
 הדמעות והכאב

 

הכאב והיגון עוד שבעתיים יותר ויותר  –קשה לכתוב ולבכות ידיד, חבר, בעל... אבל לבכות בן 

 גדול.

עומדת לפני הדמות הנהדרת לאן שאני פונה, במשך כל השעות שלי בעבודה ולאחריה... קשה 

 לשאת את הסבל.

 

בא יום שישי. אני כל כך מחכה לו, לבן הזקונים שלי. לא פעם הייתי עומדת על מפתן הדלת 

ומחכה לו, פן יבוא וכשבא יעקב, הלב  התמלא שמחה לראותו, שהגיע מהצבא בריא ושלם.  

כך ליוויתי אותו במשך שנה וחצי... היה נכנס לחדר בחיוך כזה משגע ושואל: "מה נשמע, אמא? 

 בחבר'ה, במשק, היה ער לכל. – . התעניין בכל

 

יתכן שבגלל שהיה הכי  –. בחדר היה פורק עול. היינו, משה ואני, מפנקים אותו היה ילד מפונק

 קטן והגיש את החולשות שלנו אליו. הוא גם היה מאד קשור אלי ולמשפחה כולה.

 

יימת דאגה תואר היה, גם בנפשו טהור וישר. תמיד דאג לזולת ובשבילו לא היתה ק-עלם יפה

לפרטיות. אהב את החיים, שאף לראות עולם, לטייל. התעניין בעולם החי והצומח. קרא הרבה, 

כל  התמצא בהרבה שטחים אהב מאד להקשיב לצלילי המוזיקה ואני לא פעם נעזרתי על ידו.

היה יודע מי הקומפוזיטור. היה אוהב לרקוד. לא פעם הלכתי  –יצירה שהיתה מנוגנת ברדיו 

איך שהוא רוקד עם כלתי ונהניתי לראותם. אלוהים נתן לי מתנה, את יעקבל'ה. רק  לראות

 עשרים ואחת וחצי שנה.

 

המביט בפניך המקרינים והמאירים, אשר קרבו אליהם תמיד את כל הסובבים אותך, יבין ויחוש 

 חיי אשאר עצובה...מדוע אותך חסרים אנו, ולאורך חיינו, 

 

שבים ומשוחים במשפחה על כל מיני בעיות חברתיות משקיות. היה בהופעתך, לא פעם היינו יו

נהנה לשמוע ממני הברקות, והיינו צוחקים יחד... מאור הבית והמשפחה היית. עכשיו החדר 

מיותם בלעדיך, ואיך יתכן לנשום ולחיות בלעדיך? הגעגועים, המחשבה... נמנע להאמין, 

 האמנם לא ישוב עוד?

ר. חיים כה תוססים, שעמדו ליצור ולעצב דמות נפלאה... איזו נעקרת מאיתנו כל כך צעי

מהלומה... לא פיללתי שהבן הצעיר שלי, שעוד לא הספיק ממש לחיות, יפול חלל במלחמה כה 

 אכזרית.

 

בראש השנה היה בחופשה. נפרד ממני ואמר לי: "אמא, יתכן שגם ביום הכיפור אבוא לחופש". 

לראותך בכל הזדמנות". היה אז בקורס לשריון וכשפרצה יעקבל'ה, אשמח "שמחתי ואמרתי: 

 המלחמה דאגתי ליתר הבנים שלי ושל המשק כולו.

הייתי משוכנעת שבנים שרק עומדים לסיים קורס לא יקחו אותם לגוש הראשון. והנה נפלח 

בגורלי, שדווקא הילדים הכי צעירים, שעוד היו בקורס, קראו אותם הראשונים, והיו מעטים 

 ה נגד רבים של האוייב. וזו המועקה שנשארה בלב.במערכ

 

מי מסוגל להתפנות ממחשבה על דמותך? ומי יכול להתרחק מתמונתך, אישיותך הנפלאה 

 הזו?

 



לא פעם אני חשובת: הייתה לי משפחה גדולה, עניפה, משפחה לתפארת. אחיות, גיסים, 

. כולם יפהפיים. נספו בידי הנאצים. היו מלחמות. העם היהודי סבל, תמיד היה ילדים, אמא

בידי האויב שעיר לעזאזל. פה אנחנו לוחמים על קיומנו. יש טעם למלחמתנו. רוצים להיות עם 

ככל העמים. רוצים לחיות כעם חופשי, לעבד את אדמותינו, את משקנו. והנה משך כל שנות 

פרעות, מלחמות, בנים צעירים יקרים נופלים בכל מלחמה, וכואבים  התנפלויות, –היותי בארץ 

 כל בן שנפל במלחמה.

 

והנה נפל בגורלי, שגם הבן שלי נפל, במלחמת יום כיפור. אולי נפל בגורלי שגם אני הייתי 

 צריכה לתת קורבן לאומה אבל הכאב הוא גדול מדי.

 

חונקות את גרוני. והדם זועק מהקבר אני מרכינה את ראשי על קברך הרענן בשבר לב ודמעות 

הרענן של יעקבל'ה שכה אהבתיך. עלינינו זיו פניך היפים, עדינותך, טוב לבך ואהבתך הנפשית 

אלינו. בחזית סיני, על הטנק, נלחמת למען המשך קיומנו. כגיבור נפלת ואת כל חייך למדינה 

 ולכל היהודים נתת.

 

למענך חוץ  . והלב דואב וכואב. לא נותר מה לעשותזר ליגון לעולם לא יבין את עומק הכאב..

 מדמעות, פרחים והנצחה.

 תמיד נזכרך יעקבל'ה. –תהא נשמתך תמיד תמיד שמורה בנפשנו, בצרור החיים 

 

 אמא

 


