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ססטינה לקופאית  /דורית ויסמן
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ׁשֹוקֹולד ָּפרָ ה 7290000255903
ָ
 729000287248וְ 7290000135700-
מּוצים ִסינִ י
ר-א ַפרְ ֵסק וַ ֲח ִ
נֶ ְק ַט ֲ
עֹוׂשה
ּתֹוב ֶבת ַמה ִהיא ָ
ַה ַּבת ֶׁש ִּלי עֹוד ִמ ְס ֶ
זַ יִ ת סּורִ י ְמבֻ ָּקע 7290000046006
פּוקהָ ,צרִ יְך ְל ָה ִקיׁש ַּפ ֲע ַמיִ ם
ַהּקֻ ָּפה ַהּזֹו ּדְ ָ

9290003067540 ,7290002989943
עֹוׂשה
ַ 7290002415107מה ָּס ַלט ִּפ ְל ֵּפל ָחרִ יף ֶ
ַּ 7290000046006פ ֲע ַמיִ ם
ּ 7290000047362כָ פּול ֵׁשׁש
ׁ 7290000457253שּוב ַה ִּסינִ י
7290000135703 ,7290002871248
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יתי ִמ ְׁש ֶמרֶ ת ּכְ ָבר ַּפ ֲע ַמיִ ם
בּוע ָע ִׂש ִ
ּש ַ
ַה ָ ׁ
רֹוצה ָלבֹוא ַה ַּביְ ָתה ִל ְפנֵ י ָׁשלֹוׁש
ָ
ַל ְח ָמנִ ּיָ ה ֲארֻ ּכָ ה ַּב ְקּבּוק רֵ יק ּכָ פּול ֵׁשׁש
ֲחזֵ ה הֹּדּו ְּב ָמרִ ינָ דָ ה 7290002400
עֹוׂשה
ּשה ַהּזֹאת ָ
ֲחגִ יגָ ה ָה ִא ָ ׁ
רֶ ַבע עֹוף וְ נַ ְקנִ יק ָּוב ָׂשר ִסינִ י

 7290000135703וְ עֹוד ַּפ ֲע ַמיִ ם ֶא ֶפס
עֹוׂשה
ׁשּוב ַה ָּב ָׂשר ַה ִּסינִ י ָמה ֲאנִ י ָ
חֹוׁש ֶבת ַּפ ֲע ַמּיִ ם
רֹוצה ִל ְהיֹות יַ ְלּדָ ה ַּבת ֵׁשׁש ֶ
ָ
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יֹוׁש ֶבת ּפֹה ָׁשעֹות ּכְ מֹו ַּתיְ ַלנְ דִ י אֹו ִסינִ י
ֶ
נֹותן ַּפ ֲע ַמיִ ם
ֶל ֶחם וְ עֹוד ֶל ֶחם זֶ ה ֵ
עֹוׂשה
עֹוׂשה ָמה ֲאנִ י ָ
ָמה ֲאנִ י ָ
עֹוד  729000035707וְ עֹוד 729000035703
ַ 72964415הּכֹל ּכְ ָבר נִ רְ ֶאה ִלי ּכְ מֹו ֶא ֶפס
ֲאנִ י חֹוזֶ רֶ ת ַה ַּביְ ָתה ַעל ֵׁשׁש

4
ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ִמ ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו יֶ ֶלד ֵּבן ֵׁשׁש
לֹוק ִחים ְּב ִמ ְב ָצע ַּת ְח ִמיץ ִסינִ י
ּכֻ ָּלם ְ
7290002660200 ,7290002706724
ּשה ַהּזֹו ַהּיֹום ּכְ ָבר ַּפ ֲע ַמיִ ם
יתי ֶאת ָה ִא ָ ׁ
רָ ִא ִ
ִעם ַה ַּפ ַעם ַהּזֹו זֶ ה ּכְ ָבר ָׁשלֹוׁש
עֹוׂשה
ּומה ֲאנִ י ַהּיֹום ַל ַּב ַעל ֶׁש ִּלי ָ
ָ
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ַס ְח ֶלּב ַׂ 2ש ִּקיֹות ִּבירָ ה ֵׁשׁש
עֹוׂשה
ִעם ַה ֶּק ֶמט ֶה ָחדָ ׁש ֶׁש ִּלי ָמה ֲאנִ י ָ
רֹואה ּכָ פּול ָׁשלֹוׁש
ּכְ ָבר ֵאין ִלי ּכ ַֹח ֲאנִ י ָ
ִמ ְב ָצע ִסינִ י ִמ ְב ָצע ִסינִ י ִמ ְב ָצע ִסינִ י
יׁשהּו ָל ַקח אֹותֹו ַּפ ֲע ַמּיִ ם
עֹוד ִמ ֶ
ָּוברֹאׁש ֶׁש ִּלי ַהּכֹל ָאפֹר ָׁשחֹור ּכְ מֹו ֶא ֶפס

ה"ססטינה" הופיעה בכתב העת "הליקון",
באנתולוגיה "אדומה" ,ותופיע בספר
שיריה הבא של דורית ויסמן.
דורית ויסמן היא משוררת ויוצרת סרטים.
הוציאה עד כה שמונה ספרי שירה
ותרגמה משיריו וסיפוריו של משורר
מעמד הפועלים האמריקאי צ'רלס
בוקובסקי .סרטה האחרון ,שיצא זה עתה
לאקרנים" ,שירה בע"מ" ,הוא על שירה
ומהפכת-שירה בירושלים /// .דוא"ל:
doritweisman@gmail . com

