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עמק סדום גופרית ומלח
לשזופה עיני כלות
כבר על לוט אבד הכלח
רק ליבי שיכור כלוט.
—סימונה מדימונה
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ֲא ִני גם ְמ ֻנ ָּקד.
 ֲה ִכי ֲא ִני לא אוֹ ֶה ֶבת ִמ ְפ ָלצוֹתָ ,א ְמ ָרה ַטל ֲא ָבל ַי ְל ָדּה ׁ ֶש ִלּיֵ ,אין ִמ ְפ ָלצ ֹות ָּבע ֹו ָלם ָאז ָמהֲ ,א ִני ּפ ֹו ֶח ֶדת ַגּם ִמ ִּמ ְפ ָלצ ֹות ׁ ֶשלּא ַק ָי ּימ ֹותּ ַפעַ ם ָהיָה ִא ׁיש ְ ּב ִלי ִ ּד ְמיוֹןְ .ק ָצת ָק ׁ ֶשה ְל ָהבִ ין
אֵ ְ
יך ֶא ְפ ׁ ָשר ִל ְחיוֹת ְ ּב ִלי ִ ּד ְמיוֹןּ ְ ,בעִ ָּקר ִמ ְּפנֵי
ׁ ֶש ָה ִא ׁיש נ ְִר ָאה ָרגִ יל ל ֲ
ַחלו ִּטין.
ֶ
קודם ָּכל ִמ ְּפנֵי ׁ ֶש ֶזּה ְ ּב ֱא ֶמת ָהיָה ִא ׁיש ָרגִ יל
ׁ ֶשהַ כּ ול בּ וֹ ָצפו ּי ו ָּברו ּר.
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ָהיו ּ לוֹ
ׁ
ראש ֶא ָחד ו ׁ ְּש ּ ֵתי עֵ י ַניִים ו ׁ ְּש ּ ֵתי ַר ְג ַליִם,
ְ ּב ִק ּצו ּר ֲ -הכִ י ָרגִ יל ָּבעוֹ ָלם.
ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ָהיָה ְלנַחֵ ׁש ו ֲַאפִ י ּלו ּ לא ְל ַד ְמיֵן ׁ ֶש ָ ּד ָבר
ּכ ֹל ָּכ ְך ָח ׁשו ּב ָהיָה ָחסֵ ר לוֹ ַּב ּמוחַ .
ֲא ָבל הו ּא נוֹלַד ְ ּב ִלי ִ ּד ְמיוֹן.
ְּכ ָבר ְּכ ׁ ֶש ָהיָה יֶ ֶלד ָק ָטן ָהעוֹ ָלם נ ְִר ָאה לוֹ ּ ָפ ׁשו ּט.
ְל ֻע ּ ַמת זאת הדיבורים ִמ ּ ָסבִ יב ָהיו ּ מו ּ ָז ִרים,
ְו ִל ְפ ָע ִמים ֲאפִ י ּלו ּ הִ ְפ ִחידו ּ אוֹתוֹ ְמאוד:
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ְּכ ׁ ֶש ָא ְמרו ּ לוֹ ׁ ֶשהו ּא יֶ ֶלד ָמתוֹק הו ּא נ ְִב ָהל ִּכי
ָח ׁ ַשב ׁ ֶש ֶּבטַ ח י ְִרצו ּ ֶל ֱאכול אוֹתוֹ.
ֲה ֵרי הו ּא ָמתוֹק...
ו ְּכ ׁ ֶש ָא ְמרו ּ לוֹ :מַ ְס ִּפיק עִ ם הַ ּ ַפ ְרצו ּף ֶה ָחמו ּץ,
אַ ּ ָתה נ ְִר ֶאה ְּכמוֹ ִלימוֹןָ ,אז הו ּא ָח ׁ ַשב
ׁ ֶש ֲא ָנ ׁ ִשים ְסבִ יבוֹ הִ ׁ ְש ּ ַת ְגּעו ֲּ ,א ָבל ְליֶ ֶתר
ִ ּב ּ ָטחוֹן ָהל ְַך ִל ְר ִאי ְּכ ֵדי ִל ְבדוק ׁ ֶשיֵ ּׁש לוֹ
ּ ַפ ְרצו ּף ָרגִ יל ׁ ֶשלֹּא נ ְִר ֶאה ְּכמוֹ ִלימוֹן.
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סימונה
עקרונות עיצוב

סימונה בנוי מתנועות עגולות ומשלב בין
צורות גיאומטריות חדות לעיקולים
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מרטיני נולד בסיינה ,או
בסביבתה ,בשנת 1284 .בשנת
 1324נישא לג'ובנה ,בת
למשפחת אמנים :אביה ממו
די פיליפוצ'ו ואחיה ליפו ממי.
ב־ 1336עבר לאביניון אל חצר
האפיפיור בנדיקטוס ה־.12
בעקבות הצלחתו האמנותית
היה מרטיני לאיש אמיד .כבר
ב־ ,1324שנת חתונתו ,רכש בית
בסיינה .בצוואתו מדובר על שני
בתים ,כרמים וסכום ניכר של
כסף .הוא נפטר באביניון ב־4
באוגוסט .1344

סימונה מרטיני (באיטלקית:
)Simone Martini (,1284
סיינה –  ,1344אביניון) ,היה צייר
איטלקי מסיינה ,שבחבל טוסקנה
באיטליה .סימונה מרטיני היה
דמות מרכזית בהתפתחות הציור
האיטלקי המוקדם ,והייתה לו
השפעה רבה על התפתחות
הסגנון הגותי הבינלאומי.
מקובל על המחקר שהיה תלמיד של דוצ'ו .פעילותו האמנותית
החלה בסיינה בזמן כלשהו בין  1305ל ,1310-שם נשאר מרכז
פעילותו עד שעבר כעבור שנים לאביניון .אולם הוא עבד גם
בערים אחרות באיטליה ,ביניהן פיזה וסן ג'ימיניאנו .בשנים
 1312עד  1317שהה מדי פעם באסיסי שם עבד על הפרסקאות
ועל סקיצות לויטראז'ים בבזיליקה של פרציסקוס הקדוש.
ב־ 1317נסע ,כנראה ,לנאפולי על פי הזמנת רוברט מאנז'ו ,מלך
נאפולי .שם צייר את תמונת המזבח של לואי הקדוש .ב־1336
עבר לאביניון ,שם נוצר מרכז אמנותי חשוב בעקבות המעבר
של חצר האפיפיור.
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 -ויקיפדיה ,סימונה מרטיני
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אני י פש
בחו דול
הג

היה בסדר
ל תדאג ,י
א
סימונה מדימונה,
בלחנו של שלמה
ויספיש למילים של
חיים שלמוני ובביצוע
של ריקה זראי עם
להקת אילון.
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שלמוני רצה לכתוב
שיר עבור ישראל יצחקי,
וזה האחרון סיפר לו על לילה
אחד שבו שב מהופעה מול חיילים
והתארח אצל זוג מדימונה ,סימונה
ובעלה .שלמוני כמובן לא הכיר את
אותה סימונה מדימונה ,וככל הנראה
מלבד השם ,סימונה ,שאר השיר
לא נכתב בהשראת אישה
ספציפית
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סימונה האלפ
(ברומניתSimona :
 ;Halepנולדה ב27-
בספטמבר  )1991היא שחקנית
טניס מקצוענית מרומניה .מדורגת
כיום (ספטמבר  ,)2014במקום שני
בעולם בסבב ה WTA-לנשים ,דירוג
השיא שלה .היא זכתה ב 8-תוארי
יחידות ב .WTA-ב 2014-הגיעה
לגמר אליפות צרפת הפתוחה,
אך הפסידה למריה
שראפובה.
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סנס סריף עברי חדש
בחמישה משקלים
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דק ,רגיל ,בינוני ,שמן ,שחור
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סימונה האלפ (ברומנית ;Simona Halep :נולדה ב־27
בספטמבר  )1991היא שחקנית טניס מקצוענית מרומניה.
מדורגת כיום (ספטמבר  ,)2014במקום שני בעולם בסבב ה־
 WTAלנשים ,דירוג השיא שלה .היא זכתה ב־ 8תוארי יחידות
ב־ .WTAב־ 2014הגיעה לגמר אליפות צרפת הפתוחה ,אך
הפסידה למריה שראפובה .האלפ נולדה בקונסטנצה שברומניה.
אביה היה פועל במפעל חלב .היא החלה לשחק טניס בגיל ,4
בחיקוי של אחיה הגדול .סימונה האלפ הייתה שחקנית צמרת
בנוער והגיעה עד חצי הגמר באליפות אוסטרליה הפתוחה
לנוער ואף זכתה באליפות צרפת הפתוחה לנוער .היא החלה
לשחק בטורנירי פיוצ'רס ואף זכתה בבוקרשט .את הקריירה
המקצועית החלה האלפ בשנת  .2009סימונה מתאמנת
בהדרכתם של אנדריי מלנדי ואדריאן מרקו .מאמן הכושר שלה
הוא טאו קרקל והמנהלת שלה היא וירג'ין רוזיקי.
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אותיות
בגדול.
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תשרקצפעסנמ
לכיטחזודהגבא
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