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nal) AR TD ANAםירבדim ayanםיססבתמריבסהאפחוbyראוי>קיג

¿nina2naa 994 10: ליגבליהתהלחכירצינאירבדתא206039«.1102911198

,םראהחןב>-,דכ>יח><ותוחהפתהםעקרא>רוסקהזרבדו.רהוירךיקצה

da ף;תיגולואיבהניתבבDAתוסרטומןהרסא,תונוסהךוניההתושרי:םק28“

enהמהארנרוען>הל

ana MIDA IPIדחאה"ודברקיעביוסיב*ירילאברז,רפדלע.

םינומםירקהמוכותברהאמהזה"וד,וק"סנוא>,מ"וא>DAIרסאה'וד

,תותדקהמהתוצראחלכתולמכףיקמאוהו,הונוחסםימרומםירקוהלטדאמ

«MDIךרעהדהוימןעואכסגדוההזח"ודב

לעליגרוזךהפוקתםיביתרמלסי,םינס3ל"גרעודךקיחקסוהדכוחמ

תוהתפהחבע;והנההזליגל,תדרהואמהעדםויכהנטיו,.םינט5

חתנומודוסי-םדאהלשויפוהברברככ.ויפואבוציעיבגלםדאהןב

ppa>יגב entארקילב,וירוח>אדקיחלשםהיתחצהששבבופת

יסרתה,ןוסהרהםהיח,ינוסארהחםחיחהאוחש,ומאקאקראל>קבא,ומ

,דיה>לולרוגתאPAIרטאםצקבאותו,ותוארפויTEME,יסוגמחו

DDSוקדברטאםירקהמויח,םינוטםירקהמהזהשסבויח

naרסאו Fromולדגםידליחםחכרסאתהודסומבדכי>ד>;יןיבהוהתפהתה

יניעבםגו,וניניפברשאתותפטמבו%נוניבבצפבתוהפחסמב,םירוהאפל

ןניפש
תונוזלשםידלי¿290תוהפזמ/ראתובוטשןניאסתוחפסמןח,םיר;וחה

OSTבאשתוחפחממםירליוא PM ATP ANDANםיילטיצוסהםיאגתחדתוחתפסמ

תוהמא10819714םידליחררבתחמו.,דאמםידוריןחבויהםיירמותחהו

יגאו,תודסדמבולרגרסאםידלירשחמתיכויהרהויחברהחרוצבוההפתח

,היכתלרחפאקתואמנורהכרהךוהמתהאאמגודןאכםכינפבאיבהלהצור

"סמייט"הלשךדניההתפסות,ילגנתןוהעקעביהארקהמןמזינפפ e

bo>הנמ?שרופיס omוחמםחלריבמהוריעההובאלארבירא%ה,םידלי
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םיתהפמםניאDaאלא,םייוסמםראןכלאיעיאםחי«anןיא,רמולכ,םרא

090םיההפמםניאםח;קוהצלךיאוקותצ>יהמםיערוים:יה,רומוחה

ONOקרשי,חליכאב Ane Mmץוהמו,"סמי'עגניטימ",תרוקבילבהילכוא

,ינוטהתהוראיהוד"ספי'צגניטיש,תרהאהתוראלםתואליגרחלןיאהזל

ps YRךלוהאותתודדובתופורפקרואםיפלוכאלהמןיאוחתיבחאב

,רתהויבהלויתהתצראהיהוז,"םמי'צגנישימ"לחתונהל

Eneההוראהיח%צעודמריבסמחזו,חינמהלמוליפאלוז

מוהאלויסיאםפצסאל,םעטםיהתפמםניטםחלבא.תרוקב

<,רהאםראלאסהי%"עםיהתפהמםעסחותריהבהוונלשםילגרהה

.חיאעהיצנרפידןיא

posarםצעבאיתתוהתפתה>כ"כ,היצאיאַנרמירהלמהתאןאבל

,והלוזמהנההמםגאוהרתוירגבתמםדאטלככב,רמולכ,היצאיצנרפיד

רבדנרטאכ.םייההיתטחלכבתוטרדהתוגוכתותוסדחתוליגכולתופסונ

יופיבידילהאבאיהו.היצאיצנרפידגטומלתושליגנןימיסת*לעכ"חא

.תירוטומההדהתפתהה-*דוסיוטוספרבדוליפאהקינו.םיחפסהלכב

סאלוהונווכמהועצונהלשדאמןטקרפסמ,דאמסעמ211%דךליחהליתתב

לשמ31320התפמדחאלכ,םידל*ןיבינוטחלדג,חיצאיצנרתידהההפהמסטאל

,4>יגדצ,םיכבוסמםירבדתואע">גוסמםידליהןיאחלתתחב,ומצע

hnלובלירחןרא,לשמל Pan byןורפצהלעהטילפסהטםיצדויונהנאו,

הכירציניאוםיעודיםירבדחחדובעלרטאו,ןמזחךטמבקרתסכרנ,טעח

,םי"ועונתאסרבדלכאבגלותעידייבגלןידחאוחו,םכלרפסל

,הירספאהיצאיצנרפידהו.חיצאיענרפירםגרימהתרמואתורגב

notasדוסילעקר,תחהפתהאיה,רמולכ boםידליו¿011078NIT

םיארנ,לקשמבםי>בקמםניא,היסימהניהבמהמיםיההפתמםגיא-םחלרסה

יכ,דהוימבהאזשיגדהלךירצו.תינהורהםהוההפההבםירגפמפובוטתוחפ

הלאשלויסכעםנכיהלהקוכיינניאו-סכרנרוגיפאוחשהזהרוגיפה

,הרטואהתאז,םדוהלחיפואתןמקלחלךפוחהזהרוגיפח-חיצנגלטניאה

תופיטלרסאו.חטוריבם7*לתרבוערסאהנוכהלחמודאוהותותהפההב

חמןקתלתורטפאטעמכןיא7-4ליגירהאירח;יפואהפוביגל,יפואה

09179097917לצא,>סמל,ץראבונלצהתאזתואר>םילוכיונתנאו.דבאש

ןמכמםילדבהןיארשאכוליפאו,םירהאםידלילהאושהכתורסומבםילרגח

 םדקלרסשפאmaהביבסי"עלםיאורונחנאםינוחהםילזגחןיבחדילמו



םאלםיערויונהנאו.חתואאכר>בגרקפאוחיצנגלשניאההמרהאתוכלהלו

ינבםירליבלדהיותואדךמכלהסק'אההיב>םנכנו6-7>יגבץראלאבךל*

Drivesואראלםה,טהבולפיפתל,םהילהורסמוהא>םהודליביכ,ץראה

םירקמהבורבו.ןוטלההותיפלהיחרכהאיחע,התישועמסאלוהונומתירפסו

.רוגיפבראסנדליחותונסלרשפאיאתאזחתחכרנההנוכתהתאק,דיגח>רחפא

םיהוהפ,רהויתיהוברתתביבפל,ץראלרהואמרתויקיגפאבדע*רהט>ככו

לדרתסהלךירצ,ןבומכ,ונמזבלביקאלטחמלכגיסשהל231?אָדִחַשםייוכיסה

.ןוקיחלםייוכיסתוחפסילכא,תויוצרהתונוכתהףםאובהתפל

,םידליםתויחכםידליהבצמלע,חווחה>עקריהרבידויטכצרע

.חאלהםידליחתותתפההרהאובקפשםירקתמלעםגםכלרפסלחכירהינאלכא

וכפחםח,תילמרונתוחהפההדחתפתהאלןללהםידליחמוארהזללחםירקהמה

םיברםירקמב,ילילפחהדצלדאמחקוהחיפנםעםימטפל,םייקטיחרוקאתויהל

ןב>ו,םייחונאםיסתי,םיישיאםימח*רוצ*י>םדיעמםילגוסמךןיהא>םהראַמ

דוארחלאכתויוהתפתהירתאובקעסםירקמטו,ההפשמםיקחלםיכגוטמויהאפ

VOS ,רסומלםירדמעומויהרטאםירלי,דליןא,די>והבושדסומב?דךגש1599

םיילטאיצוסהםיאנתהתארוצילואחתפשמםיקחלםילגוסמויחאלםירוחתיב

.דסומבדליההאלדגלחיהךירצבושןכלו,חתפשמלעקרב

יגסדצמ,רבדחתוניצרתאוניבהלכםרוקש*דכהזלכתרפסמיבא

רתוילעףיקסהל?גוממחיהיאוחהשךירצרקיג-תלונתבדכועהשיאסהבטוחינא

שפחלתלדלהומייוסמתוילעבםצדק*ב?קתנאדהרשאכ,תרמואתאז,דהארורמ

ךחמבם*דליחהזההפההירהאובקעשםירקהפו,םרוקהרורכךכ>תוביסחתא

םילקגוסמויהאלךסומבה>כדגסםידליהםתואשואר,דהארודךחמב,חנט0-28

,אמגודהזל>מגםכלאיבאו,חהפחמםי;הלםדיצמ

ךעםיד>י300םששיִז,םילשורקיב,תוקרגיתלש>ודגףפומץראבסי

Dirילתרפ*סו.6ליג hps nbbenדךלי>התלוצר,םייוניסםשלטינכחל95%

םקםיד;יההאוולשםה,תונגמהולש:ררטלוסינםחםירועב.תויוהרהוי

,5ליוב,הלאחםידליח,םירגובמלקלהל,םיקתפמותוגועויהןחמק,תוחל

,ר>ימוחהפמלבקללוכירגובמשואםי>:ואםירגובמםגשויטכעךעומפתאל

םיריחלכרימרסומלרגובמטדאאברטאכ,תנתמחתוחמהאוספתאאבה>>בב

והק>םידליחו,תוירכוס,ונממתבקל,ונמפאיצוחלםיסנמווילעםילפנתמ

סיטוחהרומהלאדליחסגינ.,םירומחלא,םירגובמהלאאפוןסגינוהותלצהתא

 חגועהתאדליהףטה-חרומחלסןדיבחהיחאלדועחגועה,ההלצחהאוילא
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םיִלדויםניאםירליהטוספאלא,רבגומןובאה*עןאברבודמןיאו,?כאו

רשאםיסנאןיבםייהםהפןויכמ,ישיאםהיהזחמ,יחוכאסהיהוחמ

,תורמשמבת>כהנגתמחדובעה,דליהץיבשבתיכוניהההרגסמההאם*ווחמםנ"א

לכבןכ>ו,תהוריכלה>הרסמנהדובעהלוגו,םויבהורמטפשוקשטי

posתלפטמהיתוסיפלו,רהאםדאטיהנש nt2%דסומה

Doץוהריהבירצתמייוסכתלפפמטרמאש ANISםירהאהםידליה

רברה.שיא>םירשקהמםניאdaםה%הריחבםהלןיא,בוחההיהאפהז

םירבדכםגאטבכהמהזו,עזעזמדצמאוה,ונתברקב*דךסהרתמרחה,הזה

רוצי;>טיקגוספמםניאDm<רקיעבו,םיקחהמםניאחלאבםידלי,םירהא

לקחלירכהולצללןספאהמךכלעדופפעלויאכעהצדרינניטר.םיטהי

DTSםייסרפםירוקיבויהיatanene,םיפרר5יו,בהמהלע PEN

םיסנמלודגחם>ועב>5בךררב>בא,הלאכםיכרדכהכללםאסנמו,'דכו

התוקיפחוןוגראהיכםא,יסרפךוניתהתלוםילודגהתודסזמהתא

ינא.םיברםהירקהמדהאמאוהיב,הזהרקהמה>כעםכליהרפ"ס

חמיכ,רתויינויע01072הזיאhaםכלההלהוסגלןיסבעהצור

לוביןינלצתמסימו.יהדבזלרמ4צתהגיהבברהויאוהויפבלרעםתעמשש

אותו,יבלווומש,ילגנאאפורי"עךרענ*וה,הזהה"זדהתאאורקל

IDAעיפוהםגאוה,ם"ואתאצוחבץיפוהאוה,תונוסהואצח\%הב

אות,יצוביקהךוניההתאראתמ,ם5ג<ךרד,<וחו."ןיוגנפ"תאצוחב

ולרבטוהסרפואאוה,ךכלעעצמשקראוה,ץראברקיכאלםנמאומצצ

ד>יחשןויכמדסומבךוניהכהאזלבקמוניגאוח,דטומבךוניתו>יאכהזט

,תאזץודב>היהןישאפשרוואאוחו,וירוהתאחאדרתאולבב

.תיגולואיכהניתבמלכסדוקת>חצורינאינויצהסוסיבהתא

םדאחןכלצארטאמהלודגרהויהברהאיהרילצהםדאחןבלחתוסיגרה

איהיתעדל"*,תהאתיגולואיכהריועבכינפבאיבהלחפוריפה.רגובמה

«nonבקמןוירההןמזכרשא4131nosoתבוקמסויח.ההרהחתתיכומ

Mepל>כךרדבאיחל,םידלי nonaואתכצח,םירלי>יכשבתנכוסמחניא

¿DARד>יו.םאחםתרבאאמבנהרליהליבטבדאמןכופארכרהTHISרהא>

דליתקתופכפעמכתויחלרספא,ןוירההןמזבוזכהלחמהרבעומאש

,ןוירחהתפוקתלכלעגונרבדהןיא,ולכחבעגפיטואשרהוארוילהיחי

 שדותהןיב,ודהניחתבמםינכוממםחשןוירחההפוקתבםיסרההפכשיאלא
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חיארהישותדליהקצאםיתתפתמרקיעבחלאםיסדחב,יפסה]יוסילסה

,הווהההב,תוההפההבאצמנהרכר>כש,םיניבמונחנאןאכמ.חעימטהו

תולהמהןיארבכיתנייצשופכו,םלשאוהשרבדמרהויעגפתהללולע

ואםינושארהןוירההיסדחבםגהונכוסמןהןיא,קץוניהלתונכוסמהלאח

בלסלהציגהשוא,הליתתהאלחלאם"תפשבתוההפתההםחבש,םינורהאה

תרמואינאסשכו-וירוחי"עבזענרשאדליעודמונלריכטמMT,םייוסמ

אוה,והטימלשהמשאלעןאכרבדלרטפאדימתnbsןיכחלךירצבזפענ

רבדהYU-דרפה>םיצלאנואםילוהואםיתמםירוחשחרקמבםגןידה

,םידליחלשויפואטליגההזיכ,3ליגרעהרוקרבדחרשאכדאמותואןכסמ

.הווחההכםחהביבסה>אוםראהינבלאוסהי

תוההפתההלע,רוציקבוליפא,םכלרפמלוישכעחהלוכיינניא

קפסלכןיא.הפסהתמגוד,תתאאמגודצבםעפהםגקפתמאו,ריעצהליגב

םיישדוחליגב,תמייוסמתורגבבאצמנאוחרטאכקררבדלרמולדלילכש

הביבסןיאםא,הצותנההורגבהתנשירטאכםגלבא,רכריאלדליח

וא"פוא901הביבסלשןי>מוגAYDORןאכשי,רבדיאלךליח-תרבדמ

SFדצמהורגב,יגולואיבGNRםילקהגונהנאו,ינשדצמהביבסההעפשהו

תותתפתהבםיוקינשםיאורןנהנא,תורגבהתההליגבםג,כ"האםגחזב

Nusתורוצביקוא,םינוטםינמובינשחלעעיפשמםחמדהאו,לגמפבםיאב

םינפלכלע.ינשחםעפודהאהוקחרבוגםעפ,הנוטהקפטהכותונוש

anaתורגבהילכוהכיבסהילבחםיתוטכהויהלםילוכיונחנאריעצהדליל

ןבדלידמל>הסננםאאושלויחיונלסםיצמאמהNATאלאוהחצותנה

4paרבךלםיסדההפולשןבואםיישדה basםארבדלדמליא>דליח5>יגב

LADAולהיחהאל Marasאיבח>ךרוצןיאחזןינעבסהבסותינאו

ידוחידקי,והכיבמתפ"טתאדמולךליס,ידמלםיעודיםירבדה,תוהכוח

רבדח.תירבע-לארטיבלדגישיתפרצדליו,תיניסרבדי-ןיפבלדגיש

*"עְודליהדחמיוקיהחי"ע,המייוסמהביבטבדליהלשותואצמהא"עדמלנ

תההמירמגלאצמנאפחהו,יביפימירפרהוירבדאוחיוקיתה,ותוהרזה

תכפוחאיהכ"חאלכא,תיביטימירפחתליהתבאיהםגתוחדזהה,חרכההףמל

תאתוארלהפנמדליחרהואמבואםדקומב,רמולכ,תיתרכהראויתויהל

,בגא,ילצמאהשמשמהפסההזלו,רהאוהטימםוקמב,ינטחםוקמבומצע

קרםצעב,תיתרכהתוחדזהללגוסמARAר>יחשדעורבציהוכרםינסדוע

הפחתהםאו,יתרכה-תהאוהDNIזאדע,ידדחםהיהציאשי8-?ליגב

יעצמאהרפה-הפסטהי"עםחיניבץגמןיאםא,דלי>םירוחןיבחרטה

 .םדאינבןבילאיעוסעגמלשרתויבבוחהחינתורה



,תוההפתה>רסקבדאמבוסהרבהפסיןאכסגו,בזטהרתוירבד

עיגנשכךכלרוזהנדוקו,ידוסירחויוחחמלהציגוינאןאכו,ןופצמהאוח

תיטנגהניתבהםג,המינפץוהבמ?לכךררבההפהמןופצמה.תורגבהתה>יגל

ךנהמהרצהונסיהלהתהב,תרמואתאצ,תיגולוכימפהניהבמשגוחירוטסיה

ינאאלא,םאבובאבךכסש*ךרוצןיארבדלשופוסבו,םאחְובאהלש

תומוקמחברהואצמתך"נתכו,"ןופצמהלוק"הז>םיארוק,ימצקםעההדזמ

יגוקוביספחרקהמב.ךכלהמודוהסמוא,ןופצמהלוק>עתומ%קמםהבש

תוהילטאלמ>תכילויקעהויצ'חש,איבנתהנויחרקמתאריבסח>םיברמ

והסמלטץהל>הזיאההתול"וה>תרכווהותילסתאאלימאלאוחלתמייוסמ

סדהמדלונוליאכזאוגדרהי"עעלבנ,חבוסהברזתוררועההאוהינופצמ

והסמחיאלא,"הויצ'ח"םירמוארנתנהןיאדיסכע.ותוהילסתאאלימו

הלהתהכ,חזךינצבתוהתפתההנשיך"נתחירופיסכו.וני>לחוחמחימינפ

ימינפלוק,ימינפרתויןינפהפצענהזכ"חאוםינפלאםינפ'חרביד

םירגובמםג,םירברמונהנאםויכ.םייוסמהספלמהוסקלםראהלעהוצמח

,תרהאואךבכגוהנל,ךכוךכהוספלונלרמואןופצמהסךכלע,םירליםגו

לכחתאהאורשאבסהתאםיאורואלוקהזיאםיעמוסשהמד]םגםימעתלו

יתייהרסאכ,ןמזהמכינפל:רמואק12ןבד>ימיתעמשו,תוסעלהמרמואו

ןופצמח,רמולכ,הקיסנברעבילןהנאבאשכקריקנןופצמילהיח,ןסק

,והואחרחיסאכאקחהקיסנחאלא,בושוחשמהשפעאוחשכחיחאליקגח

ליהתה>תיחרספאוםיאפהה>כלעלחומהיחרמוכחש,תילוהקהה*סנכבומכ

רחפללוכיחםגאוהו,ולסןופצמההיחאבאה,הזחרקמב,ןחכ.םיאטחבטדחמ

NY,האזכהרוצבטיגרמץודאידוחיnaםצצבו,ןותצמההא “UMAל>לפתמ

לוכיאוהזאו,ויאסת>כתליתמ>צשקפמ%וחרופיכםויבוהנשהשארב

דע,המינפץוהבמחתהפתמןופצמהשםכלריבסהליהיסנ,טדתמאוסהל>יהתה*

72קלהכחחלנודחאתמאוה,םדאהןכלסחיצרגסניאךפדהטאלסגלאוהש

.ךכלץיגנמםדאהשדעםינשהכטמנתאזהתותתפתההו.םדאח

שיתינרדומההביכסב.הביבסהמדאמTEDעפטשומ,ןבומכ,ןופצמה

חרבהב,תיביטימירפההביכסברטימםינוש,םירוסאםחשםירכדוא,םיאטה

יצוביקהןופצמה.ץוביקל>ץוהמטהרכהברטשאמםירהאםיאסהשיםיצוביקח

ךירצוניאהיצוביקההרבהלץוהפאצמנשםדארשא,לוקישחמכדועללוכ

>וכיימלסומחםלוצב,םימקסומלרשאמונ>םירהאםירוסיאש*.םהוא>וקחל

רוסארבדהץראכןאכ,אטהללכהזןיאו,תחאהחסאמרתוים>ןההתה רבג

 תוטגנתהבחזןינקבאבימלסומהןיאלבא,תוסגנההידילאבחזו,קוההcpלע
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רוסאהמורתומהמולשםיגסומהותרהאהביבסבלדגאוהיכ,ןקשןופכצמהםע

omליגבץוצנרשאדופיםגשילבא,עירכמולקושןופצמהםנָמא,םירהא

תפקו,םאחי"עהלהתהב,םירוחהי"עחנוהדופיחללכךרדבו,דאמריעצ

.באחי"עקעDaרהואמרתוי

רהויפיהינרדומההרבהבMAPA¿חתואלרסקבתפסונהרעהו

דבבדרבדימההכלוהתיתוברתחחמרה,תיכיסימירפההרבהברשאמםירוסיא

-רתויהלודגתיתוברההחמרה"לככ,תרמואתאז,םירציההטסםעחלבגהב

,ןכלו,ךכבבשההה>ךירצךוניהלכוהרבועיהוז,רתוירומחםירציהןופיר

םיליגביכ,םידלילרומגספוהההלתולטוזחיהתםיריעצחםילכיגב,לשמל

חמלתרזוחינאו.ירמגלםירהאםהטםייהלדוסיהתאםיהינלונהנאחלא

דומלל>ךירצ,תרמואתאז,תיגולואיבחניהבמםגשרטומחזחןוסירחס,יתרמאח

,וילאליגה>רטפאיאתרהא,ריעצליגמוילאלגרתהל,ובןמאההלךיר:וותוא

DR vaאמגודךכ>ההלינוצרבבוסו,וגיסחל.

יסהיברומגספותןתינ,תתאח>בגהלשרפ,תיביטימירפההרכבהב

,רהארבדרבכהזןיאוטינהרהאלהרקוקשחמ.ןיאוטינלרצםינפלכלע,ןימ

y bamההפסמהיאטרפ,ןימיסהיברומגשפוחסיןיאוטינל.

05030שי.דאמםירומהםהיכ,ונהעדלעךכלכםילבקתמא>םירוסיאחו

אלא,חהפטמחמוהסימםעןימיסהיבאובלץראל,רוסאםחבשםייביטימירפ

ההפשמבורקבםיטגפנהרקמבםאו,ןילאהרקתהל>רומא,ובהעגלרוסאםג

לוכאלרומא.תומלוליפאואהזירחארחפחלךרוצחירעיבל>יִבסהזיאב

¿hna maanaךימהיסחיהזהטרפלדעלבא.'דכוההאהלצהמלעהבסלרוסא

omםירגובמהו,םירהומהלאהםיסהיחרעונלםגוםידלילםגו,םהייספה

וליפאםחבשהורכהשי.ערלכהזבםיאורםחןיאובויחבךכלםימהיהמ

ךוניהלבקמרילצהםדאהםחבשתורכחוליפאסי,הלאהםיסהיחתאםידדועמ

tinaםירגםסו,רצוניתכשםילחנמרסאםיפכטקי.םייוממ Jenaרלונינבםינח,

,ןיאוטינהרהא>רכדההנוש,חבחאלךוניהםילבקמםהו,דחיתונבוםינב

הדלילשךכלגאדהאלרסאםאְו,ההפחמלקוקלצדלייכ,םירומחםירוסיאטידאו

masחכרההלאםירכדלתסהיתמתודחיח,רומההיחיהכצמ-באחיחי

הברהאיההזןינעבהרמתההץראָּב,תורהאתותדותורצנהרטאמהוילרבילב

ןיאו,לודגשפוהסיםירליל.חאוחטהאלל,?סמל,הילגנאבepהשקתוחפ

 .ךוניהלשוגהונלסןינצאלא,קוהקסןינעהז
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םה,לודגךפלכשפותןתינםהכלן,הלאחםייכיטימירפהםיטבכסבו

JUSןיאםירוענהליגב.ומצעתאןסרישיאשךכלםיכהמםניא Paןיא,הזב

ואםעפרחשחלםילוכיםה,חהפשמייהרבכםייהשהלאלםגלבא,רוסארכדח

ונהנאו.תויגרואשירטאכ,םיגהשירטאכןאסהסםיאפההמהנשבםימעפהמכ

ך"נהבDa,םירהאתומוקפמוםירצמפמ,חירוטסיההמםגחלאכםירְבְדלעםיעדוי

שפוהונתנרשאחלאכםיגהבהרוטקהתיהםי>ילאהתדובעו,ץמרנוליאכחז

,םיינימהםיסתיהתניחבמרומג

.תיתוברהההחמרהתילעםעדבבדכןוסירהרבוגיהרמארבכסיִפַכְו

DAםידמולצםהםינטורמיתלבםיפתילשםינש*רתא,םייביפימירפחםיטבסח

לצאדליח,רתויםינסורמםיסה**ךרוצחינפב,םייהחתוניצרינפבםאתפ

תונוטארחםינשהסולש-םייתנשךשמכומאלדאמכורקראשנםיביטימירפה

הלילוםמויומאדסלבורקאוח.תצרדוסמהוהוראלכואאוחןיא,וייהל

םתלהל>ךירצאוחןיאוקנופמאוהאלא,תוכבלוסקבלהכרהךירצאוחןיאו

םיטכטשהבורלצאםיאומונתנאו.רומגטפדהבלדגאוהתאזרתאלםגו,גואדלו

םידחפבחוולכמאיתס,רתויבתירזכאאיחפ,הוצמ-רבתגיגהןימםייביטימירפה

םיבאכלובסלםחלםינהונ,הורענלםגלבא,םירענ>רקילעב,םירענלםיבואכמכו

םישדח,ברןמזםיכסמנהלאהםינומיאהםימעפל,לבס>ךכםתואםיסינכמ,םימויא

םימצפל¿19212015RINתאזרהאלקרוז,תוצובהואםיִמיהמכםימעפלו,הנסוא

יק,הזחליגהדעךרחךוניהבוקוניפבכ>קקלוקשהמןקתלתנמ>ץעnerםיסוע

לשקוניפהירהאתאזתוסצלהיחיאדכונלאאםגילואש,הינגרןכםצפרמא

.ןקחירשאדהוימךוניתןימרוכקל,םינש

,םידלילגרקוניפורומגUDםלַצאסיש,תלאהםיפבסהלצאשעורי

שישחריפבו,םייהוברהטייהללכְבםיהתפמםניא-םהלסםיאנהבו>;יפא-םח

םירימהמםחט,םייתוברתרהוי,םירחאםיפכטמחלואסאיהתהמייוסמהוברתםחל

םימלפלו,תומייוסמתוגיגהבוהרפכהבטידמ>נחלאהםירברחםימעפל,רתוי

םייביטימירפהםיסבטהםקצאוליפאלבא,שוטסטשיןמזהךשמבו,ידדצןפואב

umןוסירלתוברהןיבןילמוגהסהיהאתוארלרטספא.

ויסבלתרבועינאו.חלודגתיגולואיבתועמשמשיהזהרבכדלשיתרמא

שכרנאוחש-חזהאספבלויפכעחלדכיא>ינאו-דיגהלשילגרההלע,לגרהל

ונהנאפחדימב,החיסעהךרדבDEVAשכרנאוה.ונממלקמגה>חשקban,תולקב

.ךכהאזהשלענאבהלםגונהנא-ןפואהותואבוםימלפהברחםייוסמרבדםיטוע

 :םירבדהקולח>איבמלגרההו.,חיצזינכמלטךרדבםיכלוהtinasהותתפתהלכב
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(aב,לודגרהויןוחטב)לשבומינימ(ג,חלודגרהויתוריחמ

הוהפז:תינוכממםיטרודונהנאפטםירבדרהחטולשםאפעבטההלא.תוכהתעקשה

הטוערגובמה,ס-לתהלחשק,לטמא,רליק,רהיןוהטבומ"קרהוי,ןיזנב

חצוכהוזיאדרומי,לקשמל,וא,וליבשכאחדובעללכבוזןיא,הועקבתאז

וליפאאוה,דאמץמימהזהלהההב.ם*"נפואכהחעיסנואהגיחנ,דוקיר,איתש

הניתבמםגאלא,תיויסוגתניהבמקראלותואץמאמהז,ןמזה5:הזקעבשוה

ןמזב,תאזהחצונהתהתאחטועצעאוחסjuraרברללקוכיוניאאוח,תינהור

תולצונתה,רכדללובי*וה,יטפותדמצלתאשיגרמאוחכ"האלבא,דמופאוהה

ונגחנא,לטמל,בוטגהנמ.גונלההז,ץמאמאלרבכחז,תוינכמרתויהוסענ

י>וא.התפשוהפס>כבןידהאוח.תוינכפהנייחהוקשהוצונתההםיסרור

רבדההלהתהב.האירקדומי>PEAD¿,ינהורהאקמהבוטרהויאמגוךהולרשפא

לו;בםיארוק,םיסקתמדאמוהואיגחטיןחהוטביתלבהרוצכוטאלהסענ

האירקהלשינכטסהדצחחאירקההלוכלהאםיסכורשכ.בלםימסןיאןכוהלו

.חלדמהפשטדומי>יבג>ןידהאצה,ישוקהוחמוניאווילאמןבומאוח

ר>יהטםילקגרחלהמוצצתוביסהשיןכלו,םייההיתטסלכיבגלןוכנרבדה

“<OR,תולקב*דםידפלנרסאדאמםיכרםירבדו,ריעצל"גב\מפע>שכור

noףכלכאל Ppרספאק7יארבכ-1193קיגב,ןגמעללםיראתמוגהתנאחט

ץוגרת>עתרכדמדהו"מןפסואבינאןאכו.רתוירהואמליגבםתוארומלל

.ןיטאר

,ןמאהה>,דומ>>ךירצדלילכ.ךכ>אפגודתת>הצורינאבוסו

אוח.חזהאהטוע,ימרונ,אירכדליו,היגולואיבהניהכמשרסדמהזםגו

DIDאלא,האז?ךויוניאRAM,תכל"דמול MIMרברלדמולאוחסאלשאל,

?Ponvan,יכיספויסיפץמאמטלכתהבחזבשיאא,ישמוטוטןפואבקראלו

,ןומיאתזיאויסיפרומילהזיאונינפלquamתכויח>וליפא>וביsamןמ

חזי"עוןמאתהלהרכומאוה.םרקתַמאותןומיאידכךותש,יאטרופס\מכךרעצב

סרדנפרפדקרהזןיא,הזבהצורםגאוהPas.ולשתלוכיחהתאתלעמאוח

.רליתםגךרצבךפ,ץוהכמ

DSTםימטפלטילמא pads qemםינהונחךכבונניאקוניסה

udחלא-תונתמחכרה Divas anרהאוהטימ<ךכב*יההנפסה<םיבכנשה

muayינפ*.ןמאתהל30192019139891819וניא3290(,דליהםוקמבmas

199811105101120279074739Rmהנפס,דחאבאילרפימהועובט

 ולרמאווגבםלרבידבאחe15.ןבוג"חןכה."ןורהאהןמזברומללץיספה
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napדומ>>יתקספחאל,אבא"ןבהן*הנע"?דומללהקספההמ*?ך>,

\יחא>ויבגלתוסירדח,דגמרסכופד>יהיהpr,"יתדמלאלםעפ₪

םיברםירוהו,תוקידיחתאגיפתלתנמלצץמאמלץקונאלאוחותולודג

הליבלפחךררלבלםימטםניאוגשיההתאקרםיאורםחלהזבחגטמםיטוע

תיחםיגסטיהלעיגהרסאןואגלכס,דיגחלךירצןאכו,גסיחותואל

Daתברהקוביהתיחחקץפסןיאו,והלוכיבקראל,ותווירהבןואקPES

.הלצונאק,חזבוובר:אשדאינב

הלאהםירכדחתטולטשתאו,רותיווךועדפודומילPyונכרביד

DY,םיאורוגתנאדומילהךררכ4דהאלךירצ SDםיעיגמןוטארחדעצה

אוחדומילקלכסדיגח>ןוכנחיחיאלםגו,ףוסכטכרנגחיההאלא,גטיהל

mamךירצשםירמוארשאםיבנהטשי.קותמ Tabותואךינקמסהמקר,

פאךופמ>ךירצרכרהסןוכנ.דליבטבגונעתהזםאקררומל>ךיראאוחו

םייסקלעלקרהויהכרחרבגתמתץדלןיכועמרשאםדאו,דייההונרקמ

תרפמוז0%Da,ץמאתהלךירעצתטשכרנחראמלץיגהכהצורט*מ,םיבר

ואבוטרהוילכואםיצורםאBESTIAהרסמוזםאןיבוהינהור

רפולרשפאיאו,תורורבהצרפמןחולאש,םיכוטרךהויםירהאםיאנת

ךוניהבונחנא.,רהויבהסקתיתרנהרסמלהכילההטשםי"קםיעגרןיאט

אלא,רצקחרקיאלש-םייזכרמהםירבדחדךהאחזו-גוטרלםיפכירצ

ןטקהדליהלצא,הססכנההראמהוןוסטרהרעצהןיבקהרמהזיאהיחימ

תולירדהתולדג,קץהרמח>דגליגהבלו,רהויםינטקויחיץחרמחוהתמח

חמלהבוסאמגורוארתהלו.רתויהלודגהסוררחתותוכתת"קטתו

samבורקדימת,ומאךילצטולחואםייתנסbarrדליפ,יתרמאש TER

רהויבחבוטהאמגודהילואיהוזו,קוניפכטבצמבחנוטערושטארבאצמב

ולתארוקינאחרבדחהזו,ברןמותוכהלרוסאריעצליגבט,ךכל

,ד>ייכ.הוכהלדומללךירח3ליגכךלי,תוכהללוכיוניאדלישס,רצק

םץךוניהלצץיגמךליחינפלררכו.הצורRIMדימANO¿האוררסאבכ

.םימסהןמהריחתאלבקמאוהןיאלהואיחמהןמךמולאוהולסםבירוסיאה

“7>קעתוכיוםסהיהותולפסמלהרוקהיהםימיהמכינמל

תאוסביכDop,חלַמפהתואהתצר8Tonhoתבהדלילערפוס,םייוסמ

,חלמטחתאןמזותואבחר>ילהתלהיחרפפאיא,תבוסרהה*האיהוהלמטחה

חלתתלקיחךירצוהדליהתאהוהמלהיהךירצאלס13900תולפסמויה

 אמגוריתוזטהבעותינאBOןנעפהורהא,חכוסראיחטכהלמהחא
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ונויפנמדמולךליה,דליחהאתרמ*מתואידצמתיכוניתןוויכלכילב,הבוס

Dsםאו,החצוראוחפשןמזכלכח?כקללוכיאלאוח,ירטפאלכהאלח BRR

לבאוהטמהצורוחטימ,חזבאטבהמפרטאיצוסהquילילפהיפואחירח,הערל

nyלוכיאלאורה,רהוללוכיאלאוח,תוכהללוביאלאוה,ולןתינא>

םירצוגסינשהךטמב,חזהאבנוג,הֶזהאהקולאוהו,חכונראהךרדהתאתוקלל

.םירוטאחםילגרהלכחללקמוניאורזועחזןוסירטירשאכpat,טילגרה

ראשנםא=ןפרחתאהמסשאלפאכאיחח,תוג%כהחהליגלדעתודליחפךררשיו
»

qeקשתאוההנומתב Dionלכבוטאלטשא>ןסרחתאםימש-ןתוגןמרל949%

אוההלחתהכ,סומותואראטנאלםוסחלתאשרהויורתויוהואםיחתומסעפ

וחז.רתויהגממסורר>רטפאורתויהוסטצללוכיאוהולדגאוחכ"הא,ריעע

.רוסיכםהואהאצרינאשו,םכלרמצלsgaeםירכדחםתואלשדחאוקץ

תאםיאור>?כךררב.ליגהלוחעַמדיגהלךירצוילכעו

ליגדעאוחןוטארהבלפה:םיבלסחשולטבהתמלסהתורגכלרץםדאתתוההפתה

,סטגטלחתפוקתח>םיארוקשהפוקת,15ליגדע8>יגמאוחינסהבלסח«?

.םינטאתהקלתתמשתורגבתההחפוקת-"חאו

החימצככליגןהז,דאמרעופללכךרדפאוה6-7דלתודליחליג

הוהתפתההוליפה,הז>יגבתותהפתהה,עפרציהלסיטיאןוסירלטודחמהריסע

לכלויטכלטנכהלחלוכיייניאו,דאמה>ודצאיה,תיתודליה*כםא,תיטוריאה

2399,וניתובאתובאש,תינחדיורפס,ריגהלהצורינאלבא,חלאהםירבדה

לטאיטןכDaחדהקיגבחאוראוחןכל45ץיגכורגבההילואםינסםינויעמ

שיהזל.הורגבתההליגכתותתפתהלתצקמכחמודאיהש,תיתודליחתוהתפתהמ

הינה>שיד.רגובמהיניטבבלהחינופ,םיינרהתפלתה,םיינפוגםינמיסםג

םיכירצונהכאיכ.רתויהכרהתפדקומתותתפתהלס4970הזיא,והשמןאכהיהס

ןפואבםג,הכוראותכשוממדחויפןפואבאיהםדאהןבלשתודליחכ,רופופ

«nroיסהיןפואבםגדיטולוסבא maskםירהאסייהילפכ,.

ןפואבאיהטהפוקמאיח(התונמחחורפטתיניטלהלימ)סנסלהתפוקמ

o“ינא.(?)טיירציהיסהימתיספותיסחי ¿900? 79182 NYהכוחןויסנהמ

,7ליגרץ,הזהליגהדלטםיהינמונהנהשינסלכלע.ךכקוידבחזןיאש

,וירוחמךרפנתמייוסמחדימבכאוהותויטוראחהוינוסארהויתוילקבהארתופדליה

“imאוה,תואיצמְהתאסכרכאוהטהפוקהדליקטי13דע7?ליגמ.רתוייגמפע

חנומאוה,חמינפ>כהסמךכלכאלאדה,*ניצרnan,דמולאוחה,הצוהההנומ

םעהמינפהינפןזיא12-14meaליגבבופרשאדע,סלוצמותואיצמהלא

 .הורבגההה;יגהקהתה
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כביההזו,12-132לקיגבתאבתוגיצמתןמהאזההינפח

דצלואוכם%נכהכקצאאוהט,חזהליגמהוצחמח-רבהפםיגגדהונהנאא

תינפההגברבכAranאַצאו,תזהרצבם*רמכועןיידלםה,תהואיצמחה

,חמינפ

חיאר,תויאר<ןורחאחןמזכתואר>1321908תורגבההה>יגב

הָניתְממְשקפכןיא.תיגוקואיצוטרהויתתאחיארותיגולואיפףכו*התא

אוח,ולחסתויצרופורלמחהאMoףוגה,חברההנהטמהזה>קיגבהיגוקצאיב

פתיח(PYסילעדצידאמסצעמרוע%3הא.התימאהנסי,והרוצתאהנס

ןיכםילדבההתאחקימעמאיה.חהיפצהןיכוהימינפחהשרמההןיכונשיש

Dar obrasחויחלדומ>וכיו,ההאתככהעיפומחגראתאזהחטרפהה,

ןוסשארהןפזבחאיצומאיהחניסורולופסמהלרסהסחדי"צט,םיהינמ

,הרמוההאז.םילכהןמ,ריגהלולגרתהונהנאסיפכ,ריעצהםדהחהא

ךירצו,לקסמיווישרסוהוטקשיאראפחכרהחריעצהםרדאחלצאעיפומ

:,ףוגהךותבדאמלזדגימיתיוניס+TDלעחברהדיפבתאזףוזול

ראתלןיאוןהחדרההפוקה>לגרהמםראחןכטונטצפלראתל>םיכירצדנהנפו

23537072menasaתאזכחרוצכימ"ההיונ*ההתו 3 Rapo Dikתולזלג

הנטקםימצפלורתויהלורגה:רפההםימפעפל,סדחרמצמדכותלתוטינכמס

.ךכלהעיגמאיסךמזתךסמבקר,םיאוטמ>וקטתלחותלא*ח,רסוי

Dar,טילדבהןאכטיו atua Gaךכלעםגלבא,םילודגיד,םיילככ

,תהאחרצהקרךףיצאוויטכלרבדלחלקוביינניא

ךוניחהש,דיגחלךירצתורגבוחפיפסןיכןילמוגהתעפסהלרשקב

שיתורגבלו,תמוצרשארבדהז180%א%נפ>>קודוכיוניאשעמכ?*כךרדב

חזל,רגבתמוניא5ליגבךל*,ף**אלכםיקותלכםרוקו,הלחמם*ץוה

ונתנאו,םילודגםיישיאםילדבחםגשילבאירהוירחואמ>יגבקרעיגמ-

,הילאודיבידניאתותתפתההזםעדתיוםייללפםירבדןובטהתבARPAםיכירצא

ליגבםירצנלשהצובקשיםא,חעפסהלךכלכתנתינחנניאא*הםגרסא

גהנהמךליךיאדיגהלוהזהליגח*פואלשהנומתרכלהתלחלוןכיינא4

1D היהיהויכ,ודמצעתאליבגהלחכירצינאדימלבא1999521141

יפלאםיקדובונחנאשהזי"עםיגיסמונהנאלצוממההאו,חצוממקר

רתחאוחשימשיו11ליגברגבתמשדל*שיםאילמרונןיידעחזו,םירקמ

.15ליגלשץצוממלםיפעיגמןובשההתאםישוערסאכו.15ליגברגפהפרחסא

תילאודיבידניאחעפסהןובשתבתתקלךירצו,םילדבהסיםירהאםירבדבםגלפא

 יפרבידשהימינפההטרפהה.םיילמרונ>לכךרדבםהםילדבהחלבא,חנושי
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(7)
תיביספהותהפתהלתקפסמהביסחניאדכלבאיה,תוינרדומהתועדהיפל,הילע

רטוהלש>יגהזשםיבשוהשיל>כךררב.,םיברםיהטסבתאטבתמרטא,תמייוסמ

תוליצפהחתוא.דאמםינוטהור-יבצמלש,?קשמיוויטרסוהלש,תוביצי

סירשאכ/,10-11>יגבםאיסלועיגחרטשאתודליהליגלשןוהטבהותואו

תכלללולעהזלכ,חעונהבןותטפבוחברתיביטרופסתלוכיואלמ?ץקשמיוויש

NIPחמםיעדויםניאטושטפרשא,םיברםירענףךארתו,תורגבהההליוגבדוביאל

תונימשמובשליגןחז.,תוכרתונבלצאםגעץעיפומהזו,םהילגרוםחידיםע

.ךהוגמידוחסמראשנו,תודלימןה,םירוענהןהםלץנוהוברהונב

TE? NERIתעצעפסשהרתויהלועמאלטאלטיתהרמא.יגוקואיבה

,תורורבהונקסמלוקיגהא>ןיידלעHTןינעמ,הורחותושרפחהןיבשןי>קמוגה

י"עתונווכמידהולולעפהזןינעבםישועחץירמאב.רבדחהאדועםירקוח

לקשמיווישגיטהלידכבתלודגתוהָפְּוחלודגרתויחדימבםינטומרוחתקרדה

PERרתוירבכהז>עםיעדויםויה.םלצאגחטוהא>>קשמהיוויששםיסנא

תוגחנתהק>>וכהאוהתימינפחהשרפתהשםיעדוי,תורחאםינטינפלוערידשאמ

.םיטקניטסניאדאמטקמםעצדלונסםדאלציהאזהיכוחלחפק,תמייוסמתיתרבה

לאתובורקדאמתיקכסהתוהתפתהבJor,תודלוהלצאNeTהיכוהלרחפאלבא

Jaוזיא,םירוגהקויהאלדועפ,הבקנחרקצהלםינתונ,קסמק,םא.םראה

somלגהמוצעהיהמאהוגחנההוזיאחארמםאתפאיההבקנלטןומרוה

.םאומכתגהנתמאיה,היתונבןניאטהונפקתודלוה

,תורגבתההליגלסתיגואאיצוסחסיפתודיאשיינשדצמ

.תמדוקההדמעהלעלצחלהכירחאיחןיהתאולכבלבא,תנינלטמראמאיהו

חשיגה.תוטיגהיתשדוחיאלחנ%פנךררוויאאוצפלךירפשתבסוחינא

,הונוטתולובסאקשםייגולופורטנאםירקהט>קערקיעבהטסבתמתיגו;ואיעוסה

איהלבא,םינוטםימעקלםירקהמהכתכאיחס,דימלשהלובסאה>ערק*עב

,רטואמםעיחוכרחמיאאדוהחאומס,חאומפבתורגבתההלעךקיעבהססבהמ

םידליחםשָורומגUDשי,םיטעמםסםירוסיח,עפטבםדאהינבלןתונעבטח

,רמולכ,תורגכתה>יגהזיאםירבועםנ"א,תונבהןחוםינבחןח,םיריעצהו

םייסטפהםחלבא,היסיפתורגבהה,ןבומכ,שיANDAN¿ונלהארנרסאליג

,ימואהפיוניש,>קסמיוויחרסות,םירבסמן,ונלצאם"אורונחנאשהממםירמגל

Pa Opםייתרבהאל,םילודגםייונישןיאםצקבו,הדיתארהויאיההותהפתהה

.םייחיאאלו

  ,םידליבלופיסה>עםינוטםימלצמתואמגורחאיבמאיהו



At a

המירעבראשנדליהינשהרקמב,םאהם9דימהאצמנדליהדחאחרקמב

הלאהםידליתמימ.ברעבורקובבקרותואהקינמודיצלתאצויםאחו

nováםייהבראסנאוחקזחאוחש mimםינוגטיו.םאלואבאלב"הא

ואםייתל>בורקרהויאוההאומסבדליח.םידליכ>ופיטהןינעבםיגוס

PAVOרך>ילכםש.הלאכםירבדמםיקחרמןנהנאונ>שהרבהבדליחתא.תומל

neחוהמ dr mor mp0912יכ,םתואקיחרהלםימגמילואטהורמל

prinרמולכ,םייההתורוסתאםילרויםחסהחינהלשיודהאלהואכ,דחי,

,םירגובמהקסןימימהי>םידלםה

הצורtmךלילכש,הזבאוהץבוקראפר-א*5סהרבדח

לוביאוה-ןגוחוניאוילאסתיחטאצומאוחרסאכוירוהלהואהאבוזעל

םח-ונלשםיגטומבטמהשהלםא-1APminימדיכMRקהצאלהככל

,תיכסר,הונוזמגיסחלnopךכלבהוןיט,תילאר,םיבולקהםגיטםש

רתויחםידליההאתכנהמאיח5תכחדלי.חדובפתוכםגאותהדלילכ

םידליהתאםידלמםח,5-6ינבםירליהידיבירמגלחז,חהפשמבםינטק

ויניקעכןחםראצומםניאוירותשדליןכלו.,רוטאחמורךהומהמםינטקה

32mדליןקהלתורשפגלכןיאו,רחאוה-ימלא.

97591 sBW“pon 0% 3%0 one m3 rm mois לודג uan

תורגבתההינפלואםביסהיםטשי*רת,םיבורקברחוהל ma ךירפש ny>

.םידליהיבגלםירוחהדצמתורצהןיאו,רצפגחפוהסיהז31132.תיכיפח

,ןינצמרבדהזיאטיןאכו,םייוטמםכטבםיוולמםחוןיאוטינחםיאבכ"חא

לבא.גיהנמהתב,תנתהתמא*הרטאכחלותבתויהלהכירצטבקב
ans חסיא

,רבדהתאהיכוחלאוהרקיצח,תורהאתותרבומכוונלשתדבומכ,םלצא

םירבדחכרהטיו.ההכוהלגואד>ךירפטאוהרקיצח,חלותבאיחסאבוסחאל

.ישקעמהךרעחהמלודגרתזיילובמיטהךרצהםהבט¿93211םיץיבקמ

איבמיהרכזהאלרשאםירבדהכרחרועםעדהיהזלכ

תוגהנתההתתוא,תורגבתהה>יגקשםירבסמןיאהל<אתםימעהלצאס,ךכיריל

וניאדליהםשס,ךככאיההנורהאהחדוקנח,היעבחוחמונליבסבאיחש

דמועךניאאוה,תרמואתאז,דיתלהיבגלהולודגהוילעבapa“דמוע

וניאאוה,תוכיסנרפלאינפל,הונוסתויורספאינפל,תורירבינפל

תויחלירספאונלצא,םלועההפקשהתאאלועוצקמהתאאלרוהב*ךירצ

,ינויצתויהל,אבצלתכל>כואןתפרהויה,חטיסרבינואלהכללואןנג

 ,בסומב,הצובקב,ץוכיקבתויה>,פסינומוקתויהל,ץראהתאבוזעל
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דיהעהםש.רופטןיא>תויור:פאהורמועונ>צאםירגבהמרשאםירענינפב

.סקילפנוקםגןיא,חריהבןיא,הרירבןיארטאכו,רורבירמגלאוה

םיאורונהנאטתורגבהה>כבו,ןובסהבתתק>ןכDaםיכירצונחנאהז2971

TEM,םידדצינש,םיוקינשתוארלםיכירצונתנא ARיגולואיבהTERNA

,לטביאוחשילבמ,םוצעךרעולשי"ניעברשא,יתרבההיגולואיצוסה

,ןבופכ,דיגחלךירצןאכו.םייקאוהטלההברשא,יסיפהדצחתא,ןכומכ

,חרכהוזיאוא,םייוממינהורבצמס,חברחךימבומצלהאהיכוחחזרברו

ולהםיסנאינש:אמגודל,םייסיפםיבצמbyטולסלחברחדימבםילולע

,ירמגל"פורח"ינטהוהלהפבחפידמועדהאה,חדימהתואבוחלהמחתואב

-ינסח,םימייוסמםירבדתוחעלוםיטנאח22797pyבוטהללגוסמדהאח

>קחללוכייתרבהןותטבוזיאצהחביבסהתלפסחח,ןבומכ.לגוסמונניא

םגיכםא,םייקחזהרבשמחיכקפסןיא>כא,יהיפחרבשמהלעהברחב

הברחבןיטקהללוכיםייוניסחיבגלןובנםהיו,חנושתושיגרהויבגל

.רבטמחתא

,םיהתפהמםהדהאדצמש,הזכבצמבםידמועםידליה

רבעמהו,םדוקחם>יגמקהניח>םיעורם)יאןיידעםהינשדצמ,םירגבהמ

דאמהרצקחפוקתךסמב,דאמרצקסיהללהויהללוכיםיליגהינשןיב

.ליגל>יגמרובצעללוןכיךליח

.הכהלטוזלןבחלשוזןיבלידבחלךירעוזתוהתפתהבו

,הודליה>יגב,ריעצרהויליגברבכותנוהךכ>תורוסיח,תבחןמליהתא

eMeרקיצעבחתהדזהחבהרטאכ Dyםייתרכהםייגולואיבםיוקסיןאכםג

םעתבהלשינוסארחקחטמהםארורכאל,םחיניבלידבהלךאמהשקש

םח,חינב,םיליבומופוא,םירופקרטסעןכחלשינושארחקהחטמהותובוב

השק.,תפחוןבהלצאםייעבטשתודופיםיארמםהשואתוהדזחב"חאויוקיה

םרקומליגבםידליהיכםא,םרקומ>קיגב>יההמרבדהיכ,הזברךירפהל

-הנשליגברבכARTלכב.םירגובמ>צא,םירוהחהלצאחלאהתולועפלםידע

תותהתפתההתניהבמ.קהקמבוזכחררפהםייק,םייהנש>ליגב,יצתוהנס

המאםלעתתחדזהאלרשאתבשדיגהלרשפאו.התיהרכהאיהה"תרבההניהבמו

“0407,חמצקלאיכויתןפואבםהיהתאלאיחש,הילאיבויהםהיהרציאלו

בויהבסהיהתאלתכחש,תורגבתהה>יגביופיבידי>אובההמיאהמתוהרזה

byתוצוררטאתונכגוס"יו.תוכורקםיתלצלארוקהזו,תישנתוהחפתה

 תנכסשיתאזההותתפתהכפש,דיגח>ךירצםוכיסבלבא,םינכםצתורהתהל
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הנכסהיכםא,תונבלתומדיחלםיעוררטאםינבהםהואמפרסאמהלורקתוהפ

רסא,טטקתהלםיצוררשא,תונבומכםיקחתסשמדשאםינבש"י,תמייקחמצע

ליגברטשא,תונבכDPהברהםיקהשמרטא,תויתיבהתודובעהתאםיכחוא

ךררבהבה,תאזכתוההפתהבחנכססיו,תוישנהויפנםיארמדוצתורגבההה

תירבגהעפוחב,טרופסב,חש;הדובעבםגחמצעתאהיכוח>הסנת223

והסמחזבשיםנמאהזהדוקנב,םינבשצתינהורהורהתהבdaםימעפלו

איהלחזינפבתדמועאיחםימיהjoםויבכותכחמנהוהתפתההלבא,יבויה

לובס>חליהתמ>>כךרדבאיהיכזיה33%הויחנלהקשםהיחqaםאו,הסטא

,ינוסתרחםהיחתא,םאהתאתרארלםיכירצונתנהחדלדוסיכ,התויסנמ

המוא,םאהלשסהיהםא.תורגבתההליובןוקיתל>קקוניאלכךררבהזו

דבאלהזליגבDaרטפא-תורגבתהה>יגכורדסכוניא,טאחםוקמבהבס

Paxתא ¿nanדץםאטשראתלןיוPraןוחשבהבןתינא>הורגבתהה

,ידוטיאוה,ינועאראוחםאלםהיה,תזרגכההה>יגברבדחןתניי-חנומאו

.דאמהכרחץעבוקאוה

Parהיגולוביפפחיפל,באחלאסה*חץבוקחזוםעדהי

םימעפהכרהאוהס,החיבאלאסהיהבגדאטהברחתכחקיבפבעכ%קהינרדומה

רחויאוהחזהםהיחרשאכ,הונבהכרה>קעאו,הודליחליגביפוריאימהי

שפה>תופגוסמהנייחהללכבםאו,תוררחְמשמןניאםעפףאקח,בורקידמ

לשותומרתא,אבאתאסגוזןככושפתידימה-חהפסמםיקהלואגוזןב

,אבאא>חזשבכ"האררכתמיכ211910Arןינעבןהםימלפהברה,אבא

boaןיאאבאומכיכ,אבאםוקמבוהחפימתואצומןהןיאםירחאםירקמב

,ףמגורןיעכאוה,בוטחןבופמכםג,םאחלאenחזןינצכו,םלוצה

Fe,תפומןיעכ ONלשטהיהיהבאמלשםהיהםא,רחוגמרפויאובי

DS,ץירעהזיאגוז-ןבלהפהתאאאיחשךכלטורגלרברהלולעיוכיד

םדוקאוהלעבוקחלבא,'דכורבדחךתוטתטפתמאיה-תדקתלטסתיחוחיח

םתאאהלגוסמהלאכםיסחיויהםאקרטרבכונגרמאיכ,םיסהיויהםאלכ

הונפלןוהטבהולתיחיזאקרוןימאיeaקר,םיסהירוצילכ"חאדליח

,והאץגמבאובלְוינטםראןכל

הנוסעהתכהלצאתורגכתההסןייצל995תינפוגחניחבמםג

בוטהלםיגחונ,רהתויםדקומליגבMAMMAאיה,תיסאר.ןבהלצארטאמ

«15,78179392oליגאוהתונבחיבגלץראבעצוממהש bra Pam mr

יצהבאוחםשעצוממה,ןופצהתוצראב,הורהאתוצראבתבהלחהותתפתהה

mapהחרבועהתאןייצליארכתאזלככב.רהוירהואמ,רהויהובגםיטדה7- 
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ירליUA,ץיפסמםילקאהקפבאלל,רתויתמרקומאיהץראכהצרגכתההש

סיו.הילגנאבםידלירשאמרתויפדקומןאכורגבתחץראבולדג-םילגנא

אללבא,ונ>צארפימרהויםדקומתאבהורגפהההתויפור-ההצצראבשהינהל

NIN,הצרגכתההטיםא,עבוקםילקאחקר PER MOHOהסוחהלעפוהבתאפבתמ,

ןיבןיאופינו.םלוללםידליאיבחלהכגוסמאיחשרמואןייד?חזןיא

םיטכטהלצא,היסורהדצראבו>יפאןתויביטימירפחתוצראבםיצוריםירלי

וסצתזןינפכו.,ריקצליוכןיטדהינםיגוחנוית,היסורבלםייהרזמח

ןמזביתארקו,םידליןיִבןיאואינחהםצףסגםש,חלורגחכפהמחיסורב

DEאותיוניסה.חמוצפתמאבא*התכיחפהו,ךכללץינפצמרפמןורתאח

וסצנרןהיפיטגמאםיסנחודירותטעמכרוחנטמל>דחאםוימ,"גנכפתמטממ

ראמר;גובכליגבויהרסאםילעכפ+דרפגםיסנהברחד,תוינררומםיסו

>בט,ונלצההתיחקהילבהnasםלצאחתיחםייללכםיוקכ,ןהרלאםהיב

,ונפחשןיגל>רוזהא

YהואגTORדצמ,םירכלמבהוולמתזדרגהתהה nero

ןאכןייצלךירצו.תודליהקיגמקהנסלדהפינסדצמ,םירגוכמהם>ועל

¿MITAךיאו,תודליהוראסנןח,הוד:ילהואכחתזינפמהגיאתורגבח"

.םינוטםימפצלצאדאמחנוסםהיחהלןינצבו,םולכןחלתיה%גתורגכה

Praהומוקמשי qa nani amarתורובתההליגלהעיגמתבחרסאכ:

םיגהו3םירחאתומוקמבו,הנוחהלרטחמחלודגרוויתוכיטההחולםיסהימו

חניתבמ.תוכיטה,תיתרכהחניתבמ,חזלהצדונןיאונקצאןתורה%תורוצב

moramבוסהסוקמו.לודגרבסמכחוולפ69הו,הכרתוכיסההילתעדונ

ירלונהתעונתקםג,תלפטמל-תוחפ,האללכםרוקחזכדצונ

,םירותלדעונירוסיהםוקמהלכא,ףיסוחלחלוכיהלונתה,חלמתוכיחמה

ןונגפ,רובידןונגס,ןונגמתה>הרכהחהפוביחזםערתי.החפצצחתפהמל

,םדקומרתויהקיתתמ232135תאזהתוהתמתהה¿4199סובלןונגס,תוגהנתח

araחחיהטהםגק/,םרקוטרהויתרמונםגו nadas ava16-17?יגב553,

תוסיגרה.הלודגהינהורותיחגרתוהתפתהםגסיםייתָגיַב

,הונבחשדיגהקרטפא].חנבהההתרגהזב2רהיו,הלורגאיחהילנויצומאה

DAן,תינפוגההחימאבץראלשרנבהת"תורבוע,12-14ליגב MBRתורגבב

הז,רהויהלודגתילאוטקלסבי*הPIDAריגס>חלוכיינניא,תינהורה

הילעבאסכהמהזו.םינבח?ץתולוקעעכךרדבןה>בא,ילאוריבירניאןינע

 .רלונהתפונהכםווס"חיבבםגהגופ*היסח*
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חקיטילופבחלודגרהוידועאיההוהרבדהלטתולטמסמח

entar anaאבצהורקונהתלונהךרדם"חיבפאיהתובשיתה>ךרדה

.ליגותואינכתונכוםינבמםיניצרַגהתאםיביכרמרנהנאPPSךררבו

ץיגהלןכומןב>כא>ירח,פדקופ>יגבןתהתהלרבדהם"אהמהב>םאו

pasaןיא.םיריעצהםיפוסיהבכרחבדאמהפץפהזו,חזל nora” dam

לורגהיטוקה>ץצץיבצהלחכירצינולבא,תויסלמתולצהםכלץיצהלהז

,'ז,'ותוהיכביסוקחחיהוליאלודגךבלבחיהאלי"וקח.ךכבשיש

NAM'ח Snes “orםי>רבהה,םיראסנוזהניתבמפישוקהלבא,רבוע

ינאלכא,חנקסמלןאכעיגהלחצוריגניא.םיראסנתונבוםינבןיב

.,ישוקה>*חליבצמ

,תונבחלצגהמוצעתולילפ:רבהעיפומחזחקיגב

arויסרושהלוסרשאץעומכאטפבתהחלרחאןויטנח:ימוליאכ

,קסנתנכהשיואובההרעפח.חרקסכחוטבדומסיב"חאטלעעקרקלקקומל

ןח,14>יגבבגםימעפלו",18-15לזגבתונבו.ליגב,"נתורויפימ

.ץומל>ןוצרשי,ךאמה>ורגהפילקןקצאשי,הדובעלןייוצמרמוה

aceno Pra ba nyץדעקש,רתויתויק>כןיידק,תואיריאשירשהל

miseתמייוסמהדימבpor,רפויו Po gaחזהליגה,םפילכאיאוסו

תודגרהויםוילאוריבידנ"אאבם"האetחניחבמןייוצמליגאוח

.םייתרבהחםייהלו%ערבת>ךייה%הלןוצרותואןיאוחמינפחיגפודזיאו

,תורתאתונבםלםיקודהדאפםיסתיבםגחוולמ<<ךררבכהחאוהחינפח

םימלפק,הונב2ןיב?>לכךרדכ,תיגיצרתודיריחליההפהנוטארה

222ךרדבאיחי,הונגטקההודליהלשתודידיחיאאטוקמבאכחוו,5ןיב

Meוחסימדגנתודידיהתיה ¿mobןכוהילבמ,תיסיפ--ןוכנרהוי

לשץגמבו,אפבההלךכPDערויוניא8-9ןבדלי<<ךרדב,יכויה

JODA.םיעבוקםיסהיחןאכאלא,ץפסומהויחלוינשהלצpapersהחיס

,:ינסחןימהקאהנופהניאא*תלבא,תיטוריאהסגדהוזיאחיןמזה

nroילבמ,םינב>צאםגונטיחז,םגא.ןימהותואלאלכמרדוקאלא

אתצקישנחיםיִמעפללבא,יטדריאיוטיכDeהרוצוזיאףכיתסכלי

mor vs bus narra ואחל;רהכרחויראטנהזללכךרדב ¿APA

ככךרדבאיחוזכתורידיואהכפא DY ךרדבזא,חבחמלעןאכרברל

.םינבלאאלותונבלאחנומ

RD,רהאירמג*רבדה9/3067329ריגה>ךירצ DEV

 ,יטוראה59999130ךרדכזאץוהחןמימואתיןפואבהצפסחןזיאחאב



 

ליגה>ןורג

:>ןפוראוי

יגב%פכיפשהר

139עיפחטהךזכהימוההפהפקתה

nad<«(3זיאאונ:,תרטואתאדצ andarהו“aindaרתוי<

ללכךררבסדיגהלחצורןאכינא,רתויהליגרתוחהפתתהם*תוגב

RDאקודאותםימסהיחלי,ינימםג,יוטירלךרוצווו PITA

רהארצמ.]7ליגלעאלא,18ליג>צתרכרמינניאו,חזהליגכ

BAסיינשדצמ,תמייוסמתיגו*וןאיבהוהתפההןאכונלחיש."תכהל

,האזההמלירהמו,חזםעהמילטמהניאס,חרכההדצמתנבופידחבוגה

“pumaתמול>.העצוממךררוזיאאוצמלםיכירצונהנה,חזהRAR PER ORT

minaרתויהברחהתתדרחפהדימבהילבחזןינע.

  


