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 לזכר אריה

את דמות חברתנו מבטא לא הסיכום של מספר האינדיבידואים, אשר חי ופועל בה. 

תמיד ישאר בשבילנו  –כי האינדיבואל הפרט, עם כל כשרון ההסתגלות המפותח שלו 

 ר להבנת מהותה קצרה השגתנו.שכסוד, כחידה, א

ואולם את דמות חברתנו יבטא אותו החלק הבלתי נתפש, אשר אף שם אין לו החלק 

אשר ביכולתו של כל אחד מאיתנו להפריש לתוך הקופה המשותפת של ההוויה 

ואיינו נבחן בכמות, כי  –הקיבוצית שלנו. מבחינה זאת אחד ויחיד הוא ערך הנתינה 

 .אם באיכות. והאיכות נמדדת בנאמנות, ברצון ובכנות

נתן בנאמנות,  –הלך מאיתנו אריה. את אשר נתן והוסיף הוא לדמותה של חברתנו 

לקח איתו חלק מהוויתנו. על כן כה עמוק וצורב  –ברצון ובכנות. על כן כאשר הלך 

 הכאב..

 

 וורצמןש בקעי

 

חיינו שבים לאט, לאט למסלולם, מתחילים ללבוש את צורתם הקודמת, נשמעת 

לפרקים שירה מלכדת בין החברים, אף מתלכדים ויוצאים בריקוד, האוטו מתחיל 

שנית לחבר את גשר ודלהמיה. בערבים. נוסעים לאסיפה וגם לנשף. ואין אנו 

ום הנמהר ההוא לי 30יום למותו של אריה,  30מרגישים כמעט שבינתיים מלאו 

עברנו לסדר חיינו מבלי להרגיש, כי אריה  שאריה הלך מאיתנו לנצח. אנחנו כאילו

 שוב אינו איתנו.

האמנם כל כך מהר שכחנו בו? ההייה אבלנו רגעי? סמוך לאסון, קרוב למות ותיכף 

 נוחמנו?

אולי זה מותנה במבנה חברתנו שצעירה עודנה, ושאלת המוות אינה מעסיקה אותה 

רידה את מחשבתה, ובקרות אסון איננו יודעים כיצד להביע את אבלנו ואיך להציב ומט

 לו ציון וחיש קל אנו חוזרים לשטף חיינו?

 למות 30היום 

 אריה -חברנו 



כשם שלא השלמנו אז עם הרעיון שאריה  –ואולי משום שלא השלמנו עדיין עם מותו 

ח מאיתנו, גם כשידענו ששר המשחית כבר נעץ את ציפורניו עמוק בגופו קעומד להל

ואנחנו מעלימים עין מהעובדה האכזרית, ואיננו רוצים להביט  –בלי הרפות ממנו ל

 בפני המציאות נכוחה?

יום יום, במשך שנה וחצי נפגשתי עמו בעבודה. איזה בטחון עצמי וידיעה רבה 

למי לפנות  ההיה שופע. ואוירה זו היה משרה גם על העובדים על ידו. הי בעבודה

גם כיום בהתקלי בקושי ידוע בעבודה ואני זקוק לעזרה, לעזרה, לעצה בשעת הדחק. 

בלי משים הנני פונה לעבר מקום עבודתו של אריה ונשאר עומד באמצע הדרך מול 

 לחנו וכליו המיותמים.ומקומו השכול, ש

הלך מאיתנו אריה, ונדמה לי מבלי שהכרנוהו. כולם ידעו מי הוא אריה. כל מי שנפגש 

על כולם היה אהוב. אף הילדים ידעו לאהוב את אריה. איתו מקרוב ידע להעריכו. 

 לך את דרכו בתוכנו. כאילו בצדי הדרך הלך.תהאבל הכר לא הכרנוהו. בודד ה

 

 ובידליהו א

 

מוג הצער. ואם גם חזרו החיים למסלולם, ואם גם נשמעת נלא! לא חלף הכאב ולא 

ם נכלאו ונחנקו שירה ופורץ מחול, הרי רבים אנו וצעירים. ושפע של כוחות וסערת חיי

 נותקו הכבלים ופרצו החיים ותבוא עליהם ברכה. אולם אין –זה שבעה ירחים ועתה 

על ילדיה ובוגריה חייתה וחיה גם עתה  –נו רתחלוף.. חב-זה אות שהכאב הוא בן

 את אסוננו בשכלנו את אריה.

חוויה עמוקה מאד איחדה את כולם.  –הילדים הקטנים במסיבתם ליום השבעה 

דו להם הקטנים בזכרונות של מגע ואהבה אליו היו מוכנים לשמוע עוד ועוד התייח

 געגועים ותמיהה. האמנם לא יקום עוד מעט אריה ולא יהיה פה בתוכנו? –ובעיניים 

עם כל כניסה לחדר האוכל החדש שלנו עינינו נתקלות ברהיט הנהדר, בארון הגדול 

נות ולב מסור טפחו אותו והקימוהו המשווה חן והוד על צריף העץ הפשוט. ידיים אמו

 לעינינו! –וקשה לשבת ולאכול בשוויון נפש והארון 

החיים תובעים את שלהם ולא נכלאים. אולם עלינו להציב ציון לנשמתו של אריה. 

אריה האוהב, הצנוע, המלא אהבה לבעל החי, לצמח, לטבע, נקדיש נא אחת 

 מפינותנו בדלהמיה לגן לשמו. יגדל נא השיח ויפרח וימשיך את חייו של אריה בתוכנו. 

 

 פקר רבקה

 

 

הוא היה מלמד אותנו טוב, בדייקנות והשיעור  זוכרת אני את השיעורים עם אריה.

 היה עובר בנעימות. לא יכולתי אז לנחש מה יקרה בעוד חודשים מספר.

 לעצמנו שיקרה אסון כזה.בהיותו חולה, שלחנו לו פרחים, לא תארנו 



ידענו! אריה חולה אנוש. אבל הרבה חברים היו חולים מאד והבריאו והיינו בטוחים 

 שגם אריה יבריא והנה קרה האסון.  הידיעה על מותו הדהימה אותי מאד.

אני לא חשבתי אף פעם על המלה 'מוות'. לא חשבתי על בן האדם ההולך לעולמו. 

מתים ידעתי שזה אסון גדול, אבל לחדור לעומק עד עתה שמעתי: הרבה אנשים 

 זאת לא עשיתי. –הדבר ולחשוב על האסון 

והנה עתה הלכתי אחרי הלוויתו של אריה ואז הרגשתי את ההרגשה הזאת. בעמדי 

על הגבעה בין העצים, בין קברות יתר החברים ולפני הבור השחור, אשר בו ישכב 

ו של אריה, מה הוא פעל, חשבתי על רצונו אז חשבתי: מה היו חיי –לנוח לנצח אריה 

לחיות ועכשיו הוא הולך לשכב בבור העמוק, החשוך על הגבעה, אשר על שפת 

 הירדן.

 וצר על האיש המת בדמי ימיו. אריה עוד טרם הספיק להנות מחייו וכבר הלך מהם.

 עלומיו.אבל עכשיו בשכבו על הגבעה, ישיר לו הירדן במשק גליו את שירי ילדותו וימי 
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