
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  ָרֵזי ָלְיָלה
  

  ְ�ַעד ֶאְ�ַנִ�י ַהָ�תַח. ֲחצ�ת ָלִיל

�ֵ�י רַח�ַ�ָ�ט ֶאלַ   ֶחְדִרי ָ�ְטפ

  ,ֶחֶר� !ט ָנָ�ב. ִאי� !ֲחֵרי  ִחיו

  .ד�ִ�י( ַעָ)ה ָ�בְ'מ� ִמ%�ד ְק

ְבָעְבָר( ִרְפְרפ ָעַלי ִ�ְדָמָמה,  

  .ְ'ֶרֶמז ַקל ֵמֶאֶר* ַנֲעָלָמה

   ֲה�ֵֹמַע–ַלַהב ֵנִרי ֶיֱחַרד �ַרק

  ?ֶ�ָ'ָכה ִיְז0ְַעֵזַע, ַ�ל�הא ְל��/ ָ'ל

)�  ,חֹרַה5ֵל ַה4ָ, ַה3ִיר�ִצִ�י ַעל�ַ

  . ח�רִלְרָגִעי( ְמלֹא ק�ָמת� ָזע ְל

  ,ֵמ!ִי/ ֵה( ָהרח�ת ַהַ�ְלמ�ִני(

  ְ'מ� ֵאי/ ֲאדִֹני(, ַהָ�ִאי( ְ�ִלי ְר�ת

  ֶהָחָרֵ�י ִציִרי(? ִמי ֵה(? ְלֶחְדִרי

ְמַרְ�ִלי( ֶחֶר� רִֹאי( ְוֵאיָנ( ִנְרִאי(?  

  ?טָב/, ָמה ַח7ֵיֶה/? ָהרח�ת, ִ�ְכָלל, ָמה

  –ְ'מָב/ , ֶהֶבל ֵה/ ְ�ֵאל�ת –ַה4ְֵאל�ת 

  ,ְמ��ֵרר ָעִני, !8ְ ִמי ֶזה ַיְרִ�יֵעִני

ְלָחִני�ְ�ִ�ְבִ)י ַלְיָלה ָ�ָדד ֶאל 9�,  

ֶ:ה ְמַכְרֵ'ר ַעל   –ַה3ִיר �ְלֶנְג0ִי ֵצל ְמ�9

  ?0ְִ�ָרה ִ�יר, ַנְפִ�י ִהְתע�ָרָרה�ִא(
   

ִפְתאֹ( ַצר ַהָ;ק�( ְלִנְ�ָמִתי  

  .ֵ>ַח ַ)ַחת ֵצל קָֹרִתיֵמִהְ�ַ)

  , ָעִבי(–ְכֶעֶבד ִיְ�!= ֵצל ְכֶנֶ�ר 

  .ֵ'/ ָ'ְלָתה ַנְפִ�י ִלְס�ֹר ַה'�ָכִבי(

  –ִ�י ִהְתע�ֵרר : ַה5ֶֹר8ְ ָ�ַדל ָ�ַדל

ְצָ�ת� �ְבָכל   . ח� ַהְמ��ֵרר–ֱעזז ח9

  ָוא�ִציא ְ�ַעד ֶאְ�ַנִ�י ַהָ�תַח

  .רַח, י חָצה ִלְ�אֹ= רַחרֹאִ��ֶאת

  : ְ'ל�ַמר–ַלְיָלה �ְלֵעיַני ִנְגָלה ַ@ר ֶ�ל

  .ֵצל ְוג�ֵמר, 0ִמ7ָה, ְ�ח�ר, ַמֲחַ�ִ'י(

  ָה ֶר* ְ'!ָ;ַתִי(�ַרק ֶאְצִלי ַעל

  ,ע�ד רֵֹעד א�ר �ֵֹוַע ָלֵעיַנִי(



)�  ,'�ָכב ֶאָחד ָ�( ע�ד ִיְקרֹ* ֵעינ��ַ

�ְ  – ר ָהע�ָל( ��ֵתק ְ'ִא� ֵאינ� 

  ִמ�ֹה ָוָהְל ה ִמ�ֹה ָוָמְעָלה

  –ָלְיָלה , ַלְיָלה, ַרק ַלְיָלה

  ֵצל ְכֵצל ִמ3ֶֶרב ֵצל�ְכֵצל ַעל

  .ָי�ט ְצָלִמי( ִאְ�ִמי( ִ�ְתה�( ַהֵ�יל
   

ְכמ� ְ�ֵ)י ֵעיַני ֶנְחְטפ ,ְכִא�  

  אֹ( ֵמָעַלי ִהְב0ִילרֹאִ�י ִ�ְת�ֶאת

   'ֹה ִחֵ)ָלה–ְ�ַקְר0ֹ( ַחד ְוָכֵבד 

ָ�ָתA ָהֲאֵפָלה   'ֹל ְסִביִבי ַ�ֲחת9

  ֲאִפ�, ַהְיק(�ַוְ)ַכס ִמָ�ַני ָ'ל

  ,ַהְ'ֶנֶסת ֵעיַני לֹא ִה5ִיל�0ְמת ֵ�ית

  ֶזה ָהֲעָנק ַה%ֵֹכ8ְ ְ�ק�ָמת�

  .ְ�כ9ָ:ת�ַהָ�ִ)י( ִ��ַהְ'פָפה ָ'ל

  ָהע�ָל(�ֲעֵצי ַהְ%ָרק ִמֵ�ית�ַ�( ֶאת

  .ִהַ'ְרִ)י ַ�ַ;ֲחַ�ִ'י( ַרק ְ�ק�ָל(

  ,ָרֵזי ֵליל ִנBִָאי(, ַוֲהָבר�ת ְסתמ�ת

ָ>ִעי(, ִמ4ט ָ�!ֵר   ,ְקלט�ת ִלְמק9

�נֹב  ְזִני ַה4ָ3ֶַבת, ְ)ַמֵ�טְ(ִ  

  ,( ַצְלָמֶותִמִ:ְבֵכי ְדָמָמה ִמ7ָ

  ִ'ְמַגֵ:ב 0ְָבִרי( ְמַמֵ�ט ִניב

  –ֲחל�מ� �0ֵבב ִ�יו , ִמBְִפֵתי ָיֵ�/
   

3ָה ַהַ)ֲעלָמה, ַרב ָהָרז�ָמה   ֲעמ9

  !ַה�ָטה ַ�ֲאֵפָלה זֹה ַהְ%תָמה

  ָיִדי !ְלֵפי ֶאֶל= ַנֲעָלִמי(�ַעל

ְבִפ�7ת ֶנֱאָלִמי(–ַיֲעִרימ ס�ד  .  

  ְבב�ת ֵעיֵני חֶֹש8ְ ִלי ִיְלטֹ�ְוִר

ְמִז;�ת ְ�חֹר�ת ְ'מ� ָעַלי ַיֲחרֹש.  

ְרָ�ה ָמָטה    –ִמ;ִלי ָ�( עֶֹמֶדת ח9

  ?7ְִתל�ֵנ/ ִקְרA�ָ ָעָ)ה�ִמי ֵיַדע ַמה

  –ַהְ'ֶנֶסת ַ)ִ�יט ְ�ָמָמה �ְוָ�( ִמֵ�ית

  ?7ֵָעֶ@ה ָ�ָ;ה�ִמי י�ֵדַע ַמה

  7ְר3ָ9(�7ְִתָחֵר� ָ�( ַמה�ַמה

3ָ(, ֵ�י/ ֲחר9ֵ�י ָגֵדר 0ְחָיה   ?ִקיר ְמע9

  7ְִרְזמ/ ַה�3ל�ת ַהִ:ְפָלִאי(�ַמה



  ?ַה5ְֹלִלי( ַ�ֶ;ְרָחק ְוִנְבָלִעי(

  ָלָ;ה 'ֹה ֶיֱהָמי? ֵהד ָמה ִמי ֵה(

ְבעֶֹצב ע�ָל( 0ָמ( !ט ִיְכָלי?  

  ?ת ִמי י�ִליכ ַ'ַ)ֲעלָמה!ְנַח�ֶאת

  ?ִ)ְקַות ִמי י�ִריד דָמה�ֶאת, ַ)ֲאַות ִמי�ֶאת

  ַהְ)לָנה ֲחִריִ�ית ִהיא ִא( ְ)ִחָ:ה ַזָ'ה

  ִ'ְלי�/ ֶנֶפ� 0ַָ'א�ִא(? ִ)ְתמ�ֵגג ָ�(

  ְמֵלֲאִתי ַמֲאַו7ִי(, ֲאִסיַרת חֶֹש8ְ

  !ַח7ִי(, 7ִי(ַח: ְ)ַפֵ�ל, ַ)ֲערֹג, ִ)ְתַעֵ>=
   

  א� ִקיַנת ֵסֶתר ִהיא ְ@פֵני ְדָמע�ת

ְרַ�/ ֵאיזֹה ֶאֶר* ַרַ�ת ְ�ָלא�ת   ,ַעל ח9

  ֲעֵלי ַמ4א�ת ַח7ֵי ִריק ְוָתֵפל

  ?ַה:ְֹבִלי( ָ�( ַ'5ִי* ְ�ַלְיָלה  ֵפל

  ְודָמ( ַיְח0ְר ַה�3ל�ת ַהֶ:ְחָ�ִאי(

  .� ֶהְמַית ְ�ָלִאי( ִמְלא א�ת–ַלֵ�ב 

ְכמ� ִמ3ְַצֵוי ַעד ,  ֵמ!ְפֵסי תֹה

  ,ַהֵ�ב ָיבֹא�ִהְרהִרי( ְסתִמי( ֶאל

  –ָ�ָ;ה , ָ�ָ;ה, מְֹ�ִכי( א�ת� ָ�ָ;ה

  ,ֶאל !ְפֵסי ְדָמָמה, ִלְקצ�ת ֶמְרַח3ֵי ַעד

  ִלְמק�( ִמ4ָ( ֵ)ֶצאָנה, ַהְרֵחק ִמ�ֹה

ְתמֶגיָנה–ָבר�ת ְ�ִליא�ת ֲה, ְ�נ�ת ק�ל .  

)�  ִ�ְלָבִבי ָעמֹק ָעמֹק�ְכמ�ֶה/ ַ

  .ָנמ�ג, ֲחל�( ֶ�ִלאי נ�ָ�/ ֵנע�ר 0ָמ(

   ז  ִבי/ ֲאִני  ָנה ִלִ�י 'ֹה ְקָר ִני

ָמה ֲעִריִרי  ִני–ַה�7( �ֵמע�ִדי ַעד !  

  ַהַ�ְיָלה ְ�ק�ל 0ְָמָמה ַד3ָה�ְוַ@ר

  .ַהַ;ָ'ה�ד ָעַלי ְולֵֹח� ַעלעֵֹמ

  ַהְיק( ִמְלַמְעָלה ִמַ)ַחת�ְבָכל

  .תֹאַבד ְלַבָ>ָלה ְנִ�יָמה !ַחת�לֹא
   

  –ע�ד ָרז �ֵֹלַע ָרז ִ�ְמצַלת 0ְָמָמה ַד3ָה 

  ,ְו ְזִני ְ'ָבר ִהְ�ִליָכה ָ�ָ;ה ַחָ'ה

ִמַ;ֲעַמ3ִי(, ְוָ)ָצד 0ְִמי ְוק�ל  

  ,ר ֵעיִני ָחְתָרה ִ�ְפַעת ַהַ;ֲחַ�ִ'י(ְ'ָב

  ,ַוִ)ְ�מֹר ַרְגֵלי ֶנֶ�= !ט ִיְתַה8ְ�ָ

>�ת ַ'ְנֵפי ַמְל 8ְ   .ִ'יָע= ְ'רב ַקל ְכמ9
   



ְמַעט ְמַעט ָנגֹ� ְפֵני ַה��ט  

  .ס�ד ִ�ָ�ה ס�ד, ֵצל�ַו7ֵָקא ֵצל ֶאת

  –ל ְוֵצל ַל5ֵ, ְוַקו ָלָקו, ְוק�ל ַל�3ל

  !ֵליל�ַ@ר ֶ�ל, ְצפֶני�8ָָו!ִ'יר א�ְת8ָ ְ�ָכל

  ,ֶמְרַחב ֶאֶר* ֶאְ�ַמע ִניד ְ'ָנֶפי�8ַָעל

�  . ִבי/ ִהְרהֶרי8ָ, ִנְ�ָמְת8ָ  ח

  ,ִמ0ְִמי ְרח�ב�ת ֵריִקי( ִחְדֵלי ִאיִ�י(

  ִמ4ֶֶקט ָ�ִ)י( ע�ְמִדי( ַמֲחִריִ�י(

��ָת(�ָע( ַעדְ'ִאְ�ִמי( ִמ3ְַרָק�ַ  

  ;ַ)ֲעלמ�ָת(, ְסתֵמי ַח��/, ְו�ְֹמִרי(

  ֵמֶאְ�ָנב ��ֵדד ֵמִאיר ָ�( ִמִ�ַ:ת ַ�ג

  ,ִ�ְקֵצה ָהְרח�ב ְמַסֵ:/ א�ר ְ�ַעד ָמָס8 0ַק

�  ,א�ר ָהְרִמ7ָה, ֵמֵאד ָהא�ר ַה3ָל

  ַהָ�ר@ ַהְרֵחק ָ�ֲעָרֶפל ַ'ְיִריָעה

  ;ֵ�י ְמר�ֵמי ֶקֶרת ָ�( ִמְלָמְעָלהַ��ַעל

�נ9ְבִתי ָלְיָלה, ק�ל ְ)רַעת ֲחצְֹצָרה�ִמַ�תְ,  

  ,ִהְת��ָצָצה, ֲאֶ�ר ִמְמק�( ַעִ�יִזי( ָנָסה

ְכמ� ֵמרֹא� ַהָ�ג ָעַלי ָקָפָצה;  

  ,ִמְמַ�ק ַה3ְִ;��ִני(, ִמְ)נַמת ָהֲעָ@ִבי(

  –י( ַ�ֶ;ְרַח3ִי( ִמְ�ֵליֵטי ק�ל�ת אְֹבִד

�  ֶאְ�ַמע ְרָמִזי( 3ִ0ַי(, ִמ'9ָ�(  ח

  .ֲחל�מ�ת ְ�ִלי ִפְתר�ִני(, ַלֲחל�מ�ת ְ�ָלִאי(
   

 .ט"תרנ


