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حموتال  بار  يوسيف
חמוטל בר יוסף

علكة                          

                                    مختارات شعرية
  מסטיק מבחר שירים

نعيم عرايدي–  ترجمة وتحرير 
  תירגם-נעים עריידי
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תוכן העניינים

יונה
 הרהורים על יונה12שיר ישן ו-

מסטיק
ירושלים

תהיה לנו מדינה
ארץ כחושה ונחושה

המלכים
כוח

הוי, ארצי
לידים

בשעה זו
בשדה
חלון
ישר
לפני

דיאלוג
במשא ומתן

העז
הקול

פה
גלגלי ההיסטוריה

מעשה
התנים

שלושה שירי שלום
שני שירי ערב שבת

עידן הפלפונים
עלה מפלס הכינרת

כשאני נשארת לבד 
בשעה ארבע וחצי

אם תעמוד על ההר
חיק

כמו שמוותרים
המקום הכואב 
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יונ#ה

פוג#ה ת ה& יר' פ) ים צ( ר) ה# ן ה* ע מ) מ' ש# שר ת) א& כ'

ר צ/ה' ן ה' ח מ) ר' פ( א*

אשון. ר) רוב ה# ח# ת ה* ר* מ* ל צ' חות ע' נ( ל)

ה ל# ה ק' ע# ש# י ל( נ) מ* יח' מ) ר) רותו י'פ( יח' ז'כ( ר5

ים צ) נ7פ# ים מ( גוז#ל) ים ו( רוס) ים ה& נ) דות ק) תול(

ת.  י ז'י) צ5 ל ע& ר אג#דות ע' ב5 ח' ך( אשוב ל( ר-כ' אח'

حمامة            

عندما تنطلق من الجبال ص$فارة! الهدنة
أطير! من الك!و-ة

لح!ط- على ذؤابة الخر$وبة الولى
رائحة الفحولة تغ9ي$ب عن$ي للحظة

تاريخ9 العشاش المهجورة والزغاليل الممز$قه9
بعدها أعود وأ!!!!!!!بدع حكايا عن شجر الزيتون.
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ן ו- יר י#ש# ל יונ#ה12ש) ים ע' הור) ר(  ה)

ב ר# יום ש# קור ב( ת מ' עור' ה פ( רוע# יונ#ה פ(

ב. ל* כ* יר ה' הות) ר ש* ש# ב# #י5רי ה' י'ד ש( ל(

ים ל) מ' ם נ( ת, ע) ר* ק* ר( ק' ת, מ( ר* נ'ק* מ(

ים. צ) נ) ד ה' אח' ה כ( צ# נ)

1

ה ימ# ס) ק( ית מ' י) ה#

ים ט) ים רוט( יס) ך( ר) יו ל# ה# ש* כ(

נ/ג ו#אר ע# צ' ו(

ף ס* כ* ית ב( פ5 ך( נ*ח( כ7ל5 ו(

ים. מ) ת#

2

? אך( ל( ך( מ' ר5 ק# ע) ית מ5 י) ה#

נ/ח' כ'ך(

ת מ* י#ד חול* ב(

יח' ר) פ( ה' ל(

לום. לום ש# ש#

ר? צ/ה' ה' את מ5 צ5 ית את( ל# צ) ה ר# מ# ל#

טור? ה ע) ת# י( ב' יא ה' ב) ה# ית ל( צ) ר#

ה ל# ח# ל( ח' כ( ה ה' מ# מ# ש( ך( ה' ה אות# כ# ש( מ#

ר? מו ט/ה' ה כ( ת# א& ר( נ) ש*

טות? ל# ח( מ7 ף מ) ל5 ע' ת( ה) ך( ל( ק ל# ש5 ח' ת( ה)

3

י. ד' ן מ) ב# ך( ל# עור5

ם י) ל' רוש# ל י( ש ש* מ* ש* ה'

ם. ל5 ך( יום ש# ף אות# ט5 ל' ת(

יות.  ו) כ( ה' ישון מ5 י ל) ל) בוע' ל/א תוכ( ש#
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4

ה ב# ת5 ן ה' או מ) ם י#צ( י) נ' ם ש( י) נ' ש(

ים. צ) מ( צ( מ' מ(

ר/ף. ט( ילו ל) ח) ת( י#ד ה) ל/א מ)

5

ים. ז5ית) י ה' ש5 ר( ת ש# ל א* ס5 בול ל/א ח) מ' ה' ת( ש* ח( הוכ'

ע. ר' ש ה# ז/את ש/ר* ה ה' מ# ד# א& ר ב# מ/ק יות5 ע#

ה? ב# ה אה& דום את( עוש# פוח' ס( יז*ה ת' ל א5 ע'

ה את( בונ#ה? ל מ' ע'

6

ן נות ק5 ב( ל)

ים גוז#ל) ל ה' מ/ר ע' ש( ל)

א/ח' מ5

נ5ץ מ)

ץ ע5 רוח' ב# מ)

ק ר# ב# ה' מ5

ה בור# ד( ה' מ5

ע ר' ין-ה# ע5 מ5

ה ג5פ# מ' מ)

כורות ת ב( כ' מ' מ)

ה מ# ח# ל( מ) ו*ת ב' מ# מ)

רות ח5 ים א& יונ) מ)

ים גוז#ל) ם ה' יה* ח5 א& מ5

ם. מ# צ( ע' ומ5

7

ים ל) מ' אה נ( ל5 ץ מ( אר* ה# ו(

בות, כות( נות ו( ב# חורות, ל( ש(

ים. נ) ן בונות ק) ה* פות ומ5 עופ( ן מ( ה* מ5

נ#ף, ך( כ# י) ל' שו ע# ר( פ( י, י) ס) נ( כ# ה)

ית נ) צ# עוק( ן ה# ת# יח# ש) ף ב( ת5 ת' ש( ה) ל(
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ה. ח# פ# ש( צ/א מ) מ( ל)

8

ת. י) ב' ך( ב' רו ל# א& ש( ה נ) מ# י כ' ר) פ( ס( ת)

. ת)ל(מ(ד)י ל)צ(ר/ח'

ת)ר(צ)י ל)נ(ק/ם.

. ח' ש5 ק' ת( י) ז5ק ו( ח' ת( רונ5ך( י) ג(

ה. ב* ע' ת( ך( י) קול5

9

ית ה יונ) ע# ל הופ# ה ע' ר# מ( ש# רו ש* פ( ס)

רות מ( יון, ל' מ) ר ה' ד' ח& ג'ם ב'

ל ז*ה. כ# ירות ו( ד) ח& נות, ה' ר# ק( ה' ה'

אגות ל ש( רו ע' פ( ים ס) ר) ח5 א&

ר. מ' ג( פול נ) ט) ה' ש* א כ( ק# ו( ד'

10

ת! נ*ק* פ7 , יונ#ה מ( ך( מ5 צ( ע' ר מ5 ב# י כ( א) צ( ת5

ת. ר* ית דוק* קור) י מ( י) ה( ת)

ש! ד# ח# ב ה* צ* ק* י ב' ד) ק( ר( ת)

ם! נ'ח5 ם כ/ח' מ( י ע) ד) כ( ל' ת( ת)

יר ק) ל ה' ר/אש א* ם ה# י ע) יע) ב) צ( ת'

ך( כ'

רוף. ט5 ל ה' ק ע' מ/ך( ר' ס( ך ל) דו אות# מ( ל)

11

יזי#ה: ו) ל* ט* ת ה' י א* ח) ת( פ( ו ת) ש# כ( ע' ו(

ך( ג'נות אות# ם מ( עול# ל ה# כ# ים מ) נ#ש)

ה. ק# ה# ל( ין" ב) ת) ס( ל' י*ה פ' ב) ר' קות "ע' צוע&

. ך( מ5 ש מ) יפות-נ*פ* ירות ו) ע) ן צ( ה5

ת, ר* אה דוב* ר( מ' מו ב( ם, כ( את ש#

רוד קול צ# ה ב( ב# אה& לום ו( ל ש# ת ע' מ* נוא*
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ים. צ) נ) ד ה' אח' ה כ( צ# ת, נ) ר* ק* ר( ק' ת, מ( ר* נ'ק* מ(

12

, רוח' ימות ב# מ) ח' גות ה' ר5 ד( מ' ל ה' י ע' ת) ב( י י#ש' ת' מ#

ים, יונ) ב( עונ5י ס' א ז5ר( ל5 י#ה מ# יר ה# ו) א& ה#

ף, ל7ט# ע' ומ( ב5 י ש# ד) צ) ץ ל( ב רוב5 ל* כ* ה'

קור ת מ' עור' ה, פ( רוע# יונ#ה פ(

ח פ' ת ה' ח' ל' ת צ' ה א* קור# מ' יז#ה ב( ז) מ(

א/ד.  י מ( ל' ה א5 רוב# ק(

- تأم�ل� في الحمامة 12نشيد قديم و

                                            حمامة مهملة فاغرة منقارها في يوم
خماسيني

                                          قرب بقايا من اللحم التي تركها الكلب.
مع النمل,                                           تنقر وتقرقر

                                        تخاصم ككل الصقور

1-
    ك�نت فاتنة�ً� 

Nمرتجفة Nاهداب Oعندما كانت لك

وعنقN غض
وكنتO م!ج9ل-لةSS بالبيض

الناصع.

2-
 هل كنت" في الساس ملكا ؟    

Nهذا م!ريح
Vحالمة Vبيد

تبعثين
شارات السلم . 

لماذا أردتO الخروج9  من الك!و-ةO ؟
هل أردتO العودة للمنزل بالوسمةO ؟
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أم شد-تكO الوحشة! الزرقاء!
التي بانت بمنتهى النقاء ؟ 

أم كانت لكO رغبةN للغيبوبةO من المط\لق ؟

3-
جسدك" أبيض للغاية .

شمس أورشليم
داعبتك" طوال النهار .

سوف تمتنعين عن النوم أسبوعا من الحروق .

4-
زوجا بعد زوج خرجوا من السفينة 

وهم يرمشون .
لم يبدأوا في الحال بالفتراس

5-
أثبLتK أن الطوفان لم يقتلع جذور الزيتون .

. Kة في الرض جذور الشرLعميق
على  أي$ حم$اض تمارسين العشق ؟

على ماذا تبنين ؟

6-
أLنO ت�عشKشي 

أن تحافظي على الزغاليل
من البوم 

من الصقر 
من الريح في الشجر 

من البرق 
من النحل" 
من العين 
من الوباء 

من ضربة البواكير 
من الموت في الحرب 

من الحمام الغريب 
من الخوة 

ومن شرK أنفسهم .

7-
والرض مليئة بالنمل 

 , والبيض الكاتب,  السود 
منها الطيار ومنها بانيات العشاش .

يفرشون عليك الجناح ,  أدخلي
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كي تشاركي بالحديث اللسع
كي تجدي عائلة .

8-
ع�دKي كم بقيL لك" في البيت .

تعل$مي الصراخ
ارغبي للنتقام .

حنجرتك" ستقوى وتقسو 
صوتك سيمتليء

9-
قالوا انها حافظت على مظهرالحمامة 

بالرغم ,  حتى في غرفة الطوارئ 
من الشعاعات والختراقات وغيرها .

آخرون تحدKثوا عن الزعق 
بعد انتهاء العلج .

10-
اخرجي من ذاتك" أيتها الحمامة المدلKلة !

كوني حقيقية واخزة .
أرقصي على اليقاع الجديد !

اتKحدي مع قوeة معزKية !
شاوري براسك" تجاه الحائط 

كذلك 
علمKوك العتماد على الجنون .

11-
والن شغhلي التلفاز :

نساء من كل العالم يشجبونك" 
 " ... فلسطين "  ة Kيصرخون عربي

،Sور$قة Sإنهن أكثر منك شبابا
أنتO هناك، كأنكO تكلمين المرآة ،

تتحدثين عن السلم والمحب$ة بصوت مبحوح
تنقرين تقرقرين تخاصمين كالصقور .

12-
متى جلست! على الدراج الساخنة في الريح ،

كان الهواء مشبعاS بحبيبات زهور الربيع ،
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،Sراضيا Sوالكلب يربض قربي شبعا
حمامة شعثة المنقار 

تحرKك بمنقارها غطاء الدلو 
قريبة جدا منKي .

11



ו#ר/ד

אז, לום מ5 י לו ש# ת) ק( ע' שוק צ# ים ב' טוט) ר( מ' ס( ת ה' מ' ר5 ע& ב'

י, ל' ש ע# ב5 ל' ת( ה) ה ל( נ'ס* י, מ( ל) ו#ר/ד ל/א ש*

ים  פ7ח) ים נ( ל) ח7 לות כ( מ( ע' ת( י ה) ס5 נ( כ( מ) ש*

י. עור) ת ל( ח' ת' ים מ) מ) ח# ל( מ7

יות ב) ר( נות ע' ב# ר ל( פ* ית ס5 ב5 ה ב( יד# ת אח) בש* ל( ת) ל ה' ו#ר/ד ש* ה#

י ל) ה ל/א ש* ח# מ( י ש) ק ל) ע' ה צ# רום י*הוד# ל אוטובוס ד( לון ש* ח' ה' מ5

ה.  פ* ה ל( פ* יק מ) ט) ס( מו מ' ה כ( י אות# יס ל) נ) כ( ה)

י.  ת) ע( ל' ים ל/א ב# נ) ב# א&

י נ) מ* נ*יה# מ) ה פ# ת# נ( פ( ה) ה ו( ק# ח& י צ# ת) ב)

י. רונ) תוך( ג( דול ו#ר/ד ב( ה ג) י ל# ית) א5 ר( לו ה* א) כ(

وردي                

على كومة الخراق في السوق ناديته للتحيKة 
ومن حينه الورديq ليس لي ،يحاول أن يلبسني ، 

سروال الرياضة الزرق المنتفخ 
ملتصق على جسدي .

ورديqً� اللباس الموحKد في مدرسة عربية للناث 
ناداني من شباك الحافلة جنوبا بفرحةV ليست لي

ادخلها كالعلكة بالفم إلى الفم.

لم أبتلع الحجارة.
ابنتي ضحكت وأبعدت وجهها عني

كأني كشفت لها عن و9ر9م Vفي حنجرتي.

י ה ל) א5 ר( ה'

מונות ת( ן ה' י שוב אות# ה ל) א5 ר( ה'
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ה. גור# ית ס( כונ) מ( ים ב) נ#ש) ל א& ש*

נ#ה. יות מוכ# ה( ה ל) יכ# ר) י צ( נ) א&

י. ה ל) א5 ר( יו ה' ל אח) קות ש* ר7ס# ים מ( נ) פ# בונ5ן ב( ת( ד מ) ל י*ל* ם ש* י) ינ' ע5

רוכות. יות ח& ו) ת ג( מ' ר5 ה ע& ס* כ' אל ת(

נ#ה. יות מוכ# ה( ה ל) יכ# ר) י צ( נ) א&

נ#ה, ש5 נ5י ה' פ( לומות, ל/א ל) ח& ל/א ב'

יא, ה) ה ה' מ# ח# ל( מ) י ב' ם אח) ג*ת ע) ר* Rי נ*ה ית) י) ה# מו ש* כ(

י נ) ט( ב) ים מ) א) י מוק# ב' ר# ה ק( ל# י( ה ל' ל# י( ל'

ם ה* ים ב# ג) ד( ג( ד' ים מ( ש) מ# ר(

ק. ת# ש7 י מ( קול) ו(

יזי#ה, ו) ל* ט* יץ, ב' ק) ה' י ב( ה ל) א5 ר( ה'

י. רוצ) לון ו( ח' ה' י מ5 צ) פ( ר אב ק) יך( אומ5 א5

ז. ח אוי5ב אח' ד' ק( ם א* יך( אד# א5

ת ז*ה שוב. י א* ה ל) א5 ר( ה'

נ#ה. יות מוכ# ה( ה ל) יכ# ר) י צ( נ) א&

أLر"ني                 

Sني الص!ور ذاتها ثانيةOأر
ص!و9ر الناس في الحافلة المغلقة.

أريد أن أكون جاهزة.
أ9رني عيني$ طفلV يتأمل وجه9 أخيه المحط$م

أريد أن أكون جاهزة.
 أ9رني عيني$ طفلV يتأمل وجه9 أخيه المحط$م

ل تغط$ي كومة الجثث المحروقة.
أريد أن أكون جاهزة.

, ليس قبل النوم,  ليس في الحلم
كما كان يمكن أن أ!قتل في تلك الحرب مع أخي,

ليلة بعد ليلة ت!ق\ذف أحشائي من بطني
كما لو أن$ الحشرات تدغدغها

وصوتي مخنوق.
, في التلفاز, أرني في اليقظة 

كيف يقول والد اقفزي من الشباك واركضي.
كيف مسك إنسان بندقية عدو$.

أرني ذلك ثانية.
أريد أن أكون جاهزة.
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יק  ט) ס( מ'

ר.  ג#ד5 י'ד ה' ם ל( י) ינ#ת' י ב5 ית) ש) ע# ה ש* אה מ' יש ל/א ר# א)

ים יח) ט) ים וש( ר) ת5 נ( ס' ת פ( ל' הוב# קו ב( ס( ים ע# נ#ש) א&

י#ה. ת) ש( י ה' ת  מ5 ח' ת# ר( ה' ם, ב( ה* ל/א ל#

ה. ל# ע( מ' ם ל( י) ם י#ד' כו ע) ל( ים ה# ר) ח5 ים א& נ#ש) א&

ה  פ* י ב' ש ל) ך( י#ב5 ל-כ' לום.  כ# י#ה ח& ז*ה ל/א ה#

ים ח) י#ה עוד רות( ת) ש( י ה' ומ5

ם: י) ת י#ד' פ' ש( ר ב) ח# ס( ה מ) י עוש# נ) ר א& ג#ד5 ד ל' ע' ב' ן מ) כ5 וב(

ה רוס# ת פ( מור' ש ת( ה י#ב5 פ* ט/ב ל( ה ר# פ* יק מ) ט) ס( מ'

ה. יק# ר) מ* א& או מ5 ב# ילות ש* ב) ח& ה' ה מ5 לוח# אה מ( מ( ם ח* ע)

כות. י( ח' סות, ל/א מ( י, לוע& יא ב) ה) ה ו( ה ב# יט# ב) י מ' נ) א&

י. ינ' ל ע5 ים ע' ב) י'ש( ת( ינ*יה# מ) ע5 ה מ5 ל# ג( לו מ7 אכ( ים ש* בוב) ז(

תחו כבר פושרים. ר# י#ה ש* ת) ש( י ה' מ5

י  יול) י#ה ב( ה ז*ה ה# כ# 1948כ#

ה בוש# כ( י#פו ה' ים ל( ד) ל# י( ה' ים ו( נ#ש) ת ה' נו א* פ) ש* כ(

ים. יט) ל) בו פ( תוב( ס( ר ה) ג#ד5 י ה' ר5 ב( נ5י ע* ש( ומ)

العلكة                               

لم يشاهد أحد ما عملت! في هذه الثناء قرب الجدار.
انشغل بعضهم بنقل آلت البيانو والسجاجيد

. وبتسخين مياه الشرب,  التي ليست لهم
آخرون ذهبوا وأيديهم مرفوعة فوق رؤؤسهم.

ه الجفاف.  لم يكن حلمSافمي يحتل$
ومياه الشرب ل زالت تغلي

هكذا من خلل الجدران أعمل بالمتاجرة بلغة اليدين.
علكة من فمw رطب إلى فم جاف مقابل لقمة 

مدهونة بالزبدة المالحة من الر$زم التي وصلت من أمريكا.
.  , ول نبتسم ,  نمضغ Kأنظر فيها وتنظر في

ذباب لعق أوساخ عينيها يحط$ على عيني$.
مياه الشرب المغلية صارت فاترة.

1948هذا ما حدث في تموز 
عندما نقلوا النساء والطفال إلى يافا المحتلة.

ومن جانبي الجدار تحول اللجئون
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י(רוש#ל#י)ם

ח ד/ל' ל ב( יע' ג#דול ש* ב) ג#

ב ז#ה# ן מ) ט# יע' ק# תוכו ג#ב) וב(

ינו  ל5 ל עול# ע' ינו ו( ל5 פוך( ע# ה#

ה -  ט# מ' ל( כ/ח' מ) ים ב( יק) ז) ח& מ' ה'

ים.  ב) ר' ק( ע' ם ו( א ד# ל5 יע' מ# ב) הוי ג#

القدس                           

كأس! كبيرةN من البل$ور
وفي داخلة كأس! صغيرة من الذهب

مقلوب! عليتا وعلى أطفالنا
الماسكين بقو$ةV من السفل

كأساS مملوءةS بالدم والعقارب.
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ינ#ה ד) נו מ( י*ה ל# ה( ת)

ז*ה סוד ה' ת ה' ינ#ה, א* ד) נו מ( י*ה ל# ה( ת)

דיו,  ר' ה# ז#ר מ5 יש ה' א) י ה# הור' ר ל( פ5 ס)

ת. ב# ש' ז#נות ב( ה ח& כ/ל, בוכ* ע' ה' יד, יוד5 ח) פ( יש מ' א)

חו. ו'כ( ת( ם ל/א ה) ל ז*ה ה5 ע'

ה יר# ד) ו#ה נ( ל( ש' ד, וב( י'ח' ב(

ית ר) ב( צות ה' ר אר( אמ' יש ש* א) יבו ל# ש) ק( ה)

ן ה כ5 ל# מ' ו'אט* ן ג( י#ה כ5 ן רוס( ה כ5 יק# ר) מ* ל א& ש*

יר. כ) ים ל/א מ' בול) בום ה' לו אל( פ) א& צות ש* ר# עוד א& ו(

ם,  נ5יה* י ש( רו ל) ינ#ה, אמ( ד) נו מ( י*ה ל# ה( ת)

ד. י'ח' אה, ב(

ינ#ה ד) ר י5ש מ( ב# ם כ( אות א) ר( י ל) את) ר י#צ# ב/ק* ב'

ה. ם רוב* ס ע) ד5 ר( פ' י'ד ה' ד ל( א עומ5 ר# ז( ע* י ש* ית) א) ר# ו(

ינ#ה! ד) נו מ( ר י5ש ל# ב# י, כ( ת) ר( א, אמ' ר# ז( ע*

ר! ע/צ* ים ו( יק) ל) יך ס( ר) ר ל/א צ# ב# כ(

ח ד# ק( ל א* ים ש* דור) יא כ' ב) ח( ה' יך( ל( ר) ל/א צ#

י! ל) ר ש* פ* ס5 ית ה' קוט ב5 י'ל(  ב(

ע?  מ' א ש# ר# ז( ם ע* א) ה'

ב, ל# ח# ית ה* כונ) ג מ( י, נ*ה# נ) נ# י ג' ב אור) כ' ם ש# ע# ית ה# ת ב5 פ' צ( ל ר) ע'

ר/אש.  לו ה# פ) חור, א& ין ש# ד) ס# ה ב( כ7ס* מ(

ת.   ב# ב ש' ר* י ל/א ע* ם כ) נ5י נ5רות א) קו ש( ל( ה ד# פ# צ( ר) ל ה# ע'

רו.  אמ( רו ו( ל י'הוד, אמ( יש ש* ב) כ( י#רו בו ב'

ם.  ע# ית ה# ירות ב5 דו ק) ה& ד( י'הוד י'הוד י'הוד, ה)

ה, רום י*הוד# ו ד( ק' ים ב( ע) נוס( ש* י'הוד, כ( ב(

א/ד. ד מ( רודות ע' לות ו( מ# ש( דות ב) ל# מון י( ים ה& רוא)

לות,  מ# ש( ה, ב) כ# צות כ# קופ( צות ו( ן ר# ה5
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יד. ר) ח& מ' ז*ה  ה' ו#ר/ד ה' ל ה' ם כ# ע)

ה. רור# ינ#ה ל/א ב( ד) ל י'הוד. מ( דות ש* ל# י(

تكون لنا دولة              

تكون! لنا دولةهذا السر$ الذي, 
أفشاه! الغريب من المذياع.

.  , ينشد ترانيم السبت,  يعرف كل شيء  رجل! مخيف
لم يحدث سجاك! حول ذلك.

معاوبسكOينةV نادرة, 
الوليات المتحدة,  أصغوا للرجل الذي كان يقول

, جواتيمال نعم, روسيا نعم المريكية نعم
وبلد أخرى لم تكن معروفة حتى على الطوابع.

, قال كلهما,  تكون لنا دولة
. Sمعا

في الصباح خرجت! لتحقق من وجود الدولة
وشاهدت! عزرا يقف قرب البستان مع البندقية.

!  , أصبحت لنا دولة,  قلت! عزرا
ل حاجة بعد للمخابئ وحظر التجول!
ل حاجة لخفاء الذخيرة والرصاصات

في محفظتي المدرسية!
هل سمعني عزرا

على أرض القاعة استلقى أوري سائق سيارة
الحليب مغطى$ بالشر شف البيض حتى رأسه.

على الرض أشعلت شمعتان ولم تكن ليلة سبت.
. هكذا قيل,  أطلقوا الرصاص علية على طريق ياهود 

ت جدران القاعة,   ياهود ياهود ياهودارتج$
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. Sفي ياهود عندما يسافرون جنوبا
يشاهدون مزيداS من الفتيات بالملبس الوردي$ة.

يركضن ويقفزن هنا وهناك بالملبس
الوردية التي تثير الفزع.

. دولة غير واضحة المعالم.   فتيات ياهود 

19



ה חוש# ה ונ( חוש# ץ כ( ר* א*

נ#ה ים ש# ע) ב# ת אר( ד* ה צוע* חוש# ה ונ( חוש# ץ כ( ר* א*

ית נ) ע# ש י'ד( מ* י#ם. ש* ת ה' פ' ך( ש( א/ר* ל(

ת. ח/ש* י נ( קוע5 ר) יט ב( ל) פ# עור ה' ת ה# ה א* פ# צ' מ(

פוי צ) חוק ה' צ( ל ב) צ5 ל( צ' יך( מ( א5 ן ו( י#ה קור5 יך( ה# א5

ו#ה! א& ר' ז5ף ל( ת' ש( מ) ך( ה' י ג'ב5 חור5 א& ץ מ5 קור5 ל ה' א*

ך( י) ת' פ# יב ש( ב) ך( וס( ר5 ט5 נ( ל ס' ת ע' ק* ד* ה' ת( ת מ) ע5 כ#

ים. ש) ק' ש( יון ק' ר( מו ש) ת כ( ח/ש* נ( ת ה' ז5ר' ג(

, ך( י) ת' פ# פות ש( ל( ק' ת( י5ך מ) ח' צות ל( אמ( ת( ה) ב(

, יח' ט) ר ה' ף, נוש5 ל# ק( ף ה' ש# נ*ח(

ים. ט) מ# אות ק( ר( ד י#כ/ל ל) ח# ל א* כ# ו(

بلد هزيلة وذات إصرار                  

بلد! هزيلة ذات إصرار تسير منذ أربعين عاما
على طول شاطئ البحرشمس! عارفة. 

تصبغ الجلد  اللجئ  ر!ق9عاS نحاسي$ة.

كيف كان مشعا ويقرع ضحكاS هذا الصبغ
نحو الذي يغمز خلف ظهركO المكشوف!
Oوحول شفتيك  Oالن تشتد$ على ذقنك
قطعة النحاس مثل درع ذي حراشف.

Oوحين تحاولين البتسام تتقش$ر شفتاك
ينكشف الورق ويسقط اللحم,

حينها تنكشف كل التجاعيد.
ים כ) ל# מ( ה'
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ים ק) ר# פ( ין ה' דו ב5 י#ר( לו ו( ע# ים ש* כ) ל# מ( ה'

לו פ) ים א& ל) ב( ל( ב' ים ומ( ח) יו שוכ( ה#

ה יהוד# ל ו) א5 שר# ל י) לות ש* שוש# ת ה' א*

כו ב( ת' ס( ה) י#ה ו( נ) ש( תוך( ה' ת ל( סו אח' נ( כ( נ) ש*

ם. ה* ל# ם ש* ש/ל* ם ה' ע) ר/ג*ז ו( ב( ם ה' ע)

ם ל# צ( ל א* ב5 ל( ב' ת( ד ל/א ה) ח# ר א* ב# ק ד# ר'

ם –  ה5 ים ה' י#מ) ד ב' ח# ל אף א* צ* ל/א א5 ו(

י ד/נ' ינ5י א& ע5 ר ב( י#ש# ת ה' ה א* ש# י ע# מ)

יו, ינ# ע5 ע ב( ר' ת ה# ה א* ש# י ע# ומ)

ה צור# ה' ים מ5 ע) ם יוד( כ7ל# מו ש* כ(

בון, מי ס' יך( ו) ת) ים ח# נ) ב# ה' י מ5 מ)

ים ד) ק5 פו ש( מ( ם ש' ה ע) פ# פ( י ח# מ)

ה, ת# כ) ם ב' י) נ#ס' כ( מ) ה ב' ת# ש( י ע# ומ)

. יח' ר5 י ה# פ) ל(

الملوك                       

الملوك الذين صعدوا ونزلوا بين الفصول
كان ينسون فيبلبلون حتى

سللت إسرائيل ويهودا
الذين تدخلوا فيما بعض وتشابكوا

مع الخصام والصلح فيما بينهم.
إل أن شيئاS واحداS لم يتبلبل لديهم
ول حتى لدى أحد في تلك اليام.

من الذي أغضب ا  بأعماله 
ومن الذي أرضى ال بها,

مثلما نعرف دائماS حسب المظهر
من هو الشاب الوسيم ومن البشع

من هي الطفلة التي استح$مت بالمسك
ومن التي تبو-لت في سروالها في المدرسة,

وفقاS  للرائحة
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כ/ח'

ז#רות ן ה' ים ומ) עור) נ( ן ה' ד מ) נול' נו כ/ח' ש* י#ה ל# ה#

ז*ל ר( ב' שוי#ה מ) ה ע& ט# מ) נ#ה ב( ש5 נ5י ה' פ( ים ל) יר) ר/ח' ש) צ( ל)

ן. ד# ק( ר' דור, אפ( ל( פ* רומ( מו ט( ם, כ( סופ# פ/ל ב( ל) ו(

ר צ' ו'ח ה' ר* ה ב# מ# ם ר# ם ע) י) נ' ל אופ' ב ע' כ' ר( נו כ/ח' ל) י#ה ל# ה#

ים ח) ים ל' נ) ר# Tי א ט5 ח& כ7סות מ' בות מ( צ5 ין מ' ב5 ש*

נו. ק( ע' או! צ# ר( שוקות  - ת) ם פ( י) י'ד' ב(

יש, ב) כ( ר ל' ב* ע5 מ5 לות ש* פומ* ס ה' ד5 ר( פ' חוק, מ) ר# מ5

עות ר# ל צ( נ#ם ש* נ7מ( זום מ( מ( נ#ה ז) נ'ע&

נ*ת.  ה ל/א מוב* פ# ש# ן ב( רו ג'ם ה5 ב( ד) ש*

قوKة                           

كانت لدينا قو$ة و!لدت من الشباب والغرابة
كنا$ نصرخ الناشيد قبل النوم على سريرV حديدي$

.  , على ظهورنا,  مثل ترومبلدور  وكنا نسقط في نهاية النشيد

كانت لدينا قوة للركوب على الدراجات في المساحات الضي$قة
بين القبور المغط$اة بإبر الصنوبر الرطبة

.  ! كنا نصرخ -  هاكم  بيدين منفرجتين 

ومن البعيد في بساتين البوميل التي عبر الشارع
كانت تتجاوب الدبابير مزمزمة

كأنها تتكلم هي الخرى بلغة غامضة
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י צ) הוי, אר(

ה,  ר7צ# ל/א מ( ת, ה' ח' ר' ב( צ7 מ( י ה' צ) הוי אר(

ה  יכ# ר) י צ( ר5 ת מוצ( ח' ה צור' רוצ# מ( ץ ב) ר* א*

ה יכ# ר) עוד צ( ה ו( יכ# ר) וצ(

ה.   רור# ה את( צ( ר# יזו צ# א5 ה הוי ב( ר# הוי צ#

إيه يا بلدي                            

دون رضا,  إيه يا بلدي الغاضبة
بلد! راكضة تصرخ للوازم الستهلك

استهلك ثم استهلك
أيتها المصيبة بأي مصيبة تصابين.
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י)ם י#ד'   ל'

שות,  נ7מ# נות, חומות, מ( ב# ם, ל( נ5י אד# ל ב( ם ש* י) י#ד'

ר,  ב# ד# ת ה' נות א* , חופ( ך( ח/ש* שות ב' ג'ש( ם מ( נ5י אד# ל ב( ם ש* י) י#ד'

ם, י) ד' ש# ין ה' ב5 יץ ש* ר) ח# זות, מונ#חות ב* ח# Rנ*א

י'י5ם ח# טות ל( רות, שור( ע# שות ש( רות, תול( צות, סוט( פ# ק( נ)

ה, יכ# מ) ש( ל ה' ית ש* פ) צ) ת ה' רות א* ת( פ( כ' ל, מ( צ# צות ב# שות, קוצ( פות, בוח& ד( פ( ד' מ(

ים ר) נוב# ם צ( ז ע) א/ר* ר ו( ש# ב# ים ב( אות יונ) ל( מ' מ(

ים ב) ש5 ח( ל מ' ים ש* 'פ) צ) ל ו( מ# ש( י ח' רות חוט5 ב( ח' מ(

נ5ס כ# ה) י ל( ד5 ן שוב כ( חות אות# י#ד פות( תות ומ) ל# קות ד( טור(

נ#ה, ח5 ב( תול, מ' ם, ח) בוק ב/ש* ק( ין, ב' כ) זות ס' אוח&

ל גוז#ל ן ש* ט* ב* קוף כ( ד, ש# ק נול' ר' ינוק ש* ל ת) יר ש* ל ז#ע) ג7ד# א&

ט, מ# ק7 נון מ( צ( ן כ) ת# ס( ר( יו, כ' ל אב) י ש* ק) נ# ל ע& ג7ד# ו'א&

יות, מ) ל( ג# ישות ו( ג) שות, ר( פ( ט) בונות ו( עות נ( ב# צ( א*

ים, רות-אונ) ס( אור, ח' קופות ב# י#ה, ש( פ) פ7מ( סות כ( פ# ס( ח7 ם, מ( י'י) ח# ל( כות כ) ר'

ים נ) ת כ/ה& כ' ר( ם ב) ש5 ג*ל או ל( דור* ק כ' ח' ש( מ) חון ב( צ# ר נ) אח' קות ל( ש# פ( נ)

זון,  ל# י ח) שוש5 מ( ת נ5ר, ב) ב* ה* ל' ה, ב( מ# ט( פ) עות ב( עות נוג( ב# צ( א*

ר,  ש# נ5י ב# ס# ל כ) ק ש* צ5 וות ב# צ# קות ק( ד( ה' ה, מ( יול# י ו) ר5 ית# מ5 ב(

יל, ר' ב ב( ת' אות כ( ידות, קור( ל) ק( מות, מ' עות צ' קול(

יוב, ב) ת ה' כ* ר* ע& ת מ' נות א* ק( ת' י#ה, מ( ז) ל ח' ז#ם ש* סות אב( רוכ(

ף ת5 קות כ# ב( ח' , מ( פ( מ( רות טר* עוצ(

ף,  ח/ר* ף ב' ל5 ק' ת( עו ה* ב( צ) נ#ה ש* ל ג) ס' פ( עות ס' צוב(

ן, ט# ת ק# י) ה ב' לו בונות ל# א) רוח' כ( ה# י#ה מ5 ר) ג# ס) ש ה' ל א5 נות ע' גונ( מ(

ל,  ד# ב( ת ה' כ/ח' א* כות ב( ה ומוע& יכות אות# ל) ש( ך( מ' ר כ' אח' ו(

ה, ר סוט# ע# ת ש5 ווצ' ח' ק( ר5 ק# ת( מ) ח ה' צ' מ* ה' נות מ5 ר# ד( נ( ג' קות ב( ל( ס' מ(

ד ד# ח7 רון מ( פ# ע) ט אד/ם או ב( ע5 יאות ב( ג) נות ש( ק( ת' מ(

פות!) פ# כ( חות (ב) נ'ת( ית, מ( כונ) ל מ( ת ש* ל* ד* צות ב( ח# מ( נ)

אף, רות ה# ע# ם, מ( י) ינ' ע5 ים, ה# ק) עור( ג'ב, ה# יות ה' ת חול( א*

ה, יצ# ל ב5 ה ע' ר תור# פ* בות ס5 ים, כות( י) ר) ו5יצ# ים ש( עונ) נות ש( ק( ת' מ(

א/ז*ן י ה# חור5 א& אף ומ5 ש ה# ש/ר* יות ב( ינ) ים ס) ט) ח# עות מ( תוק(

ם, י) פ' ת5 כ( ת ה' פות א* ט( ל' פות ומ( ט( ל' ה, מ( פות, ה# ט( ל' מ(

קות, צוח& ם ה' י) כ' ר5 י( ת ה' ה, א* בוכ* ר ה' ע# ש5 ת ה' רועות, א* ז( ת ה' א*

ם,  י) י#ד' ל ה' ן ע' חו אות# Rק י) י ש* ד5 רות או כ( כ5 ם ה5 ש5 טות ל( ם מוש# י) ם, י#ד' י) י#ד'
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ה,  ל תוד# ן ש* מ# ס) ז*ה כ( ח# דות ל* מ# צ( ה, נ) בוע# ם ש( ש5 ך( ל( י#ר5 ת ל' ח' ת' מונ#חות מ)

ה ת# כ( ח) י ו( ה מול) ב# י#ש( ית, ש* ינ) ד) לונ( ה, ב( יר# ע) ה צ( ש# ל א) ף י#ד ש* כ'

חום,  חור ש# ל ב' יו ש* נ# ל פ# ה ע' ש# ר( פ( ה נ) ף י#ד# יון, כ' ר מ) ד' ח& ב'

רו, ת5 ס( ל' ת ק( ה א* פ# ט( לו ק# א) טוף, כ( ל) , ב( ך( ר-כ' אח' ו(

יה# ל פ) מוצות א* ק( יה# ה' עות* ב( צ( צות א* ת ק( ה א* יש# ג) ה)

בוד א) י ל( כו ל) ל( ה# ה ש* ל* א5 ם ה# י) י#ד' ן, ה' ה אות# ק# ש( נ) ו(

ן. ת אות# ש* פ* ח' ן מ( מ# ז( ל ה' י כ# נ) ו'א&

إلى أيادي البشر                     

 ,  , شة,  $ م خمريةمن بيضاء أيادي البشر
, تحفن الشئ,  أيادي البشر تتحس$س في الظلمة

, تتمس$كموضوعة في الشق$ بين الثداء, 
 ,  , ين,  $ د تقلع الشعرتخدش الخ تصفع تقفز

,  ,  , ب الفراش,  $ ت تقطع البصلتر تفتش تقل$ب الصفحات
تحشو الحمام باللحم والرز والصنوبر
تربط خيوط الكهرباء وخيوط الحاسوب

تغلق البواب وتفتحها فوراS للدخول
 , وغطاء الطفال ,  وزجاجة العطر تمسك السكKين

اف كبطن زغلول, وإبهام طفل رضيع شف$
, ذي الكرش الذي يشبه الفحلة,  وإبهام والده الكبير

, الحساسة للغاية,  الصابع الحكيمة الهزيلة
,  , التي ل قدرة لها, الخشنة الرقيقة كالخدود 

, ة الكهنة,   التي تنفتح ممدودة بعد فوز مباراة كرة القدمأو لتحي$
,  , $ الحلزون,  بلهيب شمعةبمجس أصابع تلمس الحلمة

, بأوتار آلة موسيقيةتشد$ على عجينة للطبخ, 
,  , آلة العميان,  تطبع على اللة ترت$ب الجدائل

مام,  تربط فكاك الصدري$ةتصلح مجاري الح$
تضم الكتاف,  تؤش$ر للسائقين

تدهن مقاعد الحديقة التي عبث بها الشتاء,
ت!بعد دخان السجائر التي ترسم أشكال

ترمي أعقاب السجائر ليتم سحقها
تبعد خصل الشعر على جبين رأس أصلع

تصحح الخطاء بقلم باللون الزرق أو الحمر
تقوم بعمليات الجراحة,  تسحق في باب سيارة

 , للمنخار,  للشرايين وللعيون للظهر
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تنسخ الثورات على بيضة,  تصلح الساعات السويسرية
تزرع البر الصينية على جذور الجسد

 ,  , الكتاف,  آه تداعب تداعب
.  , الوركين الضاحكتين,  الشعر المتدلي الذراعين

أياد ممدودة لجل التعارف أو لخذها على اليادي,  أياد
, ملتصقة بالصدر للمتنان,  ملقاة تحت الورك لOلق9س9م

, جلست قبالتي وانتظرت, شقراء  يد امرأة شابة 
, كفها انبسطت على وجه شاب أسمر,  في قاعة الطوارئ

 , كأنها اختطفت وجهه,  داعبته وبعدها
ثم مد$ت أطراف أصابعها المحني$ة إلى فمها

ها,  وقب$لتهاهذه اليدي التي أضعت!
ول زلت أبحث عنها حتى اليوم.
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ה זו ע# ש# ב(

ה נ#ק# פ7 ית מ( ר) ח& ל ש' ה זו ש* ע# ש# ב(

יון יון צ) י5ץ צ) צ' ל( לו מ) ד( ים ח# ר) Tפ צ) ו(

הות  מ# אה א) ן מ5 ט ב* ב# ת, ומ' ח' ת' פ( ת נ) ל* ד* נ'ף ה' כ(

יו  צות נוצות# ל ק( נ#ס ע' כ( נ)

ת, ס* א* מ( נ) ם ה' ת יומ# אכ* ל* מ( ים ל) ד) ל# יר י( ע) ה# ל(

ח ל' ם ה' ת* כ* ת ה' ף א* ט5 ל' מ(

ית, ר) כ# ית ה' פ) ל צ) פוחות ע' ם ת( י) ת' פ# ירו ש( א) ש( ה) ש*

ר, ר# ו( א7 יר ל/א מ( ו) רות א& כ( מ' ת( ה) צות ב( מוצ( ם ה' י) יר' ח) נ( ת ה' א*

שוק  ל ה' א/ם ע' ת( ח פ) מ' צ# ל, ש* ס# ל( ס7 מ( ה, ה' ב* ע# ר ה* ע# ש5 ת ה' א*

ג*ל.  ר* ף ה# ה כ' ל אות# מוז#ר ש* ל ה' ג/ד* ת ה' א* ו(

ת,  ל* ד* ת ה' ג*ר* ס( ה זו נ) ע# ש# ב(

יוץ.  י צ) ל) ישון ב( ת ל) נו חוז*ר* מ5 א) ו(

في هذه الساعة                        

في هذه الساعة من الفجر المغن$ج
والعصافير ك9ف$ت عن الزقزقة صهيون صهيون

ونظرة مائة من المهات,  انفتح جناح الباب
دخلت على رؤوس الريش

كي توقظ الولد لممارساتهم اليومية الممل$ة,
كي تداعب البقعة الرطبة

التي تركتها شفاهN منفوخةN على وجه الوسادة,
والمنخار الذي كان يمتص$ الهواء الملو$ث بإدمان

. الذي نما فجأة على السيقان,  والشعر المتجعد
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ב'ש#ד*ה

הוט, נונות ר) ג( ל ס) ים, ל/א ש* ר) פ# ר( ים ופ' ח) ר# ל פ( מות ש* ש5

ת זו   ל* ת תוע* ר' ס( ח' ית ו( הונ) מ( יאות ת) ק) ב(

ם י#כות# ת ש' ים א* ד) אב( ים ומ( כ) הול( ים ה' ר7ק) י( ים ה' חומ) ת( ב'

י. מ) צ( ע' י ול( ר) ש# י ב( ר5 א5 ש( ים, ל) ל) י( ט' מ( אר ה' ש( י-נוחות ל) ת א) מ* גור*

שות ר# פ( י נ) רועות' ז( ש* י כ( ת' פ# טות ש( ית פול( ז) יזו לוע& א5

דום,  י ס( ח5 ר( ית-פ) נ#א) ם ד' ק ע) ב5 ח' ת( ה) מו ל( כ(

ל?  א5 ר# ש( ץ-י) ר* א* דות ב( ת י'ל( יט' ל) פ(

י ינ' ע5 ד ל( אב5 ת( ך( ומ) הול5 י#ר/ק ה' ח ה' ט' ש* לונ#ס ב' כ( ה כ) קוע# ת(

ש ר* ק* שון מ) ל# לולות וב( רועות ח& ז( ת ב) ד* ר* פ( י נ) נ) א&

ים פ) עופ( ת( ים, מ) ל) זוח& ים ה' צור) י( ל ה' כ# מ)

ן  מ# ז( מונ5י ה' ז( ת פ) ים א* מ) ז( ז'מ( ומ(

ם.  מ# ת ש( ת א* ע' ד' ה ל# י רוצ# ינ*נ) א5 ש*

في الحقل                       

- وليس أساليب الثاث,  أسماء! الزهار والفراشات
تمر$سN غريب عديم الفائدة

في المجالت الخضراء الخذة بضياع النتماء
. لي ولولدي,  تبعث على الرتباك لدى المنتزهين

شفتاي تفلتان كلما أجنبيا بينما تنشرح ذراعاي
كي تضم أزهار الربيع الصفراء

شريدة الطفولة في أرض إسرائيل .

مغروزة كالخازوق في المساحة الخضراء الخذة بالنتحار أمامي
أنفصل بذراعين فارغتين ولسان خشبي

من تلك المخلوقات الزاحفة والطائرة
والمزمزمة مزامير الزمن ول أنوي معرفة أسمائها .
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לון ח'

לרבקה מרים, 

שביקשה ממני לכתוב שיר על חלון

זור מ( ר' י ב# ית) כונ) לון מ( לון הוא ח' ח' ה'

ם.  כ* ר ש( ע' י'ד  ש' ל( ש*

ה, ב5 ר( דו ה' ע& אות ב' ר( ה ל) כול# י י( ינ*נ) א5

יו. ל# י ע# ב ל) תוב5 ס( ה/ב מ) טוט צ# ר( מ' י ס( כ)

י. ב) ר# ד ע& ל י*ל* י#ד ש* ז*ה הוא ב' ה/ב ה' צ# ה'

אות  ר( ו ל) ש# כ( ה ע' כול# י י( ינ*נ) לון א5 ח' ן ה' מ)

י ל) ם ש* י) ל' רוש# ת י( א*

לו ם ש* י) ל' רוש# ת י( ג'ם ל/א א* ו(

ית כוכ) ז( ל ה' ב ע' תוב5 ס( מ) ה/ב ש* צ# רטוט ה' מ' ס( ת ה' ק א* ר'

י ל) ים ש* נ) פ# ל ה' ים ע' ח) ר# מ( נ) ד ש* י*ל* ל ה' יו ש* נ# ת פ# א* ו(

ה. בוכ# מ(      ב)

ش�بKاك                                  

الشباك هو شباك سيارتي عند الش$ارة الضوئية
قرب باب العمود.

Sل أستطيع المشاهدة خلله كثيرا
لن خلفةS صفراء تتجول علية.

خرقة بيد ولد عزلي$.
من الشباك ل أستطيع الن أشاهد

مدينة القدس التي لي
ول المدينة التي له

أشاهد خرقة صفراء المتجولة على الزجاج
ووجه الولد الممسوح على وجهي

بارتباك.
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י�ָׁש��敨  �ר

י�ָׁש��敨  �ר?! ז��搠物!רָׁשָי ה י�ָׁש��敨  �ר!

י ו�נ� נ� ח� י �搠物!רָׁשָי ה� יד� ד� נ��搠物!רָׁשָי ה י� ע�

ית, ח� �敨  �ר� ז� מ� י�敨  �ר �搠物!רָׁשָי ה� ע� ב�

אן א כ� צ� מ� ן  א� יכ� �י �搠物!רָׁשָי ה ת� אל� ש� ָׁש� כ�

�敨  �ר.  עות י�ָׁש� �ב ט� ן מ� פ� ל� ח�

�搠物!רָׁשָי ה)ב צ� �敨  �רון �搠物!רָׁשָי ה� פ� ע� ת �搠物!רָׁשָי ה� נו א� אז� �יד מ �搠物!רָׁשָי הוא �搠物!רָׁשָי הו�敨  �ר�

יזות �敨  �ר� ז� עו ב� ב� צ� ל א� יד אותו ע� ק� �敨  �ר� �搠物!רָׁשָי ה� ו�

�搠物!רָׁשָי ה.טוט ל� ת �搠物!רָׁשָי ה� �搠物!רָׁשָי ה א� א� �敨  �ר� א� י ָׁש� �ד כ�

יד  מ� ת� ת ול� אח�

ל. �ב ל� ב� ת� ל)א א� ו�

مستقيم             

                            

! هذا مستقيم!  مستقيم ؟
أجاب صديقي صاحب الدكان

في القدس الشرقية.
عندما سألته أين أجد هنا

. Sمستقيما Sصر$فا
أنزل عن أ!ذنه قلما اصفر

وأرقصه! على إصبعه بسرعة
كي أشاهده

م9ر$ة وللبد
كيل أرتبك ثانية.

ל)פ(נ5י

לטהא מוחמד עלי

לו כ( ינו י) לומות5 ל ח& כ# נו י#מות ו( גופ5 נ5י ש* פ( ב ל) ן ר# מ' ז(

פו נ#ש( י#ה י) ר( יג' ן ס) ש# ע# ינו כ( יפות5 א) ל ש( כ# ו(

ר פ# ע# ס ב* מ' ר י) ח5 ז*ה או א& עו כ' ב( צ) נו ש* ר5 ש# וב(
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ר ב# אה כ( נ( ש) ה' אה ו( נ( ק) ס, ה' ע' כ' ה'

ב. ק# ר# י ה# ע5 מון תול# ת ה& נו א* יצו ב# י#פ)

قبل   
               

لفترة طويلة قبل أن تموت أجسامنا وتنتهي أحلمنا
وتطير كدخان السجائر طموحاتنا

وتذوب في التراب أجسادنا المتنوعة
والحسد والكراهية,  الغضب

تنشر فينا مزيداS من الدود والعفن.
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יאלוג  ד)

ז/את ה ה' ר# צ# ה ה' ט# מ) ב'

יות רור) ע& ק' א ש( ל5 ר מ# מ# יר ח5 י'ד ק) ל(

יות מ) מ# ים וש( יש) ב) כ( ע' לות ל( ח) מ(

י#ם. פ/ל ל' ך( א* פ5 ה' ת( ם א* א)

ז/את ה ה' ש# ק# ה' ה ו( ר# צ# ה ה' ט# מ) ב'

י, יב) ב) י,  י#א ח' ת אות) ע' ד' את# ל# ם ב# א) ה'

י ת ר/אש) ץ א* נ'פ5 או ל(

ל?  כ/ת* ל ה' י א* ל' ת ר/אש עול# א* ו(

י! ל) יא ש* ז/את ה) ה ה' ט# מ) ה'

ן, מ# ז( ת(  ז/את מ) ג'ש( ר( יך( ל/א ה) א5

ית.  ז#ר) ה, אכ( יק# ר) ב( ה מ' בוב# ז(

 . ך( י) יר' ש) י ז#קוק ל( ינ*נ) א5

ה ט# מ) קום ב' מ# י נ#חוץ ה' ל)

י.  ל הור' ש*

אן. ישון כ# את ל) עות ב# ט# ב(

יא!   ך( ה) ל# ה ל/א ש* ל# כ) ת ה' נומ' ה)

י? ת קור' ת( א* ע' ר' ה ק# מ# ל#

حوار   
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في هذا السرير الضي$ق

قرب حائطV من الطين كثير النتؤات
جحور! للعناكب والبرص

لو تقل$بت! لوقعت! في البحر.

في هذا السرير الضي$ق والقاسي
هل جئت9 لتعرفني يا حبيبي

أSم لتفجر رأسي
ورؤوس صغاري في الحائط؟

هذا السرير� لي !
كيف لم تشعر بذلك من زمن.

ذبابةS بر$اقةS وقاسية.

.Oلست! بحاجة لشعارك
Oأحتاج إلى مكان في السرير

والدي$.
جئت9 للنوم هنا خطأ\

!Oهذا الهودج المظل$ل ليس لك
لماذا مز$قت9 خيوطي؟
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ן ת# א ומ' ש# מ' ב(

ל ז/את כ# ן, אנ#א, ב( ת# א ומ' ש# מ' ב(

ית יל) אצ) ה ה# עול# פ( ן. ז/את ה' ת# ת מ' צ' ק( ב)

י יע) ב) ש( יע' ה' ק) ר# ד ב# מ# ח' ק מ7 ס' ה ע# ב# ש*

ה: ל מוס# י ש* נ) ק# פ( יוך( ס' ח) ל7ו*ה ב( מ(

י". יונ) ס( נ) ד מ) מ' ז*ה. ל( דו ב' מ( ם ל/א י'ע' "ה5

, ך( כ' אג' ש* ער' מ) ת ה' ת אג#ד' ר* פ* ס' ומ(

ש מ5 חות ח# ש פ# מ5 חות ח# ש פ# מ5 י ח# שוב5 ח) ב(

ש. ד5 ק' ת( ה) ד ו( יא נול' ב) נ# ד ה' מ# ח' מ7

ים. ח) ק( מ' ת( מ) י ה' ב) י#ה א& ינו ה# ב) ם א& ה# ר# אב(

ים ל) ג*ח# שונו ב( ת ל( ב א* ר' הוא ל/א צ#

ב  ל' צ( ל עוגות צואה. הוא ל/א נ) ל/א אכ' ו(

ק י#ה עוס5 ים ה# שוב) ח) ם. ב( י) ל מ' ך( ע' ל' ל/א ה# ו(

ש מ5 חות ח# ש פ# מ5 חות ח# ש פ# מ5 ח#

י5ש. ה ש* ל מ' מ/ר ע' ש( ה ל) ס# נ) ש* כ(

ן ת# א ומ' ש# מ' ה ב( ן, ה# ת# א ומ' ש# ן מ' כ5 וב(

בון, , ר) ך# מ( ת עול# ל א* נ'ה5

. ח' ק5 מ' ת( ה) ה ל( מ# ש# נ( ת ה' ד א* מ5 ל'

רועות ז( ל ה' תומות ע' ח& ר7קות ה' י( רות ה' פ# ס( ק ב' ד5 ק( ד' אל ת(

ים צוב) ע& ים ה# ר) ש# ג( ל ה' ל ע' נ'ה5 ת( נ) ה ש* ע# אות, ש# ל# ק( פ* נושאות ה'

ם. ת# יר# פ) ס( י ל) יש) ל) ש( ה' י ו( נ) ש5 ף ה' ל* א* ין ה# ב5 ם, ש* ד# י ה' ר5 ש( ג)

في المفاوضات        
          

 ,Sرجاء عند العطاء والخذ 
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هذه هي الصالة.   بقليل من العطاء
التي استخدمها الرسول في السماء السابع

ترافقه بسمة متشككة لموسى:
."  . خذ نصيحتي" لن يصمدوا بهذا

Sوقصة المعراج تحكي أن النبي محمدا
بحساب خمسV أقل$ من خمس

أقل من خمسة
. ول!د النبي$ وتقد$س9

سيدنا إبراهيم كان أبا المساومين
لم يلسع لسانه بنار الجمر

صلب .  ولم يأكل كعك البرازلم ي�
بل كان,  ولم يمش على سطح البحيرة

منهمكاS بخمسV أقل$ من خمسV أقل$ من خمس
لكي ي!بقي على ما حصل بالمس.

أجل بالعطاء والخذ,  إذن بالمفاوضات
نظم$ دنياك يا إلهي

عOل$م الروح المساومة.
ل تدق$ق بالرقام الخضراء المطبوعة على الذرع

عندما نسير على الجسور الحزينة, حاملة الصد$اف 
. التي بين اللف الثاني والثالث لميلدهم,  جسور الدم
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ז  �ע �搠物!רָׁשָי ה�

ית ח� �敨  �ר� ז� מ� י�敨  �ר �搠物!רָׁשָי ה� ע� יז  ב� ל� ט� א� ל ב� ס� פ� ס� ל �搠物!רָׁשָי ה� ע�

ת, צ� ל ק� ת� ל� ת1 ב �敨  �ר)אָׁש ל)א ג�דול, מ� י�ָׁש�

ת �搠物!רָׁשָי ה אח� ח)�敨  �ר� ז ָׁש� �ל ע ָׁש�

ים ק� ם ד� י� ס1ל� �敨  �ר� ק� ם ב� ל� צ� צות א� פ� ק� מ� לו ָׁש� �א �מ

�敨  �ר. ב� ד� מ� ל �搠物!רָׁשָי ה� ן ָׁש� ב� א� י�敨  �רות �搠物!רָׁשָי ה� ל ק� ע�

�搠物!רָׁשָי ה קוח� �搠物!רָׁשָי ה פ� ת� י� ה �搠物!רָׁשָי ה� ל� ן ָׁש� י� ע� �搠物!רָׁשָי ה�

וב�ע�ק��敨  �ר

�搠物!רָׁשָי ה. ע.י�פ�

�搠物!רָׁשָי ה קוח� �搠物!רָׁשָי ה פ� ת� י� ה �搠物!רָׁשָי ה� ל� ן ָׁש� י� ע� �搠物!רָׁשָי ה�

ת ו�ע.י�פ�

נ�פ�ָׁש.

�搠物!רָׁשָי ה קוח� �搠物!רָׁשָי ה פ� ת� י� ה �搠物!רָׁשָי ה� ל� ן ָׁש� י� ע� �搠物!רָׁשָי ה�

ם עול� ה �搠物!רָׁשָי ה� וב�

ָׁש�ל �搠物!רָׁשָי הו�敨  �ר�湩8�搠慲.םיִג�ים.

י. ד� ד ג� מ� �搠物!רָׁשָי ה ע� כ� �敨  �ר� ד� מ� ל �搠物!רָׁשָי ה� ע�

ם �搠物!רָׁשָי ה ָׁש� ת� י� ם �搠物!רָׁשָי ה� א� ז – �搠物!רָׁשָי ה� �ע �搠物!רָׁשָי ה� ו�

�搠物!רָׁשָי ה. ת� י� או ל)א �搠物!רָׁשָי ה�

العنزة

على مقعدV الجز$ار في القدس الشرقية
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ربض رأس مجع$د! إلى حد$ V ما
لعنزة سوداء

كالتي تتقف$ز بديارهم بكاحلين هزيلين
على الجدران الحجرية في الصحراء.

كانت عيناها مفتوحتين
وبالحرى

تعبة.
كانت عيناها مفتوحتين

مثقلتين
تعبتين.

كانت عيناها مفتوحتين
وفيهما عالم!
من الق9ل9ى.

. على الرصيف وقف جد\ي!
والعنزة هل كانت هناك

أو لم تكن.
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קול ה'

ס, נ( בול' ר, ל/א אמ( כ# מ7 , ה' ך( ש# מ7 מ( קול ה' ה'

ו#אר צ' צוע' ב' ם פ# י7ח# תול מ( ל/א ח#

ן נ#טוש. ל/א ת'

ע. ר7ב# מ( יר ה' ש) כ( מ' ר ב' ס# מ( קול נ) ז*ה ה'

ים. לוא) י#ל מ) ל ח' יל אפ/ר ש* ע) ג'ב מ( מ)

מות מ# ל/ש י( ר, ש# ס# מ( ך( נ) בות, כ' ד( נ' ת( ה) ב(

א: צ# מ# ד ש* בות ע' ר# Tח ין ה' ט ב5 ט5 ח)

י.  י, אח) אח)

לום ח& ה ב' ל# י( ל' נו ה' תו כ7ל# ק א) ע' צ( נ) ו(

רונות  כ( ל ז) ם ש* ל כוח# כ# ב(

לון  ח' ת ל' ח' ת' נו מ) ים ל# ב) תוב( ס( מ)

בות. ר' ת( כות ומ) קות הול( ה# ל( ב)

الصوت                 

, , ,Sليس إسعافا المألوف الصوت! المتواصل!
وليس هر�ا شبقي$اS مجروح العنق

.Sول ابن آوى مهجورا
إنه الصوت! المنقول بجهاز رباعي.

على ظهر معطفV رمادي$ لجندي$ احتياطي$.
 , لثلثة أيام,  هكذا قيل Sمتطو$عا

نبش بين الخراب حتى وجد:
. أخي,  أخي

وسنصرخ كلنا معه الليلة9 في الحلم
بملء الذكريات

التي تحوم حول شبابيكنا
بمجموعات آخذةV بالزدياد.

פ)�搠物!רָׁשָי ה

38



�搠物!רָׁשָי ה  י�敨  �ר� ת� ת �搠物!רָׁשָי ה� ע� ק� פ� ן �搠物!רָׁשָי ה� יא מ� �搠物!רָׁשָי ה. �搠物!רָׁשָי ה� מו�敨  �ר� ע �搠物!רָׁשָי ה� ב� צ� א� זו �搠物!רָׁשָי ה�

אָׁשונ��搠物!רָׁשָי ה.  ין �敨  �ר� ב� �מ י �搠物!רָׁשָי ה� ט� ב� ת חוט מ� א�

ה  יב� ב� י ס� ת� כ� �敨  �ר� ינות כ� א.מ� עות  מ� ב� צ� �敨  �ר א� ש� ע�

ית. �敨  �ר� ב� ע� ל �搠物!רָׁשָי ה� �敨  �רות ָׁש� ָׁש� י� יות �搠物!רָׁשָי ה� ז�ו� י ב� נ� �יל �搠物!רָׁשָי הוב� ל�

ית נ� ת� י� י��搠物!רָׁשָי ה צ� פ� צ� י ב� ת� נ� כ� �敨  �ר� י �搠物!רָׁשָי ה� ת �敨  �ר)אָׁש� א�

ים נ� ב� ים ול� ל� ח1 ים כ� ט� �敨  �ר� י ס� מות� צ� �搠物!רָׁשָי ה ל� �搠物!רָׁשָי ה.צ� ג� ָׁש� כ�

. י�搠物!רָׁשָי ה� �敨  �ר)ק פ� ים ב� ב� ט� �敨  �ר� קום, מ1 ק1מ� ן �搠物!רָׁשָי ה� ל ד)פ� ע�

ים,  ל� �כ ת מ� ק� ד� ס� נ� ע �搠物!רָׁשָי ה� ב� צ� א� זו �搠物!רָׁשָי ה�

אוב,  כ� מ� ת מ� ח� תופ� �搠物!רָׁשָי ה�

�搠物!רָׁשָי ה�ג�ד�מ�ת.

י. ת� ט� ל מ� ע� �ה מ מונ�ת� ת�

י. ת� ד� נ��搠物!רָׁשָי ה נול� מ� מ�

י �搠物!רָׁשָי ה ל� י ומו�敨  �ר� ת� ע1מ� ת ל� פ� ק� ד� ז� �搠物!רָׁשָי היא מ�

אָׁשון: �敨  �ר� �敨  �ר �搠物!רָׁשָי ה� �ב ד� ת �搠物!רָׁשָי ה� א�

פ)�搠物!רָׁשָי ה.

هنا

التي أفلتت من الجذر.  هذه الصبع السب$ابه
سهم نظرتي المتفهمة اول.
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عشر أصابع مؤمنة لففت! حولها
لتقودني من خلل الزوايا المستقيمة للغة العبرية.

أحنيت رأسي بانتظار مطيع
عندما أملست على جدائلي الشريط الزرق والبيض

. طبة بريق فمها,  على خصر البريقمر$

هذه الصبع المشقوقة من الدوات
المنتفخة من اللم

المبتورة.

صورتها فوق سريري.
. و!لدت! منها

تنتصب قبالتي وتشير لي
على الوصية الولى:

هنا.

40



טורי#ה ס( ה) י ה' ג'ל5 ל( ג'

ם,  הוי את*

י#ה   טור( ס( ה) י ה' ג'ל5 ל( ת ג' יע' א* נ) ה' ים ל( ר) אומ( ם ה# הוי את*

ים  יומ) א) רות, ב( ט# רוש ש( ש( ר) טות, ב( ק* ש ר# א5 ים, ב( טוס) ק מ( ל* ד* ב(

ה, מ# ים ל# ל) שוא& ו(

נ#ה,  ש7 ת ומ( ע' ר7ש' זור, מ( ח( מ' נ5י ה' פ( ה ל) ש# א) ה כ( מ# ל#

ה?  חור# נו א& ת ל# ג*ל* ל( ג' ת( ם מ) ע' ל פ' יא כ# ה)

יק ת) ע' ק ה# ל* ד* ל ה' ע' ת ר' יחו א* ר) י ת# ת' מ#

לום ש# אב( ן ומ5 י) ק' ר מ) יות5

לול ת ע# ה אח' ל# ת מ) כ' מ' ב( ש*

ר/ף ט( ר/ף, ל) ע& ר/ף, ל' ש( ל/ף, ל) ש( ל)

יו ב# ל יוש( ץ  ע' אר* דור ה# ל כ'  כ#

דון ? ב# א& ם ה# ל ז*ר* א*

בון? ל( ע* ת ה# ינו א* ב) י ת# ת' מ#

عجلت التاريخ                                    

يا أنتم, 
يا م9ن ي!فترض بكم تحريك عجلت التاريخ

.  , بحشرجة العملت,  بنار الصواريخ بوقود الطائرات
, بالتهديد وتتساءلون لماذا

شريرة,  لماذا مثل امرأة قبل الحيض
وغريبةتتدحرج دائماS للخلف؟, 

متى تشتم$ون رائحة الوقود السام$ة منذ الزل
أكثر من قايين وأبشلوم

Vواحدة Vحيث من ضربة كلمة
 ,  , ويفترس,  ويقطع ويحرق قد يهد$د 

Sالكرة الرضية بسكانها جميعا
ويقودها للهلك؟

متفهمون الهانة؟
يؤلم في الذراع

. . . هو الذي سينق.
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ה ש* ע& מ'
ויאמ�敨  �ר קין אל �搠物!רָׁשָי הבל אחיו וי�搠物!רָׁשָי הי ב�搠物!רָׁשָי היותם בשד�搠物!רָׁשָי ה

ויקם קין אל �搠物!רָׁשָי הבל אחיו וי�搠物!רָׁשָי ה�敨  �ר湩8�搠慲.םיִג�搠物!רָׁשָי הו. (ב�敨  �ראשית ד ח)

יו: ל אח) ב* ל ה* ן א* י) ר ק' ו'י/אמ*

ן. י) ן. ע' ץ. אד/ם. ש5 י) ק'

 . קוע' קוי. ת# ים. ל) ו5ר) נ( ס'

ם ת# ס( ה. נ) ל# ק# בור. ת' ל//א ד)

י#נות. ע& מ' פוך ה' כ( פ)

מור. ר ס# ע# שוי. ש5 ף ק# ע/ר*

ם  י) נ' אז( ש ב# ם רוע5 ים ד# צ) ים נוע& י'תוש)

ת  פ' ת, ש( ל* ש* פ( ת, מ7 ר* ח* ה א& פ# ש#

ש מ* ן. ש* י) ה, ק' ד* ש# ץ ב' י) את. ק' ל/א. ל/א ש5 ה'

ר. ה5 ה. מ' י מ' ל) ם.  ב( י א5 ל) ה. ב( כ# מ'

                                                    حكاية
( حيث قام قابيل في الحقل وقتل أخاه هابيل(

قال قايين لخية هابيل:
. . . عين. سن$ أحمر صيف
.  . عالق. خسوف انبهار

 . سد$.  عطب ل كلم 
خرير مياه العيون.

. عر كالمسامير.  عنق قاسV ش9
باعوض يغرز الدم صاخب في الذن

, لغة!, ية لغة أخرىمطو$
, . قايين. صيف في الحقل ل الرفضل تحم$

.  .  . بسرعة. بلشيء  م$ Sشمس تضرببل أ
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ה'ת'נ)יםה'

ים ק) נו יונ( נ'ח( ה א& ל# י( ל' יום וב' ב' ש* כ(

ים ז/ה) י-מ( ת) ל( ב ב) כ* י ר* ל5 ל כ( ירות ש* פ) צ(

ים, ין אונ) וון, א5 י כ) ל) יש ב( ב) כ( ל ה' ים ע' ס) ט#

ים ד) יור( ים ו( ה עול) ב# ב# קולות י( ב(

ה ל# ל# ה י( ת אות# ע' מ' ש( חוץ שוב נ) ב' ש* כ(

ת פ* ט/ר* מ( ר, ה' ע# ש5 ת ה' רוע' נו פ( ת5 נ( כ* ל ש( ש*

ה קול# חוב ו( ר( ת ב# ח' ה צור' צ# ר# ש*

ת פ* ת* ש7 ה מ( ל# ה# יק ב* ר) ז( נו מ' תוכ5 ב(

ת ג/ל* נ( ר( ינ5י ת' מו ע5 ל כ( ה# ב( נו נ) מוח5 ש* כ(

לול ה' ה מ5 פ# ט( נום נ*ח( מ( ע נ) צ' מ( א* ב( ש*

כ/ל*ת ר י( ח/ס* ת ב( ר* פ* ר( פ' יא מ( ה) ו(

בול ל( ב) ק מ) ת# ש7 קור מ( ת מ' ר* פוע*

יף ק) ה' ים ל( ר) נו חוז( דות5 נ5י י'ל( אז ת'

ן י#ש# יף ה' ר) צ( ל ה' ים ש* ק) ד' יו ה' יס# ר) ת ת( א*

יף  צ) ם מ5 ז'ע' ת, ב( ח' ד' ל ק' ע' ר' ב(

ן. ב# ר( ח7 ה ו( מ# מ# ל ש( לות ש* יל# ב)

  بنات آوى
                                

عندما في النهار والليل نرضع
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صف$ارات المراكب المجهولة الهوية
التي تطير على الشوارع بدون اتجاه

وبأصوات الزعيق الصاعدة النازلة

عندما في الخارج ينطلق الزعيق ذاتة
من حنجرة جارتنا ذات الشعر المتناثر

التي تركض صارخةS في الشارع
وصوتها يحقن في داخلنا الرعب

عندما تنذهل دماغنا مثل عيني$ دجاجة
حينما تختطف من الخ!م$ خلل نومها

وهي تتشن$ج بل ح9و\ل.
تفتح منقارها المشلول

هكذا تعود بنات آوى من طفولتنا
وتحوم حول الكوخ القديم

بالغضب الخانق, بالس$م$ والح$مى
بصراخV من القحل والخراب.
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לום י ש# יר5 ה ש) לוש# ש(

א. 

ש פ5 ח' נ5ץ מ( ה'

לו: ג( ף ר' כ' נוח' ל( מ#

יו. פ) ש ב( י'ב5 ת( ת מ) ה ז'י) ל5 ע&

ם  לומ# ח& ב'

ב:   ר# ק( י ה' ים סוס5 ל) צוה&

ים ד) ים רוק( י#ל) ח'

לום. ש# קוד ה' ת ר) א*

נ#תו ש( ג5ר ב) ר( ג' תול מ( ח# ה*

: ח' מ5 ש#

י#ם. ק ל' ר# ז( ק נ) נ*ש* ל ה' כ#

ט ינוק צוב5 ת) ה'

ן: נ# ע# ת ב* ש* ק* ת ה' א*

קו. ח& מ( אד/ם נ) ה# חור ו( ש# ה'

ב.

ה: שוט# יא פ( ה ה) ל# א5 ש( ל ה' כ#

ר מוכ5 נות מ) ק( ן ל) ה מוכ# ם את# א) ה'

לום? ש# ז*ה ב( את מ) צ5 ל ל# ק יוכ' ם ר' , א) ך# ה אות( מ* ר' י( ש*

ע' יוד5 ר  ש* מוכ5 נות מ) ק( ן ל) ה מוכ# ם את# א) ה'

לום? ש# ז*ה ב( את מ) צ5 ל ל# ק תוכ' ם ר' ה אותו, א) מ* ר' ת( ש*

לום ש# יות ב( ח( ן ל) ה מוכ# ה את# כ# ם כ# א) ה'

ה? ב# אה& ם ה# ד, ע) י*ל* ם ה' ב, ע) ל* כ* ם ה' ע)
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ג. 

ים צ) מ/ח' ח) י ב' כ) הופ( ה'

תוח' י נ) חוט5 ל(

קוע' ע& ק ק) ח' מ( הוא י)

רוע'  ז( ה' ב מ5 כוא5

ף  ט5 פ( ט' הוא י(

רוח' י ה# ר5 ח& ר( ח' ת( ל מ) ע'

לום ש#

ה ל# ח) ומ(

. ר/ע' שונות ה# ל ל( ע'

 ثلث قصائد للسلم
                          

- أ
الصقر يبحث عن

راحةV لقدمه:
قصفة زيتون تجف في فمه.

في أحلمها
تصهل خيول! الحرب

والجنود يرقصون
رقصة9 السلم.

Oالقط$ ينخر في منامه
:Sف9رحا

ت9م- إلقاء! السلح للبحر.

الطفل ي9ن\ت!ف!
قوس قزح في الغيوم:
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السود والحمر يختفيان.

ب-
المسألة في الواقع بسيطة:

Vهل أنت9 مستعد� للشراء من بائع
أن استطاع الفلت بسلم؟, يخدعك

هل أنت9 مستعد� للشراء من بائعV يعرف!
أنك ستخدعه !لو استطعت9 الفلت بسلم؟,

هل بذلك أنت مستعد! للعيش بسلم
مع الكلب ومع الطفل ومع الحب$؟

ج-
Sالذي يقلبني بالدماغ أسهما

لخيوط عملي$ة جراحية

سيمحوا الوشم
والسلم

على مثيري  الروح

والعفو
من التشهير
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ת ב# ב ש' ר* י ע* יר5 נ5י ש) ש(

א

כ/ר, יח' ע# ה! ר5 כור# הוי, מ(

ך( קול5 ף מ) ע נוד5 ל חור ר' יח' ש* ר5

י ל' ר א5 ב5 ד' ב מ( ר* י ע* ד5 מ) ש*

ס כ# ר( פ7 ץ, מ( ע, נוצ5 ר7ב# מ(

י יר ל) ד) ח( ע מ' ק' ר( מ) ה' מ5

ע. ר' שון ה# יקות ל( ש) נ(

ת ל* את( זול* אז ש* ז*ה מ5

ה ר# ז( ל ג) ת ע' ר* ת, ל/א שומ* ל* ל* ק' ומ(

ה ר# ה צ# מ# י! כ' ל) ה ש* כור# ל. מ( ל# כ( ב)

ך( י) נ' ת( יו מ# ים ה# נ7ג) ה ע& מ# כ' ית ו( י) ה#

ה. מ# צ' ה ה' ת# י( ה ה# מ# ה ת' ומ'

ב

ים. בו�敨  �ר� ד� �搠物!רָׁשָי ה� �ף מ יח� מוז��敨  �ר נ�ד� ��敨  �ר

ם. י� ב� ג��敨  �ר� �搠物!רָׁשָי ה� �ק מ ל נ�מ� יח� ָׁש� ��敨  �ר

ית. ע.ל� מ� נט ב� אודו�敨  �ר� ל ד� יח� ָׁש� ��敨  �ר

�敨  �ר�יח� ָׁש�ל מ�ק��敨  �ר��敨  �ר מ�ק1ל�ק�ל

ָׁש�ע�ב��敨  �ר �搠物!רָׁשָי ה�פ�ס�ק�ת ח�ָׁש�מ�ל ָׁש�ל ח)ד�ָׁש. 

יא�搠物!רָׁשָי ה. ח.ל� יָׁשות מ� מ� ל נ� יח� ָׁש� ��敨  �ר

�搠物!רָׁשָי ה �搠物!רָׁשָי ה, ע.צו�敨  �ר� �搠物!רָׁשָי ה ע.צוב� ב� �ק �搠物!רָׁשָי ה מ� יפ� ָׁש� מו נ�   כ�

ע.  �敨  �ר� ָׁשון �搠物!רָׁשָי ה� ל ל� יח� ָׁש� ��敨  �ר ים �搠物!רָׁשָי ה� בו�敨  �ר� ד� �搠物!רָׁשָי ה� �א מ �搠物!רָׁשָי ה וב� ל�   ע�

                              قصيدتان لعشيKة السبت
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- أ
, رائحة نتنة!  أيتها المدمنة

Oتعبق في صوتك Vكريه Vرائحة جوف
الذي يكلمني كل مساء

, ,Sمرتجفا Sا مربوعاSمشع$
من الشاشة يرسل لي

قبلتV من التشهير.

Vمنذ أن كنت9 تأكلين بشراسة
,Oك وتشتمينول تحافظين على قد$

! .Oكم كنت أيتها المدمنة المي$اس
ممشوقة القد$ والخصر النحيف

. Sكم كانت جدائلك بريئة

ب-

. Oرائحة! غريبة تنفذ من أقوالك
. Oرائحة! ع9ف9ن من جرابك

رائحة! مطه$رV في الرافعة.
Kجة معطKلة , رائحة ثل

خلل شهر من انقطاع التي$ار.
رائحة كريهة ل ت!حتمل.

مغلقة, مثل شهيق من معدة حزينة
تصاعدت من الكلم رائحة التشهير

ים פונ) ל* פ* ן ה' יד# ע)

זות ז# ת7 ים מ( ל) בובונ5י מ) א ז( ל5 יר מ# ו) א& ה#

ת ז/את, א* ת ז*ה ו( חות א* רות ומות( קוש(

בות, חובות  ים, אה& ד) ח# י פ( יש5 ח)

ירות, ה) ז( יעות, מ' ג) ר( מ'

ירות, ב) ס( רות, מ' אוס(

רות חוז( שות ו( ג#ר( ת( מ)

ים  יס) ס) ר( רות ל) שוב(

רות. ם קוש( ע' שוב פ' ו(

                         عصر الجوالت
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الهواء مليء بذبذبات الكلم المبعثر 
Sترتبط ببعضها بعضا

 , التزامات,  ة شعور بالخوفمحب$
, رة,  مهد$ئةمحذ$
, شارحة,  Nمانعة
منفردة وعائدة

مكس$رة لشظايا
ومرة اخرى رابطة.

נ*ר*ת כ) ס ה' ל' פ( ה מ) ל# ע#

ת  נ*ר* כ) ס ה' ל' פ( ה מ) ל# ע#

ם נ'ח5 א ומ( ל5 מ' ה ומ( עול* יך( ו( ש) מ( הוא מ' ו(

ים נ) ך( ש# ש* מ* ם ב( ר ש# ב5 ט' צ( י#ה מ) ה# ר ש* ס5 ח# ת ה* א*

ץ אר* י ה# ל ח' ת כ# א* ג#ה ו( ד# ת ה' ית א* מ) י#ה מ5 ה# ו(

ח/ל כ# נור ה' כ) ינ'ת ה' ג) ת נ( ך( א* מוע5

ינו.   חות5 ת ל5 ר א* ר5 מ# מ(

ת!  נ*ר* כ) ס ה' ל' פ( ה מ) ל# ע#

ם עו כ7ל# מ( ש( י) ר ש* פ5 ס' ע/ק, ל( צ( י ל) ית) צ) ר#

חו"ל יל ל( ימ5 א) ר ב( ש# פ( י-א* א) י ש* ית) א) ר#  ו(

ת. ר* ח* ה א& פ# שום ש# ל/א ב( ו(

נו. ל# ת ש* נ*ר* כ) ס ה' ל' פ( ה מ) ל# ע#

נו ל# ם ש* ג*ש* מון ה' ד ה& י#ר'

ית.  ר) ב( יא ע) מו ה) ת א) פ' ש( ם ש* ג*ש*

ת? נ*ר* כ) ם ב' ת* צ( ח' אשונ#ה ר# ר) י ל# ת' מ#

ש, ת גוף ו#נ*פ* שופ' ש, ח& מ5 יל ח# ג) י ב( נ) א&

שות  ק# קות ו( ל# ים ח& נ) ב# י א& לוק5 ח&
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י  ל' ג( פות ר' ת כ' ילות א* ש) כ( ן מ' י) ד' ע&

יבות. צ/א י'צ) מ( שות ל) ג'ש( מ( ה'

ר ב# ח צ' ר' פ* ה/ב כ( ח' צ# אור י#ר5 ל(

ינו  בות5 י אה& ימ5 מ5 ה ב( ו#ח# ר( ינו ל) ח) ש#

ה.  ף ז5ע# ג7י#ס נוט5 ה מ( בוד# י יום ע& ר5 אח&

ן - גול# י ה' ר5 ל ה# יפות ש* ק) ש( ב'

ים -    ד) ר' ד( ר' ים-ו( ג7ל) ה ס( מ# ל# י אח( יפ5 ע) צ(

נו.  מ' Rא ל/א ה* נו ו( ט( ב' ה)

ר ה# ל ה# ר ע' ב דוה5 כ* ר* ר מ5 אח' ו(

ר.   י7ת# ק, מ( ח5 ר' ת( ר ה) זוה5 ה ה' יק# ח5

ינ5ינו ע5 ה ל( ס# ים ג#ס( נ) ש#

ת  ג*ר* ב' ת( ה מ) ד# מו י'ל( כ(

נו, ל5 ל# ג( יות ב) ח( נ*ת ל) א* מ# מ(

ים.  ר) ד# Rים נ*ע הור)

נ#ה  ש# נ5ה ה' ה) ו(

ים.  א) ל5 ים ומ( כ) נ*יה# הול( פ#

נ#ה ה נוש# מור# ש(

נו   ל# ן ש* י) ת ע' ב' ב#

ה.  ח# מ( ש) ה מ) ח# יום ל' ה'
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                        ارتفع مستوى البحيرة

ارتفع مستوى بحيرة الجلبل
وهو يواصل الرتفاع ويمتلئ ويعOز$ي
عن النقص المتراكم خلل سنوات

الذي كان ي�ميت السماك وكائنات البلد 
ويسحق انغام الكلمات الزرقاء 

. فيمرمر نضارتنا

ارتفع مستوى البحيرة!
كي يسمع الجميع, أردت الصراخ 

فتبي$ن لي أن\ ل مجال بالبريد اللكتروني
ول بأية لغة أخرى

ارتفع مستوى البحيرة.
سقطت أمطارنا بغزارة

أمطار باللغة العبرية.

متى كانت المرة الولى حيث غطستم في البحيرة؟
, عارية الجسد والروح, أنا في الخامسه 

مزيد من الحصى الملساء والقاسية
ل زالت تعرقل قدمي$

اللتين تبحثان عن ثبات

على ضوء قمر يشبه زهر الص$بار
غطسنا بهدوء في مياه عشقنا

Sبعد يوم من العناء يقطر عرقا

بشفافية جبال الجولن ـ
 ,Sمن العقيق الوردي بشال

تنعKمنا النظار ولم نصدKق .

وبعدها من مركبةV تسير على الجبال
ابتعد الجوف المشع$ الذي للبحيرة.

لسنواتV بقيت تتحضر آمام أعيننا
مثل فتاة في سن$ المراهقه

, ترفض العيش لجلنا
والوالدان غائبان.

وها هي ذي السنه
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يأخذ وجهها بالمتلء.
محفوظة منذ القدم 

في قر�ة أعيننا
وهي الن نضرةN فرحة

حموتال بار يوسيف
عندما أبقى لوحدي
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דכ( ב' ת ל( ר* א* ש( י נ) נ) א& ש* כ(

מות, ה ל# רוצ# ה ו( צוצ# י מ( נ) ד א& ב' ת ל( ר* א* ש( י נ) נ) א& ש* כ(

ה כ# ש5 ח& ל ה' פוך( ש* נוצות ה' ף ב( ט5 ע' ת( ה) ל(

ה צוצ# ת ר( ל* מו צול* ה כ( ק/ע' ב# ש( ל)

נ#ה. ש5 י ב( מ) צ( ת ע' צ/ם א* ע& ל' ו(

ים ל) י נוז( ד כוחות' ב' ת ל( ר* א* ש( י נ) נ) א& ש* כ(

ה מ# ד# א& ל ה# י א* י גופ) ח5 ת( ל פ) כ# מ)

ה, ל# ב/ה# ה, מ( לול# י ח& ים אות) ל) אוז(

מוץ. ה כ' ע# ש# רוח' ר( את ב# ש5 נ)

י נ) י א& ין ל) ד א5 ב' ת ל( ר* א* ש( י נ) נ) א& ש* כ(

ין ז*ה ק א5 י ר' ל, י5ש ל) ל# כ( ב)

ה ה# הוא ו'א& ין ה' א5 ו(

י. ל' ן ע# ב* ד א* ח# ל א* כ# ו(
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حدود                        

هنا إلى جانب ينابيع نهر الردن 
الذي كان لي بمثابة أخ يحمل على الكتف9ين\

يسير في التجاه المحق$ ،
استيقظت من سياقة جنوبية

في مكان جاف وماكر
ولم أعرف اين خط الحدود

بين مروج السخاء المثمرة.

عندما أبقى لوحدي اكون ممتصة حتى الموت،
أريد غطاء من ريش فيروز الظلمة
أغوص فيها مثل غواصة منهمكة

وأغلق نفسي في النوم.

عندما أبقى لوحدي تسيل ق!واي
من كل$ فتحات جسدي على الرض

فت!بقيني فارغة، مذعورة
محموله على رياحV شريرة كالقش$.

عندما أبقى لوحدي أفقد ذاتي
كلها ، أبقى مع ل شيء 

ول شيء هناك ول حتى اله
وكل شيء كالحجارة فوقي.

נ��搠物!רָׁשָי ה   ת� מ�
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ה, ת� ד� ל� יום �搠物!רָׁשָי ה1 י ל� מ� א� נ��搠物!רָׁשָי ה ל� ת� ע.שות מ� י ל� ת� ט� ל� ח� �搠物!רָׁשָי ה� ָׁש� ע כ� ָׁש� �ת ת י ב� ית� י� �搠物!רָׁשָי ה�

�搠物!רָׁשָי ה,  כול� י י� א.נ� �搠物!רָׁשָי הו ָׁש� ש� �敨  �ר, מ� ת� �ס ן ב� �כ ל� י ו� ד� ב� ע.שות  ל�  ל�

�搠物!רָׁשָי ה,  ע� ת� פ� ה �搠物!רָׁשָי ה� �搠物!רָׁשָי ה ל� י�ע.ש� ד, ָׁש� ב� י ל� ית� ש� ע� �搠物!רָׁשָי הו ָׁש� ש� מ�

�搠物!רָׁשָי ה.  ח� מ� ת ש� צ� ה ק� �搠物!רָׁשָי ה ל� י�ע.ש� , ָׁש� ינ�י�搠物!רָׁשָי ה� �ע ד ב� מ� י��搠物!רָׁשָי ה נ�ח� �搠物!רָׁשָי ה� י� ָׁש�

נ�ק.   א�敨  �ר� �搠物!רָׁשָי ה ל� דומ� �搠物!רָׁשָי הו ָׁש� ש� ית, מ� ל� ט� ל, מ� ית א)כ� פ� �搠物!רָׁשָי ה, מ� ט� ח� מ� י מ� ת� �敨  �ר� פ� �敨  �ר ת� ת� �ס ב�

י  עונ� ב� ד צ� סות ב� פ� �搠物!רָׁשָי ה ל� ב1ב� ת �搠物!רָׁשָי ה� יכ� מ� ת ש� י א� ת� �敨  �ר ג�ז��敨  �ר� ת� �ס ב�

נו.  ד� מ� ל� �敨  �ר�ק ָׁש� ס� �敨  �ר מ� פ� ת� ב ו� �ל כ� �敨  �ר מ� פ� ת� ם ב� י אות� ת� �敨  �ר� פ� ת� ו�

ל",  �א ל� צ� ל  "ב� ף ָׁש� ס� כ� �搠物!רָׁשָי ה מ� כ� י ס� אב� ��搠物!רָׁשָי ה מ ל� ב� י ק� מ� א�

ים.  אומ� ים ת� �敨  �ר� נ�י �搠物!רָׁשָי ה� ת ָׁש� צו�敨  �ר� ן, ב� �敨  �ר� י湩8�搠慲.םיִג� יל� י פ� �ע.שוי��搠物!רָׁשָי ה חוט

�搠物!רָׁשָי ה.  ל� ח1 כ� �搠物!רָׁשָי ה �搠物!רָׁשָי ה� ל� מ� ש� ל �搠物!רָׁשָי ה� , ע� י�搠物!רָׁשָי ה� ד� ין ָׁש� �ם ב �搠物!רָׁשָי ה אות� יח� נ� יא �搠物!רָׁשָי ה� �搠物!רָׁשָי ה�

ד ג�דול.  ח� �敨  �ר א� ב� ע.שות ד� י��搠物!רָׁשָי ה ל� �敨  �ר טוב �搠物!רָׁשָי ה� ��搠物!רָׁשָי ה: יות �敨  �ר� יא אמ� י �搠物!רָׁשָי ה� ל� נ��搠物!רָׁשָי ה ָׁש� ת� מ� ל �搠物!רָׁשָי ה� ע�

ע.נות. �搠物!רָׁשָי ה ל� י מ� י��搠物!רָׁשָי ה ל� �搠物!רָׁשָי ה. ל)א �搠物!רָׁשָי ה� י �搠物!רָׁשָי ה.מומ� ת� א�敨  �ר� ָׁש� נ��搠物!רָׁשָי ה נ� ים ָׁש� ש� ח.מ� ��敨  �ר מ �יות

�敨  �ר. �יות �敨  �ר ו� �י יות ת� נ� ב� �ד ג�דול", �搠物!רָׁשָי ה ח� �敨  �ר א� ב� ע.שות ד� י��搠物!רָׁשָי ה ל� �敨  �ר טוב �搠物!רָׁשָי ה� �"יות

ל ז��搠物!רָׁשָי ה.  ה ע� ת� י א� ת� �敨  �ר� ב� ד� י ָׁש� ל� בות ב� ים ל)א �敨  �ר� נ� נ�י ָׁש� פ� �搠物!רָׁשָי ה ל� ת� �יא מ �搠物!רָׁשָי ה�

�敨  �ר:  א)מ� ה ו� ג)ש אות� פ� �敨  �רוב א� ק� ב� א)ם ָׁש� ת� י פ� ע ל� יום נוד� ל �搠物!רָׁשָי ה� א.ב�

י.  ת� י�כ)ל� �搠物!רָׁשָי ה ש� י. ז��搠物!רָׁשָי ה מ� ית� ש� ע� �搠物!רָׁשָי ה ש� א, ז��搠物!רָׁשָי ה מ� מ� א�

נ�ק. א�敨  �ר� �搠物!רָׁשָי ה ל� דומ� �搠物!רָׁשָי הו ָׁש� ש� ית ומ� ל� ט� ית, מ� פ� �搠物!רָׁשָי ה, מ� ט� ח� מ� מ�

هدية          

كنت! في التاسعة عندما قررت منح أمي هدية لميلدها ،
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أ!قد$م من ذاتي وبالس$ر ،ما أستطيع لوحدي ،
، Sشيئا صنعته وحدي ، يكون لها مفاجئا

. � � ، يجعلها تفرح قليل تراه جميل

صنعت في الس$ر منديل$ ، منديل سفرة ، وشيئاS يشبه المحفظة.
قصصت منديل الدمية لقطع قماش ملو$نة

ودرزتها بد$باسة ومشط كما تعلمنا.

والدي قد$م لها د$بوسا ثمينا وفني$ا
مشغولS بخيوط مميزة بشكل جبلين توامين
وضعته في صدرها ، على الفستان الزرق.

 :Sكبيرا Sواحدا Sوعن هديتي قالتكان من الفضل أن تصنعي شيئا
. لم تكن لدي إجابة.  بقيت مصعوقة لكثر من خمسين عاما
. فهمت ذلك لحقا$.  Sكبيرا Sمن الفضل أن تصنعى شيئا واحدا

لقد ماتت قبل أعوام دون أن أكلمها عن ذلك .
واليوم أعرف فجأة انني سألتقيها عما قريب ، سأقول لها: 

أماه هذا ما استطعت أن أعمله.

منديلS ، منديل س!فرة ، وشيئاS كالمحفظة. 
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י צ� �ע ו�ח ב� �搠物!רָׁשָי ה א�敨  �ר� ע� ָׁש� ב�

ץ �ע לו �搠物!רָׁשָי ה� ם א.פ� י� �搠物!רָׁשָי ה�敨F  �ר� צ� י �搠物!רָׁשָי ה� �י אח.�敨  �ר צ� �ע ו�ח ב� �搠物!רָׁשָי ה א�敨  �ר� ע� ָׁש� ב�

ח.�敨  �רו, �יו א �搠物!רָׁשָי הו�敨  �ר� עון ָׁש� ד מ� מו י�ל� , כ� ח� �ת מ� ת� מ�

ת, צ� אמ� �搠物!רָׁשָי ה מ� �敨  �רוע� ז��敨  �ר� ל ז� כ� ק ב� �ב ח� ��搠物!רָׁשָי ה ן ל� מוכ�

ל כ)חו כ� יו ב� ח� ע.נ�פ� �מות

ת: פ� ל ע.נ�נ��搠物!רָׁשָי ה חול� ל כ� ך� א� ָׁש� מ� נ�

湩8�搠慲.םיִג�ת, חו�敨  �ר� ך� �搠物!רָׁשָי ה� �נ�פ כ� י ב� י אות� ח� י, ק� �搠物!רָׁשָי ה.�敨  �ר� מ�

�搠物!רָׁשָי ה. יע� ק� ש� ם �搠物!רָׁשָי ה� י�敨  �ר ע� ח� ָׁש� �搠物!רָׁשָי ה� י ל� י אות� י�敨  �ר� א� ָׁש� אל ת�

ץ, �ע לו �搠物!רָׁשָי ה� י א.פ� צ� �ע ו�ח ב� �搠物!רָׁשָי ה א�敨  �ר� ע� ָׁש� ב�

�搠物!רָׁשָי ה. עונ�י א�搠物!רָׁשָי ה.ב� ים ט� �搠物!רָׁשָי ה עוד א.נ�ָׁש� ומ�
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    *

�敨  �ר �搠物!רָׁשָי ה� ל �搠物!רָׁשָי ה� ע.מ)ד ע� ם ת� א�

�搠物!רָׁשָי ה? מ� אל: ל� ָׁש� ת� ו�

ך�  ת י�ד� ים א� �敨  �ר� �搠物!רָׁשָי ה� ל �搠物!רָׁשָי ה� יט א� ם תוָׁש� א�

 . ן א�敨  �ר)ך� מ� ז�

�搠物!רָׁשָי ה ָׁשוב� ת� �搠物!רָׁשָי ה ל� כ� ח� ן א�敨  �ר)ך� ת� מ� ז�

זוז.  י ל� ל� ב�

ג��敨  �רות. עות נ� מ� ד� ק �搠物!רָׁשָי ה� �敨  �ר�

�搠物!רָׁשָי ה י�敨  �ר� ע� פו�敨  �ר ז� בוא צ� אז ת�

ם י� מ� ש� ָׁשוט ב� ה מ� ָׁש ל� נ��搠物!רָׁשָי ה-ק� ק�

. ך� פ� כ� ב ב� �ָׁש �ת ו�

יח� נ� יא ת� ך� �搠物!רָׁשָי ה� פ� כ� ָׁש ב� נ��搠物!רָׁשָי ה-ק� ק�

�搠物!רָׁשָי ה. יצ� �ה ב �יל ב� ט� ת� ו�

�敨  �ר ב� ד� מ� �敨  �ר ב� ל �搠物!רָׁשָי ה� ם ע� ע.מ)ד ש�

ק)�敨  �ר �搠物!רָׁשָי ה וב� מ� ח� ע.מ)ד ב�

א)ד. ן א�敨  �ר)ךK מ� מ� ז�

זוז אל ת�

ע�ד ָׁש�י�ב�ק�ע ב�כ�פ�ך� 

, מ�ב�ק�ָׁש �敨  �ר�ח.מ�ים. גוז�ל �敨  �ר�ך�

إن# تقف على الجبل

إن O تقف على الجبل 
لماذا ؟:  وتسأل

إن مددت يديك إلى الجبال
مدةS طويله

ستنتظر الجابه لوقت طويل
دون حراك.

الدموع فقط هي ما يجري .
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عندها تأتي عصفورة صغيره
لها ساق قش تحل$ق في السماء

وتقعد على كف$ك.
تضع ساق قش في كف$ك.

وتبيض فيه بيضه.

قف\ هناك على الجبل في الصحراء
قف\ في الح$ر والبرد

لكبر فترة ممكن.

ل تتح$رك
حتى تفقس على كف$ك

البيضة ويخرج الزغلول طالباS الرحمة.
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יק ח5

יות צ) ר( י ח' יח5 ש) א אור ו( ל5 י#ה מ# יול ה# ט) ה'

י יש) ר) ח& יות ה' כול) ש( א* ס ה# ד5 ר( פ' ה ב( מ# ד# א& ה# ו(

ה ס# מ5 ת ונ( כ* ר* פ# ת( ת ומ) פ* ל* ק' ת( ה מ) ת# י( ה#

פות ח5 י( ם ה' י) ל' ג( ר' פות ה# ת כ' ר' ע# ק( ב)

ם י) ינ' ע5 ל ה# ים ע' ק) פ( ר' ת( ים מ) ר7ק) י( ל ה' כ# ו(

ש מ* ש* ט ב' רוט5 יב ו( ד) יר נ# ו) א& ה# ו(

ב. ל# ח# ה ו( ב# ז#ב אה&

יו ב ה# ז#ה# ים מ) שוי) ע&

ן. ד5 י'ר( ת ה' פ' ל ש( נו ע' פ( ט' ק# ים ש* יס) ק) נ'ר( ה'

תות ב( ס' ים ו( ב) ר ס# ש* א& י#ה כ' ז*ה ה#

ים ר) פ# ס( מונות ב' ק ת( יו ר' ה#

ים. יט) ל) יו פ( ים ה# דוד) ה' ו(

ם עול# ים ב# ד) ל# י( ר/ב ה' מו ל( כ(

א אב# א ו( מ# יו א) נו ה# ג'ם ל#

ים הור) ל ה' עות ש* ש# ב, ב' ר* ע* ע ב# ב' ש* ע ל( ב' ין אר( ב5

ים  יט) ל) ח( ים ומ' ט) ר# ים ס( ים רוא) דול) ג( ם ה' א, ש# ש* ד* ל ה' ע'

ים ד) ל# י( ית ה' ף ב5 ל ס' ה טוב ע' ל# י( ים ל' ר) ם אומ( ה5 נ5י ש* פ( ל)

ד ד# ח7 מ( ה ה' קול# ת ב( ל* פ* ט' מ( ה ה' יט# ג) ו(

ט/ף ק( ים ל) ח) ר# י פ( י ל) ת) כ( ל' רוב ה# ק# ר ה' י'ע' ל ה' ה ע' ר# ש#

מוג#ה חוק ונ( ר# ר ה# י'ע' י#ה ב' קוק) ל ה' ע' ו(

ה ם רוב* ית ע) מונ) מות אל( ת ד( פ* ח* ר' ה מ( ל# פ5 א& ב#

ים. ם בוכ) אה א) יא ב# ה) ה, ו( ל# י( ת ל' ר* ה שומ* ים ל# א) קור( ש*

ים. ח) ר# א אור ופ( ל5 יק מ# י#ה ח5 יול ה# ט) ק ה' ר'
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حضن

كانت النزهة مليئة بالنوار وشجيرات القحوان
والرض في بيارة الكريفوت الواجمة

كانت آخذة بالنثناء والتخض$ب وا\لت$فت$ت
في تجويفة القدمين الحافيتين

وكل الخضرار يترف$ق في العينين
والهواء سخي� يرتجف للشمس

. Sي9ن\ق!ط! ح!ب�ا وحليبا
كانت مصنوعة من الذهب

زهور النرجس التي قطفناها من ضف$ة الردن.

كان ذلك عندما كان الجداد
والج$دات ل أكثر من ص!ورV في الكتب

والعمام كانوا لجئين.
ومثلما لكثرية الطفال في العالم

كان لنا أيضاS أمهات وآباء.
بين الرابعه والسابعة مساء ، ساعة يكون الهل

في الحديقة ، حيث يشاهد الكبار أفلماS ويتخذون
القرارات قبل ذهابهم للنوم عند باب الحضانة

 " الحاد" جيتا وكان صوت 
يرتفع إنشاداS عن الغابة البعيدة الخذة

بالغياب حيال الظلمة حيث يبدو شبحها
ببندقية يسمونها حارسة الليل ،

كانت تعود للتو$ إذا سمعت بكاء أو جهيشا.
النزهة فقط هي الحضن المشبع بالنور والزهور.

ים ר) ו'ת( מ( מו ש* כ(

יות ר) יג# ל ס) ים ע' ר) ו'ת( מ( מו ש* כ(

ם, י) מ' ת ה' א* יר ו( ו) א& ת ה# יח' א* ר) ה# ים ל( יל) ח) ת( ומ'

ים ק) ת# מ( כ/ל מ' Rא ים ל* יק) ס) פ( מ' מו ש* כ(

י#ה נ) ב# ג( ע' ה# ג*ז*ר ו( יקות ה' ת) ת מ( ע/ם א* ט( ים ל) יל) ח) ת( ומ'
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יל. ד) ב( ה' ע ל( ר, נ5ד' ז#כ5 נ)

נ#ה: ש5 נ5י ה' פ( י ל) מ) י א) פור5 נ5ה ס) ה)

רום ל פוג( מועות ע' יעו ש( ג) ה) ש* כ(

יר ג#דול ס) י ב( ת) ב# ם ס# ה א5 ל# ש( ב)

'י. צ) ים לו ש( א) קור( רוב ש* ק כ( ר# מ#

ן. ב# ל# ה ב( בוע# ה צ( ת# י( ר ה# ג#ד5 ה'

ן. ב# ד( ץ ד7ב( ד ע5 מ' ר ע# צ* ח# ב*

ן ח# ל( ש7 בו ל' ים י#ש( קוז#ק) ה'

י י לול) לו. לול) אכ( ו(

ך( ר-כ' י. אח' נ) יש( ת)

ח ד# ק( ם א* ה* ד מ5 ח# יא א* הוצ)

ים. ר) ב# ג( ל ה' כ# ה ב( י#ר# ו(

ים דור) ז כ' ב5 ז( ב' ל ל( ב# ח&

ר. ים, אמ' נ#ש) ל ה' ע'

ים פור) ר ס) פ5 ס' ב ל( י ל/א אה' אב)

יו. ד# ח# ל פ( דותו, ע' ל י'ל( י#יו, ע' ל ח' ע'

נ#תו, ש( נ'ח ב) Rי#ר חום, נ*א נ( י ב) רות' ב( ח( ת מ' ף א* ט' הוא ע#

י, ית) כ) ב# ש* נות כ( ת7 ן ח& ח' ד( ל ב' ים ש* יר) י ש) ר ל) ש#

י, רות' ע& ת ש' א* י ו( פות י#ד' ת כ' ף א* ט5 ל)

ל. צ# לוח' וב# ג מ# ל ד# אכ' ו(
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مثلما نتنازل

مثلما نتنازل عن السجائر
ونبدأ شم� الهواء النقي$ والماء ،

مثلما نعدل عن أكل الحلويات
ونبدأ بالتمتع بطعم الجزر والطماطم

نستذكر ، ونعرف التمييز.

إليكم حكايا أمي ما قبل النوم:
عندما أشيعت السمعة عن المذبحة

كانت أم جدتي تطهو بوعاء كبير
. " تشي" شوربا الملفوف المسم$ى ش\

كان الجدار مصبوغا بالبيض .
وفي الساحة كانت شجرة كرز.

جلس القوزاق حول المائدة
لولي يا لولي.  وأكلوا
بعد ذلك أخرج أحدهم البندقية.  نامي

وأطلق النار على الرجال.
من الخسارة إنفاق الرصاص

على النساء ، قال الرجل.
والدي لم يرغب برواية الحكايا

عن حياته ، وعن طفولته وعن مخاوفه.
لقد غل$ف دفاتري بورق بني$ ، تنه$د في نومه ،

أنشد لي الناشيد حين بكيت!
داعب قدمي وشعري

وأكل السمك المم$لح والبصل.
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ב    כוא5 קום ה' מ# ה'
(פואמה) 

ה ע* ר( מ) ת ל' פ* ר* ה# את מ5 יוצ5 ה ש* ר# ל פ# ש/ב ע' ח& ה ל' נ'ס* ת(

ת ז*ל* נ( נ) ת ו( ס* ע* ל( נ) ש ש* מ* ש* ה' ף ו( ע/ר* ג ב# ד5 ג( ד' מ( אור ה' ל ה# א*

ים ינ) ט) ע& ים ב' נ) ע# ט( ם נ) יות# ה( ן ל) מ# ז( ל ה' יר ש* ר) י ה# ם חוט5 ד ע) י'ח'

ה יק# ע) ה מ( שוק# ה ת( ב# ע' ת( נו מ) מ* מ) ים ש* ל/א נ) ים ו( נ) ים ב( רוי) ש(

ץ –  פ5 ל ח# י כ# פ) ץ ב( צ5 מ# ה) יק, ל( נ) ע& ה' ת ל( כ* הול* ו(

ת ל* ב* ק' ה מ( ר# פ# ה' ם ש* ל* ה* ל ה' ש/ב ע' ח& ת'

ת.  ל* מ* ש( ח7 מ( ר ה' ג#ד5 ה' מ5

לום ח& ר מ5 עור5 ת( ה  מ) את# ך# ש* מ( צ( ל ע' ש/ב ע' ח( או ת'

ך# ל( ה ל/א ש* ט# מ) חוז5ר ל( ך ו( חש* ך( ב' הול5 ך( ו( הול5 ו(

ה ר# צ# ר ק( ך( יות* ח/ש* יה# ב' ל* ך( א5 ר* ד* י ה' כ)

ת ר* ח* י א& ה) יש* ה מ) א ב# ה מוצ5 את# ו(

ב כ' ש( ה ל) ית# ב# צ) ן ר# מ# ז( מ) ש*

ר/אש ת ה# ך# א* ת ל( ס* תופ* ת ו( צ' ת ק( ר* עור* ת( יא מ) ה) ו(

יר. ק) כ/ח' ב' ה ב( יח# ט) ם ומ' י) י#ד' י ה' ת5 ש( ב)

ב  כוא5 קום ה' מ# ת ה' יר א* כ) ה מ' את# יר. או ש* ב) ס( ה' ה י5ש פ/ה ל( מ'

יר. כ) ה ל/א מ' את# או ש*

. ך( ר* ע5 ע ב( ב' ת ש* י ב' ית) י) ה# ש* ר, כ( פ# כ( יב, וב' אב) ע ב# ר' ז*ה א5

י נ) י א& ית) י) ה# רוב ו( ק# ינ#ה ב( ד) ה מ( ת# י( ה# ח ו( ס' ב פ* ר* י#ה ע* ה#

ת ר* יוק עוט* ד) חות וב( ל# ע צ' ב' ה אר( יח# נ) מ'

ן. ח# ל( ש7 ל ה' ן ע' ר מוכ# ש# פ( א* ב# ה ש* י#פ* ה' טוב ו( ל ה' כ# ך( ש* כ'

ים ט) ר# ס( ת ה' י א* פ) ר( ל ע# יש ע' ג) ר( ה' י ל( ת) י#כ/ל(

ר7דות. בון ו( מו בועות ס' י כ( ר/אש) ים מ5 ט) ל# פ( נ)

, עוך( מ# תון ה' ע) ל ה# ת ש* ד* נ7ק* מ( ה ה' מ# יס( ס) ת ה' בו א* ב( יות עוד י) גוג) ז( ה'

ים ל נ#ש) ן ש* מ# Rנ*א ן ה' מ# תוך( ד# יון מ) ק# קות נ) יונ(

. כוך( ז) ת ה' אכ* ל* מ( ו#ה ל) א& ת' ן מ) יה* ל5 ת ע& פ* ר* ט( ן נ) ת# ע( עונ#ה זו ד' נ#ה ב( י ש# ד5 מ) ש*

יא ל) פ( ה' כות ל( ב# ס7 מ( ים ה' ל) מ) ל ה' ין ש* תור) ס( מ) ת ה' י א* ת) אב( ת#
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ים, יר) ע) ים ז( חור) ים ש( י'ת סוס) יש) ל) מו ש( תון כ( ע) ל ה# רות יום-יום ע' יו דוה& ה# ש*

נ#כון –  ץ ה' ר* ל א* ת א* ר* ה דוה* ב# כ# ר( מ* ים ל( תומ) ר(

י! ל) ים ש* מ) ו'ת ע' יו, אח& ם! ד) יז( יאל) יון, סוצ( ו( יו, ש) ד)

סוד: יח' ב( ט) ב( ג#דול ה) י ה' אח) ר ש* ב# ד# י ז*ה ה' כ)

בוץ. ץ ק) אר* ל ה# כ# ה מ) ש* נ'ע& נו ו( ל# ש* ינ#ה מ) ד) נו מ( י*ה ל# ה( ת) ו(

מוק י ע# ת) ז( נ' י ג# ר ל) פ5 ס) סודות ש* ל ה' ת כ# (א*

טוחות). ש( מות ה' ט# פ( ים, ב' ר7ד) ו( ים ה' ט) ר# ס( ב'

ע ל' ק( מ) ת ה' ק' י ב( י5ר ל) ה צ) ח# ם הוכ# ש5 ול(

ה ע* ר( מ) אות ל' רות יוצ( פ# ה ה' ב# ך( ש* ר* ד* ר ה' פ' ל ע& ע'

ח, ל' מ* ת, י'ם ה' נ*ר* ה, י'ם כ) חול* יכון, י'ם ה' י'ם ת)

י  ו#אר) ל צ' ן. ע' ד5 י'ר( רוך( ה' ל ש( ים ע' ל) ח& ש( מ7

ך( ל-כ' נו כ# ל# נו ש* ל# ץ ש* אר* ת ה# ג#דול א* י ה' י אח) נ'ד ל) ע#

ע ב' ש* ל יום ב( כ# ה, ש* ל# ע( מ' ל( יף מ) ח' הוס) י#ר5 ו(

ים. חוק) י*ה ר( ה( ם נ) לום ג'ם א) יד לו ש# ג) ה' ל ל( נוכ'

ר צ' ם ע# י) מ' ש# ה ב' דול# ג( ה ה' ג#ל# ע& ת ה# א*

רוחות. וונ5י ה# אה כ) מ5 כות ל( י מוש( י#ד) ן ב( נ#ת' ו(

ר ד* ח* נ'ת ה' פ) א-נ/ח' ב( ס5 כ) ל ה' י ע' אב) ו(

ר. ד* ס5 ת ה' שות א* ע& נות או ל' ע& ר או ל' ב5 ד' ה ל( ל/א רוצ*

ף י#דו ת כ' ר* ת* כ7פ( ל/א-מ( ה ה' צ# ל( ח7 ת ל' ח' ת' מ)

ב כוא5 קום ה' מ# ה ל' פ* ת ה' כ/ח' א* ת ב( מ* סות*

ן. ט* ב* ה ל' ז#ר# ח& ה אותו ב' יס# נ) כ( מ'

ן ח# ל( ש7 י#בוא ל' א ש* אב# י ל( יד) ג) ת'

ן ח# ל( ש7 י#בוא ל' א ש* אב# י ל( יד) ג) ת'

י אותו ח) ד( ב' תו ת( י א) ר) ב( ד' ת(

ה: צוב# את( ע& ש* ה כ( הוא עוש* מו ש* כ(

ה'ניו ל* ה'ניו כ' ל* כ'

ת? ר* ר* מ# ה ומ( ה את( בוכ# מ'

ן ת# ח# ט י#בוא ה* ע' עוד מ(

ת. ז*ר* ת ח' צ' ך( ק( יא ל# י#ב)
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א5יך(

ים יק) ח) צ( מ'

א אב#

ע#צוב?

לו יש ש* יד) י) תונ#ה ב' י ח& יר5 ש)

ה. יר# כ) ל/א מ'

ב? כוא5 קום ה' מ# לו ב' צ( ה א* מ'

ה. סור# שון א& ל#

יק. ח) צ( ה' ה ל( ימ# כ) ס( ל/א מ'

ית נ) ש# ק( ה ע' ד# ת י'ל( י) ב' ן ה' את מ) יוצ5

ה חור# ש ש( מ* אה ש* ל5 ה מ( ר# מו פ# ת כ( כ* הול* ו(

ים נ) כ5 ש( ל ה' נ#ה ש* אוטובוס שוש# נ'ת ה# ח& י'ד ת' ל(

ה לוח# אה מ( מ( ם ח* ה ע) רוס# ת פ( ל* אוכ*

ם י) ת' פ# ש( ל ה' ה ע' ה ל# יק# ר) ב( מ' ה ש* יק# ר) מ* א& מ5

ב. ז#ה# ים מ) יל) ג) ע' ם ה# ע)

ה. ירופ# א5 ה מ5 יט# ל) נ#ה פ( ... שוש# ש( ש( ש(

ים בוש) ל( ים ומ' דול) ל ג( ים ש* יל) ג) דות ע' ל# י( ם ל' ש#

י, ש) ש( מ' י. ת( ש) מ* ה מ) ל# מ( נ#ה ש) שוש# ים. ל( ל נ#ש) ש*

י! כ) ש( מ( ! אל ת) ך( ת5 ה א) ה. מ' יק# ר) מ* א& י מ5 ש) י. מ* ש) ש( מ' ת( י ו( ח) ק(

ה יק# ר) ב( מ' ה ש* ל# אה ש* מ( ח* מו ב' נ5ן כ( ח' ת( מ) ה ה' ל# קול ש* הו ב' ש* מ'

ר כ# מ( מ) ה, מ) מ# ז) מ( יות מ) ק) ל/א-נ( ם ה' י) ינ' ע5 ל ה# ידות ש* ד) י( הו ב' ש* מ'

ה מ# ר( ה מ) כ7ל# י ו( אח) ה מ5 מ# שומ5 אוטובוס ה' נ'ת ה# ח& ת' הו ב( ש* יר, מ' ז#ה)

ה. יט# ל) יא פ( ה) י ש* ל פ) ר, אף ע' י7ת# כ/ח' מ( ה ב( ל# מ( ש) ת ה' ה א* ך( ל# ש' מ#

ה. יע# ר) ל ק( ע קול ש* מ' ש( נ)

כו. ל( ה# יו ו( ה# ים ש* ד) מ' ים ב( בוש) ים ל( נ#ש) יו א& ת ה# י) ב' ב'

ה. ת# י( ר ל/א ה# ב# ש כ( מ* ג'ם ש*

ד7מות. י א& ד' ר מ) א יות5 מ# ל א) ם ש* י) ינ' ע5 ה#

ה. ר# ה ק# א/ל מ' ש( ן או ל) ה* יט ב# ב) ה' ר ל( ש# פ( י א* א)
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י)ם ל' ג( ר' ם ה# ה ע) ר7ק# י( ה ה' פ# ס' ל ה' י ע' אב)

יר. ק) ל ה' ים א* נ) פ# ם ה' ע) ן ו( ט* ב* ל ה' לות ע' פ# ק7 מ(

יק אותו. ח) אצ( ת ש* ש* ק* ב' א ל/א מ( מ# א)

ה. ע# ב# אר( רוך( ל( ן עוד ע# ח# ל( ש7 ה'

ן ח# ל( ש7 א ב/א ל' אב#

ן ח# ל( ש7 ב/א ל'

ל'ש7ל(ח#ן

ק ח' צ( א ת) ק אב# ח' צ( ת)

. ך# ל( ה ש* ח# פ# ש( מ) ח ל' ס' ר פ* ד* ה ס5 ש* ע& ת'

ג'ם ג'ע ו( מ' א ל( א נור# ל אב# ג'ב ש* ה'

ה. יק# ב) לו ד( י ש* ח) ל* ה'

ת, ב* י חוש* נ) ה, א& יק# ש) יך נ( ר) י הוא צ# אול'

ה. נ'ס# י מ( נ) ל א& ב# ז*ה א& ה ב' י ל/א טוב# נ) א&

ם י) ל' נ'ע& ם ה' לו ע) ם ש* י) ל' ג( ר' אז ה# ו(

ו#נ#ה? כ' ן. ל/א ב( ט* ב* י ב' טות ב) בוע&

ם. ו הוא ק# ש# כ( נ#ה? ע' תוך( ש5 מ)

ם. ן ד# ה* ז'ל מ5 יו י) ינ# ת ע5 ח א* ק' פ( ם י) א)

יר. ש) יק או ל# ח) צ( ה' ל( ה ב( י ל/א טוב# נ) א&

יר. ו) ח& ה' יך ל( ר) ן צ# מ# ז( ם ה' ב ע) א5 כ( ה'

יר. ל ק) ה או ע' ר# ל פ# ש/ב ע' ח( ת' ב ש* מוט#
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المكان المؤلم    

حاولO التفكير في بقرة تخرج من الحظيرة للمرعى
 إلى النور المدغدغ في قفا الرأس والشمس التي ت!جتر سائلة

مع خيوط اللعاب التي للوقت حينما تكون مح$ملة بالضروع
مغموسةS بالنعاس و9التي ت!ثير الشهوة المتثاقلة

لكل محتاج يرغب بالرضاعة.

فك$ر في الصدمة التي تتحملها البقرة
من الجدار الكهربائي.

أو فك$ر في نفسك9 عندما تستيقظ من ح!لم
وتسير طويلS في الظلمة وتعود إلى سريرV ليس لك9
Sلن الطريق إلى السرير في الظلمة ليست قصيرة

فتجد فيه امرأةS أخرى
في السرير الذي أردت9 دائماS أن تنام

وهي تستيقظ وتمسك برأسك9
بكلتا يديها وتضرب رأسك في الحائط.

أو أنك تعرف المكان المؤلم.  ليس هنا ما يحتاج إلى تفسير 
أو انك ل تعرفه.

هذا ما حدث في الربيع ، في القرية ، عندما كنت� في السابعة .
كان ذلك مساء الفصح وكانت دولة عشية قيامها وكنت! أنا

أج$هز أربعة أطباق وازي$ن الطاولة

لكي تشمل أجمل وأروع الشياء الممكنة
كنت قادرة على أن أشعر بالشريط على قفا رأسي

 وهو ينفصل عن رأسي مثل فقاقيع الصابون الوردية.
ألواح الزجاج كأنها تنطق بكلمات الس$ر فوق الجريدة الممزقة ،

تمتص النظافة من دماء النساء المخلصات 
واللواتي في هذا الموسم سنويا يرغبن بالتطهير حتى الجنون.

اشتهيت صوفيKة الكلمات المعقدة 
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عندما كانت تعدو يوميا على الصحف مثل ثلث خيول سوداء،
ملجومة بمركبة راكضة إلى بلد الحقيقة –

! ة الشعوب !  eالعدل ، المساواة ، الشتراكيةا بأخو

لن هذا هو الشىء الذى وعده أخي البكر سرا :
." كيبوتس"  ستكون لنا دولة ونجعل البلد كلها 

)Sلقد احتفظت بجميع السرار عميقا
. في الشرطة الوردية ، والثداء الصغيره)
ولثبات ذلك رسم لي بخشبة البندقية ،

على تراب الطريقOO حيث تخرج البقار للمرعى،
البحر المتوسط ، بحيرة الحولة ، بحيرة الجليل والبحر الميت،

على عنقي.  مغروزةS على خيط النهر
عل$ق أخي البلد التي لنا

وأضاف القمر في العلى ، لكي نستطيع
أن نحي$يه في السابعة من كل يوم إذا أبعدنا.

   

وقد أوقف العربة التي في السماء
وامسكني عOنانها إزاء كل التجاهات.

وأبي على الكرسي$ المهتز$ في ركن الغرفة
ل يريد التكلم أو الجابة أو حتى أن يقيم نظام العيد.

تحت القميص المفتوح يد!ه!
ت!غلق فمه بقو$ة في المكان المؤلم

وتعيده إلى منطقة البطن.

قولي لوالدك أن يأتي إلى الطاولة
قولي لوالدك أن يأتي إلى الطاولة

كل�ميه ومازحيه
مثلما يعاملكO عندما تحزنين:

عروس يا عروس
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لماذا تبكين بمرارة؟
قريباS يجيء العريس

ويجلب معه الفجل البري.

كيف
يمازحون

Sأبا
حزيناS؟

ل اعرف أغنيات الع!رس
باللغة اليهوديه

ماذا لديه في المكان المؤلم؟
لسان مقي$د.

ل أرغب بالممازحه.
تخرج من البيت بنتN عنيده.

وتعدو مثل بقرةV مليئة بالشمس السوداء
قرب محطة الباصات سوسنة الجيران

تأكل كOسرةS مع ز!بدةV مالحه
من أمريكا تلمع على شفتيها

بالضافة للح9ل9قO الذهبي$.
.  . . سوسنة لجئه من أوروبا. إس إس

هناك تلبس البنات ألبسة النساء وح9ل9ق
سيه ،.  الكبيراتلسوسنة فستان حرير ، تحس$

!  . O ، ل تسحبيه.  حرير من أمريكا ماذا بك خذي وتحس$سيه
شيءN ما في صوتها يتوس$ل مثل الز!بدة اللمعة

شيءN ما في وداد عينيها العميقتين ي!خب$يء ، يثير للدمان
بحذر، شيءN ما في محطة الباصات الفارغة من أخي،يوحي بالخداع

 سحب فستانها بقوة فائضه ، بالرغم من كونها لجئة.
س!مOع صوت تمز$ق.

في البيت كان بعض الرجال بملبس الجنديه كانوا وذهبوا .
والشمس أيضاS لم تكن بعد.

Sعيون أمي كانت حمراء تماما
ل يمكن التحديق بهما أو السؤال ع$ما جرى.
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أبي على الكنبة الخضراء ورجله
مطو$يتان إلى البطن ووجهه في الحائط.

أمي ل تريدني ان أمازحه.
ما زالت الطاولة مجهزة لربعة.

أبي تعالL إلى الطاوله 
تعال إلى الطاوله

إلى الطاوله
إضحك يا أبتO ا\ضحك

ط9ب$ق\ نظام الفصح لجل عائلتك.

ظهر والدي ل يصلح للKمس وحتى 
خد$اه لزجتان.

ربما يحتاج لقبلة ، على ما أظن$ ،
لست! خبيرة بذلك ، سأحاول.

وعندها رجله ونعله
تركلن ببطني ، ليس عمداS ؟

من خلل النوم ؟ إنه يقوم الن
لو فتح عينيه ل9سال9 الدم.

لست خبيرة� بالممازحة والغناء .
اللم سيمتقع مع الزمن

الفضل أن تفكر في بقرة أو في الحائط.
 

في الساعه الرابعة والنصف

في الساعه الرابعة والنصف بعد الظهر حتى الشجرة
تتمط$ط ، مثل طفل حضانةV تأخ$ر والداه ،

جاهزN ليضم$وه بكل$ ذراعV غريب يحتضنه ،يشد$ أغصانه بكل قواه
تشد$ه الغيوم العابره:

أسرعي ، خذيني بكلتا جناحيك الربيبين ،
ل تتركيني أسو$د$ مع الغياب.

في الساعه الرابعة والنصف حتى الشجره.
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