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"דממהוהיפוכו:דברהמביעביטויכידוע,הוא,אוקסימ;דון
מיכיודומה,וכיו"ב.מטופשת""חוכמהזוהרת","אפלהזועקת",

דןהפרופסורהואבספרותנווהיפוכםדבריםבאמירתממשאשףשהוא

ספרותינושאלךאין •מידותיולפיגזור"אוקסימירון"שהשם ,מירון

 ,עליהןלחלוקכביכולשאיןובבוטותבתוקףדינואתגזרשלאכמעט
דברים.שללהיפוכםטעןהבוטותובאותההתוקףבאותומה,זמןולאחר

שלוםמאתתוהוסיפוריהופעתעםעתהשובקורהוכך ,בעברהיהכך
 .) 2010<כתרדבראחריתלהםהוסיףשגם ,בתרגומועליכם

עליכם,שלוםמאתרכבתלסיפוריתרגומועלבמסתובעבר,למשל,
('הארץ'הנדלזלץמיכאלשלמכתבהלראשונהעליהלישנודע

ונחלץברקוביץ',י"דשלתרגומועלביקורתיאתתקףהוא ,) 11.07.89
 ,כךכדיעדמופרכיםהיושםמירוןדברי .עליולהגןאונובמלוא
גולןירוןפסילה,של<לבחינתההלשוןבזולולהשיבנאלץשהייתי

1992 (: 

נשותיהםעםאהביםמתניםהיהודיםלמהמסבירהישנהיהודיתהלצה

דןאומרהיה ,בגלויזאתעשושאילוהיום;לאור ,בגלויולאבלילה

טוב!].יותריכולאנילי,[תנובעסער!"קעןאיךמיו,"לאזטמירון

יתרונובחותםמוטבעממעשיומעשהכל .עמומסתברוהצדק

נזעקהיהלאזאת,ודאיתיתרוןתחושתלולאאחרת,שכןהמוחלט.

לעבריתגםלתר ,למשלאחרים.בהםהרהקדימושכברמעשיםלעשות

איזההואאיןהלוא .מכברלאשהופיעועליכםשלוםשלספרים

ואלמלא ,קיומואתלהוכיחכדירקסימןשישאירג'מיליברוך

היהלאהסתםמן ,במעשהומביאשהואבבשורההעמוקשכנועו

גידים.ועורקורםהמעשה

 ,מירוןדןהחדש,מההשואל:ישאלזאתבכלאם ,כןפיעלואף
הרככתסיפוריעליכםשלוםשלספרוהלואלנו?מחדששאתה

כבר ,שבעריכתך"קולות"בסדרתלאורולהוציאולתרגמושטרחת

זה:הלכהפוסקישיבשנים?מנייןלפנישלנוספרנקריתהופיע

הדייקנית:ובלשונוהופיע.לאכאילואבל-הופיעאמנם

כחטיבההמחזורשללקיומוכללמודעהיהלאהעברי"הקורא

אחדותשניםלפניאמנם,עליכם.שלוםבכתביועצמאיתשלמה

אחרוניאריהשלבתרגומו ,מיוחדובכרך ,בשלמותוהופיעהוא

הלבתשומתאתאליוהפנתהזוהופעהגםאםספקאך ,) 1986 (

 .) 1989 ,<דבירלה"ראוי·שהוא

יצאהרכבתלסיפורישתרגו~יהפשוטהטעםמן"הדייקנית"כתבתי

קצרזמןאזלההראשונההמהדורה • 1979בשנתאל"ףבהוצאתלאור
מהדורהמידהדפיס ,ז"לפלדנקרייזברוך ,דאז"לוהמוהופעתה,לאחר

היא ) 1986פועלים,<ספריתמירוןדןידיעלהמוזכרהספרשנייה.
עםבהםמקפידיםואיןטפלים,פרטיםאלההשלישית.הדפסתו

פרופסורים.

"אתהסיפוריםלמחזורהקנהלאתרגומיכימירוןשלהזהירהקביעתו
ערךמהוכיטיעונו:אתכמובןמאששת,לה",ראוישהואהלבתשומת

 ,עכשיושלו?לבובתשומתחסרההיאאםבכללהלבלתשומתלה
כידועבאההוא,בתרגומוהקוראיםקהלאתמירוןמשזיכהמקום,מכל
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סיפוריהשםיורדאיןפלא,זהראה ,הופעתוומאזעדנה,הלבלתשומת

 .•.שלנוהספרותיהיוםמסדררכבת
אישהואאיןשהרי ,לפנינועודוהעיקרזוטות. ,כאמוראלה,אולם

באותהלהפתעתיקראתיוכךומוכיח.מייסרגםאלא ,בלבדבשורה

לסיפוריהוסיף"מירון :> 11.7.1989('האר;ץהנדלזלץמיכאלשלכתבה
עליכםשלוםובכתבי ,בכללבספרותמקומםעלמקיפהמסהרכבת,
 ,אחרוניאתמזכירלאהואכאןהתרגום.בענייןהוסיףהערהוגםבפרט.
מתכוון'.'הואשאליודומהאבל
מירוןלדבריבאשרהנדלזלץשלבמובאותיוהסתפקתישלאמובן

מובאיםשהםכפיבשלמותם,אותםלקרואביקשתי,אלאאליהמכוונים

השאר:ביןשםשנאמרמהוהנהרכבת.לסיפורידבר"ב"אחרית
ברקוביץ'שלתרגומיונגדומענותטענותנשמעותהאחרונות"בשנים

היסטוריתמאי-הבנהונובעות ,ברובןענייניותבלתיומענותטענות-

זמנה"."שלהפואטיתבמסגרתמופתיצירתשהיה ,מפעלושל

הלואהייתכן?!האחרונות"?!"בשניםבתדהמה:עיניושפשפתיקראתי

מסדהבהוצאתשיצאמסהפרקי-עליכםשלוםבספרו ,עצמומירוןדן
הבאים:הדבריםאתכתב ,לכןקודםשנהכעשרים ,היינו , 1970בשנת

הגרוטסקהאתש'שיפרה'היאהעבריתהשפהלאבפירוש:לקבוע"יש

החדש ,והחולהקודשגרדיניעל ,זושפה .עליכםשלוםשבכתבי

תפיסתבעלאמןבידימצויןמכשירלשמשעשויהשבה,והישן

והזזעגנוןאואברמוביץ'<כגוןגרוטסקית,לשוניתותחושהעולם

כתכיאת'לשפר'שטרחהואכרקוכיץ'ביצירתם>.חשוביםבחלקים
כמיטבהגרוטסקייםהיסודותאתמתוכםולעקורעליכםשלום

 .]א"אשלי[ההדגשהיכולתו"
וכן:

השלילהבדרךלהסתייעכדיגםבמקורםהדבריםאת"הבאתי

איןוכיצד ,אומרטוביהאיןמהולהראותברקוביץ'שלבתרגומו

כלמרחיבשהואלכךנוסףברקוביץ',שלטוביהדבריו.אתלהבין

זוהחוזרותפראזותארבעאושלושכדיהמקוריטוביהשלפראזה

אסוציאציותלקטעמחזיר ,ריכוזוכוחכלאתמדיבורוונוטלזועל

מהן."נמנעבפירושעליכםששלוםומשמעויות
וכן:

יותרהרבהמותאמתאחרת,טוביהדמותבפשטותיצר"ברקוביץ'

לאיןמעניינתדמות,הקודר;הסיפורילעולמועליכםשלוםשלמזו

ולחשיבותלעצמהיותרהרבה'מודעת' ,המקורימטוביהפחותערוך

שלההבלעהכושראתפחותהרבהמממשתוממילאחייה,ניסיון

 11 •הטראגיהחייםניסיון

וכן:

השוואתעלויתרעליכם,שלוםאת'לעדן'תמידשניסה"ברקוביץ'

שלטעםבוודאיטעםשבההשוואהמתגלגלים:לפוליםהדמעות

 ...עליכםשלוםשלהגרוטסקהל'שיפור'דוגמההנה-'גרוטסקה'
הגרוטסקיות!)"מןהפרידהבסצנתישמוטיללגבי<אולם

או:

הכרלאיןעדברקוביץ''עידן'מוטילשלה'טעאטער'את"<גם
 11ונו:יפה')'מחזהלאותובעשותו

"בשניםכימלומדתטענהלמיןהראויהשםמהאתם,ז'מרואדרבה,

 !ברקוביץ"'?שלתרגומיונגדומענותטענותנשמעותהאחרונות
איזהישהלואאבל •רשאיבוודאי .דעתואתלשנותאדםרשאי ,יאמרו

לומר:ברבים,כךעללהודיעדעתונה wהמאתהמחייבאלמנטרייושר
סובראניהיום ,טעיתיאבל ,בעברכךחשבתיאניגםאמנםסליחה,

אחרת.

בעברטעהבמהמפורשותיודיעלאהר~מירון.דןאצללארבותי,לא,



לשנות,אסורטולסטוי'אצלכןכיהנהפסקניתאזשחיתהדעתו'שינהטעמיםומאיזה

מה •וצריךמותרעליכםשלוםאצלמוכיחהולשוןנחרצ~תובאותהמאוד'ונחרצת
"תשובתתיאוריתעלאפואיהיההקודמת.דעתושלהיפוכהאתישמיעזולתואת
לגביוה"חסר"?ה"יתר",המשקל",הלואלו:ויאמרבשרוולופלוניימשוךואם

חלהוהיאתופסתאינהטולסטויתרגוםנשעןופסקנית,כלליתישיבוכך?כךאזכתבת
איזובלבד?עליכםשלוםתרגוםעלאינוחמור"רקבתורה:גדול !ז:~. Qך~תנאעל

כן?אםזאת,תיאוריהמיןשטעןכפידיין",משהאמרדעתו'אתמשנה

במקורנאמרלמשל'כאשר'ועוד:זאתב'מעריב'.שמירזיוהנגדפולמוסיבמאמר
עריענמיטבלידיןהאב"איךכמובןרשאי'והואחמור'אינומירוןדןניחא,

גיהנםפייעריקערפלאםהייליקערהנזקיםביןהשוואהכלואיןדעותיו'אתלשנות
באותהאותךאוהב"אניהיינו:ליבע"מורהשהמיטהנזקלביןנחרצותושמביאה
קדושה-יוקדת"גיהינוםאהבתואףאסמכתא.בומוצאשהואשלו,ההוראה

אהבהאהבתיך"כימתרגם:וברקוביץ'דרשני?אומרתזאתפסקנותהאיןכן'פיעל
היכן-וברה"תמהאהבהוקדושה,עזה"אחריתבאותהאותנוהואמייסרלמשל'הנה,
התרגום"?שפתשל"מגבלותיהכאןמפעלשלהיסטוריתבאי-הבנהעצמה,דבר"

הצירוףבה,יתכןלאאובה,איןהאםהפואטיתבמסגרתמופתיצירתשהיהברקוביץ'

לולבקששצריך"אהבת-גיהינום",פואטיקתמקובלתחיתהשבו"זמן'זמנה;של
לפילדוןאם-שהיאמשקל""תשובתמחותועצםאתאחרתותפישהאחרת,תרגום

תמה"אהבה-המירוניתהתיאוריתלבקובסקידודציירהחולב,טוביהעםעליכםשלוםהתרגום":מעשחשלותפקירו

מתוארתשהיאכפיהאהבהעלמדברעליכםשלוםכאשרובייחודוברה"?המייצגלתרגוםחותרים-מירוןוטועןממשיך-כיוםאשר"בעוד
כשאולקשהאהבה,כמותעזה"כימפורשות:ומצטטהשירים"ב"שירבלשוןשלהה'מדויק'הערךשווהידיעלשבמקורטקסטיחידתכל

קנאה"?!משקל':'תשובתשללתרגוםחתרודורוובניברקוביץ'הריהתרגום,

 ?ברצינותהזאתהתיאוריתאתלקבלניתןהאומנםמגבלותיהידיעלהנגרםחסרכלעללפצותהבאהתרגוםהיינו'
ברקוביץ'לעצמושנטללזכותהמניעיםאתלבקשישזאתבכלאולישפתמצטיינתשבו 'רי.r.:בהמקור)שפת<לעומתהתרגוםשפתשל

הבדליבתחוםאחר?בתחוםשלו,כבתוךעליכםשלוםביצירתלעשותאחריתרכבת,<סיפוריהמקור."שפתשלחסדיהלעומתהתרגום
סדןדבבדבריממשישזאתבכלשמאהללו?האישיםשניביןהתפיסה ) 1989דבר,

שלאיסודית,רחוקהחותנוושלברקוביץ'][שלשלוהמנטליות ... "כיבידוחיתהלאנכוןאלאחרת"תרגום"פואטיקתעלזאתתיאוריה
אלאבשלמות,עליכםשלוםאתקיבללאכןשעל , ...תהומיתלומרמאיתנונחסכותהיוחבל.מה- 1970בשנתספרואתשפרסםשעה
עצמו"?שלוהמנטליותבגבולותח"נעליה:דעתנוקצתניתןהבהאךהיסטוריות!אי-הבנותהרבה

אתמש"הפתיע"הציבורלעינינתגלתהנוספתמיווניתמטאמורפוזהמקובלתחיתהומירון'אליבאשעליו'דוראותובןכמדומההיהביאליק
נוסףבתרגוםשבעריכתו'"קולות"בסדרת ' 1992בשנתהקוראיםקהלהימיםבאותםתירגםהואמעניין'והנה,האמורה.התרגוםתיאוריית

עליכםשלוםשלהזההגדוללרומןשלי<התרגוםתועיםכוכביםשלערך","שווהתרגוםליידיש,ההוגה','בעירשלו'הגדולההפואמהאת
מיווניתמטאמורפוזה ,) 1990בשנתפועליםבספריתלאוריצאלשמשהיכולהפיוטי'בדיוקונפלאתרגוםמשקל","תשובתשלולא

המאוחריםהרומניםעלהואאמר 1970משנתבספרושכן'אופיינית,"תשובתשתיאורייתמסתבר •עכשווישירהתרגוםמעשהלכלמופת

הבאים:הדבריםאתעליכםשלוםשלנמנעהצער'למרבהוכך'לאוזנו'אזהגיעהלאמירון'שלהמשקל"
מחדשהאחרונותבשנותיולהסתערהיהעתידאףעליכם][שלום ... "לפיה.לנהוגממנו
כן'פיעלאף ...הדםבבדיחתהגדולההרומאניסטיתהצורהלעברהבהברקוביץ'.שלבתרגומודניםאנוהלואביאליק?לנולמהאבל
<להוציאשלוהמאוחריםהגדוליםהרומניםאת ,עצמואתהשלהלא •שלוגרםהתריאורייתתעלעצמובעל-הדבראומרמהאפואנראה
עםבשיחתוהשאר'ביןברקוביהמשמיענוזהבענייןמאלפיםדברים
סופרים:עםשיחותט"זבספרשהתפרסמהירדני'גליה

אולםעליכם,שלוםתרגומיבשלעליהשפיעומחמאות"הרבה

אתנותןאחדהיהסתםותשבחותתהילותבמקוםאילוהיהמוטב

שלמדויקתהשוואהעלהמבוססממש,שלמחקרלכתובדעתו

תרגמתילאעליכםשלוםכתביאתלמעשה,התרגום.עםהמקור

אתאוהחולב''טוביהאתשישווהמיולכן' ] ... [אותם.כתבתיאלא

תרגמתילאכיימצאעליכם,שלוםשלהמקוראללמשל''סטמפניו',

כזו.בצורחלחיתרגםניתןסופרכל]לא ... [כצורתם.הפסוקיםאת

פוךיעכורתועברתילטולסטויי'ילדות'אתבשעתותרגמתי
חסינטאכסעלשמירחכריערמוחלטדיוקלדייקהשתדלתי
הרוסירוקחרקחוקיבכלמורטולסטוי .טולסטוישלהמיוחד

עלפסיכולוגיים,יסודותעלהבנוימשלו,דקדוקבכתיבתוויצר

לשנותאסורכטולסטוי,סופולתרגםכשניגשיםהאדם.נפשיריעת
רבו".ברברים

חיתהשבוהשוטף,הפרסוםלשםבעיקרכתבהיריד)מן~חזרה
 11 •פרנסתולדיהת

שלהספרותיערכםלמיעוטמודעמירון'דןשהוא,בלבדזולא ,היינו
לוהיולאעצמועליכםשלוםשגםלובריאלאהמאוחרים,הרומנים
 .בנידוןאשליות

הזאת,המשונההקביעהלמקראבשעתומאודתמהתיהאמת,עלאודה
אחיזהשוםהאלהלדבריםשאיןהערתיהדםלמהתלתתרגומיובשולי
שכתבמהכתבהאישלעצמי:אמרתישניבהרהורהעובדתי.בחומר

כלל.אותםלקרואמבליעליכםשלוםשלהמאוחריםהרומניםעל
מירוןשדןהדעתעללהעלותאפשרוכיפשוט:היקשמשוםוזאת
 ,במקורועמוד-100מלמעלהבןספרהדם,כמהתלתמרתקרומןיקרא
הפרובלמטיקהעללפחותעמוד 70בתבמסהאותנושיזכהמבלי

והמבול>?תועיםכוכביםלרומניםבאשר<כנ"ללמקראוהמתעוררת
לקוראהגישרבובאיחורלריק,זמנוהואהוציאלאמסתבר'והנה,
לאוכמדומניתועים,כוכביםהגדולהרומןשלנוספתמתורגמת~רסה
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1 
"קולות",הסדרהעורךשלפרנסתו"תלויהשבוהשוטףהפרסום"לשם
אלה:פסקנייםשבחדבריבחתימתוהפעםקראנוהספרכריכתועל

להעמדתהגדולההומוריסטהגיעלאשלוהרומניםמןרומן"בשום
ולהעלאתאותנטיות,דמויותשליותרוצבעוניתעשירהגלריה

הזה."כברומןחוקיו'פיעלחיאוטונומי'שלם,'עולם'

אלאהשוטף"הפרסום"לשםמשהולאכברהרואות,עינינוובכן'
אותהשובעצמו'מעשהאותושובואולםוצבעונית".עשירה"גלריה
האומנם?ונו'.שלו"."הרומניםמןדומן"בשוםפסקנית:קביעה
"הדמויותשלוהצבעוניתהעשירההגלריהלמשל'פחותה,במה

קבעהפעםגםשמאאו' ?בהמכולאוהדםבמהתלתהאותנטיות"
החומר?אתלקרואמבלישקבעמהמירון
לפתרונה.עדייןהממתינההיא,חידה

תרגומי.עלמירוןשללביקורתותשובתיכאןעד

** 

נאמןמירוןדןפרופסורפליאה.ושוםחידהשוםפהשאיןמסתבראך
ברקוביץ'תרגוםעכשיועת·היפוכו-של-דבר,היאעכשיולדרכו:פשוט
היסטורית",ב"אי-הבנה~~שמיםאינםומבקריומופת","יצירתאינו

למתוחהזמןהואעכשיו ."ר gryו רו.r.:"על"תיאוריה"שליפתאגב
 .עליונוקבתביקורת
קופלדליהלנומספרת ,) 30.7.2010 ('הארץ'במוסףענק,בכתבת

 .תוהוסיפוריהקרוישלו'תרגומועלמירוןמפי
והובןשתורגםעליכם,שלוםשלהישנהתדמיתואתדוחהמירון

וגיבוריההיהודיתהעיירהעלבדיחותשמספרהטובהיהודיהדודכמו

אחראיהזאתלתדמיתרוטשילד"),הייתי("לוקליליםשיריםושר

[הדגשהברקוביץ'י"דוהמתרגםהסופרעליכם,שלוםשלחתנו

לאמדועהשאלהלמשמעזעםברקוביץ'איךנזכרמירוןשלי].

איידס',מבואנוס'אישהסיפוראתלעבריתתרגם

מירון:אומרשמו',אתלטנףרוצים'אתםואמר:עליהתנפל"הוא

נשים,ועלרבניםעללדברצריךעליכםששלוםחיתה"המחשבה

אחדותמימים.לבטובישהם 1שבשטייטלהקטניםהגבריםועל

מערכתלושישבהומוסקסואלעוסקאלמנות','שלושהסיפורים,

מסתייםזהאיכשהו'אבלאיתןלהתחתןרצהשהואנשיםעםיחסים
שלוםבעיניו.חןמוצאיםשבעצםאחרים,גבריםעםמתחתנותשהן

הסכיםלאברקוביץ'אותם.והביןהאלהבדבריםהתעסקעליכם

כללתיואני 1אותותרגםאחרוניאריהולבסוףיתורגם,שהסיפור

 11זעם.סיפוריבכרךאותו

אחדים,אנשיםבטעותשהבינוכפישלי'תרגומיאתחלילה~לל<לא
שלו.)תרגומואתכמובן,אלא,

להעיר:לייורשהכאן'מוזכרשמישגםמאחראך
הסיפור . 1967בשנתלעולמושהלךברקוביץ',עםמגעשוםליהיהלא

שללספרותבדף 1969בשנתבדפוסהופיעלתרגו~י'הראשוןהזה,
בקרברבהלבתשומתועוררז"ל'תמוזבנימיןבעריכת'הארץ'עיתון

בספרימיוחדפרקלושהקדשתימתח","סיפורלכךנתלווההקוראים.

הסיפורדברשלבסופולכגידה.מועמדשלמיומנוהאוטוביוגרפי
כמונודרמההארץברחבישהציג;ז"ל'שמרגדעוןהשחקןידיעלאומץ

"ביתבפרסכךבשלוזכהשנים,שלושבמשךפעם, 3ooמ·למעלה

פריהואבהומוסקסואל'עוסקשהסיפורהרעיון<אגב,עליכם"שלום
בטקסט>.אחיזהללאמירון'שלהפורהדמיונו

באמצעשחוויתילהלםבתגובההזאתהנפלאההנובלהאתתרגמתי

הייריהמקוראתשהשוויתיבשעההקודמת,המאהשלהשישיםשנות
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הספרביתתלמידבעודיבעודי'גרסתשלעליכםשלוםסיפוריעם
עשהבלבדבתרגוםשלאכמובן'ידעתי'לאעודאזבארץ.העברי

סיפוריאת"שיפר"משלו'והוסיףוגזרהשמיטשלו'כבתוךברקוביץ'
המחזהשוועראתבעל-בית:מעשהנהגעצמובמקורשגםאלאחותנו.

ברקוביץ',עצמו'שהואלמשל'יהודי>,להיות<קשהיידאזייןצו
שפאסכלוטיקערוערהגדולהרומןמןמפליגיםבשינוייםעיבד

לשלוםהמסורבלעיבודואתייחסכתכי'כבלהואכללהדם>,<מהתלת
עצמוהרומןאתואילושלו'עיבודשזהרמזבןאורמזבלאעליכם,
ברוסיה 1905מהפכתעלהמבולהרומןאתוכןהכתבים.מןהשמיט

שינהמחצית,לכדיכתכיכבלקיצץבשעתו'רב-מכרשהיההצארית,
שובכמובן'זאת,וייחס"בסופה"),או("בסער"שטורםאליןשמואת

שברקוביץ'כתכיכהלכל-העיקריםועיקרעצמו.עליכםלשלום
שליצירתומכלללערךכמחציתכוללים ' 1923ועד-1917מכינס
עליכם.שלום
דבר"ב"אחריתמירוןדןשללהערתוברצינותלהתייחסאפשראיך

מהדורתאחריבאדיקותעקב"אחרוני-כיתוהוסיפורישל

הושלמה,לא<המהדורהבעקבותיהללכתלושניתןככלה'פולקספונד',
הקוראעשוימה ?">הבחסרותהמחברשלאחדותמרכזיותויצירות
עליכם.שלוםיצירתכלאתתרגמתילאשאניכזה?"מידע"ממיןלהבין

שלוכבתוךועשהקיצץשברקוביץ'כךעלכשעמדתיהיא:העובדה
החסרה,המחציתאתבתרגו~ילהשליםנרתמתיעליכם,שלוםביצירת

אקדמאים·מיווניםודןש~רףקיםמיניכלשכן'מעטה,לאובעיקשות
למעלהולאחרהמסילה,מןאותיולהגותלהכשילניבפעםפעםניסו

לאורלהוציאהמוגמר'עללברךסוףסוףיכולתיעשורים,משלושה
למקור'נאמנהכרכים,שמונה-עשרבתויחידה,אחתתרגוםמהדורת
וידיעותפועלים<ספרייתזהענקמספרשלכתביוכלאתהכוללת
היהודי,העםאםרבוספקכמובן,תרגום,מהדורת .) 1991אחרונות

העלובבמצבהלאור'להוציאיצליחעודהממון'עתירהספר","עם
 .המקורבלשוןבשלמותם,מספריוגדולכתביאתכיום,היידיששל
המשובשתהדמותעלחמסזעקתיעבודתישנותכלשבמשךלומרעלי

וכתבתיהעברי'לקוראחותנוסיפוריאתבתרגומוברקוביץ'שהגיש
ברחביהרצאותיבמאותפהבעלדבריםכךעלוהשמעתירבות,כךעל

דןטוב,בוקרוהנה,חדש",באורעליכם"שלוםבשםשנתכנוהארץ

רבדיעלאפילוחוזרהואבד'בלזוולאי'טיעוגאתמקבלמירון
התחושהאתיוצרהסיפורכיולילהלילהאלףלסיפורישהקדמתי
כאןלהביאהראוישמןחושבניהשואה".אתחזההזההיירי"שהסופר

כלשונם:הנ"ל,לסיפורבהקדמהרבדי,את
הנסיעהימיארבעה-עשרכנגדזה,סיפורשלהפרקיםארבעה-עשר

מלחמתשלבעיצומהיורקלנירמקופנהגןהפליטיםארנייתשל

סיפוריאתמקרושניק ר,~;:~ףייענקלמספרשבהםהראשונה,העולם

אלמלא-משפחתווכליון .עיירתוחורבןעל 1שלוולילהלילהאלף
לאחרשנכתבולחשובהיינועשויים , 1915בשנתשנכתבוידענו

השנייה.העולםמלחמת

השואהאתלצפותעליכם,בשלוםבו'היהנבואיחוששאיזהדומה

הכתבעלהדבריםאתלהעלותעליואכףאשרלבוא,המתרגשת

גיבורו 1יוננויענקלהבאים.לדורותוזיכרוןלעדותיהיולמען

 :בלשונוזאתאומר
אדרבא, 1בעטךוי~תבבנפרד'יסופרזהשמעשההואכדאי ".

שהיהולילדי-ילדיהם,לילדיהםיספרוושילדינויקראושיהודים

שקראומדינהפעםושחיתהמלחמה,לושקראובעולםשיגעוןפעם

אתעליהלטשוהדייטש 1לפונישייכתחיתהושהמדינהפולין.לה

בנונקםנדב;שלבומיוכלהכפרה.היהודיםהיוובינתייםשיניו.

עללדברמתחילכשאניעליכם,שלוםפאני 1ליסלחבדמנו."וטבל



אוויר".לשאוףלרגע,להפסיקחייבואנילב,דפיקותמקבל'אניכך
הקורא,-עמוויחדלאתנחתא,'זקוקיוננויענקלהמונולוג,גיבור

בגוללואימים,חוסךלאדברים,מרכךלארחם,יודעלאהסיפורכי

לאכלום .בפוליןישראלמקהילותקהילהשלחורבנהקורותאת

נטולתמתקווהלבד-בלימהעלעולמוכליוננו.ליענקללו'נותר

שמואל·הצעירבנולאמריקהונמלטבחייםנותרשאוליאחיזה

אטביעלאולמהחי?אנימה"לשםהואאומרכן'לאשאםמרישה,

מהולכאורה,-במים?"אליך'ומדבריושבשאניכפיכךעצמי

הקיוםצובוגוברכן'פיעלואף ?זאתמלבדלעשותלונותרבאמת
מפנילמה?זאת.אעשהלאהוא,אומרהבלים,"הבלחקר:לושאין

יוננו.""יענקלששמי

 "."ןי~ל;~ז:ר~לה ljכ [iחידת"והיאהמשורר:אמרכךועל
בספרהבאתיכברזהשרעיוןחלילהמזכירלאמירוןדןלטעות:לאנא

שלו.חידושכמובןזההרי . 1976בשנתהנ"ללסיפורתרגומי
קופל:דליהמפיושמספרתכפימשעשע,יותרעודואולי

מיליםבסיפוריםלהשאירהחליט[מירון]"."הוא

באותיותורוסיתפולניתהמקור:בשפתוביטויים

'רציתיקללות.מצבורכוללעבריות,

חיוהיהודיםבמקור.כמותישארשהערבוביה

שלוש-ארבעבושדיברולשונידמדומיםבאזור

השפותביןהתנועהאתהשארתישפות.

הרבגוניות',"אתוהןהעושראתהןשמבטאת

"אחריתבסוףהתרגום"בענייןב"הערהאשרבעוד

הואאומר ) 2007עובד<עםזעםלסיפורישלודבר"
עבודתו:שיטתעל

לקרבניסיתישבתרגומיאלאכאןאומר"לא

הדיבורללשוןהסיפוריםנוסחאתהאפשרככל

הרצףמןלהתנתקבליוזאתבימינו'הנהוגה

ביידישמוכרותמיליםמדייותרלשלבבליכלומרהסגנוןשלהעברי

העדרמחמתלונזקקיםמסוימיםשמתרגמיםדברהמקור'מתוך

בפניהם;מעמידההמקורשלהאידיומאטיתשהלשוןלבעיותפתרון

בעברית."אלהבעיותלפתוריכולתיבמיטבניסיתיאני
אתזאת,שיטהלפילמשל,מתרגם,היהמירוןאיךלדעתמאודמעניין

שלעירובבהשישעליכם,שלוםשלמגיבוריוגיבורשלהאמירה
שפות:ארבע

~ייש~ילצףם~א~רי~רל> ?vלמףכד;י~האומרים:<ביידישלמשל"כדומה

~א~~יקלאד"?
למחוק,המיליםיתרואתלמשל""כדומהאתלהשאירכמובן'אפשר'
אבל-בפולניתבגרמנית,ברוסית,המשמעותאותהישלכולןשהרי

עליכם?משלוםיישארמהאז'
השפותביןהתנועה"אתמשאירוהואלהארה,מירוןזכהכמובן'עכשיו'

הרבגוניות."אתוהןהעושראתהןשמבטאת

היאהמקורבשפתוביטוייםמיליםהשארתשלזושיטהכאילוכך?

למןנהגתיזאתשיטהשלפי'כמובן'מספרהואואיןשלו'והיאחדשה,
 • 1969בשנתאלמנותשלושהראשוןתרגומיפרסום

תרגוםעלבחזרתומירוןדןשהביאהבשורהמההשאלה:אפואנשארת
לעצמה,יצירההואסיפורשכלמביןהואהאיןכבר?שתורגמוסיפורים

בעיניושהואמשוםאבלהיטב.זאתמביןהואלהיקרא?עליוגםוכך
למעןהוא,חייב ,בלת;ואיןאחדומעריצות,מעריציםכמהובעיני
עליכם,שלוםלסיפורימשלוחלוקהשיטתלהמציא ,כמובןהלב,תשומת

כאוס","סיפוריבוהו","סיפוריתוהו","סיפוריהעולם:אתיפתיעובכך
כדי-נטויהידוועודזעם""סיפוריאימה","סיפוריחרדה,""סיפורי

דבר"ב"אחרי;תהקודחדמיונומבולאתבאמצעותםלשפוךשיוכל

בעצמו:אומרהוא,איךאוומפוקפקת.קלושהבמציאות,שאחיזתושלו
פנימיתשחרורפעולתמאיזושנובענלאההבלתיהדיבורי"המרץ
בשביללעילאמחשבתילהטוטןלהיותצריךאדםשכן,העין."מןסמויה

שליסודותבוולמצואכובע""בגללההיתוליהסיפוראתל"הכשיר"
בוזועקתשהאימהלפסח","הביתההסיפורעל ,למשלולפסוח, ,תוהו
 .אותוקראלאשמירוןכנראהמשפט.מכלכמעט

אבלאחרים,שלעליכםשלוםתרגומילקרואכללבדרךנוהגאינני
נפרדבספרבתרגו~ילאוריצא ,שכאמורולילה,לילהאלףהסיפור
שלהחדשהלבשורתולהציץאיכשהובידחק ,-1979באל"ףבהוצאת

"בשורה"עםבמפגשביהתעוררותמיהותוכמהכמהאומר?ומהמירון.

רשלנותםבאשמתאלא ,מירוןבאשמתלאכנראהחלקןזאת.חדשה
 •כתרהוצאתשללדפוסהמביאיםשל

יוננו:יענקלאומר ,למשל , 18בעמ'
שמוחעדהרבה,כל-כךישאומר'אניבראש,אלוהיםשאצל"מפני

שלו."בהיגיוןלתפוסמסוגלבכללאנושי
"מסוגל",לפני ,"אל"או"אינו"המילהכאןנשמטה

מובן.לבלתיהופךהמשפטכלואז
- 30בעמ'הפשרחסרתבפסקה ,או

קדחת-אלוהיםשלהתורהאתלמכוראבל ... "
 ,שיחתכושבעולם!הוןשוםבעדניתןלאבצלחת!

שלנו."אבותינואבותאתויצלושיקצצואומר,אני
לאשהריהמלביה"ד,שלאווילישיבושממשכאן

כךכל"נדיב"יהיהיוננושיענקלהדעתעלמתקבל
 .אבותיואבותחשבוןעל

הס-אלוהיםשלתורתו"אתהוא:הנכוןוהתרגום

הוןכלבעדניתןלאאני,אומרזאת,מלהזכיר.
יטגנולףאותנו'יקצצולף ,אותנוישחטודלףדעלמאז
וטיגנווקצצוששחטוכמו ,אותנוישרפולף ,אותנו

אבותינו."אתושרפו

מטעםלדפוסהמביאיםשלנכוןאלחמורים,שיבושים ,כאמוראלה,

דןלהםשאחראיפחות,לאחמוריםשיבושיםישאבל .לאורההוצאה
 .ובעצמובכבודומירון
קיר"הןמיטזיוצעבוצקעטאוןנעמטפ~ני"אזאומר:יוננויענקל
הולךלרוסי>גנאי<כינוי[כשפ;נימדינה"סערבישעשסיקלאאיבער

סרבית].מרינהחתיכתאיזועלקיר"העםומתנגח
ארץפלךאיזה'בגלל-סרבית"מדינה"חתיכתבמקום ,מירוןמתרגם

 .) 17<עמ'מדוע?!מערבי."

לשוברוצים["ואם-צוריק"אייגנעד~סשמועסןווילמעאז"אוןאו:

רוצים"ואםמירון:מתרגםשוב"].כךעל"לדבראוכך",עלולדבר
ביידיש"צוריק"המילה .) 19<עמ'ההפוך"הכיווןמןזהעללהסתכל

"שוב".היאכאןמשמעותהשכן'אותו'מכשילה
 ,יחיאלבנושלוהתנהגותותכונותיועלמדבריוננויענקלכאשר ,או

והתרגוםחףץ",אד~ס-עקשןאייןעקשנות,מחמת"ניטובמקור:

ואילומזה."חוץ-היהעקשןעקשנות.מחמתלאוהנכון:הפשוט
מיוחד"חשבוןזהעקשנותעקשנות.בגללדווקא"לאומתרגםמירון
חףץ". \_ז"ד~סעםלוהסתדרלאזהלעשות,מה ,) 19<עמ'

דוברשכלמהיודעהיה ,דיברשאילויידיש.דובראינושמירוןמסתבר

בער·"איוהבא"."בשבועזה"איבער-אכט~ג" ,למשל ,כייודעיידיש
 ,דובראינואפואיידישהבא".בשבועשני''ביוםזהמ~נט~ג"אכטאג

ולכןיידיש,הוגההואאבל"איבער-אכטאג"זהמהיודעהואואין
בפיושםוהואיום,זהו"טאג"שמונה,זה"אנס"האנליטי:מוחוהוגה

 ,) 19<עמ' '"בביוםימיםשמונה"בעודהשטותאתיוננויענקלשל
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הבא".בשבועשני"ביוםכאמור'במקום,

 .) 20<עמ'בר""אווזיולאבר'ברווזישפירושוקאטשקעס"ו"ווילדע

גענדז"."ווילדעאומרהיהבר'אווזילומריוננויענקלרצהאילו
אלוהים,שליושרמליץאלוהים,שלפרקליטוהואסטר~פטשע"ו"ג~טס
 .) 22<עמ'אלוהים"של"קוזקמירוןכגרסתלאפניםובשום

מלקרואעייפתיראשונים.פרקיםמשניים-שלושה"פנינים"'כמובן'אלו

הסוף.עד

למישאיןאלאשכאלה,תרגומיםעלביידישישבדיחותשלשפע
שישווספרותמבקריאיןכיום,היידיששלהעלובובמצבלהשמיען'
מןשהתרשמואחדיםהידדמריעיהואשנותרמהלמקור'תרגומים
ביידיש,אומריםכךועלמירון'שלנלאה"הבלתיבוריהדי"המרץ

~ t לזה.ישכזהפרצוף-עס"ה~ט >ם~ 1פאומרים<ביידישפניםא

·:· 
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