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סיגל פרלמן

גבולות המיטה

ְהֵייִתי ְואּוַלי ּנִ ה ׁשֶ ָ ֲאִני ֹלא אֹוֶהֶבת ֶאת ָהִאּשׁ
ֶקר ׁשֹות, ָלעֹור ָהַרְך, ׁשֶ ַחת ָלֲעָצמֹות ַהּקָ ִמיד ִמּתַ ַרק זֹו ָהְיָתה ּתָ

י ל ַחּיַ מֹו ּכָ ְמַעט ּכְ ָהַאֲהָבה, ְזַמן ָרב ְוָאֹרְך ּכִ
ְזמֹוִנים ְתָך, ּפִ י ְלֻעּמָ י ֶאת ַנְפׁשִ ַפְכּתִ ֱאֶמת ָהַאֲהָבה, ׁשָ ּבֶ

ָבר ֶזה ּדָ ִאּלּו ֵיׁש ּכָ י ּכְ אּו ֶאת ַנְפׁשִ ים ִמְלּ ַרּבִ
ְרָאה  ַאֲהָבה, ּוַבּמַ

ים, ִנְהֵייִתי ה ְוַרע, ָאֹדם, ַאְכָזר, ַאּלִ ֵלב ָקׁשֶ

ן ֶבת ִעם ָעׁשָ ֶרת ַרּכֶ ַמה, ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת אֹוְתָך, ּוְמַצּיֶ
ֶפה  ּפּור ַהּיָ ה זֹוֵכר ֶאת ַהּסִ ה, ַאּתָ יֹוֵצא ֵמָהֲאֻרּבָ

ָרָצה  ּפְ מֹו ַהׁשְ י? ֲאִני ֹלא עֹוֶזֶבת אֹוְתָך, ָלָבן ּכְ ל ֲאחֹות ִלּבִ ׁשֶ
ִחים ֶאל ָהֶרַגע  ְמּתָ ִנים ַהּנִ י ֲאָבחֹות ְוַהּפָ ּתֵ ׁשְ ּבִ
ְרִעין ָהֵאׁש י, ַאֲחֵרי ּגַ ְזּתִ ם ִהְתַנּקַ ִהיר, ְלׁשָ ַהּמָ

ֹזאת ֹלא ֲאִני, ַמה 
ִנְהֵייִתי:

עֹות יקֹות, ֶאְצּבָ ּבּוִרים, ְנִגיעֹות, ְנׁשִ ָבִרים, ּדִ ּגְ
ה ה, ֲאִחיָזה ְנחּוׁשָ ִתּיָ ְטּפּוִטים, ׁשְ ְלׁשֹונֹות ׁשֹונֹות, ּפִ ִנְדָחפֹות, ּבִ

ל ַאֲהָבה,  ָיִרים ׁשֶ ִכי, ׁשְ י, הֹוָבָלה, ּבֶ ה ִהְתַרַחְקּתִ ּמָ ק, ּכַ ְרּפֵ ּמַ ּבַ
ה  ת ָהַרּכָ ׁשֶ ע, ִנְדָחִסים ֶאל ַהּקֶ י ְמֹגֶרה, קֹוֵדַח, ׂשֹוֵנא ַמּגָ ּלִ ָהעֹור ׁשֶ

ים, ֲאָבל ְסִליָחה,  ֻדּמִ ָחה ַהּמְ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ ל ַחּיֵ ׁשֶ
ה  ּנָ ֶזה ָרִגיל, ְוֹלא ַיְלדּוִתי ַהֲחתּוָמה, ִמּמֶ

ה ְלַבד ה ֹלא נּוַכל ִלְבֹרַח, ַאּתָ ּנָ ֹלא אּוַכל ִלְבֹרַח, ִמּמֶ
ּלֹו ל ֶאָחד ְוָהֵאם ׁשֶ ַוֲאִני ְלַבד. ּכָ
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ַאל ָמַתי. ִאם ִיְהֶיה, ַעם ֹלא ֶאׁשְ ַאל ָמַתי. ַאף ּפַ ֹלא ֶאׁשְ
ֲאִני ׁשֹוֶאֶלת, ְוַגם ֶזה ָרִגיל,  ו. ַלְמרֹות ׁשֶ ְהֶיה ַעְכׁשָ ּיִ ׁשֶ

ָבר, ֶאל ְנֹצר  ִלי לֹוַמר ּדָ ָבר, ֶהֶרף ַעִין ָנצּור ּבְ ה ֹלא עֹוָנה ּדָ ַאּתָ
מֹו ַמִים ֶאת ָהַאֲהָבה, ַוֲחִצי ָדָבר, ְוָדָבר ַעל ַאֲהָבה, ַהּגּוף ִנְמָזג ּכְ

יר, ִסיבּוִבים ְמֻתְזָמִנים ֵהיֵטב  ה ַמּכִ נּוָחה ָהַאַחת, ַאּתָ ִלי, ֹזאת ַהּתְ ֶאל ּכְ
י ַעל ֶהָחֶזה ָהַרְך  ּלִ ִחי ׁשֶ ָנה, ִעם ְלַהְכִאיב, ַהּלֶ ֵ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ל ַהּטֹוב  ָך, ְיֹבַרְך ַהֶהְרּגֵ ּלְ ׁשֶ
ַרק ָאז
נֹוֵפל 
ַהּגּוף 

ִריץ  ּפְ ְך, ַמׁשְ ּפָ ֶפׁש, ִנׁשְ ֶאל ּתֹוְך ַהּנֶ
ְלָכל ֵעֶבר 

ה ּטָ יִרי, ֵהם ַהּמִ בּולֹות, ְזֹכר ֹזאת ֵהיֵטב, ַיּקִ ֲאָבל ַהּגְ




