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The things we do not talk about:
Our body’s betrayal
My bank account’s ebb and flow
The widening of the hips
Blood tests
Sleepless nights
Compressing the flesh
The thickening of the soul
Immersion night
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Hineni
And you will stand, facing yourself and you will say loud and clear and your lips and your heart
are one and you will spread your hands and breath deep and the sea will spread at your doorstep
and you will dip and rise from the bath pure and clean with no blemish and you will face your
God in front of the desert the city and the wall in front of your childhood self and in front of
what you will be and you will roar that you have chosen life, chose yourself and you shall
forgive yourself for all yesterday’s crimes and your will forgive those around you for what they
have done today and you will find compassion for all creatures and your will find love for all
your eyes caresses and you will know that you are one and your name is one.
הנני

ֹּאמ ִרי בְ קֹול ָרם וְ נִ שָ א כִ י פִ יְך וְ לִ בֵ ְך שָ וִ ים ּו ָפשַ ְט ְת יָדַ יִ ך וְ נָשַ ְמ ְת ָעמֹּ ק
ְ וַתַ ַע ְמ ִדי מּול עַצְ מֵ ְך ַות
הֹורה ּובָ ָרה וְ אֵ ין בָ ְך ְמאּום וַתַ ַע ְמ ִדי מּול
ָ ּוט
ְ וְ יָם לְ פִ ְתחֵ ְך הִ ְשתָ ֵרר וְ טָ בַ לְ ְת וְ עָ לִ ית מֵ הָ ַרחֲצָ ה
אֱֹלהַ יִ ְך מּול הַ ִמ ְדבָ ר מּול הַ יָם מּול הָ עִ יר הַ הֹומָ ה מּול עַ צְ מֵ ְך שֶׁ ל הַ יַלְ דּות ּומּול מָ ה שֶׁ ִתהְ יִ י
בַ ִשכְ חָ ה וְ שָ אַ גְ ְת כִ י בָ חַ ְר ְת בַ חַ יִ ים בָ חַ ְר ְת בְ עַ צְ מֵ ְך וְ סָ לַחְ ְת לְ עַצְ מֵ ְך עַ ל פִ ְשעֵי הָ אֶׁ ְתמֹול וְ סָ לַחְ ְת
לַּסֹובְ בִ יך עַל מַ עֲשֵ יהֶׁ ם הַ יֹום ּומָ צָ את חֶׁ ְמלָה עַל כָל בָ רּוא ּומָ צָ את בָ ְך אַ הֲבָ ה לְ כָל אֲ שֶׁ ר עֵ ינְֵך
.ּושמֵ ְך אַ חַ ד
ְ לִ ְט ָפה וְ תדעיְ כִ י אַ ְת אַ חַ ת
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Uman December 2001

Shlomit Naim Naor

To pray out of a word kneading body

To swallow letters of redemption
To feed craws
To seclude myself in snowy forests

I want
To fly away from there and beyond
To break nature
With holly
Might
To unite
But grandma said:
We are not from a Hassidic family
2001  דצמבר,אּומן
לְ הִ ְת ַפלֵל ִמתֹוְך ּגּוף לָש ִמלִ ים
אֹותיֹות ִדגְ ֻאלָה
ִ לִ בְ ֹל ַע
עֹורבִ ים
ְ לְ הַ אֲכִ יל
לְ הִ ְתבֹודֵ ד בְ ַיעֲרֹות הַ שֶׁ לֶׁג
רֹוצָ ה
לָעּוף ִמשָ ם וָהָ לְ אָ ה
לְ שַ בֵ ר אֶׁ ת הַ טֶׁ בַ ע
ִמתֹוְך ַעּזּות
,ִדקְ דֻשָ ה
.לְ הִ ְתאַ חֵ ד
:אֲ בָ ל סַ בְ תָ א אָ ְמ ָרה
אֲ נַחְ נּו ל ֹּא ִמ ִמ ְש ָפחָ ה ח ֲִסידִ ית
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So How Come You Are Not Married

Shlomit Naim Naor
Lightning strikes twice in the abandoned forest clearing and there is no witness.
This is not how things should have happened, and you had acquired all the virtues, you
hopped eight times over a burning hanukiah, you preyed in Uman, read the Song of
Songs forty day consecutively, you thought that at twenty six you will be marries with
two kids, an ever rising list of disappointments.
She is too choosey for sure. What is she looking for already? Does she really think
anything better than this will ever happen to her? Everyone compromises in the end.
Maybe this time it will happen. You do not really have a motherly voice. Maybe this
time it will happen. Maybe you should try not talking at dates. You are simply too
smart. Do not try to be smart. Maybe you should lose some weight, yes, that will surely
help. Maybe this time it will happen. Maybe this time. Maybe
There is no place left for nature and its unravelment and every taxi driver recognizes
the wound.
And when will the mind get distracted, when
Mashiach
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בתשובה לשאלה:
ֹלאֹ .לא הֵ קַ ְמתִּ י ִּמ ְשפָּ חָּ ה עַ ד שֶׁ הִּ כ ְַרתִּ י אֶׁ ת הָּ אִּ יש שֶׁ אִּ ת ֹו הִּ תְ חַ תַ נְתִּ י .בְ גִּ יל ְשלו ִֹּשים וְ שֵ ש הִּ תְ חַ תַ נְתִּ י ,כְ בָּ ר יָּכֹ לְ תִּ י לִּ הְ יוֹת אִּ מָּ א
לִּ נְעָּ ִּרים בְ גִּ יל הַ הִּ תְ בַ גְ רּות ,לְ הִּ נָּשֵ א צְ עִּ ָּירה ,לְ בַ ּלוֹת לֵילוֹת בִּ ְתשּוקָּ ה א ֹו בִּ ְשתִּ יקָּ ה ,ל ִָּּריב עַ ל הֵ יכָּן נִּהְ ֶׁיה בַ סֵ ֶׁדר ,וְ לָּמָּ ה הַ כִּ ּיוֹר
ְמלֻכְ לְָּך ,וְ לָּמָּ ה תָּ ִּמיד ֲאנִּי וְ אֵ יפֹ ה הָּ יִּיתָּ ּ ,ולְ הִּ תְ ג ֵָּרש ְמ ִּר ָּירהַ ,לעֲשוֹת ִּדיאֶׁ טָּ ה א ֹו ְשתַ יִּם ,לִּ צְ בֹעַ אֶׁ ת הַ שֵ עָּ ר ,לִּ נְסֹ עַ לְ ִּטּיּול ְמא ְֻרגָּן,
לְ וַתֵ ר עַ ל הָּ אֱמּונָּה וְ ַל ֲחזֹר בִּ תְ שּובָּ ה ,לְ מַ ְחזֵר מַ ְש ַכנְתָּ א ,לִּ ְקנוֹת ִּד ָּירה א ֹו ְשתַ יִּם ,א ֹו לְ כָּל הַ פָּ חוֹת לְ שַ פֵ ץ אֶׁ ת זֹאת שֶׁ כְ בָּ ר יֵש
לָּנּו כִּ י גַם אֶׁ ת הַ ִּקירוֹת צָּ ִּריְך לְ הַ ֲחלִּ יף ִּמ ֵדי פַ עַ םֹ ,לא? ּולְ הַ ֲחלִּ יף ֶׁרכֶׁב כָּל שָּ ֹלש שָּ נִּים וְ לָּצֵ את לְ חֻ פְ שָּ ה דּוְ -שנָּתִּ ית ,פַ עַ ם סְ ִּקי
ַארבַ עַ ת ְיל ֵָּדינּו .כִּ י כָּאֵ ּלֶׁה ֲאנ ְַחנּו .וְ הִּ תְ ג ַָּר ְשנּו כִּ י הִּ ְרג ְַשנּו
בַ חֹ ֶׁרףּ ,ופַ עַ ם אֵ ירוֹפָּ ה א ֹו אֲפִּ ּלּו פַ עַ ם ַאחַ ת הֹדּו ,לְ חָּ ְדשַ יִּם ,עִּ ם ְ
שֶׁ הָּ ַאהֲבָּ ה מֵ תָּ ה וְ ָאז הַ חֲבֵ רּות מֵ תָּ ה .אּולַי בְ עֶׁ צֶׁ ם אַ תָּ ה מַ תָּ וְ ָּככָּה בְ גִּ יל ֲ 36אנִּי ַאלְ מָּ נָּה בְ לִּ י גְ רּוש.
בְ הֶׁ ְחלֵט הָּ יִּיתִּ י יְכ ֹולָּה ַלעֲשוֹת אֶׁ ת כָּל זֶׁה וְ ָאז לְ הִּ בָּ ֵרא מֵ חָּ ָּדש
אֲבָּ ל ֹלא הָּ יָּה כְ לּום
פָּ שּוט חָּ יִּיתִּ י ,וְ ִּחכִּ יתִּ י ,וְ נָּסַ עְ תִּ י וְ קָּ ָּראתִּ י וְ שַ בְ תִּ י וְ כָּתַ בְ תִּ י .וְ ִּחכִּ יתִּ י ,וְ יָּצָּ אתִּ י לְ ֵדי ְִּטים וְ ִּחּיַכְ תִּ י ,וְ ָּרזִּ יתִּ י וְ שּוב עָּ לִּ יתִּ י בַ ִּמ ְשקָּ ל,
ּובָּ כִּ יתִּ י וְ יָּצָּ אתִּ י לְ ֵדי ְִּטים וְ ִּדבַ ְרתִּ י ִּמ ַדי וְ ָאז ִּחּיַכְ תִּ י וְ שָּ תַ ְקתִּ י כִּ י כְ בָּ ר ֹלא הָּ יָּה מַ ה ּלְ הַ גִּ יד עַ ל נּוָ ,אז מָּ ה חָּ ָּדש אֶׁ צְ ֵלְך .וְ שּוב
ִּחכִּ יתִּ י וְ יָּצָּ אתִּ י לְ ֵדי ְִּטים וְ שָּ תַ ְק ִּתי וְ כָּתַ בְ תִּ י ּובָּ כִּ יתִּ י וְ ִּחכִּ יתִּ י וְ הֶׁ ְחל ְַטתִּ י וְ נִּסִּ יתִּ י וְ ִּחכִּ יתִּ י עַ ד שֶׁ הּוא בָּ א וְ הָּ פַ ְך
הַ כֹ ל.
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Safety Pin – Shlomit Naim Naor
This is not a laundry pile.
These are clean clothing that just came out of the washing
machine, straight into the dryer. These are the cloths that are
covering the people you love. The man you have waited for and built a home with,
this is the shirt enveloping his softness, giving him a home when he goes outside.
These are the cloths enveloping your daughters, your only ones, when they venture
out to the vulnerable outdoors. Breath in their childish smell, do not let them leave
you, this age will never come back to you. Fold their dreams into the tights
boulevard and the streets of slacks.
Your love is a safety pin in their hearts.
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San Simon Park
MUNICIPAL BODIES TR: Lisa Katz
1.
She smears dull lipstick on gaps in the separation wall
Conceals her indigent crotch with scarfs of neon and sunset
Swears we won’t awaken love or become aroused
And demands money up front.
I screw her right back:
Take the rent money,
To me you are no grand capital.
Get a good look at yourself:
Hollyland sting, ghostly Katamon and Talbiyeh,
Mute Beit Safafa and Abu Tor.
From number eight on the Street of the Sages, apartment 23,
You are nothing but a landscape.
2.
The city’s beauty
Spoils the little foxes
And if my hatred
Was strong enough
I would smash the walls
Throw the keys over Hebron’s skies drenched in red
Raise a sword over the city
And bury it in a coffin.
3.
A bridge blinding the horizon waves its saber in vain.
4.
Tomorrow
We’ll pay our property taxes.
Notes:
Song of Songs 2:15
the little foxes, that spoil the vines
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מחלקת גבייה
א
מֹורחַ ת לִ יפְּ ְּס ִטיק ָאפֹר עַ ל פִ צְּ עֵ י הַ גָדֵ ר
ַ
ְּמכַסָ ה ֶאת עֶ ְּרוַת ָה ֹע ִני בְּ ִמ ְּטפְּ חֹות ְּש ִקיעָ ה וְּ נֵאֹון
עֹורר
מַ ְּשבִ יעָ ה שֶ ל ֹא נָעִ יר ֶאת הָ ַאהֲ בָ ה וְּ ל ֹא ְּנ ֵ
וְּ ִהיא ְּמבַ ֶקשֶ ת ֶאת ָה ֶא ְּתנָן ִמיָד.
אֹותּה בַ חֲ ז ָָרה
אֲ נִי ּדֹופ ֶֶקת ָ
ירה
ְּק ִחי ֶאת הַ ְּ 3,300-שכַר ִּד ָ
ירה,
בִ ְּשבִ ילִי ַא ְּת ל ֹא עִ יר-בִ ָ
(ת ְּס ַתכְּ לִי עַ ל עַ צְּ מֵ ְך :עֹשֶ ק הֹולִי ֶלנְּדִ ,רפְּ אּות ָקטָ מֹון וְּ ַטלְּבִ יָהִ ,אלְּמּות בֵ ית צָ פָ פָה וְּ ַאבּו תֹור)
ִ
ירה עֶ ְּש ִרים וְּ שָ ֹלש
ירא ְּשמֹונֶה ִּד ָ
מֵ ְּרחֹוב בְּ נֵי בְּ ֵת ָ
ַא ְּת ְּס ָתם נֹוף
ב
יָפְּ יָּה
ְּמחַ בֵ ל שּועָ לִים
ִאלּו ָהיָה לִ י כֹחַ
ֶיה
בְּ ִשנ ְָּא ִתי ֵאל ָ
ִיתי ְּמשַ בֶ ֶרת חֹומֹות
הָ י ִ
שֹוקעִ ים בַ אֲ דֹם
זֹור ֶקת מַ פְּ ֵתחַ לַשָ מַ יִ חֶ בְּ רֹון ַה ְּ
ֶ
יה
ְּמנִיפָ ה חֶ ֶרב ֵמעָ ֶל ָ
אֹותּה בָ ָארֹון.
וְּ טֹומֶ נֶת ָ
ג
גֶשֶ ר ְּמעַ ּוֵר ֶאת ַקו הָ ָר ִקיעַ ְּמנֹופֵף בְּ חֶ ֶרב ַל ָשוְּ א
ד
מָ חָ ר:
נְּ שַ לֵם ַא ְּרנֹונָה
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בנותי
יְּלִידֹות גַן הַ שַ עֲשּועִ ים
אֲ נִי ְּמדַ ָּדה ַאחֲ ֵריהֶ ן
ְּמהַ ג ֶֶרת בְּ ֶא ֶרץ ל ֹא זְּ רּועָ ה
.נֹותנֶת בָ ֶהן ִסימָ נִים
ֶ ְּחֹותמֹות ו
ָ אֹוסֶ פֶת
:הַ חֲ ָרדֹות
)(נָכֹון לְּשָ עָ ה זֹו
, ִמ ְּר ָו ִחים גְּ דֹולִים, זְּ כּוכִ יֹות, חֹול חָ שּוף,ִמגְּ לָשָ ה גְּ בֹוהָ ה
.הָ אֹור ָהעַ ז
נֹותי
ַ בּותן שֶ ל ְּב
ָ ֲנִבְּ לָעֹות בְּ ִה ְּתלַ ה
! ִמגְּ ָל ָשה! סֻ לָם! חֹול! נ ְַּדנ ֵָדה! וְּ הַ שֶ מֶ ש! ַכ ָמה שֶ מֶ ש,הֹו
.נִדחָ קֹות ל ְִּמזְּ וֶדֶ ת הַ ֶשל ֹא נ ֵַדע
ְּ ו
עָ לַי ל ְִּשתֹק ולהנהן כְּ דֵ י
ֲבּורי ֶאת ַא ְּרצָ ן
ִ לְּאפְּ שֵ ר ָל ֶהן ל ְַּת ְּרגֵם ע
ַ
הַ חֲ דָ שָ ה

My Daughters (My Girls)
Natives of the playground
I follow them skipping
An immigrant in an unsown land
Collecting seals marking them with signs
The fears
(True for the moment)
Tall slide, exposed sand, broken glass, big gaps
The strong light
All swallowed by my girls’ enthusiasm
Oh, slide! Ladder! Sand! Swing! And the sun! So much sun!
Squeezed into the God Forbid suitcase
I need to shut up and nod so that
They can translate their new land
For me.
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