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 ז", כסלו תשעבס"ד

 , לב אוהב ומתגעגעאמאשל דברים מלב 

 קרויזרשלומית 

 שלמה וישי יקרים שלנו

 מאותו לילה נוראשנים עברו,  9

 !אי אפשר לתפוס, אי אפשר להאמין

 במקום לקבל את פניכם השבים לפנות ערב הביתה

 הובלנו אתכם למנוחת עולמים 

 כואבים ומתגעגעיםכאן, בלעדיכם, ואנחנו נשארנו 

 אל חוסר עצוםחזרנו הביתה אל ריק נוראי, 

 עם כאב שאי אפשר להאמין שקיים בעולם

 כאב שאוחז בכל הגוף, מכווץ את הלב, לא מאפשר לנשום

 אל געגוע שאין לו סוף

 מכיריםמוות שגדול וחזק מכל מה שרק  אל קטנות נוראית מול

 מוות שמשאיר אותנו מולו קטנים וחסרי אונים

 זמניים... ,כלום! אנחנו רק בני אדם

 

 צליח לקום ביום שאחרי התאונהשא מתילא חל

 אבל זה קרה אחרי לילה קצר, של שינה טרופה

 צבטתי את עצמי, אולי זה רק חלום רע, איך זה יכול להיות שכך קרה?!

 איזה בוקר איום נורא

 לא הצלחתי לזכור את המילים של "אלוקי נשמה"

 בלו לי המיליםניסיתי וניסיתי וכל הזמן התבל

 מגן לי קשה לצאת מהחדר הלכאורה מוגן ו בקושי התלבשתי, היה

 אל המציאות הקשה והכואבת
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 אל המציאות החדשה שחיכתה לי

 כך פתאום, ללא שום הכנה, אתם כבר לא איתנו

 זהו! אין! היה ואיננו!

 הכאב נוראי, אי אפשר לתאר אותו

 .אי אפשר לכמת אותו

 לא מהעולם הזה 

 יום ועוד יום הזמן עובר

 , הזמן לא עוצרשלמה וישי אצלכםאצלנו, שלא כמו 

 

 השמש זורחת, לא להאמין אנחנו חיים

 מתפקדים קמים, עובדים, יוצרים,

 מחייכים וגם בוכים

 רגילים לחייםכלפי חוץ נראה שחזרנו לשגרה, 

 אבל לא

 החיים אחרים, אנחנו על כוכב אחר

 ...רק לידו, אבל באמת לא שם, כוכב שמקביל לכדור הארץ

 

 שרדותלמדתי דרכי הי

 למדתי לצחוק כשהלב בוכה

 למדתי לחייך גם כשכואב

 למדתי להיות בלי להיות

 למדתי לחיות עם הכאב הנורא שלרגע לא מרפה

 ...הוא בן לוויה קבוע, חבר קרוב

 

 אבל בתוך כל הקושי למדתי דבר חשוב:
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 מה היא כוחה של אהבת אמת

 מחבקתעוטפת ומה הוא כוחה של משפחה 

 תחברות אממה היא כוחה של 

 וכנהעמוק מחבק,  מלב אל לב,מה הוא כוחו של קשר 

 אני כאן כמו שאני כל אלה בזכות

 .האור שבשחור םהקביים והם המשענת, ה םהכוח וה םהכי 

 אז תודה לה' על שנתן את הכוח לראות את הטוב

 !הזה טובחלק מהוא ותודה לכל מי שה

 

 


