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   �' תפילה שבי ממתינה'

  שירת התפילה של ברכה סרי

  לאה ברץ
  
  
  
  

  הקדמה

. ועלתה לאר� בגיל עשר, 1941המשוררת ברכה סרי נולדה בצנעא שבתימ� בשנת 

ש� היא ,  שנה וחצי באוהל בראש העי� עברה לירושלי�בתלאחר תקופה קצרה 

�כלה וקינאה  מגיל צעיר הייתה צמאה להש1.חיה את מרבית שנותיה עד היו

והוכיחה שיש לה , ומשהחלה ללמוד לא פסקה, באחיה שלמדו בחדר בתימ�

 בראיונות עמה חזרה 2.סקרנות וכישרו� לא פחותי� משל הבני� שלמדו אתה

מזל ':  והיא למדה להערי� את מזלה3,והדגישה כיצד מנעו ממנה בילדותה ללמוד

�מזל שמותר לי ./ פנויי�וערמות נייר / מזל שיש לי עט שכותב/ שבאות לי מלי

לקו� (' הרי חו� מזה אי� לי כלו�./ מזל שיש מילי�/  מזל שלמדתי לכתוב$לכתוב 

  ).19' עמ, עדנה ,אני לא אני

  

סרי היא משוררת המודעת לעצמה ומודעת למחויבות החברתית שלה כאישה 

 שא' עובד 4'קריעה, ' סיפור קצר1994היא פרסמה בשנת . מזרחית ופעילת שמאל

, ומיצבה עצמה כמשוררת יוצאת דופ� ה� בתכני�, וכ� שמונה ספרי שירה, חזהלמ

לאחר שהוצאות . ה� בשימוש בשפה וה� בעיצוב הגרפי וההגשה של שיריה

ודרכה היא ', האור הגנוז'היא ייסדה את הוצאת , הספרי� המוכרות הפנו לה עור'

   

 .מלבד תקופה קצרה בברקלי שבקליפורניה   1
.28-26' עמ, )1983 (7 ,נגה', פירימטיבעית, 'ב� שלו�' י   2

 
בלשנות בלסרי תואר שני בעברית ו

 .ת שפת הדיבור של נשי� תימניות בראש העי�בעבודת המוסמ� שלה חקרה א. שמית
 .10' עמ, )1998 (33 ,נגה', המדינה זה אני, 'סרי' ב    3
 .1994אביב - תל,סיפורת נשים עברית: הקול האחר, לילי רתוק: בתו�', קריעה'   4
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, מפרסמת שירי�כמו כ� היא מנהלת אתר אינטרנט ובו היא . מפרסמת את שיריה

  5.מכתבי� ורעיונות

  

מעירה יפה ברלובי� כי הקורפוס ', לקרוא את ירושלי� כטקסט נשי'במאמרה 

ומאז , מראשית ימי היישוב מגוו�' מספרות את ירושלי�'הנובליסטי של נשי� ה

 שמה של סרי אמנ� אינו 6.שנות השמוני� של המאה העשרי� הוא הול� ומתעשר

אבל בעיניי היא בוודאי שייכת לקבוצה , הירושלמיותמוזכר ברשימת המספרות 

-א' שקולה הוא קול נשי. בכתיבתה את ירושלי� ואת עצמה כחלק מירושלי�, זו

ילדותה בצנעא שבתימ� מהדהדת בו ונשזרת בשירתה בחוטי� , ירושלמי מובהק

שושביניה (' אני שבאה מארצות תבליני�': או בלשונה הפיוטית, דקי� של הבעה

  ).14' עמ, קידושין, לותינושל כלו

  

שיריה של סרי משקפי� את העול� התרבותי שממנו היא באה ושאליו היא 

שירתה אינה אלא זיכרו� לבית . תלמוד וקבלה, ונשעני� על פרקי מקרא, שייכת

אחרי (' וירושלי� עדיי� צנעא בשבילי': המקבל ביטוי עכשווי בחייה, אביה

/ משירי התפילה הקדושי�/ קתי ילדי בשירי�אני פינ; ')47'  עמ,עדנה, אמריקה

/ ככה הינקתי לבני שורשי�./  תימנית$ ומשירי ילדותי / שרתי לו בעברית ואנגלית

�  ).  45' עמ, תפילות ושירים, כשהייתי מתחילה לשיר(' משירי התפילה הקדושי

  

 זאת על א' 7,שירה אוחיו� מסווגת את ברכה סרי בקטגוריית השירה המזרחית

משו� ששירתה של סרי אינה תואמת לחלוטי� את , יניה ההגדרה בעייתיתשג� בע

הדג� המסורתי הקלאסי של השירה המזרחית שאינה מבקשת לחקות את השירה 

בי� , למעשה זוהי שירה פורצת גבולות המנסה למזג בי� מזרח ומערב'. המערבית

ילוניות בי� זהות ערבית לזהות יהודית ובי� ח, שפת הא� והאב לשפת המדינה

הרי שעיקר כוחה הוא ,  א' כי לעתי� סרי נענית להגדרה אתנית זו8.'לדתיות

למהות בעלת דפוסי חשיבה , בהצגת דמות האישה והפיכתה מאובייקט לסובייקט

   

 www.brserri.co.il: כתובת האתר   5
 
,ברלובי�' י   6

' 
' מ, הראב�' ת הירושלמיות של ש עיו� בנובלו–לקרוא את ירושלי� כטקסט נשי 

רמת ג� , חברה ודת, מגדר: אשה בירושלים, )עורכי�(שוור� ' כה� וי' ט', די�' שור� וא

,ב"תשס
 .

 .191-158' עמ
 .43-35' עמ, )2006 (12, הכיוון מזרח', שירה מזרחית או שירת כלאיי�, 'אוחיו�' ש    7
 .ש�   8
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�ה� בפ� , בשיריה היא מבקשת להכחיד את היש� ולברוא תחתיו חדש. מקוריי

   9.אידאולוגי-מגדרי וה� בפ� החברתי-הנשי

  

שספרות כותבי המזרח מהווה , יבתה מדגימה סרי את טיעונה של אוחיו�בדר� כת

או ' ספרות עברית'ענ' בפני עצמו שאינו יכול להיכנס תחת הקטגוריות של 

שירה 'או ' שירה מזרחית'וא' לא תחת קטגוריות אחרות כמו ', ספרות כללית'

מידה משלו שיש לו ע, אנר חדש של שירת כלאיי�'היא מוכיחה כי זהו ז. 'ערבית

   10.תובנות חדשות על  תרבות וזהות, היוצר שפה חדשה, וקודי� לפיצוח משלו

  

  מעשה הכתיבה

וכי מעשה הכתיבה ' הסופר נושא ביוגרפיות החתומות בבשרו'רול� בארת אמר כי 

)ecriture (בי� הידע המכונ� , נות� ביטוי למתח שבי� האוניברסלי לאינדיבידואלי

הכתיבה הספרותית מתמקמת במרחב . בי� הסגנו� האישיעל ידי קבוצה חברתית ל

המשק' את בחירתו של הסופר או המשורר ואת מחויבותו ' אזור ביניי�, 'מטפורי

בכתיבה מתייחס היוצר ה� לחברה ולשפה . להשתמש בכלי החברתי הנתו� בידיו

מעשה הספרות מורכב , על פי בארת. שבה� הוא פועל וה� למעשה הכתיבה עצמו

   11.ומסגנו�משפה 

  

ואילו , היא נחלה ומורשת מדורות קודמי�, השפה היא הטבע הלשוני של החברה

ובחירה , סגנו� אינו משועבד לתוכ�. סגנו� הכתיבה הוא אישי ומייחד את הכותב

בבשרה של סרי טבועות השפה . לשונית נעשית מתו� מודעות של הסופר

ית בשימושה בלשו� אבל היא נוקטת חירות איש, והתרבות שלתוכ� נולדה

כמי שסיימה תואר שני . וכ� היא יוצרת לעצמה סגנו� ייחודי לה, ובמקורותיה

ברכה סרי מכירה את תשתיות השפה העברית על , בעברית ובבלשנות שמית

  . בוריי�

  

לבה (אש להבה או נהר גועש , כי,ָרה רותחת' גבולות האני'סרי מגדירה את 

ויי נפש אלה מנסחי� תפילה פרטית ֶאל ֵאל דימ). 31' עמ, פרה אדומה, פורצת

הבקשה אל האל נובעות ממקור ההוויה שממנו . שיאומ� אל זרועותיה הפרטיות

   

' א',  קולה של ברכה סרי–בי� צנעא לירושלי� 'על המוקד המגדרי בשירת סרי ראו מאמרי    9

  .200-177' עמ, 2007 אחווה ,מגדר חינוך וחברה, הקול שלי הקול שלך, )עורכות(בר� ' גלעד ול
 .43-35' עמ, )7הערה , לעיל(אוחיו�    10
 .14' עמ, 2004אביב -תל, דרגת האפס של הכתיבה, בארת' ר   11
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 ומתאר את האני מתו� 12',מבפני� החוצה'בתהלי� כתיבה הנובע , צמחה

במבט כזה הגו' הופ� לאתר נפשי המעצב את . המציאות הנפשית הנחווית על ידו

�ת אמות "סרי אינה מבקשת להישאר בדל,  ואכ�.קשריו ע� האחר בעול

אני ': אלא היא כורכת אות� בהפנמות התרבותיות שמה� באה, תחושותיה

[...] אני שלא זורקת פירור / וברור וטרח מערב שבת/ לדור תק� ולבש/ ששייכת

 �/ מפגרת אחרי הסילו�/ אני שזכיתי לרכוב על חמור[...] אני שזוחלת בִצדי דרכי

' ביצור המוני/ כי הכול הוא זבל/ השתמש וזרוק/ נות לצו האופנהמסרבת להיע

הגו' הנשי והתחושות הנגזרות ). 38' עמ, פרה אדומה, נפתחו ארובות השמי�(

נבחני� אפוא במתח שבי� הכוח היצרי הטבוע והמתמרד לבי� הכוח , ממנו

  . החברתי הכופה והממשטר

  

שיריי . המתבקש/  יצאתי למסע והנה': עולמה הרגשי של סרי מתורג� לשירי מסע

�ואני / שיריי יצאו סו' סו' לדר�./ לחפש לה� אוהבי�/ עצמאית/ יצאו לדר

השורות מבטאות את המלכוד שבי� ). 95' עמ, פרה אדומה(' תקועה כא� כרגיל

, בי� הצור� לנוע ולצאת לדר�; והרגיל,ת' התקיע,ת'לבי� , היצירה המעניקה חופש

ע� פרי / שיריי ישובו אלי': ל בשורות הבאות היא מוסיפהאב. לבי� המחויבויות

�/ ע� ציפיות משלה�/ ע� מעריצי� ומבקרי�/ ע� המכות מאויביה�/ מעלליה

הקשר הגורדי בי� האני ). ש�('....אחריה�/ שיריי המפונקי� מושכי� אותי בא'

בא לידי ביטוי , לבי� השירה שלכאורה נושאת ישות עצמאית, המבקש לו עצמאות

[...] מנסה למצוא את עצמי /מחפשת במפה': כמו למשל בשיר, במכלול שיריה

). 43' עמ, בינה ('ומנסה למצוא משמעות/מחפשת את עצמי כמו כוכב טועה

   'עמ, בינה, במסע(' הקולות קראו לי ללכת/ הדר� קראה לי ללכת': ובאמירה

141�138.(  

  

ת נשיות מקראיות מגוו� מתו� הקולות הללו נוצרת שירה שבה מוענקות לדמויו

שבטקסט המקראי ההגמוני נענשת , כ� היא למשל אשת לוט. משמעויות חדשות

או ; א� אצל סרי היא מסמלת מנו' לשינוי מצבה של האישה, על סקרנותה הנשית

א� בשירה , קורב� ההיבריס של אביה, � מוצגת כנערה תמימה"שבתנ, יפתח-בת

שאות� מסמל האב , ת� של כל הגברי�של סרי ניגר ממנה ד� שהוא פרי תאוו

כ� היא ג� רות וכ� ה� עוד שלל דמויות מקראיות שוליות המקבלות אצל . יפתח
   

' ר: ראו ג�;  E. Grosz, Volatile bodies, Bloomington and Indianapolis 1994:ראו   12

א� לדורית ' קריאה בסמטת השקדיות בעמריג&שתי האלטרנטיבות של הגו% , 'הלפר�

 .198-184' עמ, 2001ירושלי� , התשמע קולי, )עורכת(עצמו� ' י', רביניא�
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העתקת הנשי� מהשוליי� אל המרכז לא רק מכוננת לה� . סרי מקו� של כבוד

הקריאה . אלא ג� מעניקה לה� חיות משל עצמ�, זהות חדשה ובעלת עוצמה

בעל זהות נשית ' עצמי'וחושפת בו ,  בשירהחתרנית בטקסט המקראי מוטמעת

  .שהיא ג� פרטית וג� מגדרית

  

נונית א השפה הק$  (Father Speech)'שפת האב'בשיריה דנה סרי בקשר שבי� 

הנלמדת מ� הא� ' שפת הא�' ובי� $מורשת הדורות הקודמי� , התרבותית

' בשפת הא'סרי מודעת לכ� שהדר� אל . והמנתבת ומקבעת את האישה למקומה

שבו מתאפשרת , נפתחת בפני האישה רק א� תקבל חינו� הזהה לחינו� הגבר

 אול� היא א' מודעת לסכנה $נוני ויכולת הבנתו והפעלתו אנגישות לטקסט הק

רק מתו� ' האני'שכ� א� אכ� תעצב את , הטמונה בהשתלבות מוחלטת בתרבות זו

, לכ�. ה זהותהתאבד ל', אחר'המסורת הספרותית הגברית התופסת את האישה כ

תו� שינויה ', שפת האב'היא מנכסת לעצמה את , מחודש' אני'כדי להציע 

החדש ' אני'ותו� עיצובה מחדש כ� שהיא תמצב את ה, והתאמתה לסגנונה האישי

נוני ועיצובו אסרי מודעת לעובדה שפנייה אל טקסט ק. שלה במרחב תרבותי אחר

 משו� שרק דר� ניכוס שפת ,מחדש ה� מעי� תהלי� התבגרות וגילוי עצמאות

  . האב היא יכולה להגדיר מחדש את האני הנשי

  

משמשי� מקור , או מטקסטי� הגמוניי� המובלעי� בשיריה, אזכורי� מבית אבא

בשירה . השראה לדימויי� חדשי� או רמזי� לרעיונות שאות� היא מבקשת להביע

$ כב, במדבר ו(המבוסס על ברכת הכוהני� ) 57' עמ, תפילות ושתיקות ('יאר ה

: היא נשענת על הפסוקי� המקוריי� המנוסחי� בגו' ראשו� ומשלימה אות�, )כז

לקראת סו' השיר . '...ויתגלה בלב�./ בשפע אור ואהבה/ ויחונ�/ פניו אלי�' יאר ה'

וחלל / וגבורה/ ועיני השגחה': היא עושה תפנית ומסבה את השיר אל עצמה

�/ מעל לזמ� ולמקו�/ השוכנת בכל/  ושכינה/וכל עליו�/ ואי� סו' העול�/ ומקו

נשמתי הטהורה ./ מודה אני/ לחושי הצרי�/ בנסתר ובנגלה./ מעל למוחי הקט�

, סרי לא חוששת לקחת טקסט מקראי המופנה אל הכלל. ' יה–והללו ./ מעידה

  . ולהסב אותו אל מכמני הנפש הפרטיי� שלה
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וכתיבתו מחדש , הה ע� גבריותכי המזו"טובה כה� מדגישה כי לקיחת טקסט תנ

 סרי מבקשת 13.הופ� אותו להיות מזוהה מגדרית, תו� הצגת הממד הנשי שבו

לספר , אסתטית לכאורה-להפו� את ספרה מספר שירי� בעל משמעות פואטית

א� רק כ� נוצרת אמירה אישית , אולי יש בכ� יומרה היבריסית מסוימת. תפילה

קסטואלית שהפכה מקובלת בקרב יוצרי� ט-לא עוד הטמעה אינטר. המיוחדת לה

�  .הנעשית במודע בתהלי� מבוקר ואמי�, אלא אמירה בעלת סגנו� ייחודי, רבי

  

  התפילה השירית

הצהרה זו מפורשת בפתיח . סרי מצהירה כי כינו� זהותה נעשה באמצעות התפילה

א� ,  שג� שמו מעיד על תוכנו ועל מכלול השירי� בו,תפילות ושתיקותלספר 

רוח החיי� הדתית שמציגה סרי מנוסחת . י תפילה מפוזרי� בכל כתביהשיר

, אלא מעי� תורה חדשה, לא שירה אני מציגה: כמו רצתה לומר, בשקיפות רבה

�לא יצירה של , סרי מבקשת א� כ� ליצור תפילה חדשה. תפילה חדשה: ויותר מכ

 כנר לרגליה  התפילה ופרקי המקרא עומדי�. 'יש מיש'אלא יצירה של ', יש מאי�'

א� כטקסט מוָצא כאשר פרקי� שלמי� , והמקרא תופס מקו� רב בי� דפי ספריה

כ� לדוגמה הוא השיר . או שברי פסוקי� מודפסי� בי� השירי� המובאי� בספר

   14:הבא

  לאלוהי צבאות
  ואל נקם

  שכל מעשהו בעולם
  .נועד לפאר את שמם

  לו היו לי תפילות משלי
  לו הייתה לי אלוהות משלי

  א הייתי  מבולבלתל
  וכל כך מבוהלת

  15וכל כך עלובה וקטנה בעיני
  )163' עמ, בינה, מישהו הוציא לי את הירח(
   

ואלי של כדר� לעיצוב אינטלקט" שפת האב"על ניכוס  :בתו� התרבות ומחוצה לה, 'כה�' ט   13

 .110-69' עמ, )1996 (ב ,סדן', האני הנשי
והיא נפלה על קטע זה משו� שג� ללא בחינת הפרטי� , הבחירה בשיר זה לא הייתה קלה   14

קטע זה מבטא את . אל הנוכחי� בשיר-נית� לחוש באווירת ספר תהלי� וביחסי אד�, לעומק

 .  בקשתה של הכותבת ליצור תפילה חדשה
 .ו"סיפה הכותבת בכתב ידה שורות מתהלי� צבצד טקסט זה הו   15



  לאה ברץ
 

139 

משו� , אני מייחדת לקוב� משיריה של ברכה סרי' תפילה שירית'את המושג 

המבקשת מחד , אנר כלאי�'התפילה השירית של סרי היא ז. עיצוב� כתפילה

שירה מודרנית שיוצאת ; לשו� שירית מודרניתא� מנוסחת מאיד� ב, להיות תפילה

במרידה גדולה נגד צורות השיר המסורתיות ונגד חוקי המשקל המלאכותי 

16.כאחד
   

  

 יוס' 17.סוגה ספרותית מאפשרת לקורא לקבוע את רמת המפורשות של הטקסט

מהר  לזהותהיכולת להבחי� בהבדלי� בי� הסוגות נחוצה לקורא כדי 'אור� טוע� כי 

 הספרותי שעל פיו הצופ�את , כבר בתחילת הקריאה שלו ביצירה, שרככל האפ

והקריאה היא מלאכת , צופ� עבור הקורא-הוא כתב) טקסט(כל כתוב . היא כתובה

 לכל אחת מסוגות השירה והתפילה 18.'הסוגה היא רכיב חשוב בצופ� זה. הפענוח

של וצירו' שתיה� למהות אחת מחייב פענוח , יש תשתית אימננטית משלה

  .'שירת תפילה'או ' תפילה שירית '–אנר החדש המונח לפנינו 'עקרונות הז

  

  מאפייני התפילה

בראשיתה הייתה התפילה פר� פרטי של שבח או תחנוני� של האד� היחיד 

, שמחה וחדווה, כאב ופחד, היא הביעה התפעלות והתרגשות. הפונה אל בוראו

משנתעמקה הכרתו . רי�ומאלה השתלשלו והתפתחו נוסחי תפילה וברכה קצ

הוא החל לחפש לו דרכי מבע חדשי� שיבטאו את המתחולל , הדתית של המתפלל

ביטוי נעלה לרגש האד� היודע את , והתפילה הייתה לשירה ולזמרה, בנפשו פנימה

  . להקנות ביטחו� ולהשכיח דאגותתפקידה של שירת התפילה היה א� כ�. קונו

  

, אלא הפכה את ההתחדשות המתמדת, שירת התפילה לא הסתגרה והתקבעה

ועקרו� , שירת התפילה לא נחתמה מעול�, ואכ�. לס� חיי� לעצמה, בצורה ובתוכ�

 העול� העתיק 19.החידוש עמד בבסיס התפילה ג� לאחר שנקבעו תפילות הקבע

�כהשתפכות הנפש וביטוי ספונטני של הפרט : הכיר את התפילה בשני מובני

ער� לצורות אחרות של -וכתחלי' שווה; חבשעות משבר או בהתרוממות רו

   

 .11' עמ, 1990אביב -תל, מבחר תרגומים: שירה מודרנית, הרשב' ב   16
 6-5, טריפסק, 'טקסטואלית-היבטי� של מפורשות בשיחה הבי�: טפח וטפחיי�', שריג' ג   17

 .35-11' עמ, )2002(
 .4 'עמ, 2004ראשו� לציו� , סוגות בסיפורת הישראלית, אור�' י   18
 .19-18' עמ, 2006ירושלי� , תפלה ותפילות, מאק' ראו ח   19
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כעבודת בית המקדש ועבודת הקרבנות או כליווי לטקסי� פולחניי� ', עבודת ה

     20.במקדש דוגמת התרבות הבבלית העתיקה

  

את הגיגי לבבו ' האני הכותב'שבו מביע , מתייחס לשיר לירי' שיר תפילה'המושג 

 מתו� צור� נפשי של אנשי� התפילה השירית נכתבת. 'ושופ� את לבו לפני ה

העושות שימוש במוטיבי� , המבקשי� לעצמ� פורק� בדרכי� שונות מהמקובל

שירת התפילה של ברכה סרי נובעת ,  כפי שציינתי21.מתו� התפילה הקלאסית

  :  היא פותחת במילי�תפילות ושתיקותאת ספרה . ממקו� מודע

  

מצוא את דרכי התפילות האלה מחזקות את אמונתנו ומדריכות אותנו ל
הן מאפשרות לנו להציץ לחייהם ולעמקי נשמתם של . החיבור הנכונות

, מצוקות לב אנוש או גודש ההתפעלות מן האור. מתפללים שקדמו לנו
 מאפשרים –מנחה ונדרים ובעיקר תיקון החטא , בלווי צומת ווידויים

התקרבות מחודשת למקור החיים ושינוי המציאות בשמים ובארץ בשעת 
  .ילה והשפעה מבורכת לדורות ולנצח נצחיםהתפ

  

 טוע� יוס' נוימ� שתודעתו של ,האבולוציה של התודעה: מותר האדםבספרו 

. האד� מושתתת על יכולתו להכיר את מחשבותיו ואת מעשיו כשייכי� לעצמו

המודע,ת מאפשרת ). person(היא שהופכת את האד� לאנוש ' עצמי'הכרת ה

המודע,ת ; ווי מול תמונות עול� אידאולוגיות שלולאד� לבחו� את מצבו העכש

�לבחינת� וליצירת� של סטנדרטי� , היא תנאי עיקרי לכינו� משמעות לחיי האד

, מדבר על עצמו, חושב על עצמו, האד� המציג את תחינתו בפני האל. להתנהגות

. וא� בכעס או בבושה, א� בשנאה, א� בהערכה,  א� באהבה–מתייחס לעצמו 

, יכול האד� להפנות כלפי עצמו את מכלול הרגשות הללו, לוהיו-ח ע� אבעת השי

  22 .לבודק� ולבקש שינוי מיוחל בסיוע האל

  

המייחד את כתיבתה של סרי הוא תנועתה לסירוגי� בי� סוגת התפילה לסוגת 

אבל השאיפה והתוכ� ה� של , העיקרו� הצורני הוא של פואטיקה שירית. השירה

   

התפילה היהודית המשך , )עור�(ח כה� "ג', קבע וחידוש בתפילה היהודית, 'היינמ�' ראו י   20

 .95-84' עמ, 1978ירושלי� , וחידוש
' עמ, )1996 (ו  ,דרך אפרתה', עיו� בשירי תפילה בספרות לילדי� ":בר� והתפלל", 'חובב' ראו ל   21

116-77. 
 .147' עמ, 1991אביב -תל ,האבולוציה של התודעה: מותר האדם, נוימ�' י   22
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 את הקורא להפעיל על הטקסט בו זמנית את כללי שתי שילוב זה מאל�. תפילה

-ההיבט החברתי: על מנת לבחו� את רמת המפורשות של הטקסט, הסוגות

 הכלת היבטי� אלה על 23.תקשורתי-וההיבט הקוגניטיבי, ההיבט הפואטי, תרבותי

  :שירתה של סרי חושפת את היענות כתיבתה לתנודות שבי� שירה לתפילה

  

-פעולה טקסית:  מגמתה של התפילה ברורהתקשורתי-בהיבט הקוגניטיבי

סרי מציגה מגוו� סיבות אישיות . פולחנית הבאה מתו� צור� פנימי של היחיד

מהווה זרז , ויהיה היומיומי או הבנלי ביותר, וכל אירוע, לכתיבת שירת התפילה

א� בתפילה הרגילה הבקשה . קודש או חולי�, מבחינתה אי� מותר ואסור. לכתיבה

זוהי דר� . הרי שהשירה עוטה כסות של ערפול ועמימות מכוונת,  מפורשתהיא

  . שכ� היא מבקשת להיות 7ֶה לקהל קוראי� רחב, כתיבה מגמתית

  

תכליתה של . ההבעה הלירית היא נקודת מוצא בשיריה של סרי, בהיבט הפואטי

והשירה הפואטית מערפלת במכוו� , התפילה היא ליצור סולידריות אצל הקורא

 שירתה מממשת את העיקרו� 24.ואינה מתחשבת בקורא, את רמת המפורשות

אשר ללשו� השירה ': שעליו מדבר שמעו� זנדבק בהגדירו את השירה המודרנית

או על תחביר , אי� מדברי� עוד על אוצר מילי� מסוי� היפה לשירה, ימינו-בת

�ל מבנה כל צורה דקדוקית וכ, כל מילה. שרק ה� יפי� לה, ודקדוק מסוימי

בשירה המודרנית מותר לשב� מילי� וצירופי� ,  לדבריו25.'תחבירי יפי� לשיר

�מפעילי� מילי� , ובתנאי שה� משובצי� במקו� הנכו�, המשמשי� בחיי היומיו

�אי� מילי� טובות או מילי� 'לכ� . ותורמי� למשמעות הנאמר, וצירופי� אחרי

  ).ש�(' יש רק מילי� במיקו� טוב או רע, רעות בשיר

  

 נית� לקבוע כי סרי מודעת לעובדות החברתיות המניעות ,תרבותי-בהיבט החברתי

ומציגה , כחלק מתפיסת עולמה היא איננה נותנת אמו� בקוראיה. את כתיבתה

היא מונה את מעלותיה של התפילה . בפתח ספרה את מהות הצור� בתפילה

; ר נכונותמדריכה את האד� למצוא דרכי חיבו; שלדידה מחזקת את האמונה

 �תפילות (מאפשרת להצי� לחייה� ולעמקי נשמת� של מתפללי� קדומי

   

 ). 17הערה , לעיל(שריג    23
. ואילו מי שאינו בקיא ירחק מ� השיר, � יתקרבו בקלות" שירה נוטלת את הסיכו� שיודעי ח  24

תיק  ,ל"הנ', לותרבותי בק, בקלות? אי� לקרוא שירה קשה, 'ב�' ראו על כ� במאמרו של מ

 .19' עמ, 1994אביב -תל, שירה
 .24' עמ, 2002ירושלי� , מדריך לשירה � ַמּזֶֹּשִיר, זנדבנק' ש   25
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פנייה עיונית זו לקורא נועדה לרכז את תודעתו בכתוב וליצור ). הקדמה, ושתיקות

כ� . הכותבת מבקשת לקרב את הקורא המרוחק אל עולמה. תחושה פמיליארית

ר את האסוציאציה ומניחה שמושג זה יעור, היא מתייחסת ש� לעשרת הדיברות

וכשהיא מסבירה את המניעי� הדוחפי� אותה לשאת , הראויה אצל השומע

שמע ישראל 'המובאת אחרי הפסוק ' שמע ברכה'תפילה היא מנסחת את תפילת 

  :'אחד' לוהינו ה-א' ה

  

  שמעי ברכה

  , כל היקום נושא תפילה אחת–הקשיבי 

  .חי

  .את השומעת. את הדוברת

  הקשיבי לקולות

  .לף פרצופים להנשימה וא

  .מצאי את מפתח התפילות

  .צרוף, מפתח ראשוני

  )7' עמ, תפילות ושתיקות, שמע ישראל(

  

  :ובשיר אחר היא כותבת

  

  ...פתח לי שער

  פתח לנו שער

  פתח לנו שער את שער הגאולה

  

  פתח לנו שער 

  נראה את האור

  .... בקצה המנהרה

   )181' עמ, בת יין, פתח לי שער(

 
  תוכני התפילה

הנוגעי� לחייו של , נושאי� העולי� בתפילתה של סרי ה� נושאי� אוניברסליי�ה

�לדבר אל , לדבר אמת אל הלב, לשתוק ולהקשיב, היכולת להקשיב לזולת: האד

את . סרי נושאת תפילה בש� כל אלה שראוי שיאמצו דרכי התנהגות אלה. הדעת

�יו יתממשו א� ונדמה שכל צרכ, עשרת הדיברות שלה היא מחילה על כל העול
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השתייה של אבני , על פי תפיסת עולמה, שה�, רק ילמד את סוד השתיקה והדיבור

ו תפילות קודמות ונצחיות "סרי מצהירה כי תפילותיה נשענות על ל. התפילה

תפילותיה מצמיחות כנפיי� לרומ� . בנביאי� ובכתובי�, המופיעות בתורה

, תפילות ושתיקות(י� תפילות חדשות ולחבר� לשלשלת הדורות ולע� החי

  ). הקדמה

  

כי עד עכשיו .. ': ראוי  להדגיש כי הכותבת נושאת את תפילתה ֶאל ֵאל ממי�  נקבה

�/ שיש לו את כל העול�/ מי� חתי� וחכ�/ והתפללתי רק לאל זכר/ לא הכרתי ב

ורציתי / שהוא לא סת� ב� אד�/ מפני שרציתי לדבר ע� מישהו/ והתפללתי אליו

לכשלונותי / ולתת לו את כל האחריות/ ולהטיח אשמה/ ל הצרותלזרוק לו את כ

ואז היא פונה ומתפללת אל . '..אז ברחתי לאל שישמע תפילותי[...] וטעויותי 

ותאהבי / שתרחמי עלי/ או בי ולמטה/ שיושבת למעלה/ ברכה הגדולה': ברכה

שימוש לכאורה נדמה שה). 63' עמ, תפילות ושתיקות, לברכה הגדולה(' / ...אותי

שהרי ברכה סרי מודעת , בכפל המשמעות של שמה יוצר אמירה מתנשאת

תפילתה הנישאת ממקו� של כאב נשי נדמית . למקומה בהייררכיה הקיומית

 . משו� שהיא מלאת מודעות לאנושי שבה, א� היא אינה כזו, כהיבריסית

  

ילת בי� יתר אמירותיה על מהותה של התפילה מבחינה סרי בי� תפילת גבר לתפ

צרה , מתנשאת, אכזרית: היא מונה את מאפייניה התפילה הגברית. אישה

 ומעתירה על תפילת האישה תכונות –משתקת , שבטית, אנוכית, בבסיסה

משכינה שלו� . מגיעה לכסא הכבוד/ מתקדשת./ תפילה שבי ממתינה': נפלאות

טהרת מ/ מחלחלת/ תפילה שבי ממתינה/ [...] מאחדת/ בוראת עולמות./ בלבבות

, יונת� מתפלל(' ...סוללת דרכי� לתפילות טובות./ משנה כוונות/ תפילות אחרות

  .)51' עמ, תפילות ושתיקות

  

/ כי א�  בשיר ובמלה/ אחלה את פני� אלי': סרי פונה אל אל נוכח ומשוחחת עמו

�' עמ, עדנה, דברי� שאי� לה� שיעור(' ...כי א� בתפלה/ לא בקורב� אחלה את פני

מה [...] יש לי חשבו� את� אדוני ': ו� אחר א' מדברת אליו בהתרסהובמק). 12

�       'עמ, עדנה, שעשה אות� יפה(' ...אני  מבקשת ממ� אתה  האדיר בעשירי

א� , בתפילותיה ובבקשותיה בולט הרצו� לעזוב את הגלות ולמצוא גאולה). 42�41

וא� .  אישיתאלא גאולה, )א� כי ג� היא נמצאת בשיריה(לא גאולה לאומית 

שיריי יצאו . המתבקש/ והנה יצאתי למסע ': בספרה הראשו� היא כותבת בתסכול

�ואני תקועה / שיריי יצאו סו' סו' לדר�./ לחפש לה� אוהבי�/ עצמאית/ לדר
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 הרי שמילות התודה שהיא –) 95'  עמ,פרה אדומה, הנה יצאתי למסעי(' כא� כרגיל

על כל היופי הזה ./ תודה':  שחל בהמרעיפה בהמש� מעידות על השינוי הרגשי

ועל / על חוק עליו�./ תודה. ועל השלמות של שעה ברוכה/ על האהבה./ מסביבי

שאדע שהעול� מתקיי� מתו� ./ [...] תודה על כל הטוב ועל כל הרע./ הבזק הכרה

  ). 90�85' עמ, תפילות ושתיקות, אל שדי(' אהבה

  

  אל הקורא הפנייה הישירה

ומציינת שהקול בשיריה הוא הקול , ל אחד מספריה לקוראסרי פונה בפתח כ

ושלא מדובר באגו , הפנימית' אני'המוגש לקורא רק דר� מסננת ה, הפנימי שלה

שוב נראה שהיא מבקשת . 'י� זרי�יקב'מנופח או אגו המבקש להיתמ� באמצעות 

  .  הניכור ביניה�לקרב בינה לבי� הקורא ולהפיג את תחושת

  

היא פונה אליו באופ� ישיר . י דיאלוג שקו' ע� הקוראלכאורה מנהלת סר

סרי בונה . על הטיעוני� שהיא מציגה, לעתי� לערער, ומעודדת אותו להרהר

הנשענת , תחושה שהביקורת שלה על הקיו� בעול� היא ביקורת ראויה ואמיתית

' שיריי הכתיבו את חיי'. ולא רק אמירה שירית בדיונית, על עובדות מבוססות

ומודעת לכ� שדרכ� של , היא אומרת) 96' עמ, פרה אדומה, יצאתי למסעיהנה (

�א� דווקא בשל ). 66' עמ, פרה אדומה ,כמה אהבה(לצמצ� ולהגדיר , מילי� לחסו

מוות לא , אני אברא מלה/  מחסו� לא יהיה לה$אני אברא מלה ': כ� היא מצהירה

  ).58' עמ, שבעים שירי שוטטות, אני אברא מילה(יוכל לה 

  

�ביצירתה מחייבת סרי את הקורא לבחו� את הטקסט , כפי שנראה בהמש

 �ה� באופ� שהיא מפרשת ,  ה� בפני עצמו–המקראי המוצמד לשיר שלוש פעמי

בכ� היא כאילו ממחישה . וה� בזיקה שנוצרת בחיבורי� לטקסטי� אחרי�, אותו

  .   את חוסר האפשרות לחסו� מילה ולהתקבע בפרשנות אחת בלעדית

    

  מאפייני לשון שירת התפילה של סרי

, בתפילתה אל ֵאל נקבה, התפילה השירית של סרי מיוחדת לא רק ברעיונותיה

אלא ג� באופ� הטיפוגרפי של הכתיבה ובלשו� , ובדרכי פנייתה אל הקורא

ועורכת את סדר הכתוב , סרי מודעת לחשיבותה של הטיפוגרפיה. המיוחדת

, ידה על הקשר המכוו� שבי� תוכ� וצורהבחירתה מע. בהתא� לתפיסת עולמה

מה נית� . והיא מתחשבת מחד בהיבטי� של קריא,ת ומאיד� בהקשרי� של מסורת

  ?ללמוד מ� הבחירות בכתיבתה של ברכה סרי
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 בי� שיריה מופיעי� פרקי� מ� הטקסט :נוניים בכתב ידאהעתקת טקסטים ק

. ועתקי� בכתב ידהכי מקורי וחלק� מ"חלק� מודפסי� מתו� טקסט תנ, המקראי

א� העתקת� '; ניכוס שפת אב'העתקת פרקי המקרא היא פעולה של , לכאורה

, לא רק ניכוס הטקסט יש כא�: בכתב יד היא למעשה התרסה כפולת משמעות

כתיבתו בכתב יד נשי היא פעולה השוברת דפוס . אלא ג� שעתוקו למקו� נשי

 סרי 26. פעולה גבריתשכ� העתקת כתבי הקודש הייתה מאז ומעול�, מסורתי

לוקחת לעצמה חירות לבצע את הפעולה הגברית ועוד בכתב ידה שלעתי� נדמה 

 .כאילו היא אומרת את התפילה באמצעות גופה של האישה, כמרושל
  

כדי לדייק בהגייתה , מקובל בכל מקו� ששירה נכתבת בניקוד :שירה לא מנוקדת

רשת הצלילי� . וו� המשוררולהולי� את הקורא אל התבנית הלשונית שאליה מתכ

. יכולה לתרו� לקביעת נקודת הכובד של המשמעות או להסיטה לכיוו� אחר

. הבחירה יוצאת הדופ� של סרי לכתוב ללא ניקוד מבליטה את מרידתה במוסכמות

להעניק לקורא חירות לקרוא ולפרש מבלי להשליט עליו את ייתכ� שהיא בוחרת 

אפשרות נוספת לבחירה לא לנקד היא יצירת תחושת . סמכותה ככותבת השירה

סרי . כא� חוברת הצורה אל התוכ�. וזרימה חופשית של המילי�, ניקיו�, ִריק

�וממחישה , מבקשת חירות לא רק לעצמה כי א� ג� לקורא וא' לטקסט ולמילי

 .'אני החופשי'ת דמות הבכ� א
  

היא איננה נאמנה , כצפוי.  הטור השירי של סרי מאופיי� בצמצו� כאידאה:צמצום

ובחירתה בתבנית אישית משקפת את עקרו� , למבנה סדור קלאסי של שירה

א� הצמצו� אינו . 'רזה'הטור השירי שלה נדמה . החירות הפואטית שמנחה אותה

ית מודעת בדומה לצמצו� המאפיי� את אלא בחירה פואט, מבטא צמצו� נפשי

, נוניא יש כא� ניסיו� מודע לחזור אל דפוס הכתיבה הק27.לשו� השירה המקראית

סוד 'מה ג� ש, הצמצו� הוא מעי� חזרה אל תרבות אב. ובד בבד ג� לפרו� אותו

�. א� הוא ג� מגל� ביטוי תמציתי מרוכז, מהדהד לתפיסות קבליות' הצמצו

להולי� את הקורא אל , ומר את הדברי� באופ� מדויקהצמצו� הוא ניסיו� ל

 . משמעותה הגרעינית של התמונה שאותה רוצה למסור הכותבת

   

מרי� בת בניה , הוא מציי� רק אישה אחת. יהודה רצהבי מתאר את המעתיקי� כגדולי  התורה   26

ישה מינקת כי א, אל תשיתו עלי חטאת א�': וזאת על פי ההערה, שהעתיקה חומש, הסופר

 ).1980(מו , מחנים', הספר במשכנות יהדות תימ�, 'רצהבי' י: ראו. 'אנוכי
קריאה בפואמה : עקבותיה של נורמה בביקורת ובשירה? מהי שירה מדויקת, 'ליפסקר' ראו א   27

 .124-115' עמ, )1989 (16 ,עלי שיח', "י� אוהב כמו אשה אוהבת י�"של רמי דיצני 
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  )161' עמ, בינה("  כשמבטי פגש בעיניך
 

  אז איפה תנועות השחרור
  ואיפה הפמיניזם

  .ולאן הלכה ההשכלה
  פה בארץ החרות

  אני חוזרת לצנעא ולילדּות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פסוקים מתהלים מועתקים בכתב ידה', ניכוס שפת אב'

 של סרי במצורף לשיר המודפס
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.  הלשו� של ברכה סרי נטולה לכאורה דימויי� או מטפורות מסובכות:לשון רזה

, וזור� ע� הקורא' דיאלוג נוח'ויוצרת , היא איננה זקוקה לאקט של סימבוליות

כי , אבל זו רק אחיזת עיניי�. שלא נאל� לפצח את מסתרי הלשו� הפיגורטיבית

ל תשתיות מסורתיות והקורא מוכרח לשונה של סרי נשענת על עול� רחב ש

לנבור בנבכי המקורות היהודי� כדי להפיק את מלוא המשמעויות החבויות 

 . בשירה
  

 חוסר העקביות במשלבי הלשו� יוצר תחושה של :משלּבי לשון בלתי עקביים

הדיבור הוא ישיר ולא . שיחה פני� אל פני� בי� הכותבת לבי� הקורא העומד מולה

ממש , לעתי� יש שימוש במילי� שבמהות� הסמנטית ה� בנליותו, מתוחכ� במודע

יי� (' הנשי� של היו� סתומות וטיפשות': לדוגמה. כמו הסיטואציה המתוארת

ואיננה חולשת דעת , הלשו� הנמוכה היא אמצעי אסתטי). 54' עמ, בת יין, והבל

 היא מגביהה את, א� כאשר עוברת המחברת לתאר עול� רוחני. או חולשת לשו�

  . שפתה לשפת שירה מליצית

  

חוסר העקביות בולט א� כ� במעברי� החדי� מתיאור העול� המציאותי לתיאור 

תחבולה לשונית . מעברי� המכריחי� את הקורא להיות ערני לה�, העול� הרוחני

 צירופי� כבולי� וניבי� שהכותבת נוטה $נוספת היא השימוש בקולוקציות 

�נדמה שסרי מקבעת את צירופי .  של הקריאהכדי לסכל את האוטומטיות, לשבר

הא� השמירה על צירו' לשוני מוכר נועדה . הלשו� ופורצת אות� בנשימה אחת

הכותבת , כאשר קורא מזהה צירו' לשוני כבול הוא חש נוחות? להציג שגרה

 �כי היא ,  א� מיד הוא שוב באר� חדשה$גוררת את תודעתו אל מקומות מוכרי

 ,כ� לדוגמה. ת המוכר לאור ידע קוד� שלו על העול�מאלצת אותו לבחו� א

 �ויהי ':  היא יוצרת עול� חדש– הכנסת מי� שאינו במינו $באמצעות לשו� כלאי

בממלכה רחבה / המולכת על מטה ועשרי� איש ואישה/ בימי המלכה כנטרישה

מהודו ועד איזה / מלכות תקיפה ומשעשעת. משער הראש עד המפסעת/ ונפשעת

, ברקע השיר מהדהדת מגילת אסתר). 91' עמ, בת יין, גילת כנטרישהמ(' קשקוש

  .ולתוכה היא רוקמת סיטואציה חדשה בלשו� גבוהה ונמוכה ג� יחד

  

  מקריאה סימולטנית לקריאה נודדת

משוררי תקופת ההשכלה כתבו את יצירותיה� על סמ� ? מהו תהלי� הקריאה

  י שהיה מקובל בקרבכפ, הלימוד המסורתי הסימולטני של טקסט ופרשנות
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�הטקסט הספרותי :  ברקע הקריאה הסימולטנית עומדי� שני טקסטי�28.קוראיה

הקורא מופנה אל הטקסט המסומ� על ידי . נוני המסומ�אוהטקסט הק, המסמ�

. המגביל במכוו� את חופש האסוציאציה, במסמ�) מראה מקו�(אילו� טקסטואלי 

והמשורר מכוו� את הקורא , יקרהההשוואה בי� הטקסטי� היא אידאולוגית מע

לדברי . דר� המרחק והשוני שנוצרי� בי� המסמ� והמסומ�, למסקנות הרצויות לו

בתקופה המשכילית נכתבו שירי� באופ� המצרי� קריאה סימולטנית , טובה כה�

הנרמז באמצעות מראה מקו� או , נוני העומד ברקעואשל השיר ושל הטקסט הק

סורתית הטקסט המל,וה נכתב מתו� הזדהות ע� מ-בקריאה סימולטנית. פתיח

בהמש� הפכה . להעמיקו ולהשלימו, להמחישו, והוא נועד לבארו, נוניאהטקסט הק

הקריאה הסימולטנית לאמצעי המאפשר למשורר לעמת את הרטוריקה של שירו 

  .נוניאע� הערכי� המיוצגי� בטקסט הק

  

יש לקרוא את , כה סריכדי להפיק את מלוא המשמעות מתפילתה השירית של בר

קריאה העוברת , כלומר. שיריה לא בצורה סימולטנית כי א� בקריאה נודדת

הטקסט השירי המונח לפני , על פי הבחנתו של בארת. מטקסט אחד למשנהו

 אלא שכא� ישנו 29,ההופכות לאחת בתודעת הקורא' יצירות'הקורא מורכב משתי 

�את המסמני� הללו .  בשירי�טקסט שלישי החבוי ברמזי� המקראיי� המצויי

ראשית עליו לקרוא את : חייב הקורא לפענח ולבחו� בשיטת הקריאה הנודדת

אחר כ� יש לקרוא בנפרד ; נוני המקראי המוצמד לשיר ולפענח אותואהטקסט הק

ובשלב הבא לקרוא את הטקסט המקראי ; את יצירתה של סרי ולפענח ג� אותה

 של כל הטקסטי� יש לערו� השוואות לאחר פענוח בנפרד. שאליו מרמז השיר

ביניה� ולגלות את נקודות ההשקה והשוני בי� הטקסט המקראי המרומז לבי� 

 לקרוא את השיר מחדש בקריאה –ובסיו� ; הטקסט המקראי הצמוד לשיר

בתהלי� . שתפיק ממנו את מלוא המשמעות הטמונה בו, הוליסטית ואינטגרטיבית

רא לעבור מטקסט אחד למשנהו ולחשו' קריאה כזה מכריחה הכותבת את הקו

�  .  את הזיקות הגלויות והסמויות המחברות ביניה

  

לקיחת : דר� הקריאה הנודדת נחשפת הטכניקה המייחדת את כתיבתה של סרי

 �כ� היא יוצרת לא רק טיפוגרפיה . 'אחר'פרקי טקסט מקראי והנחת� במקו

   

קורת יב ',כתוב-מקומו של הטקסט הבלתי :קסטואליות בספרות ההשכלהט-בי�, 'כה�' ראו ט   28

 .52-37' עמ, )1995 (31 ,ופרשנות
 .74-65' עמ, )11הערה , לעיל(ראו בארת    29
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ת הקריאה הנודדת  נדגי� א30.טקסטואלית חדשה-אלא ג� מהות אינטר, חדשה

  :דר� השיר הבא

  לקחת את הכאב
  לכל הרוחות
  לפוגג אותו

  . למוסס אותו
  לקחת את הפחד הקר

  ולהפכו לאש תופת
  לקחת את הגיהנום

  .ולהטביעו בים
  .ולהיטהר

  שמן זית זך
  כתית למאור

  .נר התמיד
  להפוך לאור גדול
  .בלי פגימה קטנה

  .בלי נקודה שחורה
  לנשוב עם הרוח

  .ורהולזמר את הא
  .לגרש את הטומאה מן הארץ

  .לגרש את הרוע
  ואין מלכות אחת 

  .נוגעת בחברתה
  כל הזר הקרב

  .יומת
  ). 39' עמ, תפילות ושתיקות ,לקחת את הכאב(

   

משו� שהקריאה הנודדת באה , טקסטואליות-אני נמנעת מלכנות את הטכניקה שלה אינטר   30

בספרה של אילנה . טקסטואלי- לצור� לקרוא את שירת התפילה שלה באופ� אינטרבנוסף

ממיינת הכותבת את האפשרויות הנעוצות , )2007אביב - תל,הקסם שבקשר(להמ� -אלקד

טקסט על פי  -בשירתה של סרי נית� לעקוב אחר האינטר. טקסטואלית-בפרשנות אינטר

חשוב לציי� זאת משו� . גישות תאורטיות שונות וכ� להעצי� את אופ� פרשנות הטקסט

-ואילו שירה שבה מוטמע ממד אינטר, ושת הקריאה מפורשת ובהירהשבתפילה תח

 .    טקסטואלי מחייבת תהלי� פענוח
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. השיר מתאר כאב פנימי וניסיו� לתאר במילי� את שלבי ההתמודדות ע� הכאב

 הפועל והשימוש הלא מגדרי בש�, הוא רווי בפעלי� המדגישי� את העשייה

. מאפשר לכל קורא להזדהות ע� החוויה המובעת, )למוסס וכדומה, לפוגג, לקחת(

 ואת חוסר השקטהמדגישות את , השיר בנוי משורות וממילי� החוזרות על עצמ�

הרי שהמילי� , א� על פניו נראה השיר כעשוי מקשה אחת. הכוח האצור בדוברת

רבע השורות האחרונות א, והנה. החוזרות מחלקות אותו לתבניות שיריות

$נ, השימוש בה� אינו בש� פועל אלא בפסוקי� מבמדבר א: נושאות אופי שונה

ת ': אשר זורי� אור חדש על השיר כולו, נא ְוAָBה ַהְפֵקד ֶאת ַהְלִוִ@� ַעל ִמְ?ַ=� ָהֵעד;

ַבֲחנֹת ַהEְִ?ָ=� ָיִקימ, אֹתC ,, ,ִבְנסַֹע ַהEְִ?ָ=� יCִריד, אֹתC ַהְלִוִ@� [...]ְוַעל ָ=ל ֵ=ָליו 

�   '.וְַהּזָר ַהָּקֵרב יּוָמת; ַהְלִוִ@

  

  : לא$כה, שיר מובא קטע מתו� בראשית לבהלפני 

  

וַּיְַרא ּכִי ֹלא יָכֹל לֹו  .וַּיִּוָתֵר יֲַעקֹב לְבַּדֹו וַּיֵָאבֵק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּׁשַָחר

וַּיֹאֶמר ׁשַּלְֵחנִי ּכִי ָעלָה  .ַקע ּכַף ֶיֶרE יֲַעקֹב ּבְֵהָאבְקֹו ִעּמֹווַּתֵ. יְֵרכֹוCוַּיִּגַע ּבְכַף

וַּיֹאֶמר , וַּיֹאֶמר ֵאלָיו ַמה ּׁשְֶמL .ּכִי ִאם ּבֵַרכְּתָנִי, וַּיֹאֶמר ֹלא ֲאׁשַּלֲֵחL. ַהּׁשַָחר

י ׂשִָריתָ ִעם ֱאֹלִהים ּכִ וַּיֹאֶמר ֹלא יֲַעקֹב יֵָאֵמר עֹוד ׁשְִמL ּכִי ִאם יִׂשְָרֵאל .יֲַעקֹב

וַּיֹאֶמר לָָּמה ּזֶה , וַּיִׁשְַאל ַיֲעקֹב וַּיֹאֶמר ַהּגִיָדה ּנָא ׁשְֶמL .ְוִעם ֲאנָׁשִים וַּתּוכָל

ּכִי ָרִאיתִי  וַּיְִקָרא יֲַעֹקב ׁשֵם ַהָּמקֹום ּפְנִיֵאל .וַיְבֶָרE אֹתֹו ׁשָם. ּתִׁשְַאל לִׁשְִמי

וַּיִזְַרח לֹו ַהּׁשֶֶמׁש ּכֲַאׁשֶר ָעבַר ֶאת ּפְנּוֵאל  .ם וַּתִּנָצֵל נַפְׁשִיֱאֹלִהים ּפָנִים ֶאל ּפָנִי

  .וְהּוא צֹלֵַע ַעל יְֵרכֹו

  

הטקסט . לכאורה לא ברור מהו הקשר בי� הפרק המובא לבי� השיר המופיע אחריו

את , המקראי המקדי� את השיר מתאר את מפגשו של יעקב ע� מלאכו של האל

אול� , ממאבק זה יעקב יוצא חבול וצולע. ת שינוי הש�המאבק ביניה� וא

  . בעקבות המפגש ע� האל הוא הופ� לישראל

  

  : יא$ א,  השיר נמצא טקסט מקראי הלקוח מספר שמות ג�בסיו

  

ּומֹׁשֶה ָהיָה ֹרֶעה ֶאת צֹאן יִתְרֹו חֹתְנֹו ּכֵֹהן ִמְדיָן וַּיִנְַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדּבָר 

, ֵאלָיו ּבְלַּבַת ֵאׁש ִמּתֹוE ַהְּסנֶה' וַּיֵָרא ַמלְַאE ה . ַהר ָהֱאֹלִהים חֵֹרבָהוַּיָבֹא ֶאל

וַּיֹאֶמר מֹׁשֶה ָאֻסָרה ּנָא  .וְַהְּסנֶה ֵאינֶּנּו ֻאּכָל, וַּיְַרא וְִהּנֵה ַהְּסנֶה ּבֵֹער ּבֵָאׁש
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ּכִי ָסר ' וַּיְַרא ה .נֶהַמּדּוַע ֹלא יִבְַער ַהְּס ,וְֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהּגָדֹל ַהּזֶה

וַּיֹאֶמר מֹׁשֶה מֹׁשֶה וַּיֹאֶמר , לְִראֹות וַּיְִקָרא ֵאלָיו ֱאֹלִהים ִמּתֹוE ַהְּסנֶה

ׁשַל נְָעלֶיL ֵמַעל ַרגְלֶיL ּכִי ַהָּמקֹום ֲאׁשֶר ַאּתָה ; וַּיֹאֶמר ַאל ּתְִקַרב ֲהֹלם .ִהּנֵנִי

ֶמר ָאנֹכִי ֱאֹלֵהי ָאבִיL ֱאֹלֵהי ַאבְָרָהם ֱאֹלֵהי וַּיֹא. קֶֹדש הּוא-עֹוֵמד ָעלָיו ַאְדַמת

וַּיֹאֶמר . וַּיְַסּתֵר מֹׁשֶה ּפָנָיו ּכִי ָיֵרא ֵמַהּבִיט ֶאל ָהֱאֹלִהים. יִצְָחק וֵאֹלֵהי ַיֲעקֹב

ָרֹאה ָרִאיתִי ֶאת ֳענִי ַעִּמי ֲאׁשֶר ּבְִמצְָריִם וְֶאת צֲַעָקתָם ָׁשַמְעּתִי ִמּפְנֵי ', ה

וֵָאֵרד לְַהּצִילֹו ִמּיַד ִמצְַריִם ּולְַהֲעֹלתֹו ִמן ָהָאֶרץ  .ּכִי יַָדְעִּתי ֶאת ַמכְאָֹביו, נֹגְׂשָיו

ֶאל ְמקֹום ַהּכְנֲַענִי , ֶאל ֶאֶרץ זָבַת ָחלָב ּוְדבָׁש, ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹובָה ּוְרָחבָה

ִהּנֵה צֲַעַקת ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל ָּבָאה , הוְַעּתָ .וְַהִחּתִי וְָהֱאמִֹרי וְַהּפְִרּזִי וְַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי

וְַעּתָה לְכָה וְֶאׁשְלֲָחL  .וְגַם ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַַחץ ֲאׁשֶר ִמצְַריִם ֹלֲחצִים אֹתָם, ֵאלָי

, וַּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהֱאֹלִהים .יִׂשְָרֵאל ִמִּמצְָריִם-ֶאל ּפְַרעֹה וְהֹוצֵא ֶאת ַעִּמי בְנֵי

  .לEֵ ֶאל ּפְַרעֹהִמי ָאנֹכִי ּכִי ֵא
  

חושפת , ההשוואה בי� שתי קבוצות הפסוקי� שמביאה סרי לפני השיר ואחריו

ג� יעקב . לבי� גיבורי המקרא ותפקוד�, אנלוגיה סמויה בי� הדובר בשיר ותפקודו

כפי שחשה , ושניה� שרויי� בבדידות מזהרת, וג� משה מצויי� בהלי� של מסע

 מוות $' הזר הקרב מות יומת'תחושה של , לתחושת בידול מהכל. הדוברת בשיר

   31. משתרבב ג� לשירה$שנוכח באופני� שוני� בטקסט המקראי 

  

לכאורה ה� אינ� יוצרות מבנה תחבירי תקי� והקשר . ג� המילי� בשיר בודדות

אבל עיו� מדוקדק בשיר מגלה קישור . ה� מהדהדות כחלק מקללות. ביניה� רפוי

בפרק זה מתואר מעמד הכוהני� מול .  בספר ויקראט"פרק י: למקור מקראי נוס'

�והאיסור על אד� מישראל למשוח עצמו בשמ� המשיחה אשר שימש , שאר הע

�שמ� זה לא היה חלק מעבודת הקורבנות . למשיחת כלי הקודש והכוהני

אלא השימוש בו הותר רק ליחידי , היומיומית שנהגה במשכ� או בבית המקדש

�ר נוטלת לעצמה הכותבת חירות להשתמש בשמ� בשי. סגולה המורמי� מע

�מקו� אחר מתייחס לשמ� המשחה . ולפוגג באמצעותו כאבי� ופחדי� פרטיי
   

, 2003אביב -תל, גלגולו של סיפור בתולדות ישראל � אמרי נא אחותי אתבספרה , שולה קשת   31

טקסטואלי מחייב את הקורא להגדיר את מערכת היחסי� שבי�  -הדיאלוג הבי�'מציינת ש

להבי� מהו המטע� התרבותי והאידאי שנושא עמו הטקסט , י לטקסט תשתיתטקסט עיל

וכיצד נוצרת משמעות כתוצאה מהשיחה הגלויה או הסמויה  שבי� , הקוד� אל הטקסט החדש

 ).12' עמ, ש�(' השני�
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ג� את נר .  ושוב מרוממת עצמה הכותבת לדרגת�32,בהקשר של מל� וכה� גדול

התמיד שדלק בבית המקדש היא נוטלת לשימושה הפרטי ונשאלת השאלה א� יש 

הגבהה של פעילות היומיו� הרגילה לדרגת הפעילות כא� הנמכה של הקודש או 

ואולי רואה עצמה הדוברת נבדלת מהע� כמו . הפולחנית שהייתה נהוגה במקדש

והיא מדברת על הבדידות של מי שנושא בשליחות , הכוהני� וכמו יעקב ומשה

ואי� מלכות אחת 'מה� שתי המלכויות שאליה� מושכת הכותבת במילי� ? רוחנית

הדובר ? או ליחסי יצר והיגיו�, הא� הכוונה ליחסי אד� וחברו'? תהנודעת בחבר

  .בשיר עסוק בתהלי� של שינוי ומבקש לבער את הרע

  

נפרדת ' יומת'המילה . 'יומת/ כל הזר הקרב': סו' השיר דרמטי מאוד ומדגיש

בהערת סוגריי� בסו' השיר . ושבירת השורה או הקולוקציה מעצימי� את הטו�

הערה זו שופכת אור . שהשיר נכתב בעת פינוי הדירה בברקלימציינת הכותבת 

הא� פינוי הבית מתקשר בשגב : חדש על השיר ומטעינה אותו במשמעות נוספת

אולי כא� יש לחזור . סו',  הפינוי יש מעי� תחושה של מוותחוויתל, אכ�? המשכ�

ל א, אל האל: ולבדוק אל מי פונה הדוברת', לקחת את הכאב'אל כותרת השיר 

הא� יש כא� פנייה אל האל המבי� את כאבי ? ושמא אל מעשה האבות, הנפש

�או שהיא מבקשת לומר שחייה ה� המש� , כפי שראינו באזכור לספר שמות, הע

�השאלות נותרות ? למלחמת ההישרדות שמנהל יעקב ע� המלא�, למלחמת הקיו

  .כל פרשנות לגיטימית, פתוחות

  

  שתיקה והשתקה

בי� . את התפילה עומד בשירתה של סרי מוטיב השתיקהמול הצור� לתמלל 

הכוח לשתוק כשאי� ':  להישאר או לפרו�$הדיבור והשתיקה קיי� מתח מתמיד 

הכוח לשנות ./ הכוח לחדול כשאי� טע� להמשי� באותו כיוו�./ מה לומר

הכוח להמשי� ולהאמי� כשהכול מתפורר סביב� ואת היחידה ./.... מסלול

הרצו� לפרו� נעצר על ). 115' עמ, תפילות ושתיקות, שתוקהכוח ל(' שממשיכה
   

המפרשי� . האיסור על זר להשתמש בשמ� המשחה יכול ללמדנו שאלות יסוד הנוגעות לימינו  32 

מלבד אלה הנזקקי� , שהאיסור חל על כל הנתינות, י הגמרא במסכת כריתותעל פ, מסבירי�

פירוש הדבר שאסור לתת משמ� המשחה על כל אד� מלבד כה� גדול . לצור� כהונה או מלכות

הכהונה : הנה לפנינו היחס בי� כהונה למלכות על פי התפיסה היהודית. או מל� ממלכי בית דוד

אינ� זרות לשמ� המשחה ומכא� שלמל� ,  להנהגה מדיניתכסמל להנהגה דתית והמלכות כסמל

אלה אינ� רשויות נפרדות אלא רשויות . יש ג� מעמד דתי ולכה� יש ג� מעמד מנהיגותי

בהתנגשות מתמדת המחייבות מציאת פשרה אלא מצויות ה� אינ� ; משלימות ותומכות זו בזו

 .אומה אל יעדיה הנשגבי�הה� רשויות המסייעות זו לזו להגיע למיצוי תכונת� להנהגת 
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' והתנחמי ל�/ זכרי דמעת� אישה/ בספר שתיקותי ייכתב' .מפת� השתיקה

דח' ההשתקה העצמית יוצר דיסוננס קוגניטיבי ה� ). 171' עמ, בינה, שתיקותי(

הכותבת מבקשת להביע את עצמה א� גוזרת על . אצל הכותבת וה� אצל הקורא

תיקה ומתארת את הכוחות הפועלי� עליה שלא לממש את דח' עצמה ש

  :הכתיבה

  

  מישהו ודאי שתל אותי כאן

  .להחזיר אותי לימי הינקות

  אב חזק נכבד

  ואם אסירת בית

  .שתסכולה נפרק עלי

  $ובגלגול אחר 

  ילדי שלי  מושתקים

  בידי הקשות וסופגים את כל אשר שוקע בי

  ) 12' עמ, בינה, כעסי גואה(

  

אבל היא מודעת לכ� שהחיי� הפכו . וכ� ג� הכאב,  להשתקה נחשפותהסיבות

 �וא� נדמה שהפתרו� יהיה תנובה ). 65'  עמ,בינה, לו הייתי אמיתית(למילי

  ). ש�(' ..לשתוק. עכשיו עלי להתחיל מבראשית' הרי ש–שירית 

  

�ומה שנותר לה� , השתקת הנשי� בחברה הפטריארכלית הופנמה על ידי הנשי

זאת שמחוברת / נציגת נשמתי במרומי�/ אז אני מתפללת אלי�': ילההוא התפ

�' ולא עט לכתיבה/ וג� לא שפה/ ושאולי אי� לה מגבלות של הגו'/ לאלוהי

בסו' תהלי� הכתיבה היא בוחרת ). 63' עמ, תפילות ושתיקות, לברכה הגדולה(

דוברת פונה ה, עדנה החות� את הספר ,למדי לשתוקכ� בשיר . לברוח אל השתיקה

הבקשה חוזרת באופני� . אל האישה ומבקשת ממנה שוב ושוב ללמוד לשתוק

�כדי שלא תתפתה ; וה לשתוק משו� שהאל דובר בשתיקתההאישה מצ,: שוני

כי הזע� או הבכי המובעי� באמצעות המילה מסתירי� ממנה את ; לחולשתה

עיקרה ש, כי את מקו� המילה יש להחלי' בקול תפילה חרישית; האור האלוהי

  . דברי תודה

  

הא� זוהי מסקנתה הסופית : מיקומו של שיר זה כאחרו� בקוב� מעורר תהייה

הא� היא טוענת כי השירה אינה ? אחרי ההשתפכות העזה והפורק� המילולי
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הא� בהעדפת השתיקה חוברת ? מובילה למקו� מועיל ולכ� יש להחליפה בתפילה

שתיקה את הכוח השירי שראתה ב, הכותבת אל אמירתה של רחל המשוררת

  ? הגדול ביותר

  

  $יַָדְעּתִי ִמּלִים ֵאין ִמְסּפָר 
  .ַעל ּכֵן ֶאׁשְּתֹק

   
  ֲהתְִקֹלט ָאזְנLְ ַאף ִמּתֹוE ׁשְתִיָקה

  33?ֶאת נִיבִי ַהּׂשַח
  

 ששמו הוא שיר החמישי� במניי� השירי� בספר' למדי לשתוק'מה ג� שהשיר 

והרי שער החמישי� הוא שער , ריםחניה ומסע בחמישים שע: עדנההמלא הוא 

ושיחה אית� "/ שמע ישראל"רק  '34.שער הנוגע במוות, שער האי�, הבלימה

/ רק אתה אלוהי�./ לחיי� ארוכי� ויפי�/ הביטוח שלי/ רק אתה אלוהי�./ ישירה

  ).154' עמ, עדנה, כמה פחדי�(' ואלי� אשוב/ האהוב

  

  סיכום

�היא מעבדת את . על גרסא דינקותא, סרי בונה עול� הנשע� על מקורות יהודיי

שלא אחת מעמיד את הקורא במבוכה בשל , ויוצרת סגנו� משלה' שפת האב'

  . עקירת� הנועזת של ביטויי הקודש והצבת� בענייני חולי�

  

ההישענות על שפת האבות מחייבת אותנו הקוראי� לעומק של קריאה , מחד

נדמה , ומאיד�; העשירטקסטואלית ולרוחב של הבנת העול� היהודי -אינטר

שמציב את הטקסט , כפילות זו נעשית ממקו� מודע. שהשיר שדו' ולשונו רזה

ובכ� משחרר את האישה מכבלי המסורת , נוני במיקו� חדש ובהקשר אחראהק

והתפילה , נמחק' קול באשה ערווה'המושג . ומתיר לה ליצור פרשנות משלה

מבחינת . חושה של הימלטותללא ת, השירית מוצפת בקול הנשי ללא התחסדות

   

על , 'וראו מאמר� של הרצל ובלפור חקק. 52' עמ, 1981אביב -תל, שירת רחל', ניב'מתו� השיר    33

, )כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות(מעמקים ', "ניב"עיו� בשיר : מוטיב אחד משירי רחל

 ).ו"תשס (1גיליו� 
 .נב' עמ, ד"אביב תשי-תל, קנ ביאלי"כל כתבי ח', הצי� ומת, 'נ ביאליק"ראו ח  34
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,  היפה כמו המכוער$כל מה שקיי� בעולמו של הקדוש ברו� הוא , ברכה סרי

 �  .  כול� כאחד נועדו לשרת את התפילה לאלוה$העלוב כמו המרומ
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