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ורד זינגר 

 

שינוי סמנטי 

 ַּבַּלְיָלה ַהָּלָבן
 ָקָרא ִלי ַהַּמְלָאְך
 ְּבקֹולֹו ַהְּמַלֵּטף

ֶאת פּוַגת ַהָּמֶות ֶׁשל ַּפאּול ֶצָלאן
 ְוֶהָחָלב ָהָיה ָלָבן

 ְוַהֶּקֶבר — ִמָּטה ִמְתַּגְלֶּגֶלת
 ְוָׁשַכְבנּו ַּדְוָקא ָצפּוף — ָצפּוף ְמאֹד ֲאִפּלּו

ְוַהְּנָחִׁשים ָהיּו ְׁשזּוִרים ַּפְרָוה ְמֻכְרֶּבֶלת

 ֲאָבל ְזַהב ְׂשָערֹו ַּדְוָקא ָהָיה ַמְרָגִריָטה, ַּדְוָקא ָהָיה ַמְרָגִריָטה —
 ַמְרָגִריָטה ָהְיָתה ִמָּלה ָחָדָׁשה, 

ּבּוַעת ַסּבֹון ַרָּכה, ִמְתַנֶּפֶצת ַעל ַהֶּלִחי ְּבִלּטּוף ָנִעים

ְוַהַּלְיָלה ַהָּלָבן ַּדְוָקא ָהָיה ַמְרָגִריָטה, ַּדְוָקא ָהָיה ַמְרָגִריָטה —
ַמְרָגִריָטה ָהְיָתה ִלּטּוף ָזהֹב, ַּגל ָחִמים

ְוַהִּמָּטה ַהִּמְתַּגְלֶּגֶלת ַּדְוָקא ָהְיָתה ַמְרָגִריָטה, ַּדְוָקא ָהְיָתה ַמְרָגִריָטה 
— 

 ָמְרָגִריָטה ָהְיָתה ַאֲהָבה ַּבת
ְׁשֵּתי ִמִּלים.

 

ערן צלגוב

האמנות והחיים

ַעל ִּתְקַרת ַהַּקֵּפָלה ַהִּסיְסִטיִנית
ְּברֹוָמא,

ָהֵאל מֹוִׁשיט ֶאְצַּבע ְוַהּכֹל ַנֲעָׂשה ִּכְדָברֹו
ִּבְצָבִעים ַחִּיים ּוְבֵעירָֹמֵלא:

קֹוְרִאים ָלֶזה — ְּבִריַאת ָהָאָדם.

ַעל ִרְצַּפת ַּגן ַהְּיָלִדים
ִּבְבֵאר־ֶׁשַבע,

ְּבִני מֹוִׁשיט ָיד ְקַטָּנה ּוַמִּגיׁש ְצָבִעים ְלַגֶּנֶנת ְּבִחָג׳אּב
ּתֹוְך ֶׁשהּוא ְמַדְקֵלם ֶאת ַהֵּׁשמֹות ְּבַעְרִבית ְוִעְבִרית:

ָקָראִתי ְלֶזה — ְּבִריַאת ִּתְקָוה.

רונית בכר שחר

משוררים 

ַעם  ְמׁשֹוְרִרים ֵאיָנם ֵמִתים ַאף פַּ
ַחד נֹוָאׁש  ים ִרְגֵעי פַּ ֵהם ַרק ַחיִּ

דּות נֹוָסף ֶׁשל ִׁשיר  ֲחָׁשׁש ַמְתִמיד ִמִּמְקֶרה ִהְתַאְבּ
קּות ׁשּוָרה ַעל חֹוף ָנטּוׁש, ִמְׁשָטח ֶׁשל ַאְסַפְלט ָרטֹב,                                                    אֹו ִהְתַרְסּ
ם ִמְׁשָּפט ָיָׁשן ֵיׁש ֶׁשהּוא ִנְׂשָרף                                                                                     ף, גַּ ָקֶצה ֶׁשל דַּ

ֶאל מּול ֵעיֵני ַהּקֹוֵרא 
ֵחם, הֹוֵפְך ְלגּוׁש ָׁשחֹר  ִמיד, ִמְתפַּ ֵאׁש תָּ ל ְלִאּטֹו ְבּ ִמְתַעֵכּ

ֶאל ַהּבֹור  נֹוֵפל ֶאל מּול ְּפֵני ַהָּבָנאְלָיה ְכּ
ָלל ּוְכָלל ְמׁשֹוְרִרים ֹלא ִמְסַּתְּלִקים ִמן ָהעֹוָלם ְכּ
ַחִּיים עֹוָדם בַּ ִמים ְבּ ֵהם ַרק ּגֹוְוִעים ְלִאָּטם, ְמַדְמּ

ה ְׁשחּוָקה ַאַחת  ָמּה ֶׁשל ִמלָּ ׁש ֶאת דָּ ַמְמִׁשיִכים ְלַבֵקּ
ַיֲערֹות ַעד ַהַּמְחָׁשָבה  ֵעת ֶׁשָהְלָכה ְלִאּבּוד ְבּ ֶׁשֻרְּטָׁשה ְבּ

עּוֵתי ְּתחּוׁשֹות, ֹלא ָׁשָבה, ֹלא ָיִמים  ין בִּ ֶנֶעְלָמה ֵבּ
ַּגם ֹלא ֵלילֹות 

ה  ְבַדת ֶפּ ד כִּ צַּ ְוַרק ַהּמּוָזה יֹוֶׁשֶבת ָלּה בַּ
ן ּתֹוָרה  ְּכּמֶֹׁשה ִלְפֵני ַמתַּ

ה ֶלת ַרְגֶליָה ַאַחת ַעל ַהְּׁשִניָּ ְמַׂשֶכּ
ית ְגִסיָסָתם ָהִאטִּ יָעה ַרֲעבֹוָנּה בִּ ם ַמְׂשבִּ ִמְתּבֹוֶנֶנת בָּ

ִקּיּוָמם ִמְׂשָחק ַמְבִעית  ְמַׂשֶחֶקת ְבּ
ית, אֹו  ִאיְמּפֹוֶטְנְצָיה ְזַמנִּ ְלֶקה ִהיא ׁשּוב ְבּ ֵאין יֹוֵדַע ָמַתי תִּ

ֵאין אֹונּות ְקבּוָעה
ְעּגּוַע    ָרָעה חֹוָלה ָרָעה טֹוָבה מֹוַתַחת ַגּ
ין ְׂשָפַתִים לֹוֶפֶתת ַהָּיַדִים  ין ִניב ֶאל ֵבּ ֵבּ

ֶקת,  ֶנּ ֶקת, ִמְׁשתַּ ֶלּ ֶקת, ִמְסתַּ ֶעֶקת, נֹוֶאֶקת, ְמַפְקֶפּ ִמְצַטְחֶקֶקת, ִמְזדַּ
ה.  ֶרֶקת, ִמְתַּפֶּׂשֶקת, ְמַׁשטָּ ֶקת, ִמְתפָּ ֶנּ ֶקת, ִמְתפַּ ִמְתַנֶתּ

ְקָוה   ֶנֶׁשק ַהתִּ ֶהם ְבּ ַמֲחִזיָקה בָּ
ְיְקָרה ּבֹוֶרֶקת  ה ֲחָצִאיָתּה ְׁשחָֹרה לַּ לָּ ֻחְלַצת ָסֶטן ָלּה ְסַגְלגַּ

ל ֶעְרָוה  ְלתַּ ה ֶׁשל עֹור, תַּ סָּ חֹוֶׂשֶפת ָׁשד, ָחִריץ ּבֹוֵהק, פִּ
ׁש ְפגָּ מּוָכָנה ִהיא ְּכֶגֶבר ֶאל ֶרַגע ַהמִּ

ְמׁשֹוְרִרים ֵאיָנם ֵמִתים ַאף ַּפַעם 
ל ֶרַגע ֵמָחָדׁש ַרק כָּ

      


