
27 דצמבר 2015 - ינואר  2016

בוריס פסטרנק 
מרוסית: מירי ליטווק

בבית החולים
 

ֲהמֹון ָאָדם ִמֵּלא ֶאת ַהִּסְמָטה 
ְּכמֹו ֶאל ַחּלֹון ָהַרֲאָוה נֹוֵהר.

ָהֲאלּוְנָקה ָלֶרֶכב ָהָעְלָתה,
ר ָאח ְלמֹוָׁשב ִקְדִמי ִנֵתּ

ְוֶרֶכב ְרפּוַאת ֵחרּום ָחַלף  
ַעל ְּפֵני ְּכִניסֹות, ָּבִּתים, ָקָהל.
ִמַּבַעד ִׁשְמַמת ְרחֹוב ִּביַעף  

ַלֲחֵׁשָכה ִעם ָּכל ַהָּפָנִסים ָצַלל. 
 

ְרחֹוב, ׁשֹוְטִרים, לֹוְטֵׁשי ֵעיַנִים
דּו ִּבְתאּוָרה ַּדָּלה, ִרְצּ

ְוָהרֹוְפָאה ִהְתנֹוְעָעה ַּבֲעַצְלַּתִים
ְּכֶׁשְּבָיָדּה ָאמֹוְנָיה ְּבַמִים ְמהּוָלה. 

ָהָיה ָּגׁשּום ּוַבֲחַדר ִמּיּון
ִנְׁשַמע ִׁשְכׁשּוְך ַהַּמִים ַּבַּמְרֵזב

ְּכֶׁשִּביסֹוִדּיּות, ָנתּון ַאַחר ָנתּון,
ב. ֵאלֹון ִׁשְרֵבּ ֵעט ְּפִקידּוִתי ַּבְׁשּ

ָבה ִּבְקֵצה ְּפרֹוְזדֹור — ִמַּטת חֹוֶלה ִנְצּ
ֹלא, ֹלא ָהְיָתה ִמָּטה ַאֶחֶרת ָּבֲאַגף. 

ְוָהַאִויר ָהָיה ָספּוג ְּבֵריַח ְכלֹור,
ִמן ָהֶאְׁשָנב רּוַח ְּפָרִצים ָנַׁשב.     

ַחם ְּבתֹוְך ַמְלֵּבן ַחּלֹון תָּ
ֶחְלָקה ֶׁשל ַּגן, ִּפַּסת ְׁשָחִקים,  

ְוַהחֹוֶלה ֵּביְנַתִים ִהְתּבֹוֵנן
ילֹונֹות, ַּבֲחלּוִקים. ְחָלָקה, ַּבוִּ ַּבמַּ

ִמים ְטּפּוט ָאחֹות תָּ ַאְך ָאז, ִמּתֹוְך פִּ
ֶׁשֶאת רֹאָׁשּה ֵהִניָדה ִּבְפִליָאה, 

ים    ַפס ִּכי ְּבָסֵפק ֵיֵצא הּוא ַּבַחיִּ תָּ
תֹוָכּה ִנְקַלע,   ִמן ַהַּתְקִרית ַהּזֹאת ֶׁשְלּ

ְוַהחֹוֶלה ִהִּביט ָמֵלא ּתֹוָדה
ֶאל ַהַחּלֹון ְוָׁשם ־ חֹוָמה ְּבאֹור ָּבִהיר  

ָתה ְּכִאילּו ְּבִניצֹוץ ֻהְצּ
ִעיר. ֵמֵאׁש ַהְּבֵעָרה בָּ

ַחר ַהַּמְחסֹום ָרַׁשף.   ָׁשם ְּבַקְרֵני ַהׁשַּ
ַעל ֶרַקע ִעיר ֵליִלית, ִּכְבִקיָדה
ּדֹוֵלב ָזֵקן הֹוִׁשיט ֶאת ֲעָנָפיו 

ֶאל ַהחֹוֶלה ְלאֹות ְּפֵרָדה.

״הֹו, ֱאֹלִהים! ַעד ַּכָּמה ֻמְׁשָלִמים
ָּכל ַמֲעֶׂשיָך!״, ַהחֹוֶלה ָּתַמּה,
ַחּלֹון, ִמּטֹות ֵּבית ַהחֹוִלים,  

מּוָמה.   ֵליל ָמֶות, ִעיר ֵליִלית ְדּ

״ַּכּדּור ֵׁשָנה ָנַטְלִּתי ֹלא ִמְּזָמן, 
ֲאִני ּבֹוֶכה ּוִמְמָחָטה מֹוֵעְך. 

ָמעֹות ַעְקָׁשן    הֹו, ֱאֹלִהים! ָמַסְך ְדּ
מּוֵתְך.    ַמְפִריַע ִלי ִלְראֹות ֶאת ָּכל ְדּ

״אֹור ַרְך ַעל ִמָּטִתי ִנָּתז
ִמּתֹוְך ִהְבהּוב ַהְּמנֹוָרה,

ִּבְמִתיקּות ֵאין ֵקץ ֲאִני ֶנְחָּפז
ָלֵתת ָלְך ֶאת ַחַּיי ִּכְתׁשּוָרה. 

 
״ֶּפֶרק ַחַּיי ִּכְמַעט ִנְגָמר 

י.   ְוָחׁש ֲאִני ְּבחֹם ָיַדִיְך ְלִצדִּ
ַאְּת אֹוֶחֶזת ִּבי ְּכמֹו ְּבמּוָצר

ּוַמְכִניָסה ַלֻּקְפָסה ְּכמֹו ֲעִדי״. 
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מתוך מחזור השירים ׳כשיתבהר׳ 1956-59

 -  )1960-1890( פסטרנק  ליאונידוביץ׳  בוריס 
מגדולי הליריקנים הרוסים בכל הזמנים. תלמידו 
המבטיח של סקריאבין שבחר לעסוק בספרות, 
1958 על ספרו  נובל לספרות לשנת  זוכה פרס 
סירבה  רוסיה  שממשלת  ז׳יוואגו,  דוקטור 
לאשר את הוצאתו, סילקה את פסטרנק מאיגוד 
הסופרים של ברה״מ ואף אילצה אותו לוותר על 

פרס נובל שהוענק לו.
של  הרוחניים  מהאידיאלים  הושפעה  שירתו 
מרכזי.  כגיבור  הטבע  עומד  ובמרכזה  טולסטוי, 
אותו  זיכה   )1922( החיים  אחותי  השירים  ספר 
בהכרה כאחד המשוררים הבולטים של תקופתו.


