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אנה הרמן
שלושה שירים

הפסקה

ּכָל ָמה ֶׁשְּכָבר ֵאינֶּנִי ְמַסֶּפֶרת ְלַטִּלי

הֹוֵלְך ּוִמְצַטֵּבר

)ְלָמָׁשל ַהֵּלדָה ֶׁשָהיְָתה ִלי(

ְּכמֹו ְקרּום ָלָבן

ַעל ּגְִבינַת ָקַמְמֵּבר.

ְּבַאַחד ַהּיִָמים נֲַחֹזר וְנִָּפגֵׁש

וְנִּגַע זֹו

ַּבֹּפת ַהַּלָחה ֶׁשל זֹו

ְּכמֹו ִּדְמָעה ָּבַעיִן — 

וְזֶה ֹלא יְִהיֶה זִּיּוף

וְזֶה ֹלא יְִהיֶה זִּיּון

ֹזאת ִּתְהיֶה ְּפִסיכֹוָאנִָליזָה,

ַהְּפִסיכֹוָאנִָליזָה ֶׁשִּלי.

לפני עלות השחר

א

ַּבֲחלֹוָמּה ָהיּו ְּפתֹוִתים ֶׁשל ֶׁשֶלג

ָסִמיְך ִמְתעֹוְפִפים ְּביֹום ָקסּום.

וְִהיא ּכְָרָעה ָלֶלֶדת, וְכֹֹוֶשֶלת

ָהיְָתה ִּבְׂשדֹות ַהֶּׁשֶלג ֶׁשִּכּסּום

ְּפתֹוִתים ֶׁשל רְֹך ָלָבן. ֵהִאיר ַהּיֹום. 

ְּפקּוחֹות ֵעינֶיָה. ַהֲחלֹום ָחסּום: 

ִהיא ֹלא ְּבֵהָריֹון. ְּפקּוחֹות ֵעינֶיָה.

ֲאָבל ַהֶּׁשֶלג עֹוד ַמְמִׁשיְך ָלֶרֶדת

אָׁשּה ֲאֶׁשר ְמנֲַענֵַע ְּבתֹוְך רֹ

ֶאת ַהֲחלֹום ַעד ֶׁשִּתְכַרע ָלֶלֶדת.  

ב

ֶאת ַהֲחלֹום ַעד ֶׁשִּתְכַרע ָלֶלֶדת

אָׁשּה ְמנֲַענֵַע ַּבהֹווֶה רֹ

ְּכמֹו לּו ָהיָה ַּכּדּור זְכּוִכית. מּוֶלֶטת

אֹוָתּה ֵלדָה ַּבֶּׁשֶלג ֶהָעֶבה.

ַהֶּׁשֶלג ֵהן ֵאינֹו ִריִרית ָהֶרֶחם

ֲאָבל ָעָליו, ּכָמֹוָה, ְמֻצּוֶה
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ִלנְֹׁשר ּדּוָמם. ֶאת ֵּפרּוֵרי ַהֶּלֶחם

ָאְכלּו ַהִּצּפֹוִרים, וְֵאיְך יּוְכלּו

ַהּיְָלִדים ַהַּביְָתה ְלַהֵּלְך, ֵהם

ְּכלּוִאים ְּבתֹוְך ַהּיַַער ַהּכָלּוא.

ג

ְּכלּוִאים ְּבתֹוְך ַהּיַַער ַהּכָלּוא — 

ְּכלּוִאים ַּבּיַַער ֶׁשְּבתֹוְך ַהֶּבֶטן

ְּפָרִחים ֶׁשֹּלא ָּפְרחּו ּוְכָבר נְָבלּו.

ּכָל ֹחֶדׁש ׁשּוב נְִדֶמה ָלּה ֶׁשּנֹוֶבֶטת

ָּבֶרֶחם ַהְתָחָלה ַרּכָה ֶׁשל ּגּור.

וְַאֲחֵרי ְׁשבּוַעיִם ׁשּוב ַהּוֶֶסת

נְִׁשֶּפֶכת ִמן ַהַּׁשַער ַהָּסגּור.

נְִׁשֶּפֶכת ִמן ַהַּׁשַער ַהָּפתּוַח

ִריִרית ִעם ַהְתָחָלה ַרּכָה ֶׁשל ּגּור —

ּגּוָרה ֶׁשֹּלא ָמְצָאה ָמקֹום ָּבטּוַח.

ד

ּגּוָרה ֶׁשֹּלא ָמְצָאה ָמקֹום ָּבטּוַח,

ִּתינֹוק ֶׁשֹּלא ֻעַּבר וְֹלא נֹוַלד,

ְּבתֹוְך ַרְחִמי ָעְברּו וְֹלא נְָבטּו, ַאְך

ַהּזְַמן נֵָמס ַּבֶּפה ְּכמֹו ׁשֹוקֹוָלד.

ַהּזְַמן נֵָמס ְּכמֹו ְּבִצּיּור ֶׁשל דָאִלי. 

ָמַתי יָבֹוא ֵאַלי ַחג ַהּמֹוָלד?

ָׁשַאְלִּתי ַּבֲחלֹום, ִּכי ֹלא נֹוַדע ִלי

ָמַתי ַהֹחֶשְך ֶׁשל ַחּיַי יּוַאר.

וְַהִּתיֹנֶקת ֶׁשעֹוד ֹלא נֹוְלדָה ִלי,

ָאְמרּו ִלי ֶׁשָּתבֹוא ְּביָנּוָאר.

פסח תשס"ז, אביב 2007 
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שינה ְּבהיריון

יְָׁשנּו ְּביַַחד יֶֶלד וְיְַלּדָה ְּבנֵי ֵׁשׁש,

ְּבֶעֶצם ֹלא יְָׁשנּו, ֹלא נְִרְּדמּו, ְּביַַחד — 

יְַלּדָה ְּכסּוַסת–ֲחָׁשׁש וְיֶֶלד ֶׁשחֹוֵׁשׁש

ֵהיִׁשירּו ַמָּבָטם ֶאל ּתֹוְך ְׁשמּורֹות ַהַּפַחד.

יְָׁשנּו ְּביַַחד יֶֶלד וְיְַלּדָה ְּבנֵי ֵׁשׁש.

ַהֵהָריֹון ָהיָה עֹוד ֹּכה ָרחֹוק ִמֶּמּנָה,

ַאְך ָהָרצֹון ַהּזֶה ְּכָבר ֶאת ַעְצמֹו ִהִּצית. 

ִהיא ֹלא ָהיְָתה יָָפה, ִהיא ֹלא ָהיְָתה ֵהֵלנָה,

ַאְך הּוא יַָׁשן ִאָּתּה ְּכמֹו זֶַרע ִעם ֵּביִצית.

ַהֵהָריֹון ָהיָה עֹוד ֹּכה ָרחֹוק ִמֶּמּנָה.

ִהיא ָקָמה וְֵהגִיָפה ֶחֶרׁש ֶאת ַהֶּדֶלת,

וְנָח ַהֹחֶשְך ַעל ָּפנֶיָה ְּכמֹו ִאּפּור.

ִהיא ָקָמה וְִלְפנֵי ֵכן ִהיא ָאְמָרה ַלּיֶֶלד:

"ַסֵּפר ִלי, ֹּפה ַּבֶחֶדר ֶהָחׁשּוְך, ִסּפּור." 

וְָקָמה וְֵהגִיָפה ֶחֶרׁש ֶאת ַהֶּדֶלת.

"ַעד ֶׁשּיְַפִציַע ַׁשַחר וְיִָאיר ַהּיֹום 

ַסֵּפר ִלי, ִּכי ֲאנִי ּפֹוֶחֶדת ֵמַהַּליְָלה."

וְהּוא ִסֵּפר ָלּה ַעל ִאָּׁשה ְּבֵהָריֹון

ֶׁשֶּבֶטן ֲענִָקית ָלּה, ֶּבֶטן ֹּכה ּגְדֹוָלה ָלּה.

"ַעד ֶׁשִהְפִציַע ַׁשַחר וְֵהִאיר ַהּיֹום,

ּגִַּלים ֶׁשל ֲחָרדָה ְּכֵמי ַהּיָם ִּכּסּוָה,

וְִהיא ְלֹאֶרְך ּכָל ַהַּליְָלה ָהָאֹים

ָהיְָתה מּוֶטֶלת ְּכמֹו ְסִפינָה ַעל ַהּיָצּוַע.

ִהיא ָּפֲחדָה ּכָל ּכְָך ִמַּמֶּׁשהּו ָאדֹם,

ּגִַּלים ֶׁשל ֲחָרדָה ְּכֵמי ַהּיָם ִּכּסּוָה."
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 וְכְָך ִסֵּפר ַהֵּבן ַלֲחֶבְרּתֹו ַהַּבת: 

"ַּבַּליְָלה ַּבֲעָלּה ֶׁשל ָהִאָּׁשה ַלֶחֶדר 

נְִכנַס ּוְביָדֹו ִסּכָה, זֶה ֹלא ִצ'יזְָּבט!

ִהיא נְִרֲאָתה לֹו ְּכמֹו ִּפיָלה ְׁשֵמנָה ְּבִלי ֵחֶדק,"

ֵּכן, ּכְָך ִסֵּפר ַהֵּבן ַלֲחֶבְרּתֹו ַהַּבת,

"וְהּוא ֶאת ַהִּסּכָה נַָעץ ַמָּמׁש ְּבֶאְמַצע 

ַהֶּבֶטן, זֶה אּוַלי נְִׁשָמע ָלְך ֹלא ָסִביר,

ַאְך ַהִּסּכָה ַהֹּזאת ָעְׂשָתה ַּבֶּבֶטן ֶּפַצע,

ַהֵהָריֹון יָָצא ִמֶּמּנָה ְּכמֹו ֲאוִיר,

ִּכי הּוא ֶאת ַהִּסּכָה נַָעץ ַמָּמׁש ָּבֶאְמַצע."

ַהְרֵחק ַהְרֵחק ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ַהַּפַחד,

ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ַהֹחֶשְך, ְּבַחְדָרּה 

ֶׁשל ַהּיְַלּדָה ְׁשנֵיֶהם ֹלא–נְִרְּדמּו ְּביַַחד

וְרּוַח ֶׁשל ְלַבד–ְּבֵליל–יְַלדּות ָחזְָרה

ַהְרֵחק ַהְרֵחק ֵמֵעֶבר ְלָהֵרי ַהַּפַחד.




