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 כל אחד לחוד וכולם ביחד   –בני האהובים 
 איסי , בניה ,ישי , אספי ואברי יקרים אהובים וחמודים  

קיבלתי את המכתבים ושמעתי גם את הקולות המוקלטים , כל אחד וסגנונו כל אחד בגישה שלו והבאתם  
 לי את הבית לחדרי  

יורקוהברומטר מראה על אפס מעלות ... כל חלק מגולה בגוף סופג מכה של  -....היום התחיל קור עז בניו 
לות , המחזה המטעה הזה יש בו  קור . אבל השמש זורחת והשמים כחולים והניגוד הזה לבין אפס מע

 קסם , כמו באגדות. 
- יורק היא בעצם אגדה : הכל כל -יורק ולכן אפשר שתבינו אם אומר לכם שניו-ילדים אתם מכירים את ניו 

 , כמו באיזה חלום.  גדול , מהיר ודינמי ושוטף ורץ    כך-כך לא ריאלי  , הכל כל 
אדם והיא גם העונש שנתן אלהים לבני  -להם בנייורק היא גם מגדל בבל שבנו -לפעמים נדמה לי שניו

האדם על שבנו את מגדל בבל .  מצד אחד עיר שאין בה יראת שמים ויראת חטא ומצד שני האדם שבה  
 בבדידותו ובזרות של החומר והלבנים והבטון חש בעוצמה את "ואני קירבת אלהים לי טוב "  

כם שגעון ואני אוהב אתכם . בלעדיכם אני כמו מלך  ...... בסך הכל רציתי להגיד שאני פשוט מתגעגע אלי
ללא כתר . אתם אהובי ורציתי לומר לכם שאני משתדל לפצות דוקא את עצמי על המרחק ולקנות לכם מה  

קונה לכם  מתנות אני מרגיש את קרבתכם . ואני כבר שומע את איסי בניה וישי  שאני יכול . כשאני  
 ע כמה שיותר ובתכיפות רבה ככל האפשר . אומרים : זה טוב , זה בסדר , תתגעג 

איסי אני מניח שאתה מקבל ברצינות את הבכורה ודואג לאוירה רגועה לאמא ולילדים . שמחתי על  
 הישגיך ועל מצב הרוח הטוב שקרן מן הסליל בהקלטה , ואני אוהב אותך 

ר . אתה יודע שאני  בניוקי , אני מצפה לשמוע בכליון עיניים פרטים מדויקים על מה שהמורה שלך אמ
 אוהב לשמוע בדיוק בדיוק. כשאחזור נחשוב  מחדש על המשך הלימודים ...ואני אוהב אותך. 

ישייקי, כרגיל הדינמו , כבר אמרתי לך בטלפון שבחרתי באפשרות השלישית , איך אפשר אחרת אחרי  
ת שאתה מניח לי  מכתב כמו שלך . אתה לא רק יודע להציג טיעונים אלא גם לבנות אותם בצורה כזא

להלכד ב"רשת" שאתה טומן מתוך רצון ואהבה , אף כי אני ער ל"תרגילים" שבאופן הצגת הדברים .  
 אבל הסימטריה והשיוויון חשוב ואני צריך גם לכתוב זאת .  נהדר . אתה הרי יודע שאני אוהב אותך 

ואיזה טון מבוגר בהקלטה  אספי , ילד שלי שאני מתגעגע אליו מאד מאד מאד..... איזה מכתבים יפים 
 ובטלפון . ....אני אוהב אותך 

אברי , קוקי שלי , קניתי לך המון בלונים . בלונים מכל מיני סוגים , קטנים וגדולים ואפילו בלונים של  
הדרדסים . שמעתי שאתה מברך לבד על הדלקת נרות ונישקתי את הקול שלך . אפשר לנשק קול , ילד?  

 א אוהב את אברי מאד . ואת מי אתה הכי אוהב בעולם?  מה אתה אומר חמודי ? אב
 ילדים שלי , מחכה לכולכם  

 שלכם אבא  
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