
(זינ)זןוילג םינזאמ 12 

תומישר 

שוברבליז והיעשי דוד 
(שמחו םיעבשה לבויל) 

םיולמה םיבוטה םיכאלמה ינש םה הלא ,תוזילעהו יפויה תבהא 

ותוא םישועו ויתוריצי בור לע םמתוח תא םיעיבטמו שוברבליז חא 

האורו תוחקפב םהב לכתסמה הסונמ םייחךמאל ,שיניעה-יולג רפסמל 

לש הקיריטסה םג יכ אצוי ךכ םושמו .םהב ערה תא םגו בוטה תא 

אוה ןיא .הביאכמ איהשמ רתוי תפטיזמ אלא תרקוד הניא שוברבליז 

תפקשהש ינפמ ,ללכ ןדפק וניא אוה םירבדה תוימינפבש ינפמ ,רקוד 

וירופסב .םדא אוה רשאב םדאב הנומאו ןוחטב ,תוימיטפואה איה ומלוע 

תולשלתשהבש תילטאפה תוירקמה תא אצמת אל שוברבליז לש 

לצא אוצמל שיש תטלובהו תינקעצה תיבונחה המגמה תאו תוערואמה 

לצ ןכ לע הליטמהו ,יוכו םדיורב ,ןיקסנלומסכ ורוד ינב םירפסמה ילודג 

ךותמ רוקעל .ז לש וכרד .םהיתוריציבש יתונמאה ךרעה לע לודג 
בגא ,הלודג תונמאנב ונינפל הריבעהלו םייח-תכיתח תיתמאה תואיצמה 

למזיאב קד חותנ בגאו םינוונ-הבורמ לוחכמב תיתונמא הראהו דובע 

בורלו ,םיניעל תיארנ יתלב טעמכ איה ןאכ המגמה .דח יגולוכיספ 

ורופסב וליפאו .הלודגו תיבויח ןכ לע איה תיכונחה תלעותהו ,תילמינימ 

עיקוהל ,ידמל הרואכל וב תטלוב המגמהש ,"םיקושע תועמד" לודגה 

תומימת לע םנ רגת אורקלו דחא דצמ םינמורה-חעשר תא שמשה ןיעל 
אוה לכה תורמלש ,הנושמה ינמורה טוירטפה ,ינש דצמ ידוהיה יכדרמ 

הז רופסב וליפא - ,בהלנה ינמורה טוירטפה ותוא אבהל םג ראשנ 

יוצ-ה םשורה חא תושעל ידכב םירבדה רואתב הזרפהל היטנ ןיא 

"ויתוחידב"ב םנ .תיעבטה תוערואמה תולשלתשה עקרקב קוענ ובורו 

לזמ" /הטובח הברע" .יפד הקקרש המבי" ■ףוס םהל ןיאש םימ") 

,ירטטשדנארבה לוטבה-קוחצ ותוא ןיא (יוכו "ןקזו רענ" •םיש-וקךאצ" "םיגד 

אלא ,המודכו לטבל ,ןולקה-דומעל דימעהל ,עיקוהל אוה ותמגמש 

וילאמ טלבתמו ךלוה םהבש ימוקה דצהו ,םתיוהב םירבדה-תריסמ 

.רפסמה ןוצר ילבמ טעמכ 
אוה .תיאצילגה תודהיה ררושמ לכ תישאר אוה שוברבליז 

תורשע ינפלמש תיאצילגה הריעל יחצנ ירוטסיה ןויצ וירופסב דימעה 

ךא .בוחרבו שרדמה תיבב ,תיבב םידחוימה היגהנמו הייח לע םינש 

"םיקושע תועמד" לודגה ורופסל בר יתוברת-ירוטמיהו ירוטסיה ךרע 

רבליז .ירוטסיה דמוח הברה וכותמ באשי הינמור ידוהי תודלות בתוכו 

היתואקתפרה לב לע ,םלועה-תמחלמש ,ןושארה ירבעה רפוסה היה שוב 

:ורופסב - ויתוריציב דה האצמ ,תודהיה-שאר לע הטימהש ןוסאה לעו 

תונמא הארה ןאכ .שידיאב םינטקה וירופס ץבוקבו •תחא ,דשאב השעמ. 

םירופסבש תולעפנהו תולעופה תושפנה רואחב ,קד יתולכתסה שוחו 
ךותל שוברבליזב ןיידע רדח אל ירבע רפוס סוש יב ,המוד .הלא 

תעמשנה ,בבלה-תכזו חושנדה-תנידע הירבעה ,דשאה תמשנ-יקמעמ 

הידליו הלעב ליבשב קרו ךא היחו הילותבב הנדועב הירוה תוצמל 

,םייטרפה ,דויואמ לכ לש ירזכאה יוכדהךובשח לעו היאושנ ירחא 
הירבע-שפנ תא ("תחא השאב ,דשעמ.ב) .ז ונינפל חתנ םינמא-למזיאב 

יטבל לכ תא ונינפל ריבעהו (יוכו •הזת" המלעה ,"לטינ ,דליב.) וז 
.הלבס לכ תאו האנה ימינפה המאנ תא ,םיכזה היתושגר תא ,התמשנ 

ךזו ולעפב םימתה ,יאצילגה ירפכה ידוהיל םג ןויצ דמעה הז רופסב 

ורסומב הלועהו ויפכ עיגימ יחה ,ידימתה ןוחטב,ד-לעב ,ויתודמב 

פרא" תא ןכ ומכ ,הריעה-ידוהי לע תיטסימיטפואה ומלוע-תפקשהבו 

וינבו ותשא תבהא לע ויקסע תא ףידעמו ,ףסכה ידחא טוהלה •ריוא,ד 

.חרוק-תורצוא רובצל הפיאשה םא יכ םלועב רבד ול ןיאו 
ילבופ םירמאמו םינוטיליפ ,תוחידב ,םירופס ,תוליבונ בתכ .ז 

תינושל העפש לשי תרתע יכ םא ,רורבו שטולמ אוה ונונגס .םייטסיצ 

הרישע ונושל .וכותמ תעבונ הצילמ םתסו ןושל-תוליפכ םנ םימעפלו 

תפש ינמכמב םג אוה טלושו ארקמה-תפשב אוה ןמא .םינוונ-תבורמו 

םימיה ךשמב .הזה םויה דע תופוקהה לכ לשו םישרדמהו םידומלתה 

ונתוא אילפהו 'שדחבש שדחה ךלהמה-ילעב" םרזב םנ שוברבליז ףחסנ 

ורופס חא לשמל ארקש ימו .ינרדומבש ינרדומה ונונגסבו ונושלב 

תא םנ בתכ הז ורבחמ יכ ןפוא םושב ןימאי אל •םיקושע תועמד" 
•ראודה"ב וספדנש םינורחאה וירופיס רתי תא וא "תחא השאב השעמ" 

םנ טלוק אוה .םיטונחה ןמ וניא ,ריעצה-שישיה שוברבליז ,אוה .יוכו 

.ומעטו רודה ןונגס תא 

יריעצ תציחמב םויה דמועו ןיקסנלומס תציחמב דמע הז םדא 

.תואיצמה-רקי ןויזח יאדוב אוה .דז ןבומב .טיריעצה 

,ומצע ינפב קרפ והז ךא .תונורבזה לעב שוברבליז דוע שיו 
י ויתונורכז ומצעי דועו ויתוריצי וברי :ונח םויל הכרב ונלו 

דלפדגנוא .מ ץ"רת ןסינ ,הניו 

םירפס תרוקב 

.ץ"רת "הפצמ, תאצוה .לגופ דוד תאמ ןמור ,םיאושנ ייח 

יתלב ,"והשמ" ותוא רוחתמ לבוס דוד לש "]יאושנ ייח" תאירק םע 

:אוהו ןמשל תויוארה תוריציה תרושב הוה ןמורה תא דימעמה ,הרואכל שגדומ 

:ומשו םיברמ דחא אוה הרובגש הלילעב רבועה ,קסופ יתלבו רימט םייח-טטר 

םילעמה םהו ןטורל אשונה םה שיאה ותוא לש ןיאושנה ייח .ליודדוג 8ןלודור 

ןמוב שיאה יח ריעה הניוב .וב וכרמה-שיאל-רוכג תגרדמל ליודרוג תא 

תו רבל הלמחו הבהא ובלב אשונה ,ררושמ ,הזוה ועבטמ .המחלמה ירחאלש 

םלועה תא אוה האור ץיקהב םלוח .הי-ימש תחת ריוא םשונה רחא רוצי לכלו 

תולכתסהל הטונ ,תצקמב תלפר עמ ותוהמ יכ םא ,הריהב הירלקפסא ךותמ 
.טוטחו תימינפ 

םייוצמ יאדו םינוילימה ריעב ."ללכה ןמ אצוי" םושמ הוב ןיא הרואכל 

הרקמה אלמלא םייח-תכסמכ זניסכ ונינפל עיפומ ילוא היה אלו ,והומכ םיבר 

תחאב ליודרוג וחוא שגופ דחא ברע :חרכהה ןמ וליאכ וב היהש 

ותואבו ,האית השאה תא ,הרטפ אלל וכרד ךרשמ אוהשכ ,תולפאה ויתויעתמ 

המלעה ,האית תא הנושארב ריכה וב ,הפקה תיב ןחלוש דיל .ולדוג ךתחנ עגרה 

,העותהו הזוהה יבל תא ריס תדיוצמהו הל ןבתה ןיעכ תודיחב תורעשש הפוקוה 

ךלוהה רובג והנה אוה ,ףלא ינמ דחא רתוי וניא ליודרוג .וניד קשפ ץרחנ 

ףכב עלקנ ,»תופכ* אוה .ומלוע תא דביא עגרה ותואמ יכ םא ,ולדוג םע תורשל 

,איהש לכ הזיחא ילב םיטוטח לש םלועב ההות ושפנו רזומו דז לרוג לש עלקה 

חכ .יחד לא יחדמ »תופנ"ה שיאה ךלוה וביבסמ רשא תא בשקהו תואר ילב 

עטשהל והצלאמהו ,אצומ אלל םימסק לגעמ ןיעמ וביבסמ הותהש ,ינוציח ףוחד 

תומודמ תווקת האלמ ,הלא »ןיאושנ ייח» םה תחא תואלת תשדפ .וחרב לעב ול 
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הנורחאל וחוא תופחודו ,ותעד ייע ותוא תוריבעמה ,ןהיתובקעב תואבה תובוכאו 

—.לרוגה תותהש לובגה ףוס תא ןמסמה השעמה ותואל 

םייחה תכסמ .תישונא הדמבו תונמאב לגופ דוד ראת הז לכ תא 

הנה :תיתונמא הריציב םוגפל הלולעה ,איהש לכ תפסותמ תויקנ תוביסמהו 

'רקיע לכ הבושח הניאו תטלוב הניא ותודהי לבא ,אוה םידוהיה עדומ ליודדוג 

רסומל המגוד ונניא ףא ,האית לש החורצנ הרתי השגדה ידיל האב אלש םשכ 

םפוס לרוגה די םהילע דככת םאבש ,הלאמ דחא .ולרוג םע שיא :אלא לכשה 

,חצנה ילושב לקתנ ליודרוג .םייומסו םישרח ,םידבעושמ ,םיתופכ תויהל 

םילועה םימלענ תותכ םע ותמחלמב ,וירופרפב ותוא םיאור וננהו םהירחא ררגנ 

ז הזכ ןברק תויהל לולעה שיאה והנה ,ליודרוג ,אוה .אוה ויתוחוכ לע 

וילעו וביתנב ץאה םיבכוכה דחאכ תליפנל וחור ןוויכו ותוהמ יפל »הטינ« 

.תוריהבב ןמורב ראות ותוימינפב והשמ לפרועמה ליוררוג •לע-ימשמ לופנלו רדרדהל 

דואתב תומוקמ שי .הילאמ תנבומו תיעבט איה ותעיקשו ויתונולשכב הגרדהה 

:דוהיב הלאמ .העבהה ןורשכ תא תאש רת ב םיטילבמה ליודרוג לש שפנה יר םי 

דע .טלקמ אלל וידודנ-תולילו תמה ונב ןורא די לע םיתמה רדחב ויתושגדה 

.ליודרוג תשרפ ןאכ 

תומלשב הלדגו הלוע תטהול םייח חור םיהלא וב חפנש עלס קוצכ 

ןיעמ •האית השאה — ליודרוג לש ולרוג תחילש ,תרחא תומד האילפמ 

 «Erdgeist» אלל םירצי .ימדו טקש אלל ומד רעסש ,םילפא תוניעממ קנייה

ייח תא םינוכמ .דאטל שגרומ ה ש ו ד י - ל ט נ תפסותב ,לובג אללו עבוש 

םיטרפב לבוגה ילאיר רואתב ,החור תמישנמ תבהלושמ תויטסלפב .תאזה השאה 

םג התויה דע וז תומד הבצע םילפא םוקי יכבנמ המ-דה הז םע דחי הוולמהו 

ירחאלש תוכפהמהש ,תנונתמ םיליצא תחפשמל תב .תיזכרמ תוישיאל איה 

תורוד ןווינו .םהייח לש תינוציחה תרגסמה תא םג וקרפ תימלועה המחלמה 

םייסרורפו םיפאב םיירזכאה לצב יכלוה היחא .ויוטב תא הב אצמ וליאכ םיבר 

ןוילע םידוגנ-קוח ןיעמ ,תאזה השאה ייח יכרד לע רוא םיציפמ םתוגהנתהב 

עמשנ האית ילולעתב ,ןודבאל םתוא ףחודו האית-ליוררוג םיכפהה ינש תא ברק 

ןופצמה לוק .תוגונעתו תכ ,שובכ :הייח ןוויכ אלה ןכ יכ ,רידאה םדה לוק 

ידגנ תכ תארקל וכרדב רתוח הז םד--רעסש םשורה שי םימעפל •האלהו הנכמ 

ול דומעי אל וחכש אלא ,םימעפל ליוררוג םג רהרהמ ןכ אלה ,והענכשיש 

.ליודרוגב עגפש רעסה :האית איה תאזכ—ועסב ףחסנ אוהו 

שגרה תלעב—םייהנדוב יטול רואיתב המףורוח ןיעכ ןיצל שי הז דגנכ 

תדבואו תעקוש איהו ותליפנב התוא תישקמ ליוריוגל התבהאש בלה-תוקדו 

םימעפל תשגדומ ליודרוגל התבהא .הטלש הניא יטול תומד .לרוגה ותוא ןמיפב 

וליאכ םשורה לבקתמ .הילאמ תעבונו תשגרומ קרו ךא תויהל םוקמב ןמורב 

תובצוחטה האית-ליודרוג תויומדל ומכ הרמה התואב בל-תמושת הל שדקוה אל 

וליאכ ולאה תויומדה יתש תא רבועה רוהטה יתונמאה וקה •האילפמ תומלשב 

םוקמבו ,טקפא—םיתעל אב תיגולוכיספ תומשרתה םוקמב .יטול תומדב רבתשמ 

.םירתי םירובד—ןור תכבש הממדה' 

היארו הנבהב ,הלק ןמא דיב םיראותמ ןמויב םירבועה םישיאה ראש 

תא םיוהמ םה .םייממעה םיסופטה תוריהבו תוטשפ םיעפוש רותיב .הנמאנ 

הראומ םתעפוה .הלילעה לע ,טושפה ,לקה םמתוח תא םיעיבטמו הריואה 

לעמ ףופכ ושארו םיבחר םייח יקפאל ףיקשמה ,רלדנסה קציבורו .תומימחב 

יצנרפ סנ והומכ .טקש ןוגיב הלוהמ םייח תודחו החונמ עפושה ,תטפורמ לענל 

המותב הגצוה םידחא םימחו םיטושפ םיוקבש המימתה שפנה וז ,דפרודלטימ 

ןמורה יפדב רפרפ-תסיטב םירבועה לטסונ ותשאו רנרבלדיה לצנרפ .אילפמה 

לדניירק' ד"ד םג .ליודרוג ייח לדוגב ילספ דועי ,לצנדפל דוחיב ,םהל רשאו 

עודיה םיטנגילטניאה גוס ותוא לש תישפנה ותוהממ וב שי אפטפ •טלוב 

.דודל רודמ תישונאה חורה תיבעהב ךוותמ שמשמה 

,תאזה ריעה .הב תשגרומ דיעה תמשנו •הניוב רומאכ איה ןמורה תכסמ 

וליפא .תובסמהו עבטה ,םייחה םיראותמ הבחב .רפוסה שפנל הבורק ,המוד 

ןיב תינומרח המאתה תרכנ .(תשרגמ הרמב םימעפל) םיטרופמ תובוחרמ תוטש 

חוגומתההו םירוזש םירואתה .תולעופה תושפנה חור ךלתו עבטה ,הביבסה 

ינשב "ןוירהה« ,ןושארה רפסב "ףוהניטש» :סה ןמורב םילועמה םיקרפה .היעבמ 

אלל השובכ תוילאירב ראותמ םיינעל הסחמה תיב סג .ישילשב "דליה תומ"ו 

םיאכלחה הנחמ תיפצ .ארוקה בלב תוטירש ריאשמו ןוגו תפסות לכ 
ותואב אבה ליודרוג לש ונכש רופס .ידטל תשגר1מ הסחמלו לישבתה טעמל 

םוצמצ אקוד לבא ,"אבל וליאכ אב אוה ,םשורה תא תצקמב שילחמ קרפה 

.הזה קרפב יניפיאה אוה רואיתה 

ליודרוג ייונע תשרפ ,ןיטרמ לש ותומ קפס ילב אוה ןמויב המרה תרוקנ 

.אוהה טנמומה תמרל העיגמ הניא הירואת תונמאנ לכ לע דליה תומ ירחא 

,םיקלחה ראשב ןכ ןיאש המ ,ןונגסה תוביצי-יאנ םיקרפל םילקתנ ןושארה קלחב 

.רתויב םלש םנונגסש ,ישילשה םגו ינשה 

יתונמאה םכרעש תוריצי הברהל וניכז אל ןיסנג לש -»לצא"ב ןויסנה זאמ 

.תיתמאה ,הרוהטה הריציה ינצנמ דחא םעשה ןיוצי .רכנ אהי 

.ג .י 

רשא

תעד

רקי 

סייר 

תינמר

אוה .

תא *ס

םינש

עדוי 
םוגרת

המ 'ם

תואור
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