
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  ְ�ֶ�ל ַ���ַח

  ִ�י  �ֶדה� ַעל

  

  ?ֲהתֹאב� ַדַעת ְ�ֶ�ְ$ָמה #ָהְבִ�י

  .ַ���ַח�ֲאִני #ַהְבִ�י ְ�ֶ�ל

  –ִ+י ֵאי* י�ֵדַע ְנִתיב ָהר�ַח 

  ַעָ�ה ָבאִתי; ד�ַעֶזה ְ+ָבר ָי

  .ְלָהִביא ְר#ָיה ֵמ/ֲהָבִתי

  ?ֲהֵתְדע� ְ�ֶ�ְ$ָמה #ָהְבִ�י, ַוֲאִני

  !ַ���ַח�ֲאִני #ַהְבִ�י ְ�ֶ�ל
   

  ,ְלד�ִדי ָהָיה ַ�ְרֵ ס ָיֶפה

  .�ְלד�ִדי ַבת ְיַפת ֵעיָנִי�

  �ְבת�3ְ ַהַ�ְרֵ ס ְ�ֵרַכת ַמִי�

�ִרי�, ִטי��ְֹק, ְמַפִ+י� ֶחֶר�ָ,  

  .ְ+ֵיי* ְסָתִרי�, ְ+ַמִי� 5ְנ�ִבי�

  ,ְלד�ִדי ָהָיה ַ�ְרֵ ס ָיֶפה

  .�ְלד�ִדי ַבת ְיַפת ֵעיָנִי�
   

�ַ�ְרֵ ס ֵי� ַמֲחבֵֹאי ֶ�ֶקטַ,  

  ;ֵע8 ְ�ִרי �ְנִטיִעי� ְמג6ָ ִלי�

  �ְבֵעת ַהַ:ִי8 ַה9ְַזִהיָרה

  ֶזה ִמְתַמֵ$א ִצי8 ְוִ�יָרה�ָ+ל

  .ְוִ�ְפַעת א�ר ְוִ�ְפַעת ְצָלִלי�

�ַ�ְרֵ ס ֵי� ַמֲחבֵֹאי ֶ�ֶקטַ,  

  .ֵע8 ְ�ִרי �ְנִטיִעי� ְמג6ָ ִלי�
  

  

  



  ,ַוְיִהי ַה;�� ַ�ֲעל�ת ַהַ:ִי8

  – ַה;�� ַהָ�ִהיר –ְ+חֹ� ַה;�� 

  ְ�ִנָ>ה ַ�ֲאָרִתי�ַוֲאִני ִע�

  .ַה5ַ* ָיָצאִתי�ָל=�ַח ֶאל

  ;ְלָמה ַרָ+ה ַוֲאִני ִאי� ָצִעירִהיא ַע

  ,ַוְ>ַצֵחק ַיְחָ ו ְלר�ַח ָקִי8
  

  . ַה;�� ַהָ�ִהיר–ְ+חֹ� ַה;�� 

  ,ַהַ�ְרֵ ס ְ+ִליל ְיַרְקַרק ָחר�8

  .+ֹל ָזר�ַח�ִזיז א�ר ְוִגיל ַעל

�ל ע�ֵמד ַהַ���ַחָ   ,ְמס6

  ,ַמְזִהיִרי� ִעְ>ֵבי ד6ְבְ ָבִני�

  י� 5ְַר5ְֵרי ַהָ<ִני�ִמְת/ְ ִמ

�ֵצל ַהִ?יִחי� ִ�יַרְקַרק ָחר�8ְ;  

  .+ֹל ָזר�ַח�ִזיז א�ר ָוִגיל ַעל
   

  "ִצי�AִציA, ִ�י�ִ�י"�ְבק�ל ֲענ�ת 

  ִמֵ�י* ֳעָפאִי� ַ+ְנֵפי ְרָנִני�

�ָ=ָפה ְבל�ָלה ְי��ֵרר�ְ.  

  ֵמַעי ָהמ� ְזִמיר ֲעָדִני���5ַ

  –�ִפְזמ�* ָחָד� ְיע�ֵרר� 

  "ִציA"�5ַ " ִ�י"�ְבק�ל ֲענ�ת �5ַ 

  .ִ�ְפַצְחָנה ָסִביב ַ+ְנֵפי ְרָנִני�
   

  ,ַוְ>ַצֵחק ַיְחָ ו ַוִ>ְתַעָ$ס

  .ֲאִני �ְפִנָ>ה ַ�ֲאָרִתי

  ,ַ�ְרנ� ַוְ>ִהי ִכיָלִדי�, Cַ�ְִזנ�

  �ְכמ� ִהְתָעְרב� ְבִ=ְמָחִתי

�ֵני ַהִ<יר �ְפִרי ַה9ְָגִדי��5ַ ְ.  

  ,ַוְ>ַצֵחק ַיְחָ ו ַוִ>ְתַעָ$ס

  .ֲאִני �ְפִנָ>ה ַ�ֲאָרִתי



  ,ִהיא ָקְר#ה ִלי ֲאַזי ְ�כ�ר ָ=ָט*

  ,ֲאִני ְקָראִתיָה ִצ��ר ְקַטָ>ה

  –א� ִד9ִיִתיָה ְל��ַ�ָ>ה 

  – ִלִ�י ָתָעה –זֹאת לֹא ֶאְז+ֹר �ֶאת

  !ה ְפִנָ>ה ְ�א�ָתD ָ�ָעהָ;ְפָת�ַמה

  ,ִהיא ָקְר#ה ִלי ֲאַזי ְ�כ�ר ָ=ָט*

  .ַוֲאִני ְקָראִתיָה ִצ��ר ְקַטָ>ה
   

  ַ���ַח��ִפְתאֹ� ָ�אנ� ַעד

  –ַוַ;ַעל ֵריח� ַהִ>יח�ַח 

  ִחי� ַקל ִמָ;ִדי ָ+ֶאְפרַֹח

  ,י�ָנִתי ְפִנָ>ה ִהְתַמָ$ָטה

 Aהַוָ�ֶר� ָיד ַוָ�ָכEַָמ  

  /ַחד ַעְנֵפי ַהַ���ַח�ֶאת

  .ַה>�ֵת* ֵריח� ַהִ>יח�ַח
  

Dְכֶרַגע ָ�ָבה �ִביִמיָנ�  

  ;ַ���ַח 5ָד�ל ַצח ְו#דֹ�

  ַוַ�ְבֵרִני, ַוִ�ְטַע� ֶמְנה�

  .ַהֲחִצי ַהֵ<ִני�ִמָ;ָדD ִמ*

  ,ֲאִני ָ�ַעְרִ�י ֶפה ָו#דֹ�

  �ִביִמיָנD, ְוִהיא עֶֹמֶדת

  .ַלח ַ���ַח ַצח ְו#דֹ�ֶ�
   

  �ְבַמֲח=Aֹ ִלְבַנת ַהַ���ַח

D<ָ�ִ ת�ִהִ+יָרה ִ�ִ>י ִעְ:ב,  

  ;ַוָ;ַרח /ִ�י ֵריַח ְ�ִנָ>ה

3ְ/ � Dִהְ�ִ+יָרִני–ֵריָח Dֵריָח   

  –�ְכַיִי* ָמת�ק ֲעָבָרִני 

  ,ָק� ִ�י ר�ַח�לֹא, ְלָבִבי ָפג

  .ָתה ְפִנָ>ה ֵמ#ז ִלי ָהְי–ֵמ#ז 


