A Distinct Name

ּומחַ ּכִּ ים
ְּ ּכּולָּם ּכְּ בַ ר הָּ לְּכּו ֶאל הָּ הָּ ר
, בְּ שֶ ֶקט ַרב ְּמחַ ּכִּ ים,ְּמחַ ּכִּ ים ל ְִּּראֹות
 גַם הַ גְּ ַמלִּים,מֹורים
ִּ ֲשֶ ל ֹּא ּכְּ ִּמנְּהָּ גָּם גַם הַ ח
בַ שֶ ֶקט הַ זֶה צִּ ּפֹור ל ֹּא צִּ יְּצָּ ה
,בֹותיהֶ ם
ֵ ֲגַם ְּיל ִָּּדים עַ ל ּכִּ ְּתפֵי א
וְּ הַ שֶ ֶקט ַרב ִּמנְּׂשֹוא ּכְּ מֹו לִּפְּ נֵי ְּדבַ ר
יתי
ִּ ִּנֹורא וְּ גָּדֹול וַאֲ נִּי עֹוד ָּרצ
ָּ
לְּהַ ְּסּפִּ יק וְּ ל ְִּּתלֹות ֶאת הַ ּכְּ בִּ ִּסים
יחֹותי
ַ
ַלעֲׂשֹות זְּ מַ ן לְּעַ צְּ ִּמי ְּל ַת ֵקן ֵר
 שֶ ל ֹּא י ְִּּרעַ ב,וְּ ִּחמַ ְּמ ִּתי ֶאת הֶ חָּ לָּב ל ִַּתינֹוק
 בַ ֶרגַע הַ ל ֹּא,של ֹּא יִּבְּ ּכֶה חַ לִּילָּה
 הַ צִּ ּפִּ יָּה. ּכַמָּ ה זְּ מַ ן עַ ד ּכְּ לֹות,מַ ְּת ִּאים
.שֶ ִּת ְּתיַבֵ ש הַ ּכְּ בִּ יסָּ ה וְּ הַ ִּתינֹוק מַ ה
ִּאיש ל ֹּא יָּדַ ע
,ימתֹו שֶ ל ִּאיש יָּשֵ ן
ָּ  ּכְּ מֹו נ ְִּּש,יתי שֶ רּוחַ ַקלָּה
ִּ וַאֲ נִּי ָּר ִּא
עָּ בְּ ָּרה
בַ ּכְּ בִּ ִּסים וְּ נִּּפְּ חָּ ה ּכְּ ֵרסָּ ּה
שֶ ל ּכ ָֻּּת ְּנ ִּתי ּומַ ַּפת הַ שַ בָּ ת
הָּ י ְָּּתה ִּמפְּ ָּרׂש לָּבָּ ן בְּ ֶא ְּמצַ ע הַ ִּמ ְּדבָּ ר
וְּ יָּצָּ אנּו ִּמשָּ ם עַ ל הַ ְּת ֵכ ֶלת
הַ ְּרחֵ ק לַמָּ קֹום בֹו
נִּפְּ רֹּט ִּרמֹונִּים וְּ נ ֹּאכַל ע ֲִּסיסָּ ם
לַמָּ קֹום בֹו
ל ַָּאהֲ בָּ ה
.פֹורש
ָּ שֵ ם ְּמ

Hava Pinhas-Cohen/Sager

They’ve all gone to the mountain to wait
to wait and see, to wait in deep silence
not the norm, even donkeys, even the camels
in this quiet not a bird chirped
even children on their father’s shoulders,
the quiet is too great to bear like before
some great and awesome moment but I wanted
to finish and hang the laundry
to make some time for myself to freshen up
I heated milk for the baby, so he wouldn’t get hungry
so that he wouldn’t cry, heaven forbid, at a bad
moment, how much longer ‘til the end. Anticipation
that the laundry will dry and who knows for the baby.
No one knew
but I saw that a light wind, like a sleeper’s breath,
passed
through the laundry billowing the middle
of my robe and the Sabbath tablecloth
was a white sail in the middle of the wilderness
and we sailed away on the blue sky
far off to a place where
we’ll split pomegranates and devour their juices
to the place where
love has
a distinct name.

