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הקדמה
מעוי יא ותתתי יידירותיי הקדמותמ תששתי יהטרידב סיתה שוותה רת יעדורמ ויותר מכהב א הוי ותר
נאמר תספרב תשתיי מה יהוסיף ויהותיר תדיתורי ב ותוייב יפכר מתמאות ושתתי עי עדמי כה עניין יא
טותב ויקיי את עדמי תסר טע תאותה מידהמ אין ומו השתיקהב אכ תה נקטתימ
הפע דרשה ממני הודאת הספרי הנוותית יותות הקדמה יתרשומות עיר התתויי תב תתיות תעיה
תשתיי ידטט משייקספיר אדטרך יעיעי תספרי ב הכורון שיי תמיד היה תישמ וא אספר מנסיון תיי כה
תטת יהיה ג מסרית וג ארוניב וי יש יי תדי תטן מיאה עי כהב והתתויינות תיי סוף כו יא דרך
יהתנהגמממ וומותן שכה ג כה יא יודיא אותי תדורה מוותדת מדימ אכ מה יעשותב
טותב נגיד וך“ :רשומות עיר התתויי ת הן סיוטמ ימה ותתתי אותוב הסיתה העיקרית היא שמממ תיעתי
הרתהמ אתי הטקסט ידא ותות יא רעב וי שתי אתיותי הגדויות והאתייני שיי ווי נתנו דיון טותב
ימרות שאני עדיין קדת יא מרודהמ הוא יא מאוד הומוריסטימ אתי אתרי שתויעי יעגב וכה שמטיטי את
התטןב איך אפשר יספוג עודב אני יא מרודהב ויא יווי יהיותמ אד אינו יווי יתיות עי הית יתדומ וי
1
איך ניתן יהשוות ורעיי דיויות יית ב
שתי אתיותיי יא אהתו את הפסימיות הרתה שתסיפורמ אמרתי יהן שאנשי תתוי ה אנשי תתויב ואין יה
קשר איינוב ותשתיי פסימיות היא יא פסימיותמ והן הרתו יהניד את ראשן תהסומהמ
האתייני שאיו אותי יאיכו אסוויה אני שייךב ויאיכה מעמד סודיאייב ותש איכו קתודה אנושית אני
מדתרב והא מדותר עי התויייתני ב וומה תמיוגי אני מקתיב אכ קניתי יה תמישה קייו תפותי
יסתו יה את הפהמ ה הפסיקו ישאויב ואני היותי יישון שינה ארווהמ ואת מה שותיווי ראיתי
תתיו ב אויי עוד אותות תתרשומות עיר הויתי תמ וכו ההקדמהמ
תנוגע יתאריךב תדיוק התעוררתיב אכ אני יא ממש כוורמ
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את התיטוי שניתן יתרג ותית ת ניתן יתרג ג תפני מווסותתמ הדתר מרמכ יתרגו איטרנטיתי שי שני המשפטי
האתרוני  :תאד אינו יווי יתיות ושהוא מוסה את פניומ איכה מין וישרון הוא כה יוסות את הפני ושהרגייי
נתרוותבתמ ופי המשמעות מתתתר היטת ינסיתות תהן נותת הספרב ויתיקורת שמותעת תו דרך מעטה הסיפורמ

2

http://no-camel.com/chinese_translations/chinese_translations.html

פרק 1
התייית נשתרהמ
והתתר שיי  -שימד איתי מיידותב ושהפע שימש מפעיי התייית מכה ימעיה משתועיי מ יא נותרה
תגופו עד שימה אתת ירפואה
ואניב ייתון שאני עדיין תתיי ב איך יא נהרגתיב הפתרונות יאיי מ דערי גתר עי מתשתותיימ
היעד שינו היה מאדי מ יפי תישותיו שי תתרי המנותב יפני שנקיעה התייית יסונהב היינו דריוי יהיות
ותר קרותי יאטמוספירה שי מאדי מ א וךב הא נפיתי עי אדמת מאדי ב א וןב נשמתו שי תתרי
יוויה ינות תשיו מ האד הסיני הראשון עי מאדי היא מטרה שטות ימות תעדה אתי מהו התסופו שי
דתרת הכהב תיית תרירה האמנתי שכהו מאדי מ ון ויאב וי יא היתה יי וי הוותה וי וך הדתר או יא וךמ
ומותן שניתן היה יהסיק ממפת השמיי איכה ווות הוא כהמ אך ימרתה הדער ההתנה שיי תאסטרונומיה
דומה יהתנה שיי תותת מדרי עתיקב אני יא תכה ויו תתרי היה ייא וי ספק יווי יהסתיר ייב אתי
הואמממ הואמממ את תתרי הטות תתרי הטות שימד איתי מיידות
התייית נשתרהמ איך אשות יודור הארץב יא העכתי יהרהר תוך תרשותי היו רק התגדי שעי גופיב שהיו
קרועי עד שנדמו יעיי תרד יתשי ומידידיי ב והמכון המיותש שתתטנימ אין דורך יומר שתונית התכרה
ירדה מעי הפרקב ועי איך משיגי מתיה פהב ג תכה יא העכתי יהרהר הדתרי היו תסרי הגיוןב האיכור
תיתי מוורב והא תויי יש עי מאדי ידורי שדומי יתני אד או יאב שאיות רתות התיו ידוףמממ אכ
יא אתשותמ יהיות תהנווד שי מאדי תב כו יא נתמה מספיקהב יתת ידאגה יפגוע תאומץ כה יא יעניין
וכה ומותן הכויר יי את המדתמ תאותו כמן המות שי ותר היה תהי מ ומות תהי יווי ישגר הרתה
רעיונות תסרי קשרב אתי ותר יא יווי יתשותמ ונדמה היה שרק אותן תאיך יתכור ואיך יהשיג מתיהת
נתרתו תראש תדורה תרורה יאתר שהמות נעשה שות דיויב ומו שני קרשי שנתתטו יאדמה תגאות
ושהספינה ותר טתעה וויהמ
התפותתיב והדתר הראשון יעשות היה ינסות יקתור את תתריב אותה ערימה שי תשר ועדמותמ עי
התייית יא העכתי יהתיטמ ג היא היתה תתר קרותמ עד יואן התיאה אותנו המוונה הנאמנה ושתתרי
ווי מתי ב ורק אני תין התיי ב הרגשתי ואייו גורי הנורא היה תאשמתי שניה מתי תתפנית גורייתב
ורק אניב אידיוט תר-מכיב נותר תאפיסת וותותב איכו נתמה סרת טע אני יווי יקתור תוותות עדמי את
תתריב תשתתי יעדמיב אך יא אווי יקסור ג את התיייתמ אכ יא העכתי יתשות עייהמ
היה עיי ייות ויתפור קתרב אך יא היותי יתפורב רק תהיתי סתיתב וראיתי את הסתיתה מתעד ידמעותימ
מדוע יא תיתקתי את ערימת התשר והעדמות ופרדתי תתויב מדוע יא היותי מיד יתפורב שושמתעוררי
תמקו וכה דמוי תיו ב יש דתרי רתי שאיני רואה תה סיתה יתתושת אשמהב וושאני תושת עי כה
עושיוב אויי כהו הסתר שמדאתי יוך עושיוב ע שסיתתי יעדמימ
תהיתי סתיתמ מוכרב את מה שראיתי תאותו רגע אני כוור תתהירות מדהימהמ תוי פע שאני עוד את עיני
אני יווי יראות את המראות הה ב רדועה שי דתע הנידתת אי מוי פניב וג פתת הדית שתת את
רדועת הדתע תרור ודיוימ רק כה ומראה הפע תה היותי יראשונה תיידותי תיתד ע אימי ינקות ויהנית
תקרותות עי קתרו שי אתי ה שני המראות שנתרתו תי ישארית תיימ
קשה יי יומר ימה שמתי ית תמיותדמ נתתי יוי עתר את אותה מידת תשומת ית שי תיא מאוד מענייןתב
ואייו יויה יהיות ש משמעות וישהימ ומו הייתי שית קטן תגש ב אדיש יטיפות הגש שנושרות עי גופימ
נושרות קדתב והעיי מתנודדי יה מ ראיתי שמיי אפרפרי מ איו יא היו שמיי מעונני ב איו היו שמיי
תדתע אפרפרמ כה יא שאור השמש יא היה תכקב וי תהתיט הרגשתי שת ב אתי התו ש יא היה
פרופורדיוני ימידת האורמ התו היה עדמאי ייא שו תאורה שתתפוס את העיןמ נדמה שיוויתי ימשש
את האויר האפרפרב הותדב הת והדתוס שהקיף מוי עתרמ ויא היה כה אתק מ ניתן היה יראות תתירור
דתרי מרותקי ב ויא היה דמיון יסערת תוימ נראה היה שאור השמש נשתר ופתת תאפרפרות הכוב ואכ
התפכר תדורה אתידהב ויון היה הוי אפרפרב וע כאת תרור יעיןמ עוי אפרפר-וסוףמ מעט דמיון יוך
ניתן ימדוא תענני אשר דפי תסרי מעש תדפון סין תתקופת תדורות הקיץב ומפתיתי מעט את אור
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השמש תעוד הטמפרטורות נשארות גתוהותמ אך האויר האפרפר תמקו הכה היה מעט והה יותרב מעט
ותד יותרמ הענני האפורי והותדי ואייו נדמדו ייתיימ אויי תדר טופו אשר נשאר תיייה מיא אויר
ת ב ותו רק מנורת שמן קטנה שמפכרת תאויר הת מעט אור נגוהותב יווי ישמש דימוי טות יעוי הכהמ
יא תשתי תתושת תופש תאויר הכהמ מאתוק היו ומה גתעותב ג הן אפרפרותב והשמיי נעשו מעט יותר
עמוקי מ מאתר שיא תסר היה ש אורב פסגת הגתעות נראו ורדועה אדמדמה תתוך האפורב ותרק
דווארה שי יונת המישורי מ
הארץ האפורה אני כוור שוך תשתתימ ימרות שתאותו כמן ויי יא ידעתי א יש ש ארץ או יאמ
ואשר הסטתי את מתטי מאותו מקו רתוקב ראיתי מישורמ אפורמ תיי עץב תיי תיתב תיי שדהב מישוריב
מישוריב מישורי עד יהועיסמ עי הקרקע היו עשתי ב ארווי ומשפשפי את הקרקעב עייה גדויי ב אך
ייא ענפי כקופי מ עורקי האדמה אינ תיתי-פוריי ב תשתתי יעדמיב מדוע יא מעתדי אותהב
יא רתוק ממני עפו ומה דיפורי דמויות עיטב אפרפרותב ורק כנתן יתןמ קומץ הכנתות היתני הייו ידרו
שינוי תעוי הכה שוויו אפורב אך יא הפיגו תשו דורה את האויר הערפייי הדתוסמ ואייו תשמיי
המודייי והקשי התעופפו שטרות נייר
דיפורי העיט התעופפי מדדדימ נעדו מתטי ב ויתי יפתע התסיר פעימהב ה מתיטי תתתר שייב המוטי
ש מממ מרתוק הגיעו תמעוף עוד ומהמ תמהירותב מתוך אינסטינקט שיתתי מתט מתפש יקרקעב יא היתה
את תפירהב אפייו מקי יא היהמ וי שנותר יי היה יתפש פתרון תתיייתמ ג ע מוט תרכי הייתי יווי
יאט יאט יתפור תורמ אך הדיפורי ותר תגו מעי ראשימ ימרות שהסתויתי שותב הרגשתי שווי שה
יותר עפי וך ה יותר מנמיוי מ יייותיה ב יייות ארווות ותדות עד ואתב ותר היו מעי ראשימ יא
יוויתי יהיות תררןב אתכתי תפיסה מן התיייתב איני יודע יהגיד מאיכה תיקב וואתוכ טירוף משותי ימטהמ
דיפור אתת ירדה ימטהמ השמעתי דעקה נואשתמ ונפיה התכקות התנפנפו קדתב שתי רגייה ותר ומעט
נגעו תקרקעב כנתה התעקיב והיא שות התעופפהמ ע מעופה הגיעו עוד שתיי או שיושב ווין קוראות
ועקעקי שהשיגו ומה תתיוות מכוןמ היייות מימעיה נעשו ארווות יותרב ומו מתקשות את שמתתתיהן
שיתוה יהן קדתמ יתסוף נשמע תד'אקת מימעיהמ ואשר משותי את פיסת התיייתב ידי נדתקוב תוודאי הד
שטףב אוי יא תשתי ואתמ משותיב משותיב משותימ אין טע התנפיתי עייהןב תעטתי תרגייי ודעקתימ
הן פרשו ונפיי ונפודו יוי עתרב אך יא שקיו ויי יעוףמ אתת היתה ותר ש ב יידומממ ונתנה ניקור עיני
ווסו תכוהר אדו ב הסתערתי עייהב רדיתי יתפוס אותה תידימ ותכמן שהייתי מרווכ תייווד את כוב
האתרות התקיפו תמעגימ ואני תעטתי תפראותמ הן דוותוב פרשו את ונפיהן התכקותב והתפכרו יוי עתרמ
אך א רק השתתי את רגייב הן שתו ותקפו תעיניי אדומותמ ומעתר יוךב מרגע שתקפוב יא הסוימו עוד
יסגתב ורדו ינקר את רגייימ
יפתע נכורתי :ימתני היה אקדתמ רק עדרתי והרגשתי את האקדתמ מתי הוא הגיע יש ב יפניב תמרתק
שתעה-שמונה דעדי ב עמדו אנשי מ ותמתט תטוף יוויתי יהתתין וי היו יה פני תתוי
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