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לפניכ השירה )פואמה( "בעיר ההרגה"  /חיים נחמן ביאליק

עריכה ופרושי המילי :אלי פררה.
לקבלת סיכו וניתוח הפואמה ,פנו באתר ב – צור קשר.
ה ֵר ָגה  /חיי נחמ ביאליק
ְ ִעיר ַה ֲ
את ֶאל ַה ֲח ֵצר$ת,
&ב ָ
ק& ֵל ְ' ֶאל ִעיר ַה ֲה ֵרגָה ָ
ָד ָ' ְ) ַמ ֵ*ַ +עלַ ,ה ְֵ -דר$ת
&בי ְ
ֶי' ִ) ְר ֶאה ְ
&ב ֵעינ ָ
ְ
יח ַה ְָ .ת ִלי
ַי ִט ַ
ְעלֵ -,
ְעל ָה ֲא ָב ִני ו ַ
ְעל ָה ֵע ִצי ו ַ
וַ
ְאתַ ,הַֹ 4ח ַה ְִ 2ק ֶ+ה ֶ+לַ ,ה ֲח ָל ִלי.
ֶאתַ ,ה ַָ 1ה ָ0ר& +ו ֶ
&פ ַס ְח ָ) ַעלַ ,ה ְָ 6ר ִצי
את ִמ ָ* ֶאל ֶה ֳח ָרב$ת ָ
&ב ָ
ָ
&2רי ַה ִִ )ָ 2צי,
ְעל ַה ַ) ִ
ק&בי ו ַ
ְע ַב ְר ָ) ַעלַ ,ה ְָ .ת ִלי ַה ְִ 2
וָ
ח$רי,
ֱמיק * ִק ְר ֵקר ַה* ִַ ,96ָ 4ה ְר ִחיב ִה ְג ִ1יל ַה ִ
ִ ְמקֶ $הע ִ
ר&פה,
ְער$ת ַה ְ> ֵבנָה ַה ְ= ָ
ַמ ֲחָ <ֹ:ה ֶא ֶב; ַה ְ*ח ָֹרה *ו ָ
&+ח ִֹרי
נ&+י ְ
ת&חי ֶ+לָ 6ְ ,צ ִעי ֲא ִ
ְה ִנ ְר ִאי ְֵ .פי$ת ְִ 6
וֵ
ר&פה,
ֳא ֶ+ר ֵאי; ָל ֶה ַ) ָ0נָה ע$ד ְולֹאְ ,ת ִהי ָל ֶה ְ) ָ
ְה ְתנ ְַ-פ& ַעל ִ) ֵ>י>ִ )ִ ,י
י' ְנ$צ$ת *ו ִ
ְו ָט ְבע& ַר ְג ֶל ָ

)* ִק ְר ֵקר – ֶה ֶרס; ניתו * ַ – 96ָ 4מ ֶנ ֶפ ,פיצו(
ְער$ת – מלשו ֶע ְר ָוה ,חשופה ,גלויה(
)* ו ָ

ְה ְתנ ְַ-פ& – מלשו ֶנ ֶג" :מכשול(
)*ו ִ
ִילי – קל"; ד" של ספר ,תלמוד(
)* ְ&גו ִ

ִילי,
ב&סת ְס ָפ ִרי *& ְגו ִ
&ת ַ
יסי ְ
יסי ְר ִס ִ
&ר ִס ֵ
ֶ+לְ +ִ ,ב ֵרי ְָ +ב ִרי ְ
ֲב$דת ֶָ 6ר ְ';
&פ ִרי ִמ ְ+נֶה ע ַ
ֲמל לֹאֱ ,אנְ +$
ְִ .לי ;$ע ַ
ְע ַב ְר ָ) ִמ ָ* ַה ֶָ 1ר ְ' –
ְולֹאֲ )ַ ,עמֹד ַעלַ ,ה ֶה ֶרס ו ָ
)* ַה ִ* ִ@י – ביחיד ע ממשפחת הקטניות(
ִ :ָ ְ 'ָ 6Aמי,
ָלפ& ְב ְ
ו ְִל ְב ְלב& * ַה ִ* ִ@י ְלנ ְֶג ְְ 'ָ 1וז ְ

יה; – סיב ,בליטה מדולדלת(
יצ ֶ
)* ִצ ֵ
יח ִָ 1מי;
יח; ְֵ .ר ַ
ְר ָ
יה; ֶח ְציָ נ$צ$ת ו ֵ
יצ ֶ
ְו* ִצ ֵ
)* ְק ָט ְר ָ); – קטורת :תערובת בשמי .לשו אחר :ניחוח(
ָרה
ְעל ֲח ָמ ְת ָ' ָת ִביא * ְק ָט ְר ָ); ַהָ C
 'ָ 6Aו ַ
ְעלְ ,
וַ
ָרא – ָז ָרא :גועל; בחילה; מיאוס(
)* ְלז ָ
ָרא;
Dביב ִ ְל ָב ְב ָ' – ְולֹאְ ,ת ִהי ְל ָ' * ְלז ָ
ֶאתֶ ,ע ְדנַת ָה ִ
ָהב ְי ַפ ַ>ח ַה ֶֶ Eמֵ .ְ +ב ְד ָ'
&ב ִרבֲב$ת ִח ֵFי ז ָ
ְ
יד ָ'.
כ&כית ִ) ְַ :מ ְחנָה * ְל ֵא ְ
ְַ +בע ַק ְרנ ִַי ִמ ָ.לְ ,ר ִסיס ְז ִ
וֶ
ָחד:
Dביב ו ְַל ֶ@ ַבח ,ַ-י ַ
ִ.יָ ,ק ָרא ֲאדֹנָי ָל ִ

יד ָ' – ֵאיד :צרה; אסו; ֶש ֶבר(
)* ֵא ְ

$חט ַָ +חט.
ְה* ֵ
ָר ָחהַ ,ה ִ* ָטה ְָ 6ר ָחה ו ַ
ַה ֶ* ֶמ +ז ְ
ְה ָח ֵצר ַ-ל – $
את ֶאלָ ,ח ֵצר ,ו ֶ
&ב ָ
&ב ַר ְח ָ) ָ
ָ
ְכ ְל.$
ה&די ו ַ
ֶע ְרפ& ְשנ ִַיְ :י ִ
ַעל ַהַ-ל ַהֶCה נ ֶ
ה&טל&
Aחת ָ
6ָ +Aה ַ
ְאלְ ,
ֲר ָפ ו ֶ
* ַק ְרֶ ֹ1א ָחד ע ָ
$לל&;ירי ו ְִי ְת ָ
ֵיה ְי ַח ְטט& ֲח ִז ִ
&ב ֶע ֶרב ַ+ְ 1נ ֶ
ְ
ַח ֵלי * ַה ַ)$ת –
Aחד נ ֲ
&ס ָחפֶ $אלַ ,
ְֶ +
ֵרד ֶ -
ָמ ָחר י ֵ
ְה$)6ַ +ְ Aת,
ְולֹאִ ,י ְצ ַעק ע$ד ַה ִָ 1מ;ַ ,ה ֳ* ָפ ִכי ו ָ
ְַ +ק * ַנעֲצ&ִ 9ל ְר ָויָה –
ֹאבד א,$י ְ
ִ.י ִ ְתהֹ ַר ָה י ַ
ְהֹ.ל יָ&+ב ְ.לֹאָ ,היָה.
Dי; ,ו ַ
ְהֹ.ל ִי ְהיֶה ְִ .
וַ
ֲל ָטה –
ֲל$Gת ַה ַ$--ת ְ) ַט ֵ6ס ו ְִנ ְַ Fב ָ) ָָ +ע ָ
ְאל ע ִ
וֶ
$1מ ָָ +טה;
ימת ַמר ַה ָ4וֶת * ַ ֲַ 4א ֵפל ַה ֵ
ע$ד ֵא ַ
)ִ '$צ ְל ֵלי ַה ָCוִ$Gת
&מ ְ
ח$רי ָהעֲמ& ִמי ִ
&מֹ.לַ ,ה ִ
ִ
צ$פ$Gת.
י' ִ
&1מ ֵא ֶל ָ
ֵעינ ִַיְ ,ר ֵאה ֵעינ ִַיָ ,

)* ַק ְר – ֹ1לשו אחר :גרז; מעי מקוש משני קטביו(
)* ַה ַ)$ת – ביחיד ַ) ָ*ה :מקו שממה(
)* ַנעֲצ& – 9שיח קוצני(

) ַ* ֲַ 4א ֵפל – דבר אפלַ ,מ ְח ָש ְ(+
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ע$טי$ת – מלשו ֵ -בל ,נשמות אבלות ,נוגות(
)* ְ

$ממ$ת,
ע$טי$ת וְֵ +
ד+$י" ֵה;ְ ,נ ָ+מ$ת * ְ
ר&ח$ת ַה" ְִ 0
ְד$ממ$ת.
Aחת ַ) ַחת ִ6ַ .ת ַהַ-ג ִה ְצ ַט ְמ ְצמ& – ו ֵ
ֶאלָ ,זוִית ַ
ְאלַ ,ה ָ4קַ $הֶCה ָ)בֹאנָה
ָ.א; ְמ ָצַ ;Dה ְַ 0ר ֹ1ו ֶ
Aחר$נָה
ֵיה; ַ ַַ 6ע ָה ֲ
ַל ְח)ֹ ֹ6ה ְ ֶמ ָ ֵטי ֵעינ ֶ
ֵיה;,
ְאת ָ.לֲ )ַ *,א ַלת ַחֶ G
מ$ת; ַה ָ) ֵפל ו ֶ
ֶאת ָ.לַ ,צ ַער ָ
יה;
ב$א ֶ
ַח ָ1ו ִמ ֲַ 4ח ֵ
ַח ֵרד$תְ ,וי ְ
ְה ְת ַר ְ6ק& פֹה זָע$ת ו ֲ
וִ

)* ַ) ֲא ַלת – מלשו ָ -לה :קללה(

$אל$תָ :ל ָ4ה? –
ֵיה; ֲ +
ְעינ ֶ
)$בע$ת ֶע ְל$נָ; ו ֵ
&1מ ְ
ָ
Dרֲ 9א ֶשרִ ,י ָ=א זֹאת ַה ְָ 1מ ָמה.
&מי,ע$ד ֵ.אל ִֹהי ָ ֶ
ִ
י+י,
ְהֵ2ה ְַ -ר ָע ָפיו ַמ ֲח ִר ִ
ֵי' ַה ָָ--ה – ו ִ
את ֵעינ ָ
ָָ :
ְונ ָ
י+י;
Aל ָ) ֶאת6ִ ,י ָה ַע ְכ ִב ִ
ְְ +
$ת ִקי ,ו ָ
י' וְְ +
ילי ָע ֶל ָ
ַמ ֲא ִפ ִ
$4צא$ת:
ְה ִ-יד& ְל ָ' ָ.לַ ,ה ְ
ֵע ִדי ַח ִGי ֵהֵ ,ע ֵדי ְר ִאָGה ,ו ִ
א&ה נ$צ$ת,
+ָ @Iה ְֶ 4ִ +ל ָ
ֲ:ה ְ ֶב ֶט; ר ָ
ַמע ֶ
י+י,
&פ ִ@ ִ
Iלֳ-ל$ת ַ
&מ ְס ְמר$תְ ,ג ְ
יר ִי ַ
ֲ:ה ִ ְנ ִח ַ
ַמע ֶ
י+י,
ח&טי ְֶ 2ִ +תל& ְ* ָמ ִר ִ
ֲ:ה ִב ְבנֵי ָ Dד ְִ +
ַמע ֶ
ָ 0Iרה
ֲ:ה ְ ִתינ$ק ְֶ 2ִ +מ ָצא ְ ַצד ִאַ $4ה ְ4ד ָ
& ַמע ֶ
&ב ִפיו ְִ 6ט ַמת ָָ +דַ Jה ָָ 0רה;
ְָ ;+
ְ+ֶ .ה&א י ֵ
ָצDה ִנ ְָ +מתִ " $א ִ4י!" –
ֶלד ְֶ 2ִ +ק ַרע ְוי ְ
ֲ:ה ְי ֶ
& ַמע ֶ
$אל$ת ֶח ְֵ ;$+מ ִע ִ4י.
ְהֵ2ה ֵ ַ-ע י ֵנ י ו ֹ6הֲ + ,
וִ
ְכ ֵא ֶ>ה ְ) ַס ֵ6ר ְל ָ' ַה* ְ= ָמ ִמית
וְע$ד ֵָ .א ֶ>ה ו ָ
נ$ק ִבי ֶאתַ ,הַֹ 4ח ְויֵֶ ָ +ה ְֵ .די ְל ָה ִמית
ֲ:י ְ
ַמע ִ

י+י – לוחות ע לבני(
)* ָמ ִר ִ

)* ְ= ָמ ִמית – מ לטאה קטנה ,מטפסת על קירות(

ע$ל ִמית –
מ&רה ָ
יתה ְג ָ
ְאתִ ,נ ְָ +מ ְת ָ' ִמ ָ
ר&ח ָ' ו ֶ
ֶאתֲ ,
ר$נ ָ' ֶאתַ ,ה ְ*Dגָה
תְ -ְ '$
ַק ָ) ְ ְ
ְחנ ְ
ְ 6Aק ָ) ,ו ָ
ְה ְת ַ
וִ
ֲמ ֵ0י ְל ָב ְב ָ' ִל ְפנֵי ִה ְת ְָ 6ר ָצ,J
ְק ַב ְר ָ) ְ ַמע ַ
וָ
Dרִ .ְ 9מ ְנ ָהגָ,J
ְהֵ2ה ָה ֶ
את – ו ִ
ָצ ָ
ְק ַפ ְצ ָ) ִמ ָ* ְוי ָ
וָ
Aר ָצהֵ +ַ )ְ *) .חת – בעתיד .לשו אחר :לקלקל; לפגו; לאבד(
ָה ָרְ J
ְה ֶ* ֶמש ְִ .תמ$ל ְִ +לשֹ * ְ) ֵַ +חת ז ֳ
וַ
)ַ '$ה ְַ 4ר ְ) ִפי ָה ֲא ֵפ ִלי,
את ֶאלְ ,
&ב ָ
ָר ְד ָ) ִמ ָ* ָ
ְוי ַ
ְמקִ $נ ְט ְמא& ְנ$ת ַע ְַ 'ָ 4ה ְ+ֵ .ר$ת ֵי; ַה ִֵ .לי,
ֲר ִלי – כינוי לגויי ,לא נימולי(
)*ע ֵ
ֲר ִלי,
Aחת ַ) ַחת ְִ +ב ָעה ְִ +ב ָעה *ע ֵ
ִא ָ*ה ִא ָ*ה ַ
ְה ֵא ְל ֵעינֵי ִ ָ),J
ַה ַת ְל ֵעינֵי ִא ָ J4ו ָ
יטה;
Aחר ְִ +ח ָ
&ל ַ
יטה ְ
&ב ְַ +עת ְִ +ח ָ
יטה ְ
ִל ְפנֵי ְִ +ח ָ
)* ְָ .סת – כסוי למיטה ,שמיכות(
,1D
ְאתַ ,ה ָ.ר ָה ְמ ָ
ֶפת ו ֶ
ָד ָ' ְ) ַמ ֵ*ֶ +אתַ ,ה* ְָ .סת ַה ְI 4טֶ 2
&בי ְ
ְ
)* ִמ ְר ֵ – 9משכב של בע"חִ * ,מ ְר ַ ַעת – מקו הרבעת בע"ח(
Dד
ס&סי ָ
ַער ְו* ִמ ְר ַ ַעת ֵ
ירי י ַ
* ִמ ְר ֲֵ 9ח ִז ֵ
ָד.
ר$ת ַח ְי ָ
ִעַ ,ק ְרְ ֹ1מ ַט ְפ ֵט< ֵָ 1
א$תָ Jזוִית,
&ר ֵאה ְ ,ַ-ר ֵאהֲ ַ :א ֵפ ַלת ָ
ְ
ד$כת –כתישה; מכתש ,כלי לריסוק דברי יבשי(
)* ְמ ַ
א$תָ Jח ִבית,
ח$רי ָ
&מ ֲא ֵ
ד$כת ַמ ָFה זֵ $
ַ) ַחת * ְמ ַ
ח$רי
Dחיֵ ,ה ִציצ& ִמ;ַ ,ה ִ
ְָ +כב& ְ ָע ִליֲ ,ח ָת ִניִ ,
מ$רי,
ְ ַפ ְר ֵ6ר ְ-וִ$Gת ְקד$+$ת ַ) ַחת ְ ַ:ר ֲח ִ
ֶחנָק$ת ְ Iט ְמ ָ
נֱ
ָאר;,
Dת; &* ְמ ַע ְ>ע$ת ַַ 1צ& ָ

)* ְמ ַע ְ>ע$ת – לבלוע ,לגמוע בהרגשת חנק(
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)* ָג)ַ – $ג :מנת אוכל; מזו(

& ְכ ַח ֵ>ק ִאי6ַ +תָ *,גִ $ח ֵ>ק ְמת ַֹעב $-י ְ ָש ָר; –
ְָ +כב& ְ ָב ְ )ָ +ו ְִַ Gרא& – ְולֹא נָע& ְולֹא זָע&,
ָצא& –
&מ ְַ 1ע ָ) לֹא,י ָ
ֵיה לֹאִ ,נ ֵ0ר& ִ
ְאתֵ ,עינ ֶ
וֶ
ַפשD $ז ִה ְת ַ>ֵ 6ל ִ ְל ָבב:$
ְא&לי ִ ,ַ-איְ +לנ ְ
ו ַ
ְא ַלי ָה ָר ָעה לֹא)ָ ,בֹא,
ֲ:ה נֵס – ו ֵ
ע$ל ,ע ֵ
ִר$נ+ֶ $לָ ,
Dת; ְו ֵה ִקיצ& ִמ ָָ 1מ; –
ְא ֶ>ה ֲא ֶ+ר ָחי& ִמ ְ @Iמ ָ
וֵ
&מ ִ ְפ ִני –
ֶפִ ,+מ ַח&ִ 9
ע$לI ,ט ְמAת ָ <&-ונ ֶ
ק&צי ָ
ְהֵ2ה * ִֵ +
וִ
ְרצ& ֵיתֱ ,אל ִֹהי
ח$ר ו ָ
יה; ֵמ ָ
ֲל ֶ
ְה ִגיח& ַע ֵ
וֵ
ַ;
&ב ְרכ& ַעלַ ,ה ִLִ 2י ֵֵ +אל ִי ְָ +ע &* ִמ ְָ -:
ֵ
שאל& ֶאתַ ,ר ָ;
ֵצא& ו ְִי ֲ
ְהֲ ֹ.ה ִני ֶֶ ָ +ה י ְ
וַ

ק&צי – תועבה; מיאוס(
)* ִֵ +
ַ – משגב :מג; מחסה(
)* ִמ ְָ -:

ס&רה?" –
יאI ?Mמ ֶ) ֶרת אֲ $א ָ
" ַר ִי! ִא ְ)ִ +י ַמה ִה ְ
&רה.
ַחזֹר ְלָ +
ְהֹ.ל י ֲ
ְהכֹל יָ&+ב ְל ִמ ְנ ָהג ,$ו ַ
וַ
ב$אי:
י' ֶאל.ָ ,לַ ,ה ֲַ 4ח ִ
את ָ
ַה ֵב ִ
ְע ָ)ה ֵל ְ' ו ֲ
וַ
צ$אי;
&D+ר ְמק$מ$ת * ִ
ירי ְ
ָ ֵ)י ַמ ֲח ָרא$תִ ,מ ְכ ְלא$ת ֲח ִז ִ
ֵי' ֵאיפֹה ָהי& ִמ ְת ַח ְ ִאי
ית ְ ֵעינ ָ
ְר ִא ָ
וָ

צ$אי – מזוהמי; מלשו צ-0ה(
)* ִ

ֵיה ֶ+לַ ,ה ִַ .ַ 4י,
&בנֵי ְנ ֶ
י' ְנֵי ַע ְֶ 'ָ 4
Dח ָ
ֶ
ד+$י",
ֶרע ַה" ְִ 0
ִנינֵי ָה ֲא ָרי$ת ֶA"ְ +ב ָה ַר ֲח ִמי" ְוז ַ
&+ל ִֹ+י ְ+ל ִֹ+י,
ֶפְ +ח$ר ֶא ָחד ְ
ֶע ְִ :רי נ ֶ
ע$ל ו ְַי ַק ְִ +ְ &+1מי ָ ַר ִי...
ב&די ָ ָ
ַ1ל& ְכ ִ
ו ְַיג ְ
&מ ֲח ֵבא ִ+ִ 6ְ +ְ 6י ָה ְח ָא&,
נ&סת ַע ְכ ָ ִרי נָס& ַ
ְמ ַ
ַוָGמ&ת& מ$ת ְָ .ל ִבי ֲָ ַ +א ֶ+ר ִנ ְמ ָצא&,
ָצא ַה ֵ; ַה ִָ 6ליט
&מ ָחר ַל ֶֹקר – ְוי ָ
ָ
Dביו * ְמגֹDל ְו ִנ ְמDס , , ,
&מ ָצא ָ6ֶ +גֶר ִ
ָ
Dד ,ו ְָל ָ4ה * ָ) ִליט
ו ְָל ָ4ה ֵ) ְב ְָ ,;ֶ ,N
ְה ָ4ס!
ֶי' ְ ַכ ְֲ – ?'ָ 6חרֹק ִִַ 2+י ו ִ
ֶאת6ָ ,נ ָ

)* ְמגֹDל – מזוה(
)* ָ) ִליט – מלשו להליט :לכסות; לעטו"(

ָרק,
את ִַ2-ת י ָ
&מ ָצ ָ
מ$רד ָה ִעיר ָ
ָר ְד ָ) ְ ָ
ְוי ַ
ֵרה – רפת ; אְ 1ר ָוה(
)* ֲאו ָ
ֵרת ֶה ָה ֶרג,
ד$לה ִעַ ,ה ִָ2-הִ ,היא* ֲאו ַ
ֵרה ְָ -
ַו* ֲאו ָ
ֲט ֵ> ִפי )* ִ) ְנ ְ+מ$ת – תנשמת :מי צפור לילה .מי נ טור" עטלפי(
ימי ע ַ
ְא ֵ
&כ ַמ ֲחנֶה * ִ) ְנ ְ+מ$ת ֲענָק ו ֵ
ְ
ֵפי.
$.רי ָד ַו ֲעי ִ
יה ִֵ +
ר&חי ַעלֲ ,ח ְל ֵל ֶ
ַה ְִ L
ֵרה ְָ +טח& ָל ֶה ָ+טֹ ַח
ַָ +עלַ ,ק ְר ַקע ָה ֲאו ָ
א$פ ִ2י – אופ ביחיד :גלגל(
)* ַ
ֵ *Iקי ְי ֵתד$ת ְֶ .א ְצ ָע$ת ְ+ל&ח$ת ִל ְרצ ַֹח,
א$פ ִ2י ְמפ ְ
* ַ
$Gת – חרב פיפיות ,כלי חד ומושחז משני קטביו(
יפ ָ
)* ִפ ִ

Dד ָומ ַֹח.
ֹDלי ע$ד ְ ַד ָ
$Gת * ְמג ִ
יפ ָ
&* ִפ ִ
ֲר ָבה,
ְהיָה ַ ֲערֹב ַהְ ִ ,$Gנט$ת ֶֶ +מש ַמע ָ
וָ
ֶא ָ6ד – מלשו אפודה :כא בלשו של לחגור; ללבוש; נלפת(
)* נ ְ
ֶא ָ6ד ֵאֶ +ל ָה ָבה,
ַ ְ <@Iע ְננֵי ְָ 1ו*נ ְ
ְמע ָ
ֵרה
את ֶאלָ *,ה ֲאו ָ
&ב ָ
&פ ַת ְח ָ) ֶאתַ ,ה ַ* ַער * ַ ָ>ט ָ
ָ
ֲל ָמה:
ָעה ַנע ָ
&תהֹ ְזו ָ
ימה ֲח ֵש ָכה ִ) ְב ָל ֶע ְָ ,N
ְא ָ
וֵ
ֵרה,
$טט ה&א ַ* ֲאו ָ
* ָמג$רָ ,מג$ר ִמ ִָ Lביבְ ...מֵ +
תַ '$ה ְָ 1מ ָמה.
ְכב&ְ ְ +
$רה ה&א ַעל ַה ְָ .ת ִלי ו ָ
ֶ +

)* ַ ָ>ט – ָלט :בשקט; בסתר; בחשאי(
)* ָמג$ר – פחד ,מפלה; תבוסה(
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ְה ְָ Lד ִקי,
ח$רי ו ַ
א$פ ִ2יִ ,מ ֵי; ַה ִ
&מ ַ) ַחת ִ) ֵ>י ָה ַ
ִ
ִ LIקי,
ע$ד ַ) ְר ִ-יֵ .ְ +עי; ְִ 6ר&6ר ֶ+לֲ ,א ָב ִרי ְמר ָ
יה,
ַ ֶ
ל&לי ַעלֵ -,
א$פ ִ2י ַה ְ) ִ
יזי ֶאתָ ,ה ַ
ְמ ִז ִ
יה;
&מ ְתְ $ס ִסי ִ ְד ֵמ ֶ
יס ָת ִ
ְתי ִ ְג ִס ָ
ִמ ְת ַע& ִ
ל&+ה
Aחר$נָה – ק$ל עֲנ$ת ֲח ָ
ְAנ ַקת ֲח ִָ +אי ֲ
ו ְ
ר&+ה,
ֲד ִי; ְ)ל&יָה ְ.מְ $ק ָ
ֹא 'ָ +ע ַ
ִמ ַַ 4על ְלר ְ

ֶע ָ.ר – מלשו קדרות ,דכדו" ;+מלוכל "+בהשאלה(
ְח ֵרד*) .נ ְ
)$סס ָ +ו ָ
ע$לֵ ,
ֶע ָ.רַ ,צ ַער ָ
&כ ֵעי; ַצ ַער *נ ְ
ְ
)*עֱנ&ת – סבל ויסורי(
&Lרי
ר&ח ַ.ָ 1א ַרב*,עֱנ&ת ְ&ג ָדלִ ,י ִ
ֵאי; זֹאת ִ.י ִאַ ,
ס&רי,
תֵ '$ית ָה ֲא ִ
ָח ַב.ָ +א; ֶאתַ ,ע ְצמְ ְ $
)* ְדוֵי – כאב; חולי(
ֹאבה ע$ד ִה ֵָ 6רד,
ע$ל ְולֹא,י ֶ
ִנ ְת ַקע ֹ6ה ִ* ְדוֵי ָ
ֵעת ַֹ .ח,
ֵפת ַצ ַער וִיג ַ
Aחתֲ ,עי ַ
&* ְִ +כינָה ְשח ָֹרה ַ
נ$ח,
ִמ ְת ַל ֶ ֶטת ֹ6ה ְ ָכלָ ,זוִית ְולֹאְ )ִ ,מ ָצא ָלָ Jמ ַ
$ת ֶקת,
כ$להֲ ,ח ֵפ ָצה ִל ְנהֹ – וְֶ +
ְאינָה ְי ָ
ר$צה ִל ְב$.ת – ו ֵ
ָ
ֶקת,
ֶחנ ֶ
&ב ֲח ַ+אי ִהיא נ ְ
ְד&מ * ִ) ַ4ק ְ ֶא ְב ָלְ J
ו ָ

)* ְִ +כינָה – רוח הקודש; רוח האלוהי(

)* ִ) ַ4ק – מק :רקב(

ָפ,J
ד+$י ְורֹא ַָ )ַ J+חת ְ.נ ָ
יה ַעל ִצ ְל ֵלי ַה ְִ 0
ָפ ָ
$6ר ֶ+ת ְ.נ ֶ
ֶ
&ב$כָGה ְ ִלי ָָ :פה – – –
יה ִ
ע$ת ָ
ילה ַעלְ 1ִ ,מ ֶ
ַמ ֲא ִפ ָ
Dדְ ,סגֹר ַ ַע ְד ָ' ַה ָ* ַער,
)Aהָ ,;ֶ ,
ְ)Aה ָ ,ַ-
ו ָ
ֶי'
&ב ְַ 0ר ַקע ִ) ְכֵֹ +עינ ָ
ַר ָ) ֹ6ה ָ ֲא ֵפ ָלה ַ
ו ְִנ ְסְ -
ַח ְד ָ) ִעַ ,ה ַָ Fער
ְה ְתי ַ
ו ְִנ ָצ ְב ָ) ֹ.ה ַעד +$,ו ִ
ֶי',
את ֶ $אתְ ,ל ָב ְב ָ' ְלכֹל ְי ֵמי ַחָ G
&מ ֵל ָ
ִ
יל– J
&ב ֲאבֹד ָ.לֵ ,ח ָ
ַפ ְש ָ' ַ
 +*Iנ ְ
&בי)ְ * $ר ַ
ְ
&ל ַמ ְעיַ; * ַ) ְר ֵע ָלה,
יטה ְ
ְהיָה ה&א ְל ָ' ִל ְפ ֵל ָ
וָ
ר&ח ָר ָעה,
יב ֶע ְת ָ' ְַ .
ְר ַבְ *.ִ 'ָ ְ 9מ ֵא ָרה ִו* ַ
וָ
י' ְָ .ה ֵעק ֲחלְ $ז ָו ָעה;
ְה ִעיק ָע ֶל ָ
&ל ָפ ְת ָ' ו ֵ
ְ
Aר ַע ר&ח$ת ַה ָ* ָמ ִי,
יק ָ' ִ) ָ= ֶאֶ &2אלְ ,
&ב ֵח ְ
ְ
&ב ְַ )ָ +ְ 0ולֹאִ ,ת ְמ ָצא לִ $ניב ְָ :פ ָת ִי.
ִ

 – +*Iרושש :הרס; לרוצ(
)* ְ)ר ַ
)* ַ) ְר ֵע ָלה – רעל; ס מוות(
יב ֶע ְת ָ' – בעתה :בהלה – "ביעותי"(
)* ְמ ֵא ָרה – קללה; * ַ

ע$ל,
את ֶאל * ֵיתָ ,ה ָ
&ב ָ
ְאלִ ,מח&ָ 9ל ִעיר ֵ) ֵצא ָ
וֶ
ידי ָ)בֹא ָ4ָ +ה,
ִיח ִ
וְAלִ ,י ְר ֲא ָ' ִאיֶ ְ +ל ְכ ְ) ָ' ו ִ
ד$ל,
ְעדָ -ְ ,
ד+$י ְל ִמ ְַ 0ט ָ2ו ַ
&פ ַק ְד ָ) ִק ְבר$ת ַה ְִ 0
ָ
י' ְָ 1מ ָמה;
ְה ְַ +ל ְט ִ)י ָע ֶל ָ
ח&ח ו ִ
ֲפ ָר ַה ָ) ַ
ְֵ Fב ָ) ַעל ע ָ
ְונ ַ
ימה –
&כ ִל ָ
&ל ָב ְב ָ' * ִי ַ4ק ְ ָ' ֵמע ֵֹצר ְֵ .אב ְ
ְ
ֶי' ְולֹאִ ,ת ְהיֶה ְִ 1מ ָעה,
ְע ַצ ְר ִ)י ֶאתֵ ,עינ ָ
וָ
ֲר ָכה –
ָד ְע ָ) ִ.יֵ ,עת * ִל ְגע$ת ִהיא ְ$+.ר ָעק&ד ַעלַ ,ה ַ4ע ָ
ְוי ַ
ָחה.
ְה ְק ְַ +ח ִ)י ֶאתְ ,ל ָב ְב ָ' ְולֹאָ ,תבֹא ֲאנ ָ
וִ
>I
$כ ִבי ָ .
ִהֵ2ה ֶע ְג ֵלי ַה* ִ@ ְב ָחהִ ,הֵ2ה ֵה ְ +
ש ָ>?
מ$ת – ֱאמֹר4ֶ ַ ,ה ְי I
>&מי ְל ָ
ו ְִא יִֵ +ִ +
מ$ת ֶכ,
יכ ָע ִני ְְ .
$לֱ ,אל ֵֹה ֶ
ֲל&בי ע ָ
ִס ְלח& ִלי ,ע ֵ
מ$ת ֶכ,
ְקלָ ,וח ֶֹמר ְ ְ
ֵיכ ו ַ
ָע ִני ה&א ְב ַחֶ G
&ד ַפ ְק ֶ) ַעלָ 1ְ ,ל ָתי –
ִ.י ָתבֹא& ָמ ָחר ַעלַ :ְ ,כ ְר ֶכ ְ

ע$ל – כינוי לבית הקברות(
)* ֵיתָ ,ה ָ

)* ִי ַ4ק – מק :רקבו(
)* ִל ְגע$ת – ְִ 3ע ָ5ה :קול חיה רכה ,קול בכי וכאב(
)* ִ@ ְב ָחה – מלשו טבח; רצח(
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ָר ְד ִ)י ִמ ְָ 2כ ָסי!
&רא& :י ַ
ֶא ְפ ְ) ָחה ָל ֶכֹ ,א& ְ
ֲלי ֶכ:
יכָ ,נַי ,ו ְִל ִי ִל ִי ע ֵ
ֲל ֶ
ְצר ִלי ע ֵ
וַ
)A
יכ – ַח ְל ֵלי ִחְ ,ָ2וגֲַ ,א ִני ְוגֶַ ,
ַח ְל ֵל ֶ
ְעלָ ,מה ַמ ֶ),
ְעלִ ,מי ו ַ
ָד ְענ& ָל ָ4ה ַמ ֶ) ו ַ
לֹא,י ַ
ֵיכ.
מ$ת ֶכ ְ.מֵ $אי; ַט ַע ְל ַחֶ G
ְאי; ַט ַע ְל ְ
וֵ
ֹאJ+
א$מ ֶרת? – ִהיא ִ) ְכָֹ ֶ +ענָ; ר ָ
&ִ +כינָה ָמה ֶ
ְ
&ב+$ה...
ָ
$6ר ֶ+ת
&כ ִל ָ4ה ֶ
&מע ֶֹצר ְֵ .אב ְ
ֵ
ְוגֲַ ,א ִני ַ ַ> ְי ָלה ַ ַ> ְי ָלה ֵא ֵרד ַעלַ ,ה ְָ 0ב ִרי,
Aיט ֶאלַ ,ה ֲח ָל ִלי ְו ֵאבְ 4ִ ַ +$ס ָ) ִרי –
ֶא ֱעמֹד ִ
א$ריד ְִ 1מ ָעה.
ְא&לַ ,חי ֲא ִניְ ,נא& ְי ָיִ ,אִ ,
ו ָ
ד$לה ְמאֹד ַה ְִ .ל ָ4ה –
ְוגָד$ל ַה ְֵ .אב ְמאֹד ְ&ג ָ
Dד!
)Aהָ ,;ֶ ,
ֵיה ָ-ד$ל? – ֱאמֹר ָ
&מה ִ+ְ 4נ ֶ
ַ
ְד&מ ֱהיֵה ֵע ִדי,
א $ט$ב ִמֶCה – ְ+תֹק! ו ָ
ַ) ְר ֵא ִני ְיֵ * $א ִידי;
ל$ני ו ִ
את ִני ִ ְק ִ
ִ.י ְמ ָצ ַ

)* ֵא ִידי – ֵאיד :אסו; צרה(

יק,
יה ֵר ָ
&ב ָ' ֶאלְ ,נֵי ַע ֶA – 'ָ 4ל&+)ָ ,ב ֲא ֵל ֶ
&כְ +
ְ
ְה$ר ְד)ַ $עלָ ,ק ְד ְק ָד,
מ&סר ְִ .ל ִָ 4תי ִ) ָ=א ו ַ
ַ
ִ.י
יק.
ַה ֵ+ב$תֶ $אלֵ ,ח ָ
&מ ְֵ .א ִבי ִ) ַ0ח ִע ְ 'ָ 4ו ֲ
ִ
י) ָל ֶל ֶכת ֵמ ִע ִק ְבר$ת ַה ִֵ 4תיְ ,ו ִע ְָ .בה
& ָפ ִנ ָ
ידת ַה ֶ+ֶ 1א ִמ ִָ Lביב,
ֶר ַגע ֶא ָחד ֶאתֵ ,עי ֶני ָ' * ְר ִפ ַ

ידת – מלשו ריפוד(
)* ְר ִפ ַ

ְו ַה ֶ+ֶ 1א ַר ְ' ְו ָרטֹבֲ . ,א ֶ+ר ִי ְה ֶיה ִ ְת ִח ַ>ת ָהִ Dביב:
י';
ִנ ֵָ Fני ַה ֶָ 4ות ַו ֲח ִציר ְק ָב ִרי )ָ Aה רֶ $אה ְב ֵעי ֶנ ָ
י',
ְו ָת ַל ְֵ )ָ +מ ֶה ְמלֹא ַה ְַ <.ו ִה ְַ +ל ְכ ָ) ַל ֲאחֶ $ר ָ
ֵלאמֹרָ :ח ִציר ָ)ל&ָ +ה ָע – ְו ִאֵ ,יַ +ל ָ)ל&ְ )ִ +ק ָוה?
יב ָ'
י' ַו ֲא ְִ +
י' ֵמ ְראָ $תְ & ,ל ַק ְח ִ) ָ
ְו ָע ַצ ְמ ָ) ֶאתֵ ,עי ֶנ ָ
י' ֲא ֶ+ר ָחי& ִמ;ַ ,ה ִ@ ְב ָחה,
ִמ ֵיתַ ,ה ְָ 0בר$ת ֶאלֶ A,ח ָ
את ִע ְָ 4י $צָ $מ ֶאל ָ ֵ)י ְ) ִפ ָ> ָת
& ָב ָ
ְו ַָ +מ ְע ָ) ַז ֲע ַקת ְִ +ב ָר ְו ִנ ְס ַח ְפ ָ) ְב ִד ְמ ָע ָת;
ְו ַה ַ ִית ִי ֵָ 4לא ְי ָל ָלהִ ְ ,כי ְו* ַנ ֲא ַקת ֶֶ 6רא,

)* ַנ ֲא ַקת – קול אנחה מעוצמת הכאב(

ְו ָס ְמ ָרה ֲַ :ע ַרת ְ ְָ :ר ָ' & ַפ ַחד ִי ְק ָר ֲא ָ' & ְר ָע ָדה –
)* ֶ) ֱאנֹק – כנ"ל ,בעתיד ,נסתרת יחידה; קול אנחה מכאב(
ָָ .כה * ֶ) ֱאנֹק Iא ָ4ה ֲא ֶ+ר ְ Dב ָדה ָ Dב ָדה...
)* ִצ ָGה – מילה נרדפת למדבר ושממה(
ְו ֶאלְ ,ל ָב ָב ַ) ִיט – ְו ִהִ $2מ ְד ָר ְו* ִצ ָGה,
ְו ִכיִ ,ת ְצ ַמח ֲ $ח ַמת ָנ ָק – לֹאְ ,ת ַח ֶGה ֶז ַרע,
יה.
ְוְ <Aק ָל ָלה ִנ ְמ ֶר ֶצת ַ Aחת לֹא,תִ $ליד ַעלְ :ִ ,פ ֵת ֶ
יה ֶנ ֱא ָמ ִני – ְו ָל ָ4ה ְ) ִפ ָ> ָת ְר ִמ ָGה?
ַה ֵאי; ְִ 6צ ֵע ֶ
יה?
ידַ & ,מה ֶ ַצע ְ ַכ ֲח ֵֶ +
ָל ָ4ה ְי ַכ ֲחש& ִלי ְיֵ $א ָ
& ְר ֵאה ַגְ ,ר ֵאה :ע$ד ֵה ְנ ַמ ִ0י ִיגָ $נ,
יה,
Iכ ָ> יְ $ר ִדי ַ ֶ ִכיִ ,י ְ:א& ִקי ָנה ְ ִנ ֶ
ְו ִה ֵ2ה ֵה ְמתְ $פ ִפי ַעלְ ,לִ ְב ֵב ֶה & ִמ ְת ַו ִ1י ַעלֲ ,עָ $נ
יה.
ֵלאמֹרְ +ַ D" :מנ&ַ ָ ,ג ְדנ&" – ְו ִל ָ לֹאַ ,י ֲא ִמי; ְל ִפ ֶ
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ֲה ֶי ֱח ָטא ֶע ֶצב * ָנפ&ְ 9ו ִאְ +ִ ,ב ֵרי ֶח ֶרֶ +י ְא ָ+מ&? )* ָנפ& – 9מלשו ָנ ַפ :מפוזר לכל רוח ,נֵ 0פ; ִלנְ  ;ֹ9יִ נְ (09
)* ִי ְר ָעמ& – מלשו להתרע :לרגוז; לכעוס(
יה ְו* ִי ְר ָעמ&!
ְו ָל ָ4ה ֶזה ִי ְת ַח ְ2נ& ֵא ָלי? – ֵַ 1ר ֲא ֵל ֶ
ָי ִרימ&ָ ,נא ֶא ְגרֶ .ְ <$נ ְג ִ1י ְו ִי ְת ְע& ֶאתֶ ,ע ְלָ $נ,
אְ +ו ַעד,סָ $פ,
ֶאתֶ ,ע ְל.ָ ;$לַ ,ה$1ר$ת ֵמרֹ ָ
ִויפְ $צצ& ַה ַָ +מ ִי ְו ִכ ְס ִאי ְ ֶא ְגרָ $פ.
ְו ַג)ָ A,הָ D,;ֶ ,דA ,לֵ ָ )ִ ,דל ִמ)ֲ 'ְ $ע ָד ָת,
ַה ֲא ֵמ; ְל ִנ ְג ֵעי ִל ָ ְוAלֲ )ַ ,א ֵמ; ִל ְת ִח ָָ 2ת;
& ְב ָה ֵר ַה ַח ָ ;Cק$לֲ " :$ע ֵשה ְל ַמ ַע; ַה ְ@ב& ִחי!
ֲע ֵשה ְל ַמ ַע; ִ)ינ$ק$ת! ֲע ֵשה ְל ַמ ַע; עְ $ל ֵלי ִטִ &6חי!"
ְו ַעֵ &4די ַה ַ ִית ִי ְת ַפ ְ>צ& ְ ַז ֲע ַקת * ַ) ֲא ִנ ָGה,
ְו ָס ְמ ָרה ַש ֲע ַרת ְ ְָ :ר ָ' & ַפ ַחד ִי ְק ָר ֲא ָ' & ְר ָע ָדה –
י' – ְולֹאְ )ִ *,ג ֶעה ִא ָ) ִ ְב ִכ ָGה,
ְו ִה ְתְ Aכ ַז ְר ִ)י ֲא ִני ֵא ֶל ָ

)* ַ) ֲא ִנ ָGה – בכי ומספד(
)* ִ) ְג ֶעה – ְִ 3ע ָ5ה :קול של חיה רכה ,קול בכי וכאב(

ית ָנה;
י' ֲא ִמ ֶ
ְו ִכיִ ,ת ְפרֲֹ +ַ 9א ָג ְת ָ' – ֲא ִני ֵי; ִָ 2ֶ +
ְי ַח ְ>ל& ְל ַב ָָ 1צ ָר ָת – ְו)ָ Aה Aל ְ) ַח ְ> ֶל ָ2ה.
ַ) ֲעמֹד ַה ָָ Fרה ְלד$ר$ת – ָצ ָרה לֹאִ *,נ ְס ָָ 6דהִ *) ,נ ְס ָָ 6דה – מלשו ָה ְס ֵ9ד; בנפעל; דברי אבל וקינה על המת(
ְו ִד ְמ ָע ְת ָ' )ָ Aה * ֵ)ֵ Dצר ְִ 1מ ָעה ְב ִלי+ְ ,פ& ָכה,
יה ִמ ְב ַצר ַ ְר ֶזל ְוחַ $מת * ְנח& ָ+ה
ית ָע ֶל ָ
& ָב ִנ ָ
ֶ+לֲ *,ח ַמת ָמ ֶותְ :ִ ,נAת ְ+א$ל & ַמ ְֵ :ט ָמה ְכב& ָ+ה,
אח ָזה ִב ְל ָב ְב ָ' ְו ָג ְד ָלה ֶָ .ְ +פ ֶת; ִ ְמא& ָרת,$
ְונֹ ֲ
ִוי ַנ ְק ֶ) ֶזה ִמ ֶCה ְולֹאְ )ִ ,מ ְצא& ְמנ& ָחה;
את א$תְ – $וַ Aחר ְ) ֲהרֹס חָ $מת$
ְו ִה ְר ַע ְב ָ) ְו ִה ְצ ֵמ ָ
& ְברֹאָ 6ְ +ת ִני ְ Aכ ָזר ַל ָח ְפ ִ+י ְת ַש ְ> ֶח&2
ְו ַעלַ ,ע * ֶע ְב ָר ְת ָ' ְו ֶח ְמ ָל ְת ָ' ְיַ $ר ַע ְ) ַצ ֶ&.&2

)* ֵ)ֵ Dצר – לאצור :לאגור; לצבור(
)* ְנח& ָ+ה – מלשו נחושת; חוזק ,עמידות גבוהה(
)* ֲח ַמת – סמיכות של ֵח ָמה :זע; כעס(

)* ֶע ְב ָר ְת ָ' – עברה :כעס ,זע; חרו ותוכחה(

ַע ָ)ה ֵצא ִמ ֶCה ְו&+ב ֵה ָ2ה ֵי;ַ ,ה ְ* ָמ$+ת
ית ֲ Aח ִרית ֵא ֶבל ָעְ :ו ִהֵּ2ה ָ.לֵ ,א ָ>ה ַה ְָ 2פ$+ת
ְו ָר ִא ָ
ֲא ֶשרָ ,ח ְרד& ְו ֵה ִקיצ& בֹ ֶקר – ָ+ב& ָל ֶע ֶרב ַו ֵ) ָר ַד ְמ ָנה,
ִוי ֵג ֵעי ֶב ִכי ְו* ַד ֵ.י ר& ַח ִה ָ 2עְ $מ ִדי ַע ָ)ה ַ ֲח ֵָ +כה,
ע$ד ַה ְָ :פ ַת ִי ָנע$תְ * ,מ ַפ ְ>ל$ת – ַ 'ְ Aה ֵ>ב * ָנ ַחר )$כ,$
& ְבלֹא ִניצְ )ִ 9$ק ָוה ַ ֵ>ב & ְב ִלי ְִ +ביב א$ר ָ ָע ִי;
ַה ָGד ְ) ַג ֲֵ ָ +Eא ֵפ ָלהַ )ְ ,ב ִֵ +0מ ְָ +ע; – ָוִ Dי;...
ילה ֲ Aח ֵרי ְכל$ת ְַ +מ ָנ,J
ָָ .כה ֶ) ְע ַ ;+ע$ד ַה ְִ 6ת ָ
ִָ '.י ְמ 'ֹ+ס&ס ָז ֵק; ֲא ֵ+ר ִנ ְַ +ר ֹ.ח.$
יחה ָל ֶה ָצ ָר ָת,
ל& ַ -ָ Aדת ַ) ְנח& ִמי ַ Aחת ִה ִָ 2
יב ָת!
יבת ֶנ ֶפְ & +ל ַכ ְל ֵ.ל ֵָ :
ִל ְהי$ת ָל ֶה ִל ְמ ִַ +
ִה ֵ2ה ָכ ָלה ַהָ ,$Fק ְרא& " ַו ְי ַחל"ְ D ,מר& " ֲע ֵננ&" – ְו ָל ָ4ה
יכה"? –
ע$ד ַה ִ&Fר ִמ ְת ַמ ְה ֵמֲ – ?Jה ִי ְק ְרא& ֵַ " -א ָ
לֹא! ִה ֵ2ה ְַ 1ר ָ ;+עֶ $לה ַעלַ ,ה ָ ָמה,
יח ֲא ָמ ָריו,
ִה ֵ2ה ה&א ֵ $6ת ַח ִ6יוְ ,מ ַג ְמ ֵֵ & -מ ִפ ַ

)* ַד ֵ.י – ביחיד ַ :+ְ :מעונה; רצו; מדוכא(
)* ְמ ַפ ְ>ל$ת – מתפללות; מקוותָ * .נ ַחר :יבש(
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)* ָטח תפל – הבטיח דברי בטלי וריקי(

* ָטח ָ) ֵפל ְולֵ $ח6ְ +ס& ִקי ַעל ַמ ַָ )ָ .ה ְ@ ִר ָGה,
ְו <Aק$ל ֱאלֹ ִהי ֶא ָחד לֹאַ ,י ִFיל ִמ ִ6יה&,
ִַ ,-ניצָ 9$ק ָט; ֶא ָחד ל ֹאַ ,י ְד ִליק ִ ְל ָב ָב;
ְו ֵע ֶדר ֲאדֹ ַני עֵ $מד ִ ְז ֵק ָניו & ִב ְנ ָע ָריו,
ֵא ֶ>ה ְ $+מ ִעי & ְמ ַפ ֲה ִקי ְו ֵא ֶ>ה רֹאָ +י ִניע&;
ַ)ו ַה ֶָ 4ות ַעלִ ,מ ְצ ָח & ְל ָב ָב י.ַ Iת * ְִ +א ָGה.
יה ֲע ָז ָב.
ֵמת ר& ָחָ ,נס ֵל ָחְ ,ו ֱאלֹ ֵה ֶ
יה,
ְו ַג)ָ A,ה Aל)ָ *,נֹד ָל ֶהA ,לַ )ְ ,ז ְע ַזע ִח ְָ 6ִ 2צ ֵע ֶ
Aלְ )ִ ,ג +ֹ1ע$ד ַל ָ* ְוא * ְסAת ָצ ָר ָת ַה ְ-ד& ָ+ה;
ַ ֲא ֶ+ר ִ) ַ-ע ֶא ְצ ָ ֲע ָ' – ָ4ָ +ה ַמ ָ.ה ֲאנ& ָ+ה,
יה
יה ִי ְכDב – ֲא ָבל *נ+ְ $נ& ְ ַמ ְכאֵ $ב ֶ
ָ.לָ :ָ ְ ,ר ֲע ֵל ֶ
ַו ִַ +ְ Gלימ& ִע ַח ֵGי * ָ ְַ &* ,)ָ +מהַ ֶ ,צע ִ.י ְ) ַנ ֲח ֵמ?
יה ְואְ $ב ִדי ֶה ֵמ ַר ֲח ֵמ;
ֲעל& ִבי ֶה ִמ* ְ0צֹ< ֲע ֵל ֶ
ַה ַ2ח ָל ֶה ְו ֵי ְלכ& – ִה ֵ2ה ָי ְצא& ַהָ $.כ ִבי,

)* ְִ +א ָGה – שממו; הרס; חורב(
)* ָ)נֹד – נדנוד הראש ,לאות השתתפות בצער(
)* ְסAת – סאה :מידת יובש ,בער +ליטר(
)*נ+ְ $נ& – מלשו ֵשנִ ית :שוב; חזרו על עצמ(
)* ָ ְ – )ָ +חרפת; * ַמהַ ֶ ,צע – מה הטע(
)* ְ0צֹ< – קצ"; כעס רב ,חרו; זע(

ַו ֲא ֵב ִלי ַו ֲחפ& ֵיי רֹאְ & +בבֹ ֶ+ת ִַ 2ָ -בי
ִאיִ +איִ +עִ *,נ ְג ֵעי ִלָ $י&+ב ַה ָ ְי ָתהִ *) ,נ ְג ֵעי – סמיכות של נגעי :פצעי; מכות; חבלות; ליקויי(
)* ֵגו3ֵ – $ו :גו"(
יקה ִמ ֶ* ָה ְי ָתה,
ְו* ֵגו.ָ $פ&< ִמ ֶ* ָה ָיה ְו ַנ ְפשֵ $ר ָ
ְו ִאיִ +איִ +ע ִנ ְג ֵעי ִלַ $י ֲע ֶלה ַעלִ ,מ ְ.ָ +ב$
ְו ַה ֲח Iל ָ1ה ַעלֲ ,ע ָצ ָמיו ְו ָה ָר ָקב ִ ְל ָבב...$
את ְרֹאָ 1ְ +ר ִכי –
ְו ָה ָיה ִ.יַ ,ת ְ.ִ +י ָמ ָחר ְו ָי ָצ ָ
ית ֲהמְ +ִ ;$ב ֵרי ָ Dד ֶנ ֱא ָנ ִקי ְו ֶנ ֱא ָנ ִחי,
ְו ָר ִא ָ
)*צְ $ב ִאי – מתקהלי; מתאספי יחד(
)* ַמ ְרֶ ֹ.לת – סחורה; דברי למכירה(
)* ַח& ָרה – מכה; פצע(
)* ֵָ .הה – יד רפה; חלושה(

*צְ $ב ִאי ַעל ַח>$נ$ת ְִ -ב י ִר י  ְוחִ $ני ַעל ַה ְָ 6ת ִחי,
יה ְ.רֵ $כל ַעלַ *,מ ְרֶ ֹ.לת,
יזי ְ Iפ ְמ ֵי ַעלְ 6ִ ,צ ֵע ֶ
ַמ ְכ ִר ִ
ְל ִמי ְ -Iלֶ ֹ-לת ְרצ& ָצה & ְל ִמי ֶַ 6צע ָיד ְו* ַח& ָרה,
ְו Iכ ָ> ִ +ְ $6טי ָיד * ֵָ .הה ְוחִ :ְ $פי ְזרַ $ע ְ+ב& ָרה,
יה,
יר ֶ
יה ֵעי ֵני ֲע ָב ִדי Iמ ִ.יֶ ,אל ַיד ְִ -ב ֵ
ְו ֵעי ֵנ ֶ
יה!"
ֵלאמֹרְ -I" :לֶ ֹ-לת ְרצ& ָצה ִליD ,ב ' ָקדִ '+$לי– ְ) ָנה ֶאת ַ) ְ+ל& ֵמ ֶ
יה ַר ֲח ִמי
ירי ְ ֵני ַר ֲח ָמ ִני ִמ ְת ַמ ְל ִאי ֲע ֵל ֶ
& ְג ִב ִ
יטי ָל ֶה ִמ ִ ְפ ִני ַמ ֵ0ל ְו ַת ְר ִמיל ַלְ -Iלֶ ֹ-לת,
&מִ +ִ $
אְ $מ ִרי " ָר& ְ' ֶָ 6ְ +ט ָרנ&" – ְו ַה ַָ ְ 0צ ִני ִמ ְת ַנ ֲח ִמי.
יכ
ְל ֵבית ַה ְָ 0בר$תַ ,ק ְ ָצ ִני! ַו ֲח ַפ ְר ֶ) ַע ְצמ$ת ֲאבֵ $ת ֶ
יכ
יל ֶ
את ַ) ְר ִמ ֵ
יכ ַה ְ0ד+ִ $י & ִמ ֵ> ֶ
ְו ַע ְצמ$ת ֲא ֵח ֶ
ידי
את ַל ֶֶ 1ר ְ'ֲ ,ע ִת ִ
יצ ֶ
ַו ֲע ַמ ְס ֶ) אָ $ת ַעלֶ +ֶ ,כ ִו ָ
ידי;
ַל ֲע$:ת ָ ֶה ְסחָ $רה  ָכלַ ,ה ְִ Gר ִ
ית ָל ֶכ ָיד ְרֹאָ 1ְ +ר ִכיְ ,ל ֵעי; רִ $אי,
& ְר ִא ֶ
יכ ַה*ִ ֹFאי,
& ְַ +ט ְח ֶ) אָ $ת ַל ֶ* ֶמַ +עלְ ,ס ַמ ְרט& ֵט ֶ
יה ְ)ְ $+רר&.
ירה ַק ְ ָצ ִנית ֲע ֵל ֶ
& ְב ָגרִ ;$נ ָחר ִָ +
את ְל ֶח ֶסד ְל Iא ִ4י ְו ִה ְת ְַ >ַ 6ל ֶ) ְל ַר ֲח ֵמי ִ $-י,
& ְק ָר ֶ
ְו ַכ ֲא ֶ+ר ְָ +ַ 6ט ֶ) ָיד ִ) ְפֹ+ט&ְ ,ו ַכ ֲא ֶ+ר * ְ+נַ $ר ְר ֶ) ִ) ְ+נְ $רר&.

)*ִ ֹFאי – מזוהמי(

)* ְ+נַ $ר ְר ֶ) – שנורר :מקב נדבות(
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ְו ַע ָ)ה ַמהֹ6 'ָ >ְ ,הָ D,;ֶ ,ד ,ק& ְ ַרח ַה ְִ 4ד ָ ָרה
את ִע ְ4ָ +ָ 'ָ 4ה ֶאת$.,ס ַה ְGגִ $ני,
ְו ָנ ָָ :
ְו ָק ַר ְע ָ) ֶָ +אתַ ,נ ְפ ְַ 'ָ +ל ֲע ָָ :רה ְק ָר ִעי
ְו ֶאתְ ,ל ָב ְב ָ' ִ) ֵ); ַמ ֲא ָכל ַל* ֲחרֵ ;$אי;,אִ $ני,
ְו ִד ְמ ָע ְת ָ' ַה ְ-דָ $לה הֵ $רד ַָ +על ָק ְדקֹד ַה ְָ Lל ִעי
אבד ִ ְס ָע ָרה.
ְו ֲַ +א ָג ְת ָ' ַה ָָ 4רה ַ>ַ +ח – ְותֹ ַ
תמוז=תשרי ,תרס"ד
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)* ֲחר – ;$כעס; זע(

