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 יר  תקצ

של מתרגמי ומתרגמות ספרי  וההיברידיות תוהמורכבם יהתיוזהוו בחינת עבודת מחקר זו הנ של הנושא

  (Venuti, 1995),בעקבות ונוטי בנוסף, והאופן שבו אלה משתקפים בתוך תרגומיהם.  מחמוד דרוויש

ה התרגום כסוכני תרבות בשד ,אלה מתרגמותאת זהויותיהם של מתרגמים ו מבקשת עבודה זו להציג

 ית לעברית. הספרותי מערב

 

וצאם מתרגמי הספרים של דרוויש, שמחקר זה עוסק בהם, נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: יהודים שמ

 בנאי )סוריה( ועופרה  דרור-פרץ –( 2223יהודים ערבים )שנהב,  – או מוצא משפחתם מארצות ערב

; )מוסלמי(, סלמאן מצאלחה )דרוזי(חמזה ע'נאים  מוחמד – פלסטינים אזרחי מדינת ישראל ;(סוריהבנג'ו )

 פולין( ושמואל רגולנט )אוקראינה(. -כוכבי )רוסיה-חנה עמית – ם יוצאי ארצות אירופה )אשכנזים(יהודי

 

ת הרלוונטיות למחקר. אלה כוללות את עיקרי התיאוריה ובתחילת העבודה נסקרות התיאוריות הסוציולוגי

 תרגוםבחקר ה "מפנה החברתי"ים  במסגרת הללית של יישומיה הכללישל פייר בורדייה, וסקירה כ

(Wolf, 2006) לאחר מכן מוצגים עיקרי המסקנות של המחקרים העוסקים בחקר התרגום בארץ .

סוציולוגית שנערכו ביחס לתרגום לי, וכן מחקרים בעלי אוריינטציה מפרספקטיבה סוציולוגית  באופן כל

 ר המחקר לסקירת ההביטוס האתני/לשונירית באופן ספציפי. משם עובמעברית לערבית ומערבית לעב

אלה משורטטים מתוך קריאה בהיסטוריה של ש; השונים של קבוצות מתרגמי הספרים של מחמוד דרווי

 התרבות העברית החדשה, כהיסטוריה בעלת מאפיינים קולוניאליים. 

 

 "שלישי והיברידי"בות הומי באבא כמרחב המרחב התרבותי שבו מיוצרים תרגומי דרוויש מאופיין בעק

(Bhabha,1994) סים שהתרחשו במרחב התרבותי העברי, שסבו סביב ומ.  מתוך הקריאה בשני פול

מעמדו הייחודי של מחמוד דרוויש בתוך התרבות העברית וסביב ההון הסימבולי שהוא נהנה ממנו, 

יפוך רגעי של יחסי הכוחות בין מצטייר המרחב התרבותי של תרגומי דרוויש כמרחב המאפשר ה

ות, \ההיברידית של המתרגמיםהמורכבת והליכי הבניית הזהות תבויות ושבאמצעותו ניתן להציץ בהתר



 ב 

 מה שמכנהל דומה זה תרבותי\מרחב תרגומיולבחון את תפקידם כסוכני תרבות בעלי אג'נדה מורכבת. 

. המתרגמים הנודדים במרחב של (מגעאיזור ) Contact Zone(: Pratt, 1992) פראטחוקרת התרגום 

סימטריים מובהקים שאותם -מרחב תרבותי המאופיין על ידי יחסים אברית חגים בלע  "דרוויש"תרגומי  

  מפרה פעולת התרגום, כשהיא חושפת הבנייה של יחסים מורכבים הרבה יותר. 

 

ים מתורגמים קטעבמבחר  ,זה "מרחב שלישי"לב לבה של העבודה הנו קריאה צמודה, בתוך המסגרת של 

ת מוקדש סעיף נפרד(.  בשלב הראשון מאובחנות \מתוך ספריו השונים של מחמוד דרוויש )לכל מתרגם

                טים. לאחר מכן, ובעקבות מחקרו של גואנביקתופעות תרגומיות בולטות המאפיינות את הטקס

( 2225 Gouanvic, ,המניח את המצע התיאורטי למהלך זה ,)  נעשה ניסיון להצביע על קשרים

ות. לבסוף משורטט \של המתרגמים ין ההביטוס וזהויותיהםאפשריים בין התופעות התרגומיות שזוהו לב

במרחב של תרגומי דרוויש בפרט, ושל  ות כסוכן של שינוי תרבותי\גמיםה של כל אחד מהמתר\דיוקנו

 שדה התרגום מערבית לעברית בכלל.   

 

ים בתוכם מכיללו שאינם שירים אאף ו, הנם ברובם שירים המנותחים סטואלייםים הטקקטעהש היות

משמעויות פואטיות( והן למרכיבי תוכן )ניתוח התרגום הן למרכיבי יחס תימ ,מאפיינים פואטיים רבים

ים התבצע לאור גישתה של חוקרת התרגום סוזן קטעצורה ומוסיקה )כגון משקל, חרוז ומצלול(. ניתוח ה

ור המידע המרכזי לניתוח מקתרבותי. -דה במוקד את ההקשר הבין(, גישה המעמיBassnett, 1998בסנט )

של המתרגמים הנו ראיונות אישיים שנערכו עם כל אחד ואחת מהם )גרסת אודיו של ראיונות  ההביטוס

 נאים'עלנט ומוחמד חמזה אלה תצורף לעבודה כנספח(. במקרה של שניים מתוך המתרגמים: שמואל רגו

ראיינתי קרובי משפחה שלהם. ,החיים ןישאינם ב
1
: נוסף לכך נעשה שימוש במקורות אחרים הכוללים 

 או הכירו אותם. עמם יונות עם אנשים שעבדוורא ות\המתרגמים עיתונות, עדויות אישיות של

 

הפרשנית של הסבר תופעות תרגומיות ובחירות תרגומיות  מאשש את האפשרות  המחקר באופן כללי

ניתן לאתר בתוך ות. המחקר מחזק ומדגים את ההנחה כי \ההביטוס של המתרגמים פיות באמצעותספצי

                                                 
1
 במקרה של שני מתרגמים אלה, הסתפקתי בלית ברירה, בראיונות עם קרובי משפחתם, שהם למעשה מקור מידע משני בלבד. 



 ג 

ת. \על המתרגםהאישיים והקולקטיביים שבתוכם פוהתנאים את ההביטוס ו עקבות  את הטקסט המתורגם

באופן ספציפי מעלה המחקר כי פעולת התרגום של ספרי דרוויש מערבית לעברית מפרה את הדיכוטומיה 

עברית מכאן ה –ומונחים מראש  בין שתי התרבויות  של יחסי הכוחות כפי שהם מובנים

 ות אצלאמביוולנטיים. עקבות האמביוולנטיוחושפת אותם כיחסים מורכבים ו –ערבית מכאן \והפלסטינית

מודעות, מתגלות בתרגומיהם -לה מודעות או בלתימתרגמים אלה, על הזדהויותיהם הסותרות, תהיינה א

 . יתר-נים של הדחקה, שיבוש ופיצוימנגנו שפותוחו

כל אחד , החורגים גמות דרוויש הנם סוכנים של  שינוי תרבותיבנוסף מעלה המחקר כי מתרגמי ומתר

בולות ההתניה החברתית שלהם מעבר למובן מאליו החברתי המוכתב להם ומערערים בכך על ג בדרכו

.עצמם



 1 

 

 . מבוא1

מספר קטן של תוצרים, בפעילות "ב מתבטא התרבות העברית החדשה התרגום מערבית לעברית במסגרת

 "מועטת ולא סדירה של מרבית המתרגמים והעורכים ובמיעוט מקרים של הצלחה כלכלית ותרבותית

בים התנאים והנסיבות הפוליטיות וכן האיבה המתמשכת בין יהודים וער(. 319, עמ' 1999כוכבי, -עמית)

ס שונה מצד התרבות העברית אל התרבות הערבית, לעומת יחסה של זו שגרמו להווצרותו של יחהם 

 סטינישל המשורר הפל ומעניינת נוכחותוולטת בעל רקע עובדה זו  (.שםתרבויות אחרות )פות וכלפי ש

עד כה ראו אור שבעה תרגומי קבצי שירה של דרוויש, ) מחמוד דרוויש שתורגם באופן נרחב לעברית

זכה , (אחר, סמיח אלקאסם פלסטינימשורר  המכנס חלופת אגרות בינו ובין ספר פרוזה אחד וכן ספר

זהויותיהם . נוסף לכך, (שם) יוצא דופןספרותי/פוליטי דיון ורר בה , ועבתודעה הישראלית וחד למעמד מי

דרוויש מאפשרות לתהות על דרכו של כל אחד/אחת מהם  ספריומתרגמות האתניות המגוונות של מתרגמי 

ם, כמו גם לבחון מהי מידת ההשפעה שיש לזהויותיהם האתניות על האופן שבו הם מתרגמים אל התרגו

 את דרוויש. 

  

 -נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות: יהודים שמוצאם או מוצא משפחתם מארצות ערב  מתרגמים אלה

ם אזרחי פלסטיני(, סוריהבנאי )סוריה( ועופרה בנג'ו )דרור -פרץ  – (2223)שנהב,  יהודים ערבים

 יהודים יוצאי ארצות אירופהמוחמד חמזה ע'נאים )מוסלמי(, סלמאן מצאלחה )דרוזי(.  – מדינת ישראל

 פולין( ושמואל רגולנט )אוקראינה(.-כוכבי )רוסיה-)אשכנזים(: חנה עמית

תרגומי ספריו הבאים של דרוויש:ייבחנו  הנוכחי במסגרת המחקר
2

     

רבית: עופרה בנג'ו ושמואל רגולנט, פיתום הוצאה לאור בשיתוף עם מע כפרחי השקד או רחוק יותר,. 1

 2228, 77עיתון 

 2223, מערבית: מוחמד חמזה ע'נאים, הוצאת אנדלוס, יוני ציור קיר. 2

 2222, מערבית: מוחמד חמזה ע'נאים, הוצאת אנדלוס, מצב מצור. 3

 2222, מערבית: מוחמד חמזה ע'נאים, הוצאת בבל, ערש הנוכריה. 1

                                                 
2
 הספרים מופיעים על פי הסדר הכרונולוגי של הוצאתו לאור של התרגום, מן המאוחר ביותר למוקדם ביותר.  



 2 

 2222מערבית: מוחמד חמזה ע'נאים, הוצאת אנדלוס,  למה עזבת את הסוס לבדו,. 5

 1995דרור בנאי, תג הוצאה לאור, -פרץ מערבית:מעבר לזכוכית ההיעדרות, . 3

 1991, מערבית: חנה עמית כוכבי, הוצאת מפרש, בין שני חצאי התפוז .8

סלמאן מצאלחה, ירושלים, הוצאת שוקן,  מערבית: זכר לשכחה: הזמן: ביירות. המקום: אוגוסט,. 9

 8811, תשמ"ט

 

המתרגמים ולניתוח תרגומיהם מורכבת משני מסדים ת שתשמש אותי כרקע להצגת המסגרת התיאורטי

ורדייה שבמרכזה עומדים יכלול את התיאוריה הסוציולוגית הקלאסית של ב המסד הראשוןמשלימים: 

יישומיה השונים במסגרת חקר את ו (Bourdieu and Wacquant, 1993)  שדה, הון והביטוס  המושגים

יכלול תיאוריות העוסקות בזהות ובתרגום  בהקשרים של יחסי כוח בין תרבויות  המסד השניהתרגום. 

-ובהקשרים קולוניאליים ופוסט (Niranjana, 1992.  Venuti, 1995. Cronin, 2000)בכלל 

    (. Bhabha, 1994. Kimmerling, 2001)  קולוניאליים בפרט 

 

. בשלב הראשון של לעברית י טקסטים מתוך ספרי דרוויש המתורגמיםקטעבמסגרת העבודה ינותחו 

הניתוח אבקש לזהות תופעות תרגומיות המייחדות את הטקסטים. לאחר מכן אציע אפשרות לקריאה 

של  ת ולבסוף אבקש לתהות על תפקידם\בתופעות תרגומיות אלו לאור ההביטוס של המתרגם

ות כסוכנים של שינוי תרבותי בשדה התרגום מערבית לעברית ומעברית לערבית. בניתוח \המתרגמים

אישיים בראיונות  גם ,ות ייעשה שימוש, מלבד ההסתמכות על התיאוריות\ההביטוס של המתרגמים 

 ות או עם קרוביהם.\עם המתרגמים שערכתי
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 . סקירת ספרות 2 
 

 ויישומיה בחקר התרגום התיאוריה של פייר בורדייההביטוס, שדה והון:  1.2

גית הרחבה שלאורה ובשימוש במושגים מתוכה ייבחנו לאחר ופרק זה יציג בקצרה את התיאוריה הסוציול

 של מתרגמי ספרי מחמוד דרוויש.  הביטוסמכן ה

  התיאוריה הסוציולוגית של בורדייה 2.1.1

מצד  לגלושומיות המאפיינות חברות מבלי התנהגויות יומי ה שאף להסביריבורדי הסוציולוג הצרפתי פייר

 מצד שני  להיכנע ומבלי ,המניח כי הפעולות הן תוצאה של חוקים הקבועים מראש ,זםיאובייקטיבלאחד 

חשיבה ין פרוייקט חופשי של הגורס כי פעולות הן תוצאה של רצון וכוונה מודעים: מע ,לסובייקטיביזם

של הפעולה הרציונלית  טיקניםנגד התיאורעצמה יעדים. כך יוצא בורדייה כהמציבה ל מודעת רציונלית

(Rational Action Theory)מציבה כמושא ה "נתרופולוגיה דמיוניתא"האשים  בייצורה של  םאות, ש

המחקר שלה את האדם כמדען, מעין שחקן דמיוני, בלתי מותנה מבחינה חברתית, שיכול לקבל החלטות 

(.Bourdieu and Wacquant, 1993) חופשיות
3

   

  

 "אדם-מדען"מקבל אותו ששכל החלטה  בחשבון מביאה האינ R.A.T -, תיאוריית ההיאליבא דבורדי

. זווית על ידםמותנה  זה אדםוכלכליים מסוימים ש חברתיים תנאיםברק ו אך יכולה הייתה להתקבל

ת שבתוכה מתגבשת ההבניה של מההיסטוריה הקולקטיבית והאישימתעלמת   R.A.Tהראייה הצרה של ה 

ההעדפות, הנטיות ואפשרויות הבחירה הנתונות ביד האדם. הסוכן )זוהי הגדרתו של בורדייה לאדם הפועל 

הוא . טוריה הספציפית והקולקטיבית שלובתוך החברה(, אם כך, הוא ראשית כל תוצר מותנה של ההיס

 וך מסגרתןיוכל לחרוג ושבתו, שמהן לא ם של אפשרויות שאינן תלויות בינולד כשלרשותו טווח מסו

 יתרחשו בחירותיו.  

 

                                                 
3
 An Invitation to Reflexiveשני פרקים מתוך הספר:  סקירת מושגי היסוד של בורדייה  מבוססת רובה ככולה על 

Sociology (Bourdieu, Pierre and Wacquant, L. J. D. 1993) . 

. הספר כולל סדרה של ראיונות שערך The Logic of Fields. והשני:  Interest, Habitus, Rationalityהראשון:  

Wacquant   עםBourdieu  אחרון בשיקגו. הראיונות המעמיקים נוגעים בנושאים שונים במסגרת סדנה אותה העביר ה

 ומגוונים בתיאוריה של בורדייה ומאפשרים תמונה אינטגרטיבית של עבודתו רבת השנים. 
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, כלכליים והיסטוריים שלתוכם נולד הסוכן חברתייםות ובלתי מודעות, תנאים אותו סך של התניות מודע

)מן המושג הביולוגי: בית גידול(. ההביטוס מתגבש מגיל צעיר מאוד וממשיך  הביטוסנקרא בפי בורדייה: 

דות העיקריים והראשוניים שמטביעים את חותמם על  אישיותו של הסוכן וקובעים להתעצב בתוך המוס

את האופק החברתי שלו ובראשם: המשפחה ובית הספר. השימוש במושג מכיל בתוכו את התובנה 

או במילים אחרות ההביטוס הנו:  ,שהאישי והסובייקטיבי הוא לעולם גם החברתי והקולקטיבי

 (.  , תרגום שלי ,.123Ibid) "אליזציהסובייקטיביות שעברה סוצי"

 

כי ההביטוס מגלה את עצמו רק ביחס לסיטואציה ספציפית שבתוכה פועל הסוכן, או במילים  צייןחשוב ל

 מעמדן ים בין עמדות. ימוגדר כרשת או כמערכת של קשרים אובייקטיבהשדה מסוים. שדה אחרות בתוך 

בעמדה בתוך השדה )על ידי סוכן או מוסד( מצריכה מכך שהחזקה נובע  זו ביחס לזו של עמדות אלה

שונים פועלים  יםהביטוסבעלות מסוימת על הון וטומנת בחובה גישה לרווחים הקיימים בו. סוכנים בעלי 

 הנמצאים ברשותם. בתוך שדות, תוך שהם מנסים לשפר את מעמדם ועמדתם, בהתאם לסוגי ההון השונים

ין בין שדה אחד למשנהו. לחלוטים להשתנות עשוילו וא ייחדים אותוהמלוגיקה וכללים ב מאופייןכל שדה 

(, הרי Bourdieu, 1983יה של רווח חומרי )ייסוד הדח נקנה עלשדה האומנותי מעמד בבעוד  דוגמהכך ל

 .  "עסקים הם עסקים"באופן היסטורי, באמצעות יצירת עולם שבו  ,וסדנשהשדה הכלכלי 

 

. ההון שיש ברשות הסוכן ההוןזו הנו מושג  קצרה יו בסקירה מקדימההמושג האחרון שחשוב להתעכב על

יה מעניק יבשדה. בורד "משחק"הוא במידה רבה תוצאה של ההביטוס שלו והוא עושה בו שימוש לצורך 

ון יכול תובנה זו, כי ה משמעות רחבה מאוד ויוצא כנגד הצמצום שלו למושג הון כספי בלבד: "הון"למושג 

 חיונית להבנה של הדינמיקה והמבנה של חברות שונות. ,וונותללבוש צורות מג

 

גם סוגי משנה שעליהם לא יה מגדיר שלושה סוגים מרכזיים של הון )מהם מסתעפים לאחר מכן יבורד

(: הון כלכלי, הון תרבותי והון חברתי. ההון הכלכלי כשמו כן הוא: הון הקיים בצורתו הפיננסית אתעכב

ים. ההון התרבותי בהגדרתו הכללית ביותר הוא הון של ידע ומוניטין תרבותי, בעלות על נכסכככסף או 
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ל המקורות הניתנים לסוכן או למוסד, על ידי קיומה של רשת קשרים ך כואילו ההון החברתי כולל את ס

 .(Bourdieu, 1983) מוסדות אחריםעם חברתיים ממוסדים עם יחידים או 

 

ת בקרב חוגים אינטלקטואליים רבים. בעיקר הושמעה הטענה כי התיאוריה של בורדייה עוררה התנגדו

. לל מקום לשינוי מהותי מסוג כלשהוסטית ופסימית, שבתוכה אין כינרממושג ההביטוס יוצר מציאות דט

בורדייה עצמו נטה להסביר את ההתנגדות הזו בכך שהתיאוריה שלו שומטת את הקרקע מתחת לאשליית 

ולברוא עולם. בורדייה התעקש על כך כי  "פרוייקט מקורי"לייצר  האינטלקטואל החופשי, שיכול

 . (.Ibid) רמינסטי שחלק מהחוקרים מתעקשים לראות בויההביטוס של הסוכן אינו אותו גורל דט

 

מערכת נטיות פתוחה המושפעת מחוויות שבכוחן לאשר   נוההביטוס ה ,למעשה, כתוצר של ההיסטוריה

יהיו יותר ויותר מודעים להביטוס  ,אנליזה עצמית-, באמצעות סוציואו לשנות אותה. ככל שסוכנים

ולנטיות הבסיסיות הלא מודעות שעומדות ביסוד הפרקטיקות החברתיות שלהם, כך הם יהפכו יותר ויותר 

כך  ,זו אינה מתבצעת אנליזה-סוציושני, ככל שלסובייקטים שיכולים לשלוט בגורלם באופן מודע. מצד 

האדם לשתף פעולה עם הצד הלא מודע העומד ביסוד פעולותיו, דבר התורם לתפיסה  גוברת נטייתו של

 .  (Bourdieu and Wacquant, 1993) דטרמינסטית של ההביטוסה

 חקר התרגוםבמסגרת  בורדייהיישומי התיאוריה הסוציולוגית של  2.1.2

וקרי תרגום גם בצדדים כבר עסקו ח )יוגדר להלן( בחקר התרגום "המפנה התרבותי"שנים לפני שחל 

החברתיים הנוגעים לפעילות התרגומית, אלא שהעיסוק היה חלקי ולא כלל התייחסות מעמיקה וכוללת 

על כך שכל  "מערכת-הרב", דיבר במושג הר, לדוגמהז-החברתיים שמתוכם צמח התרגום. אבןלתנאים 

התייחס לתנאים המקדימים  לא , אךמאבק על עמדות מפתחעל ידי רכיה ורימערכת מאופיינת על ידי ה

  . (Even-Zohar, 1978) מתרחשות האינטראקציות החברתיות הללום שבה
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 The)המפנה התרבותי שחל  רק לאחר ההתפתח מעמיקה ומקיפה יותר לחקר התרגום גישה סוציולוגית

Cultural Turn) בין השאר הביא מפנה זה לתובנה כי22-של המאה ה 92-במהלך שנות ה בתחום . 

ההיסטורי ואת יחסי הכוחות בין התרבויות. אין הקשר ום צריך לקחת בחשבון את הניתוחו של כל תרג

הווה את נקודת המפנה בהתייחסות לממדים התרבותיים  1992-בנמצא, טענו לפבר ובסנט, שמאמרם מ

את  הקדיםהמפנה התרבותי .  Lefevere, 1999  (Bassnett andשל חקר התרגום, תרגום ניטראלי ) 

-ןקשה לחרוג אל מעבר למפגש הביתורה בב זו ,בחקר התרגום וגיתהופעתה של הפרספקטיבה הסוציול

מובנים על ידי השדה החברתי ומבנים את  זמנית-בושהם תרבות -תרבותי ולראות במתרגמים סוכני

 המציאות החברתית והתרבותית העתידית.  

 

 סגרת הכיוון הסוציולוגי של חקר התרגום: מונה שלוש מגמות שהתפתחו במ  (Wolf, 2006) וולף

בוחנת את התרגום מתוך מגמה זו : בתהליך התרגום בסוציולוגיה של הסוכניםהראשונה עוסקת 

 נדיבידואל והן כשייך לרשת חברתית ספציפית. יפרספקטיבה המתבוננת במתרגם הן כא

תוך שהיא מדגישה  וניםהמגבלות הקיימות על הפקת התרגום בשלביו השהמגמה השנייה חוקרת את 

נראותו של המתרגם, ואילו המגמה השלישית עוסקת -נוטלים חלק ביצירת איהוהמוסדות  את האלמנטים

על גלגוליו בתוך השדה החברתי ותנועתו בין מדינות ותרבויות  בסוציולגיה של תוצר התרגום המוגמר

העוסקת בסוציולוגיה של הסוכנים  ,ן המגמה הראשונההרלוונטיות הלצורך עבודה זו המגמות  שונות. 

הנוטלים חלק בתהליך התרגום והמגמה השנייה, הבוחנת את השפעתם המגבילה של מוסדות וסוכנים על 

נראותו של המתרגם ועל הפקת התרגום עצמו. לכן אציין בקצרה את החוקרים המרכזיים, שעשו שימוש 

בתיאוריה של בורדייה, במסגרת מגמות אלה.
4

 

 

רואה במתרגם את האובייקט המרכזי המגלם את הידע ההיסטורי ובשל כך הוא  ((Pym, 1998פים 

 של מתרגמים. המשתדל לשחזר שדה היסטורי של סובייקטיביות מותנית, כתנאי מקדים לבחינת ההיסטורי

התובנות המרכזיות שניתן להפיק מהתיאוריה של בורדייה  על ( עומדת (Inghilleri, 2005אינגהילרי

ך בחקר התרגום. מדבריה עולה כי דיון בתרגומים צריך להיער "החברתי"אורטיזציה של לטובת תי

                                                 
4
  Wolf (7002 .)הסקירה שלהלן מתבססת ברובה על מאמר אחר של  
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מסוגלים לערוך , הות למתרגמים כאל סוכנים חברתייםמתוך התייחסו החברתי שבו הם נוצרו הקשרב

  וולף על ההביטוס שלהם. לעומתה דנהעצמית שינוי בפרקטיקות התרגומיות, כתוצאה מעבודה 

(2223Wolf, ) תנאים המגבילים שהוטלו על המתרגמים בתקופת גרמניה הנאצית ובתפקידם של ב

 ובחיזוקה של האידיאולוגיה הנאצית.  ההמתרגמים ככלי שרת בעיבוי

 

את  חקר(. גואנביק (Gouanvic, 2005גואנביק המחקר הרלוונטי ביותר לעבודה זו הוא  מחקרו של 

רות הצרפתי. הוא ניתח בפרוטרוט את האינטרסים על שדה הספ תינאמריקספרות  ההשפעה של מתרגמי

מציה והכרה. הוא טען כי יואת המאבק המתרחש בשדה, כשהוא לוקח בחשבון גם מנגנונים של לגיט

 "הנורמות"י מושג יכולות להיות מוסברות על ידאינן  הננקטות על ידי מתרגמים שוניםבחירות תרגומיות 

המקובלת. אסטרטגיות ובחירות אלה אינן בחירות מודעות  "תההתנהגות התרגומי"ידי  של טורי ולא על

משפיע, של המתרגמים ואת ההסבר להן יש לחפש בהביטוס הספציפי ובביוגרפיה האישית של המתרגם ש

על הבניית שדה הספרות. כדי לענות על השאלה בדבר האופן שבו משפיע  ,יחד עם סוכנים אחרים

של שלושה מתרגמי  יהספציפ הביטוסאחר ה גואנביקי מתחקה המתרגמים על השדה הספרותההביטוס של 

להיסטוריה האישית  שלהם מהווים עבורו בעת ובעונה אחת עדות יםהביטוסית לצרפתית. הנספרות אמריק

 .(.Ibid) אליה השתייכוש וריה החברתית הקולקטיביתולהיסט של כל אחד מהם

 

 ית לעבריתההביטוס המקצועי של המתרגמים בשדה הספרות מערב1.1

, חקר התרגוםהפרספקטיבה החברתית שהתפתחו ב , מתוך מגוון המגמות בעלותהקודםכאמור בסעיף 

השתיים הרלוונטיות לעבודה זו הנן אלה העוסקות בסוציולוגיה של הסוכנים ואלה החוקרות את המגבלות 

מפרספקטיבות  סעיף זה יתמקד במחקרים המעטים שנעשו ת על הפקת התרגום בשלביו השונים.הקיימו

שפי ערכה -דומות בישראל. המגמה החברתית של חקר התרגום בישראל נמצאת עדיין בחיתוליה. סלע

מספר מחקרים ראשוניים בתחום וכרגע עובדות שפי ושלזינגר על מחקר רחב היקף. בתחום התרגום 

 כוכבי -עמית ( ושל2225שניר )מערבית לעברית קיימים בעיקר מחקריהם של 

(2229;2212 Amit-Kochavi,) ולאחר  הקיימים בתחום המחקרים הכלליים. בסעיף הבא ייסקרו קודם

 עברי.-ערבי והערבי-תחום התרגום העבריממוקדים במכן המחקרים ה
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 ים כלליים הבט :תי בישראל מפרספקטיבה סוציולוגיתחקר התרגום הספרו 2.2.1

בהיותם מודעים כי  שפי-סלעענת ( טוWolf, 2006במאמרה, המופיע באסופת מאמרים אצל וולף )

 ל המקצועשיפור הסטטוס שלאמצים ממתרגמים בשדה התרגום בישראל למשניותו של התחום משקיעים 

(Wolf, 2006)הפועלים בתוך בין מתרגמים  שהחנה שהיא עו. לעניין עבודה זו רלוונטית במיוחד האב

שואפים  רגמים שאינם מתרגמי ספרותשהמתבעוד שדה התרגום הספרותי ובין אלה הפועלים מחוצה לו. 

יותר, הרי שמתרגמי הספרות מסתמכים על מכניזם המכתיר מתרגמים  ודו של התחום כתחום מקצועילמיס

הם טורחים להבנות את שדה התרגום הספרותי . דם מתרגמים על בסיס אינדיבידואליומק "כוכבים"כ

 . והון סימבולי ויוקרה ספציפית משל כנבדל באופן ייחודי משדה התרגום הכללי ובכך להקנות לו

 

 דפוסי פעולה של אומנים ומכתיב מזכיר חיפושם של מתרגמים אלה אחר הכרה ,בהתאם להבנייה זו

יתונות אסטרטגיות פעולה שונות. על סמך קריאת מאות ראיונות, סקרי מתרגמים, דיווחים ממוספי ע

 ןת שפי שתי אסטרטגיות מרכזיות שבהפיינמא 2221-1982תקופה שבין מהשונים, מגזינים וכתבי עת 

מיסטיפקציה של הידע הנדרש : ןהם והעושים שימוש מתרגמי ספרות כדי לקדם את ההון האישי של

 והבניית מיתולוגיה משותפת המאפיינת את הסוכנים בשדה.  בתחום

 

ה מעשסטיפקציה של דרישות התחום, בא לידי ביטוי בהשקפת המתרגמים על יהאלמנט הראשון, המ

הדומה מעשה שהוא כמעט פלאי, תפיסה כ . הם תופסים את התרגוםהתרגום שלהם כעל מעשה של יצירה

נובע מן  ,מיתולוגיה אישית זה של הבניית, י יצירתו של האומן. האלמנט השנילתפיסות מקובלות לגב

הרי  ,לשיפוטמידה אובייקטיבים -ך שדה התרגום הספרותי בישראל קניבתו לא קיימיםכיוון ש. הראשון

בין אפיוני האישיות  שאישיותו של המתרגם וסגנון חייו הופכים לחלק מכרטיס הכניסה אל התחום.

כמרכזיים את בדידות המתרגם, האנטי קונבנציונליות שלו, היותו בעל עולם  שפי מציינת המתבקשים

 פנימי עשיר ותפיסתו את התרגום כייעוד וכגורל. 
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 -העתידי והרחב, שנועד לחקור לעומק את תפישותיהם של מתרגמים לא ןבמאמר נוסף המציג את מחקר

הם שבשלושה דימויים  (Sheffy and Shlesinger, 2008)מציגות שפי ושלזינגר  ,ספרותיים בישראל

 עושים שימוש מתרגמים ספרותיים כדי לקדם את דימויים הציבורי בישראל:

דימוי המשמש  ;יו משימה לאומיתרבות וכמחנך שלפנהמתרגם כשומר הסף של השפה והת .1

 בעיקר מתרגמים בכירים. 

 המתרגם כסוכן המעדכן תרבות: מומחה בשפות ובתרבויות זרות.  .2

 .ם כאומן בפני עצמוהמתרג .3

 סוציולוגית לעברית בישראל מנקודת מבטמערבית  חקר התרגום הספרותי 2.2.2

מתרגמים מערבית לעברית.  אתמקד בסעיף זה אסקור את המחקרים העיקריים שנערכו ביחס לתרגום ול

( וכן Amit-Kochavi, 2009, 2010כוכבי )-בשני מאמרים שנכתבו בשנים האחרונות על ידי עמית

תיהם המורכבות של יוצרים יהודים ו(, הבוחן את זהוי2225במחקרו רחב ההיקף של ראובן שניר )שניר, 

, השייכים לקבוצה הכללית יוצאי עיראקם שניר עוסק אך ורק ביוצרישהגיעו מעיראק. בעוד שמחקרו של 

כוכבי עוסק באופן ספציפי -עמית, הרי שמאמרה הראשון של (2223)שנהב,  הערבים-יותר של היהודים

הערבים, ואילו מאמרה השני בוחן את כלל קבוצת המתרגמים מערבית -בקבוצת המתרגמים היהודים

 לעברית.  

 

שאלון שמולא על ידי מרבית המתרגמים והן על בחינתם  כוכבי מתבססים הן על-שני מאמריה של עמית

של מגוון חומרים כתובים ואוראליים כגון הקדמות ואפילוגים של מתרגמים לקבצי תרגום, ציונים 

 וראיונות שניתנו על ידי חלק מהמתרגמים לאמצעי התקשורת.    נציקלופדיותרותיים ואבלקסיקונים ספ

נושאים מרכזיים שניתן לזהות אצל שני -חלוקה למספר תת עשה באמצעותיההתייחסות למחקרים ת

הנושאים הנם: משמעות התרגום -במיוחד לעבודת המחקר הנוכחית. תתהחוקרים ושנראו לי רלוונטיים 

 גיות, זהותם המקצועית ונושא השפה.ועבור המתרגמים, עמדותיהם האידיאול
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 משמעות התרגום עבור המתרגמים

ה הראשונה הבולטת של מתרגמים מערבית לעברית החלה לפעול באיזור הקבוצכוכבי, -לפי עמית

 ,ישראל, דוברי ערבית שוטפת-. קבוצה זו הייתה מורכבת מילידי ארץ22-ירושלים בתחילת המאה ה

עבורם שימש התרגום ככלי להמשך ההיכרות עם התרבות הערבית הסמוכה וכן כאמצעי להצגתה של ש

 . (Amit-Kochavi, 2009)קורא העברי התרבות והספרות הערבית בפני ה

 

לעומת זאת עבור הגל השני של המתרגמים, יוצאי מדינות ערב, היה לתרגום תפקיד מורכב יותר.
5
  

פעולת התרגום אפשרה להם להשיב לעצמם את זהותם הערבית ובו זמנית להעמיק את תהליך 

רגום תפקד כמרחב מפייס שבו הת ,האינטגרציה שלהם אל תוך תרבות הרוב העברית. במילים אחרות

 תיהם האישיות והקולקטיביותויכלו לבוא לידי ביטוי הן החלקים הערביים והן החלקים העבריים של זהוי

(Ibid.) .סומך וסמי -ששון ם של מתרגמים אלה הןות בולטות לתפקידו המפייס של התרגום בחייהדוגמא

צעיר ובין  יוצא עיראקר בין זהותו כמשורר היות גשמיכאל. עבור סומך נועדה רכישת השפה העברית ל

תאר את מפעל התרגום שלו עצמו, שבמסגרתו  ואילו הסופר סמי מיכאל ,חייו החדשים במדינה העברית

מגמה זו של פיוס עצמי  (. .Ibid) במושגים של פיוס לאומי ,נג'יב מחפוזהסופר המצרי מספריו של   תרגם

אה את ביטויה גם בתופעה של דור הצאצאים הראשון לילידי והשבת הזהות האבודה באמצעות תרגום מצ

 יוייכות דווקא לספרות של ארץ אבותארצות ערב, שבחר פעמים רבות לתרגם מערבית יצירות הש

Ibid.)) . 

 

גם עבור הפלסטינים אזרחי ישראל נועד לתרגום תפקיד מפייס ומגשר. קבוצה זו הייתה ועודנה נתונה 

עם אחיה הנמצאים בגדה עד תום  היא אינה יכולה להזדהות ות כשמצד אחדבסבך של הזדהויות מורכב

אינה מתקבלת  כשווה וכשייכת לתרבות הרוב בישראל. עבורם   היא ומצד שני ,המערבית וברצועת עזה

תרבותי שהעוסק בו משלב קידום אישי בתוך תרבות הרוב העברית, מבלי -הווה התרגום פרקסיס חברתי

. הדבר בולט עוד יותר (Amit-Kochavi, 2010) פוליטית המקורית-לקבוצה האתנולזנוח את הנאמנות 

במקרה של מתרגמים שהם דרוזים וזאת בשל מעורבותם הגבוהה יותר בתוך החברה הישראלית 

                                                 
5
ואילך גרמה  52-ערב בגלי ההגירה משנות ה מציינת כי הגעתם של יהודים ממדינות (Amit-Kochavi, 2009)כוכבי -עמית 

והשינוי הדמוגרפי שבא  1918להתעוררות בתחום התרגום מערבית לעברית, שכמו קפא על שמריו בעקבות מלחמת 

 בעקבותיו.  
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כוכבי שני מתרגמים דרוזים שעשו, לשיטתה, שימוש -לכך מציינת עמית דוגמהוהשתייכותם אליה. כ

 .תין התערותם העמוקה בתרבות העבריותם הדרוזית ובבתרגום כדי ליישב בין זה

 

 שפה

הדור הראשון של המתרגמים, הקבוצה הירושלמית, היו ילידי ארץ  ,כאמור בסעיף הקודם

. הם שילבו ערבית הייתה טובהפלסטינה. הם דיברו את השפה הערבית באופן יומיומי ושליטתם ב\ישראל

והתעניינות גדולה בתרבות הפלסטינית המקומית בפרט  יתבערב שיעורים פרטייםב השתתפות ,בין דיבור

אך  תגבשיכול היה לה הביטוס לשוני מהסוג הזה (.Amit-Kochavi, 2009ובתרבות הערבית בכלל )

, שכן לאחר הקמת המדינה והמלחמה נוצרה מציאות 1918-ורק במרחב הגיאופוליטי שהיה קיים עד ל

והמגעים בין , הערבית והיהודית ,שתי מערכות החינוך ,שונה, שבה הופרדו לחלוטין, הלכה למעשה

ואילך לא דיבר ערבית, אלא  12-התרבויות התמעטו. כתוצאה מכך הדור השני שקם בישראל משנות ה

מוקד נוסף  (.Amit-Kochavi, 2010למד אותה במסגרות החינוך השונות ובעיקר באוניברסיטאות )

צבאיות וכן -מסגרות ההכשרה הטרום והערבית היהוראת השפה והתרבות  סביבו החלה להתגבשש

 (.  2225שניר,  (.Amit-Kochavi, Ibid;  ראל, בעיקר ביחידות המודיעין שלוהשירות בצבא ההגנה ליש

 

שני דפוסים נוספים של רכישת שפות  בקרב המתרגמים ראויים גם הם לציון: הראשון כלל את רכישת 

רכות החינוך הישראלית על ידי המהגרים שהגיעו החל השפה העברית, שנלמדה כשפה ראשונה במע

ממדינות ערב. שפת האם של מהגרים אלה הייתה כאמור ערבית בדומה לפלסטינים ילידי  52-משנות ה

פה ראשונה הארץ, אך בניגוד לאלה הם התחנכו בבתי ספר יהודיים שבהם השפה העברית נלמדה כש

הדפוס השני  .(Amit-Kochavi, 2010) א נלמדה כללנלמדה כשפה משנית או של ואילו השפה הערבית

, יםישראלים שהתחנכו במסגרת בתי הספר הערבי-אותם מתרגמים פלסטינים של רכישת שפה כולל 

ימודי היסוד ואילו ל, ית כשפה שנייההכפופים למשרד החינוך הישראלי. בבתי ספר אלה נלמדה העבר

 .(.Ibid) של הלומדים אםה כאל שפתתייחסו אליה הש, האחרים נלמדו בערבית
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 עמדות אידיאולוגיות

-קיום יהודי-ו על ידי עמית כוכבי הביעו עמדות הנוטות כלפי דורואיינהמתרגמים ש 172ופן כללי, כל בא

 (. Amit-Kochavi, 2010ערבי, תוך אמונה כי העיסוק בתרגום יכול לתרום ליצירתו של זה )

מן המתרגמים לחשוף את הקורא העברי לתרבות הפלסטינית באופן ספציפי יותר בולט הרצון של חלק 

מסביר שמעון בלס   ,דוגמה. כך ל"הצד השני"בפרט והערבית בכלל ולהכיר לו יצירות המגיעות מ

כי חשוב לתרגם לעברית לעברית לוגיית סיפורים פלסטינים ובהקדמתו לתרגומו, הראשון מסוגו, של אנת

ושבים פלסטינים המופרדים מאיתנו מאחורי חומות של ניכור להכיר לקוראים את האופן שבו ח כדי

דמות בולטת אחרת  .(1939)בלס,  את השותף שלנו לחיים בארץ הזו גיסא דךועוינות, אך מהווים מאי

סומך. בראיונות שנתן לאורך השנים לאמצעי התקשורת השונים הדגיש  ששון תו שלדמו הזוכה לציון היא

 ,Amit-Kochaviכה של הספרות הערבית ובצורך הדחוף בקבלתה )סומך את אמונתו העיקשת בער

2009 .) 

 

 ית עזהות מקצו

. רבים מהם בחרו לעסוק בתחומים ותספרותיים מערבית היו מגוונהזהויות המקצועיות של המתרגמים ה

עיתונאים המתמחים  הקשורים לשפה הערבית והמצריכים שימוש בה: מורים לערבית ולמזרח התיכון,

ועובדי משרד החוץ. אחרים היו סופרים או משוררים שראו בתרגום  "יני ערביענ"שזכה לכינוי  בתחום

שי ים היו אנעוד תחום של יצירה ושל מימוש דחפים יצירתיים. לבסוף, קבוצה משמעותית מתוך המתרגמ

י, כוכב-לפי עמית בוסקילה ועוד.-אלעדעמי סומך, שמואל מורה, שמעון בלס,  ששון אקדמיה דוגמת

-Amitכדי לקדם פרוייקטים של תרגום )במעמדה האקדמי ב פעמים רבות, ,קבוצה זוהשתמשה 

Kovchavi, 2009, 2010 .) 
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הלשוני והתרבותי של קבוצות המתרגמים כתוצר של  ההביטוס 1.2

 זהויותיהם האתניות

של מחמוד דרוויש,  של מתרגמי ספריו את ההביטוס ,ת, באופן הרחב ביותרייעשה ניסיון למפו הז סעיףב

 כתוצר של זהויותיהם האתניות השונות.

 יבזהויות האתניות של המתרגמים וימקם אותם כסוכנים חברתיים שהם תוצרהסעיף יתמקד  תחילה

ההיסטוריה הקולקטיבית של הפרוייקט הציוני. במוקד הפרק יעמוד עניין השפה ומשמעותה התרבותית. 

הפעילה התנועה הציונית הלאומית, בהקשר אותם ימבולית שהאלימות הסמנגנוני הפרק יתעכב על 

הלשוני, בכפיית השימוש בשפה העברית, תחילה על היהודים המהגרים יוצאי ארצות אירופה, לאחר מכן 

הערבים ולבסוף כלפי הילידים הפלסטינים.-כלפי המהגרים היהודים
6
ם שיצרו ונינבמקביל לסקירת המנג  

  השפה והתרבות הערבית.  אתהציונות הדרך שבה ראתה  סקר בפרקתיאת העברית כשפה הלאומית 

 קולקטיביהמיקום המתרגמים בהקשר ההיסטורי  2.3.1

מתרגמי הספרים של מחמוד דרוויש לשלוש קבוצות בעלות מאפיינים אתניים  את חלקיתן לכאמור, נ

 -מארצות ערב  שונים, המוגדרות כשייכות לחברה הישראלית: יהודים שמוצאם או מוצא משפחתם

פלסטינים  ;יראק(בנאי )יליד סוריה( ועופרה בנג'ו )ילידת ע-דרור פרץ -( 2223יהודים ערבים )שנהב, 

ם יוצאי ארצות יהודי ;)מוסלמי(, סלמאן מצאלחה )דרוזי( מוחמד חמזה ע'נאים -אזרחי מדינת ישראל 

ן( ושמואל רגולנט )יליד פולי-כוכבי )דור שלישי ליוצאי רוסיה-חנה עמית -אירופה )אשכנזים(

 אוקראינה(.

 הרקע ההיסטורי 2.3.2

   מנגנוני הסוציאליזציה של התנועה הציונית 2.3.2.1

עורך החוקר והסוציולוג ברוך קימרלינג אבחנה בין  ,בנתחו את התגבשותה של החברה הישראלית

יוצא דמה, מים וכא ע של המקורות כגוןהקולוניאליזם של חברות מהגרות שבחרו את יעדן בגלל השפ

בהתבססו  "ארץ ישראל"אליזם הציוני שלא התיימר ליצג כוח אמפריאלי, אלא בחר בוניבאלה ובין הקול

                                                 
6
-אין לראות בסדר זה סדר כרונולוגי מחייב, שכן השלטתה של השפה העברית על הקבוצות האתניות השונות התרחשה בו 

 במקביל.זמנית ו
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באירופה. על פי קימרלינג, מייסדי  19-ה אהלים השאולים מהגירסה של יהדות המעל קודים וסמ

הקודש כדי להניח את הלאומיות היהודית המודרנית עשו שימוש בזיכרון הקולקטיבי היהודי של ארץ 

אותו הוא טוען עוד כי מאמציהם בבנית המדינה הלאומית היהודית. את לי שישמש היסוד לבסיס טריטוריא

טקסטים  וכי "ציון"זיכרון קולקטיבי מיתולוגי שימש אותם גם כמנוע לגיוס הגירה יהודית חדשה ל

לי יעיל מאוד ליצירת לגיטימיות היו גם הם כ "היסטוריה"ו מחדש כשפורם שיכי"ם ובמיוחד תנייהודי

 . (Kimmerling, 2001) ותפנימית וחיצונית לציונ

 

ן מלכתחילה זיהתה האליטה הציונית שני איומים מרכזיים על המדינה שבדרך. הראשוכי  טועןקימרלינג 

של מדינות ערב ואילו השני היה האיום הפנימי, שכלל את האפשרות  ןהיה האיום החיצוני מצד צבאותיה

של התפוררות ושינוי מאפייניה המקוריים של המדינה בשל גלי ההגירה ההמוניים שעתידים היו להגיע 

כדי להתמודד עם האיום הכפול הקימו המוסדות הציונים שלושה מוסדות לטענתו, בממדינות שונות. 

וסדות אחד המ את וומערכת החינוך והצבא. בתי הספר הי הבירוקרטי של המדינה, עיקריים: המנגנון

החזקים ביותר לצורך גיבוש הזהות החדשה, אך גוף משמעותי לא פחות בהתכה וביצירת הזהות של 

 (. .Ibid ) כולםנדרש מצבא ושירות החובה שהישראלי החדש היה ה

ת והניסיון למחיקת זציה לשונית והון תרבותי: ההגמוניה העברייסוציאל 2.3.2.2

 השפות האחרות

חד האמצעים המרכזיים בעיצובה של תודעה לאומית על ידי תנועה לאומית א( מציין כי 1997אלמוג )

התנועה הלאומית, הוא מצביע על כך שהשואפת להשליט סדר תרבותי וחברתי חדש הוא השימוש בשפה. 

כרוך שבמידה . הסמלים שלה ולהטביעה לתוך הלשוןמבקשת לייצר את מערכת  ,כחלק מגיבוש זהותה

היא תגבש דפוסי פעולה שמטרתם  ,יות אחרות, העושות שימוש בשפות אחרותהדבר בקונפליקט עם תרבו

תן המוחלטת קי, ובמקרה הרע מחתלשונות התרבויות הללו אל הלשון הלאומי תרגום ,תהיה, במקרה הטוב

 של לשונות אלה )אלמוג, שם(. 
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אנגלי לנתיניו, מנתח חוקר התרגום מיכאל קרונין את היחסים בין השלטון ה (Cronin, 1996) בספרו

 8-המלך האנגלי הנרי ה 1533כך מתבטא בשנת  לאחר הכיבוש האנגלי של אירלנד. ,דים האירייםיהיל

 מפריה הבריטית: ים של האיבנוגע לאזרחים האירי

"Every inhabitant within the saide towne indevor theym selfe to spek Englyshe, and to 

use theym selffe after the Englyshe Facion; and specially that you, and every of you, 

do put forth your childe to scole, to lerne to speke Englyshe" ( Ibid., p. 48) .  

ם. כדי להבטיח כי ימערכת היחסים בין הכובש האנגלי והנתינים האירי לשבהקשר ם נאמרים הדברי

פרלמנט בדבלין חוק הנושא ה 1537-מחוקק ב ,ם לדבר אנגלית תכובדיהדרישה המוצבת לאזרחים האירי

 את השם: 

"The English Order, Habit and Language" 

תמע ממנו כי הכישלון ם להשקיע את מרב מאמציהם כדי לדבר אנגלית ומשיהחוק תובע מהאזרחים האירי

 (..Ibid הכובש ישמש עדות לחוסר נאמנות ) תלדבר בשפ

 

שם ביקשו המוסדות האנגליים להכתיב את שפת הלאום האנגלי  ,קרה של כיבוש אירלנדבשונה מהמ

לילידים האיריים, הרי שהמקרה הציוני מורכב יותר, שכן השפה העברית לא הייתה שפת האם של 

ההנהגה הציונית. מרבית הציונים הראשונים לא הגיעו לארץ כדוברי עברית ולנגד עיניהם לא ניצב 

כפי  ,של דברמובן מאליו שבו מתפקדת העברית כשפה הרשמית הבלעדית. אמנם בסופו בתחילה חזון 

להיות השפה  ,של בינוי האומהבמסגרת התהליך הכולל נבחרה השפה העברית,  ,(1999שמציין שור )

היה תהליך מורכב שתחילתו הכנת  ניתהקאנוה ליך התקבלותה של זו והפיכתה לשפהלאומית, אבל תה

(, וסופו הפעלה מסיבית של "מלחמת השפות", המשכו מאבקים פנימיים )שזכו לכינוי תשתית תרבותית

 זציה חזקים מאוד שנועדו להבטיח את הטמעתה של השפה. ימנגנוני סוציאל

 

 העברית-ות האידישיתאמביוולנטיה

 לקידום השפה העברית באירופה ובפלסטינה, שמטרתה זו עניפה פעילות תרבותיתזמני של -קיומה הבו

 הייתה להעמיד:
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 , (27עמ'  ,2227)חבר,  "מסגרת קאנונית של ספרות לאומית נורמטיבית בעלת תוקף אוניברסלי"

אל  עבר מהשפות האירופאיותות שהייתה כרוכה במאמביוולנטיאת העד תום לא יכולה הייתה למחוק 

האפשרות להמשיך ידיש, שסימנה את אהמצד אחד כי בקונפליקט זה ניצבה  טוען( 1999שור ) .העברית

היצירה היהודית ולדבר בשפת מיעוט, כמו גם את הנטייה לייצר המשכיות עם חלק נרחב מן העולם ו

)שור,  מתפשר משמעי ובלתי-ה העברית כסמן של קיום לאומי, חדניצב, כאופוזיציה, באירופה. מצד שני

1999 .) 

 

 מנגנוני הסוציאליזציה והחינוך להשלטת השפה והתרבות העברית

הניסיון למחוק את זהותו של היהודי  הצלחת כמו בישר את נצחונו של היהודי החדש ואתנצחון העברית 

לדבר עברית בלבד. שלל השפות האירופאיות היו תזכורת  "נגזר"הגלותי והנרדף. על היהודי החדש 

התודעתית הנרפה והנרדף. אלא שגם אם ברמה הסימבולית ו, האירופאי הטראומתי ולדימויו החלשלעברו 

להכריע את חיי היומיום ולכוף עליהם בת העברית, הרי שעדיין צריך היה הקולקטיבית הוכרע הקרב לטו

 . ניההלשון המתחדשת, היה צריך, איכשהו, להפוך את העברית לשפת ההגמואת 

 

אלמוג אחרי המנגנונים של החברה האזרחית, שאפשרו מתחקה  (,1997)אלמוג,  דיוקן-הצברבספרו 

ציה החל תהליך האינדוקטרינית להפוך, תוך דור אחד בלבד, לשפה ההגמונית של היהודים בארץ. לעבר

 מיד עם הלידה: 

מנגנון החברות האידאולוגי פעל עוד כשהיו הצברים בעריסה, שכן שירי הערש לפעוטות באותה תקופה "

ת יהודיות מסורתיות היו בעלי תוכן חלוצי מובהק )מקצתם הושרו לילדים, למרבה הפרדוקס, בנעימו

משהו  - כפי שסיפרו לי כמה ממרואייני - וביידיש, שנתפשה אמנם כאחד מסמלי הגלות, אך העבירה

לאומי ו"ממשא הדורות"(. הם "טיפחו", כדברי החוקר אדיר כהן, "גאווה בעבריות, -מהיגון היהודי

מצוקותיו של העם, רדיפותיהם תחושת ייעוד, צו להיחלצות, למאבק ולכיבוש. השירים הבהירו לעולל את 

של העמים, נדודים במלוא תבל, פורענויות ללא סוף וטיפחו את התקווה ואת האמונה בגאולה ובתקומה, 

 . (53)אלמוג, שם, עמ'  "ידי בניה היהודים שישובו אליה"-בכיבוש הארץ ובבנייתה על



 17 

ל מנת לייצר את הסובייקט שפעלו במקביל ע ותהשונים של חברות לאומילמוג מנתח את המנגנונים א

 העברי החדש. בין מנגנונים אלה הוא מונה:-הציוני

 סיפורים ושירים מגויסים לפעוטות, ילדים ונוער. .1

חינוך אידיאולוגי בגנים ובבתי הספר, הכולל שימוש בספרי לימוד מגויסים: שני אמצעים  .2

אפי המהווה המשך חינוכיים עיקריים אפיינו ספרים אלה והם הצגת המעשה החלוצי כמעשה 

צנטריות שהגזים בחשיבותה של -לרצף ההיסטורי של גבורת העם היהודי ועיקרון האתנו

 התרבות העברית על פני תרבויות אחרות. 

ל אלה היוו מרכיבים חיוניים ה, עצרות, טקסי זיכרון וכנסים: כמסדרי בוקר, שיעורי חבר  .3

)אלמוג,  יה רגשית עמה יזדהו המתחנכיםהחילונית של הציונות וסייעו ביצירתה של חוו "דת"ב

 שם(. 

 

 7"האשכנזים"-קבוצת היהודים 1.2

צי שלפני הקמת מנגנוני החברות השונים שפעלו במלוא הקיטור בעשור וח( 1997על פי אלמוג )אלמוג, 

אידיאולגיה הציונית לייצר קונצזוס סביב זהותו של היהודי החדש יוצא אירופה ל אפשרומדינת ישראל 

. גיסא מאידך "אוניברסליסטית"-אירופאית-וכמחזיק בתפיסת עולם מודרנית גיסא ר עברית מחדכדוב

ות הלשונית שאפיינה את אמביוולנטיהיו להישכח תוך דור אחד וה יםשיירי השפות האירופאיות עתיד

עתידה הייתה להיעלם אצל הדורות הבאים, צאצאיהם של  22-העשרה והעשרים של המאה ה שנות

."צברים"ים. אלה נולדו כבר כיהאירופא היהודים
8

 

 

לא  ,ינות ערב והפלסטינים ילידי הארץהיהודים יוצאי מד ים מקבוצות מתרגמי דרוויש:גוד לשתיבני

 מתרגמים אלהלשוני. \)באופן מודע לפחות( מחיר תרבותיה קבוצת המתרגמים יוצאי ארצות אירופה שלמ

מנכסים נהנו  הםת של ישראל. פה הרשמית הלאומיכש מציאות שבה כבר תפקדה העברית גדלו בתוך

                                                 
7
שימוש במונח "אשכנזים" לצורכי נוחות בלבד, שכן כפי שמושג ה"מזרחים" חוטא להגדרת הקבוצה ההטרוגנית  אני עושה 

של היהודים שהגיעו מארצות ערביות שונות ונבדלות, כך גם ה"אשכנזים" הגיעו ממקומות רבים באירופה, שנבדלו זה מזה 

 בשפה, בתרבות ובמדדים אחרים.  
8
תרבותית שאותה עברו הוריהם עברה אליהם גם כירושה מודחקת וגם בצורות עקיפות, שבהן הופיע הניגון \ה הלשוניתהקטיע 

 האירופאי כשהוא מחופש לצורתו העברית החדשה. 
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לא טמן בחובו רק ידע לשוני אלא סימן את  בעברית "נכוןוה" תקיןהדיבור . היסימבולהון מסוימים של 

דוברו כנושאה של תרבות בעלת אוריינטציה מערבית מתקדמת, שערכיה נבדלים ועדיפים על אלה של 

 התרבות הערבית המקומית.  

 

 ים ילידי הארץהערבים וקבוצת הפלסטינ-ת היהודיםשל קבוצ ההביטוס 1.2

               תה של העברית על פני הערביתוביסוס עליונ 2.5.1

ק הראשון לסוגיית השפה. ( מקדיש פרנץ פאנון את כל הפר2221נון, )פ עור שחור מסכות לבנותבספרו 

שואף להדמות אל האדם הלבן  ,הצרפתים, המושפע באופן עמוק מן הכיבוש ין האיים האנטיליהשחור, ב

 באמצעות הרכישה של השפה הצרפתית:

הבעיה שאני עוסק בה בפרק זה היא כדלהלן: השחור בן האיים האנטילים יהיה לבן יותר, כלומר יתקרב "

ן טוען כי פאנו. (11פאנון, שם, עמ' ) "ככל שיהפוך את השפה הצרפתית לשלויותר להיות אדם אמיתי, 

זציה מוטל להתמודד עם השפה של האומה המתרבתת וכי ככל שיאמץ אותה יעבר קולונעל כל עם ש

 .  לכובש יותר ודומה "לבן"ויתנכר לשפתו המקורית שלו, כך יימצא תחת הרושם כי יוכל להיות 

צריכים  ,הערבים והפלסטינים ילידי הארץ-היהודים ,מתרגמי דרוויש נמנים ןעליהש שתי קבוצות אתניות

הסעיף  ששפתה המרכזית היא עברית. ודד עם הבעיה התמידית של זהותם הערבית במדינההיו להתמ

בכל מה שנוגע  ןההתמודדות שלה דרכיאת של שתי הקבוצות ו ןיני עולמישלהלן יסקור בקצרה את מאפ

 לשדה התרבותי והלשוני.  

 הערבים-קבוצת היהודים 2.5.2

טרם הגיעו לארץ גלי ההגירה של יהודים ממדינות השפה העברית כבר הפכה, עוד בלעיל כפי שראינו 

לכלי מתרבת ממדרגה ראשונה. ,ערב
9
דיברו יהודים שהגיעו מארצות ערב ושור ה(, עב2223לפי שנהב ) 

השפה המתרבתת בה"א הידיעה. – "הלבן"התרבות של היהודי כשפת  – , הייתה העבריתערבית
10
   

                                                 
9
-מרביתם של היהודים ממדינות ערב הגיעו לארץ לאחר קום המדינה: מתימן הגיעו במסגרת מבצע 'על כנפי נשרים' כ 

 1952-1952איש בין השנים  122,222 -. מעיראק במסגרת מבצע 'עזרא ונחמיה' כ1952-1918בין השנים   איש 52,222

היה אחוז היהודים שמוצאו מארצות  1918. בשנת 52-ואילו השאר הגיעו בעיקר במסגרת העליה ההמונית במהלך שנות ה

זה השתנה לחלוטין בעקבות גלי ההגירה שלאחר  של היהודים שהגיעו ממדינות ערב. יחס מספרי 22%-לעומת כ 82%אירופה 

 הקמתה של מדינת ישראל. 
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ערבי עם השפה והתרבות העברית החדשה צריך ה-כדי להבין לעומק מה התרחש במפגש של היהודי

 הערבים על ידי הציונות. -להתעכב ולאפיין את האופן שבו נתפסו היהודים

נתפסו בתודעה הציונית כמשתייכים לשתי פרדיגמות שונות.  ,(2223שנהב ) טועןהערבים, -היהודים

קולוניאלי ערבי וכפועל יוצא הראשונה הייתה הפרדיגמה הקולוניאלית האירופאית שם הם נחוו כאובייקט 

בהם תנשא. הפרדיגמה השנייה ראתה בקטגוריות של שיח אורינטליסטי מ הייתה אליהם תהתייחסוה

זה הוא שאפשר  שוני אליה הם שייכים.שמהתרבות הערבית  שוניםבראש ובראשונה יהודים, כלומר 

ים. שנהב מביא מדבריו ולנטיאמביוצב אותם כסובייקטים ימשל הלאומיות הציונית והוא לחבר אותם א

 בונה. -באיראן במסווה של נציג חברת סולל , שהופיעשל אחד  משליחי העלייה, אנצו סירני

גיסא מכיר מחד , הודים הערבים בפני נציגי הציונותסירני, המתאר את תכונותיהם והווייתם של הי

הפנימית שלהם כיהודים בתוך  לשונות גיסא מאידךכשהוא ער בערביות של בני המקום,שעליה הוא מצר, 

 (. 2223)שנהב,  החברה הערבית שאליה הם משתייכים

 

ארי את הציוני לחרוג מהסכמה האוריינטליסטית הפשטנית המסמנת בניגוד בינ מצליח סירני כי טוען שנהב

זהות "ל האפשרות של זהות מזרחית אחרת: מצביע בדבריו ע , שכן הואהמזרחי "אחר"ואת ה

 "קלאסיים של התפישה הקולוניאלסטיתהמטשטשת את מיקומי הסובייקט והאובייקט האמביוולנטית 

, אך "אחד משלנו"שבו המזרחי איננו האחר אלא  ,(. הבדל זה, שעליו מצביע סירני71 ', עמ2223שנהב, )

 שם(. שנהב, ) "ניסה של המזרחים אל תוך הלאומיותכרטיס הכ"זמנית הוא גם שונה מאיתנו הוא:  בו

 

 -( קווים לדמותו של הסופר היהודי2227ך לניתוחו של שנהב מציע חוקר הספרות חנן חבר )חבר, בהמש

כיוון שהערביות על פיו, ערבי. חבר עומד על הנחת היסוד הסמויה לגבי היהודיות של הכותבים בעברית. 

ון מקום נתפסת כאויבת הישראליות והערבי נתפס כאויב וכאחר האולטימטיבי,  הרי שאין בתוך הקאנ

התקבל להגמוניה להשיל מעליו את לצירוף בין היהודיות לערביות ולכן צריך הסופר המזרחי המעוניין ל

ערבי מייצרת עמדת ביניים -הקטגוריה של סופר יהודינראה אם כך כי על פי חבר . הדחיקהערביות ולה

 (. 2227)חבר,  י לכאורה של הציונות מתקשה לעכלברסאליסטיגני האונושהייצוג ההומ

                                                                                                                                            
10
ערבית בישראל לתחום מחקר פורה ביותר. חוקרים ואנשי -יהודית\בעשרים השנה האחרונות הפך העיסוק בזהות מזרחית 

שפע לאור. בגלל ה י ספרות שיצאורוח רבים כתבו על הנושא: החל ממחקרים אקדמיים וכלה באנתולוגיות של מאמרים ודבר

 פה הקיימת בנושא.ימבחר מייצג מתוך הספרות הענדה המחקר הזה, אסתפק כאן בסקירת בש יםהקי הרב
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יהודים הערבים, הרי שחבר ביונות הצ ההתבוננ שבו אופןהמאפשר הצצה אל הניתוח של שנהב בעוד ש

התרבותיים והנפשיים שאלה  המנגנונים אתו ערבים עצמם-של אותם יהודים חוויה האישיתה בוחן את

  .  םהיסוד הערבי בזהות את לושלמדיניות שמטרתה הייתה לבתגובה לפיתחו 

 

 הערבי-ברידי של היהודיעולמו ההי

ערבית. ניתן -יהודיתולוגיים של הבניית הזהות הקיימות עדויות רבות לטלטלה הרגשית ולתהליכים הפסיכ

בספרות שכתבו סופרים ומשוררים שהגיעו ממדינות ערב כגון: אלי עמיר, אמנון  הן ת הדיהםלמצוא א

והן בעצם התפתחותה  "מזרחיים"טואלים שמוש, סמי מיכאל, רוני סומק, הן בראיונות שהעניקו אינטלק

 הערבים. -. עדויות אלה מדגישות את החוויה המורכבת שעברה על היהודים"מזרחית"של הפוליטיקה ה

 "ערבי"שהתייחסה בזלזול ובהתנשאות לכל מה שהוא  ישראלית-שתייך אל הגמוניה עבריתהרצון לה

ועד לשאיפה  ,מחד גיסא ,ערבי ורצון להסתירוות שנעו מבושה בדבר המוצא האמביוולנטיהוליד  תחושות 

 מאידך גיסא.   ,את הזהות הערביתלשמר 

  

 התמקד( 2225שניר ) טוען, כפי שעיקר המאבקהרי ש ,היה לשנות העור הערבי לא ניתן כיוון שאת צבע

 הון לשוני, ישראל המתפתחתבלא נשאו עמן,  שהבקיאות בה וידיעתההשפה הערבית, במאמץ לשמר את 

יכול היה לנסות ולהתגבר על הפיצול הפנימי ועל  ערבי-עוד שהסובייקט היהודי. אולם בתרבותי או

באמצעות הזהות היהודית שלו, שהקנתה לו את כרטיס הכניסה אל  ות שבה הוא נתוןאמביוולנטיה

א כשונות שהי ,ההגמוניה, הרי ששונותם של הפלסטינים ילידי הארץ התגבשה, מכורח הפרדיגמה הציונית

 מוחלטת וחד משמעית. 

  ילידי הארץ פלסטיניםקבוצת ה 2.5.3

 הקולוניאליזם הפנימי של ערביי ישראל: מאפיינים

ישראל -של הערבים הפלסטינים אזרחי מדינתמחקר מקיף על מצבם  זורייקך עור 1979בספרו משנת 

יין כי מתקיימת מצהוא . (Zureik, 1979)ומאפיין את המקרה שלהם כמקרה של קולוניאליזם פנימי 

כוללת פרקטיקות של . מדיניות זו סיסיות מהציבור הפלסטיני בישראללמניעת זכויות ב משפטית מדיניות

מתעניין  זורייקבי. רמות המפלות את המיעוט הערהפרדה, הפרת חופש על ידי מנגנוני כפייה דתית וכן נו
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גותה הפרטית והציבורית של הגזענות החברתית הנורמטיבית, זו המתממשת בהתנהבמיוחד בנושא 

רגשות,  ם שלארבעה סוגי ונהמ זורייקהקבוצה היהודית הדומיננטית כלפי הקבוצה הפלסטינית הילידית. 

 כמאפיינים של דעות קדומות אצל הקבוצה הדומיננטית והם: Blumer) בלומר ) שצוינו על ידי הסוציולוג

. לאחר מכן הוא סוקר את כות לבעלות בלעדיתמפני הסגת גבול וכן הזחד ונות, ניכור, תחושות פעלי

מופעיהם השונים של מאפיינים אלה במנגנונים השונים של מדינת ישראל וכיצד אלה משפיעים על 

 . (.Ibid) מציאות החיים היומיומית של אזרחיה הפלסטינים

 

הערבים: -םהישראלים מסומננת הרבה יותר מזו של היהודי-אחרותם של הפלסטינים( 2223בעיני שנהב )

ציוני ובין זהותם -שבין הרצון להשתייך לקולקטיב היהודי אמביוולנטיבעוד שהאחרונים פועלים במרחב ה

ערבית, ובתוכו ניתן להם מקום לתמרון לשוני ותרבותי, הרי שזהותם של הפלסטינים, ככל -היהודית

שבו באה לידי ביטוי  שתתאמץ להדמות לישראלים תישאר תמיד מסומננת ושונה.  המרחב הבולט ביותר

ת הולכת והופכ החמישים  מאז שנות ,שפי-סלעשמציינת מסומננות זו הוא המרחב השפתי והתרבותי. כפי 

השליטה בשפה שכיוון נוסף על כך,  .(Sela-Sheffy, 2005) סימבולי הון העברית והשליטה בה לנכס

וכלכלית במדינת ישראל, הרי העברית הייתה ועודנה האמצעי המרכזי להשתלבות חברתית, תרבותית 

         ראשונהכלי ותרבותי ממדרגה שהרכישה שלה הופכת להיות עבור הפלסטינים הישראלים נכס כל

ות לרכוש השכלה גבוהה בלא אין כל אפשר המלמדות בשפה הערבית ישראליות עדר אוניברסיטאותיבה)

 עברית(.  ידיעת 

 

מלית ונים חזקים של אלימות סנהפעילה מנג העברית ינההמדכי  טוען (Kimmerling, 2001) קימרלינג

שנועדו ליצור בקרב הפלסטינים אזרחי ישראל הזדהות עם התרבות העברית ולנכר אותם מתרבותם 

שלהם. מנגנונים אלה כללו בראש ובראשונה את מערכת החינוך הנפרדת שהוקמה עבור הערבים, 

 מרלינג: ישמתוארת כך על ידי ק

 

"A state-controlled elementary and high school system was added. Israel's school 

curriculum for its Arab citizens was designed to create a new ethnic identity, that of 
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the "de-Palestinized" Israeli Arab. The history of Israeli Arabs was presented as 

consonant with the history of the state of Israel. They were taught Koran (and the 

New Testament for Christian Arabs) as well as the Hebrew Bible and Hebrew 

literature" (Kimmerling, 2001, p.134). 

 

 

 הפנמת הדיכוי ודפוסי הפעולה של הפלסטינים אזרחי ישראל

חברה היהודית במדינת בתוך השהונהגו דפוסי הפעולה הקולוניאליים ( Zureik, 1979) זורייקעל פי 

השפעה  האחרונים של אלה כלפי אזרחיה הפלסטינים השפיעו על עולמם הרגשי ועיצוב זהותם ישראל

ואפשרויות הדפוסים הרגשיים  העמדות, ת את הזרקור אללהטו . בסעיף שלהלן ייעשה ניסיוןמכרעת

כדי להבין את היווצרותן של  : אל ההביטוס שלו., או במילים אחרותכמכלול יד הפלסטיניהפעולה של היל

 חברות כבושות: תהליך הפנמת הדיכוי. על תהליך המאפיין  עמדות אלה יש להתעכב

 

הוא יצירת דימוי  ם להצדקה העצמית של השלטון הקולוניאליאחד המאפיינים המרכזיי זורייק מציין כי

 ,דימוי זה הוא טוען כיהומניזציה לתרבות ולאופן החיים של הקבוצה הילידית. -דה שהמיתולוגי, שעו

 דימוייםהי היליד. עדויות לתהליך זה, שבו על ידמופנם  ,הנוצר למעשה במפגש בין הקולוניאליסט והיליד

ניתן למצוא במחקר  ,קבוצת הילידים על ידי הזרים הכובשים מופנמים על ידםמיוחסים להשליליים ה

 ,Zureikשנערך בקרב ילדים שחורים בארה"ב וכן במחקרים שנערכו ביחס לכיבוש הצרפתי באלג'יר )

 "עבודה ערבית"של הביטוי  דוגמהטוען כי תהליך דומה התרחש גם בארץ ומביא את הזורייק  (.1979

 תוכו את הדימויים השליליים הקשורים לערבים.  המנקז אל כביטוי

 

מציאות שבה הפלסטינים מודרים באופנים שונים ממרכזי  במסגרתדימויים שליליים אלה ההתמודדות עם 

אל  ת שבין הרצון להידמו אותם ניתן למקם על הצירשההגמוניה הישראלית מייצרת דפוסי פעולה שונים 

תעקשות לשמר את התרבות והשפה הילידית, תוך כדי התנגדות ההבין ו ,גיסא הישראלי המערבי מחד

 . גיסא לניסיון הדיכוי הישראלי ועל חשבון צבירתו האפשרית של הון תרבותי וחברתי, מאידך
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ערך ראיונות ( ש ,1971Cohen)  ל כהןפוס ההידמות אפשר למצוא במחקרו שאחת מני רבות לד דוגמה

ומגיע למסקנה כי מצבם נובע  בני נוער אלה שרוייםו המשבר שב על עומד כהןבני נוער בעכו. עומק עם 

אלה מייצרים מצב המתאפיין בחוסר הקיימים בחברה הישראלית. תנאים  "האוביקטיביים"מהתנאים 

ודאות לגבי העתיד המקצועי, אי יכולת להתחרות בשוק העבודה עם יהודים וחוסר אפשרות להתקבל 

ל אלה הרגישו בני הנוער מוקצים מן החברה ומופלים כתוצאה מכ .המוסדות להשכלה גבוהלאחר מכן ל

התעסקות יתר  הנה דדות העיקריות שלהם עם המצבאחת מדרכי ההתמו כהן מגלה כי על ידי הממסד.

 (.Ibid). יות, שברוב המקרים היו קצרי טווחבענייני מין, באמצעות הניסיון ליצור קשרים עם יהוד

 

 על זהותו של הפלסטיני אזרח ישראל י בהשפעהביתהחינוך להפלסטינית ומשפחה התפקיד המכריע שיש ל

 המשפחה הפלסטינית מהרגע הראשון מטפחת . לטענתו, (7002 רביע, ربيع,בהרחבה על ידי רביע ) נידון

הישראלית  וזהותהתייחס אל ה ל\מחנכת את הילדו ים של עמידה על הזהות הפלסטיניתה דפוס\אצל הילד

ושה של על גיב עבריה יבית ספרהחינוך ההשפעתו של כך, על פיו,  בלבד. תרומנטליאינסטזהות אל כ

 , שכן הוא מגיעמידבתוהו עם התבגרותו של התל העול  זהות זו,להחליש מתוך הרצון  ,הזהות הפלסטינית

 , שם(.      ربيع) מופלה טועמישהוא שייך ללתובנה  במהלכה

  

הזהות )והפעולה( המתנגדת ברצוני  התגבשותה של דפוסל תתגבשותה של הזהות המשתייכבין דפוס ה

 י התפיסות ומאפשרת הגדרהלבסוף להצביע על אפשרות נוספת הנובעת למעשה מהמתח שבין שת

כתגובה לקולוניאליזם  תמורכבת יותר של זהות פלסטינית היברידית. התגבשותה של זהות זו צומח

דית מתוך עיון ימח'ול, הקורא את האופציה ההיבר (.2227המופעל על המיעוט הפלסטיני )מח'ול, 

 ישראלי הכותב בעברית סייד קשוע, מצביע בעבודת המאסטר שלו על -ביצירתו של הסופר הפלסטיני

שתפיסתם  טוען(. הוא 33'ההכלאה' התרבותית שעברו הפלסטינים אזרחי ישראל" )מח'ול, שם, עמ' "

אחיהם הפלסטינים הנמצאים בגדה זדהים עם המאבק של בנויה על כך שמצד אחד הם מ העצמית הייחודית

עובדת היותם אזרחי ישראל. שמעניקה להם ת והחומריאך מצד שני הם נהנים מן ההטבות עזה,  וברצועת

רכי שהיהודים נמצאים בראשו, לאחר מכן הפלסטינים אזרחי ישראל ולבסוף רימח'ול מתאר מבנה ה

הירוק. הוא טוען כי את התנהגותם ופעולותיהם של מעברו השני של הקו  הנמצאים הפלסטינים
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דיות הפועלות בד בבד: היברידיות יהפלסטינים הישראלים יש לראות כתוצר של שני סוגי זהויות היבר

 דיות מעשירה. יקונפליקטואלית והיבר

בעוד שההיברידיות הקונפליקטואלית מדגישה את האלמנט הגזעני, ואת ההדרה של הפלסטינים הנגזרת 

דיות המעשירה מבליטה את "האינטראקציה יהרי שההיבר ,עצם ההגדרה האתנית של המדינה היהודיתמ

וכן את ההשפעה ההדדית של שתי  ,(31התרבותית וההשתתפות בחיים הישראלים" )מח'ול, שם, עמ' 

 האחת על זולתה.   ,הפלסטינית והישראלית ,התרבויות
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 ית לעברית כמרחב שלישימערב . תרגומי דרוויש3

עד כה עמדתי על מאפייני ההביטוס הלשוני והתרבותי של קבוצות מתרגמי מחמוד דרוויש כתוצר של 

זהויותיהם האתניות. סקירה זו כללה את מיקומם של המתרגמים כסובייקטים הפועלים בתוך ההיסטוריה 

עילה. בנוסף סקרתי בקצרה את של התנועה הציונית וכתוצרים של מנגנוני החברות החזקים שהיא הפ

המחקרים שנערכו עד כה מתוך פרספקטיבה סוציולוגית בחקר התרגום בישראל בכלל, ובנוגע לתרגום 

 מערבית לעברית בפרט. 

  

פרק זה יבקש להניח את המצע התיאורטי הרואה בתרגומי ספריו של מחמוד דרוויש לעברית תרגומים 

הטענה כי פעולת התרגום של ספרי מחמוד סס ובת. סבר להלן()המושג יוחב שלישי המתרחשים בתוך מר

בטים מרכזיים: ההבט בעלת שני ה תרבותית כפרקטיקה פרטית לשימוש בתרגום דוגמהנה ידרוויש ה

המתרגמים. יסוד נפשי וביוגרפי אצל חלק מן מהקיים  ההיברידייסוד זהות המורכבת ובהראשון מתמקד ב

של המתרגם בט השני עומד זאת, במרכז הה לעומת. ות ואף סותרותורכבהזדהויות מ בקרבם זה מייצר

 כנגד הנחות היסוד השולטות בתרבות העברית.  היוצא כסוכן של שינוי תרבותיספרי דרוויש 

 

זה שג ניתן לראות בשדה התרגום של ספרי דרוויש לעברית מרחב שלישי של פרקטיקה תרבותית. במו

ות, המאפיינת מצבי אמביוולנטיבחותם של  ותסוכנים השונים טבועולותיהם של ה, שבו פעלמרחבכוונתי 

(.Bhabah, 1994ם )יקולוניאלי-ים ופוסטיקיום קולוניאל
11
הערבים לאומיות, דת -היהודיםבספרו  

( מנתח שנהב את ראשיתם של היחסים בין המדינה היהודית שבדרך ובין יהודי 2223)שנהב,  ואתניות

לדיון את היציאה של משלחת סולל בונה מהארץ לאתר הבניה  מוצאודת הינות ערב ובוחר לעצמו כנקמד

ן כיצד בו ניתן לבחושד כמרחב ביניימי באבדאן שבאיראן. על פי שנהב, המרחב הגיאוגרפי באבדאן מתפק

, שחושף את העובדה כי אמביוולנטיפועלים באופן  סוכנים בעלי זהות הנתפסת בדרך כלל כקבועה מראש

 )שנהב, שם(. היסטורית-כלכלית-למעשה תוצריה של הבנייה חברתיתזהויותיהם הנן 

 לדיון בשדה מוצאל מחמוד דרוויש ובמחקרם נקודת באופן דומה אני מעוניין לראות בתרגומי הספרים ש

 ,ה אבדאןהתרגום מערבית לעברית בהקשר של הבניית זהות במצב קולוניאלי, אלא שבניגוד למקר

                                                 
11
לבחינת סוגיית  מוצאכנקודת   לשמש, לבחינה בעבודה זוהמקרה הפרטי של תרגומי דרוויש, שיועמד בעתיד יוכל אולי  

 מרחב השלישי. של ה נקודת המבטהכללית מערבית לעברית דרך התרגום 
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גי, אלא על בסיס היות וודת אפס לא נעשית על בסיס גיאוגרפי וכרונולהבחירה בתרגומי דרוויש כנק

. לשון אחר:  פעולת שלישימאפיינים של מרחב פוליטית בעלת \פרקטיקה תרבותית התרגום עצמו

 בו המתרגם נודד בין זהויות שימי התרגום עצמה שייכת למרחב של בין לבין, מרחב ביני

(2222 ,Cronin .) 

 

 . (איזור מגע) Contact Zone(: Pratt, 1992)פראט  ותי זה הוא חלק ממה שמכנהתרב\ומימרחב תרג

 :  Contact Zone -ה אותו את הבספר פראט  כך מתארת

"Social spaces where disparate cultures meet, clash and grapple with each other, often 

in highly asymmetrical relations of domination and subordination - like colonialism, 

slavery, or their aftermaths as they are lived out across the globe today (Ibid., p. 4)."   

בט האינטראקטיבי, האילתורי המתרחש במסגרת כדי להדגיש את הה פראט משמש את Contact  המושג

   ברוב המקרים.  ריהלדב שממנו מתעלמים הבט - המפגשים הקולוניאליים

 

 .פראט ברית חגים במרחב דומה לזה שמתארתלע דרוויש נודדים במרחב של תרגומיהמתרגמים ה

סימטריים מובהקים שאותם מפרה פעולת התרגום, כשהיא -זהו מרחב תרבותי המאופיין על ידי יחסים א

קסטים המתורגמים חושפת הבנייה של יחסים מורכבים הרבה יותר. כך, באמצעות ההתחקות אחר הט

החברתית מעט אור על הבניית זהותם  אבקש לשפוך ,של המתרגמים הביטוסוהקשר ביניהם ובין ה

 כסוכני תרבות הפועלים בשדה התרגום מערבית לעברית בישראל. והפוליטית של המתרגמים

 

בין להראות, תוך בחינת עיקרי משנתם של שלושה חוקרי תרגום בולטים, העוסקים  בקשפרק זה אב

קולוניאליות, כיצד מהווה התרגום פרקטיקה תרבותית המשקפת -השאר בתרגום בסיטואציות פוסט

זו יכול לבוא  סימטריים הקיימים בין תרבויות וכיצד באמצעות פרקטיקה-ומביאה לידי ביטוי יחסי כוח א

וכה דרוויש לו זשאחר המעמד החריג  של המתרגם כסוכן תרבות. לאחר מכן אתחקה לידי ביטוי תפקידו

הקיימת בין  את משוואת יחסי הכוח התרבותיים . אטען כי מעמד זה מהפךבשדה התרבות העברית

  במובנים מסוימים על קיומה. וכי היפוך זה מאיים התרבות העברית ובין התרבות הערבית,
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ניתן ו מרחב שלישי שבתוכנוצר אותו  ,זה מתוך היפוך כי ,לאור קריאה במושג ההיבריד של באבא אטען

  דרוויש. היווצרותם של תרגומי למקם את 

 

בכלל והקשרים  של יחסי כוח יםבהקשר אמביוולנטיתטיקה קתרגום כפר 2.2

  קולוניאליים בפרט: ניראנג'נה, קרונין וונוטי-פוסט

הנעה בין ההתנגדות התרבותית ליחסי הכוח  אמביוולנטיתתפיסתה של הפרקטיקה התרגומית כפרקטיקה 

זוכה להתייחסויות של כמה חוקרי  גיסא ובין שיתוף פעולה עם ההגמוניה מאידךגיסא ד הקיימים מח

במהלך שני העשורים  ם של התופעה בזירות שונות בעולם.ים שוניהבטהסוקרים  ,תרגום מרכזיים

: קולוניאליטראו אור שתי אסופות של מאמרים העוסקים באופן בלעדי בתרגום בהקשר הפוס האחרונים

. (Simon and St-Pierre ) 2222והשנייה בשנת  (Bassnett and Trivedi) 1999שנת  הראשונה ב

קולוניאליות שונות בעולם )קוויבק, -האסופות מכנסות בתוכן מאמרים של חוקרי תרגום מזירות פוסט

בסעיף הבא אסקור בקצרה את התייחסויותיהם של שלושה חוקרי תרגום הודו, סין, אירלנד, ברזיל ועוד(. 

   ולטים העוסקים בתחום: נירנג'נה, קרונין וונוטי.  ב

 

מציינת כי התרגום  ,קולוניאלי-שספרה מתמקד בתרגום בהקשר פוסט ,(Niranjana, 1992ניראנג'נה )

דרכו ניתן לאתר את הופעתו שכפרקסיס טומן בחובו שאלות של ייצוג, כוח והיסטוריות. אחד מהמופעים 

הנו התרגום. היא טוענת כי באמצעות התרגום אל שפת הכובש,  מנכיח קולוניאלי -של הסובייקט הפוסט

את היליד בשפתו ולמעשה מפנה לו מקום בתוך המרחב התרבותי שלו, אך גיסא הקולוניאליסט מחד 

כאובייקט ללא היסטוריה. כך באופן פרדוקסלי צר גרסה הגמונית שלו ייצוג זה של האחר מיי גיסא מאידך

קיום בתוך ההיסטוריה של הקולוניאליסט, אך כאובייקט שקוף, נטול היסטוריה. התרגום מאפשר ליליד 

ומר כי התשוקה של הקולוניאליסט לתרגם את היליד מכילה טענתה זו של ניראנג'נה ניתן לכפראפרזה על 

וג זה, בשל ההקשר של יחסי ייצ א מעוניין בהנכחתו ובייצוגו, אךהו אמנם ות פנימית, שכןאמביוולנטי

 יצטייר כייצוג חלקי וקפוא., ותהכוח

 



 28 

( את הקשר  בין תרגום  במצבים Cronin, 2000לעומתה, מזהה חוקר התרגום האירי מיכאל קרונין )

ל המקור הילידי אל שפת קולוניאליים ובין שאלת המקור. הוא מראה כיצד התרגום ש-ים ופוסטיקולוניאל

ות שבהן תורגמו יצירות דוגמאהוא מציג מספר לתפקד כאקט של התנגדות תרבותית נפיצה.  שויהכובש ע

בתוך  זעזועומראה כיצד יש לתרגומים אלה פוטנציאל לגרום ל מקור איריות בעלות ערך לאומי לאנגלית

 :התרבות ההגמונית הקיימת. באותו מאמר עצמו מצביע קרונין על עוד שני סוגים של התנגדות תרגומית

הטקסט. ברמת המיקום החברתי מדובר בזהויותיהם של השני ברמת האחד ברמת המיקום החברתי ו

התרגום  מפריה נזקקת לשירותייהא אך תמידיבספק  מוטלתשנאמנותם  (, ילידיים )איריים-מתרגמים

שהאינטרסים שלהם  "סוכנים כפולים"את שלטונה. מתרגמים אלה הנם למעשה בטיח בכדי לה שלהם

לחקור את חייהם כמדד לקשר שבין סוכנים אנושיים תמיד חשודים. לכן סבור קרונין כי יש חשיבות 

 . (.Ibid) ושינוי היסטורי

 

ית לאנגלית, הוא לורנס נהעוסק בעיקר בזירת התרגום האמריקחוקר התרגום האחרון שברצוני להזכיר, 

טענתו ו  "שקוף"עוסק במעמדו ההיסטורי של המתרגם כרו . מחק(Venuti, 1992, 1995ונוטי )

בלתי נראה ובלתי מורגש.נתפס כ ,וכפועל יוצא מכך גם תחום התרגום כולו ,המתרגםהבסיסית היא כי 
12
   

טוען, כי לאורך ההיסטוריה נתפס המתרגם כאיש צללים שקיומו כמבקר תרבות וכפרשן כמעט ואינו הוא 

קיים.
13
  

 

תרגום ה"מתפיסה זו נגזרים גם מעמדו הנחות של תחום התרגום והתפיסה לגבי מהות ונוטי סבור כי 

ת: ככל שהתרגום הערך האסתטי המרכזי שתרגומים נשפטים על פיו הוא הקריאוהוא טוען כי . "הטוב

יותר בשפת המטרה ונראה כאילו הוא איננו תרגום כלל, כך הוא נחשב לתרגום טוב  נקרא באופן חלק

ים של  תרבות יים והפוליטיבשירות האינטרסים הכלכל פועלתסתטית זו יותר. ונוטי מוסיף כי תפיסה א

על ידי  מעוצב בעקיפיןאך  ועבר מתרבות אחרתכי הטקסט המתורגם מ העובדה  (Venuti, 1992). היעד

היא שהופכת אותו לפרקסיס פוליטי תרבותי מעניין, ם ברגע היסטורי מסוים מוסדות חברתיים ספציפיי

גם תפיסה מוסרית  לפי ונוטי,, מכאן עולה .הנע על הציר שבין אישור הקודים הקיימים ובין חתירה תחתם

                                                 
12
 מקדשת את טקסט המקור.הצים בתפיסה הרומנטית/אקספרסיבית שורשיה של תפיסה זו נעו 
13
 חשוב לסייג ולומר כי מחקרו של ונוטי עוסק רובו ככולו בתרגומים לאנגלית, בעיקר בארה"ב. 
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חדשה הנוגעת לתפקידו של המתרגם. המתרגם איננו עוד איש צללים: הוא פרשן, יוצר וסוכן תרבות, 

העוסק בפעילות שהיא כלכלית/תרבותית/פוליטית לכל דבר. על כתפיו מוטלת האחריות לפעולה מודעת 

 . (Venuti, 1992) וביקורתית בתוך שדה התרגום

 מבולי של מחמוד דרווישההון הסי 2.1

 "وخوف الطغاة من االغنيات" - "ופחד העריצים מן הזמירות..."

  (1995, דרווישבנאי( )בתרגומו של  ,"על האדמה הזאת"מתוך השיר )

 עמדו של מחמוד דרוויש בתוך שדה התרבות העבריתמ 3.2.1

-ולה מדבריה של עמיתפי שעהזכיר כי כעברית ראוי למעמדו הייחודי של דרוויש בתרבות הכרקע להבנת 

 , הערבי והעברי.לשני העולמותמרכיבים ששייכו אותו  בתוך זהותו של דרוויש התקיימו(, 1999כוכבי )

היה גיסא כך שמחד  ,מערכת החינוך הישראלית של בוגרת לפני קום המדינה, גדל בה והיה הוא נולד קצ

היה ערבי  הוא לא הייתה לו תעודת זהות. לנוכח נפקד בישראבשל היותו  גיסא דובר עברית, אך מאידך

ישראלים, הן במערכת הפוליטית הקומוניסטית  ים עםאישי ויחד עם זאת קיים קשרים  הגאה בלאומיותו

 פעל. שבה  יתשבה צמח והן במערכת הספרות

 

ן )וייתכ שירתו נתפסה עובדה כימקבלים את ביטויים החריף ביותר בדו הסימבולי של דרוויש כוחו ומעמ

 שבו "תעודת זהות"שיר תב את ההוא כתחילת דרכו כמשורר צעיר כמסוכנת. ממש ב כי עודנה נתפסת(

כוכבי, -עמית) "בגלוי על זהותו כערבי, מעשה נועז בישראל של שנות השישים, שבהן נכתב" הכריז

כה וז ,תורגם על ידי אברהם ינון, מורה לערבית באוניברסיטה העברית(. שיר זה 275, עמ' 1999

 (. 1999כוכבי, -)עמית בחוברת פנימית של משרד ראש הממשלה 1933-להתפרסם ב

  

בר לשירים מעמעידים,  שהקנתה לו שירתודרוויש ועל ההון הסימבולי על מעמדו המיוחד של מחמוד 

 שני הפולמוסים המרכזיים שהתעוררו סביבו וסביב, תורגמו לצרכים ביטחונייםהראשונים הללו, ש

ם על כוחה של שירת  יצביעומ פוליטיעל קו התפר שבין התרבותי לנעים וסי תרבות אלה שירתו. פולמ

בין התרבות העברית  על יחסי הכוח המסורתיים הקיימיםלכאורה דרוויש, כאופציה המאיימת 

 יחסים שעל הבנייתם עמדתי בפרקים הקודמים.  - והפלסטינית/ערבית
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 השיר שלא פורסם למוס הראשון: הפו 3.2.2

 של סיהאם דאווד(על פי תרגומה ) "חולפים בדיבור חולף" -"عابرون في كالم عابر"ירו של דרוויש  ש

-הכוויתי" )עמית א'אנבא-"במקום בולט, בשער האחורי של העיתון אל 25.1.88 -פורסם במקורו ב

 עומר, (. השיר פורסם בצירוף תמונת המשורר ואיור של ירושלים שבחזיתו מסגד273, עמ' 1999כוכבי, 

 כוכבי, שם(. -הפוליטית לשלוט בה )עמיתהערבית המקושר לתביעה  ,מסמלי העיר אחד

פריצת האינתיפאדה הפלסטינית הראשונה, שהחלה  ,ת פרסום השיר בהקשר ההיסטורי שלוראוי למקם א

 מספר חודשים לפני כן: 

לא צויינו בשיר במפורש( נ.ס( וכקורא לישראלים )ש - שירו של דרוויש פורש כתומך בה )באינתיפאדה"

לצאת מהשטחים, ואולי גם משטחה של מדינת ישראל. שיר זה תורגם פעמים אחדות לשם פולמוס 

 (.273, עמ' )עמית כוכבי, שם "פוליטי, וכל התרגומים פורסמו בתוך שבועות ספורים

 

את הפולמוס כוכבי בפרוטרוט את התרגומים השונים שנעשו לשיר ו-בעבודת הדוקטור שלה סוקרת עמית

. התרגומים השונים ניסו להבהיר את המשמעות (1999כוכבי, -)עמית פוליטי שהתעורר סביבו-התרבותי

את היהודים משטחי יציהשאלה: האם קורא דרוויש בשיר ל הפוליטית המדויקת הטמונה בשיר ולענות על

רובם המכריע לדבריה, שטח שבין הירדן והים התיכון. עזה בלבד, או שמא הוא מתכוון ל הגדה ורצועת

בין הערבים שתמכו ברעיון הדו קיום  לאומיים-חוקרים בין של הפרשנים והקוראים השונים וביניהם גם

 )שם(. סימן האיום בהשמדהבא להשמדת ישראל וכי הוא עומד , טענו כי הוא קורוהיהודים התנגדו לשיר

 

, המשמש כמרצה באוניברסיטת אחד מחוקריו המרכזיים של דרוויש, חוקר הספרות עאדל אלאסטה

עמדה כי השיר מציג  טוען ,שםש המחלקה לספרות ערבית כרא 2221-והמכהן מ 1982שנת אלנג'אח מאז 

הוא מוסיף כי אין בשיר דבר המעיד על כך כי המילים ן לפרשה באופן קונקרטי. שאי עקרונית מופשטת

 (.1993אסטה, اسطة,  ) והרצועההגדה  כשטחיבאופן קונקרטי מכוונות להתפרש  "ימינו"או  "יבשתנו"

  

לית , ה"חדרים"בין עורכת כתב העת הספרותי מערכת היחסים בהפולמוס סביב השיר קיבל ביטוי חריף 

בתוך גיליון של כתב העת שבו , רה ישורון עמוד ריקשאיהבין דרוויש. כתגובה לפרסום השיר ישורון, ו

גיע לקיצו בהתפייסות ההחרם של ישורון . שורראמורים היו להתפרסם שיריו המתורגמים של המ
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 של כתב העת 12העת שיר אחר של דרוויש ולאחר מכן בגיליון -בכתב תפרסםה בשלב הראשון. הדרגתית

ראיון עם דרוויש ב ולוותההפעם על ידי אנטון שמאס  התורגמשחטיבה נרחבת משירתו,  הרסמפתה

 (. 1999כבי, כו-שורון באופן אישי )עמיתבעמאן, שאותו ערכה י

 

דולה שנערכה בפריז התגובות השונות והחריפות לשירו של דרוויש, ביניהן הפגנה גאלאסטה מציין כי 

באף ב היהודים, הובילו אותו שלא לפרסם את השיר יולדין ולגירושו מפריז בהיותו א וקראה להעמדתו

תב את הכוונה האמיתית יותר והבהיר בכאף דרוויש הרחיק לכת כי הוא טוען אחד מקבציו הבאים. 

 דברי ההסבר שלכי . מדבריו של אלאסטה עולה אף כי זו אינה משתמעת ממנו כלל שאליה חותר השיר,

 דבריו של דרוויש. (בדיוק עמדה זוציין מהי מ)אלאסטה אינו  הביעו את עמדתו הפוליטית הרגילה דרוויש

השיב את המשורר הלאומי הפלסטיני אל בגד בו ול זהזני השמאל הישראלי, שחש כי נועדו לרצות את או

 (.  1993اسطة, חיקם של תומכיו הישראלים )

 

לאבד את מתוך רצון שלא  , כנראההחלטתו של דרוויש שלא  לפרסם את השיר באף אחד מקבצי השירה

 מעוררת את השאלה: מה הייתה משמעותו וחשיבותו של אותו מעמד עבורו?  , תומכיו ואוהדיו הישראלים

קרא על ידי הציבור יכך שילחשיבות גדולה  יחסדרוויש , היא כי אלאסטה, לפחות על פי התשובה

אהדת הקורא  שלא לאבד אתטוען כי רצונו של דרוויש  אלאסטההישראלי ולכך שציבור זה יאהד אותו. 

הישראלי הייתה עבורו חלק בלתי נפרד מהמאבק הלאומי הפלסטיני לשחרור. במאמרו שהתפרסם בעיתון 

כי דרוויש ראה חשיבות  אלאסטהטוען   ,"אין מנוס מעד יהודי" תחת הכותרת: 2212במאי  32-ב יאםאלא

גרות ששלח דרוויש, הנה ציטוט מתוך אחת האכותרת המאמר ) עליונה בגיוסה של תמיכה ישראלית.

 .(קאסם-למשורר הפלסטיני סמיח אל ,בהיותו בגלות בפריז

 

 ".אין מנוס מעד יהודי, על מנת שהמערב יאמין לנו"רו הנו: במאמ אלאסטהאותו מצטט שהמשפט המלא 

גורס כי דרוויש הבין כי בכדי לזכות בתמיכת המערב יש צורך ביהודי שיתמוך ויחזור על  אלאסטה

טיעוניהם של הפלסטינים וכי ללא תמיכה זו גם הקול הפלסטיני המתון ביותר לא יזכה, שם במערב, 

בכך , שצורך זה לגייס עד יהודי תומך הכאיב לדרוויש והסב לו קשייםמוסיף כי נראה  אלאסטהלאהדה. 
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יותר. למרות זאת, ראה  דרוויש  קיצונייםת מטעם הפלגים הפלסטינים השחשף אותו  לביקורות רבו

اسطة, הגשמת השחרור הפלסטיני )דרך לבקיום קשרי ידידות מתמשכים עם ישראלים צורך חיוני ב

ויש ראה בייצוגו בתוך התרבות הישראלית ערך פלסטיני לאומי מהמדרגה דרו אם כך, נראה כי (.7080

הראשונה. כך ניתן להסביר את העובדה שהוא מעולם לא הביע התנגדות פומבית לכך שיתרגמו אותו 

אותו נוקטים יוצרים ערבים רבים בכלל ופלסטינים בפרט(. מעבר לכך, דרוויש אף שלעברית )איסור 

.ו לגוף ישראלי ספציפי כזה או אחרכויות התרגום הבלעדיות על כתביהקפיד שלא להעניק את ז
14

        

 

במידה שבה הפולמוס הראשון שאותו הצגתי שופך אור על דרוויש ועל התנהלותו אל מול החברה 

ההון  על ,ירת דרווישש בושהאופן ס השני חושף יותר מכול את והתרבות הישראלית, הרי שהפולמו

שדה הפוליטיקה, התרבות והחינוך  סערה ודיון בתוך העוררו הטלטל ,בקרבה היא אוצרתהתרבותי ש

 . ישראלב

 כנית הלימודים בספרותתכחלק מהפולמוס השני: הכנסת שירי דרוויש  3.2.3

ם החדשה בספרות, ליחידות להכניס לתוכנית הלימודי ,, יוסי שרידדאז חליט שר החינוךה 2222 סראבמ

מתוך אתר ) "מחמוד דרוויש משורר המאבק"ינים, ובראשם שירים של פלסט םוררישירי מש"הבחירה 

בילה והסערה ו הההחלטה עורר (.28.3.2222שורת המזרח התיכון, האינטרנט של המכון לחקר תק

ושיריו של  התקבלה, כשבסופו של דבר הצעתו של השר שריד האמון בממשלה שלא עבר-להצעת אי

החלטתו ל פשר ההתנגדות היה לברר מה בסעיף זה ברצוניימודים. אל תוך תוכנית הל ווכנסהדרוויש אכן 

מדינה " :תקשה להבין כיצדהש 11.3.2222ך  מתארי אלאיאםעיתון  פשר שעליו תהה גם ,של שריד

  "יר, מנייר לבן שעליו רק מילים.יבשת שלמה, פוחדת מש הבעלת מצבור גרעיני, המפחיד

 

 ך בישיבת וועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ביום ב' לצורך זה, ברצוני להתעכב על הדיון שנער

,  בעקבות החלטתו של שריד.13.3.2222 -ה
15
 של הדיון בוועדה, שנקודת המוצא שלו היא החלטתו 

במספר  אתמקד ם.פלסטינילתרבותיים שבין ישראל -הבין שריד, עוסק למעשה, כמעט כולו, ביחסים

                                                 
14
 . 1.2.2211רגולנט,  . ראיון אישי עם בתו של שמואל רגולנט, רותי32.12.2212ראיון אישי עם עופרה בנג'ו,  
15
 http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=8 

http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx?comID=8
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התרבותי של  ןהוהותי בפרק זה: הבנת יה המעסיקה אדוברים ובניתוח דבריהם המתייחסים אל הסוג

 העולים מתוך הדיון בוועדה:  ברים מיפיתי מספר נושאיםדרוויש בתוך התרבות העברית. לצורך ניתוח הד

 אודות החברה והתרבות הפלסטינית.על . שיח 1

 אל תוכה.מבחוץ או במילים אחרות: לתרגם  יסודותרבות העברית לקבל אל תוכה . מוכנותה של הת2

 בהקשרים התרבותיים. "מהו פוליטי"ישראלית ל-. ההגדרה הפנים3

 חוללים שמצליחה שירתו של דרוויש לפוליטי\. המודעות להיפוך במשוואת יחסי הכוחות התרבותיים1

 בתוך החברה הישראלית.  

 

 אודות החברה והתרבות הפלסטיניתעל שיח  .1

מייצרת שיח תרבותי סביב שיריו וסביב תרבות  של דרוויש לעורר סערה גדולה כל כך "הצלחתו" 

מתעורר ממילא הצורך לבחון את רוויש או לא, פלסטינית בכלל, שכן כדי להחליט אם ראוי ללמוד את ד

דק בבכדי לעמוד על טיב הערכים הלאומיים שלאורם פעל דרוויש  דוגמהכך ל. אישיותו ואת יצירותיו

 אף הוא. סמיח אלקאסם  פת המכתבים בין דרוויש וביןחבר הכנסת רחמים מלול מסיעת ש"ס את חלי

גם חבר הכנסת ראובן  .שירי דרוויש הוראתנתו המתנגדת למצטט מדברי דרוויש, בכדי לחזק את טע

 "חולפים בדיבור חולף" ו של דרווישגומה של סיהאם דאווד לשירריבלין מהליכוד מצטט בדבריו מתר

  . (, וועדת החינוך של הכנסת85פרוטוקול )

 

 . מוכנותה של התרבות העברית לתרגם אל תוכה 2

ון בתוך מקם את הדי, וועדת החינוך חד מהמוזמנים החיצוניים שלההיסטוריון והמזרחן מישל אביטבול, א

 :ובין "צות האוסרות משוררים ושירהאר"בחין בין ההוא . תרבותית-ההקשר של מציאות שהנה רב

הלימוד או את הכנסת חיבוריו של ג'יימס ג'ויס הקתולי האירלנדי ארצות כמו אנגליה שאינה אוסרת את "

נים אחרים גם בתקופות של צרפת שאינה אוסרת לא את קנט ולא את גטה ופילוסופים גרמ או, לבתי ספר

מהעבודה קולט ממפלגת רת הכנסת גם חב(. 12, עמ' , וועדת החינוך של הכנסת85פרוטוקול " )מלחמה

פיתוח היכולת של . אביטל תמכה בליכולת להרחיב אופקיםיו של דרוויש עדות בלימוד שיר ראתה אביטל
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חינוכית בישראל כגישה את הגישה התרבותית  הואפיינ הצד השנידים להרחיב את האופקים גם כלפי היל

 , שם(. , וועדת החינוך של הכנסת85פרוטוקול ) "גטו"של 

 

הפלסטיני עזמי בשארה, -הישראלי וחבר הכנסת כנסת אורי סביר ממפלגת המרכזה יחבר ובטאלעומתם, 

עם דרוויש הן סכים הן עם ראש הממשלה והממפלגת בל"ד, עמדה פסימית וביקורתית יותר. בעוד שסביר 

שח"כ עזמי בשארה  בשלותה של החברה הישראלית לקרוא בשיריו של דרוויש, הרי-עצמו לגבי אי

 מר כי דרוויש: צטרף לעמדתו ואה

  "וא לא רוצה שהתלמידים ישנאו אותוו אותו. אולי עכשיו גם התלמידים ישנאו אותו והלא רוצה שילמד"

 (. 11, עמ' , וועדת החינוך של הכנסת85פרוטוקול )

 

בין שתי עמדות אלה מעניין קולה של תלמידת כיתה ט' בבית הספר שז"ר בבת ים, קורן סטנזקו, שמנסחת 

, שלא רק מעודדת ללמוד את שירי דרוויש, אלא אף בשם הערך של פתיחות ומוכנות תרבותית עמדה

 רואה בלימודם אמצעי לבניית שלום :  

לפי דעתי יש עוד סיבה שצריך להוסיף את דרוויש לתוכנית הלימודים. אנחנו שכנים שלהם ובעצם "

ט אנחנו בכלל לא יודעים מה הם מרגישים כלפינו. כל הספרות שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים מנקודת מב

של יהודי ומה הוא חושב ומבין לגבי הערבים. עדיין לא למדנו דבר ממנו נדע איך הערבי מרגיש כלפינו 

 (. 19)שם, עמ'  "מנת שנכיר אחד את השני-ים שיש עלוזה יכול לחבר אותנו, זה יכול להיות אחד הגשר

 

 פוליטי -. הפוליטי והא3

 

מידת הלגיטימיות של הכנסת תכנים פוליטיים אל  הפוליטיות של שירת דרוויש ולגביהשאלה לגבי מידת 

 וועדהחברי הכנסת היהודים ובראשם יו"ר רב לשתי התייחסויות שונות. בעוד שמ מערכת החינוך זוכה

רי דרוויש אל תוכנית בהחלטה להכניס את שי אור ,, ח"כ מטעם המפד"ל זבולון אורלבהחינוך של הכנסת

-ה עזמי בשארה וטלב אל, הרי שחברי הכנסת הערבים בוועדמשמעות פוליטית תבעל פעולההלימודים 

כנית ל תכגיון המובן מאליו של יההכיצד  הדגישורחבה יותר לגבי הפוליטי ו ראייה ביטאוע סאנ

מהפוליטיות,  ותעלמהאחר: בעוד שחברי הכנסת היהודים  פוליטית. לשוןבהכרעה  והלימודים, מקור
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לתכנים  וכמו אוניברסאלי ערך ניטראלי ביחסם ,ומה לא ללמדשממילא קיימת בכל הכרעה של מה ללמד 

ואת  את יחסי הכוח הפוליטיים הסמויים שפוהרי שחברי הכנסת הפלסטינים חים, ישהם בעיקרם יהוד

 תרבות הישראלית והחינוך הישראלישל ה םעיצובעוברת כחוט השני לאורך האלימות הסימבולית ה

 (. סת, וועדת החינוך של הכנ85פרוטוקול )

 

הניסיון חסר התוחלת בעיניו, לחלק את דרוויש לדרוויש הפוליטי  תייחס אלהבשארה חבר הכנסת 

 ולדרוויש הלא פוליטי: 

מה שקרה הוא שהתחילו אנשים במשרד החינוך לחלק אותו לחתיכות, לומר שאנחנו מלמדים רק את "

ו שיר אהבה הוא פוליטי. השירה י. שיר זה לא פוליטי? אפילפוליטחלק האנושי שבו, לא את החלק הה

הפוליטית היא לא פואטית? כל החלוקות האלה, אני מעדיף שבמקום לחלק אותו לחתיכות, אל תלמדו 

 (. 11שם, עמ' ) "אותו. אנחנו נמות אם הישראלים לא ילמדו את שירתו של מחמוד דרוויש?

 

 . המודעות להיפוך במשוואת יחסי הכוחות התרבותיים 4

הנוגעת נקודות בדיון שבהן עולה התייחסות לקשורה  לעניין עבודה זו החשובה ביותרו ונההנקודה האחר

המהווה מעין . מודעות זו, המתעוררת סביב הנושא של שירי דרווישסערה הפוליטית הו עצם הפולמוסל

נוגעת באחת הנקודות המהותיות  ביותר שמעלה מעמדו התרבותי של דרוויש והיא  ,דיון-מטא

 .(Bhabha, 1994)קיימים, על פי באבא בתוך העמדה הקולוניאלית ות והספק הנטיאמביוולה

 את הספק:  רקשיבלין באופן ישיר ללא כחל ובטא רכך 

ואני מדבר בכל הרצינות כאשר עדיין אנחנו נמצאים במצב שבו יש שאלות ותהיות, האם התנועה "

ה מוסרית מאין כמוה או שמא באמת הציונית ומדינת ישראל שהיא תוצאה שלה היא תוצאה של תנוע

אנחנו עשינו איזשהו דבר שהיה בבחינת רעה כלפי עם אחר, באנו לכאן כאימפריאליסטים והתיישבנו, 

באנו לכאן והתנחלנו ונחלנו עם אחר, האם אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו צריכים ללמוד את אותם 

" ישראל והאופי שלה כמדינה יהודית מדינתנושאים שהם הפכו להיות איזשהו דבר שהוא בבחינת שנאת 

ריבלין על הספק הפנימי המוסרי, על  תעכבמבדבריו (. 7, עמ' , וועדת החינוך של הכנסת85פרוטוקול )
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אותה חרדה פנימית שאותה מתדלקת שירת דרוויש. הוא מבין כי מתן הלגיטימיות להון התרבותי המיוצג 

 ההגמוניה העברית הציונית. על ידי דרוויש פירושו ערעור התפיסה של 

 

הבחין בכך שעצם הדיון, הפולמוס והצעת אי האמון הנם עדות לחולשתה הפנימית של  עזמי בשארהגם 

   העמדה ההגמונית הישראלית: 

ממש כמו קוסמים, את השואה, את סלע קיומנו, ההיסטוריה, רדפו אותנו  חילים להוציאהבעיה היא שמת"

זה בשביל מי? כל זה קורה לכם בגלל שיר אחד? אני אומר שזה שיש ריבוי ורוצים להרוג אותנו, וכל 

דעות בישראל זה סימן לכוחה של ישראל וזה אומר שהפרוייקט הציוני הצליח וזה סימן של ביטחון עצמי, 

 "אבל שיר מערער לכם את כל הביטחון העצמי? הכל מתערער בגלל שיר אחד? מה קורה לכם?

 (. 11שם, עמ' )

  

כתוצר של משבר הסמכות  יסטוריה ההיברידיתהההומי באבא:  2.2

 הקולוניאלית 

בה שות מביוולנטיאמעיד על ה לתכנית הלימודים רוויששל ד סביב הכנסת שיריושהוצג לעיל  הפולמוס

זו אעשה  וולנטיותיבהרתה של אמבלצורך ה .יסטינשרויה התרבות הישראלית אל מול ההיבריד הפל

 The Location of התרבות הומי באבא בספרו הקלאסי: פתח חוקראותה שרידית שימוש בתיאוריה ההיב

Cultute (Bhabha, 1994 .) 

 ההיבריד והספר 3.3.1

מגבש באבא את מושגי היסוד התאורטיים שלו, וזאת באמצעות   The Location of Culture בספר

ת קולוניאליות שונות. בעוד ציואוההתבוננות על העשייה התרבותית  והספרותית הנוצרת סביב סיט

התענינו באופן שבו  ,, אדוארד סעיד ופראנץ פאנוןניאליזם הקלאסיוחוקרי הקולב םבולטיהששניים מ

של האוריינט על הזהות הפסיכולוגית של היליד )פאנון( ועל התפיסה  יםשפיעמ המנגנונים הקולוניאליים

להדגים כיצד המערכת  על מנת לוניאליהקו קונסטרוקציה לסובייקט-עורך דה)סעיד(, הרי שבאבא 

 .(Fanon, 1968; Said, 1978הקולוניאלית עצמה פועלת מתוך אמביוולנטיות וחוסר ביטחון עמוקים )
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באבא מצביע על האופן  שבו מנגנוני השפה וההתנהלות הקולוניאלית עצמם מעידים שוב ושוב הן על 

שלונה הבסיסי של השאיפה וא נמצא והן על כלפי המקום שבו ההזרות הבסיסית של הקולוניאליסט כ

הקולוניאלית להשליט את האימפריאליזם שלה באופן חלק או מוחלט. הטלת האור הזאת על חולשתו 

הבסיסית של הקולוניאליסט מייצרת אפשרויות חדשות, מורכבות יותר לקריאה של הסיטואציה 

מפגש של שתי תרבויות שהרגע חזק משפיע על החלש, אלא כבו ההקולוניאלית לא רק כמפגש ש

 (.Bhabha, 1994) הן את תפיסתן לגבי התרבות האחרתתפיסתן העצמית ו אתהן הקולוניאלי משנה 

והספר. כיוון  , הנונסנס(mimicryההיבריד, החיקוי ) –אותם מתווה באבא  הנם שהמושגים העיקריים 

ורק בהבנת המושג היסודי: אך שהתיאוריה של באבא רחבה למדי, אתמקד לצורך הדיון בעבודה זו 

 . (.Ibid) על הנושא ודרוויש ולהשלכות שיש ל "מקרה"ל ותוך כדי קישור - היבריד

 זהות היברידית כתוצר של פרקטיקות קולוניאליות 3.3.2

מהו אם כן ההיבריד הקולוניאלי? כדי להבין את הרדיקליות של המושג יש להבין קודם לכן את האופן 

הקולוניאלית את תוקפה. באבא עומד על כך כי הבניית השלטון הקולוניאלי וסמכותו שבו מבנה הסמכות 

 ן אותו שלטוןבי הקיימים מות והדחקה של ההבדל התרבותינעשית על בסיס מנגנון של הכחשה, התעל

לפי (. Bhabha, 1994) בסיסית ושל האקט של השחתת תרבותםובין הילידים: הכחשה של שונותם ה

רטיב האמפריאליסטי מונחת התביעה לתואם מלא ובלתי מוגבל שבו הנ ניאליוהקול רצוןיסוד הבבאבא, 

ות שמביא דוגמאבין שלל ה .הבדל\אף שוני תקיים באופן שאינו מופרע על ידידיאלוגי מ-ההיסטורי, הלא

 הציונית:  דוגמהבאבא לעניין זה הוא מקדיש גם מספר שורות מצומצם ל

"Or the contemporary Zionist myth of the neglect of Palestine - 'of a whole territory', 

Said writes, 'essentially unused, unappreciated, misunderstood… to be made useful, 

appreciated, understandable." (Bhabha, 1994, p. 165)  

 

של התנועה הציונית ושל התרבות , מנגנוני ההון התרבותי והסמלי 2.5 כפי שהדגמתי בהרחבה בפרק

התעלמות וחוסר התחשבות  בשוני  ,העברית החדשה התפתחו תוך הכחשה )בלשון מושגיו של באבא(

באבא ממשיך וטוען כי כיוון שהחזון האוטופי הקולוניאלי מיושם בותי של התרבות הערבית הילידית. התר

, הרי "הריקה"מרחב של הארץ הלכה למעשה באמצעות הפרקטיקה של הכחשת האחרות הקיימת ב
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חלוקות ואבחנות על בסיס הזיהוי שמייצרים ומתחזקים באופן תמידי  שהתוצאה היא חוקים מפלים

העוסק  2.5.3סעיף טרוט בורהודגם בפהאפליה  עניין) ,(.Ibid) ילידשל ה (Recognition)הוויזואלי 

 בהביטוס של הפלסטינים אזרחי ישראל(. 

 

הופעתו מהווה למעשה חזרה של אותה  .וצאה הבלתי נמנעת של השוניריד כתמופיע ההיב לפי באבא,

כמוטציה היברידית. כישלון תשוקתה של המערכת  ית, המגלה את עצמהניאלוהכחשה והתקה קול

הקולוניאלית בייצור מערכת טהורה של זהויות מומחש ומוגשם בהוויתו של ההיבריד: בנוכחותו המתנגדת 

, גיסא בה נוהגת כלפיו המערכת, בין כפיפותו לחוקיה מחדשהקיימת בין האפליה הוא מוכיח את הסתירה 

 (. Bhabha, 1994) גיסא מאידך ובין אי היכולת של זו לייצג ולהבין אותו, את תרבותו ואת שפתו

 

כיוון שהמערכת הקולוניאלית מבנה את עצמה כמערכת סמלית שאמורה להוות מודל לחיקוי עבור 

. הערך של הסמל הסימןאל  מהסמלאבא מגדיר את ההיבריד כמגלם בתוכו את המעבר הילידים, הרי שב

השונות  המסמן את סךתו של ההיבריד מותק על ידי נוכחו ,הלאומי, שבשמו פועלת הסמכות הקולוניאלית

המוכחשת על ידי הקולוניאליסט. כך הופך הסובייקט המופלה לאובייקט מחריד ומוגזם, תוצר של מנגנוני 

במקרה  (. Bhabha,1994) אלה את מקור הסמכות הקולוניאליתן פאראנואידים, המעמידים בסימן שמיו

היוצא לכאורה  בעצם הדיון , בין השאר,של מחמוד דרוויש, אותה עודפות מוגזמת מקבלת את ביטויה

 בשני הפולמוסים שלעיל. המתבטא ,פורציהורפמ

 

יו של דרוויש לתוכנית הלימודים בספרות כאל איום ההפרזה מתגלית כבר בעצם ההתייחסות להכנסת שיר

בציטוט שכבר הובא לעיל:  אלאיאםעיתון ה, בין השאר, להפלת הממשלה, כפי שמנסח זאתוכאל עילה 

לאור " שיר, מנייר לבן שעליו רק מילים.מדינה בעלת מצבור גרעיני, המפחיד יבשת שלמה, פוחדת מ"

 בלשונו של באבא אותו סמל שהופך לסימן של השונות,, דפות מוזרה שאותה מסמל ההיברידאותה עו

(Bhabha, 1994), של אורי סביר :  אמביוולנטיתניתן להבין טוב יותר את התבטאותו ה 

ביצירת סמל מבחינת ישראל מעבר אבל בקונטקסט שזה מוצע אני חושב שאנחנו איבדנו קצת את הראש "

   (.11, עמ' החינוך של הכנסת , וועדת85פרוטוקול " )למה שהוא מסמל מבחינתנו
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 דיתימשבר הייצוג הקולוניאלי, התנגדות והיסטוריה היבר 3.3.3

נוכחותו של ההיבריד, ממשיך וטוען באבא, מסמנת משבר בייצוג, שהוא חלק בלתי נפרד מן המצב 

ן יהה ושניתן לדבר על ההבדלים בינהקולוניאלי: אין מדובר עוד במפגש בין שתי תרבויות שמעמדן שוו

 ם רלוונטיים לתיאור היחסים הקולוניאליים.אינ אלההמולוגיים: הבדלי התרבות סטיבמושגים אפ

קטיקות המפלות של התרבות המדכאת נוכחותו המתריסה של ההיבריד, שהיא עצמה תוצאה של הפר

, כלשון כותרת הספר של (to locate)מצביעה על המצב הקולוניאלי כמקרה ייחודי, שבו יש למקם 

  .  (Bhabha, 1994) בא, את התרבות והדיון בה באופן נפרד וייחודיבא

 

את יחסם של הילידים  דוגמהכ באבאנותן  ,בדברו על המרחב התרבותי ההיברידי כדי להמחיש את כוונתו

מוכחש על ידי האנגלים הדבר הלוניאליסטים האנגלים: התנ"ך. ההודים לספר בה"א הידיעה של הקו

ים ההודים את ספר הספרים הוא ההיסטוריות שלו עצמו, התנאים הספציפיים שבהם המציגים בפני היליד

הם אמצו אותו ולכן גם השימוש המניפוליטיבי שלהם בו. התנ"ך מוצג כאוניברסאלי, כחפץ הנושא את 

מערבית וגם אלוהית. באופן דומה, מה שבולט בדיון בכנסת הוא אי \האמת שהיא בד בבד גם אנגלית

רי הכנסת היהודים להכיר בפוליטיות של החינוך הישראלי. בדומה לאנגלים, הם מנסים הרצון של חב

שמתוכו היא  ההיסטורי הקשרך את הלהציג את ההיסטוריה הציונית כנכונה אוניברסלית ומכחישים בכ

 . (.Ibid) סים הלאומיים שבשמם היא מכוננתצמחה ואת האינטר

 

סאנע מקביל בסיטואציה -ידיים, בשארה וטאלב אלתפקידם של חברי הכנסת הפלסטינים, ההיבר

דים שואלים שאלות יאותה מאבחן באבא במקרה של ילידי דלהי. הילשהישראלית להתנגדות ההיברידית 

לגבי התנ"ך כגון: איך ייתכן כי מקורו אלוהי אם הוא ספרם של האנגלים אוכלי הבשר?  תמימותלכאורה 

לא מענה ולועגות למערכת הקולוניאלית על ידי האימוץ החלקי שאלות מאתגרות ומתנגדות אלה נותרות ל

 .(.Ibid)של הסמלים )התנ"ך( שלה, תוך לעג לחלקים אחרים שלה 
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ת את ההיסטוריות ואודות התנ"ך חושפעל של הילידים  "תמימות"באופן דומה לצורה שבה שאלותיהם ה

ך חושפים דבריהם האירוניים של מציגים אותו,  כ והיחסיות שלו ואת האינטרסים שבשמם האנגלים

 סאנע את ההתחזות האוניברסלית של החינוך העברי:  -בשארה ושל אל

מערכת החינוך ממש הייתה על טוהרת הספרות והחינוך ללא שום פן פוליטי וללא שום השלכות "

ם אחר משו פלסטיניפוליטיות? אני למדתי את חיים ביאליק ולא למדתי את סמיח אל קאסם או משורר 

 (.12, וועדת החינוך של הכנסת, עמ' 85פרוטוקול )"  שאין במערכת החינוך פוליטיזציה

 

בהן מתאפיינת ההתנגדות התרבותית  של ההיבריד שבסיכום הפרק עומד באבא על הפרקטיקות השונות 

הקולוניאלי: החל מהסירוב לקבלת השלם הקולוניאלי כפי שהוא מוצג, דרך הצבת תנאים הכוללת אמירת 

אל הפרקטיקות האלה,  כן לדבר אחד ולא לדבר שני, בדיחות, סטראוטיפים והחזקה באמונות כפולות.

ט, סי, הנחשף ברגעי המבוכה והספק של הקולוניאלאמביוולנטיהמתרחשות כולן בתוך המרחב השלישי, ה

להוסיף  בקשל ההתנגדות היברידית, אני משבתוכו נכתבת ומשוכתבת ההיסטוריה, כהיסטוריה ש

 : הפרקטיקה של התרגום. רקטיקה נוספתפ

 

שבתוכו מיוצרים תרגומי הספרים של מחמוד דרוויש,  ,משהתוויתי את המרחב השלישי, ההיברידי ,כעת

 תוך תרגומים אלהתוך קריאה צמודה בקטעים מדגמיים מחינה הספציפית של התרגומים עצמם. אעבור לב

 הביטוסשר האפשרי הקיים בין אותן תופעות ובין האצביע על תופעות תרגומיות בולטות ואתהה על הק

   והזהויות הספציפיות של המתרגמים ושל המתרגמות. 
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 . מתודולוגיה 4

של רבותית סוציולוגית לטובת הניתוח זונח את הדיון התיאורטי בתרגום כפרקטיקה ת ,5הבא, פרק  פרקה

אחד מהמתרגמים כפי שהם מתגלים בתוך  תרגומי דרוויש תוך בחינת עקבות ההביטוס הספציפיים לכל

תרבות הנעים במרחב -תפקידם של מתרגמי דרוויש כסוכני התרגומים. בנוסף מבקש הפרק לבחון את

 דרוויש בפרט והתרגום מערבית לעברית בכלל. ישי של תרגומיהשל

סט י הטקקטעבסוגיות המתודולוגיות השונות הקשורות הן לניתוח  1פרק כהכנה לפרק זה יעסוק 

  המתורגמים והן לניתוח ההביטוס של המתרגמים והמתרגמות.

 תרגום שירה 4.1 

ים הטקסטואליים שינותחו קטעמקרה ייחודי של תרגום רגיל, ספרותי או אחר. כיוון שה הנום שירה תרגו

( "שני חצאי התפוז"ו "זכר לשכחה"הנם ברובם שירים ואלו שאינם שירים )מדובר בשתי היצירות 

חוקרים מרכזיים בתחום חקר התרגום של יחס כעת לכמה וכם מאפיינים פואטיים רבים אתימכילים בת

בהיותה הגישה  (Bassnett, 1998)השירה ולאחר מכן אציג מעט יותר בהרחבה את גישתה של בסנט 

 הרלוונטית ביותר לאופן שבו אנתח את קטעי התרגום מתוך ספרי דרוויש. 

  

של תרגום שירה לז'אנר  סוגהתוכן, צורה וצליל הופכת את הם של העובדה כי בשירה מתמזגים ממדי

ציין את הקושי הגדול  חוקרי התרגום,חלוצי , מ(Holmes, 1988) הולמסכבר קשה ומורכב במיוחד. 

כשהם  בהן משתמשים מתרגמיםשויוצא הדופן שמולו ניצבים מתרגמי שירה. הוא זיהה ארבע אסטרטגיות 

 מתמודדים עם טקסט פואטי: 

 המבנה הצורני של  טקסט המקור. לשמר את התרגום מקפיד  - האסטרטגיה המימטית

 ורה המתאימה והמקובלת בשפת היעד.מאמץ את הצט המתורגם הטקס - לוגיתאהאסטרטגיה האנ

 .של עצמוהתרגום מאפשר לרכיב הסמנטי ללבוש צורה פואטית ייחודית מ - ניתאהאסטרטגיה האורג

 קשר, לא ברמת התוכן ולא ברמה הצורנית לטקסט המקורי  איןלתרגום  – יתאסטרטגיה סוטה או חיצונ

 (1988Holmes, .)  חוקרי  בדבריהם שלמתרגם השירה מצאו הדים הקשיים המיוחדים העומדים בפני

כי עצם הניסיון לשחזר שיר על כל  גורס( 1972) ומתרגמים רבים. החוקר והמתרגם שמעון זנדבק תרגום
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כי בנוסף לאילוצים הרגילים הקיימים בתרגום, הרי ו לתרבות היעד מועד לכישלון שונותתכונותיו ה

  .חרוז ועוד דים אותה כגון משקל,חשמתרגם השירה נאלץ להתמודד גם עם מאפיינים המיי

 

כיוון שהפריזמה של ניתוח קטעי השירים ויצירות הפרוזה של מחמוד דרוויש שיערך במסגרת עבודה זו 

תרבותית, ניתוח התרגומים יערך לאור גישתה של סוזן בסנט, שאותה היא פורשת \הנה סוציולוגית

קה להסתמכות ההצד. "Transplanting the Seed: Poetry and Translation": 1998-במאמרה מ

כי מעבר להיותו מאמר המביא את דעתם של חלק מההוגים המרכזיים  נעוצה בכך דווקא על מאמר זה

התיאוריה של  בתרגום שירה. הקיים תרבותי-הבט הביןהוא מדגיש את חשיבות רגום שירה, הבנוגע לת

 תשמש עבורי מצע עקרוני ומעין מצפן בכל הנוגע לניתוח התרגומים של ספרי מחמוד דרוויש. בסנט

 

על פי בסנט, המתרגם הוא בראש ובראשונה קורא טוב של השיר ויוצר של יצירה חדשה בתרבות היעד. 

זה שלה על סמך תיאוריות של מספר הוגים, ביניהם  פילוסופים של התרגום, היא מפתחת את הת

משוררים וסופרים המשמשים גם כמתרגמים. אחד מאותם משוררים  הוא המשורר האנגלי שלי, שכותרת 

  :מדבריו מתוך המאמר הנה ציטוט

"The plant must spring again from its seed or it will bear no flowers" 

(Bassnett, 1998, p.58). 

הנמשל המתבקש הוא שכשם ששורשיו של השיר המקורי נטועים בתרבות המקור, כך גם על שורשי 

 התרגום לנבוע מהקרקע של תרבות המטרה. 

 

כדי אחרת ש במטאפורה יסודית ימוששעושה פאז  הסופר אוקטביוין השאר מתייחסת בסנט לדבריו של ב

לעומת המשורר שאחראי על הלכידה והבחירה של המילים חינתו, מבלתאר את תפקידו של המתרגם. 

בזרם הבלתי פוסק של השפה, הרי שהמתרגם מתחיל מנקודה שונה לגמרי. תפקידו לשחרר אלמנטים 

 השיר מתרגםוכך  ,ז להשיב אותם אל השפה האחרתמהטקסט בחזרה לשוטטות שלהם בחלל השפה וא

כיבי השיר, שנקבעו על ידי המשורר, ואחר כך יוצר הוא ראשית כול קורא המפרק ומשחרר את מר

 . (Bassnett, 1998) כיב אותם לכדי שיר חדש בשפת היעדהמר
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בנימין על התרגום כפעולה  וולטר התיאוריה שלעולים בקנה אחד עם ז, מציינת בסנט, אאלה של פדבריו 

חררת מיסודה שכן היא ז היא גם  גישה משאהמבטיחה את חיי הנצח של הטקסט. בנוסף, גישתו של פ

יוצאת כנגד הכפיפות של  התרגום אל המקור ומגדירה את משימתו של המתרגם כמשימת כתיבה מסוג 

ממוזג הכותב /המתרגםתרגום שירה אמיתי הוא מאורע נדיר המתרחש אך ורק כש, בסנט על פי אחר.

 הנחהאת ה לחלוטין פריךלחלוטין עם המקור. כאשר אמנם מתרחש תרגום אמיתי מהסוג הנדיר הזה הוא מ

ים כשהם היא מה שהקוראים מרוויח , טוענת בסנט,שירהתרגום. שירה היא מה שהולך לאיבוד בהכי 

אבקש  (. לאור התיאוריה של בסנט כפי שנסקרה לעיל,Bassnett, 1998) נתקלים בתרגום מהסוג הזה

בטי התוכן אבחן את היצירה. ה תרגוםשייתכן והשפיעו על מהם הדברים  בניתוח תרגומי דרוויש לבחון

  . והצורה העיקריים המופיעים בתרגום השיר ואחלץ מתוכם תופעות המאפיינות את התרגום

 

 ים המתורגמים   קטעבבחירת הההגיון  2.1

של השוואת  (, שמציג שיטה1977מכתי על טורי )תרגום הסת-י הטקסטים לניתוח מקורקטעבבחירת 

י טקסט שיסודו בחוסר האפשרות קטעם. טורי מכיר בכורח של ניתוח תרגום ומקור של טקסטים ספרותיי

הוא  3.3.1הטקסטים על ידי החוקר. בסעיף  יקטע לנתח טקסטים שלמים וממקד את השאלה באופן בחירת

מציג אחת מהאפשרויות, זו של "סגירת" קטעי טקסטים, שבה אעשה גם אני שימוש. אליבא דטורי, 

 א: משמעותה של סגירת הטקסט הי

קריטריונים טקסטמאטיים, פי -בחירת חלקים מתוך טקסטים, שיש בהם עניין, חשיבות ומהותיות על"

 "ך זה כאילו היו טקסטים שלמים בפני עצמםרלצורך הניתוח וההשוואה, כלומר: ראייתם לצו "סגירתם"ו

 (. 122עמ'  ,1977)טורי, 

 

 : טורי ממשיך ומציין כי

מידגום לטקסטים, ולפיכך עלינו להשלים עם כך, שהבחירה בקטעים כללי  לפחות בשלב זהאין לנו "

פי האינטואציה, תוך היעזרות בהנחיות העולות -רצופים ובטקסטמות נפרדות כאחד תיעשה במידה רבה על

 (. )טורי, שם" מתורות הטקסט
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 ים: קטעציה ישנם מספר שיקולים נוספים שהנחו אותי בבחירת הימעבר לאינטוא

טקסט ספציפי במקרה שזה הוזכר בראיון האישי שערכתי עם  קטעון הנו הנטייה לבחור בראששיקול הה

ים שזכו לתהודה או שכללו בתוכם מרכיבים שזכו למעמד קטעת. השיקול השני הוא הבחירה ב\המתרגם

גבוה בתרבות המקור או בתרבות היעד. לבסוף, כיוון שעבודת מחקר זו מתמקדת במידה רבה בהבנית 

-הבין הבטבולט הים שבהם קטעין התרבויות, כפי שהם מתגלים בתרגום, ביקשתי לבחור בהיחסים ב

 תרבותי. 

 

אתני הקיים בזהותו של המתרגם וכן הממד של -של המתרגמים ייבחן תוך זיקה לממד ההיסטורי טוסיבהה

של  3-ו 2הסקירות התיאורטיות המופיעות בפרקים  . המקורות שעליהם אסתמך יהיוזהותו המקצועית

 איתם מי שהייתה לו היכרות קרובה עם המתרגמים אושערכתי עם  העבודה, ראיונות אתנוגרפיים אישיים

 ות ביחס לעבודתם. \של המתרגמים התבטאויות פומביות ולעיתים גם

 

תוך ניסיון  תרגום-מבחינה כרונולוגית יכלול הפרק שלושה שלבים: השלב הראשון יכלול ניתוח מקור

ת \. השלב השני יורכב מבחינת  ההביטוס הספציפי של המתרגםלי בולטותעות הנראות להצביע על תופ

. בשלב או כולן התופעות התרגומיות שזוהו קודם לכן טוס ובין חלק מןתוך ניסיון למתוח קו בין ההבי

האחרון  אבקש לחרוג אל מעבר לניתוח הספציפי של הקשר בין ההביטוס והתרגום אל הרמה הכללית 

 מערבית לעברית. בשדה התרגוםת כסוכן תרבות \של המתרגםבוחנת את כלל פעילותו יותר ה

 

 ות\ההצדקה המחקרית לניתוח ההביטוס של המתרגמים 2.2

ניסיון להצביע על קשרים אפשריים בין ההביטוס של  תיעשה תוך ת התרגומיםבחינ כפי שהזכרתי לעיל,

על  באופן מיוחד התיאורטית למהלך זה נשענתההצדקה  הכרעות התרגומיות שלהם.ובין ה תרגמיםהמ

המהווה בסיס לחלק זה  ,. בשל חשיבות מחקרו(Gouanvic, 2005) גואנביקמחקריו של חוקר התרגום 

התייחסתי מוקדם יותר בפרק  ן)שלעיקריה והרחיב מעט באשר להנחות היסוד שלאבקש כעת ל ,בעבודה

צרפתית על ו של שדה הספרות הריאליסטית ההשפעת קיומאת לבחון  גואנביקבמאמרו, שואף (. 2

של שלושה  יהספציפ הביטוסית לצרפתית. הוא עושה זאת באמצעות בדיקת הנהתרגום של ספרות אמריק
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מגלה כי כל אחד  הז ניתוחו. 1932-1922ית לצרפתית, בתקופה שבין נמתרגמי ספרות אמריק

ידה במ ושלהם עיצב ותהשונ ותהחברתי ת ההתניותומערכשונים וכי  בתנאים מקדימיםמהמתרגמים גדל 

ירות ת היצהם התרבותיות והפוליטיות והשפיעו בתורן על בחיררבה את טעמם הספרותי ונטיותי

 .(Gouanvic, 2005)תרגמו  והז'אנרים שאותם

 

יא כי על חקר התרגום לבחון הן הראשונה ה מבסס את מחקרו על שתי הנחות יסוד מרכזיות. גואנביק

החיצונית והן את הסוציולוגיה הפנימית ולהתייחס אליהן כשייכות למקשה אחת. הוא יוצא הסוציולוגיה 

התרגום  בין סוציולוגיה  ים הסוציולוגיים שלהבטבחנה הרווחת אצל חוקרי תרגום העוסקים בהה כנגד

וסקת , שע(internalסוציולוגיה פנימית ) , שעיקר עיסוקה הוא בממסד הספרותי ובין(external) חיצונית

בהפקת הטקסט ובהביטוס של הסוכנים האחראים על ייצור הטקסטים.
16

חוקרים אלה, הוא גורס,   

 ים הסוציולוגיים הנמצאים מחוץ לטקסט: הבטמתמקדים אך ורק  ב

"They give exclusive attention to the analysis of external sociology to the detriment of 

internal sociology, sanctioning a division that is not justified. In the examples that 

follow, I examine how the two modalities of a sociology of translation – internal and 

external – are expressed" (Gouanvic, 2005, p. 150).    

 

ת הפרקטיקה של התרגום באמצעות ההתאמה הנחת היסוד השנייה קשורה לטענתו כי לא ניתן להסביר א

 המכוונת של אסטרטגיות ספציפיות לנורמות קיימות:

"Translation as a practice has little to do with conforming to norms through the 

deliberate use of specific strategies" (2005; p.157). 

י לספק הסבר לבחירותיהם הסובייקטיבות והמקריות של הוא ממשיך ואומר כי אין במושג הנורמה בכד

המתרגמים ולאופן שבו הם מקפידים או אינם מקפידים על נאמנות למקור. המושג החילופי שהוא מציע 

 ושבאמצעותו יש לבחון  את בחירותיהם של המתרגמים אינו מושג הנורמה אלא מושג ההביטוס:  

                                                 
16
רת יוצאת דופן שאינה חוטאת , החוקרת הקנדית, כחוק (Isabelle Kalinowski)מציין את איזבל קאלינוסקי   גואנביק  

 באבחנה הזאת.  
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  "If a translator imposes a rhythm upon the text, a lexicon or a syntax that does not 

originate in the source text and thus substitutes his or her voice for that of the author, 

this is essentially not a conscious strategic choice but an effect of his or her specific 

habitus, as acquired in the target literary field" (Gouanvic, 2005, p. 158 ).  

 

בוחן  עוד גואנביקשובה לצורכי עבודת מחקר זו. בהיא הח גואנביקל פסקה אחרת אצל פסקה זו, יותר מכ

לתרגם יצירה וז'אנר כזה או אחר,  הצרפתיים במאמרו רק את בחירותיהם הספציפיות של המתרגמים

קרוא גם את פסוע צעד אחד קדימה ולשלהם, הרי שאני מעוניין ל הביטוסבהתבסס על ניתוח ה

האסטרטגיות והבחירות התרגומיות הספציפיות הנעשות על ידי מתרגמי ספרי דרוויש כתוצר אפשרי של 

 שלהם.  הביטוסה

   

  המקורות לניתוח ההביטוס ואופן הניתוח  2.2

של המתרגמים יהיה ראיונות אישיים שערכתי עם כל אחד ואחת  הביטוסמקור המידע המרכזי לניתוח ה

לעבודה כנספח(. במקרה של שניים מתוך המתרגמים:  יונות אלה מצורפתמהם )גרסת אודיו של רא

שלהם )במקרה של רגולנט  החיים ראיינתי קרובי משפחהשאינם בין  נאים'עט ומוחמד חמזה שמואל רגולנ

(. נוסף נאים'עטייב חמזה -מדובר בבנו אל נאים'עחמזה  חמדומ תו רותי רגולנט, במקרה שלמדובר בב

 . ות\המתרגמים עדויות אישיות שלו עיתונות במקורות אחרים הכוללים לכך ייעשה שימוש

 

אותי לניתוח המרכיבים הבסיסיים בזהויותיהם של המתרגמים, כפי שאלה התגבשו  וישמש חומרים אלה

המציאות הישראלית. ניתוח זה יעשה לאור הקשר הלוקח בחשבון את מושגי התיאוריה של בתוך 

-ומקומיות, תיאוריות הקושרות בין תרגום ופוסטולוניאליות כלליות ק-יאוריות פוסטת בורדייה,

קולוניאליזם, כמו גם מחקרים קודמים שנערכו לגבי זהויותיהם של מתרגמים מערבית לעברית )כל אלה 

את עמדתו  ומר האיכותני בכדי לאפיין ולהציגמופו בסקירת הספרות(. לאחר מכן ייעשה שימוש בח

בתוך המרחב השלישי של תרגומי ות כסוכן של שינוי תרבותי \יםהמתרגמ הספציפית של כל אחד מן

 דרוויש בפרט והמרחב של התרגום מערבית לעברית בכלל. 
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 , אחד מספריו המתורגמים של דרוויש, הנהחצאי התפוז שני ראוי להסתייג ולומר מראש כי המתרגמת של

קורפוס ספריו של מחמוד דרוויש הנו ש היא גם מנחת עבודת מחקר זו. היותעמית כוכבי, ש-חנה ד"ר

קורפוס מצומצם  חשבתי שלא יהיה זה מן הראוי לפסוח על מתרגמת שתרגמה אחד מספריו. יחד עם זאת, 

השתדלתי עד כמה שניתן לשמור על גישה אובייקטיבית וביקורתית  ,ות\כמו במקרה של שאר המתרגמים

ן את מירב ההגינות המדעית מבחינתי כחוקר נעשה . בכדי להפגיהביטוסבכל הקשור לניתוח הטקסטים וה

שימוש רב יחסית בציטוטים מדויקים הלקוחים מתוך הראיונות. בנוסף מוגש כל חומר הראיונות הנמצא 

 ברשותי על גבי תקליטור המצורף כנספח לעבודה. 

 

 ות\הכרונולוגי של הצגת המתרגמיםסדר ה 2.2

 מותאם לכרונולוגיה שבה ראו התרגומים אור. ההגיון המוביל לסדר שבו יוצגו המתרגמים 

 מסגרתו של מחקר זה מצומצמת ובה ייבחנו אך ורק התרגומים של ספרי דרוויש.  ,כאמור

לא אתייחס למאות השירים וקטעי הכתיבה שפורסמו במהלך השנים בכתבי עת ומעל במות ספרותיות 

ם של כמה מתרגמים מרכזיים של אחרות. הסיבה לצמצום זה קשורה הן לרצון להתמקד בדמויותיה

דרוויש והן לקושי שבעיסוק במספר כה רב של חומרים במסגרת עבודת מחקר בעלת היקף מצומצם. 

של תרגומי ספריו של דרוויש, המלווה במידע כללי ה קצרכרונולוגית כמבוא לפרק תינתן להלן סקירה 

 ובסיסי ביותר הנוגע לכל אחד מהספרים. 

 

ממוצא ישראלי -סטינילשוני, הפל-המשורר הדו נושל דרוויש. המתרגם ה ספרשונה תורגם לרא 1988 -ב 

. הספר, ذاكرة للنسيان() זכר לשכחהבר בספר שירה כי אם בספר הפרוזה סלמאן מצאלחה. אין מדודרוזי 

. במהלך ביירות הנתונה תחת מצורעיר צא לאור בהוצאת שוקן, עוקב אחר יום אחד בחייו של דרוויש בשי

  תקופת מלחמת לבנון הראשונה.משחזר המספר את זכרונותיו מ רהספ

 

 ל"אגרות"כוכבי -עמיתה חנ של צא לאור בהוצאת מפרש תרגומה, י1991-שנתיים לאחר מכן, ב

מדובר בחליפת מכתבים בין דרוויש, המשורר הגולה, המצוי באותה תקופה בפאריז ובין الرسائل(. )



 18 

 תפרסמוהתגורר בכפר ראמה שבגליל. האגרות ח אלקאסם המ, אזרח ישראל, סמיפלסטיניהמשורר ה

צא לאור בלונדון ובמקביל גם בישראל , שיاليوم السابع() "היום השביעי"לראשונה בכתב העת הפלסטיני 

בחיפה. את  "ערבסק"אה אור בהוצאת רשת  לספר האגרו קובצו 1989 -. בاالتحاد() "אלאתחאד"בעיתון 

אמיל חביבי,  "אגרות"הצמיד לשכינוי  - בין שני חצאי התפוזחת השם: כוכבי ת-עמית ההתרגום פרסמ

 בזמנו.  "אלאתחאד"עורך עיתון 

  

קדים את תרגומי ה, "שני חצאי התפוז"ושל חליפת המכתבים  "זכר לשכחה"הפרסום של ספר הפרוזה 

 אה אורר( اوراق الزيتون) "עלי הזיתים"ספרי השירה וזאת למרות שספר השירה הראשון של דרוויש 

 ותפרסמה ,1995-ב  ,ם זאת, הרי  שרק כעבור יותר משלושים שנהע. 1931-ב כבר במקור הערבי

משירתו.של תרגומים שני ספרים, המלקטים בתוכם מבחר ראשון  בעברית
17
 

18
אה אור הראשון ר

על ידי המשורר  ותורגמשוהוא מבחר שירים  "כית ההיעדרותמעבר לזכו"תחת השם:  "תג"בהוצאת 

, הנו מבחר "קבאני: פואמותמחמוד דרוויש, ניזאר "דרור בנאי. השני, -ישראלי פרץ-מתרגם היהודיוה

. מעניין לציין כי שני 77צא לאור בהוצאת ע.י.ן ובשיתוף עיתון תורגם על ידי שמואל רגולנט וישנוסף 

חר של שירת קבצים ראשונים אלה אינם מכילים תרגום עקבי של קובץ או ספר משירת דרוויש, אלא מב

. 92-וה 82-דרוויש משנות ה
19

 

 

מבקר הספרות  ,העיתונאירק תרגומים של ספרי שירה מלאים. אור אך ו לעומת זאת מכאן ואילך ראו

ארבעה מתוך  אחראי על תרגומם של , ע'נאיםמוחמד חמזה  ,אזרח ישראל המנוח סטיניהפל והמתרגם

 ו. שני הראשונים רא"אנדלוס"צאת אור בהו ורא כל תרגומיו. מכאן ואילךה שתורגמו השיר חמשת ספרי

)سرير  ערש הנוכריהו)لماذا تركت الحصان وحيدا(  למה עזבת את הסוס לבדווהם:  2222אור בשנת 

אור בערבית  ו, בעת שהותו של דרוויש בפאריז וראתשעיםבמקור במהלך שנות ה ויהם נכתבשנالغريبة(. 

אה אור בהוצאת אנדלוס ספרו ר 2222 -וחזר לרמאללה. ב , השנה שבה עזב דרוויש את פאריז1995 -ב

                                                 
17
, 1932-. שירי הקובץ היו מוכנים לפרסום בعصافير بال اجنحة(ישנו אמנם קובץ מוקדם יותר בשם ציפורים ללא כנפיים ) 

 אך בסופו של דבר החליט דרוויש לגנוז אותו ולא להכליל אותו בתוך הכרך של כל כתביו שנערך מאוחר יותר.
18
ן הפער הכרונולוגי בן שלושים השנים המפריד בין פרסום ראשוני שיריו של דרוויש במקור ובין התרגום הראשון ראוי לציו 

 שלהם בספר בעברית, פער שהבנתו דורשת מחקר נוסף. 
19
במקרה של רגולנט קיימת אמנם הצדקה ז'אנרית לבחירת השירים, שכן הוא בוחר לתרגם פואמות בלבד: תרגומו זה של  

לא ינותח בקריאה צמודה בעבודת מחקר זאת. עבודתו של רגולנט כמתרגם תיבחן ביחס לתרגום המשותף לו ולעופרה רגולנט 

 בנג'ו. 
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 אה אורר 2223 -ר מכן בואילו ארבע שנים לאחحالة حصار( ) מצב מצור: ע'נאיםגם השלישי של המתור

 .ע'נאיםשתורגם על ידי של דרוויש הספר הרביעי והאחרון   جدارية()ציור קיר 

  

كزهر الوز او ابعد(. ) כפרחי השקד או רחוק יותר הואלעברית המתורגם האחרון של דרוויש ה ספר השיר

הנה ממוצא סורי  ,עופרה בנג'ו ,הפעם על ידי שני מתרגמים יהודים: הראשונה התלאכת התרגום נעשמ

ואילו  2225קור בספטמבר אה אור בשפת המ. הספר רנייאוקרממוצא א ,ישראל רגולנט ,ואילו השני

 . 77בשיתוף עיתון בהוצאת פיתום ו 2228-צא לאור בהתרגום י
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של המתרגמים בתרגומים ובפרקטיקה  הביטוס. עקבות ה5
 התרגומית 

  ذاكرة للنيسان(: זכר לשכחה )צאלחהמסלמאן  2.2

הזמן: ביירות, המקום: "פורסמה על ידי דרוויש לראשונה בחלקים תחת הכותרת:  "זכר לשכחה"היצירה 

שאותו ערך דרוויש בזמנו. היצירה מתעדת יום אחד בקורות דרוויש  כרמל-, מעל דפי הרבעון אל"אוגוסט

 11.7.1982המצור הישראלי על ביירות שהחל ב ליצירה הוא  הנמצא בביירות הנצורה. הרקע ההיסטורי

תב את היצירה. ימים שבהם כ 92דרוויש למשך  סתגר. לאחר שעבר לפאריס, ה23.8.1982-והסתיים ב

י יש שנ "זכר לשכחה"תרת היצירה תרגם את היצירה לאנגלית סבור שלכוש אברהים מוחאוי פרופסור

אלים, היזכרות שהנה כורח עבור דרוויש י, הבלתי נסבל וההפן הראשון הוא ההיזכרות בטראומט פנים.

למען השכחה.  הפן השני  ות נעשיתזכרהיך שהעל מנת שיוכל אכן לשכוח את שהיה ולהמשיך הלאה: כ

האפשרות שהחוויה  זיכרון אל מולור הקורא היצירה כולה הנה מצבת עבש השל הכותרת הוא בעובד

 (.Muhawi, 1995זכרות בנשכח )יהה כלומר: ,תישכח

 

או  אותו המתרגם אם הטקסט הוא פרוזה אותה חוויה של הבלתי אפשרי? כאשר שאלכיצד מעצב דרוויש 

ים ניתן לראות ביצירה  אוסף של , כך שבמובן מסושירה, ענה דרוויש כי "המשורר הוא תמיד משורר"

ניסיונו של דרוויש לשרטט ל נון הפרוזה הפואטית התאיםמוסיף כי רק סג מוחאוי(. Ibid .פרוזה )ב םשירי

כי לצורך שרטוט זה הוא נזקק לסגנון ר של החוויה הפלסטינית בביירות וביצירה את הדיוקן המלא ביות

ין את היצירה אינו שיח שהוא רק השיח המאפי ,כתיבה שישחרר אותו מכל כבלי הצורה עצמה. כך

, "זכר לשכחה"דיוני, אלא ערבוב של כל הסגנונות הללו יחד. הטקסט של גי, רק מיתי או רק בוכרונול

החל משירה מחורזת  רא מגוון עצום של סוגות כתיבה:, דומה למראה שבורה המגישה לקודמוחאוי אליבא

פרות וריה ושימוש במיתוס וכלה בנרטיב בדיוני, ביקורת סקודש, כתבי היסט-ודיאלוג, עבור בכתבי

ות הספרותיים אורך ציר הזמן של הספרות הערבית ויוצר קולאז' של הסגנונוחזיונות. הטקסט נע ל

 .(.Ibid)השונים הנהוגים בה 
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הפואטיקה של "המתח שניתן למצוא בין  נגזר מההקשר שבו נכתבה היצירה הואמאפיין חשוב נוסף ה

. הרי זה כאילו שתחביר המשפט הדרווישי מבקש להחזיק "הפוליטיקה של המשפט"לבין  "י/תמונההדימו

את  אך ורק בתבנית תחבירית כי כשקוראיםאין מדובר  על פי מוחאוי, את הדימוי/תמונה מלהתפורר.

 הנה להגיע אל נים שמטרתוהמתפוררת מביו ביירות הנצורה מציאותשל  המשפט הדרווישי בתוך ההקשר

 (.   Muhawi, 1995הנשגב, באמצעות ריסון הבעתו של הכעס  )

 וזיהוי תופעות תרגומיות קריאה צמודה בטקסט  5.1.1

 מוכרהפך להיות  הראשון הקטע המאפיינים המרכזיים של התרגום.קטעי טקסט ישמשו אותי לבחינת שני 

בחדרו הצר תופת המלחמה המספר, דרוויש, המצוי בתוך . בקטע זה, בתוך התרבות הישראלית יחסית

שיוכל להכין לעצמו כוס קפה.  כדי הפגזותמהדקות של הפוגה  חמשלו  מייחל שתנתנהבביירות המופגזת, 

באופן ספציפי  המתרגםהזכיר אותו ם מצאלחה ן נבחר כיוון שבראיון שערכתי עקטע השני שבו אדוה

טע שבו מפרט המחבר מעין אינדקס והרחיב על הרציונל שהנחה אותו, כשהוא ניגש לתרגמו. מדובר בק

  . "מים"של מושגים ומילים נרדפות למילה 

 

 :1מס'  קטע

   

  5-6תרגום, עמ'                                                        6-7מקור, עמ'                   

الساعة الثالثة .. فجر محمول على النار . كابوس يأتي 

.. دخان .. حديد يعّد وليمة  من البحرديوك معدنية

وفجر يندلع في الحواس كلها قبل أن ! الحديد السيدّ 

يظهر وهديريطردني من السرير ويرميني في هذا 

الممر الضيقوال أريد شيئاً , ال أتمنى شيئاً وال أقدر على 

إدارة أعضائيفي هذا االضطراب الشامل الوقت 

ف وال وقت للوقت , لو أعرف فقط لو أعر للحيطة

زحام هذا الموت المنصب لو أعرف كيف  كيف أُنظم

المحتقن في جسد لم يعد جسدي من فرط  أُحررالصراخ

فوضوي القذائف .. كفى ..  ما حاول أن ينجو في تتبع

أن أفعل شيئاً  همسُت ألعرف إن كان في وسعي -كفى 

ويشير إلى مكان الهاوية المفتوحة من ! .. يدلني عليّ 

لهذا القدر وال أستطيع  ن استسلمجهات ست ال أستطيع أ

 , حديد يعوي فينبح له حديٌد آخر أن أُقاومه

 ُحمى المعان هي نشيد هذا الفجر.

  

لو استراح هذا الجحيم خمس دقائق وليكن من بعيد ما 

השעה שלוש. שחר נישא באש. סיוטים עולים מן 

תמרות עשן. פלדה מתקינה הים. תרנגולי מתכת. 

סעודה לאדון הפלדה. ובכל החושים כולם מפציע 

שחר בטרם יעלה. קולות ההמולה משליכים אותי 

מן המיוה ומטילים אותי אל הפרוזדור הצר הזה. 

איני רוצה דבר, איני מקווה לכלום. איני יכול 

לשלוט באיברי במהומה הכללית הזאת. אין זמן 

ילו רק ידעתי, אילו רק להיזהר ואין זמן לזמן. א

ידעתי לכלכל את שפע המוות הזה הניגר, אילו רק 

ידעתי למלט את הצרחות הטמונות בגוף שאינו עוד 

גופי מרוב נסיונות נואשים לחמוק מאנרכיית 

הפצצות. די...די, לחשתי, כדי לדעת אם אוכל עוד 

לעשות משהו שיוליכני אל עצמי ויצביע על התהום 

ים. איני יכול להיכנע לגורל הכרויה מששה כיוונ

הזה ואיני יכול להאיבק בו. הפלדה מייבבת ופלדה 

אחרת מנבחת לעומתה. להט המתכות הוא מזמור 

 השחר הזה. 
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خمس دقائق أكاد أقول : خمس دقائق فقط أعّد  هو بعد

  , ثم أتدبر موتي أو حياتي خاللها ُعدتي الوحيدة

ئق هل تكفي ؟ نعم .. تكفي ألتسرب من هذا خمس دقا

المفتوح على غرفة النوم , المفتوح على  الممر الضيق

والمفتوح على حمام ال ماء فيه والمفتوح , غرفة المكتب

الذي أتحفز لدخوله منذ ساعة وال أستطيع  على المطبخ

 . .. ال أستطيع أبداً 

 

 , نمُت قبل ساعتين .. وضعُت قطعتي قُطٍن في أُذنيّ 

 , ونمت بعدما استمتعُت إلى نشرة األخبار األخيرة

تفقدُت أعضاء .. لم تقل إني ميت , معنى ذلك أنني حيّ 

عشر  جسمي فوجدتها كاملة : عشر أصابع تحت

اصبع في  أصابع فوق ..عينان .. أُذنان .. أنف طويل

 الوسط وأما القلب فانه ال يُرى وال أجد ما يشير إليه

  على إحصاء أعضائي ومسدسسوى قدرتي الخارقة 

 , ملقى على أحد رفوف المكتبة .. مسدس أنيق , نظيف

المع , وصغير الحجم بال رصاص .. أهدوني مع 

رصاص الأعرف أين خبأتها منذ عامين  المسدس علبة

خوفاً من فورة غضب طائشة , خوفاً , خوفاً من حماقة

إذن أنا حّي , وبتعبير أدق : أنـا  من رصاصة طائشة

 .. جـودمو

ال أحد يستمع إلى الرجاء المرفوع على الدخان : أُريد 

هذا الفجر أو حصتي  خمس دقائق , ألتمكن من وضع

منه , على قدميه ومن التأهب للدخول في هذا اليوم 

من عويل , هل نحن في آب ؟ نعم نحن في آب  المولود

وتحولت الحرب إلى حصارأبحث في الراديو المتحول 

عما يحدث الساعة فال أجد شاهداً وال  إلى يد ثالثة ,

  . فالراديو نائم خبراً 

 

لم اعد اتسائل متى يبوقف عواء البحر الفوالذي. اشكن 

على الطابق الثامن في بناية تغري أي صياد باالصابة, 

فما بالك باسطول حربي يحول البحر الى احد مصادر 

د جهنم؟ واجهة البناية الشمالية كانت تمتع سكانها بمشه

ما لسقف البحر المتجعد, النها واجهة من زجاج, واالن 

انقلبت الى عراء المصرع. لماذا شكنت هنا؟ ما هذا 

السؤال االحمق! فمنذ عشر سنين وانا اشكن هنا, وال 

 اشكو من فضيحة الزجاج.

 ولكن كيف اصل الى المطبخ؟ 

 

 

אילו רק נחה התופת הזאת חמש דקות. ואחר יבוא 

אחר אחר. חמש דקות. כמעט אני אומר: חמש דקות 

כך -בלבד, שבהן אוכל להתכונן כהלכה, אחר

מותי או עם חיי. האם די בחמש דקות?  אסתדר עם

כן, די בהן להסתנן מהפרוזדור הצר הנפתח אל 

הספרייה הנפתח אל -השינה הנפתח אל חדר-חדר

הרחצה שאין בו מים, הנפתח אל המטבח -חדר

שכבר שעה אני מנסה להיכנס אליו ואיני יכול, איני 

 יכול בשום אופן. 

 

יכות הלכתי לישון לפני שעתיים. תחבתי שתי חת

גפן באוזני, ותרדמה נפלה עלי אחרי ששמעתי -מצר

את מהדורת החדשות האחרונה. לא נאמר בה שאני 

מת, משמע חי אני. מניתי את איברי גופי ומצאתי 

את מניינם שלם: עשר אצבעות למטה, עשר 

אצבעות למעלה, זוג עיניים, זוג אוזניים, אף ארוך, 

מוצא  אצבע בתווך, רק הלב נחבא מן העין. איני

דבר המצביע על קיומו מלבד יכולתי האדירה 

למנות את איברי גופי. ואקדח שמונח אל אחד 

ממדפי הספרים... אקדח נאה, נקי, נוצץ, בקוטר 

זעיר וריק מכדורים. עם האקדח קיבלתי במתנה 

קופסת כדורים שהחבאתי לפני שנתיים, איני יודע 

היכן, מחשש למעשה שטות, מחשש לרתחה 

מחשש לכדור תועה. אם כן חי אני, וליתר ילדותית, 

 דיוק: אני קיים. 

אף אחד אינו מטה אוזן לתקווה הנישאת בעשן. אני 

מבקש חמש דקות, כדי שאוכל להעמיד על הרגליים 

את השחר הזה , או את חלקי בו, וכדי שאוכל 

להשלים את ההכנות לכניסה אל תוך היום הזה 

ט כעת? כן, אשר יללות הולידוהו. האם חודש אוגוס

כעת חודש אוגוסט. המלחמה היתה למצור. אני 

מחפש ברדיו שהפך ליד שלישית מה קורה בשעה 

 זאת ואיני מוצא כל עדות, כל ידיעה, הרדיו ישן. 

 

איני שואל את עצמי עוד מתי יידומו יללותיו של ים 

הפלדה. אני גר בקומה השמינית בבניין שהוא טרף 

מלחמה ההופך את -מפתה לכל צייד, קל וחומר לצי

הים למדור ממדורי הגיהנום. חזית הבניין הצפונית, 

חזית זכוכית, שפני הים המקומטים השתקפו בה 

להנאת הדיירים, נעשתה כעת עירום ועריה. למה 

באתי לגור כאן? איזה שאלה מטופשת! עשר שנים 

אני מתגורר כאן ואין לי תלונות על הזכוכית 

 החשפנית. 

 ח?אבל איך אגיע למטב
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 ודות בודדים אך בולטים מלשון הקנון היהודיביס שימוש: 1תופעה מס' 

לעומת דרוויש שכותב בערבית ספרותית גבוהת משלב והומוגנית, בולט השימוש הסלקטיבי של מצאלחה 

לשון חכמים, משנה ותלמוד(, שאינם מקבילים לטקסט יסודות בודדים ונבחרים מלשון הקנון היהודי )ב

  המקור. 

 

 فينبح له حديٌد آخرحديد يعوي 

 גלוס: 

 אח'ר חדיד לו פינבח יעוי חדיד

 מילל, ברזל

 מנבח

 מולו, ונובח

 לעומתו,

 כלפיו 

 אחר ברזל

  

הפלדה מייבבת  

אחרת מנבחת ופלדה 

 לעומתה

 فوجدتها كاملة

 גלוס: 

 כאמלה פוגדתהא   

 גמורים\שלמים ומצאתי אותם 

 

מניינם ומצאתי את 

לגבי  )נאמר שלם

איברי גופו של 

המחבר שהוא בודק 

 את המצאותם(

 باسطول حربي يحول البحر الى احد مصادر جهنم؟ فما بالك

 גלוס:

פמא  

 באלכ

 גהנם מצאדר אחד אלא אלבחר יחול חרבי באסטול

על 

אחת 

כמה 

 וכמה

-לצי

 מלחמה

 צבאי,

 מלחמתי

הופך 

 את

 אל, הים

 ל

 גהנום מקורות אחד

 

מלחמה -לצי קל וחומר

הופך את הים למדור ה

 ממדורי הגיהנום

 

: מתרגם ניכרת טביעת אצבעה של לשון חז"ל. מצאלחה לעילבדוגמה הראשונה המופיעה  .1

שושן -משויך על ידי אבן "ניבח". הפועל "אחרת מנבחת לעומתההפלדה מייבבת ופלדה "

"ט, עמ' החדש לספרות ימי הביניים והוא מופיע בין השאר אצל רש"י, במסכת בבא קמא דף ע

   ב': "מפני שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו".
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לעיל, מופיע בין המופיעה הביטוי "מנינם שלם", שבו עושה שימוש מצאלחה בדוגמה השנייה  .2

שושן החדש קובע כי הביטוי לקוח מלשון תלמוד -מילון אבןיתר בתלמוד, במסכת הוריות. ה

תנחומא: "אם בקשת לעמוד על מנינם, ומדרשים. המילון מביא כדוגמה את השימוש בו בספר 

  טול ראשי אותיות של שבטים ותעמוד על מנינם" )תנחומא, תשא, ט'(. 

שושן החדש, -מצאלחה עושה שימוש בביטוי "קל וחומר", שמקורו, שוב, על פי מילון אבן. 3

  בתלמוד ובמדרשים.

 

 המרת מטאפורות: 2תופעה מס' 

 לאופן שבו מתורגמים ראוי לשים לב ,משוררעל ידי  שנכתבה היא יצירת פרוזה" זכר לשכחה"כיוון ש

 . ומטפורות מארגים פואטיים

 :  בליווי גלוס ותדוגמא תיש להלן

 

 תרגום מקור

زحام هذا الموت  أُنظملو أعرف فقط لو أعرف كيف 

  المنصب
 

 גלוס:

 אערפ לו  פקט אערפ לו

 לו,

 אילו

 רק, ידעתי

 בלבד

 לו,

 אילו

 ידעתי

 

 אלמנצב אלמות הד'א זחאמ מאנט' כיפ

 לסדר, איך

 לערוך,

 לתאם,

 לארגן

 )את(

 דוחק,

 צפיפות

הזורם,  המוות זה

 הניגר,

 הנשפך 

 

לכלכל את אילו רק ידעתי, אילו רק ידעתי    

 שפע המוות הזה הניגר

 .من فضيحة الزجاجوال اشكو 

 

 גלוס: 

 אלזג'אג' פצ'יחת מנ אשכו ולא

 סקנדל, על מתלונן ולא

 ייתשערור

 הזכוכית

 

 .על הזכוכית החשפניתואין לי תלונות 

 

)המופיע בתוך משפט  שדה של משמעות פואטית מתרגם הדוגמה הראשונה ממחישה כיצד מצאלחה. 1

-הד'א אל מזחא מ)אנט' "انظم زحام هذا الموت المنصب"המשפטון: ת היעד. משפת המקור לשפ פרוזאי(

  ."המוות הזה הניגר עלכלכל את שפ" -ל מתורגם מנצב(-מות אל
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המילה  שלמילולי ה פירושהלארגן, לסדר או להסדיר ואילו  משמעותו )אנט'ם(انظم  הפועל ניתוח המקור:

השימוש הרווח ביותר שלה הוא , כש"עומס"או  "צפיפות" הוא מופיעה מיד לאחריוה (מזחא) 'زحام'

המופיעה כאן  )מנצב(  "منصب"המילה פירוש . ועומס של תנועת אנשים בהקשרים של פקקי תנועה

 ,טפורה המרכזית, שסביבה מתארגן המשפטמנראה כי ה. "גועש"או  "זורם" הוא כתואר למילה "מוות"

התנועה של הסדרת תנועה וכי הדובר מצר על כך שאיננו יודע לכוון )כמו שוטר תנועה( את  הנה זו

 ומשתולל סביבו.  העמוסה של המוות הזורם 

במקומה מופיעה מטפורה הסדרת התנועה, ו ומרת המטפורה המרכזית שלמ גוםבתרניתוח התרגום: 

 בקריאה ראשונהו. תו"לכלכל" אלהיות מסוגל מייחל ש דובר. המוות כאן הוא "שפע" ה"ניגר" על האחרת

זה שבתרגום, כיוון שבעוד ששם נראה כי המארג הפואטי במקור נושא עמו מטען שלילי יותר מאשר 

מקבל ערך המוות בתרגום הרי גד תנועתו הסואנת של המוות, של חוסר שליטה כנ דובר ניצב בעמדהה

בקריאה . : הכיל, נשא, סבל("כלכל"חיובי של שפע ניגר שאותו יש לכלכל )פירושו של הפועל המקראי 

מוסיף  ,שנייה ניתן להבחין כי למעשה בעצם הצמדת לוואי בעל מטען חיובי "שפע ניגר" אל המוות

 של אירוניה שאינו קיים בתיאור במקור. התרגום ממד 

 

עם תרגומה של מטפורה בודדת המופיעה בתוך  המתרגם מתמודד כיצד ממחישה השניה דוגמה . ה2

 הטקסט. 

 וריית/שער: סקנדלזג'אג'( יהיה-)פדיחת אל "فضيحة الزجاج"המילולי של מה תרגוניתוח המקור: 

של הבניין, שבה משתקפים פני הים,  חזית הזכוכיתהמחבר מצייר תמונה כמו אירוטית שבה  הזכוכית.

 חס לזכוכית הבניין תכונה אנושית. יחדמהנה את דייריו. התופעה הפואטית הנה האנשה, שכן המחבר מיי

לומר יחה( לשמות עצם מקובל יחסית וכי ניתן פצ'فضيحة )עם זאת, יש לציין כי הצירוף של המילה 

לא מדובר באמת , שכן אליו שהתיאור כולו הוא אירונימובן מ) שמדובר במטפורה שחוקה למדי

   . (בשערוריה ומובן מאליו שהדובר מעולם לא התלונן על העניין

. למעשה מחליף כאן מצאלחה "חשפנית"הופכת הזכוכית להיות  בתרגומו של מצאלחהניתוח התרגום: 

יטה תכונות שאינן את המטפורה השחוקה יחסית הקיימת במקור במטפורה חיה הרבה יותר, המבל
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 ,ולא מוגדרת כללית יחה", שבמקור הערבי הנהו"הפצ' לאישהממש מובלטות במקור. הזכוכית כאן הופכת 

    גופני בתרגום.  מקבלת ביטוי קונקרטי וכמעט

 

 מוכר יותר בשפת המטרה  שונה אך שפת המקור לצירוףחריג ב תרגום צירוף: 3תופעה מס' 

חה לצירופים עבריים, שמשמעותם שונה מהמקור תורגמים על ידי מצאלצירופים רבים במקור הערבי מ

 הערבי, אך שימושם מקובל יותר.

 תרגום מקור

  

 .احد مصادر جهنميحول البحر الى 

 

 גלוס: 

 גהנם מצאדר אחד אלא אלבחר יחול

הופך 

 את

 אל, הים

 ל

 גהנום מקורות אחד

 

 למדור ממדורי הגיהנום.ההופך את הים 

 

 عراء المصرع.قلبت الى واالن ان

 

 גלוס: 

 אלמצרע עראא' אלא אנקלבת ואלאנ

 אל, הפכה וכעת

 ל

חלל 

פתוח 

 )של(

 מוות

 

 

 עירום ועריה.נעשתה כעת 

 

מקורות "הוא  ג'הנם(-)מצאדר אל "مصادر الجهنم": פירושו המילולי של הצירוףניתוח המקור:  .1

ישנו צירוף מקביל ומקובל בערבית  "םמדורי הגיהנו". בעוד שלצירוף המוכר בעברית "הגיהנום

ג'חים(. דרוויש בוחר בצירוף שהוא פחות מקובל בערבית )למעשה -אקסאם אלاقسام الجحيم )

 התוצאות היחידות שהגוגל מעלה לצירוף זה הן ליצירה "זכר לשכחה"(. 

מצאלחה מתרגם את הצירוף, שהוא חריג בשפת המקור, לצירוף המקובל ניתוח התרגום: 

 ר יותר בעברית "מדורי הגיהנום". והמוכ

 

 

 

 "עירום ועריה". -ל מצרע(-)עראא' אלعراء المصرع" נוספת הנה תרגומו של הצירוף " דוגמה .2
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מצרע( יהיה: חלל של -)עראא' אל "عراء المصرع" י הביטו פירושו המילולי של ניתוח המקור: 

ינו קיים בערבית השגורה פיוטי, שלמעשה אזו יצר דרוויש צירוף חריג ו דוגמהבמוות. גם 

 תוצאות המשויכות כולן ליצירה(.  157)הגוגל מעלה 

  . , אף כי ספרותיעושה שימוש בביטוי "עירום ועריה", ביטוי מקובלמצאלחה ניתוח התרגום: 

 אינו מעביר את החריגות הקיימת בשפת המקור.גם במקרה הזה הוא 

 

  תרגום מילולי  על פנימביית העדפת תרגום תרבותי : 4תופעה מס' 

 יםאינדקס של מושגי המ – 2מס'  קטע 

 32עמ'  -תרגום                                             31עמ'  -מקור                  

لي..ولمن اكتوى مثلي. بجروح الماء, قدم "ابن سيدة" 

 اسماء الماء, ونعوته, هذا غيض من فيضها:

 

, ماهة , باَلل , رجع ,   , أمواه  ماءة , مويه  ,  ماء

أسود , عتيق , ِعّد , ِكِرع , ِغْمر , ُعْلُجوم , باِلثِق , 

َزْغُرب , الًسْعبر , الطًْيس , الطيسل , الَرْيب , الجوار , 

الْخضرم , القَلَْيذم , الُعبام , الهُر , الهرهور , الهرهار , 

الهراهر , اليهمور , الزمزم , الُزمزوم , القاموس , 

, الُضحضاح , الكوثر , األْهيع ,   اليهيري جراجرالجُ 

الجبحاب , الهاُلهل , الطرطبيس , البثق , الحائر , المّد 

 , الَحْفل , األزيب , الثََمد , المشفوه , المضفوف...  

 

עבורי, ועבור אנשים כמוני שהמים כוו את בשרם, 

הגיש אבן סידה את השמות הנרדפים למים 

 ם. הנה מעט על קצה המזלג: וכינוייהם ותיאוריה

 

מים, מימות, נוזלים, זרומים, תהום, ברכה, גשמים, 

בור, באר, שיטפון, מעיין, מקווה, נחל, נטף, נהר, 

עיינות, אגם, טיפה, אגל, גשמון, דלף, המטר, 

המטרה, הצפה, הרעפה, השיטפה, זיל, זילה, זרזיף, 

זרם, חשר, חשרה, טפטוף, לקש, מבול, מורה, 

לקוש, ממטר, מערף, משקעים, נוטפים, מיטר, מ

 נזל...

 

 11-ה של המלומד בן המאה לה, הלקוחה למעשה ממילונורשימה אינדקסית גדו סוקר המחברזה  קטעב

 את הקשר העמוק הקיים בינו ובין המים.  להמחיש דרוויש בקשבאמצעותה מ. הסיד-אבן

 מילוליות מקבילות מציאת אפשרות שלויתר מראש על ה איתו הסביר מצאלחה כי הואבראיון שערכתי 

ביקש "לקחת ערכים מהשפה העברית, שיש בהם הוראה של . במקום זאת מדויקות למושגים המקוריים

. הוא ציין כי מבחינתו לייצר רשימה מקבילה של מושגי מים עבריים הייתה הדרך היחידה לספק מים"

"תרגום תרבותי ולא תרגום מילולי" )ראיון  ראויה למקור הערבי וכי פה היה נחוץ תרגום שיתן מקבילה

  . (2212עם מצאלחה, 

מידה ואם בכלל משתקפים  ותרגום המרכזיות, ארצה לבחון באיזכעת משסקרתי כמה מתופעות ה

 תרבותית של המתרגם בתופעות אלה. -ההביטוס והמציאות החברתית
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 20עקבות ההביטוס בתרגום 5.1.2

 1972ת שנבפר מע'אר שבגליל למשפחה דרוזית. , בכ1953-ד בהמשורר והמתרגם סלמאן מצאלחה נול

באוניברסיטה העברית, חוג שמאוחר יותר  לשפה וספרות ערביתבחוג  שם  ולמד בירושלים עבר מצאלחה

בנוסף לספר שירה שראה אור  ,שירה בערבית קבצימצאלחה פרסם עד כה ששה הפך לאחד ממרציו. 

הרומן של הסופרת הפלסטינית את  ,בנוסף לספרו של דרוויש ,ליםלעברית כולמערבית בעברית. תרגומיו 

ספר המרכז עדויות על פגיעות בזכויות האדם בגדה  , "עדות"את  ( וכן1978) "הצבר"סחר ח'ליפה, 

לא מעט שירים של משוררים  מצאלחהבנוסף תרגם . 1983-המערבית, שיצא לאור בהוצאת מפרש ב

גם כחבר  שמש, שם הוא מ"משארף-אל"כתב העת בם ראו אור בעבריים שונים מעברית לערבית, שרו

 מערכת. 

 

היותו בן לעדה  - אתני\: המרכיב העדתיאתייחס לשלושה מרכיבים מרכזיים בחינת זהותו של מצאלחהב

לשוני הכותב בערבית ובעברית והמרכיב של היותו -הדרוזית, המרכיב של זהותו המקצועית כמשורר דו

 וזהות את הקשר האפשרי הקיים בין אבחןמצאלחה  תוך ניתוח ההביטוס שלבעל השכלה אקדמאית. 

מצאלחה את דמותו של  ציגאבקש לה. בנוסף ות שצוינו בסעיף הקודםהתופעות התרגומיובין  כבתהמור

.(מצאלחה בירושלים ערכתי עם ושאות ראיוןעל  דיון אסתמך)לאורך ה וכן תרבותס כמתרגם
21
  

 הות מורכביםדרוזי וישראלי: מעגלי הזד

 תפקיד מפייס ומגשר נועד לעיסוק בתרגום עבור הפלסטינים אזרחי ישראל מציינת כי כוכבי-עמית

(Amit-Kochavi, 2010)ומציינת כי  נות אותם. היא עומדת על סבך ההזדהויות המורכבות המאפיי

הרוב העברית, תרבותי שהעוסק בו משלב קידום אישי בתוך תרבות -חברתי פרקסיסהתרגום הווה עבורם 

כוכבי כי מגמה זו בולטת -עמיתפוליטית המקורית. עוד מציינת -מבלי לזנוח את הנאמנות לקבוצה האתנו

החברה הישראלית אף יותר במקרה של מתרגמים שהם דרוזים וזאת בשל מעורבותם הגבוהה יותר בתוך 

 .של מצאלחה , הולמת מאוד את המקרהאבחנתה זו, כפי שאראה. .Ibid)) והשתייכותם אליה

 

                                                 
20
ההתייחסויות הביוגרפיות והציטוטים המופיעים במהלך הסעיף לקוחים ומתבססים כולם על ראיון שערכתי עם מצאלחה  

 .  2212בירושלים בשלהי אוקטובר, 
21
 סימני ציטוט, הם מתייחסים לציטוט מתוך החומר הראיוני.  כאשר מופיעים 
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ת בה הוא מתאר אשבדרך בות הרוב העברית באה לידי ביטוי השתייכותו המורכבת של מצאלחה אל תר

כניסתו לבית הספר היסודי וכלה בלימודיו באליהם היה חשוף החל שהתרבותיים והלשוניים  המנגנונים

לעברית  ידיםהמתחיל בכיתה ד' שם נחשפים התלמ "משונה"מצאלחה מתאר תהליך  באוניברסיטה.

. המשכו של התהליך בלימודי התיכון  שם "שפהסקרנות ואהבה ללימוד של "ומגלים כלפיה יחס הכולל 

מתחילים להרגיש שמלמדים אותך ", שאז "רגרסיה"ביקורתית יותר ומתחיל תהליך של  מחלחלת הבנה

אהבה מתחלפת ה , כמו גם ציונות וייבוש ביצות: כך"ם פרקי אבות וכל מיני דברים כאלהתנ"ך וג

לתנאים התרבותיים והפוליטיים שבהם הערבים . המודעות של בני הנוער "סוג של אנטי"המוקדמת באיזה 

פורציה שבין לימוד ורפ-בד בבד עם הבנת הדיס ,, לדברי מצאלחהגוברת וט מדוכאהם שרויים כמיע

. כל וד המורשת הדרוזיתקוראן או ללימהמורשת היהודית והציונית לעומת מתן המקום המצומצם בלבד ל

)ראיון עם  ית הספרתורמים כולם לתחושות ההסתייגות כלפי התרבות העברית המונחלת בבאלה 

 (.2212מצאלחה, 

 

 , על פי דבריו,שם .נה האוניברסיטהת המשמעות, שאותה מתאר מצאלחה, ההתחנה השלישית בעל

ס שלה והבעלות המחודשת עליה: יכומתרחש הגלגול האחרון ביחס לשפה ולתרבות העברית בדמות הנ

תיאורו הסובייקטיבי של מצאלחה עולה . )שם( "מדת וקלטת הופך להיות נכס תרבותיכל העולם הזה של"

בקנה אחד הן עם ניתוחו של קימרלינג את מערכת החינוך הישראלית כמערכת שמטרתה לייצר אצל 

( והן עם חלקים מתוך Kimmerling, 2001זציה ושל ניכור עצמי )יפלסטינ-הפלסטינים תחושות של דה

( את מצבם של הפלסטינים אזרחי ישראל שנידון בהרחבה בסעיף 1979)  Zureikתיאורו המקיף של 

2.5.3   . 

 

הישראלי -יתרון תרבותי ביחס לאזרח היהודייש הישראלי המשכיל -פלסטיניאזרח הל מצאלחה טוען כי

השני כלל אינו מכיר את התרבות הערבית, שנשארת  כיוון שהוא מכיר את התרבות השנייה, בעוד שהצד

הנוגע  ,סופו של התהליך הזהמציין כי הוא  ."תעלומה"יל הישראלי היהודי הטיפוסי בגדר לדידו של המשכ

וביכולת לעשות שימוש בידע זה " ידע הוא כוח"הנו בהבנה ש ,להיכרות עם השפה והתרבות היהודית

ربيع, ) כאן מהדהדים דבריו של רביע. (2212)ראיון עם מצאלחה,  ביצירה ובעולם התרבותי שבו פועלים
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פגה הפלסטינית  ספר הישראלי על גיבושה של הזהותכוחו והשפעתו של בית ה( שטוען כי 2227רביע, 

 . ט מדוכא ומופלהועהיותו מיאת תו של התלמיד והבנתו העצמית התבגרועם 

 

ות והאסוציאציות דוגמארית ניכרת בשלל הרמת היכרותו המעמיקה של מצאלחה עם התרבות העב

הוא צוחק כשהוא מציין , דוגמהכך להון התרבותי שלו: הספציפיות שבהן הוא משתמש, המהוות חלק מה

  . (2212)ראיון עם מצאלחה,  טוריה שלויסהיו חלק מלימודי הה "האקליפטוסים של חדרה"ש

שני תהליכים מ כנובעת ,אם כך ,תבקיאותו המעמיקה של מצאלחה בנבכי התרבות העברית מתברר

של החינוך  בתוך הפרדיגמההמתחנך ישראלי, -היבריד דרוזיכ בשל קיומו וסותרים. הראשון נכפה עלי

נציה של בתי הספר בישראל. לעומת זאת ימנגנוני החינוך והאינדוקטר, כשהוא חשוף לציוני-העברי

הסובייקט יכול לייצר מהלך תרבותי  מאפיין בדיוק את המקום שבו מתארהוא אותו שהתהליך השני 

מצאלחה באופן ביקורתי לנכס לעצמו בשלב מסוים את בוחר  לו: כך ושיועד דפוסי ההביטוסוצא כנגד הי

-Selaואילך כהון סימבולי ) , שהשליטה בהם נתפסת משנות החמישיםתרבות העבריתשפה והנכסי ה

Sheffy, 2005),   תרבותית על פני -יתרון בזירה הפוליטיתולהפוך אותם להון תרבותי, המקנה לו

 המשכיל היהודי.  

 

 בשתיים ,ות הטמונה בואמביוולנטי, על הלשוני, שנסקר לעיל-ההביטוס התרבותיניתן למצוא את עקבות 

ודות ביס שימוששל ה התופעהראשונה הנה שעליהן עמדתי בסעיף הקודם: תרגומיות התופעות מן ה

ניתן להניח כי השימוש שעושה מצאלחה ביסודות אלו קשור . היהודיבודדים אך בולטים מלשון הקנון 

ציוני וכי את היכרותו הראשונית עם לשון חז"ל ערך בבית הספר. -להתחנכותו במסגרת החינוך העברי

היא שאפשרה לו לאחר מכן לעשות  לכוח ולהון תרבותי שרכשהחלטתו המודעת להפוך את הידע  ייתכן כי

העובדה שהמפגש הראשון של מצאלחה ייתכן כי  בנוסף,. ם יצירתו של דרווישבלשון זו שימוש בתרגו

על ההפנמה  ההשפיעהכתובה ולא עם זו המדוברת, דרוזי עם השפה העברית היה עם העברית -בתור ערבי

שלו את רבדי השפה והלשון העברית הקדומים יותר, שאינם שגורים בדיבור: מצאלחה מציין כי המפגש 

תרחש רק לאחר סיום בית הדוברי עברית אופן כללי של ילדים ערבים עם ישראלים הראשון שלו וב

 (. 2212באוניברסיטה )ראיון עם מצאלחה,  ,הספר
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תרגום צירוף חריג משפת המקור לצירוף שונה אך מוכר יותר בשפת היא זו של  התופעה השניה

עברית ושל הרצון להדמות נמה העמוקה של השפה הההפבתופעה זו תוצר של  ניתן לראות .המטרה

ה לכיוון שפת המטרגלישה ייתכן כי אפשר לראות בבעבודה זו(.  2.5.3לישראלי )נידון בהרחבה בסעיף 

החריגה הקיימת  את המשמעותבשפה העברית, הזונחת  "ובה יותרט"אחר מקבילה חיפוש בהעברית ו

או בטרמינולוגיה  "מהאפיפיור קדוש יותר"מצאלחה להיות לרצונו של השתקפות , הערבית בשפת המקור

 .Fanon, 1952)) של פאנון: שחור המבקש להיות יותר לבן מהלבן

 

 לשוני-משורר דו

מהי המשמעות של היות מצאלחה יוצר ערבי הכותב ומפרסם שירים גם בעברית וכיצד משפיעה עובדת 

כיוצר ערבי הכותב ת בתרבות העבריעצם נוכחותו  ,עצמו משורר על תרגומו את דרוויש? ראשיתבהיותו 

 חבר:  טוען, כפי שזות הבעברית היא תופעה חריגה המהווה פריצה של גבולות התרבו

כתיבתו העברית של סופר ערבי היא תופעה חריגה למדי בנוף התרבות הישראלית, ואין ספק שהיא "

ת לשמר מוסיף הקאנון של הספרות העברי…כרוכה בערעור גבולותיה המסורתיים של התרבות הלאומית

)חבר,  "במידה רבה את נורמת החפיפה בין זהותו האתנית של הכותב ובין הלשון שבה הוא משתמש

 (. 85, עמ' 2227

 

יחודי ונדיר בתוך זירת התרבות העברית )הוא הנו מיקום יאם כך, מיקומו של מצאלחה ככותב וכמשורר 

דיות זו של יוצרים מן המיעוט אין (. ייחווסייד קשוע אנטון שמאס ה אחת עם יוצרים כגוןנמצא בשור

, אלא להפך, המיעוט הערבי הכותב בעברית מצליח לפלס לו דרך אל יתווקא הדחקות לקרן זוופירושה ד

את  ותתורפה בתרבותו של הרוב", המאלצ "נקודות ן של התרבות הישראלית תוך איתורתוך הקאנו

(. על מעמדו של מצאלחה כמשורר וכיוצר 2227, 1989 רניק לו לגיטמציה )חבמנגנוני תרבות הרוב להע

, ראה אור "אחד מכאן"אותו פרסם בעברית, נחשב יכולה להעיד העובדה כי ספר השירה היחיד ש

הממעטת להוציא לאור ספרי שירה. ונית הנחשבת להוצאה איכותית עובד, הוצאת ספרים קאנ בהוצאת עם
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מיכה שטרית היהודי ולחן על ידי הזמר והמבצע ה "כאן בחיפה מול הים" הקובץ כך, אחד משירי לענוסף 

 והפך ללהיט מוסיקלי מוכר. 

 

מעמדו הייחודי של מצאלחה כמשורר ערבי הכותב גם בעברית בתוך שדה הספרות הישראלי והיותו 

, השימוש "זכר לשכחה"המאפיינת את התרגום של  תופעה נוספתלספק הסבר ל יםלשוני יכול-משורר דו

משורר הכותב הן בערבית והן בעברית הוא מצאלחה ש העובדהת מטפורות. בהמרשעושה מצאלחה 

ייצר מעניקה לו את האפשרות להיות קשוב מחד גיסא לשירה הנמצאת בטקסט הערבי של דרוויש ול

 כתצורה פואטית חדשה )בלשונה של סוזן בסנט(, בטקסט העברי.  אותם אלמנטיםמאידך גיסא 

 

 זהות אקדמאית 

מד הביטוס של מצאלחה שעליו אתעכב הנו היותו איש אקדמיה. מצאלחה להאחרון ב מרכיבה

עבודת הדוקטור שלו בנושא חקר את השירה הערבית הקלאסית, וכתב את , באוניברסיטה העברית

אסלאמית. בנוסף, הוא לימד מספר שנים שפה וספרות -המיתולוגיים בשירה הערבית הפרה הבטיםה

  .שתתף בעריכת הקונקורדנציה לשירה הערבית הקדומהערבית באוניברסיטה העברית וכן ה

 

גיסא הוא רוכש את שני עולמות התרבות: מחד מצאלחה ל לשזמנית -השתייכותו הבושוב ן ניכרת כא

התמחותו והדוקטורט  גיסא באוניברסיטה העברית, כלומר בתוככי הממסד העברי, אך מאידך השכלתו

העדפת תרגום תרבותי מביית על פני תרגום התופעה של  כיייתכן . שלו נוגעים בנבכי התרבות הערבית

 במהלך הראיון עמו ציין מצאלחה את להשכלתו האקדמית הנרחבת של מצאלחה.גם  קשורהמילולי 

השתמש  הוא. תמתרבות לתרבו מושגים ריהעבוא רואה ביכולתו של המתרגם לההגדולה שחשיבות ה

)ראיון עם  ה נדרש המתרגם בעוברו משפה לשפהשל זו, יכולתכדי להמחיש " ובטאקר"במטפורה של 

הוא הסביר את הכרעתו התרגומית ביחס לקטע המילונאי העוסק בנושא המים והמופיע . (2212מצאלחה, 

בכדי ליצור את האפקט הספרותי הקיים במקור הוא בחר מראש ש בכך בסעיף הקודם( 2ומן )קטע מס' בר

 . ()שם רגום מילוליולא ת מביית באסטרטגיה של תרגום תרבותי
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 מצאלחה והמרחב השלישי של תרגומי דרוויש  5.1.3

אפשריים בין התופעות המרכזיות המאפיינות את תרגומו  כי ניתן להצביע על קשרים הסעיף הקודם הראה

 לבין ההביטוס שלו כבן למיעוט הדרוזי בישראל.  "זכר לשכחה"של סלמאן מצאלחה ל

כוכבי באשר לתפקידו המגשר והמפייס של העיסוק בתרגום -ל עמיתמעבר לממצאיה ש כעת אבקש לצעוד

מתפקד מצאלחה ותפקידו בדיאלקטיקה של ההזדהות הכפולה אל עבר שאלה נוספת והיא: עד כמה 

התרבות  הנחות היסוד של לחתור תחתהמתרגם מערבית לעברית גם כסוכן של שינוי תרבותי המבקש 

העברית ההגמונית?
22

 

      

כוכבי בדבר העמדות -עולה בקנה אחד עם מסקנותיה של עמיתמצאלחה  שעליה מצהיר גוםאג'נדת התר

 ,Amit-Kocavi)קיום -אולוגיות של מתרגמים מערבית לעברית הרואים בתרגום עיסוק התורם לדויהאיד

התרגום  ,אחד את השניהלהבין  אינם מסוגליםי בתוך מציאות שבה עמים שונים מציין כ . מצאלחה2009)

 . (2212)ראיון עם מצאלחה,  מאפשר את ההעברה התרבותית החיונית להבנה ולקירוב ביניהםה הוא

בולטת הבחירה שלו, בהקשר של תרגום מערבית לעברית, לקחת על עצמו  על רקע הכרזה זואלא ש

פלסטיני. -פרוייקטים הנוגעים בעצבים החשופים ביותר של פוליטיקת הזהויות ושל הקונפליקט הישראלי

, מיד לאחר המעבר לירושלים, שבעיםקח על עצמו בשנות השמצאלחה ל , פרוייקט התרגום הראשוןכך

 . (2212)ראיון עם מצאלחה,  של הסופרת הפלסטינית סחר ח'ליפה "הצבר"הנו תרגום הרומן 

-, עוסק בחייהם של הפועלים הפלסטינים בארץ בשנות ה"מפרש"אה אור בהוצאת רומן זה, שתרגומו ר

נוסף  (. 7002 כרים, ,كريم)" ים בהתפתחות הספרות הפלסטיניתרכפרשת ד" על פי כרים מסמן והוא 72

הוא תרגם לעברית את  "לשכחה זכר"על כך מצאלחה מספר כי עוד לפני שלקח על עצמו את התרגום של 

ים )הטקסט המתורגם אבד לו(, שעוסק במפגש בין פליטים ערב" חוזר לחיפה"של ע'סאן כנאפאני  נובלהה

שואה שעברה להתגורר בביתם ובין משפחה ישראלית של ניצולי  1937שחזרו לביתם שבחיפה לאחר 

 (. 2212)ראיון עם מצאלחה,  המקורי

 

                                                 
22
כוכבי אלא מבקש להבליט פן נוסף, גלוי פחות, -כיוון פרשני מעין זה אינו עומד בסתירה לפרשנות שאותה מציעה עמית 

 הקיים בהחלטתו של מצאלחה לתרגם מערבית לעברית.  



 31 

מסמננות את התרגום מערבית , צירות שעיסוקן הוא פוליטי במובהקבחירות אלה, לתרגם מערבית י

המעוניינת לחשוף בפני הקורא הישראלי  תרבותית אלא כזו-פוליטית שמטרתה אינה רק אסתטית כפעולה

זכר "הדחף של מצאלחה לתרגם את הרומן  את המציאות הקיימת בצד הפלסטיני. לכן, אין זה מפתיע כי

אותם ששל דרוויש הנו דחף אידיאולוגי טהור. על רקע מלחמת לבנון והדיווחים החד צדדיים  "לשכחה

זאת מאי לחלוטין לתרגם את הרומן של דרוויש וחליט מצאלחה באופן עצהמציגה התקשורת הישראלית 

. (2212" )ראיון עם מצאלחה, רי באיזו סיטואציה הצד השני נמצאלהחדיר לקורא העב" מתוך הרצון

במילים אחרות, מצאלחה מודע לחלוטין לתפקידו כסוכן של תרבות ושל שינוי, המעוניין להנכיח לקורא 

התנגדות תרבותית מסוג זה מאופיינת על  ה.אינו ער לזה קורא הישראלי, באמצעות התרגום, מציאות ש

פת הרוב על מנת ככזו שבמסגרתה מתורגמות היצירות משפת היליד לש (Cronin, 2000)ידי קרונין 

 בתוך תרבות הרוב.  ליצור אפקט של זעזוע

 

ספרו של קיים גם רובד נוסף, סמוי יותר, שבשלו נמשך מצאלחה לתרגם את מתוך הראיון עמו עולה כי 

לדרוויש. מצאלחה מציין כי סיפורי ילי הצפוני המשותף למתרגם ודרוויש. רובד זה קשור למוצא הגל

חלק מהפולקלור ומעולם הסיפורים העממי שעמו יו ה 1918-הפלסטינית שהתרחשו בהפליטות והנכבה 

סיפורי הזה דרוויש הייתה מבחינתו גם דרך להעביר את העולם ה שירי פעולת התרגום של , וכיגדל

צריף המושל הצבאי הלאה. הוא מתאר איך היו סיפורי הפליטים הללו, כמו גם נוכחותו התמוהה של 

 . (2212)ראיון עם מצאלחה,  חלק מעולם מסתורי ובלתי מפוענח עבורו כילד, באמצע הכפר

   

אה בתרגום מתוך עמדה פוליטית ותרבותית מודעת, הרו "זכר לשכחה"חר לתרגם את אם כן, ב ,מצאלחה

תי הוא מנצל את ההון התרבו שדה תרבותי שיש בכוחו להשפיע על אופן ההתבוננות של הקורא העברי.

לשוני שזוכה -שלו ואת מעמדו הייחודי כיוצר דו "הישראליות"שצבר בשדה הספרות העברית, את 

לעשות שימוש המאפיינת אותו, אם  ההיברידיותלהערכה כדי להוציא את הספר בהוצאת שוקן המרכזית. 

האינטראקציה "את היברידיות מעשירה המבליטה  כפולת פנים. מצד אחד זוהי הנה ,במושגיו של מח'ול

, מצד שני היא גם היברידיות (31, עמ' 2227)מח'ול, " תתפות בחיים הישראליםהתרבותית וההש

 עצם הבחירהב שכן ניתן לראות ,(2227)מ'חול,  את ההדרה של הפלסטינים מדגישהה קונפליקטואלית
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פלסטיני עדות למרכיב הקונפליקטואלי -ת במהותן בסכסוך הישראלילתרגם יצירות הנוגעו של מצאלחה

 הקיים בזהותו. 
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 بين شطري البرتقالة(: בין שני חצאי התפוז )כוכבי-עמית חנה 2.1
 

 תחילה  סמיח אלקאסם התפרסמוינים מחמוד דרוויש וחילופי המכתבים בין שני המשוררים הפלסט

אה אור בלונדון ובמקביל גם בישראל בעיתון של המפלגה שר, "עאליום אלסאב"בכתב העת הפלסטיני 

 שבחיפה.  "ערבסק"תפרסם בהוצאת ההם קובצו לספר ש 1989-לבסוף, ב ."אלאתחאד"הקומוניסטית 

יש צורך  ( 7002)ابو عمشة, עמשה -וכפי שמציין אבו "אגרות"פרשנויות ספרותיות רבות על ה אין בנמצא

ם יעמדותיהם של שני המשוררים כלפי הנושאים השונים המופיעשתנתח את  לקרוא בהן קריאה צמודה

 בהן. 

 

י חצאי השלם , שם שניתן ליצירה על ידי אמיל חביבי, את שנ"שני חצאי התפוז"יותר מכול מייצג השם 

ואילו  ,סמיח אלקאסם ,המשורר שבחר להישאר בארץאחד שלו מיוצג על ידי  "פלח"הפלסטיני, כאשר 

וויש. הדיאלוג המופיע בספר מחבר אם "הפלח" השני הוא הפלח הגולה, שבחר לעזוב, המיוצג על ידי דר

כפי שמציין דרוויש באגרתו הראשונה זה שבחר להישאר בה. זה הנעדר מן המולדת ו :בין שני החלקים כן

מראש ידעו  :כלומר .(1989דרוויש, درويش, ) תפרסם בעיתונותבות עצמה נועדה להההתכת ,לאלקאסם

וכי ההתכתבות שלהם נועדה להגיע גם לקהל  ,שני המשוררים כי הם אינם כותבים רק האחד אל השני

 הרחב. 

 

מתוך תחושה אינטימית של שני חברים וותיקים ואמנם דרוויש ואלקאסם בילו תקופה  האגרות נכתבו

. שניהם היו משוררים 1972, לפני עזיבתו של דרוויש ותחילת הגלות שלו בשנת ארוכה יחסית יחד בחיפה

פלסטינים בתחילת דרכם, שותפים למאבק הלאומי ולפעילות ספרותית.  בנוסף לכך עבדו שניהם יחד 

בחיפה במערכת אלאתחאד, העיתון של המפלגה הקומוניסטית. מערכת היחסים האישית הזו בין השניים, 

 היא שעומדת בתשתית חלק גדול מהאגרות.  ,ההקשר ההיסטורי הפלסטיני הקולקטיביהנטועה בתוך 

עמשה כי מידע רב הנמסר באגרות קשור קשר הדוק לאיזורי הגליל והמשולש -אבו כך מציין

 בחלקן הגדול מחיות האיגרות. (2223 עמשה,-אבו ابو عمشة,ולזכרונותיהם המשותפים של השניים )

של חיפה שהשניים היו שותפים לה כשהם מעלים באוב דמויות רבות אחרות, אותה מציאות תרבותית 

 שנים.   עשייה התרבותית והספרותית של אותןשהיו גם הן שותפות ל
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היא הרמה של הזהות, על כוכבי, -, כפי שמציינת עמיתרמה אחרת של תמאטיקה הקיימת בחילופי האגרות

, 1999כוכבי, -)עמית "הישראלי ושל עמיתו בגולה דן בנפשם השסועה של הפלסטיני"פי דבריה הספר 

 "זכר לשכחה"(. חשוב להזכיר כי על אף שהמדובר בחילופי מכתבים, הרי שכמו ביצירת הפרוזה 113עמ' 

כאל יצירת פרוזה, אלא כאל פרוזה פיוטית שנכתבה על ידי שני  "שני חצאי התפוז"לא ניתן להתייחס אל 

ה לקטי התכתבויות. הראשון כולל שיר של סמיח אלקאסם המוקדש משוררים. הספר עצמו בנוי משלוש

חילופי איגרות בין  11לדרוויש, ושיר של דרוויש המהווה תשובה לשירו של אלקאסם. הלקט השני כולל 

לופי אגרות נוספים חי 5. הלקט השלישי והאחרון כולל 1987-ועד ל 1983השניים הנפרשים משנת 

 .   23.7.1988האחרונה ב ו 5.12.1987ב  שהראשונה נכתבה

 וזיהוי תופעות תרגומיות קריאה צמודה בטקסט  5.2.1

של הערות  והיא ריבוייןם "האגרות" תייחס לתופעה מרכזית המייחדת את תרגובראשית הסעיף א

 המאפיינות את התרגום.   נוספות טקסט  נוסף שתי תופעות  קטע. לאחר מכן אבחן באמצעות השוליים

 

 השימוש הרב בהערות השוליים: תרגום בין תרבותי : 1תופעה מס' 

 הערות שוליים.  112-אליהם מצורפות לא פחות משעמודים  191-תרגום האגרות מתפרש על כ

ועד  מות שונים המוזכרים בטקסט: החל משמות בני אדם ומקומתייחסות אל מגוון פריטים הערות אלה

 ןחלק ,ציטוטים מפורסמיםל הערות מתייחסותמן ה חלק .שלהן משמעות ספציפיתמילים בערבית ל

 מושגי תרבות שונים. ל חלקןבתוך הטקסט והקיימות אלוזיות סמויות ל

 ות לסוגים שונים של הערות שוליים המופיעות בטקסט. דוגמאלצורך המחשה אביא שלוש 

 סוג ותוכן הערת השוליים תרגום מקור

هل تذكر هتافك الساطع " ابداً على 

  " ...؟هذا الطريق 

: האם אתה זוכר את 25עמוד 

קריאתך הגלויה, "בדרך זו 

 לנצח"?

הערת ) אלוזיה תרבותית גלויה

 (: 1שוליים מס' 

שיר מאת סמיח אלקאסם משנות 

המוקדמות. מעין מאניפסט  32-ה

של משורר שבחר בדרך המאבק 

למען השלום, החופש, היופי 

והערכים האנושיים. זכה בתהודה 

פלגה רבה כשפורסם, והמ

הקומוניסטית הישראלית הפכה 

 את כותרתו לסיסמה. 

تنادى  –بعد ايام قليلة  –وهناك  

فالحو القرى المجاورة الذين باعوا 

: שם בחלוף ימים 28עמוד 

מספר, קראו אלה לאלה בני 
הסבר על שם מקום )הערה מס' 

22 :) 
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ذهب زوجاتهم ، ليشتروا بنادق 

 " فرنسية الصنع لتحرير " البروة

הכפרים הסמוכים אשר מכרו את 

תיהם וקנו רובים זהב נשו

צרפתיים כדי לשחרר את 

 אלברוה, כפרי. 

כפר הולדתו של מחמוד  -אלברוה

דרויש, בדרך מהקריות אל 

. במקומו 1918-הגליל. נהרס ב

 עומד קיבוץ יסעור. 

ها أنذا أتأبط مالكي فتأبط 

دكتاتورك وتعال معي نتفرج علي 

 النفس البشرية

: הבט, אני לוקח את 85עמוד 

קח  -המלאך שלי תחת בית שחיי

אתה את הדיקטאטור שלך תחת 

בית שחיך, בוא איתי ונתבונן 

 בנפש האדם!

אלוזיה תרבותית סמויה )הערה 

 (:25מס' 

רמז למסופר על  -תחת בית שחיי

המשורר תאבט שרן, ששב יום 

אחד לביתו כשהוא נושא תחת 

מה רע, שד או -בית שחיו דבר

 (.22יים מזיק )ר' הערה ח-בעל

 

פריטים הקשורים ל ראוי לציין כי מעבר להערות השוליים שהובאו לעיל כדוגמה ושכולן מתייחסות

הפלסטינית או הערבית, הרי שישנן גם הערות שוליים אחרות כגון זו העוסקת ולהיסטוריה  תרבותל

( שמושאיהן 123ולאן )הערה מס' ( או זו העוסקת ברומן ר73במשורר פדריקו גרסיה לורקה )הערה מס' 

 לקוחים  באופן מובהק מן התרבות המערבית. 

 

 1מספר  קטע

 78תרגום עמ'  מקור עמ' ?

ساعات ما بعد الظهر، ضوء سماء زرقاء، ضوء يتألأل 

علي أوراق الشجر، ضوء يتسرب الي النفس، ضوء 

من ضوء، ال من موسيقي موزارت وال من رواية 

 ..فوكنر. ضوء ضوء

أول الخريف هو أحد هبات الطبيعة الجديرة  لعل

بالمدائح. تشدُّ الشجرة قامتها لتشكر هذا البهاء كامرأة 

تشكر الرجل.. شجرة، امرأة، قصيدة يونانية صافية. 

وفي وسع الحمام، المصاب صوته بالربو والزكام، ان 

يطير علي هذا الضوء الثابت، وأن يطمئن الي سماء 

 .عن الهديل.. ضوء العودة، في وسعه أن يكف

 

 

 

وأحسُّ برغبة في التعبير عن فرح طاريء، مجاني، 

غامض، ما أشد سعادة المرء حين ال يودع أحداً، وال 

ينتظر أحداً، كأنه ال يصحح بروفات كتاب. أمن مثل 

هذه العناصر البسيطة تتكون السعادة؟.. وجرس الهاتف 

ردة ال يرن، فما أجمل هذا الكسل! أغلق رواية اسم الو

 .لاليطالي إيكو، واترك نفسي لفراغ لذيذ

 

 

 

 

ال أفكر بشيء يُخرب القلب، واغبطك وانت جالس 

שעות אחר הצהריים. אור. שמיים כחולים. אור 

מבהיק על עלי העצים. אור מחלחל אל תוך 

הנשמה. אור עשוי מאור, ולא מן המוסיקה של 

 ט או מרומאן של פוקנר. אור של ממש..מוצאר

ראשית הסתיו היא, אולי, אחת ממתנות הטבע 

הראויות לשבח. העץ מאמץ את מלוא קומתו ומודה 

על הזוהר הזה, כאשה המודה לגבר. עץ, אשה, שיר 

יווני טהור. היונים שקולן לקה באסטמה ובנזלת 

יכולות לעוף על כנפי האור הזה ולמצוא מקלט 

 הן יכולת להפסיק את המייתן. אור.  בשמי השיבה.

 

 

 

אני חש רצון להביע שמחה פתאומית, ספונטאנית, 

סמוייה. כמה מאושר הוא האדם כשאין הוא נפרד 

מאיש לשלום ואינו מצפה לאיש, כאילו אין הוא 

מתקן הגהות של ספר. האם מורכב האושר מפרטים 

כמה יפה -פשוטים כגון אלה? הטלפון אינו מצלצל

מאת  שם הוורדלה! אני סוגר את הרומאן היא הבט

 אקו האיטלקי ומתמסר לריקנות מהנה. 

 

 

 

אינני חושב על שום דבר המדאיב את הלב. אני 
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 -الي متي تبقي البداية بداية؟  -علي صخرة البداية 

سعيداً بشوكة أسوكار وايلد التي تحيل دم العندليب الي 

وردة، هارباً من سالومي ومن اضطراب مؤلف صورة 

ي التعريف المادي األولي دوريان جراي وقابضاً عل

للحرية: هي وعي الضرورة ، ومسلطاً احالم اليقظة 

علي أساطيل البحر األبيض المتوسط.. والي متي تبقي 

 البداية بداية؟

עד מתי תמשיך  -מקנא בך, היושב על סלע ההתחלה

ההתחלה להיות התחלה? אתה מרוצה מן הקוץ של 

אוסקר ויילד ההופך את דמו של הזמיר לוורד, 

ומפני סערת נפשו של מחבר שלומית בורח מפני 

אוחז בחוזקה בהגדרה תמונתו של דוריאן גריי, 

החירות היא " -המעשית הראשונה של החירות

, ומשליט את חלומתיך בהקיץ על "ההכרה בהכרח

ציי הים התיכון. עד מתי תמשיך ההתחלה להיות 

 התחלה?     

 

שהוא מדגים שתי תופעות מרכזיות  כיוון, המובא לעיל, הלקוח מתוך האיגרת השביעית קטעבחרתי ב

ת התחבירי וסיקהמה יצירת מוסיקה תחבירית השקולה להנ הראשונההמאפיינות את התרגום כולו: 

המרת ההקשר הפואטי בשפת המקור להקשר פואטי מקביל או מעודן הנה השנייה , ואילו המופיעה במקור

 יותר בשפת המטרה .

 

 שקולה תחביריתמוסיקה : 2תופעה מס' 

 הממחישות את התופעה:  קטעות בולטות הלקוחות מתוך הדוגמאהלן שתי ל

ساعات ما بعد الظهر، ضوء, سماء زرقاء، ضوء يتألأل علي أوراق الشجر، 

ضوء يتسرب الي النفس، ضوء من ضوء، ال من موسيقي موزارت وال من 

 ..رواية فوكنر. ضوء ضوء

 

 גלוס: 
 

בעד  מא סאעאת

 אלט'הר

 צ'ו זרקאא' סמאא' צ'ו

אחר  של שעות

 הצהריים

 אור כחולים שמיים אור

 

 אלא יתסרב צ'ו אלשג'ר אוראק עלא יתלאלא

 מנצנץ,

 מבהיק,

 מבריק

 מתגנב, אור העץ עלי על

 מחלחל

 אל,

 ל

 

 מוסיקי מנ לא צ'ו מן צ'ו אלנפס

 הנפש,

 הרוח,

 הנשמה

המוסיקה  מ לא אור מ אור 

 )של(

 

 צ'ו פוכנר רואית מנ ולא  מוזארת

רומן  מ ולא וצארטמ

 )של(

 אור פוקנר

 

שעות אחר הצהריים. אור. 

שמיים כחולים. אור מבהיק 

על עלי העצים. אור מחלחל 

אל תוך הנשמה. אור עשוי 

מאור, ולא מן המוסיקה של 

מוצארט או מרומאן של 

 פוקנר. אור של ממש..
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من  ا  هارببشوكة أسوكار وايلد التي تحيل دم العندليب الي وردة،  سعيدا  

علي التعريف  وقابضا  سالومي ومن اضطراب مؤلف صورة دوريان جراي 

احالم اليقظة علي  ، ومسلطا  المادي األولي للحرية: هي وعي الضرورة 

 أساطيل البحر األبيض المتوسط.. والي متي تبقي البداية بداية؟

 

 גלוס: 

אסוכאר  בשוכת סעידאנ

 ואילד

 אלענדליב דם תחיל אלתי

על  שמח

ץ הקו

 )של(

אוסקאר 

 ווילד

 שולח, אשר

 מעביר

 )את(

 הזמיר דם

 

 אצ'טראב ומן סאלומי מנ הארבאנ ורדה  אלא

 מ, בורח ורד ל

 מפני

 ומ, שלומית 

 ומפני

 מהומה,

 התרגשות

 )של(

 

דוריאן  צורה מא'לפ

 גראי

 אלמאדי אלתעריפ עלא וקאבצ'אנ

 מחבר,

 סופר

תמונתו 

 )של( 

דוריאן 

 גרי

אוחז 

 בחוזקה

 החומרי, רהההגד ב

 הקונקרטי

 

 אחלאם ומסלטאנ אלצ'רורה ועי הי ללחריה אלאולי

ומשליט  ההכרח הכרת היא לחירות הראשוני

 )את(

 חלומות

 

 ואלא אלמתוסט אלאביצ' אלבחר אסאטיל עלא אליקט'ה

 ועד התיכון הלבן הים ציי על היקיצה

 

 בדאיה אלבדאיה תבקא מתי

  התחלה ההתחלה תישאר מתי

 

מן הקוץ של  רוצהמאתה 

אוסקר ויילד ההופך את דמו 

מפני  בורחשל הזמיר לוורד, 

ומפני סערת נפשו של שלומית 

, תמונתו של דוריאן גריימחבר 

בחוזקה בהגדרה  אוחז

המעשית הראשונה של 

החירות היא ההכרה " -החירות

את  ומשליט, "בהכרח

חלומתיך בהקיץ על ציי הים 

התיכון. עד מתי תמשיך 

 היות התחלה?ההתחלה ל

 

 

כלומר  ,כי המשלב של הערבית הנו המשלב הרגיל של דרוויש צייןבהערת סוגריים א ניתוח המקור:. 1

 הראשונה דוגמהב במקור הלשוני קטעעיון ויזואלי בתבנית הממשלב והומוגנית. -גבוהת ערבית ספרותית

'ו( שמשמעותה אור. מילה זו )צ"ضو" נושא המשפט היא המילה החוזרת על עצמה  ניתן לראות כי לעיל,

מעניקה את הקצב לסדרת המשפטים שלמעשה  זו חוזרת על עצמה שש פעמים במהלך המשפט. היא

 יר את טיבו של אור הבוקר.ונותנת להם ריתמוס של משפטונים קצרים, שכל אחד מהם ממשיך ומבה

, יוצר וכול משפטמר כי הוניתן ל הפסיקים המופיעים במקור גם הם תורמים למוזיקה ולקצב של המשפט.

  מבחינה לשונית, מעין הצפה של אור.
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 הפסיקים  ם של. הראשון הנו החלפתתרגוםב י מאפייניםשנברצוני להתעכב על ניתוח התרגום: 

החלפה זו של הפסיק בנקודה יוצרת תוצאה מקבילה . לעברית המופיעים במקור בסימני נקודות בתרגום

השימוש בפסיק, הנדיר יותר בערבית, ת ייחוד העצירות במשפט. לזו הקיימת במשפט הערבי, מבחינ

נעשה שימוש  ,כדי שתווצר תוצאה דומה בטקסט המטרהאת הקצב במקור. לעומת זאת, מספיק כדי ליצור 

 בסימן הנקודה.                                                             

טקסט המקור הערבי ש במספר הברות זהה או זהה בקירוב בהשימו אהו בדוגמה הראשונההמאפיין השני 

הר( -ט'-עד אל-עאת מא ב-)סא"ساعات ما بعد الظهر" וטקסט המטרה העברי. כך מספר ההברות בביטוי 

ים( מכיל תשע הברות. -ר-ה-צ-חר ה-עות א-מגיע לשמונה ואילו התרגום "שעות אחר הצהריים" )ש

נפס( המורכב -לא אל-רב א-ס-ת-צ'ו י) "ضوء يتسرب الي النفس"ף ניתן למצוא גם בין הצירוהקבלה דומה 

גם הוא מה( ש-ש-נ-חל אל תוך ה-)אור מחל "נשמהה"אור מחלחל אל תוך ההברות ובין תרגומו:  עשתמ

ברות.התשע ן ב
23

 

  

רכיבים בהנו השימוש  שהובאה לעיל השנייה דוגמהב תייחס אליושברצוני לההמאפיין . ניתוח המקור: 2

שהנן  פעלים ,בינוני ביחסת מושא ישירבשורת פעלי שימוש במקור עושה המחבר . ריים מקביליםתחבי

  )מסלטאן(., مسلطا )קאבצ'אן(, قابضا הארבאן(, هاربا ))סעידאן( صعيدا בעלי תצורה לשונית  זהה:  

: ריתזהים בעב שורה של פעלי בינוניב הבינוני הללוהתרגום ממיר את שורת פעלי ניתוח התרגום: 

 המעניקים למשפט העברי ריתמוס דומה. ,מרוצה, בורח, אוחז ומשליט

 

בשפת או מעודן יותר להקשר פואטי מקביל  הקשר הפואטי בשפת המקורהמרת ה: 3תופעה מס' 

  המטרה  

 תרגום מקור

 الى النفسيتسرب ضو 

 גלוס: 

 אלנפס אלא יתסרב צ'ו

 מתגנב,  אור

 מחלחל

 ל,

 אל

 הנפש,

 הרוח,

  הנשמה

 אל תוך הנשמהמחלחל אור 

                                                 
23
 מקובלים, את אלה אפשר למצוא, בין השאר באתר ויקיפדיה. החלוקה להברות בעברית ובערבית נעשתה לפי הכללים ה 
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 القلب يُخرب ال أفكر بشيء

 גלוס: 

 אלקלב יח'רב בשי אפכר לא

חושב  איני

 )על(

 מחריב, דבר

 הורס

 )את(

 הלב

 

 

 את הלבהמדאיב אינני חושב על שום דבר 

 

  الي سماء العودة نئوأن يطم

 גלוס: 

 אלעודה סמאא' אלא יטמא'נ ואנ

 ישקטו, ו

 ירגעו

 אל,

 ל

 השיבה שמי

 

 בשמי השיבה ולמצוא מקלט

 

ניתן לראות כיצד ממירה המתרגמת פעלים המייצרים בשפת המקור משמעות הדוגמאות שלעיל  בשלוש

פואטית מסוימת )חלקם פעלים שלהם מספר תרגומים אפשריים( בפעלים בשפת המטרה המייצרים 

 משמעות פואטית מקבילה או מעודנת יותר. 

 

 לעיל מופיע במקור בדוגמה הראשונהערבי ההפועל המילולית של משמעותו ה: ניתוח המקור. 1

 , מחלחל אל...הנה: מסתנן אל..., מתגנב אל... )יתסרב(يتسرب" "

יוצר  "מחלחל" בפועלבתרגום  . השימושהופעתו של אור הבוקר הוא נושא המשפטניתוח התרגום: 

גם ר מרמזות על תנועה שיש בה ו, שכן בעוד שההסתננות או ההתגנבות של האטית מסוימתאופרשנות פ

 סור, הרי שהחלחול חף מההקשרים הללו, שכן הוא פעולה ביולוגית וטבעית. דבר א

  

 יח'רב( היא להשמים או להחריב."يخرب" )משמעותו של הפועל הערבי . ניתוח המקור: 2

ל טירדתו ש -לתיאור אי "מדאיב"העדין והמרומז יותר  בפועלמתרגמת עושה שימוש הניתוח התרגום: 

וניתן לומר שהיא  . במקרה הזה, נוצרת בתרגום משמעות שאינה מקבילה בדיוק למשמעות המקוריתהלב

כיוון שהמילה דאבה פירושה צער )על פי מילון ההווה( ואילו שממון הלב או החרבתו  מעודנת יותר, זאת

 הנם תיאורים חזקים יותר. 
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 ית מתאר את תנועתן של היונים אל עבר שמי השיבהיטמא'ן( בערבيطمئن )הפועל . ניתוח המקור: 3

 רוגע וביטחון.  ןכתנועה המעניקה לה )כנראה ביטוי שכוונתו לשמיים בטוחים שיעניקו לאותן יונים בית(

. הפיתרון בעבריתמקבילה אין לו תצורה פעלית ועל שפעם כאן מתמודדת המתרגמת ניתוח התרגום: 

מתקשרת עם  על המשמעות, ובנוסף , השומרת"למצוא מקלט"ה פארפראזהמוצע על ידה הוא השימוש ב

 מיד לאחר מכן. המופיע "שמי השיבה"השדה הסמנטי של 

 

ן להתחקות אחר תופעות נית מידה כעת משסקרתי כמה מתופעות התרגום המרכזיות, ארצה לבחון באיזו

 תרבותית של המתרגמת.-בחינת ההביטוס והמציאות החברתיתאלה בעזרת 

 קבות ההביטוס בתרגוםّע 5.2.2

תרגומיה כוללים בעיקר תרגומים מהערבית, . חיפהב כוכבי נולדה-עמית חנהת התרגום המתרגמת וחוקר

ר שלה שנושאה: וקטוהגישה את עבודת הד 1999-ב אך גם  משפות אחרות כגון אנגלית וצרפתית.

 ."ומעמדם בתרבות המטרהתרבותי שלהם, מאפייניהם -תרגומי ספרות ערבית לעברית: הרקע ההיסטורי"

 אתעת ועיתונים שונים, כמו גם  מאות שירים שפורסמו בכתביהשאר, היא תרגמה מערבית לעברית בין 

ספרות  אותה בפרס טשרניחובסקי לתרגום השזיכ תרגום ,"לילות ערב: מבחר מאלף לילה ולילה"היצירה 

    . 2212לשנת  מופת

 

מרכזיים. המעגל  ת סביב שני מעגלי זהותי כפי שהיא מתגבשכוכב-בסעיף הבא אבחן את זהותה של עמית

ים לשונית: מעגל זה יכלול הן את המרכיב הלשוני והן את המרכיב-הראשון הוא מעגל הזהות האתנית

הכולל הן את הרכיב  ,. המעגל השני הנו המעגל של הזהות המקצועיתוכההאידיאולוגיים הקשורים בחינ

אחר בעזרת הניתוח אבקש להתחקות מקצועית: יב של זהותה כמתרגמת של הזהות האקדמית והן את הרכ

. בנוסף, מופיעות בחלק מן התופעות התרגומיות שסקרתי בסעיף הקודם אלהטוס שלה כפי שיבעקבות הה

שימוש  הסעיף ייכתב תוך) של שינוי תרבותי כסוכנתהמתרגמת כוכבי -את דמותה של עמיתאבקש להציג 

.(23.9.2212 -ב כוכבי בחיפה-עמית חנהתי עם ערכ ראיון שאותונרחב ב
24

     

 

                                                 
24
 החומר הראיוני.כאשר מופיעים סימני ציטוט, הם מתייחסים לציטוט מתוך  
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 הרבה שפות "רב  ד  ": עברי לשוני-אתני וסהביט

 יחד עם אביו בעליית בעלי המלאכה והגיע לת"א  1917בפולין בשנת  כוכבי נולד-אביה של עמית

ת, ידעה עברית, אנגלית, ערבי ,שלמדה בבית הספר הריאלי בחיפהילידת ירושלים . אמה, 1923-ב

שלמד בירושלים ידע עברית, אנגלית, צרפתית, ערבית, גרמנית , גרמנית ואידיש ואילו סבה צרפתית

כוכבי בתוך -ומר אם כך כי מתחילת חייה נעה עמית. ניתן ל(2212כוכבי, -)ראיון עם עמית ותורכית

י הקפידו )שכלל את העובדה כ "עברי דבר עברית"ות שבין הציווי הציוני החד משמעי: אמביוולנטיה

לשונית -בביתה על הגייה נכונה של אותיות בומ"פ( מצד אחד, ובין המציאות הלשונית המורכבת והרב

ות שאפיינה אמביוולנטיעדות לכוכבי -במובן מסוים מהווה משפחתה של עמיתששררה בביתה מצד שני. 

כך (. 1999היחידה והבלעדית במדינה המתגבשת )שור,  ימוץ השפה העברית כשפהאת הקושי שבא

של ההורים הייתה האידיש, בעוד שסבתה קיללה ברוסית ואילו  "שפת הסודות"היא מציינת כי  דוגמהל

 . (2212כוכבי, -)ראיון עם עמית אמה באנגלית

 

-שביקשה אמה של עמיתאולוגי הסמוי ימיוחד בחינוך האיד בתוך הריבוי הלשוני הזה יועד לערבית תפקיד

, "לעסוק בערבית, מבלי שזה נאמר במפורש"נת כי היא יועדה על ידי אמה היא מצייכוכבי להנחיל לה. 

ת וכי וחנמזר תשכן בבית הספר הריאלי הייתה מגמ מאותו רצון, הוכי שליחתה לבית הספר הריאלי נבע

כוכבי, -)ראיון עם עמית "ובעוברת לשם, מכיוון ששם לומדים ערבית ואנגלית הכי ט"היה ברור לה שהיא 

היהודי של דגם לפי ה ,של הבחורה העברית, המיועדת "גילהר" וסכך, נראה כי דפוס ההביט. אם (2212

לשונית -על ידי המציאות הרב כוכבי-במקרה של עמית , הופר(97)אלמוג,  ר ולחיות בעבריתלדב ,החדש

 קיום.  -והאידיאולוגיה המשפחתית שדגלה בחינוך לשלום ולדו

 

 

 

 שפה בלי אנשים

מה זו לא חרגה עדיין מהמסגרת האוריינטליסטית שאפיינה את היחס לתרבות הערבית למרות זאת, פרדיג

 2.5סעיף זה ראו  יחס בי הצעירה נתונה )לגבכוכ-בכלל וללימודי הערבית בפרט ושבתוכה הייתה עמית
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הפרידו בין היופי "בעבודה זו(. היא מציינת כי מגמה זו באה לידי ביטוי בלימודיה בבי"ס הריאלי ששם 

  ."א טרחו להראות ערבי אחד חי אמיתיקסום של התרבות הערבית העתיקה ובין העובדה שמעולם לה

כי יש באופן שבו מלמדים ומתייחסים לערבית משהו מלאכותי ומתנשא וכי למעשה ליוותה אותה התחושה 

עמדה . ההנחה ש"מאחורי ויטרינה, שאינו חי"הערבית נותרת אובייקט זר, כמו זה הנמצא במוזיאון: 

אדם, וכי לכן השפה כשאר בני היא כי הערבים הם לא כוכבי, ה-עמיתדבשורשי התחושה הזאת, אליבא 

 (. 2212כוכבי, -)ראיון עם עמית "כמו כל שפה"שלהם גם היא אינה 

, אך זר גיסא י שהוא קסום מחדוותה הערבית כאובייקט אוריינטלמתוך תחושה זו של חוסר נוחות שבה נח

את הדרך לחרוג אל מעבר להביטוס התרבותי שבו הייתה  , לדבריה,כוכבי-יפשה עמיתח ,גיסא מאידך

התרבות והשפה הערבית למדיניות החינוך הממסדית שדגלה בהפרדה בין  היא ביקשה להתנגד נתונה.

-ה )ראיון עם עמיתומשתנ קייםת כדבר חי, היסטורי, כחומר לימוד אקדמי ובין התרבות והשפה הערבי

(.2212כוכבי, 
25
  

 

סוד חיפושה עמד בי "שפה ללא אנשים"ערעור זה על האופן שבו הערבית נחווית ככוכבי מציינת כי -עמית

ערבי בעכו, שם -נה יהודיהחל מהליכתה בתיכון למח ;חר מפגשים חיים עם התרבות הערביתאהעצמאי 

ני מפגשים עם בדרך , "אירוע מכונן", חוויה שאותה היא מתארת כבפעם הראשונה בערבים ההיא פגש

כך ארחיב )אחד מהם כלל פגישה עם מחמוד דרוויש, ועל  עשרים לחייהם בחיפה בשנות הגילה הערבי

שהיא סרבה להצעת עבודה באוניברסיטה, מכיוון שלא הסכימה עם דרכו של כך בסעיף הבא( וכלה ב

)ראיון  "החייםמבחינת ההתנשאות הזאת על הערבים, מבחינת הניתוק הזה מהדברים "הפרופסור שלה 

 (. 2212כוכבי, -עם עמית

 

כוכבי לתרגם דווקא את הז'אנר -על רקע שבירת הפרדיגמה הזאת ניתן להבין את בחירתה של עמית

, שכן אין דבר החוצה את קווי ההפרדה שבין התרבות "בין שני חצאי התפוז"הייחודי שאליו משתייך 

ר יצירה הכוללת שיחה כתובה בין שני אנשי רוח הערבית כאובייקט מת ובין השפה כדבר חי, יותר מאש

כוכבי מעידה כי מה שמשך -עמיתאכן,  .כוכבי באופן אישי-הם הכירה עמיתפלסטינים חיים, שאת שני

                                                 
25
 ,Niranjanaמאפייניה של  הפרדה מסוג זה והשפעותיה על התרגום מתוארים בהרחבה על ידי חוקרת התרגום ניראנג'נה ) 

1992 .) 
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שני אנשים משוחחים אחד עם השני ואני הייתי האדם השלישי, אני "אותה אל היצירה היה כי היא שמעה 

 .  "הייתי העד שלהם

של את אחת מהתופעות התרגומיות הבולטות שצוינו בסעיף הקודם, זו  גם להביןעל אותו רקע ניתן 

לייה יובאופן ספציפי אלה העוסקות בדמויות פלסטיניות שהיו חלק מהמ הערות השוליים המרובות

   פלסטינית בעשרות השנים האחרונות.  \התרבותי הפלסטיני, ושפעלו בזירה התרבותית הישראלית

רמזים הרבים שהופיעו חשוב היה לה להבין ולהכיר את ה  כוכבי עד כמה-יתבהקשר זה מציינת עמ

נציקלופדיה הפלסטינית ובידע האקדמי הקודם שצברה אינו מספיק בטקסט. לאחר שגילתה כי השימוש בא

הכירה ואלה עזרו לה אותם לערבים חיפאיים ש כוכבי-ניגשה עמיתין נותרו פרטים רבים עלומים, וכי עדי

ם הנוגעים לזהותו של הפרטי דוגמהרות אישיות מאוד, שהיו חלק מחילופי המכתבים. כך לבפיענוח הע

 .ארהקנ לואמשפחתו ס קרובתעל ידי ( ניתנו לה 12מתייחסת הערה מס'  אליושארה )קעו"ד חנאן נ

הערות  22(, כמו את האינפורמציה של 2)הערה מס'  "בת השכן"לופין את האינפורמציה להערה לגבי לח

כוכבי בפגישה שערכה עם סמיח אלקאסם עצמו -קיבלה עמית מאוד פרטים אישייםת המתייחסות לאחרו

 (. 2212כוכבי, -)ראיון עם עמית ובמשרד של

  

מזה שמקבל הקורא  יותר הרבהמידע רב   "בין שני חצאי התפוז" מקבל הקורא העברי שלכך כתוצאה מ

א המשיכה את  המסורת התרגומית מערבית כוכבי שהי-של הטקסט הערבי. בהקשר זה מציינת עמית

פעולה  -בור ביחס לתרבות הערבית ובתרגום  זו הרואה בקורא העברי, לעברית, שבה החל קפליוק

המיועדת לחנך אותו.
26
, הרואה בתרגום פעולת חינוך ובניית גשר בין הקורא "האקדמי המגשר"זהו הדגם  

נראה כי הדימוי המצטייר מתוך דבריה  .(1999בי, כוכ-)עמית העברי ובין התרבות הפלסטינית והערבית

 ,שפי ושלזינגר-סלעות שעליו עמדו \כוכבי כמתרגמת הולם ביותר את אחד מדימויי המתרגמים-של עמית

 .((Sela-Sheffy and Shlesinger, 2008 כמייצג של פתיחות לשפה וספרות זרה זה של המתרגם 

 

אופן הבולט ביותר ההערות, מתפרצת ב 112-, ב"ייםהשול"נראה כי דווקא מתוך אלא שמעבר לכך 

 , מבחינתה,לחנך את הקורא העברי העיוור וכנת תרבות המבקשתכוכבי המתרגמת כס-תשוקתה של עמית

                                                 
26
, למד ערבית בסוף שנות העשרים באוניברסיטת ביירות 1922-(, שעלה לארץ ב1981-1922מנחם קפליוק, יליד רוסיה ) 

 (. 1999כוכבי, -הערבית המודרנית )עמית והיה לחלוץ מתרגמי הספרות
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מהוות עדות לניסיון  ,מדוקדקפן הההערות, על איסוייתכן כי שחיה ונושמת לצידו.  הפלסטינית, לתרבות

 תה המדיניות שלשאותה התוו הפרדה – ה הערבית ובין דובריההשפ המתקיימת ביןאותה הפרדה  לחצות

 . החינוך הציוניים מוסדות

 

  אקדמי ומקצועי וסהביט

 לזה: העיסוקמורכב משני חלקים המשיקים זה בתרגום של עמית כוכבי  ת עיסוקהמקצועימבחינה 

כילים יוצאי שכבת המשל שהשתייכהמשפחתה, ל .זהוהעיסוק בתרגום עצמו כפרקסיס מ זהמהמחקרי 

ללימודים באוניברסיטה  המהיא נרש 18בגיל  אכןו ,יתכי תרכוש השכלה אקדמהיה מובן מאליו  אירופה,

ערבית ואנגלית. הולמד
27
לעד בוסקילה, את בסיועו של עמי אכוכבי, -עמית קימהה בהמשך דרכה  

חקר לתרגום ו מחלקהתרגום ב לימדה היאולאחר מכן  ית ברל,בב מערבית מתרגמיםכנית להכשרת הת

 (. 2212כוכבי, -)ראיון עם עמית אילן-התרגום באוניברסיטת בר

 

רצון  שביעות-כוכבי באקדמיה לוותה באי-של עמיתדרכה  ,כפי שכבר פורט בסעיף הקודםו כאמור

ובביקורת רבה שלה, בעיקר בכל הנוגע לאופן שבו לימדו שפה ותרבות ערבית. השבר בהוראת הערבית 

וביקשה ללמד ערבית באוניברסיטה  החלהכדי כך שהיא מציינת, כי כאשר חריף עד  באוניברסיטה היה

 הדבר לא נעשה קודם לכןה, כיוון שכי עליה לפרוץ דרך חדש ,גילתהערבית ששפת ההוראה עצמה תהיה 

   . (2212כוכבי, -)ראיון עם עמית

 

במילים שלך את הגעגועים  להביע"רות מתמצה באפש לב לבו של העיסוק בתרגום, כוכבי-עמית מבחינת

. כמי שבאה מבית "של מישהו אחר, את האהבה של מישהו אחר, את הכאב שלו, את הצרכים שלו...

את הגעגועים של "מובהק של מהגרים שבו כל אחד מתגעגע למשהו, היא מציינת כי היא כנראה קיבלה 

הערבית ייצגה מרחב של כמיהה  לשוניות הביתית  גם-. בתוך הרב(2212כוכבי, -)ראיון עם עמית "כולם

)ברכה למסתפר וליוצא מהאמבטיה( וכלה   "נעימאן"וגעגוע, החל בשימוש השגור במילת הברכה 

                                                 
27
היא מציינת כי היה מובן מאליו שאנשים מהרקע החברתי שלה יגיעו לאוניברסיטה וזאת בניגוד ל'מזרחיים', שאף אחד לא  

 עודד אותם לכך.
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כוכבי, -)ראיון עם עמית הםזכו לאכול בקהיר במהלך ירח הדבש שלש עגועים של הוריה לגלידהגב

2212.)
28
   

ק מהחינוך הציוני הכללי, חשיבות עצומה בית שבו מצד אחד נודעה לעברית, כחלייתכן כי התחנכותה ב

וש לה )שם(  את הכבוד הרב שיש לרחושמצד שני הדגישו בו גם את החשיבות שברכישת השפה הערבית ו

המרת ההקשר הפואטי בשפת המקור להקשר פואטי מקביל או בתופעה התרגומית של  משתקפת 

ת הן בשפת המקור והן בשפת היעד,  לדייק את המשמעוהניסיון ייתכן כי  .מעודן יותר בשפת המטרה

עולם התרבות והשפה הערבית, פי מקורו בין השאר באותה היכרות מעמיקה עם העברית ואותו כבוד כל

 כוכבי.  -התחנכה עמית שלאורו

    

  כוכבי והמרחב השלישי של תרגומי דרוויש-עמית 5.2.3

פעות המרכזיות המאפיינות את התואחת בין  אפשרי דם הראה כי ניתן להצביע על קשרהסעיף הקו

במהלך חלקו הראשון של הסעיף וס שלה. לבין ההביט "בין שני חצאי התפוז"-כוכבי ל-תרגומה של עמית

כסוכנת תרבות, שניסיונה  וכבי, הובהרה כבר עמדתהכ-לשוני של עמית-הקודם, זה הדן בהביטוס האתני

הציונית כלפי התרבות -של התרבות העבריתהתמידי הנו לחתור כנגד הנחות היסוד הקיימות בפרדיגמה 

 הערבית. 

 

בשלושה מרחבי  פועלתכוכבי כסוכנת תרבות ה-ל עמיתלפעולותיה ש מיפוי אפשרי אציע בסעיף הזה

ספרותי של היחסים בין הספרות הפלסטינית \המרחב הגיאוגרפי של חיפה, המרחב התרבותי פעילות:

תוצג כאירוע המתרחש  כוכבי הצעירה בדרוויש-עמית של הפגישהפרות העברית והמרחב הפוליטי. והס

פשרי והעתידי של מרחבים אלה: במובן בשלושת המרחבים הללו בו זמנית, וככזה המצביע על קיומם הא

 . בפגישה זו מעין נקודה סמלית בזמן ובמרחב ניתן לראות מסוים

ה וכאירוע בעל משמעות.  כוכבי כחוויה ראשונית בעלת עוצמה גדול-פגישה זו מתוארת על ידי עמית

שירה מודרנית שהיא לא למדה בבית הספר ופקח את עיניה בכל הנוגע  לממשל באוזניה דרוויש קרא 

                                                 
28
מים של כוכבי עדות לאחת האסטרטגיות שאותה נוקטים מתרג-ברמה נוספת של דיון ניתן לראות בדברים אלה של עמית 

 שפי -שעליה עומדת בהרחבה סלעהמיסטיפיקציה של התחום, ספרות בישראל כדי לקדם את התחום: האסטרטגיה של 

 Sela- Sheffy, 2005) .) 
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-בעברית והזמין אותה לערבי עמהסבלו הערבים. הוא שוחח הם אי ולהגבלות על חופש התנועה שמהצב

.(2212כוכבי, -" )ראיון עם עמיתתמוקסמ"שלו שמהם יצאה  שירה
29
הוא האיש  ריה, דרווישלדב 

 המרתק ביותר שפגשה מעודה. 

 

תקיימת מ "אחר"כוכבי עם דרוויש כמייצג של הזולת הפלסטיני ה-ניתן לראות כיצד הפגישה של עמית

זמנית -יאוגרפי של חיפה המאכלס בתוכו בוהמרחב הגראשית, כל אחד משלושת המרחבים שצוינו: ב

שנית, לסטינים ומאפשר להם להיפגש זה עם סיפוריו של זה. מהגרים יהודים טריים, ילידים ופליטים פ

ו מתפקד דרוויש כאושיה מרכזית, המוכרת ומוערכת לא רק בתוך התרבות ספרותי, שב\המרחב התרבותי

המרחב הפוליטי שבו דרוויש  ,לבסוף. ל ידי משוררים ויוצרים עברייםהפלסטינית והערבית, אלא גם ע

היא מבחינה  לדבריה, בעקבות המפגשים עמו. (2212כוכבי, -מית)ראיון עם ע "פוקח את עיניה"

חופש התנועה  את מצר הממסד שבה המציאותבין ו שניתן להן החינוך הדמוקרטי בישסתירה בלראשונה 

 .    (2212כוכבי, -ופוגע בזכויות היסוד שלה )ראיון עם עמית פלסטיניתשל האוכלוסיה ה

  

קאסם ומחמוד דרוויש מסכם אולי יותר מכול את בין סמיח אלית של חילופי האגרות תרגומם לעבר

עם שפגישתה  פעילות-מרחבי תלושכוכבי כמתרגמת וכסוכנת תרבות באותם ש-פעילותה של עמית

 ;דפי הספר יןבהיטב מורגשת  והמרחב הגיאוגרפי של חיפה שנוכחות :קיומם לדרוויש כבר מצביעה ע

חייהם של שני תיעוד הנה כולה  צירה כולף במיוחד שכן היביטוי חריספרותי המקבל \רחב התרבותיהמ

בספר בין שתי ולבסוף המרחב הפוליטי: מעבר לדיאלוג המתרחש  ;משוררים ואנשי תרבות פלסטינים

כוכבי ראתה בתרגום הספר גם -שני צדדים במאבק הלאומי הפלסטיני, הרי שעמיתדמויות המייצגות 

דע לקובעי המדיניות לקראת של המילה. היא רצתה לספק מי פעולת חינוך במובן הפוליטי הקונקרטי

ואף שלחה את עותקי הספרים לשורה של חברי כנסת בין ישראל והפלסטינים  להתקיים העתידהמו"מ 

.(2212כוכבי, -)ראיון עם עמית ובעלי תפקידים
30
  

   

                                                 
29
 ראוי לציין כי גם ההקסמות מדרוויש המשורר הערבי הצעיר אינה חפה מסממנים אוריינטליסטיים.  
30
רס היה היחידי מבין אותה שורה של פוליטיקאים שהודה לה על שליחת הספר, כוכבי כי שמעון פ-בראיון עמה מציינת עמית 

 קרא אותו ואף עשה בו שימוש וציטט ממנו מאוחר יותר. 
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)בשורה של רגעים כוכבי מצטיירת הפגישה עם דרוויש כמעין רגע תרבותי מכונן -לסיכום, אצל עמית

הערבית פלסטינית.  נוספים( המדרבן אותה להמשיך ולחפש את דרכה בתוך המרחב של עולם התרבות

שדה התרבות העברית, כעולם חי,  מהערבית אלהתרגומי המתמשך  מפעלהב זה מונכח על ידה,עולם 

ללא לא דוברים ועולם של שפה עם אנשים ועם היסטוריה ולא עולמה הקפוא של השפה הערבית, כשפה ל

 ן. זמ
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 : מעבר לזכוכית ההעדרות דרור בנאי-פרץ 2.2

צא לאור בעברית לראשונה ספר משיריו המתורגמים של דרוויש. לקט השירים שאותו אסף י 1995בשנת 

קבצים  דרור בנאי כולל מגוון שירים הלקוחים מארבעה-ותרגם המשורר הישראלי ממוצא סורי פרץ

 המוקדמות.  92-ובשנות ה 82-שונים של דרוויש שכולם נכתבו בשנות ה

ור במקור א ראו)ورد اقل(  "פרחים שנתמעטו"וهي اغنية, هي اغنية( ) "זהו שיר, זהו שיר"שני קבצים: 

)ارى ما اريد(  "אראה מה שברצוני"ואילו שני הקבצים האחרים, שמתוכם לקוחים השירים:  1983בשנת 

 .1992-לאחריו ב ואילו השני שנתיים 1992-אור הראשון ב ראוاحد عشر كوكبا( ) "עשר כוכביםאחד "ו

בבחירה שלא לתרגם קובץ שלם ולהעדיף לקט שירים שונים וכן  בנאילמניעיו של ניתן לייחד דיון 

למניעים הנוגעים לבחירות הספציפיות של השירים, אך במסגרת עבודה מצומצמת זו אגביל את עצמי 

. "פרחים שנתמעטו"הלקוח מתוך הקובץ  ,"על האדמה הזאת" שכותרתו דיון בתרגומו של שיר אחדל

הסיבה לבחירה בשיר זה מורכבת משני שיקולים: הראשון הוא המעמד המרכזי שיש לו בתרבות המקור 

שערכתי עם בנאי דנו )מעמד שייסקר בהמשך( ואילו השני הוא העובדה כי במסגרת הראיון האישי 

 שבו תרגם שיר זה.  ןפטרוט באוורבפ

 

ושנכתב בשנותיו  1983אה אור בערבית לראשונה בשנת שר ,)ورد اقل( "פרחים שנתמעטו"הקובץ 

 מהווה נקודת מפנה בכתיבת דרוויש. הקובץ מסמן את תחילת המעבר של ,יש בפאריזואשונות של דרוהר

וליטית של היות נתון תחת כיבוש אל למאבק הלאומי ולעמדה הפ ותדרוויש מאסתטיקה ותמאטיקה הקשור

, הרי פלסטיניה הנושא הלאומיהיא רוויה באזכורים של מעודנת ואוניברסלית, שאף כי  עבר שירה יותר

 לו. ת מעבר חורגגם שהיא 

  

עוסקת בקובץ שיריו האחרון ה, בכתבה 21.23.29ב الراي( כך למשל נכתב לגבי הקובץ בעיתון אלראי )

وشكل منعطفاً ) "ה תפנית מכרעת במסלולו של המשוררהוו" "פרחים שנתמעטו"ץ כי הקוב ,ויששל דרו

ה וכי המשורר : "יצא מהדימוי הדומיננטי שלו כסמל ושם קיבוצי הדובר בשמ حاسماً في مسيرة الشاعر(

خرج الشاعر من صورته السائدة كرمز واسم جماعي وناطق باسم قضية ) של סוגיה אל שמי השירה הרחבים"

  (.ضاء الشعر الواسعإلى ف
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רדן, סוריה ובעיקר אם עד כה היה דרוויש הגולה נוכח במרחבים המזרח תיכוניים כשהוא נמצא במצרים, י

ביחס למעבר הזה אומר זב דרוויש את הסביבה הערבית לטובת מגורים בפאריז. ע 1985-בבלבנון, הרי ש

 דרוויש עצמו: 

ם ציני, ששואל שאלות כלליות על החיים, שאין בהן שחררתי את עצמי מהאשליות כולן, הפכתי לאד"

  , התרגום שלי(. Jaggi, 2002" )מקום לאידיאולוגיה לאומית

 וזיהוי תופעות תרגומיות  קריאה צמודה בטקסט 5.3.1

על האדמה הזאת -على هذه االرضהשיר 
31

 

 

  מקור

 على هذه االرض ما يستحق الحياة: تردد ابريل, رائحة الخبز في

راء امراة في الرجال, كتابات اسخيليوس, اول الحب, عشبا الفجر ,  

, امهات تقفن على خيط ناي, وخوف الغزاة من الذكريات.جرعلى ح  

 

على هذه االرض ما يستحق الحياة: نهاية ايلول , سيدة تترك    

 االربعين بكامل مشمشها, شاعة الشمس في السجن, غيم يقلد سربا من 

يصعدون الى حتفهم باسمين, وخوف الكائنات, هتافات شعب لمن  

 الطغاة من االغنيات.   

 

على هذه االرض ما يستحق الحياة: على هذه االرض سيدة     

 االرض, ام البدايات ام النهايات. كانت تسمى فلسطين. صارت تسمى

 فلسطين. سيدتي: استحق, النك سيدتي, استحق الحياة. 

 

                                                 
31
מקור וזאת בשל הרצון לשמור על החלוקה -בניגוד לקטעי הטקסט שהובאו עד כה, הטקסט אינו מופיע בטבלה תרגום 

 טנת גופן הטקסט בתבנית טבלה(. המקורית של השורות )דבר שהיה מחייב את הק
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 תרגום

 : מחזור אפריל, ריח הלחםעל האדמה הזאת יש מי שראוי לחיות

 בשחר, דעות אישה על הגברים, כתבי איסכליוס, ראשית האהבה, אזוב 

 על אבן, אמהות הניצבות על סליל החליל 

 .ופחד הכובשים מן הזיכרונות

 על האדמה הזאת יש מי שראוי לחיות: סוף אלול, אישה הנכנסת 

 הק במלא הדרה לשנתה הארבעים, שעת השמש בכלא, ענן המחקה ל

 .של יצורים, קריאות העם לאלה העולים אל גורלם מחייכים, ופחד העריצים מן הזמירות

 על האדמה הזאת יש מי שראוי לחיות: על האדמה הזאת גבירת הארץ

 אם הראשית, אם הסוף, הייתה נקראת פלסטין, וכבר נקראת 

  .פלסטין, גברתי: מגיע לי כי את גברתי, מגיע לי לחיות

 

 

לבתים שונה חלוקה: 1תופעה מס'   

י וכרונולוגי השיר של דרוויש בנוי משלושה בתים המתארים תהליך מסוים של שינוי שהוא בד בבד רגש

ואילו הבית השלישי הוא ללא יולי הבית השני מתאר כבר את חודש באפריל.  "מתרחש" הראשוןבית ה)

. כתוצאה מכך, לקת לבתים כלהתרגום מופיע כמקשה אחת, שאינה מחולפורמט ציון זמן(. לעומת זאת 

  מטרה.הבשפת  של השירשונה  נוצר מבנה צורני

 

  המרת החריזה הקיימת בשפת המקור בחריזה מסוג אחר בשפת המטרה  : 2תופעה מס' 

 ומאפיין את המקור הערבי נוכח ונמצא גם בתרגום של בנאי.  צלול המופיעהחריזה והמההבט של 

 זה: להלן, אנתח מספר דוגמאות לנושא 

 תרגום: -ניתוח מקור

 עושה שימוש ביסודות הדומים לחריזה הקיימת במקור:בנאי 
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חג'ר )אבן(, הרי  -"حجر")שחר( בחריזה פנימית עם המילה  פג'ר-"فجر"בעוד שבבית א' חורזת המילה 

 ."זכרונות"ו "לחיות"שבנאי חורז בין המילים 

-"باسمين"ארבעין )הארבעים( ובין -אל -"بعيناالر"ה בבית ב' בין יחידלעומת זאת החריזה הפנימית ה

)הזהה כמעט לצליל החורז במקור( חוזר  "םי  "כאשר הצליל  מקבלת הרחבה בתרגום ייכים()מח באסמין

 מתרגםכאן  ,. כלומר"עריצים", "מחייכים", "עולים", "יצורים", "הארבעים"על עצמו בשורת מילים: 

 ואף מרחיב אותה. מקור הקיימת ב החריזה הפנימית במדויק אתבנאי 

המופיעה בסופי שני הבתים הראשונים במקור ומהדהדת  "את"לבסוף ישנה החריזה הכללית של הצליל 

-اغنيات-ذكريات"המקור חורז בין . חריזה זו מומרת בחריזה מסוג אחר בתרגום: שלישיהגם בתוך הבית 

וחורז בין  "ות"משנה את הצליל לצליל נהאיאת  ואילו התרגום -בדאיאת-ניאת'אע-זכריאת-"نهايات-بدايات

 . "לחיות"ושוב  "זמירות", "זכרונות", "לחיות"

 

  תרגום בין תרבותי: 3תופעה מס' 

 על האדמה הזאת -ארצ'-עלא הד'ה אל -على هذه االرضעל תרגום השורה: 

השירית כפי שראינו, מבחינת החריזה והחריזה הפנימית התרגום מעמיד יצירה שירית המקבילה ליצירה 

 התרגום מספר סיפור שונה מהמקור. אני אתמקד בתרגום השורה:  במקור. בה בעת, במישור התוכן,

על "שאותה תרגם בנאי ל ,(חיאה-ארצ' מא יסתחק אל-עלא הד'ה אל) -"على هذه االرض ما يستحق الحياة"

חוזרת על עצמה השיר, היא  כותרתהופעתה של שורה זו ב. בנוסף ל"האדמה הזאת יש מי שראוי לחיות

 שלוש פעמים במהלכו: בפתיחת כל אחד מבתיו.

 כי אם במה שהפך למטבע לשון ולמושג מרכזי בתודעה הפלסטינית. , סתמית שורהמדובר באין  מלבד זאת

להלן שלוש  תוצאות. 1,322,222 -ניבה כה 2211בפברואר,  15בתאריך של המשפט בגוגל  הקלדה

לאומית -תחת שם זה. הוועידה הבין 2229-פלסטיני ב במרכז תרבותחרות: תערוכה הנפתחת ות נבדוגמא

, ואפילו שמו של האתר הרשמי והמרכזי של זו ה פלסטינים מתקיימת תחת כותרתיני סביביהעוסקת בענ

חיאה. במילים אחרות: בעקבות השיר של -ארצ' מא יסתחק אל-מחמוד דרוויש נקרא: עלא הד'ה אל

 הנושאת ערך תודעתי ותרבותי משמעותי מאוד בשפת ותרבות המקור. דרוויש הפכה שורת השיר לשורה
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 .על האדמה הזאת יש מי שראוי לחיות -בנאי לפך בתרגומו של ע הלשון הזה המטב

יהיה  יסתחק פועל בעתיד  האחריולמא  של המבנה התחבירי הערבי שבו מופיעה המילית תרגום מדויק

  Munir Akash את השורה  תרגמוואמנם כך ת למענו על האדמה הזאת יש מה שראוי לחיו: בקירוב

 :לאנגלית   Carolyn Forché -ו

"We have on this earth what makes life worth living" (Darwish, 2003)  

למעשה, התרגום לעומת זאת תרגומו של בנאי ממיר את המבנה התחבירי הערבי במבנה שונה בעברית. 

קום ואת מה ניברסלית הזו של דרוויש, שורה המדגישה את המופשט שבמבנאי הופך את השורה האול ש

לשורה בעלת גוון לאומי הקובעת במפורש כי יש מי שראוי לחיות על האדמה  ,שראוי בו לחיות למענו

 ובמשתמע כי יש גם  מי שאינו ראוי. 

ציע תשובות בפרק אנסה לה, לשאלה זו, בין יתר שאלות מה עומד מאחורי הכרעה תרגומית זו של בנאי?

 דרור בנאי ובין תרגומו את דרוויש. -הבא, שבו אבקש לבדוק את הקשר בין ההביטוס של פרץ

 םבתרגו הביטוסעקבות ה 5.3.2

דרור בנאי הגיע לישראל עם משפחתו מקמישלי שבצפון סוריה בהיותו -המשורר והמתרגם הישראלי פרץ

שירתו  התפרסמהרוטסטנטי בחלב.  במהלך השנים ר פמד בבית ספבלבד. עד להגעתו לארץ הוא ל 11ן ב

ספרי שירה  13-כה פעמיים בפרס היצירה על שם לוי אשכול.  עד כה פרסם  כבכתבי עת שונים והוא ז

 ושלושה ספרים מתורגמים מערבית. 

 

שני מעגלי זהות עיקריים: הראשון ב כפי שהוא מתגלה בנאיבסעיף הנוכחי ברצוני לבחון את ההביטוס של 

 . תערבי-ת המורכבת, היהודיתו המעגל האתני וזהותו ההיברידיהנ

המעגל השני שאינו נפרד מזה הראשון יעמיד לבחינה את הזהות המקצועית של בנאי כמשורר יוצר 

וכמתרגם בשדה התרבות העברית. זהות זו תאופיין על ידי בנאי עצמו כטומנת בחובה הון סימבולי מסוג 

קדמיה הישראלית העוסקים אנשי האל ישלעומת ההון הסימבולי ש בנאישאותו מעמיד מסוים, נשגב, 

ים אלה בהביטוס הבט. תוך ניתוח (2212עם בנאי,  עברית ומעברית לערבית )ראיוןל ערביתבתרגום מ

בכל או בחלק מהתופעות התרגומיות שצוינו בסעיף ההביטוס של בנאי משתקף ן כיצד ובחאבקש ל ושל
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תב כנהסעיף . המתרגם כסוכן תרבות המודע לתפקידו בנאיאת דמותו של  גציאבקש לה . בנוסף,הקודם

דרור בנאי בכפר סבא.-ערכתי עם פרץבראיון ש תוך שימוש נרחב
32

 

 

 ערבי: מעגלי הזדהות מורכבים  -יהודי

להתמודד עם החברה בדומה ליהודים אחרים שהגיעו לישראל מארצות ערב בגיל צעיר וצריכים היו 

 בנאי, גם (2223)שנהב,  "עברי דבר עברית"ה על דגלה את סיסמת היהודי החדש: טהעברית, זו שחר

 לכבוש את התרבות"הדחיק בשנים הראשונות להגעתו לארץ את מוצאו הערבי וזאת מתוך הרצון 

מביא הביתה ספרים בעברית וכי ניסיונותיו הראשונים בכתיבה נעשו  ה. הוא מציין כי אביו הי"המקומית

מצד שני, אותו מאמץ של  (.2212)ראיון עם בנאי,  תרמןים עבריים כגון ביאליק ואלבהשראת משורר

בנאי להתערות בשפה ובתרבות העברית לווה ברצון לשמור על ידיעתו את השפה הערבית: כך, כבר 

שירותו  הוא מציין כי ת לערבית.ם שירים שלו עצמו מעבריותרגב תנסההלת דרכו כמשורר הוא בתחי

הגורם העיקרי מוסיף כי חזק את מיומנויות השפה הערבית ואת היכרותו עם תרבותה, אך ין בחיל המודיע

הפעילות התרבותית היומיומית שלו, הכוללת קריאה  ואשמר את ידיעת השפה ולפתח אותה הבהצלחתו ל

  (. )שם אמצעי התקשורת הערביים הקיימים מרובה וחשיפה לכל

 

מערבית יש לתרגום  ,וכפי שניווכח להלן (Amit-Kochavi, 2009 ;2010)כוכבי -כפי שמציינת עמית

הוא מהווה מרחב מפייס שבאמצעותו הם לדעתה, יוצאי מדינות ערב:  תפקיד מורכב עבור היהודים

רציה שלהם אל תוך החברה משיבים לעצמם את הזהות הערבית תוך שהם מעמיקים את האינטג

הוא על פי טענתו רבות הערבית ניתן לראות בכך שבנאי עם הת עדות לעומק ההיכרות שלהישראלית. 

, באתרים ערביים נחשבים )ביניהם הוא מציין את מוסף שם עטתחת סם משיריו באופן קבוע, מפר

. בנוסף הוא מציין כי הוא מנהל "אדיר ביותר"( וכי שם יש לו שם הלבנוני "נהאר-אל" עיתון התרבות של

ניבים "ל רחבי העולם הערבי, וכי הוא מדבר בררים מכומשוקשרים ענפים ביותר עם אנשי תרבות 

מרים לי: אתה מדבר משוררים או. כשהם שומעים אותי הם משתגעים". הוא מוסיף ומציין כי "שלהם

   (. 2212" )ראיון עם בנאי, יותר טוב ממני

                                                 
32
 כאשר מופיעים סימני ציטוט, הם מתייחסים לציטוט מתוך החומר הראיוני.   
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פוח בנאי מודעות חריפה לקיצרו אצל הפן הערבי שבזהותו יתו המעמיקה עם התרבות הערבית והיכרו

 (. 2.5.2סעיף נידונה בהרחבה ב "מזרחית"ה ה)הקטגורי "מזרחי"שממנו הוא סבל כ

בעולם, אך כישוריו אלו הלכו  םהקיי דעת-תחום ת מדען גדול ולהשתלב בכלהוא מציין כי יכול היה להיו

לספוג את העוינות של החברה לחדש כלפי "ולאחיו יה ישנ םולא וך לאבנאלץ להפ 17לאיבוד, כשבגיל 

   (. שם) "ההורים שלך. הדימוי שלך מתערער, הביטחון שלך מתערער

 

מציבים אותו  ,מצד הממסד, בד בבד עם התעקשותו על זהותו הערבית ודעותו החריפה לקיפוח המתמשךמ

גזענות איומה כלפי מגזרים "לייה האינטלקטואלי הרווי ב ישבין הרצון להשתייך למההיברידית, בעמדה 

אף פעם לא אכחיש "אותה ניתן לסכם במילותיו: שובין התעקשותו על זהותו  "ליתרבים בחברה הישרא

חוגי "כי בעוד שבנאי מתעקש שלא להיות מזוהה עם  ,. כאן מתגלעת סתירה"שאני נולדתי בסוריה

עצמו מבחינת עמדותיו הפוליטיות כמשתייך ליוני מפלגת העבודה.  הצבועים, הרי שהוא מגדיר "השמאל

המקום  הוא מייצגה הנאמן של ציונות שמאלנית אמיתית, כזו הרואה את מלחמת הקיום על מבחינתו, הוא

(.)שם הזה ככורח שאין ממנו מנוס
33
  

 

ערבי -על ידי קיפוח הנובע מהיותו יהודיגיסא המאופיינת מחד  ,מתוך התבוננות בעמדה כפולה זאת

הסכסוך הביטחוני שבו נתונה המדינה הרואה את  ,על ידי תפיסתו העצמית כציוני אמיתיגיסא  ומאידך 

הצגתי שאני מעוניין כעת להציע הסבר לשתיים מתוך התופעות התרגומיות  ,במלוא חומרתוברית הע

על " -على هذه االرض(ארצ' )-בסעיף הקודם: החלוקה השונה לבתים ותרגום השורה: עלא הד'ה אל

 ".האדמה הזאת

 

 "תמבעד לזכוכית ההיעדרו"רגומים משירי דרוויש סיפור ההוצאה לאור של לקט התבנאי מתאר את 

מציין כי הוא פנה  הואשנים בהוצאה לאור טרם פרסומו.  שלושה כהשמרובה תלאות: הספר  כסיפור

 וכי בעקבות כתיבתו של הספר, אף כי הדבר לא נאמר במפורש: "לכל מיני מקומות שלא רצו, שחששו"

                                                 
33
 (. 2223על היהודי המזרחי כסובייקט היברידי ואמביוולנטי ראו שנהב ) 
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צים וקשיים . בשל אילו(2212)ראיון עם בנאי,  נהלהשבה היה חבר ה "זרקו אותי מאגודת הסופרים"

 בלתי מוכרת וקטנה פר בסופו של דבר  בהוצאהבנאי להוציא את  הסחליט הבפניהם הוא ניצב שאלה 

יצא הספר ש להתפשר כדיבנאי עליו נאלץ מת עוד כיום(. הפורמט הספציפי ש)שאיננה קיי "תג"בשם 

על "שונה לבתים בתרגום לעומת זו הקיימת במקור, בשיר לץ אותו לוותר על החלוקה הילאור הוא שא

 וסכאן, באופן עקיף, ההביט משפיע. במילים אחרות ניתן לראות כיצד ()שם "האדמה הזאת

 על התוצר האומנותי המוגמר.  בנאישל  תרבותי\החברתי

  

וההדרה יש קשר בין הסוגיה של החלוקה לבתים וריווח השורות בטקסט המתורגם לבין הקיפוח אם 

קשור  עשוי להיות ארצ'-עלא הד'ה אלשל השורה  , הרי שתרגומהבנאי חברתית שממנה סבל\רבותיתהת

-קורא את שירת דרוויש מתוך הפרסטקטיבה שלו כבעל זהות עברית בנאיבמידה רבה לאופן שבו 

ציונית.
34
ית. גום השירה מערבתרתיאור של מלאכת הכחלק מ "לעשות מודיעין" המשתמש במטפור בנאי 

טציות השליליות והצבאיות, אלא להיפך, במודיעין ומדובר במודיעין, על הקונ יןאבנאי מתעקש על כך כי 

חיובי שמטרתו לתת לישראלי תמונת מצב אמיתית על תרבות שנמנע ממנו להכיר בשל סכסוך עקוב מדם. 

ו, חייו, הראיונות שהוא מכיר בנאי את דרוויש על בוריו: את שיריו, מאמרי "איש מודיעין"כחלק מהיותו 

 (. 2212)ראיון עם בנאי,  ןנת

 

שלו, ששם הוא  בנאי סבור כי דרוויש דבר בשני קולות: האחד הופנה אל העולם הערבי, הקהל המרכזי

לגייס כמה שיותר כוחות בקרב הישראלים "בו וקול אחר, מרוכך יותר שמטרתו: אמר את האמת שעל ל

 )שם(. סרים שלו כשהוא פנה אל הישראליםאת המלאורך השנים רכך  וכך, דרוויש ."לטובת הבעיה שלו

ומר שהוא כותב גם ל עם דרוויש ושבו היה חשוב לאחרון "הארץ"עיתון ראיון שערך מתייחס ל בנאי

ות את הצד האנושי הוא רוצה להרא"שירי אהבה ושהוא מעוניין שיתרגמו אותם, שכן במסגרת הזאת 

העניין הזה הלאומי הפוליטי לא יברח לי, לא "שבתרגומיו שלו לדרוויש: בנאי עומד על כך , אלא ש"שלו

ד רצונו של דרוויש שהיה כנג , לדעת בנאי,. זאת"יטושטש. הוא יהיה כמו שהוא והוא יזדהר והוא יבלוט

מתרגמים מבדיל את עצמו מבנאי נוסף על כך, כי הצדדים הללו יוצנעו בתרגומים לעברית.  מעוניין

                                                 
34
 ת.  כיוון שתרגום שורה זו מעלה סוגיות מרכזיות הקשורות לתרגום דרוויש אנתח אותו באופן מפורט יחסי 
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לעניין היחידי החשוב בתרגום  ,לדעתו, נדה של דרוויש ומשום כך חוטאים'ים את האגאחרים, המשרת

משורר המתרגם משורר אחר, משורר הנאמן לאמת  היותו ,בעיניווהוא: האידיאה של השירה עצמה. 

הוא הדבר החשוב ביותר, והוא המאפשר לו לחדור אל לב  ,השירית ולא לאג'נדה פוליטית כזו או אחרת

(.2212)ראיון עם בנאי,  שירת דרווישליבה של 
35
  

 

 מה שראוי לחיות פה למענויש "את ה ףהחליל של בנאי התרגומית כרעתוכעת מתברר יותר למה קשורה ה

 שירו של דרוויש  מציין במפורש כי לדעתו בא. בנאי בתרגום "מי שראוי לחיותיש "המופיע במקור ב

אז מי זה המה "השיר? אידיאה זו הנה העם המדוכא:  לבו של-אה. ומהי האידאה הזו שהיא לבאידלשרת 

הזה? יש מי, לא אמרתי מי, אבל בהמשך כיוון שהוא אומר עם אז הוא מפרש הוא נותן פירוש למה זה 

המי. אז איך אני יכול לקחת אותו ולהפוך אותו למופשט? אסור לי. אני צריך בדיוק לשרת את האידאה 

 שם(. ) "שהוא משרת בכתיבה שלו

 

מציין המשורר בחלק א': חודש אפריל, הלחם ואפילו בית הסוהר פרטים שלכך, אומר בנאי, כל ה עברמ

מה הם חשובים כל אלה אם אין בני אדם שצריכים אותם, "כשלעצמם אין להם משמעות ובמילותיו: 

ת לכן מחמוד דרוויש פה, הוא רוצה סימפטיה, אז הוא חייב להזכיר א"והוא ממשיך:  "ששוכנים בהם

דם? זה העם הזה וזה הדברים הנחוצים: האהבה, הלחם, הרי זה נחוץ לבני אדם. אבל מי הם הבני א

בנאי סבור שהשיר הזה המשבח )לכאורה( את החיים שייך לתקופה המאוחרת של  ".הגיבורים שלו

נאי בסופו של דבר, ב  ".םיכאשר הכיר תרבות אחרת ונפתח אליה ורצה כבר נובל ודברים אחר"דרוויש: 

 (. 2212)ראיון עם בנאי,  "הוא עובד עלי בעיניים": ואומר אינו מאמין לדרוויש

  

מעמדה מודעת של משורר המתרגם  הטקסט הערבי נובעת שינוינראה כי ההכרעה התרגומית על אם כך, 

הוא נעזר בהשראה ובהיכרות מעמיקה ויסודית של בנאי מעיד כי  משורר אחר בשם האג'נדה של השירה.

מסרב לטשטש את  ר וכי הואהטמונה בשיויש, המאפשרות לו לחשוף את המהות והאידאה השירית דרו

מעוניין להביא את דרוויש לקורא הישראלי ללא  בנאיהקיימים בעיניו בשירת דרוויש. הממדים הלאומיים 

                                                 
35
-שזוהתה על ידי סלעהמיסטיפיקציה של התחום לכל אורך דבריו בולטים מאוד אצל בנאי הן השימוש  באסטרטגיה של  

( כאחת האסטרטגיות לקידום תחום התרגום הספרותי בישראל והן השימוש בדימוי של המתרגם  ,2225Sela-Sheffyשפי )

 . (Sela-Sheffy and Shlesinger, 2008)שפי ושלזינגר-ו סלעשעליהם עמד כבעל משימה לאומית וכאומן בפני עצמו, 
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עוניין קאי, שהיה מירק, בטהרתו, כמשורר הלאומי הפלסטיני ולא את מחמוד דרוויש הפוליטשכחל וללא 

 (. 2212)ראיון עם בנאי,  יגיע אל הישראלים מעודן ומרוכך כי קולו

 

 זהות מקצועית: משורר ולא אקדמאי 

שניצבו בפניו אפשרויות  אף על פיהוא מעיד כי רואה את עצמו בראש ובראשונה כמשורר וכיוצר. בנאי 

למות באוהלה "את בכדי שיוכל מגוונות לקריירות שונות הרי שהוא ויתר על אלה לטובת עבודה כספרן וז

לת רק על השירה שהוא כותב אלא חזהות אבסולוטית של משורר אינה מּואותה הוא מציין כי . "של שירה

בהם הוא עוסק, כולל התרגום. לשיטתו, המפתח לתרגום שירה נעוץ שמתפרשת על כל סוגי היצירה 

 , הפסיכולוגיה האישית שלו וכו'.ירתושל היוצר ויצ הקשרה עם תרבות המקור, בהבנת הבהיכרות העמוק

וכן ביכולת להפעיל מיומנויות של מוזיקה ופרוזודיה תוך זיהוי אלמנטים אלה בטקסט ויצירת מקבילות 

 . (2212)ראיון עם בנאי, 

 

. כדי לתרגם את חשיבותה המכרעת של ההשראה בתרגום השירה בנאי מציין אלא שמעבר לכל אלה,

תמיד יתגייס לטובתי בזמן "של הלא מודע ש "מנגנון העל"שוריו כמשורר ואת ל כישירה הוא מגייס את כ

אל הכוללת את -משורר הנו סוג של מתת והיותשבעיניו, ן . זאת כיוו"זה עניין פסיכולוגי פנימי - העבודה

לייצר  והיא המאפשרת ל טבעית"-"עלתו זו העמדלפי בנאי, שב ובקשר עם הלא מודע. היכולת להיות בק

 "קורא חיצון"כ מנוות ולהעמיד תרגום של דרוויש שבנאי עצמו מתלהב מת שיר מלוטשות וחלקשורו

 )שם(.

 

העוסקים הישראלית, האקדמיה  ן מעמדו כיוצר ובין מעמדם של אנשיבחנה ביהבנאי עשה, מבסס למ

כוח רב  אנשים אלהההון האקדמי מקנה לייתכן כי לדעתו, בפרט. בתרגום מערבית בכלל ובתרגום דרוויש 

מאבד את  כוח מעמדי זהבעיניו  שדה התרבות העברית, אך הכוחות וההשפעה בתוך-יותר במשוואת יחסי

משורר. הוא מציין כי כשרונו כיוצר מעורר ליוצר ול ה שישהשראהעוצמה הפואטית וה אל מול ומשמעות

אותו איש  ניד יצירת המשורר תמיד נחשבת בעיכיוון שמצד אח אמביוולנטיתבאיש האקדמיה חרדה 

" )ראיון עם הוא ירצה לדרוס אותך ולמחוק אותךכיוון שהוא מטריאליסט אקדמי "אך מצד שני:  אקדמיה,
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עליה שתופעה התרגומית ב כיוצר וכמשורר בנאיההביטוס של  את השתקפותניתן למצוא (. 2212בנאי, 

 ג אחר בשפת המטרה. המרת החריזה הקיימת בשפת המקור בחריזה מסוזו של  ,הצבעתי בסעיף הקודם

 והמרחב השלישי של תרגומי דרוויש  בנאי 5.3.3

המאפיינות את תרגומו הסעיף הקודם הראה כי ניתן להצביע על קשרים אפשריים בין התופעות המרכזיות 

ערבי, כמשורר וכיוצר. בסעיף הנוכחי -לבין ההביטוס שלו כיהודי "על האדמה הזאת"בנאי לשיר של 

מתפקד מצאלחה המתרגם מערבית לעברית גם כסוכן של שינוי תרבותי המבקש  עד כמהאבקש לבחון 

 .התרבות העברית ההגמונית הנחות היסוד של לחתור תחת

 

ערבית היא -דרור בנאי כמשורר המודע לזהותו ההיברידית היהודית-עצם פעילותו התרבותית של פרץ

של  להיות מוכפף אל המסגרת נאי סרב במבפני עצמה אקט של התנגדות תרבותית, שהרי באמצעותה 

ערבית -ההגמוניה האשכנזית. שירתו עוסקת, לפחות בתחילתה, גם באפשרות לפתח זהות מורכבת יהודית

התרבותי הזה גם האקט של תרגום שירה  הקשרותו. בתוך המערבי "להתנקות"בתוך מרחב המבקש 

ז ברור שיש עוינות כלפיך. קודם כול כי ...אז כשאתה עושה את זה מערבית, א"מערבית אינו מובן מאליו: 

הנוסף של התנגדות תרבותית זו קשור לכך שבנאי מסמן את עצמו כפועל במרחב  הבט. ה"זה ערבית

 (. 2212)ראיון עם בנאי,  אקדמאי-הגמוני אלא גם אנטי-שאיננו רק אנטי

 

. יתאקדמיה הישראלה מיו לדרוויש עומדים כנגד תרגומיהם של אנשיתרגובנאי מצהיר במפורש על כך ש

מהווה  בעיניו,, לכן (.)שם אינטרסים של פוליטיקה פנימיתקשורים ל של אלה מבחינתו תרגומיהם

ההוצאה לאור של ספר תרגומיו לדרוויש אקט המשחרר את השירה המתורגמת מערבית גם מעריצותה 

 (. )שם כובלת של האקדמיהה

 

וויש. שניהם משוררים שחוו פליטות והגירה בגיל צעיר ובין דר בנאיקיימים קווי דמיון לא מעטים בין 

וכפליט בפועל מאוד ונשארו כמעט כל חייהם בתחושה שהם זרים לסביבה שבה הם פעלו )דרוויש כגולה 

שצריך היה להיאבק תמיד על מעמדו ועל הנכחת זהותו הערבית(. שניהם  ערבי-יהודיבנאי כמשורר ו

היכר את הפיצול הזה שמקורו , כשיצירתם נושאת כתו אוניברסליל ר שבין הפרטיקולרייוצרים מתוך התפ
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בתחושת ההיברידיות המשותפת להם. בנוסף, שניהם פעלו ופועלים קודם כל כיוצרים ולא כאנשי אקדמיה 

לגדולתו של דרוויש  מוקיר ומעריך את דרוויש כמשורר ערבי ופלסטיני גדול. הוא ער בנאיומחקר. 

יש לו התפתחות נפשית מודרגת "וסים של האיזור, של העולם, כמי ששלא פסח על המיתכמשורר 

ששאבה מכל הדברים האלה כולל תנ"ך, כולל הברית החדשה ויש את הקוראן יחד עם זה האתוסים 

זו המשלבת בין הלאומי ובין  ,בחין בכפילות הקיימת אצל דרוויש. הוא מ"ההומריים וגילגמש

אבל יחד עם זה הוא נשאר נאמן לבעיה הלאומית שלו, הוא בראש  הוא השכיל לעבד את זה"האוניברסלי: 

" ע לפרט אותה בממדים האנושיים שלהנה רואה את עצמו כמפרט את הבעיה שלו, אבל הוא יודוובראש

 (. 2212)ראיון עם בנאי, 

 

. תרצון לתרגמה לעבריהיכה של  בנאי אל שירת דרוויש וייתכן כי חריגות משותפת זו עומדת ביסוד המש

ההבט התוכני המספר סיפור שונה מעט מזה של כי ו, לזו הקיימת במקור מוסיקליות המקבילההאפשר כי 

 כמשורר המבין את נפשו של מושא תרגומו מחד – המתרגםבנאי של  תותשוקכך של המקור קשורים

 . בתרגום לידי ביטוימשתקפת ובאה  – גיסא , אך מסרב להזדהות איתה לחלוטין מאידךגיסא

זהותו ל תת ביטויוכיוצר שאינו יכול שלא ל המציב את עצמו כסוכן תרבות  – המתרגם בנאיוקה זו של תש

אותה הוא מציב מעבר לכל , ש"האלוהית"כמשורר עברי ולהחדיר לתוך הטקסט החדש את פרשנותו 

של מעלה שאלות של כוח וייצוג. שדה התרגום של שירת דרוויש מצטייר כאן כשדה  – מידה אחרת-אמת

 ובז וז ותפואטית ועמדות פוליטיות מתערבב מאבק על הון תרבותי )בלשונו של בורדיה(, שבו פרשנות

בכדי ליצור לבסוף תוצר, שהוא בד בבד יצירת אומנות חדשה ושיקוף מסוים של יחסי הכוח, הפועלים 

 פלסטיני.-במסגרת הסכסוך הישראלי
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لماذا تركت الحصان ) "הסוס לבדולמה עזבת את ": מוחמד חמזה ע'נאים 2.2

 וקבצים נוספים وحيدا( 

. ארבעה ספרי שירה של דרווישתרגם, במהלך חייו,  ע'נאיםהמתרגם והמשורר המנוח מוחמד חמזה 

ערש (, 2222-ותורגם ב 1995-)ראה אור במקור ב ולמה עזבת את הסוס לבדהנם ארבעת ספרי השירה 

-אה אור ב)ר מצב מצור(, 2222-תפרסם בהותרגומו  1995הוא ראה אור במקור בשנת )גם  הנוכריה

 (.2223-ב תפרסםה, והתרגום 2222בשנת  אה אור)ר ציור קיר( ו2223-והתרגום ב 2222

מדוע עזבת "הקובץ שיר מתוך  עבודה זו החלטתי להתמקד בניתוח תרגומו שלבשל היקפה המצומצם של 

. מאותה סיבה עצמה מפסגות היצירה של דרוויש נחשב לאחתשקובץ זה  , וזאת כיוון"את הסוס לבדו?

שלושת הקבצים הנוספים לא תנתן סקירה לרקע שקדם לכתיבת קובץ זה, ואילו על הרקע לכתיבתם של 

-, קטע שבו בולט הממד הביןקצר מתוך הספר "ציור קיר" שיר קטעתרגום אנתח גם אתעכב. בנוסף, 

 . תרבותי שבתרגום

 

בראש . 1995-ב דרוויש בעת שהותו בפאריז ויצא לאור  נכתב על ידי בדו""למה עזבת את הסוס להקובץ 

 (. 8881אלשיח',  الشيخ, )שירית  ביוגרפיהאוטו לכתוב דרוויש של את רצונומגלם הוא ובראשונה 

המקום בעוד שתיאור : מבחינת הזמן והמקוםזה דרוויש מחלק את הקובץ לששה חלקים הקשורים זה ל

 אלשם משיך להתפתח ממת והזמן מתחיל בילדותיאור ש , הריתיים בחלל סגורחלל פתוח ומסמתחיל ב

 ביוגרפיה של דרווישומפתח את הפרשנות הרואה בקובץ אוט אלאסטהגם שם(. ) אופקים מגוונים עבר

עמו, חיי המשורר ומ אחרת דיסות יחווי כל חלק מחלקי הקובץ סוקר כי טוען הוא. (8881 אסטה طة,اس)

מבדולח איקונות " ,החלק הראשון הודאה בתבוסה.ת המקום וכלה בונטיש 1918גירוש של ב החל

בחלקים אחרים  לעומת זאת, .והכאב שחוו תושבי ואת הכפר שבו התגוררו אביו וסבו אר אתמת ,"המקום

, המהווים "הורידו מסך"בשירי   אלאסטה. בנוסף רואה פריזוב חיפהב של דרוויש חייו חוויות ותמתואר

לאכזבתו של דרוויש מהסכמי מדריד ואוסלו ושיקוף שירי מעין תיעוד  ,הקובץאחרון של את חלקו ה

 שם(. )
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משפט קריאה הנה ייחודית כי כותרת המנוסחת כ טוען. אלשיח' ה לפרשנויות שונותזכת הקובץ כותרת

 ת באחד משירישמשמשורת הכותרת הוא מתעכב על העובדה כי אין לה תקדים בכתיבתו של דרוויש. ו

)הבורחים שניהם בלילה בעקבות גירושם  דיאלוג בין הילד )דרוויש( ובין אביוהקובץ שבו מתקיים 

 שאלה "למה עזבת את הסוס לבדו?"אביו: את הילד במסגרת אותו דיאלוג לילי שואל  (.1918-מהבית ב

  .טרגדיה הפלסטיניתשל הבן והאב המעוצבים לאור ה מאפיינת את יחסיהם , בעיני אלשיח',זו

 זה שלנוכחותו הבולטת של השארת הסוס, הרי במוטיב דרוויש מוש האינטימי שעושה על אף השי

שארת הפני הממד הסובייקטיבי. זאת משום שממד אובייקטיבי ומשליטה אותו על  גם כניסהבכותרת מ

ן בזמ הקיימות יםהחיתחושות בין  איזון המתקייםסמל ל , הנהוס, במסגרת המסורת של השיר הערביסה

כותרת הקובץ בלבד מעוררת אם  (.1998אלשיח',  الشيخ, ) הסכנה בעיתות מלחמה הדיפתבין והשלום, 

הנו קובץ המסמן את  "למה עזבת את הסוס לבדו?" כי יון ספרותי ותרבותי מורכב, הרי שניתן לקבועד

 הפואטייםאחת מפסגות היצירה הדרווישית, הן מבחינת התימות המופיעות בו והן מבחינת האמצעים 

  סתטיים שבהם נעשה שימוש במסגרתו )שם(. והא

 וזיהוי תופעות תרגומיות  קריאה צמודה בטקסטים 5.4.1

השיר שינותח להלן מתוך הקובץ "למה עזבת את הסוס לבדו" הנו השיר הפותח את הקובץ. כיוון 

זה בשל ההבט ח שיר ספציפיים, בחרתי לנת שבראיון שערכתי עם בנו אלטייב ע'נאיים לא הוזכרו שירים

 תרבותי הקיים בו, הכולל אזכורים תרבותיים מגוונים. -הבין

 

 ("למה עזבת את הסוס לבדו"ואת צלי אראה בא ממרחקים )מתוך  -ارى شبحي قادما من بعيد: 1 קטע 

 תרגום מקור
  اطل كشرفة بيت على ما أريد

  اطل على اصدقائي وهم يحملون بريد

  المساء.. نبيذا وخبزا

 بعض الروايات واالسطوانات...و

   

  اطل على نورس وعلى شاحنات جنود

  تغير اشجار هذا المكان.

  اطل على كلب جاري المهاجر

 من كندا منذ عام ونصف...

  

  أطل على اسم أبي الطيب المتنبي

  المسافر من طبريا الى مصر

  فوق حصان النشيد

 

 משקיף כמו מרפסת של בית, על מה שארצה

 משקיף על חברי המגיעים עם דואר

 הערב: יין ולחם, 

 מעט רומנים ותקליטים...

 

 משקיף על שחף, ועל משאיות חילים

 שמשנות את עצי המקום הזה. 

 ף על כלב שכני המהגר משקי

 מקנדה, כבר שנה וחצי... 

 

 משקיף על שמו של אבו אלטיב אלמתנבי

 הנוסע מטבריה למצרים 

 על סוס השיר 
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  اطل على الوردة الفارسية

 يدتصعد فوق سياج الحد

  

  أطل كشرفة بيت على ما أريد

                  * 

  اطل على شجر يحرس الليل من نفسه

 ويحرس نوم الذين يحبونني ميتا...

  

  أطل على الريح

 تبحث عن وطن الريح في نفسها...

 أطل على امرأة تتشمس في نفسها...

  

  اطل على موكب االنبياءالقدامى

  وهم يصعدون حفاة الى اورشليم

  واسال..هل من نبي جديد

  لهذا الزمان الجديد

                * 

 اطل كشرفة بيت على ما أريد

  

  اطل على صورتي وهي تهرب من نفسها

  الى السلم الحجري وتحمل منديل امي

  وتخفق في الريح.. ماذا سيحدث لو عدت

  طفال وعدت اليك..وعدت الي

 

  أطل على جذع زيتونة خبأت زكريا

  ى المفردات التي انقرضت في ))لسان العرب((أطل عل

 أطل على الفرس والروم والسومريين,

 والالجئين الجدد...

  

  أطل على عقد احدى فقيرات الطاغور

 تطحنها عربات األمير الوسيم...

  

  أطل على هدهد مجهد من عتاب الملك

 

 أطل على ما وراء الطبيعة:

  

 ؟ماذا سيحدث...ماذا سيحدث بعد الرماد

  

  أطل على جسدي خائفا من بعيد...

  اطل كشرفة بيت على ما أريد

                   *  

  أطل على لغتي بعد يومين. يكفي غياب

  قليل ليفتح أسفيليوس الباب للسلم,

 يكفي 

  خطاب قصير ليشعل انطونيو الحرب

 يد امرأة في يدي 

  كي أعانق حريتي

  ديدوأن يبدأ المد والجزر في جسدي من ج

                     * 

 أطل كشرفة بيت على ما أريد

  

 أطل على شبحي 

 قادما 

 من 

 ..بعيد

 שמקיף על הפרח הפרסי המטפס 

 על גדר הברזל

 

 משקיף, כמו מרפסת של בית, על מה שארצה

 

 משקיף על עץ השומר על הלילה מעצמו

 תי... ועל שנתם של אלה המבקשים את מו

 

 משקיף על הרוח המחפש את מולדת הרוח

 בקרבו

 משקיף על אישה המתהלכת בשמש של עצמה

 

 משקיף על שירת הנביאים הקדומים

 יחפים הם עולים לירושלים

 ואני שואל: כלום אין נביא חדש 

 לזמן החדש הזה? 

 

 משקיף, כמו מרפסת של בית, על מה שארצה

 

 משקיף על תמונתי הנסה מעצמה 

 למות האבן, והיא נושאת עמה את מטפחת אמי אל סו

 מתנופפת ברוח: מה יקרה אם אשוב 

 להיות ילד? ואליך אשוב...ושבת אלי 

 

 משקיף על גזע הזית שהחביא את זכריה 

 משקיף על כל הביטויים שנכחדו ממלון לשון הערבים 

 משקיף על הפרסים והרומאים והשומרים, 

 והפליטים החדשים...

 

 רוזת של אחת מעניות טאגורמשקיף על המח

 כרכרות הנסיך ההדור רומסות אותה... 

 

 משקיף על דוכיפת מותשת מגחמות המלכים 

 

 משקיף מעבר לטבע:

 

 מה יקרה... מה יקרה אחרי האפר? 

 

 גופי מפחד מרחוק... למשקיף ע

 משקיף, כמו מרפסת של בית, על מה שארצה

 

 פיק משקיף על שפתי כעבור יומיים. קצת העדרות תס

 כדי שאיסכילוס יפתח שעריו לשלום,

 יספיק

 נאום קצר כדי שאנטוניוס יצית מלחמה, 

 תספיק 

 יד אישה בידי

 כדי שאחבק את חרותי

 והגאות והשפל יתחילו מחדש בגופי 

 

 משקיף, כמו מרפסת של בית על מה שארצה 

 

 משקיף על צלי 

 בא 

 ממרחקים...
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עה במקור החריזה המופיאי תרגום : 1תופעה מס'   

 

הוא החרוז החוזר ונשנה:  תחילתו ועד סופוהדבר הבולט ביותר בשיר ממבחינה מוסיקלית ניתוח המקור: 

יד -ايد    .חריזות שונותמקיים . צליל זה מופיע בשיר לא פחות משמונה פעמים, כשהוא א 

اطل على اصدقائي \ أريداطل كشرفة بيت على ما "בשתי השורות הראשונות מופיעה החריזה:  לדוגמה כבר

 (. ברידאטל עלא אצדקאא'י והם יחמלונ \אורידאטל כשרפת בית עלא מא ) "بريدوهم يحملون 

שתי כך,  .זה ולמצלול החוזר במקורכלל לחריבתרגומו ע'נאים אינו מתייחס לאורך השיר ניתוח התרגום: 

משקיף כמו : "סוגר אותןמתורגמות ללא כל התייחסות לחרוז ה ,הראשונות, הפותחות את השיר שורותה

 . "משקיף על חברי המגיעים עם דואר \מרפסת של בית, על מה שארצה

 

  צמדות למקור הערבייתרבותי: ה-תרגום בין: 2תופעה מס' 

 ע'נאיםלשוניים הקיימים בשפת המקור מקפיד \בקריאת השיר ניכר כי בכל הנוגע לאלמנטים תרבותיים

עושה שימוש בהערות שוליים ככלי שמטרתו להנהיר לקורא  איםע'נעל הצמדות למקור הערבי. בנוסף, 

 ות בולטות: דוגמאהעברית את המושג מן התרבות הערבית. להלן מספר 

 

 תרגום מקור

  אבו אלטיב אלמתנבימשקיף על שמו של   أبي الطيب المتنبيأطل على اسم 

( 915-935)הערת שוליים: אבו אלטיב אלמתנבי )

הביניים. -הערבים בימינחשב לגדול המשוררים 

עיראק, סוריה ומצרים.  -נדד בין חצרות שונות

 נרצח באחד ממסעותיו בעיר כופה שבעיראק. (

))لسان أطل على المفردات التي انقرضت في 

  العرب((

 

לשון משקיף על כל הביטויים שנכחדו ממלון 

המילון  -הערת שוליים: "לסאן אלערב"הערבים )

עתיקה על כל המקיף של השפה הערבית ה

צורותיה, חיבור רב היקף שכתב הבלשן אבן 

 (.(1311-1233)  מנט'ור

 זכריהמשקיף על גזע הזית שהחביא את   زكرياأطل على جذع زيتونة خبأت 

 טאגורמשקיף על המחרזת של אחת מעניות   الطاغورأطل على عقد احدى فقيرات 

 יצית מלחמה טוניוסשאנ נאום קצר כדי  الحرب انطونيوخطاب قصير ليشعل 

      

שבה  ,השנייה דוגמהוהן ה ,"מתנבי-טיב אל-אבו אל"שבה ניתן ביאור לדמותו של  ,הראשונה דוגמההן ה

גיסא ר מחד מושהגישתו של המתרגם על  ותמעיד ,על ידי הערות שוליים "ערב-לסאן אל"מבואר המושג 

 מעותו המלאה אל קוראי שפת המטרה. עביר את משמ גיסא על המושג המקורי בתרבות הערבית ומאידך
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מושגי תרבות ואישים ערביים, הדורשים  בין בחיןמ ע'נאיםכי  ,5-3ות דוגמאמעניין לציין, כפי שניכר ב

אינם דורשים בעיניו תרבות ואישים שאינם ערביים, שלבין מושגי  ,הנהרה ,בעיניו, במקרים מסוימים

ללא מאי אינם זוכים לביאור והם  מצוינים בטקסט ניוס הרוי, טאגור ההודי ואנטוכ"כך זכריה התנ הנהרה.

 הרחבה.  

 

 )ללא כותרת( "קיר-ציור"מתוך  -2 'מס קטע

. 1998ה דרוויש בבית החולים בשנת קובץ ייחודי זה נכתב בעקבות חוויה של כמעט מוות שאותה חוו

הוא משתמש בביטויים  שבו, במסגרת השוואה שהדובר עורך בינו ובין שלמה המלך, קטעבחרתי מתוכו 

 רבים הלקוחים מתוך ספר קהלת: 

 (26תרגום )עמוד  (522-521מקור )עמוד 

هرمت، سئمت من المجد   

ال شيء ينقصني   

ألهذا إذاً     

كلما زاد علمي     

تعاظم هّمي؟    

فما اورشليم وما العرش؟   

 ال شيء يبقى على حاله

للوالدة وقت   

وللموت وقت   

وللصمت وقت   

وقتوللنطق    

 وللحرب وقت

 وللصلح وقت

  وللوقت وقت 

 

 גלוס: 

 הרמת, שימת  מנ  אלמג'ד

 התהילה,

 התפארת

לאיתינ מן  תש כוחי, 

 

 לא שיא ינקצני

 אין דבר חסר לי

 

 אלהד'א אד'אנ

 האם בשל כך  אם כך

 

 כלמא זאד עלמי

 ידיעתי

 

 ככל ש   גדל,

 

 תעאט'מ המי

 זקנתי, נלאיתי מן התהילה 

 מאומה לא אחסר 

 האם על כן נגזר

 שאוסיף מכאוב ככל

 שתוסף לי דעת? 

 ומהי ירושלים ומהו כס המלכות?

 כלום לא עומד בעינו.

 עת ללדת

 ועת למות

 עת לחשות ועת לדבר

 עת מלחמה 

 ועת שלום

 ועת לעת. 



 98 

 דאגתי,

 צערי,

 יגוני

 גדל,

 התנשא

 

הומ אלערש  פמא אורשאלים 

כס 

 המלכות

 ומה ירושלים ומה 

 

 לא שיא יבקא עלא חאלו

 מצבו,

 נסיבותיו

דבר  ישאר ב  

 )לא(

 שום

 

 ללולאדה  וקת

 זמן,

 עת

 ללידה

 

 וללצמת וקת

 ולשתיקה 

 

 וללנטק וקת

 ולדיבור 

 

 וללחרב וקת

 ולמלחמה 

 

 וללצלח וקת

 ולשלום, 

 ולהתפייסות

 

 וללוקת וקת

ן,ולזמ   

  ולעת
 

 י שעליו מתבסס טקסט המקור הערבירגום בהתאם ל"מקור" המקראי העבר: ת3ופעה מס' ת

 תרגום: -ניתוח מקור

ת הקבלה מלאה בין טקסט המקור ובין הטקסט המקראי של קהלת, קיימ ןבהש בקטע שיר זה ישנן שורות

ללולאדה וקת, וללמות للوالدة وقت, وللموت وقت" )אז מתרגם ע'נאים כפי שנכתב במקרא, לדוגמה: "ו

ההכרעה  ןשבה ,ן שורות בשירשנילעומת זאת ות" )קהלת, פרק ג'(. "עת ללדת ועת למ-וקת( המתורגם ל

לגלות נאמנות  ע'נאיםבחר  גם פה -עם סטנדרטים פואטיים אחרים תתנגשמהעברי  המקראי לטובת המקור

 . העברי "מקור"ל

 הראשונה היא התרגום של חלק הפסוק:  דוגמהה
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ועת  הקיעת לשת"שפירושו המילולי  וללנטק וקת(\)וללצמת וקת "وللنطق وقت \وللصمت وقت"  

מגלה  ע'נאים. ניתן לראות כי למרות שבמקור מפצל דרוויש את הפסוק לשתי שורות, הרי שכאן "רובילד

. "עת לחשות ועת לדבר"נאמנות דווקא למקור העברי, כשהוא מתרגם בשורה אחת:   

ארפראזה הבאה: נוספת של נאמנות כזאת, שאינה מובנת מאליה, היא בתרגומה של הפ דוגמה  

כך \ככל שרבה חוכמתי"שתרגומה המילולי: תעאט'מ המי( \)כלמא זאד עלמי "تعاظم هّمي\كلما زاد علمي " 

שאוסיף מכאוב " :ט של קהלת נאמן אליו כשהוא מתרגםהמכיר היטב את הטקס ע'נאים ."התעצמו כאבי

הופך את סדר המשפט המקורי(. )מצד שני, במקרה זה, לא לגמרי ברור מדוע הוא "שתוסף לי דעת?\ככל   

 

את השתקפות ההביטוס של ע'נאים בתופעות  ניתן למצואאם שאלה בסעיף הבא אנסה לתת מענה ל

 התרגומיות שמופו לעיל.  

 תרגומיםב הביטוסעקבות ה 5.4.2

. במהלך חייו הוא 1957בייה בשנת גר-קה אלאבכפר ב נולד המשורר והמתרגם מוחמד חמזה ע'נאים

תחיל לפרסם תרגומים של יצירות החייו ל 22-ה בערבית. בשנות הר ארבעה קבצי שירוציא לאוה

שירים פרי עטם של דויד אבידן ונתן זך ויצירות ן היתר כוללים תרגומיו לערבית ערבית )בילעברית מ

 י פרוזה עבריים אחרים( ובמקביל ע, כמו גם משוררים וכותבעמוס עוז, דויד גרוסמן, א.ב יהושפרוזה של 

 אנבא'א.  -פג'ר ואל-בד כעיתונאי בחשובי העיתונים הפלסטינים כגון: אלע

-באה אור שוני, "מפגש", שגיליונו הראשון רל-רך את כתב העת הספרותי הדובשנות השמונים הוא ע

מחקרים ישראליים ברמאללה יני לסטצטרף לצוות המחקר של המרכז הפל. בשנות חייו האחרונות ה1983

מערכת כתב העת בערבית "משארף" היוצא לאור בחיפה. מפעל התרגום שלו מערבית לחבר  התמנהוכן 

מחמוד דרוויש:  פלסטינילעברית כולל בעיקר את תרגומיהם של ארבעה קבצים מתוך שירת המשורר ה

 . ""מצב מצור", "למה עזבת את הסוס לבדו", "ערש הנוכריה" ו"ציור קיר

 

שני מעגלי זהות עיקריים: כפי שהוא מתגלה ב ע'נאיםס של ברצוני לבחון את ההביטובסעיף הנוכחי 

ישראלית. מעגל הזהות  - פלסטינית\הראשון הנו המעגל האתני וזהותו ההיברידית המורכבת, הערבית

כמשורר יוצר, עיתונאי, חוקר ספרות ומתרגם בשדה התרבות  ע'נאיםזהותו המקצועית של  כולל אתהשני 
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ניתן להבחין בהשתקפות עקבות ההביטוס  אם אבחן זהותוים אלה בבטההעברית והערבית. תוך ניתוח 

 ע'נאיםאת דמותו של ציג לה אבקשבנוסף,  תופעות התרגומיות שעליהן עמדתי בסעיף הקודם.שלו ב

כתב תוך נסעיף ה) העברית והערבית ,לתפקידו כמתווך בין שתי התרבויותהמתרגם כסוכן תרבות המודע 

-קהאבב נאים'ע, אלטייב נאים'עאותו ערכתי עם בנו של מוחמד חמזה שראיון אישי שימוש נרחב ב

.(18.1.2211 -ב אלגרביה
36

   

 

  מעגלי הזדהות מורכבים - ערבי, פלסטיני וישראלי

אותו שעתידה לאפיין ות החצויה והמורכבת גרביה, מעיד על הזה-קה אלא, בע'נאיםכבר מקום הולדתו של 

ת על קו התפר הגיאוגרפי שבין שכנתה המזרחית, מקום מושבה של קה נמצאאלאורך כל חייו. כיוון שב

, "יהיומיומי עם האחר היהוד"לבין התרבות העברית והמגע  "ציהזיישראל"תרבות פלסטינית שלא עברה 

ב טיי-לאותה כפילות תרבותית שיצרה בו את מה שמכנה  בנו אלחשוף  ע'נאים הרי שמגיל צעיר מאוד היה

 (. 2211ע'נאים, אלטייב )ראיון עם  "ות מרחפתזהות מחולקת או זה"כ

 

שפחה של תשעה אחים היה הבן הזכר הבכור )ראשון מבין הבנים, אך לא מבין הילדים כולם( במ מוחמד

מבוסס מעמד כלכלי  הייתה בעלת אביומשפחתו של ע'נאיים, אלטייב,  חמזה על פי בנו של מוחמד ואחיות.

פתח ש. הוא היה מהראשונים "ו, איש חזקייחודי במינ"שהיה אדם  של מוחמד חמזה ע'נאים בזכות אביו

 )ראיון עם ת קמח שהפכה מאוחר יותר לבית בדכללו בין השאר בעלות על תחנואלה עסקים באיזור, 

נשלח לתיכון  ע'נאיםש כךהמבוסס של משפחתו היה חלק ב למעמדה הכלכלי(. 2211ע'נאים,  אלטייב

ותר באיזור וכי כבר בחט"ב הייתה ברשותו ספרייה ענקית שכללה טוב ביל שנחשב , התיכון"טירה"

את הקלאסיקות המערביות בעברית, למד  ,קרא, כבר בתור ילד נאים'ע. בעברית, ערבית ואנגלית ספרים

  (. 2211ע'נאים,  אלטייב )ראיון עם ך בתיכון וכן שירה עברית מודרניתתנ"

 

דיות התרבותית יהיה אחת הסיבות לכך שההיבר ניתן לשער כי מעמדה הכלכלי החזק של משפחתו

. עושר ומורכבות ,מגיל צעיר התאפיינה פחות בקונפליקט פנימי, ויותר  בגיוון ע'נאיםשהתפתחה אצל 

                                                 
36
כאשר מופיעים סימני ציטוט, הם מתייחסים לציטוט מתוך החומר הראיוני. בנוסף, מידע שאליו אני מתייחס לכל אורך  

 הפרק, שאינו ציטוט ישיר ונראה כמובן מאליו, לקוח גם הוא מתוך החומר הראיוני.
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 מעשירההיברדיות בין  ,2.5.3(, שנידונה בהרחבה בסעיף 2227שימושית כאן אבחנתו של מח'ול )

נאים מדובר בהיברידיות מעשירה 'במקרה של ע לסטינים אזרחי ישראל.וקונפליקטואלית אצל הפ

. הרחבת (31מח'ול, שם, עמ' ) "רבותית וההשתתפות בחיים הישראליםהאינטראקציה הת"מבליטה את ה

להכיל במקביל את הסתירות ואת ריבוי בין השאר, ביכולתו  ,הדעת הזו באה לידי ביטוי אצל ע'נאים

, אף כי היה צריך להתמודד עם מנגנוני הדיכוי ועם יםנא'ענראה כי הפנים הקיימים בשתי התרבויות. 

,  ;Zureik, 1979)7002 רביע, ربيع,הקולוניאליזם הפנימי שהופעל על הפלסטינים אזרחי ישראל )

 (.Fanon, 1968דיכוי המאפיינת מצבים מסוג זה )ההפנמת הצליח להתעלות מעבר ל

 

כדי לאבחן את  שימוש ע'נאים רה שבה עושהפולאור התגבשותה של היברידיות זו אין זה מפתיע שהמט

הערבית היא אמו "יחסיו עם השפות הערבית והעברית הנה המטפורה החיובית של האמהות. עבורו 

."ת ואילו העברית היא אמו החורגתגיוהביול
37
בכל  מתוך אותה כפילות תרבותית והיכולת להיות נוכח 

שבמרכזה  ,פוליטית\צמחה גם תפיסתו התרבותית ולהכיר את הניואנסים התרבותיים של שתיהן אחת מהן

מאנשי התרבות הראשונים שאמרו בריש  ע'נאיםתרבותי מעמיק. למעשה היה -הצורך לקיום מפגש בין

  (. 2211)ראיון עם אלטייב ע'נאים,  "בוא ניפגש בצורה מעמיקה"גלי לצד השני 

 

הנו התשוקה ליצירת מפגש  שלו אהיוצ פועלשה ,זה תרבותי\אתני הביטוס ףניתן לראות כיצד משתק

הצבעתי  ןשעליה תותרגומי ותתופעשתי פלסטינית ובין זו העברית, ב\תתרבותי מעמיק בין התרבות הערבי

בהערות שוליים ככלי שמטרתו להנהיר לקורא העברית מושגים השימוש  , זו שלבסעיף הקודם

 תרגום החריזה המופיעה במקור. -איוזו של  מהתרבות הערבית

של העברת המשמעות  שרתה את הפונקציההמתורגם לטקסט  הכנסתןנראה כי  ,ר להערות השולייםבאש

 ותר מאשר השמירה על טקסטי החשוב וכי מטרה זו הייתהאל הקורא העברי המלאה הקיימת בערבית 

מבחינת מדיניות " יב מציין כייאלטואמנם  שרצף קריאתו אינו מופרע על ידי הערות.  "נקי"פואטי 

איש ספרות "אולם כיוון ש "הוא לא היה מעדיף להכניס הערות שוליים נ.ס( - )של אביו גום שלוהתר

העדיף במקרים מסוימים להכניס את הערות  ע'נאים, הרי ש"מותנבי-ישראלי מצוי לא יודע מי זה אל

                                                 
37
 כי זו הייתה הצורה שבה אביו התבטא.  בנו אלטייב ציין בפני 
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יב )ראיון עם אלטי השוליים כדי להבהיר לקורא העברי את משמעות האלוזיה הקיימת בתרבות הערבית

.(2211ע'נאיים, 
38
, על פי קשורה המשמעותהוויתור על החריזה לטובת  התופעה התרגומית שלגם   

גיה תרגומית המעדיפה את התוכן ואת ההעברה המדויקת שלו על פני הצורה ולאותה אידיאול אלטייב בנו,

לפרוזודיה התלהב שיש חרוז והוא יכול להעביר את זה, את הפרוזודיה הערבית " ע'נאיםוהמוסיקה. 

 )שם(.  "העדיף את הנאמנות לטקסט המקורי מאשר למשחקי הלשון"אבל בסופו של דבר הוא  ,"העברית

 

 זהות מקצועית: משורר, עיתונאי ומתרגם

 השלימוו התפתחו במקביל ות והתרגום: הכתיבה, העיתונאע'נאיםשלושת מרכיבי זהותו המקצועית של 

ך רבית, מבין ארבעה ספרי שירה בסספר שירה ראשון בע נאיםע'פרסם האחד את השני. כבר בכיתה י"א 

 בשנות כרם.-בטול 1975-לאור ב צאוי وثائق من كراسة الدم() "דפים ממחברת הדם". הספר נקרא הכול

רה התרבותית באותה תקופה כזי השמששם לטובת ירושליאת איזור המשולש  ע'נאיםזב לחייו ע העשרים

. עבודתו בזירה "אנבאא-אל"ו "פג'ר-אל"בוד בעיתונים הפלסטינים תחיל לעההפלסטינית המרכזית ו

-אל", "אתחאד-אל"בין היתר את עבודתו בעיתונים  כללהעל פני כל שנות חייו ו התפרשההעיתונאית 

ביניהם  ,שמש כעורך שותף בהוצאה לאור של מספר כתבי עת ספרותיים. בנוסף הוא "שעב-אל", ו"ג'דיד

ת'קאפיה' )חדשות התרבות( -אל "אנבאא-אל", 1981-1977רח( בין השנים )המז "שרק-אל"כתב העת 

 )מפגש(.  "'לקאא"לשוני -ראשי של כתב העת הדווכן כעורך ה

 

לתרגם  ,לחייו עשרים, החל משנות הע'נאיםתחיל הית במקביל ליצירתו השירית ולעבודתו העיתונא

תקדים בהיקפו וכולל יצירות שירה, מעברית לערבית. מפעל התרגום שלו מעברית לערבית הוא חסר 

פרוזה  וספרי עיון. בין יצירות השירה ניתן למנות מאות תרגומי שירים בודדים של משוררים עבריים 

וציא לאור אנתולוגיה של שירה עברית ה . נוסף על כך ע'נאיםנתן זך ודליה רביקוביץ' כגון דוד אבידן,

 "הזמן הצהוב"ע ולא.ב יהוש "המאהב"ו כוללים את של. תרגומי הפרוזה , מתורגמת לערביתמודרנית

לדויד גרוסמן ואילו מבין ספרי העיון שתרגם ראוי לציין את ספרו של ההיסטוריון ברוך קימרלינג: 

 .  "הפלסטינים, עם בהיווצרותו"

                                                 
38
על פי אלטייב, סביב נושא זה אף התגלעו חילוקי דעות בין חמזה ע'נאים ובין עורכת הספר יעל לרר, שהעדיפה שבטקסט  

 השירי המתורגם תהיינה פחות הערות שוליים.
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מסביר גם את נשירתו מלימודי התואר  ע'נאיםסקת שאפיין את ופאותו תו של עשייה תרבותית בלתי 

ואילו  "בלעה אותו"שייה ון בספרות ערבית ובספרות עברית שאותם התחיל באוניברסיטת ת"א. העהראש

מיהר  "וס של סוס דוהרטיפ"וכיוון שהיה  "פיגור מסוים". הוא חש שיש שם א השתעמםוה באקדמיה

 אותה הליכה אל מעבר למימי האקדמיה לעבר הצלילה (.2211)ראיון עם אלטייב ע'נאים,  לעזוב אותה

 הבו זמנית במעמקי היצירה השירית, עולם העיתונות, הספרות הערבית ועולמה של הספרות העברית

המכיר את הנפשות  כסוכן תרבותגם אלא  ,ספרותלא רק כאיש  בתרבות הישראלית ע'נאיםמיקמו את 

ת זו היכרו אלטייב בנו מציין כי קשרי תרבות אישיים ענפים. ןועלות משני צדי המתרס ומקיים איתהפ

אותו ערך דרוויש ש "כרמל-אל"כללה גם היכרות אישית עם מחמוד דרוויש, שאיתו עבד בכתב העת 

קוסיה שבקפריסין ולאחר מכן מרמאללה. קשרי החברות שנוצרו בין השניים התבטאו יבשלב הראשון מנ

 . )שם( 2221, לאחר מותו בשנת ע'נאים שא דרוויש לזכר חברו ועמיתובין היתר גם בהספד אישי שאותו נ

 

ע'נאיים, אם כך, היה נטוע בשתי התרבויות: הערבית והעברית. הוא הכיר לא רק את הטקסטים שהופקו 

ייתכן שניתן למצוא את השתקפותה של  בשתיהן אלא גם, פעמים רבות, את האנשים שכתבו אותם.

, (2211יב ע'נאים, , שלוותה בכבוד שע'נאים רחש כלפי היוצרים )ראיון עם אלטירות אינטימית זוהיכ

תרגום בהתאם וזו של  צמדות למקור הערבייהזו של ה ,בסעיף הקודם בשתיים מן התופעות שתוארו

 . ל"מקור" המקראי העברי שעליו מתבסס טקסט המקור הערבי

 יםפקאכן משת והכבוד שרחש להעם התרבות הערבית  של ע'נאים האינטימיתהיכרותו  סביר להניח כי

  – השנייה . לעומת זאת, הניסיון להסביר את התופעהשל ההצמדות למקור הערבי התרגומיתבתופעה 

את  שממנו שואב טקסט המקור של דרוויש ,המקראי הקדוםהטקסט "מיישר קו" עם שבה התרגום 

ע'נאיים בפועל,  מורכב יותר. – השראתו )בשיר שנותח בסעיף הקודם, מתוך הקובץ "ציור קיר( 

ומיישר קו לפי קהלת המקראי, למרות שניתן להניח בסבירות גבוהה כי  "מעברת" את הטקסט הערבי

 . וסטה ממנו בכוונה הכיר את המקור העברי ,(1999כוכבי, -שידע עברית היטב )עמית ,דרוויש

אצל הקורא העברי שאינו מכיר את המקור הערבי נוצר הרושם כי דרוויש מצטט מספר קוהלת, כשבמקור 

אותו  כיייתכן ת סדר המילים והמשמעויות הדקות הקיימות במקור העברי. הטקסט השירי משנה מעט א
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 אותו להיצמד שהניעא הוק שרחש ע'נאים למקורות התרבותיים של כל אחד משני העמים כבוד עמו

 דרוויש בשיר המקורי. י המשחקיות שאותה מגלה , על פנלמקור העברי ולהעדיף אותו

 גומי דרווישישי של תרוהמרחב השל ע'נאיםחמזה מוחמד  5.4.3

הסעיף הקודם הראה כי ניתן להצביע על קשרים אפשריים בין התופעות המרכזיות המאפיינות את תרגומי  

תפקד מומעגלי הזהות האתניים והמקצועיים שלו. בסעיף הנוכחי אבקש לראות כיצד  הביטוסובין ה ע'נאים

מרחב תרבותי אלטרנטיבי. ועל כדי לקדם פו במרחב שבין שתי השפות יתרבותשל שינוי כסוכן  ע'נאים
39

 

 

ככלי לקידום אישי בדרך כלל הפלסטינים אזרחי ישראל מתפקד התרגום לעברית  המתרגמים עבור

נראה כי המקרה  , אך(Amit-Kochavi, 2010), בד בבד, לשמור על נאמנותם למדינה המאפשר להם

נות למדינה ולא הקידום האישי הם שהעסיקו לא הנאממלכתחילה כלל זה, שכן נדמה כי חורג מ נאים'עשל 

בחתירה ליצירת מרחב תרבותי שונה מזה המונוליטי הקיים בכל אחד  התרבותית התייחדה פעילותואותו. 

בשתי ההון הסימבולי שאותו רכש  הערבית מזה.-התרבות העברית מזה והתרבות הפלסטינית - מהצדדים

 גיסא עצמו מתוך ההתקבעות בתוך זהות פלסטינית מחד אפשר לו לחלץ את התרבויות מגיל צעיר מאוד 

אל עבר זהות שהייתה הלכה למעשה היברידית, מכילה וגמישה. נראה כי זהות זו  גיסא וישראלית מאידך

נכבש, ציונות -התאפיינה ביכולתו ללכת מעבר להמשגות  הקבועות של יחסי הכוח )כובש

אלטרנטיבי  השיח של שתי התרבויות כדי לייצר מרחב מזרחיות ילידית( המאפיינות את -סטיתיאמפריאל

 דיאלוג. ושגשבמרכזו הציב את המ

  

 אותו ערךשפגש( )מ "'לקאא"לשוני -כתב העת הספרותי הדוזה היה  "דיאלוג"התוצר הברור ביותר של 

 . באמצעות ההתוודעות אל האג'נדה המהפכנית שאותה הוביל בתור עורך1988-1981בין השנים  נאים'ע

אותה שתב העת ואל הקשיים שעמם התמודד, ניתן יהיה למקם ולהבין טוב יותר את האופציה התרבותית כ

 ניסה לקדם. 

 

                                                 
39
יע להלן הם מתפקדים כנדבך נוסף בתוך ההתייחסות אל תרגומי דרוויש תתפוס מקום משני בתוך סעיף זה, שכן בניתוח שאצ 

   האג'נדה הכללית שלו.   
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את האג'נדה התרבותית של כתב העת את האופן שבו הוא תופס  5-1נסח בפתיחת גיליון עצמו  ע'נאים

ת חיות ולא מפגש מדומיין יתקיים דיאלוג אמיתי בין שתי תרבויו השב פלטפורמהאף ליצירת שלו.  הוא ש

ערבי שנתקיים -תרבותי היהודי-המפגש הספרותי"המתבסס על החזרה המתמדת אל פנטזיה אידילית, אל 

 כי כיום אין  שם (. הוא מוסיף1983, חורף 5-1, גיליון )לקאא' "בתקופה הקרויה: תור הזהב

מתוך כנות ויושר אינטלקטואלי צורך לדבר רק על המשותף לנו, אלא לנסות ולהביע תהיות רבות יותר "

כלפי נושא המפגש שאינו מצליח להשתחרר מן המימד ההיסטורי הכובל אותו למודל מיושן של סימביוזה 

 שם(. ) "דמיונית גרידא שאין לה כל אחיזה במציאות-תרבותית

 

 המוחקת את ההבדלים הקיימים בין שתי ,"תור הזהב"קיימת הפנטזיה של  צףראם בקצה האחד של ה

ה של תפיסה המזכירה גם את תיאור ,כל ניסיון לדיאלוג חיעל שמריו התרבויות תוך שהיא מקפיאה 

ניתן  הרי שבקצה השני, (Niranjana, 1992) יליד כאובייקט קפוא, חסר תנועהתרגום הניראנג'נה את 

ל הצד נטייתו ש התנגדויותיהם העכשוויות של אנשי הרוח והתרבות הערביים והעבריים. למצוא את 

חלק מתוך ההקשר של נטילת עברית יחסים עם התרבות ה לקיום לתפוס את האפשרותהנה  הערבי

לות הקבוצות לא יכו. במסגרת תפיסה זו "אויב"הכוללת שיתוף פעולה עם ה יה תרבותיתבנורמליזצ

, 5-1, גיליון לקאא') "אזורנו ואת קיומולקלוט את טבע הקשר התרבותי ב"התרבותיות הערביות הללו 

 (.1983חורף 
40

 

 

ית ( מציינים את ההתנשאות ואת רגשות העליונות התרבות1997( והן אלמוג )Zureik, 1979) זוריק הן

עיקר  ואכן ,של הציונות והתרבות העברית כלפי התרבות הערביתכאחד המאפיינים הבולטים ביחסן 

וקשות של אינטלקטואלים הנוגע לצד העברי של המטבע כלל את ההתמודדות עם עמדותיהם הנ  הקושי

.  ישראלים שהתאפיינו בביטויים של התעלמות, התנשאות ואי רצון להיכנס לדיאלוג תרבותי אמיתי וכן

)התרגום  "שלושה דברים בראשית"בקטע שכותרתו:  11-12 בפתיחת גיליוןע'נאים פונה אליהם  כךהנה 

 שלי(: 

                                                 
40
נאים בפני הבעייתיות 'פלסטין ניצב ע\נראה שבעבודה עם  אנשי הרוח הפלסטינים ובעיקר אלה שפעלו מחוץ לישראל 

, החשודים . אלה נחשדים תמיד כסוכנים כפולים(Cronin, 2000)שבפניה ניצבים מתרגמים ילידים ושאותה מתאר קרונין 

 בשיתוף פעולה. 
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ר שיקול הדעת לחשוב כי כתב עת השואף נו נאמר, שיהיה זה מן התמימות או אף מחוסילבני דוד"

קונסטרוקציה של אופן המפגש בין תרבויות שעוינות זו את זו באיזורנו ושיתרחש -זציה ולדהילרציונל

שלום והרמוניה  ,צריך להגביל את תפקידו לפרסום סיפורים ושירי אהבה - בשפה שאותה יבינו כולם

יכולתו מהפוליטיקה והגורמים לה ולהצמד ככל  האנדלוסי ולהתרחק "תור הזהב"ולהרבות דיבור על 

)לקאא',  "וכו'... "בין היהודים והערבים ווהיחסי האח"ו "היכרות"ו "קיום-דו"לסיסמאות מנופחות אודות 

 .(1988, חורף 12-11גיליון 

 

אינה תרבות "את מפעלו הספרותי והתרגומי על ההנחה כי  ע'נאיםבתווך שבין התנגדויות אלה מבסס 

לו למטרה את הבנייה  שם(. על בסיסה של הנחה זו הוא 1983, חורף 1-5)לקאא', גיליון  "גבולות יודעת

ליזציוני מרחבי שבו יוענק ביטוי ברור לתרבויות העמים של האיזור על רקע של זהות ימצע ציב"של 

 שם(. ) "מקשרת, וזאת באותה המידה שצריך להבליט את היחוד של כל תרבות בנפרד

  

לייצר את המרחב השלישי  ע'נאיםשאפשרו להם  באישיותו ל מספר גורמיםצירופם ש מר כיוניתן ל

 : תרבותי אלטרנטיביחב כמר

ראשית, העובדה שהרגיש עצמו בן בית אמיתי בשתי התרבויות ושהכיר על בוריין הן את התרבות 

י שהעניקה לו שנית, ההון הסימבול ;המרכז שבה( והן את התרבות הערביתהעברית )על השוליים ו

ל אינטלקטואלים ערבים הקריירה שלו כעיתונאי וכמבקר ספרות  ערבית, הון שזיכה אותו בהערכתם ש

שהתגלמה באופן  ,לבסוף, היכרותו האישית והאינטימית עם אנשי רוח ותרבות ישראלים; ופלסטינים

מנחם רחו בין היתר המובהק ביותר במשרד שבביתו, שבנו מספר כי תפקד כמעין סלון תרבותי שבו התא

 (. 2211ב ע'נאים, י)ראיון עם אלטי פרי, דוד אבידן ושמעון בלס

 

לארבעה מקבצי  ע'נאיםלהבין את תרגומיו של  כיצד ניתן ,קשר של עשייתו התרבותית הרחבהבתוך הה

מרחב דיאלוגי אמיתי,  ורייה נוספת בניסיונו המתמשך ליצשירת דרוויש? ראשית ניתן לראות בהם חול

 "אחר"ה המביא וממחיש, לתרבות העברית במקרה זה, את הכורח שבקיום מפגש אמיתי עם הכז

 ע'נאיםכי ייתכן שהדחף לתרגם את דרוויש קשור גם לתשוקתו של  כךבנוסף, אין להתעלם מהפלסטיני. 
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נוסף לחלק הפלסטיני  בתרבות העברית כדי לתרגם, להנכיח ולתת ביטוי "הישראלי"לנצל את מעמדו 

גם מפעל תרגומו לספרי דרוויש  ,בדומה לאופן שבו נהג בכל פעילותו התרבותית ,על כל פנים ותו.שבזה

ראה  ע'נאיםמצטייר כאקט המזמין את הקורא העברי להתעמת ולהיפגש עם קולו המגוון של המשורר, ש

 . (2211)ראיון עם אלטייב ע'נאים,  "השופר הלאומי הפלסטיני"בו את 
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كزهر اللوز او : כפרחי השקד או רחוק יותר )עופרה בנג'ו ושמואל רגולנט  2.2

 ابعد(

מבחינה כרונולוגית רות. ס, בביירי-בהוצאת ריאד אל 2225בר בספטמ במקור אה אורקובץ שירים זה ר

ו הארוכה בפאריס והתגורר לתקופה האחרונה בחייו של דרוויש, לאחר שחזר משהות אותו שייךניתן ל

 שמות גוף שונים: אתה, הוא, אני שהן חטיבות הנושאות כותרות הקובץ עצמו מורכב מארבע. ללהברמא

שלכל אחד משירי כ, 1וגלות  3, גלות 2, גלות 1ארבעה שירים ארוכים הממוספרים כגלות מ  וכן והיא

יני להלן אסקור בקצרה שני מאפיינים בולטים של הקובץ שהזדקרו לע כותרת משנה משלו. "גלויות"ה

חוקרי שירתו של דרוויש: הראשון הוא הניסיון של דרוויש לחצות בקובץ זה את הקו המפריד בין 

  השני הנו הממד האינטרטקסטואלי המפותח מאוד הקיים בו.   אי לשירי ולשלב בין השניים והפרוז

 

كالم احسن ال) "ה שהיא כפרוזה ופרוזה שהיא כשירהשירמה שתבניתו היא ...הוא מיטב היצירה" 

זהו המוטו המופיע בתחילת הקובץ בתרגומם של  ;(نظم كانه نثر, ونثر كانه نظم... ما...قامت صورته بين

 בנג'ו ורגולנט. 

ציטוט שהנו  –, צובחי חדידי, מהווה מוטו זה החשובים בעולם הערבי כיוםעל פי אחד ממבקרי הספרות 

  – תוחידי-ל, אבו חיאן א12-בן המאה המתוך אחת מיצירותיו של האינטלקטואל והפילוסוף הגדול, 

מחמוד "שכותרתו:  "ערביאלקודס אל"בעיתון   78.1.7001בפרסם מאמר שב. מפתח להבנת הקובץ כולו

כי כוונתו של דרוויש היא  חדידי עןט ,حمود درويش والتفعيلية المنثورة(م) "הפרוזאיתוהתפעיליה דרוויש 

 דרוויש מחדש ,על פי חדידי הוא בין הפרוזאי והשירי. ש ,שירי הקובץ ישאפו להיות דיבור פואטיש

בשנת ورد اقل( ) "פרחים שנתמעטו"מאז כתיבת הקובץ  ה האסתטית שבה החלבקובץ זה את המגמ

 , כשהוא מבקש להעפיל המשלב בין הפרוזאי ובין הפואטי ר דיבור שיריו, שבה הוא חותר ליצ1983

  "...השירי בפרוזה הצל י: זה של הצל הפרוזאי בשירי, ושלפסגת הפיוס הגדול שאותו מציע אלתוחידאל "

 (. 7001 חדידי, حديدي,)

 

דרוויש הוא זה של ריבוי ומגוון המקורות שאליהם שירת  של הקובץ שעליו עמדו חוקרי מאפיין נוסף

سؤال  )כפרחי השקד או רחוק יותר'" 'וויש במחמוד דר -שאלת המקורות" במאמרומפנים השירים. 
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איאם, -, שגרסה מקוצרת שלו הופיעה בעיתון אל(محمود درويش في "كزهر اللوز او ابعد" -ةالسالل

ופיעה באתר של אונברסיטת אלנג'אח, מבקש הד"ר עאדל הו הגרסה המלאה ואיל 2225בספטמבר 

להתחקות אחר  ,נג'אח וחוקר מרכזי של שירת דרוויש-, ראש החוג לספרות באוניברסיטת אלאלאסטה

 (.7001 אסטה, اسطة,ות בקובץ )שאלת המקור

 

טקסטואליות הקיימת בקובץ. באינטרבין השאר  אלאסטהתוך בחינה מדוקדקת של כמה שירים דן 

ל כמה ממשוררי הברורה שבנוכחותם  אלאסטהבחין מה צמודה באחד משירי הקובץ קריאבאמצעות 

מפתח להבנת השיר טמון כי ה טועןהוא  אלאסטה. ביחס לשיר אחר שאותו מנתח הג'אהיליה הבולטים

אם " ת המשנה שלוובמיוחד כותר "אלטנוילנד"ספרו של הרצל   :ט חיצוני שאליו מתייחס דרווישנרפרב

של חלק מהשירים ובעיקר של שירי החטיבות  לכאורה פשוטהלמרות תוכנם  ."תרצו אין זו אגדה

מקורות תרבות וטקסטים  הם רוויים אזכורים למגוון(, יםהגוף השונ שמות )תחת כותרות הראשונות

תח ו, שינ"הוא"יבה , הלקוח מתוך החט)فراغ فسيح( "ריק עצום"תרגומו של השיר יראה נוספים, כפי ש

 א.בסעיף הב

 וזיהוי תופעות תרגומיות קריאה צמודה בטקסטים  5.5.1

 

 ריק עצום: השוואת מקור תרגום -فراغ فسيحהשיר 

 

 ג'ו ושמואל רגולנט השיר בתרגום עופרה בנ השיר במקור בערבית

 فراغ فسيح. نحاس. عصافير حنطية

 اللون. صفصافة. كسل. افق مهمل

 كالحكايا الكبيرة. ارض مجعدة الوجه.

 صيف كثير التثاؤب كالكلب في ظل

 زيتونة يابس. عرق في الحجارة.

 شمس عمودية. ال حياة وال موت

 حول المكان. جفاف كرائحة الضو في

 والقلب. القمح. ال ماء في البئر 

 ال حب في عمل الحب... كالواجب الوطني

 هو الحب. صحراء غير سياحية, غير

 مرئية خلف هذا الجفاف. جفاف

 كحرية السجناء بتنظيف اعالمهم من

 براز الطيور. جفاف كحق النساء

 بطاعة ازواجهن وهجر المضاجع. ال

 عشب اخضر, ال عشب اصفر. ال

 لون في مرض اللون. كل الجهات

 رمادية

 ال انتظار اذا         

 ריק עצום. נחשת. צפרים חומות.

 צפצפה. עצלות. אפקים נטושים

 פנים.-כספורים הגדולים. אדמה קמוטת

 פהוקים כמו כלב בצלו של-קיץ רב

 עץ זית יבש. זעה באבנים. 

 ן מותשמש אנכית. אין חיים ואי

 מסביב למקום. יבשת כריחו של האור

 בחטה. אין מים בבאר ובלב. 

 אין אהבה במעשה האהבה... כחובה הלאמית

 היא האהבה. מדבר בלא תיירות, בלתי 

 נראית מאחרי היבשת הזאת. יבשת

 כחרותם של האסירים לנקות את דגליהם

 הציפורים. יבשת כזכותן של הנשים-מלשלשת 

 את חדר המשכב. אין זוגן ולנטש-לצית לבן

 עשב ירוק, אין עשב צהב. אין גון

 הצבע. מכל צד נבטת-במחלת

 אפרוריות. 

 אין אפוא לברברים        
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 للبرابرة القادمين الينا         

 غداة احتفاالتنا بالوطن!        

 המתקדמים לעברנו זמן להמתין        

 ליום המחר של חגיגותינו במולדת!        

 

בית המופיעה מילים בלתי נורמטיביות בעברית, ביחס לערבית הנורמטיב שימושה: 1תופעה מס' 

 בטקסט המקור

 כותרת השיר:  -דוגמה א'

הדוגמא הראשונה לתופעה זו היא תרגום כותרת השיר. הכותרת מורכבת משם העצם  ניתוח המקור: 

פראע'( שני מובנים עיקריים: היא יכולה "فراغ" )פסיח(. למילה فسيح" )פראע'( ומתוארו ""فراغ" )

שנער -"זמן חופשי, פנאי" )מילון איילון-במובן המופשט יותר כ"חלל ריק", או  -להתפרש במובן הפיסי כ

שנער והן במילון בבילון המקוונים הנו: -)פסיח( הן במילון איילון"فسيح" המקוון(. משמעותו של התואר 

  רחב, מרווח, נרחב. 

בחר לתרגם את  ,שתרגם את הקובץ לאנגלית, (Darwish, 2010מוחמד שאהין )ניתוח התרגום: 

לעומת זאת בנג'ו ורגולנט תרגמו את שם . Wide Spaceוהפשוט יחסית:  טראלייירוף הנלצת הכותר

. השימוש במילה "ריק" אינו מאפיין תכונה פיזיקלית ניטרלית בלבד, אלא "ריק"ל (פראע')" فراغ" העצם

בה יותר נושא עמו גם קונוטציה פסיכולוגית שלילית, כך שהביטוי המלא "ריק עצום" מצטייר כמסומנן הר

 מהניטראליות של הביטוי בשפת המקור. 

 

  דוגמה ב': 

 נורמטיביות יחסית לנורמטיביות הקיימת בטקסט המקור-ילים בלתימשימוש במגמה זו של ניתוח המקור: 

קשורה באופן בולט לתימת היסוד שלו ש ,בולטת אף יותר בתרגומה של אחת המילים המרכזיות בשיר

. השימוש במילה זו שגור מאוד בערבית, המופיעה ארבע פעמים()  (ג'פאפجفاف" )"והיא המילה: 

 . "בצורת" או "יובש" ופירושה המילולי הוא

ת". :משתמשים כאן במילה במשלב ספרותי גבוה במיוחד בעברית מתרגמיםהניתוח התרגום:   "י בֹוש 

ם של מזג האוויר ני בה בהקשריבערבית והשימוש הנפוץ וההמו " )ג'פאפ(جفاف"הטבעיות של המילה 

 בעברית, שהשימוש בה נדיר מאוד.  "יבשת" מילהל קביליםמ םוחקלאות אינ
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 טקסטואליים תרגום אלמנטים תרבותיים ואינטר: 2תופעה מס' 

היא האופן שבו מתייחסים המתרגמים למושגים תרבותיים  בתרגום השירתעכב עליה אש נוספת תופעה

 ליים אחרים. המופיעים בשיר ולרפרנטים אינטרטקסטוא

הג'ר אלמצ'אג'ע(  هجر المضاجع ) -11בשיר מופיעים שני אלמנטיים מרכזיים כאלה, הראשון בשורה 

 והשני בשלוש השורות המסיימות של השיר והוא אזכורם של הברברים )יוסבר בהמשך(.

 

 (הג'ר אלמצ'אג'עهجر المضاجع ) דוגמא א':

 הג'ר אלמצ'אג'ע(. "هجر المضاجع" )המושג: של השיר במקור מופיע  11בשורה ניתוח המקור: 

 מקורו בקוראן, בסורת אלנסאא' )סורת הנשים( ששם נאמר: מושג זה 

" )ההדגשות והכו אותןופרשו מהן במשכב, אשר לנשים אשר תחששו פן תמרודנה, הטיפו להן מוסר "

נטישה,  -לית: הג'ר)מילומצ'אגע הג'ר אלכלומר המושג  (.2225שלי( )הקוראן, בתרגום אורי רובין, 

מכוון לעניין ספציפי, שבו מותר לבן הזוג למנוע מהאישה את קיום המשכב משכב(  -עזיבה. מצ'אג'ע

 . כאמצעי להענשתה

 על מנת לנתח את התרגום יש לקרוא את שורת המקור בהקשר של השורה הקודמת לה. ניתוח התרגום: 

ג'פאפ כחק אלנסאא' )  "وهجر المضاجعزواجهن بطاعة ا جفاف كحق النساءהנה שתי השורות במלואן:" 

  .(מצ'אג'עוהג'ר אלבטאעת אזואג'הן 

בעליהן  ידי ולהנטש עללציית לבן זוגן  תרגום מילולי של שורות אלה יהיה: יובש כזכות הנשים

)ההדגשה " ולנטוש את חדר המשכבלציית לבן זוגן  יע: "יבשת כזכותן של הנשים תרגום מופ. בבמשכב

הופך את נטישת חדר מכניס מרכיב אקטיבי, שאינו קיים במקור, בכך שהוא  התרגוםתן לראות כי שלי(. ני

חאתי כאקט מ ,תמיםהקורא ת של הנשים. פעולה זו תתפרש, כנראה, על ידי העצמאיפעולה המשכב ל

של הנשים ואת  "זכותן"האירוניה החריפה במקור מדגישה את , בעוד שמטעם הנשים הפורשות מהמשכב

 שלהן להענות לצוו של הבעל, המנשל אותן מהמשכב עמו.  "חופש"ה
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 הציפיה לברבריםדוגמה ב': 

השיר בנוי  השני מופיע בסופו של השיר ומבנה את משמעותו של השיר כולו. תלוי התרבות האלמנט

ממשפטים קצרים, שמתארים מצב המתאפיין בעצלות, שעמום ויובש. הכול מפוהק: באהבה אין אהבה 

א כ"חובה הלאומית", ואילו "זכותן" של הנשים היא לציית לבעליהן. אין צבעים במצב כזה של קיום  והי

ו"מכל צד נבטת אפרוריות". שלוש השורות האחרונות של השיר שונות במהותן ממה שקדם להן: הן 

  מציגות מעין מסקנה העולה מתוך המצב שתואר עד כה ומובחנות משאר השיר גם בכך שהן מוזחות.

 :               של שלוש השורות האלה שוב את המקור מול התרגוםלהלן אביא 

 תרגום מקור

 ال انتظار اذا         

 للبرابرة القادمين الينا         

 !غداة احتفاالتنا بالوطن        

 אין אפוא לברברים                   

 המתקדמים לעברנו זמן להמתין        

 המחר של חגיגותינו במולדת!ליום         

 

 ניתוח המקור:  

 תרגום הפשט המילולי של המקור הערבי יהיה: 

 אין מחכים אפוא 

 לברברים המגיעים אלינו 

 השכם בבוקר חגיגות המולדת שלנו. 

 

ים אינם מצפים לאותם ברברים שיגיעו. זהותם של ברברים אלה נותרת \מסקנת השיר היא איפוא שהדובר

תייחס רחב שאליו מהקשר תרבותי אך ניתוח ספרותי של המקור מפנה את הקורא אל  עלומה בשיר,

 של המשורר היווני שירו המפורסם. באמצעות אזכור ההמתנה לברברים מפנה אותנו דרוויש לדרוויש

ה אות שתרגומו לערבית כולל)השיר מצורף בנספח לעבודה(,  "מחכים לברברים"קונסטנדינוס קוואפיס: 

)פי אנתט'אר אלבראבארה(. "في انتظار البرابارة"שתמש דרוויש: מ השב ריתצורה תחבי
41
מעבר לכך  

אפריקאי -ופר הדרוםחתן פרס נובל לספרות, הס ספרו המפורסם של ו של השיר גם אלמפנה אותנו סופ

. "מחכים לברברים"נקרא: ה ג'ון קוטזי
42

 

 

                                                 
41
השיר מתאר  בספרות ובעיתונות ימינו. לשון בעכותרתו היא מטו 1898נכתב בנובמבר  שהוא  הידוע בשירי קוואפיס  השיר 

  עיר שבאימפריה הרומית המאוחרת, המטה ליפול, שעומדים לפלוש אליה הברברים. ב  המתרחש מעמד
42
ליה מגיע כוח צבאי מיוחד בפיקודו של קולונול ג'ול. בעקבות שמועות כי ישנם עלילת הספר גם היא מתרחשת בממלכה, שא 

מביאים אותם ליישוב,  .ברים"כמה "ברברברים המתכננים מתקפה על הממלכה יוצא הכוח בפיקודו של הקולונול לאסור 

 . גד הברבריםמענים אותם, הורגים כמה מהם, והולכים לעיר הבירה כדי להכין תוכנית מתקפה גדולה יותר כנ
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 ניתוח התרגום: 

 אופן הבא:בנג'ו ורגולנט מתרגמים את שלוש השורות ב

 אין אפוא לברברים                   

 המתקדמים לעברנו זמן להמתין        

 ליום המחר של חגיגותינו במולדת!        

התרגום הופך את "הברברים" המשמשים בטקסט המקור כמושא העקיף של המשפט לנושא המשפט 

קור אינה קיימת בתרגום, שכן אילו תרבותית הקיימת במ\אלוזיה הספרותיתנראה כי ההמתורגם. בנוסף, 

הייתה התייחסות אל האלוזיה בתרגום היא הייתה מחייבת גם את שינוי המבנה התחבירי של שלוש 

 השורות בתרגום. 

ניתן למצוא  הםמהם המקומות בתרגום השיר, שב  , אבקש לבררמאפייני התרגוםחלק משסקרתי מ ,כעת

 בנג'ו ורגולנט. של הביטוסאת עקבות ה

  ם עקבות ההביטוס בתרגו 5.5.2

זאת  בניגוד ו קשורה לעבודתם המשותפת על התרגוםייחודיותם של עופרה בנג'ו ושמואל רגולנט המנוח 

, תוך ניתוח וז תמקצועיה של זוגיות אעמוד  על ייחודיות . בסעיף זהםדרוויש שעבדו לבד לשאר מתרגמי

 העיקריים שייבחנו יהיו: זהותשני מעגלי ה. מיםובתפיסות העולם של שני המתרג הביטוסהשווה והשונה ב

והמעגל  ,פוליטי\התרבותי ממדהלשוני והן על ה הממדאתעכב הן על  בבחינתוהמעגל האתני, ש

 אקדמאי. \המקצועי

 

בין אותם מעגלים ובין  שרים אפשרייםעד כמה ניתן להצביע על ק לבחון מטרתו של הניתוח תהיה

זהויותיהם של בנג'ו את . בנוסף אבקש להציג תי בסעיף הקודםעליהן הצבעשהתופעות התרגומיות 

.כסוכני תרבותורגולנט 
43
כתב תוך שימוש נרחב בחומר הראיונות שאותם ערכתי עם עופרה נהסעיף   

, בתו של המתרגם שמואל רגולנט, בביתה ת ת"א ועם רותי רגולנטבאוניברסיט 32.12.2212 -בבנג'ו 

.1.2.2211 -ב בירושלים
44

 

   

 

                                                 
43
 לאורך הפרק ייעשה שימוש בצורת הזכר בעברית כדי לסמן את זוג המתרגמים מטעמי נוחות בלבד.  
44
 כאשר מופיעים סימני ציטוט, הם מתייחסים לציטוט מתוך החומר הראיוני.    
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 הביטוס המקצועי: אשת האקדמיה והמורה, איש השירה ה

המפגישה דומה ושונה מבחינת הרקע האתני שלהם, היא  "זוגיות"של בנג'ו ורגולנט אינה רק  "הזוגיות"

 מרצה בחוג למזרח התיכון ואפריקה בנג'ו הנה סורפרופ ולמות מקצועיים שונים.גם מפגש של ע

מיתה במרכז משה דיין ללימודי אפריקה והמזרח התיכון. חוקרת בכירה ועו אביב-באוניברסיטת תל

השלים את התואר הראשון שלו בחוג למזה"ת באוניברסיטת ת"א, אך פרש לפני הגשת התיזה  רגולנט

)ראיון עם רותי רגולנט,  בינו ובין מנחה התיזה לדבריו לתואר שני בשל מחלוקת עקרונית שנתגלעה

2211 ) . 

  

מזה  יתהשירהלשון ם האקדמיה מזה ובין עולם ם שיש למפגש זה, בין עולמהם הביטויים הקונקרטיי

בעבודתם התרגומית המשותפת?  בנג'ו מציינת כי היא הביאה לעבודה המשותפת את הדיוק בשפה 

 . (2212)ראיון עם בנג'ו,  העברי הגבוהשל הלבוש  "ותערבית וכי רגולנט הביא את "המחלצה

זו הנושאת עמה את הידע המחקרי המדוקדק ואילו את עצמו את בנג'ו ב בתו רותי, ראהלפי  גם רגולנט,

עולם השירה הערבית )ראיון עם רותי רגולנט,  מעמיקה עםההיכרות התרגום את כמי שמביא לעבודת ה

2211 .) 

 

באופן ספציפי יותר מעידה בנג'ו כי במהלך העבודה המשותפת על תרגום דרוויש היא ייצגה עמדה 

, לעומת "אבל לא כל כך גבוהה ארצית, טובה,"וויש צריך להיות מתורגם לעברית רשתמכה בכך שד

לעמק יותר. בסופו של דבר הגיעו שניהם תמיד  ופיוטי משך יותר לכיוון של משלב עברי גבוהשרגולנט 

" )ראיון עם בנג'ו, בעברית גבוהה, אני חושבת שנשארו הקטעים שהוא רצה"השווה, אך בנג'ו מוסיפה כי 

אותה הדגמתי שתופעה של רגולנט ב הלשוני וסטיבאת עקבות הה זהותניתן לייתכן כי אור זאת, . ל(2212

מילים בלתי נורמטיביות בעברית, ביחס לערבית הנורמטיבית ב שימושהזו של  ,בסעיף הקודם

  . המופיעה בטקסט המקור
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  לשוני ותרבותי וסאמביוולנטית וביקורתית: הביטציונות 

: הוא נולד באוקראינה בשנת מרחק מזרח ומערב האתניות של בנג'ו ורגולנט זהויותיהםקות לכאורה רחו

בחלב  יא לעומת זאת, נולדה אביב. ה-, אך הגיע לארץ כבר בגיל חמש וילדותו עברה עליו בתל1918

ובמיקומים ת ההבדלים העמוקים ברקע ולמרו ,ם זאתע. בהיותה ילדה צעירהשבסוריה והגיעה לארץ 

בסופו של דבר  וציונית, הרי ששניהם פעל-יולוגיים שלהם בתוך הפרדיגמה של התרבות העבריתהסוצ

 -: מקבלים אותו ומבקרים אותו בואמביוולנטיציוני, תוך שהם מזדהים איתו באופן -מתוך המרחב העברי

 זמנית. 

 

ר בהביטוס ההבדלים הנובעים מהרקע האתני השונה של שני המתרגמים מתגלים בצורה הברורה ביות

-הלשוני של כל אחד מהם: רגולנט מתאים במידה רבה לדגם רכישת השפה הערבית שעליו עומדת עמית

 (.2.2.2פתח לאחר הקמת המדינה )ראו סעיף ( ושהתAmit-Kochavi, 2009כוכבי )

שלים רגולנט תואר ה: האוניברסיטה והצבא. באוניברסיטה וסדותהוא רכש את השפה הערבית בשני מ

פרסם את של חייו הוא שמש כקצין מודיעין ואף  32-לאחר מכן, בשנות הבחוג ללשון ולמזה"ת. ראשון 

תרגומיו הראשונים במהלך השירות הצבאי.
45
יתה כי ידיעת הערבית של רגולנט הי נוסף לכך, ראוי לציין 

עם  )ראיון רחבה שכללה את ידיעת השפות אנגלית, ספרדית, פרסית, אכדית ושומריתהחלק מהשכלתו 

 (.2211רותי רגולנט, 

 

,  3בפרק  עליו עמדתישברות י'ו שונה לחלוטין. כחלק ממנגון החשל בנג הלשוני וסלעומתו, ההביט

ספר ישראלים שבהם השפה העברית נלמדה -התחנכו רובם המכריע של המהגרים מארצות ערב בבתי

 ,Amit-Kochavi) נלמדה כשפה משנית או שלא נלמדה כללשפה ראשונה ואילו השפה הערבית כ

הערבים באותה תקופה, -יהודיםבניגוד לרגשות הבושה וההתכחשות הנפוצים בקרב המהגרים ה(. 2009

אחיותיה שוויתרו על הגיית החי"ת אחיה ושלא כשה לערבית. היא מספרת כי מעולם לא התכח בנג'ו

ככלל, מציינת בנג'ו  (.2212)ראיון עם בנג'ו,  ר אותההיא התעקשה לשמ ,והעי"ן לטובת ההגיה העברית

 שלה עצמה ואת האופי החזק שאליו נדרשה כגורמים בעלי חשיבות רבה ביכולת לשמורההתעקשות  את

                                                 
45
 . התרגומים שלו ושל העיתונאי מנחם קפליוק נמנים עם ראשוני התרגומים מערבית מודרנית לעברית 
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ה כנגד . עיקשות זו ניצבה למעש)שם( בסביבה שבה הדבר לא היה מקובל ולפתח אותה השפה הערביתעל 

   (. 2223; שנהב, 1997)אלמוג,  בקש הממסד לכפות באותה תקופה םותאשמנגנוני התירבות 

 

מעניין לראות כי בנג'ו ורגולנט חולקים עמדות מורכבות דומות מאוד בכל  ,הלשוני טוסלמרות השוני בהבי

כלפי תרבות זו  על  של כבוד והערכהתרבות הערבית. מצד אחד מגלים שניהם יחס ההנוגע ליחסם כלפי 

בדרך  ותהתנשאות וההתעלמות שמאפיינאת ה אוצרותיה הלשוניים והספרותיים, ונוקטים עמדה המגנה

כלל את יחסה של התרבות העברית כלפיה.
46

מצד שני, עומדת ההערכה התרבותית הזו במתח תמידי אל   

ואל מול החוויה של  בין מדינת ישראל ובין הפלסטינים מול ההכרה במציאות הקונפליקטואלית השוררת

)ראיון עם בנג'ו,  ני ברמה הפוליטית והקיומיתצד השאותו מהווה הששניהם כישראלים המודעים לאיום 

 (. 2211; ראיון עם רותי רגולנט, 2212

 

יכולה הייתה לבחור את השירים  ,כאשר תרגמה שירים בודדים של דרוויש ,בנג'ו מציינת כי בעבר

י רגשי שהיה קשור לתכנים ם יותר, ואילו בתרגומו של הספר הנוכחי נאלצה להתמודד עם קושיהלירי

תכנים אלה מופיעים בעיקר בחלקו  היא מציינת כי ."שמעוררים לישראלי, ככה קצת בעיות"ם, הקשי

אמת את ן בתיאורים...פואמות ארוכות שיש בה": ןהכולל מספר פואמות ארוכות שבה ,האחרון של הקובץ

ה העניין של המון דם, שיש בהם העניין של דם והדימוי של הישראלי שמתואר באמת כ..., יש שם כמ

.  בנוסף לקושי הרגשי שאותו מציינת (2212" )ראיון עם בנג'ו, אורים מאוד קשים על הישראלים... תי

איתו נאלצו המתרגמים להתמודד. קושי זה הופיע במקומות שולט היא מונה גם קושי לשוני בנג'ו כקושי ב

ורות אך אופן שבהם הטקסט היה מעורפל, מופשט ולא ברור, מקומות של עמימות, שבהם המילים בר

 . " )שם(אתה לא מבין מה הוא רוצה לומר"שבהם מקומות  ים דים,עה של הדברים והרעיון לא ברורההב

 מוכר וידוע, הופכים את הטקסט הדרווישי לטקסט שהוא מצד אחד הרגשי והלשוני, שני הקשיים הללו

 .מובן-ולעיתים בלתי קשה לעיכול ד שני, אך מצעבור בנג'ו ורגולנט

 

 

                                                 
46
עדות ליחס מכבד זה ניתן לראות בכך כי הקריירה האקדמאית של בנג'ו מוקדשת למחקר הבטים שונים של עיראק, ואילו  

 רגולנט  הכיר את הקוראן על בוריו. 
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 יא את הברברים מן הטקסטלהוצ

ניתן לראות את השתקפותם של שני קשיים אלו, הלשוני והרגשי, הנובעים מן ההביטוס של שני 

אי ההתייחסות אותן הצגתי בסעיף הקודם, זו של שתרבותי -ות לתרגום ביןדוגמאמן ה המתרגמים, באחת

בו עמימות סביב נושא שיש מאופיין  ב זה שירסיומו של . "ריק עצום"ברברים בשיר ה לשאלוזיה ל

אם השיר מתאר מצב מופשט אוניברסלי, או שמא הוא מתייחס בכל זאת רגישות פוליטית, שכן לא ברור 

: יימתקמתאזי היכן המציאות הזו  מדובר במציאות קונקרטית, כןאקונקרטית, ואם -למציאות ריאלית

הברברים שלהם כבר אין טעם להמתין אף לא ברור מי הם  כך? כפועל יוצא מןיהתבפלסטין, בש בישראל,

 ו. שב)ישראלים, פלסטינים, זרים אחרים...(. בקצרה, השיר נותר פתוח באשר לשאלת הטובים והרעים 

 

במשמעות תרבותית  בנג'ו ורגולנטהכרעתם התרגומית של נטענת  מרחב זה של עמימות פואטית בתוך

", אין אפוא לצפות לברבריםבי במקור יהיה "ופוליטית. בעוד שתרגום מילולי העוקב אחר התחביר הער

". מן התרגום נעדרת רים המתקדמים לעברנו זמן להמתיןאין אפוא לברבהרי בטקסט המתורגם מופיע: "

 והן לרומן של קוטזי )אלה הוזכרו בסעיף הקודם(.  שירו הידוע של קוואפיסגם האלוזיה ל

  

ימים בתוך שירת ת הנוגעת לאלמנטים המערביים הקיהדחקה רגעיייתכן כי היעדר האלוזיה בתרגום מסמן 

ים )הכוללים מזרח ומערב( וך התעלמות מסוימת מהאלמנטים ההיברידירק ת המתאפשרתדרוויש, הדחקה 

בזהותו של דרוויש. הרי זה כאילו שרפרנטים תרבותיים מסוימים אינם שייכים לאופק של התרבות 

מודחקים מהתרגום: כך הופכת האלוזיה לברברים מטים או הוא מייצג, רפרנטים המושאותה שהפלסטינית 

ד לטענתה של נירנג'נה באשר לתרגום ניתן לשמוע כאן הבמובן מסוים, לשקופה בעיני המתרגמים. 

 בהקשר הקולוניאלי: 

"In creating coherent and transparent texts and subjects, translation participates – 

across a range of discourses – in the fixing of colonized cultures, making them seem 

static and unchanging rather than historically constructed" (Niranjana, 1992, pp. 2).  

תוך התרבות העברית בטיני מיועד להנכיח את התרבות של האחר הפלס דרוויש ספרו שלתרגום בלי ספק 

)ראיון עם בנג'ו,  סטית וכמחווה להכרת האחריפני הקורא העברי מתוך תפיסה הומנולהציג אותה ב
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אפשר  לאיזה סוג של ייצוג תזכה התרבות של אחר זה? מתעוררת הנהההשאלה החשובה אלא ש. (2212

שהיא בעיקרה  ת של התרבות הפלסטינית ושל שירת דרוויש ככזותפיסת המתרגמים את ההיסטוריּוכי 

 היסטוריהב שייתכן כי אינו כלול "הברברי"גורמת לייצוג של הרפרנט המערבי,  ,תובמהותה ערבי

.תרגום השירלהישמט ולהידחק מתוך  ית הזו כפי שהיא מונחת על ידם מראשפלסטינ\הערבית
47
  

 והמרחב השלישי של תרגומי דרוויש , בנג'ו רגולנט 5.5.3

התופעות המרכזיות המאפיינות את תרגומם בסעיף הקודם הצבעתי על מספר קשרים אפשריים בין חלק מ

שלהם. בסעיף  הביטוסלבין ה "כפרחי השקד או רחוק יותר"שיר אחד מתוך הקובץ של בנג'ו ורגולנט  ל

ניתן לראות בבנג'ו וברגולנט המתרגמים סוכנים של שינוי תרבותי המבקשים, כל עד כמה  זה אבקש לברר

 . התרבות העברית ההגמונית להנחות היסוד ש לחתור תחתאחד ואחת בדרכו, 

 

 א. עופרה בנג'ו 

אג'נדת התרגום שעליה מכריזה בנג'ו היא רחבה ואוניברסלית למדי: היא מציינת כי התרגום נועד לתת לנו 

ערבית, מר הנמצאים ברשותנו. באשר לתרגום את האפשרות להבין תרבות אחרת בכלים המדויקים ביות

ם זאת, היא עאו את התרגום כ"שליחות לאומית".  "פה בשערמטי"הרי שהיא אינה רואה את עצמה כ

בתרבות העברית כלפי התרבות הערבית יש בתרגום מערבית  התנגדות הקיימתמכירה בכך שבשל ה

הגדרתה העצמית קרובה  .(2212)ראיון עם בנג'ו,  משום ערך מוסף ומסכימה להגדרתה כסוכנת תרבות

מפות שפי ושלזינגר, זה של המתרגם כסוכן המעדכן תרבות בטיבה לאחד  מדימויי המתרגמים שאותם מ

(Sela- Sheffy & Shlesinger, 2008 .) בנוסף רואה בנג'ו את הפעילות התרגומית שלה כפעילות מסוג

 םהן מכיוון שתרגומי ספרי השירה אינ מבצעת,מקצועית שהיא -אחר, השונה במעמדה מהעבודה האקדמית

אותה דורשת האקדמיה, הרי שן מכיוון שבניגוד לעבודה השכלתנית י, והלצורך קידום אקדמ יםמוכר

 . (2212)ראיון עם בנג'ו,  טיבית ורגשית יותרישהתרגום דורש עבודה אינטוא

  

                                                 
47
כמובן שהיפותזת 'ההדחקה' היא רק הצעה לקריאה בתרגום וביחסי התרבות, ייתכן שבפועל מדובר היה פשוט בטעות  

 תמימה.
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רות עם ההיכ כימספרת בנג'ו משיכה לירית. ו יותמקרהתרגום עומדת בסימן יסתה של בנג'ו למרחב כנ

לתרגם ושאילולא הוא, אולי לא הייתה מתרגמת  שגרם לה להתחילהתמריץ שכנה רגולנט הייתה 

עם רגלונט  תרגום משותף יהבנג'ו חלק ה קחהפרוייקט התרגומי הראשון שבו למלכתחילה, ואמנם ה

.(2212)ראיון עם בנג'ו,  נואס-לשיריו של משורר היין הנודע אבו
48

בנג'ו, הפעם ה תרגמ 2229-ב  

יים", בהוצאת הקיבוץ ענק כחול עינ"ע נאזם חכמת, מתורכית, מבחר משיריו של המשורר התורכי הנוד

במהלך  הגיעה בנג'ו במקרה: את "כפרחי השקד או רחוק יותר"  תרגםבחור ולל הבחירה לאהמאוחד. גם 

ליטה שאולי חהבו  הה אותו ועיינתנינה בנג'ו בספר בחנות. לאחר שקבחהתורכים בנצרת טיול עם ידידים 

 (. 2212ם בנג'ו, )ראיון ע כדאי יהיה לתרגם אותו

 

לעומת מאפיינות את המרחב התרגומי שעליהן ניתן להצביע כדיכוטומיות  ה שלשורמקריות זו משתלבת ב

 שהיא יתכ"רגשי" לעומת העבודה האקדמ על ידי בנג'ו וארהתרגומי מת עיסוקאקדמי. ה-המרחב המקצועי

מי ולבסוף מקורה של הבחירה האקד "סדר"לעומת ה "מקריות", הבחירה בתרגומים קשורה ל"שכלתנית"

 בשותפות ובחברות העמוקה שנוצרה בין השכנים בנג'ו ורגולנט יםלתרגם ועצם ההנעה אל התרגום קשור

הפועלת בתוך המרחב של האקדמיה  "מזרחית". עצם אחרותה הכפולה של בנג'ו כאישה וכ)שם(

אותה כסמן של התנגדות  ותמסמנ ,ערבית בלב הממסד-הישראלית, כמו גם זהותה כהיברידית עברית

תרבותית. דווקא על רקע התנגדות תרבותית זו המצריכה עקשנות והמתרחשת בעיקר בזירה האקדמית 

, נתפס מרחב תרגומי השירה מערבית בכלל ותרגומי דרוויש בפרט כמרחב מפויס ורגשי יותר. "גברית"ה

אלטרנטיבה  כנה שמואל רגולנטעבודה המשותפת על תרגומי דרוויש שנעשתה עם חברה ושניתן לראות ב

 אקדמי נוקשה.-לאותו מרחב תרבותי משלימה ורכה יותר

 

 ב. שמואל רגולנט 

ה ביותר ברור כי גלוית לעברית עבור רגולנט? ברמה המה הייתה משמעותה של פעולת התרגום מערבי

כי  מצאהש ,כוכבי-בחירתו של רגולנט לתרגם מערבית עולה בקנה אחד עם מסקנותיה של עמית

ערבי, תוך אמונה כי העיסוק -קיום יהודי-המתרגמים מערבית לעברית הביעו עמדות הנוטות כלפי דו

                                                 
48
, בהוצאת הקיבוץ המאוחד,  1989-קו ירוק', שיצא לאור ב –ך העבודה על ספרה העיוני 'מרד הכורדים בעיראק במהל 

נתקלה בנג'ו בכמה שירים שרמתם השירית אמנם לא הייתה גבוהה אך ששקפו היטב את מצב הכורדים ו'שמאוד נגעו ללב'. 

 ם את תחילת שיתוף הפעולה התרגומי עם רגולנט.תרגום שני שירים אלו היווה את תחילת קריירת התרגום שלה וג
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כי התרגום  רגולנט, על פי בתו, האמין (, ואכןAmit-Kochavi, 2010) בתרגום יכול לתרום ליצירתו

העמים  נו עםבשירה ובתרבות הערבית, וכי שכנותנועד להכיר לקורא העברי את העושר העצום שיש 

   (. 2211)ראיון עם רותי רגולנט,  נים מקנה משנה חשיבות להיכרות זוהערביים והפלסטי

 

מעבר לכך, נראה כי המרחב של תרגומי דרוויש בפרט והמרחב של תרגום מערבית בכלל השתלבו אצל 

ציינת כי מ ,תוברותי, יב אלטרנטיבה תרבותית לציונות. רגולנט באג'נדה כוללת יותר של ניסיונות להצ

אביה תמיד הוקסם מן התרבות המזרחית, היקסמות שעל בסיסה התחבר מאוחר יותר ליונתן רטוש, אבי 

(.2211)ראיון עם רותי רגולנט,  תנועת הכנעניות בארץ
49
נודעת חשיבות לידיעה המעמיקה בהקשר הזה  

 בשניה. של הערבית ככלי ללימוד המעמיק של השפה העברית, שכן שתי השפות משוקעות האחת

ובין עברו היהודי "החדש"  בין  מחודש ות בניסיון ליצירת חיבורבווהנחלתה חש ידיעתה , בעקיפין היולכן

כאזרח  אמביוולנטיכי רגולנט פעל בתוך הדיאלקטיקה בין קיומו ה ,ומרבסיכומו של דבר ניתן ל הכנעני.

השאיפה התמידית להרחבת האופקים ישראלי המאמין בציונות, שאיתה הזדהה ואותה ביקר בו זמנית, ובין 

מרחב התרגום מערבית לעברית בכלל ותרגומי . בותי העברי, השאיפה ללכת מעברשל הקיום התר

ות זו אמביוולנטישדרכו יכול היה לתת ביטוי ל ,בפרט, היוו עבורו מרחב שלישי ,דרוויש, שאותו העריץ

ת של כינון יחסים אחרים עם המרחב ולתרום לאותה הרחבת אופקים, המצביעה לעבר אפשרות תרבותי

 השמי הסובב את התרבות העברית. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49
הגלותית -תנועה שגרסה כי על העם העברי לחזור ולהתחבר לזהותו הפרימורדיאלית הכנענית, להתנתק מהמסורת היהודית 

 וליצור רצף מחודש עם העמים שחיו באיזור ארץ ישראל באלף השני לפנה"ס.
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  ות\םהדומה והשונה בין המתרגמי :סיכום 2.5

, העמידה על הקשרים ביניהם ובין תרגומי הספרים והצבתו של כל אחד ואחת יםהביטוסמתוך ניתוח ה

ומספר  לכלל המתרגמיםת ודה אחת המשותפחב השלישי של תרגומי דרוויש עולה נקות במר\מהמתרגמים

 לעמוד בקצרה.   כעת אבקש  ת שונות של מתרגמי דרוויש, שעליהןלקבוצונקודות נוספות המשותפות 

 ות\לכלל המתרגמיםהמשותף  5.6.1

 אי הקבלה של המובן מאליו החברתי 

שותפים כזה או אחר, כולם ללא יוצא מן הכלל, במובן הם כי  ות הנו\המשותף לכלל המתרגמיםנראה כי 

   את המובן מאליו שלה.דוחים הנורמות השולטות בשדה התרבות העברית ו בהתנגדותם לקבלת

ושמטרתו לתרבת אותו   – נציה שאותו הוא חווה החל מגיל בי"סיהופך את תהליך האינדוקטרמצאלחה 

 בתקופת ,הוא מבין להון תרבותי משלו, כאשר  – מה של התרבות העבריתולנרמל אותו אל תוך הפרדיג

)ראיון עם מצאלחה,  "ת וקלטת הופך להיות נכס תרבותיכל העולם הזה שלמד"ש ,אוניברסיטהלימודיו ב

גם של הוראת נגד הדלחלוטין מתעקשת לצאת  המגיעה מרקע שונה כוכבי-עמית ,. לעומתו(2212

ת הנה שפה ללא בבית הספר הריאלי ושבבסיסו ההנחה המנכרת כי הערבי הערבית שהיא נחשפת לו

שאליו היא יוצאת נועד לערער על אותה הפרדה קולוניאלית המבקשת ליצור חיץ בין  "מסע"דוברים. ה

חפץ או כפי שהיא מתארת אותה, ל ,השפה ובין דובריה ולהפוך את הערבית לשפה נטולת חיים והיסטוריה

רגולנט גם בדומה לה, מבקש . (2212כוכבי, -)ראיון עם עמית "מאחורי ויטרינה"מוזיאוני מת המצוי 

 כל פעילותו התרגומית להעמיד פרדיגמה מסוג שונה לתרבות העברית הציונית: הפרדיגמה הכנענית.

אפשרות תרבותית של כינון יחסים אחרים עם על  הצביעשמטרתה לכזו,  אופקיםאל עבר הרחבת  מכוונת

-של עמית בעוד שחריגתם. (2211)ראיון עם רותי רגולנט,  המרחב השמי הסובב את התרבות העברית

מתאפיינים דווקא בנאי ובנג'ו , הרי  מעבר מהנורמה מתאפיינת ברצון לפרוץ ושל רגולנט כוכבי

 כנגד הביטול והבוז מטעם מוסדות התרבותבהתעקשותם לשמר את היסודות הערביים בזהותם ובתרבותם 

 נאים'עשל  המקרההמובן מאליו. התרבות העברית כדבר תה של השפה ווהעברית, המניחים את עליונ

מתייחד בכך שהוא מבקש לערער על הנחות היסוד הקיימות בשתי התרבויות, העברית 

חרוג ביכולתו ל מתאפיינת  נאים'עו ההיברידית של נראה כי זהותפלסטינית גם יחד. מלכתחילה, \והערבית
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מזרחיות ילידית(  -יתסטינכבש, ציונות אמפריאל-קבועות של יחסי הכוח )כובשהמשגות אותן מ

 (Bhabha, 1994, שלישי )המאפיינות את השיח של שתי התרבויות כדי לייצר מרחב אלטרנטיבי

)מפגש(  לשוני לספרות לקאא'-עריכת  כתב העת הדומפעלו, ש דיאלוג.שבמרכזו הציב את המילה 

  מאתגר את הנחות היסוד של שתי התרבויות. , מסמנת את שיאו

  ות\קבוצות מתרגמיםל תפותמשוהנקודות  5.6.2

 זהות היברידית: מצאלחה, בנאי ובנג'ו  5.6.2.1

ת קונפליקטואלית היברידיזהות הן כבעלי מתאפיינים בנג'ו מצאלחה, בנאי והמתרגמים  ניתן לומר כי 

(, שמרכיב מרכזי בה הנו ההתעמתות עם האיום של החלק הערבי 2.5.3( )ראו סעיף 2227)מח'ול, 

בעלי היברידיות כ והן ,(2223ת כנחות ובלתי רצוי )שנהב, על ידי החברה הסובבבזהות, הנתפס 

מבליטה את "האינטראקציה פעולה ה היא מעשירה, שכן עצם פעולת התרגום של דרוויש לעברית

 . (31התרבותית וההשתתפות בחיים הישראלים" )מח'ול, שם, עמ' 

יני אזרח ישראל ניתן היה לשער, שבדומה יוצא דופן. כפלסט נאים'ענראה כי המקרה של לעומתם, 

עברית כרוכה במידה לא מבוטלת של קונפליקט, אך התמונה -למצאלחה, תהיה זהותו ההיברידית הערבית

ברידיות ירבויות זו לצד זו בהרמוניה יחסית. הההעולה היא כי משלב מוקדם מאוד חיו בתוכו שתי הת

בי על ידי ( וניתן לאפיין אותה באופן מיט2227)מ'חול, המאפיינת אותו נוטה להיות היברידיות מעשירה 

 . את הערבית כאמו הביולוגית ואת העברית כאמו החורגתעצמו, שבה הוא מתאר  המטפורה שלו

הסבר אפשרי לכך ניתן אולי למצוא במעמדה הכלכלי המבוסס של משפחתו, שאפשר לה להשתלב טוב 

לא נמצאו, במסגרת  ,, יוצאי אירופה"לבנים"כ רגולנטי וכוכב-זהויותיהם של עמית יותר בחברה הסובבת.

ימור יסודות לא היה מוטל בספק וממילא הם היו עסוקים פחות בשהתרבות העברית, תחת איום, מעמדם 

יותר כפועל יוצא של הכרעתם האידיאולוגית  עצבה את פועלם התרבותי גיה זופנים זהותיים. פריביל

  תיכונית, ופחות ככורח. -מזרחכסוכני תרבות אל מול המציאות ה
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 : בנג'ו, רגולנט ובנאי"לאומי"תרגום  5.6.2.2

-בו תבתודעה הציונית כמשתייכ הערבים, קבוצה שנתפסה-ייכים לקבוצת היהודיםבנאי משתהן בנג'ו והן 

שונות. קטגוריותלשתי זמנית 
50
התייחסה אליהם הקולוניאלית האירופאית שה קטגוריה הנהראשונה ה 

הנה  הקטגוריה השנייהשיח אורינטליסטי מתנשא.  החילה עליהםיקט קולוניאלי ערבי ואובי כאל

ים מהתרבות בדלנובראשונה כיהודים, כלומר כבראש לאומית, שבה הם נתפסו -הקטגוריה היהודית

 יםאמביוולנטיאותם כסובייקטים  שמיצבהא יה זמנית-השתייכותם הבואליה הם שייכים. שהערבית 

 .בעבודה זו( 2.5.2לדיון נרחב בקגטוריה זו ראו סעיף ) (2223)שנהב, 

  

האופן שבו היא משפיעה על אחר ות זו ואמביוולנטיות שנותחו ניתן להתחקות אחר עקבותיה של דוגמאב

אי ההתייחסות ואי התרגום של  נותחו בנג'ו ורגולנטעברית. אצל של הטקסט הדרווישי לתרגומו 

המתרגמים מדחיקים לרגע את ש ייתכן כיהועלתה האפשרות . "ריק עצום"האלוזיה לברברים בשיר 

או  אינם שייכיםששרפרנטים תרבותיים מסוימים  , כךיימים בתוך שירת דרווישאלמנטים המערביים הקה

מודחקים מושמטים או  מייצגכ נתפס אותה הואשסטינית לאופק של התרבות הפל נמצאים מעבר

ות מקבלת אמביוולנטי, אותה לעומתם קופה בעיני המתרגמים.מהתרגום: כך הופכת האלוזיה לברברים לש

 "פעולת מודיעין"תרבות, שעורך -המציג עמדה של מתרגם סוכן בנאייותר אצל מעט ומודע שונה ביטוי 

חריגתו של בנאי מהמבנה התחבירי  ."באמת"לי את דרוויש כפי שהוא שתפקידה להביא לקורא הישרא

מחוסר היכרות עם  נובעאינו  ,"על האדמה הזאת"המרכזית בשיר  רהשוהמקורי של הערבית, בתרגומו ל

בנאי  משורר אחר בשם האג'נדה של השירה.השפה אלא להיפך, מעמדה מודעת של משורר המתרגם 

מסרב לטשטש את הממדים הלאומיים הקיימים בעיניו בשירת דרוויש. הוא מעוניין להביא את דרוויש 

קאי, שהיה יר הלאומי הפלסטיני ולא את מחמוד דרוויש הפוליט, כמשור"בטהרתו"לקורא הישראלי 

 מעוניין כי קולו יגיע אל הישראלים מעודן ומרוכך. 

                                                 
50
בים, אך הוא עצמו, כפי שניכר מהראיון עם בתו, היה אמביוולנטי ביחסו הער-רגולנט אמנם לא משתייך לקבוצת היהודים 

 לתרבות הערבית. 



 125 

 נאים'עכוכבי, -החינוך המוסרי של הקורא העברי: מצאלחה, עמית 5.6.2.3

. התרגום של דרוויש כאקט בעל משמעות מוסריתאקט את  תופסים נאים'עכוכבי ו-מיתמצאלחה, ע

האוניברסלית עם האחר והשונה.  היכרותהערך של מעבר ל דרוויש חורגת של תרגוםה משמעות ,םעבור

סימטרי הקיים בין התרבויות -צב האון המקיתים ליטול חלק במבקשבתרגמם את דרוויש הם 

לתרבות  ולהמעיט מן הבורות המאפיינת את הקורא העברי באשר פלסטינית מזה והעברית מזה\הערבית

; ראיון עם אלטייב ע'נאים, 2212כוכבי, -)ראיונות אישיים עם מצאלחה, עמית ניתהערבית/פלסטי

 כוכבי-עמית מבקשת "שני חצאי התפוז"א מצרפת אל הי שאותןהערות השוליים  112באמצעות  (.2211

בור כ קורא העבריאת הזו הרואה  – את  המסורת התרגומית מערבית לעברית, שבה החל קפליוק ךהמשיל

 םותרגבהדחף של מצאלחה בדומה לכך  ות הערבית ובתרגום פעולה המיועדת לחנך אותו.ביחס לתרב

-ל רקע מלחמת לבנון והדיווחים החד. עמובהק דחף אידיאולוגישל דרוויש הנו  "זכר לשכחה"הרומן 

חליט מצאלחה באופן עצמאי לחלוטין לתרגם את ההתקשורת הישראלית לדעתו אותם מציגה שצדדיים 

  ."להחדיר לקורא העברי באיזו סיטואציה הצד השני נמצא"רוויש וזאת מתוך הרצון: הרומן של ד

 בנאיכוכבי, -כגעגוע, הזדהות והיעדר: מצאלחה, עמיתדרוויש תרגום  5.6.2.4

כגורם פעיל בתוך  ההיעדר של הגעגוע או של  המושגכיצד מתפקד ים אלה ניתן להבחין גממתראצל 

 יש.המרחב השלישי של תרגומי דרוו

נכבה הפלסטינית שהתרחשו מציין כי סיפורי הפליטות וה ,לדרוויששהמוצא הגלילי משותף לו ו ,מצאלחה

של יצירותיו תרגום פעולת כי גדל ו עליהםמעולם הסיפורים העממי שחלק מהפולקלור ו יוה 1918-ב

, וא מתאר איך. ההעולם הסיפורי הזה תאהלאה להעביר ו להנכיח אותם ש הייתה מבחינתו גם דרךדרווי

צריף המושל הצבאי של מובנת עבורו -הבלתי טים הללו, כמו גם נוכחותוהיו סיפורי הפלי עבורו כילד,

  . (2212)ראיון עם מצאלחה,  ם מסתורי ובלתי מפוענחחלק מעול באמצע הכפר,

יהם. המשותפת לשנהגירה הפליטות וה עם דרוויש על רקע חווית הזדהותהבולטת בנאי לעומת זאת, אצל 

בתחושה שהם זרים לסביבה שבה הם פעלו )דרוויש כגולה וכפליט בפועל ואילו בנאי  נראה כי שניהם חיו

שצריך היה להיאבק תמיד על מעמדו ועל הנכחת זהותו הערבית(. שניהם יוצרים מתוך  "מזרחי"כמשורר 

 צול הזה שמקורו, כשיצירתם נושאת כתו  היכר את הפיאוניברסליל הלאומי-התפר שבין הפרטיקולרי
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סביב האפשרות  נעלב לבו של העיסוק בתרגום כוכבי -עמיתעבור  בתחושת ההיברידיות המשותפת להם.

להביע במילים שלך את הגעגועים של מישהו אחר, את האהבה של מישהו אחר, את הכאב שלו, את "

ציינת כי היא כנראה שבו כל אחד מתגעגע למשהו, היא מ ,של מהגרים. כמי שבאה מבית "ים שלו...הצרכ

מרחב עבורה בית ייצגה גם הערשאפיינה את ביתה, לשוניות -. בתוך הרב"את הגעגועים של כולם"קיבלה 

    .(2212כוכבי, -)ראיון עם עמית של כמיהה וגעגוע

-, עמיתובין התרגום: בנאי, בנג'והמתח הקיים בין האקדמיה הישראלית  5.6.2.5

 כוכבי

קיימים יחסים מורכבים בין המרחב התרגומי ובין המרחב האקדמי ם מתמתוך המתרגמישלושה אצל 

כמקום שמשמעותו מנוגדת במובנים  הישראלית על ידיהם נתפסת האקדמיה באופן כלליהישראלי. 

 מסוימים למעשה התרגומי. 

ת היא גם זו שקובע עובדת היותו משוררהוא מציין כי . בנאיריף ביותר למתח זה מופיע אצל יסוח החהנ

ה תרגומו שלו נאמן אך ורק לאג'נדבעוד  .יו לתרגומים האחרים של דרווישאת ההבדל המהותי בין תרגומ

התרגום האובייקטיבי היחיד, הרי ששאר התרגומים מושפעים מהווה לדעתו את  הטהורה של השירה ולכן

 "ם של שירהגוליפי"במידה כזאת או אחרת מאג'נדות ומאינטרסים אחרים ומהווים בסיכומו של דבר 

בחנה בין ההון הסימבולי של אנשי האקדמיה את ההבנאי . למעשה, מבסס (2212)ראיון עם בנאי, 

הישראלים העוסקים בתרגום מערבית בכלל ובתרגום דרוויש בפרט ובין ההון שלו כמשורר וכיוצר. ההון 

תרבות העברית, אך האקדמי מקנה להם אולי כוח רב יותר במשוואת יחסי הכוחות וההשפעה בתוך שדה ה

 . )שם( הוא מרוקן ממשמעות כשמולו ניצבת עוצמתו הנצחית של ניצוץ השראת היוצר והמשורר

עולה תמונה של המרחב משתייכת מבחינה מקצועית לאקדמיה, ה ,ובנג'גם אצל  ,בה יותרמעודן הר באופן

רה של דיכוטומיות להצביע על שו האקדמי כמרחב שמהותו מנוגדת למהות התרגום. במקרה שלה ניתן

אקדמי, ומציבות אותו כמרחב אלטרנטיבי -המאפיינות את המרחב התרגומי לעומת המרחב המקצועי

, הבחירה "השכלתנית"ת יודה האקדמלעומת העב "תרגשי"כ תמרחב התרגומי מתוארהפעילות בואחר. 

 "מזרחית"על רקע קיומה כאישה, דווקא . האקדמי "סדר"לעומת ה "מקריות"בתרגומים קשורה ל

, נתפס מרחב תרגומי השירה "גברית"בזירה האקדמית ה מאבק על מקוםהכרוך ב ואקדמאית, קיום

הרי שניתן  כוכבי-עמיתבמקרה של  מערבית בכלל ותרגומי דרוויש בפרט כמרחב מפויס ורגשי יותר. 
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דוברים להשוות את המתח בין האקדמיה לתרגום למתח שבין השפה הערבית כאובייקט מת וקפוא ללא 

 ,בסעיף זהכמו שהוזכר קודם לבין השפה כדבר חי, מדובר על ידי אנשים אמיתיים, היסטורי ומשתנה. כך, 

ופגנה שם ביחס השעל רקע ההתנשאות להצעת עבודה באוניברסיטה, כוכבי בשלב מסוים -עמית סרבה

 . לערבים

לה, בעיקר בכל הנוגע לאופן כוכבי באקדמיה לוותה באי שביעות רצון ובביקורת רבה ש-דרכה של עמית

שבו לימדו שפה ותרבות ערבית. השבר בהוראת הערבית באוניברסיטה היה חריף עד כדי כך שהיא 

מציינת, כי כאשר רצתה ללמד ערבית באוניברסיטה בשפה הערבית עצמה גילתה כי עליה לפרוץ דרך 

בולט פחות גם  באופן .(2212כוכבי, -)ראיון עם עמית לכן חדשה, כיוון שאף אחד לא עשה זאת קודם

ע'נאים ורגולנט התייחסו בביקורתיות לאקדמיה. ע'נאים עזב בגיל צעיר את הלימודים באוניברסיטה מתוך 

שעמום ומתוך הרצון לעסוק בפעילות תרבותית הכוללת תרגום, כתיבה ועיתונות ואילו רגולנט פרש 

 לוקי דעות עקרוניים עם הממסד האקדמימלימודי התואר השני וסרב להגיש את עבודת המסטר בשל חי

 (. 2211, ראיון עם רותי רגולנט, 2211)ראיון עם אלטייב ע'נאים, 
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  סיכום. 6

מחקרים העוסקים ם מצטרפת עבודת מחקר זו אל שורת הכוללת של חקר התרגו הבתוך הדיסציפלינ

(. בראש Wolf, 2006) "התרגוםהמפנה החברתי בחקר " בין תרגום וסוציולוגיה, במסגרתבקשר ש

ובראשונה חושפת העבודה את האפשרות לקריאה של תופעות תרגומיות המופיעות בתוך טקסטים 

 טים הללו. בהצביעווהבניית הזהויות הספציפיות של מתרגמי ומתרגמות הטקס הביטוסספרותיים לאור ה

, גואנביקבר למחקרו של לפסוע צעד אחד מעקיומה של אופציה פרשנית זו מבקש המחקר  אל עבר

של המתרגמים כתוצר של ההביטוס שלהם, אך אינו  ך ורק את בחירת הטקסטים הספציפיתהמנתח א

(. מסקנת המחקר Gouanvic, 2005מתייחס לתופעות תרגומיות המופיעות בתוך הטקסטים עצמם )

ומשקף את מכיל  ,הטקסט המתורגם עצמו, על הבחירות השונות שעושה המתרגםכי  הנוכחי הנה

לכן, במובן ההביטוס ואת התנאים הספציפיים האישיים והקולקטיביים שבתוכם פועל אותו מתרגם. 

מחזקות מסקנות העבודה את המגמות בחקר התרגום הדוגלות בכך שיש להתייחס אל  ,הכולל ביותר

 מחייו של המתרגם.גרלי הטקסט המתורגם כחלק אינט

 

הספציפי של שני מחקרים רחבי היקף שעסקו בנעשה בשדה  בישראל קיימיםבשדה התרגום הספרותי 

תרגומי ספרות "כוכבי: -. הראשון הנו  עבודת הדוקטור של עמיתמערבית לעברית התרגום הספרותי

כוכבי, -)עמית "תרבותי שלהם, מאפייניהם ומעמדם בתרבות המטרה-ערבית לעברית: הרקע ההיסטורי

ערביות, יהדות, ציונות: מאבק זהויות ביצירתם של יהודי "(. השני הנו ספרו של ראובן שניר: 1999

, שאינו קר תיאורילעומת שני מחקרים אלה, שהראשון שבהם הוא בעיקרו מח (.2225)שניר,  "עיראק

תוך המחקר, הרי מ ס התרגום רק חלק משניבשני תופו ם מערבית ערך חתרני דווקאמייחס לתרגו

מערבית לעברית  גומי מחמוד דרוויש בפרט והתרגוםתראת עבודתי הנוכחית העמידה במוקד הדיון ש

 חתרנית.-תרבותיתבכלל כפרקטיקה 

  

של הספרות  מדוע חתרנית? גם מכיוון שהיא מפרה באופן הבסיסי ביותר את מגמת השוק הכללית

(, אבל בעיקר 1999כוכבי, -המתאפיינת במיעוט של תרגומים מערבית לעברית )עמית והתרבות העברית

ידועים ה יכוטומיה ואת יחסי הכוחותבמהלך העבודה כפרקטיקה המפרה את הד לי שהיא התגלתהמשום 
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אותם כיחסים  ושפתערבית( וח\הקיימים בין שתי התרבויות )העברית והפלסטינית, לכאורה מראש

 ים הרבה יותר. אמביוולנטימורכבים ו

 

 של המתרגם נוכחותמודעת -תשוקתו המודעת והבלתיעקבות התגלה כי  הנוכחית במהלך העבודה

אים , אם לוקחים בחשבון את ההביטוס והתנך הטקסט וכי ניתן להתחקות אחריהן ולנתחןבתו

מהלך כתיבת , הרגעים המעניינים ביותר שחוויתי בואמנם התרגום.הספציפיים, שבתוכם מתרחש אקט 

 ,תן היה להכחישוכסימפטום שלא ני ,י הטקסט המתורגמיםקטעם נחשפו בתוך העבודה היו אלה שבה

ת: החל מהברברים ו\ות וההזדהויות המורכבות של המתרגמיםאמביוולנטיסימני התשוקה ה

רגולנט, עבור במספרן העצום של הערות על ידי בנג'ו ו "חלל עצום" תרגום השירנפקדים ב\הנוכחים

בנאי, אצל  "על האדמה הזאת"של השורה כוכבי ובתרגומה -עמית על ידי "איגרות"השוליים בתרגום ה

בתוך  וזרים ונשניםהח ,ביטויי התשוקה האמביוולנטית הזו .בשימושו של מצאלחה בלשון חז"לוכלה 

. רגמים/ותושיבוש אצל המתמיד מודעים( של הדחקה, פיצוי חשפו מנגנונים )לא ת ,ים המתורגמיםהטקסט

ווים תרגומי דרוויש צד מהאותה אמביוולנטיות פנימית המאפיינת את המתרגמים חשפה באופן עקיף כי

תרבותי נוסף שההתבוננות בו חושפת את כשלון הפרוייקט הציוני ביצירתה של זהות  פרקסיסלעברית 

 .  "אוניברסלית"הומוגנית ו

 

בדבר החשיבות שבהנכחת דמותו מסקנותיה של העבודה מחדדות את תובנותיו של ונוטי מעבר לכך, 

 (. Venuti, 1995) רגום מערבית לעבריתילות אותן על תחום התשל המתרגם במחקר ומח

את  להציג קר התרגום בישראל,במסגרת חנעשה ניסיון,  זו אחת הפעמים הבודדות שבהןככל הידוע לי, 

 ת מערבית לעברית כסוכן/ת תרבות בעל/ת אג'נדה מורכבת. \של המתרגםדמותו 

גים מעבר למסגרות  חור כסוכני תרבותמתרגמי הספרים של דרוויש  כי הנוכחית מצאההעבודה 

 ההביטוס שלהם:להם מראש על ידי  ולתנאים המוכתבים

 עברית  ובקשה-בתוך המסגרת הציונית בלימודי הערבית הכלולים שלא הסתפקה כוכבי-עמיתזו  תהיה

ופה שבניגוד למצ סלמאן מצאלחה; בעלי קול עצמאי להנכיח את השפה הערבית כשפה בעלת דוברים

בנה , והבשירות עצמו פך את האינדוקטרינציה העברית לנכס ולכלי שרתה אלממנו כפלסטיני אזרח ישר
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ערבית, -בעלת הזהות היהודית עופרה בנג'ובולי באמצעות שליטתו בשתי השפות; לעצמו הון סימ

במרחב תרבותי הנוטה להתנער מסממני  ,לשמר את השפה הערבית, על מבטא החי"ת והעי"ן שהתעקשה

בקש בפעילותו התרבותית והתרגומית להעמיד פרדיגמה מסוג שונה שנט שמואל רגול; הערביות שלו

בקש לחרוג מעבר לקיפאון ש ,נאים'עמוחמד חמזה לתרבות העברית הציונית: הפרדיגמה הכנענית, או 

 את האלטרנטיבה של הדיאלוג הדינאמי. והציבין שתי התרבויות ביחסים בכוטומי הקיים בהדי

 ם הספרותי מערבית לעברית מזוהה אצל כל אחד ואחת ממתרגמי ספריוהבחירה לפעול בתוך שדה התרגו

עבורם מראש. כפועל יוצא מכך ניתן לקבוע כי  "שנקבעו" דפוסי ההביטוסשל דרוויש עם החריגה מ

, "אנליזה עצמית-סוציו"מתרגמי ומתרגמות ספרי מחמוד דרוויש הנם סוכנים שעברו בהצלחה 

יותר ויותר  וכי זו אפשרה להם להיות Bourdieu and Wacquant, 1993)) בלשונו של בורדייה

 .סוציולוגיות המקיפות אותם-התניות האתנומודעים ל

 

הראשון הנו כיוון הממשיך את  עתידי עיקריים: עבודת מחקר זו יכולה להוות בסיס לשני כיווני מחקר

תובנות הנוגעות לטיב  העיסוק והמחקר בתופעות הקיימות בטקסטים מתורגמים ובניתוחן ככלי לרכישת

 היחסים המורכב הקיים בין חברות ותרבויות בכלל, ובין התרבות העברית והתרבות הפלסטינית בפרט. 

 ,Bhabha)כמרחב של בין לבין, כמרחב שלישי לאור אפיונו של מרחב התרגום מערבית לעברית 

ן בניתוח היחסים הרי שמחקר המשך מסוג זה יוכל גם לשפוך אור על הפוטנציאל הטמו (,1994

חברתיים. -תרבותיים ובין-ים ביןשרויות ותבניות חדשות של יחסהתרגומיים כאינדיקטור לגילוי אפ

מרמזת על , שחלקם עודו בלתי ממומש במציאותאלה בשדה התרגום,  דפוסי יחסיםהימצאותם של 

רית והתרבות העתידי במסגרת קשרים מסוגים שונים שיתקיימו בין התרבות העבהאפשרות למימושם 

 הפלסטינית/ערבית. 

 

 כולל את המשך העיסוק בזהויותיהם ההיברידיות והמורכבות של מתרגמים האפשרי הכיוון המחקרי השני

יבקש  זהכשמערבית לעברית ומעברית לערבית. מחקר בשדה התרגום הספרותי והתרגום שאינו ספרותי 

 ם היסטוריים וכסוכני תרבות ושינוי. המתרגמים הללו כסובייקטילהמשיך ולתאר את נוכחותם של 
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יהיה באפשרותו לתרום  להעלאת הסטטוס הכללי של תחום התרגום בישראל ולהעלאת המודעות באשר 

כפרקסיס תרבותי. מעבר לכך יוכל מחקר כזה לתרום להבנת  מערבית לעברית לחשיבותו של התרגום

בית לעברית כמבשרים על תהליכי התפקיד המרכזי שאותו ממלאים מתרגמים מעברית לערבית ומער

 שינוי קיימים ועתידיים  בין שתי התרבויות והחברות. 

   

כמראה חלקה. בהמשך, ככל ספריו המתורגמים של מחמוד דרוויש נדמו לי  בתחילתו של המחקר הנוכחי

 יברידיות שלהההמורכבות וסדוקה על ידי זהויותיהם מראה זו  כי גיליתי ,שהבטתי בהם מקרוב יותר

תקפויותיהם המורכבות. בחין בהשוכי אם ניטיב להביט  בסדקים אלה ניתן יהיה לה ,ות\המתרגמים

במערכת הייצוג הקולוניאלית המתואר  שבר הקיים ההתפצלויות הקיימות על גבי מראה זו הן תוצאת אותו

ש בין מפגש המתרחלא ניתן להתייחס להמהווה ביטוי לכך ש שבר :( (Bhabha, 1994)באבא על ידי 

. ייתכן כי שווהכאל שתי תרבויות הנמצאות במעמד  ,ערבית\הישראלית והפלסטינית ,תרבויותהשתי 

להיות נקודת הפתיחה  ה ואולי אף צריכהיכולאותה התייחסות מורכבת ליחסי הגומלין בין התרבויות 

את החיוניות של כי באותו אופן שבו עבודה זו מדגישה גומים מערבית לעברית בכלל, ולדיון מושכל בתר

שבתוכו הם מיוצרים, כך מוטל גם על מחקר  היברידיחקר תרגומי דרוויש תוך התייחסות אל המרחב ה

 התרגום העתידי מערבית לעברית ומעברית לערבית שלא להתעלם מממד תרבותי מהותי זה.  
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 אתרי אינטרנט 

 

 אתר האינטרנט של :בתוך, 28.3.2222", ובות להחלטת השר שריד ללמד את שירי מחמוד דרווישתג"

 ברשת האינטרנט:  המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון,

webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=showww.memri.org.il/cgihttp://

w&dbid=articles&dataid=174  

 

 

, 222213.3., ", דיון בתוכנית החדשה בספרותועדת החינוך והתרבות של הכנסת 85מס'  "פרוטוקול

 ברשת האינטרנט:אתר הכנסת, בתוך: 

13.html-03-http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=show&dbid=articles&dataid=174
http://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=107345_memri&act=show&dbid=articles&dataid=174
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/chinuch/2000-03-13.html
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 בתרגומו לעברית ולערבית  : השיר 'מחכים לברברים'2נספח 

 

 קונסטנדינוס קוואפיס \מחכים לברברים

ַמה אנחנו מחכים, ָלָמה נאספנו בכיכ ר?ל   

ָבר  ה  ם.ים צריכים לבוא היוַבר   

ם? המחוקקי-המעש של אספת-מה פשר חוסר   

ר? ָלָמה יושבים המחוקקים בלי לחוקק דב   

ם.כי הברברים צריכים לבוא היו   

ם?של המחוקקי מה צורך בחוקיהם  

ם.כשיבואו הברברים יחוקקו את חוקיה  

  

ר?למה השכים שליטנו לקום עם שח  

 למה הוא יושב בשער הגדול

ו?על כס מלכות, לפי כללי הטקס, כתר על ראש  

  

 כי הברברים צריכים לבוא היום

ם.והשליט מחכה לקבל פני מנהיג  

 התקין אפילו מגילת קלף לתת לו

ם.ימעניק לו תארים ושמות רב  

  

ים יצאו  טֹור  ר   למה שני הפקידים העליונים והפ 

נֹותיהם המֻרָקמות, האדומו ת?בָכת   

יס רבות -למה ענדו אצעדות עם אבני ָאָכט   

ם?והקיולמה להם הטבעות עם האיזמרגדים הב  

 למה בידיהם מקלות כה הדורים

ב?ֻגּלֹותיהם מגולפות בכסף ובזה  

  

 כי הברברים צריכים לבוא היום

ם.ברים כאלה עושים רושם על הברברידו  

 למה הנואמים המצוינים שלנו אינם עולים

ז?לשאת דברים מעל במות כמנהגם מא  
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 כי הברברים צריכים לבוא היום

ם.ת הברבריונאומים נאים משעממים א  

  

 אבל למה מתעוררת לפתע בהלה

ינ צ  ר  ו(וקמה מהומה )כל הפנים ה   

יכרותינולמה מתרוקנים פתאום רחובותינו, כ  

ד?הכל שבים לבתיהם נבוכים עד מא  

  

 כי ירד הלילה ולא באו הברברים

 וכמה אנשים שבאו מאזור הגבול אומרים

ה.שאין בכלל ברברים בסביב  

  

ם?עכשו עלינו בלי הברברי מה יהיה  

ן.האנשים האלה היו איזה פתרו  

[1898] 

קיתרגום מיוונית: יורם ברונובס  

(1993, הוצאת כרמל, כל השיריםמתוך קונסטנדינוס קוואפיס,    ) 
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    كفافي قسطنطين/  البرابرة انتظار في

 

 لماذا نحن محتشدون في الساحة، وأليِّ شيء منتظرون؟

 إنهم البرابرة، سيكونون هنا هذا اليوم.

 لماذا لم تحدْث أّي فعالية في مجلس الشيوخ؟

 َن أّي قانون؟لماذا يجلس الشيوخ هناك وال يَسنّو

  

 ألّن البرابرة سيأتون هنا هذا اليوم.

ع الشيوخ اآلن؟  أيَّ قانون سيشرِّ

 حالما يكون البرابرة هنا سيشرع الشيوخ القوانين.

  

 لماذا استيقظ إمبراطورنا مبكراً 

 وهو جالس عند البوابة الرئيسة للمدينة

 على عرشه، رسميّـاً، وواضٌع تاَجه على رأسه؟

 سيأتون اليوم ألن البرابرة

ب برئيسهم.  والقيصر ينتظـر ليرحِّ

 فقد أعّد قائمة طافحة

 بأسماٍء كثيرة وألقاب شتّى.

  

 لماذا خرج القنصالن والقضاة اليوم

 بمالبسهم الحمر الفضفاضة الموشاة؟

 لماذا لبسوا أساوَر مرصعةً بأحجار كريمة

د؟ ُمـرُّ  وخواتم تشع ببريق الزُّ

 ثمينةَ المرّصعةَ لماذا حملوا ِعِصيّـهم ال

 بأشكاٍل من ذهب وفضة؟

  

 ألّن البرابرة سيأتون اليوم

 ومثُل هذه األشياء تخلب ألبابَهم.

  

 لماذا ال يأتي خطباؤنا المفّوهون كالعادة،

 ليتكلمـوا، ولـيَـقولـوا ما يجب أن يقـولـوا؟

 ألّن البرابرة يأتون اليوم،

 وهم يسأمون من خطب شعبيّـة بليغة.
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 خذ كل واحد يشعر بالضجر؟لماذا أ

 لَم هو مضطرب؟ )أنظر كيف أصبحت وجوههم

 متجهّمة( لماذا أقـفـرِت الشوارُع والّساحاُت منهم بهذه الّسرعة،

 وكلهم ذاهبون إلى بيوتهم بقلـق؟

  

 ألّن الليل أتى، والبرابرة لم يصلوا، وألنّ 

 بعَض الناس جاء من الحدود،

 .وقال ال برابرة سيأتون بعد اليوم

  

 واآلن، ما الذي سيحدث لنا من دون البرابرة؟

.  كانوا، هـؤالء، صيغـةَ حلٍّ

 

 

   د. بهجت عباسترجمة للغلة العربية: 
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  . ראיון עם בתו של המתרגם שמואל רגולנט: רותי רגולנט. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 i 

Abstract 

This research examines the hybrid and complex identities of the translators of 

Mahmoud Darwish's books from Arabic to Hebrew. Following Venuti (1995), who 

argues that translators are cultural agents whose identities play a crucial role in the 

way they translate, this research examines these Hebrew-Arabic translators' 

construction of identity, with all its complexity and hybridity.   

This exploration is achieved mainly by examining whether the features of the 

translators' habitus and identities are reflected and echoed in their translations. 

In addition, the paper also explores the way in which Arabic to Hebrew translations in 

general and the translations of Darwish's books in particular constitute a practice of 

cultural resistance.   

 

The translators of Darwish's books on whom this research focuses may be divided 

into three major ethnic groups: 

1. Jews who came from Arabic-speaking countries referred to as Jewish-Arabs 

(Shenhav, 2003). 

2. Palestinians citizens of the state of Israel.  

3.  Jews descending from European origin (Ashkenazim). 

 

The thesis opens with an overview of the social theory relevant to the research issues 

it seeks to address. This overview includes exploring the main concepts of Pierre 

Bourdieu's social theory and a review of this theory's applications within the 

framework of the "Social Turn" in translation studies (Wolf, 2006). Subsequently, the 



 ii 

basic  conclusions of translation studies research in Israel from a social perspective  

are  introduced, along with  works grounded in  a social orientation that have been 

conducted specifically in the field of Hebrew to Arabic and Arabic to Hebrew 

translation. Following this exposition, the ethno-linguistic habitus of each of the 

respective groups of translators is presented, within an historical reading of the new 

Hebrew culture as a history marked by colonial features. 

 

Based on insights borrowed from the work of Homi Bhabha, the cultural space in 

which the translations of Drawish are manufactured is characterized as a "third and 

hybrid" space (Bhabha,1994). The "reading" of two controversies revolving on 

Mahmoud Darwish's status and symbolic capital that took place in the sphere of 

Hebrew culture serves as the basis for defining the cultural space of Darwish's 

translations. This cultural space can be depicted as one which enables a reversal of 

power relations between the Hebrew and Palestinian\Arabic culture and affords the 

possibility to gaze at the translators' construction of hybrid identity and to examine 

their roles as cultural agents possessing an elaborate agenda. This 

translational\cultural space is similar to what Pratt (1992) names as a "Contact Zone". 

The translators who migrate within the cultural space of Darwish's translations into 

Hebrew occupy a space characterized by an asymmetrical relationship, one that is 

obstructed by the translation practice which discloses a far more complex relationship.  

 

Each of the chapters following the exposition and discussion above is devoted to close 

reading to translations of selections from Darwish's rich literary output by each of the 
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six translators. The concept of the "third space" plays an important role as a key 

interpretive tool in the careful reading of these translators and their respective 

translations. The interpretation of these translations begins with an analysis of   

prominent translational phenomena. Using a theoretical approach that centers on the 

interface between translators' identities and the translations they produce (Gouanvic, 

2005), the interpretation proceeds to point out possible connections between the 

translational phenomena identified and the translators' habitus and hybrid identities.  

The work argues that some of the translational phenomena that have been identified 

can be read to a significant extent as by-products of the respective specific habitus 

patterns of the translators. Lastly, the work offers a portrait of each of the translators 

as a cultural agent in the specific field of Darwish's translations and in the larger 

context of the field of literary translation from Arabic to Hebrew.    

  

The textual passages that undergo analysis are poetic texts and there are also a number 

of poetic features in those texts that are not explicitly poetic. Consequently,   the 

translation analysis method takes into consideration content components such as 

poetical meaning, as well as figurative and musical ones – meter, rhyme and tone. 

Using Bassnett (1998), an approach that focuses on the inter-cultural aspects of the 

translation is offered.  

 

Personal interviews with each of the translators addressed in this thesis serve as the 

major source of information in the analysis of their respective habitus (an audio disc 

containing these interviews is attached to this work). In the case of two translators, 
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Shmuel Regulant and Mohammed Hamza- Ghanayem who have passed away, 

interviews were conducted with their close relatives. This major source of information 

was complemented and enriched by the use of additional sources of information such 

as newspapers, the translators' own personal testimonies as well as interviews 

conducted with their colleagues or acquaintances.  

 

 

In general, this research supports the possibility of reading translation phenomena in 

light of translators' habitus. It corroborates this assumption and demonstrates that the 

translated text reflects and echoes the specific personal and collective conditions in 

which the translator operates. Specifically, this work suggests that the act of 

translating Mahmoud Darwish's books from Arabic to Hebrew undermines the 

presupposed power relationship dichotomy between the Hebrew and 

Palestinian\Arabic cultures and exposes it as complex and ambivalent.    

The exploration of these translators' ambivalence – the conflicting foci of their 

identification – whether or not they are conscious of it – reveals itself  in their 

translations. These expose mechanisms of repression, distortion and over-

compensation that are products of these translators' hybrid identities.  

 

 

Moreover, the very existence of this ambivalence marks the cultural field of Arabic-

Hebrew and Hebrew-Arabic translation as another sphere testifying to the incomplete 

partial nature of the Zionist enterprise and its aspiration to create a homogenous and 

"universal" identity. Finally, this work concludes that Darwish's translators operate as 

cultural agents, each in his\her own way defying the pre-given and unquestioned 
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social order which is dictated to them, thereby undermining the borders of their own 

social conditioning. 

 

 

 

 


