
גליון 389 
14

לידה מחדש

רוזה אאוסלנדר: מילות גשם, מגרמנית: 
דינה פון שוורצה, הוצאת "קשב" לשירה 

2016, 112 עמ'

להכיר  יזכה  הישראלי  הקורא  שגם  הזמן  "הגיע 
בפתח  שוורצה  פון  דינה  כותבת  יצירותיה"  את 
של  משיריה  מבחר  של  הראשון  לתרגומה  דבר, 
אאוסלנדר,  לעברית.  מגרמנית  אאוסלנדר  רוזה 
משוררת יהודייה  ילידת צ'רנוביץ )1901-1988(, 
ניצולת שואה, הכותבת בצל תלאות, סבל ואובדן, 
היתה לאחת היוצרות החשובות בשירה הגרמנית 

המודרנית במאה העשרים.
השכלתנו  את  מרחיבה  רק  לא  התרגום  מלאכת 
ומנגישה עבורנו את השירה הנפלאה הזאת, אלא 
היא מלאכה פורצת דרך, פורצת את גבולות הקהל 
בני  קוראים,  של  חדש  עולם  אל  הגרמנית  דובר 
השירים  שיר  שפת  דוברי  המשוררת,  של  עמה 
בשירתה  מתייחסת  היא  שאליהם  וירושלים 

)'ירושלים', עמ' 13(.
ויותר, ניתן לראות בתרגום מימוש משאלתה של 
להישכח.  הפחד  לצד  מחדש,  ללידה  המשוררת 
כדבריה - "מי ייזכר בי כשאלך" )'מי' עמ' 108(. 
איום  בצל  בסבלותיה  החיה  אאוסלנדר,  רוזה  אך 
קיומי פיזי ונפשי, רוצה לחיות, והיצירתיות כדברי 
ויניקוט בספרו משחק ומציאות )עמ'91(, מחברת 
ומצליחה  חי"  "היות  של  למצב  מחדש  אותה 

ליצור בה עולם פנימי שלם של סיכוי. 
של  חזיון  מעין  מתואר   )44 )עמ'  'סיכוי'  בשיר, 
העפר"  מן  "קום/  קוראת:  היא  מתים.  תחיית 
מעפר  "התנערי  המשפט  את  המהדהדת  קריאה 
ישעיהו  של  הנחמה  נבואות  מתוך  שבי"  קומי 
)נ"ב, פסוק ב(, משפט החוזר גם בפיוט "לך דודי" 
העוסק בקדושת השבת, בניין ירושלים וקבלת פני 
הכלה, אולי כמייצגים את צרכיה של המשוררת 

באמונה, בית קבע ומשפחה.
ההתייחסות של אאוסלנדר למושג הזמן נעה בין 
היא  מיתי שבו  זמן  לבין  אנושי  לזמן  התייחסות 
המוגבל  האנושי  הזמן  כרצונה.  לעשות  יכולה 
מופיע בשיריה המרגשים על הזקנה, כמו למשל 
זמן"  "בדל  עם  היא מהלכת  'שדרה', שבו  בשיר 
בכיסה, או בשירים שבהם היא מתארת את חלוף 
כ"שנים  או  המים"  תוך  אל  נופל  כ"זמן  הזמן 

מומסות הזורמות אל גדות העבר".
השפה  בחיק  השיר  ויצירת  ההשראה  בזמן 
ובאמצעות המילה, נשברים חוקי הזמן האנושיים 
כמו גם חוקי הטבע. מושגי הצעיר והזקן משתנים 
בת  "צעירה  עצמה  לראות  יכולה  והמשוררת 
ילדה, לחפש את  חמשת אלפים שנה", להישאר 
הקמים לתחייה, ללכת דרך קירות ולחצות עננים. 
"שברתי את כל החוקים" היא אומרת )עמ' 47(, 
כיצד  מתארת  היא   )62 )עמ'  לילה'  'קסם  ובשיר 
על  ומספרת  אפשרי"  הבלתי  את  "לעשות  ניתן 

"דגים שרים". 
דרך  רק  לא  מתרחשת  אפשרי  הבלתי  עשיית 
מטאפורות ההופכות את סדרי העולם על פיהם, 

לאה זהבי

סלפי ִעם פרננדו

ְּביֹום סַגְרִיר 
הְִצַטּלְַמִּתי ִעם הַַחּלֹון 

הַּגָבֹוהַ ְּביֹוֵתר 
ֶׁשּנְִפַּתח

ֵסֶפר ִׁשירִים ֶׁשל ֶּפסֹוָאה

וְַאף ֶׁשֶּפסֹוָאה נָח ִמּזְָמן ּבֶעָָפר    
וֲַאנִי עֲדַיִן ִמְתרֹוֶצֶצת 

ְּבאִי־נַַחת
הּוא יַָצר עֹולָמֹות

וֲַאנִי ּבְקִֹׁשי מְַׂשרְֶטֶטת 
עֹולָמֹון 

ּבְִצּלּום ְּדיֹוָקנֵינּו 
ֶׁשעִָׂשיִתי ּבִלְִחיצָה ִעּוֶרֶת 

מֶַּׁשהּו ּבְזָוִית הַַּמּבָט 
ּכְמֹו ּכָרְַך אֹוָתנּו 

יַַחד
 

אּולַי הָיָה זֶה נְִצנּוץ מְִׁשאַלְִּתי 
לְהְַפלִיג ּבְִׁשלַל קֹולֹות זֶהֻּיֹות 

עַל ְסִפינֹות ִׁשירָיו

אֵינִי זְקּוָקה לְכָל הִַּצי 
ְּכֵדי לְהִָפיַח ִּבי רּוַח 

ּדַי ּבְֶקרַע ִמְפרָׂש
ׁשּורָה ַאַחת 

'ֲאבֹוי לִי ֶׁשאֵינִי ּכָל הֲָאנִָׁשים וְכָל הְַּמקֹומֹות!'*

ּגִזְרֵי נְיָר רִַּבים ָּתַחְבִּתי ֵּבין ּדֵַּפי ִסְפרֹו 
לְַסֵּמן לִי ֶׁשפַע ִּכּוּונֵי 

ֲאוִיר 

 
*מתוך פרננדו פסואה 'מה עשיתי מן החיים'. 

'אֹודַת נִּצָחֹון' לונדון, יוני 1914, אַלְוָרּו דֶה ַקְמּפּוׁש. 

עולמות

עֹולָמֹות עֹולָמֹות נֹוְסִעים יַַחד 
ִאִּתי ּבָרֶַּכֶבת ּכָל נֹוֵסַע ִחידָה יְקּוִמית
ּגֶֶבר וְאִָּׁשה יֹוְׁשִבים מּולִי ַמרְהִיִבים 

ּבְִׁשחֹר עֹורָם

הּוא עָטּור צִָעיף לָבָן  
לָּה ִּתְסרֶֹקת ֶצבַע קַׁש 

ֵּפָאה אֹו ֵׂשעָר ְמֻחְמצָן? 
לְִמי רְָצָתה לִדְמֹות? 

לְלֵיִדי גַאגַא? ְּברִיזִ'יט ּבַארְּדֹו?

הְַּמלָאכּוִתי עַל ִּפי ּבֹודְלֵיר 
אֵינֹו ֵחְטא ּכְלֵַּפי הֶַּטבַע 

ּכִי ִאם ִּבּטּוי לְֶעלְיֹונּות עָלָיו

הַאֵין ּגַם זֹו אֳָמנּות — 
הַבְלַָטת ֵּכהּוְתָך ְּבהֵנֶף ְּבהִירּות

ִּפּזּור ֲחלֹוְמָך ְּברֹאׁש חּוצֹות

אְַפרִיָקה ֹלא לְבַד 
ּדֹוֶמה ֶׁשּכָל נְִציגֵי הַּכְָפר הַּגְלֹוּבָלִי 

נֹוְסִעים ְּבִמנְהָרֹות הֶַּמְטרֹו ִקילֹוֶמְטרִים
ֶׁשל ׁשֹנִי ְמַסְחרֵר 

וְנֶהַג הַּמֹונִית ְמהַּגֵר טּונִיסָאִי 
ֶׁשהִִּסיעָנִי לְִׂשדֵה הְַּתעּוָפה

ִסֵּפר ֶׁשהּוא ְמאֹד אֹוהֵב 
לְׂשֹוֵחַח ִעם נֹוְסעָיו

לְגַּלֹות ַמה 
ִּמְסַּתֵּתר ְּבתֹוכָם

ּכְמֹו לְִפּתַֹח ַחּלֹון קָָטן אֶל הַֹּלא נֹודָע 
הֹוַסְפִּתי ּובְלִִּבי חַָׁשְבִּתי עַל רְבָבֹות הַַחּלֹונֹות

ֶׁשּיִָּׁשֲארּו ְסגּורִים ֹלא רַק ּבְָפנַי ּכְסֹוד
הַַחּיִים וְהַָמוֶת 

 
 


