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Danino’s Race – Natan Alterman 

 
A week ago the Davar newspaper wrote 

in glowing terms about our branch. Those appointed to check 
and classify, in the name of the Return to Zion and in the name of 
its law, those families from the Moroccan Diaspora. 
 
The article described, firmly and with emphasis, 
the difficulties encountered by those who classify… how the work smokes 
and smolders… how their doubting hearts mutiny 
so that they even lose their sleep… 
 
I read it all, fully understanding  
the holy nature of their work – they find themselves in the narrow straits 
between their duty, and the tears and rebellion, 
the wiles, of those awaiting the decree. 
 
And yet, as I read this description,  
I felt: that this soul searching is 
Not the main issue.  
It is, despite everything, only secondary.   
 
It is, despite everything, only secondary.  
As regards its importance for the individual 
And even for the general public,  
As opposed to the significance of the rebellion 

And the battering force  
Of such a clause: 
 
“You should have seen us at work two months ago, before they did away 
with the restriction on the number of children. There were parents who 
actually didn’t believe us when we told them they cannot immigrate with 
more than five children. How can it be – they wept – that we can support five 
but not the others? In one of the small towns there was a young man, a 
plumber, a healthy, strapping fellow. He had seven cute kids, ranged 
according to height, aged twelve to two. At first he assumed I was joking. He 
simply stood there laughing happily, thinking he understood the jest. But 
gradually the meaning began to penetrate… he was terrible in his anger.  
“You see these two?” he yelled, “I’m going to strangle them on the spot. Two 
of them will die and then there will be five.” 
A. Oren, “Davar”, quoting one of the screening committee 
 
 

Yes, a news item like this one, I don’t know  
how you feel about it. I feel that maybe 
when this law was passed, the earth quaked 
beneath us, and cried out: “They – not you – are my children!” 



 4 

 
In my opinion, by so doing we have twisted and distorted 
the foundation that creates a nation, its nature has been perverted 
its strength has been damaged, it has been weakened by the burden 
of those two infants, among the seven. 
In my opinion, facing the podium of judges 
in all those halls where they check and classify, stands motionless 
the Return to Zion, daily slapped in the face 
by the hand of a convenient, craven law. 
 
“The restriction was lifted two months ago”… yes. 
But in itself it is only a small detail.  So let’s bring another paragraph. 
 It’s hard to believe what it says, but let’s listen attentively: 
 
“David Danino’s identity card indicates that he is incapable of physical labor. 
The doctor was told that he limps a little. The doctor asked Danino to run a 
few steps. Danino understood that he was facing a fateful test. He leaped 
forward with more energy than necessary, endeavoring to prove that he can 
walk and run with ease. He returns and stands before the doctor, his eyes 
pleading dumbly. The doctor is certain that Danino’s deficiency does not 
disqualify him. In the hall, decorated with pictures of the king and his flags, 
the disqualified families are sobbing – while those families found eligible for 
Aliyah disperse quietly, secure in their anticipation of a great future.” 
S. Tevet,  “Ha’aretz” 
 
 

Yes, this item too is not missing. 
It, too, must not be forgotten, this silent page of shame. 
This disgraceful page about the father who leaped, leaped  
and ran, while his little ones looked on silently. 
 
A page of shame about a father for whom the Return to Zion 
decreed that he should jump, and he, in his circle, 
hastened, hurried, with a prayer in his heart to God above 
to help him, that we shouldn’t discern the defect in his leg… 
 
And God above heard! This is what God said to him: 
“Run, run, my servant Danino… run, don’t stumble. 
I am with you! If this is the Law of Israel, 
We will prevail together, as one! 
 
Run, run, my servant Danino… I am your help… 
Run, run, don’t be afraid, because I will hide your blemish. 
But I will not hide the insult to the revival of My people 
whose brightness sparkles in your tears.” 
 

******************************************************* 
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I do not know what you may think, as long as  
We still have (in spite of bad mouth and bad pen expressions) some 
might and dignity 
To give up the luxury of this insult 
 
Even if we recon and calculate to check  
Our standard of living to its top, 
we do not have the slightest right to refuse 
Immigrant Danino, regardless of his limp, 
As long as we still live off him a bit 
In the name of fundraising for Aliya 
 
If we do not change these ways 
We will distort the principal 
For which Zion stood at war 
For which it may yet have to battle more. 
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 ריצתו של העולה דנינו- נתן אלתרמן
1955 

 
 "דבר", לפני שבוע, כתבה פרסם

 בשבח שלוחינו. אלה הממונים לברר
 -ציון ובשם-ולמיין, בשם שיבת

 חקה, את משפחות גולת מרוק בתור.
 

 ספרה הכתבה, בתקף ובהבלט, 
 על קשי מלאכתם של הממיינים... על עשנה

 וכווייתה... על מרי לבם המתלבט
 והמסב, אפילו, נדודי שינה...

 
 הבנתי עד מאד קראתי הדברים.

 לקדש עמלם, להקלעם בצר
 בין החובה ובין הצרי והדמעות

 ושלל התחבולות של המחכים לגזר...
 

 ובכל זאת, בקראי את התיאור הזה
 הרגשתי: לא הלבט הנפשי הלה

 ראוי לתשומת לב ראשית במחזה...
 הוא, חרף כל, עניין שני במעלה.

 
 הוא, חרף כל עניין, שני במעלה,

 לפרט ואף לכלל,מצד חשיבותו 
 כנגד משמעות המרי והאלה

 של קטע שכזה דרך משל:
 

"צריך היית לראות אותנו בעבודה לפני חודשיים. בטרם בטלו את ההגבלה על מספר הילדים. היו 
 –הורים שממש לא האמינו כשאמרנו להם כי לא יוכלו לעלות עם יותר מחמשה ילדים. איך זה 

ס ואת האחרים לא? והיה שם, באחת העירות בחור את החמשה נוכל לפרנ –בכו בדמעות 
ועד  12אינסטלאטור, בריא וחבוב, ועימו שבעה ילדים חמודים, מסודרים לפי הגובה, מגיל 

שנתיים. בהתחלה היה בטוח שאני מתלוצץ. פשוט עמד לו וצחק מרוצה על שהבין את המהתלה. 
אתה רואה שנים אלה? צעק.  –מו. אבל מעט מעט החלו מדברים חודרים להכרתו... נורא היה בזע

 אני חונק אותם על המקום. ימותו השנים ויחיו החמשה".
 המיון.-א. אורן, "דבר", מפי אחד מאנשי צוות                                                                                                      

 
 כן, קטע שכזה. איני יודע מה

 כך היא שאולי-כך. דעתי על-ם עלדעתכ
 בקום חוקנו זה חרדה האדמה

 בני! –לא אתם  –תחתינו ותקרא: הם 
 

 דעתי היא כי בכך שונה ויתעוות
 אומה ונסתלף טבעה-יסוד יצרי

 ונתבזה כוחה אשר כשל משאת
 את שני התינוקות בין השבעה.

 
 דעתי היא שאל מול שלחן הדיינים 

 לי נידבכל אותם חדרי מיון, עומדה ב
 יום מוכה פנים-ציון והיא יום-שיבת

 ביד חוקה נוחה ופחדנית.
 

 "ההגבלה בטלה לפני חודשיים"... כן.
 אך אין היא כי אם פרט. לכן יובא נא כאן

 עוד קטע של הוי. כמעט לא ייאמן
 דברו, אך לו נקשיבה לו בראש מורכן:
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פנית. לרופא נאמר שהוא צולע "בכרטיס האישי של דוד דנינו נכתב שאינו מסוגל לעבודה גו
במקצת. הרופא מבקש מדנינו לרוץ מדפר צעדים אנה ואנה. דנינו מבין שלפניו מבחן של חיים 

ומות. הוא מנתר במרץ רב מן הדרוש ומשתדל להוכיח שמיטיב הוא ללכת ולרוץ. הוא חוזר ועומד 
באולם, המקושט  –. מול הרופא ובעיניו מבט אילם. הרופא סבור שהפגם שבדנינו אינו פוסלו

המשפחות שאושרו לעליה מתפזרות  - -בתמונות המלך ובדגלוניו, מתייפחות המשפחות שנפסלו. 
 בשקט ובביטחון. בציפייה לעתיד הגדול".

  ת, "הארץ"ש.טב                                                                                                                   
 

 כן, קטע שכזה גם הוא בל יעדר.
 גם הוא בל ישכח. דף אלם ואשם.
 דף בזיון של אב אשר ניתר, ניתר

 ורץ, ותינוקיו רואים דומם.
 

 ציון-דף בזיונו של אב אשר שיבת
 ציוותה עליו קפץ, והוא, בעיגולו,
 אץ, אץ, ובלבבו תפלה לאל עליון
 כי יעזרו לבל נרגיש חולי רגלו... 

 
 עליון שמע! וכה אמר לו אל: ואל

 רוץ, רוץ, עבדי דנינו... רוץ כי לא תמעד.
 לישראל,-אתך אני! עם זה החוק

 יכול נוכל לו שנינו כאחד!
 

 רוץ, רוץ, עבדי דנינו... עזרך אני...
 רוץ, רוץ ואל תחת. כי אכסה מומך.

 אבל לא אכסה עלבון תחיית עמי
 אשר זיוה נוצץ בדמעך. 

 
********************************************************************************** 

 איני יודע מה דעתכם דומה כי עוד 
 יש בנו בכולנו )למרות לזות שפתיים 

 ולזות העט( גם כוח גם כבוד

 כדי ויתור על לוקסוס זה של התבזות

 

 אם גם חשבון כספי נבוא

 ואם פנה נפנה לסקור רמת חיינו עד שיאה

 לנו צל של זכות לדחות בעלבונואין 

 את העולה דנינו חרף הצליעה

 כל עוד חיים אנו קצת על חשבונו

 בתוקף מגביות בשם העלייה

 

 באם לא נשנה טיבו של זה הקו

 ילך ויסתלף אותו עיקר ויסוד

 אשר למענו עמדה ציון בקרב

 ולמענו יום קרב אולי נכון לה עוד
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BY US IN TODRA VILLAGE 
Performed by: Habreira Hativ’it 
Words: Joshua Sobol 
Melody: Shlomo Bar 
 
By us in Todra village 
In the heart of the Atlas mountains 
They would take the child 
When he reached the age of five 
They made him a wreath of flowers 
By us in Todra village 
They placed a crown on his head 
When he reached the age of five 
All the children in the street 
Made a big party for him 
When he reached the age of five 
By us in Todra village 
La, la, la …. 

 
The birthday boy 
When he reached the age of five 
By us in Todra village 
Was brought into the synagogue 
And they wrote on a wooden board 
In honey from aleph to taf 
All the letters, in honey 
Saying to him: 
Lick it up, precious! 
The words of Torah in the mouth 
Are sweet as honey 
By us in Todra village 

In the heart of the Atlas mountains 
La, la, la …

 טודרא אצלנו בכפר
  ביצוע: הברירה הטבעית

  יהושע סובול :מילים

 שלמה בר :לחן

 
 אצלנו בכפר טודרא 
 שבלב הרי האטלס 

 היו לוקחים את הילד 
 שהגיע לגיל חמש 

 כתר פרחים עושים לו 
 אצלנו בכפר טודרא 

 כתר בראש מלבישים לו 
 הגיע לגיל חמש ש

 כל הילדים ברחוב 
 חגיגה גדולה עורכים לו 

 שהגיע לגיל חמש 
 אצלנו בכפר טודרא 

 
 לה, לה, לה... 

 
 ואז את חתן השמחה 

 שהגיע לגיל חמש 
 אצלנו בכפר טודרא 

 מכניסים לבית הכנסת 
 וכותבים על לוח של עץ 

 בדבש מא' ועד ת' 
 את כל האותיות בדבש 

 ואומרים לו: 
 לקק!  חביבי,

 והיתה התורה שבפה 
 מתוקה כמו טעם של דבש 

 אצלנו בכפר טודרא 
 שבלב הרי האטלס 

 
 לה, לה, לה... 
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CHILDREN ARE HAPPINESS 
Performed by: Habreira Hativ’it 
Words: Joshua Sobol 
Melody: Shlomo Bar 

 
Have two have three 
have four children 
You get housing with an entrance and a kitchen 
And two small rooms 
Have four have five 
Have six children 
You’ll get pleasure and respect from your relatives 
You love children 
 
Children are happiness 

Children are a blessing 
You have hearts of gold 
It’s written in the Torah 
Maybe in the Gemara 
Go ask the rabbi 
 
Have six have seven 
Have eight children 
It’s not a joke 
The country needs lots of wonderful youngsters 
 
Have a dozen and why not eighteen? 
Have twenty children 
God will provide 
And so will Welfare 
Whatever children need 
 
God is great 
It’s hard for Him to bear 
That one gets everything 
He showers one with money, strength and fun 
And to you He gives children 
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 שמחה ילדים זה
  ביצוע: הברירה הטבעית

  יהושע סובול :מילים

 שלמה בר :לחן

 
 תביאו שניים תביאו שלושה 

 תביאו ארבעה ילדים 
 תקבלו שיכונים עם כניסה ומטבח 

 ושני חדרים קטנים 
 תביאו ארבעה תביאו חמישה 

 תביאו ששה ילדים 
 נאה וכבוד מקרובים תקבלו ה

 אתם אוהבים ילדים 
 

 ילדים זה שמחה 
 ילדים זה ברכה 

 ולכם יש לב של זהב 
 כתוב בתורה 
 אולי בגמרא 

 לכו תשאלו את הרב 
 

 תביאו ששה תביאו שבעה 
 תביאו שמונה ילדים 

 זאת לא בדיחה 
 הארץ צריכה הרבה צעירים נחמדים 

 
 תביאו תריסר ולמה לא ח"י? 

 לדים תביאו עשרים י
 אלוהים כבר יתן 

 הסעד גם כן 
 מה שצריכים ילדים 

 
 אלוהים הוא גדול 

 קשה לו לסבול 
 שאחד יקבל את הכל 

 לאחד הוא דוחף כסף, כח וכיף 
 ולכם הוא נותן ילדים 
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Galut (Exile) 
 
Balfour Hakak 
 
My grandfather’s priestly garments were transparent 
His mother embroidered the hem of his blue robe 
With beautiful gold bands. 
She took pleasure etching his name 
In letters of silver, pure light. 

My grandfather, Murad ben Raphael Hakak 
 
Like Abraham from Ur, my grandfather came up 
From that same land, in the same manner. 
He came to the same homeland. 
No longer did he have 
His gorgeous robe. 
His supremacy was gone 
His face shone with grief  
The silver was tarnished 
And the gold butchered. 
My grandfather was a peddler in the markets, selling his treasures 
Tattered clothing, second-rate merchandise 
Slow of speech, a forsaken prophet. 
 
My grandfather was a sorrowful king. 
He was born to silken garments, rich embroidery and fine raiment. 
But when he was exiled to the land 
His clothes were spoiled and his splendor ruined. 
When he died they draped him in his shroud like a splendid robe 
The Tallit he received from his father, his inheritance 
Was etched with the blue letters of holiness. 
 
Along the whole length of the Tallit I thought I could see 
Beautiful bands of gold. Pure light. 

My grandfather. Murad ben Raphael Hakak  
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 גלות
 בלפור חקק

 
 סבי היו לו בגדי כהנה שקופים
 ורקמה לו אמו בדש הכותונת

 התכלה פסי זהב יפים.
 וחקקה לו את שמו בעונג

 באותיות של כסף, אור מזקק.
 סבא שלי, מורד בן רפאל חקק.

 
 ועלה סבי כאברהם מאור

 מאותה ארץ על פי אותו דבור.
 עלה אל אותה אדמת מולדת. עלה

 ולא הייתה
 לו עוד הכותונת הנחמדת.

 ואבדה לו שררתו
 ואבל נגה פניו
 ומשחת הכסף
 ומשחט הזהב.

 ובשוקים רכל סבי מכר את אוצרותיו
 בגדים בלים, מרכלת אכזב

 לשונו כבדה, נביא נעזב.
 

 סבא שלי מלך עצוב.
 נולד בבגדי משי ורקמה בגדי חמודות.

 ץוכאשר גלה אל אר
 נשחתו בגדיו נשחת הודו.

 רק במותו הלבישוהו תכריך כעטרת
 טלית שקבל מאביו טלית ירשה

 חקוקה תכלת אותיות של קדשה.
 

 ולאורך הטלית דמיתי לראות
 פסי זהב יפים. אור מזקק.

 סבא שלי. מורד בן רפאל חקוק.
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EQUAL AND MORE EQUAL 
Sammy Michael 

I remember one summer’s day.  My oldest brother, Shaul, the soldier, didn’t 
come home from the army base, although he was serving close to home and 
spent most evenings with us, in the ma’abara.  We assumed he was 
embarrassed to come empty handed: whenever he had the chance to fill his 
bag from the unit’s kitchen he would hurry home to us… 
That evening he didn’t come. 
“Nazima,” Father asked my mother, “Is anything left?” 
Ever since Father lost his sight his appetite had grown immoderately; not only 
that – he demanded food angrily, like a starving infant, completely ignoring 
his children’s hunger. My father had not come to terms with his blindness 
and could not adapt… we had to stretch ropes from our canvas hut to the 
outside toilet and shower, and Father would take hesitant steps, clinging to 
the taut rope, to cross the yard.  No matter how many times he hit his head on 
a tree or the wall when he reached his destination, he never learned to be 
careful. 
At night, when nobody was around, he refused to make the fearful journey 
alone … Mother was forced to buy him a bedpan – and Father would slide 
out of bed and do what he needed right under our noses, with lots of noise 
and stink. 
 
These habits made us all loathe him.  Father – that lofty figure, the backbone 
of the family, our supreme authority… crumbled before our eyes, bit by bit, 
leaving us nothing but aversion and disgust.  If we didn’t openly humiliate 
him it was only out of fear of my brother Shaul. 
 
Shaul’s attitude towards Father amazed us all.  We simply couldn’t 
understand it.  Every day, painstakingly, he gathered up the fragments of his 
shattered image to treat him with respect.  They didn’t talk much – just a few 
whispered words.  But if I closed my eyes and listened, I could forget, just for 
a moment, the filth-marsh-swamp into which we had sunk.  For a brief time 
my father was again the old eagle with plucked feathers, suddenly spreading 
his wings, beating them potently – vainly seeking to soar, to scale the heights 
he would never see again… 
 
These brief experiences gratified Father no end  but sometimes they left him 
feeling sad.  When Shaul was with us Father made an effort not to use his 
rope – his clown act – to get to the lavatory…  but his body was inclined to 
betray him. 
 
His muscle control weakened, especially his bladder control, and one day, 
right in front of Shaul, it happened.  Father was sitting on his stool as usual – 
and suddenly the yellow, revolting liquid streamed and spread under him.   
I saw Father freeze when he felt it, but Shaul merely placed his hand on his 
shoulder, as though nothing had happened, saying cheerfully: 
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“Ah, Daddy, I forgot to tell you the most important thing – today I was 
promoted to sergeant!” 
“Let me feel,” mumbled Father, “Let me feel it with my fingers… after you 
sew the new stripes on your sleeve.” 
“Tomorrow, Daddy, tomorrow for sure!” 
Only later, after Shaul left the hut, did Father burst into tears… 
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  מיכאל סמי מאת - יותר ושווים שווים

לא הגיע הביתה מהמחנה,  -שהיה חייל  ,זכור לי ערב קיץ אחד. אחי הבכור, שאול
הלילות אתנו, במעברה. שיערנו  למרות ששירת בקרבת מקום ונהג לבלות את מרבית

היחידה -ילקוטו ממטבח שהתבייש לבוא בידיים ריקות: כשהיה עולה בידו למלא את
  ...ר אלינו ברגל קלהנהג למה

 אותו ערב לא בא.

 "?משהו נאזימה", אמר אבא אל אמי, "נשאר"

הוא נהג לתבוע מזון  -הגזמה; זאת ועוד  עיניו גדל תאבונו עדי-מאז אבד לאבא מאור
מרעבונם של ילדיו. אבי לא השלים עם  ברוגזה של תינוק מורעב תוך התעלמות גמורה

-חבלים מהבדון שלנו אל בית צנו למתוח למענועיוורונו ולא נטה להסתגל... נאל
מחזיק בידו את  ,השימוש ואל המקלחת שבחוץ, ואבא נהג לדדות בפסיעות מהססות

למחוז  וכל כמה שנחבט בראשו בעץ או בקיר, משהגיע -החבל המתוח וחוצה את החצר 
  .לא למד להיזהר  חפצו, מעולם

האימים... אמא נאצלה לקנות לו -למסע בלילות, באין איש בחוץ, סירב לצאת לבדו
ממש מתחת לנחירינו, ברוב רעש  ואבא היה גולש מעל יצועו ועושה את צרכיו -עביט 
  .וצחנה

התווך של -הדמות הנשגבה, עמוד -אבא  .במנהגיו אלה המאיס אבא את עצמו על כולנו
שלב ולא הותיר -אחר-שלב המשפחה, הסמכות העליונה שלנו... התמוטט לעינינו

בגלוי רק משום הפחד  לב. לא הכלמנו אותו-מאומה פרט לסלידה ושאט-שותינו כלבנפ
 .מפני שאול אחי

ונסתר מבינתנו. מדי יום ביומו טרח וליקט  הפליא את כולנו  יחסו של שאול כלפי אבא
רק  -כבוד. הם לא הרבו לשוחח ביניהם  את רסיסי הדמות המנותצת על מנת לחלוק לה

שכחתי לרגע  -עיני והקשבתי להם  חרש. אולם, אם עצמתי אתמלים ספורות שהוחלפו 
ברגעים קצרים אלה היה אבי  .המסואבת אשר בה שקענו וחיינו-הטובענית-את הביצה

מבקש, לריק,  -באון  נוצות שפרש במפתיע את כנפיו וחבט בהן-כאותו נשר זקן ומרוט

 ...להמריא ולהעפיל אל הפסגות שלעולם לא יראה עוד

אושר מופלא... אך לעתים הותירו בו  נשאות קצרצרות אלה העניקו לאבאהת-חוויות
מעשה  -שלא להחזיק בחבל,  נפש. כשנמצא שאול בינינו היה אבי מתאפק-רק עגמת

   .נטה לבגוד בו השימוש... אלא שגופו-על מנת להגיע בעזרתו לבית -מוקיון, 

וכך,  –השלפוחית שלו התקשה לחלוש על  שליטתו בשריריו רפתה והלכה, ויותר מכל
 –היה ישוב, כדרכו, על השרפרף שלו  יום אחד, ממש לעיני שאול אחי, אירע הדבר. אבי

 .המבחיל ,ומתחתיו ניגר והתפשט לפתע הנוזל הצהבהב

במתרחש. אולם שאול רק הניח את ידו  ראיתי את אבא קופא תחתיו ומתאבן, כשחש
 :בששון על כתפו, כאילו מאום לא אירע, וקרא

  "!הועליתי לדרגת סמל אבא, את העיקר שכחתי לספר לך: היום-אה, יא"
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הדרגה... אחרי שתתפור את  " מלמל אבא, "אמשש באצבעות את–אני אמשש "

 ."הסרטים החדשים על השרוול

 "!אבא-מחר, על בטוח, יא"

  ...אבי בבכי פרץ -רק אחר כך, כשיצא שאול את הבדון שלנו 
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SONG FOR ZOHARA ALFASIA 
Erez Biton 

Zohara Alfasia 
Court singer to Mohammed the Fifth in Rabat, Morocco. 
They say that when she sang, 
Soldiers fought with knives 
To clear a path through the throng 
Trying to touch the hem of her garment 
To kiss her fingertips 
To place a one-rial coin in gratitude 
Zohara Alfasia, 
Today, she can be found 
In Ashkelon, in Archaeology Quarter C, next to the Welfare Bureau, 
The leftover smell of sardine tins on a rickety three-legged table, 
Sumptuous royal carpets, stained, on a Jewish Agency bed, 
In a confused morning robe 
Hours before the mirror 
In shades of cheap makeup  
And when she says: 
Mohammed the Fifth, apple of our eye 
At first you don’t understand. 
Zohara Alfasia’s voice is hoarse, 
Her heart is pure and her eyes are sated with love. 
Zohara Alfasia. 
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ָיה יר זֹוָהָרה ַאְלַפסִׁ  ארז ביטון / שִׁ

 ַאְלַפִסָיה זֹוָהָרה

ל ֻמַחַמד ַהֲחִמיִשי ְבַרָבת ָחֵצר ֵאצֶּ ת הֶּ רֶּ  .ְבָמרֹוק ַזמֶּ

ר ָשָרה ַכֲאשֶּ יָה שֶּ  ,אֹוְמִרים ָעלֶּ

 ְבַסִכיִנים ָלֲחמּו ַחָיִלים

ָהמֹון ך בֶּ רֶּ  ְלַפֵלס דֶּ

ל שּוֵלי  ִשְמָלָתּה ְלַהִגיַע אֶּ

יהָ  ְצְבעֹותֶּ ת ְקצֹות אֶּ  ְלַנֵשק אֶּ

ף ִריָאל סֶּ  ְלאֹות ּתֹוָדה ָלִשים כֶּ

 ,זֹוָהָרה ַאְלַפִסָיה

 אֹוָתּה ַהיֹום, ִנָּתן ִלְמצֹא

 ,ְבַאְשְקלֹון, ְבַעִּתיקֹות ג', ְלַיד ִלְשַכת ַהַסַעד

ל ֻקְפְסאֹות ַסְרִדיִנים ַעל ֻשְלָחן ִמְתנֹוֵדד ֵריחַ  ן ָשֹלש ְשָיִרים שֶּ  ,ַרְגַלִים בֶּ

ך ַמְרִהיִבים, ְמֻרָבִבים ַעל ִמַטת לֶּ  ,סֹוְכנּות ְשִטיֵחי מֶּ

ר ָבהּו  ַבֲחלּוק ֹבקֶּ

 ָשעֹות ַבַמְרָאה

 ִאּפּור זֹוִלים ְבִצְבֵעי

ת רֶּ ִהיא אֹומֶּ  :ּוְכשֶּ

 ֵעיֵנינּו ֻמַחַמד ַהֲחִמיִשי ִאישֹון

ַגע ָהִראשֹון  .ֵאיְנָך ֵמִבין ָברֶּ

 ,ָצרּוד ְלזֹוָהָרה ַאְלַפִסָיה קֹול

 .ֵלב ָצלּול ְוֵעיַנִים ְשֵבעֹות ַאֲהָבה

 .זֹוָהָרה ַאְלַפִסָיה
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SDEROT 
Shimon Adaf 

 
It took me twenty years to love 
This hole in the middle of nowhere. 
The cotton balls scattered white flame 
And the harmful wind was in the cypresses,  
Until I saw, for the first time, 
Clearly, 
The unsophisticated houses under a roof of clouds,  
Until I heard 
The wondrous murmur of the street. 
The last whisper released by waves of asphalt 
Mingled 
With the sound of evening snapping on the ground, 
Like the voice of a forgotten woman, whom he betrayed 
Telling the truth that she endeavored 
To conceal from herself. 
 
Tens of years of erosion 
Taught the children to stroke the water with stone, 
To splash paper boats in puddles with ridiculous hope, 
The circus-like passing of girls bloomed in a swirl of skirts 
While the crowd scraped it with their glance.  
Only loveless places merit absolute love. 
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POVERTY LINE 
 
Ronny Somek 
 

As if one could really draw a line and say: Below this is poverty. 
This bread, the color of cheap makeup 
Has turned black 
And the olives in a small dish 
On the tablecloth. 
In the air, doves flew in saluting flight 
To the sounds of the bell held by the kerosene seller in his red cart, 
There was also the sound of rubber boots landing in muddy earth. 
I was a child, in a house they called a hut, 
In a neighborhood they called a ma’abara (transit camp). 
The only line I saw was the horizon.  Beneath it everything looked like 

Poverty. 
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 כשאני

 שוראה בן מואיז

 

  בוכה כשאני

 .מלגלגים אתם

 

 מרגיש אני מה אומר כשאני

 מה לא שזה אומרים אתם

 .מרגיש שאני

 

 

 דעתי את אומר כשאני

 .כועס שאני אומרים אתם

 

  כועס כשאני

 ביפרימיטי שאני אומרים אתם

 

 הדין את מקבל כשאני

 פסיבי שאני אומרים אתם

 

 מסביר כשאני

 רוצה שאני אומרים אתם

 .לכנסת לרוץ

 

 לרוץ אוהב לא שאני אומר כשאני

 שומעים לא אתם

 

 שומעים לא כשאתם

 הדברים את אומר אני

 .יפים הכי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When I 
Mois Benarroch 
 
When I weep  
You sneer. 
 
When I tell you how I feel 
You say that this is not how 
I feel. 
 
When I tell you my opinion 
You say that I am angry. 
 
When I am angry 
You say that I am primitive. 
 
When I accept your judgment 
You say I am passive. 
 
When I explain 
You say I want to 
run for the Knesset (parliament). 
 
When I say I don’t like running 
You don’t listen. 
 
When you don’t listen 
I say the most beautiful 
things 
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 עדי קיסר שחור על גבי שחור

ָטא ָכֵבד ָאֲהָבה אֹוִתי ָסבְּ  ִמבְּ ִליבְּ  ָתא שֶׁ

ָרה ֵאַלי ִדבּוִרים ֵתיָמִנִיים ִדבְּ  וְּ

ִתי, ַאף ַפַעם לֹא ֵהַבנְּ  שֶׁ

ָדה תֹור ַילְּ   , ּובְּ

ת רֶׁ ַבד, ֲאִני זֹוכֶׁ ִהָשֵאר ִאָתּה לְּ ִתי לְּ  ֵאיְך ָפַחדְּ

ִפיהָ  ֵמֲחַשש ת ַהָלשֹון בְּ לֹא ָאִבין אֶׁ  שֶׁ

ִחיּוְך ַנֵגן ֵאַלי בְּ ִשיָכה לְּ ִהמְּ  ,שֶׁ

ִתי  ַוֲאִני לֹא ֵהַבנְּ

ָרה ָאמְּ  ִמָלה ַאַחת שֶׁ

חֹוִקים חֹוִקים רְּ עּו רְּ מְּ ִליִלים ִנשְּ ַהצְּ  וְּ

ָרה ֵאַלי ָקרֹוב. ִדבְּ שֶׁ  ַגם כְּ

 ּוַפַעם ַאַחת

ת, רֶׁ  ֲאִני זֹוכֶׁ

ִריִלי ָאָנָנס ָתה ִלי פְּ  ָקנְּ

ַאֲחֵרי ִתי ָבֲאגּוָדל וְּ ִנַקבְּ  שֶׁ

יּו ת ֲעִטיַפת ָהָאלּוִמינְּ  ם ַהַדָקהאֶׁ

ָשִתיִתי ַהֹכל,  וְּ

 ָרִציִתי לֹוַמר תֹוָדה

ִתי  ֲאָבל לֹא ָיַדעְּ

ֵאיזֹו ָשָפה ָצִריְך  בְּ

דֹוָלה ָיָצאִתי ַלִגָנה ַהגְּ  וְּ

ַרח ִתי פֶׁ  ָקַטפְּ

ִתי ָלּה אֹותֹו, ִהַגשְּ  וְּ

ת ֻביֶׁשֶׁ  מְּ

ת רֶׁ  ֲאִני זֹוכֶׁ

ָדה ֵביֵנינּו בּוָכה ָעמְּ  ַכָמה מְּ

ל ָדם אֶׁ   ָחדשֶׁ

מֹות שֹונֹות ִאלְּ ֵתי לְּ  ּושְּ

ִריִלי ִביַע ַהפְּ ת גְּ ָפה אֶׁ ִהיא ָשטְּ  וְּ

ִתיָקה  ִבשְּ

ָאה בֹו ַמִים  ִמלְּ

ָנַתִתי ָלּה. ַרח שֶׁ ת ַהפֶׁ ִהִניָחה בֹו אֶׁ  וְּ

ִתי ַאף ַפַעם לֹא  ֵהַבנְּ

ָרה ָאמְּ ִלי,,ִמָלה ִמַמה שֶׁ ָתא שֶׁ  ָסבְּ

ִתיֲאָבל  ָלּה ֵהַבנְּ ת ַהָיַדִים שֶׁ  אֶׁ

ִתי ָלּה ֵהַבנְּ ת ַהָבָשר שֶׁ  אֶׁ

ַאף ַפַעם רֹות שֶׁ  ַלמְּ

ת ֱאמֶׁ ִתי, לֹא ֵהִביָנה בֶׁ ָאַמרְּ ת ַהִמִלים שֶׁ  אֶׁ

ִלי ת ַהגּוף ַהָקָטן שֶׁ ַרק ָאֲהָבה אֶׁ  וְּ

ָלּה. ל ַהַבת שֶׁ ל ַהַבת שֶׁ  שֶׁ

ַעצְּ  ַבֵקש לְּ ָעִמים ַהֵלב מְּ ִלפְּ  מֹווְּ

ָבִרים מּוָזִרים  דְּ

ֹמד ֵתיָמִנית מֹו ִללְּ  כְּ

ָלּה ר שֶׁ בֶׁ ֹזר ַלקֶׁ ַלחְּ  וְּ

תֹוְך ָהֲאָדָמה ָפַתִים לְּ ִמיד שְּ ַהצְּ  לְּ

ִניָמה ֹעק פְּ ִלצְּ  וְּ

ָדה ַהִהיא לֹוַמר ָהָיה ַלַילְּ ת ֹכל ַמה שֶׁ  אֶׁ

ִהיר אֹוָתּה ַהזְּ ִעָקר לְּ  ּובְּ

ֵהֵבאִתי ָלּה ַרח שֶׁ ַרח ָמלֵ , ֵמַהפֶׁ ָמִליפֶׁ  ם א ִבנְּ

Black on Black Adi Keisar 
My grandma loved me with a heavy accent 
And spoke to me Yemenite talking, 
Which I had never understood 
And as a child 
I remember 
How afraid I had been to stay with her alone 
Afraid of not understanding the tongue in her mouth 
Which continued playing its music to me, smiling, 
And I did not understand 
one single word she had said. 
The sounds rang far far away 
even when she spoke to me closely. 
And, I remember,  
Once 
She bought me a pineapple yogurt  
And after I have perforated the thin aluminum lid  
with my thumb  
and drank it all, 
I wanted to say thank you 
But did not know 
in what language you should 
So I went out to the big garden 
Picked a flower 
and handed it to her 
Embarrassed  
I remember 
How much awkwardness stood between us 
Of one blood 
And two silent languages 
She washed out the yogurt container 
Wordlessly 
Filled it with water 
And placed the flower, I had given her, in it. 
I have never understood one word she had said. 
My grandmother 
But I understood her hands 
I understood her flesh 
Even if even if she never 
Truly understood  
The words I said 
She only loved my little body 
Her daughter’s daughter 
And sometimes the heart is asking 
For weird things 
Like learning Yemenite 
And to go back to her grave  
Press your lips to the soil 
And yell inside 
Everything that little girl had to say 
And mainly to warn her 
Of the flower I had given her 
A flower full of ants. 
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 אלמוג בהר אילמת שלי הערבית

 
ת מֶּ ִלי ִאלֶּ  ָהֲעָרִבית שֶּ

 ֲחנּוָקה ִמן ַהָגרֹון
ת ַעְצָמּה ת אֶּ לֶּ  ְמַקלֶּ

ְלהֹוִציא ִמָלהְבִלי   
ל ִמְקְלֵטי ַנְפִשי  ְיֵשָנה ָבֲאִויר ַהַמֲחִניק שֶּ

ת רֶּ  ִמְסַּתּתֶּ
ַהִמְשָּפָחה-ִמְבֵני  

 .ֵמֲאחֹוִרי ְּתִריֵסי ָהִעְבִרית
ת שֶּ ִלי גֹועֶּ  ְוָהִעְבִרית שֶּ

ת ֵבין ַהֲחָדִרים ּוִמְרְּפסֹות ַהְשֵכִנים צֶּ  ִמְתרֹוצֶּ
ִביםַמְשִמיָעה קֹוָלּה ָברַ   

ל ֱאֹלִהים  ְמַנֵבאת בֹוָאם שֶּ
 ְוַדְחּפֹוִרים

ת ַבָסלֹון  ְוָאז ִמְתַכנֶּסֶּ
ת ַעְצָמּה ת אֶּ בֶּ  חֹושֶּ

 ְגלּויֹות ְגלּויֹות ַעל ְשַפת עֹוָרּה
 ְכסּויֹות ְכסּויֹות ֵבין ַדֵּפי ְבָשָרּה

ַגע ְלבּוָשה ַגע ֵעיֻרָמה ְורֶּ  רֶּ
ת ַבֻכְר  מֶּ ָסאִהיא ִמְצַטְמצֶּ  

ת ְסִליַחת ִלָבּה ת אֶּ שֶּ  .ְמַבקֶּ
ת דֶּ ִלי ּפֹוחֶּ  ָהֲעָרִבית שֶּ

ט ְלִעְבִרית קֶּ  ִמְתַחָזה ְבשֶּ
ת ַלֲחֵבִרים שֶּ  ְולֹוחֶּ

יהָ   :ִעם ָכל ְדִפיָקה ִבְשָערֶּ
 ."ַאְהָלן ַאְהָלן"

 ּומּול ָכל שֹוֵטר עֹוֵבר ָבְרחֹוב
ת ְּתעּוַדת זֶּהּות פֶּ  שֹולֶּ

ַהְסִעיף ַהְמגֹוֵנןַמְצִביָעה ַעל  : 
" ַיהּוד-ַיהּוד, ַאַנא ִמן ַאלְ -ַאַנא ִמן ַאלְ  ". 

ת שֶּ ִלי ֵחרֶּ מיםִלְפע ְוָהִעְבִרית שֶּ  
ת ְמֹאד שֶּ      ִלְפָעִמים ֵחרֶּ

  
My Arabic is Mute        Almog Behar 

My Arabic is mute 

Strangled in the throat 
Cursing itself 
Without uttering a word 
Sleeping in the suffocating air 
Of the shelters of my soul 
Hiding 
From family members 
Behind the shutters of the Hebrew. 
And my Hebrew erupts 
Running around between rooms 
And the neighbors' porches 
Sounding its voice in public 
Prophesying the coming of God 
And bulldozers 
And then it settles in the living room 
Thinking itself 
Openly on the edge of its skin 
Hidden between the pages of its flesh 
One moment naked and the next dressed 
It almost makes itself disappear 
In the armchair 
Asking for its heart’s forgiveness. 
My Arabic is scared 
Quietly impersonates Hebrew 
Whispering to friends 
With every knock on its gates: 
“Ahalan, ahalan, welcome”. 
And in front of every passing policeman 
It pulls out its ID card 
For every cop on the street 
Pointing out the protective clause: 
"Ana min al-yahud, ana min al-yahud, 
I'm a Jew, I’m a Jew". 
And my Hebrew is deaf 
Sometimes so very deaf. 
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 מתחת לפני האדמה / אלי אליהו

 תחת לפני האדמה / אלי אליהו
 

ִלי  צְּ אֶׁ  ּוַמה ַלֲעשֹות שֶׁ

ָדד  ִליַח ּוַבגְּ  ַהִנתּוַח ִהצְּ

ָרה  לֹא נֹותְּ  ֵמָתה. וְּ

ָהָיה ֲאִבי  ָלא ַהמּוִסיָקה שֶׁ  אֶׁ

ַתֲחנֹות ַהבּוָשהשֹוֵמַע    ,בְּ

יֹון הַתת  ִתין ַבַחנְּ ִהמְּ שֶׁ ָקִעי-כְּ  ,ַקרְּ

ָבא ָהָעם  ל צְּ  ָלַקַחת אֹוִתי אֶׁ

כֹו ָלֲעבֹוָדה  ַדרְּ  .בְּ

 

 

עֹוָלם ַכח לְּ שְּ לֹא אֶׁ  וְּ

ת  שֶׁ ַגשֶׁ ב ָידֹו ַהמְּ צֶׁ ת עֶׁ  אֶׁ

ִליף ַמֵהר  ַהחְּ ִרית, לְּ  ,ַאַחר ָהִעבְּ

עֹוִלים  ִאים וְּ יֹוצְּ ֵני שֶׁ  ִלפְּ

ֵני ָהֲאָדָמה   .ֵמַעל פְּ

 

ִלי  צְּ אֶׁ  ּוַמה ַלֲעשֹות שֶׁ

ָדד  ִליַח ּוַבגְּ  ַהִנתּוַח ִהצְּ

ָרה  לֹא נֹותְּ  ֵמָתה. וְּ

ָהָיה ֲאִבי  ָלא ַהמּוִסיָקה שֶׁ  אֶׁ

ַתֲחנֹות ַהבּוָשהשֹוֵמַע   בְּ , 

יֹון הַתת  ִתין ַבַחנְּ ִהמְּ שֶׁ ָקִעי-כְּ ַקרְּ , 

ָבא ָהָעם  ל צְּ  ָלַקַחת אֹוִתי אֶׁ

כֹו ָלֲעבֹוָדה  ַדרְּ  .בְּ

 

 

עֹוָלם ַכח לְּ שְּ לֹא אֶׁ  וְּ

ת  שֶׁ ַגשֶׁ ב ָידֹו ַהמְּ צֶׁ ת עֶׁ  אֶׁ

ִליף ַמֵהר  ַהחְּ ִרית, לְּ  ,ַאַחר ָהִעבְּ

עֹוִלים  ִאים וְּ יֹוצְּ ֵני שֶׁ  ִלפְּ

ֵני ָהֲאָדָמה   .ֵמַעל פְּ

Underground  / Eli Eliyahu 

 

And how can I help it  

if the operation was successful and Baghdad 

died, and nothing is left 

but the music my father 

would listen to on the stations of shame, 

while waiting in the underground parking lot, 

to drive me to the people’s army 

on his way to work. 

 

And I will never forget 

the sadness of his hand fumbling 

for the Hebrew, to quickly switch  

before we’d leave and emerge 

above ground. 

 

Translation by Marcela Sulak  
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 שיר הפרחה

 עופרה חזה

 מילים: אסי דיין

 לחן: צביקה פיק

 

 אין לי ראש למילים ארוכות

 .ארוכה שכזאתואתה מן מילה 

 ,צ'או ידידי וד"ש לחייך

 .בתקוה שתבין את הפרחה

 ,השמש של פראג' קורעת את הים

 .ואני מפליגה בתוך הכפכפים

 ,לאן שיקחו האורות אני שם

 ., הליפסטיק ושאר דאוו'יןעם הלק

 

 כי בא לי לרקוד, ובא לי שטויות

 בא לי לצחוק ולא בא לי עליך

 בא לי בימים ובא לי בלילות

 ."לי לצעוק: "אני פרחהבא 

 

 ,פנים שלא עושות חשבון

 .וג'ינס בסטייל שכתוב בעיתון

 ,סלסול נצחי בשיערות

 .ופוסטרים במקום קירות

 ,רוצה לאהוב כמו בסרטים

 .חתיך שיבוא באנגלית וצבעים

COME ON BABY המטוס מחכה, 

 .ועוד חלום שלי ממריא לו ובוכה

 

 ...כי בא לי לרקוד

 

 ,ן להיות גדולהפעם כשיהיה לי זמ

 .פעם תיגמר המסיבה

 כי בסוף כל פרחה מסתתר שיכון קטן

 .בעל לדוגמה ואלף כיווני עשן

 

  ...כי בא לי לרקוד

The Frecha Song 

Assi Dayan 

I have no head (mind) for long words 

And you are such a lengthy word 

Ciao my friend and best wishes to your life, 

Hopefully you will understand the Frecha 

Farage’s sun is scorching the sea, 

And I am sailing in my flip flops. 

I go where the lights are taking me, 

With the nail polish, the lipstick and the rest of the 

show. 

 

Because I feel like dancing and being foolish 

I feel like laughing and I don’t fancy you 

I feel like it during the day and I feel like it at night 

I feel like yelling “I am a Frecha.” 

 

A face that does not give a damn,  

Wearing jeans like in the papers. 

And permanent curly hair, 

Posters instead of walls. 

I want to love like they do in the movies, 

A hunk that will come in colors and English. 

“Come on Baby the airplane is waiting,” 

Another one of my dreams is taking off [without him?] 

and weeping. 

 

Because I feel like dancing… 

 

Some day when I have time to be a grown up, 

Some day when the party is over. 

Because at the end of every Frecha hides a nice 

apartment in the “projects” 

An exemplary husband and a thousand smoke 

directions…   

 

Because I feel like dancing… 

 

[What does ואלף כיווני עשן mean?] 
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 2020פרחה 

 

 יש לי תואר שני במגדר

 ואני כבר שנים מעצבת שיער

 אני קופאית ואני מהנדסת

 ואני בדרכי אל הכנסת

 השמש של יפו קורעת את הים

 ואני מפליגה לתוך העקבים

 כשלא מתחשק מעיפה גם אותם

 ונרשמת לקורס בתכנות מחשבים

 בא לי לתרום בא לי לחלום

 בא לי תנאים שיסדירו ת'פנסיה

 בא לי להנהיג

 בא לי להבריג

 בא לי להיות סבתא פרחה

 דלעתמתקתקת קובה 

 בגלוטן אנ' לא נוגעת

 לה קלואי-צפרניים אל

 ותקליטים של דיוויד בואי

 רוצה שביס –רוצה מחשוף 

 רוצה להיות מפקדת בסיס

Come on baby בוא נקום לסליחות 

 ואחר כך לכנס נשים מצליחות

 בא לי שירה בא לי תפירה

 בא לי נשים ולא בא לי עליך

 בא לי בברלין בא לי בקריות

 סבתא פרחה.כפרה עליק 

 היי שלום אל תבוא לי בחלום

 עברתי גיז'גרתי והגעתי עד הלום

 לוקחת סיכונים מצלמת שיכונים

 ואת כל המסמנים עוצרת באדום

 אתה אוהב להגיד לי מי אני

 בהמה, גסה, וולגרית, קולנית

 יאללה תתקפל ותזמין לך מונית

 את "הפרח בגני"  surroundאני שומעת ב 

 למפעלפעם כששמחה הגיעה 

 פעם עוד לפני הפסטיגל

 היא לחשה לי את שמה ואמרה אז במבוכה

 רק תדעי כפרה שפרחה זאת שמחה

 בא לי לתרום בא לי לחלום

 בא לי תנאים שיסדירו ת'פנסיה

 בא לי להנהיג

 בא לי להבריג

 בא לי להיות סבתא פרחה

 שם יפה מאוד. –פרחה 

 כן.
 

Frecha 2020 

I have an MA in gender studies 

And I am a hair stylist for a long time 

I am a cashier and I am an engineer 

And I am on my way to the Knesset 

Yaffo’s sun is scorching the sea 

And I am sailing into my high heels 

When I do not feel like it  

I throw them away as well 

And start a computer programing course 

I feel like contributing I feel like dreaming 

I feel like having a decent old age pension 

I feel like leading 

I feel like screwing some bolts 

I feel like being grandma Frecha 

I can cook up a pumpkin kubeh 

I am not touching gluten 

Finger nails like Cloe 

Music disks of David Bowie 

I want a cleavage, I want a bonnet (coif) 

Come on Baby let’s get up for Slichot 

And then to the successful women’s conference 

I feel like poetry, I feel like sewing  

I feel like having women and not having you 

I want it in Berlin, I want it in the Suburbs 

Bless you grandma Frecha 

Hi good bye, do not come to me in my dreams 

I worked hard and got all the way here 

I am taking risks and pictures of the “projects” 

I stop all those who comment at a red light 

You like to tell me who I am: 

A cow, gross, vulgar, loud 

Yalla get yourself a taxi and get going 

I am listening to “The Flower in my Garden” 

with a surround system 

Long ago when Simcha arrived to the factory 

Way before we had the Festigal 

She whispered her name and said with 

embarrassment. 

You should know “Kaparah”” that Frecha is joy 

I feel like contributing I feel like dreaming 

I feel like having a decent old age pension 

I feel like leading 

I feel like screwing some bolts 

I feel like being grandma Frecha. 

Frecha is a very beautiful name – really. 

 

 

  

  

 

 


