
 שיר פרידה לאמא בשלושה חלקים בלי אישור משלמה ארצי
  

   אמא
  זה שיר פרידה אז באנו רק לומר שלום

   אנחנו אומרים תודה ואחר כך מנשקים
  

  בית 
תמיד יש ויכוח בין האחים איך נראה הבית שלנו. זה היה בית קיבוצי בו המרכז 

היה...לא אנחנו. גידלת אותנו בשלוש משמרות: זיו ובארי בארי ונורית אמנון ואודי. 
רק חופשה בנתניה ומספר טיולים משותפים זכורים לכל, חיברו בין כולנו. אבל 

ב רק על בית של אמא. אמא יקרה, בדרכך כאשר אני מבוגר ונזכר בך, אני חוש
המיוחדת את הצלחת להרים בית לתפארת. בית שהוא מרכז המשפחה: ארוחות 

שבת לתפארת, פגישות בין דורות שונים. הכל קרה בביתך. בית בו כל אחד מהנכדים 
  קיבל ממך טיפול מיוחד ולעולם יזכור את ביתך.

 נושבגלל המרחק, לא יכלת החמצה בילדים שלא בארץ הרגש היה בנו,לעולם ת
  ."הבית של דינה"לאותו קסם שנקרא  ילדינולחשוף את 

  
  זה שיר פרידות

  תמיד אומרים בין השורות שכמו חידות פרידות גם הן אינן פתורות
  

  אוכל
אם יש דבר שאין עליו עוררין זה על אהבתיך לאוכל. תמיד האוכל היה מרכזי  

  מח״ המפורסם.בחיינו גם כאשר ארוחת הגורמה היתה ״הק
  אצלך אמא, נושא האוכל נחלק לשני חלקים: רצונך לבשל ורצונך לאכול אוכל טוב.

אז בואו נזכור אותך ואת כישרון הבישול שלך: לחיי המאכלים שאנו לא אוכלים 
  יותר: הרבה צ'יפס ושמנת, סיגרים בשמן עמוק וכמובן הרולדות ועוגות השושנים.

ב: עלזעלה, וקישקע (מצטערים שלא מצאנו את ובואו נזכור את אהבתך לאוכל טו
זה לפני שבועים), אוכל סיני וכמובן כל סוגי השוקולד (בעיקר עם מתובל עם קרטוב 

  של מנטה).
  

  כל הפרדות הן עצובות,
  .מאתנואת הולכת  ,כאב המילים חותך

  
  אהבה וזוגיות

א, בניתם אמא יקרה, כאן ועכשיו צריך להתוודות ולהוריד את הכובע: את ואב
  . בסטנדרט בלתי אפשרי מודל לזוגיות ואהבה

במשך שישים שנה חייתם ביחד, אהבתם ביחד, טיילתם ביחד, חשבתם ביחד, 
  אכלתם ביחד, דיברתם ביחד כאבתם ביחד והשלמתם אחת את השני.

  
  שתי הערות:

  וי בשבילנו.קמודל זוגיות לחי הוותמיד ת
  .קשת, נשמור על אבאיותמיד כמו שב 

  
  זה שיר פרידה בלי סיום

  הביםאו
 


