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 דורי'לה שלי, אהוב ליבי, מחמל נפשי
  

 ביום שני השבוע חל יום הולדתך ה- 40. חלפו 16 שנים מאז אותו יום מר ונמהר.
 השנה ראש חודש אדר חל ביום הולדתך, 27 בפברואר. אומרים משנכנס אדר מרבין בשמחה. ואנו

 איך נוכל להרבות בשמחה, כשאתה נלקחת מאתנו ואינך עוד עמנו.
 האביב בפתח, הרקפות והכלניות נמצאות בשיא פריחתן. אתה נקטפת בדמי ימיך ואני תוהה בכל

 פעם מחדש, איך הכל יכול להמשיך בלעדיך.
 נהוג לומר ש"הזמן עושה את שלו", "הזמן מרפא". אני חושבת שהכוונה שככל שהזמן עובר,

 נוצרת עוד שכבה שעוטפת את הפצע הפתוח ומשמרת את הכאב. וכך לומדים לחיות עם הכאב
 ולצדו.

 מאז אותו יום ארור, החיים שלנו נמשכים בשני מסלולים: החיים "לפני"  והחיים "אחרי". חיינו
 מתנהלים במקביל, רגע אחד אנו בחיים "לפני" יחד אתך ועם הזיכרונות ממך, ורגע שני בחיים

 העכשווים. החוויות והאירועים שקורים כאן ועכשיו בלעדיך, רק מדגישים את ה"אין" שלך וכל
 שנה החלק של ה"אין" גדל ומגביר את הגעגועים אליך.

 אני מדמה בנפשי שהתחלתי לקרוא ספר המספר על בחור נפלא בשנות העשרים לחייו, הספקתי
 לקרוא מספר פרקים ומיד בתחילת העלילה המרתקת, סגרו לי את הספר וחטפו אותו מידיי.

 אין לי את המשך העלילה, אז אני מנסה לדמיין מה קורה עם הגיבור שלי בגיל ארבעים, מה הוא
 עושה עכשיו, לאיזה כיוון התפתחו חייו, במה הוא עוסק? איך הוא נראה? ממשיך להיות רזה?

 ואולי קרחת מחליפה את מחלפותיו? האם הוא נשוי? האם הוא אב לילדים? איך הוא מתפקד
 כאבא? וכך אני מנסה בכל כוחי להמשיך את הסיפור היכן שנקטע, ולהחיות את הגיבור שלי.

 
 דורי, השנה נסענו להודו, היית מאמין שהזקנים שלך נסעו להודו. ודאי היית שמח לשמוע זאת.

 חברנו לשירי ואילן יעלי ועומר, האחיינים שלא הכרת ושהם לא זכו להכירך.
 חשבתי עליך כל כך הרבה שם, בהרבה מצבים. היו רגעים שאבא ואני נזכרנו בחוויות שחווית

 ובסיפורים מהטיול הגדול שלך לאסיה. כמו למשל כשיצא לנו פעם להתקלח עם דלי עם מים לא
 הכי חמים, מיד נזכרנו בסיפור שלך בצפון הודו כשהתקלחת והסבון החליק לך לדלי עם המים

 החמים והתחיל להינמס. לאורך כל הטיול שלך הצלחת לגעת בכל מיני אנשים שפגשת, להעניק
 להם וללמוד מהם. אני יודעת שהטיול שלך בחו"ל העשיר אותך ועשה לך טוב ואני מוצאת בזה

 נחמה.
  

 דורי שלי, חסרונך עצום ובא לידי ביטוי יום יום ובכל מקום. בלכתך השארת חלל ריק ולנו נותר
 רק על עברך המפואר להתרפק. ברור לנו שמה שהיה כבר לא ישוב.
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 נותר לנו רק לדמיין מה היית עושה היום אילו לא...ומה היית אומר על הא ועל דא אילו לא... תמיד
 נישאר עם התחושה של ההחמצה של החיים, נתגעגע לחיוך, להומור המיוחד שלך ולצחוקך

 המתגלגל.
  

 בינואר השנה מלאו לאבא שבעים שנה. "נער הייתי וגם זקנתי והרי אני כבן שבעים שנה" כך
 אהבת לצרף שני פסוקים במשפט זה באופן יצירתי... אז ברשותך או בלי רשותך, אני רוצה

 להקריא קטע שכתבת לאבא.
 באחד הפנקסים הרבים של דורי, מתקופת הצבא, מצאנו מספר שורות שדורי כתב לעמי.  זו הייתה

 כנראה התחלה של מכתב שנפסק מסיבה כלשהי ונשאר רק בפנקס.
 בשבילי זו מעין ברכה של דורי לאביו בן ה-70.

  
 לאבא,

 רק כתבתי את הכותרת וכבר אני מרגיש משהו מיוחד. אני כותב מכתב לאבא שלי.
 רוב החיילים כותבים לחברות שלהם, לחברים רחוקים או לכאלה בחו"ל, או

 מקסימום למשפחה. אני כותב מכתב לאבא שלי ואני לא זוקף את זה לזכותי, אני
 זוקף את זה לזכותך.

  
 

  אוהבת תמיד, מתגעגעת תמיד
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