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 ֶאל ַאְרִצי

י,  ְרצִּ י ָלְך, אַׁ ְרתִּ  לֹא שַׁ

ְך י ְשמֵּ ְרתִּ אַׁ  ְולֹא פֵּ

ילֹות ְגבּוָרה, ֲעלִּ  בַׁ

ל ְקָרבֹות; ְשלַׁ  בִּ

ץ  ק עֵּ י ָנְטעּו –רַׁ  ָידַׁ

ים. ן שֹוְקטִּ ְרדֵּ י יַׁ  חֹופֵּ

יל  ק ְשבִּ י –רַׁ ְגלַׁ  ָכְבשּו רַׁ

י ָשדֹות. ל ְפנֵּ  עַׁ

ָלה ְמֹאד  ן דַׁ  –ָאכֵּ

ם, י זֹאת, ָהאֵּ ְעתִּ  ָידַׁ

ָלה ְמֹאד ן דַׁ  ָאכֵּ

ְך; תֵּ ת בִּ ְנחַׁ  מִּ

ת  ק קֹול ְתרּועַׁ ילרַׁ גִּ  הַׁ

ּה ָהאֹור, גַׁ  ְביֹום יִּ

ים ְסָתרִּ מִּ י בַׁ ק ְבכִּ  רַׁ

י ָעְניְֵּך.  ֲעלֵּ

  

 אביב, תרפ"ו-תל

To My Land 

I have not sung you, my country, 

Not brought glory to your name 

With the great deeds of a hero 

Or the spoils a battle yields. 

But on the shores of the Jordan 

My hands have planted a tree, 

And my feet have made a pathway 

Through your fields. 

Modest are the gifts I bring you. 

I know this, mother. 

Modest, I know, the offerings 

Of your daughter: 

Only an outburst of song 

On a day when the light flares up, 

Only a silent tear 

For your poverty.  
© 1994, Jean Shapiro Cantu. Translation: Robert Friend 
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O, My Land 

Rachel 

O my land, my parent,  

Why is your landscape so blighted and gloomy? 

The memory of a step-motherland 

Imperceptibly creeps into the heart 

Upon the hillside – the sprightly fir tree, 

On the plain – the ancient oak, 

On the slopes, on the shores of the stream, 

The birch maidens in their Shabbat garb; 

The arm of the sun is too short to cast 

Its fiery lance into the heart of the forest, 

A whole day in the abode of the pines 

Scented darkness and a dream. 

O my mother! Surely we yearn for you, 

Surely we will claim your abuse from God – 

And as in former times, you will again  

spread fragrance and shade  

over those stricken by your noontime heat. 

 

 ארצי, הוי

 רחל

 מדוע, הורתי, ארצי, הוי

 ?כה שדוף נופך ועצב

 זיכרונה של ארץ חורגת

 :בלי משים עולה על הלב

 

 ,פרחחי אשוח –על גבעה 

 ,ישישי אלון –במישור 

 ,על חופי הפלג, במורד

 ;בנות לבנה בכסות שבתון

 

 יד השמש תקצר מתקוע

 ,בלב היער רומח אדום

 יום תמים במשכן בני אורן

 .אפלה ריחנית וחלום

 

 ,הן נחלה עליך! אמי, הוי

  –הן נתבע עלבונך מאל 

 על מכי צהריך כקדם

 .עוד תרעיפי ניחוח וצל
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Day of Tidings 
Rachel Bluwstein 
Now there were four men, stricken with zaraath, [at] the entrance of the gate. 
This day is a day of good news, (Kings II 7,3-9) 

For a long while the dreadful enemy 
Laid siege to Samaria; 
Four lepers brought her tidings, 
Brought tidings of freedom. 
  
Like Samaria under siege – the entire land, 
The famine is too hard to bear. 
But I will not want news of redemption 
If it comes from the mouth of a leper. 
  
Let one who is pure bring news and let the pure redeem, 
And if the pure proves unable – 
Then let me die among the ravages of the siege 
On the eve of the great day of tidings 

 יֹום ְבׂשֹוָרה / רחל

ים      ים ָהיּו ְמֹצָרעִּ ְרָבָעה ֲאָנשִּ  ְואַׁ
ר    ָשעַׁ ח הַׁ תַׁ יש – – –פֶּ יֹאְמרּו אִּ  וַׁ

ל הּו: -אֶּ עֵּ ה יֹום – – –רֵּ זֶּ ּיֹום הַׁ  -הַׁ
 ט(-)מלכים ב', ז', ג   ְבֹשָרה הּוא

ּנֹוָרא  ים ָהאֹויֵּב הַׁ ָּימִּ ְכָבר הַׁ  ְבשֶּ

יא ְבָמצֹור; בִּ ת ֹשְמרֹון הֵּ  אֶּ

ְשרּו ְבשֹוָרה. ים ָלּה בִּ ְרָבָעה ְמֹצָרעִּ  אַׁ

ְדרֹור.ָלּה  ת הַׁ ְשרּו ְבשֹורַׁ  בִּ

  

ץ כָֻּלּה, –ְכֹשְמרֹון ְבָמצֹור   ָכל ָהָארֶּ

ְּנשא. ד ָהָרָעב מִּ  ְוָכבֵּ

ָלה, ת ְגאֻּ ה ְבשֹורַׁ י לֹא ֹאבֶּ ְך ֲאנִּ  אַׁ

יא ָתבֹוא. י ְמֹצָרע הִּ פִּ ם מִּ  אִּ

  

ָטהֹור, ל הַׁ ר ְוָגאַׁ שֵּ ָטהֹור ְיבַׁ                                                                                                                           הַׁ

ְגֹאל  ְמָצא לִּ ם ָידֹו לֹא תִּ  –ְואִּ

ָמצֹור ת הַׁ ְמצּוקַׁ ְנֹפל מִּ י לִּ ְבָחר לִּ  ָאז נִּ

ָגדֹול.      1927 אֹור ְליֹום ְבשֹוָרה הַׁ
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ב"נ, ב"דברים לאל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא   

For from afar, you will see the land, but you will not come there, 

to the land I am giving the children of Israel. Deuteronomy 32, 52 

 

 דג  נ  מ  

 (1930) רחל

 

ב ת. ַקּׁשּוב ַהלֵּ ב   :ָהֹאז ן ַקּׁש 
 ?ֲהָיבֹוא? ֲהָבא

ָיה פ  ָכל צ   בְּ
בֹו ב נְּ צ   .יֵּׁש ע 

 
ם –ז ה מּול ז ה  ַני  ים ַהּׁשְּ  ַהחֹופ 

ָחד ל ַנַחל א   .ׁש 
זֵָּרה  :צּור ַהגְּ

ים ָלַעד חֹוק   .רְּ
 

ם ד. ָפֹרׂש ַכַפי  ג  נ   ָרֹאה מ 
ין ָבא –ָׁשָמה   ,אֵּ
יׁש  בֹו לֹוא   ּונְּ

ץ ַרָבה ר   .ַעל א 
  

From Afar 

Rachel 1930 

 

The heart listens, the ear is attentive 

Had he arrived? Will he? 

In every waiting  

There is the sadness of Nevo (Nebo) 

 

The two coasts – facing each other 

Of one stream. 

The rock of the verdict; 

For ever afar 

 

Outspread hands. Gaze from afar 

there no one comes. 

To each, his Nevo 

Over a vast land 
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 כנרת
 -שם הר גולן, הושט היד וגע בם! 

 בדממה בוטחת מצוים: עצר.
 בבדידות קורנת נם חרמון הסבא

 וצנה נושבת מפסגת הצחור.
 שמ על חופ הים יש דקל שפל צמרת,

  סתור שער הדקל כתינוק שובב,
 שגלש למטה ובמי כנרת

 משכשך רגליו.
 בחרף על הכרך,מה ירבו פרחים 

 דמ הכלנית וכתם הכרכם,
 פי שבע אז ירק הירק, -יש ימים 

 פי שבעים תכלה התכלת במרום
 גם כי אורש ואהלך שחוח,
 -והיה הלב למשואות זרים 

 האוכל לבגד בך, האוכל לשכח
 חסד נעורים?
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Trees 
 Lea Goldberg 

Here I will not hear the voice of the cuckoo. 
Here the tree will not wear a cape of snow. 
But it is here in the shade of these pines 

My whole childhood reawakens. 
The chime of the needles: Once upon a time 

I called the snow-space homeland, 
And the green ice at the river's edge - 
Was the poem's grammar in a foreign place. 
Perhaps only migrating birds know - 
Suspended between earth and sky - 
The heartache of two homelands. 
With you I was transplanted twice, 
With you, pine trees, I grew - 
Roots in two disparate landscapes.  
 

Translation: Rachel Tzvia Back 
 

 אה גולדברגארן / ל

 

ָיה. ת קֹול ַהּקּוק  ַמע א  ׁשְּ  ָכאן לֹא א 

ג, ל  ת ׁש  נ פ  צְּ ץ מ  ֹבש ָהעֵּ  ָכאן לֹא ַיחְּ

ה ל  ים ָהאֵּ ל ָהֳאָרנ  צֵּ  ֲאָבל בְּ

ָיה. ח  תְּ ָקָמה ל  י ׁש  דּות   ָכל ַילְּ

 

ים: ָהֹיה ָהָיה_ _ _ ָחט  צּול ַהמְּ לְּ  צ 

ג, ל  ַחב ַהּׁש  רְּ מ  ת לְּ ד  ָרא מֹול  קְּ  א 

ַרח  ק  ג,לְּ ל  ל ַהפ  ַרק כֹובֵּ ַרקְּ  יְּ

ָיה. ר  ץ ָנכְּ ר  א  יר בְּ ׁשֹון ַהּׁש  לְּ  ל 

 

י ֳפרֵּ עֹות -אּוַלי ַרק צ   –ַמָסע יֹודְּ

ם  ָׁשַמי  ץ וְּ ר  ין א  לּויֹות בֵּ ן תְּ הֵּ ׁש   –כְּ

י ַהמֹוָלדֹות. תֵּ ל ׁשְּ ב ׁש  אֵּ ת ז ה ַהכְּ  א 

 

ם, י ַפֲעַמי  תֵּ ַתלְּ ׁשְּ י נ  ם ֲאנ  כ  תְּ  א 

י ָצמַ  ם ֲאנ  כ  תְּ ים,א  י, ֳאָרנ  ת   חְּ

ים. ים ׁשֹונ  י נֹופ  נֵּ ׁשְּ ָׁשָרַׁשי ב   וְּ
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You Shall Walk in the Field     Lea Goldberg  

Is it true - will there ever come days of forgiveness and mercy? 

And you'll walk in the field, and it will be an innocent's walk. 

And your feet on the alfalfa's small leaves will be gently caressing, 

And sweet will be stings, when you're stung by the rye's broken stalks! 

 

And the drizzle will catch you in pounding raindrops' folly 

On your shoulders, your breast and your neck, while your mind will be clean, 

You will walk the wet field, and the silence will fill you - 

As does light in a dark cloud's rim 

 

And you'll breathe in the furrow in breaths calm and even, 

And the pond's golden mirror will show you the Sun up above, 

And once more all the things will be simple, and present, and living, 

And once more you will love - yes, you will, yes, once more you will love! 

 

You will walk. All alone. Never hurt by the blazing inferno 

Of the fires on the roads fed by horrors too awful to stand, 

And in your heart of hearts you'll be able to humbly surrender, 

In the way of the weeds, in the way of free men. 
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ׁש  לאה גולדברג  יֹום ֹחפ 

 

גּוַעי ַגעְּ ׁש מ  י לֹוַקַחת יֹום ֹחפ   ,ֲאנ 

י יל  ג  ים, מ  ָפר  ֹכל ַהסְּ י ּומ  ַמנ  זְּ  מ 

ׁשֹון  לְּ י עֹוָלם ב  נ  דֵּ ַלמְּ ׁשּו לְּ קְּ ב  יםׁש  ָדנ   .ַקפְּ

 

י טֹוב ל   וְּ

ׁשּוָבה תְּ ַחכֹות ל  לֹא לְּ ֹאל וְּ ׁשְּ ל  ֹׁשב וְּ  .ַלחְּ

 

ץ ַהז ה ם ָהעֵּ יְך? ַמה ׁשֵּ אֵּ  וְּ
פֹור יַקת ַהצ  ת  ת ׁשְּ ים א  ר  ַזמְּ ן? מְּ ַאי   ּומֵּ

ת ַהכֹוָכב ַהז ה  ?ָנָׂשא ָהרּוַח א 

 

י ֲאבּוָדה ם ֲאנ  ַהא   וְּ

ָבה רְּ י ק  פֵּ ים יְּ ָבר  ין דְּ  ?בֵּ

 אֹו אּוַלי
רהָ  יֹותֵּ  ָרחֹוק בְּ

ָלי י אֵּ ׁש  יב ַנפְּ ׁש   ?מֵּ

gDay Off            Leah GoldberA  

I am taking a day off from my longings, 

From my age, my time and from all of the books 
That tried to teach me a world with a pedantic tongue.  [or: with pedantic words.] 

 
feels goodIt  

To think and to ask without waiting for an answer. 
 

What is the name of this tree? And how 
Does one sing the bird’s silence? And where 
Did the wind carry this star from? 

 
And am I lost  
Among things worthy of closeness? 
Or perhaps 

farthest awayThat which is  
Revives my soul 
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Toward Myself 
The years have made up my face 
with memories of loves 
and have adorned my hair with light silver threads 
making me most beautiful. 

In my eyes are reflected 
the landscapes. 
And paths I have trod 
have straightened my stride – 
tired and lovely steps. 

If you should see me now 
you would not recognize your yesterdays – 
I am walking toward myself 
with a face you searched for in vain 
when I was walking toward you. 

 

 אלי

 השנים פרכסו את פני
 בזכרון אהבות

 לראשי חוטי כסף קליםוענדו 

 .עד יפיתי מאוד

 

 בעיני נשקפים

 .הנופים

 ודרכים שעברתי

 - ישרו צעדי

 .עיפים ויפים

 

 אם תראני עכשיו

 - תמוליך -לא תכיר את 

 אני הולכת אלי
 בפנים שביקשת לשוא

 .כשהלכתי אליך
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Teach me 
 

Teach me, O Lord, to bless and to pray 
For the secret of a withered leaf, the glow of ripe fruit, 
For this freedom to see, to sense, to breathe, 
To know, to hope, to fail. 
 
Teach my lips to bless and to praise 
Each new day, morning and evening, 
Lest today be like yesterday and the day before 
Lest my day be ordinary. 
 

 

 

 

 

 לאה גולדברג
 
 

 ברך והתפלל, למדני אלוהי

 ,על נוגה פרי בשל, על סוד עלה קמל

 ,לנשום, לחוש, על החרות הזאת לראות

 .להיכשל, לייחל, לדעת

 

 למד את שפתותי ברכה ושיר הלל

 ,בהתחדש יומך עם בוקר ועם ליל

 לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום

 .לבל יהיה יומי עלי הרגל
  

 

 


