
בתנייךביטויי-מחולאחד-עשרביוהמשמעותהבדלי
מאת

גרןבר .מאירי

כותבתהמחולבנושאיודאיקהבאנציקלופדיהבמאמרה
עברייםשורשים 11כולל"התנ"ךן:פסולרהדבר

ביןהבדליםולהדגשתריקודיתפעילותלתיאורהמשמשים
זה"דברואומרת:מוסיפהוהיאשונות."מחולתנועות
קופת/בתהיהודיםשלשהכוריאוגראפיהעל-כך,מצביע
 ) 1מפותח."(בשלבהיתההתנ"ך/

מציינתאכדיים"בחוזיםסימליים"מחוותהקלאסיבמאמרה
אחרילעיקובחשיבותנודעתכיקילמר,דראפקורןאן

בהקשרםסימלימאקט[בהתפתחותם] ...מילוליים"ביטויים
אכןהאקטהאםולבדוקמילולי,לביטויהיותםעדהמקורי,

 ) 2המאוחרת."(בסיטואציהלאאובוצע

והבעות-הפניםהמחוותהיציבות,בתחוםהכוללבמחקרי
וארמיתובעבירתתיים,.אוגריאכדיים,במקורותהמופיעות

במזרחבלתי-מילוליתהתבטאותשל"היבטיםהמקראית,
קירטריוניםלבססניתןשאכןהראיתי, ) 3הקדום"(הקרוב

המתאריםביטוייםאופעליםמתילקבוע,אפשרשעל-פיהם
ומתיכאידיומים,שימשוהבעות-פניםאומחוותיציבות,

התייחסותאורגשותהבעתלשםממשפעילותשלתיאוריםהיו
שהקרי-הוכחתי,וכו.'אשורצער,כעס,תחינה,שבח,כגון

כלשונובביטויהמשמיהשימושבקביעתביותרהחשובטריון
גופנית,פעילותהמביעיםאחריםלביטוייםסמיכותוהוא

לביטוייםמקירבתומוכחהאידיומאטיהסמלי,שימושוואילו
אחרים.מופשטים

שלבמאמרההכלוליםהביטויים 11אתאבחןזובהרצאתי
קודמים,מחקירםיודאיקה.באנציקלופדיהלפסוןדבורה

 ,) 4אוסטרלי(או.ו.שלהמקודש""המחולהואבהםשהחשוב
הביטויים,שלהאטימולוגיהחקרעלבלעדיתכמעטסמכו
בדעתיישהנוכחיתבהצראתימשמעותם.אתלקבועכדי

הפעלים 11חקרעלהמבוססמחקריתוצאותאתלהציג
ביןסמנטיתהשוואהעלקודם;שהוסברלקריטריוןבהתאם.

שנשמרומסורותקרובות;בשפותלאלההעברייםהביטרייס
אחרות,בתרבויותלטרמינולוגיהובהשוואההרבניתבספרות
בהםהפעלים 11בשיטתיות.המחולתופעותנחקרושבהן

פסח,פזז,ברבר,דלג,קפץ,רק,דחגג,סבב,הם:נע!כוק
,שחק.חיל/חללצלע:

במעגל"ייריקוד-חגג
במקרא,חגגהפועלמופיעבהםהפעמים 16מתוך-13ב

חגגמופיע ) 27 ; 107 (בתהיליםחגיגה.לקייםפשוטפירושו
התנהגותואתלתאראמוריםהפעליםושניל"נע",בסמיכות

בתה-ליםהמופיעש"חג"ההנחהעלבהתבססשיכור.של
 ) 10 ; 26 (באיובייחג"אלאטימולוגיתקרוב ) 27 ; 107 (

לנועבתהיליםשפירושוהניחו,מעגל,לצורבמשמעות
 ) 16 ; 30 (שבשמואלא:הדעתעלהתקבלעלכןכשיכור.במעגל

פירושואיןחגגבהםהיחידיםהמקומות- ) 5 ; 42 (ותהיליס
להבין,ישכךאםבמעגל"."ריקודעלמצביע-חגיגהלערוך

"חגג"הביטויסמוךשםמקום ,) 16 ; 30 (בשמואלהפסוקאת
על-ידיהשללאתחוגגיםשהיוו"נטש':"שתה"ל"אכל,"

במעגל.מחול

המוןותודהרינה"בקולהמליםפירוש ) 5 ; 42 (ובתהילים
איןהודיה.שירלקולבמעגלהרוקדהמוןתיאורחוגג"

 ) 5 ; 42 (בתהיליםאו ) 16 ; 30 (שבשמואללהוכיחאפשרות
בכלהדברכפיחגיגה,ערךפשוטפירושואיןחגגהפועל

חגגהפועלשםמקום ,) 27 ; 107 (לתהיליםפרטהמובאות
המתקבלההסבראף-על-פי-כןתנועה.עםבהקשרצמוי

הבסיסיתששממעותוחגג,שהביטויהוא,הדעתעלביותר
כפינצחון,לכבודמעגלימחוללציוןשימשבמעגללנוע

הודיה,כהבעתבמעגלולריקודשמואל,בספרשמופיע
בתהילים.מופיעשהדברכפי

חגגאלבמעגל,""לנועבמובןמחגגהסימנטיתההתפתחות
הסימנטיתלהתפתחותמקבילהחגיגה"בעתבמעגל"לריקוד

כןעלהתאבל.במובןלבכהדמעותהודדתבמובןבכה,של
מהביטויבאוחגיגהמועדבמובןש"חג"הדעתעלמתקבל

שבועותשפסח,אומרתזאתאיןבמעגל.לרקודבמובןחגג
אוקושדמחוליתכללוחגים,במקראהקרואיםוסוכות,
יתכן.זהדברכיאםחו,למחולות

במובן"חג"מרפיע ) 27 ; 118 (תהיליםאחהבמקוםאבל
לנו"ויארהמזבח:סביבתהלוכהאומעגלימחולשלברור

לפסוק,זהפירוש ) 5המזבח".(קרנותעדבעבתיםאסררחג
הביטויעלנתמךואתרוגלולבעםסוכותלתהלוכתהמתייחס

לעקודלאסוף,שפירושוהעברי,ל"אסרו"המקבילהאכדי
"אסרועל-כןהקף,סגור,כנראהשפירושו ", ESERUה"יח,ד
מעגל.יצירתתהלוכה,עשייתמשמעוהעבריחג"
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לסרב"ייהקף,-סבב

מתייחט"טבב"בהם .המקומותלארבעתבמיוחדלבשליםיש
דווקא ,) 5 ; 12וקהלת 5,3 ; 114תהילים , 22 ; 31(ירמיהלמחול
על-אדוותבמחקירםאלהממו:ראותעדכהשהתעלמושמום
ונים. Iשובתרגומיםבפירושיםבמקרא,המחול

תהיליםהואמחולל 3iזמצביע"טבב"בוביותרהברורהפטוק
כאויהוה".מזכחואתואטובבהכפיבנקיוו"ארחץ :) 6 ; 26 (

בזערת ) 16 ; 30 (א:בשמואלהמתוארהטקטאתטבבמתאר
ייחגג".המלה

המובעהרעיוואתזמכירותהרחצרותהדיייםכפותאבג,

מזוהמותלהשדייהם litלתפילתישעהשהאללא ,) 5 ; 1 (בישעיה
הבמקשיםנהרגשבישן"אללנוהמזכירואשמה,בחטאים
בהרחבהבושדנתיוה Iמחולפנים,פשוטותידיהםשלאתמחילה

הקרובבמזרחבלתימילוליתהתבטאותשלייהיבטיםבחיבורי
הקדום".

מופיעבו , 6פרקביהושוביריחוטביבהתהלוכהתיאור
הנזכרתשהתהלוכהשעההיטב.ידועפעמים,שש"טבב"

תפקידהויפרקביהשועפולחני,מעשההיא ) 6 ;. 26 (בתהילים
עלהבעלותזכותאתצמיינת,והיאטימילהואהתהלוכהשל

בתהיליםטבבוני"גם"טבונישהביטוייתכו ) 6יירחו.(
אוכיבוששלסימלי Iכמעשהלהקפהמתייחטאי 11 ; 118

נצחוו·

במובו"טבב"שלנוט(!יםביטוייםמצויים 4,3 ; 114בתהילים
וינטראה"היםממצריםשיראלשבצאתנאמרכאופולחני.
בכני-צאו."בגעותכאילייםרקדוההריםלאחור.יטבהירדו

ביוהקמאיהמאבקדימויים.שלשוהמאגדיםאלהפטוקים
 , 6 ; 66תהילים , 10 ; 511(ישעיההמתקומםוהנהר/היםהאל

ים-טוף/חצייתוכוי); 12 ; 26איוב , 8-6 ; 104,11-10 ; 89,13 ; 74

והשימשו ,) 17-13 ; 3(יהשועוהידרווכו') 21 ; 14(שמית

כמורקדושההירםכשםמשמהאל.ועבדותכהדויהבמחול
הירדוועלהיםעלנאמרכו ) 6 ; 29(תהיליםבו-ראמים

נאמר: 7 ; 114הילים 1ברלכךבדומההמעגלי.במחולשסבו
לצאת(ארידשראל?)הארץמצווהארץ",חולידוו.א"מלפני
לאל.הודייהבמחול

ופולחולהדוייהלאמתייחכןאינו"סבב" ) 22 ; 31 (בירמיהו
והכלה.החתוטביבלתהלוכהאלאונצחוו,כיבושלטקסאו

"למנועהואזהמנהגשלמקורוהפולקלור,דחוקיראליבא
בוהמעגלאלדור" lמלrזמזיקותוהשפעותרעותמרוחות
זמועמבכר,זהתהו Jהמקר~פשרני ) 7והכלה.(החתןנתונים
חתנהטביבטובבתשהכלהכחידושירמיהוהנביאמצייו

בגר."תטובבנקבהבארץחדשהיהוהברא"כי :) 21 ; 31 (

בגדרהיהחתונהשלקיומהעצםוכיבושהרסשידעהבארץ
החתונהטקטאתמתארהנביא .) 11 ; 33(ירמיהוחידוש

בגר".תטובב"נקבההביטויבעזרת
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שם"חגג",הפועלערידיהקפהצמייושהמקראנוכחנו,
במשמעותש"סבבי:יתכוכועל"טבב".הפועלאו"חג"העצם

המתלהקפתמתייחטבתהלוכהאומעגליבמחולהשתתף
בשוקוטבבועולמוביתאלהאדםהלוייכיבי): 5 ; 12 (בקהלת

הטפדים".

רקד

ביומבדילבעולם",המחולב"תולדותבספרוזאכסקורט
ומחולות-אחתרגלעלמקפציםבהם"מחולות-דילרגים,

הקרקעאתהרקדורגלישתיעוזבותבהםמשמ,קפיצה
שניביומבדילההעבירתהשפהשרקדומניעת.באותה
 ) 10אלה."(

 ) 1 ; 5(ביצההירושלמיבתלמדושנאמרלמהמתייחטזאכט
יחדנמצאותהרגלייםששתישפירשוו"קיפוץי:דברעל

נוגעתשהשניהשעהבאויר,אחתבוייירקדו",לעומתבאויר,
דודהמלורקדאותושהמחוללמטקנהמגיעזאכסבקרקע.

דוד"המלו ,) 29 ; 15אי,הימים(דבירהבירתארוולפני
ישלרגל.מרגלקפיצותובומחודרילוגיםהיהמרקד",
כירקוד,מאפייושהמקראבמהזאכטשללטברתותימוכיו
(תהיליםעגלים ,) 6 ; 114(תהיליםאיליםשלפעילותבתארו

עגל"כמו"ירקדםהביטויים .) 21 ; 13(ישעיהוותישים ) 6 ; 29
בכני-צאו"בגעותכאילים,רקדו"ההרים ,) 6 ; 29(תהילים
נהגוהקדומהשבישראלע-לכ,ןמבציעים ) 6,4 ; 114(תהילים
 ) 11ובקר.(צאושללדילוגיםחיקוייםירקדובשםלכנות

קיים ," RAQADU "העברי,"רקד"למקבילהנוטףבאכדית,
עגלים,דילוגילתיאורגםהשמשמ ," DAKAKU "הפועלגם

צעירות.עלמותשללמחולותיהווכןשוועליםחמוריםכבשים,
רק,דמשמש ) 5 ; 3 (ונחימה ) 5 ; 2 (ביואלכמומשממזו,יתירה

DAKAKU גייטותוהתקבצותהצאןכינוסלתיאורגםהאכדי
חיילים.

אומעגלי,מחולעללהבציעעשויה"סבב"שהמלהנוכחונ
זהדברייחג".אחריםבמקומותהמכונהתהלוכת-מחול

מדברבוהיחיד,המקרהאתנכונהלהעריולנומאפשר
"מחולבטפרוואבלות.לוויהשלבהקשרמחולעלהמקרא
מקוםשבשוםצלייןייישאוטטרלי:או.ו.כותבהקשדו"
אוהלוויהמטקטכחלקהמחולמוזכרלאהשינהבברית
קייםשהיהלהאמיןשמכנעותסיבותשיאף-ערפי-כןהאבל.
"הסיבהואומר:מרטיףוהוא ) 8השיארילם.(ביןכזהמנהג

העתיקהבישראלכזהמנהגהיהשאכןלהאמיןביותרהחשובה
סביבההקפותשלבעכוונתו ) 9אלה."(בימינונפוצותוהוא

הדעתעלמתקבלהטפדרים.בעדותהנהוגותהמתמיטת
"לוי",הנפוץהשמיבשורששמקורה"לוויה",שהמלה
המת.מיטתלהקפתמתייחסתלהקיף,



זהאיןבטקסי-אבל,שכיחהתרפעההראשהריקרדמשרם
רגםמחרלשלשממערתגםלרישרקדהסררישהשרשרמםליא

שמחה,שלמחרלבמרבןקייםרקדבמקראארלםאבל.של
זהר ) 12 ; 30 (רבתהילים ) 15 ; 5 (באיכההנזכרכמחרלרארלי
"עת ) 4 ; 3 (קהלתארמרכןבריקר.דשמקרררלחדררהביטרי
רקרד".רעתספרדעתלשחרק,רעתבכרת

שלרערשרםארשרםאתלתארהבא ,) 12-11 ; 21 (ראירב
הכבשיםלדילרגיכחיקייגםהריקרדאתמצייןהרשעים,
רילדיהםעריליהםכצאן"ישלחרלשמחה.כביטרירגםרהעזים
ערבג".לקרלרשמחררכינררבתרף,ישארירקדרן

ידלגרקד
רקפרץרקרדשימשרהיררשלמי,בתלמרדהכתרבשמרכיחכםי

 .רמרגדררתנפרדרתמחרלצרררתלצירןהאמרראיםבימי
אףעללעניניינר,מרעילההיררשלמיהתלמרדמןהמרבאה
 .מחרלשלבהקשררלאאחתפעםרקמרבאבמקראשקםרץ
דרדי"קרל :) 8 ; 2 (לאהרבההשרלמיתארמרתהשיריםבשיר
הגבערת".עלמדלגההרים,עלמקפץבא,זההנה

בשירסינרנימיםהםרקפרץרקרדהפעליםששניהערבדה
מחרל,שלמרגדרתצררההרראתרדלגבתלמדוראילרהשירים
המתייחסבמקראהיחידביטריאתלאשרררלהביןלנרמאםשרת

פיסח".כאילידלג"אז ) 6 ; 35 (בישעיהרלמחרל-הדילרגים

כרכר

לפניהררקדדרדהמלןבתיאררכרכרהפרעלנזכרפעמיים
פיררש .) 16,14 ; 6ב:(שמראלליררשליםהמרבאהבריתאררן
ציררסביבסרבבהמחרללברסיברבים,כמחרלכרכרהמלה
כרר,הפרעלשלהפלפלצררתהראשכרכרעל-כן,מברסס
מררגנשטרן,ירליאןטרעןלכןנרסף ) 12סיברב.(שמרבנר
,כערר.מערגלשפיררשר ,כררשלמשניתצררההינרשכרר
לחם,שלעגרלהככרבאכדית,כאכארר ,) 13כרר(המלהמכאן

מעגלית.צררהבעלגיארגראפימקרםארעגרלה,וקשקרלת
ש"כרכרטרעןתנ"כיים"מחרל"מרנחיבמאמררהירש .ג .א

כבמחרלאחהבמקרםהעקבעלסיברבכנראהפיררשר
האטימרלרגיה)(מבחינתהדעתעלמתקבל ) 15בדרררישים".(

במדברשנאמרמההמקררשלהמרפלגתעתיקרתררבשל
"פירראט".אלאאינרשכרכר ) 20 ; 4 (רבא

 ,) 16אבישרר(שלהדעתעלהמתקבליםהטיערניםלמררת
על-נתמןבפרט,רפירראטבכללכריקרדכרכררהמלהפיררש

עלהמרררתרהארמית,הרבניתמהעבריתרברתמרבארתידי
עדרירתקיימרתראף-על-פי-כן, ) 17 (.עקיףדיבררארמחרל

ידתנרעתעלמררהשכרכרררהארגריתיתהרבניתבספררת
עלמתקבלזהדבררגליים.לתנרערתמתייחסרלאדררקא,
זאכסקררטשלהגדררתירעםזאתשמשרריםשעההדעת

נעשיתהמשמערתיתהתנרעהכלבהםלמחרלרת-בישיבה,
האחתהידתנרעת :' HASTAרה" ) 18רמעלה(המרתניתמן .

 ) 19ההדוי.(המחרלשלידיים,בשתיג'סטה :' SAMYUTAרה"

הברית,אררןלפנימכרכרכשהראהמלןדרדמרזכרלראשרנה
מכרכר"רדרד ) 14 ; 6 (ב'בשמראלבפירראטים""סרבבשממע

חלקהיהשהמחרלמעידה,השםהזכרתיהרה".לפניערזכל.ב
שםמקרם ,) 16 ; 6 (ב'בשמראלהדברמרזכרשניתהפרלחן.מן

דדואתרתראהחלרןבעדנשקפהשארלבת"רמיכלכתרב:
כרכרהמלההחלפתבלבה."לררתבזיהרהלפנירמכרכרמפזז

 ) 29 ; 15 , 8 ; 13 (א'הימיםבדבריהמקבילבתיאררבשחק
במהיררת,להסתרבבהיהפיררשרשכרכרהטיערןאתמחזקת
פירראט.במעין

מכרכר?מהרהשאלה:נשאלת ) 20 ; 4 (רבאבמדברארלם
אימרתתרןבזר,זרכפייםלמחיאתשהכררנהנאמררכתשרבה

ילררנית,בהתייחסכרכרעלמליםמשחקהראכירירם".ייכירי
שרבררמזתרםרהסירמת " KYRIOS "היאאדרניהמלהבה

הראהכרכרר ) 14 ; 6 (ב'שבשמראלערבדהאתמדגישזה .לשם
תרמןהבאהארריתיהטקסטגםהשם.מעברדתחלקבפיררש
"כאשרדררקא:הידשלמחררהלתארעשרישכרכרבסברה
שםהראצוחק.לסתרתיראתפעראל,אשרה)(אתארתהראה
למשמערתאשר ) 20 ("אצבערתיר.ריכרכרההדרםעלרגלר
התבטארתשל"היבטיםבחיברירעייןהדרם,עלהרגלהנחת

הקדרם".הקררבבמזרחבלת"מילרלית

פזז

ב'משמראלבפסרקרקמרפיעלמחרלבהקשרפזזהפרעל
הנפרצהבמלה ) 29 ; 15 (א'הימיםבדבריהמרחלף ) 16 ; 6 (

ירקרד.

הירדלג,רריקרדבפירראטסיברבפירשורשכרכרנקבלאם
שבאריראחתרגלעלדילרגמתאררמכרכרמפזזהביטרי
הפירראט.מברצעתסביברהצירהיאשהשניהשעה

פסח

לרבאשמרהפסחשחגהדיעההרבעהקררברתלעיתים
בפרלחןזר,לדיעהאליבאשברצע,מחרלקדרם,ממחרל-צליעה

פרטזרלהשערהבסיסכלאיןלמעשה :בפסחהקשררקמאי
פסח,הפרעלמןבאפסחהעצםששםמרכחת,הבלתילהנחה
פסרחאחתפעםלפחרתמזכירהמקראזאתבכלארלםצלרע.
ציברריריכרחמתראר ) 26 ; 18 (א'במלכיםמחררצליעה.כמרבן
ריקראר :'הארהבעלהאמיתי,האלמיהרלהרכיחרנסירן
אשרהמזבחעליופסחרערנהראיןקרלראיןעננרהבעלבשם
לארפןאחתלאהישררהבעל,נביאישלזהמחרל-צליעהעשה.

הכעבהאתלמכהלעירלרגלהערליםמקיפיםברהמירחד
 ".השניהאחראחתרגלבמרשכם"בהליכת-צליעה,הקדרשה

במלכיםשמרזכרמהגםהאםלשאלה,בנרגעמחלרקתקיימת
הסעיפים"שתיעלפרסחיםאתםמתיעד"ריאמר ,) 21 ; 18 (א'

שסעיפיםסברר,ארליןארנרלדלמחרל-הצליעה.מתייחס
מקדשים)(שלמפתניםמסיפים,שארלרדיערתהשקפרתבמרבן
שהיראלהאלכפניהאליהרעל-ידישנאמרמהאתרמפשר
ארמרלדעתר, .במחרל-הצליעהכאחדרלה'לבעלערבדים
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 ) 22 (ררקדים,הםאלהרתאיזהלכברדלהחליטלאלההנביא

היא-26ר 21בפסרקיםשהפסיחהסבררים,אחריםפרשנים

למחרל-הנביאמת"יחסהשניבפסרקררקמקרית,סמיכרת
רזרהבעללפרלחןשייךמחרל-הצליעהלדעתם,הצליעה.
שהמחברבררר,המחלרקתלעצםלהיכנסמבלי ) 23 ('.הלעבדות
רכן .הסמרכיםרקים tבפכהמלהצרררתבשתיבמרדעהשתמש

כוחרל-הצליעה.מרזכרברבמקראאחרמקרםשאיןבררר

צלע
הישרהפעלים 11זי Jרשימאתנטלהלפסרןשדבררהמשרם

סברר,ארסטרלי"צלע".גםכללההיאארסטרלי,אר. ,מר
שנאמרמהשלדעתרמשרםמחרלעלהמררהכפרעלשצלע

בן(את)עברכאשר Iהשמשלר"ריזרח ,) 32 ; 32 (בבראשית
הדרמהלמחרל-קרדשמתייחסירכר"עלצלערהראפנראל

 ) 25 (.ל"פסרח"

לאלמעשהארלםצליעד;,שכרנהמחרלקייםשהיהיתכן
המקרםששםסברר,גםארסטרלי .מקרםבשרםהדברנזכר

מתפרשאינר ,) 14 ; 2 ~ 1ב'רשמראל 28 ; 18(יהרשע"צלע"
פרלחןמקרםשהיהןייתכאלאכמקרבל,מררהארכצלע-הר

 ) 26מחרל-צליעה."(שלזהסרגברצעברעתיק

בימינרבתנ"ךמחרלהמחקרעדייןשבויכמהעדלבלשיםיש
מספקתאינהמכברשכירסארסטרלי,שלהחלרציתבעברדתר
מדעית.מבחינה

סיביביריקיד-מחיל
רממש .מחרלהרארא Iהולריקרדבמקראבירתרהנפרץהמרנח
לארתהחזההכאתעלתחילההררתהמיספדשהמלהכשם
כךלאבל,נרדפתלה .rלנשהפכהעדהתרחבהמערתהרמשאבל

הקשררריקרדסרגהיתההראשרניתשמשמערתרמחרל,
 .רששרןעליצרתשלירתררחבההרראהקיבלהבשמחה,
"שבת :נברכדנצרנצדורןעלמקרננים ) 15 ; 5 (באיכהלמשל
מחלנר."לאבלנהפךלבנר,משרש

מחברבדברימשתקפתלשמחהמריקרדזרסימנטיתהתפתחרת
 ".למחרלמספדי"הפכת :'לפרקתהילים

מחרלדררקאהריקרדבמקראמרנחישמכלמפתיעזהאין
סרגהיהמחרלכישמחה,שלירתררחבהמשמערתלבש

למשל,קרברת.וlחרי tהנצחרןחגיגרתאתששימשהריקרד
ים.(שרפטנאמרבבני-עמרןממלחמתריפתחחרזרכאשר

ירצאתבתררהנהביווראלהמצפהיפתח"ריבא :) 34 ; 11
גלייתעלדרדנצחרןלאחררכןרבמחרלרת".בתרפיםלקראתר
לקראתרהמחרלרתלש"רישראלערימכלהנשים"רתצאנה

הנשיםרתענינהרבשלשים.בשמחהבתרפיםהמלךשארל
ברבברתיר."רדרדיר,באלפשארלהכהרתאמרןהמשחקרת
ביןהקשרררקדרת.משמעמשחקרת, ) 7-6 ; 18א'(שמראל
בשמראלירתרערדרוברר(בשיר)ענההפרעללביןמחרלרת

רדרדבאלפירשארלהכהלאמררבמחרלרת"יענר .) 12 ; 21 (א'
אשרדרדזה"הלא ,) 5 ; 29 (א'בשמראלרשניתברבברתיר"

 .במחרלרת"לריענר
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ששרן,ג'קשפיתחבתיארריהתרמךרמחרלזימרהביןהקשר
מקבילהרהראאטימרלרגייםשררשיםלמחרלכישטרען,

מקבילשמצדר ,האכדית " MELULTUל"סימנטית
נגינההכרללמרלטי-מדיהמחזה ," HYPORCHEMAל"

 ) 27רפנטרמימה.(מקהלתית,שירהמחרלבכלים,

באסרסיאצירתקשררמחרל-המחנייםהמרשגהנראהכפי
 ,) 34 ; 11 (בשרפטיםמרפיעשהדברכפימחרל,שלהצבאירת
מחרל- .) 5 ; 29 , 7-6 ; 18 (א'בשמראלרכן ) 20 ; 15 (בשמרת

השרלמיתשרבי"שרבי :) 1 ; 7 (השיריםבשירמרפיעהמחניים
 ".המחנייםכמחרלתבשרלמיתתחזרמה .בךרנחזה

רבתהילים , 5פרקבאיכהשמחהלצירןמשמששמחרלרכשם
 149פרקיםבתהיליםתרףסרגעלמררההראכך , 30פרק

משמערתכלי-נגינה.ברשימת"מחרל"מרפיעשם,מקרם-150ר
כאבן-עזראימי-הבינייםחכמיעל-ידיהרדגשהמחרלשלזר

שסיפקשהתרףטרען,ליכט .ס .יתרר-סיני.על-ידירבמ-זננר
תימרכין ) 28 (.מחרלעצמרהראאףכרנהלמחרל,המקצביםאת
איררסין)(מלשרןאיררסהתיבהבההרבניתבספררתנמצאלכך

 .חתרנהבשעתהמרשמעגרנגארמצלתייםעלמררה

ארמרלטי-מדיה,שלאיררעבהרראתגםלבראמחרלעשריאם
שבשירמרפתעיםלהירתצריכיםאנראיןתרף,ארשמחה

דררקארלאררמסרייםריקרדצעדהרראתר ) 1 ; 7 (השירים
משירלמרבאההמתייחסזאכסעל-כךארמרכרלל.איררע

שכררנתמשרכנעיםאנרהשיריםשיראת"בקרראנר :השירים

הקיראהראכן, ) 29השמיים."(ררחרתלארבעפניההכתרב
פרנהבר ,סיברבימחרלעלמצביעהבך"רנחזהשרבי"שרבי,

פיררשמחזקירפיה.אתלהפגיןכדיהכיררניםלכלהמחרללת
מררגנשטרןהעיררכברלסרב.שפיררשרחרל,הפרעלזה

לחרל,קררבחללשהשררש ) 30אחרים(חרקריםעימררהסכימר
מראהברמחרל-סיברבים ) 31לכרר.(מתייחסשכררכשם

מקרם ) 10-2 ; 7 (השיריםבשירמרפיעחמרדרתיהאתהנערה

רטפסרעלהברגליההחלירפיה,אתהעלמיםאחדמשבחשם
בשרפטיםגםכזהריקרדמתארתמחרלהמלהלראשה.עדרעלה

הביטריפיררשגםהרארכזה .) 8 ; 4(תעניתרבמשנה ) 21 ; 21 (

בנמצאאין .) 2-1 ; 4(כלאייםבמשנהכמרגדרהכרםמחרל
שביטריהטרעןמררגנשטרן,שלהמתרחכמתלהצעתרתימרכין

לצררךכרםכלסביבלהרתירהיהשנהרגפנרישטחמשמערזה
 .) 32 () 8 ; 4 (בתעניתשנרמזכפיהמחרל,

שחק

ב'בשמראל .שחקהפרעלשלהפיעלבצררתישמירחדעניין
בדעתרשאיןשארלבתלמיכלהמלךדרדמבטיח ) 21 ; 6 (

ארמרדרד .) 14 ; 6 (ב'בשמראלשמתרארמהלעשרתלהרסיף
בכל"מכרכרנאמר 14פסרק 6שבפרקשעה"רשיחקתי",

בשמראלשנאמרמהמתררגם ) 29 ; 15 (א'הימיםבדבריערז".
מהגםרמשחק".מרקדל"דרדרמכרכר",מפזז"דרד ,) 16 ; 6 (ב'

משחקיםישראלרכל"רדרד ,) 8 ; 13 (א'הימיםבדברישנאמר
בשמראלשנאמרלמהכמקבילנראהערז"בכלהאלהיםלפני



אלאאינרארליב'בשמראל 6פרק , 5שפסרקשעה ,) 14 ; 6 (ב'
א'הימיםבדבריהנכרנהבצררתרשהרבאטקסטשלשיברש

) 13 ; 8 (. 

ארלםכלל.במחרלקשררשחקהפרעלאיןאחריםבמקרמרת
שםנאמרשחק.שלאחרגררןמרצאיםאנר ) 7 ; 18 (א'בשמראל

 12 ; 21 (ב'בשמראלראילרהמשחקרת",הנשיםנינה"רתע
במחרלרת"."יענרמצריהמשחקרת""הנשיםתחת ) 5 ;-29ר

כילהפתיענר,צריךאינררמחרלשחרקשלהמשמערתשררירן
כאחד.רמשחקריקרדמשמערתר " MELULU "אכדיתגם
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