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ב
ניקה להם.

הייתה מלאכית שנשלחה לעולם  "היא 
ונטעה  מהרוע  אותנו  לנקות  כדי  שלנו 

־בכולנו חלק ממנה", סיפרה בדמעות חב
רתה הקרובה, השחקנית יונה אליאן. "היו 
בה כל כך הרבה טוב ותום ונתינה שאי־

אפשר לתאר. היא אמרה למשפחתה שהיא 
תילחם עד הרגע האחרון, כי היא לא רצתה 
להיפרד מהם למרות שסבלה, והבטיחה לי 
שהיא  יודעת  ואני  בחלום.  אליי  שתבוא 

בהרבה  אחד.  בחלום  רק  לא  תבוא. 
חלומות".

הח"כ  של  בתם  היא  סמל 
־לשעבר יצחק ארצי ז"ל ומ

שהלכה  ז"ל  )מימי(  רגלית 
־לעולמה בדיוק לפני שבו

עיים. בעלה הוא נעם סמל, 
הקאמרי,  מנכ"ל  לשעבר 

בעולם  הבולטות  מהדמויות 

הבמה הישראלי. 
־היא השאירה אחריה מתנת תרבות נפ

לאה: יותר מ־20 ספרים, שרובם עסקו בזהות 
הישראלית וזיכו אותה בפרסים רבים. בין 
יצירותיה הבולטות: "צחוק של עכברוש", 
"איך מתחילים אהבה" ו"ראש 

־עקום". סמל כתבה גם מח
זות, יצירות לאופרה, שירים 
מחזות  ותירגמה  ותסריטים 
האחרון,  ספרה  לתיאטרון. 
"פאני וגבריאל", יצא זמן קצר 
והוא  אובחנה  לאחר שמחלתה 
מספר את סיפורה המשפחתי. 
את מחלתה היא חשפה בשיר 
שפירסמה ב"ידיעות אחרונות" 

)ראו מסגרת(.

אופטימיות,  ומלאת  חזקה  אישה  סמל, 
האמינה כמעט בכל חודשי מחלתה שתנצח 

את הסרטן.
הרו טרדה.  אי־נוחות,  איזו  לי  ־"הייתה 

הייתי  כבר  מבחינתם  התפלאו,  די  פאים 
־צריכה להתלונן בטירוף, ולא נורא התלו

ננתי". סיפרה בראיון למוסף "7 ימים" של 
"ידיעת אחרונות". "כשראיתי את הפרצוף 
תשעה באב של הרופאה אחרי הבדיקה כבר 
לא הייתי זקוקה לשום שאלה. הבנתי מה 
יש לי. היא אמרה לי שיש גידול, ובאותו 

־רגע הרגשתי כאילו השמיים נפערים מע
ליי בבת אחת, כאילו אני רואה קרע עצום 
בתוך השמיים, וצעקתי 'איך אני אגיד להם, 

למשפחה?!".
קשה  רגע  היתה  סיפרה,  היא  האבחנה, 

־מאוד, אך המשפחה התאחדה ויצאה למא
בק. "הקרובים לי פרצו בבכי, כי עד לרגע 
האבחון נחשבתי לאדם בריא ונטול תלונות. 
לראות אותם בוכים קרע לי את הלב. אבל 

־מהר מאוד כולם התעשתו, בעיקר כשנא

מר לנו שהמחלה בת ריפוי. העצב התחלף 
לקבוצת  הפכו  וכולם  מגויסות,  בתחושת 
שיש.  עזוזית  והכי  נמרצת  הכי  התמיכה 
בהחלט יש בי פחדים, כמו לכל חולה סרטן, 
אבל אני מאוד רוצה לתת רוח גבית לגוף 

ולהיאחז בכוח הרוח". 
והקרוב  היחיד  אחיה  ארצי,  שלמה  גם 
מאוד, עטף אותה באהבה גדולה. "סיפרתי 
לו ושנינו בכינו. הוא ישר אמר 'תראי, יהיה 
שאפשר  אומרים  הרי  תחלימי.  את  בסדר, 
למרות  האחרון.  בראיון  סיפרה  לרפא'", 
"אני  בתקווה.  דבקה  היא  והקושי,  הכאב 
לא רוצה להיות מרירה ולא רוצה להרגיש 
שנעשה לי איזה עוול", אמרה. "אני רוצה 

להיות אופטימית ואני פייטרית".
אתמול  ממנה  נפרד  אייר  הבכור  בנה 
בפוסט שבו כינה אותה "הילדה הנצחית". 

־"היית לי חברתי הטובה ביותר. בכיתי הש
פעם  כל  שאפשר.  חשבתי  שלא  כמו  בוע 
נגמרו הדמעות ואז הגיעו עוד. היינו איתך 

־באש ובמים, כמו שהבטחנו. שלשום בלי

לה כבר רכנתי על מיטתך, והנה אני מלטף 
את הבטן שלך, את הרחם שממנו יצאתי. 
המוות",  השתקפות  את  בעינייך  ראיתי 
ועל  האחרונים  הרגעים  על  וסיפר  כתב, 
החיבוק העוטף של המשפחה האוהבת, ועל 

־הפרידה של הילדים, הבעל נעם והאח של
המלכה,  בשבת  נפטרה  מימי  "סבתא  מה. 
ראש חודש כסלו, ואילו בתה נאוה הלכה 
כן  גם  כך,  אחר  שבועיים  בדיוק  לעולמה 
שבת מלכה, הפעם ירח מלא כסלו", הוסיף 
הבן אייר. "תודה על כל מה שלימדת אותי, 
אימוש יקרה לי. אני בשר מבשרך, גדלתי 
באמת על ברכייך. לימדת אותי ערכם של 

סיפורים ואנשים".
הפסקה.  ללא  כמעט  וכתבה  יצרה  סמל 
פסטיבל חג המחזמר בבת־ים, שסמל הייתה 
חברת נשיאות הכבוד שלו, יקרא על שמה 

־את הפסטיבל השנה ואת תחרות פרסי הש
חקנים.

הלווייתה של סמל תתקיים היום ב־14:00 
בבית־העלמין בקריית שאול.

"אופטימית 
ופייטרית"

הראיון האחרון 
של נאוה סמל, 

באפליקציה

הבת נפטרה שבועיים אחרי האם. משפחת ארצי: האב יצחק ז"ל, שלמה, נאוה ז"ל והאם מרגלית ז"ל 

המשפחה שכבשה את הבמות. נאוה סמל ז"ל )שלישית מימין( בטקס קריאת רחוב על שם 

אביה. מימין: הבעל נעם סמל, השחקן יפתח קליין, האחיין בן ארצי, האם מרגלית ז"ל, הילדים נימי ואילאיל, 

האחיינית שירי ארצי, האח שלמה ארצי, ראש עיריית ת"א לשעבר שלמה להט )צ'יץ'( וילדיהם של שירי ויפתח

אחרונות<<< נאוה סמל ז"ל, מילים אחרונות ופרידה 

ָמַתי ִהְתִחיל ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ְלַפֵחד?
ָחׁש ַחד ֵמַהָנּ ָהָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ָפּ

ן ַהֵעֶדן ּגֹוַרׁש, ר ִמַגּ ֲאֶשׁ ְולֹא ַכּ
קֹו ֶהָחָדׁש ְלָאְך ִעם ִנְשׁ ְוַגם ֵמַהַמּ
ׁש, ׁש ָחַשׁ ָאָדם ָהִראׁשֹון לֹא ַמָמּ

ן  ְרָגּ ֲאִפּלּו לֹא ִמּקֹול ֱאלֹוִהים ַהִנּ
ן. ַרֲחֵבי ַהַגּ ָרַדף ַאֲחָריו ְבּ ֶשׁ
ּנֹוַלד לֹו ֶיֶלד ָקָטן  ֶשׁ ַרק ְכּ

ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהַפְך ְלַפְחָדן.
ֱאֶמת ְלַפֵחד – ָאז הּוא ִהְתִחיל ֶבּ
ַעם ָהִראׁשֹוָנה הּוא ֵהִבין ַפּ י ַבּ ִכּ

ד. ה ְלַאֵבּ ַמה ֶזּ

האומץ לפחד
הוצאת ספרית פועלים, 2004
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יואב בירנברג

אחרי שישה חודשים ש�הם נא�ב
קה �ג�ורה �מחלת הסרטן, �סוף 

בהש�וע הלכה הסופרת, המחזאית והמ
63( לעולמה. �שעוב (שוררת נאוה סמל 
בתיה האחרונות הקיפו את מיטתה �ע
בלה נעם סמל, ילדיה אייר, אילאיל ונימ
בדור, אחיה שלמה ארצי וח�ריה הקרו

�ידיה,  החזיקו  אותה,  ליטפו  הם  �ים. 
נישקו אותה, השמיעו לה משיריו של 
לאונרד כהן שכה אה�ה ונפרדו ממנה 

ב�דמעות ו�ד�רי תודה על כל מה שהע
ניקה להם.

הייתה מלאכית שנשלחה לעולם  "היא 
ונטעה  מהרוע  אותנו  לנקות  כדי  שלנו 

־בכולנו חלק ממנה", סיפרה בדמעות חב
רתה הקרובה, השחקנית יונה אליאן. "היו 
בה כל כך הרבה טוב ותום ונתינה שאי־

אפשר לתאר. היא אמרה למשפחתה שהיא 
תילחם עד הרגע האחרון, כי היא לא רצתה 
להיפרד מהם למרות שסבלה, והבטיחה לי 
שהיא  יודעת  ואני  בחלום.  אליי  שתבוא 

בהרבה  אחד.  בחלום  רק  לא  תבוא. 
חלומות".

הח"כ  של  בתם  היא  סמל 
־לשעבר יצחק ארצי ז"ל ומ

שהלכה  ז"ל  )מימי(  רגלית 
־לעולמה בדיוק לפני שבו

עיים. בעלה הוא נעם סמל, 
הקאמרי,  מנכ"ל  לשעבר 

בעולם  הבולטות  מהדמויות 

הבמה הישראלי. 
־היא השאירה אחריה מתנת תרבות נפ

לאה: יותר מ־20 ספרים, שרובם עסקו בזהות 
הישראלית וזיכו אותה בפרסים רבים. בין 
יצירותיה הבולטות: "צחוק של עכברוש", 
"איך מתחילים אהבה" ו"ראש 

־עקום". סמל כתבה גם מח
זות, יצירות לאופרה, שירים 
מחזות  ותירגמה  ותסריטים 
האחרון,  ספרה  לתיאטרון. 
"פאני וגבריאל", יצא זמן קצר 
והוא  אובחנה  לאחר שמחלתה 
מספר את סיפורה המשפחתי. 
את מחלתה היא חשפה בשיר 
שפירסמה ב"ידיעות אחרונות" 

)ראו מסגרת(.

אופטימיות,  ומלאת  חזקה  אישה  סמל, 
האמינה כמעט בכל חודשי מחלתה שתנצח 

את הסרטן.
הרו טרדה.  אי־נוחות,  איזו  לי  ־"הייתה 

הייתי  כבר  מבחינתם  התפלאו,  די  פאים 
־צריכה להתלונן בטירוף, ולא נורא התלו

ננתי". סיפרה בראיון למוסף "7 ימים" של 
"ידיעת אחרונות". "כשראיתי את הפרצוף 
תשעה באב של הרופאה אחרי הבדיקה כבר 
לא הייתי זקוקה לשום שאלה. הבנתי מה 
יש לי. היא אמרה לי שיש גידול, ובאותו 

־רגע הרגשתי כאילו השמיים נפערים מע
ליי בבת אחת, כאילו אני רואה קרע עצום 
בתוך השמיים, וצעקתי 'איך אני אגיד להם, 

למשפחה?!".
קשה  רגע  היתה  סיפרה,  היא  האבחנה, 

־מאוד, אך המשפחה התאחדה ויצאה למא
בק. "הקרובים לי פרצו בבכי, כי עד לרגע 
האבחון נחשבתי לאדם בריא ונטול תלונות. 
לראות אותם בוכים קרע לי את הלב. אבל 

־מהר מאוד כולם התעשתו, בעיקר כשנא

מר לנו שהמחלה בת ריפוי. העצב התחלף 
לקבוצת  הפכו  וכולם  מגויסות,  בתחושת 
שיש.  עזוזית  והכי  נמרצת  הכי  התמיכה 
בהחלט יש בי פחדים, כמו לכל חולה סרטן, 
אבל אני מאוד רוצה לתת רוח גבית לגוף 

ולהיאחז בכוח הרוח". 
והקרוב  היחיד  אחיה  ארצי,  שלמה  גם 
מאוד, עטף אותה באהבה גדולה. "סיפרתי 
לו ושנינו בכינו. הוא ישר אמר 'תראי, יהיה 
שאפשר  אומרים  הרי  תחלימי.  את  בסדר, 
למרות  האחרון.  בראיון  סיפרה  לרפא'", 
"אני  בתקווה.  דבקה  היא  והקושי,  הכאב 
לא רוצה להיות מרירה ולא רוצה להרגיש 
שנעשה לי איזה עוול", אמרה. "אני רוצה 

להיות אופטימית ואני פייטרית".
אתמול  ממנה  נפרד  אייר  הבכור  בנה 
בפוסט שבו כינה אותה "הילדה הנצחית". 

־"היית לי חברתי הטובה ביותר. בכיתי הש
פעם  כל  שאפשר.  חשבתי  שלא  כמו  בוע 
נגמרו הדמעות ואז הגיעו עוד. היינו איתך 

־באש ובמים, כמו שהבטחנו. שלשום בלי

לה כבר רכנתי על מיטתך, והנה אני מלטף 
את הבטן שלך, את הרחם שממנו יצאתי. 
המוות",  השתקפות  את  בעינייך  ראיתי 
ועל  האחרונים  הרגעים  על  וסיפר  כתב, 
החיבוק העוטף של המשפחה האוהבת, ועל 

־הפרידה של הילדים, הבעל נעם והאח של
המלכה,  בשבת  נפטרה  מימי  "סבתא  מה. 
ראש חודש כסלו, ואילו בתה נאוה הלכה 
כן  גם  כך,  אחר  שבועיים  בדיוק  לעולמה 
שבת מלכה, הפעם ירח מלא כסלו", הוסיף 
הבן אייר. "תודה על כל מה שלימדת אותי, 
אימוש יקרה לי. אני בשר מבשרך, גדלתי 
באמת על ברכייך. לימדת אותי ערכם של 

סיפורים ואנשים".
הפסקה.  ללא  כמעט  וכתבה  יצרה  סמל 
פסטיבל חג המחזמר בבת־ים, שסמל הייתה 
חברת נשיאות הכבוד שלו, יקרא על שמה 

־את הפסטיבל השנה ואת תחרות פרסי הש
חקנים.

הלווייתה של סמל תתקיים היום ב־14:00 
בבית־העלמין בקריית שאול.

שירי ארצי

אחות ליבי

 בהחלט יש 
 בי פחדים, 

 אבל אני רוצה 

כשנולדתי   17 בת  הייתה  נאוה  דודה 
פתוחות  בזרועות  אותי  קיבלה  ומיד 

ובאהבה שאין לה גבול. וכך היה כל החיים.
שסיפ זו  שלי,  הבייביסיטר  הייתה  ־היא 

ששמעתי  הראשונים  הסיפורים  את  לי  רה 
וזו  בחיי, זו שלימדה אותי לאהוב סיפורים 
כשהיא  המשחקים.  בכל  איתי  ששיחקה 
הייתה בהיריון עם איירי, בנה הבכור, פחדתי 
הסבירה  והיא  אותי,  לאהוב  תפסיק  שהיא 
לי בחיוך שבלב יש חדרים ושאין להם גבול. 
הם מתרבים עם כל אדם שנכנס לך לנשמה. 
וכזו היא הייתה. היו לה אינספור חדרים בלב 
הגדול שלה והיה לה בהם מקום לכולם. לא 

־היה אדם שהיא פגשה ולא ראתה אותו בא
מת והתעניינה בו מכל הלב.

היא הרגישה שלכל אדם יש סיפור ששווה 
לשמוע אותו. היא הייתה סקרנית כמו ילדה, 
ועם הלב הכי רחב ופתוח ונדיב שיש בעולם. 
גם כשהיא כתבה, אני חושבת שהיא כתבה 
מתוך תחושה שיש סיפורים שחייבים להיות 
לתמלל,  שחייבים  שתיקות  ויש  מסופרים, 
שחייבים לתת להן מילים. כשהיא כתבה את 
קובץ הסיפורים "כובע זכוכית", היא הייתה 
הראשונה שנתנה מילים לאלם של טראומת 
השני  הדור  של  לקול  פתח  ופתחה  השואה 
לשואה שלא נשמע עד אז. אני חושבת שהיא 
ואת  ירשה מסבא שלי את כישרון הכתיבה 

־התחושה שיש לנו מחויבות לזיכרון הזה. אנ
חנו חלק משושלת, ואנחנו צריכים לדעת מנין 
באנו כדי לדעת לאן אנחנו הולכים. מסבתא 
שלי, שנפטרה לפני שבועיים, היא ירשה את 

הדבקות הגדולה בחיים.
דודה שלי הייתה הבת הכי נאמנה ומסורה 
שיש בעולם, האחות הכי טובה, האימא הכי 
טובה, הרעיה הכי טובה, החברה הכי טובה 

־והדודה הכי טובה שמישהו יכול לאחל לע
צמו. אני זכיתי בה והיא הייתה אחות ליבי. 

ועכשיו אין סוף לדמעות.

עד הרגע האחרון הסופרת והמשוררת נאוה סמל לא ויתרה על 
היצירה, על הדבקות בחיים ועל האופטימיות † בסוף השבוע 
הלכה לעולמה לאחר מאבק במחלת הסרטן, שבועיים לאחר 
פטירת אמה מימי ארצי ז"ל † המילים שכתבה יישארו לנצח

"אופטימית 
ופייטרית"

הראיון האחרון 
של נאוה סמל, 

באפליקציה

הבת נפטרה שבועיים אחרי האם. משפחת ארצי: האב יצחק ז"ל, שלמה, נאוה ז"ל והאם מרגלית ז"ל 

המשפחה שכבשה את הבמות. נאוה סמל ז"ל )שלישית מימין( בטקס קריאת רחוב על שם 

אביה. מימין: הבעל נעם סמל, השחקן יפתח קליין, האחיין בן ארצי, האם מרגלית ז"ל, הילדים נימי ואילאיל, 

האחיינית שירי ארצי, האח שלמה ארצי, ראש עיריית ת"א לשעבר שלמה להט )צ'יץ'( וילדיהם של שירי ויפתח

 להיאחז 
בכוח הרוח

לּוְקֶרִצַיה ְמַטְפֶטֶפת ְרָעִלים
ֶרֶגת  תָּ יִקים ִמׂשְ קִּ ְפַרַחת ׂשַ תִּ

י. לִּ ִריד ׁשֶ ֵמַעל ַלוְּ
ֶרג ַעל ָהעוֹר. ְגַמת פֶּ דֻּ

ָרִחים, לּוְקֶרִצַיה ּבוְֹרִג'ַיה, ִסּדּור פְּ ָיכְֹלתְּ ַלֲעבֹד בְּ
ְמקוֹם ִלְרקַֹח ֶאֶרס. בִּ

ְפֲחִדי"  ִהיא לֹֹא אוֶֹמֶרת ִלי "ַאל תִּ
בוֹת ִחּיּוִבּיוֹת. ת ַמְחׁשָ ׁשֶ ְולֹֹא ְמַבקֶּ

ִביֵלְך. ׁשְ י בִּ ֵהַכְנתִּ ָנה ׁשֶ ִלי ֶאת ַהמָּ ִקי ּוְתַקבְּ תְּ ׁשְ תִּ
ֶרְך ָהֵערּוי  אּול ֶצַלאן חוֵֹזר ֵאַלי דֶּ ְוָקא פָּ דַּ

ּלוֹ. ּפּוִלים ׁשֶ ֲחַדר ַהטִּ א בַּ ָראִתי ְלַאבָּ קָּ ְמׁשוֵֹרר ׁשֶ
ִנית ֶרֶנַסְנִסית ָהִרּפּוי הּוא ַרב־ָאמָּ

יְפיוֹר  ל ַאפִּ ְמֵזָרה ׁשֶ ּתוֹ ַהמַּ בִּ
ָאֲהָבה ְיהּוִדים. ֶבת ׁשֶ לֹא חוֹׁשֶ

ָעִרי ָהָאדֹם  הֹב, מּול ׂשְ ָעָרּה ַהזָּ ׂשְ
ָהאוֵֹבד.

י ֲאִני קוֵֹראת לּוְקֶרִצַיה. לִּ ַלִכימוֹ ׁשֶ

 השיר בו חשפה סמל את המחלה 
 ואת ההתמודדות, "ידיעות אחרונות",

יולי 2017
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