטיות ספר הקבוצהכי אין למצוא ב, על פניו נראה

לא ) 'מצבה של הצעירה': או על פי ניסוח אחר(' שאלת האשה'כי , דומה. חתרניות

, ר מתח מגדרי  נוצר מתוך כךעדירושם של ה. הופיעה בסדר יומם של כותבי הספר

הנושא איננו ) ענבים- של קבוצת קרייתספר החייםוקהליתנו (שבניגוד ליומנים אחרים 

עולה כלל בשיח הגברי וממילא לא ניכר כל פער בין קול נשי וגברי בכל הנוגע למקומן 

  . של הנשים ולתפיסת הנשיות ביומן ובקבוצה

בעיקר מול מיעוט הנוכחות (חות הבולטת חיזוק לרושם ההרמוני והמפויס היא הנוכ

 מתוך שלושים וחמישה כותבים .ספר הקבוצהשל הקול הנשי ב)  ביומנים האחרים

ניתן . כשליש מכלל הרשימות בספר נכתבו בידי חברות הקבוצה. שלוש עשרה הן נשים

על מעמדן של . השתתפו בו, בשנים הראשונות לכתיבת היומן, כי רוב החברות , להעריך

אלא גם  מנוכחותו העקבית , ימות הנשים ניתן ללמוד לא רק ממספרן הנקוב והיחסירש

   11.והרצופה של הקול הנשי לאורך הספר ומתהודתו החוזרת ונשנית בשיח הגברי

                                                           
  .ח"בקיץ תשמעם המחברת מוקי צור בשיחה    9

  .ספר הקבוצה, אופז    10
ולדוגמה ראו המוטו לרשימה . התהודה בולטת במיוחד בתגובות לרשימותיה או לדבריה של צביה    11

  .239' עמ, ספר הקבוצהב
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הנשים היו שותפות פעילות ונחשבות בשיח , קהליתנוכי בשונה מ, מתקבל הרושם

לרקע . את מעמדן החברתי, ככל הנראה, רושם זה משקף. ספר הקבוצהשהתנהל ב

. התרבותי והחברתי של חברי הקבוצה הייתה השפעה על מעמדן של הנשים בתוכה

, הגרמנית' תרבות הנעורים'בעוד שעדת קהליתנו ויומנה צמחו מתוך הרקע האידאי של 

' השרון' חברי 12)ארוטי- במידה מסוימת אף הומו(פטריארכלי -שהתאפיינה באתוס גברי

ניתן . שחרתה על דגלה גם שחרור ושוויון מגדרי,  רוסית מהפכניתבאו מרקע של תרבות

היו , ובעיקר חברותיו', השרון'צבו את עולמם של חברי יכי בין המודלים שע, להעריך

הגיבורות  הרומנטיות של הספרות הרוסית  ולצידן נשים לוחמות שלקחו חלק במהפכה 

, על פי רוב, כי הן באו, למדעיון בביוגרפיה של חברות הקבוצה מ. הגדולה ברוסיה

אך כבר , מבתים שעדיין נשמרה בהם מסורת דתית, אקונומיות מבוססות- משכבות סוציו

הן התחנכו על ברכי הספרות וההגות הרוסית . חדרו אליהם רוחות ההשכלה והציונות

בהגיען ארצה . חלקן אף להשכלה גבוהה, הן זכו להשכלה מסודרת,  ציונית-והעברית

מסוגלות לקחת חלק  פעיל ושוויוני , לכן, והיו, בדיבור ובכתיבה  עברית, ןרוב, שלטו

   13.ספר הקבוצהבשיח שהתנהל על גבי דפיו של  

  

  שדרים של פיוס והרמוניה בקול הנשי. ג
אחד . עדר מתח מגדריי מחזקים את הרושם של הספר הקבוצהכני רשימות הנשים בות

ברשימותיהן . יחסות הכותבות אל הקבוצההביטויים התוכניים לרושם זה מצוי בהתי

בהתייחסות אל , אף בעלי אופי משיחי, לעיתים, מרבות הנשים במבעים מוגבהים

.  אמירות המביעות הזדהות אישית ופרטית עם המסגרת הקבוצתית–הקבוצה ולצידם 

האחדה פרדוכסלית בין  מימוש , בדבריהן, מתוך שני כיווני ההתייחסות הללו יש ונוצרת

  . מי אינדיבידואלי ובין התמזגות והתפוגגות אישית בקבוצהעצ

האני 'ובו מצהירים החברים על ', פסוק לי פסוקך'בפרק שנקרא , בפתיחה ליומן

יש , הקבוצה  מובילה להתעלות אישית נפשית': כותבת מלכה, הקבוצתי שלהם' מאמין

 במכתב 14.'מינה בכח ההתאמצות אני מא–אמנם לעיתים נטיות לצדדין ואולם אין רע 

                                                           
, 1971אביב -  תל, מעדת נעורים למרכסיזם מהפכני–' השומר הצעיר ', מרגליתלקנהא:  ראו,בנושא זה   12

, ארוס והיהודים, י ביאלודד;  264-270' עמ, ו"אביב תשמ- תל, הסיכוי הנצחי,  אלוןונימ; 23-48' עמ
 ;1995לים  ירוש,קומה של מרבד- כלום תשאל מהו שעור,  הסמרת; 243-246' עמ, 1992אביב - תל
  . ספר הקבוצה, ל"הנ; שאלת האשה, אופז

הדיבור העברי היה  קריטריון בשיקול קבלת . שררה קנאות ביחס ללשון העברית' השרון'ידוע כי ב   13
היו שגזרו על עצמם שתיקה עד שיוכלו לדבר עברית ראויה והיו שנמנעו מלדבר עם . חברים

גדוד מגיני 'ואם ארצה הצטרפו ראשוני הקבוצה לעם ב. 'רגון'ז'הוריהם כדי לא להגרר לדיבור ב
,             ספר הקבוצה ,אופז ,ראו. בפעולות מילטנטיות, במסגרתו, והיו מעורבים' השפה העברית

  .30-31' עמ
  .  47'  עמ,שם    14
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בבית הספר של , בנהלל הכשירה עצמה צביה לעבודה חקלאית(מנהלל כותבת צביה 

לי נדמה כי . משביעים את רצוני] א'' א–כוונתה לחיי הקבוצה [חיים אלה '): חנה מייזלר

 הוויכוח שליווה את 15.'בשבילם נוצרתי ועוד ברור בשבילי שאחרת יקשה לי לחיות

מוביל את צביה להצהיר על , או מושב, קבוצה אינטימית: ותהקבוצה בשנותיה הראשונ

האופן בו היא משחזרת במכתבה את תהליך קבלת ההכרעה . דבקותה בעיקרון הקבוצתי

אחרי כן נבעו הדברים [...] כמה קשה היה להתחיל ': בשאלה מאציל עליה גון רליגיוזי

י כח האהבה הגדול ואפילו המפקפקים בדרכנו גם המה נכנעו בפנ[...] מעמק הלב 

הנה באה האהבה וקדשה את אהלנו : והוברר. [...] ושלות קדש השתררה בלב

  16?'[...]האם לא שמענו את הלם לבותינו בקצב אחד. במציאותה

איננו נכרך בטיעונים , כפי שעולים הדברים מרשימה זו, כוחה של הקבוצה

 וציורים לשוניים באמצעות מושגים. אידאולוגיים וודאי שלא בהנמקות פרגמטיות

 נקשר כוח –) 'כח האהבה הגדול', 'האהבה קדשה את אהלנו', 'שלוות קדש'(ם יימטפיז

, בהמשך אותה רשימה. הקבוצה בחוויה רוחנית ונפשית הנוגעת ברליגיוזי ובמשיחי

כי ': לפרוט ולנמק את האמונה והדבקות ההוליסטיות, ללא הצלחה, מנסה צביה

לא אוכל ענותכם ] א'' א–הקיצור במקור [', זכות הקבתשאלוני לטעמים על צדדי ב

לפתח [...]יש בכחה של הקבוצה להוציא את היחיד ולהעלותו : ברורות רק זאת אדע

 בביטול הגבולות בין היחיד והקבוצה 17.'[...]ולקרב לבבות ברגשות אהבה ורעות 

 המוחלטת בהתמזגות) כותבת צביה', קשה לתחום תחומים בין עולם היחיד והקבוצה'(

: סבורה כי הם מחזקים את היחידהיא , אדרבא, צביה אינה רואה אובדן עצמי, ביניהם

  18.'להתגברות וחסון עצמי[...] הקבוצה לרב מביאה את הפרט '

. מופיע גם ברשימות נשים אחרות, בהתייחסות לקבוצה, מיסטי-הגוון הרליגיוזי

 המוקדשת לחג האביב הראשון ,באחת מהן. באופן קיצוני הוא מצוי ברשימות של יפה

  :היא כותבת, בקבוצה
  

.  אמרנו שהיום הזה ישמש לנו להקלט ולאחוד כל הנפשות ברוח אלהית אחת

י זה כל עמודי האש יפיצו את "וע' הקבוצה, 'להגדלת זיק הלהבה האחת[...] 

החג הזה תשורת הפרט . 'הקבוצה'אורם לכל התאים הנכללים בשם האחד 

, ועוד על פי המשתמע מדברי יפה. '[...]אני 'ות הלקבוצה יהיה התגל

שונה  '–דרכו יחודית ', נושא הרעיונות הגדולים '–הקבוצה היא אוונגרד 

   19.האיש המקווה להעתיד'והיא שתיצור את ' מהרב הגדול

                                                           
  . 55-56' עמ, שם    15
  .55'  עמ,שם   16
  .שם    17
  .214' עמ, שם    18
  .185-186' עמ, שם    19
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מתקיים מיזוג של האינדיבידואלי , מכוח האמונה בדרך הקבוצתית, גם אצל יפה

נהיו ' כאשר שאלות הקב' השינוי העצמי שלה  הושלם תהליך, לשיטתה. והקולקטיבי

 מתוך עמדה כזו נזקקת יפה לאישור הקבוצה ולברכתה לצעד האינטימי  20'אני'שאלותי 

צעד שעלול היה להתפרש כחבלה בהרמוניה המיוחלת בין היחיד  ,ביותר בחייה

 את. באמצעות ספר הקבוצה היא מודיעה לחבריה על הקמת תא משפחתי: והקבוצה

על ידי , חשד  לסטייה, לכאורה מראש, הודעתה פותחת בהצהרה שאמורה לדחות

אני שכל חיי הפרטיים ': של האקט הפרטי עם נאמנות קבוצתית, פרדוקסלי, קישור

אריה ואני אמרנו להצטרף ". ספר הקבוצה"אפנה לדפי [...] , אחשב לרקמת הקבוצה

כמעט , שירה ואפולוגטיתאת הודעתה מסיימת בפנייה י. '-- - למשפחת הקבוצה 

ואני את ראשי ארכינה לפני הקבוצה החבריה הטובה לקבל ': לחבריה, מתרפסת

  21.'ברכתה

האמונה וההזדהות עם הקבוצה נשמעים גם מתוך רשימות שנכתבו על ידי חברות 

קולות כאלה . גם במערכת החברתית היו שוליים, וככל הנראה, אשר מקומן בספר

, אשר הובאו לספר על ידי אישּה, ביה המרגשים של רחל עובדבמכת, לדוגמה, מופיעים

למרות המצב הקשה 'היא כותבת , באחד מהם. לאחר פטירתה בדמי ימיה, מיכאל

רואה אני .  אמונתי בה הולכת ומתחזקת מיום ליום–הבלתי מובן לי שמצאתי בקבוצה 

י את חיי מחוץ את הכל בשבילי אך ורק בקבוצה כאילו בשבילה נוצרתי ואיני מתארת ל

לקחתי עלי את ':  גם ביקורתה מטושטשת  על ידי הנמקתה בדבקות  בקבוצה22.'לה

הולכת [...] הרשות להביע דעה זו מכיון שמרגישה אני את עצמי יותר קשורה לקבוצה 

היא אף מנסה לטהר את הקבוצה מאשמה , יתר על כן. 'אני ומתמזגת בה באופן טבעי

ואימתי [...] ות רצוני אני באה לדבר תמיד על הפרט שלי למר': ונוטלת אותה על עצמה

 על רקע 23.'כפי הנראה אינני יודעת להלחם עם עצמי במדה הדרושה[...] אשתחרר מזה 

, ההזדהות השלמה כל כך עם הקבוצה, לאורך מכתביה, פרישת קשיי ההתאקלמות

הענותה של עלולים לרמוז ל 24,וביטויה בנוסחאות לשוניות מוכרות מרשימות אחרות

  . נדושה–הנדמית לעיתים , רחל לעמדות נורמטיביות  בלשון

גם סוניה שהותירה רשימה כואבת אחת בספר נשמעת כמי שכופה על עצמה פיוס  

אני ': היא אומרת בהדגשה ומוסיפה', לא כתב אשמה כלפי הקבוצה הוא זה': והזדהות

בכל כוחות [...] י נתוח " עאשר להפריד בינינו אפשר רק] א'' א–מהקבוצה [חלק ממנה 

 פן אחר בביטויי ההזדהות עם 25.'הנפש אני נאחזת בגוף מורכב זה אשר שמו קבוצה

                                                           
  .75' עמ, שם    20
  . 196' עמ, שם    21
  .234' עמ, שם    22
  .שם, שם    23
  .לעיל, השוו עם נוסח הדברים של צביה   24
  .227' עמ, שם   25
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במכתב ממרחק  .  בתוכה' שלום הבית'הקבוצה הוא החשש מפני התערערות ההרמוניה ו

למה ': לנוכח סימנים להפרת שלום הבית והיא שואלת' דאגה גדולה'מביעה מלכה 

  ? 'בית שלנו-גז השלוםהפכו חיינו לאן 

ברשימה של יפה מוצא את ביטויו החשש מפני סדקים בהרמוניה הקבוצתית 

יפה מציירת את .  התא המשפחתי–כלומר ', החדר הקטן'בהתנגדות מאד מוחצנת כלפי 

התהוותו בקבוצה . 'לעולם הישן'התא המשפחתי כשריד של מסורת שלילית השייכת 

להיות כמו 'וכמכשול ' ממסורת דורות'תחרר מתפרשת על ידה כחוסר אונים להש

  26!'לבטל את החדר הקטן, יש תיקון אחד הכרחי': מסקנתה נחרצת. 'שברצוננו להיות

בו משתתפים ', החדר הקטן'שמתנהל בספר בנושא , ראוי לציין כי בדיון ממושך

יפה הייתה בין , עם זאת. בולטת עמדתה השוללנית  של יפה, גברים ונשים כאחד

שצעד זה בחייה האישיים לא עלה , אין ספק. נות שהקימו תא משפחתי בקבוצההראשו

עשוי הניסוח התמוה של , לאור הפער שנתגלע. בקנה אחד עם הצהרותיה העקרוניות

', אריה ואני אמרנו להצטרף למשפחת הקבוצה': הודעת הנישואים שלה בספר הקבוצה

  . שאליה נקלעה, הסתירהלהישמע  כביטוי למבוכה וכניסיון פֵתטי ליישב את 

ההזדקקות הדוחקת להרגשה של שלמות והרמוניה יכולה להיות מוסברת בצורך 

הזדקקות , בעת-בה. בתחושה של ביטחון למי שעקר עצמו משורשיו ומסביבתו הוודאית

הצהרות . עקבית זו ברשימות הנשים עשויה לרמוז גם לסדקים בהזדהות הקבוצתית

ככל שהביטוי יותר  מרומם . אף מחזקות רמזים אלהנחרצות של ביטויי  אמונה  

האמנם : ומוחלט  הוא נשמע מאומץ ומאולץ יותר ולכן גם מעורר ספקות ושאלות

האמנם היה זה עולם מפויס ? עולמן של הנשים הנשקף מספר הקבוצה היה נטול מתחים

  !?ושלם

  

  שדרים של מתח וחתרנות בקול הנשי . ד
, לכאורה, רר ספקות לגבי רושם הפיוס המגדרי הנשקף מעוספר הקבוצהעיון קפדני ב

,  רמז הגורר ספק מצוי בתלונה מפתיעה בעצמת תהודתה ברשימתה של לאה. מתוכו

ראי 'כי בספר שאמור היה להיות , בטון מר טוענת לאה.  כנגד אי האמינות של היומן

היא . ציתהשתקה וזיוף בהצגת המציאות הקיבו, משמע', עצימת עין'מתרחשת ' חיינו

: שלדידה משמעו', ה של ספר הקבוצה'הפרסטיז'יוצאת כנגד העיקרון המנחה המכונה 

להשאיר את , 'בזמן- ובו' לא להלחם עם הקטנויות, לא להרחיק את הרע  שישנו בחיים'

ולכן ': היא מסיימת את ביקורתה בהכרזה סרקסטית. פקפוקיו ולבטיו, עם כאבו' החבר

                                                           
  .120'  עמ,שם    26
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מתברר כי מעבר ,   ואכן27!'ביאי את הפתרון לכואבאולי ת! ברוכה תהי השתיקה

האפיון . רוחשים קולות נשיים חתרניים, השולט ביומן, לרושם המפויס והאופורי

עם עיקרון ' מתיישרת'בכתיבה שאיננה ,  בעיקרו, החתרני ברשימות הנשים גלום

  . החולשה והכשלונות, וזאת על ידי חשיפה של נקודות התורפה' ה'הפרסטיז'

. ודת המבט הנשית נעשית החשיפה מתוך הזדהות ומחויבות עמוקה לקבוצהמנק

כמונעת מכוח האמונה באיֵדאה והכרה , ברשימות הנשים, מוצגת' קשר השתיקה'הפרת  

' אנו צריכים להשיב את הקב': או כבניסוחה של צביה, בחובה לעמוד על משמרתה

   28.'למסלולה

בהתייחסות , באופן בולט, ינתעולה מתוך רשימות הנשים מאופי, הביקורת

מיקוד . למערכות הבינאישיות ולפרט בקבוצה  כאשר נקודת המבט היא  פנימית ורגשית

 בולט בעקביותו ובייחודו בכתיבה 29)התואם אבחנות מגדריות מקובלות(תמטי זה 

רגשיים מודעת -חסות לנושאים הבינאישיים והפנימייםיההתי. הנשית בספר הקבוצה

בהתייחסה למצב המידרדר בקבוצה ,  ולדוגמה, כית על ידי הכותבותואף מועדפת ער

ליחסי , לשלום בית, למצב הפנימי שלנו אני מתכונת': מוצאת מלכה לנכון להדגיש

  30.'לזה אני מתכונת, לאותה מתיחות אי סבלנית שישנה עתה ביחסי חברים[...] חברים 

ית למודל החברתי המבע החתרני  חושף פער בין ציפיות ויומרות שהיו תשת

' אקוויולנט'האוטופיה ציירה חברה שהיא . המתוקן בדמותה של הקבוצה האינטימית

מאופיין בקשרים ישירים , בדומה למשפחה, לתא משפחתי שמרקם היחסים בו

 נקודת המבט הנשית בוחנת את הקבוצה 31.בהבנה וסליחה,  באהבה–ואינטואיטיבים 

  . אכזבה וביקורת, בהכרח, מולידהממרומיהם של האוטופיה וערכיה והיא 

רשימות הווידוי של חברות הקבוצה מבטאות הרגשות של בדידות ועצב עד , ואכן

היו בזמן האחרון אצלי רגעים '. מאידך גיסא, מחד גיסא ומחנק, לתחושה של ריקנות

רגעים ': כותבת אחת מהן ומוסיפה', שלא עמדו על הגבה שיצרתי לי בעולם חלומותי

תארתי לי חיים יפים ': ברשימה אחרת מודה חברה. ' בי גם שאלות שונותאלה עוררו

בא הפקפוק ומתחיל , 'מספרת חברה', בבקר הראשון או השני'. 'יותר אידאלים יותר

     32.היא שואלת?' מה לעשות'[...] מכרסם את האלוזיות 

                                                           
הפרובלימות הקטנות אינן ' התנהל ויכוח עקרוני בין אלה שסברו כש ספר הקבוצהב, אכן. 129 ,שם   27

שיישקף באופן ', ראי חיינו'שראו בספר לבין אלה ' ס מקום מכובד בספר הקבוצהוצריכות לתפ
  .43' עמ, שם, ראו. אותנטי את חיי הקבוצה

  .60' עמ, שם    28
 ,באה מאהבה,  פרידמןראלהא;  ואילך33' עמ, 1995אביב - תל,בקול שונה,  גיליגןרולבעקבות ק   29

  . ועוד1996אביב - תל
  .143' עמ, ספר הקבוצה, אופז    30
  .יתהקבוצה האינטימ,  צור,ראו    31
  .52' עמ, ספר הקבוצה, אופז    32
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לתמיכה ולהתרוממות רוח מציירות הרשימות , מול הכמיהה וההבטחה לקשר

: מציאות כזו עולה מרשימתה של יהודית. ואפורה, מנוכרת,  מציאות נעדרת חוםהנשים

זוהי כבר לא רק אותה הבדידות [...] מיום ליום אני מרגישה את עצמי יותר ויותר זרה '

 איש 30האם יש בכחו של אדם לחיות בין [...] זוהי כבר זרות במלוא מובן המלה [...] 

ואני את הזרות . לאדם שאינו זר[...] באופן אישי ולא לראות כל יכלת לגשת למשהו 

 יהודית איננה מוכנה להתנחם באידאל נשגב אך 33.'פוגשת ומרגשה על כל צעד ושעל

ההכרה בלבד שאתה חי לשם איזה דבר נעלה אינה מאפשרת לחיות ': להרגשתה. רחוק

אני ': ה מתוך יום יום קשה מנשוא היא זועקת לעזר34.'את חיי יום יום שקשה מלנשוא

   35.'קוראת בכל לבי ללבכם ברגע זה

מרגישה אני ': כמעט נידוי , זרות, גם רחל עובד מתארת במכתביה הרגשות בדידות

שכל האנשים הסובבים אותי  נתונים באיזו דאגות ומחשבות שעדיין אינן מובנות 

האמנם רק אני ':  והיא תוהה36' כל זה מקשה עלי את הנגישה לחברים–וגלויות לי 

יש ולא ניכור אלא פלישה  37.'שמה או אולי לא פגשתי עזרה הדדית שדרושה היתהא

קשים חיי במסיבתנו '. בוטה של הקבוצה לתחומו הצר של הפרט גורמת ליסורי נפש

עינים וגם ידים חדרו לעמקי הנפש הכואבת להתחילו לעסוק , 'כותבת סוניה', הצרה

   38. נשמת אדם חי,ולעשות בה כאילו אינה כואבת ואינה כלל נשמה

. צד אחר של חתרנות ברשימות הנשים ניתן לראות בביטוי של געגועים אסורים

כבר . מי שמעמדה בקבוצה היה בטוח ומובן מאליו, הרשתה זאת  לעצמה  צביה, כצפוי

לשמע מוסיקה או , יש אצלי צרך ברגעים ידועים לנגן': ברשימה מוקדמת היא מתוודה

היא כורכת את האמירה האישית . ננה מסתפקת בווידויהיא אי,  אך39.'לנגן בעצמי

 כלום תבדיל בין זה ובין רצונו של': שמאחורי הנורמות הקבוצתיות' הרציונל'בערעור על 

  40.'---ואצלי רק נשאר חלל הריק , אלא שלקרא מרשים התנאים ולנגן לא? מישהוא לקרא

. הגעגועים שבו ועלו, לא היה הלך נפש רגעי, כפי המסתבר, אותו חלל ריק בנפשה

בביקור . מספרת צביה על אירוע מביך שאירע לה, באחד הווידויים היותר מרגשים בספר

מאי שם צלילים של 'אליה ' זלפו'לפתע , במסגרת תפקידה בקבוצה', המשביר'ב

אי שקט , 'ידיה צנחו, למשמע הצלילים התחיל ראשה סובב, על פי תיאורה. 'פסנתר

לנוכח . 'ליקר והמעלף סוד[...] לבלתי מושג 'כרונות וגעגועים שטף אותה ועמו ז' נורא

                                                           
  .231' עמ, שם    33
  .שם, שם    34
  .232' עמ, שם    35
  .233' עמ, שם    36
  . 234' עמ, שם    37
  .226' עמ, שם    38
  . 54' עמ, שם    39
  .שם, שם    40
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 –חטא אלה - הרהורי? עד מתי, לתמיד שניות זו אלי': החוויה נזדעקה מתוכה השאלה

נתפסו , אותם השאירה מאחור,  הגעגועים לעולמות של תרבות מעודנת41?'עד מתי

 שריד וזכר –בית את הכינור שנשאה עימה מן ה. כסדקים באמונה וכסטייה מן הדרך

אולם . בין פיגומי הבניינים עליהם עבדה, על פי המסופר,  השליכה–למאווים שזנחה 

מאז כמהה נפשי אליו ':  היא מגלה42עלון הקבוצהב, בשיר שפרסמה בעצם אותם ימים

כלום בו האשם שתרעד ידי [...] להוציא מתוכו צלילים יפים מושכים , אל כינור

, לדידה.  צביה כבשה את הרהורי החטא43?' צריחה לצלילבהעבירה את הקשת ותכניס

המציאות וההגשמה היו חזקות מן המוסיקה ומחלומות , כמו גם לדידם של חבריה

בלימת הצלילים הפכה לעיתים למצוקת , כדברי השיר, אולם. העבר והם נכבשו להם

 געגועים קולות של.  ואלו מצאו נתיב לווידוי ביומן הקבוצתי' צריחה'נפש גדולה ול

. הם נדירים ברשימות נשים אחרות, מעין אלה שביטאה צביה, לעולמות של עבר

על פי ' ההתיישרות'עשויה ללמד על עומק ההפנמה של האיסורים ועל ' השתיקה'

שהיה גלום  'החתרנות'משתמע ממנה עומק  ,ובו בזמן, הדרישות הנורמטיביות

  .בשבירתה

, בעיקר, ם בספר הקבוצה מתייחסתכאמור הביקורת החתרנית ברשימות הנשי

פנימית , לרוב, למערכות היחסים הבינאישיות ולמצוקת הפרט כשנקודת המבט היא

אופיה זה של החתרנות הנשית בולט על רקע . וידויי-ורגשית והמבע נושא אופי אישי

דוגמה למחאה מסוג זה ניתן . ברשימותיהן' פוליטית'שוליותה של מחאה מערכתית ו

על דחיקת , ובמיוחדספר הקבוצה ת הביקורת כלפי תפיסת תפקידו של לשמוע בהבע

. הוא עבודת הנשים,  נושא אחר שנקשר בביקורת מערכתית .הרשמים השליליים מתוכו

את , שלא במקרה. בשתי רשימות בלבד' חזיתי'באופן , עולה הביקורת, שלא כצפוי

 ולמודעות החברים את מעלה הכותבת לסדר היום הקבוצתי, באחת. שתיהן כתבה צביה

היא . הקושי הנפשי בו נתונות עובדות המטבח בשל יחסם של האוכלים לפרי עמלן

הסתלקות מאכל 'ועד ל) 'הורדת החטם'(שביעות רצון -מזכירה תגובות בוטות של אי

צביה תובעת את עלבונן של העובדות ודורשת יותר הבנה . כמחאה' ימים שלימים

שבא לביטוי , היא מתייחסת לקיפוח מגדרי, יותר' יטיתפול, 'ברשימה אחרת. וסליחה

 –ודחיקתן לעבודות שירותים מסורתיות ) עבודת שדה(' עבודות חוץ'בהדרת הנשים מ

  : 'עבודות בית'
  

                                                           
  .104' עמ, שם    41
. 'צת השרוןקבו, 'כעבור זמן קצר,  על ידי חבורת הבניין שממנה צמחה1923 הופק ב עלון הקבוצה   42

ופורסם בכתב ) 1921-1923(ג "תרפ-א"העלון ליקט רשימות שנכתבו על ידי החברים בשנים תרפ
  .בארכיון קבוצת יפעת נמצאו שני עלונים שנותרו מאותם ימים. יד במסגרת החבורה

  . שם    43
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לא [...] זה שנתיים אשר רק על החברות שומה למלאות את כל עבודות הבית 

נו בה כפנה אחת מחיינו אבל מאס, מאסנו בעבודות בית כחלק מהכל

, במשך זמן ממושך נוצרה הרגשה מכאיבה של בטול יומך ושעתך. כבהכל

     44.ככה סתם בלי ספוק ובלי הרגשה שלמה ובטוחה של איש עובד
  

אלא שכאן נקודת המוצא היא , הד למחאה של צביה נשמע מתוך רשימה של לאה

ל כח הסבל יותר מדי גד, פסקה הסבלנות[...] ': לאה כותבת מנהמת ליבה שלה. אישית

גם על המשפחה וגם על הרגש המלוה לפעמים את : על הכל החלטתי לדבר[...] 

  :  ברשימה אחרת היא שוטחת את מחאתה בנימה סרקסטית45.'הבחורה העובדת במטבח
  

כל זמן שהחברות העובדות במטבח נתונות בקשרים ובמסגרת שכמעט 

רים שחפשיים קושרת את הידים שאותם לא יוכלו להבין אף פעם אותם החב

כמה טוב היה לו יכלו להבין החברים את אותו הרגש  [...]מהקטנות הללו 

" הבטוח"הקשה שישנו בלב החברות בזמן שהיא מחפשת את המקום 

   46.בדאגה לארוחת הבקר של שבת
  

שולית ככל , נוכחותה של מחאה כלפי המערכות החברתיות והממסדיות בקבוצה

  .י של הקול הנשי ביומןמחזקת את רושמו הנגטיב, שהייתה

יש והקול החתרני הנשי נבלם . ההעזה וההחצנה המחאתית אינן עקביות, אולם

רוצה '. באיבו או נאסף אל קרבו על ידי הסטת כיוונו  מהקבוצה אל עבר הכותבת עצמה

ומקוה [...] זה שחדשה אני וקשה לי לתפוס הכל , 'כותבת רחל', אני לקחת על חשבון

 רחל העדיפה לקחת 47.'כל יבורר לי ואוכל להשתתף בחיי הקבוצהאני שבמשך הזמן ה

על עצמה את האשמה ובלבד שלא תפגם שלמותו של המחנה הקבוצתי  והאידאל לא 

' אני' לגלגול האשמה מהקבוצה  אל ה–הנטייה להאשמה עצמית . יתנפץ בעת מימושו

ים לפיוס כאחד הביטוי, בהקשר קודם, נטייה זו הוצגה. רווחת ברשימות הנשים

אולם רושם אחר מתקבל כאשר האשמה העצמית היא בעלת גוון קיצוני ואף . ולקבלה

ברגעים 'בהתוודות של לאה על חוסר יכלתה לשלוט ברוחה ,  אבסורדי כמו לדוגמה

 או בבקשתה של יפה את 48',שזה נחוץ וביחוד בשעה שאני צודקת ואחרים אינם צודקים

,  נטייה מעין קורבנית זו שמגיעה49...עצבונהסליחת הקבוצה על העצב שגרמה לה ב

                                                           
  .156'  עמ,ספר הקבוצה, אופז    44
  .128' עמ, שם    45
את העוגות המיועדות ' מחביאות'ענה כנגד עובדות המטבח שהדברים מתייחסים לט. 126' עמ, שם   46

  .לארוחת הבוקר של שבת
  .233' עמ, שם    47
  .73' עמ, שם    48
  .140' עמ, שם    49
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לדרגה של אבסורד עשויה לרמוז למאמץ מלאכותי להכהות את עוקצה , לעיתים

, יתהיההאשמה העצמית ה. המכאיב של ההכרה בכישלון הקבוצתי ואף להתכחש לו

מאשר עמידה גלוית עיניים מול פגימותו של , נסבלת ופשוטה יותר לעיכול, ככל הנראה

  .      גם היא חשפה אכזבה וסדקים באמונה, שלא מתוך רצון ובעקיפין, אולם. להאידא

המרומים . ביסודם של קולות המחאה הנשיים ניכרים קווים של הלוך רוח רומנטי

האידאליים והרף הגבוה אליהם מכוונת נקודת המבט הנשית הם מסמניו של הלוך רוח 

: של מלכה' אני מאמין'נוסח הגרסה ראשונה לרף נשי מוצבת בפתח הספר ב. זה

 בכח –יש אמנם נטיות לצדדין ואולם אין רע . הקבוצה מובילה להתעלות אישית נפשית'

בתביעה העצמית ,  הלך רוח רומנטי משוקע בצפייה להתעלות50'התאמצות אני מאמינה

יותר מכל נשקפת , אולם. להמתחות ובקבלת המאמץ המיוסר תוך התמסרות ונכונות

כי עומק הצניחה הוא כגובה , מסתבר מתוכם. 'הנפילה'רומים במבעי ההינשאות למ

היו מזמן האחרון אצלינו רגעים שלא עמדו על הגבה '.  החלום והגעגוע–הנסיקה 

, כותבת מלכה', נדמה היה לי  זמן רב  '51.מתוודה דבורה', שיצרתי לי בעולם חלומותי

יש רצון [...] את החיים שצריכות לבא שיחות המטהרות ומקדשות אותנו שוב לקר'

בזמן שכלנו עמדנו , שהשלמות בחיינו בהרבה מובנים ישובו להיות כמו שהם היו פעם

היא ,  יפה מבקשת להנשא מעל מחנק השגרה52.'צפופים תחת דגלם ורעדנו לשלמותם

געגוע ליופי ' גם צביה מדברת על 53.'לדבר עילאי, עורגת לצלילים רחוקים'

   54.'ולהתרוממות

', געגוע': ביטויים כגון.  ווידויים הנשיים שולט שדה סמנטי רומנטי מובהקבלשון ה

', התקדשות', 'אהבה', 'התעלות', 'יופי', 'התרוממות רוח', 'קדושה', 'כמיהה', 'תפילה'

כמו , שזורים בשכיחות בכתיבתן של חברות הקבוצה, בנוסחים כאלה ואחרים', צפייה'

באופן בולט מצטיינת כתיבתה של צביה . םרומנטיי-גם ציורים לשוניים פיוטיים

'; אני כלי ספגת סתו': ולדוגמה אחדים מתוכם, בציורים שמתעלים לרמה פיוטית

רוח קרה נושבת וחודרת עד לנשמה וגם האקציה [...] השמים מתכסים בעננים שחורות '

ו הנה באה האהבה וקדשה אהלינ '55;'[...]שלנו משירה עלים צהבים על שבילי הערוגות 

     56?'[...]האם לא שמענו את הלם לבותנו בקצב אחד [...] 

הכתיבה . לירי מעניקה לרשימות הנשים גוון רומנטי- הנטייה אל סגנון וידויי

למרות שכמה מבין . רומנטית באה לביטוי גם בנטייה למבע פרגמנטרי-הלירית

                                                           
  .47' עמ, שם    50
  .89' עמ, שם    51
  .92' עמ, שם    52
  .140' עמ, שם    53
  .54' עמ, שם    54
  .52-53' עמ, שם    55
  .55-56' עמ, שם    56
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יהן הרצאת הכותבות מלאו תפקידים ציבוריים ואף משקיים כמעט ואין למצוא ברשימות

אופיו הלירי והרומנטי של . דברים מובנית ושיטתית בנושאים אידאולוגיים או משקיים

, הוא מתבטא בפנייה ובהתבוננות פנימה. המבע הנשי מצוי לא רק בסגנון ובלשון

הנשים ממעטות להתייחס ברשימותיהן , כאמור. לעולמו הייחודי והאינטימי של הפרט

העצמי ומנקודת מוצא זו הן ' אני'דות את קשבן ליחיד ולהן ממק. אל נושאים מערכתיים

גם כאשר הניסוח נוקט . אל המערכות החברתיות או האדאולוגיות, בעקיפין, מתייחסות

  . אישית, היא בעצם, נקודת המוצא) גוף ראשון(לשון רבים 

  

בולט ,  דווקא,  ומשום כךקהליתנויסודות רומנטיים אפיינו גם את הקול הנשי ב

 מתאפיינת בפריצת גבולות קהליתנוהרומנטיקה ברשימות הנשים ב.  בין הקולותהשוני

וליצרי ובכמיהה ' פראי'ענות אקסטאטית ליבה, בתביעה לחופש מוחלט, אכסצרנית

מתוך מבען של הנשים בקהליתנו נשמעים קולות . רליגיוזית להתמזגות ולמוחלטות

     57.מיוחד לקובץ כולואקספרסיוניסטי ה- של הביטוי הרומנטי' הסער והפרץ'

למבע הרומנטי ,  קהליתנובקובץן הרומנטי של רשימות הנשים יבשונה מאופי

ניתן לקשור את . לעיתים אף מלנכולית,   גוון מינוריספר הקבוצהבכתיבת הנשים ב

 בולטים ספר הקבוצהבשיח הנשי  ב. 'מסורת רוסית'מול ' מסורת גרמנית'ההבדל ב

הנשים הכותבות . למוסריות עליונה וליופי שמימי, תלהתקדשו, געגועים להטהרות

מתפללות ומפללות והן מצטיירות בדמות המודלים של גיבורות הרומנים , כמהות

כרוך בהשפעות ' השרון' וקהליתנוכי הקול הרומנטי של חלוצות , סביר להניח. הרוסיים

 המשקיפים אל הוא גם מבטא הלוך רוח של  נעורים, אך בו בזמן, תרבותיות ורעיוניות

  58.המציאות ממרחק וממרומי החלומות ואידאות

  

כי למרות שוליות נוכחותו ,  הובילה למסקנהקהליתנוהקשבה לקול הנשי ב, לסיכום

בהקשבה קפדנית . כי למרות דחיקתו הוא לא נאלם, הסתבר. בקובץ תהודתו משמעותית

מתגלה , לעומת זאת ,ספר הקבוצה ב59.ניתן אף לשמוע מתוכו נימות של מחאה וחתרנות

למרות הרושם של , נימת החתרנות הנשית למרות ועל אף שקולן של הנשים איננו נדחק

, מתברר. לא מצויה עילה למחאה ולחתרנות, שלכאורה, ולמרות, עדר מתח מגדרייה

קרקעיים - כי הקול הנשי בשני היומנים מאיר וחושף  זרמים והלכי רוח תת, אפוא

, תמונה היסטורית, לכן, ליכה בעקבות קולות אלו מעלההה. שרחשו ותססו בקבוצות

                                                           
   .שאלת האשה, אופז וכן 53-77' עמ, תעודה ויצירה, אופז ,ועל כך רא   57
מתוך השוואה עם  ת הכתיבה על אופיו הרומנטי של המבע הנשי תתחדדיטואצייהשפעת הרקע וס   58

, ספר החיים ,)מבואות והארות(ראו אביבה אופז  (ביומנה של קבוצת קריית ענביםהנשים קולן של 
  . עבודה זובפרק נוסף של דן אשר , )2001ירושלים 

  .שאלת האשה, אופז, ראו   59



  I  79ם בחברה החלוצית לאורו של ספר הקבוצה  וקולן של נשי' שאלת האשה'

, בזמן- אך בו. שאפשר שהיא מאוזנת וריאלית יותר מזו המקובלת בתודעה הישראלית

מלמדים היומנים שהסיטואציה המגדרית ומצבן של הנשים בחברה החלוצית של שנות 

לא הייתה זו , שלא כפי הנטייה ההיסטוריוגרפית הסטראוטיפית.  אחידות,   לא היו20ה 

בצד הצגת תמונה . חברה הומוגנית בכל הקשור לתפיסה המגדרית ולמעמדן של הנשים

, מעוררת ההליכה בעקבות קולות הנשים ביומנים, היסטורית מאוזנת ומורכבת יותר

סדקים , סדקים במיתוס על שוויון הזכויות המגדרי שהביאה עמה המהפכה החלוצית

  . של המיתוס החלוצי בכללשעשויים לעודד בדיקה מחודשת 

  

  




