
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  "הָעְבִ�"

  ,�ז ֵ�ֵרד ֲעָנָנה ַלַ�ִית ַוִ�ְרַ� ְ�ֵצל ק�ָרת�...

  ,ְ$ַהר ֵאֶבל ֶנֱעָרָמה �ְכג�� ַקְדר�ת ֲעֵרָלה

  ,(�ָתיו ָעְגָמהַלְ�ִ$י) ָעָקה ַבֲחָלל� �ְלַמֵ&א ִפ

�ֲחח� ַתְחָ�. ִמַ-ַחד ֵא, ַעל ְ�לֶֹ�ת *�ָזֶליָהָ,  

  ֲאח�ֵזי ָמג�ר �ְבָעָתה ְ$ִצֳ-ִרי, ִהְדִ�יָקַת, סָֹעה

  ,ִאי� ֶאל ֵרֵעה� ִנְלָחצ�, ְ�ָזִוית ֲאֵפָלה ִנְכָנפ�

  ,ְצֵנָפה 1ַחת ֲאֵבָלה, ֲחל�ֵצי ַנַעל ָיְ�ב� ָל�ֶר

  .ת ֱאלִֹהי, ְ�ַעְצמ�ָת, �ְל��ָנ, ְלִחָ$, 2ֵָבָקהֶחְר2ַ

  !ֵאיָכה ָקַדר ִ-ְתאֹ,, ֵאיָכה ָ�ֵמ, ֲעֵליֶה, ָנָו,

  !ָטְבע� ִבְמצ�ַלת ָיג�), ֵאיָכה ֳחַמְרְמר� ְ$ָתָליו

  ,ַ*, ָרִהיָטיו 6$ָ&, �2ָמ, ִיְתַע5ְפ� ְבִצְלֵליֶה,

  ,$�ְלִאי, ֶאְבָל, ְ�ִלָ�,, ,ִמְת1ְ-ִקי, ע�ָד, ַמְחִ�י,

  ,7ְ1 ע�ד 1ַחת ְמַעט ְוִחְלֲחָלה ְיָבָבה ֲחִריִ�ית

  .ְוָגע� ַהִ;יר�ת ִ�ְבִכָ:ה ְו�91ת ַה8ִִ-י, ִ�ְתַיַ-ְחָנה

9ָ. ַה>ֹ�ה, �ֵכ) ָסר ַמר ָה�ס�)   ,ָ��ה ְכת6

  .ִמְבַטִחי, ְואֶֹהל ְיָ�ִרי, ָנמ�ט=ֶנֱהַרס ַק)

  .ָ*ָלה ָ$ב�ד ֵמֲחָדָריו, ָ-ָנה ִזיו ַהָ�ִית

  ,ַ*, ִהֵ(ה ִמְפֶלֶצת ַה2ַ&�ת ְ$ָבר א�ֶרֶבת �ָב�ה

  ,ל�ֶטֶ�ת ֵמ1ַחת ַהִ-(�ת ֵעיֵני ַעָ$ִבי� ְזע�מ�ת

  ע�ד ְמַעט ְוָתְקָעה ְבִקיר�ת ַהַ�ִית ִצָ-ְרֶניָה ַהֶ(ֱאָלח�ת

  ת נ�ֶ�ֶנת �ְכֶנַגע ַמְמִאיר�� ְ$ָצַרַע=ְוָדְבָקה

  .חָֹריו �ְבִקיָעיו ְ$ָבְאָ�ה=ְוִהְ�ִריָ�ה �ָפְ<ָתה ְבָכל

  ְ$ֵלי ַהְ(חֶֹ�ת ַה9ְר�ִקי, ֵמַעל רֹא� ַהִ>2ָה ִמֶ(ֶגד

  .ָרא� ַ-ְרצ�ָפ. ַהְמגֹ�ל ֵמָרח�ק ַו:�ַע, ָזֳהָר,

  , ִצָ&. ַה9ְַ�ִחית ֲעֵליֶה,ִ�ְנפֹל" 9ְִזָרח"2ָה� ִצְבע�ֵני ַה

  ,ִמְקְלע�ת ִציָציו �ְפָרָחיו ָקֵמל� �ְזַהב א�ִת:�ָתיו ָ$ֲהָתה ֵעינ�

  ,ִנְבָהל�, ֲהפ�ֵכי רֹאָ�, ֲאח�ַרִ(ית, ֲאָרָייו �ְצָב�יו

  ,ָהְרִאי ָחַב� ָ-ָניו ְ�ָסִדי) ַוֵ:ָחֵבא ִמָ-ַחד

ַ�ק 2ֶֹפק ָהא�ְרל�ִגי) 6�  . ַהְ@ַמ) ָ$ָלא ְנִ�יָמת� ַוִ:2ֹ,,

  ,ְנֵ�י   ְ� ִח ( � ת   � ַמ ֲע ֵנ ה   ָל � � ), ֵלב=�$2ַת, ְ�ֵכנ�ת ַרֲחָמִנ:�ת

  ,ֲאָחי�ת ְלֵאיד �ְל1ְלמ�) �ְלמ�ד�ת ְ�ָל�ה �ְמר�ִדי,

  ,הָתִמיד �ְצב�ת ֵעיַנִי, ִמ2ְִמָע=ַנֲעו�ת ָ-ִני, ִמְ�ִכי



  ,ֵאֶ&ה ָהְרד�פ�ת ְלֵבית ָהע�ָל, ְלַת(�ת ָ�, ַעל ַהְ;ָבִרי,

  –ִלְד-ֹק ַעל 2ְַלֵתי ְ�אֹל ְוָ�ַמִי, ְוִלְ�-7ְֹ ְמֵרָרָת) �ְרָצה 

  ,ָצֳהַרִי, ֲעט�פ�ת ר�ַח=B1 ֵה) ְ�בֹ�) ֲהל�, ִ�ְדִמי

  ה ַעל ַה9ְִפָ�) 7ְ1 ִ�ְדרְֹכָנ–רֹא� ַוֲאָנָקה =מ�ָכנ�ת ִלְמנ�ד

�ָ�א�ֶ$ְ �  .ְוֶנֶאְלמ� ִפְתאֹ, ַל9ְַרֶאה �ָפְר�� ֶחֶר

  .�ז ִ�ְכַ�ד ע�ד ַה2ְָמָמה ַ�ַ�ִית ְוָקְדָרה ִמֶ>ָהָיָתה

  ,ִחֶ�ֶרת �ְנמ�ָגה כ6ָ&. ַוֲאח�ַזת ֶרֶטט ַ�ֲעל�מ�ת

  , ָחָ<7ְַמְבִליָחה ֵמַעל ַסB ַהַח&�) �ְמַמְצֶמֶצת ְ�ִלי

�הָ�  ,ְ-ִתיָלה ְסמ�ַית ַ�ְלֶהֶבת, ְ$ַעְפַעB ַעִי) ֲעֵ

  ,)ְנָ�ָמה ַלִ(ְפָטר=ֵנר(ָצָפה ַעל ְ-ֵני ֶ�ֶמ) 

  ,2ַק ְוָעִדי), ֶ�ה�א=�ְב�ְצָל. ֵמִחְור�) ָנְגָה. זַֹהר ָ$ל

  :ְ-ֵני ְ�ֶכְנָ�. ַהְ;ר�ָבה=ַעל, ְ$ֵעי) ַה��ָגה ַהEְר�ָפה

  $�ס ַמִי, ַזִ$י, �ַמְטִלית ְצחָֹרה ְבִצ2ָ.

  –) ְטִביָלה ְלִנְ�ַמת ַה9ֵת ַוֲאל�ְנִטית ְנִקָ:ה=ֵ�ית(

  .ַ�ְרִעיB ָיג�) ָטִמיר �ְכֵאב ֶנְעָ$ר ַ�ֲחַלל ַה2ְָמָמה

  ,ְ$ָדת ִ�ְבַעת ְיֵמי ָהֵאֶבל, �ֶֹקר ָוֶעֶרב, י�, י�,

  ְנָכִאי, ֲחט�ָפה=ֵ;ט ִלְתִפַ&תֶאל ַה9ָק�, ַהֶ@ה ִיְתַל

  ,ִמ ְנ ַי )  ֵחְלָ$ִאי, ֲאס�ֵפי ֵמְרח�ב �ְ<ִכיֵרי ְפר�ט�ת

  ,"ְמַחֵ:ה ַה9ִֵתי,"ַהְ�ִפָ&ה ק�ל� ְ�ִבְרַ$ת =�ְבָהֵר, ַ�ַעל

  ,ְוִהְ�ַ�ְרְ�ָבה ְוָעְלָתה כ6ָ&., ְוִהְתע�ְרָרה ַ�ְלֶהֶבת ַהְ-ִתיָלה

  , ִ$ְל��) ָזָהב ָ�ח�ט ְקַטָ(ה �ְמר�ָטה�ַמְרֶאָה

  :ִ�ְתַחְלַחל ְוִהְתנ�ְדָדה ַ$ִ>$�ר, 7ְ1 ִ-ְתאֹ, ִ�ַ�ר

  ,ָזע ַהִ�יל�) ַ�ַח&�) ְור�ַח ַקָ&ה ָחָלָפה

  –ֵלב ִמ9ָג�ר ָסת�, ְוָלַב� ֲחָרד�ת =ְוָרַחB ָ$ל

  ט ְ�ַעד ַהַח&�)ַהֵאי) ִנְ�ַמת ַה9ֵת ִהיא ַהָ��ה ַבָ&

  ,ֶאל ַה�Eָלה ַהְ;ַטָ(ה ְ�ִמְקֵוה ַהְ@כ�ִכית ִלְטִביָלָת.

  ,ַ�9ִַי,, ְ$ֵדי ְטִביָלה 1ַחת, �ַבֲע<�ָת. ֶרַגע ָקטֹ)

  ,ְוָעְלָתה ִמ) ָהַרֲחָצה ְוִהְסַ�ְ-ָגה ָבֲאל�ְנִטית ַהְ(ִקָ:ה

  .ְמנ�ָחָת. ְ$ֶ�ָ��ה�ְמטֶֹהֶרת ְוַזָ$ה ָ���ב ַ�ָ&אט ִל

  ִא, ֱאֶמת ָנכ�) ַה2ָָבר! ִאי ְנָ�ָמה ְטה�ָרה

  ,ָנֵו7ְ=ִ$י 1ְ� ִהיא ַהָ��ה ֵהָ(ה ִלְפקֹד ֶאת

  ,ַעד ְ$ל�ת ַהְ�ִפָ&ה כ6ָ&., ֲהלֹא ִתְתַמְהְמִהי ע�ד ְמַעט

  ֵלב ֵמֶחְמָלה=ְוָרִאית ְוָעַטְפְ� ַ*, 1ְ� ַ$ֲעטBֹ ָ$ל

�ָ&ע ִ�ְגִניח�ת" ַק2ִי� ָית�,"ַמע ְלֵ   ָרצ� �ְמב6

  ִנְפָלט ִ$ְמר�ֵרי ַלֲעָנה, �ְמג�ָלל ְ�ִריר �ְדָמע�ת

  ,ל9ָ6ד=ֶאְפר�ַח ָחֵרד לֹא, ִמִ-י ע�ָלל ַר7ְ ְוִחָ�ר



Eָב ִ�יֵדי ְמַל9ְד� ַעל ַסְפָסל ְלַרֲאָוה ַבָ;ָהל   ,מ6

6$ �  –ָנמ�ג 6$&� ַבֶ�ִכי , &�ְוה�א ִנְפָע, ְוִנְגָר

  – – –. ֲהלֹא ְתַבְקִ�י ָעָליו ַרֲחִמי,, ֲהלֹא ַתִ$יִריה�, ְית�ֵמ7ְ ה�א
   

  ,ְקר�ָ�ה ְבֶאְבָל. ָיִמי,, ֶהֱחִריָ�ה, ָיְ�ָבה ִא9ִי

  , ֶאֶב) �2ָמ,–ִלָ�. ,  ִמְקַ�ת ֶקַרח–ָ-ֶניָה 

  ,ִ-יא� ִבע�ֵתי י�, ָקר�בְ<ָעָר. ַעד ְלָ�ָרָ�יו ִהְק=ֶאת

  :ְ*ָבע�ת ָנְפל� ָעֶליָה, ָ�ָחה ק�ָמָת. ִ-ְתאֹ,

�לָֹ�ה ְית�ִמי, ַעל ַצָ�אָר.–ֵאיָכה ַתֲעמֹד י�, ֶאָחד ְ� ?  

  ?ֵאיָכה ִתHָא ְלַב2ָ. ִעEְב�) ְיֵמיֶה, ְוֵליל�ָת,

  ?9ֵיֶה,ֵאיָכה ַתְלִ�י� ַמֲער6, ֵאיָכה ַתְטִריֵפ, ָלֶח,

  ?ִמי י�ֵר, 2ֶֶר7ְ ְ�ב�נ�ת �ִמי ַיְנֵח, ְ�ַמְעְ*ֵלי יֶֹ�ר

  ִמי ַיְדִליק ֵנר ָהֱאלִֹהי, ַעל ִסְפֵרי קֶֹד� ַ�ֵ&יל�ת

  ?�ִמי ַיְרִני) ְ�ָחֶריָה ְבק�ל ��ָרה �ְתִפָ&ה

  ִמי ָיִביא ִמ2ֵי ַ�ָ�ת ַמְלֲאֵכי ַהָ>ל�, ַהָ�ְיָתה

  ?2ֵ) ַחֶ*יָה ִ�ְזִמיר�ת נַֹע, �ְרָנָנה�ִמי ְיַע

  , ֵמַסב ַהָ$ב�ד–ִנְכָל, , ָ-נ�י ע�ֵמד ֵ$ס �ב

ָ&ל, ֵריק מ�ָטל ִ�יק ַה5ִַ&ית   ,ַ�ְרִמיל ָמע�7ְ �ְמח6

ָ*ר    ,ֶנֶאְלמ� ַדָ-יו ָלֶנַצח, 1ָ�א" ִס�2ר"ָסג�ר �ְמס6

  ,ְ�מ� ��ְכֵני ְ�ַפָ�יוִנְתַי, ִנְת1ְלֵמ) ֲאר�) ַה8ְָפִרי,

  –לֹא ַתְרִחי� ֶאְצַ�ע ְ*ִויֵליֶה, , לֹא ִתְפְקֵד, ע�ד ָיד

  ,$ֹה ִ�ְבָעה ָיִמי, ִהְתַ-ָ&ָ�ה ְוַנְפָ�. ְמאֹד ִנְבָהָלה

  .ַ�:�, ַהְ>ִמיִני ִהְתַנֲעָרה ַוֵ�ֵצא ְלג�ָרָל.
   

  .ג"תרצ, גסטי��בד


