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דמותו של חליל ,אנטי-גיבור טראגי-קומי ,עומדת במרכזם של מאות רישומים אותם יצר זמיר שץ בשנה
האחרונה .חליל ,בן דמותו של האמן )?( עוקב בעניין אחר מאורעות השעה ,צופה מן הצד ומביע מחאה –
לרוב שקטה ולעיתים בוטה וקולנית ,כנביא זעם .רגע אחד הוא מוצף רוח שטות מאוהבת ,וכהרף עין הוא
צולל אל תהומות הייאוש והאבדון.
"חליל חדד נולד אחרי גשם על גבעה מול שלולית בן גבעות אחרות ,כמו אבן קטנה סדוקה ,בין אבנים
שבורות גדולות ,שהיו מוטלות על האדמה ספוגת המים ,בין עלי חצב בשרניים ,כלניות ,נוריות ורקפות
פורחות ,בסוף החורף .חליל כמו כל אבן קטנה בן אבנים אחרות בינוניות קטנות וגדולות ,בילה את כל חייו
בשיוף ומנוחה על המדף עד שבמקרה נבחר להיות אבן פינה ,זוגיות מתאימה ,משפחה ,שירות צבאי ,שפה
אחת שבורה ,שטיפת מוח תואמת ,שורה ,יד לוחצת ,שם על מצבה ,אין שום משמעות לחליל חדד ,לא לאחיו
ברק ,לא לחביבתי לא לחגיתי לא לחליל מסכנין שבתאונת עבודה מזעזעת קיפח חייו ,לא לילדיו ,העיקר
המדינה .שוקרן עזיזי ,תודה.
חליל הרים ,חליל במלונה ,חליל בן לאומי ,חליל גבולי ,חליל רב כיווני ,חליל אובדני ,חליל נבואי ,חליל
צדקני ,חליל נקמני ,חליל תעלול ,חליל צעקני ,חליל בכייני ,חליל בארון ,חליל קטן טיפשון ,חליל שמחות,
חליל אכזבות מרות ,חליל כושל ,חליל שואל ,חליל כותב ומוחק מתבלבל ,חליל נופל ,חליל נשבר ,חליל
שב וחוזר ,חליל זר ,חליל פליט ,חליל ללא תכלית ,חליל זכרונו לברכה ,חליל היא והוא ואהבה ,חליל לכל
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