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קִ ינַת דָּ וִ ד  /ספר שמואל ב' ,א'
בֹורים:
הַ צְּ בִ י יִ ְּש ָּראֵ ל עַל בָּ מֹותֶ יָך ָּחלָּל אֵ יְך נָּפְּ לּו גִ ִ
אַ ל-תַ גִ ידּו בְּ גַת אַ לְּ -תבַ ְּשרּו בְּ חּוצֹות אַ ְּשקְּ לֹון
פֶ ןִ -ת ְּשמַ חְּ נָּה בְּ נֹות פְּ לִ ְּש ִתים
פֶ ן-תַ עֲֹל ְּזנָּה בְּ נֹות הָּ ע ֲֵרלִ ים:
ּושדֵ י ְּתרּומֹות
ה ֲֵרי בָּ גִ לְּ בֹועַ אַ ל-טַ ל וְּ אַ ל-מָּ טָּ ר ֲעלֵיכֶם ְּ
בֹורים
כִ י שָּ ם נִ גְּ עַל מָּ גֵן גִ ִ
מָּ גֵן שָּ אּול בְּ לִ י מָּ ִשי ַח בַ שָּ מֶ ן:
בֹורים
ִמדַ ם ֲחלָּלִ ים מֵ חֵ לֶב גִ ִ
קֶ שֶ ת יְּ הֹונָּתָּ ן ל ֹא נָּשֹוג אָּ חֹור
וְּ חֶ ֶרב שָּ אּול ל ֹא תָּ שּוב ֵריקָּ ם.
ימם בְּ חַ יֵיהֶם
שָּ אּול וִ יהֹונָּתָּ ן הַ ֶנ ֱאהָּ בִ ים וְּ הַ ְּנעִ ִ
ּובְּ מֹותָּ ם ל ֹא נִפְּ ָּרדּו
ִמנְּ שָּ ִרים קַ ּלּו מֵ א ֲָּריֹות גָּבֵ רּו:
בְּ נֹות יִ ְּש ָּראֵ ל אֶ ל-שָּ אּול בְּ כֶינָּה
הַ מַ לְּ בִ ְּשכֶם שָּ נִי עִ ם-עֲדָּ נִים
בּושכֶן
הַ מַ ֲעלֶה עֲדִ י זָּהָּ ב ַעל לְּ ְּ
אֵ יְך נָּפְּ לּו גִ בֹ ִרים בְּ תֹוְך הַ ִמלְּ חָּ מָּ ה
יְּ הֹונָּתָּ ן עַל-בָּ מֹותֶ יָך חָּ לָּל:
צַ ר-לִ י עָּ לֶיָך אָּ חִ י ְּיהֹונָּתָּ ן ָּנע ְַּמתָּ לִ י ְּמאֹ ד
נִפְּ לְּ אַ תָּ ה אַ הֲבָּ ְּתָך לִ י מֵ אַ הֲבַ ת נ ִָּשים
בֹורים ַוי ֹאבְּ דּו כְּ לֵי ִמלְּ חָּ מָּ ה
אֵ יְך נָּפְּ לּו גִ ִ
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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
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גשם בשדה הקרב
מאת :יהודה עמיחי

לזכר דיקי
יֹורד עַ ל פְּ נֵי ֵרעַ י;
גֶּשֶּ ם ֵ
עַ ל פְּ נֵי ֵרעַ י הַ חַ יִ ים ,אֲ שֶּ ר
ְּמכ ִַסים ָראשֵ יהֶּ ם בֵ ְּש ִמיכָה-
ועַ ל פְּ נֵי ֵרעַ י הַ מֵ ִתים ,אֲ שֶּ ר
אֵ ינָם ְּמכ ִָסים עֹוד.

Rain in the Battlefield
In memory of Diki
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ִמ ְּסדַ ר הַ ּנֹופְּ לִ ים

 /חיים חפר (מקאמה)

הֵ ם בָּ ִאים מֶ ן הֶ הָּ ִריםִ ,מן הַ ְּש ֵפלָּהִ ,מן הַ ִמדְּ בָּ ר הֵ ם בָּ ִאים-
ּומ ְּתיַצְּ בִ ים אֶ ל הַ ִמסְּ דָּ ר .הֵ ם בָּ ִאים בְּ צַ עַד
שֵ מֹותָּ ,פנִים ,עֵי ַניִם – ִ
ּושזּופִ ים הֵ ם יֹוצְּ ִאים ִמתֹוְך הַ ְּמטֹוסִ ים הַ ְּמרֻ סָּ קִ ים
גַבְּ ִריֲ ,חזָּקִ ים ְּ
חֹורי הַ סְּ לָּעִ ים ,מַ ֵעבֶר
ּומן הַ טַ ְּנקִ ים הַ ְּשרּופִ ים  /הֵ ם קָּ ִמים מַ ֲא ֵ
ִ
יבֹורים ָּכא ֲָּריֹותַ ,עזִים ַכנְּמֵ ִרים
ּומתֹוְך ְּת ָּעלֹות הַ ֶקשֶ ר  /גִ ִ
לַדִ יּונֹות ִ
וְּ קַ ּלִ ים ַכנֶשֶ ר //
וְּ הֵ ם עֹובְּ ִרים אֶ חָּ ד אֶ חָּד בֵ ין שּורֹות שֶ ל מַ לְּ אָּ כִ ים  /הַ מַ ֲאכִ ילִ ים
ָּארם פְּ ָּרחִ ים ַ /ו ֲאנִי מַ בִ יט ָּבהֶם
אֹותָּ ם מַ ְּמתַ קִ ים וְּ עֹונְּדִ ים ַעל צַ ּו ָּ
וְּ הֵ ם ֻכּלָּם ְּשמֵ חִ ים  /אֵ לֶה הָּ אַ חִ ים שֶ לִ י ,אֵ לֶה הָּ אַ חִ ים //
וְּ הֵ ם פֹ וגְּ ִשים זֶה אֶ ת זֶה ,עַי ַניִם ְּשחֹ ורֹות ּוכְּ חֻּלֹות וְּ חּומֹות  /וְּ הֵם
ּומקֹומֹות ּומֹוזְּגִ ים זֶה ָּלזֶה סִ יפְּ לֵי
מַ זְּכִ ִירים זֶה ָּלזֶה שֵ מֹות וְּ כֵלִ ים ְּ
ּומ ְּתפ ְָּּרצִ ים פִ ְּתאֹ ם יַחַ ד בִ קְּ ִריאֹות :כִ יפַק– הֵ י!  /וְּ הֵם
קָּ פֶ ה וְּ תַ ה ִ /
פֹוגְּ שים בַ ָּקהָּ ל הָּ ַרב ֵרעִ ים וִ ידִ ידִ ים  /וְּ הַ ְּמ ַפקְּ דים טֹופְּ חִ ים עַל
טּור ִאים לֹוחֲצִ ים יָּד ל ְַּמ ַפקְּ דִ ים  /וְּ הֵ ם פֹורצִ ים
טּור ִאים וְּ ָּ
ְּשכֶם ַה ָּ
ושבֵ י
בְּ ִש ָּירה ּומֹוח ֲִאים ַכ ַפיִם ּ /ומַ קְּ ִשיבִ ים לָּהֶ ם בְּ הִ ת ַפעֲלּות כָּל יֹ ְּ
ֲבּורה
הַ שָּ מַ יִם  /וְּ הַ פְּ גִ ישָּ ה נ ְִּמשֶ כֶת יֹום ָּו ַל ְּילָּה ,יֹום ָּו ַל ְּילָּה  /כִ י ח ָּ
שֹומעִ ים הֵ ם קֹולֹות
שֶ ָּכז ֹאת ל ֹא הָּ ייְּתָּ ה עֹוד לְּ מַ עְּ לָּה  /וְּ אָּ ז פִ ְּתאֹ ם ְּ
ֻמכ ִָּרים בֹוכִ ים וְּ הֵ ם מַ בִ יטִ ים הַ בַ יתָּ ה אֶ ל אַ בָּ א וְּ ִאמָּ א ,אֶ ל הַ נ ִָּשים,
עֹומדִ ים ְּנבֹוכִ ים וְּ אָּ ז
דֹוממֹות וְּ הֵ ם ְּ
הַ יְּ לָּדִ ים וְּ הָּ אַ חִ יםּ /ופְּ נֵיהֶ ם ְּ
ִמישֶ הו מֵ הֶ ם לֹוחֵ ש :סְּ לִ יחָּ הֲ ,א ָּבל הָּ יִינּו מֻכְּ ָּרחים  /נִצַ חְּ נּו
בַ קְּ ָּרבֹות וְּ ָּכעֵת אָּ נּו נָּחִ ים  /אֵ ּלֶה הָּ אַ חִ ים שֶ ּלִי ,אַ ּלֶה הָּ אַ חִ ים //
עֹומדִ ים וְּ הָּ אֹור עַל פְּ נֵיהֶ ם  /וְּ ַרק אֱֹלהִ ים לְּ בַ דֹו עֹובֵ ר
וְּ ָּככָּה הַ ם ְּ
בֵ ינֵיהֶ ם ּ /וכְּ שֶ דמָּ עֹות בְּ עֵינָּיו הּוא ְּמנַשֶ ק אֶ ת פצעיהם  /וְּ הּוא
אֹומֵ ר בְּ קֹול רֹוטַ ט לְּמַ לְּ אָּ כָּיו ַהּלְּ בָּ נִים :אֵ ְּּלה הַ בָּ נִים שלי  /אֵ ּלָּה
הָּ בָּ נִים// .
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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!
7

גבעת התחמושת יורם טהרלב
היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים .
האופק החוויר במזרח ,היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת .
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 .
לא ידעתי היכן האחרים ,כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב .
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
אך אנו כבר היינו שם
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 .
לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב ,שלחתי את איתן .
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 .
ירדנו אל התעלות
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 .
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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 .
אני לא יודע למה קיבלתי צל"ש ,בסך הכל רציתי להגיע הביתה בשלום.
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
על גבעת התחמושת .
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.

11

 זלדה/ לְּ כָל ִאיש יֵש שֵ ם
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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לְּ כָּל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נָּתַ ן לֹו אֱ ֹלהִ ים
וְּ נ ְָּּתנּו לֹו אָּ בִ יו וְּ ִאמֹו
לְּ כָּל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נ ְָּּתנּו לֹו קֹומָּ תֹו וְּ אֹ פֶ ן חִ יּוכֹו
וְּ נָּתַ ן לֹו הָּ אָּ ִריג
לְּ כַל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נ ְָּּתנּו לֹו הֶ הָּ ִרים
וְּ נ ְָּּתנּו לֹו כְּ תָּ לָּיו
לְּ כָּל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נ ְָּּתנּו לֹו הַ מַ זָּלֹות
וְּ נ ְָּּתנּו לֹו ְּש ֵכנָּיו
לְּ כָּל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נ ְָּּתנּו לֹו חֲטָּ אָּ יו
וְּ נ ְָּּתנָּה לֹו כְּ ִמיהָּ תֹו
לְּ כַל ִאיש יֵש שֵ ם
שנתנו לו שונאיו
ונתנה לו אהבתו
לְּ כַל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נ ְָּּתנּו לֹו חַ גָּיו
וְּ נ ְָּּתנָּה לֹו ְּמלַאכְּ תֹו
לְּ כַל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נ ְָּּתנּו לֹו ְּתקּופֹות הַ שָּ נָּה
וְּ נָּתַ ן לֹו עִ וְּ רֹונֹו
לְּ כָּל ִאיש יֵש שֵ ם
שֶ נָּתַ ן לֹו הַ יָּם
וְּ ָּנתַ ן לֹו
.מֹותֹו

אברהם חלפי

ְּת ִחלָה בֹוכִ ים

.ְּתחִ ּלָּה בֹוכִ ים
.כְָּך הַ בֶ כִ י ִמ ְּתאַ בֵ ן-אַ חַ ר
:כְָּך זֹוכְּ ִרים דָּ בָּ ר אֶ חָּ ד וְּ יָּחִ יד-אַ חַ ר
.אֶ ת נְּ פִ ילַת הַ בֵ ן
.אֹומ ִרים דָּ בָּ ר
ְּ וְּ אֵ ין
.נִשמָּ ע
ְּ -אֹו ְּמדַ ְּב ִרים עַ ל גֶשֶ ם וְּ עַ ל מַ ה
. וְּ עֹוד עַ ל מַ שֶ הּו.וְּ עַ ל מַ שֶ הּו עֹוד
.וְּ הָּ אֹ זֶן בֵ ין כֹ ה ל ֹא ִת ְּשמַ ע
.שֹותקִ ים
ְּ ְּו
. וְּ שּוב. וְּ קָּ ִמים.יֹושבִ ים
ְּ ְּ ו.וְּ קָּ ִמים ִמן הכַסֵ א
:יֹודעִ ים דָּ בָּ ר אֶ חָּ ד וְּ י ִָּחיד
ְּ ְּו
.ל ֹא יָּשּוב
First They Cry Avraham Chalfi
First they cry
And then the crying turns into stone
Then remember just this one and only thingThe 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
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