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 זהבה הגדולה
 

 

במראה העגולה של סבתא, מביטות בי פנים 
מחייכות וראש עטור שיער ארוך ואפור. 

סבתא היתה מתגנדרת ברצינות, אבל 
נהגה להעלות חיוך.  –כשהייתי בא להסתכל 

 זה הזיכרון הראשון שיש לי ממנה.

 

נדמה שהחיטוט בנבכי הזיכרון קל יותר 
בשעות הקטנות של הלילה. באשמורת שניה 

פות וחומות אדירות הנבנות מתגברת העיי
מידי יום במעמקי התודעה, חומות שתפקידן 

לשמור עלינו ממוקדים במטלות היום, 
מתחילות להתפורר. באשמורת שלישית, 

כאשר אנו ישנים, החומות נופלות ואנו 
 חולמים.

 

אתמול חלמתי על מוות, חלמתי בהקיץ 
באשמורת שלישית. השקט מסביבי פורר זה 

הלבנים ויכולתי לחלום,  מכבר את אחרונת
וחלמתי. צפיתי באוסף תמונות, אחת אחרי 

השניה ללא כל סדר מסויים. חלק מהתמונות 
חלפו יותר מפעם אחת. בכולן ראיתי את 

 סבתא. חלמתי על המוות של סבתא.

הזיכרון האחרון הוא של סבתא שוכבת בבית 
החולים, עייפה מהחיים. כשדיברה היתה 

 בקולה בקשת מנוחה.

לים יכולות להסתיר את האמת, לבטא את מי
רצון השומעים. דוברן אינו צריך אלא לשלחן 

לחלל האוויר, ריקות מכוונה כגוף ללא 
נשמה. השומע הוא הנוטע בהן תוכן, נותן 
להן משמעות. האם היא נכונה? האם זה 

משנה? כמה מאיתנו אכן יודעים להקשיב 
 ולא רק לשמוע?

 

רב. המילים  סבתא דיברה עייפות כבר זמן
הראשונות נאמרו סמוך למותו של סבא 

ובשנים שלאחר מכן נוספו מילים נוספות, 
משפטים נוספים. לאחרונה, כמעט שאיני 

 זוכר דבר שדיברה סבתא זולת עייפות.

 זה מכבר דיברה סבתא את מותה.

תמונה: אחר הצהריים בדירה של סבתא 
וסבא. אני יושב על הספה וסבתא מביאה לי 

ועליה שתי פרוסות לחם מרוחות צלחת 
 בריבת תותים.

אבא אומר תמיד שזיכרון של אוכל הוא 
תמיד זיכרון חזק כי אוכל הוא צורך בסיסי. 

 .מתוקה מאדהוא צודק. סבתא היתה 

סבתא היתה ריבת תותים שמעולם לא 
מצאתי אחרת שטעמה השאיר בי את אותה 
תחושת עונג. סבתא היתה שטרודל תפוחים 

פים. סבתא היתה שתי קוביות ועוגת שזי
 שוקולד מקופסא שחורה, רחוקה מהשג יד,

 שהכילה אוצר בלום.

 

היתה לסבתא עוד עוגה אחת על הלחי, קטנה 
וחומה וכנראה שסבתא חשבה שהיא הכי  

טעימה כי היא הציעה לי לטעום ממנה מידי 
 יום.

 

תמונה: מוצאי שבת בערב, כל המשפחה 
סבא. אני סביב שולחן המטבח של סבתא ו

 יושב רחוק ממיקה ונמרוד.

הארוחה המשפחתית בבית של סבתא בשבת 
היתה כנראה דבר חשוב מאד. אבא אומר 
תמיד שזיכרון של אוכל הוא תמיד זיכרון 
 חזק כי אוכל הוא צורך בסיסי. הוא צודק.

הארוחה השבועית הזו היא אחד הדברים 
 שהטמיעו אצלי את חשיבות המשפחה. 

ד, אבל תמיד, את אחד התפריט כלל תמי
מהבאים: המאכל, פשטידת תפוחי אדמה, 
מקרוני עם רוטב פטריות, בורקס, מרק עם 

קניידלעך וטוסטים ויסלח לי מאכל ששכחתי 
 להזכיר, אם יש כזה.

סבתא הצליחה להושיב אותי לשולחן ביחד 
עם מיקה ונמרוד. לדעתי היא לא הבינה למה 

גדול אני לא כל כך אוהב אותם. לה יש אח 
 שאוהב אותה מאד.

 

 המשך בעמוד הבא                       
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 סוף -זהבה הגדולה 
 

 
 

יש דברים שאי אפשר ללמד, צריך ללמוד 
 בצורת נעשה ונשמע, וסבתא גרמה לי לעשות.

 כשגדלתי קצת, התחלתי גם לשמוע.
סבתא אהבה לקרוא ספרי בלשים ומתח. 

קשה לאבד מילים כאשר מוצאים אותן 
 למחרת בספרים. קשה לדבר חיים

 כשנמצאים זמן רב לצידו של המוות.

"בית אחדות" הוא מקום שריח החיים אינו 
נכנס אליו. הוא מגורש ע"י שומר הסף. נאמני 

המשמרות הטובים אינם יודעים זאת, הם 
אינם עושים שם את כל יומם. שירי החיים 

הרבים שזכרה סבתא עת הכניסוה שמה, 
הלכו ופרחו מזיכרונה בחלוף העונות. 

נשארו, אך כעת נשמעה בהן מנגינה  המילים
אחרת, מנגינה מלנכולית. סבתא החלה לחבר 

 את שיר מותה.

מידי יום ביקרו אותה אבא ואמא ושרו לה 
את שירי החיים שבחוץ. שומר הסף לא 

הרתיעם כאת רבים אחרים. צדיקים אינם 
יראים מפני המוות. לעיתים קרובות כל כך 

תה אל חילצו אותה שני אלו מכורסת קבור
אוויר העולם, ממלאים את אוזניה בזמר 

 אדיר של אלפי תזמורות:

 

 זהבה הגדולה,

 החיים שהקמת שטוחים לרגלייך,

 בנייך, נכדייך, נכדותייך נינייך,

 ממלכתך נושאת עיניה, אלייך

 ממתינה שתקומי

 ושוב תפרשי עליה ידייך.

 

אך עם בוא השעה עת לחזור אל הבית שאינו 
נצח ברציף ממתינה. אלא תחנה, ורכבת ה

 ואמש יצאה הרכבת, יצאה ללא שוב.
 שתהיה לך, סבתא זהבה, נסיעה נעימה.

 
 אבא, יקר, מילה אחרונה שמורה לך.

דרך סבתא לימדת אותנו מצוות כיבוד אב 
ואם, הלכה למעשה. אין לי אלא להעלות 

בדמיוני את הרגשתו של אדם המאבד את 
ין שני הוריו. אתה ואמא, ברוך השם, עדי

בחיים. האם בגרותך מפחיתה את העצב? 
האם, על אף היותך מוכן, תקפה אותך 

 הידיעה כרעם ביום בהיר? לך התשובות.
 לי המחשבות.

 
הישען על אמא, הישען עלי, הישען על מיקה, 

הישען על נמרוד, הישען על רננה, הישען על 
 פועה. עשית אותנו יציבים כמדף סלע.

יה מוכן לקום שב עלינו ונוח רגע עד שתה
 ושוב לפרוש עלינו את ידייך.

 אבא הגדול.
 
 

באהבה רבה למשפחתי ולסבתי זיכרה 
 –לברכה 

 
 דוד שיפר                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


