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הלוויהביום,רונישללבהואהובבעלה,אורן

עד,לרגעידייםעזבנולא.ביחדזהאתעשינו,זהאתעשינו.שליאהובה,לסוףהגענו.זהו,מותק

צריכיםאנחנוכאןאבל.יכולהייתיאםעודאיתךממשיךשהייתייודעתאת.שלךהאחרונההנשימה

.שלימתוקה,להיפרד

.זהאתלומרהפסקתלא.לחיותרציתכך-כל.לביאהכמונלחמת.האחרוןהרגעעדתקווהאיבדתלא

.שלנוהחייםעל,שלךהחייםעליחדלהילחםכדי,העולםאתביחדחצינו

תמידאת,מבחינתי.אימאלהיותרציתכך-כל.אימאולהיותלאהוב,לחיותרציתפשוט.מדייותררציתלא

היהזה.טובההכיבצורהזהאתעושההיית,ההזדמנותאתמקבלתהייתרקלו.שלימתוקה,אימאהיית

.בךטבועכך-כל

.שלימותק,לךהבטחתי.הרפיתילאולרגע,צלמוותבגיאאיתךחייתי.במיליםיתוארשלאסבלעברת

משברכל.המתגברכמעיןמנשמתךשהתפרץאור.אורהרבהכך-כלהפצת,הזההחושךבתוךאבל

,איתךיחד,והעולםואני,נפרצוהסכריםכל,נשברוהמחסומיםכל.ומדהיםחדשמשהומתוכךהצמיח

.אנימיויותריותרגיליתיבזכותך.אנשיםהרבהכך-כלאצלהשראהעוררת.ויפהטהורהאתכמהראינו

.לילדאוגכדיבךשנותרהכוחכלאתמגייסתשאתראיתישלךהאחרוניםברגעיםגם.לידאגתכך-כל

.אהבהכמוכזהדברשישולעולםליהוכחת.לעצמידואגאניהאם,זהבכלאניאיךשאלת.לידאגתתמיד

.המשפחהליד,אהבתכך-שכלשלנובביתסיימתבעולםדרכךשאתשמחכך-כלאני,מותק

הגיעאז.לדברמסוגלתהייתלאכבראבל,איתךלדבררציתיכך-כל.האחרוניםהיומייםבמשךנפרדנו

.אלייךודיברתישלנובמיטהלידךשכבתישלךהאחרונותבשעות.לדברצריכיםלאשאנחנושהבנתיהרגע

.גיבורהאתוכמהאותךאוהבאניכמהלךאמרתי

כך-כלהיית.בימבטךאתלמקדמתאמצת,בעינייםליוהסתכלתאליהסתובבת,כוחותייךבשארית,לפתע

ועטפתשלךהידייםאתהרמת.יותריפהמראהראיתילאמעולם.טהורהיהשלךהחיוך.ורגועהשלווה

אני.עצמיעםשלמהאני,שלימאמי"ליאומרתשאת,מילהשאמרתבלי,והרגשתיאותינישקת.כתפיאת

.ניצחנו,שליאהובהניצחנו,שניצחתלךאמרתי."לשחררמוכנהאני.טובבמקום

קשרבלי,ניצחוןכברזה":להאמרת.הזההמסעלאורךמתישהושלילאימאשכתבתבמשהואסייםאני

.בהודיה,האחרוכלפיעצמנוכלפיבנדיבות,באהבה,בשמחה,בטובהזמןמרבאתלהעביר.לתוצאה

!ניצחנוכברממשהזהברגע

I love you. I love life.“

.אהובה,לשלוםלכי.שלימתוקה,אותךאוהבתמידאני

אורן

1



השלושיםביום,אורן

.יותרהרבהכמולימרגיש.נפרדנוחודשלפניבדיוק,מותק

.הזהבחודשעובראנימהלךלספרקצתרוצהאני

אמרואנשיםהרבההלווייהאחרי.כזהשקטליהיהלאזמןהרבה.שקטשלתקופההגיעההשבעהאחרי

.השניבשבילאחדשנשלחנומרגיששאנילהםאמרתי.אלייךנשלחתישממששנראהלי

.משמעתיתכך-כלאך,יחדשלנוקצרהכך-הכלמהתקופהקיבלתימהבמיליםלתארליקשהעוד

.בזכותך,השתנהבימשהו,שליאהובהאדם-בןאותולאכבראני

לכלאותיזורקתהמציאותכאילו.הסערהבעיןעלהכמוהרגשתישהכרנושלפנילךאמרתיתמיד

שאני.ומטרהייעודלישיש.יותרוממוקדמכווןשאניהרגשתי,שחליתמאזובעיקר,שהכרנומאז.עבר

,פחותומהחשובמהמאודברורלינהיהפתאום.אלייךכוליבכללהתמסרמסוגלשאניגיליתי.משמעותי

הרעשיםכלחרף,הרףללאהמטרהאלשחותרחץראשאלא,נידףעלהלאכבר.טפלומהעיקרמה

.שמסביב

.לאהובובכללעצמיאתלאהוב,אותךלאהוב,לאהובמסוגלשאניגיליתי

.ואבאבעלולהיותמשפחהלהקיםמאשריותררוצהשאנידברשאיןהבנתי

.שלימתוקה,מקוםלכלאיתיהולכתאתאבל,בגופךכאןלאכבראתאז

כוחשלממקוםאלא,וחיפושבלבולשלממקוםהולךלאאני.בעולםעצמיעםלמסעאצאחודשבעוד

.לךמבטיחאני,צעדבכלאיתיתהייאת.בעצמיואמונה

תדאגי.אלייךמתגעגעמאודואניליקללא.ליושתדאגיעלישתשמריממךלבקשרוצהאני,זאתובכל

.שלימתוקה,לכולנו

.כך-כלאותךאוהב

אורן
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המחלהלגילוישנהבמלאות,אורן

ולאבביתלבדהיינושנינו,ערבבאותו.הזההיוםאתאשכחלא.חולהשרוניגילינו31.3.2019-ב

ליוםמוקדמתמתנהליקנתהרוני.נכנסיםאנחנוולמההמחלהחומרתמהידענולא.נפשנואתידענו

מחובריםמתכתעלישניעםשרשרתליקנתההיא.חולהשהיאשידעהלפניעוד,שלי35-ההולדת

ליואמרהובוכהרועדתאליניגשההיא.OהאותחרוטההשניועלRהאותחרוטהאחדשעל,אליה

אניאז,זהאתלךלתתפהשאהיהבטוחהלאאניאבלההולדתליוםזהאתלךלתתתכננתימאמי'

טלטלוהמרותוהבשורותהוודאותאי.הרףללאשטפומעינינוהדמעות.'עכשיוזהאתלךלתתרוצה

.חיינואת

הבןובלי,רוניבלי,לבדאחגוגשלי36-הההולדתיוםאת.רגעבאותונזכראני,אחרישנה,היום

.אחדיוםשלהלבןתקראהיאשכךידעהרוני.אוריהלולקרואתכננו.לנולהיוולדאמורשהיההבכור

(.עליושהסכמנו,לבןהיחידהשם,בערך,היהזה)

לייצאשלאמצטעראני,אוריה.כךכלאליכםומתגעגעאתכםאוהבאני,שליהיקריםואוריהרוניאז

בכלאיתיאת.מלמעלהלידואגתשאתיודעאני,שלימותק.לשנינותוכניותהרבהליהיו.אותךלהכיר

.הזהביוםעליךלחשובשלאיכוללאאני.צעד

שלםאךפצועהלב,שוטפותהדמעות.קדימהוצועדהלאהממשיךאניוהצערהכאבשלמרותלךתדעי

.בזכותך,ללכתממשיךואניהגבעלהתרמיל.קדימהצועדותתמידוהרגליים,מרגישאניכך,יותר

אורן
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הלוויהביום,רונישלאימא,דורית

,שלילה'ילדה,שלייפה,לה'רוני

.עצוביםשיריםרקלביעלעוליםהיום

הולכותוהיינו,כתפיעלהמתוקראשך,שליומתוקהשמנמנהתינוקת,כפייםעלאותךנשאתיבינקותך

.שידעתיהיפיםהשיריםכלאתלךשרהוהייתיקיבוץהסובבבכביש

אללחיוהצמדתיבידךידיאתושילבתי,ובאתי,"בואי,אימא",ליקראת,כמיההשלברגע,מחלתךבעת

."החליל":וביקשת,השיריםמכלאיזהאותךושאלתיכתף

,הלבשלקולכמווקולוועדיןפשוטהואהחליל

,ילדיםשירכמו,הפלגיםכשכשוך

...מלבלבבפרדסהרוחותכמשק

פעםובכל,בךנוגסתשהמחלהעםודקותההולכותבאצבעותייך,שלינסיכה,כך-כלהיפותבידייךוהבטתי

ואורןרוני,שאתםכדי,בקולאמרתיולא,"לההייתהענוגהיד":שניאורזלמןשלשירואתמחדשזכרתי

,לתדהמתי,נזכרתי,השיראלכשחזרתי,היוםאבל.שביהפיוטעודפיעלתגחכולא,שליאהוביםצאל

:בוהאחרוןבבית

לילויהיערבויהי,הו

צלאלצלנשקחרש

לומסרהִלבהאתאז

.לומסרהִלבהכלאת

,גבוההונשמהלוגיסטיגאון,במטרהדבקות,מסירות,חמלה,אהבהשלדגולמורה,הנהדראהובך,אורן

.כלותעדאותךוללוותאותךלאהובידעאזוגם,לעיניוקרסושחייךעםחייךעלנלחם

של,כמיההשלשנים,אליויצאהשנפשךהילד,ברחמךשגדלהילדאתמכםגזלההארורההמחלה

.ילדכםלהיותסוף-סוףהיהשאמורהילד,ואחותךאחיךלילדיאםאהבתשל,אחריםילדיעםעבודה

במעלהשנחרצוכאבשלהעמוקיםהאפיקיםלפתענעלמוהלילהבחציאתמול...קטןילד,לךהיהלובן

.כלבנהיפה,במותך,והיית,מצחך

.איתיאותךרוצהפשוטאני,תלכיאל,שלירוני

אימא
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השבעהבסוף,דורית

,שלילה'רוני

.סגרירליוםכפניניםמלקטתאניהחסדרגעיואת,והרעיםהקשיםימייךאליחוזריםגלים-גלים

.לךהיהקר

.דלקהתנור

שסרגנובסּודרעטפתירגלייךאת

שלישיתועודשמיכותבשתיכיסיתיואותך

.שליילדה,לךהיהכך-כלוקר

.ראשךאתליטףאורן

.נרדמתכךאחר

מצחךבמעלהעמוקיםאפיקיםשחרץהכאב

רגעשללרוגעמקומופינה

.חלקנפרשומצחך

,בקטנותךכשפתייך,שפתייךאתלצייררציתי

.הבכיעוויתמהןמשנשתכחה

,הייסוריםאלשבה,עינייםפקחתושוב

,אפילוהאימהמןנתרוקנושכברובעיניים,ובחיוורון

–מוותשלקורטובפתאוםהיה

בלביוחישבתי,מפחדפרחהנשמתי

...חייכתלאכברזמןכמה

לעולמךשהלכתמיום,שלילי'רוני

,מנחמיםהמונישלימיםשבוע

:לצעוקביקשתי-עלייךבוכיםהמונישל

,וראיעינייךסביבשאי

.לךובאונקבצוכולם

!אהבהוכמהחוםכמה

,למנוחייכי,נפשי,שובי

בחלוםליחייכי,שלייפה,אליחייכי

.סגרירליוםכפנינים,החסדרגעיכלאת,מעט-מעט,שובליואלקט

אימא
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השלושיםביום,רונישלאבא,חנוך

,לה'רוני

שנהכבר.יודעתהריואת.לה'רוני,אלייךמדבררק.שיריםמקריאולאכותבלאאני.שאכתובביקשו

.הלילהכל.לילהכלולאחרונה,לילה-לילהמדבריםאנחנו

.לעולם.ממניחלקתמיד.כאןאתתמיד.תהייתמיד-"היית"לא,לה'רוני

.בזרוענוזרועךשעלהשחףאתחרתנו,ואנינוי,ניר,אורן

,ליכאבהכמה,אוף...יותרזאתלהגידיודעהייתיאם,לה'רוני,אותךאוהבאניכמהיודעתהייתרקאם

חוזרעצמיאתזוכראני,קטנהכשהיית.בינינוקלהיהתמידלא.האחרונההשנה,לאחריםכמו

.כתפיעלישנהאותךומוצאדקותלכמהלמיטהנכנס,מתקלח,"ירושליםעוף"במהעבודה

.יפיםפחותורגעיםיפיםיותררגעיםהיוהשניםלאורך,לעצמיולאלךאשקרלא

...רפובליקאיאבא,כיפורביוםצם,הכבושיםמהשטחיםבחור,בעינימוזרהיההוא.אורןאתהבאת

כך-כלאני.לנוחיברהואנפלאהמשפחהואיזו,מלאךשהואהשנהבמשךלמדנו.נראההואשונהכמה

.כולנוולטובת,לה'רוני,לזכרךקשרעללשמורשנדעמקווה

.וגבעברואתוהקטניםעבריאתאהבתכמה,ילדיםרציתכמה.ההיריון,החתונהלרגעמאושריםהייתם

שלא,אליהעברתשלךהייןכוסואת,בהיריוןשאתידעהלאאורןשלמשפחתוהחתונהלפניבטעימות

.כוסותשתישתיתי.ירגישו

הנוראהטלפוןאחרי,הצהרייםאחרראשוןיוםבאותודוריתעםמחובקת,לה'רוני,אותךרואהאני

.בוכהשאנישתראירוצהולאמולכןבעגלהגפןעםהולךואני!משנהפחות,משנהפחותלפני,מקפלן

.לעדיפהתישארי.בנחשוןמיטתךסביבישבנובהן,האחרונותשעותייךעד,לה'רוני,יפהכך-כלהיית

בכףהכתובתאתלעשותתכננתי.שנעשההאמנתי."ניצחנו"כתובובוטאטולעשות,כשתבריאי,תכננו

...לנצחניתןשלאלקבלסירבתיהאחרוןהחודשעד.יראושלא,הרגל

.להבריארציתאיך.לה'רוני,חייתפחדבאיזה.שוויתרנושתביניפחדתי,הביתהלהחזירךכשהחלטנו

.לה'רוני,שתבריאירצינואיך
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כשביקשת,מותךלפנישעות,שישיביוםאלישלךהאחרונותהמיליםהיו"?אבא,בוכהאתהלמה"

.בגרמניהבחדרלבדאיתךיישארוונויאבא,שניר

ומרקבעלך,שלךהאחים,הורייך,נדרשנושם,בגרמניהבכפרים,מוזריםבמקומותההזויותהישיבות

.ולהילחםלהמשיךואיךאםהחלטותלקבל,מאיתנוחלקתמידשהיה,אביו

,להאמיןרציתי.לִצדךואורןהאחרונההשנהכלנלחמתכוחבאיזה.לה'רוני,אותךאוהבכך-כלאני

.נסשיקרההאמנתי,לקבלסירבתי

,אותךאזכורשלאהשבתי.כךאותךשאזכוררוצהלאשאתהזאתהקשהבשנהפעמיםכמהליאמרת

.מקווהשאניבטוחהייתי.שאמרתיבמהמאמיןשאניבטוחהייתילאמסויםבשלב.אותיתיזכריאת

.לתמיד.לתמידאיתיאת.בלילהישניםאיךיודעלא.מכאןממשיכיםאיךיודעלאאני,לה'רוני

ומודהאתכםאוהב,חייךעללהילחםורגשיתכלכליתלנושעזרוולחבריםלממסד,לקיבוץ,כאןולקהילה

.לכם

אבא
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הלוויהביום,רונישלאחיה,ניר

,להביןזמןליייקחהמלחמהשלמהותהאת.למלחמההתגייסתי,רונישללסרטןהתוודעתישבובערב

.נולדהשבובמקוםהאחרונותנשימותיהאתלנשוםרוניאתהחזרנו,אחריחודשיםתשעה.החייםכלאולי

.וצבעונייםיפים,בריאיםפרחיםממנוצמחו.קברעלחלמתי,הראשון,ההואבלילה

.בחיישחוויתיהקשיםהיוהאחרוניםהשבועות.הסרטןבלירוניאתאוהבאניכמהעדיודעהייתילא

רונישלחייהעלהמלחמהאתמנהלהיהלאאיש.אורןאתאוהבתורונירוניאתאוהבשאורןמרגישאני

.ניצחוואורןשרונימרגישאני.אורןכמו

.ממנייותררונישלהסרטןאתשמביןמישאיןמרגישאני

.דפוסיםבאותםפעלנו,הכאבמאותובאנו

.רוניאתאוהבאני

.ומשהפני,שליוסבאסבתאאתאוהבאני

.שליאבאואתשליאימאאתאוהבאני

.עוזאתאוהבאני.נויאתאוהבאני

.שלוהמשפחהואתמאודאורןאתאוהבאני

כשמישהוזהמהלומדיםאיךלישמשקפים,שליהילדיםאתאוהבאני.הוריהואתשליטניאאתאוהבאני

.מת

.ולהביןלאבדלילדיםועזרושמתושלנולחתוליםתודה

.נחשוןשלהזוומהקהילהשלנומהחבריםנרגשאני

.ערוךלאיןונפלאהמשמעותיתשלכםהאהבה

ניר
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הלוויהביום,רונישלאחותה,נוי

,אהובהשלייחתי

סבלשלחודשייםאחריראשונהנשימהלקחתי,האחרונהנשימתךאתכשלקחת.אותךאוהבתכך-כלאני

.נעתקהוהנשימהנצחכמושנראו

.הגדולהחושךבתוך,בךהיווכוחתקווה,אומץוכמה?לשאתיכוליםונפשגוףכאבכמה

על,אותךוללטףלחבקלנושנתתעל,אותנושהצחקתעל.רביםכהאוררגעיעל,יקרה,תודה,י'רונצ

.הגוףאתקרעכשהכאבגםלקבלושידעתשנתתהאהבהעל,לחיותכך-כלורציתשנלחמת

.הקטנהאחותיקצתגם,שהסכמנוכמו,או,הגדולהאחותי,בנפשנועמוקכך-כלמחוברות,לי'רוני,ואניאת

?חלקנולאמה?לשנייהאחתסיפרנולאמה

והמשיך...יחתי–בהודעההתחילבוקרכל.מחשבותסוף-ואיןאושרוכלשטותכל,סודכל,מכאובכל

.הלילהעדותמונותשיחות,בהתכתבויות

...הקיבוץשדותאת,אביב-תלרחובותאתחורשות,בוכות,וצוחקותמקשקשות,יחדבילינוושעותימים

.השנייהעלאחתהכולידענואחדבמבט

?עמוקכך-כלבחזהשנפערכזהבורממלאיםאיך.אהובה,ליתחסריכמה

הם,בגופךתאבכללושכמהת,ילדךממךכשנלקחוגם,שלךהיוכאילושאהבת,לי'רוני,שליוהילדים

שהמצאתהשירים.האחרוניםרגעייךעדאליהםיצאהונפשךלךיקריםהיו,שלךהכואבללבאורהכניסו

.תמידאותםילוו,שרנושכולנומצחיקלפסקולוהפכומהםאחדלכל

.להםשנתתהזאתהאהבהעלתודה

.ועצומהנשגבתאהבהנאהבתוחייתאחזת.בוואחזתבאושרנגעת,יקרה,ניצחת

.שלנומלאך,להשנתתמפזהיקרההמתנהעל,יקרשליאח,אורן,תודה

.לעדבִלביאת,שקטהתהיי.דינלחמת,אהובה,תנוחי

נוי
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השבעהבתום,משהסבא

,אותךאהבנוכמה.כתפיעלראשךאתמניחהחמודהילדונתאותךזוכראני,הראשונהנכדתנו,רונילה

שלהשוניםבשלביםיכולתנוככללךלסייעוניסינובאהבהאותךליווינו,הצעיריםחייךבהמשך.ואניסבתא

ולבסוףהקאמריתיאטרון,אמנותיתעבודה,בילדיםטיפול:שוניםבעיסוקיםכשעבדת,אביב-בתלחייך

הגרמניתבתרגול,היתרבין,לסייעושםפהניסיתיוגםהישגייךאחריעקבנושםגם.באוניברסיטהלימודים

בצפיתספרותללמדהגעת,דוריתשלהרציניבסיועכאשרשמחנוכמה.התוארלהשלמתללמודשבחרת

כך-כלנישואיםונישאתם,אורן,ִלבךאהובאתפגשתכאשרבמיוחדשמחנו.לבגרותתלמידיםוהובלת

אורןכמהעדגילינו,הארורהמחלתךפרצהכאשר.בחייםאושרשלנפלאפרקסוף-סוףלךונפתח,יפים

לאורןזאתאמרתיפעםלא.להצילךולנסותבךלתמוךכדיאפשרשרקמהכלעושהוכמהמלאךלךהוא

שלאהבהמוקפתהיית,בגרמניההטיפולאתשעברתבתקופה.פועלואתלתארמיליםמספיקואין

שלביאחריוםמדיעקבנוואניסבתא.היהשיכולככלסייעהמקומיהרפואיהצוותכמהושמענוקרובייך

לייאושמתקווהפעםכלועברנושעברתהטיפולים

להאמיןרצינולא.תקווהפיסתבכלנאחזנוושוב

.כך-כלהמרלסוףשנגיע

!לעדאותךונאהבלעולםאותךנשכחלא,רונילה

סבא

10



השלושיםביום,פניסבתא

,לה'רוני

!שםכבראתבעודכאןעדייןשאניכךעללחשובליקשה

:מומששלאחלוםהפךושעבורך,הטבעבדרךבוזוכיםשאחריםמהאתבחייךשתשיגירוצהכך-כלהייתי

המשפחהילדיכלעםשלךבמגעהכללמןיוצאתהיית,כךעלצערךאףעל,זאתועם.לילדיםאםלהיות

עלבטענותלבואבכללניתןאם,צודקיםאינםהחיים.ילדייךהיוכאילובהםוטיפלת,שסביבךהקטנים

בימייךאותךשליוווהקרוביםהמשפחהבנימכלהאהבהזו,נהדרמהבדברזכיתזאתבכלאם.החיים

שבחלכלשזכאי,אורן,זוגך-בןשלהאינסופיוסיועומסירותו,אהבתואתלצייןשלאאפשראי.הקשים

.הכולאףעלבזכותושידעתהאושרעלאפשרי

.ובִזכרוניבלבילעדנשארתאת.אותךאוהבתאני,לה'רוני

פני,שלךסבתא
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רונישלגיסּה,עוז

לה'רוני

.לפרוקאנסהפשוטאז,זהאתלארגןאיךעללדברשלא,להתחילמאיפהיודעלאאני

.חדלא.קהה.אפורהכול.השתניתיאניגם,כולםכמו,שחליתמאז

עודשאוליליאמרתיוםבאותו.נכוןהיהזה"...מכולהנוראזה,עוזי"בטלפוןקולךאתלעולםאשכחלא

.נכוןהיה,לצערי,זהוגם.תהיילאחדשיםמספר

אםלחשובמפסיקלא.לזהראויבכללאניאםתוההאני.ההחלטותעל,הדעתשיקולעל,עליסמכתכך-כל

איךיודעלא?בכלל,שליטעותזאתאולי?אותךפספסתי.ההיריוןלפניצרבותלךשישפעם-איליאמרת

.מהמחשבותלהשתחרר

השירים,הצחוק,הבכי.הספקטרוםכלאתתפסתכאילומרגיש?עמוקאושטחיזה?צחוקאועצבזהרוני

.נקודהבכלפתאוםלידומיננטיתאתאיכשהו–הקשיםברגעיםההקשבה,לילדים

אבאאני...צפוייםלאבמקומותמכהזה.תמונותעללהסתכלמצליחלא,בינינוהתכתובותאתפתחתילא

.שונהואדםשונהרופא,שונהבעל,שונה

.סליחהלומררקרציתי.ושומעתשם-איקיימתשאתמקווה

.המוןואוהב,יוםכלמתגעגע

עוז
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Marc, Oren's father

On the close of the thirty days of mourning for Rony Friedman Zell, Z''L

It is hard to believe that today marks the 30th day following the funeral of our dearest daughter-in-

law, Rony Friedman Zell. It is also marks the end of the formal mourning period for our son, Oren,

and Rony's parents and siblings. The family and friends gathered this morning around her grave in

Kibbutz Nachshon to mark the close of the 30-day period with psalms, personal remarks and song.

As was the case at Rony's funeral, I elected not to speak for fear of prolonging the ceremony. That

is why, like then, I wanted to share some thoughts here.

It is not natural for a parent to witness the death of a child or daughter-in-law. It is not natural for

grandparents to witness the death of their granddaughter (Rony’s 90+ year old Holocaust survivor

grandparents sat by her grave at the ceremony yesterday). Rony was only 36 years old. She

dreamed of being a mother, of building a family. That was not to be. Oren, her husband and our

son is but 35. In the natural order of things, it is the parents who teach the children, sharing with

them the wisdom and experience that comes with leaving life. It is not in the ordinary course of

things that the children teach their parents the basic lessons about life.

Over the nine months that Oren and Rony struggled against all odds to beat the cancer that

eventually claimed Rony's life, I had occasion to watch my son contend with the challenge that this

dreaded disease I placed before him and his beautiful young wife. I saw him grapple with the news

of her disease; the loss of their baby in the sixth month of pregnancy; the tribulations of the

chemotherapy and radiation; the month of Rony's not being able to eat or even swallow; the

constant debilitating pain; the cries of despair; the burning desire to live despite everything; the

experimental treatments in a foreign country far from home, family and friends; the final

moments of release from the world…

All along the way I asked myself, how does Oren do this? Would I be capable of such devotion and

love were, God forbid, I found myself in his place? Throughout those difficult months Oren taught

me something deeply important about how one should contend with sickness, despondency,

devastation. He showed me what it is to stand by the ones you love and care for. He did this

without complaint, without anger without recrimination. He often shared his despair over seeing

his beloved wither before him, but never did he succumb to his sadness.

Never did he let Rony think for one instant that he had abandoned hope.

In these past 30 days Oren has also taught me what it means to deal with the death of your most

cherished friend. He did not descend into depression or withdraw from the world. To the contrary

he has embraced the world and those around him determined to
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press on, empowered by the memory of Rony add all that they shared together in their all

too brief one year of marriage. As I wrote in my posting 30 days ago, their relationship

transformed their world and ours. Oren has used these past weeks to tackle the

administrative and bureaucratic obstacles that follow death. He has begun the long

process of putting his life back together. And he has made another decision which he

announced today at Rony's graveside: he is going to India for an indefinite period to clear

his mind, reboot his heart and plot a path to the future. Is this a path I would have

chosen? Probably not. My natural inclination would have been to bury myself in my work

or in some great project. But Oren has elected to go another way. And it makes a lot of

sense. Here again he is teaching me, his father, nearly twice is age, something

fundamentally important.

By his humble yet powerful example Oren has imparted to us wisdom that we missed

somehow despite years of schooling, higher education and life experience. Now, speaking

as his “protégé”, I marvel at the example he has set for me and wonder where he learned

all that he has shown me these weeks and months. It is the natural order of things for

parents to teach their children, but in a world where a 36-year old mother-to-be is

snatched away long before her time, perhaps it is not so surprising that her 35-year

widower is able to teach volumes to his aging awe-stuck parents.

And you of tender years

Can`t know the fears that your elders

grew by

Help them with your youth

They seek the truth before they can die.

Teach your parents well

Their children`s hell will slowly go by

And feed them on your dreams

The one they fix, the one you`ll know

By…

Graham Nash (1970)

http://www.youtube.com/watch?v=ztVaqZajq-l
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השבעהבתום,רונישלדודתה,נילי

,רונילי,יק'רונצ,רוני

!פיירלא!פיירלא!צדקחוסראיזה!נתפסבלתיזה

שלבסופושהסתברוגדולותולחרדותעצוםלסבל,איומיםלכאביםלךוגרמהעלייךשנחתהארורהמחלה

.כמוצדקותדבר

...ואילוואילואילועלולחשובמלחזורלהימנעיכולהלאאני!תסכולתחושתאיזו

.וערנותמקצועיתאחריותיותרגילהאילו,ואכפתיקשוביותרהיההמשפחהרופארקאילו

לבדיקתלשלוחושכדאיבצרבתמדוברשלאיביןשהרופאכדילהתלונןמטופלצריךפעמיםוכמהזמןכמה

לשתותרצתהורוניאחתפעםנויאצלהיינו,סרטןיששלרונישגילושאחרי,לימזכירזה)גסטרוסקופיה

שאניגילינוכבר":מופגנתבציניותליענתהורוני,רעלהיעשהלאהלימוןאםאותהשאלתי.לימוןעםתה

."(...מצרבתסובלתלא

לישהיוהוואטסאפבשיחותלהציץהחלטתי,היוםלקראתשליהמחשבותאתלארגןכשהתיישבתי,אתמול

הזכירוזה,זהאתעשיתיאבל,רונישלהוואטסאפעללוחצתשאנילהחליטקשהלישהיהמודה.רוניעם

:מהםכמההנה,נחמדיםלאמאודוגםמאודנחמדיםדבריםמיניכללי

תעודתגםלהוציאתצטרךהיא,וללמדלהמשיךשכדימסויםבשלבלהנאמר,בצפיתלימדהכשרוני

,הוראהתעודתקבלתלצורךלימודים2017-בהחלה,אכן,רוני.שלהוהשניהראשוןלתוארבנוסף,הוראה

שהתוארמאחר.מיואקרוןהפסלהאמןעלמצגתלהכיןצריכההייתההיא,הללוהלימודיםובמסגרת

.להולסייעלייעץושמחתיאליפנתההיא,מידעבלימודיוהשניהאמנותבתולדותהואשליהראשון

שלחתי.כוורתלהקתוחבריסנדרסוןדנישלמהופעהיצאנוואניעמי,(שליההולדתיום)21/9/2018-ב

להיותעומדרלוונטיכמהלעצמיתיארתילאאז..."רוני"מהשירחלקלכבודךהנה–וכתבתיסרטוןלרוני

..."איתיאותךרוצהפשוטאני,תלכיאלרוני"המשפט

!!!"התרגשותאיזו!רווקותשלאחרוןש"סופ?שלומכםמה,היייק'רונצ":להסימסתי11/1/2019-ב

,בסדר...הסתדרהכול...כן":ליענתהוהיאהרבנותשלהענייניםכלעםהסתדרוהםאםאותהושאלתי

!"מתרגשים

ושאלתישלהההיריוןבענייןרוניעםהתכתבתיכ"ואחויפהמרגשת,מדהימהחתונההייתה15/1/2019-ב

כמהלנוחלההצעתי."...עייפההרבה.כ"בסהבסדרמרגישה":ליענתהרוני.מרגישההיאאיךאותה

.(בתוכהמתחוללתדרמהאיזוידענולאעדיין)שיותר

חוץ...מעיקזה...גלידהרקכמעטלאכולויכולהמצרבותמאודסובלתשהיאליכתבהרוני16/2/2019-ב

גםהתעניינה–מזהויותר,מרגיעהבאמירההמשפטאתסיימה,הסבללמרות,איךמדהים)בסדרמזה

.(בשלומי
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בערביםבמיוחד.פשוטלא...ככהככה":ליכתבהורונימרגישההיאאיךרוניאתשאלתי22/2/20219-ב

,"הנראהכפי"כיעוזרלאושזהצרבתנגדתרופהלהשנתנוסיפרה."...לאכולמסוגלתובקושיליכואבמאוד

יצטרכו,יעזורלאושאםשבועייםהתרופהאתלקחתלהשאמרוסיפרה."בקיבהפצעלייש",כתבההיא

דייסה,מרקטיפהרקאוכלתהיאובינתיים,ההיריוןבגלללבצעממהריםשלאפולשניתבדיקהלעשות

.וגלידה

גםואורןורוניבשבתאצלנוהמשפחהאתאירחנו,המחלהוגילויאבחוןאחרישלתקופה19/8/2019-ב

.טוביוםהיה,אכן,זהלרוני."המעולההאוכלעלתודה":ליכתבההיא,רונישלמצבהלמרות,להגיעהצליחו

ויביאונסיחוללו,בגרמניהנסעתאליהםהייחודייםשהטיפוליםוהאמנוציפינו,ייחלנו,קיווינוכמה,שלנורוני

והגעתמדימאוחרבשלבהגיעהאבחון,הדרךבתחילתהרפואיתהרשלנותשבגללנראהאבל.מזורלך

!עצובכמה.שבתהליךהקושיאתלהכילמסוגלולאמדימותשכברכשגופךהללולטיפולים

:בפייסבוקלךשכתבתיהדבריםאתולומרלחזוררוצהאני,לאורן

לנסיבותנקלעתצעירכך-כלבגיל.!"לכולנוספרביתעושההזההילד"–עליךלדוריתאמרתי,ויקראהובאורן

נחוש,לרגעעזבתולאומסירותאהבההרבהכך-בכלרוניאתליווית.למשימהנרתמתומידקשותכך-כל

עדלתארשיכולותמיליםאין.יותרהיהניתןשלאעד.הזווהמפלצתיתהארורהלמחלהלוותרולאלהילחם

אתהפכת,הקושיכלעם,לכםשהיההקצרבזמן.אותךואוהביםאותךמעריכים,ממךנפעמיםאנחנוכמה

חלקיששלךוהתומכתהמדהימההמשפחהולכלהנפלאיםשלהוריךלחלוטיןברור.ומאושרתלמאוהבתרוני

.בגרמניהגםרונישללִצדהשהתייצבהמשפחה,שלךהמופתיתובהתנהלותשאתהבמימשמעותי

ולהישארארצהחזרההטיסהכרטיסאתלבטלשלךשההחלטהספקאין,והאהובההמופלאהאחותי,לדורית

.לקבלשיכולתביותרהנכונהההחלטההייתהרונישללִצדה

עדרונישללִצדהולהיותהחשוביםברגעיםלהגיעהצלחתםהלוגיסטייםהקשייםכלעם,ונויניר,לחנוך

.האחרוניםלרגעיה

ילדיהםאתקובריםוסביםשהוריםהזהההפוךהסדרלמה!נוראלבכאבאיזה,פניולסבתאמשהלסבא

?למה?ונכדיהם

עללגשרניתןהדדיובכבודשבאהבהנוכחנו,והשבעהוהמרגשתהמכובדתההלוויהועדהמחלהאבחוןמאז

וזהיותררבהבעוצמהביטוילידיבאאבל,לכןקודםידענושכברמהאתרבהבהתרגשותגילינו.הפעריםכל

.הנהדריםוהחבריםהמדהימהנחשוןקהילת,רוניושלאורןשלהצדדיםמשניהתומכתהמשפחה–

למענכםכאןשאנחנודעו.חוויםשאתםהסבלמכםאחדלאףמגיעלא.פיירלא,דבריבתחילתשאמרתיכמו

.תמיד

.תמידאותךונזכירנזכורואנחנובשלוםמשכבךעלנוחי.יותרסובלתלאכבראת,שלנויקרהרוני,ואת

.והכואבתהאוהבתדודתך,נילי
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Robin, Oren's mother

Rony, you are my butterfly. You even had a little butterfly tattoo on your hand.

Rony, as individuals, butterflies have a very short lifespan but as a species they reach their

destination and live on.

So, too, Rony-li (my Rony) you will live on in the hearts of people all over the world.

I am sitting here in your little home Rony, so full of your presence. So full of your hopes

and dreams in this kibbutz which did everything possible for you.

To paraphrase the beginning of the movie "Love Story", "what can I say about you, Rony?

That you were 36 years old? That you loved life? That you loved my son Oren?"

Rony-li, your love for children – especially your nieces and nephews I can't describe, you

wanted just that for Oren. "I want him to be a father". You told me so many times. But

neither of you cared in the end so long as you just had each other.

What can I say to you all about Rony? Well, I can tell you, Rony, that you were my greatest

teacher. The greatest lessons of all I learned from you about love, about life, about what

really matters.

In just a year you have changed me. A year that was alive in terms of what you gave us.

And, Rony, thank you for fighting for that gift of time. It's never enough but, Rony, you

healed something in each of us. We will never be the same. We will be better because of

you.

You gave me a gift when I held your hand motzei-shabb and you struggled but said,

"mommy Robin" I loved how you saw the essence of each of us… and even with our short-

comings you loved us even more you always expressed your appreciation for the littlest

things. I am not a cook and the one time you asked me for tea with fresh mint and I made

you tea with parsley, you never laughed at me. You only saw the good.

In two days, it is your wedding anniversary. Oren continued to tell me throughout this year

and especially now: "marrying Rony was the best decision of my life", the two of you

taught us all so much. The love that you shared, most people never know in all their

lifetimes.

I am so proud of both of both of you. Oren, I am so proud of you, son.
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הלוויהביום,רונישלדודתה-בת,יובל

.רוניעםליונעיםאוהבתאניכמהברורליהיהמאודקטןמגיל

:מעדיפהאנימהאותישאלו',אלכיתהוהגעתיכשגדלתי

.ס"ביהשעותלאחר"מועדונית"

.עלילשמורימשיכווסבתאסבא

.צ"אחהבשבועימים5ביתטפלרוני

"מועדונית"התמידאותיעניינה."לגוון"רציתיגםאבל,אזעדוסבתאסבאאצלהשהותאתמאודאהבתי

והודעתיהרעיוןעלעפתי.פזהזדמנותזו,ביתטפלשרונישהאופציהברורליהיהאבל,הגןשעותלאחר

.החלטתיאתלאימא

אתאהבתי,איתההזמןאתאהבתיאבל,ליקלהלאמטפלתהייתהורוני,לרוניקלהלאילדההייתי

,וחמודנעיםכך-כלזה",ואומרתאותהמלטפת,לשלילחיהאתמצמידההייתהרוני,למשל.שלנוהמשחקים

!"נדבקזה–להפרידאפשראי!מסטיקכמוזה

.תפוזשלשכבותכמושזהואומרתחזקאותיועוטפתמחבקתשהייתהאו

עללהסיפרתי.לדברלנויצאשלאאמרה,חדשמהוהתעניינהחייעלשאלה,באיכילובמשיחותינובאחת

שלהוההבנההדבריםשלהעומקאך,אומנםקצרההייתההשיחה.אחרותחוויותועלהחבריםעל,הצבא

אחדלגבי.אחרעומקלההיה.מופלאותהיושלהוהגישההעצות.השארכלשלמאלהשוניםהיוכלפי

מהכמו,אותושתלמדיעד,שונותחוויותבצורתשיעורועודשיעורעודשתעבריכנראה":ליאמרההנושאים

."בסדרוזההחייםאלו.לעבורצריכהשאנישיעורישכנראה.חווהשאני

".ייאמנולא,הזוהמטורפתבתקופהחווהשאניהאדירותוהאכפתיותהחמלה,האהבה":אמרהעודהיא

שלא,הקיבוץשלהאחותשאפילוהתרגשה,"אושרשלדמעותאלה,בסדרזה":לבכותוהחלההתרגשה

.איתהולשוחחלשבת,אותהלבקרלאיכילובעדבאה,אישיבאופןאזעדהכירה

אחתהריםרכבת":ענתהעכשיועדהתקופהאתמסכמתאומגדירההיאאיך,אחרתבשיחהאותהשאלתי

ליהיהלא.רגעבכללקרותעומדמהיודעלאואתה,לשעהמשעה,ליוםמיוםבהשחיים,ומטורפתגדולה

הדברכללפני,מספקבאופןשליבנישואיםהזוגיותאתלחוותזמןליהיהלא,שליהילדעללהתאבלזמן

".יתוארושלאכאביםשלרקעמנגינתבליווי,זהוכל,הזה

וניהנה,יחדכולםמסיבהונעשה,תעצורוהמחלהיעצורהזמן,יעצורהעולםשבו,אחדרגערוצהרקאני

תמשיךהמחלהאםגם?מהיודעתאת.נחגוגופשוטשליוהחבריםהמשפחהעםאהיהאני.יחדונבלה

."עיכולושלעצירהשלכזהאחדרגערק,כ"אח

יובל
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הלוויהביום,אורןשלאחותו,שחר

.שליאהובהלה'רוני

הםשאלולידיעההאחרונהביממהמראשעצמיאתהכנתיכמהמשנהלא.ומשקשקרועדכולושליהגוף

.חזקכך-כל,עדיין,הכאב,שלךהאחרוניםהרגעים

יושבתואניחסרהכשאת,עכשיו)הינךעודאתשליבהרגשהכי,עברבלשוןעלייךלכתובמהרכך-כלליקשה

,תופיעירגעשעודעצמואתמשלההמוח.תופיעישפתאוםמחכההזמןכלכאילואני,הדבריםאתלשכתב

איתךהבאתגדולאוראיזה.האחרונהבשנהבלבלנותפסתמקוםכמה.(הגדולהחללאתמרגישוהלב

.אהובךלאורן,שלנולמשפחה

.עליכםלומראפשרממש"ישטפוהלאונהרות,האהבהאתלכבותיוכלולארביםמים"המשפטאת,אורןאוי

המחלהשלוהאתגרהקושיכלבתוך.מזוזההוצאתםטובכמה,לשנייהאחד,ביניכםהייתהאהבהכמה

.ולהתעצםלפרוחהפסיקולאביניכםוהקשרהאהבה,הזאתהארורה

לחיות.לחיותפשוטזהלעשותשרציתמהכל.האחרוןלרגעעדלהילחםהפסקתלא!אִמתיתלביאהאת,רוני

לחיות,גדולהבשמחהשלךהלבאתשמילאו,שלךהמתוקיםהאחייניםאתלראותכדילחיות,אורןבשביל

.אימאלהיותכדי,חייםבתוכךלהכילכדי

לדברשאפשרהרגשתיתמיד.מקוםהיהלאוהדתהגיללפערי.מהמשפחה,ממניחלקממשכבראת,רוני

בפניםיפהכך-כלתמיד.לקבלליונותנתלתתלינותנת,אותיורואהשומעתשאת,העינייםבגובהאיתך

.החוצהקרןשלךהפנימיהיופי,כואבהכיבסבלגם.ובחוץ

הרגשתי.ובגבבבטןדקירות,מקוםמשום,לרגעאותיתקפוהלילהוחמשארבעיםעשרה-אחתבסביבות

,סימןליתשלחי-בִלביאמרתי.להאמיןרציתילאאניאבל,אותותלישולחתאתכאילו,הסוףלקראתשאת

עודשתגיעשידעתיהטלפוןמשיחתפחדתיכך-כל.להאמיןסירבתי.קטנותתחושותושוב.אתשזאתשאדע

לפחות,בחייםשאפשררגעכלאותךלשמור.אִמתייהיהלאשזהרק.לענותרציתילא.דקותמספר

שמלהעם,בגדולהחייםאתותחיישתבריאי,נסעודשקרהתקווהשלניצוץאיזשהולשמור.שליבמחשבה

.שרציתכמו,ירוקה

בידיהכל".יוצרךעםשובמתאחדת,ושלמהשקטה,טובשכולובעולםשאת,סבליותרבךשאיןהעיקר

.אתגםעכשיו.אורןלנוכתבכך,אמרת"שמים

ונחזקשםנהיהאבל,מקומךאתלמלאנוכללא.אנחנווגם,למעלהשםשלנואורןעלתשמרישאתיודעתאני

כוחותהרבהכך-כלובנובךוגיליתאותנושלימדת,מחיינוחלקשהייתלךתודה.השניאתהאחדנחזק,אותו

.ליבנואתשקירבת,ידענושלא

אחתלחיזוקים,שלנוהפתוחלדיבור,שלךלחיוך,אלייךמתגעגעתאני.מכולאהובהרוני,מאודליחסרהאת

.המוןאותךאוהבת.שלךלנוכחותמתגעגעת.השנייהאת

שחר
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השלושיםביום,שחר

,אהובהרוני

.לבוראנשמתךאתהחזרת,מלאירחבליל,חודשלפניהיום

.להשלמהשמגיעהנשמה,שלםירח,שלםחודש

.אחדיםבחיים,בחודש,בשבועמלאותהרבהכך-כל

.גדולחללובתוכן,ושלמותמעגליותתנועותהרבהכך-כל

.בתוכישמחללותהאלוהתנועותבשתינוכחתאותךמרגישהאני

כמה.אִמתיתלביאהכמוממש,האחרוןהרגעעדלהילחםהפסקתלא–בךשהיוהגדוליםבכוחותנזכרתאני

להכילכדילחיות.גדולהבשמחהִלבךאתשמילאו,שלךהמתוקיםהאחייניםבשביל,אורןבשביללחיותרצית

.חייםבתוכך

שלךהפנימיהיופינוראיםהכיובכאביםגדולהכיבסבלגם.ובחוץבפניםשלךהייחודיביופינזכרתאני

.אורמלאתוהיית,החוצהקרןפשוט

כמו"שמיםבידי",יוצרךעםשובמאוחדת,ושלמהשקטה.טובשכולובעולםשאת,סבלעודבךשאיןהעיקר

.לאורןאמרתשפעם

לךמודה.הטובאתלראות,לאהוב–חשובבאמתמהלימזכירה,מלמעלהעלינושומרתאותךמרגישהאני

.ִלבנואתשקירבת.המשפחהעל,עצמיעלכוחותהרבהכך-כלגיליתישמתוכך,הרבהכך-כלאותישלימדת

תמיד.מקוםמדייותרלתפוסוהדתהגיללפערינתתלא.איתיואִמתיתכנהכך-כלשהייתעללךתודה

.לקבלליונותנתלתתלינותנת,ליקשובה,העינייםבגובהאיתימדברת,אותירואהשאתהרגשתי

לרגעים,איתךלשיחות,שלךלחיוךמתגעגעתאני.גדולכך-כלעכשיוהגעגוע.שלירונימאודליחסרהאת

.שלךלנוכחותמתגעגעתאני.אותךואניאותיחיזקתשבהם

.ולנצחלחיות,לשניאחדולדאוגלחזקהכוחאתבנולתתשתמשיכימתפללתאני

.גדוללבלךושולחתמאודאותךאוהבתאני

שחר
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"קאמרי"מהרונישלנפשידידת,קסטלענת

.2013בשנתבקאמרילעבודכשהתחלתיפגשתיהיקרהרוניאת

.נוכחותהמוןועםמטופחת,מאודיפה,גבוההבחורהמוליראיתי.מיידיקליקלנוהיה

ועל,ולכייףלבלותרוצותשרק,רווקותאביביות-תלבחורותשתי.במשותףהמוןבינינושישהבנתיגםמיד

,ברורמאודכיווןהיהלרוני.מאודונהנינו,להומחוצהבעבודהביחדהמוןהיינו.בחייםכיווןלמצואהדרך

אני.מדייותררצתהלא,באמת,היאכי,אותיהרשיםשמאודמה,ילדיםולהביאלהתחתן,רציניבחורלמצוא

.רוצהשהיאמהבדיוקידעהוהיא,הלאהמהבמחשבותהזמןכלהייתי

ישבנוהחתונהשלביום.הדוקבקשרנשארנו,בקאמרילעבודשסיימנואחרילדרכההלכהאחתכשכלגם

.ויפהפשוט,ברורמאודהיההכול.החייםעלדיברנוופשוט,בחוץבקיבוץ

תצאשהיאוהאמונההאופטימיות.הדרךכללאורךאיתהשאניברורליהיה,המחלהעלליבישרהכשרוני

בכללמלעכלרחוקהאני.נגמרהכולופתאוםמאודמהרעברההזאתהתקופה.לשתינוברורההייתהמזה

.לגמריאחרתסריטליהיה.שקרהמהכלאת

.הלכהשהיאמהיוםעצוםוחסרתהומיבורמרגישהאני

.תמידאותהאוהב!נוראאליהמתגעגעת

ענת
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"צפית"במנעוריהןנפשידידת,הלפריןעמית

עודשדבקוהאחרוניםאבל,חברותשלשנים20-בלשנייההאחתהמצאנושמותכמה,שליאהובהפרידה

,שטויות,צחוקיםשלשעות.איתךלהשתטותהיהכיףכמה.והלפרינהפרידההיו,אביבהתלמתקופת

.וכנותעומקהמון,זאתועם,הצגות

לאבה,הצבאלפניללונדוןהטיסה.מעכשיוממשואחריםלמדירחוקיםחלקם.זיכרונותהרבהכך-כללייש

חנויותבסיבוביאולילייםשתייהבערבישלנואביביים-התלהבילויים,משועממתמוכרתאףהשארנו

.הטיילתממדרגותאותולראותמקסימוםאו,ליםאותךלגרורשהצלחתי(הבודדות)הפעמים,בדיזינגוף

.תהומיתברצינות,זאתועם,הומורבהמוןמתובליםשתמידהבילויים

משהו,הזוקשהכך-הכלבתקופהודווקא.ודרךמשמעותעל,החייםעלשיחותהרבהלנוהיושחליתמאז

כמוואופטימיתשלמההיית,והמחשבותהעזהפחדלמרות."העל-לוחמתפרידה"כהתגלית,אחרהיהבך

תחיילפחות,ארוכיםיהיולאשלךהחייםאםשגםליאמרתשלנוהשיחותבאחת.אותךראיתילאשמעולם

אנשיםויש,עכשיומלאכך-כלשלךשהלב.להגשמה,לעשייה,לחייםותשוקהאהבהעם,במלואםאותם

.מרגישהשאתמהלהרגישזוכיםולאשלמיםחייםשחיים

הכאבלמרות.וקיוויתחלמתשתמידכמו,ונאהבתאוהבת,שלמהעינייךאתשעצמתשלםבלביודעתאני

שהסתמסנוהאחרונהבפעם.פעם-מאיומלאשלםהיהשלךהלב,ונחלששהלךהגוף,נתפסהבלתיהפיזי

,בוכותעל-גיבורותשגםלךאמרתי.מלאבוכהאתכי,על-גיבורתכך-כללאכברשאתליכתבת,מגרמניה

שאיןנחישות,עילאייםכוחותעםעל-גיבורת.בעיניהייתוכזאת.להיפך,המהותאתסותרלאבכללושזה

.אינסופיותוכנותורגישותכמותה

,העל-גיבורתפרידה

עלתודה.לשנייההאחתהדרךאתבהןלמצואהצלחנותמיד,הכוללמרות.חברותשלשניםעלתודה

.המוןאותילימדת.בפרטהאחרונהשנהובחצי,לִצדךלהיותלישנתתתודה.הזיכרונות,המילים,השיחות

בחירותעל.בטובואמונהאופטימיותעל.נגמריםבלתיואומץנחישותעל.לאומהחשובמהועלהחייםעל

.והחלטות /

.בכללועדהיוםועדאופקמכיתתאותךאוהבת

,ליתהייתמיד

.ודרךמקוםבכל

הלפרינה
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"צפית"מוקולגהחברה,ניאזובטל

ד"בס

,שלירוני

פועמתעדייןשאת,שלהםשאתמרגישיםהרבהכך-כל.הרבהכך-כלשלאתכי,שלירונילומרלימוזר

.בִלבם

,זהאתשתשרדיברורליהיה,ייחלתי,התפללתי,אחרתיהיהשזהבטוחההייתי,אחרתייגמרשזהקיוויתי

.הזוהמפלצתעליכולהאת,לוחמת,שורדתאתכי

מחכהעדיין,צבעונייםלבבותלמספר,קטןי'לאימוג,ממךלהודעהמחכהעדייןאניכמהיודעתהייתאם

.ענקיתאחתטעותזאתאולי"לאחרונהנראה"מתילראות

,לוותרלאשלךהעזהרצוןעל,חייםאריכותמולחייםאיכותעל,שחליתאחריכבר,שדיברנוזוכרתאני,רוני

כך-כלעודלךויש,ההחלמהשלהכרך,עכשיו,השניהכרךאתהתחלתורק-לטרילוגיהחייךשלהדימויעל

עםאבל,קרבכהלומתהסתובבתשבהתחלה-עצמךעלסיפרת.להספיקהרבהכך-כל,לכתובהרבה

.ההלםעודלא,אותךהנחהבקרבהניצחוןרק,הימים,ההשלמה,השעות

,ש"קמ130עלנסעתי,מעלוגלידהאייסקפהעם"ארומה"מהישר,אותךלבקרכשבאתי-בישחרוטזיכרון

ללוותאותואכריח,עכשיואותיעוצרשוטרשאםלעצמיואמרתי.תימסלאשהגלידהכדי,יותראפילואולי

מחזק,מתוק,קריר,אליךלהגיעחייבהזההאייסקפהכי,אותישיעצורשםורק,לנחשוןעד,אלייךאותי

.ומנחם

,גפןעםאותוחלקתגם.לךהתענגת,לאט-לאט,שלוקאחרישלוק,וחצישעהאולי,הזוהכוסאתושתית

ותורשלךתור,הקשיתאתחלקתם.הברכייםעללךיושבוהוא,הִרצפהעלמזרחיתישיבהיושבתכשאת

כאלהלךכשיש-שלאמצבאין,שתנצחיליברורהיה.שלוהתמיםובמבטשלךהשותקותבעיניים,שלו

.הללוהמתוקיםלזאטוטיםקראתככה,"לחימהתומכי"

כלאת.ניצחתאבל,סיכויחסרמאבקהיהזהשבדיעבדכנראה,המחלהאתלאאולי.ניצחת,שלירוני

,קץאיןואהבתרכותעםאותןניצחת.בבריאותך-המחלהלפניממךחלקשהיווהמורכבותהקשיחות

.והשראההערצהשמעוררתשותפותשלבזוגיות,במשפחה

.יומיוםאיתיחיה,חיהאתאבל.שלךהדקהביד,בךלגעתאפשראי,מוחשיתלאכבר.חיהעדיין,חיהאת

-מאליהמובנתאיננהשהיאשוכחתאניולפעמיםאינטנסיביתכך-כלבהכשהִשגרה.שליבהורותחיהאת

.ביפועמתאת,הזהברגעבדיוק,אז

ומודלדופןיוצאותהיוושלךאורןשלוהתמיכהשהאהבהמבינהכשאני,שליבזוגיות,לִצדי,איתיחיהאת

?אולי,שכזולאיכותשיזכואנשיםיהיונישואיםשנות70אחריואולי,אליולשאוף

חשובכמה,מתמידיותר,היוםומבינהלעבודההולכתכשאני.שליבתפילות,שליבמחשבות,ביחיהאת

היאאוהואאיך,שלִצדינומיעלעוברמהמושגלנואיןכי,לתלמיד,לקולגהבחיוך,במבט,היוםאתלהאיר

.ההרגשהאתתשפרטובהמילהספקללאאך?היוםה/מרגיש

של,שלמותשלמבט,כןלפנישניםלהשציפית,לחופהמתחתכשהיית,שלךהמבטאתרואהאני,שלירוני

מהעולם,מאיתנושנפרדתלפנישעותמספרלךשאמרתימהזה.אותךאוהבתכך-כלאני,רוני.הטובהכרת

.כך-כל,אותךאוהבתבאמתאני.הזה

טל
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"צפית"מוקולגהחברה,קצירנועה

ואנירוני

הרבהלנווהיו,שנים,זולצדזו,ואנידורית,עבדנו.דוריתשלהבתעבוריהייתהרוני,שניםכמהלפניעד

כתלמידההכרתיגםנויאת)שלהונוירוני,נירעלליסיפרהוהיא,שליודנהשיריעללהסיפרתיאני.שיחות

עלובהערכהענקיתבאהבהעליהדיברהשתמיד,דוריתדרךרוניאתהכרתי,ההיאבתקופה.(הספרבבית

.עושהשהיאהדרך

לצדזוועבדנומזליהתמזל.הספרבביתכמורהלעבודהגיעה"דוריתשלמהסיפורים"רוני,שניםכמהלפני

,שנהולפני,"תור"בכיתתלהיסטוריהמורהואני,לספרותמורהרוני–מקצועיותמורותכשתי,ראשית.זו

.שליהאהובההחינוךכיתתשהייתה"רקיע"ב"בילספרותהמורההייתהכשרוני

ועמוקהעגולהדמותאיזולגלות,לעומקאותהלהכירהתחלתי,"שכםאלשכם",רוניעםהעבודהבעקבות

ואני,לבהוברחשיבלבטיםאותישיתפההיא.אישייםלמחוזותלהגיעשלנוהשיחותהחלולאט-לאט.רוני

וחלקבטלפוןחלק,ולצפיתהעבודהלשעותמעברגםגלשוהשיחות."גיליממרום"דבריםלהסיפרתי

קרהלאזה,לצערי...לילהבמשמרתכשרונן,אצלנו"בנותערב"איזהלעשותתכננו.בפלאפוןבהתכתבות

.יקרהלאוכבר

לשבת,ואנירוני,ידענו.שליהחניכיםלאחדבקשרדעותחילוקיבינינוהיו,המשותפתבעבודתנו,פעםמדי

להכירלמדה"רקיע"כיתת.לחניךלגשתהזההפתרוןועם-ועליעליהשמקובללפתרוןלהגיע,יחדולחשוב

לבגרותהכיתהאתהגישההיא.ולחלוםמיצירהליהנות,ספרותלאהובהכיתהאתלימדהורוני,רוניאת

שנוצרליהסתברהזמןעם.המשותפתהדרךעלהחניכיםמצדתודהוהוקרתאהבהועםגדולהבהצלחה

.וברוחהבגילהצעירהמורהעםושמיניסטיםשמיניסטיותביןשנוצרמהסוג,מיוחדקשרהכיתהלביןבינה

הנעשהעלאותילעדכן,בכיתתיללמדהמשיכהרוני,לעבודהלבואממניונבצרהכתףאתכששברתי

.בשלומיולדרושבשיעורים

לצד,וההיריוןהחתונהעלענקיתשמחהשלהריםרכבת:רוניאיתיחלקהשעברהחורףשלהקשייםאת

בטוב,בעיקראיתהלהתמקדוניסיתישעברהמהעלכעסתי,כאבהאתכאבתי.הנפשועלבוןגוףכאבי

.ולגפןלאיתמר,לעברי,לגבע,לברלהשנייהשאיןבאהבה,בהיריוןבחתונה,באורן:להשקורה

ונפשגוףוכוחותעוצמות.שלההמדהימהבאישיותרובדעודגיליתי,רונישלבגוףמתחוללמהכשנודע

.השמחהועלהאהבהעל,החייםאיכותועלהחייםעלפשרותללאמלחמה.מיליםללאאותישהותירו

.רוניאצללביקוריתאיםוהתזמוןשהמצבחיכיתיואני,ודיברנוהסתמסנו

שסיימנואחרי-שתינושלחברה,בצפיתמורההיאגם–טלעםיחדכשבאתי,12.01.20-בביקרתירוניאת

שעטפההמעטפתעוצמת.עוצמתי.קשהביקורהיהזה.לארץקודםיוםשחזרהרוניאתלראותבאנו.ללמד

.והאציליתהיפהרוניהייתההיאהאחרונותבשעותגם.רונישללחדרכשנכנסנוחזקהכך-כלהייתהרוניאת

.אותהאוהבתאניכמהשובלהולומר,מרונילהיפרד,רוניאתלראותהזכותעלמודהאני

תמיד.בשמיובעיקרשליהכיתהבשםלךמודה.הרבהכך-כלאותילימדת.שליחברהשהייתתודה.שלירוני

.בלביתהיי

,אוהבתאוהבת

קצירנועה
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"צפית"מוקולגהחברה,הילה

,לה'רוני

אפייןשלךהלבושסגנון,ויפהגבוהה,צעירהבחורה,את.איתךשליהראשוןהמפגשאתזוכרתאני

איתהשמביאהצעירהמורהשפגשתיבכךושיתפתיהביתהחזרתי.אלגנטית,פקחית,חכמהאישה

גדולהואהבהשורשיחיבורעםמורהלהכירזוכיםשהחניכיםכךעלבִלביחשבתי,אקדמייםניחוחות

.לספרות

בערבלהשתתףוזכיתי,לקיבוץלראשונהנסענו.הורייךבביתשירהלערבהוזמנו,אחריקצרזמן

שהשתלבבאוראותךלראותזכיתיבונוסףמפגשהיהזה.והנשמההלבאתמרחיב,אינטימי,תרבותי

.שלךוהקלאסיתהנעימההאישיותעםיפהכך-כל

שקיבלווחניכהחניךכלעםתהליךעברנויחד.הכיתהשלהשוטףבניהוליחדהתמקדנו,אלוכלבין

אניבהםאלוברגעיםשממשהעובדהליקשהכך-כל,רוני.והתמיכההלבתשומתמירבאתממך

יום.לכתךאתלקבלעמוקקושיבייש.הפשוטההיגיוןעםמסתדרלאכך-כלזה.אינךאת,לךכותבת

עדלךהמתאיםהאדםהואכישניכר,אורןעםמוצלחלהמשךתקווה,אושר,שמחהמלאהיהחתונתך

.ס"בביהבךופגשתי,חלפוימים.גדולהשמחהעמושהביאהמיוחלההיריון,ובהמשך.מאוד

שזהחשבתי,מוטרדתנראית."אוכלתשאיננישבועייםכבר":לאכוליכולהשאינךשיתפת.חלשהמעט

.החסראתוימלאאותךינחםזהאולי...עוףמרקלאכוללךוהמלצתילהיריוןקשור

.לה'רוניאוי

.נתפסבלתי.קשההיההבשורהיום

.מכעיס

.ברורלא

.התפללנוכמה

.מחשבותמלאילילותכמה

מהעל.באמתכאןחשובמהברגעגיליתי.שליהראייהזוויתאתהגדלתי.לעולםעיניאתפקחתי

אתשהכנתכפי,לכתובשנהגתכפי.לנולהציעיכולשהעולםממההטובאתלקחתוכיצדתודהלהוקיר

.ותתחזקיתבריאישבולרגעעצמך

,אותךלקח,הגיע.הואארור.מררגעעםתפקידהחליףובעקשנותו,להגיעסירבהזההמיוחלהרגע

!שאינךעל,שנגדעההתקווהעל,סבלךעל.בלבחורעםאותנווהשאיר

.והנשמההלבאתתמידולהרחיבפקוחותעיניאתלהשאיר,רוני,לךמבטיחהאני

...שםאימתנגנתעדייןאהבתכך-שכלשהמוסיקהמקווה

רחוקיםחופיםאלאהובהילדהלכי"

אחריםחלומותאל

מעולםעברולאשאותןדרכיםעודיש

"לשםלכי

.יקרהבשלוםנוחי

,לעדאוהבת

הילה
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מהקאמריצופקישלבתה,חפץאלה

.שורהבאותהורוניהספד.האלוהמיליםאתכותבתבכללשאניייאמןלא.שלירוני.לרונישליההספד

.ה'רונצ.'רונצ

.הכרנוואזטובותלחברותהפכתןואימאאת.בקאמרילעבודהתחלת2011בשלהיאיפשהו

,גבריםעלדיברנו,נהנינו,צחקנו...חדשהלהודעהועדמפההצגותראינו,בפייסבוקשעותהתכתבנו,בילינו

...שלךהאחדאת...בעלכברשרציתוכמה

הכיבקטע,ועכשיו.(מהתמכרותאותךהזהרתי)עודהגיעושאחריו,שלךהראשוןלקעקועאותךליוותי

קיללנוורק,מכרהשללילדבייביסיטרכשעשיתבסנטרסיבובעשינו.לזכרךבדרךאחדיש,בעולםאבסורדי

אהבנו,ודיברנוצחקנוכמה.היציאהאתלמצואשעותלנולקחכי,לשםלהיכנסשהחלטנוהרגעאת

.יוםבאותווהתחבקנו

שמדוברוהבהרתשלךדודה-בתשאניהחלטת.ככהפשוט.ככהלילקרואהתחלתאחדיום...בדודה...'רונצ

,זרובבלהלילקרואהתחלתכך-אחר.מקרביותרזהשבדודההחלטת.הבדלישכי,דודה-בבתולאבבדודה

עיקר.המשכתזהבגללאולי.זהאתעושהכשהייתלהשתגעמסוגלתהייתיואני,אותךהצחיקפשוטזהכי

.הפסקהללאואהבהנפשושיחותבשנייהאחתהתעמרותbothעלמושתתיםהיובינינוהיחסים

הכיהפרחיםאתאוהב"שאתהכברהבנו,אלוהים...עזרתורקנתתשרק,את...הקשרמה...אתדווקאאיך

רק...בחזרהאותהתן.מִצדךאנוכיקצת?עכשיודווקאולמה?לךדחופההיתההיאדווקאלמהאבל,"יפים

...משהו...שנייה...דקה...שעה...יום...חודש...לשנה

הכיהפרחעלשלךהידייםאתשמתבאמת.אותךמבינהאני,האמת.תחזירולאלקחת.תיתןלאכבראבל

.מחזירההייתילאאניגם.טהורוהכייפה

תודה.שתדעליחשוב.רצתהשהיאמהכלאתה.כשיכולתעניתסבלנותבכמה.הסתמסנוכמה,אהוב,אורן

.יפההכילמלכהשראויהלבןהסוסעלהמלךבדיוקאתה.שאתהומהמיעל

ידעתלא.גדולבקושיוקיימתיהבטחתי.אפיץשלאמבקשושאתההסוףכברשזהליאמרתבשבתעוד

.יוםתוךיקרהשזהאחדלרגעהאמנתילאאבל,זמןכמהלהגיד

עדיודע,הסיפוראתשמכירמיכל?הקשרמה...מרוניפרידה...שליבחייםהזויהכיbasicallyהרגעוהיה

.רוני,אהבתכך-שכללויןחנוךשלמחזהכמו.נתפסובלתינוראשהואכמה

.אתכםאוהבתאני,ואורןרוני

יוצאשהיההחוםאתמדמותכמעטהשמשקרני.ממךלהיפרדיוםשלביופילנופירגנת.מתגעגעתכבר,רוני

.כמעטרקאבל.שליבחייםרגעבכלאליואתגעגעשאני,שלךבחיבוקממך

.תנוחי.שליגיבורהתנוחיועכשיו

שמחתיכך-כל.עכשיוסיימנו.זהו.אהבתכך-שכללרמהלמעלהשםש"ד.שליאהובהבדודהלהתראות

הכוחבךהיהשלאלמרותבהןוששמחת,אלייךשליוהודעההודעהכלשקראתליאמרווִאמךשאחותך

.לענות

נראה,לתיאטרוןבואי?איתךנסגרמה,מפגרתאתמה.אותךלשאולמפסיקהלאאני?שםעושהאתמה

הכול(לזרובבלהקיצור)זוברי"ליואומרתעלימסתכלתבטחאת.הזההבולשיטבכלמחפשתאתמה.הצגה

".לךאדאגאני.ליתדאגיאל.טוב
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שמליתנראהאבל.שםאותךלהשאירופשוט,היוםאותךלקבורהסכמנואיךיודעתלאשאנילךנשבעתאני

.אפוריותרמעטנהיהשכבר.רוניבליעולם.בלעדייךלכולםלהתרגלמתחיליםאנחנוועכשיו,בררה

.כוחהרבהכך-כלעםכאןאותנוהשארתאת.תדאגיאל.בשבילך.נצליחאנחנואבל,איךיודעתלאעדייןאני

.הדמעותאתישטוףלאבעולםהגשםכלגםועכשיו.נאהבתמיד.נזכורתמיד.פהאנחנו

.אימאסוף-סוףאתעכשיו.שלךהילדעםתהייעכשיו

.מתכוונתאנילמהיודעתבטחאתאבל,שלךקצתהיינוואנחנו,כולנושלקצתהיית

.אוהבתותך

.מתגעגעתכבר

...טובלילה...רוני

אלה

בלוויה,המשפחהידידת,שלומית

.איננהרוני

.סובלתלאכבראת,כאובהלאכבראת

.מחייכתלאכבראת

.ונאהבתמאושרתלאכבראת

.ושמורהמחובקתלאכבראת

.נשכחתבלתיזיכרוןכטבעתיישארו,הקטניםאתרואהכשאתהאושר,ושלךאורןשלהאהבה

.איננהכבראת

–אחדמלבדהתאריםכלאתאספתהקצריםחייךבשנות.וחברהנכדה,אחות,בת,אישה,אדםהיית,רוני

ממךנלקחהוזו,האימהותבחווייתלהיותחיכיתכך-כל,אימאלהיותהשתוקקתכך-כל."אימא"התואר

.באכזריות

.ומרחוקמקרובאוהבייךבכלעטופההיית,רוני

.אותנועטפווהחרדההעצב,וכשנחלשת,למרומיםזינקההתקווה,קצתכשהתאוששת...קיוונו,ייחלנו

הנשימותרק...הנרדמתהיפהפייהכמונראית.ושלווהחיוורת,כלבנהיפההיית.ידךעלישבתיאתמול

.מתרדמתךאותךתעירלא,אהובך,שלךהנסיךשנשיקתהעידוהחמצןוצפצוףהכבדות

.לשלוםממךניפרד,עכשיואותךשעוטףהשקטועם,ילדה,נוחי

שלומית
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לאורןרונישל35הולדתיוםברכת

,אהובי

.חיינואתכיסהכבדצל

נכנסותשכבראורשלקרנייםוישחריציםישהזההכבדבצלאבל...לאחורלהחזירהזמןאתנוכללא

!חיינואתשיאירגדולאחדלאוריהפכוהןולבסוף

הכיברגעיםשגםולנולךמאחלתאני.שלנוהחתונההזמנתעלדווקאיומולדתברכתלךכותבתסתםלא

היוםירחקושלא,מתגבריםרקושמאזהזההמיוחדביוםשחשנוהאהבהואתהאוראתנזכורתמידקשים

!שלנוהמתוכננת"בחייםובחרת"הילולתאתגםביחדנקייםשבו

עבורישעשיתמהכלועלבשבילישאתהומימהכלעללךולהודותהלבמכלטובמזללךלאחלרוצהאני

!בחיישעשיתיומדויקתטובההכיהבחירהספקללאאתה!שיספיקומיליםליאין...הזאתבעת

באצילותאותיומכילקשוב,מדהיםאתהאזוגםמדיאיתךקשהאנישלפעמיםכךעללהתנצלרוצהגםאני

.ונפשרוח

!טובמזלרקמעכשיו,אז

!כך-כלאותךאוהבת

,שלך

רוני
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,סבא

.מהלבמיליםכמהלךלומררוצהאני,הזההמכובדההולדתיוםלכבוד

,לתהותלייצארבותשפעמים,האנושיבנוףדופןיוצאכך-כלאדםבןאתה!כמוךאנשיםאין,שליסבא

?זהאתעושהאתהאיך

?מקסיםפשוט,הכללמןיוצאוללא,תמידשאתהזהאיך

?להתבדחמקוםמוצאתמידאתההקשיםברגעיםשגםזהאיך

?מתלונןאינךשלעולםזהאיך

?קודריםרוחבמצבילשקועלךנותנתלאפעםשאף,שלךהאינסופיתהאופטימיותמאיפה

?אהבהבכזועליךדיבר,במעטולואותךשהכיר,פעםאיבושנתקלתיאדםשכלזהאיך

.יותרטובמקוםפשוטהיההזההעולם,היואםכי,שכךוחבל!כמוךאנשיםאין,סבא

ביטוילידישבאו,שלהםדומיננטיותתכונותמקציניםהאנשיםפניעלהמופיעיםשהקמטיםאומרים

בךנשתמרכמו.ילדשלכמוחלקעורעם,קמטללאנותרתפשוט,אתה.השניםבחלוףבהבעותיהם

ועודעודולגלותלחקורלהמשיךמהסקרנות,הבריותמאהבת,הלבמטוב,הילדיתהתמימותמןמשהו

...מהמתיקותואפילו,דברים

ליעזרתם.לעזורגדולהנכונותועםאכפתיותכזאתעם,ותמיד,בשבילישםהייתםתמידוסבתאאתה

.במיליםכךעללכםלהודותמספקתדרךלישאין,כך-כלרבותפעמים

גםהענקיתהזכותבחלקינפלה,שבמקרה,שליבחייםשהכרתינפלאהכיהאישפשוטאתה,סבא

.שלוהנכדהלהיות

.לרובוחיוכיםאהבה,שלמהבריאותולסבתאלךומאחלתכך-כלאותךאוהבתאני

!טובמזל

רוני,שלך

28.01.1931-ב, 80-ביום הולדתו ה, הברכה של רוני לסבא

33



90-ההולדתהיוםלכבודפנילסבתארונישלהברכה

,שלילסבתא

...ליקללא,האמתולמען90ליומולדתברכהלךלכתובלהתחילאיךלחשובמנסהאני

בכלאנסהאבל.מדימעטליירגיששלא,במיליםולאחללהגידמהמעטכך-וכללהרגישמההרבהכך-כליש

.מהלבמיליםכמהלךלומרזאת

!טובמזל,יקרהשליסבתא

ואוהביםשאהבואנשיםהרבהכך-ובכלוברעבטוב.וכולמכולועמוסיםמופלגיםחייםחיית,מופלגלגילהגעת

אזבחרתם.ורגישותתבונהבכזאתאך,מאודצעירבגיללךשבחרת,חייךשלהאיש.סבא,ובראשםאותך

ואוהביםמחזקים,תומכים,הדרךכללאורךביחדנשארתם.פנימהעמוק-עמוקשראיתםתוך,בשניאחד

הכרתתוך,ושניםארצות,ימיםביחדחציתם.כולנועבורהשראהומעוררתנצחיתבאהבה,השניאתאחד

גםוכךבחייםמאליהםמובניםאינםאשר,כגדוליםקטנים,הטוביםבדברים,שישבמהתמידיתתודה

.רבבחוםוחיבקתםשמחתםתמיד,מאיתנומישלביקורבכל.המשפחהבני,מאיתנואחדכלאלהתייחסתם

ולמרותבכאבךוכואביםבזאתחשיםכולנו.ומחולשהמכאביםמאודסובלתאתהאחרונותבשנים,סבתא

ואתהיכולתכמיטבותמיכהאהבהלנווהענקתםובשמחהפניםבמאוראותנולקבלהמשכתםוסבאאת,זאת

.אינסופיתובנתינהבאהבהחשובשיעורכולנואתלימדתם.לכםאשכחלאלעולםזה

נטוליחסדלרגעי,סתםוגםהתרגשותשל,אושרשלרביםרגעיםלעודשתזכי.טובמזללךמאחלתאני

.המשפחהויתרסבאלצדכאבים

.ולכולנולישנתתמהכלעלמאודלךומודהמאודאותךאוהבת

,שלך

.רוני
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.60-ההולדתויוםלכבוד,עמישלהלדודרונישלהברכה

!?דודמןאיזה,עמי

,גומותעםדוד,חיוךעםדוד

,בדיחותעםדוד,סיפוריםעםדוד

,כישרונותשלרחבמגווןעםדוד

,לימוןעץעםדוד,ניסיוןעםדוד

,אתון...כשלממשחריצותעםדוד

,המוןעםואפילונתינהעםדוד

.בעיקרוןממשחריףועםמצוינתטחינהעםדוד

הכבישעל'קילומטרזמיליוןעםדוד

בפרטנילילאישתואהבהאינסוףעםודוד

.ההדריתלמשפחתו,בכללוגם

.(שמחהשל)דמעותשלוגםחיוכיםשלרבותשניםועודטובמזלהיוםלךלאחלרוצהאני

,ביושרלךאומר,שלידוד,ולסיום

כושרשל,כיףשלשניםהמוןלךומאחלתאותךאוהבת

!אושרשל-במיוחדובמיוחד

שלך

פרידמןרוני

36



:ובגרותהנעוריהבשנותכתבהשרונידבריםמתוךמבחר

בדידות

,בדידות,כנפייםפרשי

,האופקאלעופי

,ויופיורוךחוםשםמצאי

,שלווהמצאי

,עייפתכי,לךנוחי

,כולבפימלהינשאמאסשמךכי

...יכולאינויותר

*

שאפלרו

חסדזמן

שלבדאפילו

שלבדאפילו

סיראנוכמורוצהאני

הבדידותאתלכבוש

אישהאניאבל

ואני

אני

לרצותרקיכולהאז

סיראנוכמולרצות

סיראנוכמולכתובלרצותאו

כמוהולהדהיםאו

כמותולכבושאו

לאואני

ולא

ולא

טובנו

שאפלברוברולהקרםלפחות

חסדזמן

ממשעזצורך.בבטןאצליליוםמיוםגדלהלהיוולדשרוצהיצירה

,לחיותהצורךכמוממש,ליצור

.להתבטאהצורךכמוממש,להיותהצורךכמוממש

יצירה.ממנינפרדבלתיחלקכברוהיאהתגלמהלאשעודיצירה

החירותשהיאיצירה.עצמיאנישהיאיצירה.ממניחלקשהיא

.לידהטרם,הרּות,פריון.בפניםעמוקאצליכלואהעדייןאבלשלי

?זהאתלכתוב?זהאתלצייר?זהאתלשיר?זהאתלשחק

.וידעתיהלוואי.יודעתלאאני

?יצירהיולדיםאיך

,בכי,חיוך,עצבות,כאב,רצון,קנאה,בליעה,למידהיוםכל

...שקט-אי,ויתור,תקווה,עמוקהנשימה,עצמיתשנאה,בלבול

.אנילהיותיוםכל.אנילהיותיוםכל.אנילהיותיוםכל

,אמנות–אמנות–אמנות

תשכחיניאל

אשכחךאל

עצמתךתשכךבל

דרכךתאבדבל

תשכחיניאל

!זכרי–אתנפשי

רגשותימעוזכל

תשוקותיסחפיכל

!ליאת

...אמנות
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