שילי גת

ומכתם אחד
שבעה שירים ִ

מחלת ים
הָ אֹ פֶ ק ָרחוֹק ִממֶ נִי,
וַ ֲאנִי שָ טָ ה בְּ סִ ָירה.
פַ עַ ם בְּ ִ -מתְּ עו ֶֹר ֶרת בִ י בְּ ִחילָה.
הַ גַלִ ים ִמתְּ נַפְּ צִ ים עַ ל הַ סִ פּון,
ֲאנִי הָ ַרב חוֹבֵ ל
וְּ עו ֶֹדנִי ְּמחַ פֶ שֶ ת אֶ ת הַ כִ ּוּון.

מכתב ליום הולדת
נּו ?
 17זֶה בֶ אֱמֶ ת כְּ זֶה ש ֹונֶה ִמ ?16
אוֹתָ ם פִ צְּ ע ֹונִים ,אוֹתָ ם שָ ַדיִ ם,
ֹלא יִצְּ ְּמחּו לְָך פִ תְּ אֹם עוֹד י ַָדיִם.
שֶ בַ ע.
יֵש מַ שֶ הּו בַ ִמסְּ פָ ר שֶ מַ ְּקסִ ים ֲאנ ִָשים.
"מָ ה הַ סִ כּויִים "ש ֹואֲלִ ים ,תָ ִמיד הַ תְּ שּובָ ה "שֶ בַ ע"
וַ ֲאנִי תוֹהָ ה לָמָ ה 7
בְּ אֵ ר שֶ בַ ע
בַ ת שֶ בַ ע
ַאלְּ פַ יִם עֶ ְּש ִרים וְּ שֶ בַ ע
ה ֲֵרי ִמטֶ בַ ע הַ ְּדבָ ִרים ֲאנ ְַּחנּו ִמתְּ בַ גְּ ִרים,
יֵש ִשבְּ עָ ה פִ לְּ אִ י ע ֹולָם וְּ זֶה בֶ טַ ח ֹלא סְּ תָ ם,
שֶ בַ ע הּוא ֹלא סְּ תָ ם.
תֵ הָ נִי ִמשֶ בַ ע ,זֶה הַ טֶ בַ ע

דברים שאני יודעת
לָנּו יֵש עוֹד הַ ְּרבֵ ה לְּ ָאן ָל ֶלכֶת;
ֶד ֶרְך הַ יַעַ ר,
הַ ִמ ְּדבָ ר
וְּ יו ַֹדעַ ת ֲאנִי ְּש-
ֹלא הַ כֹל יִהְּ יֶה מֻ כָר
אַ ְך כְּ שֶ עֵ ינַי פוֹגְּ שוֹת אֶ ת
מַ בָ ְּטָך
יו ַֹדעַ ת ֲאנִי
שֶ כֻלִ י
שֶ לָָך
הנה הסיבה שאני לא יודעת לנגן בפסנתר
כְּ מ ֹו הַ שָ ָר ִשים שֶ ל צִ ְּמחֵ י הַ ִמ ְּדבָ ר;
תָ ִמיד ָנגַעְּ תִ י בִ פְּ נֵי הַ שֶ טַ ח,
שָ תִ יתִ י י ֶַדע לִ ְּרוָ יָה
שֶ ֹּלא -כְּ מ ֹו שָ ְּרשֵ י הָ עֵ ץ ,שֶ בְּ תוְֹך הַ קַ ְּרקַ ע חָ פַ ר;
ַאף פַ עַ ם ֹלא צָ לַלְּ תִ י לְּ עָ ְּמק ֹו שֶ ל הָ עִ ְּניָן,
הִ סְּ תַ פַ ְּקתִ י בִ ְּמעַ ט ִמן הַ חֲוָ יָה
בכל רמ"ח אברי
גּופִ י ִמ ְּשתוֹקֵ ק
לִ בִ י רוֹטֵ ט
ְּשפָ תַ י צְּ מֵ אוֹת
וְּ י ַָדי ְּמבַ ְּקשוֹת
פִ י ִמ ְּשתַ תֵ ק
בְּ רֻ כַי ר ֹועֲדוֹת
עֵ ינַי דו ְֹּמעוֹת
אַ ְך י ַָדי ְּמחַ בְּ קוֹת

תני לו אות
סִ ימָ ן אֶ חָ ד קָ טָ ן ,לְּ זֶה שֶ אֶ ת ע ֲַדיִן כָאן
תְּ נִי ל ֹו ִמלָה
מַ סְּ פִ יקָ ה אֲפִ לּו הֲבָ ָרה ,תְּ נִי ל ֹו הַ בְּ הָ ָרה,
לְּ הַ סְּ בִ יר אֶ ת עַ צְּ מ ֹו
תְּ נִי ל ֹו ִמ ְּשפָ ט
ַאל תַ ע ֲִשי ל ֹו ִדין וְּ חֶ ְּשבוֹן ,תְּ נִי ל ֹו לְּ סַ כֵם שָ נִים אֲרֻ כוֹת
תְּ נִי ל ֹו עֵ ט
וְּ יִכְּ תֹ ב לְּ ָך שּורוֹת ְּשלֵמוֹת
תְּ נִי ל ֹו יָד
בַ פַ עַ ם הָ ַאחֲר ֹונָה כִ ְּרכִ י אֶ ת אֶ צְּ בְּ עוֹתַ ִיְך הַ ְּקטַ נוֹת בְּ שֶ ל ֹו
תְּ נִי ל ֹו ָל ֶלכֶת
כשהייתי קטנה
ִחבְּ קַ נִי אִ ִמי
וְּ ָלחֲשָ ה לִ י בְּ שֶ קֶ ט ,בַ לָאט
שֶ אִ לּו הָ יִיתִ י ְּקצָ ת יוֹתֵ ר ְּמבִ ינָה
הָ יְּתָ ה לִ י נוֹשֶ קֶ ת ִק ְּמעָ ה -
כִ ְּמעַ ט ,סָ לָטְּ ,מעַ ט ,אֲפִ לּו ֹלא ְּקצָ ת

בגן עדן
"את באה?" התנערתי מהנקודה על הבר שכנראה בהיתי בה עד אותו רגע והסתובבתי במבט
מבולבל אל הבחור שעמד מאחורי" .את עומדת לייבש אותי עוד הרבה זמן?" הוא הושיט את
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
בכוכבים" .אבל פיקניק עושים כשיש אור" מחיתי .לא נראה שזה הפריע לו .זה לא נגמר משהו
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,
שהזכירה לי דבש ,שהזכיר לי תפוח עץ ,שהזכיר לי את גן עדן שבאופן די אירוני הזכיר לי אותו
שוב .גיחכתי כשחשבתי על המעגליות הזאת .אחרי לא הרבה זמן ,שנראה כמו נצח ,המוזיקה
והמועדון התערפלו סביבי ונפלנו ביחד במרכז המועדון ,שרויים בגן עדן.

