
 ©: כל הזכויות שמורות לאלי פררה

 

 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

 חיי� נחמ� ביאליק/  ְ�י�� ְסָתו

   

  ,ְ�י�� ְסָתו ְ�ֶקֶר� ֲחֵ�ָכה נ�ָגה ְמָצאִתיָה

  ,�ְלב�ַ�ת 'ְלְמנ�ת ֵאַלי ַ�ַ&ְר%ה ִהְתַוָ#ָעה

  �ְבד�ִמָ*ה, �ְבֶחְמָלה ַרָ�ה ָ(ָמה ִ�י ֵעיֶניָה

  –0ְָקה ֶחֶר� ִהְזַ#ְעָזָעה רֹאִ�י ָיָד- ַהִ&ְתַר,ַעל
   

  ) חשכה מוחלטת– ֲעָלָטה  (                      ,ַ�ֲעָלָטהִנְ�5ָח ! ְית�ִמי "– ָלֲחָ�ה 3ִי –" ְית�ִמי"

  ;ִ�ְדִמי ְיג�ְנ8ָ ִ:ְתַי9ֵַע, 5ְֶצַמח ַר8ְ 7�ַֹר

  )מדורה; אש;  מלשו� מוקד– ִ:יַקד   (  , ָמָ>הְ�א�ל, ַעדִ:יַקד5ִי ִ#ְמָעה ְכל�%ה , ְל8ָ,'8ְ ַ#ע

�ַמִי� ע�ֶלה �בֵֹקַע,�ְבִכי ִמְת'0ֵק ַעדָ.  
   

  )אור זוהר; נגה:  ביחיד– ְנגֹה�ת      (                       ,ְ#ל�ִחי� ַוֲעכ�ִרי�, ְנגֹה�ת5ְִסָתו ְמע<ָ=� ְ�ִלי 

  ;ֵמִמי� ָ:&�ד�ְת8ָ ַה?ְֹיֵמי ַיְל, ִגיל,ְ�ִלי, ְצח�ק,ְ�ִלי

  )צוהר זעיר; חלו�:  אשנב– ֶאְ�ַנ8ָ�ְ   (               ,ִנְ�ְקפ� ַהְ=ע�ִרי�ֶאְ�ַנ8ָ�ְ ,�ְכחֶֹר@ ַמְ�5ִי� ֶאל

  )הקניטו; כעסו; ופ זע– ָרָעמ�          (                            .ָרָעמ�ָהְרח�ב ְל8ָ ,�ְפֵניֶה� ַהִ=ְזָעִמי� ִמ�
   

  ) ריקנות; טע�$יחסרחיי� : הָלְפ מלשו� ִ!– ָתֵפל  (     , ְל8ָ ִנָ�א�ָתֵפלחֹל ֶאָחד %ר8ְֹ ַחֵ*י ,�ְכי��

  ;ַוֲחל�� ַרע ֶאָחד %ַרג ָהַע5ִָבי� ִ�ְלָבֶב8ָ

  )גנאי; תועבה;  חרפה– ֵ#ָרא��     (                       ,ִנְ�ָמע�,ָצר�ת לֹא, ֶרֶפ� ע�ָל�, �3#ַת, ֵ#ָרא��

  ) באווירני�נתו; תלויי�:  כפשוטו– ְ:ל�ִאי�  (   –ָ�ֶמי8ָ , ַעלְ:ל�ִאי�ַוֶ*ֱחז� ְל8ָ ַמֲחַ�5ֵי ע�ָל� 
   

ְמָלל, ָמה ַרֵח� ֲאַרֶחְמ8ָ    �ִבְדָמָמה–!" ֶיֶלד א<

  .0ִי ָנָפל�,ֵא� ַעל,ְ�ֵני ְרִסיֵסי ִדְמָעה רְֹתִחי� קְֹדֵחי

   5ְָרֵחל ֶנֱאָלָמה–לֹא ֵהִריָמה ק�ל , לֹא ָבְכָתה

  .5ְמ� ָעַלי ֲהמ�� ַרֲחֶמיָה ִהְת9ְַל9ָל�, ִנBָָבה
   

  )שכול; מלשו� אלמנות: שוטו כפ– 'ְלמֹ�     (     ,ְ�כֹל, ְמִריר�ת, 'ְלמֹ�5<�3 א�ֵמר , �ַמָ�ט קֵֹדר

  )מרחמת;  מלשו� חמלה– חֶֹמֶלת        (                       –�ִבְלָבִבי ָנַגע ,  ָ�ְלָחהחֶֹמֶלתְוַחְסֵדי ֵא� 

  �ַב5ֹל, ַמָ�ָט-,ֶאְ�5ַח ֶאת,ַעד לֹא,�ְלע�ְלֵמי

  .לֹא ַיְר�0ִני ָרַגע, 0ֶָניָה ָהֲעצ�ִבי� ֶאְרֶאה
   

   ְ�ַעד ַהח�ר– ַה*�� ַ�ֲערֹב

  –ַמְרֵ:@ ֲאֵפָלִתי ,ֶאל

  )23ב "במדבר כ" ותט האתו� מ� הדר&: "סר; פנה – ֵ:ט(                  ,ֵ:טַקו ָהא�ר ָה'ֲחר�� ,ִע�

  .0ִָ=ִתי,ִ:ְת9ֵַ=ב ֶאל
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  )בקצה;  החלק האחורי– ַ*ְרָכַתִי�               (                                                  , ֵ:ֶ�ב %טַ�ַ*ְרָכַתִי�

  ִ�ְדָמָמה ֵ:%ֵנַח

Cְְב:ֵ �  ,�ְלֶנְגִ#י ֶחֶר� ֶחֶר

  .ְקָרַבי ְ:ַרֵ:ַח,5ָל
   

�ח�ר,ֵעת ַעל, �ְבֵליל ָיֵרַחְ  

  –ַקְרָקִעי א�ר ָזר�ַע 

  ,Bֵ5ַל, %ז ָ�%ה ִהיא 5ֲַחל��

  .�ְלֶנְגִ#י 'ט ָ:נ�ַע
   

  0ְֵני ַמDֶֶכת ֲחלֹמ�ת ֵליל,ְוַעל

  ;נֶֹדֶדת ְועָֹבֶרת

  �ְבֵלב ָרע ִאיַקE ֶאל י�� ָרע

  )מחשבות;  חשיבה– ְבָהג�ת         (                                                                          . ֶנְע5ֶָרתְבָהג�ת�
  

  )כאב; חולי: יַו מלשו� ְ(– ַהַ&ְדֶוה     (                                                      ,ַה5ְֵאב,5ָל, ַהַ&ְדֶוה,ְוָכל

  ,ַהBְר�ִרי� ְ�ִנְ�ָמִתי

  �ִמ3ֵב, ָיִקיצ� ִעִ&י

  .ִיְ�ַ:0ְכ� ְבִדְמָעִתי
  

  .ס"תר

 


