
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  ִמִ�יֵרי ַהָ�ִי�

        אאאא

  !ְיִדיִדי ַוֲחֵבִרי ַהָ�ִעי�

�לָֹ�ה ָ�ב�ע�ת ְ�ִמיִמי��ֶזהְ  

  ַנְפִ�י�ַמְ�ִמיִמי� �ְמַיְ�ִעי� ֶאת

  .יִמי�ָ�ַמִי� ַמְגִ�, ְיֵמי ַסְגִריר
  

  ְ*ֶעֶצ� ַהַ�)�ז ֶנֱהַפְ&

  ,ַטְעמ��ַהַ,ִי+ ַוְיַ�ֶ�ה ֶאת

  ,ַוָיבֹא ָעֵלינ� ִ*ְבָרק�

  .ַוַ/ְבֵעת א�ָתנ� ְ*ַרֲעמ�
   

  !ַה2ְַרָח1, ַ,ְצִ�י ִמ0ָָניו�ַמה

  ַ*/�� �ַב3ְַיָלה ה�א טֵֹרד

  5ְזִני ְ*ַמ4ַק��ַמְלֶאה ֶאת

  –ֵט6 ְויֵֹרד ַהַ)ְלק�� ַה4ֹ
  

  ,ֵ*יִתי�ֶ�ֶב1 ַ�ג��ְמַקְ�ֵק� ַעל

  ,ל�ח�ת ַח�3ִני�ָיִדיַח ֶאת

  ,ְלַהְרא�ת ִלי ֶאֶר+ ֲאֵבָלה

�ְממ�ִני�ִ�ָ)מ�1 ְספ�ת ַעלִ.  
  

  �ְלָפַני ַהָ,ָמה ַהְ)ֵל5ה

  ,ע�ֶמֶדת 8ִית�ָמה ֲאֵבָלה

  רֹאָ�9 ָל5ֶר+ 8ָָפָפה�ֶאת

*ָ�  .ְל9�ָ ַהְ*ֵ�ָלהִמ8ֶֹבד ִ
  

ָ*ִלי�   ַוֲעֵצי ַהָ�1 ַהְמס:

  ,ַיַעְמד� ֲעל�ִבי� �ְסח�ִפי�

  �ְכִא�3 ִמ��ָגה ִיְדלֹפ�

  .ַעְנֵפיֶה� ַה2ְפ�ִחי� �ְכפ�ִפי�
  

  �ִמ1 ָהֲעָנִפי� ִיְזרֹמ�

  ,ִק�3ִחי� ֲאר:8ִי� �ְמ��ִכי�

  ַה>�ִמי� ִלְרָמִחי� ְמר�ִטי�

  .י� ָ*5ֶר+ �ְמע�ִכי�ַהְ�ק�ִע



  ,ֲחִביִבי, י�ֵדַע 5נִֹכי

  ;8ִי ט�ִבי� ַהְ�ָ�ִמי� ָהֵא3ֶה

  ,ֵה� קְֹרִאי� ַה,ֵֹצר ַלָ<ֶדה

  !ִהָ�ֵמָלה: ֵה� א�ְמִרי� ַלָ*ר
  

  ֶלֶח��י�ֵדַע 5נִֹכי 8ִי

  ,ַיְמִטיר� ֵאֵלינ� ָ�ָמִי�

  –�ִבְר8ַת ָהֵאל ָה@ֲחר�ָנה 

  ; ְיִגיַע 0ָ8ִַי�ִ��3ַמת
  

  8ִי ַרב ע�ד ָהַרְ& ְוֶהָענֹג

  ,ִ*ְכַנ6 ָהֲאָדָמה �ְבֵחיָק9

  ָהע�ְרִגי� 8ְי�ְנֵקי ָ�ַדִי�

��ֵקָקה �  ;ַלָ)ָטר ְ*ֶנֶפ
   

  ,ַהAְָמַדר, ַרב ע�ד ַה*ֶֹסר�8ִי

  ,ַ�ְכִלית ִ*�4ָל��ָבא� ַעד�לֹא

  ַהְמַיֲחִלי� ְלֶגֶ�� ְנָדב�ת

  ;�ָמָטר ֵה� ��ֲאִלי� �3ָ:8
  

  ֵתֵצא ע�ד ַחָ)ה ִמְ)ק�ָמ8ִ�9י

  ,ְוָיַרד ָהא�ר ַהBָר�ַח

  ַ�ב ָהֲאַגAִי��ִויַת3ַע ֶאת

  ,ְלִחי ַה�0�ַַח�ְוֶהְאִ>י� ֶאת
  

  –0ְִרי ֲעָמֵלנ� �ְוִהְבִ�יל 8ָל

  !ֵרַע ָנִעי�, Cַר�ַמה, ִלי�@ְ& ַצר

  ,ֵ>י ָה5ִביבְ�ב�ַסת ַמֲחַמ�ַעל

  !5ְבַד1 ַה0ְָרִחי� ַהָ�ִאי��ַעל

  

  

        בבבב

   ַה4ֶֶמ�–לֹא ֶ�ֶמ� ָה5ִביב 

  ,רֹאֵ�נ��ַהַ)8ָה ַכ/�� ַעל

  –@6 לֹא א�ר ָה5ִביב ַהָ)ת�ק 

  ;ַהֶ,ֶר1 ַהְמַנְ,ָרה ֵעיֵנינ�
  

  

  



  ,ה�א ֶהָעֶלה ָהָרטֹב�לֹא ֶזה

�ָעַרג ַוִ/ֶכל ָלא�ָרהֶ,  

  ,�א ָהרְֹ& ְוַה�ַֹע�ה�לֹא ֶזה

  ;לֹא זֹאת ִהיא ָהר�ַח ַה2ְה�ָרה
  

  ,לֹא ִה0ִDְיק ַה3ֵב ְלִהְתַעֵ�ג

  ;ָהַעִי1 ע�ד ֶטֶר� Dֵָבָעה

  ,ָהֵעִצי� @ְ& ֶזה ִהְסַ�ָ*ל�

  ;ַעָ�ה ָמֵל5ה�ַהָ,ָמה @ְ&
  

�  ,ַה�0�ַַח, ָהֲאָגס, ַהֲחב�

  ,ִמָ,ר�ב ִהְ�ִליכ� ִנCָָת�

Cֵ8ִי� ֵמָחָלבִצBַיֶה� ַה  

  ;8ְמ� ֶאְתמ�ל ָהר�ַח ְ�ָנָבַת�
  

  ,ָכָלה ַהַ,ִי+ ֲעֶדָ�ה�לֹא

  ;ַהחֶֹר6 ְרח�ִקי�, ַהָ*ִציר

  ,ֶנְח6Dַ ֲהַדר 8ְַרִמ3ֵנ��לֹא

  ;ֵעֵצינ� ֲעֶדָ�ה ְיר�ִקי�
  

  ,ֵהֵחל ַהֶחְרֵמ� ַ*ָ<ד�ת�לֹא

  ,ה�ַנ6 ַהַ)ָ�ל ֲעֵליֶה��לֹא

  , ְ*ֶעֶצ� ִ�>�ל�–ַער ַהַ/

  ;ַה8ָר ִ*ְלב�ֵ�יֶה�, ָהֵעֶמק
  

1�  ,ע�ד ָ�ל�י 0ְִרי ָרטֹב ְוָדֵ

  ,�ֵמִצי+ ִמֵ*י1 ָהֲעָנִפי�

1�  ;�ְזק�ָפה ע�ד ק�ַמת ַה�4ָ

  –ְמג:ָ>ִלי� ַה0ְָרִחי� ַהָ/ִפי� 
  

  ,ע�ד ֵי� ַמְרא�ת ָיִפי� ִמAִָביב

�ַפע ַהְמֵלִאי� ֲעֶתֶרת ָוֶ–  

  Bֶה ִי>ֹ� ִלֵ*נ��ְוָלָ)ה

  ?ְלַמְרֵאה ִ*�8ֵרי ַה2ֶַבע
  

  .ביער קוטשארוב, תמוז, ו"תרנ

 


