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גם האמהות שלנו התייסרו לא פחות מאיתנו בגידול הדור הבא, אבל הן מעולם לא חלמו  להתמרמר על 

 כך בכריכה רכה. מקסימום הריצו שיחת בנות חפוזה בשכונה או בתור לקופת חולים. 

ובדה שבתחילת האלף השלישי נכתבת אז מה אנחנו יותר? מפונקות או מתאוות להפוך לז'אנר? האם הע

ספרות אמהות אשר מעלה על פרינט את מה שבעבר היה ברור מאליו, מעידה בהכרח שאמהות היום 

סובלות יותר? או שהן בעצם יותר מודעות לסבל שלהן? אולי הן זקוקות יותר לקבוצות תמיכה, למוקדי 

כל שיווק, שהכל יחסי ציבור ושאם לא הזדהות? או שאולי הן פשוט יודעות, כיאה לזמן ולמקום, שה

 תדגמני כמה קשה לך, אף אחד לא יזכור לספור אותך.

לדברי ד"ר רבקה נרדי, סופרת ומטפלת אישית וזוגית שספרה האחרון "נשים חסרות מנוח" יצא לאור 

 לפני מספר חודשים, ההבדל טמון במונח אחד: קריירה.

הנשים העובדות, מבקשת להבדיל בין נשים העובדות  ד"ר נרדי, שבוחנת לאורך השנים את הזירה של

למחייתן ולפרנסתן נטו, לבין נשות קריירה ששואפות להתקדם, לבטא את עצמן דרך העיסוק וגם לחזק 

את מעמדן הכלכלי והחברתי. אצל האחרונות הקריירה מחייבת התמודדות מסוג שונה, כזה שבהכרח, כפי 

הן לא רק עובדות יותר שעות, הן גם מתמודדות על  בר גם ספרים.שמוכיחה המציאות, מוליד בסופו של ד

אשה" -"סופר –להיות "הכול לכולם" הן מנסות מקומן בתחרות הפרועה על קידום עם עמיתיהן הגברים. 

 המצליחה לעשות הכול ובשלמות בכול הזירות בחייה.

 ם עבדו. אז מה חדש?אנחנו לא מפונקות מדי? אנחנו באמת שוות ספר? שנים על גבי שנים נשי

"המצב של אשת הקריירה הולך ומחריף. נשים שמנהלות קריירה נדרשות להתמודדות  עצומה, כתוצאה 

מהצורך להיקרע בין זירת העבודה לבין החיים הפרטיים. שוק העבודה הפך כידוע תחרותי, תובעני 

הזמן ולעבוד גם בבית וגם מבחינת שעות עבודה, הטכנולוגיה החדשה גורמת לאנשים להיות זמינים כל 

בשעות הפנאי. נשות קריירה צריכות לבחור מה חשוב להן יותר: הקידום המקצועי או המשפחה והילדים. 

שהקריירה שהיא כה חשובה להן היות ומדובר בתופעה שהולכת ומתרחבת, יותר ויותר נשים מרגישות 

 ", אומרת ד"ר נרדי. ן שילכוהקונפליקט מלווה אותן לא הופכת גם למילכוד הגדול של חייהן.

אחד הנסיונות להתמודד עם הקונפליקט היא להפוך אותו לסיפור. הספרות, בהיותה סוג של זירה 

המשקפת את המציאות בה היא נכתבת, מצליחה לחלץ את בעיית נשות הקריירה מתבנית הקלישאה, 

ם ורצונות. אם לאורך השנים ומביאה את הדמות הנשית החדשה כדמות אמיתית, חיה, בועטת, בעלת צרכי

תוארו נשים בספרות כדמויות פאסיביות, ענוגות, ששיקפו את המצב החברתי של הנשים בנות זמנן, את 

הבעיות של פחד מפני גברים ותלות בגברים, בדידות, שיממון, שיעמום, חוסר ביטחון, הרי שהאשה 

לגמרי. שיעמום? זאת לא המחלקה  החדשה שמצטיירת בספרות שנכתבת על ידי אמהות קריירה, הפוכה

שלה. היא משוועת לקצת שיעמום שיעזור לה לשמור על שפיותה. תנו לה כמה דקות של חוסר מעש והיא 

תכיר לכם תודה לנצח. הבעיה של האשה העכשווית הוא המירוץ,  עשיית יתר, מאמץ חסר הצלחה כמעט 



בעל ערכים גבריים שחדשים לה. הבעיה שלה לשמור על נשיות ויחד עם זה גם לדעת איך להתנהל בעולם 

זה איך לשמור על נפשה, על עולמה הפנימי הנשי. כיצד לשמר את האהבה, התשוקה, הנישואים, 

לאן להוליך את הכעס וחוסר בגידות, הפחדים, האמהות הבעייתית. פיתויים מהנאמנות, לאן להוליך את ה

חבר שרוב הזמן אינו שותף מלא לעומס הכפול הזה, אם בשל "סרבנות גברית" בעלת  האונים על בן זוג,

גוון מאצ'ואיסטי, אם בשל לחצים חיצוניים הכופים עליו סדר יום שאינו מותיר לו זמן למשפחתו, גם לא 

אלה שאלות חדשות, שבספרות של שנים קודמות לא היה צורך לדון בהן בצורה הזו, כיוון לפרטיותו. 

צבה של האישה היה שונה בתכלית. הרי דמויות מסורתיות לא יעזרו לנשות הקריירה של היום לענות שמ

 על השאלות הללו, ולכן הן יצרו את הגיבורות הספרותיות העדכניות, בצלמן ובדמותן. 

הסופרות שכותבות על נשות קריירה שאין להן זמן לעשות ברזילאי, כפי שעושה המחברת ב"עלייתה 

של היאמי מאמי", כותבות למעשה על עצמן. על הדילמות שלהן. על חוסר הזמן, על חוסר  ונפילתה

הברירה. על קוצר הרוח כלפי הסיפורים שהילדים מספרים לנו, כלפי הקצב האיטי מדי של הדברים, כי 

הרי לוח הזמנים שלנו בלתי אפשרי ואנחנו חייבות להספיק תוך כדי הכנת ארוחת הערב גם להכניס 

 סה וגם לתקתק הודעות בסלולרי וגם לבדוק מיילים וגם להקשיב לבעל, ולילדים.כבי

אבל האם כל זה שווה ספר? מתי נולדה השנייה המדוייקת בה עברו המצוקות מחיי היומיום אל שולחנם 

 של המו"לים?

 ד"ר נרדי אומרת שהדבר הוא מהלך טבעי של החיים, כיוון שכאשר כותבים ספר, למעשה הופכים את

המצוקה לאמנות. לדבריה, נשות הקריירה של היום הן נשים עם מצוקה מאוד גדולה. הן חיות בתוך 

 מלכוד ומנסות לפתור אותו גם באמצעות הרומן, הסיפור. 

סיפור, היא אומרת, מתאר את המורכבות האנושית, את הסבל, את העולם הפנימי וקריאתו מכניסה לחיי 

פר על הג'אגלינג של חייהן, לוקחות הנשים הקרייריסטיות את הקורא משמעות. באמצעות כתיבת ס

נותנות לה משמעות. בעזרת הספרות הופכת  המצוקה הפרטית לאוניברסאלית, כזו המצוקות שלהן ו

היכולה להתחבר לחוויותיהן של מיליוני נשים וכך היא מנצחת באופן כלשהו את תחושת העליבות וחוסר 

חת את המצוקה הפרטית שהיא מאוד בודדה איתה ביומיום והופכת כאשר אשת קריירה לוק האונים.

אותה, באמצעות דמות  בשר ודם, לאלמנט שנשים אחרות יכולות להתחבר אליו, להזדהות איתו, 

להתעניין בו, היא למעשה מעניקה לקונפליקטים משמעות. הדמות אומרת משהו, הסבל שלה והמורכבות 

י שלה שביומיום לא מעניין אף אחד, הופך בין דפי הספר למשהו שלה, החיפוש שלה, כל העולם הפנימ

חי, מעניין. מישהו יקרא את זה. מישהו יתחבר לזה. ובאמת המון נשים מתחברות למצוקה הזו, שהופכת 

ממצוקה פרטית לסוגייה אוניברסלית: לא רק אני מנסה להאיץ את הילדים שלי בזמן שהם מספרים לי 

יעה הביתה בזמן לשחרר את המטפלת. השיתוף הזה הופך את אשת הקריירה סיפור. לא רק אני לא מג

למישהי שמחפשת תשובות, במקום לטרוק לחיים את הדלת בפרצוף. אשה שכותבת על זה ספר, הופכת 

 מביצ'ית שרצה אחרי ההצלחה לאדם שקורה לו משהו, לאדם שנמצא בתוך תהליך. 

עכשיו כיוון שהזן הזה של נשות קריירה הפך להיות חלק הרומנים שבמרכזן נשים עובדות נולדו דווקא 

מהחיים. פעם, בשנות השבעים והשמונים, המושג "אשת קריירה" היה טרי ומעורר התפעמות. היום זה 

 חלק מהחיים ולכן גם חלק מהספרות.


