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 אבא
 

 

 

כשאמא ושירוש נסעו לחו"ל ואני ואתה 
נשארנו לבד, אמרתי לך שאתה לא ממלא 

כראוי את תפקיד אמא בהעדרה ושאם אמא 
היתה, הסלט כבר מזמן היה מוכן והחביתות 
היו עפות באוויר... אז נכון, את תפקיד אמא 

כמוך לעולם לא עברת בקושי, אבל אבא 
 יהיה.

ואתמול, כשעבר היום וחשבתי עם עצמי מה 
 להגיד, אז בחרתי להגיד לך כמה דברים.

 אבא:

אתה בטח היית צוחק מכל הסיטואציה 
הזאת ובצניעות ובשקט האופיינים לך היית 

בטח תוהה לשם מה התכנסו כולם? ומה 
בעצם הם עושים כאן? אז רציתי להגיד לך 

הבה שהענקת לנו, שאנחנו מודים על הא
אהבה ללא גבולות, ללא שאלות וללא 

בקשות, רק בשקט בשקט אהבה אין סופית 
ואנחנו מודים על החוכמה הרבה שלך ועל 

הדרך שהעברת אותה לנו כדי שאנחנו, ילדיך, 
 נקבל ולו במעט, את כל הטוב שיש בך.

ורציתי לספר לך כמה אוהבים אותך פה ואיך 
 ב של כולם.החיסרון שלך כבר מורגש בל

גדעון: ככה הייתי קורא לך, אני יודע שלא 
עשינו לך את החיים הכי קלים בעולם וקצת 

סטינו מהדרך הייקית שלך, אנחנו רוצים 
 שתדע שבכל אחד מאיתנו יש משהו ממך.

שביבון שלנו,  –דב כהן, רעי  –תם, בכנוייה 
כך נהגת לכנות  –שיר השמנה ואני גושם 

אותנו וכל הטוב ממך שטווע בנו לעולם ישאר 
 עמנו.

כשנשאלתי בראיון שעשיתי מה קיבלתי 
את אהבת הארץ  –מאבא: השבתי שהכל 

והטבע,  את עבודת הכפיים ועבודת האדמה 
 והכי חשוב את השקט שבו ניתנת האהבה.

לא פעם אמרו לי שאנו דומים, הלוואי 
 שהיינו יותר...

נו משפחה מלוכדת ואוהבת כמו אבא, נשאר
 שהיינו טרם לכתך ואנו מבטיחים 

 

 

להשאר כזו ואנו יודעים שלא סיימת את כל 
 המטלות. הגינה שכל כך אהבת, 

העבודה ב"בית ירח" שלא היתה קלה 
והדאגה לעתיד שלנו, אז אבוש יקר, אנחנו 

כל כך אוהבים אותך ורוצים שתנוח כעת 
 ים טובות.בידיעה ובביטחון שאנחנו בידי

חברים, תודה על האהבה והתמיכה  –ואתם 
 ותודה שאתם כל רגע איתנו.

אז, להתראות אבא יקר, אתה הגאווה של 
 כולנו.

 תום ונטע                                                    

 

 

 אבא יקר שלי,

ביום שישי האחרון דיברנו בטלפון, אמרת 
נטייל שאתה בחופש כמה ימים, אז הצעת ש

קצת כמו טיולי יום השבת בילדות. אני, 
 כמובן, נעניתי בחיוב.

כמו בכל יציאה מהצבא גם הפעם חיכת לי 
עם האוטו וברגע שאגיע תפרוק ממני את 
התיק, תתן לי נשיקה ותגיד שיותר נעים 

 באוטו, אז כדאי להכנס...

כמו בכל דרך חזרה שאלת לשלומי, מה חדש 
שהכל מאה ומה נשתה? כמו תמיד עניתי 

 אחוז.

בסוף כל נסיעה הגענו הביתה ואז היית מסנן 
כמה מילים שמחכה לי במקרר פרי כזה או 
אחר, מקולף ומוכן לאכילה. הפעם זה היה 

דלי סברסים שהרי כבר התנצלת שעונת 
 הרימונים נסתיימה...

תמיד היית כאן בשבילי במלוא המרץ 
 ובמלוא האהבה העצומה שכל הזמן הענקת.

ת שנבוא לבקש בעצתך ושנצטרך רק חיכי
ממך כמה דבר או שניים, אז יכולת להפגין 

 אבהיות שאין לתארה במילים.

 

 המשך בעמוד הבא...
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 המשך... -אבא 
 

 
 

 

יום שני לפנות בוקר, אני מתעורר מדפיקות 
על הדלת שם עמד נטע שבישר לי את הנורא 

מכל. ברעד בכל גופי טסתי עם נטע הביתה 
 שם אמא ושיר מיררו בבכי, ואתה אבא

 שכבת לך שם כמו מלאך בשנתו.

אני לא מבין איך עשית את זה עכשיו, תראה 
את אמא, אמא שכל כך אהבת, היו נכונים 
לכם עוד שנים יפות ביחד, זה לא מגיע לה 
 הדבר הזה, אתם צריכים להזדקן ביחד...

תראה אותנו, אבא, המומים, כואבים, 
בתחילת דרכנו איבדנו את המדריך שלנו, 

 יית מדריך מצויין.ואתה אבא ה

רציתי להגיד לך אבא, כמה אני אוהב אותך 
וכמה אני מעריץ אותך על תכונותיך 

 המופלאות.

אתה יודע כמה תחסר לנו כאן אך יחד עם 
זאת אני מבקש ממך שתמשיך לשמור עלינו, 

 ותשמור על אמא שכל כך אוהבת אותך.

 

 להתראות, אבא יקר שלי.

 

 רעי -אוהב ומתגעגע                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גידי, אחי הצעיר,

 


