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  ואולי לא היו הדברים מעולם

  ???האבן הזו ולמה שמך מתנוסס באותיות גדולות על מצבהמה עושה כתב ידך על מצבת  לאב

  ואולי לא היו הדברים מעולם 

עבורם ועבור הראל כך משמעותיים  -הן איילת ובן התחתנו השנה וחגגנו איתם ובלעדיך את האירועים הכל
  .ויעל

  !ואתה לא היית שם להרים כוסית אחת או יותר לכבודם

  ואולי לא היו הדברים מעולם

ארגננו לך  , אז איך יתכן שלא התחלת את שנת הלימודים בטכניון למרות שרשמנו אותך הסדרנו את התשלום
  .מסבתא המון ציוד לדירה בחיפה וגם הקייט מחכה לך שתמשיך לגלוש

פתאום בלי  כל כך כואב שחדלת כך ???בלתי ממומשות נשארוכן שכל התוכניות שהיו לך לאחרי הטיול איך ית
  הודעה מוקדמת ונמנע ממך להגשים את כל התוכניות הרבות שהיו לך לאחרי הטיול

, הפורש, אפ- הסטרט, לדעת שאמנם תוכל לממש אותןווהיו לך את כל הסיבות הטובות להאמין  שאפת רחוק
זה לא היה ,, !!!!!!!!!!!!אבל במאי אכזר במיוחד הרס הכל שתכננתהכל היה בסרט  - בגיל שלושיםהאקזיט 

  !איתני טבע היה צריך לגייס לענייןאת  , פשוט לקלקל לך את התסריט

אנחנו הולכים לישון עם דמעה , אבל רק לכאורה, לכאורה כאילו הכל ממשיך. כהרף עיין חרב עלינו העולם
  .באנחה וקמיםמתעוררים 

כאילו כבה האור מסביב ועלטה עוטפת , הגעגועים מתגברים וצורבים, ביום הכאב חותך בלב בכל עוצמתו
  .אותנו

והנפש טייס אוטומטי מפעיל את המכונה של הגוף , ממשיכים לתפקד מכח אינרציה ,ואיתה, ומבעד העלטה
  .מתנתקת וממשיכה לחשוב שזה לא באמת קרה

שידעת כמעט , כשהייתה לך בר מצווה סיפרתי שנולדת בחמש ושבע עשרה דקות ומאז נשארת ילד דיגיטלי
ואחרים התחזקו עם  הדיגיטלייםה והוידיאו וכישוריך ימגיל אפס לגעת במחשב בלי פחד ולתפעל את הטלויז

  .השנים

ה קיים אי שם בעולם לפעמים אני משתעשעת במחשבה שבעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות המואצות את
 ,אז נכון שעוד לא המציאו את תואם הפייסבוק עבור מיטב הנוער שעבר להתגורר שם שלא ברצונו. הוירטואלי

היה תחליף גרוע תאמנם אופציה כזו , אבל נראה לי שאתה ועופר צוות מצויין להתחיל שם את המיזם הזה
  עבורינו אבל אולי אחר כך יגיע גם סקייפ

  !!!!!ה'תתחילו לעבוד חבר, מוכנים לכתוב לכם פטנטיםאבא ובן 

  


