
 שילי גת

 

 שבעה שירים וִמכתם אחד

 

 

 מחלת ים

 ,ִמֶמִני ָרחֹוק ָהֹאֶפק
ִסיָרה ָטהשָ  ַוֲאִני  .בְּ
עֹוֶרֶרת -בְּ  ַפַעם ִחיָלה ִבי ִמתְּ  .בְּ

ִצים ַהַגִלים ַנפְּ  ,ַהִספּון ַעל ִמתְּ
 חֹוֵבל ָהַרב ֲאִני

עֹוֶדִני ַחֶפֶשת וְּ  .ַהִכּוּון ֶאת מְּ

 

  

 מכתב ליום הולדת

  ?נּו
ֶזה ֶבֱאֶמת ֶזה 17  ?16 ִמ  שֹוֶנה כְּ

עֹוִנים אֹוָתם  ,םַדיִ שָ  אֹוָתם ,ִפצְּ
חּו ֹלא מְּ ֹאם ָלְך ִיצְּ  .ָיַדִים עֹוד ִפתְּ

 .ֶשַבע
ָפרבַ  ַמֶשהּו ֵיש ִסים ִמסְּ  .ֲאָנִשים ֶשַמקְּ

שּוָבה ָתִמיד ,שֹוֲאִלים "ַהִסכּוִיים ָמה"  "ַבעשֶ " ַהתְּ
 7 ָלָמה תֹוָהה ַוֲאִני
ֵאר  ֶשַבע בְּ
 ֶשַבע ַבת

ַפִים ִרים ַאלְּ ֶשַבע ֶעשְּ  וְּ
ָבִרים עבַ טֶ ִמ  ֲהֵרי נּו ַהדְּ ִרים ֲאַנחְּ ַבגְּ  ,ִמתְּ
ִאי ָעהבְּ ִש  ֵיש ֶזה עֹוָלם ִפלְּ ָתם ֹלא ֶבַטח וְּ  ,סְּ

ָתם ֹלא הּוא ֶשַבע  .סְּ
 ַהֶטַבע ֶזה ,עִמֶשבַ  ֵתָהִני

 

 

 

 

 

 



 דברים שאני יודעת
 

ֵבה עֹוד ֵיש ָלנּו ָאן ַהרְּ  ;ָלֶלֶכת לְּ
 ,ַהַיַער ֶדֶרְך

ָבר  ַהִמדְּ
 

יֹוַדַעת  -שְּ  ֲאִני וְּ
ֶיה ַהֹכל ֹלא  ֻמָכר ִיהְּ
ֶשֵעיַני ַאְך שֹות כְּ  ֶאת פֹוגְּ

ָך  ַמָבטְּ
 

 ֲאִני יֹוַדַעת
  ֶשֻכִלי
 ֶשָלָך

 

 הנה הסיבה שאני לא יודעת לנגן בפסנתר

 
מוֹ  חֵ  ֶשל ַהָשָרִשים כְּ ָבר יִצמְּ  ;ַהִמדְּ

ִתי ָתִמיד ֵני ָנַגעְּ  ,ַהֶשַטח ִבפְּ
ָוָיה ֶיַדע ָשִתיִתי  ִלרְּ

 
מוֹ  -ֶשֹּלא שֵ  כְּ תֹוְך ,ָהֵעץ יָשרְּ ַקע ֶשבְּ  ;רפַ חָ  ַהַקרְּ

ִתי ֹלא ַפַעם ַאף קוֹ  ָצַללְּ ָעמְּ ָין ֶשל לְּ  ,ָהִענְּ
ִתי ַתַפקְּ ַעט ִהסְּ  ַהֲחָוָיה ִמן ִבמְּ

 

 ח אברי"בכל רמ

תֹוֵקק גּוִפי  ִמשְּ
 רֹוֵטט ִלִבי

ָפַתי ֵמאֹות שְּ  צְּ
ָיַדי שֹות וְּ ַבקְּ  מְּ

 
ַתֵתק ִפי  ִמשְּ

ֻרַכי  רֹוֲעדֹות בְּ
עֹות ֵעיַני  דֹומְּ
קֹות ָיַדי ַאְך ַחבְּ  מְּ

 

 

 

 

 



 

 תני לו אות

ֶזה ,ָקָטן ֶאָחד ִסיָמן  ָכאן ֲעַדִין ֶשֶאת לְּ
ִני  ִמָלה לוֹ  תְּ

ִפיָקה ִני ,ֲהָבָרה ֲאִפלּו ַמסְּ ָהָרה לוֹ  תְּ  ,ַהבְּ
ִביר ַהסְּ מוֹ  ֶאת לְּ  ַעצְּ

ִני ָפט לוֹ  תְּ  ִמשְּ
בֹון ִדין לוֹ  ַתֲעִשי ַאל ֶחשְּ ִני, וְּ ַסֵכם לוֹ  תְּ  ֲאֻרכֹות ָשִנים לְּ
ִני  ֵעט לוֹ  תְּ

ֹתב ִיכְּ ָך וְּ ֵלמֹות שּורֹות לְּ  שְּ
ִני  ָיד לוֹ  תְּ

כִ  ָהַאֲחרֹוָנה ַבַפַעם עֹותַ  ֶאת יִכרְּ בְּ ַטנֹות ְךיִ ֶאצְּ ֶשלוֹ  ַהקְּ  בְּ
ִני   ָלֶלֶכת לוֹ  תְּ

 

 כשהייתי קטנה

ַקִני  ִאִמי ִחבְּ
ָלֲחָשה ֶשֶקט ִלי וְּ  ָלאטבַ  ,בְּ

 
ָצת ָהִייִתי ֶשִאלּו ִביָנה יֹוֵתר קְּ  מְּ
ָתה ָעה נֹוֶשֶקת ִלי ָהיְּ   -ִקמְּ

ַעטכִ  ַעט ,ָסָלט ,מְּ ָצת ֹלא ֲאִפלּו ,מְּ  קְּ

 
 

 בגן עדן

"את באה?" התנערתי מהנקודה על הבר שכנראה בהיתי בה עד אותו רגע והסתובבתי במבט 
ת מבולבל אל הבחור שעמד מאחורי. "את עומדת לייבש אותי עוד הרבה זמן?" הוא הושיט א
ידו קדימה, מסמן לי לאחוז בה. הושטתי את ידי אל ידו והוא הוביל את שנינו למרכז רחבת 

הריקודים במועדון, תוך שהוא מסמן לאחראי על המוזיקה לשים איזה שיר. יצא לנו להכיר אז 
כשארגן לנו פיקניק באיזו גבעה על הכרמל, קימבן לנו שמיכה מכמה בדים ונשכב לידי, בוהה 

"אבל פיקניק עושים כשיש אור" מחיתי. לא נראה שזה הפריע לו. זה לא נגמר משהו בכוכבים. 
בנינו בפעם האחרונה. ובכל זאת, המשכנו לרקוד. למוות היה מגע חמים יותר משציפיתי, 

ואחיזה שמשרה שלווה וביטחון. כשנצמדתי אליו הבחנתי בריחו המתוק שהזכיר לי חלת שבת, 
תפוח עץ, שהזכיר לי את גן עדן שבאופן די אירוני הזכיר לי אותו  שהזכירה לי דבש, שהזכיר לי

שוב. גיחכתי כשחשבתי על המעגליות הזאת. אחרי לא הרבה זמן, שנראה כמו נצח, המוזיקה 
 והמועדון התערפלו סביבי ונפלנו ביחד במרכז המועדון, שרויים בגן עדן.


