
רִּ  פָּ ְך ַלכְׁ רֶּ אֹוטֹובּוס, ַבדֶּ ּה בָּ י אֹותָּ תִּ ַגשְׁ  יםפָּ

ַמר גְׁ הּוא נִּ ה טֹוב שֶּ ַכמָּ י וְׁ אִּ בָּ רּות ַהצְׁ נּו ַעל ַהשֵּׁ רְׁ בָּ  דִּ
ר. קֹום ַאחֵּׁ ת מָּ ֱאמֶּ ין בֶּ אֵּׁ רֹות שֶּ ן ַלמְׁ בָּ ֻחרְׁ ץ מְׁ ָארֶּ ב בָּ ַהַמצָּ ל, שֶּ לָּ כְׁ  ּובִּ

יָּן  נְׁ עִּ ּה בָּ תָּ י אִּ תִּ ַכמְׁ סְׁ ר.ֹלא הִּ קֹום ַאחֵּׁ ה. יֵּׁש מָּ  ַהזֶּ
רּוף. ת זֶּה טֵּׁ רֶּ יֹות. ַאחֶּ הְׁ ב לִּ ים, ַחיָּ  ֱאֹלהִּ

ים. רִּ פָּ נּו ַבכְׁ ַילְׁ ַבּסֹוף ֹלא טִּ  לְׁ
כֹות בְׁ ָך לִּ ם לְׁ ּגֹורֵּׁ נֹוף שֶּ ה וְׁ ֻעלֶּ ר מְׁ יָּה בֹו ֹחמֶּ הָּ ד שֶּ חָּ ר אֶּ פָּ כְׁ נּו בִּ ַארְׁ שְׁ  נִּ

ַגם. ים. אֹו ַּגם וְׁ ֱאֹלהִּ הֹודֹות לֶּ  אֹו לְׁ
מַ  ל ַהזְׁ טּולכָּ ְך ַמסְׁ ל כָּ י כָּ יתִּ יִּ ל הָּ ַכב ֲאבָּ שְׁ ינּו לִּ ּסִּ נִּ ַיַחד וְׁ ינּו בְׁ יִּ ה הָּ  ן ַהזֶּ

י. ַמד לִּ ֹּלא עָּ  שֶּ
זָּק ּה חָּ י אֹותָּ תִּ ַבקְׁ ה חִּ קֹום זֶּ מְׁ  בִּ

ַבּסֹוף לְׁ ל ַהּגּוף ַעד שֶּ כָּ עֹות בְׁ י שָּ תִּ ַשקְׁ נִּ  וְׁ
י,  ָאס לִּ מְׁ ה, ַדי, נִּ רָּ יא ָאמְׁ  הִּ

חֹוק נֱֶּהדָּ  ה צְׁ ֲחקָּ צָּ  ר.וְׁ
 

I met her on the bus, on the way to the villages 

We talked about military service, and how we were glad it was over 

and in general, about how the situation in Israel was shitty although 

there was no other place. 

I didn’t agree with her about that. There is another place. 

God, there has to be. Otherwise it’s just madness.  

We never ended up exploring the villages. 

We stayed in one village that had amazing hash and a landscape that 

makes you cry 

or thank god. Or both. 

We were together all that time and tried to have sex but I was so stoned 

that I couldn’t get it up. 

Instead I held her tight  

and kissed her all over for hours until finally 

she said, stop, that’s enough 

and laughed a wonderful laugh.  

  



ת יֹום  מֶּ חֶּ לְׁ מִּ יו בְׁ עּורָּ ת נְׁ ַחט אֶּ י שָּ אשֹונָּהָאבִּ רִּ פּור הָּ  כִּ

ה. יָּ נִּ נֹון ַהשְׁ בָּ לְׁ י ֹזאת בִּ יתִּ שִּ נֹו, עָּ י, בְׁ  ֲאנִּ
ה. ַע ַכמָּ י יֹודֵּׁ נֹון מִּ בָּ לְׁ ה ֹזאת בִּ י, ַוַדאי ַיֲעשֶּ נִּ דֹו, בְׁ  נֶּכְׁ

ה ֹזאת.  י, ֹלא ַיֲעשֶּ דִּ נֹו, נֶּכְׁ ל בְׁ  ֲאבָּ
ֹלא הַ  רּוף לְׁ מֹו טֵּׁ נֶַּצח, כְׁ יו לָּ עּורָּ ת נְׁ יְך אֶּ שִּ ה, הּוא ַימְׁ קָּ דָּ  צְׁ

עֹוד.  עֹוד וָּ
 

ה, ַעל  רּועָּ ת קְׁ רֶּ שֶּ מֹו ַשרְׁ נּו, כְׁ נָּחְׁ ת שֶּ עֵּׁ י בְׁ ה לִּ תָּ יְׁ הָּ ה שֶּ בָּ שָּ )זֹו ַהַמחְׁ
ר. הָּ ַלע הָּ  צֶּ

י( נִּ ן חֹולָּ ֹלבֶּ ַהקּו בְׁ ם בָּ ַמיִּ ר, ַהשָּ י זֹוכֵּׁ  ֲאנִּ
 

My father slaughtered his youth in the first Yom Kippur War 

I, his son, did the same in the Second Lebanon War. 

His grandchild, my son, will most probably do it in the Who-knows-

how-many Lebanon War. 

But his son, my grandchild, will not. 

His youth will go on forever, unmitigated madness, 

on and on. 

 

(This is what I was thinking as we rested like a broken chain on the side 

of a mountain. 

I remember, the sky glowed a sickening white) 

  



ש דָּ חָּ י מֵּׁ ת אֹותִּ דֶּ ה יֹולֶּ מָּ חָּ לְׁ א מִּ מָּ  אִּ

יַבר פּוי-אֵּׁ רָּ ר וְׁ ֹכעָּ ם, מְׁ ַדמֵּׁ ינָּּה מְׁ  מִּ
י נִּ חָּ ַרצְׁ מּוש וְׁ נּו חָּ מֶּ ט מִּ לָּ פְׁ י נִּ  ֲאנִּ

ל ם אֶּ חֶּ רֶּ ַכת הָּ שְׁ חֶּ ב מֵּׁ רָּ ַכת ַהקְׁ שְׁ  חֶּ
 

ה בָּ ַטנָּה ַוֲחרֵּׁ ה קְׁ מָּ חָּ לְׁ א מִּ מָּ  אִּ
ה מָּ ֲאדָּ ין ַעל הָּ ַהשתִּ  כֹוַרַעת לְׁ

ם ַניִּ ה ַחף שִּ פֶּ ת בְׁ כֶּ ַחיֶּ  מְׁ
ם. ת ַמיִּ שֶּ ַבקֶּ  מְׁ

 
א, מָּ  אִּ

מֹו. ל ַעצְׁ ת אֶּ וֶּ י ַהמָּ ּגּועֵּׁ יא ַּגעְׁ ה הִּ מָּ חָּ לְׁ  מִּ
 

Mother War gives birth to me anew 

her genitals bleeding, ugly and loose 

I shoot out of them armed and murderous 

from the darkness of the womb to the darkness of battle 

 

Mother War small and desolate 

crouching down to urinate on the ground 

smiling a toothless grin 

asking for water. 

 

Mother, 

War is death’s yearning for itself. 

  



חּוץ ַלֲחנּות ַמֹכלֶּת ת מִּ רֶּ אֹות בֹועֶּ קָּ כֹוַנת ַמשְׁ  מְׁ

ט ַריִּ פְׁ ַהּסְׁ יֶּאט( וְׁ ה )ַּגם ַהדָּ ַהקֹולָּ י וְׁ סִּ פְׁ ל ַהפֶּ כָּ  וְׁ
ר. בֶּ ל עֵּׁ כָּ ים לְׁ מֹונִּ מֹו רִּ ים כְׁ צִּ ַנפְׁ תְׁ  מִּ

 
ט  רֶּ סֶּ מֹו בְׁ ץ כְׁ צָּ רּוף ּוֻמפְׁ ה שָּ ַכבֶּ ר ַמרְׁ פָּ ה.ַהכְׁ מָּ חָּ לְׁ  מִּ

ה מָּ חָּ לְׁ ט מִּ רֶּ סֶּ מֹו בְׁ  ּוכְׁ
ד ַעל ַּגבוֹ  בֵּׁ יַקן כָּ 'רִּ ב גֶּ ּסֹוחֵּׁ ת ַההּוא שֶּ  יֵּׁש אֶּ

ם ַניִּ ין ַהשִּ יָּה בֵּׁ יַגרְׁ ם סִּ ַההּוא עִּ  וְׁ
יר ים לֹו נִּ אִּ קֹורְׁ ַההּוא שֶּ  וְׁ

מֹו  ַעצְׁ ה לְׁ שֶּ ְך ָאז הּוא ַמרְׁ ַע ַעל כָּ ֹלא יֹודֵּׁ מּות וְׁ ְך לָּ הֹולֵּׁ ַההּוא שֶּ וְׁ
כֵּׁ  זָּ הִּ יְך ַפַעםלְׁ  ר אֵּׁ

 

A soda machine burns outside a grocery store 

and all the Pepsi and the Coke (diet, too) and the Sprite 

Explode in all directions like grenades. 

The village of Markabe is burnt and bombed like in a war movie. 

And like in a war movie 

there’s the guy who carries a heavy jerrycan on his back 

and the guy with the cigarette between his teeth 

and the guy called Nir 

and the guy who’s going to die and doesn’t know it so he allows himself 

to reminisce about that time when 

  



ה  בָּ רְׁ קָּ תְׁ הִּ נָּה שֶּ קֵּׁ ם.ַהזְׁ ת ַמיִּ צָּ ה קְׁ תָּ צְׁ ת רָּ  ַלַביִּ

ּה ירֹות בָּ כֹונֵּׁן לִּ תְׁ הִּ ת זֶּה וְׁ ר ֹלא יַָּדע אֶּ ל ַהשֹומֵּׁ  ֲאבָּ
ית, בִּ יהָּ ַבֲערָּ לֶּ ַעק אֵּׁ צָּ ַאֲחרֹון וְׁ ַגע הָּ רֶּ ַצר אֹותֹו בָּ הּו עָּ ישֶּ מִּ א שֶּ לָּ  אֶּ

ם ת ַמיִּ צָּ ם, קְׁ ה, ַמיִּ רָּ יא ָאמְׁ הִּ ה, וְׁ ה ַאתְׁ רֹוצָּ  מָּ
ב.  רֵּׁ קָּ תְׁ הִּ ה לְׁ יכָּ שִּ מְׁ הִּ הוְׁ ימָּ נִּ ּה פְׁ יס אֹותָּ נִּ כְׁ ר הִּ הּו ַאחֵּׁ ישֶּ  ָאז מִּ

יא הִּ ה, וְׁ יא רֹוצָּ ּה, שּוב, ַמה הִּ ַאל אֹותָּ שָּ ּה ַבַצד וְׁ יב אֹותָּ הֹושִּ  וְׁ
ים ֹלא  ַהַחיִּ הּו ַעל זֶּה שֶּ ה ַמשֶּ לָּ מְׁ לְׁ ם ּומִּ ת ַמיִּ צָּ ם, קְׁ ה, ַמיִּ רָּ )שּוב( ָאמְׁ

הּו.  ַמשֶּ
 

ַאַחר ה ּולְׁ יכָּ ּה ַלֲהלִּ נּו אֹותָּ ַרפְׁ ּה צֵּׁ נּו אֹותָּ ַררְׁ חְׁ ים שִּ רִּ טְׁ ילֹומֶּ ה קִּ  ַכמָּ
ה  יהָּ רֹובֶּ לֶּ ן אֵּׁ ּוֵּׁ ר כִּ הּו ַאחֵּׁ ישֶּ ם ּומִּ ּה ַמיִּ הּו נַָּתן לָּ ישֶּ ר. מִּ ר ַאחֵּׁ פָּ ַיד כְׁ לְׁ

עֹות ַרבֹות ינּו עֹוד שָּ ת ַאֲחרֵּׁ כֶּ לֶּ ה לָּ יכָּ שִּ מְׁ יא הִּ ק. הִּ ַתלֵּׁ סְׁ תִּ ַעק שֶּ צָּ  וְׁ
ים. תּולִּ ַאַחד ַהפִּ ה בְׁ מָּ לְׁ נֶּעֶּ  ַעד שֶּ

 
The old woman who approached the house wanted a little water. 

 

The guard didn’t know that and prepared to shoot her 

But somebody stopped him at the very last minute and called to her in 

Arabic 

What do you want, and she said, water, a little water 

and kept coming closer. So somebody else took her inside, 

seated her and asked, again, what she wanted, and she 

(again) said, water, a little water, and mumbled something about life not 

being too good. 

 

We took her on our walk, and let her go a few kilometers later 

by a different village. Somebody gave her water and another pointed his 

gun at her and yelled at her to get lost. She kept 

following us for many more hours 

until she disappeared in one of the bends. 

 


