
 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

 חיי� נחמ� ביאליק/  ִהְרה�ֵרי ָלְיָלה

  , ְ"ִכי כ�ס ֵ"י! ֳחָרב�ת–ָיַדְעִ�י ִ�י ִבְכִיי 

  ;לֹא ִיְ%"ֹר ַהְ+ָבב�ת, לֹא ַיֶ(ה ֲאָנִ%י�

  ְ/פ�ִכי�ִמְטר�ת ִ-ְמע�ַתי ַה��י ִבְכִיי ִע�

  ;ַמִי� ְמל�ִחי�-ֵה� ָעָנ! ַ"ִצ0ָה ִע�

  –ִ�י ְדָמע�ת 2%ֶ�ְ%נ� ִמְ"ִכי 1ְלֵפי ָ%ִני� 

  –ִל"�ת ֲאָבִני� �ָסר �ָֹח! ִמ4�ֵגג ֶאת

ְמָלל, ְוָל4ָה   ְ�ַב%6ֵ ַלֶהֶבל, ֵלב א5

  ?ִנח�ִמי� ָ"ֵאֶבל, ַמְר(ַֹע ַ"ֶ"ִכי
   

  ,רֹאִ%י א�ִצי8ה�י ֶאתִמַ"ַעד ְלֶאְ%ַנִ"

  ;ִ;יָה�ֶאְקָרא ַלְ:ָעָרה ְוֶא1%ְל ֶאת�91

  –8ִביָנה ַבֲחֵ%ָכה , 1ִ"יָטה ֶבָעִבי�

  ?ס�9 ַל4ְַהֵ;ָכה�ִא�? ַהְיִהי ֵק= ַלחֶֹשְ>

  ֲהָי%ְֹ> ַהַ:ַער ִוְיפ5ְ<ר� ֶהָעִבי�

  ?ְוָנַג? ַהַ:ַהר ְוָנְגה� כ�ָכִבי�

  –ֵאֶפ! ְלָמְעָלה �ר= 91ֶא�1ִ"יָטה ֶאל

!�  . ַרק ס�ָפה ָוָלְיָלה–ֵאי! ֶקֶ%ב , ֵאי! ָחז

   

  ,ֵחֵלָכה, ַ"ֶ"ֶט! ִהְקַנִני ֵאל ִמְסֵ�!

  !ֵלָכה: ִלי ַמ6ֵל ַו0ֹאֶמר ִלי�ַו0ִֶ�!

  ,% ִמְ%ָ;ְטָ> 8%ֶַבד ַ"ַח0ִי�ֵצא ַב6ֵ

  ;�ְ(נֹב א�ר ָלֵעיָנִי, ְקֵנה 1ִ�יר ִלְנִ%יָמה

  ,ָ%ֶכ��ַהְ;ָתִחי� ְ"ַיְלק�ט ַעל�ֵלְ> סֹב ַעל

  –ַ;ת ָלֶח� �"ֹא ִפְתֵחי ְנִדיִבי� �ְ%ֵחה ַעל

  –�ְכָבר ָ�ַ%ל �ִֹחי ִ"ְנד�ִדי� ָוטַֹרח 

  ?ֲהִיַ�� ָהאַֹרח! ֵאִלי, ֲאָה? ֵאִלי
  

  ,%ְ1ָ;ה ַ�:�ָחה ה�ָטְלִ�י�ֵמֶרֶח� ֶאל

ָ�ְלִ�ילֹא ר5ָח= ֵמֶחְל8ה ִ"   ;ְסָחב�ת ח5



  ,ֲאֵבָלה, ַ%ד צֵֹמק ִלי ָחְלָצה ֵא� עְֹטָיה

�ס ַהַ�ְרֵעָלה�ִמֶמ�2 ָמִציִתי ֶאת�.  

  ִק2� ִ"ְלָבִבי ִצְפע�ִני�ֵמ8ז �Bָ ֶאת

  ...א�ִני�ַה4ִֵטיל ִ"י 1ְרס� �מֵֹצ= ֶאת

  ?8נ�ָסה, 8ָנה ֵמֲחָמת� ֶאְבָרָחה, ה�י

  !מ�ת לֹא 8מ�ָתה�ַ(�, ֶאְחֶיה�ָחיֹה לֹא�ַ(�
   

  ,ַ%ְפִריֵרי ָ%ַמִי� ַהְ;ר�ִ%י� ִ�ְסִדיִני�

�ת ��ָכִבי� ִ�ְפִניִני�- ִ-י� ִ"ְנק5   ;�ְנק5

  רְֹ> ר�ח�ת ַ%ֲאַנ2�ת ַהְמַרֲחפ�ת ִ"ְדָמָמה

  ,ְ;ֵני ָהֲאָדָמה�ְ�ר�ֵבי ַהָ/ל�� ַעל�ִע�

  ִ"ְרָמִזי�, ִ"ְנִ%יָקה, �ת ְ"ַלַח%ַהְמַסְ;ר

  ;ָרֵזי ָרִזי�, ְלBִיַח ַהCֶָדה ס�ד ָי?

  –ְ%ַנת ַמְרֵ;א ְוֵגָהה , ְ%ַנת ַ%ְלָוה ָוֶ%ֶקט

�ֵלָעה, %ְ1ָ;ה�ֶ"!, לֹא ִלי ֵה�, לֹא ִלי ֵה��!  
   

  ,ַ"ַ+ְיָלה ַ"ַ+ְיָלה ֵעת ֶאCָא 2�ִ�ִרי

  ;8נִֹכי �ְמז�ִרי: ַנִי�ְ%�ֵעת ֵעִרי� ַרק

  ,ֵעת ֵיַצר ָהע�ר ְלַעְצמ�ַתי ַה2ְַמ6�ת

  –ְוֵעיַני ַהָ�ל�ת ִ�ְלֶאיָנה ְלַב��ת 

  ,ִ%יָרִתי�8ז ַ�ַעל ָ�א�ר ְטב�ַלת ַטל ַ"ת

  ,ִלָ"ִתי�ִ"ְמִ%י ֶאְבר�ֶתיָה ַ�ז ַטל ַעל

  –�ָמֲחָתה ַהִ-ְמָעה 6ָ%ְֶפ8ה ְ"ֵעיִני 

  !נֹאד ְ-ָמע�ת ִלי ֵתִני! ִ%יָרִתי�ַ"ת, ַטל�ל1
   

  ,נֹאד ְ-ָמע�ת ֲחָד%�ת, ִ%יִרי�ַ"ת, נֹאד ְ-ָמע�ת

  .ַמְרִעי%�ת ְנָפ%�ת, ַמְרִ(יז�ת ְלָבב�ת

  ,נ�ִדי ֵ"י! ִע0ֵי ֳחָרב�ת, ִהְתע�ְפִפי

  ,ֶאל ִקְבר�ת ָה8ב�ת, ֶאל �ֶֹתל ַמֲעָרִבי

  ,ֲעמִֹדי, > (�ִלי� ִהְתַיDְִביַיד ֶ-ֶר�ַעל

  ;נֹאִדי�ִאי% ִאי% ְלִפי ֵאיד� ִיְתַנֵ-ב ֶאל

4ָ! ְקִחי 2�ִ�ִרי�ְצִקי ֶאל, �ְבע�ָד! ְ"ח5  

4ָ! �ַהְ-ָמע�ת ַעד   ! ְוָנח ִלי ִמ4ְז�ִרי–�5

 .ב"תרנ, אדר' ז


