האישה בספרות  -הנשים
של העלייה הראשונה
יפה ברלוביץ

קולה של האישה בעלייה

הראשונה

כאשר אנו באים לדון ביצירתן הספרותית של הנשים בנות העלייה הראשונה  ,עלינו לברר תחילה
מה ידוע לנו על האישה בתקופה זו  .המקורות השונים  -עדויות  ,זכרונות  ,יומנים  ,ספרי  -יובל

וכדומה  -מביאים שפע של מידע על פעילותו של הגבר  ,אך הצגת פעילותה של האישה בהם
היא משנית ומוגבלת מאוד  .עניין זה נובע לא רק מעצם הדגשת מעמדו של הגבר במפעל החלוצי
 -כמתיישב  ,כמייסד וכבונה  -אלא גם מהיותו נתפס כראש בית  -אב  ,וכל מה שאירע במשפחה

מופיע בשמו  .תפיסה זו בולטת למשל בספר היובל לזכרון  -יעקב  ,שכתב אריה סמסונוב  .ברשימות
השמיות  ' ,ואלו החלוצים '  ,ממיין הכותב את המתיישבים הראשונים תחת הגדרות שונות  ,כגון

:

' שהעפילו ראשונים על הר ההר '  ' ,שלא עמדו בשליחותם '  ' ,שעזבו מחמת המציק '  ' ,שנפלו בדרך ' ,

' שעשו שליחות לדורות וזכו לבנות בית במולדת והקימו דור בנים  -בונים '

"

והנה בכל הרשימות לא

מצוין ולו גם שם אחד של אישה  ,כאילו בין כל אלה לא נמצאו כלל נשים  ,והפעילות היישובית
היתה בלעדית

לגברים .

מאידך גימא  ,גם אם כתבים אלה מציעים לנו מידע היסטורי או ביוגרפי אודות האישה  ,או
אפילו פה ושם דברים מפיה  ,המידע  -בדרך כלל  -הוא לגבי אישוש עובדות 2ולא לגבי
' קולה '  ,דהיינו דעותיה  ,הרהוריה  ,תגובותיה הרגשיות  ,ובראש וראשונה  ,האינטרפרטציה שלה

לגבי המעמד ההיסטורי של שיבת  -ציון המודרנית  .את כל אלה ניתן למצוא

בכתבי הנשים עצמן .

אמנם כתבים אלה  ,שחלקם הגדול נתחברו לאחר העלייה הראשונה  ,אינם רבים  ,אך הם הם
המהווים את המקור המרכזי לכל עיון במהותה של האישה דאז  ,ויש בהם כדי לתרום את המידע
הישיר והאותנטי בקולה

שלה .

3

במאמר זה נעיין בספרות הנשים של העלייה הראשונה  ,והדיון יתמקד בעיקר בגישושיה של
האישה לחיפוש עצמי לאור התחייה הלאומית בארץ  -ישראל  ,חיפוש המוצא את ביטויו  -בשלב

זה  ,בספרות יותר מאשר בחיים  -בגילוי מודעות עצמית  ,וממילא בשאיפה להכרה באישה ,
במעמדה ובתפקודיה החברתיים  .מי היו הנשים הכותבות בנות העלייה הראשונה  ,וכיצד הן
נתקבלו בחברה

?

1

א ' סמסונוב  ' ,ואלו החלוצים '  ,זכרון  -יעקב  ,זכרון  -יעקב תש " ג  ,עמ '

2

מ ' סמילנסקי  ' ,אם המושבה '  ,רחובות  ,רחובות  , 1950עמ '
נחשוני החולה  ,ירושלים תשי " ח  ,עמ '

3

; 26 - 25

. 501 -499

א " מ חריזמן  ' ,מסבלן ומצוקתן של נשות יסוד ' ,

. 28 - 24

ראה  :חנה לונץ  ' ,חיי אבי '  ,לוח אוץ  -ישראל (  , ) 1919עמ '  ; 355 - 320חמדה כן  -יהודה  ,אליעזר בן  -יהודה חייו
ומפעלו  ,ירושלים  ; 1940יהודית הררי  ,בין הכרמים  ,תל  -אביב  ; 1947וכן 11 . Trager, Stories ofthe First :
 Palestine, London 1923א ! Pioneers
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יפה ברלוביץ

האישה הכותבת בעלייה הראשונה
כידוע  ,שנת

1882

מהווה תפנית בדרך ההגשמה היישובית של היהודים בארץ  -ישראל  .אם עד אז

הניבה הזיקה לציון נסיונות פזורים של התיישבות  ,הנה משנת

1882

ואילך התבצעה פעילות זו

בצורה עקבית ושוטפת  .על  -אף הקשיים הכלכליים  ,חוסר הכרת הארץ  ,מיעוט הידע החקלאי

והעדר ההכשרה בעבודה חקלאית  -הלכו והוקמו בזו אחר זו מושבות עבריות ( ראשון  -לציון ,
ראש  -פינה  ,זכרון  -יעקב)  ,שהעמידו ופיתחו חיים יהודיים חדשים  .בכל התהליך החלוצי הזה לקחה
האישה חלק בלתי נפרד כמובן  ,אבל כיוון שגם כאן היא נתפסת בדימוי הקונבנציונלי של עזר -
כנגדו  ,נראתה פעילותה כמובנת מאליה ולא זכתה לשום ציון מיוחד  .עצם הצטרפותה של האישה
למפעל היישוב נתפסה כהליכה פאסיבית אחרי הגבר  ,ולא כפעולה מכוח יוזמתה והכרתה שלה ,
וגם משום כך לא זכתה להתייחסות

ראויה .

4

כאן עלינו להזכיר שהעלייה לארץ  -ישראל עמדה בסימן של מהפך רעיוני  -תרבותי שמקורותיו ,

כידוע  ,הן בתנועות הלאומיות  -אירופאיות שלחמו אז לעצמאותן ,

5

והן בתהליך החילון

והליברליזציה במסגרת תנועת ההשכלה העברית  .אלא שמהפך זה הקיף ציבור קטן יחסית  ,בקרב
המוני היהודים במזרח  -אירופה  -ציבור שרובו ככולו גברים  .הנשים היהודיות ( בעיקר ב ' תחום

המושב '  ,אבל גם בערים הגדולות )  ,המשיכו בתיפקודן הנשי  -המסורתי ( בית  ,משפחה  ,ולכשנדרש
גם סיוע בפרנסה)  ,והלכי  -הרוח החדשים של ההשכלה והתחייה הלאומית לא הביאו  -לרובן
הגדול  -כל שינוי בתנאיהן החברתיים והתרבותיים  .אפשר להוסיף שרוב זה  ,שזכה רק לחינוך

מינימלי ( קרוא וכתוב בז ' רגון היידישאי  ,וידע אלמנטרי בחשבון )  ,ולא קיבל חינוך עברי כלל ,

6

התקשה לרדת לעומקם של הלכי  -הרוח החדשים וממילא לטיבה של תנועה רעיונית  -לאומית זו

( תנועת ' חיבת ציון ')  ,שהיא  ,כאמור פועל  -יוצא

מהם .

לפיכך לא בכדי קרה  ,שכאשר החליט הבעל  ,חובב  -ציון  ,להגשים את החזון האידיאליסטי
ולעלות לאוץ  -ישראל  ,דהיינו לעזוב מסגרת מסודרת של חיים ופרנסה  ,ולהמירה בסביבה לא -
נודעת של ארץ רחוקה ונחשלת  -התנגדה לכך האישה  .כאמור  ,ללא השכלה וללא הכרה
רעיונית  ,הצטיירה החלטה זו בעיניה כהחלטה בלתי אחראית  ,וכאשר היא קמה בכל  -זאת והלכה
אחריו  ,עשתה זאת לרוב מתוך כניעה ואילוצן
ואכן  ,עלייה מאולצת זו בעקבות הבעל הביאה לא פעם את האישה לידי התפרצויות של סרבנות

4

אמנם ישנם גם מקרים הפוכים  ,שבהם האישה יוזמת את העלייה לארץ  ,אך אלה הם מקרים ספורים

למשל גולדה מילוסלכסקי  ,שבעלה לא רצה לעלות  ,ורק עם מותו לקחה את ילדיה  ,בשנת

, 1885

בלכד :

והתיישבה

בוואדי חנין ; או המקרה הנועז יותר של בתיה מקוב  ,שעזבה את כעלה ללא גט  ,ובאה לכאן עם בניה בשנת , 1890
והם נמנו עם מייסדי רחובות ( מ ' סמילנסקי  ,משפחת האדמה  ,א  ,תל  -אביב  , 1943עמ ' . ) 241 - 234
5

מתיישבי העליה הראשונה ציינו לא פעם את השפעת התנועות הלאומיות באירופה של אמצע המאה
עליהם  .כמו  :אליעזר בן  -יהודה המושפע ממרד הבולגרים ( החלום ושברו  ,ר ' סיון [ עורך ]  ,ירושלים

ה 19 -

 , 1978עמ '

 , ) 64או יהודה ראב המבצפע ממרד ההונגרים ( התלם הראשון [ נרשם על  -ידי ב ' בן  -עזר ]  ,תל  -אביב

, 1957

עמ '

. )42
6

' שורש כל הרעה הזאת [ חוסר הכרה לאומית -

י" כ] ,

היא בחסרון החינוך בין הבנות  ,כי לא תדענה האימהות

לתת מנוער בלב הבן את האהבה לעמו ולשפת קודשו  ,כי בעצמן לא חונכו לזה  .אלה הנשים  . . .בנות " צאינה
וראינה " הן  ,המצפצפות ומהגות את התחינות אשר חיברו בעדן  . . .אבל לא תדענה את האהבה לעם מה היא ' . . .

8ל) 1

( נחמה פוחצ ' בסקי  ' ,עוד על דבר שאלות הבנות '  ,המלקן  21 ,בינואר
7

. ) 1889

העלייה בתקופה זו היתה בדרך  -כלל עלייה של משפחות  .לא כן בעלייה השנייה והשלישית  .אז עלו לרוב צעירים
וצעירות לא נשואים  ,כך שבעלייתן זו לא הלכו הנשים אחרי בעליהן  ,אלא באו לכאן מתוך בחירה עצמאית .

איטה ודוד ילין

ונרגנות נגד הארץ  ,ובעיקר בעתות

משבר .

8

אך עתות משבר אלה יצרו לא פעם גם תהליך הפוך

;

דווקא הקשיים והמצוקות חוללו באישה מעין מטמורפוזה נפשית  ,ומסרבנית ונרגנת היא הפכה
לדבקה באוץ
שדה וכרם

זימנה

;

וביישובה .

9

דבקות זו מצאה את ביטויה לא רק בבית ובמשפחה  ,אלא גם בעבודות

האישה התמודדה יום יום עם כל הטרדות  ,הייסורים ומפחי  -הנפש שאוץ  -ישראל

למתיישבים .

במסגרת חיים זו היתה חלוציותה של האישה נועזת לא פחות מוו של הגבר  .קשייה נבעו לא רק
מן התנאים הלא שגרתיים שאילצו אותה לנהל את ביתה באמצעים פרימיטיביים  ,לטפל במחלות
ללא סיוע רפואי ואף ללדת בשדה  .האישה גם מילאה תפקידים הנחשבים גבריים  ,וזאת תוך נטילת
סיכונים באומץ  -לב  .למשל האיכרה אסתר גרינשטיין  ,שיצאה עם אלה בידה נגד מסע  -חתונה ערבי

שחצה את שדות פתח -תקוה  ,וכאשר הגמלים דרסו ברגליהם את התבואה  ,לא היססה להסיר בכוח
8

' יום אחד נכנסנו ומצאנו את אמא  ,ועימה עוד כמה נשים ועולליהן  ,יושבות ומקוננות  .הן קוננו על סכלותם של

בעליהן שהקימו מושבה . . .

הן קוננו על עקשנותם לגרור נשים וילדים למות ברעב במקום נידח זה ' ( חנה טרגר ,

' הפתח לתקוה '  ,יפה כרלוכ " ן

[ עורכת ומתרגמת ] ,

סיפורי נשים בנות העליה הראשונה  ,תל  -אביב

, 1985

עמ '

. ) 127 - 126
9

סיפור לדוגמה הוא סיפורה של פייגה לרר  ,שעלתה לארץ בשנת

1883

מתוך אי  -רצון מופגן  .היא

ובעלה התיישבו

במשק עזוב ומודד בוואדי חאנין  ,והתיישבותם היתה מלווה בסבל  ,בשכול ובמצוקה כלכלית קשה  .אלא שסבל

,

זה קשר את פייגה אל האו  ,וכשבעלה ביקש למכור חלק מהאדמה כדי להקל על מצבם הכספי הדחוק ולהביא
עוד מתיישבים למקום  ,דווקא היא התנגדה ' כי כבר אהבה את אדמתה '  .ראה  :מ ' סמילנסקי  ' ,פייגה '  ,משפחת
האדמה ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '

. 225 - 224

קן ( ) ן

יפה ברלוביץ

את תכשיטי הכלה  -כפיצוי לנזק ; או איטה פלמן  ,שלאחר מות בעלה התעקשה להמשיך לחיות

עם ילדיה בפרדסה בכפר הערבי סומייל  ,עבדה בו ומצאה בו את פרנסתה ; או ביילה אייזנברג
שגייסה את נשות רחובות נגד החיילים התורכים  ,שבאו להרוס בית שטרם הושלם גגו  ,והן מנעו
את הריסתו בגופן ובאבנים שהשליכו על

החיילים .

0ן

אלא שגם בפעולות נועזות אלה המשיכה האישה לראות את עצמה אך ורק כממלאת את
חובתה  .עם המעבר מן הגולה למולדת  ,התפתחו אמנם אורחות  -חיים חדשים של עבודת  -אדמה

והגנה עצמית  ,ותפיסת  -עולם חדשה של זקיפות  -קומה לאומית  ,אך מבחינת ההכרה באישה
ובמעמדה לא חל כל שינוי מהותי ; האישה נשארה שולית וכלתי נחשבת כמו בגולה  .גם כאן היא
היתה משוללת כל זכויות חברתיות  ,כגון הזכות לבחור ולהיבחר ; גם כאן היא נמצאת דחוקה אל
מאחורי הקלעים  ,מנועה מלהשמיע דעתה ברבים ; גם כאן היה הגבר המחליט וקובע לגבי כל
עניין  ,ציבורי או

אישי .

והנה על רקע של ציבור נשים זה  -יעיל ותורם מחד גיסא  ,אך לא  -משכיל  ,משולל הכרה
והערכה מצד החברה וללא מודעות  -עצמית משלו מאידך גיסא  -הולכת ומתפתחת במסגרת

הספרות בת התקופה כתיבה של נשים  .הכיצד

?

הנשים הכותבות היו בראש וראשונה נשים שזכו להשכלה החורגת מעל ומעבר לזו המקובלת
אצל נשים יהודיות בנות אותה תקופה -

לימודים תיכוניים  ,מקצועיים ואפילו אוניברסיטאיים  .י
ן

עניין נוסף  ,שייחד אותן בקרב נשות העלייה הראשונהי 1היה בקיאותן בלימודי העברית ( לשון ,
תנ " ך  ,ספרות וכדומה )  ,שלא לדבר על היכרות קרובה עם עיקרי הציונות ואמונה עזה באפשרות

הגשמתה  .כאן צריך לציין  ,כי דבקותן של נשים אלה ברעיון הציוני לא הושגה  ,כמו אצל שאר

הנשים  ,על  -דרך מטמורפוזה נפשית שנתחוללה בעקבות התמודדות עם הארץ  .אצלן היה זה פרק
מהותי מחינוכן וממסגרתן המשפחתית

חובבי  -ציון בגולה ובארץ -

;

אבותיהן או בעליהן היו מהשורה המובילה באגודות

מנהיגים  ,הוגים או עסקנים .

3ן

סימן  -היכר אחר המאפיין אותן  ,והוא

אינו פרי השפעת הבית אלא פרי השקפתן והתפתחותן שלהן  ,הוא היותן מודעות לעצמן
ולחשיבות תפקידן לא רק כבנות לאבותיהן או כנשים לבעליהן  ,אלא כשותפות שוות למפעל
החברתי ההולך ונוצר כאן  .כך שעל  -אף היותן משוללות זכויות והשפעה  ,הן הציעו את מעורבותן

ועזרתן בדרכים לא  -ממסדיות משלהן  :נחמה פוחצ ' בסקי מראשון  -לציון הקימה ' חברת לינת צדק '
10

11

יהודית הררי  ,אישה ואם בישראל  ,תל  -אביב  , 1967עמ '  ; 240א ' סלמן  ,חלוצי הפרדסנות העברית באוץ  -ישראל ,
תל  -אביב  , 1940עמ '  ; 53 -40סמילנסקי (לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' . 26
נחמה פוחצ ' כסקי סיימה גימנסיה רוסית

;

חמדה בן  -יהודה היתה סטודנטית לכימיה במוסקבה ; נחמה גיסין ,

מרים פפרמייסטר ואלישבע בסברן היו מורות ; חנה לונץ עסקה בעריכה ובדפוס  .כאן כדאי להוסיף  ,שבצד נשים

כותבות אלו  ,היו במושבות גם נשים אחרות משכילות  .נוכחותן בלטה יותר במושבות שנוסדו על  -ידי ציבור
יוצאי רוסיה ( ראשון  -לציון  ,רחובות  ,גדרה )  ,שבהשוואה לציבור יוצאי פולין או ליטא היה פחות אורתודוקסי ,
יותר משכילי  ,ומשופע יותר בבעלי מקצועית חופשיים .
12

רוב נשות העלייה הראשונה באו כאמור ממזרח  -אירופה  .אך היו ביניהן גם נשים מתפוצות אחרות  ,כגק בנות
העלייה התימנית  .הנשים בנות העדה הספרדית והאשכנזית מן ' היישוב הישן ' חיו בחברה שמרנית יותר והיו

מוגכלחז יותר מנשות

10

ו

13

המתיישבים .

חנה טרגר היתה בתו של ר ' זרח ברנט  ,ממייסדי פתח  -תקוה ונוה  -שלום ; איטה ילין היתה בתו של י " מ פינס  ,עסקן

חובבי  -ציון וממנהיגי היישוב בארץ  ,ואשתו של המלומד דויד ילין ; חמדה בן  -יהודה היתה אשתו של אליעזר
בן  -יהודה  ,מחדש הלשון העברית ומראשי היישוב ; נחמה פוחצ ' בסקי היתה אשתו של י " מ פוחצ ' בסקי  ,מראשוני

המדריכים החקלאיים ; מרים פפרמייסטר היתה אשתו של ישעיהו פרס  ,מראשי היישוב בירושלים ; וחנה לונץ -

בולוטין היתה בתו של המלומד א " מ לוצץ  ,חוקר

ארץ  -ישראל .

חנה

לאץ  -בביוטין

עם אביה א " מ לונץ

לעוברי -אורח ולפועלים עניים  ,שהתפתחה במשך הזמן לחברת סעד לחולים ולנצרכים ; איטה ילין
פעלה בירושלים להעסקתן של נערות עניות ולאשפוזן של חולות  -נפש במסגרת רפואית מתאימה

חנה לונץ ניהלה בימי מלחמת  -העולם הראשונה בית  -תמחוי

;

לנזקקים .

כאמור  ,פרט לעיסוקים אלה שלחו הנשים הללו את ידן בכתיבה  .כתיבתן מצטיירת ממילא
כחלק ממעורבותן החברתית  .שהרי גם בדרך זו הן ניסו להטביע את חותמן כנשים על החיים
המתגבשים כאן  ,וגם בדרך זו הן ביקשו להיות לפה לאותה בת העלייה הראשונה  ,שלא הבינה את
מצבה או לא העזה לתבוע מן החברה להכיר בה  .כך שאם היצירה הכוללת של העלייה הראשונה ,
בפובליציסטיקה או בספרות  ,דנה בעיקר בנחבאי הארץ החדשה  ,החברה החדשה והאדם החדש ,
באה היצירה הספציפית של האישה  ,בפובליציסטיקה או בספרות  ,והעלתה גם את נושא האישה

החדשה .
יצירה פובליציסטית וספרותית זו של הנשים פותחה בשנויי

התשעים של המאה הי" ט ,

בכתיבתן של נחמה פוחצ ' בסקי וחמדה בן  -יהודה  ,ונמשכת בכתיבתן של נחמה גיסין  ,מרים
פפרמייסטר  ,יהודית הררי ,

אלישבע בסברן  ,חנה לונץ  -בולוטין  ,חנה טרגר  ,ואיטה ילין .

4ן

נשים

אלה המשיכו אמנם לכתוב מעבר לתקופת העלייה הראשונה (  , ) 1904 - 1882או אפילו החלו לכתוב
אחריה  ,אך תקופה זו היתה לא רק נקודת  -המוצא המשותפת שלהן ( חלקן הגיע אז לארץ וחלקן
14

נחמה פוחצ ' בסקי (  ) 1934 - 1869וחמדה בן  -יהודה (  ) 1951 - 1873היו למעשה המרכזיות שבין הכותבתי בנות
העלייה הראשונה ; נחמה גיסין ומרים פפרמייסטר פרסמו סיפורי ילדים ; אלישבע בסברן ( ) 1932 - 1856שלחה
דיווחים מהגליל ( בעיקר ממטולה ) ; איטה ילין (  ) 1943 - 1868כתבה אוטוביוגרפיה כשני כרכים ; חנה טרגר
 ) 1943 - 187 %כתבה זכרונות  ,סיפורים ומאמרים ( באנגלית ) ; יהודית הררי (  ) 1979 - 1886פרסמה סיפורים קצרים
ורומן אוטוניוגראפי ; חנה לונץ ( ) 1987 - 1892כתבה סיפורים קצרים וביוגרפיה של אביה .

ך ך ך

יפה ברלוביץ

בולד

בה ) ;

היא היתה מרכזית ליצירתן  ,והעמידה את עיקר נושאיהן  .גם אם אצל כמה מהן נושאי

העלייה הראשונה הלכו והתעממו במשך הזמן  ,הרי תפיסת  -עולמן  ,הן האידיאולוגית והן
האסתטית  ,נשארה גם בהמשך אותה תפיסת  -עולם של העלייה הראשונה ( להבדיל מתפיסות  -עולם
אידיאולוגיות ואסתטיות של העליות

הבאות ) .

15

ספרות נשים בארץ  -ישראל דאז מפתיעה בעצם היכתבה ובהיקף ממדיה  .כידוע  ,על רקע תפיסת
האישה במסגרת היהודית בגולה  ,תופעת נשים כותבות  ,ובעיקר נשים כותבות עברית  ,היתה נדירה .
אמנם בתולדותיה של האישה היהודייה במשך הדורות ניתן בכל  -זאת לפגוש בזמן זה או אחר
נשים השולחות ידן בעט סופרים  ,או אפילו נשים למדניות בתורה ,

16

אבל אלה היו תמיד ביטויים

חד  -פעמיים  .לא כן ספרות הנשים של בנות העלייה הראשונה  .דווקא כאן  ,במסגרת יישובית בלתי
יציבה של חמישים  -שישים אלף יהודים  ,בתנאי קיום כה קשים ובחברה כה לא  -פתוחה  ,שלא

חנה

ברנט  -טך4ר
( ) 1943 - 1870

העריכה את האישה  ,החלו נשים לכתוב

;

מספרן הלך וגדל עם השנים  ,ויצירתן היתה יצירה

נמשכת  .מתקופת העלייה הראשונה ואילך ספרות הנשים העברית אינה עוד ספרות

היא הולכת ומתפתחת עם התפתחות ההתיישבות ומתגבשת לגוף ספרותי

חד  -פעמית .

עקבי .

סיפור ההטפה של חמדה בן  -יהודה
שני תחומים מעסיקים את הכותבת בת העלייה הראשונה  -התחדשות החיים היישוביים כאן

והשאיפה להתחדשותה של האישה במסגרת חיים יישוביים אלה  .בתחום הראשון מתאפיינת

כתיבתה של האישה בכל סימני  -ההיכר המובהקים של ספרות העלייה הראשונה בכללה

;

17

לא כן

לגבי התחום השני  .שאיפת האישה להתחדשותה שלה היא תימטיקה ייחודית ובלעדית לספרות
הנשים דאז  .אמנם גם הגבר הכותב מבקש לספר על האישה במסגרת החיים החדשים  ,והוא אף
עבטה זאת בהתרגשות ובעניין  ,אלא שהנושאים המעסיקים אותו לגביה הם אלה שבקונבנציה

( המתח הרומנטי שבינו לבינה המתקבל על הרוב כסיפור אהבה) או אלה שבאידיאולוגיה ( האישה

יהודית אייזנברג  -הררי
נחמה פוחצ ' בסקי ( ראה  :נורית גוברין  ' ,נפ " ש מראשת  -לציון הומיה '  ,מלאת  ,א [ תשמ " ג]  ,עמ '  . ) 285אלא
שהקשר היצירתי בין רוב הכותבות האלה נוצר דווקא באמצעות אליעזר בן  -יהודה  .הוא פתח את שערי עיתוניו

( ) 1979 - 1886

לכתיבתן של נשים  ,ועודד ודחף אותן לביטוי ספרותי  ,כיות שהאמין שרק בכוח האישה  ,האמוציונלית מטבעה ,
להכניס ' רגש  ,רוך  ,גמישות וגיתים דקים וחליפים לתוך העברית המתה  ,הנשכחת  ,הזקנה  ,היבשה והקשה '

( חמדה בן  -יהודה [ לעיל  ,הערה  , ]3עמ ' . ) 118
מרים פפרמייסטר ונחמה גיסין ב ' עולם קטן ' ; נחמה פוחצ ' בסקי ביעולם קטן ' ו ' האור ' ; וכמובן חמדה בן  -יהודה

בין הנשים שפרסמו אצלו  :אלישבע בסברן וחנה לונץ ב ' השקפה ' ,

ב ' הצב "
. 33 - 31
16
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( על

כל גלגולינו .

ראה מאמרי  ' :ספרות נשים בנות העלייה הראשונה '  ,פרוזה  ,גל '

 , ) 1983 ( 67 - 66עמ '

נשים למדניות היו  ,למשל  ,שלוש בנותיו של רש " י ( המאה הי " ב ) שהיו בקיאות בתלמוד ואף לימדו תלמידי -
חכמים ; חוה בכרך ( המאה הט " ז )  ,שהתפרסמה בפירושיה המובאים בספרו של נכדה יאיר  ,חוות יאיר ) ;
ביילה הורבדו ( המאה

הי " ז ) ,

שחיברה ספר תחינות  .מן הנשים המשכילות שכתבו במאה הי " ט אפשר להזכיר

הריאליסטי והעגום  ,בבואה לספר על החיים החדשים הנרקמים כאן .

האישה בספרות  -הנשים של העלייה הראשונה

כחלק מהתהליך החברתי  -הכללי של הפיכת קהילת מתיישבים ללאום ) 8 .י כך או כך  ,נראה שנושא
שאיפתה של האישה להתחדשות משלה לא רק שאינו מופיע ביצירותיו  ,אלא שהוא כלל לא היה

מודע לו  .בדיוננו להלן נתמקד בנושא הייחודי לספרות הנשים  ,דהיינו השאיפה להתחדשות

האישה .
שאיפה זו מוצאת את ביטויה בכתביה של בת העלייה הראשונה על  -דרך של שתי עמדות

:

עמדה של הטפה ועמדה של מחאה  .בשתי עמדות אלה מתקבל הסיפור כסיפור לוחם  ,סיפור
המבקש להמחיש את מצבה של האישה המתיישבת כמצב נחות  ,וזאת לא רק כדי להסב את
תשומת  -הלב להכיר בקיומו אלא גם כדי לעורר לשנותו  .בדרך זו יוצא הסיפור הלוחם הן נגד ציבור
הגברים  ,שכאמור לא היו מודעים לנושא 9,י והן נגד ציבור הנשים  ,שבשל חינוכן השמרני לא רק
שלא חשו באפלייתן  ,אלא ראו בכך את מצבן הטבעי והתנגדו לכל נסיון לחרוג

ממנו .

20

להלן נבקש לבדוק את דרך התקבלותן של עמדות אלה  .נצטמצם ביצירתן של שתי הכותבות

המרכזיות בספרות נשים זו  ,כאשר חמדה בן  -יהודה מייצגת את עמדת ההטפה ונחמה פוחצ ' בסקי

אלישבע

בורשטיין  -בסביץ '

( ) 1932 - 1856

את עמדת המחאה .
בן  -יהודה פונה בהטפה קודם  -כל אל האישה  ,כשהיא מבקשת לנער אותה ממגבלותיה שבעבר

ולהכשירה לקראת האפשרויות המתחדשות שבהווה  .אלא שהעיון בסיפוריה ובמאמריה מורה
שהשאיפה להתחדשות האישה היתה מכוונת לקידום ענייניה של חברת המתיישבים  ,לא פחות

מאשר לקידום ענייניה של האישה עצמה  .כלומר במעמד היסטורי ראשוני זה  ,נקודת  -המוצא

לנושא האישה היתה בראש וראשונה לאומית  ,ורק בדיעבד  -פמיניסטית  .מאוחר יותר  ,במאמר

משנת  , 1919הסבירה זאת בן  -יהודה בכותבה  ,כי לא ניתן היה אז ללחום לזכויות האישה כל עוד
העם עצמו

משועבד :

' היות עמנו משועבד  ,נכלם ונרדף בעולם וסובל מעריצות השליטים גם

בארצנו  ,איך נשחרר את האישה ? '  .לפיכך השאיפה האחת שנדרשה הן לטובת האישה והן לטובת
העם היתה השאיפה
18

תגיע גם שעתה ' .

הלאומית :
!2

' את הרגש הלאומי בכלל השתדלנו לעורר בה אז  ,וכשיבוא היום

יוצא אפוא שבשלב זה  ,התחייה הלאומית זהה  ,אצל בן  -יהודה  ,עם התחייה

בין סיפורי האהבה הבולטים ראויים לציון סיפוריו של מ ' סמילנסקי ' ,תולדות אהבה אחת ' ו ' המורה החדשה ' .
סיפורים הקושרים את האישה עם האידיאולוגיה היישובית הם  ,למשל  ,סיפורו של י ' ברזילי  -איזנשטדט  ' ,איילת
השחר ' ( על התחמרנותו של הרעיון הלאומי) וסיפוריו של ז ' יעבץ  ' ,ראש השנה לאילנות ' ( הצגתן של דמויות
יהודיות חדשות -

19

בשנת

1903

גבר ואישה  -במושבה החדשה) .

התאספו בזכרון  -יעקב נציגי היישוב מכל שלוחותיו במטרה להקים לראשונה מעין ממשל אוטונומי

-,

יהודי באו ישראל  .בין היתר הועלתה גם ההצעה להעניק לנשים זכחז בחירה  ,אלא שזו נדחתה ברוב מכריע
(  38נגד  , ) 18מנימוקים דתיים ומוסריים ( " קניאל  ' ,דת ו " קהילה " בתפיסת עולמם של אנשי העליה הראשונה

והשניה  , ' 1914 - 1882 ,שלם  ,ה [ תשמ " ק  ,עמ ' . ) 203

רק לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,כשמאבק האישה הלך

והתגבר הן בחוגי הפועלים ( ד ' ברנשטיין  ,אישה באו

-,

ישראל  ,תל  -אביב תשמ " ז  ,עמ '

האזרחיים ( חמדה בן  -יהודה  ' ,הגיעה שעתנו '  ,דואר היום ,

30

בספטמבר

, ) 1919

, ) 69 - 20

והן בחוגים

החלו מושבות לשתף נשים

בבחירות המקומיות שלהן  ,ובראשון  -לציון נבחרה נחמה פוחצ ' בסקי כרוב קולות לוועד המושבה ( ראה

יודילב " ן  ,ראשון  -לציון  ,ראשון  -לציון  , 1941עמ '
20

:

ד'

. ) 522

בסיפור  -ממואר של חנה טרגר  ' ,זכות בחירה לנשים '  ,מתואר אירוע שקרה בפתח  -תקוה בשנת  ( 1886זמן
משוערן  .צעירות נאבקו לזכות בחירה  ,ואילו אימותיהן יצאו נגדן  .היו אימהות שטענו כי זה עניין של שעמום
חרפנה מלהתערב בניהול המושכה ' ; אחרות הכינו
ו ' ברגע שתנשאנה לאיש  ,ותהיה להן די תעסוקה לענות בה  ,תרפנה
זאת כמרד נעורים  ,דהיינו היאחזות ב ' אמצאה אופנתית וטפשקע ' כדי ' להתנשא על אימהותיהן '  .לאחר מסע של
שדולה היו אימהות שנתרצו  ,אבל גם אז טענו ' כי להן באופן אישי אין כל שאיפה להתערב בעניינים ציבוריים ' ,

והן תומכות כזכות בחירה רק כדי להיטיב את מצב הבנות בעתיד  .ראה  :במלובש ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ ' . 135 - 134
חמדה בן  -יהודה  ,לעיל  ,הערה . 19
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הפמיניסטית  .דהיינו  :מאבקה להוציא את האישה משוליותה הלאומית ולדרבנה למעורבות שווה

במפעל החלוצי  ,היא בעיניה אקט ראשון בקידומה הנצפה  .מכאן שהשאיפה להתחדשות האישה
ביצירתה של

בן  -יהודה היא  ,קודם כל  ,התחדשות למודעות ולפעילות לאומית .

לדעתה של בל  -יהודה  ,עשויה האישה ההדשה לתרום לקידומה של קהילת המתיישבים בשתי

דרכים  :היא יכולה לעצב חברה טובה יותר  ,וכן להרחיב את היישוב הקיים ולהפחית את האיום
להידלדלותו  .באפשרות הראשונה הולכת בן  -יהודה בעקבות בעלה  ,אליעזר בן  -יהודה  ,שגרס
שהאישה ( ולאו דווקא הגברן  ,היא היא הבונה ומעצבת עם  ,בהיותה המשפיעה העיקרית על דור
ההמשך במסגרת גידולו בבית ובמשפחה  .השפעתה זו עשויה  ,לדבריו  ,להיות גורלית במיוחד
בתקופה זו  ,שבה מתעצב העם כמו מבראשית  .הכרעתה של האישה תיקבע לא רק את פני הדור

הזה  ,אלא את מהות אופיו של העם לעתיד לבוא  .בן  -יהודה הדגיש  ,למשל  ,את עמדתה המכרעת
של האישה לגבי עתיד הדיבור העברי בארץ ,
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22

וכמחיה הלשון העברית ומחדשה  ,טען שרק אם

האישה תדבר עברית  ,גם הנוער הגדל כאן ידבר עברית  ,וממילא יוחש התהליך של הפיכת השפה
 23ולפיכך  ,קובע בן  -יהודה  ,כי ' הן [ הנשים] הן
הכתובה והפאסיבית הזאת ללשון חיה ומדוברת .

בן  -יהודה  ' ,רכושנו '  ,השקפה  ,שנה שלישית

22

א'

23

בתקופת העלייה הראשונה עדיין לא דיברו עברית

( , ) 1903

גל ' יט ,

באוץ .

עמ '

. 541

חמדה בן  -יהודה
( ) 1951 - 1873

הרכוש האמיתי

שלנו . . .

הן

הקרן הקיימת . . .

קרן שתעשה פרי  ,שתביא רווחים טובים שנה שנה ,

מידי חודש בחודשו  ,מידי שבוע בשבוע  ,יום

יום ' .

חמדה בן  -יהודה פיתחה את הנושא כשהיא מטעימה את השגותיה ומסקנותיה שלה  ,דהיינו אם
האישה היא הקובעת את פני הדור  ,ולפיה יוכרע טיבו של העם  ,האחריות לכך תובעת ממנה את

העלאת הסטנדרדים שלה  ,וזאת לא רק בתחום הלשון העברית  ,כפי שתבע אליעזר בן  -יהודה  ,אלא

בתחומים מקיפים יותר  .מעמדה זו יצאה בן  -יהודה אל האישה  ,להטיף ולהורות לה כיצד עליה
לפתח את עצמה כדי למלא כראוי את תפקידה כבונה ומעצבת עם  .הטפה או הדרכה זו נעשתה הן
במסגרת

יצירתה

הפובליציסטית

24

והן

במסגרת

יצירתה

הספרותית ,

כאשר

במסגרת

הפובליציסטית היא השתמשה בדרך של הטפת  -מוסר ישירה  ,ואילו במסגרת הספרות הלכה על
דרך של הדגמה

24

אילוסטרטיבית .

לדוגמה  ,המכתב שפרסמה בן  -יהודה בשנת

, 1904

ובו היא מעודדת את השכלתה של האישה  ,בזו הלשין  ' :אתם

בני אוץ  -ישראל  ,תוכלו  -אם תלמדו הרבה  ,אם תהיו משכילים  . . .עליכם לא להפסיד אף יום אחד . . .
אתם תבטלו מזמנכם יאבד לכם  ,הפסדתם לגמרי  .ובזה חטאתם לעמכם  ,כי לא מלאתם אשר נטל עליהם . . .

כל אשר

לפעול הפעולה האמיתית . . .
רביעית  , 1904גל ' יא ) .

והידעתם מי מכם יוכל יתר לעשות הנערות

!'

( ' קדמת העברית '  ,השקפה  ,שנה

ען ך ך

יפה ברלוביץ

בהדגמותיה אלה הציבה בן  -יהודה מודל של אישה שהלאומיות וההשכלה הל שתי איכויות
מודגשות בה  .כאן כדאי לציין שמושג ההשכלה אצל בן  -יהודה אינו כולל רק ידע ; השכלה היא
קודם  -כל תפיסת  -עולם מתקדמת ( כאמור  ,המיתווה ההגותי של תנועת ההשכלה במאה הי" ט
היווה  ,בין היתר  ,את היסוד האידיאי לתחייה הלאומית ולהקמת תנועת

חיבת  -ציון ) .

החומרים

המשתלבים בעלילות סיפוריה שאולים מתחומים שונים בחייה של האישה הארצישראלית  ,אך

תמיד הם מנווטים לקראת מסקנה אחת  -עדיפותה של האישה המשכילה ( וממילא הלאומית ) הן
בחיי הקהילה והן בחיי הפרט  .הדגשת חיי הפרט והצגת ההשכלה כיתרון וכערובה להצלחתה

האישית דווקא של האישה  ,הם חידושים שהוסיפה חמדה בן  -יהודה על דברי בעלה  .ואין ספק
שהם התקבלו כדרך אפקטיבית יותר בנסיון להטיף לאישה ולשכנעה לפעול לקידומה שלה  .כל

הקורא בסיפוריה של חמדה בן  -יהודה עשוי ללמוד כיצד השכלה מקדמת מציאת חתן מוצלה ,

תורמת לחיי נישואין מאושרים יותר  ,ואפילו  -כיצד היא מעוררת לחוויות

רומנטיות עשירות .

בסיפור ' שמלה חדשה ' יעדיף הרופא הירושלמי  ,היוצא בחברתן של צילה ומירה  ,את קירבתה של
צילה  ,כיוון שדרך שיחתה המשכילה שובה את לבו מכל שמלה חדשה שבה מתקשטת לכבודו
מירה היפה  .בסיפור ' לולו ' בורחת

אישה תימניה  ,שבעלה החמר הירושלמי גירשה  ,אל המושבה .

כאן היא בונה את חייה מחדש  ,עובדת  ,לומדת  ,ונישאת להלרן שככל שהוא מרבה ללמדה  ,חייה

עימו נטענים ביתר משמעות  ,ביתר חיוניות  .וכן גם הסיפור ' תחת השקד '  ,שבו נשבית רחל שוחרת
הידע בקסמיו של יעקב הפועל המשכיל  ,ואם כי אשת  -איש היא  ,אין בן  -יהודה מציגה את ' החטא '

הרומנטי ביניהם באופן שלילי  ,אלא כקשר שיש בו מן ההעשרה הרגשית והתרבותית .

25

בתקופת העלייה הראשונה חברת המתיישבים בארץ  -ישראל עדיין לא היתה בבחינת עם  ,אלא

קהילה פזורה המאוימת כל הזמן על  -ידי עזיבתם של מתיישבים והפסקת העלייה  .כאמור  ,לדעת
בן  -יהודה  ,האישה החדשה  ,באיכויותיה הלאומיות  -המשכילות  ,עשויה להוות גורם משפיע גם
בפיתוח היישוב הקיים  .הודות למעורבותה ולהזדהותה הלאומית היא יכולה לתרום להשתרשות

,

ולהיאחזות באו  ,שלא לדבר על הגדלת היישוב מבחינה דמוגרפית  .כל זאת לעומת האישה חסרת
ההכרה הלאומית  ,החיה כאן בעל  -כורחה  ,ואשר בבערותה הרעיונית רק מזרזת את הירידה ואת
הידלדלות

הקיים .

בסיפור ' חוות בני ריכב '

26

מבקשים שני מתיישבים  ,הרכין ואפרים  ,להגדיל את מספר

האוכלוסין היהודים בארץ בכל דרך אפשרית  .אפרים עושה זאת ביציאתו אל הדרכים לחפש את

השבט היהודי האבוד של בני  -ריכב  ,והרבין עושה זאת בין אוהלי הבדואים  ,בנסותו להפוך נוודים
אלה לא רק לבני תרבות  ,אלא גם לעבריים  .והנה בעוד הם עסוקים בתוכניותיהם אלה  ,נחשפים הם

לפתע לעובדה שכל פועלם יושם לאל כל עוד לא תמצא את פתרונה שאלת האישה  .נראה  -כך
מתברר מדבריו של הרבין  -שעיכוב התחדשותה של האישה בארץ  ,פגע במפעל החלוצי לא רק
בעבר  ,אלא הוא ממשיך לכרסם בכל חלקה

טובה :

אם בין האיכרים לא פגשתי כבר מזמן התלהבות אמיתית  ,מסירות נפש  ,אף הסכמה
1 16
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'

שמלה חדש "

"

השקפה ' שנה שביעית

( , ) 1907

השקד '  ,לוח ארץ  -ישראל  ,שנה ט' (  , ) 1903עמ ' . 29 - 15
בסימן של הסיפור הקצר  .משנות השלושים פרסמה גם ביוגרפיות  ,של בן  -יהודה :

עד שנות השלושים עמדה יצירתה של בן  -יהודה אך ורק

 , ) 1932אליעזר כן  -יהודה חייו ומפעלו ( ירושלים
26

גל ' צא ; ' לולו '  ,הצבי  ,שנה שלישית

חמדה בן  -יהודה  ' ,חוות בני ריכב '

( , ) 1902

גל ' ד -ו ; ' תחת

( , ) 1903

, ) 1940

ושל איתמר בן  -אב " י

ברלוב " ן ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '

:

הלוחם המאושר  ( ,ירושלים ,

נושא

. 61 - 60

הדגל ( ירהמלים . ) 1944 ,

חמדה ואליעזר

בן  -יהודה

חזקה לסבול  ,ומעטים היו בעלי רגש  ,הנה בין הנשים אף אחד מאלף לא מצאתי

ואם

!

רבים מחובבי  -ציון האמיתיים לא באו להשתקע באוץ  -ישראל  ,היתה יד הנשים בזה  .ולא
מעטים שבאו הנה ושבו אחרי שנה או שישה חודשים  ' ,הלכו אחרי
הרעיון  ,מה הפעולה  ,אם האישה עומדת

האישה ' . . .

מה

כנגד ?

לכאורה מועלות כאן טענות קשות נגד האישה  ,אך בהמשך חוזרים השניים מביקורתם זו  ,כשהם
מודים שלא רק אשמת האישה היא  .בחשבון  -נפש קולקטיבי שהם מנהלים  ,והמדבר כאילו בשמו
של ציבור הגברים בארץ  ,הם נוטלים על עצמם את האחריות למצבה המחפיר של האישה ,
ומחליטים על שינוי

דרך :

אין לקוות מנשותינו

וצריך להודות כי

במושבותינו הינחנו

דבר  . . .כל זמן שלא ניתן את ליבנו לחינוכן . . .
את האישה לגמרי לנפשה  .מי מאיתנו לימד את

אשתו או קרא

נהייתה

לאם

לפניה

?

ועל

כן

שנים

אחדות

אחרי

לשניים  -שלושה ילדים  ,לא בלבד שלא
שכחה את אשר ידעה

לפנים . . .

הנישואים ,

התקדמה . . .

כאשר

האישה

אלא נהפכה לשפחה אמיתית  ,אף

האם דאגנו להיטיב מצבן

כללי להילרים שתוכל כל אם להניח שם את ילדיה

?

האם סידרנו איזה מקלט

בטוחה . . .

האסיפות  ,לקרוא  ,לשמוע  ,לדבר  ,להתפתח  ,ללמוד  .אנו חייבים ,

[ ותוכל]

ללכת אל

אנו .

הכאה זו על חטא יכולה היתה להיכתב באותה תקופה רק על  -ידי אישה  ,כיוון שבהיערכות
הארצישראלית דאז לא חשו הגברים כל רגשי  -אשמה כלפי חוסר לאומיותה של האישה  .ההיפך ,
כאשר ניסו נשים בעלות הכרה לאומית להתערב ולהביע את דעותיהן ברבים  ,הן מצאו עצמן

נבלמות על  -ידי גברים  ,ואפילו נלעגות ( כפי שמתארת נחמה פוחצ ' בסקי  ,להלן ) .
דלעיל אין בו אפוא מייצוג המציאות  ,כי אם מכמיהות לבה של הכותבת

27

עצמה .

הווידוי הגברי
27

דרך עשייה

אין ספק שחלק מהכותבות הושפעו מהלכי  -הרוח הסופראז ' יסטיים באירופה  ,ויש על כך עדויות
למשל  ,במאמר ' הגיעה שעתנו ' ( לעיל  ,הערה  ) 19בן  -יהודה מספרת על פגישה שהיתה לה בפארים בשנת

בכתביהן .

' עם אחת

ממנהלית התנועה של שווי הזכויות להאישה ,

1904

ד " ר קטה שירמכר  ,שביקשתנו להקים בירושלים סניף

להחברה הכללית  ,אף יעצתנו לשתף בו גם את האישה הנוצרים והמושלמית '  .חנה טרגר  ,בממואר ' זכות בחירה

לנשים ' ( לעיל  ,הערה

, ) 20

מנמקת את התעוררותן של הבנות לדרוש זכות בחירה במושבה  ,בשנת  , 1886במאמר

11 7

יפה ברלוביץ

ספרותית זו עוררה לא פעם את הביקורת לתקוף את יצירותיה אלה של בן  -יהודה  ,בטענה  ,שיש
בהן מן ההטעיה  ,כלומר לכאורה היא עוסקת במציאות הארצישראלית הקיימת  ,אך למעשה היא

מציגה אותה בצורה לא  -ריאליסטית הגובלת
רק בדיעבד אגדה

באגדה .

28

ואולם הסיפור הלוחם של בן  -יהודה הוא

היא לא התכוונה מלכתחילה לכתוב אגדה  .היא התכוונה לכתוב את ההזון

;

הציוני  -הרומנטי שאותו חייתה בחיי היומיום שלה  .הסיפור הלוחם הוא למעשה החלת חלומותיה
וגעגועיה על המציאות הקיימת  ,כשהיא מבקשת לראות במציאות זו לא רק את ' יום הקטנות '
הקשה והמפרך  ,אלא גם את הגשמתו לאלתר של חזון האישה

החדשה .

29

סיפור המחאה של נחמה פוחצ ' בסקי
ספרות הנשים של בנות העלייה הראשונה נכתבה  ,כאמור  ,לא רק מעמדה של הטפה  ,אלא גם

מעמדה של מחאה  .עמדה זו מיוצגת ביצירתה של נחמה פוחצ ' בסקי  .פוחצ ' בסקי החלה לפעול
להתחדשות האישה בהיים היישוביים כבר עם הגיעה לאוץ בשנת

בהעלאת הנושא על הכתב  ,אלא פעלה לממשו הלכה

למעשה .
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. 1889

היא לא הסתפקה

אך קיימת מעין דיכוטומיה בין

מאבקה הציבורי לבין ביטויה הספרותי ; במאבקה הציבורי היא תקיפה ונחרצת בהעמידה תשובות

ובהציעה פתרונות  ,ובביטויה הספרותי היא רק מעלה שאלות  .כמו כן  ,שלא כמו במאבקה
הציבורי  ,בכתיבתה היא מאופקת מאוד  ,כאשר ביטויי המחאה של דמויותיה מתכנסים למעין
דיאלוג פנימי עגום ונואש  ,ומתקשים

לפרין החוצה .

עיקר יצירתה של פוחצ ' בסקי נאספה בשני קובצי סיפורים  ' :ביהודה החדשה '
ובעבודה '

(, . ) 1930

3

(  , ) 1911ו ' בכפר

בשני הקבצים מתוודע הקורא אל קשת מגוונת של נשים ( איכרות  ,פועלות ,

עוזרות  -בית  ,חברות קבוצה )  ,בקובץ הראשון מוצגות הנשים בעיקר על רקע מוצאן המזרחי ,
,

והבולטות שבהן  -בנות הערה

התימנית .

ספרות העלייה הראשונה  ,שיוצריה רובם ככולם

ממוצא אירופאי  ,גילתה ככלל סקרנות רבה לגבי היהודי המזרחי  .סקרנות זו הניבה פרסומים

ספרותיים רבים  ,שניסו לעמוד על טיבו של היהודי המזרחי  ,חייו  ,אורחותיו ומנהגיו  .התעניינותה
של פוחצ ' בסקי מתרכזת ביהודייה התימנית דווקא  ,וזאת לא רק בשל הכרתה מקרוב ,
שקראו

32

אלא

אודות ' הנשים באמריקה הנאבקות על זכויותיהן  ,ואשר  -במוקדם או במאוחר  -אמורות לזכות גם

בדרישותיהן '  .ואז מתפרצת אחת הנעריץ ואומרת  ' :אימרו לי  ,למה הנשים האמריקניות יודעות לפעול לקידום
עצמן  ,ואילו אנחנו היהודיות מדשדשות במקום

אחד ? '

( שם  ,עמ '

. ) 133

28

י ' חנני  ' ,ראשית הסיפור הארץ  -ישראלי '  ,מולד ,

162 - 161

( דצמבר

, ) 1961

29

כאן כדאי להוסיף  ,כי בצד הסיפור הלוחם כתבה בן  -יהודה גם בז ' אנר ספרותי נוסף  ,והוא סיפור ההווי  .זהו סיפור

עמ '

. 654

ריאליסטי  -מימטי  ,המנוער מכל גוון של הטפה או הדרכה לאישה  ,ומכוון יותר לקהל היעד בגולה  ,כמגמה
לקרבו לחיי האוץ .
30

31

ראה מאמרה ' עוד על דבר שאלות הבנות ' ( לעיל  ,הערה
 , 1932ארכיון ראשון  -לציון  ,אס . 5 /2

, )6

וכן מאמר בכתב  -יד ' האישה בבניין ראשון  -לציון ' ,

בכתביה של פוחצ ' בסקי נושא האישה אינו בלעדי  .היא פונה לעסוק גם בגבר  ,אלא שזהו תמיד הגבר המופלה

לרעה  ,כמו הפועל המנוצל על  -ידי האיכר ( בסיפור ' ג ' לות ' )  ,או התימני המתקבל כנחות על  -ידי האשכנזי
המתנשא עליו ( בסיפור ' אסונה של אפיה ' )  .בעניין זה ראה  :יפה ברלוב " ן  ' ,ספרות העליה הראשונה כספרות
מתיישבים ראשונים '  ,עבודה לקבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

1 1 8

 , 1980עמ '

. 141 - 138
32

המשפחות התימניות הראשונות הגיעו

לראשון  -לציון  ,מקום מושבה של פוחצ ' בסקי  ,בשנת . 1909

פוחצ ' בסקי

נחלצה לסייע להם להתאקלם במקום  .היא הקדישה תשומת  -לב ועזרה בעיקר לנשים  ,ובין השאר לימדה אותן
עברית  .על שמה קרוי כעת רחוב

בשכונתם .

"
י
מימין

:

נחמה פוחצ ' בסקי

( ; ) 1934 - 1869

משמאל

:

שער קובץ סיפוריה ( תרע " א ,

ינלל

,

לי

,

 .ש-

) 1911

בעיקר בשל נוהגי האישות העדתיים שקוממו אותה כאישה וכבת תרבות

המערב .

נראה

שפוחצ ' בסקי התקשתה להבין כיצד בקהילה היישובית המתחדשת קיים עדיין ציבור המאפשר

לגבר לקחת לו אישה שנייה על  -פני הראשונה  ,כאשר זו נמצאת במצב של משבר ( שוכלת את
ילדה  ,מתקשה ללדת  ,נופלת

למשכב ) .

בקובץ סיפוריה הראשון יוצאת פוחצ 'בסקי נגד הנוהג

האמור  ,בהדגישה את היותה של האישה קורבן

;

קורבן של הגבר הרואה בה אך אובייקט

למטרותיו המשפחתיות  ,וממילא גם קורבנה של החברה התימנית המאשרת תפיסה
הצגת דמות האישה כקורבן נעשית בשני מישורים

:

זו .

המישור העלילתי והמישור הטיפולוגי .

במישור העלילתי מתמקדת ההתפתחות באירוע מסוים שבאמצעותו נפרשת מערכת יחסי גבר -
אישה  ,ומוצג העוול שנעשה לה על  -ידו  .אירוע זה זוכה לשתי פרשנויות  :פרשנותה של המספרת

יודעת  -הכל  ,ופרשנותה של האישה ההמומה  ,שבחוסר ישעה מסתגרת למעין דין  -ודברים בינה

לבין עצמה ; היא נסוגה לאחור  ,מבחינת רצף הזמן  ,מן האירוע המרכזי  ,ומשחזרת את השתלשלות

ק ן ן

"

יפה ברלוביץ

המאורעות מן העבר ועד לאותו אירוע  ,תוך שהיא מעלה בהרהוריה פרשת חיים

שלמה .

33

במישור הטיפולוגי מעמידה פוחצ ' בסקי השוואה בין האישה התימנייה לבעלה  .דמות האישה -
הקורבן  ,למרות עליבותה ואומללותה  ,זוכה לעדיפות על דמות הגבר  .פוחצ ' בסקי מאירה בדמותה

תכונות המנמיכות כמאליהן את דמות הגבר  .תכונות אלה ניכרות בראש וראשונה בנעימות
הליכותיה במגעיה עם הסביבה התימנית ועם הסביבה האשכנזית  .תכונות אלה מודגשות יותר

במגעיה של האישה עם הסביבה האשכנזית ; אף  -על  -פי שסביבה זו אינה מובנת לה  ,ולא פעם היא
אף נראית לה עוינת  ,מגלה האישה התימנייה התעניינות בסביבה זו ואף פתיחות רבה כלפיה  .כך
רומה ( ' רומה ') המתפעמת מצלילי הפסנתר ; כך אפיה ( ' אסונה של אפיה ') המבקשת ממעבידתה כי
תלמד אותה את האלפבית על אף איסור בעלה

;

וכך עדיה ( ' אחרי שמחה ' )  ,המשדלת את בעלה

לנסות ולהציל את חייו בניתוח  ,גם אם הטיפול הרפואי נראה בעיניה מפחיד ומאיים  .לא כן הגבר

התימני .

על אף

סמכותו ומרכזיותו בעדתו שלו  ,הוא מתגלה כנרתע וחרד מן החברה

הארצישראלית הסובבת  .פוחצ ' בסקי מתארת אותו תמיד כסגור בדלת אמותיו  ,דוחה כל גילוי

טכנולוגי או תרבותי כדבר  -כפירה  ,וממשיך לאחוז בעקשנות בדוגמות הישנות שלו  ,ובכללן
השתלטותו הבלעדית על האישה בתחום הלכות האישות  .למרות השתלטות מעליבה וכואבת זו ,
מצליחה האישה התימנייה לשמור על זקיפות קומתה  ,וזאת  ,לדעת פוחצ ' בסקי  ,בשל כושרה

הייחודי להשלמה  .ההשלמה  -כפי שמתברר מן הסיפורים  -אינה נעשית מתוך כניעה או
חולשה  ,אלא מתוך חיוניות שופעת  ,חיוניות שכולה זיקה ואהבה לאדם  ,לחי ולנוף  .על  -אף הייאוש
המחלחל בעדיה שבעלה זונח אותה בגלל עקרותה

;

על  -אף האובדן הפוקד את אפיה שבשל

התנגדות בעלה לרפואה המודרנית היא יולדת ולד מת  ,נראה שבסופו של דבר  ,האישה התימנייה

לא רק מתנערת ממצבה זה  ,אלא תמיד מוצאת בו ניחומים  .עדיה מתאוששת לקראת ביקורי בעלה
אצלה שלושה ימים בשבוע

;

אפיה כובשת את צערה בטיפולה בילדת האיכר ; ואפילו רומה ,

השוכבת ממורמרת על ערש  -דווי ( בעלה המנוח ציווה עליה לפני מותו ללכת אחריו תוך שנה ) ,
יודעת למצוא ניחומים אחרונים במראה הכרמים הנשקף בעד

חלונה .

נראה שעל  -דרך השוואה טיפולוגית זו ביקשה פוחצ ' בסקי  ,מתוך אותה אחוות  -נשים שהיא
חשה כלפי האישה התימנייה  ,לשמש כפה לאילמותה  .פוחצ ' בסקי האמינה שאישה זו  ,במהפך

הדרסטי שעבר עליה במעבר מהסביבה הישנה בתימן לסביבה החדשה באוץ  -ישראל  ,התחילה
להבין שיחס הגבר אליה אינו עניין של מסורת מקודשת  ,אלא ביטוי של השפלה וקיפוח  .אך כיוון
שלא היו לה מספיק כלים להסביר זאת  ,לא כלפי חרן וייתכן אפילו לא לעצמה  ,יצאה פוחצ ' בסקי
לזעוק את מחאתה השתוקה  ,ובאמצעות הצגת מצבה של האישה התימנייה היא ביטאה את כל
השגותיה וטענותיה לגבי אפלייתה של האישה

בכלל .

כאמור  ,בקובץ הסיפורים הראשון של פוחצ ' בסקי מוצגת בעיית האישה אך ורק בסיטואציה

העדתית של האישה התימנייה  .רק למעלה מעשר שנים מאוחר יותר  ,בשנת  3% 1923התחילה
פוחצ ' בסקי לעסוק בבעיית האישה גם במסגרת היחסים שבינו לבינה בקרב החברה היישובית

1 20

המזרח  -אירופאית  ,ורוב הסיפורים בקובץ השני מוקדשים לאישה האשכנזייה  .כפי שנראה להלן ,
בעיית האישה האשכנזייה מצטיירת כפרובלימטית יותר ומסוכסכת יותר מאשר זו של האישה

33
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כרלוב"ו  ,לעיל  ,הערה . 31
בסיפור ' בבדידות '  ,התקופה  ,ספר עשרים תמוז -אלול תרפ " ג (  , ) 1923עמ ' . 148 - 117

רחוב בחדרה ,
תחילת המאה

התימנייה .

מדוע השהתה פוחצ ' בסקי את הדיון באישה האשכנזייה עד שנות העשרים

?

האם

נרתעה כל השנים להודות שהגבר היהודי  -אירופאי  ,גם אם התחנך על ברכיה של התרבות
המערבית המתקדמת  ,תפיסתו את האישה נשארה נחשלת ונוקשה ? האם התביישה לגלות שגם אם
אינו נוקט שיירי נוהגים פרימיטיביים כמו הגבר התימני  ,הרי דווקא גינוניו התרבותיים מסייעים לו
לדכא את האישה בדרכים רודניות מתוחכמות

יותר ?

או שמא הגברת מאבקיה של האישה בארץ

לאחר מלחמת  -העולם הראשונה  ,הן בהוגי הפועלים והן בחוגים האזרחיים ,

35

היא היא שחיזקה

את ידיה ? בין כך ובין כך  ,אין ספק שפוחצ ' בסקי התקשתה להתמודד עם מערכת יחסים זו  ,הנוגעת
לקהילתה שלה

;

מערכת שבה אין היא מתייצבת עוד כמוחה מן החצן  ,אלא כמעורבת ונאבקת

מבפנים  .מהי דרך מחאתה של פוחצ ' בסקי בסיפורים אלה

?

הקורא בסיפורי הקובץ השני מתוודע אל אישה העולה על דמות המתיישבת  -המצויה שהצגנו

לעיל  .זוהי אישה משכילה  ,בעלת ידע מקצועי ומיומנות בשטחים שונים  ,שזכתה להכשרה
מקצועית מסודרת או למדה בכוחות עצמה  .אך היא מוותרת  ,או מצמצמת  ,את עיסוקיה אלה ,
בהתמסרה לחיי משק וחקלאות ,

וכל זאת מתוך מודעות לאומית עמוקה ואמונה בערכי העבודה .

כך שרה זרחי ( ב ' שרה זרחי ' )  ,המוותרת על מקצוע הפדגוגיה  ,וכך גם זהבה שטיינברג ( ב ' המשקץ ,

אשר רק בעת מחלה  ,מרשה לעצמה לקרוא להנאתה בכתבי איבסן  .אך הגבר שלצדו היא חיה

( בעלה  ,אחיה  ,גיסה ) לא רק שאינו מתחשב בה ומנצל אותה בצורה בוטה ומעליבה  ,אלא אינו
מעריך את מעשיה ומוצא בם תמיד טעם לפגם
" עבודת נשים

:

' " מובן שלא כשורה "  ,ענה הוא בזעף

תמיד ככה ! " ' ( ' שרה זרחי '  ,עמ ' קא ) ; ' ראה . . .

קולו . . .

ושפך קיתון של בוז על הנשים ועל

סדריהן שהכל הן מקלקלות ומשחיתות ' ( ' המשק '  ,עמ ' קסד) ; '  . . .מסתכל בגן ואומר בגיחוך

" מעשה ידי אישה ! " ' ( ' בבדידות '  ,עמ '

קל :

קצז) .

ואכן  ,אין תימה שהאישה בסיפוריה של פוחצ ' בסקי היא אישה נדהמת  .היא אינה מבינה מדוע
35

פיחצ  ,בסקי היתה מן היחידים שבחוגי האיכרים שקירבו פועלים ותמכו בהם מבחינה רעיונית  .היא פרסמה גם
ב ' הפועל הצעיר ' .

ישי
21ך

יפה ברלוביץ

הגבר מזלזל בה הל באופן אישי והן באופן חברתי  -לאומי  ,שהרי היא  ,שלא כמו המתיישבת -
המצויה  ,ציפתה שהחיים כאן  ,בהתאם לעיקרי התחייה הלאומית  ,יעמידו חברה חדשה  ,דהיינו
חברה שבה ישררו שוויון והכרה גם בערך האישה  .אך היא אינה מנסה לפתור אי  -הבנה זו בצורה

גלויה ושוות ערך לו  .להיפך  ,למרות התפתחותה ההשכלתית והחשיבתית  ,היא בעלת דימוי עצמי
נמוך ביותר  .מבחינה זו מצטיירת היא כמו רעותה התימנייה  -נכנעת ושתוקה  ,ובהתמודדותה עם
הגבר  ,לא רק שאינה מגיבה להתנהגותו הגסה  ,אלא היא מנסה לפייסו  ,לקחת את האשמה על

עצמה  ,ואפילו למצוא צידוקים לפגיעותיו בה ( שרה זרחי  ,למשל  ,מצדיקה את בעלה בהיותו
חולני  ,וצפורה דרורי מצדיקה את

אחיה בהיותו יתום ) .

אבל למרבית תדהמתה  ,ככל שהיא מגלה

יתר סלחנות  ,הוא מגלה יתר תוקפנות  ,וככל שתוקפנותו הולכת ורבה  ,כן מבוכתה לגביו מסכסכת

עליה את עולמה  .במבוכתה זו מנסה האישה להסביר לעצמה את תופעת הגבר במערכת היחסים

גבר -אישה  .שלא כמו האישה התימנייה  ,יש לה הכלים להתמודדות כזאת  ,והיא מחפשת את
התשובות לא רק בנסיונה שלה  ,אלא גם באירועי חייהן של גיבורות ספרותיות אהובות עליה ( אצל
מופסן  ,בלזק  ,צ ' כוב

וכדומה ) .

למותר לציין שגם אם הדוגמאות הולכות ורבות  ,הפתרונות ממנה

והלאה  ,וכמו שרה זרחי היא מוצאת עצמה שוב ושוב מתלבטת ותוהה
מה יהיה

הסוף ? . . .

:

לא הקושי שבחיי עמל מכשילה  ,כי מסתפקת היא במועט ומקבלת

באהבה כל מה שנמצא לה בדרכה  .רק על דבר אחד אינה יכולה להתגבר  :על היחס

לאישה  .עבד ואישה  -היינו הך  .אך לעבד כבר נמצאו גואלים במקצת  ,ולאישה -
טרם נמצא גואל  .אישה אישה

!

שם גנאי הוא

את הסגולה להיכנע לגורל המר כלענה
( ' שרה זרחי '  ,עמ ' צז ,

?

הנישא באויר . . .

לשם מה נתנה לה הטבע

למה תרכין ראשה ותשא בדומיה את עולה

?

קטז) .

אחת השאלות המרכזיות שחוזרת ונשאלת על  -ידי הגיבורה של פוחצ ' בסקי  ,הן בינה לבין עצמה
והן בשיחותיה עם נשים אחרות ,

היא :

מדוע האישה היא כל  -כך

פאסיבית ?

מדוע אין היא

מתקוממת נגד הגבר ? בשיחה שמנהלת זרחי עם שכנה בשם גברת דוליצקי  ,מתפתח דיק סוער על
נושא זה  ,אך בסופו  -שוב הן נשארות ללא פתרון והספק רב על

הוודאי :

לפי דעתי  ,האישה בעצמה אשמה באסונה  .היא היתה יכולה לתקן את החיים  ,לו ידעה

איך לגשת לדבר  .למשל ? . . .

קודם כל איחוד הכוחות ותכנית מסויימת להטבת חייה של

האישה  .לא האמנציפנטיות העומדות מחרן לחיי המשפחה  ,יכולות להצליח  ,אלא דווקא

הנשים הנשואות  .הן הן שצריכות  ,ואם תרצינה גם תוכלנה להכריח את הבעל שיכיר

באישה את האדם ובזה יוסר מעליה כתם העבדות - . . .

לא

נכון . . .

עונה שרה  ,דוקא

האישה הנשואה נטולה כל כשרון מלחמה  ,מפני שאהבתה ומסירותה שוללות ממנה כל

התנגדות . . .
36

את אומרת כי דרוש איחוד  ,הנה נשים מארבעים מדינות ,

36

כבר מאוחדות

פוחצ ' בסקי בונה את דמויות האיכרה בקובץ זה בצלמה ובדמותה  .איכרות אלה עוקבות ומתעניינות כמוה

במאבקי האישה בחרן  -לארץ ; מרבות לקרוא באיבסן ( אביהן הרוחני של הסופראז ' יסטיות בתחילת
1 ;22

המאה ) ,

ואף

מכתביו ביומן  .לפיכך אין תימה ששרה זרחי יודעת בדיוק שכבר בארבעים מדינות בעולם פועלת
מעתיקותהסופראז
התנועה
' יסטית  .או  ,כאשר זהבה שטיינברג וחברותיה יוצאות ממורמרות מאסיפת המושבה ( לאחר
שלא היה להן האומץ לדבר בפומבי מפחד לעגם של הגברים )  ,הן שבות וטוענות  ' :בעולם קמה תנועת השחרור
של האישה שכבר חוללה נפלאות והרימה את מצבה בהרבה מדינות  .גם כאן השפיעה הרבה אבל עוד האיכרה
העברית צריכה ללחום קשה לחופשתה ' ( שם  ,עמ '

קסג) .

האישה בספרות  -הנשים של העלייה הראשונה

לשם הגנה על זכריותיהן  ,והתוצאות עדיין רפויות מאוד  ,ומי יודע איזה דור יזכה
לגאולה

?

( שם  ,עמ '

קט ) .

ספקנותה של פוחצ ' בסקי לגבי התחדשות האישה הארצישראלית רק מדגישה עד כמה ראשונית

ונאיבית היא תפיסתה של בן  -יהודה לגבי פרובלימטיקה זו  .לפי תפיסתה של בל  -יהודה פתרון
בעיית האישה טמון אך ורק בקניית השכלה ובמעורבות לאומית  ,אך פוחצ ' בסקי מראה שלא די
בכך ; לא השכלה ולא הכרה רעיונית הצליחו עד כה לנער את החברה  -ואת האישה כחלק ממנה
 מן הדימוי הקבוע של האישה כמשנית לגבר ונחותה ממנו  .כך שעם כל מודעותה של הגיבורהבסיפורי פוחצ ' בסקי לאפליה כלפיה  ,לפעילויות הנשים בעולם ולצורך למצוא דרך משלה  ,אין בה
עדיין מן הנחישות וההעזה לפררן את המוסכמות שעליהן גדלה  ,ולהתקומם כדוגמת אותה אישה

חדשה שאליה היא נושאת עיניה  .מכאן תחושת המלכוד המתסכל בין חולשותיה לבין מאוויה ,

ומכאן גם תחושת האשמה המערערת את בטחונה העצמי  ' :נשארתי על  -יד החלון מתענה ומייסרת

את עצמי שאני רק אשמה  . . .אני הרעה והרשעה  . . .יצור אפסי כמוני ' ( ' בבדידות '  ,עמ ' קעא  -קעג ) .
התחושה הקשה של האישה לנוכח מצבה הולכת ומתגברת במעמדים ציבוריים דווקא ; שכן אם
במסגרת הפרטית תולה האישה את אפסותה בנסיבות אישיות ספציפיות שבינו לבינה  ,הנה
במסגרת הכללית של חיי הציבור היא מגלה את החוקיות והכלליות של יחסו המבטל של הגבר
כלפיה אך ורק בשל היותה אישה  ,וכך מתארת זאת האיכרה צפורה דרורי ביומן שהיא

מנהלת :

נאספו לישיבה כללית הרבה מעסקני הישוב ואתענין ללכת לבית  -הועד  .שלוחי עם -

ישראל התקבצו לדון על שאלה בוערת אחת ולהוציא משפט . . .

סערה נתחוללה בי

ונרשמתי לענות  ,אבל כשבא תורי לא נתנו לי לדבר מטעם זה שרק אורחת אני

באסיפה . . .

מלאת עלבון שאלתי את עצמי  :כלום אני תופסת איזה מקום בתוך הציבור

הזה  ,כי נדחקת אני אליו ודורשת זכות לדון

בשאלותיו ?

כלום נפש עלובה ונידחת כמוני

יכולה להכניס דבר  -מה לתוך המכונה המורכבת הנקראת ישוב האוץ

גיסא . . .

?

אבל מאידך

אישה הרי היא משוללת זכות  -אדם בכלל  ,ובאיזו רשות היא נדחקת לתוך

הציבור לחוות דעה

?

הלא זוהי רק חוצפה מצידה

הכיריים ולא בין נבחרי העם

!

( שם  ,עמ '

!

מקומה של האישה במטבח  ,מאחורי

קפה  -קפח .

ואכן בנקודה זו מתנקז עיקר מחאתה של פוחצ ' בסקי  ,מחאה המבקשת להוקיע אותו יהודי חדש לא
רק בגלל שתלטנותו על האישה וניצולה בחיי הפרט  ,אלא בראש וראשונה מפני שהוא מערער כל

נסיון שלה להשתחרר ממוסכמות העבר ולקדם את מעמדה וזכויותיה  -כעקרונותיה המוצהרים
של התחייה הלאומית  .בסיפורים הראשונים של פוחצ ' בסקי יעד המחאה הוא הגבר התימני ,
ובסיפורים האחרונים  -הגבר האשכנזי  ,אך בסופו  -של  -דבר  ,גם כאן וגם כאן תופעת הגבר היא

דומה  .יחסו אל האישה אינו עניין עדתי או תרבותי  ,אלא עניין מהותי  ,קיומי  .יכולה האישה להיות
אשר תהיה  ,נחשלת או משכילה  ,חסרת דעה או בעלת הכרה  ,ותהיה החברה הסובבת אשר תהיה ,

שמרנית או ליבראלית  ,נסוגה או מתקדמת  ,תמיד תתקבל האישה כדחויה  ,כמוגבלת וכחסרת ערך .
מסקנה פסימית זו היא יותר מעניינם של הסיפורים האחרונים  .בעוד שבסיפורים הראשונים
מאמינה פוחצ ' בסקי שהבעיה היא אך ורק חברתית  ,ומאבק חברתי נכון יביא תוצאות חיוביות ,

בסיפורים האחרונים מתערערת גישה בוטחת זו  .ואכן בשלב זה מתנתקת עמדתה של פוחצ ' בסקי

בספרות מעמדתה במציאות  .במציאות היא ממשיכה במאבקיה למען קידום האישה בכל תנאי ,
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יפה ברלוביץ

ואילו ביצירתה היא משאירה את האישה באותו הלך  -רוח ספקני אקזיסטנציאלי  ,תוהה אם יש בחיי

האישה סיכוי או תקווה לשינוי הנכסף  .או כפי שמבטאת זאת שרה זרחי  ' :האם ישתנה פעם הדבר

לטובה  ,והטבע היוצר מגן לכל בעל  -חי לעמוד נגד מתנקשיו  ,יתן גם לאישה בזמן מן הזמנים את

אמצעי ההגנה על כבודה  ,או היא תגשש הלאה בערפל חייה באין מוצא ? ' ( ' שרה זרחי '  ,עמ ' קג) .

37

סיכום
במאמר זה ניסינו להציג  ,ולו באופן חלקי  ,את שאיפתה של האישה בת העלייה הראשונה

להתחדשות  ,לזכויות ולשוויון  ,כפי שהיא באה לידי ביטוי ביצירה הספרותית  .יחד עם זאת בא
מאמר זה לתקן את הדעה המקובלת הקובעת את ראשית השאיפה לשוויון האישה בארץ  -ישראל

בתקופת העלייה השנייה ( , ) 1914 - 1904וקושרת אותה באופן בלעדי עם תורותיהן של התנועות

הציוניות  -סוציאליסטיות .

38

ובכן  ,אין ספק שהאישה בת העלייה השנייה הרחיקה לכת מקודמתה

בת העלייה הראשונה בכל מה שנוגע לקידום האישה  ,וכבר עם בואה ארצה היא עצמאית  ,בעלת
דעה משלה ונאבקת להגשים את עצמאותה הלכה

למעשה .

אך אם מדובר בעצם השאיפה

להתחדשות האישה בארץ  -ישראל  ,בדיון בה ובכמיהה להשיגה  ,הרי זו מחלחלת כאן  ,כפי
שהראינו  ,עוד קודם לכן  ,בעלייה הראשונה  .ומכאן סיכומנו  ( :א) השאיפה להתחדשות האישה
בארץ  -ישראל אינה פותחת בעלייה השנייה  ,אלא ראשיתה כבר בעלייה הראשונה ; ( ב) שאיפה זו

אינה פועל  -יוצא רק של הרעיון הציוני  -הסוציאליסטי  ,אלא גם של רעיון התחייה נוסח חיבת  -ציון

;

( ג) הגורם המקדם שאיפה זו ותורם לה הוא ספרות הנשים בנות העלייה הראשונה  ,ספרות היוצאת

לראשונה לשנות את דימויה האנתרופולוגי והחברתי של האישה באוץ  -ישראל ומנסה לזקוף את
קומתה  ,ללמדה ולהדריכה לקראת מימוש המודל הרצוי  .אם משיגה ספרות נשים זו את יעדיה אם

לאו  ,שאלה זו מצריכה בדיקה נוספת  .אך אנו ביקשנו להראות כי השאיפה ליעדים אלה מתבקשת
כבר מעצם התחייה היישובית
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37

בארץ .

סיפורי ' בכפר ובעבודה ' עוררו תגובה חיובית מצד הביקורת  ,והכל ציינו באהדה שהספר עוסק בבעיית העבודה
העברית ובבעיית האישה  .לא כן בסיפורי הקובץ הראשון  ,שנתקבלו כשתיקה  ,ואם נכתבו שתים  -שלוש רציניות
הן נכתבו בגישה מעורבת שיש בה גם מן הדחייה וגם מן השבח  .ראה  :גוברין ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ ' , 294 - 292
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ברנשטיין ( לעיל  ,הערה

 , ) 19עמ '
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