
 

 

 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  

 חיי� נחמ� ביאליק/  ֶאל ַהִצ��ר
   

�ֵבְ��  ,ִצ�ָֹרה ֶנְחֶמֶדת, ָ�ל�� ָרב 

  �ַח&�ִני �ֵמ%ְרצ�ת ַהחֹ� ֶאל

  ַ)ְפִ�י ָכָלָתה�ֶאל ק�ֵלְ� ִ'י ָעֵרב ַמה

  .�ִניַ*חֶֹר+ ְ*ָעְזֵבְ� ְמע
   

  ,ִצ��ִרי ַהְיָקָרה, ַסֵ�ִרי, ַזְ,ִרי

  ,ֵמֶאֶר/ ֶמְרַחִ.י� ִנְפָלא�ת

  ,ַה3ָָפה, ֲהַג� ָ�� ָ*0ֶר/ ַהַחָ,ה

  ?ַה4ְָלא�ת, 4ְִרֶ*יָנה ָהָרע�ת
   

  ,ֲהִת7ְִאי ִלי ָ�ל�� ֵמ%ַחי ְ*ִצ6�3

  ?ֵמ%ַחי ָהְרח�ִקי� ַהְ.ר�ִבי�

8ִָרי�    ֲהֵיְדע� ָידַֹע! ה�י ְמא9

  ?ה�י ֶאְס*ֹל ַמְכא�ִבי�, ִ'י ֶאְס*ֹל
   

  ,ֲהֵיְדע� ָידַֹע ָמה ַר*� פֹה שְֹטַני

  ?ה�י ַרִ*י� ִלי ָקִמי�, ָמה ַרִ*י�

  ,ִנְפָלא�ת ֵמֶאֶר/, ִצ��ִרי, ַזְ,ִרי

  .ָה0ִביב ָ*> ִיְנֶוה ע�ָלִמי�
   

  ,/ֲהִת7ְִאי ִלי ָשל�� ִמְ=ְמַרת ָה0ֶר

  ?ֵמרֹא� ָהִרי�, ִמַ<ְיא, ֵמֵעֶמק

  ,ִצ�6�3 ֲהִנַח� ֱאל�ַ> ֶאת, ֲהִרַח�

  ?ִא� ע�ָד> ֲעז�ָבה ִלְקָבִרי�
   

 �ְוֵעֶמק ַה8ָר�6 ְוִגְבַעת ַהְ&ב�ָנה 

  ?ִנְרָ@��ֶאת, מָֹר��ֲהִי4ְנ� ֶאת

  ,ַהֵהִקי/ ִמ8ְָנת� ַהAָב ַ*3ְָעִרי�

6�  ? ַהִ)ְרָ@�,ַהְלָבנ�6 ַה3ֵָ



 

 

   

  ,ֲהֵיֵרד ִ'ְפִניִני� ַהBַל ַעל ַהר ֶחְרמ�6

  ?ִא� ֵיֵרד ְוִי�ֹל ִ'ְדָמע�ת

  ?8ְל�� ַה3ְַרֵ@6 �ֵמיָמיו ַהְ*ִהיִרי���ַמה

�ל�� ָ'לְ�  ?ַהְ<ָבע�ת, ֶהָהִרי��
   

  ,ֲהָסר ֵמֲעֵליֶה� ֶהָעָנ6 ַהָ'ֵבד

  �? ַצְלָמֶות, ַה�ֵֹר7 ֲעָלָטה

  ֶאֶר/ ָ*ה ָמְצא��ַעל, ִצ��ִרי, ִריַזְ,

  !ַהָ,ֶות, ֲאב�ַתי ַהַח3ִי�
   

  ָנְבל� ַהְ�ָרִחי� ָ�ַתְל4ִי�ע�ד לֹא�ַהִא�

  ?ַ'ֲאֶ�ר ָנַבְל4ִי 0נִֹכי

  ,ֶאְזְ'ָרה ָיִ,י� ְ'מ�ֶה� ָ�ַרְח4ִי

  .ָסר 'ִֹחי, %ְ� ַע4ָה ָזַקְנ4ִי
   

  ,7ִיַח�ס�ד 7ִיַח ָ'ל, ִצ��ִרי, ַסְ�ִרי

�ַמה���  ?ָ&ְ� ַטְרֵ�יֶה� ָלָח

  ,ִקו� ְלָיִמי��ֲהִבAְר� ִנח�ִמי� ִא�

��  ?ִ�ְרָימ� ַ'ְ&ָבנ�6 ִיְרָע
   

  �ַה=ְֹרִעי� ְ*ִדְמָעה , ְו%ַחי ָהעְֹבִדי�

  �? ֲהָקְצר� ְבִרָ)ה ָהעֶֹמר

  ֶאֶר/�ְוַעְפ4ִי ֶאלִלי ֵאֶבר �ִמי ִי64ֶ

  !ַה4ֶֹמר, ָ*ה ָיֵנ/ ַה8ֵָקד
   

  ,ִצ��ר ֶנְחָמָדה, ַוֲאִני ָמה ֲאַסֵ�ר ָלְ�

  ?4ְַקִ�י ִלְ�מַֹע�ִמִ�י ַמה

  ,ְזִמיר�ת 4ְִ�ָמִעי�ִמְ'ַנ+ ֶאֶר/ ָקָרה לֹא

  .ַרק ֶהֶגה ָונַֹ>, ַרק ִקיִני�
   

  %ְרצ�תֶ�ְ'ָבר ֵה6 ְ*, ַהֲאַסֵ�ר ַה4ְָלא�ת

  �? מ�ָדע�ת, ַהַח3ִי� ִנְ�ָמע�ת

  ,ִמְסָ�ר ִמי ִיְמֶנה ַלCָר�ת ָהעְֹבר�ת, ה�י

  ?ְלָצר�ת ִמְתַרְ<��ת �ָבא�ת



 

 

   

  !ִמְדָ*ֵרְ�, ָהֵרְ��ֶאל, ִצ��ִרי, נ�ִדי

8ְַר4ְ   ;0ֳהִלי�ִ'י ָעַזְב4ְ ֶאת, א9

  ,ַנ+ ְרָנִני�ְ', 0�4ְ%ז ַ<�, ל� ִעִ,י ָ�ַכְנ4ְ

  .ַמר ָ*ִכית ְלג�ָרִלי, ָ*ִכית
   

�  ,%ְ� לֹא ְבִכי �ְדָמע�ת ִלי ֵגָהה ֵייִטיב

  ;לֹא ֵאֶ&ה ְיַרְ�א� ַמָ'ִתי

���  ,ִמֵ&אִתי נֹאד ְ@ָמע�ת, ְ'ָבר ֵעיַני ָעֵ

ְ'ָתה ָ'ֵע7ֶב ִלָ*ִתי   ;ְ'ָבר ה9
   

� ַהִ.Cִי� ְ'ָבר ָ'ל, ְ'ָבר ָ'ל� ַהְ@ָמע�ת�  

  ,ְיג�ִני�ְולֹא ֵהִקי/ ַהֵ./ ַעל

�ֵבְ��  ,ִצ��ִרי ַהְיָקָרה, ָ�ל�� ָרב 

  !ָנא ק�ֵלְ� ָורִֹ)י�ַצֲהִלי
   

  .א"תרנ, ניס�

 
 


