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 ֲאִני ַהִמְזָרִחית
ם ֹלא ַמִכיִרים ַאתֶׁ  שֶׁ

 ֲאִני ַהִמְזָרִחית
ם ֹלא ַמְזִכיִרים ַאתֶׁ  שֶׁ

ּיֹוַדַעת ְלַדְקֵלם  שֶׁ
ת ָכל ַהִשיִרים  אֶׁ
ל ֹזַהר ַאְרּגֹוב  שֶׁ

ר ָקאִמי  ְוקֹוֵראת ַאְלבֶׁ
 ְובּוְלָּגקֹוב

ת ַהֹכל ְלַאט ְלַאט בֶׁ  ְמַעְרבֶׁ
 ַעל ֵאש ְקַטָנה

 ָחָלב ּוָבָשר
 ָשֹחר ְוָלָבן

 ָהֵאִדים ַמְרִעיִלים
ת ַהָשַמִים ָכֹחל ָלָבן  אֶׁ

ָלכֶׁם  .שֶׁ
 ?ָמה ַתֲעשּו ִלי

  
ת ְבִעְבִרית מֶׁ  ֲאִני נֹושֶׁ

 קֹוָנה ְבַאְנְּגִלית
ת ַבֲעָרִבית בֶׁ  אֹוהֶׁ
 ַכָפָרה ַעל ַהּסּוַרכ

 ִמְתַבְכיֶׁנֶׁת ְבִמְזָרִחית
The revolution will not be televised 
The revolution will not be televised 

ִויְזָיה ֵיש ַרק ִפְרסֹומֹות לֶׁ  ִכי ַבטֶׁ
ל ָכל ִמיֵני ְבלֹוְנִדיִנּיֹות  שֶׁ

ר ה ָקְראּו ִלי ַבֵבית ֵספֶׁ  אּוַלי ִבְגַלל זֶׁ
 כּוִשית ַבַהְפָסקֹות

ְמַצע  ֲאִני ָבאֶׁ
 ְוֹלא ְלָכאןֹלא ְלָכאן 

 ִאם ָהִייִתי ְצִריָכה ִלְבֹחר
ת רֶׁ  ָהִייִתי בֹוחֶׁ

 .ַאְפרֹו ֵתיָמן
  

 ?ָמה ַתֲעשּו ִלי
  

 ַאל ַתִּגיד ִלי ֵאיְך ִלְהיֹות ִמְזָרִחית
דּוַאְרד ַסִעיד  ַּגם ִאם ָקָראָת אֶׁ

 ִכי ֲאִני ַהִמְזָרִחית
ת ִמְמָך דֶׁ ֹּלא ְמַפחֶׁ  שֶׁ
 ֹלא ְבַוֲעדֹות ַקָבָלה

 ֹלא ְבַרֲאיֹונֹות ֲעבֹוָדה
 ְוֹלא ִבְשדֹות ְתעּוָפה

ַאָתה שֹוֵאל אֹוִתי  ַלְמרֹות שֶׁ
 ֹלא ְמַעט ְשֵאלֹות

 ְבֵעיַנִים ַמֲאִשימֹות
 ְמַחְפשֹות ִבי ְשֵאִרּיֹות ֲעָרִבּיֹות

 ְלַכָמה ְזַמן ִהַּגְעתְ 
ף ֵיש ָלְך סֶׁ  ְוַכָמה כֶׁ

 ?כֹוןֹלא ָבאת ְלָכאן ַלֲעֹבד נָ 



 ?ֹלא ָבאת ְלָכאן ַלֲעֹבד ָנכֹון
  

ה ִלי  ?ָמה ַתֲעשֶׁ
  

ְרָכז ַהָשֵבעַ  ת ַבמֶׁ דֶׁ  ְוִהֵנה ֲאִני עֹומֶׁ
ְרָיה ָהְרֵעָבה ִריפֶׁ  ָרחֹוק ֵמַהפֶׁ

 ְוָלַמְדִתי ְלַדֵבר ָאָקֵדִמית
 25ִלְנֹסַע ְבַקו 

ְרָחק ת ַהמֶׁ  ְוִלְמֹדד אֶׁ
ל ַלֵלב  ֵבין ַהֵשכֶׁ

 ְלָהִבין ַרק ְכֵדי
ִלי ְך ַלַבִית שֶׁ רֶׁ ת ַהדֶׁ  אֶׁ
ִאָמא ְוַאָבא  ֵאיֹפה שֶׁ

 ַאף ַפַעם ֹלא ָדֲחפּו ִלי
ר ַלָּיד  ֵספֶׁ

ת ַהְנָשָמה  ֲאָבל ָכְרכּו אֶׁ
ִלי ם ְבשֶׁ ָלהֶׁ  שֶׁ

 ְבהֹוָצָאה ַעְצִמית
 ְבָכל ַפַעם

ָלְקחּו אֹוִתי  שֶׁ
 ַלִּסְפִרָּיה ָהִעירֹוִנית

ִבְקשּוְבָכל ַפַעם   שֶׁ
ְך  ַאל ִתְקְרִאי ַבֹחשֶׁ
 ֵיָהְרסּו ָלְך ָהֵעיַנִים

 .ָאז ָיָצאִתי ָלאֹור
  

 ?ָמה ַתֲעשּו ִלי
  

ם ּגֹוֲעִרים  ְוַאתֶׁ
 ִאם ַתְפִסיִקי ְלַדֵבר ַעל זֶׁה

ה ְכָבר ֹלא ִיְהיֶׁה ַקָּים  זֶׁ
 ִאם ַתְפִסיִקי ְלַדֵבר ַעל זֶׁה

ה ְכָבר ֹלא ִיְהיֶׁה ַקָּים  זֶׁ
 ִכי ַהּיֹום כָֻּלם ִמְתַחְתִנים ִעם כָֻּלם

ָנה  ִשימּו מּוִזיָקה ִמְזָרִחית ַבֲחתֻּ
 ִמְזָרִחית עֹוָשה ָשֵמחַ 

ִלי  ּוְבתֹוְך ָהֹראש שֶׁ
 ֲאהּוָבה עֹוֵזִרי

ת קֹוָלּה נֶׁת ִלי שּוב אֶׁ  נֹותֶׁ
ת ַהקֹול נֶׁת ִלי שּוב אֶׁ  נֹותֶׁ
ת ַהֹכל נֶׁת ִלי שּוב אֶׁ  נֹותֶׁ

ִליּוְבת  ֹוְך ָהֹראש שֶׁ
 ִצְלצּוֵלי ַפֲעמֹוִנים

ת" לֶׁ  ִאִמי ִאִמי ִפְתִחי ַהדֶׁ
 ֹכל ּגּוִפי רֹוֵעד ִמֹקר

ת לֶׁ  ִאִמי ִאִמי ִפְתִחי ַהדֶׁ
 ."ַעל ְכֵתִפי ַמָשא ָכֵבד
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