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רוני �ומק

מכתב לארתור רמבו

ָל ְֻ ַמֻ ְ ָ ִם׀ ְׇ ָֻ ֶ ב ם׀ ִׄ לֹ
ֻמָ ְׅ ַׅ ֻוֹו ֶם׀ ְֻ

א ֵׅ מ ֶֶ׆ ַלׅ־ַֹ ֶׄ
ָל. ִ ֻ ַזא ִוֻטֻד ַם׀

ב ְ׆ַלְטָמֻ ִגִאֻ ִׄ ֶ ב ם׀ ִׄ לֹ
ב. ִאֻ ִֵו ַ׆ֻ ְֻׅ

ַָטְָמֻ ְוָאִזב ֶ ב ם׀ ִׄ לֹ
ִאְהֺכׇֻמ

ֻלֹמ. וֵֹט ם׀ ְֻׅ

ִגׇ ְזָמֻ ָמֻ ַׇ ָֻ ֶ ב ם׀ ִׄ לֹ
ֹ ֻ ְׇ ִלֹֻמ ַ ֵׄ ְ ֻ ב הַֹאׇ ִגם׀ ַָֻ ֶ ם׀

ב ֹו ֶהְֻמַ ֻׅ
ֹוד ַֹוב ִָלׄם׀

מ. ִ ֵלׄם׀ ְֻׅ ֵוֶטל  ְֻׅ

י (2017-1997), גל־ׅמד, 2017. ח ח   : י  םלב אכב גמ נ   *
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מכתב למר�ל פרו�ט

ַגד א ְַֻ ֶ ִַב ם׀ ָֻׅ ְ מ ַֻגִ ֵׅ ְֻׅ ִאָמ  ָמֻ ֶ זֹד ם׀ ָ ֻ ַם׀
ֶלַ׆ז ָֻׅ ֶהֱזַךל 

ַךז. ׄ ַֻטֶ ָׅ ְך ִֻׅ א  ֹ ְִטַוְכָמֻ ִאְֹמ ַָֻ ֻׅ
ׇֻׅ ָׄ ל אֹׄ  ָׅ ֻ ָׇ ֻב  ם׀

ֶאד ְׇ מ זִֻ׆ֹֻמ ַג ֶׄ ְלָמֻ  ַׄ ֶד ֵמֻ ָֻׅ ב  ִאֻ ב ַֻגִ ִׄ
ֶט ָגֵאׄ. ְֻׅ ִד ִהְאָזוֹמ  ַׇ ֲז

מכתב לפרננדו פ�ואה

ד ַַֹֻמ ְֹגֵל ַ׆ֻ ֻ ָׇ ִגם׀ ֶׄ ֶֹג ְא ׇֻ ְ  א ָֻ  ָֻ ָמֻ ַׄ
ָל ֻ ִׇ ֶאְ, ָכלֹׅ ַא אֹגֹ ַֻגֶ ְ ְלֹׅ ם׀ ִֻׅ ָָ  ֶ ם׀

לֹמ. ָאִוב ַזא ִַכֻ ֻ ְׇ ְל ַֻׅ   ְלִמֻ ֻ ִךַֻ ָֻׅ
ְהֵגִלמ ִֻׅ   ז ְאַךֵֻ ַׇ , ָ ַגְהִמֻ ֱׄ ְ ֶ ֻׄ, ָֻ
ֻהְֹאׇֻ ֶ א ַאֲמִֻאב ם׀  ַֻ׆עְֻהֶ׆ֻ מ ֵֺכֻ ֶׄ

, ָֻׅ ְלָ ְךֺ ִזב ֻטַ
ְהָׅ, ֶ  ם׀ ֻהֵ ִ ַמ ְאם׀ ִטִאמ ִגַמֻ ְֻׅ ֻמֹכ  ְ ִאם׀

ֶזָ ָׅ ֻךְ ֶ ָט, ם׀ ׁםָ ְֻׅ ָו ַזא ְָטָֻ  ל ְאַָֻ ִטֻאֻ ְאַוֻטֵ ֲׄ ַ
ִגׇ ְכֵֻט כָֹג. ָמֻ

 ָׇ ָא ז ְאֵֹטח וְֹלֵ׆ ֻטְ ַׇ  ָ ָֻׅ ֲִך ַג ַֻׅ
ָלֹמ ֲׄ ֶמל ֶגֶאְ ֵגַלֲזַגמ ָ  ֶֻ ָׇ גֹ ָ ְֻׅ ְֻאִָול 
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ב ִאֻ ְָמֻ ֵגַֻגִ ַ  ְִטם׀ ָמֻ ַׄ ֻ  ָֻׅ ֶ ָֹׄמֻ ַכֻאֻמ, ם׀ ְֻׅ
 ַגְאֻמ. ֵׇ ְ׆ ִֻׅ

ב, ְלֶמֻ ׄ ִַֻ ֹאֻ ֶ א ם׀ ָׅ ֲ
ְגִזאֹ ִֻׅ ׄ  ִֻׅ ְגֵד ְֹׄמָ ַגְ ַׇ  ִא ְא ֶ ְלם׀ א ַמֻ ָׅ ֲׄ

ַֻׄא ֶ ל, ם׀ ִ ֻ א ַם׀ ֶ ִמָ ם׀ ֻלֹמ ַֻטְ מ ם׀ ֶׄ
ִָָמ ֵֹֻמׅ ִאְׇֹֹׅ.
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מכתב לגבריאל בלח�נ

ף...ׅזה ׄד לג
אׄח ׇגז םא ׅׄב

אׄח ׅ
אׅׄ םא ב...ף

(טא גכלה for no one; מל׆ג: הזג אלׄ)

אֻהֹמ, ב ְִֹלב ַאֻגְ ִׅ ָא ְַֻ ֶ ם׀ ְָא, ְֻ ַאֻ ַֻׅ
ב ֻׄ ַלכ ְגִזא ִׅ ָא ל ְֻ ֹכֻ ֶ ד ם׀ ִׅ  ֵג ָמֻ ַׄ
ב. ִׇ ְֻׅ ַׄ ְמ ְמֵט ַֻגִ ְ ַזא ִֻ ֶ ַ ַם׀ ִֻהִ ֶ ם׀

ִגׇ גָֻ׆ח. ָ גָֻ׆ח, ָמֻ ְאֻ ֶ ַַֻאֹד ם׀
ב ִׇ ְׇ ֹ ֻׅ ֻטֶֹכל  ְֻׅ   ָמֻ ַׄ

ׇֹב, ָׄ  ֵאׅ  ַגְאָֻ ְֻׅ ֵׅ  ַׄ ִגְמ
ד ְלָגִב. ֵׄ ֵזֶהָ,  ְֻׅ גֹ  ֵזֶהָ, ְֻ ְׅ ֻ

א. ֵׄ ִל ְׅ ִֹלב, ַ׆ֻ ְ ַהְהֻ ם׀ ֲׄ
ִֹלב. ְ ֲַל: ם׀ ַׄ ְֹל  ַמֻ

 ַגְהִַׄה ֻהָ ַׄ א  ֶ ָזל ם׀ גֹ ַֻםֵׁ ִֹלב ְֻ ְ ם׀
ָלִךמ ְאִָכב ֶ אֻ ם׀ ְֻׅ ְלגֹהֹמ ַ ַׄ גֹ ֹא  ְֻ

, ִוִוֻטִ א ַֻגִ ֶ ׄ ם׀ ְאָמֻ ֻ ֶׇ ַֻׅ
ָ, ֶַֻ ְֻׅ ְְֶַכָמֻ  ֶ ָ׆ִאב ם׀ ֻ ְׇ  ְאֵֶל  ִֻגָֻ ׇֻ מ  ַכֻ ֻ ַׇ גֹ  ְֻ

זֻ ַאֲִך ַֻמֶֹלד.  ִִ׆ֻ ִ כם׀ ְֻׅ ֶ ם׀
? ֶאֻ ֵׄ ִֹלב ָ ְ ֻ א ַם׀ ד ָֻ ֵֻׅ א,  ֵׄ ֹ  ם׀ ָמֻ ַׄ ל,  ֶ ם׀ ָג ֶַכֻ

 ֲָזָהִטב, ֻ ֵׇ ׄ ְִךַאְָמֻ ְאְִַל ְאֺ ֹאֻ ֶ ִאב ם׀ ְׅ ֻאֻ ָזִאב הֹ ֵׄ
ׄ ְִטִוכ ֹאֻ ֶ ָכֵלל ם׀ ֻגְ ַֻׅ ְִמַכְאֵכא  ֶ ֻאֻ ִֻטֹמ ָָאׅ ם׀ ֵׄ

גָֹ. ל, ָֻ ִאְלזׇֹ ִגֹכֻ
ֻא ֻׅ ָלִךָמ ִאְכהֹמ  ֶ ם׀ ָמֻ ֵָח ְֻ ְׇ ֲזֵאֶד ָךַז ֶ ֵה ָָךי ם׀ ְׅ ַׄ ֻאֻ  ֵׄ

ָ. גְְ אַֹ ְאַזךְְ ְ ֶֹׄגי ִאם׀ ׄ ָָ ְאָ  ֹאֻ ֶ , ם׀ ָׅ ֲ ַׄ  ׅ ְאִגְַמֻ
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מכתב ליונה וולכ

ְזְמֻ ֹ ִֻךַ ֻׅ ְָא  מ ַַאֻ ֶׄ ִה ֵֹל  ֲׄ
מ ַֹֻהֹמ ֵֻׅ ְֻמֹׅ ְִגהֹד ְאִמְגֶֹלמ  ֻהִ ֶ ם׀

א ַטִׄה ִא. ֶ ם׀
מ ֲַךְֹךלֹמף. ֶׄ , ףַךְַךְָה  בף, ְִמְַאִמֻ ִ ףָהם׀

ִכָזף. , ףִֹֻהֻ ַאְמֻ ִלבף, ַֹוְטְמֻ ָׅ ףְ׆ֻ
ָֻל אֶֶֹמ, , ףְךִלָ ָאֹׅׄ ם׀ ַגְלִמֻ ָׄ ף,  ָ ףַזְם׀

ף, ם׀ ֵׄ ַֻלמ  ם׀
ב ֶׇ ל כֹ ִ ֹׄ ָהם׀ ֻׅ , ףֲזֹׅ,  ַגְלְמֻ ָׄ ְמֻ  ַׄ ְ

ף. ם׀ ֵֻ ֶ מ ָג ם׀ ֶׄ
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ח"י שורות לאצבעות הלוחצות בגרונ השירה

(מכתב לרפאל וויאצ�ק)

ׇ ֻ ָׇ ְהִ׆ ִהְג א ַֻגַ ֶ ָגֶמָגִָכ ֹֹֻ ם׀ ְֻׅ גֹ  ְֻ
ֲָל. ַׄ ב  ִׇ ָטִוב ָזְֹג ֲׄ ל ָ ִגְוֻטַ ְֻׅ
א ֶָֹׄךעכ, ֲָֹֻ ָהֻכ ֵׄ , ְלָט ָמֻ ַׄ ְ

זֹמ ַֻאֲֹךֹמ ָֻׅ ְך ֶׄ ָֻׅ
ָל. ִ ֻ ְ׆לֹד ַם׀ ִֻׅ

ֹ ֻׅ ֶ ִ׆א ם׀ ְֻׅ  ׇ ֵֻׅ ַׄ ָ ְאְִמ ֻ ְׇ  ָךֻח ִגֻךִ ֻ ֵׇ
ָמֻ ְׅ ַמ ֹ ָֻ ֻׅ ֹ,  ֻ ְׇ ַֻׅ ֻלֹמ  ַֻׅ ֻ  ׁםָ

ֶב ָלִךָמ ִאְ׆ֹל ֻגֵ ֶ ַזא ֲאֹגֹמ, ם׀
אֻאֹמ. ְגַאמ ְֻ ׁםִ

ְָָמ גָָֻה ֶ ַמ ם׀ ַׄ ל ְאָטֹמ  ִה ַגִֻ ֲׄ
ְגָא ַֹֻׄמ, מ ַֻםִׁ ֶׄ ְ׆ֵגד  ַׇ ְא

ב לְֹ ַזא ַגְוְגֵל ִגִאֻ ְׇ ִאְהזֹא ַהֲזֵא ָזֵכׅ ְִא
. ָׅ  ִׇ ָׇ ְה ְֻׅ ְלָמֻ  ַֻ ֻטִ ֶ ם׀

ח ֻ ַׇ ֵֻא ַ ֻ גָֹ הְֹאׇֻ ַאְֻמְֹ ִגם׀ ִב ָֻ א ַָֻ ָׅ ֲׄ
ְגָ, ֻלֹמ ׁםִ ם׀

ְהָׅ ֶ ְטֻמֵֹל ם׀ ִאְלךַֹ ַֻ
ִכָל ֻ ְׇ ב  ַׇ ְֻׅ ַל  ְֻאִֻגָ

טַֻטמ כָֹג. א ַגַ ְֻ ֶ ם׀
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מכתב ללאה גולדברג

ִלב ִׄ ִד ְג ַׇ ַאְכְמֻ ֲז ְׇ ִ ֶ ְטלִֻלב ם׀ ַַ׆ֻ
 ָאֻ א ַֻגִ ֶ ׇָֻמֻ ם׀ ִׇ ְֻׅ מ  ֶׄ

ִלב. ִ ֻ ְטְוָא ִגד ַם׀ ֻהִ ֶ ם׀
ב? ְגהְָ ֺׄ ַ

ְמֻ ִא ְ ַֹלם׀ ֶ ֵֻא ֶָזָהד ם׀ ם׀ ְֻׅ
ֹד  ַֹכ ִָלׄם׀ ב ִֻ ִׄ לֹ

ָל ֻׄ ִ ֻ א ַם׀ ֶ ם׀
ב. ד ִֺכֻ ֵׄ ֶ ם׀


