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 זהבה שיפר ז"ל
 

 

 

 עדיין טבת -שעת קבורה

חיים יפים היו לך... חיים  –זהבה שיפר 
 טובים

 די... -ו -נשימה אחרונה נשיפה אחרונה 

תח נסתר תח מחֶלב, איקסים, נקודות, כל 
 -המורה שלי למלאכת יד  –אלה למדתי ממך 

 זהבה.

חצאיות רקומות, מתלים לניירות, קופסאות 
ר לגפרורים, עיטור לצווארון ועטיפה לספ

כל אלה רקמתי אצלך לקשט את גיל  –התנך 
 הילדות והנעורים.

הכל היה כל כך נקי, כל כך מדוייק, כל כך 
כמו בכל בית יקי טיפוסי. ברקע  -תרבותי 

מוצארט ובטהובן, באמצע כוס קפה עם 
עד  -שטרודל צנוע, ובית כל כך מטופח 

שנחום אישך, בעלך, אבי ילדייך וסבא 
השאיר אותך, הפקיד לנכדייך, פרש לפנייך ו

אותך בידי בנייך, כלותייך, נכדייך ועוד דור, 
 ובית אחדות לקראת הקֶצה.

 

חיים טובים היו לך, מדודים, בתוך מסגרת 
הקיבוץ ועל הבמה. היית בשביל אשדות כמו 
מֶצֶאה, חנה רובינא, והמשחק חייב להמשיך 

וההצגה עכשיו נמשכת, אך בלעדייך. בלי 
. שלושה בנים: אמא זהבה, סבתא זהבה

עמוס, אורי ודני, שנתנו לך, כל אחד בדרכו 
כמובן, הרבה כבוד, טיפה יראה, ואולי גם 

חיבוק? ונשיקה? וכמובן שבתוך חדרי ליבם 
 היתה אהבה גדולה ורצון להתפנק.

 

המון נכדים ונכדות, שגם הם נתנו לך כל מה 
שיכלו, אם במבט, אם בשיחה. היית צלולה 

ה לך, גם צבי פז, אחיך כל כך. גם נחום מחכ
ז"ל, יודע שאת באה, אפילו ההורים שלך, 

שמקום מנוחתם כאן, מצרפים אותך אליהם. 
כמה תפרת? כמה הצגת על הבמה? כמה 

חגים? כמה ימי הולדת? באמת לא חשוב, 
העיקר שהחיים שלך היו חיים יפים, חיים 

 טובים, חיים של נחת במלואה.

 

בור שבני בשם כל תלמידיך ותלמידותיך בע
משפחתך וקרובייך וידידייך, מלווים אותך 

היום בפעם האחרונה לשערי גן עדן, מבקשת 
אני שתמצאי לך שקט ושלווה במלכות 

בדמעות  -שמים, ברקיע התכלת, עם ענן קטן 
של הפרידה, בזכרונות של במשפחה ובוודאי 

המון המון תמונות שלך, בגוף חטוב, עם 
 טנות.חולצה וחצאית, ועיני תכלת ק

חפשי לך את מקום מנוחתך באדמת אשדות, 
הקרובה כל כך לשערי שמים, וקרובייך 

ובנייך וכל משפחתך ידברו בך ויזכירו אותך 
 תמיד.

 

המחט תופרת ויש יצירה, ויש -תק  -תק -תק
 די...-חיים ו

 

 היי שלום

 שרהל'ה שרון
 


