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הספד לאלי גיסי
בשמה של משפחת כהן
אלִי למשפחת
בשנת  1958שנתיים אחרי שהגענו ארצה נכנס ֵ
כהן תחילה כחבר של אסתר אחותנו וכעבור מספר שנים
כבעלה .והנה למרות שישים שנה של היכרות שיכלו להספיק
כדי למלא דפים שלמים על ציוני דרך ותחנות בחייו של
אדם אני מוצא את עצמי במצב שבו יותר ממה שאני יכול
לכתוב על מה שהאדם הזה שהולך היום למנוחת עולמו
היה ועשה בחייו אני יכול לספר על מה שהוא לא היה ומה
שהוא לא עשה והתמונה המתקבלת היא של אדם שמותיר
אחריו מורשת נפלאה שבנויה על עיקרים שברובם הם
בבחינת "אל תעשה".
אלי שהיכרנו מעולם "לא הלך רכיל" ,מעולם "לא דיבר סרה",
ומעולם "לא נשא שמע שווא" והעובדה שהוא מיעט מאד
בדיבור קשורה כנראה בתכונות האופי האלה שהן כה
נדירות במחוזותינו.
אלי היה צנוע שבצנועים שמסתפק במועט שבמועט שכל
עולמו היה בדָל ֶת אמותיו .לא איש של נופשים ובילויים
ואפילו נסיעה מחוץ לבית הייתה מוגבלת לרדיוס של
קילומטרים ספורים.

ילדיו ,נכדיו ובני משפחתו הקרובים היו כל עולמו.
כשהגעתי לבית החולים אתמול אלי כבר היה מחוסר הכרה
וכשהגעתי יומיים קודם הוא בקושי יכול היה למלמל מילים
ספורות ומה שהיה לו לומר לי במעט המילים שעוד יכול
היה לחלץ מפיו ובקושי רב זה "הכל בסדר גמור".
רגעים ספורים לפני שהזריקו לו מורפיום לשיכוך הכאבים
אמר לו הרופא "אתה לא חושב שאתה קצת מגזים" אחרי
שהתשובה של אלי הייתה "הכל מצוין" כשהוא שאל אותו
איך הוא מרגיש.
וגם ורד הבת נשמעה אומרת לו "אז מה אנחנו עושים פה
אולי נלך הביתה" כשענה גם לה באותו האופן.
כי זאת דרכו של אלי לא להתלונן ולא להיות חלילה לטורח
ולמעמסה.
בין יתר התיאורים של גן עדן ששמעתי היו כאלה שציירו
אותו כמקום אוטופי שבו הקנאה וצרות העין אינם
קיימים ,הלשון נקייה מלשון הרע ,עולם בלי חומרנות ובלי
רדיפות בצע שבו שלווה ורוגע תופסים את מקומה של
התחרות הבלתי פוסקת של ימינו.
אלי היקר כל הדברים האלה שמניתי כאן התקיימו בך
בעודך בעולם הזה ואין ספק שבגן עדן כזה תשתלב ללא
שום קושי ושזהו המקום הראוי לך.
הילדים והמשפחה שכה אהבת ידעו להשיב לך מלוא החופן
אהבה ודאגה .אסתר שלא עזבה את הבית וסעדה אותך
יומם ולילה ,ורד שעזבה את הקליניקה שלה כדי ללות אותך

בכל הטיפולים הרפואיים ,האהבה הכנה של איציק והנכדים,
הדאגה של יוליה ושל אחיך ואחייניך וכמובן מני הבן
שברוב דאגתו ואהבתו טס הלוך ושוב בקו מיאמי – תל
אביב כאילו הייתה זאת נסיעה עירונית ,הכל כדי לבקר
אותך ולקחת חלק בטיפול בך.
אשריך שהותרת אחריך ילדים שכאלה.
במותך פקחת את עינינו באשר למהות המורשת שאדם
מותיר אחריו ולוואי שנדע לאמץ מעט מן המעט מן
המידות הטובות שלך.
ממקום מנוחתך עדן ברך את שאריך שהיו כל עולמך
בבריאות שלמה וברך את יוליה כלתך שבימים הקרובים
תכרע ללדת בברכת הצלחה לה ולרך שיוולד אמן כן יהי
רצון.

תהא נשמתך צרורה בצרור החיים

