
פברואר 99 – הנסיעה לארה"ב
ולהגיע  הזה,  אפשרי  הבלתי  במסע  משהו  עוד  לעשות  הרגע  שהגיע  מרגישים  ואוזל...  הולך  שהזמן  יודעים 
לניו-יורק לצוות שחוקר את המחלה. היה ברור שאין מה לקחת איתנו את עדן ואנו מכינים "אלבום שיווק" עם 
ואולי  ובעיקר תמונות קסם שיסתכלו להם בעיניים...  והתקדמות המחלה,  תמונות המתארות את התפרצות 

מישהו מהם יוכל לעזור....
ד"ר אלפלג שואלת אותי: "למה את נוסעת? את חושבת שתחזרי משם עם תרופה?" אמרתי לה: "ברור שלא. 
אבל אני רוצה להיות בטוחה, שאם למישהו שם תיפול מבחנה ויצא "בינגו" עדן תהיה החולה הראשונה בעולם 

שינסו לעזור לה...." התקשתי להפרד מעדן ועל-כן תכננו את הנסיעה קצרה ככל שניתן ]4 ימים בלבד[.
הגענו חסרי נשימה לבית החולים ״קולומביה״, אחרי מסע לחוץ ברכבת התחתית. נכנסנו למעבדה שהזכירה את 
המעבדה של ד"ר אלפלג ב״שערי צדק״, והלב דפק חזק חזק. ידענו, שפה יושבים "גדולי העולם" של המחלה... 

ורק הם יוכלו אולי לעזור במשהו.

הטיסה לניו יורק



 סוללת הרופאים שישבנו מולם ובראשם דימיירו – האיש החתום 

על המחלה...

 "זהו, אז עוד רגע המטוס ימריא ואני חוזרת אלייך ילדה שלי. 
 והפעם אני כבר יודעת שהסיכויים שתקראי מילים אלה הם אפסיים...

הפגישה היום, ביום שלג קר בעיר זרה היתה כואבת ומכאיבה ומגדילה את החלל 
 והאבן שמבפנים. פגשנו חמישה רופאים מכל העולם שישבו מולנו בסוללה. 

 מ"ס 1 במחקר של המחלה שלך, אבל כנראה ששום דבר לא יכול ממש לעזור. 
 , הם דיברו על 30 מקרים שהם מכירים בעולם כולו ב-10 שנים האחרונות

הם ספרו עד כמה רחוקה הרפואה מלמצוא טיפול במחלה, ואנחנו 
הרי לא יודעים אפילו מה הגן הפגוע. הם דיברו על זה שכל מערכות השריר ילכו 
 ויחלשו עד חוסר תזוזה מוחלט. על זה שהדיבור בשלב מסוים יעלם גם הוא ואיך 

זה יכול להיות שקול פעמונים כמו שלך יפסק אי פעם?.. ובעצם בשורה התחתונה 
 הם לא מכירים מישהו ששרד יותר מ3-4 שנים מפרוץ המחלה. אז מה נשאר לנו 
 ילדה שלי? להמשיך ולנסות להנות מכל רגע שנותר, לאסוף עוד זכרונות... וכדאי 

אולי גם להמשיך ולהאמין קצת... כי אחרת מה?..."

תמונות מ״אלבום השיווק״
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בטיסה חזרה מניו יורק

 בכניסה לבית החולים ״קולומביה״ בניו יורק. 

שלג... קר והמון נחישות...



יו.. כמה מתנות אמא הביאה מאמריקה..
אפילו מקדונלד הביאו לי מאמריקה..

מספרת לסבתא על ה״אין תקווה״ 

ששמענו שם..

טווס אמריקאי – לפני הנסיעה עדן ביקשה רק טווס ]אולי כי 

פחדה מהטווס במשק חי..[. בכל ניו יורק לא שמעו על טווסים. 

בבקר המושלג הגענו לשוק פשפשים ואיזו זקנה מכרה בובות 

שעשתה לבד. "זה תרנגול הודו" התגאתה האשה. דוד אלון 

אמר לה: ״אז מהיום הוא יהיה טווס...״



         

אסתי מלמדת את עדן לקרוא

 צפירה – באה 

כל שבוע, שיחקה, 

 נגעה, סיפרה 

 ועשתה כל מה 

שרק אפשר...

לקראת פורים, אירה הכינה ״תיבת פורים״

 ורום כבר 

 מתאמן 

בלהתחפש

עדי, אמא של אריאל, חיבור מיוחד של הרבה כיף, 

תחושות וטיולים בערימות החול

 ממשיכים את החיים בבית, בצל הבשורה הקשה מניו-יורק, 
המטרה מעכשיו איכות חיים לעדן



ללא מילים..

 אירה עוזרת 

 לעדן לפתוח 

משלוחי מנות

 סהר רוקדת על הבמה 

בחדר האוכל

סוניס בא לבקר בשבת

 יובל וירדן 

באות לחג

 נחש כרית בראש

ונחש גומי בפה



ליל הסדר בבית

מסורת אליהו הנביא 

לבית משפחת אייזן

עוזרת לאמא להכין עוגות

אצל ליאת עם אופיר

אצל הדודה והדוד בעברון

 כשעדן היתה מאושפזת בנהריה, נסעתי 

בלילות לבשמת ואופיר בקיבוץ עברון.

שעות אלו היו עבורי בית חם ומשפחה


