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בייג'ינג/תגובות שכתבו סטודנטים באוניברסיטת פקינג
]=ביידה[ לנאום ההספד של דויד גרוסמן על
בנו אורי גרוסמן



          


 אין לי.הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של בנך, מר גרוסמן היקר.1
 הייתי בארץ כשפרצה. ואני חושש שאין מילים שבכוחן לשכך את כאבך,מילים להביע את צערי
, השתתפתי בקורס קיץ באוניברסיטה העברית בירושלים.לבנון בשנה שעברה-מלחמת ישראל
 קראתי.ובחרתי להישאר ולהמשיך ללמוד למרות הטילים בצפון והאזהרה של שגרירות סין
 ממש. והסתכלתי בטלוויזיה כדי להיות מעודכן במה שקרה בקרבות, הקשבתי לרדיו,עיתונים
 פאניקה וחוסר, מתים ופצועים, טנקים ומסוקים:הרגשתי את הכאוס והאכזריות של המלחמה
 הייתה להם משימה למלא ואחריות: ממש הרגשתי את אומץ הלב של חיילים ישראליים.היגיון
 אמנם לא הכרתי אישית את אורי.שמוטלת על כתפיהם – להגן על מדינתם האהובה בליבם
 הייתה לו נוכחות כל כך, אך אני יכול ללמוד מהספדך שאורי הוא אדם כל כך מלא חיים,בנך
 אתכם אני באבלכם בכל. מעשיו וקשריו היו מעוררי כבוד והערכה,מרשימה וכל הליכותיו
, בכבוד רב. ועם ילדיך, עם אשתך, מר גרוסמן,ליבי – איתך
[אורי/]גו
 איש שחושב על.[ אני מרגישה מאוד עצובה שהבן האהוב שלכם נפטר למען מדינת ישראל...] .2
 זו בשורה קשה לכל. ויודע להעריך ולהודות נהרג במלחמת לבנון, עקבי, אמיץ, חזק,הזולת
 זה עצב עז וכאב גדול שאנו אפילו לא, ובשביל בני המשפחה של אורי.אחד שיש לו מצפון
 לא מוותרים על. ועם זאת שמחתי שאתם ושאר בני המשפחה של אורי אופטימיים.יכולים לדמיין
. לוקחים את הכוח מאורי וממשיכים לעשות מה שצריך וגם ליהנות מהחיים,החיים של עצמכם






אני חושבת שזו גם תקווה של אורי ,הוא בטח רוצה שבני המשפחה שלו ימשיכו לחיות בשמחה
ולממש את חלומותיו במקומו .אורי בשמיים מסתכל עליכם ומחייך אליכם כל רגע ,והוא מרגיש
רגוע ושמח אם הוא רואה שהכל בבית עכשיו מסודר .אני מאחלת לכל אחד במשפחה של אורי
 לאבא ,לאימא ,ליונתן ולרותי שתהיו משפחה מאושרת וחזקה!]ליו ליאנג-ייא  /סהר[
 .3סופר דויד גרוסמן שלום ,אף על פי שאני לא מכירה אותך ואת בני משפחתך ,אף אל פי שלא
למדתי בבית ספר את עבודתך המעולה ״מישהו לרוץ איתו״ כמו כל הילדים הישראלים ,בכל
זאת אני מרגישה קירבה אליך אחרי שקראתי את ההספד שכתבת לבנך .אני בת  ,22בגיל של
בנך .בסין ,רוב הצעירים בגיל שלי חיים באווירה של שלום ושלווה ,ולא חושבים ומדברים הרבה
על החיים והמוות .אני אף פעם לא דימיינתי איך ההורים שלי ירגישו ויגיבו אם לא אהיה בחיים,
מה זאת תומר בשבילם ,אבא ואמא שאוהבים אותי מכל הלב ,שמהגנים עליי בכל יכולתם
מפני כל פגיעה ,ושרואים אותי כתקוותם הגדולה ביותר .עכשיו אני מתחילה לחשוב ברצינות
על שאלה זו ,כי בשנה הבאה אסע לישראל ][...
]פאנג-שאו  /שחר[
 .4הסער החריב את הפרחים בקיץ  /האור של השמש שתק  /מאחורי העננים /כאילו הספיד את
הפנים הזהובים  /בשיר של שבחים  /מלא בחרוז של צער/ .אך מראך  /אינו נסתר בצל של
מוות  /נפשך  /נתן לזמן להיות נצח/ .מול היופי האכזרי  /עצב הכסיף.
]יאנג יאנג  /יעל[
 .5אלה המילים המרגשות ביותר שקראתי בחיים .האמונה באנושות ,התקווה לטוב ,והאופטימיות
חדרו מבעד המילים הכל-כך עצובות ומכאיבות ,וכך זכו לעוצמה לאין ערוך ,עד כדי כך
שהרגשתי שחיוויתי מוות ותחייה באותו מהלך הקריאה .אני כל-כך רוצה לנחם אתכם ,אבל אני
כבר רואה בכם נחישות בלתי-מנוצחת.
]מא צ׳ינג-ג׳ו  /מעיין[



״במשך  62שנים מדינתכם ועמכם השיגו הישגים גדולים ומשמעותיים בתחומי החקלאות,
הטכנולוגיה ,המדעים וכו׳ ,שמוערכים ברחבי העולם .היום בהזדמנות זאת ,אני בשמי מאחל
לחברינו הישראלים המכובדים שגשוג נצחי בתחומי הכלכלה ,החינוך והטכנולוגיה .כמו כן ,באופן
אישי אני אף מקווה שמדינתם תהיה הבית המאושר והמשותף שמחבק את כול תושביה ,ושבעתיד
הקרוב שלום ישרה על מדינתם היפה ושכל האזרחים הישראלים יחיו בשלום ובהרמוניה עם
שכניהם .״טוב שכן קרוב מאח רחוק.״ אני מאחל לישראל עתיד בטוח ,שליו ,משגשג ומאושר!
]אופק[

אנחנו מאחלים שמדינת ישראל תהיה יציבה יותר בחברה ,תהיה מתפתחת יותר בכלכלה ,ותהיה
משגשגת יותר בתרבות .בינתיים ,אנחנו מקווים שמדינת ישראל ,מדינת פלסטין ומדינות ערב אחרות
יתקיימו בשלום ,ושהיחסים בין סין לבין ישראל ילכו ויהיו קרובים וחברותיים בעתיד .אנחנו מקווים
שמדינת ישראל יכולה להמשיך להיות כבית לעם יהודי לנצח.
]מתום וים[






ביום העצמאות ה 62-של מדינת ישראל ,אנחנו מביעים ברכות חמות לממשלת ישראל ולישראלים .ברגע
משמח וחשוב זה ,הישראלים חשים גאווה שאין כמותה ] [...אנחנו מאמינים שבעתיד ישראלים יכולים
להשיג הישגים יותר גדולים בדרך הפיתוח של המדינה ] [...אני מקווה שהישראלים יכולים להמשיך
ולתרום תרומה גדולה עוד יותר למען המין האנושי בזכות חריצותכם ומאבקכם הבלתי נלאים] .משי
ועופר[.
מימי הקמת מדינת ישראל ועד היום ,המדינה עברה קשיים גדולים ורבים ויצרה נס חברתי וכלכלי
במזרח התיכון .אני מברך אותה ומקווה שיהיו פחות מלחמות בינה לבין המדינות מסביבה ופחות
מתחים עדתיים בתוכה .אני ,בשם העם הסיני ,מאחל שיהיה למדינת ישראל שלום אמיתי ועתיד
מבטיח!
]אלמוג[
אנחנו מאחלות לישראל שיהיה שלום מוחלט ,שיגשוג ואושר גדול לעמים בה .מקוות שהחיים של העם
בארץ יהיו מאושרים ומלאים שלום.
]יפעת ומור[
לפני  62שנים ,נס התרחש על האדמה המקודשת .עם ישראל חיבק את התחייה והקים את הבית שלו
מחדש ] [...אנחנו מברכים שלא יהיו במדינת ישראל אש ודם ,אלא שלום ושגשוג .אנחנו גם מאחלים
שיהיו לאנשים בארץ חיים מאושרים.
]דקל ואיתי[
היום הינו מאוד מיוחד בהיסטוריה הן היהודית והן האנושית .ביום זה לפני שישים ושתים שנים
בארץ המובטחת הוקמה מדינת ישראל .כסינים אנחנו מאוד שמחים וגאים לברך את ישראל ביום
העצמאות השישים ושתים בעברית .אנחנו מאחלים לך מכל הלב שתשיגי שלום לנצח בינך לבין שכניך
בעתיד הקרוב ויהיה לך עתיד מפואר .יתרה מזאת ,אנחנו מקווים שהיחסים הידידותיים בין סין
לבין ישראל ילכו ויתהדקו.״
]לוטוס ומאי[



            







