
 דברים לזכרו של דורי 9/3/18 - אהובה
 

 דורי הנסיך שלי, מחמל נפשי !
 

 17 שנים חלפו מאז ראיתיך, מאז שמעתי קולך, צחוקך, נהניתי מסיפוריך, חוכמתך
 וסקרנותך.

 לא מכבר נשאלתי ע"י מישהי שהכרתי לאחרונה מתי קרה האסון? עניתי לה "שבע
 עשרה שנה". המילים יצאו מפי ולא האמנתי למשמע אוזניי. שבע עשרה שנים, זה לא

  אמיתי.
 

 17 שנים שאתה איננו, אך אתה כל כך ישנו. ככל שעוברות השנים, המרחק הפיזי
 מדמותך גדל, כל שנה שחולפת מוסיפה עוד קליפה שעוטפת את ליבי שנוצר אותך

 בתוכו.
 

 דורי'לה, אין מה לחדש בעניינך. אין תמונות חדשות באלבום, בפייסבוק, באינסטגרם.
  אין סיפורים חדשים, רק להתרפק על הטוב שהיה לנו. על שזכינו להיות איתך.

 
 אני חושבת עליך כל יום ולפעמים כמה פעמים ביום. על כל מיני סיטואציות שהיו לך

 בעבר ומשליכה אותן על ההווה. העולם, החיים והארץ מתפתחים בקצב מסחרר.
 הקידמה שועטת קדימה, ההוויה השתנתה. כמילות השיר של אהוד בנאי "מאז שעזבת
 הרבה השתנה כאן", אך אתה דורי לא השתנת ולעולם לא תשתנה. לעיתים אני חושבת

 שאם היית נוחת היום ממקומך בשמיים, לא היית מאמין שזאת המדינה שלנו שבה
 חיית 24 שנים.

 
 השבוע העזתי לצפות בהתרגשות בסרט שצלמת במסרטה בחודש מאי 1993 כשהיית

  בן 16.
 הדבר היה ככה:

 אהבת מאד לתעד דברים. באחד מסופי השבוע בקשת שנשכור מסרטה מחנות צילום.
 בצילומים השתתפו חבריך עידן, איל, ניסים והוזכרו חברים נוספים. כאשר צפיתי עתה
 לאחר 25 שנים פתאום שמתי לב לדבריך שהיום נשמעו לי מצמררים. קראת ספר, איל
 שאל איזה ספר אתה קורא, ענית "הישרדות", חשוב לדעת לשרוד…"  האזנת לשיר
 של החיפושיות, זו הייתה תקופת התקליטורים, איל צילם ואמרת לו "תאר לך בעוד

 שלושים שנה, התקליטורים יכחדו…." ובהמשך כשיצאת מהמכונית הצנועה של שירי,
 שוב אמרת שבעוד 30 שנה כשהכל יהיה חלליות ולייזרים מי ייסע במכונית… מדובר על
 סרט מלפני 25 שנה !!! דורי, לא שרדת לראות מה קורה היום. 8 שנים אחר כך נקטפת



 מאתנו.
  אבל למה לדבר, כאשר אפשר לשמוע את הדברים כפי שיצאו מפיך בקולך.

 (להשמיע דקה 16:50, דקה 29)
 עד היום אני תופסת את עצמי מדברת עליך בלשון הווה. כשתוך שיחה עם משפחה

 וחברים, ואפילו סתם מכרים, אני מזכירה שדורי אמר כך ועשה כך וחשב כך ומספרת
 הלצה וחוויה שחווית, וכך מנסה להתחבר לנפש שלך.

 
 אנו מתבגרים, אך לא מתגברים על הגעגועים שהולכים וגוברים.

 
 כפי שניתן לראות כאן, התבקשנו לכרות את העץ. בלב כבד ובלית ברירה עשינו זאת.
 איל חברו הטוב של דורי הציע ביוזמתו להשאיר את העץ בגלגולו האחר. הוא לקח על

 עצמו את הנושא על כל פרטיו, תכנון, קניית החומרים, ביצוע בפועל… באחד מימי
 השישי איל נרתם למשימה, ויחד עם עמי ובאין פועל סיני, השקיע 4 שעות עבודה קשה

 וגם נעזרנו בזיו החבר של דורי שבהתראה קצרה הגיע ונתן כתף ובכוחות משותפים
 העץ עומד לפניכם בצורתו החדשה.

 אין מילים בפינו להודות לכם חברים יקרים.
 

 לפני מספר חודשים הבחין בנו איתן חבר של דורי מבי"ס יסודי שזיהה אותנו לאחר
 שלא היה בקשר שנים רבות וגם חי בחו"ל בתקופה של האסון ולאחריו.

 איתן הפתיע אותנו בשטף התיאורים על דורי מלפני 30 שנה והצביע על הייחודיות של
 דורי והאיכויות הנדירות שהיו בו.

 
 איל - סיפור האנדרטה הניצבת פה כל השנים ועדיין לא סופר סיפורה.

 
 
  



 
 
 
 


