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סוד השיר טמון בצד הנסתר מן העין

יערה בן דוד, "לובשת בגד הפוך, מבחר וחדשים", הוצאת הקיבוץ המאוחד, 
תל-אביב, 2020, 211 עמ'

זהו ספר שביעי של משוררת מעניינת 
ומורכבת, שהוא מבחר מספריה הקודמים 
פואטית  ומסה  חדשים  שירים  בתוספת 
פרי עטה. הבגד ההפוך, כדברי המשוררת 
הוא  הספר,  את  החותמת  שלה  במסה 
ושרק,  כחל  ללא  המוצגת  פנימיותה 
געגועים  ריחות,  צבעים,  המגלה  ביטנה 
כל  על  שלמה  מסכת-חיים  וצלקות, 
רבדיה; כל מה שצידו החיצוני של הבגד 
אינו מגלה ומסגיר. הבגד ההפוך משמעו 

גם התרסה נגד המקובל והנורמטיבי. 
נועזת  בעיני  שהיא  הזאת,  במסה 
בידי  בן־דוד  יערה  מפקידה  ומקורית, 
ומכיוון  לשיריה.  מפתחות  הקורא 
עיניים,  ופוקחי  מרתקים  בה  שהדברים 
הספר.  בפתח  להופיע  ראויה  הייתה 
ופואטית  אישית  שהיא  בכך  ייחודה 
ומשלבת מהלכי חיים ויצירה. בין היתר 
בצד  טמון  השיר  שסוד  לנו,  מגלה  היא 
ההפוך,  הבגד  בבטנת  העין,  מן  הנסתר 
עשויה  ממה  לשאלה  מתייחסת  וגם 
שירה, איך היא נולדת ונרקמת עד הגיעה 

אל העין והלב של הקורא.
בן־דוד כותבת, ששירה לוכדת רגעים 
של אושר, עונג או כאב, ומנציחה אותם. 
לרגעים  המשורר  של  רגעיו  הופכים  כך 
עם  והזדהות  חיבור  החשים  רבים  של 

שירו. "אני היא טיפת הגשם שכל צבעי 
ומוסיפה,   כותבת  היא  בה",  הקשת 
כל  את  לראות  אפשר  אחד  שבפירור 
היקום, בָעֶלה אחד את כל היער, אם כי 
עצמו  בפני  פירור  הוא  הפירור  לפעמים 

וטיפה היא טיפה לבדה. 
השירים  מן  בזמן  שהריחוק  ספק  אין 
שאיפשר  הוא  שנים,  לאורך  שנכתבו 
תוך  עליהם  מבחוץ  התבוננות  לבן־דוד 
הירהורים על מקור היצירה, נס הולדתה 
מציינת  שהיא  כפי  ואולם,  ונושאיה. 
מפורשות, אלה הירהורים שלה, שאינם 
מתיימרים  ואינם  הקורא  את  מחייבים 
חיים  לו  שיש  השיר,  לבין  בינו  לתווך 
להיקלט  עשוי  והוא  משלו  עצמאיים 
באופנים שונים. שיר הוא טיפת בדולח 
לעצמה המזמנת חוויה אישית למתבונן 

בה באופן בלתי אמצעי.

סיפורי בדים
חושף,  בספר  המרתק  השירי  המהלך 
בכתיבתה  הביוגרפי  הצד  את  היתר,  בין 
של יערה בן־דוד: שירים על בני משפחה 
שהיו ואינם, זיכרונות ילדות יקרים שהם 
כאבן שואבת. כך השיר "זינגר – קולאז'" 
מדמותה  מרגש  זיכרון  הוא   )132 )עמ' 
האהובה של הדודה מרסל, שנהגה לתפור 
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בגדים לילדי המשפחה במכונת התפירה 
בנוכחותה  משדרת  והייתה  "זינגר", 

חמימות אנושית ומוגנות.
"בחגיגיות  איך  נזכרת  שבגרה  הילדה 
את  "גוזרת  הדודה  הייתה  חדש״  של 
עלי  המרשרש  הנייר  מן   / המידות 
מלפנים ומאחור, / אחוז בסיכות כחיבורי 
עומד  השיר  סוף  קרונות משתקשקים". 
"מה  נושאית:  מטאמורפוזה  של  בסימן 
שגזרה דודתי ותפרה והניחה בארון/ היה 
לסיפורי בדים/ אותם אני גוזרת עכשיו 
כאן  עולם".  מהם  ובוראת  ומדביקה/ 
והארספואטיקה:  הביוגרפיה  מצטלבות 
הופכים  מרסל  הדודה  של   הבד  גזירי 
בדים",  "סיפורי  ייחודי,  לצירוף  כעת 
ושירת  המילים  שירת  נרקמת  שמהם 
שהיא  הכותבת  של  הוויזואלי  הקולאז' 

גם אמנית קולאז'ים.
החושף  לבגד  בדומה  לאחור,  המבט 
ביטנה, יוצר אינטגרציה בין עבר להווה, 
כמו בשיר החמישי היפהפה החותם את 
מחרוזת שירי "הפליט", שבמרכזה ההיבט 
הקולקטיבי של הפליטּות באירופה )עמ' 

:)153

רּו ֵמאּור  ִהְגּ ל הֹוַרי ׁשֶ אּות ׁשֶ ִליַטת ַהֵגּ ֲאִני ּפְ
ים ִדּ ְשׂ ַכּ

ָמִרים ּוְצִויַחת  ּבֹוֲאָכה ֲהלֹום, ֲהלּוֵמי ֵיין ְתּ
לּוי ַעל ֲעָרִבים. ּנֹור ָתּ ִכּ

ה  ְלדּות ַמָכּ ה ִמַיּ ַטָנּ ְדֵנָדה ַהְקּ תֹוְך ַהַנּ ְבּ
ֲאִויר ָבּ

נֹוַסַעת ֶאל ָהאֹור
ִמן ָהֲאָדָמה

ְקֵצה ָהֶעֶרב, ּבּור ִראׁשֹון ִבּ ֵחיָקּה ִדּ ַוֲאִני ְבּ
ַחת ְלׁשֹוִני. ְלַאִים ַתּ ַבׁש ִכּ ְדּ

מתוך סערת נפש, אמפתיה ומעורבות 
ילדי  פליטּות,  על  המשוררת  כותבת 
בפאריס,  שואה  ניצולת  רצח  מהגרים, 
והיא  רומנטי",  רקע  "על  אישה  רצח 
יוצרים  של  מאמנותם  השראה  שואבת 
כך  אותה.  המפעימים  מעטים  לא 
"בערב  שעפה  בטהובן,  של  השביעית 
עורבי" )עמ' 32(, כך אלזה לסקר שילר, 
ש"שריטת חתול ִהְפִריָדה" בינה "לבין / 
 ,)158 )עמ'  העולם"  על  הנעלם  החיוך 
וכך גם דליה רביקוביץ ש"תחזור ללבוש 
על   / כבר  שנלבשה  ההיא  השמלה  את 
ידי אחרת ותלבש אותה ללא מתום עד 

בלותה" )עמ' 39(.

זיכרון חושני
גם מיפגש עם נופים ומקומות חדשים 
מעורר את רוח השירה. ֶורֹוָנה באיטליה, 
מחרוזת  בפאריס,  לוקסמבורג  גני 
ביפן  מסע  בעקבות  הקסומה  השירים 
והמחרוזת בהשראת ביקור בכפר סלובני 
– כל אלה ועוד מעוררים בקורא זיכרון 
חושני הקשור למקום, לריחותיו, לצבעיו 
בהתפעמותה  מלווים  והם  ולמראותיו, 
של המשוררת מתחושת הזרות הנמהלת 

ברגש השתייכות למקום הזר.
קולות ציפורים והמיית יונים הם חוט 
בן־דוד.  יערה  של  בשירתה  אריאדנה 
בכתשעה שירים נזכרות היונים, לעיתים 
האכלה,  של  מתוק  ילדות  כזיכרון 
אנושית  ואהבה  נתינה  של  במשמעות 
ההרס:  קללת  עם  להתמודד  שמסוגלת 
ים  "אמי מפוררת את חייה לרגעים ִצֳּפִרִיּ
אורבות  ציפורים  עם  לה  ָּדָבר   ..../
 / המגש,  מן  לנקר  מאומנות  רעבות 
ואחר להרקיד חוטי חשמל". ומבטה של 



|   גליון 221 

132

הדוברת מלווה אותן וצוֶפה את הבאות: 
"מתחת לגגון הקרוע מעל ראשה / ַמַּפל 
שלא  המים  בקרבת  חשות   / ציפורים 

הומלחו עדיין" )עמ' 136(. 
במובן  גם  מופיעים  כנף  בעלי  אבל 
מטפורי של הולדת שיר, שהוא "הרגע בו 
יונים עפות מבית החזה, כלוב ריק באור 
ומלא  מוחשי  דימוי   -  )63 )עמ'  ָרֶוה" 
יופי לתחושת המשורר כאשר שירו בא 

לעולם.
להתקשר  עשויות  ויונים  ציפורים 
הזמן:  ולתעתועי  האהבה  למכאובי  גם 
 / קול  בלי  מנתרת  לבינו  ביני  "ציפור 
בכלוב ִלָּבּה ְּתַלֶּבה ְדממה" )עמ' 43(, או: 
סגולה   / דוקרנים  הלב  מצמח  "לשווא 
נגד יונים מתעקשות. / בזמן הנערם גוף 
הוא נדר קטן / מסגיר אהבה, נעצר על 

בלי- / מה" )עמ' 114(.
מוטיב אחר בשירים הוא דמות האישה 
הנשית  הדמות  כאשר  פניה,  בריבוי 
הבולטת בהם היא זו של הֵאם, הנדמית 
בחייה  לה  המוקדשים  השירים  כמלכה. 
והמרטיטים  בעיַני מהיפים  ובמותה הם 
 / שחורה  בהינומה  בספר."מתקדשת 
יצאה עם נושאי שובלה / גופה ונשמת 

אפה ִמְנָחה לפנטזיה" )עמ' 181(.
המילים  עם  ברית  בן־דוד  ליערה  יש 
הכתובות, והיא מעידה על עצמה שהמניע 
של  התמידי  המצב  הוא  לכתיבה  שלה 
בשיר  להדביק את החומק, לבטא  ערגה 
או  תום  עד  למצות  אפשר  שאי  דברים 
שכמעט אינם ניתנים לביטוי. זאת מכיוון 
שהמחשבה מהירה מן הכתיבה והדיבור. 
בערגה  התנסה  שלא  כותב  אין  בעצם, 
להעביר  אפשר  האם  ובתהייה  כזאת 
במלואה ובכך לבטל  החוויה  את  לזולת 

בין  רק  לא  הקיים  הפער  את  ולסגור 
ה'אני'  בין  גם  אלא  לביטויה  החוויה 
אנושית  לאינטגרציה  להגיע  ל'אתה', 

מלאה, ולו לרגע לאחד.

שפה פרוזאית
המסה החותמת את הספר מסתיימת 
בהסבר כמעט מעשי למניע שהביא את 
המשוררת להוציא את הספר לאור, והוא 
כרונולוגי  ביניים  סיכום  לערוך  הרצון 
המוקדמים  בשירים  מתחיל  )הוא 
האחרונות(,  השנים  בשירי  ומסתיים 
יערה  חדשה.  ליצירה  דרך  לפנות  כדי 
שהמילים  חשה  היא  שעכשיו  כותבת 
ללא  נפשן  כאוות  "להיות  רוצות 
אולי  שייכתבו  וסייענים",  מתווכים 
בשפה פרוזאית יותר, כפי שאכן מסתמן 
של  האחרון  בחלקו  החדשים  בשירים 

הספר. 
בשירת  המשוררת  של  העיון  לטעמי, 
דרך.  ופורץ  אמיץ  מעשה  הוא  עצמה 
הוא מעשיר את הקורא, פוקח את עיניו 
התחברותו  חווית  את  להעמיק  ומסייע 
ומראים  נחשפים  נוספים  רבדים  לשיר. 
המצודדת  לחיצוניותו  מעבר  לנו 
והמלוטשת של השיר את מה שנסתר מן 

העין בבטנת הבגד שלו.
מבחר  הוא  שהספר  מפני  אולי 
בתוספת  בן־דוד  יערה  של  משירתה 
נדמית  בו  הקריאה  חדשים,  שירים 
לדילוג מפיסגה לפיסגה, משיר יפה לשיר 
יפה ועמוק עוד יותר. ספר נפלא ומומלץ 

לאוהבי שירה משובחת.

אורה אחימאיר


