
 עיר מקלט

 נורית פגי
 

 
 .התנור ליד במטבח תלוי שהיה הקטן בגונג והיכתה אמא צעקה!" השולחן על האוכל, ערב ארוחת"

 את ללכוד בדרכם שהיו הנפץ ויד וינטו את לעזוב רציתי ולא רעבה הייתי לא. לאכול ללכת רציתי לא

 בואו": השניה בפעם צעקה כשאמא אבל. וינטו של היפיפיה ותואחו אביו את שרצח, הרשע סאנטר

, לספר חמור אוזן עשיתי. עזה לחי סטירת יגרור נוסף עיכוב שכל קולה מנימת ברור לי היה !"לאכול

 .המיטה ליד אותו והינחתי, לעשות לא אותי הזהירה שהספרנית איך בדיוק

 חוזר תמיד היה הוא כי ריק היה אבא של הכסא אבל לארבעה ערוך היה במטבח האוכל שולחן

, הצלחת שעל הצהובה בעין בעיון והסתכלתי החמש בת אחותי ליד התישבתי. מהעבודה מאוחר

 .עגבניה ורבע מלפפון פרוסות בשתי מקושטת השהית

 ."מגעיל ממש כזה חום כתם בצהוב יש". העזה בפרץ לאמא הודעתי, "לי נראית לא הזאת הביצה"

 ".בצהוב לכלוך יש אצלי גם", הקטנה למרידה בעליצות אחותי הצטרפה, "אצלי גם"

 !"הביצה את תאכלו. גמור בסדר זה", להרגיע אמא ניסתה, "דבר שום זה"

 .מאחורי עומדים הנפץ ויד שוינטו הרגשה לי היתה. ליבי אומץמופתעת מ, עניתי !"רוצה לא אני אבל"

 !".לך אראה עוד אני אחרת" .קשה נעשה אמא של הקול, !"מיד זה את תפסיקי"

 .והתכווצתי בהתממות שאלתי, "?מה לי תראי"

. גופי בכל חום שהעבירה הסטירה את הרגשתי לאחריו ומיד זז אמא של הכסא את לשמוע הספקתי

 בחריצי הנעלים של העקבים את לנעוץ ניסיתי. הכניסה לדלת אותי וגררה בידה אותי תפסה אמא

 על לכסות מתרוממת אחותי של ידה את היה רגע באותו שראיתי מה כל .עזר לא זה אבל המרצפות

 .האימה מלאות בי מתבוננות כשעיניה פיה

 חדר חשכת לתוך בכוח נהדפתי ."אלי תתחצפי לא את", אמא סיננה, "זה את לי תעשי לא את"

 !"הביתה לחזור תעיזי ושלא". המדרגות

 דקות כמה עוד שם עמדתי. להדהד המשיך המדרגות חדר וכל במשקוף הדלת את בכוח הטיחה אמא

 למעלה וכשהייתי, שלי המחבוא היה שם. המטבח חלון על שהשקיף האורן עץ על לטפס שהחלטתי עד

 .אלי להגיע היה יכול לא אחד אף

, בצלחת מרוכזות ועיניה מורכן כשראשה אכלה אחותי. המואר המטבח בחלון העץ ענפי דרך הצצתי

 כאילו, שלוה כך כל היתה התמונה. מקררה לא לגשת כדי קמה פעם מידי .אלי הגב עם ישבה ואמא

 .םש הייתי לא מעולם כאילו, השולחן ליד שם ישבתי לא מעולם

. בסיפוק וחייכתי הקבר אל ידיים ומושיטה בוכה אמא את עצומותה בעיני ראיתי. להתאבד חשבתי

 אחד ואף מיריות רק אבל, הזמן כל מתים אנשים מאי קרל בספרי. זה את עושים איך ידעתי לא אבל

 נער בתור עליה ולעבוד לאמריקה שמפליגה לאוניה להתגנב. לברוח חשבתי כך אחר. מתאבד לא

. הבית לפני נעצרת אבא של המכונית את שמעתי כי הרבה זה על לחשוב הספקתי לא אבל. סיפון

 .בוכה לקראתו ורצתי מהעץ מהר ירדתי



 .הגדולות החמות ויביד הדמעות את וניגב אותי חיבק, ברכיו על ירד הוא, "?קרה מה"

, מהאף לי ירדה נזלת. "הביתה לחזור אעיז שלא ואמרה, מהבית אותי העיפה היא. לי הרביצה אמא"

 !"משוגעת ממש היא. הביצה את לאכול רציתי שלא בגלל והכל". בשרוול אותה ניגבתי ואני

 אל, הביתה עכשיו נכנס בואי .איתה אדבר אני". המצח את לי ליטפה הרחבה ידו, ..."בסדר יהיה"

 ."תפחדי

 ניסיתי. דילוגים בשלושה לחדרי התחמקתי למטבח פנה וכשהוא, הכניסה דלת דרך אחריו התגנבתי

 ויד לוינטו חזרתי. דבר לשמוע יכולתי ולא הדלת את סגר אבא אבל, במטבח שקורה למה להקשיב

 .ינצח הצדקהפעם ש תחושה כשבליבי, הנפץ

 .לחדר נכנס אבא דקות עשר אחרי

. לך הרביצה שהיא בסדר לא באמת וזה", הטובות החומות בעיניו בי התבונן הוא, "אמא עם דיברתי"

 ."סליחה ממנה לבקש צריך, ברירה אין אבל

 שצריכה היא זאת, שהרביצה היא זאת, רע דבר שום עשיתי לא", ליבי בכל התמרמרתי, "?למה אבל"

 ."סליחה לבקש

 את. אותך אוהבת היא אבל, סליחה תבקש פעם אף היא". ידי את ליטף הוא, "אותה מכירה את"

 ויותר חכמה יותר שאת לי תראי אז. במחנות, היתה שהיא איפה בגלל בסדר לא קצת שהיא יודעת

 ."סליחה ממנה תבקשי לכי. ממנה חזקה

 ".!צודק לא זה", כאב שלי הגרון, "אבא אבל"

, ..."בשבילי טובה בתור זה את תעשי, ממך מבקש אני, הנה. בשבילי זה את תעשי אבל, יודע אני"

 .למטבח שהוביל רוןדהמס לכיוון בגב קלה דחיפה לי נתן והוא

 הצלחת על הצביעה ורק, כלום אמרה לא היא. סליחה וביקשתי מושפלות בעיניים אמא לפני עמדתי

 .בגרון הזמן כל לי נתקע שהאוכל אפילו, הכל אכלתי. השולחן על שנותרה שלי

מראש  שהחבאתי קטן ופנס הספר את לקחתי. למיטה ונכנסתי התפשטתי. לחדרי חזרתי כך אחר

 כמו בבטחה אותי שתכסה כך הראש מעל השמיכה את משכתי, הברכיים על התיישבתי. לכר מתחת

 .בפנס הספר על והארתי, אינדיאני אוהל

 .סתרים כניסת לה שיש,חבויה מקלט עיר, במדבר שם אי מועדים פושעים של לעיר ברח הרשע נטראס

 .אליהיעים גמ איך מושג כל היה לא, נקמה בתחושת כולו הבוער, וינטול. קיומה על ידעו מעטים רק
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