אישה כותבת שכינה כותבת אישה
תהלים ליום רעש ,סיון הרשפי1
ספר שיריה של סיון הר שפי 'תהלים ליום רעש' הוא קובץ חי ורוטט המכיל שירה משובחת ,ורבים
הם הנושאים בהם ניתן לענות מתוכו .אני בוחרת למשוך חוט אחד ,מרכזי ,ולהתבונן בו יחד
אתכם ,רגע לפני שיחזור לחייו השיריים .כוונתי לאופן שבו מדובבת סיון את השכינה.
במסתו המופלאה 'תחת כנפי השכינה' כותב הלל צייטלין:
'יאמרו אחדים שהשכינה היא כבוד נברא ,כבוד נאצל; יאמרו אחרים שהשכינה היא משל לכוח
אלוהי השולט בעולם; יאמרו המקובלים שהשכינה היא משל למדה אחרונה ,מלכות ...בין הרים
אלה אין אני מכניס כאן את ראשי .רואה אני ,שבכל מקום שבעלי אגדה פוסקים מלדרוש
והמקובלים פוסקים מלחקור במופלא ,אלא אלה ואלה נעשים חוזים ,הם שוכחים את כל
התמיהות ורואים את השכינה כראות הנשיות העולמית ,היופי העדן ,הרוך ,האהבה ,החמלה,
הצניעות ,געגועי נצח ,המיית נפש ,ערגה שאינה פוסקת'2.
ועוד הוא כותב ,בין ובתוך שתי מלחמות עולם:
'ואנו ,אחרוני אחרונים ,יתמי דיתמי ,בני הצער שכמוהו לא היה...אודים מוצלים מן השחיטות ומן
הפוגרומים ,אני הצמאים וכמהים לגאול ורק לגאולה – מניחים אנו את ה'בינה' ואת 'חכמת
שלמה' ...ועינינו תועות ומבקשות את האם ,את רחל המבכה על בניה ,את אילת השחר ,אותה
'עולימתא שפירתא' המתחננת בעדנו ובעד העולם כולו ,המביאה גאולה לנו ולכל המדוכאים'.
רבות נכתב אודות השכינה וגלגולי משמעויותיה עד להפיכתה לייצוג עמוק ומורכב של ארכיטיפ
הנשי בספרות הקבלית 3.קריאה באוצר הטקסטים שהוקדשו לה בתרבות היהודית בכלל,
ובספרות הקבלית בפרט ,מוליכה אל מכמנים אין סופיים של אהבה וערגה מהולה באימה מפני
פניה של השכינה בשעות של דין וגלות ,אל תיאורים מצמררים של אבירי השכינה הגדולים לאורך
דברי הימים .איך נדו בשדות יחפים בעבורה 4,שואגים למולה כאריות עת הזעירה עצמה לנקודה
מחיים אותה מדלותה ומקוממים אותה זעיר זעיר; 5איך ענדו מחרוזות תיקונים לצווארה,
משערים בזהירות את רמזי קומתה6.
 1הדברים שלהן הם עיבוד של דברי שנאמרו בערב לכבוד צאת ספרה של סיון הר שפי ,תהלים ליום רעש ,במכון יד בן
צבי בירושלים בכ"ה סיון ,תש"ע.
 2הלל צייטלין ,על גבול שני עולמות ,יבנה תשס"ג ,עמ' .126 – 113
 3ראו למשל גרשם שלום ,פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה ,מוסד ביאליק תשמ"א עמ' ,307 – 259לביבליוגרפיה
מקיפה בנושא ראו ד' אברמס ,הגוף האלוהי הנשי בקבלה :עיון בצורות של אהבה גופנית ומיניות נשית של האלוהות,
מאגנס תשס"ה.
 4ראו למשל ר' משה קורדובירו ,ספר הגירושין " :כי הצדיק הולך נע ונד בעבורה...אנו גולין ומכתתין רגלינו לקבל
סוד גלות ודיניה'  .על ספר הגירושין ראו ב' זק ,בשערי הקבלה של רבי משה קורדובירו ,אוניברסיטת בן גוריון
תשנ"ה ,עמ' .23 – 17
 5ראו למשל דרשת הינוקא דבלק ,זוהר ח"ג קצא ע"א ,או זוהר פנחס ,ח"ג ,רנ ע"ב..
 6על תיקונה התיאורגי של השכינה כקישוטה הכלה בתכשיטיה ראו למשל זוהר ח"א ח ע"א .תיקון מופלא ומיוחד של
תכשיטי השכינה מחולל ר' משה קורדובריו במעיין עין יעקב בספרו אילימה ,ראו :ב .זק ,מעיין עין יעקב לר' משה
קורדובירו ,אוניברסיטת בן גוריון תשס"ט ,וראו מלילה הלנר-אשד' ,החריטים והגליונים – על עיצוב תכשיטים
ביצירת ר' משה קורדובירו ,בתוך :לימוד ודעת במחשבה היהודית ,אוניברסיטת בן גוריון תשס"ו עמ'  .222 - 207על
שיעור קומתה של השכינה באדרות ובמעיין עין יעקב ראו שפרה אסולין' ,קומתה של השכינה :מקומו של הפרצוף
האלוהי הנקבי בין האדרא רבא לאדרא זוטא' ,בתוך :סמכות רוחנית ,מאבקים על כוח תרבותי בהגות היהודית,

אולם דומה ,שעד לעת האחרונה ממש ,לא שרה לה ,לשכינה ,אישה.
והנה בקובץ שיריה ,תהלים ליום רעש ,כותבת סיון הר שפי את השכינה מבפנים ,מדובבת אותה
בגוף ראשון ,נוגעת בלב השושנה ועל כן ראויה לכתבה .עמך אנוכי ,היא אומרת לה ,בצרה ,ולאו
דווקא בה ..וכשהיא כותבת אותה היא נוגעת בלב כולנו .ועבורנו ,נשים כגברים כאחד ,לראשונה
פוצה אותה 'נשיות עולמית' ,כלשונו של צייטלין' את פיה ומשמיעה דרכה את קולה היא ,בגוף
ראשון.
ותחילה ,מסע הכלה.
סיון משאירה הרחק מאחור את אותם ש(במילותיה) – 'מֹוח ֲִאים ַּכ ַּפיִ ם נֹ כַּח צְ ִמידֶ יה\ וְ רֹוקְ עִ ים ַּרגְ לַּיִ ם
בַּ עֲבּור ַּנ ֲעלֶיה\ ְמנִ יעִ ים בְ ר ֹאשם אֶ ל הִ ינּומה שֶ לּה \ וְ ש ִרים עַּל ִשפְ תֵ י שֹושַּ נה ְמצַּ פֹות \ שֶ בַּ גן' ,כדי לכתוב
את – 'מַּ סַּ ע הַּ כַּלה הע ִַּתיקה \ סבִ יב לַּמֶ לְֶך \ ַּכ ֲאבנִ ים ְמפֻלמֹות לִ בֹותֵ יהֶ ם \ חגִ ים ִב ְתהֹום ְבתּולה'.
רק בפתיחה למחזור השירים האחרון 'עשר מסעות' נחשף הפסוק שלהבנתי מהווה תשתית לספר
כולו – 'והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה' (מלכים א' ו ז) .הפסוק ממלכים המתאר בפשטו את
בניית מקדש שלמה ,נדרש בזוהר שיר השירים 7,כתיאור בו זמני של הנחת אבן השתיה בלב
התהום ושל בניית האשה מן הצלע .מסע הכלה  -נסירתה ,בנייתה ,קישוטה והמפגש פנים אל פנים
עם בן זוגה אחוז ללא הפרד בתיאור הבית בהבנותו מרגע הסעת האבן השלמה והנחתה בתשתית
העולמות כולם ועד לרגע בו ניצבים זה מול זה מקדש של מטה מול מקדש של מעלה .שני ערוצי
שיח אלה  -שפת הבית בבניינו ובחורבנו ,ושפת האהבה ,אותה חוקרת סיון כשהיא הולכת
מאברהם לשרה ומרבקה ליצחק מיעקב לרחל וללאה ומהם אל קודשא בריך הוא ואל שכינתיה,
כ'יֹונַּת אֵ לֶם ְרחֹוקִ ים \ בֵ ין ִד ְמעֹותֵ יהֶ ם לעּוף ּולְ הַּ צִ יל \ ִמלִ ים ְמפֻיסֹות \ לְ הַּ נִ יחַּ עַּל אֶ דֶ ן הַּ צֹ הַּ ר \ ענף דַּ ק שֶ ל
שלֹום'.שני הערוצים ,הולכים ומתפתחים בטקסט השירי  ,ועל צירי שתיה אלו הוא נארג.
הכלה והאבן ,האשה והבית ,שני דימויים רבי עצמה לשכינה זוכים כאן לדיבוב עמוק ,מזוהים
ללא הפרד גם עם הדוברת הנשית האנושית בשירים .מי היא האוהבת לך ' ְבכל חַּ ְד ֵרי הַּ בַּ יִ ת \ ְבכל
הַּ ְזמַּ נִ ים ,גַּם בְ עֵת הַּ מצֹור \ גַּם כְ שֶ האֵ ש אֹוחֶ זֶת בְ קַּ צְ וֵי הַּ חֹומֹות? .
זֹורם בַּ מַּ עֲב ִרים\ וְ שַּ עַּ ר
קֹורנִ ים? \ ה ְרצפֹות חַּ מֹות? \ אֲוִ יר ֵ
מיהי הבודקת את ביתה – הַּ ִאם הַּ קִ ירֹות ְ
טּומים? \ הַּ יֹונִ ים ,הַּ ִאם הֵ ן נִ נֹוחֹות\ ְבסֵ תֶ ר הַּ מַּ ְד ֵרגה?\ פִ ְתקֵ י
ה ַּרח ֲִמים פתּוחַּ ?\ הַּ חַּ לֹונֹותְ ,שקּופִ ים אֹו ֲא ִ
עֹומ ִדים בַּ פ ֶֶרץ?
הַּ ְתפִ לה ,כְ אֶ צְ בְ עֹות ֶילֶד בַּ ח ֲַּרכִ ים \,הַּ ִאם הֵ ם ְ
רֹובים
יטים \ קְ ִ
סּורים ְבר ִה ִ
נֹותיר חֶ דֶ ר אֶ חד ֵריק \ ּובֹו ַּנעֲמֹ ד כל הַּ י ִמים \ ל ֹא ֲא ִ
מהו הבית שבחדרי חדריו ' ִ
זֶה לְ זֶה ּו ְזהֻבִ ים \ כְ נ ַּפי עלֶיָך כְ נפֶ יָך עלַּי ...קְ רֹובִ ים זֶה לזֶה ּו ְזהֻבִ ים \ פנִ ים אֶ ל פנִ ים' ?

(עורכים אק ארליך ,ב' הוס וח' קרייסל) אוניברסיטת בן גוריון ומוסד ביאליק תשס"ט ,עמ'  ,183 – 103הנ"ל,
'ההבניה הכפולה של דמות השכינה במעיין עין יעקב' ,מבוא למעיין עין יעקב לר' משה קורדובירו ,עמ' סא – קיב.
 7ראו זוהר שיר השירים ,זוהר חדש ,סב ט"ב – ט"ג.

בשירתה של סיון הר שפי ניתן לראות בהשתאות כיצד מיתוסים קדומים ,גבוהים ורבי עוצמה
זוכים לקול אישי ,מדובבים כחוויה פרטית ,זוכים לפשר פנימי .נפילתה של רבקה מן הגמל,
למשל ,המתוארת בהומור דק באמצעות הביטוי האנגלי  , I fell in loveהופכת בו זמנית גם
לתיאור נפילת השכינה ופשרה מתבאר מתוך שפת האהבה ומהווה מנוף להתעלות הגדולה ,לעליית
העטרה 8.היא כותבת' :הַּ נְ פִ ילה הִ יא נְ ִסיקה \ ּומֵ אה מַּ ְד ֵרגֹות שֶ ֲאטַּ ֵפס ְבעֹור ִשנַּי \ ִהיא הַּ מֶ ְרחק אֲשֶ ר צ ִריְך
ִאחּוי \ הִ יא הִ ְת ַּר ְסקּות כְ דֵ י אֵ ליו לְ הֵ אסֵ ף ,לְ הִ בנֹות ...נפַּלְ ִתי כִ י ידיו היּו פְ רּושֹות \ האֲדמה ְרחֹוקה מֵ אֵ י-פַּעַּ ם \
וְ היְ תה לִ י ְשהּות\ לְ הַּ חְ לִ יט \:לִ פֹ ל\ לִ פֹ ל בְ אַּ הֲבה \ לְ הִ ְתנַּפֵ ץ לְ אַּ לְ ֵפי ְרבבה'.
המקובל תואר לא אחת כגבר הניצב בין שתי נשים ,אשת חיקו הארצית ,והשכינה  -האשה
האלוהית .והנה לפנינו אישה המשוררת שירי אהבה עזים ומופלאים בו זמנית לשני גברים .לזה
הארצי' ,שֶ ִא ִמי לִ ְמדה לִ י לִ ְשחֹות\ וְ ל ֹא לִ ְמדה לִ י לִ ְטבֹ עַּ \ בְ זֹ הַּ ר הרקִ יעַּ \ ְב ֵעיניו ...ולזה – האלוהי .ושירי
אהבה כאלו לא שרה לו אף אשה ,מאז השולמית של שיר השירים ,ואפשר ממש בחוש להרגיש איך
הוא 'מסמיק' נבוך .כך למשל בשיר 'פורים שפיל' סיון כותבת':וְ אַּ ְטעִ ים ִב ְתפִ לה ִמלִ ים ְמתּוקֹות \ שֶ עֹוד
ּומבֹ הל\ ִתצמֵ ד בְ ג ְַּבָך אֶ ל הַּ כֹ תֶ ל\ ְתמֹולֵל נְ בֹוכֹות אֶ ת פִ ְתקֵ י
ל ֹא נִ גַּנְ ִתי בְ א ְזנֶיָךְ \ :משֻ ַּגעַּת עלֶיָך\ וְ אַּ תהְ ,מנֻמס ְ
הַּ ְתפִ לה \ שֶ הִ ְטמַּ נְ ִתי לְ ָך בַּ י ִמים הַּ ְשפּויִ ים  ...אז א ִשיר אַּ חֶ ֶרת \ ל ֹא כְ אֹותּה שּול ִַּמית ְמ ֻה ֶגנֶת \ (שֶ היְ תה קְ צת
ְמנ ְֻמנֶמֶ ת ּוקְ צת קְ לאפְ טֶ ע) \ אז אֶ פְ שֹ ט קְ לִ פֹותַּ י \ וְ י ִדי עַּל הַּ דֶ לֶת \ אֶ לְ חַּ ש :אֲנִ י עֵרה וְ לִ ִבי ֵער \ ִהשאֵ ר'.
בחלק זה של הקובץ השירי יורדת סיון הר שפי אל מתחת לשולחן הפנים' ,לִ ְהיֹות ִהינְ ִדיק ּולְ לַּקֵ ט \
ֹלהים בַּ תֹ הּו ובֹ הּו' ,שהרי ' הַּ מֶ לְֶך בַּ שדֶ ה '.ואנו עמך מבקשים כמו ש' כל
ְדמעֹות שֶ הִ פַּלְ ת' 'לְ הצִ יץ ֵלאִ -
הֹורים \ וְ טַּ ה ֲֵרנּו' .אתך אנו נקראים
דֹומ ִמים רֹוצִ ים \ נְ שמה זְרּוקה \ ִמן הַּ שמַּ יִ ם כְ מֹו מַּ יִ ם ְט ִ
הַּ ְמהֻגנִ ים כל הַּ ְ
אל בין הזאבים ליטול את שופרינו המוצנע עמהם ולקרוא – אני והו ,----רצים ' עַּל תַּ עַּר גַּעְ גּועַּ חַּ ד'
כמו החלזונות רצוא ושוב ,אל לב שבלולנו ' ,רצִ ים \ לְ מֶ ְרחַּ קִ ים גְ דֹולִ ים \ ְבתֹוְך הַּ בַּ יִ ת פְ נִ ימה' ' ,שם אֲ נִ י
ּומ ְתאַּ יְ נִ ים \ ִב ְספִ ירלַּת חֶ ְמדה'.
דֹודי לִ י \ נִ כְ נ ִסים ּוב ִאים \ בְ גִ נְ זֵי נְ קֻ דה \ הֹולְ כִ ים ִ
דֹודי וְ ִ
לְ ִ
תקצר היריעה מלתאר איך עם המשוררת אף אנו נרדמים על קרקעית הטנק המטלטל ,לצדנו
מכתבי האהבה של דוד ,מוכתמים מלחמה ,מוכתמים שליה ,עת גם היא ,כמוהו ,כותבת תהלים
ליום רעש .ממששים את הבית שבצלקת אנו מובלים אל לב המאפליה אל עשר מסעות הגלות
שלשכינה .וכמו שדובבה אותה סיון הר שפי במסע הכלה ,עת הונחה אבן הפינה ,כך היא מלווה
אותה עת היא מתגרשת מ'כרוב לכרוב וממפתן למפתן' 'מחדר השנה לחדר הילדים' .ואף היא,
השכינה ,משאילה לאשה המשוררת מלים שהיא חסרה ,כשהמלח הים מדובב את כל פצעיה והיא
יתיִ \ ,בנְ עִ ילה?
מנסה 'לומר שירה עת מעשי ידי טובעים' .כששואלת הדוברת בשיר 'כֵיצַּ ד אֶ ְסגֹ ר אֶ ת בֵ ִ
\ בִ ְתפִ לה? \ בְ בַּ קשַּ ת ְמחִ ילה? \ אֹו אַּ ְש ִאיר הַּ שַּ עַּר פתּוחַּ וְ אֹ מַּ ר \ ה ֲֵרי אַּ תה מֻתר \ לְ כל אדם \ וְ אֶ נְ עַּל ַּרק
שַּ ע ֲֵרי ְדמעֹות  ...או אז באות לעזרתה המלים הקדמוניות ,מלים ששמו חז"ל בפי השכינה היוצאת
 8על מיתוס נפילת השכינה ועליית העטרה ראו למשל ברכה זק' ,סוד הזרקא במעיין עין יעקב שבאילימה לר' משה
קורדובירו' ,ספר היובל לכבודו של פרופ' יוסף בן שלמה ,דעת ( 57-59תשס"ו) עמ' Green Arthur, Keter, ;141 -121
.The Crown of God in Early Jewish Mysticism,Princeton 1997.

מבית המקדש ,חוזרת ומגפפת ומנשקת בכתליו ובעמודיו בוכה ואומרתֱ ' :הוֵי שלֹום בֵ ית ִמקְ ד ִשי ֱהוֵי
כּותי ֱהוֵי שלֹום בֵ ית יְ ק ִרי ֱהוֵי שלֹום בֵ ית ִמקְ ד ִשי ֱהוֵי שלֹום'.
שלֹום בֵ ית מַּ לְ ִ
וכך בשלום ,שאיננו ממש שלום ,את מסיימת קובץ שירים מופלא זה אותו את מעניקה לעולם.

