
 .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר
  

  חיי� נחמ� ביאליק/  ַה��ר ְוַהָ�ל

  ִ�י ֲאִריְסט�ֶטֶלס ֵליא�ֶרְנִט��ס�ַעל

  

  ַהָ(��ֵ)' ְ&ַפת�%ֹה ָנַה� ַעל!" ַ"ֵ!ה ֶדֶרְ�! ַה��ר"

  .ִמְ)ָ.ר ָר�, א*לַ�ל ָ)חֹר ְונ*ָרא ִכְ), ַ�ל ָ�ד*ל

  ִ.ְלָבִבי ַהַ/ר ָ&� ִמְ)ָ%נ*! ַ"ֵ!ה ֶדֶרְ�, ַה��ר"

  .ֵ�א�ת ַהָ(� ְוֵאיָתנ*�עֹז ר�ַח ִזְלָעפ*ת ִע�

  –ַנֲהִמי 23 לֹא ִלְבַנת ִקְצִ"י ֱעז�ז ַיְדִריֵכִני �לֹא

  ;�6ָ ִיְמָלֵאִני�ְנַק�, ִ.ְמֵאַרת ֲע)�ִקי� ִאָ�ֵרא

  :ִנְטָ.ִעי� ְואְֹבִדי� ה�א יֹאַמר ֵאֶליָ�, %ִ6ַי���6ַ

�  !ָקַרב ִקְ�ָ� �ִמי י*ִ)יֶעָ�, ַה��ר, ָ.א י*ְמָ

  ,ֵעת ָעֵצב ְוִנְכָנע ְ%ֶעֶבד ַ�ֲאָוִתי ָ)ַכְח9ִי

  –ָוֶאְ)ַ"ל ְלַלֵ/ק ַרְגֶליָ� ַוֲעָפְרָ� ִלַחְכ9ִי 

  : ַו9ְִתַהָ>ל,;ז ָ.זֹה ָבִזיָת ִ.ְלָבְבָ� ַלָ�ל

  –' !ִיְתַ"ָ>ל, ֵאיְ� ַהִ<ְ)ָ.ר ַה!*ָרא ָי)ַֹח, ְרא�'

  ,ָנַ)ְק9ִי, ֵעת ַ%ְ!ָ� ָרַחְצ9ִי, ַ.ִ<ְס9ִָרי�, ַוֲאִני

� ִויס*ְדָ� ֶלָעָפר ָ)ַחְק9ִיָ@ְAַבְר9ִי ְ�א*' ע(ָ,  

  ָוֶאְרָ"א ְ)ָבֶריָ� ַ.Bִיט �ֶבָעָפר ִמֵ>אִתי

  .ִ.ְמק*� ;ְרח*ת ֵאיִדי ָעֶליָ� ַס>*ִתי, ֶציָ�ְפָר

  ,ְיס*ְדָ� ִמְ>ָמBָה�ַהֵ.ט ַהְ<צ�ָלה �ְרֵאה ֶאת, ְ)ֵחה

  .ֲאִני ֲהִדק*ִתיו ֶלָעָפר ְוָנב�ב ה�א ָע9ָה

  �ְפָעַמי 9ָ)ְֹפָנה רֹאֶ)ָ�! ַ"ֵ!ה ֶדֶרְ�, ַה��ר

  !"יC ַיִ<י� ָעֶליָ� ְ"ִר–לֹא ֶעֶבד . ַהֵ�א ְוַהָ@ק�2
   

  ְמע2BָA ֲעָרֶפל ָוֵאד, ַה��ר ִנְר�6ָ ְ)ָנת*

  .ַ%ֵ<ת ְ.ַתְכִריָכיו ָ)� ָ.ָדד ה�א ִנָ�ב ַ%ֵ!ד

  ,ַהָגבDַֹ, ָהָר�, �ְבַחְגֵוי ִמְצֵחה� ֶהָחָזק

  .ָיֵרַח ְמ&*ָכְ� �ְמעAָ>2 א*ר ְרִמָ(ה זֵֹרַע

Eַָֹוֲחל*מ*ת ְיַרֲחפ�' ִמF9ִ ְבָנהִביב ַוֲאָנח*ת,  

  .ְ"ָגִרי� ַ.ַ<ְעָ�ל E9ְִֹבָנה�ְור�ח*ת ְ%ַעִיט ַעל

   



  ְמִחי ִ)ְט"* ָהָעז, ק*ל ַנַה� ַהִ<ְ)ָ.ר ְוַזְע"*

  .ָחת� ְולֹא–ִר.*א ְפָעִמי� ִהְפִ�יע� ַב��ר �ֶזה

  ; ה�א ָ)ַקט ִ.ְמכ*נ*–ִא� ִיְ&9ֵָער , ֶיֱחַמר ַהַ�ל�ִא�

� ַע9ָה ִהְתַחְלַחל ַה��ר ַוִ(ָ%ֵ)ל ְ�א*נ*ְ3:  

"�  ִמי ֲהִרימ*ת�ַעל, ַ�ִ>י��ַ.ת, ָמה ָרְג)� ֵמיַמִיְ

�  ?ִמְצֵחְ� 9ֲַעצ�מ*ת ָועֹז�ִמי ִהְלִ.י) ֶאת? ְ�א*' ק*ֵלְ

  ,9ְהֹמ*ת�ַ.ת, ֶ)ֵ<ע*ָל� ִהְסַ%ְנ9ְ, רַהא*ִתי ַה��

  ,רֹא) ְמנ�ָחִתי ִהְרה�ִרי� ַוֲחלֹמ*ת�ְלַהֵ>ְ� ַעל

  –ַרְגַלי ְ.ִזְרֵמְ� ַהַ/ר וְלַיFְֵנִני ��ְלַרֵחC ֶאת

ֹFִמ �  !ִהֵ!ִני–? ֶר) �ְלפ*ֵרר 9ֹאֵמִריַלֲהפְֹ

�  ,ַהָ�ל, ָנא�ַמע�ְ), ֶנְאֶ"ֶדת ַהֶ/ֶצ2, ָלְ��6ְִעי�3ְ

  !"ִ.י 6ֵי ֱאָיל�ַ��: ִ%י ִתְכַ.ד ִמְ<ָ� ַהִ<ְלָחָמה
   

  ִמFִָני� ִנְ)ָ%ח*ת, ִמָ(ִמי�, ְ)ִמי ְנָקָמה! ַה��ר "–

  .ר*ְממ�ִני ֲאָנח*ת, ַמְ&ֵטָמה �ְכֵאב ְ�ֵדל�ִני

  –ְרִסיס �6ָ , 6ְִמָעה ָהִייִתי�ִמְ>ָפִני� ַרק ֵאֶגל ֶ)ל

  . ָ�ַדְל9ִי ָוֶאְ&ַ�ב ַ%ָ(�–! ִהָ%ֵנַע,  ְרֵאה–ְוַע9ָה 

  ִ%י ָנְ)ָבה ְ.ָ� ר�ַח ִרָ/ב*' �ְנָקמ*ת! ִהְתע*ֵרר

  .ֶ)Hְַמ�9ָ ִלְ)א*ל ַו9ְִזָרֵע� ֲעָצמ*ת, ִמֵ<יַמי

  ַזַע�2ְ.ֶרַגע ֶ)ל: ְיִציר ְ)ֵני ֵאיָתִני� ;נִֹכי

  ,ַלִני ָהר�ַח ָהַרַהבִמֵ�א�ת ַהָ(� ח*ְל

  –3ְ)ָ"ת* �ֶ.', ַוִ(9ֵ' ָהר�ַח ֵמָרְה.* ָעַלי

  .ִ%י ְכָבר ָקC ַהָ(� ִ.ְ)ִתיָקת*! ַ"ֵ!ה ֶדֶרְ�, ַה��ר

 �  –;נִֹכי אִֹיְבָ� ַהִ!ָ�ב ַ%ָ�ר ִלְקָראֶתָ

�  –!" ֲעָנק ָ.א ָעֶליָ
   

  , ַוִ(ְ&9ֵָער;ז ִיְתַמְרֵמר ַהַ�ל. ַוִ(6ֹ� ַה��ר

  .ַוִ(ְבַלע ַה�ֶֹל� ַהָ!ב�ב ְוָהָיה ְלָבֵער

  ,ַה��ר ַוְימ�ֵגה� ַ%ֶ<ַלח�ַוְיפ*ֵרר ַהַ�ל ֶאת

�  .ַוִ(ַ<ס ַוִ(<*ג ַוֵ(ַלְ

  ַטְרָ"D ַהְ<צ�ָלה ַוִ(ְנהֹ� ַה9ְה*��;ז 9ְִ)3ג ַעל

  ְמק*��ִב. ;ַטר ִ"יו, ַוִ(ְס�ֹר ַ.ֲעד* ָלַעד

  ַ�ל ַקל �ָבִהיר�ַרק; ָהֲעָנק לֹא ֵיָרֶאה ְמא�ָמה

  .ֶקֶבר ַהFָד�ד ַהָ(ִהיר�ְיַ)ֲעַ)ע ִויַצֵחק ַעל

 .ו"רנ


