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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
. ִא ִמי הָ יְ תָ ה נְ בִ יאָ ה וְ ל ֹא י ְָדעָה
, ל ֹא כְ מֹו מֵ ִרים הַ נְ בִ יאָ ה הָ רֹוקֶ דֶ ת בְ תֻ פִ ים ובמצלתיים
, בֹורה שֶ י ְָשבָ ה תַ חַ ת התׂמר וְ שָ פְ טָ ה אֶ ת הָ ַעם
ָ וְ ל ֹא כְ מֹו ְד
, וְ ל ֹא כְ מֹו חֻלְ דָ ה הַ נְ בִ יאָ ה הַ ְמנַבְ אָ ה ע ֲִתידֹות
אֶ לָא נְ בִ יאָ ה פְ ָר ִטית שֶ לִ י ְשקֵ טָ ה וְ עַקְ שָ נִ ית
. וַאֲנִ י חַ יָב לְ קַ יֵם אֶ ת הַ כֹ ל ּוזְמַ ן חַ יַי עֹובֵ ר
, יֹום-ִא ִמי הָ יְ תָ ה נְ בִ יאָ ה כְ שֶ אָ ְמ ָרה לִ י אֶ ת ִדבְ ֵרי הַ יֹום
,  אַ תָ ה ִתצְ טַ עֵר:פְ סּוקִ ים לְ ִשמּוש חַ ד ַפע ֲִמי
 אַ תָ ה תַ ְרגִ יש, זֶה ֵיעָשֶ ה לְ ָך טֹוב,אֹותָך
ְ זֶה יָעִ יף
 אַ תָ ה, אַ תָ ה תֶ אֱהַ ב אֶ ת זֶה,כְ מֹו אָ דָ ם חָ דָ ש
, אַ תָ ה ל ֹא תֶ אֱ הַ ב אֶ ת זֶה, ל ֹא תּוכַל
, יָדַ עְ ִתי שֶ ל ֹא ִתזְכֹ ר,אַ תָ ה ל ֹא תַ צְ לִ יחַ לִ ְסגֹ ר אֶ ת זֶה
. אַ תָ ה יָכֹול, אַ תָ ה יָכֹול, ַ תָ נּוח, ִתקַ ח, ִתתֵ ן,שֶ ל ֹא ִת ְשכַח
וכשאמי מֵ תָ ה הִ צְ טָ ְרפּו כָל הַ נְ בּואֹות הַ קְ טַ נֹות
.לִ נְ בּואָ ה גְ דֹולָה אֲשֶ ר תַ גִ י ַע עֵדֵ י נְ בּואַ ת אַ ח ֲִרית הַ י ִָמים
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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
ישינִ י ִאמָ א כְ שֵ ָרה כְ תֹ נֶת־פ ִַסים לְ ִתפְ אֶ ֶרת
ִ ִהַ לְ ב
.וְ עִ ם שַ ח ֲִרית הֹובִ ילִ ינִ י ֱאלֵי עָמָ ל
עֹוטְ פָה אַ ְרצִ י אֹור כַטַ לִ ית
בָ ִתים נִ צְ בּו כַטֹוטָ פֹות
.ישים סָ לְ לּו ַכפַיִ ם
ִ ִצּועֹות־תפִ לִ ין גֹולְ ִשים כְ ב
ְ
וְ כִ ְר
בֹוראָ ּה
ְ ְתפִ לַת־שַ ח ֲִרית כֹ ה ִת ְת ַפלֵל קִ ְריָה נָאָ ה ֱאלֵי
בֹור ִאים
ְ ַּוב
בְ נְֵך אַ בְ ָרהָ ם
.פַיְ טָ ן סֹולֵל בְ יִ ְש ָראֵ ל
ּובָ ע ֶֶרב בֵ ין הַ ְשמָ שֹות יָשּוב אַ בָ א ִמ ִסבְ לֹותָ יו
:וְ כִ ְתפִ לָה יִ לְ חַ ש נַחַ ת
הֲבֵ ן יַקִ יר לִ י אַ בְ ָרהָ ם
.עֹור וְ גִ ִידים ַועֲצָ מֹות
.הַ לְ לּויָּה
ישינִ י ִאמָ א כְ שֵ ָרה כְ תֹ נֶת־פ ִַסים לְ ִתפְ אֶ ֶרת
ִ ִהַ לְ ב
וְ עִ ם שַ ח ֲִרית הֹובִ ילִ ינִי
.ֱאלֵי עָמָ ל
3

4

5

ִא ִמי ,זִכְ רֹונָּה לִ ְב ָרכָה  /חיים נחמן ביאליק
ִמ ִשיחֹות הַ צַ ִדיק זַ"ל ִמּוִ יל ְֶדנִיק
מּורה
ִא ִמי ,זִכְ רֹונָּה לִ בְ ָרכָה ,הָ יְ תָ ה צַ דֶ קֶ ת גְ ָ
ּובְ אַ לְ ְמנּותָ ּה עֲנִ יָה ְמרּודָ ה.
וַיְ הִ י ע ֶֶרב שַ בָ ת ,הַ חַ מָ ה בְ ר ֹאש הָ ִאילָנֹות –
ּובְ בֵ יתָ ּה ל ֹא נֵר וְ ל ֹא ְסעֻדָ ה.
בָ ְדקָ ה ּומָ צְ אָ ה עֹוד ,מַ עֲשֵ ה נִ ִסיםְ ,שתֵ י פְ רּוטֹות –
“ ֲהלֶחֶ ם ִאם נֵרֹות?” – פָסָ חָ ה,
ָרצָ ה וַתָ שָ בּ ,ובְ יָדָ ּה הַ צְ נּומָ ה מַ ְשאַ ת הַ קֹ דֶ ש:
ְשנֵי נֵרֹות הַ בְ ָרכָה.
ִשבְ עָה כֹוכָבִ ים בַ מָ רֹום ,וְ לֵיל שַ בַ ת ִא ִמי
ִשבְ עָה לֹו נֵרֹות – עֵינָיִ ם.
הֲיִ קְ בַ ע אֱֹלהִ ים שַ בַ ת קָ ְדשֹו? וְ כִ י יִ קְ בַ ע ,מַ ה-תַ ֲעשֶ ה ִאשָ ה?
יְ הִ י ְשמֹו ְמבֹ ָרְך עַל ְשנָיִ ם!
וִ יבֹ ַרְך עַל מַ פָה נְ קִ יָה לְ ל ֹא פְ רּוסַ ת חַ לָה –
וַתַ חְ בֹ ש ְשבִ יס-שַ בָ ת לְ ר ֹאשָ ּה,
ו ְַתחַ לֵף ִש ְמלָתָ ּה ,ו ִַתכֹון לִ קְ ַראת אֱֹלהִ ים
וְ הַ שַ בָ ת הַ קְ דֹושָ ה.
וַיְ הִ י בְ הַ עֲלֹותָ ּה הַ ֵנרֹות וְ ל ֹא יָכְ לָה הִ ְתאַ פֵק,
כִ י מַ ר לָּה ,כִ י רֻ תַ ח לְ בָ בָ ּה,
וַתֵ בְ ךְ הַ צַ דֶ קֶ ת ,וְ ִד ְמעָה ִמקִ ְמטֵ י לְ חָ יֶיהָ ָנ ָפלָה –
וְ נֵר אֶ חָ ד תָ סַ ס וְ כָבָ ה.
ע ְָמדָ ה הַ שַ בָ ת נִ כְ לָמָ ה ,עִ ּו ֶֶרת עֵינָּה הָ אֶ חָ ת –
הִ ְתפַלְ צָ ה הָ ִאשָ ה:
"ה ֲִתבְ זֶה ,אֵ ל ,מַ תַ ת אַ לְ מָ נָה? ִאם חָ ְטאָ ה אֲמָ ְתָך –
שַ בַ ְתָך מַ ה-פִ ְשעָּה?
מַ דּו ַע נָקַ ְרתָ אֶ ת-עֵינָּה?" ּובְ ע ְָמדָ ּה עֲצּומַ ת עֵינַיִם
ּושכּוכַת ַכפַיִ ם ,סֹולֶדֶ ת בְ חִ ילָה,
ְ
ּושבִ יסָ ּה בְ מַ ֲחנַק הַ בֶ כִ י
ָרקְ דּו כְ תֵ פֶיהָ ְ
ּובְ לַהַ ט הַ ְתפִ לָה.
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ְתהֹומֹות ִמלִ בָ ּה ִשּוֵעּוִ ,אמָ הֹות ּוכְ רּובִ ים
הִ ְתיַפְ חּו ִמגְ רֹונָּה.
ל ֹא שָ ְמעָה עֹוד אֹ זֶן שֶ ל מַ עְ לָה ,ל ֹא ָראָ ה עֹוד כִ סֵ א הַ כָבֹוד
בְ הִ ְתעַטֵ ף כֹ ה ֶנפֶש בִ יגֹונָּה.
אָ ז ִתשַ ל ִמלְ חִ י הַ צִ ְדקָ נִ ית ִד ְמעָה אַ חַ ת בֹוע ֶֶרת,
ְר ִסיס אֵ ש לֶהָ בָ ה,
ּובְ צָ נְ חָ ּה ,וַיִ פֹ ל בַ בַ יִ ת אֹור ִמ ְשנֶה ,כִ י נִ צַ ת
הַ נֵר אֲשֶ ר כָבָ ה.
כִ ְמעַט פָקְ חָ ה ִא ִמי עֵינֶיהָ הָ עֲשֵ שֹות וָאֵ ֶרא:
אֹור ִשבְ עַת הַ י ִָמים שָ ם יָהֵ ל,
כִ י נ ְָשקָ ה הַ ְשכִ ינָה ֲעלֵיהֶ ן – .תַ עֲמֹ ד זְכּות הַ צַ דֶ קֶ ת
לָנּו ּולְ כָל-יִ ְש ָראֵ ל.
לונדון ,שבט ,תרצ"א.
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Rachel Bluwstein
עקרה – רחל
בֵ ן לּו הָ יָה לִ י! ֶילֶד קָ טָ ן,
ְשחֹ ר תַ לְ תַ לִ ים וְ נָבֹון.
ֶלאֱחֹ ז בְ יָדֹו וְ לִ פְ סֹ ַע לְ אַ ט
בִ ְשבִ ילֵי הַ גָן.
ֶילֶד.
קָ טָ ן.
אּורי שֶ לִ י!
אּורי אֶ קְ ָרא לֹוִ ,
ִ
ַרְך וְ צָ לּול הּוא הַ שֵ ם הַ קָ צָ ר.
ְר ִסיס נְ הָ ָרה.
לְ יַלְ ִדי הַ ְשחַ ְרחַ ר
אּורי!” –
“ ִ
אֶ קְ ָרא!
עֹוד אֶ ְתמַ ְרמֵ ר כְ ָרחֵ ל הָ אֵ ם.
עֹוד אֶ ְת ַפלֵל כְ חַ נָה בְ ִשיֹלה.
עֹוד אֲחַ כֶה
לֹו.
תרפ"ח
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לתמונת אמא לאה גולדברג
ְתמּונָתֵ ְך כֹ ה ְש ֵלוָה .אַ ְת אַ חֶ ֶרת:
קְ צָ ת גֵאָ ה ּונְ בֹוכָה עַל שֶ אַ ְת ִ -א ִמי.
ְמלַווה בְ ִד ְמעָה ּובְ חִ יּוְך ְמוַתֶ ֶרת
"מי?“
ּומֵ עֹולָם אֵ ינְֵך שֹואֶ לֶתִ :
אתי אֵ לַיִ ְך
ל ֹא תָ מַ הְ ְת ,ל ֹא ָר ַגז ְְת ,עֵת בָ ִ
"תנִ י!"
ִמדֵ י יֹום בְ יֹומֹו וְ אָ מַ ְר ִתיְ :
אֶ ת הַ כֹ ל הֵ בֵ את לִ י בְ מֹו יָדַ יִ ְך
ַרק ִמפְ נֵי שֶ אֲנִ י  -אֲנִ י.
וְ יֹותֵ ר ִממֶ נִ י אַ ְת הַ יֹום זֹוכ ֶֶרת
דּותי ,וְ נַפְ שֵ ְך כְ בָ ר פ ְָת ָרה:
אֶ ת יְ גֹון-יַלְ ִ
עֵת תָ בֹוא אֵ לַיִ ְך הַ בַ ת הַ בֹוג ֶֶרת
הִ יא תָ בִ יא אֶ ת יֵאּוש תּוגָתָ ּה שֶ בָ גְ ָרה.
כֵן .אָ בֹוא ְרצּוצָ ה וְ ל ֹא אֶ ְשאַ ל לִ ְשלֹומֵ ְך.
"א ִמי!"
ל ֹא אֶ בְ כֶה בְ חֵ יקֵ ְך ,ל ֹא אֶ לְ חַ שִ :
אַ ְת תֵ ְדעִ י:
זֶה שֶ ֲעזָבַ נִ י הָ יָה לִ י יָקָ ר ִממֵ ְך
"מי?"
וְ ל ֹא ִת ְשאֲלִ ינִ יִ :
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Leah Goldberg
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שלומית נעים–נאור
בנֹותי
לאביה צהלי ומעין מרים
יְ לִ ידֹות גַן הַ שַ עֲשּועִ ים
אֲנִ י ְמדַ דָ ה אַ ח ֲֵריהֶ ן
ְמהַ ג ֶֶרת בְ אֶ ֶרץ ל ֹא זְרּועָה
.אֹוסֶ פֶת חֹותָ מֹות וְ נֹותֶ נֶת בָ הֶ ן ִסימָ נִ ים
:הַ ח ֲָרדֹות נָכֹון לְ שָ עָה זֹו
, ִמ ְרוָחִ ים גְ דֹולִ ים, זְכּוכִ יֹות, חֹול חָ שּוף, ִמגְ לָשָ ה גְ בֹוהָ ה
הָ אֹור הָ עַז
נִ בְ לָעֹות בְ הִ ְת ַלהֲבּותָ ן שֶ ל בְ נֹותַ י
! ִמגְ לָשָ ה ! ֻסלָם !חֹול !נ ְַדנֵדָ ה !וְ הַ שֶ מֶ ש !כַמָ ה שֶ מֶ ש, הֹו
.נִ ְדחָ קֹות לְ ִמ ְזוֶדֶ ת הַ שֶ ל ֹא נֵדַ ע
ָעלַי לִ ְשתֹק כְ דֵ י
ֲבּורי אֶ ת אַ ְרצָ ן
ִ לְ אַ פְ שֵ ר לָהֵ ן לְ תַ ְרגֵם ע
מתוך הספר " אין לדבר סוף
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.
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