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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 
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המציאות  של  ייצוג  היותן  דרך  גם  אלא 
הפסיכולוגית של המשוררת, שבה המילים 
ובכך  והנייר הופכים למה שהם מייצגים 
פסיכולוגית  הישרדות  לה  מאפשרים 

בתנאי חיים של סבל ובדידות.
מתאפשרות  והתקווה  האופטימיות 
של  כוחה  דרך  אאוסלנדר  של  בשירתה 
ומאידך  מחד,  עולם  סדרי  לשנות  המילה 
"מילות  בו  שיש  חלופי,  עולם  ליצור  גם 
גשם"  ו"מילות  אדמה"  "מילות  שמים" 
מפגש  לחוות  מצליחה  המשוררת  ובו 
גרים/  "אנו  המילים:  באמצעות  ממשי 
 )90 עמ'  במילה',  )'מילה  במילה"  מילה 
או "כאילו שישנם/ מילתך, מילתי/ אתה 

ואני" )'כאילו שישנם', עמ' 89(. 
אאוסלנדר, המתמודדת עם עולם מתפרק 
וקרעי פרידות כפויות, מוצאת דרך נוספת 
ויוצרת  הכתיבה  באמצעות   - לשרוד 
ויקומים,  יבשות  בין  אחדות  בשיריה 
אחדות המאפשרת לה להרגיש חלק מגוף 
גדול ושלם שפצעיו אינם מפרקים אותו. 
הפינות/  מכל  "להיפצע  כותבת:  היא 
שלם', עמ'  )'להישאר  שלם"  ולהישאר 
מעפר  על "כי  כפרפרזה   - ומבקשת   )75
עם  להתמזג   - תשוב"  עפר  ואל  אתה 
המים ולא עם האדמה ובכך להישאר חיה, 
בזרימה מתמדת, ללא החשש הנזכר בשיר 
אותה  תהפוך  שהאדמה  )עמ' 108(  'מי' 

ותישכח. 
"שוב ועשה/ ממני מים/ לזרום אני רוצה/ 
עמ'  )'שוב'  הים"  אל  להישפך/  בנהר/ 

.)111
יהודייה,  משוררת  אאוסלנדר,  רוזה 
שהשפה  הגרמנית,  בשפה  הכותבת 
היוותה עבורה רחם אימהית מחד )'שפה', 
עמ' 53(, ורחם מוליד מאידך, בתקופה של 
המילה   'IV 'תקווה  בשיר  ואובדן.  שבר 
מיואשת"  "תקווה  בצירוף  "תקווה" 
מנצחת את הייאוש בעצם כתיבת השירה. 
בתקווה  מייאוש/  שנולדה  מיואשת/ שעדיין ניתן לכתוב שירה".   ."מילתי/ 

ענת עופר

ענת עופר היא פסיכותרפיסטית, 
אמנית ומשוררת.

שירת ישראל / אילן ברקוביץ'

לא מפוצצת לשכנים את הצורה 

                   ללי ציפי מיכאלי

יֵׁש ִלי קֶֹמץ ֲחֵבִרים
וְהָמֹון ֵפייְסּבּוִקיְסִטים

ֹלא ַמאֲִמינָה ִּבְּפרְַקִטיקֹות הֲזּויֹות ֶׁשל ּבּוקֹוְבְסִקי ַעל
ִמָּטה וְַחּיִים

לֹוֶבֶׁשת ְּבגִָדים ֹלא ֻמכְָּתִמים
יֵׁש ִלי ְסַטיְל ְסּפֹוְרִטיִבי וְֹלא רּוְחנִיִקי

אֹוֶמֶרת ָמה ֶׁשּיֵׁש ִלי ְלהַּגִיד ְּבִלי ֵמָטפֹורֹות ּוְבִלי
ִּדּמּויִים

ֲאנִי ַמָּמׁש ֶּבן ָאדָם
אֲִמִּתי

אֲִמִּתי ִעם ְצרָכִים וְכּו'

ובלי  מטפורות  בלי  להגיד  לי  שיש  מה  "אומרת 
דימויים" והדברים מזכירים מאוד את רוח שירתו 
דורית  המשוררת  שמתארת  כפי  בוקובסקי  של 
מיצירתו,  שלה  התרגומים  לספר  במבוא  וייסמן 
כרמל(   ,2002( לדמם  יתחילו  שהאצבעות  עד 
וכמובן  ודימויים,  מטאפורות  בה  שאין  כ"שירה 
הוא  בוקובסקי  ומצלול.  משקל  חריזה,  בה  אין 
בוקובסקי  נטייתו של  מובהק...  משורר מטונימי 
ל'פסיכולוגיסטיקה'  וסירובו  פשוטה  לכתיבה 
העדפת  את  המטונימית,  הכתיבה  את  מסבירים 
החפצים והתיאורים על פני הסברים" )עמ' 18(. 
השיר  בתחילת  שהוגדר  מה  דווקא  כן  כי  הנה 
נודע  משורר  אותו  של  בפרקטיקות  כאי־אמונה 
הופך בהמשכו של השיר למה שנדמה כהשפעה 

מובהקת.
הוא  הללו  הפערים  בין  לגשר  שהקושי  אלא 
ללי  כותבת  לשיר.  הפתרון  את  בחובו  שטומן 
ציפי מיכאלי: "אני ממש בן אדם אמיתי / אמיתי 
אמיתי"  אדם  "בן  הצירוף  וכו'".  צרכים  עם 
אפילו  אולי  היומיומית,  ללשון  הוא  גם  מתקשר 
הריאליטית, מלשון תוכניות הריאליטי הנפוצות 
במחוזותינו, בהן הרבה פעמים יש דיבור על אדם 
אמיתי לעומת מי שהוא לא אמיתי, כלומר אדם 
רכיל.  ומהלך  כן  לא  שהוא  מי  לעומת  וישר  כן 
לומר  מתכוונת  שלפנינו  המשוררת  כי  נדמה 
את  בדיוק  שכותב  דוגרי",  אדם  "בן  שהיא  לנו 
תוספת  מוסיפה  היא  אלא שאז  חושב  מה שהוא 
קטנה להגדרה הזאת, "בן אדם אמיתי עם צרכים 
וכו'". בנקודה הזאת אפשר לחזור לכותרת השיר 
"לא  לבין השיר עצמו:  בינה  ולשאול על הקשר 
מפוצצת לשכנים את הצורה" כלומר לא נכנעת 
ליצר האנושי להגיב, לנקום, לכעוס, לשבור את 
עוול  נגד  לצאת  או  בעינייך  חן  מוצא  שלא  מה 
שנגרם לך, שומרת על איפוק, "לובשת בגדים לא 
מוכתמים", כלומר חיה בניגוד לבוקובסקיות של 
הביבים, שומרת על סטייל, אבל מצד שני מודעת 
לקו הגבול הדק העובר בין הדברים, בין להיות בן 
אדם אמיתי ששומר על איפוק מול החברה לבין 

להיות בן אדם אמיתי שמממש את צרכיו מולּה.
נקודת המתח הזאת היא אחד המפתחות להבנת 
ספר שיריה החדש של ללי ציפי מיכאלי בכללותו 
)חשבו גם על רב־משמעיות השם "מסכת פנים" 
בהקשר הזה כדבר שניתן לשמר או להסיר(, אבל 
היא גם נקודת מבט אפשרית משלה על החברה 
שהמשוררת  למרות  המזג.  חמת  הישראלית 
מה  את  דוגרי  שאומרת  כמי  עצמה  על  מצהירה 
בינה  מרחק  ישנו  עדיין  בשיריה,  חושבת  שהיא 
שלה על החברה הזאת על האלימות שבה.     .לבין אותה חברה, מרחק שכולל גם את הביקורת 

לקוח  הצורה'  את  לשכנים  מפוצצת  'לא  השיר 
ללי  המשוררת  של  הרביעי  השירים  ספר  מתוך 
ציפי מיכאלי )ילידת 1964, גאורגיה, ישראל, תל 
אביב(, מֶסֶכת פנים )2015, הוצאת עכשיו, עורך: 
גבריאל מוקד, עמ' 16(. קדמו לספרּה זה הספרים 
בוערת  אותי  צייר  עקד(,   ,1990( ללי  שירי 

)2008, כרמל( והסולנית )2013, עכשיו(. 
מעניין לעמת בין כותרת השיר לבין השיר עצמו. 
לכאורה אין קשר ביניהם. בכותרת נעשה שימוש 
בסלנג ישראלי אלים של פיצוץ צורתו של פלוני 
מכות.  לו  לתת  לזולתך,  להרביץ  של  במובן 
הכותרת מצהירה נגד הנוהג האלים הזה. השיר 
המחברת.  של  זהות  תעודת  מעין  מציג  עצמו 
שימוש  כדי  תוך  שלה  החברתי  המעגל  מתואר 
קומץ  לי  )"יש  מודרנית  אינטרנטית  בשפה 
סגנון  מתואר  פייסבוקיסטים"(.  והמון  חברים 
"ולא  נקי,  ספורטיבי",  "סטייל  שלה,  הלבוש 
ספרותיות  התייחסויות  יש  לבין  בין  רוחניקי". 
המשוררת  אחד  מצד  לדברים.  ארס־פואטיות 
טוענת כי היא "לא מאמינה בפרקטיקות הזויות 
היא  ובכך  וחיים"  מיטה  על  בוקובסקי  של 
הנודע  האמריקאי  והסופר  המשורר  אל  מכוונת 
תפיסותיו  ואל   )1994-1920( בוקובסקי  צ'רלס 
הפרקטיות את המיטה כמקום של זירת האהבה 
והקילוסין, ההחלטה אם לקום ממנה מדי בוקר 
אם לאו, הרביצה על גביה, פולחן הזיונים, ואת 
על  להתעקש  שיש  מאבק,  של  כמקום  החיים 
בתוך  האפשרי  ביותר  העצמאי  באופן  קיומם 
העבודה,  באמצעות  שמדכא  קפיטליסטי  עולם 
למשל, את החופש שלך כאדם. האם ללי ציפי 

מיכאלי אמנם מתנגדת לכך?
ההתבטאות הארס־פואטית שלה בהמשך השיר 
של  הפואטיקה  רוח  אל  ברוחּה  קרובה  דווקא 
היא  כי  מיכאלי  ציפי  ללי  כותבת  בוקובסקי. 


