
 

 

 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  ֶאָחד ֶאָחד �ְבֵאי� ר�ֶאה

  ,ַ$$�ָכִבי� ִלְפנ�ת ָ!ַחר, ֶאָחד ֶאָחד �ְבֵאי� רֶֹאה

  ;ָ$ב� ְ(פ�ֵני ַמֲאַוַ'י ַוִ'ְכל� ְבָיג�� %�ָמ�

  ,ַחַ'י�ְוה�א ַנֲהַמת ָ$ל, ר�� ָ$מ�ס ִעִ-י+ְ, ע�ד ָה+ֲח

  ,ָ(ָט� לֹא ַיְכִחיֶדָ/ה�לֹא ַיֲחִריֶ!ָ/ה ֲהמ�� י�� ְוָכל

  ,ָנא ע�ד 2ְֵעיֵני ֱאלִֹהי� ְוִלְפֵני ְנט�ת י�ִמי�ֲאֶ!ר ִאיַטב

  ,+ְ, ל� ע�ד 4ַַע� ֶאָחת, ִא� 2ְָהִקי3 ְוִא� 2ֲַחל��

  ,+ְר6ִיָעה�ְול� ַרק ַעד, 4ַָע�ל� +ְ, ַה, ֲאָה5

  ְיָקר� ֲחז�� ַקְדַמת ַיְלד�ִתי�ֶנה ָנא ֵאַלי 2ְָכלִי7ָ

  .�בֶֹקר ַחַ'י ַיַעְבֵרִני 2ְִמלֹא ָמְתק� ָהִרא!��
   

  ,ָיִדי רֹא! ִנְזִרי�;ְמָנ� ְנגֲֹאל� ַעָ:ה ַחַ'י ָוֲאַח9ֵל 2ְמ�

  ,י ְוַ!ֲעֵרי ַרֲחָמיו לֹא ֶאְד4ֹקָ!ַכְחִ:י ַהְמִס�9ת ֵלאלָֹה

  ,;ְזַני ֲאט�מ�ת ִלְקִריא�ָתיו ְוֵעיַני ֲעצ�מ�ת ְלִרְמֵזי ָקְד!�

  ,ָנז�= ָהִייִתי ְלָ!ָמיו �ְמנ>ֶ%ה ְלכ�ְכֵבי א�ָר�

  ,ְתָבְרֵכִני�ַיִ$יֵרִני ע�ד ִצי3 ַה2ָר ְוִ!2ֶֹלת ָ(ֶדה לֹא�לֹא

  ;נ�ַתי ְור�ִחי ִהְתַנְ$ָרה ִליָנזֹר� ֵמָעַלי ֶחְזי�

  ,2ְֵחיק ֵ:ֵבל �ְבא�ַצר ע�ָל�, ְוא�ָל� 2ְ+ַחד ַהְ-ק�מ�ת

  ,ִיָ-ח� ִעְ<ב�ת ָ%ָבר�ִיָ$ֵחד ְמא�� ְולֹא�2ְִמק�� לֹא

ָ-�5ֲהלֹא ְ!מ�ָרה ַעד   ,ַה'�� 2ְֵעיָנ5 �ְבֶעֶצ� :>

  ,מ�ת ַיְלד�ִתי ַהְ<ד�ָ!הְ%, ַ$ח�ָת� ַעל ְיִמי� ֶעְלי��

  ,ִנְכָ:ֶמת� ִנְפ6ֶֶמת ְולֹא�לֹא, �ִמח�3 ַלֲחִליפ�ת ִעִ:י�

  ,ע�ד ִ:ְזַרח ֵאַלי ִמִ-ְ!2ְַצָ:5, ְ$+ֶ'ֶלת ַה7ַַחר 2ַָ-ר��

  ,ְצָעַדי ִ:ְס4ֹר�צִֹפָ'ה ֲהִליכ�ַתי ִמֶ-ְרָחק ְוָכל

  ; ֶעְדַנת ָזֳהָר5ִלי ִיְרַעד ַעְפַע54ָ ְוָעַלי

  ,ְנא�ת ַיְלד�ִתי �ִמְס6ְַרָ:5, ְונ�= ְמכֹר�ַתי ָהָרח�ק

  ,ְנִעי� 6ְַע�6ַעי ְוֶהְגי�ָני, ַמְעַי� ר�ִחי, ֲעַפר ָ!ְרִ!י



 

 

  ;4ְֵני ֵתֵבל �ְתר�ַמת ַעְפר�ת ;ֶר�3ִלי ַעל�4ִַ/ת ִיְקַרת

  ;ת�ק ִלי ִמְ:ֵכֶלת ָ!ָמיוֵאי� ַרֲעָנ� ִלי ִמיַרק ִ%ְ!א� ְוֵאי� ָמ

  ,ָיפ�ג ָלַעד ִמָ%ִמי�ִזְכר� ַ$ַ'ִי� ַה@�ב לֹא

  –�ְבִל2ִי ַיְל2ִי� ֶנַצח זְֹ, ִ!ְל�6 ָהִרא!�� 

  ,ְמל�� ֵראִ!יִתי ְורֹא! ַמְרֵאה ֵעיָני, נ�= מ�ַלְדִ:י

  ,ָצנ�ַע 2ְִיְפַעת ֲעל�ָמיו, ֶחֶבל ַ!ֲאָנ� �ב�ֵדד

  ,פ�� ָהִרי� ִויָעִרי� �ְצִעיר ָ!ַמִי� ָו;ֶר3ְ(

  ְמַ!9ֵַח ְ!ִביָליו 2ֲַעָמִקי� �ִמְ!ע�ָליו 2ְָקמ�ת ָזָהב

  –מ�ָצֵאי בֶֹקר ָוָעֶרב , ְוחֵֹרז %�ָמ� ָיִמי� ְוֵליל�ת

  ,4ְֵני ֵתֵבל ;ֶר2ַ�3ֲאֶ!ר ה�א ָ!� ַעל, ה�א�ֲהלֹא ַג�

  ,ד �ְבֶעֶצ� ִזיו� ָהִרא!��4ִ:�ָחיו ַיַח��ְלָכל

  ,ַ$ֲאֶ!ר ֲחָרַת:� ֵמ;ז 2ְַנְפִ!י ֶאְצ2ַע ֱאלִֹהי� ַנֲעָלָמה

Bֶָא/� ְבִל2ִי ַעד י�� +ֲחר�� ְוִלְקֵצה ;ֶר3ְוַכֲאֶ!ר ֶא,  

  –נ�ֵגה ְסָתו א� ַעז חֶֹר= , ;ִביב א� ְבִהיר ָקִי�3ֲענ>ג

  ,ְיק�מ� ָסִביב�ק�ֵפא ֶאל, ע�ֶד/� ָתִמי� ִ$ְהי�ת�

  ,ְזָהָריו י�ָמ� ְוֶאל ָרֵזי ָרָזיו ָלְיָלה�!�ֵקט ֶאל

  נ�ֵצר ר�ַח +4ִי ַהָ@ה�ר ְו!�ֵמר ֶחְרַ%ת ָקְדִ!י

  ,4ִָ/ה ֲעמ�ָמה�ֶאֶב� %�ָמ� �ְבֵסֶתר ָ$ל� 2ְֵחיק ָ$ל

  ;2ְַרַעד ָעֶלה ִנָ%= �ְבֵצל ְקטֹ� ָעִבי� ָנמ�ג

  ,אְֹרִגי� ִצְלֵליֶה� ח�ָרי, ִמְ!ְמר�ָת��ְיָעָריו ַעל��ד ָ$לע

  ,ִנְפַקד ֵמֶה� ַזְלַזל ְו+ַחת ֵמִרְ!ת�ָת� לֹא ִנְקָרָעה�לֹא

  ,ַמֲחב�ֵאיֶה� ְמֵלִאי� ע�ד 4ֲַחֵדי ְלָבִבי ַהְ-ת�ִקי�

Bִָלִכי� ַ:ַחת +ַחד ַה!ְ   .יִחי�ַוֲענ>6ֵי ֲחלֹמ�ַתי מ>

  ,ַ$ָ/� ָהִרא!�� ַיֲעמֹד��ֲהָרָריו $>�9ָ ע�ד ַעל��6ַ

  ,ְרק�ֵמי ִציִצי� �ְמע>9ְֵפי ְרִסיִסי�, ַמְרַבֵ%יֶה��עִֹטי� ָ$ל

  ,ח�ַת� 4ְָעַמי ֲעֵליֶה� ְוִעְ<ב�ַתי 2ֶָה� נ�ָדע�

  ,4ְֵניֶה��זַֹהר ַחַ'י ָהִרא!�� ע�ֶד/� ָ!פ�ְ, ַעל

  ַעָ:ה ֵהד ְ:ר�ַעת ַנְפִ!י�ֶה� ָיִלי� ַעד2ֵי� ַחְגֵוי

  .ְור�ִחי ע�ֶדָ/ה ת�ָעה ָ!� 2ְִתְמה�ָנ5 �ְבֵאֶל� ְ(ָפָת5



 

 

   

  ,ִמְבַטִחי ְואֶֹהל ְ!ל�ִמי�ַק�, �ְנֵוה ה�ַרי ַהַ%ל

  ,ַמֲחֵבא ְכָנָפ5 ְוִצ59ָ, ְמע�� א�ר 4ְֵני ֵא�

  –ַמְצ��4 ֵריַח ֵחיָק5 א�ַצר ִניח�ֵחי ְנִ!יק�ֶתיָה �

  ,ה�א 2ֲַאֶ!ר ה�א ָ!� 2ְִכַפר ֶמְרַחִ<י��ֲהלֹא ַג�

  ,רֹא! 6ְִבָעת� ַהְ<ַטָ/ה 2ְֵצל ַעְרמ�� ָעבֹת�ַעל

  :ע�ֶד/� ָנט�ַע 2ְְמק�מ� �ַמְרֵאה� ִ$יֵמי ֶקֶד�

  ,ְ!ַפל 6ַג �ְזֵעיר ֶאְ!ַנ2ִי�, ָלָב� ְוֶנְחָמד, ִמְצָער

  ,ִזיָזיו ְרפ�ִדי� ֵאז�ב �ִמ2ְִקיָעיו ָיִצי3 ֶהָחִציר

  ;6ִַ/י� עְֹטִרי� ל� ָסִביב �ִמְגְר!�ת ְמג>ְ%ֵלי ֶפַרע

  ,ִ:ְנַהְרָנה ְלָפָניו ָהִעִ:י�, ִע� ;ְרח�ת ֶהָעִבי�, %�ָמ�

  ,ִנCָב י�ָמ� ָוָלְיָלה, ִ:�9 ַהָ<טֹ��ְוה�א ִנCָב ַעל

  ,ִתיב�ת ע�ָל� ְוח�ֵל� ָעַלי ֵמָרח�קצ�ֶפה ִלְנ

  ,2ִי ָתִמיד �ְכָתָליו ֶיֶעְגמ� ִלי ד�ָמ��ָהגֹה ֶיְה6ֶה

  .ִזְכִרי ְיַמ9ֵא ְצפ�ָניו ְוֵצל ַחַ'י ָחת�� 2ְק�ר�ָתיו
   

  +ַחת ֵיְ!ְ: ָה;ָד� ִמ$�ס ַהDָָהב�ָיַדְעִ:י ִ$י ַרק

  ; ָלִאי! 4ֲַעָמִי�ָיק���ַוֲחז�� ִזיו ָוזַֹהר לֹא

  ִ$י ַמְרֵאה ְתֵכֶלת ֵי! ָלָרִקיַע ְוֵעי� ָירֹק ַלֶ%ֶ!א

  ,ַמַעֵ(י ֱאלִֹהי��ְוא�ר 6ָנ�ז ִלְמלֹא ֵתֵבל ְוִזיו 4ִָני� ְלָכל

  ; ְולֹא י�ִסי=–+ַחת ִ:ְזֶ$ה ָלֶה� ֵעי� ַהֶ'ֶלד �ֲאֶ!ר ַרק

  ,ֱאָמ� 2ְֵעיָניו ִיְ:ֶנָ/הַלֶ/, ְוא�ָל� 2ְִרַ$ת 4ְִתאֹ� ֵלאלִֹהי�

  ,ַי6ִיד מ�ֲעָד�5ָת!�ר ַעִי� ִצ/�ֶריָה ְוחֶֹזה לֹא�לֹא

  ,י�ָמ� ָוַלְיָלה ֲאַיֵחָלה, ָל5 ַוֲאַצ4ֶה�%�ָמ� ֶאֱעָרְ,

  .�ְכִכ/�ר ֱער�ְ, ֵמיָתִרי� ר�ִחי ָנכ�� ִלְקָראָת5

  ,ה ַהָ%ֶרְ,ְוֶטֶר� ;ִבי� ֵאיזֹ, ֵאַדע ֵאיפֹה �ָמַתי�לֹא

  –�ִמי ְיִהי ַהַ-ְל;ְ, ֲאֶ!ר ָיִביא ֵאַלי ַה2ְָרָכה 

  ,ְוַנְפִ!י י�ַדַעת ְמאֹד, +ַחת ִיָ/ֵבא ִלי ִל2ִי

  .יֵגִניָחז�� ִויַקר ַמֲאַוַ'י ַיBִָפקֹד ִיְפְקֵדִני ֶה�ִ$י

  ְוָהָיה ְ$ִניד ַעְפַע= ַהֵ/ַצח, �ְבבֹא ָהֶרַגע ַהֶ/ְאָ%ר



 

 

  –ִציצ� ָעַלי 4ְִתאֹ� 2ְַעד צַֹהר ִנְקַרע 2ַָ-ר�� 2ֲַה

  ,ְוַז$� ְ$ֵעיֵני ַהָ'ֶלד, ְוִנְפְקח� ֵעיַני ָואֹר�

  �ַמְרא�ת ַיְלד�ִתי $>�9ָ ַעל ְצָבא ֲחִליפ�ָת� ַיַחד

  ,ְיק�ָמ� ָסִביב ִיְנֲהר� ד�ָמ� ֶ%ֶרְ, ַנְפִ!י�ִע� ָ$ל

  ,ֳהָר� ַ$ֲחלֹמ�ת 2ֶֹקר 2ְִהיִרי�ָיס�9ֹ ָעַלי ;ְרח�ת ָז

  ,ָיִקיצ� ק�ל�ת ִנְרָ%מ�, ָהְרחֹק�ת ִ:ְקַרְבָנה ִפְתאֹ�

  .�ְגָוִני� ְוֵריח�ת ִנְ!ָ$ִחי� ָיק�מ� ֵ!ִנית ִלְתִחָ'ה

  ָמְתק���ְ!ָטַפִני ַגל, ֶרַגע ִיְתַמְהַמ5 ֶהָחז���ַרק

  .ַיְגִמיֵאִני ְבֶאָחת, ִצית�ַעד ַ:ְמ, ֲעִסיס ַחָ'י�ָ$ל�ְוֶאת

  ,ְו!�ב ֶאֱעמֹד ִנְפָע� ִלְפֵני ע�ָל� 4ִֶלאי 2ְָטֳהר�

  ,ָזר�ַע ִחיד�ת �ְפָלִאי�, �6ַ ָנע�ל ְוָחת��

  ,ִנEָה ֲאֵליֶה� ְ%ַבר ְ(ָפָתִי��ָחָלה ָבֶה� ָיד ְולֹא�לֹא

  ,4ָָני�ְלָבִבי ִיָ-ֵלא ָהמ�� ְוִתְמה�� ֱאלִֹהי� ַעל

  .2ְֵעיַני ִ:ְזַרח ַהִ%ְמָעה �ְבַנְפִ!י ְ:ר�ָעה ֶנֱאָלָמה
  

  .ו"תרע, חשו�


