
 

 

  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  �ִבי

  ,מ�ָזר ָהָיה אַֹרח ַחַ�י �ְפִלי�ה ְנִתיָבָת�

ְמ�ה ָנע� ַמְעְ#ל"ָת� ָיַחד   ,ֵ+י* ַ(ֲעֵרי ַהָ%ֳהָרה ְוַה%$

  .ָ#ב ַ+ִ-ְתָעב ִהְת+"ֵססִהְת0ֵ1ַ( ַה/ֶֹד( ַ+חֹל ְוַהִ-ְ,

ְמ3ת ֵ+ית ַמְרֵזַח   ,ִ+ְמָעַרת ֲחִזיֵרי �ָד� �ְבט$

  ,ְ+ֵאֵדי ֶנֶס6ְ �#1ִִלי� �ְבַעְרִפ0ֵי ְקטֶֹרת 5"ֵעָבה

ב�ַעל, ֵמֲאח"ֵרי ָחִב�"ת ֶמֶזג   ְ#ִויִלי��ַ#ֵ+י ֵסֶפר ְצה$

  ,ְמע$ֶ-ה#$ְל#ֶֹלת ָקד"( , ִנְגָלה ָעַלי רֹא( �ִבי

  ,8ֲַער�ָפה ֵמַעל 8ְֵתֶפיָה ָצָפה ְבַעְנֵני ָעָ(*

  ;1ִָני� 9ִָוי� ִמַ:ַער ְוֵעיַנִי� זְֹלג"ת �9ָ

  ,�9ָמ� ָעַמְד5ִי ֵ+י* ִ+ְר8ָיו ְוֵעיַני 5ְל�י"ת ִ+ְ,ָפָתיו

  ,ָהמ� ִ(8"ִרי� ִמָ>ִביב �ְסב�ִאי� ָסְפק� ְבִקי��

  ,ְרצ�ִפי� ֶנֱאָלִחי� ְוִזְרַמת ְל("* ִ(/�ִצי�ִמְפְלצ"ת 1ַ

  ,ַהַח0"נ"ת ָחפ� 1ְֵניֶה�, ַנֲעו� ַה8ְָתִלי� ִמְ<מַֹע

ָ@�ה, ַרק ֶאל �ְזִני ְלַב9ָ?   ,אֶֹז* ֶיֶלד לֹא ְמט$

  ,ָנַזל ַוְיַפ8ֶה ֶחֶר( ַלַח( ְ,ָפַתִי� ְטה"ר"ת

  .י ֱאלִֹהי� ַחִ�י�ַלַח( 5"ָרה �ְתִפ0ָה ְוִדְבֵר
   

  ,�ְרכ� ָיָמיו ִעִ@י�לֹא, �ִבי�ַרַ+ת ָרִאיִתי ֶאת�לֹא

  ,ְ+ע"ֶדִ-י ַר6ְ ְוָקָט* �ְבֶטֶר� ֶאְ,ַ+ע ַצְלמ"

  ,ִ+ְקרֹא ע"ד ֵעיַני ְלַרֲחָמיו ְורֹאִ(י ְלַמֲחֵסה ָיד"

  ,ִהְפִריד ֵ+י* ְ(ֵנינ� ָלֶנַצח, ְלָקח" ַהָ@ֶות ֵמָעַלי

  :ֶאְקָרֶאָ-ה ְוִהְתַיָ:ָבה, 6ְ 9ְמ�ת" ָצַפְנ5ִי ִבְלָבִבי3

  ,ִמְתַנֵהל �9ָמ� �ְלִא%", 8ְ("ר ְיִגיַע 8ַֹח

  ,ְרַחב ֶ#ֶר� �ְכַבד ָצַעד, 1"ֵסַע ְ+מ"ט"ת ע0$"

  ,ֲחִליפ"ת ָהִע5ִי��ה�א ְבָכל�ה�א, ִנְקֶ(ה �ִמְת1ֵ3ק ְוָ(ֶוה

  ,יר ְטע�ֵני ַזַעA �ִביֵמי ָ(ָרב ק"ְדִחי�ִ+יֵמי ַסְגִר
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  ,ַהB"ֶחֶלת, ָצעֹד ְקדַֹרִ-ית ְוַהֵ>ַע ֶעְגַלת ַחָ�יו

  ִ+ְדָרִכי� 8ְִבֵדי ַעְבִטיט, ֲעמ�ָסה ֲאָבִני� ַלֲעֵיָפה

ֵ/י ח"ל �ְמע$ְנֵני ִתיְמר"ת �ָבק   ,�ָבֳאָרח"ת ֲעמ$

  , ֲחר�( �9ְָגהִמְצח", ַמְפַרְק5" ְ(ח"ַחת מ"ָטה

  ,5"ה"ת ְ+ֶאֶפס 5ְִקָוה, ֶ+ֱאר"ת ָיג"*, ְוֵעיָניו

  :רֹא( ְנִתיב"ת�1ָָרַ(ת 9ְָרִכי� �ְלַיד 8ָל�8ָל�ַעל

  –? ֲהָיבֹא ֵמֲאֶ(ר ָיבֹא ֶאָחד #"ֵאל �ְמַרֵח�

  ,ְוַנְפִ(י ָעַלי ִהְ(5"ָחָחה, 8ָָכה ְרִאיִתיו 5ִָמיד

  ,ְמק"ר ַחָ�יו, " ִמ9ֵי בֶֹקר ֵמִע� ֵחיק ֱאלִֹהי�ְ+ִהָ-ְתק

  ,ַט0ִית" ְוט"ְטפ"ָתיו, ִע� ִהְת1ְַ<ט" ַמְחְלצ"ָתיו ַהְ%ה"ר"ת

  ,�ְבע"ד ֵעיָניו ְ+ַנְפ(" �ְלָבב" 8ְִכ-"ר 1ְָלִאי� ֶיֱהֶמה

  ,�ְבע"ד �ְזנ" ְנט�ָיה ֶאל ִרְנַנת 8"ָכִבי� ְרח"ָקה

8ֵה ָיֵרַח   ֵיֵצא ִנְכָנע �ַמֲחִרי( ְוָנב"6ְ 8ְמ$

  :ָל(�ב ֶאל ִסְבל"ת ָיָמיו ַהBְע�ִמי� �ְלִעְ:ב"* ָיָדיו

  ,ַעְקַרִ+י� ְ+ת"6ְ ִמְרַזח ְסר�ִחי��5ִָמי� ֶאל�ֶ(ֶבת י"�

  .ָ#מַֹע ֶהֶבל 1ִיֶה� ְוִהְתָ#ֵאל ְ+ר�ַח ִ,ְפֵתיֶה�

ְ(ֵל6ְ ְלגֹב ֲאָרי"ת–י"� י"� , ְלַגְר9ֹ� ֲעל"ת –י"� י"�    . ה$

  ,ֶעֶרב ַהֶחְדָרה 0$8" ("ֵתת ִקיָקל"*��ְב(�ב" ְלֶעת

  ,8ְָמ(�י ִמְ@צ�ַלת ֶסִחי, ִנְתָעב ְוֶנֱאָלח ַעל ַנְפ("

  .ֵאֶל� ְיג"נ" ִהְכִריָעִני, ִ(ַ�ע ִלִ+י ֶלֱענ�ת"

  ,ל�ֵלא ָרִפיִתי כַֹח, ָכהל�ֵלא ָקטְֹנ5ִי 8ָ, ָה?

  ,ָוֶא5ְָנה 8ְֵתִפי ִע� 8ְֵתפ" ְוַצָ�אִרי ִע� ַצָ�אר" �ִ,י�

  ,ָנשֹא ִע@" ָבעֹל ְוָעמֹס ִא5" ַבֵ>ֶבל

  –ל" ִ+ְגָלִלי �א�ַלי ֵיַקל, ֵחֶלק 8ְֵחֶלק ִנְמ(ָֹכה

  ,ֶאֶפס 8ִי ָקְצָרה ָיִדי ְמאֹד �ְתִפ0ִָתי ְבֵחיִקי ָכָלָתה

  ,ְנִתיב ַה5ְָל�ה, ְוה�א ַגְלמ�ד 8ְֶ(ָהָיה ֵ,ַר6ְ ְנִתיב"

  ,ָ(ָחה ֶלָעָפר ַנְפ(" ֵמרֹב ֵנֶטל ְוE@ֵ3 8ַֹח

  ,8ִי ִנְ(ַ+ר,  לֹא ָעַמד ִל+"–�ְבָהֵעק ַהַ@Fָא ְמאֹד 

  .ַוִ�1ֹל 5ְַח5ָיו 1ְִתאֹ� ַוָ�ָמת ַ+ֲחִצי ָיָמיו
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  .8ַָרע ָנַפל �ִבי, ל ֵא� ַה9ֶֶר6ְַע, 8ְת"א ִמְכָמר

  .ָנַפל ְולֹא ה"ִסיA ק��

  ָהע"ָל��                                    �ְבַיְר8ְֵתי ֵבית

  ,ְמע"* ֵחְל8ִָאי�, ֵמֲאח"ֵרי 1ְַרַ+ר ַה1ָBִַתי�

  ,�ָד��ָע� ְוֶאְבי"ֵני�0ֵ9ַי, ְ+ת"6ְ ִקְבר"ת ֶאָחיו

  ,8ָמֹה� ְ(פ�ִתי� ַלֲעַפר ָמֶותְ+לֹא ִע�5ָ 

  ,ר$ָחE ֵמֲאַבק ֶחְל9" �ְמטָֹהר ִמBַֹה� ָיָמיו

  ,ַצִחי� 8ְֶ(ֶלג +ֶֹקר �ְכַנְפ(", ְלב�( ַ+9ִי�

ָ+ה ִכְגִויֵלי ְסָפָריו, ַוֲעט�A ַט0ִית ָ+ָלה   ְצה$

  ,�ְכמ"ֶה� ָרָוה כ0ָ$? 5ְִפ0"ת ְוַרֲחִמי�

  ,ָפַתִי� ֲחֵרד"ת �ְספ�ַגת ֵריח"ת קֶֹד(ְנ(�ַקת ְ,

  ,ְנב�ב ְנָסִרי� 9ִַ/י�, ִמ5ַַחת ְלִצ��* ֵעE 9ַל

  ,ְ+ֶאָחד ִמיֵמי ֱאל�ל ָמְצא� ַעְצמ"ָתיו ְמנ�ָחה

  ,ֲחר�ָתה ְ+ַיד לֹא �ָ@*, �ְכתֶֹבת ְקָצָרה ְמַרֲא("ָתיו

  ".� ְוָיָ(רִאי( 5ָ. נ. פ: "5ִָעיד ָעָליו ֶנֱאָמָנה


