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  אלי פררה: עריכה ופירוש המילי�

  חיי� נחמ� ביאליק/  ִלְפֵני ֲאר�� ַהְ�ָפִרי�

ַ�ת ְ�ל�ִמי ְ�א��ֶאת   )ד�; ספר: בהשאלה;  קל� עור לכתיבה– ְגִויל* (        ,ְגִויִלי�*ַעִ$יֵקי , ְ"ק 

  .ְיֵ�ֵני (ָבק, ְנִ�יַקת ִ"י��ְרצ� ֶאת

�י ָ�ָבהִאֵ-י ֵנָכר ַנְפ�ִמ,�ט ֶאל*ִ,  

  )הָרְבֶא ;כנ� של עו�.  יחיד של גפיי�– 0ַ/*(                              , ַוֲחֵרָדה0ַ/*ֲעֵיַפת , �ְכי�ַנת ְנד�ד

�ב ַעל�  .ְנע�ֶריָה�ֶ"ַתח ַק��ְ$ַטַ"ח 

  !(נִֹכי ְ"ל�ִני? ֲהַת2ִיר�ִני ע�ד

  .�ֵחיְקֶכ� ֶזה ֵמ(ז �ְנִזיר ַהַחִ-י��6ֶ

  ֶאֶר8 ַר6ָה�ִמ2ֹל ֲחמ�ד�ת ֵאל ַעל

  ,ֶאְתֶכ� ְלַבְ�ֶכ� ָיְדע� ְנע�ָרי�ֲהלֹא ַרק

  ְלַג� ֱהִייֶת� ִלי 2ְחֹ� י�� ָקִי8

  ,ְוִלְמַרֲא��ַתי 2ַר 6ְֵליֵלי חֶֹר/

  )גויל;  ראה לעיל– ְגִויְלֶכ�*(                                                   ִ"ְקד�� ר�ִחי6ְִגִויְלֶכ�*ָוֶאְלַמד ְצר�ר 

�ְלַ�ֵ;ב 6ְת�ְ: ט�ֵריֶכ� ֲחל�מ�ת ָקְדִ�י.  

  – (נִֹכי לֹא ָ�ַכְחִ$י –? ֲהִתְז2ְר� ע�ד

��ֵמ��6ְת�ְ: 6ֵית, 6ֲַעִלַ-ת ִקיר* �  ) חדר בקומה העליונה– ֲעִלַ-ת ִקיר* (                             ,ִמְדָר

  ,ִני ָהִייִתי =ֲחר�� ָל=ֲחר�ִני�ֲא

�ָפַתי ִ"ְרְ"ָרה ָוֵמָתה ְ$ִפַ;ת (ב�ת�ַעלְ,  

��  ,ַיד ֲאר�ְנֶכ��ַעל, �ְבִפַ?ת ֵסֶתר ָ

  .ְלֵעיַני ָ�ַעְ: 2ִָליל ֵנר ַהָ$ִמיד

  ,6ֵָעת ַהִהיא ַוֲאִני ע�ֶדִ?י ָצִעיר

  )ק�ָ'צמיחת ַה  טר�ר#לשיער : בהשאלה – ִנָ@ה ַר2ָה*(           – ִנָ@ה ַר2ָה*ָפְרָחה ע�ד 6ְִלָחַיי �לֹא

  ,ְזע�ֵמי ֵליל�ת, ַוִ-ְמָצא�ִני ֵליֵלי חֶֹר/

  )גויל;  ראה לעיל– �יְגִויִל*(                                      ,0ְִויִלי�*ְקר�ַע , 6ֵ0ַי ֵסֶפר ַקְדמ���ַעל

  .ֶדיָה 0ְַלמ�דֲחל�מ�ת ַנְפִ�י �ְפָח�ִע�

ְלָח��ְלָפַני ִהְבֲהָבה ע�ד ַעל   ,ַה, 

�ית*2ְתֹ� ַהֵ?ְפְט ִ��ית*(     ;ְ"ִתיָלה ֵכָהה, 6ֲַעִָ�  )שמ� מנורה הדולקת מנפט או; כלי מאור – ֲעָ

  ;6ְִמֵעי ֲאר�� ַהְ�ָפִרי� ִחBֵט ַעְכ6ָר

  –0ֶַחֶלת ַעל ָה(ח ע�ד ָלֲחָ�ה =ֲחר�ָנה 

�ִרי ָסָמר�ֲאִני ִמַ"ַחד ֵאל 2ָלַוָ6ְ  

  ) מפחדהשמיעו קול נקישות – ָצֲלל�*(                                                     . ֵמֵאימ�ת ָמֶותָצֲלל�*ְוִ�ַ?י 

  ,ֲאר�ר ַהֵ;יל�ת, ֵליל ְזָוָעה ָהָיה (ז

8�  ,ֵמ=ֲחֵרי ַח;�� ִעֵ�ר ָעִי�, ִמח

�$�  ,ְלָלה ַוְ$ַי6ֵב ס�ַפת ָזַע�ִהְ
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��ִבְבִריֵחיֶה� 6ְַרֶזל, ַהְ$ִריִסי� ִנְ�6ְר  

�ֵדי ַ�ַחת �2ָלֵ*�  )התנפצו; נהרסו – ִקְרְקר�*(                                                    . ַה2ְָתִלי�ִקְרְקר

  ,ָרִאיִתי ֵאת ִמְבָצִרי ְוִה?� ִנ8$ָ

�ִכיַנְ�Cְמק�ָמ Cת ֵאל ָרִאיִתי 6ְָעְזָב,  

  )וילו� המכסה את ארו� הקודש,  פרגוד– ָ"רֶֹכת*(                         , ֵצאת ִהְת0ְַ?ָבהַלָ"רֶֹכת*ִמַ$ַחת 

  ֵצל ִליִמיִני, �ְדמ�ת ְ�י�ַק� ְזֵקִני

�ְלֵיֶצר ִל6ִי ֵעד �ְמ��ֵפט ִאֵ;� –  

  ,ַל� ַוִ-ְתַחDָקה�א ֵמֵעיַני ֶנְע�=/

  )להבת הנר;  אש– ַלַהב*(                                                                 ֵנִרי ְלָבד ע�ֶד?� ג�ֵססַלַהב*�ַרק

  ,ְוה�א ָנע ָוָנד ְוק�ֵפ8 ְקִפיַצת מ�ת�

  –2ָָבה ַה2ֹל , �ִפְתאֹ� ִנְפַר8 ַח;��

�ָלְ:ֶאְפרַֹח ַרְ: ִמ, ַוֲאִניְ   Eִ?� מ 

�ת ַהַ;ְיָלה �ַמֲחַ�2ָיו �  – – –6ְִר
   

  ) לאחר שני�– ֲחִליפ�ת ִעִ$י�* (                                                        ,ֲחִליפ�ת ִעִ$י�*=ֲחֵרי , ְוַעָ$ה

�  ,ַוֲאִני ְקמ�ט ֵמַצח 2ְָבר �ְקמ�ט ַהֶ?ֶפ

  ל ַחַ-י ֶהֱחִזיָרִניְוִהֵ?ה 0ְַל0ַ

�ב ִלְפֵניֶכ��  ,0ְנ�ֵזי (ר��, ַוַ-ִ@יֵבִני 

   )לימוד שמות הערי� בה� הודפסו ספרי*(       ,=ְמְ�ֶטְרַ�� �ְפַרְנְקפ�ְרְט, ְסַלִ�יָטא, ְלב�ב*ְיִציֵאי 

�ב ה�ֶפֶכת ָיִדי �  ְגִויֵליֶכ�6ִ*ְו

�            ) השורות בספר– Bִי�ַהִ, *;עייפה – ֵלָהה* (                              Bִי�ַהִ,*6ֵי� , ֵלָהה*, ְוֵעיִני ְתַגֵ,

�ְמַחְ"ָ�ה דֹ� 6ֵי� 0ֵ$ַי ָהא�ִת-�ת,  

  ִעEְב�ת ַנְפִ�י�� ֶאתִהְ�ַ$ֵ�ל ְ$פֹ� ִמָ,

�ְמצֹא ְנִתיב ִרא��ֵני ִפְר"�ֶריָה  

�ֵבית ַחֶ-יָה6ְִמק�� מ�ַלְדָ$ C,  

�  ,ִל6ִי ��ֵתק, ֵרי ְנע�ַריְמ=ְ,, �ְרא

  .ִריס ָהָעִי��ֵאי� ִ�ְמָעה ר�ֲעָדה ַעל

  ,ְזֵקִני�,  ְולֹא =2ִיְרֶכ�–ֶאְרֶאה , =6ִיָטה

  ִמ$�ְ: א�ִת-�ֵתיֶכ� לֹא ַת6ְֵטָנה

  ,ִלְתה�מ�ת ַנְפִ�י ע�ד ֵעיַנִי� ְ"ק�ח�ת

�  ,ג�ת ֶ�ל ְיִ�יֵ�י ֶקֶד�ֵעיַנִי� נ

�ְפת�ֵתיֶה��� ֶאתֶאְ�ַמע ע�ד ִמָ,�ְולֹאִ �  ,ַלַח

  .ַה��ְבב�ת 6ְֶקֶבר ִנְ�2ָח ִמִ?י ָרֶגל

  ,ִנַ$ק ח�ָט�, 2ֲַחר�ֵזי ְ"ִניִני� ְ�חֹר�ת

  ִנְת=ְלְמנ� ַדֵ"יֶכ�; ט�ֵריֶכ� ִלי

  –�ָמה א�ת ָוא�ת ְלַנְפָ�C ִהיא ְית�ְוָכל
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  )חלשה; עי� לקויה – ָכֲהָתה*(                                                     ?(ְזִני ָכְבָדה� ִא�ָכֲהָתה*ַהֵעיִני 

  )ידועי�; � אנשי ֵ*– ֵמֵתי ע�ָל�* (                                            , ע�ָל�ֵמֵתי*, =ֶ$� ָרָקב =ֶ$��א�

  ,ד ֵאי� ָלֶכ� ע�ד 6ְֶאֶר8 ַחִ-י�ְוָ�ִרי

  ,0ַ2ַָ?ב Dַ6ְַחֶ$ֶרת, ַוֲאִני ַלָ,ְוא

�ִ$יֵנר �ַפָ?ס ִע� ָהֵאת 0ִַ,�6ְִליְ  

  ,6ְת�ְ: ְמִח;�ת ָעָפר �ְבַמֲחַ�2ִי�

  ,ָוֶאְח"ֹר י�� ָוַלְיָלה ֵאת ִקְבֵריֶכ�

 �Eֵֵני*ָחפ�ר ְוָהל�ְ: ְלַב�  )�חסרי חיי; י חיי�ֵר,ְסִנ;  צפוני– ְ�פ�ֵני* (                              � ַחִ-יְ�פ

  ,ִמח�8 ִלְגב�ל ָ�ְרֵ�יֶה� �ִמַ$ְחָ$�

  ְוֵה� 6ֵָעת ַהִהיא ִמִ?י ָוַמְעָלה

��ַעל, �ְמִתי�*ִעיר �ַעל�  )אנשי�: מתי�, עיל ראה ל– ְמִתי�* (                                 ,ַהר ָוֶגַבע ָרְג

  )כל הגדולי� התרגשו מקול� – ָרַע� ִ"ְרָי�* (                          ,ָרַע� ִ"ְרָי�*ַהDְא�ר�ת ��ְלֵעיֵני ָכל

�ְפָעִמי� ֶ�ַבע ָחְזר� ַעל ְמח�ָל�   

  )ע�ְמִ*; דיבור� הגבוה – ֲהמ�ָנ�*(                                                  – ֲהמ�ָנ�*ַקְצֵוי ָי� �ַוַ-ֲעבֹר ַעד

  –ק�ָל� ��ְל(ְזַני לֹא ִה0ִיָעה �0ַ 6ַת

   

�ִמי י�ֵדַע,  

�ת ַהַ;ְיָלה�ִא���ב ִלְר�  לֹא ְבֵצאִתי 

  ִמ2ְר�ת 6ְִקְבר�ת ָע� �ְבָחְרב�ת ר�ַח

  ,=ִ@יל ָ�ָבר��ְמא�ָמה ֵאי� ִעDִָדי ְולֹא

  ,ֶאל 2ִַ"י ָדֵבק, ַהFֶהִמְ;ַבד ָהֵאת 

  –ְוֶזה ֲאַבק ַהEְד�ִמי� 6ְֶאְצ6ְע�ָתי 

  לֹא ע�ד ַ�ל ָוֵריק ִמֶ,ָהִייִתי�ִא�

  ,2ַַ"י�ֶאל ה�ד ַהַ;ְיָלה ֶאְ�ְטָחה ֶאת

  ֲאַבְקָ�ה ֶאל ַ$ֲעל�מ�ת ֵחיק� ָנִתיב

�ַמְחֶסה ַרְ: 6ְַכְנפ�ת ְ�ח�ר =ַ�ְר$�,  

  ,ָלְיָלה, �6(ה: ָמֶות ָעֵי/�ַעד, �ְוֶאְקָרא ל

  )ניֵפְטַעְ,; ה אותיתכס – ֲהִליֵטִני*(                                         ,ַוֲהִליֵטִני*, ה�ד ַלְיָלה, ָנא�(ְסֵפִני

  ,ְ"ִליט ְקָבִרי� (ִני; ָנא ִתְתַנ2ֵר ִלי�=ל

� ַנְפִ�יEֵָחה ְ$ַב��ְלַות ע�ָל, �ְמנַ �– – –  

   

  ֶנֶאְמֵני ר�ִחי, ֵאל�ְו=ֶ$� �2ְכֵבי

�ְמָפְרֵ�י ִל6ִי,  

�*ַמ��ַע ��ָלDָה ,  =ֶ$�ֶ$ֱח��* (                                                                 ?ֶתֱח�  ) תשתקו– ֶ$ֱח

ְמָנ� ֵאי� ְלַעְפַע/ ְזַהְבֶכ� ָ�ָבר   ַהא 

  ? ְלַה0ִיד ִלי ְוִלְלָבִביְוֶרֶמז ַקל
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 �   ַוֲאִני ָ�ַכְחִ$י ְל��ְנֶכ�–א� א�ַלי ֵי� ָוֵי

   )שבספרי� שפת הסוד;  סודות– ָרִזי�*(         –? ָהָרִזי�*ְ�ַפת , ְ�ַפְתֶכ��ֶאְ�ַמע ע�ד ֶאת�ְולֹא

  .ָעֵצב (ִני�2ִי, ֵאל��2ְכֵבי, ֲענ�ִני
  

 .ע"תר, תמוז


