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Windows to Israeli Society through Literature 

 

War and Peace 

 

 

   Canon – Poetry Turns into Liturgy 

 
 Kinat David (David’s Lamentation) 

 Behold, Our Bodies  Haim Guri 

 Rain in the Battlefield  Yehuda Amichai 

 The Parade of the Fallen    Haim Hefer 

 Givat Hatachmoshet (Ammunition Hill)  Yoram T'har Lev 

 Each one of Us has a Name Zelda 

 First They Cry  Dan Pagis                                     
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ִוד  /  ספר שמואל ב', א'  ִקיַנת דָּ

 

לּו ִגבֹוִרים: ל ֵאיְך נָּפְּ לָּ מֹוֶתיָך חָּ ֵאל ַעל בָּ רָּ ִבי ִישְּ  ַהצְּ

ַגת ַאל-ַאל לֹון-ַתִגידּו בְּ קְּ חּוצֹות ַאשְּ רּו בְּ ַבשְּ  תְּ

ִתים-ֶפן ִלשְּ נֹות פְּ נָּה בְּ ַמחְּ  ִתשְּ

ֲעֵרִלים:-ֶפן נֹות הָּ נָּה בְּ  ַתֲעֹלזְּ

גִ  בֹוַע ַאלֲהֵרי בָּ ַאל-לְּ רּומֹות-ַטל וְּ ֵדי תְּ ר ֲעֵליֶכם ּושְּ טָּ  מָּ

ֵגן ִגבֹוִרים ַעל מָּ ם ִנגְּ  ִכי שָּ

ֶמן: ִשיַח ַבשָּ ִלי מָּ אּול בְּ ֵגן שָּ  מָּ

ִלים ֵמֵחֶלב ִגבֹוִרים  ִמַדם ֲחלָּ

חֹור ן לֹא נָּשֹוג אָּ הֹונָּתָּ  ֶקֶשת יְּ

ם. שּוב ֵריקָּ אּול לֹא תָּ ֶחֶרב שָּ  וְּ

אּול וִ  ַחֵייֶהםשָּ ִעיִמם בְּ ַהנְּ ִבים וְּ ן ַהֶנֱאהָּ  יהֹונָּתָּ

דּו רָּ ם לֹא ִנפְּ מֹותָּ  ּובְּ

ֵברּו: יֹות גָּ ִרים ַקּלּו ֵמֲארָּ שָּ  ִמנְּ

ֵאל ֶאל רָּ נֹות ִישְּ ֶכינָּה-בְּ אּול בְּ  שָּ

ִני ִעם ֶכם שָּ ִבשְּ ִנים-ַהַמלְּ  ֲעדָּ

ֶכן בּושְּ ב ַעל לְּ  ַהַמֲעֶלה ֲעִדי זָּהָּ

לּו ִגֹבִרים ה ֵאיְך נָּפְּ מָּ חָּ תֹוְך ַהִמלְּ  בְּ

ן ַעל הֹונָּתָּ ל:-יְּ לָּ מֹוֶתיָך חָּ  בָּ

ֹאד-ַצר תָּ ִלי מְּ ַעמְּ ן נָּ הֹונָּתָּ ִחי יְּ ֶליָך אָּ  ִלי עָּ

ָך ִלי ֵמַאֲהַבת נִָּשים תְּ ה ַאֲהבָּ ַאתָּ לְּ  ִנפְּ

ה מָּ חָּ ֵלי ִמלְּ דּו כְּ לּו ִגבֹוִרים ַויֹאבְּ  ֵאיְך נָּפְּ
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Behold, Our Bodies 

To Danny and his Friends –  

By Haim Guri 

Behold, our bodies are laid out in a long, long line. 

Our faces have altered, death looks from our eyes. We do not breathe. 

The last rays of daylight; evening glides down the hill. 

Behold, we shall not rise to walk the roads by the light of the far sunset. 

We shall not love, not pluck the strings with delicate whispered sounds, 

Not shout in the gardens when the wind stirs through the wood. 

 

Behold, our mothers are bowed and silent, our friends choking with tears. 

Bursts of grenades nearby. Firing... And signs presaging storm. 

Will you bury us now? 

Lo, we shall arise and press forward again as of old, return to life. 

We shall march, formidable, resolved to bring aid, 

For all still lives within us and floods our veins. 

 

There was no betrayal, our guns are still strapped to us empty of bullets. 

They tell of our fight till the end, their barrels are still aflame, 

And our blood spattered the path with every step we took. 

We did all we could till our last man fell and lay still. 

Are we guilty if we were left dead at even-tide? 

With our lips pressed to the hard, rocky ground? 

 

Behold, how wide and spacious is the night... 

How the stars blossom in the dark! 

Sweet smell the pines. Now you shall bury us with clods of earth on our faces. 

Where the barbed wire is nailed, in ditches, here all of us together. 

A new day, forget not! Forget not! 

For we upheld your name till death closed our eyes. 

 

Behold, our bodies are laid in a long, long line; we do not breathe, 

But the wind is now on the hills, the wind breathes, 

Morning breaks, and the shining dew sings. 

We shall return again, we shall meet, shall return as scarlet flowers. 

You will know us at once, our silent "mountain platoon" - 

Then we shall blossom, when the last shot has been silenced in the hills. 

 

(Translation: L.V. Snowman) -  

http://www.jafi.org.il/education/festivls/zkatz/atz/etzion5.html 

http://www.jafi.org.il/education/festivls/zkatz/atz/etzion5.html
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 גשם בשדה הקרב
 מאת: יהודה עמיחי

 

 לזכר דיקי

ֵני ֵרַעי; ם יֹוֵרד ַעל פְּ שֶּ  גֶּ

ר ֵני ֵרַעי ַהַחִיים, ֲאשֶּ  ַעל פְּ

ִמיָכה ם ֵבשְּ ַכִסים  ָראֵשיהֶּ  -מְּ

ר ֵני ֵרַעי ַהֵמִתים, ֲאשֶּ  וַעל פְּ

ָכִסים עֹוד.  ֵאיָנם מְּ

 

Rain in the Battlefield 

In memory of Diki 

 



6 

 

דַ  ִליםִמסְּ  /  חיים חפר )מקאמה(   ר ַהּנֹופְּ

 

ִאים ר ֵהם בָּ בָּ ה, ִמן ַהִמדְּ ֵפלָּ ִרים, ִמן ַהשְּ ִאים ֶמן ֶההָּ  -ֵהם בָּ

ִנים, ֵעיַנִים  ַצַעד –ֵשמֹות, פָּ ִאים בְּ ר. ֵהם בָּ דָּ ִבים ֶאל ַהִמסְּ ַיצְּ  ּוִמתְּ

טֹו ִאים ִמתֹוְך ַהמְּ זּוִפים ֵהם יֹוצְּ ִרי, ֲחזִָּקים ּושְּ ִקים ַגבְּ ֻרסָּ  ִסים ַהמְּ

ִעים, ַמֵעֶבר לָּ ִמים ַמֲאחֹוֵרי ַהסְּ רּוִפים / ֵהם קָּ ִקים ַהשְּ  ּוִמן ַהַטנְּ

ֵמִרים יֹות, ַעִזים ַכנְּ ֲארָּ לֹות ַהֶקֶשר / ִגיבֹוִרים כָּ עָּ  ַלִדיּונֹות ּוִמתֹוְך תְּ

ַקִּלים ַכֶנֶשר //  וְּ

 

ד ֵבין שּורֹות  ד ֶאחָּ ִרים ֶאחָּ ֵהם עֹובְּ ִכים / ַהַמֲאִכיִליםוְּ אָּ  ֶשל ַמלְּ

ֶהם ִחים / ַוֲאִני ַמִביט בָּ רָּ ם פְּ ִדים ַעל ַצּוָּארָּ עֹונְּ ַתִקים וְּ ם ַממְּ  אֹותָּ

ַאִחים // ַאִחים ֶשִלי, ֵאֶלה הָּ ֵמִחים / ֵאֶלה הָּ ֵהם ֻכּלָּם שְּ  וְּ

 

חּומֹות / ֻחּלֹות וְּ ֹחורֹות ּוכְּ ִשים ֶזה ֶאת ֶזה, ַעיַנִים שְּ ֵהם ֹפוגְּ ֵהם וְּ  וְּ

ֵלי ֶזה ִסיפְּ ִגים ֶזה לָּ קֹומֹות ּומֹוזְּ ֵכִלים ּומְּ ֶזה ֵשמֹות וְּ ִכיִרים ֶזה לָּ  ַמזְּ

ִריאֹות: ִכיַפק ֹאם ַיַחד ִבקְּ ִצים ִפתְּ רְּ פָּ ַתה / ּוִמתְּ ֶפה וְּ ֵהם –קָּ  ֵהי! / וְּ

ִחים ַעל  דים טֹופְּ ַפקְּ ַהמְּ ַרב ֵרִעים ִויִדיִדים / וְּ ל הָּ הָּ שים ַבקָּ  פֹוגְּ

ֶכם הַ  ֵהם פֹורִצים שְּ ִדים / וְּ ַפקְּ ִאים לֹוֲחִצים יָּד ַלמְּ טּורָּ ִאים וְּ  טּורָּ

ֵבי ל ֹיושְּ ִהתַפֲעלּות כָּ ֶהם בְּ ִשיִבים לָּ ה ּומֹוֲחִאים ַכַפִים / ּוַמקְּ ִשירָּ  בְּ

ה  ה / ִכי ֲחבּורָּ לָּ ַליְּ ה, יֹום וָּ לָּ ַליְּ ֶשֶכת יֹום וָּ ה ִנמְּ ִגישָּ ַהפְּ ַמִים / וְּ  ַהשָּ

זֹאת לֹא  ִעים ֵהם קֹולֹותֶשכָּ ֹאם שֹומְּ ז ִפתְּ אָּ ה / וְּ לָּ ַמעְּ ה עֹוד לְּ תָּ ייְּ  הָּ

ִשים, א, ֶאל ַהנָּ ִאמָּ א וְּ ה ֶאל ַאבָּ ֵהם ַמִביִטים ַהַביתָּ ִרים בֹוִכים וְּ  ֻמכָּ

ז אָּ בֹוִכים וְּ ִדים נְּ ֵהם עֹומְּ מֹות וְּ ֵניֶהם דֹומְּ ַאִחים/ ּופְּ הָּ ִדים וְּ לָּ  ַהיְּ

ה, ִליחָּ נּו ִמיֶשהו ֵמֶהם לֹוֵחש: סְּ חים / ִנַצחְּ רָּ ִיינּו ֻמכְּ ל הָּ  ֲאבָּ

ַאִחים // ַאִחים ֶשִּלי, ַאֶּלה הָּ נּו נִָּחים / ֵאֶּלה הָּ ֵעת אָּ כָּ בֹות וְּ רָּ  ַבקְּ

 

ַבדֹו עֹוֵבר ַרק ֱאֹלִהים לְּ ֵניֶהם / וְּ אֹור ַעל פְּ הָּ ִדים וְּ ה ַהם עֹומְּ כָּ כָּ  וְּ

ַנֶשק ֶאת פ ֵעינָּיו הּוא מְּ עֹות בְּ ֶשדמָּ הּואֵביֵניֶהם / ּוכְּ  צעיהם / וְּ

ִנים שלי / ֵאּלָּה ה ַהבָּ ִנים: ֵאּלְּ בָּ יו ַהּלְּ כָּ אָּ ַמלְּ קֹול רֹוַטט לְּ  אֹוֵמר בְּ

ִנים. // בָּ  הָּ
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The Parade of the Fallen Haim Hefer 

They come from the mountains,  

from the valley, from the desert, 

They come - names, faces, eyes -  

and stand for the parade. 

They come in a masculine step,  

strong and sunburnt, 

They emerge from the shattered planes  

and from the burnt tanks; 

They rise from behind the rocks, from across  

the dunes, from connecting ditches, 

Brave as lions, tough as tigers, swift as eagles, 

And they pass one by one  

between two rows of angels, 

Who feed them candy and place flowers  

around their necks; 

And I look at them, and all of them are happy. 

These are my brothers, these are my brothers. 

And they meet one another,  

black eyes and blue and brown, 

And they remind each other of names,  

and weapons, and places, 

And pour each other cups of coffee and tea 

And burst suddenly together shouting: "Hi, Boy!" 

And they meet in the large assemblage,  

friends and comrades, 

And officers slap the privates' shoulders  

and the privates shake the officers' hands, 

And they burst in song and clap hands 

And all the dwellers of heaven listen to them  

beside themselves, 

And the get-together lasts a day and a night,  

and a day and a night, 

Because such a bunch has not yet been above! 

And then suddenly they hear familiar voices cry, 

And they look homeward at father and mother, 

at the wives, children and brothers, 

And their faces are silent  

and they stand perplexed 

And then someone quickly whispers:  

Forgive us, but we had to! 

We won the battles and now we are resting. 

These are my brothers, these are my brothers. 

And so they stand, the light on their faces, 

And the Lord alone passes among them, 

With tears in His eyes He kisses their wounds 

And He says in a trembling voice  

to the white angels: 

These are my sons,  

these are my sons! 
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 יורם טהרלב  גבעת התחמושת

 

 . היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים

 . עת התחמושתהאופק החוויר במזרח, היינו בעיצומו של הקרב על גב

 . לחמנו שם מזה שלוש שעות

 . התנהל קרב עקשני, קטלני, הירדנים נלחמו בעקשנות

 . זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה

 . בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי ארבעה חיילים בלבד

 . עלינו משם בכח של שתי פלוגות

 . עוד בתחילת הקרב לא ידעתי היכן האחרים, כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק

 . באותו רגע חשבתי שכולם נהרגו

 

  בשתיים, שתיים ושלושים

  נכנסו דרך הטרשים

  לשדה האש והמוקשים

 . של גבעת התחמושת

 

  מול בונקרים מבוצרים

  ומרגמות מאה עשרים

  מאה וכמה בחורים

 . על גבעת התחמושת

 

  עמוד השחר עוד לא קם

  חצי פלוגה שכבה בדם

  היינו שם אך אנו כבר

 . בגבעת התחמושת

 

  בין הגדרות והמוקשים

  השארנו רק את החובשים

  ורצנו אבודי חושים

 . אל גבעת התחמושת

 

 

 . באותו רגע נזרק רימון מבחוץ. בנס לא נפגענו

 . חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים

 . מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח

 . ב, שלחתי את איתןלא היה לי זמן לשאול מי מתנד

 . איתן לא היסס לרגע, עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון

 . לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שיישאר בקו שלי

 . ככה עברנו איזה שלושים מטר

 , איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו טיהרנו את הבונקרים מבפנים

 . עד שנפגע בראשו ונפל פנימה

 

  התעלותירדנו אל 

  אל הכוכים והמסילות

  ואל המוות במחילות

 . של גבעת התחמושת

 

  ואיש אי אנה לא שאל

  מי שהלך ראשון נפל

  צריך היה הרבה מזל

 . על גבעת התחמושת

 

  מי שנפל נסחב אחור

  שלא יפריע לעבור

  עד שנפל הבא בתור

 . על גבעת התחמושת

 

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=513&lang=1
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  אולי היינו אריות

  אך מי שעוד רצה לחיות

  אסור היה לו להיות

 . על גבעת התחמושת

 

 . החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה

 . הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון

 . החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ

  הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח

 . הבונקר שלהם

 . להם היתה שיטה: קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו

 . אז בין צרור לרימון, הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ

 . הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי

 . היו לי ארבעה מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו לגיונרים

 .קיבלתי צל"ש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום אני לא יודע למה

 

  בשבע, שבע ועשרים

  אל בית הספר לשוטרים

  אספו את כל הנשארים

 . מגבעת התחמושת

 

  עשן עלה מן הגבעה

  השמש במזרח גבהה

  חזרנו אל העיר שבעה

 . מגבעת התחמושת

 

  חזרנו אל העיר שבעה

  עשן עלה מן הגבעה

  השמש במזרח גבהה

 . עת התחמושתעל גב

 

  על בונקרים מבוצרים

  ועל אחינו הגברים

  שנשארו שם בני עשרים

 . על גבעת התחמושת
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Givat Hatachmoshet, Ammunition Hill  

Yair Rosenblum & Yoram TeharLev 

 

It was the second morning of the war in Jerusalem. The darkness faded out in the east. We 

were deep in the battle over Givat Hatachmoshet. It was a fierce battle. The Jordanians were 

hard to crack. 

It was a well-fortified bunker, in some stages of the battle I had only four soldiers with me. 

We came up there with two companies. 

I never knew where the others were because the radio was with Dudik, the commander was 

cut off from the beginning of the battle, at that moment I was sure that everyone was killed. 

It was 2:30 at night 

when we came through the rocks 

to the fields of fire and mines 

of Givat Hatachmoshet. 

In front of fortified bunkers 

machine guns and cannons 

A hundred and some guys on  

Givat Hatachmoshet. 

 

The pillar of dawn didn’t rise yet 

When all the company was already covered with blood 

But we were there 

on Givat Hatachmoshet. 

Because of the fences and mines 

we left the medics behind 

and we ran senseless 

to Givat Hatachmoshet. 

We came down to the tunnels 

to the holes to the cracks 

and to the death in the trenches 

of Givat Hatachmoshet. 

There were no questions 

those who went first, just fell 

you really needed a lot of luck 

on Givat Hatachmoshet. 
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Those who fell were dragged to the back 

so they wouldn’t disturb the others passing 

until the next one fell 

on Givat Hatachmoshet. 

Maybe we were lions 

but if you wanted to live 

you should not have been 

on Givat Hatachmoshet. 

We decided to blow up their bunker with the bazooka it made a few scratches on the 

concrete. We then decided to blow it up with explosives. The guy at the back would throw 

me the packs and I would put them at the entrance to their bunker. They had a system, first 

they would throw a grenade, then they shot a few shots and then they would rest, so between 

the grenades and the shots I ran and put down some explosives. I had only four meters (12 

feet) to move because there were Jordanians all over the place. I do not know why I got the 

Medal of Honor, all I wanted was to go home safely. 

Smoke covered the hill 

the sun was rising in the east 

we were only seven, going back to the city 

from Givat Hatachmoshet. 

And this is the story 

the story of trenches and bunkers 

the story of our brothers the men 

who remained twenty years old 

on Givat Hatachmoshet. 
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ָכל ִאיש ֵיש ֵשם  /  זלדה  לְּ

 

ל ִאיש ֵיש ֵשם כָּ  לְּ

 ֶשנַָּתן לֹו ֱאֹלִהים

ִאמֹו ִביו וְּ נּו לֹו אָּ נָּתְּ  וְּ

ל ִאיש ֵיש ֵשם כָּ  לְּ

נּו לֹו ֹאֶפן ִחיּוכֹו ֶשנָּתְּ תֹו וְּ  קֹומָּ

ִריג אָּ נַָּתן לֹו הָּ  וְּ

ַכל ִאיש ֵיש ֵשם  לְּ

ִרים נּו לֹו ֶההָּ  ֶשנָּתְּ

יו לָּ תָּ נּו לֹו כְּ נָּתְּ  וְּ

ל ִאיש ֵיש ֵשם כָּ  לְּ

נּו לֹו ַהַמזָּלֹות  ֶשנָּתְּ

ֵכנָּיו נּו לֹו שְּ נָּתְּ  וְּ

ל ִאיש ֵיש ֵשם כָּ  לְּ

יו אָּ נּו לֹו ֲחטָּ  ֶשנָּתְּ

מִ  נָּה לֹו כְּ נָּתְּ תֹווְּ  יהָּ

ַכל ִאיש ֵיש ֵשם  לְּ

 שנתנו לו שונאיו

 ונתנה לו אהבתו

ַכל ִאיש ֵיש ֵשם  לְּ

יו נּו לֹו ַחגָּ  ֶשנָּתְּ

תֹו ַלאכְּ נָּה לֹו מְּ נָּתְּ  וְּ

ַכל ִאיש ֵיש ֵשם  לְּ

נָּה קּופֹות ַהשָּ נּו לֹו תְּ  ֶשנָּתְּ

רֹונֹו נַָּתן לֹו ִעוְּ  וְּ

ל ִאיש ֵיש ֵשם כָּ  לְּ

 ֶשנַָּתן לֹו ַהיָּם

נָּ   ַתן לֹווְּ

 .מֹותֹו

EACH OF US HAS A NAME   ZELDA 

Each of us has a name 

given by God 

and given by our parents 

 

Each of us has a name 

given by our stature and our smile  

and given by what we wear 

 

Each of us has a name 

given by the mountains 

and given by our walls  

 

Each of us has a name 

given by the stars 

and given by our neighbors 

 

Each of us has a name 

given by our sins 

and given by our longing 

 

Each of us has a name 

given by our enemies 

and given by our love 

 

Each of us has a name 

given by our celebrations 

and given by our work 

 

Each of us has a name 

given by the seasons 

and given by our blindness  

 

Each of us has a name 

given by the sea 

and given by 

our death. 
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ִחָלה בֹוִכים  אברהם חלפי    תְּ

 

ה בֹוִכים ִחּלָּ  .תְּ

ַאֵבן-ַאַחר ְך ַהֶבִכי ִמתְּ  .כָּ

יִָּחיד-ַאַחר ד וְּ ר ֶאחָּ בָּ ִרים דָּ ְך זֹוכְּ  :כָּ

ִפיַלת ַהֵבן  .ֶאת נְּ

 

ר בָּ ִרים דָּ ֵאין אֹומְּ  .וְּ

ַעל ַמה ִרים ַעל ֶגֶשם וְּ ַדבְּ ע-אֹו מְּ מָּ  .ִנשְּ

ַעל ַמשֶ  עֹוד ַעל ַמֶשהּווְּ  .הּו עֹוד. וְּ

ַמע ֹאֶזן ֵבין ֹכה לֹא ִתשְּ הָּ  .וְּ

 

ִקים שֹותְּ  .וְּ

שּוב ִמים. וְּ קָּ ִבים. וְּ יֹושְּ ִמים ִמן הַכֵסא. וְּ קָּ  .וְּ

יִָּחיד ד וְּ ר ֶאחָּ בָּ ִעים דָּ יֹודְּ  :וְּ

 לֹא יָּשּוב.

 
First They Cry Avraham Chalfi 

First they cry 

And then the crying turns into stone 

Then remember just this one and only thing- 

The fallen son 

 

They say nothing 

They speak of the rain, what’s up 

About this, and then that…  

The ear cannot hear it anyway 

 

They become silent 

They get up from the chair, then sit, and then rise, again 

They know just one thing 

 He will not return 


