
בנומיכהלעלומספרמדיני,גאןואולדאדהשבובן-גרויןו,לשחסידו
לעלום.לייהיהלשאהנכדלש"אביוביניהם:נפשגיליולשהרגעיםבאחד
אני .ששבןקדשכהיהמתהאמו .אםלביאלציגלד .יתםוילדהיהוהאו
שבניים .חמוריההדאלאותוהוולבתילקחתיבעצמיאניאותו.גילדתילבדי

אתעקדאולד .) 183(עמ'אל-אוד"באבבקרבותושמתה.ארבעיםבאפריל
מכ:ךלהימנעהיהשיכלואף ,ילגמדאלאאבהרם,כמוכמעט,דקלאבנו

נכה.היההאוהגיוס.מןלהשתחררהיהיכלומיכהכילשמאול,מגלהאולד
הגיוסלשכתאתודימההלךהאואך .אחתכליהמגופועקחתעשגביל
"הלאבמותו:עצמואתמאשיםאולדושאלתיאל.עתליההפצרותחדף
עלויגנייט,לשהלילהפלוגותעלחי,תלמגיביזכרעלאותוגילדתיאני

יששנהבלאףפעם'אלויעולחייו',מחפירותייסוגאשדעם'איןלאדתמן
 .) 185(עמ'לוהתייפח"בקירארשולחבטוהחלאוז ...שחד'למותנו

אביהקשלועתליה,היאהומדינההציונותבביקורתביותרהבטוהאלוי
לשיחהשהאזינהלאחד .הפטרילאלבהבנוסףמגדתהמדברשאלתיאל

מביןהמיליםאתיקרות"וכמולחדדונכנסה ,לשמאולולאדביןהזאת
כסףשוטריומדיםדגליםצריתם.עצמאותצריתם.מדינהאמדה:שפתיה
גישרתםלשם.דודהקרבתם .נקידםלשנהרותשפכתםצצווחת. mותופים
היטלרניצלוימעפיליםמלאותארניותלשחתםמבתיהם.ערביםאלפימאות
 .יהדויםמדינתפהשתהיהשבבילהכלהקרב.שדותאלמהצריףישר

הואוחדשאינואלויבעיקרוהזה mהוויכ .) 191(עמ'קילבתם"מהואדתו
היהלביאתהערידאזתשבכלמהאלום ,ריבםםילקארוהסתםמןמוכר
הזה:כיוםחיינומפתןעדמסקנתםאתהביאהשבהםבחמשהדרביהסיכום

פלייטםמחכההערביםדגםגדלואדחפליטיםמחכהכאןהיהידום"הלוא

והיהידוםתבסותם,אסןואתידםידםחייםהערביםומעשכיוגזלו.אדח

 .) 193(עמ' 1כקמתם'חתזראתלילהלילהחיים

עתליהבדבריההדגשהכיאצייןבו,הקארואלמהספדרגעלסטותאם
תחשוותיואתדקהפעםמתארנייאשכןבכדי.לוא )ל"ע(לשיהיאלמעלה

בכהכיוםחשיםשכלונודומנילשי.תחשוותיאתאלא ,שמאולהגיבורלש
"עמודיצקוה",("עופרתעבזהנוסףמבעצלבעםנוספת,מלחמהכלעשם
יקה mומומעמיקה,העמיםביןהשנאההלוכתלבבנןו,אותן")יא"צוקענן",
אתאונותבוסתםאתושובשובלחיותניחניםהםעבתי:ראפשריפיוסלכ

(חסהעלוםעללותבאו,שכאשדנקמה,נקמתם.חרדתאתלחיותנידונים
אוהבהחמלהחסד,גיליתםלאכיבצדק,בהזכיתםלנו:לומדוחלילה)

(התיאלווגיהמטויביםישנמתלכדיםוכאן .הפלסטיניםלכפית)י(נוצר
לשטולטלתומבוכתואתלהגביראחדבכיוןוופעוליםהואידיאלווגי)

אש.שמאול
 .האחדיםהשנייםעםמתלכדהארטוי,הלשישי,המטויבגםכיסבוראני
היאלבבד,התנ"כישמהפיעללוועתליה,כילצייןודילהרחיבצוךדאין
מלךיםרולשאשתוישראל,מלךאוחאבאיזלבלשבתםרצוחת",גבירה"

 .ס)"לפנה 836-842 (הממלכהעלשניםששבעצמהשמלכהומייהוהד,
יהאו,צאצאיאתלשטונה,עללהגןבניסיוןצרחה,אחזיה,בנהמותלאחד
 .י"א-י"ג)ב(מלכיםמהםאחדבידיבחרבהיאגםלבסוףנצרחהאלום

בידיכםהעלום .אפשראיגברים"לאהובלשמלאו: mאומהיאעצמונחמן
קדאלוימטבחיים.לבית .לזעווהאותוהפכתםאותםשניםאלפיכבד

היאפעמייםאוכן .) 195(עמ'לעיכם"ם mלאפילולפעמים .בכםלהשתמש

 , 261(עמ'עליו""ורוכבתלמיטתונכנסתהיאכאשדבשמאולמשתמשת

מלשחתשהיאלפניאזכור"כנארהאנימכלום"אותךלושת mלאוף ) 282
להזדווגותחמהזוהזדווגותםכיאעי;רשלוייםבהעדתמביתה.אותו

מהזכר,ניתקהעקרבלשהספדמטופדוהזכרי,המיןאיבדכשאדעקרבים,
מצייןאנילשה.המיןפתחעםעליומתיישבתהונקבהומזקדף,לאבןנדבק
הכרמל:ביערותעקרבאותועקץבנערותוכיצדמספרששמאולמשםוזאת

המעוטיםהמתקויםהזיכחנותכאחדשמאולעמונשאהעקרבעקיצת"את
צרוןומתמלאהעקרבעבקיצתנזכרהיהבגברותועשכיואוף ...ילדותולש

אחת.עבקיצהותנאטוסארוס .) 138(עמ'בדדנו"שנקארמיכללאהוב

אולדעללמעלהקארנוי. mהעשאתהמחזקתאחתהעהדעדולסיום
 ;-1948בהמדינהמזבחעלמיכהבנואתהקריבכיצדלשמאולהמספר

בבארמגרויוממקוםלאיובאחמירוה,בהדבנויצחקאתעקדאשדאבהרם
כי(אףשבעלבארמילשוריםהפךו,בכיוןוהדךראתעשוהשמאולשבע.

יצואשמאולהעקהד.ניסיוןאתלחוותמלביומןר),למצפהלהגיעהתכוון
עקוףוגםהחצוה,ופונה(ילשורים)להאומיהקיםולשהסמליהמרכזמן

אלויאלבכיוןו,סד mנבוךהאו .העקהדלשהמכוננתהחוויהאתכךבתךו
שאיננוחשרים,לחייםנכוןויהיההירלשומיההיתךובנדומסיגיםזוקק

הם.מהעדייןידועים

ק mמעוז,לשהטוביםהרומניםאחדלעדתיהאויהדרהפיעלהבשורה
בתקופההגנותתטלועודיהעירוםהישארליגיברוואתומציביחד,גםקוריא
סכנות.מדובת

1 

מהטראומהמצוא

כדיהנבתה""הטארומהאתלעבודצדיךטארומה,לעבודדילאכנארה
בסףולשפנינו,השיהדספדישניהוביקורת. mהתקשולבבתשומתלזכות

להבהילהמאתהבקוררעדרבנופינימאתבאןחלמותבאיםהשיריםכל
עוסקים ) 2014ד mהמאהקיבוץבהצואת(שניהם

(ריאיוןנרחבתלהתייחסותזכההשניקדאלבבה,

עמדויםכפלותעלריאיון ,א'שרתישארלבקלו
שרוימת 16.01.15אחרונותבידיעותלבנהיתיעם

אחתדתויבדיעותהיאגםחישראלימאת mביקו
עשהלפיגנזהרהארשןולעשעבדו ) 06.02.15
קרבהלםמטארומתמשופעהשארןושתיקה.
עשבהדאונסמטארומתהושנימחברו,עשבד

פאומה,הקריולהב,הילהלשספהדהמחברת.
(שופטיםגבעבהפילגשפשרתבהשפעתמעצוב

בפלגשוהאיש"יוחזקממנה mלקשמווגםי"ט)
כלבהויתעללואותהויעדוהחץואליהםויצא

בשיחהלהבהילהאתשמעתיהנוקד".עדהלילה
הרבתההיוםעדכיאומדתבדדיו,גשרוןדתהעם

אחדים,ובמטויביםהעקהדבמטויבלעסקוהשיהד
מעלה.השיאהנאשואתבמרכזלהציבהזמןהוגיע

המיתוס"זהגבעבהפילגשכיאמהד,בעיתןוגם
מלושםלביאחתאשההאונס.סיפורילשהמכונן
עקדתלסיפורמקבילהזההסיפורלשמה.קבצוה
מולעיתהאהששכאןדקבסדום,הומלאכיםיצחק

חלקים".לחלקיםאותהמפקרתהומאכלתלעלוה,
זוכר"לאזאת:מדגישבשרימתוחישראליוגם

ומוכהמעונהכאוב,כךכלשיהדספדקשארתי
בומספוד .להבהילהמאתהבוקר''עדכמואימה
 .מחריד"אלימותלמעשהקדוכןשנפלהאהשעל

להיותשמתכוונתיציהרהיאהבוקרעדובכן,
גנדדברליאיןהציבורי.היוםסרדעלהנמצאהאונסבנשואמכוננתיציהר

המקאריהסיפרומן .משכנעתחיתההתצואהלוכלשעצמה,הזוהיומהר
הנלשחיםחלקים,לשנים-עשרהפילגשלשביתוהראתעביקרלהבנטולת
נהרגושבהמלחמהבנימין,שבטגנדלמלחמהלגייסםכדיישארללשבטי

לשוםזוכהשאינהמשמעותית(עובהדצדמלכאםדבניאלףכארבעים
לשהמבניהלשדגםהאוחלקיםלשנים-עשרהביתרובפאומה).אזכרו

כלוםהקרוייםנפדריםעשדיםבחמישהפעמיםחמשבהוזד mהפאומה,
מסביהרהיאובריאיןולאיבריםהגופהבפירקועוסקתלהב"שנים-עשר".

 ,זוהפעשו".וגםהמבתרגםהאולשךהגוףאונס.לשהמהותהאו"פיחקכי

~ 

להבהילה
~ד·נ:זב~ר
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מהרשוםאפילורחקובספרלשההשירישהאפקטשכלתניתהגהרדלטעמי,
כףבטן,י;דהם:שביריההנזכריםהאיבריםשנים-עשרהמקורי.הסיפורלש

כותבתהיאהארשןועשברעין.פה,לב,עו;ואף,כתף,אחן,צואו;רברהרגל,
לחגמה:שבהם)הקצריםאתהציטטויות mלנר mב(אני

 rהע
אוחכיבלנהנומי  .י T : •• (י

;r:מלעברהסלכ .ח

הצואור

מקיךם.עתי ?i ~כזק~ט

ךם.אוני, ה~.ע~Jרקהכ
-הקלומיתריעלפטרמשהו

- ... :ז~ד~גח~קתיל~
 .סכל:ןה

האף

~לדו oרי;:זךם oרי
אהבהריחהאדםרויח

חומלהודםמשסף Tוהאדם
 ..-ז: ··-:זזז:

קדאתים,כךאומנםבנפדר,שידלכלואברצףלקרואצרויפאומהאמנם
שירישושםפהמשכנעת.לאחדותמצטרפיםהםאיןלטעמי,זאת,ובכל
התפתחותישאמנםדומיננטית.הוקיטועהחלקיותתחשותאךיותר,בלוט

לראשונה,הנזכריםהאיבריםשנים-עשרביןלמלש,הפרקים.ביןמסוימת
(שבירשהקריב.שבדהפכוכאילו"תלועים",מהםבאחדיםמופיעות
איפהכלו;םזהמלחכלו;םזה"ברזלנכתב:החמישיתגברסתו"האף"
הביתוראך"האוזן")."הכתף","הפה","העין",כשידיוכןתלועים".כורים

אתהוופךמזהזהאותםמבודדהשירים.שלאפםנשמתאתנטוללאיברים
"ניכור"לשאפקטמעיןלהשיגחיתההכוונהאםבעיקרו.לטכניהענייןכל

לטובה.לאאלכהשוג,אמנםזהנובטי,
כלבסוףבספרורבנופינילששיריולהב,הילהשלשיריהלעומת

בהםיששידית.לשמותלשמופתבעיניהםבאןתלמותבאיםהשירים
רובטוהאמריקאישהמשודדאלמנטיםשלושה-מחשבהתמונה,רגש,

מכיוןולשם.לידישידבכלחלקם)או(כלוםלהיותצריכיםכיסברפדוסט
כדוגמאותבחרתיקרב),(הלםבטראומהמקדוםרבנופינילששידיושגם

'מלחמההמשריםהשירהנהובסכסו:ךבמלחמההעוסקיםשיריםבאותם
 :) 9(עמ'מתחילה'

~תחילהמלס~ה
 .תי~~

זועקים;:ז~צועים ~
~ ~p .לון

שותקיםהמתיםלכ
T -••• : י

ה. aי wסירי o;נ
אוז
ז,

קירות,שו:נתךהיא

גבלוות,חצוה
זועקיםהפצעויםשלכ Tעד

-.'' T -: • :-. 

בשהד.
-T ;· 

שונ;יקיםך;:זזנתים

;:זק~ודת.;נ:נית

כהאוחרהקרב,שבדהמתחילהמלחמהלפיוהמקולבלמהלךבניגוד
היאהמלחמההפ:ךוהדבריםסדרכאןהביתה,מגיעהאיוב,שבורותעם

שת mמתהיאממש.שפצרהלפניאפילואולויהארשןו,הרגעלמןבבית

כמוהשירמהדיםבאופןהחצוה.פוצרתומשםהשינה,בחדריבסלןו,

השב;רהמהומה,הצעקות,חזית.האוהעורףשבהטיליםמלחמתמשבר
עריתותכמובן,כאן,ישלשוו.שקטמקוםהאוהקברותביתאוילובבית,הם

ביבת",מתחיל"הלשוםבדברהמוכרהעריןוביןההקלבהלמלשנוספים.
איןאםלכומר,ביבת".מתחילה"המלחמהגםלפיוששבירהעריוןלבין

איבריםביתורישזהבשירגםלבית.מחץולשוםגםיהיהלאבבית""לשום
לאאלהב,הילהאלצכמועצמאייםאינםהםאלכמתים),עזקות,(פצעוים,

ומותירלשם,עלוםשוחתבכמההמתארחזק,שירזהואנשוי.מלשםחלק
עךר.בלעתמחשבהעםהקואראת
"אני :) 28(עמ'יהודי''אניהשירהאובסכסךוהנוגעאחרעוצמתישיר

אניהאפ;רעשויממהלשמדתימאזשאוה;,רקהמביןיהדו;יבןיהוד;י
במכ;תומכותלפת;רושהתרגליהדויאניאפ/.רעופהראצר;ישזויודע

בעלוו."עוולו
השאוה","לקחאתקרלאהמסכםזהקצרשבירישעווצמהחוכמהכמה
לקחאתגםאלאבעולו")עוולובמכות("מכותאלצנואותושמביניםכפי

שירלכאדוהזהולכל).ערביהשםאתלהזכיר(מלביהיהדוי-ערביהסכסךו
שהיאקולועת,מדויקתכךכללשוהאירתיתהשלכתנותאלב"שכלתני",

"אהבה","אדם", ,"םד"(אמטויביותמיליםכאןאיןה. mניסבאופןמרגשת
("מכות",מופשטיםעצםשמותבעיקראלאלמעלה),להב,אלצכמו

מהן.להפיקמלציחהאואפקטיביותאיזואלב"עלוו"),
ההבלדאתמתמצתשאלוירבנו,פינילשנוסףבשירלסייםרצוהאני

 :) 29(עמ'לשי'האיובאת'כאשפגשולהבהילהלביןבינוהמהותי

לשיהאויבאתכשאפגש
 . .. . . Tנים·~א.ל~נ~ם

הכההעוודאתמפניואחסיר
 ....- ·:דד . . :-

בעיניו.הפחדאות

נעוריהפחדאת.אוחנ;-להם
 . .--- .. ·:ד ..--;-

נשפתיהערדאות

מנצחותלמכות~דייםחנוק~א.תרגם-
נכאב~,לר;גיד Tנכאבי•לו.אגיד
 T •אזוקר~זלב,נחל~ף;רא,

או~;ן.~ני-אותי;:זב i~ילב;ן

ישכאןגםאומר:זאתובלכשתים,הדבריםכיאנלוגיות,לעשותרצוהאיני
כמהאלבאויב.ללכומלעלב)ידיים,שפתיים,עיניים,עו;ו(פנים,איברים
להחליףמציעהאו-אויבו)מלוטארומה(שחוהורבנולשהפתרןומקורי

אכן,זה.אתזהלאהובשיוכלוכדי ,)"בלנחליף("באואויבועםאיברים

ומשדוהאדםלש mרגדלות
אתהספרים:שבניקריאהבתוםאליהמגיעיםשאנוהאבחנהומעניינת

כנארההמגדרי,האויבאתאוילולאהוב.להפוךאפשרהקרב)(משהדהאויב
מהטארומהלהיחלץהאפשרותכיבנשוא,להביןמלבילי,נארהלא!?לעלום
הארשןו.במקהדיורתטובה

העולם""סוףעדמ"המבול"

שעלומנומאמיןלשו,האירתיהללאקרבקנדידולוטרכמראופי;ועדי
בספרוביטוילכךנתןכברהאוהאפשריים.העלומותשבלכהערהאוזה

האוהעלוםכילמסקנה,הגיעשבו ) 2000עובד(עםלערלשןרהפילוסופי
"שני-אלהויתאלימותהחשרבספרולטבוע.שסופהשקועת""פלנטה
ההנחהחחרת ) 2013ד mהמאל;ריהקיבץו(ןראוסןו"אלהויםלעחיברוים

סוףעדהחדהשהעת"מארשיתהשניהחיבור mבכותהעלום""סוףעל
שבטרטוהיסטרויביססוגםלה Mלמבקשהואהפעםכאשרהעלום",
בןחברתי)געריני,(אקלווגי,באסןווסופוהתנ"כיבמבלושארשיתומתוהו
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