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  אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה, ִאִ�י
  

  ל ִמִ יֶלְדִניק"יח�ת ַהַ�ִ�יק ַזִמִ�
  

  ָהְיָתה ַצֶ�ֶקת ְ�מ�ָרה, ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה, ִאִ�י

  )תמדוכדֶכ; המדוכ# – ְמר�ָדה*      (                               .ְמר�ָדה*               �ְב#ְלְמנ�ָת� ֲעִנָ!ה 

  –ַהַחָ�ה ְ'רֹא) ָהִאיָלנ�ת , ַוְיִהי ֶעֶרב ַ)ָ'ת

  .               �ְבֵביָת� לֹא ֵנר ְולֹא ְסע,ָ�ה
  

  –ְ)3ֵי ְפר�ט�ת , ַמֲע1ֵה ִנ0ִי�, ָ'ְדָקה �ָמְצ/ה ע�ד

   "פסחה על שני הסעפי� "– 6ָָסָחה*(                     ,6ָָסָחה* –" ?ֲהֶלֶח� ִא� ֵנר�ת               "

  )הנרותהחליטה על ו                                                                                                                          

  : ַה8ֶֹד)�ְבָיָד� ַה7ְנ�ָמה ַמ#1ְת, ָרָצה ַו3ָָ)ב

  .               ְ)ֵני ֵנר�ת ַהְ'ָרָכה
  

  ְוֵליל ַ)ַ'ת ִאִ�י, ִ)ְבָעה כ�ָכִבי� ַ'ָ�ר��

  . ֵעיָנִי�–               ִ)ְבָעה ל� ֵנר�ת 

  ?ה3ֲַע1ֶה ִאָ;:ַמה, ְוִכי ִיְקַ'ע? ֲהִיְקַ'ע ֱאלִֹהי� ַ)ַ'ת ָקְד)�

  !� ְמבָֹרְ> ַעל ְ)ָנִי�               ְיִהי ְ)מ
  

  –ִויבַֹרְ> ַעל ַמ6ָה ְנִקָ!ה ְללֹא ְפר�ַסת ַחָ<ה 

  )כיסוי ראש מבד;  מטפחת ראש– ְ)ִביס*         (     ,ַ)ָ'ת ְלרֹאָ)�:ְ)ִביס*               ַו3ְַח'ֹ) 

  ַו�A3ִ@ ִלְקַראת ֱאלִֹהי�, ַו3ְַחֵ<? 1ְִמָלָת�

  .ָ'ת ַה8ְד�ָ)ה  ְוַהַ;             
  

  ,ַוְיִהי ְ'ַהֲעל�ָת� ַהBֵר�ת ְולֹא ָיְכָלה ִהְת6ֵ#ק

  ")לרתוח מזע�: " כעס ועלבו�– ר,3ַח*       (                    , ְלָבָב�ר,3ַח*Aִי ,                Aִי ַמר ָל�

  –יָה ָנָפָלה ְוִדְמָעה ִמ8ְִמֵטי ְלָחֶי, ַו3ְֵבCְ ַה7ֶַ�ֶקת

                                                       . ְוָכָבהֶאָחד 3ַָסס               ְוֵנר 
  

  ) נתביישה השבת; בושה ; כלימה– ִנְכָלָמה* (    –ִעֶ�ֶרת ֵעיָנ� ָהֶאָחת , ִנְכָלָמה*ָ'ת ָעְמָדה ַהַ;

  )פחד ובהלה; בעתה;  מלשו� פלצות– ִהְת6ְַ<ָצה (*                         :ה ָהִאָ;ִהְת6ְַ<ָצה*               

  –ִא� ָחְט/ה ֲאָמְתָ> ? ַמ3ַת #ְלָמָנה, ֵאל, ֲהִתְבֶזה"

  ?6ְִ)ָע�:               ַ)ַ'3ְָ> ַמה
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  �ְבָעְמָד� ֲעצ�ַמת ֵעיַנִי�" ?ֵעיָנ�:ַמ��ַע ָנַקְר3ָ ֶאת

  )"יִּפי ַכִתּכַֹׂשְו: "22ג "שמות ל;  עיניה בכפיההָ-ְסִ+ – 1ְכ�ַכת*( ,ס�ֶלֶדת ְ'ִחיָלה, 6ִַי� 1ְ�Aַכ�ַכת*

  : ) ראה לעיל– �ְ)ִביָס�*                (                               ְ'ַמֲחַנק ַהֶ'ִכי�ְ)ִביָס�*ָרְקד� ְכֵתֶפיָה 

  .ִפָ<ה               �ְבַלַהט ַה3ְ
  

  ) מלאכי�– ְכר�ִבי�*               (                                �ְכר�ִבי�*ִאָ�ה�ת , 3ְה�מ�ת ִמִ<ָ'� ִ)ֵ�ע�

  .               ִהְתַי6ְח� ִמְ�ר�ָנ�

  לֹא ָר/ה ע�ד 0ֵAִא ַהAָב�ד, לֹא ָ)ְמָעה ע�ד אֶֹז@ ֶ)ל ַמְעָלה

  .      ְ'ִהְתַעA ?Eֵֹה ֶנֶפ) ִ'יג�ָנ�         

   

  )תיפול; תיזל;  תרד– לַ;3ִ*        (                 , ִמְ<ִחי ַה7ְִדָקִנית ִ�ְמָעה #ַחת '�ֶעֶרתלַ;3ִ*/ז 

  ,               ְרִסיס ֵא) ֶלָהָבה

  )תוספת של אור;  אור נוס0– א�ר ִמְ)ֶנה*     (          ִנ7ַתAִי , א�ר ִמְ)ֶנה*ַוִ!6ֹל ַ'ַ'ִית , �ְבָצְנָח�

  .               ַהBֵר ֲאֶ)ר Aָָבה

  

  )אדומות מבכי; פותי עי– ֲעֵ))�ת*           (          : ָוֵאֶראָהֲעֵ))�ת*Aְִמַעט 6ְָקָחה ִאִ�י ֵעיֶניָה 

  )עטרה של אור ;זיו: מלשו� הילה – ָיֵהל*   (                ,ָיֵהל*�                א�ר ִ)ְבַעת ַהָ!ִמי� ָ)

   3ֲַעמֹד ְזכ�ת ַה7ֶַ�ֶקת–. ִכיָנה ֲעֵליֶה@Aִי ָנְ)ָקה ַהְ;

  .ִי1ְָרֵאל:               ָלנ� �ְלָכל
   

 א"תרצ, שבט, לונדו�


