המשך

מהעמוד הקודם

את"א הופמן ,ולטרבנ�י

תרבותה לאמנות ,כמקור למפלצת�ות שתב�א
על�ה את כל �ונה"; "זהו ש�ר הלל לנרק�ס� י
זם השמח והנד�ב ואוהב האדם" ,כתב אר�ק

מ�ן ,תומס ברנהרד" .האשה שמשכה אל�נו
בשת� �ד�ה ,בכ �שרון אד�ר ובחר �צות מעוררת
הערצה ,את הפסגות הגבוהות של ספרות

גלסנר ב"�ד�עות אחרונות"" .מאן מב�א ל�ד�
ב�טו� את תאוות הח��ם שמפעמת ב�צ �רתו
בצד הנט��ה ההפוכה לה :הה �קסמות מהכל�ה

העולם" ,ה�א הוגדרה בכתבה במוסף "הארץ"
עם צאת התרגום שלה ל"האח�ם קרמאזוב"
בשנת " .2011עבודתה מפל�אה להכנ�ס את
הקורא אל סגנונות שנוצרו בשפות אחרות",

ומהמוות".
ואם מוות" ,פל�קס קרול" הוא ספרו האח י
רון של מאן ,שראה אור לראשונה ב1954-
אך לא הושלם :מאן ת �כנן לו כרך שנ� ,אך

קבעו השופט�ם שהענ�קו לה את פרס �שראל
לתרגום לשנת " .2008ה�א קובעת לעצמה
��חוד ,וקובעת לח��ם הספרות��ם אמות מ�דה

ב ,1955-שנה אחר� ש�צא הכרך הראשון ,הוא
"לקח ומת" ,כמו שמתרגמת מ �רסק� ב�טו�
ברוס�ת .לעבר�ת תורגם הספר ב�ד� מרדכ�

אמנות�ות גבוהות גם באופ� של תרגומ�ה".

אב� שאול ב( 1956-ספר�ת פועל�ם) ,אבל
נדמה שמ�רסק� גאלה אותו ממעמק� הש�כחה
והא� רלוונט �ות .ואף שהוא כתוב מל�צ� ומ י

אחרון המצטרפ�ם לפנת�און תרגומ�רסק�
הוא "פל�קס קרול :ו�דו��ו של מאחז ע�נ��ם",
מאת תומס מאן ,ש�צא לאחרונה בהוצאת
"אחוזת ב�ת" והושק השבוע (ב 19-בחודש)

סולסל ,במתכוון וכב�טו� לנפשו המצו�צת של
קרול ,מוצא עצמו קורא בן זמננו מתענג ממש
על הג �נונ�ם והעל�בות.
"ספר שאת מתרגמת ,את ח�ה א�תו� .ש

בא�רוע רשמ� בחנות הספר�ם "תולעת ספ י
ר�ם" בתל אב�ב .מ �רסק� ת �רגמה כבר את
"ב�ת בודנברוק" ו"מוות בוונצ �ה" של מאן,

תקופות שספר משתלט לך על הח��ם" ,מ� י
רסק� מספרת" .ב'ב�ת בודנברוק' (המתאר
ארבעה דורות של משפחה גרמנ�ת עש�רה,

ונ�הלה לפנ� שבועות אחד�ם קטטה מ�לול�ת
קטנה מעל דפ� "�ד �עות אחרונות" בעקבות
ס �רובה של הוצאת הק�בוץ המאוחד לחדש את

ההולכת ומתפוררת) למשל הרגשת� את הד י
מו �ות מתהלכות אצל� בב�ת .חשת� שהאנש�ם
גר�ם א�ת� .זה קרה ל� גם עם 'אנה קרנ�נה'

התרגום המקש�ש ל"הר הקסמ�ם" שלו ,אבל
קרול נראה כמו מקרה מ�וחד עבורה .דמות
תוססת ,שכמו דמו�ות אחרות בתרגומ�ה ה�א
מכ�רה כמעט כאדם ח� .פל�קס קרול הדמות

ועם 'האח�ם קרמזוב' .ח��ת� עם פל�קס בב�ת
הרבה זמן ,ממש אח רחוק ,אהוב ומאהב".
ומה הופך אותו לאח ,אהוב ומאהב?
"מאן התח�ל לכתוב את 'פל�קס קרול' בת י

הוא ,כשמו" ,מאושר בר מזל" ,לכאורה לא אב
ט �פוס לדמו �ות�ו של מאן .זהו נוכל נרק�ס� י

ח�לת הקר��רה שלו והנ�ח אותו בצד .הוא חזר
אל�ו פה ושם והשל�ם אותו לפנ� מותו .הוא
שונה משאר ספר�ו אבל עוסק בנושא שהעס�ק

וגורק� ,צ'כוב וגוגו ל,

סיפורים

מהארון

אותו כל ח��ו ,המתח ב�ן האמן לבורגנ� ,ב�ן
הח��ם ל�צ�רה .זה מעס�ק את מאן תמ�ד ,החל
ב�צ�רה מוקדמת כמו 'טונ�ו קרגר' ,כל הזמן

מירסקי" :ספר שאת
מתרגמת ,את חיה איתו.
ב'בית בודנברוק' הרגשתי
את הדמויות מתהלכות
אצלי בבית .זה קרה לי גם
עם 'אנה קרנינה' ו'האחים
קרמזוב' .עם פליקס חייתי
בבית הרבה זמן ,ממש אח
רחוק ,אהוב ומאהב"

העס�קה אותו הקרבה ב�ן אמן לנוכל".
האם אמנות היא שחיתות מוסרית?
"כן ,בהחלט ,מבח �נה מוסר�ת האמן הוא
מנ �פולטור ,עושה כל מ�נ� דבר�ם כד� למשוך
את לב הקורא ,עובד על�ו ,פת��ן .פל�קס הוא
אלוף הפת��נ�ם ,אבל הוא לא �כול אחרת:
המהוגנות של ח�� השגרה מבל �טה את תפלו י
תם של הח��ם ומולם האמנות ה�א השא�פה
ל�ופ� ,כל�ון הנפש אל ה�ופ� .אתה לא �כול
��ם .הכ י
לח�ות עם זה ח��ם �ומ�ומ��ם ,בורגנ

סט שכלל א�נו חש ככזה ,תחבולן אמן חובב
אדם (את עצמו בראש ובראשונה) וט �פוס

מ�הה ל�ופ� מזוהה עם ארוס ומוות� .ופ� ,ארוס
ומוות הם הנושא�ם שמעס�ק�ם את מאן והוא
חוזר על הש �לוש הזה באלפ� ור�אצ �ות ,אבל
דווקא ה�צ�רה האחרונה שלו ה�א קומ�ת ולא

ערמומ� שכל ח��ו הם מעשה רמאות מתמשך.
"פל�קס קרול" ,הספר ,הוא שחזור קל�ל של
הרפתקאות�ו ,מ �לדותו ונעור�ו כבן תפנוק�ם

טראג�ת .תמ�ד ב�צ �רות שלו �ש אלמנט טרא י
ג� אבל כאן הוא מתעלה על הטרגד�ה .נהוג
לחשוב שהטראג� הוא נשגב �ותר ,שטרגד�ה

למשפחה של �צרנ���ן זול ועד בגרותו ,אחר�
שמשפחתו �ורדת מנכס�ה ואב�ו מתאבד .כך
למשל מתוארות התחזותו למשוגע ,בסצ�נה

נעלה על קומד�ה".
בזיקנתו
אולי
להשתעשע.

פשוט

התחשק

לו

ו �רטואוז�ת ,מעוררת השתאות ,כד� להתחמק
מש �רות צבא�; עבודתו העלובה ,תוך גנ�בות
קטנות ומעש� רמ��ה ,במלון בפר�ז; התחזותו
לאצ�ל ומסע לל�סבון שבה הוא גם מנהל

"בד �וק! לכן �ש בזה תנועה כזאת של
התעלות .תמ�ד חשבת� על קרול כמו על
הס �מפונ�ה התש�ע�ת של בטהובן ,שנגמרת
באודה לשמחה ,בש�רת מקהלה .בטהובן ,שח�

במקב�ל רומן עם אם ועם בתה.
"בנפשו הכל אמ�ת� בזכות הר �גוש והעונג,
שנ� העקרונות המדר�כ�ם אותו בפעולה",

ח��ם טרג��ם ,אפ�לו חשב להתאבד ,דווקא
בס �מפונ�ה האחרונה שכתב הוא מתעלה
מעל הטרגד�ה וגומר באודה לשמחה ,מחווה

כתבה בע�תון זה אר �אנה מלמד על הדמות,
"גם כאן מתגלה תומס מאן בפרו�קט הענק של
�צ �רתו ,שבוחנת ומפרקת את מוסכמו�ות�ה

לשמחת הח��ם".
מעניין שהמתח הזה שמאן התעסק בו כל

של

המשך בעמוד הבא

של

הרומנט�קה

הגרמנ�ת

ואת ה�חס

להרגיש כמו

באנפילאות נוחות אריאנה מלמד

בקרקס הגדול של המלים ,היא

אקרובטית גדולה וגם

להטוטנית ,כי בסוף – כמו

כל מתרגם משובח – נילי מירסקי נעלמת לגמרי מן הטקסט .היא משאירה על
הנייר רק סופרים גדולים מן הקלאסיקה הרוסית והגרמנית ,והיצירה אמורה
להישמע לקורא "טבעית" לגמרי ,כאילו באמת נכתבה כך ,בעברית ,במקור.
בברוטליזציה התרבותית שעוברת על ישראל ,שהפכה לאומה

חד־לשונית ועילגת שאפילו

מנהיגיה לא יוצאים מהכלל ,ההישגים של נילי מירסקי ודאי לא
מובנים מאליהם ,ואפילו לא מובנים בכלל ,כך שצריך להסביר:
הבחירה בתרגום קלאסיקה של המאה ה– 19לעברית היא תמיד
הליכה על חבל דק ,גבוה גבוה מעל לראשי הקוראים ,ובלי שום
רשת ביטחון .מתרגמים ללשונות אחרות יכולים להשוות את שפת
הדיבור של אנה קרנינה לשפה שדיברו דמויות ספרותיות אחרות
בלשונותיהם בתקופה דומה ,וכך להכריע ,נניח ,בין אנפילאות
לנעלי בית :אבל במאה ה– 19לא דיברו עברית כשפה ביתית
שגורה ,לא התקיימו המבעים הלשוניים שמאפיינים דמויות רמות
מעלה ופשוטי עם ,ולא כתבו ספרים שעיקרם דיון תיאולוגי־
פילוסופי על רקע רצח אב ,כמו "האחים קרמזוב" ,אחד מתרגומי
המופת הרבים של מירסקי .את השפה הזאת צריך תמיד לנחש,
להמציא ,לברוא בביקורתיות עצומה ,לא לחרוג מן הנאמנות למקור
ולא להתאהב במניירות לשוניות חדשות ,ובסוף ,כאמור ,להיעלם.
אני לא קוראת רוסית ,ולא צלחתי את "האחים קרמזוב"
בשלושה תרגומים קודמים לעברית ,ובחיי שניסיתי .לבסוף
קראתי באנגלית באכזבה גמורה ,ואז הגיעה הפנינה של
דוסטויבסקי בתיווכה של נילי מירסקי ,והנס אירע ,ועד עכשיו
אני אסירת תודה לה על הגילוי המאוחר של גדולת הספר הזה.
ועל "אנה קרנינה" מלא החיות שלה ,ועל ההקפדה שלא לגרור
מניירות לשוניות של רוסי גדול אחד לתוך ספרו של אחר.
פלטונוב ובאבל ,מנדלשטאם וטורגנב וצ'כוב הם רק אחדים מן
הסופרים הרוסים שאהבתה ליצירתם והתשוקה לחלוק את האהבה
איתנו ,שלא בורכנו כמותה בשפה הזאת ,ניכרת בכל תרגום
שלה :על הדיוק יעידו אחרים ,קוראי רוסית .אני יכולה להעיד על
האלגנטיות :מתרגמים הם אנשים שיכולים להתחבט שעות וימים
סביב הצליל ה"טבעי" של משפט אחד ,אבל אצל מירסקי לא מזהים
את ההתחבטות ,ואין נפילות או גלישות ללשון שתישמע לכם
פתאום צורמת :על החבל הדק הזה ,שהיא טווה בעצמה ,מירסקי
פוסעת במקצועיות ובבטחה בלי להראות לכם כמה זה קשה.
אני חולקת איתה אהבה גדולה ובלתי

מתפשרת לתומס מאן,

סופר שהעדיף כמותה את המאה ה– 19על פני המאה העשרים.
אותו דווקא קראתי במקור וגם השוויתי עם תרגומים של
מירסקי ,ואי אפשר שלא להתפעל שוב ושוב מן המעשה הלשוני
המורכב כל כך ב"פליקס קרול" בתרגומה החדש ,ואי אפשר
שלא להתאהב בטרגדיה של "בית בודנברוק" ,ו"מוות בוונציה"
בגרסתו העברית הוא מלאכת מחשבת – ואני עדיין מחכה
ל"יוסף ואחיו" המונומנטלי ומקווה שתחליט לצאת להרפתקה
הענקית הזאת ,וגם שתצליח לגאול את "הר הקסמים" ממצבו
הנוכחי בעברית .כל כך נחוץ כאן תרגום חדש ,שכולו שלה.
בקרקס הגדול של המלים יש ,כמובן ,גם מקטרגים ,ולפעמים הם
משמיעים קול נרגן וטוענים שמירסקי בוחרת בכוונה בארכאיזמים
שאינם ממין הטקסט או מרוחו .לא יודעת :בפעם היחידה
שמצאתי אצלה טעות זעירה בתרגום ,זה היה בספר (נפלא.
תקראו) של כריסטוף רנסמאייר" ,העולם האחרון" ,יצירה פוסט
מודרניסטית שבה כרוכות המטמורפוזות של אובידיוס יחד עם
עולם של טכנולוגיות ישנות וחלודות .יצא שתירגמה "רמקול"
ל"מגבר" או להיפך ,כבר אינני זוכרת ,ויצא שאמרתי לה את
זה פעם ,בחיוך ובלי שום טרוניה ,והיא נרעשה .כשהתעשתה,
אמרה שמה לעשות ,אלה לא היו קיימים במאה ה– 19שהיא
אוהבת כל כך ומרגישה בה כמו בבית ,באנפילאות אפילו.
כל מי שקורא קלאסיקה גרמנית או רוסית בעברית חייב לה ,ועוד
יהיה חייב ,הכרת טובה גדולה .אקרובטים משתחווים לקהלם
בתום העבודה המפרכת שלהם :לפעמים ,בסוף הקריאה בעוד
תרגום שלה ,צריך לקוד לנילי מירסקי קידה חגיגית גדולה.

ממתורגמיה של

המשך

מירסקי

(מימין) :ולטר

בנימין,

מהעמוד הקודם

תומס

ברנהרד

במגוון

ותומס מאן.

שיחה

משעולים חברתיים,

שמשלבת ידע

עמוק

מנטייתם המינית

ברכילות

אינטלקטואליים רמי פסגה .לכל אחד

ופשוט עברתי עליהם אחד אחד" .עוד לפני

כך הפך לשיח מת .כבר לא חיים חיי אמן
מיוסר כי זה מה שדורשת ההתמסרות לאמ ־
נות .כולם רוצים גם וגם ,גם אמנות וגם חיים

של הסופרים החביבים עליה ועד צבע שיער
ונאמנותו למקור שהלבין .כאילו מוקד השיחה
הוא ידיד משותף שרכילות עסיסית וחשאית
עליו התגלתה במפתיע .בסופו של דבר היא

פוטנציאל להפוך
מהנושאים שעל הפרק
לכזה וגם לכזה .למשל התליון שעל צווארה,
משכית שעליה דיוקנו של פושקין ,שקיבלה
במתנה מהסופרת אלונה קמחי .היא הונפקה

בית הספר היסודי לימדה את עצמה לקרוא
בעברית וברוסית – עברית דיברה עם הוריה
הציונים ,בוגרי הגימנסיה בליטא (לשם עברה
מאוקראינה) ,ורוסית שוחחה עם
המשפחה

בורגניים טובים.
"מאן עצמו היה נשוי והיו לו שישה ילדים.
קראתי את ספר הזיכרונות של אשתו ,קטיה

נחרדת ,משחררת "הרחקנו! ממש ממש הרחב
קנו!" .עד לפעם הבאה.
אולי רוח הזמן שהשתנתה ,כלומר זה שא ־

ב 1937-ברוסיה ,לציון מאה שנים למותו של
הסופר הדגול בדו קרב ,וכשמירסקי מספרת
על הנסיבות ,נארגים פרוזה ,טרגדיה ורכילות

סבתה" ,שעלתה לארץ בגיל  40וחיתה עד גיל
 ,80אבל לא למדה מלה עברית".
אחר כך למדה ספרות אנגלית לתואר

'זיכרונותי
מאן ,שגם תורגם לעברית בשם
הבלתי כתובים' ,התחכמות כזאת .היה שם
משפט אחד שהתמלאתי בגללו שנאה אליהם.

תה לא מוכרח להסתיר את זהותך האמיתית,
שינתה את הספרות .נעלם הפלירט הזה עם
המוות.

עסיסית ליחידה אחת.
היא מתגוררת בסמוך לגן מאיר בתל אביב,
בדירה שבה חיתה סבתה המנוחה וקרוב לדיב

ראשון באוניברסיטה העברית .ואז ,סטודנטית
צעירה ,בת  ,18גם נישאה לסיומה ,עולה מבב
רית המועצות ,מעלייה קטנטנה שהתאפשרה

היא אמרה' ,ניהלנו בית נאה וראוי' ,כלומר
בורגנות גבוהה ,לא עממית ,בזמן שהיא עצמה
היתה יהודייה ותומס מאן היה הומו בארון.
נולדו להם שישה ילדים ,שלוש בנות ושלושה

"זה היה נושא מרכזי בכל הרומנטיקה הגרב
מנית ,זה לא תומס מאן המציא".
ברומנטיקה
מה מעניין כל כך בעינייך
הגרמנית?

רה שבה גדלה היא עצמה כבתם הבכורה של
בבה ומשה בולסלבסקי ,עקרת בית ומהנדס,
וכאחותה של ימפה בולסלבסקי ,שהיתה גם

אחרי שהותר לאזרחים פולנים במקור לשוב
למדינתם .בהמשך ,אחרי תקופת גרמניה
וההפוגות בישראל ,נסעו השניים לפריז.
מירסקי התכוונה ללמוד שם לדוקטורט אבל

בנים ,ולפחות שלושה מהם היו גם הם בעלי
נטיות הומוסקסואליות .המסגרת הזאת היתה
חשובה לו מאוד בגלל הנטיות ההומואיות שלו

"אני מוצאת שם את עצמי הכי חזק .אני מרב
גישה שהם בבואה שלי ,של הפנימיות שלי".
מפלרטטת בין אמנות ומוות
שגם היא

– הוא לא היה יכול לחיות את חייו בגלוי בגלל
התקופה .את הנושא הזה ,יופי ,חיים ואמנות,
תיאר אוסקר ויילד ב'דיוקנו של דוריאן גריי',

לחיי בורגנות?
"תשוקה ליופי ,ארוס ,כל מה שנכלל בשיב
לוש של מאן ,בלי שום פלרטוט עם חיי בורגנות".

וגם הוא ניסה לקיים מסגרת חיים בורגנית".
ההערה על ויילד מובילה אותה למאמר
מוסגר בשיחה ,מעקף של  20דקות הכולל
מבט מהיר על חטיבת האגדות המופלאה

לא מזמן חגגה יום הולדת  ,73ובוודאי
ציינה אותו בחברת ידידיה הרבים ,בשיחת

שלו ועל הנסיבות שבהן סיים את חייו ,אחב
רי שתבע למשפט את מי ש"הוציא דיבתו"
כשטען שהוא הומו – אף שהיה הומו וניהל

הטלפון היומית עם סיומה – השניים נשארו
חברים בלב ובנפש ,גם אחרי נישואיו בשנית,
מדברים ערב ערב ונפגשים לפחות אחת לשב

חיים כפולים .מירסקי לא מזניחה במעקף הזה
גם את שני ילדיו של ויילד ,שנאסר עליהם
לשאת את שמו (אחד מהם ,היא ממתיקה,

נה – ובשתיית ויסקי .מירסקי היא יצור לילי,
וויסקי הוא המשקה שהיא חובבת בשעות
הלא שגרתיות שבהן היא פעילה ,מבכרת את

לחיות עם

פושקין

דיונים

עסיסית צילומים Imagno / Getty Images :ואי־פי

מירסקי" :כעורכת את צריכה
לקרוא המוני ספרים ולהחליט
מה להוציא לאור וזה היה
נורא .מזה הלבין שיערי,
פיזית .רוב הספרים לא
מעניינים ואת קוראת מתוך
'להוציא לאור או לא'? מאז
שיצאתי לפנסיה הפסקתי
לקרוא ספרות בת זמננו"

במקום זה ניגנה בפסנתר ולמדה צרפתית,
שפה שהיא מעידה כי היא קוראת וכותבת
בקלות אך אינה מדברת בה באופן שוטף.
כמעט מפתיע ,עם זאת ,לגלות כמה מקרית
היתה התגלגלותה לתרגום .כשהיתה בת ,30
אחרי ששבה לארץ ,כבר בגפה ,החלה ללמד
ספרות רוסית ואנגלית בחוג לתורת הספרות
הכללית באוניברסיטת תל אביב .מנחם פרי
הזמין אותה לתרגם לכתב העת "סימן קריאה"
שייסד עם מאיר ויזלטיר ,והיא נענתה ,כלל
לא מודעת לכישרונה הגדול .משם הדברים
התגלגלו .היא תירגמה להוצאות הקיבוץ
המאוחד ועם עובד ,והיתה לימים עורכת סדב

לעולמה לפני

רת הדגל "ספריה לעם" ,לצד אילנה המרמן,
ובהמשך גם לצד תירזה בירוןבפריד ומשה רון.
ב– 2011פרשה לגימלאות והחליטה להתמקד

ויויאן הולנד ,כתב לימים את הביוגרפיה של
אביו) .וגם אם זה לא נראה ככה במבט ראשון,
המעבר הזה לדמות אחרת ,והשתלשלות הסיב
פורים הנובעת ממנו ,מתגלים בהמשך כמפתח

המותג ג'יימסון" ,לא כי הוא
כי אני קונה בקבוקי ויסקי
בהתאמה לטעמה הקשוח,
מצחוק כשאני מתוודה על

יותר טעים ,אלא
לעתים קרובות".
מתגלגלת
היא
חיבתי לשתייה

כשנה וחצי .סבה היה יהודה בולסלבסקי,
ממוכרי הספרים הנודעים באוקראינה ובתל
אביב וחנות הספרים שלו ברחוב אלנבי היתה
מרכז תרבותי ער .סשה ארגוב ,ידיד המשפחה,

בשמחה בתרגום.
ושנאתי
"עבודת העריכה הכבידה עלי
אותה" ,היא מסבירה" .עשו לי טובה כשנתנו
לי לתרגם ,זה לא היה הג'וב שלי .בעם עובד

חשוב בשיחה עם מירסקי .או אולי כהרפתקת
ביניים החוזרת על עצמה שוב ושוב ,ולצד
שמשרים
והאינטלקטואליות
הידע העמוק

עמוקות
ומתרשמת
קמפרי,
מדודה של
מתיאור האפקט שיש למיץ גת מבושל על
מוחו של השתוי .השיחה עם מירסקי ,אפשר

היה שותף בה .ספרים ,רוצה לומר ,היו עניין
לתאווה מילדותה המוקדמת של נילי מירסקי.
אביה" ,אדם נוסטלגי וסנטימנטלי ,הביא איתו

עורך הוא מי שבוחר ספרים לפרסום ,עורך
אותם טכנית ולשונית ומייעץ להעיף דמות
ולפתח קו עלילה .את צריכה לקרוא המוני

בהכרח ענווה על בני השיח ,גם משמחת את
לבם .מירסקי ,בשיחה איתה ,מוליכה אותך

כבר להבין ,היא עניין מענג ,עם מרחבי ענק
לרכילות ,צחוק בלתי נשלט ועישון ,לצד

ארצה ערימות של ספרים ברוסית ,כל ספרי
הילדים שלו .הם עמדו כולם באותו הארון

המשך בעמוד הבא

היא עורכת

ומתרגמת והלכה
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המתרגמת הלאומית
נילי מירסקי מעדיפה לחזור לקלאסיקות
מופתיות מלחיות בהווה  /גילי איזיקוביץ

כלת פרס ישראל נילי כזירסקי 1
מסכמת מפוצל תרגומים מפואר

J
כשהיא מתרגמת מרוסית,
גרמנית או אנגלית ,בלילות,
עם בקבוק ויסקי ליד,
הספרים משתלטים על חייה
ודמויותיהם חיות לצדה .כך
קרה ב״אנה קרנינה" וכך
קרה גם עכשיו ,בספרו של
תומס מאן "פליקס קרול:
וידוייו של מאחז עיניים".
העורכת והמתרגמת נילי
מירסקי מסבירה מדוע היא
חיה במאות קודמות

העבר
עוד לפניה
נילי מירסקי .טום
פלרטוט עם חיי
בורגנות

ך

מישראלהים התיכון
המסע ממזרח
ארךולילות,
ימים
\ רבעה
לאיטליה.
למערבו,
השנה היתה  1963ובאונייה ישנה ומת
נדנדת  -זה היה השיט האחרון שלה לפני שנש
לחה לגרוטאות  -עשו את דרכם לאירופה נילי
מירסקי ובעלה אז סמיון .היא היתה בת  .20על
הסיפון לידה שרו מלחים איטלקים Non ho״
״ Letaשל ג׳יליולה צ׳ינקווטי ,מושפעים מפסטי
בל סן רמו שזה עתה התקיים .הכל היה זר ואחר
ובעל ניחוח של הרפתקה מסעירה.
אבל לא היתה זו נפולי המתקרבת שריג
שה כך את מירסקי .מסע ארוך עמד עוד לפניה:
מאיטליה המשיכו לשווייץ ומשווייץ ברכבת
ליעדם האחרון ,ביתם החדש :מינכן ,גרמניה.
מירסקי היתה עתידה ללמוד שם תולדות האמ
נות; סמיון  -סיומה ,כפי שהיא מכנה אותו בחי
בה  -התקבל לעבודה בתחנת רדיו אמריקאית
ששידרה אל מאחורי מסך הברזל .התוכניות
היו ברורות ומדויקות ,אבל מירסקי חששה.

\L

גרמניה של ראשית שנות השישים היתה טרי
טוריה מוקצית לישראלים וליהודים ,יחסים די
פלומטיים רשמיים לא כוננו עדיין ונסיעה לשם
נתפשה בשערורייה .גם משפחתה של מירס־
קי לא רוותה נחת מהצעד ,ובהעדר תמיכה מכ
רה הנוסעת הצעירה אוסף בולים יקר כדי לגייס
את דמי הנסיעה ולהתחיל בחייה החדשים .בר
כבת משווייץ לגרמניה ,כשהיא מביטה מהח
לון ,המתינה לברק שיכה בה כעונש לכשיחצו
את הגבול .אבל נפשה ,שיצאה כל כך לאירופה,
ותאוותה ללימודים היו חזקות יותר" .חשב
תי שיעברו שנה או שנתיים ונעבור לאיטליה,
ללמוד שם תולדות האמנות ,כי הרנסנס האיט
לקי הוא שמשך אותי ,אבל התברר שהיה נפלא
לחיות אז בגרמניה" ,היא מספרת" ,הסטודנטים,
הצעירים ,היתה להם ריאקציה לדור המבוג
רים ,להורים שלהם .הם היו ערניים פוליטית,
החברה הכי טובים באירופה ,דווקא בגלל משא
האשמה והגרמניות".

השנה־שנתיים התארכו אם כך לכמה
שנים ,לימודי תולדות האמנות הוחלפו בה
משך בספרות ,ואת כל אלה קטעה רק הפוגה
לא ארוכה בישראל .מירסקי התמחתה בספ
רות רוסית ולמדה לעומק גם ספרות גרמנית.
ככל שלמדה ,הלכה והוקסמה .ככל שסיומה
התקדם בסולם הדרגות בתחנת הרדיו ,הלכה
היא והתאהבה "בתרבות ,בגותיקה ,ברומנ
טיקה הגרמנית" ,עד שהפכה את היקסמותה
מהתרבות הגרמנית והרוסית לאוצר ואת
עצמה למתווכת.
כך ,מתוך הרומנטיקה הגרמנית ,נולדה
אחת הדמויות החשובות בשדה הספרות בא
רץ והמשפיעות ביותר על החוויה של קוראי
העברית .עורכת ספרים ומתרגמת ,שתירגמה
את "אנה קרנינה" של טולסטוי" ,המהמר"
ו״אידיוט" של דוסטויבסקי ,יצירות של באבל
המשך בעמוד הבא

המשך

מהעמוד הקודם

לתווך דברים

שיקרים לי .מצד שני זה מה

מלמעלה :אוסקר ויילד ,את"א
דוסטויבסקי וצ'כוב .מירסקי
הופמן,
"משכה אלינו את הפסגות הגבוהות
של ספרות העולם" צילוםJörg P. :

ספרים ולהחליט מה להוציא לאור וזה היה
נורא .מזה הלבין שיערי ,ממש פיזית הרגשתי

שאני גם טובה בו ,מילדות ידעתי שלא אהיה
פסנתרנית".
ואולי את קצת מזדהה עם אורח החיים של

את העול".
למה עול?
"רוב הספרים לא מעניינים בכלל ואת
קוראת מתוך 'כן או לא'? להוציא לאור או

הסופרים שאת אוהבת ,חיים שהם מעבר לא ־
לו הבורגניים?
"לגמרי ,אבל זה מזמין שאלות אישיות שא ־
ני לא מעוניינת לענות עליהן".

לא? מאז שיצאתי לפנסיה ואני יכולה סוף סוף
רק לתרגם ,הפסקתי לקרוא ספרות בת זמננו,
למעט פה ושם .קראתי את הספר האחרון של

בחרת שלא להינשא שנית ולהקים משפ ־
חה .התחרטת על הבחירה שלך?
"ממש לא" ,היא פוערת עיניים בהירות,

גרוסמן ואת 'הבשורה על פי יהודה' של עמוס
עוז ,שאהבתי מאוד בגלל הנושאים ובגלל הס ־
ביבה שהוא מתאר ,שהיא הסביבה שבה חייתי

"ממש ממש לא .בארץ יש כזה לחץ להביא
ילדים ,אם את אשה לא מילאת את ייעודך
ולא קיימת חיים מלאים של אשה .הלחץ הוא

נכון שמילדות אהבתי אופרות וכל שבת הייתי
מבקשת מאבא שלי שישים לי אופרה בפטי ־
פון .הייתי לוקחת את הליברטו ועוקבת אחרי

כשהייתי סטודנטית ורק

בלתי נסבל .לי אין בעיה כי לחצים מהסוג הזה
פשוט לא פועלים עלי בכלל .כמו שאומרים
ברוסית ,נוטף ממני כמו מים מאווז .אבל
מביאים פה נשים לסף ייאוש' .לא הצליחה

מה שהם שרים ועד היום אני יכולה לשיר
אופרות רבות ,בעיקר של ורדי .נכון שנחשפ ־
תי למוזיקה ולספרות והתחלתי לקרוא בגיל
צעיר מאוד ,אבל סתם הייתי ילדה סקרנית.

וסטודנטיאלית ,צעירים חיו בחדרים שכורים
אצל בעלות בית קפדניות וחיי החברה היו
עשירים .לפני שנים אחדות ,בפגישתם השנ ־

לתפוס בעל' ,כי הרי תופסים פה בעלים .אני
מעולם לא רציתי ילדים .אמרו לי' ,את תצטע ־
רי' .אוי כמה שאני לא מצטערת ,זה טוב ויפה

מוזיקה הסעירה אותי כפי ששום דבר אחר לא
הסעיר .יש לי שגרת נגינה יומית על הפסנתר
שסבא וסבתא שלי קנו לי כשהייתי בת שבע.

תית ,ביקשו היא וסיומה לטייל בשכונה שחיו
בה ,ולא מצאו זכר לעבר .זהו עניין סמלי ממש
מפני שנדמה שרוב מה שיש להווה להציע,

אבל לא בשבילי .נורא משעמם אותי ואין לי
חפץ בזה .זה לא נוגע בי בכלל".

תמיד היה לי פסנתר".
עכשיו היא שקועה שוב ברומנטיקה הג ־
רמנית ,ואת לילותיה ממלאים סיפורים של

כשחייתי בירושלים,
נישאתי לאיש".
ירושלים של תחילת נישואיה של מירסקי,
ושל תחילת שנות ה ,60-היתה קטנה בממדיה

אירופה

שבנימים

Anders / Nationalgaleri, Tretyakov
 Gallery, Moscowורויטרס

להוציא מים זורמים והיגיינה משופרת ,אינו
נוגע למירסקי .העבר ,זה הרחוק ,שבו נטועות
הספרות והמוזיקה שהיא אוהבת ,הוא שמע ־
סיק אותה ונראה שהיא חיה אותו כמציאות

דבר כמעט בהתנהלותה לא מעיד על הש ־
בר הגדול שנגרם לפני שנה וחצי ,עם מותה
של אחותה .דבר פרט להקדשה על "פליקס

את"א הופמן ,חבר נודע באותה חבורה של
גרמנים ,מחברם של "מפצח
רומנטיקנים
האגוזים ומלך העכברים" ו"איש החול" (לפיו
נוצר הבלט "קופליה") בין השאר .היא כבר

חלופית" .כל העולם שאני חיה בו הוא עולם
העבר .העבר מרתק אותי ואני מרגישה בו
בבית .אני ,מבחינה פוליטית ,ערנית ומקשיבה

"לאחותי־אהובתי ימפה בולסלבסקי,
קרול":
שהלכה לעולמה במהלך העבודה עליו" .בול ־
סלבסקי האחות היתה מרכז חברתי ,זוגתו של

תירגמה בעבר ,להוצאת הקיבוץ המאוחד ,את
"סיפורי הופמן" ,שלושה סיפורים שלו שהפכו
כידוע לאופרה .אבל "'ספרי מופת' עוסקים

מאיר ויזלטיר ,דמות מוכרת ואהובה בחוגי
הספרות והתרבות .אך מירסקי ממעטת לדבר
עליה .היא אמנם אשת שיחה נעימה ,שצווחת

עכשיו בפרסום מחודש של ספרים שיצאו פעם
בתמיכתם ,והם אמרו לי שבכוונתם להוציא
מחדש את התרגום הישן שלי ל'סיפורי הופ ־

בהפתעה לנוכח גודלה של הפיצה שהזמינה
בהתגלגלות
והגיעה אל השולחן ,צוחקת
מתמסרת ומתבלת את הפאנצ'ים של עצמה
מוזיקליים ,אבל חיי
ובמשפטים
בצהלות

מן' ,ככתבו וכלשונו .אמרתי' ,לא יקום ולא
יהיה' ,כי אני חייבת לעבור שוב על הטקסט
הישן שלי .כתוצאה ,אני מוצאת עצמי כרגע
מתרגמת כמעט מחדש את תרגומי הישן".

הרגש ,המשפחה במיוחד ,הם כמעט טאבו .הת ־
קופה האחרונה היא תקופה חלושה מבחינה
בריאותית וגם על כך לא תדבר" .גדלנו שתינו

במקביל היא מתרגמת עכשיו את "הטירה"
של קפקא להוצאת "אחוזת בית" ,לאחר שהת ־
רגום הקיים ,של שמעון זנדבנק ,התיישן .וכעת

בבית קשה מאוד ואהבתי אותה אהבת נפש
מהרגע שהיא נולדה" ,היא אומרת לבסוף אח ־
רי שתיקה" .נורא פחדתי שזה יהיה אח והייתי

היא פוזלת לעבר "ד"ר פאוסטוס"" ,הספר של
מאן שהתמודד בצורה הכי חזקה עם ההיס ־
טוריה הגרמנית" ,לדבריה .גיבורו הידוע של

לקרוא ספרות? אני מעדי ־

מתהלכת בחדר במעגל וממלמלת' ,אח לפח,
אח לפח' ,כמו בכישוף .הייתי מבוגרת ממנה
בשש שנים והייתי משוכנעת שאמות לפניה,
כך שלא פחדתי לאבד אותה ,רק חשבתי מה

הספר הוא מלחין הכורת ברית עם השטן :הוא
יזכה בגאונות וישלם בפרישות" .בשביל מאן
מוזיקה זו האמנות בה"א הידיעה והיא דורשת
ברית עם השטן .הוא בוחן בספר הזה בצורה

פה של העבר .אני יותר מחוברת לזה ויש לי
הרגשה שבספרות שנכתבת עכשיו אין אותן
האיכויות .הזמנים משתנים והספרות איתם.

יהיה עליה ,כשהיא תישאר בעולם בלעדי .אבל
אני לא יכולה ,לבי שותת עדיין דם .מה שהיה
לי להגיד אמרתי בהקדשה לספר .היא היתה

מתוחכמת את ההיסטוריה הגרמנית מימי לו ־
תר ועד הנאצים ,חלקה בדרך אלגורית .והספר
נהרס לגמרי בתרגום העברי".

אנשים ממעטים בכלל לקרוא ,מפסיקים לק ־
רוא ,אז זה המשכה של המגמה .אני מתחברת
לעבר הרבה יותר בקלות".

עוברת לי תמיד על התרגומים והיו לה תמיד
הצעות נפלאות .היינו הכי קרובות שיש".
הבית שגדלתן בו היה ציוני ,דובר עברית,

היית מתרגמת אותו?
"לא עכשיו .זה דורש אורך
שאין לי".

אולי את חיה קצת במאות קודמות.
"אני מכריזה על זה בראש חוצות ולא
מתביישת".
תרגום של קלאסיקות הוא מבחינתך ני ־

תרבותית .איך

מה שנהוג לכנות היום אליטה
היה לגדול בבית כזה?
"לא היתה שום הרגשה כזאת בכלל" ,היא
מבטלת" .בית ככל הבתים ,אף אחד לא הרגיש

את לא עושה תוכניות ארוכות טווח?
"יש לי יותר תוכניות מזמן לקיים אותן".
זו אמירה מדאיגה.
"מפוכחת ,אני חושבת .אני בת  ,73הבריאות

סיון לעניין את עצמך או שהוא נובע מתחו ־
שת שליחות?
"גם וגם .יש לי אלטר אגו כזה ,שכל מי

אליטה .לא היינו צווארון כחול ,אבא שלי היה
מהנדס ולסבי היתה חנות ספרים שהיתה גם
מרכז לאינטליגנציה היהודית־רוסית של פעם,

שלי לא חסונה ,אני לא יודעת כמה זמן יהיה לי
לתרגם ,אבל אני מקווה לתרגם כל עוד אני חיה.
אחד הדברים הנוראים בעיני הוא הארכת תוח ־

שמכיר אותי מכיר אותו ,קוראים לו המורה
ציפורה .המורה ציפורה היא זו שכותבת
את אחרית הדבר לספרים שמתרגמת נילי",

אבל אליטה? לא הרגשנו ככה".
את יכולה למחות אבל זו את ,שואבת מת ־
רבות אירופית ומחוברת לאירופה.

לת החיים שכולם מחצצרים בחצוצרות בזכותה,
כשמספיק לראות איך נראים האנשים האלה,
עם התוחלת חיים שניתנה להם במתנה .אין לי

היא צוחקת" ,יש לי עורק פנימי כזה ,צורך
ללמד ,לעניין אנשים במה שנראה לי חשוב.
אני לא קוראת לזה שליחות אבל אני אוהבת

"זה נכון ,אני מחוברת לאירופה ,אבל זו לא
היתה משפחה כזאת .אמא שלי לא היתה אשה
משכילה ,היא היתה ,כמעט ככולן ,עקרת בית.

תוכניות מעשיות אבל לא ארצה לחיות כשא ־
ני אינני אני .בינתיים יש לי תוכניות לעוד המון
תרגומים שאני מתכוונת לתרגם" .ה

מירסקי" :יופי ,ארוס ומוות
הם הנושאים שמעסיקים את
מאן והוא חוזר על השילוש
הזה באלפי וריאציות ,אבל
דווקא היצירה האחרונה שלו
היא קומית ולא טראגית.
תמיד ביצירות שלו יש
אלמנט טראגי אבל כאן הוא
מתעלה על הטרגדיה"
לכל חדשה ,אבל

נשימה וזמן

