
אתנוגרפיה של סדנת תרגום של "מכתוב"

לימור מרגולין־יחידי

אוניברסיטת תל־אביב

הגומליןזיקתשלהפנימיהלוז"ביטויהיא:בנימין,וולטראומרשפות,ביןהתרגוםתכלית

בין הלשונות," ואת "משימת המתרגם" הוא מגדיר כך:

שהואהלשוןכלפיהנאותהההתכווננותאתלמצואהיאהמתרגםשל"משימתו

גבולו,אתלחצותהמקור...בלישלההדאתבהשתעוררהתכווננותאליה,מתרגם

שההדויחיד,אחדמקוםלאותופנימהלהגיעפנימה,להיכנסלמקורהתרגוםקורא

(בנימין,אחרת"בלשוןהכתובההיצירההרהוריאתשלובלשונומחזירשם

).1993המתרגם",של"משימתו

***

בתפקידאנישאננים.במשכנותהתרבותבמרכזימיםשלושהמכתוב.שלתרגוםסדנת

שלאתנוגרפיהמשתפת.המליאהובמפגשיכותבת,מקשיבה,מתבוננת,מתעדת:צופה

פרויקט תרגום.

רובםויהודים,פלסטיניםאיש,חמישה־עשרמתקבציםבמליאההראשוןהמפגשלקראת

שכולםמבינהאניבהמשך"מכתוב".שלהתרגוםבמפעלוחדשיםותיקיםפעיליםככולם

אניהסדנהימישלושתובתוםעבודה,ימיעלמוותריםבפרויקט,חלקלקחתמתנדבים

מבינה למה.

שבאה(כמילאוזנייבולטתהמפגשתחילתשלפניהחוליןבשיחתהאווירה:עלמיליםכמה

(גםוערביתעבריתשלוהמתחלפתהטבעיתהנוכחותערבית)דוברתואינהמבחוץ,

הםבערבוב,יושביםהמשתתפיםלאומיות,התקבצויותאיןדו־לשוניות),הןהבדיחות

הםהרבהכמה–בפניהםגם–אצייןבהםשאצפההימיםשלושתלאורךנהנים.נראים

צוחקים (וכמה מעט כועסים, גם כשלא מסכימים).

במפגש הראשון משורטטים החזון של הפרויקט ו"משימת המתרגם" שלהם.

מהמודלשילמדובעולםלתרגוםחדשהאסכולה"יוצריםבורבארה:ראויהאומרת

סוף־סוףיחד.מתרגמיםיחד,חייםויהודיםערביםבכך.גאהמאודהדו־לשוני.הדו־לאומי

עלמספרתהיארגשותיו."אתלהביעלדבר,לונתנוהאילם,הערבישלהכרותההלשון
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לאעכשיו?עדהייתם"איפהשמפורסמים:התרגוםתוצריעלמקבלתשהיאתגובות

ידענו. פעם ראשונה רואים צד אחר של ערבי, קוראים את דעותיו ומחשבותיו."

יחידניים,מודליםנגדשיוצאיםהעובדהבפעילות.אמיתיפוליטי"ערךמוסיף:מנדלויוני

שיהיהמשותפת,פעולהשלשהמסרמקווהבחדר.ענקיפילישמונופול,עםיהודים,

אפשר לתרגם את המודל, מתחילים דרך תרגום, ומקווה שלא נעצור שם."

אז מה יש לנו כאן?

ביןשוויוןשמניחבשיח,דיאלוגי,תרגוםשלתהליךשבבסיסותרגום,למודלאב־טיפוסיש

טבועיםשלהםהמוצאשבנקודתאנשים,ושניתרבויותשתילאומים,שנישפות,שתי

ידיעלמתבצעתרגוםתהליךכלכךלשםובהווה.בעברסימטרייםולאטעוניםיחסים

מתרגם ועורך תרגום שהם משני הלאומים.

אתלמעשההלכהליישםשמבקשתמקצוע,אנשישלושפתיתלאומיתמעורבתקבוצהיש

וסיפוריםקטניםעבודהצוותישלהמקומיותמהמולקולותהעשייהאתומתחילההחזון,

שאנניםמשכנותמנכ"לאתלמשל,בדרכה,הנקרהכלאתאחריה(וסוחפתקצרים

וצוותו).

מתוךתרגום,תהליכישלשוניםמודליםניסוייבאופןהסדנהבמהלךלבחוןענייןיש

ברגותי)(איאדוהתיאוריה"הפרקטיקהמתוךמתפתחמכתובשל"המודלשלפיהתפישה

ובשאיפה לעצב מהמודל הדיאלוגי הכללי דפוסי עבודה למהלכי התרגום (יוני מנדל).

שהםוהתרבויותהשפותעלהמעורביםביןרקלאהיבטיו,בכלדיאלוגישהואתהליךיש

ומדבריםזהלידזהעומדיםאשרלתרגום,מקורביןביחסיםגםאלאעמם,מביאים

ביניהם.

התרגוםגבולותאתשיפרוץיותר,גדולמשהושלמיקרוקוסמוסיהווהשהתהליךרצוןיש

אלהישראלי־ערביהמרחבגבולותאתיפרוץובה־בעתהחיים,מציאותאלוהספרות

גבולותאתיפרוץאףובמידת־מהנוספים,לאומיים־שפתיים־תרבותייםטעוניםמרחבים

היחסים בין מקור לתרגום.

***

תרגוםשלשוניםמודליםלבחוןהאחת,מרכזיות:מעשיותמטרותשתיישלסדנה

ובוחנותוטריאדה)(דיאדהמשתתפיםלשלושהשנייםביןשנעותעבודה,בקבוצות

(עקרונותעוקבאוסינכרוניתרגוםשלבמודליםואתגריםחוזקותהסדנהשלב"מעבדה"
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התהליךאתמבצעיםלעתיםקיבלו).שהמשתתפיםהסברבדףמפורטיםהשוניםהמודלים

אוספרותיעורךהתרגוםבשלבכברלושותפיםולעתיםבלבד,תרגוםועורךמתרגם

אףאחד.מכובעיותרוחובשאחדממודליותרבהתאמהחווהמשתתףכלהסופר.

גמישיםעבודהתהליכימתוכננת,לאדינמיותיוצרתהמציאותמובחנים,מודליםשמוגדרים

שמובילמאתגרמודלמהווהלמשל,(הסינכרוניות,מוגדרלמודלנצמדיםדווקאשלאו

העבודהצוותיבנוסף,מהמודל).חלקלאשהואאףבסופרלהיעזרלצורךאולהתאמות

אתולחוותלשמועלהצטרף,מוזמניםנוספיםמקצועואנשיאורחיםגודלם;אתמשנים

דעתם.

שונים,סיפוריםעשרהשלתרגומיםעשרהיהיוהתהליךשבסוףהיאהשנייההמטרה

בתוםמתוכנן.שניסיפוריםקובץלקראתעליהם,יעבדועבודהקבוצותשעשרלאחר

הסדנה כל הצוותים עומדים ביעד.

***

מוצא,ללאדרכים–ַאּפוִריותעל"להתעכבשנהב־שהרבני:יהודהמציעהפתיחהבמפגש

פעםלאנדמיתבעצמההמציאותלפתור."ולאלהיבהללאאליהן,לחזורלהבין,לסמן,

מדבריםהסיפוריםכשגיבורילמשל,ַאּפוִריות.שללהיצירותלתוךמזמנתוהיאמוצא,ללא

ואיךאםהיאוההתלבטותשבה,הלשוןשיבושיעלערביתדוברישלעבריתבעברית,

מאייתהסופרהסיפורים.באחדשמופיעה"כוננות"המילההיאלכךדוגמהזאת.לשקף

שהואמתבררהסופרעםבמפגשעברית.דוברשללאוזנושצורםבאופןבערביתאותה

וצריכהמשפיעהזועובדהכמהעדהמילה.שלביטויהאופןאתלשבשהתכווןלאעצמו

שלשיקוףאוהגחכההואהשיבושעלחזרההאםהתרגומית?הבחירהעללהשפיע

ואינםהיושקצתםבסיפורים,שמוזכריםויישוביםעריםשמותלמשל,אואפוריה.מציאות?

ובזהותםבשמםמכירםלאבעבריתהקוראאבלִתלם,עלעומדיםואחרים

"עכא""צפד","ביסאן",עםומה"אריחא".שהיאיריחולדוגמה,הערביים־פלסטיניים.

כזהאינומהםאחדאףהמוצא,לחוסרשוניםפתרונותמועליםשמתעוררבדיוןו"חיפא"?

שלו?ענייןזהמבין,לאהעבריתקוראאםהתלבטות.ניכרתובכולםברור,מוצאשמסמן

בעקיצהלצייןאושוליים?בהערתלהשתמשאוליקוראים?ונאבדיתקומםהואאםומה

אפוריה.העיר?שלבעבריתהנוכחישמהאתולהזכיראותה",המכנים"ישהטקסטבגוף

מקבילהלהשאיןקללהדוגמה,ועודשבתהליך.המורכבותאתמבטאהמוצעהמוצא

"זוקללה."עודהיהודיםאתנלמד–מושלקהנגיד"בואמציע,ברגותיאיאדבעברית.
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בשבילאחד"זהברגותי,איאדלומשיבאפוריה,""או־קיי,בהר.דניאלמגיבאפוריה,"

יהודה."

באחתהתרגום".של"הדרמהאתלחפשמהמשתתפיםמבקששנהב־שהרבנייהודה

אתלך,ומותרדרמה.הרבהלעשותשניתןהמקומות"אלויאמר:העבודהמקבוצות

אתכםמעודדאניאותו...מכבדיםשאנחנולמרותלסופר,כפופהלאאתמתרגמת,

התרגוםבתהליךאםמתענייןהואקדוש."לאזהדברים,כמהלשנותומתן,משאלעשות

עולמותפישתאתמבטאהואבחיוב,וכשנענההמקור,עלהשפעהלושישחשהצוות

באשר ליחסי המתרגם־מקור: "גם אם תשני לו שניים־שלושה דברים במקור – זה הישג."

בנוגעמתלבטיםהםובעקבותיהם,העבודהתהליכילקראתבמליאה,השיחותבמסגרת

למרחב הפעולה שיש ושצריך להיות למתרגם מול הסופר ומול היצירה.

רבותזוויותמאירההסופרתעםבמפגשעגנוןוגליבכראבומונאשמתארותהדינמיקה

היאלמהרקלא,אולהורידמותראםשאלנו"לאמתרגם־סופר:ליחסישנוגעיםבלבטים

עלעומדתשהסופרתאלאהמתרגמים.מצדשהתרחשאתמתארתבכראבומתכוונת,"

"ניסיתילכך:בתגובהיהיה."וככהשהתכוונתימה"זהכוונתה,אתישקףשהתרגוםכך

אחר.משהויהיההתרגוםמשחררת,כשאתשלך,טקסטלאכברזהעכשיולה,להגיד

ראויהאומרתסופר־מתרגם־קוראשלהזההמשולשעלמשהו."לוקחהקהלגם

'מותעושיםאנחנוהקורא.שלהתפקידאתייקחשהמתרגםרוצהלא"אניבורבארה:

היחסיםאתרואהשנהב־שהרבנייהודהגבולות."להיותצריכיםלמתרגםאבלהמחבר',

הואולכןשונה,להיותיכולהמקורעםהתרגוםנכון,אחדתרגוםשישמניחה"אתאחרת:

כבר'זה"האמירהומעיר:הזאתהעמדהאתלקבלמתקשהסואעדעליצאלחבדיאלוג."

לומשיביסכים,"לאהסופראםזהאתנעשה"לאקשה."מאודהיאהסופר'שללא

מציעהסופר,שםאתרואהשהקוראמעיראברהםוכשיובלשנהב־שהרבני,יהודה

שנהב־שהרבני להוסיף את שם המתרגם בכותרת.

מקבליםהסופר,עםמהיחסיםבמנותקהיצירה,מולוחירותומשימתוהמתרגם,תפקיד

30%-20%עלמוותרותשהיינוזהעל"דיברנוהעבודה:ישיבותבמהלךמגווניםביטויים

בכראבו(מונאעובד"לאזהבעבריתמסביב,בהרבהמשתמשותבערבית,מהטקסט.

שהואמההגיוניכךכלדווקאלאוזהכיכתב,שהואלמהלהיצמדחייבים"לאעגנון).וגלי

המטאפורותבאמת,זהמילוליתלתרגם"פהאברהם).ויובלאלחליםעבד(כפאחכתב"

ממהלךללמודניתןהיצירהמולהחירותעלברגותי).ואיאדאורן(קליירמוצלחות"לאגם

ושונהישןהסיפור,שלנוסףמקורמאותרשבהארכיאולוגית","חפירהשלספונטני
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סיפור,שלנוסחלעבריתלתרגםהיאהתלבטותלאחרשמתקבלתכשההחלטהבתוכנו,

תהליךשלח.שהסופרהעדכנימהנוסחהשונההמקורי,בנוסחוהסיפורסוףעלהמסתמך

עבודה,שלביבאותםמודע,ואינונוכחשאינוסופרמולמתבצעהתרגוםעלהעבודה

לבחירה תרגומית זו (לואי וותד, יוני מנדל, דפנה רוזנבליט).

***

ליחסיםנוגעהתרגוםתהליךשלבהקשרומבחינתיביותרהמרתקיםההיבטיםאחד

כוללהתרגוםשמודלביןלסופר,התרגוםצוותביןשנרקמיםוהלא־פורמלייםהפורמליים

אתכוללאינוהתרגוםשתהליךוביןשלושה,מביןהשניבמפגשהסופרשלהשתתפות

הסופר. המפגשים עם הסופרים שבהם צפיתי היו שונים מאוד אלה מאלה.

השתתפותהלעצםבנוגעשמתלבטתסופרתלתהליךלרתוםשתפקידםמפגשיםיש

הַתרגוםִתרגוםשלמהלךמתבצעעמהובמפגשעברית,מבינהלאהיאבפרויקט.

במפגשהסיפורהיאהסופרתשלהגוףשפתהתייחסותה.לצורךלערביתבחזרהמעברית

רוכנתהיאמתקדםשהמפגשוככלמבוישת,שקטה,לאחור,נשענתהיאתחילההזה.

וקליירבכראבומונאמציינותמפגש,אותולאחרבמליאה,ומעורבת.קשובהקדימה,

אורן, שעיקר חשיבות המפגש בכך שהסופרת בטוחה יותר בהחלטתה להשתתף בפרויקט.

ובמהלכיבתרגוםוהתערבותומעורבותורהוטה,עבריתדובראחר,סופרעםבמפגש

שמוסברולאחרבמשמעותן,במילים,התערבותזוומלאות.אקטיביותהןהתרגוםעריכת

אתמבהירהסופרלמשל,כךהמוצא.חוסרלמצביהמוצאבדרכיגםאפוריה,המונחלו

במובנהלנפשהתכווןכימצייןהסופרכזהות.תרגםהתרגוםשצוות"דהת",במונחכוונתו

לשוני,כשיבושנדמהשהיהשמהמלמדהמפגשלעתיםסוציולוגית.לזהותלאהפואטי,

"רבעמשובשת:מציאותשלעמוקהמשמעותבחובונושאלמעשהאני?"אזרח"כמה

המתורגםהטקסטעלהסופרעםהמפגשהשפעתלשוני.שיבושולאאזרח?"חציאזרח?

משמעותית בכל ההקשרים.

ההקשראתלהביןצורךאצלומתעורראבלהסופר,עםמפגשלומתוכנןשלאצוותגםיש

בהחלטהשונה.באופןההקשראתמביןהצוותמחבריאחדכלשכןהסיפור,של

שנה,30מ־יותרלפנישכתבסיפורזההסופר.אלמתקשרתבורבארהראויהספונטנית

"טייב,מנדל:יוניאומרהשיחהאחריבפרטים.להיזכרכדירגעיםלכמהזקוקהואוגם

יצירתלאחרחדש."משהומביןאניאחרת...הכולמתרגםהייתיעכשיוראשוןדבר

שאנשינוספיםהיסטורייםהקשריםהסופרמוללבררבנוחחשהצוותהראשונה,הקשר

שלאכפרשלשםלסיפורלהוסיףרשותווניתנתמתבקשתוכןלגביהם,חלוקיםהצוות
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ומסכם:מנדליוניאומרעליו,"התעצבנתיקודםיותר,אותואוהבאני"עכשיובו.מוזכר

אמרתי"ואניומוסיף:ממך."שעהנמצאאדםכשהבןמתרגמיםפעמיםהרבהכך"כל

בהתחלה, לא, אל תצלצלו."

כמיצויןשמואלאה"מתרגם",כונהלאהוא"האופסימיסט",אתתרגםשמאסכשאנטון 1

הגרסהיוצרשלהדרךברכתלהשניתנהגרסהזוהייתהבעברית"."גרסהשיצר

התרגומיבמהלך–התרגוםבסדנתהצפייהבתוםחביבי.אמילהואהלאבערבית,

שהמודלבעיניידומה–"מכתוב"שלהמתגבשהעבודהבמודלשמתבצעהמרתק

מקורשביןליחסיםשמרפררמהלךזהובעברית"."גרסהיצירתשלהואשמתגבש

ושמאס.חביבישליחסיהםדוגמתומתרגם,יוצרשביןוליחסיםב"אופסימיסט"לתרגום

לצד זאת, יש במודל שוני מהותי שנמצא בליבת התהליך, והוא שמעניק לו את ייחודו.

אינההיאבתרגום.הפועלתזהאוהבמחוותזו.אהבהתנועתנלווה"הבה

המקורמשמעותאתמחזירהאינהבעיקרמייצגת,אינהמשחזרת,אינהמשעתקת,

אתמרחיבההיאהמשמעות.שלהקטנה-עד-אינסוףהחיבוקאוהמגעבנקודתאלא

לומר,מבקשכאןוסמליסמלית;התפשטותלכדיהלשוןאתמביאההלשונות,גוף

יותר,הרחבהחדשהמצרףעלעדייןשומהלהשיג,שישהשחזורשמועטשככל

).2019(דרידה,מה"דברמחדשלכונןיותר,הגדול

הדיאלוגית,התרגוםבפעולתויהודיםפלסטיניםשלוהמשותףהמרובההכפול,המבטזהו

ברוחלומרלייורשהאם-אחתומתרבותמשפהספרותיתיצירהשלהעברהבהשיש

החזון - אל רעותה.

-"האופסימיסטבשםבעבריתהמוכר),1974(אל־מתשאא'ל"אל־נחסאביסעידאח'תפאא'פיאל־ע'ריבה"אל־וקאא'ע1
).1984בעברית,(גרסהאל־מתשאא'ל"אל־נחסאבוסעידהיעלמותשלהמופלאההכרוניקה

6


