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יערה שחורי 

 1"אלה כל החיים"- האחרונים של יונה וולך

שהשתלבה חיה רקמה כמו מעצמנו מאיתנו חלק שנעשה הזה הפחד מאליו מובן זה כאילו "מתנהגים 

וולך יונה כתבה האלה השורות את אהבה." של מקום שתופס זר חומר שזהו להכיר מבלי הנפש בבשר 

מופיעות הן השומר. תל החולים בבית א' 39בביתן לחייה, האחרונה בשנה שהחזיקה מהמחברות באחת 

תרופות ומינוני כלאחר־יד רשימות קציצות, מתכוני חלומות, שירים, לצד פיסוק, סימני ללא כך, 

אל הפחד הלמות את לייחס שלא קשה הכאב. ועוצמת המחלה חומרת החולף, לזמן בהתאם שמשתנים 

המוות המתקרב. 

כתביה ידענו, לולא גם אך במלים. החתומה הסופיות את במסמרות קובעת וולך של מותה עובדת ואומנם, 

בטרם העולם, ייגזל בטרם אחרון ברגע נכתבו כאילו המרתף, מן ככתבים להיקרא מוכרחים האחרונים 

"תת בסוף מותה אחרי שהופיעו העיזבון מן שמונה־עשר ובעיקר האחרונים, השירים ממנו. היא תיגזל 

גם אך סוף של תודעה איתם נושאים לראשונה, כאן שמופיעים אלה ולצדם מניפה" כמו נפתחת הכרה 

ניתן אחד שלהרף תחושה גם אך גדולה דחיפות בהם יש לסנטימנט. מתמסר שאינו דיוק מוחלטת, צלילות 

לעצור את הזמן ולהתבונן בגוף הרגע.

"המוות תמיד הייתה כאן" כתבה, משאילה למוות לשון נקבה, מערערת על הציווי ואולי על הצורך 

האנושי למקם את בית הקברות רחוק מן העיר, להפריד ולדחוק את המוות מפני החיים. אצל וולך המוות 

נכרך מראש בדמות האב המת הנוכח בשירים, הוא, מיכאל וולך, נהרג במלחמת העצמאות והיא בת 

ארבע. "תמיד הבת של אסתר של מיכאל וולך השם שלה" כתבה וולך ביומנה בתקופת האשפוז בתל 

השומר, כאילו אחרי הכול נותרה רק בתם של הוריה. כמו לא ניתן לה, ולו בעיני אמה, להימלט מן 

הביוגרפיה. האב המת נתן את שמו לרחוב בכפר אונו, לימים קריית אונו, רחוב ובית שבו נולדה 

והתגוררה עם אמה במרבית חייה. זהו המת היפה שהגן של וולך אינו יכול בלעדיו, שהגן כמו צומח ונרקם 

סביבו. אבל בשיריה, כבפולחן שחוקיו ידועים רק לה, הפכה וולך את הבשר לרוח ולמלה, את המת 

לחומר שירי, את הביוגרפיה לאנטי ביוגרפיה.

מה ששוקלת הביוגראפיה .1

"ולּוא תעבור שיפוץ כללי הביוגראפיה" נכתב בשיר "מלפנים כרגע" שפורסם  לראשונה בסימן קריאה 

, "והזמן והמקום ישובו למשקלם/ אה –סימטריה או סימטריה בהיפוך/ מה ששקל הזמן 1978, בשנת 8

המאמר הופיע לראשונה בספר "זאת היונה": השירים • המחברות הגנוזות • הראיון, בעריכת יאיר קדר, הלית  1
ישורון, הוצאת מודן.
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תשקול הביוגראפיה/ מה ששוקלת הביוגראפיה ישקול הזמן". כי היחסים בשיר תמיד מסובכים יותר 

מאשר בחיים. מושלמים יותר גם בהישברם. נוחים פחות להיטוות כסיפור, גם אם ננסה לחבר סיפור כזה  

בדיעבד. 

כך, "תכלת סמיכה" שהופיע בספרה הראשון 'דברים' הוא שיר של בריאה וראשית. "תכלת סמיכה עומדת 

בעלי הצפצפה/ ואור גדול נח על סמוכות השושנים,/ שני עצי פלפל מסובכים וענפים זה בזה/ בגילי, רכים 

בהיוולדי, לכבודי".

זו השרה כרוכה בעולם לבלי־הפרד ואין לדמיין אותו בלעדיה. רק עובדת היוולדה  מקנה לדברים טעם. 

 ואומנם, "תכלת סמיכה" מתווה את 1העולם המתואר מתאים לאני עד כי מתבטל הפער העתיק בין השניים.

סביבת גידולה של המשוררת, את הנוף הראשון שלתוכו נולדה. הרמז היחיד להוריה  מצוי בשני עצי 

הפלפל מסובכים זה בזה, אך הם בכל זאת בגילה ונשתלו לכבודה.  השיר מתעקש על אי־קביעות, הטבע 

בזרימה, הנוף זז. הביוגרפיה, אם נתעקש לכנותה כך, אינה קפואה, דבר לא נותר במקומו.  התמונה בשיר  

מחזיקה רמז לחיים קונקרטיים, לחצר,  לעצי הפלפל, לבית האם, אך אינה נעצרת שם. 

בכל הנוגע לוולך יש נטייה רווחת לשכוח הקשרים. לשכוח, למשל, את מה שקראה. וודאי תרם לכך 

רושמם העז של שיריה הראשונים, שהופיעו בקובץ 'דברים', השוקקים פרסונות, שמות זרים  ומצבים 

  קריית אונו תוזכר בשמה רק בשירים האחרונים, 2דמיוניים. מקומות קונקרטיים כמעט ונעדרים מהם.

בפרגמנטים ובחלומות שעל סף השיר ("בוונציה של קריית אונו/ אני שטה במי החלום"). לאור תעוזתה 

קשה שלא לספר לעצמנו כי וולך זינקה ממצח אביה המת כשהיא עוטה שריון, ממש כמו אתנה היוונית. 

אך על־אף מהפכנותה, היש נולד מתוך היש. ב"תכלת סמיכה" אפשר לאתר קשרים למסורת השירה 

העברית, אם לשירי האור והגן של ביאליק, אם לשיריה המרהיבים של דליה רביקוביץ הצעירה. אפילו 

בעצם הצירוף 'תכלת סמיכה' יש מן התכלת של ציצית הטלית, צבע שנותר כזיכרון בלבד, כי אין להפיק 

יותר, את התכלת שהופיעה ביריעות המשכן, בבגדי הכהונה ובמעילו של הכהן הגדול.  השיר זוכר את כל 

אלה אך עומד ברשות עצמו; בונה ראשית כמעט מיסטית מבלי להשתמש בשום מאפיין מובהק של 

קדושה, סמיכות חושית של קול ותמונה, תמונת עולם בארוקית ללא קישוט. זה אותו בית ילדות שבשובה 

אליו מבית החולים תכתוב: "כשבאתי הביתה - לא ידעתי שאני גרה בארמון מלוכה. כל הצבעים יצאו 

ממקומם." 

אם זו אוטוביוגרפיה הרי שוולך לא נזקקת לכל סיפור מוכר, לכל תבנית משפחתית. היא אינה נשענת על 

מבנה אדיפלי או על שושלת משום סוג כדי לסמוך את תמוכות העולם. "קודם היה ישו ואחר כך היתה 

 שמתפרסם מחדש בספר זה, ועל אביה אמרה באותו 1984יונה" אמרה וולך בראיון להלית ישורון משנת 

ראיון: " לא היתה לי תבנית גברית. הייתי צריכה לאפות אותה ולעשות אותה מכל מיני גברים שהכרתי. 

אני נהייתי אבא של עצמי;"  אם קודם היתה יונה ואִתה נולד העולם, הרי שלקראת מותה מושלים ביקום 

כוחות אחרים.
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 פחד פחד בוא.2

מאז מתעתע. ככוח נכח הוא למשחק. למישוש, להתבוננות, מושא תמיד: היה הפחד גם המוות כמו 

עצמם עשו או נרתעו, המֵרֵעים מקורנליה. פחדו האנשים מיונתן, פחדו כשהילדים כמשוררת, פריצתה 

 המאוחרים בשירים אבל לו. שעשו זה של החלש, של הגנתו היה הפחד הקורבן. של מכוחו נרתעים, 

מקבל הפחד  תפקיד אחר. הוא הופך למסיר מסיכות.

"עכשיו לאה'לה פוחדת" כתבה וולך בשיר-תמונה מבית החולים. "הבת/יוצאת מתוך קופסית/ומדברת אל 

האב." הנה הפחד משנה את חוקי העולם. האני המסוער כבר אינו סיבת הסיבות: "ואני אִּתָּה פוחדת/ מחיה 

רוחות עתיקות/ ופחדים ישנים מהמחבוא/ ושוב לכל דבר אין סיבה/ והעולם אינו מרוכז סביבי/ אני בחוץ 

הוא מתדפקת/ והכל יכול פתאום לקרות." הפחד חדל מהיות משחק או שעשוע. הפחד דרך את מנוחתה. 

, היא כותבת: 1984ליווה אותה תמיד, שינה טעמו אצלה. בשיר "מורפין" שנמצא ברשומת יומן משנת ש

"אני מאמינה לכאב/ וגם אותו קול שאשמע אחרי מותי/ המדומה/ האם רק קולי שלי הנשמע ברור כל כך/ 

לא היתה לי כל אמונה בכאב/ לכן האמנתי שלא צריך להתקיים כאב". היא שבה ומחליפה בין מורפין, 

כאב ופחד, מוחקת מלה ומחליפה באחרת, כאילו היו כוחות שווים, הכאב ומה שנועד לאלחש. הפחד 

שמבקש למשול.  

הייתי בוא/ פחד פחד לו/ וקוראת בפניו/ מסתכלת מולי/ אותו מניפה ילד/ עם כמו בפחד/ משחקת "הייתי 

("הייתי היחיד" הדבר היה זה כאילו לַּתְחושות/ מתמכרת הייתי מפחידים/ הכי הדברים/ את קוראת/ 

כמו בבובה, כמו בו שיחקה  בעבר אם ונשל. התייתר המשחקי האלמנט הסוף, לקראת בפחד"). משחקת 

. , לעובדהות של ממש לוודאמחשש הפך הוא בתינוק שמניפים באוויר, הרי שהפחד חדל להיות כוח.

בשירים האחרונים הפחד דולק אפילו אחרי הלשון, דבק בה ובכל. בשיר "חיות לבנות לעופרה" 

(שנמענתו היא ככל הנראה הציירת וחברתה הקרובה עופרה צימבליסטה) מה שנדמה תחילה כזיכרון ילדי 

נעים מתגלה כזירת סיוטים. השיר מונה  מה שהיה ומה שיכול היה להיות לה, אותן חיות לבנות "שאין 

בעולם", אך למעשה זה שישנו ללא עוררין הוא הפחד, משתולל בדמות שוט שחור על פני הלובן- 

חמור לבן"

שפן לבן

חיות לבנות שהיו לי

נחש לבן שאין בעולם

ולשון לבנה

שפעם מרוב פחד

הבטחתי לך שתהיה לי
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ואיזה לשון היתה לי

לדעתי, אז?

ברחתי מרוב פחד

בכל אופן

אלף שוטים

שחורים

דולקים אחרי

בחדר לבן.

נדמה כי לא בכדי מתגנב הפחד ומוצא את מקומו בין החיות, שאצל וולך בונות עולם ראשון, מוכר ולא 

מוכר.  בשיר מאחת המחברות האחרונות המפגיש אותנו עם אחד מדימוייה המכוננים, חוזרת וולך אל 

הדובה הגריזילית, כמעין טוטם נגד פחד.  

"לדובה גריזילית

השתנתי מאוד

מה שהיה בי ופחדתי

ממנו לא פוחדת 

יותר"

היא שבה ומאמצת אותה ומבדילה בין פחד לפחד, בין פנים לחוץ, בין בריאות לחולי  כמאיצי תובנה:

"זה לא תהליך שקורה אחרי

המחלה

קודם

המחלה נתנה דחיפה

הרבה הכנה למה שקורה.

להבין את החומר שבו אני 

מתעסקת,

זה של התודעה

הייתי יהיה קודם

לא הבנתי למה לשייך 

זאת אדם בריא לא 

מבין כלום."
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העמידה על המשמר מול הפחד, המתגלית בשירים האחרונים, סותרת לכאורה את השפע הגדול המיוחס 

לוולך, את הים הטקטוני, את היות שירתה אתר של לשון, זהות וכוח שגבולותיו  נחצים שוב ושוב.  מי 

שערערה על ההפרדה בין גוף לנפש, שהצביעה על הימצאות הנפש במקום שסבורים היינו מצוי הגוף, 

"כעל ילדה קטנה בגדי האב משתלשלת הנפש" ("שוב הנפש"), שבה ומניחה מחיצות. כאן, היא שמה 

גבול גם למול הכאב שכמו קורע אותה לגזרים. 

"פתאום בא כאב

מישהו חותך אותי לשניים

מוח מצד אחד

 כנף מצד שני"

(מתוך "חלמתי שאני עוף", מן היומנים)

התיאור האנטומי הנשען על חיבור בין אשה לעוף ("חלמתי שאני עוף גדול ומיוחד/ יותר ממה שראיתי 

אותי/ הרגשתי אותי") נחתך במעין ניתוח שאין לדעת אם נעשה לפני או אחרי המוות. זהו שבר ברוטאלי,  

מכלה כל.  הכאב ישנו. הציפור איננה. 

יונה היא זאת .3

שלה, לשמה התייחסות והצפינה "ציפור" המאוחר בשיר כתבה שלה" השיר את לא אך שרה אחת "ציפור 

שלך מה לזהות  עוד ניתן כשלא מחלחל הפחד המוות, סף על והנה, שירה". את שרה אחרת "ציפור יונה. 

המאוחרת, וולך את כך כל שהדריכה משלי, לא או משלי אם ההשאלה הזר. ומי אני מי שלך, אינו ומה 

אותו, לשבר האני, את לפצל ובה־בעת במילה עולם לברוא שלה הנמשכת היכולת רקע על גם מעניינת 

כי האני" מיתוס את "לנפץ לחמן לילך כינתה שאותו הדבר זה פחד. ללא ולכאורה הרף בלי בו לשחק 

גם לה שייחס שבתאי אהרון והלשון. העולם עם מתמיד במתח שמצויה ממדית, רב נזילה, דמות יצרה וולך 

הגיהנום מן ויוצרת ורגש מין תודעה, ונפש, גוף לאחות מצליחה "יונה כתב: העצמי' של השפה 'גילוי את 

 היא המשמר על העמידה לגל. ולא לנקודה הופך פנימה, מתכנס האני האחרונים בשירים אך   3עדן."גן 

ניסיון מאוחר לתחום את גבולותיו של מה שהיה פעם חסר גבולות.  

שבו שעליה נרדפות לתחושת היתרגמה לעצמי, המתחזה הזר מן האימה במפגיע, ביוגרפי נוסף, במישור 

מה על בהשפעתה להפריז קשה אחרים. משוררים בידי מראשה נגנבו שורותיה כאילו מכריה, גם והעידו 

כותבים על והתמאטית הסגנונית השפעתה, היקף לעומת אבל היום. ועד השמונים שנות מאז בארץ שנכתב 

בה הניכרים וההשתנות הריבוי בהשראתה. שנכתב מה ובין עטה פרי בין לטעות שאין הרי וקוראים, 
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בהתחלה נשזר הסוף שבו האופן אפילו בעוצמתו. השתאות ומעורר רחב אחד, יצירה גוף מהווים  עצמה, 

מתגלה כבעל תוקף ייחודי, כמו נחש הנושך את זנבו. וכך הציפור הייתה לקוקייה: 

"ואני 

אם אטיל ביצה

בקן זר

מי ידע

יונה היא זאת."

ציפור אותה כמשוררת. כוחה־שלה ולו ככוח, להיתפס  שיכול מה על מתגברת בשיר הגלומה החרדה 

קולה ואילו אחר קול מתוכו שבוקע זר לקן הופך הגרון אימה. אם כי חופש מבשרת אינה  מגרונה ששרה 

שאולפה  הציפור גם האחרונים בשירים מיהו." ידע לא כבר אחד ו"אף הבשר, מן נפרד כנף, פורש שלה 

על־ידה בוגדת. היא פורחת ומגלה את כל סודותיה ("הכול"). 

"ואני רציתי

הכול בשבילי

הכול סודי

הכול."

, וכך, מול הפיזור וההתרחבות שאפיינו  את וולך, מצטיירת בשירים האחרונים תנועה מהופכת, נחרצת

לאסוף ולשמור על חומרי האני, להתכנס גם אם לא להצטמצם, כי עדיין שריר הרצון להכיל הכול.  כך 

, היא כותבת: "החלטתי גם לשמור הכול לעצמי. להיות עם החומר 1984ברישום ביומן מאוחר, משנת 

ולגלות הכול. יכולתי במידת מה להצליח בחיים כפולים." החיים הכפולים יכולים להתפרש כביטוי למהלך 

שמדריך גם את הכתיבה המאוחרת – לגלות הכול (כמו הציפור) ולשמור הכול. כאילו דווקא לקראת 

קיצם החיים אינם מצטמצמים אלא מתרבים, מוכפלים ולו כאפשרות.

  

שיריה האחרונים נאחזים במהויות מופשטות.  המלים מתרחקות  מהשם הפרטי, האחד, וחותרות אל 

הרחב ביותר. שוב ושוב מופיעים: חיים, כאב, פחד, אני ואלוהים.  כאילו הצטמצם המילון ונאגרף בכף יד 

אחת. אבל דווקא כשחומרי השירה מתרחקים מהספציפיות, המופשט הופך קונקרטי, אפילו אינטימי. 

הכללי נהיה חד־פעמי. תמונת העולם מתנשלת מכל מה שכבר אינו הכרחי, השיר מתהדק סביב עצמו. 

לופת אותנו אליו באינטימיות של הריבוי והמופשט. אלוהים ישנו ואיננו. המוות ישנו. 

מה שמונח על הכף הוא הדבר אותו שבה וכינתה "כל החיים". אותם היא מסרבת לשמוט. ואומנם  בשיר 

קצר אחר מהיומנים, אותו "כול" מתגלגל להשתאות על־אודות מה שאכן ניתן לה, איזו עדנה שנפתחה לה 

במאוחר:  
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"של מי כל הרכות והמתיקות הזאת

שלי?

לכל החיים

כל הרכות והמתיקות הזאת

שלי 

לכל החיים."

כהרהור ספק ממנו, כחלק ספק מעליו ומרחפת השיר את המקדימה השורה ללא זאת לקרוא אי־אפשר אך 

לא ההיגד של הדיבורית פשטותו למות." נורא לא אהבה קצת חברים כמה "עם אותו: שהוליד נחמה 

הרי "יש" אותו כל המוות. של בצלו עומדים הרכות, כל המתיקות, כל החיים, כל כי ההבנה את מעמעמת 

עוד אינם החיים" "כל כי הקוראים אצל ההכרה מתחדדת זה לצד אבל כותבת, היא למות, נורא לא יילקח. 

לגמרי. ולבד אלוהים "בלי : 1984מ־יותר, מוקדם יומן בדף נכתב וכך מוגבל. זמן פרק אלא ערטילאי זמן 

כל עם וילדה קטנים דברים עם ילדה פתאום הפנימיות. כל עולמי. זהו אחר. צורך לשם. אלוהים ועם 

כל אלה החיים. אלה ביוגרפיה. זוהי - הראשוניים הקטנים את - זה את לה לקחת לא שבעולם. הקישוטים 

החיים."

ד. כמה החלפתי ביני ובין אלוהים

 *

הָלַכְּתִי אֵצֶל מִי ׁשֶהִּצִיעַ לִי יֹותֵר חַּיִים. 

הָלַכְּתִי אֵצֶל אֱ�הִים

הִּצִיעַ לִי אֶת ּכָל הַחַּיִים 

רָצִיתִי יֹותֵר רָצִיתִי אֶת ּכָל הַחַּיִים.

המומנט שכלוא בשיר קצר מאוחר זה, שנלקח מאותן מחברות יומן  אחרונות והופיע לראשונה ב'חדרים' 

, הוא חשבון נפש של אדם מול אלוהיו. הרצונות אינם מסתתמים מול המוות. את הרעב אין להשביע. 5

אלוהים הוא הנמען הפנימי של השיר, אך אפילו בו ובמה שיש לו לתת אין די. בארבע שורות שיר וולך 

מתמקחת על חייה כמו אברהם עם אלוהים על דבר מספר הצדיקים בסדום. היא העמידה את אלוהים 

בניסיון וכשל. "יש אלוהים בתוך עצמנו;" אמרה וולך בראיון שנתנה להלית ישורון,  "אנחנו בעצמנו 

אלוהיות שלא יודעות את זה; לא יודעות להשתמש באלוהים שבתוכן. אנחנו יכולים לפרק את עצמנו 

להרבה חלקים ולמצוא את האלוהים שלנו." 

אלוהים שב ופקד את שירתה של וולך, האלוהים ששיוועה לשמוע את קולו והתהלך תחת חלונה, אלוהים 

שעשה יד אחת עם האב. באותו ראיון דיברה על התגלויות פרטיות, על אלוהים שיש בו משהו אנושי 
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ואפשר לפגוש אותו בחצר הבית, דיברה על עצמה כנבחרת לעלות לקורבן ועל אלוהים שמבקש לשוב 

ולהתגלות על במת ההיסטוריה. המגע הקרוב  נשמר, אבל אלוהים אין בידו להושיע. אולי כי הפעם 

המפגש עמו  אינו מפגש עם ישות חיצונית, עם כוח מטאפיזי,  אלא עם שאלת קיום שנחקקת מול הרגע 

שבו 'כל החיים' אינם זהים לכל החיים. הנה שלושה רגעים: הליכה, הצעה, סירוב. הדרמה האפשרית, 

המתבקשת כמעט, מוכפפת לכדי ניסוח המתחזה ללאקוני ומינימאלי. הסצנה המיסטית מתנסחת כמשפט 

מתמטי, ללא רגש עודף.

משהו מזה נוכל לאתר גם בפתיחה לשיר שלא פורסם, מתוך היומנים. שוב אין  זו  המיסטריה הוולכית, 

הנבנית כחוויה אינטימית שניתן למסור  רק את מקצתה. הקול נדמה ולו ברגע הראשון מפוכח עד כאב: 

"שנים חשבתי

שאני משדרת טוב

שאני לא קולט

אלא רק 

מאלוהים לבדו

בדרך כלל

זו הייתי אני

כמה החלפתי

ביני לבין אלוהים."  

יש כאן לאו דווקא עדות על הטעות, או הטעות לכאורה;  פעם הייתה קרבה מוחלטת בין 'אני' לאלוהים, 

קרבה עד כדי בלבול זהויות. מה שיכול להיתפס כחשבון קר בדבר אשליה מוקדמת, הוא למעשה 

התבוננות מאוחרת במה שנגוז.

וולך שיכלה להחליף בין אב לאל ולא פחות מכך בין אלוהים לעצמה, שמיזגה והסמיכה את מה שלא ניתן 

למזג, עומדת בשיריה האחרונים בגדה הנגדית, שבה הסמיכות מתערערת.  הדימוי הטכנולוגי, המדעי 

כביכול,  של משדרים וקליטה אינו מכסה על כאב. כל החיים שיכול אלוהים להציע לה אינם כל החיים 

שנלקחים ממנה; הרצון אומנם מנוסח בלשון עבר אך עודו פתוח, תלוי ועומד, לא ממומש. "אני יונה. 

רציתי לדעת הכול." כתבה. והנה הרצון לדעת מתגלגל  לרצון לחיות, לקבל את כל החיים. הכמיהה היא 

בדיוק לאותו דבר שהשפה כמעט ומחמיצה, הרווח שבין 'כל החיים' ל'כל החיים'.  
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בפער הזה מתיישבת הלשון שאינה מינימליסטית. וולך המאוחרת של 'צורות' ו'מופע' כתבה שירים 

 1979ארוכים שעל פי רוב נתפסו כניסיוניים ובעיקר כמרושלים. בראיון רדיו לאילנה צוקרמן משנת 

ששודר בקול ישראל, אמרה וולך :  "תלמיד חכם אינו מוחק." אהרון שבתאי היה בין היחידים שגילה 

בהם כוח ייחודי.  כך או כך, שירתה השתנתה באורח יסודי. ואף על פי כן, קו אחד, מושלם, נמשך מן 

השיר המאוחר "רציתי יותר" לאחד משיריה המוקדמים , שיר ללא שם שנכתב בתקופת מגוריה בנוטרדם 

 כשוולך היתה כבת עשרים ואחת. "וזֶה לא מַה 1965 בשנת 12-13והתפרסם לראשונה בחוברת "עכשיו" 

לא/ זֶה לא זֶה". ּדַעְּתִי// ׁשֶּיַּנִיח אֶת/  רעבוני לא/ זֶה לא/ מַה/ש/ יַׁשְּבִיעַ אֶת

  מוחשי וערטילאי כאחד, הוא מֹופָעם 4אפשר להניח כי  אותו 'זה', שזוכר ומזכיר גם את ה'זה' של נתן זך,

המוקדם של החיים מן השיר שנפתח במלים "הלכתי אצל מי שהציע לי יותר חיים".  וולך (המוקדמת, 

המאוחרת) משרטטת כאן שני מעגלים קונצרטיים, אחד בתחילת חייה כמשוררת שנאמר בזמן עתיד, אחד 

בסופם, בזמן עבר, והם אינם צריכים אלא את הלשון כדי להתקיים. ודווקא המעגל המאוחר מבקש לא 

להצביע אלא לתפוס, לאחוז בלשון את כל החיים החומקים. הם מוסיפים לנוע זה סביב זה, מחזיקים את 

הרעב, את השארית, מבלי להיבלע. מוסיפים להשמיע קול.

ה. ושמעתי את הקול השני

. הוא הופיע  1984ביומנים שנכתבו במהלך השנתיים האחרונות לחייה, נמצא הרישום הבא, שנכתב ב־

תחת הכותרת "הקול השלישי": " היום. נזכרתי בדברים כל כך ראשוניים - עגלה שהיתה לי כשהייתי 

קטנה שבה הסעתי את בובותיי- רגילה כזאת מברזל. ושמעתי את הקול השני. הילדה הקטנה שבי- חלק 

אישיות שבגיל מסוים עוצר לאחר (מת? האם זהו המשל שבמוות המתגשם?) הקול התנכי הזה החולש על 

החיים, שהיחסים אתו הם מיטב הקיום-הקול האמצעי- והקול העתיד לבוא השלישי. שכולם צריכים 

להיות בנויים היטב. הקול השלישי שיבוא והקול המקשיב (--) לבד"

אם נעקוב אחרי הקולות הנזכרים, נבחין תחילה בקול  הראשון, קול שמתקשר לילדות, המתפקד כמעין 

אובייקט בלוע ולא משתנה, שאינו מושפע  מן הזמן החולף. הקול השני, או האמצעי, הוא הקול התנ"כי 

שאפשר לזהותו במידת מה עם הקול האלוהי, והוא אולי אותו קול שהעידה בראיון לישורון כי שמעה 

אותו קורא לה מאז ילדותה. הקול השלישי שנתן את הכותרת לרישום כולו,  נותר בגדר לא ידוע, לא 

מפוענח, ומוגדר רק על ידי כך "שיבוא" וככזה הוא כמעט משיחי. אומנם, את שלושת הקולות ניתן לקשר 

  אך אפשר בקלות לפרשם כמצבי תודעה שיריים שרב להם עם 5לחזיונות עליהם סיפרה באותו ראיון,

המטאפורה ולאו דווקא עם מצב נפשי קיצוני. ניתן לומר כי וולך נתנה לנו מפתח לשירתה.  

קשה לחשוב על משורר עברי שהטמיע בתוך שיריו ריבוא קולות שכזה המתרוצצים בעבי השיר. אך לא 

כל הקולות ניתנים לנו. טמון בהם קול נוסף, שאינו זהה לקולם הרשמי.  זה הקול שיכול להישמע גם 

מעברו השני של המוות כשהראש הכרות של יונתן מוסיף לדבר. בשירים האחרונים ייפרד מהבשר 
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בדרכים אחרות. זה קולה של הציפור המערערת על השאלה למי הוא שייך, מערערת על הזהות בין אני 

לעצמי. קול שאינו זקוק דווקא לגוף כתיבת־תהודה. כך בשיר "והיינו כמטורפים כל הלילה שאגו בנו 

אריות" השאגה היא פנימית, כמו נותרה כלואה בגופם של השניים הנסחפים במצבים נפשיים ומצבים 

ארוטיים. 

פעמים רבות הקול נע בלא גוף, כבמגדל בבל שלא הלשונות נבללות בו אלא הקולות. כך מתרחש בשירי 

הציפור המאוחרים שהוזכרו לעיל וכך גם בשיר "לחיות במהירות הביוגראפיה": "מגרונו דיבר קול אחר 

לא שלו של אחר/הוא דיבר בקול של מישהו אחר מזמן/בקול של ילד אחר קטן הוא זכר". קולו של האני 

שב ומושלך מגופו כעל ידי פיתום, אך אין ביטחון כי ישוב אליו. למעשה המשחק בקולות מצטרף לזירה 

נוספת המתחוללת מול האב. 

בספרה יחד התפרסמו והם השמונים שנות בראשית וולך כתבה איתי" לשכב "כשתבוא שירי מחזור את 

ניסויים של שדה הוא המין  לתשוקה. מין בין הקשר מבותק הזה, במחזור דווקא . 1983ב־פרא' 'אור 

ספרה כשם כמופע, דרכו מתגלה השירה אכזריות. תיאטרון זהו ארוטיקה. של דווקא לאו וניסיונות, 

 האכזריות תיאטרון את יאמנו", שלא "חזיונות כינה שארטו מה את הביאה היא השירה תוך אל האחרון. 

על הממשי מתגלה וולך אצל גם ארטו, אצל כמו המדומה. את ולפורר המטאפיזי את לעורר שתפקידו 

הוראות  באמצעות מין מראש. מוסדרות פעולות כרצף המתרחש במין מתגלה הוא אצלה דווקא. הבמה 

במה. הוא הופך מוחש באותו תיאור בזמן עתיד שמבליע בתוכו ציווי "כשתבוא לשכב אתי". 

 ראשוניות, סצנות ומתאחדות נפרדות שם וולך. בשירת המכילה־כל הגדולה, המטאפורה הוא המין 

סמלים של קרב מתחולל עינינו "לנגד מגחכות. כמסכות לבמה שפורצים והאל, האב והעבריין, השופט 

שוולך הקרב וזה האכזריות. תיאטרון על ארטו כתב  6אפשרי."בלתי בחיבוט אלה על אלה המתנפלים 

יבוא כי הנמען על מצווה-מבקשת היא אבי", כמו בוא אתי לשכב "כשתבוא בשיר כך כאן. וממחיזה שבה 

בקולו/שלא "דבר יושלם: העצמית ההטעיה שחזיון כדי האב, קול את מגרונו יפיק כך ובתוך  אביה, כמו 

נמזג  לכונן. אלא  לשחזר לא מבקשת שהיא הקרבה את עמו לשאת אמור הלא־מוכר הקול דווקא אכיר". 

לכאן משהו מאותה בלהה שעולה מן השורות האחרונות של "ציפור": 

"וקולו גם הוא התעופף

ודיבר מגרון אחר

וכך הלאה

וכך הלאה

כל קול

דיבר מכל גרון 

אחר

ואף אחד

לא
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ידע

מיהו."

הקול מובא עד אלינו אך כאמור, לא אנו  נמעניו המוצהרים. היא השומעת ולעיתים היא ששמעה ולא 

תוסיף לשמוע. "לעולם לא אשמע את קולו המתוק של האלוהים" כתבה. זהו  שיר של התגלות  שבדיעבד, 

מנכיח מה שהיה ונעלם.  אולי כי על חוויות מיסטיות אפשר לדווח, ולמסור ניתן רק במבט מאוחר. זה 

העולם שטבוע בו סיפור גן העדן המקיים  קירבה מיסטית המזכירה כתבי מקובלים החוזים בשכינה. אך 

וולך, שהעידה על עצמה באופן שקשה לכנותו עובדה ביוגרפית כי היא בת לשושלת מקובלים, לא פגשה 

בשכינה, אלא באל עצמו, הקבועה בעבר שהוא ספק ממשי ספק מיסטי אך נדמה כה קרוב, עבר שבו 

 7האלוהים הלך על הקרקע, כמעט נאמר התהלך בגן, אלוהים שהיה לו קול שניתן לשמוע.

מלבד מתיקותו של הקול, השונה כל כך מקול שדי המפיל אימה, אין ניסיון לתאר אותו אלא את אי-

האפשרות להגיע אליו. "דומים המצבים המיסטיים למצבי הרגשה יותר מאשר למצבי מחשבה." כתב 

.  מצב ההרגשה שמעמיד השיר הוא של חיזיון קולי. פלא 8ויליאם ג'יימס בספרו 'החוויה הדתית לסוגיה'

שהבהב ונעלם ונותר אחריו רק קול בכייה של הדוברת. (ועם זאת ייתכן כי הבכי כבר עלה בעבר או כי 

הוא עצמו מהווה שער, גם אם הוגף מכבר, שכן ידוע הבכי כאמצעי קבלי להשגת חזיונות.) קולו המתוק 

של אלוהים מופיע בשיר כאור גנוז השמור למתי־מעט. אבל אנחנו, קוראיו, שומעים את קולה של וולך 

בעודה אוחזת בעקביו של  שיר אחר, שכמו מתנגן רק לה. ברשומת יומן מאוחרת, שנכתבה יותר מעשרים 

) מופיעה שורה, הנשמעת כהדהוד אם לא כמענה עליו: "איפה 1973, 2שנה לאחר פרסומו (בסימן קריאה 

אלוהים-שומעת אותו עכשיו בראש שלי", כאילו אין די בשמיעה הפנימית. כשהקול נשמע רק בתוך 

ראשה כי אז אלוהים איננו. אין די במה שכינתה הקול השני.

ז. קול האיילה

) נשא הקול את העולם השירי, והיה כחוט שעליו נשזר הגן וכל 1969בשיר המוקדם "מפלצת האיילה"  (

החיות שבו (והמעבר בין כל וקול אינו מקרי, והרי קריאה בקול תטשטש את ההבדלים ביניהם). למעשה 

זוהי פוליפוניה מתוזמרת היטב. השיר מחזיק כמה קולות – את קולה של הדוברת, את קול החיות ואת קול 

). גם שם 1983האיילה.  שירה  נסתר מאתנו ממש כמו המעיין בשיר הקצר המאוחר יותר "שיר" (

הגיבורה היא איילה: "ּבְנָקִיק נִסְּתָר ּבְצּוקִים / אַּיָלָה ׁשֹותָה מַיִם / מַה לִי וְלָּה / אֶּלָא צּוקֵי לִּבִי / אֶּלָא מַעְיָן 

חַּיֵי / אֶּלָא נִסְּתָר / אַּיָלָה / מַה לִי וְלָּה / אֶּלָא ַאהֲבָתִי." 

מפלצת האיילה, אותו יצור כלאיים שבראה וולך, מכיל בתוכו גם את הגורילה שדומה כי זינקה מתוך 

ראשה השבור  של האיילה במין לידה שכולה מוות. המלה איילה, כפי שהעירה הלית ישורון, מהדהדת: 

'היה לה',  זו שהיה לה. שמה כמו מכיל את אחריתה. מופע האיילה מעלה את סבך הקונוטציות  של איילת 

אהבים, המחכה  לדודה, משיר השירים ומשירת ימי הביניים. אבל אצל וולך, כפי שהעידה באותו ראיון, 

האיילה היא לא מסכה לאני ולא מושא הזדהות אלא מצב תודעה.  כך היא יכולה בשיר מאוחר מן היומנים 
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לכתוב: "וגם האיילה/ היא לא אני/ מצב תודעה/ החולפים/ הולכים יוצאים/ פעם איילה/ פעם עופר/ פעם 

אני/ כאילו/ ופעם אתה."

. הוא מושר 9מפלצת האיילה היא קודם כל ברייה שרה, והשיר שאותו  שרה  מכונה "שיר אהבתי"

לדוברת ושייך לה כפי שכל הגן הנפרש סביבה הוא שלה. אנו יודעים משהו על תגובתם הנרעשת (כמה זה 

ווקאלי) של השומעים ועם זאת השיר, שאותו הפליאה האיילה לשיר, נוכח רק באפקט שיש לו על 

שומעיו. למעשה, המוזיקליות המובהקת של השיר  משכיחה מאיתנו עד כמה נעדר ממנו צליל קולה של 

האיילה, שאין לנו אפשרות לדמיינו שכן איילות אינן שרות. דברים שונים מתרחשים בעת שהאיילה שרה, 

אך בסופו של דבר הם  מסתיימים עם מותה, הבולם ומשתיק את השיר הפנימי. הקסם הטראגי של השיר, 

כאשר זהות מתחלפת בזהות ודבר חודר לתוך דבר, נחתם ברגע שבו מתגלית הגורילה  כחרב המתהפכת, 

השומרת על הגן וחוסמת אותנו מלבוא. אך האיסור הוא סמלי. הרי גם קודם לכן לא הורשינו לבוא 

   10ולשמוע.

הקול המלווה אותנו עדי המוות  מופיע גם בשיר מן היומן, שאין לו כותרת מלבד "יום ד" ונפתח כך: 

"האם אינם מרגישים בצעדי המוות המתקרבים

חרש

וכיצד הם עוצרים את פחדם

או גם לא חשים בו.

והזריקה נגד כאבים

אני מרגישה בה

כמו כלה ביום חתונתה

כולי קשב

היבואו פעמי הגואל.

להכות מאהבה"

צעדי המוות החרישיים כמו זוכרים את אלוהים המתהלך תחת חלונה. האני הכואבת  מדומה לכלה ביום 

חתונה, תחת חופה שחורה. פעמי הגואל המקווים אוחזים במפורש במשהו מאותו קול שלישי, משיחי, בו 

הבחינה ברשומה מיומנה שצוטטה לעיל, הקול שעתיד לבוא. וולך קובעת את המצפים לו ביום אחד 

ובמקום אחד: "השר לימי המשיח/כאן בתל השומר/מדליק נרות מול החלונות". היא מערבת מוות בגאולה 

ואין להבחין עוד בין הקול השני לשלישי.  ובכל זאת, מרחק עצום משתרע בין זו המחכה ככלה לשמוע 

פעמי הגואל, ובין הקול הנוסף שבסוף השיר, השר בכמיהה לימות המשיח. הם אינם שרים אותו שיר.
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 ואת כל חייך הסתרת.8

"לכל אדם יש מת אפשרי

שהוא נשא אותו בזרועות רוחו

ומסתבר לו שזה הוא עצמו

הנושא עבורך את מתו עצמו." 

אולי אחדות. אפשריות תמונות מעלות וולך, של היומן ברישומי לשיר כפתיחה המופיעות אלה שורות 

ואין והמתה הצעירה בתו קורדיליה את נושא הזקן כשליר ליר, המלך של הסיום תמונת היא מכולן חזקה 

תמונה כאן רואים אנו למעשה כי התיבות", שלוש ב"מוטיב פרויד כתב הזאת התמונה על מנחם. לו 

אלת אלא זאת אין ליר ובמלך המוות, אלת או המתה האחות לעולם היא השלישית האחות וכי מהופכת 

הגבול כי נוכחות, ותמיד אפשרות תמיד הוא וולך של המת הזקן. המלך את הנושאת הצעירה המוות 

מתו את הנושא הוא האני ומתי מי את נושא מי השאלה מראש. פרוץ למתים החיים בין בשירתה 

מתפענחת גם ביחס לאב שכאמור חורג אצלה מכל תבנית אדיפלית קבועה.  

ביומניה המאוחרים ניתן למצוא שני שירים ארוכים, המופיעים ללא תיקונים, כמעט בכתיבה תמה. האחד 

מופנה במפורש לאמה והשני מקודד יותר  ונמענו האב המת. גם שיר זה מתקרב אל האב דרך היחס 

הארוטי, אך האב כמו מפורק לחלקיו שהדבר היחיד ששומר עליהם יחד הוא מסגרת חיצונית בדמות חייל. 

שלא כמו במחזור שירי "כשתבוא לשכב איתי", כאן השיר אינו נבנה על משאלה או ציווי אלא על מעין 

זיכרון. כובע הגרב מסמן את זמן המוות: מלחמת העצמאות. האודם האנושי כל כך של הפנים, שכמו מגיח 

מתחת כובע הגרב, מבליח כזיכרון ביוגרפי-ילדי שנתון בתוך מעטה מאוחר, תחפושת. "אני זוכרת/ את 

אודם פניך/ וכובע גרב על ראשך" לא הקול שלא תדע לזהות  נושא את זכר האב אלא מעין תמונת דיוקן 

דמומה. האב הודף את בתו, מסתתר מפניה ורק אודם הפנים, המחליף גם את אודם הדם, נגלה מתוך 

הנסתר. מול "כל החיים" של וולך, אשר מושמים שוב ושוב בכף, ישנם כל החיים של האב. אך אלה 

מושגים לה עוד פחות, נותרים בחביונם, גם אל מול המוות. "ידעת/ שלא אתקרב אליך ככה/ ואת כל חייך 

הסתרת."

שלא כמו אל אביה, וולך לא הרבתה לכתוב אל ועל אמה. בביוגרפיה 'יונה וולך' פרסם יגאל סרנה שיר 

 ובו השורות "פניה של אימי היו אדומים חולניים/ והקמטים עשו בם איים 1965גנוז שלה לאמה, משנת 

 במעריב עם הקדשה "לאמי". אבל 1967  שיר אחר, השיר "לא רצינו", התפרסם  במרץ 11רעננים."

 הרמיזה לאם אינה יכולה להתפענח מן השיר לבדו. יותר  12'.ההקדשה נמחקה עת כונס השיר בספר 'שירה

משהשיר מתאר את יחסי יונה ואסתר וולך ניתן לקרוא מתוכו תמונה פנטסטית של בת המדמיינת את חיי 

הוריה כפי שהתקיימו בלעדיה, מתארת חיי אהבה נסתרים להם לא היתה עדה: "לא רצינו לשמח איש 
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באהבתנו/ אם מישהו היה חשוד עלינו / כיודע את סוד אהבתנו/ מיד היינו זועפים ורבים." כך גם ניתן 

לקרוא את השיר כמופנה אל האם, שנוכחותה זרה אם לא מנוכרת ליחסי האהבה של בתה. הבת, כמו 

מסבירה לאחר מעשה כי לא רצתה לשתפה בסוד אהבתה. היחסים הטעונים של וולך עם אמה, כמו 

 ההקדשה לאֵם ועובדת מחיקתה, מחזקים השערה זאת.

הפניות אל האם בכל שירתה נותרו מעטות ועמומות מאוד,  לא פעם  נמחקו כאותה הקדשה. רק בשיר 

, שנפתח במלים "מי זה מחכה בקצה הדרך הישרה"  נמצא קריאה ישירה, 1973אחד ללא שם, משנת 

ילדית במפגיע: "אמא אמא  אני אומרת אין לי כמעט התר לראות". כשהפנייה חוזרת שנית, המלים 

שתוקות: "אמא אמא אני לא אומרת אבל ממשיכים לדווח/עפים כמה פצעים הדברים נפתחים אבל ברצוני 

נעצרים".   כעשר שנים מאוחר יותר נכתב השיר האחרון במחברות. זהו שיר קינה לאם.  קבוצת דפי 

שורה ריקים  מפרידה בינו ובין יתר השירים שבמחברת.  הבת סופדת לאם, והקולות מן החוץ ממלמלים 

כמקהלה חסרת פנים. 

שורות הפתיחה  קובעות את המרחק: "כעת את יודעת/ את כל האמת/ ממש כמו אלוהים.// כי את בעולם 

האמת/ והמת הזה/ הוא את." הנה משורטט מחדש הגבול בין החיים למתים. השיר חוצץ בין מי שמחזיקה 

בכל האמת ובכל הידע, ובין מי שטרם יודעת.  לא המתים הם שאינם יודעים מאומה אלא החיים. הקשרים 

שטוותה בשירים אחרים בין אלוהים למוות הופכים כאן גלויים מאוד. במותה נדמית האם לאלוהים. 

המוות הקונקרטי, מזעזע בפשטותו של ההיגד, "והמת הזה הוא את" והדוברת נהיית לרגע כמעין תומא 

המפקפק, המבקש להוכיח לא כי זה שלפניו אכן חי אלא כי האם כבר מתה. 

, 1985אך גם נסיבות הכתיבה  הן מן העניין. "ּכִי הַחַּיִים יֹודְעִים ׁשֶּיָמֻתּו" אמר קהלת.  השיר נכתב בשנת 

בחודשים הספורים שהפרידו בין מות האם למות הבת. הרצון המוצהר הוא לדייק ולהפריד אך שוב  ניכר 

הכפל. "יכולתי במידת מה להצליח בחיים כפולים" כתבה וולך. כאן השיר מחזיק כמעט גורל כפול. כלום 

וולך כותבת על אמה  או שמא על עצמה, את דיוקנה של מי היא מציירת. זוהי קינה ובה־בעת גם נבואת 

נחמה שאינה  פונה אל העתיד אלא קובעת את ההווה כזמן יחיד. על אף הכול, יונה וולך תובעת עכשיו, 

כעת: כל החיים, כל האמת, כל הידע. כאילו הפכה את סימני הכיוון ומעתה  אלה יהיו נחלת המתים. 

"ואִתך בעולם האמת

שבו כל החסד נעשה

וכל הידע שמור

לא כמו שור אבוס

לצדיקים בגן עדן
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אלא כעת כל הידע."

במובן זה "תכלת סמיכה" מקדים מהלכים מאוחרים יותר, כבשיר "דובה גריזילית" המשרטט במובהק אוטוביוגרפיה שאינה  1
זקוקה לאחרים כדי ליצור אני.  

 במאמרה "בנייתן של אפשרויות הרגשה" יעל רנן מדגישה כי הקונקרטי מצוי בשירים אלה במקום אחר: "הפרטים 2
, 22, הספרותהקונקרטיים הם ההרגשה, כפי שהיא מוקרנת בנקודה מסוימת דרך דמות, אירוע ועיצוב לשוני מסוימים." בתוך: 

. 46), עמ' 1976(
 ומאמרו של 143-154 עמ' 1993, 10 חדרים מאמרה של לילך לחמן  "כדמות הסיבה דמות הפנים – יונה וולך" הופיע ב3

.15-22 עמ' 1985/6, 5 חדריםאהרן שבתאי "על יונה וולך" הופיע ב
 ובהם: "משנה לשנה זה", "כשהלכה ממני נערתי", "אני שומע משהו נופל". שירים שונים מדובר על שירי 4
 מראה מקום מהספר החדש.5
, חסר מס' עמוד.1996, מצרפתית: אוולין עמר, בבל, התיאטרון וכפילו אנטון ארטו, 6
 במאמר "אבא בעל גוף: על האב בשירת יונה וולך "שירה סתיו דייקה והדגישה  את הקשר העמוק בין האל והאב בשירת 7

וולך. בין השאר טענה כי בשיר המדובר "קולה של הדוברת ממיר את קולו האלוהים, באופן שהופך גם אותה לבעלת הכוח 
)     35) עמ' 2006 (8, מטעםהאלוהי, כוח הבריאה." (שירה סתיו,  "אבא בעל גוף: על האב בשירת יונה וולך", 

. 250, עמ' 2003,מאנגלית: יעקב קופליביץ, מוסד ביאליק, ירושלים, החוויה הדתית לסוגיה ויליאם ג'יימס, 8
   כך גם אפשר לזהות  בין שיר האיילה לשיר "מפלצת האיילה" כולו וזאת על אף שהשיר עצמו נמשך לאחר מותה כי אצל 9

וולך המתים  יכולים להמשיך לשורר. 
 במובן מסוים מזכירה  מפלצת האיילה ברייה שרה אחרת, היא יוזפינה הזמרת מתוך  מתוך סיפור קצר של פראנץ קפקא, 10

אין מי שאינו  "יוזפינה הזמרת ועם העכברים": "הזמרת שלנו שמה יוזפינה. מי שלא שמע אותה אינו יודע מה  כוחה של זמרה.
נסחף עם זמרתה". אט-אט מתגלה כי אין  ייחוד מובהק בשירתה של העכברה יוזפינה,  שירתה אינה אלא צפצוף  כשאר 

, עמ' 2000 תרגום: אילנה המרמן, עם עובד, רופא כפרי,צפצופי העכברים. (פראנץ קפקא, "הזמרת יוזפינה ועם העכברים", 
292( .

 ומעניין איך האודם שהופיע במוקדם בפני האם הופיע כעשרים שנה מאוחר יותר בתיאור פני האב. 11
 עמ'---. ,2010, כתר, יונה וולך הדבר נזכר אצל יגאל סרנה, 12


