
 שלום חברים, צלמים, ושוחרי אמנות

 האביב המוקדם הזה מסתער עלי, מקיף אותי. יוצא מפתח הבית "להרחת בוקר"
לאחר שחלף בין ענפי הכליל שפורח בוורוד עז, ממשיך נעים רוח מקבל את פני משב בחצר 

לפריחת התפוז ומשם מסתלסל בין ענפי הלימון ועוטף אותי כשהוא נושא עמו ריח פריחות 
  משכר שמענג את הנפש. 

ליער, הכל ירוק ופורח. פריחה מושלמת היא דבר נדיר, מופע מרהיב שמנקה את  צועדאני 
  העיניים והמחשבה.

 נושם עמוק את ריח העשב הרענן, את הפריחות והלבלובים, ריח של געגוע.
אופף השכנה ממעלה הרחוב,  בשמלה פרחוניתיוצא מהיער, על המדרכה צועדת לעברי 

סתם  ,בושם משובח "בוקר טוב, את בחזרה או בדרך לבילוי?" היא צוחקת "לאשל אותה ריח 
  בא לי". חולפת לצידי ואני נושם עמוק. 

אני אוהב את  לי מושג איזו אבקת כביסה זו, אבלאין  , כביסהה זה יוםבבית מצד שמאל 
פרחים ונושם אותו הריח הזה. בגינה למעלה פורח ורד לבן, עוצר, מצמיד את האף לאחד ה

לתוכי, מתוק, רענן. מהבית של איווט עולים ריחות של מאפים, שואף, מתענג וצועד מהר 
הביתה. טוחן קפה טרי, מכין לי אספרסו כפול, יושב בגינה והכל מתערבב לסימפוניה של 

ניחוח משכר שפותח את דרכי  ריחות: המאפים של איווט, פריחות האביב וריח הקפה, 
אני כצלם שמתבונן כל הזמן, יכול מידי פעם   –העורקים ואת קו המחשבה  הנשימה את

לראות ריח של  –הצבעים את יופי  להרפות, לעצום את העיניים, ובעזרת חוש הריח לראות
 אופטימיות, ריח של אביב.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 משפט השבוע

 - ומבושםיש רגע קצר בין אדר לניסן שהטבע צוהל בכל פה, הוא שופע חיים שיכור "
 !איך שיופי יכול לרפא

 ויצהיב, כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת יבולאך עוד רגע  -נסער ומשולהב ומתיז ניצוצות 
קצר פה כל כך האביב. קצר וחטוף ושובר את הלב, לחשוב שהוא תכף ידעך' מבטו רק  -

קצר פה כל כך רק ניתן לי ותכף נלקח.... נדיב ונסער ומכאיב,  -נפקח, אך התחיל ללבלב 
 ".האביב

 דוד גרוסמן

 כתבת השבוע

 

 מופע אביב

Rescored Soundtrack -   Spring 

 המלצות השבוע
 :אחרי פסח חוזרים לצלם

הבוטני בירושלים, סדנת צילום מודל בתאורת אולפן בהנחיית אלדד מאסטרו, סדנא בגן 
 פרטים נוספים בקרוב -ועוד   פארק המסילה בתל אביב, מתחם גשר יהודית בלילה

https://www.youtube.com/watch?v=cyp7d-jEvNA


 גם באולמות חזרנו לפעילות
 אצלכם בסלון, במשרד או בכל מקום שתבחרו. עולם ומלואו
 אישי, -יגיע אליכם למופע פרטי  יואל שתרוג

 בנושאים שונים ומגוונים. הרצאות ומופעים מרתקים 60עם מגוון של 

 שבת שלום מיואל שתרוג וצוות אדמה

 מתוך הבלוג השבועי של אדמה 

 

https://y-adama.us14.list-manage.com/track/click?u=f1c9db8b546fef072d81b4604&id=410a5944ed&e=21587fdd0e
https://www.y-adama.co.il/blog/hrkht-bvqr-yvl-shtrvg-dmh-yvtsrt

