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בכל יום זיכרון מתייחד העם כולו עם זכר הנופלים במערכות ישראל וחללי פעולות האיבה.
הדמעות חונקות את הגרון ,והעם כולו מרכין את ראשו בכאב.
אך אתן משפחות יקרות ,אתן נושאות עמכן את הכאב בכל יום ,בכל שעה ,בכל דקה.
כל נקישה בדלת מזכירה לכם את אותו רגע ארור ,בו קיבלתם את הידיעה המרה על אבדן
יקיריכם ,יקירינו .זיכרון וכאב שאינם מרפים לרגע.
הגעגוע ליקיריכם גובר משנה לשנה ,העצב מלווה אתכן גם ברגעי שמחה ,ותחושת האבדן
מתעצמת ,והזמן ,הזמן עדין עומד מלכת.
ואין מילים בפי אשר בכוחן לנחם אתכם ,או להפחית מכאבכם.
רּוריםָ --רחֵ לְּ ,מבַ כָה עַ ל-בָ נֶיהָ ; מֵ אֲ נָה
הכתוב אומר בספר ירמיהו" :קוֹל בְּ ָרמָ ה נ ְִּשמָ ע נ ְִּהי בְּ כִ י תַ ְּמ ִ
לְּ ִהנָחֵ ם עַ ל-בָ נֶיהָ  ,כִ י אֵ ינֶנּו".
אבות ואי מהות ,סבים וסבתות בוכים על ילדיהם ונכדיהם .אלמנות ממררות בבכי על בני זוגם
שהלכו ולא ישובו עוד ,יתומים קורעים את בגדיהם על ההורים האחים והאחיות ,ואנו ,אנו
ממשיכים למלמל "לא יתכן"" ,לא להאמין" ,והבכי ,וזעקות השבר קורעים את הלבבות של כולנו.
"מ ְּנעִ י ק ֹולְֵך ִמבֶ כִ י ,וְּ עֵ ינַיִ ְךִ ,מ ִד ְּמעָ ה .כִ י יֵש שָ כָר לִ פְּ ֻעלָתֵ ְך נְּ אֻ ם-יְּ הוָ ה" ממשיך ואומר הכתוב.
ִ
ברגעים אלה כאשר עם ישראל כולו מתאחד במחשבותיו ,זוכר ומזכיר את גיבוריו אשר חרפו
נפשם על קדושת השם ,העם והארץ .כולנו כאן ,בקדימה-צורן מתייחדים עם זכר יקירינו ,מונעים
את קולנו מבכי ,מוחים בסתר דמעה ויודעים כי יש שכר לפעולתם.
במותם ציוו לנו את החיים ,בזכות גבורתם אנו עומדים כאן בהשקט ובבטחה ותפילה אחת על
שפתותינו והיא התפילה לשלום.
ֹושביה"
ארץ וְּ ִש ְּמחַ ת עֹולָם לְּ י ְּ
" וְּ נָתַ תָ שָ ֹלום בָ ֶ
וְּ כִ ְּתתּו חַ ְּרבוֹתָ ם לְּ ִא ִתים ,וַ חֲ נִ יתוֹתֵ יהֶ ם לְּ מַ זְּ מֵ רוֹתֹ ,לא-יִ שָ א גוֹי ֶאלּ-גוֹי חֶ ֶרב וְּ ֹלא-יִ לְּ ְּמדּו עוֹד ִמלְּ חָ מָ ה"

יהי זכר הנופלים ברוך.
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