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א
מדי בוקר היא עומדת בחלו עליית הקיר הקטנה .רכס הגלבוע צ מתו הערפל
כנולד מחדש .מתחתיו אד ירקרק נח על עמק יזרעאל .ובמזרח ,מעבר לרמות
ולמה תחכה עוד? הא לעב קטנה
העולהְ .
ָ
יששכר והרי עמו  ,מאדימה השמש
ככ-יד-איש שתעלה לקראתה ותביא את הגש הגדול? ימי שמחותיה חלפו
בירקו  .בשבע שנות הרעב שבתה
כלי חרס הוכה ָ
קדרותיה העלו עובש ,כל ִ
עברוֵ .
האר #והאדמה הייתה לשממה .ה$דות העלו קימוש וחרולי  ,ואת אשר הותיר
הארבה אכל החסיל ואחריו הילק .הגפ יבשה ,התאנה אומללה ,וג הרימו ,
התפוח והתמר ,כל עצי השדה .הקללה באה ,והברכה מאי תבוא?
מתחת לגר המדרגות מתעוררת כעת ג אבישג הזקנה .כורעת על ברכיה
למרגלות התנור הקר כסוגדת לו .צנומה ורעת מראה ,שערה צבוע אדו כקש
אחוז להבה ,היא משוטטת בחדרי הבית כרוח עיוורת ,טופפת בסנדלי הבד הבלות
וגלימתה המטולאה נשרכת בעקבותיה .היא הופכת צלחות שנסדקו ,מקשקשת
בסירי מעופשי  ,מגרדת בציפורניה שאריות מאכלי כהי שדבקו בתחתית
וממלמלת לעצמה חזיונות .צוחקת לעצמה צחוק עכור ופיה המקומט מתכוו#
בהרהורי .
אולי היא נזכרת בימיה האחרי  ,ימי שחלפו עליה בחצר המל באהבות
ובתענוגות .עתה ,בערוב ימיה ,ה לא ישובו עוד .את הכול נשאה הרוח% .דד
אבלה אדמתה .כאישה חגורת שק ובוכייה על בעל נעוריה היא כורעת לפני
$דהְ ,
התנור השומ  ,זוקפת אצבע גרומה כמזהירהִ :ספדו כוהני ֵ ,הילילו משרתי מזבח.
וכמי שנחה עליה רוח נבואה )ה חלומות יחלמו זקנינו בעת הזאת( היא מכריזה:
שוב דיבר בי המל .הקללה בוא תבוא .ד ואש ותימרות עש .
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מי היא אבישג זו? אחותה בת אביה או דודתה? ואולי אישה משוגעת שתעתה
לכא ? הזמני השתנו ומי יֵדע את סדר הדורות .היא זוכרת שכבר פגשה בה
בילדותה .באות ימי חזרה אבישג לֵ )%נ מאר #יהודה .ברכב ובסוסי באה.
כבר לא צעירה ,אבל נושאת ִעמה את ניחוחות ירושלי העיר הגדולה ,את קס
האגדות לבית דוִד .עוד יפת-תואר הייתה ולבושה הוד והדר ,ציפורניה עשויות ועל
ידיה ורגליה עכסי הזהב ואצעדות האבני הטובות .הנשי סיפרו שגברי אהבוה,
והולכי רכיל רעי מזג הוציאו את דיבתה רעה' .לא רק את משכבי המל הזק
ידעה' ,ה אמרו' ,ג של הבני '.
הא ִפילי ומספרת
היא הייתה יושבת ע הבנות בגינת הבית ,קוטפת מענבי הגפ ֲ
על ירושלי  .צללי הגפ נגעו רתת בכתפיה המלאות .האשכולות המלאי נעו
בכבדות כנמשכי ללט את חלקת עורה .זהרורי שמש חדרו מבעד לסמוכות הע,#
נצצו בשערה והבזיקו בעדייה .והד,ד הזק  ,שחיזר אחריה בלהיטות ,נראה כמי
שאבדה בינתו .נפע מיופייה הקפי #בי ידיו חלוקי נחל עגלגלי  ,מעי אות
באוויר ותופס .מכרכר סביבה כשיכור ,מתלוצ #כילד ומצחיק את הבנות .וצחוק
החידה הבודד שהיה מפרפר ודוע על שפתיו לבש צורה שאי מושלה.
בערבה ,לשות את הבצק לעוגות ולוחשות סוד
הדודות טבלו ידיה עד למרפק ֵ
מאחורי גבה של אבישג' :ב המל אדוניהו מת בגללה' ,ה אמרו ,אבל חסות על
הדוד הזק היו נזהרות בלשונ  .והילדות הקטנות ,שהסודות הנשיי משכו את
ִלב  ,האזינו נבוכות ,נדהמות מדברי אבישג על דר גבר באישה .היא דיברה ופיה
מתענג על דבריה כמו על עסיס ענבי מתוק .מבטה הצטע כשסיפרה על
האפריו אשר למל שלמה מתחת
ִ
הרעי ועל מיטת
משתאות היי  ,על מסיבות ֵ
לע #התפוח בג .
היא האזינה לה ע רעותה ָָ $ְ -מת .יחד ישבו בסוכת הגפני בחו הקי .#בשמת
העבירה בחולמנות את לשונה על זג הענב החלקלק ,מגלגלת אותו בלשונה ,ומרוב
מבוכה האדימו לחייה העגלגלות כסיר לוהט באש .ריח מתקתק של תאני בשלות
עמד באוויר ,מהול בניחוח זיעת נשי תוססת ,והצל הח מתחת לענפי הגפ היה
הול ומתמלא סוד מתוק.
פע  ,בשעת הרחצה ,הטבילה אות אבישג באג המי  ,מעבירה את הבורית על
עגבותיה  .היא החליקה בידה היפה על בטנ ועל גב  ,ודיברה על דדי הילדה
שתפחו ,על צווארה הקצר והעבה ועל בטנה העמוסה.
'את אינ השולמית היפה בת ירושלי ' ,לעגה לה' ,צוואר אינו כמגדל הלבנו ,
העזי  .ל יקראו השונמית' ,אמרה.
שער אינו גולש כעדר ִ
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ובאביב טיפסו ע אבישג אל גבעת המורה לחפש פטריות .בשדות כבר הבשילה
החיטה ,גדות הנחל יבשו ומימיו נתמעטו ונעכרו .רק בצל עצי החורש שרר הצל,
ובא ָלה .האורני זקפו את קומת הגבוהה וניצבו
ֵ
ורוח חרישית נשבה באלו
קבוצות-קבוצות בשולי היער .פתאו נשל פרי האור ונפל למרגלותיה  ,מטיח
עצמו עצי וקשה ארצה ,מכה באדמת הסלע השחורה .אבישג אספה בחופניה
מה.רות הללו .את הפרי היפה והמוריק כאתרוג הדר – זה שקשקשיו
ֵ
שניי
סגורי כשריו לגופו של ב ַ -חיִל והוא שומר את זרעיו בתוכו – נתנה לבשמת.
ואת הפרי הזק  ,שקשקשיו פתוחי והח #היורה יפגע בי הדבקי ויפלח מתוכו
את שארית זרעיו ,נתנה ביד השונמית ,מנחמת אותה בצחוקה' :למה את
מצטערת? בעל זק לא יבגוד ב ע אל נשי '.
כאנייה על חו מבטחי
מעל גבעת המורה נשקפה אליה שונ ע בתיה הלבני ֳ .
עגנה עיר  .אבני הבזלת הגדולות עוד לא נפלטו מלוע האדמה ,ושדות עמק
יזרעאל השתרעו עד למרחקי כמרחביה .היו אלה הימי השקטי  .האר #לא
ידעה רעב ואר דמשק לא נפל על שומרו  .שלוש שני שקטה האר #בעמק ובהר.
ובאות ימי נחוגו נישואי אבישג ע הדוד הזק  .היא ירשה בית ונחלה .והנה
עתה היא כורעת על ברכיה לפני התנור ומקוננת על ירושתה שנגזלה' .נחלת אבות
לא מפקירי ' ,היא מוכיחה את השונמית על שעזבה את אדמתה בימי הרעב' .את
הפקרת את בית ,ברחת לאר #פלשתי  ,והשכני למדו ממעשי אחאב ואיזבל.
המלכה הרשעה רצחה את נבות היזרעאלי והמל גזל את כרמו' ,היא מזכירה לה,
'וג אני שוממה ,נחלתי הייתה לזרי '.
גלמודה ומבוהלת היא רואה צל הרי כהרי  .חגה סובבת בבית כשבשבת בשדה.
נוגסת בפיה המצומק את חרורת הלח  ,מפוררת בידיה הרזות את שאריות המזו
ומספרת על השכני המתנכלי לה .הנושה רוד אותה ,עבדיה ושפחותיה נטשו
אותה ,ומי ישיב לה את ירושתה .היא מקוננת ויגונה מיתמר מקומת המסד ועד
לעליית הקיר הקטנה ,עולה בחלו כעש סמי ולופת את אדני הבית ,נשפ כאפר
על הג שחרב .כשחי עבה נושרי הפתיתי השחורי ברחוב ,מכסי כל חלקה
טובה.
נוגי נמשכי הקולות ברחובה ,כמו עוד לא התאוששו הבריות משבע שנות
והברכות והבארות מלאו במי  ,בוכי התינוקות
ֵ
הרעב .וא כי השנה ירד הגש
מרה ,וכלבי הרועי מייללי והצא פועה בצרימת יגו  .מתלעלעי ונפלטי
כגרגרי ממו #יבש מזמורי דוִד בפי שכנ 2הזק  ,שיעוליו וגניחותיו' ,ברכי נפשי
את ה'' .וג היא מתנחמת ואומרת בלבה :אל נא תיראי אדמה ,אל בהלה בהמות,
ושמחו נאות ִמדבר ,יורה ומלקוש לצדקה נת לכ ה' .כי ג א קורות ביתה
גילו ִ
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מתולעות והרהיטי מכורסמי  ,כיסויי האריגי נשחקו ודהו וכדי החרס העלו
צינה עבשה – הנה עליית הקיר הזאת נשתמרה בטהרתה .חוט של חסד משו
עליה ,כל חפ #במקומו :שולח  ,כיסא ,מיטה ומנורה .הכול כמו מחכה לשובו של
איש האלוקי  .ידה מחליקה על הסדי  ,מיישרת את קמטיו הנעלמי  .ללא רבב
בדיו של שיח שושני הבר.
הוא ,דק ומחוספס .ובחלו  ,בי השמיר והשיִת ,נעי ָ
עבר) עומדות
ראשי הפרחי מונחי על האד כראשי תינוקות ורודי  .וכבימי ָ
שכנותיה ורעותה בשמת בשער ,עטופות בצעיפיה מפני צינת הבוקר ,וקוראות לה
לרדת אליה ' .השונמית ,השונמית' ,ה מנפנפות בשרווליה הרחבי בקוצר רוח,
והיא יודעת :עוד אישה כורעת ללדת ,כבר אחזו בה הצירי  .ה צריכות למיילדת,
עליה למהר ולרדת אליה .
רצה במורד גר המדרגות .הלוא עדיי אישה צעירה היא ,ולמרות כובד גופה
רגליה קלות .היא ניגשת אל התנור להבעיר בו אש ,ואבישג קמה מכריעתה ונסוגה
בכדי
מפניה .פניה החיוורי נאספי אל דמותה הקודרת כמו קצ גלי  .רק ֵ
להימלט מתלונותיה היא מכריזה בקול ר 'ילד יולד לנו' ,ומזדרזת לאסו אליה
את אסו השמ ואת קערת החרס שנפסלה מטומאת מת .יבוא הילד החי ויימצא
לה תיקו  ,היא מהרהרת ויוצקת מהכד אל הקערה מי מעיי טהורי  .המי
הצלולי מרטטי בחרס הכהה .דמותה משתקפת בתוכ  :פני מלאי  ,ורודי ,
שידעו שובע ג בימי הרעב .עצמות לחיי גבוהות ובריאות ,מקלעת שער
אדמונית עבותה וצוואר גלוי ודש  .ומה תגדנה עליה שכנותיה ,הנשי שידעו סבל
ומחסור בשנות הרעב? המי מרעידי בכד ותווי פניה נשברי  .ארשת פרועה,
מצלמה כמפני חטא.
מסלידה ,נשקפת אליה מראי המי  ,והיא נרתעת ְ
לופתת בחרדה את שולי קערת החרס היא מסלקת את עיניה מהמראה .הצללית
חומקת ונעלמת ,שוקעת במי ונבלעת בדפנות השחורות .רק מגע המי נותר
קריר ור .לוחכי בראשי אצבעותיה ,כמו מתנצלי המי בלשו חנפי  :אישה
גדולה את השונמית ,ובתו עמ את יושבת .הנה כבר נשותיה משחרות לפתח,
כי ל נעשה הנס .אות ביר הנביא בב .
ב
בני שונ אינ אוהבי את העוזבי את עיר  ,החיי והמתי  .ה נטרו לאבישג
כשנלקחה בפקודת המל דוד אל ארמונו בירושלי  ,וג כששבה לכא ונישאה
לד,ד הזק דנו אותה בשבט לשונ  .היא זבחה לבעל ,ה אמרו ,התהוללה תחת כל
ע #רענ  ,וכעת היא מקוננת כבת ציו נאמנה .וכי מי יושיע לה ,אמרו והוסיפו
להסיג את גבולה ,גוזלי את רכוש האלמנה.
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והלוא בעבר הייתה אבישג קרובתה היחידה .וכשהייתה השונמית היתומה מכבסת
את בגדיה בנחל כאחת השפחות ,הייתה מציקה לה ומכרכרת סביבה כאות
צפרדעי שבסב הביצה.
'את בתולה עבה ומכוערת' ,נשאה עליה קינה' ,ומי ירצה ב?'
באות ימי כבר נישאה בשמת לנוקד גבוה וחסו  .השונמית נותרה לבדה והנחל
הזור שיק בתוכו את פניה השחורי  .בשערותיה הפרועות הסתב הס),
צווארה הקצר שקע בי כתפיה השחוחות וידיה היו מחוספסות מהכביסה בבורית
השני המשוח
גסה .ומה יועילו המחלפות האדמוניות שקלעה אבישג לראשהָ ,
תשווה לבנות ירושלי הנאוות.
בלחייה והפ) והכחל על עיניה? היא לעול לא ְ
ציפורי הנחל הגדולות שטו חלפו על פניה נטויות גרו  ,מקישות בלעג במקור .
ולמרגלותיה הוריק והשחיר הנחל ,א מימיו חפזו כנסי מפניה .ובאביב ,כשפסקו
הגשמי וזרימת המי נחלשה ,דיברה אבישג על לבה:
'האיש זק  ,אבל שופט ויושב בשער העיר .בנותיו בגרו ועזבו את הבית .הוא צרי
יד אישה'.
היא שזרה בשערה את נטיפי הכלה ,עטרה את מצחה ב$הרוני ובקישוטי ,
והוסיפה ולימדה אותה' :יצרו של הזק נ  ,את צריכה לעוררו .מסכי לכוסו יי ,
השקי אותו בטר ישכב לישו  .ובלילה קומי ועשי כבנות לוט .בחשכה ,במרמה,
כמו לאה ויעקב .וכשייח בשרו גלי את מרגלותיו .ובעוד שנה כעת חיה ,לא את
מואב ועמו את יולדת ,כי א ב פורת יוס'.
אבל כשעלתה על המיטה שהכי לה האיש ,מזבח להקריב עליו את בתוליה,
החוויר הירח בחלו .
איש רואה שחורות היה ,וכל יו היה בעיניו יו ענ וערפל ,יו חוש ואפלה.
בשער העיר היו נבואותיו רעות תמיד .הנה בא יו ה' ,היה מזהיר ,הנה הוא קרב.
שנשמו וקציר
וג כשעבד בשדה או נטע כר  ,לא את הזרע ראה ,כי א תבואות ָ
שאבד .וכמו אספו כבר שמש וירח נוגה  ,התהלכו הוא ועבדיו קודרי ואבלי כל
היו  .חלונות הבית היו מכוסי תמיד ,אווירו צונ וטחוב כמערה ,ושמחה וגיל לא
ניכרו בו .השונמית התנהלה בבית קודר ואבל זה כבהמה כבדה ,עושה את
מלאכתה בשתיקה ופניה כבויי  .בימי החור הייתה מכבסת את הבגדי בנחל,
וכשבא הקי #והערו #יבש הייתה מוליכה את אתונה האפורה אל מעיינות העמק.
בברכת המי ,
רק ש הייתה פוגשת את בשמת ע הרועה הצעיר .הוא היה עומד ֵ
חשו עד למותניו ,מרטיב את הצא לקראת הגז וחזהו החסו והשזו מבהיק
מתלתליו השחורי  .עיניה החמות של בשמת ליוו אותו ,לא משגיחות עוד
בשונמית בבואה ובלכתה.

122

השונמית

עומדת מאחורי שיח דרדר קוצני ,הייתה עוקבת אחריה בעיניי כלות :אי רצו
וצחקו ,רודפי זה את זו במעבה החורש ובמורד הגבעה .פריחת הדרדר הצהובה
לחכה בצמא את האדמה היבשה ,והיא לבדה נותרה בצד הדר ע הכביסה הלחה.
הצרור המהביל נער על שכ האתו  ,מעיק עליה בחו השמש היוקדת ,ואד לב
ומסנוור היתמר מעל לגלבוע ,מסמא את עיניה.
למטה הוריק העמק ,נפרשו השדות הפוריי  .עצי התומר נעו והפרי המבשיל
מצהיב מתחת לסנסניה  .ענ אבק דק וזוהר נישא מעל למרחבי הללו .ואילו
לאור דרכה השקי עליה הגלבוע השומ  ,גלמוד כמוה ,קרח וערירי .לא פע
הייתה כורעת ומשתוחחת למרגלותיו ,מגרדת בייאושה את עפרו הצחיח .ונעירות
לבכיה שלה.
אתונה הרועה בקוצי נדמו לה כהד ִ
והנה כעת אבישג בביתה ,שרועה על ערשה ימי כלילות .בחרדה היא מתבוננת
בדלתה הסגורה .הא שנת תענוגות היא ישנה ,או כתב כריתות נתנה לעול
שבגד בה? יש ימי שאבישג אינה רוצה לראות איש ,וג ממנה היא מתעלמת.
פע מצאה את מיטתה ריקה ונבהלה .הא הלכה אבישג ,ואולי טרפה את נפשה
בכפה? עומדת על בהונותיה בראש גר המדרגות הקשיבה לדממת הבית ולא
אשמה לאבישג ,פגעה בה בזעפה ובשתיקותיה? אבל לא,
ְ
ידעה את נפשה .הא
הנה כיסא זז ש למטה .משהו נע מעבר לדלת ,מזורר וק  .וברגע לא-צפוי נפתחת
הדלת וצללית מצומקת כדבלה חומקת במדרגות .היא לא תישאר כא  ,אומרת
אבישג .כבר גמלה בה ההחלטה .מנחשת את איבת ,היא צוררת את שמלותיה.
הא עיניתי ,אבישג ,ולכ את בורחת מפניי? שימי על שכמ לח וחמת מי ,
אבישג ,ואל תתעי במדבר...
בימי הראשוני לנישואיה היה עליה להתנער ממנה ויהי מה .היא ידעה ,רק כ
יעלה בידה לעשות לביתהְ -ִ .כ ָרה קלה אבישג ,משרכת רגליה ,ואילו היא בעלת-
בית ובתו עמה היא יושבת .קו לקו תו לתו התוותה את אורחות חייה .לא תצא
עוד לרעות באחו ,תתרחק מהרועי יפי התואר ולא תית את עיניה בחורשי
בצמדי  .היא תשכור שפחה כובסת למלא את מקומה ליד הנחל ותעלי מבגדי
בעלה את כתמי הקרי .מה שסמוי מהעי נדחק מהלב .בהיותה עסוקה תמיד ,עולה
בידה לשכוח את רחמה הריק ואת גופה שגדל והתרחב .היא סחרה בשוק בתנובות
גנה ,ובבית שלחה ידיה בכישור ,טווה חוטי ועושה סדי ג לעבד ,ליתו
ולאלמנה .אל הנערות הייתה יורדת רק לטבול את הבדי באגני הצבע ,דורכת
כמוה את ה3).ה ומשרה את אריגיה במי האדומי  .יש ובדרכה לש הייתה
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פוגשת את בשמת .הרועות הביטו בה בהשתאות .גופה שעבה ִהטעה את עיניה
הטובות .וכי אי יכלו לדעת שמאז שב בעלה ממלחמת ישראל במואב מוצפות
עיניו בד ?
השבכה שבעלייתו ולא
ָ
בשנה ההיא ָפשע מואב בישראל ,ואחזיה המל נפל בעד
ישע מל מואב לא העלה לו מס .ימי
ומ ַ
מל תחתיוֵ ,
ק עוד מחוליו .יהור אחיו ַ
הקציר חלפו ,עת לאסו את החציר לבהמות ,והמל יהור פקד את צבאו .וג
האיש נלקח למלחמה ,משאיר מאחוריו את שדהו ואת צאנו.
שלושה מלכי כרתו ברית להילח במואב :מל ישראל ,מל יהודה ומל אֱד. ,
שבעה ימי הקיפו את הרי מואב ולא מצאו מי  .והזק זכר את ימי אחאב הרעי ,
את הרעב ואת המצור ,ושמע שהמל יהור מסתתר באוהליו .אהה ,אמרו עבדיו,
כי ה' פוקד עליו את חטאי אביו אחאב ולכ אי מי לצבא .ואול יהושפט מל
יהודה שאל א אי נביא בממלכת ישראל לשאול את ה' ,ואחד מעבדי יהור קרא
בש אלישע ב שפט.
סיפרו על אלישע שראוהו חוצה את הירד ואדרת אדונו אליהו גלומה בידו .אליהו
קר ַח .אליהו פעל באש ותלמידו במי  .אליהו בקול
היה איש שעיר ,ואלישע איש ֵ
דממה דקה ,ואלישע – כנ ֵג המנג  .אבל שניה שונאי את משפחת אחאב
וזועמי על חטאי ישראל.
ֵ אל
ול .ל ְ
לכ  ,כאשר שלח המל יהור להביאו אליו ,קצ אלישע ואמר' :מה לי ָ
נביאי הבעל ,נביאי אבי ונביאי אמ' .וג כשהמל התחנ ואמר '5ל ,כי קרא ה'
לשלושת המלכי לתת אות בידי מואב' ,לא נעתר לו הנביא אלישע ואמר' :חי ה'
א אביט ב וא ארא'.
ורק כשקרא אותו מל יהודה יהושפט אליו ,ומצא) נער שינג לפניו ,שכ כעסו
של אלישע ונחה עליו רוח ה'.
רוח לא נשבה וגש לא ירד ,והנחל נעשה גֵבי גבי  .מדר אדו באו המי ,
והק ָ6עי ונושאי
והאר #מלאה מי  .ומואב עמדו על החומה ,כל חוגר חגורה ַ
הקשת ,ובעוד השמש עולה וזורחת ראו מנגד את מי הנחל אדומי כד .
הח ֵרב נחרבו המלכי ' ,אמרו מואבִ ' .ה )7הצבאות איש את רעהו ועתה
'ד בנחלֳ .
יהיו לנו לשלל'.
א בבוא אל המחנה ק עליה צבא ישראל והניס  .והיו הורסי במואב כל
חלקה טובה ,מפילי כל ע #טוב וסותמי כל מעיי מי באבני .
ומל מואב ראה שהמלחמה חזקה ,שבע מאות איש שולפי חרב לקח ִאתו להבקיע
אל מל אדו ולא יכול ,והעלה את בנו על החומה .לעיניה שחט אותו .ומאז,
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כשהאיש קרב אליה ,נשחת זרעו ארצה .והיא רואה בעיניו את ד הילד הניגר על
החומה.
ג
ציפור טר ,אולי דיה ,חולפת מעל לגלבוע ,נבלעת ברכסיו הלוטי בערפל
כמסתירי את חרפתו .גלידי האפלה מתמוססי באור שמש הבוקר המבקיעה
רכה ורעננה מעבר לתבור ,ובחלו קוראות לה שכנותיה .היא מזדקפת לאט,
וכמכהנת בקודש כורכת לראשה את הצני ואוספת בידה את שמ המשחה לסו
בו את בט היולדת שתתרחב ותיפתח.
הא לא
בימי עברו ,כשהייתה מעסה את גו היולדת ומחלצת את הוולד ממעיהִ ,
והריק שנפער בי ידיה
הציקו לה דמותה הגדולה ,קומתה הגבוהה כקומת גבר ִ
העבות? מעיל האפוד הארגמני כיסה את שדיה הריקי  .היא היטיבה לטוות בפל
והבדי יצאו מתחת ידה כלילי יופי ,צבעוניי  ,אבל היולדות הענוגות היו מביטות
בה ומתחלחלות .דמותה הכעורה הבהילה אות  ,וה היו דוחקות את עובר
מחלציה ומפילות אותו בידיה כפרי בשל .בעדינות הייתה אוחזת בייל,ד .ה לא
יכלו לנחש את העדנה ,את העונג ואת החמדה למגע היצור הרטוב והזעיר.
מהפכת בו ומנתקת אותו מחבל הטבור ,מבליעה אותו בחיקה הדש  .ובעוד עיני
היולדת חרדות עליה ומביטות בה בחשד ובאי רצו  ,נכמר לבה מחמימ)ת הר
הנולד .הכת הלח נספג באפוד מעילה ,וג כשנלקח ממנה והונח בחיק ִאמו
נותרו ידיה מושטות ,ועוד שעה ארוכה שימרה את חיותו שלא תפוג.
באות ימי היו האנשי עסוקי בשלה  .הקמה לא עלתה יפה ,פורעי נפלו על
העירִ ,מדיָיני חמסו את הכרמי ומהשומרו הגיעו בשורות רעות .עד מתי
ירשיעו ישפטו עוול ,היה האיש הזק גונח בזע בחשכת חדר  ,לא יֵדעו ולא יבינו.
שנתיי חלפו מאז הייתה לו לאישה ,והוא לא ידעה .היא עשתה בביתו כבתו
שלה ,א לא אהבה אותו .קר היה הבית וטחוב .קירותיו הגבוהי הפיקו צינה
בחור וזיעה בקי .#התנור היה יש ומפויח וקורות הע #נטו ליפול .כשעזבו בנותיו
של האיש את הבית קישטה את החדרי במרבדי ורקמה אריגי  ,אבל עדיי
התהלכה בו כזרה ,מתנחמת רק בזִ מרת המעיי שנבע למרגלותיו ובהמיית
השוקקת של המי .
בחור הייתה מרחיקה אל גדות הנחל ,עוקבת אחר דילוגיו בי הסלעי  ,מתפתל
למרגלות גבעת המורה עד לש) ֵנ  ,מלחית בי קני הגומא והס) .במימיו רחשו
רמשי ובעלי כנ ,זוחלי ומעופפי בעשייה חרוצה .ה השריצו ש  ,זוללי
ומתחפרי  .שקועה בעמל יומה ,עסוקה כאחד הזוחלי  ,לא עצרה לחשוב
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ולהתעצב אל ִל-ה .זרימת המי הייתה חזקה בחור ומלאת אוני  ,שופעת מהיער
ומשתפלת אל מורדותיו .ורק בקי #נחלש הזר  ,שוקע בנמנו כבד והרה אסו .
ובאחד מימי האביב הראשוני  ,בשעת בי ערביי כבדה וחמה ,ירדה כדרכה
לשאוב מי וראתה אי הנחל – שהיה מאז החור חופז בי גדותיו בחדוות
ניצחו  ,נושא במימיו המתוקי שר ועשבי ריחניי וכותרות פרחי צהובי –
נאל לפתע פתאו ומשחיר צללי  .ובדממה שהשתררה בי שמי ואר #עלתה
מעומק היער סערת רעמי  .תחילה התגלגלו הקולות ואחר קדרו השמי  ,אור
השמש דע ורוח חזקה נשבה .צמרות העצי נעו ופֹארותיה השתוחחו
כחושבות להישבר .הס) והגומא היטלטלו בחזקה ,גוחני ונופלי על פניה ,
ואבני גדולות ושחורות החלו מתדרדרות במורד גבעת המורה ,מתגלגלות אל פי
הנחל וחוסמות את נתיבו .המי התגעשו ,מסתחררי במערבולות ,גואי
ממצולות ,רותחי כנחנקי בי גדותיה וכמתאמצי להבקיע לה דר .כד2
נקלע אל משבריה  ,נגר ונסח בזר העז .היא אימצה את ידיה להחזיק בו
והאדמה והסלע שמתחתיה נעו זעו .כהי ומשוני היו המי  ,כמו ג3ה הטי
מקרקעית והציפ בקיא .היא גוללה את כדה כאב מפי הבאר ,מתאמצת
לשאתו ,ומצמידה אותו אל חיקה דימתה לשמוע בשקשוק המבעית של המי כמו
נחש כלוא מתפתל בכד .הגעש שרחש והקצי הצמית אותה למקומה.
באותה שעה ראתה את הרועות מגיחות מתו היער .בראש רצה בשמת כעז
משולחת ,מטפחתה נתלשת מעליה ושמלתה מופשלת וקרועה .ה צעקו,
מאותתות בידיה  ,ובעקבותיה דהר הצא המבועת ,נס כרדו במורד הגבעה,
בצדי הדר .צעקות
איילי שועטי וכבשי כושלות ורחלות נופחות את נפש ִ
אימה בקעו מגרונ  ,והגש השחור נית וזר על פניה .
'מוות במי ' ,ה צעקו ,מנפנפות בשרוולי שמלותיה ותולשות את ְ$ער ' .מוות
במי '.
צחנת סירחו עלתה מהגומא הכנוע ,וכמו צווחה חנוקה הרחישה מהקידה
הצהובה .דומה כי ממטיר ה' צבאות על העול אש וגפרית .משתופפי ודבקי
ה,-צה נעו אד ובהמה וצמח השדה ,כמלעלעי בגרונ מהמי
ָ
בסח
המא,ררי .
ָ
ובשובה לביתה היה כדה ריק .רק מעט מי דלוחי נותרו בקרקעיתו ,רועדי
כמתחטאי בי ידיה .גדול ודומ היה הבית .קירותיו העבי גבהו סביבה ,א
היוכלו להג עליה מפני הסערה המשתוללת בחו ?#להתגבר על חוליי המשוגע
של המי  ,על המגפה והמוות? צל כבד נפרש על שולח הע #הגדול ,שאליו ישבו
פע האיש ואשתו המתה ובניה כשתילי זיתי סביב לשולחנ  .השמי
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החשוכי פלשו פנימה ,ואד סמי עלה מהאדמה הרועשת וחס בחלונות את
שארית האור .האש כבתה בתנור וצינה פשתה בכול .את מעט המי שלנו מאמש
אספה בכלי ושפתה על אב  ,מחממת לזק נזיד .אבל בשובו מהשוק ונעליו
כבדות מבו ,#רשפו עיניו והוא דיבר על המבול ועל האדמה הרועשת.
'הזקני בשער הכריזו עצרת' ,אמר ,מתנבא בזעפו שבאספת הע יוקיעו את
החוטאי .
'מידה כנגד מידה' ,השמיע באיו  ,חול #את נעליו ומכתי את הרצפה' .הרועות
והרועי נואפי מתחת לכל ע #רענ  ,ובט האדמה צבה והארְ #מ ֶַ 7ֶ %לת'.
להט בושה הצי את פניה ,גולש בצווארה .רפש הוא מטיח בה והיא שותקת ,רק
מתכופפת בהכנעה ואוספת את רגבי הבו #שפיזר סביבו .והא לא את רעותה
בשמת הוא מאשי ? מאז תחילת האביב נמשכת בשמת אל משכנות הרועי  .ע
בוקר היא משכימה ע גדיותיה ורצה חולת אהבה בעקבות הצא  .עצי השקד
פורחי  ,ניצני נראו באר ,#ובאחד הימי ראתה אותה ואת הרועה מתרפקי
מתחת לע #התפוח בג  .זרועו תחת ראשה וימינו מחבקת .ידיה השתעשעו
בתלתליו שהשחירו מרסיסי טל .הו ,מה יפית ומה נעמת אהבה! והא לזה ייקרא
חטא?
ומה א בשל כ מי הנחל מרתיחי כסיר במצולה ,שוטפי ומקציפי וגורפי
במרד הזוע אדמה ומי ? מראה הנחל הגואה ושוט על גדותיו לא סר מנגד
רע אהוב .זרימתו ,מלמוליו ,חיבת
עיניה .היא ידעה אותו מילדותה ,ידיד היה להַ ,
גליו המתרפקי על עורה ונוע הדגדוג בי בהונותיה .ריח השר המתוק הנוד
ממימיו ,קרירותו המענגת בימי הקי #ונענוע הערבות הלוחכות את גדותיו עד
לחגי  .ועתה אי נֶחל) מימיוִ ,א ֵ-י הנחל נשחתו ,הדגה גוססת ברעל הממית ,ואי
ר.א לו?
י ָ
בלא הגה דחה האיש את קערת הנזיד .הזקני קידשו צו  ,תקעו בשופרות וקראו
לבכי ולמספד ,אמר .ג עוללי ויונקי ייאספו לתפילה ,אולי יתרצה האלוקי
ויסיר מעליה את הקללה .וכמו תמיד הוא שב ומתריע על חטאי אחאב ואיזבל,
וקולו עולה בתוכחה רמה' :את הילד נתנו בזונה ואת הילדה מכרו ביי ' ,ומוסי
מלאה זימה ולכ יורדת אש אוכלת מי ולהבה מלהטת את עצי
ואומר שהארְ #
השדה.
'והחוזה החדש?' היא נזכרת בדברי בשמת' .אומרי שביריחו ריפא את המי '.
אבל האיש לועג לה ולקסמי להטוטיו של אלישע ב שפט .וכי די בצלוחית חדשה
ובמלח לרפא את עוו הע ? הא-ל ינקו בחוטאי הנואפי ההולכי בדרכי
ועקרה
ָ
האמורי ,הוא מזהיר ,יקלל את לחמ ואת מימיה  ,יית מחלה בקרב
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בלבה היא
ו ְמשַׁכֶּל ֶת בארצ  .וא שהיא מבקשת לאטו את אוזניה מלשמועִ ,
יודעת שמחלה קשה תקפה את נחל ילדותה ,ובגללה הורעלו המי ומתה הדגה
ושכלו הצא  .ואי יוכל הנביא להביא לו מרפא?
ְ
מסירה מהשולח את הנזיד הדחוי ועומדת בחלו  .ומה א הבחי בעלה במבטיה
העוקבי בקנאה אחרי בשמת ואיש 2הרועה? בערב ,בשוב ממסתרי הגבעה ,ה
גולשי ע הצא מבי העצי הרוגשי ושוכבי זה בחיק זה עד יפוח היו  .הזק
חדל אישי  ,היא חסה עליו בלבה ,לכ הוא סר וזע כל הימי  .ובעוד הגש שוכ
מקדרה הפוכה,
והשמי מתבהרי  ,קשת בענ נשפכת מבי צמרות העצי כמו ֵ
ותקווה חדשה נעורה בה :הסערה תחלו וג מימיה יירפאו .ובלבה היא קושרת
את ש הנביא החדש ע הנחל החולה .אלישע ,היא לוחשת את שמו כטועמת
בלשונה דבש וחלב .הזקני יקראו לו לרפא את המי  .הוא יגיע לעיר  ,היא
מנחשת ,והיא תבקש מבשמת ללוותה אל העצרת .וכי מה רע בכ? בעיניה
תחזינה בנביא.
ד
שמלותיה של בשמת נודפות ניחוח דשא ופרחי  .היא שבה מהיער ופרחי אביב
קלועי בשערה ,ציצי צהובי וסגולי וניצת שקד פורח .רוח ערב קלה נושבת
בי הבתי הלבני  ,והצא מדדה ברחובות הצרי המשתפלי אל המעיי  .עטיני
הרחלות מלאו חלב ותלויי בי טלפיה כשקי מטמוני  ,והגדיי פועי ונמשכי
אליה  ,משתוקקי לינוק מחיק המתוק.
'שליח קשה' ,עונה בשמת לשאלתה ואוספת את שולי שמלתה כמו תקפה אותה
צינה' .נערי קטני צחקו לו והוא שילח בה את הדובי '.
'דובי ' ,נבהלת השונמית' ,אבל למה?'
'ה ראו שהוא משונה ,קרח ,ולעגו לו'...
'אבל ה רק ילדי  '...היא אימצה את קולה שלא ירעד.
ושניי היו' ,נדה לה בשמת' ,ומתו קטני  ,ליד בית-אל'.
'ארבעי ְ
ואי ייתכ שהאיש האמור לרפא את מימיה יפגע בילדי ? מר היה לה .בלב חצוי
לאספת הע  ,ומשקיפה מלמעלה על הקהל שנאס בשער ראתה את
ֵ
הלכה
אלישע בקצה המחנה .נמו ,רזה ולא יפה .הא זה יושיע את ישראל? רוחה נפלה.
רבה דברי  ,ובאי רואי  ,כמשתמט ,חמק עבר בדרכו אל הכרמל.
באספה לא ִה ָ
היה ח בדרכ חזרה אל מכלאות הצא  .האוויר התלהט ורוח לא נשבה .ובשמת
הביטה בה בעיניה הטובות ,ומבלי דעת למה קדרו פניה אמרה:
'כול יודעי שהזק של אש '.
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אבל השונמית רק צחקה צחוק עבה של אישה בוגרת .עוזרת לבשמת לאסו את
הצא ; צמר של הכבשי נתלה על גב רטוב ומרופש ,מסתלסל בגדילי עבי
; עקדה את רגלי הרחלות והשליכה אות אל הגוזז.
'אצלי הזק עובד קשה' ,התלוצצה' ,כמו לוט אבי מואב ואבי עמו '.
אבל ג בימי הבאי לא סרה דמות החוזה מנגד עיניה .צלליתו הנמוכה שבה
וניצבה למולה .פע ראתה אותו מבעד לסנוורי השמש בשדה ,שחוח מתחת
לאדרת אליהו הכבדה .ופע הסתחרר מולה באוב שבחלו  ,מעל לקימור התבור.
הנחל הל ויבש ,זרמו חדל ,ורק המעיי הוסי לנבוע ,מפכפ באפלולית המערה
ֵרק . ,ובבור שבחצר נעכרו המי העומדי .
בניגו ָע ֵצב וגונו י ָ
היא חיכתה לוויעוד הבא של החוזה .בביקורו הראשו לא העזה לגשת אליו ,אבל
הפע לא תרפה .היא תאזור אומ #ותקרב אל האיש הקדוש ,תפציר בו שיבוא
לאכול ִעמ לח  .ה קוראי לו משוגע' ,משוגע איש הרוח' ה אומרי  ,ובשמת
הזהירה אותה מפניו ואמרה שפגיעתו רעה .אבל היא התעלמה מדבריה .משכני
אחרי ונרוצה ,אמרה לו בלבה ,ובלבד שתרפא את מחלתי.
נשי כבוד בבית פנימה ,אל לה להתרוצ #ככלב בשוק .אבל כשנודע לה על בואו
של אלישע ,קמה ויצאה אל סוכת השיטי שבשער העיר .להט השמש היכה ,ח
היה וזיעת האיש העטו באדרת נטפה על מצחו ועל פאות זקנו .הפע לא זקני
באו לשמוע את דברו ,כי א נערי מבני הנביאי  .ה הסתופפו למרגלותיו,
שואלי על אדונו אליהו .אי חטפה אותו הסערה ,ומה א השליכה אותו הרוח
באחד הגאיות? ולמה לא ביקשו אחריו בהרי ? והיא עמדה מרחוק ,מקשיבה לו
ומתפעמת מדיבורו ע הבני  ,מחיבתו אליה  .וכי לא די להביט במאור פניו כדי
להיווכח שקיבל מאדונו פי שניי מרוחו?
'בני הנביאי אוהבי את אלישע' ,סיפרה לבשמת' .הוא ביר אות '.
היא רצתה למחוק מזיכרונה את הילדי שקילל בבית-אל ,אבל בשמת הזכירה לה
ואמרה שהחוזה החדש רע בעיניה .הוא קצר-רוח ,מקלל ,זוע.
היה ערב ,עת היאס הצא  ,ורק האנפות עוד התעופפו אנה ואנה בעקבות
הבהמות .מאז ומתמיד השתוממה על הציפורי היפות הללו .אי ה זוקפות את
צוואר הדק ,מכנסות את אברותיה הגדולות הלבנות ,מיישרות את רגליה
הארוכות ושוקעות בפרש שהותירו אחריה הבהמות .אי ה עומדות ומנקרות
מהגללי פרעושי ותולעי  .סירחו הבקר נד מהאבוס ,אבל החציר העלה ריח
טוב ומגעו בעור החשו היה נעי  .בשמת עיוותה את פניה באי רצו .
'מה ל ולאלישע זה' ,אמרה בזע ,מרחיקה ממנה את מבטה.
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ופתאו קמה ,וכמו יצא קצפה על האנפות הלבנות ,החלה מגרשת אות בנפנופי
ידיי  .מבוהלות פרחו מפניה ,טסות באוויר וכנפיה נפרשות ומכסיפות באור
הדוע .ה נסו אל על ,מתרוממות עד לצמרות הברושי  ,ואפלת היער בלעה אות .
הוי ,כקצ נמוגו .נבוכה הרכינה השונמית את ראשה ,וצמרמורת קור חלפה
בעורפה השמוט.
'אסור ל .את אשת-איש' ,גערה בה בשמת ,ולה נדמה שג הצא רוחשות לה רע,
נופחות לעברה את צחנת  .ואולי הייתה זו רוח הערב שמביאה מהשדות את
ריחות השל היבש? היא חפנה את ראשה בי ידיה.
'זו אהבה שברוח' ,דיברה חרש ,וראתה את עצמה כאחת האנפות הללו שהאור
עוקב אחריה עד בוא סגרירי החור .ע הרוחות החזקות תש כוח וה נופלות
חומרי -חומרי על פני השדה .גופי מנוצי  ,מרוקני וחסרי חיי  ,שאפילו
כפלטות סח ,כקצ גלי מ ָי נגרש ,ה נגרפות
היער השחור מקיא אות מתוכוֵ .
למרגלות גבעת המורה ,וכ מוצאי אות ע שחר ,ורק בגלל טומאת אוספי
אות ומשליכי לכלבי .
'את לא מבינה לרוחי' ,ניסתה לדבר אל בשמת' ,את לא מאמינה לי' .ובתו
הגדרות פעו הכבשי ובטשו הגדיי  ,מצטופפי לדבוקה אחת כמתגונני מפני
צינת הערב היורד.
האפלולית בגור כוססה את פניה .הנה זו העת שבעלה שב הביתה מכיכר השוק,
וקולו צרוד מתוכחותיו על פשעי ישראל .וג באוזניה נא אמש ,ואמר שרק א
יקרע הע את לבבו וישוב אל ה' יינח האלוקי על הרעה .ולה נדמה שאותה
הוא מאשי בקללה שמצאה את הדור.
'גדול יו ה' ונורא מאוד' ,ציטט את דברי הנביא' ,רב מאוד מחנהו ועצו עושה
דברו'.
'מי ניבא?' נחרדה' ,אלישע?'
'לא' ,עיניו בחנו אותה לאורה המרצד של מנורת השמ  ,כמנחש את מחשבותיה.
'יואל'.
'הרעב יגיע' ,חזר על דברי החזו ' ,כמראה סוסי מראהו וכפרשי כ ירוצו  .כלהב
אש אוכלה קש ,וכע עצו ערו למלחמה'.
'ואלישע? מה הוא אמר?'
מבטיו הפחידוה ,אבל היא נאחזה בדמות הנביא שראתה באספת הבני  .אמנ
ול ְקחו הטוב עמדו לנגד
רק את אפס קצהו ראתה ,אבל דמותו הצנועה והענווה ִ
עיניה.
'ג אלישע התנבא' ,הודה האיש' .יואל לפני הזקני  ,ואלישע לפני הנערי '.
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'נערי קטני ?' שאלה ,ושלהבת הנר כמעט כבתה מנשיפתה הנרגשת.
'ג אות לימד' ,הסכי האיש ,והיא קמה ועמדה להיטיב את הנר.
ובערב הבא ,כששבה מבשמת ,ועוד בטר יפתח האיש בנבואותיו השחורות,
אמרה:
'אל לש '.
'לא ?' השתומ עליה.
'אל הנביא .אל אלישע' ,לא היססה.
ובלבה גמלה ההחלטה :ג א יסרב בעלה וימחה נגדה ,היא לא תשמע לו .כל-כ
ללבה צרי ומרפא .ועוד יותר בטחה בנביא
כמהה נפשה לנחמה ,למילה שתטי ִ
אלישע שיוכל לטהר אותה ממחשבותיה המציקות .מתעטפת במטפחתה הגדולה,
משכה אותה על כתפיה המלאות ועל חזָ ,2נוצרת בתוכה את בשרה .את הכול
אומר לו ,חשבה בלבה ,ידע-נא שעוד לא נרפאו המי  .וג א האר #כבר אינה
ַ
ְמ ַ7ֶ %לֶת ,עודנה עקרה.
הדליקה נר בנר ,והחשכה שבחו #הוארה מהחלו .
'אולי יסור לאכול ִאתנו לח ' ,תירצה את הליכתה ,סוגרת בעדה את הדלת.
ה
ועוד קי ,#ולטאות עצלות מתחממות בשמש וחומקות אל כוכי הצל .רוכבת על
לברכה ִב ְשדה כובס ,נדמה לה שעולמה מתרחב :השמי גבוהי
אתונה בדר ֵ
יותר ,כחולי ועמוקי יותר ,והשדות רחבי ושוקטי  .והיא הוגה בעליית הקיר
וש ְמחה שקטה ממלאת את ִלבה.
הקטנה שהולכת ונבנית בביתה בשביל האורחִ ,
כי ג א יבוא רק פע בשבוע ,או פע בחודש ,ואפילו פע בשנה ,הלוא איש
לקר-ה את ריח
ולבה נמש אחריו בידידות ובחיבה .ובעוד היא נושמת ִ
קדוש הואִ ,
השדה שנקצר והגדיש המזהיב באלומות ,נדמה לה שאפילו הקוצי בעזובה
שבצדי הדר איבדו את קשיות  .עוקציה המאפירי נראי לה פחות חדי
ִ
ומאיימי  ,והיא נזכרת בדברי האיש הזק אמש ,בעת שדיבר ע אלישע הסועד
השמי :
ַ
אל שולחנ  ,כמבקש לחלות את פניו ולהתפייס ע
'והשנה' ,שאל' ,הא יחמול ה' על עמו וישלח אליה את הברכה?' וקולו מ ,כירא
מלהזכיר את תועבות הדור.
כבר חדל לפקוד את כיכר השוק ,וג למעשי הרועי והרועות אינו ִ $לבו .רק
שואל לחיזוק הבני  ,לא בכלי מלחמה כי א בדעת ה'.
'וה' אמר שישפו את רוחו על כל בשר?' הוא שואל' ,וניבאו ג הבני והבנות?'
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וג בה הוא נות את עיניו לטובה .יושבת בצניעות בקצה השולח  ,שואפת לשמוע
בצלו.
את דברי הנביא ולהסתופ ִ
'אשתי אשת חיל' ,הוא מתפאר בה.
ובעוד היא מוזגת את התירוש האדו מהכד הצונ לגביע הכס ,מספר הזק על
מלחמות אחאב בב הדד .אי נאספו שלושי ושניי מלכי תחת דגלו של מל
אר  ,ואי קיב #סוס ורכב ופרשי להילח בישראל .ובעוד הוא והמלכי
משתכרי בסוכות ,נפל עליה צבא ישראל.
ית
הר ִא ָ
'וג אני בתוכ ' ,הוא מתפאר' .ואת הנביא שמעתי אומר למל אחאבָ :
את כל ההמו הגדול הזה ,הנני נות אותו ביד היו '.
ואלישע שומע ושותק ,אינו עונה מטוב עד רע .ואפלולית הערב הריחנית ממלאת
את סוכת הגפ  .בג כבר החלו מבשילי הרימוני  ,וזירעוניה האדמדמי
מבצבצי מבעד לקליפת  .כל גפ סמדר והתאני נוטפות דבש .יושבת ש היא
נזכרת בימי הקי #בסוכת ילדותה ,ובאבישג שניבאה לבשמת חת ב חיל ,ולה,
לשונמית העבה ,איש זק  .בשמת לקקה אז בלשונה את זג הענב ,כטועמת בו את
מנעמי האהבה ,ולה הותירה רק חרצני וקנוקנות יבשי  .א מה לה אהבת רועי
כלי קיבול
מתחת לתפוח בג ובשדה כובס .כמי הנמסכי היא עושה עצמה ִ
לשפעת רוחו של הנביא .ויהי נא מרוח עליי ,רק זאת תבקש .אבל בצאתה אל
ְ
הברכה בעונת הגז ,לבה נצבט למראה הכבשי המקושרות והרחלות העמוסות.
ֵ
רגשותיה נכמרי למשמע פעייתו החלושה של גדי הנמש אל עטיני ִאמו,
הא לעול לא יהיה ג לה פרי בט ?
ולמראה עגל דק רגליי הר #אחרי הפרהִ .
רעל קנאה כוסס בה והיא יודעת שעוד לא נרפאו מימיה .ורק בשובה הביתה,
מדהירה את אתונה היפה שפס משחיר מבי עיניה ועד לזנבה ,שבה אליה
שמחתה :אולי כבר הגיע אלישע ,אולי יסור לאכול ִאת לח  .וא כבר עלה לנוח
בעליית הקיר הקטנה? היא הכינה בעבורו את המיטה ,הציעה את הסדי  ,וג
מרבד ארגה למרגלותיו.
היא עומדת לאפות לח ועוגות רצפי  .אלישע מוש ידו מנזיד הבשר ומסתפק
רק בארוחת ירק .כנזיר אלוקי נראה לה האיש הקדוש ,ואילו תעלוליו של נערו
ֵיחזִ י ִע השפחות נבזי בעיניה .אבל אמש ,בסוכת-הג  ,הוציא גיחזי את חלילו
<ֲ
והפיק ממנו ניגו חרישי שהתמזג בשירת הציפורי  .כמנצח על מנגינות נמסכה
המייתו בדמי הערב השקט ,ותודות למנגינה הזו נפוגה קדרותו של אלישע ופניו
אורו .הא התפעמה רוחו מאהבה או מצער? ואולי תפילה נשא לבוראו או קינה
על גורל עמו? היא ראתה את רוחו מהלכת ברגש ,כמו נפתחו לפניו שערי השמי
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ונשמעה מתוכ שירת המלאכי  .וידעה ,רק איש הרוח יוכל להתעלות למדרגת
ההוויה הזו.
בשובה לשו ֵנ משדה כובס שאלה את השומרי א עברו אורחי בשער .אבל ה
לא קראו בש אלישע וא לא בש נערו גיחזי .הרכינה את ראשה ורכבה הלאה,
מתרחקת משכנותיה עד לשבילי העפר הרחוקי למרגלות גבעת המורה .הבתי
הלבני  ,מוקפי גדרות הירק ,האפירו לקראת ערב .מוגפי וחשוכי  ,זרי
ורחוקי עמדו .וא כי זו עיר מולדתה ,היא רואה סביבה רק ישימו ותוהו .מה לה
ומי לה כא  .בודדה היא כציפור על גג .ולבה הוגה באלישע שאינו כרבו אליהו.
אליהו מזלו אש ונִ ָ=יו באש ,ואלישע נִ ָ=יו במי ומזלו מי וכמו המי הוא חומק
עובר.
לאטה ומעבר לעמק שקע הגלבוע בערפל ,מפליג הרחק כספינה על גל.
ַרכבה ִ
האדמה הקשה ענתה להלמ)ת פרסות בהמתה בלא הד .עודה נמרצת ועורגת,
שזופה מיו שמש תמי ופולטת את חומה בכבדות חנוקה ,וכבר ערו #הנחל יבש,
והאתו נוערת בצימאו  ,נענית ִלילל הכלבי הנובחי בחצרות.
ובשובה הביתה חמקה בפתח המחשי ,ועומדת בגר המדרגות האזינה א
תשמע את קול צעדיו של הנביא בעליית הקיר ,הול אחת הנה ואחת הנה .שלי
נעליי מעל רגליי ,זה הרגש הפוקד אותה מדי בואו לכא  ,כי המקו שאת
מעזה לעלות לחדרו ולעמוד שעה
עומדת עליו קודש הוא .ורק בצאתו לדרכו היא ֵ
קלה בעלייתו .אד השרב העוט את הגלבוע הול ומתפוגג ע בוא הערב ,ומבעד
לחלו זור פנימה אור אחר ,אור יהל ,בהיר וטהור ,נח על המרבד הצבעוני
שלווה אופפת את העלייה הגבוהה ,ושושני הבר
שפרשה לרגלי האורח להנעי לוְ .
נעי חרש על האד כמתרפקי על הע.#
הנה כא ינוח האיש מנדודיו .על הכיסא הזה יֵשב ועל השולח הזה יכתוב את
שירתו ולאור המנורה תפליג רוחו ותתרומ אל העולמות העליוני  .ידיה טיפלו
בכל חפ #והקימו לו פה מקדש מעט .בבוקר צל הגבעה נודד בחלו ואורו הנזירי
של הגלבוע נאצל פנימה ,ובצהריי ניחוח מישורי השדות והמקשאות נישא לכא
מהעמק הפורה .ולעת כזו ִשמחה מציפה את לבה ,ונדמה לה שג היא מתנשאת
מעל לעמל יומה ,לוקחת חלק בחיי הרוח.
ציפור ירוקה מנקרת בסנסני התאנה .ומאי צצה ובאה הלו ציפור מפורכסת
שכזו ,גדולה כעורב וירוקה כחרגול? ציפור זרה שמקומה לא יכירנה – הא פליטת
המרחבי הדוממי את ,או יצור תעתוע שברא דמיונה? שתיקת הציפור
וקיפאונה פולשי אל עליית הקיר ורטט חול בבשרה .ומעבירה את ידה על עיניה
לסלק את המחזה המוזר היא מבחינה פתאו באיש 2הזק עומד לידה .מתי הגיע
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לכא ומדוע ,ולמה א הוא נוע #מבט עורג במרחבי השדות החובקי את ההר?
שהד>ָה הטורפת טורדת את מנוחתו? הציפור
ַ
הא ג הוא נכס לאי-ש  ,או
בערפלי החו  .והזק נשימתו כבדה ,ובפניו מנצנצת
ִ
הירוקה כבר נעלמה ,נבלעה
תשוקתו הישנה.
בעיניו הוא בודק כל חפ #שהכינה פה לאיש הקדוש .המיטה הנקייה ,המנורה,
האוויר הטהור .הללו טובי בעיניו .אי רע בהכנסת האורחי שלה .ובאמת ,למה
שלא יכבדו את הנביא .אולי בזכותו יזכו בברכה.
ו
ובסו הקי #נאספי עוללות הפרי מהגני  .אשכולות הענבי התכהו והפכו
סגולי  ,הזיתי השחירו והתלחלחו משמ והתאני התפקעו מדבש .ובטר יהיו
לצימוקי ולדבלי  ,היא נושאת אות בסליה המלאי  ,שוטחת אות בשמש
ומשמרת אות לימות החור .ומשתרעת ג היא לצד  ,חצי גופה בשמש וראשה
ַ
בצל .בעיניי עצומות היא מפקירה את גופה המלא לקרני האור.
תרועת שופרות קורעת את דומיית הג  .חודש האיתני ומזעיקי לתפילה.
הקולות מריעי וזעקת שבר חולפת מעליה ,ובדממה שנכפלת הומות היוני
ומצייצות הציפורי והחרקי מזמזמי  .ולפתע רחש כשל נחש מחליק ומתגנב
מחריד את מנוחתה .באחת היא מזדקפת .צל אד חומק בשיח הדודאי ,
כמשתחווה וגוח על שביל העפר .גיחזי הוא ,נער אלישע .ולמה הסתתר פה ,הא
עמד וצפה בה? כעס גואה בה .הלוא אישה צעירה היא ,ובעלת הבית ,והוא נוהג
בה כבאחת השפחות .ובה בעת רחמיה נכמרי על הנער הזה .בעל מו הוא ,צולע
על ירכו מאז מלחמת אר  .המשרת אינו כאדונו ,היא אומרת בלבה ,הוא עוגב על
השפחות וה לועגות לו .ומנחשת את להיטותו היא כובשת את פניה בבושה.
הלוא כמוהו ככל הגברי .
ה.רות.
קמה ,מהדקת את הצעי על חזה ,גירשה את הזבובי המתנפלי על ֵ
הענבי נשזפו ,בולעי את השמש והופכי דקי ושקופי  .הדבלי השחימו
כחרוזי ע #גדולי מושחלי על חוט ,והתמרי הצטמקו כגדילי עבי  .היא
ביקשה להשתהות כא עוד ,בוחשת בידה בכברה ומפרידה בי הדבקי  .לא נוח לה
לשוב הביתה .אי תפגוש בנער ,היא מהססת ,שואלת בלבה א בחשקו חש את
חשקה .ומזדקפת על השביל היא אוספת בידיה את הטנא .היא תחזור ותפגוש בו
פני אל פני  ,הנער הזה רק רעב.
שבברכת המל שלמה ראה ברבורי
ֵ
הוא נוע #את מזלגו בנתח הבשר ,ואומר
אבוסי  .עופות גדולי ויפי כאלה לא ראתה מימיה ,הוא מתפאר עליה .צוואר
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ארו ומעוגל כידית גביע כס ,נוצותיה צחורות כשלג ורכות כגל .וכמה יפה ה
לח!
שטי  ,ובשר תאווה ֵ
'ברבורי אבוסי  ,מאכל מלכי ' ,הוא אומר ,ודבריו כמו במזיד פוגעי בה .כמה
דוחה הנער הזה .לשולח מלכי הוא מתאווה ,לציפורי יפות ,וידיו הגסות
למצער היה מספר לה על אדונו ,אבל הוא רק זולל וסובא .אדונו
נוטפות שומ  .ל) ְ
נוהג בו בסלחנות יתר .ואולי הוא ירא שקללתו תוציא שוב דובי מיער? היא
מאריכה את סעודתו ומפטמת אותו בעוד נזיד ובעוד עוגה ,מקווה שאלישע יֵרד
ויֵשב אל שולחנה .אבל הנביא מסתגר בעליית הקיר ורק לעתי רחוקות יורד
אליה  .למה הוא מתנשא עלינו ,רוט הזק  ,וכי לא כל העדה קדושי ? אבל היא
יודעת :אי איש צנוע ועניו ממנו ,ורק רוח ה' מפעמתו ,ולכ לא יראה פני איש.
כרועה
יש והוא קורא אליו את גיחזי ,וניגו עדני מתוק משתפ במורד המדרגותֵ .
עדרו המכנס את צאנו מחלל הנער מנגינה מושכת את הלב .פע ניגו של עצב
מתפר #מבעד לחלונות ,ופע של שמחה עולצת .היא נאלמת בקשב – דומה,
מלאכי עולי ויורדי .
ורק כשהנביא ונערו יוצאי לדרכ  ,היא מעזה לטפס אל עליית הקיר .עומדת
בחדר המלא כעת את הגלבוע ושואפת מרוחו של הנביא.
ז
בימי החור מתמוססות הדרכי ברפש ובטיט .ערפל עוט את ההרי ומשתרע
כענ על השדות .אש תמיד דולקת בתנור וכמעט שאי יוצא ואי בא .ואיה אלישע
לעת הזאת ,הא ג אותו נשאה הרוח? עוברי אורח יושבי בביתה ,סועדי
ומספרי על מעשי נִ סיו .אלמנה אחת מבני הנביאי צעקה אליו .הנושה בא
לקחת את שני בניה לעבדי  ,אבל אלישע ביר את ְַ %מנָ 2והיא יצקה ממנו לכלי
רבי ופדתה את הילדי  .וג על נעמ שר צבא אר ה מספרי  ,אי ציווה עליו
אלישע לטבול בירד והוא נרפא מצרעתו .קר בחו ,#הדל טורד ,והיא יושבת
בבית ומקשיבה לסיפורי  .טווה צמר ופשתי  ,קושרת ומתירה ושוב קושרת ,אל
פעמי  .ובבוקר ,מבעוד יו  ,היא אוספת מתחת לע #את הזיתי המרי  ,כובשת
אות בצנצנות גבוהות ומהדקת בפתיל .ואילו יכלה כ לכבוש בתוכה ג את
רוחה הרעה ,המאיימת להתפר.#
ליד השולח האיש מבתק בידיו את כנ העו ומלעלע את היי  .היא אינה יכולה
לשאת עוד את מראהו .קמה ועומדת בחלו המוג ,משקיפה על הדר השוממה.
ושלה אותה מהירד .
האורחי מספרי שאלישע הצי קת ברזל ששקעה במי ָ ,
והא יוכל לשלות כ מתוכה ג את מחשבותיה הרעות?
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רק בימי האביב ,לקראת חג הפסח ,שב אלישע אל שונ  .ניחוחות מור ולבונה כבר
נדפו בג  .השוש פרח בשער וניצני השיטה התבקעו כאפרוחי מפלומת .
כנותנת לפניו קורב מנחה הקריבה לפניו את מאפה תנורה :חלות מצות בלולות
בשמ ורקיקי מצות .ומכיוו שחור של דבקה בה שתיקת השדות והיא נעטפה
בערפלֵי הגלבוע ,סגורה בביתה שהאפיל ללא שביב נחמה ותקווה ,היא משתוקקת
ִ
כעת לדעת:
'הא טוב היה לאדוני? הא ביר אותו ה' בשמחה ובאושר?'
א יענה לה שאשריו וטוב לו ,תדע שאי לה חלק בעולמו .שהרי ימי רבי קבע
את מושבו בכרמל או בבית-אל ואת שונ לא זכר .לשווא שמרה למענו את עליית
הקיר הקטנה ,מנקה ומטהרת אותה ומתנחמת על חסרונו.
'אשרי ,אדוני' ,היא נאנחת' ,כל האר #לפני'.
אבל הוא מוחה' :אשרי יושבי בית .מאושרת עקרת הבית' ,ומאיר לה פני ,
'אשרי היושב תחת גפנו ותחת תאנתו'.
ולבה מתרחב בדברו אליה כ .עוד באותו יו היא מטפסת בשבילי גבעת המורה
המתה גבעת המורה ,פולטת את גושי אבניה
למדוד בעיניה את נחלתה .כל החור ְ
השחורות ,מכאיבה לאדמתה ,וכעת רווח לה .היער מוריק .דשאי ופרחי באדו
ובצהוב צצו בי הסלעי  .ולרגלי הגבעה נחות שונ ויזרעאל .אדמת העמק כולה
שדות וגני  .קלעה זר לראשה ,ועטורת פרחי ירדה אל משכנות הרועי .
וכי לא אמר הנביא שמאושרת עקרת הבית? אכ אשריה וטוב לה .אבל בשמת
יוצאת לקראתה ופניה קודרי .
'יותר מדי את מדברת על הנביא' ,היא נוזפת בה.
ברכת הצבע ,טובלות את הצמר בעסיס ה3).ה ,ופני בשמת
ה כורעות על שפת ֵ
לצדה במקווה המי מאדימי כד  .הוי ,למה כעסה עליה ידידת
ִ
שמשתקפי
מקנאתה בה דיברה או מאהבתה לה? אל תלכי לרעות בשדות זרי ,
ִ
נעוריה ,והא
הישארי אתי.
ועזיה הרזות תולשות את העשב הדל מבי
'בואי אל הגור ' ,היא דוחקת בהִ ,
יתדות אוהלה ,מעלות גירה ותולות בה עיניי מאשימות .והתיש המיוח בועט
ונוגח מעבר לגדר ,כמנסה להתפר.#
אותו לילה חלמה שהיא יורדת לטבול בנחל .כבר פשטה את בגדיה וטמנה אות
בי קני הסו .עירומה היא עומדת בצל הרימו  ,על גדת המי האפלולית .והנה בא
ונדחק למקומה גיחזי ,עירו כביו היוולדו וגופו הרזה בוהק מצרעתו .גועל
תקפה ,ופחד .אבל ג צר היה לה עליו .גופו הדל ותשוקתו הממאירה הכאיבו לה.
לולא שלח את ידיו אליה...
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בבהלה התעוררה .סוטה ,מורדת ,ייסרה את עצמה .ומתעטפת בשמלתה קמה
בחיפזו להבעיר אש בתנור.
צינת בוקר וערפל קידמו את פניה .אוי לה ,עוד מעט ירד האורח .אי תישא את
פניה אליו ,אי תסתיר ממנו את חרפתה .והיא הלוא ציפתה לבואו ,ייחלה לו,
מאמינה שפניו הטובי ועיניו המאירות יגרשו מתוכה את הצללי .
לשה את הבצק ורדתה את הלח  .פניה להטו מול האש .מושיבי עקרת הבית,
חזרה ושיננה לעצמה ,מתאמצת להשיב לה את שמחתה.
וכבר נשרה ניצת התפוח והפרי מסתתר בי העצי  .ובשובה מהג שמעה קולות
דוברי בשער .צללי האנשי הרטיטו ,מתכנסי בצל הצפצפה הגבוהה ,ולבה
על :#הנה הנביא .סו-סו נטש את משמרת חדרו וירד אליה  ,עומד ומשוחח ע
נערו ונדמה שאפילו מצטחק כאחד האד  .הא תתאפק ותעקו את השביל ,או
שאינה לידה ותחזה בו? תומכת את הטנא במותנה
תבוא בשער ,תנצל את המקרה ִ
והאבטיחי והדלועי הבשלי מכבידי על צעדיה ,פנתה אל שביל הג  .דבורי
זמזמניות נתלו באוויר הח  .ריח השר התעצ בעצי  ,ופרפרי ריחפו מסביבה
וכנפיה צהובות ולבנות באור.
רוצה הייתה לבוא לפניו צנועה וענווה ,אבל היא אישה גבוהה ורחבת גר  .ריח
הג נוד מסליה ומבגדיה ,מפתה כריח השדה .כמעלימה עצמה התכופפה מתחת
לצפצפה ,מנמיכה את קומתה .וכמו האזוב הריחני הפורח בגנה בכחול נוצ,#
נפרשו שמלותיה ,מקיפות אותה מסביב בשובל פרחי ארו.
ימי רבי עשה איש הרוח בעליית הקיר .פניו החווירו ושערו צימח פרא .שפתיו
החכליליות בולטות מתו דבלולי זקנו .פע אולי היה בחור חסו  ,חורש בצמד,
אבל הימי שעשה בנדודי ובמערות ,בורח ע תלמידיו מפני המל ,החלישו את
גופו והנמיכו את קומתו .כאחד הדלי הוא ניצב בשער ,פניו כחושי ונבוכי ,
וענני האבק מבליטי את עמידתו הבהולה .וג א הוא נושא בצקלונו את אדרת
אליהו ,מראהו כעת כאחד מבחורי ירושלי הצנומי שעליה סיפרה לה אבישג,
רוקמת אות לתו חלומות ילדותה .והיא ,בחיבתה לו ,רוצה הייתה לגשת אליו
ולומר לו :הישאר ִעמנו איש-הרוח ,וכי לא נוח ונעי ל בביתי .אבל אינה מעזה
לפצות פה .וכמו תמיד הוא הדובר ,ובלשונו היפה שמביכה אותה תמיד ,עד
שמילותיה מתהפכות למלמול ,לגמגו  ,לאל .
'קרא לשונמית הזאת' ,הוא אומר לנערו.
וכשהיא באה ע הסלי  ,הוא פונה אליה בקולו הר המשתאה לה:
חרדת עלינו את כל החרדה הזאת' ,הוא אומר.
את ְ
' ְ
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ובאמת ,למה טרחה סביבו כל הימי האלה כדבורה עמלנית .בונה לו עליית קיר,
מציעה לו מיטה וכיסא ומנורה ,וג מבשלת לו מטעמי כאשר אהב .והלוא האיש
הזה שונא מתנות ,ומעדי היה אולי את התנזרותו ואת התבודדותו .ומה א יגיד
לה שנדיבותה עליו לטורח ,היא נבהלת.
אבל הוא אומר' :מה נעשה ל?' כמנסה לפרש את כוונת מעשיה ,ומוסי ושואל:
'הא יש ל דבר אל המל ,או אל שר הצבא?'
אבל הא גמול היא מבקשת מידו? הוא מכלי את פניה! פוגע ברצונה הטוב
להעניק לו .פניה מאדימי  ,ומשפילה את מבטה אל הטנא כאל מנחת ביכורי
דחויה ,היא אוספת את פרי גנה ,הקישואי והדלועי הצהובי ' .בתו עמי אני
ִראה-נא וייווכח שאישה גדולה היא .כי
יושבת' ,היא אומרת וזוקפת את קומתה .י ֶ
ג א הוא ִע מלכי ונגידי יתהל וידו רב לו בחצר המל ,א היא אינה ציפור
בודד על גג .ואל יבוז לה .ג בצערה לא תקבל מידו דבר.
ומעבר לחלו כבר כיפת הגלבוע נבלעת באוב .ענני השרב גולשי אל העמק
כעדר שאדונו נוגש בו .גרגרי חול ואבק נישאי ברוח ונדחקי לכל פינה ,נִ גרסי
ומתלעלעי בזוויות הפה ומכבידי על הנשימה .ומאחורי גבה היא שומעת את
האיש מדבר אל משרתו בקול חרישי ,מוטרד.
'ומה לעשות לה?' הוא שואל.
וגיחזי ,שלא מנע עצמו מחברתה בימי שהנביא היה עצור בחדרו ,שעקב אחריה
בבית ובשדה ,מקוששת עצי ושואבת מי  ,אופה ומבשלת ,מלקטת את פרי גנה
ומטפסת באוויר הגלבוע ובסופות החול ,עונה לנביא:
'אבל ב אי לה'.
ובדברו הוא כמסביר את חרדת החטא המעיק עליה ,ואת הריק המתאווה
להתמלא .ומוסי בגיחו נכלולי:
'ואישה זק '.
ובאותו ערב ,כשהיא עולה להתבודד בעליית הקיר לאחר פרישתו של הנביא,
נשקפת אליה מבי צללי הג ציפור 2הירוקה .והיא משלבת את ידיה בחיקה
להסתיר את רגשתה ,וחוזרת בלבה על ִברכת אלישע – ברכת המלאכי :
'למועד הזה כעת חיה את חובקת ב '.
וצוחקת בלבה כ$רה שהתבשרה ביצחק' ,צחוק עשה לי אלוקי ואדוני זק ' ,היא
אוספת את פניה בידיה ורק חלקת עורפה זורחת באפלולית החדר באור האחרו .
'אל נא אדוני' ,הפגיעה בו' .אל תכזב בשפחת'.
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אבל מילתו נוטפת לתוכה כאגל מי להרוותה .וכפתילה ששואבת מתוכה ,היא
הולכת ומתעברת ממנה .כמשוגעת היא מתהלכת בחדר בצחוק ובבכי חליפות .כי
הוא הגיד לה שילד ייוולד לה .והלוא איש ברכות הוא ,ולא איש כמוהו ישקר.
ח
ושוב תוקעי בשופרות .אלול וחג לאלוקינו .ואותות סתיו ראשוני כבר ניכרי
בגני  ,העצי מצהיבי ועצבת נמשכת מתוכ כחולי .שמי התכלת עדיי ללא
רבב ,וצחות חפה ויבשה ,אבל בערב שורקת הרוח חדה וקרה ,מצליפה בשבי
מהשדות .הפרי כבר נאס והתבואה בגור  ,אבל גש אי והדאגה כוססת .יבש
המעיי  ,יבש מקורו ,והימי נוקפי והריק לא מתמלא .לפעמי עולה בזיכרונה
עצתה של אבישג :עשי בדר כל האר ,#השקי את הזק יי ושכבי עמו .אבל אי
תעשה ,ולה נדמה שאפילו יֵי לוט לא יועיל עוד לזק  .אבל חזקה עליה ברכתו של
מדי לילה היא זוחלת אל מיטת בעלה ,מגלה את מרגלותיו בעיניי
הנביא ,ולכ ֵ
עצומות ,מתגברת ודשה בחלציו .והזק בשנתו משמשה בהשתאות.
בשלהי הקי #היה חוזר מהשדה ומכנסיו רחבי וצעדיו כבדי  ,לוג ברעש
מצפחת המרק ומגביה כוסו כאיש נדה  .מתבונ בה מרחוק :הא זו היא או
אחרת .צעדיה קלי  ,גווה עליז ומבוש  ,כמו היא ולא הוא רוותה עד שיכרו מיי
הביכורי .
באות ימי שוב יצאה ע הכלות לטבול במקווה טהרה .הנחל התדלדל ולכ
לברכות שבעמק .ופע טבלה ַב ִ7נרת ,צוללת אל חיקה הקר
הרחיקה נדוד עד ֵ
והאפלולי ומגעה הכחול משיב את נפשה .צפה ועולה מהמי  ,נדמה היה לה
שברכת הנביא תעלה יפה.
שגופה קל יותר .מסוחררת התפללה ִ
היא הרבתה לפקוד את בתי הנשי המעוברות .ה לחשו לה סגולות ,מטמינות
בידה ערבות נחל מיובשות ,בשמי וכישופי  .וע הגשמי הראשוני התמלא
הנחל ,והיא שאבה בכדה מי זכי בהירי  ,שואפת לתוכה את ריח האדמה
הרוויה.
ובתנופה עדינה שלא ידעה כמוה מימיה ,החלה ליילד את הנשי  .מניחה בחיק
את עולליה  ,ומבטי קנאתה שעוררו בה תמיד אי שקט הפכו רכי וחומלי  .מה
היה לה ,הזאת השונמית ,המו עליה השכנות .והיא צחקה ,אני ריקה הלכתי ומלאה
השיבני ה'.
ומדי
הנס התרחש .כבדה הייתה כמו האדמה ומלאה כמוה .זרע תפח ברחמהִ .
שבת וראש חודש הייתה מתעטפת במחלצותיה ועולה לרגל אל הנביא .אות
ימי היו הע מקטרי בבמות וזובחי לבעל ,והאיש הזק חשד בה שג היא
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נתפסה לאמונות תפלות .עיניי עקבו אחריה ברחוב ,ומעבר למסכי הווילונות
שאלו האנשי למי היא נושאת מנחה .פע העמיסה על האתו שק קמח ופע
לוג שמ  ,מביאה אות בצקלונה אל מחנה הנביא .א קבע את מושבו ביריחו וא
במדבר ,בערב שבת הייתה יוצאת וע אור יו ראשו הייתה שבה ,עייפה
מנדודיה ,והפס השחור ממצח האתו ועד לזנבה מלבי מאבק.
'עד מתי את '...הייתה בשמת מקדמת את פניה בכעס.
עקודות ,נקודות וטלואות הלכו אחריה הרחלות אל השוקת ,מתייחמות ברהטי
ְכצא ָל ָב .
'את ממיטה על עצמ חרפה' ,הייתה נוזפת בה.
אבל היא הייתה מעסה את כרסה המתוחה ,ודוחה את תוכחתה:
' ִברכת איש האלוקי תועיל לי יותר מכל סמי מרפא' ,הייתה מתרצת את נהייתה
אחריו.
בלבה עוד ידעה פחד .ומה א לא נעשה לה נס ,והאלוקי רק מבקש לנסותה?
וא נפל ברחמה ולא ילד? הו ,אנא ה' ,אל נא תשלה את אמת ,התפללה לו בלבה.
חודש טבת וארצ מנוגבת .גש לא יורד וקור מושל בג  .הרוח מטאטא בכפות
צפודות עלי יבשי  ,גור אות ברעש ע הפרפרי המתי  .עוברי אורח סיפרו
הגלגל .ה סיפרו ג על
על שלג בירושלי  .כפור צול בהרי  ,ואלישע נדד אל ִ
רעב בבית-אל ,ועל בני הנביאי המלקטי בשדה ארות ופקעות ומבשלי בסיר.
בראש חודש שבט ,כשנגלה חרמש הירח צ בענני וקווצות הרקיע האפירו,
השכימה בבוקר וחבשה את האתו  .ציפורי צייצו בעצי  ,משיבות בכנפיה
העדינות את הכפור .אבל היא ידעה שהרוחות הקשות יביאו עליה כליה.
התעטפה במעילה ובצעיפיה .קור הזדחל בצווארה ועל גבה ,ומהדקת את הרדיד
על פניה ,מעולפת בבגדיה העבי  ,קשרה את עצמה אל האוכ ,וע סליה קשורי
אל צלעות בהמתה ַרכבה אל מדבר יהודה.
לרגלי הגלבוע הייתה האדמה שלא ספגה מי קשה ודחוסה .זרימת המעיינות
נחלשה וכמעט שלא עלה מה רחש .ובצדי הדר ,בעזובה ,צצו נהלולי ונעצוצי .
האתו נמשכה אליה  ,סוטה מהשביל הכבוש ,ושובל צעיפה נקרע בקוצי .
תפרחת חוחי צהובה נשרה ,ועוקציה שהגלידו נפרשו מעבריה ככנפיי ,
נוטי על ִצד כבעלי חיי שקפאו למוות בטר עת.
חלחלה חלפה בבשרה ,ושוב עלה בה הקיא כמו נחנק עו-רה בתוכה .המרחב סגר
עליה ,דממה ובדידות מסביב .קר אור לא הבקיעה מבעד לענני וההר מעש
ערפל .ופחד נפל ג על האתו והיא החלה שועטת כנמלטת על נפשה והבל נגרש
מאפה.
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בשדות עמק בית שא צמחו הסירי והקוצי לקומת איש ,ובמורד הירד
השתופפו קני הסו ,העבקנה והגומא .הערבות לחכו בצימאו את הגדות ,וזרימת
הנהר הייתה ִאטית והילכה עצבות .לא כבימי החור הטובי כשהמי שוקקי
וקוצפי  ,גורפי בדרכ אבני  ,גזעי עצי ובעלי חיי  .צבע היה עכור ולא ירוק,
כאדמת העמק הכבדה.
הגלגל כבר עמדה השמש במרומי הרקיע .היא חצתה את השדה
ובבואה אל ִ
ותלמידיו של אלישע נִ גלו לה מרחוק .למראיה הליטה את פניה וצנחה מגב
האתו  .מביקוריה הקודמי ידעה שאינה טובה בעיניה  .בני הנביאי שטמו
אותה על ִקרבתה לאדונ  ,והיא עוררה בה השתאות ומיאוס .וכי מה תבקש
השונמית הלז מאלישע .היא אינה מדלת הע והנושה אינו רוד אותה .היא אינה
עקרה ,כי כבר כרסה בי שיניה ,וא בירכה הנביא מה תבקש עוד? בשתיקה
הרחיקה עצמה מה  ,פורקת את צרורותיה בקצה המחנה.
אבל ל) תבונה בה היו יודעי להפיק ממנה תועלת .ה רעבי ובסליה מכל טוב.
ה מלקטי בי הקוצי ארות וגפ שדה ופקעות ,ובשקיה קמח ושמ  ,דבלי
וצימוקי  .ה מבעירי אש ושופתי את הסיר הגדול לבשל בו נזיד ,והיא פרקה
את הקמח מאמתחתה והביאה אל החצר .עומדת ש ראתה את אחד הנערי
מפלח אל הסיר מהפקעות המרות .ובעוד ה יוצקי מהמרק השחירו פניה .
'מוות בסיר ,מוות בסיר' ,צעקו ,תולי בה את מבטיה המאשימי .
אכ  ,לתועבה היא בעיניה  .לא מטמוני הביאה לה בשקה ,כי א את הרעל
הזה .עוד מעט ובחטאה ימותו .לולא אלישע שנחל #לעזרתה ,חופ מ$ק הקמח
שבידה ומשלי לסירַ ' .צק לע ויאכלו' ,אמר לנער .ואכ סר מר המוות ,ודבר רע
לא היה בסיר.
מדי בואה היא נאבקת באיבת התלמידי  ,וג אלישע מרחיק עצמו ממנה .כבר
נטש את עליית הקיר הקטנה ,והוא יושב באוהלו ומלמד את הבני .
אנשי באי לקבל את ִברכתו ,וג היא עומדת באוהל הנשי  .בערבי שבתות
וצובאה על
וראשי חדשי היא יוצקת שמ  ,לשה קמח ואופה עוגות ,מבשלת נזיד ְ
פתחו .מאמיניו רבי והיא נדחפת ונדחקת ביניה  .ופע פנה הנביא אל גיחזי
ואמר לו:
'הנה השונמית הלז .אמור לה השלו ל ,השלו לאיש'.
והיא ענתה 'שלו ' ,לא מעזה לבקש ממנו שיאציל עליה מרוחו .כי הלוא ילד
ברחמה ,נתמלאו משאלותיה ,ומה תבקש לה.
ליל טבת בערבה החשופה לרוחות ,עטיפותיה לא יספיקו .בבת אחת מכריעה
החשכה את המדבר ומפסגות הרי מואב שטי ובאי אדי הקור .כוכבי צונני
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נצפי מפתח אוהל הנשי  ,וגעיית פרות עצובה ,כמיהה נכמרת ,עולה מרחוק.
הנשי באוהל חולות ,הנשי באוהל בלויות ,היא $חה לעצמה במר נפשה
כמטפטפת רעל לדמה .ובעוד היא מצטופפת ביניה בעט הילד בבטנה .צרי
ב במקל ,כמו באתו  ,היא לועגת לעצמה .ועולה בה הרצו לברוח מפה,
להכות ְ
לברוח .כי הנה ככל שתוסי דעת ,תוסי מכאוב .קודחת מקוצר רוח חיכתה לשחר
שיאיר ותוכל להסתלק מכא .
באותו לילה בחלומה היא בנְ 5ת מדבר בדר אל הנביא .שפעת מי זורמת בנחל,
ואשכולות ֵפרות זהובי וכבדי משתלשלי מתחת לסנסני התומר .היא שולחת
מהפרות ,נכספת אל מתיקות  ,מבקשת לטעו מבשר הענוג
ֵ
את ידה לקטו
ולהגיר את עסיס אל פיה .לו לא היו קמי עליה פתאו בני הנביאי לגרשה.
היא בורחת מפניה ומגיעה אל ע #אחר ,אבל ג מש ה מניסי אותה.
'התמרי של הנביא' ,ה משתערי עליה' ,מוכני ליו חתונתו .מה ,לא ידעת
שאירס לו אישה?'
היא מקיצה מחלומה ורוחה מפעמת מכאב .רגליה קרות ,כמו הר של שלג נער
עליה  .הסערה סחפה את יריעות האוהל ועקרה את היתדות .גש יורד ,מגבב
בחולות גומות-גומות .קמה לנגב בשק את גב האתו ולהעמיס עליה את
האמתחת ,וגונחת מכאב ומעלבו  ,ללא מילת פרידה ,רכבה לדרכה.
השמי התקדרו ופיח הענני נשפ מרכסי ההרי  .עבי קודרי ורוח עזה קידמו
את פניה ,מלווי אותה בדרכה בואכה עמק יזרעאל .ירד גש גדול ומתו המטר
והדמעות ראתה את אלישע ר #לפניה ,גו ,הדל עטו באדרתו ודמותו מופיעה
ונעלמת כמהתלת בה .כאליהו המשנס מותניו נגלה לה ,וצלליתו מבשרת גש
ברכ,ת יורד מההר עד הבקעה.
ורק בבואה לשו ֵנ חדל הגש  .נחלי המי זרמו ברחובות מבעבעי וקוצפי ,
גורפי בדרכ אבני ואשפה .בפתח ביתה קרקרו העופות ,טובלי מקור
במקווה המי להרוות את צימאונ  ,והשכווי זק כרבולתו כמכריז על בואה
בתרועת גבר .טיפות נשרו מהעצי הרועדי  ,וטיפה גדולה חדרה מתחת למעילה,
שורטת וחותה בבשרה הקודח .עמדה בשער סוקלת את הגדר ברגבי  ,מכאיבה
לאדמתה באבני  .אכ  ,ימי רבי רחקה מכא  .ע #השקד כבר צמרתו פורחת,
וג בע #התפוח תפחו הניצני  .ומה לה סוכה במדבר ,מה לה חיי נודִ .הנה הבית
הזה הוא ביתה .עלתה אל חלונה וישבה אל הפל ,וידיה שכבדו בהריונה נתמכו
בכישור.
הרקמה הילכו עליה סחרחורת .אדומי כאש ,מוריקי כלענה.
שלל צבעי ִ
אצבעותיה התנפחו והחוטי דקרו ,מרצדי שתי וערב .מעת לעת הייתה מסירה
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את מבטה מה ונותנת את עיניה בג ובחצר .עבי וגש  ,ושליח מאלישע אי .
והא אינו שואל השלו לה? ולמה אינו שולח את מלאכו?
וח ,7ממתקי  .אש
רק איש 2הזק יושב ִעמה בימי הקרי האלה ,מעול בכס)תו ִ
נאה בוערת באח ,נאווה האישה התומכת בפל .והוא מספר לה על ִקני העורבי
שסילק מעליית הקיר השוממה .הנביא לא בא ,אבל ה באי ומביאי בבוקר
ובערב לח ובשר' .את מי נצטוו לכלכל' ,הוא מצטחק .ושח ג על השדות
חדלו' ,הוא
חדלו אורחות ֵ
המוצפי בגש  ,ועל הדרכי ששבתו מהולכי רגלְ ' .
מזמר ,והיא מהרהרת בשליח שאולי נודד בשבילי עמק יזרעאל בדרכו לכא  .ומה
א גאה הנחל וסוס ורוכבו צללו במי אדירי ? רעדה אוחזת בה ,א כי למראית-
עי ידיה מוסיפות לטוות בפל.
ובסו החור ראתה עננה קטנה ככ יד מפליגה אל הכרמל .החמה הבקיעה מבי
העבי  ,מפלסת דר לקרני האור .סיסי צייצו פוערי מקור לבלוע חרקי
במעופ  ,והחרובי השחירו ,נושרי חומרי -חומרי בערוגות הג  .עוד מעט
ונשל ג פרי בטנה .יו תמי היא עומדת בחלו  ,מחפשת לה עיר מקלט .הא
תעז לעשות את אשר הגתה? ומה א ינחש האיש את אשר בלבה?
קמה לאפות את לח הביכורי  ,עשרי לח שעורי וג כרמל .ונותנת אות
בצקלונו של הזק  ,היא מלווה אותו במבטיה אל השער .הנה הוא הול ומרחיק אל
השדות עד שנעל מעבר לצלע ההר .בקוצר רוחה עלתה אל עליית הקיר לחכות
לו .מדליקה נר ובחדר נבעתי הצללי  .ימי רבי לא ביקר כא איש ,וכעת שדי
מחוללי בי הקירות .הליטה את פניה בידיה להסתיר את חרפתה .הנה המיטה
מוצעת ,ג המנורה דולקת ,אבל רוחו של אלישע כבר רחקה מכא  .וכגנב שנתפס
היא נחבאת בחדרו ,יראה מצל עצמה.
למחרת שב האיש ופניו אינ כתמול שלשו .
'נתתי את מנחת' ,אמר.
וכמו רוח קנאות עברה אותו ,ומנחת קנאות הגיש לאלישע ,השתופ מול התנור
ופניו להבי .
'ת לע ויאכלו ציווה עליי הנביא .ומה את ? זה? לפני מאה איש?'
הו ,איש ת  ,אי לא יבי  .והלוא ג הוא מהנביאי היה ,ואת הע נהג להוכיח.
ניגשה לרדות את הלח מהתנור וידיה רעדו .ואולי יאמר לנסותה במי
המאררי  ,ה בטנה כבר צבה וירכה נופלת .וא יאמר להכותה ,אישה הרה היא,
וכפליי דמי ישל כל המכה בה .והנביא אלישע ,הא לעג למנחתה?
'ת לע ויאכלו' ,חוזר האיש על דבריו ,ידיו פשוטות אל האש כמתי את הברזל.
'ועוד הוא מנבא כי כה אמר ה' ,אכול והותר'.
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ופתאו רווח לה .אלישע ביר את לחמה ,שולח אליה את דברו מרחוק :די והותר.
ט
ולאחר הפסח הניפו הקוצרי את תבואת השנה החדשה ,והמיילדת הניפה את
הילד ,מכריזה 'ב נית לנו' .וע בכי הילד נשמעה רינת הקוצרי היוצאי אל
השדות .ניחוח עדני נד מהפרדס ,והחדר טבל בבוש הזה .השיטה הצהיבה,
הצפצפה נתנה קולה ,ושושני הבר עלו בחלו טובלי ברסיסי הטל.
'ה' ִעמכ ' ,קראו הקוצרי .
'יברככ ה'' ,ענו לה המאלמי בשדה.
וג איש 2הזק עמד בפתח .כבר ראשו מקריח וזקנו מלבי  ,א כמו עלומי אב
נוצקו בו .ביר על המילה והחזיר את הילד לחיקה ,ממהר אל שדהו וחרמשו
המושחז בידו .עצמה את עיניה וראתה את שדה החיטה רוחש מתחת לשמש
בברכות המי
זוהר השמש מרצד ֵ
הצהריי  ,השיבולי נעות ברוח וצבע זהב נמסַ .
והבהמות הומות בגעייה רמה .ורק הר הגלבוע משקי מלמעלה ,שומ ושותק.
'מי הנערה הזו?' היא זוכרת אות שואלי  .יתומה הייתה אז והלכה אחר
הקוצרי ללקוט בשדה.
זו השונמית קרובת אבישג ,ה אמרו ,מדברי סרה בזונת המל ונותני ג בה
את עיניה לרעה .ורק הזק האיר לה פני :
'בתי ,דבקי בנערותיי .אל תלכי ללקוט בשדות זרי '.
קול ששו וקול שמחה ,קול חת וקול כלה .אבישג שרה בחתונתה ,מכה בתו
ורוקדת ע הנשי  .היא נישאה לאיש וכעת היא חובקת ב  .ומדוע נפשה מרה
עליה? והלוא התקיימה ברכת הנביא.
עצמה את עיניה והסבה את פניה אל הקיר .א אויה ,שניי דובי יוצאי מיער,
פיותיה פעורי וריר נוט' .תני לנו את בנ' ,ה דורשי ' ,שלנו הוא'.
והיא מאמצת את הילד לחיקה ובורחת מפניה  .רצה ורצה וענפי העצי פוגעי
בפניה ושורטי בבשרה .נהמות הדובי והלמות טלפיה מהדהדות באוזניה עד
הגיעה אל קרחת יער ,ש היא נופלת על פניה ,בוכה ומתחננת:
'הרפו ממני .אל תבקעו את בני'.
'עד מתי' ,שואלי הדובי וגוהרי מעליה שחורי ולוהטי .
'עד שאגמלהו' ,היא נשבעת לה .
ומתעוררת בבהלה .בשמת יושבת ליד מיטתה ,מודאגת היא שואלת א רפא לה
ולמה צעקה בשנתה .והיא נזכרת בדובי השחורי ושבה ועוצמת את עיניה.
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ומעבר לחלונה נשמעת תרועת הקוצרי  ,רמה ועולצת ,כמו צוחקי לאידה .איפה
הילד ,היא מגששת בחרדה על המיטה ,ובכיו עונה לה מהסדי .
וכבר מלאו שבעת ימי נידתה ,ושלושי יו ושלושת ימי ישבה על דמיה ,ואחר
רחצה וטבלה במקווה טהרה .ריח אורני נד מהמי  ,והזר פיכה תחתיה .שני
הכפרה פרפרו בכנפיה על מוטות הע ,#מטילי את חרדת צלליה מסביב.
תורי ַ
ממקורה ומדמיה בא הילד הזה שהיא מאמצת בחיקהֵ ,מיניקה ומגדלת באר #דג
ותירוש ,אר #זית שמ ודבש.
ובאות ימי השמועות מספרות על רעב כבד בשומרו  .נשי כורתות ביניה
ברית :היו נאכל את בנ ,ומחר את בני .אהה ,אימה ופחד .על יצועה בלילות היא
מחבקת את בנה ,מסוככת עליו בכנפיה .ומה אומר המל ,ומה אומר הנביא?
'אלישע הבטיח מחר ס5ת סולת בשקל וסאתיי שעורי בשקל' ,מבשרת לה
בשמת.
והזק חותה את הגחלי המתות בתנור ומשתיק אות בזעפו' :הא יעשה
האלוקי ארובות בשמי לע הרע הזה?'
א למחרת שבה בשמת ומבשרת :גיחזי ובניו המצורעי יצאו אמש משער
שומרו ומצאו את מחנה אר נטוש .צבא אר נסוג ,רק הסוסי והחמורי
נשארו ש  .ובאוהלי מכל טוב ,כלי ובגדי ומזו רב.
על השולח שעליו סעד הנביא היא מאכילה את בנה סולת מרובכת בשמ  .פה-
פה-פה ,היא שרה ומזמרת לו ברוב רגש' :הב יקיר לי ,ילד שעשועי ' .והוא טובל
את אצבעו בצנצנת הדבש ומתיז על סביבותיו ,מרי בשתי ידיו הקטנות ספל
אדירי ושותה חלב.
'הנה ציפור ירוקה ,הפלא ופלא' ,היא נושאת אותו בזרועותיה אל החלו שבעליית
הקיר .וג קול התור נשמע ,וזהרורי שמש מנצנצי בנוצות הציפורי .
והוא כבר נער קט  ,משחק בחצר ע דינה בת בשמת .ופתאו חרדה תוקפת
אותה :הייזהר מהבורות בחצר ,ש המי שחורי  ,בולעי  .אבל הוא נופל וק .
וברכת הנביא.
אלוקי מג עליו ,היא מאמינהִ ,
היא מלמדת אותו לקרוא לדברי בשמ ' :הנה אלו והנה ברוש' .וחורטת על אב ,
כעל לוחות הברית הראשוני ' ,עשה טוב ולא רע' .וברדת היו  ,עת יפוח הרוח,
מביאה אותו אל השדה ,ויחד ה שומעי את שירת העשבי ושואפי את ניחוח
הקטורת העולה מהפרחי  .הילד מתגולל ע דינה' .מה ,מה' ,מתהוללת הילדה
השובבה ,ובנה ר #בעקבותיה ואוחז ברגליה ,מוש בה כבעגלה קשורה.
'עודנו ילד' ,היא מתנחמת בלבה .אבל אביו מוכיחו ואומר :פרא אד  .ידו בכול.
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הרועה ,אבי דינה ,רוחו טובה עליו תמיד .פניו שזופי והוא מחלל בחלילו.
וכשהוא מנג נחה על הילד רוח אחרת .פניו מרציני והוא יושב ומאזי ברוב
קשב .לפעמי מזמר ומטפח בידיו הקטנות .האזינו השמי ותשמע האר ,#גאוותה
עליו .ואול אביו חוזר ממקשת הקישואי  ,ומרי עליו את ידו שהשחירה בבציר.
בחרדתה היא מכנסת את בנה לחיקה כמפני חמת המציק.
ובשנה ההיא הייתה פריחת השיטה כבדה ואיומה .סב צמרירי וצהוב נשר
מענפיה ,כקווצות תלתלי מכבש חולה .את שושני הבר אכלו הכיני  ,והצפרדעי
מילאו את החצר ואת בור המי בנהי ובילל מספד .וככל שגדל הילד הכביד משאו
בחיקה .היא גמלה אותו ,אבל הוא הסכי לשבת על ברכיה ולהביט בחלו  .מרחוק
נשק הגלבוע ,צדעיו לוטי בערפל והוא נושא על כיפתו את הרקיע הלב  .ובגבול
שונ נראו השדות והקמה הצומחת לגובה איש .בתוכה נעו הקוצרי  ,משתחווי
וקמי  ,קוצרי ומאלמי  ,וחרמשיה המושחזי מבהיקי בחמה.
ובוקר אחד לא יכלה עוד לעצור בו .רוחו שאפה אל המרחבי הללו .לצאת אל
השדות ,להשתופ בקמה ,לנוע ע הרוח .וכ ראתה אותו מתרחק ע אביו ,רתו
אל החמור .ראשו הקט מיטלטל על צווארו כתלוי על חוט דק ,ובמחלפות שערו
הבהיר מרצד האור .לבה יצא אליו ,כלי חמדה מעורר אהבה שכמותו .מה יעשה
בי הגברי המיוזעי האלה ,קושרי האלומות ומניפי המגלי ? וא יצמא ,אי
יגיע אל פיו את כד החרס הכבד? וכשירעב ,הא יסתפק בקלי ובפת טבולה
בחומ ?#הלוא עודנו ילד ,ב שעשועי .
ובאותו היו הייתה עוצרת מדי רגע ממלאכתה ומאהילה על עיניה ,צופה אל
השדות ואל המישורי  .זהובי ושחומי השתרעו הללו למרגלות הגלבוע העוי ,
וצללי האנשי מתקצרי בתוכ ואובדי בקמה .וככל שהתעצמו מעגלי השרב
האדומי  ,בולעי שדות ואד  ,נעלמו ממנה ג פני בנה התמימי  ,אובדי
בסנוורי כתעתוע .הא היה לה ב או רק אשליה היה? נדמה שרק את צעקתו
היא עוד שומעת ,מהדהדת באוזניה ונישאת מתו האוב הח  .ומה הוא אומר לה
כעת ,מה הוא אומר ,על מה ילי ?
רק לקראת הצהריי שלח אביו את הנער ,והב בזרועותיו.
'הילד בכה :רֹאשי ,רֹאשי' ,אמר הנער' ,והאדו אמר ,שאהו אל ִאמו'.
היא בדרכה מהבאר ,ובבת אחת השחירו המי ַבדליִי  .שוב ושוב חפנה מה ,
מתיזה על ראש הילד .בני ,בני ,רצתה לצעוק ,אבל קולה לא נשמע לה .היא רצתה
להזעיק את בשמת ,את השכנות ,אבל במה תוכלנה ה להושיע לה? הכניסה את
בנה הביתה והושיבה אותו על ברכיה ,טובלת את קצה מטפחתה במי וחובשת
את מצחו .הנער קדח והמי הצונני תססו מחוליו.
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'אמי ,ראשי ,ראשי' ,לא חדל הב מבכיו.
עד הצהריי החזיקה אותו בחיקה ,מנענעת אותו על ברכיה ושרה לו משיריה .היא
הבטיחה להראות לו את הקופי בגני המל שלמה ,את התוכי ואת הברבורי
האבוסי  .אבל הוא לא ענה ופניו הלכו והחווירו ,בשרו סמר וגוו התקשח .דומה
שמי הנחל החולי גואי בחזהו הצר ,שמי מחנק לגרונו עד שעיניו יוצאות
מחוריה .
ומה תעשה ,הא תרב #על הרצפה כדוד המל שבנו ניג בחטאו ותתחנ לא;ל
שיחננהו? וא ג היא ייחמה את בנה בחטא ,ואת עוונה משל ה' לחיקו? הוי
בכי ,בכי ,א אומללה ,ברכי אלוקי ומ)תי .כיזב ל הנביא ,לא להוליד ל ב בא,
כי א להזכיר ל את עוונ.
הילד שמט את ראשו ואבריו רפו .מוטל היה בזרועותיה ללא רוח חיי  .ומה ידע
אלישע? הא רק את אשר ָ $ה' בפיו ידבר? את הנערי קילל ויצאו דובי מיער
וביקעו מה ארבעי ושניי  ,ואותה ביר בב והאלוקי המיתו .והיא הלוא
הפצירה בו ,אל נא אדוני ,אל נא תשלה אותי.
קמה ופנתה אל עליית הקיר .מדרגות הע #חרקו תחתיה .בקירות העלייה כבר
פשה העובש הירוק ,אבל החדר עמד בטהרתו .דבר לא חסר פה ,כל חפ #במקומו.
מחכי לאורח שיבוא.
השכיבה את הילד על מיטת הנביא .ל) שמרה את טביעת ראשו של אלישע בכר,
או את משקע גופו במזר  ,או אפילו את ריח זיעתו והכתמי שנספגו בסדי  ,אולי
הייתה יכולה לעטו את הגֵו הקט בהווייתו ורפא לו .אבל לה לא נשאר ממנו
כלו  .רק זיכרונות ,שברי מילי  ,צל עובר ,חלו יעו.
פני הילד שקטו ויפו כמו הרדימה אותו באחד משיריה .נומה ילדי ,נומה ,היא
ממלמלת ,מלטפת את מצחו .ונזכרת בדובי השחורי שיצאו מיער ,היא קופצת
את אגרופיה כנגד  .לא ,היא לא תית לה אותו .נחושה קמה ,יוצאת מהחדר
וסוגרת בעדו את הדלת.
ורצה אל השדה .החו והאבק שמי מחנק לגרונה .שמש הצהריי מכה בעיניה
ברכת
הלאות מבכי ,ומטחי של אש מתערבלי עד לגבול השדות .ש נוצצת ֵ
המי  ,מבזיקה ככס מות ,ואד מיתמר מעליה ,אש וגופרית.
אתונות שיקעו את צוואר הארו במי אפסיי מהבילי  ,מלקלקות ממימיה
המעופשי  ,וזבובי ירוקי עטי עליה בזמזו נוקב .ומרחוק נשמעה געיית
פרה ,ארוכה ועגומה.
שדה השיבולי נפרש לקראתה גועש ורוגש .הקוצרי טבלו בו עד מותניה ,
בעלה בתוכ  ,מני את המגל .היא
ָ
מתנועעי בתוכו ,רומשי וזוחלי  ,וג
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קוראת אליו שייגש אליה .לא משגיחה במבטי האנשי ובחרמשיה המונפי
מעל ראשי האלומות המקושרות .ואולי ה תמהי על צעיפה ,צעי השבת
הרקו אבני שוה  ,שואלי את עצמ למה התקשטה בו ביו חול.
'שלח לי את אחד הנערי ואת אחת האתונות' ,היא מצווה על אישה הזק ' ,ארו#
עד איש האלוקי ואשוב'.
אבל הוא מביט בה ומראהו פראי ומאיי  .בזקנו הלב הסתבכו המו #והתב ,
ובפניו העבי  ,חרושי הקמטי  ,היא קוראת את חשדו.
'מדוע את הולכת אליו?' הוא שואל ומזקי את קלשונו בשל' .היו לא חודש ולא
שבת'.
הנה רק פאה ושכחה יעזוב לה ,כמו לעני ולגר .וא הוא מקנא לה ,וקנאתו
מבעירה את חמתו?
'שלו ' ,היא מושכת באפסר אחת האתונות ,והבהמה האפורה והצייתנית נושאת
אליה את עיניה הרכות ,המבינות.
'נהג ול' ,היא פוקדת על הנער' .אל תעצור לי לרכוב ,כי א אמרתי ל!'
וכ ה מתנהלי  ,הנער והאתו והיא אחריה  .ימי רבי לא ראתה את אלישע,
ורק לפני חג ומועד הייתה שולחת לו טנא פרי או שק קמח .אולי חמסו בני
הנביאי את הדורו מידי השליח ,זוללי וסובאי ולועגי לה .היא לא צבאה עוד
על פתחו ,אבל שאלה עוברי אורח איפה נטה את אוהלו.
ג את הנשי שאלה ,מאלו שהרסו אליו לבקש את ברכתו ואת עזרתו .האלמנות
במלחמת ע נושיה  ,מתחננות שיושיע לה וליתומיה  ,והעקרות המבקשות את
ברכתו לפרי בט  .ה הביטו בה בקנאה כי לה עשה הנביא נס ,בעלה זק והיא
נפקדה בב .
מעבר לשדות ,מעבר למקשאות האבטיחי והקישואי הצהובי  ,התייצבו
שרביטי החמניות .יבשות היו עד לשד  ,זרע כבר נשר מתוכ ורק גבעוליה נותרו
על עומד זקופי במרי .ה הרכינו את ראשיה הנחושתיי  ,הכבדי כראשי
נשי אבלות .רוח היו החמה נשבה ,והחמניות השמיעו ִאוושה כחציר יבש ;
קינה מרירה ממושכת ,שהתמזגה באנחתו ובמלמולו הקודר של הס) על גדות
הקישו .
הו ,נחל קדומי נחל קישו  ,תדרכי נפשי עוז .ואי תעז לגשת אל הנביא ולומר
עיוו?
ָ
לו' :אלישע ,אני לא ביקשתי ממ דבר .ואתה ,א ביקשת לתק את אשר
בקלל את ארבעי ושניי הנערי ולכ בירכת אותי בב  ,הא לא גילה ל
האלוקי את אסוני?'
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האטי מפיק עצלות נכאי
ִ
היא רוכבת בשביל העפר הצהוב ,בתוואי הנחל ,והזר
ושוויו נפש .כלאחר ייאוש הולכי המי העכורי  ,והערבות מייבבות מעליה
וקנה הסו נרעד כחולה .אבל הלאה .אל לה להיעצר בקרבת הקישו ולהיבלע
בעצבותו .כי א תודה בכישלונה ,אנה היא באה .שני נשאה בתוכה את המרי,
בברכה .ועתה ,הא לא
ורק כשבא הנביא ובירכה בב  ,דחקה את הקללה והאמינה ָ
תבוא לפני הנביא ותתבע את הילד מידו? הלוא אמרה לו אל נא תשלה אותי.
דחקה באתו דקת-הרגליי  ,מושכת באפסר שבידה להוליכה לאשר תחפו.#
השמש המסה את אדי המי החמי  ,וה בעבעו ועלו לנגדה בענ ערפל.
וכמטחווי קשת ממנה ,כמו ישמעאל הבוכה לאמו הגָר ,ריחפו וקרבו אליה פני
ילד ,2חיוורי ומאומצי מכאב חוליו ,כפי שנגלו לה לאחרונה.
'אמי ,לא את הולכת' ,הוא קורא אליה.
'להודיע לנביא ,בני ,לבקש את עזרתו' ,היא עונה ,וקולה מהסס כמתנצל.
'ארבעי ושניי נערי ביקע בקללתו ,ואת באהבת ובאמונת סלחת לו .ועליי,
על בנ ,אינ מוחלת?'
והיא בוכה ,בני יקירי .וקול הילד רוצע באוזניה ,נוקב בבשר החי .דק וחנו כזמזו
הדבורי בכוורות שבצדי הדר ,נאבקות להשתחרר מכלא דבש המתוק ,מכות
בדפנות ומתחננות להתפר .#לא ,היא לא תשוב אחור .אל הנביא היא הולכת
לדרוש מידו את פשר החיי והמוות הזה .למה בא ילדה לעול  ,ולמה מת .אנפה
לבנה מרחפת על פני המי ונעלמת בי קני הסו .אל תביטי לאחור ,האנפה,
מעליי דיה טורפת .אי א משכנ ,דיה .טוסי אל הררי החוש ,טוסי אל מדבר
ישימו  .שנה ועוד מאה שנה אגרש ,כמו אברה את העיט מעל הפגרי .
הא דמעותיה אלה ,או זיעתה הקולחת על לחייה? היא מקנחת את פניה ,אבל
לחות הקישו כמו גואה מתוכה .ומנגד כבר מתנשאי רכסי הכרמל ,ועצי
בודדי מופיעי ככבשי תועות ,פזורות-נפש ,שקפאו על עמד  .ועצי זית
ואורני מטפסי על חזה ההר ,ועצי רימוני מנִ צי  ,וכפות תאני  ,ומערות
נפערות.
היא נכנסת לחללה הלח והטחוב של מערה עמוקה ,מתכופפת ומגששת פנימה.
מלטפת בהיסוס אב שהצמיחה אזוב ,והדממה האפלולית נפערות לקראתה .הא
מערה זו איווה לו הנביא למשכ  ,נחבא מפניה בכהות ההר ,בסב אורני ושיחי
פרא? רק שברי כדי פה בי אבני גדולות כמצבות ,וריח חרי של גללי חמורי
נישא ברוח ,מעיד על קרבתו של יושב;בית.
היא מטפסת במעלות החצובות בסלע ולבה כבד עליה ,אבל רגליה ,אויה ,קלות
כרגלי איילה .אלישע ש  ,ועל א שהסנה בוער באש הרגליי אצות לקראתו .אל
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לה להאשי אותו ,כי היודע סתרי-לב בח את מעשיה .היא שהפצירה בנביא
לאכול עמ לח  ,היא שבנתה לו עליית קיר וחרדה עליו את כל החרדה הזאת.
ומדוע לא שעתה לדברי בשמת שהזהירה אותה באפלולית הגור  ,פולה
משערותיה את שביבי הקש ומנחמת אותה בעיצבו הריונה' :היזהרי מקרבת איש
האלוקי  ,שקרבתו מזכרת עוו '?
הפוקד עוו אבות על בני פקד אותה היו  .אבל אלישע שנענה להפצרותיה ובא
לאכול עמ לח  ,של בעליית הקיר בביתה וביר אותה בב  ,הא הוא נקי?
קרבתו הולידה את הילד הזה ,וקרבתו המיתתו.
מפי עוברי אורח בשונ ידעה על מקו התבודדותו של הנביא ,מרגלת אחריו
כאישה אוהבת ,והנה היא עומדת על ספו .שלי נעליי מעל רגליי ,היא נושאת
את עיניה אל מעלה ההר ואוד השמש השוקעת במערב בוער בעיניה וניחת על
ראשה .דממה וציפייה דרוכה.
וכמו בטר סופת קי #נעי העצי  ,ורע עמו נשמע מרחוק כמשברי י המכי
בחו .ובעוד האתו סוטה מדר העפר כמתייראת ,וכמו מלא ה' ניצב לשט על
דרכה ,דמות ניצבת מעל למדרו  .לא נשוא-פני ולא מקרי נ,גה ,א לא אותו
בחור שרירי שנהג בצמד ,רק צללית דקה ורופפת על תכול השמי המאדימי .
אלישע ניצב כנֵד ורוח הי נופחת באדרתו.
'הנה הנביא' ,מכריז הנער ההול ִעמה.
והיא נופלת על פניה ומתכסה בצעי ,ושומעת את העומד מעליה ,זר ומרוחק
בפתח מערתו ,אומר לנערו:
'הנה השונמית הלז .רו #לקראתה ואמור לה ,השלו ל ,השלו לאיש ,השלו
לילד'.
אכ  ,הוא הכירה .אבל אינו יודע דבר .חי לו לבדו כנזיר במערתו ,ע משרתו
והגיגיו ,הוא אינו יודע מה נטע בה ומה הרס ,מה ָבנה בה ומה החריבְ .שמע קולי
והאז ִאמרתי ,היא רוצה לצעוק אליו ,כי אלוקי לא הודיע ל את חרפתי ואת
אסוני.
'שלו ' ,היא עונה לגיחזי ורצה אל האיש .ונועזת פתאו נופלת על פניה ומחזיקה
ברגליו ,היא שאפילו בחלומותיה לא העזה לנגוע בו .וג כשניגש גיחזי להדפה
אינה מרפה.
ואלישע מגונ עליה' .הרפה ממנה' ,הוא אומר' ,כי נפשה מרה לה ,וה' העלי ממני
ולא הגיד לי'.
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ובדברו כ ,בלשונו הרכה ,נשברת תעוזתה .כעסה מתמוסס .אי תעז פניה כנגדו,
אי תאשי אותו .מאז ומתמיד היה נער #עליה .קולו ,דבריו ,תורתו .אבי ,אבי,
רכב ישראל ופרשיו .אבל קולה מתמרמר ,כואב:
הא שאלתי ב מאת אדוני ,הלוא אמרתי אל תשלה אותי'.
' ִ
וכוונתה לא רק לב  ,כי א למאור פניו כשנענה להפצרותיה ובא לאכול ִאתה
לח  ,ואחר כ כשל בעלייתה ,ולבסו כשבירכה בב  .כי הוא אלישע ,נביא ואיש
אלוקי  .והיא השונמית ,אמנ אישה גדולה וחכמת-לב ,אבל ערירית ואיש 2זק .
'חגור מותני וקח את משענתי ביד' ,מצווה אלישע על הנער' ,וכי תמצא איש לא
ו$מ ָת משענתי על פני הנער'.
תברכנו ,וכי יברכ איש לא תענהְ ,
אבל היא יודעת ,זה לא יועיל .לא נערו ולא משענתו ישיבו לה את ימי התקווה
והאושר ,הימי בה אכל על שולחנה ול בעלייתה .הימי בה הייתה רכה
הקרבה
ורצויה לעצמה ולאחרי  ,אישה גדולה לא רק בגופה כי א ג בנפשה .ימי ִ
האלה חלפו לבלי שוב ,ורק את הילד ,פרי אות ימי  ,היא רוצה להחיות .ולכ לא
תרפה ממנו.
וחי נפש א אעזב' ,היא אומרת.
' ַחי ה' ֵ
וכורעת בי רגבי האדמה הקשה ,בסב האור השורט ,היא לופתת את רגליו :רק
אתה ,אתה.
י
'ומי ידבר ל אל המל ואל שר הצבא' ,בזה לה ,לועגת לה אבישג.
קדרות מרק הכינה לה ,כמה כיכרות לח לשה ,ועוד בפיה דברי להציק לה
כמה ֵ
ולהעליבה .וכי מה פעלת ומה עשית בימי חלד ,היא אומרת .כל יגיעת לרוח,
זרי יושבי על אדמת.
בעלי את העשבי המרי  ,וריח החרי ,בלול
ִ
אח ,אח ,ידי אבישג כותשות
בזיעת כעסה ,פושה מסביב .אח ,אח ,ומה חשבת כשהלכת מכא  ,שבתו עמ את
יושבת? אח ,עברו הימי  .את עזבת את ארצ ואת מולדת ,הלכת למצוא ל
מקלט באר #פלשתי  .וכעת לכי צעקי אל המל ,שטחי תלונותיי לפני שר הצבא.
בית נלקח$ ,ד שדד .השופט באר #הזאת לא יעשה משפט.
משכימה עוד בטר ייבש הטל ,טופפת אבישג בנעליה הבלות ושמלותיה
המטולאות נשרכות על הרצפה ,שקועה בהרהוריה הקשי  .חלפו עברו ימי זוהרה.
אהה ,התענוגות הה בחצר המל ,סמכוני באשישות רפדוני בתפוחי  .והנה היא
כא  ,בעיר הולדתה ,ושכניה בזי לה וירושתה נאכלת .היא פוחדת יומ ולילה,
וצל הרי היא רואה כהרי .
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טביעת אצבעותיה בכלי שנסדקו והתעפשו ממאכלי קהי  .עולש טחו ,
חרובי כתושי  ,אזוב יבש' .ומה רצית' ,היא פוערת את פיה חסר השיניי ' .ביער
לקטתי .רק השורשי האלה היו ראויי למאכל' .ועוד היא אומרת' :לולא היו לי
אלה ,הייתי גוועת ברעב'.
גווה גל עצמות ,אבל קומתה זקופה ואצבע המורה שלה מזדקרת באיו  .מזהירה
ומשתיקה :אל תתערבי במעשיי .אני על ביתי אשי משמר .לא ארפה עד שישיבו
לי את נחלתי ואת גזלתי ,הבית והשדה.
ילדותית כמו נערה סכלה היא משתעשעת בחזיונות ,ומטיפה ג ל מוסר' :נחלת
אבות לא עוזבי '.
עמק יזרעאל ,התבור ,הגלבוע .עיניה מלטפות מבעד לחלו את הנו .מולדתי ,היא
נאנחת ,נחלתי האהובה ,וגומעת בעיניה את מרא  .כי לא עוד אל דודה תערוג ,כי
א אל אפיקי מי  .האלוני והברושי  ,גבנוני ההרי והגאיות ,אדמת העמק
וההר .כל הרחוק קרוב לה כעת בעיני רוחה .והשונמית עומדת ומביטה כמוה,
ורואה שתי נשי ולה כנפיי ככנפי החסידה נושאות את האיפה בי אר #ושמי ,
לבנות לה בית באר #גאולת .
ְ
ובאחד הימי  ,מתחממת ליד התנור והמרק מתבשל בפרור ,מתפכחת אבישג
ושואלת' :למה קמת והלכת ,האומנ רק מפני הרעב?'
ואי תסביר שאלישע אמר לה' :קומי ,לכי וגורי באשר תגורי ,כי קרא ה' רעב על
הא יכלה להמרות את פי הנביא שהחיה את בנה?
האר #וג בא שבע שני 'ִ .
'אהה ,גוי עלה על ארצ' ,לועגת לה אבישג ,ומונה שוב את הקללות' :הגז
והארבה והילק והחסיל ...ואת עזבת אותי ואת שכניי ,נטשת בעת בצרה'.
'למע הילד '...היא מתגוננת .א האומנ רק למענו? די ,היא מליטה את פניה
בידיה ,לא תקשיב עוד לתוכחותיה של אבישג זו .זקנה הוזה ,מכשפה!
היא עשתה כמצוות אלישע .צררה את שמלותיה ואת הילד ,חבשה את החמור
ועזבה את ביתה ואת אישה הזק ' .לא את הולכת?' עצר בה הרועה ,נטוע במי
הנחל הרדודי ורוח #את הרחלות לקראת הגז .אנפה רטטה בי קני הסו ,נבלעת
בסב בנצנו #כסו .לא הולכת האנפה ,וכי יכלה להשיב לו .הנביא ציווה ,ואולי
היה זה צו הלב?
והקי #היה אז במלוא תוקפו ,והאר #יבשה ומנוגבת .וכמו באה כבר הקללה,
והפרות החמיצו ונשרו .ובשולי הדר שוב עק #החוח העקוד,
הפואה הצטמקהֵ ,
כניזו מעפר הנחשי בעמק החרו .והיא רצתה למלט את נפשה ואת הילד,
ובדבר הנביא הלכה .הא ייחשב לה הדבר לחטא?
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בגר המדרגות היא עומדת ,מטה אוז לנשימת בנה' .השונמית' ,ה קוראות לה,
'השונמית' .כל אות נשי מיהודה ומהגליל המשחרות לפתחה ,מבקשות
שתתפלל עבור לפרי בט  .כי לה נעשה הנס ,היא זכתה בב  ,ומה א היא עוד
זוכרת את האישה שהשתוחחה פה למרגלות הגלבוע ,מגרדת את עפרו ,כמוני
כמו ,מתייפחת5 ,ל טל ואל מטר.
ָ
בשובה לשו ֵנ המתה עליה העיר' :הזאת השונמית?' שמלתה בלתה ,ביתה נחרב,
נחלתה נגזלה .ובראש כול עמדה אבישג ,זועקת כמלכה שהודחה מכיסאה' :בגד,
בגד!' ואי תבוא אל המל יהור  .הא תאמר לו שבמצוות הנביא עזבה? והלוא
הוא כינה את אלישע עוכר ישראל ,וג אמר' :כה יעשה לי אלוקי וכה יוסי א
יעמוד ראש אלישע ב שפט עליו היו '.
דוחפת את אסו השמ בכנ בגדה ,היא יורדת אל היולדת .לשה ומעסה את
ומוטל בי ידיה ,צורח כמו לא חיי העניקה
ָ
כרסה ,והילד נפלט מבי ברכי הנערה
לו כי א שבר גדול .ריח לבונה מר מתוק עומד בחדר הקט  ,והיא מוזגת ממי
המעיי הצלולי ורוחצת את פצעו.
אחר כ לוקחת אותו בשמת בידיה האמונות ,וכשח בשרו נותנת אותו בחיק
אמו .ידי בשמת רכות ,רחמניות .היא לעול אינה גוערת ביולדת ,א א זו אחת
מבנות ציו המעונגות .וג בה בשובה לשו ֵנ לא גערה ,מנסה לרכ את מכתה.
'לכי אל המל יהור ' ,יעצה לה' .הוא ביזרעאל כעת ,מחלי ממלחמתו באר ,
ורוחו טובה'.
היא תלבש לב כאחת הרוקדות בכרמי  ,תקלע זר פרחי בשערה ,וכחוגגת תבוא
בהמונ  .יראה בנה ,יראו כול  ,ולא יאמרו עוד שבגלל בגידתה היא נענשת.
ובצלצלי  .הע נאס
ֵ
ובג המל מהללי במיני ובעוגב ,משחקי בתופי
מתחת לזמורות הגפני ובמטעי התאנה והזית .מעיי מפכפ ומימיו צונחי
הברכות כמראות מלוטשות .וסביב
במפל רועש ושוצ ,ועד למרחוק נוצצי מי ֵ
סביב מנִ צי פרחי הקי ,#אמנ קטני עדיי ורפי  ,כי שבע שני רעבה האדמה
ולא הדשיאה עשב ולא הזריעה זרע .וג שיני הטורפי  ,הארבה הילק והחסיל,
עוד ניכרי בלבלוב המהסס .העצי לא הגביהו צמרת ,וביער לא צמח הפרי .וג
במרכבת המל המקפצת בשער ,וכל הע מריע לכבודה ,ניכר השכול והאלמ .
הא אי זו מרכבת אחאב שדמו נוצק בחיקה? אחאב מת במלחמת אר  ,ובנו
ועמו ג אורחו ,יהושפט מל יהודה.
יהור מחלי מעוד אחת ממלחמות ישראלִ ,
היא מרחיבה את צעדיה ומתרחקת מש  .בל יראוה מכיריה המתכחשי לנביא
אלישע ומכפישי ג את שמה .הנה השונמית הלזו ,ה יאמרו .היא נטשה אותנו
ודבקה באויבינו הפלשתי  ,וכעת היא באה להתחנ למל שישיב לה את נחלתה
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הגזולה .והלוא אביו אחאב הוא שרצח את נבות היזרעאלי וגזל את כרמו ,ואי
תקווה ממנו למשפט צדק?
ַ
ָקרבה אל מקווה המי בו טובלי המצורעי  .שבעה ימי לאחר שנרפא בשר
יגלחו את שער ראש ואת זקנ  ,יכבסו את בגדיה וירחצו במי  .אחר כ ייטהרו
בברכה הזו ,הלוא ג לה יש צור להיטהר.
מצרעת  .ואולי ג היא תרד לטבול ֵ
בנה כבר פשט את בגדו ועלה על גשר האב  .היא משליכה לעברו ענ ע #זית
והענ טס כציפור בקשת רחבה .צולל הרחק ,בעבר האחר של הגדה .ומה חושב
בנה בהביטו בה כ? כבר אינו נער ,ידיו החסונות שזופות כענפי ע #והאור בוהק
ואתו
בשריריו המוצקי  .ואולי הוא חס עליה? אישה במיטב שנותיה שבעלה הל ִ
נסו צלליה .כדג מהיר הוא צולל ,חותר במי ושב אליה וענ ע #הזית בפיו .משלי
אותו לרגליה כשרביט מנצחי  ,ומחיבתו לה אומרות עיניו :עד חצי המלכות.
אנשי נעצרי להביט בה  .אולי ה שואלי מי אלה המשתעשעי כצמד
אוהבי  .שהרי היא ,בקומתה התמירה ובנזר הפרחי שלראשה ,יפה בעיני בנה
וכולה מחמדי .
'שובי ,שובי השונמית' ,קורא אחריה קול מהמי .
והיא רואה את גיחזי עולה ממקווה המצורעי  ,צולע על ירכו שנפגעה במלחמה,
ונזכרת בדברי בשמת עליו ועל שני בניו המצורעי שהביאו את בשורת התשועה
לשומרו הנצורה .מאז נרפאה צרעת  ,וכעת מבצב #בשר טהור כבשרו של יילוד
ב יומו .וגיחזי ,עוד בטר יתעט בבגדיו ,מחזר אחריה בלשו חלקלקות:
'מה יפו פעמיי השונמית .שובי ,שובי ונחזה ב'...
למנודה ,הדחוי לדחויה .הילכו שניי יחדיו
ָ
הנה זה הרע היחיד שנותר לה .המנו ֶדה
בלתי א נועדו? ובעוד הוא מספר לה על אלישע ,שגירש אותו מביתו רק משו
שלקח מאויב הע  ,נעמ שר צבא אר  ,כמה חליפות בגדי ומעט כס ,קרבה
אליה מרכבת המל .בתרועת חצוצרות נעצרה ליד  ,ור #נשלח לקרוא לגיחזי.
המל יהור מבקש להתפאר לפני אורחו המל יהושפט בנביאי ארצו .וגיחזי
הלוא היה משרת אלישע.
'ספרה נא לנו על הגדולות אשר עשה אדונ אלישע' ,אומר המל לגיחזי בלשו
חנפי  .וגיחזי ,שתפארת אדונו תפארתו ,אינו חוס במילי  .הוא מספר אי בא
אלישע אל בית השונמית ,ואי מצא את בנה המת שכוב על מיטתו ,אי סגר את
הדלת בעד שניה וה שמעו אותו מתפלל אל אלוקיו .אחת הנה ואחת הנה הל
בבית ,ושבע פעמי עלה על הילד וגהר עליו עד שח בשרו .והנער זורר ופקח את
עיניו' .ואחר כ קרא לי הנביא ואמר ,קרא לשונמית הלז' ,ממשי גיחזי ומראה
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עליה ,על השונמית העומדת ליד מרכבת המל' .ואני קראתי לה ואמרתי ,שאי את
בנ'.
אכ  ,שאי את בנ אישה גדולה ,חגרי מותניי ואזרי עוז .כי זו הפע לא הנביא
יושיע ל ,ולא גיחזי וג לא כל עבדי המל .רק את ,את תעשי לבית .הרימי קול
צעקה על נחלת שנגזלה .וג א אחאב אבי המל פשע בנבות היזרעאלי ורצח
אותו ,את ובנ חיי היו .
ובבוא סריס המל לבשר לה שהשיב המל את נחלתה וג את כל תבואת השדה
מיו עזבה את האר #ועד עתה ,עומדת אבישג בפתח וצוחקת בפיה המשחיר.
הא אישה זקנה היא זו ,שחזרה מנדודיה וקמטי חורצי את עורה כנתיבי
במדבר? או בת ציו שמאהביה בגדו בה ,ובשובה לארצה לנטוע כרמי ולשתות
מיינ  ,לנטוע גני ולאכול מפריי  ,מצאה את ביתה חרב ואת $דה מחולל ,ומאי
יבוא גואלה?
בשביל הג המוזנח מזדחל נחיל נמלי  ,ג ה שבות אל ִקנ  .צירי הדלת חורקי ,
קורות הע #הרקיבו ,תולעי מכרסמי את הס והעובש אוכל את הכתלי  .אכ ,
חסד עשה לה הנביא ששלח אותה הרחק בשנות הרעב ,וכ גמל אותה מרעבונה.
כי הנה מעליית הקיר הקטנה הזו שנשמרה בטהרתה ישוב וייבנה הבניי כולו .כל
חפ #כא במקומו ,עומד ומחכה לשובה.
ובחלו כבר שוקע הר הגלבוע באפלת הערב ,מתכנס בשדות עמק יזרעאל .הרי
עמו ניצתי באוד השקיעה ,ורמות יששכר מתקמרות לקראת האור האחרו .
ברחובה בכי תינוקות ושיר אמהות .רחש שכשו מי בבור וציוצי ציפורי
מקננות .געיית פרות שבות מהמרעה ,ומזמורי דוד בפי שכנה הזק ' ,אשרי יושבי
בית' ,כבעבוע מי נספגי חרש בערו #נחל יבש.
היא אוהבת את האר #הזאת ,ולכ חביבי עליה עדייה .הנה פרי ע #ההדר מצהיב,
ופרי ע #הזית מבשיל שחור וקשה .ואולי תופיע מעל התאנה ציפור 2הירוקה? היא
תזמר לה :קחי ל ֶח ֶרט ברזל וכתבי בספר ,וחתמי ותני את הספר בכלי חרס למע
יעמוד ימי רבי  .כי עוד יקנו בתי ושדות באר #הזאת ,ועוד תטעי כרמי בהרי
משחקי  ,והייתה ל לירושת עול .
השומרו  ,ונבנית ויצאת במחול ַ
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