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הדס גלעד

זהב סגור

ַאָּתה ְּבתֹוִכי.
ַהָּפִנים ֶׁשְּלָך ְמַרֲחִפים

ֵמַעל ְלָפַני. ָּתִוים ַעִּזים ֶׁשל ֶׁשֶמׁש ְוֶאֶבן.
ִּבְקֵצה ַהַּסְנֵטר ַמֲאִפיִרים ַהִּזיִפים

ְּכֶחְלַקת ָׂשֶדה ַאֲחֵרי ְׂשֵרָפה.
ַהְּכֵתַפִים ֶׁשְּלָך - ְרצּוָעה ֲהָרִרית, ִנְמָׁשכֹות 

ֶאל ְזרֹועֹוֶתיָך ַהּנֹוְׂשאֹות ְּבכֶֹבד ַהְּתׁשּוָקה
ְּכֶׁשַאָּתה ָנע ְּפִניָמה ּוַמְזִּכיר ִלי ֶאת עֶֹמק ַהּגּוף 

ּוַמְׁשִּכיַח ִמֶּמִּני ֶאת ְּתָלאֹות ָהַעְצִמי, ִקירֹות ַהֶחֶדר,
ַמֲעֶטֶפת ַהַּבִית, ָהְרחֹוב ֶׁשַּמִּגיַע ַעד ִּפְתחֹו ְוִנְמָּתח 

ֶאל ֵעֶבר ִעיר ּגֹוֶעֶׁשת ַהִּמְׂשָּתַרַעת ְּבעֹוָלם ֻמְפָרע
ֶׁשֵאיִני ְמִביָנה ּבֹו ַמְסִּפיק, ֵאיִני ְמִביָנה ּוְבָכל זֹאת

אֹוֶהֶבת ִּכי ֵאין ִלי ַאֵחר. ַאָּתה ְּבתֹוִכי
ְוָכל ַהְּקָׁשִיים ְנַמִּסים ְּבֶׁשֶטף ַהּצּוף ְּכֶׁשֲאַנְחנּו

עֹוִׂשים  ֶאת  ֶזה.  ֶזה
ַהָּדָבר ַהָּנִדיב ְּביֹוֵתר ַלֲעׂשֹות ִעם ִמי ֶׁשאֹוֲהִבים

ְלַהִּתיר ַהּכֹל ְוָלבֹוא, ָּבָׂשר ְּכרּוְך רּוַח. ַיַחד
ִלְפֹּתַח ָחִריץ ָלֵאיְנסֹוף ּוְלַפּתֹות אֹותֹו ְלָהִגיַח 

ְוִלְׁשזֹף ַּבָּזָהב ַהָּסגּור. ַאָּתה ְּבתֹוִכי 
ְוָהעֹוָלם ִמְסּתֹוֵבב ִמַּתְחֵּתינּו, רֹוֵתַח

ְּכִאּלּו ַהּכֹל ָּכָרִגיל. עֹוד ֶהֶרף ֶנַצח ִנְצָטֵרף ֵאָליו
ָנקּום ִּכְמַנֲעִרים ִטּפֹות ֶּגֶׁשם ֶׁשָּדְבקּו ַּבַּפְרָוה

ֵנָעֵמד ׁשּוב ַעל ָהַרְגַלִים, ִנָּכַנע ְלַמְלכּות ָהרֹאׁש
ּוְנַמֵהר ְלַהְחִליף ִמִּלים ְּפׁשּוטֹות, ֶׁשֹּלא ִנְסַּתְנֵור ֵמָהאֹור.

רק זה

ֶזה ֹלא ֶׁשָעִׂשית ַמֶּׁשהּו ְמֻיָחד
ַרק ֶאת ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה

ֲאָבל ָּבאֹור ַהָּצלּול
ַאְּת רֹוָאה ֶאת ָּכל ִמי ֶׁשָהִיית ֵאי ַּפַעם

ְוֵהן ֻּכָּלן ִמְתַּכְּנסֹות ְּבתֹוֵכְך ְּכֶאְגרֹוף

אּוַלי ָנכֹון ָמה ֶׁשָאַמר ָלְך ַיְלֵּדְך,
ּוְבתֹוְך ָּכל ִּתינֹוק ֶׁשְּבֶרֶחם ִאּמֹו

ֵיׁש ִּתינֹוק ּוְבתֹוכֹו עֹוד ִּתינֹוק -
ֲאַנְחנּו ָּבּבּוְׁשָקה, הֹוְלכֹות

ּוִמְתַעְּגלֹות ְסִביב ְׁשָכבֹות ַעְצִמּיּות

ּוָמה ַהְּיסֹוד
ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְלַחֵּלק

ָמה ְּבֶעֶצם

ְוִאם ָאִעיר אֹוָתְך ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה, ְוֶאְׁשַאל
ִמי ַאְּת

ַהִאם ִּתְזְּכִרי 
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ִהיא ִמְתַרַּוַחת ֶאל ָמה ֶׁשָהָיה ַּפַעם ַרק ֹאֶפק ְמֻדְמָין
ְּכִאּלּו ַנֲעֶנה ּגּוָפה ַלִּצּוּוי ְלַמֵּלא ֶאת ַקֵּוי ַהִּמְתָאר – 

ֲחִזיָתּה ֲעֻגָּלה ּוְׁשֵלָמה. ִהיא ָיָפה ַעְכָׁשו,
ּוַמְרִּגיָׁשה ֶׁשּנֹוֲעָדה ִלְגֻדַּלת ָהֶרַגע ַהֶּזה, ָנִׁשּיּוָתּה ְּבִׂשיָאּה.

ִׂשְמָלָתּה ַהְּצמּוָדה ַמְדִּגיָׁשה ֶאת ֶחֶסד ַהּצּורֹות ַהְּקמּורֹות. 
ִהיא ֶהְכֵרִחית ְלִמיֶׁשהּו ָּבעֹוָלם. ָּכל ָמה ֶׁשָחׁשּוב ָלּה, ְּכָבר ֶׁשָּלּה. 

ִהיא ַמְזִמיָנה ְלַעְצָמּה ַמֶּׁשהּו ֵמַהַּתְפִריט, ֶנֱעֶתֶרת ַלֲחָׁשִקים ַהּבֹוֲעִטים 
ֹלא ָּפחֹות ֵמֶאְגרֹוָפיו ֶׁשל ָהֻעָּבר. ָמַתי ְּבִדּיּוק ֶזה ִיָּגֵמר, ֵאין ָלַדַעת, 

יֹום אֹו ְׁשבּוַעִים. ִהיא ֲעַדִין ֹלא ְיכֹוָלה ִלְראֹות ְּבֵעיֵני רּוָחּה ַמָּצב ַאֵחר, 
ֶׁשּבֹו ּגּוָפּה ִנְפָרד ֵמֶהָהָדר. ָיָדּה ְמַלֶּטֶפת ֶאת ִּבְטָנּה. ֵיׁש ָלּה ַהֹּכל. 
ִהיא ְמַחֶּיֶכת ִּבְנִדיבּות ַלּסֹוְבִבים. נֹוֲהִגים ָּבּה ְּכִאיִׁשּיּות ְמֻכֶּבֶדת 

ְוִהיא ַמְרִּגיָׁשה ְראּוָיה ַלַּיַחס. עֹוד ְמַעט ַיִּגיׁשּו ָלּה ּכֹוס ָקֶפה, 
ִמיֶׁשהּו ַיִּציַע ָּכִרית ִלְתִמיָכה. ִהיא ּתֹוֶדה ַקּלֹות ְּכִמי ֶׁשְּכָבר ִנְּצָחה ַּבְּבִחירֹות. 

ְּבָפֶניָה ַהִּנּנֹוחֹות ֹלא ִיְהֶיה ֲאִפּלּו ֶרֶמז 
ְלָתֵוי ַהַחָּיה ְּפעּוַרת ַהֶּלֶסת, ְלֶמְרַחק ָהִאיׁשֹוִנים ִמֶּמְרַּכז ָהֹראׁש, 

ַלְּנָהָמה ֶׁשְּתַבֵּקַע ֶאת ַהָּגרֹון ְּכַנְחׁשֹול. 
ַּכָּמה ִהיא ְקרֹוָבה ִלְדִהַּית ַהְּפֵאר, ִלְקִריַסת ַהּגּוף ֶאל ָהִריק, 

ְלַמֲהלּוַמת ָהֲעֵיפּות. ֵּבין ְיִׁשיָבָתּה ַהַּמְלכּוִתית 
ְלֵבין ְּתהֹום ַהֶּבָהָלה ַמְפִריִדים ָיִמים ֲאָחִדים. 

ִהיא ְמַקַּנַחת ְּבעּוַגת ׁשֹוקֹוָלד. ְמַלֶּקֶטת ֶאת ְׁשֵאִרית ַהֵּפרּוִרים
ִּבְקצֹות ָהֶאְצָּבעֹות ְּבֶחְמָּדה ְּגלּוָיה. 

 


