
יּו    שלוםֱה
  במחשבשנשארו  דורית לדברי פרידה ש

  
  .בהלוויה, ויעכש כאן שאתם כפי, כולכם את ראיתי ייבחלומות

 מהטיולים ,איציק של מהצבא ,תבור מכפר, יפעת מ– כך- כל רבים חברים, ומורים מורות, משפחה
  ... ועוד

 שאינני חשתם כי, ליםחו בבית בדקילה לנסוע אותי לשכנע שניסיתם לילות שני אחרי, אחד בוקר
 בור נפער, יום באותו, ואז. חולה שאני בדעתי העליתי לא. אבא עם ונסעתי הסכמתי, כרגיל מתפקדת

 ועוד בדיקה ועוד בדיקה עשו. לי אמרו, "בסרטן חולה את. "עלי נפלו והשמיים ילרגלי מתחת ענק
  . טעות שזו טוחהב הייתי. טעות שזו לי שיבשר לטלפון חיכיתי. הביתה אותי ושלחו אחת

  . בעולם בריא הכי אדם-הבן הרי אני
  ..... צלצל לא הטלפון אך

  . שלי המלאך היית, שחליתי הראשון מהיום, איציק
  .המנהרה בקצה האור את תלראו ממני קשתיב ותמיד קץ אין במסירת בי פלתיט
  .לי אמרת, "אהברי תהיי את. אופטימית תהיי. סבלנות. תתגברי את, חזקה את. סבלנית תהיי רק"

, והפקידות האחיות, הרופאים בין התרוצצת. איתנו להיות חולים לבית וטסת הכל עזבת, שירלי
 תשובות לי חיפשת, לרופאים התקשרת, באינטרנט חרשת, כך-כל הרבים קסמייך את עליהם הפעלת

 הכל הכל עשית". באמא טיפול "למשימת האחים כל את ארגנת, התורים את דמתיק, השאלות לכל
 רבה ובאחריות בדאגה, הדרך אורך לכל אותי ליוויתם. ואורנה נטעלי, אורין, תמיר, אבא עם למעני

  !!!בכם גאה כך- כל, כך-כל אני. ומשפחותיכם עבודה – הכל לפני שאני הרגשה לי נתתם. כך- כל

  ...משבר איזה. הגדול החופש אחרי, לעבודה חזרתי לא
  . לרוב ונכדים ילדים, נהדרת משפחה עם, בעבודה... מאושרת כך כל הייתי אז עד

 הרגשתי לשנה משנה. כך-כל רבות שנים אחרי גם, חיוך עם בוקר כל קמתי הספר בבית לעבודה
 שאני הרגשתי, בבית להישאר נאלצתי כאשר. חיי את לאהימ העבודה. משתבחת החינוכית שעבודתי

  .והביקורים לשלומי הדאגה, הליווי על בלרו תודות ,יקרות מורות. הספר-בית מצוות חלק עדיין

 התהפכו אחד ויום. אלינו קרוב שאפשר כמה לגור עברתם ,ייילד ,כולכם. עוזרת סבתא להיות רציתי
  ...משבר איזה. נעזרת להיות הפכתי עוזרת מסבתא: היוצרות

  !!!בכם זכיתי – וחתניי כלותיי – וירון צור, סניקי, גלית ,הפרנקלים וכל אהובה

... שנים המון עוד אתכם ללוות רציתי אהוביי – ופז סהר, יובל, גיל, תום, רומי, אור, זוהר, שחר
  .אחרת שרצה מי יש אך .ויפה עוזרת בריאה, ממש סבתא להיות

  .ומתפקדת בריאה מסבתא זיכרונות לכם שיהיו מקווה אני אבל, מלמעלה אתכם אראה לא אני

, בגינה, בבית עובדת, עסוקה נורא, צוחקת, עליזה ,שמחה. שנים 63 שהייתי דורית אותה לא אני
  – עצמאית, נוהגת, קצפת עוגות בונה, בישל כאשר ולטגן לחתוך ,כלים לרחוץ לאבא עוזרת

  .מאושרת
  .עצמי את לקבל מצליחה לא אני .אחרת אני היום

  . סבלי תם, זהו

  .בכם זכיתי. יקרים חברים
  . עולם של דרכו זה אך, אלי שתתגעגעו בטוחה אני, אוהבת משפחה
  . ביניכם טובים קשרים על ושמרו ביד יד לצעוד המשיכו

  .אבא ושל שלי, נפשנו משאת זוהי

   – כך-כל רבות ובדמעות ענקית בתודה, באהבה

 .תדורי


