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  אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�
  
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  �ֵכ� ָחִציר ָהָע�
  

  )ז', ישעיה מ(  ."ֵכ� ָחִציר ָהָע�... ִ�י ר�ַח ְיָי ָנְ�ָבה ��
  

  ,ָיֵב� ָהָיה ָ�ֵע�, �ֵכ� ָחִציר ָהָע�

  )נעשה ריק וחלול; לשו� ריקנות מ– ָחָלל*     (                ;ָחָלל ָ�ֵבד ֵאי� ֵק�,  ָהָע�ָחָלל*�ֵכ� 

  –ִמָ)� %ִמ'ֹה ַ �%ֲאֶ�ר ִיְרַע� ק!ל ֵאל ַ �

  .ָחַרד ָהָע�%ָזע ְולֹא%ָנע ְולֹא%ְולֹא

  ,ֵנע!ר ַ�ְ�ִפיר%ָק� ָ�ֲאִרי ְולֹא%ְולֹא

  .ָחַרד ַל-!ל ַ � ִאי� ֶאָחד ֵמִעיר%ְולֹא

  )בחדווה;  בשמחה– ַ.ִ יל*     (                                         ָהָע�% ַיַחד ֵלב ָ�לַ.ִ יל*ָרַעד %ְולֹא

  ,ָי�%ִמָ/ִמי� 0ִמ1ְמֹאל 0ִמָ/� ְוַעד

  ,ֶזַרע ֵאל ָחי, ְ.ִהְתַו2ַע ֵאָליו ָ.ָניו

  .ק!ל ֲאדָֹני%ֲאֶ�ר ָ.א0 ֵמָרח!ק ֶאל
  

  לֹא 5�ָל ִלְ�ל!�%ַ �, לֹא ָפַ�ט ַהָ/ד%ַ �

  .!ְרִאי� ִ.ְ�מ! ֶ.ֱאמ0ָנה 0ְבתֹ�ַה-%ָ�ל

  ובהשאלה ,  אלילי זהב– ֱאִליֵלי ַהָ'ז* ; טיפש– ֱאִויל* (  ֱאִליֵלי ַהָ'ז* ְסִביב ֱאִויל*0ִבְ�א!� ַע� 

   )ומריותח לנוהי� אחר                                                                                                                   

  )כעסו;  זעמו– ַרֲעמ!*(                                                 . ָהָעזַרֲעמ!*ִנְבַלע , ֶנְחָ.א ק!ל ֱאלִֹהי�

  )בושות;  מלשו� כלימה– ְכִל8!ת*     (                                       ָורֹק0ִבְכִל8!ת*, 0ְבֵלב ָנָבל ָוָרע

  )שיל�; גמל – ִיְפָרֵעה0* .לבטל; גוללע,  לבזות– ִיֶבז*    (   . ִלְצח!קִיְפָרֵעה0*,  2ְַבר ֲאדָֹניִיֶבז*
   

  )רקוב ;מורעל; רעל: רוש *נחות;  בזוי–ִנְקֶלה*(             ,ִנְקֶלה ָור!�*ָמֵלא , �ֵכ� ָנַבל ָהָע�

  !רֹא�%ַעד�>;! ָרָקב 0ְמס!ס ִמַ�: ֶרֶגל 

  ֶ�;ֹא ֵהִקי� ִמִ-ְר.! ְ.י!� ַנֲחָלה 0ְכֵאב

  ,ֲאֶ�ר ִיְפַע� .! ֵלב, ִאי� ַחי, ַרב ְ'ָעִלי�

  ) ניצו.– ִזיק*        (                                                       , ַמְרִ<יַח ַה�2ִָזיק*, ִזיק*0ַבֵ;ב ִיְבַער 

  )יזהר; יאיר;  מלשו� נגוהות– ִיַ ?*      (                       ;ְ�ִביב ֵמִאיר 2ֶֶרְ@ ָהָע�? ִיַ *0ָברֹא� 
   

  )� הע– ַה !י* ;כבוד והערכה,  מלשו� הוקרה– ֵיַקר*    ( ֵואלָֹהיוַה !י*% ל! ֵ�� ָ�לֵיַקר*ֲאֶ�ר 

  ; ֵמֱאִליֵלי ַהָ)ְוא–ַ � ֵמה!� 0ִמָ'ז 

  )כוח גבורה;  מלשו� עוז– ֱעז0ז*        (                    ,ֱעז0ז*, ַהְרֵ.ה ֱאֶמת, ֵלב%ֲאֶ�ר ְמַעט ַמ1ָא

  ,Bְִנ�ה ַעAָה ִלְמָנת ַחֵ/י ַעְבד0ת ָוב0ז

  ַרֲחִמי� ַרִ.י� ִ�ְגדֹל, ֶחְמָלה ְגד!ָלה ַכָ/�

ְמָלל 0ְככֶֹבד ָהעֹל    –ֶ�ֶבר ַע8! ָהא>

  )יגעש;  תסיסה– ֶיְחַמר* ; ירחש– ֶיֱהֶמה*  (             , ַ�ָ/�ֶיְחַמר*ֶיֱהֶמה ,  ַבֵ;בֶיֱהֶמה*ֶזה %ָ�ל
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  ,ִיְבַער ַיCִית ַה�2ָ, ֶזה ִיְבַער ָ�ֵא�%ָ�ל

  :ֶזה ִיְרַע� ַ�ֵהד ָ<ִמיד י!ָמ� ָוֵליל%ָ�ל

  !"ֵאל%ִ�י ִע8ָנ0 ַיד, ק�0 ֲעBֵה, ק�0 ֲעבֹד"
   

  ,�ֵֹא: ֶחְרָ'ה ָורֹק, � אֵֹבד ָהָע��ֵכ

  .ֵאי� ְלַמֲעBָיו ְיס!ד 0ְלָפֳעל! ֵאי� חֹק

  ,ָ ל0ת ְ ד!ָלה ִמBFְא, 5ְלֵפי ְ�נ!ת ַחֵ/י ְנדֹד

  ) לאו�; ע�–  !י*  (                                                    .ִמ !י*�ְבָדה ֵעָצה , ִהְתע0 �ח!ר ַהֵ;ב

ד    ) ענ0 דק וגמיש המשמש כשוט חובטי�– ֵ�ֶבט*  (       ַהִא� ָיח�0 ְ�ֵאב– ָו�!ט ֵ�ֶבט*ִל8>

  ; הכאה :בהשאלה;  מלשו� דישה– ְמד0ַ�ת ַהֵ ו*(       ?ְמד0ַ�ת ַהֵ ו*ֶחְרַ'ת ֶנֶפ� ַ.Cָר ִמְ;ַבד 

  )ת גו0וחבט                                                                                                                                    

  י0ַכל 2ְאֹג ִמְ;ַבד 2ֲַאַגת ַה/!�%א! ִא�

  ?ַע� ִמְתַ ְלֵ ל ְ.ֵגיא ָגל0ת ֲחֵ�ָכה ַכְ<הֹ�

  ,ָלBֵאת ַנְפ�! ַל/!� 0ְלִהְתַנ.!ת ְלא!ר

  )להתוות דר1 ;לקבוע מסלול:  בהשאלה– ַק0!* (              ?ַצ0ֹת 2ָָבר ַל2!ר,  ַלֵ-�0!ַק*ִלְנט!ת 

  .לֹא ְיִעיֶר0F ַה)!ט%ה0א לֹא ִייַק� ִא�

  .דלֹא ְיִקיֶמנ0 ַה)ֹ% ָיק�0 ִא�ה0א לֹא

  ) ובגדרותמח הצומח מטחב בקירות ֶצ– ֵאז!ב*    (               , עֶֹלה ַבָ לֵאז!ב*, ָעֶלה נֵֹבל ֵמֵע�

  )חסר חיי�; בֵרָח;  מלשו� ריקנות– .ֵֹקק*     (              ? ַהְיַחֶ/0F ַהHָל–ִצי� ָמק , .ֵֹקק*ֶ ֶפ� 

  ) דגל– Fֵס*  (                                                                – ַהFֵס*ִ.ְתקַֹע ַה)!ָפר 0ְבִהBֵFָא %ַ �

  ?ֲהִיְז2ְַעַזע ַה8ֵת? ֲהִיְתע!ֵרר ַה8ֵת
  

 .ז"תרנ

 


