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  ,אבא יקר

  
 ועד , מחיצתךביתך וכל חיי ב

עליך רק תמיד רציתי  ,יום מותךל
  .ולא לחבל לעזרלך  להיות להקל

  
דבר ממך מעולם לא ביקשתי 

ל ככ, למענךהכול עשיתי ,  לעצמי
  ,שיכולתי לבדי

  
לימדנו יחד שחייה ועבדנו שעות 

.. רק אתה ואני, וימים זה לצד זה
ודע וזאת י.. .. . שלמיםימים.. ..

   ... ..רק אלוהים
  

היית מגיע ראשון והולך אחרון 
.. .. ממשיך וממשיך ולא עוצר

אחרי שאני כבר מזמן בקושי 
.. ..  ותמיד היית ממהר.. .. מדבר

.  
  

, יזם אמיתי, היית פלא כלכלי
ממציא את עצמך בכל פעם 

מאין כמותו מחדש אדם חרוץ 
   .. .. ... למרות הכל,  לעשותולעשות ולהספיקעוד שאפשר ש חדשלא עוצר לרגע ובכל רגע דוחס לתוכו עוד משהו 

  
  .תה לך יכול שכנוע וחוש עסקי נדיר כאילו נולדת איש עסקיםהיי
  

  .. .. .מלין אותם מאכיל אותם ומשלכם לדרכם, אוסף הביתה נשמות טועות, היית נזהר בכבודן של בריות
  

  .ון או לא נבוןלנכון גם אם אחרים חשבו שזה אסעשית תמיד מה שחשבת 
  

 ושהדברים מסתדרים גם  הזה הייתה לך אינטואיציה מדהימה לפעול נכון ולהתערב רק כשצריך כי ידעת שיש סדר בעולם
  .. .. מעצמם

  
  .. .. .. וארוחות יום שישי ,גבינה עם בצל וקישקה ממולא שהיית תופרהכנת , היית בשלן

  
  ? עולל כשהתייתמת ,הרי היית ילד? כיצד ידעת לעשות זאת ? ממי למדת את כל זאת 

  
   ?ליוו הנחו ושמרו עליך מלמעלה? האם הוריך ליוו אותך כאן בכל שנות חייך 

  
  .  לא יכול להיות אחרת.אני חושב שכן

  
נכדות האותן .. ..  ואתה בגיל שבעים וארבע-שחייהיחד לימדתם ך ו עימילקחת את בנותיעדיין ולחשוב שרק לפני כמה שנים 

ממש היית בנושא הזה אתה .. .. .משתהים על איכות ויופי שחייתןרואים וכ יפה כפי שלימדת אותי ואני אותן וכולם "ששוחות כ
  !אומן 

  
 כ חרוצות"כעת אני מבין מדוע הן כ ,ר תודהולך אני אומ.. .. . מכל רגע ועוד הרוויחו כסףנהנו , לעבודת איתךהן נהנו , ואגב

  .יעור בהשגת המטרותהן קיבלו ממך ש.. ..  ומוצלחות
  

  .תמורה בנתתי מעצמי ומעולם לא ביקשתי דבר,  הקל על מכאובךל, הגן עליך בזקנתךניסיתי בכל כוחי ל
  

  . אני מבקש ממך סליחה ו, ואם נטשתי אותך לאחרונה. אינני יודע עם הצלחתי
  

 ... ואלוהים שעדי... אתה אני, לבד, קנתךבז, להיות במחיצתך באותם ימים בהם היינו יחדאני מודה לאל על שניתנה לי הזכות 
  .נעמת לי מאד אבא יקר והחזרת לי באהבה עזה
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  ....הייתי מביט בך אוכל ונהנה... .. ..מה שביקשתאת כשבישלתי עבורך , כשאכלנו במסעדות, בחצר, בטיולים

  
קצת  מזור ו ולהביא לך קצת, ולעזורה הנכונתמיד ניסיתי למצוא את אותה נקודה אחת ויחידה בה אני יכול לתת לך את התמיכה

  .. .. ...אפור או שחורמאד גם כשמסביב הכול היה , אור
  

ת שבפעם הבאה יהיה גם דף באנגלית למרות האירוע המוחי חיזקת את ידי כשהכנתי את הפרוספקט החדש שלי ואפילו ביקש
  .והותרת אותי המום

  
 בכל גיל תמיד .מרת שאף פעם לא מאוחר  ושאסור לוותר והכול אפשריואתה תמיד א   . חשבתי לעצמי"אי אפשר לעצור אותך"
  תמיד שאלת?  " ממה יש לפחד ".לפחדבכלל אסור שו

  
  .לטוב ולרע, וותר וההחלטה על ההכרעה היא רק שלךל או עלהיכנממך למדתי שאיש לא יכול להכריע ולהכניע את מי שמסרב 

  
היית   !! עכשיו .  לא אחר כך עכשיוורצית לצאת  לי י מטרה ואתה לא ויתרתבהם היינו נוסעים ברכב ככה סתם בלהיו ימים 
 אל תחזור... עוד עודסע , וכשכנסו לרחוב היית מסמן לי עם היד סע... לנשום את אוויר החוץ, לצאת, לראות רצית , מפציר בי
  .. .. "ה יהיה מחראפשר כי מי יודע מרק בוא נסתובב נהנה כמה ש" כאילו היית אומר .. .. .עדיין לא

  
  כאילו ללא מטרה , .. .. ..שעות, ברחובות עם כיסא הגלגליםאז היינו מסתובבים ,  נחלשת, היו ימים בהם כבר לא יכולת

   .. .. ...חושב על מה יקרה שכבר לא תהיהו.. .. בוכה ו, מלטף את כתפך, דוחף את העגלה... אתה יושב ואני מאחור
  

הכי  מכל דבר  יכולת נדירה ליהנות מכל דבר פעוטךהייתה ל   .. ..  בהנאהךומביט ב, חוף היםל,  לבתי קפהךלוקח אותהייתי 
  .מכוס קפה משיחה שקטה.. .. עוגהמ, פרחמ -פשוט

  
  ...דמעות בעינירק  והיום חיוך על שפתיאז היו מעלים " תענוג"או " חוויה "תהביטויים בהם השתמש

  
  .תמיד חשתי את מגע ידך. .. ..  ותמיד נגעת.. ..   מלטפות...רכותכ "כהיו לך ידיים 

  
תודה .. ...  כמה וכמה פעמים להודות לי חזור והודותת הביתה מעולם לא שכחך אסיר תודה וכשהייתי מעלה אותתמיד היית

  .. .. אחרונהאות לתודה, ותודה ומניף את היד לשלום
  

  ,שוב ושוב ואומר לי תודה.. .. .יי מנשק את ידיית לי והת לא ויתראבלאותי זה היה מביך .. ... יימנשק את ידהיית 
  

  "קצר קצר.. .. .תוריד עוד"    ותמיד ביקשת.. ..  סיפרתיאשר את שער ראשך , כל קמט בפניך אותן גילחתיהכרתי כל קפל ו
  

 כאילו לא .. ..".סטופר" לי  רק לפני חודשים ספורים כשפינינו את החדר למטפלת הראיתי לך חפץ וכששאלתי אותך מהו ענית
אכלנו ,  יצאנו, הלכת לשרותים לבד,  מהמיטהלבדקמת  עדיין 2008 באוקטובר .כ ברור"דבר כבכלל ברור לך למה אני שואל 

  .כל זאת לבדאת שעשית כשסיפרתי  ואיש לא האמין לי ....ושתינו
  

תי לך האם עזר.  ביתהאם התגאי.  בן טובך הייתי להדבר היחיד ששאלתי את בנותיי היה האם,   9.2.09 -  ב אותיכשעזבת
  .. .. .? האם הארתי את יומך ?האם הקלתי על מכאובך ? האם חיזקתי את רוחך ? בזקנתך 

  
  ... .. .. ולהקל על כאבך יומך ראו כמה היה לי חשוב להנעים את ןה
  

  .. .. ..הבנתךומתפלל לאני מבקש את סליחתך , לא עשיתי דיואם 
  

  . וחש את מגע ידךאת קולךאני מדבר איתך ושומע  ...שאתה כאן לידיאני יודע  .  כאןאותךלי אבל אני יודע ומרגיש אתה חסר 
על שמו אני ,  חייםאחיךאת את הוריך .. ..פגשת אותםאפילו הוקל לך ושתפגוש את בני משפחתך ואולי כבר כעת יודע שי נא

  ,קרובי משפחתךשאר ואת כל .... נקרא
  

לא שוקט , חושב וממציא כל הזמן רעיונות חדשים, עורך אותן, יושב ומדביק תמונות שלך, י עד כמה אני דומה לךמדהים אות
  .לרגע ובכל פעם מנסה עניין חדש או רעיון חדש

  
  .יש דברים כנראה שנולדים איתם

  
  בבות הכירו אותך ולי זה תמיד עזר ר?  אנשים הכרת כמה: אבא
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, היה תלמיד שלךש, כשהייתי פונה למקום מסוים ובעל התפקיד בחברה מסתבר, קל בתלמיד שלךהייתי נתובכל מקום תמיד 
 י ומייד היה מקבל אות?" מה אתה הבן של מיכאל ..."בפליאה מהולה בשמחהומוודא  היה שואל OK -לפני שהיה נותן לי את ה
  . שיבדה לחיים ארוכיםחברך,  דאג גדעון הודלזאת, אפילו הודיעו ברדיו פעמיים על פטרתך.. ..או מאשר לי לעבוד איתם

  
  ,אבא יקר

  
  .אינני יודע עם כל האמונות על נשמות וגלגולן וחיי עולם הבא נכונות

  .. .. .? אם לך לא אז למי כן .להיות בגן עדןמגיע לך . קצת מנוחה כי מגיע לך ,  בשבילך.אני רוצה לחשוב שכן
  

  . ומאמין כי היית אדם מדהים, וחמיםנעים שקט, תר יואני רוצה להאמין שכעת אתה במקום טוב
  .מאמין באדם בבריות ובטוב ליבם

  
 אלו היו  ! ועל סבלנותך ואהבתך ועל כך אני מודה לך לצידך נהניתי מכל דקה-, ובמחיצתך ובזקנתך עת הייתי עימך,יחיד ומיוחד
  .לי לתמורה

  
  .אז טוב גם לנו ואנחנו הרבה יותר שקטים, וב לך שם במרומיםם טאבל א, אז דע שאנחנו מתגעגעים, ואם אתה כעת רואה אותנו

  
  .רק בעדינות, להתלוצץאתה יכול , אל תעשה שם ברדק ומעשי קונדס, בבקשה ממך, אבל אבא

  .במתינותבבקשה רק , ה ודאי תמשיך להתרוצץתא
  

תחרויות  ובקיצור עכשיו ,  ופזמוניםת סיסמאולהמציא, משחקים,   ומסיבותריקודים, שיעורים, לארגן שם חוגים ופעילותאתה יכול 
   במחיצתך כבר לא ישעמם להם

  
  ....נשמותהם כולם שם ,  אבאבעדינותאבל 

  
  . דחסת המון,אלוהשנים האין ספק שבשבעים ושש שנות חייך הספקת המון ואל , אבא יקר

  .הישגים אין ספור איש פעלים ומעללים שיכולים לפאר סרטים וספרים
  

  .ת ועל המון בריות ועזרת לנשמות טועות ותוהותתרת חותמך על נפשות רבוהשפעת והו
  

  ! הותרתנטעת ו וכאן מה שיצרתכל אתה יכול להיות גאה על כל מה שהשגת ובמיוחד על 
  

   עד שנפגש שם כולנו.. .. ..שמור עלינו שם מלמעלה
  

 בנך האוהב ,שלך
  ,והמתגעגע

  
  חיים

  


