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יערה בן־דוד, איזון שביר, הקיבוץ המאוחד, 2015, 110 עמ'.

את שיריה המרגשים של יערה בן־דוד 
בספרה השישי איזון שביר - מן המיטב 
של השירה העברית בשנה האחרונה - 
אני קוראת דרך ממד הזמן. הוא נוכח 
שמכתיב  כמרכיב  הספר  כל  לאורך 
בכל  להיפסק  העלול  חיינו  שיר  את 
לקיימו  כדי  שבריריו.  מחלקי  אחד 
ולחסד  לחמקמקותו  להקשיב  חשוב 
שבגיחתו אלינו. התייחסותנו לזמן לא 
כאל נתון מובן מאליו מתגלה באיזון 
רישומו  בין  מחדש  פעם  כל  הנוצר 
וביצירתנו  במחשבותינו  במעשינו, 

כלא  ייעלם  זה  שכל  האפשרות  לבין 
היה במחי רגע אחד. 

איזון כזה מושג בידי המשוררת, יערה 
המושכל  השימוש  ידי  על  בן־דוד, 
במילה וברובדי המשמעויות הטמונים 
בהופעה  למשל,  מתבטא,  הוא  בה. 
הכפולה של המילה "לחיים" בהקדשה 
הריתמית הפותחת את הספר: "ַלחיים 
ִאתי וַלחיים בתוכי לאחר לכתם." על 
שני  בין  המפריד  זה  דק  ביניים  חבל 
רובדי הקיום נשמע קולה הצלול של 
המשוררת, ההולך ומשתבח עם השנים 
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הקודמים  שיריה  מספרי  אחד  בכל 
 ;1982 עקד,  )שירים(,  לילי  )חיוג 
פועלים,  ספריית  )שירים(,  קולאז' 
תמוז,  המתנות,  מחדר  שירים   ;1992
1998; ליטוף באור מלא, עקד, 2005 
; סוס טרויאני מבטן התודעה, כרמל, 
רגשותיו  מיתרי  את  ומרעיד   )2011
העמוקים ביותר של הקורא, אף מנתב 
אותו לחשוב על חייו ולהתבונן בהם 
דרך הזמן המתקיים תוך כדי התכלותו. 
חשיבותו של הספר הזה היא בביטויי 
בכל  כמעט  הקיימים  מגוונים  איזון 
הריאלי"  "הזמן  בין  השירים  מן  אחד 
- כהגדרתו של הוגה הדעות בן המאה 
את  המשקף   - ברגסון  הנרי  ה־19, 
שאותו  הזמן  לבין  האנושי,  הניסיון 
הנתחם  המופשט",  "הזמן  מכנה  הוא 
ומחולק ליחידות שוות על פי ההיגיון. 
הזמן  דיוקן",  "שירי  הראשון,  בשער 
היצירה,  כתיבת  שעת  הוא  הריאלי 
בעוד הזמן המופשט הוא הזמן הפנימי 
המשוררת.  את  המלווה  החוויתי 
דוגמה לכך ניתן למצוא בשיר "זמן / 
את  המשקף   ,)10 )עמ'   "Panta Rei
החולף  עם  לזרום  שבהכרח  הדילמה 

ויחד עם זאת לשמור על הקיים:

ָּכל אֹותֹו ְזַמן ָהִייִתי ֲעסּוָקה

ְּבִחּפּוׁש ַאַחר ְּפֶסְבדֹוִנים ַמְתִאים,

הֹוֵלם.

ַּדְרּכֹו ֶאְׁשַּתֵחל ְּכמֹו חּוט

ְּבקּוף ֶׁשל ַמַחט.

ָעַלי ִלְמֹצא ְזַמן ְלַעְצִמי

ַּגם ְּכֶׁשֵּיׁש ֹצֶרְך ִלְמֹצא ֶאת ַעְצִמי

ַּבְּזַמן. ָמה ֶׁשֲאִני רֹוָאה ִמָּזִוית ָהַעִין

ֵאיֶנּנּו ָמה ֶׁשְּבֶהְכֵרַח.

ַהֹּכל זֹוֵרם – ֶהֵּגד ַעִּתיק

יֹוֵׁשב ֶאְצִלי ְוׁשֹוֵתק.

ָמה ֶׁשָּיבֹוא הּוא ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ֶּבֱאֶמת.

על סף התפרצות

הרושם הראשוני הוא שהשיר מנוסח 
את  לקלוט  שניתן  ונדמה  בפשטות, 
הראשונה.  בקריאה  כבר  בו  העיקר 
מתבררת  נוספת  בקריאה  אולם 
ֶסְבדֹוִנים",  עמקותם של הדברים: ה"ּפְ
ֶהְכֵרַח"  ּבְ ׁשֶ ה"ָמה  ַמַחט",  ל  ׁשֶ ה"קּוף 
יק" הם ביטוי להפשטה  ד )ה(ַעּתִ וה"ֶהּגֵ
שכלית של היצירה, הקוצבת את זמנה 
הפנימי של המשוררת כקוצב לב מכני, 
ומושחל -  אגבי  בעוד שמה שחולף, 
מֹו חּוט", מה שנראה מזווית  דהיינו: "ּכְ
בֹוא  ּיָ ׁשֶ העין, הזרימה והידיעה ש"ָמה 
ֱאֶמת" - הוא המשקף  ְהֶיה ּבֶ ּיִ ֶ הּוא ַמה ּשׁ
הממשות,  של  ה"נוזלי"  צביונה  את 

שהוא הצביון האמיתי.
כך  בן־דוד  יערה  של  שיריה  כמספר 
מספר האפשרויות לגילום אותו איזון 
העשוי להיגרע כל רגע. נגזר ממנו לא 
רק רגע הולדת השיר, אלא אף לבושו 
המילולי הרבוד שלל צבעים וקולות, 
אותה  לנו  מועברת  שבאמצעותם 
המרוסנת  הציפייה  עם  התרחשות 
ציפייה  ההֹוִוי.  הזמן  בתוך  ַלזמן 
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מרוסנת זו מכסה על אותה התגעשות 
החוצה,  פעם  מדי  שפורצת  פנימית 
כפי שהדבר בא לידי ביטוי עז בקולאז' 
הספר:  עטיפת  על  המשוררת  של 
שקית דיוטי פרי של פעם ובה חמישה 
חתומים  מהם  שארבעה  יין,  בקבוקי 
יין  של  ונתז  פקק  חלוץ  אחד  ורק 
ביטוי  הוא  הזה  פורץ ממנו. הקולאז' 
ביצירה  ולכיסוי  לגילוי  נפלא  ויזואלי 
ולרגע  התהוותה  לתהליך  המוגמרת, 
החמים,  הצבעים  החוצה.  פריצתה 
הוויטאליים המונחים על רקע שחור 
העטיפה  של  הבהיר  רקעה  ומנגד 
כולה, מבטאים את המורכבות בשירי 
היא  הזמן  שתפיסת  בן־דוד,  יערה 
התפרצות,  סף  על  הכול  ממנה.  חלק 
על בלימה של רגע – אבל עדיין בתוך 
הגבולות שהשקית מסמנת. ואכן, כל 
ריסון  לאותו  ביטוי  הוא  בספר  שיר 
המשוררת  של  זו  עמדה  וירטואוזי. 
את  לפרש  גם  לקורא  מאפשרת 
זמן  מציאות חייו דרך השתקפויותיה ּבַ
דוגמת  לעצמה,  יוצרת  שהמשוררת 

השיר "זמן אחר" )עמ' 12(:

ְּבָׁשָעה זֹו ָּבּה עֹוְבִרים ֵמַחִּיים ֶאל ַחִּיים

ּוַמְׁשִליִכים ִמְכמֹורֹות ִלְמצּוַלת ָהֶעֶרב ַהָּכֶבה

ֲאִני ּבֹוֵראת ִלי ְזַמן ַאֵחר

ִמן ָהִעּגּוִלים ֶׁשֶאֶבן ִנְרַקַעת ְלַמִים

ּוִמן ַהַּמִים ַהּסֹוְגִרים ָעַלי ְּבִעּגּול

ְּכִאּלּו ָהִייִתי ִאי ָקָטן ֶׁשל רֹוִּביְנזֹון.

ְזַמן ִנְבָרא ִמן ַהִּנּתּור ַהָּקָצר ֶׁשל ִצֳּפֵרי ְּבֵראִׁשית

ֵמֵעץ ַהַדַעת ְלֵעץ ַהַחִּיים.

"הזמן  הוא  בשיר  המופשט  הזמן 
היצירה.  מתרחשת  שבו  האחר" 
תחושת  הוא  שלה  המובהק  הסימן 
הנברא  החד־פעמי  של  הימצאותו 
ְלַמִים/  ִנְרַקַעת  ֶאֶבן  ׁשֶ ָהִעּגּוִלים  "ִמן 
המשוררת  על  ַהּסֹוְגִרים"  ִים  ַהּמַ ּוִמן 
ּתּור  ַהּנִ ִמן  ִנְבָרא  מ"ְזַמן  וכן  ִעּגּול",  "ּבְ
הזמן  ית".  ֵראׁשִ ּבְ ֵרי  ִצּפֳ ל  ׁשֶ ָצר  ַהּקָ
מתרחשים  שבו  הזמן  הוא  הריאלי 
תהפוכות, שינויים ומעברי חיים, כפי 
זֹו  ָעה  ׁשָ "ּבְ הראשונה:  בשורה  שנכתב 
ים." דברים  ים ֶאל ַחּיִ ּה עֹוְבִרים ֵמַחּיִ ּבָ
שלמשוררת  מבלי  מעצמם,  קורים 
כתיבת  עליהם. בשעת  תהיה שליטה 
של  הֶהֶדף  מן  זמנה  נחצב  היצירה, 
ֶאֶבן  ׁשֶ ָהִעּגּוִלים  "ִמן  החיים:  אירועי 
ִנְרַקַעת ְלַמִים." משפט החיוּוי הפותח 
יפהפה  באימאז'  מרובד  השיר  את 
ִמְכמֹורֹות  ִליִכים  "ּוַמׁשְ שקיעה:  של 
מפקיעה  בכך  ֶבה."  ַהּכָ ָהֶעֶרב  ִלְמצּוַלת 
המשוררת את המשפט הזה מהקשרו 
וחד־ חדש  הְקשר  ויוצרת  הראשוני 
פעמי בין זמן הֹוִוי־מיידי לזמן המצוי 

בתודעתנו.

הֵאם, האב והאח

בשער השני, "קולות מן הבית", הזמן 
הדוברת  שבו  כזמן  מופיע  הריאלי 
ומגיבה מפנימיותה למתרחש,  נוכחת 
שנראה  מה  שכל  ידיעה  מתוך  שוב 
יכול להיות אחרת ממה שהוא באמת. 
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ביטוי להכרה בכך שאין בחיים מצבים 
מתחלפים  מצבים  רק  אלא  קבועים, 
בשיר  ישנו  להתמודד,  יש  שאתם 
בעיקר   ,)39 )עמ'  הריק"  "המקום 

בבית הראשון:

ַּבֶחֶדר ָהַאֲחרֹון ִמַּׁשְׁשִּתי

ֶאת ַהָּמקֹום ָהֵריק ַעל ַהַּמְׁשקֹוף,

הֹוָזה ֶאת ַהְּתנּוָעה ַהְּסמּוָיה

ֶׁשל ִמי ֶׁשָעַקר ְוִסֵּלק ִמָּׁשם ְּבַאַחת

ְּבֵׁשם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים.

אח  מות  של  ההֹוִוי־הריאלי  בזמן 
יחיד ואהוב מתמודדת המשוררת עם 
הכאוס בתוכה דרך ההתייחסות לריק 
ביטוי  לידי  בא  הֶחֶסר  בחדר.  שנוצר 
בהעלותה בדמיונה פעולה של עקירה 
וסילוק )כנראה של מזוזה( שנעשתה 
אחרים".  אלוהים  "בשם  במזיד 
מחזירה  הריק  המקום  במישוש 
המשוררת לזמן ההֹוִוי את העבר שבו 

חייה היו שלמים. 
האמירה  נעשית  לשער  משער 
כמו,  יותר,  קונקרטית  השירית 
האם  לדמות  ההתייחסות  למשל, 
ֻקְפַסת  ֶאת  ֵהָחֵבא  ּבְ מֹוִציָאה  י  )"ִאּמִ

האב  לדמות   ,)43 עמ'  יִטים,"  ְכׁשִ ַהתַּ
ה ַלָחה,"  ֶנת ִמּלָ ְפֵתי ָאִבי ִמְתַאּבֶ ין ׂשִ )"ּבֵ
ולדמות   )55 עמ'  "הסתלקות",  מתוך 
וכן  לו  מוקדש  שלם  שמחזור  האח, 
המשוררת,  בחיי  אחרות  לדמויות 
בביטוי  מעצבת  היא  אובדנן  שאת 

לשוני עשיר.
"דלת  האחרון,  בשער  אסיים 
מסתובבת", שהוא משיאיו של הספר 
כל  עם  האהבה  ועניינו  הזה,  היפה 
מעין  מתרחש  כאן  אותה.  המוצאות 
"ריקוד" בין הזמנים, כאשר בסופיותם 
להתחלות  הפתח  נרמז  הדברים  של 
המסיימת  המחרוזת  דוגמת  חדשות, 
השיר  ודוגמת  אזמרלדה"  "משירי 
"Bel Canto", הפותח את השער הזה 

)עמ' 89(.

ְלַבּסֹוף ְּבמֹוָצֵאי ְזַמִּנים

ֵהִגיַח ִאיׁש ִמֵּבין ְמכֹוִנּיֹות חֹונֹות

ִלְפֹּגׁש ֵעיַנִים ֶׁשֲחִמימּוָתן ִצּפֹור

ְקלּוָעה. ָׁשם ִצִּויִתי ַעל ָהעֹוָלם ַלֲעֹצר.

ְוהּוא ָעַצר ְוִהְתַּגְלֵּגל ַלַהְתָחָלה.

ַעל ְקצֹות ָהֲעַצִּבים ֶהֱחִליָקה ֶקֶׁשת

ִמּגּוף

ְלגּוף.


