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ׁש ִלי. ּיֵ ִחיד ׁשֶ ֶֹרׁש ַהּיָ ּגּוף ָהָאָדם הּוא ַהּשׁ
ִחיד. ֶֹרׁש ַהּיָ ּגּוף ָהָאָדם הּוא ַהּשׁ

מֹות ִלְפָגִרים. ְוהּוא ֹלא ַמֲחִזיר ְנׁשָ
יׁש  ְוֵאין ִלי ּגּוף ְיִחיָדה, ּגּוָפה, ְלַהְרּגִ

הֹוֵפְך ָאָדם  ַעל ָחָיה. ּכֹל ָמה ׁשֶ תֹוָכּה ּבַ ּבְ
ה ּוְבִלי  ִלי ְקִלּפָ ַאב. ֲאִני הֹוֶלֶכת ּבְ ְלַחי, ִנׁשְ

ְך, ַזע ִלּבֵ י ֵחיק, ּגֶ ּלִ סּות, ִליׁשֹן, ּבְ ִלי ּכְ ּתֹוְך, ּבְ
ּגּוף ִלי ֶזה. ָמה ֶשַאּתְ ֹלא ְמִביָנה ֶזה ׁשֶ ּבְ

ד  מֹו ַנּוָ י. ּכְ ּלִ ִחיד ׁשֶ ֶֹרׁש ַהּיָ ָהָאָדם הּוא ַהּשׁ
תֹוְך מֹוץ  ֶטן ְלֵהָאֵחז. ּבְ ת ׁשֶֹרׁש ּבֶ ׂשֶ ֲאִני ְמַחּפֶ

ו,  ִמיֵצְך ַהּטֹוב ָהִייִתי ְמָבֶרֶכת ַהּגֹוֵמל ַעְכׁשָ
אן, ֵאיִני יֹוַדַעת  ַעם ֹלא ּכָ ַאְך ּגּוֵפְך ַאף ּפַ

ה ֵאיֵנְך, ֵמֵהיָכן ְוַעד ְלָאן.  ָלּמָ
ִלי ֶזה.  ִית, ֲאִני הֹוֶלֶכת ּבְ ׁשֶֹרׁש ּבַ
ם ִמּגּוָפּה  ֵמָאז ָיָצאִתי ְשטּוַפת ּדָ

ֹיִפי ֵאין ֵקץ  ַהַחי ְוַהּבֹוֵער ְוַהּזֹוֵהר ּבְ
ת ֶאת ָיִדי ַלֲחֹזר ַעד ׁשֶ י, ְמַבּקֶ ל ִאּמִ ׁשֶ

י ָקדֹוׁש ם, ּכִ ם — ָמקֹום ּבֹו ּגּוִפי ֹלא ַקּיָ ׁשָ
ִלים ֹלא עֹוִלים, ֹלא ֲחלֹוִמי ַחּיָ הּוא. ּבַ

יַתת יֹוִרים. יֹוְרִדים. ֲאִני מּול ּכִ
ֵאב, ָאסּור  ָ ַצו ָהֵאל מֹוֶרה ְלַרְגַלי ְלִהּשׁ
ִלְבֹרַח, ָאסּור ְלִהְתּכֹוֵפף. ָלֵתת ָלֶהם 

ה  י ְצָבא ֲהַגּנָ ַמּדֵ י. ֲאִני ְוֵהם ּבְ ִלירֹות ּבִ
ית־ֵאל. ִמְטְוֵחי ּבֵ ָרֵאל. ּבְ ְלִיׂשְ
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ֲאָדָמה  ָהַרְגַלִים טֹוְבעֹות ּבַ
עֹוִדי ָקָמה. ּבְ

 
ם ָמרּוַח ַעל  ים; ּדָ ְרַדּסִ ל ּדַ ַיְלדּות ׁשֶ
נּו  ּלָ ם ׁשֶ ִמיד ַהּדָ קֹוִפים. ֹלא ּתָ ׁשְ ַהַמּ

ים ְוִנְכְרָתה  ּתִ ם ְלֹאת ַעל ַהּבָ ְוָהָיה ַהּדָ
ֶפׁש. ְוֶהְחִמיָצה ְוִהְסִריָחה.  ַהּנֶ

ֶזַרע ַאְבָרָהם,  ם ָהָיה ָלָבן ּכְ ִמיד ַהּדָ ֹלא ּתָ
ַמְרקֹו ָצַעק  ׁשֶ ר ּכְ ִמיד ָהָיה ְמֻצּיָ ּלֹא ּתָ

ְיָתה,  ְלִכיׁשּוִביַהּבַ אֹלאַאלּתֵ ם ִאִאִאּמָ ַלּיָ
-א, ִא-ִא-ּמָ

ֲאִני ַמְבִטיַח ִלְהיֹות ֶיֶלד
יץ, ֲאִני ִמְצַטֵער ַאּמִ
ה ֹלא  -א, ַאּתָ ִא-ּמָ

לֹום? ְוָאז אֹוֵמר ִלי ׁשָ
לֹום — ָהָיה ׁשָ

ֵלִויְזָיה — ִמּתֹוְך ַהּטֵ
לֹום —  ָהָיה ׁשָ

ים. ְרַחּקִ ְיָתה. ַלּמֶ ִכינּו ַהּבַ ֵבל ּבָ ּכֹל ַיְלֵדי ּתֵ
ית  ּיֹום ּבֹו גּוֵפְך ִיְבּגֹד, ָאבֹוא ַעד ּבֵ ּבַ

א.  ְך, ִאּמָ ל ּבָ ַהֵאם, ְלַטּפֵ
ל. ּלֵ ְתּפַ ֵפל ַוֲאחֹוִתי ּתִ קֹום ִיְהֶיה ּתָ ַהּמָ

ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים — ַאַחת
ִים ּתַ ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים — ׁשְ
ֹלׁש — ׁשָ
ע — ַאְרּבַ
— ָחֵמׁש
ׁש — ׁשֵ

ָעִמים ְיָי הּוא ָהֱאֹלִהים. ַבע ּפְ ׁשֶ
ַטח ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ר ְצָבאֹות ֶזה ּבֶ ׂשָ

ּבֹוִרים. י עֹוְבִדים ֱאִליִלים ּגִ קֹום ּבֹו נֹוַלְדּתִ ּמָ ּבַ
ם  ְתַקּיֵ ְטֵנְך ַהּמִ ׁש ִלי הּוא ֲחַדר ּבִ ּיֵ ִחיד ׁשֶ ֶֹרׁש ַהּיָ ַהּשׁ
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י, ִאּלּו ֹלא נֹוַלְדּתִ י, ּכְ ּנִ ַהְרֵחק ִמּמֶ
ְך.  ְך ִמּמֵ ל־ּכָ ַהְרֵחק ּכָ

תֹוְך ָהֵעֶדן? ַהִאם ֵיׁש ֵעֶדן  א, ּבְ ה ָנח, ַאּבָ ֶבר. ַהִאם ַאּתָ תֹוְך ַחְדֵרְך ֲארֹון ַהּקֶ )ּבְ
יֵנינּו, ָאִבי? ּוְבֵאיֶזה ְזַמן ה עֹוד ּבֵ י? ַהִאם ַאּתָ ּתִ ֶבר, ּבִ ַאֲחֵרי ַהּקֶ

ק, ּוְבֵאיֶזה עֹוָלם(. ק, ְלִהְתַחּבֵ בֹוא ְלַחּבֵ ִדּיּוק ּתָ ּבְ


