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מתוך מראות לשחקן המחופש

מֹו ָנָהר ה ֲאִני ּכְ ִהּנֵ
חֹוִפים יַצד ְלֵהָאֵחז ּבַ ֵאיִני יֹוֵדַע ּכֵ

ַבד ַמּבּוַע, מֹוָצא ְוִעּקּוִפים ָבר ִמּלְ ֵאיִני יֹוֵדַע ּדָ
ֶמׁש ֶ ָאה ַהּשׁ ם ּבָ ָמקֹום ׁשָ ּבְ  

ֹחָרה ּוַפְתָיִנית א ׁשְ ׁשֶ מֹו ִציַצת ּדֶ ּכְ  
ֶמׁש ֶ ם עֹוָלה ַהּשׁ ָמקֹום ׁשָ ּבְ  

מֹו סּוָסה ַאְדמֹוִנית ּכְ  
ֶמׁש ֶ ם הֹוֶפֶכת ַהּשׁ ָמקֹום ׁשָ ּבְ  

ר ֶבל ְוָהֹאׁשֶ עֹוִנית ַהּסֵ ְלִיּדְ
ר עֹוִנית, אֹו ָאִרי, אֹו ֶנׁשֶ ִיּדְ

מֹו ֲעֶטֶרת ן, ּכְ ָיׁשֵ
ַצח. ֵמַעל ֵמַצח ַהּנֶ

1. ַמְרָאה לשינה

ל מֹו ּגָ ּבֹור ָהֵער ּכְ ַהּגִ
ן ָיׁשֵ

ְוַאְרֵצנּו ַנֲעָרה
ָנה ר — ְיׁשֵ ֹלא ֹראׁש ּוְבִלי ּכַ ָהְיָתה ּבְ

ה ִביָאה ָהֲאֻדּמָ ָבה, ַהּלְ ְחׁשָ ְוַהּמַ
ָנה ָהְיָתה ּגּוָפה ְיׁשֵ

ִביֵלי ָהַרֲעַנּנּות הֹוי ֵקהּות ָהֲאָבִרים, הֹוי ׁשְ
גּוף ָהַעְרִבּיּות גּוִפי, ּבְ ּבְ

ִנים? יַצד ֲאעֹוֵרר ְיׁשֵ ִין, ּכֵ ִמּנַ
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2. מראה לשאלה

ֵאׁש — ִצּפֹור י, ֶנֱאַמר: ֶהָעָנף ֶהָעטּוף ּבְ ַאְלּתִ ׁשָ
ַני ְוֶנֱאַמר: ּפָ

ְראֹות ים ּוְפֵני ָהעֹוָלם — ַהּמַ ּלִ ֵהם ּגַ
ּלֹור ְגּדַ ח ְוַהּמִ ּלָ ְוֶאְנַחת ַהּמַ

י הּוא  ַדְרּכִ ּוָבאִתי, ְוָהעֹוָלם ּבְ
ּבּור יֹו, ְוָכל ַרַחׁש ֵלב — ּדִ ּדְ

ל ַאֲחָוה ר ׁשֶ ׁשֶ יִני ּוֵבינֹו ֵיׁש ּגֶ י ּבֵ ְוֹלא נֹוַדע ִלי ּכִ
בּוָאה ל ַצֲעֵדי ָהֵאׁש ְוַהּנְ ׁשֶ
ַני ֵהם י ּפָ ְוֹלא נֹוַדע ִלי ּכִ

ַזֲהרּור ְפִליָגה ּבְ ְסִפיָנה ַהּמַ

3. מראה לאביר הסירוב

א.
ה ְיֵרִחים לֹוׁשָ ׁשְ ֲחלֹום ּבִ

ירֹות ִצּיּוִרים ק, ְוַהּקִ ִמְתַרּסֵ
יֹו יִפים ּדְ ַמּטִ

ְוָהֵעִצים

ב.
קּו ָפִרים ִסּפְ ל ַמַעְינֹות ַהּכְ ּכָ

ֶאת ׁשֹוֲאָבם
רּו ֵמָעָליו ּבְ ְוִנׁשְ

ג.
ֵמֲאחֹוֵרי ֶסַלע,
רּוב ּסֵ ה ּבַ ְמֻכּסֶ

ֶמׁש ַהר ָקאְסיּון ׁשֶ חֹוֶסה ּבְ
א ַעל ָעב טֹוֵבל, ִנּשָׂ
ֶאל ִקּמּוֵרי ָהֲאָדָמה

ה  ַמן ַהּזֶ יר ַהּזְ ָהָיה ַאּבִ
ֶמׁש ּוְבִמְכָאב ֶ ּשׁ ר ָנלֹוׁש ּבַ ֲאׁשֶ
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4. מראה למאה העשרים

ֵני ֶיֶלד ה ּפְ ַכּסֶ ֲארֹון ֵמִתים ַהּמְ
ֵסֶפר 

ִקְרֵבי עֹוֵרב ב ּבְ ר ִנְכּתַ ֲאׁשֶ
ַרח, א ּפֶ ם, נֹוׂשֵ ֶרא ִמְתַקּדֵ ְיצּור ּפֶ

ֶסַלע
ע ּגָ ל ְמׁשֻ ֵראֹות ׁשֶ ם ּבְ ֵ ִמְתַנּשׁ

זֹוִהי
ִרים. ָאה ָהֶעׂשְ זֹוִהי ַהּמֵ

מערבית גיא רון־גלֹבע


