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Imperatives )(ציווי
אל ראש ההר לוין קיפניס

To The Top of the Mountain Levin Kipnis
To the top of the mountain! To the top of the mountain!
Who can block the way of the prisoners just released?
Across the mountain, for a long time
The land of Israel (Symbolic)
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top
Come up brothers! Come up brothers!
Whose heart will fail because of a stumbling stone?
Take the step, and you will see
We will be twice as glorious.
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top
We will dare up! We will dare up!
Can’t you see, this is the road we paved?
One suddenly fell into the abyss –
First, not last, is his sacrifice.
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top.
The summit hints! The summit hints!
One fell, do we not carry his spirit?
Let us soar to the land’s view
Let us climb, victory is with us.
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top
Climb up! Climb up!
Climb up to the mountain top
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!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר! אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר
?הַ דֶ ֶרְך ִמי יַחְ סֹ ם לִ פְ דּויֵי ׁשֶ בִ י
מֵ עֵ בֶ ר הַ ר הֵ ן זֶה ִמכְ בָ ר
.רֹומֶ זֶת לָנּו אֶ ֶרץ צֶ בִ י
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו
!אַ חִ ים עֲלּו! אַ חִ ים עֲלּו
?לֵב ִמי י ֵַרְך יֵחַ ת מֵ אֶ בֶ ן ָנגֶף
: ָראֹ ה ִת ְראּו,צַ עַ ד עֲׂשּו
.אָ נּו פִ י ְׁשנַיִ ם אָ ז נִ שָ גֵב
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו
!נָהִ ין לָרֹום! נָהִ ין לָרֹום
?הֲטֶ ֶרם ִת ְראּו דֶ ֶרְך זֹו סַ ּלֹונּו
– אֶ חָ ד פִ ְתאֹום ָנפַל לִ ְתהֹום
.קָ ְרבָ ן ִראׁשֹון אַ ְך ל ֹא אַ חֲרֹון הּוא
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו
!יִ ְרמֹ ז הַ ִשיא! ְיִרמֹ ז הַ ִשיא
? הַ אֵ ין רּוחֹו חַ י בָ נּו.אֶ חָ ד ָנפַל
, נ ְַמ ִריא לְ נֹוף הַ צְ בִ י,הֶ אָ ח
. הַ נִ צָ חֹון ִאתָ נּו,נַעְ פִ יל
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו
!הַ עְ פִ ילּו! הַ עְ פִ ילּו
!אֶ ל ר ֹאׁש הָ הָ ר הַ עְ פִ ילּו

." "מנוול:אם אשאר אולי תגידי

 דן אלמגור- כשאת אומרת לא

?כשהיא אומרת "לא" למה היא מתכוונת
?"למה היא מתכוונת כשהיא אומרת "לא
האם זה "לא" כזה מוחלט
,או שה"לא" הוא רק זמני בלבד
" אך לא עכשיו,אולי הוא "טוב
"אולי זהו בעצם "נו
"אך אם היו אומרים רק "לא" ו"כן
...אז מה בכלל היה נשאר פה מעניין

? למה את מתכוונת,"כשאת אומרת "לא
?" כשאת אומרת "לא,למה את מתכוונת
 ובאמת- "האם ה"לא" הוא "לא
," אך לא כעת,אולי הוא רק "אולי
"או שה"לא" הוא רק "עוד לא
" אולי הוא "בוא,"אולי הוא "או
כי את אומרת "לא" כל כך בחן
."שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מ"כן

?כשאת אומרת "לא" למה את מתכוונת
?"למה את מתחננת כשאת אומרת "לא
כי אם אינך רוצה בכלל בכלל
"!הגידי לי "סתלק כבר וחסל
" "עוף מפה:תגידי "די" או
" אל תגידי "לא,רק אל נא
כי את אומרת "לא" כל כך בחן
."שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מ"כן

כשאת אומרת "לא" אני כבר לא יודע
"מבולבל ומשתגע כשאת אומרת "לא
" "היא לא רוצה ממש:כי אם אומר
"! "הוא חלש:אולי מחר תכריזי
- "זה גבר זה? זה סתם קטין
." ומאמין- שומע לא
"ואם אלך אולי תאמרי "חבל

When you Say No – Dan Almagor
When you say “no” what do you mean?
What do you mean, when you say “no?”
Is the “no” really “no”?
Or may just “perhaps not now”
Or maybe the “no” is just “not yet”
Maybe it is “either”, maybe it is “come”
Because you are saying “no” so charmingly
That it sounds more inviting than “yes” to
me.
When you say “no” – I do not know
anymore
Confused and crazy when you say “no”
For if I say “she doesn’t really want to”
May be tomorrow you’ll say: “he is just a
nerd”
“Is this a man? He is just a minor –
“He hears no and believes it”
If I go away, you may say “what a pity”
It I stay you could say a “villain”
When she says “no” what does she mean?
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What does she mean when she says “no?”
Is it an absolute “no?”
Or just a temporary “no”
Maybe it’s okay, but not right now.
Maybe it’s really “come on already”
If they only said “yes” or “no”,
It would be very boring
When you say “no”, what do you mean?
What are you begging for, when you say
“no”
Because if you really do not want anything
Just say: “go away and be done with.
Say “enough” or “go away”
Just do not say “no”
Because you are saying “no” so charmingly
That it sounds more inviting than “yes” to
me.

Nature Protection Waltz Naomi Shemer
Daffodils are blooming in nature reserves
Fields of green are spreading in the coastal plain.
Anemones and Crocus, thousand shades and colors
And the law that says “It is forbidden to pick”
I alone, am not, protected by law
It’s only me who has no guard
If only I had some Sepals around me
I would be in a much better shape
Rare birds are already nesting in rocks and mountains
Rare trees are all kept aside
Scared Gazelles are gazing at the sign
That claims explicitly: you cannot hunt
I alone am with no sign yet
Not even a fence around me
If only I was, let’s say a reindeer
I would be in a much better shape
Hey sir watch out don’t you touch the iris
Mountain tulips are out of reach!
Every hill located near a city
Has protected nature fields all marked and sealed
So sometimes I am thinking
It would be much better
If I was a daffodil or a cyclamen
Or even a regular Scylla
I would be in a much better shape.
Just look what is happening to me on the way
Every passerby grabs, picks, makes a wreath
Had I been a wild beast or a flower
I would be in a much better shape.
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ואלס הגנת הצומח נעמי שמר
הַ טֶ בַ ע-יסים בִ ְׁשמּורֹות
ִ ִפֹורחִ ים נ ְַרק
ְ כְ בָ ר
מַ ְרבַ ִדים נִ פְ ָר ִׂשים בִ ְׁש ֵפלַת הַ חֹוף
 אֶ לֶף ּגֹון וָצֶ בַ ע,ַכּלָנִ ית וְ כַרכֹ ם
!וְ הַ חֹ ק ׁשֶ אֹומֵ ר – כָאן אָ סּור לִ קְ טֹ ף
ַַרק ָעלַי אֵ ין הַ חֹ ק מַ ְׁשּגִ יח
ַרק ָעלַי ִאיׁש אֵ ינֹו ׁשֹומֵ ר
ּגָבִ י ַע-לֹו הָ יּו לִ י ָעלֵי
! הָ יָה מַ צָ בִ י אַ חֵ ר,אָ ז
צִ פ ֳִּרים נְ ִדירּות כְ בָ ר דֹוגְ רֹות בַ סֶ לַע
ִאילָנֹות נְ ִד ִירים נִ ְׁשמָ ִרים לְ חּוד
אַ יָלֹות נִ בְ הָ לֹות ִמ ְסתַ כְ לֹות בַ ׁשֶ לֶט
בֹו כָתּוב בְ פֵרּוש ׁשֶ אָ סּור לָצּוד
ַרק ָעלַי עֹוד ל ֹא ׂשָ מֹו ׁשֶ לֶט
ִמסָ בִ יב אֵ ין לִ י כָל ּגָדֵ ר
 נ ֹאמַ ר – אַ ֶילֶת,יתי
ִ ִלּו הָ י
!אָ ז הָ ָיה מַ צָ בִ י אַ חֵ ר
! אַ ל ִתּגַע בָ ִא ִיריס, הִ זָהֵ ר,אֲדֹונִ י
!הֶ הָ ִרים הּוא ִמחּוץ ל ְַתחּום-צִ בְ עֹונִ י
הָ עִ יר הִ יא-כָל ּגִ בְ עָה נִ שָ אָ ה בְ ׁשּולֵי
!ׁשֶ טַ ח בָ ר ְמּגֻּדָ ר וְ אֵ זֹור ָרׁשּום
–אָ ז אֲנִ י לִ פְ ע ִָמים חֹוׁשֶ בֶ ת
כִ י הָ יָה זֶה אּולַי ָרצּוי
יתי נ ְַרקִ יס אֹו ַרקֶ פֶת
ִ ִלֹו הָ י
חָ צָ ב מָ צּוי-אֹו אֲפִ יּלּו אֵ יזֶה בֶ ן
:קֹורה לִ י בַ דֶ ֶרך
ֶ ֶהִ ְסתַ כְ לּו מַ ה ש
–קֹו ֵל ַע לֹו זֵר-קֹוטֵ ף-חֹוטֵ ף-כָל אֶ חָ ד עֹובֵ ר
יתי חַ יָה אֹו פ ֶַרח
ִ ִלֹו הָ י
!אָ ז הָ יָה מַ צָ בִ י אַ חֵ ר

יש פרחים נתן יונתן

There are Flowers – Nathan Yonathan
Did you see the beauty?
Trembling with autumn/fall wind
A golden field faded in darkness
Lighting up floral squill candles.
Did you see the red?
Shouting far and wide.
There was a blood field there earlier
Now there it’s a poppy field
Do not pick the flowers, my boy,
There are flowers that are mortal
There are flowers that stay eternally
In the musical tunes.
Do not pick the flowers my boy….
Did you what had turned black over there?
It’s a thorn field, my boy,
It was forlorn in the summer
And now it’s a ploughed field
Did you see the white?
It’s a weeping field, my boy
Its tears turned to stone
Its stones wept flowers.
Do not pick the flowers, my boy,
There are flowers that are mortal
There are flowers that stay eternally
In the musical tunes.
Do not pick the flowers my boy….
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הראית איזה יופי
, שרעד ברוח סתיו
שדה זהב דעך באופל
. והדליק נרות חצב
הראית איזה אודם
, שצעק למרחקים
שדה דמים היה שם קודם
. ועכשיו הוא שדה פרגים
,  נערי,אל תקטוף
יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אינסוף
. נשארים במנגינה
, אל תקטוף נערי
יש פרחים שבני חלוף
יש פרחים שעד אינסוף
. עם המנגינה
? הראית מה השחיר שם
,  נערי,שדה קוצים הוא
שהיה עזוב בקיץ
. ועכשיו הוא שדה חריש
? הראית מה הלובן
,  זה שדה בוכים,נערי
דמעותיו הפכו לאבן
. אבניו בכו פרחים
...  נערי,אל תקטוף

From Man you are and to Man You Shall Return
Yehuda Amichai
Death in war begins
With the going down the stairs
Of a single man
A young man
Death in war begins
With the silent closing of a door
Death in war begins
With opening the window to see.
So weep not for him who goes
Weep for him who comes down the stairs of his house
Weep for he who put his key
Into his last pocket.
Weep for the photo that remembers instead of us.
Weep for the paper that remembers.
And in the spring
Who will rise and say to the dust:
From man you are and to man you shall return
,ָלכֵן ַּאל ִּתבְ ּכּו לַּהֹולְֵך
,ַּּיֹורד בְ מַּ ְד ֵרגֹות בֵ יתֹו
ֵ בְ כּו ל
בְ כּו לַּשָ ם ֶׁאת מַּ פְ ְתחֹו
.לְתֹוְך ּכִּ יסֹו הָ ַּאחֲ רֹון
,בְ כּו ל ַַּּתצְ לּום הַּ ּזֹוכֵר בִּ ְמקֹומֵ נּו
,בְ כּו ַּל ְניָר הַּ ּזֹוכֵר
.בְ כּו ל ְַּדמָ עֹות שֶׁ ֵאינָן זֹוכְ רֹות
ּובָ ָאבִּ יב הַּ ּזֶׁה
:ִּמי יָקּום וְ י ֹאמַּ ר לֶׁעָ פָר
.מֵ ָאדָ ם ַּא ָתה וְ ֶׁאל ָאדָ ם ָתשּוב
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ֵמ ָאדָ ם ַא ָתה וְ ֵאל ָאדָ ם ָתׁשּוב
יהודה עמיחי

מָ וֶת בַ ִמלְ חָ מָ ה מַ ְתחִ יל
בִּ ִּירידָ ה בַּ מַּ ְד ֵרגֹות
,שֶׁ ל ָאדָ ם ֶׁאחָ ד
.צָ עִּ יר
מָ וֶׁת בַּ ִּמלְחָ מָ ה מַּ ְת ִּחיל
,ירת דֶׁ לֶׁת בִּ ְדמָ מָ ה
ַּ ִּבִּ ְסג
מָ וֶׁת בַּ ִּמלְחָ מָ ה מַּ ְת ִּחיל
.בִּ פְ ִּתיחַּ ת הַּ חַּ ּלֹון ל ְִּראֹות

Order of the Day -Yitzhak Laor

- פקודת יום

Translated by Gavriel Levin

יצחק לאור

Remember
that which
Amalek did,
to you of course,
Over.
Do unto Amalek
what Amalek did,
to you of course,
Over.

זָכֹור
אֶ ת אֲׁשֶ ר
,עָׂשָ ה עֲמָ לֵק
,לְ ָך כַמּובָ ן
.עֲבֹ ר

If you can’t
Find yourself
An Amalek, please call
Amalek whomever
you want to do
to him
what Amalek did
to you, of course
Over.
Don’t compare
Anything,
Of what Amalek
did, to you
of course, Over
Not when
You want to do
That which
Amalek did,
To you of course,
Over and out,
Remember.
Tal Nitzan;Rachel Tzvia Back . With an Iron Pen: Twenty Years of
Hebrew Protest Poetry (Excelsior Editions) (Kindle Location 775).
Kindle Edition.
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עָׂשָ ה ַלעֲמָ לֵק
מַ ה שֶ עָׂשָ ה
 לְ ָך,עֲמָ לֵק
. עֲבֹ ר,כַמּובָ ן
ִאם ל ֹא
ִת ְמצָ א לְ ָך
 קָ ָרא,עֲמָ לֵק
עֲמָ לֵק לְ ִמי
ׁשֶ ִת ְרצֶ ה ַלעֲׂשֹות
לֹו מַ ה
,שֶ עָׂשָ ה עֲמָ לֵק
,לְ ָך כַמּובָ ן
.עֲבֹ ר
אַ ל תַ ְׁשוֶה
ׁשּום דָ בָ ר
לַאֲׁשֶ ר עָׂשָ ה
 לְ ָך,עֲמָ לֵק
. עֲבֹ ר,כַמּובָ ן
ל ֹא כַאֲׁשֶ ר
ִת ְרצֶ ה ַלעֲׂשֹות
אֶ ת אֲׁשֶ ר
,עָׂשָ ה עֲמָ לֵק
,לְ ָך כַמּובָ ן
,רּות סּוף
.זָכֹור

