
  הגר/  אמא

  דברים בהלוויה

  ,מוש יקרה שלייא, אמא שלי
 ?כמה כואב ואיך אפשר להיפרד, כמה עצוב

 .איננה ,נומא שלא, החכמה, טובת הלב, מא המיוחדתא

כשהחלטת . החריצות, העדינות, חוסר השיפוטיות, כמהוהח, הרוגע ...אמא ,כך הרבה למדתי ממך- כל
? נומה לא היית מוכנה לעשות למענ. לוהמשפחה שמעל הכ –והמשפחה . שום דבר לא עמד בפניך –משהו 

  ?הנסיכות שלך למען ארבע, למען אבא
 .כמה הייתי גאה להגיד שאני הבת של עדנה שהם

, למרות הלינה המשותפת בקיבוץ. חושבת עלינו, דואגת, שומרת, ד ידענו שאת כאן בשבילנותמי, מושיא
שנגשים את , שנתקדם, רצון חזק שנצליחעם עם חום ואהבה ו בית .הבית שלך ושל אבא היה הבית שלנו

במשפחות , בילדים, בזוגיות – קטן כגדול – הישג שלנוכמה שמחת בכל  ,וכמה היית גאה בנו. עצמנו
הרוח הגבית שנתת לנו והגאווה שהתגאית בנו נתנו לנו להרגיש שאין דבר שלא נצליח . בעבודה ,שהקמנו

 .להשיג

את  ,את כל הנכדים של כל הבנות, כי זכיתי להכיר את כולכם ,אני רגועה :באחת השיחות שלנו אמרת לי
עצובים , בוכים. אמא ,םכולם כאן איתך היו. ת ואבא באמת הקמתם שבט לתפארתַא .כל המשפחה שלי

 .ופשוט לא מאמינים

את שירים על רקע העמק יקריה לקבריהם ביום השנה ויעלהנהגת , יךהוַר , שלנו סבא וסבתאמות אחרי 
  . כך אהבת-תמיד בחרת שירים של נתן אלתרמן שכל. המקסים הזה

 .השיר שלך אמא, שיר של אלתרמןלהקדיש לך גם אני רוצה שיו עכ

 נתן אלתרמן ] /את שומעת[ �
  

  . ּוְסָתִוית ָזָרה ָהרּוחַ , ׁשֹוַמַעת ְּת אַ 

  .רֶׁשֶהְחִוי תֵ יּבֵ  ֶאל צֹוֵעד אֹוֵרחַ 

  , יתוִ טָ  אוֹ , ָרַקְמְּת  אוֹ , ַחּלֹוןּבַ  ִנַּצְבְּת  ִאם

  . יבִ כְ ִׁש וְ  ָהאֹור ֶאת ַּכִּבי
  

  . ְוֵאֵׁשב ֶאָּכֵנס ַוֲאִני .ִנְרַּדְמְּת  ְּת אַ 

   ֵאֵׁשב ָלִרְצָּפה

  . יִ לַ עָ  ְלַהִּביט

   ,ולֵ ּׁשָ הַ  ְּבַחְדֵר  ,ְוָנְכִרי ׁשֹוֵתק

  . יִ לַ עֲ נַ  ְּכמוֹ  לָ  ֲאַחֶּכה
  

  , אֹוְיִבים- ְּבֹנַגּה תֶר אֶ מּו ָּתקּוִמי ָאז

  .ֱאַהי ִּבְׁשָנתֵ  ָעַבר ִּכי

  , ָּתקּוִמי ָאז

   טֹוִבים- א ֲחלֹומֹות ינֵ ְׁש ּו

  , ְלִאָּטם ִיְתָקְרבּו

   ְּבָיָדם ּוזאחֲ יֹ 

  .יֵאלַ  אֹותָ  ְויֹוִבילּו
   

  . כי אין מי שיוביל אותך אלינו בחזרה ,ואת כבר לא תקומי אלינו, אמא, וגם אנחנו בחלום לא טוב
 .פשוט אין

  . וגיבורה של החיים שלנ. ולמרות זאת היית גיבורה, כך סבלת בשנים האחרונות-כל .אמא ,נוחי
 .לו כוחותיךשּכָ עד  ,לחמת עד הרגע האחרון ,יתרתלא ו

, כך גדול שהשארת-במקצת את החלל הכל למלא ולּו ננסה, מור על אבאשנשאני מבטיחה , מושיא
 .קשתיכמו שתמיד ב ,מור על המשפחה שלנו מאוחדתנששמבטיחה 

 .אני מחבקת אותך ואני נפרדת ממך בכאב נוראי, אני אוהבת אותך אמא


