
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר
  

  חיי� נחמ� ביאליק/ ְרִאיִתיֶכ� ��ב ְ�קֶֹצר ֶיְדֶכ�
  

  .ְרִאיִתיֶכ� ��ב ְ�קֶֹצר ֶיְדֶכ� �ְלָבִבי ַס	 ִ�ְמָעה

  !ֵאיָכה ֲחַדְלֶ!� ֶיַ�ע, ֵאיָכה ַד�ֶֹת� ִ�ְתאֹ�

  ,אְֹבֵדי ֵעָצה �ְנִתיָבה, ֶ!� ָ�ָדדֵאיָכה ֶנֱעַזְב

  .ְללֹא ְמח(ֵנ) �ֵמִ�יב ֶנֶפ� �ְללֹא ְמכ(ֵנ) ָצַעד

  ?.ֶכ� �ִמי ִכָ�ה ְ�ִביב ִאָ-ִמי ,ַס	 ִ+יל ַהְ�ד�ת ֵמֵעיְנ

  ?ָל3ָה ָ�ֵפל ק(ְלֶכ� ַה2(� �ַמ��ַע 1ֹה ָנְבָלה 0ְַפְתֶכ�

  .ַנִי� ְוִסִ�י� ָרֲע�( ִלְתר�ַעְתֶכ��ְתמ(ל ע(ד ָצְלל� ,ְז

  ,ִמי ִהְקִ�יר ֲעֵליֶכ� ַעְפַעֵ�י ַ�ַחר ְ�ֶטֶר� ִיָ�ֵקַע

  ,�ִמי ִהְכִרית 00ְ() ִ!ְקָוה ְו7ֲחִרית ֵמ,ֳהֵלי ַדִ�י�

  ?ָע� ִמָ�ֵ!י מ(ֵעד8ְצח(ק �ְרָנָנה ִמְ+ר() ְיָלִדי� �ְ�א()

  ,ֵריֶכ� ַו�9ֵ2ַ ֵמ,ְרח(ת נַֹערַ�ח�8ִמי ִהְזָנה ֶאת

  ,ְלַכ�(ת 1ָֹח� ָלִריק �ְלִתָ!� ְלַרֲאָוה �ְלִ�ְמָצה

  �ִמי ִהְרִחיב ִ�יֶה� ַוְיַמֵ�א ִ�ְטָנ� ָקִדי�

  ? ַ!ַחת ְלמֹד ְוַהְקֵ�ב–�ְלה(ר(ת ָנַת) ְ�ִלָ�� �ְלַה9ִי	 

  ,ל ָקְדֳקֵדיֶכ�ָ�ָמה ַע8ֶפְ; ַהָ!ִמיד ֵמַעל 1ָלֶ-�8ַמה

  ,ִמְזַרת מ(> �ְנעֶֹרת, ִזְרַמת ִמִ�י� ְנב�ב(ת

  ?ַלֲהפְֹ; ְיַקר ֲהִגיְגֶכ� ְלִ�=�> ְמ�(ֵמ� �ְלת(ֵעָבה

  ,ָצַרַעת ִמְתַנְ�ִאי� ִנְכִ�י�, ַלֲהִמ=(, ִמי ִהְפִריַח ִ�ְב0ְַרֶכ�

  ,מ(ָנה ְ�ָרִצי� ְ�ִלָ��ֶ�ַבע !(ֵעב(ת �ְ�, ְטֵמֵאי ֶנֶפ� ִמְתַקְ�ִ�י�

  ,ַלְ+דֹל(ת, ֲאח�ֵזי ֲעִוית �ְמר?ְ!ֵחי ֶקֶצ	, ַה2(�8ַהְמַ�ְ�ִעי� 1ָל

  ,ַהְמר?ֶ�ה �ְבָתְבָע� א(ת( ִמ@�ָלָת��8ְבָתְפ�0ָ ְ�ִפיֶה� ֶאת

  ;1ְִא�� ְכָבר Bְ�ִע�ה�, ָכרְוָיָד� ַלAָ, ַנְפָ�� ְ!ר�ָעה

  ,ִליַח ָ�ֶכ� ַלֲהַקת ח(ְרֵצי ֵעט ְוָל�()�ִמי ִהְ�

  ,ֲאכ�ֵלי ַמ0ְֵטָמה �ְמֵזי ִקְנ,ה, ֲעַדת ְנג�ֵעי ֱאלִֹהי�

  0ַ�ְְרֶכ�8ְלַסְכֵסְ; ֶאְתֶכ� ִאי� ְ�,ִחיו �ְלַהֲאִכיְלֶכ� ֶאת

  ?קֶֹד� ְ�ֶהֶבל ִ�יֶה� �ְבַמַ+ע ֶאְצָ�ָע��8ְלַפֵ+ל ֲעֵליֶכ� 1ָל

  ?ִמי ִהִ!יר ֲאג?ַ�ְתֶכ� ַו2ֱֶחֶצDָה ֵ�י) ְנָעִרי� ֱאִויִלי�

  ?,ָנה ָנפ(צ� ִנְקְ�ֵציֶכ� �ַמ��ַע �(ֵ�� ְמEִ7ְפֶכ�

  ?יג אֶֹז)ַמ��ַע לֹא ַיAִ, ֵאיפֹה ֶנְחָ�א ק(ל ַהְמַצֶ�ה

  ,ִא� ִ!ְעְ!ע� ָבֶכ� ְנִבי,יו, ֲהָ�ב ְוֵהֵתל ָ�ֶכ� ֱאלִֹהי�

  ,ֶוֱהִ�יְבֶכ� ָמָחר ִנְכָלִמי� ַוֲחפ�ֵיי רֹא� ִלְנִתיב ַהְ!ָל,ה



  :ַעד ָה7ְכָזִרי ִמ3ֶָות, ְלַמַע) ַנE(ְתֶכ� �ְלַמַע) ַעD(ְתֶכ� ַעד ָמֶות

   ִמְפֶלֶצת ְלִמְ�ְ�ח(ת ָהֲאָדָמה–, ָזחֹל ַעל ָ+ח()

  ,() ִלְקַראת ��ז ְוֵדָרא–, �ִמְרָמס ְלֶרֶגל ַ+ֲאָוה

  ְ�ת(ת 3ַ1ִַי� ַקָ�ָסה �ְגמַֹע רֹק 1ְִמְמַסְ; ָיִי)

ַ�ְעָ!.   ,ְוָגֵר� ַחְר0ֵי כ(ס ַהַ!ְרֵעָלה 7ֲחֵרי ְמצ(ְתֶכ� ק?

ְלַח) ַע3ִי� ְ�ד�ֵיי ֱאלִֹהי� �ְקִריֵאי מ(ֵעד   ַעד ַהִ+יֲעֶכ� ֶאל �?

  ,יֶכ�1(ְרֵתי ְבִריָת� ִלְ�ל(� ע(ָלִמי� ֲעֵלי ִזְבֵח

Bָצ(ת   .ְוִלַ=ְטֶ!� ַ!ְחָ!יו ְ�ה(נ(ת ְיֵדיֶכ� ְוַרְגֵליֶכ� ַהְמק?
   

  ,ְוִא� ,ְזַלת ַיד 1?ְ�ֶכ� ַ+� ַיַחד ֵמה(ִ�יַע ְלַנְפְ�ֶכ�

  ַמַעְרכ(ֵתיֶכ�8ַהֵאי) ֶאָחד ְ�ָכל, ַהֵאי) ִאי� ִ�יה�ָדה

  ,ָע�8ידר�ַח �ְנִג8ְ+ָדל, מ(ֵ�ל ָ�עֹז, ֶ+ֶבר ַחִיל

  ,ֵ�ֶבט ַ�ְרֶזל �ְתב�נ(ת 1ַַ�ִי� ִע3(, ַ!ִ=י	 �ַבר ֵלָבב

  ָיד8ֲאֶ�ר יֹאֶחְזֶכ� ְ�ִציִצית רֹאְ�ֶכ� ִויַנֶעְרֶכ� ְ�חֶֹזק

  ,1ְַנֵער 1�ִ(ר ֲהל�� ָסְבא( �ִמְת�(ֵסס ְ�ִקיא(

  ...?יְמֶכ�ְלַמַע) ָהֵ�ב ר�ֲחֶכ� ְוכֲֹחֶכ� ֲאֵליֶכ� �ְלַמַע) ֲהִק
   

  !ֵאיָכה ֲחַדְלֶ!� ֶיַ�ע, ֵאיָכה ַד�ֶֹת� ִ�ְתאֹ�

  –! אְֹבֵדי ֵעָצה �ְנִתיָבה, ֵאיָכה ֶנֱעַזְבֶ!� ָ�ָדד

  .ְרִאיִתיֶכ� ��ב ְ�קֶֹצר ֶיְדֶכ� �ְלָבִבי ַס	 ִ�ְמָעה
   

  .א"תרצ, תמוז, בזל


