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ישרדמ בקעי 

...היה לשמ "קלב" בלכה 

"?בלכב ןומט המ" ורמאמב רורב י"א רמ 
לע םירבדב ךיראה (ו"ל ךרכ ,3 ,"םינזאמ") 
ילגב ,לארשי-ץראב ,םיבלכ לש םעברו םחרא 
השורדה הדימה לע רתי וליפא .היקרוטבו היצ 
בלכ"ה - אוהו ,םייוסמה אשונה לש ורוריבל 
.ןונגע י"ש לש "םושלש לומת"ב רשא "עגושמה 
,אלא ,התיה הבוט יאדו רורב רמ לש ותנווכ 
ידכ ךות .העידי רסוח תמחמ וז היגוסב העטש 
יבתכב רשא םזילאירב רמאמה רבחמ עגנ ךכ 
,ךכ לע בותכל םיברמש המכ-לכ ירהו ,ןונגע 
לע המכ-יפ הלוע ןונגע לצא רתסנהש רדבתמ 

.הלגנה 

בלכה לש תוישממה רסוה תא ןאכ ריהבהל הסנא 
יתעד-תוינע יפלש ,"םושלש לומת"בש "קלב" 
אשונה תא ריכמש ימכ ."לשמ אלא היה אל" 
םע בורק עגמו תולכתסה ךותמ ,ורושאל הזה 
ךשמב םחופיטו םלודיגב יתקסעש ,םייח-ילעב 
ךותמ םיעטקה תא הליחת ןאכ איבא .תובר םינש 
אלל קר םקוידכו םנושלכ ,"םושלש לומת" 
ילש תוחכוההש ידכ ,ןונגע לש וגהנימכ תורזח 

.רוקמל תוליבקמ הנייהת 
היה אל ,וילוחכממ דחא לוחכמ קחצי לטנ" 
שקבמ םא וא ,בלכה לע םייאל שקבמ םא עדו- 
קחצי לש ועורז הטשפנ ...ורועב ותוא חנקל 
יפלכ ולוחכמ תא טשפ .תתתרמ הליחתה ודיו 
קילחה .קחצי יפלכ ומצע טשפ בלכה ףאו ,בלכה 
תא קילחמש רלבלכ ,בלכה לש ורוע תא קחצי 
הביתכב ...וילע בתכו ...הביתכ םדוק ריינה 
,לוחכמה גפתסנ אל ..."בלכ" - תויתוא המת 
בלכ" - בלכה לש ורוע לע בותכ היהש דע 

..."עגושמ 

שיגרמ היהו ,ורוח רפעב (בלכה) ול בכש" 
הכמש ןמזב קותמ לוחליח ותואמ תצקמ ורשבב 
וליפאו ,בלכה לש ויתורעש ורמתסנ ...הדילגמ 
ןיאש תובית יתש ,עבוצה ןהב ץבישש ןתוא 
ולעה (בלכה לש) וירביא ...ןריכזהל יאדכ 
ויתורעש ףאו .ןוחריס הלעה ופוג לכו הדולח 
ןהילע בתכש תובית יתש ןתואמ ץוח ,ואילחה 
ללשב תוקיהבמ ויהו ןניעב ודמעש .ןמואה 
םניא וינממסו היה ןמוא עבצ קחציש ,ןהיעבצ 
ובלב רמוא רמג ץחרמ הזיאלו ...םיקחמתמ 
...ןייטש-זירוא יתבבש ץחרמל ,(בלכה) ךליל 
וחינהו ...תונוכשה תא םהיניב םיבלכה וקליח 

..."ןוטלש אלב ןייטש-ןירוא יתב תא 
יכ ,בטיה עדוי םייח-ילעב לצא יוצמש ימ לכ 
.אוה ענמנה ןמ ריעשה םרוע לע עבצב ןומיס 

תוכפוה ,קיבדו ךימס ןמש-עבצ לש ועגמ םע 
הרומש ימכ ,םיקיבד םילולבידל תורעשה דימ 
םושב רשפא-יא .םדא לש ושאר תורעש לע תפז 
לש ריעשה ורוע לע תויתוא ןייצל ,ןפואו םינפ 
תועובש רובעכ ןתוא אורקל ןכש-לכו ,בלכ 
שאב רבונה תוצוה-בלכ לצא דוהיב .םישדוחו 
רפע לש הליהמב ןל ןונגע וראתמש יפכו ,תותפ 
,תללבודמ ותוורפשכ - ובג לע הביתכל ךומס 
תוחורמה הלא תוברל ןלוכ תורמוס ויתורעשו 
רחאל תורעשה ורדתסה דציכ .קיבד ןמש-עבצב 
ןהש ןמזב-וב ,ןהילע בותכה תאירק ידכ ,הז 
,ץחרמל "קלב" קקזנש דע ,תומהוזמו תורפועמ 

...? םילשורי תוצוח לכב וירחא שפיחו רת אוהו 
לש ןמיסו תבותכ םייח ילעבב םיעיבטמ דציכ 

? עבק 

,עבש-ראב תוביבסב םיוודבה ויה ,ורבע םינשב 
,דחוימ ןמיסב דחא לכ םהילמג תא םינמסמ 
קומע ברצש שאב ןבולמ לזרב םתוח ידי לע 
םינש םייקתה הז ןומיסו ,םילמגה לש םרועב 
הצרפ ,הינשה םלועה תמחלמ ימיב .רפסימ 
תוקירז רחאל .םירומחו םידרפ ,םיסוסב הפיגמ 
תומהבה תא ונמיס ,הלחמה דגנ ושעש ןוסיחה 
רשא תויעזגה תורפה תא .שאב ןבולמ םתוחב 
סוממ תכתמ תלבטב םינמסמ ,םידוהיה יקשמב 
,ןתדיל רחאל תולגעה לש ןנזואל םירבחמש תרפ 

.ךכל היושעה תדחוימ תבצ ידי-לע 
יכו ,"קלב" בלכה לש וניינעב ןונגעל ול חיננ 
רוצי ,"היה לשמ" הז םג םא ונל תפכיא- המ 
לוחמו יורש ז לודגה רפסמה לש הרופה ונוימד 
לש םהייח חרואב איקב היה אל םא ,ןונגעל ול 
,ןונגע אל .םדאה-ינב תא ריכהש ול יד ,םיבלכ 
ודמע אל יאדו ,ויתובא תובא אלו ויתובא אל 
םדאל רוסאש") .םיבלכ לש תומא 'דב םהימימ 
המ (!ל"זח יפל - ,"ותיב ךותב םלדגל לארשימ 
ןוטנא - ומכ ,םייסור םירפוס יבגל ןכ וניאש 
םיבלכה תא וריכהש ,ןירפוק רדנסכלא וא בוכ'צ 

.םהילע רפסל ואילפהו 

רהריהש ,"סופוסוליפ" ןיעמ היהש "קלב"כ בלכ 
לע שרדו רקחו ,ויתוכילהו םלועה ירדס לע 
זר םוש ,שדוקה ריעב םירכנו םידוהי ייח חרוא 
ונובער תורמל ,תודחה ויניעמ רתסנ אל דוסו 
וילע ודריש םירוסיהו תורצה תעפישו דימתמה 
,ותירחא דעו ותישארמ היה אלש ןכתי םולכ - 

י ינואגה ורצוי לש ןוימיד ריצי 
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