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 לפגישה היו שני חלקים עיקריים: 

 " מכתוב "עדכונים כלליים ועבודת  –חלק ראשון 

 במשכנות שאננים    "מכתוב"סדנת התרגום הראשונה של  רשמים ותובנות מחלק שני: 

 

 :  "מכתוב"עדכונים כלליים על פעילות  

תקופה בשנה וחצי  על השפעת ה דיברשבירך את המשתתפים. יהודה  יהודה שנהב,  ח את המפגש פת

שהיה המימון  לנוכח נפילת "מכתוב"השלכותיה גם על הפעילות של על ו ,האחרונות בעקבות הקורונה

.  מחפשים מאצ'ינג ובו־בזמן ,סכם שלומכון ון ליר עדיין עומד בהיהודה עדכן ש. "מכתוב"לספרי מובטח 

 ,ספרים לפחות בשנתיים הקרובות עשרהלאור של   האפשרות לעבוד על הוצא "מכתוב"יש ל עם זאת,

לא תיפסק  העבודהכך ש ,מוכנים להדפסה  רבים מהםדי  , ונמצאים בעבודהכבר אלה ספרים ש שכן

   ב התקציבי.למרות המצ

ועל על תוכנית המנויים, דיבר ספרות הערבית, לאחראי העורך המשנה ואיאד ברגותי,  תוכנית המנויים:

קהילה בניית  ,האחתהמטרה  – שתי מטרותכדי להשיג  "מכתוב"של החשובות זו אחת היוזמות שכך 

 עד יוני הבא  היעדו ,מנויים 300כ־ יש בתוכניתהיום  יעדכן כא הותרבותית. ו, רשת חברתית "מכתוב"ל

מקור   היאהמטרה השנייה צום. הישג תרבותי עב  מדובר. מנויים 1,000 הואנויים( ית המנ )שנה לתוכ 

יכולנו  מנגנון הפצה אפקטיבי. מבחינה ארגוניתב גם  מדוברהדפוס  הכנסה כספית. בלקסיקון של תעשיית

ריכוז הפעילות  זכותבוגם   המתאים, את הבסיס וון ליר שיש למכון ך אנחנו בתוש וםשמלעמוד בזה גם 

חשיפה תקשורתית  נולבשבזכותה קי ההישגים של תוכנית המנויים הואד אח .חנאןרכזת המערכת על ידי 

דיאלוג,   ,ותפתשאנחנו מעבירים את הערכים של חברה מובדרך זו כתובה, התקשורת בו רדיוב רבה

  .קוראים  תשיתוף פעולה עם מאוואף  הקייםהתנגדות תרבותית למצב 

ספרים  ה  לשסקירה נתן ו ירך את העושים במלאכהב ,השנה ם שיצאו לאורי הספרעל  ברדייוני מנדל 

 .  נוספים עדכוניםו שעומדים לצאת לאור

כפאח   ת תרגוםכיער ,שהרבני־ברוריה הורביץ ויהודה שנהבום  תרג – , מאת איאד ברגותיסיפור עכאא'י

בנימיני שערכה לשונית את כל  ־ נבוועריכת לשונית אמירה  ,רוזנלבט עריכת ספרות דפנה ,ליםעבד אלח

    ."מכתוב" ספרי 

 . עריכת תרגום דימה דראושה,יותם בנשלום אחרית דבר תבי וכת םותרג – מאת אנעאם כצ'אצ'י ,הסוררת

   .ספרות רותם רז יכתער

מג'בל  סופר פלסטיני  ,מחמוד שקייר מאת, קובץ סיפורים קצרים וקצרצרים  הולכת כמו נעמי קמפבל

    ספרות תמי ישראלי.כת ירתרגום לואי ותד, וע יכתער ,בנישהר־ם יהודה שנהבו תרג – אלמוכבר

  ור: לא שעומדים לצאתהספרים 

  וםתרג – . רומן איראניבימים הקרובים ראולשעומד לצאת י אחמד, -אלל  ג'לא מאת ,מנהל בית הספר

 אחרית דבר חגי רם.  תביעריכת תרגום דוד ירושלמי, כת ,אורלי נוימפרסית 

 תעריכ ,תרגום לואי ותד  תכיער ,שהרבני־ם יהודה שנהבותרג – מאת שמואל שמעון ,זפריקי בעירא

 ספרות רותם רז.   

 הורביץ וכפאח עבד אלחלים.  תרגום משותף של ברוריה   – ג'וא ברכאת מאת נ  ,שפת הסוד

 בו בכר. תרגום מונא א תכיערם עידן בריר,  ורגת – פאדל אלעזאוי מאת, אחרון המלאכים



  חלק בתרגום מחוג המתרגמים לקחורגמים שותפים מת – , מאת פידא ג'ריסוסיפורים אחרים בהכלו

 ובעריכת התרגום.  

זו השנה  יס בחרומפעל הפבוש  ,תלערבי שיתורגםספר בו בכל שנה נבחר ש  ,ספיר פרס עדכן גם לגבייוני 

מונא  תמתרגמ מחר ניסע ללונה פארקספר את ה מעברית לערבית.  לתרגום כאחראים" מכתוב "בהשנייה 

וצוות  ,חמור סמי ברדוגוספר של ה  בחרנ אבו בכר ועורכת התרגום כפאח עבד אלחלים. השנה 

 .  מותרגושקוד על י המתרגמים של "מכתוב"

 

ודיון על תרגום  תובנות ומחשבות –במשכנות שאננים    "מכתוב"סדנת התרגום הראשונה של  

 בדיאלוג. 

 ,כידועשיתוף פעולה.  לשאפשרות ק לבדורצו  בתחילת השנה נפגשנו עם אנשי משכנות. הם: איאד

היה  שלנו רעיוןהסופרים ועוד. למנים, ואלרזידנסי ם  וג סטיבלים לספרותפבדרך כלל   במשכנות מארגנים

מול   תוך המודל לאצעד אחד  להתקדם. איך נוכל "מכתוב "פרקטי למודל התרגום של  פיתוחהעצמה של 

 הסדנ או  ליישם את זה על ידי סמינר  חשבנו .או בד בבד איתו קלאסי־וא ם הניהתרגומודל האתגר של 

  כולנו .וניסיוןק בסיס חזטובות,  יש להם יכולות ו ,ילת דרכםישתתפו מתרגמות ומתרגמים בתח  םבהש

 לרזידנסי של משכנות. מאוד  תאיםמ, וזה  אחד במקוםתאסף נ 

מה  ולבדוק זה מתפתח ומאפשר לנו להתנסות כסלע. זה דינמי.   ציבבעל מבנה יסופי  מודל כאןאין לנו 

 מודל הפרקטיבהתנסות שון היה הדבר הראס המחשבה שלנו. יסבעל  מה אפשרי ומה לא ,עובד ומה לא

שם  לזה  נתנו. שון כרותהל בכמו  ,יםישל סיפורים פלסטינ חדשה להביא אסופה  שני היהההדבר . ופיתוחו

לנו  באופן שיספקתהליך  ב והתחלנו סיפורים ועשרה מתרגמים הרעש. בחרנו "2בלשון כרותה " זמני,

  ,אנחנו מתרגמים את הטקסט באותו זמןבו , שסינכרוניהראשון  :שני מודלים ב השתמשנותפוקה מדידה.  

מתרגמים,   היוהמשתתפים במודלים . ו עם טיוטה מסוימת שלמקודם התרגום  שבומודל עוקב השני ו

  הערכה, ונעש בסוף היוםואינטנסיביות, ויומיות היו פגישות העורכי תרגום, עורכי ספרות וסופרים. 

יום  על  יווברגשות  יובמחשבות ףשית  שתתפותכל אחד מהמשתתפים והמושיתוף בחוויות.  הדרכה

 ובוגרים יותר. רב יותר  ןניסיו בעלימתרגמים עם נפתח את התהליך בעתיד ש החלטנו. העבודה

כאן  בנה נ אופן הפעילות שלנו. את ו "מכתוב" מי אנחנו בתורחוו הם  .מאודזק חשר קנבנה עם משכנות 

מסקנות  להיפגש, לדון ולצאת עם  ":מכתוב "ה לנו יודעים שזו דרך טובה ומתאימואנח ,משהו חדש

   .  "יטמכתוביס ". זה היה אקט מאוד והצעות

 

 בעקבות הסדנה.  תובנות רשמים ו. רמונא אבו בכ

אם זה   –רגום בדיאלוג והת רזידנסיבניסיון אך ה ,קסטבדרך כלל מרגיש בעלות על הטמתרגם ה י,מבחינת

פעולה משותפת של ל הפךהתרגום  .אלהאו ההרגשה ה הגישהאת שינה  – תרגום ועוד העם הסופר, עורך 

 והמתרגמת השנייה )גלי( כשאנימוזר עוד יותר היה תרגם ביחד. למוזר בהתחלה היה  .רבים ורמיםג

פירוש  התקבלהסופרת בשיחה עם ו  ,סיפור אחר לגמריכל אחת נו את הטקסט בבית, והב כל אחתו נ קרא

פרשנות אתה קובע את ה ,יחידני כאשר התרגום.  שותף איננה קלהקבלת ההחלטות בתרגום המ. שלישי

 . ם והזמןך לקחת את הנתונייצר ו ,לתובנה שצריך לשים את האגו בצד  תיעהג דנהסבשלך. 

 

 ?אישית פרשנותאו להכניס משפטים לא לתרגם  אפשרהאם  – היצמדות למקור־ואי טרמת הטקס  תמבחינ 

האם אני מתרגמת את זה   ,טמדובר בט"ו בשב ,שללמ ,אם ?הטקסט שורי פב מה המרווח שלי כמתרגמת

    ת?יהקשור בעבר או משהו אחרعيد غرس األشجار 

ולהמשיך  החליט לבהתלבטויות, . המתרגם יכול לא לשתף כלשהו כיוון השיח עם הסופרת או הסופר נותן

 צריך לשתף.  אבל אני חושבת שמבחינה אתית, הלאה. 



  לקשט את הטקסטצריך ליהנות ממנו בקריאה. יש לך אחריות  .Piece of artצריך להגיש טקסט שהוא 

 עניין.  שהוא יעורר  כך

רק , לתרגום. של טקסט לנוסח סופי יםמגיע בסופו של דבר ,כשיש דיאלוג בין כל כך הרבה אנשים

 תיצירוזה הופך ל, הטקסט םותרגקרדיט לכל כך הרבה אנשים שעבדו על  ניתןראיתי ש "מכתוב "ב

אם אני  .של יצירה ספרותית חבילה כך הקורא מקבלחשבות שלו. משותפת, כל אחד מביא את המ אומנות

    התרגום יותר יפה מהמקור. בעברית, לפעמים כך טקסט בערבית ואחר את הקוראת 

עם  תיעבד עבודה המשותפת,לבנוגע . הבסדנ  ףהשתתל ימודה לכולם על ההזדמנות שניתנה ל  עגנון: גלי

 נוצרת ,סופרהטקסט ו ה לענוסף עוד משהו מכניסים כשאחד לאחר. הה מתשתנ ה יחוויה שלהו, שני אנשים

  גש היה מאתגרפ המאבל  ,בת  ברצףכות אניבדרך כלל  של שני אנשים ושתי פרסונות.הדינמיקה  גם

  ־ויתורים ואי של  הדילמהעם להתמודד לחשוב,  ,. להתעכבית העבודה שללשנות את צור יהכריח אותו

הביא את העבודה  של עורכת ספרות שיתוףגם ה .הרבה יותר מעניין תרגום ןצא כאי זאת,  םעויתורים. 

גם  ניא. מעמיקהרבה יותר  תרגום הזה בזכות  אבל ,לעבוד ככה מאודאיטי  אמנם זה  .למקום אחר לגמרי

עוד אנשים   דיאלוגה ימפגשלמין זנ ו ,טקסטים  יל מתרגוםדשנעשה מפגש של תרגום ספרותי להב מציעה 

 .  חסות לתרגום כעבודה משותפת ולא יחידניתיהתיכלומר,   .מהידע שלהם תרוםשיוכלו ל

שתי  ב חלק נטלתי .ממנה המון תיחוויה מדהימה שלמדועל וההזמנה  , על ההזדמנותמודה . תדו לואי

עורב אפור  ,حمقأغراب رمادي  – סיפור של רבעי אלמדהוןעל ה דה בתרגום ראשוניוקבוצות. אחת עב

תחום  מלגמרי,  בא מרקע אחרמהם כל אחד ש ,מתרגם ועורכת ספרותעם   תיצה השנייה עבדבובק אביל!

   לגמרי.אחר 

עבדו הראשונה בקבוצה  .ו בתרגום עוקבדלמרות ששתיהן עב ,מאודשונה ופי עבודה אהיה  הקבוצלכל 

מוג הרגישו  שגם דניאל וגם אל ינתהבח אבל עם העריכה ,רגם את הטקסטת םנ מאדניאל  .דניאל ואלמוג

  .כחוויה משותפת, כטקסט משותףבעיקר תרגום ל ו נ התייחס נוכולוזה טקסט משותף, ש

 והצטרפבהמשך ו  ,מתיתרג אניסיפור שעל עם יוני ודפנה  תיעבדלגמרי.  אופי שונהה קבוצה השנייה היל

הספרות כת עור וזו הייתה קבוצה דינמית.  ,רפושאנשים הצטהוא חד את הקבוצה יימה שראויה. ו עאידה

שמות  תרגום גם ההתלבטות לגבי ייתה ה וד זווית., עהנוכחות שלה אפשרה עוד משהוו ,לא ידעה ערבית

  או לא. אם צריך להסביר. או יריחו אמחנה דהישה או מוח'יים דהישה, אריחכמו  ,מקומות, ערים ואזורים

   זו בחירה שמשנה את משמעות הטקסט.ו. אלהשאיר את אריח נוחלטה

יתה חוויה מעצבת. בקורס שאני מעביר  יוזו ה פתחה המון ערוצים גם בהוראה שלי,  ההסדנ  ל:דניא

זה מאוד  . אתרק מנקודת המבט הזלאומית אי אפשר לעסוק בספרות  על ספרות ותרגום לסטודנטים שלי

 יבה על קריאת ספרות בכלל. מבחינת החשגם לי זר ע

 לא עבודה שליכבר זו להרכיב תרגום של טקסט.  ובאנ לפחות, שלושה אנשים של ם יכקבוצת מתרגמ 

הרכבנו כש ,غراب رمادي أحمقטקסט של ב  משלל ., ישבנו ודיברנו ובנינו טקסט לשלושה אנשיםבלבד

 סיפור וזה היה מדהים.  נוספו ממדים ל ,תחנו את זה יופאת הסיפור יחד 

שימוש בלשון, ומאוד כיפי. כפי שמונא וקצר מלא עסיסיות  יפורסיצר  (כסופר)התרגום עם איאד ברגותי 

 שהתרגום ישמור על ההנאה, להעביר אותה לקורא. מאוד חשוב   זה ,אמרה

יש פתרונות לדברים שלא שו ,שזה מסתדר ראיתיאום  פתו התהליך לא עובד טוב,ש נראה לי התחלהב

בחורה   ואיזללי לחשוב  גרםזה  .איתהלא ידעתי מה לעשות  ,الشلقةהמילה  ,ללמשעליהם.  יחשבת

 משמעותמשהו שאולי לא נעים בעברית, אבל זה יעביר את ה אמנםזה   .الشلقةמתכוונים כשאומרים  

 מערבית. 

התרגום משפיע על המקור בתנועה  שהוא הרעיון של הדיאלוג הדיאלוג משפיע על התרגום.  יהודה:

  צדדית. ־ולא בתנועה חד ,סיבובית

   :אנתרופולוגיתכה התובנות שלאת מספרת  ,מהצד צופהשהשתתפה בסדנה במשכנות כ ,לימור מרגולין

של ראיונות ו מחקר לאחרונה  תייימס אנתרופולוגית. מבחינה את הקבוצה על ההזדמנות ללוות מודה  אני

חוויה   הסדנה כאן הייתהשלהם.  ותירשעושים שימוש בעברית ביציוצרים פלסטינים, סיפורי חיים עם 



של  הרבות והמשותפותמבט נקודות המשהו בהיה פה  ,דכמתבוננת מהצ. ופותחת ראש מאוד המשכית

 משותפים.  פוליטי לחיים ן וחזהיה  זה . פלסטינים ויהודים בפעולת התרגום

שבודקים מודלים  מודלים שונים, בצוותים לבדוק כדי  הלסדנ הגעתם  מה שגלי שיתפה.אני מעריכה את 

 ןתכניס .תמאוד דינמי היא  נכחו הרבה אנשים באותו מקום השב מציאותמה שאני חוויתי זה שה שונים. 

היא זווית אחרת לקבוצה. שהאירה  ,עאידה ד"ר הרצאה של ב ותמאוד בולט והיויציאתן של דמויות 

  ,יפה הדמות ההיסטוריתא ,הדמויותעל מה יש בסיפור הזה. מי לתרגום,  תתייחסו הל באשר מהפך עשתה

חשבו  רוויחו מידע בלי שאחד ישראלי והשני פלסטיני. שניהם ההתהליך של  ,מבחינה גיאוגרפיתאיפה זה 

כשמדברים עם  רק  ,ןויש דברים שלא מוצאים בשום מילכמו שיוני אמר,  לפני פעולת התרגום.  כך על

החוויה  לל אנשים ותפקידים שונים, שכו ,אפשר להבין. בתוך תהליך התרגום ,תתרבואת ה כירמישהו שמ

 לשוני.  ־לשוני ובין הדו־בין החד ,נוכחתהייתה  אתהז

משהו מהחוויה.   הקורא רוכשם גאיך  ,מהחוויה של צוות תרגום נותרתי עם הרבה סימני שאלה ותהיות

לשוני ובין ־. מה קורה בין החד ויתיוישלעל התהליך  "מכתוב"באתר מינה אתכם לקרוא אני מז

כמי  את עצמו  רבחר להגדישמאס ובהכירי את הדרך שבה אנטון  ,אחרי שצפיתי בכם ,יוםלס לשוני.־הדו

וצריך  ,לך צריך להיות פחות תרגוםהמה –  ה גרסה בעבריתקרא לזו "האופטימיסט"שתרגם בעצמו את 

 בזכות.   אתזכיתם להשוואה הז להיות גרסה בעברית.

 חוג המתרגמים: ב חברות וחברים דברי 

תי פה ע . יש לי כל החוויות ששממאוד  חשוב  דיברה עליולימור הדבר האחרון ש :הורביץ ברוריה

במציאות אני לא יכולה להגיע  ,למשלשונה. ות המציאוהכול נכון. אבל  ,תחברות לכל מה שאני עושההמ

לא הם לא מוכנים או אבל  ,המוןמת רוסופרים תהקשר עם ה יתיחוואני יושבת לבד ומתרגמת. . לסופרים

כשאני מתרגמת  אגו. הלוותר על צריך נכון מאוד ש ,לעניין האגונו. תיהיות בקשר אקחת חלק ולליכולים 

אבל יצרתי   ה,בסדנ לא הייתי . תםיומתייעצת א תחוםמהונה לחברים אבל גם פאני עושה המון  ,סטטק

 .  מאודעזר וזה  ,החוג הזהקשר עם אנשים טובים מ

אנטון שמאס שבכך   את דבריהסיימה לימור כזו.  הסדנ תף בומעורר קנאה להשת: מעניין מאוד חלבה רחל

אנטון   השע. מה שמאוד  זהיריםולא תרגום. אני חושבת שאנחנו צריכים להיות  ,גרסה עברית למעשה יצר

ם ע אני בטוחה שזה היה בתיאוםאבל  .רבה ותיצירתיב והוא עשה זאת ,היה באמת גרסה עברית שמאס 

  זאת. ולא לעשות  ,וזהיריםנחנו צריכים להיות צנועים אאמיל חביבי, ולא עבודת תרגום רגילה. 

אלה.  שנה לא היו לנו כלים כ 30לפני . זרוע כמה גוגלד עאני מופתעת  ם בלי שום עזרהותרגחוויה של ב

  בשימוש בכליר מאוד  האמנם צריך להיז. זה מאוד עוזר. יוטיובלותמונות, להגיע למקורות, ל אפשר היום 

 עבודה משותפת עם מישהו.  לעד שמגיעים  אבל הוא יוצא מהכלל ,הזה

באמת מאפשרת  ם פלסטיניםהעבודה על סיפורים קצרים של סופרי ,של ברוריהדברים ל בנוגע: איאד

שיש קושי  ,גדוליםתרגום של ספרים  ב מדובר לעתים  . אבל על כל היבטיו "מכתוב "לעסוק במודל של 

פחות יעיל או ברור שמודל התרגום שלנו  כאלהמקרים ב  .חייםבלא שהם כבר או סופרים ה לתקשר עם

פתח יישם ולהמקומית מאפשרת לנו להסיפורת משותפת. הבודה עה יתרוןאפשר לנצל את  וכאן ,יישומי

מאוד  אמון שאנחנו ,יםשרוכהאמון שאנחנו  עתבה ב כמתרגמים וכעורכים. את המודל ואת היכולות שלנו

 .  "מכתוב" בדיאלוג עם   להיות יותר סופרים פלסטינים וערביםל ראפש, מ עליו מקפידיםו רגישים אליו

יחידני. שיטת  כמה שפחות התרגום יהיה ש. אמיתי לקיים דיאלוג כל דרךנחנו מנסים למצוא א יוני:

   ות אחרות של דיאלוג.לסופרים אפשרוי   תמייצר "מכתוב"העבודה של 

חסר   זהו ,פנים ללהיפגש פנים אתנו ינמנע מא בשל המצב בשנתיים האחרונותאנחנו חבורה עם כוח.  חני:

אני מרגישה שעצם זה . מאוד גדוליער  ינונהישתיל קטן, ועכשיו  והי "מכתוב" ךדרבראשית ה .מאודלי 

,  בסדנה המעניינות של החברים שהשתתפוחוויות  ל מן שהקשבתיבזשאנחנו נפגשים ומדברים זה נפלא. 

האדירים של האנשים שעובדים  אני מאוד מעריכה את המאמצים  .כמה הצעות למפגשים הבאים עלו בי

, פיזית או  יו לנו בעברלאלה שהותר ידומים  וממש אשמח שיהיו לנו מפגשים  להודות לכם, בשטח. רציתי 

  .מהידע שליבהם לתרום   אוכלשו בזום,



כשמדברים על   בימינו. וספרות דיגיטלית  רגוםתאימאן יונס על ד"ר על מאמר של לדבר  רוצה אריה:

אמצעים טכניים מודרניים.  גם  בכך  יםמשולב אלא ,טרנ ספר שמופיע באינט רקא זה ל ,ספרות דיגיטלית

, למשל, מה קורהו'. ע את המוזיקה וכשמנ  ,את הציור  נראהנריח את הריחות,  ,אנחנו נקרא את הסיפור

כמו כן,  ? לתרגם לשפת סימנים בערבית או בעבריתצריך האם  ?רשיםי על אנשים חמדבר סיפור כשה

   .על כל אלה צריך לדבר .ועוד יש שפת סימנים ,מתכנתיםגם  ש י עורכיםה לענוסף  בספרות הדיגיטלית

פורמט  ההצלחה שיש לצטרף לדבריה של חנה על הגעגועים לפורום הזה. שמחתי לשמוע על מ יותם:

כמה ש ,ספר של עאידה נצראללה ,חיפהקובץ בשם . לא מזמן יצא "מכתוב" אידיאולוגיה של להסדנאי ו

זה   אם יש לי דבר־מה לומר בנוגע לסוגיהאני.  אחרים תרגמתיעופרה בן ג'ברא ו מהתרג  מהסיפורים בו

עניין  ב קיםסועמפני שכל מתרגם וכל בעל מלאכה  עוזרת,לא תמיד  אתההבחנה הז ,לדעתי .תרגום או לא

דאי לרדת ברזולוציה איפה  לכן כ .לא נאמןבמקום אחר ו נאמן א דבמקום אח ,של זה תרגום או לא תרגום

  ה בחרנו ואיפה לא. יפא ,קפנו ואיפה לאשי

נעשה אותם יותר   ,אלהכמפגשים  נקיים עודאנחנו  .יותם ורחל ,חניאמרו : מקבל את מה שיהודה לסיכום

תאים לעבודה בדיאלוג כפי  להרוריה צודקת שלא כל ז'אנר יכול ב מחוברים יותר לעולם התרגום. ו  חיים

ספר כזה מתרגמים  . עמודים 600 שאי אפשר לעבוד בדיאלוג על רומן שלברור שעשינו במשכנות. 

 זה.  ומישהו עוקב אחרי ,מישהו מתרגםוסינכרוני. עוקב  במודל

  גם פיצול הםשני הדברים שנעשו ט. התרגום קודם לטקסשהשאלה אם הטקסט קודם לתרגום או  עלתה

ים ברור שלא כל דבר אנחנו יכולו ,תיות גדולה בפיצול הזהייש בעי . טקסט וקול ופיצול של יחידני,

 . אתלעשות בדרך הז

.  יה לא מושג גס בעיניז ".מכתוב"יה של לוגוידיאאל עבנוגמקבל באופן חיובי את האמירה של יותם 

תנו יבדיאלוג א נמצאים בפועלשכותבים במקור פלסטינים הסופרים ההיא ש "מכתוב" אולוגיה של יהאיד

בהחלט  יש   .די הוא מפגש של דיאלוגיהו־זה חלק מהעניין. לכן המפגש הפלסטיניואנחנו בדיאלוג איתם. 

  את הסופרים להעמידלערב או  אנחנו משתדלים לאבכל מצב.  לא אפשרי םי סופרהעם  שהקשרחיסרון 

בחשבון גם את עניין  הביאצריך לתכוונו להיות בהם. והסופרות בפני מצבים שהם לא מתכוונים או לא ה

נעשה והם באמת דבר ש ,םי הכנה של טקסטים פלסטיני הייתהים הסיבה שלקחנו את הסיפור אס.־די־הבי

 בכוונה.   בדיאלוג

לדברים חדשים.  להיחשף ושמחתי  למדתי המון .בסדנה במשכנות וחדש תהליך מתמשך ונ ברע ראויה:

ראינו אותם באור אחר.  ,ו בהםודנ יחד אותם שקראנו אחרי לא אהבנו, שטקסטים ב עסקנוכשלמשל, 

 היטיב מאוד עםזה  ,שיתוף הסופרבגם כשדנו יחד   אותם, אבלחשבנו בהתחלה איך אפשר לתרגם 

מעוניינים סופרים  מון להמשיך לאסוף סיפורים לתרגום, וה אודאני מעוניינת מכיום  סיפור.התרגום וה

הרבה בזו עבודה ים גדולים. שהפרויקט יתקדם בצעדמאוד מקווה .  הםשל הסיפוריםאת תרגם שנ 

  .לתהליךמאוד חשוב  לימור וחנה מורגנשטרן  ומה שעשו ,מישורים

  ונשתדל להיענות. היה מאוד כיף, תוכנית המנוייםומזכיר שוב את  ,מודה לכולן/ם על המפגש הנפלא :יוני

 את המפגש הבא באופן פיזי.  ולקייםם בקשה שלכל

 

 


