
In These Mountains 

 
Here in a place where a ruin wants once more to be ה ִלהיֹות שּוב ָבה רֹוצֶׁ ֻחרְּ ָמקֹום שֶׁ אן בְּ  כַּ
a new house, its desire increases our own. .ָלנּו שֶׁ צֹוָנּה נֹוָסף לְּ ִית ָחָדש, רְּ  בַּ
Even the thorns tired of hurting want to comfort, ,נֵַּחם רֹוִצים לְּ ִאיב וְּ כְּ הַּ פּו לְּ  ֲאִפילּו קֹוִצים ָעיְּ
and a gravestone, torn from a desecrated grave, ,ֻחָלל ר מְּ בֶׁ ָרה ִמקֶׁ קְּ נֶׁעֶׁ ֵצָבה, שֶׁ ן מַּ בֶׁ אֶׁ  וְּ
placed in a new wall with its names and dates  ָמּה ֲחָדָשה ִעם שְּ חֹוָמה הַּ ָמה בְּ יָה.הּושְּ ֲאִריכֶׁ תַּ  וְּ
is happy not to be forgotten. .ח ֹּלא ִתָשכַּ ֵמָחה שֶׁ ִהיא שְּ  וְּ
While children, who alone have the power to change it all ֹכל נֹות הַּ שַּ ֹכָחם ָהָיה לְּ ק בְּ ר רַּ ָלִדים, ֲאשֶׁ יְּ הַּ  וְּ
play between rocks and ruin.  ָל ם ֵבין סְּ ֲחִקים להֶׁ שַּ ָבה.מְּ ֻחרְּ  ִעים וְּ
They don’t want to change a thing. .נֹות ָדָבר שַּ  ֵהם ֹלא רֹוִצים לְּ
  
A night of love in the Negev ב נֶׁגֶׁ  ִבטּול ֵליל ַאֲהָבה בַּ
makes a flower grow in Jerusalem’s mountains, ,ִים רּוָשלַּ הֵרי יְּ ִמיחַּ ָחָצב בְּ צְּ  מַּ
things empty and fill in turn, ,ִאים לְּ מַּ ִנים  ּוִמתְּ רֹוקְּ ָבִרים ִמתְּ  דְּ
and you are not always with the filled. .ִאים לְּ מַּ ִמתְּ ָתה ִעם הַּ ֹלא ָתִמיד אַּ  וְּ
A flower doesn’t make you flow ,ה וֶׁ רְּ ָוה ֵאינֹו נֹוֵתן מַּ רְּ ָרא מַּ ִנקְּ ה שֶׁ  ּומַּ
Rather, it tears a deep wound in forgetfulness, ,ָחה ִשכְּ א ָעמֹוק בַּ צַּ ָלא קֹוֵרע פֶׁ  אֶׁ
evoking an ancient thirst. .ר ָצָמא ָיָשן  ֵזכֶׁ
  
Everything here is busy with the work of remembering: :ִכיָרה זְּ ת הַּ לֶׁאכֶׁ אן ִבמְּ ִקים כַּ ֹכל עֹוסְּ  הַּ
the ruin remembers, the garden remembers, ,ָתן זֹוֵכר ֻבסְּ ת, הַּ רֶׁ ָבה זֹוכֶׁ ֻחרְּ  הַּ
the cistern remembers its waters and the forest that they planted ,לּו אֹותֹו ָשתְּ ר, שֶׁ עַּ יַּ הַּ ת ֵמיָמיו וְּ בֹור זֹוֵכר אֶׁ  הַּ
remembers on a marble plaque a far off destruction ח ִיש שֹוָאה רְּ ל לּוחַּ שַּ  ֹוָקהזֹוֵכר עַּ
or perhaps just the name of a dead donor ל תֹוֵרם ֵמת ק ֵשם שֶׁ  אֹו ֲאִפילּו רַּ
whose name will be remembered a bit longer than others. .מֹות ֲאָנִשים ֲאֵחִרים ת יֹוֵתר ִמשְּ צַּ ִיָזֵכר קְּ  שֶׁ
  
But names are not important in these mountains, ,ה ָהִרים ָהֵאלֶׁ מֹות ֵאיָנם ֲחשּוִבים בֶׁ  ֲאָבל שְּ
like in the theater, when the credits on the screen ד בַּ ל הַּ ִפים עַּ תְּ תַּ ִמשְּ ת הַּ ִשימַּ רְּ שֶׁ , כְּ נֹועַּ קֹולְּ מֹו בַּ  כְּ
before the film are not yet interesting and at the film’s end-- ט רֶׁ סֶׁ סֹוף הַּ נֶׁת ּובְּ יֶׁ נְּ עַּ ִין ֵאיָנָּה מְּ ט ֲעדַּ רֶׁ סֶׁ ֵני הַּ  -ִלפְּ
again not. The light is turned on and the letters pale ֲחִוירֹות אֹוִתיֹות מַּ ָלק הַּ  שּוב ֹלא. ָהאֹור ִנדְּ
the pleated curtain descends, doors open and night is outside.  ִֹלי יו גַּ ָמָסך הַּ חּוץ.הַּ ָלה בַּ יְּ לַּ חּו וְּ תְּ ָלתֹות ִנפְּ  ֵרד, דְּ
  
Indeed, in these mountains only summer and winter are important. ,ף ִיץ ָוֹחרֶׁ ק קַּ ה ֲחשּוִבים רַּ ָהִרים ָהֵאלֶׁ  ִכי בֶׁ
Only the dry and the moist: Even people ֵני ם בְּ גַּ ָלח: וְּ הַּ ָיֵבש וְּ ק הַּ  ָאָדם-רַּ
are only reservoirs scattered among everything, ,ֹכל זּוִרים בַּ ִים פְּ ֵרי מַּ ַאגְּ ָלא מַּ  ֵאיָנם אֶׁ
like wells and cisterns, like fountains of the deep. .הֹום תְּ ָינֹות הַּ עְּ מַּ בֹורֹות ּוכְּ כַּ ֵארֹות וְּ בְּ  כַּ
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