
  / נתן יונתן שקמה ערופה
  )1971(מתוך "ועוד סיפורים בין אביב וגן", ת"א, ספריית הפועלים, 

  
  שם בעמק שם בהר, יש עצים לרוב,

  ביניהם יש עץ אחד, עץ נחמד וטוב.

מיום ששרתי עם רחל מורתי את השיר הזה, הייתי מבקש את העץ הנחמד והטוב, 

של מיליוני זבובים ופרפרים, וסביבו  שבתוך עפאיו עומד זמזום חרישי ואדיר

חורשות מוריקות ודשנים טלולים, והוא אילן כמו כל האילנות, אבל דווקא עליו 

סיפר המשורר בשרכו דרכו במעלה הגבעה. אין זאת, כי היה בו משהו מיוחד 

  שהרעיד את נימי לבו של המשורר. 

י השמור לי מילדותי, וכשמצאתיו באחד הבקרים בירכתי המושבה, ידעתי שזה אילנ

  וראיתי שהוא זקן מאוד ושבע שנים והוא עץ שקמים ענף ועב גזע.

עץ שקמים, ידידי, אינו סתם עץ. זהו גזע של ממותות, גזע אדירים. מישימון של 

גבעות והחמרה. בין שיחים של סירה קוצנית ושיזף, בצד משוכות צבר עגומות, היה 

  ומלבלבת תמיד.מתנשא נופה האציל של שקמה זקנה 

יאמרו הערבים, והם נושקים את  פניה הקדושים בשפתיים  –מי נטע אותה? הנביא 

  יאמר השיך של ג'רמאנה, האלוהים בעצמו נטעם. –מאמינות. האלוהים 

לא הרחק ממנה דומם בית עלמין. רבים כרעו נפלו בחולות האלה והשקמה הוסיפה 

  לצמוח, מעבר לתחומי הזמן. 

יום אחד עברתי אצל השקמה וראיתיה ערופת נוף, רק גזעה הכביר נותר לפלטה. 

הפועלים שגמרו את מלאכת הגדיעה הסבו ליד הגזע הכרות השותת דם שרף, ולעסו 

בשתיקה את לחמם. נראה, שגם לבם המה לשקמה זקנה זו, שענפיה ידעו דורות 

. הם היו שכירי יום בלבד, רבים של כוכבים ורוחות ושיירות גמלים וזמרת חלוצים..

ועשו דברו של מהנדס הבניין. הבריות רצו לבנות במקום הזה בית, המהנדס גזר כרת 

  על השקמה.

כמה שנים יעמוד הבית? אפשר שיאריך ימים, דור, שני דורות, חמישה. אבל השקמה 

נשקפה אל הכורתים ממרחקי אלף שנים של חולות ובדידות, עד שננעץ בגזעה להב 

  זן.הגר

אולי איוולת היא לבכות על עץ אחד, אבל בטוחני, כי האנשים ההם לא ידעו את 

  השיר ההוא על העץ, ובידם היה הגרזן לבדו.
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