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מחסרים ותחדישים , הפולמוס סביב שמות פרטיים

כביטוי לחילופי נורמות  שר הטבעותבתרגומים לעברית של  

 

תקציר 

 

מאת רות , התרגום הראשון. טולקין תורגמה לעברית פעמיים' ר' ר' מאת ג שר הטבעותהטרילוגיה      

בעקבות פרסום . 1998-ב –מאת עמנואל לוטם , והתרגום השני, 1980-1979יצא לאור בשנים , לבנית

ם מצדדיה. נושא עבודה זו, התרגום השני התעורר פולמוס שסבב במידה רבה סביב סוגיית תרגום השמות

עבודה זו בודקת את . תרגומו של לוטם ודרשו להחזיר למדפים את תרגומה של לבניתלבנית התנגדו לב

שמות : הממזגת למעשה שלוש סוגיות שחקר התרגום עסק בהן, הפולמוס שהתעורר בסוגיית השמות

, טורי)כפי שפיתחו אותו טורי , מושג מפתח בעבודה הוא מושג הנורמה. מחסרים ותחדישים, פרטיים

1977Toury, 1995 ; )סטרמן 'מצד אחד וצChesterman 1993) ) אחרמצד .

, תדירות הופעתם באתרי אינטרנט על פישמות שהיו מרכזיים בפולמוס  15לצורכי העבודה נבחרו      

כל שם אופיין כדי לגלות . בפורומים ובבלוגים הבולטים מבחינת מספר המשתתפים בהם ומשך הופעתם

ולזהות את אסטרטגיות התרגום שננקטו ( ?תחדיש? מחסר? פרטישם )את בעיית התרגום שהוא מעורר 

, בפורומים, כפי שהופיעו באתרים, במקביל נבדקו גם תגובות המתפלמסים לפתרונות התרגומיים. לפתרונו

.  בבלוגים ובעיתונות

 נקטה לבנית: אחד משני המתרגמים בבדיקת השמות נמצאו פתרונות תרגומיים האופייניים לכל     

הבדלים אלה . הנהרה בתוך הטקסט ומחוצה לו נקט לוטם; אותיות על פיתעתיק , התעלמות, השמטה

בכך שלוטם השתדל להיענות להנחיות טולקין במדריך למתרגמים שכתב , במידה רבה, ניתנים להסבר

ראה בעוד שאצל לבנית ההתאמה להנחיות טולקין הייתה מעטה יותר וכנ, (Tolkien, 1975)טולקין עצמו 

זאת מכיוון ; ההיענות להנחיות טולקין הניבה במקרים רבים פתרונות אדקווטיים אצל לוטם. מקרית

וכשמדובר בשמות , (העברה או תעתיק במונחי תורת התרגום)כלל לשמר את השם  שטולקין הנחה בדרך

, ת הפונקציהתעתיק הוא דרך יעילה לשמר א, שהפונקציה העיקרית שלהם היא פונקציה של זיהוי, פרטיים

אף , יתר על כן. שאיפה לאדקווטיות התגלתה גם בפתרונות אחרים של לוטם. כלומר להשיג אדקווטיות

.  בהם ניכרת נטייתו לשמור על קרבה פונטית למקור
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השמטה והמרה , נמצאו פתרונות המבטאים חוסר אדקווטיות כמו התעלמות, לעומת זאת, אצל לבנית     

נטייתה של לבנית לקבילות באה לידי ביטוי בהישענות . הפונטי של השם במקורשאינה משמרת את ההיבט 

העושה , גם תרגום מילולי". לילית-בני", "לילית-בן"בייחוד בשם התלמודי , הבולטת על מקורות עבריים

התאמה . עשוי לשקף שיקולי קבילות ולבנית נקטה אסטרטגיה זו יותר מלוטם, שימוש במילים משפת היעד

וגם אסטרטגיה , לוגית אינה מתיישבת אף היא עם מגמה לאדקווטיות ועשויה לשקף שיקולי קבילותמורפו

נורמה "לאור זאת שנורמת הקבילות הלכה ואיבדה את מעמדה המרכזי כ. לבנית יותר על ידיזו ננקטה 

תה ונורמת האדקווטיות הלכה והחליפה או, בתרגום הספרותי לעברית לאורך המאה העשרים" ראשיתית

 .       להסיק שתרגומה של לבנית מציית לנורמות מיושנות יותר אפשר, (1989, ויסברוד; 1977, טורי)

 על פיתעתיק )התגלו גם אסטרטגיות תרגום משותפות לשני המתרגמים , למרות השוני בין התרגומים      

בין אסטרטגיות התרגום  את החפיפה החלקית(. התאמה מורפולוגית, המרה, תחדיש, תרגום מילולי, הגיים

אפשר להסביר בכך שהנורמות המכוונות את התנהגות השמות לא השתנו בקצב אחיד ויש אסטרטגיות 

שהחליפה את , טווח-משקף נורמה ארוכת, בייחוד, התעתיק. תרגום שנותרו על תלן לאורך המאה העשרים

(. 245-244, 211, 96: 2010, פרידמן)הנוהג לעברת שמות שרווח בתקופת ההשכלה 

עם הטענות . במקביל לפערי הנורמות בין המתרגמים התגלו פערי נורמות בין מחנה לבנית ומחנה לוטם     

כלומר יבטא מגמה לקבילות במונחי , האופייניות יותר למחנה לבנית נמנית הדרישה שהשם יתנגן בעברית

המרמזות על העדפת אדקווטיות על , לוטם מספקים סיבות לתמיכתם בוב םמצדדיהואילו . תורת התרגום

שאינן מתיישבות עם אלו , ליהדות אלוזיות של לבנית מעוררים פתרונותיה, לדבריהם. פני קבילות

 ;Chesterman, 1993) סטרמן'במונחיו של צ. ופוגעים באווירה האנגלית שהקורא אמור להרגיש, שבמקור

, "הנורמות המקצועיות"השתנו בד בבד עם  לא לבניתב םמצדדיהשל רבים מ" נורמות הציפייה", (1997

אין פער כזה , לעומת זאת, לוטםב םמצדדיהאצל . שהשינוי שחל בהן על ציר הזמן ניכר בתרגומו של לוטם

מצב זה עשוי להסביר את הקונפליקט שנוצר . הזמן-בנות" נורמות המקצועיות"ל" נורמות הציפייה"בין 

. בין שני המחנות

בראש , נמצאו גם טענות משותפות לשני המחנות, חלקית באסטרטגיות התרגוםבמקביל לחפיפה ה     

לעתים קרובות המתפלמסים דנים בשאלה אילו פתרונות . ובראשונה הטענה שיש להיענות להנחיות טולקין

ואיזה תרגום משקף במידה הגדולה ביותר הקבלה , עם הנחיותיו( אם בכלל)תרגומיים מתיישבים טוב יותר 

התמיכה . כאן עולה שלחלק מהמתפלמסים משני המחנות חשוב שהמתרגם ישאף לאדקווטיותמ. למקור

מוסברת , להוציא הטהרנים והשמרניים שבין המתפלמסים, באסטרטגיית התעתיק בשני המחנות

(.  211: 2010, פרידמן)במרכזיותה של אסטרטגיה זו לאורך המאה העשרים 
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המצדיקים את התנגדותם לפתרונות תרגומיים , ים לתעתיקבשני המחנות יש גם מתנגד, עם זאת      

בכך שההנחיות במדריך למתרגמים של , לבנית על ידילוטם או  על ידיבין אם , שנוצרו באסטרטגיה זו

יש גם , בהקשר זה. טולקין מיועדות למתרגמים לשפות גרמאניות ואינן מחייבות מתרגמים לשפות אחרות

עדיפים , לבנית על ידילוטם או  על ידיבין אם ננקטו , שהפתרונות שאינם תעתיק, בשני המחנות, הטוענים

.  שגם שיקולי קבילות נמצאו בשני המחנות, את אומרתז; כי הם אומרים משהו לקורא העברי

 1998-מ)הפולמוס התנהל בלהט רב לאורך תקופה ארוכה , למרות ההסכמה העקרונית בנושאים אחדים     

אך התגלו דרכים אחרות , אמנם מעורבות הקהל לא הביאה להחזרת תרגום לבנית למדפים(. 2010עד 

פורומים ובלוגים שבהם התעקשו , אתרים, מן הרב שהוא נמשךהז, עצם הפולמוס: לשמר אותו בתודעה

אם כי בשכיחות נמוכה )פרסום כתבות בעיתונות , להמשיך ולהשתמש בפתרונותיה התרגומיים של לבנית

מחיש אפוא את ממחקר זה . ים שבהם התפלמסו בנושאומפגשים חברתי( בהשוואה לשימוש באינטרנט

ועשוי להוות בסיס למחקרים נוספים שיקשרו בין הנורמות של  מעורבות הקהל בכינון נורמות תרגום

. היצרנים ושל הצרכנים

 


