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האזהרה של יונה וולך 
והאוזניים הערלות שלנו

יצירתה של יונה וולך בשנות השבעים והשמונים היא שלילה 
מתמשכת ושיטתית של הנזילּות הזהותית שפיתחה ביצירתה 

המוקדמת. שורה מול שורה, שיר כנצד שיר, הזהירה המשוררת 
למודת הניסיון: אל תהיו יונה וולך. את כל זה החמיצו פרשניה 

בצלל אידיאולוציות וציפיות מוקדמות   |   עודד כרמלי

ֹחֶסר ִטְבִעּיּות  ָבִרים ּבְ  ְואֹוְמִרים ָעַלִיְך ּדְ
הֹוַתְרּתְ ַאֲחַרִיְך  ים ׁשֶ  ֲהמֹון יֹוְרׁשִ

 ְוָנַתּתְ ָלֶהם ְרׁשּות 
ְולֹא ָנַתּתְ ָלֶהם ַאֲחָריּות.

– דליה רביקוביץ, "סוף סוף אני מדברת"1   

וזמן  'צורות',  אור ספרה  ראה  מותה  לפני  קצר  זמן   .1985 וולך מתה בספטמבר  יונה 
קצר לאחר מותה ראה אור 'מופע'. וזה לא שעל ערש דַווי נפלה על יונה וולך המוזה 
האלה  השירים  שנים  במשך  שיריה.  רוב  את  שירים,   300 כתבה  היא  אחת  ובאבחה 
'סימן קריאה' מנחם פרי, אלא שפרי לא חשב ששיריה  הצטברו בארגזים אצל עורך 
המאוחרים ראויים לדפוס. נו, ואחרי שפרי התרצה והשירים הודפסו )המוות הוא זרז 

נפלא לחיים( – האם הם ראויים גם לקריאה? האם קוראים בהם?

ופעם  לה,  לא  בדגלים  אותה  כשכיסו  אחת  פעם  פעמיים:  חטאו  המאוחרת  לוולך 
שנייה כשהפשיטו אותה מכל תוכן. כאילו לשירים אין כל משמעות מעבר לסיפורים 
האישיים של מחבריהם. כאילו מחבריהם אינם מנסים לומר דבר, לבאר או להאיר דבר, 

עודד כרמלי הוא משורר, עיתונאי, עורך כתב העת 'הבה להבא' ועורך–שותף של פסטיבל תל–אביב 
לשירה

עודד כרמלי
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להזהיר מפני דבר איום ונורא. הם כן. שירי 'צורות' ו'מופע' מהווים תמונת ראי שבור 
את  להוקיע  אינה  זה  במאמר  ומטרתי  השישים.  משנות  גנים'  ו'שני  'דברים'  לשירי 
הפרשנים השונים שלאורך השנים עיוותו את התמונה הנשקפת מהספרים המאוחרים, 
אינה  הבבואה  אם  גם   – החותכת  לזכוכית  מבט  להישיר  הקוראים  את  להזמין  אלא 
עם  מסתדרת  אינה  שהיא  עכשיו  כבר  ואציין  שלהם,  האידיאולוגיה  עם  מסתדרת 

האידיאולוגיה שלי.

אין דומה ל–. הוא נהיה זה
היה  מו"ל  )איזה  העיקש  סירובו  את  להעריך  אפילו  אותו,  להבין  אפשר  לפרי.  חזרה 
ו'מופע' הם שני  'צורות'  ומוֵכר?(.  ר  מוּכָ מסרב היום לפרסם ספר חדש מאת משורר 
בקאנון  מרכזי  מקום  לוולך  שהקנו  גנים',  ו'שני  מ'דברים'  בתכלית  שונים  ספרים 
הישראלי. וולך של שנות השישים היא משוררת חושנית, פנטסטית, פסיכדלית. וולך 
של שנות השבעים והשמונים היא משוררת שכלתנית, ארספואטית, קונספטואלית. 
אבל יונה וולך לא סתם כתבה על נושא מסוים בסגנון מסוים ואחר כך החליפה נושא 
וולך  יונה  עם  וקשה  מלא  נפש  חשבון  עורכת  המאוחרת  וולך  יונה  סגנון.  ושינתה 
אל  הקוראים:  אותנו,  ומזהירה  כתיבתה,  ועם  עברה  עם  מתחשבנת  היא  המוקדמת. 

תהיו יונה וולך.

שהרי מהם הדברים בספר הביכורים 'דברים'? מיהם קֹורֶנליה, לֹוָטה, 
ריסִטיָנה, ֶסִסילָיה, כל אותם שמות זרים ומוזרים? הם רגשות,  ִניֶזָטה, ּכְ
החיים  ומיחושים  תחושות  וביעותים,  אגדות  והזיה,  תודעה  מצבי 
הפרשנית  המסגרת  זאת  ידה.  על  ומונפשים  המשוררת  נפש  בתוך 
המקובלת על כל מבקריה וחוקריה של וולך, מזמן פרסום 'דברים' ועד 
י ֶאל  ְרּתִ ּבַ ו ֲאִני ֻמְכָרח ְלהֹודֹות / ּדִ ימינו.2 וולך מודה בזה בעצמה: "ַעְכׁשָ
ָבר  ּדָ ה קֹוֵרא ְלָכל  ַאּתָ ְזַמן / ׁשֶ ל  ּכָ ר ֶאל ַעְצמֹו  ה / ְלַדּבֵ ַעְצִמי. / לֹא ּבּוׁשָ
ְרצּוָיה   / י  ְלּתִ ַהּבִ ַהּזֹאת  ה  ׁשָ ְלַהְרּגָ ם  ׁשֵ ּבְ ָקָראִתי  ֹלא  ַוֲעַדִין  ָנכֹון.   / ם  ׁשֵ ּבְ

ַעם ִצּפֹוָרה".3 ק ִלי ְוַהּפַ ֵ ְתַחּשׁ ּמִ ְוֶאְקָרא ָלּה ֵאיְך ׁשֶ

לו  קוראת  שוולך  הפנימי,  המצב  כלומר  הדבר,  למשל,  הנה, 
ְסְטָיאן ֶזה ַמֲחָלה  ם ֹלא צּוָרה / ֶסּבַ ּלֹא ָהָיה ְוֹלא ִנְבָרא / ּגַ ְסְטָיאן / ׁשֶ "סבסטיאן": "ַעל ֶסּבַ
הּו  ֶ ַמּשׁ  / ְסְטָיאן  ֶסּבַ ים  ְגׁשִ ּיַ ׁשֶ הּו  ֶ ַמּשׁ  / מֹו  ׁשְ ַעל  ְלָהִקים  ָרִציִתי   / ּוְמַרֶחֶמת   / ֹחם  ּבְ ה  ֲעֻנּגָ
י ֵמִעיר ַאֶחֶרת /  ה / ... / ַהּיֹום ָחַזְרּתִ יו רֹוִאים ִעיר ְוֻרּדָ ֲחַרּכָ ּמֵ ת / ׁשֶ ׁשֶ ּקֶ ית יֹוֵרי ּבַ מֹו / ּבֵ ּכְ
ה  ְסְטָיאן / ְולֹא ָקָרה ִלי ַהּיֹום / ֲאִני יֹוַדַעת ַעל ֶזה / יֹוֵתר ִמּמַ ּה ֶסּבַ ִמיד ָהָיה קֹוָרה ִלי ּבָ ּתָ ׁשֶ
ר ְוֹלא ֲהִרימֹוִתי ֶאת  ּבַ י / ִנׁשְ ּלִ ְפָלא ׁשֶ ֶפל ַהַחְרִסיָנה ַהּנִ ּסֵ ם ׁשֶ ה / ֲאִני יֹוַדַעת ּגַ יׁשָ ֲאִני ַמְרּגִ ֶ ּשׁ
רֹונֹות ְקִטיָפה ּוְבָכל ַאַחת / ָהִייִתי  ְרּכְ ַעת ָהִייִתי ּבֹוָנה / ַאְלֵפי ּכִ ּגַ ּתַ ָבָריו / ִאם ָהִייִתי ִמׁשְ ׁשְ
ִדירֹות / ְוַעל  ים ְוַהַחּיֹות ַהּנְ יְנַתִים ֲאִני הֹוָזה / ַעל ָהֲאַגּמִ ְבִריר ֵמאֹוָתּה ַחְרִסיָנה / ּבֵ ָמה ׁשַ ׂשָ

ְסְטָיאן".4 ר ׁשּוב ֶסּבַ ִקְרָבתֹו / ֶאְפׁשָ ּבְ ים ׁשֶ ַמְנִהיג ַהּמּוְסַטְנּגִ

ְפִנים.  ּבִ הּוא ִנְהָיה ֶזה ִמּכֹוַח ַהּמִ
וולך המוקדמת // צילום: אמנון 

וינשטיין
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בשנות השישים מנהיג המוסטנגים היה מאיר ויזלטיר, שלימים יסביר כך את המהלך 
הספרותי שלו ושל חבריו יאיר הורביץ ויונה וולך: "הייתה לנו הרגשה שנתן זך עוצר 
של  גזוזה  ומאוד  ממותנת  מאוד  נוסחה  מציע  שזך  הרגשה  הייתה  הסוסים...  את 
מודרנה".5 ובכן, בשום מקום אחר בשירה העברית החדשה סוסי המוסטנג אינם רצים 
ניתן  לנו שלא  וולך המוקדמת אומרת  וולך.  ריצת אמוק כמו בשיריה הראשונים של 
לכתוב על סוסים פנימיים מבחוץ, כשהם נעולים בבטחה באורוות הנפש, כמו בשירת 
זך, עמיחי ואבידן. צריך לשחרר אותם כדי לראות אותם, צריך לתת להם שמות כדי 
להפוך  צריך  פרא  סוס  להבין  כדי  אותם.  להבין  כדי  אותם  לגלם  צריך  אותם,  להכיר 

לסוס פרא.6

נגד  להפליא  נוקב  ספרותי  מניפסט  שיר:  סתם  ולא  מהמאוחרים,  שיר  נקרא  כעת 
המהפכה שוולך חוללה. המניפסט, המופיע גם ב'צורות' וגם ב'מופע' – תחת הכותרות 
"ָהֲאָדָמה  הקודמת:  העמדה  בתיקוף  נפתח   – בהתאמה  נהפכת",  ו"האדמה  "חלקים" 
ב  ָרִאית / ְוֶזה ַמּצָ ֶנת / ּפְ ב / ָהֵאׁש לֹא ְמֻרּסֶ ן / ְוֶזה ַמּצָ ֶלה אֹוֵמר ּכֵ ב / ַהּטָ ֶכת / ְוֶזה ַמּצָ ֶנְהּפֶ
ְכָלל ֶמָטפֹורֹות / ֵאין ִדּמּוִיים ֵאין  ב / ְוזֹו ֵאיָנּה ֶמָטפֹוָרה / ֵאין ּבִ ִים ׁשֹוְטִפים / ְוֶזה ַמּצָ / ַהּמַ
ָבִרים  ל ַהּדְ ל ַהּגֹוְרִמים / ּכָ ׁש ּכָ ּיֵ ְפִנים / ׁשֶ ּבִ מֹו / ֵאין ּדֹוֶמה ְל / הּוא ִנְהָיה ֶזה / ִמּכֹוַח ַהּמִ ּכְ
ִאם ִנְהִיים  ִריְך ְלָהִבין / ֹאִפי / ׁשֶ ּצָ כּוָנה ׁשֶ ׁש ָלֶהם ּתְ ּיֵ ֹראׁש / ׁשֶ ָנם ּבָ ׁשְ ּיֶ מֹוֶהם / ׁשֶ ְהָיה ּכְ ּנִ ׁשֶ
קֹום ָהֵריק /  ְכָנס ַלּמָ ִני ַהּנִ ֵ ל ַהּשׁ ם ׁשֶ ֶרַגע ַהֱהיֹות / ּגַ ֲחִקים אֹוָתם / ְמִביִנים ָמֶהם ּבְ ֵהם / ְמׂשַ

ּלֹו".7 ׁשֹות ׁשֶ ים ֶאת ַהְרּגָ יׁשִ ם ַמְרּגִ ָ ּשׁ ׁשֶ

או  מטפורות  לא  הם  הפנימיים  המצבים  המאוחרת.  וולך  לנו  אומרת  צדקתי,  אני 
אליהם  להתגלגל  בכתיבה,  לגלם  שיש  והזיות  רגשות  ממשיים,  דברים  הם  דימויים; 
ַהֱהיֹות",  ֶרַגע  "ּבְ מהם  מבינים  הם,  נהיים  אם  שכן  ואלכימית,  מאגית  בטרנספורמציה 
ֶאת  ים  יׁשִ ַמְרּגִ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ  / ָהֵריק  קֹום  ַלּמָ ְכָנס  ַהּנִ ִני  ֵ "ַהּשׁ של  ההיות  רגע  את  גם  מבינים 
כשאני  )רק(  יונה.  את  מבינה  אני  סבסטיאן  את  מבינה  כשאני  )רק(  ּלֹו".  ׁשֶ ׁשֹות  ַהְרּגָ
ָלֵצאת  ר  "ֶאְפׁשָ ָמה", היא ממשיכה,  "ַרק  יונה.  אני מגלמת את  מגלמת את סבסטיאן 

ׁש".  יְנַתִים ַמּמָ ה / ִאם ֹלא ִנְהיּו / ֲאָדָמה ּבֵ ִמּזֶ

האדמה  "כן",  אומר  באמת  טלה  אונומטופיאה;  או  כמטפורה  "כן"  אומר  לא  טלה  כי 
ר, לשחק טלה  מדּבֵ להבין טלה  תנסו  ואם  לא מרוסנת, פראית.  נהפכת, האש  באמת 
מדבר, להיות טלה מדבר – אתם עצמכם תהפכו לאילמים. הטלה ייטול את מקומכם, 
את חלקכם בעולם. הוא ידבר מגרונכם. והתהליך עלול להיות בלתי הפיך. כי החיים 
אחר,  מישהו  או  משהו  בעבור  תחיו  ואם  מוזיקליים,  כיסאות  של  אכזר  משחק  הם 
אפילו בכאילו, אפילו בשביל הספרות, אתם תאבדו את עצמכם לדעת, אתם לא תחיו 

עוד בעבור עצמכם. ואין הזדמנות שנייה בחיים.

מופיע  השבר  המוקדמת.  יצירתה  את  מכנה  וולך  כך  יֹוֶצֶרת".8  ֲחָרָדה  ּבַ ָאיֹום  יל  ְרּגִ "ּתַ
הספרים  שני  עם  יחד  שהתפרסמה  מזה',  'למעלה  האמצעית  השירים  בחטיבת  כבר 
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ַמה  י  "ְלַגּבֵ ב־1974.  כותבת  היא  ן",  ְחּדָ ּפַ ָאָדם  ֲאִני  ְתאֹום  "ּפִ 'שירה'.  בקובץ  הראשונים 
יְנַתִים  ּבֵ ַוֲאִני  ָיֶפה /  ּבֹור  ּגִ יץ  ַאּמִ ַתב ֶאת ֶזה ָאָדם /  ּכָ הּו ָאֵחר  ֶנֱעַלם. ִמיׁשֶ ִמי  ׁשְ י,  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ
ְהֶיה ִלְבָרָכה / ְסִליָחה ַעל  ּיִ י ׁשֶ ּנִ ַאר ִמּמֶ ׁשְ ּנִ ֶ ה / ַמה ּשׁ ה ַוֲעֻגּלָ ַקְרָקִעיִתי ְוֻרּדָ ֱאגֹוז ָקָטן, ָצָפה ּבְ

ָנה, ָאז ָמה".9 ַכּוָ עּות ְולֹא ּבְ ַהּטָ

עּות" הופכת לנושא המרכזי בשירתה. הטעות היא  מכאן ואילך, אותה "ְסִליָחה ַעל ַהּטָ
כל השירים שכתבתי עד כה, אבל גם כל החיים שחייתי עד כה, כל האומץ שאזרתי 
במקום להיות אדם פחדן. כי טוב להיות אדם פחדן. הפחדן אולי לא מבין את עצמו, 
ֹראׁש" אמנם "ְמִציאּוִתית יֹוֵתר  ָמה ָבּ אבל בכך הוא שומר על עצמו, על שלמותו. כי ה"ּבָ
ַאְטרֹון  ֵתּ ִלי  יש   / ְדֵרָגה  ַהּמַ ֶפל  ְלׁשֵ יֹוֶרֶדת  ֲאִני   / ה  ּנָ ִמּמֶ יֹוֶרֶדת  ֲאִני  ׁשֶ "ּכְ ָמה", אבל  ּבָ ל  ִמּכָ
ֲאִני ַמְפִסיק  ּוְכׁשֶ מּור /  ָגּ ֲאִני  ה ֶאת ָהאֹור /  ֲאִני ְמַכֶבּ ּוְכֶשׁ ּבֹור /  ַהִגּ ּבֹו  ַוֲאִני  ֹראׁש /  ָבּ ֵלם  ָשׁ
ל ְיִדיַדי  ָסְך / ֵמֲאחֹוֵרי ִריַסי / אֹוְבִדים ּכָ ֲאִני מֹוִריד ֶאת ַהּמָ י / ּוְכׁשֶ ֵחק / ַמְפִסיִקים ַחּיַ ְלׂשַ

ֲהלֹוַתי / ֶחְרּדֹוַתי / ְגִוּיֹוַתי / ֶעְלּבֹונֹוַתי".10 אֹות ּבַ / ֲאהּוַבי. / ִזְכרֹונֹוַתי / ְצָבַעי / ְקָסַמי / ּבָ

הקטסטרופה, הסמטוכה, הכישלון להיות אלוהים
ו'מופע'  'צורות'  שירי  את  קוראת  המאוחרת  וולך  על  המחקרית  הפרשנות  ככלל, 
לידובסקי־ צפרירה  מפרשת  "הקול",  בפרט.  ופמיניסטית  בכלל  חברתית  כביקורת 
כופות  לגרון,  מגרון  הנודדות  קבועות  לשון  "תבניות  הוא  "ציפור",  השיר  את  כהן 
ממוסדים,  דגמים  דרך  העולם  את  לראות  להם  וגורמות  ביטוי  שיגרת  הדוברים  על 

שמרדימים את חושיהם הטבעיים".11

וולך  לפרשני  לידובסקי־כהן, אלא  לניתוחיה של  רק  לא  יפה  כוחו  זה  לצערי, משפט 
בכלל. אכן, נדרשת מנה הגונה של סמים מרדימים, של דגמים ממוסדים ושל תבניות 
את  בכלל  לשקול  מבלי  "ציפור"  את  לקרוא  כדי  לגרון  מגרון  הנודדות  קבועות  לשון 
ּה",  ּלָ ׁשֶ יר  ִ ַהּשׁ ֶאת  "ֹלא  עצמה, המשוררת ששרה  וולך  היא  ציפור  האפשרות שאותה 
ששימשה כמדיום לדברים השונים בנפשה, שנתנה קול לכל הסבסטיאנים והקורנליות, 
היונתנים והכריסטינות, עד שנאלמה ונאבדה בעצמה. הנה כאן, בקולה שלה, בריאיון 

שנתנה ממיטת חוליה להלית ישורון:

איך את רואה את החיים שלך?

באיזשהו מקום החיים של כולנו נכשלים כישלון. גם החיים שלי הם קטסטרופה, באיזושהי 
נקודה. אני לא יודעת אם אני רואה את זה ורוצה לראות את זה. אבל החיים של כולנו הם 

כישלון, וכולנו ערים ומודעים לזה. השאלה היא אם אני רואה באיזה מקום החיים שלי 
נכנסו לסמטוכה, שאי־אפשר לצאת ממנה. אבל אני יודעת שנקודת המפתח לכישלון 

הייתה החיים שלי בתל־אביב, כיוון שבאמת הייתי צריכה שקט.

כישלון כלפי מה?



#5    תמוז תשע"ז    יולי 2017 155

האזהרה של יונה וולך והאוזניים הערלות שלנו

כישלון כלפי חיי הנצח שלנו. כישלון כלפי הנצח. כישלון שלנו להבין הכול ולהיות 
אלוהים. כישלון שלנו בתור אלוהים. כך היינו צריכים להיות, וזה הסמטוכה של כולנו, וזה 

הקטסטרופה של החיים.12

למשוך  האם   – שטיח  לפתוח  צריך  איך  שאלה  וולך  המוקדמים,13  משיריה  באחד 
וולך היא המשוררת הנחקרת  כי  וכו'. אף  וכו'  גוף השטיח  באניצים, האם לגלגל את 
המחקרים  תלי  מבחינתי.  חתום  שטיח  עדיין  היא  המאוחרת  שירתה  בדורה,  ביותר 
בעצתה  שמעו  שלא  משום  אולי  שטוותה,  אחד  אניץ  דגדגו  לא  עוד  עליה  שנכתבו 
ֵקל  ה ּוְלִהּתָ ִטיַח ִמְתַרּבָ ִטיַח ֵאֶליָך / ְוִלְראֹות ֶאת צּוַרת ׁשָ ל ֶאת ּגּופֹו ׁשָ "ֵליֵלְך ְלָאחֹור ּוְלַגְלּגֵ

ֵמָאחֹור אּוַלי".

מראה  בשירי  שמדובר  היום  לי  ברור  ו'מופע',  ב'צורות'  קריאה  של  שנים  אחרי 
בכתב  פנימית,  בתכתובת  שנים';  ו'שני  'דברים'  לשירי  הפוכה 
אותו  קוראים  לא  אם  אסוציאטיבי  או  סתום  נראה  סתרים שאכן 
כדי להבין את  כדי לפענח את הצופן,  לאור השירים המוקדמים. 
יסודית  השוואה  עבודת  לנו  דרושה  החיים,  של  הקטסטרופה 
ההודאה  לבין  המוקדמת  וולך  של  אלוהים  להיות  הניסיון  בין 
המאוחרת בכישלון, בין הניסיון להבין הכול לבין הניסיון להזהיר 

מפני הניסיון הזה.

י" ב"כלבן"  ְעּתִ ִמּדַ יֹוִציא אֹוִתי  ה  ַהּזֶ ָבן  "ַהּלָ דרושה לנו השוואה בין 
ב"אל  ה"  ֲחָדׁשָ ַהְתָחָלה  הּוא   / ָבן  ַהּלָ ל  ּכָ  / ְפַחד  ּתִ ל"ַאל  המוקדם 
יַח ֲאִני ֵמִריַח  ַעד ַלּשִׂ תפחד" המאוחר;14 דרושה לנו השוואה בין "ִמּבַ
ה ֲאִני עֹוֵקב ַאֲחַרי" ב"קנון"  ּזֶ ן ׁשֶ ֶאת / ִעְקבֹוַתי ִאם ֶזה ִעְקבֹוַתי / ִסּמָ

י  תֹוְך ַחּיַ ִאיר ִסיָמִנים ּבְ ם ֲעֵקבֹות ַעל ִעְקבֹוַתי / ַמׁשְ י / ׂשָ תֹוְך ַחּיַ ו ּבְ הּו עֹוֵבר ַעְכׁשָ ל"ִמיׁשֶ
לֹום ִצּפֹוָרה /  ֲאלּו ִלׁשְ י" ב"פעם שנייה, הזדמנות שנייה";15 השוואה בין "ׁשַ / ֵאין ֵאּלּו ַחּיַ
ה ֶיֶלד  ם ַאֲהָבֵתנּו / ַיְלּדָ ְרצּו" ל"ָהְיָתה ָהְיָתה ׁשָ ם ִיׁשְ י ַרְגַלִים ׁשָ ין ַרְגֶליָה / ַמְרּבֵ ַהִאם עֹוד ּבֵ
לֹוָמּה";16 בין "ֲאִני  ַאְלנּו ִלׁשְ ָחק זֹוָנה / ְוֹלא ׁשָ ינּו ָלנּו ִמׂשְ ה ָעׂשִ ָחק ָקׁשֶ /ה / ִמׂשְ חֹוֶלה ֲאנּוׁשָ
ין ֲאִני אֹוֶמֶרת  י" ל"ֶזהּו יֹום ַהּדִ ר / ְוַהְיָלִדים ַאֲחַרי / ... / ֵהם ּכֹוְרִתים ֶאת ֹראׁשִ ׁשֶ ָרץ ַעל ַהּגֶ
יד  ּגִ ם ּכֹוְרִתים ְלָך אֹותֹו / ּתַ ָך / ׁשָ ּלְ ֹראׁש ׁשֶ ִחיד / ֶזה ִמְתַרֵחׁש ּבָ ר ַהּיָ ה ֵמִליץ ַהּיֹׁשֶ לֹו / ְוַאּתָ

ה טֹוב ַמֵהר / ּתֹאַהב ֶאת ַעְצְמָך / ... / ֶזה לֹא עֹוֵבר / הּוא ּבֹוֵרַח".17 ַאּתָ ׁשֶ

"דובה  בין  מתבקשת,  נכונה,  השוואה  לערוך  מתחילה  למשל,  סתיו,  שירה  החוקרת 
ז'ק  של  בתורתו  הַמרָאה"  ל"שלב  בורחת  מהר  חיש  אבל  בלהות",  ל"שיר  גריזילית" 
"אל  סתיו,  כותבת  הגריזילית",  הדובה  שלפני  הרגע  אל  כאן  חוזרת  "וולך  לאקאן. 

העולם הקדם־אדיפלי של ה'בטרם', לפני רגע המראה המפצל בין הילד והוריו".18

אם סתיו הייתה משהה לרגע את הדחף האדיפלי לשלוח יד ללאקאן, ושוהה רגע אחד 
היא  וולך:  חוזרת ב"שיר בלהות" אל  רואה שוולך  הייתה  היא  וולך,  מול המראה של 

יָך. וולך  ְחֶיה ֶאת לֹא ַחּיֶ ַאל ּתִ
המאוחרת // צילום: שלום 

ברטל, ידיעות אחרונות
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עודד כרמלי

ָכל  ּבְ ְמיֹונֹו  ּדִ ל  ְוָהָיה ְמַנּצֵ הּו ַאֵחר /  ֶ ָבִרים ְלַמּשׁ ּדְ ְוַלֲהֹפך  ּבֹר /  ְוִלׁשְ ץ  ְלַנּפֵ הילד אשר "ָלַמד 
י  ְמַמּדִ ַרב  ַעְצמֹו  ְוָרָאה   / ְרָאה  ּמַ ּבַ ַעְצמֹו  ק  ֵ ְמַנּשׁ ְוָהָיה   / ְלֵריַח  ְוַעד  עֹון  ּגָ ְלׁשִ ַעד   / ֳאָפִנים 
ְוָהְיָתה ַנְפׁשֹו נֹוַקַעת  ַבר ּתֹוֵעָבה /  ּדְ ל  ּכָ ף ּוְמָנֵאץ / אֹוֵמר  ִאּלּו ַחי / ְוָהָיה ְמַגּדֵ ּכְ ְרָאה /  ּמַ ּבַ
ְפלּות  ׁשִ ה  ַמֲעׂשֵ ְלָכל   / ַלּכֹל  מּוָכן  ַהּגּוף  ׁשֶ "ִנְרֶאה  אומרת  היא  וגופה  נפשה  על  ּנּו";  ִמּמֶ
לּום"; לשירי 'דברים' היא  ִאּלּו ּכְ ם ָעָליו ּכְ ּמֵ ּתַ ֵפל ּוְמֹתָעב / ֶנֶפׁש ּתִ ה ׁשָ מּוָכן / ְלָכל ַמֲעׂשֶ
עֹוָתיו /  ִמיד חֹוֵמק ֵמֶאְצּבְ ַהּתָ ְוָכל  ָתִמיד /  ּכְ ּבֹו /  ֶנְחַרת  ַבר ֶרַגע  ּדְ ל  מתכוונת בשורות "ּכָ
ׁש"; ומפני חלב הכוכבים, שהיה מזונה העיקרי כדובה גריזילית, היא מזהירה  ְדַבר ַמּמָ ּכִ
ָרתֹו /  ה ְלַאֵחר ְמקֹומֹו ְלַהּכָ ְמַפּנֶ ָרה / ּכִ ִנים ְוַלַהּכָ יט ּבֹו ַעְצמֹו / ְמָסֵרב ַלּפָ "ֶיֶלד ּכֹוָכִבים ַמּבִ
יל ֲחָלִקים ֵמֲאָחִדים  ר / ְוָהָיה ַמְבּדִ ִאּלּו ָאָדם ַאֵחר יֹוֵרׁש / ְוָהְיָתה לֹו קֹול ַאֵחר ְמַדּבֵ ָרתֹו ּכְ ַהּכָ

ַמר ַהּכֹל ְלַעְצמֹו / ָהָיה ִמְתּפֹוֵצץ ִמיִדיָעתֹו".19 ָ ּשׁ יָון ׁשֶ הּו ַאֵחר / ּכֵ ִמיׁשֶ ׁש ּכְ ְהֶיה לֹו ַמּמָ ּתִ / ׁשֶ

וולך הוא היפוכו המושלם של שם ספרה הראשון.  למעשה, שם ספרה החמישי של 
ו'מופע'20,  'צורות'  "דברים" הם ההפך מ"צורות". ה"דברים" הם אנטגוניסט הספרים 
ן אֹותֹו  ָבִרים / ּתֵ ן ֶאת ָיְפְיָך ַלּדְ ּתֵ הם בדיוק הדברים שעלינו להימנע מהם בחיים: "ַאל ּתִ
ים  ּלִ ַלּמִ ן  "ּתֵ המאוחרים:  הספרים  שני  פרוטגוניסט  הן  ה"צורות"  ואילו  יָך"21(.  ְלַחּיֶ
ָבר  ּדָ ּבַ יָנה  ֲעׂשֶ ּתַ  / ָבר  ּדָ ּבַ ֵמָחָדׁש  ְרצֹוְנָך / עֹוׂשֹות צּורֹות  ּכִ ָך  ּבְ יָנה  ֲעׂשֶ ּתַ ֵאּלּו  ָך /  ּבְ ַלֲעׂשֹות 

ָך".22 ּלְ ׁשֶ

דו"ח מוועדת חקירה לכישלון החיים
כל פרשניה של וולך המאוחרת קיבעו אותה בסד האם המייסדת של השירה הזהותנית 
)המגדרית, הפמיניסטית, הקווירית, הפוסט־מודרניסטית ועוד כהנה וכהנה צמר גפן, 
וולך מטיפה בלהט משיחי לאוניברסליות,  זהו סד סדיסטי במיוחד, שכן  תחבושות(. 
להדגשת הצורה הכללית על פני הדברים המפרידים, התפלים, כדרך היחידה הטבעית 
יל  ֶהה / ַמְבּדִ לחיות את החיים במלואם, כדרך היחידה לחשוב, לכתוב ולאהוב: "לֹא ִמְזּדַ
ָבר / אֹוָתם  ר / אֹותֹו ַהּדָ ם ֶזה ְמַדּבֵ ּלָ ם / ֵאֶצל ּכֻ ף ְלֻכּלָ ּתָ ָלִלי / ְמׁשֻ הּו ּכְ ֶ ה / ֶזה ַמּשׁ ַעְצמֹו ִמּזֶ
ֵפִלים  ָבִרים ּתְ הּות / ּדְ ֶתר / ֵהם ִהְזּדַ ל ַהּיֶ ר / ּכָ ֲעֵליֶהם רֹוִצים ְלַדּבֵ ִפים( / ׁשֶ ּתָ ָכִנים / )ְמׁשֻ ּתְ
מֹוהּו /  יׁש ּכָ ִבים ְלַהְרּגִ ָאנּו ַחּיָ הֹור / ׁשֶ ֹוֵטף / ַהּטָ ָלִלי ַהּשׁ ּבּור ַהּכְ ּדִ ִמים ּבַ ָרִטים / לֹא ַקּיָ / ּפְ

ֵדי ְלָהִבין". ּכְ

כי המשותף הוא הטהור, השוטף, והאישי הוא העכור והסתום. ואם נזדהה עם עצמנו, 
עם הדברים בנפשנו, אנחנו נישאר סתומים, לא נבין את עצמנו ולא נרגיש את הזולת. 
את  נזהה  ואנחנו  אותנו  יזהו  הכללי,  בדיבור  נשתתף  אם  רק  מעצמנו,  נשתף  אם  רק 
ל ֲאִני  עצמנו. וכך היא ממשיכה, בדידקטיות השמורה לבית הספר היסודי: "ֵאין ֲאִני / ּכָ
רֹוִצים ְלהֹוִכיַח /  ִמְקֶרה ׁשֶ ָרִטי ַרע / ַרק ּבְ ּבּור ּפְ ָלִלי טֹוב / ּדִ ּבּור ּכְ ָרִטי / ּדִ ּבּור ּפְ הּוא ַרע / ּדִ
נֹו / ָאז  מֹו ִאם ֶזה ֶיׁשְ הּות ִאּתֹו / ּכְ ִניִמי / ְוִהְזּדַ ְצאּות ֵחֶלק ּפְ הּו / ַעל ְיֵדי ִהּמָ ְצאּות ִמיׁשֶ ִהּמָ

ה ֶנְעָלם / ֵאיֶנּנּו / לֹא ָהִייָת ֵמעֹוָלם".23 ה / ֵהם ֲאִני / ַאּתָ ה / ֲאָבל ִאם ַהּזֶ ם ַאּתָ ּגַ

הללו  השורות  את  קוראת  רתוק  לילי  וולך'  יונה  שירת  על  האש:  'מלאך  בספרה 
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האזהרה של יונה וולך והאוזניים הערלות שלנו

כאירוניה: "כמו רבים מן היוצרים הפוסט־מודרנים לא ניסתה וולך כלל לעצב מציאות, 
כי זו נראתה לה כאוטית, אמורפית וחסרת־פשר". כאוטית? אמורפית? מה לא ברור 
ָלִלי טֹוב"? מה אירוני פה? אירוניה היא לקרוא את השיר "יש  ּבּור ּכְ ָרִטי ַרע / ּדִ ּבּור ּפְ ב"ּדִ
רתוק,  לשון  הפאלוצנטרי",  המבט  נגד  עקיפה  פמיניסטית  כ"מחאה  בראש"  במה  לי 
כאשר מדובר במחאה פרטית ישירה נגד המבט הוולכי; אירוניה היא לקרוא שורה כמו 
יל אֹוִתי ֵמַעל ַעְצִמי" כאקט של שחרור מיני – ולא של  ָהִייִתי ֲאִני / ַמּפִ "סּוס ָהרֹוֵדיאֹו ׁשֶ

תבוסה, הכאה על חטא, אזהרה.24

אם חייבים, בצו האופנה, לחלץ עמדה פוליטית מוולך המאוחרת, האמת )המרה( היא 
הכללית,  ל"צורה"  הנזילים,  מוגדרים,  הלא  מ"הדברים"  מעָבר   – שמרנית  שעמדתה 
ִליָטה ַעל  י / ... / ֵאין ׁשְ ע ֵאל ֵאס ּדִ ֵלְך ְלַמּסַ המקובעת. היא שמרנית לגבי סמים )"ִאם ּתֵ
ים  ים ּוְלָנׁשִ ֲעׂשּו ָנׁשִ ּנַ ַדע"(;25 שמרנית לגבי זהות מגדרית )"ֹלא טֹוב ִלְגָבִרים ׁשֶ ּתֵ ם / ׁשֶ ַהּדָ
ַאֲהָבה  ִלי  ּבְ ׁשֶ  / ָרה  ְלַהּכָ אֹוִתי  )"ָהֵבא  ָבִרים"(;26 שמרנית לגבי מערכות יחסים  ּגְ ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ
ין /  ֶרְך ַהּמִ ִהיא נֹוֶתֶנת ִלי עֹוֶזֶרת ּבֹוָנה / לֹא ּדֶ ָהַאֲהָבה ִהיא טֹוָבה ֲחָכָמה / ׁשֶ ֲאִני ָאבּוד, / ׁשֶ
ּכַֹח"(;27 שמרנית לגבי חשיפה ספרותית ואישית  ִמיד ָיכֹול ִלׁשְ ל ָהֲעָנָוה / ֲאִני ּתָ ֶזה ִעם ּכָ
ֵסֶפר   / ה  ּבּוׁשָ ָמֵלא  ֵעיֹרם  ֶאָחד  עֹוְזבֹות  ֹלא   / ַרע  ְורּוַח  יק  ּזִ ִמּמַ ֹוְמרֹות  ַהּשׁ כֹות  ּסֵ )"ַהּמַ
ָלָיה  ַאׁשְ ֹזאת  ֲאִני  )"ֵאין  אינדיבידואליזם  לגבי  ושמרנית  ִחּיּוִבי"(;28  ִסּפּור  ִהּנֹו  ית  ֵראׁשִ ּבְ

ֶפת"(.29 ּתֶ ּיּות ַהְמׁשֻ ְמִחיר ָהִאיׁשִ ר ּבִ ְמּכָ ֹחֶפׁש ַהּנִ חֹור / ּבַ ַסַחר ׁשָ

לקרוא  המופלאה  ליכולת  נוספת  דוגמה  מהווה  המאוחרת  וולך  יונה  סביב  ה"שיח" 
שירה ב"קריאה" )לאקאניאנית, דלזיאנית, פוקויאנית וגו'( מבלי לקרוא שורת שירה 
ומתארכת  ארוכה  שורה  על  לחשוב  אפשר  לצערי  עברית.  בקריאה  לאשורה,  אחת 
הצליחה  אלמלא  שלפניכם  לתיקון  נדרש  הייתי  לא  אבל  כאלו,  עיוורות  קריאות  של 
וולך מהקוראים, משל הייתה שירתה  חונטת החוגים לפוסט־ספרות להרחיק כך את 
מכיר משוררת  אינני  יותר מהאמת.  רחוק  דבר  אין  לדוקטורנטים.  המאוחרת מספוא 
רלוונטית יותר לחיי הקורא מיונה וולך המאוחרת. 'צורות' ו'מופע' הם דו"ח מוועדת 
חקירה ממלכתית לכישלון החיים. איננו חייבים לאמץ את מסקנותיה. אני אינני מאמץ 
האומץ,  מן  בשמץ  עם מסקנותיה  נתמודד  לא  אם  נפסדים  נצא  אבל  את מסקנותיה. 

היושרה והדייקנות שבהן נוסחו.

גבריאל מוקד פרסם פעם לקט "ציוויים קיומיים" משירת דוד אבידן.30 כמו בסיפור של 
בורחס, לקט ציוויים קיומיים משירי 'צורות' ו'מופע' יחזיק פחות או יותר את מספר 
רּוף  ּטֵ ּבַ ק  ְתַעּסֵ ּתִ "ַאל  עליי:  מהחביבים  כמה  הנה  הספרים.  שני  של  הכולל  העמודים 
חּוץ  ִמּבַ אֹותֹו  ל  ַהּצֵ  / ָלל  ּכְ ִסּכּוי  ֵאין   / ְפִנים  ִמּבִ ה  ַהּזֶ ִעְנָין  ּבָ ֻמְמֶחה  ְהֶיה  ּתִ ַאל   / ְפִנים  ִמּבִ
א ֶטַבע",31 "ַאל  ל ַסּבָ מּוִסים ׁשֶ ב ְלסֹודֹוָתיו ַהּכְ ִפיל / ַהְקׁשֵ ֵאין ַלֲאִני ּכָ ה ׁשֶ בֹוא / ֱהֵיה ַאּתָ ּתָ
ַאל   / ַמְסָקָנה  יָך  ַחּיֶ ֲחֵיה   / ַמְסָקָנה  ֲאֵחִרים  י  ַחּיֵ ִתְחֶיה  ַאל   / ַמְסָקָנה  ֲאֵחִרים  י  ְלַחּיֵ ֵנס  ּכָ ּתִ
ים  ּזִ ְפִסיק ֶאת לֹוֲחַמת ַהּגַ ז ַמְרִעיל / ... / ּתַ ר ּגַ ְפִסיק ְלַיּצֵ יָך ַמְסָקָנה",32 "ּתַ ְחֶיה ֶאת לֹא ַחּיֶ ּתִ
ַיַחד  ָבר ֶאָחד ַהּכֹל ּבְ ַבת ַאַחת / ְולֹא ּדָ ֶרַגע ֶרַגע / ְולֹא ַהּכֹל ּבְ ָבר ּבְ ָבר ּדָ ָרִטית",33 "ַקח ּדָ ַהּפְ
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עודד כרמלי

ְחִזיק  ְלַעְצְמָך",34 "ַאל ּתַ ִמית ׁשֶ ְלַעְצְמָך / ָקִריָקטּוָרה ַאְנִטיׁשֶ רֹוְדָיה ׁשֶ ְהֶיה ּפָ ּתִ / ... / אֹו ׁשֶ
י  ֹכַח / ֶאת ָהִאיׁשִ ְחִזיק ּבְ חֹוָרה / ... / ַאל ּתַ ְ ׁשֹון ַהּשׁ הֹות / ֶאת ַהּלָ מּויֹות ַהּכֵ ֹכַח / ֶאת ַהּדְ ּבְ
ְעּתּוַע / ֹלא ַלֲהֹפְך נֹוְירֹוָזה ְלִאיֵדאֹולֹוְגָיה  ַהּכֹל ּתַ ְרג ׁשֶ יְנְסּבֶ מֹו ֶאֶלן ּגִ / ָהַרע", "ֹלא ַלְחׁשֹב ּכְ

ל ַסְרְטר / ּבֹוא ֵאַלי".36 ִניִמית ׁשֶ ימּות ַהּפְ ַזֲעזּוַע"35 ו"ֲעֹזב ֶאת ָהַאּלִ ְוִלְגֹמר ּבְ
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