
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  ַ�ָ�ֶדה

  

  ,ִמְתַמְ'ָטה ַלחֶֹפש ִ�ְרָנָנה, ֵה" לֹא ִכְכַנ  ְרָנִני� ִנְתֶ�ֶ�ת

  –ְ�ִריָחיו ִלְברַֹח �ַהְמַ)ֵ�ר ֶאת, �ֵֹטַח, (  לֹא ִכְכִפיר ִנְכָ�)

  ,ְ�זֹה ֶנֶפ) /ְמע.ֶ,ה, ְ+ֶכֶלב ִמְ-ַעָ,יו, ְיִדיַדי, ֶכֶלבְ+

  .ַהָ�ֶדה ִמְ�ֵני ִע4ְב1" ָיַדי ְ�ִלי כַֹח�ָ�ַרְח3ִי ַה�12 ֶאל
  

  ,ָ)� ָ)ל�1 ִמ7ִָביב אָֹהִלי� ִיְ)ָלי/!  ַהַ+ְרֶמָלה, ַל5ְַיא

  ,ְנֵויֶה� ִיְתָער/ָ)� ְ�ר/ֵכי ֱאל9ַֹ ַ)ֲאַנִ,י� ִמַ�ַחד ִ�

  ,ִ)'/ַמת ֲעָמָל� ֶיֱחָזי/, ָינ/ב�ֵחיָל� ִ+י�ַיִ�יט/ ֶאת

  .ִרְג)1ַתי ִיָ,ה/ /ְ�ִעַ�י ִיְנָהר/� ָ+ל–/ְלָ)� 
  

  ,ַהָ=ָמה�ִ>ֶ�ר ֲאדָֹני ִמ"�ֵאֵצא ִלי ַהָ�ֶדה ְוֶאְ)ַמע ַמה

  ,ַה5ִֵאי�, /ִפי�ק ַהָ=ִני� ַהְ?קָ'(ט ָהר/ח ִמַ-ַ<�ַמה

  ,2ְִפַעל �/ל ָהִרי� ִ�ְדָמָמה�ַמה, 2ְִרקֹ� 7ֵ�ֶַתר ִזיז ָ�ַדי�ַמה

  ?ִעיִרי� ַהְמֵלִאי�ִלי� 3ַָנְעָנה ָראֵ)יֶה" ַהְ�/ָמה ַהִ<ֳ�
   

  ,/ְבק1ַמת ִ)ֳ�ָליו ֶאְטָ�ָעה, BבBֹה ַבָ�ר ְוֵאָחֵבא

  ,ֶא7ֵָח  ְ�ֶ)ֶט  5ֵַ'יֶה�, 1ָליוֶאְת�1ֵלל ֵ�י" ִ)ְפַעת 5ְִבע

  ,ָרֵזי ַהחֶֹר) ֶאְ)ָמָעה�ֶאת, (ְקִ)יָבה ד.ִמ2ַת ַה2ַַער

  .ַלַח) ָהֵעִצי� ְוֶאְ)ַמע ס1ד ִ�יַח ֲעֵליֶה��(ט Bְזִני ֶאל
   

ָ�ה ֶא�ָֹלה, ָ�ַני ַ�ַ=ְרַקע ֶאְכ�ָֹ)ה�ֶאת   ,ָלBֶרD ָהְרט.

  :ֵחיָק�9ָדָמה ְוֵאְבEְ ַהְרֵ�ה ֶבֶכה ֶאלִ�י ָהֲא�ֶאְ)ֲאָלה ֶאת

  –ְמֵלBה /ְגד1ָלה , ְרָחָבה, ֲאָדָמה� ִאִ-י, ַה5ִיִדי ִלי

  ?ִלי ֶנֶפ) ַ>ָ'ה )1ֵקָקה�ַתְחְלִצי ָ)ֵדFְ ��5ַַמ>/ַע לֹא
  

  

  



  .ִקְצֵבי ֶהָהִרי� ָיָרָדה�ַהֶ)ֶמ) ֶאל.  >.ִמָיה ִמ7ִָביב

5ָר ְ�ח1ַמת ִ)   ,ָהעְֹטר1ת ִמְ)ע1ִלי, ֳ�ִלי� 5ְבֹה1תְמס.

  , נ/ֶגה ֶחֶר) ֶאְצָעָדה–/ְמע.Gָ  ְוֶנְחָ�א ְ�ִצָ'" ַהַ>ק 

  .ִמְ�מֹאִלי, ְוָקָמה ִמיִמיִני, רֹאִ)י ָ)ַמִי� ְטה1ִרי��ַעל
  

  ,ִיַ-7/ ִ�ְמר�1 ָהָרִקיַע, ְוַעְרִפֵ'י ַהGַֹהר ִי-1ג/

�ֵני ַהִ<ֳ�ִלי��ִצְלֵליֶה� ַהַ>ִ=י� ִיְזֲחל/ ִויַרֲחפ/ ַעלְ,  

  ְור/ַח ֲחִריִ)ית 3ִָניַע, ְזַהב 3ְַל3ֵַ'יֶה"�ָיֵע-/ ֶאת

  .ַהחְֹלָמה ֵ�י" א1ר1ת /ְצָלִלי�, ַהָ=ָמה ַהָ,ָמה�ַ�ָ'ט ֶאת
  

�ְתאֹ� ֵנע1ר ר/ַח ַוFְ2ַ ַ�ִ<ֳ�ִלי�ִ,  

  ;ִנְרָעָ)ה, ִנְנֲעַרה, ְלַחל ַהָ=ָמהַו3ְִתַח

  ִ)ֳ�ֶליָה ַהְ-ֵלא1ת ִ+ְבֵני צֹא" ְמבָֹהִלי�

  .ֶאֶרD ֲחָדָ)ה�ָהְפנ/ ָנס/ ֶאל
  

  ,ַהִ�ְקָעה ִנְצָנפ/�ָהָהר ֶאל�/ְכַגֵ'י ָי� ִמ"

  ,ַהִ�ְקָעה ַלַ+ְרֶמל ִנְבָהל1ת ָ�ָרח/�ִמ"

  ,ָת" ָ)ָטפ/ָהְלBה ִ�ְמר/ָצ�/ִמָ<� ָהְלBה

ָ'ה ְנִעיָמה ִהְ)3ַָ�כ/   ./ַבֲהמ.
  

  ?ָפז 3ָ)ֹ=/�ִ)ֳ�ֵלי, ְקֵני ָזָהב, 3ִ>ֹד/"�ַמה

  ?ִמי ַיְרִעיְ)ֶכ� ָ+(ְרֶ�ה ִויר1ֵמ� 5ֵַ'יֶכ�

  ִזיק1ת א1ר 3ְִזרֹק/, ָלָ-ה ַת?/ ִניצ1צ1ת

  ?ַה4ֳִ�ִרי� ַהְמַרֲחפ1ת ֲעֵליֶכ��ַעל
   

  ?ְנֲהר/ ִלְמק�1 ֶ)ֶהָעִבי� ִי7ָע/ֲהִת

  ?ֶ)2ָנ/ס/ ַה4ְָלִלי�, ֶ)2ָפ/ַח ַה�12

  ֲהִלְמק�1 ֶ)ַהֲחל1מ1ת ַנְפֵ)נ/ ִיָ�א/

  ?ִ)ֳ�ִלי�, (3ֶ" ָנס1ת ֶנְחָ�ז1ת
  

  

  



  ,ֶ+ָעִני ֶאֱעמֹד ִלְפֵני ה1ד ַהָ=ָמה ַהְ-ִאיָרה /ְ�ֵמָחה

Fְ) ָה9, ָעְנִיי ָמה ַרב�ה ֶאתַע�3ָָוֵאַדע ,Fְ)�/,ַע3ָה ֶאְרֶא!  

  ,לֹא ָיִדי ק1ַמְתֶכ" ִטֵ�ָחה, ִ)ֳ�ִלי�, לֹא ָיַדי ִע4ְב/ֶכ"

  ;לֹא ֲאִני ֶאְצְ�ֶר,/, כִֹחי ִפַ?ְר3ִי ָ�ֶזה�לֹא
  

  ,ֶמְגְרפ1ת (ְדַמְתֶכ" ַהְ<חָֹרה ִהְרִטיב/� לֹא ְרִסיֵסי ֵזָעִתי ֶאת

  ,ִניְרֶכ"�ְמַטר ַהָ<ַמִי� ַעל�ְתִפָ'ִתי ה1ִריָדה ֶאת(  לֹא 

  ,לֹא ִלִ�י ִהְרִחיב/, לֹא ֵעיַני ִהְרִהיב/ ִמ'.א1ת ָראֵ)יֶכ"

  –ְקִציְרֶכ" �(  לֹא ֵהיַדד ִ)יִרי ְיַזֲעַזע ְמנ/ַחְתֶכ" ְוִי�ֹל ַעל
  

  ,י� ְוִ)ְבָעהְיַקְר�3ֶ ִלי ִ)ְבִע, ָ�ד1ת, זֹאת ְיַקְר�3ֶ ִלי�/ְבָכל

  ,ָהע1ְבִדי� ֵ�ית ִאִ-י, (ַחי ָהְרח1ִקי��ֵמBז 3ְַזִ+יר/ִני ֶאת

  ,ֶ)א/ַלי ָ�ֶרַגע ַהֶ?ה ִיְ�א/ ק1ָל� ֵמרֹא) ַהר ְוִגְבָעה

  .ַהְ<ל/ָחה ֲאֵליֶה� ֵמִעִ-י, ִ�ְרָכִתי�ֵה� ֶאת� ְוָענ/ ַג�
  

  .ד"תרנ

  

 


