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עמליה סער*

לא  אישה שלעולם  חמוץ:  גורל  איזה  בישראל,  החילונית  היהודית  בחברה  רווקה  להיות 
תגשים את הנשיות שלה, לא תהפוך לאם, לא תחווה זוגיות יציבה, תזדקן לבדה ולא יהיה 
מי שיטפל בה, וכל חג, חתונה או בר מצווה יציבו מראה אכזרית מול מצבה הפתטי כרווקה 
הזקנה הנצחית. לרווקה הישראלית אין עתיד, כי היא פספסה את רכבת החתונה, ולמעשה 
גם אין לה הווה, משום שברגע שהרכבת חלפה היא הופכת מייד לזקנה, גם אם היא רק 
פגו, השעון הביולוגי שלה מתקתק ברעש  פגומה שחיי המדף שלה  היא סחורה   .35 בת 
מחריש אוזניים, וחייה הם בזבוז זמן מתמשך. בתוך המחזוריות הכפייתית של המשפחתיזם 
הישראלי היא נידונה לרצף מתמשך של השפלות )“בקרוב אצלך״(, דייטים שלא מובילים 
לשום מקום ותמהיל קבוע של ביוש )“מסכנה״(, האשמה )“עכשיו נזכרת שאת רוצה בעל 
וילדים?״(, קנאה )“למה היא כן ואני לא?״( ושנאה עצמית. נשמע לכם שטוח וסטראוטיפי? 
נכון. אבל לפי התיאור של כנרת להד ב־A Table for One, זה גם מאוד מציאותי. הספר 
מציג ניתוח של השיח התרבותי של רווקֹות ועל רווקֹות שמתקיים בזירה הווירטואלית — 
טוב,  תרבותי  בניתוח  וכמו  וכדומה.  עצות  טורי  כתבות,  אינטרנטיים,  פורומים  בבלוגים, 
להד לוקחת את מה שבעיני החברה מצטייר ככישלון חברתי — הבניית הרווקּות כלימבו 
המגדרי  התרבותי,  בתת־מודע  חשובה  פינה  שמאיר  לזרקור  אותו  והופכת   — נצחי 
והטמפורלי. במקום המיונים הסוציולוגיים המוכרים של רווקּות כמשבר, כבעיה חברתית, 
כתופעה דמוגרפית או כתת־תחום של לימודי משפחה, היא משתמשת בעצם חריגותה של 
הקטגוריה כדי לחשוף את הנחות היסוד השקופות של התרבות, וספציפית את התפיסה 

התרבותית של זמן. 
המרכיב העיקרי שגורם לרווקּות להיתפס כבעיה הוא ההנחה שזמן הוא עניין ליניארי: 
והחתונה  לבגרות,  מילדות  אחד,  ובכיוון  אחד  בקו  להתקדם  צריכות  )וגברים(  נשים 
והאמהּות הן מרכיבים קריטיים במה שקרוי בישראלית “להסתדר״. אמנם השיח החילוני 
נשים  מזמינים  שידוכים  אתרי  דיאלקטיקה:  מסוימת של  מידה  לכאורה  מפגין  הפופולרי 
להיכנס לזוגיות “רק כשאת מוכנה״. ועדיין, תיעודו מעלה שתפיסת מהלך החיים ממשיכה 
להיות שבויה בתוך הסדרה טמפורלית הבנויה משלבים ברורים. נשים שאינן מתקדמות 
והן חיות בזמן ריק. בהיפוך מוחלט  משלב לשלב נתפסות כמי שעצרו את החיים שלהן 
 — וללדת  להתחתן  יחד,  לגור  לעבור   — הנורמטיבי  הליניארי  במסלול  המעבר  לטקסי 
המעבר מרווקות לגיטימית בתחילת שנות העשרים לרווקות מתמשכת שאינה לגיטימית 
נעדר ציפיות מבניות, טקסים או סוציאליזציה מוסדית. כמו הזמן של זקנים, זמן הרווקּות 
נטול מבנה וסדר ברורים. אבל להבדיל מזקנים, במקרה של רווקֹות הטמפורליות חסרת 
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המבנה נתפסת כהפרעה לזמן החברתי התקין. ומפני שגיל נתפס כעניין אובייקטיבי, טבעי 
ונתון  במקומו  עומד  אחת  ובעונה  בעת  שהוא   — הרווקֹות  שמגלמות  הזמן  ואוניברסלי, 
בהאצה )היישר לזקנה( — הופך את נוכחותן למעצבנת, שלא לומר מאיימת. הזמן הליניארי, 
כמובן, הוא גם הזמן הקפיטליסטי. וגם הפן הזה דומיננטי מאוד בהבניית הרווקּות כבעיה: 
השיח הפופולרי מתאר שוק של רווקים, ואת הרווקה כסחורה שערך החליפין שלה תנודתי 

והיא מתקרבת במהירות לתאריך התפוגה. 
הקריאה בספר קולחת. כישראלית יהודייה וחילונית, התיאורים הדהדו אצלי בחוזקה 
והדימויים מוכרים לגמרי. חוויית המכבש שמתארות הבלוגריות מתוארת בצורה משכנעת, 
הבחירה  הווייתן.  על  משתלטת  רווקה״  עדיין  את  “למה  השאלה  שבו  האופן  גם  וכך 
לנתח את התופעה דרך סוגיית הזמן מצוינת. היא מגביהה את הספר, מרחיבה את מוטת 
של  בסוציולוגיה  בספרייה:  מדפים  כמה  על  כבוד  אחר  אותו  וממקמת  שלו  הרלוונטיות 

הזמן, בסוציולוגיה של התרבות, וכמובן בפמיניזם. 
לצד השיח הנורמטיבי של זמן ליניארי, שהוא גם קפיטליסטי, אייג׳יסטי וסקסיסטי, להד 
גם אינה שוכחת לתת קצת טעם של התנגדות או לפחות של ביקורת. זו מופיעה בעיקר 
בפרק האחרון, אם כי פה ושם נרמזת גם בפרקים מוקדמים יותר, דרך ציטוטים של רווקות 
שאינן מתנצלות ואינן מבכות את מר גורלן, ואפילו מבקרות באופן מוצהר את “כת החתן״ 
)כלשונה של אחת הבלוגריות( ואת ההנחה שאישה אינה יכולה להרגיש סיפוק בלי לטפל 
באחרים. רווקּות מתמשכת, אנחנו מגלות פתאום ממש בסוף הספר, יכולה בעצם להיות 

עניין של בחירה ולהתנסח במושגים של התפתחות עצמית והישג.
מזל שההתנגדות מופיעה בסוף, כי במהלך הקריאה, ככל שהשתכנעתי בעוצמת האפקט 
השאלה  הרף  ללא  בי  ניקרה  החברתי,  לזמן  כהפרעה  רווקּות  של  ההגמוני  המסגור  של 
איך  הייתה  בי  שניקרה  עוד שאלה  כך.  כל  חד־קולית  היא  חברתית  ייתכן שתופעה  איך 
אפשר להתגבר על מגבלות הז׳אנר האמפירי של בלוגים ופורומים אינטרנטיים. האם הזירה 
והקצב הנהדר שלה, מסוגלת ללכוד את הסתירות העמוקות  הדיגיטלית, על כל העושר 
של הידע התרבותי ואת האופן שבו מתקיים עליו משא ומתן גם ללא מילים? למשל, האם 
של  “הרווקיה״  בפורום  הרווקֹות  של  בפוסטים  כך  כל  חזק  שעוברת  הטוטליות  תחושת 
ynet הייתה שם תמיד, או שדרוש לה עומק היסטורי? לחלופין, מה קורה בפער בין מה 
ובין מה שמתרחש בחיי היומיום המורכבים? במהלך הקריאה  שכותבות חברות הפורום 
נזכרתי בחתונה משפחתית שנכחתי בה בערך באמצע שנות השלושים לחיי — הייתי אז 
רווקה מבוגרת, שלא לומר זקנה — שבמהלכה תפסתי פתאום שמשהו ככל הנראה השתנה. 
אימא  מול  בעיקר  לא מצליחה להתחתן,  כך שאני  על  אילמת  אחרי שנים של התגוננות 
מסרים  מקבלת  שאני  אירוע  באותו  תפסתי  המורחבת,  המשפחה  מול  עיניה  ודרך  שלי 
עמומים של קנאה... בי! ודווקא על כך שלא התחתנתי. באותה תקופה חלק מבני הדודים 
שלי, שהתחתנו עשור קודם לכן, התחילו להתגרש. אחרים החזיקו מעמד, אבל לא תמיד 
חלק  היה  שלא  משהו  לכך,  שהתכוונתי  מבלי  פתאום,  סימלתי  ברווקותי  ואני  באושר. 
וגם  מהשיח אבל התחיל להתגבש בשוליו. כך קרה שבעודי חשה כמתנצלת, כמתגוננת 
כמתריסה מפני ששוב הגעתי לבד לחתונה, קלטתי סנטימנט עמום, חתרני משהו, שעבר 
אליי בחצאי מילים, בשפת הגוף, בחיוך שהפך ממגנה למפרגן. לימים נחשפתי למורכבות 

 .)Sa’ar, 2004( דומה בראיונות שערכתי עם רווקות פלסטיניות
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זו,  אף  זו  לא  השיח.  של  לרב־קוליותו  בבירור  מודעת  להד   A Table for One בספר 
הספר תורם באופן אקטיבי להרחבת מנעד המשמעויות של רווקות נשית בישראל. מעבר 
לי״, הספר עצמו הוא קול אלטרנטיבי  וטוב  רווקה  “אני  לציטוטים הבודדים שמתריסים 
צלול וברור, תרומה חשובה ומבורכת לנשים כולן, בכל נקודה בזמן הלא־ליניארי בעליל 

של חיינו החברתיים והמשפחתיים. 
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