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ענת קוריאל

ְרָחב ּמֶ ָנִעים ּבַ

ן,  ׁשָ ַהּיָ ַער  ּיַ ּבַ ים ְספּוִרים נֹוְתרּו  ֲאָנׁשִ
ר ֹלא נֹוָדע  ֵריֶהם ִמן ֶהָעָבר, ֲאׁשֶ ים ְלַמּכָ ֵהם ְמַחּכִ

ִאם ַמְסלּוָלם ַמְחזֹוִרי אֹו ָעְזבּו ָלַעד.
לּו ְלַיַער ָחָדׁש ְלּגְ ִהְתּגַ ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ֶמׁש, ְלֹלא ַטל. ְלֹלא ׁשֶ
ְנִציג ַהֹחק, ם  ב ׁשָ ּצָ ּמֻ ׁשֶ ִרים  ְמַסּפְ

ַתח ְורֹוֶאה ַהּכֹל: ּפֶ ּבַ עֹוֵמד 
ָדָבר. ּבְ ר ְלֶפַתע, ְוהּוא ֵאינֹו ֵמֵקל  ז, ָמה ֶשִמְזַדּקֵ ּזָ ׁשֶ ָמה 

ּקּוַח. ֵהם אוְסִפים ֵציָדָתם ּפִ ים ֹלא עֹוְמִדים ּבַ ִרים ַהֲחָדׁשִ ּיָ ֵחֶלק ִמן ַהּדַ
ִעים ְלמֹוְצאֹו:  ִביל ֲחָזָרה, ַאְך ִמְתַיּגְ ְ ים ֶאת ַהּשׁ ׂשִ ּוְמַחּפְ

ית.  ֶנְגּדִ ְוָהרּוַח  ֶרְך ְמֵלָאה ּבֹורֹות  ַהּדֶ
ד. ִמּיָ ְמַחק  ּנִ ׁשֶ יִחים, מֹוִתיר ַאֲחָריו ִסיָמן  ַמּנִ ֵהם  ל ָעֵקב ׁשֶ ּכָ

ורד זינגר

ְקִטיָבה  ֶרְטרֹוְסּפֶ

ַקף ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַהּנֹוף 
ֵמר  ַהּנָ ב  ִמּגַ

ר: ּכֵ ָהָיה ְמׁשַ
ים  ָרִחים ָהיּו ֲאֻדּמִ ַהּפְ

ְמֹאד
ְיָלה ָאֵפל  ְוַהּלַ

ְמֻיָחד ּבִ
ָמעֹות ָהיּו מּוָצקֹות ֵמֹרב ֶמַלח ְוַהּדְ

ַחד. ם ַהּפַ ּגַ ּוְכמֹוֶהן 
 

ָמעֹות  ַהּדְ ָיְבׁשּו  ָבר  ּכְ ֵעת  ּכָ
ים, ָרִחים ְסָתִמּיִ ְוַהּפְ

ִהיִרים ַהּבְ ילֹות  ֲאָבל ֶאת ַהּלֵ
ְעּגּוִעים. ַהּגַ ַמְכִהים 

אלי שמואלי

י ְקָלֶסר ַחּיֵ

ְנֻקּדֹות ְלַמס ַהַהְכָנָסה  ה  ּמָ ּכַ
ת ָהַאְבָטָלה. ה ְלִקְצּבַ ְוַכּמָ

ִלים  ׁשְ ּטּוַח ַהּמַ ַלּבִ ה  ּמָ ּכַ
ה ְלֵבית ַהחֹוִלים. ְוַכּמָ

ִלים  ים ְמֻחּסָ ה ֵמַהַחּיִ ְך ַהְרּבֵ ל־ּכָ ּכָ
ָמה. ְוָהַאׁשְ אּות  ּכָ ַהּזַ ּוֵבי  ַעל ִחּשׁ

י, ֻאּמִ ַהּלְ ּטּוַח  ַלּבִ לּום  ׁשְ ּתַ ּכֶֹרת, ׁשֹוְבֵרי  י ַמׂשְ לּוׁשֵ ּתְ
אּות ְלֹתַאר, ַזּכָ ּור  י ַאְרנֹוָנה, ִאּשׁ לּוׁשֵ ּתְ

ָבא. ְחרּור ֵמַהּצָ ּור ַעל ׁשִ ִאּשׁ
ים ִמְצַטְמְצִמים ְל ַהַחּיִ

ִחּפּוׂש, ְמִציַאת,

ְכּפּול, ׁשִ ַגת,  ַהּשָׂ
ַמת, ִפיְקסּוס, ַהְחּתָ

ה  ׁשָ ַהּגָ
ְוִתּיּוק 

ל  ׁשֶ
ְנָירֹות  ֲעֵרַמת 

ַמְצִהיִבים.
ְקָלֶסר, ּבִ ר ִלְדֹחס אֹוְתָך  ֶאְפׁשָ

ֵאר ָמקֹום  ָ ִיּשׁ ְועֹוד 
ד  ְלֶהְסּפֵ

ִטיָרה. ּפְ ְוִלְתעּוַדת 


