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לריחןעמרם

והאיולותהקדמהמצעד

מאתמתורגםמאמרקראתי ) 03.09.15 ('אלכסןו'המקוןוהעתןרבמהדורת
באדה"ב,'אטלנטיק'העתבכתבשפדרסםהיידט,רג'רנתןלרקיאנרףגדג

איננההפלויטיתשהתקינותמסתברהחשד".קודקס"הפלויטיקליהקרוי
וכליםחדשותרגישויותהזמןכלממציאההויאשמדיהלעלרגעקופאת

לייעדכאדיאלינו,גםבקחביגיעושאלהמכיוןרעליהן.לגונןמשולכלים
אדורתן.לעהקואריםאת

 . trigger warningר- micro aggressiveטכניקות:שבתימרובד
(אר "י:ה~~"אזהרתהושנייהזעיהר""פרגענרתבתרגוםקדריההראשונה

ישאבלבוטה,גזענות mבהכאיננהעזיהר""פרגענרתתרנן"). m"אזה
היכןנלודת?היכןכגןר:שאלותלמשל,לפגעו.הלעלויםניואנסיםבה

מהן,להיפגעהעללויםאנשיםשישוכדרמה,גהiר?אתההיכןלמדת?
היאאםכזאת,פרגענרתלחשוף.רוציםשאינםרקעחשופותהןכאשד
עליה.לתבעואפשרושיטתית,מכוונת
באוניברסיטאותלמרציםבעיקר mמיעותרנן">"אזהרת(ארנצהר""אזהרת
לשחררהעללויםתכניםמכיליםהלימודספדיאםמלמדים.שהםלוחומד
להודיעהמרדיםשלחרבתםמהסטדונטים,במילופגעורגשית"נצהר"

לצאתזכאיםלהיפגע,עללויםשהםהחשיםוסטדונטיםמארשכךעל
קאמפפ""מייןאתהמלמדמרהדלמשל,בציןר.שיינזקומבלימהשיעור

רגישויותבעליאוחדיםיהדויםסטנדוטיםמראשלהזהירצדיךהיטלרשל
יצירותעלגםחלהתוכןאזהרתאלבקיצונית,חגמהאמנםזרדרמות.
תומסשלהנפלאסיפורואתקארתילאחרונהלמלש,ומרפת.יפהספחת
גרטשלק,יעקבתדגום:מאוחרים,סיפורים(בתרךולכבר""אישמאן

שמר,"נאשרן"המשפחה,לכבלעברמסרפד .) 1997פעולים,ספריית
הומשפחההב~תארשהגנ;ואתלדאותליגרדםמדשרקדמוני"יצראשד

כאןככזה".לוכבדרוכמצרהרכאןודהעו;וכמגןפשחת,ללאכשליט
להיפגעשעללויםמילטובתפמיניסטיתתוכן mאזההסתם,מןרדשוה,
אלה.מדברים

מוגזמותשברגישויותהנזקעלמיליםלהכבידצררךשאיןלינדמה
זראיןהוביטוי.המחשבהלחופשהמשחק)שםכאןהיא(ההגזמהשכאלה

ואדהההיסטוריהבמהלךזרבצדזוצעוחתאויולותשקך~הארשונהפעם
כדוגמה.הורוסית,הצרפתיתהמהפכה

"השלישי"?הביתחרבלמה

 ) 258(עמ'מסתובב"שגלגלאיךבכם.לטבוחתורםשובהגיעעכשיו"הנה,

לאחרונהאורראו(אנטי-אוטופיות)עתידניותדיסטופיותיצירותשתי

עמית(מצרפתית:ולובקמילשמאתכביעהמתורגמתאחתבעברית.
עובד(עםשרידישימאתהשלישימקדריתאוחת ,) 2015בלבחטב;ח

המדינהעלתיאוקרטיהלשבהשתלטותעוסקותהיציחתשתי .) 2015
מישחלים.פריזוק mכמזוזו mוק mהןאלוםהמרדונית,החילונית

42 
 385גליוך

א.

בניגודהואגלעד,יובלבידיקודםבגיליןוסוקרשכבדולובק,שלספדו
בכלללהיקראשארויאלים,ובלתינעים,רהספדאלוי,למצרפה,

זוכה 2017שבנתבצדפתעתידיותכבחידותכיצדבומסופד"התמסדות".

מרכיבבן-עכס,מחמודומנהיגה,ברובהמוסלמית""האחווהמפלגת

המתרחשיםהשינוייםצרפת.לנשיאכמועמדבושבוחרתקואליציה
במוסדותהושפעהשקטקונהסעודיכסףמורגשים.לאכמעטבמדינה
לסופד(מומחהבסרדבןרפרופסורפתסאוה,הומספ;רבצדפתהתרבות
מתפוטדימיו),באחריתלמנזרפשרשבעצמוהויסמנס,ז'ודיסקאלד
ענייןתמררתלכהונתולחזורמפותהזמןכעבוראלבממשרתו,תחילה
איןגדלוהדרמהלמשל).נשים,(ריבויות mנמטעמיהתאסלמותשלפעוט
מתמסדהחילוניהשמאלהוכער.כבדבעצםשהקרבהיאוהתחשרהכאן

שלהאיסלמיזציהמהלךאתשמרכילמיהחשדים.לשליטיםבהסכמה
הדוחלמעדיהפקלוטהדיקןהאופדנסואה,אתמשכנעוגםהתרבות
היאכניעהכי-הואהספד)שםגם(מכאןשלוהגילוידדיז'ה.בסודבןר,
ביןקשרישביותר.המוחלטתבכניעהטמןוהאנשוי"האשוראשור:

לפילאל,הגברשלכניעתורביןלגב;והאישהשלהמוחלטתהכניעה
 .) 243(עמ'האיסלם"השקפת

ב.

ההפךהאושדירישישלהשלישי
לערמתולובק.מישלשלמכניעה
מנוחות,מיעלהמתנהלכביעה

אלימות,אכזריות,רוויהשלישי
גיבוראםעשן.ותמררתראשדם

בסךנאלץפדנסואה,כביעה,
נוחות,מטעמילהתאסלםהכל
השלישי'שלגיבורויהונתן,הדי

נערףוראשולהורגבסופרמוצא
דקלאאלבהעמלקי.הכובשבידי
ומשמעותוהגירנוגםאלאזאת,
תרבהרבה.סבוכיםהלשישילש

שםאיהמעשה:סיפורתמצית

התקפהאחדיהקרוב,בעתיד

ב"אידוי"שהשמיהדאטומית

ישראלשלהחוףשפלתעדיאת
מישראל.שנותרמהאתותופסתיהוהדמלכותמתכוננתהחילונית,
לארגןשהלציחבעבדו,כוכביםחוקרהכריזמטי,יהעוזעומדבארשה

אתמקיםהואגדלו.לוכהןלמלךהווכתרבישחליםהפליטהשאריתאת
זוכההואתחילההקרדבנרת. mעבואתומחשדהשלישיהמקשדבית

הונחלה.המנוחהאלמגיעהלאהשלישיהביתמדינתגםאלוםלהישגים,
בלבדשניםלשושרעשריםוכעבורלה,מניחיםאינםהעמלקיםהאויבים

הםאותה.לווכדיםירשוליםעלצדיםהעמלקיםבמלחמה.יהוהדניגפת
האחרןויהבםאתתלויםהועםהמלךהעיד.אותהמקשדאתמחריבים
שיצילאלהויםמלפניחסדאלויישאושאלהבתקוהרהקודבנותבהקרבת

אתלהקריבהמלךמצוהרהחיים,בעליקורבנותכליםכאשרהעיר.את
מאשתוהאחדבנו . mאפהצעיהד,מאשתולונלודשאךהתינוקבנו

הפקהדואתלמלאמסרבבמקשד,העבוהדעלהממונהיהונתן,הראשונה,
היחידים.הניצלויםהםאלהשנייםהמופגזת.מהעירהתינוקעםונמלט
דודהם(האחריםיהעוזהמלךשלהארשונהמאשתוהבניםצעיריהונתן,

שאותוהסיפורמספרהאויפעת),הובתלחו"לשנמלטיאולהרמטכ"ל,
הניצלולמחצהלאחיושיעובדכוונהמתוךהעמלקיבכלאכותבהאו

 mאתשהמידעמלקיגנלרידיעלאומץיהרעזשלהתינוקמותר.לאחד
מעורבת.בזהותעתההחיהתינוק

 ~'הלשישי ,'



ג.

השקיעשרידכיספקאיןעוניין.מתחומעודדבשכדןוכתובהדומן

במקשדגדלוכהןעבודתשלהכלליהרקעבלימודמדובהמאמץ
כיפוריוםבתלמוד.יומאבמסכתהמתאורתכיפרהביוםובמיוחד

הדומן.מסתייםשובוהשלישיהביתחרבשבוהיוםגםהואבסיפור
דתית,תרבותמלוחילוניתתרבותרבות:שאלותמעלההדומן

האחרונות,השניםבאלפייםשהכרכהרכפיחז"לשלהדתיתהתרבות
זאתובכללעורההוקודבנותהמקשדשלהמקאריתהתרבותמלו

משמעותוומההשלישי?הביתחרבמעודהיאהמכערתהשאלה
כיב)ט:דףיומא,(מסכתנאמדהארשןוהמקשדלעהחורבן?של
דמים.שפיכותעריות,גילויזהד,עבוהדדברים:שלשוהמפניחרב
כנגד(השקלוהחינםשנאתמפניחרבכינאמדהשניהמקשדעל

לחורבןבדומןשכזאתמוגתרדסיבהניתנתהאםאלה).עבחתשלשו
חד-תשובהבואיןזושלשאלהלינדאה . mבטאיניהשלישי?הבית

הסיפור).שבמבנהשכלמתוךאוםמכוןובכוונת(אםאחתמשמעית
עצמם.הגיבוריםמןחלקשלבתשובותיהםתחילהנתבונןהבה

החייליםתבוסתנותהיאלחורבןהסיבהכיסבורהמלךיהעוז
וקטניחלשיםנעשינואנחנו-אותנונטשלא"יההוהומפקדים:

יעוציםבהם,מוקףאניאבלפחדנים,אוהבלאשלנואלהויםאמונה.
יוםערבלעםבנאום .) 210(עמ'וכניעה"פשהרדיבורישמטפטפים

עשריםאתמסכםהאוהעמלקים,במצודנתונהכבדירשוליםכאשדכיפרה
הגלוהשלהונפשהגוףמחלוייעצמנו"טיהתולשטונו:שנותשולשו

בביתהקודבנותעבודתהתחדשהכאשדכחולמיםהיינותל-אביב.שול
הסנהדריןאתהשבנוהממלכה.כחוקהתודהחוקאתקבענוהמקשד.
 .) 218(עמ'הבמות"אתוניתצנוהתועבותאתביעדנוהגזית,ללשכת

לפיכךוהמקדש.ירושליםעלמרחפתעדייןהסכנהאלה,כלחדףאבל,
אתואוהבגיבורהואאלוהינולכם,"דעוומבקש:לעםפונההוא

ללאבאויבלוידותנשקכםאתלדרוךמכםמבקשאנילכןהאמיצים.
נכנעאםעמנו.כבודאתשהצילוושדהגטובגיבורילהיזכררחמים."
 .) 219(עמ'אבותינו"כמולטבחכצאןנובללופחדלחלושה

עלע~דותהיאהחורבןסיבתכיסבורהסנהדרין,נשיאחסדאי,הרב
ההלכהפיעלהיהוחייבהקודבנותביןשנמצאחזירהתודה.מצוות
הטקסיםעלהאחראייהונתן,מחדש.ובנייתוהמזבחלהדסלגדום

חסדאיטעןכןכיפור.יוםעדזמןדיהיהשלאמשוםלכךסירבבמקדש,
גםממזר.הואאפרת,הצעידהמאשתויהועז,המלךשלהתינוקשבנו

לעבדשהושלךרימוןספג(כאשדמוםובעלנכהשהיהעצמו,יהונתן
אתאתששכלחסדאיההיכל.אללבואתודהדיןפיעלאסוראביו)

הסנהדריןראשאני !"חצוףביהונתן:מטיחהיומו,ןבקרבותשלובנו
לדרוךצריכהחיתהלאמעלוםדגלושכףשדפנה,כדרתנכהואתה

העםאתהולכתואתההמזבחעלחזירהעלולאפךמתחתבמקדש.
התורהאתל,ךמודיעאניטומאה.ספוגבמקומו,אותווהשארתשלול

האוכיצדודאההבטלרמות.אי-אפשריהוהאתלעקוף,אי-אפשר
 .) 192(עמ'שלכם"החטאיםעלאותנומעניש

שהדוחההבוגדים,ילדיוארבעתאוםיהעוזשלהראשונהאשתוהמלכה,
אתאלוי,מייצגת,הצעיהד, mאפאתנשאשהמלךאחרימעמהדמחם

"הטעותברומן:ביותרהונחצרתהשפויההחילוניתית mהביקוהעמהד
לומר?יכלותימהאלבי mהתנגאנילמלך.אותוכשהכתירוהתחילה

כמואותוהעריצוהםהמשיח.שהואהגאלוה,שבאהבטוחיםהיוכלום
הלאלהתווכח,אי-אפשרל ttנזםבעיניהם.שראהלמההאמיןהואואל
שעמהדתל-אביבלנוחיתהפעםלהקשיב.הפסיקהואוהכל.יעדוהאו
שהיאשמחתידווקאאניאותה.שנאאבאירשולים.לשהקדשוהמלו

הוהריםההרים.עםרקנשארנושנחרבהאחריאדם.בנישלעירקיימת.
נוספות,דמויותויש .) 204(עמ'מלך"וצריךאלהויםצריךבהריםקשים.
מבית.חתרנותפריהאוהחורבןכיהסבורהביטחןו,לעהממונהלקישכמו

 1867בילשורים",המקשדבית"החתתאייץ,פתצ'סקו

ו.

איןיהנותן.המספה mעמהיא mלפענביתורהוקשההמרוכבתהעמהד
זואין ; mכלשבמדיניתוקדהמאמןיהאבלשהחד-משמעיתו mעמזו
במצתוו;מחמיהדבדבקותקדהמאמיןחסאדיהרבלשההלכתיתו mעמ
קלותו,בכמהמדבריהנותןהאם.לשהצרינוליתה mעמאפילוזואין

אלאכאחיו,לצבאגויסלאנכ~תרלשבאחחבקנה mבהכעלויםשאינם
בפקריםד mבמיהקשדו,מעבתדו Tית mההתלהבתוובמקשד. mשלהצוב

לעהאתלעכתובהאולמלש,כהגבלותו.יעדותאוינהכנההשארנוים,
הבהפתילתואתעוטוףהנתוראלנשפךממנו,זךשאיןהזית"שמןהנתור:
(עמ'שבקיעתה"השמשכמווכתוםךראוהדמלעה,פוצרתכתומהלהבה

פסקויםמצטטהאובמקשדלצקתאביושהוהדהמנהדואתלתארכדי .) 9
טהורהזבמנmו"שעויתבכך:העוסקיםלא-זל)(כ"השמתומספרלשמים
יהיו."ממנהיה mופכפתרויהגבעייהקונהירכההמנוהדתישעהמקשה

התפילההתנ"המןבאריכתומצטטהאונוספיםרביםבמקומתואלהה.וכן
עדותהיה"לאגבעגעוים:לכאומתךוכתובהאולהוויים mשילעהוסחודי
גם .) 21(עמ'המקשד"ביתלשלהווייםכמקהלתשמימיתמקלההעבלום

חורהתחממתומתךולפחתו,בתחילהמתאההאוהקרובנתועבתודואת
m אתורהולוכנוהזבלשכרסמתךובמיםהלטהאת"שהקינוקשדו:תדד
פתוחיםהיינוט mהשאליוניגשבטםרהמזבח.לשידשהחיטהטעבתואל
אין .) 17(עמ'למשעה"עדיםיהיושהוכינהשאלהויםכדיההילכ,עשריאת
לבבו.מפעםטהרוי mשדגשספק
הפראתמלויכיםכאשרלמלש,אחרים.קלותוגםשומעיהנותןזאתעם
אתשומעהאומזמרו",קmולבני"למנצחשריםהלווייםעבדוהמזבח,לא

להמשי,ךלנהניםמוהדהאוהטקסלעכאחאריאתוי"."זעבואומר:הפר
"הםלבינם:בינומאקבמתפתחלי"."הניחואומר:שוובמתגנדהפראלום

הפרועכתלטעבת.שארואתלהכניסלאעדייןאלבאצרהלהפילוהלציחו
קצהעדהגעישקהלועצקהנשמעהגעייהובמקוםנפערפיועצק,ממש

להמשיךלנהניםמהדויהנותןזאתובלכממני!"הרפוהפסיקו!הזעהר:
(עמ'שהיהד"עצומתאתהלגבירהלווייםמקהלתלע"למנצחמסמןאוף
קשההקברונתוהקרבתנשעיתמיהדדדבמקשדהללכישהמצבכלכ .) 164

שעוותאתשומעיהנותןהמספר:לשהמרוכתבו mעמזואלביתרחאוכזירת
הדברמגיעשלאיהקרובן.בקשודתמאמןיגםאלבהמקורבים,החייםלעבי
"ופתאוםלשחיטה:הרכיםהטלאיםחמשתאתהמלךאלמלויכיםכשאר
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1 
אבא!"אבא,תינוק:שכלנוארהפעייהכלוםמפיותבקעה
האילהקרבתעםמגיעהגרוטסקיהשיאיםשיא .) 167(עמ'

וגעהפיואתהאילפצה"ואזכיפור):ביוםהאחרןו(הקודבן
עלמתחנןמעלהנישאראשוישארל'."'שמעגדלובקלו
-להודאהמחכהאביואלעיניונשואיהונתן .)םש(חייו"
האב,אומדהמזבח"סביבלורחמיםלחלושהמקום"אין
אינואףזועותיתשרת mהתאותהכלובמהלךמצייתהובן

מדויעההשכינהכאשדהדומןבסירםדקכאמרהמתמדר.

הבן-אדםקודכןונדשר ) 203(עמ'מספיק"אינו"הקרדבן

לארשונהיהונתןמסרב-הצעיהדואשתוהמלךשלהתינוק
האבעםמאבקתוךהדומן,לשבסופוהפקהדו.אתלמלא

חוטףאביו,אתלמורתדוקרהואבנר,אתלהקריבהמבקש
שדירישי .) 253(עמ'המופגזמהמקשדעמוונמלטהתינוקאתמידיו

הושכינהאלהויםלסוגייתאתייחסלאכיאומדאגב mבהע
שלהם.למדיוגסהמגשימהתפיסהומציגיםבמקשד,הכלאוים

ה.

(בדמותהציפור""איש ,'המלאךלשקלוושומע,שיהונתןנוסףקלוויש
המדברט"ו)בראשית,הכתרים;ביןבבריתהפגריםעלידראשדהעיט
רבות"פעמיםהמלאך:אומדיהונתןלפניעצמובהציגוראשו.מתוךאליו

החומות.עלהרומאיםצררכאשדכאןהייתילירשולים.לבאונקארתי
למהיעדתילאילדיהן.בשדאתאכלואמהותכאשדהגדלו,ברעב

אחדיםובמקומרתכאןהאלה,בזועוותלחזרתעלינגזרמדעונשלחתי.
כדידקנשלחתיהצפוניתביבשתההםלמחנותגםאתכם.שחטושבהם

לאלעזור,לארבהלעשרתלאליהודההאולוהתבונן.בכפרדלעמדו
הסברים"נותןלאהואיועד.אינילשם.נשלחתימדעולצפות.דקלהזיק
 .) 113(עמ'

"מלאךדמותבהשארתעשוצבנארהחידתית.דמותהאוהזההמלאך
אלמופנהשכמבטולעתיד,בגבוהמתקדםבנימין,לוסדשלההיסטוריה"

מחורבןמאחוריה,ההיסטוריהשמותיהרהוהדסהחורבןעיניולונגדהעבה
לתעהלפעלו;לואלדאותדקנגזרהזההמלאךעלהשאוה.עודהבית

מיהונתןתרבעהמלאךלגמדי.מדויקזהאיןאבלהאסונות.אתכביכלו,
נואר.אסןויתרחש mאחהמלוכה,כסאתלנטשועליוכילאבירלומד
(אלהוים)"הואכימעוד,הסבריםבפיראיןשליח.דקהואשהמלאךאלא
מטילהמלאךתמימה,באמונהמאמיןשיהונתןעבדוהסברים".נתוןלא

הואבשאוה,דאהאשדכלאתליהונתןמספרהאוכאשדספק.בשלוחו
לשמהכפילתומו,משיביהונתןזה?"כלאתתכנןהאו"האםאותרשאול
מעשור,עשרהאוכה"אםהמלאך:לומשיבזאתעלהשמד".לעעונש"זה

הספקחחהואאפוא,המלאה .> 115<עמ'ים" mמש_ששנינוהזההאלהוים
שהואלומדקשהאלוםיהונתן,שלהתמהאמונתואתלעעררשנשלחת
המ:רהסוףעד mמתעעראינהיהונתןלשאמונתובכך.מלציח
החורבן,ערבחיזיןוחחהארחלוםיהונתןחלוםהמלאךלשקלורמלבד
בטרםשלוהשלוםנאוםאתבכיכרנאוםרביןיצחקלפניונארהשבו

ומבקשיםהביתהדעלמבהוליםהמוניםצובאיםילשוריםבחצותונרצח.
ללכלהודותרוצה"אניהנואם:לשקלוונשמעאוזהמלך.מאתתשובות

הממשלההשלום.ובעדהאלימותנגדכאןשהתייצבמכםאוחתאחד
שניםשובעעשריםלשלום.הזדמנותלתתהחליטהבארשהעומדשאני
שישמאמיןאניללשום.סיכויהיהלאעדוכלנלחמתיצבא.אישהייתי
לשנאומו .) 221<עמ'אותר"לנצלייבים mגלוד,סיכויללשום,סיכוי
בזיכרןומאזשנצרבהידעוהמשפטכלולממש,במילהמילהמובארבין

אפשרהישארלית".הדמקורטיהיסדוותכרסוםהיא"האלימותהציבור
ביותרהקחבהאובספר),מכרנהשהאו(כפיהתעתעוים"ש"חזיןולומד

אינוהמחבראלוםשלרם.הערדלשבאיערהחורבןלחורבן:עקיףלהסבר
ממשית.כאפשחתאתרהמתאר
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ו.

פנימיות:סיברתשלללכאוהד,יש,לחורבן
מלוכני-הלכתי,שלטוןהשם,חיללותבוסתנות,

בעלי-חייםבהקרבתאכזריותללשום,סירוב
וכדומה.אדם,קרדבנותלהקרבתמביאהשבסופו

סיבהכנגדשקלוותאינןהללוהסיבותלכאבל
עלהעמלקיםמתקפתעליהן:הגוברתאחתחיצונית
לנומראהאיננוהאירעויםתיאורויהוהד.ישראל

טעויות,כישלונות,בשלמבפניםקורסתיהוהדכי
המחברשצרהמהזהאםגםוכדרמה,שחיתויות

אשמתהאירעוים,מהלךלפיהאו:נהפוךלומד.

לעויהםהעמלקיםעלמוטלתהמלחמה
נגדודווקאבמלחמה,שפותחיםהםבלבד:
העמלקיםהשלום. mשוחהחילונית,ישראל

אתיהונתןמתארלמשל,כהמתפשר.ובלתיאכזרכאויבבדומןמצטיידים
נפלההראשונה"הפצצהירשולים):לחורבן(שקדםהחרףשפלתחרדכן

עלנפלההשנייההזיקוק.בתיאתהובעיהרארתה,ומחקהחיפההעידעל
העמלקיםהכללי.המטהמבניידמטרמאהכהאחדדקותשתיתל-אביב,
ורצחוהכבישיםאתחסמוהםהגיע.הגדלוחגםיוםמשמחה,השתלולו

עיניעקדוחשופות,ובידייםובפטישיםבסכיניםברדכיםשעבדויהודים

הכההאידויכמשמעו.פשוטואימותיהם,מרחמיעלוליםותלשועלולים
החילוניתהממשלה .) 37(עמ'עשנים"לאדויםהפכוהוןהחוףבעדי

"ראשההתקפה:עלהגיבהלאשאפילופייסניתממשלהחיתהבירשולים
העמלקים.עדיעלפצצותלשגראפילועחמצאולאשודיר,הממשלה
חיתהלאוכיצד,הפצצותאתהטילבדיוקמייעדושלאטענו,בדיעבד
יהועזהמלך .) 38(עמ'מפשע"בחפיםלפגעורצולואלתגמלוכתובת

שפלת"אידוי"לאחדדקבמילאוים.זוטרקציןהאירועיםבתחילתהיה
הכתרתום. mל mלכהנותריםאתלארגןהותחיללירשוליםעלההחוף,
לתפוסמלכתחילהכתוכניתלואהעםלשבדיעבדכתגובהמתאורתלמלך
אבאנגדדווקאאישוםכתבהגישהגויים,שלהדין"ביתהשלטןו:את
איימו,לאלתהלידיהםיוסגרלאאםמארצנו.העמלקיםאתשסילקעל

מיהרהאולבוא:איחהדלאהעםתגובת .הארץעלומצודחרםיטילו
שבעוייםדק .) 41(עמ'למלך"רגואלו,ישראלמצילאבא,אתלהכתיר
אתהוקיםהבית"הדמלעהמסגדיםאתיהעוזהמלך"הסידמכןלאחד

שקדמההאיסלאםבקשדויהתגדרתאפילוכאןחיתהלאכלומדהמקשד.
שלבסיכומואךשכאלה,חיצוניותסיבותעודלמנותאפשרלהתקפתם.

לפתע,ישראלעלנפלהההשמהדמלחמתכיהתיאורמאופןבדודדבר
אךהיויהעוזבהנהגתשנעשוהפעלוותלככילה,גדמהלאיההדוכי

יוםמלחמת(כמרזופתעלמלחמתקדמהאםהעמלקים.למתקפתתגובות
נזכרתהיאאין ,)-1967בהימיםששת(כמואחרתמלחמה )-1973בכיפור
צוקד?""מילשאלהנפששוהובכללהדומןכינארהכן:לעיתדבדומן.
גערינית.במלחמהמשומדיםהצדדיםשנידברשלובסופר

ז.

שרידישיהמחברהחלטתכי-האולדעילהדבריםמתיאורשעלוהמה
הדומן.מגמתתחתוחותרתבעייתית,היא"עמלק",בשםלאויבלקחא

לאקריסתו,עילתהיאהלשישיהביתהביתהקמתכילומדביקשאם
החלטהזרכן:עליתדחרקא.העמלקיםבידימחורבנועשלוהמהזה

טריטוריאלית)(לארמית,ההיסטוריתהס~הדמןהסכסוךאתשמפקיעה
מעבדאפילומטאפיזית),לא(אםמטא-היסטרדיתבס~הדאותרונוטעת

המחבררצהאמנםאםאיננו.מוסלמיגםשעמלקמשרםית, mהלספהר
הלכתי-מלוכני-לארמנימלשטןוהצפריתוהמחתהתצואותאתלתאר

זו.לכרונהמתחתהקרקעאתשומטתבעמלקהבחיהרהדיבירשולים,
היוהשנייההעלוםמלחמת(בימימיהריעדויםשאנו~םאיננוכיוםעמלק



מיתיסמלבבחינתיותרנתפסהואוהנאצים),הגרמניםעםאותושזיהו
שאיןדווד,דודשבכלישראלשלהאויבונא,מקדמתבעלוםהרעשל

תמחה("מחהממצרים.ישארלצאתמאזלהשמידוומצוהועמולהתפשר
שלצדשוםאיןבעמלקיז.)כהדבריםהשמים",מתחתעמלקזבדאת

מקוםאוזמןבשוםאלהוים).בידישוטששימשואחדיםבעמים(כמוזכות

אפילולמשא-ומתן,אולשלוםבהצעהליהוהדפוניםהעמלקיםאיןבדומן
הנביאבימיארשןוביתבחורבןהבבליםשעשוכמוכניעהבהצעתלא

שלום,להציעסיבהשוםאיןלעמלקיםעו;דוזאתצדקיהו.הומלךירמיהו
לפשרותשמוכןהיסטוריככוחמופיעיםלאהםמנצחים.פשוטהםכי

אלאלישראל.עךדשוהומיתי,ככוחאלאהפלסטינים),ירןד,מצדים,(כמו
ה mמעמלקאלאנחמן,השמיםמתחתעמלקזבדאתמוחהישארלשלא
ישראל.זבדאת

אתגשדויםופצעויםפליטיםקשות.הןירשוליםמחורבןהתמונותואמנם
אנשוות:נפצעיהונתן,שלהבכוראחיוהצבא,דמטכ"לדוד,ובות. mה

לוהיולאמאוד.קטןהויהדדו,אחישכבבזרקו;רמוארתיחיהד"במיטה
שנותרמהזהאבויחבשו."היהארשווכללו,נותהראחתידדקרגליים,
תקוהוכלאפסהלמעשהיהעוז".המלךבןהבכו;ראחיווההצבאמשד
בת mבכאשדהתינוק,בנושבהקרבתבנסיהבואתשתלוההמלךלבבגם

געריניים.טיליםהדין,יוםנשקאתמציביםכבדהמקשד

ח.

בדומן?המנצחכצדהעמלקיםהצבתשלהמשמעותמהיאפאו,השאלה,
אתמסמלתהיאהאםהעח?שלהעקרוניהניצחןואתמסמלתהיאהאם

שבואפוקליפטימחזהאיזהמתאדתהיאהאםהחטאה?ליההדוהגמלו
ניתקזושבנקהדודומניסיבובים?באינסוףבאלהאלהנלחמיםומגוגגוג

מעשיות.תובנותלנולהציעיכלואויננוהמציאותמקרקעהחמן
אחתפעםאלאבו,נזכריםאינםכללהוערביםהפלסטיניםכילצייןארוי

משאדשהופדרלאחדהעמלקים,שבבייהונתןשלנפילתולאחדבסיום.
מבקדממנו,נלקחהותינוקהמלך"רצוח"הנסיךשהואמשנעדוהשבויים,

היום. mלמחראשועדיפתעללולשברשבאעברית,חבר"אודח"בתאו
לו:אומדזה mאו

אוביהידויהיאמיבעברית.אתךשאבדרכדיאתוילשחולשיח.קד"אני
עברי,אנישבבילםהוגישחים.השהמתחמלכלחמקוהלצחתיכךישמלעי,
גבלתו,מעצדמתהואוהאודייאחדיגישרתםאביאתיהדוי.אניועביניכם

 mלטבתרוםהגעישובעשכיוהנה,כאן.להישארהשריתםאלומיליאלב
"לאביומנויהתתןכתובאלהדבריולעמה?"מסתובב,שגלגלאיךבכם.

 .) 258(עמ'שעינו"וכךהתהדוהתדוהכךלהתנלצ.לנכןומצאתי

שגלגל"איך-הצדמןכמתנתןהמעשהסיפוראתמסכםזה " m"או
ההשמהדמעשיהמחבר?שלהמבטנקתדוזוהאם-מה?"מסתובב,
הגיעעכשיובהם,טבחנואנחנוקדוםבעלום?סובב""גלגלהםההדדיים

הזהלמבטשותףאינויהונתן,החמן,שלגיבוחאבל,בנו. mלטבתורם
אפשרלורגעבאמונתו.דובקלהתנלצ,לנכןומצואאינוהואהמחבר.של

מהמחבר!צקדושהגיבורלחשוב
מפקדאלהובאהאוחי.למחצה,אחיוהתינקו,כיליהונתןמספר mהאו
ציוהוהתינקואתכשדאהדינו.אתשיחרץוילשוריםאתשכבשהגיס

<מעשהלבן.אותואוימץהתינקו mאתהמידכךאחדמינקת.לולמצאו
יעדויםאיננופערה).בארמןווגילודורבנומשהלידתאתקצתשמזכיר

חשד.~םלויבאראםאוכיהדוייחיהאםכלל
הסכסךומןעשייףשהמחבר,חמהבמבוכה.אותיהותירהקריאהסיום

ההיסטודיוסופימישור-העלאלהמציאותממישוראותרהעתיקההיסטורי,
זכראתמחדימחהכעשמלקלנו,אומדהואכאילו . mאוסת mטדגדישל

אינואםאלבבעלום.סובבגלגלזהוי. mאמלשאתגיחאלישארל,
כבדהחילוניותהחוףשפלתעדיאתמחהמעחזו,גולד mבגזמאמין
לבהד?להתמדדויההדואתיד mהוהסיפו;רבפתח

עלעולים

אי-ויפים.טוביםמהםדניםהעת.כלאודדואיםדניםשידהספרי
לעת,מעתמהם,אדלהלכןבהם.לעלעלדקכולם,אתלהקיףאפשר
הזרקורים.לאודזוכיםשאינםמאלהודווקאטובות,אבניםכמה

* 
השם:להטעות.עלוליםגבו,שעלוהטקסטבשערוהתמונההספד,שם

אלוןאנודמאתשידהשנותשישיםמבחד-שורשיםבשפעקשור
גזעהתמונה: ;) 2014המאוחד(הקיבוץ

אודגינלית"פואטיקהוהטקסט:עבות,עץ
לחייםמקוריביטוינותןהואשבאמצעותה

הואאליההישראליתובמציאותהארץבנוף
הרושם,אתיוצרים-שורשים"בשפעקשור

לשורשיהיאשבכותרת"שורשים"כוונתכי
ברובכוונתושלמעשהבעוד ,) roots (העץ

או ) verbs (הפועללשורשיהיאהשירים
שידתולכללהאופיינימשמעותכפלהמילה.

אלון.של
(והיותרהמוקדמתשבשירתוהיאהאמת

ופריזורםחושךהראשוןבספדומובנת)

~רוPים!;נע P';ןקשור

-s ~ c ;:י-במובנםשורשיםעדייןהם"שורשים"(תש"ך) · ·:·--~·--

מןפהעלהאשד'העץבשירלמשלהראשוני,
עלהאשד"העץשורות:בצמדהפותחהסלע'

מןנוספיםבשיריםגםכךשלח."שורשיואתבבשרי /הסלעמןפה
למשלכמושושרים,עניינםאיןאםגםזה,בספרגםהכללויםההיאהעת
פונקציונליהואבמיליםהשימוששבו ,) 11(עמ'לאורית''שיריםהשיר
העובדהאתמכירעבריתיודעכלפנים.בריבויאותןלדרושכחומדלוא

 ,ד~ 9ק~ד,משמעויות:בריבוילשמשיכולס.פ.ר,למשל,שורש,שאותו
הפואטיקהלפיתוחאלוןבידימנוצלתזועובדהוכדרמה,ספדספ;וספד,
שביט:עוזיפדופ'העורךכךעלכותבהספדגבשעלבדבד;םשלו.

שביןהחידתיהקשרעלמבוססתשירתושלהייחודית"הפואטיקה
המאוחרתשידתועלהשתלטהשלדעתי,פואטיקה,למשמעות",הצליל

מאוחרשירשלמהפתיחהמחשהלשםדוגמההנהלטובה.תמידולא
הנוכחי:הספרמןכותרת)(חסדשורותרחב

מולהשטה;תחתששתהאתש;תת;תשאצנע;תיומהמשרבט"עט;

<עמ'מזר"-סע.;~ה ת;;;ר??~ת ות~נ;:~~ל~רשר~ה ן~~??שר~ט~ךט
ש.ט.ט /ש.ת.ה /ש.ת.תהפעליםמןהלקוחיםוצליליםשורשים .) 113

ספדושלהשניבחלקלעשותאלןוהגדילש.ו.ב. /ש.ב.ת /ש.ט.ה /
בתיםשניבני ) 69 , 68 , 67 , 65 , 64 , 63(עמ'שיריםקבוצתכללוהשבו

רקמזהזהושוניםואותיותמיליםאותןהעשוייםשלושה)אחד(במקרה
רע''וצאאחדשירזומבחינהכולםעלעלוהכאמור, .ובפיסוקבניקוד

הארשונותהמיליםחמשאתכדוגמהנוטלאניבתים.שלושהבן ) 63(עמ'
בית.כלמראשוחצי)(שוהר
שרב.נ!ז;ם /מראהדע.וצא, : 1בית

:•• --: :• -T T 

שדב."ני;םמראה/דעוצא, : 2בית
:•· --: :• : T T 

שדב.ני;ם /מראהדע.וצא, : 3בית

אלאדע,השורשבניקיירקל1אילה: nתמש-נדאה ";בים=השינויים
אותםשלשרנותוריאציותהיוצריםבפיסוק,וכןאחדותבמיליםגם

"סימפוניההיאהספדשלהמשנהכותרתכילצייןצריךכאןעיצורים.
במבנהמכיוהמסכםבספרואלוןכינראהחלקים".בשלושהפיוטית

הכרוךכלעלאותרומאשושירתושלחידתי)(צליליהזההמוסיקלי
 • .שלה.הקומוניקטיביותמבחינתבכך
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