A Kinnah (Elegy) Marking the 25th Anniversary of the Horrific AMIA Attack

)AMIA( ְהּודי בְ בּואֵ נוֹס ַאיי ְֶּרס
ִ  ָשנָה לַהַ ְת ָקפָ ה הַ ּנו ָֹרָאה עַ ל הַ מֶּ ְרכָז הַ ְק ִהל ִָתי הַ ּי25 ִקינָה לְ צִ ּיּון
On the morning of the tenth of Av, the Temple in Jerusalem was still burning.
Almost two thousand years later, on that same day, the tenth of Av 5754, at 9:53am, 85 people were murdered and another 300 wounded when
terrorists blew up the AMIA Jewish community center in Buenos Aires. It was the deadliest attack against Jews in the Diaspora since the Shoah.

.ירּוש ַליִם
ָ בְ בָ ְקר ֹו ֶּשל י' בְ ָאב עֲ ַדיִן בָ עֲ רּו ְש ִרידֵ י הַ ִמ ְק ָדש ִב
ָאדם
ָ  נִ ְר ְצחּו ְשמוֹנִ ים וַ חֲ ִמ ָשה ְבנֵי, בַ ב ֶֹּקר9:53  בְ ָשעָ ה,י' בְ ָאב תשנ"ד- ְ ב, בְ עֶּ צֶּ ם הַ ּיוֹם הַ זֶּה מַ מָ ש,כִ ְמעַ ט ַאלְ פַ יִם ָשנָה ְמאֻ חָ ר יו ֵֹתר
. כַאֲ ֶּשר ְמחַ בְ לִ ים בְ נֵי עַ וְ לָה פו ְֹצצּו אֶּ ת הַ מֶּ ְרכָז הַ ְק ִהל ִָתי הַ ּיְה ִּודי ְבבּואֵ נוֹס ַאיי ְֶּרס,ָאדם
ָ וְ נִ פְ ְצעּו ְשלוֹש מֵ אוֹת בְ נֵי
.ְהּודים בַ ּג ֹולָה מֵ ָאז אֵ ימֵ י הַ שוָֹאה
ִ הָ י ְָתה ז ֹו הַ הַ ְת ָקפָ ה הָ ַר ְצחָ נִ ית בְ יו ֵֹתר כְ ֶּנגֶּד י
Explosion rocks the city.
The Jewish center shattered, in ruins.
A shofar blasts
and not even a still, small sound is heard.
Deafening silence.
And then the screams--the shrieks, the cries.
Bodies torn apart, strewn everywhere, blood flows.
Sirens, police, firefighters,
Israeli recovery teams combing through the rubble.
Who alive, who dead. Who by stone, who by suffocation, who by fire.
Families waiting. Where is God? a boy wails.
His sister, Cynthia Veronica, found among the dead.
Another boy, not yet bar mitzvah,
clasps his brother, his parents.
Their sister, daughter, Yanina, named among the dead.
A woman lay in hospital
in stunned silence.
Her five year old son, Sebastian,
struck by a fragment on their morning walk, dead.
In a tent near the devastation, a family sits seven days,
waiting for Susy – mother, wife.
Finally, the news.
Now home,
for seven days they sit again.
Twenty-five years later, families doubly betrayed:
The violence of murdered loved ones,
the violence of justice not done.
No terrorists apprehended, not one.
For twenty-five years,
coverups, obstructions, an honest prosecutor assassinated.
"Justice!" the still boiling blood of the murdered Zecharya demands.
Yet there is no justice.

.פִ יצּוץ ִה ְרעִ יד אֶּ ת הָ ִעיר
. כֻל ֹו בָ חֳ ָרבוֹת,ְהּודי ִה ְתנַפֵ ץ
ִ הַ מֶּ ְרכָז הַ ּי
שוֹפָ ר ָת ַקע
.אַ ְך שּום קוֹל ְדמָ מָ ה ַד ָקה ֹלא נִ ְשמַ ע
.ישת ָאזְ ַניִם
ַ יקה מַ ְח ִר
ָ ְש ִת
. קוֹל הַ בֶּ כִ י, הַ זְ עָ קוֹת,וְ ָאז – הַ ְּילָלוֹת
. ָדם זו ֵֹרם, מֻ ְשלָכוֹת לְ כָל עֵ בֶּ ר,ּגּופוֹת ְשסּועוֹת
, כַבָ ִאים, ִמ ְשטָ ָרה,צוֹפָ ִרים
.חֻ לְ יַת ִחלּוץ י ְִש ְראֵ לִ ית סו ֶֹּר ֶּקת אֶּ ת הֶּ חֳ ָרבוֹת
. ִמי בָ אֵ ש.יקה
ָ ִּומי בַ חֲ נ
ִ  ִמי בִ ְס ִקילָה.ּומי יָמּות
ִ ִמי י ְִחיֶּה
. אַ ֶּּיכָה? נַעַ ר ְמק ֹונֵן,ֹלהים
ִ - א.ִמ ְשפָ חוֹת מַ ְמ ִתינוֹת
. בֵ ין הַ מֵ ִתים,יקה
ָ ִ ִסינְ ְטיָה וֵרוֹנ,ֹּגּופַ ת אֲ חוֹתו
, טֶּ ֶּרם חָ גַג אֶּ ת הַ ּגִ יע ֹו לְ ִמ ְצווֹת,נַעַ ר ַאחֵ ר
. לְ הו ָֹריו,נִ ְצמַ ד לְ אֶּ חָ יו
. נִ ְמנֶּה בֵ ין הַ מֵ ִתים, יָנִ ינָה, בִ ָתם,ְשמָ ּה ֶּשל אֲ חו ָֹתם
ִא ָשה מּוטֶּ לֶּת בְ בֵ ית הַ חוֹלִ ים
.יקה ְמאֻ בֶּ נֶּת
ָ ְש ִת
, סֵ בַ ְס ְטיָאן,בְ נָּה בֶּ ן הֶּ חָ מֵ ש
. מֵ ת,נִ פְ ּגָע מֵ ְר ִסיס בְ עֵ ת ִטּיּול הַ ב ֶֹּקר ֶּשלָהֶּ ם
, ִמ ְשפָ חָ ה יו ֶֹּשבֶּ ת ִשבְ עָ ה י ִָמים,בְ אֹ הֶּ ל לְ יַד הַ הֲ ִריסוֹת
. ַר ְעיָה,מַ ְמ ִתינָה לְ סּוזִ י – אֵ ם
.וְ סוֹף סוֹף הַ ּי ְִדיעָ ה
,הַ בַ י ְָתה
.ִשבְ עָ ה י ִָמים י ְֵשבּו ֵשנִ ית
: פַ עֲ מַ יִם נִ בְ ּגְ דּו,עֶּ ְש ִרים וְ חָ מֵ ש ָשנִ ים ְמאֻ חָ ר יו ֵֹתר
,הָ אַ לִ ימּות ֶּשבַ הֲ ִריגַת אֲ הּובֵ יהֶּ ם
.הָ אַ לִ ימּות ֶּשל צֶּ דֶּ ק ֶּשֹּלא נַעֲ ָשה
. ַאף ֹלא אֶּ חָ ד,שּום ְמחַ בֵ ל ֹלא נִ לְ כַד
,בְ מֶּ ֶּשְך עֶּ ְש ִרים וְ חָ מֵ ש ָשנִ ים
. תוֹבֵ עַ י ְַשר־דֶּ ֶּרְך נִ ְרצַ ח, ִמכְ שוֹלִ ים,ִחפּוי
."צֶּ דֶּ ק!" זוֹעֵ ק ָדמ ֹו הָ רו ֵֹתחַ ֶּשל זְ כ ְַריָה
.אַ ְך אֵ ין קוֹל וְ אֵ ין ע ֹונֶּה

From the ground, the blood seeps still.
The cries remain unstilled.
“O Earth, do not cover my blood,
and let there be no resting place for my cry,” Job implores.
Undying love will defeat undying hate,
and overpower death.
Twenty-five years later, the bereaved love,
marry, create families.
They serve Am Yisrael and all people —
this is our path too.
But they do not forget, and we do not forget.
“The voice of your brother’s bloods cry out to Me!” says the Lord.
All of the bloods
of all our brothers
and all of our sisters.
They cry out for justice,
they will not be stilled,
they will be heard.

.הַ ָדם עֲ ַדיִן ְמפַ ְעפֵ עַ בָ אֲ ָדמָ ה
.הַ זְ עָ ָקה טֶּ ֶּרם ּגָוְ עָ ה
,"אֶּ ֶּרץ ַאל ְתכ ִַסי ָד ִמי
. ִה ְתחַ ּנֵן ִאּיוֹב,"וְ ַאל י ְִהי מָ קוֹם לְ זַעֲ ָק ִתי
,ַאהֲ בָ ה ֶּשאֵ ין לָּה ֵקץ ָתבִ יס אֶּ ת הַ ִשנְ ָאה הַ ּנִ ְצ ִחית
.וְ ִתגְ בַ ר עַ ל הַ מָ וֶּת
, הָ אֲ בֵ לִ ים אוֹהֲ בִ ים,עֶּ ְש ִרים וְ חָ מֵ ש ָשנִ ים ְמאֻ חָ ר יו ֵֹתר
.ימים ִמ ְשפָ חוֹת
ִ  ְמ ִק,שּואים
ִ ְנ
– הֵ ם ְמ ָש ְר ִתים אֶּ ת עַ ם י ְִש ָראֵ ל וְ אֶּ ת כָל הָ אנוֹשּות
.ז ֹו ּגַם ַד ְרכֵנּו ֶּשלָנּו
. וְ ַאף אֲ נ ְַחנּו ֹלא ָשכ ְַחנּו,אַ ְך הֵ ם ֹלא ָשכְ חּו
.'ָאחיָך צוֹעֲ ִקים אֵ לַי" ָאמַ ר ה
ִ "קוֹל ְדמֵ י
הַ ָד ִמים ֻכלָם
כָל ַאחֵ ינּו
.ַאחיו ֵֹתינּו
ְ כָל
,זוֹעֲ ִקים וְ דו ְֹר ִשים צֶּ דֶּ ק
,ִאיש ֹלא י ְַש ִתיק או ָֹתם
.ק ֹולָם י ִָשמַ ע

This Kinnah was composed by Rabbi Avi Weiss, translated into Hebrew by Prof. Avigdor Shinan and vocalized by
Araleh Admanit. Rav Avi wishes to thank Rabbi Ezra Seligsohn and others for their input and encouragement.
.)ַאד ָמנִ ית
ְ ַאהרלֶּה
ָ
:ִקינָה ז ֹו נִ ְתחַ בְ ָרה בִ ידֵ י הָ ַרב ָאבִ י וַ ְייס וְ תֻ ְרּגְ מָ ה לְ ִעבְ ִרית בִ ידֵ י פרופ' אֲ ִביגְ דוֹר ִשנְ ָאן (נִ קּוד
.הַ ְמחַ בֵ ר ְמבַ ֵקש לְ הוֹדוֹת לְ ַרב עֶּ זְ ָרא סֶּ לִ יגְ סוֹן ּולְ כָל הָ אֲ חֵ ִרים עַ ל ְתגּובו ֵֹתיהֶּ ם וְ עַ ל ִד ְב ֵרי הָ ִעידּוד

