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 ולן ארנה ג

 כלתהתר ממריאה אל  יונת שי
  פוךלובשת בגד ה  דוד-ערה בןשל יספרה ל ע

בגד   לובשת  המסקרןהשם  א את  דוד, הנוש-בן  יערה  של  חדשספר שיריה ה
-ביע  ר מכל ספרי שיריה, שהראשון בהם "חיוג לילי" הופכולל מבח12  *,הפוך
נים בו בשלוש השחדשים שנכת  נסים שיריםר מכוחרון של הספ. בחלקו הא1982

 ו יותר מהיקף הספר. יקים כשליש אוהם מחז,  האחרונות

התפתחות שירתה י על  רטרוספקטיבף וט מקי, מבבנה הספר מאפשר, אם כןמ
תמורות פואטיות מעניינות ותהליכים שהיא  דוד ובכלל זה גם על-רה בןשל יע

אות עינינו המשת ה נחשפים לים אלבית. בתהליכי לשונה הפיגורטימבעעברה ב
ההתפתחות   קים ומשמעותיים מזה.ושינויים מרתם מזה,  עימהותיים וקבויסודות  

בב מגלה  עשי דאוובוו  ירורהזאת  שירה  וי ת  ברמתרה  הבולטת  ה יחודית, 
דוד הוא -הקו המנחה והמהותי בשיריה של יערה בןובפואטיקה שלה. מסתבר ש

לחשיפתחתיה המתמדת  המטא  רה  בתופפיסי  המימד  הקונקרט הטמון  יות. עות 
 רקע קודמיהם.   ים החדשים עלחד בשיריוזאת בהמשך במאדגים 

ניתנו לקשדומה   זו מת  רב  לשירהורא  שלושה מפתחות  ים סמליים : שנימדים 
ומה של הספר, השני הוא שמו, ואילו  הראשון הוא העטיפה הקס  ש.ואחד מפור

מ הוא  שהמשוררתסה  השלישי  בסופ  פואטית,  של  צירפה  ובה  ו  ה הספר,  פרׂשָ
הבאופ את  נועז  הארסן  המנואפ -תפיסה  שירתה,טית  את  זיקתה   חה  את 

 . שיריתבכתיבתה ה מותם ותֵ ליכישלה, ובמידה רבה גם תהה לביוגרפי

הראש במפתח  עלונתחיל  תכ   ון.  שריקעה  קסומה,העטיפה  קולאז'   לת  מוצג 
ם הזימרה בתחו  ' ואף אמניתא גם אמנית קולאזשהימעשה ידיה של המשוררת,  

הנדיר של קסם המיוחד ומת את הול יה של הספר היפתו היפהפי המוסיקה. עטו
ט בשפה י טקססון על קרעאלכונח בן המז הקולאז' יש כעין חלורכשירתה. במ

בולותיו, ומסמל אולי מחסום, אך גם סולם החורג מג  חלון מוצבזרה. במרכז ה
יע ואו   המוליך לשמיים שלקב  מעין סולם  גם את   ך הוא מסמללי בכיצירה. 

המהמאב הפנימי  ביק  איזון  לן  חפש  החהכורח  לבין  ממימושו יצור  שש 
 מרחפת יונה חלון עליון של הו הבקצה ית).לכך תופיע במסה הפואט ות(התייחס 

 
 '. עמ 210, 0202 וחדיבוץ המאהק, דשיםמבחר וח , ובשת בגד הפוךל דוד-בן ערהי* *12
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 פוך לובשת בגד הה ספר יערה בן דוד ושער
 

ועפה   כנפיה  הפורשת  והעננילה  לבנה  השחקים  כאל  הלבנים,  אל מעוף  ם 
 צטטת המשוררתבמסתה מ.  ן לטיב שירתהן רמז יש כאשבשירה. אכ  השיחרור 

  ומהו   בית החזה."ת מם עפויוני אחד שלה, "זה הרגע בו  אמירה ייחודית משיר  
ם התגבש והתקבע במילים, גע של הולדת שיר, עוד בטר ו הרגע אם לא הראות

 טוהר?  של שלדבריה הוא רגע תמציתי

חרת. ייחודה שירה ברמה אמותינו. זו  שגורה במקואינה  שירה שכלל    זו  ואכן,
שהו בכך  מא  מהווה  הנפש אינה  לייסורי  ישיר  לשמחתה.   בע  אף  או    וכאביה 

"שופכת"  אינוררת  המש אתה  אלאנפש  בה  ישירות,  מזוקק    ה  למבע  חותרת 
כוחה של ות  במשמעותו המופשטת, המטפיסית, ובחתירה זו באמצע   של הרגש
דוד היא  -בןתה של יערה . על כן שירהשתמעויות ועוד א חושפת עודהלשון הי

ה  מוכ לחופשיונה  לה  בסעפה  שעולה  מי  כמו  או  של  ולםי  המלים   בכוחן 
המשואו  פות,  הסוח בבלשון  השיר  ררת  את  הפותח  שיריה הקצר  של  פרק 

המי קסום  החדשים:  מבע  יחדיו  ויוצרות  זו  את  זו  "מציתות"  חודי, ויילים 
"א אחדכדבריה:  ולא  /  בער  ֵנבַ ל,  ּגְ פרומותיאו ׁשֶ אני"  ת  השבַּ   –ס  ֵעָרה  ית יר ּבְ

ם הגנו  י פוסקת שבאההבלת של   לולי בה של האלים. המבע המילה כמו מִאׁשָ
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. הן ך "שיח ייחודי" עם המיליםאומרת במסה, מתוהיא  כפי שררת נולד,  משוה
ומציתות זו מוטציה, סוחפות    עיןנאגרות כ"חומר", ובדרכן החוצה הן עוברות כ

זו  האת  כן  ועל  מ ,  כתוצר  בשיר  נושא  עבריים בותיים  תרתוכו מקורות  וגמר 
 .ים, כמו המיתוס, למשלוכללי

 ולו?מה מניע את התהליך כ 

כמתבר מר  השירים  מתתהוויי  רגישה  ם  תגובה  העולם  וך  עם  הנפש  למפגש 
נות, עם העולם שו  ב במימדיו השונים: עם הטבע והנופים, עם תרבויותהסוב
עםהא וגם  ההעול  נושי  הפרטי,  ואף ם  שהמבט   משפחתי.  אל   קורה  מופנה 
המשוסהק מצמי.  עצמה  את  וררת  שכתבה  במסה,  שלה יינת  הראשון  השיר 

הבחין בשיאו של ם החדשים אפשר לשיריכן, בור נוף. ואצי  עקבותיה בבנעור
המרשימים ם והטבע ואל תרבויות זרות, במחרוזת השירים הקצרצרי המהלך אל  
מסעהשנכתבו   האחביפן  בעקבות  השיר  במחרוזת.  מ  רון  נובע  קודמיו כמו 

מה ל  וכפוע כביוצא  "בלילה  אַ ם:   / הקולות.  שוקטים  ַסאקוּ ר  אמרה  ָרה ֲהָבִתי, 
/בליבה עכשיו  ,  סדקי קערית  כלואזהב    היא  דמעה   בין  ניצוצות   / שבורה. 

 בר." נש טהרת בבריאה חדשה / יפתה עד מאוד, / כמו דבר לאמ

ורב הממו הנהשני הוא ש  המפתח הסמלי בגד לובשת  פר,  שמעות של הסהדר 
מהפוך  בחרה  דו.  בשם  ע  משיריהמשוררת  מאחד  הנטול  המסה הזה  מן  ה? 

הש  שגםעולה  שית  אי-הפואטית משתבבחירת  העמוקה קפת  ם  ראייתה 
ההפהמו שהבגד  "משום  מגלה ורכבת,  הוא  השתמעויות.  של  בצומת  נמצא  וך 

עם הזמן במגעם  לא דהו עם  עים שחות גוף וצבסימני תפרים, רי  ובהפנימיות  
.)"  ...  ין ( צידו של הבד הגלוי לע ית אף יותר מות אמיתמה ְטָנה היא  האור. הבִּ 

הפוך בגד  ביאינשטים  שפו  כי  לחש ו אלא  ניפה  טוי  חיי  רבי קיומית של  פש 
ניתןגוונים. וכיוון שר  ל ו ש לקלוט את "הריחות" הלל  ק בכוחן של המילים 
כ הבלתי  או של"השאגה  הפגסוס"הגע  תובה"  הסוס  ש  כנאמר י" של    המכונף, 

ך נוצר ומתהווה כ  –כאילו היתה גפרור  לה בקודמתה"  הצית מי"לבמוטו, ואז  
 הדף.  לו כיונה אל שמיופף י, המתעבלתי צפוד ומרּוביר, מבע עש

עם  ים כי ה"ָהפּוְך" הזה הוא האמת של הנפש במפגשה  והשירים עצמם מוכיח 
ם  ותיים המגווני משקעים התרבאמצעות הגם ב  בנת משמעותוהעולם והחתירה לה

בה בן.  הטמונים  מעידה:  -יערה  עם  דוד  מתמשך  שיח  בי  קיום  "יש  מעגלי 
וכדוגמיים  אקטואל  פואטיים,ארסיים,  מית   ביוגרפיים, מביאה ואחרים."  היא  ה 

הביו שירה  "זינגר  את  ארספו   –גרפי  לשיר  בסופו  ההופך  על אטיקולאז'",   ,
שגזרה ותפרה  דודתה  הואיל  בדים  היא,  יוצרו  הקולאז'ים,  משוררת  בוראת ת 

 שני המובנים, כמובן). פורי בדים (בבדים סיה מגזירי
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 מונח על החוויה   ה דקעין מעטתורין. ממס  כעין  יריםאלא שתוך כך עוטים הש
הקו האירוע  על  או  האישית. הממשית  הביוגרפיה  פרטי  על  ובעיקר  נקרטי, 

קטליזטושה   ומאחר משמשים  להתעוררותם  הרי  השיר   ר  השירי  ית,  נע המבע 
לנסתר   לרוחני, או בין הגלוי, בין הפיסי  למופשט  טיר בין הקונקרבאיזון שבי 

כןור.  ובין הפתוח לסג מן הקומת  בעים תשתו  יריםהש  על  מיוחדת  ורא. לב 
הז השביר  האיזון  אומרת ועל  השירה,  את  המולידים  ובמצבים  בחייה  ה 

בינה לבין בתוכה וגם    מתרוצציםכים הול" בין ההפכי אלה "מצבי גב  ררתהמשו
ביןהסו להרמויפהשא  בב.  יצרה  לבין  למוו  ניה  חיים  בין  על ההרס,  ועוד.  ת 

רג אלה  עמעים  כן,  בלימ  ידהשל  היוצר על  שה  החיפושים  מתוך  אחרי    ירה 
 שביר.  האיזון שוודאי יהיה

סוד או שירים צפנו כעין  שה   אם בפרקים שקדמו לשירים החדשים חש הקורא
ר פתח צוה נ  ד מעניין שבורחש תהליך מאו ם החדשים מתרי בשירימה, התעלו

האם, של  עיקר  ה, בהדמויות הדומיננטיות בי וגם אל הביוגרפיה ואל הקונקרט
והאב האח  ה,  בילדות,  כן  הפליטוּ תרכזות  ובמצב  לארץ  השירים  בהגירה  ת. 

ומעו צבעונית  כמניפה  ונפרשים  מדנתנפתחים  תמיד  זאת  ועם  עליהם  ,  רחפת 
ן, כדברי  ופי. אכויה להם עמקות  הנגלה, המוסיפמעבר לרובד  משמעות שאיזו  
 המפליגה  ישהירת אזו שרה נשית טיפוסית, אבל  וררת במסה, אין זו שיהמש

המצריכה קשב רב ייחודית, מקורית ומרתקת    הות הנשית. שירהר לזאל מעב
 של הקורא. 

 
 הותם ומ התהוותם של השירים

דבר א הוא אחרית הוהעיקרי, הלהשלישי    המפתחחשיבותו של  עתה מתבררת  
אישית, אבל נפרש -י זו אמנם מסה פואטיתונציין שוב כבספר.    רתשל המשור

ב פוברמ  אומץבה  ו'מעין    ילוסופיתה  ייחודי  מאמין'  לשירה מעאני  ביחס  ניין 
ו תוך  בכלל  היווצרותה,  ותהליכי  מקורותיה  בפרט:  רגישה התבלשירתה  וננות 

ד ות להתחבר לצאחדות, המאפשר ם בדוגמאות  ים מלוויהדבר   רהרת בעולם. ומהו
 עולם שירתה. הנסתר ב

המ  הראשונה של  בןבפיסקה  מצהירה  " -סה  כי  נותהשירדוד  וטע נת  ה  ם תוקף 
לאמירה  מ לקיו בסמיכות  ד   זו י."  של  הנודע  פסוקו  חושב ברוח  ("אני  יקארט 

הטלת לעיתים של    ה הפוכה העולה בהחושמשמע אני קיים") היא רומזת לת
בשיר ובפרדוכסספק  ישנה.  הזאת  כליות  רב,  עומק  בשיר י  ו  יה שום דבר גם 

המורכבא משמעי.  חד  ניבינו  והיא  בכל,  שלטת  גות  מהמטת  ים  שקעם 
 גוניות. רבהרמיזות הספרותיות המתיים והתרבו
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פ מלא  מהקותקשה  עם  הלא  לפרא  כיוון  יומן  השיר,  את  שרצף ענח 
לם כו  ים מוליך בין תחומים רחוקים לכאורה זה מזה, אבלהאסוציאציות והדימוי

זאת, בשלקונקרטי.    ית שמעבר טאפיס , למשמעות מחותרים, כאמור ני  לעומת 
הא בסחר החלקים  החדשישביר"    ב"איזון  –פר  ונים  רבים    שירים  –ם  ובשירים 

בממתרכזי האם  ובדם  צב  הבי בעולם  מחזורירקע  בתוכם  חזקים   וגרפי,  שירים 
 עקבות מותם של האם, האח והאהוב. וכובשי לב ב

 
 ו מן הבגד ההפוך ולדשירים אחדים שנ

ח יתה קלה. אפתאותי כלל לא הירים שלכדו  ך שפע השה מתואודה שהבחיר
 . ) 172"תיקון" (החלקים   השיר היפהפה בן שניא  שאחד מהם הו בשניים,

שְׁ ד י"בעו  א. ּבִ ַרח חוט אבק אורת הבועה / של מי הכִקיפוּ ַדי  ּפָ / מן   ביסה, 
פועלו / בענן / ולב תמים  טל  הקצה ההוא אליי. / קשת רקחה ממני צבעי פס

 חדש." ְבָרה מאֶ / והתמלאתי  ט אזלתי פלאים . // הן כמעיב מאוחרם אבָהלַ 

"קש שמשת  ב.  בין  בענן  לנדרכת  באה  י ות  מה   / ד לב   ממנה  ישאר תיקון. 
 "  –/ זבוב על דף לבן  מחשבה, מלפיתת

בתכלית, ריאלית  בועת   הפתיחה  שמתוך  אלא  כביסה.  שעת  הוא  כשהעיתוי 
ַרח חוט אבכמ  הסבון  הבנה, ֶהָאָרה דוברת איזו  קדה את הילו פכא  –ק אור"  ו "ּפָ

ׂשורה רטיבית: נה הפיגובריאה מאוחרת בתמו  שלחש כעין פלא  ואז מתר,  או ּבְ
 ענן." פסטל ב ִצְבֵעי מניקחה מת ר"ֶקשֶׁ 

אלוהים כי "תמים פועלו" ורק צדק  רק ל"ב פס' ד') נאמר על הבספר דברים (פ
או מנחים  ב  תו.ויושר  מדובר  כאן  "התאבל  ּה  פִלּבָ שלמים  המתבוננת   ועלו" 

והנה, התמלאה   –זלתי פלאים"  שבר: "א מ  יב חיים לאחרהתמלא מחדש אבש
 !ף חדשלמעוצמחה לה כנף  רה", כמו "ֶאב

דרכו ניתן חלקו השני משפט ייחודי, שוסף שבחרתי, מופיע בהשיר הנ"טיול",  ב
הלשוניות   האסוציאציות  רצף  את  הוהרלהדגים  המקראיות  אופייניות מיזות 

ה נפשי "אז עלת: א סערה נפשיתן הן באות לבטדוד. כא-בן של יערה שירתהל
שְׁ  ָדיָ אּבִ ּבְ ּבַ -ופל אור מא   יכה שנותבמשוָנה  / ק  נוח לכף רגלה.ה לבדה מֹוָנּה, 

"ק  המשוררת  גוזלת  יה."  כמו  במשיכה",  אור וָנה  ובאשליה  בדמיון  לעצמה 
 י. נושונחמה מאופל הקיום הא

רווי המש מתהשיר  הזה  במעות  לא    מתבוננת,רכז  שירים אחרומייצג  ים מעט 
 פתח כך: מטאפיסיות, והוא נ ותהמצמיחה תובנבטבע,  ותשל התבוננ
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/ כמו   סירה ריקה עוגנת  /  ור פנס, לבנה לא  תעהון הפהירק "בלילה בפארק  
ק איסוף כנף." אכן זו הפתעה. התמונה הקונקמיתה יפה משחררת מַ  ַ ת של רטיׁשּ

ע ריקה  בלילה  סירה  במ  נטענתוגנת  אחרת  לפתע  מעין שמעות  ועוברת 
למומ המדומ ותטמורפוזה  שרח,  לציפור  א ש  ה  כשהיא  נפסק  כנףכנפיה  . וספת 

סוכה עליו, כאן לא רוח טראגית נ. אלא שית למוותטיבסוציאף" אהמילה "איסו
יוּ   ת, רוח של תעלומה והשלמה. אלא חריׁשִ

ָיֵרַח, מְ מלאוהנה בא מהפך: "אז הת בבטני,  י ְיֵרִחים  ֶפה / שנים וּ ָערֹות עיניתי ּבְ
לְ  /האחד  מִ הַאֵחר  ו  ַמֲעֵצָבה  ְכסּות  ְירֵ שְׂ ּבִ שני  כמו  טבָחק."  עמוקות ִחים  ועים 

המשורב מטאפואם  רת,  לשהם  מריים  שאחד  אנוש,  בני  ושוכב ני  מת  הם 
ולשניהםלַמֲעֵצָבה,   החיים  במת  על  ֵחק  מׂשַ עדיין  האֵחר  שווה מק  בעוד  ום 

 בנפשה?

ניכרים  א עמנם  של  כאן  ֵאֶבל,קבות  כֵאב    צער,  אבלאובדן,  קושי,  מו  כ  או 
 יומי. ון ק ון כלשהו, איז בסוף תיקדוד, מתרחש ל-רה בןיעם משיריה של  ברבי

לכך  דו השי גמה  שכותרהוא  המימדים,  רב  (ר  "אנומליות"  רומז160תו  ת ) 
עולם  שונה את בריאת ה ופןלשיבוש שחל ביקום ובבריאה. ואכן השיר מאיר בא 

כל   "ברמורכבעל  בותה:  העולם  היתה  יאת  ממבט  מכה אחת   / שון.  ראאהבה 
תמונה ."  רחקיםת מפוני עד ּתּוגַ הזוהר הצקו למים ונפשקו / מנשְפֵתי אופק  שִׂ 
כריע את הכף החושי, המ-ן המימד האנושי חבית שאינה מנותקת מסמית מרקו

בין בהפרדה  שנברא  בעולם  השיר:  עםמי  בסוף  ומשתנה  למים  הפשרת   ם 
עדיי  ונים,הקרח שחולם  יש  מי  אן  במגע  מַ ומאמין  כמו  המִ רְ נושי,  ר.  ַות  ְדּבָ
 ו. יר במלואכמובן לקרוא את הש לץומומ

ים החדשים  סקרנות בחלק של השירעוררי הוריים וממסת ים, ההיפ   בין השירים
אליו  " ש), שנעדרת ממנו זהותו של ה"אתה163"אור מהופך" (בספר אציין את  

  –שמיים  ים / כבולות לפילו הציפורחופשי, אאינו  "אף אחד    :פונה הדוברת
ר ר ל שימחות, משורר שמהופך בשר ביני לביני, אור  בו. / הייָת דיוב דילןב  ׁשַ
לא זהות ה"אתה" היא נושא  חד בחנק אהבה." אבל  לילד א   מו / ֵאם, כאחד

 מידי לכתיבה. ף תהשיר, ולא היא העיקר, אלא הכמיהה האינסופית כדח

שירתה  על   יע מהות  אפשר  של  מש רה  גם  ייחוללמוד  שירים  שאחד ני  דיים, 
נִ הםמ "ּפָ א,  פותח  "שירים ת  ים",  האחרון  "התר חדשים"    השער  ת והַאֵחר, 
אותו.סו  רים",נד שור  גר  נפתחת  כל  ִנים"  ב"ּפָ ומתייח ה  ַבח"  ׁשֶ "ּבְ סת במילה 

ומהלכים שונים בחיים, בטבע   יום  יתוס, בנוסח תפילובמלתופעות קיומיות  ת 
נפתרים.  הכיפו התבהשיר  "בשבח  הרימונים ח  "בשקעות  וממשיך  הכפרה   בח" 

גם ון  ח מכוהשב  עגונה." (!)". תק סירה  כך "בשבח הרגע המנ  חר והמחילה," וא
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ם "בבוא מועד",  ה ולמבט לתרדמ מילים בגעש   כלומר למוות, כי "אין די   הּתָ
לֹות  . הפגסוסי" של השיר הנכתב עד ּכְ

כאן?  ו נרמז  מש  –מה  היא  אלשירתה  הגעהמטאפיס  סע  ושמן  הפנימי  י,  ש 
(ורוכיביו, בהתמס שלל מר  עלגש עם העולם  שבמפ ובהפנמתו  אליו  לא רק ת 

ואת האדם   ית שבאהת המילול להברת השנוצ  שתקעות בעצמי) בה  לבטא אותו 
אכן המוות.  נוכח  הנפילה בעמידתו  לאפשרות  מודעות  במשוררת  קיימת   ,

 ראתו. את לק יא מעיזה לצירתי, ובכל זאת ההיצמהמעוף 

ר? ספהחדשים ואת ההשירים  ר  החותם את שע  "התרת נדרים"  ה נאמר בשירומ
יום בתפילת  מאופק כ  וב,וי כאוויד ם", אך עיקרו  תרת נדריכותרתו היא "ה  –

שוררת בפרט במסע החיים. כל צאות את האדם בכלל ואת המהכיפורים על המו
ב"על   נפתחת  בו  בחטאיםחטאשורה  אם  בין  ובי  ",  אם  נפוצים  בחטאים ן 

ר ו"איבריי  ומ וף לסיכום האביל לבס הוי כזה יכול לק וידוי טוטאלבסורדיים. ר א
 ". מפויסים 

 

 מטאפיסי ֵעָרה כחומר בְּ ית האיש רפיהדדות עם הביוגהתמו 

בשיר ונפרשיםכאמור,  הולכים  החדשים  הביוגרפיה   ים  מן  פרקים  יותר  הרבה 
בן אים מיד ממריהם ת  ים. אלא שאףאשר בספריה הקודמד מדו-האישית של 

ֵמעֵ  חושפים אל  או  פ  ֶבר  וני מורכבויות  ממיות.  הם  היפים  להבנתי,  ן 
בספרוהקומוניקטיב ה יים  מהם  עולים  באילדוּ .  העלרץ  ת  ההלאחר  גירה ייה, 

אם, ובמיוחד ההתמודדות עם מות טראקציה עם דמויות האב והמעותה, האינומש
יחיד של האח הראגי  ועם מותו הטחשוב בחיי הבת,    כה  האם, שמילאה מקום

גם  והאהוב ושם  ופה  ע ,  מ ם  אינטראקציה  אחרים,  קרובי  הדודה שפחה  כמו 
 הירושלמית. 

 הנס על נפשו ת הפליט  מרכזה אמעמידה ב, ה)153  (עמ'שירי "הפליט"  מחרוזת  
ומב  ומצוקה  מלחמה  בשיר מאזורי  מסתיימת  אירופה,  במדינות  מקלט  קש 

שי:  ל המימד האיההגירה אי של  מד הקולקטיבכב והעובר מן המימורהחמישי ה
אּות  "אני פליט ִדיםשהיגרו ֵמאוּ הוריי    שלת ַהּגֵ ׂשְ  ֲהלּוֵמי יין   ֲהלֹום,  בואכה  / ר ּכַ

ה הנדנדה הקטנה מילדּות ַמכָּ ים. / בתוך  ל ֲעָרבִ תלוי ע  חת כינור וויים וצתמר
, / ן בקצה הערביָקּה דיבור ראשובחֵ ואני   / מן האדמה / נוסעת אל האור / באוויר

ועים  כל הדורות נטיטּות בלִ רשיה של הפְּ ." ונזכיר ששום תחת לשוני בש כלאיי ד
ת (הממשי   דה הקטנהנדנלדה ב. היצא מאור כשדיםראשון שיבאברהם, הפליט ה
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דשה, וזו מעניקה לה דיבור בחיקה האימהי של הארץ הח  ורית) נקלטתוהמטאפ
ְלַאִים" מ"ד  וקיום חדש בסינתזה של  כאן ומשם. בש ּכִ

רתה מכ השיר על המ  מצטרף גםלכאן  ו ה / כי רתי כיתשאיתה א' "בה נורה ּבֶ
ם ֲאלֻ לא יד  ךְ , גם לא ְלחַ ֹות מיליםמּ עתי ְלַאּלֵ ה ." אבל מפה הזרה ֹות / בשכ ַמסֵּ ּיֵ

צעי ליצירה מוקפדת ועשירה. כנראה בילדּות מתגלה דווקא כאמ  שהיה קשוח
להדק    עם הזמן  שוררתורה למדה המתה הקפדנית של המדמושבזכות הפנמת  

רתה  על כן ה  –לתבניות שיר  ולהפוך אותן    מילים  מֹוָתּה היא דייר מורה ּבֶ ת "ּבְ
י, כעת שונה / לשונת תחת לְוַחֶזרֶ ים, דבש  יני וחת עפק   /גנת בשיַרי.  משנה מו

הושג התיקון  הבעה    חיה."  כמה  הבוגרת.  ובראייה  בצירופים יש  בפיוס 
מתלשוה וברמיזות  משמעותניים  כ  חומי  שונים,כל  כשה  ך  יוצרים ובעיקר  ם 

 !ת מפתיעהשלמו

ה רווי האמפתי   השיר החזקהאחרון בספר מצוי גם  ליטּות בחלק  שירי הפן  בי
מַהגרי "ילמחאה  וה שוקול ד  מריר",ם  לס  ד  שהגיעו המתייחס  הפליטים  וגית 

גורש / מעמל ו שמסודאן ומאריתריאה: "ילד זר שותק על תבוסת אבי   לארץ
פָּ  מכפיל ּכַ מותו,  יו,  מהו והותיר   / הדאחֹור  עיניים,  ייפו   מת  כוח י  מתפזר, 
ה מדו  ." מה, ַאְרּכָ

החדשים השירים  מרש  בין  וחזקים  בספר  שי במיוימים  "ש רי  חד  ירים  המדור 
צילה ובעלת תעצומות ים עם כאב לכתה של האם האה", המתמודדימי במותלא

 שנכתבפרק שירים    נה. הוקדש לה כאןל בהנפש, ששרדה את כאב השכול ע
 רון בספר). שער האח(ב ב לאחר מותה ר") ופרק שנכתב"איזון שביבחייה (

ממחזורי  ו אחד  נפתח  על כך  אתהשירים  הנושא  "אינעוד חד  המיו  השם  יה, 
"רחםכתבתי ל יצ אימי היה ב  ה":  / רק עכשיו  אתי ממנו בפרש יתי הראשון 

כמו    בור הבת הואם. לא? מות האם עדהי וצווחה. / עירום ועריה מאהבה." מ
טר יצי הולדת  המגןאומטית,  מהרחם  ביתה  אה  שהיה  והר,  כאב אשון,  בצווחת 

ר האם  מדות לזכהיציון הבניסבת אף מתגלה  לם. כאב הֶפֶרׁש הוא נזרקת לעוו
ם" בשרשרת התלויה על שואיה המציתה "מכמני מגעיחלת טבעת ני ל ידי השע

 האם. מות  ר בשירים עלהעושר השירי האצומן צווארה. וזו רק טעימה קלה 

ניכר     בשת בגד הפוךלו  בחר  במדוד  -יערה בןכוחם של שירי  ן, ייחודם וואכ
ושית ייה האנדיה, ברא לרבירית  ן השנושאים, בלשוות שבו: בהיטב ברב ממדי 

החיים  ובת מבחרפיסת  בהחלט  זהו  את   והמציאות.  המזמין  התפעמות  מעורר 
 ומעמיקה.  רגישהאה מרתקת, קרי הקורא הקשוב לחוויית 

  


