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Mothers 

 

My Mother Was Prophet -    Yehuda Amichai  

Toil       Avraham Shlonski 

My Mother – Her Memory Be Blessed H. N. Bialik 

Rachel Bluwstein     Barren 

To A Picture of My Mother   Leah Goldberg 

My Daughters     Shlomit Naim Naor 

Safety Pin      Shlomit Naim Naor 
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My Mother Was a Prophet Yehuda Amichai 

My mother was a prophet and didn’t know it, 
Not like Miriam the Prophetess dancing with cymbals and tambourines, 
not like Deborah who sat under the palm tree and judged the people, 
not like Hulda who foretold the future, 
but my own private prophet, silent and stubborn. 
I am obliged to fulfill everything she said 
and I’m running out of lifetime. 
My mother was a prophet when she taught me 
the do’s and dont’s of everyday, paper verses 
for one use only: You’ll be sorry, 
you‘ll be exhausted, that will do you good, you‘ll feel 
like a new person, you’ll really love it, you 
won’t be able to, you won’t like that, you‘ll never manage 
to close it, I knew you wouldn’t remember, wouldn’t 
forget give take rest, yes you can you can. 
And when my mother died, all her little predictions came together 
In one big prophecy that will last 
until the Vision of the End of Days. 
 
Translation by Chana Bloch and Chana Kronfeld 

 

 יהודה עמיחי/ אמי 

 

 . ָיְדָעהִאִמי ָהְיָתה ְנִביָאה ְולֹא 

 , לֹא ְכמֹו ֵמִרים ַהְנִביָאה ָהרֹוֶקֶדת ְבֻתִפים ובמצלתיים

מר ְוָשְפָטה ֶאת ָהַעם  ׂ  , ְולֹא ְכמֹו ְדבֹוָרה ֶשָיְשָבה ַתַחת הת

 , ְולֹא ְכמֹו ֻחְלָדה ַהְנִביָאה ַהְמַנְבָאה ֲעִתידֹות

 ִניתֶאָלא ְנִביָאה ְפָרִטית ֶשִלי ְשֵקָטה ְוַעְקשָ 

 . ַוֲאִני ַחָיב ְלַקֵים ֶאת ַהֹכל ּוְזַמן ַחַיי עֹוֵבר

 , יֹום-ִאִמי ָהְיָתה ְנִביָאה ְכֶשָאְמָרה ִלי ֶאת ִדְבֵרי ַהיֹום

 , ַאָתה ִתְצַטֵער: ְפסּוִקים ְלִשמּוש ַחד ַפֲעִמי

 ַאָתה ַתְרִגיש, ֶזה ֵיָעֶשה ְלָך טֹוב, ֶזה ָיִעיף אֹוְתָך

 ַאָתה, ַאָתה ֶתֱאַהב ֶאת ֶזה, ְכמֹו ָאָדם ָחָדש

 ,ַאָתה לֹא ֶתֱאַהב ֶאת ֶזה, לֹא תּוַכל 

 ,ָיַדְעִתי ֶשלֹא ִתְזֹכר, ַאָתה לֹא ַתְצִליַח ִלְסֹגר ֶאת ֶזה

 .ַאָתה ָיכֹול, ַאָתה ָיכֹול, ָתנּוחַ , ִתַקח, ִתֵתן, ֶשלֹא ִתְשַכח

 ִהְצָטְרפּו ָכל ַהְנבּואֹות ַהְקַטנֹות וכשאמי ֵמָתה

 .ִלְנבּוָאה ְגדֹוָלה ֲאֶשר ַתִגיַע ֵעֵדי ְנבּוַאת ַאֲחִרית ַהָיִמים
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Toil Abraham Shlonski 
Dress me, good mother, In a glorious robe of many colors, 

And at dawn  

Lead me to my toil. 

My land is wrapped in light as in a prayer shawl. 

The houses stand forth like frontlets, 

And the roads paved by hands, Stream down like phylactery straps. 

Here the lovely city says the Morning Prayer 

To its creator. 

And among the creators 

Is your son Abraham, 

A road building bard of Israel. 

And in the Evening twilight, father will return from his travails 

And like a prayer, will whisper joyfully; 

My dear son Abraham 

Skin, sinews and bones, 

Hallelujah 

Dress me, good mother, in a glorious robe of many colors, 

And at dawn lead me  

To my toil. 

 

 

 ד

 ַהְלִביִשיִני ִאָמא ְכֵשָרה ְכֹתֶנת־ַפִסים ְלִתְפֶאֶרת

 ְוִעם ַשֲחִרית הֹוִביִליִני ֱאֵלי ָעָמל.

 עֹוְטָפה ַאְרִצי אֹור ַכַטִלית

 ָבִתים ִנְצבּו ַכטֹוָטפֹות

 ְוִכְרצּועֹות־ְתִפִלין גֹוְלִשים ְכִביִשים ָסְללּו ַכַפִים.

 ְתִפַלת־ַשֲחִרית ֹכה ִתְתַפֵלל ִקְרָיה ָנָאה ֱאֵלי בֹוְרָאּה

 ּוַבבֹוְרִאים

 ְבֵנְך ַאְבָרָהם

 ַפְיָטן סֹוֵלל ְבִיְשָרֵאל.

 ּוָבֶעֶרב ֵבין ַהְשָמשֹות ָישּוב ַאָבא ִמִסְבלֹוָתיו

 ְוִכְתִפָלה ִיְלַחש ַנַחת:

 ֲהֵבן ַיִקיר ִלי ַאְבָרָהם

 ִגיִדים ַוֲעָצמֹות.עֹור וְ 

 ַהְללּוָיּה.

 ַהְלִביִשיִני ִאָמא ְכֵשָרה ְכֹתֶנת־ַפִסים ְלִתְפֶאֶרת

 ְוִעם ַשֲחִרית הֹוִביִליִני

 ֱאֵלי ָעָמל.
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 ִאִמי, ִזְכרֹוָנּה ִלְבָרָכה / חיים נחמן ביאליק

 ִמִשיחֹות ַהַצִדיק ַז"ל ִמִּויֶלְדִניק

 

 ִזְכרֹוָנּה ִלְבָרָכה, ָהְיָתה ַצֶדֶקת ְגמּוָרהִאִמי, 

 ּוְבַאְלְמנּוָתּה ֲעִנָיה ְמרּוָדה.

 –ַוְיִהי ֶעֶרב ַשָבת, ַהַחָמה ְברֹאש ָהִאיָלנֹות 

 ּוְבֵביָתּה לֹא ֵנר ְולֹא ְסֻעָדה.

 

 –ָבְדָקה ּוָמְצָאה עֹוד, ַמֲעֵשה ִנִסים, ְשֵתי ְפרּוטֹות 

 ָפָסָחה, –” ֵנרֹות?ֲהֶלֶחם ִאם “

 ָרָצה ַוָתָשב, ּוְבָיָדּה ַהְצנּוָמה ַמְשַאת ַהֹקֶדש:

 ְשֵני ֵנרֹות ַהְבָרָכה.

 

 ִשְבָעה כֹוָכִבים ַבָמרֹום, ְוֵליל ַשַבת ִאִמי

 ֵעיָנִים. –ִשְבָעה לֹו ֵנרֹות 

 ֶשה ִאָשה?ַתעֲ -ֲהִיְקַבע ֱאֹלִהים ַשַבת ָקְדשֹו? ְוִכי ִיְקַבע, ַמה

 ְיִהי ְשמֹו ְמֹבָרְך ַעל ְשָנִים!

 

 –ִויֹבַרְך ַעל ַמָפה ְנִקָיה ְללֹא ְפרּוַסת ַחָלה 

 ַשָבת ְלרֹאָשּה,-ַוַתְחֹבש ְשִביס

 ַוְתַחֵלף ִשְמָלָתּה, ַוִתכֹון ִלְקַראת ֱאֹלִהים

 ְוַהַשָבת ַהְקדֹוָשה.

 

 רֹות ְולֹא ָיְכָלה ִהְתַאֵפק,ַוְיִהי ְבַהֲעלֹוָתּה ַהנֵ 

 ִכי ַמר ָלּה, ִכי ֻרַתח ְלָבָבּה,

 –ַוֵתְבְך ַהַצֶדֶקת, ְוִדְמָעה ִמִקְמֵטי ְלָחֶייָה ָנָפָלה 

 ְוֵנר ֶאָחד ָתַסס ְוָכָבה.

 

 –ָעְמָדה ַהַשָבת ִנְכָלָמה, ִעֶּוֶרת ֵעיָנּה ָהֶאָחת 

 ִהְתַפְלָצה ָהִאָשה:

 –ֵאל, ַמַתת ַאְלָמָנה? ִאם ָחְטָאה ֲאָמְתָך "ֲהִתְבֶזה, 

 ִפְשָעּה?-ַשַבְתָך ַמה

 

 ֵעיָנּה?" ּוְבָעְמָדּה ֲעצּוַמת ֵעיַנִים-ַמדּוַע ָנַקְרָת ֶאת

 ּוְשכּוַכת ַכַפִים, סֹוֶלֶדת ְבִחיָלה,

 ָרְקדּו ְכֵתֶפיָה ּוְשִביָסּה ְבַמֲחַנק ַהֶבִכי

 ּוְבַלַהט ַהְתִפָלה.
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 ְתהֹומֹות ִמִלָבּה ִשֵּועּו, ִאָמהֹות ּוְכרּוִבים

 ִהְתַיְפחּו ִמְגרֹוָנּה.

 לֹא ָשְמָעה עֹוד ֹאֶזן ֶשל ַמְעָלה, לֹא ָרָאה עֹוד ִכֵסא ַהָכבֹוד

 ְבִהְתַעֵטף ֹכה ֶנֶפש ִביגֹוָנּה.

 

 ָאז ִתַשל ִמְלִחי ַהִצְדָקִנית ִדְמָעה ַאַחת בֹוֶעֶרת,

 ְרִסיס ֵאש ֶלָהָבה,

 ּוְבָצְנָחּה, ַוִיֹפל ַבַבִית אֹור ִמְשֶנה, ִכי ִנַצת

 ַהֵנר ֲאֶשר ָכָבה.

 

 ִכְמַעט ָפְקָחה ִאִמי ֵעיֶניָה ָהֲעֵששֹות ָוֵאֶרא:

 אֹור ִשְבַעת ַהָיִמים ָשם ָיֵהל,

 ֶדֶקתַתֲעֹמד ְזכּות ַהצַ  –ִכי ָנְשָקה ַהְשִכיָנה ֲעֵליֶהן. 

 ִיְשָרֵאל.-ָלנּו ּוְלָכל

 .לונדון, שבט, תרצ"א
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 Rachel Bluwsteinרחל            –עקרה 

 ֵבן לּו ָהָיה ִלי! ֶיֶלד ָקָטן,

 ְשֹחר ַתְלַתִלים ְוָנבֹון.

 ֶלֱאֹחז ְבָידֹו ְוִלְפֹסַע ְלַאט

 ִבְשִביֵלי ַהָגן.

 ֶיֶלד.

 ָקָטן.

 

 ֶשִלי!אּוִרי ֶאְקָרא לֹו, אּוִרי 

 ַרְך ְוָצלּול הּוא ַהֵשם ַהָקָצר.

 ְרִסיס ְנָהָרה.

 ְלַיְלִדי ַהְשַחְרַחר

 –” אּוִרי!“

 ֶאְקָרא!

 

 עֹוד ֶאְתַמְרֵמר ְכָרֵחל ָהֵאם.

 עֹוד ֶאְתַפֵלל ְכַחָנה ְבִשיֹלה.

 עֹוד ֲאַחֶכה

 לֹו.

 תרפ"ח
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  Leah Goldberg              לאה גולדברג לתמונת אמא

 ְתמּוָנֵתְך ֹכה ְשֵלָוה. ַאְת ַאֶחֶרת:

  ִאִמי. -ְקָצת ֵגָאה ּוְנבֹוָכה ַעל ֶשַאְת 

 ְמַלווה ְבִדְמָעה ּוְבִחיּוְך ְמַוֶתֶרת

 “ּוֵמעֹוָלם ֵאיֵנְך שֹוֶאֶלת: "ִמי?

 

 לֹא ָתַמְהְת, לֹא ָרַגְזְת, ֵעת ָבאִתי ֵאַלִיְך

 ְוָאַמְרִתי: "ְתִני!" ִמֵדי יֹום ְביֹומֹו

 ֶאת ַהֹכל ֵהֵבאת ִלי ְבמֹו ָיַדִיְך

 ֲאִני. -ַרק ִמְפֵני ֶשֲאִני 

 

 ְויֹוֵתר ִמֶמִני ַאְת ַהיֹום זֹוֶכֶרת

 ַיְלדּוִתי, ְוַנְפֵשְך ְכָבר ָפְתָרה:-ֶאת ְיגֹון

 ֵעת ָתבֹוא ֵאַלִיְך ַהַבת ַהבֹוֶגֶרת

 ָגָתּה ֶשָבְגָרה.ִהיא ָתִביא ֶאת ֵיאּוש תּו

 

 ֵכן. ָאבֹוא ְרצּוָצה ְולֹא ֶאְשַאל ִלְשלֹוֵמְך.

 לֹא ֶאְבֶכה ְבֵחיֵקְך, לֹא ֶאְלַחש: "ִאִמי!"

 ַאְת ֵתְדִעי:

 ֶזה ֶשֲעָזַבִני ָהָיה ִלי ָיָקר ִמֵמְך

 ְולֹא ִתְשֲאִליִני: "ִמי?"
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 נאור–נעים שלומית

 בנֹותי
 מרים ומעין צהלי לאביה

  

 ַהַשֲעשּוִעים ַגן ְיִלידֹות

 ַאֲחֵריֶהן ְמַדָדה ֲאִני

 ְזרּוָעה לֹא ְבֶאֶרץ ְמַהֶגֶרת

 .ִסיָמִנים ָבֶהן ְונֹוֶתֶנת חֹוָתמֹות אֹוֶסֶפת

  

 :זֹו ְלָשָעה ָנכֹון ַהֲחָרדֹות

 ,ְגדֹוִלים ִמְרָוִחים ,ְזכּוִכיֹות ,ָחשּוף חֹול ,ְגבֹוָהה ִמְגָלָשה 

 ָהַעז ָהאֹור

  

 ְבנֹוַתי ֶשל ְבִהְתַלֲהבּוָתן ִנְבָלעֹות

 !ֶשֶמש ַכָמה !ְוַהֶשֶמש !ַנְדֵנָדה !חֹול !ֻסָלם !ִמְגָלָשה ,הֹו

 .ֵנַדע ַהֶשלֹא ְלִמְזֶוֶדת ִנְדָחקֹות

  

 ְכֵדי ִלְשֹתק ָעַלי

 ַאְרָצן ֶאת ֲעבּוִרי ְלַתְרֵגם ָלֵהן ְלַאְפֵשר

 בר סוףלד אין" הספר  מתוך

 
My Daughters (My Girls)  Shlomit Naim Naor 

Natives of the playground 

I follow them skipping 

An immigrant in an unsown land  

Collecting seals marking them with signs 

The fears 

(True for the moment) 

Tall slide, exposed sand, broken glass, big gaps 

The strong light 

All swallowed by my girls’ enthusiasm 

Oh, slide! Ladder! Sand! Swing! And the sun! so much sun! 

Squeezed into the God Forbid suitcase 

 

I need to shut up and nod so that 

They can translate their new land 

For me.  


