
 הספד 30 יום לזכרה .
  סבתא אסתר הייתה אישה מדהימה , האדם החזק , האצילי והחם ביותר שאני מכירה.

 

 עדיין לא נתפס שאת לא פה יותר , שלא אוכל להתקשר יותר , לשמוע איך עבר עלייך היום , להזכיר
 שאני אוהבת אותך , את תזכירי שאת אוהבת אותי , נצחק קצת , והשיחה תחזור על עצמה גם ביום

 למחרת ובזה שאחריו וכן הלאה .
 

 גם כשאופיר נפטר , אמנם אבדה מעט שמחת החיים , אבל לעולם לא איבדת את ניצוץ השמחה
  והאהבה שהיה ממלא לך את העיניים כל פעם שראית את הנכדים שלך .

 
 כמה אתגעגע לשבת  איתך לשיחות ארוכות כדי לשמוע באמת , ושתקשיבי באמת . וכמה אתגעגע

 לראות חיוך עולה על פניך שישבנו וצחקנו , על הכל , או שישבנו לראות טלוויזיה ביחד והכנתי לך
  ארוחת ערב , טוסטים .

 
 כנראה לעולם לא אצליח לעכל שסבתא שלי , שיכולה להוות גם חברה טובה לא פה יותר , לא תראי

 אותי גדלה ומתפתחת להיות יותר ויותר דומה לך , לא תראי אותי מסיימת בית ספר , לא אזכה
 שתלווי אותי לחופה , והילדים שלי לא יזכו להכיר אותך , לא תיהיי פה כדי להיות גאה בי , ולהסתכל

  עליי במבט מלא אהבה ולחבק חיבוק חזק שיכול לרפא הכל .
 

 הלוואי ואגדל להיות חזקה כמוך , היית מודל לחיקוי עבורי , דמות להערצה , ואני כל כך מקווה
 שידעת את זה , מקווה שהבנת כמה הערצתי אותך , מה היית בשבילי ומה תמיד תיהיי , האדם

OCD החזק ביותר שקיים , גיבור על , אף פעם לא התייעפת , לא יכולת לשבת לרגע , עם 
 ופרפקציוניסטיות בשמיים , עקשנות מטורפת , את זה דווקא ירשתי ממך , ואהבה אין סופית לכל מי

  שאפשר , יש לך מקום בלב לכולם .
  היית האדם הקשוב , אלגנטי , מצחיק וחכם ביותר שאני מכירה וכנראה אי פעם אכיר .

 
 לעולם לא אשכח אותך , אקח איתי כל מה שלמדתי ממך , המורשת שלך תמשיך איתי , תמשיכי

 לחיות בתוכי , בתוך אמא , אסף , סבא וכל אחד מהסובבים אותך , בכולם נגעת .
 

  סבתא אני לא רוצה להיפרד , רק להגיד לך תודה .
 תודה על שתמיד חייכת חיוך מרגיע , לא חסכת אף חיבוק.

  תודה על ההערות , והחינוך , לימים הבנתי שהכל היה לטובתי .
 תודה שידעת להעריך הכל , טוסט בארוחת ערב , מסאז כשכאב לך הגב , או אפילו סתם חיבוק

  אוהב .
  על כל השיחות והעצות שהענקת לי , כמה תחסרי לי .

  על האהבה האינסופית שהייתה לך כלפיי , וכלפי כל הנכדים שלך .
  תודה על הכל .

 
 
 
 



 דעי לך סבתא , בשבועות האחרונים מאז לכתך , אנחנו באים כל שבת לסבא , כל פעם מחדש נדמה
 לי שעוד רגע תצאי מהחדר לחיבוק חם האופייני לך , שתרדי במדרגות למטה ותבואי לשחק עם נועם
 ואמיליה או להסתלבט על סבא איתי ועם אליה , לא נתפס שאת לא פה , לעולם לא אצליח לעכל את

  לכתך סבתא אהובה שלי .
 

 אתמול בערב נשלחו אליי שלוש תמונות מהטלפון שלך , שראיתי שהתמונות נשלחו מסבתא אסתר ,
 קיוויתי שהתעוררתי , שזה היה רק חלום ושאת פה . שתיים מהתמונות היו הברכה שכתבת לי לבת

 המצווה , בסוף הברכה , היה חלק שמעולם לא ראיתי , כאלו באמת את שלחת לי את התמונות ,
 רצית להזכיר , כתבת שיש מסר עבורי מאחורי הברכה , התמונה השלישית כללה את המסר שכתבת

 , ממש כאלו שלחת לי אותו יום לפני חודש לזכרך , את המסר אשמור לעצמי , רק אזכיר לך , שגם
 אני תמיד אהיה איתך , פה מלמטה ,

 ושאני אוהבת אותך , ולעולם לא אפסיק לאהוב .
 

 ואני מבטיחה שכשאני אהיה סבתא , אחרי כל ארוחת שבת אושיב את הנכדים שלי על הרצפה ואתן
  לכל אחד ארטיק ושני ריבועים של נייר סופג ואשב לאכול איתם עם חיוך ועיניים מלאות אהבה .

 
 נוחי של משכבך בשלום , סבתא יקרה שלי , הלוואי שיום יבוא ואפגוש אותך שוב , תשמרי לי חיבוק

  חזק ואוהב .
 היי שלום אהובה .

 נכדתך אלמה


