
 ...רציתי להקיא

 נורית פגי
 

 .ידה שעל השעון על מסתכלת שהיא כדי תוך, לעצמה אמי מילמלה, !"כבר תאכלי, כבר תאכלי, נו"

-חום בנוזל שקועה המתכתית הכף, ברכיה על המרק צלחת, באימה בה והבטתי הכסא על ישבתי

 של המגש על שנחו הצבעוניים הכדורים לעבר, ימינה המבט את הפניתי בכוח .אדים מעלה אדמדם

 . שלי האוכל כסא

 .בריכוז בהם הבטתי .להסתובב החלו והם בהם נגעתי

 הכדור לתוך האצבע את הכנסתי. שלו החלול התוך את גילו חצאיו ושני שבור היה הכדורים אחד

 .להתכווץ לגרוני גרם לפתע שזז אמא של הכסא רעש. מבפנים אותו ומיששתי הריק

 .הצידה הראש את סובבתי. הכף את לעברי הגישה אמא

 !"חזרה הראש את מהר תסובבי, אותך מזהירה אני"

 התחילה אמא. רע יגמר שזה ידעתי הקול מנימת אבל בעקשנות מופנה הראש את להחזיק המשכתי

 :לצרוח

 .קפיץ כמו הפה את לסגור המשכתי אבל ,המכה באה ומיד !"שלך הסוף יהיה זה תאכלי לא אם"

, החלול הכדור על הזמן כל הסתכלתי. הצרחה את שמעתי לא אפילו. מרביצה שהיא לי אכפת היה לא

 .בפנים בו לחטט המשיכה שלי והאצבע

 כאב זה. השפתיים דרך בכוח הכף את לדחוף וניסתה הפה את לי תפסה אמא. השניה המכה באה ואז

 .סגור נשאר והפה מעמד החזקתי. שיניים לי היו כבר אבל, נורא

 .לבכות מתחילה אמא את ושמעתי העיניים את עצמתי

 .שניצחתי חשבתי. לעצמי חייכתי בפנים

 על סוגרות אצבעותיה איך והרגשתי אלי מתקרבת ידה את ראיתי. יותר חכמה היתה שלי אמא אבל

 .אפי

 .גרוני דרך זורם החם הנוזל איך והרגשתי לנשום כדי הפה את פתחתי

 כשהיתה רק. יצא לא שהאוכלכדי  הפה את בכוח לי סגרה אמא אבל להשתעל והתחלתי נחנקתי

 .והפה האף את לי שחררה, שבלעתי בטוחה

 הכדורים על הכל את הקאתי השניה הכף את לי לדחוף ניסתה שהיא איך אבל. הבעה חסרת נשארתי

-החום בנוזל התמלא ואיך ריק לא כבר החלול הכדור איך לראות שמחתי ואפילו .המגש על שהיו

 .ממני שיצא אדמדם

 

 

 0222, פברואר

 

 All rights reserved©  שמורות הזכויות כל


