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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


