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  אלי פררה: עריכה ופרושי המילי�

  

  .צור קשר –יפנו באתר ב , למעונייני� לקבל את הסיכו�

  

  )   ברבי�� ִצֳ�ר�ת. וכ� כנוי חיבה לנערה;  פרפר– תֶר�ִֹצ*     (             חיי� נחמ� ביאליק/  תֶר�ִֹצ*

  ,ָהע�ָל� ט�ֵבַע ָ$א�ר #ְבִשיר!ָ ל

  ,ְשַעְרִ,י� ִמָ+ִביב ִמְתַרֲחִשי�!א�ְצר�ת ַחִ)י� לֹא

  )דר�;  שביל– ִ-ְשע�ל*   (                                                           ָ,ח ֵ$י/ ַיַער ָוִניר ַהִ.ְמִ-ְשע�ל*#ַב

  ) שותקי�– ַמֲחִשי�*(                                                                          .ַמֲחִשי�*ְשֵנינ# ה�ְלִכי� #

  ,ִלְשִבֵיל.ו ֵאי/ ֵק1, �ְלִכי�0נ# ה�ְלִכי� ְוה

  )פרפרי� חגו מעלינו;  סובבו סביבנו– ִ ְתר#נ#*    (               ,ִצֳ�ר�ת* ִ ְתר#נ#*, ֲאָפפ#נ# ִשֳ$ִלי�

  )תנו יפגשו או–  ִיְפ3ֵָענ# ; קרני שמש– ֲחִנית�ת  (              ֵע1! ָכלִיְפ3ֵָענ#*ָזָהב ! ֶשלֲחִנית�ת*#ַב

  )בסמיכות, ל ֵצ– ֶצֱאֵלי*(                                                                                     . ַצָ-ר�תֶצֱאֵלי*#ְב

  

  )עננה –ָעב   *; מלא�–ְ ר#ב *       (             ? ַק6ָה ְ$ר#� ע�ָל� ִרְפֵרָפהָעב* ִע� ְ ר#ב*ַה5ְמ#ת 

  !ִהיא ִחיש ִהְפִליָגה ִלְמִדיַנת ַהָ)� ! 8ְ9�3ַ

  ִהְרה#ִרי ַהָ>ה�ר ָ מ�ָה ָוָר�!ְוֶאת

  .ְ ֵתָפ=!ָנְש0ה ִעָ-= ָלֶנַצח ַעל

  ,ס�<!ְוש#ב ְ,ֵכֶלת ְ$ִלי, ְוש#ב זַֹהר ָרִקיַע

  ,9ְ, ה�ֶלֶכת ְ$רֹאש ַוֲאִני ָכר8ְ# 9ֲחָרִי8ְ

  )'וכו תירס, חיטה, צמח השדה:  קמה– ָקמ�ָתיו*  (           , ִהְשָ,ֵרע ַה.�< ַהְ-ֵלא�תָקמ�ָתיו*#ְב

  .ְוַה ֹל ָ$ִהיר $� ְ מ� ְ$ֵעיָנִי8ְ
  

  ,ַ$ַ)ַער ַה6ָז: ֶרַגע ֶאָחד ִלי ִנְדָמה

  )גור� לאפלה,  מלשו� אפלה– לַ-ֲאִפי*(                                       , #ַמִ?יב ִצָ.ת� ָעֵלינ#ַ-ֲאִפיל*ַה

ָ-ר ֵמ0ז,  ַמְטמ�/ ִמְסָ,ִרי�3ָנ#ז*   )טמו� בצנעה,  שמור במסתור– 3ָנ#ז*     (                        ַהְ-ש@

  !#ֵמע�ָל� ִלְשֵנינ# 

  ) ראה לעיל– Aָָמה(                                                      ֶפה! #ִמֶ�ה ֱאֵלי! Aָָמה*ִ�ְתאֹ� ָרֲחָפה ַה

  )זעזועי� קלי� ותכופי�;  רעד – ֶרֶטט*(                       .ְ�ֵני ָהא�ְקָינ�ס! ַקְרַנִי� ַעלֶרֶטט*ָעַבר 

�  )המטיר שלג,  מלשו� שלג– ִהְשִליג*   (                             , #ְבֶשַפע ָ Bֶה! ָעֵלינ# ִהְשִליג*ִמי , ה

  ?יל ִצֳ�ר�ת ְלָבנ�תֵח
  

  )הסתבכה בשיער,  מלשו� קלוע– ִנְקְלָעה*    (                         ִצ�ֶֹרת ְ ֶפַרח ִ$ְקֵצהִנְקְלָעה*ְוִהֵ.ה 

  ) מקו� החגורה– ַ-ְח3ֶֹרת*; ְ�ֵתָ( ַצ– ְַמְחַלְפֵ,8*(     ,ַ-ְח3ֶֹרת*ַה! ַהְ-ַפBְָזה ַעלַמְחַלְפֵ,8ְ*ְשַער 

  !) נשק אותה– ְשָקה*     (                                 #ְדֵמה, ָל=!ְשָקה*ק#� , ָ$ח#ר: ְכמ� ָרְמָזה ִלי#

  !ֵאַלי ַה�Cִֶֹרת
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  ? ַהִהְרַגְֹשְ, ַ$�Cִֶֹרת ָוִבי!א#ָל� 9ְ, 

  ,ַנְפִשי ְנת#ָנה ַבְ?ִבי!ִ י �3ַ, ַהִהְר3ְַשְ,

  )סבוכה;  תלויה כמו בלולאה– ְתל0#ה*      (                   #ְמַצָ�ה ִליש#ָעה, 0#הְתל*#ְמַפְרֶ�ֶרת #

  ?ְ$ַמְחַלְפֵ,8ְ ַהAְל#ָעה
  

  !#ְבֵעיַנִי8ְ ש#ב 0ִצי1 ַוֲאַבAֵש ָש� ְ,ש#ָבה 

  ) שתי העיני�– י�ֵני ַהֵח/*י ֵתְ+   (                                  ;י�ֵני ַהֵח/*ְשֵתי , #ְכַבְ,ִחיָלה ֵה/ ְצנ#ע�ת

   מלשו� – ְמש#ָבה* . ראה לעיל– ַמְחַלְפֵ,8ְ* (       ,ְמש#ָבה* ַמְחַלְפֵ,8ְ* #–6ִי ְצִניע#ת ֵעיַנִי8ְ !ַמה

  )שוחקת ומתנדנדת; שובבות                                                                                                              

                                                                                   !ֵה/: ִהיא א�ֶמֶרת ִלי

  ,ָנב�0ה ַהַ)ֲעָרה, ֲאח�ִתי, ַמֲהִרי, ַמֲהִרי

ַ�ת    )           הָלש ֵא"ע; סוג של ע- יער, הָרֵש  ֲא– וֲאֵשָרי*(         ,ַנְפִשי 0ִפיָקה! ָל8ְ ָ לֲאֵשָריו*ַ,ַחת ח@

  )אלת האושר והפריה, כנענית קדומה�                              9ֲהָבִתי ַהְ,ל#ָיה ְ$ַשֲעָרה!ָ ל!ְוֶאת

  .ָנִמית ְשֵנינ# ִ$ְנִשיָקה
  

 ד"תרס, תמוז, מרוזי


