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  אלי פררה: עריכה ופירוש המילי�
  חיי� נחמ� ביאליק/  ִ�יָרִתי

  

  –? ִ�יִרי�ֲהֵתַדע ֵמ�ִי� ָנַחְלִ�י ֶאת

  ,ְ%ֵבית $ִבי ִהְ�ַ�ַ"ע ְמ�!ֵרר ֲעִריִרי

  ,ֵ+ִלי��ַהֶ*ְחָ%א ֶאל, ִמְסַ�ֵ�ר, ָצנ'ַע

  .ְ�ַכ� ְסָדִקי� ֲאֵפִלי�, ִמְתל!ֵנ� ִ%ְנִקיִקי�

  ,ַהְמ�!ֵרר ַרק 0ְִזמ!� ָקב'ַעַוֵ.ַדע 

  .ִ�יר ָ�ִמיד ְיִחיִדי 'ְבנ1ָ2ח ָיד'ַע

  'ְל�!ִני, 'ִמ4ֵי ֶנֱאַל� ְלָבִבי

  )רוח נכאה :דלוח ובהשאלה;  מלשו� עכור– ֶנְעָ+ר*(                ,ִחִ+י ָדֵבָקה� ֶאלֶנְעָ+ר*ִמ5ְַכא!ב 

  –ִ%ְגר!ִני 'ְבִכי ָעצ'ר ָמע'7ְ ִהְת�0ֵק 

  .ַנְפִ�י ָהֵריָקה�'ָבא ה'א ְבִ�יר! ַעל
  

  .ֶזה ָהָיה ַהְ:ָרַצר ְמ�!ֵרר ַה94ַ'ת
  

  ;ַ�ַ%�! ֵמעִֹני�ַ%ֲע>!ת $ִבי חֹל ֶאת

ְלָח� ֵיי� ִק4'� ַ<� 1ָר ַה?2   ;ַח9!ת�ְמח2

  ִ%ְמק!ָמ� ֲעֵ�ִני�, ַה5ְנ!ר!ת ֲחב'ל!ת

  Aִיט ֵנר!ת ָרִזי� ֲאָחִדי�ְמע'ִכי� ַ%

  ,ְוִ�ְבָעה ְיָלִדי�; ַמְרִקיֵדי ַהְ+ָתִלי�

  ,+9ָ2מ! ְרֵעִבי� 'ְקָצָת� ְיֵ�ִני�

ְלָח�   ִא5ֵנ' ֲעג'ָמה; ָיסֹ%' ַה?2

  )סיו� השירה למלאכי השרת בערב שבת; תו� – ִ�ָ��*(  ; ָ�ל!� ְלַמְלֲאֵכי ַהָ?ֵרתִ�ָ��*ְלק!ל 

  ר'ַח�ֶחְטא! ָעִני 'ְנֵכה�$ֵ�� ַעל'ְכ

   ")האר! המוציא לח� מ�"פת את  חות� הלח� לחלק – %!ֵצַע         (* �ִבינ' ְ%ַ>ִ+י� 0ְג'ָמה%!ֵצַע*

  –0ַת ֶלֶח� ָ�חֹר 'ְזַנב 4ָג ָמל'ַח �ַעל

  ע!ֶד*' ל!ֲעִסי� 'ְבֶטֶר� ִ�ָ+ֵרת

  ,ֶמַלח ִמ0ִינ'ַה0ְר'ָסה ַהAְב'ָלה ְ%

  )חסר טע�;  מלשו� תפל– ַהְ�ֵפָלה*(                            ,ַהְ�ֵפָלה*, ַה0ְג'ָמה, ַה0ְר'ָסה ַהֲחמ'ָצה

  ) עד תחושת מחנקה גסהנגיסה ובליע: ַעל%ֲעַל – ְנַע9ְֶעָ*ה*(, ִבְדָמע!ת ַ+ֲעל'ִבי� 'ְגז'ִלי�ְנַע9ְֶעָ*ה*

  ֲעֶנה ְבק!ל �ֲחֵרי $ִבינ''ְזִמיר!ת ַנ

  )רגשברוחשת " יהינפש יהודי הומ "– ה!ִמָ.ה*        (            –ִמ9ְָבב!ת ֲחל'ִלי� , ה!ִמָ.ה*ִמֶ%ֶט� 

  ,ה'א ַל5ְַקֵהָלה�$ז ִנְט0ַל ַהְ:ָרַצר ַ<�

   .ַוְיַצְרַצר ִ%ְזִמיר!ת ִמ1ְַדק ָהֲאֵפָלה

  )ימי� קשי�:  יו� חורפי גשו� וסוער ובהשאלה– ַסְגִריר*( , 'ְבֶנB�ֶ ַה9ְָיָלהירַסְגִר* ִ%ְהי!ת ְיֵמי
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  )שקט מדכא,  מלשו� דממה– 4ְִמי*(                              , ַקְדר'ת ְ<ד!ָלה4ְִמי*ִ%ְ�לֹט ְ%ֵבית $ִבי 

  ַוֲחָלל! ַהְמד2ָ+א ְ+מ! הֶֹזה ְוד!ֵמ�

  )דבר מאוס;  גנאי לפסל אלילכנוי  – �!ֵמ� ִ�"'C*(    .�!ֵמ� ִ�"'C*'� ִ%ְכַנB ְוח!ֵל� ֲחל!� ָעג

  )כבדות בלבתחושת , מלשו� מועקה – ָעַקת*(                 ,4ְִמי ַד9'ת ְמנ2ֶ'ֶלת,  ַה4ֲַחק'תָעַקת*זֹה 

  –ִ%ְנ>ֹא ֶ�ַבע ְנָפ�!ת ַעִי� �!ֶאֶלת 

  ;4ְִמָעה ֶנֱעָצֶרת, מ!תָזִו.!ת �!ֵמ

  ,ַ<ֵ%י ַהִ+יָרה ֶהָחת'ל ְמַי9ֶֶלת�ַעל

  חמוצה הגורמת לתסיסת עיסת בצק  –ְ>א!ר *  (      ,$�ְ5ִ%ֶַרת* –ְ>א!ר *, ֶלֶח��1ַ%ַל ֵאי� 0ַת

  )בו הבצק תוסס ותופחע!  כלי – ְ�$ֶרת5ִ; הבצק                                                                              

  )'לבישול דייסה וכו גרעיני תבואה שנכתשו – ְגִריִסי�*(       – 1ִ%ַיר 'ְגִריִסי�*, ַלֲחָמ� ֵאי� ַ<ֶחֶלת

  $ז ֵהִציC ַהְ:ָרַצר ִמִ*ְקַרת ַהִ"יר

  ,ָהֵריָקה, ַוְיַנ1ֵר ִ�יָרת! ַהְיֵבָ�ה

  ;וסְק מלשו�: בהשאלה  – ק!ְסָסה* .פרפר מזיק: ָע�*( .%!ֵקָקה* ִנְ�ָמִ�י , ִלִ%יק!ְסָסה* ָ+ָע�*

  )חלולה;  ריקה– %!ֵקָקה* –. תוסס וחמצמ!משקה                                                                            

  ,ָ%ָכָתה, ִנֲחָמה�לֹא, ָזֲעָפה ִ�יָרת!�לֹא

�>ַ�  )גידו+; קללה –ב .ב.שורש ק – קֹב*(                                ; �!ֵמָמה ָהָיָתה–א ָיָדָעה  לֹקֹב*

  )ראה לעיל, חסרת טע� – ְתֵפָלה*   (                                     ,ְתֵפָלה*ַ+ֲהֵבל ַחֵ.י , �!ֵמָמה ַכ5ֶָות

  )תכלית; סו+; לשער, נית� לאמוד ש– ִתְכָלה*(                  . ֲאֵבָלהְוִתְכָלה*ְ%ִלי �ֲחִרית , ַוֲאֵבָלה
   

  ?ְוֵאי ִמDֶה ָתבֹא �ְנָחִתי ָיָדְעָ�

  ;ָ%ֶניָה ִנְתַיְ�מ', ִא5ִי ִנְת�ְלְמָנה

  :ָקָמה ֵמֶאְבָלE ַה$4ְָגה ִק4ְַמָ�ה�ַעד

  .ִנְסַ�ְ�מ', ְמק!ֵרי ַפְרָנָסה�ִנְסַ�ְ�מ' ָ+ל

Eִהִ%יָטה ִמ1ְִביָב :Eִנְתר!ֵק� ע!ָלָמ,  

  .ְו�ְלמֹ� ִויתֹ� ַ%ֲאֶ�ר ֵעיָנE ִנָ%ָטה

�>ַ�ְרלִֹגי�*ק!ל  7ְ5ַ ֵמָעָ�הָהא2 ְרלִֹגי�*(                                , ְ+מ! ה2   ) שעו� קיר ע� מטוטלת– ָהא2

�>ַ�  ,ָ+ְתֵלי ַהַ%ִית ְ+מ! ב!ִכי� ִ%ְדָמָמה

  .ָזִוית ֶהֱחִריָ�ה�'ְבַזַעB 'ְבֶחְמָלה ָ+ל

  – ֶנֱאְנָחה ָהִאָ?ה –! ע!ָל��ִר%!נ! ֶ�ל"

  ;�ְלָמָנה $נִֹכי, ֶא0ֹל�ָסְמֵכִני ַ%ל

  "?+ִֹחי� ַמה–ָנא ֶאְפרַֹחי ְ+ת!ָלִעי� �0ְַרֶנס

� ֶאתַה?'ָקה*$ז �!ִציא Eְוָדָמ E%ָק%,ַל :ע� הא המגמה – ַה?'ָקה (                               .ֶחְל(   

  ,ע!ד ָ%E ְנָ�ָמה�ָ%ֶעֶרב ִהיא ָ�ָבה ָ+ל

  )הבזוי; המחולל; קללה:  מלשו� מארה – ֵנ$ָרה ַב5ְֵאָרה*(,ֵנ$ָרה ַב5ְֵאָרה*0ְר'ָטה ֵהִבי$ה �ָ+ל

  ,ִלָ%E 'ְטב'ָלה ִבְמֵרָרה�ְרק'ָקה ְבַד�
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Eְב�'ָב' E4ָָח   – ְרצ'ָצה ְ+ַכְלָ%ה מ2

�ֲעֵדי ֲחצ!ת ַה9ְַיָלה לֹא ִכְ%ָתה ֶאתEֵנָר  

  )  גרב– 20ְזָמק*(                                                                  , 5ַ%ַַחט ָ�ָלָחהַב20ְזָמק*ְוָיֶדיָה 

  .ְוד'ָמ� ִמַ�ְמִצית ַמְכא!ָבE ֶנֱאָנָחה

�ְמנ!ד רֹאE�ָ 'ְלָכל�ָכל'ְלEְ�נ'ַעת ָיָד  

  ,ָחָרָדה, ַ�ְלֶהֶבת ַהֵ*ר ִהְז4ֲַעָזָעה

Eַצר: ְ+מ! ָנָדה ָל�ְמָלָלה, ִלי ָעַלִי7ְ   !א2

  )ברוגזהלבה ירקב , רקבו�:  מק– ִי5ַק ִ%ְקָצָפה*          (     ,ִי5ַק ִ%ְקָצָפה*�ֲחָבל ַעל ֵלב ֵא� ֲאֶ�ר

  .ל 0ִי7ְ ֶ�ִ.ָ*ֵדB ִ%ְקָלָלהחֹ� ֶהֶב�ַעל

 Eָהָרֶפה–'ְבָ�ְכָב Eְזַמ� ַרב ַ�ַחת <'ָפ   

  )חריקהאנחה ומשמיעה קול  – ֶנֶאְנָקה*(                               , ִמAָָתE ַה0ְר'ָקהֶנֶאְנָקה*, ֶנֶאְנָחה

  –ְ+מ! ִחְ?ָבה ִהְתמ!ֵטט ִמֵ*ֶטל ַה5ְצ'ָקה 

   )המנוח חסרת;  כמו שנה טרופה– ְטר'ָפה* (        ְטר'ָפה*ָ�ה ֶ�ל ְקִרי�ת ְ�ַמע ַ%ֲאָנח!ת 'ְלִחי

  .ִמְ�ָ+ִבי�ְזַמ� ַרב ע!ד ִהִ<יָעה ֵאַלי ַעל

�ֵ�ֶבר ָ+ל�ָ�ַמְעִ�י ָכלE0ֶֶרק ִמ<'ָפ,  

  .ַוְיִהי ַ+ֲעִקיַצת ַעְקַרִ%י� ִלְלָבִבי
  

  ) בבוקרתרנגולקול ה – ַהֶ<ֶבר ְקִרי�ת*(                           , ִהיא ָקָמהַהֶ<ֶבר י�תְקִר*�ַ%ַ?ַחר ִע�

  .ִ%ְמֶלאֶכת ַהַ%ִית ע!ֶסֶקת ִ%ְדָמָמה

  ,ִמ�!7ְ ָהֲעִריָסה, ֵמֶחְדִרי ָה$ֵפל

  ,<'ָפE ַהָ"ל'��ְ%ַעד ַה0ֶַתח ָרִאיִתי ֶאת

  )תתכופ+:  כפשוטו– ִ�ַ+B*(                                                      ֵ%י ָהִע1ָהַ<� ַעלִ�ַ+B*ְלא!ר ֵנר 4ַל 

  .ְוָיָדE ַה4ַָ"ה ָ�� ָ�ל'� ְוָתל'�

  )הבצקלשי� את   כלי ע! בו – ָהֲעֵרָבה*(                                  – ָהֲעֵרָבה*ִיְתנ!ֵדד ַה1ְַפָסל ַ�ַחת 

                  )סדוקה;  יבשה– ֲחֵרָבה*(                                                        ֲחֵרָבה*ְלִחיָ�ה ֲחִריִ�ית ַוֲאָנָחה '

  ,ִליָ�ה ְוִליָ�ה�ַעל ָ+ל, ְטִביַעת ָיד�ַעל ָ+ל

  :ַהֶחֶדר ַהֵ?ִני�ֶנֱעֶקֶרת 'ָב$ה ִמ�

  !ֵקִני ְוָסְמֵכִניַחDְ, ע!ָל��ִר%!נ! ֶ�ל"

  ."הִאָ?�ַוֲאִני ִבְלִ�י ִא�? ָמה ַחָ.י, +ִֹחי�ַמה

  ,'ְלָבִבי ִלי א!ֵמר ְוי!ֵדַע ִהֵ*ִני

  .ָנְטָפה ַלָ%ֵצק ַ<� 4ְִמַעת ֵעיֶניָה�ִ+י

  'ְבַח9ְָקE 0ַת ַ�ֲחִרית ַח5ָה ִליָלֶדיָה

Eִמ5ֲַאֵפה ְבֵצָק , Eִמ9ֶֶח� 4ְִמָעָת–  

  )נגיסה ובליעה גסה עד כדי מחנק;  ראה לעיל– ָוֲאַע9ַע* (          .ַוָ�בֹא ַבֲעָצַמי �ְנָחָתE, ֲאַע9ַעָו*

 .א"תרס


