
נחש בעשב – אלן אייקבורן 

רקע 

אנאבל חזרה לבית ילדותה אחרי שלושים וחמש שנה ומגלה שאחותה, מירים, רצחה את אבא שלהן ועכשיו 
האחות הסיעודית של האב מאיימת להסגיר אותן למשטרה אם לא ישלמו לה הרבה כסף. במהלך השיחות בין 

האחיות עולים סיפורים על האב המתעלל. 

המונולוג 

את עזבת את הבית. ברחת והשארת אותנו. אבא, דודה גוון ואני. הייתי עדיין בבית הספר כמובן. נראה לי 
שהייתי בערך בת 12.  

וערב אחד הייתה מסיבה, למטה בכפר. ילד או שניים ארגנו את זה ביחד. כולם דיברו על זה בבית ספר. ואבא 
אמר לא לא לא מרים את לא יכולה ללכת. את צעירה מדיי. שום ילדה שלי לא הולכת למסיבה, חצי ערומה 

להתרועע עם ילדי כפר דוחים. המילים המדויקות שלו – ילדי כפר דוחים. אני תוהה אם הוא היה מתנגד אם הם 
לא היו דוחים?  

בכל אופן באותו ערב, עליתי ישר לחדר מיד אחרי ארוחת הערב, כאילו בשביל לעשות שיעורי בית וללכת לישון 
מוקדם. אבל במקום לבשתי את השמלה הנוצצת שלי שהייתה כולה כסופה. אני זוכרת בעיקר כסוף וזרקתי את 

נעלי היציאה שלי מהחלון על הדשא וטיפסתי למטה על צינור הניקוז, כשאני נזהרת מאוד שלא להרוס את 
הטייטס הנוצצים שלי וברחתי לכפר, שם רקדתי כאילו אין לי דאגה אחת בעולם.  

אני זוכרת שהתחילו איתי 3 בחורים שונים שהיו יותר גדולים ממני בהרבה. אחד מהם אפילו הצליח תפיסה 
מהירה בציץ השמאלי הלא מפותח שלי, ומאחר ואף אחד מהם לא היה לטעמי, אמרתי לא, תודה, זה מאוד נחמד 

מצדך אבל אני צריכה ללכת לבית הספר בבוקר. והלכתי בחזרה הביתה. עברתי דרך המגרש טניס האיום שלך 
כמו חיזיון כסוף נוצץ באור הירח עם הנעליים הלא נוחות האלה ביד שלי.  

וראיתי אותו, יושב שם על כיסא הנדנדה. אבא. מחכה לי. וידעתי כבר אז שאני בצרה גדולה. ואז הוא אמר, את 
המרת את פי נכון מרים? אמרתי כן. ואז הוא אמר, אני חייב להעניש אותך נכון? את יודעת את זה? ואמרתי כן. 
והוא אמר את מעדיפה להענש כאן ועכשיו? ואני אמרתי.. אני לא יודעת מה אמרתי.. אני רק ידעתי שהכל.. לא 

בסדר. פתאום הכל נורא, מחריד וכל כך לא בסדר. אמא הייתה צריכה להיות שם, את מבינה, את היית צריכה 
להיות שם. אבל לא הייתן. אף אחת מכן. והוא שם אותו על הברכיים שלו והוא הרים לי את השמלה ואני חיכיתי 

לסטירה. לכאב החד.. אבל זה לא הגיע.. זה היה גרוע מהכאב. זה היה גרוע מהכל. זה היה הדבר הכי נורא 
שקרה לי בחיים. 


