
  שירלי –אמא 
  

  ...כך מהר״-לא מנצחים אותי כל,  לא תנצחו אותי, לא,״לא
איזה , איזו אישה :נראה לי שהשיר של יהורם גאון איפיין אותך מאוד בשבועות האחרונים, אמא
   .על פתח קברך, קרב קשה מנשוא שהגיע לסופו כאן... קרב

   .כולנו, מבחינתנו, זה בלתי נתפס מבחינתי

 דורית, הדודה, דורית האחות, וריתאמא ד, סבתא דורית האגדית? לך? היותאיך זה יכול ל
   .של איציק דורית – דורית החברה ובעיקר והכי הרבה בעולם, המורה

אבל המחלה הנוראית הכניעה אפילו אותך ... רצף שלא יכול להיקטע... הרי איציק ודורית זה רצף
   .הצירוף דורית ואיציק נקטע, הצמד, והרצף

  ...הבטן שלי נקרעת לגזרים מהכאב והלב שבור, שברון לב, איזה כאב, ו מכהאיז

  ...הראש מסרב לקלוט ואני
. שומרים עליך מכל משמר, חדורי משימה, בנחישות, כל מה שיכולנו, הכל, עשינו הכל... אני שלווה
  –  אמא,ךכמו. הסרטן שלך היה נדיר מאוד. כי זה קרב שסופו ידוע מראש, גם את לא, לא נכשלנו

   .נדירה שכמוך

אז אומר בגאווה גדולה , את ואבא חינכתם אותנו בראש ובראשונה לחשיבות המשפחה בחיים
   .מימשנו צוואתך בטרם לכתך, בדיעבד .שאין ספק שאת יכולה להיות גאה בנו

  

   .אבל בנפשי לעולם לא, אז אפרד ממך כאן בפיזי, אני לא רוצה להיפרד לתמיד
, פועלך, נגדל את ילדינו על דרכך, אוהבת וחמה, מבטיחה לך שנמשיך להיות משפחה מלוכדת

בתי ,  זה צמד מילים שנאמר בכל אחד מבתינו"סבתא דורית"לעולם נזכירך בכל יום כי הרי 
  . לפחות פעם אחת בערב,ילדייך

  

  – אימוש
    –  אבל זכית,פספוס בלתי יתואר, עוד היה מלא מלא מה להספיק ביחד

  ,ארבעה ילדים  לגדל –זכית 
  ,לחתן ארבעה ילדים– זכית

  . ארבעת ילדייךיתב, נוי לראות את בת–זכית 
, זוהר,  שחר– נכדייך שלעולם לא ישכחו אותך ויאהבו אותך לעולמי עולמים,  נכדים9- ב–זכית 

  .סהר ופז, יובל, גיל, תום, רומי, אור
   .זכית לאהוב את אבא וזכית להיות אהובתו

  .נלחמת בגבורה ונפטרת בחג הגבורה  . זכינו בך– אנחנו כולנוו
  

מה אנחנו , ״אמא :ואז הוא אומר לי .... שחר שכב לצידי במיטה ושנינו בכינו, יומיים לפני מותך
   ."סבתא איבדה משפחה שלמה, אנחנו נאבד אדם אחד ...סבתא יותר עצובה? בוכים

   .אוהב אותך אהבה טהורה, ךחרד ל,  ראי כמה שהוא אוהב אותך–  אמא,ראי
  ...לעולמים....כך- ואת אוהבת אותו כל

  .יהי זכרך ברוך

  שירלי

 

 


