
 אמא שלי,

אחרי המוות של אופיר הכל השתנה מבחינתך. היו 

  -לנו המון שיחות על הנושא. רציתי שתבחרי בחיים

הנכדים שלך, שתהני  10בילדים שלך שנשארו, ב 

 ממה שקיים, שחי, כאן ועכשיו.

ותר, למרות שבכל פעם את לא יכולת לסבול י

שראית את הנכדות והנכדים היה נראה לי כי הכל 

אצלך רגיל ואת שמחה, אבל בשיחות ברור היה 

 ששום דבר לא נשאר רגיל... 

אחרי המוות של אופיר הכנת אותי למוות שלך, 

היית עוקצת אותי ואומרת שבטח בלוויה שלך נגיד 

 עליך שהיית בשלנית טובה ולא יותר.

אמא נכון היית בשלנית מדהימה, אבל זה ממש לא 

הכל זה רק הבונוס. בשונה מהרצינות שהפגנת 

בכל נושא כלפי חוץ, אלי מאז שנולדתי היית רכה 

מחבקת ומנשקת בלי סוף. אני זוכר את הימים 

כילד קטן שהייתי דבוק אליך מחבק ומנשק אותך 

בחזרה. כשגדלתי רצית שאמשיך להיות הילד הקטן  

ואמשיך לחבק ולנשק אותך בלי סוף כמו  שלך,

שהייתי קטן יותר. אהבת את המגע, החום, הליטוף 



ותחושת הקירבה שבין אמא לבן וגם אני. אני 

   מצטער שלא חיבקתי ונשקתי מספיק כמו שרצית.

אז מעבר לכל הדברים האינסופיים שהשקעת בי  

ובאחים שלי, מדברים חומריים, ועד לימוד נימוסים, 

ות וחוכמה, תמיד נתת לי את הביטחון התנהג

,החום ואהבה שילד וגם מבוגר זקוק להם.  

בזכותך ידעתי שאני יכול להצליח בכל מה שאני 

 רוצה וצריך בעולם הזה.

אמא הייתה אוהבת לקרוא ומחוברת לנפש של 

האדם. מספר ציטוטים שנתקלתי בהם שאמא אהבה 

 ואפיינו אותה:

ופיו של אדם "אתה יכול לבחון בקלות את א 

מסויים, אם רק תתבונן כיצד הוא מתייחס לאלו 

 שאינם יכולים להועיל לו בכלום"

 "שבע סכנות למוסר האנושי: 

 עושר ללא עבודה

 הנאה ללא מצפון

 ידע ללא אופי

 עסקים ללא מוסר 



 מדע ללא אנושיות

 דת ללא מחוייבות

 פוליטיקה ללא עקרונות"

, דעתנית וחרוצה, אמא את היית אשה חזקה, חכמה

נתת לנו הכל מהכל. למרות כל היופי שיש בעולם 

הזה רצית להיות עם אופיר. אז עכשיו אתם ביחד  

 ואת לא צריכה לסבול יותר את התחושה הזו.

 אני אוהב אותך אמא שלי!!!


