
          

  

 
  

  אסתר פישר – ד"ה תשע"התכוונות לשבת לנשמ

  

  

  שפי�סיו� הר

  איזו� עדי�
  

  ֶאת ַהַ�ָ�ת ֶ�ָ�נ	
  ֶ�ַרק ֲאִני ְיכ�ָלה ְלַהְכִניס
  ֶ�ַרק �ָ�ה ָיכ�ל ְלה�ִציא

  .ַמְחִזיִקי! ְ�ֵני ֵנר�ת
  ֲאָבל ְ�ס�ָפ% ִנְהִיי! ֶאָחד

�י ְ)ִתיל�ת ְ�ֵנר ֶאָחדֵ�ְ  
  .ה ֲחָדָ�הְלַהְתָחלָ 

  ִפי�ְרצ	)ַ *	ְבֵראִ�ית ָהִיינ	 (	
  .ָרה ָהָיה ָ�ל	י ע�ָל!ְ�ח	ט ִ�ְד 

  ָרה ַעְכָ�ו ְ�ֵני ַע,	ֵדי ִ�ְד 
  ַמְחִזיִקי! ַ�ִית

  ,	ְכֶ�ֲאִני ְקָצת ִמְת-�ֶפֶפת
  .ִא/	� ָעִדי�. 	ְכֶ��ָ�ה

  
רוצה  .ות לשבת זו העומדת בפתחשירה הנפלא של סיו� הר שפי מתאי! לי להתכווננ

 ...בנוגע לשבתות לנשמה מזה שני! שאני עושה' מסע'לתאר את ה, בעזרת השיר הזה
  ...ולשת3 בהרהורי! על מגדריות ומגזריות

' שבת שלנו'תאור של . משפחה, מתאר שבת המוחזקת על ידי זוגיות,  הזההשיר 
בשני! הראשונות לקיומ� של : גילוי נאות...בתנאי! מסוימי!' רק'היכול להתקיי! 

 השבת שלי מותניתקדושת ש ,כמו בשיר הזה, הרגשתי. לא הגעתי, ה"שבתות לנשמ
כ6  רק. בספירה הביתית המוכרת, ע! ילדי, בשהות ע! אישי :'רקי!'בקיומ� של 
איזו� שהוא עדי� כל כ6 שאפשר : את האיזו� העדי� לו אני זקוקה בשבת אוכל לחוות

  ...מות של המוכר והקרוביצור אותו רק בחמיל
ומגלה שלעיתי! אחרי  –' הפרת איזוני!'על ידי  מאותגרתע! השני! אני אלא ש

כפי שצפוי מדברי! , במקו! להשבר, שמפרי! את האיזוני! העדיני! של חיינו
, אווירה, משנה תנוחה –' כשאני קצת מתכופפת'. עמידי! יותר ה! נהיי!, עדיני!
  ...יש איזו� מחודש –לא ופלא הפ: 'יוצאת מאיזו�, 'סטינג

היא (יש דברי! שרק האישה עושה : השיר הזה עוסק בחלוקות תפקידי! מגדריי!
' נהיי! אחד'נכו� שבסו3 ה! ) [הוא עושה הבדלה(ודברי! שרק הגבר ) מדליקה נרות

אי אפשר כבר ? אבל למה רק בסו3 –ומהווי! שני עמודי שדרה המחזיקי! בית 
 תמאפשר, שאנו עומדות לחוותסוג השבת מ  ]?למי יש סבלנות לחכות? מההתחלה

מזמינה אותנו לשאול מחדש על התפקידי! שהתקבענו בה! ו) תואפילו מחייב(
אני יכולה ' רק'לפני שאני קוראת תגר על הקביעה שיש דברי! ש: להתנסות באחרי!

, לבדוק את התפקידי! האחרי!, אני מבקשת להתנסות', ארק הו'לעשות ודברי! ש
' מוציאה'רוצה להיות זו ש אנידווקא , למשלאולי ו.  ולהרגיש לבד מה מתאי! לי

  '? מכניסה'את השבת ולא רק 



          

  

 
המגדריי! המקובעי! אליה! התרגלנו עד  השבת כמו תפקידי: למגזרנעבור וממגדר 

מאתנו כל אחת . פקידי השבת המגזריי!תכ6 ', טבע'שזה סוג של  י!כי יש החושב
וציפייה שבת מסוי! של אופי ע! , שכונה, משפחה מורחבת, באה מקהילה

 *' איזו� עדי�'נו לחיות בלכולזה מאפשר , אכ�. כ6הנגזרות מהתנהגויות לתפקידי! ו
למצבה של השבת , א6 א! רק נרחיב את המבט. כל אחת בקהילתה ובסביבתה

הקרוי ' איזו� העדי�'נמצא שה –כלל החברה הישראלית של , הציבורית, הכללית
, א! כ�, לנו הזדמנותמזמנת  שלנו כא�שבת ה.  הול6 ומתרופ3 –' סטטוס קוו'בלעז ה

זה לא תמיד ו: לא רק לאתגר את תפקידנו המגדריי! אלא ג! את אלו המגזריי!
, הרגלי! תשנה' , תכופ3ת'שכל אחת מדי פע!  , כדברי השיר, מצרי6אכ� זה  !פשוט

, פע! אני ופע! את, רק בהתכופפות הדדית –רגעי! פחות מוכרי! תתמודד ע! 
 המיצגות, הנשי! היושבות כא�, הרי בסופו של דבר כולנו. 'איזו� עדי�'יוצרי! 

כ� זה . ביתה * שותפות להחזקת הבית כולנו , זרמי! שוני! של החברה הישראלית
כל כ6 נצרכי! בימי!  כאלה ' שדרהעמודי 'מי� אבל  –כ� זה בומבסטי , יומרני

  ...אלה
  

יכולה לעשות ' רק אני'נכנסות לשבת במחשבה שיש דברי! שיש אנחנו ג! א! אז 
שתי פתילי! 'נצא מ� השבת כאני מאחלת לכולנו ש, 'רק אתה'או  'רק את'ודברי! ש

  . 'של נר אחד להתחלה חדשה
 


