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  אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�
  

     : 22' ב פס"י מספר יחזקאל פרק ירִאְקכותרת השיר איזכור ִמ  (–ֵמֶחְזי�נ�ת ַהְ�ִביִאי ָה�ֲחר�ִני

  "ןזֹוָח-לּד ָכַבָאים ְוִמָּי ַהּכוְרַאַיר אמֹל ֵלֵאָרְׂשת ִיַמְדַא- לם ַעֶכה  ָלֶּזל ַהָׁשָּמַה-הם ָמָדן ָאּבֶ"

  

   חיי נחמ% ביאליק/  י ַי�ְרכ� ַהָ�ִמי�ְוָהָיה ִ�

  , ְוִהָ�� ְ�כֹל ְימ�ת ע�ָל�–ְוָהָיה ִ�י ַי�ְרכ
 ַהָ�ִמי� 

  ,ְל�ֹ�ַמְרֶאה ֶאָחד ָלֶה� ְוַלְ�מ�ל ְוַלִ�

  –ְמע
ֵטי ַנַחת ְוַרֵ#י ְיִגיָעה , ָיִמי� ְסָת�

  ;דָה+ָד� ְוַהַחָ�ה ָיַח*ָ(מ�) ֶאתְוָתַק& ַהִ�

  )בהנאה להתהל);  לטייל– ָל��ַח*(                              ,ָל.
ַח*ְוָיָצא ִאי� ִע� ִ/ְמ/
ֵמי ַהַחָ(ה ֶאל ְ.ַפת ַהָ�� 

  –ָינ
ס *ְוָר+ה ְוִהֵ�ה ַהָ�� לֹא


ִפֵהק;  

  )לא השתנה .ד" ביטוי מתהלי קי– ס�ג ְל�ח�רָנ�לֹא            (*– ָנס�ג ְל+ח�ר*לֹא*ְוִהֵ�ה , ַהַ�ְרֵ/) ֵיֵצא*ְוֶאל


ִפֵהק;  

  ) צביר כוכבי– ִ�יָמה וְ�ִסיל*(                  –ָמ�
 *ְוֵה� ִמְ(ק�ָמ� לֹא,  ִיְרֶאהַהְ�ִסיל** ְוֶאתַהִ�יָמה**ְוֶאת


ִפֵהק.  

  ,ָיַחד*ְוָיְ�ב
 ְוָ�ְממ
 +ָד� ְוַחָ�ה �3ַ

  ;א ַחֵ�יֶה�6ְָוָכַבד ֲעֵליֶה� ַמ

  ) יתלוש שיער מראשו– ִיָ#ֵרט* (                                                       ִיָ(ֵרט*ָ(מ�) ִאי� ִאי� ְ.ַער רֹא�� ִמִ�


ְ.ַפ� ֶהָחת
ל ִי7ֵָרַח.  
   

  .+ז ַיֲעל
 ַה3ְַע3
ִעי�

 
  )תרבות/צמח טפילי בי% צמחי, בר/ עשב– ָ%ְאָ$ה*(                       ָ#ְאָ�ה*ת  ַ�ֲעל�ת 9ְִטִר��–ֵמֲאֵליֶה� ַיֲעל

  .ְ#ק�ַרת ֵע: ִר7ָב�)

  ַהְ;ָדִקי�*ָ�ל*ַהְ�ָקִבי� ְוֶאת*ָ�ל*
ִמְלא
 ַה3ְַע3
ִעי� ֶאת

  )ביטוי כללי לכיני;  כיני למיניה– ִ�ָ&�*(                                                 .ַהִ�ָ��*ִ�ְמלֹאת ְסַמְרט
ִטי� 

  ,+ֳהל� ֶלֱאכֹל 9ַת ַעְרִבית*ָי�
ב ִאי� ֶאל*ְוָהָיה ִ�י

  –ָ/ג� ַהָ(ל
ַח ְ#חֶֹמ: *��9ִ ְוֶאת*ְוָטַבל ֶאת

  ;ְוִהְת3ְַע3ֵַע

  –��ס �9ְ�ָריו ָהֲעכ
ִרי� *ְוָ�ָתה ֶאת

  ;ְוִהְת3ְַע3ֵַע

ְזָמק� ִ#ְפ�ת**ַנֲעל� ְוֶאת*: ֶאתְוָחַל   )הֶצ ָק– ה�ֵ* ; גרב– *(ְזָמק*(                                                     – ִמָ?ה 9<

  .ְוִהְת3ְַע3ֵַע

  ,ָיַחד*ְוָיְ�ב
 ְוִהְת3ְַע3ְע
 +ָד� ְוַחָ�ה �3ַ


ִעי�ִאי� ַ#ֲחל�מ� ְיֵיִליל ִמִ�ְפַעת 3ְַע3  

  .ְוַעל 3ַג 9ֶָחיו ְיַיֵ#ב ְוִיְ.רֹט ֶהָחת
ל
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  .+ז ָיבֹא ָהָרָעב

  )מיוחד ; נבדל– ִנְפָלה *.רבהְתִה; דל 2ָ– ָ�ָגא(*                        ,ָהָיה ָכמֹה
*ֲאֶ�ר לֹא, ִנְפָלה* ָהָרָעב ְוְוָ.ָגא*

  !ַלָ(ִ�יַח*ִ�י ִא�, לֹא ָרָעב ְלֶלֶח� 
ְלָחז�)
   

  ,ִ�ְמַעט ָ�ֵנ: ַהַחָ(ה, ְוָהָיה ַ##ֶֹקר ַ##ֶֹקר

  ְוִאי� ִמִ(ָ?ת� ְוִאי� ִמֵ;ֶתר +ֳהל�

  ,ְ.ַבע ֲחל�מ�ת ְוֵריק ֶנֶפ� ָיק
�, ְרצ
: ְנד
ִדי�


ְבע�ד ק
ֵרי ְ�ַנת רֶֹגז ְ#ַעְפַע9ָיו  

  )בגופו;  בעצמותיו– ַ%ֲעָצָמיו* (                                                                               ,ַ#ֲעָצָמיו*ְוֶחְרַ/ת ַלְיָלה 


ְבע�ד ְיֵלל ֶהָחת
ל 
ְ.רֹט ִצ9ְָרָניו  

  –ְיַחְטט
 ְ#מֹח� 
ִבְקָרָביו 


ִמֵהר ֶאל ְזכ
ִכית ַח�Aנ� 
ָמָחה ֵמָעֶליָה *Bשבחלו%– ֶהְבָל.                                       (*   ,ֶהְבָל   ) ההבל והדי

  ֵעיָניו ַיֲאִהיל*ַס& +ֳהל� ַיְ�ִ�י� 
ְבַכ�9 ַעל*א� ֶאל

  )לא צלולה; עכורה – 1ְל�ָחה* (                                                       ק�ַדַחת 
ְרֵעַבת ֵיַ�ע, ְ/ל
ָחה*ְוָנָ.א ַעִי) 

  ) חצר נרחבת מוקפת גדר–ַקְרִ*י2 *                                    ( ַקְר9ִיפ�*ֵעֶבר ַהִ(ְ�ע�ל ַה7ָָט) ֲאֶ�ר ֵמ�ַחר *ֶאל

  –ֵצַלע ֵ�ל ָה�ְ�9ָה ֲאֶ�ר ִמ(
ל ֵ#ית� *ְוֶאל

  !ַהָ(ִ�יַח*
ִב7ֵ� ֶאת

  ) נחשפה במערומיה– ִתְת3ָל*(                                                       ,ְוִתְת3ָל*ִמיָכה ת ַה6ְה ִמַ�ַחְוֵהִקיָצה ָהִאָ�

  , ְוִהיא ְפר
ַעת רֹא� 
ְמע
ַכת ָ#ָ.ר ַוֲעכ
ַרת ר
ַח

   )מכוו4 ומקומט ,יבש; המצומקד שלה  ה3ָ– .1ָ1ַ*(                     , ִמ9ִי ִתינ�ָקB ַ�ְ�ִמיטַ/ָ/B ַה�Cֵמק**ְוֶאת

  :ָקֶ�ב*ְוִהְ?ָתה אֶֹז) ְוִהְקִ�יָבה ַרב

Eְיַח ה�ֵל�ַהֵאי) ַהָ(ִ?  

  ?ַהִא� לֹא ָעָלה ק�ל ַנֲעַרת ֲאת�נ�

  ) תינוק– ע�ָלל*(                                                                          , ֵמֲעִריָסה ַיְגִ#יַה רֹא��ְוע�ָלל*

  :ְוַעְכָ#ר ֵמח�ר� ָיִצי:

Eְיַח ה�ֵל�ַהֵאי) ַהָ(ִ?  

  )האתו%:  פעמו% לצאוורה של נקבת החמור– ְמִצ5ַת                            (*?ְמִצAַת ֲאת�נ�*ַהִא� לֹא ִקְ�ְקָ�ה 

  ) מפריחה רוח להגברת האש– נ�ַפַחת*(                                          ְ#ֵמָח� ֵמֲאח�ֵרי ַהִ�יַרִי�נ�ַפַחת*ְוִ�ְפָחה 

  )שחורה מפיח, ח  מלשו% 5ֶ– ַהְמפ(ָח�*(                                            : ִ�ְ�ַלח ח
ָצהַהְמפ<ָח�*9ְַרצ
ָפB *ֶאת

Eְיַח ה�ֵל�ַהֵאי) ַהָ(ִ?  

  ?ר
ַעת ��ָפר�ִנְ�ְמָעה ְ�*ַהִא� לֹא

– – – – – – – – – – – – – – – – –  

  .ט"תרס

 


