
 גל מרקו/  סבתא שלנו
  בשם הנכדים, דברים בהלוויה

חיפשנו תמונות שלך ושלנו מתקופות . אתמול בערב הסתכלנו בתמונות באלבומים ישנים, סבתא
ועד תמונות  90- עם תינוק שמנמן בתחילת שנות ה יךמתמונותל החֵ  – מצאנו אוצרות. שונות

  .תסבא וַא, נכדים עשר-שלושה ,ארבעה חתנים, משפחתיות של ארבע בנות

, חשבתי שזה לא הוגן, אלץ להיפרד ממךינש וחששנו שייתכן דרדריכשמצבך ה, לפני שנתיים
ל היה מהיר ופתאומי ואבל אז הכ, לא תמיד מצליחים להיפרד כראוי. שאנחנו עוד לא מוכנים

  .עבורנו מדי

חברתך למשך יותר מפשרת לכולנו ליהנות יאו התאוששת. לא נכנעת, פייטרית רצינית, תאבל ַא
, ימי הולדת :וגם לחוד, כמשפחה –להיות המון יחד הספקנו  בזמן הזה. משנתיים נוספות

כמו  ,על דברים פחות חשוביםגם ו, לימודים וקריירה כמו שיחות על דברים חשובים, ביקורים
, ביפעת פסח בחדר האוכלסדר הספקנו לחגוג יחד עוד . 'האח הגדול'ההדחה האחרונה בבית 

הספקנו לחגוג יחד לסבא .. .קבעת שהוא יהיה האחרון במתכונת הזו, כמו על קודמיו, גם עליוש
אוהבים , חה ונרגשת היית להיות מוקפת במשפחה וחבריםוכולנו ראינו כמו שמֵ , 80יום הולדת 

  .ואהובים

, למרות שלא הרגשת טוב והיית עייפה. לפני שבועיים וחצי הייתי בסביבה וקפצתי לבקרבשבת 
, השיחה הזאת. על האחים שלי ועל המשפחה, על חיי, הרבה שאלות עלי ,כהרגלך, שאלת

 ,גם כשהרגשת לא טוב, מאוד גם כשהיה לך קשה: כך אופיינית לך-היתה כל, האחרונה שלנו
  .עוד ועוד ולדעתרצית לשמוע , התעניינת בנו

במצבים . לחזור לחיי השגרה, שלך להתגבריומי -השנים האחרונות הצריכו מאמץ ומאבק יום
אם לא למעלה , לחמת והתעקשת בצורה מעוררת הערכה תַא, הרבה אנשים מוותריםשבהם 

כמו שאת , וַאת – ל היה בידיים שלךובסופו של דבר הכאבל , ניסינו לעזור במה שניתן. מזה
  .תהראית לנו איזו פייטרית ַא, יודעת

שנותייך , שמחה והנאה, על סיפורים ומשחקים, בשנותיי הראשונות לימדת אותי על העולם
את כולם אקח  .המשמעות של לא לוותר מהיו קשותיהאחרונות לימדו אותי מהן נחישות וע

  .איתי למשך כל חיי

  . מאיתנוואחת י עם כל אחד יתמיד תהאבל ַאת , מילות פרידהאומנם אלו , סבתא
  . זה בשביל זהתמיד לתמוך ולהיות  ,לחבק ,המשפחה שהקמת תמשיך לעטוף

  .מתגעגעים אליך מאוד ואוהבים לעד

  

   



  מרקו אלה/ לסבתא שלי 

   דברים בהלוויה

  

  .הלפיד הבוער בראש המחנה, עמוד התווך, סבתא
  .יך בפעם האחרונהלא האמנתי שיגיע רגע שבו אדבר אלַ 

  :בכת, משורר מימי הביניים, שמואל הנגיד

 .אֹוְתִּכי ְּבֶאֶרץ ָסְגרּו , ֲאִני הֹוֵל ְלַאְרִצי

 ,ְּבנּוָמְתְוַאְּת ָלַעד  –ְוִאיַקץ ֵעת , ְוָאנּום ֵעת

  !ְּפִריָדְתְוַעד ּבֹוא יֹום ֲחִליָפִתי ְּבִלִּבי ֵאׁש 

  .אני יכולה להזדהות עם המילים שלו, סבתא ,האמת
  .פךילה. ימלא את החסרלא ירפא ולא שהזמן  מרגישהאני 

  . עמוק בתוך הלב שלי, תמיד, לנצח, תמיד היית ותמיד תהיי איתי ְּת אַ 
  .ל יהיה בסדרולהרגיע ולהגיד לי שהכ, היית פה איתי עכשיו כדי לחבק אותישהלוואי 

  . הסבלנות שלא נגמרה לעולם והדאגה, סופית-אני רוצה להודות לך על האהבה האין
, על חיבוק, על שיחות טלפון כל לילה ולילה, ארוכות שבילינו יחדהחופשות התודה על 

  .וכל מה שבין לבין, נשיקה

  .ך סבתאיאת ההערכה והאהבה שיש לי אלַ  לבטאספיק מילים מלי אין 
  .יש דברים שאי אפשר לבטא במילים

  .בלנצח אוהַ , אני אוהבת אותך

 

  

 


