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 ג"תשע, )תרבותיות־ישראליות ורב, יהדות( 24, מי� מדלָיו

  טליה הורובי�


  שירי נשי� על השמעת קול

ומעורבות בחיי קהילה  אקדמיות, מאמר זה דן בשירי ארבע נשים דתיות

המבקשות להחזיר עטרה ליושנה ולבקש לעצמן מנהיגות ציבורית ושירה בפני 

ניכרת השפעת הסיפורים המקראיים בעניין מרים ודבורה מהשירים  בשניים. קהל

: רואים קישור לפרקי מקרא אחרים ובשניים, הנביאות ובתגובות קהל שומעיהן

אגב ניתוח  .לפרשת גן עדן ולמגילת שיר השירים ולחזון ברית בין הבתרים

  .השירים עולה לדיון סוגיית שירת נשים והדרת נשים מקהל מעורב מינים

  

  מבוא
יומי� א� בזמ�  א עתיקוע� ה בסוגיית שירת נשי� בקהל ההלכתי דיו�ה

הדיו� בהשלכות המעשיות של . הציבורי שוב בשיחא עולה וה האחרו�

אלא ג� מעל במות תקשורת  1סוגיה זו נשמע בימינו לא רק בבתי מדרש

אי� פלא אפוא . בחלק� בביטויי� ענייניי� ובחלק� באופ� מתלה�, שונות

  . נשי� עלה הנושא באופני� שוני�שג� בספרות 

  

_____________________________________  

  

  

ראש ישיבת הר עציו� הרב משה ליכטנשטיי� התייחס באופ� נקודתי יותר לפולמוס , למשל 1
במסגרת שיחה פנימית שמסר , ל"הציבורי וההלכתי שנוצר סביב תופעת שירת הנשי� בצה

הרב ליכטנשטיי� פסק כי מותר להשתת� בטקסי� צבאיי� הכוללי� . לתלמידיו בישיבה
, לטענתו.תיי� המשקללי� ג� השלכות ציבוריות וחברתיותזאת מנימוקי� הלכ, שירת נשי�

א� ג� השומע , נית� להתיר זמר שהוא בלי קונוטציות מיניות וללא הבלטת המרכיב המיני"
שעמדה זו איננה חדשה אלא נמצאת , עוד ציי�". ואינו נהנה מכ�, תופס את זה בדר� כזו

במסגרות . "י� בעלי ש�בספרות התורנית ונפסקה בעבר הלכה למעשה על ידי פוסק
כל .חייבי� לאפשר לנשי� כמה שיותר ביטוי אישי ודתי", פוסק הרב ליכטנשטיי�, "דתיות

סומ� על דעה , מי שרוצה לסמו� על זה ולהתיר שירה שאיננה גורמת להבלטת הנשיות
 .)במרשתת" קול�"אתר  נדלה מתו�" (לגיטימית לחלוטי�
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משכילות , מאמר זה ד� בארבעה שירי� שנכתבו על ידי נשי� דתיות

ותשר "ו" כשמרי� שרה" –שני השירי� הראשוני� . ומעורבות בחיי קהילה

עושי� שימוש ברעיונות  –" דבורה ובקר ב� אבינע� ביו� ההוא לאמר

ת ולעמדת קהל בהתייחס לעמדת� של מרי� ודבורה הנביאו, מהמקרא

ברית בי� "ו" באי� ג�" –תשתיותיה� של שני השירי� האחרי� . שומעיה�

בפרשת ג� עד� ובמגילת שיר : נטועות בפרקי מקרא אחרי� –" הבתרי�

"). ברית בי� הבתרי�"ב(ובחזו� ברית בי� הבתרי� ") באי� ג�"ב(השירי� 

ת דתי�מטרתי לבחו� את השירי� האלה ולחשו� את האמירה החברתית

   .שבה� ואת העמדות החינוכיות והספרותיות שה� מציגי�

  

  ניתוח והשתמעויות : ארבעה שירי�
 2 אסתר שקלי�/ מרי� שרה 

  )כא, טו' שמ" (כי גאה גאה' שירו לה: ותע� לה� מרי�"

  ."שור לא געה, עו� לא פרח, ה את התורה"כשנת� הקב"

  )יתרו, שמות רבה(

  נביאהְ�ֶ�ִמְרָי� ה

  ַהָ��ָ�ָרה ַעל 

  ַער!ָ  מֶֹ�ה לֹא

  %ֲהרֹ� לֹא ָ#ַרח

  ַע-+ד ָהאֹש לֹא ָ&ַר�

  : הְוָכל ָהָע� ָ!אֹה ָ!/

  ְנַה0ֶה 

  .ְ�ַמעונִ 

  

הצטרפה מרי� הנביאה לשירת , כידוע. שיר זה משק� את הסיפור במקרא

ִמְרָי�  ותקח: "כא–כ, מסופר בשמות טוכ, אחיה הצעיר בקול ובתנועה

2ִי� ַהְ%ִבי1ה ֲאח0ת #ֲהרֹ� ֶאת ַה*ֹ� ְ-ָיָד+ ַוֵ*ֶצאָ� ָכל ַהָ%ִ$י� #ֲחֶריהָ   ְ-ת3

". 7ָ�ִ$יר4 ַליהָוה 6ִי ָגאֹה 15ָה ס4ס ְורְֹכב0 ָרָמה בַ  ַוַ*ַע� ָלֶה� ִמְרָי�; 4ִבְמחֹלֹת
  

_____________________________________  

  

  

חוקרת קהילות ישראל ואוצרת , יא משוררתאסתר שקלי� ה. 6 'עמ, ב"תשע, שקלי� 2
  .אמנות
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תערבו בכלל שמרי� והנשי� לא ה" #ֲחֶריהָ "אמנ� נית� ללמוד מהדיוק 

י "כפי שמצאנו במכילתא פ –אלא מידרו עצמ� למקו� ללא גברי� , הגברי�

עוד נוסי� כי  .א� זו אינה כוונת פשוטו של מקרא –י על אתר "ובדברי רש

מרי� לא שרה רק את הפסוק , "חזקוני"ו" בכור שור"לפי סברת בעל 

 עברבורק מפני שכבר נכתבה  ,הפותח את שירת הי� אלא את כל השירה

מבדיל ) ש�, הפירוש הקצר(ע "אמנ� ראב. לא חזרו עליה שנית) יט–א, טו(

וייתכ� שפשט הכתובי� , הנשי� –לבי� המנגנות , ישראל –בי� ה8ָרי� 

פי� : "כהדגשתו(מאשר זאת ביחס לנשי�  ותצאָ� כל הנשי� אחריה בת3

, ה אי� עוררי� כי שרהאשר לש, א� לא ביחס למרי� עצמה, ")ובמחֹלֹת

  ".ַוַ*ַע� ָלֶה� ִמְרָי�"כתוב כ

מנהיגיו ואלוקיו לשירת מרי� , נחווית תגובת הע�" מרי� שרה"בשיר 

  .בעזרת שימוש מושכל במדרש אגדה המתאר את מעמד הר סיני

  :הנה הוא בשלמותו. בפתיח לשיר מובא חלק מהמדרש שלהל�

לא כשנת� הקדוש ברו2 הוא את התורה צפור : יוחנ�' אבהו בש� ר' אמר ר

, קדוש: שרפי� לא אמרו, אופני� לא עפו, שור לא געה, עו� לא פרח, צוח

: אלא העול� שותק ומחריש ויצא הקול, הבריות לא דברו, הי� לא נזדעזע

  ).יתרו, שמות רבה" (אלהי2' אנכי ה"

, ציפור(הוא ממיר את החי למינו . השיר אינו נאמ� למתואר במדרש האגדה

באֵחי מרי�  –ואת הי� ) אופני� ושרפי�( את מלאכי השמי�, )עו� ושור

את "). עמוד האש לא שר�("ה "ובכלי נשקו של הקב) משה ואהר�(הנביאה 

: ואת דברי מרי� 3)א, טו' שמ" (כי גאה גאה' אשירה לה: "הפסוק המקראי

התמלא " (=וכל הע� גאה גאה"הוא הופ� ל –" כי גאה גאה' שירו לה"

דברי הע� בשמות  –" נעשה ונשמע" ).רותק אליה, גאווה למשמע שירתה

 –� "� תחת שי"� וסמ"א תחת עי"ה –" ְוִנְ$ַמע/ ְנַהֶ>ה "הופכי� ל – ז, כד

  

_____________________________________  

  

  

ה "הכתוב מתייחס לקב, )ש�(לפי פירושו השני . י על אתר"ראו פירושו הראשו� של רש 3
, מפילו מ� הסוס, כשהוא נלח� בחברו ומתגבר עליו: שעשה דבר שאי אפשר לאד� לעשות"

נופל בו לשו� גאות , וכל שאי אפשר לעשות על ידי זולתו. וכא� הסוס ורוכבו רמה בי�
  ".נצחו� מלחמה קורא גאות בכמה מקומות: "�"וראו רשב[...]". 
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נקשיבה " היינו 4,)דֹ�, שקט" (=ַהס"אלא של " היסוס"ולא במשמעות של 

  ".נשמע את שירתה, )למרי�(=לה 

משה לא : שירת מרי� התקבלה ללא סייג וללא מידור, לפי פרשנות זו

אלוקי� לא התנגד וג� הע� , נשמתו של אהר� לא פרחה, גער באחותו

מדגיש " לא"השימוש המשולש במילת השלילה . הצטר� אליה ללא היסוס

  .את התקבלות המזמרת בקול

, המרוכז הזה, התמונתי, האמוציונלי, דומה כי השיר הלירי הקצר

נטול אינו , המעצב חוויה אישית סובייקטיבית ההופכת לאוניברסלית

וקראו את שירת מרי� , רבותי, חזרו"כאילו חפ? לומר , אירוניה סמויה

ובדקו כיצד , ועיינו ג� בסיפור מת� תורה ובמדרשי� המשלימי� את פעריו

  !".מנהיגיו ואלוקיו, התקבלה שירת מרי� על ידי הע�

שירת מרי� מתוארת אפוא בעזרת מדרש הקשור למת� תורה במטרה 

בחיוניותה ובהשפעתה הבלתי , הבלגיטימיות שללהסיר ספק מהטלת פג� 

אינו מופיע  "ְוִנְ$ַמע/ ְנַהֶ>ה "הצירו� : ודוק. ניתנת לערעור על כל שומעיה

כל פועל עומד לעצמו בטור נפרד בָעְצמה נפרדת . בטור אחד אלא בשניי�

  .כדי להעצי� את קבלת השיר והמזמרת

, קרא או למדרשקריאת התיגר הסמויה של הכותבת אינה מכוונת למ

יעיד . ל"אלא לכל מי שהרחיק לכת מפשוט� של פסוקי מקרא ומדרשי חז

לאו דווקא , על כ� שיר אחר שלה העוסק בהדרת הנשי� מתחומי� רבי�

  .בתחו� השירה

  

  5 ִאְ�מ�ת
  ֲאַמְר�4ֶ

  ֲעָ&ָרה ַק5ִי� ִ&יָחה

  ָיְרד+ ָלע6ָל�

  4ְִ�ָעה ָלְקח+ ָנִ�י�

  

  

_____________________________________  

  

  

  .י"משורש הס 4
  .השיר נמסר לי על ידי המשוררת 5
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  ֲאָבל ֲאַנְחנ+

  ִא7ְמ6ת

  

  ִא7ְמ6ת

  �5ְִדְבֵרי ַהָ�ִמי� ֶ�ְ�ַתְב4ֶ 

�4ֶ%  

  

  ִא7ְמ6ת 5ְָב4ֵי ַה9ִי� 

  ֶ�ל ַמָ;ה

  

  ִא7ְמ6ת 5ְָב4ֵי ַה4ְִפ7ָה

  ֶלֱאלִֹקי� ַחִ�י�

  ִכיָנהַלְ= 

  

  ַוֲאַנְחנ+ ַעְצֵמנ+

  ַנְח#ֹר ֶאת ֵמת6ֵתינ+

  ַהִהְסט6ְרָיה ְבֵריִמִ< 

  ֵה� �4ֵ לָ ְונִ 

  ָיד 

  ֵ��וָ 

  +ֶפה

  

ומצטט " אמרת�"הוא פותח ב. אפשר להבחי� בשיר בתקבולת ניגודית

תשעה נטלו נשי� . עשרה קבי� של שיחה ירדו לעול�" :טיעו� גברי ידוע

ובו , "אנחנו"ומסיי� ב, )ב"ע, קידושי� מט" (כל העול� כולו –ואחד 

, "אנחנו"לסיפה של " ת�א"בי� הרישה של . הבטחה נשית מובהקת

כבכתיבת , בתחומי� אחדי�" נשית למותא"מתוארת מציאות קשה של 

  .בבתי הדי� ובבתי הכנסת, ")דברי הימי�("תולדות העול� 

" כתבת�", "אמרת�"התקבולת הזו המועצמת עוד על ידי העמדת 

 "נֵ*�"וכ� " אנחנו עצמנו", "אנחנו"�ו, ִמזה –מגדר גברי  לציו� "את�"ו

יד "הצבת מצב של ֵאֶל� מול  צוברת תאוצה על ידי, ִמזה –לציו� מגדר נשי 

  ". 4פה/ ו$� / 
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לעתי� היא . מופיעה ארבע פעמי� בראשי הטורי�" אלמ0ת"המילה 

ֵאֶל� יכול היה לגזור . בצמוד לתיאורי מקו� –ולעתי� , עומדת בפני עצמה

מסתתרות אותיות " למותא"ואמנ� בֵסיפה של המילה . מוות על נשי�

אל ': משמע מכא�". אל"אותיות מילת השלילה  –בראשיתה א� ". ָמֶות"

מקברי "ורנה את מתיה� ומבטיחות שתחפ, אכ� הנשי� מוחות. '!תמו

היינו מצבת זיכרו� שתנציח את , "�ושיד "ותיתנה לה� לא רק " ההסטוריה

עות במשמ –" 2ֶה"אלא ג� , על א� אינות� –כל מה שתרמו ושעשו 

שירת נשי� הנרמזת במיוחד ) אולי(כולל  –המקיפה ביותר של המילה 

שהרי מילי� ". ִכיָנהַל8ְ / ֶלֱאלִֹהי� ַח7ִי� / מ0ת ְ-ָבֵ*י ַהְ*ִפAָה ִאAְ "בטורי� 

אלא ג� לאירועי� מ� , אלו אינ� רומזות לבתי כנסיות בני הזמ� הזה בלבד

כגו� על ידי מרי� ודבורה , קליומבע מילולי ומוזי" פה"העבר שנית� לה� 

  . הנביאות

השיר רומז לבעיות מוחשיות בייצוג נשי� בבתי הדי� הרבני ובמעמד� 

ה� ניגוד� של " בתי הדי� של מטה"א� דומה ש, של הזקוקות לפסיקותיו

השרה המשתמעת �שאיפת האני. של מעלה" הכינש"ושל ּ" י�אלהי� חי"

כמרי� וכדבורה  –מר לאל עליו� בשיר זה היא להביט מעלה לשחקי� 4ְלז

   6.בימי� קדומי�

העובדה שהשיר אינו נחת� בנקודה או בסימ� קריאה מעידה על תביעה 

אפשר שאי� בו סימני פיסוק לכל אורכו כדי לקרוא תיגר על . נצחית

  . שאינה רצויה עוד" ִאְלמ4ת נכפית"

  

  7ריקי שפירא/  'ביו� ההוא לאמר אבינע��ב
ותשר דבורה וברק '

  אי2 עמדה לה אותה אישה יחידה 

  ושרה
  

_____________________________________  

  

  

המחבר המובלע . הסופר המובלע הוא קול סמוי שאחראי למשמעות הרעיונית של הסיפור 6
הוא עוזר . בסיפוראינו הסופר כאד� פרטי ממשי ואינו דמות המספר שממציא הסופר 

לקורא ליצור את אמונותיו ומחשבותיו לגבי הטקסט מתו� מרכיבי הטקסט השוני� ומתו� 
  .ס"תש, ראו אמיר. האמונות המובעות בו

ד ריקי שפירא היא "עו. השיר אינו מנוקד במקור. 8' עמ, ב"תשע, השיר מתו� שפירא 7
  .והיועצת המשפטית שלו" קול�"חברת הוועד המנהל של 




119  שירי נשי� על השמעת קול
  

 
  :באות� ימי פרוע פרעות אמרה לעצמה

  'אשירה' אנכי לה'

  'אזמר'

  .ולא די לה בזה

  :קראה לאות� שועי עול� מכובדי� ואמרה

  '!האזינו רוזני�, שמעו מלכי�'

  .לא כה� ולא רב, נביא לא הוכיח בשער

  רק שירה דקה וצלולה נשמעה של אישה

  .וקי ישראל בצאתו משעיראל' אחת השרה לה

  .שמי� והרי� נטפו הזילו ריר

  :והיא בשלה

  .'עורי דברי שיר, עורי דבורה'

  .קרא לה קול כנגדה

  ,זוכרת את שירת אמי, אני רבקה בת דבורה

  :מביטה בִבִתי שירה דבורה

  ..חדלו ארחות בישראל

  חדלו ארחות דר2 ארA בנשי�

  דבִרי שיר כאמנו דבורה –ְו4ְ% 5ִתי 

  מנשי� באהל תבור2

  אשר שמה בפינו דברי שיר

  אשר לימדה אותנו לקו� ולהיות לא�

  לאותו ע� שחדלו אורחותיו הרגילי�

  בפרוע פרעות

  .דברי שיר

  ,זוכרת את שירת אמי, אני רבקה בת דבורה

  אי2 עמדה לה אותה אישה יחידה 

  ושרה

  :באות� ימי פרוע פרעות אמרה לעצמה

  'אשירה' אנכי לה'

  'אזמר'

  .ולא די לה בזה

  :קראה לאות� שועי עול� מכובדי� ואמרה

  '!האזינו רוזני�, שמעו מלכי�'

  .לא כה� ולא רב, נביא לא הוכיח בשער
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  רק שירה דקה וצלולה נשמעה של אישה

  .אלוקי ישראל בצאתו משעיר' אחת השרה לה

  .שמי� והרי� נטפו הזילו ריר

  :והיא בשלה

  .'עורי דברי שיר, עורי דבורה'

  .לה קול כנגדה קרא

  ,זוכרת את שירת אמי, אני רבקה בת דבורה

  :מביטה בִבִתי שירה דבורה

  

  ..חדלו ארחות בישראל

  חדלו ארחות דר2 ארA בנשי�

  דבִרי שיר כאמנו דבורה –ְו4ְ% 5ִתי 

  מנשי� באהל תבור2

  אשר שמה בפינו דברי שיר

  אשר לימדה אותנו לקו� ולהיות לא�

  אורחותיו הרגילי�לאותו ע� שחדלו 

  בפרוע פרעות

  .דברי שיר

  

, אליו הצטר� ברקו, דבורה הנביאה ליוותה את ניצחונה על כנע� בשיר

ק "כ� סבור רד). א, ה' שופ" (ֲאִבינַֹע��ַוָ*ַ$ר Dְב0ָרה 4ָבָרק ֶ-�: "ככתוב

יש להבחי� בי� , לדעתו". כי היא עיקר המעשה, קדמה לברק"המדגיש ש

וברק , שלה בלבד –" מלאכת השיר: "לבי� מבצעי השיר "כותבת המילי�"

הרחיב אליצור וציר� אל  ,א, בפירושו לשופטי� ה. הצטר� אליה כמבצע

ולדעתו דבורה מצטיירת כמי שמנחה , השרי� את אנשי צבאו של ברק

  .בשירתה ע� רב

יש הסבורי� שהיה בעלה . אמנ� זהותו של ברק אינה בהירה לחלוטי�

פירוש אול� ג� לפי  8.ה לפרוש ממנו מרגע שהתנבאהשנאלצ, של דבורה

  

_____________________________________  

  

  

שהייתה , "לפידות"נקראה אשת ברק , א, ובמגילה יד. ש�, ק בפירושו לפסוק ד"או רדר 8
  .עושה פתילות למקדש
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מעשה שייתכ� שאינו מעורר בעיה  –ביניה� לבי� עצמ�  זה ה� לא שרו

שכ� יש להניח כי השמיעו את השירה לכל  –בשל עבר� המשות� כבני זוג 

, ג בפירושו לפרק ה"כסברת רלב –ג� א� דבורה שרה בנפרד . ע� ישראל

שהוא פועל , ולברק ייחס שביית השבי, י השירייחס לדבורה דבר("יב ' פס

ואולי ג� מי שלא נטלו (נמעני השירה ה� המשתתפי� בקרב  –") המלחמה

  .שבוודאי היו גברי�, )כמפורט באירוניה בשירה, בו חלק

מרי� ודבורה ה� נביאות שמא אינ� ככלל הנשי� שוא� נאמר שמאחר 

חסות מפורשת לכ� לא נמצאה התיי – ?הרגילות ומ4תרות בהשמעת קול

   9.הד לכ� נמצא במפרשיו. במקרא

ה� . שמונת הטורי� הראשוני� של השיר אינ� נכנסי� לדיוקי� הללו

אול� . משכתבי� את הסיפור המקראי כפי שהוא מתואר בשופטי� פרק ה

השרה אינה מסתפקת בשכתוב העובדות אלא מוסיפה את הערכתה �האני

היא מילת ") אותה אישה יחידה אי� עמדה לה" ("אי�"המילה . לאירוע

ולא מילת קינה כמשמעותה של מילה זו במגילת , תמיהה המביעה הערכה

השרה אינה כועסת על �האני ).א, איכה א –" איכה ישבה בדד("איכה 

שועי עול� "לשיר ולזמר קבל ") אמרה לעצמה("אישה יחידה המחליטה 

היא !". ו רוזני�האזינ. שמעו מלכי�: "ולהכריח� להקשיב לה" מכובדי�

שירה "דבורה שבשיר אינה מתלבטת כלל ועיקר להשמיע . מתפעלת ממנה

  ".דקה וצלולה

הייתה צריכה להופיע בסו� , הפותחת את הטור השני, "ושרה"המילה 

תופעה  – אול� הכותבת בחרה להציבה בשורה נפרדת, הטור הראשו�

כדי להדגיש את העובדה שדבורה לא  – "פסיחה"או , "גלישה"המכונה 

בשני טורי� , ג� בהמש� מודגשת עובדה זו פעמיי�. נרתעה מלשיר

וא� עולה בלבו של הקורא ספק א� ". אזמר"ו" אשירה' אנכי לה: "נפרדי�

וכ� , "אשיר לבדי"שמשמעה , "אשירה"כעולה מהמילה  –שרה ביחידות 

, ייתה חלק ממקהלהאו שה –" אני אזמר: "שמשמעה" אזמר" "מהמילה

: חוזרת הכותבת ומשתמשת שוב בגלישה כדי לסלק את הספק לחלוטי�
  

_____________________________________  

  

  

, ראו אצל קוסמ�". כלי יקר"אפרי� מלונשי� בעל ' ור) מנח� עזריה מפאנו' ר(ע "אצל רמ 9
  .ג"תשס
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ולא  "אחת[...]". "אחת / רק שירה דקה וצלולה נשמעה של אישה "

  . כחלק מהפרשנות לשירת מרי� –" אחדות"

המקשיבי� , ג� בשיר זה) לעיל" (כשמרי� שרה"כמו בשיר , מעניי�

נביא לא ("לא הביעו מחאה , ככה� 4כרב, כנביא, מביני דבר, לשירת דבורה

נזכרת בטור זה " לא"מילת השלילה "). לא כה� ולא רב, הוכיח בשער

 –פשוטי הע� , כדי לרבות וללֵמד שא� מנהיגי הע� לא מחו, שלוש פעמי�

  !על אחת כמה וכמה

ג� ). כוה� ורב, נביא(ג� אז לא הייתה זו יזמת האחרי� . השיר מדייק

, הייתה שלה" אלוהי ישראל בצאתו משעיר' לה"לשיר  אז ההחלטה

  ".והיא ְ-ֶ$לה: "וכ�, "אמרה לעצמה: "ככתוב

ברובד הסמוי היא . שעניינה של הכותבת אינו רק בימי� קדומי�, דומה

ל4 היו נוכחי� באותו . בני זמננו" שועי עול� מכובדי�"מתעמתת ע� 

חלקו הראשו� של : יריעיד מבנה הש. לא היו מאפשרי� לה לשיר, מעמד

ומעבר לרמיזה , מתמקד בשירת דבורה, המכיל ארבעה עשר טורי�, השיר

אול� . הוא נאמ� לחלוטי� לכתוב כפשוטו, המוזכרת לעיל, הסמויה לימינו

הוא . חלקו השני של השיר מעתיק את הדיו� לימינו ומוחה על הדרת הנשי�

חדלו אורחותיו " –ובהמש� , "כי חדלו ארחות דר� אר? בנשי�"סבור 

, ה' שופ ברישה של" ֳאָרחות"השרה משנה את המוב� של �האני". הרגילי�

, )כה, כבבראשית לז, ריבוי של אֹרָחה –" בימי יעל חדלו ֳאָרחות("ו 

כזו המופיעה בסיפה של , "ארחות"ובוחרת במשמעות המושאלת של 

ובהשאלה , היינו שבילי�, "ְוהֹלכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות("הפסוק 

היא מבקשת לומר שמאחר שאי� נוהגי� עוד כבוד  ).מנהג, דר� התנהגות –

אשר לימדה / אשר שמה בפינו דברי שיר "עליה� ללמוד מדבורה , בנשי�

  ". אותנו לקו� ולהיות לא�

כפריצת , "פרוע פרעות"כ, לדעת הכותבת, תופעת הדרת הנשי� קשה

אי� " הרגילי� של הע� חדלו אורחותיו"ומאחר ש .גדרות וכהפרות סדר

  .כדבורה –" לדֵ-ר שיר"לוותר ולשתוק אלא 

ר ה� "דומה כי לא נחטא למשתמע מ� השיר א� נסביר את השורש דב

  .לשו� הדברה ומיגור –וה� כמשמעו , לשו� דיבור –כפשוטו 
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רבקה בת , השרה�האני. הצור� להדביר את הדרת הנשי� חוצה דורות

מרי� �ומורה לבתה שירה, דבורה, ת אמ+זוכרת את שיר, )ריקי(=דבורה 

  . זו המקראית וזו קרובת המשפחה'', דב0רות"להמשי� דרכ� של שתי ה
  ,זוכרת את שירת אמי, אני רבקה בת דבורה

  :מביטה בבתי שירה דבורה

[...]  

  דבִרי שיר כאמנו דבורה –ְו4ְ% בתי 

נשי� המחאה העולה מהשיר אינה אפוא מחאת יחידה בלבד אלא מחאת 

, אמ+ של כותבת השיר, ממשיכתה היא דבורה. שהורתה בדבורה הנביאה

  ).רבקה בת דבורה(ִ-ת+  –ומחרה אחריה 

דבורה ; המתפעלת מדבורה הנביאה, השרה�האני: שלוש דוברות בשיר

, השרה�ֵא� האני, ודבורה; המתוארת בחלקו הראשו� של השיר, הנביאה

  .תה לנהוג כמותההמאמצת את דר� הנביאה ומעודדת את ב

מרי� ודבורה ה� אפוא מנהיגות דור� ודורנו , לפי שני השירי� הללו

  .כאחד

שנית� לזהות בחלקו הראשו� של השיר ב� ארבעה עשר , עוד נוסי�

לעתי�  ותהיוצר, הטורי� סונטה המעוצבת באמצעות תיזה ואנטיתזה

ומשני ) קוורטטי�(=התבנית הקלסית מורכבת משני מרובעי� . סינתיזה

) אוקטט(=אול� יש שה� מתחברי� לשמינייה , )טרצטי�(=משולשי� 

  . כבשיר זה, )ססטט(=ולשישיה 

הלא היא , "אותה אישה יחידה", באוקטט מתוארת מבצעת השיר

  .דבורה הנביאה

   :שלההנה הטורי� 
  אישה יחידה  אי2 עמדה לה אותה  .1

  ושרה  .2

  :באות� ימי פרוע פרעות אמרה לעצמה  .3

  'אשירה' אנכי לה'  .4

  'אזמר'  .5

  .ולא די לה בזה  .6

  :קראה לאות� שועי עול� מכובדי� ואמרה  .7

  .'!האזינו רוזני�, שמעו מלכי�'  .8
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הוא בסימ� של קבלה ואישור המודגשי� בעזרת  –תגובות הקהל הגברי 

  .ותגובותיה "לא"לת השלילה הופעה משולשת של מי

  :הנה הטורי� הרלוונטיי�
  .רב לאכה� ו לא, הוכיח בשער לאנביא   .9

  רק שירה דקה וצלולה נשמעה של אישה  .10

  .אלוקי ישראל בצאתו משעיר' אחת השרה לה  .11

  .שמי� והרי� נטפו הזילו ריר  .12

  :והיא בשלה  .13

  .'עורי דברי שיר, עורי דבורה'  .14
  

 –שילובה הסמוי , כותבת השיר לא התכוונה לשלב סונטה בשיר+ג� א� 

מוסי� נדב� נוס� לעיו�  –שיותר משהיא שירה לירית הרי היא שירה לוגית 

  .השירה בסוגיית שירת נשי�

שעניינ� רחוק , שני השירי� הבאי� מתעמתי� ע� פרקי מקרא אחרי�

    . א� על פי כ� מגמת� דומה. מסוגיית שירת נשי� כפשוטה

  

 
   10תמר יפרח/ באי
 ג

  , את קולי שמעת בג�

  .ותיחבא

  : וא� לי אמר אלהי�

Aִרי +ְרִבי ומלאי את האר#ְ  

  !וכבִ�יהָ 

  ותימלא הארA, רביתי, פריתי

  בניי ובנותיי

  .א2 לא כבשתיה

  כל היו� מהלכת אני

  , קוראת בשמ2

  

_____________________________________  

  

  

זמרת , נשואה וא� לארבעה ילדי�, 34בת , תמר יפרח. 7' עמ, ב"תשע, יפרח :מתו� 10
  .שרה לא לנשי� בלבד, יוצרת
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  ואתה עוד אחוז שרעפי�

  ,מציA מ� החרכי�

  מחפש פרצה לשוב אל הג�

  נעול והג�

  ומעA החיי� לא אכלת

  .ותכלה את ימי2 באבל ומספד

  ?עד מתי תשא עליי חטא כי שמעת לקולי

  ,שמע את קולי

  קול קורא ל2 לשוב

  לשוב אליי

  לשוב אל האדמה

  , אל החיי�

  ,את קולי שמעת בג�

  ?התיחבא
  

א� , מש� בא מילונו הפיוטי). ג' בר(תשתיתו של השיר בפרשת ג� עד� 

את קֹל� שמעתי : "'את התנצלות אד� בפני ה. כרצונההכותבת עושה בו 

היא שמה בפי הדוברת , )י, ש�" (ואירא כי עיר� אנכי ואחבא, בג� ואירא

התחבאות אד� מפני אלוקיו הפכה ". ותיחבא/ את קולי שמעת בג� : "בשיר

  . אשתו�לבריחת אד� משותפתו

האר? פרו ורבו ומלאו את : "דברי אלוקי� לאד� ולחוה בלשו� רבי�

פרי : "הפכו בשיר לפנייה אל האישה בגו� נוכחת) כח, א' בר" (וכבשוה

, רביתי, פריתי" :כ� ג� מילוי הצו". וִכְבִ$יהָ / ורבי ומלאי את האר? 

  ". בניי ובנותיי/ ותימלא האר? 

נקודת המפנה מצויה בטור השמיני שבו קובלת האישה על שהצליחה 

 –שכ� נכשלה בדרישה השלישית  ,במילוי הצו האלוקי באופ� חלקי בלבד

  ".א� לא כבשתיה: "כדבריה, לכבוש

זהו . כבבראשית פרק ג, השיר אינו מנהל שיח בי� אד� לאלוקי�

הפונה אל איש+ , המסמלת את כלל הנשי�, מונולוג של אישה פגועה

עד . "ומבקשת לעוררו מאימת העונש שהוטל עליו בגי� אכילת הפרי מידה

נמענה מתואר . מקוננת�היא שואלת, "שמעת לקולי מתי תישא עלי חטא כי

אינו , "מחפש פרצה לשוב אל הג�", "אחוז שרעפי�", כמנותק מהמציאות
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באבל "ממילא הוא מכלה את ימיו ". הג� נעול"משלי� ע� העובדה ש

  ".ומספד

הוא . מ4דרי� איש מרעהו, מנותקי� זה מזה, השניי� מרוחקי� זה מזה

, ה קול שוב ושוב ומבקשת ממנו לשוב אליההיא משמיע. מתחבא מפניה

א� בזיעת אפיי� נית� להפיק ממנה חיטה , )ש�(שאמנ� קוללה , אל האדמה

לשוב אל " .מוצר יסוד שאי אפשר בלעדיו –מרכיביו של לח�  –ושעורה 

  .לשוב אל האישה פירושו לחיות ".לשוב אל החיי�"פירושו " האדמה

שרק היא , ונית בי� גבר לאישהמייצג בשיר מערכת שווי" קול באישה"

 זה ע� –במשות� ; זה לצד זה –ביחד ". וכבשוה: "תוכל למלא את צו האל

  .זה

" ותיחבא"מילת : שבו שונתה אות אחת בלבד השיר נתו� בתו� מסגרת

 מתהחות, "התיחבא"בסיפה ב תמומר, משפט חיווי מתהחות, שברישה

נמקתה מצאו ה/ בקשתה/השרה תמהה א� תחינתה�האני. משפט שאלה

G יGוGה� חלק מש� מש� ה, ו"א וווי"ה, שתי האותיות". אד�"לה� הד בלב 

נראה כי תחינת האישה אינה מופנית כלפי ב� זוגה האנושי בלבד , אכ�. ה

  .אלא ג� כלפי שמיא

נזכרת בשיר " לשוב"המילה . בשיר מילי� מנחות מובילות משמעות

בסימ� של ניתוק בני  –ר רובו של השי. בעיקר לקראת סופו, שלוש פעמי�

בתחינה לשיבה מחודשת שרק בכוחה למלא צו אלוק  –סופו  .הזוג זה מזה

  ".וכבשוה: "קדו�

השמעת . פותח וחות� אותו, הנזכר בשיר ארבע פעמי�, ע"השורש שמ

, "שמעת לקולי"ג� הצירו� . קול איננה אפוא גור� מפלג אלא גור� מאחד

וזר ומדגיש את כוחה של השמעת ח, המופיע כקודמו ארבע פעמי� בשיר

  .קול

מתוארת בו הוויה , מחד גיסא". באי� ג�"זו הסיבה שכותר השיר הוא 

 –ואישה מתחננת לאיחוד , מזה – גבר מתחבא ".באי� ג�"משתקת של 

ובהיותו , באי� ג�"כאילו אמר , יש בכותר קריאת תיגר, מאיד� גיסא. מזה

  !".יש לשוב ביחד אל החיי�, נעול

זמנית השאובה מפרשת ג� �המציב במרכזו תמונה על, לירי זהשיר 

תשתית נוספת שעמה  –קורא לפתיחת ג� חדש נוסח שיר השירי� , עד�

  . מנהל הוא שיח
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6ִי  ַהְ$ִמיִעִני ֶאת ק0ֵל�ְ . "שירה במגילה זו נקראת האהובה להשמיע קול

אפשר . אהובה�ה דוד+מבקש ממנ, )יד, ש ב"שה" (4ַמְרֵאיְ� ָנאֶוה, ק0ֵלְ� ָעֵרב

כדעת , אמנ� שאינו מתכוו� בהכרח להשמעת קול שיר אלא קול דיבור

וכ� ייתכ� שכוונתו לדיבור בי� שניה� בלבד , עמוס חכ� בפירושו על אתר

אולי דווקא התכוו� , מאיד� גיסא). יג, וכ� ג� ש� ח(ולא קבל ע� ועול� 

שהרי הוא , דידיושכ� אי� הוא פוסל עצמו מלצפות בריקודה ע� י, לכ�

, ֶ	ֱחז�ַמה ; ָ-�ְ  ֶנֱחֶזה4$ִבי 4$ִבי וְ , 4$ִבי 4$ִבי ַה48ַלHִית: "מבקש ממנה

וא� עי� , א� ריקוד מ4תר). ב–א, ז, ש�" (ַהHֲַחָנִי�, 6ְִמחַֹלת, ַ-48ַלHִית

ברי גופה בזמ� הריקוד והערכת� יהצופי� ברוקדת אינה פוסחת על תיאור א

ַמֲעIֵה ְיֵדי , ַח4Hֵקי ְיֵרַכִיְ� 6ְמ0 ֲחָלִאי�; ַ-ת ָנִדיב, ַמה 7ָפ4 ְפָעַמִיְ� ַ-ְ%ָעִלי�("

�Hָ1; ֶזג , ָ$ְרֵרְ� �5ַ# ַהַ>ַהרHָאול�  11!שירה לא כל שכ� –[...]") #ל ֶיְחַסר ַה

ה הוא נוטל מהמגיל. השיר אינו נוגע בסוגיית שירת הגיבורה בשיר השירי�

ואת אופי היחסי� בינה ובי� מושא , היינו את המיְלֶיה, נופה�תפאורתה את

. אינו נעול לנצח במגילה ,)יב, ש ד"שה" (מעי� חתו�, ג� נעול. "אהבתה

, ש� –" יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו("הדוד נעתר לבקשת השולמית 

  .רבשי לא כ�, )א, ה, ש� –" אחותי כלה, באתי לגני("ובא לג� ) טז

ג� נעול ממגילת שיר השירי� וג� שוקק חיי�  –שתי התשתיות 

מתעמתות זו ע� זו בשיר זה כדי להשמיע קול חד וברור  –מבראשית 

ומהחיי�  –זמננו �ב�זה הקדמו� וזה  –בסוגיית מידורה של אישה ֵמאיש+ 

  . בכללות�

מקומי 6ַשירי� של אסתר שקלי� ושל �המילֶיה של השיר אינו יהודי

, א� כל חי, חוה. הוא חותר לאוניברסליות. שפירא שנדונו לעיל ריקי

לכ� ". אי� ג�"להמשי� לחיות עמה הג� ש, אד�, מבקשת מאבי האנושות

  

_____________________________________  

  

  

סבור שאי� אלה דברי ) ג"תשל(עמוס חכ� , למשל. אמנ� רבו הפירושי� ג� בעניי� זה 11
אינה , הפורשת מחברותיה והולכת לקראת דודה, השולמית. אלא דברי המחוללות, הדוד

ולא קריאת האהוב וחבריו , היא קריאת�" שובי שובי"הקריאה . שועה לבקשת� לשוב אליה�
ההשוואה מתייחסת לפוט� של , ובכל מקרה). סב' עמ, ובסיכו�, בפירושו על אתר, �ש(

ע כדוגמות "י וראב"דיו� בפירושי רש. כתובי� ולא למשמעות� האלגורית רבת הפני�
� � כדוגמה לאלגוריה אישית"לאלגוריה לאומית ומלבי�, קבלית ראו למשל אצל הורובי

   .97–91 'עמ, ע"תש
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הוא מבקש . כבשירי� הקודמי�" קול באישה"אי� לו עניי� מיוחד בסוגיית 

  .בעול� כולו –פרי הגירוש מג� עד�  –לתק� מצב פגו� 

  

  12ה פדיהחביב/ ברית בי
 הבתרי� 
  בי� בתרי 

  בעמדי כבויה נידחת

  ואימה חשכה בשמי ֶערב ניטחת

  ובשמי ערב דבר מה עצור ואטו�

  ובשמי ערב דבר מה לא יולד

  כי הבכייה נבלעת

  בי התקווה גוועת

  בי אדוני אות2 לעול� איני שומעת

  

: ג� שיר לירי זה אחוז בחבלי פרשה מקראית ידועה, כבשירי� הקודמי�

אימה ). "י' פס(מש�  –כותרו ). בראשית טו(הבתרי� חזו� ברית בי� 

ויהי ("א� כי בניסוח שונה , מש�" שמי ערב). "יב' פס(מש�  –" חשכה

ואפילו ). יט' פס, "ויהי השמש באה ועלטה היה: "וכ�, ש�, "השמש לבוא

שכ� החזו� כולו בסימ� של מעשה , מש� הוא –" דבר מה", ש� העצ�

מעבר תנור עש� ולפיד אש בי� , ר בשלמותההשארת הציפו, ביתור החיות(

כמשמעותו  –) יח�יג ו, בפסוקי� ט, ש�(הנרדפת ְלָדבר , ואמירה) הבתרי�

אול� במרכזה של תמונה זו לא נמצא את  13.ר"הכפולה של השורש דב

נידחת , היא כבויה. השרה החשה כמי שבותרה�אברה� אלא את האני

ג� לא לקוות , ")בכייה נבלעתכי ה("אינה מסוגלת לבכות . ואחוזת אימה

  ").בי התקווה גוועת("
  

_____________________________________  

  

  

חביבה ' פרופ). ט"תשס(לקוח מספר� . השיר מופיע ללא ניקוד. 4 'עמ, ב"תשע, פדיה 12
� חוקרת קבלה ותרבות ישראל באוניברסיטת ב� גוריו� ועמיתה במכו� ו�, פדיה היא משוררת

  .ליר
ראו  –) ואי� אלה המשמעויות היחידות(חפ� , גו�, עצ�. 2; מילה, דיבור מאמר. 1 13

גיסא ייתכ� שפדיה דייקה כאשר בחרה בצירו� מאיד� . בערכו ,ז"תשנ, אברה� אב� שוש�
 בעוד הראשו�: ר"משמעות שונה מזו של השורש דב, כידוע, ר"אמ שכ� לשורש, "מה�דבר"

  .א, כבבמדבר יב ,קשה וחמורה מבטא האחרו� אמירה ,ג, כבשמות יט ,מבטא אמירה רכה
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של " מצבה"שבעת הטורי� הראשוני� של השיר מתארי� את 

 14".בי אדוני אות� לעול� איני שומעת: "הטור האחרו� מנמקו. השרה�האני

העובדה שהשיר צור� . משמעויותיו יכולות להיות רבות. הנימוק אינו ברור

כזו  –למדת על כאב שמקורו בהתרחקות מ 15,לעלו� שעניינו בשירת נשי�

מופנות ספק " בי אדוני"המילי� . שאינה מאפשרת שמיעת הקול הגברי

, השרה מצפה שיתערב�האני. לנמע� מטאפיזי –קרוב לוודאי , לנמע� אנושי

  .אינותו מותירה אותה קרועה בי� בתריה. שייטע בה תקווה, שיגיב

, אמנ� תשע החיות מבותרות. חזו� ברית בי� הבתרי� אופטימי ביסודו

לזרע� נתתי את : "זהו חזו� המבשר תקומת ע�. אול� הציפור נותרת שלמה

רק  – 16תהיינה משמעויותיו אשר תהיינה). יח' פס, ש�" (האר? הזאת

אי� טובה  – אחריתו". אימה חשכה גדולה נופלת עליו"ראשיתו בסימ� של 

בניגוד לשיח המתקיי�  .פדיה נוטלת ממנו את פניו הפסימיי� בלבד .ממנה

  . היא אינה שומעת את אדונ+, בי� אברה� לבוראו

 –ממדי� זה שלוש פעמיי� �המופיע בשיר קט�, "בשמי ערב"הצירו� 

פעמיי� כאנפורה בראשי הטורי� ובפע� נוספת באמצע השורה ובסמו� 

ואימה חשכה בשמי ֶערב ("משמאלו  –" ניטחת"מימינו ו" אימה חשכה"ל

  .השרה�צי� את תחושת חוסר האוני� של האנימע –") ניטחת

ג� העדר . אינה מותירה פתח תקווה) בטור האחרו�" (לעול�"המילה 

מדגישי� שזהו מצב שאינו  –כולל בסופו  –פיסוק לכל אורכו של השיר 

  . נית� להיפו�

") ניטַחת" ("ַחת"וכ� ג� ") גווַעת, "נבלַעת" ("ַעת"השימוש בחרוז 

� כפי שיש "א� הוגי� את העי, כמוב�(חושת החנק מדגיש ביתר שאת את ת

  ).להגותה וכפי שחביבה פדיה מדייקת בהגייתה

" בתַרי"כ, אפשר להבחי� בשיר זה ג� בצלילי בכי אונומתופאיי�

בשל ". בכייה"וכ� ג� , "4בשמי ערב" בשלוש הפעמי� של – או 4, )#י(=

  

_____________________________________  

  

  

שכ� יותר  ,"כי"ולא שלושת הטורי� האחרוני� על א� העובדה ששניי� מה� פותחי� ב 14
  .משה� מצייני� סיבה ה� ממשיכי� לתאר מצב של בכייה ושל אבד� תקווה

  .)ב"תשע( 147, קול� –" תקווה –קול באישה : "יעיד כותרו 15
  .192–179 'עמ ,ע"תש, ראו הורובי�. אוניברסלית וקבלית, לאומית, אישית 16
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, י� להיותבשל הדרתה ממחוזות שהיו צריכ? השרה�מה בוכייה האני

תביעתה מנמענה האלוקי היא שיתק� . משותפי� לשני המיני�, לטעמה

אות� "ב" שומעת איניאות� לעול� "שישמיע קול ושימיר את , מעוות

  ".שומעת אנילעול� 

  

  סו� דבר

מרי� ודבורה . סוגיית שירת נשי� והדרת� מקהל מעורב מיני� אינה חדשה

לפי פשוט� של כתובי (ו הנביאות ה� דוגמות לנשי� שרות שלא הודר

בדורות . ג� מגילת שיר השירי� לפי פשוטה מציגה תמונה דומה). מקרא

מאוחרי� יותר הודרו נשי� שרות מטעמי� של צניעות באופ� מלא או 

  . חלקי

בעלות , דעתניות, בארבעת השירי� שנכתבו על ידי נשי� דתיות

זיר עטרה ה� מבקשות להח –תפקידי� חשובי� באקדמיה ובמגזר העסקי 

מ� השירי� נעשה שימוש ברעיונות מהסיפור המקראי  בשניי�. ליושנה

המתייחס לעמדת� של מרי� ודבורה הנביאות ולעמדת קהל שומעיה� 

מגילת שיר , פרשת ג� עד�: בפרקי מקרא אחרי� – ובשניי�, בסוגיה זו

אסתר שקלי� וריקי שפירא מתמודדות  .י� וחזו� ברית בי� הבתרי�השיר

תמר יפרח וחביבה פדיה ; גלוי ע� התשתית המקראית והמדרשיתבאופ� 

קול "שקלי� ושפירא נוגעות ישירות בסוגיית . מתמודדות עמה באופ� סמוי

משהו �שירי שקלי� ופדיה פולמוסיי�. במידור+ –יפרח 4פדיה ; "באישה

שירי יפרח ופדיה אוניברסליי� ובעלי ; ובעלי אוריינטציה יהודית וישראלית

שירה של חביבה ; שפירא ויפרח אחוזי תקווה, שירי שקלי�. ליריאופי 

בי אדוני " –א� כי אפשר שהטור החות� את השיר (פדיה פסימי עד אימה 

אינו משפט חיווי אלא מסתתרת בו בכל זאת  –" אות� לעול� איני שומעת

  ).משאלה לשינוי

מהגלוי : אפוא להבחי� בהדרגה עולה בי� ארבעת השירי� אפשר

  .מהמסוי� למופשט ומהאופטימי לפסימי, מהפולמוסי ללירי הר�, ילסמו

ארבע המשוררות קוראות תיגר ומסרבות להשלי� ע� , בי� כ� ובי� כ�

  .מציאות בלתי רצויה
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