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־שאזהכלומרשהשתנתה,הזמןרוחאולי

האמיתית,זהותךאתלהסתירמוכרחלאתה
עםהזההפלירטנעלםהספרות.אתשינתה
המוות.

בהגרהרומנטיקהבכלמרכזינושאהיה"זה
המציא".מאןתומסלאזהמנית,
ברומנטיקהבעינייךכךכלמענייןמה

הגרמנית?

במראניחזק.הכיעצמיאתשםמוצאת"אני
שלי".הפנימיותשלשלי,בבואהשהםגישה

ומוותאמנותביןמפלרטטתהיאשגם

בורגנות?לחיי
בבשישנכללמהכלארוס,ליופי,"תשוקה

בורגנות".חייעםפלרטוטשוםבלימאן,שללוש

פושקיןעםלחיות
ובוודאי73,הולדתיוםחגגהמזמןלא
בשיחתהרבים,ידידיהבחברתאותוציינה

נשארוהשניים–סיומהעםהיומיתהטלפון
בשנית,נישואיואחריגםובנפש,בלבחברים

בלשאחתלפחותונפגשיםערבערבמדברים

לילי,יצורהיאמירסקיויסקי.ובשתיית–נה
בשעותחובבתשהיאהמשקההואוויסקי
אתמבכרתפעילה,היאשבהןשגרתיותהלא

אלאטעים,יותרהואכי"לאג'יימסון,המותג
קרובות".לעתיםויסקיבקבוקיקונהאניכי

מתגלגלתהיאהקשוח,לטעמהבהתאמה
לשתייהחיבתיעלמתוודהכשאנימצחוק

עמוקותומתרשמתקמפרי,שלמדודה
עלמבושלגתלמיץשישהאפקטמתיאור

אפשרמירסקי,עםהשיחההשתוי.שלמוחו

ענקמרחביעםמענג,ענייןהיאלהבין,כבר
לצדועישון,נשלטבלתיצחוקלרכילות,

אחדלכלפסגה.רמיאינטלקטואלייםדיונים

להפוךפוטנציאלהפרקשעלמהנושאים
צווארה,שעלהתליוןלמשללכזה.וגםלכזה

שקיבלהפושקין,שלדיוקנושעליהמשכית
הונפקההיאקמחי.אלונהמהסופרתבמתנה

שללמותושניםמאהלציוןברוסיה,ב-1937
מספרתוכשמירסקיקרב,בדוהדגולהסופר

ורכילותטרגדיהפרוזה,נארגיםהנסיבות,על

אחת.ליחידהעסיסית
אביב,בתלמאירלגןבסמוךמתגוררתהיא
בלדיוקרובהמנוחהסבתהחיתהשבהבדירה

שלהבכורהכבתםעצמההיאגדלהשבהרה
ומהנדס,ביתעקרתבולסלבסקי,ומשהבבה

גםשהיתהבולסלבסקי,ימפהשלוכאחותה

לפנילעולמהוהלכהומתרגמתעורכתהיא

בולסלבסקי,יהודההיהסבהוחצי.כשנה
ובתלבאוקראינההנודעיםהספריםממוכרי
היתהאלנביברחובשלוהספריםוחנותאביב
המשפחה,ידידארגוב,סשהער.תרבותימרכז

ענייןהיולומר,רוצהספרים,בה.שותףהיה
מירסקי.נילישלהמוקדמתמילדותהלתאווה
איתוהביאוסנטימנטלי,נוסטלגי"אדםאביה,

ספריכלברוסית,ספריםשלערימותארצה
הארוןבאותוכולםעמדוהםשלו.הילדים

לפניעודאחד".אחדעליהםעברתיופשוט

לקרואעצמהאתלימדההיסודיהספרבית
הוריהעםדיברהעברית–וברוסיתבעברית
עברה)לשםבליטאהגימנסיהבוגריהציונים,
עםשוחחהורוסיתמאוקראינה(,המשפחה

גילעדוחיתה40בגיללארץ"שעלתהסבתה,
עברית".מלהלמדהלאאבל80,

לתואראנגליתספרותלמדהכךאחר

סטודנטיתואז,העברית.באוניברסיטהראשון
מבבעולהלסיומה,נישאהגם18,בתצעירה,

שהתאפשרהקטנטנהמעלייההמועצות,רית

לשובבמקורפולניםלאזרחיםשהותראחרי
גרמניהתקופתאחריבהמשך,למדינתם.
לפריז.השנייםנסעובישראל,וההפוגות
אבללדוקטורטשםללמודהתכוונהמירסקי

צרפתית,ולמדהבפסנתרניגנהזהבמקום
וכותבתקוראתהיאכימעידהשהיאשפה

שוטף.באופןבהמדברתאינהאךבקלות

מקריתכמהלגלותזאת,עםמפתיע,כמעט
30,בתכשהיתהלתרגום.התגלגלותההיתה
ללמדהחלהבגפה,כברלארץ,ששבהאחרי

הספרותלתורתבחוגואנגליתרוסיתספרות
פרימנחםאביב.תלבאוניברסיטתהכללית

קריאה""סימןהעתלכתבלתרגםאותההזמין
כללנענתה,והיאויזלטיר,מאירעםשייסד

הדבריםמשםהגדול.לכישרונהמודעתלא
הקיבוץלהוצאותתירגמההיאהתגלגלו.
בסדעורכתלימיםוהיתהעובד,ועםהמאוחד

המרמן,אילנהלצדלעם","ספריההדגלרת
רון.ומשהבירוןבפרידתירזהלצדגםובהמשך
להתמקדוהחליטהלגימלאותפרשהב–2011

בתרגום.בשמחה
ושנאתיעליהכבידההעריכה"עבודת

כשנתנוטובהלי"עשומסבירה.היאאותה",
עובדבעםשלי.הג'ובהיהלאזהלתרגם,לי

עורךלפרסום,ספריםשבוחרמיהואעורך
דמותלהעיףומייעץולשוניתטכניתאותם

המונילקרואצריכהאתעלילה.קוולפתח

הקודםמהעמודהמשך

הבאבעמודהמשך

ואי־פי Imagno / Getty Images צילומים:עסיסיתברכילותעמוקידעשמשלבתשיחהמאן.ותומסברנהרדתומסבנימין,ולטר)מימין(:מירסקישלממתורגמיה

צריכהאת"כעורכתמירסקי:
ולהחליטספריםהמונילקרוא

היהוזהלאורלהוציאמה
שיערי,הלביןמזהנורא.
לאהספריםרובפיזית.

מתוךקוראתואתמעניינים
מאזלא'?אולאור'להוציא
הפסקתילפנסיהשיצאתי
זמננו"בתספרותלקרוא
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 לקלאסיקות לחזור מעדיפה מירסקי נילי

איזיקוביץ גילי / בהווה מלחיות מופתיות

 1 כזירסקי נילי ישראל פרס כלת
מפואר תרגומים מפוצל מסכמת

J

 מרוסית, מתרגמת כשהיא
 בלילות, אנגלית, או גרמנית

 ליד, ויסקי בקבוק עם
 חייה על משתלטים הספרים

 כך לצדה. חיות ודמויותיהם
 וכך קרנינה" ב״אנה קרה
 של בספרו עכשיו, גם קרה

 קרול: "פליקס מאן תומס
 עיניים". מאחז של וידוייו

 נילי והמתרגמת העורכת
 היא מדוע מסבירה מירסקי

קודמות במאות חיה

לפניה עוד העבר
 טום מירסקי. נילי

 חיי עם פלרטוט
בורגנות

לאיטליה. מישראל המסע ארך למערבו, התיכון הים ממזרח ולילות, ימים רבעה \ ך
\ L ומת ישנה ובאונייה 1963 היתה השנה

שנש לפני שלה האחרון השיט היה זה - נדנדת
 נילי לאירופה דרכם את עשו - לגרוטאות לחה

 על .20 בת היתה היא סמיון. אז ובעלה מירסקי
 ״Non ho איטלקים מלחים שרו לידה הסיפון

מפסטי מושפעים צ׳ינקווטי, ג׳יליולה של Leta״
 ואחר זר היה הכל התקיים. עתה שזה רמו סן בל

מסעירה. הרפתקה של ניחוח ובעל
שריג המתקרבת נפולי זו היתה לא אבל

 לפניה: עוד עמד ארוך מסע מירסקי. את כך שה
 ברכבת ומשווייץ לשווייץ המשיכו מאיטליה

 גרמניה. מינכן, החדש: ביתם האחרון, ליעדם
האמ תולדות שם ללמוד עתידה היתה מירסקי

בחי אותו מכנה שהיא כפי סיומה, - סמיון נות;
 אמריקאית רדיו בתחנת לעבודה התקבל - בה

 התוכניות הברזל. מסך מאחורי אל ששידרה
חששה. מירסקי אבל ומדויקות, ברורות היו

טרי היתה השישים שנות ראשית של גרמניה
די יחסים וליהודים, לישראלים מוקצית טוריה

 לשם ונסיעה עדיין כוננו לא רשמיים פלומטיים
 מירס־ של משפחתה גם בשערורייה. נתפשה

מכ תמיכה ובהעדר מהצעד, נחת רוותה לא קי
 לגייס כדי יקר בולים אוסף הצעירה הנוסעת רה
בר החדשים. בחייה ולהתחיל הנסיעה דמי את

מהח מביטה כשהיא לגרמניה, משווייץ כבת
 לכשיחצו כעונש בה שיכה לברק המתינה לון,
 לאירופה, כך כל שיצאה נפשה, אבל הגבול. את

"חשב יותר. חזקות היו ללימודים ותאוותה
 לאיטליה, ונעבור שנתיים או שנה שיעברו תי

האיט הרנסנס כי האמנות, תולדות שם ללמוד
 נפלא שהיה התברר אבל אותי, שמשך הוא לקי

 "הסטודנטים, מספרת, היא בגרמניה", אז לחיות
המבוג לדור ריאקציה להם היתה הצעירים,

 פוליטית, ערניים היו הם שלהם. להורים רים,
 משא בגלל דווקא באירופה, טובים הכי החברה
והגרמניות". האשמה

 לכמה כך אם התארכו השנה־שנתיים
בה הוחלפו האמנות תולדות לימודי שנים,
 הפוגה רק קטעה אלה כל ואת בספרות, משך

בספ התמחתה מירסקי בישראל. ארוכה לא
 גרמנית. ספרות גם לעומק ולמדה רוסית רות
 שסיומה ככל והוקסמה. הלכה שלמדה, ככל

 הלכה הרדיו, בתחנת הדרגות בסולם התקדם
ברומנ בגותיקה, "בתרבות, והתאהבה היא

 היקסמותה את שהפכה עד הגרמנית", טיקה
 ואת לאוצר והרוסית הגרמנית מהתרבות

למתווכת. עצמה
 נולדה הגרמנית, הרומנטיקה מתוך כך,

בא הספרות בשדה החשובות הדמויות אחת
 קוראי של החוויה על ביותר והמשפיעות רץ

 שתירגמה ומתרגמת, ספרים עורכת העברית.
 "המהמר" טולסטוי, של קרנינה" "אנה את

באבל של יצירות דוסטויבסקי, של ו״אידיוט"

הבא בעמוד המשך



היהוזהלאורלהוציאמהולהחליטספרים
הרגשתיפיזיתממששיערי,הלביןמזהנורא.

העול".את
עול?למה
ואתבכללמענייניםלאהספרים"רוב
אולאורלהוציאלא'?או'כןמתוךקוראת

סוףסוףיכולהואנילפנסיהשיצאתימאזלא?
זמננו,בתספרותלקרואהפסקתילתרגם,רק

שלהאחרוןהספראתקראתיושם.פהלמעט

עמוסשליהודה'פיעל'הבשורהואתגרוסמן
־הסובגללהנושאיםבגללמאודשאהבתיעוז,

חייתישבההסביבהשהיאמתאר,שהואביבה

ורקסטודנטיתכשהייתיבירושלים,כשחייתי
לאיש".נישאתי

מירסקי,שלנישואיהתחילתשלירושלים
בממדיהקטנההיתהה-60,שנותתחילתושל

שכוריםבחדריםחיוצעיריםוסטודנטיאלית,
היוהחברהוחייקפדניותביתבעלותאצל

־השנבפגישתםאחדות,שניםלפניעשירים.

שחיובשכונהלטיילוסיומההיאביקשותית,
ממשסמליענייןזהולעבר.זכרמצאוולאבה,
להציע,להווהשישמהשרובשנדמהמפני

אינומשופרת,והיגיינהזורמיםמיםלהוציא
נטועותשבוהרחוק,זההעבר,למירסקי.נוגע

־שמעהואאוהבת,שהיאוהמוזיקההספרות
כמציאותאותוחיהשהיאונראהאותהסיק

עולםהואבוחיהשאניהעולם"כלחלופית.
בומרגישהואניאותימרתקהעברהעבר.
ומקשיבהערניתפוליטית,מבחינהאני,בבית.

־מעדיאניספרות?לקרואאבלחדשה,לכל

ליוישלזהמחוברתיותראניהעבר.שלפה
אותןאיןעכשיושנכתבתשבספרותהרגשה

איתם.והספרותמשתניםהזמניםהאיכויות.

־לקמפסיקיםלקרוא,בכללממעטיםאנשים
מתחברתאניהמגמה.שלהמשכהזהאזרוא,
בקלות".יותרהרבהלעבר

קודמות.במאותקצתחיהאתאולי
ולאחוצותבראשזהעלמכריזה"אני

מתביישת".
־נימבחינתךהואקלאסיקותשלתרגום

־מתחונובעשהואאועצמךאתלענייןסיון
שליחות?שת

מישכלכזה,אגואלטרליישוגם."גם

המורהלוקוראיםאותו,מכיראותישמכיר
שכותבתזוהיאציפורההמורהציפורה.

נילי",שמתרגמתלספריםהדבראחריתאת

צורךכזה,פנימיעורקלי"ישצוחקת,היא
חשוב.לישנראהבמהאנשיםלענייןללמד,

אוהבתאניאבלשליחותלזהקוראתלאאני

מהזהשנימצדלי.שיקריםדבריםלתווך

אהיהשלאידעתימילדותבו,טובהגםשאני
פסנתרנית".

שלהחייםאורחעםמזדההקצתאתואולי

־לאמעברשהםחייםאוהבת,שאתהסופרים
הבורגניים?לו

־שאאישיותשאלותמזמיןזהאבל"לגמרי,
עליהן".לענותמעוניינתלאני

־משפולהקיםשניתלהינשאשלאבחרת
שלך?הבחירהעלהתחרטתחה.

בהירות,עינייםפוערתהיאלא","ממש

להביאלחץכזהישבארץלא.ממש"ממש
ייעודךאתמילאתלאאשהאתאםילדים,

הואהלחץאשה.שלמלאיםחייםקיימתולא

הזהמהסוגלחציםכיבעיהאיןלינסבל.בלתי
שאומריםכמובכלל.עליפועליםלאפשוט

אבלמאווז.מיםכמוממנינוטףברוסית,
הצליחה'לאייאוש.לסףנשיםפהמביאים

אניבעלים.פהתופסיםהריכיבעל',לתפוס
־תצטע'אתלי,אמרוילדים.רציתילאמעולם

ויפהטובזהמצטערת,לאשאניכמהאוירי'.

ליואיןאותימשעמםנוראבשבילי.לאאבל
בכלל".בינוגעלאזהבזה.חפץ

שבנימיםאירופה
־השעלמעידלאבהתנהלותהכמעטדבר

מותהעםוחצי,שנהלפנישנגרםהגדולבר
"פליקסעללהקדשהפרטדבראחותה.של

בולסלבסקי,ימפה"לאחותי־אהובתיקרול":
־בולעליו".העבודהבמהלךלעולמהשהלכה
שלזוגתוחברתי,מרכזהיתההאחותסלבסקי

בחוגיואהובהמוכרתדמותויזלטיר,מאיר
לדברממעטתמירסקיאךוהתרבות.הספרות

שצווחתנעימה,שיחהאשתאמנםהיאעליה.

שהזמינההפיצהשלגודלהלנוכחבהפתעה
בהתגלגלותצוחקתהשולחן,אלוהגיעה

עצמהשלהפאנצ'יםאתומתבלתמתמסרת
חייאבלמוזיקליים,ובמשפטיםבצהלות

־התטאבו.כמעטהםבמיוחד,המשפחההרגש,
מבחינהחלושהתקופההיאהאחרונהקופה

שתינו"גדלנותדבר.לאכךעלוגםבריאותית

נפשאהבתאותהואהבתימאודקשהבבית
־אחלבסוףאומרתהיאנולדה",שהיאמהרגע

והייתיאחיהיהשזהפחדתי"נוראשתיקה.רי

לפח,'אחוממלמלת,במעגלבחדרמתהלכת
ממנהמבוגרתהייתיבכישוף.כמולפח',אח

לפניה,שאמותמשוכנעתוהייתישניםבשש
מהחשבתירקאותה,לאבדפחדתישלאכך

אבלבלעדי.בעולםתישארכשהיאעליה,יהיה
שהיהמהדם.עדייןשותתלבייכולה,לאאני
היתההיאלספר.בהקדשהאמרתילהגידלי

תמידלהוהיוהתרגומיםעלתמידליעוברת
שיש".קרובותהכיהיינונפלאות.הצעות

עברית,דוברציוני,היהבושגדלתןהבית

איךתרבותית.אליטההיוםלכנותשנהוגמה
כזה?בביתלגדולהיה

היאבכלל",כזאתהרגשהשוםהיתה"לא
הרגישלאאחדאףהבתים,ככל"ביתמבטלת.

היהשליאבאכחול,צווארוןהיינולאאליטה.
גםשהיתהספריםחנותהיתהולסבימהנדס
פעם,שלהיהודית־רוסיתלאינטליגנציהמרכז

ככה".הרגשנולאאליטה?אבל
־מתשואבתאת,זואבללמחותיכולהאת
לאירופה.ומחוברתאירופיתרבות

לאזואבללאירופה,מחוברתאנינכון,"זה
אשההיתהלאשליאמאכזאת.משפחההיתה

בית.עקרתככולן,כמעטהיתה,היאמשכילה,

הייתישבתוכלאופרותאהבתישמילדותנכון
־בפטיאופרהלישישיםשלימאבאמבקשת

אחריועוקבתהליברטואתלוקחתהייתיפון.

לשיריכולהאניהיוםועדשריםשהםמה
־שנחשפנכוןורדי.שלבעיקררבות,אופרות

בגיללקרואוהתחלתיולספרותלמוזיקהתי
סקרנית.ילדההייתיסתםאבלמאוד,צעיר

לאאחרדברששוםכפיאותיהסעירהמוזיקה
הפסנתרעליומיתנגינהשגרתליישהסעיר.
שבע.בתכשהייתיליקנושליוסבתאשסבא

פסנתר".ליהיהתמיד
־הגברומנטיקהשובשקועההיאעכשיו
שלסיפוריםממלאיםלילותיהואתרמנית,

שלחבורהבאותהנודעחברהופמן,את"א
"מפצחשלמחברםגרמנים,רומנטיקנים

)לפיוהחול"ו"אישהעכברים"ומלךהאגוזים
כברהיאהשאר.בין"קופליה"(הבלטנוצר

אתהמאוחד,הקיבוץלהוצאתבעבר,תירגמה
שהפכושלוסיפוריםשלושההופמן","סיפורי
עוסקיםמופת'"'ספריאבללאופרה.כידוע

פעםשיצאוספריםשלמחודשבפרסוםעכשיו
להוציאשבכוונתםליאמרווהםבתמיכתם,

־הופל'סיפורישליהישןהתרגוםאתמחדש

ולאיקום'לאאמרתי,וכלשונו.ככתבומן',
הטקסטעלשובלעבורחייבתאניכייהיה',
כרגעעצמימוצאתאניכתוצאה,שלי.הישן

הישן".תרגומיאתמחדשכמעטמתרגמת

"הטירה"אתעכשיומתרגמתהיאבמקביל
־שהתלאחרבית","אחוזתלהוצאתקפקאשל

וכעתהתיישן.זנדבנק,שמעוןשלהקיים,רגום

של"הספרפאוסטוס","ד"רלעברפוזלתהיא
־ההיסעםחזקההכיבצורהשהתמודדמאן

שלהידועגיבורולדבריה.הגרמנית",טוריה

הואהשטן:עםבריתהכורתמלחיןהואהספר
מאן"בשבילבפרישות.וישלםבגאונותיזכה

דורשתוהיאהידיעהבה"אהאמנותזומוזיקה
בצורההזהבספרבוחןהואהשטן.עםברית

־לומימיהגרמניתההיסטוריהאתמתוחכמת
והספראלגורית.בדרךחלקההנאצים,ועדתר

העברי".בתרגוםלגמרינהרס

אותו?מתרגמתהיית
וזמןנשימהאורךדורשזהעכשיו."לא
לי".שאין

טווח?ארוכותתוכניותעושהלאאת
אותן".לקייםמזמןתוכניותיותרלי"יש
מדאיגה.אמירהזו

הבריאות73,בתאניחושבת.אני"מפוכחת,

לייהיהזמןכמהיודעתלאאניחסונה,לאשלי
חיה.אניעודכללתרגםמקווהאניאבללתרגם,

־תוחהארכתהואבעיניהנוראיםהדבריםאחד

בזכותה,בחצוצרותמחצצריםשכולםהחייםלת
האלה,האנשיםנראיםאיךלראותכשמספיק

ליאיןבמתנה.להםשניתנהחייםהתוחלתעם

־כשאלחיותארצהלאאבלמעשיותתוכניות
המוןלעודתוכניותליישבינתייםאני.אינניני

הלתרגם".מתכוונתשאניתרגומים

את"אויילד,אוסקרמלמעלה:הקודםמהעמודהמשך
מירסקיוצ'כוב.דוסטויבסקיהופמן,
הגבוהותהפסגותאתאלינו"משכה

Jörg P. צילום:העולם"ספרותשל

Anders / Nationalgaleri, Tretyakov
Gallery, Moscowורויטרס

ומוותארוס"יופי,מירסקי:
אתשמעסיקיםהנושאיםהם
השילושעלחוזרוהואמאן
אבלוריאציות,באלפיהזה

שלוהאחרונההיצירהדווקא
טראגית.ולאקומיתהיא

יששלוביצירותתמיד
הואכאןאבלטראגיאלמנט
הטרגדיה"עלמתעלה


