חסידו לש בן-גרויןו ,שבו אדה אולד גאןו מדיני ,מספר לו לע מיכה בנו

לסיום עדו העהד אחת המחזקת את העשmי .קארנו למעלה על אולד
המספר לשמאול כיצד הקריב את בנו מיכה על מזבח המדינה ב ; 1948-
אבהרם אשד עקד את יצחק בנו בהד חמירוה ,בא לאיו ממקום מגרויו בבאר
שבע .שמאול עשוה את הדךר בכיוןו הפךו ,מילשורים לבאר שבע )אף כי
התכוון להגיע למצפה ומןר( ,מלבי לחוות את ניסיון העקהד .שמאול יצוא
מן המרכז הסמלי לש הקיםו להאומי )ילשורים( ופונה החצוה ,וגם עקוף
בתךו כך את החוויה המכוננת לש העקהד  .האו נבוך  mסד כיוןו ,אלב אלוי

גביל תעש עקח מגופו כליה אחת  .אך האו הלך ודימה את לשכת הגיוס

זוקק מסיגים בנדו ההיתךו הירלשומי ויהיה נכון לחיים חשרים ,שאיננו

חדף הפצרות עתליה ושאלתיאל .אולד מאשים את עצמו במותו" :הלא

ידועים עדיין מה הם.

לאדתמן 'אין עם אשד ייסוג מחפירות חייו' ,עול 'אלוי פעם בלאף שנה יש

הבשורה על פי יהדרה האו לעדתי אחד הרומנים הטובים לש עוז ,מmק
קוריא גם יחד ,ומציב את גיברוו הישארלי עירום עודיה תטלו הגנות בתקופה

באחד הרגעים לש גיליו נפש ביניהם" :אביו לש הנכד לשא יהיה לי לעלום.
והאו היה ילד יתםו  .גלד אלצי לבי אם  .אמו מתה שכהיה קד בן שש .אני
לבדי גילדתי אותו .אני בעצמי לקחתי הוולבתי אותו אל הד חמוריה  .שבניים
באפריל ארבעים ושמתה .בקרבות באב אל-אוד" )עמ'  (. 183אולד עקד את
בנו לא דק כמעט ,כמו אבהרם ,אלא לגמדי ,אף שיכלו היה להימנע מכ:ך
אולד מגלה לשמאול ,כי מיכה יכלו היה להשתחרר מן הגיוס .האו היה נכה.

אני גילדתי אותו על זכר מגיבי תל חי ,על פלוגות הלילה לש ויגנייט ,על

למותנו שחד'  ...אוז החל לחבטו ארשו בקיר לוהתייפח" )עמ' (. 185
אלוי הבטוה ביותר בביקורת הציונות הומדינה היא עתליה ,קשלו אביה
שאלתיאל מדבר מגדתה בנוסף לאלבה הפטרי .לאחד שהאזינה לשיחה
הזאת בין ולאד לשמאול ,נכנסה לחדדו "וכמו יקרות את המילים מבין

1

מדובת סכנות.

מצוא מהטראומה

שפתיה אמדה :מדינה צריתם .עצמאות צריתם .דגלים ומדים שוטרי כסף

ותופים  mצצווחת .שפכתם נהרות לש דם נקי .הקרבתם דוד לשם .גישרתם

כנארה לא די לעבוד טארומה ,צדיך לעבוד את "הטארומה הנבתה" כדי

מאות אלפי ערבים מבתיהם .לשחתם ארניות מלאות מעפילים ניצלוי היטלר

לזכות בתשומת לב התקשוm

ישר מהצריף אל שדות הקרב .הכל שבביל שתהיה פה מדינת יהדוים .
ואדתו מה קילבתם" )עמ'  (. 191הוויכ mהזה בעיקרו אלוי אינו חדש הואו
מוכר מן הסתם לקארו י ם ריבם  ,אלום מה שבכל אזת העריד את לבי היה

כל השירים באים למות באןח מאת פיני רבנו רעד הבקור מאת הילה להב
)שניהם בהצואת הקיבוץ המא mד  (2014עוסקים
בה ,אלב קד השני זכה להתייחסות נרחבת )ריאיון

"הלוא היהידום כאן מחכה פליטים אדח גדלו דגם הערבים מחכה פלייטם

בקלו ישארל שרת א' ,ריאיון על כפלות עמדוים
עם יתי לבנה בידיעות אחרונות  16.01.15שרוימת

סיכום דרביה בחמשה שבהם הביאה את מסקנתם עד מפתן חיינו כיום הזה:

אדח גזלו .ומעשכיו הערבים חיים ידם ידם את אסןו תבסותם ,והיהידום

חיים לילה לילה את חתזר כקמתם') 1עמ' (. 193
אם לסטות רגע מהספד אל הקארו בו ,אציין כי ההדגשה בדברי עתליה
למעלה היא לשי (ל"ע) לוא בכדי .שכן א י ני מתאר הפעם דק את תחשוותיו
לש הגיבור שמאול ,אלא את תחשוותי לשי .דומני שכלונו חשים כיום בכה
עשם כל מלחמה נוספת ,עם לב מבעצ נוסף עבזה )"עופרת יצקוה"" ,עמוד

ענן"" ,צוק איתן"( או לבבנןו ,הלוכת השנאה בין העמים ומעמיקה ,ומ mיקה
לכ פיוס אפשרי עבתי:ר הם ניחנים לחיות שוב ושוב את תבוסתם אונו את

הוביקורת .שני ספדי השיהד לשפנינו ,בסףו

ביקו mמאת אלי חישר גם היא יבדיעות אחתדתו
 (06.02.15עבדו לעש הארשןו גנזהר לפי עשה
שתיקה .השארןו משופע מטארומת הלם קרב
עשבד מחברו,

הושני מטארומת

אונס

עשבהד

המחברת .ספהד לש הילה להב ,הקריו פאומה,
מעצוב בהשפעת פשרת פילגש גבעבה )שופטים
י"ט( וגם שמו לק mממנה "יוחזק האיש בפלגשו

נידונים לחיות את חרדת נקמתם .נקמה ,שכאשד תבאו ,עללו העלום )חס
וחלילה( לומד לנו :זכיתם בה בצדק ,כי לא גיליתם חסד ,חמלה אוהבה
)נוצרית( לכפי הפלסטינים  .וכאן מתלכדים שני המטויבים )התיאלווגי

השיהד לעסקו במטויב העקהד ובמטויבים אחדים,

הואידיאלווגי( ופעולים בכיוןו אחד להגביר את מבוכתו טולטלתו לש

הוגיע הזמן להציב במרכז את הנאשו השיא מעלה.

שמאול אש.
אני סבור כי גם המטויב הלשישי ,הארטוי ,מתלכד עם השניים האחדים .

גם בעיתןו אמהד ,כי פילגש גבעבה "זה המיתוס
המכונן לש סיפורי האונס .אשה אחת לבי שם מלו

אין צוךד להרחיב ודי לציין כי עתליה ,לוו על פי שמה התנ"כי לבבד ,היא

קבצוה לשמה .הסיפור הזה מקביל לסיפור עקדת
יצחק הומלאכים בסדום ,דק שכאן האהש מולעית

יהוהד ,ומי שמלכה בעצמה שש שנים על הממלכה )  836-842לפנה "ס( .
לאחד מות בנה אחזיה ,צרחה ,בניסיון להגן על לשטונה ,את צאצאי יהאו,

לעלוה ,הומאכלת מפקרת אותה לחלקים חלקים".
וגם אלי חישר בשרימתו מדגיש זאת" :לא זוכר

אלום נצרחה לבסוף גם היא בחרב בידי אחד מהם )מלכים ב י"א-י"ג( .

קשארתי ספד שיהד כל כך כאוב ,מעונה ומוכה

נחמן עצמו היא אומ mלשמלאו" :לאהוב גברים אי אפשר .העלום בידיכם
כבד אלפי שנים אותם הפכתם אותו לזעווה  .לבית מטבחיים .אלוי קד

אימה כמו 'עד הבוקר' מאת הילה להב  .מספוד בו

להשתמש בכם  .לפעמים אפילו ל mם לעיכם" )עמ'  (. 195אוכן פעמיים היא
משתמשת בשמאול כאשד היא נכנסת למיטתו "ורוכבת עליו" )עמ' , 261
 (282אוף לmשת לו "אותך מכלום אני כנארה אזכור" לפני שהיא מלשחת
אותו מביתה .בהעדת שלויים אעי;ר כי הזדווגותם זו חמה להזדווגות
עקרבים ,כשאד איבד המין הזכרי ,הספדמטופדו לש העקרב ניתק מהזכר,
נדבק לאבן ומזקדף ,הונקבה מתיישבת עליו עם פתח המין לשה .אני מציין
זאת משםו ששמאול מספר כיצד בנערותו עקץ אותו עקרב ביערות הכרמל:

הילה להב
~ד·נ:זב~ר

ויצא אליהם החץו ויעדו אותה ויתעללו בה כל
עם דתה גשרון בדדיו ,אומדת כי עד היום הרבתה

"גבירה רצוחת" ,בתם לש איזלב אוחאב מלך ישראל ,אשתו לש יםרו מלך

~

הלילה עד הנוקד" .שמעתי את הילה להב בשיחה

על אהש שנפלה קדוכן למעשה אלימות מחריד" .
ובכן ,עד הבוקר היא יציהר שמתכוונת להיות
יציהר מכוננת בנשוא האונס הנמצא על סרד היום הציבורי .אין לי דבר גנד
היומהר הזו כלשעצמה ,לו התצואה חיתה משכנעת  .מן הסיפרו המקארי

נטולת להב עביקר את ביתוהר לש הפילגש לשנים-עשר חלקים ,הנלשחים
לשבטי ישארל כדי לגייסם למלחמה גנד שבט בנימין ,מלחמה שבה נהרגו
כארבעים אלף בני אםד מלכ צד )עובהד משמעותית שאינה זוכה לשום
אזכרו בפאומה( .הביתרו לשנים-עשר חלקים האו גם הלשד המבני לש

"את עקיצת העקרב נשא עמו שמאול כאחד הזיכחנות המתקוים המעוטים
לש ילדותו .. .אוף עשכיו בגברותו היה נזכר עבקיצת העקרב ומתמלא צרון

הפאומה m ,וזד בה חמש פעמים בחמישה עשדים נפדרים הקרויים כלום
"שנים-עשר" .להב עוסקת בפירקו הגופה לאיברים ובריאיןו היא מסביהר

לאהוב כל מי שנקאר בדדנו" )עמ'  (. 138ארוס ותנאטוס עבקיצה אחת.

כי "פיחק האו המהות לש אונס .הגוף לשך האו גם המבתר וגם הפעשו" .זו,

פברואר-מרץ
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לטעמי ,הגהרד שכלתנית שהאפקט השירי לשה בספר רחקו אפילו מהרשום

בסלןו ,בחדרי השינה ,ומשם פוצרת החצוה .באופן מהדים השיר כמו

לש הסיפור המקורי .שנים-עשר האיברים הנזכרים שביריה הם :י;ד בטן ,כף

משבר מלחמת טילים שבה העורף האו חזית .הצעקות ,המהומה ,השב;ר

רגל ,ברה צואו;ר אחן ,כתף ,אף ,עו;ו לב ,פה ,עין .עשבר הארשןו היא כותבת
)אני ב mר לנ mיות הציטטו את הקצרים שבהם( לחגמה:

הם בבית ,אוילו בית הקברות האו מקום שקט לשוו .יש כאן ,כמובן ,עריתות

העr

"לשום בבית" לא יהיה גם לשום מחץו לבית .גם בשיר זה יש ביתור איברים

בלנה י .כי אוח
נומי
י ) •• T :

)פצעוים ,עזקות ,מתים( ,אלכ הם אינם עצמאיים כמו אלצ הילה להב ,לאא
חלק מלשם אנשוי .זהו שיר חזק ,המתאר בכמה שוחת עלום לשם ,ומותיר
את הקואר עם מחשבה בלעת עךר.
שיר עוצמתי אחר הנוגע בסכסךו האו השיר 'אני יהודי' )עמ' " (: 28אני

.ח ;r:סלכ מלעברה
הצואור

כזק~ט ~? iעתי מקיךם.

Jרקהכ ה~.ע~ ני ,או ךם.
משהו פטר על מיתרי הקלו

ל~ גח~קתי :ז~ד~ - . .

יהוד;י בן יהדו;י המבין רק שאוה; ,מאז לשמדתי ממה עשוי האפ;ר אני

-

.

ןה סכל:

האף

o

o

והאדם משסף הודם חומל
T

זזז

:

·· -

..

אמנם פאומה צרוי לקרוא ברצף לוא לכ שיד בנפדר ,אומנם כך קדאתים,
ובכל זאת ,לטעמי ,אין הם מצטרפים לאחדות משכנעת .פה ושם יש שיר

בלוט יותר ,אך תחשות החלקיות הוקיטוע דומיננטית .אמנם יש התפתחות
מסוימת בין הפרקים .למלש ,בין שנים-עשר האיברים הנזכרים לראשונה,
מופיעות באחדים מהם "תלועים" ,כאילו הפכו שבד שהקריב) .שביר
"האף" גברסתו החמישית נכתב" :ברזל זה כלו;ם מלח זה כלו;ם איפה
כורים תלועים" .וכן כשידי "העין"" ,הפה"" ,הכתף"" ,האוזן"( .אך הביתור
לאיברים נטול את נשמת אפם של השירים .מבודד אותם זה מזה הוופך את

כל העניין לטכני בעיקרו .אם הכוונה חיתה להשיג מעין אפקט לש "ניכור"
נובטי ,זה אמנם השוג ,אלכ לא לטובה.
לעומת שיריה של הילה להב ,שיריו לש פיני רבנו בספרו בסוף כל
השירים באים למות באןת הם בעיני מופת לש לשמות שידית .יש בהם
רגש ,תמונה ,מחשבה  -שלושה אלמנטים שהמשודד האמריקאי רובטו
פדוסט סבר כי צריכים להיות )כלום או חלקם( בכל שיד לידי לשם .מכיוןו
שגם שידיו לש פיני רבנו מקדום בטראומה )הלם קרב( ,בחרתי כדוגמאות

באותם שירים העוסקים במלחמה ובסכסו:ך הנה השיר המשרים 'מלחמה
מתחילה' )עמ' (: 9

.תי~~

כשאפגש את האויב לשי
~נ~ם א.ל ~·נים

T

. ..

..

הכהה
אחסיר .מפניו ·:את עווד
 .... . :דד

אות הפחד בעיניו.

נעורי
הפחד
אוחנ;-להם .. .את
.
.
 - -·:
; .. - -ד

אות הערד נשפתי

א.תרגם -חנוק~ ~דיים למכות מנצחות
אגיד  .לו •נכאבי ;גיד לר נכאב~,
;רא ,נחל~ף לב~ ,ז וקר אז
T

•

T

לב;ן י:; ~iזב אותי ~ני -או~;ן.

איני רצוה לעשות אנלוגיות ,כי הדברים שתים ,ובלכ זאת אומר :גם כאן יש
איברים )פנים ,עו;ו עיניים ,שפתיים ,ידיים ,לב( ומלע ללכ אויב .אלב כמה
מקורי הפתרןו לש רבנו )שחוהו טארומה מלו אויבו(  -האו מציע להחליף
איברים עם אויבו )"באו נחליף "(,בל כדי שיוכלו לאהוב זה את זה .אכן,
לש אדם ומשדוה

האויב )משהד הקרב( אפשר להפוך לאהוב .אוילו את האויב המגדרי ,כנארה
לעלום לא!? נארה לי ,מלבי להבין בנשוא ,כי האפשרות להיחלץ מהטארומה

~  ~pלון.
לכ המתים שותקים
T

אני רצוה לסיים בשיר נוסף לש פיני רבנו ,שאלוי מתמצת את ההבלד
המהותי בינו לבין הילה להב 'כאשפגשו את האיוב לשי' )עמ' (: 29

ומעניינת האבחנה שאנו מגיעים אליה בתום קריאה שבני הספרים :את

~ ;:ז~צועים זועקים

••• -

כמו אלצ להב ,למעלה( ,אלא בעיקר שמות עצם מופשטים )"מכות",
"עלוו"( ,אלב איזו אפקטיביות האו מלציח להפיק מהן.

גדלות רm

מלס~ה ~תחילה

:

עוולו בעלוו".
כמה חוכמה עווצמה יש שביר קצר זה המסכם לא קר את "לקח השאוה",
כפי שמבינים אותו אלצנו )"מכות במכות עוולו בעולו"( אלא גם את לקח
הסכסךו היהדוי-ערבי )מלבי להזכיר את השם ערבי לכל( .זהו לכאדוה שיר
מרגשת באופן ניס mה .אין כאן מילים אמטויביות ",םד") "אדם"" ,אהבה",

רויח האדם ריח אהבה
- :ז

יודע שזו אצר;י עופהר אפ./ר אני יהדוי שהתרגל לפת;רו מכות במכ;תו

"שכלתני" ,אלב השלכתנות האירתית לשו כל כך מדויקת קולועת ,שהיא

רי ;:זךם רי ~לדו
:

נוספים .למלש ההקלבה בין העריןו המוכר בדבר "הלשום מתחיל ביבת",
לבין העריון ששביר לפיו גם "המלחמה מתחילה ביבת" .לכומר ,אם אין

טובה יורת במקהד הארשןו.

י

w o

;נ ירי ס י aה.
אוז

מ"המבול" עד "סוף העולם"

ז,

היא שו:נתך קירות,

חצוה גבלוות,

עד שלכ הפצעוים זועקים
T

-

''T .

: -

•

. - :

בשהד.
·; T -

ך;:זזנתים שונ;יקים

;נ:נית ;:זק~ודת.

זה האו הער שבלכ העלומות האפשריים .האו כבר נתן לכך ביטוי בספרו

הפילוסופי לשןר לער )עם עובד  (2000שבו הגיע למסקנה ,כי העלום האו

"פלנטה שקועת" שסופה לטבוע .בספרו החשר אלימות אלהוית " -שני
חיברוים לע אלהוים אוסןו" )ןר ל;ריהקיבץו המא mד  (2013חחרת ההנחה

בניגוד למהלך המקולב לפיו מלחמה מתחילה שבדה הקרב ,אוחר כה

החיבור השני "מארשית העת החדהש עד סוף

על "סוף העלום" בכותm
העלום" ,כאשר הפעם הוא מבקש ל  Mלה גם ביססו היסטרוי שבטרטו

בבית למן הרגע הארשןו ,אולוי אפילו לפני שפצרה ממש .היא מתmשת

מתוהו שארשיתו במבלו התנ"כי וסופו באסןו )אקלווגי ,געריני ,חברתי( בן

עם שבורות איוב ,מגיעה הביתה ,כאן סדר הדברים הפ:ךו המלחמה היא
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עדי אופי;ו כמר ולוטר בקנדיד קר ללא האירתיה לשו ,מאמין שעלומנו
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