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6:45 שמעתי אותך קוראת "אמא" – מה שלא קרה בימים האחרונים... לא יודעת אם זה 
, רצתי אלייך ואת שכבת במיטה כל כך יפה, עם עיניים פקוחות לרווחה  תעתוע או אמת
         . והחדר מחכה רק לכבודך. סובבתי לך את הראש וראית את הבלונים וחייכת

ובחיוך הזה מצאתי את הכח והרצון שיהיה זה 
. יום הולדת הכי שמח שרק ניתן

 סהר ורום באו לאחל לך מזל טוב ולהראות לך את הפרחים, הממתקים ואת הברכה המנגנת. הם פתחו את המתנה 

והוציאו משם בובת ארנבת קטנטנה ומתוקה שבחרתי במיוחד בשבילך. ואת חייכת ועוד לא הצלחת להוציא מילה מהפה.

 אירה נכנסה עם כלוב מקושט ובתוכו ארנבת קטנה, אמיתית עם עיניים ורודות. אירה הוציאה אותה מהכלוב, קרבה אותה למיטה והעיניים 

 שלך נצצו בשמחה ובהתרגשות "איזו מסכנה" אמרת, "היא לא יכולה לגרד באף.. והיא כל הזמן עושה ככה" ועשית לנו באף את התנועה 

הכל כך אופיינית לך. "ולה אין את אירה" הוספתי בלחש.

יומולדת 4



 ובשעה 9:00 נחתו לעולמנו "מלאכיות שערי צדק", שרה, ברכה ועדינה, שהגיעו במיוחד לכבוד יום ההולדת שלך. 

הן זכרו את התאריך ופשוט הגיעו. הביאו איתן משב רוח של זכרונות מירושלים והרבה חום, אהבה ושמחה. הן שרו לך שירים 

ועשו איתך צחוקים שרק הן יכולות.

וזו אריאל – החברה האמיתית של עדן עד הרגע האחרון. שיחקה איתה 

כשהיה אפשר ושיחקה לידה כשכבר אי אפשר, והיא כולה ילדה בת 4

ואחה"צ היו לך המון אורחים... כל אחד הגיע בזמנו והביא לך משהו ובעיקר המון אהבה.

והיית ילדת יומולדת אמיתית, עם צב וחמצן... ובמיטה...

ויורמי הגיע עם זחל ענק וברכה מרגשת

יולי, שימי ומרווי, סיגל ואור

והדלקנו נרות על עוגה עם ארנבת... ובחרתי נרות ארוכים ארוכים שיגיעו עד 

 אלייך למיטה... היית קצת נבוכה, אבל היה לך ברק אמיתי בעיניים. 

ועשית ״פו״ על אחד הנרות שקרבתי אלייך והוצאת את ״הקרם בה....״



 בשבת המשפחה באה. כל הילדים עמדו מסביב למיטה שלך ואני שרתי איתם שירי יומולדת והדלקנו שוב 4 נרות על עוגה. 

ורום מיד אמר: "חסר נר לשנה הבאה..", אז הוספתי עוד נר ובתוך הגרון עמדה מועקה עצומה...

סבתא סימה, ים של דמעות ואהבה

 סבתא אראלה, סבתא של סיפורים וטבע. 

 גידלה עם עדן רקפות ויקינטון, הביאה אקווריום ודגי זהב 

עד המיטה, ובאה לעדן לפחות פעמיים ביום.

 

 סבא נסים, היה מחובר לעדן בכל תא ותא, ליווה אותה ואותנו 

 מתחילת הדרך בשותפות מלאה ללא גבולות... דאג להזמנת 

 התרופות ומצא תשובה יצירתית לכל מצוקה. 

ומעל הכל – היה, דאג, אהב - עד הנשימה האחרונה.

ואת שוכבת לך כבכל יום, ובכלל לא כמו בכל יום. הבלון הקשור לצב - עולה, ויורד, ונושם.. 

ומסביב המולה של יום הולדת – מתנות, עטיפות, עוגות. וכל פעם מישהו אחר איתך בחדר.
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היום לפני 4 שנים שכבתי בבית חולים ״רוטשילד״ וילדתי אותך בכאב לא קטן 
, עוד לא יודעת מהו כאב אמיתי וחושבת שמבינה את המשפט   ובאנחות רמות

"בעצב תלדי בנים"... 
 והיית כל כך מתוקה מהרגע הראשון וכך כך שלווה, ואני לא זוכרת ענן בשמים

. ולא חתול שחור בשביל ולא שום סימן מבשר רעות
וזה קרה רק לפני 4 שנים ובעצם היום יש יום הולדת גם למחלה הארורה שלך, 

... שנתיים בדיוק לאשפוז הראשון

היא לא ויתרה על כבודה ולו לרגע המחלה הזו, אופי וייחוד היה לה מהרגע הראשון, 
בחרה לה את היום הכי חגיגי, לקחה לה את הזמן הכי משמעותי – יום של הולדת 

 ״והלב שלי דפק חזק...חזק...חזק..., הייתי מוותרת עלייך? חשבתי לרגע?  
הייתי מוכנה שלא תהיה לי עדן? שלא אכיר אותך בכלל? והיה לי ברור שבשום הון 
 שבעולם לא הייתי מוותרת עלייך. הייתי קונה את הזכות להיות      איתך בעבור 

כל העצב והכאב אפילו לזמן מוגבל ומוקצב...״

והכוכבת היתה הארנבת האמיתית, בילתה איתך כל היום במיטה, נושמת עם הצב, מכרסמת חסה וגזר ומנסה לפעמים לטעום איזה 

צינור חמצן... או לקחת שלוק ממזרק התרופה. היה זה מחזה אנושי וחם, עד דמעות.

וזוהי ננה, הכלבה שגנבה את הבכורה 

ממיני ]בובת המינימאוס האהובה[, 

 הגיעה כמתנת יומולדת והפכה להיות 

לך חברה בימייך האחרונים. את היית 

 נוגעת בקלות ובקושי בידך הקטנה 

באוזן הארוכה שלה, מחייכת ואומרת 

 חלושות – "ננה", בחן ששמור רק לך. 

 "את אמא שלי ואני אמא של ננה",

היית אומרת לי.

ובסיום היום המרגש הזה, ישבתי לידך בחדר, מתבוננת בפנייך היפות והרגועות, מלטפת את העור החמים והנעים. הבית ישן ושקט – רק קולות 

הצב הנושם מלווים אותנו בריתמוס, וכתבתי ביומן:



״אמא הנה אשב לי לידך ואת הנר החזיקי בידך, 

תני לי אותו וקחי בחזרה שתהיה לנו תמיד אורה וגם שמחה...״

יום שישי בערב – נר ראשון של חנוכה – 

מדליקים ביחד חנוכיה משפחתית אצלך 

בחדר, ולא מדלגים על אף שיר...

 29.11.1999

 יומולדת 

 של אבא 

תומר

ולעדן כבר 

קשה נורא..

ורק אירה

 מצליחה 

לקבל חיוך

3.12.99 יום שישי בצהריים )ערב חנוכה(, אחרי לילה קשה עדן 

ישנה וישנה וישנה. בצהרים פתחה עיניים. "את רוצה להדליק 

 נרות?" אני שואלת. "היום חנוכה, יש לך שולחן חג.."

 היא אומרת לי ״כן״, ואני מחפשת את המצלמה. היא איננה. 

אני מתקשרת לסבא ואומרת: "אם אתה רוצה להדליק נרות 

עם עדן, זה הרגע!" ותביא את המצלמה...

ובאוויר ובבטן שלי משהו יודע שאין לנו עוד הרבה נרות לחנוכיה...



 שבת אחה"צ – נר שני של חנוכה, 

 מתאספת כל המשפחה הרחבה 

 להדליק ביחד את החנוכיה. 

 הרעש כבר מפריע לך ומדליקים 

 את החנוכיה במטבח.

 ואולי רק סהר כבר מרגישה משהו 

 מבפנים... סבתא סימה לא מפסיקה 

 לשיר לך "נומי נומי" ילדתי וכל פעם 

נכנס אלייך מישהו אחר - לספר.. לשיר.. 

לראות.. להרגיש...

אני מרגישה שהגיע הרגע להיות לידך כל הזמן... אנו 

מביאים מיורמי את כורסת הטלוויזיה שלו ומעמידים 

אותה בחדר שלך. את הלילה והלילות הבאים אני 

 עושה על הכורסא של יורמי ומחזיקה לך את היד. 

עד לרגע שבו הגעת את לכורסא...



וסהר כבר מרגישה משהו מבפנים..שימי באה בכל ערב לשים יד על הדופק הרגשי של כולנו

 קרוליין - ידידות מופלאה..צפירה נפרדת מעדן

כל ערב לפני השינה

סיגל, נאמנות ותמיכה מהרגע 

הראשון ועד לאחרון

יום ראשון 5.12.99

מדליקים נר שלישי אצלך בחדר בפעם האחרונה...

 ואחרי "באנו חושך לגרש", השיר שאת כל כך אוהבת 

את הולכת לישון – ואני על הכורסא.

נרות החנוכיה הולכים ומתווספים ורגעי עדן הולכים ומתמעטים.

רב היום ישנה, עוצמת עיניים ומתחילה לוותר...

 ואני כבר יודעת .. ומדברת אלייך את כל המילים 
... שאני רק רוצה... ושרה את כל השירים שאת אוהבת



סהר אומרת בקר טוב והולכת למועדון חברת הילדים

אירה וסבא שומרים על עדן מקרוב

לקראת צהריים הסטורציות יורדות, אני מתחילה לזהות בעיניים שלך רעב לחמצן..., שמה לך מסכת לחץ ומעלה את נפח החמצן.

 לפתע אני שומעת אותך לוחשת אי...אי...אמא..." בקול נמוך שרק אמהות מבינות... העלנו חמצן, ונתנו עוד לוריואן ועוד אוקסיקוד. 

 התקשרתי בוכה לסוניס )שאיתו דיברתי מספר פעמים ביום, באותם הימים(. "איכות" הוא לחש לי, רק לדאוג שלא תסבול. 

ואז החלטתי שהגיע הזמן לתת לך לישון...

קראתי לאבא תומר, ולסבא נסים. אמרתי שצריך לתת לך רק לישון, שלא תרגישי יותר כאב, או רעב לחמצן. לעדן אמרתי: "אני מסכימה לך 

לישון כמה שתרצי, תרדמי ילדה שלי.. מבטיחה שלא יכאב לך יותר דבר.. ושעוד מעט ניפרד ותמיד תשארי איתנו. ואת תישני, ורק הצב עוד 

ינשום כמה שינשום...

סבא מביא את ציור הפורטרט שסיים לצייר. הלב שלי דופק חזק 

"סבא, אתה משאיר לי את העיניים של עדן" אני אומרת לו בדמעות, 

ועדיין בלי הידיעה ש- 24 שעות אחרי, יהיה ציור זה הרקע למודעת 

האבל שתתלה בחדר האוכל של הקיבוץ.

אמא מחזיקה את היד...

יום שני 6.12.99

לעדן מסבא 6.12.1999 באהבה גדולה גדולה



ואני עומדת לידך 3 שעות, לא מוכנה לזוז סנטימטר ומדברת אלייך בדחף בלתי נשלט, את כל מה ששותת בליבי...

"אני כל כך אוהבת אותך" אני אומרת לך ומרטיבה אותך בדמעות, מבקשת ממך שתעצמי עיניים ואל תפחדי, מבטיחה לשמור עלייך תמיד. 

בסביבות 14:00 עצמת את העיניים. ורק אז אני מבינה – שהיה זה טקס הפרידה.

 ואת נאבקת בשינה 3 שעות, מול כל כמויות התרופות שהזרקנו, פתחת זוג עיניים שישארו איתנו עד עולם. וענת הגיעה וסבתא ויורמי. 

ואת אמרת: "ננה", "אבא תומר"... וזו היתה מילתך האחרונה...

 וביקשתי שיביאו את 

סהר ורום ואמרתי להם 

 שעכשיו תישני כל הזמן, 

וזו הפעם האחרונה 

שאפשר יהיה לדבר אלייך 

 עם עיניים פקוחות, 

כי כואב לך כבר מאוד, 

ונעזור לך לישון כדי 

שלא תסבלי. ושאני רוצה 

שיפרדו ממך. 

רום עמד לידך עם בקבוק 

הקולה שלו וסהר בדמעות 

ברחה מהחדר, ואמרה: "אני 

רוצה שכולם יצאו מפה". 

ונשארנו רק היא, אני ואת...
בערב מביאים בלוני חמצן 

נוספים, כבר מדליקים רק את 

החנוכיה בסלון... עדן ישנה... 

ואני יושבת עם שימי ודפנה 

 ומדברות על "בלונים לבנים" 

 וגודל הארון.... 

 אבא הולך למדוד...

״יש עוד זמן״ אמרנו. דפנה 

ביקשה משימי שהיא תיגש 

לדבר עם הנגרים... 

"אני, יחשבו שאני משוגעת, 

אבל את עובדת סוציאלית..." 

אמרה דפנה לשימי ב- 23:30.



סבא נסים נפרד 

מעדן, בדרך שלו. 

בלי מילים, בלי חיוך, 

כבר בלי "שטויות", 

רק עם פנים שיש 

בהם את כל הכאב 

שבעולם...

04:15, אני שואלת את אורנה: "זהו?", 

 "כן" היא לוחשת בבכי. 

זעקת שבר נוראית יוצאת מגרוני.

הכל נגמר... כמו שרציתי – בלי כאבים, בלי מחטים, בלי אור של בית חולים... נפרדנו בים של אהבה.

"עדני, אין לנו מה להציע לך יותר, לא יכולים לעזור לך בעולם הזה... 

 ולכן מסכימים לך לעבור למקום ששום דבר לא יפריע לך יותר...

 לא הצב, לא הפיל ואפילו לא הגוף החלש והכואב..." ובכל פעם 

שאני מדברת אליה, הדופק עולה במקצת.

בשעה 1:20 חרחורים ראשונים... אולי סקשן? מעלה חמצן ל-15 ליטר ויודעת שאין יותר מזה...

 1:40 אני מרגישה חנק בגרון, קופצת מהכורסא ורואה שהסיטורציות יורדות. מעירה את אבא. "עדן תמות הלילה", "עדן תמות הלילה", 

 "עדן תמות הלילה" – אני אומרת 3 פעמים ברצף והגוף שלי רועד כעלה נידף ברוח. 

קוראים לאורנה, מזריקים עוד לוריואן לגסטרוסטומי ומצלצלים לסבים ולאירה "אני חושבת שעדן לא תגיע לבוקר".

הם מגיעים, חדר חשוך, מעל המיטה מעיר הנסיך הקטן, נרות דלוקים וברקע מנגנת הקלטת האהובה של עדן "צלילי נבל".

סבתא אראלה 

נפרדת מעדן..

ואורנה..ואירה..

כשהסטורציות 19 אני אומרת שלא אסלח לעולם אם עדן תמות 

 בתוך הצב. אני רוצה לחבק אותה וללוות אותה למעלה...

כולם מסתכלים על כולם... תומר מסמן לי שהוא איתי ואורנה 

אומרת לי בעיניים "זה יגמר עם צב או בלי צב... בעוד כדקה"

אני אומרת לעדן: "אני מכבה את הצב, כי אני אוהבת אותך ורוצה 

ללוות אותך למעלה".

 משחררים את הרצועות, ואני לוחצת על המתג ומכבה. 

בחדר דממת מוות, אבל המוניטור עוד מראה מספרים.

אני מתיישבת על הכורסא, אבא תומר מרים את עדן בידיים, 

עדיין עם מסכת החמצן, אירה נוגעת, אמא מחבקת חזק 

והמוניטור מראה  -------------------------

אני עומדת ליד הילדה שלי 

 ומלווה אותה לדרכה...

קוראת מהספר "אין מקום 

שהוא רחוק מדי...", שרה לה 

את "אמא יקרה לי, יקרה.." – 

שיר שכל כך אהבה.



 סהר, ילדה בת 11, 

נפרדת מאחותה הקטנה

"תסדרו מיטה יפה" אני מבקשת ומניחה את עדן על המיטה.

יפה כשלגיה, בלי צב ובלי מכאובים. "רק נסיך לא הבאתי לה" אני אומרת לסבא. "תסתכלי על המנורה" הוא אומר.
 ד"ר וייס ורותי באים לחתום על תעודת הפטירה. סהר ורום במיטה הגדולה. 

בבית התרחשות ודממה ביחד. 
 דפנה מגיעה, שימי...

 ובאים להיפרד מעדן 

ממש במותה, במיטתה – 

סיגל, קרין, איה, רע ורינת, 

קרוליין, דוד אלון וסבתא 

סימה.

היה לי חשוב להכין את עדן לקבורה בעצמי. אורנה, שליוותה אותי בלידה 

של עדן, ממלאה עכשיו קערה של מים חמים וספוג וסבון DOVE. אותו סבון 

שהתרחצתי איתו אז כשנכנסתי לחדר הלידה ללדת את עדן. ואנחנו פה ביחד 

עם אותו הסבון ונוגעות בה בפעם האחרונה. הידיים שקיבלו את החיים, ליוו 

מהחיים...

אירה וקרוליין מצטרפות, ויחד אנו משפשפות בעדינות את הגוף הקטן והקר, 

חסר החיים, אבל יפה, ונעים למגע. והכל מרגיש כמו טקס עטוף בהילה מיוחדת.

אני מצחצחת לעדן את השיניים עם משחת תות, מסרקת אותה. בוחרת ציפה 

פרחונית ויפה, בה אנחנו עוטפים את גופה. מצמידה לה את הבובה ״נשיקה״ ואת 

המוצץ שלה. "אני לא רוצה שתיסע לבד באמבולנס..." אירה לוקחת אותה על 

הידיים עד עפולה, כבר מכוסה ומוכנה לקבורה.

הבוקר הראשון ללא עדן מפציע, ואני לא מבינה 

איך השמש מעיזה לזרוח ביום שכזה...



בשעה 9:00 אני מודיעה לסהר שעדן לא היתה רוצה שנשאר בפיג'מות... 

אנחנו נכנסות לאותו הג'קוזי עם אותו הסבון ואותו הריח..

ובשעה 10:00 לבושות יפה יוצאות מחדר השינה.

עולים לבית הקברות לחפש מקום..."לי לא יגידו איפה לקבור את הילדה שלי"...

 "תכסו אותי״ היית מבקשת. ״בבד אדום ומבריק. שיהיה חגיגי״. 

אז בד אדום לא הבאנו לך... הציורים של אירה עטפו אותך טוב יותר...

והמיטה נשארת ריקה ומיותמת ושקט ודממה, 

לראשונה החדר ללא עדן וללא דופק הצב.

 בוקר יום שלישי, 7.12.1999

נר חמישי של חנוכה

אני נכנסת עם סהר למיטה, מחבקת אותה חזק, חזק, 

 מדברות ובוכות וכואבות. 

ושימי איתנו וגם מרווה מצטרפת, ואנו מנסחות את 

המודעה לחדר האוכל ולעיתון.

רום – ״ילד הסנדוויץ'״:

 "למה עדן מתה אמא?", "נשאר תמיד רק שניים?" גם אם יהיה לך עוד תינוק – 

 הוא לא יהיה עדן".. "עצוב לי נורא".. 

 אי אפשר שמישהו יחיה אותה?".. "הייתי בטוח שסבתא סימה תמות קודם".. 

 בכה בכי קורע לב, ואח"כ חזר לחיים... 

 בערב אמר: "אמא יש גם משהו טוב – יהיה לכם המון זמן בשבילי". 

חיבקתי אותו באהבה...



 

 עמדנו מול הבור הפעור, שקעתי בחול הרך והגעתי עד אלייך, 

 ליטפתי את הארון והרעשתי בצמידים... 

רק דפנה הבינה – כמה אהבת לשמוע את צלילי התכשיטים שלנו..

 ד״ר אורלי אלפלג, 

הרופאה הגדולה מירושלים

הגענו למעלה...  עדן שכבה בארון עץ טבעי מצוייר, מעליה 10 בלונים לבנים שקופים עם כוכבים ולידה כל הבובות שאהבה. ידעתי שהיא 

בפנים עטופה בכל אהבת היקום עם ״נשיקה״ ומוצץ.

מסביב המוני אנשים. הלב שלי הלם בי כשראיתי את ד״ר סוניס עם הצוות שלו מנהריה, את בנות "שערי צדק", ואת ד"ר אורלי אלפלג. 

פרצתי בבכי.... "רק אתם פה יודעים על-באמת כמה נלחמתי... אתם ראיתם אותי שם... רק אתם יכולים להבין על-באמת שככה זה היה צריך 

להיגמר..."  כך אמרתי לכל אחד מהם בחיבוק חם וחזק.

כשכיסו אותך בחול, עטפה אותי איזו שלווה, 

זכרתי כמה אהבת את האדמה, וגם כשכבר לא 

יכולת לשחק בה, היינו מביאים מגש אדמה 

ומניחים את ידך, שתרגישי... וכמה אהבת חול 

נקי, והוא נשפך עלייך בכל האהבה שרק אפשר. 

 וכשיצאתי מבית הקברות אמרתי לשימי: 

"פה נקברה ילדה מאושרה!"...  

 סהר עוזרת לסיגל וקרין להכין את המקום לארון. 

לפני זה הן עולות איתה לבית הקברות להראות לה את המקום בו יטמן הארון. "עדן תוכל להתחבר לשורשים של העץ..." אמרה בבכי..

ילד בן 7 נפרד מאחותו הקטנה...

 "חייבים לבכות בהלוויה?" שאל אותי.  כשראה את הארון מונח, דפק בחוזקה... "היא לא עונה לי, כנראה היא באמת מתה", 

"אתם בטוחים שזו עדן בפנים?" שאל...

עזר לכסות את הארון בחול הרך והנקי, עמד עם כל הגדולים, הסתכל מסביב והוציא מדי פעם את הטישו שאבא הכין לו בכיס....



 

עדן, דון, דון – קלדון, דונקיה, דושי ועוד...

 כל כך קטנה וכל כך הרבה כינויים ומאחורי כל כינוי מסתתרת לה אהבה גדולה. 
את קטנה מכדי להבין שהיית שחקנית ראשית בדרמה מצמררת שחבקה עולמות. 
בזכות הנוכחות הכובשת שלך, עולם ומלואו נרתם למענך, כל הצמרת הרפואית, 

מאורלי הדקיקה ועד סוניס החביב, מדמריו האיטלקי עד שון האמריקאי 
והמלאכיות מ״שערי צדק״ שלא חסכו מזמנן ומרצן כדי להנעים לך מספר שעות... 

ועוד...
גם אנחנו היינו איתך בגוף ובנפש. לא משנו ממך, כי פשוט היינו אנוכיים ואהבנו 

אותך אהבה ללא גבול.
 סבתא סיפורים, סבא שסתם אהב, אירה שהייתה לך למקלט, אחים שעבורם 

היית דושי המתוקה והעיקר – אמא ואבא שידעו להעניק הכל בזמן ובמידה.
 דון, כל כך התקרבנו, שהספיקה לנו תזוזת גבה, או מבט קטן כדי להבין 

אחד את השני.

 אנחנו הגדולים, הרעים האלה, שהביטו, נישקו, ליטפו ואהבו, שלא יכולנו להושיע 
עד השניה האחרונה.

אנחנו נדרנו נדר שלא ניתן לרוע להכניע אותך, שתעלי למרומים כמלכה, ללא 
כאב, ללא סבל, בליטופים וחיבוקים, יפה, מבהיקה מרוגע וזכה כשלג, כיאה 

למלכת שני העולמות.
כך עשינו רק למענך.

אמא אמרה שלא נהיה אנוכיים, איזה אמא...
 כך זה בינתיים, נמשיך כשנפגש שם למעלה. 

 סבא מקיים את מה שהוא מבטיח. 
נכון?

נשיקה גדולה גדולה.
סבא נסים

נפרדים...

לכבוד עדן מס
גן העדן בשמיים

עדן שלום,
מה שלומך?  איך המרגש?

איך את מסתדרת עם הגוף החדש?  
ואיך הכנפיים?

שנתנו לך שם בשמיים...
אני בטוח,

 שעכשיו אחרי שהשארת את עברך למטה, 
את יכולה כבר לנוח.

ובמקום אליו היית מיועדת מהתחלה,
יש עכשיו שמחה גדולה.

כמו שאת בטח רואה משם, אצלנו עצוב,
כולם בוכים, וגם מי שלא ממש, בכל זאת רטוב.

 רציתי רק להזכיר לך שוב, 
שלא בגללך העצבות כאן מולכת,

הסכמנו לך ילדה, הרי הרשינו לך ללכת.

כולנו נבוכים כי נשארנו בלעדייך,
בלי החיוך, בלי הצחוק, בלי העיניים.

וקשה לנו נורא,
אבל אנחנו מבטיחים לנסות להתגבר,
ולזכור תמיד שאת במקום טוב יותר.

כשתפגשי את זה שעושה שם סדר מעל לעננים,
תגידי לו שכאן למטה אנחנו ממש לא מבינים.
ואם כבר הצליח לו פעם אחת לברוא מלאך,

למה הוא היה מוכרח,
לקחת מהר כל כך?

אז תשמרי משם על כולנו ילדה,
כי כאן קשה והעצבות בודדה.
אנחנו נגיע כולנו בבוא היום,

ועד אז – היי שלום.

אוהב,
כואב,
בוכה,

דוד אלון.

עדן שלי,
כמה פעמים גלגלתי את המילים האלה בראש. 

כמה שעות ישבתי וחשבתי איזו מילות פרידה יכולה אם לומר לביתה הקטנה, אילו 
מילות פרידה יכולה אני, לומר לך.

כי הלו אני ידעתי שנשמה כמו שלך לא תישאר לנצח כלואה במגבלתה, כי הלו אני 
ידעתי שהיום יגיע.

לילות וימים ראיתי את המלאך עומד בפתח חדרך, עומד ומחכה בסבלנות, מחכה 
לך, מחכה לי, מחכה לרגע בו יקבל ממני סימן. כי אני ידעתי שיגיע הרגע בו 

אביט בעיניך ואתן לו סימן ואתן לו הסכמה לצעוד אליך לאט, לאט, ולעטוף אותך 
בשלווה של מוות, בשלווה של נצחיות ולקחת אותך מעלה מעלה מעבר לסבל, 

לכאב ולחוסר האונים.
והרגע הזה הגיע. אולי מהר ממה שרצינו, מהר ממה שקיווינו אבל בדרך שרק את 

יכולה לזכות לו.
בשקט, בשלווה, בחיבוק עוטף ואוהב שלחתי אותך אתו למעלה, ליוויתי אותך עד 

פעימת הלב האחרונה ואת הזכות לשמוע אותה ולהרגיש אותך לקחתי לעצמי ולא 
השארתי לצב שליווה אותך ונשם אתך שנה שלמה.

ואת היית גיבורה ואת היית אצילה. מעולם לא שאלת למה. מעולם לא ביקשת את 
מה שלא ניתן.

"אני מתקפלת" – היית אומרת לנו בימים שעוד עמדת, בימים שעוד הלכת.
"עזור לי" – היית אומרת לסהר שלך.

כשסיפרתי לך את הספר גלגלים וקראתי לך שהילד היה "מאושר" שאלת - "אמא, 
מה זה מאושר?" אמרתי שזה משהו שטוב לו, שיש לו כל מה שהוא רוצה.

"גם אני מאושרה" אמרת לי וידעתי שהצלחנו.
בינואר שעבר טסנו מעבר לאוקיינוס, אני ודוד אלון, לשמוע את מיטב המומחים, את 

"אבי המחלה" הארורה. ידענו שלא נביא ישועה אבל עשינו את זה. שיווקנו אותך 
במלוא מובן המילה וכשיצאנו משם ידענו, שאם יקרה "נס" ולמישהו תיפול מבחנה 

ויהיה "בינגו", את תהיי הילדה הראשונה בעולם שיבחרו לתת לה את "משקה 
הפלאים". אבל גם ידענו שלא יהיה משקה כזה, לא בזמנך, לא בשבילך...
בטיסת לילה מניו יורק ב-8 בפברואר כתבתי לך ביומן – "אני כבר יודעת 

שהסיכויים שתקראי יומן זה ביום מן הימים הם אפסיים וכל שנותר לי להאמין 
במי שמאמין בגלגול נשמות... להאמין במשהו שעובר מבפנים ואין לו גבולות זמן, 

מקום וחיים." והיום אני מאמינה בזה בכל כוחי ובטוחה שאי שם למעלה, עטופה 
בכל אהבת היקום את גאה בי ומאושרה על כל האנשים שבאו ללוות אותך ליער.
בחודשים האחרונים שיחקנו המון משחקי כאילו – "אני הולכת לטייל ליער" אמרת 

לי. למרות שלא ידעת הרבה מהו יער, הרגשת אותו בתוכך. "אני אוהבת אותך 
אמא" היית אומרת לי כל לילה. "אני יאהב אותך גם כשלא אהיה כאן" אמרת לי 

לילה אחד, לפני שלושה חודשים, וכולך עוד לא בת 4. ואני ידעתי שאת יודעת.

"תכסו אותי" היית מבקשת. "בבד אדום ומבריק, שהיה חגיגי" אז בד אדום לא 
הבאנו לך היום ילדה שלי. הציורים של אירה יעטפו אותך טוב יותר ורגבי האדמה 

ששפכו עלייך אוהביך ינביטו אותך כמו זרע רך הנטמן באדמה. ואת תנבטי. אני 
בטוחה בכך. במקום שרק את תבחרי. 

"אל תפחדי" אמרתי לך רגע לפני שעצמת את העיניים. “לכי בעקבות האור, 
תתכסי בכסת עננים כי את משהו, בכל מקום שתגיעי אליו יפתחו בפניך דלתות.

לפני שלושה שבועות חגגנו לך יום הולדת 4 ולמחלה הארורה שלך יום הולדת 
שנתיים. היה לה אופי וייחוד למחלה )כמו לבעלת הבית(. היא בחרה לה את היום 

הכי חגיגי, לקחה לה את הזמן הכי משמעותי...
ובליל יום ההולדת שלך, את שכבת עם עיניים בורקות בחדר יפהיפה ומקושט, 

במיטתך ארנבת קטנה, לבנה, נושמת ועל פניך חיוך של פיה. הלב שלי דפק חזק 
חזק. רק אז העזתי לשאול את עצמי אם הייתי מוותרת עלייך? אם הייתי מוותרת 
על המסע שעברנו ביחד וידעתי, ידעתי שהייתי מבקשת אותך גם בעבור כל העצב 

והכאב, ולא מוותרת על הזכות להיות אתך ולו רק 4 שנים.
זהו מתוקה שלי אני מבקשת בשבילך, ומשחררת אותך, אל מעבר לכוח המשיכה 
והכובד – "עופי חופשיה ומאושרה אל מעבר לימי הולדת ומעל לזמן, ואנו נפגש 

מפעם לפעם כשנרצה בכך..."
את כבר בתוכי. בתוך חלל ענק של כאב אין סופי ללא רגע של מנוח, והנחמה 

היחידה היא שתזרמי בעורקיי עד סוף ימי, עד שניפגש, תמיד אראה אותך בתוכי.
אני אוהבת אותך. איש לא ידע או ידע עד כמה.

תעלי למעלה מלווה בצרור בלונים לבנים שיפלסו לך את הדרך, בשיר שהוא כל כך 
שלנו מהיום הראשון עד היום האחרון. )אמא יקרה לי יקרה...(

תודה לך ילדה שלי על כל מה שנתת.



 

שבעה

ד"ר סוניס

 הראשון שהתקשרתי אליו. "הפסדנו אבל בנצחון" אמרתי לו, 

״כל הלילה ראיתי אותך מול עיניי..", דרך הטלפון שמעתי את דמעות 

הכאב של הרופא הגדול הזה. עזר לנו בכל רגע ובכל מקום בו היינו. 

קלט את עדן ואותי ואותנו מהר מאוד. "אם זה היה הילד שלי הייתי 

עושה אותו הדבר..." אמר לי באחת השיחות האחרונות, והוסיף "אם 

היה לי כח..."



 

קבלת שבת 

ראשונה 

בלי עדן

 פנקייק של

דוד אלון

הארנבת 

חוזרת 

למשק החי

והקלאב-קאר 

לקיבוץ 

דפנה, הלב 

הפועם של 

הבית, הידיים 

שחיבקו את 

כולנו


