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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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