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 אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  .חיי� נחמ� ביאליק/  ְוִא� ִיְ��ל ַהַ�ְל�ְ�

  –? ְ�ִני ִנְ�ָמְתָ� �ֶ�ָה

  )תסתובב בעול�;  תשוטט– ��ט      (*                                                         !  ַמְל�ִכי, ַ�ְ�ֶ�ָ�ה,  ָ�ע�ָל���ט"*

�( ח�ַמת ְיָעִרי�, ַ�ֲאָנ%*ע�ָל� ְ$ַפר ֵי� ָ�ָ   )רוגע;  ָ ֵלו– ַ�ֲאָנ�                      (*                                                ,  מ*

  )שמי� ללא גבול;  גבולות– ָצִרי�ְמ     (*                                 ,             ָרִקיַעְמָצִרי�*ְ�ִלי , ְוַלְ$ָפר ְרִקיַע ְ+ֵכֶלת

  :ְיִחיָדה ְ�ֶאְמַצע/ְוִלְרִקיַע ַהְ+ֵכֶלת ַ�ת

  .ְלָבָנה �ְקַטָ�ה, ָעב ְיִחיָדה

  ,ָ�� ָיֶלד/�ְבָצֳהֵרי י�� ַקִי5 ָ�ָדד 4ִֶחק

   –ַרְ� ְוָיִחיד ְוח�ֵל� , ֶיֶלד ָעז�ב ְלַנְפש�

  .ַמְל�ִכי, ַוֲאִני ה�א ַהֶ�ֶלד

  ,ָהע�ָל� ַוִ�ְ�+ֹק/ַחת ִהְתַעֵ:( ָ$ל9ַַע� �

  ,�ְ�ֵ+י ֵעיֵני ַהֶ�ֶלד ַהָ>ַמְיָמה ִנְמָ�כ�

  ,ַהְ�ר�ָרה, ַהַ=ָ$ה, ַהְ�ִחיָדה, ַוִ�ְרֶאָ�ה

  )בית היונה: שוב%.  שלה שוב%–  �ְבָכ�     (                       ,ִמ>�ְבָכ<*ְ$ֵצאת י�ָנה , ְוַנְפ�� ָיְצ�ה ִבְרא�ת�

  ."ֶאל ָהָעב ַהֶ�ְחָמָדה
 

   –?  ַוִ+@�ג–
4  

"�Aַ/ֵיש ָ�ע�ָל� �ֶמ�ִכי, ֶ�ַמְל!  

  )שמש קר� – ָ$ז ֶקֶר�                 (*                                                    ,          ַרֲחָמִ�ָ�הֶקֶר% 9ָז*ִנְ�ָמִתי ִהBִיָלה /ֶאת

  )כרוקדתמקפצת ברגליה ;  רקדה– ִ$ֵ&ָזה        (*                                          9ִֵ=ָזה*ַכְנֵפי ַה=ַֹהר ָיִמי� ַרִ�י� /ְוַעל

  ) ַ(ְרָ(ר– ִצ$ֶֹרת                          (*                                                             ;                               ְלָבָנהְ$ִצ9ֶֹרת*

  ,ֶקֶר% ַהָ=ָהב*Aַב /9ַַע� ָרְכָבה ַ��ֶֹקר ַעל

  ,ָהל�ְ� ָהְלָכה ְלַבֵ�� 9ְִניַנת ַטל ֵ�י% ַהDְָ�ִאי�

  ,ֶלְחִיי ָרָעָדה/ְוִדְמָעה ַזָ$ה ְוַתָ@ה �ז ַעל

   –ה ַוִ+ְזDְַעַזע ַהֶ�ֶר% ְוִנְ�ָמִתי ָצָנָח

  ",ַוִ+ְ�ַ+ַ�ע Dִ�ְַמָעה
  

   –?  ַוִ+יָב�–
  

  )ע"תושב;  תלמוד– ְ*ָמָרא                     (*                                      .        ְקד�ָ�הAְָמָרא*Dַ( /ִ$י ָנְ�ָרה ַעל, לֹא"

  )ח"מעור בע,  קל, לכתיבה– ְ*ִויִלי�      (*                         ,    �ְמע�ָכה4ְִעיַרת Aְִויִלי�*Aְָמָרא ָהְיָתה ִלְזֵקִני 

  ,ְזָקנ� ַהָ:ָב%/ ְ�ֵ+י 4ְָער�ת ֶ�ל/�ִבְכֵרָס<

  ַטִ:ית� ַהְ�ַטָ�ה/ח�ֵטי ִציִצ��ת 9ְס�ל�ת ֶ�ל

  )ר חלב ושעוה של ֵנ– ְוַ�ֲעָוה ֵחֶלב        (*                                        ,       ֵחֶלב ְוַ�ֲעָוה*ַהְרֵ�ה ִט�9ת /ְוִסָ@ִני� ֶ�ל

  ) אותיות חסרות משמעות– ֵמת�ת א�ִת,�ת    (*                                       א�ִת��ת ֵמת�ת*ִ�ְמֵעי , �ַבAְָמָרא ַה=ֹאת

  ."ָ�ָדד 9ְִר9ְָרה ִנְ�ָמִתי
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   –?  ַוֵ+ָחֵנק–
  

  !ַמְל�ִכי, 9ְִר9ְָרה ַוְ+��ֵרר, לֹא"

  )כמו מעָי� מפֶ/ה. פרצו; זרמו;  נבעו– ֵהֵקר�     (*                         ,          ֵהֵקר�*ָ�א�ִת��ת ַהֵ@ת�ת ִ�יֵרי ַחִ�י� 

  ) אנשי עול�– עול� ֵמֵתי             (*                                            .         ִנְזDְַעְזע�ֵמֵתי ע�ָל�*�ַבֲאר�% ִסְפֵרי ְזֵקִני 

  ,ָעב ְקַטָ�ה �ְבִהיָרה/ַעל: ��ִני� ָהי� ַהִ>יִרי�

  ,ֲעֵלי ֶקֶר% ַהָ=ָהב ַוֲעֵלי Dְִמָעה ַמְזִהיָרה

   –ַ�ֲעָוה /ֲעֵלי ִציִצ��ת 9ְס�ל�ת ַוֲעֵלי ִט�9ת ֶ�ל

  . ִ�יר ֲעל�ִמי� ְו�ֲהָבה–ָחד לֹא ָיְדָעה �ְ� ִ�יר ֶא

  )מצפה לצאת;  הומה– ְ-ַכל    (*                                      ,           ְולֹא ָמְצ�ה ַ+ְנח�ִמי%, ַוֶ+ֱהֶמה,  ָלֵצאתַוְ+ַכל*

  )  עד בא סופה– ְ.ל�ָת�         (*                                                 .     ָמֶות/ָל< ַעד/ַוְיִהי ַצר, ְ$ל�ָת<*/ַוִ+ְתַעֵ:( ַעד

   –Aְָמָרִתי ַהָ�ָלה /9ַַע� �ַחת 9ַָקְדִ+י ֶאת

  .ְוִהֵ�ה 9ְָרָחה ִמ+�ָכ< ִנְ�ָמִתי
  

  ,ַוֲעַדִי% ִהיא ָטָסה �ְמ��ֶטֶטת ָ�ע�ָל�

  )איבוד הדר%;  מלשו� 2ְִע1ָה– ת0ָעה           (*                              ;     ַ+ְנח�ִמי% ְוֵאיָנ< מ�ֵצאת ְות�ָעה*ְמ��ֶטֶטת 

  ,חֶֹד�/�ַבֵ:יל�ת ַהBְנ�ִעי� ֶ�ִ�ְתִחַ:ת ָ$ל

  )צי הסהר שמברכי� ברכת הלבנהח: ַה0ְָבָנה ְפִגיַמת  (*                       ,   ְפִגיַמת ַהְ:ָבָנה*ְ�ִהְת9ֵַ:ל ָהע�ָל� ֲעֵלי 

  ) נשענת ונסמכת במעי� חיבוק– ִמְתַרְ(ָקה       (*                            ,    ִבְכָנָפ< ֲעֵלי ַ�ַער ָה�ֲהָבהִמְתַר9ְָקה*ִהיא 

  ,�Dֶפֶקת �ב�ִכָ�ה ַבֲחָ�אי, ִמְתַר9ֶֶקת

  ."ָה�ֲהָבה/�ִמְת9ְַ:ָלה ַעל
  

  .וארשהו, ה,תרס, תשרי
  
 


