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 ים של יערה בן דוד 'התבוננות בקולאז
 ג אסתר ויתקון"ח

 

זכ ה   , )  2011 -א "תשע, כרמל" (סוס טרויאני מבטן התודעה", ספר שיריה  ה אחרון של יערה

ים המשולבים בו  כאל יצירות   'אך אף אחת מהן לא התייחסה לקו לאז, למספר רצנזיות

 .הראויות להתי יחסות נפרדת

 
.   שעוררו  את סקרנותי  בעוצמתם  האמנותית, ים'לאזיערה שילבה  בספרה ארבעה קו

 . ים'החלטתי להת בונן בהם  ולגלות מה מעביר ה המשוררת לקוראים באמצעות הקולאז

 
מודע ומתוך   -בדש הפנימי  של כריכת הספר כותבת יערה ששיריה  נובעים מתו ך התת 

 פרי   ו יצירתה  היא , בוררת וממ י ינת,  ים   היא מתכננת'אולם  בקולאז. האינטלקט גם  יחד

 .את  תודעת ה זו אני רוצה  לגלות. מוגמר של תודעה בהירה ו מודעות עצמית

 
,   ים 'יצאתי מתו ך   הנחה שיש  ק שר פנימי  בין  העולם המוב ע בשירים  לעולם המובע ב קולאז

הרי אין זה מקר י שבחרה לעטר את שיריה דווקא  , וגם אם אינו לגמרי מודע ליוצרת

 .  ים אלו'בקולאז

 
שארמוז עליו באמצעות ציטוט משפטים מתו ך שירי ה בפ ת ח   , מי כזהמצאתי קשר פני, ואכן

 .ים'ההתייחסו ת ל כל אחד מהקולאז

 

 

 
הן  בפני עצמו והן בהקשרו  , ואנסה להאיר את משמעותו, אחד' בכל פרק אתבונן בקולאז

 .  ים'לשאר הקולאז
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 2008, בסוף מערב
 

 
 

 ַּבֵּלילֹות ֲאִני הֹוֶדֶפת ִמְגָּדִלים

 יִדים חֹוְזִריםְוֵהם ַמְרִע

 )67' עמ (ִעם ָזִוית ַהְּסִטָּיה

 

בשיר   ', בקוראו א ת ש ם ה קולאז, כל מי שלמד במערכת ה חינוך הי שראלית נזכר מי ד

ִלִּבי ְּבִמְזָרח ְוָאנִֹכי ְּבסֹוף : "בן תור הזהב  בספרד, הגעגועים לציון של המשורר יהודה הלוי

 ." ְוֵאיְך ֶיֱעַרבֵאיְך ֶאְט ֲעָמה ֶאת ֲאֶׁשר אַֹכל , ַמֲעָרב

 
ספר ד  . אך עבורו היא גלות מא וסה,  עשירה בחו מר–בשירו של הלוי  פירו שו ספרד " מערב"

י יצגה את הקצ ה   , כשקולומבוס עדיין לא גילה את יבש ת אמריקה, בימיו של יהו דה הלוי

 . המערבי של ה עולם המערבי

 
מתנשא בגאווה כלפי   כלפי העושר ה , יערה לקחה מהשיר את  תחו שת המיאוס  כלפי המערב

העיר על גורדי שחקיה   .   הפגנה של עוצמה  הנדסית ומעוף קפיטליסטי, עושר אדריכלי, מעלה

שקרסה תחת   ,  האי מפריה החומרית ו הצבאית   החזקה בעולם  העתיק , היא יורש תה   של רומא

 .  לאחר חמש מאות שנות ש לטון עריץ בעולם, לחץ קל של הברברים בגלל סיאוב מוחלט

 
 .  ים עוסקים  בנושא זה ב וו ריאציות שונות'  ארבעת הקולאזשלושה מתוך 

 
,   עולם אורבני גדוש מגדלים מודרניים  מרהיבים. זה עולם מתמוטט' אני מוצאת בקולאז

כאפשרות שלא   , שב ה ר ק רמז לאדם  כשבר, האד ם לא נמצא ב יצירה.  שלאדם אין  ב ו מקום

.   הבנ יינים  נוטים  על צדם, כביכ ול תפארת גא ון האדם, בעיר  המודרנית ה מערבית. מומשה

 . זו רק שאלה  של זמן. אבל הם יקרס ו, הם עדיין  לא קרסו אמנם
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ז ו   .  של איש ה יפיפ ייה או  בובה, ז ה ובה, בתוך המ תחם  הצפוף הזה בולטת מסכת פנים שבורה

יומרני בחיצוניות ו   , מעצימה את תחושת הניכו ר הפנימי של האדם החי ב עולם כה חומרי

אך אינו   ,  ן  נאלץ לעטות על פניו מסכה מזויפ ת של  יופ י מוזהב הא דם החי  כא.  המוזהבת

העושר אינו . הפער בין   המסכה לפנים גדול מדי. היא נשבר ת. מסוגל עוד לשאת את המסכה

 .  את ה זעקה לחום אנושי,  יכול למלא את הריק

 
ה   אי ן אחוו , אתה-בעולם  בניינים ז ה אי ן יחסי  אני. לבן-בשחור' כל זה נגלה בבירור בקולאז

העיר ה נוטה על צדה מזכירה  . צבירת עוצמה בלתי פו סקת, ן"יש  רק נדל. ואחריות הדדית

הבני ינים  הק לאסיים יחד ע ם בני יני הזכו כית והש יש  ה מודרניים . לנו את מגדל פיזה  באיטליה 

 . כך תח רב גם החברה  המערבית הק פיטליסטית, כשם שרומא חרבה.  סופם  אחד–

 
.   לא לגמרי  ברורים , נגלה מצבורים זעי רים דמויי  אנוש, ובמקר' אם נמשיך  לה תבונן  בקולאז

ואי לו באופק הע ליון של  . זעירים כנמלים מול בניי ן  הפנתיאון  הענק המתנשא  מעליהם

הנמצאים  זה עם ז ה   ,  יציריו הטה ורים של אלוהים–היצירה מציצות פיסת  שמים  ופיסת  ים  

א לו מתעבים   ,  דים לשמי םהמים   מספקים  א. ביחסי גומלין  של נת ינה  שהיא כולה   חסד

ומורידים   את גשמי  הב רכה או הקללה על האדמה שממנה   , לעננים המגיעים אל ה יבש ה

,   יש  קשר  מו סרי בין  הטב ע להתנהגות  האנושית .  בה תאם  להתנהגותם, ניזונים בני  ה אדם

אין   , היום  אפילו אין מ סכה. כך לפחות הי ה בעבר. בהתאם ליחס י הגומלין בי ן  אדם לחברו

 . מיד פנים ש יחסי א דם לזולתו תק יניםצורך להע

 
כביכול  ה אל מתבונן  ב מעשי בני   , מעוצב מנקודת  מבט שצופה   מלמעלה למטה' הקולאז

והסוף  מוכר לכולנו מסיפור סדום ועמור ה  ..."  ֵאְרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה:  "האדם וחושב

 . בספר בראשית
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 2004, נדנדה ולגו

 
 
 

 ֶהֶרס סּוס ְטרֹוָיאִניָּכאן ְּתׁשּוַקת ַה
 )67' עמ(ִמֶּבֶטן ַהּתֹוָדָעה 

 
העולם  . מערב בסוף' על הקול אז, קשה  מנש וא,   הוא וריאציה טראגיתנדנדה ולגוהקולאז 

אך כאן הם מתוארים   ,  מיוצג גם כאן על ידי בתים ומגדלים מתמוטטים, הלא אנושי, האנושי

 .  הטופחת על פניו  של הצופההוא אירוניה מרה ' ממש ברגעי הקריסה שם  ה קולאז

 
נ שברת באופ ן  אימתנ י   ', הציפיה  שנדנדה ולגו מעוררים ברגע שלפני ההת בוננות בקולאז

ילד שפניו מו סתרי ם   ,  מול פני  ילד חסרי פנים , תמימו ת ואושר נש ללים על הסף.  ביותר

ועל כן הילד המתנדנד , שרשרת  הנדנדה אינה מחוברת. בחלונות לגו מוגפי תריסים

קוביות   .  זוהי  יל דות מופרכת. צפוי בכל רגע להישמט לארץ עם הנדנדה ולהתרסק) ?רבאוש(

 .   בין  הבת ים הע פים אל ה תרסקותם)  ?של הייאוש? של הניכור(הלגו מתפזרות מכוח ההדף 

 
זו  אחיז ה   .  היד  האוחזת  בשלשלת  הל א מחוברת, רק איבר אחד  שלם  בגוף ה ילד המתנדנד

 .ד זו לא תישאר ע וד שלמהכי עו ד רגע גם י, טרגית-אירונית

 
 .  במציאות הקפ יטליסטית אי ן  סיכוי לילדות שלמה ולו לפרק זמן קצר
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ללא פר טי פנים  רק  , לבן-במרכז היצירה נבחין  במעי ן משולש  קטן  ובו  פנים  קט נות בשחור 

מעין זעקה מרה הנשמעת מפיהם כמחאה על מציאות בלת י   , קווי מתאר ש ל מבע קשוח

 .נסבלת

 
כביכול מבין  ההרי סות ש ל   , וצבה מנקודת מבט  הצופה מלמטה למעלהכאן היצירה  ע

 . המציאות המ תמוטטת

 

 

 2008, לבן-קומפוזיציה בשחור

 
 

 ְלָכל ָמקֹום ֶׁשֵאֵלְך

 )80' עמ(ַצֲעַקת ַהּגּוף ַקל ָוחֶֹמר ַהֶּנֶפׁש 
 

א ם נשאל את  עצמנו מדוע ולשם מה   . שהוא וריאציה על אותו נושא' שוב לפנינו ק ולאז

כל  . הרי שהת שובה ניתנת  למתבונן די בקלות, זור על אותו רעיון בשלוש יצירות שונותלח

מ ן   , הומנית של העיר המודרנית-בודק אפשרות אחרת להצלה מן המציאות הא' קולאז

 .  עם זאת מכל שלוש האפשר ויות עולה שא ין בכוחן  להוש יע.  לניים  עד אימה"החיים  הנד
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, אולם בעו לם גברי. רות ההצלה מגולמת בדמות נשי תאפש, בסוף מערב, הראשון' בקולאז

אין   ביכולתה   , בעיר שכולה  חזות של  מקב ץ פאלוסים  ה מנסים לאנוס את  השמי ם  מעליהם

אך גם  ז ו   , היא  נזקקת למסכה כדי לשרוד זמן מועט. של האופציה  הנשית להציע גאולה

וטלית על פני   מש תלטת ט, החו מריות הבוטה  של ההצלחה הגברית, התחרות.  סופה שבירה

ערים ונשחק י ם   -ו תושבי הן מצטרפים למגה, ועיירות ננטשים, חוות, כפרים. הגלובוס כולו

 .  לסעד ולדמי אבטלה כל ימיהם,  לשיכרות, שם עד דק או  נידונים לסמים

 
שאפ שרות זו   ,  אך אנו רואים מיד. האופציה לגאולה מגולמת בילד, נדנדה ולגו,  בקולאז השני

.    ועולמו התמים מתר סקים יחד עם  העיר הגדולה המנוכרת לתושביההילד. נשללת על הסף

.   החברה המ ערבית לא תעצור ולא תשנה את ערכיה  ההרסניים, גם עבור אושרם של הילדי ם

". מחשב לכל ילד: "כולנו מכירים את הסיסמא  שהוחדרה למוחם של הורים  צעירים בדורנו

כשפע ם   ,   שהיה לי ב ילדותי ברמת גן כפי, לא יום בחווה ח קלאית; לא גינת ירק לכל ילד

,   לעבוד בחווה חקלאי ת מ תחת  להר נפוליון" יבנה"בשבוע היינו  נוסעים מבית הספר 

גם  ל א שעת  התנדבות  בבי ת   ;  ו היה ז ה עבורי   היום  המאושר בשבוע, בעבודת אדמה של ממש 

מים   כיום הורים מ תוחכ. ואף לא מוזיקה לכל ילד או שעת יצירה לכל ילד; חולים לכל ילד

ומוטב שיעור   , ממליצים כבר לא רק על מחשב לכל ילד אלא גם על שיעור בכלכלה לכל ילד

 ...ן"בנדל

 
שעולה  ,  אני מגלה אופציה  שלישית  לגאולה,לבן-קומפוזיציה בשחור,  השלישי' בקולאז

המגולמת בספרי ם  ה מונחים זה  על זה ע ל   ,  היצירה המילו לית,   הִספרות: ונופלת גם  הי א

.   לא תגאל את ה אנושות, כאמור, גם אפשרות   זו.  מעליהם משק פיים  נטושים עמוד קריאה ו

נאלצה לברוח מספריה  ,   הדמות הנשי ת הזועקת  ז עקה נוראה על הגשר ואין שומע לה

לֵעבר הל בירינט האפו ר הסוגר , כבסיס לאנושיות  המוסרית, הנמצאים בת חתית  היצירה 

.  וזה  זועק  ייאו ש גמור,  ך פני ם  הבניי ןכאן יצרה  לנו האמנית  הסתכלות לתו . עליה באין  מו צא

 . זהו מבוך  אימ תני חסר מוצא

 
אמנות  . עמודים  וחללים בזוויות משוגעות  שאי אפשר  להתמצא בהם, מדרגות לולייניות

י ערה הכניסה  את  .   המ דרגות מוליכות אל  הזעקה  של מונק. מודרנית במו בנה הרע-פוסט

אינה   " התכתבו ת"המ ילה . תבות עמההיצירה העוצמתית של מונ ק לתוך יצירת ה לא כהתכ

.   ו אילו כאן אין   אנושיות , ה תכתבות  היא  מושג אנושי. 'מתאימה למציאות המתואר ת בקולאז

 . הציור של מונק משמש ב בחינת תמצית  ס מל הבדידות ו האימה הקיומ ית

 
נראה  " אנושי"וצל , מאחורי האי שה הז ועקת   על הגשר ניצבות  דמויות   צל מקפיאות   דם

אלא שבמעלה המדרגות יש . וערים ומבקש להגיע למדרגות כדי להינצלשקוע במים  ס

 . אין מ וצא. סורגים
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' במעלה הקולאז. מצד שמאל נראה ריבוע שחור קטן שאינו מבשר מפלט' בתחתי ת הקו לאז

מתחתי ו   .  סביר להניח,  את צלצולי המוות? מה מבשר הפ עמון.  מצד שמאל נראה פעמון

,   הלקוחה מסרטים מצוירים  לילדים,  רוע התמצית ימבנה בטון  ב על פנים של  דמות ה

מה הוא  עושה ש ם ב תו ך נבכי חללי   .  צבעוני ויפ ה–כדור הארץ  , להפתעתנו,  ומתחתיו

צבעוניותו רק מדגי שה את  הגורל הטרגי   ! ?לכוד לנצח ללא מוצא,  הבטון הרי קים  האפורים

בדידותו בתו ך   . ויופיו  אינו מצליח להצילנ.  של האנושות על פני הכדור הצבעוני היפה

 . הלבירינט הבטוני רק ממחישה בי תר שא ת את חוסר ה תקווה של  הק יום האנושי 

 

 

 2009, שתיקה וטיפה
 

 
 

 לֹא עֹוד ָיבֹוא

 ֵאֶגל ַטל ַעל ֶלִחי

 )44' עמ(ִּבְׁשָנתֹו ֶׁשל ֶיֶלד 
 

-במב ט ראשוני חש בתי  שהוא נוצ ר כאנטי.  מרהיב  בצבעיו ו בצורות המודבקות  בו' זהו קולאז

ביופיו  הנדיר ובפרטיו  ה שייכים  כולם  לטבע ולא  לחומרים  ,  י ם האחרים 'זה לקולאזת

א ך   . כאי לו בא לנחמנו על חזיונותי הם  הקשי ם  ש ל שלושת  קודמיו, האורבניים  ה מערביים

רק , זה מביע צער ותודעת מוות עזה מאוד' גם קולאז. במבט שני הב נתי שכל זה רק לכאורה

 .בסמלים אחרים לגמרי

 
אלא עוסק  , זה   אינו עוסק ב קריסת החבר ה האנושית   המערבית' קולאז, בנת י על פי ה

,   פוריות,  הוא  מציג חלום על כמיהה למימוש של יופ י. בחלומותיה ה פרטיים של  ה אמנית
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סופי ת   -לתבונה האי ן, לשמים, מיניות עזה עם ח יבור ליסוד הרוחני, הרמוניה,  זרימה, שפע

 .צירההמגולמת בצבעי כחול וטורקיז במרום  הי 

 
העלה  . להבטחה לשגשוג, טיפת הטל על העלה הירוק מסמלת את הכמיהה לחיים טהורים

כי העלה , ואולי לא, או לי כהכרזה על ניצחון החיים את  המוות , ממוקם במעלה היצירה

 . אולי ר ק בינת יים . קטום

 
מול העלה מתנשאים שני  פסים שחורי ם אנכיים מת וך ים כהה מ אוד בצבעי כתום של  

הוא נמצא בצבעם   . המו ות שם  עם ה י ותו יפ ה להפל יא. נדמה לי שה ם מבש רים רעה. שקיעה

ארוס  , אבל  כידוע; הצבע הכ תום מ ייצג מי ניות. הכתום של  עלי השלכת ש בתחתי ת ה יצי רה

 . ותנטוס חוברים יחד

 
הנחש  . נפת ח מתוך קופ סת סרדינים, המוקף באלפי ביציות, דג הסלמון הארוך כנחש

הביציות  במרכז היצירה  .  הדג מסמל חיים ופוריו ת;  רמזים על מוותוקופסת הש י מורים מ

אולי זו ה רחם הרוצה לגונן על . והדג הארוך חוצה אותו  משני הצדדים, מוקפות בעיגו ל

הנחש בגן  ה עדן שפיתה  א ת חוה  לחטא הקדמון והמוו ת כעונש (אך  המוות  .  פוטנציאל החיים

 .  וללדת חיי םבדמות הנחש מרמז שהרחם לא ת וכל לגונן ) לחטא

 
יש משה ו   . רבבות הדגים  הקטנים שזור מים אל עבר  העלים הכתומ ים נראים לרגע כעכברים

 . לרגעים נדמה שהם שרועים  מתים  בהמוניה ם,  דוחה בנהירתם הצפופה

 
אי  אפשר שלא להתפעם   , אך למרות כל הסימנים המבטאים כמיה ה בחותם קמ ילה ומוות

תו  בכך שהוא  מצליח להחביא  את המסר בת וך מראי ת   גדול.  המרהיב הזה' מיופיו  של הק ולאז

 . עין של יו פי ט בעי וסמלי פו ריות עזים

 
,   ים מת פקדים כמראֹות למציאות  קשה  נטולת תקווה 'שארבעת ה קולאז,  אומרלסיכום

שיר  "כל זאת כ דברי המשוררת ב. הרס וזעק ה שלא נשמעת, עקרות, מציאות של  בדידות

 : החותם את ספרה " תולעת

 
 ֹוֶתֶבת ִּבְׁשִבילֲאִני ּכ

 ְלַהֲעִביר ֶאת ַהְּזַמן ְּבִׁשיטּוִטים

 ֵּבין ּגּוִפי ַהֶּנֶפׁש ְוקֹולֹות

 )93' עמ(ֶׁשְּכָבר לֹא ָּבִאים ִלְקָראִתי 
 


