אנה הרמן
שלושה שירים

הפסקה

לפני עלות השחר

ּכָל מָה ׁשֶ ְּכבָר אֵינֶּנ ִי ְמ ַסּפֶֶרת ְל ַטּלִי
הֹולְֵך ּו ִמ ְצ ַטּבֵר
( ְל ָמׁשָל ַה ֵּלדָה ׁשֶ ָהיְתָה לִי)
ּכְמֹו ְקרּום ָלבָן
עַל ּגְבִינ ַת ָק ַמ ְמּבֵר.

א

ְּב ַאחַד ַהּיָמִים נ ַ ֲחזֹר וְנ ִ ָּפגֵׁש
וְנִּג ַע זֹו
ַּבּפֹת ַה ַּלחָה ׁשֶ ל זֹו
ּכְמֹו ִּד ְמעָה ָּב ַעי ִן —
וְז ֶה ֹלא י ִ ְהי ֶה זִּיּוף
וְז ֶה ֹלא י ִ ְהי ֶה זִּיּון
זֹאת ִּת ְהי ֶה ְּפסִיכֹו ָאנָלִיז ָה,
ַה ְּפסִיכֹו ָאנָלִיז ָה ׁשֶ ּלִי.

ַּבחֲלֹומָּה הָיּו ּפְתֹותִים ׁשֶ ל ׁשֶ לֶג
ָסמִיְך ִמתְעֹו ְפפִים ּבְיֹום ָקסּום.
וְהִיא ּכְָרעָה ָללֶֶדת ,ו ְכֹוֹשֶ לֶת
ָהיְתָה ּבִׂשְ דֹות הַּׁשֶ לֶג ׁשֶ ּכִּסּום
ּפְתֹותִים ׁשֶ ל רְֹך ָלבָןֵ .האִיר הַּיֹום.
ּפְקּוחֹות עֵינ ֶיהַָ .החֲלֹום חָסּום:
הִיא ֹלא ְּבהֵָריֹוןּ .פְקּוחֹות עֵינ ֶיהָ.
ֲאבָל הַּׁשֶ לֶג עֹוד ַממְׁשִ יְך לֶָרֶדת
ּבְתֹוְך רֹאׁשָּה אֲׁשֶ ר ְמנ ַ ֲענ ֵ ַע
אֶת ַהחֲלֹום עַד ׁשֶ ִּתכְַרע ָללֶֶדת.
ב
אֶת ַהחֲלֹום עַד ׁשֶ ִּתכְַרע ָללֶֶדת
רֹאׁשָּה ְמנ ַ ֲענ ֵ ַע ּבַהֹוו ֶה
ּכְמֹו לּו ָהי ָה ּכַּדּור ז ְכּוכִית .מּו ֶלטֶת
אֹותָּה ֵלדָה ּבַּׁשֶ לֶג ֶה ָעבֶה.
הַּׁשֶ לֶג הֵן אֵינֹו ִריִרית הֶָרחֶם
ֲאבָל ָעלָיוּ ,כָמֹוהְָ ,מ ֻצּו ֶה
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ִלנְׁשֹר ּדּומָם .אֶת ּפֵרּוֵרי ַה ֶּלחֶם
ָאכְלּו ַהּצִּפֹוִרים ,וְאֵיְך יּוכְלּו
ַהּיְלִָדים ַה ַּביְתָה ְל ַהּלְֵך ,הֵם
ּכְלּואִים ּבְתֹוְך ַהּיַעַר ַהּכָלּוא.
ג
ּכְלּואִים ּבְתֹוְך ַהּיַעַר ַהּכָלּוא —
ּכְלּואִים ַּבּיַעַר ׁשֶ ּבְתֹוְך ַה ֶּבטֶן
ּפְָרחִים ׁשֶ ֹּלא ּפְָרחּו ּו ְכבָר נָבְלּו.
ּכָל חֶֹדׁש ׁשּוב נ ְִדמֶה לָּה ׁשֶ ּנֹו ֶבטֶת
ּבֶָרחֶם ַה ְת ָחלָה ַרּכָה ׁשֶ ל ּגּור.
ו ְ ַאחֲֵרי ׁשְ בּו ַעי ִם ׁשּוב ַהּוֶסֶת
ּׁשעַר ַהּסָגּור.
נ ִׁשְ ֶּפכֶת מִן ַה ַ
ּׁשעַר ַהּפָתּו ַח
נ ִׁשְ ֶּפכֶת מִן ַה ַ
ִריִרית עִם ַה ְת ָחלָה ַרּכָה ׁשֶ ל ּגּור —

ד
ּגּוָרה ׁשֶ ֹּלא ָמ ְצאָה מָקֹום ּבָטּוחַ,
ּתִינֹוק ׁשֶ ֹּלא ֻעּבַר ו ְֹלא נֹולַד,
ּבְתֹוְך ַר ְחמִי ָעבְרּו ו ְֹלא נָבְטּו ,אְַך
ַהּזְמַן נָמֵס ַּבּפֶה ּכְמֹו ׁשֹוקֹולָד.
ַהּזְמַן נָמֵס ּכְמֹו ְּבצִּיּור ׁשֶ ל דָאלִי.
ָמתַי י ָבֹוא ֵאלַי חַג הַּמֹולָד?
ׁש ַא ְלּתִי ַּבחֲלֹוםּ ,כִי ֹלא נֹוַדע לִי
ָ
ָמתַי ַהחֹשֶ ְך ׁשֶ ל ַחּי ַי יּואַר.
ו ְ ַהּתִינֶֹקת ׁשֶ עֹוד ֹלא נֹו ְלדָה לִי,
ָאמְרּו לִי ׁשֶ ּתָבֹוא ְּבי ָנּואָר.
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ּגּוָרה ׁשֶ ֹּלא ָמ ְצאָה מָקֹום ּבָטּוחַ.
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שינה ּבְהיריון
י ָׁשְ נּו ְּביַחַד יֶלֶד וְי ַ ְלּדָה ְּבנ ֵי ׁשֵ ׁש,
ְּב ֶעצֶם ֹלא י ָׁשְ נּוֹ ,לא נ ְִרּדְמּוְּ ,ביַחַד —
י ַ ְלּדָה ּכְסּוסַת– ֲחׁשָׁש וְיֶלֶד ׁשֶ חֹוׁשֵ ׁש
הֵיׁשִ ירּו ַמ ָּבטָם אֶל ּתֹוְך ׁשְ מּורֹות ַה ַּפחַד.
י ָׁשְ נּו ְּביַחַד יֶלֶד וְי ַ ְלּדָה ְּבנ ֵי ׁשֵ ׁש.
ַההֵָריֹון ָהי ָה עֹוד ּכֹה ָרחֹוק ִמ ֶּמּנ ָה,
אְַך הָָרצֹון ַהּז ֶה ְּכבָר אֶת ַעצְמֹו ִהּצִית.
הִיא ֹלא ָהיְתָה יָפָה ,הִיא ֹלא ָהיְתָה ֵה ֵלנ ָה,
אְַך הּוא יָׁשַן ִאּתָּה ּכְמֹו ז ֶַרע עִם ּבֵיצִית.
ַההֵָריֹון ָהי ָה עֹוד ּכֹה ָרחֹוק ִמ ֶּמּנ ָה.
הִיא ָקמָה ו ְ ֵהגִיפָה חֶֶרׁש אֶת ַה ֶּדלֶת,
וְנ ָח ַהחֹשֶ ְך עַל ָּפנ ֶי ָה ּכְמֹו אִּפּור.
הִיא ָקמָה ו ְ ִל ְפנ ֵי כֵן הִיא ָאמְָרה ַלּיֶלֶד:
" ַסּפֵר לִיּ ,פֹה ַּבחֶֶדר ֶהחָׁשּוְך ,סִּפּור".
ו ְָקמָה ו ְ ֵהגִיפָה חֶֶרׁש אֶת ַה ֶּדלֶת.
ׁשחַר וְיָאִיר הַּיֹום
"עַד ׁשֶ ּי ַ ְפצִי ַע ַ
ַסּפֵר לִיּ ,כִי ֲאנ ִי ּפֹוחֶֶדת ֵמ ַה ַּליְלָה".
ו ְהּוא ִסּפֵר לָּה עַל ִאּׁשָה ְּבהֵָריֹון
ׁשֶ ֶּבטֶן ֲענ ִָקית לָּהֶּ ,בטֶן ּכֹה ּגְדֹולָה לָּה.
ׁשחַר ו ְ ֵהאִיר הַּיֹום,
"עַד ׁשֶ ִה ְפצִי ַע ַ
ּגַּלִים ׁשֶ ל חֲָרדָה ְּכמֵי ַהּי ָם ּכִּסּוהָ,
וְהִיא ְלאֶֹרְך ּכָל ַה ַּליְלָה ָה ָאיֹם
ָהיְתָה מּו ֶטלֶת ּכְמֹו ְספִינ ָה עַל ַהּי ָצּועַ.
הִיא ָּפ ֲחדָה ּכָל ּכְָך ִמּמַּׁשֶ הּו ָאדֹם,
ּגַּלִים ׁשֶ ל חֲָרדָה ְּכמֵי ַהּי ָם ּכִּסּוהָ".
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וְכְָך ִסּפֵר ַהּבֵן ַל ֲחבְֶרּתֹו ַהּבַת:
" ַּב ַּליְלָה ַּב ֲעלָּה ׁשֶ ל ָה ִאּׁשָה ַלחֶֶדר
נ ִ ְכנ ַס ּו ְבי ָדֹו ִסּכָה ,ז ֶה ֹלא צִ'יזְּבָט!
הִיא נ ְִר ֲאתָה לֹו ּכְמֹו ּפִילָה ׁשְ ֵמנ ָה ְּבלִי חֵֶדק",
ּכֵןּ ,כְָך ִסּפֵר ַהּבֵן ַל ֲחבְֶרּתֹו ַהּבַת,
"ו ְהּוא אֶת ַה ִּסּכָה נָעַץ ַמּמָׁש ְּב ֶא ְמצַע
ַה ֶּבטֶן ,ז ֶה אּולַי נ ִׁשְ מָע לְָך ֹלא ָסבִיר,
אְַך ַה ִּסּכָה ַהּזֹאת עָׂשְ תָה ַּב ֶּבטֶן ֶּפצַע,
ַההֵָריֹון יָצָא ִמ ֶּמּנ ָה ּכְמֹו ֲאו ִיר,
ּכִי הּוא אֶת ַה ִּסּכָה נָעַץ ַמּמָׁש ָּב ֶא ְמצַע".
הְַרחֵק הְַרחֵק ֵמ ֵעבֶר ְלהֵָרי ַה ַּפחַד,
ֵמ ֵעבֶר ְלהֵָרי ַהחֹשֶ ְךְּ ,בחְַדָרּה
ׁשֶ ל ַהּי ַ ְלּדָה ׁשְ נ ֵיהֶם ֹלא–נ ְִרּדְמּו ְּביַחַד
ו ְרּו ַח ׁשֶ ל ְלבַד– ְּבלֵיל–יַלְדּות ָחז ְָרה
הְַרחֵק הְַרחֵק ֵמ ֵעבֶר ְלהֵָרי ַה ַּפחַד.
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