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ַיְלַדת ִמְשָקלֹו ֲעָשָרה פּוְנט ד שֶּ  ַהיֶּלֶּ

ָחם ן פֶּ ל, ַאְשְלָגן, ַזְרָחן, ָגְפִרית, ַחְנָקן, ִסיד, ֵיש  ּבֹו ְשמֹוָנה פּוְנט ַמִים ְוֹחפֶּ . ַּבְרזֶּ

ד  . רפֶּ ֵא ַיְלַדת ְשמֹוָנה פּוְנט ַמִים ּוְשֵני פּוְנט  לָ ְוָכל ִטַפת אֹותֹו יֶּלֶּ  ָהְיָתה   ְךשֶּ

ג-ָגִביש, ָעָנן-ֵאד לֶּ ל, שֶּ  . ִּביּוב ִעירֹוִנית-ִמְשָקע ְתָעַלת, ַמְעָין, ַטל, ֲעָרפֶּ

ָחם אֹו ַחְנָקן ִהְתַחֵּבר ְּבִמיְליֹוֵני ִחּבּוִרים ל פֶּ  .ָכל ָאטֹום שֶּ

ה ת ָכל זֶּ ָהָיה, ַאְת ַרק ִקַּבְצָת אֶּ ץ ַהָתלּוי ְּבֵאיְנסֹוף ... שֶּ  .ַכדּור ָהָארֶּ

ש  –ָחֵבר ָקרֹוב  מֶּ   .ִליןִמיְליֹון ִמי 01 –ַהשֶּ

ָלנּו הּוא ַרק ֹוק ץ ַהָזִעיר שֶּ ל ַכדּור ָהָארֶּ ל ֵאש 0,111ְטרֹו שֶּ  , ִמיִלין שֶּ

הּוְצָנה, ִמיִלין 01ִעם ְקִלָפה ַדָקה ִלְכֵדי   .שֶּ

ן ַיָּבָשה –ֵּבין אֹוְקָינֹוִסים , ַהְמֻמָלָאה ֵאש, ַעל ְפֵני ַהְקִלָפה ַהַדָקה  .ֻמְשָלְך ֹחפֶּ

  –ַחיֹות , ִצפֹוִרים, ֲחָרִקים, ֵּבינֹות ֵעִצים ְוִשיִחים, ֵני ַהַיָּבָשהַעל פְ 

 .ָאָדם-רֹוֲחִשים ְּבֵני

ָחד -ֵּבין ִמיְליֹוֵני ְּבֵני  .ְכלּום-לֹא –ָאָבק -ַגְרֵגר, ְשָבב –? ָמה –ָאָדם ָיַלְדְת עֹוד אֶּ

ַחְיַדק ָיכֹול -הּוא ָכל ָלא ְנֻקָדה , ַלֲהִמיתֹוָכְך ָפִריְך שֶּ ף ֵאינֹו אֶּ לֶּ ֻמְגַדל ִפי אֶּ שֶּ

 ...ִּבְשֵדה ָהְרִאָיה

ה הּוא ַאח ָּבָשר ָוָדם ְלַגֵלי-ֲאָבל ַהלֹא ש, ָרקּבָ לַ , ָלרּוחַ , ַהָים-ְכלּום ַהזֶּ מֶּ , ַלשֶּ

ָחָלב-ִלְשִביל ה הּוא ַאח לַ ַגְר . הֶּ תֵגר ָהָאָבק ַהזֶּ בלַ , ִשֹּבלֶּ ל לָ , ַאלֹוןלָ , ֵעשֶּ קֶּ  –דֶּ

ְפרֹוחַ   .ְכָלִבים-גּורלְ , ִלְסָיח, ֲאָריֹות -גּורלְ , ָלאֶּ

ַמְרִגיש הּו שֶּ שֹוֵנא , נֹוֵתן ֵאמּון, אֹוֵהב, ָשֵמחַ , שֹוֵאף, סֹוֵבל –ּבֹוֵחן , ֵיש ּבֹו ַמשֶּ

 . ְמָקֵרב ּוְמַסֵלק ַהִצָדה, ְמַפְקֵפק, ַמֲאִמין –

ת ַהֹכלָאָבק זֶּ -ַגְרֵגר ָהִרים , כֹוָכִבים ְואֹוְקָינֹוִסים: ה ַיִקיף ְּבַמֲחַשְבתֹו אֶּ

ן ַהְנָשָמה ִאם לֹא ֵתֵבל ַרָּבה. ּוְתהֹומֹות  ?ִמָדה-ְוַרק ְללֹא ְקֵני, ִכי ַמהּו ֹתכֶּ

ל ָהָאָדם ָעָפר, ִהֵנה ַהְסִתיָרה ְּבַמהּותֹו שֶּ ָּבא ִמן הֶּ ֱאֹלִהים שֹוֵכן ּב,  שֶּ  .ֹווֶּ


