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רוני סומק

"איזה ספר", את שואלת, "תיקח לאי בודד?" 

ח ֶאת "ַהֵחְטא ְוָעְנׁשֹו", ִדים ֶאּקַ ֵ ְלִאי ַהּשׁ

יָסה", ְטמֹון ֶאת "ַעּלִ ְלִאי ַהּמַ

יק", י ּדִ יְנזֹון ְקרּוזֹו ֶאת "מֹוּבִ ל רֹוּבִ ָלִאי ׁשֶ

תּוָלה ֶאת "לֹוִליָטה", י ַהּבְ ְלִאּיֵ

יִליַמְנָג'רֹו", ְלֵגי ַהּקִ ֶרם ֶאת "ׁשִ ּזֶ ים ּבַ ָלִאּיִ

ח אֹוָתְך ה, ֶאּקַ ּלָ ֶרם ִהְתּגַ ּטֶ ְוָלִאי ׁשֶ

ף. ַוֲאַדְפּדֵ
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Petit Beurre

ת "לּו", ית ַהֲחרׁשֶ ל ּבֵ ן ׁשֶ ׁשָ ְבֶנה ַהּיָ ַנאְנט, מּול ַהּמִ ּבְ

ר, ִתי ּבֶ ם ֶנֱאָפה ָלִראׁשֹוָנה ַהּפֶ ׁשָ

ֲאִני ּבֹוֵרא ֵמָחָדׁש ֶאת ּדֹוָדה ַמְרֶסל, 

ֶפר ַאִליַאְנס, ֵבית ַהּסֵ ד ּבְ ְגּדָ ּבַ ְמָדה ּבְ ּלָ ׁשֶ

יַע ֶאת ַטַעם ָצְרַפת ְוָרְצָתה ְלַהְטּבִ

ה יְסְקִויִטים ָהֵאּלֶ ִעם ַהּבִ

ִלי, ה ָהַאְנּגְ ֵלי ֶהָחָלב ְוַנֲהרֹות ַהּתֵ ַמּפְ ּבְ

ל ָאִבי. ְגרֹונֹו ׁשֶ ְרמּו ּבִ ּזָ ׁשֶ

יָרה, ׁשִ ה ִהיא ֵהִביָנה ּבְ ּמָ ֲאִני ֹלא זֹוֵכר ּכַ

ְדָעה, ִהיא ִהְצִליָחה ּיָ ִלי ׁשֶ ִנים, ּבְ ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשָ

ל ּבֹוְדֵלר ְרֵחי ָהֹרַע" ׁשֶ ֲעִציֵצי מֹוִחי ֶאת "ּפִ ּתֹל ּבַ ִלׁשְ

ֵרֵור. ל ַז'אק ּפְ יר ׁשֶ ִ ר ְסִביָבם ֲעֵלי ֲחלּוָדה ִמּשׁ ּוְלַפּזֵ

יׁש יִסי, "ְוַתְרּגִ ָאה ֶאת ּכִ ּלְ ּמִ ׁשֶ "ַקח", ִהיא ָאְמָרה ִלי ָאז ּכְ

ָכל ְנִגיָסה ָמה זֹו ֶחְמָאה ָצְרָפִתית". ּבְ

קֹום ּמָ ו, "ְוַדְמְיִני אֹוִתי עֹוֵמד ּבַ "ְקִחי", ֲאִני עֹוֶנה ָלּה ַעְכׁשָ

רּו ְנּדְ ִהְתּגַ ּנּוִרים ׁשֶ י ֶקַמח, ֵמֲעֵרמֹות ֶחְמָאה ּוִמּתַ ּקֵ ַעם ֶנְחַנק ִמּשַׂ ּפַ ׁשֶ

ֲאֻרּבֹות, ֲעֵליֶהן ָיֹכְלתְּ ִלְתלֹות ְלַרֲאָוה  ּבַ

ֶאת לֶֹבן ִמְצֵחְך,

ֹאֶדם ֶלְחֵיְך,

ָעֵרְך ָחָצה ֶאת ׂשְ ֹחל ׁשֶ ֶרט ַהּכָ ֶאת ַהּסֶ

ל ַאּפֹוִליֵנר, יר ׁשֶ ִ ּשׁ מֹו ּבַ יׁש, ּכְ ּוְלַהְרּגִ

ֶגל ָצְרַפת". ַאּתְ ְלֶרַגע ּדֶ ׁשֶ
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בלי מלים

)בעקבות "תפקיד השירה" מאת פנטי הולפה(

ֹוִחים ים ַהּשׂ ִריׁשִ ין ַהּכְ ּבֵ

ׁשֹון ל ַהּלָ אֹוְקָינֹוס ׁשֶ ּבָ

מֹו "ַאֲהָבה". ְ ּשׁ ג ָקָטן ׁשֶ ר ּדָ ּתֵ ִמְסּתַ

יו הּוא חֹוֵסם ֵמָהעֹוָלם מֹו ַחּיָ ּבְ

א. ּבּול ַהּבָ ֶאת ַהּמַ


