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לקט שירים בתום ארבע שנים של געגוע לשקד
כתב :קובי וינר ,אבא של שקד.

ֲע ֵנ ִני
ֶיךִ ,מ ֶםמִי
ַאלְ ַ -סס ֵ ר ָננ ָ
ֶך
ַה ֵחהֵ -א ַלי ָאזְס נ ָ
ַמ ֵהר ֲע ֵננִי.
גועי
ַע ַ
ָברו ָע ַלי ג ְס
וְסׁשוב ג ְס
וְסש ְסמ ִ י נ ְסַפ ִׁשי ְסב ֶא ְסצ ָב ִעי
ַ
וְסַאר ַבע.
ַאר ַבע ֵמאֹות ְס
וְסחט ְסַג ִ י ְס
ִ
וְסַאר ַבע.
ַאר ַבע ֵמאֹות ְס
וְסחט ְסַג ִ י ְס
ִ
וְסׁש ַמ ְסע ִ י ִצ ְסלצול רֵיק ֵמ ֶחדֶר
ָ
קֹול ָך
וְסָאז ְס
ֶה ָע ִדין ָהָאהוב,
עֹולי,
ֲע ָננִי ַב ַם ֲענֶה ַה ִ
וְסַאחר ְסצ ִפירָהְ ,סכמֹו ְסביֹום ַהז ִָכרֹון,
ַ
וְסׁש ֶקט.
ֶ
הֹוציא ִמ ָלה ִמ ִני
וְס לֹא ָיכ ְסֹל ִ י ְסל ִ
יקה.
פֹופרֶת ָׁש ְסר ָקה ַה ְסש ִת ָ
וב ְסש ֶ
ַ
יה ַעל ַכמָה.
ַח ִ ָ
ִהמ ְס
גועי
ַע ַ
ָברו ָע ַלי ג ְס
וְסׁשוב ג ְס
ועי ְסמאֹד ְסמאֹד
ַעג ַ
וְסה ְסת ַע ְססמו ָע ַלי ג ְס
ִ
רוחי ְסב ַכ ִני
ָט ְסל ִ י ִ
וְסׁשוב נ ַ
וְסַאר ַבע
ַאר ַבע ֵמאֹות ְס
וְסחט ְסַג ִ י ְס
ִ
ֲמֹונְסך ְ ,סב ִלי זוגִ ,מ ְסת ַעגֵל.
וְסׁש ַמ ְסע ִ י ַנע ָ
ָ

ְסביֹום ַצרִ -לי:
ְסביֹום ֶא ְסקרָא,
תהילים ק"ב,ג'.
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ָסה,
יקת ַה ְסתר ָ
ְסׁש ִת ַ
וְסק ְסל ַלת ק ְסֹר ָבן,
ִ
וְסד ְסמ ַמת ָדם ,
ִ
לֹא ָׁש ַמ ְסע ִ י.
קֹול ָך ָׁש ַמ ְסע ִ י
רַק ֶאת ְס
קֹול ָך ֶה ָערֵב ֶה ָענֹג,
ֶאת ְס
ירֹומים
ֲלילֵי ֶכ ֶסף ְס לויִים ֵע ִ
ַכח ִ
ַעל נֹארֹות ְסכ ִליל ַהחֹרֶש,
ִכ ְסבלוז ַס ְסקסֹופֹונִי נְס ח ְסֹש ִ י
וְסׁשוב ְסכ ָפאונִי
יה ִתי
וכ ִמ ָ
ִצ ְסמאֹונִיַ ,רעֲבֹונִיְ ,ס
ׁשוק ִתי
ֵא ֶליך ְס ָ
וְסש ְסמ ִ י נ ְסַפ ִׁשי ְסב ַכ ִני
ַ
וְסַאר ַבע.
ַאר ַבע ֵמאֹות ְס
וְסחט ְסַג ִ י ְס
ִ
וְסצ ָלקֹות,
ֹופיםַ ,
וְס רַק ִקירֹות ֲחש ִ
ומ ְסס ְסמרֵי ְס מונֹות ֺמ ְסׁש ָנ ִלים
ַ
ָאסטֹות"
וכת ֶֹבת ְסמ ַד ֶברֶת "ר ְס
ְס
ֱלמֹות ַעל ַה ִעיר :
אֹותטֹות ֶנע ָ
ְסב ִ
וְסרוחנִית,
" ַׁש ְסחרֵר ַע ְסצ ְסמ ָך ֵמ ַע ְסבדות נ ְסַפ ִׁשית ָ
ִכי ִאיׁש ִמ ְסל ַבדֵנוְ ,סב ַע ְסצ ֵמנו,
ֹוד ְסע ֵ נו ַה ְסשבויָה".
יוכל ְסל ַׁש ְסחרֵר ַ
לֹא ַ

קֹול ָך ֶה ָע ִדין ֲע ָננִי,
ימהְ ,ס
ַאחר ַה ְסס ִר ָ
וְסָאזְ ,סל ַ
מוָארים.
ִ
ֲח ִרים
ָמים א ֵ
ֶפׁש ִמט ִ
יחת נ ֶ
יתה ֶׁשל ִש ַ
ֵאׁש ָ
ְסכר ִ

גועי
ַע ַ
ָברו ָע ַלי ג ְס
וְסׁשוב ג ְס
וְסש ְסמ ִ י נ ְסַפ ִׁשי ְסב ֶא ְסצ ָב ִעי
ַ
וְסַאר ַבע
ַאר ַבע ֵמאֹות ְס
וְסחט ְסַג ִ י ְס
ִ
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ִׁש ָמ ְסת ָך ֲע ָננִי
וד ַבׁש נ ְס
ְס
קֹול ָך
יקה ְסב ְס
וְסׁש ַמ ְסע ִ י ְסׁש ִת ָ
ָ
יׁשת ָׁשלֹום
קֹול ָךְ ,סד ִר ַ
ֺל ָך ְסב ְס
וְסׁש ַמ ְסע ִ י כ ְס
ָ
ֺלנו
ֶׁש ַֹא ָ ה דֹורֵׁש ְסלכ ָ
ָאמיר ַהבֹוגֵר ַה ְס אֹום,
ָאחיך ִ
יתיְ ,סל ִ
אֹור ִ
ְסל ִא ָםא ִ
וְסה ִמ ְסכחֹול
ֶיךַ ,
ְסל ַמ ְסעיָן ֶׁש ַ ְסל ַ ָליו ְסכ ַת ְסל ַ ל ָ
וְסׁשֹוב ָבה,
רוח ב ֶֹקר ַר ֲע ָננָה ָ
ְסל ַצ ְספ ִריר ַ
ָאס ְספנִיק",
ול" ַ
ְס
עֹול ֵמנו ַה ָש ֵלם,
וְסהטֹוב ֶׁש ָהיָה ְסב ָ
ַאןף ֶׁשל כֹל ַה ֶש ַפע ַ
ַה ְסמ ֵ
ִׁש ְסברָה
ַעד ֶׁשמ ְסָפ ָלה ַה ְסע ָערָה ,וְס נ ְס
ִל ְסב ִלי ִ עון,
אֹוס ָפם
ָאסף ְס
וְס כֹל ַה ֵנירֹות ָ
וְסרֹודֶה ִד ְסב ָׁשן ִב ְסמ ִתיקותֹו.
ְַסגועי
גועי ג ַ
ַע ֵ
ְסכ ָפאונִי ָע ַלי ג ְס

ָאנְססונִי ִב ְסרצֹונִי ָהרַבְ ,סב ַעל כ ְסֹר ִחי,
וְסח ְסדלֹונִי,
שוק ִתי ִ
ִב ְסת ָ
ַפ ִ י נ ְסַפ ִׁשי ְסבי ִָדי.
וְסׁשוב ָטר ְס
רֹוצה ְסל ַד ֵבר ִא ְס ָך ָׁש ֵקד!
ֲאנִי כֹלָ -כך ֶ
עֹוללֹו
גועי ַי ֲעקֹב ְסל ָ
ַע ֵ
ְסכג ְס
ֲׁשר ָטרֹף טֹרַף
אֶ
שֹוח ַח ִע ְסם ָך ְסב ִל ִבי,
עֹולם ְסל ֵ
וְס לֹא ֶא ְסח ַדל ְסל ָ
נְסך
יֹוק ָ
ׁשוב ְסת ָך ַהעֹו ֶרנֶת ְסד ְס
ול ַדםֹות ְס ָ
ְס
אֹומ ִרים " ֶׁש ִליֶׁ ,ש ִלי",
טוך ָה ְס
יקי ִח ְס
ִעם ִח ִיר ֵ
ִׁש ָמ ְסת ָך
וְסמ ִםים ֶׁשל ַמ ַשק נ ְס
יעהֵ ,
וְסנונֵי ִנְסג ָ
ַחת.
ַהנֹור ַ
ֲב ֵעש ִב ְסת ִחמָה,
אֹוסיף ְסל ַד ֵבר ִא ְס ָךַ ,וא ַ
ַו ֲאנִי ִ
דוקה,
וס ָ
יְסב ָשה ְס
ַאד ַמת ַבצֹרֶת ֵ
" ֲע ֵננִי"ְ ,סכ ְס
ֶשם ֹועֲפֹות נ ִָדיב,
ֶׁשַאף ג ֶ
וֹותה.
עֹולם ְסל ַה ְסר ָ
יוכל ְסל ָ
לֹא ַ
מזרע ,תש"ע
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אחרית הימים
שקודי ,
מתי ייגמרו געגועי?
ויהיו שקופים
ככנף שפירית
ענבריים כדבש
שקטים כדגים
ב"עין שקד".
נהיה רכים
ככסת נוצות
חולמניים כערפל
רטובים בגשם ,לגמרי
מכף רגל ועד ראש,
למי אכפת?
נהיה ביחד,
וזה העיקר!
חומים באדמה
ירוקים בכרי-הדשא
תכולים בשמים.
לבנים ככנף חסידה
נהיה
שקטים כשורשים ,
כאשר אבוא
ותקבלני בחיבוק.
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אשר
ֶׁ
ְשיו!
לַמּות ֲעכ ָ
ְב ֶהרֶף לֵב.

טטרן
מעולם לא חשתי
בפריחת היערה
כפי שעכשיו,
מאז מתת
מעולם לא הבחנתי
במחול החיזור
של הצופיות:
הנקבה אפורה
הזכר צבעוני מבהיק
כה זעירים הם על
כליל-החורש הורוד
שנטעת.
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יש מקום ליד מזרע
יש מקום ליד מזרע
"תל פאר",
שהיה פעם
לפני המון זמן
הר געש.
היום זו גבעה מתונה
שמדרונותיה כרמים וחיטה,
שביום בהיר ניתן לראות ממנה את הגלעד
שמעבר לירדן,
חד וברור לפרטיו.
גם ביום אביך ,כמו היום,
תוכלי לראות היטב
את המכוניות הרצות בקו האספלט השחור,
ולפניו ,יד החלוצים מאבן לבנה ,בוהקת
בשולי שמורת הביצות,
שם משתכשכים ג'מוסים,
ששכחו את שמם.
משמאל  -חורשת האקליפטוסים,
שקראנו בילדותנו "חורשת הכלניות"
היינו הולכים אליה ,כל חורף,
להיות כמותה אדומים ,כחולים ולבנים,
יד ביד.
ובאמצע ,בין הסלע הלבן לבין הכלניות ,
נפרשת שורה של עמודי חשמל,
כמו שורה של ילדים ב"אל ת-פ-הק",
בין נצרת לעפולה.

7

וביניהם ,בדיוק,
עמוד המתח הגבוה
אליו התרסקה מכוניתו של שקד,
כשניסתה  ,לבדה ,בעצמה ,
להמשיך ללא ידו המכוונת,
ללא עיניו הצופיות
ללא זהירותו המהססת.
ללא הכרתו הבהירה
וללא נפשו הצמאה,
כה צמאה
לחיים.

כשמתייבש פרח
נשמעת אנחת הסדקים באדמה
מקצה העולם עד קצהו,
בשעה שנעקר אילן
נשמעת צעקה
מקצה העולם עד קצהו
קל וחומר שקד.
שומע הגלבוע ושומע דויד
שומע התבור ושומעת אם סיסרא
שומעת קרן הכרמל
ושלוש מאות אמהות
של נביאי בעל,
ופרחי עשתורת .
שומע בעל בעצמו
שומעת עשתורת במו אזניה
ועננה קלה במערב נמוגה.
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בוכה אז היגון
ודמעותיו
כאגלי טל כבדים
אל הסדקים ,
עם דם שליות
ורעל עקרבים,
שאין לו שעור
ואין לו רוויה.
קל וחומר אם יצא לדרכו,
וטרפוהו חייתו יער ,שאז
מתרסקות הזכוכיות
לאלפי רסיסים בחלון אמו,
ובמראה שלה.
כשנעקר אילן,
נשמעת צעקה בעולם
מראשיתו ועד אחריתו
סובבה תמיד,ולא נחה.
קל וחומר,שקד
שקד ,שקד שלי.
שקדי  ,שקדי שלי,
שקוד.
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ליבי
ִל ִבי,
עֹומדֶת ְסכמֹו ַק ַב ְסרנִיט
ֶ
יְסל ִדים
ְסב ַח ְסרטֹום ֶע ְסג ַלת ַה ָ
ְסב ַׁש ָבת ַבב ֶֹקר.
ִל ִבי של ִל ִבי.
עֹולם
ְסמ ִביָאה ִנטוס ָל ָ
ְסב ַׁש ָבת ַבב ֶֹקר.
ֶיה
ְס כֺלֹות אֲפֹורֹות ֵעינ ָ
ֶׁשל ִל ִבי,
ְסבב ֶֹקר ַס ְסג ִריר,
כמֹו ַמיִם ֶׁשל יָם ְסצפֹונִי
נ ִָבטֹות ,עֲמוקֹות.
ָהב
ַס ִדים ַ ְסל ַ לֵי ַהז ָ
ְסמר ְס
ֶׁשל ִל ִביְ ,סמ ַפזְס זִים
ַב ַםיִם ֶׁשל ִל ִבי,
ַה ַן ְסג ִריר,
עֹולזֹות.
ְסכ ַק ְסרנֵי ֶׁש ֶמׁש ְס
יה ַה ְסע ַטמִים ֶׁשל ִל ִבי
טוכ ָ
ִח ֶ
סופים,
ֲקת ָד ִגים ְסכ ִ
ְסכ ַלה ַ
ְסמ ַנ ְס ִרים ֵמ ַעל יַם ִל ִבי ַהגָׁשום,
ְסכ ֶק ֶׁשת ִ ְסקוָה,
נֹוק ַח ֵעינַי
חֹוקה ַה ַנעֲמֹונִי ֵ
וצ ָ
ְס
יֹופיֹו ֶׁשל ְסכ ִלילַ -החֹרֶׁש ַה ָורֹד,
ְסל ְס
ָטע ָׁש ֵק ִדי ֶׁש ִליֵ ,אי ָאז
ֶׁשמ ַ
יתנו ֶה ָח ָדׁש,
ְסכ ֶׁש ָחנ ְסַכנו ֶאת ֵב ֵ
ֺעים
מול ַה ָשדֹות ַהיְס ר ִ
וְסה ְסׁש ֵק ִדטֹות.
ַ
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ֵיה,
ול ָחי ָ
יה ְס
ֲפ ְסר ֵסק ְסש ָפ ֶת ָ
ְסכגֹון נ ִַסת א ַ
ֶׁשל ִל ִבי ֶׁשל ִל ִבי.
ֲפ ְסר ְסס ִקטֹות ִכ ְספ ִרי ָב ֵׁשל.
אַ
אֹותה".
" ֶלאֱכֹול ָ
ַה ְספ ִל ִיגי ִל ִבי!
תוח!
ֲבה ֶאל ַהטָם ַה ָנ ַ
ַה ְספ ִל ִיגי ְסבַאה ָ

להיאסף
להיאסף אל אבותי – נחמה.
להיאסף אל בני – משאלה.

מזג אויר ומזג הנפש
מזג האוויר הצלול
מול עמק העכור של נשמתי.
כה גדול ההבדל
בין ישותן לאינותך.
ובינהם  ,מפל
זרימה ושמה געגועים.

עורב
עורב שחור על קו
מתח גבוה
במקום בו
פרחה נשימתך ,נעתקה
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החסירה ליבי
פעימה ,עץ שקד
פריחת רימון
אדומה.
כאן עלית לשמיים
וכשאני עובר כאן,
בליבי אני מבקש,
ענני.

רווה
ְסרוֵה גשם
כל תא בגופך
תחת גג אבן ואדמה
עטרת כליל
לראשך
רטובה
מים זורמים
ממיסים אותך אל תוך האדמה.
חותרים מערות קרסטיות
באגנך
גופך כבר מזמן קומפוסט מעולה
לכלניות האדומות שזרענו סביבך
ופרודות אדם מתחברות חרישית
למולקולות אדמ-ה.
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בבטן האדמה הריון חרישי
חשאי ,לא ְסמ ַס ֵםן
ולא אכפת לי לעמוד כך
ואפילו הגשם לא יחדל
עד כי לא אוכל
יותר  .לא אוכל ,מבלי
ענני
ענני שקד ,ענני.

ִׁשיר ֶׁש ָע ָלה ִמ ֹו ְסך ִה ְסתבֹונְס נות ָא ִחי ַבדֹ ֶלב

ַמ ָםׁש ְסב ִה ְסת ַק ְסצרות ָהאֹור,
ְסבסֹוף ַהטֹום ָהָארֹוך ְסביֹו ֵתר,
ְסכמֹו ְסב ֶט ֶקס ַמ ֲע ָבר,
יפיות",
ָהיְס ָתה ַה" ִן ִ
וְס ָהָיה " ַה ִל ְספ ֵני"
וְס ָהָיה " ָהַא ֲח ֵרי",
וְס ָהָיה ָה ֶר ַגע ַה ְסם ֺדָטק ֶׁשל ַה ַם ֲע ָבר
ְסב ֶט ֶקס ִנ ְסצ ִחי
ֶׁשל ֲע ֵלי ַהדֹ ֶלב:
יבים
ִבן ַליְס ָלה ַמ ְסצ ִה ִ
ו ַמ ְסת ִח ִילים ִלנְס ׁשֹור
יער ַמ ְסל ִבין,
ְסכ ֵש ָ
ְסכחוט.
ַרק ַנ ַעם ַא ַחת
ְסב ָה ִקיץ ַה ֵעץ,
יתי ֶאת ַהדֹ ֶלב
ָר ִא ִ
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ֵעירֹום ֵמ ָע ָליו,
ַא ֲח ֵרי ַה ַע ִיץ ַהשֹו ֵרף
ַ ְסשָ -סב
ֶׁש ָהָיה ֶה ָחם,
יצים,
וְס ַהחֹו ֵרך ִמ ָכל ַה ֵע ִ
ְסכ ֶׁש ַה ַםים ִה ְסתַט ְסבׁשו
ְסב ַק ְסר ָק ִעית ַה ְסב ֵארֹות
וְס ָכל ַה ִסמֹורֹות ָהיו
ֲח ֵר ֵבי ָגרֹון.
ָאז ָנ ְסבלו ָכל ָע ָליו ֶׁשל ַהדֹ ֶלב
ְסבַא ַחת.

בגן
בהולכי בגן,
צווארי זקוף,
ראשי משוח
לאחור,
כמו נשברת קרקפתי.
ציפורים משמימות אותי
בשירתן ,ונחשים
מאדימים פני ,
כאדם ראשון,
רגע לפני.
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קובי וינר
מפל
במתח שבין
אהבתי היקומית אליך,
לבין
ישותך הפיסית שאינך,
זורמים געגועי,
כמו כאבי פאנטום.

