
 
  חיים חפר  - מסדר הנופלים

 

 מן המדבר, מן השפלה, הם באים מן ההרים

 ומתיצבים אל המסדר -עיניים  ,פנים, שמות -הם באים 

 חזקים ושזופים, הם באים בצעד גברי

 המטוסים המרסקים ומן הטנקים השרופים הם יוצאים מתוך

 תעלות הקשר מעבר לדיונות ומתוך, הם קמים מאחורי הסלעים

 עזים כנמרים וקלים כנשר, ים כאריותגבור

 שתי שורות של מלאכים והם עוברים אחד אחד בין

 המאכילים אותם סכריות ועונדים על צוארם פרחים

 בהם והם כלם שמחים ואני מביט

  .אלה האחים, אלה האחים שלי

 שחורות וכחלות וחומות עיניים, והם פוגשים זה את זה

 ק ומקומותוהם מזכירים זה לזה שמות וכלי נש

 לזה ספלי קפה ותה ומוזגים זה

 !כיפאק היי: ומתפרצים פתאם יחד בקריאות

 הרבה רעים וידידים והם פוגשים בקהל

 והמפקדים טופחים על שכם הטוראים וטוראים לוחצים יד

 למפקדים

 םיוהם פורצים בשירה ומוחאים כפי

 השמים ומקשיבים להם בהתפעלות כל יושבי

 לה יום ולילהוהפגישה נמשכת יום ולי

 למעלה כי חבורה שכזאת לא היתה עוד

 ואז פתאום הם שומעים קולות מכרים ובוכים

 אל הנשים והילדים והאחים ,והם מביטים הביתה אל אבא ואמא

 ופניהם דוממות והם עומדים נבוכים

 אבל היינו מכרחים, סליחה: לוחש ואז מישהו מהר

 נצחנו בקרבות וכעת אנו נחים

  .אלה האחים ,אלה האחים שלי

 פניהם וככה הם עומדים והאור על

 ורק אלהים לבדו עובר ביניהם

 פצעיהם וכשדמעות בעיניו הוא מנשק את

 :והוא אומר בקול רוטט למלאכים הלבנים

 .הבנים אלה, אלה הבנים שלי

 

 

Desfile de los caídos - Jaim Jefer 

Ellos vienen de los montes, de la Costa, del desierto. 

Ellos vienen – nombres, ojos, caras ubicándose para el desfile. 

Ellos vienen con paso firme, fuertes y tostados. 

Ellos salen de aviones destruidos y tanques quemados. 

Ellos se alzan tras las rocas, las dunas y las trincheras,  

valientes como leones, osados como tigres y ágiles como águilas.  

Ellos pasan uno a uno entre dos filas de ángeles 

que les ofrecen bombones y les cuelgan diademas. 

Yo los miro y todos están contentos. 

Esos son mis hermanos, los hermanos. 

Y ellos se encuentran, ojos negros, cafés y celestes. 

Y ellos se llaman por sus nombres, armas y lugares 

y se sirven una taza de café o té 

y lanzan de pronto vivas de: ¡Kifak hei! 

y se topan con una gran cantidad de amigos y camaradas 

y los oficiales golpean el hombro de los soldados 

y los soldados le dan la mano a los oficiales 

y todos estallan en cantos y aplausos 

y los escuchan admirados los habitantes del ciclo 

y el encuentro sigue día y noche, día y noche 

porque al cielo no había llegado aún un grupo como ese, 

y de pronto se escuchan voces conocidas que lloran 

y miran hacia las casas al padre, la madre, las esposas, los hijos y 

los hermanos. 

Sus rostros callan y ellos están perplejos, 

y uno de ellos murmura: perdón, pero no podíamos hacer otra cosa.  

Vencimos en la batalla y ahora descansamos, 

esos son mis hermanos, los hermanos. 

Y así están parados y la luz en sus rostros, 

sólo Dios pasa entre ellos 

y con ojos dolientes besa sus heridas 

y con voz temblorosa dice a sus ángeles, 

esos son mis hijos, los hijos. 

 


