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Friendship Haim Guri
An autumn night descends on the Negev
And silently lights up the stars
While the wind blows on the threshold
Clouds are walking on their way.
It has been a year, and we hardly noticed
How the time has passed in our fields
Already a year, and few of us remain
So many are no longer among us.
But we'll remember them all
Their hair lock and posture
Since such a friendship will never
Let our hearts forget
Love sanctified by blood
You will again bloom among us
Friendship, we carry you wordlessly
Gray, stubborn and silent
From the nights of terrible terror
You remained clear and burning.
Friendship, as all of your youths
Again in your name we will smile and go foreword
Because friends that have fallen on their swords
Left your life as a monument
But we'll remember them all
Their hair lock and posture
Since such a friendship will never
Let our hearts forget
Love sanctified by blood
You will again bloom among us

 חיים גורי/ הָ ֵרעּות
יֹורד לֵיל הַ ְּסתָ ו
ֵ עַל הַ ֶּנ ֶּגב
.חֶּ ֶּרׁש-ּומַ צִּ ית ּכֹוכָבִּ ים חֶּ ֶּרׁש
עֵת הָ רּוח עֹובֵ ר עַל הַ סַ ף
.ֲענָנִּ ים ְּמהָ לְּ כִּ ים עַל הַ דֶּ ֶּרְך
 ל ֹא הִּ ְּרג ְַּׁשנּו ּכִּ ְּמעַט.ּכְּ בָ ר ׁשָ נָה
.אֵ יְך עָבְּ רּו הַ זְּמַ נִּ ים בִּ ְּשדֹותֵ ינּו
- ּכְּ בָ ר ׁשָ נָה וְּ נֹותַ ְּרנּו ְּמעַט
.מָ ה ַרבִּ ים שֶּ אֵ ינָם ּכְּ בָ ר בֵ ינֵינּו
אַ ְך נִּ זְּּכֹ ר אֶּ ת ֻּּכלָם
,לֹורית וְּ הַ תֹאַ ר
ִּ ְּאֶּ ת יְּ פֵי הַ ב
ּכִּ י ֵרעּות ׁשֶּ ָּכז ֹאת לְּ עֹולָם
. ַל ֹא ִּתתֵ ן אֶּ ת לִּ בֵ נּו לִּ ְּשּכֹ ח
אַ הֲבָ ה ְּמקֻּ דֶּ ׁשֶּ ת בְּ דָ ם
. ָאַ ְּת תָ ׁשּובִּ י בֵ ינֵינּו לִּ פְּ רֹ ח
 נְּ שָ ְּאנּוְך בְּ לִּ י ִּמלִּ ים,הָ ֵרעּות
. עַקְּ שָ נִּ ית וְּ ׁשֹותֶּ קֶּ ת,ֲפֹורה
ָ א
ִּמלֵילֹות הָ אֵ ימָ ה הַ גְּ דֹולִּ ים
.אַ ְּת נֹותַ ְּר ְּת בְּ הִּ ָירה וְּ דֹולֶּקֶּ ת
, ּכִּ נְּ ע ַָריִּ ְך ֻּּכלָם,הָ ֵרעּות
,ׁשּוב בִּ ְּשמֵ ְך נְּ חַ יֵך וְּ ֵנ ֵלכָה
ּכִּ י ֵרעִּ ים ׁשֶּ נָפְּ לּו עַל חַ ְּרבָ ם
.הֹותירּו לְּ ֵזכֶּר
ִּ אֶּ ת חַ יַיִּ ְך
וְּ נִּ זְּּכֹ ר אֶּ ת ֻּּכלָם
,לֹורית וְּ הַ תֹאַ ר
ִּ ְּאֶּ ת יְּ פֵי הַ ב
ּכִּ י ֵרעּות ׁשֶּ ָּכז ֹאת לְּ עֹולָם
. ַל ֹא ִּתתֵ ן אֶּ ת לִּ בֵ נּו לִּ ְּשּכֹ ח
אַ הֲבָ ה ְּמקֻּ דֶּ ׁשֶּ ת בְּ דָ ם
. ָאַ ְּת תָ ׁשּובִּ י בֵ ינֵינּו לִּ פְּ רֹ ח
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See Oh Land Shaul Tchernichovsky
See oh land how wasteful we have been.
In your lap, place of blessing hiding womb we have
hidden a seed no more.
Glassy pearls of buckwheat, seeds of heavy wheat
Grain of barley, draped by innocence, anxious oats.

ראי אדמה שאול טשרניחובסקי
! כי היינו בזבזנים עד מאוד, אדמה,ראי
לא... זרע טמנו, מעון סתר,ברכה- מלון,בחיקך
עוד
, זרע חטה כבדה,פניני זגוגיות של כוסמת
.שועל חרדה- שבלת,גרגר שעורה חתול כתם

See oh land how wasteful we have been
Flowery flowers we buried in you fresh and glorious
Kissed by the sun’s first kiss
Hidden beauty, graceful stem, their incense cup just full
Before they knew noontime
Before tunes of morning dew in the light dreams of their
growing

:  כי היינו בזבזנים עד מאוד, אדמה,ראי
,פרחי פרחים בך טמנו רעננים ובהוד
,אשר נשקתם השמש מנשיקתה ראשונה
. קטרת כוסו נכונה,מצניע חן עם יפה קלח
,ועד שידעו צהריים בעצם התם
.אור נבטם-ובטרם רוו טל של בוקר בחלומות

Here, take the best of our sons, pure dreaming youth
Spotless hearts, clean of hands yet unspoiled
The texture of their day is still wrap, weft of hope yet to
come.
We have no better, have you seen? And where?

,חלומות- נער טהר,הא לך הטובים בבנינו
, טרם חלאת אדמות, נקיי כפים,ברי לב
, ארג תקווה יום יבוא,וארג יומם עודו שתי
? את הראית? ואיפה.אין לנו טובים מכל אלה

All these you shall cover, plant will grow in good time
A hundred fold of splendor and might, sacred to the
land
Blessed is their sacrifice in the secret folds of death,
Our lives’ ransom with glory
See oh land how wasteful we have been

! יעל הצמח בעתו.ואת תכסי על כל אלה
! קדש לעם מכורתו,מאה שערים הוד וכוח
... כפר חיינו בהוד,ברוך קרבנם בסוד מות
! כי היינו בזבזנים עד מאוד, אדמה,ראי
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ִִחילִהִּבֹוכים
ִ ְת
אברהם חלפי
.ְתחילה ּבֹוכים
.כְך הַ ּבֶּ כי מ ְת ַאּבֵּ ן-ַאחַ ר
:כְך זֹוכְ רים דבר ֶּאחד וְ יחיד-ַאחַ ר
.ֶּאת נְפילַת הַ ּבֵּ ן
.אֹומרים דבר
ְ וְ ֵּאין
.נ ְשמע-אֹו ְמדַ ּבְ רים עַ ל גֶּשֶּ ם וְ עַ ל מַ ה
. וְ עֹוד עַ ל מַ שֶּ הּו.וְ עַ ל מַ שֶּ הּו עֹוד
.וְ האֹוזֶּן ּבֵּ ין כֹּה ל ֹּא ת ְשמַ ע
.שֹותקים
ְ ְו
. וְ שּוב. וְ קמים. וְ יֹו ְשבים.וְ קמים מן הַ כיסֵּ א
:יֹודעים דבר ֶּאחד וְ יחיד
ְ ְו
.ל ֹּא ישּוב
First We Weep
Avraham Halfi
First we weep.
Then the weeping becomes fossilized.
After that we remember only one thing:
The son’s death.

We say nothing.
Or else we discuss the rain and what’s new.
And something else. And something else again.
In any case the ear doesn’t hear.

And we are silent.
Getting up from the chair. And sitting. And getting up. Again.
And we know only one thing
He won’t be back.
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About the Soldier Elbaz – Nathan Alterman
Who, inadvertently, while dismantling a handgrenade, had set it on. Elbaz did not throw the
grenade away to save his life since there was another
man with him in the tent, he sprang out with the
bomb. When he saw that there were people there as
well, he ran to the barren wadi, yelling “Grenade!
Grenade!” He was blown up at the end of the four
seconds between the hit on the pin and explosion. All
his friends had survived. 1954

 נָתָ ן אַ לְּ תֶּ ְּרמַ ן/ עַל הַ חַ יָל אַ לְּ בַ ז
ש ָעסַ ק בְּ ֵפרּוקֹו שֶּ ל ִּרּמֹון ּובְּ לִּ י מֵ ִּשים הֻּפְּ עַל בְּ יָדָ יו מַ נְּ גְּ נֹון
 לְּ הִּ ּמָ לֵט, אַ לְּ בַ ז ל ֹא הִּ ְּׁשלִּ יְך אֶּ ת הָ ִּרּמֹון ִּמיָדֹו.הַ פִּ צּוץ
 הּוא פ ַָרץ עִּ ם. ּכֵיוָן ׁשֶּ ִּאיׁש הָ יָה עִּ ּמֹו בָ אֹ הֶּ ל,עַל נַפְּ ׁשֹו
 הֵ חֵ ל ָרץ, אַ ְך בִּ ְּראֹותֹו ּכִּ י גַם ׁשָ ם ֲאנ ִָּׁשים,הַ פְּ צָ צָ ה הַ חּוצָ ה
 הּוא." " ִּרּמֹון,"ָאדי הַ ּשֹומֵ ם בְּ קָ ְּראֹו בְּ קֹול " ִּרּמֹון
ִּ אֶּ ל הַ ו
נִּ ְּת ַרסֵ ק ּכְּ תֹ ם אַ ְּרבַ ע הַ ְּשנְּ יֹות ֲאׁשֶּ ר בֵ ין נְּ קִּ ַירת הַ פִּ יקָ ה

You ran fast, not stopping, as if
madness had caught you.
You ran fast and your face darkened
Like the face of a loot robber.
You were so quick to run, that
You had no time to apologize, Elbaz
Oh hot headed, hasty lawless,
Root of Africa son of Morocco.
Oh unstoppable, unrestrained galloping
savage, who had never. (Of the world)
You were never part of a delegation
explaining the merits of immigrants from
the desert.
You did not know, how to peacefully
Advocate, for large families,
You only sprang forward
And yelled Grenade! Grenade!
Oh hot headed, hasty lawless
Root of Africa son of Morocco.
Oh springing and roaring aloud
Creating so much noise in the world.
You did not throw the grenade back
For a man was lying in the tent.
You did not slap the grenade ahead
For there were people outdoors.
Gapping mouth, your eyes wide open
Certain death in your hand.
Oh lawless reject
Oh startled gapping mouth
Seen only by God.

,1954 . ּכָל חֲבֵ ָריו יָצְּ אּו חַ יִּ ים.ּובֵ ין הַ הִּ ְּתפֹוצְּ צּות
 ּכְּ ִּאילּו, בְּ לִּ י ֲעמֹד,ַרצְּ תָ חִּ יׁש
.ֲאחָ זְָּך הַ טֵ רּוף ּכִּ י ָעז
ָרצְּ תָ חִּ יׁש ּופָנִּ ים הֶּ אֱפִּ ילּו
.פֹורץ לָבֹוז בָ ז
ֵ ַּכִּ פְּ נֵי ִּאיׁש ה
ּכֹ ה ִּמהַ ְּרתָ לָרּוץ ׁשֶּ אֲפִּ ילּו
. אַ לְּ בָ ז, ָהִּ צְּ טַ דֵ ק ל ֹא הִּ ְּספַקְּ ת
, חָ מּום וְּ נִּ ְּמהָ ר לִּ בְּ לִּ י חֹ ק,הָ ּה
. בֶּ ן מָ רֹוק,ׁשֹ ֶּרׁש אַ פְּ ִּריקָ ה
, דֹוהֵ ר לְּ ל ֹא ְּסיָג ּובַ לָם,הָ ּה
.ְִּּאיׁש פ ֶֶּּרא אֲׁשֶּ ר מֵ עֹולָם
ל ֹא הָ לַכְּ תָ הַ ְּסבֵ ר בְּ ִּמ ְּׁשלַחַ ת
,יְּ ִּׁשימֹון-אֶּ ת ְּסגֻּלֹות ַעם עֹולֵי
ל ֹא יָדַ עְּ תָ לַּמֵ ד בְּ נַחַ ת
,ֵיגֹוריָה עַל בְּ נֵי אַ ב הֲמֹון
ְּ סַ נ
ַרק ָפ ַרצְּ תָ ּכְּ ׁשֵ ד ִּמשַ חַ ת
! ִּרּמֹון, ִּרּמֹון: ָוְּ צָ וַחְּ ת
,חֹ ק- חָ מּום וְּ נִּ ְּמהָ ר לִּ בְּ לִּ י,הָ ּה
. בֶּ ן מָ רֹוק,ׁשֹ ֶּרׁש אַ פְּ ִּריקָ ה
 זֹונֵק וְּ ׁשֹואֵ ג בְּ קֹול ָרם,הָ ּה
.ּומַ ְּרבֶּ ה ְּמהֻּּמָ ה בָ עֹולָם
ָהָ ִּרּמֹון לְּ אָ חֹור ל ֹא הִּ ְּׁשלַכְּ ת
.ּכִּ י הָ יָה ִּאיׁש בָ אֹ הֶּ ל ָרבּוץ
, ָהָ ִּרּמֹון לְּ פָנִּ ים ל ֹא הִּ טַ חְּ ת
.ּכִּ י נִּ ְּראּו ֲאנ ִָּׁשים בַ חּוץ
ָ ֵעינַיִּ ם פָקַ חְּ ת, ָפֶּה ָפע ְַּרת
.ּובְּ י ְָּדָך ּכִּ לָיֹון חָ רּוץ
.חֹ ק- מ ְֻּּׁשלְָך ֱאלֵי ְּסבָ ְך לִּ בְּ לִּ י,הָ ּה
. בֶּ ן מָ רֹוק,ׁשֹ ֶּרׁש אַ פְּ ִּריקָ ה
 קֹופֵא פְּ עּור פֶּה וְּ נִּ ְּדהָ ם,הָ ּה
.לְּ ֵעינָיו ׁשֶּ ל ִּרבֹון עֹולָם
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You sprang to run on earth,
To look for a place in the world
With no man and no child
And the road was heavy and long
In your hand the ticking bomb
That had started counting to four.
Oh lawless rushing intruder,
Oh the troubles of Moroccan immigration,
Oh regressive element, refuse
Of selection, God almighty!
The people will inscribe its chronicles
On a slate as it always did.
With a lamp in hand, it is searching
the heart of this hidden epoch…
The time, like a heart, is breaking
at your four seconds Elbaz.
Facing them it is lawfully kneeling,
Root of Africa son of Morocco,
From their depth, like a sea it is humming
So help it God.
It seems not everything is clear on the road
It holds secrets yet
Look, the time is kneeling
As it should; praise and slander,
Yet its ultimate value is that
Of its passing seconds Elbaz.
Oh lawful fallen on earth
Root of Africa son of Morocco
Oh lying, amazed gapping mouth,
May God be our witness.

,אָ ז פ ַָרצְּ תָ לָרּוץ עַל פְּ נֵי חֶּ לֶּד
 לְּ בַ קֵ ׁש בְּ קִּ ְּרבָ ּה...עַל תֵ בֵ ל
מָ קֹום אֵ ין בֹו ל ֹא ִּאיׁש וְּ ל ֹא ֶּילֶּד
וְּ הַ דֶּ ֶּרְך ּכְּ בֵ דָ ה וְּ ַרבָ ה
ּובְּ י ְָּדָך הַ פְּ צָ צָ ה הַ ּמֻּפְּ ֶּעלֶּת
.ׁשֶּ הִּ ְּתחִּ ילָה לִּ ְּספֹ ר עַד אַ ְּרבַ ע
,חֹ ק-פֹורץ וְּ ׁשֹוטֵ ף לִּ בְּ לִּ י
ֵ ,הּה
. צָ ַרת עֲלִּ יַת מָ רֹוק,הָ ּה
– יְּ סֹוד ֶּרגְּ ֶּר ִּסיבִּ י ּוגְּ לָם,הָ ּה
! ִּרבֹון עֹולָם,סֶּ לֶּקְּ ִּטיבִּ י
אֶּ ת קֹורֹות הָ עִּ ִּתים בַ חֶּ ֶּרט
,ַעם עַל לּוחַ יִּ כְּ תֹ ב ּכְּ מֵ אָ ז
אֶּ ת לְּ בַ ב הַ ְּתקּופָה הַ נִּ ְּסתֶּ ֶּרת
...ְּמחַ פֶּשֶּ ת יָדֹו בְּ ַפנָס
הַ ְּתקּופָה ּכְּ מֹו לֵב נִּ ְּׁשבֶּ ֶּרת
.אֶּ ל אַ ְּרבַ ע ְּׁשנִּ יֹותֶּ יָך אַ לְּ בָ ז
,ּכֹורעַת ּכַחֹ ק
ַ ֲאלֵיהֶּ ן הִּ יא
, בֶּ ן מָ רֹוק,ׁשֹ ֶּרׁש אַ פְּ ִּריקָ ה
ִּמתֹוכָן הִּ יא הֹומָ ה ּכְּ מֹו יָם
.וְּ יָעִּ יד בָ ּה ִּרבֹון עֹולָם
ּכַנִּ ְּראֶּ ה ל ֹא הַ ּכֹ ל בַ דֶּ ֶּרְך
. ּכִּ י עֹוד סֹוד בָ ּה ו ָָרז,ְּמפֹ ָרׁש
ּכֹור ַע בֶּ ֶּרְך
ֵ ַ הַ ְּזמַ ן ה,ׁשּור
,ּכִּ גְּ מּולֹו יְּ ֻּהלַל גַם יֻּלְּ ַעז
-אַ ְך ע ְֶּּרּכֹו הַ נִּ צְּ חִּ י הּוא ע ֶֶּּרְך
. אַ לְּ בָ ז,ְּׁשנִּ יֹותָ יו הַ חֹולְּ פֹות
. נֹופֵל עַל ָעפָר ּכַחֹ ק,הָ ּה
. בֶּ ן מָ רֹוק,ׁשֹ ֶּרׁש אַ פְּ ִּריקָ ה
, מֻּטָ ל פְּ עּור פֶּה וְּ נִּ ְּדהָ ם.הָ ּה
.עֵד בֵ ינֵינּו ִּרבֹון עֹולָם
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Spring is So Brief around Here
David Grossman - translation: Y Keren
There is a brief moment between Adar and Nisan
When nature is heartily jubilant
It is flowing with life
Utterly drunk
How can beauty heal!
Excited and frantic and spitting…
Its sparks
In a moment it will wither and pale
Behold in its fringes the summer ignites
Spring is so brief around here
Brief and abrupt and heart-breaking
To think that it will so soon fade away
Its eyes were just opened
It just started blossoming
It was just given to me and immediately taken away
A young and turbulent spring,
And its end
Is already written into the leaves of its buds
Yet it s spinning away
Like a butterfly in mid-flight
And like it, it appears eternal in its eyes
Brief and abrupt and breaking the heart
To think that it will so soon fade away
Its eyes were just opened
It just started blossoming
It was just given to me and immediately taken away
You and me who are in the know
It is terrible that only he is not
Life is so brief
The brief life that was given to him

קצר פה כל כך האביב
 דוד גרוסמן:מילים
 יהודה פוליקר:לחן
יש רגע קצר בין אדר לניסן
שהטבע צוהל בכל פה
הוא שופע חיים
- שיכור ומבושם
! איך שיופי יכול לרפא
נסער ומשולהב ומתיז
- ניצוצות
אך עוד רגע ייבול ויצהיב
- כי הנה בשוליו כבר הקיץ ניצת
. קצר פה כל כך האביב
קצר וחטוף ושובר את הלב
לחשוב שהוא תכף ידעך
מבטו רק נפקח
- אך התחיל ללבלב
. רק ניתן לי ותכף נלקח
ימים וסוער-אביב עול
- וסופו
, כבר כתוב בעלי ניצניו
אבל הוא מסתחרר
, כפרפר במעופו
. נצחי בעיניו-וכמוהו
קצר וחטוף ושובר את הלב
לחשוב שהוא תכף ידעך
מבטו רק נפקח
- אך התחיל ללבלב
. רק ניתן לי ותכף נלקח
ואת ואני היודעים
- ונורא הדבר שרק הוא לא
, עד כמה קצרים החיים
. החיים הקצרים שניתנו לו
נדיב ונסער ומכאיב
קצר פה כל כך
.האביב

Generous, turbulent and painful
It is so brief…
The spring
7

Eliaz Cohen
Hear O Lord (A Poem of Oneness for the
not coming back.Singalong
Days ofHe’s
Awe)
Hear O Lord, your people is Israel your
people is one
And thou shalt love thy people Israel
with all thine heart
and with all thy soul
and will all thy might
and these sons that die on your account all
day
shall be in thine heart
and thou shalt remember them diligently
in thy heavens
and shalt talk of them:
when thou sittest in thine house
and when thou walkest by the way
and when thou liest down and when thou
risest up
and thou shalt bind them for a sign upon
thine arm (incandescent blue numbers)
and they shall be as
frontlets between
thine eyes (like a sniper's shot)
and thou shalt write them (in blood) upon
the posts of thy house
and on thy gates.

.

אליעז כהן
נ ָי-שמַע אֲד
ְׁ
()ייחוד לימים נוראים
אחָד
ֶּ עמֶָּך יִשְׁרָ אֵל
ַ  יִשְׁרָ אֵל,נ ָי-שמַע אֲד
ְׁ
עמֶָּך
ַ הבְׁתָ אֶּת יִשְׁרָ אֵל
ַ א
ָ ְׁ ו
בבְָׁך
ָ ְׁבכָל ל
ְׁ
פשְָׁך
ְׁ ַ בכָל נ
ְׁ ּו
בכָל מְׁאדֶּ ָך
ְׁ ּו
עלֶּיָך
ָ אשֶּר נֶּהֱרָ גִים
ֲ אלֶּה
ֵ ה
ָ בנ ִים
ָ ה
ַ וְׁהָיּו
כָל הַּיֹום
בבְָׁך
ָ ְׁעַל ל
שנַנ ְׁתָ ם בִרְׁ קִיעֶּיָך
ִ ְׁ ו
ו ְׁדִ בַרְׁ תָ בָם:
בבֵיתֶּ ָך
ְׁ שבְׁתְׁ ָך
ִ ב
ְׁ
בלֶּכְׁתְׁ ָך בַדֶּ רֶּ ְך
ְׁ ּו
שכְׁבְָׁך ּובְׁקּומֶָּך
ָ ב
ְׁ ּו
קשַרְׁ תָ ם לְׁאֹות עַל
ְׁ ּו
חנִּיֹות) וְׁהָיּו
ָ ְׁי ָדֶּ ָך (סְׁ פָרֹות כְׁחֻלֹות ז ַר
לְׁטטָפֹות בֵין
)לפִים
ָ צ
ַ ה
ַ פגִיעַת
ְׁ עינ ֶּיָך (כְׁמֹו
ֵ
מְׁז ֻזֹות בֵיתֶּ ָך-ּוכְׁתַ בְׁתָ ם (בְׁדָ ם) עַל
שעָרֶּ יָך
ְׁ ב
ִ ּו
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שירִאֲ דמִהִִאשר רייך
מ ְמעֹוף הַ ֶּפנ ְְטהאּוז ֵּאין רֹואים
.ֶּאת חֶּ ְמדַ ת האֲ דמה שֶּ הֹו ַרגְ נּו עלֶּיה
,זֹו האֲ דמה שֶּ אֲ ני ְמב ֵּרְך עלֶּיה ּבְ קֹומה רמה
חַ י עַ ל ְרגבֶּ יה ּומ ְתא ֵּרְך ּבְ שפְ עַ ת צְ ללֶּיה
.אֲ דמה הֹומייה שֶּ אֲ ני כְ חֹומה חַ יה מֵּ עלֶּיה
כֹורְך חַ ַיי
ֵּ ְהֹולְֵּך וְ סֹו ֵּכְך ע ֶּליה ו
 זֹו האֲ דמה שֶּ אֲ ני.נְשימה נְשימה עלֶּיה
ּומהַ ֵּלְך ּבה ֶּאת ימַ יי ּב ְדממה
ְ שֹופְֵּך דמַ יי עלֶּיה
. אֲ דמה.וְ נֹוסֵּ ְך עלֶּיה ֶּאת יפְ עַ ת ז ְַרעי ַאחֲ ַריי

Song of the Land Asher Reich

ֹורְך עלֶּיה
ֵּ שֶּ אֲ ני ד
.ּומַ ְשקיט גּומה גּומה כְ ֵּאב פְ צעֶּ יה
זֹו הא ֶּרץ שֶּ אֲ ני שריד ּופליט
 דֹועֵּ ְך וְ הֹולְֵּך,חַ י כ ְַשממה מֵּ עלֶּיה
.'וְ הַ שמַ ים שמַ ים לַה

High from a penthouse you can’t see
The beauty of the land for which we were killed.
Standing upright I bless this ground
I live on her clods of earth, I am lengthened in
the abundance of her shadows
This thrilling earth for which I am a living wall
A walkway and a canopy over her, my life is
bound up with her
Every breath is for her. This is the earth upon
which
I shed my blood, treading out my days in silence
Anointing her with the splendor of my seed after
me. Earth.
Upon which I tread
And silence the pain of her wounds, cavity by
cavity.
This is the land where I am a remnant and a
refugee
Living in desolation above her, gradually fading
The heavens are the heavens of the Lord.
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To Live in the Land of Israel —Aryeh Sivan
(
To the memory of Zvi Hurvitz:Pioneer, commander, and
bereaved father.

To be cocked like a rifle, the hand
clutching a pistol, to walk
in a closed, harsh line, even after
the cheeks are filled with dust,
and the seared flesh is fallen away, and the eyes
can no longer
focus on a target.
There is a saying: a loaded gun is bound to fire.
Not true.
In the Land of Israel, anything can happen:
a broken pin, a spring rusted through,
or, the sudden cancellation of your orders,
without explanation,
as it once happened to Abraham on Mount
Moriah.

Translation by M. Salomon
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Eliaz Cohen

אליעז כהן
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