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קארין מלכי לוי

גופים להיות במחיצתם

הגופנית־תנועתית  החוויה  של  המבט  מנקודת 
שתי  על  להצביע  ניתן  הינקותי  העצמי  של 
מציאויות גופניות־התייחסותיות שונות לחלוטין 

זו מזו: מציאות הֵחיק לעומת מציאות ה'מּול'.

)יונה שחר לוי, מטפלת בתנועה ומורה ליוגה(

גופים  מחפשת  אני  בערך,  הנערות  מגיל  ומתמיד,  מאז 
תוך  אל  ונשנות  החוזרות  הצניחות  במחיצתם.  להיות 
נכנעת  חולים,  בקופת  האחות  של  והרך  העצום  החזה 
לעילפון סביב הרגע בו המחט נכנסת לי לווריד והדם 
נשאב, במלתחות הנשים של הבריכה על הגג בדיזינגוף 
סנטר בין כל הגופים הזקנים, היפים, כשהכל מתרחש ב־

slow motion ומותר לי להיות שם, כאילו זה טבעי. 
ויוצאת  נכנסת  לזוז,  מפסיקה  לא  אני  גאגא  בשיעור 
מההכרה, מהמודעות העצמית, נמשכת להביט בגופים, 
הרגליים,  על  השיער  הקעקועים,  החשופים,  העורות 

בבית השחי, במפשעות. 

וזה הכל מגעגוע לגוף האחד והיחיד, הגוף שכבר אין לי 
אליו גישה, כי משהו התקלקל מאז שבעל כורחי, גיליתי 
את המין. אמא שלי כאן, אבל גופה שלי איננו שלי יותר. 
אני אומרת לבן שלי: תחבק אותי ותן לי כוח, הוא מסכים 
כל  הקטן.  מהגוף  שאפשר  מה  כל  שואבת  ואני  לחבק 
ילד. אבל הבת שלי  חיבוק של  עושה  יודעת מה  אמא 
רק בת שבע וכבר אני מרגישה איך היא מתרחקת, איך 

האיברים שלה כבר לא מסתדרים בדיוק על שלי.

אני מצטערת. האם גם אמא שלי מצטערת? איפה יהיה 
לי גוף להסתדר בדיוק עליו, בלי הדרישה של המין? אני 
מחפשת כל הזמן; אחות קופת חולים, המלתחה, גופים 
הפשרה.         .חשופים, אבל אני מוצאת רק את האובדן, את הצער, את 

אורי פרסטר

המגע האסור

ֹלא ִלְתֹּפס ֶאת ַהָּיד ַהּמּוֶׁשֶטת.
ֹלא ִלְרצֹות ַּבַּמָּגע ָהָאסּור.

ֹלא ְלַהִּביט ְּכֶׁשִהיא ִמְתַּפֶּׁשֶטת.
ֹלא ַלֲעׂשֹות ָלּה ֶאת ַמה ֶּׁשָעׂשּו.

ֹלא ְלַהְחִליף ִמְסָּפִרים ְּבֶהְסֵּתר,
ֹלא ְלָהִמיר ִמִּלים ַּבֲחֵׁשָכה.

ֹלא ִלְרצֹות ְוֹלא ְלֵהָעֵתר,
ִלְסֹלַח, ַאְך ֹלא לֹוַמר ְסִליָחה.

ֹלא ְלָהִסיר ֶאת ָהעֹור ֵמַהֶּגֶלד.
ים ִלְׂשֵרַפת ַהְּבָגִדים. ֹלא ְלַהְסִכּ

ֹלא ַלֲחׂשף ַהָּבָׂשר, ְקִלָּפתֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶלד,
ֹלא ְלַהִּביט ַּבַּבִּדים ִמְתַיֲחִדים.

ֹלא ַלֲחׂשף ֶאת ַהּגּוף ַהָּגרּום.
ְלַקֵּפל, ְלַהְסִּתיר ַהַּׁשְרוּול ַהָּפרּום.

ֹלא ֶלֱאחֹז ַּבָּיד ַהּמּוֶׁשֶטת, 
ְלַדֵּכא ָּכל ָרצֹון מּול ְּתׁשּוָקה ֶׁשִּנֶּצֶתת.


