
ףוגל רבעמ :ןאיז הרימא

 .הבורקה התביבסב םייובח םידבר םיפשוח הימולצתש  ןאיז הרימא לש הכרדב ףסונ ךבדנ איה "ףוגל רבעמ" הכורעתה
 הילשאה תשוחת .דחי םג רדעיה לשו תוחכונ לש רימט בחרמ רציילו ויביכרמב טולשל הל רשפאמ םיובמה םוליצה
 ,רוגס רעש רבעל תגגופתמ ומכ הפוקש תומד תיארנ ובש ,הכורעתב ןושארה םולצתב רבכ תטלוב יומידה ררועמש
.המלענ תואיצמ רבעל היתובקעב עוספל הפוצה תא הנימזמ

 הילאש ,תיזורדה הדעב תחוורו םישרוש תקומע הנומא ,תומשנה לוגלג תעפותב תקסוע תיחכונה תודובעה תרדס
 אטבמ אוהו ,דגב תפלחה אוה ,"סומקת" ,תומשנה לוגלגל יברעה חנומה שוריפ .אכרי רפכב תרצויו היחה ,ןאיז תכייתשמ
.בושו בוש תדלונו תרזוחה ,המשנל יערא לוביק ילכ לאכ ישונאה ףוגה לא סחיה תא
 שוגפל םתודליב רבכ ושקיב םבור .תיזורדה הדעה ינב ברקב הפסאש ,תורכזיה ירופיס לע םיססבתמ ןאיז לש הימולצת
 קר עודי היהש ,םוקמב םייתועמשמ םיישיא םיצפח רתאלו םתוא תוהזל וחילצהו םדוקה לוגלגה ןמ םהיתוחפשמ ינב תא
.)םימולצתה דצל םיגצומ םירופיסה( םימדוק םייחב םתחפשמ ינבלו םהל

 תוחכונ התוא תא גצייל ןאיז תרחוב ,הכורא הפישחב תמלצמ איה םתואש ,הלא םיילובמיס םיצפח תועצמאב
 םוקמ לוטנ ותויה תא שיגדמה ,וילושב שטשוטמ וא לופכ יומיד רוחש עקר ךותמ חילבמ םקלחב .ןורכיז לש דהכ תעתעתמ
 ךכ לע העיבצמ ןאיז .ויניע הארמב קפקפל הפוצל תומרוג ותלפכה וא עקרב ותוגפסיה ,יומידה תופיקש ,םירחאב .ןמזו
.תואיצמה לש דחא דבור אלא הניא ןיעל היולגה תושממהש

 ורפסב .המדאב תעמטנה ,הוולשה התומד תבב הבג לע הבוכש תומד תגזמתמ הכורעתב יזכרמה םולצתב
 םוליצה השעמ ,וירבדל .תוומל םוליצ ןיבש רשקה לע ,תראב ןאלור ,יתפרצה ןקיטרואתה דמע םוליצה לע תובשחמ
 ותוא ךפוה הפוצה לש וטבמ תועצמאבו ,םישדוחמ םייח ,םייק וניא רבכש ,יומידל קינעמ אוה ךכב .ןמזב עגר איפקמ
 המוד ןאיז לש הימולצתב ירה ,דיתעה לא תאשינ רבעב םלוצש יומיד לש ותוחכונ היפ לעש ,וז השיפת תמועל .יתומלאל
 ךכו ,םתוא תמלצמ הדועב םלעיהלו גגופתהל םייומידה תא תררחשמ איה .קמקמחו יערא ,ךשמתמ הווה םייקתמש
.ןיַאה לא ,הרוצל רבעמ לא וטבמ תא ביחרהל הפוצה תא הנימזמ

הכורעתה תרצוא ,י'צוגמי-רלמ ריש
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