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עֵ שָ ו

, ַצי ִד וַיָבֵא לִי ו ָאֹכַל מִ כ ֹל בְטֶּ ֶּרם תָ בֹוא-אֵ פֹוא הּוא הַ צָד- ו ַי ֹאמֶּ ר מִ י,מְ א ֹד- גְדֹלָה עַ ד,"וַיֶּחֱ ַרד יִצְחָ ק חֲ ָרדָ ה
מְ א ֹד; ו ַי ֹאמֶּ ר- גְדֹלָה ּומָ ָרה עַ ד, וַיִצְעַ ק צְעָ קָ ה,דִ ב ְֵרי ָאבִיו- אֶּ ת, כִשְ מ ֹעַ עֵ שָ ו. י ִהְ י ֶּה,בָרּוְך-ו ָאֲ ב ְָרכֵהּו; גַם
לד- לג:" בראשית כ"ז.ָאנִי ָאבִי- ב ְָר ֵכנִי גַם,לְָאבִיו

“And Rebecca loved Jacob,”
It is written.
“And Rebecca said to Jacob her son,”
It is written.
And what about Esau?
Sometimes I hear
His cry, so loud, so bitter,
Rising up from every corner of the field
Where he ran after the deer
And tried to forget.
Dew of heaven falling on his head
Drops of the night.
His heart full of hatred
And desire to kill.
Later he would love women,
Little by little something would clot in his
soul,
Would heal.
After many years
And much love
I see him
Coming to meet his brother.
“I have enough, brother,” he says,
And weeps.
And all the world
Weeps with him.
Translation – Simon Montagu

,ו ְִרב ְָקה אֹוהֶ בֶת אֶ ת י ַעֲ ק ֹב
.כָתּוב
,ו ְִרב ְָקה ָאמְ ָרה לְ י ַעֲ ק ֹב ְבנָּה
.כָתּוב
?ּומָ ה עֵ שָ ו
לִ פְ עָ מִ ים אֲ נִי ׁשֹומַ עַ ת
אֶ ת הַ צְעָ ָקה הַ הִ יא הַ גְדֹולָ ה וְהַ מָ ָרה
עַ ד מֵ א ֹד
עֹולָ ה מִ כָל ַק ְצוֵי הַ שָ ֶדה
ׁשֶ שָ ם הּוא ָרץ בְעִ קְ בֵי הַ ְצבָאִ ים
. ַכ ְֵדי לִ ׁשְ כ ֹח
ֵ טַ ל הַ שָ מַ י ִם
יֹורד עַ ל ר ֹאׁשֹו
,ְרסִ יסֵ י לַ י ְלָ ה
וְלִ בֹו מָ לֵ א מַ שְ טֵ מָ ה
.וְהּוא מְ בַקֵ ׁש לַ הֲ ר ֹג
כְָך י ֹאהַ ב נָׁשִ ים-ַאחַ ר
לְ ַאט ְדבַר מָ ה ַיגְלִ יד בְתֹוְך-לְ ַאט
,נַפְ ׁשֹו
.י ְִרפָ א
מִ קֵ ץ הַ ְרבֵה ׁשָ נִים
וְַאהֲ בָה ַרבָה
אֲ נִי רֹוָאה אֹותֹו
.יֹוצֵא לִ קְ ַראת ָאחִ יו
 הּוא אֹומֵ ר, ָאחִ י,י ֵׁש לִ י ָרב
ּובֹוכֶה
וְכָל הָ עֹולָ ם
.בֹוכֶה אִ ּתֹו

