
 אסתר מוצרי                  חיים שלנו                                                      

 

בראשית מלחמת ששת הימים גייסו את חיים, ממטה החטיבה המרחבית, להניח 

קציר, ואחרי המלחמה קראו לו לפרק אותם. פחדתי מאד, -מוקשים ממזרח לתל

אפילו צמתי. והוא היה מרגיע אותי: אסתר אל תדאגי, הכל יהיה טוב. אני מכיר 

לי אשה נחמדה וארבעה ילדים. אני מטפל במוקשים  את העבודה, ואני יודע שיש

 לאט ובזהירות. וכשחזר, אמר: הנה, את רואה, הכל בסדר, לא היה לך מה לפחד.

היה אומר לי: כעת הילדים קטנים, ויש הרבה טרדות איתם. עוד מעט הילדים 

יגדלו, נחיה כמו מלכים. אחרי העבודה נשב בכורסאות, נקרא ספרים, ותהיה לנו 

 אה מהילדים.הנ

הוא דאג וטיפל בי כאבא, כחבר טוב  –משפחה -חיים היה לי לא רק בעל ואב

וכמדריך מסור. בזמן האחרון היה מבקש ממני שאהיה יותר עצמאית, לא אתייעץ 

איתו בכל דבר, בעצמי אכתוב מכתבים לקרובים, אתגבר על העייפות ואבקר 

 יפה.באסיפות, ולא אחכה לשמוע מפיו על מה שהיה באס

חיים נתייתם מאביו בגיל חמש, ואני נתייתמתי מאמי בגיל שש. כמעט שאיני 

 –והנה, התאכזר הגורל זוכרת אותה. כמה רצינו לתת לילדינו בית משפחה חם. 

 ילדינו שלנו. –שוב יתומים בגיל צעיר במשפחה 

היה מסור בלב ובנפש לילדים. שמח לקראת כל יום עבודה. מסכן, היה אומר, מי 

שאינו עובד. בשמחה היה חוזר הביתה, לאחר העבודה. ומיד, לאחר המקלחת, 

התמסר לילדים. לעזור לגדולים בשיעורים, לשוחח, לקרוא, לשיר ולשחק עם 

 הקטנים, ולסדר כל מה שצריך. וכל זה בשקט ובנועם.

 היה מאושר. מלמד זכות על כל אדם.

רה הדבר. עדיין אנו המומים שנה חלפה מאז האסון, אך דומה כאילו רק אתמול ק

מפרידתך הניצחית מעמנו. מסרבים אנו להאמין, כי שוב לא נראה אותך, שוב לא 

 נשמע את קולך ונחוש במגע ידך.

לעולם לא נשכחך. על כל צעד ושער שאנו עושים, דומה כאילו עינך צופיה 

 ומשגיחה, שלא נטעה ולא נסטה מהטוב והישר, ממש כפי שהיית בימי חייך.

די פעם, בהעלותנו את דמותך לעניינו, מתחיל ליבנו לפרפר בקירבנו והשכל מ

 הישיר מסרב להאמין.

 לעולם לא נשכחך. את אשר עשית למעננו, כבעל ואב נאמן ומסור, אוהב ונאהב.

תמיד העדפת להקריב נוחותך למען אושרם של אחרים. תמיד תשאר כך 

 בשבילנו.

 

 לעולם לא ימוש זיכרך מליבנו.


