עריכה ופירושי המילי :אלי פררה.
המבקש את פירושי המילי לשיר יצור קשר באתר.
ק ִמי ְצ ִאי  /חיי נחמ ביאליק

ק ִמי ְצ ִאיֲ ,אח ִתי ַכ ָה,
ק ִמי ְצ ִאי ,ק ִמי ְצ ִאי –
אתי:
ְ ַרת  ִביב ָל ְ ֵה ֵב ִ
ֵמ ֲאח ֵרי ֶג ֶדר ַ!"ִ י
נִ ְרה ִצי ,$נִ ְרה ִצי,$
יתי.
נִ ְַ %מע ק ל ַה ְ'ר ר ַעל( ֵ ִ
ִמ* ַהֹ ֶקר ְ %מ ִריִ -ס ְֵ .
ָז ֳה ֵרי ִגילָ ,ז ֳה ֵרי ִגיל,
נ ְִ %קיְ -מזז ת ְָ .ת ָח ִי ְ;
יה3ָ 2ַ ,-הָ ָ ,רה,
ְצ ִאי ֲא ֵל ֶ
 ְָ %טפ ְ וְ ִח ְ',ְ %
וְ ִה ְק ִרינ ֶאת( ֵעי ָנ ִי ְ.
ָע ַבר ֶח ֶסד( ֵאל ָ ֶר$
ַעל ְַ 7נ(8א רַ ,על ְַ 7נ(8א ר –
 ַב ְָ .ל ִגיָ -נ ְפ ָלה ִר ָ"ה:
 ִביב ָא!  ִביב ָא!
ִל ְב ְלב ַ ַ!* ָה ֵע ִצי,-
ַה ְ ':ב ִ' ְבנִ ָ;ה ִה ְל ִי ָנה.
ַ!ֵ ַ (-לב ָשב ַו ְי ִחי
ֶַ .רח ' ַדיָ ,נ ַת* ֵריח –
יב ְ;
ְצ ִאי ָ ְר ִכיה ַ ֲא ִב ֵ
=ֲ 8אנִ יֲ 8= ,אנִ י
יבי ָ ְ = ְש ִ7י ָנה
ֶאת ֲא ִב ִ
יב ְ.
ַו ֲא ָב ְר ֵכ ְ ַו ֲאנִ ֵ
ע ָטה א רְ ִ ,מ ַלת ְצח ר,
 ְב ַצ ֵָ 3ת ְ ִק>ר ְֵ 2כ ֶלת,
ְצ ִאי ֵא ַלי ְֶ 7חזְ י * ר ַח!
וְ ָנ ַה ְר ְ ,2וְ ָ ַח ְק ְ,2
יהי ְח ֵק ְ ָמ ֵלא ֵח*,
וִ ִ
יח ְ ַַ .2ַ 7ח.
יהי ֵר ֵ
וִ ִ

ַי ְח ָ'ו ַנ ְפ ִליג ֶאל ַה ָ? ֶדה
וְ ֶאל ָה ָהר וְ ֶאל ַה ָ! ְיא,
ַו ֲא ַל ְ@ ָטה ָ -%זִ ְכ ִר; ת;
סֶֹ 8א ֱאסֹ.ְ 8נִ י ֵני( ָטל,
ְ.נִ י ֵני( ָטל –
ֶאל ַצ ָא ֵר ְ ַמ ְר ָ! ִל; ת.
סֶֹ 8א ֱאסַֹ 8ק ְר ֵני א ר,
ַק ְר ֵני א ר,
ַו ֲא ַל ְ@ ָטה ֵי*  ִ"%ַ %י;-
יצי זִ יו,
ֶא ֱענֹד ִמ ְצ ֵח ְ ִצ ֵ
ְצ ִפיר ת ָז ָהבֵ ,ז ֵרי ָפז,
אָ 7ְ ְ %ת ִריְ -ק ַט"ִ י.-
וְ ֶא ְקֹ%ר ְלרֹ ֵ
ַי ְח ָ'ו ֵנ ֵרד ֶאל ַה ְַ 3עָי*,
וְ ָכמ ְָ ,מ ֵלא רֹ ְ,
ַע ִיזִ ָ ,היר וְ =וְ ִר ִירי,
ַַ 2חת ְֵ %מי ֲאדֹ ָני
ועַ -ה ְ'ר ר
ִעַ -ה ָ!ל ִ
ַיזְ ִהיר =ְ 8י ַצ ְל ֵצל ִש ִירי.
תרס"ה

