הוי ארצי מולדתי
שאול טשרניחובסקי



יחֹוב ְס ִקי
ְ
הֹוי אַ ְרצִ י מֹולַ ְד ִתי ָׁ /שאּול ְט ֶׁש ְרנִ




הֹ וי אַ ְרצִ י! מֹולַ ְד ִתי!
הַ ר ְט ָׁר ִשים ֵק ֵרחַ .
עֵ ֶׁדר ע ְֻלפֶׁ הֶׁ :שה ּוגְ ִדי.
זְ הַ ב הָׁ ָׁדר ָׁשמֵ חַ .
ִמנְ ז ִָׁרים ,גַל ,מַ צֵ בָׁ ה,
כִ פֹותִ -טיט עַ ל בַ יִת.
נֹושבָׁ ה,
מֹושבָׁ ה ל ֹא ָׁ
ָׁ
ַזיִת אֵ צֶׁ ל ַזיִת.
מֹור ָׁשה!
אֶׁ ֶׁרץ! אֶׁ ֶׁרץָׁ -
ֶׁד ֶׁקל ַרב כַפַ יִם.
ג ֶֶׁׁדרַ -קו-צַ בָׁ ר ָׁר ָׁשע.
נַחַ ל כְ מַ ּה הַ מַ יִם.
ֵריחַ פַ ְר ְדסֵ י-אָׁ ִביב.
ִשיר-צִ ְלצַ ל גַמֶׁ לֶׁ ת.
חֵ ל-חֹולֹות לַ יָׁם סָׁ ִביב.
צֵ ל ִש ְקמָׁ ה נֹופֶׁ לֶׁ ת.






אֶׁ ֶׁרץ-נַחֲ לַ ת ִמ ְדבַ רִ -סין!
ֶׁקסֶׁ ם כֹוכְ בֵ י לֶׁ כֶׁת.
הֶׁ בֶׁ ל זַעַ ם הַ חַ ְמ ִסין,
ְמלּונָׁה בַ ַשלֶׁ כֶׁת.
כ ֶֶׁׁרם-גֶׁפֶׁ ן נִ ים-ל ֹא-נִ ים.
ֵתל-חָׁ ְרבָׁ ה נֶׁחֱ ֶׁר ֶׁשת.
ְתכֹל-לֵ ילֹות וִילֵ לַ -תנִ ים.
נֹוק ֶׁשת.
מַ ְשאֵ בָׁ ה ֶׁ
הֹוי ,הֹוי ,אֶׁ ֶׁרץ חֶׁ ְמ ַדת-לֵ ב!
הַ ָׁש ִמיר ,הַ ַשיִת,
בַ יִר סּוד יָׁתֹום בַ גֵב.
בַ ָׁשמַ יִם עַ יִט.
מַ ְט ִליֹות ִמ ְדבָׁ ר וָׁחֹול.
ְש ִביל זָׁרּועַ ְשחֵ לֶׁ ת.
ְביָׁם ֶׁשל אֹור טֹובֵ עַ כֹל,
וְעַ ל ְפנֵי כֹל הַ ְתכֵלֶׁ ת)1933( .

טרשים -סלעים ,קרח -חשוף,חסר צמחיה.
עדר עלפה -עדר שהתעלף מן החום.
זהב הדר -צבעו היפה של פרי ההדר.
גל -ערימת מפולת.
כיפות טיט -צורת הכיפה של בתים בסגנון מזרחי .טיט -חימר וחול.
מושבה לא נושבה -מושבה לא מיושבת.
זית בקרבת זית.
ארץ מורשה -ארץ שירשנו וניתנה לנו כנחלה.
דקל רב כפיים -דקל בעל ענפים רבים.
גדר קו צבר רשע -שיח הצבר הקוצני המשמש כגדר.
נחל כמה המים -נחל יבש המתגעגע למים.
שיר צלצל גמלת -צלצול פעמוני שיירת הגמלים.
חל חולות -חומת חולות.
מדבר סין -ארץ מדברית (כמו מדבר סיני) וגם הארץ שהובטחה לנו כשעברנו במדבר סיני.
הבל זעם החמסין -אדי החום הכבד והקשה.
מלונה -סוכת השומר בגנים.
נים לא נים -מנמנם.
תל חרבה נחרשת -חרישת גבעה שנוצרה מערמות של חורבות.
נוקשת -מרעישה ,משמיעה נקישות.
ארץ חמדת לב -ארץ שהלב אוהב.
שמיר ושית -קוצים.
ביר סוד -בור או באר צבועה בסיד ,גב -גומה בסלע.
עיט -עוף דורס.
מטליות -פיסות ,רצועות.
שחלת -צמח בושם.



יחֹוב ְס ִקי
ְ
הֹוי אַ ְרצִ י מֹולַ ְד ִתי ָׁ /שאּול ְט ֶׁש ְרנִ



הֹ וי אַ ְרצִ י! מֹולַ ְד ִתי!
הַ ר ְט ָׁר ִשים ֵק ֵרחַ .
עֵ ֶׁדר ע ְֻלפֶׁ הֶׁ :שה ּוגְ ִדי.
זְ הַ ב הָׁ ָׁדר ָׁש ֵמחַ .
ִמנְ ז ִָׁרים ,גַלַ ,מצֵ בָׁ ה,
כִ פֹותִ -טיט עַ ל בַ יִת.
נֹושבָׁ ה,
מֹושבָׁ ה ל ֹא ָׁ
ָׁ
ַזיִת אֵ צֶׁ ל ַזיִת.
מֹור ָׁשה!
אֶׁ ֶׁרץ! אֶׁ ֶׁרץָׁ -
ֶׁד ֶׁקל ַרב כַפַ יִם.
ג ֶֶׁׁדרַ -קו-צַ בָׁ ר ָׁר ָׁשע.
נַחַ ל כְ ַמּה הַ ַמיִם.
ֵריחַ פַ ְר ְדסֵ י-אָׁ ִביב.
ִשיר-צִ ְלצַ ל ג ֶַׁמלֶׁ ת.
חֵ ל-חֹולֹות לַ יָׁם סָׁ ִביב.
צֵ ל ִש ְק ָׁמה נֹופֶׁ לֶׁ ת.






אֶׁ ֶׁרץ-נַחֲ לַ ת ִמ ְדבַ רִ -סין!
ֶׁקסֶׁ ם כֹוכְ בֵ י לֶׁ כֶׁת.
הֶׁ בֶׁ ל זַעַ ם הַ חַ ְמ ִסין,
ְמלּונָׁה בַ ַשלֶׁ כֶׁת.
כ ֶֶׁׁרם-גֶׁפֶׁ ן נִ ים-ל ֹא-נִ ים.
ֵתל-חָׁ ְרבָׁ ה נֶׁחֱ ֶׁר ֶׁשת.
ְתכֹל-לֵ ילֹות ִוילֵ לַ -תנִ ים.
נֹוק ֶׁשת.
ַמ ְשאֵ בָׁ ה ֶׁ
הֹוי ,הֹוי ,אֶׁ ֶׁרץ חֶׁ ְמ ַדת-לֵ ב!
הַ ָׁש ִמיר ,הַ ַשיִת,
בַ יִר סּוד יָׁתֹום בַ גֵב.
בַ ָׁש ַמיִם עַ יִט.
ַמ ְט ִליֹות ִמ ְדבָׁ ר וָׁחֹול.
ְש ִביל זָׁרּועַ ְשחֵ לֶׁ ת.
ְביָׁם ֶׁשל אֹור טֹובֵ עַ כֹל,
וְעַ ל ְפנֵי כֹל הַ ְתכֵלֶׁ ת)1933( .

ראובן רובין "הפירות הראשונים" 1923
טריפטיקון פאנל אמצעי

"הרועה" פאנל שמאלי

"שלוה" פאנל ימני

ראובן רובין "נמל יפו" 1924-1925

...בים של אור טובע כל ,ועל פני כל התכלת.

