ערב יום הזיכרון תשע"ב
משפחות שכולות יקרות,
קהל יקר ונכבד,
זו השנה הששים וארבע שמדינה שלמה עומדת חפוית
ראש ,מתייחדת עם הנופלים; חובקת ומנחמת את
החיים.
כל כך הרבה אהובים ,נעימים ומסורים שאינם.
כל כך הרבה פעמים ארורות ,שבהן הצטמררו אם ואב
לשמע הנקישה בדלת;
נסדקו בזמן שהמלים המחרידות נאמרו;
ונשברו כשהמשמעות חילחלה ואיכלה את הלב.
שנים רבות של משפחה וביחד,
אהבה ,שמחה ותקווה ,נמוגו באחת.
מעכשיו – כל יום הוא יום זיכרון.
כל שעה גובה את מחיר הכאב .כל דקה נספרת וכל
שניה בלעדיו ,בלעדיה ,קשה מנשוא.
עוד לא נכתבה המילה שתנחם; שתרפא; שתצליח ולו
במעט למזער את הכאב.
אין נחמה בזיכרון או בגבורה.
"במותם ציוו לנו את החיים" ואיזה חיים אלה בלעדיהם?
השכול יושב כאבן כבדה בלבה של משפחה.
אימא ,אבא ,אחות ,אח ,סבתא וסבא  -איבדו לנצח את
היקר להם מכל.
ביקש להביע בשם הנופלים יוסף שריג בשירו "שיבה"
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א ְצמֵ אֵ י ִמלְ חָ מָ ה
אֶ ל הַ ְקּ ָרב הָ לַכְ נוּ
אָהַ בְ נוּ ָתּ ִמיד אֶ ת הַ בַּ יִ ת,
ְשׁמָ ה
הַ ֶשּׁמֶ שָׁ ,שׂ ֶדה הַ נִּפְ ָתּח בַּ נּ ָ
וְ ַשׁבְ נוּ עַ ָתּה אֲ לֵיכֶ ם
שׁוּטים כְּ תָ ִמיד
פְּ ִ
וְ רוּחַ אֵ ין בָּ נוּ
הֲ תוּכְ לוֵּ ,רעִ ים,
לְ חַ זֵּ ק אֶ ת ִאמָּ א
בִּ ְמקוֹמֵ נוּ?
יודעים אנו שארץ ישראל נקנית בייסורים,
אך לעולם לא נצליח לתפוס את עומק הייסורים הללו.
הדמעות חונקות ,הכאב מצמית והלב נחמץ למראה אם
שכולה; אב בוכה על בנו שנפל בקרב; רעיה המבכה את
בעלה ,סבא וסבתא שלא יחבקו שוב את נכדם.
השמירה על ביטחון מדינתו והפעולות הכרוכות בכך,
ממשיכים לגבות מאתנו מחיר כבד.
חיי לוחמים צעירים נגדעים בפעולות אלו כשלצערנו
הרב משפחת השכול הישראלית מתרחבת .גם עירנו
כפר סבא נושאת בעול ,ולדאבון לבנו משתתפת גם היא
במחיר הנורא מכל מאתיים שמונים ושמונה חללים כפר
סבאים מנו מערכות ישראל ,מאתיים שמונים ושמונה
אמיצים טהורי נפש .העיר כפר סבא מרכינה ראש
בפניכן ,משפחת השכול ,ובו בזמן נושאת ראשה בגווה
שבניכם היו גם בניה.
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"זוהי ארץ מסוכנת" כתב יהודה עמיחי.
ארץ מלאה חפצים חשודים ּו ְב ֵני אדם מְ מּולְ ָּכ ִדים,
ּומָ ֶצבֹות ִזי ָּכרֹון מּו ָנחֹות ָּבּכ ֹל,
כמו מִ שְ קֹולֹות,
כדי שתולדות הארץ לא יעופו ברוח,
ְּכ ִני ָירֹות.
וְ ָכך  -יום אחד ְּבשָ נה לובש הזיכרון קול צפירה
ּומָ ֶּכה כל אוזן.
וְכ ֹל י ְמֹות השנה הוא מְ הָ דהד ְּבחדרי הלב.
יום הזיכרון הוא יום האהבה החָ י ָה ְּבלִ י קץ,
יֹום הָ ֳגעֳ גּוע,
שְ לא י ָשוב עוד לְ ֵבי ְתֶ נּו"
ביום זיכרון זה לחללי מערכות ישראל ,נביט בעיניכם,
בני משפחת השכול ,נביט בצער בכאב וביגון שאין להם
גבול ולא מדד.
פשוט נביט וכבר נראה ,ונבין את נפשכם.
נזכור.
נזכור שחוב לנו אליכם,
נזכור שחיים אנו בזכות יקירכם,
נזכור שלא לשכוח אותם ואתכם.
יהיה זכר הנופלים ברוך.
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