
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  ֵמֵתי ִמְדָ�ר ָה�ֲחר�ִני�

ַע ַמְכִניס"   "מֶֹ�ה ֵמת ְיה���

  ;ְצא� ִמ��ְ� ַהְ�ָמָמה, �ֵֹעי ִמְדָ�ר, ק�מ�

  .ע�ד ַרָ�ה ַהִ�ְלָחָמה, ע�ד ַהֶ�ֶרְ� ָרב
  

  –ָלנ�ד ָ�ֲעָרָבה , ָלֶכ" ָלנ�ַע ַרב

  .ְרָחָבה, ְוִלְפֵניֶכ" ְ)ר�ָ'ה ֶ�ֶר� ְ&ד�ָלה
  

  –ַרק .ְרָ�ִעי" ָ-ָנה ֵנַתע ֵ�י+ ֶהָהִרי" 

  .�ַבח�ל ָטַמ�0 ִ-ִ�י" ִר��א ְ)ָגִרי"
  

  ,ָנא ַיַעְצר�נ� ִ)ְגֵרי ַה0ֱֶחָ-ִלי" .ל

  !ַהֲחָלִלי"  ִנְפַסח ַעל– ֶ-ְ�ַעְבד�ָת" ֵמת�
  

  ,ְצרֹר�ָת" ִיְרְקב� ִבְקל�ָנ" ְסר�ִחי" ַעל

  .ֶ-ִ�ְכֵתָפ" ָנְ'א� ִמִ�ְצַרִי" א�ָת"
  

  ,-�ִמי", ֲחל�" רֹב ְ�ָצִלי", ִיְמַ�ק ָלמ� ֲחל�ָמ"

  .ְ�ָוִדי" ְמֵלֵאי ָבָ'ר ַרִ�י" ַוֲעצ�ִמי"
  

  �ַח ָקִדי"ע�ד ַה�5" א� ָמָחר ַיֲחלֹק ר

  .ִע" ָהַעִיט &�ַפת .ֲחר�+ ָהֲעָבִדי"
  

  ִגיל ִלְ-לַֹח ְוַהֶ�ֶמ- ִ�ְ'ַמח ֱאֵלי

  .ְ)ֵני ד�ר 6ִַ�יר 6ַֹח ָ�ִרא-�ָנה א�ר ַעל
  

  ַה��ר ִרא-�ָנה �ִבְתר�ָעה ַיְצִהיל ַ&"

  .ָ)ָניו ִלְקַראת ֶ-ֶמ- ַוֲהַדר ְ&א�ָנ7
  

  !ַהְ�ָמָמה ִעְזב� ֶאת!  ָנִדי",ק�מ� ֵאפ�א

  !ִ�ְרכ� עֹז ִ�ְדָמָמה, ַיַעל ק�ְלֶכ" .ְ� .ל
  

  –ַצַעְדֶכ" ַיְרִ&יז ִמְדָ�ר ְוִנְרָ�ָמיו  ֶ)+

  !ִאי- ְוִאי- ִ�ְלָבב� ִיְ-ַמע ֵהד ְ)ָעָמיו
  

  :ִאי- ִ�ְלָבב� ִיְ-ַמע ק�ל ֱאל7ַֹ �ֵֹבר

  !ָדָ-ה .ָ�ה עֵֹברֶאֶר: ֲח ַה�5" ֶאל! ֵלְ�
  

  –ְ'ָלו �ְדַג+ ָ-ָמִי" , לֹא ֶלֶח" ְקלֵֹקל! לֹא

  !ְ)ִרי ֲעַמל ָיָדִי", ֶלֶח" ֶעֶצב �ֹאַכל



  –לֹא אֶֹהל �ֹה� ַוֲעִל�5ת ְ-ָחִקי" ! לֹא

  !אֶֹהל .ֵחר ָ�ִקי", ַ�ִית .ֵחר ִ�ְבֶנה
  

  ,6ִי ִמְ;ַבד ַהִ�ְדָ�ר ַ�ַחת ַהָ�ָמִי"

  .ע�ד ֶלֱאלַֹה ע�ָל" ָ&ד�ל ְרַחב ָיָדִי"
  

  –ְ�ִמי ַהִ>5ָה , �ִמְ;ַבד ְיֵלל ַהְיִ-ימ�+

  ."ִפ5ָה ִ�ְרַ&- ַ�ַחת ִ-ְמ-� ֶאֶר: ְיֵפה
  

  ,ִ)ְסַ&ת ְנב� מ�ל ַהֶ�ֶמ- ַהָ�א ְוַעל

  ,נ�ָרא ה�ד 6ְִפֵני ַמְל.ְ� ַהְ<ָרב

ַע ִ�+   �+ ִיֵ�+ ק�לנ ַיֲעמֹד ְיה�-?

  .רֹא- ְצָבא� ֶהָעצ�" ָוָרב ַעל
  

  ,ֱעז�ז, ָמֵלא ָעְצָמה, ק�ל� ֵיֵצא 6ֵַח:

  ;6ֵָא-, ְ�ָבר� ִיְבַער 6ַַ;ִ)יד

  ,ַהִ�ְדָ�ר ָהֵריק, ַהִ�ְדָ�ר ַה�0ָרא ַ&"

  !"ק�" ֵר-! ִיְ'ָרֵאל: "ע�ֶנה .ֲחָריו
  

  ,ל�ִמי" �ְדר�רַע" ֲע, �ִמְ;ַמָ@ה 6ְ6ִַפיר

  ,ַמֲחֶנה ָכֵבד 6ְח�ל ְ'ַפת ַה5ָ"

  ַהְקֵ-ב ַיְקִ-יב ְ�ִדְמַמת קֶֹד- ַל<�ל

  .ָראֵ-י ָהָע" ַהִ�ְת)�ֵצ: ַעל
  

  �ְכָבר, �ְכָבר ָ�ְקע� ַבֲחצְֹצר�ת ַלַ�Aָע

  –ַהBָר  ַרד ִמִ)ְסַ&ת ְנב� ַ&"

  ָמה ַעל? ִיAַע ִיְ'ָרֵאל �ַמ��ַע לֹא

Dרֹא- מ�ל ָהָהר ִנָ>ב ��ָמ" 6ְפ�?  
  

  ?ָמה ֵיַצר ֲעזֹב ל� ַ�ִ�ְדָ�ר ַהEֶה ֶאת

�-�ְטט�ת ֵעיָניו ַ�ָ&ְיא ַמהְ?  

  ִמי ֶאת? ִ�@ְֹפָנה, ָלָ�ה ד�ָמ" ִ�ְב6ֶיָנה

  ?ְנב� ְ�ַבֵ<ְ-ָנה ַעל רֹא- ַהר
  

  ! ַהֵ�תמֶֹשה ֶאת, מֶֹשה ֵה+ ְמַבְק-�ת ֶאת

  �ְכִאי- ֶאָחד 6ֹל ִ)�0ת ָהָע"

  ,6ְָרע� ִפְתאֹ" מ�ל ר�ַח ִאי- ָהֱאלִֹהי"

  .ָהָר", מ�ל רָֹע" ַה0ֱֶאָמ+ ֶאל

 .ז"תרנ, תשרי


