
 אהובה -דברים לזכרו של דורי 13/3/20
 

 דורי אהוב ליבי, מחמל נפשי,
 

  19 שנים חלפו מאז שנקטפת באיבך. 19 שנים של כאב וגעגועים.
 משנה לשנה גדל הפער של החיים בלעדיך. מתווספים עוד אירועים וחוויות בחיינו

  שאתה לא לוקח חלק בהם.
 

 לפני שבועיים צויין יום הולדתך, היית צריך להיות בן 43. קרוב לוודאי נשוי ואב לילדים.
 לעיתים אני משתעשעת בדמיוני ורואה אותך יחד עם שירי וילדיכם מבלים ונהנים, ואז

 המציאות טופחת על פניי ומעירה אותי מהחלום.
 

 נהוג לומר: "הזמן עושה את שלו". המשפט הזה לא נכון לגבי. נהפוך הוא, הפער
 שנפתח הולך וגדל ולתוכו מתנקזים הגעגועים שהולכים ומתעצמים.

 
 איני יכולה שלא לחשוב על ההחמצה של החיים שלך. החמצה שלנו ושל כל מי שהכיר
 אותך. לאן יכולת להגיע. אני מרגישה שאני חוזרת על עצמי בכל שנה. הרי כמעט שאין

 מה לחדש, אלא לחשוב על הזכרונות הנהדרים שהשארת לנו.
 

 השבוע נכנסתי לאתר ההנצחה שלך שהוקם לזכרך זמן קצר לאחר לכתך. שמעתי את
 קולך בראיון שהתקיים ברדיו צ'כיה בעת שהייתך שם במשלחת מטעם משרד החוץ.

 כמה אני מתגעגעת לשמוע שוב את קולך.
 

 דורי נסע לצ'כיה (ביום הולדתו ה- 17) יומיים בלבד אחרי הטבח שביצע ברוך
 גולדשטיין במערת המכפלה. השאלה התייחסה לתגובתו של נער ישראלי על המעשה

 שנעשה ע"י רופא יהודי.
 דורי הגיב וגינה את המעשה הנורא… לא פשוט להידרש לשאלה כזו, גם לאדם מבוגר

 ומנוסה זו משימה קשה.
 נשמיע לכם קטע מהראיון. סבלנות, דורי נשאל בצ'כית ועונה בעברית.
 יתר הראיונות בבתי הספר התיכוניים ובאוניברסיטה, נעשו באנגלית.

 
 לא נותר לי אלא להתנחם בעובדה שבחיים הקצרים שהוקצבו לך, הספקת לעשות

 הרבה, להינות, לבלות, לראות עולם, ללמוד, ליצור חברויות ולתחזק קשרים עם מגוון
 רחב של אנשים.

 



 דורי'לה, אנו ממשיכים לחיות, אבל אלו חיים אחרים משהיו - חיים בלעדיך ולצד
 הזכרונות שמלווים אותנו. נהנים מהנכדים יעלי ועומר שחידשו את חיינו. אני בטוחה
 שזה מה שהיית רוצה עבורנו. אני מדמיינת אותך אומר לנו בקולך "תמשיכו לחיות
 ולהינות, למה לבזבז את החיים על מחשבות רעות, תהנו ממה שיש…". אז אנו

 משתדלים.


