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 משה, משה
 

 

 בין שישי לשבת י' בחשון .... נשימה אחרונה

ועכשיו י"ב חשוון, בין השמשות )דמדומי 
 בית הקברות –ערב( 

 "משה! משה!"   ואין עונה...

כך סיפרה נועה )תיבדל לחיים נוחים( בבוקר 
 שבת, בשעה מוקדמת.

כל מה ממוישלה אריאלי נפרד מחייו, נפרד 
 ,מהאופניים ,מהקיבוץ ,מהמשפחה :שאהב

 מרכז חייו –ומכל מה שהיה כל הזמן 

"כמו חצב" להיפרד... זקוף, חזק, בלי 
רק עשייה מוצקה  –תרופות, בלי כדורים 

ומתמידה במרכז הממסד ולצידו. פעילות 
 איתנה ומתמשכת.

 ישרם הר בקולו הרם והנישא עפ  היה מס  
יים, בחדר ררון בצהררהמתגלגלת במד

וכל  –על ההחלטות והיישומים  –האוכל 
שותים בצמא את הסבריו על מה  –מאזיניו 

 הוחלט, איך יהיה, ומה יבוא ביום שאחרי.

משתתף באספות הכלליות בישיבות 
המזכירות, ועדת תכנון, ועדת שיוך, ועדת 

חוזר הביתה ויודע שהוא שייך  –צמיחה 
 לקיבוץ.  -לכאן

ילדים: גיא,  השנה לנועה עם ארבע 60נשוי 
רן, זוהר, שרית ופתאום גם נכדים  והוא 
מרכיב אותם על האופניים לכיוון הכל בו 

לו פתאום, יותר רכות, יותר שוהפנים 
 נינוחות, מלאות נחת ואושר.

מטייל בארץ ובעולם עם נועה, יש חברים 
ם מחוץ לקיבוץ ושכנות יפה עם רינה טובי
 פלג.

ופתאום נדמה לי שסיפור הדור הקודם, 
כי אני  ,מתחיל לחזור על עצמו –הוותיק 

נזכרת בידידות האלמנות: רבקה ענבי, צילה 
גלעד ובלה זקצר ועכשיו האלמנות: מירלה 

 דוד, רינה פלג ו...נועה אריאלי.

מוישלה זז מעט ממרכז העשייה והיה כאילו 
תר שקט, יותר בצד, אפילו בשולחן שומעיו יו

 בארוחת הצהריים בחדר האוכל.

הפרידה של מוישלה מחייו התחילה, כנראה, 
כשיצא לפנסיה מלאה. פתאום יש המון אויר 

 פנוי בסביבה וזה משכר וגם קצת משקר.

מוישלה, נפגשתי איתך ביום שישי האחרון 
בבוקר בגשר, אירוע לעדנה סולודר.  11:00 -ב

רת לי: "אגיע הערב למועדון הזמר, רק אמ
בשביל שייקה, להיפרד ממנו, הבנתי שהוא 

 מאד חולה"

 "ומה איתי" :אמרתי לך

 "אותך אני רואה עכשיו" :ענית  

בערב כבר לא הגעת. נועה אמרה  –אז זהו 
ונחת  ונחת  כל כך הרבה  -שחזרת והלכת לנוח

 ח לקום ולהתחיל מהתחלה.שכבר לא היה כ  

 –אתה וודאי יודע שגם העצים מתים זקופים 
 .גם באשדות

גם אתה נפרדת  זקוף וחזק. "כמו חצב 
להתבצר במעבה האדמה" )נעמי שמר( כך 

 אתה מתבצר עכשיו באדמת אשדות.

ונועה  ,וכל בניך ובתך, נכדיך ונכדותיך
יזכרוך כבעל,  -אחרי הרבה שנים – ,בעיקר

וח שהלך לנ כאבא, כסבא רב פעלים ומעשים
 ולא חזר –

  משה משה" ואין עונה.

 עונה בהיפוך אותיות זה  נועה

 נועה נשארת איתנו

 שרהלה שרון

 

 


