
 

 

 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק / ִאֶ�ֶרת ְקַטָ�ה

���ִמ�  ַה��ָלה ְל!ִחי ְבִצ�
  

  –)ֶמְרָחב )ְדר�ר , ַנֲחַלת !ב�ת, ְ$ד�ת ָ"ר

*ָ�  ?ֲהֵי. ע�ד ָ"!ֶר- ְמבָֹר* ָ+מ

  ,ָקָפאִתי ַב1ֹרַוֲאִני פֹה !ִחיָ* 

  ;!נ)ַע ַ+ֶ+ֶלב ְ"ֶאֶר- ְנב�ָכה

  ,ְמכ5ְלַ+ל 4ֵר�ִרי�, ְמגָֹר. ְ"ַמְקל�ת

  .ֶנֱעָזב ְוִנְ.ָ+ח ִמ6ֵב )ֵמֵאל

ְמָנ� ָ.ַכְח9ָ ֶאת   ,ַטַע� ַהְ:ר�ִרי��ַהא5

  ?ֶ.ַ�ְחָ;ו !ַכְלנ) ְ"ָגל)ת ַהֵחל

   

  ,>ֹא�ַע9ָה ע�ד ִהְנִני 9ֶֹעה ַ+� ַ��

  ,ֲחָלִבי )ְבָ$ִרי ִי1ָח)� ֶאת, ִ�ִ=י� ֶאת

�� ְוֵ.ֶבט ַה�ֵֹג$ לֹא�  ,יֹאַמר ע�ד ה

  ;ע�ד ִיְס�ֹר ָעַלי ִמְרֶעה ָכִרי� ָו!ח)

  ֵי. ֵקָבה ְרֵעָבה� ֶנְחַקר ֲעֶדָ�ה ִא�� לֹא

  .ַ�� ֲאִני ִאי.�ִא�, ְ"ִבְטִני ָהֵריָקה

  ,ב ִ"ְגֵנָבהָ.ָעה ֲאַנֵ?� ְוֶאְרַע�ְלִפי

� ָוִרי.�  .ֶאְת4ְַרֵנס ַ+ֶ+ֶלב ְ$ַבע ָקל

  

ָ?ר–ְו@9ָה    ,ְלָ* ֶמְרָחב ִמBִָביב!  ַהְמא5

  .ֵ;י ֵצל, ֵ;י ֶ.ֶמ., ֵ;י @ֵ)ר ִלְנִ.יָמה

  !!ִחי ֶהָחִביב,  ה�י–9ֲַעבֹד ָקֶ.ה � ִא�

  .ֵאל� ַלֲעבֹד ְוִלְס"ֹל ִצָ)נ) ַג�

  ,לֹא ִתיַגע ָלִריק, ק�ִצי��לֹא ִתְזַרע ֶאל

  ;ע�ד 9ְִרֶאה ֵעת ִיְגַמל ֲעָמְלָ* ְוָרָבה



 

 

  ע�ד ִיְבַער ִיְתַל1ַח ַ+4ִ6ַיד ַהִ=יק

  .ָצַפְנ9ָ ִבְלָבְבָ* ְ"ֵצאְתָ* ְנָדָבה

   

  –יֹאַבד ַ"ִ>ָ�ה �ֵה� ֶזַרע ְיָ.ִרי� לֹא

  )ְכמ�-, ַוֲאִני ֶאְזֶרה כִֹחי ָלר)ַח

  ;ִלי ֶאל ֶאֶר- ְ.ִאָ�הְיסַֹער 4ֳָע

-�  .ֵאל ֵאַרר @ְדָמִתי ַלְצִמיַח ִלי ק

  ,ֲא.�ֵטט, ֲא.�ֵטט, ָיַמי !נ)ַע�ָ+ל

  ;ֶא6ֵָח� ִ"ְצָלִלי� ְוֶאְבֶנה ַבח�ל

  )ְל.�ֵטט, ִ+ְצִניִני� ָהִייִתי ִלְ.ֵכַני

  .ַנְפִ.י ָלעֹל�ַעל, ְ"ֵעיֵני ְמַ$ְנ@י

   

  )ְבתֹ�, ָצר�ַתיְלָפִני� !ַהְב9ִי 

  ;ֵ.ֶבט מ)ָסִרי� ְלָבִבי ִהְצַ;ְק9ִי ֶאת

  –ִקַ;ְ.9ִי י�� צ�� , ָקָראִתי ִלְדָמע�ת

  ;ָוֶאְפ.ֹט ִ"ְמנ)ָחה ַלDִַ+י� ַצָ)אִרי

  ,ֵאי� ִ"י ֵאמ)� ְנע)ַרי, ֲאָהE, @ְ* ַע9ָה

  ;ִמְבַטִחי ֵ"ית ָע., נ�@ְ.9ִי ֵמַרֲחִמי�

  ,ֵמַחֵ"ב ִיB)ַרי, ְיִדיִדי, יָחַדְל9ִ

  .ִמְ.4ַט ָהָר.� ֵאִלי ֶאת�ִ+י ָמ@ס ַ��

   

  ,ֵאי� ְקד5ַ?ת ַהֵ?�, ֵאי�  9ַ ְכ ִל י ת  ִלְנד)ַדי

  ,ָסָרה ר)ַח ַה1ְד5ָ?ה, ָסר ֵצל ֱאלִֹהי�

  –ֵה� �ַ�� 9ֲַחנ)ַני לֹא, ִ"ְכִיי לֹא ה)א� ַ��

 Fְְוֵאְב �  .י ַמָ+ִתי ֲאנ)ָ.ה ִ+–ֶאְתַחֵ�

�!. ְוֵאְבFְ ִמ6ֵב ַקר�+ַ �  ,ֶאְתַחֵ�

  ;ֵא!ַנח ִמ6ֵב ָמֵלא ֵאֶפר ָובֶֹ.ת

 Fְִא�–ְוֵאְב G@ ִדְמִעי ִ+ְמַטר� ֵאַדע ִ+י�  

  .ֶאֶר- ְנחֶֹשת� ְ.ֵמי ַבְרֶזל ַ"ִ>��ת ַעל



 

 

   

  ,@ָ�ד�ת נ�ָ.נ�ת ַנ?)ִני ֲעַמִלי

  ,ַ"ֲחל�מ�ת )ְמָ.ִלי� ִיַ?ְנ9ִי ַהְ+ֵאב

  ,ַע9ָה ָ"א ר)ַח ַוִ�Dָא ְמָ.ִלי�@ְ*

  . )ְמֵלא ִריק ַה6ֵב–ֲחל�ִמי � ַוָ�ָגז ֶאת

  ?ֵ.� ִמי� ַעל? ֵ.� ָמה� ַעל–!" ָ$א עֹל! +Gֹ רֹאְ.ָ*"

  ?ִמי ִיְרֶצה ָקְרָ"ִני? ֶאְס"ֹל� ָמה א�ִעיל ִ+י

  ,ְ.ִמי�) ִלי ְדר�ר ַוֲאַגְ;ָלה ֶאתִקְרא, ה�י

ְרָ"ִני, @ְגִ;יָלה ַמֲעָ$י   .ֲאק�ֵמ� ח5

  

  !ִ"י ֵ;י ֱאָיל� ַ��, ָ+ָע� ְ�ב)ָרִתי

  ;+ִֹחי ַהָ+ל)א�ה�ִציא) ַלֶ:ְרָחב ֶאת

  ,ֵמֵריַח ַהDֶָדה ַיְפִריח ַע� ָ;ל

  .ַ+ֶ;ֶ.א ִתְפַרְחָנה ַעְצמ�ַתי ֶ.ָ"ל)

� ְ�ֵדל)ִני ֵמ!ז, ֶמלַהַ+ְר�  ,ַהָ?ר

  ,)ְבַ.ד ָיז)ב ָחָלב ַיְלד)ִתי ִפֵ�ק)

  ,ָעז�ִ$יא ַהְרֵרי ע�ָל� ָ$ַמִני ַע�

  .ָהר)ח�ת ַהIְה�ר�ת ַעְצמ�ַתי ִחֵ=ק)
   

  ֵמרֹא. ִ�ְבע�ת מֹר, ִמְ:ר�� ָהֵרי ְלב�ָנה

  ,ֶזַרע ֲאדָֹני ִלְצָדָקה ָזָרע9ִי� ַ��

  !"ְ;ר�ר"ק�ל ֲחצְֹצַרת 9ְר)ָעה ַהְמַחְצֵצר )ְב

� ַוֲאָרָזיו ִזְעָזְע9ִי �  –ִהְרַעְ.9ִי ַה6ְָבנ

Fָ�ֶ@ ,ֵקיִצי ��  ?ֲאִביִבי, @ֶ�Fָ? י

  ?ַמ;)ַע לֹא ַתִ"יט ַהֶ?ֶמ. ֵאָלי

  ,ֲחִביִבי, ֲהִתְרֶאה... ָעֵבי חֶֹרG, קֹר�ַרק

  ?ִ�י� ָעָליִסְדֵרי ְבֵראִ.ית ִמְ.�9ַ ֶאת
   

  



 

 

  ,ְ+ָבר ָ+ָלה ַה1ֵ-, !ִחי, ֵאי� 9ְִקָוה פֹה

Eַֹת� ַ"ל, 4ַס ֶחֶסד ֱאל�  ;ַיַע$ ְי.)ע

  –ֵאי� 9ְִקָוה ַל��ָנה ְ"ִצ4ְָרֵני ַהֵ�- 

  ;ְוַע9ָה ְ.9ֵי ֵעיַני ִמְזָרָחה ְנ$)א�ת

  –ִ�ְהי) ֲחל�מ�ָתי � ע�ד ֶטֶר� !ִביָנה ַמה

  .ִ.י ַ+ִ>4�ר ַ"ֲהִריָחה י�� ְ;ר�רְוַנְפ

  ,זֹה 9ְִקַות 9ְִק�ָתי, ַנְפִ.י� זֹה ַמְ$@ת ָ+ל

  ;ְיֵרִחי ְוִ.ְמִ.י ַה��ְצִקי� ִ"י א�ר
   

  ,ֶזה ַע:)ד ָהֵא., ֶזה +�ַכב ַהָ=ָהב

  ;ֵליִלי� ַמִ�יִהי� ֶאת, ַ;ְרִ+י� ַהְ:ִאיִרי� ֶאת

  ֵי.: י ְולֵֹח. ִליֶזה ק�ל ַהְמַנֲחֵמִנ

  .!ְבָדה ת�ַחְל9ִי ֵמֵאִלי� לֹא, ִלי ִתְקָוה

  ,)ְכָבר ֵעיַני רֹא�ת ַהִ>ִ>י� ָהַרִ+י�

  .ָחי� ַה>�ְמִחי� ַ+9ְִקָוה ְ"ֶנֶפ. ָ+ל

  –ְו@ְ.ֵרי ַהְמַחִ+י� , ת ֶאְח4ָֹצהְלַק)ֹ

  !ְ"ֵ.� ֲאדָֹני, !ִחי, ֲעבֹד )ְסבֹל

   

  .ד"תרנ, אלול


