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נתבקשתי לשאת דברים כבן למשפחת השכול
דבריי מכוונים להיאמר בשם ההורים ,האלמנות ,היתומים ,האחים ושאר
בני משפחת השכול .יודעים אנו כולנו כי אין מזור לכאב אין תחליף לאובדן ,
החלל תרתי משמע ,ילווה אותנו לקץ ימינו.
אציין כי הדברים שאקרא יבטאו ,את היותי שייך גם ,לקבוצת הלוחמים.
מילותיי יהוו מאין אמירה כוללנית של התחושות שנקוו בנפשי במלאות
ארבעים השנים ,ואני מקווה שיבטאו רגשותיהם של רבים.

ארבעים שנים
ירכתי שנה ...יום כיפור
ארבעים שנים מלאו לבלי שוב
מבט מרוחק ,מעמיק ,מדוד
מעבר לטווחי מדידה וירי
ארבעים שנים מונה דור המדבר
דור המדבר השתקן  ,המצולק
נמרצים מאמינים פרצנו לסיני
מהארץ המובטחת ,מדברה ירדנו
תרעם ארץ "העם רואים את הקולות"
קולות מלחמה מהדהדים בוערים
רובדי רגשות נצברו  ,שנים חולפות
מלחמה כתמונת סטילס קפואה
אין שנייה כעוצמתה ,אין עזה ממנה
נערים היינו
עזים נדרשנו להיות ,כקפיץ הנדרך
ללא חשבון יצאו חברים אלי קרב
בכל עימות ,בתקיפה ,במגננה
צבא השמיים וצבא היבשה
ככוכבי רקיע מעוטרים
כהילת שביט מרחפים
הולכים בינינו לא עוזבים
אף כי נפרדנו כבר
בצאת ישראל למצריים
לוחמים נטפי גריז ושמן מקלעים
ממלאים בטנה של מכונת מלחמה
לא חובבי קרבות ,אוהבי שקט ושלום
ללא שנאה לאויב ,לצר
לחזור הביתה בשלום רצו
יפי המדבר ,דיונות לבנות בוהקות
נשאבות ברוח נבנות ,נשחקות ,טובעניות

תובעני הבל לובן המדבר בלילות  ,דממה
חול לבן מצליף בפנים שחורות מפייח
לפתע משמיים נגלים קולות מלחמה
פצצות ,רקטות ,טילים ,פגזים הכל מעופף
מנסה לגפף  ,לא חס ושלום ללטף
מי שח"ש( )4את הליטוף( )2יודע נחת זרועו
מהיר מחץ( )4ותם הח"שש
ק ֵרב קרב ובא  ,לפתע בגרת
קרב לחיים כל כך קרוב ומאיים
בא בחטף ברעם ,באש ,בכאב פצועים
ודממת רגישים המרגישים ,לא דוברים
צופנים בסאת נפשם מאורעות קרב
ארבעים שנות ישראל במדבר
האם הגענו לארץ המובטחת ?
האם השלום והשקט נצפים
מבעד למכשירי הכינון ?
מה מונה מד הטווח( )3ליעד הנכסף ?
או אולי מחוץ לקשת( )1הוא ?
אולי איני ח"ש מספיק קשה ?
אולי חלול( )5ראשי מכל ?
כדי להותיר מקום לנשמות אובדות
אירוע מעציב ,מעצב !!
ברבות השנים משנה הכאב פניו
אינו פוחת הופך עמום ,מכביד
עצמת הפרידה לא משה
געגוע ליקרים לא ישובו
אי ההשלמה עם אבדן
רגישות ,השבים משדות הקרב
כבני אנוש ,למחיר האחריות
לחיים שהלכו
הערות ללא טנקיסטים
 .4ח"ש סוג של פגז – "חודר שריון" עשוי פלדה קשה אחד מסוגיו נקרא "חץ"
" .2ליטוף" שם קוד צבאי לאחד ממיני הח"ש
 .3מד טווח מכשיר תצפית לאיכון טווח לצורך פגיעה יעילה במטרות
 .1קשת – הכוונה לקשת הטווחים המציינת את טווח הירי האפשרי
" .5חלול" סוג של פגז הפועל על עקרון מטען חלול המיועד לחדירת שריון

