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 יש רק דרכים עכשוויות 

 

 

 אני רוצה את זכרונות הפנים

 את אלבומי התמונות

 .של הזיכרון

 הסיפור

 מגלה עצמו 

 בחלום 

 מקרקעית הזיכרון 

 והופך זמן 

 וזמנים 

 .לעכשיו מתמשך 

 והזיכרון 

 מבעיר בי אש 

 יץ לי את הדםממר 

 בלילות 

 והחלום 

 עושה צניחה חופשית 

 אל 

 הסיפור 

 ופוגש 

 את מה שהשפה והמילה 

 יכולות להכיל 

 בעומס 

 התיאור 

 לפעמים הזיכרון קרוב 

 רק המרחק מהאי 

 קרוב לשיכחה 

 וצריך רק פריט של חשק 

 כדי לעורר מחדש 

 את הלחלוחית 

 שנובעת ממעיינות 

 הסערה 

 .ממקסם התשוקה 

 יש לי חשק 

 לפגוש בצמתים 

 את כל מי שהסעיר לי 

 את הדם 

 Il n’y a que des chemins actuels 

 

 

Je cherche le souvenir des visages 

Les albums d’images 

De la mémoire. 

L’histoire 

Se dévoile 

Dans un rêve 

Du fond de la mémoire 

Et elle transforme le temps 

Comme les époques 

En présent continu. 

Et la mémoire 

Allume en moi un brasier 

Accélère mon sang 

Les nuits 

Et le rêve 

Effectue un saut en chute libre 

Vers 

L’histoire 

Et rencontre 

Ce que la langue et le mot 

Peuvent contenir 

Dans l’excès 

De la description 

Parfois la mémoire est proche 

Seule la distance qui sépare de l’île 

Est proche de l’oubli 

Et un seul segment d’attirance suffit 

Pour éveiller à nouveau 

L’humidité 

Qui jaillit des sources 

De la tempête 

De l’enchantement du désir. 

J’ai envie 

De rencontrer aux carrefours 

Tous ceux qui ont bouleversé 

Mon sang 
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 להיות אזרחית הגורל 

 בקוטב המגנט 

 המושך אותי אליו 

 שם פעימת לבי 

 .ממוגנטת לסיפור 

 חשוב 

 שנפש 

 תהיה 

 קרובה 

 . פשלנ 

D’être citoyenne du destin 

Au pôle magnétique 

Qui m’entraîne vers lui 

Là-bas où la pulsation de mon cœur 

Est aimantée par l’histoire. 

Il est important 

Que l’âme 

Soit 

Proche 

De l’âme. 

 

 

 

 

 בגאליה יש אור אחר
 
 

 הכל היה צהוב כל כך
 דומם
 אפילו

 לא יכולתי לדעת
 מה יש מעבר לשמש

  "אוס אקס מכינהד"
  .של שמש

 והיה מצוי שם האחר
 עם אור אחר 

 כאילו השמש עצמה 
 .היא מבוך בקרניה

 ני אוהבת את א
 הבהירות הזו

 .שנעלמת כל כך מהר
 בספינה 

 היא לימדה אותי מה זו
 תודעה צלולה

 של אחרי קציר 
 הכל פתוח כל כך 

 והיו לי ולה 
  .רק שיחות של נצח

 שוב האור הצהוב הזה
 שמזכיר לי 

 שהעולם הוא אמיתי 
 והנה 

 .שוב נפלה מתנה משמים
 נפלה
 קרן

 אור 
 .צהובה

 En Gaule il y a une autre lumière 

 

 

Tout était tellement jaune 

Silencieux 

Je ne pouvais même pas savoir 

Ce qu’il y avait par-delà le soleil 

Le « Deus ex machina » 

Du soleil. 

Et l’autre se trouvait là 

Avec une autre lumière 

Comme si le soleil lui-même 

Était un labyrinthe dans ses rayons. 

J’aime cette 

Clarté 

Qui disparaît si vite. 

Sur le navire 

Elle m’a appris ce qu’est 

La conscience limpide 

De l’après-moisson 

Tout est tellement ouvert 

Et nous n’avions elle et moi 

Que des conversations d’éternité. 

De nouveau cette lumière jaune 

Qui me rappelle 

Que le monde est vrai 

De nouveau 

Un cadeau tombé du ciel. 

Un cadeau-rayon 

De lumière 

Jaune. 
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 הוא רקח לי משקה אדמדם
 
 

 נייש לי זיכרון אדמו

 שעושה לי
 עקצוצים פנימיים

 ליומספר 

 את סיפורה המסתורי
 .של הנפש

 האדמוניות הזו
 מחשמלת לי את הלב
 אני מוצאת את דרכי

 בנפתולי שבילים הזויים
 שמרוממים את נפשי

 ללילות של עדנה
 ת את האחדואני מלטפ

 שמפיח קסמים בעורי
 מעתירה

 רסיסים של ערגה 
 על האחד שחג סביב גופי

 ומביט בי
 בנשגבות

 מטיל אותי
 על פרוות השועל שלו

 צופה בי במבט
 בדמו הרותח 

 והזיכרון האדמוני
 מיילד 

  מתנות גורל
 והוא על פרוותו

 רודף אותי בחזיונות שלו
 כי אני

 האדמונית
 חיה בלשון ים 

 ון של גבירהדוברת לש
 ושום דבר אחר 

 לא תופס את מקומן
 של 

 השערות האדמוניות 
 שנכנעו תמיד 

 לגנטיקה 
 המשתגעת 

 ביקום
 שרק הגלים 

  נשברים
 . עליו

 

 

  

Il m’a préparé une boisson rouge 

 

 

J’ai un souvenir roux 

Qui provoque en moi 

Des démangeaisons intérieures 

Et qui me raconte 

L’histoire mystérieuse 

De l’âme. 

Cette rousseur 

Électrise mon cœur 

Je trouve mon chemin 

Dans le dédale de sentiers hallucinés 

Qui soulèvent mon âme 

Vers des nuits de volupté 

Et je caresse celui 

Qui insuffle des charmes dans ma peau 

Je déverse 

Des étincelles de nostalgie 

Sur celui qui tourne autour de mon corps 

Et me considère 

D’un regard magnifiant 

Qui me laisse tomber 

Sur ses fourrures de renard 

Me fixe de son œil 

De son sang bouillant 

Et le souvenir roux 

Enfante 

Des cadeaux du destin 

Et lui, sur sa fourrure 

Me poursuit de ses visions 

Car moi 

La rousse 

Je vis dans une langue de mer 

Je parle une langue de maîtresse 

Et rien d’autre 

Ne prend la place 

Des 

Cheveux roux 

Qui se sont toujours soumis 

À la génétique 

En train de devenir folle 

Dans un univers 

Sur lequel 

Seules les vagues 

Se brisent. 
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 אני חיה בתוך יומן מסע 
 
 

 מחפשת אלמותיות
 בתוך חפצים

 בתוך קמה מלאה בכל טוב של גוונים
 יודעת שהנצח

 משתרג בתוך ענפי הרגש
 והוא משיל מעלי את שאינו צלול

 בתוך השקיפות הטרופה
 ורק לא לסדוק את מה שיש

 ורק שהסערה
 תהיה חגיגית כל כך

 ותסחוף אלי חוף 
 את מה שמלא כל כך 
 ממחוזות היצר והלהט
 ואולי גם את הספינה

 שעדיין משייטת 
 בין חופי חיי 

 ועוגנת אצלי מדי פעם
 ומשאירה הד

 וההד 
 מניף את שדותיי
 ואת סערות רוחי

 ואני עדיין 
  .ןכא

 

  

Je vis dans un journal de voyage 

 
 

Je cherche l’immortalité 

Dans des objets 

Dans une moisson pleine d’une abondance de 

couleurs 

Je sais que l’éternité 

S’enchevêtre dans les branches du sentiment 

Et qu’elle me dépouille de ce qui n’est pas limpide 

Dans la transparence insensée 

Éviter seulement d’entailler ce qu’il y a 

Qu’en tout cas la tempête 

Soit hautement festive 

Et pousse vers moi un rivage 

Que se remplissent à ras bords 

Les districts de l’instinct et de la passion 

Et peut-être aussi le navire 

Qui vogue encore 

Entre les rivages de ma vie 

Et jette parfois l’ancre chez moi 

Laissant un écho 

Et l’écho 

Soulève mes champs 

Et les tempêtes de mon esprit 

Et je suis toujours 

Là. 

 

 

 
 צעטלך

 
 

 רוצה לשבת מאחורי דלפק 
 ולחלק פתקים

 לעוברים ושבים
 עם רצפטים להגיגים
 שאחר כך מושלכים 
 לתוך שק של חרטה
 ואני אפופת תהייה

 מחפשת חורים שחורים
 בתוך ישימון הפנים

 שאוכלים פתקים 
 ם חרטות ומשליכי

 וטובלים יגונם בכזבים
 ורק סופת השלג המתחוללת פה 

 גורמת לי לא להתפקע 
 ולרצות להיות

  "הרואה ואינו נראה"

 Tseteleh’* 

 

 

J’aimerais être assise derrière un comptoir 

Et distribuer aux passants 

Des billets 

Où seraient écrites des recettes de pensées 

Qui seraient ensuite jetés 

Dans un sac de remords 

Enveloppée de stupéfaction 

Je cherche des trous noirs 

Dans la désolation des visages 

Qui mangent des billets 

Jettent des remords 

Et trempent leur tristesse dans des mensonges 

Et seule la tempête de neige qui se déchaîne ici 

Me retient d’éclater 

Et me donne envie d’être 

« Le voyant invisible » 
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 כי משחק העיוורון
 מזמן משחק על ריק 

 ואני הנוכחת בו בשאט נפשו 
 .לא רוצה לחלל קודש

Car le jeu de cécité 

Joue depuis longtemps dans le vide 

Et moi qui y assiste, à son plus grand dégoût 

Je ne veux pas commettre de sacrilège. 

 

 
* Mot yiddish dérivé de l’allemand Zettel (morceau de 

papier, billet, note). Billet contenant une ou plusieurs 

requêtes que l’on dépose sur la tombe d’un rabbin 

thaumaturge. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Marie Ravitzki est née à Tel Aviv. Elle est écrivaine, artiste plasticienne et philosophe. Elle vit et 

travaille à Paris et dans le Périgord. Al-Manar a publié, en 2014, l’un de ses recueils : Le voile de l'ange, 

traduit en français par Emmanuel Moses. 


