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 רוני אחי היקר,
 ��…..שנים בלעדייך 36בתמוז  'היום י

 
כוכבים שאורם מגיע ארצה רק כאשר הם עצמם אבדו ואינם, יש אנשים שזיו '

זכרם מאיר, כאשר הם עצמם אינם עוד בתוכנו. אורות אלה המבהיקים בחשכת 
 ה סנש()חנהליל הם אלה שמראים לאדם את הדרך'.

 
כשנהרגת אמרו לי שהזמן יעשה את שלו וכעת אני מבינה כי ככל שהזמן   

פוגשת אנשים חדשים שלא הכירו אותך  ב מתעצם.עובר, הגעגועים מתגברים והכא
אני משתדלת לחייך, להצחיק, לעודד ולהרגיע כשצריך ומצד  כשאני מדברת עלייך,

שני מנסה לעצור את הדמעות כדי לא להכביד, להקשות, להעכיר את מצב הרוח 
  ולבאס את הסובבים אותי אבל זה לא פשוט.

שהיית, עם קסם אישי ושובה  לא שוכחת לרגע להזכיר כמה נפלא ומיוחד באדם
חבר נאמן, חרוץ ומוכשר, אני אומרת לעצמי ודואגת להגיד לכולם שאתה  לב,

רואה ושומר עלינו בכל מקום בו אנו נמצאים. זה לא פשוט אבל זה  אתנותמיד 
 אחד מבין כמה דברים שמחזקים אותי. 

במקום בו  רוני, החיים ממשיכים ועבורך הזמן עצר מלכת. אני מקווה שטוב לך
אתה נמצא וסבורה ובטוחה שאתה כל יום, שעה, דקה, נותן לנו את הכוחות 

להסתכל קדימה, להיות אופטימיים, לחשוב על העתיד ולחייך חיוך רחב. גם אם 
   בפנים הכאב הוא עצום והחלל הוא עמוק.

 
 יושבת אני כואבת את כאבי הפיזי כבר חודשיים וזה כנראה כלום לעומת חסרונך,

כרת, הדמעות זולגות, המחשבות עולות, נזכרת בילדותינו, באהבה הרבה שלך נז
 נזכרת בך, אח יקר ואהוב, אלי ובכלל למשפחותינו,

באישיותך היה משהו שכבש את כול חברייך שנהפכו לחבריי ובכלל מכרייך, 
 …והעדות לכך היא כול שנה פה בהר הגבוה הזה למרגלות העיר שהכי אהבת

 
 ימים לפני יום הולדתך,  3י, ונפלת ליול 1נולדת ב

כמה כואב  כמה הזוי שעדיין לא הספקתי לקנות לך את המתנה הראוייה בשבילך,
על כך שהיה לי אח ואיננו עוד, כמה עצוב שאחי כה חסר. כמה קשה כשאחי 

הותיר אותי ואת כולנו עם כאב שעם השנים הלך והתעצם. כמה קשה לחיות עם 
 החלל שהותרת,

השנים חלפו, הקמתי משפחה, אני כבר סבתא לשלושה נכדים. אתה אתה יודע, 
מדמיינת לעצמי ותוהה איך היית  מאמין שמיכלי הקטנה כבר סבתא לנכד מהמם?

המון מחשבות בראש רצות, המון שאלות צפות, ועל כל אלה וכאבא, כסבא וכדוד? 
 אין תשובות.

 נשאר לעד. 28היה לי אח מיוחד שבגיל 
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