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 תקציר

 ובאני'ג דון אופרהתרגומי הלחקור תרגומי אופרה תוך התמקדות בעבודה זו שמה לה למטרה 

בעבודה מנותחים תוצרי התרגום בניתוח המעוגן בתורת הסקופוס . מבחן הכמקר מוצרט מאת

גישה פונקציונלית בחקר התרגום אשר פותחה על ידי  שהיא, ("מטרה" - Skopos, מיוונית עתיקה)

 לפי גישה זותרגום החקר . רמיר וכריסטיאנה נורדחוקרים שעם הבולטים שבהם נמנים הנס ו

על ידי בחינת הסקופוסים השונים והצלבתם עם המאפיינים שניתן . מתמקד במטרת התרגום

 . מבקש המחקר הנוכחי לשפוך אור על היחסים בין המשתנים האלה למצוא בתרגומים

מערך מתודולוגי לא נמצאו בסקירת ספרות המחקר מחקרים קודמים אשר מציעים מכיוון ש

, תחומית-כיצירה רב, מכיוון שאופרהו, כולל ומפורט לניתוח אופרות לאור תורת הסקופוס

וכתוצאה מכך ניתן למצוא עושר של מאפיינים  מעמידה בפני מתרגמים אתגרים רבים ומגוונים

המערך . כזה זו מערך שיטתי לניתוח במסגרת עבודהיתחה החוקרת וניסחה פ, בתרגומי אופרה

ויצירת , שלהם מיוןדרוג ו, (מאפייני התרגומיםהסקופוסים ו)ולל הגדרה של מרכיבי הניתוח כ

וכן תהליכי הבניה והפירוט של רשימות , המתודולוגיהמערך . עזר לריכוז הנתונים-טבלאות

בקורס חומרי הלימוד  ;להיבנות בשלב הראשוני על בסיס מחקרים קודמים והחל ,מרכיבי הניתוח

-ר חנה עמית"בהנחיית ד, 0202) "ואופרה דרמה, שירה: תובעניות סוגות בתרגום ותוצרתהליך "

. והכרות של החוקרת עם עולם האופרה ,עיון ראשוני בתרגומים ;אילן-באוניברסיטת בר( כוכבי

 ,הרשימות התרחבו ,המתודולוגיהמערך והשתכלל  הלך, תוך כדי ביצוע המחקר עצמו, בהמשך

התפתחויות אלו הביאו  .המרכיביםאת ההגדרות ואת המיון של  ו ופיתחודדממצאי הניתוחים חיו

אשר יכול , הפך לחלק משמעותי בעבודה ואף למעין יעד בפני עצמו המתודולוגיהמערך לידי כך ש

בתקווה שיוכל לשמש לשם ביצוע , להיחשב גם כמרכיב אפשרי בתרומת המחקר לחקר התרגום

 . ם של אופרות או של טקסטים מוזיקליים אחריםמחקרים עתידיים בתחום חקר התרגו

במסגרת עבודה זו הוצע לחדד את מושג הסקופוס ולהשתמש בו לשם ניתוח תרגומים תוך 

או גם /שבעבורה ולמענה הוחלט לבצע את התרגום וכן היבט המטרה: שני היבטיםקו לפירו

היבטים שני ה. עם קהל היעד התרגום שלוהיבט הממשק ;  לשימוש שנעשה בתרגום הלכה למעשה

יכולה לבוא לידי ביטוי  "מטרה"ה .גם משלימים זה את זהועם זאת של הסקופוס נבדלים זה מזה 

: כולל בתוכו שני היבטים "ממשק"ה. "מטרה משתמעת"ו" מטרה מוצהרת: ":בשתי דרכים

 הרשימה הראשונית של מטרות לוקטה מתוך המקורות שהוזכרו לעיל "קליטה"ו" הפקה"



 ב

 

. התרגוםשחלקם הצהירו על מטרות  ,בטקסטים הנבדקים נוסף עיוןבעקבות בהמשך הועשרה ו

וזאת מכיוון , מטרות אשר לא נמצאו בקורפוס התרגומים של עבודה זוגם הרשימה כוללת 

קיבל חשיבות בפני עצמו ונמצא שיש טעם לפרט בו מגוון מטרות רחב ככל  המתודולוגיהמערך ש

". ביצוע"ו" מעקב", "הוראה", "למידה: "נחקרו במסגרת עבודה זו הןהמטרות אשר . האפשר

כוללת ממשקים אשר לא  רשימה זווגם , הממשקים זהה למתואר לעילרשימת תהליך עריכת 

הממשקים . נמצאו בניתוח התרגומים עצמם במסגרת המוגבלת למקרה המבחן שנבחר לעבודה זו

 דפוס על גבי: :הם, ההפקה והקליטה של התרגום הכוללים את אופני, שנחקרו במסגרת עבודה זו

שיכול להיקלט בחושי , שידור; הנקלט בחוש השמיעה, ביצוע מוקלט; הנקלט בחוש הראיה, נייר

כתוביות ; הנקלט בחוש הראיה, (אינטרנט)טקסט במרשתת ; השמיעה או שניהם יחד, הראיה

ד הנקלט בחושי הראיה והשמיעה ביצוע חי בשפת היע; תחתיות או עיליות הנקלטות בחוש הראיה

. טקסטואליים-אמצעים פאראול פתרונות תרגוםחולקו בעבודה זו ל התרגום מאפייני. גם יחד

, שירה: כגון) בבחירת המתרגמים בפתרונות התרגום הגלובליים מתמקד פתרונות התרגוםניתוח 

במידת ההעברה בתרגום של מאפיינים שונים שקיימים במקור ובאופן  ,(במילה-מילה, פרוזה

 :לתוכן הטקסטחיצוניות תכונות ב מתמקדטקסטואליים -פאראהאמצעים ניתוח ה. ההעברה

של טקסטים לווייניים מסוג הערות ( או לא)מצאות יה ,סימונים גרפיים בתוצר התרגום ,עימוד

 הוכנהמאפייני התרגום רשימת . לתרגומים של אלו לכותיהםהשבו ,שוליים והערות בתוך התרגום

נבדק גם הביטוי שניתן בתרגום , בנוסף. יםהסקופוסרשימת לזה שפורט לעיל לגבי  זההבתהליך 

 .המוזיקה והתיאטרון, השירהתחומית הכוללת את תחומי -להיותה של האופרה יצירה רב

על היבטיהם  מאפייני התרגומיםבין ל ,על שני היבטיהם ,הסקופוסיםהגומלין בין  יחסי

בחלק מהמקרים נמצאו . העזר-נבדקו על ידי הצלבת הנתונים אשר רוכזו בטבלאות ,השונים

פתרונות . מסוימים בין סקופוסים לבין מאפייניםאשר מצביעות על יחסים מגמות  או נטיות

התמודדות ה ציר דמיוני אשר משקף את היקףהתרגום הגלובליים שנבדקו בעבודה סודרו לאורך 

 גבי על. היקף ההעברה בתרגום של המאפיינים שנבדקו בעבודהכן את עם אתגרים תרגומיים ו

. של התרגומים שנבדקומטרות השונות להציב את ה ,כתוצאה המהמחקר, הציר הזה יכולתי

שנבחרו  פתרונות התרגום הגלובליים". למידה"ה מטרת הבקצה האחד של הציר הדמיוני הוצב

שהיא , למשל, פרוזה) נוטים להיות פחות תובעניים" למידה"היוחס להם סקופוס לתרגומים ש

-ובו תכגון חזרווכן נצפתה בהם העברה מועטה של מאפיינים שונים ( פחות תובענית משירה

" הוראה" מטרותבמרכז הציר הוצבו ה. נטייה להתמקד ביחידות תרגום קטנותהובחנה ו זמניות

 טקסטואליים-אמצעים פאראו פתרונות תרגוםנצפו  ןצגים אותאשר בתרגומים המיי, "מעקב"ו
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בקצה הנגדי של . שנצפו לגבי היקף ההעברה בתרגום לא היו מובהקות מגמותוה מגוונים למדי

 מטרותהוא התובעני ביותר מבין ה ה זוניתן לראות שתרגום למטר ".ביצוע"הה מטרת הציר הוצב

במקרים , כן כמו. והתמודדות עם אתגרים תרגומייםמבחינת גיוס משאבים  שתוארו בעבודה

וניתן לשער )בחוברת תווים שהתממש וממשק " ביצוע"הוגדרה כשמטרה הסקופוס כלל  שבהם

המלאה ביותר  נצפתה ההעברה, (שכך הדבר גם כאשר הממשק הוא במופע חי בלשון היעד

  .בתרגום

יית הזרקור לתרגומי אופרה יש לקוות כי עבודה זו תוכל לתרום לחקר הנושא בעצם הפנ

העבודה מציעה דרך חדשה לשימוש . ובמילוי חלל הקיים בחקר התרגום לגבי סוג זה של טקסטים

שלו לשני היבטים הנבדלים זה מזה ומשלימים פירוק במושג הסקופוס ככלי מחקרי וזאת על ידי 

אופרה ולהרחיב את יש לקוות שמסקנות המחקר יוכלו לשפוך אור על תרגומי  .זה את זה גם יחד

ואולי אף יוכלו לסייע למפיקים של תרגומים להגיע להכרעות , הידע הקיים לגבי תחום זה

או לבחור בתרגומים קיימים אשר , תרגומיות מושכלות בהתאם לסקופוס שיוגדר לתרגום

יש לקוות כי המבנה השיטתי אשר נבנה לשם , כמו כן. מתאימים לסקופוס הרצוימאפייניהם 

יוכל לשמש בחקר התרגום בכלל , ואשר התפתח לכדי מערך מתודולוגי מורכב, מחקר זהביצוע 

 .תרגומי טקסטים מוזיקליים ואופרה בפרטחקר של וב
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 מבוא. 1

 נושא המחקר והגישה שבבסיסו  1.1

 ובאני'ג דון אופרהתרגומי הלה למטרה לחקור תרגומי אופרה תוך התמקדות בעבודה זו שמה 

ידועות והמבוצעות ביותר ה זו נובע מכך שהיא אחת הרהבחירה באופ. מבחן הכמקר מוצרט מאת

שהיא , "(מטרה" - Skopos, מיוונית עתיקה) הבסיס לדיון הוא תורת הסקופוס. בעולם האופרה

 "מטרה"או  "יעד" הוא" סקופוס"המילה פירוש . רת התרגוםענף בחקר התרגום המתמקד במט

תרגום אל ניתוח תוצר התרגום כעומד בפני -והתורה הציעה להעביר את הדגש מהשוואת מקור

מידע נוסף על תורת הסקופוס בסקירת ) עצמו ובחינתו לאור המטרה אשר לשמה הוא נוצר

תוך  "סקופוס"מושג הלהשתמש בהוחלט , ולצרכי הניתוח, במסגרת עבודה זו .(0 פרקהספרות ב

מטרה )שלשמם בוצע התרגום , או היעד "המטרה"היבט : שני היבטים שנכללים בופירוט של 

 ,"ממשק"והיבט ה( מוצהרת או משתמעת מתוך השימוש שנעשה בתוצר התרגום הלכה למעשה

 (המטרות והממשקים לומרכ) חינת הסקופוסיםעל ידי ב .אופן ההתממשות של התרגוםשהוא 

והצלבתם עם המאפיינים השונים שניתן למצוא בתרגומים מבקש המחקר לשפוך אור על יחסי 

 . הסקופוסים של התרגומים לבין המאפיינים שלהםהגומלין שבין 

-תרגום אופרה מעמיד בפני המתרגמים אתגרים רבים ומגוונים בהיות האופרה יצירה רב

ביצוע "והמונח  poetryישמש במשמעות " שירה"בעבודה זו שם העצם )שירה  כוללתהתחומית 

כל אחד מתחומים אלו מעמיד בפני . מוזיקה ותיאטרון, (singingייוחד למשמעות " מוזיקלי

מתרגמים אתגרים ייחודיים ובמקרה של אופרה מתווספים לכך גם האתגרים שמעמיד תרגומו ה

 .ה משילובם של כל התחומים גם יחדשל אותו מכלול הנוצר כתוצא

ככל . חיפוש אחר מאמרים אקדמיים העוסקים בתרגום אופרה הניב תוצאות מועטות בלבד

 0בהתכתבות דואל מיום  כפי שציין, אמריטוס הרי גולומב' פרופגם ככל הידוע לו, הידוע לכותבת

נמצאה מתודולוגיה  לא בספרות שנסקרה .הנושאלא פורסמו מחקרים על בישראל  ,0200בדצמבר 

במסגרת עבודה זו מתודולוגיה  הוצגהפותחה ו, ומכיוון שכך שמתאימה לניתוח תרגומי אופרה

של תרגומי , עד כמה שניתן ,לסיווג ולניתוח שיטתי ואובייקטיבי, המעוגנת בתורת הסקופוס

  .אופרה
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 :העבודה מבקשת לענות על השאלות הבאות 

 ואילו , אשר נבדקים במסגרת העבודה ובאני'ג דוןרה של תרגומי האופ מה הם הסקופוסים

 ?סקופוסים נוספים ייתכנו

  אשר נבדקים במסגרת העבודה ובאני'ג דון האופרהמה הם המאפיינים של תרגומי. 

 ם בתרגומיםמה הם יחסי הגומלין בין הסקופוסים למאפייני?  

 :בהתבסס על מחקרים קודמים, ההשערות הבאות הועלו

  למאפיינים יםסקופוסהקיימים יחסי גומלין בין . 

 ראו  - מטרה וממשק) ועל שני היבטי, של התרגום הסקופוס, כאשר מחליטים לתרגם אופרה

מאפייני התרגום מבחינת ההכרעות  על להשפיע ככל הנראהצפוי  ,(1.0.0בסעיף הרחבה 

 . התרגוםתוצר ניתן יהיה למצוא בשטקסטואליים -פאראהאמצעים ההתרגומיות ו

 ראו ) טקסטואליים-פאראהאמצעים והתרגום הפתרונות  ים אתכוללה ,מאפייני התרגומים

להשפיע על הסקופוס שיוגדר עבור תרגום עתידי  יכולים ככל הנראה ,(1.0.0הרחבה בסעיף 

 .ועל מידת ההתאמה של תרגום קיים לסקופוסים אפשריים

 אופרה  1.2

 (Opus) "אופוס"של המילה הלטינית  צורת הרבים היא (Gehrkens, 2006)" אופרה"המילה 

ת ברצף לכדי יצירה ואוסף של יצירות המשולב היא אופרהוזאת עקב כך שה "יצירה"שמשמעותה 

ית המוצגת על במה וכוללת תחומי תדרמ-האופרה היא יצירה מוזיקלית. תחומית-ורב מקיפה

 ,תמליל שלההשירה באופרה בא לידי ביטוי בתחום . מוזיקה ותיאטרון, שירה: ות רביםאמנ

ייחודי אשר אינו עומד בפני עצמו אלא מיועד להלחנה  הליברית היא טקסט. "ליברית"שנקרא 

המוזיקה באופרה בא לידי ביטוי  תחום. כתוב בסוגת השירה והוא מוזיקלית ולביצוע תיאטרלי

 תחום. בזמרה של סולנים המגלמים את הדמויות ולעיתים גם של מקהלה ובנגינה של תזמורת

דרך מקבל ביטוי בהמחזה שלה וגם בכך שהליברית כתובה בצורה הדומה לבאופרה  תיאטרוןה

ל תמונה וכן בה המקום והזמן בתחילת כ מצוינים, מחולקת למערכות ולתמונות) ותכתיבת מחז

 . האופרה כוללת גם מחול לעיתים קרובות(. שמות הדמויות מצוינים

 : ישנן שלוש צורות מוזיקליות עיקריות בשירה אופראית

 אריה (Gehrkens, 2006) ( מנגינה, נעימה -מאיטלקית )– לירית -מלודית קטע של שירה

מדגישה את  ריההא. של שירהאיכויות  ויש לושקול ומחורז רוב הטקסט שלה ל .באופרה
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במיוחד , ת/את יופיו של הקול ואת היכולות הקוליות של הזמר, המסר המוסיקלי

 .והיא מתאפיינת בחזרות מרובות על קטעי טקסט, 1"קדנצה"בקטעים כגון ה

 אנסמבל (Gehrkens, 2006) ( יחדיו -מצרפתית )– לירית של כמה -קטע שירה מלודית

-בו, שרות יחדיו ,שלכל אחת מהן טקסט ומנגינה עצמאיים ,מספר דמויות. מבצעים ביחד

הטקסטים . ֶטרֶצט לשלושה וכן הלאה, האנסמבל מכונה דּוֶאט כשהוא לשני קולות. זמנית

 .שירה עם חזרות מרובות על טקסטיםכתובים כ

 יטטיב'רצ (Gehrkens, 2006) ( דקלום -מאיטלקית )– שנהוג , חיקוי מושר של דיבור

אין לו מנגינות , יטטיב כתוב בפרוזה'הרצ .להשתמש בו בדרך כלל לקידום העלילה

  .על טקסט מובחנות ואין בו חזרות

o יטטיב יבש'רצ (Secco) - בלבד מבלו המשמיע מדי פעם אקורדים'בליווי מינימלי של צ. 

o יטטיב בליווי 'מספר כלים או התזמורת כולה מלווים את הרצ -יטטיב מלווה 'רצ

 .מוזיקלי אשר מביע ומתאר רגשות

 אופרה ּבּופה ואופרה סריה  1.3

 Opera" )אופרה סריה"ההיתה הסוגה האופראית המקובלת , בקירוב 01-למחצית המאה העד 

Seria - ואית ודמויותיה מיתולוגיות או מדובר באופרה שעלילתה טרגית או הר. (רצינית

 "יבשים"לעיתים )יטטיבים 'הרצ :יטטיב ואריה לסירוגין'היה בה מבנה של רצ .היסטוריות

דואטים וקטעי הגם כמו ) מקדמים את עלילת המחזה ואילו האריות, ("מלווים"ולעיתים 

 באותה עת. להבעת מחשבות ובעיקר רגשות ותאת מהלך ההתרחשות ומשמש ותעוצר (אנסמבלה

 אותם קטעים התפתח מנהג להציג קטעים משעשעים בהפסקות שבין המערכות והסגנון של

עלילתה של אופרה מסוגה זו היא (. קומית - Opera Buffa" )אופרה בופה"התפתח לכדי סוגת ה

קומדיה דל "לקוחות מתוך רפרטואר הדמויות של ה" אופרה בופה"הדמויות ב, קלילה ומשעשעת

אחת הדמויות הטיפוסיות הנפוצות בה  .בנות התקופה, מויות אנושיות ופשוטותוהן ד" ארטה

שירה  מלבד, ואחד מסימני ההיכר של דמות זו (מוקיוניבס  - Basso Buffo" )באסו בופו"מכונה 

ממלאת  ובאני'דון ג באופרה .(Dent, 1947: 155) פטפוט מהיר בלתי פוסק ורב מלל הוא, בקול בס

יה יהוא נט" אופרה בופה"מאפיין נוסף של . "באסו בופו"פורלו את תפקיד הדמותו של המשרת ל

                                                

 .קטע סולו וירטואוזי המופיע בעיקר בסוף אריה ומתאפיין בחזרות מרובות על הטקסט תוך פיתוח מוזיקלי 1
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אשר במקרים אלו מאבדות " לא"-ו" כן"של כל הדמויות להתחיל או לגמור משפטים במילים 

ניתן לומר . שלהן והופכות למעין סימני קריאה שיש להם מאפיין קומי רגילהחלק מהמשמעות ה

והן , מילים שרוקנו ממשמעותן הסמנטית, (מטיים ריקיםקשרים פרג)רים "שהן הופכות לקפ

. (Even-Zohar, I 1990a)משמשות כמעין סימני פיסוק בשפה הדבורה ו תפונקציות פרגמטיורכשו 

  .לסוגה זו חזרה מרובה ומהירה על אותן מילים משתלבת עם אפקט הפטפוט המהיר האופייני

 ובאני 'האופרה דון ג 1.4

 וולפגאנגבת שתי מערכות שהלחין  אופרההיא ( Don Giovanni, באיטלקית) ובאני'גדון האופרה 

סיפור עלילותיו של האציל דון . לליברטו באיטלקית מאת לֹוֶרנצֹו ַדה ּפֹונֶטה אמדאוס מוצרט

כובש נשים , על אודות דון חואן הספרדי, שהיה נפוץ בכל אירופה, ובאני מבוסס על מיתוס'ג

משלב  ובאני'דון גבאופרה . וסופו לשלם על חטאיו ולרדת לשאול מופקר המבזה כל דבר קדוש

או כפי שנכתב בכיתוב הגב של הספר , "בופה"וה" סריה"ה ,בין שתי הסוגות באופן ייחודי מוצרט

 :(0992ן "תש, מוצרט)בתרגומו של הרי גולומב 

 .עושה דבר שלא נעשה מעולם לפניו, ובאני'ובמיוחד בדון ג, מוצרט באופרות שלו

אלא גם את כלל , יצירתו מציגה ככלי ריק לא רק את הקונבנציות בנות זמנו

הוא מתעלה מעל מערכת הניגודים . הסיווגים והמיונים השגורים בתרבות המערבית

, (קומדיה/יהדטראג)הן בדראמה , (בופה/סריה)הן באופרה : משמעית-הסגורה והחד

 .ור או מינור'ד מאזאל ממד שאינו עו, והן בחוקי ההרמוניה המוזיקאלית

נכתבה מייד לאחר שיצירתם , הנחשבת למפורסמת ביותר מבין האופרות של מוצרט, אופרה זו

זכתה לתשואות בפראג , נישואי פיגרוהאופרה , המשותפת הקודמת של מוצרט ודה פונטה

רצה להפיק את , נישואי פיגרואשר להקת האופרה שלו ביצעה את , בֹונדיני. 0111בתחילת שנת 

מוצרט הזעיק את דה . המרב מגלי ההערצה שלהם זכה מוצרט בפראג והזמין ממנו אופרה נוספת

ההצלחה הייתה . 0111פונטה לכתוב עבורו את הליברית והאופרה הועלתה בפראג באוקטובר 

  :(Dent, 1947: 119-120)לדברי דנט . הן המלחין והן הליבריתיסט זכו לשבחים, גדולה

כי למרות , כרוך את השבחים למשורר עם שבחי המלחיןהיה זה ראוי והולם ל

היה לליבריתיסט , ששמו של דה פונטה הונצח בעיקר בגלל הקשר שלו עם מוצרט

. חלק שווה בהצלחת שלוש יצירות המופת של האופרה האיטלקית שהלחין מוצרט

  (תרגום עדה לוינסקי)

 :תקציר העלילה
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,  לפורלו(: מפקד הצבא, קומנדנטהמונו של המול אר, ערב)תמונה ראשונה , מערכה ראשונה

או לכפות , מנסה לפתות, עוטה מסכה, ובאני עומד על המשמר בעוד בפנים אדונו'משרתו של דון ג

( בעבודה זו A קטע)שר אריה  לפורלו. מפקד הצבא קומנדנטהבתו של ה ,דונה אנהאת עצמו על 

 דונה אנה .הרמה המוסרית של אדונומבטאת את חוסר שביעות רצונו מהתפקיד ואת דעתו על ה

אביה . ובאני'דון גקוראת לעזרה ומנסה להסיר את המסכה מפניו של , מצליחה לברוח החוצה

 גוסס שרים קומנדנטהבעוד ה. קרב שבסופו הוא נדקר למוות-לדו ובאני'דון גיוצא ומזמין את 

מנגינה , אחד מהם מילים כלל .(בעבודה זו B קטע)שלישיה , לפורלוו ובאני'דון ג, קומנדנטהה

מתאבלת  דונה אנה. יוצר הרמוניה מרגשת זמני של האנסמבל-הבו השילובומקצב ייחודיים אך 

 .נשבע לנקום את מות אביה דון אוקטביועל אביה וארוסה 

על מעלליו אך  ובאני'דון גמנסה להביע תרעומת בפני  לפורלו(: ברחוב, למחרת)תמונה שניה 

אשר שרה על אהוב  דונה אלוירההאישה היא . הם מסתתרים, ישהמושתק וכשנשמע קול א

אישה אומללה זו אך אז מסתבר להם " לנחם"מבקש  ובאני'דון ג. רימה ונטש אותה, שפיתה

שר לה את האריה  לפורלו. ומתחמק בעצמו לפורלומפנה אותה להוא . אהובהשהוא הוא אותו 

מציג בפניה את הוא  .(בעבודה זו C קטע" )מאדאמינה"או , "אריית הקטלוג"המכונה המפורסמת 

שכיבוש הנשים נעשה רק לשם הסיפוק  כדי להבהיר לההספר שבו אדונו רושם את כל כיבושיו 

, ללא הבדל במעמד חברתי ובאני'דון ג בעיניאותה המשמעות ( או אין)וכי לכל הנשים יש  שבכיבוש

 .יקר שהן לובשות חצאיתהע -גיל או כל דבר אחר , ממדי גוף, צבע שער

דון . בני הכפר ,מזטוו צרלינהכפריים חוגגים לקראת חתונה של  (:בכפר)תמונה שלישית 

חבריו לסיור את ו( אך ללא הועיל ,שמנסה להתנגד) מזטולקחת את  לפורלומטיל על  ובאני'ג

 צרלינהר כאש. תוך פיזור הבטחות כלליות להפוך אותה לגבירה צרלינהבארמון ומנסה לפתות את 

 דונה אנה .שלא להאמין לו מופיעה לפתע ומזהירה אותה דונה אלוירה, מתפתה וכמעט נענית

אינה יודעת את זהותו של עוטה המסכה שתקף אותה ורצח היא אוקטביו ומכיוון ש ןעם דו מגיעה

היא אשר הוא מבין שבתחילה אך כהוא נבהל . בבקשת עזרה ובאני'דון גהיא פונה אל  ,את אביה

, מופיעה שוב דונה אלוירה. הוא מבטיח לעזור, מבקשת את עזרתו במציאת אותו נבלבעצם 

 ון אוקטביודו דונה אנהו הוא מנסה להציג אותה כמשוגעת ,ובאני'דון גחוזרת ותוקפת את ו

דון אוקטביו ומספרת ל ובאני'דון גמזהה את קולו של  דונה אנה ,בהמשך. תוהים למי להאמין

 .דאיות הזיהויוובספק  טילהשתלשלות התקיפה אך הוא עדיין מאת טי פרטים בפר

היא מנסה  ,בבגידה צרלינהמאשים את  מזטו(: ובאני'דון גגן מחוץ לביתו של )תמונה רביעית 

לפייס אותו ושרה אריה ידועה שבה היא מזמינה אותו באופן פתייני להכות אותה ומבטיחה 
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 מזטוחשדו של . והיא נבהלת ובאני'דון גהוא נמס ואז נשמע קולו של . להשיב לו רק אהבה

מזמין את  ובאני'דון ג. מתעורר שוב כשהוא רואה את תגובתה והוא מסתתר כדי לעקוב אחריה

 יוצא ממחבואו מזטו ,ללא הצלחה לברוחהיא מנסה . צרלינהכולם למשתה ושוב מנסה לחזר אחר 

עטויים , מגיעים לנשףדון אוקטביו ו דונה אנהעם  דונה אלוירה. סיונותיוינסוג מנ ובאני'דון גו

 .ובאני'דון גמתוך כוונה לאשש את חשדותיהם לגבי  ,במסכות

כועס ומטיל עליו  ובאני'דון ג ,בנות הכפרעוגב על  לפורלו(: באולם הנשפים)תמונה חמישית 

לחדר  צרלינהמנסה לגרור את  ובאני'דון ג. אשר מנסה ללא הצלחה להתנגד מזטולהרחיק את 

מאיים  ובאני'דון ג. צדדי כדי לבצע בה את זממו אבל היא צועקת לעזרה וכולם נחלצים לעזרתה

לניסיון  האחרים אינם מאמינים .את אשמת התקיפה נסה להטיל עליובחרבו ומ לפורלועל 

 .מצליח לברוחאך הוא  ובאני'דון גותוקפים את  הרמייה

אשר רוצה  ודואט בין לפורל(: מחוץ לביתה של דונה אלוירה)תמונה ראשונה , ניהמערכה ש

 ובאני'דון ג(. בעבודה זו D קטע)שאר יאשר מפתה אותו בכסף לה ובאני'דון גלעזוב את אדונו לבין 

 אלוירה. גלימה וכובע לפורלוולשם כך מחליף עם  דונה אלוירהמתכנן לפתות את המשרתת של 

מכריח  ,מתחבא ובאני'דון ג .ובאני'י האהבה הנכזבת שלה לדון גשרה על כאביוצאת למרפסת ו

מצליח לשכנע אותה  הוא. את לפורלו המחופש אליו להיראות בפניה ושר לה בקולו( באיומי חרב)

 לפורלוהוא מטיל על (. בעבודה זו E קטע)לרדת אליו  מבקש ממנהו על שפגע בה שהוא מתחרט

כדי לשיר  לפורלואותה מהבית ונעמד מתחת לחלון כשהוא מחופש להמחופש והמזועזע להרחיק 

מעמיד פנים  לפורלוהמחופש ל ובאני'דון גגברים חמושים ו מופיע בלוויית מזטו. סרנדה למשרתת

. כיוונים שוניםמחלק את הגברים לקבוצות ושולח אותם ל, שהוא רוצה להשתתף בחיפושים

 צרלינה. מכה אותו נמרצות ובורח, את נשקו בעורמה הוא לוקח ממנו מזטוכשהוא נשאר לבדו עם 

 .שניתן למצוא מתחת לשמלה שלה" תרופה סודית" מזטומגיעה ומציעה ל

דונה מגיעים  .אלוירהמתחמק מ (ובאני'המחופש לדון ג) לפורלו(: חצר חשוכה)תמונה שניה 

 צרלינהבידי  כמעט ומצליח לברוח אבל נתפס לפורלו .מנסים לנחם אותהו דון אוקטביוו אנה

 .מתחננת על חייו לוירהדונה אורוצים להיפרע ממנו ו ובאני'דון גכולם חושבים שהוא . מזטוו

 .מנסה להצטדק ותוך כדי כך מצליח לברוחהוא , כולם המומים, חושף את זהותו האמתית לפורלו

כיצד השתמש בעובדה שהוא  לפורלומספר ל ובאני'דון ג(: לילה, בית קברות)תמונה שלישית 

לפתע נשמע קול . צוחק עליו ובאני'דון גמתרגז ו לפורלו .אחר בחורהמחופש אליו כדי לחזר 

הקול בוקע מהפסל הניצב על קברו של . מסתורי האומר לו שצחוקו לא יישמע עוד אחרי הזריחה

 . ן אותו לארוחהמתגרה בו ומזמי ובאני'דון גלפורלו כמעט מתעלף מרוב פחד אבל . מנדנטהוהק
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היא מבטיחה לו את אהבתה אך , דונה אנהמבקש את ידה של  דון אוקטביו: תמונה רביעית

 .תן לה זמן להתאבל על אביה והוא מסכיםימבקשת שי

דון מגיש ל לפורלותזמורת מנגנת ו, שולחן ערוך בפאר(: ובאני'דון גבביתו של )תמונה חמישית 

התזמורת מנגנת קטעי . לנות של אדונו ומגניב מהמזון אל פיותוך שהוא מביע זעזוע מהזלובאני 'ג

, של מוצרט נישואי פיגרואריות שהיו להיטים באותה תקופה וכשהם מנגנים קטע אריה מתוך 

מתעלל בו ומבקש ממנו לשרוק כדי  ובאני'דון ג. מתלונן בפה מלא שהיא כבר מוכרת מדי לפורלו

 .מלאלחשוף את העובדה שהוא גנב מהמזון ופיו 

דון מוכנה לסלוח על הכול אם מודיעה שהיא ו פנימה מתפרצת דונה אלוירה: תמונה שישית

בדרכה החוצה היא נתקלת במחזה שגורם לה . יחזור בו מדרכו הרעה אך הוא מלגלג עליה ובאני'ג

. נשלח לראות מה הדבר וחוזר לדווח בהבעת פחד איום כי הפסל הגיע לפורלו. לצרוח בבהלה

עצמו פותח את  ובאני'דון גלכן  ,משותק מפחד מתחבא מתחת לשולחן לפורלובדלת ו הפסל דופק

 .הפסל דורש ממנו לחזור בתשובה ולשנות את אורח חייו אך הוא מסרב להביע חרטה. הדלת

כל דמות ( לעיתים קרובות מושמטש)סיום הקטע ב. שדים עולים מהשאול ולוקחים אותו אתם

 .זה סופו של כל רשע: ת מוסר ההשכלדנה בעתידה וכולם יחד שרים א

 

 סקירת ספרות. 2

הדנים  חקריםמ: כוללים, ושאותם אסקור להלן ,שהתבססתי עליהם במחקר זה חקריםהמ

הדן בתרגום של סוגת השיר האמנותי  חקרמ; המתמקדת במטרתו של התרגום, בתורת הסקופוס

(Lied) ,הדנים בתרגום אופרות בהקשר של תורת  חקריםומ; מנקודת מבט של תורת הסקופוס

 .הסקופוס

בחקר  לזמנה נקודת מבט חדשנית ,החל משנות השבעים של המאה העשרים ,הציע ורמיר

התרגום והמיר את השוואת התרגום למקור  מטרתהוא התמקד ב. (Vermeer, 2001)התרגום 

ותית שאליה במערכת הלשונית והתרב התרגום כטקסט חדש העומד בפני עצמו ה שלבבחינ

" סקופוס"או בלשונו , פעולת התרגום היא פעולה מוכוונת מטרה, לדברי ורמיר. מתרגמים

(Skopos ,מיוונית עתיקה .) נסיבות התרגום או על ידי על ידי עצם הסקופוס יכול להיות מוגדר

המתרגם הוא מומחה בתחומו ולכן רצוי לתת משקל לדעתו בעת . מזמין העבודה והמתרגם

אילו יכול  .את המטרה שלשמה מתרגמים וכאשר מתווים את מאפייני תוצר התרגום שמנסחים
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ולכן על מזמין , לא היה נזקק למומחיותו של המתרגם, היה הכותב המקורי לכתוב בשפת היעד

ומסוגל , עבודת התרגום להתחשב בדעתו של המתרגם כמי שמכיר את לשון היעד ותרבותה

אפשרויות ולמגבלות שהוא רואה לנגד עיניו מתוקף תפקידו להתאים את המטרה במידת הצורך ל

ייתכן מצב שבו מזמין התרגום הוא למעשה המתרגם עצמו אשר בוחר לתרגם . כבעל מקצוע

ניתן , של התרגום לאחר שנקבעה מטרתו. טקסט ובמקרה כזה הוא קובע בעבור עצמו את המטרה

למקור מעצם  מחויב בנאמנותאינו , ורמיר לפי, תרגום. להחליט כיצד לבצע אותו באופן אופטימלי

להיות אחת המטרות האפשריות  ותאך אקוויוולנטיות או נאמנות למקור יכול, הגדרתו

או , תרגום יכול לשמור על קרבה מרבית לתרבות המקור. והלגיטימיות בעבור תרגום כלשהו

הכול בהתאם למידה שבה המטרה , להתרחק ממנה במידת הצורך כדי להתאים לתרבות היעד

דווקא המאפיינים הטקסטואליים של התרגום יוכתבו על ידי המטרה ולאו  .שנקבעה דורשת זאת

לפי , תרגום טוב: לגישתו של ורמיר יש היבט שיפוטי. על ידי המאפיינים שהיו לטקסט המקור

 .הוא תרגום התואם את מטרתו או מטרותיו, גישה זו

אשר , מפרטת את העקרונות הבסיסיים של הגישות הפונקציונליות לתרגום (Nord, 2002) נורד

 : תורת הסקופוס היא אחת מהן

  לפי הגישות הפונקציונליות .אסטרטגיה התרגומיתאת ה התיבהתרגום מכמטרת ,

הקריטריונים שעל פיהם מגיעים להכרעות תרגומיות מונחים על ידי מטרתו של הטקסט 

 .המתורגם בתרבות היעד

 העבודה מזמיני (Commissioners) ,התרגום ואםמטרתו של לרוב את  יםמגדיר, או הלקוחות 

 .ברר את כל הדרוש בירורמתרגם לעל ה, ההגדרה אינה מפורטת דיה

 מחבר )שהמוען  כאשר פעולתו על הנמענים היא אותה פעולהחשב פונקציונלי ייכול לה רגוםת

, כמי שמפיק את הטקסט המתורגם, על המתרגם. רצה בה( או מזמין עבודת התרגום, הטקסט

שתתאים  להעריך ולצפות את ההשפעה של טקסטים שונים על קהל היעד ולבחור בדרך ביטוי

  .2למטרה

 על המתרגם . היא סגולה שהנמען מעניק לטקסט פונקציונליות אינה טבועה בטקסט אלא

 .להתאים את המטרה לטווח רחב של נמענים בגילים ובמצבים שונים

                                                

עקרונות אחרים ברשימה שלה אף סותר יתכן שהוא ו ורמירנורד את טווח האפשרויות שהציע מגבילה  בניסוח עיקרון זה 2

 .עצמה
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 אבל לרוב אפשר להתבסס על , אין דרך לדעת בוודאות כיצד יקלטו הנמענים את הטקסט

 .לא הייתה אפשרות ליצירת תקשורת ,לא כן נכונותם של הנמענים לשתף פעולה שאם

 ברכיבים מילוליים ואחרים אשר , באופן מודע או לא מודע, יםמשתמש יםטקסט יוצרי

, בעימוד, הסימון יכול לבוא לידי ביטוי בכותרת. מסמנים לנמענים מה מטרתו של הטקסט

רחב של סימנים במשלב ובמגוון , (הבחירה בין שירה לפרוזה: כגון) פתרון תרגום גלובליב

הם יקבלו את הטקסט ככזה שמתאים למטרה , אם הנמענים מזהים את הסימנים. אחרים

 .לשם כך עליהם להכיר את הקוד המקובל לאותה מטרה. שאליה התכוון המוען

 שיש  טקסט .אחת האסטרטגיות החשובות ביצירת טקסטים היא שימוש מושכל במידע חדש

 שעמםשיש בו מעט מדי מידע חדש עלול לבלתי מובן וטקסט בו עודף מידע חדש עלול להיות 

 .ולא יהיה ערך לקריאתו

 במקור  יתהשהיזאת מעשויה להיות שונה  ,בטקסט היעדמטרות היררכיה של האו , מטרהה

 .התרבויות בין רב מרחק ישים שבהם נכון במיוחד במקרהדבר ו

 ותר אל היעד בניגוד לגישהגישות הפונקציונליות העבירו את הדגש מהמקו, לדברי נורד

חקר התרגום הרחיק לכת לדעתה עד , עם זאת. מקוריחסיו עם הת כל תרגום אך ורק לפי והבוחנ

. מנת שניתן יהיה לקרוא לו תרגום שדי בקשר מעורפל כלשהו בין טקסט היעד למקור על, כדי כך

ת על המקור וכדי קולוניאליסטיות הראו עד כמה ניתן להפעיל בתרגום מניפולציו-גישות פוסט

היא מציעה את . בתיקון במסגרת הגישות הפונקציונליות, לדעת נורד, מגמה זו יש צורך למתן

כמתווכים בין שתי , למתרגמים. אשר קשור לאתיקה של התרגום, (Loyalty) "אמונים"המונח 

היוצרים של טקסט : יש לשיטתה אחריות מסוימת כלפי שאר השותפים לתהליך, תרבויות

שמירת אמונים לכל אותם שותפים לתהליך אמורה להחליף . מזמיני העבודה וקהל היעד, רהמקו

 .את נאמנותו של התרגום למקור

שהם שירה ( Lieder)עוסק בתרגום שירים אמנותיים  (Low, 2003) פיטר לואומאמרו של 

לעזור אשר לדעתו יכולה , הוא מציע לבחון אותם מנקודת מבט של תורת הסקופוס. מולחנת

והיות שהיא , מכיוון ששירה היא סוגה עשירה ברבדים. למתרגמים לבחור באסטרטגיה תרגומית

קשה מאד , הרמזים ודימויים, מצלול, משקל, כוללת בתוכה מאפיינים רבים ומגוונים כגון חריזה

להחליט על אילו , סדרי עדיפויות לכן על המתרגם לקבוע. להעביר את כולם בתרגום באופן מלא

לדעתו , התמקדות במטרות של התרגום יכולה. פתרונות תרגוםאפיינים לשים את הדגש ולגבש מ
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שאותם ( במונחי עבודה זו)מטרות וממשקים  מונה רשימה של לואו. לעזור למתרגם בכך ,לואושל 

  :"פונקציות" הוא מכנה

 ו מופיע בדפוס א; כדי ללמוד את השיריםהנעזרים בו , תרגום לשימושם של מבצעים

  .לרוב בעימוד של מילה מתורגמת תחת כל אחת מהמילים במקור; במרשתת

 או להתעמק בו , תרגום המאפשר למאזינים לקרוא את הטקסט בזמן שהם מאזינים להקלטה

 .מופיע בדפוס בחוברת המצורפת להקלטה; בזמן אחר

 מופיע בתכניה; תרגום לעיון קצר לפני קונצרט או מופע . 

 על ידי האמנים או , מוקרא לפני ההשמעה; חטופה עם השיר תרגום המאפשר היכרות

 .על הבמה או בשידור, מגישים

 מבנה הריתמי של המוזיקה כך שאפשר הטקסט המתורגם מותאם ל) מוזיקה-תרגום צמוד

 .מבוצע בשירה בשפת היעד; (לשיר אותו לפיה

  מוקרנות באולמות קונצרטים ובבתי אופרה –כתוביות עיליות. 

 מצורפות להקלטות וידאו –תיות כתוביות תח . 

בעיקר , סוקר תרגומי אופרות בספרד על ציר היסטורי (Mateo, 2001) מתאומאמרה של 

-והסתייעות בתורת הרב (Toury, 1999)תוך התמקדות בנורמות , מנקודת מבט חברתית ותרבותית

וגיים של השאלה מתאו מתארת את ההיבטים הפוליטיים והאידיאול. (Even-Zohar, 1990b)מערכת 

מאמרה מציג (. ספרדית)או בלשון היעד ( איטלקית)אם יש לבצע את האופרות בלשון המקור 

המאמר מראה . ממניעים לאומיים, להעלאת אופרות בלשון המקור של ספרדים שהתנגדועמדות 

 . המקומיות הספרדית ופיתוח של הלשון והתרבותגם כיצד שימש התרגום כלי ליצירה 

שונות התעוררו בספרד מחלוקות בשאלה באיזו שפה יש לבצע אופרות והתפתחה בתקופות 

במספר פרקי . לתרבות הספרדית ודוחקת את רגליה" פולשת"תפישה שלפיה האופרה האיטלקית 

זמן בין סוף המאה השמונה עשרה למאה העשרים הועברו חוקים ותקנות אשר חייבו את להקות 

בעיקר בתקופה , ריצים כלכליים לשירה ויצירה בשפת המקוםהאופרה לשיר בספרדית או נתנו תמ

מנקודת מבט של  האופר מיאינו חוקר תרגו זה מאמר. שבה התפתחה באירופה תפישת הלאום

אחת חוקרת להגדרת את שימש בכך ש תורת הסקופוס אך הוא חובר לנושא העבודה בעקיפין

מערכת -תורת הרב, יתר על כן". יתמטרה לאומ"המכונה בעבודה זו , המטרות של תרגום אופרות

של ( פונקציה)מתעניינות בתפקוד  התורות שתי. שבה נעזרת מתאו קרובה לתורת הסקופוס

  .המקור בתרבות היעד
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מתארת במאמרה את תהליך הגיבוש של אסטרטגיית התרגום שהיא  (Desblache, 2004) דבלש

: לתרגום ליברית של אופרה היא מונה שלוש דרכים. בחרה בה כאשר תרגמה אופרה קומית

, כתוביות; עזר בויתרגום בדפוס אשר הצופים או המאזינים לביצוע בשפת המקור יכולים לה

הכותבת דנה בשאלת . תרגום לביצוע בשפת היעד; עיליות לביצוע חי או תחתיות להקלטה

משחק היא  Low Fidelity: כותרת המאמר. או האקוויוולנטיות של תרגום אופרות" נאמנות"ה

 fidelityהמונח קשור לאיכות של הקלטות מוזיקה אבל המשמעות המילולית של המילה . מילים

התרגום הוא כמו )אחת המטפורות לגבי תרגום חסת ליתיונראה שהכותרת מ" נאמנות"היא 

באסטרטגיה תרגומית אשר  בוחרתדבלש עצמה , עם זאת(. או שהוא יפה או שהוא נאמן -אישה 

ציפיות שלה היא מגדירה את ה. בגישה פונקציונליתנות למקור ונוקטת הנאמעל  תוותרמ

מבנה הריתמי של המוזיקה הטקסט המתורגם מותאם ל) מוזיקה-תרגום צמוד ,ראשית: מהתוצר

העברה בתרגום של הנימה הקומית של היצירה והעברת , ושנית, (כך שאפשר לשיר אותו לפיה

בכך היא למעשה . תה במקור ושהעבירה מסר לגבי החברה באנגליהינימה סטירית מעודנת שהי

 היא זו שקבעה את, כמתרגמת .בהתאם למטרתו של התרגום ,תרגומיתהאסטרטגיה את הבוחרת 

 להכרעות שקיבלה היא שואבת סימוכין ,בנוסף .להקצאת משאבים ואת סדר העדיפויות ההמטר

יא מצטטת במאמר קטע מתוך מכתב שכתב ה. הליברתיסט של המקור האנגלי, Crozierמדברי 

Crozier למתרגם של האופרה לגרמנית : 

I am especially pleased that you would like to make the German 

translation. […] of course, I needn't tell you that from my point of 

view as a librettist, I should wish you to have an entirely free hand 

and to adapt the text into a German equivalent – it can be translated 

in an literal way (Crozier, 1947 in Desblache, 2004). 

 : מנסחת את הגישה הפונקציונלית בקטע הבא, שבמקרה זה היא גם המתרגמת, החוקרת

Many aspects of the original version could not be transferred: 

textual contrasts, thought out in collaboration with the composer to 

fit the music, particularly those between rhyming and prose; cultural 

references to proverbs, food, social structures, all essential to 

humor. Loss of equivalence was unavoidable at times, but strategies 

were found to convey the essential aspects of the work (Desblache, 

2004).  
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 מתודולוגיה. 3

 שיטת העבודה 3.1

לבחור במספר , כמקרה מבחן ובאני'דון גלהשתמש באופרה  כוללת את ההחלטהשיטת העבודה 

התרגומים מוינו וסווגו . מסוגים שונים של אותם קטעיםתרגומים קורפוס  ולבדוק כהקטעים מתו

בין הסקופוסים למאפיינים במטרה  הצלבתי לבסוף. המאפיינים שלהםנבדקו לפי סקופוסים ו

 .לשפוך אור על היחסים בין המשתנים הללו

הצעות חלקיות וכן  תרגומי אופרההתבוננות ביות לונמצאו מספר זו, בספרות אשר נסקרה

אך לא  ,(מטרות ומאפייניםאלו שמכונים בעבודה זו ) חלק ממרכיבי הניתוחשל  למיון וסיווג

 .תרגומים מסוג זה של ולסיווג שיטתי ואובייקטיבי לניתוח כוללתומובנית  נמצאה שיטה

כותב על תרגום השירים המולחנים מנקודת ראות של מי שעוסק בכך , למשל (Low, 2003)לואו 

מציע רשימת מטרות , הוא מגדיר את נקודת המבט שלו ככזו שקשורה לתורת הסקופוס. בעצמו

הוא מגדיר אותה ת תרגום שיאסטרטגיומשייך לכל אחת "( פונקציות"המכונות אצלו )

ניתן להשתמש  .דרכי פעולה למתרגם מציע ואף מתווההמאמר של לואו  ."הנכונ"ה יהכאסטרטג

בנות הקיימות בניתוחים שלו כדי לבחון את דרכי התרגום של במיון שהוא מציע וכן בחלק מהתו

 .אך אין במאמר שיטה מתודולוגית מלאה, הטקסטים בהתאם למטרה

אינה מציעה מערך לניתוח ולסיווג שיטתי ואובייקטיבי של תוצרי  (Desblache, 2004)דבלש גם 

במונחים של עבודה זו אשר  ,בריתיהיא מציעה סיווג מסוים של שלוש דרכים לתרגום ל .תרגום

של  שמעההו, כתוביות עיליות או תחתיות, דפוס על נייר" )ממשק"למה שמכונה  ותמשויכ

מדגים את יחסי הגומלין בין הסקופוס למאפיינים  שלה המאמר(. האופרה המושרת בשפת היעד

קבעה מה הם ההיבטים , סקופוסבכך שהוא מפרט את הדרך שבה הגדירה המתרגמת את ה

ובהתאם לכך בחרה באסטרטגיית תרגום , ם של הטקסט אשר אותם יש לדעתה לשמרהעיקריי

 . שממנה נובעים מאפייני התרגום

חשיבה מעמיקה לגבי שיטת  כלל זה מחקרשל ביצוע המתהליך  משמעותי חלק, מכיוון שכך

 (1.0בסעיף  המתודולוגי ראו פירוט מלא של המערך) מערך שיטתיופיתוח  ,שבה יבוצעהעבודה 

 .אשר נוסח על ידי החוקרת
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תהליך העבודה על המתודולוגיה היה ארוך ומסובך וכלל מהלכים מעגליים כאשר תוך כדי 

את ההגדרות  ו ופיתחוממצאי הניתוחים חידד. יביצוע המחקר נוצר עיבוי של הכלי המתודולוג

השפיעו על נדבכים של ידע אשר  נוספובמהלך ניתוח התרגומים מרכיבי הניתוח ו ואת המיון של

של פיתוח זה היתה אחת תוצאה  .מבנה הטבלאות והביאו לבחינה מחודשת של התרגומים לאורם

תוצאה  .של הסקופוסים והמאפיינים הראשוניות והרחבת הרשימות הראשוני הרחבת הקורפוס

אשר נוצר תחילה לצרכי , המתודולוגיהמערך התפתחויות אלו הביאו לידי כך שנוספת היתה ש

 ,לפיכך. הפך לחלק משמעותי בעבודהו המשיך להתפתח תוך כדי ביצוע העבודה, וכחיהמחקר הנ

אשר יכול להיחשב גם כמרכיב אפשרי , יעד בפני עצמוכ המתודולוגיהמערך מוצע כאן לראות את 

המערך כולל גם סקופוסים ומאפיינים אשר אינם נחקרים . בתרומת המחקר לחקר התרגום

 . מחקרי המשךל היות מושאלים לבמסגרת עבודה זו אך הם יכו

 הקורפוס 3.1.1

 המקורמתוך  םקטעיבחירת ה 3.1.1.1

  :נעשתה בכמה שלבים, בחירת הקטעים מתוך המקור שתרגומיהם נבדקים בעבודה

על ; ספרות המחקר על שהתבססה ,ה ראשונית של מאפייני תרגוםגיבוש רשימ - שלב ראשון

 "ואופרה דרמה, שירה: תובעניות סוגות בתרגום ותוצרתהליך "קורס של החומרי הלימוד של 

ועל , על עיון ראשוני בדוגמאות; אילן-באוניברסיטת בר (כוכבי-ר חנה עמית"בהנחיית ד, 0202)

 .הכרות של החוקרת עם עולם האופרה

 .המאפיינים האלהבחירת ארבעה קטעים מתוך האופרה שיהיה בהם ייצוג למגוון  - שלב שני

 .לפי סדר הופעתם באופרה, באותיות לטיניות רישיותמן המקור תיוג הקטעים  - שלב שלישי

המערך הוספת קטע נוסף בעקבות השכלול וההרחבה של רשימת המאפיינים ושל  - שלב רביעי

שינוי זה כמעט שלא השפיע על הקורפוס של התרגומים שכן לרוב עמד לרשות . המתודולוגי

 .החוקרת תרגום של האופרה כולה

עומס מיותר  מנועל וזאת כדי, המקור מתוך קטע רק פסקאות נבחרותבדקו נ, בחלק מהמקרים

  ]...[ :ההשמטות בסימון המקובלסימנתי את  במקרים אלה .וכדי להקל על הקריאה

 :הוספתי את הסימונים הבאים, בדוגמאות שהממשק שלהן הוא כתוביות

 #  שקופית כתוביות חדשה 

 ;  כאשר יש שתי שורות בשקופיתסימן לשורה נוספת 

 (-) אין כל תרגום למרות שהדמויות שרות .X מסמנים מספר שורות שאינן  ומספר

 .מתורגמות
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הבדלתי בעזרת שאותם  ,כתוביות מוצגות ולתאור הדרך שבה להשמטות ל"הנ ניםמלבד הסימו

ידי מפיקי  על שסומנומובאים כפי  המופיעים בדוגמאות הגרפיים כל שאר הסימונים ,רקע אפור

 .התרגומים בתוצרי התרגום עצמם

 םמיהתרגובחירת  3.1.1.2

 :הבחירה נעשתה במספר שלבים 

על חומרי ; גיבוש רשימת הסקופוסים הראשונית שהתבססה על ספרות המחקר - שלב ראשון 

 .ועל הכרות של החוקרת עם עולם האופרה, על עיון ראשוני בדוגמאות; הלימוד

על המטרות והממשקים , בניית קורפוס תרגומים שייצג את מגוון הסקופוסים - שלב שני

, אנגלית: שפותתרגומים מהמקור האיטלקי להקורפוס כולל  (.1.0.0ראו פירוט בסעיף )שלהם 

עקב ו, הגיוון הלשוני אפשרי הודות לידע חלקי של החוקרת בשפות אלה. גרמנית ועברית, צרפתית

 .ניתן לזהות על בסיס ידע זהותם אהתמקדות במאפיינים שה

קוד התיוג מורכב מסימון קטע . תיוג התרגומים כדי לייעל את ריכוז הנתונים - שלב שלישי

באות עברית ומספר  ,שהיא אחד ממאפייני הממשק, סימון דרך ההפקה, המקור באות לטינית

 (.הבא דרך התיוג בסעיף מלא של ראו פירוט)סודר של הדוגמה 

 .הרחבת הקורפוס בעקבות התפתחות ועיבוי של הכלי המתודולוגי - שלב רביעי

 תיוג התרגומים 3.1.2

 דרך התיוג 3.1.2.1

 (פירוט הקטעים בהמשך)מסמנת את קטע המקור שבו מדובר  - רישית אות לטינית 

 שהיא היבט של הממשק, מסמנת את דרך ההפקה - אות עברית 

 מספר סודר - מספר 

 קטעי המקוררשימת  3.1.2.2

 :לפי סדר הופעתם באופרה, קטעי המקור מתויגים בעזרת אותיות לטיניות רישיות

A –  אריהNotte e giorno faticar ;לפורלו: הדמות ;מערכה ראשונה תמונה ראשונה  

B – שלישיהAh socorsso  ;דון , קומנדנטהה: הדמויות; מערכה ראשונה תמונה ראשונה

  לפורלו, ובאני'ג

C –  אריהMadamina ( כהקטעים מתולשם קיצור לא מובאת כל האריה והדוגמה כוללת) ;

  לפורלו: הדמות; מערכה ראשונה תמונה שניה
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D –  דואטEh via buffone ; את הקטע הזה החלטתי להוסיף )מערכה שניה תמונה ראשונה

קטע זה לא עמד לרשותי , בשלב מתקדם של ביצוע העבודה ולכן בשניים מתוצרי התרגום שנסקרו

 לפורלו, ובאני'דון ג: הדמויות; (ואינו נכלל בניתוח

E –  שלישיהAh taci ingiusto core (הקטע האחרון מתוך השלישיהרק , לשם קיצור) ;

  לפורלו, ובאני'דון ג,  דונה אלוירה :הדמויות ;מערכה שניה תמונה ראשונה

 דרכי ההפקה  3.1.2.3

 ,כמפתח לתיוג הדוגמאות ,(1.0.0.0ראו סעיף ) של הממשקההפקה בהיבט ההחלטה להשתמש 

דרכי . מפורט וברור למדי של הדוגמאות, משמעי-נתקבלה מכיוון שהיבט זה מאפשר מיון חד

 . אינו מייצג סדר חשיבותסדר שרירותי וה. תעברי אלפביתי תויגו באותההפקה 

 :רשימת דרכי ההפקה ותיוגןלהלן 

 דפוס על גבי נייר  - א

 טקסט ברשת  – ב

 כתוביות  – ג

 ביצוע מוקלט  - ד

 ביצוע חי - ה

בסעיף )המפורטים לעיל  (-),; ,# הסימוניםאת  הוספתי, כאשר התרגום מתממש בכתוביות

 ופיעותיוג ויהדבר בא לידי ביטוי ב שילוב של מספר דרכי הפקההממשק כולל כאשר (. 1.0.0.0

בדפוס וגם כספר מופיע גם  האוניברסיטה הפתוחהספר הלימוד של : לדוגמה. מספר אותיות

 -כתוייגות כתוביות שמוקרנות מעל לבמה בעת ביצוע חי מ; אב -כ  ולכן הוא מתוייג מקוון ברשת

מאפשר להבחין בין הסודר המיספור , חוזר יותר מפעם אחת כלשהו כאשר צרוף אותיות. גה

 .הדוגמאות השונות

 התרגום ותיוגן  דוגמאות תרשימ 3.1.2.4

בהתייחס לתרגום הראשון , למשל - ברביםהיא ההתייחסות לדוגמאות התרגום הסיבה לכך ש

תרגום כל ש שוםמהינה  - "0-דוגמאות ב"דובר על מ, שהוא תרגום מילה במילה, שמנותח בעבודה

(. וכן הלאה 1-ב-B ,1-ב-A)כולל בתוכו את חמשת קטעי המקור המסומנים באותיות לטיניות 

 :המתוייגות להלן רשימת הדוגמאות
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 (Mozart, 1997) אנגלית+ כתב פונטי + מקור , מתוך המרשתת, מילה מילה תחת – 1-ב

g_Amadeus_Mozart/http://www.ipasource.com/view/aria/Wolfgan ( ביקור באתר

2.9.0200)  

+ מקור , גוריון-בן' נחום שופמן באונר "מתוך חוברת עבור קורס של ד, בטוריםתרגום  – 1-א

 ללא הפניה ביבליוגרפית, עברית

 Mozart, 2003)-(2011אנגלית + מקור , מתוך המרשתת, תרגום בטורים – 2-ב

  database.com/search.php?individualAria=92-http://www.aria  

 -iahttp://www.ar 

database.com/search.php?sid=f2b0c9ee2168b50a0370d339cce2379f&X=2&individua

lAria=93 ( 2.9.0200ביקור באתר) 

גרמנית , המצורף כחוברת לתקליטור אודיו, מתוך תמליל תלת לשוני, תרגום בטורים – 3-א

(Mozart, 1984) 

אנגלית , רת לתקליטור אודיוהמצורף כחוב, מתוך תמליל תלת לשוני, תרגום בטורים – 4-א

(Mozart, 1984) 

צרפתית , המצורף כחוברת לתקליטור אודיו, מתוך תמליל תלת לשוני, תרגום בטורים – 5-א

(Mozart, 1984) 

 (.Mozart, n.d) אנגלית+ מקור  ,מתוך תמליל שנמכר באכסדרת האופרה ,תרגום בטורים – 2-א

של  האופרה( בדפוס וכספר מקוון במרשתת)נספח לספר לימוד , תרגום בטורים – 1-אב

 (3332, אברבאיה ווידברג, פרל)עברית + מקור , האוניברסיטה הפתוחה

עברית + מקור , עברי מאת הרי גולומב נוסח, ובאני'ג דון, מתוך ספר ,תרגום בטורים – 6-א

 (0992ן "תש, מוצרט)

 אנגלית, (9:19-1:00: דקות( )0919) טיוב-מתוך אתר יו ,כתוביות תחתיות 1-בגד

 http://www.youtube.com/watch?v=GMaD_2zEFa4 ( 11.6.2011ביקור באתר)  

 ( כתוביות)גרמנית +  (מושר)מקור , (0999)טיוב -מתוך אתר יו ,כתוביות תחתיות – 2-בגד

http://www.youtube.com/watch?v=R7JAQPWZe4I&feature=related ( ביקור באתר

11.6.2011) 

n2DeQr2hW4Q&feature=relmfuhttp://www.youtube.com/watch?v= ( ביקור באתר

11.6.2011) 

http://www.ipasource.com/view/aria/Wolfgang_Amadeus_Mozart/Notte_e_giorno_faticar_-_Leporello
http://www.aria-database.com/search.php?individualAria=92
http://www.aria-database.com/search.php?sid=f2b0c9ee2168b50a0370d339cce2379f&X=2&individualAria=93
http://www.aria-database.com/search.php?sid=f2b0c9ee2168b50a0370d339cce2379f&X=2&individualAria=93
http://www.aria-database.com/search.php?sid=f2b0c9ee2168b50a0370d339cce2379f&X=2&individualAria=93
http://www.youtube.com/watch?v=GMaD_2zEFa4
http://www.youtube.com/watch?v=R7JAQPWZe4I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n2DeQr2hW4Q&feature=relmfu
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http://www.youtube.com/watch?v=g_D_Q0S5sI4  ( 11.6.2011ביקור באתר) 

, גרמנית, אנגלית( + מושר)מקור , מתוך תקליטור וידאו ,כתוביות תחתיות – 1-2-3-גד

 (Mozart, 2005)( כתוביות לבחירה)ת צרפתי

ללא ), אנגלית( + מושר)מקור , להקרנה במסך מעל לבמה בהופעה חיה ,כתוביות עיליות – 1-גה

  (הטקסט נשלח אלי בדואל על ידי המתרגם, הפניה ביבליוגרפית

 (Mozart, 1900)אנגלית + מקור , מתוך תווים לקול ופסנתר, תרגום מתחת לתווים – 2-אב

  (Mozart, 1896) צרפתית בלבד, מתוך תווים לקול ופסנתר, תרגום מתחת לתווים – 3-אב

 מתודולוגיהמערך ה 3.2

וההיבטים השונים  הסקופוסים והמאפיינים)לל הגדרה של מרכיבי הניתוח וכ המתודולוגי המערך

האחת לריכוז , שתי טבלאות יצירתבניית המערך כללה  .עזר לריכוז הנתונים-וטבלאות( שלהם

משקפים ם המאפיינימידת ההעברה בתרגום של לפירוט והשניה , ת בתרגומיםקוהתופעות שנבד

  .תחומית-יצירה רב האופרה את היות

 :מבנה טבלת ריכוז הנתונים

ס
קופו

ס
 

 מטרת התרגום
 מוצהרת

 משתמעת

 ממשק
 הפקה

 קליטה

ם
אפייני

מ
 

  פתרונות תרגום

 פתרון תרגום גלובלי 
 "בופה"מאפייני 

 חזרות מוזיקליות
 זמניות-בו

 מאפייני מחזאות
 יחידת תרגום
 שפות בתוצר

 פונקציות לשוניות

 טקסטואליים-אמצעים פארא
  עימוד הטקסט

 זמניות-סימון גרפי של חזרות ובו
 טקסט לווייני 

 

 : האופרהתחומיות של -את הרב ההעברה בתרגוםמידת המפרטת את מבנה הטבלה 

  שירה

  מוזיקה

  תיאטרון 
 

, בנוסף לטבלאות. בהקשרים שונים ביניהםולהשוות  נתוניםלפלח את הבעזרת הטבלאות ניתן 

במחקר יש לשער ש. בהתאם לצורך ,לגבי כל תוצר תרגום גם ניתוח מורחב בטקסט חופשי נכתב

http://www.youtube.com/watch?v=g_D_Q0S5sI4
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העמיק את ללהוסיף על רשימות מרכיבי הניתוח ובכך להרחיב וניתן יהיה , ערךיאם י, נרחב יותר

 .ניתנים להלן הניתוח רכיביוהסברים בנוגע לכל אחד ממ פירוט .המחקר

 סקופוס 3.2.1

, לעיל 0 בפרק (Nord, 2002) ונורד (Vermeer, 2001) בידי ורמירכפי שתואר , "סקופוס" המונח

(. שיכול להיות גם המתרגם עצמו)אשר נקבעת על ידי מזמין התרגום , מתייחס למטרת התרגום

" ממשק"ואת ה" מטרה"על שכולל בתוכו את ה-כמונח" סקופוס"בעבודה זו השתמשתי במונח 

במטרות התרגום כפי שהוצהרו על מתמקד " מטרה"היבט הניתוח . מטבעאותו שהם שני צדדים ל

את המטרות  .הלכה למעשה  תרגוםאו כפי שמשתמע מהשימוש שנעשה ב, ידי מפיקי התרגום

" ממשק"היבט הניתוח . "מטרות משתמעות"ו "מטרות מוצהרות": בהתאם חילקתי לשני סוגים

מתוך בדיקה מעמיקה במסגרת תהליך יצירת  .דרכים אשר בהן התרגום מתממשבמתמקד 

עלה כי בחלק מהמקרים לא מדובר בשימוש שייעשה או נעשה בתוצר רשימת הסקופוסים 

תרגום בחוברת , כמו למשל תרגום לכתוביות)אלא בהכרעות לגבי המימוש של התוצר , התרגום

מופיעים  "( מימוש"ו" שימוש"שבתחילה כיניתי אותם )שני הסוגים (. תווים או תרגום לביצוע חי

מכיוון . גם אם מבלי להגדיר זאת במפורש, המחקרגם ברשימות החלקיות שמצאתי בספרות 

;  לתרגום םקוד ואהחלק בלתי נפרד מהסקופוס במובן זה ששהממשק שבו מתממש התרגום הוא 

 משפיע על והוא ,מראש, כלומר, ת התרגוםומטר (במודע או שלא)נקבע באותו השלב שבו נקבעות 

אל , "מטרה"השני של מטבע ה כצידו, "ממשק"הוחלט לשייך את ה, התרגום ועל מאפייניו

 . "קליטה"ו" הפקה: "חילקתי לשני היבטים יםאת הממשק .הסקופוס

 המטר 3.2.1.1

מטרה שבעבורה ל כוונהה. מוגדרת בעבודה זו כאחד משני ההיבטים של הסקופוס" מטרה"ה

. שימוש שנעשה בתרגום הלכה למעשהל, או לחילופין, כןכמו ולמענה הוחלט לבצע את התרגום ו

במסגרת העבודה נעשתה . ועם זאת משולבת בו כחלק מהסקופוס, המטרה מובחנת מהממשק

 ."מטרה משתמעת,ו "מטרה מוצהרת": הבחנה בין שני סוגים של מטרות
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 מטרה מוצהרת . א

 (םם עצממילהיות גם המתרג יםשיכול)שלו  מיםהתרגום או היוז נימזמיש מוצהרת היא כזו המטר

לים "מו, עורכים, של מתרגמים 3טקסטים לוויינייםב ופיעיכולה לה ההצהרה. מצהירים עליה

שלא היו קיימים במקור אלא הינם טקסטים  טקסטים לווייניים .המטרה ואחרים המעידים על

 . נוספו בתרגום מטעם המתרגם או ההוצאה

, בהם הצהרה לגבי הסקופוסיש ר אש םטקסטים לוויינייבמסגרת עבודה זו נעשתה הבחנה בין  

אשר מנותחים בעבודה זו  והערות בתוך הטקסט הערות שוליים ים מסוגלווייני יםטקסט לבין

, כאשר נמצאה הצהרה על מטרת התרגום. ('ג 1.0.0.0 ראו סעיף) יםטקסטואלי-פארא םכאמצעי

 בטבלאות הניתוחציינתי  ,פה-להסבר באתר או הסבר בע, סוף דבר, הקדמה :כגוןבטקסט לווייני 

. "מטרת תרגום" קטגוריהב" מוצהרת" משבצתבאו המטרות שהוצהר עליהן , מה המטרה

באותה " אין"סימנתי , במקרים שבהם לא נמצא טקסט לווייני המצהיר על מטרת התרגום

 .משבצת

  שתמעתמטרה מ .ב

ניתן להסיק מהי מתוך בחינת השימוש שנעשה בתוצר , במקרים שבהם אין הצהרה בדבר המטרה

גם ללא הצהרה . טיוב ברשת-דוגמה לכך היא תרגומי כתוביות המצורפים לקטעי יו. הלכה למעשה

מעקב לאפשר מפורשת של המתרגמים או המפיקים ניתן להסיק שהמטרה של הכתוביות היא 

לא תמיד ניתן לדעת באם הוגדרו מטרות על ידי כי  נדרשת ההיסקפעולת . אחר המתרחש באופרה

 .האלה לא תמיד נוכל לדעת מה היו המטרות, בהעדר הצהרה על כך, וגם אם כן, יוזמי התרגום

מטרה "כמו במקרה של ) "מטרה אפשרית"נתח תרגומים כבעלי מלמנע יבעבודה זו הוחלט לה

 .משתמעותהמוצהרות והטרות ולהתמקד במ( הבאסעיף בראו , "לאומית

  רשימת המטרות .ג

תוך כדי  רשימת המטרותהורחבה בשלב ראשון לוקטו מטרות מתוך המחקרים שנסקרו ובהמשך 

 להלן הרשימה. על מטרותכללו הצהרה שנמצאו בתרגומים ואשר  טקסטים הלוויינייםעיון ב

  :המלאה

                                                

תהליך ותוצר בתרגום סוגות "במסגרת הוראת הקורס , פ"כוכבי בע-ר עמית"טבעה ד" טקסטים לווייניים"את המונח  3

 ."דרמה ואופרה, שירה: תובעניות
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 "שתכליתו לעזור למבצעים ללמוד את פירוש  למטרת למידה הוא תרגום תרגום - "למידה

מהמטרה המכונה  שונהב) אותם כיצד לבטא אותן להנחותהמילים בלשון המקור ו

 רלוונטית זו מטרה. (תרגום שנועד לשמש בהוראת האופרה אשר מתארת" הוראה"

, ולהשיג שליטה מלאה במשמעותו הטקסטבמיוחד למבצעים שצריכים ללמוד את 

  .ובמצלול ובהגיה של

 "להוראה במסגרות לימוד שונות וברמות כאמור נועד למטרת הוראה התרגום  - "הוראה

כמו . החל בחוגי האזנה לחובבים ועד לימודי מוזיקולוגיה אקדמיים, שונות של מקצועיות

או במסגרת  ,הספרות, בתחומי המוזיקולוגיה עיון ומחקר אקדמיכן הוא נועד למטרות 

 .תחומיים-לימודים רב

 "או להקל על  מעקב אחר המתרחש באופרה נועד לאפשר למטרת מעקב התרגום - "במעק

קהל היעד יכול להשתמש בתרגום שנועד  .העוקבים להבין את הנשמע והנראה על הבמה

  .אחר המתרחש בעלילת האופרה ,שמיעה או בצפייהב, למטרה זו כדי לעקוב

 "שהופיעו בטקסטים לווייניים תרגום למטרת הנאה מהאופרה נכלל בהצהרות  - "הנאה

 "הנאה"את מטרת ההוחלט לכלול . בעבודה זו בדקואשר צורפו לחלק מהתרגומים שנ

 ה שלמקור, שכן בהקשר של התרגום ,"מעקב" בעבודה זו מסגרת המטרה המכונהב

לעקוב אחר להבין את מה שנאמר על ידי הדמויות ו ביכולת המדוברת הוא ההנאה

 .רגוםבעזרת הת בעלילה המתרחש

  (. 0 פרק)נסקרו בסקירת הספרות המאמרים שממטרה זו צוינה באחד  - "לאומית"מטרה

לקדם את העשרת הלשון והתרבות  מבקש שנעשה למטרה לאומית תרגום, לפי המאמר

 ,צורות ויצירות, על ידי יבוא של סוגותוזאת , ולפתח את סוגת האופרה בתרבות היעד

תרגומים שנבדקו בזו לא נמצאה כמטרה מוצהרת מטרה . הנחשבות כחלק חשוב בתרבות

א אך הוחלט ל ,"מטרה אפשרית"בקטגוריה אותה לכלול ייתכן שניתן היה . בעבודה זו

במחקרים  ילשמש כלי מחקר היא תוכלייתכן ש .במסגרת עבודה זו קטגוריה כזו יצורל

 . אם יהיו, אחרים

 "ביצוע היצירה בשפת היעד תרגום למטרת ביצוע הוא תרגום אשר נועד לשם - "ביצוע .

כולל  ,לשם כך על הטקסט המתורגם להתאים התאמה יתרה למקור מבחינה מבנית

אפשר לשיר יהיה מבנה הריתמי של המוזיקה כך שובנוסף גם התאמה ל ,חריזה ומשקל

 .אותו לפיה
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 ממשק 3.2.1.2

הוא חלק בלתי נפרד . מוגדר בעבודה זו כאחד משני ההיבטים של הסקופוס" ממשק"ה

במודע או )שמתנסחת בעת , כאשר מחליטים לתרגם .קודם לתרגוםשהוא מהסקופוס במובן זה 

מופע , כתוביות, דפוס) ממשקהבחירה ב .הממשק נקבע או ידוע מראש ,מטרתו של התרגום( שלא

טקסטואליים -האמצעים הפאראועל  פתרונות התרגוםעל , התרגומים על המשפיע (חי וכדומה

המדיום שבו מפיקים את  - "הפקה" :היבטיםלממשק שני . שמפיקי התרגומים צפויים לנקוט

הממשק יכול לכלול שילובים של  .החושים שדרכם נקלטים התרגומים - "קליטה"ו ,התרגום

 .מספר דרכי הפקה ומספר דרכי קליטה

 הפקה  .א

 :את הסוגים הבאים כוללהממשק היבט זה של 

  חוברת הנמכרת באכסדרת האופרה או ; חוברת לימוד; פר לימודס -דפוס על גבי נייר

חוברת תווים , או אודיו וידיאוחוברת המצורפת לאמצעי הקלטה בו; בחנויות מוזיקה

 .ועוד

  בשפת היעדעם כתוביות או הקלטת וידאו  וידאוהקלטת  ,הקלטת שמע -ביצוע מוקלט. 

  או שידור של ביצוע חי בשפת  (יותעם או בלי כתוב) של ביצוע מוקלט, של הקראה -שידור

 .היעד

 כתוביות ; סך או להדפיסטקסט שניתן לצרוך מהמ; ספר אלקטרוני -מרשתת טקסט ב

 .בקבצי וידאו ברשת

  שמצורף לביצוע מוקלט או חי, סוג של טקסטכתוביות הן  -כתוביות תחתיות או עיליות, 

יש חפיפה מסוימת בין  .אילוציםחלים עליו יש לו מבנה ייחודי ו, אינו עומד בזכות עצמו

 ופיעהכתוביות יכולות לה. המדיום של כתוביות לבין חלק מסוגי המדיה האחרים

בקבצי וידאו ברשת או בהקרנה , בהקלטות וידאו, בשידורי טלוויזיה, ביצירות קולנועיות

 . בעת ביצוע חי

 עם זאת. בודהלא נמצאה דוגמה במסגרת הע, עבור דרך הפקה זו - ביצוע חי בשפת היעד ,

וגם , (3-אבדוגמאות )מעצם קיומה של חוברת תווים עם תרגום בשפת היעד בלבד 

ומידע העולם ) 0201באפריל  5בריאיון טלפוני בתאריך הרי גולומב ' מעדותו של פרופ

ניתן לדעת כי דרך הפקה כזו אמנם קיימת ואפשר  ,(והיכרות החוקרת עם עולם האופרה

 .בדוגמאות גם אם הן אינן מגובותלגביה  עקרוניות הבחנות הציעל
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  לרוב על ידי שדרים ומגישי  ,(חי או מוקלט) בשידורהקראת התרגום  -הקראה בקול

דרך . מנצחים או מבצעים, לרוב על ידי מנחים, בביצוע חי במההעל הקראה מאו  ,תכניות

ערך המהפקה זו לא נמצאה במסגרת המחקר הנוכחי אך יש טעם לכלול אותה במסגרת 

 . המתודולוגי

  שמעהנגשת ((Audio Description - יחד עם תיאור של של התרגום  ,4על-בקול ההקרא

דרך הפקה זו לא נמצאה במסגרת המחקר הנוכחי אך יש טעם . עבור לקויי ראיה, הרקע

 . המתודולוגיהמערך לכלול אותה במסגרת 

  קליטה. ב

  :והם התרגומים נקלטיםהחושים שדרכם מ ותהקליטה של הממשק נובע דרכי

 ראיה  

  שמיעה 

  שילוב של שניהם 

 –שמיעה  .כתוביות, דפוס –ראיה : השילובים שקיימים בממשק בין הפקה לקליטה הם

ביצוע חי בשפת , ידאווביצוע מוקלט בו – החושים שילוב של שני. ביצוע מוקלט בשמע, הקראה

 . היעד

 מאפייני התרגום 3.2.2

 . טקסטואליים-אמצעים פאראו פתרונות תרגום: שני היבטיםחולקו בעבודה זו ל "מאפיינים"ה

  :פתרונות התרגום כוללים

 (כגון בין פרוזה לשירה) בחירה תרגומית גלובלית  

 זמניות-של חזרות מוזיקליות ושל בו, "אופרה בופה"העברה בתרגום של מאפייני ה 

  של יחידת התרגוםהיקפה 

 מאפייני מחזאות 

  בתוצרהשפות 

 5הפונקציות הלשוניות  

                                                

וב שבו קולות הדיבור של המקור מונמכים אך עדיין נשמעים וקול הקריין בסוג של דיב תרגוםעל הוא הקראה של ה-קול 4

 .של התרגום מצורף אליהם
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 :כולליםטקסטואליים -פאראהאמצעים ה

 עימוד 

 זמניות-חזרות ובו סימון גרפי של 

 (.או הערות בתוך התרגום, הערות שוליים)טקסטים לווייניים וספת ה 

  פתרונות תרגום 3.2.2.1 

פתרונות התרגום  .להתמודדמפיקי התרגום על  שאיתם תרגום מציב בפני מתרגמים אתגרים

. "פתרונות תרגום גלובליים" כונו בעבודה הננקטים לשם התמודדות עם אתגרים אלההכלליים 

שיהיה לטקסט המתורגם ואת רמת  האופיקובעת את , למשל, שירהלבין פרוזה הבחירה בין 

שם שנוקטים המתרגמים לפתרונות בנוסף נבחנים בעבודה גם . שבפניו ניצב המתרגםהקושי 

-בו, חזרות מוזיקליות, "בופה"מאפייני  :כגון הלאופר ייחודיות שחלקןעם תופעות דות התמוד

( פסקהאחת וכלה ב מילההחל ב)שבה מתמקד המתרגם תרגום היחידת בחירה בהיקף , זמניות

 .אחרות ואכאלה  (להלן' ח ראו סעיף)והתמקדות בפונקציות לשוניות 

 גלובלייםפתרונות תרגום . א

שיהיה לטקסט המתורגם ואת רמת הקושי  האופיפתרונות התרגום הגלובליים קובעים את 

 :להלן רשימת פתרונות התרגום הגלובליים. שבפניו ניצב המתרגם

 הוא " תרגום אפס"יש לציין ש. ביצוע בשפת המקור מבלי לתרגם כלל - תרגום אפס

זאת הוא אינו רלוונטי אך עם , אחד מפתרונות התרגום האפשריים ולכן מצוין קיומו

 .עבודה זולמחקר אשר מתמקד בניתוח תרגומים ולכן לא יבוא לידי ביטוי ב

 קציה הלשונית הרפרנציאליתנתרגום מסוג זה מתמקד בפו - במילה-תרגום מילה ,

בהתאם למיקומה כל מילה בפני עצמה  והוא שם דגש על פירוש (להלן' 'חראו סעיף )

השימוש . בתחביר( או עם התחשבות מועטה)ללא התחשבות  לעיתים גם, במקור

כאשר זמרים לומדים לבצע קטע מוזיקלי , למשל. תרגום שכזה הוא למידהבהמקובל 

כדי לדעת מה הן , חשוב להם לדעת את משמעותה של כל מילהסביר ש, בשפת המקור

פט המילים החשובות שעליהן יש לשים את הדגש במשפט המוזיקלי המשולב עם המש

  .התחבירי

                                                                                                                                       

מתן , כגון העברת מידע)אשר טען כי כל מבע ממלא פונקציות מסוימות  (3123יאקובסון )רומן יאקובסון מונח שטבע  5

 .1.1.3.2ראו הסבר ופירוט בסעיף (. פקודה ועוד
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 כלומר )בפונקציה הלשונית הרפרנציאלית תרגום זה מתמקד  - תרגום בפרוזה

  .ממילה אך של יחידות מבע גדולות יותר (משמעות ומידע, בהעברת תוכן

 מתמקד בפונקציה הפואטית , חריזה ומשקל הכולל, תרגום מסוג זה - תרגום בשירה

האתגרים התרגומיים שאתם  ,(Lefevere, 1975)לפבר  של הטקסט וכפי שפרט

מטפורות ועושר , אלוזיות, משקל, חריזה מתמודדים בתרגום שירה כוללים

להתגבר על בעיקרון אשר טען שניתן  ,(332-332: 3112, יאקובסון)יאקובסון . קונוטטיבי

 : עמד על הקושי המיוחד הקיים בתרגום שירה, כל בעיית תרגום

קוגניטיביות שאינן ניתנות לביטוי או לתרגום היא כל הנחה בדבר קיומן של עובדות 

במה שאפשר , בקיצור –במאגיקה , בחלומות, אבל בבדיחות. דבר הסותר את עצמו

נושאות , ומעל לכל בשירה –" מיתולוגיה לשונית יומיומית"לכנות בשם 

בתנאים כאלה הופכת שאלת . הקאטגוריות הדקדוקיות משמעות סמאנטית ניכרת

  .ושנויה במחלוקת הרבה יותר התרגום סבוכה

תופעה הקשורה לתרגום שירה והיא ייחודית לאופרות ונפוצה באופרות של מוצרט 

זמנית -שרות בו( שתיים ומעלה)היא חריזה בקטעי אנסמבל שבהם מספר דמויות 

ותמיד  ,אבל בנקודות מפגש מוזיקליות מסוימות ומחורז כאשר לכל דמות טקסט נפרד

לא מצאתי . זהה מתאגד לחרוז ןהאחרון של כול החרוז, קטעשל החרוז האחרון ב

 . "מאוגד חרוז": מינוח כלשהו לתופעה זו ולכן החלטתי לכנות זאת בעבודה

 הרי שכאשר , אם שאלת התרגום סבוכה כאשר מדובר בשירה - מוזיקה-תרגום צמוד

אתגרי  כמה וכמה וכוללת מגוון גדול של פיהיא סבוכה , מוזיקה-מדובר בתרגום צמוד

מוזיקה הוא פתרון תרגום שמתואר -תרגום צמוד .תרגום מסוגים רבים ושונים

, ומבנה ההברות וההטעמות שלו נענה למבנה הריתמי של המוזיקה, טקסט שהולחן"כ

ן "תש, מוצרט)" כאילו היא נכתבה מלכתחילה כהלחנה לו, כך שאפשר לשיר אותו לפיה

3113  :1).  

 "ופהאופרה ב"מאפייני סוגת ה .ב

 בלתי פוסק ורב מלל יחד עם, שילוב של פטפוט מהירמתאפיינת ב" אופרה בופה"הזמרה בסוגת ה

מילים ולעיתים , C-ו A קטעי המקורכמו ב, "לא"-ו" כן"המילים  חוזרות לרוב .חזרה על מילים

תשע פעמים רצופות , (הקטנטונת) La piccinaהזמר חוזר על המילים  ושב C קטעאחרות כמו ב

מילים אלו נוטות להופיע . הבאס המוקיוני ו שלבקצב גובר והולך שהופך לפטפוט האופייני לדמות
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מאפיינים אלו של  .רים"והשימוש בהן בדרך זו הופך אותן לקפ בסופםבתחילת משפטים או 

במובחן , אותם משתלבים עם תופעת החזרות המוזיקליות וניתן גם לתאר" אופרה בופה"ה

 .תחומית-כחלק מההיבט התיאטרלי של האופרה כיצירה רב, מהחזרות המוזיקליות

 חזרות מוזיקליות. ג

חזרות "התופעה מכונה בעבודה זו  ,כחלק מהמבנה המוזיקליכאשר זמרים חוזרים על טקסט 

חזרות  ".אופרה בופה"וזאת כדי להבחין את התופעה מהחזרות שהן חלק ממאפייני ה" מוזיקליות

לשם הדגשה של תוכן מסוים או לשם יצירת מקצב , טקסטואליות נפוצות בטקסטים בסוגת שירה

כמו למשל  ,מקובלים מבנים רבים של חזרה שונות ביצירות מוזיקליות, בנוסף לכך. מילולי

בית שני וחזרה על הבית , כלומר בית ראשון) 'א-'ב-'תבנית אהוא ש קאפו-אריה דהשל מבנה ה

קטע סולו וירטואוזי המתאפיין בחזרות על הטקסט תוך פיתוח )" קדנצה"של האו , (הראשון

כלולות במסגרת החזרות  "בופה"שהן חלק ממאפייני ההחזרות המוקיוניות (. מוזיקלי

 .המוזיקליות

 זמניות-בו. ד

ישנן אפשרויות שונות להציג , זמנית-ויותר שרות בוכאשר שתי דמויות , בתרגום של אנסמבלים

שכל התפקידים  7קבוצת חמשותשהיא , 6הסיסטמה, למשל ,בתווים. זמניות-את היבט הבו

ניתן . זמניות מעצם מבנה התיווי-מציגה את הבו, זמנית-בו יםמבוצעהמוזיקליים שמופיעים בהן 

או מסגרת יכולים לאגד את הטקסט  אנכי קו :בעזרת סימון גרפיזמניות גם -להציג את היבט הבו

מסימון של המנעות "( סימון אפס"שניתן לכנות )בעבודה נצפו גם מקרים . זמנית-המושר בו

 .התופעה בתרגום

 מאפייני מחזאות. ה

בניתוח . מאפייני המחזאות מביאים לידי ביטוי את העובדה שהאופרה הנה סוג של מחזה

ציון זמן ומקום בתחילת מערכה , הוראות במה: רגום שלהמאפיינים נבדקו קיומם והעברתם בת

בטבלת הניתוח הכללי סומן קיומם של המאפיינים בדיכוטומיה . וציון שמות הדמויות, או תמונה

                                                

המאוגדת יחדיו על ידי קו אנכי בתחילתה וכוללת את כל תפקידי , (ו הערת השוליים הבאהרא)קבוצה של חמשות  6

 . זמנית-הזמרים ותפקידי כלי הנגינה אשר מבוצעים בו

 .עליהם רושמים את התוויםהמקובצים יחד כשבתחילתם מפתח כלשהו ו המקבילים האופקיים היא חמשת הקווים חמשה 7
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הם מתוארים בפירוט רב , תחומיות של האופרה-ובטבלה המנתחת את הרב" אין"או " יש"של 

 .יותר

 יחידת תרגום. ו

של היקפה . בבואו לבצע את התרגוםיחידת תרגום היא יחידת הטקסט שבה מתמקד המתרגם 

פתרון  :למשל .ועד לפסקה (ובהקשר מסוים אפילו הברה) יחידת תרגום יכול לנוע ממילה בודדת

במילה והעימוד הוא של מילה מתחת למילה -הוא של מילה 1-בשל דוגמאות התרגום הגלובלי 

בדוגמאות אלו קיימים . יחידת התרגום היא מילה, בחינת התרגום בין שפותומכך ניתן להסיק שמ

גם סימנים פונטיים אשר בעזרתם ניתן לדעת כיצד לבטא את המילים בלשון המקור וניתן לטעון 

בהקשר . לסימנים פונטיים סמיוטי "תרגום"גם סימון זה הוא סוג של , שבדומה לתרגום בין שפות

כאשר התרגום  .שהיא היחידה הקטנה ביותר ,הברה רגום היא למעשהיחידת התזה ניתן לומר ש

היקף ניתן לומר ש, משתדל להיצמד לסדר המילים של המקור ולעיתים אף על חשבון התחביר

, כאשר התרגום אינו נצמד לסדר המילים, מצד שני. יחידת התרגום נוטה יותר לכוון מילה

ים שבמקור אלא מתמקד בהעברת תוכן הטקסט ולעיתים אף אינו נצמד באופן מלא לסדר המשפט

ניתן לומר שיחידת התרגום נוטה יותר לכוון יחידת שיח , תוך התאמתו למבנה השירי והמוזיקלי

 .פסקה -יותר  בהיקף גדול

 שפות בתוצר. ז

את הן יכולות לכלול . בתוצר התרגום בשילובים שונים אשר מופיעות ,שפותלאו  ,שפהכוונה לה

. ללא טקסט בשפת המקור ,או שפות יעד ,יעדרק שפת או , תרגום לשפה אחת או יותר עםהמקור 

כיצד האם והניתוח של מאפיין זה בודק בעיקר את מספר השפות הנוכחות בתוצר התרגום וכן 

 .נוכח גם המקור בתוצר

 פונקציות לשוניות .ח

מתן פקודה , ן העברת מידעכגו)טען כי כל מבע ממלא פונקציות  (3123יאקובסון )רומן יאקובסון 

אם )הבחין בין שש פונקציות של התקשורת הלשונית בהנחה שכל מבע מתמקד בעיקר והוא ( ועוד

 :אותן פונקציותבאחת מ( כי לעולם לא באופן בלעדי

 הודעה , לדוגמא. הדובר מוסר מידע, "מציאות"ממוקדת ב: רפרנציאליתהפונקציה ה

המבע הזה מוסר אינפורמציה  .מרוקח לגלילות, ןפקק תנועה ארוך באיילון צפו: ברדיו

 . המבוססת על המתרחש במציאות

 אדם מעיד , לדוגמא. הדובר מתייחס אל עצמו, ממוקדת במוען :אמוטיביתהה הפונקצי

 .אני עייף מאד: על עצמו
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 רופא , לדוגמא. שיחו-בןהדובר מתייחס ל, ממוקדת בנמען :קונטיביתהפונקציה ה

 . יוק איפה כואב לךתגיד לי בד: לפציינט

 או מוודא כי ערוץ , ודקבהדובר . התקשורת ערוץממוקדת ב: פאטיתהפונקציה ה

 ? את שומעת אותי: מטלפן שואל, לדוגמא. התקשורת זמין

 הדובר מתייחס לשפת התקשורת. ממוקדת בקוד התקשורת: לשונית-מטאהפונקציה ה .

  ?ספקלמה התכוונת כשאמרת שיש לך : מישהו שואל, לדוגמא

 חרוזים , הדובר משתמש בחידודי לשון. סגנון המבעבממוקדת : פואטיתהפונקציה ה

 . "אין חדש תחת השמש" :עונה הדובר" מה שלומך"בתשובה לשאלה , לדוגמא. ופתגמים

 

  טקסטואליים-אמצעים פארא 3.2.2.2

וכן  ,אם קיים או לא ,זמניות-סימון גרפי של החזרות והבו; שנבדקו כוללים את העימוד אמצעיםה

  .בגוף התרגום טקסטים לווייניים ,על ידי המתרגמים, (או לא) הוספו את המקרים שבהם

 עימוד. א

העבודה מבקשת לאפיין את . בעזרת העימוד ניתן להעביר מידע שאינו מילולי באופן וויזואלי

 . מועמד תוצר התרגום ןהדרכים שבה

 :דרכי העימוד המתוארות בעבודה הן

 מילה מתורגמת מתחת למילה בשפת המקור 

 לרוב מסודר שורה מול שורה, תרגום מול מקור, טקסט בטורים 

 כתוביות תחתיות 

 כתוביות עיליות 

 תוויםהברות מתחת ל 

 זמניות-סימון גרפי של חזרות ובו .ב

ארבעת הסימונים אשר הוספו על ידי החוקרת והם מלבד ) הסימונים הגרפיים שנבדקים בעבודה

סומנו על ידי אלו שהם  (ומסומנים בתוך הדוגמאות ברקע אפור 1.0.0.0טים בסעיף מפור

 :זמניות אשר נצפו בעבודה כוללים-הסימונים לחזרות ולבו .בתוצרי התרגום עצמם המתרגמים

 מקף לפני; זמנית-הדוברים בו הטקסט של המאגדים את ,מסגרתחצי חצי סוגריים מרובעים או 

מידע  הוספת ;הדפסת החזרות שוב ושוב מספר פעמים ;כתוביות ופיתבאותה שק דברי כל דמות

קו תחתי מתחת לטקסטים  ;במקומות שבהם הדובר במקור חוזר על דבריו נוסף בתרגום

אם )שלוש נקודות המסמנות חזרה על אותו הטקסט  ;"('וגו)"הקיצור  ;שהזמרים חוזרים עליהם



31 

 

מתממשים כטקסט ומים הבתרג .(שלוש נקודות שאינן מסמנות חזרה גם מופיעותכי לעיתים 

 .מעצם מבנה התיוויוניכרות לעין זמניות מסומנות ומוצגות -החזרות והבו, מתחת לתווים

  בגוף התרגום יםלווייני יםטקסטהוספת  .ג

 לבין ('א 1.0.0.0ראו סעיף ) על מטרת התרגום צהיריםלווייניים המהעבודה מבחינה בין טקסטים 

. לצורך אחר והערות בגוף הטקסט אשר נוספו בתרגום שולייםמסוג הערות  טקסטים לווייניים

או לעיתים גם , כחומר לימודי, כהנהרה תרגומית, להעברת מידע טקסטים לווייניים אלו משמשים

 קטגוריההבמסגרת הם מנותחים בעבודה  .אחר המתרחש בעלילה ככלי עזר להתמצאות ולמעקב

עצם היא שטקסטואליים -שיוכם לאמצעים הפאראהסיבה ל". טקסטואליים-פאראאמצעים "

ניתן לנתח ש ,חיצוני לתוכן התרגום עצמווהוא סימון בולט לעין  בתוך הטקסט( או העדרם)קיומם 

-בחלק המיועד לאמצעים פארא, בטבלאות הניתוח. את היחסים בינו לבין הסקופוס

 ".אין"או " יש"העדרם של טקסטים לווייניים מסוג זה בציינתי את נוכחותם או , טקסטואליים

 

 מוזיקה ותיאטרון, שירה תחומי –תחומיות של האופרה -היבט הרב 3.2.2.3

ם מאפייני של האופרה ובודקת אם ועד כמה הועברו בתרגוםתחומיות -רבבהעבודה דנה גם 

 .תיאטרוןלמוזיקה ול, שירההקשורים ל

 תחום השירה. א

 "מוזיקה-צמוד" -ו" שירה"פתרונות התרגום הגלובליים בחירה בכשירה והאופרה כתובה 

 .בתרגוםזאת מעבירה 

 מוזיקהתחום ה. ב

עצם  - פתרונות התרגום מבחינת: הם בתרגום תחום המוזיקה עבירים אתמאפייני תרגום שמ

-האמצעים הפאראמבחינת . זמניות-ת החזרות והבוותופעבתרגום את ( או לא)ההעברה 

סימון ה, ובדרכי עימוד אחרות, פק בחוברת תוויםכאשר התרגום מו, עימודה - טקסטואליים

 .טקסט המתורגםתוך הב תופעותאותן הגרפי של 

 תיאטרוןתחום ה .ג

 מאפייני המחזאות וכן "אופרה בופה"מאפייני ה: הםמאפייני תרגום שמתקשרים לתיאטרון 

 .ושם הדמות לפני הטקסט שלה, זמן ומקום בפתיחת כל תמונה ציון ,הוראות במה: כגון
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 התרגומים והניתוחים. 4

להלן ניתוח דוגמאות התרגום בהתאם למבנה השיטתי אשר נוסח במסגרת העבודה ואשר מפורט 

 (. שיטתי לניתוחמערך ) 9לעיל בפרק 
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 1-ב-E, 1-ב-D, 1-ב-C, 1-ב-B, 1-בA-דוגמאות 

 0-ב-A דוגמה
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 0-ב-B דוגמה
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 0-ב-C דוגמה
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 0-ב-D דוגמה
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 1-ב-E דוגמה
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 3-בE- 3-בD- 3-בC- 3-בB-  3-בA- תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 למידה מוצהרת

 למידה משתמעת

 טקסט במרשתת; ג נייר"דפוס ע הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 במילה-מילה

יש במקור  "בופה"מאפייני 

 אין בתרגום

יש במקור  אין במקור

 אין בתרגום

 אין במקור אין במקור

יש במקור  חזרות מוזיקליות
 אין בתרגום

יש במקור 
 אין בתרגום

יש במקור 
 אין בתרגום

יש במקור 
 אין בתרגום

יש במקור 
 אין בתרגום

יש במקור  אין במקור זמניות-בו

 אין בתרגום

יש במקור  אין במקור

 אין בתרגום

יש במקור 

 אין בתרגום

 יש מאפייני מחזאות

 לעתים צרוף מילים או משפט, (או אף הברה)מילה  יחידת תרגום

מייצגים את  IPA)מכונים )סימני אלפבית פונטיים  ,אנגלית, מקור שפות בתוצר
 הגיית המקור

 רפרנציאלית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 מילה מתורגמת מתחת למילה בלשון המקור עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 אין

טקסט לווייני 

 כמאפיין טקסט

 יש

 

כפי שהוא מצהיר על , האתר. נמצא טקסט לווייני המצהיר על מטרות התרגוםזה  רגוםבת

 : מורים וכל מי שמתעניין בביצוע יצירות ווקאליות, פותח עבור זמרים, עצמו

What is IPA Source?  

IPA Source was developed to benefit singers, teachers, and all those 

interested in the correct and knowledgeable performance of vocal 

literature. To further the comprehension and correct pronunciation 

of foreign language texts, IPA Source provides IPA transcriptions 

and literal translations for immediate purchase and download. 

(http://www.ipasource.com/faq; retrieved 16.12.2011)  

שיפור ההבנה וכן הגיה נכונה של הטקסט כך שמבצעים יכולים  :הןבאתר המטרות המפורטות 

מתוך הבנה , להעזר בתרגום מסוג זה כדי ללמוד את ההגיה הנכונה וכדי לבצע אותו בשפת המקור

 ". למידה"הלמטרת  ,בהתאם תרגום זה שויך .של הטקסט שאותו הם שרים

במילה תוך הצמדות לסדר המילים במקור עלול לשבש את התחביר של הטקסט -גום מילהתר

של , הם הוספה בסוגריים של תווית דקדוקית IPAהפתרונות שניתן למצוא באתר . המתורגם

 . או של המשפט בתחביר תקני בשפת היעד, משמעות המילה בהקשר הספציפי

http://www.ipasource.com/faq
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גם לומר שבהתיחסות לתיעתוק בסימנים  לרוב מילה וניתןיחידת התרגום בטקסט זה היא 

הוא , בהם מתווסף משפט בסוגרייםשגם במקרים  .הברה -היחידה היא הקטנה ביותר , פונטיים

משמש בעיקר כדי לשפר את הבנת הנקרא כך שניתן לומר שיחידת התרגום בטקסט זה היא לרוב 

אפיון מטרתו . ת תרגוםאת המילה כיחיד העימוד של מילה מתחת למילה מדגיש אף יותר. מילה

ובהיבט מסויים , מילה)קטנה ביותר ההיא התרגום בכך שיחידת מודגש " למידה"תרגום זה כשל 

נוכחות של הערות שוליים בו, הרפרנציאליתבכך שיש התמקדות בפונקציה הלשונית  ,(אף הברה

 . בטקסט

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .השירה תחוםאין העברה של  שירה

 .תחום המוזיקהאין העברה של  מוזיקה

יש העברה של תאור . מושמטים" בופה"מאפייני ה: תחום התיאטרוןיש העברה חלקית של  תיאטרון 

בכתב , של הוראות במה ושל שם הדמות בשורה נפרדת בראשית הטקסט שלה, זמן ומקום

 .וטהנ
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 1-א-E, 1-א-D, 1-א-C, 1-א-B, 1-א-Aדוגמאות 

 0-א-A הדוגמ

 

 0-א-B דוגמה
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 0-א-C דוגמה
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 0-א-D דוגמה

 

 0-א-E דוגמה
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 3-א-E 3-אD- 3-א-C 3-אB- 3-אA- תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 מעקב; הוראה מוצהרת

 מעקב; הוראה משתמעת

 ג נייר"דפוס ע הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 פרוזה

 יש במקור  "בופה"מאפייני 

 יש בתרגום

 יש במקור אין במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 אין במקור

 יש במקור חזרות מוזיקליות
 יש בתרגום

 יש במקור
 יש בתרגום 

 יש במקור
 יש בתרגום

 יש במקור
 יש בתרגום

יש במקור 
 יש בתרגום

 יש במקור במקוראין  זמניות-בו

 יש בתרגום

יש במקור  אין במקור

 יש בתרגום

יש במקור 

 יש בתרגום

 יש מאפייני מחזאות

 משפט יחידת תרגום

 עברית, מקור שפות בתוצר

 רפרנציאלית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 שורה מול שורה, מקור מול תרגום בטורים עימוד הטקסט

גרפי של סימון 

 זמניות-חזרות ובו

 יש

 אין טקסט לווייני 

 

ר נחום שופמן בהרצאת אורח "נמסרו מפי המתרגם ד ,"מעקב"ו" הוראה" המוצהרות מטרותה

 (0202) "דרמה ואופרה, שירה: תהליך ותוצר בתרגום סוגות תובעניות"שניתנה בקורס 

שמציב האתגרים , אחרתמכיוון ש ,בפרוזהלתרגם , לדבריו, המתרגם בחר. אילן-באוניברסיטת בר

מאלצים אותו לסטות מהעברת המשמעות הרפרנציאלית המדויקת כדי היו  ,השירהתרגום בסוגת 

העובדה שהמקור כתוב את  קלוטיכול ל קהל היעד, לדעתו. להתאים את הטקסט לחריזה ולמשקל

שפת המקור  התבוננות בטקסט המקור שלפניו אף מבלי להבין אתמשמיעת המקור ומ ,שירהב

לסימון  שיטההמתרגם הקדיש תשומת לב יתרה לעימוד הטקסט וקבע (. האלפבית מוכרבהנחה ש)

להתאים  ומוצהר וזאת מתוך נסיון מודע, זמניות-חזרות ובו -גרפי של המאפיינים המוזיקליים 

גם . את תוצר התרגום למטרה של מעקב אחר המתרחש תוך כדי שמיעת האופרה בתקליטור אודיו

חוברת לימוד שהסטודנטים אשר נרשמים לקורס אוניברסיטאי הפקת התרגום כ -ממשק ה

הדברים שנאמרו בהרצאה הוגדרו בעבודה . "מעקב"מצביע על הסקופוס המכונה , נדרשים לרכוש

 . פה-בעלכטקסט לווייני 
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 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .תחום השירהאין העברה של  שירה

שורות שחוזרות בשירה מסומנות בקו  - גרפי על ידי סימון תחום המוזיקהיש העברה של  מוזיקה

 .זמנית מוצגים בתוך מסגרת-תחתון וטקסטים שמושרים בו

רים "החזרות מסומנות בקו תחתי והקפ, "בופה"מאפייני ה - תחום התיאטרוןיש העברה של  תיאטרון 

בשורה תאור זמן ומקום ושם הדמות , וראות במהמופיעים בתרגום כמו גם ה" לא"ו" כן"

 .בכתב מודגש, לחוד בראשית הטקסט שלה
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 2-ב-C, 2-בA-דוגמאות 

 0-ב-Aדוגמה 

 

 0-ב-Cדוגמה 
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 3-ב-C 3-בA- תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 הנאה; למידה מוצהרת

 מעקב; למידה משתמעת

 הפקה הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 פרוזה

יש במקור  "בופה"מאפייני 

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

יש במקור  חזרות מוזיקליות
 יש בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 אין במקור אין במקור זמניות-בו

, משפט יחידת תרגום

 מילה

 משפט

 יש מאפייני מחזאות

 מקור ואנגלית בתוצרשפות 

 רפרנציאלית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

, ם בטוריםומקור מול תרג עימוד הטקסט

 שורה מול שורה

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

-בו, סימון חלקי: חזרות

 אין סימון: זמניות

 אין טקסט לווייני 

 

 "מידהל" המטרות המוצהרות הן ,תרגומיםנלקחו ה לווייני שקיים באתר שממנוהטקסט לפי ה

 :להלן ציטוט מתוך הטקסט הלווייני". הנאה"ו

The Aria Database is a collection of information about opera and 

operatic arias. 

Besides providing basic information about each aria, the Database 

includes translations for many arias and aria texts for those that are 

not affected by copyright restrictions. The Database also provides 

access to a collection of operatic sound files to give visitors an idea 

of what each aria sounds like. In addition, the Aria Database 

contains information on available scores and sound files that can be 

purchased to aid in study and enjoyment.  

. ('ג 1.0.0.0ראו סעיף " )מעקב"במסגרת מטרת הנכללת בניתוח " הנאה"המטרה המכונה 

אות ניתן לר. ויחידת התרגום היא לרוב משפט עם נטייה לכוון מילה, הטקסט מתורגם בפרוזה

 Rain and wind to -למשל , שניכר ניסיון לשמר בתרגום את סדר המילים של המקורזאת בכך 

put up with ,הבהרה למשמעות המילה הוסיפה תרגמה מילולית ו ובמקרים מסוימים המתרגמת
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 someone's או beauty (beautiful woman): למשל, בתוך סוגרייםבהקשר של המשפט 

(people) coming . 

 : תחומיות באופרה-עברה בתרגום של היבט הרבה

 .תחום השירהאין העברה של  שירה

חזרה על חלק מהשורות , 1-ב-Aבדוגמה  .באופן חלקי ביותר יםמועבר יםהמוזיקלי מאפייניםה מוזיקה

 .זמניות-בו םשיש בהבתוצר זה אין קטעי מקור . ןנקודות בסופ שלוש מסומנת על ידי

יש הוראות במה חלקיות , "בופה"אין העברה של מאפייני ה - התיאטרון מועבר בחלקותחום  תיאטרון 

 .בכותרת התרגום יםציון זמן ומקום ושמות הדמויות מופיע, (בסינופסיס)
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  5-4-3-א-E; 5-4-3-א-D; 5-4-3-אC-; 5-4-3-א-B ;5-4-3-א-Aדוגמאות 

 5-א-A, 9-א-A, 1-א-Aדוגמאות 

 

 5-א-B, 9-א-B, 1-א-Bדוגמאות 

 

 5-א-C, 9-א-C, 1-א-Cדוגמאות 
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 5-א-D, 9-א-D, 1-א-Dדוגמאות 

 

 5-א-E, 9-א-E, 1-א-Eדוגמאות 

 

  



12 

 

 1-1-1-א-E 1-1-1-א-D 1-1-1-א-C 1-1-1-א-B 1-1-1-א-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 מעקב משתמעת

 בחוברת, ג נייר"דפוס ע הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

A-מוזיקה -צמוד-1-א /A-פרוזה -1-א /A-מוזיקה-צמוד-1-א 

 יש במקור "בופה"מאפייני 

 אין בתרגום

 יש במקור

 בתרגום אין

 ,יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 ,יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור חזרות מוזיקליות
 יש בתרגום

 ,יש במקור אין במקור
 יש בתרגום

 יש במקור
 יש בתרגום

 יש במקור זמניות-בו

 אין בתרגום

 יש במקור

 בתרגום אין

 ,יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 ,יש במקור

 אין בתרגום

 יש מאפייני מחזאות

 משפט יחידת תרגום

 צרפתית, אנגלית, גרמנית, מקור שפות בתוצר

 פואטית-1-א-A/ רפרנציאלית -1-א-A/ פואטית -1-א-A פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

השלישי , בשני שפת המקור, בטור הראשון גרמנית, טקסט בטורים עימוד הטקסט

 שורה מול שורה. אנגלית והרביעי צרפתית

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 חלקי

 יש טקסט לווייני 

 

המטרה העיקרית משתמעת מעצם העובדה שמפיקי תקליטור האודיו . אין מטרה מוצהרת

קיים . וצירפו אותה למארז, לאנגלית ולצרפתית, לגרמנית, הפיקו חוברת עם שלושה תרגומים

המציין את העובדה שאין סימון לחזרות וכי הסימון , טקסטואלי-כאמצעי פאראטקסט לווייני 

 ,רק בשפות גרמנית ואנגלית, הטקסט הלווייני מופיע. זמניות מופיע רק בטור של שפת המקור-לבו

המשתמעת  המטרה גדרתמה שמחזק את ה ,בצורת הערות בראש הדף ומשמש כעין מקרא למעקב

כנראה שהתקליטור הופק בגרמניה ולכן הטור הראשון הוא זה של התרגום לגרמנית ". מעקב"כ

 .ור של שפת המקורהט, כצפוי, ולא

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

בתרגומים לגרמנית ולצרפתית יש העברה . תחום השירההעברה של  בתרגום לאנגלית אין שירה

 .ושל המשקל, "חרוז מאוגד"מלאה של החריזה כולל 

זמניות מסומנת על ידי -הבואין ציון לחזרות אבל  -המאפיינים המוזיקליים מועברים חלקית  מוזיקה

אבל כל הטורים מופיעים , אינה מסומנת בכל תרגום)סוגריים מרובעים בטור של שפת המקור 

 (.יחד באותו דף ולכן ניתן לראות במבט את הסימון

כמעט שאינם מועברים מלבד מופע אחד " בופה"מאפייני ה, תחום התיאטרון מועבר בחלקו תיאטרון 

תאור זמן ומקום ושם , יש העברה של הוראות במה". לא לא לא"של  5-א-Aבדוגמה , בלבד

 .הדמות מופיע בשורה נפרדת מעל הטקסט באותיות רישיות
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 2-א-E, 2-א-D, 2-א-C, 2-א-B, 2-א-Aדוגמאות 

 טקסט מתוך תמליל מהסוג שנמכר באכסדרת האופרה 

 0-א-Aדוגמה 

 

 0-א-Bדוגמה 
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 0-א-Cדוגמה 

 



13 

 

 0-א-Dדוגמה 

 

 0-א-Eדוגמה 
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 3-א-E 3-א-D 3-א-C 3-א-B 3-א-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 מעקב משתמעת

 בחוברת, נייר ג"דפוס ע הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 מוזיקה-צמוד

 יש במקור "בופה"מאפייני 

 אין בתרגום

 במקוריש  אין במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 אין במקור 

 יש במקור חזרות מוזיקליות
 אין בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור זמניות-בו

 יש בתרגום

 יש במקור אין במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש מאפייני מחזאות

 פיסקה יחידת תרגום

 מקור ואנגלית שפות בתוצר

 פואטית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 שורה מול שורה, מקור מול תרגם בטורים עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 חלקי

 אין טקסט לווייני 

 

המטרה המשתמעת ניכרת מעצם העובדה שהחוברת נמכרה באכסדרת . אין מטרה מוצהרת

שהוא מעין הערה  טקסטואלי-כאמצעי פארא לוויינינצפה טקסט  2-א-Dבדוגמה . בית האופרה

מטרתה של הערת . לעיתים במקום המסומן מושרת המסומנת בכוכבית ומציינת כי אריה מסוימת

זמניות אינה -תופעת הבו". מעקב"יא מאששת את הגדרת המטרה כשוליים זו להקל על המעקב וה

 - משבצתראו בטבלה הבאה ב)מועברת בתרגום במובהק אלא רק באה לידי ביטוי בעימוד 

 .(מוזיקה

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .ומשקל" חרוז מאוגד"כולל , עם חריזה, מלאביטוי ידי לבתרגום זה  בא תחום השירה שירה

בהם יש שבמקומות , אין סימון של חזרות אבל בחלק מהמקרים, ומועבר בחלק תחום המוזיקה מוזיקה

-אין סימון של בו. המתרגם משתמש בחזרות להוספת מידע רפרנציאלי ופואטי, חזרות במקור

כל ש מחולק לשורותאלא  יחדאינו מקובץ של כל דמות  הטקסט 1-א-Dזמניות אבל בדוגמה 

זמניות -דרך העימוד הזו נותנת ביטוי חזותי חלקי לבו .דמות אחרתמוצגת מפי  מהןאחת 

 .בטקסט וגם מקלה מעט על המעקב אחר הטקסט המושר

. "בופה"למאפייני ה (חלקי גם הוא) אחד יש רק אזכור - תחום התיאטרון מועבר בחלקו תיאטרון 

משמשים שניהם למרות ש" כן"-אבל כלל לא מועבר ה" לא"-מועבר חלקית ה 1-א-Dבדוגמה 

או  ,שם .מקום וזמן ושל ציון יש העברה של הוראות במה. רים באותה מידה בקטע"כקפ

 .מופרד בנקודה מהטקסט, באותיות רישיות, הדמות מופיע בתחילת השורה קיצור שם
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 1-אב-E, 1-אב-D, 1-אב-C, 1-אב-B, 1-אב-Aדוגמאות 

 0-אב- Aדוגמה

 

 0-אב-Bדוגמה 
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 0-אב-Cדוגמה 

 

 0-אב-Dדוגמה 
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 0-אב-Eדוגמה 

 

 
 

 
 3-בא-E 3-בא-D 3-אב-C 3-אב-B 3-באA- תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 הוראה משתמעת

 ג נייר ובספר מקוון"דפוס בספר ע הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 שירה

 יש במקור "בופה" מאפייני

 בתרגוםיש 

 יש במקור אין במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 אין במקור 

 יש במקור חזרות מוזיקליות

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור זמניות-בו

 אין בתרגום

 יש במקור במקוראין 

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 יש מאפייני מחזאות

 פיסקה יחידת תרגום

 מקור ועברית שפות בתוצר

 פואטית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 שורה מול שורה, מקור מול תרגם בטורים עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 זמניות-חלקי של חזרות ואין סימון בוסימון 

 אין טקסט לווייני 

 

 : המתאר את מטרת הקורס( ראשית דבר)בתוצר זה קיים טקסט לווייני 

אנר מרכזי בתרבות העולם המערבי 'הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם ז

הקורס מיועד לחובבי מוסיקה בכלל  ]...[ ספרות ומוסיקה, המשלב תיאטרון

אך גם לסטודנטים המעוניינים בהיכרות ראשונה עם תחום , ולאוהבי אופרה בפרט
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חומר ..[ .] לא נדרש ידע מוקדם במוסיקה או בקריאת תווים. שאינו מוכר להם

הלימוד כולל הקלטות של דוגמאות מוסיקליות מתוך האופרות הנדונות בספרי 

בסרטי . מקור מול תרגום לעברית –כוללים גם את הליברית  ספרי הלימוד. הלימוד

 .תוכלו לצפות באתר האינטרנט של הקורס, עם כתוביות בעברית, האופרות

http://www.openu.ac.il/courses/10411.htm ( 1.3.2012ביקור באתר) 

סטודנטים שאין להם רקע  הוראת, ובפרט) "הוראה" שלפיהצהרה ניתן לראות בטקסט זה ה

 . היא מטרת התרגום( מוזיקלי

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב
לא )ולרוב , החריזה מועברת בתרגום ,על פי רוב .ביטוי מלאידי תחום השירה בא בתרגום ל שירה

 .שונה מהמקור הוא לעיתיםאם כי , המשקל מועבר". חרוז מאוגד"גם ( תמיד

כאשר קטע מסוים חוזר שוב במעין , 1-אב-C בדוגמה -מועבר באופן חלקי  תחום המוזיקה מוזיקה

שלוש עם  "'וכו"הוכנסה לתרגום השורה הראשונה של הקטע ובסופה המילה , פזמון חוזר

שאר . מושמטת לחלוטין 1-אב-A החזרה על מעין פזמון חוזר בדוגמה, לעומת זאת. נקודות

 גם פה ,1-א-Dזמניות אינה מסומנת אבל בדומה לדוגמה -בו. החזרות בטקסטים אינן מסומנות

-לבו( גם אם חלקי)ביטוי חזותי  ןנות, של הדמויות לסירוגין לשורותבחלוקה הטקסט עימוד 

 .זמניות בטקסט

ועבר מ 1-א-Aבדוגמה , ם חלקיתמועברי" בופה"מאפייני ה. מועבר חלקית תחום התיאטרון תיאטרון 

. רים אינם מועברים"אבל מאפייני הפטפוט ומופעים אחרים של הקפ" לא, לא, לא"-הבתרגום 

בשורה נפרדת , שמות הדמויות ציון של יש, אין תאור זמן ומקום, יש העברה של הוראות במה

 .בכתב מודגש

http://www.openu.ac.il/courses/10411.htm
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 6-אE-, 6-אD-, 6-אCB, 6-אB-, 6-אA-דוגמאות 

 2-א-Aדוגמה 

 

 2-א-Bדוגמה 
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 2-א-Cדוגמה 

 

 2-א-Dדוגמה 
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 2-א-Eדוגמה 

 

 

 

 2-א-E 2-א-D 2-א-C 2-א -B 2-א-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 

 מטרת 

 תרגום

 ;הבנת המקור לעומק; הערכת התרגום; ביצוע מוזיקלי בשפת היעד מוצהרת
במאים , זמרים)חומר עזר למקצוענים ; הוראה ;מעקב אחר המתרחש

להנות מהיצירה ולחוות אותה כמו ( עד כמה שניתן)אפשרות ; (מנצחים

 שנוצרה במקור

 ביצוע; מעקב; הוראה; למידה משתמעת

 דפוס בספר הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 מוזיקה-צמוד

 יש במקור "בופה"מאפייני 
 יש בתרגום

 יש במקור אין במקור
 אין בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 אין במקור
 

 יש במקור חזרות מוזיקליות

 יש בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור זמניות-בו

 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 אין בתרגום

 יש מחזאותמאפייני 

 פסקה יחידת תרגום

 מקור ועברית שפות בתוצר

 פואטית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 שורה מול שורה, מקור מול תרגום בטורים עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

זמניות אך הסימון נשמט -המתרגם סימן בו. סימון חלקי של החזרות

 .בשלב הדפסת הספרבטעות 

טקסט לווייני 

 כמאפיין

 יש
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נוסח עברי אויריתמי מותאם : "בכותרת המשנה. המטרות מוצהרות במספר מקומות בספר

וכן , (33-2:  3113ן "תש, מוצרט)בפתח דבר מאת המתרגם , (2:  3113ן "תש, מוצרט)" יקה של מוצרטלמוז

 ."ביצוע"מצביעה על מטרת ה "מוזיקה-צמוד" פתרון תרגום גלובליהבחירה ב. בכיתוב הגב

וכן  ,(המשמשות בתרגום זה לשם הוספת מידע והנהרות)הערות שוליים , מאפיינים כגון עימוד

בפתח . "מעקב"ו "הוראה"ו" למידה" :מטרותהעל  יםמצביע ,זמניות-סימון גרפי של חזרות ובו

ידי קו -מזוהים בטקסט על מקרים כאלה: ")כדלקמן לגבי האנסמבלים מפורטהדבר של הספר 

בריאיון טלפוני שנערך בתאריך . (31-31:  3332, גולומב)(" זמנית-מאונך בשולי הדברים המושרים בו

בתרגומים . בדפוס (לא ברור מדוע) נמסר לי כי הקו המאונך נשמט ,עם המתרגם  0201באפריל  5

סימון זה . ות מופיע כראויזמני-הוא וידא שהסימון לבו, גולומב' פרופ םשפרסמאוחרים יותר 

 ".מעקב"מצביע על מטרת ה

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .ומשקל" חרוז מאוגד", כולל חריזה לביטוי מלאבטקסט  בא תחום השירה שירה

כאשר קטע מסוים חוזר שוב במעין  9-א-Cבדוגמה , ם המוזיקליים מועברים בחלקםיהמאפיינ מוזיקה

לעומת (. 'באיטליה וגו" )'וגו"החזרה סומנה בעזרת המילה הראשונה ואחריה , פזמון חוזר

-D -ו, 9-א-C, 9-א-Aבדוגמאות . הושמטה 9-א-Aזאת החזרה על מעין פזמון חוזר בדוגמה 

יר ומאפשרות לו להעב בתרגום משמשות חלק מהחזרות את המתרגם להוספת טקסט 9-א

 בתרגוםהיתה אמורה להיות מועברת זמניות -בותופעת ה. מקסימום מידע רפרנציאלי ופואטי

הסימון נשמט בטעות אבל מבחינת הניתוח ניתן לראות את התופעה  .בעזרת סימון גרפי

 .כמועברת מבחינת ההכרעה התרגומית שנעשתה

" לא"ינם מועברים מלבד הכמעט וא" בופה"מאפייני ה. התיאטרון מועבר חלקיתתחום  תיאטרון 

, תאור מקום וזמן, הוראות הבמה. 9-א-Aרק בדוגמה , ר אשר מועבר חלקית"המופיע כקפ

( מופרד בנקודתייםובתחילת השורה הראשונה של הפסקה מודגש ובולט לימין )ושם הדמות 

 .מועברים כולם
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 1-בגדE-, 1-בגדC-, 1-בגדB-, 1-בגדA-דוגמאות 

ניתן היה לצפות באופרה עם כתוביות תחתיות בשפת  ,(אינו זמיןשכעת )זה אתר ב: הערה

כלומר הטקסט הופיע מתחת לחלונית , ועם טקסט אינטראקטיבי, או בתרגום לאנגלית, המקור

אפשר היה . הצפיה של הסרטון והשורה הרלבנטית הודגשה בהתאם להתקדמות הצפיה בסרט

 .לבחירת הצופים ,ו אף אחת מהןא, רק אחת מהן, את שתי האפשרויות גם יחדלהפעיל 

 :(1.3.3.3 אשר פורט בסעיף) מובא פה בשנית מקרא סימון הכתוביות, לשם נוחות הקריאה

 שקופית כתוביות חדשה  #

 סימן לשורה נוספת כאשר יש שתי שורות בשקופית  ;

 .מסמנים מספר שורות שאינן מתורגמות ומספר X. אין כל תרגום למרות שהדמויות שרות (-)

 0-בגד-Aדוגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  0-בגד-Bדוגמה 

 

 

 

 

 

  

#Night and day I slave away 

;For a man that can't be pleased 

#Rain and wind I must endure 

;Eating badly, sleeping badly. 

#I want to be a gentleman. 

#I no longer want to serve 

2X(-) 

#Oh, what a true gentleman! 

#While you're inside with your beauty, 

;I am out here playing the sentinel… 

6X(-) 

#Someone's coming! 

(-) 

#I don't want to be found. 

(-) 

#Help!  
#I’m betrayed!  
#The assassin…  
#has wounded me. 
(-) 
#And from his throbbing breast,  
#I see his soul departing. 
4X(-) 
#I feel my soul… 
#departing. 
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 0-בגד-Cדוגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 0-בגד-Eדוגמה 

 

 

 

 

 

  

#28:39 Little lady,  

#28:41 this is the list of the beauties 

; my master has loved,  
#28:50 Observe. Read it with me.  

(-) 

#29:00 In Italy, six hundred and forty.  
#29:06 In Germany, two hundred and thirty one.  

#29:11 One hundred in France,  

;in Turkey, ninety-one.  

(-) 
#29:14 But in Spain...  

#29:19 But in Spain,  

;already one thousand and three.  
2X(-) 

]...[  

8X(-) 

[…] 
#31:35 The tall ones,  

#31:38 he calls them “majestic”.  

2X(-) 
#31:57 The little ones  

8X(-) 

#32:08 are always “charming”.  
3X(-) 

[…] 

#32:48 He doesn’t mind if she’s rich  

#32:52 or ugly or beautiful  
(-) 

#33:03 As long as they wear  

#33:08 petticoats,  
#33:13 you know  

#33:20 what he does.  

9X(-) 

#98:06 Gods, what a dilemma this is!  

#98:19 I don’t know wthether l should go or stay.  

#9826 Ye Gods, protect  
#98:36 my trusting heart  

2X(-) 

#99:08 A more ingenious talent  
#99:11 than mine is not to be found. 

5X(-) 
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 3-בגד-E  3-בגד-C 3-בגד-B 3-בגד-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 מעקב משתמעת

 כתוביות תחתיות הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

 תרגומית 

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 פרוזה

 יש במקור "בופה"מאפייני 
 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור
 אין בתרגום

 אין במקור  

 יש במקור חזרות מוזיקליות
 אין בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 יש במקור 
 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור זמניות-בו
 אין בתרגום 

 יש במקור  אין במקור
 אין בתרגום

 יש מאפייני מחזאות

 משפט יחידת תרגום

נבחרו הכתוביות או הטקסט האינטראקטיבי  ואם, נשמע)מקור  שפות בתוצר

בכתוביות או בטקסט )ואנגלית ( ניתן היה גם לראותו, באיטלקית

 (אינטראקטיבי

 רפרנציאלית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 כתוביות תחתונות עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 אין

 אין טקסט לווייני 

 
 . משתמעת מעצם כך שהתרגום בכתוביות "מעקב"מטרת הטקסטים לווייניים ו אין

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .מועבר בתרגום ואינ תחום השירה שירה

במקרים שבהם יש . מועבר בתרגום ואבל אינ ,בשמיעה על ידי הצופיםקלט נ תחום המוזיקה מוזיקה

-הבו. הטקסט מתורגם חלקית ובחלק מהזמן הזמרים שרים על הבמה ללא כל תרגום, חזרות

 1-בגד-Bבדוגמאות . זמניות נשמעת באזני הצופים אבל הטקסטים מתורגמים רק באופן חלקי

 מושמט והטקסטים של הדמויות לפורלוכל הטקסט המושר על ידי , למשל 1-בגד-E -ו

 .זמנית-האחרות מתורגמים רק באופן חלקי ולא בו

הוראות במה אינן . אינם מועברים כלל" בופה"מאפייני ה. חלקיתתחום התיאטרון מועבר  תיאטרון 

 .תאור זמן ומקום מועבר בשקופית ושמות הדמויות אינם מועברים, מועברות



21 

 

 2-בגדE-, 2-בגדC-, 2-בגדB-, 2-בגדA-דוגמאות 

 0-בגד-Aדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-בגד-Bדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Tag und Nacht sich abmühen! 

#Es nie recht machen können! 

#Regen und Wind aushalten! 

#Schlecht essen und schlecht schlafen! 

#Edelmann will ich sein! 

#Und nicht mehr dienen!  

3X(-) 

#Oh, was für ein feiner Herr! 

#Ihr drinnen, mit der Schönen 

;Und ich auf Wachposten! 

#Edelmann will ich sein! 

;Und nicht mehr dienen!  

3X(-) 

#Aber mir scheint, es kommen Laute. 

;Ich will nicht, daß man mich hort! 

3X(-) 

#Hilfe! 

;Er geht schön zu Boden, der Unglückserige! 

(-) 

#In den Quelen des Todeskampfes 

;sehe ich die Seele entweichen 

8X(-) 
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 0-בגד-Cדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-בגד-Eדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Madamina 

#dies is das Verzeichnis  

#der schoen, die mein Herr geliebt hat 

#ein Verzeichnis, das ich erstelft habe! 

#Besrachtet es, lest mitmir! 

(-) 

#In Italien 640 

#In Deutschland 231 

#100 in Frankreich, in der Türkei 91 

#aber in Spanien! 

#aber in Spanien sind es chon 1003 

2X(-) 

[...] 

#Die Große ist für ihn majestätisch! 

(-) 

#Die Kleine 

8x(-) 

#ist alle mal hübsch. 

(-) 

[...] 

#Es ist ihm egal, ob sie reich ist, 

;häßlich, schön… 

(-) 

#solang sie nr einen rock tragt 

#Ihr wißt schön, was er tut. 

8x(-) 

#Götter, was für ein Wagnis! 

(-) 

#Ich weiß nichs, ob ich gehen oder bleiben soll. 

(-) 

#Ich hoffe, sie fallt bald! 

;Einfallstricher gen es nicht! 

2X(-) 

#Wieder die verlogene Rede! Er verführt sie wieder. 

(-) 

#Götter, beschützt meine Vertrauenseligkeit! 

#Beschützt ihre Bertrauensseligkeit, ihr Götter! 

2X(-) 
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 3-בגד-E  3-בגד-C 3-בגד-B 3-בגד-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 
 מטרת 

 תרגום

 אין מוצהרת

 מעקב משתמעת

 כתוביות תחתיות הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 פרוזה

 יש במקור "בופה"מאפייני 
 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור
 אין בתרגום

 אין במקור  

 יש במקור חזרות מוזיקליות
 אין בתרגום

 במקוריש 
 יש בתרגום

 יש במקור
 אין בתרגום

 יש במקור 
 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור זמניות-בו
 אין בתרגום 

 יש במקור  אין במקור
 אין בתרגום

 אין מאפייני מחזאות

 משפט יחידת תרגום

 מקור וגרמנית שפות בתוצר

 רפרנציאלית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 כתוביות תחתונות עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 אין

 אין טקסט לווייני 

 
 . משתמעת מעצם כך שהתרגום בכתוביות, "מעקב"הת אין טקסטים לווייניים ומטר

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .תחום השירה אינו מועבר בתרגום שירה

מתורגם  1-בגד-Aבדוגמה אמנם . במלואם אך לא, בתרגום מוזיקליים מועבריםהים המאפיינ מוזיקה

. 1-בגד-Cבדוגמה  מתורגמת פעם אחת בלבד תופעההאך אותה  ,מעין פזמון חוזר פעמיים

יותר  רבלעיתים התרגום נותר על המרקע זמן , מספר פעמים ומושרת כאשר שורה חוזרת

 . כלל תרגוםשאינם מלווים ב קטעי שירה נראים על המרקעובפעמים אחרות 

זמנית על ידי מספר דמויות -זמניות נשמעת באזני הצופים אבל הטקסט המושר בו-בוה

זמנית אבל -שרים שלושה זמרים בו 1-בגד-B הבדוגמ. מתורגם בכתוביות רק באופן חלקי

בכתוביות  יש 1-בגד-Eבדוגמה . בלבד קומנדנטהמהטקסט של דמות ה בתרגום מופיע רק חלק

  .דבריהםאין תרגום מלא של כל  זמנית וגם-לא בו ייצוג של שלוש הדמויות אבל

 .כלל בתרגום זה מועבראינו " בופה"כולל מאפייני ה, תחום התיאטרון תיאטרון 
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 3-2-1-גד-E ;3-2-1-גד-D; 3-2-1-גד-C; 3-2-1-גד-B; 3-2-1-גד-Aדוגמאות 

 צרפתית, גרמנית, אנגלית, כתוביות תחתיות מתוך תקליטור

 (אנגלית) 0-גד-Aדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (אנגלית) 0-גד-Bדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

#Night and day, I slave away 

;without a word of thanks. 

#I put up with raw weather… 

#...foul food, and a hard bed. 

#Oh, I'd like to play the master 

;and not be a servant, instead! 

3X(-) 

#What a fine gentleman! 

#He's inside with a lady 

;and I'm out here on guard duty. 

(-) 

#Oh, I'd like to play the master… 

#...and not be a servant, instead! 

3X(-) 

#I hear someone coming. 

(-) 

#I don't want anyone to find me here. 

2X(-) 

#Ah, help me. 

#What a crime. 

#The old wretch is doomed. 

(-) 

#My heart is pounding in horror. 

(-) 

#He's breathing his last. 

2X(-) 

#His soul is departing. 
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 (אנגלית) 0-גד-Cדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(-) 

#Here's a list of the ladies 

; my master has loved. 

#It's a list I carefully keep. 

#Read it with me. 

(-) 

#In italy 640… 

#in germany, 231… 

#In France 100. In Turkey, 91. 

#But in Spain? 

(-) 

#A thousend and three! 

(-) 

[…] 

#In Italy… 

#...640. 

#In Germany… 

#...231. 

#France, 100…Turkey, 91. 

(-) 

#But in spain? 

(-) 

#A thousand and three! 

6X(-) 

[…] 

#And tall women? 

#they're so aristocratic. 

(-) 

#And small women? 

(-) 

#Thy're so acrobatic! 

(-) 

[…] 

#He doesn't care if she's poor 

; or rich, shy or a flirt… 

(-) 

#As long as she wears a skirt! 

#And the you know what he doe's. 

(-) 

#As long as she wears a skirt, 

; you know what he doe's. 

2X(-) 
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 (אנגלית) 0-גד-Dדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (אנגלית) 0-גד-Eדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

#That evening under 

;Elvira's balcony 

#Go away you clown,  

;don't bother me now 

#Master, I won't work for you 

;anymore 

2X(-) 

#What on earth did I do to you? 

#Almost killed me! 

#Don't be silly. I was joking 

#But I'm not! I want to leave! 

4X(-) 

#No! I don't want to stay. 

4X(-) 

#Yes! I want to leave! 

6X(-) 

(-) 
#I don't know whether to 
; join him or not. 
9X(-) 
#How can she believe him again? 
3X(-) 
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 (גרמנית) 0-גד-Aדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (גרמנית) 0-גד-Bדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Der Palast des Comturs bei Nacht 

#Tag und Nacht mich bemühen 

;für einen Undankbaren.  

#Regen und Wind ertragen müssen, 

;schlechtes Essen, wenig Schlaf.  

#Ich will den Herrn spielen, 

;will nicht länger dienen.  

3X(-) 

#Oh, welch ein feiner Herr!  

#Er ist drin bei seiner Schönen 

; und ich stehe draußen Wache!  

(-) 

#Ich will den Herrn spielen, 

;will nicht Iänger dienen.  

3X(-) 

#Doch mir scheint, es kommen Laute.  

(-) 

#Man darf mich nicht hören.  

2X(-) 

#Zu Hilfe!  

#-Ich bin verraten! 

; -Welch Verbrechen!  

#-Ah! Der Elende ist schon gefallen. 

; -Der Mörder hat mich erschlangen. 

#Ich sehe wie aus seiner Brust 

;die Seele schon entflieht. 

#Ich fühle, wie aus meiner Brust  

#die Seele schon eintflieht. 

#Was soil ich tun, was sagen?  

#Ich fühle, wie in meiner Brust 

; das Herz foll Angst mir bebt.  
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 (גרמנית) 0-גד-Cדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Mein Fräulein, hier ist das Register 

; der Schönen, die mein Herr geliebt hat. 

#Ich have es selbst angefertigt. 

#Seht her, lesni es mit mir. 

(-) 

#In Italien sechshundertundvierzig.  

#In Deutschland zweihunderteinunddreißig  

#Hundert in Frankreich, 

; einundneurzig in der Türkei.  

#Aber in Spanien, 

#aber in Spanien schon tausendunddrei. 

(-) 

[...] 

#In Italien 

#sechshundertundvierzig.  

#In Deutschland  

#zweihunderteinunddreißig  

#Hundert in Frankreich, 

; einundneurzig in der Türkei. 

(-)  

#Aber in Spanien, 

#aber in Spanien schon tausendunddrei. 

2X(-) 

[...] 

#Die Großen sind erhaben 

(-) 

#Die Keinen, die Kleinen 

2X(-) 

#sind immr anmutig.  

2X(-) 

[...] 

#Es ist ihm gleich, ob sie reich ist, 

; ob hässlich oder schön,  

#Ob sie reich ist, 

;ob hässlich oder schön  

#solange sie nur einen Rock trägt. 

#Ihr wisst selber, 

#wie er's treibt. 

6X(-) 
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 (גרמנית) 0-גד-Dדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (גרמנית) 0-גד-Eדוגמה 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

#Am Abend unter Donna elviras Balkon 

#Geh, du Narr, reize mich nict! 

#Nein, mein Herr, ich will nicht bleiben.  

#Hör doch, feund! 

#Ich sage Euch, ich will fort. 

#Was habe ich dir angetan, 

;dass du mich verlassen wilst? 

#Was habe ich dir angetan, 

;das du mich verlassen wilst? 

#Gar nichts, nur mich fst umgebrach. 

#Unsinn, es war nur ein Scherz. 

#Ich scherze nicht, ich will fort. 

9X(-) 

# - Götter, welche prüfung! 

; - Hoffentlich gibt sie bald nach.  

# - Soll ich gehen? Soll ich bleiben? 

; - Das ist ein feiner Schachzug.  

#Ach, schützt mieh… 

#Ein fruchtbareres TaIent als meines 

; gibt es wirklich nicht.  

#…vor meiner einfalt! 

3X(-) 

#Diesem Lügenmaul gelingt es schon, sie herumzukriegen.  

3X(-) 

#Ihr Götter, schützt sie  

#vor ihrer Leichtglaubigkeit!  

2X(-) 
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 (צרפתית) 1-גד-Aדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (צרפתית) 1-גד-Bדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Le palais du Commandeur, tard le soir  

#De nuit comme de jour, 

;ni repos ni plaisirs.  

#Supporter tous les sorts 

; mal manger, ne point dormir...  

#A moi de faire le gentilhomme! 

;Je ne veux plus vous servir.  

3X(-) 

#Oh, le galant maître!  

#Il est au chaud avec sa belle 

;pendant que je fais Ia sentinelle!  

(-) 

#A moi de faire le gentilhomme! 

;Je ne veux plus vous servir.  

3X(-) 

#Mais on dirait que quelqu'un vient. 

(-) 

#Mieux vaut ne pas se rnontrer.  

2X(-) 

# - Je suis perdu! 

; - Quil méfait! 

# - Le malheureux, le voici déjà gistant et 

; tremblant... - L'assassin m'a frappé...  

#De son coeur palpitant 

;je vois déjà l'âme partir.  

#Et d’effroi je sens palpiter mon coeur.  

#De mon coeur palpitant  

#Je sens déjà l'âme partir.  

#Je ne sais que faire ni que dire.  

#Et d’effroi je sens palpiter mon coeur  
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 ( צרפתית) 1-גד-Cדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 

  

#Madame, ce catalogue contient 

;les amours de mon maître. 

#C’est un catalogue bien tenu,  

#regardez et lisez avec moi.  

#en Italie six cent quarante, 

#en Ailemagne deux cent trente et une, 

#cent en France, uatre-vingt-onze 

;en Turquie,  

#mais en Espagne...  

#mais en Espagne elles sont déjà 

;mille trois.  

2X(-) 

[…] 

#en Italie 

#six cent quarante, 

#en Ailemagne 

#deux cent trente et une, 

#cent en France, uatre-vingt-onze 

;en Turquie,  

(-) 

#mais en Espagne...  

#mais en Espagne elles sont déjà 

;mille trois.  

2X(-) 

[…] 

#Les grandes ont de la majesté,  

(-) 

#Les petites, les petites  

2X(-) 

[…] 

#Peu lui importe qu'elle soit riche, 

;qu'elle soit laide ou belle  

#qu'elle soit riche, laide au belle: 

#pourvu que ce soit une femme,  

#vous savez  

#comment il s'y prend.  

2X(-) 
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 (צרפתית) 1-גד-Dדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (צרפתית) 1-גד-Eדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

#Ce soir-là, sous le balcon d'Elvire 

#Assez, bouffon, ne m'irrite pas. 

#Non, maître, je ne resterai 

;pas avec vous. 

#Ecute, ami… 

;Je pars, je vous dis 

#Que t'ai-je fait, pour que 

;tu veuliles m'abandonner? 

#Oh, rien de grave, j'y ai 

;presque laissé la vie! 

#Allez' ne sois pas idiot, 

;C'était juste pour plaisanter. 

#Je ne plaisante pas, jem'en vais. 

9X(-) 

 

# - Dieux, quelle dilemme! 

; - J’espère qu’elle1va bientôt céder!  

# - Y vais-je ou n'y vais-je pas? 

; - Le coup rèussit à merveille. 

#protégez-moi, grands dieux...  

#protégez-moi, grands dieux...  

#Il n'y a pas de plus grand; talent que le mien!  

#...contre ma crédulité.  

3X(-) 

#Ses paroles mensongères 

; l'ont déjà séduite.  

2X(-) 

#rotégez-la, grands dieux,  

#Contre sa crédulité  

2X(-) 
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 1-3-3-גד-E 1-3-3-גד-D 1-3-3-גד-C 1-3-3-גד-B 1-3-3-גד-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 מעקב משתמעת

 כתוביות תחתיות הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 פרוזה

 יש במקור "בופה"מאפייני 
 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור
 אין בתרגום

 יש במקור
 יש בתרגום

 אין במקור 

 יש במקור חזרות מוזיקליות
 בתרגוםיש 

 יש במקור
חלקית 

 בתרגום

 יש במקור
 יש בתרגום

 יש במקור
 בתרגוםיש 

 יש במקור
 בתרגוםיש 

 יש במקור אין במקור זמניות-בו

 בתרגום יש

 יש במקור אין במקור

 אין בתרגום

 יש במקור

 בתרגוםיש 

 יש מאפייני מחזאות

 משפט יחידת תרגום

 (1)וצרפתית , (0)גרמנית , (0)מקור וכתוביות באנגלית  שפות בתוצר

 רפרנציאלית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 כתוביות תחתונות עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 חלקי

 אין טקסט לווייני 

 

 . משתמעת מעצם כך שהתרגום בכתוביות "מעקב"ת האין טקסטים לווייניים ומטר

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .תחום השירה אינו מועבר בתרגום שירה

טקסט שמושר מספר פעמים מופיע  1-גד-C בדוגמה, למשל)מלבד מספר יוצאים מן הכלל  מוזיקה

 . תחום המוזיקה אינו מועבר, (בתרגום פעמיים

 זמניות-בוקיים סימון של  1-גד-E -ו 1-גד-Bבדוגמאות . זמניות לרוב אינה מועברת-בוגם ה

בתרגום . אך רק במקרה אחד מתוך הקטע כולו, בעזרת מקף בתחילת הטקסט של כל דובר

דברי שלושת  מתוך, למשל 1-גד-B בדוגמה .מטהלאנגלית ניכרת נטיה מוגברת להש

. ובאני'דון גדבריו של מושמטים  1-גד-E בדוגמה. מועברים לפורלורק חלק מדברי , הדוברים

 .בגרמנית ובצרפתית מועברים רוב הטקסטים של כל הדוברים אבל גם שם קיימות השמטות

של העברה מועטה יש  ,1-גד-Dבדוגמה , במקרה אחד. תחום התיאטרון מועבר בחלקו תיאטרון 

, אשר מושרות מספר רב מאד של פעמים ,"כן"-ו" לא"המילים כאשר  "בופה"אפייני המ

, תאור זמן ומקום מועבר בכתוביות, אין הוראות במה .(פעם אחת בלבד)מופיעות בתרגום 

 .בתרגום נמסרים םשמות הדמויות אינ

.
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 1-גה-E, 1-גה-C, 1-גה-B, 1-גה-Aדוגמאות 

 0-גה-Aדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-גה-Bדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0-גה-Cדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

# Night and day I slave for that ingrate 
;I tolerate wind and rain, I eat and sleep badly! 
(-) 
# I want to play the gentleman, and be the servant no longer! 
(-) 
# Oh, what a dear gentleman! 
# You are inside glued to the lovely lady, while I play the sentinel! 
# I want to play the gentleman, and be the servant no longer! 
  

 
# - Help! I’m betrayed! The assassin wounded me… 
;- He has fallen!     - What a misdeed! What excess! 
# …from my breast, I feel my soul departing. 
# Inside my fearful breast, I feel my beating heart. 
# (From his throbbing breast I see his soul departing.) 
  

# My dear lady, this is the catalog of my master’s conquests. 
# A catalog which I have made myself: observe, read it with me. 
(-)  
# In Italy, six hundred and forty… 
# In Germany, two hundred and thirty-one… 
# A hundred in France, in Turkey ninety-one. But, in Spain… 
# But in Spain, there are already a thousand and three! 
[…] 
# In Italy, six hundred and forty… 
# In Germany, two hundred and thirty-one… 
# A hundred in France, in Turkey ninety-one. But in Spain… 
# But in Spain, there are already a thousand and three! 
[…] 
# The tall one is majestic! And the little one is always charming. 
[…] 
# He cares not if she’s rich, if she’s ugly, or if she’s beautiful. 
# As long as she wears a skirt, you know what he does! 
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 0-גה-Eדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3-גה-E  3-גה-C 3-גה -B 3-גה-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 מעקב משתמעת

 כתוביות עיליות הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 פרוזה

 יש במקור "בופה"מאפייני 

 אין בתרגום

 יש במקור אין במקור

 אין בתרגום

 אין במקור  

 יש במקור חזרות מוזיקליות

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור 

 יש בתרגום

 יש במקור אין במקור זמניות-בו

 יש בתרגום 

 יש במקור  אין במקור

 יש בתרגום

 אין מאפייני מחזאות

 פיסקה יחידת תרגום

 מקור ואנגלית שפות בתוצר

 רפרנציאלית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 כתוביות עיליות עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 זמניות-יש סימון לבו, אין סימון לחזרות

 אין טקסט לווייני 

 

 .משתמעת מעצם כך שהתרגום בכתוביות" מעקב"ת המטר

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .תחום השירה אינו מועבר בתרגום שירה

מסומנת , זמניות מועברת במלואה-גם הבוהחזרות מסומנות ו, ובמלוא תחום המוזיקה מועבר מוזיקה

 .ובמידת האפשר גם בשורה נפרדת לכל דובר בתחילת הטקסט של כל דוברעל ידי מקף 

המאפיינים הקשורים גם שאר . מושמטים לחלוטין מהטקסט המתורגם" בופה"מאפייני ה תיאטרון 

 .אינם מועבריםלתחום התיאטרון 

 

# - Gods, what a trial! I don’t know if I’m coming or going…  
  - I hope she falls quickly! What a lovely coup this is!  
  - His lying lips are already seducing that poor woman! 
# - Ah, protect ye gods, my credulity!  
  - A more fertile talent than mine doesn’t exist!  
  - Please protect, oh gods, her credulity!  

 



21 

 

התכתבות באיון יר Michael Chadwickקיימתי עם המתרגם , 0229באוקטובר  0בתאריך 

העברה  לגבידואל ובמסגרת העבודה הוא נחשב כטקסט לווייני המעיד על השקפות המתרגם 

איון ותרגום שלו ילהלן הר. זמניות-שהם החזרות ושל הבו ים המוזיקלייםמאפיינה תרגום שלב

 : לעברית

Questions: 

* Do you, and if so - how, indicate in the translated text when a line 

is repeated? 

* In Ensembles when two or more characters sing simultaneously 

different text lines - do you, and if you do – how, indicate this in the 

translated text? 

Answers: 

If a line is repeated, I normally repeat it in the slide. Some don't like 

this, but most do, because if you don't include it, audience members 

start wondering if they're missing something. They don't normally 

know that the line is being repeated. Sometimes I will truncate very 

long repeated phrases with three dots at the end, just to indicate the 

text is something the audience members have already seen. 

 

My slides employ up to three lines, though I try to keep it at two. I 

indicate a new person with a dash. So, you might see something like 

this on a slide where two characters are speaking quickly, as in a 

Mozart recitative... 

- Give me the key! 

- I'm innocent! 

Or, in large ensembles where several lines are being delivered 

together, I'll have three lines going. Sometimes I will change only 

one of the lines with a smooth slow fade to indicate that character 

has moved on to a new thought, but normally all three change in a 

close proximity to each other and this doesn't become necessary. 

Powerpoint, the program I use to generate the slides, has many tools 

that help to make these transitions clear. 
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Michael Chadwick  

Chadwick Creative Arts 

OperaSupertitles.com 

  

 :שאלות

 ? אתה מסמן בתרגום שלך את החזרות, ואם כן כיצד, האם* 

-אתה מסמן בתרגום שלך את הבו, ואם כן כיצד, האם, במקרים של אנסמבלים* 

 ?זמניות

 

 :תשובות

יש שלא אוהבים זאת אבל . אני לרוב מקרין את השקופית שוב, כאשר יש חזרות

לרוב הם . ם משהושכן אחרת חלק מהקהל מתחיל לחשוש שהם מחמיצי, רובם כן

אני מקצץ קטעים ארוכים , לעיתים .אינם יודעים שאותה שורה חוזרת שוב

 . שחוזרים ומכניס שלוש נקודות כדי לסמן לקהל שמדובר בטקסט שהקהל כבר ראה

 

אני . אם כי אני משתדל להגביל לשתי שורות, בשקופיות שלי יש עד שלוש שורות

, ן לראות על גבי שקופית משהו כדלקמןניתן אם כ. מציין דובר חדש בעזרת מקף

 ... יטטיבים של מוצרט'כמו ברצ, כאשר שתי דמויות מדברות במהירות

 ! תן לי את המפתח -  

 ! אני חף מפשע -  

אשתמש בשלוש , זמנית-באנסמבלים גדולים שבהם מספר שורות מוגשות בו, או

, פן איטי וחלקלעיתים אשנה רק אחת מהשורות בעזרת מעבר מתעמעם באו, שורות

אך לרוב איך בכך צורך שכן , כדי לציין את העובדה שדמות זו עברה לנושא חדש

אשר בה אני , בתוכנת פאוור פוינט. כל שלוש השורות משתנות פחות או יותר יחדיו

 .יש כלים רבים ליצירת מעברים ברורים, משתמש ליצירת השקופיות

 ( תרגום עדה לוינסקי) 

  .זמניות-את הבו, באופן מלא, מבין תוצרי הכתוביות שמעביר בתרגוםתוצר זה הוא היחיד 
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 , 2-אב-E, 2-אב-D, 2-אב-C, 2-אב-B, 2-אב-Aדוגמאות 

 0-אב-Aדוגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scene - A Garden, Night 
Leporello, in a cloak, discovered watching before the house of Donna Anna, then Donna Anna and Don 

Giovanni, afterwards the Commandant. 

  
(wrapt in a dark mantle, impatiently pacing to and fro before the steps to the palace). 

leporello  
 
Rest I've non by night or day, scant-y fare and doubtful pay, Ev-'ry 
Whim I must ful-fil; Take my place who-ev-er will! 
I may-self will go a-court-ing, I the 
Gen-tle-man will play, but with him no more I'll stay, No, no,no, 
no,no, but with him no more I'll sta,  Gaily he with-in is 
sporting,        I must keep of all in-trousion, For his lordship needs se- 
clu-sion, he needs se-clu-sion, he needs se-clu-sion.   I my- 
self will go a-courting   I  the gen-tle-man will 
Play, But with him no more I'll sta, No, no, no, no, no, but with him no 
more I'll stay, Hark, I think I hear him coming, I'll kep safe out of his 
way, here I'll keep safe out of his way, here I'll keep safe out of his way, But with  
him no more I'll stay, No, no, no, no, no, but with himho more I'll  
stay. 
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 0-אב-Bדוגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(the moon rises sloly) 

  
Don Giovanni 
G           Rash old man, I_ have un- 
The Comnante (sinking sloly, leaning on his sword)           

C   Help! As-sistance!       All is end-ed! On! to 
Leporello 
 L                   Oh   my     mas-ter! 
 
(lights appear in the palace windows: great exitement within: servants hasten with torches acros the background 

behind the closed gate) 

  
G done thee!  In the pangs of_ death thou'rt ly-ing! Mine's the 
C die a-lone  un-frinded,  Vile    as- 
L naght will mend thee!     Thou wilt rue this woe-ful 
  
G deed, there's no de-ny-ing Why t firght was I be- 
C sas-sin,   thou'st  un-done me! 
L er-ror, Deed of dark-ness, deed of ter-ror! 
  
(Servans return with Don Octavio, and haste with him for the streed into the palace) 

  
G guil'd? shy to fight was I be-guild? Min's the 
C Heav'n  pro-tect and guard my child! 
L Why to stay was I beguil'd? why to stay was I beguil'd? He willl rue this wo-ful 
 
G deed, there's no de-nying, Why  to fight was I be- 
C Heav'n   pro-tect   and   guard   my 
L er-ror, Deed of darkness, deed of ter-or, Shy to stay was I be-guil'd? Sny to stay was I be- 
  
G guil'd?  
(dies) 

C child! 
L guil'd? 
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 0-אב-Cדוגמה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leporello 
Pretty la-dy!  Here's a list I would 
show you, Of the fair ones my mas-ter has courted, Here you'll find them all 
du-ly as-sorted, In my writing, willl't please you to 
look, in my writ-ing will't pleas you to look, 
Here is It-a-ly six hud-red and for-ty 
France is down for five hu-dred and twen-ty, 
On-ly tow hun-dred the Rhine-land supplied him, But mark the 
cli-max, Spain has al-rea-dy one thousand and theee,  Thousand and three, 
thousand and three!   
[…] 

Here is It-a-ly, 
Six hun-dred and for-ty,  France is down for 
five hun-dred and twenty  On-ly tow hun-dred the 
Rhine-land sup-plied him, but, bu _ spain is the cli-max! Here are al- 
ready one thousand and three,  thousand and three, thousand and 
thee!  
[…] 

Tall and haugh-ty, ne'er she a- 
-larms him,  tall and haugh-ty ne''er she a- 
-larms_____________ him. If she's ti-ny, if she's 
ti-ny, if she's ti-ny, if she's ti-ny, ver-ry ti-ny, ti-ny, 
ti-ny, if she's ti-ny, ver-ry ti-ny, ti-ny, ti-ny, no less she charms him, no less she 
charms him, no less she charms him.  
[…] 
Poor of wealth-y, wan or health-y, State-ly dame or mod-es 
beau-ty. State-ly dame, or youthful modest beau-ty.  He to _____ 
win them  makes his du-ty. And, you know it, 
not in vain, and, you know it, not in  
vain, He to win them makes his du-ty, and, you know it not in  
vain, Yes, you know it,  yes you know it, not in vain. _____ 
_ not in vain. ______ not in vain. ______  Well you 
know it, not in vain   (exit hastily into villa.) 
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 0-אב-Dדוגמה 

 

  
 

Don Giovanni                                     Leporello 
I'll not be-lieve thee, I'll not believe thee; Whate'er you say! I wonld not 
                                      Don Giovanni   Leporello 
griev ye, I would notgrieve ye, but I'll not stay! Do I ill-use thee? pray, sir, ex 
          Don Giovanni                          Leporello 
cuse me,  My wrath I'll stifle, say what has chill'd thee? Oh, a mere trifle, You've near--ly  

  
G        Thou fool-ish fel-low, thou fool-sh, foolish, foolish, fel-low, Twas all in fun. 
L kil'd me.                                                          Such fun I 
  
G                                                        I'll not be- 
L like not, such fun I like not, no, I thank you, With me you've done! 
  
G -lieve thee, Do I ill-use thee! Thou fool-ish  fel-low, thou foolish 
L I would not grieve ye, pray, sir, ex-cuse me.       No, 
  
G fel-low, thou fool-ish fel-low, thou fool-ish, fool-ish, foolish, foolish fel-low! 
 L   no,             no,          no,                  no, no, no, no, no, 
  
G                                       Thou fool-ish fel-low, 'twas all in  
L no, no, no, no, no, no, such fun I like not, With me you've done, yes, 
 
G fun, it was all in fun, it was all in fun, thou fool-ish, fool-ish fel-low! 
L    yes,           yes,              yes,             no, no in-deed, in-  
 
G                                                   Do I ill- 
L -deed you must excuse me, such fun I like not, With me you've done. Pray sir ex- 
 
G -use thee,  ill-use thee? 'Twas all in fun, thou fool-ish fel-low, thou fool-ish 
L -cuse me, pray, sir, ex-cuse me. With me you've done. Such fun I like not, such fun I  
 
G fel-low; 'Twas all in fun, 'twas all in fun, 'twas all in fun' 'twas all in fun! 
L like not, With me you've done, with me you've done, with me you've done, with me you've done! 
(Lep. tries to go, Don Giovanni detains him) 
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 0-אב-Eדוגמה 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

E For this my hart has panted         Sahal I refuse or 
G She thinks I have re-canted!        Poor girl, she's quite en- 
L Great is the pow'r of lying!          Tru-ly the trick is 
 
E grant it?   By some _ en-chantment______ 
G -chanted!   To trick a thousand others,  I feel quite in the 
L clev-er,   No great____ en-deavor _  now 
  
E spell-bound, __ Quite fled is my dis-dain,_ dis-dain,__ is_ my dis- 
G vein, to trick a thousand others, yes, I feel quite in __ the 
L needs it ___ Her sil-ly heart to gain, her heart to 
  
E -dain! For this my heart has panted, for this my heart has panted, shall I re- 
G vain!     She thinks I have re-canted  Poor girl, she's quite en- 
L gain!       Great is the pow'r of 
  
E -fuse now, or shal I grant it? For this my heart has panted, shall I r-fuse or  
G -changed, she's quit_ enchanted, She thinks I have re-cant-ed, Poor girl, she's quite en- 
L ly-ing, truly the trick is clever, great is the pow'r of ly-ing, tru-ly the trick is 
 
E grant it?  By some____ en-chantment________. 
G -chanted!   To trick a thousand others  I reel quite in the  
L clev-er,  No great ___  en-deavor ____  how 
  
E spell-bound, ___ quite fled is my dis-dain, is __ my__ dis-dain, quite 
G vain, to trick a thousand others, yes, I feeel quite in__ the vein 
L needs it, ___. Her sil-ly heart to gain, her heart to gain, 
  
E fled__ is__ my__ dis-dain, quite fled is__ my__ dis-dain! 
G quite in__ the vaind, quit in__ the Vain. 
L Her heart ito gain, her heart to gain. 
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 3-אב-E 3-אב-D 3-אב-C 3-אב -B 3-אב-A תיוג

ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 ביצוע משתמעת

 טקסט לתווים הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 מוזיקה-צמוד

 ,יש במקור "בופה"מאפייני 
 יש בתרגום

 ,יש במקור אין במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור חזרות מוזיקליות
 בתרגוםיש 

 ,יש במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור אין במקור זמניות-בו
 יש בתרגום

 ,יש במקור אין במקור
 יש בתרגום

 ,יש במקור
 יש בתרגום

 יש מאפייני מחזאות

 פיסקה יחידת תרגום

 מקור ואנגלית שפות בתוצר

 פואטית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 הברות מתחת לתווים עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 יש

 אין טקסט לווייני 

 

 .H. Eמאת  1' עמ)מאמר על אודות האופרה , אין מטרה מוצהרת אך קיים טקסט לווייני

Krehbiel )תרגמו את  09-נאמר בו כי בסוף המאה ה. מטרה המשתמעתכ" ביצוע"המרמז על ה

המוזיקה -צמודפתרון התרגום הגלובלי גם . להעלות אותה בשפה האנגליתכדי ב "האופרה בארה

 ".ביצוע"הוהממשק בחוברת תווים מצביעים על מטרת 

 : תחומיות באופרה-העברה בתרגום של היבט הרב

 .למוזיקההמשקל מועבר ואף מותאם . "מאוגדחרוז "כולל , מועברתחום השירה  שירה

זמניות באה -החזרות המוזיקליות מועברות והבו, ים המוזיקליים מועברים במלואםמאפיינה מוזיקה

 .לידי ביטוי חזותי במבנה של הסיסטמות

. הוראות במהו תאור זמן ומקום, "בופה"כולל מאפייני ה תחום התיאטרון מועבר במלואו תיאטרון 

, זמנית-דמויות שרות בובמקרים בהם , התווים או ה שלמעל לחמש מופיעים מויותשמות הד

קבוצת חמשות ) משמאל לסיסטמה, מופיעה אות רישית בתחילת החמשה של כל דמות

 .(זמנית-שהתפקידים הרשומים בהן מבוצעים בו
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 3-אב-E, 3-אב-D, 3-אב-C, 4-אב-B, 3-אב-Aדוגמאות 

 1-אב-Aדוגמה 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Place publique la nuit. Le palais du commandante 

LAPORELLO 
Nuit et jour sans s'abriter 
Pluie ou vent toujours subir, 
Je ne veux plus supporter 
Manger mal eu mal dormir 
Ah! Faisons le gentilhomme 
Non, je ne veux plus servir 
Jon je ne veux plus servir 
Non, non, non, 
Je ne veux plus jamais servir 
Ah! Voyez le galant homme 
Il s'amuse avec sa belle 
Ed je sui sen sentinelle sentinelle sentinelle 
Ah! Fai sons le gentilhomme 
Non je ne veux plus servir 
Non, je ne veux plus servir.  
Non, non, non, non, je ne veux plus jamais servir. 
Mais on vient, quid one appelle? Mais on vient qui done appell?  
Cachons nous voici la belle  
Comment faire pour partir  
Comment faire pour partir, 
Ah! Comment faire, comment faire pour partir 
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 1-אב-Bדוגמה 

 

 

 

 
  

D. JUAN 
                                Ah!     La scène    est at-tris-   
LE COMM. 

           O vieill-es-se                en-ne-mi-e!        L'as - sas- 
Lepor. 
                     Sort             fu  -  nes      te! 
 
 
D. J. -tan-te!      Hé-las! Con-tre toute at - ten-te, Oui, -------- cette  
C.   -sin me prend   la  vi-e,           Oui,           ma  
L.   Som    -   bre    dra-me!        A l'aspect d'un meurtre in  
 
 
D. J. a - me pal - pi - tan te De son corps vas'en-vo-ler,  De    son 
C.  rage  i-nas - sou - vi - e,                   Dè    mon 
L.  fâ-me L'é-pouvante est dans mon â-me!       Et je n'ose plus par 

 
   
D. J. corps va s'en-vo - ler, Oui, ------------ cette  â   -   me  pal  -  pi- 
C.   coeur va s'ex-ha-ler!                   Dè               mon 
L.   -ler! Et je n'ose plus parler. A l'aspect d'un meurtre in-fâme L'épouvante est dans mon  

 
 
 
 D. J. -tan-te De        son   corps va s'en - vo   -  ler! 
 C.   -coeur   va           s'ex  -   ha     -      ler! 
L.     â-me! Et je n'o-se plus par-ler Et, je n'o-se plus par-ler! 
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 1-אב-Cדוגמה 

 

 
  

  

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

Oui, madame, vous voyez l'inventaire 
Des con quêtes du Maitre amoureux 
Fait par moi dans tous lieuv de la ter re  
Regardez, li sons tous les deux  
Regardez li sonss tous les deux. 
D'Italie en voilà six cent trente 
L'Allemagne doux cent quarante, 
Cent, pour la France, la Grèce cinquante,  
 Mais en Espagne, en Espagne dèjà mille et trois, mille et trois, mille et trois 
[…] 
D'Italie en voilà six cent trente 
L'Allemagne doux cent quarante, 
Cent, pour la France, la Grèce cinquante,  
Mais, mais, mais en Espagne, en Espagne dèjà mille et trois, mille et trois, mille et 
trois 
[…] 
Si la grande est majestueuse 
Si la grande est majestueuse 
La petite, la petite, la petite, la petite, la petite, la petite, la petite, la petite, la petite, la 
petite,  
Est plus rieuse est plus rieuse. 
 […] 
Peu lui cheut que lea donzelle soit ou riche oulaide ou belle soit ou riche ou 
pauvrelaide or belle, 
Qu'elle porte une jupe  
Vous sevez ce qu'il fait  
Vous savez ce qu'il fait 
Qu'elle porte une jupe  
Vous saves ce qu'il fait 
Vous savez Vous saves ce que'il faid 
Ah! Ce qu'il faid  
Ah! Ce qu'il faid  
Vous savez qui, ce qu'il fait! 
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 1-אב-Dדוגמה 

 

 

(Une rue Vue de la maison avec balcon de Donna Elvire Il fait nuit) 
  

D. JUAN. Allens, vieux trautre Allons, vieux traître, Veux-tu fi_nir? 
 LEPORELLO.                                           Non, non, non 
  
                                          D. JUAN         LEPOR. 

L Mraître Non, non, mon Mraî-tre Je veux partir   Ecou-te vi-te vi-te   Non Jeveux 
  
         D. JUAN                        LEPROR. 
L quit-te   Pour rien en somme tu le sais bien   Quoi, L'on m'assomme Et ce n'est 
  
       D. JUAN                                             LEPROR. 

L -rien  Va tê_te toi_le, va tê_te folle, fol-le, fol-le, Méchant pol_tron   Bienloinje 
  
       D. JUAN                                     LEPORELLO                                          

                                                   Al _ lons, vieux traî _ tre,    

L _vo_le, Bienloinje. Vo_le, vo_le, vo_le, Mon cher pa_tron 
  
D.J  E _ cou _ te vi _ tre   Va tê_te fol _ le, va tê_te folle, va tê_te  

L  Mraî _ tre.  Non, Je vous quit _ te  Non,   non 
  
D.J fol _ le Va tê_te fol _ le, fol _ le  fol _ le  fol _ le 
L Non,  non,   Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,  

 
D.J.                     Non, tê_te fol _ le Non, tê_te fol _ le, Non tê_te  
L  non, je voux par _ tir oui, je veux par _ tir Si,             Si, 
  
D.J. fol _ le Non tê_te fol _ le, fol _ le, fol _ le, fol _ le,  
L Si,             Si,                   si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si,     

  

D.J. Al _ lons, vieux traî _ tre,  vieux traî _ tre, 

L Si, je voux par _ tir oui, je voux par_tir. Non, non, mon Mraî-tre, Non, non, mon Mraître 
  
D.J. Voux tu fi-nir Va tê_te fol-le, Va tê_te fol-le  Mê_chant pol-tron Mê_chant pol-- 
L Je veux par-tir, Bien join je vo-le, Bien join je vo-le  Mon cher pa-tron, Mon cher pa- 
  
D.J. -tron, Mêchant poltron, mêchant poltron  
L -tron, Mon cher patron, Mon cher patruon 
  
(Leporello se dispose à partir, D. Juan le retient) 
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 1-אב-Eדוגמה 

 

 
 

E. Ah! Quel cruel martyre!  
D.J. Ma ruse ici l'attire 
L. Sa lèvre si trompeure 
 
E.   Doisje ou non le proscrire O ciel __________ que 
D.J. Ce trait fera bien rire   Car tout le mounde ad- 
L.   D'un mot la rend heureuse Qu'une âme 
  
E.   Puis-je di-re ______   Si c'est ta vo-lon- 
D.J. -mire Ma grande habiletè Oui! Tout le monde admire Ma très  
L.   Dámoureuse A de crèduli- 
 
E.   -tè Si sest ta volontè Ah! Quel cruel martyre Ah! Quel cruel mar- 
D.J. grande habilet Ma ruse ici l'at- 
L.   -tè, de crèdulitè. 

 
E.   -ty-re Ah! Dois-je dois-je Oui, le pros 
D.J. -tire Ce trait fe rebien rire Fera bien 
L.   Sa lèvre si tormpeuse D'un mo la rend heu-  

 
E.   -erire? Ah! Quil cruel mar-ty-re Doisje ou non le pros-eri-re 
D.J. ri-re Ma ruse i-ci l'at-ti-re Ce trai fe-ra bien ri-re 
L.   -reuse Sa lè-vre si torm-peu-se D'un mot la rend heu-reu-se. 

 
E.   O ciel _______ que pus-je di-re, ____ si 
D.J. Oui, tout le monde admire magrande habijetè, Oui, tout le monde ad- 
L.   Qu'une âme dá-mou-reuse  _________ A 
 
E.   C'est ta volontè, si C'est ta volontè, Si C'est ta volon- 
D.J. -mire ma très grande habiletè, Habile- 
L.   de crèdulitè, de crèdulitè, crèduli 

 
 
E.   -tè, Si C'est ta vo-lon-tè. 
D.J. -tè,       ha--bi-le--tè 
L.   -tè,       crè--du-li-tè. 
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 1-אב-E 1-אב-D 1-אב-C 1-אב -B 1-אב-A תיוג
ס
פו

קו
ס

 מטרת  

 תרגום

 אין מוצהרת

 ביצוע משתמעת

 טקסט לתווים הפקה ממשק

 ראיה קליטה

ם
פייני

א
מ

 

אסטרטגיה 

  תרגומית

פתרון תרגום 

 גלובלי 

 מוזיקה-צמוד

 יש במקור "בופה"מאפייני 

 יש בתרגום

 במקוריש  אין במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור חזרות מוזיקליות

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 יש בתרגום

 יש במקור אין במקור זמניות-בו

 יש בתרגום

 יש במקור אין במקור

 יש בתרגום

 יש במקור

 בתרגוםיש 

 יש מאפייני מחזאות

 פיסקה יחידת תרגום

 צרפתית בלבד שפות בתוצר

 פואטית פונקציות לשוניות

אמצעים 

-פארא

 טקסטואליים

 הברות מתחת לתווים עימוד הטקסט

סימון גרפי של 

 זמניות-חזרות ובו

 יש

 אין טקסט לווייני 

 

בחוברת תווים  הפקהמה, מוזיקהה-צמוד הגלובליפתרון התרגום משתמעת מ "ביצוע"הת מטר

וזהו התרגום היחיד שבו התוצר אינו כולל את המקור אלא את  ומכך שהשפה בתוצר היא צרפתית

  .בלבדהתרגום 

 :תחומיים של האופרה-העברה בתרגום של היבטים רב

 .עם משקל המתאים למוזיקה, "מאוגד חרוז"כולל  ,ובמלוא השירה מועברתחום  שירה

זמניות באה לידי ביטוי -החזרות המוזיקליות מועברות והבו, תחום המוזיקה מועבר במלואו מוזיקה

 .חזותי במבנה של הסיסטמות

 הוראות במה, תאור זמן ומקום, "בופה"כולל מאפייני ה תחום התיאטרון מועבר במלואו תיאטרון 

 דמות משמאל לסיסטמהבעזרת אות רישית בתחילת החמשה של כל  שמות הדמויות מסומניםו

 .(זמנית-קבוצת חמשות שהתפקידים הרשומים בהן מבוצעים בו)
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 דיון ומסקנות . 5

סיון לשפוך ילהלן נ, בהתאם לשאלות שעליהן ביקשה העבודה לענות ולהשערות שהעבודה העלתה

 . בעזרת הצלבת הנתונים התרגום גומלין בין הסקופוס למאפייניהאור על יחסי 

 גומלין בין סקופוסים לבין מאפיינים יחסי  5.1

 6-א, 2-ב, 1-דוגמאות ב -" למידה" 1.15.

קיימים טקסטים לווייניים מוצהרת שכן המטרה  "למידה" ההוגדרמטרתם בכל התוצרים ש

 .על גבי נייר או במרשתת בדפוס יםיה ומופקיברא יםנקלט ים שנצפוהממשק ;עליה המצהירים

פתרונות התרגום כללו את כל " למידה"בתרגומים שמטרתם הוגדרה  פתרונות התרגום

פתרון . "(שירה"בהכרח  בתוכו כולל "מוזיקה-צמוד"תרגום שבהתחשב בכך ) שצוינו הגלובליים

אשר המטרות המוצהרות שלהן כוללות גם את את כל , 6-אמשתייך לדוגמאות " מוזיקה-צמוד"ה

שלא כללו , ות בדוגמאות האחרות בקטגוריה זופתרונות התרגום הגלובלי. המטרות האחרות

 יםובהקשר) ומשפט היו מילה יחידות התרגום; במילה ופרוזה-במטרותיהן ביצוע היו מילה

 ,השפות בתוצר היו מקור ויעד ;(הברה -ם ניתן לומר שכללו גם את היחידה הקטנה ביותר מימסוי

 6-אבדוגמאות , שוב)הפואטית  כללו את שהטקסטים התמקדו בהן פונקציות הלשוניותהו

 . רפרנציאליתאבל התמקדו בעיקר בפונקציה ה"( ביצוע"שהוגדרו כבעלות מטרות נוספות ובהן 

 מילה מתורגמת מתחת למילה בלשון המקור: עימודבתרגומים בעלי מטרה זו נצפו שתי צורות 

שבו נמצא , סט בטוריםטקעימוד של ו ,זמניות-כל סימון גרפי של חזרות ובו ושנעדר ממנעימוד  -

באופן , בסמיכות את המקור ואת התרגוםדרכי העימוד שנצפו כללו ; רק סימון חלקי של חזרות

 ההוגדמטרתם ש ת התרגומיםיים מתוך שלושנבש .חוש הראיהעזרת ב תם יחדקליטהמקל על 

 הערות שוליים, כלומר, טקסטואליים-אמצעים פאראקיימים טקסטים לווייניים כ - "למידה"

 . את האפיון של הטקסט כלימודי אששמבטקסט  קיומןעצם ואשר מטרתן ביאור והנהרה 

 ,באופן חלקישל האופרה  תחומיות-הועבר היבט הבין" למידה"מטרתם הוגדרה ש תרגומיםב

 . עם נטיה להעברה מועטה

ל גבי דפוס עבהיא שנצפתה בתרגומים אלו ההפקה המקובלת דרך ניתן לראות כי  -לסיכום 

המקל באופן , בסמיכות את המקור ואת התרגוםדרכי העימוד שנצפו כללו נייר או במרשתת וכי 
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יכולים לשמש  יםשונ פתרונות תרגום גלובלייםנמצא ש .חוש הראיהעזרת ב תם יחדקליטעל 

 הלמטרה זו ולא נצפבתרגום שהוגדר רק נצפה " במילה-מילה"פתרון  אבל ,"למידה"למטרת 

יחידת היו תרגומים ש" למידה"תרגומים שהוגדרו למטרת ברק  .ת אחרותתרגומים בעלי מטרוב

  .ואף הברה בלבד, בהם היא מילה בודדת התרגום הבסיסית

את למלא וניתן להסיק כי תרגום למטרות למידה נוטה להתמקד ביחידות תרגום קטנות  

פואטית אבל נצפה גם טקסט שהתמקד בפונקציה לשונית ) הרפרנציאליתה הלשונית פונקציה

תוצרים שמטרתם . ("ביצוע"היתה  המטרות המוצהרות שלואחת סביר שהסיבה לכך היא ש

רק מעט , תחומית-של האופרה כיצירה רב להעביר בתרגום את ההיבטיםנוטים פחות " למידה"

שניים , התיאטרון תחום כך מאפייניאף פחות מו, בתרגומים אלו המוזיקה עברתחום  מאפיינימ

 .השירה תחום גומים מעבירים את מאפיינימשלושת התר

  6-א, 1-אב, 1-דוגמאות א -" הוראה" 1.25.

קיימים טקסטים לווייניים המטרה מוצהרת שכן " הוראה" ההוגדרמטרתם ש תרגומיםבכל ה

על גבי נייר או  כדפוס יםבראיה ומופק יםקלטנ כולם ,הממשקמבחינת  ;עליה המצהירים

 .במרשתת

-מילה"פתרון  מלבד פתרונות התרגום הגלובלייםשנצפו כללו את כל  פתרונות התרגום

או שפות  ,שפתמקור ושפת השפות בתוצר היו ; יחידות התרגום היו משפט או פסקה ;"במילה

 . הרפרנציאלית והפואטית הלשוניות הניכרות בטקסטים אלו היו ותהפונקצי; יעד

טקסט של  היתה "הוראה"ה תרגומים שמטרתם הוגדרה בתשנצפ ההעימוד היחידצורת 

 ;זמניות-של תופעות החזרות והבו, בהיקף מלא או חלקי, בכולם קיים סימון גרפי; בטורים

תחומיות של -היבט הרב .טקסטואליים-אמצעים פאראבמקרה אחד נמצאו טקסטים לווייניים כ

 שירהמאפייני תחום האת  יםמעביר תרגומיםי נש .האופרה הועבר בתרגומים אלה באופן חלקי

שהוא מתנגד  ,טקסט לווייניב נמנע מכך והמתרגם אף מצהיר ,לעומת זאת, השלישיובמלואם 

למטרות  השירה בתרגום שכן לדעתו יש להדגיש את הפונקציה הרפרנציאלית תחוםלהעברת 

 .הוראה

 מטרתל יםשמשמכי תרגומים בעלי מאפיינים שונים  מנתונים אלוניתן להסיק  -לסיכום 

נייר או במרשתת ל גבי דפוס עבהיא אלו  שנצפתה בתרגומיםההפקה המקובלת  דרךכי , הוראה

תם קליטהמקל על באופן , בסמיכות את המקור ואת התרגום תכולל תהעימוד המקובלדרך וכי 

לא ניתן  ,תחומית-האופרה כיצירה רבהיבט של העברה בתרגום ה לגבי. חוש הראיהעזרת ב יחד

 . בדוגמאות אלו מגמה ברורהלציין 
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, 1-בגד, 6-א, 2-א, 5-4-3-א, 2-ב, 1-א: דוגמאות -" מעקב" 1.35.

 1-גה ,3-2-1-גד, 2-בגד

בתרגומים שנסקרו בעבודה  ביותר צההנפויא המטרה ה (אחר המתרחש באופרה) "מעקב"מטרת ה

המטרות אשר כמחצית מהתוצרים שב קיימים טקסטים לווייניים המצהירים על מטרה זו; זו

 .מגווניםהיו הממשקים  ;"מעקב"גם יוחסו להם כללו 

פתרונות נעשה שימוש בכל שאר , "במילה-מילה"פתרון מלבד , פתרונות התרגוםמבחינת 

 -שפת מקור ושפת ההשפות בתוצר היו ; יחידות התרגום היו משפט ופסקה; התרגום הגלובליים

 . פואטיתאת הרפרנציאלית וכללו את ההפונקציות הלשוניות  ;יעד -או שפות 

סימון ; היה טקסט בטורים וכן כתוביות "מעקב"בתרגומים שמטרתם הוגדרה  העימוד שנצפה

 יםבכמחצית מהמקרים נמצאו בתוצר; מופיע בחלק מהמקרים זמניות-גרפי של חזרות ובו

  .טקסטואליים-אמצעים פאראטקסטים לווייניים כ

ה אחד באופן חלקי במקר, בשני מקרים באופן מלא יםמועבר באופרה שירהמאפייני תחום ה

ברוב  יםמועברשל האופרה  מוזיקהמאפייני תחום ה ;אינם מועברים כללובשאר המקרים 

 .תיאטרליים מועברים רק מעטמאפיינים  ;חלקי או( בשניים מהתוצרים)באופן מלא  המקרים

כי הממשקים משפיעים על המטרה ודרכי " מעקב"לגבי סקופוס הניתן להסיק  -לסיכום  

מעקב אחר ביצוע מוקלט  מניתוח התרגומים עולה כי למטרת. עות מדרכי הקליטהההפקה מושפ

טקסט מתאים או מקובל להפיק את התרגום ב ,בלשון המקור בפורמט של אודיו( או משודר)

למעקב אחר תוצרים שההפקה שלהם היא העימוד המקובל ; ג נייר או במרשתת"מודפס ע

נוח שכנראה משום , בטורים של מקור מול תרגוםהוא בפורמט אודיו והקליטה שלהם בשמיעה 

מוקלטת או , עבור מעקב אחר הפקה חיה. בעזרת חוש הראיה את התרגום בדרך זולקלוט 

מוקלט כשהמופע  נמצא כי נעשה שימוש בתרגום המופק בצורת כתוביות תחתיות, משודרת

הסיבות לכך שבמופע חי מקרינים כתוביות עיליות ובמופע מוקלט . מופע חיבאו עיליות  וידיאובו

סביר להניח שטקסט . משלבים כתוביות תחתיות אינן חלק מהשאלות הנחקרות בעבודה זו

אינו מתאים לשימוש במקרים שבהם הקליטה היא בעזרת חוש  המודפס על גבי נייר בטורים

את התרגום   ובו בזמן לקרואיצוע חי או מוקלט שקשה עד בלתי אפשרי לצפות בבהראיה משום 

 .מספר או חוברת

טקסטואליים של התרגום יכולה להיות השפעה -פאראמסקנה נוספת היא שלמאפיינים ה

-א דוגמאותיני של יבטקסט לוו. של מעקב אחר המתרחש באופרהמטרה משמעותית על מימוש ה

צבו במיוחד מתוך כוונה למצוא דרכים מצהיר המתרגם כי העימוד והסימון הגרפי עו, למשל ,1
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יש סימון חלקי של החזרות והיה אמור  6-א דוגמאותב. אחר היצירה להקל על קהל היעד לעקוב

, (למשל 5-4-3-א, 2-ב)דוגמאות אחרות ב. זמניות-גם סימון של הבו (אך נשמט בטעות) להיות

אשר נועדו ( יים וכדומההערות שול) טקסטואליים-אמצעים פאראקיימים טקסטים לווייניים כ

שימוש בכל האפשרויות לא נצפה ברוב המקרים , עם זאת. לעזור לקוראים להתמצא ולעקוב

להקל על המעקב ומכך עולה שמזמיני  ויזואליות שבעזרתן יכולים העימוד והסימון הגרפיוה

 על מימושטקסטואליים -אמצעים פאראשל  לא תמיד מודעים להשפעה זו ומפיקיהם התרגומים

 . חשיבות לה מייחסים שאינם או ,המטרה

נוטה להיות חלקית או מועטת  תחומית-האופרה כיצירה רב היבטי שלההעברה בתרגום 

 ".מעקב"בתרגומים שיוחסה להם מטרת 

 3-אב, 2-אב, 6-דוגמאות א -" ביצוע" 1.45.

אחד שבו יש טקסט לווייני  תוצר תרגום נמצא" ביצוע" ההוגדרהתרגומים שהמטרה שלהם בין 

ואחד אשר אין בו , אחד שבו יש טקסט לווייני אשר מרמז על המטרה, אשר מצהיר על המטרה

דפוס על גבי והופקו בראיה תרגומים נקלטו כולם בחוש הה ,יםממשקאשר ל ;כלל טקסט לווייני

( ת לכךבמסגרת עבודה זו דוגמאו סקרואף שלא נ)ניתן להסיק , כאמור; נייר או במרשתת

וההפקה , שקיימים תרגומים שהקליטה שלהם היא בחוש השמיעה או בשילוב של ראיה ושמיעה

 .שלהם היא בביצוע חי או מוקלט

תרגום היה " ביצוע"נצפה בתרגומים שמטרתם הוגדרה היחיד שפתרון התרגום הגלובלי 

בין מ ביותר הוא הנרחבתרגומים בעלי מטרה זו יחידת התרגום בכל ההיקף  ;"מוזיקה-צמוד"

בכל המקרים  ;יעד בלבדבמקרה אחד השפות בתוצר היו מקור ויעד ו ;פסקה - אלה שנצפו

 . הפואטיתהדומיננטית היתה הפונקציה  הפונקציה הלשונית

של טקסט מתחת , במקרה אחד העימוד היה של טקסט בטורים ובשני המקרים האחרים

אם בעימוד של הברות , סימון גרפי של חזרות ובו זמניות התרגום כללבכל המקרים ; לתווים

ואם במקרה של , מעצם מבנה התיווי, מתחת לתווים אשר מעביר מאפיינים אלו במלואם

זמניות היתה אמורה להיות -תופעת הבו. שם העימוד הוא של טקסט בטורים 6-אדוגמאות 

 - 0201באפריל  5ן טלפוני בתאריך איויבר, הרי גולומב' כפי שנמסר מפי המתרגם פרופ -מסומנת 

-טקסטים לווייניים כאמצעים פאראלא נמצאו ; . אך הסימון נשמט בטעות בהדפסה

ודרך ההפקה שלהם היא בטקסט מתחת  "ביצוע"בתרגומים שמטרתם הוגדרה טקסטואליים 

 .לתווים
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ה מוזיקמאפייני תחום ה; בכל התרגומים שנבדקו םבמלוא ושירה הועברמאפייני תחום ה

. באופן חלקי 6-אוהתיאטרון הועברו במלואם בתרגומים שהופקו כחוברת תווים ובדוגמאות 

אך לא כך ( והסימון נשמט בטעות) בתרגום זה סומנתזמניות היתה אמורה להיות מ-תופעת הבו

 .רק באופן חלקי ומועטבו אשר מועברים  ,המוזיקליותוהחזרות " בופה"מאפייני תחום ה

נקלט בחוש הממשק ו" ביצוע"ה כולל את מטרת סקופוסהבמקרים שבהם  ניתן להסיק מכך כי

-פאראהאמצעים הכל  ,חוברת תוויםבדרך ההפקה היא כאשר , הראיה ומופק בדפוס

 מועברים בתרגום באופן מלא על, המוזיקה והתיאטרון, שירהמאפייני תחום הוכן טקסטואליים 

היא אחת המטרות " ביצוע"אשר מטרת ה, 6-אלגבי דוגמאות  .שבהם התוכני והצורני כלל המידע

 ,ניתן לשער שהמאפיינים, תוויםבטקסט מתחת לאך דרך ההפקה שלהן אינה  ,שלהןהמוצהרות 

עם  טלפוניאיון יאותו רב. ממלאים את כל הדרוש כדי לממש את המטרהלא בהכרח  ,כמות שהם

לא התווים הושפעה נמסר לי מפיו כי הבחירה להדפיס ספר עם טקסט בטורים ול ,המתרגם

פנו אליו המבצעים , מתרגומי האופרה שלו בוצע על במה משיקולים מסחריים וכי כאשר אחד

גם במקרים שבהם הממשק נשמע . בבקשת עזרה כדי לשייך כל הברה לצליל המתאים במוזיקה

 למרות שכפי)ניתן להסיק , בביצוע חי או מוקלט של האופרה בלשון היעד( או משלב שמע וראיה)

. מועבר בתרגום התוכני והצורניכי כלל המידע  (במסגרת עבודה זו דוגמאות לכך סקרולא נ, שצוין

ביצוע חי או אם בממשק של דפוס ואם בממקש של  ,"ביצוע"שמטרתו  מכך עולה כי בסקופוס

לשם מימוש  המאפיינים לכל את ,בדרכים כאלו או אחרות ,בתרגום להעביר נטיהיש , מוקלט

 .המטרה

הוא פתרון " מוזיקה-צמוד"ניתן לראות כי תרגום , פתרונות התרגוםמבחינת  -לסיכום 

אינה  המקורלשון של  ה בתוצרנוכחותכי , "ביצוע"משמש למטרת היחיד ה התרגום הגלובלי

היא תמיד שהטקסטים התמקדו בה  וכי הפונקציה הלשונית ,למטרה זו הכרחיתנתפסת כ

 .הפונקציה הפואטית

 מלין בין מאפיינים לבין סקופוסיםיחסי גו 5.2

יחידת היקף  ,פונקציות לשוניות, פתרון תרגום גלובלי 5.2.1

 התרגום

על פתרונות התרגום הגלובליים סדר את ניתן ל, כדי לתאר את יחסי הגומלין שנצפו במחקר זה

. בפני המתרגם יםמציג אלהפתרונות שמבטא את היקף האתגרים התרגומיים שדמיוני ציר 

 .האתגרים התרגומיים מתקשרים גם לפונקציות הלשוניות וליחידת התרגום
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הפונקציה  אשר, "במילה-מילה" פתרון התרגום הגלובלייימצא בקצה האחד של הציר 

קטנות  תרגום תוביחיד תמקדלה נוטה אורפרנציאלית וההפונקציה ההיא  והלשונית העיקרית של

  .('ו 1.0.0.0ראו פסקה  -הברה , םמימסוי יםאו אף בהקשר מילה)

א ממוקד בפונקציה הלשונית ושגם ה, "פרוזה"פתרון התרגום הגלובלי , בהמשך הציר

  .היו משפט או פסקה זהפתרון תוצרים שתורגמו ביחידות התרגום שנצפו ב .הרפרנציאלית

דורש הפתרון תרגומי הוא , בהמשך הציר נמצאאשר , "שירה" פתרון התרגום הגלובלי

אשר . מהפתרונות שצויינו עד כה יותר תובענייםומעמיד אתגרים תרגומיים  יותר משאבים גדולים

היו  הזפתרון התרגום היחידות התרגום שנצפו ב, היא הפואטיתבו הפונקציה הלשונית העיקרית 

 . משפט ופסקה

תרגומי  פתרון שהוא "המוזיקה-צמוד"פתרון התרגום הגלובלי של הציר נמצא  נגדיבקצה ה

בו ההתמקדות  גם .ואף יותר, "שירה"פתרון התרגום  שנדרשים לשםמשאבים את כל ה הדורש

היתה זה ה פתרון התרגוםיחידת התרגום בכל המופעים של . הפואטיתהיא בפונקציה הלשונית 

 .פסקה - שנצפתה ביותר בעלת ההיקף הנרחבהיחידה 

המטרה היחידה : את הנתונים הבאים הצלבת פתרונות התרגום הגלובליים עם המטרות מעלה

התרגום פתרון  ".למידה"היתה ה "מילה במילה"שלשמה נעשה שימוש בפתרון התרגום הגלובלי 

 "מעקב"בכל התרגומים שמטרתם הוגדרה ". ביצוע"נצפה בכל המטרות מלבד " פרוזה"הגלובלי 

" שירה"פתרון ה ".פרוזה"נעשה שימוש בפתרון התרגום הגלובלי , בכתוביותוהממשק שלהם היה 

זהו פתרון ואך , נצפה בכל המטרות" צמוד מוזיקה"פתרון התרגום הגלובלי . נצפה בכל המטרות

מספר מסקנות  ".ביצוע"תרגומים שמטרתם הוגדרה בכל המקרים של  נצפהשהתרגום היחיד 

 :ושאלות עולות מהצלבת פתרונות התרגום עם המטרות

פתרונות נעשה שימוש בכל " מעקב"ו" הוראה"הוגדרו  םשמטרותיה תוצריםלשם תרגום ה

בין ל מטרהבין הלא נמצא דפוס אחיד ביחסים  שו "במילה-מילה"מלבד  התרגום הגלובליים

כולל שלוש שפות  "מעקב"הוגדרה מטרתו ש תרגומיםה דאח: לדוגמה .פתרון התרגום הגלובלי

פתרון  -אחת בו "מוזיקה-צמוד"לי פתרון התרגום הגלובננקט בשתיים מהן , (5-4-3-אדוגמאות )

זה מעלה את האפשרות שמפיקי החוברת לא ייחסו חשיבות ממצא  ".פרוזה"התרגום הגלובלי 

מבלי  ,וייתכן שהם בחרו בתרגומים קיימים שהיו נגישים להם פתרון התרגום הגלובלימרובה ל

 . הסוגיהלהתעכב על 

ל ויכ ,בהיותו פתרון תרגומי אשר כולל בתוכו את מירב המאפיינים של טקסט המקור ,לכאורה

תרגום  הפיקהמשאבים הנדרשים כדי ל, מצד שני. מוזיקה לשמש עבור כל המטרות-תרגום צמוד
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, "ביצוע"במקרים שבהם התרגום נעשה למטרה שאינה , מוזיקה הם הרבים ביותר ולכן-צמוד

ולהסתפק בתרגום , שיכול להיתפס כמיותר במקרים אלו, המאמץלא להשקיע את  שסביר נראה

 . פחות תובעני

עבור  גם הוא פתרון התרגום המיטבי "מוזיקה-צמוד"שאלה אם תרגום מזווית אחרת עולה ה

מתרגם אחד בחר בפתרון זה וציין בטקסטים הלווייניים כי הוא מייעד  ".ביצוע"מטרות שאינן 

טען כי עבור מטרת  אחר מתרגם ,לעומת זאת. הוגדרו בעבודהאת התרגום לכל ארבע המטרות ש

ההיפך הוא הנכון וכי תרגום בפרוזה הוא המתאים ביותר שכן האילוצים של תרגום , "הוראה"ה

שהוא לדעתו העיקר בטקסט , אפשרות לדייק בהעברת התוכן הרפרנציאליהאת  קטיניםשירה מ

פתרונות התרגום עולה שהשימוש ב אכן תרגומיםמבדיקת ה ".הוראה"ו" מעקב"למטרות 

" למידה"הוגדרו  םשמטרותיה תרגומיםב פחות נפוץ "מוזיקה-צמוד"ו" שירה" הגלובליים

אשר מוגדרות גם  6-אהנוכחות שלהם כלולה בדוגמאות " למידה"מקרה של וב "הוראה"ו

  .כולל ביצוע, כשייכות לכל המטרות האחרות

 "בופה"המאפייני של  וחזרות חזרות מוזיקליות 5.2.2

החזרות המוקיוניות ) אין העברה של תופעת החזרות כלל התרגומים שנבדקו בעבודהמחצית מבכ

וגם  (זה רכלולות במסגרת החזרות המוזיקליות בהקש" אופרה בופה"האופייניות לסוגת ה 

היא מועברת באופן  ,"ביצוע"הוגדרה  םשמטרת תרגומיםבמלבד , במקרים בהם התופעה מועברת

במקרים מסוימים השתמשו המתרגמים בחזרות המוזיקליות שקיימות במקור כדי להוסיף . לקיח

שורות טקסט  09, מתוך הספר של האוניברסיטה הפתוחה 2-א-Dבדוגמה  ,למשל .מידע בתרגום

 ,ניתן לראות בתרגומים. שורות בתרגום 11-מועברות ב, (שבשירה יש בהן הרבה חזרות) מקור

מנעות מהתייחסות ימגמה של ה, היא כתוביות םודרך ההפקה שלה" קבמע"מוגדרת  םשמטרת

מקרה היחיד של ב. לרוב אין כתוביות על המרקע ,חוזרים על טקסטיםלחזרות ובזמן שהזמרים 

עם  בדואל שערכתי איוןירב. ניתן לראות גישה שונה ,(1-גהדוגמאות ) תרגום בכתוביות עיליות

שב הוא ציין שכאשר יש חזרות הוא , 0229באוקטובר  0בתאריך  Michael Chadwickהמתרגם 

 החזרה מסמן אתשהוא או , הזמן שבו נשמע הטקסט החוזר משךכל בהכתובית אותה מקרין ו

במהלך . הקהל חש אי נוחות כאשר אין לו דרך לדעת על מה שרים, לדעתו ,בדרכים אחרות שכן

עם תרגום בכתוביות עיליות  ובאני'דון גהכנת העבודה צפיתי בביצועים חיים של האופרה 

ובכולם נמנעו מלתרגם חזרות ( אביב-סן פרנסיסקו ותל, לס'לוס אנג)בשלושה בתי אופרה שונים 

 . והיו קטעים שלמים שבהם הדמויות שרות ועל המסך לא מופיע תרגום כלל
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ות דעים ואין תמימ, עם תרגום החזרות בכתוביות ותנראה שקיימות גישות שונות להתמודד

ייתכן שבמקרים מסוימים קיים חוסר מודעות לסוגיה וייתכן . לגבי הפתרונות המתאימים

שקיימת תפיסה ייתכן . שהפתרונות הננקטים קשורים לנורמות או לאילוצים כלכליים ואחרים

מוסיף עומס על החושים של הצופים ולכן יש נטיה המטרד  מעין רע הכרחי או רואה בכתוביותה

לגבי סימון החזרות . ן עד כמה שניתן ולהקטין ככל האפשר את נוכחותן על המרקעבה המעיטל

באפריל  5בריאיון טלפוני בתאריך נמסר , למשל 6-א דוגמאותבמקרה של , בממשקים אחרים

כי הוא לא ראה כל צורך בסימון החזרות במקרים שבהם , הרי גולומב' על ידי המתרגם פרופ 0201

, מילה ולעומת זאתהאותה  בקלות שזולקלוט מילה שכן השומע יכול  חוזרים על אותההזמרים 

שכן מי  חזרות כי חשוב מאד לסמן ,נחום שופמן מתוך הנחה ר"ד המתרגםיוצא  ,1-א דוגמאותב

הם ממשיכים לקרוא הלאה בעת  כאשרהתקשות במעקב ל יםלראשונה לאופרה צפוי פיםשנחש

יש , בתוויםתרגומים שההפקה שלהם ה ניובהם ש, במספר מקרים .שהזמרים חוזרים על טקסטים

היא להעביר בתרגום את , מלבד בכתוביות, העברה מלאה של תופעת החזרות אך לרוב הנטיה

 . תופעת החזרות באופן חלקי בלבד

 זמניות-בו 5.2.3

ת זמניות אינה מוכתב-בוהתופעה של  את בתרגום להעביר להעביר או לא אם נראה שהבחירה

 ניתן לראות התאמה מסוימת לאותו ציר מאפיין זהשל אך בניתוח  ,במלואה על ידי הסקופוסים

 םשמטרת תרגומיםב ,של הציר בקצה האחד .שמבטא את היקף האתגרים התרגומייםדמיוני 

 םשמטרותיה תרגומיםב ,במרכז הציר. אין כלל העברה בתרגום של התופעה, "למידה"הוגדרה 

, נגדיבקצה ה .התופעה מועברת בתרגום בכמחצית מהמקרים, "עקבמ"ו" הוראה"הוגדרו 

היה אמור  הסימון הגרפי 6-אבהתחשב בכך שבדוגמאות ) "ביצוע" בתרגומים שמטרתם הוגדרה

 . זמניות-יש העברה מלאה של הבו, (נשמט בטעות להופיע אך

 שפות בתוצר 5.2.4

בכל  (אם בשמיעה ואם בראיה) הילאלשון המקור נוכחת בתוצר וקהל היעד של התרגום נחשף 

. ממשקהמקור נוכח ונשמע מעצם ה, במקרים של תרגום כתוביות. דאחבמלבד  תרגומיםה

מציינים המתרגמים בפירוש שהיה חשוב להם , בטקסטים הלווייניים של שניים מתוצרי התרגום

הל היעד הרי גולומב מבקש לאפשר לק' המתרגם פרופ. את טקסט המקור בצמידות לתרגום ציגלה

ששמע המלחין באזני  -לרבות צלילי הלשון  -אמצעית של הצלילים -לשחזר את החוויה הבלתי"

 ":רוחו
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גם אם המקור האיטלקי על צליליו ומשמעויותיו  -להעמיד לרשות הקורא העברי 

אפשרות לטעום ככל האפשר מטעמה של התלכדות המוזיקה של  -חסום בפניו 

ובכך להעמיק את הנאתו מן החוויה ]...[ מוצרט עם גוני צליל ומשמעות של לשון 

 -האופראית בדרך שיש עמה קרבה חושית ורעיונית למוזיקה ובמידת האפשר 

 (1:  3113ן "תש, מוצרט). איטלקי עצמואפילו לטקסט ה

שירה מאפייני תחום הר נחום שופמן מציין שהוא נמנע מהעברה בתרגום של "המתרגם ד

כך שהנמען  והוא מסתמך על, ה הרפרנציאליתילהתמקד בהעברת הפונקצ כדיהקיימים במקור 

 מבלי לשלוטגם , (בנוסף לאופן השמיעתי)באופן חזותי  ,מקורשלה למבנה הפואטי להחשףיכול 

 .בשפת המקור

בעימוד של  ,טקסט בצרפתית :של טקסט מתורגם ללא מקור מקרה אחדבעבודה יש רק 

 תוצר תרגום קיים ברשותי". ביצוע"המטרה המשתמעת שלו היא  אשר, מתחת לתווים הברות

והוא חוברת עברית של שכולל טקסט מתורגם ללא מקור ( בעבודה זוהיכלל התאים ללא ש) נוסף

כפי שנמסר לי על . (ללא תאריך. א. מוצרט ו) מוזיקה לאריות ודואטים מאת מוצרט-תרגומים צמודי

תרגום לשם ביצוע בשפת היעד , במחצית הראשונה של המאה העשרים בארץ, ר שופמן"ידי ד

שימש לעיתים קרובות מבצעים חובבים אשר לרוב לא שלטו שליטה מלאה בקריאת תווים ולא 

שר להם ללמוד פא "מוזיקה-צמוד" תרגום. או מסוגלים לבצע יצירות בשפת המקורהיו מעוניינים 

 . ולבצע את היצירות

נובעת מהסקופוס או  נוכח בתוצר התרגום המקור טקסטלרוב עובדה שקשה לדעת אם ה

או את העדרו  תוצר התרגוםבטקסט המקור  של יתכן שניתן לקשור את נוכחותו. קשורה אליו

לחקור אותם  יהיה לאילוצים אחרים אשר אינם נחקרים בעבודה זו וניתןלנורמות או ממנו 

 .במסגרת עבודות אחרות

 טקסטואליים-אמצעים פארא 5.2.5

בתרגום , מתוך כלל התרגומים רק במקרה אחדנצפה של מילה מתחת למילה בדרך עימוד 

רגמת מתחת ניתן לראות הקבלה מסוימת בין העימוד של מילה מתו". למידה"שמטרתו הוגדרה 

בשני המקרים מדובר בקשר הדוק  :למילה בשפת המקור לבין העימוד של הברות מתחת לתווים

ועליו להיות  המוזיקה לבין העימוד ובשני המקרים התרגום נועד לשמש את מבצעי מטרהבין ה

שנבדקו היה מקור מול  תרגומיםהעימוד הנפוץ ביותר ב. מדויק מאד ונוח לשימוש עד כמה שניתן

 ;"הוראה"גום בטורים שורה מול שורה ובו נעשה שימוש בכל התרגומים שמטרתם הוגדרה תר

 אותתרגום בדוגמבו, (האחרים היו בכתוביות)" מעקב"מחצית מהתרגומים שמטרתם הוגדרה ב
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רק נצפו כתוביות ". ביצוע" לרבות שהמטרות המוצהרות שלו כוללות את כל המטרות 6-א

 תרגומיםרק ב נצפהועימוד של הברות מתחת לתווים " מעקב"הוגדרה  םשמטרתבתרגומים 

 ". ביצוע"הוגדרה  םשמטרת

לשרת את הסקופוס של התרגום כדי  לא תמיד ברור אם הבחירה בדרך העימוד נעשתה במודע

לעיתים העימוד עצמו מעיד על הסקופוס כמו במקרה . או הושפעה ממוסכמות מסוימות שנתקבעו

. שבממשקסיון להתאים את פתרונות העימוד להיבט ההפקה ינראה שקיים נ .של חוברת תווים

מופק  והממשק שלהם" מעקב" םמטרתסקופוסים שעימוד של טקסט בטורים נבחר עבור , לרוב

עבור לרוב  כתוביות נבחרו .דיסק אודיו או שידור ברדיו) בשמיעה נקלטו בביצוע מוקלט או חי

שילוב של בנקלט ו מופק בביצוע מוקלט או חי שלהםוהממשק  "מעקב"סקופוסים שמטרתם 

 .ראיה ושמיעה

זמניות נעדר לחלוטין -בושל חזרות ושל ת ותופעהסימון גרפי המתווסף לעימוד ומצביע על 

והוא , מילה מתחת למילה שלהם הוא בצורת עימודוה" למידה"שמטרתם הוגדרה  תרגומיםמה

הסימון הגרפי לציון . להם הוא טקסט בטוריםוהעימוד ש" למידה"נדיר באלו שמטרתם הוגדרה 

הוגדרה  םשמטרת תרגומים בעימודים שונים מתוך אלופן חלקי בוקיים באזמניות -חזרות ובו

זמניות -סימון של חזרות בעזרת קו תחתי וסימון של בויש , למשל, 1-אבדוגמאות  ;"מעקב"

יש ביטוי  מהןזמניות אך באחת -ל בושאין אמנם סימון מובהק  2-אאות בדוגמ ;בעזרת מסגרת

בשונה מהדרך )השורות לסירוגין בין הדוברים שבה מחולקות  זמניות בדרך-חזותי חלקי לבו

וההפקה " מעקב"מבין התרגומים שמטרתם (. המקובלת של ריכוז הטקסט של כל דמות לחוד

-סימון של בוקיים שבהם ( 1-גהוכן  3-גדבדוגמאות )יש שני מקרים  ,בכתוביותשלהם היא 

בהיקף , זמניות קיים-סימון גרפי של חזרות ובו. זמניות בעזרת מקף בתחילת הטקסט של כל דובר

גם , בהיקף כזה או אחר, הסימון קיים. "הוראה"בכל התרגומים שמטרתם הוגדרה , כזה או אחר

ה קיים סימון חלקי של חזרות והי 6-אבדוגמאות  ;"ביצוע"הוגדרה  בכל התרגומים שמטרתם

אין סימון , כחוברת תווים ראו אורובתרגומים האחרים ש, זמניות-אמור להיות סימון מלא של בו

 .מיוחד ואין בו צורך שכן התופעות מתממשות במבנה התיווי

עביר לקהל היעד יותר מידע להקל על המעקב ויכול להכי סימון גרפי בכתוביות  טעוןניתן ל

עם . בכל שורת כתוביות ,אחד הדוברים בלבדדברי של  ,של העברה חלקית המקובל פתרוןה מאשר

שפתרון זה מפצל את תשומת הלב של הקהל ומעמיס  ויאמרו יהיו שיטענו את ההיפךסביר ש זאת

 . עומס יתר אשר עלול להקשות על המעקב חושיו על
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משמשים ( כואו בתוהתרגום בשולי הערות ) טקסטואליים-אמצעים פאראטקסטים לווייניים כ

ניתן לראות  .בתרגומים למטרות הנהרה והוספת מידע מצד אחד ולמטרות מעקב מצד שני

אחד )חלק ב, "למידה" ההוגדרמטרתם התרגומים ש (השניים מתוך שלוש)ברוב שהתופעה קיימת 

של  (מתוך תשעה שני מקרים)בחלק קטן ו" הוראה" ההוגדרמטרתם ש מהתרגומים( מתוך שלושה

עיקר באלו שההפקה שלהם היא טקסט בדפוס או ב) "מעקב" ההוגדרמטרתם שהתרגומים 

 6-א אותדוגמתוצר של ב רק קיימתהתופעה , "ביצוע"שמטרתם הוגדרה  בתרגומים(. במרשתת

אך בתרגומים שמטרתם הוגדרה , ("הוראה"ו" למידה" כוללות גם ורות המוצהרות שלאשר המט)

 . לחלוטין נעדרת זו התופע - בחוברת תווים םההפקה שלהו" ביצוע"

, שירה -תחומיות של האופרה -היבט הרב 5.3

 תיאטרוןו מוזיקה

העבודה בוחנת . תחומית הכוללת בתוכה ריבוי של תחומי יצירה אמנותית-האופרה הנה יצירה רב

, תחומיות של האופרה אשר כולל בתוכו שירה-הרב היבטכיצד ועד כמה מועבר בתרגומים השונים 

פתרונות התרגום לידי ביטוי בתרגומים ש ההשירה בא עברה בתרגום שלה .מוזיקה ותיאטרון

לידי ביטוי בהעברת תופעת  ההמוזיקה בא ".קהימוז-צמוד" או "שירה"הם שלהם  הגלובליים

העברה . בדרכים אחרות ואםאם בדרך של סימון גרפי  ,החזרות המוזיקליות זמניות ותופעת-הבו

, הוראות הבמה)מאפייני מחזאות  וכן נוכחות של" פהבואופרה "סוגת המאפייני בתרגום של 

 ,(ך שבה הם מופיעים במחזותבדומה לדר ,בתוצר התרגום תאור זמן ומקום ושמות הדמויות

 .יםהתיאטרליהמאפיינים ביאים לידי ביטוי את מ

המערך המיון של שקיים שוני מסוים בינו לבין מסגרת , מיון תחומיות מכתיב-ניתוח היבט הרב

ושל  פתרונות תרגוםשילוב של  היבט הזה כוללוזאת מתוך כך שה, השיטתי שנקבע בעבודה זו

 תחום, השירה עבר באופן חלקי תחוםבאופן כללי ניתן לומר ש. טקסטואליים-אמצעים פארא

שהסקופוס  תרגומיםי נש. באופן חלקי גם הואהתיאטרון  תחוםו באופן מועטהמוזיקה עבר 

ם שבהם יהמקרים היחיד םה ,בחוברת תוויםהמופק  ,וממשק" ביצוע"כולל את מטרת ה םשלה

ניתן להניח כי אותה  .בתרגום במלואם מועבריםת תחומי-ההיבטים של האופרה כיצירה רבכל 

 .הוא במופע חישממשק של אותו הסקופוס ו הבחנה תהיה תקפה גם למקרים
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דמיוני המשקף התמודדות עם אתגרים " ציר" 5.4

 ה בתרגום של מאפייניםתרגומיים והעבר

 ,שמבטא את היקף האתגרים התרגומייםעל גבי ציר  גלובלייםפתרונות התרגום ה סידורבהמשך ל

ניתן , מאפייני התרגוםמצד הסקופוסים ומצד , ובהמשך להצלבת הנתונים משתי נקודות מבט

נטיות או מגמות מסוימות המקשרות ניתן למצוא . דמיוני ציר אותו על גבי מטרותהציב את הל

שנצפו היקף האתגרים התרגומיים כפי שהם באים לידי ביטוי בפתרונות התרגום הגלובליים את 

המטרות על ולמקם את , היקף ההעברה בתרגום של המאפיינים שנבדקו בעבודה את כןו ,במטרות

  .בהתאם גבי הציר

השייכות לתרגום  6-אה של דוגמאות מלבד במקר)לרוב . "למידה"ה תוצב מטרת אחדהבקצה 

, (אשר המטרות המוצהרות והמוגדרות שלו כללו למעשה את כל המטרות שנבדקו בעבודה

מעמידים , להם ההלמידה יוחס מטרתאשר נבחרו לתרגומים ש פתרונות התרגום הגלובליים

ועטה של נצפתה בהם העברה מ ,בפני המבצעים( למשל פרוזה)אתגרים תרגומיים פחות תובעניים 

 .מאפיינים שונים וכן נטיה להתמקד ביחידות תרגום קטנות

שכן בתרגומים שיוחסו להם מטרות אלה , "מעקב"ו" הוראה" המטרותבמרכז הציר יוצבו 

תחומי האמנות ולגבי היקף ההעברה בתרגום של  פתרונות תרגוםניתן לראות מבחר מגוון של 

מתאפיינת במעט פחות " הוראה"מטרת ה .המגמות שנצפו מעורבות ואינן מובהקות ,השונים

תוצב לפני היא ולכן  "( מוזיקה-צמוד"לא נצפה בה תרגום , 6-אמלבד בדוגמאות , למשל) מגוון

 ".מעקב"מטרת ה

הוא " ביצוע"ניתן לראות שתרגום למטרת . "ביצוע"התוצב מטרת נגדי של הציר בקצה ה

מבין הסקופוסים שתוארו בעבודה מבחינת גיוס משאבים והתמודדות עם אתגרים  התובעני ביותר

וניתן לשער שכך הדבר גם כאשר )במקרים שבהם הממשק היה בחוברת תווים , כמו כן. תרגומיים

של כל המאפיינים , נצפתה ההעברה המלאה ביותר, (הממשק הוא במופע חי בלשון היעד

 .בתרגום, וההיבטים

 ודה למחקרתרומת העב 5.5

מחקרים מעטים בלבד פורסמו על נושא תרגום אופרה ויש לקוות כי עבודה זו תוכל לעזור במילוי 

העבודה מציעה דרך  .ולו בעצם הפניית זרקור אל סוג זה של תרגומים, חלל זה בחקר התרגום

המטרה  -שלו לשני היבטים פירוק חדשה לשימוש במושג הסקופוס ככלי מחקרי וזאת על ידי 

היבטים הנבדלים זה מזה וגם משלימים זה את זה ומאפשרים יתר פירוט והעמקה בעת , הממשקו



331 

 

תופעה הקשורה לתרגום שירה והיא העבודה מציעה מונח חדש אשר מתאר . ניתוח של תרגומים

חריזה בקטעי אנסמבל שבהם מספר דמויות  :ייחודית לאופרות ונפוצה באופרות של מוצרט

אבל בנקודות מפגש  ומחורז זמנית כאשר לכל דמות טקסט נפרד-ושרות ב( שתיים ומעלה)

 מתאגד לחרוז ןהאחרון של כול החרוז, של הקטעחרוז האחרון ותמיד ב ,מוזיקליות מסוימות

  . "מאוגד חרוז": לא מצאתי מינוח כלשהו לתופעה זו ולכן החלטתי לכנות זאת בעבודה. זהה

ואשר התפתח לכדי מערך , ביצוע מחקר זהיש לקוות כי המבנה השיטתי אשר נוצר לשם 

 .יוכל לשמש בחקר התרגום בכלל ובתרגומי טקסטים מוזיקליים ואופרה בפרט, מתודולוגי מורכב

יש לקוות שהתובנות והמסקנות שעלו מתוך הניתוחים שנעשו בתרגומים של מקרה , כמו כן

רגומי אופרה ולהרחיב את יוכלו לשפוך אור על ת, בהתאם למתודולוגיה שפותחה בעבודה, המבחן

ואולי אף יוכלו לסייע למפיקים של תרגומים להגיע להכרעות , הידע הקיים לגבי תחום זה

 בהתאםאו לבחור בתרגומים קיימים , תרגומיות מושכלות בהתאם לסקופוס שיוגדר לתרגום

 . לסקופוס הרצוי
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Abstract 

This paper aims to study opera translations, using the opera Don Giovanni by Mozart 

as a case study. The analysis in this paper is grounded in the Skopos Theory - a 

functional approach to translation studies, developed by Hans Vermeer, Christiane 

Nord and others. In this approach, the focus of the study is the purpose of the 

translations ("Skopos" - purpose in ancient Greek.) Through juxtaposing various 

skopoi with different translation characteristics, the paper attempts to shed light on the 

reciprocal relationships between these aspects.  

No previous studies proposing a comprehensive method for analyzing opera 

translations in light of Skopos Theory were found. Also, opera, being a multifaceted 

work of art, presents translators with many challenges, resulting in there being a large 

array of opera translations’ characteristics. Therefore, I have devised a new 

methodological structure for analyzing translations of opera. The method includes 

specifying and classifying the inspection tools (skopoi and characteristics and their 

different aspects), and creating auxiliary tables for gathering data. The methodology, 

as well as the process of compiling the lists of skopoi and characteristics, were 

initially based on previous studies; data obtained in the Bar-Ilan university course 

"Process and Product in the Translation of Demanding Genres: Poetry, Drama and 

Opera" (taught by Dr. Hannah Amit-Kochavi in 2010); a preliminary examination of 

the translations, and my own acquaintance with the world of opera. As the study 

developed, the methodological structure became more elaborate and intricate, the lists 

expanded and changed according to the findings. Through this process, the 

methodological structure has become a significant part of the paper and even a 



ii 

 

purpose in itself, which may be considered a possible contribution to translation 

studies, and may hopefully serve future researchers in the field of musical and opera 

translation studies.  

This paper proposes utilizing the concept of Skopos for analyzing translations, by 

breaking it into two distinct, yet complementary aspects, Objective and Interface. The 

objective describes the purpose for which the translation was intended, and/or the 

translation's actual use. The Interface with the target audience is determined prior to 

translating and it influences the characteristics of the final product. The process of 

compiling the list of objectives was as described above and it expanded following 

some statements of translators regarding objectives, that were found in further 

examination. The objectives studied in this paper are "learning," "teaching," 

"following" and "performing." The list of interfaces, compiled through the same 

process as described above, includes: Print on paper, perceived by sight; Recorded 

performance, perceived by hearing; Broadcast, which can be perceived by both sight 

and hearing; Text on the internet, perceived by sight; Captions (sub/super-titles), 

perceived by sight; Live performance in the target language, perceived by both sight 

and hearing. The translation characteristics were divided into two groups. 

Translational Solutions, which focus on the translator's choices regarding style and 

the rendering of various characteristics on one hand. Para-Textual means on the other 

hand, which focus on aspects that are external to the text: Layout; Graphic marking of 

textual repetitions and of simultaneous singing (duets and ensembles); the existence 

(or absence) of Para-textual items such as footnotes, and their implications. The paper 

also studies the ways in which the poetic, musical and theatrical properties of opera, 

which reflect its multifaceted nature, were rendered. 
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Reciprocal relationships between skopoi and characteristics were studied by 

juxtaposing the data collected in the auxiliary tables. In some cases tendencies, trends 

and correlations have been found. As a result of the research, I have been able to draw 

an imaginary axis that reflects the extent to which the studied translations cope with 

translational challenges, and the extent to which the different characteristics are 

rendered. On this axis, I could place the various objectives. On one end of the 

imaginary axis, the "learning" objective is placed. In most cases (except for one 

translation which was also attributed to all other objectives in addition to "learning"), 

the translational solutions selected in cases attributed to "learning" are not particularly 

demanding (prose, for example, which is less demanding than poetry); not much of 

the characteristics are transferred; and translation units tend to be small. At the center 

of the axis, I have placed the Teaching and Following Objectives. These objectives 

present a large array of translational solutions and para-textual means, and regarding 

the extent of characteristics rendering into the translations, mixed trends have been 

observed. On the opposite side of the axis, I have placed the objective of 

"performing." This objective is the most demanding one due to the resources required 

for taking on the challenges of this kind of translation. Also, in cases where 

translations are attributed to the "performing" objective and their interface is in a 

score of notes (it can be assumed that the same would apply to live performance in the 

target language as well), full transfer of all the various characteristics and facets has 

been observed.  

This paper may contribute to translation studies, simply by drawing attention to the 

field of opera translations, and by helping to fill a void that exists in the research of 

this field. The paper proposes a new way of utilizing the notion of skopos by breaking 

it into two aspects that are distinct yet complementary - objectives and interfaces. 
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These findings may also help translations’ producers reach wise translational 

decisions based on a translation project’s designated skopos, or choose the most 

appropriate among existing translations according to the intended skopos including 

objectives and interfaces. Finally, the methodology devised and developed for the 

purposes of this study may contribute to translation studies in general and to the field 

of opera and musical translation in particular. 
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