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 רציתי ״לא עולמה: על נתנאלה מספרת
 רציתי זמרת. של קאריירה לעצמי לבנות
 עיסוקי השירה את להפוך לא אבל לשיר.

 כל היא שהשירה חושבים אנשים המרכזי.
 שורשים אוספת אני נכון. לא זה אבל חיי,
 אוספת ואני צורות מהם ובונה עצים של
אבנים. מיני כל

 אני צורה. רואה אני בטבע דבר ״בכל
 יותר הרבה אותי מעניין זה חיים. רואה

 התענוג את לל שנותן מה זה מהשירה,
 להסביר שקשה מיסטי דבר זה לחיות.
לשורשי חיים. קיימים הדומם בטבע אותו.
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לכיתה ככ;יסח נתכאלה
חפה את מנבלים כולם

 ראשים, יש צורות, יש ולאבנים העצים
פנים. עיניים,

 אפילו עיוורים. האנשים רוב ״לדעתי׳
 סובלת אני עיוורים. הם רואים, כשהם
 חולפים האנשים שרוב דברים רואה כשאני

 אני כלל. בהם להבחין בלי על־פניהם
 בעצים הבעות ורואה ראשי את מרימה

 , של צורות יש הדומם בטבע ובעננים.
 בייחוד מפלצות, של חיות, של אנשים,

 ממש אני אז רעננים. את מאיר כשהירח
השראה. של אווירה בתוך נמצאת
 הדומם, לטבע שלי האהבה דרך ״וכך,
 להתקשר. התחלנו זה דרך פול. את הכרתי

 שלו אלא הזה, בעניין לי דומה נורא הוא
 ביחד, מפתבלים היינו דימיון. יותר יש

 מיני כל אוסף הוא דברים. אותם ומגלים
 אני לי. ולהראות לי לתת כדי דברים
 לאף מראה ולא שלי, הרגשות את כותבת

לפעמים. לפול, רק — אחד
 בחזרה נוסע הוא אחדים ימים ״בעוד
 י יהיו שלו לנסיעה פשוט. לא זה לשוודיה.
 כך. זה את רוצה אני אבל לגבי. השלכות

 לא־ למיקרים קורבן להיות רוצה אני
 ולא אני להישאר לי נותן זה כי נעימים,

 עוד שאמצא חושבת לא אני להשתנות.
 לי היה לא לפניו גם פול. נמו מישהו

שההת אומרים בארץ אנשים אחד. אף
נכון. וזה מוזרה, שלו נהגות

 והוא מוזר, הוא רגיל, לא הוא ״פול
 אבל איתו, שאסע רצה הוא אותי. אוהב

 יכולה ולא בחזזה־עבודה קשורה אני
 הטבעית הסביבה שם כי נוסע הוא לעזוב.

 שלו. העבודה ושם נולד הוא שם שלו,
 להכיר כדי כי אותו׳ מכירה לא בעצם אני

 ז נוח שהכי איפה איתו להיות צריך אדם
 מרגיש פול ופה, טוב. הכי מרגיש והוא לו

טוב. ולא נוח לא מאד
 אותי לפגוש צריך אותי להכיר ״בדי
 כי והאבנים, העצים ליד בשדות, בטבע,

 שבו הבית שלי. הטיבעית הסביבה שם
 לא אני הטיבעי. מקומי איננו גרה אני

 פשוטים הם ברחוב, האנשים את סובלת
 לדבר נהגו לא פעם ירודים, כולם מדי.

 מנבלים כולם היום גם, בל־כד באופן
 ניבול־פה. שזה מבינים ולא הפה, את
 שאני העובדה עצם אבל מתעלמת, אני

מבפנים. עלי משפיע מתעלמת
 נתראה לא ואנחנו נוסע, פול ״כעת

 'ללכת צריד אבל אותו, אהבתי יותר.
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