עודד כרמלי

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 כנגד שיר ,הזהירה המשוררת
למודת הניסיון :אל תהיו יונה וולך .את כל זה החמיצו פרשניה
בגלל אידיאולוגיות וציפיות מוקדמות | עודד כרמלי
וְ אוֹ ְמ ִרים ָעלַ ְ
יִך ְדּ בָ ִרים ְּבח ֶֹסר ִטבְ ִע ּיוּת
ֲהמוֹ ן יוֹ ְר ׁ ִשים ׁ ֶשהוֹ ַת ְר ְּת ַא ֲח ַר ְ
יִך
וְ נָ ַת ְּת לָ ֶהם ְר ׁשוּת
וְ לֹא נָ ַת ְּת לָ ֶהם ַא ֲח ָריוּת.
		

– דליה רביקוביץ" ,סוף סוף אני מדברת"

1

יונה וולך מתה בספטמבר  .1985זמן קצר לפני מותה ראה אור ספרה 'צורות' ,וזמן
קצר לאחר מותה ראה אור 'מופע' .וזה לא שעל ערש דוַ וי נפלה על יונה וולך המוזה
ובאבחה אחת היא כתבה  300שירים ,את רוב שיריה .במשך שנים השירים האלה
הצטברו בארגזים אצל עורך 'סימן קריאה' מנחם פרי ,אלא שפרי לא חשב ששיריה
המאוחרים ראויים לדפוס .נו ,ואחרי שפרי התרצה והשירים הודפסו (המוות הוא זרז
נפלא לחיים) – האם הם ראויים גם לקריאה? האם קוראים בהם?
לוולך המאוחרת חטאו פעמיים :פעם אחת כשכיסו אותה בדגלים לא לה ,ופעם
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
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להזהיר מפני דבר איום ונורא .הם כן .שירי 'צורות' ו'מופע' מהווים תמונת ראי שבור
לשירי 'דברים' ו'שני גנים' משנות השישים .ומטרתי במאמר זה אינה להוקיע את
הפרשנים השונים שלאורך השנים עיוותו את התמונה הנשקפת מהספרים המאוחרים,
אלא להזמין את הקוראים להישיר מבט לזכוכית החותכת – גם אם הבבואה אינה
מסתדרת עם האידיאולוגיה שלהם ,ואציין כבר עכשיו שהיא אינה מסתדרת עם
האידיאולוגיה שלי.

אין דומה ל– .הוא נהיה זה
חזרה לפרי .אפשר להבין אותו ,אפילו להעריך את סירובו העיקש (איזה מו"ל היה
מסרב היום לפרסם ספר חדש מאת משורר ָּ
מוכר ומוכֵ ר?)' .צורות' ו'מופע' הם שני
ספרים שונים בתכלית מ'דברים' ו'שני גנים' ,שהקנו לוולך מקום מרכזי בקאנון
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
ושינתה סגנון .יונה וולך המאוחרת עורכת חשבון נפש מלא וקשה עם יונה וולך
המוקדמת .היא מתחשבנת עם עברה ועם כתיבתה ,ומזהירה אותנו ,הקוראים :אל
תהיו יונה וולך.

הוּא נִ ְהיָ ה זֶ ה ִמכּ וֹ ַח ַה ִּמ ִּב ְפנִ ים.
וולך המוקדמת  //צילום :אמנון
וינשטיין

שהרי מהם הדברים בספר הביכורים 'דברים'? מיהם קוֹ רנֶ ליה ,לוֹ ָטה,
ריסטינָ הֶ ,ס ִסיליָ ה ,כל אותם שמות זרים ומוזרים? הם רגשות,
נִ יזֶ ָטהְּ ,כ ִ
מצבי תודעה והזיה ,אגדות וביעותים ,תחושות ומיחושים החיים
בתוך נפש המשוררת ומונפשים על ידה .זאת המסגרת הפרשנית
המקובלת על כל מבקריה וחוקריה של וולך ,מזמן פרסום 'דברים' ועד
"עכְ ׁ ָשו ֲאנִ י ֻמכְ ָרח לְ הוֹ דוֹ ת ִ /דּ ַּב ְר ִּתי ֶאל
ימינו 2.וולך מודה בזה בעצמהַ :
ַע ְצ ִמי / .לֹא ּבו ׁ ָּשה  /לְ ַד ֵּבר ֶאל ַע ְצמוֹ ָּכל זְ ַמן ֶ ׁ /ש ַא ָּתה קוֹ ֵרא לְ כָ ל ָדּ בָ ר
אתי ְּב ׁ ֵשם לְ ַה ְר ָ ּג ׁ ָשה ַה ּזֹאת ַה ִּבלְ ִּתי ְ /רצ ּויָ ה
ְּב ׁ ֵשם  /נָ כוֹ ן .וַ ֲע ַדיִ ן לֹא ָק ָר ִ
3
וְ ֶא ְק ָרא לָ ּה ֵא ְ
יך ׁ ֶש ִּמ ְת ַח ּׁ ֵשק לִ י וְ ַה ּ ַפ ַעם ִצ ּפוֹ ָרה".

הנה ,למשל ,הדבר ,כלומר המצב הפנימי ,שוולך קוראת לו
"על ֶס ַּב ְס ְטיָ אן ֶ ׁ /ש ּלֹא ָהיָ ה וְ לֹא נִ בְ ָרא ּ ַ /גם לֹא צו ָּרה ֶ /ס ַּב ְס ְטיָ אן זֶ ה ַמ ֲחלָ ה
"סבסטיאן"ַ :
ֲענֻ ָ ּגה ְּבחֹם  /ו ְּמ ַר ֶח ֶמת ָ /ר ִצ ִיתי לְ ָה ִקים ַעל ׁ ְשמוֹ ַ /מ ּׁ ֶשה ּו ׁ ֶש ַ ּיגְ ׁ ִשים ֶס ַּב ְס ְטיָ אן ַ /מ ּׁ ֶשה ּו
ְּכמוֹ ֵּ /בית יוֹ ֵרי ַּב ֶ ּק ׁ ֶשת ֶ ׁ /ש ֵּמ ֲח ַר ָּכיו רוֹ ִאים ִעיר וְ ֻר ָדּ ה ַ / ... /ה ּיוֹ ם ָחזַ ְר ִּתי ֵמ ִעיר ַא ֶח ֶרת /
ׁ ֶש ָּת ִמיד ָהיָ ה קוֹ ָרה לִ י ָּב ּה ֶס ַּב ְס ְטיָ אן  /וְ לֹא ָק ָרה לִ י ַה ּיוֹ ם ֲ /אנִ י יוֹ ַד ַעת ַעל זֶ ה  /יוֹ ֵתר ִמ ַּמה
ישה ֲ /אנִ י יוֹ ַד ַעת ַ ּגם ׁ ֶש ֵּס ֶפל ַה ַח ְר ִסינָ ה ַה ִ ּנ ְפלָ א ׁ ֶש ִּלי  /נִ ׁ ְש ַּבר וְ לֹא ֲה ִרימוֹ ִתי ֶאת
ּׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְר ִ ּג ׁ ָ
ׁ ְשבָ ָריו ִ /אם ָהיִ ִיתי ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּג ַעת ָהיִ ִיתי ּבוֹ נָ ה ַ /אלְ ֵפי ִּכ ְר ְּכרוֹ נוֹ ת ְק ִט ָיפה ּובְ כָ ל ַא ַחת ָ /היִ ִיתי
שָׂ ָמה ׁ ַשבְ ִריר ֵמאוֹ ָת ּה ַח ְר ִסינָ ה ֵּ /בינְ ַתיִ ם ֲאנִ י הוֹ זָ ה ַ /על ָה ֲאגַ ִּמים וְ ַה ַח ּיוֹ ת ַה ְ ּנ ִדירוֹ ת  /וְ ַעל
4
ַמנְ ִהיג ַה ּמו ְּס ַטנְ ִ ּגים ׁ ֶש ְּב ִק ְרבָ תוֹ ֶ /א ְפ ׁ ָשר ׁשוּב ֶס ַּב ְס ְטיָ אן".
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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
את הסוסים ...הייתה הרגשה שזך מציע נוסחה מאוד ממותנת ומאוד גזוזה של
מודרנה" 5.ובכן ,בשום מקום אחר בשירה העברית החדשה סוסי המוסטנג אינם רצים
ריצת אמוק כמו בשיריה הראשונים של וולך .וולך המוקדמת אומרת לנו שלא ניתן
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
להכיר אותם ,צריך לגלם אותם כדי להבין אותם .כדי להבין סוס פרא צריך להפוך
6
לסוס פרא.
כעת נקרא שיר מהמאוחרים ,ולא סתם שיר :מניפסט ספרותי נוקב להפליא נגד
המהפכה שוולך חוללה .המניפסט ,המופיע גם ב'צורות' וגם ב'מופע' – תחת הכותרות
"ה ֲא ָד ָמה
"חלקים" ו"האדמה נהפכת" ,בהתאמה – נפתח בתיקוף העמדה הקודמתָ :
נֶ ְה ּ ֶפכֶ ת  /וְ זֶ ה ַמ ָ ּצב ַ /ה ָּטלֶ ה אוֹ ֵמר ֵּכן  /וְ זֶ ה ַמ ָ ּצב ָ /ה ֵא ׁש לֹא ְמ ֻר ֶּסנֶ ת ְ ּ /פ ָר ִאית  /וְ זֶ ה ַמ ָ ּצב
ַ /ה ַּמיִ ם ׁשוֹ ְט ִפים  /וְ זֶ ה ַמ ָ ּצב  /וְ זוֹ ֵאינָ ּה ֶמ ָטפוֹ ָרה ֵ /אין ִּבכְ לָ ל ֶמ ָטפוֹ רוֹ ת ֵ /אין ִד ּמ ּויִ ים ֵאין
ְּכמוֹ ֵ /אין דּ וֹ ֶמה לְ  /הוּא נִ ְהיָ ה זֶ ה ִ /מכּ וֹ ַח ַה ִּמ ִּב ְפנִ ים ֶ ׁ /ש ֵ ּי ׁש ָּכל ַה ּגוֹ ְר ִמים ָּ /כל ַה ְדּ בָ ִרים
ֹאש ֶ ׁ /ש ֵ ּי ׁש לָ ֶהם ְּתכ ּונָ ה ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
ׁ ֶש ִ ּנ ְהיָ ה ְּכמוֹ ֶהם ֶ ׁ /ש ֶ ּי ׁ ְשנָ ם ָּבר ׁ
יך לְ ָהבִ ין  /א ִֹפי ֶ ׁ /ש ִאם נִ ְהיִ ים
ֵהם ְ /מ ַ ׂש ֲח ִקים אוֹ ָתם ְ /מבִ ינִ ים ָמ ֶהם ְּב ֶרגַ ע ַה ֱהיוֹ ת ּ ַ /גם ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשנִ י ַה ִ ּנכְ נָ ס לַ ָּמקוֹ ם ָה ֵריק /
7
ישים ֶאת ַה ְר ָ ּג ׁשוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ ".
ׁ ֶש ּׁ ָשם ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
אני צדקתי ,אומרת לנו וולך המאוחרת .המצבים הפנימיים הם לא מטפורות או
דימויים; הם דברים ממשיים ,רגשות והזיות שיש לגלם בכתיבה ,להתגלגל אליהם
בטרנספורמציה מאגית ואלכימית ,שכן אם נהיים הם ,מבינים מהם ְּ
"ב ֶרגַ ע ַה ֱהיוֹ ת",
ישים ֶאת
מבינים גם את רגע ההיות של ַ
"ה ּׁ ֵשנִ י ַה ִ ּנכְ נָ ס לַ ָּמקוֹ ם ָה ֵריק ֶ ׁ /ש ּׁ ָשם ַמ ְר ִ ּג ׁ ִ
ַה ְר ָ ּג ׁשוֹ ת ׁ ֶש ּלוֹ "( .רק) כשאני מבינה את סבסטיאן אני מבינה את יונה( .רק) כשאני
"א ְפ ׁ ָשר לָ ֵצאת
מגלמת את סבסטיאן אני מגלמת את יונה"ַ .רק ָמה" ,היא ממשיכהֶ ,
ִמ ֶ ּזה ִ /אם לֹא נִ ְהי ּו ֲ /א ָד ָמה ֵּבינְ ַתיִ ם ַמ ָּמ ׁש".
כי טלה לא אומר "כן" כמטפורה או אונומטופיאה; טלה באמת אומר "כן" ,האדמה
באמת נהפכת ,האש לא מרוסנת ,פראית .ואם תנסו להבין טלה ֵּ
מדבר ,לשחק טלה
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
הם משחק אכזר של כיסאות מוזיקליים ,ואם תחיו בעבור משהו או מישהו אחר,
אפילו בכאילו ,אפילו בשביל הספרות ,אתם תאבדו את עצמכם לדעת ,אתם לא תחיו
עוד בעבור עצמכם .ואין הזדמנות שנייה בחיים.
"ת ְר ִ ּגיל ָאיוֹ ם ַּב ֲח ָר ָדה יוֹ ֶצ ֶרת" 8.כך וולך מכנה את יצירתה המוקדמת .השבר מופיע
ַּ
כבר בחטיבת השירים האמצעית 'למעלה מזה' ,שהתפרסמה יחד עם שני הספרים
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"פ ְתאוֹ ם ֲאנִ י ָא ָדם ּ ַפ ְח ָדּ ן" ,היא כותבת ב־" .1974לְ גַ ֵּבי ַמה
הראשונים בקובץ 'שירה'ִ ּ .
ישה ּו ָא ֵחר ָּכ ַתב ֶאת זֶ ה ָא ָדם ַ /א ִּמיץ ִ ּג ּבוֹ ר יָ ֶפה  /וַ ֲאנִ י ֵּבינְ ַתיִ ם
ּׁ ֶש ָּכ ַתבְ ִּתיְ ׁ ,ש ִמי נֶ ֱעלַ םִ .מ ׁ ֶ
ֱאגוֹ ז ָק ָטןָ ,צ ָפה ְּב ַק ְר ָק ִע ִיתי וְ ֻר ָדּ ה וַ ֲעגֻ ָ ּלה ַ /מה ּׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַאר ִמ ֶּמ ִ ּני ׁ ֶש ִ ּי ְהיֶ ה לִ בְ ָרכָ ה ְ /סלִ ָיחה ַעל
9
ַה ָּטעוּת וְ לֹא ְּבכַ ָ ּונָ הָ ,אז ָמה".
"סלִ ָיחה ַעל ַה ָּטעוּת" הופכת לנושא המרכזי בשירתה .הטעות היא
מכאן ואילך ,אותה ְ
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,
אבל בכך הוא שומר על עצמו ,על שלמותו .כי ָּ
"מ ִציאו ִּתית יוֹ ֵתר
ה"ב ָמה ָּבר ׁ
ֹאש" אמנם ְ
ִמ ָּכל ָּב ָמה" ,אבל ְּ
"כ ׁ ֶש ֲאנִ י יוֹ ֶר ֶדת ִמ ֶּמ ָ ּנה ֲ /אנִ י יוֹ ֶר ֶדת לְ ׁ ֵש ֶפל ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה  /יש לִ י ֵּת ַא ְטרוֹ ן
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֹאש  /וַ ֲאנִ י בוֹ ַה ִגבוֹ ר  /וכְ ׁ ֶש ֲאנִ י ְמכַ ֶבה ֶאת ָהאוֹ ר ֲ /אנִ י ָגמוּר  /וכְ ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ְפ ִסיק
ׁ ָשלֵ ם ָּבר ׁ
ְ
לְ ַ ׂש ֵחק ַ /מ ְפ ִס ִיקים ַח ַ ּיי ּ /וכְ ׁ ֶש ֲאנִ י מוֹ ִריד ֶאת ַה ָּמ ָסך ֵ /מ ֲאחוֹ ֵרי ִר ַיסי  /אוֹ בְ ִדים ָּכל יְ ִד ַידי
10
ֲ /אה ּובַ י / .זִ כְ רוֹ נוֹ ַתי ְ /צבָ ַעי ְ /ק ָס ַמי ָּ /באוֹ ת ַּב ֲהלוֹ ַתי ֶ /ח ְרדּ וֹ ַתי  /גְ וִ ּיוֹ ַתי ֶ /עלְ ּבוֹ נוֹ ַתי".

הקטסטרופה ,הסמטוכה ,הכישלון להיות אלוהים
ככלל ,הפרשנות המחקרית על וולך המאוחרת קוראת את שירי 'צורות' ו'מופע'
כביקורת חברתית בכלל ופמיניסטית בפרט" .הקול" ,מפרשת צפרירה לידובסקי־
כהן את השיר "ציפור" ,הוא "תבניות לשון קבועות הנודדות מגרון לגרון ,כופות
על הדוברים שיגרת ביטוי וגורמות להם לראות את העולם דרך דגמים ממוסדים,
11
שמרדימים את חושיהם הטבעיים".
לצערי ,משפט זה כוחו יפה לא רק לניתוחיה של לידובסקי־כהן ,אלא לפרשני וולך
בכלל .אכן ,נדרשת מנה הגונה של סמים מרדימים ,של דגמים ממוסדים ושל תבניות
לשון קבועות הנודדות מגרון לגרון כדי לקרוא את "ציפור" מבלי לשקול בכלל את
האפשרות שאותה ציפור היא וולך עצמה ,המשוררת ששרה "לֹא ֶאת ַה ּׁ ִשיר ׁ ֶש ָ ּל ּה",
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?
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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
12
הקטסטרופה של החיים.

באחד משיריה המוקדמים 13,וולך שאלה איך צריך לפתוח שטיח – האם למשוך
באניצים ,האם לגלגל את גוף השטיח וכו' וכו' .אף כי וולך היא המשוררת הנחקרת
ביותר בדורה ,שירתה המאוחרת היא עדיין שטיח חתום מבחינתי .תלי המחקרים
שנכתבו עליה עוד לא דגדגו אניץ אחד שטוותה ,אולי משום שלא שמעו בעצתה
"לֵ ילֵ ְך לְ ָאחוֹ ר ּולְ גַ לְ ֵ ּגל ֶאת ּגוּפוֹ ׁ ָש ִט ַיח ֵאלֶ ָ
יך  /וְ לִ ְראוֹ ת ֶאת צו ַּרת ׁ ָש ִט ַיח ִמ ְת ַר ָּבה ּולְ ִה ָּת ֵקל
ֵמ ָאחוֹ ר א ּולַ י".
אחרי שנים של קריאה ב'צורות' ו'מופע' ,ברור לי היום שמדובר בשירי מראה
הפוכה לשירי 'דברים' ו'שני שנים'; בתכתובת פנימית ,בכתב
סתרים שאכן נראה סתום או אסוציאטיבי אם לא קוראים אותו
לאור השירים המוקדמים .כדי לפענח את הצופן ,כדי להבין את
הקטסטרופה של החיים ,דרושה לנו עבודת השוואה יסודית
בין הניסיון להיות אלוהים של וולך המוקדמת לבין ההודאה
המאוחרת בכישלון ,בין הניסיון להבין הכול לבין הניסיון להזהיר
מפני הניסיון הזה.
"ה ָ ּלבָ ן ַה ֶ ּזה יוֹ ִציא אוֹ ִתי ִמ ַדּ ְע ִּתי" ב"כלבן"
דרושה לנו השוואה בין ַ
ּ
ל"אל ִּת ְפ ַחד ָּ /כל ַה ָלבָ ן  /הוּא ַה ְת ָחלָ ה ֲח ָד ׁ ָשה" ב"אל
המוקדם ַ
"מ ַּב ַעד לַ ּ ִ ׂש ַיח ֲאנִ י ֵמ ִר ַיח
תפחד" המאוחר; 14דרושה לנו השוואה בין ִ
ֶאת ִ /ע ְקבוֹ ַתי ִאם זֶ ה ִע ְקבוֹ ַתי ִ /ס ָּמן ׁ ֶש ֶ ּזה ֲאנִ י עוֹ ֵקב ַא ֲח ַרי" ב"קנון"
ְ
ישה ּו עוֹ בֵ ר ַעכְ ׁ ָשו ְּבתוֹ ְך ַח ַ ּיי ׂ ָ /שם ֲע ֵקבוֹ ת ַעל ִע ְקבוֹ ַתי ַ /מ ׁ ְש ִאיר ִס ָימנִ ים ְּבתוֹ ך ַח ַ ּיי
ל"מ ׁ ֶ
ִ
15
ּ
ּ
ּ
"ש ֲאל ּו לִ ׁ ְשלוֹ ם ִצפוֹ ָרה /
ֵ /אין ֵאל ּו ַח ַיי" ב"פעם שנייה ,הזדמנות שנייה"; השוואה בין ׁ ַ
ל"היְ ָתה ָהיְ ָתה ׁ ָשם ַא ֲהבָ ֵתנ ּו  /יַ לְ ָדּ ה יֶ לֶ ד
ַה ִאם עוֹ ד ֵּבין ַרגְ לֶ ָיה ַ /מ ְר ֵּבי ַרגְ לַ יִ ם ׁ ָשם יִ ׁ ְש ְרצוּ" ָ
16
"אנִ י
חוֹ לֶ ה ֲאנו ׁ ָּש/ה ִ /משְׂ ָחק ָק ׁ ֶשה ָע ִ ׂשינ ּו לָ נ ּו ִמ ְ ׂש ָחק זוֹ נָ ה  /וְ לֹא ׁ ָש ַאלְ נ ּו לִ ׁ ְשלוֹ ָמ ּה"; בין ֲ
ֹאשי" ל"זֶ ה ּו יוֹ ם ַה ִדּ ין ֲאנִ י אוֹ ֶמ ֶרת
ָרץ ַעל ַה ֶ ּג ׁ ֶשר  /וְ ַהיְ לָ ִדים ַא ֲח ַרי ֵ / ... /הם כּ וֹ ְר ִתים ֶאת ר ׁ ִ
ָ
לוֹ  /וְ ַא ָּתה ֵמלִ יץ ַה ּי ׁ ֶֹשר ַה ָ ּי ִחיד  /זֶ ה ִמ ְת ַר ֵח ׁש ָּבר ׁ
ֹאש ׁ ֶש ְּל ָך ָ ׁ /שם כּ וֹ ְר ִתים לְ ך אוֹ תוֹ ַּ /ת ִ ּגיד
17
ֹאהב ֶאת ַע ְצ ְמ ָך  / ... /זֶ ה לֹא עוֹ בֵ ר  /הוּא ּבוֹ ֵר ַח".
ׁ ֶש ַא ָּתה טוֹ ב ַמ ֵהר ּ /ת ַ

ַאל ִּת ְחיֶ ה ֶאת לֹא ַח ֶ ּי ָ
יך .וולך
המאוחרת  //צילום :שלום
ברטל ,ידיעות אחרונות

החוקרת שירה סתיו ,למשל ,מתחילה לערוך השוואה נכונה ,מתבקשת ,בין "דובה
ראה" בתורתו של ז'ק
המ ָ
גריזילית" ל"שיר בלהות" ,אבל חיש מהר בורחת ל"שלב ַ
לאקאן" .וולך חוזרת כאן אל הרגע שלפני הדובה הגריזילית" ,כותבת סתיו" ,אל
18
העולם הקדם־אדיפלי של ה'בטרם' ,לפני רגע המראה המפצל בין הילד והוריו".
אם סתיו הייתה משהה לרגע את הדחף האדיפלי לשלוח יד ללאקאן ,ושוהה רגע אחד
מול המראה של וולך ,היא הייתה רואה שוולך חוזרת ב"שיר בלהות" אל וולך :היא
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הילד אשר "לָ ַמד לְ נַ ּ ֵפץ וְ לִ ׁ ְש ּבֹר  /וְ לַ ֲהפֹך ְדּ בָ ִרים לְ ַמ ּׁ ֶשה ּו ַא ֵחר  /וְ ָהיָ ה ְמנַ ֵ ּצל ִדּ ְמיוֹ נוֹ ְּבכָ ל
ֳא ָפנִ ים ַ /עד לְ ׁ ִש ָ ּגעוֹ ן וְ ַעד לְ ֵר ַיח  /וְ ָהיָ ה ְמנַ ּׁ ֵשק ַע ְצמוֹ ַּב ַּמ ְר ָאה  /וְ ָר ָאה ַע ְצמוֹ ַרב ְמ ַמ ִדּ י
ַּב ַּמ ְר ָאה ְּ /כ ִא ּל ּו ַחי  /וְ ָהיָ ה ְמגַ ֵדּ ף ו ְּמנָ ֵאץ  /אוֹ ֵמר ָּכל ְדּ בַ ר ּתוֹ ֵעבָ ה  /וְ ָהיְ ָתה נַ ְפ ׁשוֹ נוֹ ַק ַעת
ִמ ֶּמ ּנוּ"; על נפשה וגופה היא אומרת "נִ ְר ֶאה ׁ ֶש ַה ּגוּף מ ּוכָ ן לַ כּ ֹל  /לְ כָ ל ַמ ֲע ֵ ׂשה ׁ ִש ְפלוּת
מ ּוכָ ן  /לְ כָ ל ַמ ֲע ֶ ׂשה ׁ ָש ֵפל ו ְּמת ָֹעב  /נֶ ֶפ ׁש ִּת ַּת ֵּמם ָעלָ יו ְּכ ִא ּל ּו ְּכלוּם"; לשירי 'דברים' היא
מתכוונת בשורות ָּ
"כל ְדּ בַ ר ֶרגַ ע נֶ ְח ַרת ּבוֹ ְּ /כ ָת ִמיד  /וְ כָ ל ַה ָּת ִמיד חוֹ ֵמק ֵמ ֶא ְצ ְּבעוֹ ָתיו /
ִּכ ְדבַ ר ַמ ָּמ ׁש"; ומפני חלב הכוכבים ,שהיה מזונה העיקרי כדובה גריזילית ,היא מזהירה
"יֶ לֶ ד כּ וֹ כָ בִ ים ַמ ִּביט ּבוֹ ַע ְצמוֹ ְ /מ ָס ֵרב לַ ּ ָפנִ ים וְ לַ ַה ָּכ ָרה ִּ /כ ְמ ַפ ֶ ּנה לְ ַא ֵחר ְמקוֹ מוֹ לְ ַה ָּכ ָרתוֹ /
ַה ָּכ ָרתוֹ ְּכ ִא ּל ּו ָא ָדם ַא ֵחר יוֹ ֵר ׁש  /וְ ָהיְ ָתה לוֹ קוֹ ל ַא ֵחר ְמ ַד ֵּבר  /וְ ָהיָ ה ַמבְ ִדּ יל ֲחלָ ִקים ֵמ ֲא ָח ִדים
19
ישה ּו ַא ֵחר ֵּ /כיוָ ן ׁ ֶש ּׁ ָש ַמר ַהכּ ֹל לְ ַע ְצמוֹ ָ /היָ ה ִמ ְת ּפוֹ ֵצץ ִמ ִיד ָיעתוֹ ".
ֶ ׁ /ש ִּת ְהיֶ ה לוֹ ַמ ָּמ ׁש ְּכ ִמ ׁ ֶ
למעשה ,שם ספרה החמישי של וולך הוא היפוכו המושלם של שם ספרה הראשון.
"דברים" הם ההפך מ"צורות" .ה"דברים" הם אנטגוניסט הספרים 'צורות' ו'מופע',20
"אל ִּת ֵּתן ֶאת יָ ְפיְ ָך לַ ְדּ בָ ִרים ֵּ /תן אוֹ תוֹ
הם בדיוק הדברים שעלינו להימנע מהם בחייםַ :
לְ ַח ֶ ּי ָ
יך" .)21ואילו ה"צורות" הן פרוטגוניסט שני הספרים המאוחריםֵּ :
"תן לַ ִּמ ִּלים
ָ
ָ
ָ
לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּבך ֵ /א ּל ּו ַּת ֲעשֶׂ ינָ ה ְּבך ִּכ ְרצוֹ נְ ך  /עוֹ שׂ וֹ ת צוּרוֹ ת ֵמ ָח ָד ׁש ַּב ָדּ בָ ר ַּ /ת ֲע ֶ ׂשינָ ה ַּב ָדּ בָ ר
ּ ָ 22
ׁ ֶש ְלך".

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,
תחבושות) .זהו סד סדיסטי במיוחד ,שכן וולך מטיפה בלהט משיחי לאוניברסליות,
להדגשת הצורה הכללית על פני הדברים המפרידים ,התפלים ,כדרך היחידה הטבעית
לחיות את החיים במלואם ,כדרך היחידה לחשוב ,לכתוב ולאהוב" :לֹא ִמזְ ַדּ ֶהה ַ /מבְ ִדּ יל
ַע ְצמוֹ ִמ ֶ ּזה  /זֶ ה ַמ ּׁ ֶשה ּו ְּכלָ לִ י ְ /מ ׁ ֻש ָּתף לְ כֻ ָ ּלם ֵ /א ֶצל ֻּכ ָ ּלם זֶ ה ְמ ַד ֵּבר  /אוֹ תוֹ ַה ָדּ בָ ר  /אוֹ ָתם
(מ ׁ ֻש ָּת ִפים) ֶ ׁ /ש ֲעלֵ ֶיהם רוֹ ִצים לְ ַד ֵּבר ָּ /כל ַה ֶ ּי ֶתר ֵ /הם ִהזְ ַדּ הוּת ְ /דּ בָ ִרים ְּת ֵפלִ ים
ְּתכָ נִ ים ְ /
ְ ּ /פ ָר ִטים  /לֹא ַק ָ ּי ִמים ַּב ִדּ ּבוּר ַה ְּכלָ לִ י ַה ּׁשוֹ ֵטף ַ /ה ָּטהוֹ ר ֶ ׁ /ש ָאנ ּו ַח ָ ּיבִ ים לְ ַה ְר ִ ּג ׁיש ָּכמוֹ ה ּו /
ְּכ ֵדי לְ ָהבִ ין".
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.
רק אם נשתף מעצמנו ,רק אם נשתתף בדיבור הכללי ,יזהו אותנו ואנחנו נזהה את
"אין ֲאנִ י ָּ /כל ֲאנִ י
עצמנו .וכך היא ממשיכה ,בדידקטיות השמורה לבית הספר היסודיֵ :
הוּא ַרע ִ /דּ ּבוּר ּ ְפ ָר ִטי ִ /דּ ּבוּר ְּכלָ לִ י טוֹ ב ִ /דּ ּבוּר ּ ְפ ָר ִטי ַרע ַ /רק ְּב ִמ ְק ֶרה ׁ ֶשרוֹ ִצים לְ הוֹ כִ ַיח /
ישה ּו ַ /על יְ ֵדי ִה ָּמ ְצאוּת ֵחלֶ ק ּ ְפנִ ִימי  /וְ ִהזְ ַדּ הוּת ִא ּתוֹ ְּ /כמוֹ ִאם זֶ ה יֶ ׁ ְשנוֹ ָ /אז
ִה ָּמ ְצאוּת ִמ ׁ ֶ
23
ַ ּגם ַא ָּתה ֲ /אבָ ל ִאם ַה ֶ ּזה ֵ /הם ֲאנִ י ַ /א ָּתה נֶ ְעלָ ם ֵ /אינֶ ּנ ּו  /לֹא ָהיִ ָית ֵמעוֹ לָ ם".
בספרה 'מלאך האש :על שירת יונה וולך' לילי רתוק קוראת את השורות הללו
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ונלש תולרעה םיינזואהו ךלוו הנוי לש הרהזאה

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
ב"דּ ּבוּר ּ ְפ ָר ִטי ַרע ִ /דּ ּבוּר ְּכלָ לִ י טוֹ ב"? מה אירוני פה? אירוניה היא לקרוא את השיר "יש
ִ
לי במה בראש" כ"מחאה פמיניסטית עקיפה נגד המבט הפאלוצנטרי" ,לשון רתוק,
כאשר מדובר במחאה פרטית ישירה נגד המבט הוולכי; אירוניה היא לקרוא שורה כמו
"סוּס ָהרוֹ ֵדיאוֹ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי ֲאנִ י ַ /מ ּ ִפיל אוֹ ִתי ֵמ ַעל ַע ְצ ִמי" כאקט של שחרור מיני – ולא של
24
תבוסה ,הכאה על חטא ,אזהרה.
אם חייבים ,בצו האופנה ,לחלץ עמדה פוליטית מוולך המאוחרת ,האמת (המרה) היא
שעמדתה שמרנית – מעבָ ר מ"הדברים" הלא מוגדרים ,הנזילים ,ל"צורה" הכללית,
("אם ֵּתלֵ ְך לְ ַמ ַּסע ֵאל ֵאס ִדּ י ֵ / ... /אין ׁ ְשלִ ָיטה ַעל
המקובעת .היא שמרנית לגבי סמים ִ
ַה ָדּ ם ֶ ׁ /ש ֵּת ַדע"); 25שמרנית לגבי זהות מגדרית ("לֹא טוֹ ב לִ גְ בָ ִרים ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו נָ ׁ ִשים ּולְ נָ ׁ ִשים
("הבֵ א אוֹ ִתי לְ ַה ָּכ ָרה ֶ ׁ /ש ְּבלִ י ַא ֲהבָ ה
ׁ ֶש ַ ּנ ֲעשׂ ּו ְ ּגבָ ִרים"); 26שמרנית לגבי מערכות יחסים ָ
ֲאנִ י ָאבוּדֶ ׁ / ,ש ָה ַא ֲהבָ ה ִהיא טוֹ בָ ה ֲחכָ ָמה ֶ ׁ /ש ִהיא נוֹ ֶתנֶ ת לִ י עוֹ זֶ ֶרת ּבוֹ נָ ה  /לֹא ֶדּ ֶר ְך ַה ִּמין /
זֶ ה ִעם ָּכל ָה ֲענָ וָ ה ֲ /אנִ י ָּת ִמיד יָ כוֹ ל לִ ׁ ְשכּ ַֹח"); 27שמרנית לגבי חשיפה ספרותית ואישית
("ה ַּמ ֵּסכוֹ ת ַה ּׁשוֹ ְמרוֹ ת ִמ ַּמ ִ ּזיק וְ רו ַּח ַרע  /לֹא עוֹ זְ בוֹ ת ֶא ָחד ֵעירֹם ָמלֵ א ּבו ׁ ָּשה ֵ /ס ֶפר
ַ
28
("אין ֲאנִ י זֹאת ַא ׁ ְשלָ יָ ה
אשית ִה ּנוֹ ִס ּפוּר ִח ּי ּובִ י"); ושמרנית לגבי אינדיבידואליזם ֵ
ְּב ֵר ׁ ִ
29
ּ
ישיוּת ַה ְמ ׁ ֻש ֶּת ֶפת").
ַס ַחר ׁ ָשחוֹ ר ַּ /בח ֶֹפ ׁש ַה ִ ּנ ְמ ָּכר ִּב ְמ ִחיר ָה ִא ׁ ִ
ה"שיח" סביב יונה וולך המאוחרת מהווה דוגמה נוספת ליכולת המופלאה לקרוא
שירה ב"קריאה" (לאקאניאנית ,דלזיאנית ,פוקויאנית וגו') מבלי לקרוא שורת שירה
אחת לאשורה ,בקריאה עברית .לצערי אפשר לחשוב על שורה ארוכה ומתארכת
של קריאות עיוורות כאלו ,אבל לא הייתי נדרש לתיקון שלפניכם אלמלא הצליחה
חונטת החוגים לפוסט־ספרות להרחיק כך את וולך מהקוראים ,משל הייתה שירתה
המאוחרת מספוא לדוקטורנטים .אין דבר רחוק יותר מהאמת .אינני מכיר משוררת
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
את מסקנותיה .אבל נצא נפסדים אם לא נתמודד עם מסקנותיה בשמץ מן האומץ,
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
"אל ִּת ְת ַע ֵּסק ַּב ֵּטרוּף
העמודים הכולל של שני הספרים .הנה כמה מהחביבים עלייַ :
ִמ ִּב ְפנִ ים ַ /אל ִּת ְהיֶ ה ֻמ ְמ ֶחה ָּב ִענְ יָ ן ַה ֶ ּזה ִמ ִּב ְפנִ ים ֵ /אין ִסכּ וּי ְּכלָ ל ַ /ה ֵ ּצל אוֹ תוֹ ִמ ַּבחוּץ
"אל
ָּתבוֹ א ֱ /היֵ ה ַא ָּתה ׁ ֶש ֵאין לַ ֲאנִ י ָּכ ִפיל ַ /ה ְק ׁ ֵשב לְ סוֹ דוֹ ָתיו ַה ְּכמו ִּסים ׁ ֶשל ַס ָּבא ֶטבַ ע"ַ 31,
ִּת ָּכנֵ ס לְ ַח ֵ ּיי ֲא ֵח ִרים ַמ ְס ָקנָ ה ַ /אל ִת ְחיֶ ה ַח ֵ ּיי ֲא ֵח ִרים ַמ ְס ָקנָ ה ֲ /חיֵ ה ַח ֶ ּי ָ
יך ַמ ְס ָקנָ ה ַ /אל
ִּת ְחיֶ ה ֶאת לֹא ַח ֶ ּי ָ
"ת ְפ ִסיק לְ יַ ֵ ּצר ַ ּגז ַמ ְר ִעיל ַּ / ... /ת ְפ ִסיק ֶאת לוֹ ֲח ַמת ַה ַ ּג ִ ּזים
יך ַמ ְס ָקנָ ה"ַּ 32,
"קח ָדּ בָ ר ָדּ בָ ר ְּב ֶרגַ ע ֶרגַ ע  /וְ לֹא ַהכּ ֹל ְּבבַ ת ַא ַחת  /וְ לֹא ָדּ בָ ר ֶא ָחד ַהכּ ֹל ְּביַ ַחד
ַה ּ ְפ ָר ִטית"ַ 33,
#5
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"אל ַּת ְחזִ יק
יש ִמית ׁ ֶשלְ ַע ְצ ְמ ָך"ַ 34,
 / ... /אוֹ ׁ ֶש ִּת ְהיֶ ה ּ ָפרוֹ ְדיָ ה ׁ ֶשלְ ַע ְצ ְמ ָך ָ /ק ִר ָיקטו ָּרה ַאנְ ִט ׁ ֶ
ישי
ְּבכ ַֹח ֶ /את ַה ְדּ מוּיוֹ ת ַה ֵּכהוֹ ת ֶ /את ַה ָ ּל ׁשוֹ ן ַה ּׁ ְשחוֹ ָרה ַ / ... /אל ַּת ְחזִ יק ְּבכ ַֹח ֶ /את ָה ִא ׁ ִ
ָ /ה ַרע"" ,לֹא לַ ְח ׁשֹב ְּכמוֹ ֶאלֶ ן ִ ּגינְ ְס ֶּב ְרג ׁ ֶש ַהכּ ֹל ַּת ְע ּתו ַּע  /לֹא לַ ֲהפ ְֹך נוֹ יְ רוֹ זָ ה לְ ִא ֵידאוֹ לוֹ גְ יָ ה
36
ימית ׁ ֶשל ַס ְר ְטר ּ /בוֹ א ֵאלַ י".
וְ לִ גְ מֹר ְּבזַ ֲעזו ַּע"ֲ 35
ו"עזֹב ֶאת ָה ַא ִּלימוּת ַה ּ ְפנִ ִ
1 .1דליה רביקוביץ ,אהבה אמיתית ,תל־אביב :הקיבוץ
המאוחד ,1987 ,עמ' .30
"2 .2גלריה של דמויות המגלמות רצונות וחלומות של
המשוררת" ,כתב דן צלקה (תחת השם יוסף אלרואי)
על ספר ביכוריה של וולך בעיתון הארץ .ואילו
במסגרת המחקר האקדמי יש לציין את מאמרה
החלוצי של יעל רנן" ,בנייתן של אפשרויות הרגשה:
אספקטים בשיריה הראשונים של יונה וולך" ,הספרות
 ,)1976( 22עמ' .54–46
"3 .3בדיוק נמרץ" ,בתוך יונה וולך ,שירה ,תל אביב :סימן
קריאה ,1976 ,עמ'  .90הקובץ 'שירה' כולל את שירי
הספרים 'דברים' ו'שני גנים' ,בתוספת חטיבת השירים
האמצעית 'למעלה מזה'.
4 .4שירה ,עמ' .24
5 .5הלית ישורון ,איך עשית את זה? ראיונות ״חדרים״,
תל־אביב :הקיבוץ המאוחד ,2016 ,עמ' .24
6 .6את הפטנט הזה של הנפשת מצבים פנימיים וולך לא
קדחה ממוחה ,אלא שאלה מהמסורת המודרניסטית
של ה־ personaeשראשיתה בעזרא פאונד ובת"ס
אליוט .והנה לנו דוגמה נוספת לתהום הפעורה בין
דמותה המתוקשרת של וולך כ"מלאך אש" ,משוררת
אינטואיטיבית הכותבת מהבטן ומדם הלב ,לבין היותה,
בפועל ,משוררת מחושבת ומושכלת.
7 .7יונה וולך ,צורות ,תל־אביב :ספרי סימן קריאה
בהוצאת הקיבוץ המאוחד ,1985 ,עמ'  ;107יונה וולך,
מופע ,תל־אביב ,הקיבוץ המאוחד ,1985 ,עמ' .41
8 .8צורות ,עמ' .91
9 .9שירה ,עמ' .130
"1010יש לי במה בראש" ,בתוך :מופע ,עמ' .35
1111צפרירה לידובסקי־כהן ,שחררי את חרצובות לשונך
אישה ,תל־אביב :הקיבוץ המאוחד ,2009 ,עמ' .160
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1717שירה ,עמ'  7וצורות ,עמ' .47–46
1818שירה סתיו ,אבא אני כובשת :אבות ובנות בשירה
העברית החדשה ,אור־יהודה :דביר ,2014 ,עמ' .264
לזכותה של סתיו ייאמר שהיא לפחות מזהה שהשיר
"ממען אחורה אל המיתולוגיה הפרטית שנוצרת
בשירים כמו 'דובה גריזילית'".
"1919שיר בלהות" ,בתוך צורות.98–96 ,
2020למשל בשיר "אוננות" (צורות ,)41–38 ,כשוולך
שוכבת ,מעשה אוננות ,עם "מר איש לא" ,שאין לו
רגשות ,הבעה ,גוף ,חום .המשוררת מראה למאהבה
הצעיר "את השיר" ,כלומר את השיר הזה ,ומר איש
"מגִ יב ְּבזַ ַעם וְ אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֶ ּזה ַרע  /וְ לֹא ׁ ִשיר ִּבכְ לָ ל" ,אולם
ֵ
היא יודעת את הסיבה ללקותו הרגשית (והספרותית):
יְשנִ ים וְ הוּא ַ /א ַחד ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים
"הוּא יָ ָצא ֵמ ַה ּׁ ִש ִירים ַה ׁ ָ
ׁ ֶש ָ ּל ֶהםּ ַ ,גם ַה ּי ִֹפי ׁ ֶש ּלוֹ ָּ /כזֶ ה ,הוּא ַא ַחד ַה ּׁ ֵשמוֹ ת
ַה ֻּמ ְפלָ ִאים ָ /ה ֲאבו ִּדים ָּכל ָּכ ְך ַּב ִה ְת ַה ּווּת ַ /ה ְמב ֶֹהלֶ ת
ַה ֶ ּנ ֱח ֶר ֶדת ְּב ֶר ֶחם ַה ֶחבְ ָרה".
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הקיבוץ המאוחד ,1997 ,עמ' .177
2525מופע ,עמ' .83
2626צורות ,עמ' .162
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