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תרגומי שירה: מסע במרחבי תבל
משחקי כיסאות

על שירה של לואיז גליק "אוורנו"

והזמר מוריס שבלייה שאמר כזכור ָטבע השחקן  הִזקנה  את אחד הפתגמים הידועים על 
באירוניה: "הִזקנה אינה גרועה  כל כך בהתחשב באלטרנטיבה." 

לואיז גליק, המשוררת היהודייה האמריקנית שזכתה לא מכבר בפרס נובל לספרות, מתארת
הם חוששים ונכדיה.  בנה   – לעיני צאצאיה  ומזדקנת  בודדה ההולכת  כאישה  חוויותיה  את 
שִאמם,  שכבר אינה במיטבה ובמלוא כושרה המנטלי, תאּבד את צלילות ומתבוננים בה בחיבה

ובאמפתיה, אך  גם מלגלגים בלי שמץ זדון על תופעות  הִזקנה שלּה.

לואיז גליק. מתוך ויקיפדיה

היא רואה ושומעת אותם מתלחשים על מצבה, ואחד מהם טוען שהזֵקנים אוהבים לדבר
במונחים מופשטים, כי  הם שכחו את שמותיהם של האובייקטים הפשוטים ביותר – כיסא,
למשל. גם היא משחיזה את נשק האירוניה, ומשלמת לאוהביה, הדואגים לה, כגמולם. לואיז
גליק המזדקנת טוענת כנגדם  באירוניה עצמית שבמשך שישים שנה היא ישבה על כיסאות,

"  באנגלית אינו רק הרהיט הקרויchairומעתה היא אינה זקוקה להם יותר. למותר לציין: "
עליו: היושבים   – הראש  יושבי   – הבכירים  האנשים  שממלאים  התפקיד  גם  אלא  'כיסא', 



Averno
Louise Glück

Averno. Ancient name Avernus. A small crater lake,
ten miles west of Naples, Italy; regarded by the
ancient Romans as the entrance to the underworld.

You die when your spirit dies.
Otherwise, you live.
You may not do a good job of it, but you go on —
something you have no choice about.
When I tell this to my children
they pay no attention.
The old people, they think —
this is what they always do:
talk about things no one can see
to cover up all the brain cells they’re losing.
They wink at each other;
listen to the old one, talking about the spirit
because he can’t remember anymore the word for chair.

It is terrible to be alone.
I don’t mean to live alone —
to be alone, where no one hears you.
I remember the word for chair.
I want to say — I’m just not interested anymore.

I wake up thinking
you have to prepare.
Soon the spirit will give up —
all the chairs in the world won’t help you.
I know what they say when I’m out of the room.
Should I be seeing someone, should I be taking
one of the new drugs for depression.
I can hear them, in whispers, planning how to divide the cost.
And I want to scream out
you’re all of you living in a dream.
Bad enough, they think, to watch me fall apart.
Bad enough without this lecturing they get these days
as though I had any right to this new information.
Well, they have the same right.
They’re living in a dream, and I’m preparing



to be a ghost. I want to shout out
the mist has cleared —
It’s like some new life:
you have no stake in the outcome;
you know the outcome.
Think of it: sixty years sitting in chairs. And now the mortal spirit
seeking so openly, so fearlessly —
To raise the veil.
To see what you’re saying goodbye to.

ַאֶוְרנֹו 
לואיז גליק

. אגם מכתש קטן, ָאֶורנּוסאֶורנֹו שמו העתיק 
עשרה מיל מנאפולי, איטליה; בימי קדם ראו 

בו הרומאים את מקום הכניסה לְׁשאֹול.

ַאָּתה ֶנְחָׁשב ְּכֵמת ְּכֵׁשִּנְׁשָמְתָך ַמִּגיָעה ֶאל מֹוָתּה.
ַעד ָאז ַאָּתה ְּבֶעֶצם ַחי.

אּוַלי ֵאיְנָך ְמַמֵּלא ֶאת ַהַּתְפִקיד ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ֲאָבל ַאָּתה ַמְמִׁשיְך – 
ֶזה ַמֶּׁשהּו ֶׁשִּמחּוץ ִלְׁשִליָטְתָך. 

ֶׁשֲאִני אֹוֶמֶרת ֹזאת ִליָלַדי ֹּכְ
ֵהם ֹלא ָׂשִמים ֵלב ִלְדָבַרי.
ַהְּזֵקִנים, ָּכְך ֵהם חֹוְׁשִבים,

ְוֶזה ַמה ֶּׁשֵהם ָּתִמיד עֹוִׂשים:
ֵהם ְמַדְּבִרים ַרק ַעל ְּדָבִרים ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִלְראֹוָתם

ְוֹזאת ְּכֵדי ְלַפּצֹות ַעל ָּכל ָּתֵאי ַהֹּמַח ֶׁשאֹוְבִדים ָלֶהם.
קֹוְרִצים ֵהם ֶזה ָלֶזה,

ַהְקִׁשיבּו ַלְּזֵקָנה ַהֹּזאת ֶׁשְּמַדֶּברת ַעל ַהְּנָׁשָמה,
ֶזה ַרק ִמּׁשּום ֶׁשִהיא ְּכָבר ָׁשְכָחה ֶאת ַהִּמָּלה ִּכֵּסא.

ֶזה ָאֹים ְונֹוָרא ִלְהיֹות ְלַבד.
ְוֵאין ִלי ַּכָּוָנה ִלְחיֹות ְלַבד – 

ִלְהיֹות ְלַבד ְּכֶׁשִאיׁש ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֶאת ְּדָבֶריָך,
ֲאִני ַּדְוָקא זֹוֶכֶרת ֶאת ַהִּנְדָרׁש ִּבְׁשִביל לֹוַמר ִּכֵּסא.

ֲאָבל רֹוָצה לֹוַמר ֶׁשֵאין ִלי ּבֹו ִעְנָין.

ֲאִני ִמְתעֹוֶרֶרת ְּבַמְחָׁשָבה
ָעַלִיְך ְלִהְתּכֹוֵנן

ְּבעֹוד ְזַמן-ַמה ַהְּנָׁשָמה ַּתְתִחיל ְּכָבר ְלַוֵּתר – 
ָּכל ַהִּכְּסאֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ְּכָבר ֹלא יֹוִעילּו.

ָּברּור ִלי ָמה אֹוְמִרים ָעַלי ְּכֶׁשֲאִני ִמחּוץ ַלֶחֶדר.
ִלְראֹות ִמיֶׁשהּו, ָלַקַחת ֶאתָעַלי ַהִאם 

ַאַחת ֵמַהְּתרּופֹות ַהֲחָדׁשֹות נֹוְגדֹות ַהִּדָּכאֹון.



ֲאני ׁשֹוַמַעת אֹוָתם, לֹוֲחִׁשים, ֵאיְך ִיְתַחְּלקּו ַּבהֹוָצאֹות.

ַוֲאִני רֹוָצה ִלְצֹעק:
ַאֶּתם ֻּכְּלֶכם ַחִּיים ְּבתֹוְך ֲחלֹום.

ֶזה ַרע, ָּכְך ֵהם חֹוְׁשִבים. ִלְראות אֹוִתי קֹוֶרֶסת
ֶזה ַרע ַּגם ְּבִלי ַהַהְרָצאֹות ַהִּנְׁשָמעֹות ָלַאֲחרֹוָנה

ְּכִאּלּו ֵיׁש ִלי ְזכּות ִלְרֹּכׁש ֵמיָדע ָחָדׁש. 

נּו, טֹוב. ֲהֵרי ָלֶהם ַּגם ֵּכן ְׁשמּוָרה אֹוָתּה ַהְּזכּות.

ַחִּיים ָלֶהם ְּבתֹוְך ֲחלֹום, ַוֲאִני ְּכָבר ִמְתּכֹוֶנֶנת
ַלֲהֹפְך ְלרּוַח ְרָפִאים. ֲאִני רֹוָצה ִלְׁשֹאג

ָהֲעָרֶפל ְּכָבר ִהְתַּפֵּזר – 
ְּכמֹו ָּבאּו ַחִּיים ֲחָדִׁשים:

ַהּתֹוָצָאה ֵאיָנּה ְּכרּוָכה ְּבׁשּום ִסּכּון ֶׁשל ִהּמּוִרים;
ַאָּתה ֵהיֵטב יֹוֵדַע ַמה ָהּתֹוָצָאה.

ים ָׁשָנה ָאָדם יֹוֵׁשב לֹו ַעל ִּכְּסאֹות. ַעְכָׁשו ַהְּנָׁשָמה ַּבת-ַהְּתמּוָתה ִחְׁשבּו: ִׁשֹּשִ
יֹוֵצאת ָלתּור ְּבִמין ְּפִתיחּות ָּכֹזאת ּוְבִלי ׁשּום ַּפַחד 

ְלָהִסיר ֵמַעל ָּפֶניָה ֶאת ַהּלֹוט
ּוְלַגּלֹות ִמִּמי ַאֶּתם עֹוְמִדים ְלִהָּפֵרד.

תרגום: זיוה שמיר

כל הסופרים הגדולים נדרשו לנושא הִזקנה, אך  למען האמת, לא זכור לי שיר עברי כלשהו –
מן העבר או מן הספרות העברית המתהווה – העוסק בקשת הנושאים הגריאטריים בכנות כה
מעוררת השתאות כשיר שלפנינו וכשירים האחרים פרי-עטה של לואיז גליק, החושפים את

עולמה ללא כחל ושרק. 

 התבוננות רטרוספקטיבית בפסגותיה של הספרות העברית מגלה מצד אחד סיפורים על ִזקנה
מופלגת כמו זו של תהילה של עגנון, ומצד שני יש גם תיאורים המוכיחים עד כמה השתנה מושג
חולה" "ברל'ה  טשרניחובסקי  של  באידיליה  למשל,  כך,  האחרונות.  השנים  במאה  הזקנה 
מתוארת האומנת הזקנה יבדוכה. מה גילה לא נאמר, אך בהמשך השיר אפשר לפגוש  את תיאור

הכפר וכל בתיו.

ׁשֹוְקִטים ֵהם ְוִנְרִאים ְלָך ַּבִית ּוַבִית ַעל ַּגּגֹו
ַעל ַחּלֹונֹוָתיו ְוַעל ִאְצְטבֹוָתיו ְּכַחִּיים.

ִּדיָרה ְקַטָּנה ֲהֵרי ָלְך: ַחּלֹונֹוֶתיָה ְּפעּוִטים,
ּכֹוֵפף ָעֶליָה ֶזה ַּגָּגּה ְוסֹוֵפי ִׁשּפּוָליו ִנְגָרִרים

ַאַחר ְּכלֹוְנסֹות ְּכָתֶליָה, ַהׁשֹוְמִרים ִמְּפֵני ַהַּמֹּפֶלת.
, ַהּיֹוֵצאתָּדְמָתה ִלְזֵקָנה ְּכמּוָׁשה ְלַאַחר ִׁשִּׁשים

ְּבסֹוֵפי-ַקִיץ ַּגם ִהיא ִלְתֹלש ָלּה ַּכְרָּפס ַּבִּגָּנה,
ְּכפּוָפה ַוֲעקּוַמת-ַהַּגב, ְוֵעיֶניָה ְטרּוטֹות ְודֹוְמעֹות.



. מתוך ויקיפדיה.1927שאול טשרניחובסקי. 

היתה אדם  חייו של  תוחלת  בתקופה שבה   – במקצועו  רופא   – כתב טשרניחובסקי  כך 
הולכות שעדיין מתעמלות,  חייהן,  העשירי של  בעשור  ידידות  כמה  יש  ולי  שנה.  כשבעים 
להרצאות, כותבות לי מיילים בקביעות וכל אחת מהן אפילו עומדת להוציא ספר בקרוב! "

Brave new worldהיה קורא לזה הסופר אלדוס הקסלי אילו ראה את התמורות שחלו – "
בתוחלת החיים מאז ועד עתה.

זיוה שמיר


