
  זהרה ברזילי/  של ידידות חוטים

  יום השלושיםב

, "?מתאים שאבוא, לה'עדנה": שואלתבכל יום הייתי כמעט . היית חלק משגרת יומי בשנים האחרונות, יקרה עדנה
 תמעדכנו, משוחחות שיחה ארוכהלפעמים היינו ו מיליםכמה  החלפנו רקלפעמים  ."בואי בואי": ת היית משיבהוַא

  .מה קורה ומה התוכניות, על מה שאירעבניחותא ה יאחת את השני

עם מפגשים קבועים , נחמד של בוקר "פרלמנט" יןמעֵ נוצר . סביבךלחברות שהתקבצו עם הזמן הפכת למרכז חברתי 
מה שקורה ל א, החוצהיותר ו פנואז השיחות , גם ראובן וגדעוןהצטרפו לפעמים  .של חיינו שיתוף בסיפורים קטניםו
  .ואיך זה משפיע עלינו, )או אנחנו מהם( תנוימא יםתרחקולכים ומשה ,מדינהבקיבוץ וב

גדול ך מאמץ כפינו עלי ,ן לשפר את המצבורצון ּכֵ מתוך דאגה  ,לעיתים. יך התנדבו ללוות אותך בהליכותחברותַ חלק מ
הו ומבלות שותות מש אחר כך היינו .ת היטבת להבין זאתהיא נבעה מכוונה טובה וַא אבל, זאת היתה טעות. מדי

  .ית סביבךשהשֵר המיוחדת תמיד באווירת הנועם  – 'קפה-קפה'אצלך במרפסת או ב בשיחות חולין

גם אצלי זה הרי ו, לך כשקשה כבר להתרכז בספר תעוזר הסריגהשלי אמרת . סריגה –גם הובי משותף  לשתינוהיה 
 חוטיםסוגי  ,על עניני סריגה דיברנו. לנוהיה נטו שזמן איכות שפך לוזה ה ,היינו יושבות וסורגות יחד... אותו דבר
ת ַא: מופלאהעבודת צוות בינינו גם היתה . וכמה זמן זה ייקח לסרוגעוד רוצות אנחנו שמה על  נוחלמ ,ודוגמאות

גם ילדינו ש, יצירה משותפתתוצרי גם  היו לנוכך . עשיתי את הגימורואני  ,יפהפה לכריתכיסוי סרגת ארנק או תיק או 
  .הםנהנו מונכדינו 

. לך עוד ועוד חוטיםהבאתי , חסרת תעסוקה תישארילא וחוטים לך שלא יחסרו  כדי. ההספק שלך היה גדול משלי
חוטים המאחר ששת אמרת ַאאבל  ,קניתי חוטים מתאימיםערכנו תוכנית ו .לסרוג יחד כיסוי מיטה חשבנואחרונה ב

  ...עבורך כבר לא יגיע חורףאבל ה, עדנה, החוטים עדיין מחכים לך .לחורףאיתם מתין לה כדאי ,יםעב

היית לי  .אל ביתכם היכנספשוט נעים להיה לי , מאוד נעמה ליחברתך , באישיותך המיוחדת ת קנית את ליביַא, עדנה
. חבריך ואוהביך עלות מנלהישהיתה לי זכות אני אסירת תודה על ה. של שקט וחוכמה חברת אמת ,אוזן קשבת

  . ואת הזמן של היותנו יחד כמתנה יקרה איתךאשמור את זכרון החברות 

  .עדנה ,היי שלום

  

  אפרת סלע/  עדנה תחסר לנו

עשינו תורנויות . כשעדנה אושפזה בפעם הראשונה התגייסנו מספר בנות ללוות אותה ולהקל מעט עליה ועל המשפחה
  .בינינו לבקרה בבית החולים ובמרכז השיקום ואחר כך בבית

   .מכל צעד נוסף שהעזה לעשות, שחזרהיחד התרגשנו מכל תנועה חדשה 
ישיבה בצוותא , פינוק במספרה, ישיבה בבית קפה, טעם שוקולד –יחד איתה למדנו להעריך את השמחות הקטנות 

  .בפרלמנט הנשים שלנו

  . סריגה במסרגה אחת –בשנה האחרונה רכשה עדנה מיומנות חדשה 
  .יזכירו לנו תמיד את עדנה, עבודות היד שהכינה לנו

  .זה לא היה עול. מיכה בה הפכה לחלק מסדר השבוע שלנוהת
  .מהעזרה לאחר, אני באופן אישי נהניתי מעצם הנתינה

  .עדנה תחסר לנו. עם כל משפחת שהם אנו אבלות מאד

  

  עמוס עברי/  בגד
  

   -  - אשת נעוריך ,אחרי שהלכה מעמך עדנה, לראובן
  ...אני כותב ובוכה

  
  ,ֶׁשּיְֻכַּפל ַמּדּועַ , ָּבּה ַרק ָּבַגד ּגּוָפּה

  .יּוַחל א ֹזאת, ִיְכַאב ּגּופוֹ  ַּגם ַעְכָׁשו

  ,ְּכלּולֹות ְּבִבְגֵדי ֵהם ְׁשנֹוֵתיֶהם ָּכל

  .ִלְקרֹות ָיכֹול א ֶזה, ְלַהֲאִמין ֵסַרב ִלּבוֹ 
  

  מּוָלּה ָרַקד הּוא, לוֹ  ָיְפָּתה ָּתִמיד ִהיא

  .ֻּכָּלּה ָּכל לוֹ  ָהְיָתה ָּתִמיד ְוִהיא

  ִמֶּנֶגד סֹוֵבל ְוהּוא, ָקָרה ֶזה ְּבִקְרָּבה

  .ְלֶבֶגד ִּפְתאֹום ָהְפכּו ְּכלּולֹות ִּבְגֵדי ֵּכיַצד
  

  ,ְּפָׁשָרה ַמְׁשִאיר א, ּפֹוֵצעַ  ַהְּכֵאב

  .ֲחָזָרה ָּכל ֵאין ִּכי, ְלָתֵאר ֵאין ַהְּתחּוָׁשה

  .ַּתְכִריֶכיהָ  ָלּה ַהְּכלּולֹות ִּבְגֵדי ִּכי, ִנְבָּגד ְּכמוֹ  הּוא ַאף

  .ְוֵאֶליהָ  ַאֲחֶריהָ  ֶלְכּתוֹ , בַר  ִּכי ִּביגֹונוֹ  ַעְכָׁשו


