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  אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  ַהִ�ְדָר��ַעל ַס� ֵ�ית
  

  !ִמְדָרִ�י ַהָ"ָ�!�ֵ�ית, ִמְקַ�� ֵאל ְנע�ַרי

  )במקרההגיע ;  הזדמ�– ִנְקָרה* ;מפת�; � ַס– ִסְ&ָ%*(        ,ִנְקָרה* ֲאֶ�ר ָרַקב ֵ�ִנית ָעַלי ִסְ&ָ%*

   )נשחקי�; מתפוררי�; י�ִל ָ!– ִ,ְמָלִחי�*    (               , ֶ*ָעָ�!ַהִ,ְמָלִחי�*ֶליָ% ֶאְרֶאה ֵ�ִנית ְ*ָת

  )לכלו$;  זוהמה– ְסִחי               (*                                  .ִ&יַח ַהִ-ְקָרה�ֶאת,  ַקְרָקֲעָ%ְסִחי*�ֶאת

  , מ/ֵעדִמְ�ֶנה ָחְרָ�ה ָחַרְבָ- ִמְ�ִלי ָ�ֵאי

�ְ�ִביֶליָ% ִ�ְמִס1ְָתָ%*ָעָלה ָחִציר  *�  )העלו עשב. דשא – ָדָ�א�*; כ$ הסלולה  דר% ְמִס1ְָתָ%*(,ָדָ�א

  ) תקרה– ִס&�ְנָ%*    (                                                                  , ר/ֵעדִס&�ְנָ%*�ֶאֶרג ָהַעָ*ִבי� ַעל

  ;עְֹרִבי� ִיְקָרא��%ָ3ְ3ַ ַהִ,ְקָרע ְ�ֵני�ַעל

ֶ*ה ְרִסיִסי�   ,ֶאֶב! ֶאֶב! ִ-8ֵָמט ְות6

  )ירעדו; יזדעזעו – ִיְתַ&1ָצ�!*     (                                       .*%ָ1ְ6 עֵֹמד ְ�ִנ9ִי�, ִיְתַ&1ָצ�!*ַע��ֶדיָ% 
  

  , ֵמֵאי! -/ָרהַ�ֲעָפְרָ% ִיְתַ&�1ֵ :ר/!

  )ספר תורה; יריעת קל� לכתיבה: גויל – 3ְִויִלי�*          ( ; ָ�ִלי� ִוירִֹקי� ִיְרְקב� ֶ�ָחִבית3ְִויִלי�*

  ,נ�ג/ת ַ�ְ&ָרצ/ת ָ-ֵצְצָנה ַקְרֵני א/ָרה

  .ָזִוית�ִ&ָ,ה �ָבְכָתה ָכל�ְו:ְבָלה ָכל

  !ֳ=ָדִ�י�ִקיר/ת ַה, ַהִ�ְדָר��ָ*ְתֵלי ֵ�ית

  !ִמְקַלט ַע� ע/ָלִמי�, ַמֲחֵבא ר�ַח ֵאיָת!

  ַתַעְמד� ד�ָמ� �ְכנ/:ִ�י��ָלָ�ה כֹה

*�  )תעטפו בצללי�נ; פרשונ: ה.ט. שורש נ– ַ-<�*(          ?ְצָלִלי� ֶנֱאָלִמי�,  ְצָלִלי� ְ�חִֹרי�ַ-<

  )שממו�; הרס; חורב�: ה+*(ַמ: ביחיד – �א/ֵתיֶכ�8ַמ*  (           �א/ֵתיֶכ�8ַמ*ֲהָסר ָלַעד ְיָי ֵמַעל 

  ?ָי��ב ע/ד ֲאֵליֶכ���ְטַבְעֶ-� ַ�ֲאַבְקֶכ� ְולֹא
   

�  ַ*ֲאֵבִלי� ִא1ְִמי� ֶחֶר� ִ-ְתAָ�ל

  .ֶנֱעָזִבי�, �ִביג/ְנֶכ� ְקָפאֶת� ק/ְדִרי�

  ?ַהָ"ִמי� ָ*ל��ֲהִתְזְ*ר� ָכמ/ִני ֶאת

  ?ְבֵניֶכ� ְיָצא�ֶכ� ִהְ,ֶכ� ֶנֱעָצִבי�ֲהִל

  )ונאס� שננטשילד ; יִפס*ֲאמלשו�  – ֲאס�ֵפיֶכ�*( – ַ�ֶ�ְרַחִ=י� ֲאס�ֵפיֶכ�*ֲהלֹא ִתְ�ֲאל� ִלְ�ל/� 

  ;ָ�ב ִהְנִני ַעָ-ה ֵמֵעֶמק ֶהָעכ/ר

  ,ִנְמַלְטִ-י ְלַה3ִיד ָלֶכ� ִ*י ָגְבר� ַהַ�ִ*י�

ִ*ינ� :ח/ר , �/ִרי�ִנְלַחְמנ� ַכ3ִ   –Aְ% ה6

  ,ע/ַלל ִט&�ֵחיֶכ�, ַוֲאִני ָית/� ִנָ�ח

ְמָלל   .�/ש �ְמנCָ6ח ָ�ב ֵ�ִנית ָעֵדיֶכ�, א6
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  ְ*פ�� רֹא� ֶ*ָעִני, ִמְדָרִ�י�ֵ�ית, ְוֵ�ִנית

  )  ראה לעיל– ִסְ&ָ%          (*                                           ; ֶאֱעמָֹדהִסְ&ָ%*�ַמְ�ִמי� ָ*מ/ָ% ַעל 

ְרָ�ְנָ% ְרָ�ִני�ִא�, ַהֵאְבEְ ְלח6   ,ֵאְבEְ ְלח6

 Eְו ֵאְב�  )ת בלוויה1ֵהוקרה ַל דברי: ד0ְֵס מלשו� ֶה– ְוֶאְס&ָֹדה*(         ?ְוֶאְס&ָֹדה*ְוִא� ִלְ�ֵניֶה� ַיְחָ

F1ָח! ָה   )15' איכה ד": ּעום ָנּ ַגּצוי ָנִּכ". נדדו;  עפו– ָנצ� ָנע�*  (          ,ָנצ� ָנע�*3/ָזֶליָ% , ִקְ,ָ% ְמ�6

� ַכCֵל *�1ָ6 ֵ�י! ָהֵעִצי� ַה3ְבִֹהי�Gָֹנג.  

�ִרי�*ָראֵ�י �ַרִ�י� ֶאלCַה��ִרי�*       (                                       נ6ָ&צC –סלעי� קשי� וקשיחי� (  

�  )דר$האיבוד : ה7ִָעמלשו� 6ְ – -/ִעי�*  (                             ;-/ִעי�*ְבHָד/ת ֲאֵחִרי� ע/ד ַרִ�י� 

  א/ ִיְמְצא� ְמנ�ָחה?  ֲהָימ�ת� מ/ת ְיָ�ִרי�

%ָ�  ?ְ�ַחֵ"י ְנָבִלי� ְוָלַעד ִיְ�ָ*ח
   

  )מורד:  סורר– ְמס/ָרר*;  אספתי– :ִריִתי*(      ,ַהְמס/ָרר*ַ�ְרִ*י � ַעלַיְער/ת ְ�ַב�:ִריִתי *לֹא 

  ;ֵמ:ז ִהְפִריַדְתנ� ָהר�ַח ָהָרָעה

  ,ָ*ל ע/ָלִמי ִהְת&/ָרר, :ַבד ִנְצִחי ֵמְיָי

  ...ָב:ה� Aְ% ִהיא ָב� לֹא–ָנֶפ� �ָ�א� ַמִי� ַעד

  –לֹא ֵריָק� 1ַ�ְִחַ-ִני ִמ%ָ1ְCִ ַה8ֲַאָנ! 

  ::ֶכיָ% ַה</ִבי� 1ְ�ִח�ִני ַבֶ�ֶרְ%ַמְל

  ,ִה3ָי/! ַרֲעָנ!, ָ�ָבה פִֹרָ"הַמֲח

  ;ֵלב ָ�ֵל� �בֵֹטַח ֵעת ִ-ְכַ�ל ַהֶ�ֶרְ%

  –ְ*ִלי ִריק ִהCִיָגִני , :ְמָנ� ָיכֹל ִלי א/ְיִבי

  ! ֵואלִֹהי� ִהCִיָלִני–Aְ% ִהCְַלִ-י ֱאלָֹהי 
   

  ,ִלי ִל�Hְַֹע ַמHְֵטָמה�ַרב: ָואַֹמר

  )מאוס;  חרפה– ִקיָקל/!*          (                                                      . �בֶֹ�ת ַ-ַחת Aֲהָבִתיִקיָקל/!*

  ?ֲהֶטֶר� ֵאֶרא ַיד ַה8ֶֶקר ר/ֵמָמה

�ָבה ִלְמנ�ָחִתי? 1ִי ָ���ַמה? ִלי ָ���ִמי�:.  

  ,ֵנס ֱאלִֹהי� ֱאֶמת ֶ�ָעָפר לֹא ֲאע/ֵלל

  ;ֶאְמ*ֹר ְ�כָֹרִתי ִ�ְנִזיד ֲעָדִ�י��לֹא

  ,ִ�ְתר�ַעת ַה8ֶֶקר ק/ִלי לֹא ִיְת�/ֵלל

  )ובהשאלה אתחבר;  אתווס�– ֶא9ֶָפה* (        .ְ*ָבHִי�� ִע�ֶא9ֶָפה*ִמְהי/ת ְ*ִפיר ֵ�י! ְ*ִפיִרי� 

  )ש� טוחנת בחית טר�: הָע8ְַתְמ –ביחיד  – ְמַתְלע/ת*(            – �ְבִצָ&ְרַנִי� ִ�ְמַתְלע/ת*לֹא ח/ַנְנִ-י 

  ! ַחִ"י�–ֵואלִֹהי� , *ִֹחי ֵלאלִֹהי��ָ*ל
   

  )שדומה לנח . סוג של לטאה– חֶֹמט*(                                ַהִ�ְתַ*ֵ,ס ְ�ת/ְ% ַקHְְקH/ָתיו�ְכחֶֹמט*

  ;ֶאְתCֵ�ַר ְ�ִמְבַצר ָהר�ַח ִ�ְדָמָמה
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  –ָחמ�� ִ�ְכִלי ִנְ�ִקי ֶאְ�מֹר ַ�ְלת/ָתיו 

  .ַל�/ֵעד ֶאְתע/ְרָרה ְוֵאֵצא ַלִ�ְלָחָמה

  )ג' י פרק ומשל! דַח0ָ – ָרַהב*           (                                            ,ָרַהב*ה�א ַיְחצֹב ! ְיָי ַעל ְיִמיִני

�ְבר�ַח ֵאל ְצָבא/ת ֲאַגֵ�ר ֲחָיִלי�.  

  ָרִאיִתי ַהְ*ִפיִרי� ְ�ַתְלַ-1ֵי ַהָזָהב

  .ַהְרֵרי ַהCְָבִאי� ֲחָלִלי��ֶ�ָ,ְפל� ַעל

  ,ָיֵב� *ֵֹחה�, ַהHָ�ָר ָחִציר�ָ*ל

  )אי� הוא:  כפשוטו– ֵאיֵנה�*           (                                             .ְוֵאיֵנה�* –ִ*י ר�ַח ְיָי ָנְ�ָבה �/ 
   

  ,ָיִדי ִלַ�ְדִ-י�לֹא ַה*/ת ְ�ֶאְגרֹ� ֶאת

  )עסיס ענבי� ; חדש יי�– ִתיר/�*          (                             ;ִכ1ִיִתי כִֹחי� �ְזנ�ִני� לֹא�ְבִתיר/�*

  ,/ַלְדִ-יָלִ�יר ִ�יר ְיָי ַ�ֵ-ֵבל נ

  )רכושי. השלל שלי – ַמְלק/ִחי*        (                       .ַמְלק/ִחי* –ֵציד ִמְ�ָ&ט ,  ְ�ִבי ֶצֶדק–ִ�ְבִיי 

  ַהְ,ָ�ָמה� ְ�ִפי ָכל–ִזְמַרת ְנִעי� ְזִמיר/ַתי 

  ;ְלִמְקCֵה ַהָ�ַמִי� ְוַעד ְקֵציֶה�

  )האמת תסלול לה דר$ בדממה:  ראה לעיל– ָתסֹל*     (        ,ָמָמה ָהֱאֶמת ְמִס1ָָתF ִ�ְדָתסֹל**ֹה 

  ;ֵ*! ק/ל/ת ֱאלִֹהי� ִמְת&/ְצִצי� ֵמֲאֵליֶה�

  ,ְ�ִלי ִנְ�ָמע ק/ָל�, ֵאי! ְ�ָבִרי�, ֵאי! אֶֹמר

  .ְוִדְבֵרי ֱאלֵֹהינ� ָיק�מ� ְלע/ָל�
   

  ְ�ִמי ֲאֶ�ר ָמח� ִמ9ְִפָר� ְ�ָגא/!��3ַ

  –ְ�ִלי ֵגAְלִ-יו ְ�ִזָ�ה �ְבָדִמי� �ַעל

  )ה+*(ַמ:  ראה לעיל– 8ָ�ַא/!*        (                                         ִמ8ָ�ַא/!*ָעָפר ָיק�� �ָהAֲחר/! ַעל

  .ִויִהי ח/ַת� ַ�ַדי ְ�ִדְבֵרי ַהָ"ִמי�

ִ�י�ָהָיה ַהIָב ְנִזיר ַהְל�:ז ֵיְדע� ִמי   ,א6

  )בשמי�ת שמ� מרקיח;  מי� שמ� משחה– ְ&ַלְיט/!*(    ֵ�י! ֵזִדי�ְ&ַלְיט/!*�ְצל/ִחית ֶ�ל�ֶ�ָ,ַדד ִע�

  ")השפרי:"; פיזר; מלשו� היזה – ַוַ"ז*         (                                   3/ִי� ַרִ�י� ֲעצ�ִמי�ַוַ"ז*ַוִ"ְזרֹק 

  ./ת ַוְיַבֵער ַה8ִֵדי�ַוְיַטֵהר ָהר�ח

  )להטי�; לחשי�;  מעשה קסמי�– ָנַח�*     (               ,ְ�ָנַח�*לֹא ֲהָדָפ� , לֹא ֵגְרָ�� ִ�ְקָסִמי�

  .ִ*י ְ�ַמֵ=ל �ְבַתְרִמיל �ִבְתִפ1ַת ָלַח�
   

  )תתמוטט:  כפשוטו– ָתמ�ט*              (                     ,ע/ד ֶאְבְנָ% ְוִנְבֵניָת!  אֶֹהל ֵ��, ָתמ�ט*לֹא 

  ;ֵמֲעֵרמ/ת ֲעָפְרָ% ֲאַחֶ"ה ַהְ*ָתִלי�

  )לֵ!ְלִ!; בֵ!ְרִע ;לילהְ!ִמ כא� – 1ִ�ִיָת *:הֶללשו� ָ!ִמ – ְ-ַב1ֶה*  (1ִ�ִיָת*ַ*ֲאֶ�ר ,  ֵהיָכל/תְ-ַב1ֶה*ע/ד 

  )ל שפת� הרס מגדל�ַלָ! שלאחר, "מגדל בבל"לעשה  'ה שומכ*( .ִ�ְנפֹל ִמְגָ�ִלי�*, ְ�י/� ֶהֶרס ָרב

  –ִמְקַ�� ְיָי ֶהָהר�ס ��ְבַרְ&ִאי ֶאת
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  ,Aְרִחיָבה ְיִריע/ָתיו ְוֶאְקַרע ל/ ַח1/ָני

H�  ,ְוָהַד� ָהא/ר ֶחְ�ַכת ִצ1/ ַהָ&ר

�ֵבָעל/ת ֶהָעָנ! ֵיֵרד ְ*ב/ד ֲאדָֹני;  

  ,3ְד/ָל��ַטָ,� ְוַעדHָ�ָר ְלִמְ=�ְוָרא� ָכל

  ! ַויָי ְלע/ָל�–ָנֵבל ִציK , ִ*י ָיֵב� ָחִציר
   

  .ד"תרנ, תשעה באב


