
מִטַּעַם 28

11  

שרה ּכֹוי 

ככה זה לאהוב באמת

ללילך

ְלַהְדִליק ֶאֶבן
ְזרֹועֹוַתי. את אֹוָתּה ּבִ ְוָלׂשֵ
ין ֶלָהבֹות ֲאֻדּמֹות. ַני ּבֵ ּפָ
ִחיָרה. ִריַסי ְזכּוִכית ַמׁשְ

ְרחֹובֹות ָהֲאֹפִרים ּבָ
ַרק ֶאֶבן־ֵאׁש 

ה. ָ ה ְלִאּשׁ ָ עֹוֶבֶרת ֵמִאּשׁ
ָיֵדְך ִנְכֵוית, ָיִדי ּבֹוֶהֶקת

לּוי.  מֹו ֵנס ּגָ ּכְ
ר ּלֹו ִמְצטֹוֵפף ִעּוֵ ְוַעם ּכֻ

ֵדר. ֵמֲאחֹוֵרי ַהּגָ

משפחה

ְך ל ִאּמֵ ֶלד ׁשֶ ֶ ֲאִני חֹוֶקֶרת ֶאת ַהּשׁ
ל ְיָלַדִיְך ת ָהעֹוְרִקים ׁשֶ ֶאת ֶרׁשֶ

רּוׁשֹו יר ָאָדם ּפֵ ְלַהּכִ
ַח אֹותֹו. ְלַנּתֵ

ן ְצלּום ָהֶרְנְטּגֶ ּתַ
יָרה. ָעִדיף ַעל ׁשִ

ֶנֶפׁש ָהָאָדם? ָבר ֵיׁש ּבְ ַמה ּכְ
ֲאִני

ְצִריָכה
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ָלַדַעת
ִניִמי ּיּור ַהּפְ ֶאת ַהּצִ

ל ַהּגּוף ֶלג ׁשֶ ֶ ִתית ַהּשׁ ֶאת ּפְ
ם ִנְרִאים ּלָ ֵאיְך ֵהם ּכֻ

ִלי ּבְ
ְעּתּוֵעי ּתַ
ָהַאֲהָבה.

על האש

ְקָרה לֹוֶהֶטת ְוַתַער ּתִ
ָרה ֲעֵקַדת ׂשָ

ֲהרֹג אֹוִתי ה ַאל ּתַ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ֵיׁש ַאִיל

ירֹות תֹוְך ַהּקִ ּבְ
ֵיׁש ְסַבְך ַעל ָהֵאׁש

ין ָהֵעיַנִים ם ּבֵ ת ּדָ ִטּפַ
ֲאִני

מֹוֶחֶקת
ְסָמִלים

יר ֶהָחׂשּוף ַהּקִ ַעד ׁשֶ
ַמֲעִניק ִלי

ֹראׁש ְמֻקְרָנן
ס ַחי זֹוֵהר ּגַ

את אומרת שאני סקסית

ֲאִני ֶסְקִסית,  ַאּתְ אֹוֶמֶרת ׁשֶ ׁשֶ ּכְ
ָאָגה. ֲאִני ׁשֹוַמַעת ּדְ

י, ּלִ ַדִים ׁשֶ ָ ַאּתְ ּדֹוֶאֶגת ַלּשׁ
ָטמֹות. ּדֹוֶאֶגת ַלּפְ

ה ּכָ ה ַהּזַ ּפָ ּדֹוֶאֶגת ַלּטִ
ֶקב. ָהעֹוָלה ֵמַהּנֶ
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ַאְתּ ְטרּוָדה
ַדי ִבְטחֹון ׁשָ ּבְ

ָנה ֶקֶפת ָלֶהם ַסּכָ ִאּלּו ִנׁשְ ּכְ
ִאּלּו ֵהם ֲעׂשּוִיים ּכְ

ר רֹוֵעד. ׂשָ ּבָ
יָטה ַלֲהָגָנָתם ַאּתְ מֹוׁשִ

סֹות ּוְגדֹולֹות י ָיַדִים ְמֻחְסּפָ ּתֵ ׁשְ
ְתַאְגֶרֶפת ָהְרחּוָמה. ְיֵדי ַהּמִ

אגם

תּוַח. ח ּפָ ְטּבָ ּמִ ַהַחּלֹון ּבַ
ְרּכֹו ַטְלֵטָלה ְוִרּגּול. אּו ּדַ ּבָ ַחּלֹון ׁשֶ

בֹות ֲאֵפלֹות. ץ ְלַמְחׁשָ ַהּקֵ
ַחד. ץ ַלּפַ ַהּקֵ

ח? ְטּבָ ּמִ ֶרְך ַהַחּלֹון ּבַ ַמה ָיֹכל ָלבֹוא ּדֶ
ִטּפֹות ֶמַלח ַמר. ֶמׁש ְמהּולֹות ּבְ ַקְרֵני ׁשֶ

ל יֹום. ָזֳהרֹו ׁשֶ ַצְלֵצל ּבְ ִים ַהּמְ ֲעמֹון ָהאֹוַפּנַ ּפַ
ַחד. ְיָלה ֵאין ּפָ ּלַ ם ּבַ ּגַ

ָפַני. ּלְ ֶפר ׁשֶ ּסֵ ֵקָטה ּבַ זּות ׁשְ ַרק ִהְתַרּכְ
עֹות. ין ָהֶאְצּבָ ֶפה ּבֵ ַרק ֶצַבע ַהּקָ

ִדים. ֹלא יֹוַדַעת ַמה ֵאַרע ְלאֹוָתם ׁשֵ
ֹחרֹות? ִפּנֹות ׁשְ עּו ּבְ הֹום? ִנְרּגְ ֵמתּו? ָנְפלּו ַלּתְ
ַתח ֶהָחׂשּוף. ֶרְך ַהּפֶ ִאים ּדֶ ַרק אֹור ְוקֹולֹות ּבָ

ִאּלּו ָאָגם אֹור ְוקֹולֹות ּכְ
חּוץ. ח ּבַ ֻמּנָ
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האפלה

למגי

רּור ִלי ּבָ
ֲאִני ְצִריָכה ִלְכּתֹב ַעל ַעְצִמי. ׁשֶ

ִפי ַעל ַטַעם ּבְ
ַכּפֹות ָיַדי. ה ּבְ חּוׁשָ ּתְ

ָלִלים ית ַהּצְ ֲאָבל ּבֵ
עֹוֵמד ְלֶנֶגד ֵעיַני.

ֹכַח. ִהי הֹוֶלֶכת ּבְ ּובֹו ִמיׁשֶ
ה ִהיא ְנחּוׁשָ

ל ל ַהּצֵ יַע ְלאֹורֹו ׁשֶ ְלַהּגִ
ֹחר ָ ַבׁש ַהּשׁ ל ַהּדְ ְלֻעְקצֹו ׁשֶ

ִלְפָעִמים ֵיׁש ָמֶות 
ַעל ְלׁשֹוָנּה

בֹוִרים ְוִלְפָעִמים ְנִחיל ּדְ
ּפֹות ָיֶדיָה. יֹוֵצא ִמּכַ

תסתכלי עלי

ֲאִני עֹוֶמֶדת 
ה  ׁשּוָטה ַוֲעִנּיָ ּפְ

ת ַהֶחֶדר. ִפּנַ ּבְ
ִביב ִמּסָ

ה ּוָפִנים ַרּבֹות. ֲהֻמּלָ
ן, י ֻמְרּכָ ָראׁשִ
ַני ּדֹוַנג ַקר. ּפָ

ת. ִלי ָעַלי, ֲאִני לֹוֶחׁשֶ ּכְ ְסּתַ ּתִ
ְרִאי ּתִ

תֹוִכי. ֵאיְך ֲאִני ּבֹוֶעֶרת ּבְ
יר  ּבֹוֶעֶרת ֲהזּוָיה ְצמּוָדה ַלּקִ

ְוָדִגים
ים ֲחלֹוִמּיִ

עֹוְבִרים ֶאת ּגּוֵפי.
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את רועה בגוף ישן

ן גּוף ָיׁשֵ ַאּתְ רֹוָעה ּבְ
ָיֵדְך ָעָנף ּבְ

ְך ַרֲעָנָנה ְוַעְרׂשֵ

יָלה ְרפּוָיה ְוַקּלִ
עֹוָלה ֵמַעל ֶהָהִרים

ְוֹצאֵנְך ֲחלֹום.

ִפיְך ָחִליל נֹוֵגַע ּבְ
ֵעיַנִיְך ֲעצּומֹות
ּוְדָרִכים ָעפֹות.

ְך ַרֲעָנָנה ַעְרׂשֵ
ְוֶלְחֵיְך

ׁשּוַרת ָעִלים
ְטהֹוָרה.

עצם התפילה

ל. ּלֵ ִמי ִמְתּפַ ּדָ
ה. ה ּוְתִחּנָ ׁשָ ּקָ ימֹוַתי ּבַ ְנׁשִ

ֲעִנית ְוצֹום. ִרי ּתַ ׂשָ ּבְ
ה. ֲאִני ֹלא ְצִריָכה לֹוַמר ִמּלָ

ֵצה ָהעֹוָלם ַעד ָקֵצהּו. ל ֵיׁשּוִתי זֹוֶעֶקת ִמּקְ ּכָ
ב צֹוֵעק. ַהּלֵ

ם ּפֹוֵרץ ַהחּוָצה. ַהּדָ
ר ִלְרִסיִסים.  ּבָ ֶלד ִנׁשְ ֶ ַהּשׁ

ֲאִני רֹוָצה ִלְרׁשֹם 
ין ַעל ַעְצמֹוַתי: ַסּכִ ּבְ

ה. ִפּלָ ֶעֶצם ַהּתְ


