ראי אדמה  /שאול טשרניבחובסקי
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ְר ִאי אֲ ָד ָמה  /שאול טשרניחובסקי
ְר ִאי ,אֲ ָד ָמה ,כִ י הָ יִינּו בַּ זְ ְבזָנִ ים עַּ ד ְמאֹ ד!
יקְךְ ,מלֹוןְ -ב ָרכָהְ ,מעֹון סֵ ֶתר ,ז ֶַּרע טָ ַּמּנּו  ...ל ֹא עֹוד
ְבחֵ ֵ
ְפנִ ינֵי זְ גּוגִ ּיֹות ֶשל כֻּסֶ ֶמת ,ז ֶַּרע ִחטָ ה כְ בֵ ָדה,
עֹורה חֲ תּול כ ֶֶתםִ ,שבֹלֶ ת-שּועָ ל חֲ ֵר ָדה.
ג ְַּרגֵר ְש ָ
ְר ִאי ,אֲ ָד ָמה ,כִ י הָ יִינּו בַּ זְ ְבזָנִ ים עַּ ד ְמאֹ ד:
ּובהֹוד,
ִפ ְרחֵ י ְפ ָר ִחים בָ ְך טָ ַּמּנּו ַּר ֲענַּּנִ ים ְ
יק ָתּה ִראשֹונָה,
אֲ ֶשר נְ ָש ָק ַּתם הַּ ֶש ֶמש ִמּנְ ִש ָ
ַּמצְ נִ יעַּ חֵ ן ִעם יְפֵ ה ֶקלַּ חְ ,קטֹ ֶרת כֹוסֹו נְ כֹונָה.
וְעַּ ד ֶשּי ְָדעּו צָ הֳ ַּריִם ְבעֶ צֶ ם הַּ צַּ עַּ ר הַּ ָתם,
ּובטֶ ֶרם ָרוּו טַּ ל ֶשל ב ֶֹקר בַּ חֲ לֹומֹות-אֹור נִ ְבטָ ם.
ְ
טֹובים ְבבָ נֵינּו ,נֹעַּ ר ְטהָ ר חֲ לֹומֹות,
הֵ א לָ ְך הַּ ִ
בָ ֵרי לֵ ב ,נְ ִקּיֵי כַּפַּ יִם ,טֶ ֶרם חֶ ְלאַּ ת אֲ ָדמֹות,
יֹומם עֹודֹו ֶש ִתי ,אֶ ֶרג ִת ְקוֹות יֹום יָב ֹא,
וְאֶ ֶרג ָ
טֹובים ִמכָל אֵ לֶ ה .אַּ ְת הֲ ָר ִאית? וְאֵ יפֹה?
אֵ ין לָ נּו ִ
וְאַּ ְת ְתכ ִַּסי עַּ ל כָל אֵ לֶ ה .יַּעַּ ל הַּ צֶ ַּמח ְב ִעתֹו!
כֹורתֹו!
ֵמאָ ה ְשעָ ִרים הֹוד ָוכֹחַּ  ,קֹ ֶדש ְלעַּ ם ְמ ָ
בָ רּוְך ָק ְרבָ נָם ְבסֹוד ָמוֶת ,כֹפֶ ר חַּ ּיֵינּו ְבהֹוד ...
ְר ִאי ,אֲ ָד ָמה ,כִ י הָ יִינּו בַּ זְ ְבזָנִ ים עַּ ד ְמאֹ ד!

(השיר נכתב בעקבות מאורעות  ,1936שלוש שנים קשות של שפיכות דמים בשל התנגדות הערבים להתיישבות
היהודית .טשרניחובסקי היה עד למאורעות ,הוא ישב בתל-אביב וכתב את השיר "ראי אדמה").
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.
הכאב הגדול מובע בחזרה על השורה "ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד" – הבזבוז בחיי אדם.
בשני הבתים הראשונים הדובר משתמש במטאפורה מתחום הטבע  -באדמה הטובה שפעם טמנו /זרעו /שמו
באדמה זרעים עכשיו טומנים /זורעים /שמים באדמה פרחים טריים שלא הגיעו לשלב ההבשלה .הפרחים היפים,
הזקופים שלא נהנו מחום השמש הם מטאפורה לבחורים הצעירים שמתו.
שני בתים אלה מדגישים את הכאב על מות הבנים.
בבתים ג'  -ד' – מטאפורה מתחום החברה /התרבות .הבחורים הצעירים הטובים ביותר נתנו את חייהם .הדובר
משתמש במטאפורה "וְאֶ ֶרג יֹומָ ם עֹודֹו ֶש ִתי ,אֶ ֶרג ִת ְקוֹות יֹום יָב ֹא" כדי להדגיש שהם מתו צעירים ולא השלימו את
חייהם כמו בד לא גמור.
סיום בית ג' בשאלות רטוריות שמביעות כעס וכאב על מות הבנים.
בבית הרביעי הדובר מציין כי הבנים הם תשלום כבד  /כופר במלחמה צודקת למען המשכיות קיום העם בארצו.
הדובר משתמש במאטפורה מתחום הטבע " יַּעַּ ל הַּ צֶ מַּ ח ְב ִעתֹו" – למרות הכל העם הזה יצליח לשרוד כאן.
הדובר משתמש בארמז מקראי " מֵ אָ ה ְשעָ ִרים הֹוד ָוכֹחַּ " כמו יצחק שמסמל הקרבה אבל גם חי שנים רבות והצליח
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.
הדובר מסיים בחזרה על השורה הפותחת את השיר ,כלומר בכאב על המחיר הכבד של מלחמה.

