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 יונה וולך/  תפילין

בֹוא ֵאַלי  תָּ

לּום י ַלֲעׂשֹות כְּ ֵתן לִּ  ַאל תִּ

י ילִּ בִּ שְּ ה בִּ ה ַתֲעׂשֶׂ  ַאתָּ

י ילִּ בִּ שְּ ה בִּ ר ַתֲעׂשֶׂ בָּ ל דָּ  כָּ

ַרק  ר שָּ בָּ ל דָּ יל ַלֲעׂשֹותכָּ חִּ  ַאתְּ

י קֹומִּ מְּ ה בִּ ה ַאתָּ  ַתֲעׂשֶׂ

ין לִּ פִּ יַח תְּ י ַאנִּ  ֲאנִּ

ַפֵלל תְּ  אֶׂ

י ין ֲעבּורִּ לִּ פִּ ת ַהתְּ ה ַגם אֶׂ ח ַאתָּ  ַהנָּ

ַדי ם ַעל יָּ ֹרְך אֹותָּ  כְּ

י ם בִּ  ַׂשֵחק אֹותָּ

י ם ַמֲעַדנֹות ַעל גּופִּ  ַהֲעֵבר אֹותָּ

י ֵהיֵטב ם בִּ  ַחֵכְך אֹותָּ

קֹום גָּ  ל מָּ כָּ יבְּ  ֵרה אֹותִּ

חּושֹות י ַבתְּ  ַעֵלף אֹותִּ

י לִּ ן שֶׂ גָּ דְּ ם ַעל ַהַדגְּ  ַהֲעֵבר אֹותָּ

ַני תְּ ת מָּ ם אֶׂ הֶׂ ֹשר בָּ  קְּ

ֹמר ַמֵהר גְּ אֶׂ ֵדי שֶׂ  כְּ

י ם בִּ  ַׂשֵחק אֹותָּ

ַלי ַרגְּ ַדי וְּ ת יָּ ֹשר אֶׂ  קְּ

ים י ַמֲעׂשִּ  ֲעֵׂשה בִּ

י צֹונִּ רֹות רְּ  ַלמְּ

י נִּ טְּ י ַעל בִּ  ֲהֹפְך אֹותִּ

ים  ׂשִּ כֹותוְּ ן מֹושְּ סֶׂ י רֶׂ פִּ ין בְּ לִּ פִּ ת ַהתְּ  אֶׂ

ה י סּוסָּ ַלי ֲאנִּ ַכב עָּ  רְּ

חֹור אָּ י לְּ ת רֹאשִּ ֹשְך אֶׂ  מְּ

ֵאב כְּ ַוח מִּ צְּ אֶׂ  ַעד שֶׂ

ג ֻענָּ ה מְּ ַאתָּ  וְּ

ָך ם ַעל גּופְּ יר אֹותָּ י ַאֲעבִּ ְך ֲאנִּ  ַאַחר כָּ



ים נִּ ת ַבפָּ רֶׂ ֻסתֶׂ ּה מְּ ֵאינָּ ה שֶׂ נָּ ַכּוָּ  בְּ

ה ַאכְּ  ינָּ יֶׂ הְּ ַניהֹו ַעד ַמה תִּ ּיֹות פָּ רִּ  זָּ

ָך ַאט ַעל גּופְּ ם לְּ יר אֹותָּ  ַאֲעבִּ

ַאט ַאט לְּ ַאט לְּ  לְּ

ם יר אֹותָּ ָך ַאֲעבִּ ארְּ יב ַצּוָּ בִּ  סְּ

ד חָּ ַצד אֶׂ ָך, מִּ ארְּ יב ַצּוָּ בִּ ים סְּ מִּ עָּ ה פְּ ם ַכמָּ  ֲאסֹוֵבב אֹותָּ

יב הּו ַיצִּ ַמשֶׂ ם לְּ ֹשר אֹותָּ קְּ י אֶׂ  ּוֵמַהַצד ַהֵשנִּ

אֹוד אּו ֵבד מְּ ד כָּ יֻחָּ מְּ תֹוֵבבבִּ סְּ  ַלי מִּ

ֹשְך מְּ אֶׂ ֹשְך וְּ מְּ  אֶׂ

ָך תְּ מָּ שְּ ֵתֵצא נִּ  ַעד שֶׂ

ָך ֹנק אֹותְּ חְּ אֶׂ  ַעד שֶׂ

ין לִּ פִּ ֵרי ַבתְּ ַגמְּ  לְּ

ה מָּ ְך ַהבָּ ֹארֶׂ ים לְּ כִּ ַמשְּ תְּ  ַהמִּ

ה. ֵהמָּ ה ַתדְּ ל ַהֻמכֶׂ הָּ  ּוֵבין ַהקָּ

 

בית  - אל הבורא היהדות הגיעה למעין התקרבות כמעט ''סופית'' בתקופה הקצרה שלפני גלות בית שני,

מלכים לו מן השורה לאנשים וניבאו וסידרו שוטרי תנועהושופטים ונביאים הסתובבו כמו  קייםהיה המקדש 

 . את יחסם לבורא מבולבלים

'' כמעט בריםלהשאיר את היהודים ''מחו כדי כלים שונים ומשונים באואל הגלות,  יציאהה שלאחרתקופה ב

 מהארץ המובטחת.לבסוף הוגלו בשל כך בורא שלהם, זה שפעם אחר פעם נטשו ואל ה ,און ליין

אתם בטח שואלים את עצמכם מול המחשב או  ?כמה ירוד .היה ירוד לאחר שהתפזרו היהודים, מצב המורל

נחת. הם יו גורמים לירוד ברמה ששום שיר של אייל גולן או איזה בלדה ענוגה של שלמה ארצי ה ?הפלאפון

 מינית. -העם היהודי היה כל כך מדוכא, שסיפורים מאותה תקופה מתארים אווירה א

 ?ם? אלה עם המצוות פרו ורבו ועם הברית מילה שמשפצרת להם את הכליימיני-שמעתם? יהודים א

כמובן שכל אלו לא סתם קרו, העם היהודי באותה תקופה היה כל כך שבור ומבוזה, עד שהרגיש שאין עוד 

 טעם להמשיך להתרבות. 

ת הביזוי והשבר שהיו בעם, היהדות המשיכה את מסע ההשתדרגות שלה, זה שהתחיל ולמרות תחוש

  ם, אך הסתיים בגירוש.ר בבית מקדש מפואר במרכז ירושליבברית מילה באמצע המדבר וכמעט נגמ

, כאשר משהו נורא פוקד אותו הוא מתחיל לשנות הרגלי אכילה ואפילו הרגלי למידהשכמו טבע האדם, 

 את מצוותהחלו להנחיל ו כי זה הזמן לחפור בעצמם להביןשל אותה תקופה  המנהיגים היהודיםהשכילו 

  התפילין ושלושת התפילות היומיות, שחרית מנחת וערבית.

 

לה לתת לא יכולה להופיע כך משום מקום, הרי צריך  שכזו קשר אתם בטח שואלים? הרי טרחנותמה ה

 תוקף או סברה. 

בשעה שבע וארבע עשרה דקות התפילין כבר קשורים אל יד  .בערך מעירה אותי בכל בוקר הטרחנות הזו



יכול להרגיש כאילו יצאתי קשב וריכוז( אני גם  )בכל זאת, שמאל שלי, אם אני מצליח להתרכז מספיק חזק

אני דוחה אותה עוד ועוד למשל,  אם .להגיד שזו המדיטציה שלי אני יכול מספרת הזמן בה אני חי רוב היום.

היום שלי כולו נדחה וככה אני סובב סביב עצמי רגע לפני השקיעה, שזהו כמובן הזמן האחרון בו מותר 

 היום שלי מהודק ומדויק ברובו. וביום שבו אני מקיים אותה בזמן, להניח תפילין. 

 

 ''תפילין'', הרגשתי שמישהו כופה עליי מועקה וריחוק.  שנתקלתי בשירה של יונה וולךכ

מילדות לא הורגלתי למרות ש לא הרגשה חדשה לי בזירת השירה, אלא שהפעם ההרגשה הייתה קיצונית.

ך שירה של קול הילדות שלי. אטקסטים מתחכמים של מאיר אריאל ואום כלתום היו חלק מפס - לשירה

הרגשתי את שאיני מקל ראש בעבודה אמנותית, עדיין  למרותאל מול הטקסט.  וולך, שלח אותי להתגונן

 להתריס מולי את החיבור היחיד שנותר לי לבורא.  תהמילים המכווצות יחדיו של יונה, באו

ובמכוון( אותי ואת הציבור ממנו אני  )או שכן כאילו לא לקחו בחשבון האלוויותר מזה, הרגשתי שהמילים 

רת ומגיע. גברים שרוב היום שלהם מתנהל בחילוניות גמורה, אך שומרים חסד לבורא שלהם ולמס

המסר ש, אבותיהם וממשיכים להניח תפילין כל בוקר. הקונפליקט הזה מורכב לא פחות משירה של יונה

 ף הבא לכווץ את אמונתי.כחוזה דרקוני צפו ותלי דרך מילות הארוטיקה המחובראמתקשה לעבור שלו 

 

מרגיש  המילים והקצב שלהן יגוןנ - ב ביד אומן משובחתנכת לא שירה של יונהאי אפשר לומר ש ,עם זאת

לעשות. אך באותה  יםיכול או אחת , ומקצב שכזה לא כל אחדכמעט ניצחי למי שמתקשה לקרוא אותו

ובטח ובטח לאלו המתחברים למילותיו ומרגישים את  למהדהד פי כמה, את השירהופך המקצב  נשימה

)סוג העיניים שכל  רגלות לקריאת שירהעיניים לא מו. אך גם במבט של ףתחלה ועד לסוהמהתחושה ה

מעין קו  - משורר צריך ללטוש אליהן(, קיבוץ המילים בצורתו מרגיש כמו תמונה פסטורלית של הרי אילת

כאילו יחסי האישות שבין . ךתנועתיות וגם את הרצונות שלהם את ע, גתעתהררי שלא מפסיק לשחק בך ול

הנחת המילים של סדר ע, אלא גם תעתהגבר לאישה סביב התפילין, לא רק מתהפכים להם ויכולים ל

 הטקסט עושה את אותה הפעולה. 

מתארת סצנה  - וולךכך גם עושה , שראית עליה וירידה ושוב תראה עליה וירידה לים המלח לא אכפתש מוכ

ואז התפילין ששימשו כבר לרסן,  ,הגבר עוברת אלל האישה, לאחר מכן צמינית שהשליטה בה נמצאת א

 לכלי רצח.  יםמשמש להתפלל, לבסוף הגבר ויברטור וגם את הכוונה של

אם העם היהודי היה מתפוגג לעצמו בגלות, מתנדף אל בין שבטים פגנים מה היה קורה אני תוהה לעצמי 

 הייתה זוכה לעונג שכזה? וולך האם יונה  - לאחר מכןשכבשו כאן הביזנטים אל תו האזור או של או

 ריבוע קדוש שבו משחקת יונה וולך, תפילה אהבה עינוג ומוות. או שמא ישו היה מקבל את אותו 

 

אם  אך  .בהתחכמותהלה )או שני(  במקום גבוה בשפה העברית ואין שנייה נמצאתלדעתי שירתה של יונה  

נטי פטריכאלי וככזה האמור לשמש כא שאר בי שכל ישר והצלחתי לפרש את השיר ''תפילין'' נכונה,עוד נ

 צר לי לומר שהתחכמות לשונית זו מקשה על העברת המסר הרי ,לי חשוב במערכה חשובה לא פחותכ

 מלמדות דברי הלכה לרבנים ומבארות מעט אור במקומות חשוכים.  תניסטיויפמ , שבובחלומיש

עוד  ,)ברובם וללא הכללות( הוא כמו יריקה אל תוך האוקיינוס טקסטים מסוג זה, שרוב צורכיו הם חילונים



בתקופה בה  שפעלו רבות ניסטיות חילוניתיאבל גם לא תורגש, בין תנועות פמ ,טיפה של לכלוך לא תזיק

 פעלה יונה.

זיז משהו בממסד פטריכאלי כמו הרבנות הראשית? הלוואי, אך אם תאם שירה מסוג זה אכן תשנה או ה

ממסדים נפגעו משיר יחידים ואני מצאתי את עצמי כאדם פרטי נפגע מטקסט כזה, אני כמעט בטוח שעוד 

וסיה בחברה הלוואי ויהיו עוד טקסטים אשר יצליחו לזעזע מעמדות ולקרב בין שכבות האוכל כל כך חשוף.

  ה כוח מיסטי יתן את הכוח לכותבים, לקטב פחות ולחבר יותר. שאיז הלוואיהמקוטבת שלנו, 

 

 

 

 

 


