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 ... שאני יוצאת לריצה ולא ממש מתחשק לי, קורה לי לפעמים
 ...!קורה

שבאמת הייתי רוצה לעשות זה להתמרח על הספה מול הטלויזיה עם משהו חמים וטעים  למרות שמה
את , לובשת את הטייץ, ...)על אפי וחמתי(ובכל זאת ,  אני משנסת מותניים- ושלא ייגמר לעולם -לנגוס בו 

 תוחבת את -את הגרביים ואת נעלי ההתעמלות , ולצת הטריקואת ח, מד הדופק וחזיית ההתעמלות
 . ויוצאת-סוגרת את הדלת מאחורי , האוזניות של הווקמן לאוזניים

 . העיקר לצאת-זה לא חשוב ...) עכשיו יש לי גם שלג בתחזית, כן, כן(, שלג, חמסין, גשם, שמש
 .ואני יודעת למה אני עושה את זה

והחמצן מתחיל לזרום , כשהדופק מתחיל לעלות, ת אל תוך הפעילות שליכי כמה דקו, אני עושה את זה
המוסיקה שאני . הכי טוב שאפשר, כך טוב- אני מתחילה להרגיש כל-בכמויות אל תוך כל תא ותא בגופי 

הנוף מתחלף לי במהירות שמאפשרת לי לספוג את כל הפרטים הקטנים , אוהבת מתנגנת לי בעוצמה
גם לא משהו ( ואין דבר -ע שכפות הרגליים נפגשות באספלט מרגיעה אותי הקצב הקבו, ולהנות מהם

שיכול להשתוות לתחושת העילוי וההנאה מהטוב והחיובי הזה שאני ) חמים וטעים שלא ייגמר לעולם
 :עושה עכשיו עבורי

את כל  מנצלת, שורפת שומן מיותר, מכניסה אויר טהור למערכת שלי, מחזקת ובונה את השרירים שלי
ממה ,  מוכיחה לעצמי שאני חזקה יותר-וביעקר , הפחמימות שאורבות בפינה בכניסה לרקמת השומן שלי

ואני יכולה לעשות , שכוח הרצון הזה הוא שלי מוכיחה לעצמי. מוכיחה לעצמי שאני אכן יכולה. שחשבתי
, מחממת, כבידהמ, כן לחיות בלי רקמת שומן ענקית, וכן. לא להיות רעבה,  ולא-איתו מה שאני רוצה 

 .מעיקה ושנואה
 

; בכך שאין לי כוח רצון, ואני את עצמי הרבה יותר, אני חושבת על כל הפעמים האלה שבהם האשימו אותי
חצי , יעלם ואני אוכל להסתפק בשני קרקרים עבשים" רעבון"שכל מה שצריך זה רק להחליט ולרצות ואז ה

 4עם , בפיסה מיקרוסקופית של חזה עוף תפל, או לחילופין...  כפות טונה במים וקפה ללא חלב3, עבניה
 ...כפות אורז וקערה ענקית של חסה

והתגברתי על , הנחתי את עצמי ואת הצרכים שלי בצד,  שינסתי מותניים- בכל פעם מחדש -ואיך תמיד 
 . שזה לא עובד, שוב, רק כדי לגלות; או יותר, חודשיים, לשבוע" רעבון"ה

, אז אני מזכירה את זה לעצמי בכל פעם שהפינוק מתגנב אלי ומפתה אותי להכנע לנוחות הרגעית
מת לתהליך שאיפשר לי להשיל ומזכירה לעצמי איך אפשר לעשות את זה אחרת אם רק מחוייבים בא

ומאפשר לי היום לשמור לא רק על הגוף החדש שלי אלא , ...)ומחממת(מעלי רקמת שומן עצומה ומעיקה 
ועל האהבה והחיוניות שהחזרתי , ועל האנושיות שבי, ועל ההערכה העצמית שלי, גם על השפיות שלי

 . לחיי
 

 אני בוחרת -ואז . הדרך מתארכת לי, בקו הסיוםכך -כשאני ממוקדת כל, אני שמה לב איך בפעמים האלה
בהנחת כל כף הרגל , מתחת לכפות רגלי במדרכה הנמתחת: להתרכז במה שאני עושה ברגע זה

במילים , בלא לנעול את הברכיים, בתנוחת הידיים, בזקיפת הכתפיים, בהכנסת הבטן, ובגלגולה בכל צעד
 -...) אין לי מספיק אויר גם בשביל זה, י לא יכולהכי לשיר אנ(של השיר שבדיוק מתנגן לי באוזניות 

תמיד , שלמרות שהוא מוכר (-והנוף החולף , ובעיקר בנסיון עיקש להנות מהרגע הזה ומהאויר הצח
, ובעובדה המרכזית שאני עושה עכשיו עבורי , ..)אפשר למצוא משהו שעדיין לא שמנו לב לכך שהוא שם

 ...  ולהמשיך-גאה בעצמי , רק לשניה, בלהיות רק לרגע, יותמשהו הכי טוב שיכול לה, ורק עבורי

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש יץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראשאו להפ/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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 . כבר כמעט הגעתי חזרה הבייתה.. וראו זה פלא
 ...אני מצטערת שהדרך נגמרה לה, ודווקא עכשיו

 
, היום, ככל שנתמקד יותר במה שקורה לנו כאן ועכשיו: וזוהי אנלוגיה מעניינת לתהליך ההרזיה השפויה

בהישגים הקטנים היומיומיים בין אם במישור הפיזי ובין אם במישור , ליםבתובנות החדשות שאנו מקב
 לא רק שנתעניין פחות במה שמצפה לנו בקו -ופחות בקו הסיום , ובהתחברות המחודשת לעצמנו, הרגשי
 ;אלא גם ממש נמאן להגיע אליו , הסיום

 !אמן .  לא ייגמר לעולם-כדי שהטוב הזה 

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש יץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראשאו להפ/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות


