
    

 

 זיוה שמיר

  בשבחי השורה הפרומה, מפירת הסדר
 בהשקה ב"בית היוצר" איזון שבירדוד -דברים על ספרה של יערה בן

 

דוד נראים ממבט ראשון כשירים שאינם -( מאת יערה בן2015)הוצאת הקיבוץ המאוחד,  איזון שבירשירי 

הכול מעודן, יפה ואסתטי מאוד, כמו בכתיבה המשתייכת לאותו זרם הקרוי בשם  –מסגירים סודות אישיים 

ירות אמנות": יש בכתיבתה צדדים חזותיים ומלודיים עשירים, המסתייעים ברמיזות רבות ליצ-לֵשם-"אמנות

תחומית יערה אכן מממשת את ההמלצה של -מן האמנות הפלסטית, מן הספרות ומן המוזיקה. כאמנית רב

פרידריך ניטשה שעל האמן למזג ביצירתו את כל האמנויות. שירתה מציבה לפני קוראיה תיבת תהודה 

 מדהים ביופיו. גדולה ועמוקה, ובה צלילים ומראות המשתברים אלה באלה ויוצרים יחדיו קולאז' מילולי

יש משהו מטעה המתגלה לעין רק בקריאה חוזרת. לכאורה, לפנינו כאמור  איזון שבירואולם, בשירי 

ַגלים, אבל מתחת לחזּות המכופתרת הזאת, מתחת  שירים מכופתרים ואימֶפרסונליים, המכסים יותר ִמשהם מְּ

בסימן שאלה. יש בקובץ שורות לא לפני השטח, רוחשים עניינים אחרים המעמידים את האיזון והעידון 

ָרַבי" )ע ִפי ִבקְּ ִאּלּו ָבא ַטרְּ ַגַעת / כְּ ִנרְּ ַלֶקֶקת וְּ ַחּיָה / ַוֲאִני ַהַחּיָה מְּ ָאה קֹול כְּ הֹום ָמלְּ (, או 11מ' מעטות כמו: "תְּ

ָגשֹות ֲהִכי ֶדעם ֶשל ָהרְּ ֶלֶפת / ִמן ַהבֹויְּ ָרִצים עֲלּוָמה ִנשְּ ַפת שְּ חּוִבים". שורות כאלה וכגון אלה  כמו: "ֲאִני קֻּ טְּ

אמנות", ויוצרות ִאתו -לֵשם-מעמידות בסימן שאלה את האסתטיציזם המכופתר והמלוטש של "אמנות

 מערכת של ניגודים אוקסימורונים.

בדרך כלל אנחנו חושבים על אוקסימורון כעל פיגורת לשון בוטה, כי אנו זוכרים את האוקסימורון 

ָחִבים השלונסקאי )"ַכֲאב חֹוָרה דֹוֵלק לֹו ַהַּלִיל"( או את האוקסימורון האלתרמני )"דּוִמּיָה ַבֶמרְּ ּוָקה שְּ

שֹוֶרֶקת"(, שבהם מתנגשים ניגודים עזים. ואולם, לפעמים יש בשירה תופעה שניתן לכנותה בשם 

בספרי על רטוש  "אוקסימורון מעודן" )אוקסימורון בפני עצמו, תופעה סגנונית שבּה הבחנתי לראשונה

ֵאר1991משנת  להתחיל מאלף אֹות-(. הנה, בשורה "ִמבְּ ַהָשָרב" שבשירה של רחל "הפתח נפתח", -ַמרְּ

מתנגשים על דרך האוקסימורון המעודן מקור המים וחזון התעתועים הִמדברי שמקורו בחוסר מים. רחל 

תם של שלונסקי ושל בני חוגו, אך מעולם לא השתמשה באוקסימורון הבינרי "הצעקני", שִאפיין את שיר

מתברר שהאוקסימורון המעודן שלה נחרת בזיכרון הקורא לא פחות מצירופים אוקסימורוניים מוחצנים 

יש משהו מן האוקסימורון, כי  איזון שבירדוד: אפילו בכותרת של הספר -כך גם אצל יערה בן ושנוני חוד.

א שביר, בדומה לקולאז' של הבקבוקים בשקית הדיוטי פרי, מאיזון אנחנו מצפים שיהיה חזק ויציב, וכאן הו

גבי העטיפה הקדמית של הספר. וראוי כמובן להזכיר את משמעות -מעשה ידיה של יערה, המצולם על

הצירוף "דיוטי פרי": "דיוטי פרי" זה לא רק פטור ממכס, אלא גם פטור משירות, מתפקיד; ובפירוש 

בין חובה לחופש. יש כאן רצון להתיר את הרסן, להפתיע ולהתפרע  המילולי הראשוני משולבת ההתנגשות

קצת. כלומר, מתחת לרובד הנראה לעין של שירה סדורה וממושטרת רוחשים כאן דברים אחרים, המפירים 

את הסדר והמשמעת הפנימית, בדומה לשיר הפתיחה של הקובץ, שבו מסּופר על הבגד ההפוך שלובשת 

ים, שיר שבֹו היא מוסכת מן הבליל המכושף של הגיהינום שלה אל זה של הדוברת עם התפרים הגלוי

ָפִרים ֵאב ַהַמָכה, / חֹוָצה ֶאת ַהדֹוֵמם, לֹוֶבֶשת / ֶבֶגד ָהפּוְך ִעם ָכל ִסיָמֵני ַהתְּ ֵריחֹות  אחרים: "ֲאִני עֹוֶקֶפת ֶאת כְּ וְּ

ָשִפים הֹוֶלֶכת ּומֹוסֶ  כּוָרה ִלכְּ מֹו מְּ  (.8ֶכת / ִמן ַהֵגיִהּנֹום ֶשִּלי ֶאל / ַהֵגיִהּנֹום ֶשל ֲאֵחִרים" )עמ' ַהגּוף. / כְּ



 

במבוך  דוד-עליי לציין שבאופן אישי הופתעתי כשקראתי את ספר המסות של יערה בן

שלוש, -שראה אור לפני שנתיים המראות: קריאה בפרקי ספרות עברית וכללית

מן המשיכה דווקא אל הספרות ומצאתי בו פרקים אחדים על קפקא. הופתעתי 

החידתית והעמומה הזאת, הדיסהרמונית, המתמודדת עם מצבים קיצוניים של אי 

דוד אישיות נעימה והרמונית, ומה לה ולאווירה המסויטת העולה -ודאות. ליערה בן

מסיפורי קפקא?! במיוחד מתגלה בספר מסותיה משיכה לסיפור "הגלגול" של קפקא, 

שי המשותף: גם בסיפורו של קפקא יש אב ואם, בן ובת, כמו אולי בשל הגרעין אי

דוד אף -דוד לפני פטירת אחיה. שירתּה של יערה בן-במשפחה הגרעינית של יערה בן

היא אינה הרמונית אלא לכאורה. לא פעם שירתּה מורדת בסדר ובמשמעת, והיא 

ִקים ִלי בֵ  ָפרְּ ין ַהּיַָדִים, / מצהירה על כך גלויות ומפורשות: "ֲאָנִשים ִמתְּ

ִריָכתֹו  ָמֵרד ִבכְּ מֹו ֵסֶפר ִמתְּ ָפֵרק ִמִחבּוָריו / כְּ ֶאָחד ֶאָחד. / ָאָדם ָשֵלם ִמתְּ

ָחק בְּ  סֹוף ַהִמשְּ ַכֶּלה." )עמ'  -heart diskַהַרָכה, / וְּ (. ודוק, 31לֹא ִמתְּ

, הדיסק hard disk-אפילו המילים מתפרעות כאן ומתמרדות, וה

המחשב, הופך לדיסקט של הלב, שבֹו הכול קורס הקשיח של 

ומתפרק לגורמים. כלומר, מצד אחד יש בשירה הזאת הרבה תשומת 

לב ליצורים קטנים ורופסים כמו תולעת, פרפר וגם נמלה הנזכרת 

כמה פעמים. וישנם גם אובייקטים קטנים כמו גרעין של פרי או קצה 

פה גם גאווה כמו  חוט שכוססים בין הִשניים, אבל מצד שני יש

  מלכותית.

גם תופעה כעין זו זיהיתי בשירה של המשוררת העברייה הראשונה  

ענווה  –רקפת שלנו, ולכן הכתרתי את ספרי על רחל בכותרת 

ִמי וגאווה בשירת רחל . כזכור, רחל כתבה על עצמה "ַרק ַעל ַעצְּ

ִתי" ודימתה את עצמ ַסֵפר יַָדעְּ ה לנמלה, אבל בבית השני של שירה לְּ

ִכי  ָכּה ֶאל ַצֶמֶרת", זאת אומרת שאותה ענווה  –נאמר: "ַגם ֶאת ַדרְּ ַדרְּ כְּ

של הנמלה מתחלפת פתאום ברגש של עליונות, של שאיפה לגדולות. וגם אצל יערה ניכרת תופעה דומה: 

הבחין עוזי שביט שבספר יש לא  היא מדמה את עצמה לבובת חרסינה עם דם כחול, והֵאם מתוארת )וכבר

ֵגל ]...[ ַפּנּו ָלּה ֶדֶרְך ]...[ ַעל  ַגלְּ ָאּה ַהִמתְּ ִכסְּ כּוָתּה עֲַדִין זְּקּוָפה בְּ ָרָכה אחת חלחול בין הדמויות( כ"הֹוד ַמלְּ ַהִמדְּ

כּות" )עמ'  ִטיַח ַמלְּ ַעל שְּ ם גם תחושות דוד ענווה וצניעות, אך שיריה חדורי-(. יש בספרה של יערה בן51כְּ

 של עליונות, תולדה של משוררת המכירה באצילּותה ובערך עצמה.

חרף גילה הצעיר, ליערה יש הרבה מתודעת גזר דינו של החלוף. אקרא לסיום את השיר הקצר "נשמת   

שיר על מוות כפול שלכד את תשומת לבי, ולא רק משום שהוא מתכתב עם  –( 53פרפר בשעווה" )עמ' 

ַכֵשפֹות,/ אֹור מקבתשל  הסצנה הראשונה בּוַאת מְּ ִבנְּ ָפר תֹוֶעה / כְּ , מחזהו של שיקספיר. השיר אומר: "ַפרְּ

ַשעֲָוה"; והוא מסתיים במילים: "ֵאיְך יָכֹול ָהיָה ָלַדַעת  ֶנֱאָסף ֵאָליו טֹוֵבַע בְּ חֹור / הּוא אֹור, / וְּ חֹור ּושְּ / הּוא שְּ

ַכבֹותֹו ֶאת ֵנר ַהִזָכרֹו ָתִמיד".ֶשבְּ מֹו ִמֶמָּנּה לְּ ַכֶבה ַעצְּ ִליָקה ִאִמי / הּוא מְּ תמונה כעין זו מצויה בשירת   ן ֶשִהדְּ

ביאליק, כשהמשורר תיאר בשיר "שבעה" את נשמת המת שבאה כמו פרפר דרך החלון, טובלת בשעווה 

א הראני של נר הנשמה. וגם בשיר "אמי זיכרונה לברכה" הדמעה הבוערת מכבה את הנר. ובשיר "ל

ֶהֶבת  ַשלְּ ִשי; / אֹו כְּ ֶהֶבת / ַרֵקד ּוַפֵזז ֵתֵצא ַנפְּ ָפר, ִמָסִביב ַלַשלְּ אּוַלי ַכַפרְּ ַהֵּנר אלוהים" כלולות השורות: "וְּ

הֹום ֲאֵפלָ  ֹאם ֶאל תְּ ָלּה ִפתְּ ֵפר ]...[ עֲֵדי ָנפְּ ַפרְּ ֵלי מֹוָתּה תְּ ַחבְּ ָנּה, / בְּ לֹות ַשמְּ ֵני כְּ ָמּה, ִלפְּ ָתה ָלֶנַצח"./  הַעצְּ ָכבְּ בכל  וְּ

השירים האלה הנר והנשמה כרוכים זה בזה כמו פתילה בשלהבת, וכולם מעידים על גזר דינו של החלוף, 

 אך יערה כאמור עוד צעירה ונכונו לה עתידות, ואנחנו מצפים בציפייה דרוכה לקראת הספר הבא.

 דוד ושער ספרה-יערה בן




