
  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  חיי� נחמ� ביאליק/  ִמִ�יֵרי ַהחֶֹר�
  ,ַה��ר ה�ִריד ָלנ� י�� ָחָזק ִמ�ֹר

  .ֶקַרח ָוקֹר, מ�ָצק ֶאָחד ְ�פ�ר, י�� ָעז
   

  ,ַ�#�ר ָה"ֶר! ִמַ ַחת�ָ�ל, ר�� ע�ָל�

  .ָה$ֵ�ר ְ�ֵעי& ִמְקָ%ה $ַחתָהא�ר ְו
   

   �ְנָתנ�–ֵאי& זֹאת ִ�י ִנְתר�ֵפ) ָהע�ָל� 

  ,0ַב ְסָדנ��ַה-�ֵצר ַ,ַ+ְיָלה ַהֶ*ה ַעל
  

  �ְבַהְלמ�ת ֲעָנק, ַוָ-ֶנ) 1ִ2ַי%�

  !ֲחָזק: ֵאל ָקָרא ַל�ַֹח ַוִ-4ֹ�
  

  ,7ַעְוֵליל ָ ִמי� ֵ,י& 1ִ2ַי% �ְסָד& א�ת� ִר

  .,� 7ַ%ִע, ִ�ְבָיכ�ל, �ֹח���ְכִא+� ָכל
  

9ָר�ַוֵ-ֵצא ִע�   ֶ%ֶמ% י�� ַעִ*יז �ְמס:

9ָר   .ְוכַֹח ע�ָלִמי� ,� ָחס�� �ְמ%:
  

  ְוע�ד ְ ל�ִי� ָ,$ֵ�ר ַצְחצ�ֵחי ַהִ*יו

  .ֵמֵאד ר�ַח 2ִיו, ִמִ=ְ%ַמת ֱאל�ַ;
  

  ,& ֲעֵליֶה� ִ,יָקר�ְוא�ר ,ֶֹקר ִמְסַ ֵ=

9� ְוִנְ%$ר ָזֳהר��ְוִנ1ַל ָ�ל   .ח:
  

  ,ְוֵאי& ס�) ַלַ+ְבנ�ִנית ְוַל*ַֹהר ֵאי& ֵק!

  .ֵע!�ר�� �ִמַ,ִית ַעד�ִמַ ְחִ ית ַעד
  

  ,ְוַה4ֶֶלג ִ,ְ%לֹ% ֶעְ?ֵרה ָנָפה ְמנ:2ֶה

2ֶה�ַ�ְ*כ�ִכית ַהְ+ָבָנה ַעל   .�:ָ+� ְמצ:
  

  ,00ַ�ת ְ�כ�ְבֵעי ַה4ִַי% ַמְרִאיָת�ְוַה

  ,ַמֲחִציָת� ַמְבִהיִקי� ְוֵעי& ְ ֵכֶלת ַמֲחִציָת�
  

  –ַחי ְוַה4ֶֶמ% ַמְזִהיִרי� ��ְלֵעיֵני ָכל

  ,0ַָ,� ַמְ%ִחיִרי��ָהע�ְרִבי� ְלַבָ#� ַעל
  

  ,ִצ�2י ַהְ*כ�ִכית ְוצְֹרִחי��ַמֲחִליִקי� ַעל

  . �ִפְתאֹ� ֵה� 2ְֹרִחי�–ְרִטי� ְמַנ7ְִרי� ְו?



  ,ִ�ְזַק& ַעִ יק י�ִמי&, ַוֲעַ%& ָהֲאר:,�ת

  .ִמְסַ ְלֵסל ֶ,ָהָדר ְוִנBָא ִלְמר�ִמי�
  

  ,ְוַה7ֶַרח ַה+ֵֹהט ַ,�ֹל ְמַפְע2ֵַע

  ;�ֹל א�& ֵאיָת& 9ַ�ְַסֵמר נ�ֵטַע��ְבֶלב
  

  –�ֹח� �ֶזה! �ָבִהיר �מ�ָצק ָהע�ָל�

  .ַעְצמ� ְוה�א ָחָזק ִמ �כ��ֶ%��ֵב% ֶאת
  

  ֵמרֹב עֶֹצר א�ִני�, ֵמרֹב 9ֵ$! �ַֹח

  .ִמְתַ,7ְִעי� ַ,ַ-ַער ֲחִסיֵני $+�ִני�
  

  ְמצ�ֵקי ָה"ֶר!�ְ�מ� ר:ְ ק� ַבִ*7ִי� ָ�ל

  , ִהְת2ֶָר!ְ,א�ת� ָהֶרַגע ֶ%ִח4ְב�
  

  –ְוֵה� ח�ְתִרי� ְוח�ְרִגי� ִמ9ְִס0ְר�ֵתיֶה� 

  !ע�ד ְמַעט ְוִהְת2�ֵצ! ַהַ�#�ר ִמ2ְֵניֶה�

*                             

  ,"ָד� א�& ַ?0ִיא 2�ֵרַח��ְבִל,� ֶ%ל

  .�ְכי�� ֶזה ה�א ָבִהיר ְוַקר �ב�ֵטַח
  

  ְוָג"הְוָעַצ� ַה�ַֹח ְוָ?ָגה 

  .ִמ4ָָעה ְלָ%ָעה, ֵמֶרַגע ְלֶרַגע
  

  ל� ֶ,ָחֶזה �ְמַח4ֵב ֲהרֹס�ְוַצר

  .ִקיר�ת ַהֵ+ב ֵמִהְת2ֵ$ק ָועֹז�ֶאת
  

  ,ָ%ִריר ָמת�ַח�ָ�ל, ַה2ִָני� ְלָהִבי�

  .�ְכִמְדַרEְ ֲעָנִקי� ִמְצָעד� ָבט�ַח
  

  ִנְ%ַמת ַה7ֶַרח ְמלֹא לֹע��ְוָ%$) ֶאת

  .ה ַ�ַ,ְרֶזל ְ,ָדמ� �ְזרֹע��ָב"
  

  ָיד� ִנְקֶמֶצת�ַ,ְרֶזל ַ�)��ְלֶאְגרֹ) ֶ%ל

  : �ָכה 2�ֶרֶצת�ְוַתֲאָוה $ִ#יָרה ֶאל
  

  ַלֲהלֹ� ָ,ֶאְגרֹ) �ְלפ�ֵצ! ְ,$ַחת

  .ָ%ַמִי� ֵמָעל ְוָה"ֶר! ִמַ ַחת
  

  ,ְולֹא ָיִכיל ֵלב א�ת�, ל� ִמ�ַֹח�ְוַצר

  .ָער�ת�, ! ִמְ�ָבָליו ָער�ת�ְוִהְת2ֵָר
  



  ,ַרָ�ב, ה�: "חֶֹר)�ֵחיק ֶעְגַלת�ְוִהְתַנ2ֵל ֶאל

  !ס�) �ְלֶמְרַח7ָיו�ֶמְרַחב ֵאי&�ְ�ֶנֶ%ר ֶאל
  

  ִלְמק�� ֶ%ִ ְת$ַ#� ַהֶ+ִחי ִויסַֹער

  !9�ַ�! ִלְפֵני ס�ָפה ָהעֹז ְוַה=ַֹער
  

ַ,ד ָ,;��ְבֶאֶר! לֹא   – �ְבִהיָרה ְרָחָבה, ע:

ַ*ר   !"ָנא ָעְצָמה ַכִ,יָרה�ָ�ֵאֶפר ְ פ:
  

  .ב"תרס

 


