
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  ִ�ְקַות ָעִני

  ,ְ�ָבר ָ�
ה ָהֵעת, ה�י

  ,ְ�ָבר ִהִ�יָעה ַהָ�ָעה


ִני�ֶ�
נ�ַח ַ��,  

  ,ֶמְנֶ ל ַהְמַלֵ�ד�ֵליֶזר

  ֵמֲעָמִלי ַהְ#לֵֹקל

  ִחי&ַהְמַיְ�ֵ�ִני ַכָ�

  .ְוַהְמַלֵחְ) ְ�ֵאִרי

  ֵאל י�ֵדַע ְלָבִבי

  ,ִ�י ִנְלֵאיִתי ִמְ,+ֹא ע�ד

  ,ֵאי- ַה�ֹח�ת ַה#�ְדִמי�

  ,ִמְתַנְוֶנה, ��ִפי פ�ֵחת

  .ֲעַמל ֲחמ�ר ֲאָכָלה�

  ,ְ�מ�ָנה" ְזַמִ,י�"ִ/י �ֶזה

  ֵמ
ז ַסְפַסל ַהְ�ַלְ�ד�ת

  ִויַמֵעט, ִיַ�ח 2ְַח2ַי

  ;� 2ְַמִציִתי ְוֶחְלִ�יַ 

  ,ְ�מ�ָנה" ְזַמִ,י�"ִ/י �ֶזה

  ,6ְרַ�ע ָ�ִני� ְרצ�פ�ת

  :ָנִוי�לֹא ָפַקְד2ִי ֶאת

  –8ִ�ְֶחי� , ָ�ַני, ִא2ִ�ְי

  ,ֵואלִֹהי� ה�א י�ֵדַע

  ,8ְִתַעֵ:& ְלָבִבי�ַמה

  ַ�ְע��ַעי, ֲהמ�- ֵמַעי

  –ֵעיִני �ַמֲחַמֵ י ַבת�ַעל

  ,ְפרַֹחי ַהְ#ַטִ,י�ֶא�ַעל

  ז�ָגִתי ַהְ;נ�ָעה�ַעל

  .ָמַרת ִצָ=ה 2ִ�ְֶחֶיה

  ?6ְ) ָמה א�ַכל ֲע+ֹה

  �ַבְ�ר�ִמי� ָ+ֲהִדי

  ,א�ַכל�לֹא, א�ַכל�ִ�י לֹא

  ,ְ=ֵניֶה��ִלְרא�ת ֵריָק� ֶאת

  ָיִדי�ֶטֶר� ֶאְק�ֹ? ַעל

�ִני�'"ְ�ָקִלי� 2ַָAְמז�ק ִ,  



  ,ְתֵניִתיה�א ַהBְָ) ֶ�ִה

  ,ְ�ִהָ=ְרִדי ִמֵ�יִתי

  ז�ָגִתי ַהְ;נ�ָעה�ִע�

  ,2ְָנאי ְמפָֹר� ִמ2ְִחָ/ה

  .ְרא�ֵב-�ָגד �ְבֵני�2ְַנאי ְ�ֵני
   

  ,ָ�ר�ְ) ַהֵ��, ַע2ָה

  ,ַרק ְ�ָנִי�, "ְזַמִ,י�"ע�ד ְ�ֵני 

  ,6ֶ:ה ִ�ְכִמי ַלBֵֶבל

  ,ֶאְת=ֹ+ ְרצ�ַעת ַהְ�ַלְ�ד�ת

  –ִיְצָטֵר& ַהִ�ְנָי- �ַעד

�ִני� "ְ�ָקִלי� 2ַָAְמז�ק ִ–  

  , �2ַ ְוִנְ�ָל�–ָ�ְ) �6ַחר

  !ֶ�ַבח ְלֵאל ��ֵרא ע�ָל�

  ,ְוָכֵעת ַח8ָה ַל��ֵעד

  ,ַהֵ�� ְיַח8ִֵני�ִא�

  ,ע�ד ִלְפֵני ִבע�ר ָחֵמ?

  ,ִ ְמ �ֵמי ַהַחָ�ה�ִע�

  –ִלְכ8ִ�ְֶקָרא ַהֶ�ֶבר 

�  ְסָ=ר ַהִ,ְצָרְ)ְוַהִ

  ְמל�א� ַיֲעמֹד�ַעל

  –ק "�2ְַוִהִ�יַע ַעד

  !ֶמְנֶ ל�ֵליֶזר,  ֲעמֹד–
ז 

  ק�� �ְכתֹב ֵסֶפר ְ�ִרית�ת

  ,ַלBְַפָסל, ָלְרצ�ָעה�ַ��

  ! ִלְצִמית�ת–ַלְ�ַלְ�ד�ת �ַ��

  ק�� �ְמכֹר ְ�ָל�2ָ�ְ ַיַחד

  ,ָחֵמ? ִ�ְפר�ָטה�6ַ�ב

  ע�ָל��ו ַעד�ֵמַעְכָ�

  .ְמִכיָרה ְגמ�ָרה ַוֲחל�ָטה

  ,ֶמְנֶ ל�ֵליֶזר, ָלְ) ָרב�ַרב

  ,ַח8ֵי ְפִרי��ת �ְנד�ִדי�

  ְלִהְתַע,�ת ַ�ֵ,ָכר

  .ַהְרֵחק ַהְרֵחק ִמִ#ָ,ְ)

  ,ִי�Bִרי�, ִטְלט�ל, ַעְבד�ת

  ! ַ Dָ8ֶ–ְ�ָבר ָ+ַבְע2ָ 

�ִני�"ְ�ָקִלי� 2ַָAְמז�ק ִ  



  ! 6ְ�ֶריָ)–
ַצְר2ָ �ִא�

  ,2ֲַעמֹד�6ל, ק�� �ְבַרח

  !ִקֶ,ָ)�ע�& �ְדֵאה ֶאל

  ,ָ�� 2ְַחֶ�ה י�ָנְתָ)

  –ֶאְפרֶֹחיָ) ַהְ#ַטִ,י� 

  ,ַנְפִ�י�ָ�ָכה אַֹמר ֶאל

  ,ְלָבִבי 
ִ+יָחה�ִע�

  ,ִ�יִסי�ְ�ַהֲעִמיִקי ֶאל

-�ָ Aְצר�ר ַהֶ�ֶס& ַהְמת,  

  ,ְרִמיִליְ�י�� ָחְבִ�י ַת

ָ#- �ֶאל Aַהֶ ֶרְ) ְמת–  

  �ְכַעל ַ�ְנֵפי ְנָ�ִרי�

  –ֲארAָ�ִתי �ֵאֶדא ֶאל

  ,ַיְלֵדי ִנח�ַמי, ִא2ִ�ְי

  !8ַַעְלז� ִלְקָראִתי�ַמה

  ֲאִני ְמַ�ֵער ְ�ַנְפִ�י

  :ֶחְדָוָת� ָהַרָ�ה�ֶאת

  "?ַ�ְעִלי, ִ/י�ָמה ֵהֵבאָת "–

  "?6ָ�א, ָמה ֵהֵבאָת ִ/י "–

  ,�ֹה ָעַלי ִיְתַמָ/א�-

  .ַיִ#יפ�ִני ִבְ�ֵאל�ת

  ,ֵהֵבאִתי ְמא�ָמה�לֹא"

  !ָ�ַני ַה:�ִבי�, ִא2ִ�ְי

  ִהְסִ=יָקה ַהָ�ָעה�לֹא

  ָהֵכ- ָמנ�ת �ְת��ָרה

  .ֶאָחד ְוֶאָחד�ְלָכל

  א�ָל� ָהֵבא ֵהֵבאִתי

  ,ָמָנה 6ַחת ְלכAְ/ֶכ�

  ,ֶנְחָמָדה, ָמָנה ָיָפה

  ,ַחת 6ָ=ִי�ָמָנה 6

  ִהיא ְתָגֵר� ַהַ /�ת

  ,ִ=,�ת ֵ�יֵתנ��ִמָ�ל

ִמי� Aִהיא ְתַ�ֵ/� ִנח  

  –ָלנ� ֵחֶל& ִריֵ�נ� 

  ,ֵה- ֵהֵבאִתי ְצר�ר ֶ�ֶס&

�ִני�"ְ�ָקִלי� 2ַָAְמז�ק ִ!  



  ,ְ�ָקִלי� ַקְנְטִרי- ְ�ד�ִלי�

  !"ֶ�ֶס& עֵֹבר ַלBֵֹחר

. . . . . . . . . . . . .. . . . .   

  ַוֲאִני ְמַ�ֵער ְ�ַנְפִ�י

  ַהEִיו ְוַהEַֹהר�ָ�ל

  8ִ�ְֶתַמֵ/א ַהֶחֶדר

ְלָח- Aַמֲעֶרֶכת ַה��  

  "Bֵֶדר"ַ�ֲהִסִ�י ַל

  ,ע�ד ְ�א�ת� ַהַ/ְיָלה

  .ֵליל ִהְתַקֵ � ַהֶ=ַסח

  ִלְכ8ַ�ְֶזִהיר ַה8ִַי-

  ,ַה��ס�ת ַהְ:ה�ר�ת�ִמ-

  י ְיִחיֵאל�ְקטֹ- ָ�ַנ

  ,ִיFָא ק�ל� ַהָ;ל�ל

  ֵעיַני��ְבַהִ�יט� ֶאל

  ,6ָ�א, ה�: "ַיְקֶ�ה ִלְ�אֹל

  "?ִ,2ַ�ְָ,ה ַהַ/ְיָלה�ַמה
   

  ,�ִמ8ָד 6ַחר ֶ=ַסח

  ,ַהֵ�� ְיַח8ִֵני�ִא�

  8ָ�ֶ�ְפ�ַח ָה
ִביב

  ,ְוַהִ�;ֹאת 2ִיַבְ�ָנה

ְצַלַחת Aָ�ָעה ט�ָבה מ�ְ,  

  נ�ת ְ�ד�ָלה ֶאְפ2ָָחהֲח

  ,ְ�ִעיֵרנ� ַהְ#ַטָ,ה

  ,ֲחנ�ת ְלֵ�� ְוִלְתִהָ/ה

  ! ְ�ָמה ֶ�ֶ,ֱאַמר–ֲחנ�ת 
   

   ֵאיִני ָחֵסר–ַוֲאַזי 

  ַהְצָלָחה, ִ�ְל2ִי ַמEָל

  –�ְמַעט ַרֲחֵמי ָ�ָמִי� 

  ,ֶמְנֶ ל�ֵליֶזר, ֵה- ֲאִני

  ,ְ�ָבר ָעַבְר2ִי ָב
ֶר?

  ,ְ�ָעִלי�ַמ �ִתיָה ַ�

  ָרא�ת ַר��ת ָרִאיִתי

  ֵמֲהָוי�ת ָהע�ָל�

  –�ֵמִעְנַי- ְ=ַרְקַמְטָיא 



  ,ֶמְנֶ ל�ֵליֶזר, ַהֲאִני

  ,ִ�ְמִחיָלה, ַקְ�ַצ- ִרָ�ה


ֵעז ָ=ִני� ְלַכֵח�  

  ?ָחִליָלה, ְ�ַהְ�ָ�ָחה

  ?ַהֵאי- 
ב ַ�ָ�ָמִי�

  ?ַ�ֵ/ב ֵאי- ֱאמ�ָנה�ִא�

  י ִצ=ָֹרהַהִא� ִא2ִ�ְ

  –? ֵאֶ�ת ַחִיל ֵאיֶנָ,ה

  !ע�ָל��ִר��נ� ֶ�ל, ה�י

  ָמַתי ַיִ�יַע, ָמַתי

  –ַה��8 ֲאַקֶ�,� �ֶזה

  –לֹא ְבִכְלי�- ֵעיַנִי� 

  .ִ�י ְבֵלב ָנֵמק �ָבֶלה

  ְ�ָבר 
ח�� ַמְדֵקר�ת�ֶזה

  ְ�ֵעי- ַמְדְקר�ת ַמַחט

  ,ִמַ;ד ָחִזי ַהFְָמאִלי

   �2ַלַעת ז�ֵלָלהְ�מ�

  –מ�ָצֶצת , ָ�� מ�ֶצֶצת

  ;א�ָל� ֵאי- ְ�ָכְ) ְ�ל��

  ,ֵ�יִתי�ִלְכֶ�
בֹא ֶאל

  ִלי 
ִכיָנה 2ְִרַיָ#ה

  –�ֵמִעEִי ֵא2ְ�ְ ָחָלב 

  ַמָ�ה�ַוֲהִסיר�ִתי ָכל

  – –מ�� �ַוֲאַתֵ#- ָ�ל
   

Hה ָהֵעת, ָה
  ,ְ�ָבר ָ�

  ,ָעהְ�ָבר ִהִ�יָעה ַהָ�


ִני�ֶ�
נ�ַח ַ��,  

  ,ֶמְנֶ ל ַהְמַלֵ�ד�ֵליֶזר

  ;ֵמֲעָמִלי ַהְ#לֵֹקל

  –8ָ�ֶבֹא� ְמז�נ�ָתי 

  –ִיְהי� ְמר�ִרי� Eַ�ִַית 

  ,ִ�ְבָיכ�ל, ִמ8ְָדָ)�ַרק


ב ַרח��, ִמ8ְָדָ)�ַרק.  

  .ט"תרנ


