
مطبخִמְטָּבח
אנו רוצים להזמין אתכן ואתכם, קהילת אורנים, 

להיכנס איתנו ללב הפועם של הבית, למקום שבו 

אפשר להריח זיכרונות ולטעום את המסורת, 

למרחב ראשוני של הזנה, יצירה ודמיון.

י קורא לכם ולכן לספר, לצייר,  נטו כתב העת קו 

לדמיין ולכתוב על מטבחים, תבשילים ותבלינים, 

לחשוב על סביבת עבודה שבה חומר פוגש 

אנרגיה, טעמים וצבעים מתערבבים, ולתהות על 

הקשר בין מעשה האמנות לאומנות הבישול.

נשמח לקבל יצירות שעוסקות במאכלי ילדות, 

בסירים מבעבעים, במזון מקומי, בארוחות 

משפחתיות, בזיכרונות קולינריים ובמתכונים 

שעוברים מדור לדור, כמו גם במטבח במובן 

המטאפורי שלו. בואו נפתח שולחן.

קהילת אורנים מוזמנת לשלוח אלינו יצירות 

הקשורות בנושא זה, כמו: שירים, סיפורים 

קצרים, מסות )עד 1,200 מילה(, תיעוד של 

עבודות אמנות )תצלומים באיכות הדפסה של 

אמנויות שונות: ציור, וידאו ארט( ועוד. 

מערכת כתב העת תקבל את הצעותיכם עד ל־

יום שני 2.4.2023, י״א בניסן, ותבחר מתוך מגוון 

החומרים את היצירות אשר יפורסמו בגיליון זה. 

kavnatuy@gmail.com :כתובת המייל שלנו

ندعوكم.ن، مجتمع أورنيم، للدخول معنا إىل قلب 
البيت النابض، المكان الذي نشتم فيه رائحة 

الذكريات ونتذوّق التقاليد، الحيّز األول للتغذية، 
االبداع والخيال.

نطـــوي تدعوكم وتدعوكن للحديث،  مجلـــة كاڤ 
الرسم، التخيّل والكتابة عن المطابخ، الطعام 

والتوابل، التفكير في بيئة عمل تلتقي فيها المادة مع 
الطاقة، وتمتزج فيها النكهات مع األلوان، والتساؤل 

عن العالقة بين العمل الفنّّي وفن الطهّي.

يسعدنا تلقي أعماٍل تتناول طعام الطفولة، الطناجر 
الملتهبة، الغذاء المحيل، الوجبات العائلية، ذكريات 
الطهّي ووصفات تنتقل من جيل إىل جيل، وكذلك  

مع المطبخ بمفهومه المجازّي. تعالوا لنجهّز المائدة.

ندعو مجتمع أورنيم إىل إرسال أعمال تتعلق بهذا 
الموضوع، مثل: أغاني، مقاالت، قصص قصيرة، 
)حتى 1,200 كلمة(، توثيق ألعمال فنّيّة )تصوير 
بجودة طباعة لفنون مختلفة: رسم، فيديو آرت( 

وغيرها. 

تستقبل هيئة تحرير المجلة اقتراحاتكم.ن لغاية 
يوم االثنين، 2 نيسان 2023، وسوف تختار من 
بين تشكيلة المواد األعمال التي سيتم نشرها 

في عدد المجلة القادم. عنوان البريد اإللكتروني: 
kavnatuy@gmail.com

בברכת יצירה פוריה

ובתאבון,

, י נטו מערכת קו 

יחיל צבן ואלה קריגר

مع تمنيات االبداع الُمثمر
صحة وهنا،

نطوي، كاڤ  ـــر  هيئة تحري
يَحيل تسبان وإياله كريغر
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