מגי אוכלת רק עיגולים
כתבה אן הארט
צייר ס .טמבליני

אחותי הקטנה תמיד מצליחה
בכל .כשהייתי בן שלוש הייתי חייב
לאכול כל מה שהיה על צלחת
שלי ,אפילו קציצות ואפונה  .אני
שונא קציצות ואפונה.
כשהייתי בגילה של מגי הייתי חייב
לאכול כל צורות של אוכל .אכלתי
אוכל עגול ואוכל מרובע ואוכל
ארוך סיבי ואוכל קצר ושמן.
לא כך מגי.
מגי אוכלת רק אוכל עגול .היא
אוכלת דגנים עגולים בקערת חלב

עגולה .היא אוכלת סופגניות .היא
אוכלת פרוסות ביצה קשה בלי
חלמון .היא אוכלת פרוסות
עגבניות בלי הפנים .אמא חותכת
למגי כריכים בעיגולים .אם זה לא
עגול ,מגי לא תאכל זאת.

יום אחד אמא החליטה שהיא
תחתוך את הכריכים של מגי
ברבועים ,וזהו זה!
מגי דחפה את הצלחת" .בבקשה
עגול".
אמא לא הסכימה "היום אוכלים
רבועים ,מגי".
"רבועים הם גועליים" אמרה מגי.
"תטעמי ותראי" אמרה אמא.
"עיגולים" אמרה מגי.
אמא אמרה "מגי ,תאכלי את
הכריך שלך".
"עגול ,עגול!" שרה מגי.
צלצלו בדלת .זאת הייתה דודה
אביבה .דודה אביבה מדברת
בקול רם ויש לה ציפורניים
ארוכות.

"חשבתי שאקח את סמי ומגי לגן
ציבורי" אמרה לאמא.
"זה יפה מאוד" אמרה אמא "אבל
מגי צריכה קודם לאכול את הכריך
שלה.
"עצמי את עינייך" לחשתי למגי.
דודה אביבה דפקה בציפורניה על
השולחן והביטה על מגי.
מגי שילבה את ידיה.
דודה אביבה אמרה "לא נצא לגן
עד שמגי לא תאכל את הכריך".
היה יום יפה .למה שלא אוכל
ללכת לגן? זה לא בסדר ,אני אוכל
רבועים .אני אוכל משולשים.
מגי ישבה ליד השולחן .ישבה
וישבה.
דודה אביבה דיברה בקול רם

מהחדר השני כששמה את הלכה
האדומה על ציפורניה.
נאנחתי וישבתי מול מגי .עיניה היו
עצומות והיא קמטה את אפה.
פתאום עלה רעיון לראשי" .מגי?"
אולי אוכל לגרום לאחותי שתאכל
את הכריך.
מגי הפנתה את ראשה אלי .היא
פתחה עין אחת.
"תחזיקי את עינייך עצומות"
לחשתי "אל תגידי לדודה אביבה
ואני אחתוך את הכריך שלך".
לאט חתכתי את הכריך לשניים.
זה נשמע כאילו אני חותך עיגול.
לקחת חצי רבוע של כריך וקרצתי
לאמא.
"חתכתי את הכריך ,מגי .פתחי

את הפה".
מגי פתחה את פיה ואני דחפתי
לה את רבוע הכריך בין שיניה.
מגי נשכה" .מממ" אמרה.
היא פתחה את עיניה ואני החזקתי

את כריך החתוך כדי שהיא
תראה .חתיכה של הכריך חסרה
בפינה" .הי!" אמרה מגי.
"רוצה ללכת לגן?" נפנפתי בכריך
בפניה.
מגי חטפה אותו ואכלה את כולו.
פניתי לאמא "נוכל עכשיו ללכת
לגן?"
דודה אביבה באה לחדר ,נושפת
על ציפורניה .היא הסתכלה על
הצלחת הריקה של מגי" .עבודה
יפה" אמרה לי.
אחותי הקטנה תמיד מצליחה
בכל .היא עכשיו אוכלת רק
רבועים.

