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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 –( 3002יהודים 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

 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

( 3002 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

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

                                                 
1

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



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


