


צדבייעו
מהפכני,

צרפתייהאניכי

סטרוחצהושנירנזירית

דרך^ברבילדותה,מצרפתלארץש;\לתהלסטרג׳ר,נטלישלחייהמסלול

והקהילההב^לשלהרצונותומילויהביתפרנסתילדים,טוב,בשידוךנישואים

להגרמובארץהרבניהממסד\םטראומתייםומפגשיםקשיםגירושיםאבל,

^ברהלאחרונההקונסרבטיביהזרםלטובתהחרדיה^ולםאתבז^םלנטוש

ביישובהמסורתיתהקהילהשלרבהומשמשתורדיםבכפרלהתגורר

סגלנחוםציתותים:סטרוחצהקו־שנירנזירית

־< c'cnrלכפרהגיעהשעברבחורש

לסטרג׳ר,נטליהרבהוירים^^^₪

nqrr<crcnהקהילהכרבתלכהןשהחלה

לםטרג׳ר,בכפר.המסורתית
הקונ־לתנועההמשתייכת

םרבטיבית,

$TS1$,הקונםרבטיבית$TS1$

$DN2$,הקונםרבטיבית$DN2$כפרלטובתירושליםאתעזבה

כאןהמכהנתהראשונההאשהוהיאורדים,

השבועלגליל,המעברעםבבדבדבתפקיד.

לרבנותההסמכהאתשכטרממכוןקיבלה

רבהשלהתפקידמילוילכאורה,מסורתית.

רקעעלפשוטהמשימהאינוורדיםבכפר

ועלחילוניכיישובהוקםשהמקוםהעובדה
חילו־ביןבעברשהתקיימוהמאבקיםרקע
ניים

$TS1$חילוניים$TS1$
$DN2$חילוניים$DN2$.איתהמביאהלםטרג׳ראבל,לדתיים

ומזכירהקולות,ריבויעידודשלאחרת,רוח

ולאההתפתחותבזכותשרדהיהודישהעם
גדולחיוךלהישהחוקתי.הקיפאוןבזכות

קיבלההמסורתיתוהקהילהמאירות,ועיניים
בחום.אותה

למעןפעילהציונית,אקטיביסטיתהיא
באופןנלחמת,היאשניםוכברארם,זכויות

״מונופולמגדירהשהיאבמהואישי,ציבורי
המדינה״.במוסרותאורתודוקסיאולטרה

ראשונה.לנכדהוסבתאלשלושהאםהיא

בפ־שעסקהציוניתלמשפחהבפריזנולדה

עילות
$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$חינוךלילדיהוהעניקהישראללמען

עקי־בניתנועתעםהמזוההמסורתי,יהודי

בא.

$TS1$.עקיבא$TS1$

$DN2$.עקיבא$DN2$עםזהבשרשרתעונדתהיאצווארהעל

בתכשהיתהדור.מגןלצרצרפתימטבע

לישראלעלייהעשתההמשפחהוחציתשע

בוכותאנחנוהיום״ערבחיפה:והשתקעה

המש־כלבארץ׳התקווה׳.אתכשמנגנים

פחה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$למדתיהרתה.שלחזקתהליךעברה
המוסדאזשנחשבהפינם,בכפרבאולפנה

אזוכברהדתית,בציונותנחשבהכיהתורני

בתורה״.נפשיחשקה

בלומר?

להת־בה,להגותועוד,עודתורה"ללמוד
פלל.

$TS1$.להתפלל$TS1$
$DN2$.להתפלל$DN2$תורתהיהודי,העםשלהואהאידיאל

קוקהרבישראל.ועםישראלארץישראל,

היושלנוהמחנכיםהחזון.ובעלהמודלהיה

מכך.המשתמעכלעלאמונים,גושבוגרי

הרבאבלמשפטים,אורפואהללמודרציתי

גםושזהלאשהמקצועלאשזהאמרשלי

ביולוגיהלימודיעלהתפשרתיבשידוך.יפגע

להתח־היההאולטימטיביהחלוםבטכניון.

תן

$TS1$להתחתן$TS1$

$DN2$להתחתן$DN2$הרב.ממרכזאפשראםישיבה,בחורעם

בתורה,גדולרבשיהיהחכם,תלמידלגדל

אוכלשלאידעתישלצידו.האשהולהיות

רבנית,אהיהושמקסימוםמזהליותרלהגיע

כלותאדריךתורה,נשיםואלמדהרב,אשת

עםהתחתנתי21בגילאזבמצוות.ואעםוק

רבנית.והייתיהרב,ממרכזאכןחכם,תלמיד

פירנסתי״.ואניולמד,ישבהוא

האמונהריסוק

ני־עםבירושליםלגורעברוהזוגבני

שואיהם,

$TS1$,נישואיהם$TS1$

$DN2$,נישואיהם$DN2$הוריםכשהםשנים,שבעוכעבור

עבדהלםטרג׳רהתגרשו.ילדים,לשלושה

אתוהחליפהירושליםבעירייתימיםבאותם

ראשסגןאזשהיהמישלכעוזרתישיאלי

התרסקותהיו״הגירושיםזאב.ניםיםהעיר,

משפחתיתדתית,הרמותבכלחלוםשל

בצ־״עבדתיהיום.אומרתהיאואמונית״,

מוד

$TS1$בצמוד$TS1$

$DN2$בצמוד$DN2$ולאבירושלים,שונותבזירותלרבנים

ריסוקהיההרבנית.הפוליטיקהאתאהבתי

אםפיהשעלהמושלם,בעולםהאמונהשל

מסוימים.דבריםיקרומסוימת,בדרךתנהגי

להיותשהתחלתידתיותמניפולציותהיו

ובהלכהבטקסטיםושימושאליהן,מודעת
ואחרות.כאלהמטרותשמשרתיםבאופנים

במקו־קיימיםלאהללושהדבריםחשבתי

מות

$TS1$במקומות$TS1$

$DN2$במקומות$DN2$.לבנותרוציםשאנחנוחשבתיהאלה

שבשםמעונייניםלאושאנחנואיראיעולם

באואלהכלקטנה.פוליטיקהיעשואלוהים

והצ־הגירושים,עםעוזםבמלואביטוילידי

טרפו

$TS1$והצטרפו$TS1$

$DN2$והצטרפו$DN2$הציונותבתוךשהיתההקרעלתחושת

ואכזבה.כעםהרבהעםמשםיצאתיהדתית.

רפואהללמוד״רציתי

הרבאבלמשפטים,או

מקצועלאשזהאמרשלי

יפגעגםושזהלאשה

עלהתפשרתיבשידוך.

בטכניון"ביולוגיהלימודי

יתרזכותשוםלי״אין

לאמאשנולדהכמי

מקסימוםליישיהודייה.

אתלהצדיקחובות

השניםארוכתהמסורת

הכתפיים״עלהמונחת

הפרטיהביתמאשריותרשהיהבית,ליאבד

עצמיאתלמצואיותראוכלשלאידעתישלי.

מחברותיגםהתפטרתיהללו.החצרותבתוך

והפו־שהאדמהחשבתיכיהמפד״ל,במרכז

ליטיקה

$TS1$והפוליטיקה$TS1$

$DN2$והפוליטיקה$DN2$ובניהאדם,מבנייותרקדושותאינן

בניכלאלאיהודים,רקלאהםבשביליאדם

שוםליאיןאלוהים.בצלםשנבראוהאדם,

ליישיהודייה.לאמאשנולדהכמייתרזכות
ארוכתהמסורתאתלהצדיקחובותמקסימום

היוכבראחיכלהכתפיים.עלהמונחתהשנים

התרח־שאניוהעובדהתקופה,באותהחרדים

קתי

$TS1$התרחקתי$TS1$

$DN2$התרחקתי$DN2$שםהמשפחה.בתוךפשוטלאשבריצרה

כפרורדים.לכפרערשהגיעשלי,המסעהחל

קוד״.כשםורדים

למה?קודשם

יותרהרבהזהבקהילה,רבההיוםשאני״זה

מהותזוקהילהרבתלהיותשלי.מהעבודה

אלמתכנסתאנישניםהרבהכברושליחות.
ציוני,יהודי,אקטיביזםהובלה,שלמקום

שוויוני".פלורליסטי,

ורדים?בכפרדווקאולמה

באחתשאכהןהגיונייותרהיה״באמת

אובחיפה,אולירושלים,הקרובותהקהילות

ועתזמןלכלקורים.דבריםאבלבפריז.אפילו

לחפשורדיםכפרשלהזמןהיהוזהחפץ,לכל
כאן״.ביתולמצואלחפששליוהזמןרב

השתנה"״העולם

שנ־ורדים,כפרשלהמסורתיתהקהילה

קראת

$TS1$שנקראת$TS1$

$DN2$שנקראת$DN2$פועלתהמשפחתי״,״המנייןכאן
היאהתפילההכנסתבביתרבות.שניםכבר

הרבהמניין.מןחלקהןונשיםשוויונית,

כשנה.לפניעזבדויטש,נוביסאביהקודם,



הקהילותאלשהגיעהמספרת,לסטרג׳ר
בניםשנילי"ישגירושיה:לאחרהליברליות

מקוםוחיפשתילהתפלל,ללכתרציתיובת.
איתי.ביחדלהתפלליוכלושליהבניםשבו

האור־מהעולםאותישהוציאוהגורמיםאחד

תודוקסי

$TS1$האורתודוקסי$TS1$

$DN2$האורתודוקסי$DN2$יששלפיוהזה,הפונדמנטליזםהיה

איןותכלם,אחת.דרךאחת,הלכהאחת,אמת
ויכו־ישהאורתודוקסיהבתוךגםכזה.דבר

חים.

$TS1$.ויכוחים$TS1$

$DN2$.ויכוחים$DN2$שלאהמקוםהואזעקתישממנוהמקום

אםקיימת.לאאנישמבחינתואותי,רואה

לאכשאתאזבעלה,רצוןעושהטובה,אשה

הסכי־שלאיישוביםהיובעייתי.זהנשואה,

מו

$TS1$הסכימו$TS1$

$DN2$הסכימו$DN2$ילדים.שלושהעםכגרושהאותילקבל
ביש־הפמיניזםמחלוצותשלוי,אליםפרופ׳

ראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$השבועאותיליוותהישראל,פרסוכלת

לומרנוהגתהיאההסמכה.לטקסכשושבינה

מכלדורשנותבמשךהדירוהנשים,שאותנו,
המד־ביתהכנסת,ביתהמקדש,ביתהבתים:

רש,

$TS1$,המדרש$TS1$

$DN2$,המדרש$DN2$ערי־ישהעלמין.ביתואפילוהדיןבית

מות

$TS1$ערימות$TS1$

$DN2$ערימות$DN2$לנשיםלמהבשאלהשדנותהלכותשל
הלכהכלונגדהעלמין,לביתללכתטובלא
לאאלהאבלאחרות,הלכותהרבהגםישכזו

ההיסטוריה.במהלךלהיזכרשזכוהקולות

המסורת,אתולשכתבלבואצריךעכשיו

בה".שקיימיםאחריםקטעיםבמרקרלסמן

זה?אתשעושהכמיעצמךאתרואהואת

היודורבכללפני.גםזהאתועשו"בוודאי.

תל־תפילין,שהניחונשיםהכלל,מןיוצאות
מידות

$TS1$תלמידות$TS1$
$DN2$תלמידות$DN2$להיכנסהסכימושלאונשיםחכמות

רצוןאתהעושהטובה,׳אשהשללמשבצת

שלאלוהים,ייתכןשלאאומרתאניבעלה',
אתניות,העדפותישאוהבת,כךכלשאני
נראיתב-6102הלכתיתשסוגיהייתכןולא

לאציבור,אותולאזהב-ססכמודבראותו

יכו־איךאזטכנולוגיה,אותהולאזמןאותו

לה
$TS1$יכולה$TS1$

$DN2$יכולה$DN2$המסורתיתבתנועהתשובה?אותהלהיות

במ־המשכיותלראותשרוצהשילובמצאתי

סורת

$TS1$במסורת$TS1$

$DN2$במסורת$DN2$,הש־שהעולםמביןשני,ומצדישראל

תנה

$TS1$השתנה$TS1$

$DN2$השתנה$DN2$וההובלהלהשתנותחייביםהקיבולוכלי
אתמחדשכאןמצאתיחדשה.דרךמחייבת

שיכולהמקוםאתשלי,היהודיתהאותנטיות
ההומניס־הליברליים,הערכיםאתלהכיל

טיים,

$TS1$,ההומניסטיים$TS1$

$DN2$,ההומניסטיים$DN2$והיהודיים".הציוניים

למכנסייםמחצאית

רקו־כנפותיהשעלבטליתמתעטפתהיא
מים

$TS1$רקומים$TS1$
$DN2$רקומים$DN2$שעו־מיוחדרגםהאמהותארבעשמות

צב

$TS1$שעוצב$TS1$

$DN2$שעוצב$DN2$תו־היאשבמאבקןהכותל,נשותעבור

מכת,

$TS1$,תומכת$TS1$

$DN2$,תומכת$DN2$הןשטליתותהאומריםלאלהכתשובה

לראשהחובשתהיאתפילהבזמןגברי.עניין
החלי־שבוהיוםאתזוכרתהיארחבה.כיפה

פה

$TS1$החליפה$TS1$
$DN2$החליפה$DN2$שהיהואומרתבמכנסיים,החצאיותאת

הראש.כיסויואתהפאהאתלהסיריותרקשה

שור־כמעטהראש,עלכיפהשמה"כשאני

פים

$TS1$שורפים$TS1$

$DN2$שורפים$DN2$,הבתשלו.והבחירותאחדכלאבלאותי

שהיאלמרותקצרהבשמלהללכתיכולהשלי

היחידההנכדהוהיאוכשרות,שבתשומרת

רבהואילדיאביצבא.שעשתהבמשפחתנו

הזוהמורכבותאתלהכיליכולהאניחרדי.

המשפחה,אצלמבקרתוכשאניבה,ושמחה
איןשם.המקובלהלבושקודאתמכבדתאני
דווקא".לעשותענייןלי

בקבוצתפעילהחברהפמיניסטית,היא

ללאדתיתפמיניסטיתאני"גםהפייסבוק
לומרבנהעלשאסרהומספרתהומור",חוש
מדב־כשהיאאשה".עשני"שלאתפילתאת

רת

$TS1$מדברת$TS1$

$DN2$מדברת$DN2$אליולהתייחםמקפידההיאאלוהים,על

השתתפהב-2002)השכינה(.נקבהבלשוןגם

שע־טרילוגיהמביןהראשון"טהורה",בסרט

שתה

$TS1$שעשתה$TS1$

$DN2$שעשתה$DN2$שונותבזויותשהתמקדהצרויה,ענת

"היוםהדתי:בעולםהנשיתהמיניותשל

ור־הדתית,האשהשלהמיניותעלמדברים

בנים

$TS1$ורבנים$TS1$

$DN2$ורבנים$DN2$אזאבלמניעה,אמצעילקחתמתירים

דיוניםעוררוהסרטמקווה,עלדיברולא

העובדהאתהדתיתהעשייהלחזיתוהביא

הטוטליתושהשליטהקול,עםנשיםשיש

מגיעהוטהרהטומאההלכותדרךהאשהבגוף

כפ־אותיסימןהסרטאבסורדיים.למקומות

"להיות

$TS1$כפ"להיות$TS1$

$DN2$כפ"להיות$DN2$זוקהילהרבת

כברושליחות.מהות

מתכנסתאנישניםהרבה

הובלה,שלמקוםאל
ציוני,יהודי,אקטיביזם

שוויוני"פלורליסטי,

עושהטובה,אשה"אם

לאכשאתאזבעלה,רצון

היובעייתי.זהנשואה,

הסכימושלאיישובים

עםכגרושהאותילקבל

ילדים"שלושה

הדין,בביתרקלאשמורדתדתית,מיניסטית
ההבנהאתאצליהירדהואבמשפחה.גםאלא

מהישליגםולחכמים,לחז״להכבודכלשעם

דב־אומרהיההיום,חיהיההרמב״םלולומר.

רים

$TS1$דברים$TS1$

$DN2$דברים$DN2$.להתבהרלהתחדש,חייבתהתורהאחרת
לסטרג׳רמחדש".דורבכלעצמהאתולברר

אינהשהאורתודוקסיהאףעלכיאומרת,

המסור־שהתנועהמהאלברצינותמתייחסת

תית

$TS1$המסורתית$TS1$

$DN2$המסורתית$DN2$,רואים"היוםניכר:בשטחהשינוימביאה

לומדותבנותבמכנסיים,דתיותנשיםיותר

חכ־תלמידותשישלכךמודעותוישגמרא,

מות

$TS1$חכמות$TS1$

$DN2$חכמות$DN2$עומדותוהןדתי,הציוניהמגזרבתוךגם

קדיששאמרהפרנקל,רחליכמועצמן.בזכות

התרחקלאואיששנרצח,בנהשללקברמעל
טוענותישהיוםאחת׳.׳רפורמיתאמרולא

שיעורים.ואומרותהלכה,מורותרבניות,

דמוניזציהשעשהבאתי,שממנומהמקום

שיהיולדמייןהיהאפשראיששרה,לאשה

בזכותהיוםקייםזהשוויוניים.מנייניםפעם

הגד־עלששכבואחרות,והרבהכמונינשים

רות

$TS1$הגדרות$TS1$

$DN2$הגדרות$DN2$כימהפכני,צדביישהבא.הדורבשביל

צרפתייה".אני

ולאומיותלאומנות

במינהלשניתוארהשלימההשניםעם

תמווהשבועהעברית,באוניברסיטהציבורי

לדוקטורטערך"שווישהםהרבנות,לימודי
האחרו־בשניםלמיניהם".השכרבסולמות

נות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$האדםזכויותבתחוםלעסוקמרבההיא

אדם,זכויותלמען"רבניםבאירגוןועובדת
מדרשבתיעםעובדתהיאמשפט".שומרי

לקדםבמטרהצבאיותקדםמכינותועם
שבההפילוסופיתהמורכבותואתהשיחאת
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לאציבור,אותולאזה

אותהולאזמןאותו

טכנולוגיה״

חרדי.רבהואילדי״אבי

אתלהכיליכולהאני

ושמחההזוהמורכבות

מבקרתוכשאניבה,

אניהמשפחה,אצל

הלבושקודאתמכבדת

שם"המקובל

יותריששבובעידן״דווקאמאמינה:היא

הדרהכמוותופעותולאומיות,לאומנות

להשמיעחשיבותישראש,מרימותוהרתה
האוניברסליים.ההומניסטייםהיסודותאת

לאשלפיההפוגרומים,נחמתעםמספיק
מוצלחהכיהילדאנחנוכיאותנורוצים

כלאתלהאשיםשרוציםכאלהישבכיתה.

לנואיןאבלכאן,בסדרשלאבמההעולם
המו־הבית.בעליאנחנוכיתירוצים,יותר

טיבים

$TS1$המוטיבים$TS1$

$DN2$המוטיבים$DN2$בכלמופיעיםוהצדקההחמלהשל
הארי־מולעומדכשאתהובסוף,תפילה,

תראים

$TS1$האריתראים$TS1$

$DN2$האריתראים$DN2$שהםאומראתהאביב,תלבדרום

אםאחי,שלך.היהודיתלזהותסכנהמהווים

פעם״.עודתלמדלךאזאותך,מסכןזה
פוליטית.אמירהזאת

משתדליםאנחנולרובאבל״בוודאי,
לוקחתכשאניבפוליטיקה.לעסוקשלא

בד־אוירושליםבעוטףלסיורסטודנטים

רום

$TS1$בדרום$TS1$

$DN2$בדרום$DN2$אםבלבחוןעסוקהלאאניחברון,הר

בכךעסוקהאנילא.אונכוןדברהיאהגדר

הפגי־אתלמזערצריךגדר,שיששברגע

עות

$TS1$הפגיעות$TS1$

$DN2$הפגיעות$DN2$אדם״.בבני

אישי:מחירגובהשהעשייהמודההיא

מסכנתעשייתיאלי,מהקרוביםחלק״עבור

כימאוד.אותי.מצערוזההיהודי,העםאת

עלמסתכלתאנישבההתורניתבתפישה
כולם.אתכמעטלהכיליכולהאניהעולם,

אנשיםשישמבינהאנימיסיונרית.לאאני

הללביתהיותמידאחר.במקוםשנמצאים
זה.אתשכחנופשוט,שמאי.ובית

זקוףבראשלכלא

החברתיות,ברשתותכיכבהשנהלפני

העלתההשנייםגירושיהכשבעקבות
״רבצפיות:אלף800לכ-שזכהפוסט

כהלכה,בטקסאותנוהשיאקונסרבטיבי
בןהפרידהביוםאבלפרטי,טקסשהיה

וביקשהרבניהדיןלביתפנהלשעברזוגי

הס־בינינושהיתהלמרותשם,להתגרש

כמה

$TS1$הסכמה$TS1$

$DN2$הסכמה$DN2$טענ־להגיע.סירבתייקרה.לאשזה

תי

$TS1$טענתי$TS1$

$DN2$טענתי$DN2$כידיון,עלילכפותסמכותלהםשאין

לאכנשואה.הפניםבמשרדנרשמתילא
יכולהרבניהדיןביתשבומצבקיבלתי
נישאולאאםגםאנשים,עלגטלכפות

שאחרימשוםמאבקניהלתיהרבנות.דרך

אחזורשלאנשבעתיהראשוניםהגירושים

מעצר״.צוליהוציאהדיןביתלשם.
וכאשר״אםכתבה:שהעלתה,בפוסט

ובלבזקוףבראשלכלאאצעדאיעצר,
אתשמכרהשלי,האהובההמדינהעלכואב

והליברליתהדמוקרטיתהיהודית,נשמתה

בה״.מכירשאינוקיצוני,חרדילמיעוט

הפ־אתקיבלהדיןביתדבר,של"בסופו

שרה

$TS1$הפשרה$TS1$

$DN2$הפשרה$DN2$,היאלהסדר״,איתיוהגיעושהצעתי

אתועשינולבד״ץ,״נשלחנוהיום.אומרת

חוויההיתהזופרטי.חרדידיןבביתהגט

חשוב.דיןופסקמרתקת,אנתרופולוגית

שבהםהמקומותאתמדחיקיםאנשים

כיהאורתודוקסי,המונופולאותםפוגש

שישמביניםלאברירה.שאיןחושביםהם

כהלכה,גםשהואטקסלקייםאחרתדרך
להיותשרוצהמישוויוני.וגםפתוחגם

לי־להיותשרוצהומיחרדי,יהיהחרדי,
ברלי,

$TS1$,ליברלי$TS1$
$DN2$,ליברלי$DN2$בעםהיהשתמירכפיליברלי.יהיה

היהודי״.

כלאתלפגושהספיקהלאעדייןהיא
ישאבלבכפר,המסורתיתהקהילהבני

מב־״אניוכוונות:תוכניותשלשפעלה

קשת

$TS1$מבקשת$TS1$

$DN2$מבקשת$DN2$האמי־האנושיהקשראתלהחזיר

תי

$TS1$האמיתי$TS1$

$DN2$האמיתי$DN2$חיים.אנושבוהדיגיטליהעולםאל

התר־היהודית,המורשתאתלכנסרוצה

בות,

$TS1$,התרבות$TS1$

$DN2$,התרבות$DN2$העולםלתוךוההומניזםההיסטוריה
מיוחדת.ורדיםכפרשלהקהילההקהילתי.

חזקהקהילתיוהצרמשפחתית,מאורהיא

מעוזאלנכנסתיכיגםהתרגשותישבה.

שב־ציבורית-חינוכית-רתיתעשייהשל

משך

$TS1$שבמשך$TS1$

$DN2$שבמשך$DN2$אנינשים.בפניחסוםהיהדורות

עמדתישבההראשונההפעםאתזוכרת

ותקעתיהנוראיםהימיםשלבתפילות

בתלהמסורתיתהקהילהכרבתבשופר
בעצמילהיותאבלכדתית,גדלתיאביב.

שופרקולשמשמיעהוזוציבור,שליחת

וואו.זה

בניוישורון׳׳בניהכנסתבבית״כשהייתי

בעברשייךשהיהענקכנסתביתיורק,

מעמדווהיוםהקונסרבטיביתלתנועה

בשמחה,משוחחותנשיםשמעתיעצמאי,

החייםהיהודיםלנו,הרסהשהגלותוהבנתי

חדוותואתההומורחושאתישראל,בארץ

שת־קהילהלהכילהיכולתנהרסההחיים.

בוא

$TS1$שתבוא$TS1$

$DN2$שתבוא$DN2$,ראיתיכובד.שלבתחושהולאבשמחה

ואלפיתזמורתשםמנגנתשבתשבמוצאי
בברודווי.הםכאילובתור,עומדיםאנשי

לאשאלוהיםייתכןשלאלעצמיאמרתי
ואישמבסוטה.לאשהיאאומזה,מבסוט

פרובוקציה״.אוהשם,חילולשזהיגידלא


