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Heritage Haim Guri
The ram came last
And Abraham did not know that he
Came in answer to the boy’s request
His first strength at the time of the waning day.
The old man raised his head.
When he saw that he was not dreaming
And the angel stood —
With the knife falling from his hand.
The child, freed of his bonds
Saw his father’s back.
Yitzhak, it is said, was not offered as a sacrifice.
He lived a very long time,
Seeing the good, until the light of his eyes dimmed.
But he bequeathed that hour to his descendants.
They were born
With a knife in their heart.
ירושה חיים גורי
.הָ אַ ִיל בָ א אַ חֲרֹון
וְ ל ֹא יָדַ ע אַ בְ ָרהָ ם כִ י הּוא
,מֵ ִשיב לִ ְשאֵ לַת הַ ֶּילֶּד
.אֹונֹו בְ עֵת יֹומֹו ע ֶֶּּרב-אשית
ִ ֵר
.נָשָ א ר ֹאשֹו הַ שָ ב
בִ ְראֹותֹו כִ י ל ֹא חָ לַם חֲלֹום
–וְ הַ מַ לְ אָ ְך נִצָ ב
.נ ְָש ָרה הַ מַ ֲא ֶּכלֶּת ִמיָדֹו
ֲסּוריו
ָ הַ ֶּילֶּד שֶּ הֻתַ ר מֵ א
.ָראָ ה אֶּ ת גַב אָ בִ יו
. ל ֹא הֹ ֲעלָה קָ ְרבָ ן, כ ְַמ ֻספָר,יִצְ חָ ק
,הּוא חַ י י ִָמים ַרבִ ים
. עַד אֹור עֵינָיו כָהָ ה,ָראָ ה בַ ּטֹוב
.הֹוריש לְ צֶּ אֱצָ אָ יו
ִ אֲבָ ל אֶּ ת הַ שָ עָה הַ הִ יא
הֵ ם נֹול ִָדים
.ּומַ ֲא ֶּכלֶּת בְ לִ בָ ם
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Every Year Yehuda Amichai
Every year our father Abraham takes his sons to Mount Moriah, the same way that I take my
children to the Negev hills where my war took place.
Abraham walks with his sons: this is where I left the servants, that’s where I tied the ass to the
tree at the foot of the hill, and here, right at this spot, you asked me, Isaac my son: Here is the
fire and the wood but where is the lamb for the sacrifice? A little further up you asked me again .
When they reached the top of the mountain they rested awhile and ate
And drank, and he showed them the thicket where the ram was caught by its horns .
And when Abraham died, Isaac took his sons to the same spot.
“Here I lifted up the wood and that’s where I stopped for breath, this is where I asked my father
and he replied, God will provide the lamb for the sacrifice, and that’s where I knew that it was
me”.
And when Isaac became blind his sons brought him to that same Mount Moriah and described to
him in words
All those things that he may already have forgotten.

אברהם אבינו לוקח כל שנה את בניו
יהודה עמיחי
אברהם אבינו לוקח כל שנה את בניו להר המוריה
.כשם שאני לוקח את ילדי לגבעות הנגב שבהן הייתה לי מלחמה
 כאן השארתי את העבדים:אברהם מטייל עם בניו
,שם קשרתי את החמור לעץ לרגלי ההר
 הנה האש והעצים, שאלת יצחק בני, ממש פה,ופה
. וקצת למעלה מזה שאלת בפעם השנייה.ואיה השה לעולה
וכשהגיעו למרום ההר נחו מעט ואכלו
.ושתו והראה להם את הסבך שבו נאחז האיל בקרניו
.וכשאברהם מת לקח יצחק את בניו לאותו המקום
,"פה הרמתי את העצים ושם התנשפתי
 אלוהים יראה לו,פה שאלתי ואבי ענה לי
." ושם וכבר ידעתי שזה אני,השה לעולה
וכשיצחק התעוור ילדיו הובילו אותו לאותו
מר המוריה ותארו לו במילים
.את כל הדברים האלה שאולי כבר שכח
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In the Beginning/ Yehudit Kafri
Through our dim beginnings
This story trickles down:
A father
His son
And the knife.
How did it happen?
And where was Sarai?
How could she trust
Such a tyrannical God
Who would defend at the last moment?
Why did she not cry out
Earlier?
When he had just saddled the donkey
And loaded the wood;
Do Not Raise your hand
At the lad?
Why did she not stop him midway
whispering through clenched lips:
“You will not pass this way
As long as I am alive!”
Not this child
The one we have waited for a hundred
years
Not the child
Of our soul.
Not the child who is in the core of our being.
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 יהודית כפרי/ בראשית
אשיֹות הָ עֲמּומֹות שֶּ לָנּו
ִ בָ ֵר
:ְמחַ לְ חֵ ל הַ סִ פּור הַ זֶּה
אָ ב
בְ נֹו
.וְ הַ מַ ֲא ֶּכלֶּת
?אֵ יְך זֶּה קָ ָרה
?וְ אֵ יפֹ ה הָ יְתָ ה שָ ַרי
אֵ יְך הִ יא יָכְ לָה לִ סְ מֹ ְך
עַל אֵ ל כָל כְָך ע ִָריץ
?שֶּ ָיגֵן בָ ֶּרגַע הָ אַ חֲרֹון
לָמָ ה הִ יא ל ֹא צָ עֲקָ ה
,עֹוד קֹ דֶּ ם
כְ שֶּ ַרק ָרתַ ם אֶּ ת הַ חֲמֹור
:וְ הֶּ עְ ִמיס אֶּ ת הָ עֵצִ ים
אַ ל ִת ְשלַח יָדְ ָך
!?אֶּ ל הַ ֶּילֶּד
לָמָ ה הִ יא ל ֹא ֶּנע ְֶּמדָ ה
בְ אֶּ ְמצַ ע הַ דֶּ ֶּרְך
:וְ ָלחֲשָ ה ִמבַ עַד לִ ְשפָתַ ִים חֲשּוקֹות
ל ֹא תַ עֲבֹ ר בַ דֶּ ֶּרְך הַ זֹו
!כָל עֹוד אֲנִ י חַ יָה
ל ֹא אֶּ ת הַ ֶּילֶּד הַ זֶּה
,שֶּ חִ כִ ינּו לֹו מֵ אָ ה שָ נָה
ל ֹא אֶּ ת הַ ֶּילֶּד
.שֶּ בְ נַפְ שֵ נּו

And the Life of Sarah Was
Binyamin Galai
And the life of Sarah
Was one hundred years and twenty years and seven
years.
And Sarah died
She departed of this world at Mt Hebron,
With the pitter-patter of servants’ feet,
Whose names she had forgotten.
All the family friends accompanied, shouldered her
hearth,
To its last resting place.
It was heard that its planks were thinner than thin,
Light, oh so light
And the life of Sarah
Was
One hundred years and twenty years and seven
years;
The years of Sarah.
And Sarah died
But truthfully, her candle was extinguished many
years earlier
Before her last place of rest was dust.
And the coffin in which she lay, was made all these
years of
The memory of the wood
Split on another mountain,
On another mountain, in the land of Moriah.
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 ִּבנְ י ִָּׂמין ַגלַאי/ וַיִּ ְהיּו חַ יֵּי שָׂ ָׂרה
וַיִּהְ יו
חַ יֵּי שָׁ ָׁרה
. שֶ בַ ע שָׁ נִּ ים, ע ְֶש ִּרים שָׁ נָׁה,מֵּ אָׁ ה שָׁ נָׁה
–וַתָׁ מָׁ ת
,הִּ יא נִּ סְ תַ לְ קָׁ ה ִּמן הָׁ עֹולָׁם בְ הַ ר חֶ בְ רֹון
,לְ קֹול טְ פִּ יפַת ַרגְ לֵּי הַ ְמשָׁ ְר ִּתים
.שֶ שָׁ כְ חָׁ ה אֲפִּ לו אֶ ת ְשמֹותָׁ ם
, כִּ ְתפו אֶ ת אֲרֹונָּׁה,כָׁל יְ דִּ ידֵּ י הַ ִּמ ְשפָׁחָׁ ה לִּ וו
.לִּ ְמקֹום ְמנוחָׁ תֹו הָׁ אַ חֲרֹון
,הַ דַ קִּ ים- ִּמן- הָׁ יו דַ קִּ ים, נָׁפְ לָׁה שָׁ ם הֲבָׁ ָׁרה,קְ ָׁרשָׁ יו
.קַ לִּ ים-קַ לִּ ים
וַיִּהְ יו
חַ יֵּי שָׁ ָׁרה
. שֶ בַ ע שָׁ נִּ ים, ע ְֶש ִּרים שָׁ נָׁה,מֵּ אָׁ ה שָׁ נָׁה
.ְשנֵּי חַ יֵּי שָׁ ָׁרה
–וַתָׁ מָׁ ת
 ַרבִּ ים לִּ פְ נֵּי,אַ ְך בֶ אֱמֶ ת כָׁבָׁ ה נ ֵָּׁרּה י ִָּׁמים ַרבִּ ים
.שֶ ִּמ ְש ָׁכנָׁה הָׁ אַ חֲרֹון הָׁ יָׁה ָׁעפָׁר
הַ שָׁ נִּ ים-וְ הָׁ אֲרֹון שֶ בֹו שָׁ כְ בָׁ ה הָׁ יָׁה עָׁשוי כָׁל
,זִּכְ רֹון עֵּצִּ ים ְמבֻקָׁ עִּ ים עַל הַ ר אַ חֵּ ר
.מֹוריָׁה
ִּ  בְ אֶ ֶרץ,עַל הַ ר אַ חֵּ ר

