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)ההיתפתגיגנם(
גיצנשהזחמה;םיאבהםיכורבו,יתוברויתוריבג,םכלוכלבוטברע

ישנאןעמלהירקהישנאידילעשגומאוהו,”ונלשהירקה,ארקנםכינפל
קיתעםש,בגא,והז.ובוא,עודיכ,תארקנונלשהירקה.היהרואוהירקה
םעפבזראלםירצמהושלפהנשתואס-שמחוםיפלאיתשולשינפלדוע.דואם

הב;סוריפאפלעהנותנםוייתדוקפאינוה,סמיתוחת,םהלשךלמהו,הנושארה

ושבכםירצמהשהנורחאהוהנושארהםעפהוזהתיה.דבואתאשבכשעידוה
םהיניב,םיעוךיםידמולמוםימכחןאכורגינשהתיבהימיב־...ונואתא
ואצמתםויהםגו,ונימידעתכשמנתאזהתרוסמה.יאחוי-רבןועמשיבר

םיפלא-תשולשאל,אל,..וגלשה'רקלואלמםויה־...םיברםימכחונואב
ןווכתמונניאברעהוארתשהזחמה.הנששמחוםירשעאלא,הנשתואמ-שמחו

25ךותמדבלבדחאםויקראלא,הירקהלשהיתונששמחו-םירשעתאגיצהל

.טלחהבירקמאוהתואיצמהםעןוימד-1311לכ:רוכזלאנ.וללהםינשה

יאיה,הנשהישדחמדחאבעובשהתוטימדחא...םויאוהםויהיכהינג,ןכבו
.הירקהלשתונושארהםינשהתחא...תגש

.רקובב/'רקירוקוק,;ארוקלוגנרת/-בםשושכעהעשה
)בוחררםיתבםיאור.המבהתאטאטאריאמרקובלשרוויחרואכהרואת(

תובוחרה.תובוחרוםיתבתוארלרשפא.חרזמברהבחהלםיליחתמםימשה
.םיטקשוםיקיר.ןיידעםיקיר
.ופתכלעיולתהבור.גרג-עבוכשובח,ליעמשובלסנכנ(

:)'שורגבהרפוא,מ'יאניכסיקמ,:הניגנמהרש
חריםעקךו'יגבלעפ
.«ערלוחוניויב

רזוחרמושהןיוסילהנה.ירמגלםיםקשוםיקיראלתובוחרה.החילס
,הרימשהלילמ

הרוורואידאוהלגמ:)הרישבךישמם(
.בחרמהדעפמקהןמ

ברעהדרעבשבבוש
;רובה-תודשוסררפלע
גרג-עבוכיתשגהוא

.רייסליחאפגך
.ונואיתנראיההרךוב
.םיאודבקרביבמם
,וגהוא,ס:הוא:המילגנאה

...םיעורןםיקילמה'לכ
.יקסנ'לרואתיבברואשידוע
.םיחכותמירןמוייןלצא

.יקסניוסיל-לתבתוירי
2/......םיחלםםקשנםם-בוש
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2/הירקה

עיכופרבכרחשהירוא:)הדישנךישםס(רמוש
.ש”דהנהחלושו
עידוהלדדועשןבוש
.שדחןיאונואביכ

.ןיוםיל,בוטרקוב:ןיירקה
.הנישףוטחלךלוהינא.בוטהליל-ןוכנרתוי)קהפמ(:רמוש
...שדחןיאונואבינעידוהלךרוצשיבוש)םזפט(?ןוכנ,סקשברבעהלילהןיירק
תוניבגותויריםע,םההםיבוטהםימיהורבע,יר?דחוימוהשמהיהישהמלורמוש

םעפ,הא...םיממעשמושענתולילהו-םיאודבןיא,הנירטשיםויה.חתםו
?.םיברעםירפכוילגנאפטק,םיאודבילהואףקום,חדיבוןטקבושיונייה

.התואונשבכ־הטםשהלאהנש25ינפלוגאבשכ-זאו
:”הממשהשוביכלוחמ,לא־המבהתניפלהנפומרוא/
.רבדמוישבאוהממשהתאתלמסמתחאה.ךוכירתוצובקי!”וש

/המ7כשה₪שובכלואבשםינושארםיבשותמ־הינשההצובקה
?הא,םההםינוסהםיטיההפיא:רמוש

)םיבותעהיקלהמסנכנ.טאטארבוגםויה־רוא.םיאצויםינדקרה(
המיענוהלקהרובע.ונלשהירקהיתבןיבםיבותעהקלחס,קזנבאבהנה,והןיירק

םישנאהלכםעסכ.לבקםאוהןותעהזיאו,יונםיטרוכזלךירצאל.ייחב
.דחאןותעלעקרםימותחםלוכסעטכו,םייונטהירקב

תאומצעלקרוש,ןותעהתאסינכמ,תיבלתיבמרבועםינותעהקלחמ(
)רמושלברקתמ.”םינשסהירטמתניגנמ

.קינב,בוטרקוברמוש
?וישכעןותעהתאהצורהתא.בוטרקוב:קלחמ
ותואסינכמוןותעהתאלבקמ.קהפמ(.םוריחלילרוזעיאוה.םלחהביברמוש

:קלחמ

?תושדחהזיאשי.הרות)ליעמהסיכל
םיפלא-תעבראדוע.דחוימרבדםוש.תישארהתרתוכהתאקרתוארליתקפסה
רבועקלחמה.אצוירמרש(.םושלשוםכו,לוםתאוטכ.ץראלועיגהםילוע
:)רש.ל'נההניגנמבקרוש,ןותעסינכמ,תיבלתיבמ

.םשגרקובהןיאש־לזמהזיא
.רבערבכךשוחהש־לזמהזיא
תשגלטושםרשפא־לזמהזיא

.”רבד,תאתיבלכלקלחלו
.ונואיתירקברובל־לזמהזיא
.ןומאהלעלייטל-ףכןימהזיא
תוגוסלשאשמליבוהל-דיקפתהזיא

.ןותעהתא`םיתבנקלחלו
)/םינדקח3-2םעילוא/.רשווריבןותעףינמ,דוקירידעצבךלוה(

ה/...
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3/הירקה

=`זיירק

:םישנא

תרמז

הלהקמ

רמ7

הלהקמ

,תחאהירקתובוחרב-דחיונינש:)וח:םירשםינש( *

־;תושרחהלכתאםיאיבמהניבש
,תליאדעהלהסםק־?ראבהק
.תושביהלכבתועיריףלא
.טקשםבןיאםעפףא־םייחהזיא
.תושוחבדיקתאוה־םלועהזיא
.תקעוצרבכוהנטק-הנירמוזיא

.תושחרתמהברבכתועידיהלכ

.ונוסהתאהפןתונ־גיהנקהזיא
.ןוטהתאהלןתונ־םואהזיא
ונואתירקלעםקש-םויההפיא

.ןותעבהיצםנםאצמנרוסףוס
)ללכרשוןותעהםעדוקירידעצבךלוה(

,תחאהירקתובוחרב-דחיוניבש:)וחןםירשםונש( ־.תושרחהלכתאםיאיבמונינש־
,תליאדעהלושסט־ץראבהפ
...תושביהלכםתועידיףלא

רחאלרסומםיבוהצה-קלחמ.םיתבהןמתאצלםיליחתמםישנא(
ינש,ןותעבארוקדחאםדא.הקירשםאצויוןותעהתאםהמ
)'ובוזעהתאבולחלתאצוי'השא,םירההתאחתופ

היוקלעיגהריעצושדחםוי.הלשהלילה-תנשמונוא-תירקתררועתםטאלטאל
ונטקזאםג?םיאורםתא)וילגרתאישוקבררוגוךלוהדחאםרא(.ונלש

...שרחהדובע-םוילתאצלםינכומ,םינגערוםירע
?עמשנהמ,וב...קאינשיו,בוסרקוב.גרבנירנ,נוסרקוב:)הזלהז(

)רקוב-רוקירתלחתה.”המוהלקוא,ךותמ”רקובההפיהמ,:תרומזת(
תחרוזשמשהונואבבוש
..תחרופהלהבהןנבר

,ןושילםיצוראל,:עקרבטידלי/.םישעורםידליתוניפהלבק
/"י'עגתשהלם'ציר.םישבלתמםישנאםיתבהלכב
,רקהבהאוההםיהקוה
.ריהבורקחנהקוה
,ונוא-תירקהבוהקוה
...ריעה-לאעקנונאךא
.ונבלחרבכזעההזיופתא

.ונבשיתהןחלושלביבשם
/לוגנרתתאירק/,"בוטרקוב,ורבסלוגנרתלהלב
.בוחרלאאירבכדירוהםוחב
,רקובהאוההקבהקוה
.ריהבוךסמבהםוה
,ונואתירקהםיהמוה
...ריעהלאעסנונאךא
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4/הירקה

עיפוהרבםרצחב[בלסה:ולוס
.עיגיוטואהוםעפדוע
.)תינהןמםיאצויםירבג(,םילעבהםיאצויבושהודחאהונ
.םילגלגיבגלעהנוכשונואיכ

,רקובהאוההפיהמוה:הלהקמ
.ריהבודמחנהמוה
,ונוא-תירקהםיהמוה
.ריעהלאםיעסונונאךא
.הדובעלםיאצויםילעב,תיבהתדובעבתוקומעםישנכרקוברוקיר(
)'וכו.םיצחרתמ.זע-הבילח.הזירחאהזםיצרםידלי

...”ריעהלאםיעסונונאךא/,ונוא-תירקהפיהםוה,:)םזפם(ןיירק
?הזהםוקמהתאםתאםיאור,הנה!טלחהבתויתימאתורוש!רואמןוכנ

.ונלשהירקברתויבםיבושחהתומוקמהתחאוהז{סובוטואה-תנחתלעעיבצמ(
.”בגרדוחיא,ביטרפואוקהארקנםעפ.ןבומב,"ןר,לשםיסובוטואהתנחת
לכםישגפנןאכ.”ןד,:ןגבדלילכלםיאתמ,רצקוטושפאוהםשהםויה

אוה.ןהבעינמןושאר:םישנאהםתוארקובלכ.הדובעלםיאצויהםירבגה

הגהו.ביבא־לתןופצתאהנובאוה.הקיישאבוירחא.למשחהתרבחברבוע
.הרוזרזחפורפתאתוקשהלאצויםיובנזורהנהו.ריבשמהמ.ןהוכ.ישילשה

לעהנוכשונואיכ/םילעבהםיאצויהזרחאהזב,)םזפמ(,םיעסונםלוכ

.”םילגלגיבג
!םולש:אלעופ

...בוטרקוב:בלעופ
/"הואנהיתרבגװןותמ”הסינכהלא,הניגנמב-םירט/

,לאיחי,ךלבוטרקוב־
?ןועמש-ןב,רקובהז'א.־

,ע31רבכילצא־
.עבשלעבר

.ןועשומכןקירינא-
«ורויתאציויראנוש־
.סדרפהלאםיעסונבוש־
הירומהםע־

,ייזניטי וסורץסבוילויםי־
.וטואהאוביטעמדוע־
!ופיבאצישלבא־

עגרדועב-,עפש־
הגהויבלצ

.ןאבלאוביגהנה־
,ןאבומכהיהיאוה:)הלהקמ(םלוב

'.ןאברנכהיהואוהןב
.ןאכלאוביגהנה 5/...ם,ךיאב
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5/הירקה

?ףוסףוס,אוההפיא,ונ:)רוניו(:אעסינ
תאתונבלונלרסאשבקינלוקשיולקוצ-,םכלרמואינא:)רוביו(:בעסונ

.ישארהשיבכהרי-לעהנוכשה
?הפל:אעסינ

.הרובחתהםעתורצונלויהאלתוחפלזאיכ:3עסונ
/ל'נההניגנמברישהךשמה/

,לא'הך'בלבוטרקוב־
?הקסידה,רקובהזיא־
,?וטואההפיא־

.ות-אוצמלואוב־
?הסתנרועןסזהמ?־
?'הבננת,בוישכעעסשנהס־
ד;הטישיפלםיסךקתס־

םרוצתהקשיקר־
.תרוכשמהםע־

'

,.התיבשזיךכנ.הרירבןיא־
?וטואלםריההרקהס־
.גאדתלא:רהסבהו־
...ררוברבבטוה-
{רוצב”ווח־
.גהנהלעלוכססת־

.גהנהלעךומס
גהנהלעךומסת
!ןהסרבחאוהגהנה
)סוכוטואלששערםיעמוש(

.והשםעמושינאשילהמדנ:)רובידב(:עסונ
.הברסהעוסשךלשי.תמאב:)'(:בעסונ

)הנחתברצועוסנכנסובוטואה(
!יתובר,בוטרקוב:{םיעסונל.הגרדמהלעדמוע,סובוטואהתלדחתופ(:גהב

!רבכעסנו־סיטרכןת,גנילישחק!לפראפ,בוטרקוב:)דחי(םיעסונ
,היניסהנה)ביכסטיבמ(.רבכועיגהםלוכםאהארנםדוק,תונלבס,עגר:גהנ

...הקייש,לואש
.םיעסונהלכתאוריכהםה.ונלשהירקהתאותריששםיגהנהויההלאכ,ןב[יירק

?הנשףיסוהלךרוצןיא.סובוטואבעובקםוקמעסונלכלורסשוליפאילוא
הירקבוליןיאשילהמדנ.ונלשהירקהידלילשלילאההיהסובוטואה

...סובוטואלשגהנ`תויהלםלחאלש
:)'ךרדלואציםילייח,:-הניגנמה.רש(:גהנ
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6/הירקה

ךרדלאצוינהבה
.לודגסובוטואןוהב

־ךרדבהגההשיםא
:לוקבארוק,רצועאוה

.תבשלאנ/,אריפשרבח,בוטרקוב־
'.רבבויו/הרימאלצאעסשנהס-

.תבשלאב/.ארןסשרבח,בוטרקוב־םלוכ
.דבבויו/הריסא-לצאעמשנהמ

גהנה,ינאיכ:)ךישסס(:גהנ
:דחאלכתאדיקפהס

,השאיתאו/השרבאתאםלוב
.ןורהאו/ןועמשתא

:גהנ
ונואתירקלשלולסםה.

.הפירבכעורב`יל
וטואהםגהליסאו

:הפ-לעבעדויהו

,קילאיבבוחרבדרוייפ
,הסהלועיס
,קילאשוליעמשבוליפ
.הפהרוקהט

*

,הסהלועיס/,קילאיבבוחרבדרוייסםלוכ
.הסהרוקהס/.קילאשןליעסשבוליס

,גהנה,ינאיכ:גהנ
:דחאלכתאריבסהס
,השאיתאו/השרבאתא
...ןורהאו/ןועמשתא

!רבכעס־לפראפ,וב:)רוביוב(עסינ

!עס!הסאב,עס:םיעסונ

.עוסנלדועלוכיינניא,אל:גהנ
/'סור-הל-המריא,ךותמ'רותה,הניגנמב-האבההחישה/

!ןמזעיגה־!עס,רבכעסוב:םיעסונ
.ןאכםזוזלרשפאיאדוע:גהנ

?זוזלרשפאיאעויס־
.סובוטואברסחדהא־
!הדובעלרתאבדוע־

.הדוקפתתלוסנתלא־
?הפסזרזהיחט,יתט־
.אוביקרהשארבאשכ־

,הנויצ-סנרעןאכמ־סובוטואה
.ביבסםישיבכהלעלגלגתמאוה

:םלוכ

,דנואפששבאצנ־סובוטואב
.ביבא-לתלאובבקרהבוסשב



7/הירקה

!ידו-זוזת!עס־לפראפוב:עסונ

!ייחב,דועלוכייביא:גהנ
,לרנקסהיהי־רחאבםא־
.לספסהלעתונלבסתצק־
.דמועוניאןועשהךא־
.דרוייבא־קותשתאלםא־
)קילרמ('סונוטוא'תףוסףוסקילדה־
!זוזאאלהשאדבאילבךא־
,הנויצ-סבדעןאכמ-סובוטואה:םלוכ

.ביבסםישיבכהלעלגלגתמאוה
ךנואמששבאצנ־סובוטואב

.ביבא-לתלאובבקרהנומשב
!עס!רבכעס!עס:)רובידב(םיעסונ

!םיעסונ!ונ,בוט:)קעוצ(גהנ
)זוזלליחתמסרכוטואה(

!ילהכח!ילהכח:)קעוצווירחאףדור.עסונהסובוטואההאור,סנכנ(השחבא
גהנהםעחכוותמ.העיסנידכךותסנכנוסובוטואהתאגישמ(

)םיאצוי.ותואםיבישומםיעסונ,ולוקתאעומשלילב,םייריתועונתב
לע.דרשמב,סדרפנ־הרובעבויהיםלשםוי.םירבגהועסנףוסףוס:ןיירק

.םידליהוםישנהקרוישכעוראשנובלשהירקב...הנלפמהףינסב...סיטוג'פה
.רקובהתחוראתאםידלילתושיגמתוהמאה.שבלתהלםידלילתורזועתוהמאה

תלדהדעםידליהתאהוולמןה.עבוכתחקלוקרתסהלםידלילתוריכזמןה
.רפסה-תיבלםכרדב

טוקליהםעבוחרלםיאצויםידליה.םיתבהיחתפלםירליתוולמתוהמא(
{רפסה-תיבלדוקיר-תכילה.הלאםעהלאםישגפנ.החמשתלהצב

,ןושילםיצוראל:)'הבוכשהריש,תנינבםנ(םירליי
,...רפסה-תיבלםיצור

)םירליהינפתאתמדקמהרוםה,רפסה-תיבלהעינמלוחמה-תכילה(
םעה-תיבברדחה־הבה?םירכוז?ובלשרפסה-תיבבםעפךסלםכמימ,בגא:ןיירק

ד-ו'ג,ב,אתותיכודמלהזהרדחב!תוניצרהלכב.ונלשדפסה-תיבאוה
.ץוחבתותיכהתודמול-םויהםחוליאוהלבא.דחארדחבןלוכתותיכהלכ

/"הקיסרמהלוק,מ'ימהררד,:הניגנמה/”םידומילהריש,
.

,ןומעפהלצלצמהבה:הרומ
.ןונפא,הרטע,ףסוי
־המוהמילבםלואלסבכיב

.המוקמבבשיתתהתיכלכ
)תומוקמםםיבשיתמםירלי(...המוקמ...המוקט;םידימלת

8/....



8/הירקה

.דחאםלואבתותיכעבראהרומ
...דסחבהמ...דמחנהמ:םידימלת

!תיב...תיב,ףלא,תלד,לטינ:דלי ...נ`:ד?.

.דומללליחתנושכעו,תומוקמבובבשיתההרומ
:דאטדמחנרבדהזםידומילההירקב:הילי

...ןימימףלאהתכ..
...םינפלמתיבהתכו:ב
...רוחאמלמיגהתכ:ג
...לאמש,לאמש,לאמשמןאבתלדהתכ:ד

.רועשהתאליחתנזא־תורבחמואיצוהםא:הרומ
...רופסארקתתיב-התכ

..רוכחבותכלאב־למיג

.ריאת־ףלאהתכ
.רםםת־תיבבתכו
.רותפלאנ־לטינהתכ
...בוט,בוט,בותכלאנ־תלדהתכ

)טיארוקוםינתוכ,םירפסךתורבחמםיאיצומםירימלת(
המכעדויימ,לומתאונדמלשהמלערוזחנםידלי,וישכעו:)רובירב(:הרדמ

?םיתשרועוםיתשםה
!שולש:לודגדלי

,םידלי,וישכעו..,'דאלו'אהתכלתנווכמהתיהתאזההלאשה,ינד:הרומ
,עודיאישנםש־לעארקנהץראבבושילשםשאוצמלוסנועגרובשח

?ןכבו)הםםר(
...המרונאישנ,ונ-ואםשלעהז!ונואתירק־יתאצמ:)ץרפתס(דלי

.רומללםגונלחתהותורבחמונאצוהרבכ:םירשםלד-
.ראמדמחנרבדהזםידומילההירקב

.הרייצ־ףלאהתג:א
.הרפסרנכתיבהתכו:ב
:ג

'
,הרתפרבבלמיגהתכ

)דחיםלוכ־הינשםעפ(...ער,ער,הרמגרנכתלדהתכ:ד
)םידליתרומזתילוא(

)הרישבםיאצויםידלי.תלצלצמהרומה(
תוכלוההעשהתואב.הרותםינוקוהתיכבםידליהםיבשויתועשעברא:ןיירק

ביסהסנ.תועשךשמבהזרבדםגםימעפל.םחלתונקלהינכרצלםישנה
יסו.הזבהזםירחתמהרחסמ-יתב'ןיא,תויונחןיא:ונלשהירקהישנל
הב.הנטקההיבכרצנזכרתמירחסמהזכרמהלכ?טקרמרפוסלעםולחלזיעפ

...לכהתויהלךירצ
אל

.-.. .!



הינוס

:רתסא

ולוס

:בולוס

םלוכ

ולוס

9/חירקה

{םילסםעבוחרלתואצויםישניתש(
רשפאךיא־ךתואתלאושינא.הינכרצבחמקןיאםויהםג?רתסא,תעמש
?חמקילבהשעאהמו?הככ

)עקרב”לק”סוס”וי”ל(...השדחדועתא,הינוס
...לבא
...ילוךתתדוע,תונלבס
...לבא

...ונלגרתהונחנאםג
...לבא

...וגייחדציכתעדיול
...לבא

...ןרע-ןנאוהווישכע,ןכ
...לבא

...הפהיהךיאתרכוזינא
.עשתו-םישולשתנשב,ינאוהשארבא,הנהונעגהךיאתרכוזינא

יתלכתסה.םיינפואנהנהיתואביכרהאוה)'הניר,רגנאטהתניגנמ־עקרב(
.קריןיא,תיבןיא.םיאודבילהוא,םיצוק,תולוח:הממשלכה-ביבס
ןאכ?הקרתםא,האורתא,:ילרמאוילאךייחהשארנאו.בגנשממ.הסמש
םירוחבהואצירקובב.ןאכרוגלונאב.היהךכו.'ונלשתיבההיהי

תםשדי-הניפב.תילרלפא(.םירשודחיםיפסאתמונייה־ברעבו.הדובעל
)םירשו/הרודמביבסילוא/'יצולח'שובלבתורוחבוםירוחבתצובק

/”הניר,:הניגנמ/”םינושארםימי,וגנאט
,ברעהדריהירקהלע

.םיבכרבינוילימקילדה
,תרעובשאהרצחבו
.םיבערםה־םינתםיכובתורשב

-ונוא-תירקבתולילםנשי
.םיפילבאםיבוצעתצק
־הבורנוהרוקרנםהב

.םיפיעו־םיבערתצק,םיזילע
.םימשהתאבהואינא-אנעמש
.סדרפהתאבהואינא-יעמש
,םימזרבבויהישקר-ועמש

טילפכזאיכ
.סנהאובלןימאנדוע

,ונילעהממשהלאלומתא
.םינקרבוםינוקתודשןיב
ונינבהנוכשרבדמבלב
.םינבהו־השאהםעתויהלידכ

10/...
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-ונואתירקלאסיכבריחם:בולוס
:ריכבהתואברישוקב
,”לונוס,לשלעפמ,םיקהשידרוג
.ריעלהתיה־הנוכשהתאז:רוצקב

םימשהתאבהואינא־אבעמש:םלוכ
.סדרפהתאבהואינא־יעמש
,םיםזובבויהישקר־ועמש
טילפכזאיכ
.סנהאובלןימאודוע

)םישנהלארוא.ךשוחבםיאצויםירוחבה.הבכ”הרודמ,ה(
...רתסא,דאמהפיהז:)םעכב(הינוס

...לבא־
וי־ )עקרבילקיסומיוויל(...ראמרפ,תמאב ...לבא־
.ןאכלךיישאלהזךא־
...לבא־
?הפקלךיישהזלכהמ־
...לבא־
!הירקןיא־חמקןיאםא־
...לבא־
!דעוולךלנויאוב־ '
...לבא־

.בצמהתאתעדלחרכומאוה.ךכלעתעדלךירצועווהשתבשוחינא!ןכ:היברס
,ריכזמהבקעיללכהרפסב!תוריכזמלךלנ,יאוב

)רחיתוכלוה(

תאצמנונלשהירקהלשתוריכזמה,ןכ,וה,..םידליה־ןגלאתוכלוהםיתשה:ןיירק

:םידליה-ןגכתוריכזמהתניפלערוא(...תוארלאנ.םידליהןגב
-'םיעוצעצ,םידליה,תננגה?םיאור,והז)ןגלשתונומת,תובוב,םיעוצעצ
.ונלשהירקהלשתוריכזמההניפבר

.ןאנאלאבהשעוןגלאכינר!ןאנאלאבוהז!תאזכהרוצברובעלרשפאיא:ריכזמ
ףוסףוסונת)וילע”םישבלתמ”םידליובתוכריכזמ-תימוקהניצם(
'שפהלאצאו־הזהבתכמהתארומגאקר)בתרכ.םיאצויםידלי('דובעל

!תוריכזמהליבשבדהאישונאםוקמ
{תוסנכבםישנה.”המ'גיפהיקחשמ,ם'ורננרהאובחמ,תניגנם(

...ןינעבךילאונאב.בקעי,עמש:רתסא
.הככךישמהל*רשפאיא,אל:ריכזמ
!דואמבושחןינעב:היברס
.ןאכמרובעלילתורזועןתא.דואמבושח,ןכ:ריכזמ
11/...?רובעלןאל?רובעל:םישנ



:ריכזמ

:טישב

:ריכזמ

םישנ
:ריכזמ

םלוב
רלוס

ולוסיייי
ריכזמ

:םלוכ

םלוכ

ויירזי

'צלנ

!יירק
ריכזמ
ויירק
:ריכזמ

11/הירקה
?םידלי-ןגבתויהלילםיאתמםאה־ילעוטיבה

.אלטלחהבאל !

...תרבועוןגהתאתבזועתוריכזמה-ןכבו
?ןאל
:)"הפ'גיפהיקהשס,ךותמ,”ודננרהאובחמ,הניגנמברש(

,טקשםוקמונשיילוא
.סעורןנהיהיובש
,תעכותואריכמיניא

.היהתתוריכזמונואל-ובךא
,ןטקםוקמונשיילוא
,ןאכמקוחרתויהללוכי
,ןגלשםיעוצעצןיאובש

.היהתתוריכזמונואל־ובךא
.םיראופמםיטיהרםעררשםךירצאל
.םירוגסםיקיתתואס-ששםעןוראךירצאל
,םירדחינשרבדםקשםוקמךירצקר
לבויםשו

ללכךרדב

!להקאובל

תאםיריבעמהניגנמהבצקב.ל”נההניגנמהתנגנמתרומזת(
{ןטנטקםלוא-עונלוקהלשתונוכמה-רדחלאדרשמהרויצ

,םיאתמםוקמונשיףוסףוס
,םיטרפהלכורדוסיוב
־םיטרסןיבותונוכמןיב

!היהתתוריכזםונואל־וב,ןכ

)שרחהםוקמבדובעלבשייתמריכזמ(

לשתונוכסהירדח־שרחההמוקמלאונלשהירקהלשתוריכזמההרבעהככ

,םדוקהסוקסהרשאמחונרתויהברההיהאלשדחהםוקמהילוא.עונלוקה
הדובעמףייעריכזמההיהרשאכו.טקשרתויהברההיהאוהשרורבלבא
תוארליתלוכיוליא,הא־:ומצעלרסואוהטרסהה-תונוכמבטיבמהיהיאוו
.ןוגהטרסהזיאוישכע

)ךנוא-תירקלשםינושארהםימיהןמטרסהתנרקה(
?ףסונטרסתוארלםינכוס,הפיטרסתמאב)ףכאחרמ(
...םיריכזתחולשל,םינתכמבותכלבהדוכעלרוזחלךירצ,תושעלהמ.לבח,אל

.ףרשייאלקרפהשרומשלו,רקובהתחוראתאןיכהלורוזחלתוכירצתוהמאהו
?הזהשערההמ{העתפהב.הליטהתעמשנ(

-,תורורצםע,'םייקריע,םידגבבםישובל-םילועםיסנכנ(
.{םידליו,םישנןכו,םירבג5־2



12/הירקה1

?הזהםוקמההז::הליע
.ונואתירק־ולםיארוקו.םוקמההז.[ב:בהליע
?הפל:הלוע

.ףסכהתאןתנונואןוראילוא.עדויאל:בהלוע
הנוכשהתפקוטשאלסאל.ונלשהירקהלאםישדחםילועועיגהבוש.והז:ןיירק

ףאילבהפיןוכיש,םירגלובהןוכישאצמנםש־לשמל.םילועינוכיש

,וישכעו.ןיסירפקיליפעםלש”הכרב-תעבג,ןוכיש־לוטםו.דחאירגלוב
.םישדחםילועונלשהירקלועיגה,םיהולאתרזענ

{םילועהךוקיר(
:)”ווםירהןעיתניגנמןםירש(:םילוע

,לבכתלוגתאונבזע
.לארשיתנידמלןוריואכ

הירקהלאונלוכונאב
.הרבעמבתויהלידכ

...םהץיקה,רקףרוחה:אהליע;# ?םלועןובר,ףוסההפיא:ב'
.תונכוסההרםא,בוםהיהידוע':ג'

?תונלבסשייפללבא:םלוכ

־ונואתירקישנאלבוט:תולוע
.ונגלצבולגשוישיאלכ

־ןוכםילבמהיחנהפםא::םילרע
.ןופשהיהיםגונלזא

?םלועןובד,ףוסההפיא־
?םלוכומכהיחניתפ־
,הרסאהדלוגךכ-!דאטבורק־ םלוב'

)רוקירהםימייסמ({
.הרמשאיההירבדתאו

לולסגונחנא:רטאתוהירבדתאאשתוונילאהאנהדלונ.ןכ,ןכ:)רבדס(:הלוע
...לכהו,הדובעעפשו,םיתבםכלויהיו,שיבכםכל

ולשהשאה!בוטלזמ!חילצם,בוטלזמ:)רבדטהידיץחול,הצירבסנכנ(רעב'
...ברסלזסבהדלי

?תבואןב־הט:הלוע

!תבב:)ששחסעםב(::רענ
.הדלוג־לארשיבהטשארקייו...!לאלחבשה:)ההסשב(:הלוע

)רוקירבםיאצויםילוע(



ןיירק
ריכזמ
!יירק
ר;כזמ
!יירק
ריכזמ

!יירק
ריכזמ
זיירק
ריכזמ
ןיירק
ריכזמ

ןילרק

נה[

תיניפ
השהבאן

..

..

16/הירזקה

)הבעןוליסבארוקובשויריכזסה(

,ובלשהירקבםירהצ
...ןמסההסספ:)לוקנארוק,ןולימבףדפדמ(

?בקעי,השועהתאהמ
.תידנלוהדםול
?םואתפתידנלוהךלהסל
דבכיתטלחהו,ןסכארדלאיתואוחלשיםינשדועביכהשגרהילשי

.תאזההפשהתאדומללחילצאזאדעילוא.תידנלוהדומללוישכע
?וישכעדעדומללתקפסההמו
.הסנימחהזנואןיאםוקלוהסרה{פןפסההקספ:עמש,הגה
?הלאהםילמהשוריפהמ

.ונטוקמלםיאבהםיכורבובלברקמתוכרב
.בקעי,החלצהב

:רישםגיתדמל.לכהאלדועהז
ולפוטידיכ,רו
.ןלומהנומיד
רוהשימ.סהסנוורד
.רואהןפליפוזקיא
,אוהךלשיבל
,אוהךלהןתא
,בהואךתואינא
.בלהלכםעלכםע
)תושוחםילסומצעלןגשמוןולימהםעאצויריכזט(

.הדובעהןמםילעבהתאריזחיוונלשהירקלסובוטואהרוזחיםעפדוע
.סובוטואה־עיגמאוההנה,וה)ברקתטהסבוסואהלוק(
)רקובהוילאוסנכנשםידבועהלכםעסובוטואהסנכג(
:)יךךןלואציםילייח”הניגנמב,רשוסובוטואהרצוע<

.לכהםירזוחותאו/ונואלרזחגהנה
:לודגלוקבארוקו/וטואהרצועאוההנה
...תדרלרשפא!ונעגה:)רובירבזירכמ(

)דחאדחאםיררוינ
הפיא-התיבהםיכלוהםתאשינפל,יתובר:)ןולחהןסןושאראיצום(
?ראודה

?םיבתכמהתאםויהאיצוהוהשימ.ראודה.רואמןוכנ:)רכזג(
)םיבתנמהליבחאיצומווקיתבשפחס(.יתחכשירמגל...ינא,ןכ:)רכזג(

14/...
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:)'אםאתבתוכךלבתכט,הניגנמב־רש(
יתשגנריעבהדובעהירחא
.יבגלאבישארהראודל

יתשקבהירקהלשםיבתכמה
.יבאמתדגאשיםאתוארל

?הינלופפיתלבקבתכמילוא:אעסונ
.'ריעצהלעופה,שיםאהארת':ב'
?הינמאתבסמבתכמילשיילוא:ג'

!ריואםושנלונחקר.לכהקודבא:השרבא
-ונואתירקלאבראודה:םלוכ

.,.הגוי,ןיוסיל,ךאלוו,ןהכל
םיבתכמ/םיקלהמ

.רביאלביבא-לתמסובוטואב
.הינפאתבסםבתכטחק;םירפא:השףבא

.החפשמהןמןיומיללםגו
.הינמורמ...ןהבלהיולגןאכו
...ךתיבלךרדבהתוארוסמת

ונואבםגראודוםקיילוא:םיעסונ
.ןוטבושישםעלודגןינב
ונילאהעמדביבא-לתמזאו

`ןוששםעראודוםילובשוכרל
־ונואתירקלאבראודה:םלוכ

.הנוי,ךאלוו,ןיוסיל,ןהכל
םיבתכמ/םיקלחמ

.וגואלביבא-לתמסובוטואב
םיכלוהוישכע.הרבח,הא:)ותואארוקשירחא,סיכלבתכמהסינכמ,רובידב(תיניפ

!הבוגהוהטהתחלקמםיציברםוהתיבה
.זרבנםימויהיקרםא,ןכ:ןועמש
?עודמ.ברעלכבהנתשמהיהןורתפה.הלאשהתאז-?םימןיאואםימשי־ןיירק

"תאוחתפאלםיקינבשומהםא.ןכשהרפכהלשוידסחביולתהיהיכ
תאםיק'בבשומהוחתפםאלבא.תחלקמתושעלהיהרשפא-תורפסמה

...םאו.הוהככ.תורוביצבםימןיא.רבדםושרוזעיאל-תורפסמה
םכסהשיאלה!םימויהישרורב'?םאו,שוריפהמ:)תופיקתב,עסשמ(:השרבא

!םיפתויהלםיכירצתאזההעשבשרמואה,םתאשרופט
.קודבלותכללאב.רוטב,רדסב ןילרק

!'ן. )הואבהיתרבג,ךותםטיאדירוי,תניגנמ,סיזרבלםיכלוה(

:ל'נההניגנמבהרישגולאיד
15/...



15/הירקה

...םיקשןםאילהרמא־
'”??!”א-־

'םןפשי־

...םיטטנ.םאילהרמא־
!”1־13־

...ןיא'־
...שי־
?םיטברקהויהי-
!”79!יפ־

!םיטשג־'

.םרטדועןיאשהארת־
!['ל!אל־
...שה־
...ןיא־

תשגלךירצ ,טושפ...םיסןיא...םיסשי?הלאהםיחוכיווההם:)רוביוג(השרכא{
)בודקהזרבהלאשנינ(.תוסנלו־זרבהלא

/”הואנהיתרבנ,ךותמ'לזםתפיט,־הניננטה.רש/
,זרבהלאתשגלטושפךירצ
.הליפתשוחללוחותפלותוא

:ךכזרבלרטוא ,שגינינאהנה
:"???־תחאהפיל??־]

,הנטק־תחאהפיטקר
'היתשיטלטתחאהפיטקן

!תחאהפיטקןםלוכ
!היתשיםלשהנטקתחאהפיטקה

!תחאהפיטקר

-םידיהתאץוחרלךיךטםאוולוס
,רצחבזרבלרליהיגא
\םיסיא.זרבחתופ־אטיםליתטםףוסהדעחתופ .,-,.,,,₪.

םלוכ

תיב-תרקע

:םלוכ

ףא־
ףא
ףא

,הנטק־תחאהפיט
,הנטק־תחאהפיט
.היתשיקלשתחאהפיט

!תחאהפיטףא!תחאהפיטףא
!היתשיקלשהנטקתחאהפיטףא

:)דיבסוקסוקםע(
.בבקהםהנראתארבכיתנכה

.התחותרלךיךאראבוםאסב
־ךא,זךב,יתחתפ,סוקםוקםעיתפלה

,הנטק־תחאהפיטףא-
,הנטק־תחאהפיטףא
.היתשיפלשתחאהפיטףא

!תחאהפיטףא!תחאהפיטףא
!היתשימלשהנטקתחאהפיטףא



וו
16/הירקה

רשפאיא!תחאהפיסאלוליפא!םיס!יא:)חכגמףוסעהצוחהץרפתמ([יעמש

!יסוי!יסוי)ארוק(!לאדנאקסהז!תחלקמתושעל
?ילתארק?אבא,שיהמ:)סנכג(דלי

.םימןיאבוש.ןכ:ןועמש
.ליגרכ:דלי

...וצור,ךלשםירבחהלכלרימארק:[ועמש
םש«ורגסובשומהלשהרשל...:)רחיםהינשםירמוא,וינאירבדלףרשצמ(:דלי

.תורפסמהלכתא
!דימתאזהשעלנאבבןרעמש

!תורטממרוגסלםיכלוה'ארבח'ארבה,יה:)ארוקוץר(!אבא,חטב:דלי

)תועורתוהלהצבםיאצוי,הצירלםיפרטצמםירלי(

\סיסןיאבוש...םיטןיא:)הזירחאהזבםירסוא,ותיבמדחאלכםיאצוי(:םישנא

!ונלשמםימונלויהישלכהתושעלונילע!והשמתושעלםיחרכומ:השחבא

?ץרפסדרפלשהבאשמהןמתורוניצלשוקריבענילוא:היניפ

?תורוניצחקתןיאםו:[יעמש
וידיבריבסמושחולאוה.וביבסםיפפוטצםםלוכ.זםור(.הצעשיהזלםג:היניפ

?רודבלבה)ותינכתתאלוקילבו

.רורב:םלוכ
)םהיחבלםיסנכנםלוכ('רשענהלילה-ןכבו:היניפ

)חרירוא.המבהלעתילולפא(

.ןושילםיפייעוכלהוברעתחוראולכאםידליה.ונלשהירקהלעדריהלילהבבןיירק

.רויסלאצירמושהןיוםיל)”יאגיכסיקם,םזפם,הבורםעאצוירמוש(

."םימהעצבמ"תאםישגהלםירוחבהתצובקהאציהרדעיההעשבו

וקלעתמלוחםירוחבתרוש:תמליאהניצס.”םינלבחהריש,תניגנמ<

)תורוניצהזלהזםירסומ.םהלשםיללצהתאקרםיאור.עקרה

:)'םינלבההריש,:,תניגנם,םירשוםיכלוה(:םירדחב
דצהוםיתבלעדריהלילהרבכ
.סרךפנלליטןתחו

ראבלליכוםה'ידוסהלועשסב
.סנכינהכוראהרושכ

יאשחבליבונוניפתכלעתורוניצ
.רואאללהשק,ךרדהו

יאדועיגנרטמוליקיצחדוע
!רוניצבוורי.םךסהו

םיזרבהתואמבהאופרלהפישןיא
.הבגנםיחרפהםיאםצו

*.

,סירונםימהתאהזההלילהךא
.הנרבורריתינלכלא

'

..../17



תיניפ
השרבא

השא

:תואירק
ןילרק

[יירק

רמוש

ןיירק

רמוש

17/הירקה

יאשחבליבונוניפתכלעתורהנב
.דואאללהשקךרדהו
'יןו־ונענהי..רטמוליקיצחדוע

ירונצבםידרויםימהו
)רוטרטבתלעופאיה.הבאשמהתאםיליעפמ(

?םילועםימה
!םימרוזוםילוע

)זדבלםוקמוקםעהשאתשננהפנהלשהינשההניפב(
!זדבבםימשי־םיאלפיאלפ!סנהזיא:)החמשג,זדנהתחתופ(

!םימשי!םימשי:)החמשב(

.חילצהעצבמה.ןכ
.”םימהלוחם,תאתללוחמותסנכנםינדקרתצובק,םימתניננמ(
.)תוינועבצםיט-תוקרזמינוליסעקרבםימרזומדוקירהעצמאב

.טאלטאלתורגסנתוקרזטה(!יתרמאהפיסלכלע!הפיסלכלעלבח

.ונלשהירקבתובוחרהםינקורתמטאלטאל.הליל.)םיאצויםינדקרה
,ןושילםיכלוהםלוכ,שדחמונלשהזחמהליחתירחמ.םיפייעםישנאה
םיקיר,םיקירתובוחרה.ץוחבשיאטעמכואצמתאלהרשע-חחאהעשבו

.םיםקשו
:)'יאניכסיקם,תניננמברש.הניפברצוע,םייטיאםידעצבסנכנ(

ברעהדרעבשבבוש
.רובהץתודשוסדרפלע
בדנעבוכיתשבחנוש

,..רויסליתאצנו

רויסהתאךרוערמושהןיוטיל.ירמגלםיטקשםניאתובוחרה־החילס
.ןירם'ל,בוטברע)רםושהלאהנופ(.ולש
.וישכעליחתמקרהדובעהםויילצא?אל,בוטרקוברמאלבטומ
חריחרזךטעמדוע)רש(

־;בכוכותננעןיב
.חרואשיןמדיזלצא
.ברהאנינועמשלא

ונואבוכלהןושילרבכ
.הדובעםויירחא
וא,ןושילאבאלינאקר

.הנוקפוזיכ...םולחל
)ןומעפלוצלצ(

)תכללךישמם(.ונואתירקבהרשעםיתש
.ףוסםבשיהליללבל

־ונורילעמםיבכוכ
18/)הרישידכךותאצוירםוםה(!בוטהלילהזהיה,ןכ

'



18/הירקה

דחמ.ןינעמוךוראםוי.ונלשהירקהתאבזעףסונםוי:ןיירק
:הלחתהמליחתיהזחמהלכו,שרח

,ונוא-תירקבדובל-לזמהזיא:םינותעקלחמ
.[רתאהםעלייטל־ףמןימהזיא
תוגוסלשאשםליבוהל־דיקפתהזיא
.ןותעהתאםיתבבקלחלו

ונילעהירקהלאלומתא.הלהקמ
.םינקדבוםיצוקתודשןיב
ונינבהנוכשרבדמבלב
.םינבהוהשאהםעתויחלידב

ונוא-תירקאיההדדוב:רמ1ש
.םיאודבקדביבסמ
,ובהוא,סנהואבחסילגנאה

.םיעודיםיקילסהלכ
,רקובהאוההמיהמוה:הלהקמ

.ריהבודמחנהמוה
,ונואתירקהמצהמוה
.ריעהלאםיעסונונאךא

,ןטקםוקמובשוילהא:ריכזמ .ןאכמקוחרתויהללוכי
ןגלשםיעוצעצןיאובש
.היהתתוריכזמונואל־ובךא

:דומללליחתנוישכעותומוקמבוננשיתה:םידלי
:ראמדמחנרבדהזםידומילההירקב
''ויטיםולאהתכ

,םינפלמתיבהתבו
רוחאמלמיבהתיכ
...לאמש,לאמש,לאמשמןאכתלדהתיב

ונוא-תירקלשלולסמה:גהנ
,המירבב'עודייל

וםואהםבוליפאו
:המ-לעבעדויתאז

.

,המהלועימ/קילאיבבוחרבדרויימ
.המהרוקהמ/קילאשוליעמשבולימ

,ונואתירקישנאלבוש:םילוע
,ובולבבבשוישיאלכ
ןוכמילבמהיחנהפםא
.ןופשהיהיםבגנלזא

,םידיהתאץוחרלךירצםאךא:לעופ ,רצחבזרבלךלוהינא
..וא,םימלןיחטמ,ףוסהדעחתופ
הנטקתחאהפיםףא

הנםקתחאהפים<ףא
.ה:תםימלשתחאהפימףא יאשחבליבונוניפתבלעתורוניצ:םלוכ

,רואאללהשקךרדהו וירו־ונענה.,.רםםוליקיצחדוע !רונאבםידרויםימהו
פ1ס{תוינועבצתוקרזמ(

םויהלעי


