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 !זכית -דינה 
 ה שרון מספידה את דינה אופיר'שרהל

 
 

 שלום לך דינהל'ה,

זכית בחמשת  –בעלך  –זכית! זכית באלתר 
נכדים ונין, זכית בבית  13-זכית ב –ילדייך 

  –יפה, מטופח, חם 

זכית לטפל בהמון תינוקות שגדלו כאן בחצר 
שירים ושמעו אותך מזמזמת להם כל מיני 

קטנים ומלמדת את האמהות הצעירות 
 סבלנות מהי, חיוכים ורכות הגדילה.

יש המון  -אומרים: "אמא יש רק אחת"
לילדייך יש רק  –אבל אמא כמוך  -אמהות
 –את בחרת בהם והם בחרו בך  –אחת 

ומעומק הקשר הזה מתפרץ עכשיו בכי גדול 
 של 'אינך עוד'.

ת עליהם כנפי דאגה וקירבה את פרש  
 –ועכשיו את בין כנפי השכינה  –ינסופית א

על  –בתפילה שעכשיו במרומים ישמרו עליך 
 מנוחתך עדן.

זכית דינהל'ה ללכת לעבוד בין תאי הבגדים 
ולראות כמה טוב לאנשים פה. אולי  –במחסן 

ואז באופניים הביתה. כל  –יותר מידי טוב 
עם אלתר, עם פינת  –כך טוב לך בבית 
בקדרה, עם נכדים והנין האוכל, עם התבשיל 

עם הבנים ועם הכלות  –שקופצים לבקר 
 שנתנו לך המון כבוד והערכה.

זכית למצוא את מקומך בתוך התא 
שחלקו היה מעבר לים,  –המשפחתי החם 

כל אחד חי איפה/היכן  –ולך לא היתה בעיה 
ואת הלכת שבי אחר ילדייך  –שהכי טוב לו 

 ונכדייך.

 –ות מופלאה זכית דינהל'ה באלתר. זוגי
 .שקט בבית –פנים מול פנים, כתף אל כתף 

מדברים, שותים ביחד, קוראים ביחד, נחים 
ביחד, מטיילים ביחד, סרטים וקונצרטים 

חולשה ביחד, פרידה ביחד, ואהבה  –ביחד 
ארוכת שנים עם אמון אחד בשניה, אחת 

 בשני.

אמא כזאת  –זיו, נורית, בארי, אמנון ואודי 
 –אמא שיש רק אותה שלכם היא באמת 

אתם זכיתם בה והיא בכם. האהבה שלה 
 –חצתה גבולות, עברה ימים, חלמה בלילות 

 ונכנסה לכם ללב ולנשמה.

ולומר  –ידעתם שיגיע הרגע שבו צריך להפרד 
עם  –תודה על השנים היפות והחמות שהיו 

ככל שהקירבה  –הפרידה קשה יותר  –כל זה 
 הזכיה היא הרת גורל. ,עמוקה יותר

נשאר  –סבא שלכם  –נכדים ונכדות ונין קטן 
אבל הוא יודע שהדלת  –עכשיו לבד בבית 

 –כל שבת, כל אחה"צ אצלו תפתח כל ערב,  
לשאול 'מה שלומך סבא?' 'אתה צריך 

רוצה שניסע יחד לטייל?' סבא רגוע  –משהו'? 
דינהל'ה הסבתא שלכם הכינה  –ובוטח בכם 

 ,שלא יהיה לו עצוב וקר –איתו אתכם להיות 
שיחבק אתכם,  –שלא יבכה כל כך הרבה  –

וימשיך להיות סב גאה בדור  –שידבר איתכם 
 הבא עליו לטובה.

זכית! ילדים ונכדים  –דינהל'ה זכית! אלתר 
 זכיתם! אשריכם. –

בשקט, בשקט התאסף כל השבט לומר לך 
ולהבטיח לך  –אהבה אחרונה בשעת הפרידה 

בזכות המשפחה, בזכות הזוגיות  –בזכותם  –
יש המשך  –המופלאה, בזכות ילדייך ונכדייך 

 טוב ויפה לסיפור של משפחת אופיר.

–היי שלום אשת איש  –בשקט, בשקט 
 דינהל'ה

אמא עוטפת דינהל'ה, סבתא מחייכת 
 דינהל'ה.

זו הזכיה של החיים  –המשפחה  –ונדע כולנו 
 וכך נראים פני הדברים. –

זה ימשך. תבכו שתבכו כ –תבכו שזה נגמר 
 –לומר שלום ויותר לא  –כי זה נורא עצוב 

תבכו באלבומים, תבכו בכתובים, תבכו 
בזכרונות ותתחבקו. כי אמא שלכם היתה 

 אמא רק אחת בשבילכם ולאבא אלתר.

הפרידה קשה  –ככל שהזכיה גדולה יותר 
 ביחד זה יותר חם, יותר קל. –יותר 

  –ל'ה שלום לך דינה

 משרהל'ה שרון


