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 ְרִניחֹוְבְסִקי/ הֹוי ַאְרִצי מֹוַלְדִתי אּול ְטשֶׁ שָׁ


מֹוַלְדִתי! ֹהוי ַאְרִצי  !
ִשים ֵקֵרחַ  .חסר צמחיה,חשוף-קרח, סלעים-טרשים.                                      ַהר ְטרָׁ

ה ר ֻעְלפֶׁ ה ּוְגִדי: ֵעדֶׁ .עדר שהתעלף מן החום-עדר עלפה.                                     שֶׁ
ֵמחַ  ר שָׁ דָׁ .צבעו היפה של פרי ההדר-זהב הדר.                                      ְזַהב הָׁ

ִרים ה, ַגל, ִמְנזָׁ .ערימת מפולת-גל,                                     ַמֵצבָׁ
.חימר וחול-טיט. צורת הכיפה של בתים בסגנון מזרחי-כיפות טיט.                                    ִטיט ַעל ַבִית-ִכפֹות

ה בָׁ ה לֹא נֹושָׁ בָׁ .מושבה לא מיושבת-מושבה לא נושבה,                                      מֹושָׁ
ל ַזִית .זית בקרבת זית.                                         ַזִית ֵאצֶׁ

ץ רֶׁ ץ! אֶׁ רֶׁ ה-אֶׁ שָׁ .ארץ שירשנו וניתנה לנו כנחלה-ארץ מורשה!                                       מֹורָׁ
ל ַרב ַכַפִים קֶׁ .דקל בעל ענפים רבים-דקל רב כפיים.                                        דֶׁ

ר דֶׁ ע-ַקו-גֶׁ שָׁ ר רָׁ .שיח הצבר הקוצני המשמש כגדר-גדר קו צבר רשע.                                       ַצבָׁ
.נחל יבש המתגעגע למים-נחל כמה המים.                                       ַנַחל ְכַמּה ַהַמִים

ִביב-ֵריַח ַפְרְדֵסי .  אָׁ
ת-ִשיר לֶׁ .צלצול פעמוני שיירת הגמלים-שיר צלצל גמלת.                                      ִצְלַצל ַגמֶׁ

ִביב-ֵחל .חומת חולות-חל חולות.                                    חֹולֹות ַליָׁם סָׁ
ת לֶׁ ה נֹופֶׁ .  ֵצל ִשְקמָׁ

ץ רֶׁ .וגם הארץ שהובטחה לנו כשעברנו במדבר סיני( כמו מדבר סיני)ארץ מדברית -מדבר סין!                                   ִסין-ַנֲחַלת ִמְדַבר-אֶׁ
כֶׁת ם כֹוְכֵבי לֶׁ סֶׁ .         קֶׁ
ל ַזַעם ַהַחְמִסין בֶׁ .  אדי החום הכבד והקשה-הבל זעם החמסין,                                      הֶׁ

כֶׁת .סוכת השומר בגנים-מלונה.                                       ְמלּונָׁה ַבַשלֶׁ
ם רֶׁ ן ִנים-כֶׁ פֶׁ .מנמנם-נים לא נים.                                   ִנים-לֹא-גֶׁ
ת-ֵתל שֶׁ ה נֱֶׁחרֶׁ ְרבָׁ .  חרישת גבעה שנוצרה מערמות של חורבות-תל חרבה נחרשת.                                    חָׁ

ַתִנים-ֵלילֹות ִויֵלל-ְתֹכל  .
ת שֶׁ ה נֹוקֶׁ .משמיעה נקישות, מרעישה-נוקשת.                                      ַמְשֵאבָׁ

ְמַדת, הֹוי, הֹוי ץ חֶׁ רֶׁ .ארץ שהלב אוהב-ארץ חמדת לב!                             ֵלב-אֶׁ
ִמיר .קוצים-שמיר ושית,                                       ַהַשִית, ַהשָׁ

.גומה בסלע-גב,  בור או באר צבועה בסיד-ביר סוד.                                    ַבִיר סּוד יָׁתֹום ַבֵגב
ַמִים ַעִיט .עוף דורס-עיט.                                         ַבשָׁ

ר וָׁחֹול .רצועות, פיסות-מטליות.                                    ַמְטִליֹות ִמְדבָׁ
ת רּוַע ְשֵחלֶׁ .צמח בושם-שחלת.                                    ְשִביל זָׁ

ל אֹור טֹוֵבַע ֹכל ,  ְביָׁם שֶׁ
ת (1933.    )ְוַעל ְפֵני ֹכל ַהְתֵכלֶׁ
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ה בָׁ ה לֹא נֹושָׁ בָׁ ,                                         מֹושָׁ
ל ַזִית .                                             ַזִית ֵאצֶׁ

ץ רֶׁ ץ! אֶׁ רֶׁ ה-אֶׁ שָׁ !                                       מֹורָׁ
ל ַרב ַכַפִים קֶׁ .                                            דֶׁ

ר דֶׁ ע-ַקו-גֶׁ שָׁ ר רָׁ .                                         ַצבָׁ
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ִביב-ֵריַח ַפְרְדֵסי .  אָׁ
ת-ִשיר לֶׁ .                                       ִצְלַצל ַגמֶׁ

ִביב-ֵחל .                                     חֹולֹות ַליָׁם סָׁ
תֵצל  לֶׁ ה נֹופֶׁ .  ִשְקמָׁ

ץ רֶׁ !                                   ִסין-ַנֲחַלת ִמְדַבר-אֶׁ
כֶׁת ם כֹוְכֵבי לֶׁ סֶׁ .        קֶׁ
ל ַזַעם ַהַחְמִסין בֶׁ ,                                          הֶׁ
כֶׁת .                                         ְמלּונָׁה ַבַשלֶׁ

ם רֶׁ ן ִנים-כֶׁ פֶׁ .                                   ִנים-לֹא-גֶׁ
ה-לתֵ  ְרבָׁ תחָׁ שֶׁ .נֱֶׁחרֶׁ

ַתִנים-יֵללֵלילֹות וִ -ְתֹכל .
ת שֶׁ ה נֹוקֶׁ .                                         ַמְשֵאבָׁ
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.                                      ַבִיר סּוד יָׁתֹום ַבֵגב
ַמִים ַעִיט .                                            ַבשָׁ

ר וָׁחֹול .                                     ַמְטִליֹות ִמְדבָׁ
ת רּוַע ְשֵחלֶׁ .                                    ְשִביל זָׁ

ל אֹור טֹוֵבַע ֹכל , ְביָׁם שֶׁ
ת (1933).    ְוַעל ְפֵני ֹכל ַהְתֵכלֶׁ
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