
 
 

 ראי אדמה / שאול טשרניבחובסקי

 ערכה: איריס פלאום

 ְרִאי ֲאָדָמה / שאול טשרניחובסקי

ד ְמֹאד!  ְזְבָזִנים עַּ  ְרִאי, ֲאָדָמה, ִכי ָהִיינּו בַּ

ּנּו ... לֹא עֹוד-ְבֵחיֵקְך, ְמלֹון ע ָטמַּ  ְבָרָכה, ְמעֹון ֵסֶתר, ֶזרַּ

ע   ִחָטה ְכֵבָדה,ְפִניֵני ְזגּוִגּיֹות ֶשל כֶֻּסֶמת, ֶזרַּ

ְרֵגר ְשעֹוָרה ֲחתּול ֶכֶתם, ִשֹבֶלת  שּוָעל ֲחֵרָדה.-גַּ

  

ד ְמֹאד: ְזְבָזִנים עַּ  ְרִאי, ֲאָדָמה, ִכי ָהִיינּו בַּ

ֲענִַּּנים ּוְבהֹוד, ּנּו רַּ  ִפְרֵחי ְפָרִחים ָבְך ָטמַּ

ֶשֶמש ִמְּנִשיָקָתּה ִראשֹוָנה, ם הַּ  ֲאֶשר ְנָשָקתַּ

ְצנִ  ח, ְקֹטֶרת כֹוסֹו ְנכֹוָנה.מַּ  יעַּ ֵחן ִעם ְיֵפה ֶקלַּ

ָתם, ר הַּ עַּ צַּ ִים ְבֶעֶצם הַּ ד ֶשָּיְדעּו ָצֳהרַּ  ְועַּ

ֲחלֹומֹות ל ֶשל ֹבֶקר בַּ  אֹור ִנְבָטם.-ּוְבֶטֶרם ָרוּו טַּ

  

ר ְטָהר ֲחלֹומֹות, טֹוִבים ְבָבֵנינּו, ֹנעַּ  ֵהא ָלְך הַּ

ִים,  פַּ ת ֲאָדמֹות,ָבֵרי ֵלב, ְנִקֵּיי כַּ  ֶטֶרם ֶחְלאַּ

 ְוֶאֶרג יֹוָמם עֹודֹו ֶשִתי, ֶאֶרג ִתְקוֹות יֹום ָיבֹא,

ְת ֲהָרִאית? ְוֵאיֹפה?  ֵאין ָלנּו טֹוִבים ִמָכל ֵאֶלה. אַּ

  

ח ְבִעתֹו! ֶצמַּ ל הַּ ל ָכל ֵאֶלה. יַּעַּ ִסי עַּ ְת ְתכַּ  ְואַּ

ם  , ֹקֶדש ְלעַּ  ְמכֹוָרתֹו!ֵמָאה ְשָעִרים הֹוד ָוֹכחַּ

ֵּיינּו ְבהֹוד ...  ָברּוְך ָקְרָבָנם ְבסֹוד ָמֶות, ֹכֶפר חַּ

ד ְמֹאד! ְזְבָזִנים עַּ  ְרִאי, ֲאָדָמה, ִכי ָהִיינּו בַּ

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
, שלוש שנים קשות של שפיכות דמים בשל התנגדות הערבים להתיישבות 1936)השיר נכתב בעקבות מאורעות 

 אביב וכתב את השיר "ראי אדמה".(-ה עד למאורעות, הוא ישב בתלהיהודית. טשרניחובסקי הי

 השיר "ראי אדמה" מאת טשרניחובסקי עוסק בכאב על מותם של צעירים למען המולדת. 

 

הדובר בשיר מביע את ההתלבטות הקיימת עד היום שמצד אחד הכאב הגדול על מותם של צעירים ומצד שני 

 מלחמה צודקת מול אויב. 

 

 הבזבוז בחיי אדם.  –על השורה "ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד"  בחזרהל מובע הכאב הגדו

 

שפעם טמנו/ זרעו/ שמו  באדמה הטובה  - במטאפורה מתחום הטבעהדובר משתמש  בשני הבתים הראשונים

עכשיו  טומנים/ זורעים/ שמים באדמה פרחים טריים שלא הגיעו לשלב ההבשלה. הפרחים היפים,  זרעיםבאדמה 

 לבחורים הצעירים שמתו.  מטאפורההזקופים שלא נהנו מחום השמש הם 

 שני בתים אלה מדגישים את הכאב על מות הבנים.

. הבחורים הצעירים הטובים ביותר נתנו את חייהם. הדובר מטאפורה מתחום החברה/ התרבות – ד' - בבתים ג'

"ְוֶאֶרג יֹוָמם עֹודֹו ֶשִתי, ֶאֶרג ִתְקוֹות יֹום ָיבֹא" כדי להדגיש שהם מתו צעירים ולא השלימו את  במטאפורהמשתמש  

 חייהם כמו בד לא גמור. 

 שמביעות כעס וכאב על מות הבנים. סיום בית ג' בשאלות רטוריות

הדובר מציין כי הבנים הם תשלום כבד / כופר במלחמה צודקת למען המשכיות קיום העם בארצו. י יעבבית הרב

ח ְבִעתֹו" מתחום הטבע  במאטפורההדובר משתמש  ֶצמַּ ל הַּ  למרות הכל העם הזה יצליח לשרוד כאן. –" יַּעַּ

" כמו יצחק שמסמל  בארמז מקראיהדובר משתמש  הקרבה אבל גם חי שנים רבות והצליח " ֵמָאה ְשָעִרים הֹוד ָוֹכחַּ

 בהן כך עם ישראל משלם מחיר כבד אך הוא יצליח להישאר בארצו.

 בשני בתים אלה מודגש כי המחיר הכבד התשלום ההכרחי להמשך הקיום של העם בארצו. 

 

 על השורה הפותחת את השיר, כלומר בכאב על המחיר הכבד של מלחמה.  בחזרההדובר מסיים 

 

 

 

 

 

 

 


