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אשדות יעקב איחוד

וואו !
אמא !
להיות הבן שלך היא אחת ממשימות חיי
והתמודדות הממלאת והאוהבת יכולה
להיות לעיתים .מאתגרת ולכן יש חוקים ונהלים
מאוד ברורים פרוטוקולים שאושרו
ע״י מיטב המומחים בארץ ובעולם.
אמא זה
להתקשר בראש השנה כדי לקבוע תפריט
לפסח .ולדעת מי בדיוק נמצא מתי
אמא זה
להכין חמין בשבת הכי חמה של השנה
וליהנות ממנו גם ביום ראשון ושני ושלישי
ורבעי וחמישי .ועד שלא תזרוק היא תמשיך
להתענג עליו.
אמא היא
אלופת ה"מצברייט" שקנתה כבר שם בכל
העולם.
אמא זה
צ׳יפס ודג מטוגן במסעדה בעין גב
אמא זה
מילקשייק סמיך סמיך
אמא זה
להגיד לאבא לסוע לאט בזמן שהיא יושבת
מאחורי ההגה

חשוב.
אמא זה
לשאול כל אדם על מישהו שמכיר מישהו
שיכול עזור במשהו
אמא היא
דר רוקחת ומומחית לכל סוגי המחלות כירה
כל תרופה שיש בספר ,במה מטפלת והאם
כדאי לקחת או לא לקחת.
אמא היא הראשונה שקוראת את בדיקות
הדם שלי
אמא זה
להלחם בכל מלחמות הבירוקרטיה על מנת
שילדיה יקבלו משהו שהם יכולים להשיג
לבד ,אולי אבל היא יודעת שהיא יכולה
לעשות את זה טוב יותר.
אמא.
היא הראשונה לשלוח הודעה בבוקר שלמישהו
יש יומהולדת
אמא זה
לעשות כרטיס מועדון בכל חנות שלא תבקר
בה יותר בעולם רק כדי לקבל ברכה ושובר
ביומהולדת
אמא זה
לשים מפה כמו בפרובנס ,כלים כמו בלונדון,
עם תחתיות מיפן.

אמא זה
להדליק כל שבוע  7נרות ולאחל לנו שבת
שלום לא משנה באיזה קצה של העולם
תהיה

אמא זה
לקבל ולחבק את האהבות של כולנו עוד לפני
שאנחנו בעצמינו מבינים את הסיטואציה

אמא זה
לשמור על כלים נפרדים בין חלב ובשר
ולהגיש בבשרי את ארוחת השבת אבל את הקינוח
בכלים חלביים.

אמא זה
לשמוע שיש לך סרטן ולדעת שאת יכולה
לנצח אותו בכל הכוח פעם אחת ופעם השנייה
אבל לא הפעם

אמא זה
להגיד לה שאנחנו יוצאים מתל אביב והיא
תתקשר לשאול כל עשר דקות איפה אנחנו
והתשובה המקובלת שלנו שאנחנו בדושן.

אני אוהב אותך ומודה לך על כל דקה שהיית כאן
לצידנו ועל כל הדקות שלא תהיי עוד

אמא זה
להתגאות בכל עבודה שקיבלתי אפילו אם
זה עוזר לעוזר של עוזר של מישהו לא

תנוחי ואני מבטיח להמשיך ולעדכן אותך
בכל אשר נלך.
רון

