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 חיים נחמן ביאליק/   "הברכה") פואמה(לפניכ� השירה 

  .אלי פררה: עריכה ופרושי המילי�

  .צור קשר –יפנו באתר ב , למעונייני� לקבל את הסיכו�

  חיי� נחמ� ביאליק/  ַהְ�ֵרָכה

  %ַבַ$ַער, ֲאִני י!ֵדַע ַיַער

  :ֲאִני י!ֵדַע ְ�ֵרָכה ְצנ%ָעה 'ַחת

  ,ָ)ה ִמ, ָהע!ָל�ְ+ר%, ַ�ֲעִבי ַהחֶֹר)

�ר0ְ% א!ר ְוִל/%ד ַסַער, '.!, ָר�-ְ�ֵצל ֶ)לְ,  

  ְלַב3ָה 2ֲַחלֹ� ָל1 ֲחל!� ע!ָל� ָהפ0ְ%

  )"ותדשא האר� דשא"כמו .  דגי�ה שלָ�ִב ְר– ַתְד5ֶה*(–3ְֵגי ְזָהָב1 -  ָל1 ַ�ֲחָ)ִאי ֶאתְוַתְד5ֶה*

�ְלָבָב1-ְוֵאי, י!ֵדַע ַמהִ.  
  

�ֶֹקר�ַ,  

  )וצמרתו ענפיו עליו: בהשאלה;  צמות– ַמְחְלפ!ת*(       5ְא!, ַהַ$ַערַמְחְלפ!ת*ִ�ְרח9ֹ ַה8ֶֶמ) 

  )לתלי�תסבוכי� כ וענפיו ועלי: בהשאלה: 2ְַל2ַָ.יו*(    ; 2ְִ)+2ַ0ְְֹל2ַָ.יו*זַֹהר ַעל -ְוָי� ֶ)ל

  ) קרני השמש–  ֶחְרֵמי ָזָהב*(                                  , =>.!ָהבֶחְרֵמי ָז*ִמְ)ַטח , ָהֵאיָת,, ְוה%א

  ,ע!ֵמד ִנְלָ=ד, ְ=ִ)ְמ)!, ִ�יֵדי ְדִליָלה, ִלְרצ!נ!

  ,ִמ2!0ְ ְ<ח!ק ַקל ְוא!ר ְ+ֵני א!ֵהב ַמְר5ִי) =ֹח!

  ) כבליו– ֲאס%ָריו*(                                     ,  ְ�ִחָ�הֲאס%ָריו*ְמַקֵ�ל , ַעְצמ!-ְ�ֶרֶ)ת ָ+ז ֶ)ל

  )צמרתו: בהשאלה.  כתרו– ִנְזר!*(                  , 2ַַחת 5ְב%ר!ת ֶ)ֶמ)ִנְזר!*%ֵמִרי� ַעל רֹא) 

  ַסְלְסִליִני א! ִאְסִריִני , ִ)ְטִפיִני: ְ=א!ֵמר ָל1

   – ֶ)ִלֵ�0ְ ָחֵפ9-ַוֲעִ<י ִבי ַמה

  ִתְזֶ=ה-ִא� 2ְִזֶ=ה ְוִא� לֹא, ַהְ�ֵרָכה ְ�ָ)ָעה ז!

�ֶקֶר, ָזָהב 'ַחת ִמ5ָב1ַֹ ְ–  

  ) ענפי� גדולי� ומסועפי�– +ֹאר!ת*(                      ,ַה+ֹאר!ת* ָל1 ְ�ֵצל ָמִגָ@ה ַרב -2ְִתַעֵ.?

  )וינק :בהשאלה; יצאו מהמי�  – ִיְ)ל%*(   ;ִיְ)ל%*ָ)ָרָשיו %ֵמיֶמיָה -ֵמיִניָקה ֶחֶר) ֶאת

  ְ=ִא.% ְ<ֵמָחה ִהיא ְבֶחְלָק1 %3ָמ�

  )אביר;  חזק – ֲחִסי,*(                                                    . ַהַ$ַערַלֲחִסי,*ֶ)Aְָכָתה ִלְהי!ת ְרִאי 

  ,א%ַלי ח!ְלָמה ִהיא ַ�Bֶָתר, %ִמי י!ֵדַע

  )המשתקפת במי�,  דמותו– ַצְלמ!*(                             – ִע� י!ַנְק2! ָ�1 ַצְלמ!*-לֹא ַרק-יִ=

  .'0ְ =>.! ָגֵדל ה%א ְ�ת!ָכ1
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  –%ְבֵליל ָיֵרַח 

�ְרב9ֹ 2ֲַעל%ָמה ְכֵבָדה ַעל ַהחֶֹר)ִ,  

                ) ענפיו– ֳעָפCיו *.מרסס ;מטפט) – ז!ֵל?*(                    ֳעָפCיו* ֵ�י, ז!ֵל?*ְוא!ר 5ָנ%ז ֲחִריִ)י 

  ,ִהְת5ֵַ@ב ַוֲעבֹר ַעל 5ְָזָעיו

  ְור!ֵק� ָ)� ַ�ֶ=ֶס? %ַב2ְֵכֶלת

  –ִרְקמ!ת ְ+ָלCיו -ֶאת

  !ִאיָל,-ְוַהס ָ=ל, ְסָב0ְ-ְוַהס ָ=ל

  )מחשי*;  מלשו� אפלה– ַמֲאִפיל*(                               ַעְצמ! ְ�ַצַ/ְר2!- ַעלַמֲאִפיל*ֶאָחד -ָ=ל

!�  .%ְמַהְרֵהר ל! ְ�ִצְנָעה ִהְרה%ר ִל

  =>.! ָטע%,, ְוע!ֵמד ל! ַהחֶֹר) ַרב ְמִזָ/ה

  )הוד והדרמלא ;  נשגב– ֶנְא3ָר* (                  ,ְיָקר ְוַקְדמ!,-5ְָדל,  ֶאָחדֶנְא3ָר*ס!ד ַמְלכ%ת 

  )בפני� לעומק;  בתו* תוכו– ִלְפַני ְוִלְפִני�*(              ,ְ�ֶחְבי!, ע>A!, ִלְפַני ְוִלְפִני�*ְ=ִא.% ָ)� 

ְצַנַעת-ֵמֵעי, ָ=ל, ֶעֶר< ָ+ז*-ַעל   ) מיטת זהב– ֶעֶר< ָ+ז*(                                   ,2ִיַ),, ַחי מ>

/ָ   ,ְ=ִליַלת ה!ד ַוֲעל%ֵמי ֶנַצח, 1ְ�ֶעֶצ� 2>

  )עשו בה מעשה כשפי�; כשפו אותה – ִ@ְתַ=8ְָפה*(         ,ֶ)ִ@ְתַ=8ְָפה*ֶקֶד� - ַמְלָ=ה ִמִ@י-ַ�ת

  ָהְפַקד ִלְמנ!ת ִנְ)מ!ת 'ָ+ה, ַהחֶֹר), ְוה%א

  %ְ)מ!ר ִמְ)ֶמֶרת קֶֹד) ס!ד ְ�ת%ֶליָה

   ) השירי�רישמ (,אהוָב :ה דוד–3!ָד1 *[     – %ְגCָל1, 3!ָד1 5!ֲאָל1*, ֶ/ֶל0ְַה-ָיבֹא ֶב,-ַעד

   )                                                                                                       עד שיבוא הגואל שלה ויגאל אותה

  ִתְזֶ=ה-ְזֶ=ה ְוִא� לֹאִא� 2ִ, ַהְ�ֵרָכה ְ�ָ)ָעה ז!

  )עמומה;  חלושה– ְקל%ָ)ה *; קר� אור מהירח– ְֶקֶר, ֶ=ֶס?*(    – ִמ5ָב1ַֹ ְקל%ָ)ה* ֶ=ֶס? ְ�ֶקֶר,*

  ) ראה לעיל– תאר!+ֹ*(                                            , ַה+ֹאר!ת*ָל1 ְ�ֵצל ָמִגָ@ה ַרב -2ְִתַ=ֵ@ס

  )שקטה;  בהשאלה תוסי) ותמשי* להיות דמומה– ִמְ)ֶנה     (*             , ְדָמָמה 32ִֹ�ֶנה%ִמְ)*

  ְ=ִא.% 3ְִמי ַהחֶֹר) ְוַהְדַרת ס!ד!

  ִנְכָ+ִלי� ָ)� ִ�ְרִאי ֵמיֶמיָה ַהִ@ְר3ִָמי�

  ,א%ַלי 2ֲַחלֹ� ַ�ִ/ְס2ִָרי�, %ִמי י!ֵדַע

  )את דרכואבד י: הָ� מלשו� תִע– ֵיַתע*(                     ַהֶ/ֶל0ְ- ֶ�,ֵיַתע*, !ֵטטִ=י '0ְ ַל8ְָוא ְי)

  )מדבריות – ִצ$!ת*  (                      ח!ל %ְבַקְרַקע ַיִ/י�ְ�ִצ$!ת*, ִויַחֵ+< ְ�ַיְער!ת ַעד

�ת ַהַ/ְלָ=ה ָהאֶֹבֶדת -ֶאתַ–  

�  ָזֳהָר1 ַה5ָד!לְוֶחְמ3ָה ְגנ%ָזה ז! ְ

  –ֲהלֹא ִהיא ְכמ%ָסה +ֹה ִעָ/1 ְ�ַמֲעַמFֶיָה 

�ֵלב ַהְ�ֵרָכה ַהִ@ְר3ֶֶמתְ.  
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  –%ְבי!� ַהBְָעָרה 

  )מי�   ענני� שחורי� וכבדי– ַחְ)ַרת ָעִבי�*(  ַחְ)ַרת ָעִבי�*רֹא) ַהַ$ַער ִנְצְ�ָרה ְכָבר -ַעל

  ,%ְקָרב ִ�ְלָבָב�

   ִמְת'ְ+ִקי� ֵה� ְוכ!ְבִ)י� ַזְעָמ� ֶרַגע'0ְ ע!ד

  )בקרב�; בתוכ�:  בהשאלה– ִ�ְטָנ�*(                                          , ִ�ְטָנ�*%ְבֵסֶתר ַרַע� 2ְִר5ַז 

  ,ִ=ְמַבGֵר ָרָעה ְקר!ָבה, ָעב-ְוָעב ֶאל

  :)!ֵלַח ִרְמֵזי ְבָרִקי� ְ�ִחָ+ז!,

  !"ִה=!ָנה"

  %ְבֶטֶר� נ!ַדע ִמי ָהא!ֵיב

  –ְוֵאי ִמAֶה ָהא!ֵיב ָיבֹא 

  ַהַ$ַער =>.! ק!ֵדר ע!ֵמד מ%ָכ,

ְרָענ%ת ֶ)ָ�ע!ָל�-ְלָכל <+.  

  ,ָחַור*ַהַ$ַער ! נ%ר-ְ�ַרק!  ִזיק–%ִפְתאֹ� 

  ,ָהע!ָל� ִהְבֵהב

  –ָזע ַהַ$ַער , ִהְת+!ֵצ9 ַרַע�! ַה0ְ-ַה0ְ

  !ַוִ$ְר2ָח

  )עשרת אלפי�:  רבבה בארמית– ִר�!א*(                                    ְ+ִריֵצי ר%ח!תִר�!א*ִ)8ִי� ְו

  ,ָהרִֹאי� ְוֵאיָנ� ִנְרִאי�

  )וברקי� מי�רעחוזק� ועוצמת� של  – '3ִיָריו*(      '3ִיָריו*ִ�ְ)ִריק!ת ְ+ָרִאי� ָ+ְ)ט% ַעל 

  ,אֹ� ִ�ְבלִֹריָת�ַו$ֹאֲחז%� ִ+ְת

   –ָהְלמ% רֹאָ)� , ַוְיַטְלְטל%� ַטְלֵטָלה

  !ְוַרַע� 'ֲחֵרי ָרַע�

  ,%ָבא ִמ2!0ְ ַהBְָעָרה ק!ל ֲהמ!, ַהַ$ַער

  )רעש רב;  המולה רבה וארוכה– ְרַחב ֲהמ%ָלה*      (                   ,ֶ=ֶבד 2ְ)%א!ת, ְרַחב ֲהמ%ָלה*

  )ורועשי� גלי י� סוערי�כמו  – ְ)א!, ִמְ)ָ�ִרי�ִ=*( , ְרח!ִקי� ִ=ְבֵדי ַמִי�ָ�ִרי�ִ=ְ)א!, ִמְ)*

  ...ָרַע), ַרַע), ְוכ>.! א!ֵמר ַרַע)

  , ַהְ�ֵרָכה–ִ�ְ)ַעת ְמה%ָמה ז! 

Fֶֶפת ח!ָמה ֶ)ל �יֵרי חֶֹר)-מ>ִ',  

  ) במצולות שלה– ִ�ְמצ%ָלָת1          (*             , ְזָהָב1 3ְֵגיִ�ְמצ%ָלָת1*ע!ד 2ֲַעִמיק ַלְס2ִיר 

  )סיוט;  מלשו� ביעותי�– ִנְבָעת* (                                     ֶנְחָ�א ְבֵליל ְזָוָעהִנְבָעת*%ְכִתינ!ק 

  ֲעצ%� ֵעיַנִי� 2ַַחת ַ=ְנֵפי ִא/!

  –ְפָע? ְ�ַרק נ%ר ְמַנְצֵנ9 ָיִניד ַע-%ְלָכל



 ©: כל הזכויות שמורות

 

   ) מלשו� עיוות; פניוק� עי– ַנֲעַות ָ+ִני�*(              ,ְ)חַֹרת ַמִי� %ְקדָֹרִנית, ַנֲעַות ָ+ִני�*ֵ=, 

  )ענפי�;  ראה לעיל– +ֹאר!ת (*                            – ַה+ֹאר!ת*ָל1 ְ�ֵצל ָמִגָ@1 ַרב -2ְִתַ=ֵ@ס

  ...ָרַעד, ְוכ>ָ.1 ַרַעד
  

  ,%ִמי י!ֵדַע

  ַהֲחֵרָדה ִהיא ִלְגא!, '3ֶֶרת ַיַער

  )סועותש: ְמב>ָ.ק!ת*; רבי�;  גבוהי�,נישאי� – ת!ֲעפ!ת* ,ַהְמב>ָ.ק!ת* ַצְמר!ָתיו %ְלת!ֲעפ!ת*

  ,ְיִפי ע!ָלָמ1 ַהHָנ%ַע-א! ַצר ָל1 ַעל

  ,ַז0ְ ַהַ/ְרא!ת, ְ�ִהיר ַהֲחל!מ!ת

  )ישחיר;  אותוזה�י; רכ- מלשו� ָע– ַ$ְעְ=ֶר@%*(                   ,ַוַ$ְעְ=ֶר@%*ַח ִ+ְתאֹ� ֲאֶ)ר ֲעָבר! ר%

  ,ִט+%ֵחי ִלָ�1, ַוֲהמ!, ֶחְזי!נ!ת ה!ד

  ,ִהְרה%ֵרי י!� ְוִהְרה%ֵרי ַלְיָלה

  )תטרדמוו  שקטתחסר ; לרוגזה– ָפהִלְקָצ* (                         .ִלְקָצָפה*ְ�ֶרַגע ַזַע� ֶאָחד ָ<� 
  

�8ַַחר ַ–  

  ע!ד ז!ֲעִפי� ַוֲחֵרִדי�, ַהַ$ַער ַמֲחִרי) ע!ד

  ;ִמְצַטְמְצִמי� 'ֲחר!ֵני ְצָלָליו ַ�ַ/ֲחב!ִאי�

  ,ז!ֲחֵלי ָעָפר, '0ְ ֵאֵדי ָחָלב ַחִ/י�

                                                                                                                                               )ריחניי�. אדי�;  מלשו� קטורת– ִרי�ְמַקIְ*(        ְוִהָ@� 2!ִעי�,  ל!ְמַקIְִרי�*ֵהֵח.% ְכָבר 

  .ַצְמר!ָתיו-ְוִנְתִלי� ְקָרִעי� ְקָרִעי� ַעל

  ) משבי רוח קטני� וקלי�– ְל)!נ!ת ר%ַח*(     ,+!ְ)ר!ת, ְמת%ק!ת, ְקַט@!ת%ְל)!נ!ת ר%ַח *

  ,ִתינ!ק ַר0ְ ַעל ְלָחֵיי ִא/!-ִ=ל)!, ִ+י

  )מוחלטת,  חשכה גמורה– ֲעָלָטה*(                            ַהַ$ַער- ְלַפֵ$ס ֶאתָבֲעָלָטה*ְ=ָבר ָיְצא% 

  .ִמHִַ@ת ַלְיָלה %ִמAְַע+!

  ֶהָעִלי�-ֵ�י,, נ!ח!ת, ַק.!ת, %ב!ְל)!ת ֵה, ַרְכַר=!ת

  ,ֵמֵע9 ַלֲחֵבר!, ְמ)!ְטט!ת ִמBְָב0ְ ִלְסָב0ְ

  ֲחֵלב ָהֵאִדי� ַהַ.ְבנ%ִני�-ְמַלְקק!ת ֶאת

  א! נ!ְפל!ת ֶאל ִ+י ֵק, %ְמַזְעְזע!ת ָ)� ֶ).ֹא ִמ3ַַעת

  – –!ָצת! ֶ)ל ֶאְפר!ַח ַר0ְ ְוָיֵ), נ

  )נפש ולשאו) רוחילה;  לנוח– ָלפ%)*(                         ָלפ%)*ְמר!ֵמי ַיַער ָעְמָדה -ְוָ)� ַעל

  )משלחת מלווה; הָדב-ְ/; חבורה:  מארמית– ַ+ֵמִלָ$א*( , ִ)ְפַעת ָעִבי�– ֶ)ל ַמֲעָלה ַ+ֵמִלָ$א*

  ) ענני הבוקר– ָעֵבי ַ)ַחר* (                                               ,ָעֵבי ַ)ַחר*, ְנֵני ַהָ=ב!דֲהלֹא ֵה� ַע

  ,ִזְקֵני ֶעְלי!,, ֶ)3ְמ%ת ָלֶה� ַ=ֲעַדת '.%ֵפי ֶקֶד�
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�ָיָד�, ַזַע� ֶמֶל0ְ, ַה@!ְ<ִאי� ְמִג.!ת ְסָתִרי�ְ  

  .ֵמע!ָל� 'ֵחר ְלע!ָל� 'ֵחר

  ,ְוָעַמד Cז ַהַ$ַער ָזע %ַמֲחִרי)

  ְמַחֵ@ק ַ�ֲחָרָדה %ִבְנִ)יָמה ְכב%ָ)ה

  ,ִצ+!ר ִמְתע!ֶרֶרת-ָ=ל ִצְפצ%? ַקל ֶ)ל,  ִניד-ָ=ל

  )התכווצות; ויתוע;  רעד קל– ְרֵתת* (                      – – – ְוִיְר'ת ָ=ב!ד ְרֵתת*ְוכ>.! א!ֵמר 

  ! ַהְ�ֵרָכה ַהִ@ְר3ֶֶמתְ�ָ)ָעה ז

?Iֲֵחָלָקה, ַחָ/ה, ַ)ֲאַנָ@ה, ָל2ִ-1ְתַע,  

  , ֵאד ֲחַוְחַור–ְ�ָסִדי, ַקל ְוָלָב, 

  –%ְתנ%ַמת ַ)ַחר 2ָנֹ� 

  ,ַתֲחלֹ� ַע2ָה-ִא� לֹא, %ִמי י!ֵדַע

  ) השמי�.עננירקיע ; שמי�– י ַ)ַחקִנְכַ�3ֵ*(      ,ְנִ<יֵאי ָמר!�, ַ)ַחק ִנְכַ�3ֵי*ִ=י '0ְ ַל8ְָוא 

  ַיְרִחיק% ְנד!ד ְלַבFֵ) ע!ָל� 'ֵחר

�ֶעְבֵרי ָי� %ְבַקְצֵוי ְ)ֵמי ָ)ָמִי� ְ–  

  –ָקר!ב -ָקר!ב ה%א =ֹה-ְוע!ָל� 'ֵחר ֶזה =ֹה

  ָ=א, ִמְ.ַמIָה, ֲהֵרי ה%א ָכא, ִמְ.ַמIָה

ְצָנַעת �ֵלב ַהְ�ֵרָכה ַה/>ְ.  
   

  ,ֶחְמ3ַת ָיַמי, ִני ִ�יֵמי ְנע%ַריַוֲא

  ) רוח אלוהי�– 8ְִכיָנה* (                                 ,ַה8ְִכיָנה*ִרְפְרָפה ָעַלי ִרא)!ָנה ְ=ַנ? - '0ְ

  )וה מאודותאה; נכס);  שא)– ֲער!ג*(                %ְכל!ת %ְתמ!1ַ %3ָמ�ֲער!ג*%ְלָבִבי ָיַדע ע!ד 

  ,%ְלַבFֵ) ַמֲחֵבא ִלְתִפָ.ת!

  ָהִייִתי ַמְפִליג ִלי ְ=חֹ� י!� ַקִי9

  –ַמְמְלכ%ת ַה8ְַלָוה ַהֶ@ְא3ָָרה -ֶאל

  .ַלֲעִבי ַהָ$ַער

  ) גרז� משני קטביו– ַקְר3ֹ�*(              ,ַקְר3ֹ�*ֵאל לֹא ָ)ְמע% ַ�ת ק!ל -ֵ�י, ֲעֵצי, ְוָ)�

  )משעול; שביל : כפשוטו– ְ)ִביל*(                                , ַרק ַהAְֵאב ְוִג�!ר ַצִיד ְיָדע!ִ�ְ)ִביל*

  )דר*האיבוד : הָ�תִע:  ראה לעיל– ת!ֶעה*(            , ִלי ְלַב3ִי ָ)ע!ת ְ)ֵלמ!תת!ֶעה*ָהִייִתי 

�ִֹאי-ִמְתַיֵחד ִע� ְלָבִבי ֵואלַֹהי ַעד,  

  ) קרני השמש– מ!ְקֵ)י ָזָהב*(                                                 ,מ!ְקֵ)י ָזָהב*ר ֵ�י,  ַוֲעב!ַחָ+ס!

�ת ֵעינ!- ֶאל–קֶֹד) ַהFֳָדִ)י� ֶ)ַ�ַ$ַער -ֶאלַ:  
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  ) ארו� הקודשמס* המכסה את;  וילו�– ָ+רֶֹכת*(                        ,  ֶ)ל ֶהָעִלי�ַלָ+רֶֹכת*ִמַ�ִית 

  )רב-כמו 1ָ, בבינוני פעול; ד-0 מלשו� ִר– ָרפ%ד*(            , 3ֶֶ)אָרפ%ד*, ָ)� ֵי) ִאי ָקטֹ, ָירֹק

  ,ְ=ֵעי, ע!ָל� ָקטֹ, ִ�ְפֵני ַעְצמ!, ִאי ב!ֵדד ל!

ְצָנע ֵ�י, , ַ)ֲאָנ,* קֶֹד) 3ְִביר*   ) צל עצי�– ֶצֱאִלי�*, וֵל1ָ – ַ)ֲאָנ, *; היכל.3ְִביר*( ֶצֱאִלי�*מ>

ְרְ�ֵלי*ִזְקֵני ַיַער ַרֲחֵבי נ!? -ֶ)ל ְרְ�ֵלי*(               : ָצֶמר%ְמס>   )תכבד-; עמוס;  מסורבל– %ְמס>

  , ִ=ַ+ת 2ְֵכֶלת ְקַטָ@ה–2ְִקָרת! 

ַ@ַחת ַעל ָהֵעִצי� ַמָ/)ַהְ=פ%ָיה* ) מכסה על ראשי העצי�; ה0ָמלשו� ִ/ – ַהְ=פ%ָיה*(       , %מ>

�ֵרַכת ַמִי� ַזִ=י�:  ְזכ%ִכית–ִרְצָ+ת! ְ,  

  ,ְרִאי ֶכֶס? ְ�ת!0ְ ִמְס5ֶֶרת 3ֶֶ)א ָרטֹב

  ,ע!ָל� ֵ)ִני, %ב! ע!ד ע!ָל� ָקטֹ,

  ,%ְבֶאְמַצע ִ=ָ+ה ז! %ְבֶאְמַצע א!ָת1 ְ�ֵרָכה

  )אב� שיש אדומה;  אב� טובה– ַכְד=ֹד* (                  ,ְקב%ע!ת ַכְד=ֹד*ְ)2ֵי 'ְבֵני , ז! ֶנֶגד ז!

  –ַ=ְד=>3ִי� 5ְד!ִלי� %ַמְבִהיִקי� 

  )הירח והשמש:  שני גרמי השמי�– ְ)ָמ)!ת*(                                                      .ְ)ָמ)!ת*ְ)ֵני 
   

  צ!ֶפה, ַהְ�ֵרָכהְ<ַפת -%ְבִ)ְב2ִי ָ)� ַעל

  ,ע!ָל� 2ְא!ִמי�, ְ�ִחיַדת ְ)ֵני ע!ָלמ!ת

  ,ִמְ�ִלי ָלַדַעת ִמי ִמ8ְֵניֶה� ק!ֵד�

  זקני החורש; יבה מלשו� 3ֵ– ָ<ֵבי חֶֹר)*(                 ָ<ֵבי חֶֹר)*%ַמIֶה רֹאִ)י 2ַַחת ִ�ְרַ=ת 

  )כמו דבק,  החלב הנוזל מהעצי�– ְ<ָר?*(              –ְ=ֶאָחד  %ְ<ָר?*ַמְרִעיֵפי ֵצל ָוא!ר ְוִ)יר 

  )באופ� ברור;  למעשה– ַ�ֲעִליל*(                                ִ�ְנבַֹע ֶחֶר)ַ�ֲעִליל*ָהִייִתי ַמְר5ִי) 

  , ְ=ֵעי, ֶ)ַפע ַרֲעָנ, ָחָד) ֶאל ִנְ)ָמִתי

  , ְקד!ָ)ה,ְצֵמא ַתֲעל%ָמה ַרָ�ה, %ְלָבִבי

  )צפיה;  תקווה– ת!ֶחֶלת* (                                               ,ת!ֶחֶלת*Cז ה!ֵל0ְ %ִמְתַמֵ.א 3ְִמי 

  %ְמַצֶ+ה, ְ=ִא.% ה%א ת!ֵבַע ע!ד ָוע!ד

  .ה ְקר!ָבה א! ְלִג.%י ֵאִלָ$ה%ָנְלִג.%י ְ)ִכי

  )אה לעיל ר – %ְמַיֶחֶלת*                  (                                         ,%ְמַיֶחֶלת*י %ְבע!ד ַק%8ָבה Cְזִנ

  )ישאיפות; י רצונות– ַמֲאַוֵ$י*(                     –ִיְגַוע ,  ִיְכֶלה,ָיִחילִלִ�י  ָקְד)! %ְבַמֲאַוֵ$י*

  %ַבת ק!ל ֵאל ִמְס2ֵ2ַר

  :ְתאֹ� ִמ, ַה3ְָמָמה2ְִת+!ֵצ9 ִ+

  ")?! איפה אתה– 'ֶ$ָ=ה"*(                                                                                          "?!'ֶ$ָ=ה"*

  )ינות יער יפותפ – ְנא!ת ַהַ$ַער* (                                  , 2ְִמיָהה ְגד!ָלהְנא!ת ַהַ$ַער*%ָמְלא% 

  ,ֶאְזָרִחי� ַרֲעַנִ@י�, %ְבר!ֵ)י ֵאל
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  ,2ִָאי� %3ָמ�ִמְ), ל% ִבי ְ�ַגְדל%ת ה!דִיְס2ְַ=

  "?ָ.ֶזה ֵביֵנינ%-ַמה: "ְ=א!ְמִרי�
   

  )שפת סתרי�;  שפת סודות– ְל)!, ֲחָ)ִאי�* (  ,ֲחָ)ִאי� ְל)!,*, ְ<ַפת ֵאִלי� ֲחִריִ)ית ֵי)

  ;!ל ְולֹא ֲהָבָרה ָל1 '0ְ 5ְַוֵני ְגָוִני�ק-לֹא

  )ותמונות  אוס) של מראות– ְצָבא ֶחְזי!נ!ת*(  ,%ְצָבא ֶחְזי!נ!ת*%ְקָסִמי� ָל1 %ְתמ%נ!ת ה!ד 

�ָל)!, ז! ִיְתַו3ַע ֵאל ִלְבִחיֵרי ר%ח!ְ,  

  ) השולט על  העול�– ַ<ר ָהע!ָל�* (                       ,ִהְרה%ָריו- ֶאתַ<ר ָהע!ָל�*%ָב1 ְיַהְרֵהר 

 1�  )השראתו ;רוחו;  רעיו� ומחשבת לבו– ֲהִגיג* (                    ֲהִגיג ְלָבבו*ְוי!ֵצר Cָמ, ִיְגלֹ� ָ

   )אמר בקולשלא נ; שלא דובר בו; מלשו� הגה – ָהג%י  * ;ָהג%י*%ָמָצא ִפְתר!, ָ�1 ַלֲחל!� לֹא 

  ֶ)ִ/ְת5ַָ.ה, א ִהיא ְל)!, ַהַ/ְרא!תֲהלֹ

�ַפס ְרִקיַע 2ְֵכֶלת %ְבֶמְרָחָביוְ,  

  גו) : �ֶל 7ֶ– 5ְָלֵמיֶה�*;  ענני� קטני�– ֲעִביֵבי*(       ,5ְָלֵמיֶה�* ֶכֶס? %ִבְ)ח!ר ֲעִביֵבי*ְ�ז0ְֹ 

   )צורה חסר                                                                                                                                          

  ) ע� הארז הנושא גובהו בגאו�– ֵגא%ת ֶאֶרז*(              , '3ִיר%ְבֵגא%ת ֶאֶרז*ְ�ֶרֶטט ָקַמת ָ+ז 

�ִרְפר%? ָ=ָנ? ְצח!ָרה ֶ)ל ַה$!ָנהְ  

I!ת* I!ת* (                                       ,ֶנֶ)ר ַ=ְנֵפי %ְבמ>   ) רוחב פרישת הכנפי� של עו)–  כנפי�מ>

  ) גו)– 5ֵו* (                                                                          , ִאי) %ְבזַֹהר ַמַ�ט ָעִי,5ֵו*ִ�יִפי 

  )נדנוד והתגלגלות;  מלשו� שובבות– ְמ)%ַבת*(       ,יו %ִבְ<ח!ָק� 5ַָ.ִ�ְמ)%ַבת*, ְ�ַזַע? ָי�

�ְדִמי כ!ָכִבי� נ!ְפִלי�, ְ�ִ)ְפַעת ֵלילִ  

  ַ)ְלָהב!ת*ַנֲהַמת ָי� , %ְבַרַע) א%ִרי�

  –ְזִריח!ת ֶ)ֶמ) %ְ)ִקיע!ָתיו -ֶ)ל

  ה�5ַ ַהְ�ֵרָכ, ְל)!, ַהְ.)!נ!ת, ְ�ָל)!, ז!

  .ִחיָדָת1 ָהע!ָלִמית-ִלי ָחָדה ֶאת

  ) שותקת– ַמֲחָ)ה* (                                   ,ַמֲחָ)ה*, ְ)ֵלָוה, ְ�ִהיָרה, ַוֲחב%ָיה ָ)� ַ�Hֵל

1�  ,ַה=ֹל ִמְ)2ַָ@ה-ְוִע�, ַ�=ֹל צ!ִפָ$ה ְוַה=ֹל ָצפ%י ָ

  , ְ+ק%ָחהַעִי-ִלי ִנְדְמָתה ְ=ִא.% ִהיא ַ�ת

  )ראה לעיל – ַ<ר ַהַ$ַער* (                                                        ָהָרִזי�- 5ְָדלַ<ר ַהַ$ַער*-ֶ)ל

  )שקול וסבלני; רוח.אור*: בהשאלה; הרהורי�;  מחשבות– Gְַרַע+!ת* (    .ַהGְַרַע+!ת*ְוֶאֶר0ְ 
   

 ה"תרס, תשרי


