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יואל נץ

שירו של בוריס פסטרנק 

ותרגומיו לעברית

״ההיסטוריה אינה אלא היקום השני שהקימה האנושות כמענה לתופעת המוות 
באמצעות הזמן והזיכרון״ )מתוך דוקטור ז׳יוואגו(.

הרבה סופרים, משוררים, מבקרים וחוקרים בלשון הרוסית ניתחו את 
שירו המוקדם של בוריס פסטרנק ׳אחותי - החיים׳ לעומקו ולרוחבו, 
תיארו את הרקע לחיבורו, נימקו, הסבירו את סגנונו התזזיתי, ויש שעד 

עצם היום הזה אינם חדלים מכל אלה.

בלשון העברית היטיב לנתח את השיר לעומקו פרופ׳ רויאל נץ במסתו 
״על הקריאה באלתרמן )כלומר בפסטרנק(״ בגיליון ״הו!״ מס׳ 1, ינואר 
2005, ובספרו המשותף עם ד״ר מאיה ערד מקום הטעם; דברים ראויים 
מאוד רשמה ד״ר רות קרא־איבנוב־קניאל במדור הספרים של ynet מן 
ה־2011. 22.11 ואף הוסיפה שם שיר פרי עטה שחיברה בהשראתו; מירי 
ליטווק כתבה דברים של טעם על השיר בספר תרגומיה: מבחר משירתו 

של בוריס פסטרנק.
על אלה נוסיף כאן שתי ציטטות מפי משוררים דגולים בני זמנו של 

פסטרנק:
)חרוזים,  פסטרנק  של  בשירתו  להוכחה  שניתנים  לאוצרות  ״...באשר 
משקל וכד׳( ידברו בזמנם האחרים, ונראה, כי  ברגישות לא פחותה מזו 

שלי  על האוצרות שאינם ניתנים להוכחה.
זהו עניין למי שמומחיותם היא שירה. ואילו המומחיות שלי היא החיים. 
״אחותי החיים״! תנועתי הראשונה שיכלה ועמדה בסבל של כולם: מן 
כל  כי  עד  לרווחה;  פעורות  הידיים   - לאחרונה  ועד  הראשונה  המכה 

המפרקים יתפצחו. נקלעתי מתחתיה, כמו אל מתחת למבול.
המבול: הרקיע על ראשי כולו כמטוטלת: מבול ישר, מבול באלכסון, 
ברוח פרצים, ההתנצחות שבין קרני אור וגשם - זה לא נוגע לך״ מאחר  בוריס פסטרנק

אחותי - החיים 

מרוסית: עמינדב דיקמן

ֲאחֹוִתי — ַהַחִּיים, ְוַהּיֹום, ִמְתַנְחֶׁשֶלת,
ם ָּגֲאָתה, לָּ ָמָטר ֲאִביִבי ַעל ֻכּ ְכּ

ַאְך עֹוְנֵדי ַהּמֹונֹוְקִלים — ִטיָנה ְמַזְלֶזֶלת,
ה. ִחטָּ מֹו ָנָחׁש בַּ ִנימּוס, ְכּ יִׁשים ְבּ ֶׁשַמכִּ

ַלּבֹוְגִרים — ֵיׁש ִסּבֹות ְלָכל ֶזה ְוֵיׁש ֵּפֶׁשר,
ָך, —  ל ֵאֶּלה ֶׁשְלּ ֵאין ָסֵפק, ֶׁשַרק ְצחֹוק ֵהן כָּ

ַער — ִליָלְך ֵהם ֵעיַנִים ָוֶדֶׁשא, סַּ ֶׁשבַּ
ִרְכָּפה ַהַּלָחה. ְוָהאֶֹפק — ֵריחֹו ְכּ

ְרִׁשיַמת מֹוֲעֵדי ָהַרֶּכֶבת,  ַמאי, בִּ ֶׁשְבּ
ֶּדֶרְך ַּתִּביט, ִמְסַעף ״ְקֵני ַהּסּוף״ עֹוד בַּ ְבּ

ַנ״ְך ְּתַדֶּמָּנה ִנְׂשֶּגֶבת, ל ַהתַּ ַאף ִמכָּ
ְקָרא ִמן ַהּסֹוף ָלֵראִׁשית. ַּגם לּו תִּ

ְפִרּיֹות, ַהִּנְצֶמֶדת ּוְכֶׁשַרק ַעל ֲעַדת כַּ
ְצפּוָפה ָּבָרִציף, ַהְּׁשִקיָעה ְמִאיָרה — 

ֶאְׁשַמע, ֶׁשֹּלא ָּכאן ְמֻזָּמן ִלי ָלֶרֶדת,
ְוַהֶּׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת, ִעִּמי ְמֵצָרה.

ז ַּבְּׁשִליִׁשית, ִצְלצּולֹון ָצף לֹו ָהְלָאה, ְוִנתַּ
אן. ִמְצַטֵער. לּות: ֶזה ֹלא כָּ ּלֹו ִהְתַנְצּ ֻכּ

ְיָלה, ת ְׁשחֹר ַהלַּ ִריס — ֶחְרכַּ ַעד ַלְתּ ּוִמבַּ
ְדָרְך ַעד ּכֹוָכב ִמְסַּתֵער.   ּוִמיׁשֹור — ִממִּ

ֲחזֹון ַהַּמּדּוַח ְקִריץ־ְקרֹוץ, ַאְך ֵאי־ָׁשם, כַּ
ְמתּוַקת ַהֵּׁשנֹות, ֲאהּוָבּה ְוַהְּׁשָאר — בִּ

רּוַע ְרִציִפים ָחג פָּ עֹוד ְלָבִבי בָּ ְבּ
יֹות ֶׁשל ְקרֹונֹות. ְלתִּ ְרָחב דַּ ֶמּ ְוזֹוֶרה בַּ

מרוסית: רונן סוניס

ֵגאּות ִמְתַנְחֶׁשֶלת ֲאחֹוִתי — ַהַחִּיים ְבּ
ָּלנּו ָעִטים, ֶגֶׁשם־ָאִביב ַעל ֻכּ ְכּ
ָׁשעֹון ְוַׁשְרֶׁשֶרת ֲאָבל ֲאָנִׁשים ְבּ

ים. ין ִחטִּ ָנָחׁש ֵבּ ִנימּוס ְכּ נֹוְׁשִכים ְבּ

ָלֶהם, ַלְּגדֹוִלים ִנּמּוִקים ְמלֹוא ַהחֶֹפן
ַוַּדאי ּוַוַּדאי ֶׁשֶּׁשְּלָך ְמֻגָחְך

ֶׁשֵריַח ִרְכָּפה הּוא ֵריחֹו ֶׁשל ָהאֶֹפק
ְוַעִין ְוֶדֶׁשא — ּגֹוָנם הּוא ִליָלְך.

ת ַמאי ַהחֶֹדׁש ְתִחלַּ ֶׁשּלּוַח ְזַמִּנים, בִּ
ְקרֹון ַהּנֹוְסִעים, ֶדֶרְך ָקִמיִׁשין, בִּ ְבּ
ֶדׁש, ָטִמיר ְונֹוָרא הּוא ִמֵּסֶפר ַהקֹּ

ִאי. ְסּ ִמְּזדֹון ַהּסּופֹות ֶׁשִהְׁשִחיר ֶאת כִּ

קֹול ַנַהם ָלִמים ְבּ ֶׁשַאְך ִמְתַנְּפִלים ַהְבּ
ח, ֵייָנם ַהִּנדַּ ים ְבּ ְפִריִּ ָעֵלי כַּ

ַעם, ּתֹוִהים ִמִּמְזָרן ִאם ֵאֵרד ּפֹה ַהפַּ
ְוֶׁשֶמׁש ׁשֹוַקַעת רֹאָׁשּה ְמִניָדה.

ֶרֶטט ַאְדָוה ַמְפִליִגים ִצְלצּוַלִים ְבּ
אן, ֲחִביַבי. ל: ֶזה ֹלא כָּ ְׁשִליִׁשי ִמְתַנֵצּ

ִריס ֶנְחָרִכים ְׁשֵמי ַהַּלִיל ֵמֵעֶבר ַלְתּ
ִמַּסף ֶאל ּכֹוָכב מֹוֲעִדים ֶמְרָחִבים.

ֶׁשֶקט, ָבר ְבּ ים, ִנְצנּוִצים — ַאְך ָנִמים ְכּ צִּ גִּ
ם ַאְתּ ְיֵׁשָנה — ַאְׁשָלָיה ֲעֵרָבה —  גַּ

ִלִּבי ְמַפֵּזר, ְּבִטיָסה ִמְׁשַּתְקֶׁשֶקת,
ֶמְרָחב ֲעָרָבה. ָלתֹות ֶׁשל ָקרֹון ְבּ ְדּ

מרוסית: יואל נץ

ֲאחֹוִתי — ַהַחִּיים ֹלא ּפֹוְסִקים ִמִלְּׁשּפַֹע
מֹו ֶּגֶׁשם ָאִביב ִטּפֹוָתיו ְמַיֶּדה, ְכּ

, יִטים ִמָּגבֹוהַּ ֲאָבל ִאְסְטִניִסים ַמבִּ
ְׁשִפיפֹון ַהָּׂשֶדה.  יִׁשים כִּ ֵחן ַמכִּ ְבּ

ִכיִרים ִנּמּוִקים ְמלֹוא ָחְפַנִים; ָלֶהם, ַלְבּ
ֹלא ָסֵפק — ִנּמּוְקָך ְמֻגָחְך: ה — ְבּ ַאתָּ

יָלְך ִלְדָׁשִאים, ָלֵעיַנִים, ֶׁשּגֹון ַהלִּ
ה ִמן ָהאֶֹפק ִנְסָרח. ְוֵריַח ִרְכפָּ

ֶבת לּוחֹות ָהַרֶכּ ַעֵּין ְבּ ֶׁשֵעת ְתּ
רֹון, ָתא ַהקָּ ֶׁשל ַמאי, ְסִעיף ַקִמיִׁשין, ְבּ

ָתב ָקדֹוׁש ֵהם ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ל ְכּ ִמכָּ
ַּגם ִמן ַהּמֹוָׁשב ֶׁשָאָבק ַמְׁשִחירֹו. 

ְך ַח, ַיְטִריף כָּ ם ִיְתַנבֵּ לָּ ֶׁשַאְך ַהבַּ
ָפר ַעל ִמְזָרן ִעם ֵׁשיָכר ְׁשכּוַח ֵאל, ֵני ְכּ ְבּ

אן; ּבֹוִהים ְותֹוִהים ִאם ֵאֵרד ָלְרִציף כָּ
אֹורֹו ָהאֹוֵזל.  ַהֶּׁשֶמׁש ִלי ָנד ְבּ

ְּׁשִליִׁשית, ִמְתַאֵּין: ַאְך ל בַּ ִצְלצּול ִמְתַנֵצּ
אן — ִמְצַטֵער, ָמה ֲחָבל. ְסִליָחה — ֹלא, ֹלא כָּ

יִלי ַהִּוילֹון ִמְתנֹוֵעַע, חֹם ַהֵלּ בַּ
קֹוֶרֶסת ֶאל מּול ַהּכֹוָכב ֲעָרָבה.

ֶמֶתק; ְקִריָצה ְוִעְפעּוף, ַאְך ָנִמים ֵאי ְבּ
ֲעתּוָעיו, ִנְמנּום ֲאהּוָבה ְרחּוׁש תַּ

ט ֶאת    ִׁשְכׁשּוְך ְמַרֵטּ י ְבּ ָׁשָעה, ֶׁשִּלבִּ
ִׁשְקׁשּוק ַלֶּמְרָחב. רֹונֹות ְבּ ְלתֹות ַהְקּ דַּ

חירות המעוף

ראו גם תרגומה של מירי ליטווק וכן המקור ברוסית -  עמ׳ 5
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שאתה כאן - ְגדל! מבול של אור.
פסטרנק - משורר גדול. הוא כעת הגדול מכולם: רובם מן המצויים 
מבול של  )מרינה צווטייבה,  היו, אחדים ישנם, הוא לבדו יהיה...״ 

אור 1922(;
״...ספרו של פסטרנק ׳אחותי החיים׳ דומה בעיני כקובץ של תרגילי 
פעם  בכל  שונה,  באורח  הקול  מוצב  פעם  בכל  מופלאים:  נשימה 
מווסת מנגנון הנשימה האדיר באורח שונה...״ )אוסיפ מנדלשטאם, 

על השירה, כרך מס׳ 2 עמ׳ 556(; ומדבריו של המשורר עצמו: 
ככל  קרוב  עדויוַתי  את  לקרב  ביקשתי  וה־18  ה־17  ״...בשנות 
׳אחותי  השירים  שאת  העניין,  זה  ולא  האלתור,  מידת  אל  האפשר 
החיים׳ ו׳הנושאים והגרסאות׳ השתדלתי לכתוב תוך מהלך כתיבה 
שביקשתי  זה  אלא  האפשר,  ככל  מועטות  ומחיקות  רצוף  אחד 
להשתיתם על יסודות חיוביים יותר. אם הקודם־לכן והלאחר־מכן 
היה הופך לשיר, מה שהיה נראה לי בהיר, או עמוק, או חם, או חזק, 
הרי שבשנים האמורות )17, 18( רשמתי רק את מה שפרץ כביכול 
מתוכי ברצף דיבורי, תוך ביטוי של ניב בלתי רצוני, שאינו בר פיצול, 
)שהיה  הניפוי  כזה, שאין עוררין עליו. עקרון   - שהוא בלתי צפוי 
קמצני עד מאוד( לא התבסס על עיבודן ושיפורן של הטיוטות, אלא 
דווקא על הכוח, בו משהו מתוך זה היה נשפך לאלתר, והיה מונח 

תוך כדי ריצה בעודו רענן וטבעי, וכבאורח מזל אקראי...״  )מכתב אל ס. 
י. צ׳יקוביני, 6 באוקטובר 1957(.

אבל פסטרנק עצמו התייחס אל אשר כתב עד לשנת 1940, ו׳אחותי - 
החיים׳ בכלל זה כך: ״שמיעתי היתה מקולקלת על ידי שיגיונות שבירתו 
של כל המקובל והרגיל אשר היו אז מושלים בכיפה. כל שנאמר באורח 
ונקודות ההשקפה״  ניתז ממני״ )מתוך המאמר ״בני אדם  נורמלי היה 

שבספרו:  הבנתי את יעד החיים )1957-1956(.
                                          *             

רשימה זו איננה מתיימרת להוסיף על כל אשר נאמר כבר ביחס לשירו 
שלושה  זה  לצד  זה  כאן  להציב  רק  מבקשת  היא  פסטרנק,  של  זה 

מתרגומיו ללשון העברית. 
ברוח שוביניסטית משהו נמשלה מלאכת התרגום לאשה: או שהיא יפה 
או שהיא נאמנה. שהרי מן הנמנע הוא תרגום אידיאלי של שיר שיהא 
נאמן לחלוטין לשפה שבה נכתב!.. קורא עברי, מי שאין הלשון הרוסית 

זרה לו, יכול להצביע בכל אחד משלושת התרגומים - 
. על אי־דיוקים צורניים, כמו סטייה פה ושם ממספר ההברות הקבוע 

בהקפדה רבה בכל שורה לסירוגין;
. על ההתעלמות מן האופי האסוננטי של החריזה, בה נוקט המשורר; 

. על פנייה במין נקבה ל״אחותי החיים״, בשעה שהנשוא הוא ״החיים״ 
נובעת  ומכאן  יחיד,  נקבה  במין  הם  ״חיים״  וגם  ״אחות״  גם  )ברוסית 

הטעות שבתרגום(.
. על כי ״лллл л лллллллл״ שבמקור הרוסי היו בתרגום מס׳ 1 
ל״עונדי המונוקלים״, בתרגום מס׳ 2 ״אנשים בשעון ושרשרת״ ובתרגום 

מס׳ 3 הם בכלל ״איסטניסים״;
. על ש״ллллллл״ הם בתרגום מס׳ 1 ״בוגרים, במס׳ 2 - ״גדולים״ 

ובמס׳ 3 - ״בכירים״;
. על שבבית השלישי ״תורם״ מתרגם מס׳ 1 מפרי רוחו את השורה 
האחרונה על חשבון השורה המקורית, מתרגם מס׳ 2 מכנה בשם ״כיסא״ 
מושב בקרון רכבת ומתרגם מס׳ 3 מחסיר מן השורה את עניין ״הסופה״ 

אשר מופיעה במקור הרוסי.
ליקויים  אי־דיוקים,  על  וכהנה  כהנה  עוד  ולהצביע  להוסיף  אפשר 
וסטיות מן המקור בתרגומים אלה, אבל חייבים עם זאת להשלים בלית 
ברירה, שאין מנוס מהם בכל תרגום שהוא משפה לשפה, ורק אפשר 
להתנחם משהו, שאפילו על פני השמש יש כתמים... אלא שאין בכך, 

כמובן, כדי למנוע מן המבקרים את הזכות לדון, לנתח ולבקר לשבט או 
לחסד את איכויותיו של התרגום, בה במידה, בה מותר לנהוג כך כלפי 
כל יצירה ספרותית, ובלבד שכוונותיו של המבקר הן טהורות וגישתו 

היא מקצועית ואתית.
  *  

לתרגם  הכוח  בי  עמד  לגמלאות  צאתי  שאחרי  על  גורלי,  עמי  היטיב 
ראו  וכבר  פושקין,  אלכסנדר  של  יצירתו  פאר  את  העברית  ללשון 
רוסלן ולודמילה ופולטבה, שכלולות בו  אור תרגומי ליבגני אונייגין, 
ו׳גבריאלידה׳.  הקווקזי׳  ׳השבוי  הנחושת׳,  ׳פרש  ׳פולטבה׳,  הפואמות 
וכמעין המשך לסדרה ראה זה עתה אור כרך חדש, אשר כולל בתוכו 
תרגומים שלי של משוררים, החל בקלסיקונים וכלה במשוררים רוסים 

בני זמננו )בהוצאת גוונים(.
אני אסיר תודה לרבים וטובים אשר גמרו את ההלל על התרגומים הללו, 
עליו  וכתב  ולודמילה׳  ב׳רוסלן  בחר  לבדו  סוניס  רונן  רק  שלעומתם, 
ביקורת קטלנית בעיתון ׳הארץ׳ - לבד מדברי ביקורת מוצדקים בהחלט 
בעניין תרגום שגוי של קטע בן שורות אחדות )מתוך ספר בן כ־128 
עמודים(, ובעניין שלוש מילים שליקט מרחבי הפואמה שחסרות הן את 
ה״א היידוע, ושעוד הוסיף עליהם כהנה וכהנה טענות מוזרות ושנויות 

במחלוקת, הוא לא מצא בתרגום שלי מתום.
)ביקורת זו שימשה כטריגר לחיבורו של השיר ׳המדריך׳, אשר פורסם 

בגיליון ׳מאזנים׳ מס׳ 6, דצמבר 2014:

ְּבִכָּכר ֶמְרָּכִזית ִמְתַנֵּׂשאת ִלְגָבִהים ָקֶתְדָרָלה,/ ִמְזָרָקה ִצְבעֹוִנית ּוִפְסלֹו ֶׁשל 
ָּפָרׁש ַעל ַרָּמְך./ ָּבם נֹוֶׁשֶקת ִּגָּנה ִצּבּוִרית ְּברּוַכת ֵצל; ּוְקָצת ָהְלָאה/ ַּבְרָוִזים 
ָּבֲאַגם ְוַאְרֶנֶבת חֹוֶלֶפת ִּבְסַבְך.// ַּתָּיֵרינּו, ֲאָבל, ֹלא רֹוִאים ִמָּכל ֵאֶּלה ְּכַזִית!/ 
ִעְנָין  ְוֵאין ַּגם  ְצָדִדִיים ּוַמְסִּביר:/ ״ֵאין ָּכל ּתֶֹכן  ט ִּבְרחֹובֹות  ַהַּמְדִריְך ְמַׁשֵיּ

ְלַכֵּתת ָּכאן ַרְגַלִים,/ ְוֶאְפָׁשר ְּבַקּלּות ְלַוֵּתר ּוְלַדֵּלג ַעל ָהִעיר״.//
ִמין ַמְדִריְך ְמֻׁשֶּנה ֶׁשֲחָבל ְלַהְכִּביר ָעָליו ֶמֶלל,/ ּומּוָטב ִּכי ִתְרַחק ִמַּמְדִריְך 
ֶׁשָּכֶזה ְּכמֹו ֵמֵאׁש./ ...ַאְך ַמָּזל הּוא ֶׁשֵאין ַמְדִריִכים ֶׁשָּכֵאֶלה ַּבֶחֶלד...//ְמַבְּקֵרי 

ְיִצירֹות ֶׁשל ִסְפרּות ִמּסּוגֹו - ֵיׁש ְוֵיׁש...(
ְׁשַמע ִסּפּור ַעל ַמְדִריְך ֶׁשל ְקבּוצֹות ַּתָּיִרים, מֹוֶרה ֶּדֶרְך,

ְמַסֵּיר ְּבַאַחת ֶהָעִרים ְּברֹאׁש צֹאן ַמְרִעיתֹו;
ְוָהִעיר - ְּכָעִרים ֲאֵחרֹות, ְוִעם זֹאת ְקָצת ַאֶחֶרת,
.ַאְך ְּבִפי ַהַּמְדִריְך - ֲעלּוָבה ִהיא, ְוֵאין ָּבּה ְמתֹם.       

     בוריס פסטרנק

יואל נץ עוסק בשנים האחרונות במפעל תרגומו של פושקין מרוסית לעברית.

 


