
  

  .אלי פררה: עריכה ופירושי המילי�

  . יצור קשר באתר�המבקש את פירושי המילי� לשיר

  

   ה – א  חיי� נחמ� ביאליק/  ֵרי ַהחֶֹר�יִמִ�
        אאאא

  ְצִריַחת ע�ֵרב, ִצַ�ת 	ֶֹקר

  , ָוִאיָקָצה–ֶהִעיר�ִני 

  ְוֵאיִני י�ֵדַע ָלָ�ה ִפְתאֹ�

  ;ִ"ְמַחת ַחג ָעַלי ָקָפָצה
  

   ֶזה ָזַרקְוֵאיִני י�ֵדַע ִמי

  ,ִטָ'ה ַזָ&ה ְלת�ְ% ְלָבִבי

  ְוָלָ�ה ִפְתאֹ� ָמָצא ָ&ָכה

  ?ִמְ-ָ&ִבי,ֵח+ ְ	ֵעיַני ֲחַדר
  

  –! ַ/ב ָהֶאְ-ָנב,ְקִלַ'ת ְ&פ�ר ַעל

  !ִ�ְ-1ַָ�ה,ְרא� ֶאְ-ַנִ	י ַמה

  –ַלְיָלה ְ&ַמ4ֵה 3ֲהרֹ+ ,ָצ2 ִ	+

  :ַה5ְכ�ִכית חְֹרָ-ה ְקַטָ�ה,ְוַעל
  

  ,ִסְבֵכי ְבר�ִ-י� ְטע�ֵני ֶ-ֶלג

  –�93+ ,8ְמ�ת 1ִ��ר�ת �ְבֵני

  !ְ-ִתיֵלי חֶֹר:, ַצְפָרא ָטָבא

  !ִציֵצי ְכפ�ר ַהַח�9+, ֵהיָדד
  

  ַקר �ְצַחְרַחר, ְוִזיו ַרֲעָנ+

  ,ִמ9ֵא ַחְדִרי ַוְיַח8ְֵ-ה�

  ,ְ&ִא�9 ַלְיָלה ִלְכב�ד י�� ט�ב

  .ְ% ַוְיִסיֵדה�ָיַרד ַמְל;
  

  ,ַקר ְוַ-ֲאָנ+, ְוזַֹהר ַרֲעָנ+

  ,ִמ9ֵא ִלִ	י ַוְיַח8ְֶ-��

  ְ&ִא�9 ַמְל;ְ% ַזְ% ַ/ַ'ִי�

  .�1כ� ַוְיַח4ְֶא��,ַרד ֶאל
  

        בבבב

  ַ/ב ַהַח�9+,ע�ד ַהְ&פ�ר ַעל

  –�ִבְפֵני ַהַחָ�ה ח�ֵצ2 

  ְ&ָבר ִנַ=ת, ְרֵאה, %ְ3 ְ	ֶאְמָצע�

  .נ�ֵצ2, ְוה�א נ�ֵצ2, נ�ר,ִביב 8ִיְ-



  ְ'ִזיָזא,ַצְפִריר '�ֵחז ֶ	+

  ,ֶנֱאַחז ָ-� ַ	ְ<ַבְ% ִ	ְקָרָניו

  �ְבִציִצ�Aת ָזֳהר� ִנְתָלה

  .ָ-� ָ	ִאיָל+ ַעל ֶהָעָנ:
  

  ,�ִמְתַלֵ	ט ָ-� ַה'�ֵחז

  ,ַהBְִלָ'ה,ר�ֵעד ַעל, ר�ֵעד

  –� ָיכ�ל ְמַפְרֵ&ס ָלֵצאת ְוֵאינ

  . ַוְיִהי ְלִטָ'ה–ִ'ְתאֹ� ָזע 
  

  –ְ-ִליִ-ית , ְו3ֲחֶריָה ְ-ִנAָה

  ,ְוִהֵ�ה ַמְח": ְזכ�ִכית ְטה�ָרה

  –ְוא�ר ַהַחָ�ה ִהֵ�ה ָבַקע 

  !ַוAְִתַמ9ֵא ַחְדִרי א�ָרה
  

Cֶֶמ-;רֹב ;ַרב ִלי ַה,  

   ָק� ַוAִיר ִ	י–ְו%ְ3 ָר;ִני 

  , ְור�ַח ְ'ָרִצי�–ָתיו ֲחִנית�,ָ&ל

  .עֹז ְוֶחְדָוה ִנְמַסְ% ִקְרִ	י
  

  ְוע�ד ַהַ'ַע� ְ	ַעד ָהֶאְ-ָנב

  !ֵמִצי2 ִ	י י�� חֶֹר: ָ	ִהיר

  –ְוע�ד ַהַ'ַע� ִלִ	י ִנְנַער 

  !ַעז ְוָיִהיר, ְוִה�� ַתBִי:
  

  :ְוִהֵ�ה ָ-ָבה ְזרִֹעי ַבְרֶזל

  !1ְנ� ִלי ַהר ְוֶאֶעְקֶר��

  ,1ְנ� ִלי ְכִפיר ַוֲאַ-ְ<ֵעה�

  ! ְוֶאְרְמֶס��–ע�ג א� ָגְלַית 
  

  ,1ְנ� ִלי ַמBֵל, ְלִפי ָ-ָעה, %ְ3

  ,3: ֶאְתַע4ֵ: ָ	8ָ3ֶרת

  ְוֵאֵצא ְלַטAֵל �ְלִהְס1ֵַ&ל

  .ַ/ֵ'י ְמר�ֵמי ָקֶרת,ָ-� ַעל
  

  ,ָהד�ר ָנֶאה ִזיו ָהע�ָל�

  !ֲהָבת�ְוַנְפִ-י ְ-כ�ַרת 3

  !ַמְקִלי 1ְנ� ִלי? ֵאי 8ַ3ְר1ִי

  !ֲאִני ִלְקָראת�,;ר�2 ַ/�

  



        גגגג

  ַס: ֵ	יִתי,�ְבע�ֶדִ�י ַעל

  ;ַוְיַק8ְמ�ִני א�ִרי� ַרִ	י�

  ,ֶ'ַתע ָנְפל� �ְ-ָטפ�ִני

  . 1ְִ-ָעה ַקִ	י�–3ַחת ,�ְבַבת
  

  ְוֶטֶר� ;ִבי+ ַ&ָ�ה ְ-ָמ-�ת

  –ְזָהָב+ ,ַני ָ&לָזְרק� ְ	ָפ

  ְוה�ד ַהְיק�� ְ&ַבח�ָרה ְפר�ָצה

  .ח�2 ִהְתַ/9ַע ָלָב+,ְ	רֹא- ָ&ל
  

  ָה;ֶר2,ְמלֹא ַעִי+ ָ&ל,ְלָכל

D9ָE& +ִמְ-ַטח א�ר ָולֶֹב;  

  ְ&ִא�9 ַה&ֹל, ְוַה&ֹל ַמְזִהיר

  .ָעָלה ֶזה ַה��A ִלְגד9ָEה
  

  –ְוֶקַרח ַעז �מ�ַצק ַ	ְרֶזל 

  �ְבַמְמַלְכ�1, ה�א ַה9ִCַיט

  ,א�ר �ְכפ�ר ְמַ-ְ�ִ-י� ַיְח8ָו

  .ֶזה ְ	ִח=� ְוֶזה ְ	ַמְחט�
  

  לֹא ְבע�ד ַלְיָלה,ִא�, ַחי ֲאִני

  :ַמֲאַמר ַרב ְוַ-9ִיט ָעָבר

  ! ִהְתַח8ְ-� ְלָבִני�–ָמָחר ָחג "

  !"ְולֹא ֵיָרֶאה ֶעְרַות 8ָָבר
   

  ,יַקר ַה5ְכ�ִכיתְולֶֹב+ ֵ-- ִו

  ָזֳהֵרי ֶקֶ-ת ְו3ְבַקת ָזָהב

  ,ח�צ�ת,ִנ1ְז� ְ	רֹא- ָ&ל, ִנ1ְכ�

  .ִנְתל� ְבִנְצֵרי ַג+ �ְנָטָעיו
  

  ,ַצח �ָבִהיר, ְוֶ-ֶלג ָחָד-

Cָָמִי�ִ&ְנִתיָנת� ִמ,  

  ,ָ/ֵדר,ָ'ַר" ַמ'�ת ְ	רֹא- ָ&ל

  ;ִי�ַ&ְר&ֹב �ְ-ַפ1ָ,ְ	רֹא- ָ&ל
   

  �ַמְרַב8ִי� ַצִחי� ָרַבד

  ,8ֶֶר% �ִמִ=8ָיו,ְ	רֹא- ָ&ל

  ְוַ-ְרְ-ר�ת ֶ&ֶס: ָטה�ר 1ָָלה

  ;ְ	ָוֵוי ֶט9ְֶגַר: �ְבִגיָדיו



  ַהַ//�ת ָ'ַר" ְסִדיִני�,ְוַעל 

  –�ְב-�ֵליֶה� ְמִליל�ת ְ	דַֹלח 

�9E& ַבֲחַלל ָהע�ָל��  

  !ֶאָחד מ�ֵלְ%ט�ב ָלָב+ ,י��
  

  ,ֲח"�ָפה, ְוַה9ְַבנ�ִנית ְ'ר�ָצה

  ְסָתִרי�,�ִמְלַמְעָלה ַיד

  ָפז ְוק�ְ-ָרה,-�ְזָרה ח�ֵטי

  .ְלרֹא- ַה��A ֲעָ"ָרה ְכָתִרי�
  

  ,&D9ָE ְזכ�ִכית, ְוֵאָלה 3ַחת

  ,חֶֹר: &D9ָE,ֲחב�ר ִצֳ'ֵרי

  1ְַצְלֵצל ְ	ֶחְדַות 	ֶֹקר ִצְלֵצל

9ָה,ַחי ְוַרב, ַע9ִיז Eֲהמ.  
  

        דדדד

  !ַהְ&פ�ר, ָנא,1ְָקֵפִני, ה�

  !ְצרֹב �ְדקֹר, ַלֵהט, ַהְבֵהב
  

  ,ְ"ָפִמי,ִ'י ַעל,ַהְקֵ-ה ֶהֶבל

  .8ִָמי,�ַבְרִז%ָ9ְ ַצק ֶאל
  

  ,ֱהֵיה ִלי ְ'ִציָרה ִפי�, 	ֹא

  .ֶחֶרב &ִֹחי ִ"י�,�ְכִפי
  

  ,�ַבַ	ְרֶזל ָחִזי ַרBַע

  .ֶצר עֹז ִיְתַ	Bַעֵמעֹ,ֶ'+
  

  !ַהְ&פ�ר, ִהְתה�ֵלל ָלְ%, ה�

  .ְצרֹב �ְדקֹר, ַלֵהט, ַהְבֵהב
  

  ְ-ִריֵרי ְזרִֹעי,8ְרְֹ% �ְמַתח ָ&ל

  .�ְנִ-יָמִתי ְ&ָלא ְבלִֹעי
  

  �ִמְתנ�ֵסס ַ	ֲאַבק

  ! ְ-ַלט ַוֲחָזק–ָזֳהֵרי ַחָ�ה 
  

        הההה

  ְקטֶֹרת 	ֶֹקר ְ	רֹא- ַהַ//�ת

  .את 1ְַבִ-יל ַח� ַ	ִ<ירִנֵ	

  ,ְ&ַנ: 3ְטַלס ָ-חֹר, ע�ֵרב ֵל2

�ד ַעלָ Eב ֲחִזיר,ר�ֵכב ְמע/ַ.  



� ַהCֶ" ְ-ִריק ְ-ַרק, ְ-ִריק ְ-ַרק" Eֶלג ְנא–  

  ֶ'ה,�ָבְרח�ב ִמֶ'ה ֶאל

  ָנַפל ִריב ַ"ִ&יִני� ֲחִריִפי�

  .ַהִ�ְתַנְ=ִחי� ֶזה ָ	ֶזה
   

  ,ָרב�ת ְ	ַמֲחֶנה�ְכַצְחצ�ֵחי ֲח

  צ�ֵלל ֵמֲעָבִרי� ְ-א�+

ַ&ל ֶקַרח Eֶלג ָעז �ְמא-ֶ,  

  .א�+,ָ-ח�ק 1ַַחת ַצֲעֵדי
  

  ֵא9ֶה ֵהָ�ה ַצֲעֵדי בֶֹקר

Gְִרי� ְוא�ְמִרי� עֹז ָוִגילְמַב;  

  ,ִ'יֶה� ֶיְעַ-+, ָטִסי� ס�ִסי�

  .ְצִליל,ִציל, ִציל–�ְמִצ�9ָת� 
  

  ,ֶלת ְו3ְרָ/ָמ+ְ	ִרְ-ת�ת 1ְֵכ

  ,ֶזה ִ	יָע:,ֶזה ָלֳקָבל

  ,ַחד ְוַקל ְוַה1ֵז ֶ-ֶלג

  ! ֲחָל:– ְוֵאיָנ� ע�ד –'ְֹרִחי� 
   

  ,חֶֹר:,�ְבַעְר	�ְבַית ֶעְגל�ת

  –ְצִליֵלי ז�ג , 1ִיְמר�ת ֶהֶבל

  ,ְ	ס�ָפה ח�ְלִפי� 8ְ3ר�ת ֵ"ָער

  .ז�ג ָוז�ג, ְ'ֵני ְלָהִבי�
  

  ַר: 8ַַעת &�9ָEְ&ִא�9 ֵט

  ט�ס ַוֲחל�:: 	�ְלמ�ס ֶאָחד

  ְ	ִטיָסה �ִבְנִ-יָמה 3ַחת

  .ס�:,ָיD ִמ<�: ַעד,ֶמְרַחב
  

  ! ה�י ָהַרָ&ב–! ֶהְפֵקר, ֶהְפֵקר

  ! ְצַלח �ְדֵאה–א�ִתי ,ָ"א ַג�

  ֲהִטיֵלִני ָלַעְר	�ִבָיה

  !ְוָלר�ַח ַנְפִ-י ְזֵרה
  

  ;1ְִ-;ל, 3ל–? + ְל;–! ְצַלח �ְנָהג

   ַ	ֲאֶ-ר ָ-�–3ַחת ִהיא 

Cֶי�ע�ד ְיַפְעַ'ע ַמAִה� ַח  

  .ְוע�ד ר�ֵתַח קְֹרט�ב �8ָ
  

  



  ,ְיִ-יָבה ;ִני,;ְמָנ� ֶ	+

  , ִ"יד–ָ'ַני ,  ֶ-ֶלג–ִמְצִחי 

  ָצַבְר1ִי, ְ&חֶֹר: ֶזה, %ְ3

  ;&ַֹח 1ַַחת ִ-ְרי�+ ְ/ִליד
  

  ֵד: ֵריַח�ִמBְַרִחי נ�

  ,;ִביב ָמֵלא ה�ד,8ַק ֶ-ל

  ;ִביב ָחָד- ֶ-ָ&מ�ה�

  .ָר;ָתה ַעִי+ ע�ד,לֹא
  

  ,ֶטְלְ/ַר:,ַקֵ�י, ְוָלָ�ה ֶתֱהמ�

  –? ְ	ַזַע: ְסָתו, ְ	ַזַע: -�ֵמ�

  ,ְ	ִלִ	י -�ֵקק ִצ��ר ַחAִי�

  .ָרב,ִלי,ֶי-: -�ֵקק ְוא�ֵמר
  

  –! חָֹרהַהַ�ח ְלָמָרה ְ-, ה�

  !Aִי: ַה5ִיו ַהBָר,ַמה, ְרֵאה

  ַנֲחטֹ: &�ס ַהַחAִי�, ִנְדַלק

  !ֶטֶר� ִיְק8ֵָמנ� ָזר
  

  �ִבְגִמיָעה 3ַחת ְ/ד�ָלה

  ,1ֹ�,ַה&�ס ַעד,ִנְ-1ֶה ָ&ל

  �ְבִה�9ָלה ַרָ	ה ִנְ-'ְֹ%

  !&ֹל ָהעֹז ְוכֹל ַהחֹ�
  

  �ְבִהְתר�ֵק+ ִלִ	י ָכָלה

  –ַהְיס�ד ,ֶרה ַעדְוִיְתָע

  ,ָהִעיר ֵי- ַיַער,ַהְרֵחק ִמ+

  ! ַוֲעמֹד–ֲהִביֵאִני ָ-� 
  

  , ֲחִסי+ �93ִני�–ֶזה ַהAַַער 

  , &�9E ְדִמי–�ַבחֶֹר: 

  –ַה&ֹל ָטה�ר ָ-� �ְמטָֹהר 

  ?ְוֵאי+ י�ֵדַע ִ	ְ-ִביל ִמי
  

  ,ֵ/א ְוצ�ֵנ+, ַה'ֹאר�ת,ְלֶב+

  ַרת ס�ד�ְבַהְד, ל�,ַיֲעָמד

  ִמְנָחה ְטה�ָרה ִ	ְכִלי ָטה�ר

  .ַיִ/י- ֵלאלֵֹהי ַהה�ד

  



  �ִמֵ	י+ -�ר�ָתיו ַיְצִהיר

  –ֶ-ֶלג 1ִָמי� ֵאי+ 	� ְפָג� 

  :ַיַער ֶזה ֶאָ&ֵנס,ַ	ֲעִבי

  .ְסָד+ �ַפ4ִי- ְטמ�ִני� ָ-�
  

  ֶאְ-לֹ: ִלִ	י ;ז ֵמָחִזי

  ,ַהְ�ָד+,ִ&ְ-לֹ: ֶחֶרב ִמ+

  ֶאְצְרֶפ�� ְ	כ�ר ַהBֶַרחְו

  .ַהְ<ָד+,ַוֲאִ"יֶמ�� ַעל
  

  ,ֶאֱהלֹ�, �ַבַ'4ִי- ֶאֱהלֹ�

  !ֲחַזק ְוֲחָזק, ַהְ% ְוַהְ%

  ָ&ְרח� ֵהד ַהAַַער,�ְבַעל

  !ֲחָזק: ַיֲעֶנה ;ֵמ+ ִלי
   

  ָמֵלא &ֹח�ת ֲחָדִ-י�, ְוִלִ	י

  –ֹא ְיָדָע� ִמִ�י ;ז 

  ְוָהָיה, ָי-�ב ֵ-ִנית ִלי

  .ָעז, ִ-ְבָעַתִי� מ�ָצק

  
  .ד"תרס, טבת

 


