הדס גלעד
זהב סגור

רק זה

ַא ָּתה ְּבתֹוכִ י.
ַה ָּפנִ ים ֶׁשּלְ ָך ְמ ַר ֲח ִפים
ֵמ ַעל לְ ָפנַ יָּ .תוִ ים ַעּזִ ים ֶׁשל ֶׁש ֶמׁש וְ ֶא ֶבן.
ִּב ְק ֵצה ַה ַּסנְ ֵטר ַמ ֲא ִפ ִירים ַהּזִ ִיפים
ּכְ ֶחלְ ַקת ָׂש ֶדה ַא ֲח ֵרי ְׂש ֵר ָפה.
צּועה ֲה ָר ִרית ,נִ ְמ ָׁשכֹות
ַהּכְ ֵת ַפיִ ם ֶׁשּלְ ָך ְ -ר ָ
רֹועֹותיָך ַה ְ
ֶ
ֶאל זְ
ׁשּוקה
ּנֹוׂשאֹות ְּבכ ֶֹבד ַה ְּת ָ
ּומזְ ּכִ יר לִ י ֶאת ע ֶֹמק ַהּגּוף
ימה ַ
ּכְ ֶׁש ַא ָּתה נָ ע ְּפנִ ָ
ּומ ְׁשּכִ ַיח ִמ ֶּמּנִ י ֶאת ְּתלָ אֹות ָה ַע ְצ ִמיִ ,קירֹות ַה ֶח ֶדר,
ַ
ַמ ֲע ֶט ֶפת ַה ַּביִ תָ ,ה ְרחֹוב ֶׁש ַּמּגִ ַיע ַעד ִּפ ְתחֹו וְ נִ ְמ ָּתח
ֶאל ֵע ֶבר ִעיר ֶ
ּגֹוע ֶׁשת ַה ִּמ ְׂש ָּת ַר ַעת ְּבעֹולָ ם ֻמ ְפ ָרע
ֶׁש ֵאינִ י ְמ ִבינָ ה ּבֹו ַמ ְס ִּפיקֵ ,אינִ י ְמ ִבינָ ה ְּובכָ ל זֹאת
ֶ
אֹוה ֶבת ּכִ י ֵאין לִ י ַא ֵחרַ .א ָּתה ְּבתֹוכִ י
וְ כָ ל ַה ְּק ָׁשיִ ים נְ ַמ ִּסים ְּב ֶׁש ֶטף ַהּצּוף ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
עֹוׂשים ֶאת זֶ ה .זֶ ה
ִ
ַה ָּד ָבר ַהּנָ ִדיב ְּב ֵ
אֹוה ִבים
יֹותר לַ ֲעׂשֹות ִעם ִמי ֶׁש ֲ
רּוח .יַ ַחד
לְ ַה ִּתיר ַהּכֹל וְ לָ בֹואָּ ,ב ָׂשר ּכְ רּוְך ַ
לִ ְפּת ַֹח ָח ִריץ לָ ֵאינְ סֹוף ּולְ ַפּתֹות אֹותֹו לְ ָהגִ ַיח
וְ לִ ְׁשזֹף ַּבּזָ ָהב ַה ָּסגּורַ .א ָּתה ְּבתֹוכִ י
ּתֹובב ִמ ַּת ְח ֵּתינּוֵ ,
וְ ָהעֹולָ ם ִמ ְס ֵ
רֹות ַח
ּכְ ִאּלּו ַהּכֹל ּכָ ָרגִ יל .עֹוד ֶה ֶרף נֶ ַצח נִ ְצ ָט ֵרף ֵאלָ יו
נָ קּום ּכִ ְמנַ ֲע ִרים ִטּפֹות ּגֶ ֶׁשם ֶׁש ָּד ְבקּו ַּב ַּפ ְרוָ ה
נֵ ָע ֵמד ׁשּוב ַעל ָה ַרגְ לַ יִ ם ,נִ ּכָ נַ ע לְ ַמלְ כּות ָהרֹאׁש
ּונְ ַמ ֵהר לְ ַה ְחלִ יף ִמּלִ ים ְּפׁשּוטֹותֶׁ ,שֹּלא נִ ְס ַּתנְ וֵ ר ֵמ ָהאֹור.

זֶ ה ֹלא ֶׁש ָע ִׂשית ַמ ֶּׁשהּו ְמיֻ ָחד
ַרק ֶאת ַה ַחּיִ ים ָה ֵאּלֶ ה
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ֲא ָבל ָּבאֹור ַה ָּצלּול
רֹואה ֶאת ּכָ ל ִמי ֶׁש ָהיִ ית ֵאי ַּפ ַעם
ַא ְּת ָ
וְ ֵהן ּכֻ ּלָ ן ִמ ְתּכַ ּנְ סֹות ְּבתֹוכֵ ְך ּכְ ֶאגְ רֹוף
אּולַ י נָ כֹון ָמה ֶׁש ָא ַמר לָ ְך יַ לְ ֵּדְך,
ְּובתֹוְך ּכָ ל ִּתינֹוק ֶׁש ְּב ֶר ֶחם ִאּמֹו
יֵ ׁש ִּתינֹוק ְּובתֹוכֹו עֹוד ִּתינֹוק -
ֲאנַ ְחנּו ָּב ְ
ּבּוׁש ָקה ,הֹולְ כֹות
ּומ ְת ַעּגְ לֹות ְס ִביב ְׁשכָ בֹות ַע ְצ ִמּיּות
ִ
ּומה ַהּיְ סֹוד
ָ
ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַחּלֵ ק
ָמה ְּב ֶע ֶצם
אֹותְך ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּלַ יְ לָ ה ,וְ ֶא ְׁש ַאל
וְ ִאם ָא ִעיר ָ
ִמי ַא ְּת
ַה ִאם ִּתזְ ּכְ ִרי

אישה הרה ,פורטרט
ִהיא ִמ ְת ַרּוַ ַחת ֶאל ָמה ֶׁש ָהיָ ה ַּפ ַעם ַרק א ֶֹפק ְמ ֻד ְמיָ ן
ּגּופה לַ ִּצּוּוי לְ ַמּלֵ א ֶאת ַקּוֵ י ַה ִּמ ְת ָאר –
ּכְ ִאּלּו נַ ֲענֶ ה ָ
ֲחזִ ָיתּה ֲע ֻגּלָ ה ְ
ּוׁשלֵ ָמהִ .היא יָ ָפה ַעכְ ָׁשו,
ּיּותּה ְּב ִׂש ָיאּה.
נָׁש ָ
ּנֹוע ָדה לִ גְ ֻדּלַ ת ָה ֶרגַ ע ַהּזֶ הִ ,
ּומ ְרּגִ ָ
ַ
יׁשה ֶׁש ֲ
יׁשה ֶאת ֶח ֶסד ַהּצּורֹות ַה ְּקמּורֹות.
מּודה ַמ ְדּגִ ָ
ִׂש ְמלָ ָתּה ַה ְּצ ָ
ִהיא ֶהכְ ֵר ִחית לְ ִמ ֶ
יׁשהּו ָּבעֹולָ םּ .כָ ל ָמה ֶׁש ָחׁשּוב לָ ּהּ ,כְ ָבר ֶׁשּלָ ּה.
ּבֹוע ִטים
ִהיא ַמזְ ִמינָ ה לְ ַע ְצ ָמּה ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ַה ַּת ְפ ִריט ,נֶ ֱע ֶת ֶרת לַ ֲח ָׁש ִקים ַה ֲ
רֹופיו ֶׁשל ָה ֻע ָּברָ .מ ַתי ְּב ִדּיּוק זֶ ה יִּגָ ֵמרֵ ,אין לָ ַד ַעת,
ֹלא ָּפחֹות ֵמ ֶאגְ ָ
רּוחּה ַמ ָּצב ַא ֵחר,
בּועיִ םִ .היא ֲע ַדיִ ן ֹלא יְ כֹולָ ה לִ ְראֹות ְּב ֵעינֵ י ָ
יֹום אֹו ְׁש ַ
ּגּופּה נִ ְפ ָרד ֵמ ֶה ָה ָדר .יָ ָדּה ְמלַ ֶּט ֶפת ֶאת ִּב ְטנָ ּה .יֵ ׁש לָ ּה ַהּכֹל.
ֶׁשּבֹו ָ
ִהיא ְמ ַחּיֶ כֶ ת ִּבנְ ִדיבּות לַ ְ
יׁשּיּות ְמכֻ ֶּב ֶדת
נֹוהגִ ים ָּבּה ּכְ ִא ִ
ּסֹוב ִביםֲ .
יׁשה ְראּויָ ה לַ ּיַ ַחס .עֹוד ְמ ַעט יַּגִ יׁשּו לָ ּה ּכֹוס ָק ֶפה,
וְ ִהיא ַמ ְרּגִ ָ
יׁשהּו יַ ִּצ ַיע ּכָ ִרית לִ ְת ִמיכָ הִ .היא ֶ
ִמ ֶ
ּתֹודה ַקּלֹות ּכְ ִמי ֶׁשּכְ ָבר נִ ְּצ ָחה ַּב ְּב ִחירֹות.
ְּב ָפנֶ ָיה ַהּנִ ּנֹוחֹות ֹלא יִ ְהיֶ ה ֲא ִפּלּו ֶר ֶמז
עּורת ַהּלֶ ֶסת ,לְ ֶמ ְר ַחק ָה ִאיׁשֹונִ ים ִמ ֶּמ ְרּכַ ז ָהרֹאׁש,
לְ ָתוֵ י ַה ַחּיָ ה ְּפ ַ
לַ ּנְ ָה ָמה ֶׁש ְּת ַב ֵּק ַע ֶאת ַהּגָ רֹון ּכְ נַ ְחׁשֹול.
רֹובה לִ ְד ִהּיַ ת ַה ְּפ ֵאר ,לִ ְק ִר ַיסת ַהּגּוף ֶאל ָה ִריק,
ּכַ ָּמה ִהיא ְק ָ
כּותית
לּומת ָה ֲעיֵ פּותֵּ .בין יְ ִׁש ָיב ָתּה ַה ַּמלְ ִ
לְ ַמ ֲה ַ
לְ ֵבין ְּתהֹום ַה ֶּב ָהלָ ה ַמ ְפ ִר ִידים יָ ִמים ֲא ָח ִדים.
רּורים
ִהיא ְמ ַקּנַ ַחת ְּבעּוגַ ת ׁשֹוקֹולָ דְ .מלַ ֶּק ֶטת ֶאת ְׁש ֵא ִרית ַה ֵּפ ִ
ִּב ְקצֹות ָה ֶא ְצ ָּבעֹות ְּב ֶח ְמ ָּדה ּגְ לּויָ ה.
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