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-איצוסההבסהמהרואלךנהתמרסארעונלשלודגההנהמלתדעוימיחתרכוה

-וסקהרעונהתועובתל,יסוביכ-יצולהההסעמהוהמיסגמהתונויצה,תיספוחחתיססיל
-ועצלטחצובקוןיערגלכלודוחאהרעונהביטחל,םיצוביקחותוצובקהדוחאלתור

.םעאוםילעופהדממדיתעלבלוסמהםדיתעלתוירהאםחבםיסשיגרמרסאםיר

-עופהדמעמלע,תינשוכרההרבחהתרוקבלעןווגמובררמוחתרבוחבונזכיר

-ורפס,ינויערמוה;ונמעבוםלועב,םסגתמהםסילאיצוסהןוזחלע,ינכפחמחםיל

,9Nתולועפההנכההאתונוסהתובידטהבםיכירדמהלעלקהלהנווכב,הריסוהבשחמ

Daלוכירמוחה.יאמבדחאל Uno»הריסוםולקידל,הצובקבחאירקל,תיספוההחתיסל.

ץראוץרא12122221םלועבםילעופהדמעמךותבערקהשכ,חלאם"מיבאקווד

חמכלעונוצרמרתיוימואלניבהןוירטלורפהמלודגקלחםחבםימיב;ףירהמוךלוה

ילבתעבוקתחאהנידמלשץוחתוינידמסםימיב;םילעופחתעונתלסדוסיחיכרעמ
תויטסילאיצוסתוגלפמשםימיב;תילעופהגלפמלסתימואלניבהתוינידמחתאגייס
דוספשםסהמצעפהנתונרשאחגלפמתסלוסןחבתוצראבהנומדעוכוהתויטרקומד

תפתושמהתוירהאותודהאהלגדתאםירחלךרוצשי,הלאכםידמיבאקווד;תיטסילאיצ

.תשדחומההרבההתריצילםילעופהדמעמלש

,ןואכידולוצינלשםלוע,ןסיםלועןיבטוטנקבאמהירח,ןובסהלשופוסב

ןיבל,לבהפרסהתודמעמורמותוהורלעםיטלוסתוטמעמלשםלוע,יוכידוהפידר

ןוהצנבםייתסה>הרכומחזהקבאמחו.ימצעןוטלסוהדובע,ןויוסייתלששדחםלוע
רשאדיהיהםרוגהתאהווהמרשאהוכהו,חרבההץולהשמסמרשאהוכה,שדחהחתוכה

-סממדחפלילבלכ>כהתבוטלםדאהתונורשכועבטהצורצואתאלובגילבחתפללוכי

.תויוטגנתהוםירב
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20חרכהלעבאוהוהדימבקר;תאזלןכומיטסילאיצוסהםילעופהדמעמוהדימבקרה

-וטלסשההעפטההדגנהפונההתואבםהלהלעדיאוחוהדימבקר,הדרוטסיחהותוירחא
ךותבדוסייכרעלסחיצדיבקילהתומָצִמךגנוינסוכרהרטסמהלטתיתרגיסהותינ

חווה,תיפוסההרטמהםאתצנתתיטסילאיצוסההעונתה,תחאהלימב.םדלעופההעונת

דעצלכבחכרדפאךירדת,אסדהחרבהתינבוםייקהיתרבתהחנבמהתסירה,רמוא

.לעסו

-יקשקסהרכהלעברוד,םינמאנםיטסיפאיצוסםימחוללסרודרוציל ,ןכלו

הרטמהתגשחפnomיאנתאוח,תורחוףויוסןעמלךימתמהקבאמב,תירוסטסדחהותוה

.בצמהתקידבל,שפנה3129002¿7170n39N25ןסמשיחלאםדמיס,ןכל,בוסח.חלודגה
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A Eןשי
רומסאמות

םייקהרטשמהתרוקב
"היפרטרא"ךרתמ

לעסוכחםידדומםדאינבשםוקמלכב,יטרפאוהןינקהשםוקמלכב
*Dרשואהבןכתייאלוקדצבוטפשמבתגחנומאחתהנידמהשרשפאיא,ןוממה.
לעתוכזדמללרתויינאחטונ,ימצעןיבליניב,יתעדבהלאםירבדלקושיינאשכ
דבלבתחאךרדקרש,שארמn31n2הזהםימכתהםכחלחיחלקנהיכ.ןוטלפא
ינקפוסמ.םיסכנבןויושהתנקתה-איחוותבוטלאורובצהלשורשאלאהכילומ
דועלכ,יטרפחםנינקלעםירמושםידיחישןמזלכ,ןויושהתאםייקלרשפאםא
תוהירכדךמסלצ,השגמודישלככ,םיברםיסכבהופצסכהקלהןשדמםהפהפה
,םיעפשםיפעפש,רועשןיאלםיבורמדהנידמבםיסכנהּויחיוליפא.תומייוסמטפשמ
הקרלכהה+ךורסהברהקרצמבריחירפיחלכהדבלבםיטערמ|יבאלארקלהידלכ
יכ.הלכאלשםקלחהנמלהלאםייואררשויחתדמיפלעו,ןמדזמבוהרקמבתלפונ

ירבועםיעשר,לזגיבחואאלאבוריפלעםניא,ותקלווכשמש,םינושארהשדועב

emasםינוררהתהאהחנה-םולכלשהלעותרובצלםריליערמםניאשלעיקב>בב,
םויםלמעבש,םיטושפםדאינב,םינרתווםיונעבוריפלעםח,ןינקהילרטנ
קיזחמינאךכםושמ.םמצעתבוטלרשאמללכהתבוטלרתויםיליעומםהםוי
NRרשפאיאש;,חעדב pon?אלוםיכרדחמךרדםושבקדוצורשיןפואבםיסכנה
ןינקחתאולטביוודמעיןכםאאלא,חתימםפוסשםלסועיאבלשםרשאןכתיי

doneמדככ.הטספמה Goo intoהיבבלשםבגהבורGpsםיברנטהבוריפלעד
.םאשמדבוכתחתםיחנאנוםירצמויחיםלועלורעצייח,םחבש

TOתהבידמחיפלכתאקדובררקרהררהפדבלקהרשיבאשכ[םהמההפב
ןימאלא,חנומאבותמאב,ןחבאצומיניא,ןתרובגוןפקתםורבםויהתוגסגשמה
ידכ,היקוחבהערלםישמתשמהואושלחנידמהםשםיאשונה,םירישעהלשרסק
חאבואיכרדוחהמרעתולובחתםהלםיאיצממוםישקבמםח.םמצעתבוטלעדוקשל

םינינקהתא,דספהילב,חלחתבםייקלםדיגישתןהבש,םחלרשפאהלככ,תובר

ןחבתונקלןכירחאוםינוגמוםילוספםיעצמאבםמצעלוסנכווקשעש,םתושרבש
ADSלרצנםתראלצנלו,םדיאצמתשלככ.,לרזהקרצבםירנטהלשםפיגררה

.רומג

paaבועהןוזח mom)ז-אםיקוספ5)

םירחחשארבןוכנחדוהי-תיברחחיחיםימיחתירחאבהיהו
ןכלורמאוםיברםיוגוכלחו:םימעוילעורחנותועבגמאוהאשנו
יכויתחראבהכלנוונרויובקעייחלאתיב-סלאוחוחי-רח-לאהלענו
תיכוהוםיברםימעןיבטפשו:םילשורימחוחירבדוחרותאצהןויצמ
-אלתורמזמלםהיתתינהחוםיתאלםחיתברהותתכוקוהר-דעפםימצעםיוגפ
ונפגתחתשיאובשיו .חמהלמדועןודמלי-אלוברחיוג-לאיוגואסי

1n38n annaוכליםימעה-לכיכ :רבדתואבצחוחייפ-יכדירהמןיאו
םויבדעוםלועלוניחלאהוחיםשבךלנונהנאוויחלאםשבשיא
תאיתמשו :יתערהרשאוהצבקאההחדנהוהעלצההפסאהוהי-םאנאוהה
התעמןויצרחבםחילעחוחיךלמוםוצעיוגלהאלחנחובחעלצה
:םלוע-דעו

  



סלגנא-סכראמ

םסיגטיפסהתוחתפתה

"יטסינומוקהטספינמה"ךותמ

,םיינגרבהןינקה-יסהחי,םיינגרבהןיפילההו-רוציה-יסהי+... ,ךכ-לכםימוצעחרובהתו-רוצי-יעצמאהיטהלבהמיקהש,תינרדומהתינגרבההרבחה
תורשעחז.בואבהלעחשלואשה-תוהכלעהטילשולןיאבוששףשאותואלחמוד
םיינרהדומהרוציה-תוחכלשדרמהתודלותאלארהסמהוהישעההתרדלותןיאםרנשב
.חנוטלשלותונגרבלםייה-ךרצםחשןינקה-יסחיב,םיינרדומהרוציה-יסהיב
רתויםימיאמםהתונמזמםיתעלםשדחתחברשא,רהתסמה-ירבשמתאריכזנםאוניד
-ירבשמב.הלאש-ןמיסבהתואםידימעמוחלכתינגרבההרבחהלשהמויקלערתויו
קלחוליפאאלא,םירמגמהםירצומהןמלודגקלחקראלהודימתבסרחנרהסמה
תיארנחהיהש,תיתרבחחפגמתצרופםירבשמהDP.וארבנרבכשרוציה-תוחכמקרדג
המצעתאצומחרבחה.רוציה-ףדעתפגמ-רחש-לוטנרבדכתומדוקהתופוקתה222
ולטנולאכ,תיללכדמשה-תמחלמ,בער!:תיעראתוירברבלשבצמלתרזחמםאתפ
שישינפמ?חמינפמו-וסרחנולאכ,רחסמה,חישעתח;חיהמה-יעצמאלכחנממ
ןמהלעמלחישעת,חדמהןמחלעמלחיחמ-יעצמא.חדמהןמהלעמפהיצזילפיביצהל
םישמשמםניאבוש,חתושרלםידמועה,רוציה-תוחכ.חדמהןמהלעמלרהסמ,חדמה
ידמומצעתנםח,ךפחל;םיינגרבחןינקח-יסחיותינגרבהחיצזיליביצהםודקל
םחםיליטמ,חזםלבלעורבכגתנךאו;םחידי-קעםימלבנON,חלאהםיסחיחתמעל
םיסתיה,ינגרבחןינקחלשומויקתאםינכסמ,תינגרבהחרבחהלקפבחיבוברל
לעתונגרבהתרבגתמהמחכב-.ורצישרשעהלכתאליכחמורצםיינגרבה
-לעינשדצמ;םיברמרוצי-תוחכלשתחרכמההדמשההידי-לעדחאדצמ?םירבשמה
ידי-לע?אופא,חמחכב.םינשיהםיקושהלשםלוצנרתיוםישדחםיקוששובכידי
תעינמלםיעצמאהתאתמצמצמורתויםימוצעורתויםיללוכםירבשמחרישכמאיהש
.םירבשמה

em(לואש-יבא.מםגרת)הנייה

Oפס

,ןוח-יבגברשאוה,ךלמ>חלפק",ןיצבעמדןיא,הרדוקהררב
;ךרארהנפפםיקמנחארהאק:םֶיַנֶשבםיקרוחולגנַהלעםידקוש
,האירקעמסיאל,חטורפלכסחוסחרוכמחזנכסא,ךפםיגרואונאםיכירכת"

=היריבםיבלככרבגההק/הוצמה-הרוחשההעיריבתשלשמחללקו
!םיגרואוםיגרוא|םיגרואוםיגהוא5

,רקשה-תדלומלתצרמנהללק"ףעַזונתוא,ךיחלאלהללק" ;רכנהתפרחוןולקגשגשחב:בערהתמיאבוקיצמהרקב ,ףלחוץצא>דוע,החרפלכסרדנהב,אושלונלַחְו,וניפצולאוש
-.תתבוקמפתקרהרהכ-בָזֶּכיעותעתוףַנֶחְוובחמרמ ןםיגרואו'םיגרוא0%!םיגרואוםיגרואיז

0D"קרוהלגנח2033279
DIAגרואחגרוא27234-

לומתמ-זנכשאלםיגרואונאךירכת
.לאמשמוןימימ,ךותבחללקו

desםיגרואוםיגרוא|"
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יססילאטיפאקהרטשמהתשרפPDרבדבהמשאה=בתכוםויאוביםא
ןורחאטפשמלםיפצמ,לכןיעלםייולגוםישורפויחיןיעשפלכו,רפסבךרלריי

2Dזאאצמתהטפשמתאתצרוההחירוטסיחהיכ,תינהלשיירה,דיתעבםדא<רוד,
תטיחס.םילעופהידליבתוללעתההאטהאוחוללהםיעשפהלכמרתויבדבכהעשפחהש
תלילז,םייההףסלעדועםייהה=תהמשתלזג,חלאןגמ=ירסהםירוצימםייתח-דשל
=ןוטלשאטחירשאלכמחזהאטההדבכובר-,וילבשבונדועבתוישונאח=לובי
.דיתעהימוהתלתחצרמהדיחלשתוצרפתהוזירח;חווהל?אטיפאקהלשםימיאח
,1845תנשמ,ולשתיסאלקהםירוענה-תריציבסלגנאךירדירפארק-,םישאמינא
הצריב שוריפבתונגרובחתאםישאמינא-,םילעופהידלילרוגלעורבדב

BENריקוהר|

אל,םוקמלכברשאכ,חינמרגברשאכ,חילגנאבתונגרובחםלואו
לוצינה.חפוצרפבולאכטוש=תוריטסמ,ולאכתויבמופתומשאהמרתויבהחלעפתה

האמהתישארבו,הזחםויחדעחרופוהלועםידליחתדובעלשיטסילאסטיפאקה
יסשונאהשגרהלשתוידוסיהתווצמהתאריפהלועישרחלתונגרובההפיסומםירשעח
ףקותהותואבותונשקעהחדתואב,דבועחםעהידלייפלכתילאיצוסחחבוחה201
.תמדוקההאמהתישארבוניאררשא

arenaהבהקרGRITO CLS Spam as DIDOהרבתהיגיצב,םרמכתה
-,רתויבםירקיחםחיסכנבועגפשהעיגפההדבכהמללכושיגרחאלתינגרובה
-אטילורפהםירוחהינזאבוזירכהשהעשב-,תיבח=דובכב,םינבה=תבהאב,ההפסמב
םירוחה-תוכמס,םכפוכמסתנגחלרבדםכלחיסבחלונידיבןיא:רומאלםייר
תאלצנלשפותהתאםאיתלב-,םמושמחםכתתחפשמ<=תיבתנגהל,ץרפחבהעבינש
.תלוזהידליתאלצנלםכלרתומשמרתוי,שודקהלאטיפאקחןעמל>םתא=םכירדלי

םכתודכיתנגחלרבדלכםכדיבתתלםילוכדרוצאךויע:םיללרפחהכההנזאבה

-,םינבה<=תבהא,םכתבהאתנגהל,םכלםיסורההההפשמה=ייחתנגהל,חהלוזגה
רשאמרתויהלודגתוירזכאבםכירוהדיבהדובעלקתריחלתורשפאהתאםאיתפלב
.רזהדובלמחדיב

חקיטילופההדשבםישועה,תונגרובהישדקלש1227םיעישומח

,תאצלורותחלשואיבורבםיצמאמהשועש,הציבבעבוטהשיאלםילושמ,תילאיצוסה

םילעמםחשחפורתלכ.עוקשלקימעמ,רתויץקושאוחהעונתוהעונתלכםעשאלא
תאשונ,חמויאהםקשמ=תטישלשןווינה=תלועפתאריתסהל,טיאהלליבשבםתעדב
.תיטסילאטיפאקהתוררופתהה=ןמיסתאהילע

רלוטטסנרא
NAםילעופריש

OVINOיובאויוא,יהא,ירא O
?חֶיְמְרַחילבחץרקי,תודבע,לוכש,קוצַמהפרח

vao! vomהצרהלבלליקברכב,בחטתוורגא
3510?לכםיפיזרפ-תחדקולפואתורוב
וצורפירוציל?ןירוח-ינב:תחתורשונאתרישלוק
!|חישפחץרא!תּגמואדובע,ךל-

!|םוק,המוק,םוק,םוק

pxךןואבטבחביואןיק!
Taעקוברוא.לֶיִלִַה.

האלמרבכ"חָאְסַה
:לברתינאןידח/רזג
e|?ןוטלשלימ-

  



גרובמסקולהזור

E A AD יבמ

 

=דמעמלםויאהדובע=רסוהחלשהפוקההבהלההשהנש,תאצויההנשה

ןוירטילורפהלשהמהלמחוםירוסיחתודלותבלבוי<תטשםגאיח,ינמרגחםילעופח
,םסרופמהרבשמחהילגנאבץיגה,1865תנשב,קוידבםינשלבויינפל.יפוריאה
:ירמגלםילטובמםישנוםירבגןוילימעבר.ואישלא,הנתוכה=ןובערםשבעודיה

:דסת=תוטורפבעובשבםידחאםימיקרםיקוסעשיאףלאםישמחוחאממהלעמל

=תקוצמלשםרוצחרואב-,רוביצחתכימתלםיקוקזחםישנאןוילימהתיצחמ

המגודכ,הנושארהםעפהוז,תוארחלתיהתכ\נההרבתהזאהתיההכירצוזםינומה

המו,םיבערההרטשמ=תונברקליבשבתושעלםינפלכלעחנכומאיהחמ,תיסלק

רייסקנפ=ילעופשכ,םחהםימיב,ןכא,חזהלבסהלכלעתטלהומההתפקשהאיח

המסרפתנ,הילרטסוא>םחינומהבדונלוננוכתחו,חלטב=ךותמ=בערהתאתאשלואלנ

:רומאל,ףסכה=יליאוזירכההברשא,תסורהה=יתבילעבלשחרחצחחתוא

ונייח-,םחפש"ינכומה=ילכ"מקלחש,םינפםושבםיכסהלולכריאלםידיבעמה

שולש,םייהנש,חנש"דועבאלהיכ+ראהתאAPA--,םהיתההדוכלה-תותרכ

,חנש".םהבךרוצבושהיחי,היתתלבושררועתיםיקסעהך>המשרתא>,"םינש

ןוטלשבתונמוזמםיתעליופצהלרוגההז:םינומהבבערלש"םינששולש,םייתנש

Pinaלאסיפאקחיניעבהארנהזלרוגו."םייחהינכומהבילכ"לםזילאטיפאקח

קוחכלאטיפאקההאור,שממ,ךכ;תואיצמבםגאוחןכו-,רובעיבאלו,יעבס

קחשכ,תוירטילורפתושפנינוילימלשםמויקבקחשמאוחשקחשימחתאיעבסט

,תותוכהןמחלעמלהדובע=רתילשתפותהךותלםעפןתואליטמאוחש,רודכב

וזירחו,ויתוור=ןובשחיפללכה-,רומגהדובע=רסוהלשםוניחיגהךותלםעפו

בל=יוליגבועיבהםינשלבויינפלדועש,ריישקנלבחהנתוכה=יליאלשםתוכז

ויחידועלכ,תידוירפםינומה=תעפותכהדובעה=רסותלחנקתלכןיאש,יניצ

.לאטיפאקהלסונינק,"םייחינכומ=ילכ"כ,םיישונאחדובע=תוחוכ

eףקותב.םיברםימילםילפעופהדמעמיניעחוקפלוסעהרתידועלבא

,םיפלאה=שתואמלשםלבסתלקחלרתויבהפיקמתיתכלממחהלועפלכלודגנתהץרמנ

,רתויהלכל,אלא,חדימ=תובהרתונקתידישלעחדובעה-ירסוהמבךומתלאלושרדו

,חטישהחבשםישמחינפלדועחרצונךכ.תואכדמתובדנלשעויסבםחבללעתהל

.תויטסילאטיפאקהתונידמבחדובעהברסותתויעבבלפטלזאמםיגחונהיפלרסא

םיתע>חרבחבםיעגופחה,םירבשמהדהאתישארבבושםידמועונאםויכ

םכראמלשותרותס,ונרשבתההנש15ינפלדוע.ןועשלשתונקיידבתובוצק

חדוסייכ,הנמזרבעשחפקטה=תדוקנאיהםינשה<רשעןבםירבשמה<רוזחמרבדב

,םילקוםיכלוחםיילכלכהתונורבשחיכו,םזילאטיפאקהלטתורענה<תפוקתב

חאובנלהבושתב,חנהו.תוקינימיפבחחיסל,קותררבעתלחנ>ויחיוטעמ71193

םינשחה=תאמלשחנושארהםירבשמה=תכונח-1900-1905תונשב!רבשלע720-וז

,וישכעו.ינשהימלועהרבשמה,םינששמהחמתוחפץקמ,1907-1909תונשב:חשדהה

ms?יסילשרבסמ>קשרעתשמהלגהעצמאבםידמועונאירה,םינשעבראמתוחפ.

("םירתבנםיבתכ"ךותמםירמאמחינס)

    



ראואבושוא

תינגרובההיטרקומידה

חזב.םזילטיפאקהתוחתפתחמחאצותאיהתינרדומהחיטארקומידה
אלא,הוננוכוהילע10091,היטארקומידבוצרםינשוכרהש,ןבומכ,ונרמאאל
ידילתומדקתמהתוצראהלכבםזילסיפאקהאיבחהלועהןתוהתפתחתופוקתבש
.חנוהצנלועייסוהיטארקומידהתאוהתיפרשא,ולאכתוידמעמתומחלמ

התיחאלתוינגרובהתוכפחמהלשתיעצמא-יתלבהחנושארהחאצותה
םזילאדואיפחהדגנהמהלמב.תילארבילההנידמהאלאתיטארקומידההנידמה

-םדאה-תויוכז"לכתאםוקמלכבתילארבילהתונגרובההגישהםזיטולוסבאחו
לכךילשהלםיאשרויחש,םיכיסנחלשםיטאניבאקה-טפשמדגנהמהלמב."הרזאחו
תילארבילהתונגרובההגישה,םחיניע-תואריפל,םחלשםיאלכה-תודוצמלןיתנ
אלאותוריהתאםדאמלוטילןיאשקוחה:ישיאשפוחלכלתיראטנמלאהחמדקמהתא
רטושלכשכ,םויכ.יולת-יתלבטפושינפליבמופטפשמבאבוחוקוחלערבעםא

םתואאולכלםגוטפשמוןידאלבםזיסאפהיניתנתאאלכ-תיבלךילשחליאסר
םיעדויונאםויכ-,קוחבהעיגפםושבםמישאמוניאשכוליפאזוכיר-תונחמב
ידי-קעוגשוהשישיאהשפוחלהלאהתובורעהתובישחתאחנוכנךירעהלבוש

תילארבילהתונגרובהחגישההנידמהוחיסנכהץהלדגנהמחלמב.םזילארבילח
חלתושעלפויולגבחעיבחהל,ונוצרכותעדתאעובקלתוכזהתאחרזאלכיליבשב
שפוה,תוגלפמתריצישפוחה,ותארוחועדמהשפוה,ןופצמהותדחהשפוח:תושפנ
,םעהןמהלאלכתאלזגםזישאפחהשםוקמב.תונותעהשפוחותוסנכתהה;:תודגאתהח
שפוחלכלשהלאהםימדוקהםיאנתהלשםכרעאולמבחהתעםיריכמוםירזוהונא
םעהתאהק?יהרשא,תילדואיפהחרבחהלשידמעמהרטשמהדגנחהמחלמב!ינהור

דגנהמתלמב,תורחאתויוכזםהמדהאלכלהליתנחוםאצומיפלתודמעמל
תילארבי?התונגרובחהגישהתורמוכהלשותוליצאהלשתוידמעמהתויגליבירפה

תיטסישאפההגלפמהירבחתארכבמהםזישאפה-,קוחהינפבלוכחןויוסהתא
לשוכרעהמשדחמונתואחרוהשאוה,תוריתיתויוכזלםעהלכינפלעתטלושח
םהלשהד"טארקורויבחוםיכיסנחלשםבל-תורירשדגנחמחלמב!קוהחינפבןויושה

קרש,םימייוסמםיקוהבהנידמהלעןוטלשחתאתילארבילהתונגרובהחרסק
רזוגיטסרשאפחרוטאטקידהשםוקמב-,םהילעםיטילחמםירהבנה-יתפ,םעח-יגיצנ

NS mn»גשיחההיהלודגהמכךירעהלונאםיעדוי,ותעד-לוקישיפלויתוריזג
Inri

חיה,תוינגרובהתוכפחמבתילארבילהתונגרובההגישחש,חזגשיחה

abaאלאםעהלכליבשבהגישהאלחגישהשחמלכםלוא.םוצערורחש-לעפמקפס

התיהשהריתבה-תוכזיפלםוקמלכבםירחובויחםיטנמאלראפחתא.חמצעליבסב
קררמולכ,עודיםוכפלדעםיריסיםיסמומליסשחלאקר:סמההבוגבחיולה
התיהטלטנמאלראפבחגצוישחמואה.חריהחבה-תוכזמונחנ,םידימאהוםירושעה
ילעב>חהתיטבהוזהנקת.ןינקחילעב,"םיליעפהםיחרזא"הטועימאלא,םעח-ללכ

ןויכ.חנידמבןוטלשהתאתאזםעוטנמאלראפבחגהנההתאםילודגהתועקרקה
ןויכ,םילודגהתועקרקה-ילעבוןוהה-ילעבידיבקרוךאחרוסמהתיההקיהתחש
םדאהתויוכז"םגיכ,ךכלעודקשירה,היצארטסינימדאהלעוחקיפםדבלםחש
,חירבדיפל,תינגרובההכפחמהימיבןתגישהתילארבילחתונגרובחש"הרזאחו

תדנגרובהכסןסקסופימPATIOאלאךאוקמברלפהונהאל,םעחלכ:ליבסב
.תיטסילאטיפאקח

yop)םלועתומחהלמיתסןיב"ךותמ?") 



קבניטסןהו'ג

DOםוהכ

השרומעיפומחיההזמרתויJR,םוקמלםיאבויחעקרקחילעב
עקרקהתאםהיתועבצאבםיקדוב.תורוגסתוינוכמבםיאבויהםה.םילעבהםעטמ
הרעשךוהמ.ץקרקהיתקידבלםילרדגםיהדפמחמדאבםילקופרכהםימעפלו.חשביה
תורוגסחתוינוכמבתינרודקםיננובתמםיסיראהויחשמש-תוכומהםהיתורצה
-וינוכמבםיבשויםיראשנ,תורצהלםיסנכנםילעבהויהףוסלו.תודשבתוטטושמה
רחאו,תוינוכמהדילחלקהעשםידמועויהםיסיראה.בנשאהךותמםירבדמוםהית
.קבאבםהבטטרשלםידרזםישפתמועקרקה?עםיפופשםיבשויךכ

-תוקרניתח.הירוהתאמר,חצרהתהרוציצההםיסנחהדמעתותלדהיהתפב

חתרבהלעחנותנתחאחפהתילגר,תולודגםחהיניעו,ןגדהןיעכםחישארשתוקונית

םילעבהםעםיחיסמהםירבגבוננובתהתוקוניתהוםישנה.םילעעונתמןחילדוגאו
.ושירחהםהו

:םחלשןוויכבוכישמהםילעבה-םישנאה

.םכלשתורצחהינפלעהנרובעתתושרהמה.עקרקהןמתדרלםכילע-

mom-.סעכבומקוםיפופשהםישנאהופקדזנןאכ RODםילועל>ןושאר
,תרוצבתנשחאבזאו.םישחנורב-יבשעדימשהאוחו,ןאכדלונאבאו.עקרקהלע
-איחההלדלרבעמםש.ןאכונדלונונתנאו.ףסכטעמתווללץלאנאוחו
עקרקהלעתולעבהחרבעזאו.ףסכתווללץלאנאבאו.ןאכודלונונלשהוקוניתח

.ונלדיגרשאמהמ-קלהונלביקוםוקמבונראשנונאךא,קנאבל

IDT אק.קנאבהDKיכ,םישולהIRאל.חקאלכרנערי-תאז-

חמודוניאאוחYRחהמדאםירקאףלאםישימהולשישימו,םדאכקנאבהירח
.תצלפמיהוז.םדאל

התואונדדמונא.ונלשחמדאיחוזךא,םיסירא-םישנאוקעצ,יאדו-
וזןיאוליפאו.הילעונעוגוחילעונגרוהוהילעונדלונונא.התואונחתיפו
.איהונלשירה,חהבוטחמדא

IN.דואמםירעטצמונא- RPקנאבירחאל.תצלפמהיחוז.םישועלעה

וקעצ,תצלפמיהוז,,םכלרמואינא,םדאינבמרתויוחשמאוחקנאבה.םדאכ
ךרטצנונאורשפא.המדאהןעמלםישחנגרהאבא,חמדאהתאשבכאבס-:םיס"יראה

D1n>>אבאואבסושעשםשכ,ונתמדאלע11321002.

.ןאכמךלילםכילע-.םעכםילעבהואלמתנהתע

--ונא-.םיסירא-םישנאוקעצ-,ונלשהמדאיהוזךא-

.ןאכמךלילםכילע.םילעבההנה,תצלפמה,קנאבה.אל-

...וניבורתאחקנונא-

ויחתןאכתוחשלורמאתםא.אבצהךכ-רחאו,ףירשהלכ-םדוק,ןכ-
םדא-ןבחניאתצלפמה.םיחצורכםתייחוןאכתוהשלידכםדוכפשתםא,םיבנגכ
/.חנוצרוסשעישםדאינבלחירכחלסאיחחלוכיךא

JORםאוו= GOI Co quimoqereרנל.

ףלאהשימהלעב,קנאבה-םילעבה-םישנאהורמא-,דואמונלרצ-
רחאל.םכלשהניאשעקרקלעםיבשויםתא.תוירחאבתאשללוכיוניא,םירקא
.עויסולבקתרשפא.ויתסבןתוכףוטקלםכלןתנישרשפא,לובגחתאורבעתש
,םלועלחניצםשןיאו,חדובעשיםש?הינרופילאקל,הברעמםיכלוהםתאןיאעודמ

o 



שיךדימתאלא,דועאלו.זופתףוטקלודיחולשללוכיםדאלכאלא,דועאלו
ועינהםילעבה-םישנאהו-?המשםיכלוהםכניאעודמ.ותואףוסאללוביהזיאםש

.ועסנוםחיתוינוכמתא

|.תוחתל,רחרהל,קבאבדרזבטטרשלםיפופשובשיוורזחםיסירא-םישנא
ןטאלושמםיסנח.וקירבהשמשתולוכאחםהיניעו,וליפאהשמשתופוזשהסםחינפ

םיריחז,םישנהירוחאמולהזתוקוניתהו,םירבגחרבעלתותלדחיהתפםעמ
םאשעחצרבדיכ,םחיתובאדצבםיפופשובשיםילודגהםירענה.תורבלםינוכנו
?וללהוצרחמ:םישנחולאשהחלקחעשרחאל.םירבג

.ןחבןשלבואכמהו,עגרםהיניעואשנםירבגהו

IDR .ןאכמךפיפכ=

.םישנחולאש-?ךלנןכיהפ-

eאלרבא= DIPOAםילדריאק.

ונאןאל?אמא,התעהשענהמ.םיתבבםישנחלעולהקנתוקוניתה

?תכלל>םדדמוע

...קחשלןאכמואצ-םישנחונע-ןיידעעודיאל-

x

םרע3ה,םילרדגםילהז,תודשברקעוםיפכרדבןאבםיררסקארסה

תרשרשהתאוהחתמ,המדאהינפלעולהזםה.םישמרחוככםויאםהוכוםישמרכ
URIA NEAR o od? a aהתהפ>DVAPRA OOINDOןלרבב

תאובתושבוכוקבאתולעמהתומורחתרוצלפמ.המיחנבתוגחונויהךכרתאו
.ןירסימלתולעתותורצחךרד,תורדגךרד,ברעו-יתשץראהינפלעתוענ,ןמוטרהח
תועבגמומלעתהןחלשמםיביתניצורעבםאיכ,עקרקהינפלעוכליהאלןח
.םיתבותוכושמ,םימימרז,תויאגו

,וידילעתופפכ;םדאתרגצולחתיהאללזרבחבשומבבשויהשיצח

,תצלפמהןמקלחאוחו,ויפוומטוהלעקבאדגנימוגתכסמ,ויניעלעם"יפקשמ
Graרשאםירשיהםימלתהלעותואגו,ולשלזרבהבשומבבשיאוה.גהונטובור

לעותואג,וילעבוחאוניאו,ולשוניאסרוטקארטהלעותואג,ושענודיבאל
NVIאלברה>ןודאהיהאלוחמדאהתאעדיאלאוה.ןילעחטילשולןיאסחוכח

maקנאבהלשוזמהלודגחהתיהאלהמדאלותבחא.חינפחליהחאלו.

דעוסוםיסיראתיבדילחהושגחהנההיהרשאשיםירחוצתעשב
ו>כתסנםה,םיאולבישובלתוקונית,ביבסודדוגתנםינרקסתוקונית,ותדועס
ודיאצמאלרשא,סיראהאציחלקחעשרחאל.ןיפלאןוזמהתאותולעהב,ופכב

.רוטקארטהדיללצבףופשבשיוותקלהחתאסוטבנל

fodaהגולשרנבהתארהרחש

IATA .גחנהרמא=

?ךיבורקםישנאדךגנ-תאזחחדובעהתאהשועהתאחמלו,ךכ-

entיקעסאמנ.םוילםיראלודחשולש- nomeןוזמלשבעבראלע

חשולש.לוכאלונילע,ילשיתוקוניתוחשאילשי,.ותואלבקלאלב-הדועסלש
.ןמריבםרככדמרדבמ.רבדחהםרילםיראלוה

ואחרשעשמחשיךלשםיראלודהתשולשלשבךא-סםיראהרמא-ןוכנ-

רוקעלםיכירצםישנאהאמטעמכ.ללכלוכאלתולוכיןניאש,תוחפשמםירשע

?הרושכMyםולכו.םוילךלשםיראלודהתשולשל?>גבםיכרדבםידדונתויחלו

o 



שידימהאלא,דועאלו.זופתףוטקלודיהחולשללוכיםדאלכאלא,דרכלר
ועינהםילעבה-םישנאהו-?חמשםיכלוחםכניאעודמ.ותואףוסאללוביהזיאםשסש
.ועסנוםחיתוינוכמתא

.תוחתל,רחרהל,קבאבדרזבטטרשלםיפופשובשיוורזהםיסירא-םישנא ןטאלושמםישנח.וקירבהשמשתולוכאהםהיניעו,וליפאהשמשתופוזשהםהינפ
םיריחז,םישנחירותאמולחזתוקוניתהו,םירבגחרבעלתותלדהיהתפםעמ םאשעהזרבדיכ,םחיתובאדצבםיפופשובשיםילודגהםירענה.תורבלםינוכנו 225579וצרחמ:םישנחולאשהלקחעשרחַאל.םירבג

.ןחבןשפצבואכמהו,עגרםהיניעואשנםירבגהו

:ןךאכמךליכרניפלו=

.םישנחולאש-?ךלנןכיהל-

..םרפדרהאל,םרלדרה םככפה

ונאןאל?אמא,התעהשענהמ.םיתבבםישנהלעולחקנתוקוניתה
:לתכלקםדדרמרפע

,..קחשלןאכמואצ-םישנחונע-ןיידעץודיאק-

x

םירצבח,םילודג.םילתזד,תרודסבהקלוםיכרדכהאבםיררסקתרטה
תרשרשהתאוחתמ,חהמדאהינפלעולתזםה.םישמרחוככםויאםתוכוםישמרכ
minasהרזסבההילעולגלגתנו Aaךה,,רקאריח"קזידחתרנרככJONןלוגב
תאובתושבוכוקבאתולעמהתומורחתוצלפמ.המיחנבתוגחונויחךכרתאו
.ןירסימלתרלצתרתררצהךרד,תורדגךרד,ברלר-יתשץראחינפלעתוענ,ןמרסרח
תועבגמיומלעתהןחלשמםיביחניצהררעבםאלכ,ץקרקהינפלעהכליהאלןח
.םיתבותוכושמ,םימימרז,תויאגו

,וידילעתופפכ;םדאתרוצולחתיהאללזרבהבשומבבשויהשיאח
joאוחו,ויפוומפשוחלעקבאדגנימוגתכסמ,ויניעלעםיפקשמ ponתצלפמה,
רשאםירשיהםימלתהלעותואגו,ולשלזרבהבשומבבשיאוח.גחונטובורןימ
לעותואג,וילעבוחאוניאו,ולשוןניאשרוטקארטהלעותואג,ושענודיבאל
תשסבאלוהלןודאהיחאלוחמדאהתאעדיאלאוח.וילעחטילשופןיאשהוכה
.קנאבהלשוזמחלודגחהתיהאלהמדאלותבחא.חינפחליחאפוהב

דעוסוםיסיראתיבדילחהושגחנההיהרשאשיםירחוצתעשב
ולכתסנםה,םיאולבישובלתוקונית,ביבסודדוגתנםינרקסתוקונית,ותדועס
ודיאצמאלרשא,סיראחאציהלקחעשרחאל.ויפלאןוזמהתאותולעהב,ופכב
.רוטקארטחדיללצבףופשבשיוותקלהתאשוטנל

ןםיויידר'יגלשqiaחתאירה,רח=

.גהנחרמא-,יאדו

?ךיבורקםישנאדגנ-תאזההדובעהתאהשועחתאהמלו,ךכ
» ןוזמלשבעבראלעלחתוזתויחלילעסאמנ.םוילםיראלודחשולש-

השולש.לוכאלונילע,ילשיתוקוניתוחשאילשי.ותואלבקלאפלב-חדועסלש
.ומויבםרכהדמרזרהחהבדההגםהילםירעלוה

ואהרשעשמחשיךלשםיראלודהתשולשלשבךא-סיראהרמא-ןוכנ-
רוקעלםיכירצםישנאהאמטעמב.ללכלוכאלתולוכיןניאש,תוחפשמםירשע
?חרושכחַזםולכו.םוילךלשםיראלודהתשולש?לגבםיכרדבםידדונתויחלו

fem 



תוקוניתלגואדלךירצ-amamרמא-ךכלעבושחללוכיל
,םיבתשמםיבמזדה,ומהיבםוי*דמהדרתהרבדחה,םוילכ7DIהשולש.ילש 29717אלהתאםולכ,רטסימ

.ןא>,ךלשםיראלודהתשולשלשבםידנוםיענשטעמכםישנאחאמ- .םיירחצהרהאלרצחהתאהלפאינא-,גהנהרמא-,אצתוזרדזתשבטומ-?ךלנ
.ילשראבהתארבכתמתסרקובה-

SO o irךלשרצחברובעאםיירחצהרחאלךא.םלתבראשיהלרלקלהה. osיבאןפל,יפכשןקזח,םיויידר'גתאריכלהתאסךרהכו,םימקהבהאסרהה םא-חמוקממחרקעאלרשאהחפשמשישםוקמלכ:ילחנתינהדוקפ,תאזךלרמוא זא-:תיבחתאהצקמבעקפקאוידמרתויברקתאםא,לדויהתא-חלקתעראת .םילעבולןיאךןיידפסרפפההיםיפסהבםיראלודינשלבקאשרשפא

תורוק.םינסיםירמסמיפרשי:יררםצעבתיבחיהארתננביבא- לעקפקתםא.ותואיתינברנא.אוהילשתיבח,לזרב-יטוהבםישירמחהלאיתקדיה
ליטמינירח,ידמרתויברקתתקרםא.ידיבחבורחו,ןולהבדמועחיהא-,ותוא .תבנראכהצראךתוא

תאהפקא.רבדחךמתונשללןכיאקיבא.הסרלחתהחרבאאל- ,ךהוארלחירראוביירה?יתראגורההםאהכ-בושההאצה.טסצלאלםא,יתדובע ,רוטקארטהלעבשוירחארוחבאחי,ךתואולתישםדוקברןמזךא,תוטישפבטוספ
.ךכליוארשתאגרוחאלחתא.תיבחתאסורחיאוחו

DANS-רבדהןכ- NOMךירהאךלא"נא?תרדרוקפָךלןהנשארוחהמ,
.חתימליוארשאוה-אוח

תאשרג":ולרמאקנאבה.קנאבהןמתודוקפלבקמאוה.תיעט- ."התאשרוגת-אלםאש,וללהםיסנאה

תאןעטא.םילחנמ-תצעומםששיו.קנאבלאישנשיירהךא.ךכ-
mena daקנאבל,

.הרזמהךמתרדרקפלבקמקנאבחהכ-חנהרמא-ידהפילחס-
.ךתוא|רוגפנ--,אלםאשלקרקהךמםיהוראצרחה,תררפופתודוקפחו

תומלחצוראלינא?גורהללכונימתא?רבדלשופוסןכיחךא-
.בער-תתימילעאיבמששיאחתאגורחאאלשדעבערב

.ךכבםסשאםדאןיאשרשפא.סיאגררהחלךיאררספאי.לדרררנניפה
7<יתרמאחנה,םוקמלכמ.ךכבםימטאםחםיסכנהו,תרמארשאכאוחןכורשפא
,ילהנתינחדוקפ

.תלדבלרקשלםיביתהטלרכהנאו-,סכהאההפא=הלדבלוקשלילע- שי.חמדאתדיערלואקרבלחמודבןאכןיא.חזהרבדחתאקיספחלךרדשייאדו
.ותונסלונידיבשרבדוחז-םדאידיבהטענש,עררבדןאכ

רוטקארטה.חעיסהוותנוכמבםיערחAmamותיבהתפבבשיסיראה
הצחורזהרוטקארטחו,ערזמהדסשלהתיחהעקורמה,הסקההמדאחו,רצהההאהצה
ךשנלזרבחםוטרח.רוטקארטחאבבוסו.לגרהרטעבחורבראשניונפםוקמ!:תינש
.קסורמלפניכדע,ודסממןטקהתיבחתארפעריצעוריקחחאץתנ,תיבחתאפב

mm amamםלתעיקפחרוטקארסח.וחיפוומטוהחתסיכימוג-תכסמוםיפקשמסובה
.ודיבוחבורווירחאטיבחסיראה-םדאה,ומערבוטיטרההמדאחוריואחו,רסי
תובקעבוטיבהדתיםלוכו.םיסירחמתוקוניתםחירוהאמו,ודצבהדךמעותסא
\.רוטקארטה

  ("םעז2219"ךותמ)
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יוגאשיאל;תורמזמלםהדיתותינהחוםיתאלםתוברחותתכו
...חמחלמדועודמלי-אלו,ברחיוג-קא

(E MA

 

םילעופהדמעמתוחמ

escocesa

;חהילכהילעםיאיבמהןיזה-ילכתאהלשחשדבלבוזאלתונגרבה
םילעופהתא-חלאןיז-ילכבזחאלםידיתעהםישנאהתאחדימעהםגאיה
.םירטלורפהתא,םיינרדומה

םעתהתפנתונגרבבותמחלמ.םינושתוהתפתה-יבלשרבועןוירטלורפח
.ומויקתישאר

-רחא,דחאתשרח-תיבילעופךכ-רהא;:םידיחיחםילעופהםימחולחלהת
םח.םירשימבםלצנמהדיחיחינגרבב,םיסמםוקמבדחאהדובע-ףנעילעופךכ
יפלכםתואםינוכמםה,םיינגרבהרוציה-יסהייפלכקראלםהיתופקתחםינוכמ
תאםיצתנמםה,תורחתמהץוהה-תורוהסתאםידימשמםה!םמצערוציה-יריטכמ
ברההודמעמתאשבכלורזהלםישקבמםח,תשרהה-יתבבשאםיהלושםה,תונוכמה

PDםיניבה-ימילעופ.

תמהחמדרפמוץראחלכינפלערזפמןומהםהםילעופהחזבלשב
אלא,תימצעהםתודחאתחלשהאצותוניאןידעםילעופהלשינומהדוכל.תורהתה
,איההסונאחלשתויטילופהחיתורטמתגשהםשלש,תונגרבהלשהתודהאתהירפ
אופאםימחלנהזבלשב.ןוירסלורפהלכתאעינהל,חעשיפלחלגסמןידעו
,תיטולוסבאהחהיכרנומהידירשב,םחיביוא-יביואבאלא,םהיביואבRPםירטלורפח
העונתהלכ.םיריעזחםינגרבב,חהישעת-ילעבםניאשםינגרבב,תועקרקה-ילעבב
חנוחצנאוה,וזךרדבגשיש,ןוהצנלכ;תונגרבחידיבאופאתזכרמתירוטסיחה
.תונגרבהלש

ארוח;ןוירטלורפההברתמשדבלבוזאל,הישעתהלשהתוהתפתהםעךא
,םיסרטניאח,רתויובשיגרמאוחו,ךלוחוPraרהכ,רתריםיפהדגיםינומהבםחהמ
תשטשטמתונוכמה-תכרעמוליאוה,םיכלוהוםיותשמןוירטלורפהברקבםייחה-יאנה
חכומנחמרלרכשהתאםוקמלכבטעמכחדירומוחדובעה-ילדבהתארתויורתוי
.תחא

aia

ךלהמתאתונושםיכרדבתומדקמןללכבהנשיההרבההךותבתוישגנתחה
דגנ-תישאר:תקסופ-יתלבחמחלמבחיורשתונגרבה.ןוירטלורפהלשותוהתפתה
םיאצמנםחלשםיסרטניאהשהמצעתונגרבחלשםיקלהםתואדגנ-ןכ-ירחא:חלצאה
 ,ץוח-תוצהאלכלשתונגרבהדגנ-חימתnyלכבו;חישעתהתומדקתחלםידגנמ



ךכו,ותרצעשקבל,ןוירטלורפלארקלחמצעלהרכהאיהחאורוללהתומחלמהלכב
תאןוירטלורפחידיבאופאתנתונהמצעאיח.תיטילופהחעונתהךותלוכשמל
.חמצעהדגנקשנ-רמולכ,איהחכונחתודוסי

scenes...

Podאוהודבלפןוירטלורפה,תונגרבהלומםויכםיבצנח,תודמעמח
TAVAחלודגההישעתחלשבםילכוםיעקושתודמעמהראש.תמאבינכפהמ,

.חיפכ-ריציםצלעארחןהרירטקורפה

תאתיטבחלושקב,ןוטלשהתאםהלושבכרשא,םימדוקהתודמעמהלכ
-יאנתתאהקכחרבתהלכלעםיפוכויחשידי-לעםהלונקרבכשיתרבחחםדמעמ
ידי-לעקרםייתרבחחהרוציח-תוחכתאםחלשבכלםילוכיםירטלורפה.םתשיכר
.ןאכדעחשיכרה-ןפאלכתא-ךכבו,ןאכדעםחלשםתשיכר-ןפאתאולטביש
םייטרפהתונוהטבהלכתאדימשחלםהילע,םהלשמרבדהטבלםחלןיאםירטלורפה
.ןאכדעשתויטרפחתוברעחלכתאו

לשסרטניאחןעמלוא,םיטועמלשתועונתויחןאכדעשתועונתהלכ
סרטניאהןעמלםוצעהברחלשתיאמצעההעונתהאיהתירטלורפההעונתה.םיטועמ
221ºאל,תמיקההרבההלשחנותהתההבפשה,ןוירטלורפה.םוצעחברחלש
תאתווחמהתובכשהלשלעח-ןינבלכץפנישילב,חמוקףקזללכויאל,ררועתהל
.תימשרחהרבהה

("יטטינומוקהטספינמח"ךותמ)

לסלדבנידרת

!עלסה,םתא

רשאכ,הור-ראשוךרעלשותהרבחבשדךמעמלעחושירשארבדןיא
דוסילומויקדוסיתאתושעלדעונאוחהש,דיתעהדמעמתויהלדעונRAND,חרכחה

עיבטח>דיתעאוחשוMANN¿לכלשלחנמהןויערלונויערתא,הפוקתחלשיללפכהח
.הדיתעההרבחהלעותומדתא

,םכילעהליטהתימלועההירוטסיההרשא,וזההלודגההדועתחתרכה

ילקבה,םיענכנחלשתוערחתודימה,םכייואמוםכיניעמלכתאאלמלחכירצ
םתא.םכלהאנוניאהז22-םינקירהלשחמתהתעדח-תולקוליפאו,םירעובה

.דיתעהשדקמהנביוילערשא,עלסה

,םכהומתאהמצעבףיקהתיףוקת,קומעהורסומדבוכב,הזהחןויערה
.וילאדימתםיעוש,ולםייוארםכייהתאחשעיו,םכחורתאאלמיתטהולתואנקב
,חושלםכתכלב,םכעוגרמתועשב,הנדסבםכתדובעב.הזהןויערהםכבזעילא
2NORדע,ובוגהת-השקהםכבכשמלעםכבכשבףאו,םכיתופסאוםכיתושיגפב
:.תומולההךאלמידיבםכתמשנתאודיקפהת

,הזהןויערה>?שתירסומהתוניצרחהךותלרודחלוקימעתרשאלככ
תאושיחת-םיתוטבאנויה-ןכ,קזוהותומלשוילאםכתקושתףיסותרשאלככ
עיגהלםתאורחמתןכ,חדיקפתתאאלמתתירוטסיחהונתפוקתרשא,חעשה

.םכתדועתל

 ("םילעופל>תינכות"ךותמ)



סלגנאךירדירפ

תודמעמהתמחלמוםזילאיצוסה
("עדמלהיפוטואמםסילאיצוסהתוהתפתחה"ךותמ)

הזיבואגהומלכשתירקמתילגתכדועאלםזילאיצוסהעיפומהתעמ
,הירוטסיהבווהתנשתודמעמינשןיבקבאמהלשתיחרכההדלותכאלא,רחאוא
הרבה-תטישםיקהלודיקפתחיהדועאל.תונגרובהןיבלןוירטילורפהןיב
,ומק1300רשא,ירוטסיחהילכלכהךלהמהתאקודבלאלא,רשפאחלככתמלשומ
הווהתנשילכלכהבצמבתולגלו,םהיניבקבאמהווללהתודמעמה,יחרכהתרואב

אלזאדעלשםזילאיצוסהםלואו.טקילפנוקהתרתהלםיעצמאהתא,ךכידרי-פכע
םזילאיראטאמהלשעבטה-תסיפתשםשכ,תיטסילאיראסאמההסיפתהםעדבבדבהלע
םזילאיצוסה,םנמא.רתוישדחהעבטה-עדמתאוהקיטקאלאידהתאהמלהאליתפרצה

2Dלעוםייקהיטסילאטיפאקהרוצייה-תרואלעתרוקיבחתומהיהוישכעדע
אוח;ץקולםישפלוכיאלךכםושמו,ותואריבסהללוכיאלםלוא,ויתואצות
תאולוצינלעותפקתהתארתויץירמהשלככ.עורגכותואלוספלקרלוכי
ודיהרצקןכ,דרפחאלל,חזרוציי-חרואבךדרפאוחשלוצינ,םילעופה-דמעמ
היהץרהנר.הווחתמארוחהדציכרהזהלוצינחאטבחמהמבי,סרריפבןרירצלרתרי
תירוטסיחהותולשלתשהביטסילאטיפאקהרוצייה-הרואתאדחאדצמ,ראתל
דצמו,ותעיקשתויהרכהתאםגאליממו,םייוסמירוטסיהןמז-קרפלותויחרכחבו

223171.םירתסמבהיהןופצןיידעש,ימינפחויפואתאםגףושהלחיחךירצ*30
איהוז,הדעבםלשלילבחדובעתליסניכחתכוה.ךרעחה-ףדועיוליגידךי-פעהסענ
-יפאקהיכ;לעופהתאולוצינלשויטסילאטיפאקהרוצייה-חרואלשדוסיה-תרוצ

,ו>שיש,אלמהוריחמבולעופלשהדובעה-חוכתאחהנוקאוחשכםג,טסילטס
םליששיפכמ,רתויברךרעתאז-לכב'ונממקיפמאוח,תורוהסה-קושבחהרוחסכ
רבטצמונממש,ךרעה-םוכסתאןורחאהבלשבmanoחזהךרעה-ףדועיכו!:ודעב
רבסההאצמנךכ.ףרח-יל?ב>ךלוחוהברתמהןוחהםינשוכרחתודמעמה"ידיב
.לאטיפאקחרוציילשםגןכויטסילאסיפאקחרוצייהלשותווהתהל

תיטסילאיראטאמההירוטסיחה-תסיפת:וללהתולודגחתוילגתהיתשלע
םיבייחונא,ךרלה-ףדועתועצמאביטסילאטיפאקהרוצייהלשחמולעתהיוליגו

112921ףיסוהלשיחתעמש,עדמלםזילאיצוסהתאושעןה.סכראמלחדות
.ויניינע-ירשקוויטרפלכל

 

ןמפוש.ג

ןולחהדעב

םיפטוח,םהיניבינבםגו,םינטקח,םירענחתאיתיאר
:ונתיבלוממשרידאהזוגאחץעמםירשונהםיזוגאחתאםיטקלמו
טעאוחהנח!דאמאוחעורגןפטח-ילשתאיניעתובקוע-יִא-יא

.ףטחוםידקהרבכרחאו-לפמהלא

VADIA RNA RINDO SIR TRAINינממשריהזןויפר.םיקיר,
ינאר,םחיסיכתאואלמוופסתירבה:ףוסחליתלכיאליתודליבינאם\ג

.סרחיתילעח

.דיתעבומויק-תמהלמל,ולהזאוהערןמס.בוטאל,בוטאל
יאלחפיטתלש,הזכםלוע-רדסחהוחתילדגישדעשאיההדיחיהיתוקה

:.םוקמובהיהי

     .הדיחיהיתוקת



ןייטשנרבדראוזא

וילאךרדהוםזילאיצוסה

ליסיאלשיאירח-רמגומהיטסילאיצוסהבצמהראותישךיאראותי
פסהמלשתלשלשלשךרדבקראלא,תחאחציפקבוילאעיגהלרשפא-יאיכ,קפס

ילודגהםידסימהודוחחזב.רתויואתוחפתוכוראתוקפפחבןחיתומשגהותונקת
אלהלאהתונקהתחjoתהאףאםלוא.תונושתויונמדזהבתיעדמהתוילאיצוסהלש
.ןמזותואבתיתרבהה-תילכלכהתוחתפתההבצמלדוגנבחיחתשרוסא,תויחקלכרות

רתוי,תוכבחורציואחושרדש,םיטסילאיצוסלקיזהתולשכתירח-חיחתםאו
תילכלכהתוחתפתההבצמלםאתהבויהשתונקתהןתואללבא.תוינגרובחתוגלפמלמ
תאזלכב,ונוטלשרוזאבושוכרהתויוכזבהבורמחדמבוברעתהםגםא,תיתרבחח
-יתלבהתוגלפמבםיעודיםיפגאלשםתמכסהתאשוכרלדימתטעמכחיחרשפא
.תויטסילאיצוס

.eons.o..o.

ויוכזלתועיבתהתאםצעבומישגההמהלמהירחאשתוינידמהתוכפהמה
שיוישכעו,תורחאהתוצראחבורבוהינמרגבהיטרקומידלאיצוסהלשתוינידמ
ךליש0190,םיילכלכחםייחבישעמשומשידיליטסילאיצוסהןויערחהתאאיבחפל
שי.חיציזילאיצוסגשומבםויחתוללכנחלאתופיאש;לודגו391
R2חרבצההחלמההאחזםוקמבדיגהלםיצור MT 228 -( Yer osellsohaft
-יצובקואםייסרפםיקסעתכיפחקרוךאטעמכםיבשוחוזהלמב.ךחוניה
שיחיצזילאיצוסגשומלםלוא.ללכהתבוטללהנתמהירובצןינקלהלאכםיקסע

חזלו.וקשמלעוקסעהלעתויוכזתרבעהלםגובםישמתשמ.רתויחבחרתרגסמ
.ונינפלתדמועההיעבהיבגלןטקא>ךרעסי

rn... ...oo.a

ולאשב,ןבומכ,םצמטצמונניאיטסילאיצוסהןויערהלששומשחףקיה

לכתאףיקמאוח.ןחבתוכורכהןינקהתולאשבוהלמהלשרצהןבומבתוילכלסכ
תירסומותינחורתוברתתריציל,תירמתהחהחלצההתמרחלךרעןחלשיש,תולאסה
דותלדחאלכ,םישודיתחןאכםג.טפשמהלשםיאתמבוציעלו,רשפאהלככחחובג
םעםרשקוםהבתמעפמהחורחיפלםזילאיצוסלויחיאלא,םזילאיצוסםניאדוע

joהתואמםיעבונהםיברםינוקת 2nm enתועוצקמלדעוינוגלכבךונתה
חקיטילופותיתרבחחנייגיה,טפשמהבוציע,תיתרבההחקיטילופהלשםיפנעה
יצוסהלעלטוח,תיתוברתחקיטילופותיתרבחחנייגיה,טפשמהבוציע,תיתרבהח
קלכםהילאושגינאלםיינגרובהתודמעמהותולסממחהירשא,םינוקתםישגחלםזילא
,ללכהמםיאפריםירקמבקרהפ

E ........

לשחיפוסוליפה:םכרמתרותלשםיישארהםיקלחהתשולשלכןכא
הרבחבםילעופחלשתודמעמהתמהלמתרותו,תינשופרההרבתהחותנ,חירוטסיהה
.םיתניבחמשגתהשהמצעהרבההתוהתפתהוחשדההריקהךותמםיסרפבונתשח,וז
הרשאתנרתויבםיקומעהחיתונויערב.חהרותההקזחתנםיידוסיחהיגשומבםלוא

"yחיחיובס,ןמזהתארקלםיכלוחונאיכ,סיגדמורזוהיננחו.תוהתפההה<
הרבתברתויבקזתחדמעמה,תוחתופמתוצראב0151רבכאוחשםסכ,םילעופחדמעמ
ויגסומתא,ויתרגויצרתאחרבחהלעעיבטיש:רמולכ,טלושהדמעמהםגו
ינפבו,ידמעמהובצממוצעבנש,תוירסומהותויטפשמהויתופקשהתא,םיירסומחה
  ארההיחירהאואהזןפואבו,ודגנכםידמועהםויה-תוחופכולפיותורעתסהףקות



םגרשפא.סארמסכרמחזהתאזו.חילעוחורמליצאיוהנידמביטילופחהחתוכה לעםויהטשפתמח,רבכםייקחםילעופהדמעמלשןוגראהspanיּכ;,ףיסוהל ןוחצנינפבתוברתלשושהחלןיאיכ,ויתולועפבחארמ,םילעופלשםינוילימ לודיגםעיכ,ררבתמ.תוברתלחנכסינפמכונממואריםיברש,םילעופה תוררסרמךותלהלבשהלחפיאסרתריורתהרתחסדרהםילעופהדמעמלשתויורדתסחה אדצמהלוע.תוברתהיסכנלםתונינעתה,םתנבהחחלועםחיתודסומתוללכתשהםע םיעבוק,עבטחלאםדאחסחי,חלכלכה,הדובעהןפוא-וללגבוילכחיכ,חרכהה יאתמהחלכלכהוינשוכרהרוציחיכו,תיללכהתיתרבההותינידמהתוהתפתחההתא יכו,השדההחרבחהתמקחלםיישיאהתוחוכהתאותוינינעחתוחנחהתאםירצוי ;םזיסכרמבםייקחדוסיהאיח-וזחרכה.םילעופחדמצמאוחחזההוכהזכרמ INונוחצנבקפס112.

(חווחבורבעבםזילאיצוסחךותמ)

סהריזד

תואיצמהתאןיבחל

.לאידיאהלאתכללו

,חמהלמהלשלפואה-יננעלתחתמםלועהתאתילבחלחהררבגרדןהא לעחתמה,תאךופשלהרואכלהדיהעחותונמוזמםיתעלתמנמנמהםימיאחה-תרעסוז -ינורתפתאתומלאחידיבדיקפהלחרובגה-תרותתאזאל.ונילעאלוםירחתאח ותוליעפחהשוריפחרובגהיכ,איהאלו;םבשילחפוכיחנובהחרשאםיכוסכסה ,הובריסבנלכרבנפבחזערבהדומלזפפהשוריפהתימאלחרובגה.םדאהלשתרבגומה דבעשלאלשעדויח-רובגוחזיא.םחידעםכואיביםייחהרשא,םיישפנוםיינפוג -ימיבחלועפוהדובעביוצמתויחלאלאשפניכרעויערא-תויומשרתחהלונוצרתא -תרירבבאלאחרובגךלןיאםירבעהפכמםילשתנתמהםייחחתלובשב.עגיותונטק עתרחהלאלשחהשוריפחרובג;תצמואמהלועפםשלםייחב,חיחתרשאחיחת,הדועת לובגךעדיה-תכאלמבתומלחתשהחעמשמ;:תינוגדחתותינדפק,תקדקודמחדובעינפמ חלועפלכלםדקומיאנתאיהשהדובעה-תקולהלשקוההתגיפסחתארוה:ירספאח DiinoתולכתסהבשקחרמלעחרימשדבבדבוSpיבחרמינפלעחבשהמחוטבמה- .תויביטקפסרפהוםלועה

חרובגה.ךתכאלמלכבףוסוליפוחשעמ-שיאחיח:חתנוכהרובג חעשחתואבו,חהמצעינפבחביטתכםהפס,םקימעה,םמילשה,םייחלהניבה:תזרכמ DcיהבDamקכמךלסםריגרראה-רובכךאךלפהלערומש:תרמואחרובגה חיחתובש,חוחאוםינוא-ברהרבח-רטשמלדובע,םיטוההולברעתילבל,רמשמ 5גוסמתויחל:חשוריפחרובג.ררחושמהלעופהלשתפתושמהחהפשההנוכמה תולודגהתודבועהעפשתאטולקל,לדמהותונמאהיפלכםייההלשתושדההתועיבתל חלתופמחוחריבכהתושממחתאדכללחעשבחבוםהברוקהל,םיריעזהתוערואמחו םתעפימחולעליצאחלוהממררל,ינגרהַ<ךיבבירּפחדימצחל,דוסי-ינויערבתאזה -תחנמלובסל,ויתוגגסבטילשתויחל:חעמשמהרובג.בצקוחרוצלשתשדוקמה :חשוריפחרובג.חתואשוטנלאלורוחאעתרהלאלוךרדבךישמהלםלוא,ועורז תילכתלרךכמתח,לעפוהשע;תומחםויבחננאששפנברחרחהםלוא,םייחהתאבוחא ,לרתהסהילבמרםומשידימלבקלדיתעחתאשרכשההמ,עדתרסאילבמ,הלודג Ma DD DSףוכתלא;חנדיגהותמאהתאשקב:חשוריפחרובג.ללכבךל“103 תחוצוהחורח-יפרלסםתעורתאצמתלאוהלסיעראה-ינוחצנותימרתח-קוחינפמ  .ךידיבוךיפב,ךשפנְבדחלכםיאנקה



ןוירוג-ןבדוד

1היס

המוקתןוזחוילעnarרשא,תדלומקושע,יוודםעלשתורוד-ל?בס
דרומ,ףרוצחשקוהור-זע,ליפעמוזעונידוחירעונץראל>חלעה,הכפהמו
יחיוץראבירבעהלעופהםקיו,םימודק-תוממשבחדובעה-סנלקתיו-הצויו
:חרפוירתהלרמהךיציקכ

ידוחיהםעלםיחמוצםידבועדמעמלששדחעזג-ףסונרצנאל
.וצראב

-תוניעמאלא,חהלוגבתידוחיהחדובעהתואטיגלשבזכאתורוקמאל
sagaובםיקצויוריעצהעזגהישרשתאםיוורמ,תרענתמתדלומבועקבנרשא

SD,חריצירלרדיגתרהרכ aveרדכנבידוחיהלפופהלדי.

ואלימרשא,לרוג-בולעגרוח-ןבלשרקעזגורוםינוא-ןיא-דרמאל
-ידסימלשחפונת-יברשובכ-ייואמאלא,חלוגבתידוחיהםילעופחתעונתללהתא
mantaםידרומה.תילארשי-ץראהםילעופהתעונתתאודחייםע-ילאוגוהנידמ
השועםדיתחאשכ,ץראישבוכלוכפחהמדא-קותנוחדובעלומגםעלשחיוודה
.הלשבחקיזהחמהינשהוחכאלמב

ןיאמ-הלוגבידוהיהלעופהםהבשמתשהש,םילואשהםילכהםוקמב
תואיצמהילובגךותמילארשי-ץראהלעופהקצי-חמילבלעיולתםעלימואלןדס

תאהדובעח-שיטפאצמ.תשדהתמהתדלומבםיימצעהבשהמוחהלועפיסופדהשדהח
.ונדס

ןודרוג.ך.א

אתוחהםויבהיהו

שגרתשגרהוחשדהחור,םדא-ןב,ךבחנתינו,אוחהםויבהיהו
גנועתאצמו.חדובעלםאיכ,ףסכלכאמצאלוםהללבעראל-,שדחבער,שדח

חליכאבאצומהתארשאגנועכחשעתרשאהשעמלכבודובעתרשאהדובעלכב
.חיתשבו

חכאלמה-תיבםלועלשולקחךינילבחהיהוךתדובלתאךדבעבהיחה
הפי:אוחהםויבתרמאו.תחאתורוםכינשלדחאבלו.םידבועה-עבסהוחתאו

canלבטחאוח IDAלגרךדמעבחיחו.רהדובפעכ-וייתחוהבםיהפבשהפי
חתאףאושיכתשגרהוחמישנלריואקראלתפאשוחורףואשלוךתמוקתארשייל
תאוךתשגרהתאהרפירשא?בא,אוההמעדתאלרשאסומכחמרבדדועךברקלא
גגומתתומכרשאםיעגרויחיחיחו.ךהורלרואוםייחףיסוירשא,ךתבשהמ
)20818,רבדתשגרהו.התשודקו,הקיתשהדוסתאתגשהו.ףוסןיאהךותבךלוכ
ךותמתאצוילוקתבתעמשו.ההמשב,זועב,הוכבתדבעו.הדובעהקר,ואסבל
¿5399עבטהלוק-תבהירתאו"|!וההבלםכלרכ,םדאינברדבק":תרפואוךהדובע
תאםתמלשהו!הדובעםכלןתאינא-םכיניעבםכתדובעהשקתלא,םדאינבודבע
...םכלרסחהתאינאימילשהןעמליתרסהחרשא

ךתדובעבםייחתוכפייכ,םייה,םדא-ןב,ךהדובעירפmimאוחהםויב

השודקחורךילעךפושחרעצהתאתעדיו,חלסבלךייחיעגרמץגרדבאיאלו

,תונטקעדתאלו,ןילוחעדתאלד,םילבוסהוםייהחRobהנוילעהבהחאוחנוילטע
  <.םיספחשטייחעדתאלו
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תיארו,הלעמלךיניעתאשנו,םדא-ןבךיניעביבסאוחהםויבתאשנו
.ךשפנלאםיבורקםלוכ,םלוכחנהו-חברשאםוקיהלכתאוץראהתא

המ,ךתלשממחברnoךרשאברmoעדתזא.עגרבשהצנהתאגישהזא
:םדאהתאתבחאואצמנהלכתאאוחהםויבתבחאו.ךלםיאשונםהרשאחכרבההבר
היהתיכםדאבתנמאחוךמצעבתנָמאהוחבחאאקמךב3הוההקASתאףאתבחאו
ais.םהיחRPAךלוכ

תחאחעשאשונחותואאשירשאאשמלםדאח|אוחהםויביךרעחהיחדאלו

ידהיחייכ.ץראחשמרלוםימשחי:יבכובלאוחחםויפבםדאחהחיחיהאהרכ.ךלירה
שיאושיאלבחרמידחיחו.ולולסמחיהילודגו,ץהאידהשיאושיאשפנבםימש
וחערתאךושמירשאווחערלעשיאלופ*אלרשא,רוחערJaשיוקחרמידו

,גÀ.דימתדימת

ASSA ,עבטהתאסדא-ןבו NATE OVO O PLe
.עבטחתאתונישחוםייחההאםגעדתלבא.קומעידךתומ,חותפידךבק.,םייופג

יתרהאחיחי"פ,אררנְורקרואךלדמוךתמכה Das אוחחםויבדועחיחיאלו-
הצרתיכ,עבטהתאםייחדציכ,םדא-ןִב,אוחחםויבתעדיו.תופלועהלכמ =.

: ..<.תעד

בורוזורא.ח

E החומה  ונחנא

יוסישלשלושתנינפלםעפחדועםויחםידמועונתנאשדאמןכתיוילדש

ותדמעדגנ,והוכדגנ,ונוגראדגנלכחהואלתמאינימלכב,ירבעהלעופחדגנ
טעמתאוחקיםחבשםימיינפלתמאבםידמועונחנאשןכהי.יטרפחידוהיחקשמב
תוכל?ודיגלחבורעםהרשאו:חנשיצהידמונלםינתינהםיטקיפ"טרסח
םתואאיצוחקידכקר,םתואורזפיו,ץראבירבעחרעונהתוכוירבעחדבועח
דועתינויצהתורדתסחבתוררופתההתוחוכשןכתי--.ירבעחלעופחידימ
תורספסלש,י"אבתורספסלסלושחנףסלעםויהםידמועונהחנאשןכתי,ורבגתי
םידוהיקש"'תואמוםירסירתחמוחתדירויאוחשלושחנ,םיתבבתורספסותועקרקב

ossosלבא.ןכתיוןכתי.תאזהתורסרסחידיבןברקלםישענוםויחי"אלםיאבח,
הנייחתשוזיאדיתעבתולולכהתונכסהחהנייהתו,חיהיסהמדיתעהחיחי,םירבח

חמוההתויחק>כקיספנאלונחנאש,ידימתחהונלשרדנבןאכמתאצלםיכירצונהנא-
אל.םירחאלחזתאריאשנ,חמוחהירמושאל.י"אבירבעחימואלהתדבחלשחיחה

DDRהנבל,ונתאמךהחא.לכ,ונלוכונחנא,םירבח,חמצפחהמוההיכ,חמוהחימחול

שי,דאמדבכRIMחלעמלמןינבחאשמםימעפלוץחו>הזםימעפל--.חבחיח

ןאכשבשרוחינאו.חמות>חלאהחםינבלחדוהחיאלסוקותירלשחשגרחחםגונב

ילואאוחונתאמדתאלכ,ונהנאש,תאזחחשגרההNIDAונרוביצב.ונחוכןומט
לבא,תוקפס,חור-יבצמ,חור-יפלהמאלמותוימינפהושלוחאלמ,,ןסק.דרחי]

דיתעלערומשתאיחותרמושMAM,הרמסאיחרסא,הֶוְהַההמוחהיונלוכונחנא>

1329700
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:חיטארקומדחתונורקעתנגהליחרכחיאנהארפראהזהכרחרנרקב תויוכמסבהנדייטצתתורהבנתולשממש,תילארבילההשרומחבטימתרימשלו תונולתו-תונולתםחלשישםיסנאהודמעי,ןכחשעייאלםאש;:תוסרפיתוילכלכ םלועבחיטארקומדםוששםעטההזו.שרושהןמחיטארקומדהתאורקעיו-תוקדוצ jdאלאחחוסבחניאינרדומה ONאיה
AMuda :תצבוקמחטישיפ-לעהיונבההרבחלםיעיגמוםיכלוחונאשרשפא.ןירופעישלחנקת .תמאלומחיחתבלגלשתונחלכחבש,תחאהשקימחהיושפההרבהונלחיחתאל ידיבוהחלשםייטארקומדהתודסומהידיברשאהרבח235היהתשחרכחחןמלבא תולודגחתויקשמהתוערכהההבשהרבה;ילכלכהןוטלשהיפונמםינותנםעחיגוצנ .היטארקומדהדבאת,רבדההסעייאלםא.תירוביצהטילסוהוקיפלתונותנ

ךיפמהאצרהחבםייביטקייבואתויחלםיסנמרנאשלפככה-איההדבוע חלשיתונרמשחשהדימבש-תומיענ-אלתותמאחמכמונשפנרומשנשרוסא,וז תארוסמלופידעיםייסירבחםינרמשה:תיטארקומדר-יסנאיחירה,ללכבחיפוסוליפ -תיבידיבםדיקפחלמרחורהחלשחדלפהוonanיליאלםייסירבההדלפהוםהחפה ידיבילכלכהןוטלשהתושממתריסמלשןויערהינפמםהםידלוס.יטירבחםירהבנח .םעחירתבב

םישנא.ותוחמםצעיפ-לעיתורמRAMשוכרהda,ללכחרקמהזןיא ילואםהםינכומםתואורבצשרהאלPM;תוצפעיתהידי-לעםיסכנםירבוצםניא ןהחיברביגכאקא,וסיאשהכרלךןווכתמרבריההוהכרהםלועבשופרה!ץעיתהל ךהדבה2ההרפהךרהכללהנתמ-רוביצהידיבםחסשכקרתלעותםהבשיש,םילודג ,תורמח-ינומא-ימולטלשתרחאהרובהלררסמלםיגכרמובםינומאמהןללהעבטה ונלשיקשמחןונגנמהןמםילודגםיקלהשןמזלכ,ךכםושמ.םיטארקומדלאלו חיחוא7213929D10D.היסארקרמד>ןרחסבךןיא,םרייפרפםישנאידיבםיאצמנ םינתינםניאשגוז-ינבכםזילאיצוסוחיטארקומדדחידימחףרצל=ונילע התיקקהםריבלהסרבהפ,היררביצהולפבקםרנערפה1אסכ,ךכםושמ.דרפיחלמ םתואידיבחלוערבדחשמרתויבופןזאמתגטהםשלקראל,רוצכהבתהרקרער םיריבצתחתרבעחשםושמאלא,םיסכנהלעחטילסהםחידיבסשםיינשוכרםיסנא הרבהבתוברתלסםיכרעיוליגלינויחיאנתאיהללכחתוסרלםילודגחםיילכלטכחה חמעשיטיחסלכתינכתונימילסהנידמבםישגהלתרספאמהךרדןיא.תינרדומה AINקסמחייחבישממחרדפחהתורוצבאשר,הכטלתהקשתהאגרוזרפ,חקרסלתב, .םיטארקומדהידילםיכראגילואחידימןוטלשהרובעיןכםטאסא
םייופציתלבתומוקמבינאאצומךא.םיעודיוםייולגםירבדחרשפא םיסנאו:תירוביצהתולעבהןיבוחיטאקומדהןיבסחיחןינעבךכ-לכםיבורמתוקפס חרטמבוניניעחולתלונילעהמוסש,רזומחבסהמ-סודיחבםיקסועצךכ-לכםיבר EIACESTDםיליבסשלתוטסלאלוחטארה ARNSחינטירבבםזילאיצוס, דךעםיחוטבויחיאלםחו,םיחופבDIORךריחפהינפירבבםייפטארקרמההםיכרלהו Novתיטארקומדחרבהלשחיתונורקעתינסובכרהחרבההתונורקעםוקמב18197 .תיטסילאיצוס

  oyen")ספוחויתרבחןונכת"ךותמ)
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גרובמסקולוהזור

יאמבדחאהלע

(םיעטק)

- 1907 =

anםאטילורפהתודמעמה-תמתלמלשיחירוטסיחןויזהאוהיאמבדחאה יבכסלכלחנמאנהאובבחנשםירשעחזשמשמאוחךכםושמו,תיפואל-ןיבחתיר תינוגדההרזההתואדימתןאכירחתינוציהחניהבמ.היקרפ5פכל,תאזהחמהלקמה םיטנאהו.הסונהותואבהוטלההותוסירדלע,דחאהסונבםירמאמוםימואנלע תווחתחבםיסיגרמםניאו,םירבדח=ינפלשהסקונהןוילעהחטשבקרםהיניעםרימשה יאמבדחאהגחלדבאחרזההםוסשמיכ,ךכםוסשמםירובס,םהלשהרימטהתימינפה donaאוחווכרעפכ joanaתינרציההחהרוצלתתתמםלואו."דבלבחקירחהנגפח"> -לורפהחמהלמהלשתפלהתמהקפודה<תומלהתאיאמבדחאהגהוכותבןפוצחרוגסה ותואב:חמעדחי72DIDOחנתשמוםילעופהתעונתייחתאהוולמאוח:תיראט בצמהתופילהתאףקסיתוחיתמההתואב,תוחורה=ְךלחותואב,ינויערהןכותח .תודמעמה<תמחלמב

..o.oo.o..

ומכ,בוסו,הטדההזלצחורףופא,הנסחהיאמבדהאהרניכשאבכ החמשךותמוחוכרביםילעופה=ינומהו,דחפוחאנסשבתונגרובהוהמדקת,ותיסארב לשהחדובע-םוילתיראטילורפהנגפההזהגתהחיהותישארב.ברק=ילאחצימא תארוקהחנגפהלטאלבטאלךפחנאוהירהוישכע,םלוע<בםולסלותועסשחנומס יכ:הרלוסמ=יפלבחפונתתארקלא? .תיראפל5הררפיחיהכטפימו רשא,תינגרובהחרבההינפלערבכתפחרמההרעסה=חורהתואבאבואשינאוה .םיעירכמהתונוחצנלםגךא,רתויבםיזעהתוברקלונאשיה

- 1914 -

,ןכרפ-ללףאר|.םדאהרייסרגרבןחומכםימעחייחבםינשלבוייצה זאמוזרוגנשםינשחשמחוםירסעלאוניניעבסנOS,חרומתהחלודגחמ,הברחמ !יאמבדחאהלשחזחימואל=ןיבהגההעבקנ
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=הדובעבםדאהלשםיסדתםייחדצבDVםעןיבב"םדאלםדאךיבםירתאי'םיסחה
no“,ךיתקעהקאםידעומוינפYR.םלועבםידבולחגהתאםויחאוחףאגגוה BID
.השקחוהלודגהתודידבהתאעדויוונובלע-באכתא,ודובעס-תמלכתא,ומע-רבטתא
:וניבי*>רסא,ומעבםידבועהויחאןיבותודידבתא.ומעךוהבותודידבתא
n2naרשא,ץקהקחוד,ליפעמה,רנויצולוברהאוה.ולעפלםכשוטיאל,והורל
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,חילשיאבוחיסורב.ונאטחתוברו.וניעטשיאדו?וניעטטםושמ
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