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תקציר 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.  בבלוגים ובעיתונות

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

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

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

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

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

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

, נקציהתעתיק הוא דרך יעילה לשמר את הפו, שהפונקציה העיקרית שלהם היא פונקציה של זיהוי, פרטיים

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

.  בהם ניכרת נטייתו לשמור על קרבה פונטית למקור

השמטה והמרה , נמצאו פתרונות המבטאים חוסר אדקווטיות כמו התעלמות, לעומת זאת, אצל לבנית     

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

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

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

וגם אסטרטגיה , אינה מתיישבת אף היא עם מגמה לאדקווטיות ועשויה לשקף שיקולי קבילות מורפולוגית

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



 

 ב

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. בין שני המחנות

בראש , נמצאו גם טענות משותפות לשני המחנות, במקביל לחפיפה החלקית באסטרטגיות התרגום     

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

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

התמיכה . מכאן עולה שלחלק מהמתפלמסים משני המחנות חשוב שהמתרגם ישאף לאדקווטיות. למקור

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

(.  211: 2010, פרידמן)במרכזיותה של אסטרטגיה זו לאורך המאה העשרים 

המצדיקים את התנגדותם לפתרונות תרגומיים , י המחנות יש גם מתנגדים לתעתיקבשנ, עם זאת      

בכך שההנחיות במדריך למתרגמים של , בין אם על ידי לוטם או על ידי לבנית, שנוצרו באסטרטגיה זו

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

עדיפים , בין אם ננקטו על ידי לוטם או על ידי לבנית, שהפתרונות שאינם תעתיק, בשני המחנות, הטוענים

.  שגם שיקולי קבילות נמצאו בשני המחנות, זאת אומרת; כי הם אומרים משהו לקורא העברי

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

אך התגלו דרכים אחרות , אמנם מעורבות הקהל לא הביאה להחזרת תרגום לבנית למדפים(. 2010עד 
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פורומים ובלוגים שבהם התעקשו , אתרים, הזמן הרב שהוא נמשך, עצם הפולמוס: לשמר אותו בתודעה

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

מחיש אפוא את ממחקר זה . ומפגשים חברתיים שבהם התפלמסו בנושא( בהשוואה לשימוש באינטרנט

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

. היצרנים ושל הצרכנים
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 נושא המחקר ומטרותיו. 1

הטרילוגיה התפרסמה . The Lord of the Ringsטולקין את הטרילוגיה ' ר' ר' כתב ג 1949-1937שנים ב

זכתה היצירה בפרס הפנטזיה  1957בשנת . ועוררה עניין רב בעולם וגם בישראל 1955-1954 בשנים

 .מודן-ביתן-יצא תרגום ראשון לעברית מאת רות לבנית בהוצאת זמורה 1980-1979 בשנים .הבינלאומי

.  ביתן-יצא תרגום שני לעברית מאת עמנואל לוטם בהוצאת זמורה 1998בשנת 

במהלכו . בעקבות פרסום התרגום השני התעורר בקהל הקוראים פולמוס שעקבותיו ניכרים עד היום     

בעקבות  1.של לוטם ונשמעה הדרישה להחזיר למדפים את תרגומה של לבנית מוהובעה התנגדות לתרגו

כנגד היו . שקלה ההוצאה לאור להחזיר את התרגום של לבנית למדפים לצד התרגום של לוטם דרישה זו

הסביר  2בריאיון אתו. ל הגיבו לביקורת עליהם"ולוטם עצמו וגם המו, קוראים שיצאו להגנתו של לוטם

ולמוס פ. על תרגומה של רות לבנית וביצע בו רק שינויים שהיו הכרחיים לדעתורבה לוטם שהתבסס במידה 

. מסוג זה עשוי להעיד על חילופי נורמות ועל פערים בין נורמות היצרנים לנורמות הקהל

                                                 
 Online ,http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/269364.html הארץ, "לא עלפים, לילית-בני", (2003)' דרומי א 1
( 2011, במאי 25: תאריך גלישה)
-http://www.nuritha.co.il/a343642-%D7%A9%D7%A8, "בגובה העיניים, מבט על הספרים", (2008" )ענבר"

%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%92-%D7%A8-%D7%A8-

%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F (2010, באוקטובר 1: תאריך גלישה )
"y_welis" (2008) , מדע בדיוני ופנטסיה"פורום" ,http://agenda.nana10.co.il/194/forum/113216/ (תאריך גלישה  :

( 2011, במאי 5
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, "על הספרים והתרגומים", (2002)' קרמר מ

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

94%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%A9%D7%A8-

%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA-

%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9

5%D7%9F-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%94/ (2011, באפריל 27: תאריך גלישה )
( 2010, בספטמבר 3: תאריך גלישה) http://www.fisheye.co.il/story_41 ,"טרילוגיית שר הטבעות", (2000)' ד, פישלר

תאריך ) http://forum.sportenter.co.il/showthread.php?p=10006, "אחד דיון, טבעת אחת"פורום , (2003" )רועי"
( 2011, באוגוסט 16: גלישה

,  "טולקין ושר הטבעות"פורום  ,(2002" )פרמיר"
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=6942317 

(   2010בספטמבר  11: תאריך גלישה)
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תרגום שמות העצם הפרטיים : כי הפולמוס נגע בעיקר בסוגיות הבאות, בבדיקה ראשונית נמצא     

המחקר . והמשלב שבחרו המתרגמים, או שאין להם מקבילה מן המוכן בעברית, והכלליים שטולקין חידש

:  מטרותיו הן. המתואר בעבודה זו מתמקד בתרגום שמות

;  ל"ואיך הגיבו המתרגמים והמו, לבדוק לעומק מה היו דרישות הקוראים בנושא זה( א)

;  לבחון את התרגומים עצמם ולנתח את החלטות המתרגמים שהיו שנויות במחלוקת( ב)

                 לאילו  –ת בתרגום הספרותי לעברית בעזרת מחקרים קודמים על הנורמו  –האפשרלברר ככל ( ג)

  ובאילו נורמות צידדו הקוראים שהשתתפו , לאילו נורמות נענה לוטם, נורמות נענתה לבנית

. בפולמוס

 

 שר הטבעותטולקין ו. 2

 הביוגרפיה של טולקין 2.1

 1892שבדרום אפריקה בשנת ( Bloemfontein)נולד בבלומפונטיין ( John Ronald Reuel Tolkien)טולקין 

הוא . שבאנגליה Birminghamהוא התגורר עם אמו ואחיו בפרברים שונים ליד העיר . 1973בשנת  ונפטר

. ובמהלך הלימודים אף זכה למלגה King Edward's School-סיים את לימודיו ב

סקסונית -סור לאנגלושימש כפרופ 1945-1924בין השנים . טולקין הוא בוגר אוניברסיטת אוקספורד     

בתקופה זו נהג טולקין להיפגש עם עמיתיו מהאוניברסיטה כדי לקרוא ולתרגם אתם . Leedsבאוניברסיטת 

שימש כפרופסור ללשון וספרות אנגלית באוניברסיטת  1959-1945בין השנים . כתבים משפה נורדית עתיקה

 The"המכונה , ביתם סופריםמר, בתקופה זו הצטרף לקבוצת עמיתים אוהבי ספרות. אוקספורד

Inklings" , אתם נמנה עמיתוC. S. Lewis .עם יצירותיו . בנו כריסטופר הצטרף לקבוצה זו מאוחר יותר

שפורסמה  The Lord of the Ringsהטרילוגיה , 1937-שפורסם ב, The Hobbitהמפורסמות נמנים הספר 

ספריו תורגמו . כריסטופר טולקין, בעריכת בנו 1977-שפורסם ב The Silmarillion-ו 1955-1954בשנים 

מתנהל ההוא יצר בהם עולם דמיוני המאוכלס ביצורים דמיוניים ו. לשפות רבות ונמכרו במיליוני עותקים

; Bournemouth (Carpenter, 1978 ;Flieger, 1997טולקין בעיר  נפטר 1973-ב. על פי חוקים דמיוניים

Oser, 2007 ;Lobdell, 2007a ;Fry, 2007 ;2001, סיבלי .)

היקף מכדי להדפיסה בכרך -היצירה הייתה רחבת 3.מכר בינלאומי-הייתה לרבשר הטבעות הטרילוגיה      

וכעבור שנה ראה , התפרסמו שני הכרכים הראשונים 1954בשנת : ולכן ראתה אור בשלושה חלקים, אחד

                                                 
נבחר  " The Lord of the Rings, (2001, שור) 2001בדצמבר  21-במעריב סופשבוע לפי כתבה שפורסמה במוסף  3
, שור" )ביותר של המילניום בסקר שנערך על ידי אמזוןבבריטניה ולספר הגדול  20-לספר הגדול ביותר במאה ה' 97-ב

2001 :82.) 
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משך העשור הראשון לאחר שיצאה כבר ב(. Carpenter, 1978 ;Lobdell, 2007a)אור הכרך השלישי 

המהדורה האנגלית (. Turner, 2005)זכה הספר לשיעור מכירות גבוה , המהדורה הראשונה של הטרילוגיה

טולקין (. Fuller, 1968)אלף עותקים  35-ובאנגליה בלבד נמכרו יותר מ 1959-ל 1954הודפסה שוב ושוב בין 

ועד היום הפופולאריות שלו רק הולכת וגדלה  ,ב"רהאלא גם בא, הפך לפופולרי מאוד לא רק באנגליה

נמכרו לכל הפחות עשרה , המבוסס על הספר, 2001בשנת  Peter Jacksonעד שיצא סרטו של . ברחבי העולם

במכתב שכתב טולקין The Lord of the Rings (Foster, 2007 .)-ו The Hobbit-ממיליונים וחצי עותקים 

((Tolkien, 1981 ל 1956-ב-Michael Straight , עורך העיתוןNew Republic , מציין שלעולם שהכיר הוא

(:  Shire" )פלך"אף שלא התכוון להקביל בין אנגליה למקום המכונה בטרילוגיה , היו השלכות על כתיבתו

[…] as an Englishman brought up in an 'almost rural' village of Warwickshire on 

the edge of the prosperous bourgeoisie of Birmingham […] I take my models […] 

from such 'life' as I know (Tolkien, 1981: 235). 

אף שלמעשה , לקוראים כתרגום אותהטולקין מציג  ,של הטרילוגיה בכרך הראשון ובכרך השלישי     

בעולם   ( Modern English)מודרנית הטרילוגיה היא לכאורה תרגום לאנגלית  .מדובר בתרגום מדומה

מרבית . עצמושפות שונות שאותן המציא טולקין בשבטרילוגיה יש יצורים מגזעים שונים המדברים 

הטרילוגיה כוללת שישה נספחים . העלילה בספר מסופרת מנקודת מבטם של היצורים מגזע ההוביטים

. י ובלשני על העולם ועל היצורים בספרגיאוגרפ, היסטורי, הם מוסיפים מידע תרבותי. שכתב טולקין

עוד בצעירותו נהג טולקין להמציא שפות חדשות על יסוד שפות עתיקות קיימות ועשה כך גם      

על ספרות ועל , שפהעל , מורשתעל , תרבותעל , מסורתעל טולקין  נשעןלכתיבת הטרילוגיה . בטרילוגיה

הוא השתמש גם במילים ממקורות . וולשי וגאלי, נורדי, סקנדינבי, אמונות שמקורן בפולקלור גרמאני

של המקומות ושל , שימשה בסיס חשוב ליצירת השמות של הדמויות האנגלית העתיקההשפה . איסלנדיים

.  (Bratman, 2007 Fuller, 1968;)ביצירה [ כך במקור] Middle-earth-מילים בשפה שדיברו ב

והיא מבוססת ברובה על המורפולוגיה והפונולוגיה  Quenyaאחת השפות שהמציא בטרילוגיה מכונה      

במכתב שכתב טולקין  (. Segura, 2007 ;West, 2007;Heikkinen, 2007)של השפה הפינית 

(Tolkien, 1981 ) ל 1955בשנת-W. H. Auden ,פרי המצאתו, הוא התייחס לשפה זו :

[…] 'my own language' – or series of invented languages – became heavily 

Finnicized in phonetic pattern and structure […] I was immensely attracted by 
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something in the air of the Kalevala, even in Kirby's poor translation (Tolkien, 

1981: 214). 

. וגם יפה ומוזיקלית, שפה עתיקה למדיל תנחשב Quenya, של שוכני העולם של הטרילוגיהמנקודת מבטם 

.  אליה כפי שמתייחסים כיום לשפה הלטינית יםתייחסמבטרילוגיה , (Eden, 2007)לפי אדן 

. ותכנן אותה מבחינה פונולוגית בהתבסס על השפה הוולשית, Sindarin, טולקין יצר שפה נוספת     

; Carpenter, 1978)נפוצה יותר בדיבור  היאו, Quenyaשפה שהתפתחה לאחר ל תהיא נחשב, בטרילוגיה

;Garth, 2007 Foster, 2001 .) הוסטטר(Hostetter, 2007)  מדגיש שסדר התפתחותן של השפות

תר שפה זו או אחרת מתקדמת או נחותה יושל בטרילוגיה ותדירות השימוש בהן אינם מעידים על היותה 

וזאת על אף קרבה מסוימת בין , לכל שפה שהמציא יש מאפיינים פונולוגיים ודקדוקיים ייחודיים. מאחרות

במכתב שכתב טולקין . השפות שהתפתחו בשלב מוקדם יותר לבין אלו שהתפתחו בשלב מאוחר יותר

(Tolkien, 1981 ) התייחס טולקין לשפות שהמציא, לקורא שהתעניין בטרילוגיה 1967בשנת  :

[…] this process of invention was/is a private enterprise undertaken to give pleasure 

to myself by giving expression to my personal linguistic 'aesthetic' or taste and its 

fluctuations […] and the bulk of nomenclature is constructed from these pre-

existing languages […] (Tolkien, 1981: 380). 

הן של , בולטת בטרילוגיה בשמות פרטיים רבים( Old English)השפה האנגלית העתיקה , כאמור     

בטופונימים רבים בטרילוגיה שילב טולקין מרכיבים המאפיינים את השפה . מקומות והן של יצורים

לשית ניכר אצל טולקין בייחוד בשמות של מקומות גם השימוש בשפה הוו. הקלטית ואת השפה האנגלית

(Carter, 1973 ;Clair, 1995 ;Carpenter, 1978; ;Turner, 2005 Garth, 2007 ;Hostetter, 2007 .)

שהיו נפוצים בשושלת הפרנקית ששלטה , (Carolingian names)טולקין השתמש גם בשמות קרולינגיים 

של ( first names)אם כי מעט מאוד ובייחוד בשמות פרטיים  ,בצרפת ובגרמניה במאה השמינית לספירה

(.  Lobdell, 2007b)היצורים מגזע ההוביטים 

 1975-טולקין כתב מדריך למתרגמים שפורסם ב(.  ,2005Turner)הספר תורגם ללשונות רבות , כאמור     

בטרילוגיה יש ו שמות ובו הסביר איל( Guide to the Names in The Lord of the Rings)לאחר מותו 

, ידי טולקין שנכתב כאמור על, Appendix Fחלקו השני של . (Tolkien, 1975) לתרגם ואילו לתעתק
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והוא מהווה בסיס לעצותיו במדריך  "תרגום"מתייחס לכך שהטרילוגיה היא , "On Translation"מכונה ה

.  שכתב למתרגמים

אשר לשמות שזכו . יש שמות שטולקין לא התייחס אליהם כלל בנספחים שכתב לטרילוגיה     

הוא מפרט את , כסופר. לעיתים טולקין פונה אל הקוראים כסופר ולעיתים כבלשן, להתייחסותו

הוא מפרט לעיתים חלק מהמקורות ההיסטוריים , כבלשן. האטימולוגיה שהמציא לשמות בעולם היצירה

לא כל המהדורות של הטרילוגיה בתרגומיה לשפות , עם זאת. ים שבהם נעזר כדי ליצור את השםוהתרבותי

ואחר כך במהדורה עם , יש תרגומים שיצאו תחילה במהדורה בלי נספחים. שונות מכילות נספחים אלו

(.  Turner, 2005)בלי שנערכו שינויים בתרגום עצמו , נספחים

 טרנרלפי . נסבה על תרגום השמות שר הטבעותומים לשפות השונות של עיקר הביקורת על התרג, כיום     

(Turner, 2005) ,אך גם אם המתרגם ייעזר , אמנם כדאי למתרגם לקרוא את המדריך שכתב טולקין

הבעיות העולות כשמנסים לתרגם את . הוא לא ימצא בו פתרונות לכל הבעיות המתעוררות, במדריך

פעמי אינו עונה על כל -מדריך חד, יתרה מזו. כפי שטולקין סבר בזמנוהטרילוגיה הן מורכבות יותר מ

שלמתרגם ולמחבר אין שליטה עליהם , הצרכים שהרי תרגום מושפע מגורמים חברתיים וכלכליים

(Turner, 2005 .)

 

 המדריך למתרגמים 2.2

קין  לאחר מותו של טול 1975-ב, כאמור, ופורסם 1967-ב, כמשוער, המדריך למתרגמים נכתב

( Bratman, 2007;ג1998, בתוך טולקין לוטם .)  במועד צאתו לאור הטרילוגיה כבר תורגמה לשתי

במכתבים שכתב טולקין משתקפים (. Lobdell, 1975; Rossenberg, 2007)לשוודית ולהולנדית  –שפות 

ל של "למו 1956-ב Tolkien, 1981))במכתב ששלח טולקין . השיקולים שהביאו אותו לכתיבת המדריך

, אשר ביקש את הסכמתו למכור זכויות כדי שהספר יתורגם להולנדית, Allen & Unwin, הטרילוגיה

: הסביר טולקין שהוא מעדיף להיות מעורב בתהליך התרגום

[…] No alterations, major or minor, re-arrangements, or abridgements of this text 

will be approved by me – unless they proceed from myself or from direct 

consultation (Tolkien, 1981: 249). 

בעקבות עיון ברשימת שמות , ל"שבו ענה טולקין לאותו המו ,Tolkien, 1981)) 1956-במכתב אחר מ     

לוגיה הוא התנגד לכך שהשמות שבטרי, מתורגמים שהתבקש לאשר לצורך תרגום הטרילוגיה להולנדית

: יתורגמו
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[…] I object as strongly as possible to the 'translation' of the nomenclature at all 

(even by a competent person). I wonder why a translator should think himself 

called or entitled to do any such thing. That this is an 'imaginary' world does not 

give him any right to remodel it according to his fancy, even if he could in a few 

months create a new coherent structure which it took me years to work out 

(Tolkien, 1981: 249-250). 

: הספרטולקין מנמק את התנגדותו לתרגום השמות בכך שהם תורמים לאופי האנגלי של 

[…] in an imaginary country and period, as this one, the nomenclature is a more 

important element than in an 'historical' novel. But, of course, if we drop the 

'fiction' of long ago, 'The Shire' is based on rural England and not any other country 

in the world […] After all the book is in English, and by an Englishman, and 

presumably even those who wish its narrative and dialogue turned into an idiom 

that they understand, will not ask of a translator that he should deliberately attempt 

to destroy the local colour (Tolkien, 1981: 250). 

כי התרגום מנתק אותם , רצון-טולקין מסביר שתרגום שמות לפי משמעותם אינו משביע, במכתב זה

: והוא מפרט, מהמקום והאווירה

[…] If in an imaginary land real place-names are used, or ones that are carefully 

constructed to fall into familiar patterns, these become integral names, 'sound real', 

and translating them by their analysed senses is quite insufficient. […] May I say 

now at once that I will not tolerate any similar tinkering with the personal 

nomenclature. Nor with the name/word Hobbit. […] Elves, Dwarfs/ves, Trolls, yes: 

they are mere modern equivalents of the correct terms […] (Tolkien, 1981: 251). 

לבסוף חזר בו טולקין מהתנגדותו הכוללת לתרגם את השמות בטרילוגיה וכדי להנחות , לפי המחקר     

במדריך מפגין טולקין בקיאות (. Rossenberg, 2007)כתב את המדריך למתרגמים , מתרגמים עתידיים

ההנחיות (. Modern German( )Segura, 2007)ביניהן גרמנית מודרנית , לשונית ביותר מעשרים שפות

בשאלה אילו שמות יש לתרגם ואילו יש להשאיר על כנם כדי שייַשמעו זרים בשפת היעד הן בעלות אופי 
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מסביר זאת בכך שאף על פי ( Turner, 2005)רנר ט(. Turner, 2007 ;Lobdell, 2007c)פסקני ונחרץ 

:  הוא השתדל לנסח אותן בקיצור נמרץ, שטולקין כתב הנחיות רבות למתרגמים

In spite of the amount of information given, actual advice to the translator often 

comes in the form of blunt prescription: "Translate", or "Leave unchanged except in 

the plural ending". The brusque tone may perhaps be due to the fact that Tolkien 

was trying to condense into a few pages the results of some twenty years of work 

(Turner, 2005: 49-50). 

שתרגם את הטרילוגיה , "מתרגם לאנגלית"פונה טולקין אל הקוראים כ, (Tolkien, 1975)במדריך      

השתמש , לדבריו. Westronהמכונה גם , Common Speech, הנפוצה בעולם היצירה" שפת המקור"מ

טולקין מעמיד עצמו בשורה אחת עם ". שפת המקור"בשפה אנגלית מודרנית כדי לציין שמות ב" תרגומו"ב

: מה יידרש מהמתרגמים לשפות אחרות מלבד אנגליתוכותב , מתרגמי היצירה

The language of translation now replaces English as the equivalent of the Common 

Speech; the names in English form should therefore be translated into the other 

language according to their meaning (as closely as possible) (Tolkien, 1975: 155). 

, תרגום השמות אינו אמור להוות בעיה מיוחדת עבור מתרגמים בכלל, (Tolkien, 1975)לדברי טולקין 

: כגון, הקשורות לשפה האנגלית, ובייחוד עבור מתרגמים מאנגלית לשפות ממשפחת השפות הגרמאניות

ללא קשר לשפת , קושי מסוים בתרגום חלק מהשמותייתכן , עם זאת. גרמנית ושפות סקנדינביות, הולנדית

 of course, the […]": מציין שבמקרה זה( Tolkien, 1975: 156)טולקין . היעד שאליה מתרגמים

translator is free to devise a name in the other language that is suitable in sense and/or 

topography […]" .מבקש טולקין , כולל אלו שאינן גרמאניות, בתרגומים לשפות שונות(Tolkien, 1975 )

כוונתו ככל , במונחי עבודה זו. להשאיר ללא שינוי בשפת היעד את השמות שאינם מופיעים במדריך זה

והוא מתיר לבצע התאמה מורפולוגית לשפת היעד בצורת , או בתעתיק, הנראה להעברת השם כמות שהוא

: הרבים

All names not in the following list should be left entirely unchanged in any 

language used in translation, except that inflexional -s, -es should be rendered 

according to the grammar of the language (Tolkien, 1975: 155). 
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בי אופן תרגומם של רבים מהשמות טולקין כתב הנחיות ייחודיות לג, מלבד הנחיות כלליות אלו

. לרבות חלק מהשמות שיידונו בעבודה זו, שבטרילוגיה

טולקין כותב לצד ההנחיות למתרגמים כיצד נכתב אותו שם בהולנדית , לגבי חלק מהשמות במדריך     

הוא ממליץ למתרגמים לקרוא את , בנוסף. שפות שהספר תורגם אליהן לפני שנכתב המדריך, ובשוודית

Appendix F בכרך השלישי של הטרילוגיה ולהתחשב בתרגום בהמלצות שכתב בו.  

הנחיותיו מיועדות ברובן , (Turner, 2005)לפי טרנר , ואכן, טולקין ציין במיוחד את השפות הגרמאניות     

י סוגי השפות משתמשים באלפבית נאמנם בש. לשפות רומאניות ןלמתרגמים לשפות אלה ורק במקצת

ואילו השפות הגרמאניות התפתחו מהשפות , אך מקור השפות הרומאניות הוא מהשפה הלטינית, לטיני

: אירופיות-ההודו

The suggestions for translation refer almost exclusively to Germanic languages. 

Any references to the Romance languages usually come in the form of philological 

notes, such as for Goatleaf: "Compare French chèvrefeuille (medieval Latin 

caprifolium, probably from the vernaculars)." […] There is no published record of 

what interest he took in the non-Germanic translations of The Lord of the Rings that 

were published in his lifetime (Turner, 2005: 50). 

כך לעיל על שהובאו רנר עולים בקנה אחד עם דבריו של ט( Benvenuto, 2007)דבריו של בנוונוטו 

: בעיקר למתרגמים לשפות הגרמאניות שההנחיות מיועדות

 […] the "Guide" was mainly written with a view to a German translation of the 

book, as Tolkien did not presume to offer advice to speakers of non-Germanic 

languages. Many of the entries of the guide contain suggestions of possible German 

translations, in which Tolkien brings his keen interest for etymology […] 

(Benvenuto, 2007: 238). 

 

  הנספחים שכתב טולקין 2.3

 ,Appendix F(Tolkien, 1966c -ובAppendix E -גם ב, (Tolkien, 1975)כפי שנהג במדריך למתרגמים 

Appendix E; Tolkien, 1966c, Appendix F) שפת "מ" מתרגם לאנגלית"פונה טולקין אל הקוראים כ

חותר לפשרה בין שני " תרגומו"וטולקין ב, לכאורה המקור נכתב באלפבית אחר. Westron, "המקור
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הוא מדגיש שניסה לשמר בטרילוגיה את הצלילים  Appendix E-ב; לשחזר ולעדכן, אינטרסים מנוגדים

לא ייראו מוזרים " תרגום"ובה בעת השתדל שהמילים והשמות שהוא יוצר ב, "תרגם"שבשפות שמהן 

:  המודרנית באותיות האנגלית

In transcribing the ancient scripts I have tried to represent the original sounds […] 

with fair accuracy, and at the same time to produce words and names that do not 

look uncouth in modern letters (Tolkien, 1966c, Appendix E: 391). 

להעניק להם , "מתרגם לאנגלית"כ, ומציין שהשתדל" תרגם"הסברים על שמות שונים שטולקין מספק 

 The modernized forms are easily recognized and are intended to be": הגייה הדומה לזו שבאנגלית

pronounced as in English" (Tolkien, 1966c, Appendix E: 395 .)

: ידי השפה האנגלית העתיקה לשון רוהן ייצג בטרילוגיה על שאתטולקין מסביר , כמו כן     

The language of Rohan I have accordingly made to resemble ancient English, since 

it was related both (more distantly) to the Common speech, and (very closely) to 

the former tongue of the northern Hobbits, and was in comparison with the Westron 

archaic. In the Red Book it is noted in several places that when Hobbits heard the 

speech of Rohan they recognized many words and felt the language to be akin to 

their own, so that it seemed absurd to leave the recorded names and words of the 

Rohirrim in a wholly alien style (Tolkien, 1966c, Appendix F: 414). 

הוא העניק לחלק מהם צורה , טולקין מוסיף שאף על פי שלרוב ייצג שמות מלשון רוהן באנגלית עתיקה

 Dunharrow -ו Shadowfaxבין השמות שקיבלו צורה ואיות מודרניים הוא מזכיר את . ואיות מודרניים

(.  Tolkien, 1966c, Appendix F: 414 ;Tolkien, 1966c, Appendix E: 395)שיידונו בעבודה זו 

הסיפור מסופר מנקודת מבטם של היצורים , רומז טולקין שבעולם היצירהPrologue (Tolkien, 1966a )-ב

שבעולם  מכיוון" תרגם"ששינה חלק מהשמות ש Appendix F-ובהקשר זה הוא מסביר ב Hobbitמגזע 

השפה העברית מוזכרת באופן ספציפי כשטולקין פונה אל . חלק מהשמותגם הם שינו  Hobbits-ה, היצירה

  ,Tolkien, 1966c)הקוראים כמחבר ומציין שלא השתמש בשמות עבריים כלשהם בטרילוגיה 

Appendix F .)שמות הכולל את ציון העמודים שבהם אפשר למצוא  אינדקסכתב  טולקין, נספחיםמלבד ה

(. Tolkien, 1966c) אך ללא הסבר על אודות השם, את השם בטרילוגיה
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בעברית   שר הטבעות. 3

, לפי כתבה מאת יאירה גנוסרהן ; היוזמה לתרגם את הספר היתה ככל הנראה של המתרגמת רות לבנית

שפורסמה באתר עיתון , מאת אורי דרומילפי כתבה הן ו, (2003, גנוסר) 2003ביולי ' 77עיתון שפורסמה ב

ופנתה לאוהד , 70-במקור באנגלית באמצע שנות השר הטבעות רות לבנית קראה את , (2003, דרומי)רץ הא

  העירסמה במוסף ספרים ומוזיקה בעיתון לפי כתבה שפור. זמורה בהצעה לתרגם את הטרילוגיה

לבנית עמלה על עבודת התרגום כשלוש שנים והוסיפה ", כשנה לפני פטירתה של לבנית, 2002מבר בנוב 28-ב

ראו  )כאמור (. 12: 2002, קמן'ג]...[" )למדף הספרים העברי את אחד מספרי הפנטזיה הנערצים ביותר 

, התרגומייםמלבד ההבדלים בין הפתרונות . יצא תרגום חדש מאת עמנואל לוטם 1998בשנת , (1 פרק

נבדל תרגומו של לוטם מתרגומה של לבנית בעיקר בכך שתרגם את הנספחים , שחלקם יפורטו בגוף העבודה

 מציין" דבר מאת המהדיר-אחרית"ב". דבר מאת המהדיר-אחרית"שטולקין צירף לטרילוגיה ואף הוסיף 

לנגד עיניהם של מתרגמי מה -לא עמדו משום, ובייחוד השניים האחרונים, הנספחים לספר]...[ "לוטם ש

לא עלו בקנה אחד עם , הן תעתיק השמות שלא תורגמו, הן תרגום השמות, כיוון שכך. המהדורה הראשונה

את  תרגמה לאש, בניגוד ללבנית 4(.410: ג1998, לוטם בתוך טולקין" )כוונות המחבר כפי שהוצגו לעיל

לוטם ) לשמות יםואף הוסיף ביאורלוטם תרגם אותו , (לעיל 2.3ראו סעיף )שכתב טולקין אינדקס השמות 

שניקדה , זאת בניגוד ללבנית 5;לוטם ניקד את השמות לכל אורך הטרילוגיה, כמו כן (.ג1998, בתוך טולקין

. אלא בעיקר בהיקרות הראשונה, ולא בעקביות, באופן חלקי

אל הקוראים כסופר ומוסר פרטים על ( Tolkien, 1966a)בכרך הראשון של הטרילוגיה פונה טולקין      

והוא תורגם במלואו הן במהדורה של  Forewordפרק זה מכונה . עצמו ועל תהליך כתיבתה של הטרילוגיה

אל ( Tolkien, 1966a)פונה טולקין , Prologueהמכונה בשם , בפרק הבא. לוטם והן בזו של לבנית

בארבעת . וכל אחד מהם נושא כותרת, צריםפרק זה מחולק לחמישה סעיפים ק". מתרגם"הקוראים כ

טולקין מספק הסברים על תולדות עולם היצירה ועל אודות חלק מהיצורים השונים , הסעיפים הראשונים

מסביר על כתיבתו של " המתרגם"טולקין , "Note on the Shire Records"המכונה , בסעיף החמישי. שבו

ראו  )הטרילוגיה  –" תרגום"מבוסס ה, כאמור, עליוש, The Red Book of Westmarchהספר המכונה 

השמיטה סעיף , לעומתו, לבנית. לרבות הסעיף החמישי, בשלמותו Prologue-לוטם תרגם את ה(. 2.1סעיף 

  6.בדיקה מעלה שהיא לא פיצתה על כך במקום אחר בתרגום .זה

 

                                                 
אין דרך לברר ממרחק הזמן אם הכירה את הנספחים ואת המדריך , לפי בירור בהוצאה לאור. 2003-לבנית נפטרה ב 4

 .למתרגמים בעת התרגום
.  ייתכן שהניקוד נעשה על ידי עורך לשוני 5
אין אפשרות לברר , אך לפי בירור בהוצאה. שההשמטה נבעה משיקולי עריכהו, ייתכן שגם כאן מדובר בהתערבות עורך 6

 .ממרחק הזמן את זהותו ואת טביעת ידו
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ידי לוטם  תרגום הנספחים על 3.1

לא הוזכרה העובדה ' ו בנספחו' בנספח ה. חסרים בו משפטים אחדיםתרגום הנספחים מלא בדרך כלל אך 

הנידונים , Dunharrow-ו Shadowfaxשעם השמות שטולקין העניק להם צורה מודרנית נמנים גם השמות 

במקום ', בנספח ה(. 'נספח ו, ג1998, בתוך טולקין לוטם';נספח ה, ג1998, בתוך טולקין לוטם) בעבודה זו

הערת " – (384: 'נספח ה, ג1998, בתוך טולקין לוטם)הוסיף לוטם הערה , פיסת המידע לעילשבו הושמטה 

על נאמנות , עד כמה שמאפשרת זאת הלשון העברית"הכוללת הסבר על כך שניסה לשמור  –" המהדיר

מנת שיקיף הן את התעתיק -על"הוא מציין ששינה והוסיף דברים בנספח זה ". להיגוי שתיאר המחבר

 לוטם" )מאנגלית לעברית, הן את המשך התעתיק, מעשה ידי המחבר, ות הארץ התיכונה לאנגליתמלשונ

הוא מפרט את אחד הקשיים שאתם נאלץ להתמודד בתהליך (. 378: 'נספח ה, ג1998, בתוך טולקין

:  קושי זה נובע מהבדלים לשוניים בין השפה העברית לאנגלית. התרגום

אם כי יש לתת את דעת , ים בעברית בדיוק כפי שדורש המחבררובם נהג, במה שנוגע לעיצורים

על השימוש שנעשה בתו ּו כעיצור ; ּג הנדירים מאוד-וכן ּה ו', ר-ו', ל', על הוספת התווים ד

. ועל כך שהאות ת רכה יותר מכפי שהיא בעברית מדוברת; (המקבל ניקוד נוסף לפי הצורך)

מקבלות תמיד את ערכן השגור , ים של העבריתק שִמבטאן גרוני בכמה היגוי-האותיות ט ו

לא מצאתי אפשרות להחליף עיצורים כפולים בדגש חזק כשיטה , כאמור. בעברית מדוברת

( פתח, גולס)השימוש בתנועה קצרה , מצד שני. ולכן ויתרתי על הדרך הזאת לגמרי, עקבית

הבעיה , ר לתנועותאש. קרים רבים את הכפלת העיצור הבא אחריהבממציין , בהברות פתוחות

. לציון אורכן של תנועות, כמתואר לעיל, שכן המחבר עשה שימוש בתגים שונים, קשה יותר

, במקום זאת הסתמכתי כמידת האפשר על התנועות הארוכות והקצרות המצויות בעברית

ברוח , תנועות אלה משקפות גם את ההטעמה. ובמקומות המתאימים השתמשתי גם בחטפים

חיריק חסר וחולם , כמעט לא השתמשתי בתנועות קובוץ, עם זאת. מחבר לעילהנחיותיו של ה

, עניינים נוספים. של רֹוָהן y-וכמו כן נבצר ממני למצוא תחליף ל, עין-מטעמים של מראית, חסר

' הבאות אחרי נספח ו יילובנו בהערותי, הנוגעים לתעתיק השמות או לתרגומים, וכלליים יותר

(. 384: ג1998, לוטם בתוך טולקין)

 

מאת לוטם " דבר מאת המהדיר-אחרית" 3.2

, (410: ג1998, לוטם בתוך טולקין)" דבר מאת המהדיר-אחרית"צירף לוטם בסוף הכרך השלישי , כאמור

נודעת חשיבות , גבי לבן-לצלילם ולמראיתם שחור על, לכתיב השמות השונים"]...[ ובה הוא מסביר ש

השטף והרושם הצורני הכללי יתאימו לרוח , חשוב שהצלילים, לדבריו. והוא ראה בכך אילוץ" עליונה
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ף מספר שמות ניקד את כל המילים והשמות שתיעתק בספר וא, הוא מציין שכדי להקל על הקריאה. המקור

להקפיד , חשוב גם לשמר משלב דומה למקור, לדבריו. לוטם מציין שיקולים נוספים שהנחו אותו .שתרגם

, לוטם בתוך טולקין" )אימיםבמקומות המת' אנגליּות'להנצחת ה"על סגנון נרטיבי ההולם מיתוס ולדאוג 

(. 411: ג1998

בסוף הכרך השלישי של הטרילוגיה הוא הוסיף ש" דבר מאת המהדיר-אחרית"מציין לוטם ב, כמו כן     

 המבהיר את פשר השם, "מיהותו או על מהותו של נושא השם"הסבר קצר על " מפתח השמות והעניינים"ל

שלא רצוי ולא נחוץ להבהיר  מכיווןהוא הוסיף נספח זה , לדבריו 7(.415: ג1998, לוטם בתוך טולקין)

הערות שוליים היתה משווה לחלקים מהספר מראה של ואילו הכברת ", משמעות של שם בגוף הספר

שבמקרים  ,עם זאת מציין לוטם בהערת שוליים(. 415: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" מקראות גדולות

. ספורים בלבד הבהיר את פשרם של מספר שמות בגוף הספר

שהנחיותיו של טולקין ( ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" דבר מאת המהדיר-אחרית"ב כותבלוטם , בנוסף     

ראו  ; Turner, 2005) טרנרקביעה העולה בקנה אחד עם דבריו של , למתרגמים אינן תמיד ברורות

(: 2.1 סעיף

]...[. ' הבהיר המחבר בנספח ו, שהיו אמורים להנחות את מתרגמיו שלו]...[ את עקרונותיו שלו 

, מעטות-ע לי בפתרון בעיות לאאף שסיי, אולם המדריך הזה]...[ חשב שהבהיר , ליתר דיוק

עולה ממנו שמקצת השמות בספר מותרים , כן-כי-הנה. הוסיף לבטים במקומות אחרים

 ,לוטם בתוך טולקין)ומותרים בתעתיק בלבד , והיתר אסורים בתרגום, בתרגום מן האנגלית

(. 411: ג1998

תה תרגום שמות מסוימים לא הין לגבי מסביר שעמדתו של טולקי( 411: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)לוטם 

, 1975-ונדפס ב, 1967-בעוד שהמדריך למתרגמים נכתב כמשוער ב, לדברי לוטם; עקבית לאורך השנים

היתה ",  Allen & Unwin,ל של הטרילוגיה"למו Tolkien, 1981: 250)) 1956-במכתב שכתב טולקין ב

 2.2ראו סעיף )כאמור , שהםבטענה לתרגום השמות הוא התנגד  באותה עת; "דעתו תקיפה הרבה יותר

 .תורמים לאופי האנגלי של הספר ,(לעיל

לוטם משתף את הקוראים בתהליך קבלת ההחלטות שלו ומפרט שלרוב נהג בתרגום השמות לפי דבריו      

: של טולקין במכתבים השונים

י שעטנז הגענו למסקנה כ, ששיתפתי בהם את רעי ועוזרי הנאמן יובל כפיר, אחרי לבטים רבים

כפי שניתנה , השמות העתיד להתקבל בעברית כתוצאה ממילוי דקדקני של הנחיית המחבר

ומוטב לנהוג לפי רוח הדברים שמצאנו במכתביו הקודמים בזמן , נסבל-יהיה בלתי, "מדריך"ב

                                                 
 .השמות שנבחנו בעבודה זו 15לכל " מפתח השמות והעניינים"לוטם סיפק הנהרה ב 7
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לוטם בתוך )בכמה מקרים חייבו הנסיבות סטייה מן העיקרון הזה , ובכל זאת. לאותה מסה

(. 412 :ג1998 ,טולקין

לוטם מסביר שהנחיותיו של טולקין , (Benvenuto, 2007)ולבנוונוטו  (Turner, 2005)רנר בדומה לט

ולא לשפות בעלות ( לעיל 2.2ראו סעיף )במדריך למתרגמים נועדו למתרגמים לשפות גרמאניות או נורדיות 

  :כמו עברית, אלפבית שונה

לים שלו "ובאחרים ששלח למו, כמו גם ביקורתו על מתרגמיו הנכללת במכתב המצוטט לעיל

למתרגמי כתביו לשפות גרמאניות או נורדיות הקרובות  כולןהתייחסו , במרוצת השנים

ב "רק לשפות הנכתבות בא, מקום-ומכל, כמו הולנדית או שוודית, לאנגלית במידה זו או אחרת

, שכתיבתן שונה, על שפות רחוקות יותר, ולו ברמז, הוא לא אמר דבר, ככל הידוע לי. הלטיני

לפיכך החזירה . לאו דווקא על לשונן, ולא נותר לנו אלא לפרש את כוונותיו ולשמור על רוחן

ִרי הסמוך)מהדורה זו של שר הטבעות למכונם את השמות האנגליים הקשורים בפלך  ( ובמחוז בְּ

לוטם )והתאימה את תעתיק הנותרים להיגוי הנכון , דמתאשר תורגמו לעברית במהדורה הקו

(.  412: ג1998 ,בתוך טולקין

 

פולמוס התרגומים  3.3

בשנת . קנתה לה הרבה מעריצים בקרב חובבי טולקין בישראל, [לבנית]בתרגומה של רות , הטרילוגיה"

ת הלב או הגרסה ראה אור תרגום חדש ליצירה והתלקחה מלחמת נאמנים על העדפת הגירסה כובש 1998

תוארה מלחמת התרגומים ( 2003, דרומי)הארץ בכתבה באתר עיתון (. 23: 2003, גנוסר" )המדויקת יותר

פורסמו ( 2002, קמן'ג)העירבכתבה בעיתון  8".בעיקר באתרי האינטרנט"ונכתב שהיא התנהלה " סוערת"כ

.  דרישותיהם של חלק מהקוראים ואף תגובותיהם של כל אחד מהמתרגמים

, בלשון הכתבה. זוהעבודה השהיא נושא , הפולמוס נגע בעיקר בסוגיית המשלב ובסוגיית תרגום השמות      

" הרי ששינוי שמות המושגים יצר תסיסה ממשית, בעוד שקשה להתווכח על התחושות שהתרגום מעביר"

מצדדי התרגום של לבנית ", הארץבאתר עיתון ( 2003)לפי כתבתו של דרומי  9(.14: 2002, קמן'ג)

: שפכו את זעמם על תחליפיו של לוטם', גמדים'ו' בני לילית'אשר גדלו על ביטויים כמו , ('לבניתים'ה)

שני "]...[ ו( 'ז, 8.1 ראו סעיף) Elvesאחד השמות המרכזיים בפולמוס הוא , כאמור". ' גמדאים'ו' עלפים'

, קמן'ג" )ושמות ששונו על ידי לוטם במהדורה החדשההצדדים מתנצחים באופן דומה על עשרות מושגים 

:  והיא תוארה כ, "מלחמת התרגומים"הפולמוס זכה לכינוי  (.14: 2002

                                                 
 
. בפורומים ובבלוגים באינטרנט ולעיתים נדירות בעיתונות, תריםבבדיקה התברר שהפולמוס בא לידי ביטוי בעיקר בא8
. מציינת למעשה שמות" מושגים"המילה , במונחי כתבה זו 9
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דומה לא פעם למסע צלב להצלתו של אחד הספרים הפופולריים ביותר בארץ בעשרים ]...[ 

לכל , מטעןכל שם נושא : הזוכה למעמד של טקסט כמעט דתי בקרב נאמניו, השנים האחרונות

(.  12: 2002, קמן'ג)ניואנס יש משמעות וכל בחירה של מתרגם היא הרת גורל 

אתרי : "ואתרי אינטרנט רבים שימשו להם ָבָמה, רבים מהמתפלמסים היו חובבי טולקין ותיקים     

 ,קמן'ג" )האינטרנט של חברי הקהילה גדושים בדיונים בלשניים על בחירותיו של לוטם בתרגום מושגים

המכונה גם , "קהילת נאמני טולקין"אחד ממקימי , זיק-עם מחנה לבנית נמנה הכלכלן רן בר(. 14: 2002

שר הוא וחובבי טולקין נוספים הקימו מספר אתרים ופורומים בנושא טולקין ו". קהילת הטולקינאים"

בעיקר בגלל  באחד הפורומים הוא מביע את התנגדותו לתרגומו של לוטם(. 14: 2002, קמן'ג) הטבעות

:  האופן שבו תרגם את השמות

כך בעצם מכריחים אותי . התרגום הישן והמעולה לא זמין על המדפים. אבל מה לעשות]...[ 

לחובבי . ]...[ תורגם כסקדופקס Shadowfaxשבו , לקנות את התרגום החדש והשנוא עלי

, גמדאים, בלי ַעַלִפים]...[ התרגום הישן אין אפשרות לרכוש ולקרוא את התרגום שהם אוהבים 

ַקדופקס וזוטונים  10.סְּ

זו "וכותב ש, אחד המתפלמסים ממחנה לבנית מתייחס להתנגדותם של חובבי תרגומה לתרגום החדש

 11."א משנה עד כמה תנסהל, אפשר להתעלם ממנה-דעתם של אנשים ואי

, "עברו לפסים אישיים ואיימו לגרום קרע בקהילה"מכיוון שהוויכוחים במסגרת פולמוס התרגומים      

בדיקה של אתרים ופורומים שונים העלתה (. 14: 2002, קמן'ג)נאסר בחלק מהפורומים להעלות את הנושא 

זיק למתפלמסים בשני המחנות -רא ברק, באחד הפורומים. שאכן יש מתפלמסים שהשתמשו בשפה בוטה

: להפסיק לנקוט לשון גסה

בזמן האחרון אנו נגררים כאן להחלפת מהלומות . ]...[ קול קורא להפסקת המלחמה: נושא

: לוטמיסטים. מתן מעט את תגובותיך]...[  12(זרנוגה. )לא מוצא חן בעיני* מאד*אישיות וזה 

הם טולקינאים מושבעים וותיקים שהיו עמכם  זכרו שהליבנתיים השנואים עליכם כל כך, אנא

איני חושב שללוטם היו מניעים זדוניים ]...[(. ? בהתחלה? אתם זוכרים. )מתחילת הפורום

 13.בואו נשאיר את הויכוח בצד האסתטי והעובדתי בלבד ולא נכנס למישור הפרסונלי. ונסתרים

                                                 
10 "barzik( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=9553177 (תאריך גלישה :
( 2011, בספטמבר 14
11 "Y. Welis( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm ( תאריך

( 2011, בספטמבר 13: גלישה
. זהו שם המשתמש של אחד מחובבי תרגומה של לבנית, בפורום 12
, "אורט –טולקין "פורום , (2000)' זיק ר-בר 13

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355236 (בספטמבר 14: תאריך גלישה ,
2011 )

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=9553177
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355236
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קא לפעמים אני חושב ודו? ונאים אתכםמי אמר שאנחנו ש: "הגיב אחד מחובבי תרגומו של לוטם, מנגד

 14(".ההתקפות האישיות)בואו נפסיק עם זה , באמת. שההפך הוא הנכון

: מתייחס אחד הכותבים לקושי ביישום כללי ההשתתפות בפורומים, בפורום אחר

שמי , אני חושב. ולא עלו יפה, אך כבר עלו פה יותר מפעם אחת הכרזות בנוגע להפסקת אש]...[ 

, מי שלא. ללא כל התייחסות לקול קורא זה או אחר, יתווכח, כעת או אחר כך, תווכחשרוצה לה

או " אבל לוטם טיפש"ההודעות הטריגריות הרגילות , אם יש פה רוב לחוסר התווכחות. לא

וההודעות המעניינות יענו לפי , מוחץ [כך במקור] יעלמו עקב חוסר הענות" אבל לבנית טיפשה"

, משער שכולם יודעים טוב שמי שמעלה הודעה ולא מקבל עליה תשובה אני... מי שיתחשק לו

 15.ירגיש גרוע יותר מזה שמחקו לו אותה

ביתן להוציא מחדש את -מתנגדי תרגומו של לוטם אספו חתימות על עצומה הקוראת להוצאת זמורה     

: תרגום לבנית לצד תרגום לוטם

פנו אנשי , בנוסף. ממשיכה לצבור תאוצהקוראים כבר חתמו על העצומה והיא  650-למעלה מ

והציעו את עזרתם בתרגום , בארץ" שר הטבעות"מפיצי סדרת סרט , "פורום פילם"הקהילה ל

(. 14: 2002, קמן'ג)

בדרישה , עצומה לבית ההוצאההם שלחו : "הארץמתייחס לעצומה בכתבתו באתר עיתון  (2003)גם דרומי 

, לפי מאמר שפרסם באתר הקהילה הטולקינאית ראובן נוה. "להוצאה מחודשת של הנוסח האהוב עליהם

אין : ראוי בהחלט"מאבקה של קהילת הטולקינאים להחזיר למדפים את תרגומה , הנמנה עם מחנה לבנית

. ודאי כאשר יש להם קהל פוטנציאלי שישמח לקוראם, שום סיבה שהספרים ישבו במחסנים ויעלו אבק

 16]...["ית הדרישה היא חשובה ולגיטימ]...[ 

שערך תיקונים , ביתן מסרה בתגובה כי לוטם הוא מומחה לטולקין ומתרגם מצוין-הוצאת זמורה              

: לדברי אוהד זמורה. נדרשים במהדורה הישנה

אומר אוהד  17,"ייתכן שלא הערכנו נכון את החשיבות הנוסטלגית שיוחסה לתרגום של ליבנית"

אלא , אבל התיקון אינו בגניזת מה שאנו רואים כתרגום הנכון, יכול להיות שטעינו. ]...[ זמורה

במתן אפשרות למי שרואה בזה ערך לקנות את המהדורה הישנה בכמות עותקים שתצדיק את 

בעבר הציעה ההוצאה לחברי הקהילה להדפיס את המהדורה ". ההשקעה הכלכלית מצידנו

                                                 
14 "Sauron( "2000) , אורט –טולקין "פורום" ,

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355313 (2011, ביוני 9: תאריך גלישה )
, "אורט –טולקין "פורום , (2000" )ל*IIIגיא ש" 15

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355280 (בספטמבר 12: תאריך גלישה ,
2011 )

, "העיסוק הקהילתי בתרגומים בעידן שאחרי מלחמת התרגומים", (אין תאריך)' ר, נוה 16
http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/reuven.pdf (2011, ביולי 10: תאריך גלישה )

 
. לא שיניתי את כתיב שמה" ליבנית"בציטוטים שבהם נכתב שמה של המתרגמת 17

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355313
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355280
http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/reuven.pdf
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זו דרך להגיד לך בעדינות , ובהיקפים הנהוגים בארץ", יתחייבו לרכוש אלף עותקיםהישנה אם 

(.  14: 2002, קמן'ג)זיק -מציין בר, "ללכת לחפש את החברים שלך

: הארץלפי הכתבה באתר . 2003-תרגומה של לבנית להוצאה לאור נמשך גם בב םמצדדיההמשא ומתן בין 

כי אוהד זמורה עומד להיפגש עם חסידיה כדי לדון בפתרון [ יתללבנ]ימים אחדים לפני מותה נודע לה "

שההוצאה  ,העורך דידי חנוך, לבניתב םמצדדיהאחד מ הודיע 2004-ב (.2003, דרומי" )שיהיה מקובל עליהם

: במקביל למהדורה הקיימת מאת לוטם, של תרגום לבניתלפרסם מהדורה חדשה שוקלת 

On the KZBD blog (in Hebrew),
18

 the publisher reports it is considering publishing 

a new edition of the first LOTR Hebrew translation, done by Ruth Livnit, to exist 

side by side with the current translation. This by request of the Israeli Tolkien 

Society. […] Of course, they're only announcing that they're CONSIDERING it.
19

  

הוא מעולם לא , בדיקה העלתה שאף על פי שההוצאה לאור שקלה להחזיר את תרגומה של לבנית למדפים

   20.הוחזר

זיק על אודות תגובתו של לוטם ללשון הבוטה של חלק -מובאים דבריו של ברהעירבכתבה בעיתון      

הוא טולקינאי מאוד  –וזה חבל , לוטם לא אוהב אותנו'. להיות הוגןזיק משתדל -גם בר: "ממתנגדי תרגומו

: להלן תגובתו של לוטם לפולמוס(. 14: 2002, קמן'ג" )' הוא מאוד נפגע, וכשהוויכוח הפך אישי, רציני

מה . ואין בזה שום חידוש מפתיע, בכל תרגום מחודש של ספר מתחולל ויכוח: "לוטם אכן כועס

למועצת העיתונאים , עיתונאים כפופים לעורכים. ויכוח בלתי נסבלשהם המציאו זה סגנון 

עם השמצות  –הוויכוח נפתח באופן שאין לי מה להשתתף בו . אבל האינטרנט סובל הכל, ולחוק

נטלמן והם 'משום שטולקין היה ג, האלה צריכים להחליף את השם' טולקינאים'ה. ושקרים

(. 14: 2002 ,קמן'ג" )כך שדעה טובה עליהם אין לי, לא

על המהדורה סיפר לו לוטם שהוא נמנע מלהביע את דעתו , לדברי אחד המתפלמסים באחד הפורומים

בהקשר דומה  21".בניגוד לגישתם של כמה ממתנגדיו כלפיו, נזהר בכבודה של לבנית"מכיוון שהוא  הקודמת

ות להטיל דופי בתרגומה לוטם עצמו מסרב באלגנטי"ש, הארץבכתבתו באתר עיתון , (2003)מציין דרומי 

בשיבושי שמות ובמפות , אך תומכיו השיבו מלחמה שערה והאשימו את נוסח לבנית בהשמטות, של לבנית

לבסוף התנצלו המתפלמסים הנמנים עם חובבי תרגומה של לבנית בפני לוטם על הלשון הבוטה  ".פגומות

                                                 
18 KZBD–  קינן) 2004, במאי 19-דביר לראשונה בארץ ב-ביתן-זמורה-הכוונה לבלוג ספרותי שהשיקה הוצאת כנרת ,

(. 2009, מור)הבלוג כבר לא היה פעיל  2009-ב. דב אלפון, בראשו עמד עורך ההוצאה דאז(. 2004
19 "Didi" (2004), "Dark Establishment Blog", http://darkestablishment.blogspot.com/2004/07/kinneret-

zmora-bitan-dvir-considering.html (accessed August 28, 2011) 
. ביתן וגם עם אחד המתפלמסים-על פי בירור שנערך עם ההוצאה לאור זמורה 20
תאריך ) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר" 21

( 2011, בספטמבר 13: גלישה

http://darkestablishment.blogspot.com/2004/07/kinneret-zmora-bitan-dvir-considering.html
http://darkestablishment.blogspot.com/2004/07/kinneret-zmora-bitan-dvir-considering.html
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
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להלן דבריו של ראובן נוה . ד לתרגומואם כי הם לא שינו את עמדתם והמשיכו להתנג, שחלקם נקטו כלפיו

: במאמר שפרסם באתר הקהילה הטולקינאית

, שמן הראוי להצטער עליה, כל הצדדים מודים שמלחמת התרגומים לוותה בתרבות דיון פסולה

מהווה אות לכך שאפשר לקוות , והתנצלות הקהילה בפני מר לוטם על הדברים שנאמרו עליו

 22.שתופעות אלו הן נחלת העבר

( 2002, קמן'ג) 2002בנובמבר  28-לכתבה מ( 2002, לירון) 2002בדצמבר  5-בהעירבתגובה שפורסמה בעיתון 

, שירלי לירון, אגודת טולקין הישראליתה בלבנית וחברהמצדדות בתרגומה של מציינת אחת  ,באותו עיתון

היא מבקשת . תרגומושלוטם הוא זה שצריך להתנצל בפני חברי הקהילה הטולקינאית שהביעו התנגדות ל

מלוטם להתייחס לכל טענותיהם של מתנגדי תרגומו וקוראת להוצאה לאור להחזיר את תרגומה של לבנית 

: למדפים

הקפידו חברי הקהילה , למרות הביקורת של הקהילה הטולקינאית על תרגומו של לוטם

הוא , סובל הכל שטען בדבריו שהאינטרנט, דווקא לוטם. שרואיינו בכתבה לדבר בסגנון תרבותי

אנו . זה שהתבטא בסגנון משתלח ומעליב והאשים את חברי הקהילה בהפצת שקרים והשמצות

-זמורה"אנו קוראים גם להוצאת . קוראים למר לוטם להתנצל ולהשיב לטענותינו אחת לאחת

(. 14 :2002, לירון]...[ )להוציא מחדש את תרגום ליבנית " ביתן

מבלי להתמודד עם הבעייתיות של התרגום , אומר שהיה מעדיף לתרגם מאפסלוטם ", בלשון הכתבה     

 ,טולקיןלוטם בתוך ) העירוהן בכתבה בעיתון " ר מאת המהדירדב-אחרית"הן ב(. 14: 2002, קמן'ג" )הישן

שהשיקול העיקרי שהנחה אותו במהלך התרגום הוא ( 3.2ראו סעיף )מסביר לוטם , (2002, קמן'ג; ג1998

: היותר להנחיותיו של טולקין לציית ככל

אך גילה שדרושה עבודת , לוטם טוען שכשפנה לערוך התכוון לטפל רק בכמה עניינים נקודתיים

קיבלתי מנדט לשנות כראות עיני ושיניתי . לא הייתי כבול לשום דבר. "עומק רצינית יותר

" ו כתב בעבריתהקריטריון היחיד שהדריך אותי היה כיצד טולקין היה כותב ל. כראות עיני

(. 14: 2002, קמן'ג)

: בתרגומה של לבניתשר הטבעות בכתבה מובאים דבריו של לוטם על אודות      

התרגום הקודם מחייב , שהוא חלק ממסכת רחבה יותר, מקובל עלי העיקרון שבתרגום ספר"

לוטם טען כנגד ". בעברית נדהמתי ממה שמצאתי שם' שר הטבעות'אך כשקראתי את , אותך

(. 14: 2002, קמן'ג]...[ )תרגום של לבנית כי נעדרו ממנו הנספחים ה

                                                 
, "גומיםהעיסוק הקהילתי בתרגומים בעידן שאחרי מלחמת התר", (אין תאריך)' ר, נוה 22

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/reuven.pdf (בספטמבר 12: תאריך גלישה ,
2011 )

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/reuven.pdf
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המכילים מידע רב על , בייחוד השניים האחרונים, הנספחים חשובים להבנת היצירה, לדבריו של לוטם

גם (. 2002, קמן'ג; ג1998 ,טולקיןלוטם בתוך )העדפותיו של טולקין לגבי תרגום השמות שבטרילוגיה 

: חשיבות רבה למשלב מייחס לוטם

לוטם מציין . ]...[ של התרגום הישן, לדעתו, לוטם יצא גם כנגד השפה הגבוהה והמשלב הלקוי

המסקנה שלי היתה שלכבודו . ]...[ "גם טעויות נקודתיות בהבנת הנקרא ותרגום שגוי מאנגלית

(. 14: 2002, קמן'ג" )של טולקין דרוש לספר שיפוץ יסודי מאוד

: תרגום לבנית אך לא בכל מחיר לוטם אמר שיש לכבד את

מציין , "היתה עד עתה בעוכרי 23ההקפדה שלא לפגוע בכבודם של ליבנית ושל אוריאל אופק"

ואותו אני , אך פה הם פגעו בטולקין, אני מעריך ומכבד אותם בעבור שאר הישגיהם. "לוטם

(. 14: 2002, קמן'ג" )מכבד עוד יותר

והיא נפגעה , לא הודיעו לה שעומד לצאת לאור תרגום חדש לטרילוגיה, לדבריה של לבנית, מנגד     

התרעמתי על כך שהוציאו מהדורה חדשה מבלי להודיע לי מראש והתערבו בטקסט שלי : "כשגילתה זאת

, ל עורךשהוא מתרגם אבל חסר כישורים ש, אך לוטם, יש פרקטיקה מקובלת של עריכה. בצורה לא הוגנת

: הכתבה מוסיפה בעניין זה(. 14: 2002, קמן'ג" )התערב באופן מוגזם

, איש הקהילה ומתרגם בזכות עצמו, 28, פנה יובל ווליס, לאחר פרסום המהדורה החדשה

להבדיל מהטון . ועודד אותה לפגוש את הטולקינאים ולהשתתף במאבק על תרגומה, לליבנית

אני מבינה את הצורך : "נוקטת טון מפויס יותר, גיל הזהבכיום ב, ליבנית, הלוחמני של ווליס

אני מקבלת שיש מקום . של לוטם להתעקש על המינוחים יותר מאשר לערוך את הלשון

אין מקום להרוס את כל המרקם . אך מתוך מחשבה, לביקורת ותיקון בנוגע לרמות השפה

(. 14: 2002, קמן'ג" )הלשוני

. להנחות מתרגמים בתהליך התרגום, לדעתה, לשיקולים האמוריםלבנית מתייחסת , בדומה ללוטם   

:  תרגום טוב נבחן בראש ובראשונה בקריאּות ורק לאחר מכן בנאמנות למקור, מבחינתה

אך לא ניתן לשמור על נאמנות מקסימלית מבלי לפגוע , חשוב להקפיד על שני הקריטריונים"

ואני אישית דורשת מהטקסט שקודם כל יהיה קריא וישקף את מה שהסופר רצה , בקריאות

(.  14: 2002, קמן'ג" )אך לא מתוך דבקות פדנטית של מילה במילה, להגיד

, היא תמכה במחנה המצדדים בה מבחינה רעיונית(. 2003, דרומי) "לבנית עקבה בעניין רב אחרי המלחמה"

התקיים מפגש בביתה שנכחו בו  2000בשנת , לדברי אחד הכותבים בפורום. אך החליטה להניח לעניין

לקובלנתה , אוהד זמורה, בתגובתו של בעל ההוצאה לאור דאז, בין היתר, והם דנו, שלושה מחובבי תרגומה

:  הכותב בנושא להלן דברי. של לבנית

                                                 
 
. אופק תרגם את השירים בטרילוגיה23
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והיא שמעה רק , כיצד לא סיפר לה איש על מתן תרגומה ללוטם –וזה היה עצוב  –שמענו מפיה 

כיצד גימגם אוהד זמורה מול טענותיה וחמק מתשובה בהבטיחו בירור שלא . ]...[ לאחר מעשה

 24.כיצד יעצו לה מכריה שלשוא יהיה מאבקה ולכן הניחה לעניין כולו. בוצע מעולם

הפולמוס  ,(2002, לירון)העירכפי שהובאו בכתבת התגובה בעיתון  , המצדדת בתרגומה של לבנית לדברי

הן מכיוון שתרגום לבנית הורד מהמדפים והן מכיוון שהשיקולים שהנחו את , מתנהל בתנאים לא הוגנים

שלא  ,שיקוליה של לבנית, לעומת זאת. שכתב" דבר מאת המהדיר-אחרית"לוטם בתרגום זכו לחשיפה ב

: הכותבת מייחסת חשיבות גם למשלב. לא זכו לבמה דומה, לתרגומה" דבר-אחרית"כתבה 

אימצה " ביתן-זמורה"הוצאת  :יש לציין שמלחמת התרגומים מתנהלת בתנאים לא הוגנים]...[ 

ולכן הורידה , שעל פיו תרגומו הוא תיקון של תרגום ליבנית השגוי, את הקו של עמנואל לוטם

שבו הוא מסביר  25לוטם צירף לתרגומו פרק, יתרה מזו. רות ליבנית מהמדפים את תרגומה של

בעוד שלאוהדי תרגום ליבנית אין במה חופשית כזאת להציג את , באריכות את טיעוניו

. ומרבית טיעוניו של לוטם הוכחו כשגויים, במשך השנים נאסף חומר רב בנושא. טיעוניהם

דבר שתואם את המגמה השלטת , ית ורדודה יותרהתרגום החדש כתוב בשפה מודרנ, בנוסף

(. 14 :2002, לירון)היום בשוק התרגום והכתיבה החדשה 

ההחלטה לא להחזיר בסופו של דבר את תרגומה של לבנית למדפים זכתה לתגובה מאחד ממתנגדי      

ת פולמוס הוא כתב על אודו. לשפות שונות שר הטבעותהדן בתרגומי , תרגומו של לוטם באתר באנגלית

תרגומה של , לדבריו; התרגומים בארץ ועל הדרכים שבהן ממשיך מחנה לבנית לבטא העדפה לתרגומה

אמנם תומכי . שנייה במחיר מופרז-לבנית קשה להשגה בארץ ואפשר לרכוש אותו בחנויות ספרים יד

. אך ללא הועיל, כתבו מכתבים ומאמרים, ל"נפגשו עם המו, הפגינו, תרגומה של לבנית חתמו על עצומות

מפרסמים מאמרי ביקורת ואף , הם משתמשים באתרים בעברית במונחים מתרגומה של לבנית, במחאה

: מנסים להעלות את תרגומה של לבנית לאתרים

But the publisher accepted his translation and removed the old one from the 

shelves, now you can't get the old translation (only on 2nd hand shops at very high 

prices: 20-30$ per book if you get lucky. The majority of the Israeli Tolkienists 

were outrageous, of course, we made petitions, demonstrations, meetings with the 

publisher, letters, newspaper articles –  but all for vain. Dr. Lottem has strong 

                                                 
, "הפגישה בביתה של רות לבנית", (2000" )זרנוגה" 24

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=354441 (באוגוסט 14: תאריך גלישה ,
2011 )

". דבר מאת המהדיר-אחרית"ל, כאמור, הכוונה 25
 

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=354441
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relation with the owner of the publishing house. But we fight back: all the terms 

that the Hebrew sites using are the one [sic] of the old translation, angry articles are 

published and there are some attempts to copy the original translation to digital files 

and publish it on the web. The topic of the translation is so emotional that it caused 

a great fighting at the Israeli MB: Translation war, as we call it […].
26

   

במפגשים חברתיים של חובבי טולקין ההתנגדות לתרגום לוטם היא באה לידי ביטוי שבה דרך נוספת 

 27.בנושא התפלמסובמהלכם הם ש, למיניהם

 

  סקירת ספרות. 4

שבהם נעזרתי כדי להשוות את התרגום , המחקר הנוכחי מתבסס על מחקרים קודמים העוסקים בנורמות

 .מחסרים ותחדישים, בתרגום שמות פרטייםכמו כן נעזרתי במחקרים העוסקים . המוקדם והמאוחר

בחרתי להישען על מחקרים אלו מכיוון שהם מקיפים את מגוון בעיות התרגום שמעוררים השמות שעליהם 

  . נסב הפולמוס

 

 נורמות של היצרנים 4.1

הוא מזוהה במידה רבה עם מחקריו של . 70-קיבל מקום מרכזי בחקר התרגום מאז שנות ה מושג הנורמה

שמאחוריהם ערכים והשקפות " עשה ואל תעשה"הן צווי  הנורמות(. Toury, 1995 ;1977 ,טורי) טורי

בקצה האחד ממוקמות נורמות חזקות הדומות בעוצמתן  –הן נמצאות על רצף בין שני קצוות  .עולם

(. idiosyncrasies)ובקצה האחר יש נורמות חלשות המתקרבות להעדפות אישיות  ,לחוקים

, לים"דהיינו מו, טורי רואה בנורמות את הגורם המרכזי המשפיע על החלטותיהם של מפיקי התרגום     

יש הבדלים בין תרגומים של מתרגמים שונים כי כל מתרגם מפנים את , עם זאת. עורכים ומתרגמים

בכל נקודת זמן פועלות לפחות שלוש . הנורמות הן גמישות ומשתנות על ציר הזמן. ופן ייחודי לוהנורמות בא

השימוש במושג . שרידי נורמות ישנות וניצני נורמות חדשות, "מיינסטרים"נורמות של ה: מערכות נורמות

.  הנורמה מאפשר לחקור את ההיסטוריה של התרגום במקומות ובזמנים שונים

                                                 
26 "barzik" (2002), Forum "The One Ring, The Home of Tolkien Online", 

http://forums.theonering.com/viewtopic.php?p=1479911 (accessed May 14, 2011) 
,  "2000אוקטובר  –סיכום מפגש פורום טולקין ", (2000)' ר, זיק-בר 27

http://www.numenore.org/metatolkien/index.php/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_15/10/2000 ,
 2011, בספטמבר 19: תאריך גלישה

http://forums.theonering.com/viewtopic.php?p=1479911
http://www.numenore.org/metatolkien/index.php/%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9_15/10/2000
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 operational)לבין נורמות אופרציונליות  preliminary norms))חין בין נורמות מקדימות טורי מב     

norms .)הנורמות המקדימות קובעות את מדיניות ההוצאה לאור ואם התרגום יהיה ישיר או מתווך .

הן מתחלקות לנורמות מטריציאליות  . הנורמות האופרציונליות מכתיבות את בחירות המתרגם

(matricial norms) ,ולנורמות טקסטואליות , הקובעות את כמות החומר שיתורגם ואת הסגמנטציה שלו

(textual-linguistic norms) ,אלוזיות וכדומה, מטפורות, המכתיבות את הטיפול בסוגיות כגון מחסרים .

ציר  הקובעת את מיקומו של התרגום על, ((initial normבנוסף להן מזהה טורי את הנורמה הראשיתית 

התרגום , אם המתרגם בוחר לציית לנורמות שלפיהן נכתב טקסט המקור. הנמתח בין אדקווטיות לקבילות

אם התרגום . התרגום יהיה קביל, ואם יציית לנורמות הקיימות בשפת היעד ובתרבות היעד, יהיה אדקווטי

בתרבות המקור ובשפת עלול להיווצר חוסר התאמה בין נורמות לשוניות וספרותיות הקיימות , אדקווטי

היחס בין סוגי הנורמות השונות הוא . לבין נורמות מסוג זה הקיימות בשפת היעד ובתרבות היעד, המקור

הדרך העיקרית . ולהפך, הנורמות המקדימות והאופרציונליות משפיעות על הנורמה הראשיתית: מעגלי

על בסיס מושג הנורמה . עליהן בעקיפיןהמעידים , לזיהוי נורמות היא בדיקת פתרונות תרגום של מתרגמים

-מחקרים תיאוריים( 2010, פרידמן; 1989, ויסברוד; 1996, שחר-בן)ואחרים ( 1977, טורי)ערכו טורי עצמו 

השינוי העיקרי שנצפה היה מהלך הדרגתי מקבילות . היסטוריים על התרגום הספרותי לעברית

תור על משלב גבוה בלא תלות במקור וניסיונות בגלל וי, במידה רבה, מהלך זה התאפשר. לאדקווטיות

  (. 1992, ויסברוד)גוברים והולכים להתאים את המשלב בתרגום לזה שבמקור 

 

  נורמות של הקהל 4.2

אך תפיסתו , הולך בעקבות טורי ומשלב את מושג הנורמה בחקר התרגום( (Chesterman 1993סטרמן 'צ

המשפיעות על היבטים נרחבים , סטרמן דן בנורמות של היצרנים'גם צ, כמו טורי. והמיון שהוא מציע שונים

וממיין אותן norms  (professional" )נורמות מקצועיות"הוא מכנה אותן בשם . של ההתנהגות התרגומית

 communication) "נורמת התקשורת", ((accountability norm" נורמת האחריות: "לשלוש קטגוריות

norm) נורמת היחס"ו "(relation norm) (Chesterman 1993: 1 .) נורמת האחריות מכתיבה למתרגם

נורמת התקשורת . לשאת באחריות כלפי קהל היעד וכלפי היצרנים האחרים ולהצדיק את האמון הניתן בו

נורמת היחס מכתיבה לשמור על . מכתיבה למתרגם לוודא שהמסר בתרגום מועבר ושיש הבנה בין הצדדים

לעומת שתי . יחס זה אינו קבוע אלא תלוי נסיבות והקשר. טקסט המקור לטקסט היעדיחס נאות בין 

. נורמת היחס קשורה לתרגום בצורה ייחודית, הפועלות גם בסוגי תקשורת אחרים, הנורמות הקודמות
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המכתיבות את , סטרמן מתעניין גם בנורמות הקהל'צ, בעוד שטורי מתמקד רק בנורמות היצרנים     

  "ציפייה נורמות של"סטרמן 'נורמות אלה מכונות בפי צ. מהתוצר של תהליך התרגוםציפיותיו 

(expectancy norms) .טקסט ייחשב , לדבריו. סטרמן מכיר גם בכוחו של הקהל לקבוע מהו תרגום'צ

ולשני הצדדים האלה יש לשיטתו תפקיד ; לתרגום אם גם היצרנים וגם הקוראים מקבלים אותו ככזה

.  מותבחילופי נור

סטרמן מתעניין גם בממד האתי של הנורמות 'שצ, סטרמן הוא בכך'ייתכן שהפער העיקרי בין טורי וצ     

היסטורי של התרגום אלא גם בהערכת תרגום -ומבקש להפוך אותן לכלי מרכזי לא רק במחקר תיאורי

אלה . למתרגמיםעל נורמות מסוימות לשמש מודל , סטרמן'לפי צ(. שאינה ממטרות המחקר המוצע כאן)

, (professional translators)הנורמות המנחות את המתרגמים שזכו להכרה כמתרגמים מקצועיים 

 .והסמכות להחליט מה הן מופקדת בידי הקהל

להבחין בין ארבעה ( Chesterman, 1997)סטרמן 'ההתעניינות בצד האתי של התרגום הוליכה את צ     

:  נורמות התרגומיותסוגי ערכים העומדים בבסיסן של ה

הוא משפיע על  ,כמו כן. ערך הבהירות משפיע באופן מובהק על נורמות הציפייה – (clarity)בהירות ( א

 preventive action) )ערך זה יכול לגרום למתרגם לבצע פעולה מונעת . פעולתו של המתרגם בשתי דרכים

שהמתרגם משתדל להימנע  , הפעולה המונעת פירושה. productive action))או פעולה פרודוקטיבית 

גם מנסה להגיע שהמתר, פעולה פרודוקטיבית פירושה. הבנה-משמעות ומכל מה שעלול לגרום לאי-מדו

; ליתלבהירות מקסימ

ומדובר בחובתו של המתרגם להיצמד לטקסט , ערך האמת משפיע על נורמת היחס – (truth)אמת ( ב

; בינו לבין טקסט היעד, ם לא מוחלטגם א, כלשהוהמקור כך שיישמר דמיון 

המתרגם צריך לתרגם כך שיזכה . ערך האמון הוא הערך העומד מאחורי נורמת האחריות – (trust)אמון ( ג

; הן מצד היצרנים והן מצד קהל היעדבאמון 

טי למתרגם ערך ההבנה משפיע באופן מובהק על נורמת התקשורת והוא רלוונ – (understanding)הבנה ( ד

, שנית. הבנה מצד הקוראים-המתרגם המציית לנורמה זו שואף למינימום אי, ראשית. בשתי דרכים

שתי . המתרגם שואף לצמצם למינימום את מספר הקוראים הפוטנציאליים שלא יבינו את הטקסט

נסה סטרמן רואה לנגד עיניו מ'המתרגם שצ. השאיפות האלה באות לידי ביטוי בנקיטת פעולה מונעת

להעריך את הפער בין הידע של קוראי טקסט המקור לבין הידע של קהל היעד שיקרא את הטקסט 

.  מגושרים-עלולים להיווצר פערים תרבותיים לא, אם המתרגם שוגה בהערכה זו. המתורגם
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 מחסרים ותחדישים, תרגום שמות פרטיים 4.3

תרגום שמות פרטיים  4.3.1

ייחודם בכך שלעומת שמות העצם הכלליים  . שמות העצם הפרטיים הם תופעה ייחודית בלשון

(common nouns) ,תפקידם העיקרי של שמות העצם הפרטיים , ספציפיות-המציינים ישויות לא(proper 

nouns, or names )ם לכן ה. חיים או מקום גיאוגרפי מסוים-בעל, יצור, הוא לאפשר את זיהויו של אדם

שמות , לרוב(. Newmark, 1982)ואינם מופיעים במילונים , (אפיון שיסויג להלן) נחשבים לחסרי משמעות

אינם מקבלים את צורת היידוע ואינם מופיעים בצורת הרבים אלא , פרטיים אינם כפופים לכללי הדקדוק

למרות ההבחנה . אף אין להם מילים נרדפות .כשהם מציינים אנשים שהם בני משפחה או קבוצה אחת

כך שיש גם שמות עצם , להבחין ביניהם ראפשלא תמיד קל או , העקרונית בין שמות עצם כלליים ופרטיים

יש מקרים שבהם שם עצם פרטי מורכב כולו או באופן חלקי משם עצם כללי . בעלי מעמד לא מוגדר

(Crystal, 2004 .)מתפקד כאילו היה שם  השם בכללותו, כאשר שם עצם כללי הוא רכיב בשם עצם פרטי

(.    Crystal, 2004; Manini, 1996)עצם פרטי אחד 

, בניגוד לכך. על ידי כך שהוא מתחיל באות גדולה בדרך כלל שם עצם פרטי מזוהה, בשפה האנגלית     

כלל באות גדולה אלא בכותרות ובפתח  מתחילים בדרך שמות העצם הכלליים בשפה האנגלית אינם

במיוחד במאה  , בתקופות המוקדמות של התפתחות השפה האנגלית ואף לאחר מכן, עם זאת. משפטים

על אף שלא היו אלה , בטקסט חשיבות מיוחדתהיה נהוג להדגיש בעזרת אות גדולה שמות עצם בעלי , 17-ה

לים "כגון מו, ב החוקרים והמשתמשים בלשוןמשמעית בקר-עד היום אין הסכמה חד. שמות עצם פרטיים

לגבי הבחנה זו ולפעמים מתעוררת השאלה אם לכתוב שם עצם מסוים באנגלית באות גדולה או , ועורכים

(.  Crystal, 2004) באות קטנה

אך גם חלקי דיבר . שם עצם פרטי עשוי לחפוף לשם עצם כללי או להכיל אותו כרכיב בתוכו, כאמור     

מכאן ההבחנה בין שמות . עשויים לתפקד כשמות פרטיים או להיכלל בתוכם, ון פעלים ותאריםכג, אחרים

או מכילים פריט , בין שם עצם כללי או חלק דיבר אחר, שמות המהווים פריט לקסיקלי –בעלי משמעות 

, פרידמן)שמות שאינם מהווים או מכילים פריט לקסיקלי  –ושמות נטולי משמעות , כזה כרכיב בתוכם

הוא בנוי על בסיס המורפולוגיה , בין אם השם הפרטי מהווה או מכיל פריט לקסיקלי ובין אם לאו(. 2010

(.  2010; 2009, ויסברוד)והפונטיקה של שפה מסוימת ועשוי לעורר קונוטציות בתרבות שבה הוא משמש 

: לשתי קטגוריות ייםמחלק את שמות העצם הפרט( (Hermans, 1988: 13הרמנס , בדומה לאמור לעיל     

 "שמות עצם פרטיים טעונים"ו( conventional proper nouns) "שמות עצם פרטיים קונבנציונליים"
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proper nouns) loaded .)והשימוש בהם , לשמות העצם הפרטיים הקונבנציונליים אין משמעות משלהם

בין מומצאים או  , "עוניםט"שמות העצם הפרטיים ה, לעומת זאת(. (unmotivated" בלתי מּונע"נראה 

שחלקם צברו , שמות אלה(. motivated" )מּונע"הם בעלי משמעות והשימוש בהם , מומצאים-לא

, על צירהם מתארגנים . אינם מהווים קבוצה הומוגנית, קונוטציות תרבותיות והיסטוריות במהלך הזמן

; (expressive" )מביעים"אחר שמות הובקצה ( suggestive" )מרמזים"יש שמות  ושבקצה האחד של

מאפשרים לזהות ביתר קלות את המטען " מביעים"השמות ה, שמטענם סמוי, "מרמזים"לעומת השמות ה

.  הסמנטי שנושא השם

, אינו מתמצה בהכרח בזיהויו של נושא השם( הפונקציה שלהם: או)תפקידם של שמות פרטיים , אם כן     

שכן הסופרים , לטענה זו יש תוקף מיוחד בספרות. נוטרלתולא תמיד הם חסרי משמעות או שמשמעותם מ

מניני  Manini, 1996).)ומשתמשים בשמות לצורכי אפיון , שולטים הן באופיין של הדמויות והן בשמותיהן

  :מסווגת שמות ספרותיים בעלי משמעות לפי ארבעה קריטריונים

, רים שואלים שמות מההיסטוריהסופ, לעתים קרובות – (intertextuality)אינטרטקסטואליות ( א

הדומה לשם מיתולוגי או  או יוצרים תחדיש בכך שהם ממציאים שם, ך"מהמיתולוגיה היוונית ומהתנ

 obvious)השמות מסוג זה יכולים להיות שמות שקל לזהות את מטענם האינטרטקסטואלי . היסטורי

names), שמות שלא קל לזהות את מטענם  או, כגון שמות המתייחסים לאישים או למקומות מפורסמים

(allusive names) ;

סופרים יכולים לבחור בשמות זרים כדי להמחיש את התרחשות סיפורם  – (exoticism)אקזוטיות ( ב

שהם מן המציאות הזרה או לעבור שינוי  שמות מסוג זה יכולים להיות שאולים כמות. בארצות רחוקות

; להיות מומצאיםעשויים אף  הם. שנועד להבליט את זרותם

( Zimmer, 1981: 64 in Manini, 1996: 165)זימר  – (morphological structure)מבנה מורפולוגי ( ג

שם , ראשית: הציע סיווג של שמות פרטיים בעלי משמעות בספרות בהתבסס על המבנה המורפולוגי שלהם

המכיל ( transparent composite name)שם פרטי מורכב שקוף , שנית; פרטי שקוף הזהה לשם עצם כללי

למחצה  -שם פרטי מורכב שקוף, שלישית ;לזהות כל אחד מהם כשם עצם כללי אפשרשני רכיבים ש

(half-transparent composite name) ,מניני . אך רק אחד מהם הוא שם עצם כללי, המכיל שני רכיבים

וצרו כתוצאה מהלחם של שני שמות עצם מוסיפה אפשרות רביעית ובה כלולים שמות עצם פרטיים שנ

פונולוגיים או , מורפולוגיים( transformations)או שעברו שינוים , (portmanteau names)כלליים 
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מלבד שמות ', קטגוריה גבכל השמות . וכתוצאה מכך הם מורכבים מיחידות קטנות מאוד, אורתוגראפיים

; (neologisms)הם תחדישים , פרטיים מורכבים שקופים

תכן חפיפה מלאה או חלקית בין השם הפרטי ית – (extent of characterization)מידת האפיון ( ד

השם מאפיין את אישיות הדמות הנושאת אותו , בחפיפה מלאה. והאישיות של הדמות שהשם מצביע עליה

בגלל תכונה . ליבין חיובי ובין שלי, בט אחד בדמותהיהשם מאפיין רק רכיב או ה, בחפיפה חלקית. במלואה

הם עשויים לעמוד בציפיות הקוראים . שמות פרטיים בספרות יוצרים ציפיות אצל הקוראים, זו

(antonomasia) , או לסכל אותן(antiphrasis ) ובמקרה זה הקוראים מבינים שקיים פער בין אופי הדמות

. והשם שהיא נושאת

גם תפקידים עשויים למלא שים לזיהוי אך המתבטא בכך שהם משמ, ייחודם של שמות עצם פרטיים     

לפי דרידה . הופך אותם לבעיית תרגום, עורר קונוטציות תרבותיות והיסטוריותלמשמעות ו ביעלה, נוספים

שם עצם פרטי הוא נטע זר בלשון ואינו ניתן לתרגום אלא להעתקה , (2010ראו ויסברוד ; 2002, דרידה)

הוא חדל לתפקד , ומתרגמים אותו לפי משמעותו, אם יש לו משמעות. במובן זה הוא דומה לחתימה. בלבד

.  צם פרטיכשם ע

וממילא היא , העברת שמות פרטיים בתרגום נעשית כל הזמן, (2002)בניגוד לטענת דרידה , עם זאת     

המיונים כמה מ. במחקר נמצאו אסטרטגיות מגוונות להתמודד עם תרגום שמות עצם פרטיים. אפשרית

תרגום שמות פרטיים חקרה (Nord, 2003) נורד . חלקית שהציעו חוקרים שונים יוצגו להלן-החופפים

להלן האסטרטגיות . ומצאה שמתרגמים אינם משתמשים באסטרטגיה אחת אפילו באותו טקסט עצמו

 :לתרגום שמות לפי נורד

; תרגום מילולי של שמות. 1

; (generic noun) החלפת השם הפרטי בטקסט המקור בשם עצם גנרי. 2

המאפשר , על מהות השם בתרבות המקור ההערה מכילה הסבר קצר. annotations))תוספת הערות  .3

; לקורא להבין את הטקסט

. מדובר בהתעלמות מהופעתו של שם במקור.  (omission)השמטה. 4

המתרגם בוחר באסטרטגיה מסוימת של תרגום שם בעקבות החלטות , (Vermes, 2003)לפי ורמס      

ורמס . ד להתחשבות בקהל היעדוע, החל ממטרת המחבר בטקסט המקור, המבוססות על שיקולים שונים

: מונה ארבע אסטרטגיות שנוקטים מתרגמים כדי לתרגם שמות עצם פרטיים

; (transference)העברת השם משפת המקור לשפת היעד בלי לשנותו . 1 

; (translation proper)מסירת משמעות השם במקור . 2
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; (substitution)מתאים ומוכר בשפת היעד , החלפה בשם מקביל. 3

שאינו קשור בהכרח לשם שבמקור או שקשור אליו , החלפת השם שבמקור בשם חלופי בשפת היעד. 4

 .(modification) באופן חלקי בלבד

מונה מספר אסטרטגיות של תרגום שמות פרטיים שבהן נוקטים ( Newmark, 1982)גם ניומרק      

אחת האסטרטגיות היא , המקור כאשר לשמות הפרטיים אין קונוטציות מסוימות בטקסט. מתרגמים

אסטרטגיה נוספת לתרגום . באמצעות טרנסליטרציה, (transferrence)העברת השמות ללא שינוי בתרגום 

הכרוכה בהתאמת השם שבשפת המקור למבנה , (naturalization)שמות פרטיים היא נטורליזציה 

. המורפולוגי הקיים בשפת היעד

המועברות באמצעות , פרטיים בספרות יש לעתים קרובות קונוטציותניומרק מצביע על כך שלשמות      

לחפש שם בשפת היעד ( שגישתו פרסקריפטיבית)במקרים מסוג זה מציע ניומרק ; צליל ודנוטציה כאחת

לתרגם את השם הפרטי למילה בשפת היעד שאליה  אפשר. המקביל מבחינת הקונוטציה לשם שבמקור

טרטגיית הנטורליזציה כדי להתאים את המילה שוב למבנה של שם ולהשתמש באס, מכוונת הקונוטציה

אפשר לתרגם שמות גיאוגרפיים , (Newmark, 1988)לפי ניומרק . פרטי בדומה למבנה השם בשפת המקור

.  כפי שנהוג לקרוא להם בשפת היעד

השמות ; יםיש ארבע אסטרטגיות עיקריות לתרגום שמות פרטי(  :13-14Hermans, 1988)לפי הרמנס      

: משפת המקור יכולים להיות

; ((copied מועתקים בטקסט היעד בדיוק כפי שהופיעו בטקסט המקור. 1

; (transcribed) 'הפונולוגיה וכד, לעתים תוך התאמה מבחינת האיות, מועברים באמצעות תעתיק. 2

החלפה בטקסט תיתכן , במקרה של שם פרטי ללא קונוטציות בטקסט המקור –מוחלפים בטקסט היעד . 3

;  (substituted) היעד של השם שבמקור בשם אחר שאינו קשור כלל לשם שבמקור

 אפשר לתרגם אותו, אם שם פרטי בטקסט המקור מהווה פריט לקסיקון בשפת המקור –מתורגמים . 4

(translated) .

, או לתעתק אותואפשר להעתיק שם פרטי ; הרמנס מוסיף שאפשר לשלב בין אסטרטגיות התרגום שלעיל

: הרמנס מציע מספר אסטרטגיות נוספות. ובנוסף לתרגם אותו בהערת שוליים

;  (non-translation) השמטה בטקסט היעד של השם הפרטי שבמקור. 5

;  (replacement by a common noun) החלפת השם הפרטי בשם עצם כללי. 6

; (insertion) םור לא היה שֵש הכנסה של שם פרטי בטקסט היעד במקום שבו בטקסט המק. 7
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. (replacement by a proper noun) החלפת שם עצם כללי שבטקסט המקור בשם פרטי בטקסט היעד. 8

 סוגות אלא ב, אך אינן נפוצות בשימוש, בעיקרון, שתי האסטרטגיות האחרונות אפשריות, לדבריו

. ובהקשרים מסוימים

, האם הוא מכיל פריט לקסיקלי)מטיב השם , האסטרטגיות הן פועל יוצא מאופי הטקסט שמתרגמים     

אך מעבר . מקהל היעד וממעמדן של שפת המקור ותרבותה בתרבות היעד, (אילו קונוטציות הוא מעורר

 ציר הן מתארגנות על, יהא מיונן אשר יהא. ל ושל המתרגם"לכל הגורמים האלה פועלות הנורמות של המו

, טורי) או במונחיו של טורי, (Nord, 2003( )דחיית הזר)לבין ביות ( קבלת הזר)בין פתיחות לתרבות אחרת 

1977;Toury, 1995  )– בין אדקווטיות וקבילות. 

 ,Toury)לפי טורי . תוביל לאדקווטיות ואיזו לקבילות שנמנואסטרטגיות הקשה לקבוע מראש איזו מ     

כלל את ההיבט  רה החיצונית ולכן אינו משמר בדרךי מתחשב בפונקציות ולא בצותרגום אדקווט, (1995

בתרגום . אך ספק אם אפשר להחיל קביעה זו על תרגום שמות פרטיים. הפונטי והמורפולוגי של המקור

תוך שמירה על התאמה צורתית , ייתכן שדווקא העברת השם כמות שהוא או בתעתיק, שמות פרטיים

תאפשר לשמר את פונקציית הזיהוי של השם ולהשיג אדקווטיות אם זו הפונקציה היחידה או , (1977, טורי)

מכּוונת קבילות / כל אסטרטגיה אחרת היא מבייתת (. 2010; 2009, ויסברוד)העיקרית של השם במקור 

, הביות הוא מינימלי כשהשם מותאם התאמה פונטית או מורפולוגית לשפת היעד. בדרגה מסוימת

כאשר יש לשם פונקציה נוספת , עם זאת. ומקסימלי כשמחליפים את השם בשם שאין לו כלל קשר למקור

למשל כשהשם הוא חלק ממשחק מילים או מצביע , וי אינו הפונקציה העיקרית שלואו כשהזיה, לצד זיהוי

ייתכן שהעברה או תעתיק אינם מספיקים להשגת אדקווטיות , על אופייה של הדמות ביצירת ספרות

(.  2010, ויסברוד)ויידרשו אסטרטגיות אחרות 

תרגומי סיפורת  28-המורכב מחקרה את ההתמודדות עם שמות פרטיים בקורפוס ( 2010)פרידמן      

היא מצאה שהתלות . נובלות וסיפורים, ביניהם רומנים, שנעשו לאורך המאה העשרים מאנגלית לעברית

של תרגום שמות בנורמות אינה מתבטאת בכך שבכל נקודת זמן משתמשים המתרגמים באסטרטגיות 

יזו אסטרטגיה להשתמש באילו אלא בקיומו של מודל המנחה אותם בא, מסוימות בלבד ונמנעים מאחרות

הבחירה . המודל הוא מכלול של אסטרטגיות על דרכי הארגון וההיררכיה הפנימית שלהן. נסיבות

או בייעודו של התרגום לקהל , באסטרטגיה זו או אחרת תלויה לא רק במעמדן של שפת המקור ותרבותה

ומעמדה של ( יב לקסיקלי או לאבעל רכ)כגון טיב השם , טקסטואליים-אלא גם בגורמים פנים, מסוים

  (. מרכזית או משנית)הדמות ביצירה 

בכל שלב ניתנה הבכורה . פרידמן מבחינה בקורפוס שבדקה בשלושה שלבים של התפתחות דיאכרונית     

, בלי הסבר( transcription)תעתיק , המרה תרבותית הכוללת שימוש בעברית מקראית: לאסטרטגיה אחרת
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המופיעים בגוף הטקסט ועם הזמן , (transliteration)או העתקה /היעד בליווי הסבר ו ותעתיק בתוך טקסט

פרידמן מצאה שבשנות השמונים נעשתה נוכחותו של המתרגם ניכרת יותר . יותר ויותר בהערות שוליים

התרבותן של הערות שוליים כדי להסביר שמות פרטיים היא אחד . בתרגום הספרותי מאנגלית לעברית

הנורמה הבולטת ביותר בטיפול בשמות לאורך ציר הזמן בקורפוס שבדקה היא העדפת . יים לכךהביטו

המרת שם ממקור מקראי בטקסט המקור בצורתו העברית גם היא . התעתיק על פני אסטרטגיות אחרות

בהכללה רחבה מאשר המחקר . אך היא נחלשה על ציר הזמן, נורמה חזקה המייחדת את התרגום לעברית

מצאו שהנורמות בתרגום הספרותי לעברית ש (1989, ויסברוד; 1977, טורי)מים ידמן מחקרים קודשל פר

.  הכתיבו מעבר הדרגתי מקבילות לאדקווטיות

 

תרגום מחסרים  4.3.2

. משלה" מפה"השפה והמילים שהיא מכילה הן כמו רשת קואורדינטות ולכל שפה יש , (ו"תשל)לפי דגוט 

דגוט מחלק את המחסרים לשתי קבוצות . ות השונות הם המקור למחסריםבשפ" מפות"ההבדלים בין ה

המחסרים הנובעים , לפי דגוט. לשונית ומחסרים תלויי לשון-מחסרים תלויי מציאות חוץ: עיקריות

המחסרים הנובעים . לשונית מתחלקים למחסרים סביבתיים ולמחסרים תרבותיים-מהמציאות החוץ

:  דגוט מסביר את סוגי המחסרים. ליים ולמחסרים תחבירייםמהלשון מתחלקים למחסרים לקסיק

; ה מילה מקבילה בשפת היעדנוצרים כשחסר –מחסרים לקסיקליים . 1

אך אין מקבילה למילים , נוצרים כשקיימת מילה מקבילה בשפת היעד –מחסרים תחביריים . 2

; אחרות מאותו שורש

די ביטוי בשפת הטופוגרפית והגיאוגרפית הבאים לי נוצרים בגלל הבדלים בסביבה –מחסרים סביבתיים . 3

; המקור ובשפת היעד

.  נוצרים בגלל הבדלים בתרבות המקור והיעד –מחסרים תרבותיים . 4

אסטרטגיית . פרפרזה ותרגום, הכוללות תעתיק, דגוט מונה מספר אסטרטגיות להתמודדות עם מחסרים

. רגום האחרותהתעתיק נלווית לעתים קרובות לאחת מאסטרטגיות הת

.  מציאות ותפיסה, הקשר בין לשון הנשען על, מציעה מיון מחסרים שונה מזה של דגוט( 2010)ויצמן      

ולהם היא מוסיפה , המסומן והתפיסה, המחסרים שהיא מונה הם מחסרים בתחום הסימן הלשוני

קשור בהבדלי תפיסה , מןבין בתחום הסימן ובין בתחום המסו, כל מחסר, לפי ויצמן. מחסרים פרגמאטיים

מחסר בתחום הסימן נוצר כאשר . ההבדל בין המחסרים הוא במוקד המחסר, בין דוברי שפות שונות ולכן

מחסר בתחום זה משקף . באחת השפות משתמשים בסימן לשוני מסוים שאין לו מקבילה בשפה אחרת

מסומן נוצר כשתופעה מסוימת מחסר בתחום ה. במורפולוגיה ובאוצר המילים, הבדלים בין שפות בתחביר
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מחסרים בתחום התפיסה נובעים . או אובייקט מסוים קיימים בעולמם של דוברי אחת השפות בלבד

להבחין בין מחסרים   אפשרבמסגרת המחסרים בתחום זה . מהבדלי תפיסה בין דוברי שתי לשונות

שבהם התפיסה מעוגנת , ייםלשונ-ומחסרים מטא, לשוני-שבהם התפיסה מעוגנת בידע חוץ, לשוניים-חוץ

, ויצמן" )הבדלים בשימוש ההרגלי באמצעים לשוניים"המחסרים הפרגמאטיים נובעים מ. לשוני-בידע מטא

2010 :213  .)

גם צירופים כבולים הקיימים , לשיטתו; מגדיר מחסרים בצורה רחבה יותר מדגוט( Ivir, 1987)איביר      

: איביר מונה מספר אסטרטגיות להתמודדות עם מחסרים. בשפה אחת וחסרים באחרת מהווים מחסר

; המקור לשפת היעד באמצעות תעתיק צירוף משפתשל שאילה של מילה או  – (borrowing)שאילה . 1

. באמצעות התרגוםלשפת היעד הגדרת היסודות התרבותיים העומדים לעבור  – (definition)הגדרה . 2

ומנסה להביא למודעותם של הקוראים את מה שאינם , עדהמתרגם מביא בחשבון את הידע של קהל הי

לא כל המידע , עם זאת; להעביר בתרגום את המידע התרבותי הדרוש אפשרבאמצעות הגדרה . יודעים

יעילה יותר כשהמתרגם מתמקד בהעברת המידע  ואסטרטגיה ז, כמו כן. מועבר באמצעות אסטרטגיה זו

לרוב משתמשים באסטרטגיה זו יחד עם אסטרטגיות . (communication)הרלוונטי לצורך התקשורת 

.   כגון אסטרטגיית השאילה, נוספות

בשפת ( לפי משמעותה המילונית)המילה מתורגמת באופן מילולי  – ((literal translationתרגום מילולי . 3

; לה שהצירוף מכיל מתורגמת מילוליתכל מי, כשמדובר בצירוף. היעד

(substitution)המרה . 4
נהוג להשתמש באסטרטגיה . המרת המילה במילה מקבילה בשפת היעד  –28

; למילה בשפת היעד יש משמעות דומהזו כאשר למילה בשפת המקור ו

אסטרטגיה זו , לפי איביר. המצאת מילים חדשות בשפת היעד – ((lexical creationיצירה לקסיקאלית . 5

; מצריכה ים בגלל כושר ההמצאה שהיאפחות נפוצה בין המתרגמ

; המקור השמטה של מילה או צירוף המופיע בטקסט  –(omission)השמטה . 6

.  הוספת מידע על אודות תרבותה של שפת המקור  – (addition)הוספה. 7

, האסטרטגיות הנפוצות ביותר אצל מתרגמים המתמודדים עם מחסרים היא שאילה, לטענת איביר

המאפשר למילה המתורגמת להיות גם , ותרגום מילולי, התורמת להעברת מידע תרבותי באופן מדויק

. שקופה בשפת היעד וגם נאמנה למקור

                                                 
על פי , "המרה"אשתמש במילה , בעבודתי; modificationקורא  Ivir ,Vermesבפי  substitutionלאסטרטגיה המכונה  28

Ivir   .
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פריטים ייחודיים לתרבות מתמקד ב( Aixelà, 1996)אייסלה , בניגוד לחוקרים המדברים על מחסרים     

(CSIs – culture-specific items) ,ראות של תרבות המקור-כלומר הוא מתייחס למחסרים מנקודת ,

הפער בין שפת המקור והיעד עשוי לנבוע . שייחודה בא לידי ביטוי באוצר המילים העומד לרשות דובריה

לחודש מסוים עשויות להיות קונוטציות שליליות , כך. חברתיים ותרבותיים, מהבדלים סביבתיים

לעומת מקומות שבהם חודש זה הוא נעים ומעורר , רבים והרס בחודש זהבמקומות שבהם יש הוריקנים 

במשך . גם הזמן שחולף הוא גורם שיכול להוביל להיווצרות פריטים ייחודיים לתרבות. קונוטציות חיוביות

וערכים שחברה אחת ויתרה , מנהגים או ערכים יכולים להשתנות בחברה אחת בהשוואה לאחרת, הזמן

  . והדבר ישתקף בלשון, שתמר בחברה אחרת או להיות מאומצים על ידהעליהם עשויים לה

מנקודת מבטו של המתרגם יש חשיבות להבחנה בין שתי קטגוריות של , (Aixelà, 1996)לפי אייסלה      

 common)וביטויים נפוצים ( proper nouns)שמות עצם פרטיים : פריטים ייחודיים לתרבות

expressions) ,הפריטים הייחודיים . מנהגים ודעות הייחודיים לתרבות המקור בלבד, סדותהכוללים מו

במקרים אלה התרגום תלוי ; שאינם שמות פרטיים קשים יותר לתרגום כי אין להם תחליף מוכרלתרבות 

שאייסלה מכיר , לרבות נורמות, בטיב הפריט הייחודי לתרבות ובגורמים בתוך הטקסט ומחוצה לו

.  רגוםבחשיבותן בפעולת הת

שמציע  צירה. וממקם אותן על ציר ,פריטים ייחודיים לתרבותאייסלה מציע מספר אסטרטגיות לתרגום      

יש אסטרטגיות המשחזרות  צירבקצה אחד של ה. בין מניפולציה תרבותית נמוכה לגבוההמתח אייסלה נ

סטרטגיות המאפשרות ובקצה האחר יש א( conservation) 29את טקסט המקור לרבות היסודות הזרים שבו

היא פועל יוצא הבחירה באסטרטגיה זו או אחרת (. naturalization) 30את סיגול המקור לתרבות היעד

על מידת פתיחותה של החברה הצורכת את ואלה מצדן מעידות , מהנורמות השולטות בזמן ביצוע התרגום

המתרגם עשוי לשלב בין , גם כשמתרגמים פריט אחד בלבד, לפי אייסלה. התרגום כלפי תרבויות אחרות

.   מספר אסטרטגיות

כוללת את , (conservation)המתאפיינת בשאיפה לשמר את המקור , קבוצת האסטרטגיות הראשונה     

: האסטרטגיות הבאות

זו מדגיש את זרותו טגיה שימוש באסטר. שהוא העתקה של הפריט המקורי כמות  –(repetition) חזרה. 1

; של הפריט

                                                 
בעבודה זו ייעשה שימוש במונח של . conservationאייסלה משתמש במונח , "אדקווטיות"בהקשר שבו טורי מדבר על  29

.  טורי
 –" קבילות"בעוד שטורי משתמש במונח , (naturalization)" נטורליזציה"קורא אייסלה להתאמת הטקסט ליעד  30

יציין בעבודה זו אחת האסטרטגיות של תרגום שמות " נטורליזציה"המונח , על בסיס ניומרק. המונח שישמש בעבודה זו
.  שבה מתאימים את השם שבמקור למבנה המורפולוגי הקיים בשפת היעד, פרטיים
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אם בשיטת , תעתוק הפריט המקורי  –(orthographic adaptation) אדפטציה אורתוגרפית. 2

נהוג להשתמש , לדבריו(. תעתיק אותיות)או בשיטת טרנסליטרציה ( תעתיק הגיים)טרנסקריפציה 

; היעד ולשפת המקור יש אלפבית שונהבאסטרטגיה זו כאשר לשפת 

בחירה במילה הקרובה מאוד   –31( translation(non-cultural)linguistic ) תרבותי-שוני לאתרגום ל. 3

 linguistic)וזאת בהתבסס על שקיפותו הלשונית , מבחינה דנוטטיבית לפריט תלוי התרבות שבמקור

transparency )קהל הפתרון בשפת היעד יובן על ידי . של הפריט או על תרגומים קודמים שלו לשפת היעד

נהוג להשתמש באסטרטגיה זו . היעד אף שהפריט עדיין ישויך בבירור למערכת התרבותית של המקור

; (כגון דולרים)גום מידות וכספים בתר

אסטרטגיה זו באה לידי ביטוי בכך שהמתרגם משתמש   –(extratextual gloss)טקסטואלי -הסבר חוץ. 4

עותם או להשתמעויותיהם של הפריטים הייחודיים אך מוסיף הסברים למשמ, באחת האסטרטגיות שלעיל

, ההסברים עשויים להיות בהערות שוליים, כדי להבדיל בין גוף הטקסט המתורגם להסברים אלו. לתרבות

. או שהם עשויים להופיע כפירושים בסוגריים או באותיות נטויות, במילון מונחים, בסוף הטקסט

; ופיעים בטקסט המקור בשפה שלישיתם ציטוטים המבאסטרטגיה זו נהוג להשתמש כדי להתמודד ע

בדומה לאסטרטגיה , גם כאן מדובר בהוספת הסברים  –(intratextual gloss)טקסטואלי -הסבר פנים. 5

כדי שלא להסיח את דעתו של הקורא , ללא סימון מיוחד, אך ההסברים מוכנסים בגוף הטקסט, הקודמת

שבה הופכים את ,קשור למגמה להנהיר הרווחת בתרגוםשימוש באסטרטגיה זו ובקודמתה . מהעיקר

 .(the strategy of explicitness)המשתמע לגלוי 

: כוללת את האסטרטגיות הבאות, (substitution)המתאפיינת בנכונות לבצע המרה , הקבוצה השנייה     

 המקור פעמים רבות הפריט הייחודי לתרבותכדי לא לחזור על  – (synonimy)שימוש בשמות נרדפים . 1

; שוי לבחור להשתמש במילים נרדפותהמתרגם ע, בטקסט היעד

יש חשש שמשמעות , לדעת המתרגם, כאשר – (limited universalization)אוניברסאליות מוגבלת . 2

הוא יכול לבחור להשתמש במילה מוכרת , הפריט הייחודי לתרבות המקור לא תהיה די ברורה לקהל היעד

המתרגם ינסה להשתמש בפריט שנלקח גם הוא מתרבות , למען האמינות, לדבריו. יעדיותר לקהל ה

; חות ספציפי ומוכר יותר לקהל היעדאך פ, המקור

                                                 
משתמש ( תרגום שמות פרטיים  –4.3.1ראו סעיף ) Ivir, "תרבותי-תרגום לשוני לא"שבו אייסלה מדבר על  בהקשר 31

.  Ivirבעבודה זו ייעשה שימוש במונח של ". תרגום מילולי"כלומר , literal translationבמונח 
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אך לרוב נהוג , אסטרטגיה זו דומה לקודמת  –(absolute universalization)אוניברסאליות מוחלטת . 3

לכן הוא משתמש ; המוכר בתרבות היעדיט פרלהשתמש בה כשהמתרגם לא הצליח למצוא בתרבות המקור 

; קונוטציות זרות עבור קהל היעד שאין לה, ניטראליתבמילה 

 הפריט הייחודי לתרבותאסטרטגיה זו פירושה שהמתרגם מתאים את   –(naturalization)נטורליזציה . 4

בספרות , זאת עם; מעט באסטרטגיה זוהיום רק משתמשים לספרדית בתרגומים ספרותיים , לדבריו. היעד

אייסלה מציין שבתרגום מאנגלית . אף על פי שגם שם היא במגמת ירידה, ילדים היא רווחת יותר

אלא , שמות של דמויות היסטוריות לשמות הנהוגים בספרדית אינו בגדר נטורליזציה הסבת, לספרדית

החלפת השם צרכני  מפני שלמרות, (linguistic non-cultural translation)תרבותי -תרגום לשוני לא

; חלק מתרבות המקוראל לדמויות אלה כ התרגום בשפת היעד מתייחסים

המקור  הפריט הייחודי לתרבות ,לדעתו, המתרגם משתמש באסטרטגיה זו כאשר  –(deletion)השמטה . 5

 או כאשר הוא אינו רלוונטי עבור קוראי התרגום במידה, אינו מתאים לתרבות היעד מבחינה אידיאולוגית

המקור כשהפריט הייחודי לתרבות או , כזו שאין הצדקה לצפות מהקוראים למאמץ הנדרש כדי להבין אותו

עלול להיות לא ברור מספיק עבור קהל היעד והמתרגם אינו יכול או אינו רוצה להשתמש באסטרטגיות כמו 

gloss .פריט הייחודי לתרבותהמתרגם משמיט את ה, במקרים אלה ;

המתרגם משתמש בה . זו לדבריו אסטרטגיה מאוד נדירה  –(autonomous creation)אוטונומית יצירה . 6

 .טקסט המקורבשביל להעשיר את תרבות היעד בפריטים תרבותיים שלא היו קיימים כלל ב

:  אסטרטגיות שכיחות פחות הן

ומאסטרטגיית ( deletion) אסטרטגיה זו מורכבת מאסטרטגיית ההשמטה  –(compensation)פיצוי . 7

אחר  במקור ובשילובו של פריטהפריט ש מדובר בהשמטת ;(autonomous creation)היצירה האוטונומית 

; בעל תפקוד דומה במקום אחר בטקסט

; ריט תלוי התרבות למקום אחר בטקסטהעברת הפ  –(dislocation)שינוי מקום . 8

יותר מנקודת " מתונה"במילה הפריט הייחודי לתרבות המתרגם מחליף את  – (attenuation)החלשה . 9

.  הראות של תרבות היעד מסיבות אידיאולוגיות או בשל הטרמת ציפיותיו של קהל היעד

היא  (attenuation) אסטרטגיית ההחלשה, מבין שלוש האסטרטגיות שנשארו מחוץ למיון, לדעת אייסלה

"the most promising" (Aixelà, 1996: 64 .)נהוג להשתמש בה הן בתרגום סלנג והן בתרגום , יולדבר

.  לשפות אחרותוספרות ילדים לספרדית 
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תרגום תחדישים   4.3.3

 newly coined lexical)תחדישים הם יחידות לקסיקאליות מומצאות ( Newmark, 1988)לפי ניומרק 

units )ובזאת הם שונים מהתחדישים הם קיימים כבר במקור . או יחידות קיימות שקיבלו משמעות חדשה

אסטרטגיות לתרגום  12ניומרק מונה . שנוצרו על ידי המתרגם כדי להתמודד עם מחסר, שציין איביר

והיא יצירת תחדיש על ידי , רק אחת מתאימה לדעתו לתרגום טקסטים ספרותיים, מתוכן. תחדישים

ות לתרגום תחדישים שהוא האסטרטגיות הנוספ. המתרגם בתמורה לכל תחדיש המופיע בטקסט המקור

: מונה הן

ניומרק מונה שלוש דרכים  – (transference)שימוש בתוך טקסט היעד במילה המופיעה בשפת המקור . 1

: להעביר את המילה הזרה אפשרשבהן 

.    ידי האותיות של שפת היעד ים של המילה במקור עליייצוג ההג – (transcription)טרנסקריפציה ( א     

; בית אחר-כל אחת מהשפות יש אלףלרוב משתמשים באסטרטגיה זו כשל     

מתן תחליף בשפת היעד לכל אחת מהאותיות המופיעות   – (transliteration)טרנסליטרציה ( ב     

; בשפת המקור     

; תוך שימוש באותיות של שפת המקור כתיבת המילה בטקסט היעד( ג     

, יצירת מילה בשפת היעד הנגזרת מהמילה שבשפת המקור –( derived word) שימוש במילה נגזרת. 2

המילה שבמקור מוחלפת במילה בשפת היעד המכילה מורפמות זהות (. blends)לרבות שימוש בהלחמים 

; את האפקטים של הצליל שהיה במקור ייתכן שהמורפמות בשפת היעד יעבירו גם. או דומות

שמע טבעית בשפת כך שהיא תראה ות, המהווה תחדיש במקור, עיבוד המילה – (naturalization)אזרוח . 3

; היעד ובטקסט היעד

העברת מילה לשפת היעד כך שהמילה המועברת  – (transferred words)שימוש במילים מועברות . 4

משתמשים באסטרטגיה , לרוב; שומרת בשפת היעד רק אחת מהמשמעויות הרבות שהיו לה בשפת המקור

; גום שמות של מוצרים ידועיםו בתרז

; (referent)תרגום באמצעות תיאור הפונקציה של המסומן . 5

; האובייקט ולא הפונקציה שהוא מבצעתרגום באמצעות תיאור . 6

מתורגמות לפי משמעותן רוף המהווה תחדיש יבצהמילים  – (literal translation)תרגום מילולי . 7

ם ם הדקדוקיים והתחביריים של טקסט המקור מוחלפים במבניוהמבני, המילונית ללא תלות בהקשר

; קרובים להם הקיימים בשפת היעד



 

34 

 

רופים ושל ביטויים תוך שמירה בשפת היעד על אותו סדר מילים ומבנה תחבירי כמו במקור יתרגום של צ. 8

(through-translation  או(calque ;ו נהוגה בתרגום שמות של ארגוניםאסטרטגיה ז, לרוב ;

צורתה ומשמעותה של המילה  – (internationalism)העברת מילה שהפכה בינלאומית לשפת היעד . 9

; (acronyms)משתמשים באסטרטגיה זו במקרה של ראשי תיבות , לרוב. הבינלאומית מועברת בתרגום

; מעות חדשה למילה קיימת בשפת היעדיצירת תחדיש בתרגום על ידי נתינת מש. 10

. (couplets)אסטרטגיות תרגום לצורך תרגום תחדיש שילוב מספר . 11

שאינם תחדישים לכל דבר )מומצאים שמות פרטיים את התרגום של תחדישים ושל חקרה  (2007)סואל      

מאת   הארי פוטרבשלושת הספרים הראשונים בסדרת ( במובן זה שאינם יחידות לקסיקאליות מילוניות

: 2007, סואל) "תרגומם של תחדישים תואמת את דרך יצירתם במקורדרך ", ומצאה שלרוב, רולינג' ק' ג

אך , אמנם שמות פרטיים מומצאים תורגמו על ידי אותה מתרגמת עצמה בדרכים שונות, לפי סואל(. 85

. המופיע במקור בשם עברימומצא המתרגמת לא ניסתה להמיר שם פרטי , לרוב. קיימת עקביות מסוימת

כן הומר השם , בהם השם היה בעל משמעות ולא ציין דמות ראשית בסיפורבמקרים נדירים ש, עם זאת

.  שבמקור בשם עברי

 

שאלות המחקר . 5

: הןשעליהן ביקשתי לענות שאלות המחקר , בהתבסס על מטרות המחקר ועל סקירת הספרות

  מה היו ? מה היו דרישות הקוראים? שר הטבעותעל מה נסב הפולמוס שהתעורר סביב תרגומי ( א)

אוהדי , אם בכלל, מה השיבו? ל"ם והמומימה היו תגובות המתרג? לוטם מו שלתרגוהתלונות של מתנגדי 

 ;לעיל 3.3 בסעיףת ישאלה זו נענ? תרגומו של לוטם

התשובה לשאלה זו  ?אסטרטגיות התרגום שעליהן הגיבו הקוראים, לפי התרגומים עצמם, מה היו( ב)

 ;להלן 8 בפרקנמצאת 

אילו נורמות בתרגום הספרותי   ? אילו נורמות בתרגום הספרותי לעברית מייצגים לבנית ותומכיה( ג)

 . 9 פרק ,המסכם בפרקלשאלה זו נמצאת  ההתשוב ?תרגומוב םמצדדיהו לוטם יםלעברית מייצג

 

השערות . 6

שני שכל אחד מ שיערתי, סטרמן ועל הסקירה ההיסטורית'בהתבסס על תיאוריית הנורמות של טורי ושל צ

לבנית צייתה לנורמות . שתאמו את הנורמות שהיו מקובלות בזמן התרגוםאסטרטגיות המתרגמים בחר ב

ולוטם ציית לנורמות שהיו מקובלות , כאשר ראה אור התרגום שלה, 1980-1979שהיו מקובלות בשנים 

שאסטרטגיות התרגום  שיערתי( 2010)ס מחקרה של פרידמן על בסי. 1998-ב, כשראה אור התרגום שלו
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ושההבדלים בין לבנית ללוטם ישקפו את המהלך מקבילות , העיקריות שיימצאו הן תעתיק והמרה

 (.1989, ויסברוד; 1977, טורי)לאדקווטיות שהתרחש בתרגום הספרותי לעברית לאורך המאה העשרים 

המכונות  , כי לבניתשיערתי שאמצא שנורמות תומ, על בסיס בדיקה ראשונית של עמדות הקוראים     

. לא השתנו בד בבד עם הנורמות המקצועיות של היצרנים ותומכי לוטם, "נורמות ציפייה"סטרמן 'ידי צ על

אי . כשיצא לאור תרגומה של לבנית, 1980-1979הן נשארו קרובות לנורמות היצרנים שהיו מקובלות בשנים 

לבין , שעברו שינוי, ציפייה של חלק מהקהלונורמות ה, נוצר קונפליקט בין הנורמות המקצועיות, לכך

. שלא עברו שינוי, נורמות הציפייה של חלק אחר מהקהל

 

שיטת ביצוע המחקר  . 7

תהליך המחקר    7.1

, ובלוגים של חובבי טולקין פורומים, אתרי אינטרנט, בחנתי את הפולמוס באמצעות סריקת מאגרי עיתונות

כפי , באותה עת) 2010 ועד( 1998-בעקבות פרסום התרגום השני ב)שעלו לרשת מתחילתו של הפולמוס 

: הצירופים המרכזיים היו. איתרתי אותם באמצעות צירופים של מילות מפתח. (שכך הפולמוס, שהתברר

בבדיקה ". בעות פולמוס התרגומיםשר הט", "שר הטבעות תרגום לוטם", "שר הטבעות תרגום לבנית"

שמנקודת , ראשונית מצאתי שהפולמוס התמקד במידה רבה בשמות עצם פרטיים ובשמות עצם כלליים

לאחר שביררתי מהם השמות שהיו מרכזיים . הראות של תורת התרגום הם מחסרים או תחדישים

כשלדמות יש גם שם . צםעשר שמות ע-בחרתי חמישה, ובהתחשב במגבלות על היקף העבודה 32,בפולמוס

שסביבו נסב  –ניתחתי את השם הרלוונטי , אך רק אחד מהם עורר פולמוס, פרטי וגם שם משפחה

מרכזיים  בפורומים ובבלוגים, הבחירה התבססה על תדירות הופעתם של השמות באתרים. הפולמוס

ם מופיעות בהערות ולבלוגי לפורומים, ההפניות לאתרים .מבחינת מספר המשתתפים בהם ומשך הופעתם

                                                       . שוליים בעמודים הרלוונטיים בעבודה

ִאפיינתי כל שם . נעזרתי במקורות משניים לקבלת מידע על אודות השם במקור, לאחר בחירת השמות     

לרבות שמות )עצם פרטיים מובהקים  והבחנתי בין שמות, (Crystal, 2004)לפי הקריטריונים של קריסטל 

ושמות שיש בהם תכונות הן של שם עצם פרטי והן של שם עצם , שמות עצם כלליים מובהקים, (משפחה

. כללי

במקרים . בדקתי בשלב הראשון איזו בעיית תרגום מעורר כל שם במקור, על בסיס ההבחנה לעיל     

שם עצם "וקראתי לשם מסוג זה , ו שם עצם כללימסוימים היה קשה לקבוע בוודאות אם זה שם פרטי א

שם פרטי מעורר בעיית תרגום כפי שהגדיר , (4 פרקראו )לפי ספרות המחקר שנסקרה ". מובהק-לאפרטי 

                                                 
.  מסודרים בסדר אלפביתי, שמות העצם לסוגיהם שעמדו במרכז הפולמוס 57בסוף העבודה יש נספח ובו רשימה של  32
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שם עצם כללי אף הוא עשוי לעורר בעיית . תכלומר בעיה בתחום התרגומיּו, (Toury, 2002)אותה טורי 

 –תחדיש ו; כשמחבר המקור משתמש במילה שאין לה מקבילה בשפת היעד –מחסר  :תרגום משני סוגים

כשמצאתי שהשם המתורגם אינו . כשמחבר המקור ממציא מילה חדשה או מחזיר לשימוש מילה עתיקה

לא תמיד הקביעה  )בדקתי בעזרת סקירת הספרות אם הוא תחדיש או מחסר , שם פרטי מובהק

(. משמעית-חד

התייחסתי לשם המופיע באנגלית במקור כאל תחדיש הן אם , (,Newmark 1988)יומרק בהסתמך על נ     

באנגלית העתיקה או  –והן אם השם היה קיים במקורות קדומים , "יש מאין"טולקין המציא את השם 

כדי לגלות אם המילה היא תחדיש נעזרתי . ויצא משימוש עד שטולקין שילב אותו בטרילוגיה –במיתולוגיה 

 מובהק-לאפרטי התייחסתי כאל מחסר לשם עצם (. מילונים אנגליים)מקורות משניים והן בספרי יעץ הן ב

מילונים  הספרי היעץ באנגלית ו(. שפת היעד)אך לא בעברית ( שפת המקור)כללי שקיים באנגלית או 

:  ששימשו אותי הםלשוניים -דוה

 (Webster, 1993) אנגלי-אנגלי Websterמילון . 1

( .Oxford Dictionary, n.d) מקוון אנגלי-אנגלי Oxfordמילון . 2

 (WordWeb Dictionary and Thesarurus, 2005) מקוון אנגלי-אנגלי WordWebמילון . 3

( Reif, 1993) עברי-אנגלי Oxfordמילון . 4

   ללא , אנגלי מקוון-עברי-עברי, עברי-מילון אנגלי: מילים-רב) מקוון עברי-אנגלי" מילים-רב"מילון . 5

( תאריך

, על סמך סקירת הספרות. בכל אחד משני התרגומיםהשוויתי את השמות במקור לשמות , בשלב השני     

זיהוי . ם להתמודדות עם כל שםמתרגמיהשני בדקתי אילו אסטרטגיות תרגום נקט כל אחד מ

חייב ניתוח מורכב כי במקרים רבים השתמשו המתרגמים בשילוב אסטרטגיות שהמחקר מהאסטרטגיות 

מכיוון שתרגומה של לבנית יצא לאור לפני (. מחסרים ותחדישים, שמות פרטיים)דן בהן בהקשרים שונים 

 (3 פרקראו )במהלך המחקר . ניתחתי קודם את האופן שבו לבנית תרגמה את השם, תרגומו של לוטם

כלל בכך שהיא ניקדה  המתבטא בדרך, סר עקביות בחלק מהפתרונות התרגומיים שנקטה לבניתהתגלה חו

במקרים מעין אלו ביצעתי בדיקה מדגמית . ולא בעקביות, לרוב בהיקרות הראשונה, את השם באופן חלקי

.  בכך שחיפשתי בכל כרך פרק שבו מוזכר השם מספר פעמים וניתחתי את הפתרון הרֹווח

לא מצאתיו בשום אף התייחסתי לפתרון תרגומי כאל תחדיש אם אינו רווח בשיח היומיומי בעברית ו     

: ספרי היעץ ששימשו אותי הם. ספר יעץ מאלה שנעזרתי בהם

 (ו-כרכים א, 2003, שושן-אבן)עברי -שושן עברי-מילון אבן. 1

 ( ז-כרכים א, 1998, אבניאון)עברי -מילון ספיר עברי. 2
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 (ו-כרכים א, 1997, שויקה)עברי -עברי" מילים-רב"מילון . 3

 (ג-כרכים א, 1980-1977, שושן-אבן)ך "קונקורדנציה לתנ. 4

 ( ב"מ-כרכים א, 1989-1954, קאסאווסקי)קונקורדנציה לתלמוד . 5

התייחסתי גם אל הרכב ואל הלחם שלא נמצאו בספרי היעץ , (Newmark, 1988)בהתבסס על ניומרק 

כשהשם , במקרה של שם שהוא הרכב או הלחם 33.אף אם הם בנויים ממילים רגילות לחלוטין, םכתחדישי

 ורק לאחר מכן ניתחתי את ההרכב או, ניתחתי כל רכיב לקסיקלי בנפרד ,המתורגם בעברית בנוי מרכיבים

 ,Ivir)תעתיק מאנגלית לא תויג כתחדיש אלא כפתרון בפני עצמו וזאת בעקבות איביר . ההלחם השלם את

1987  .)

בכרך השלישי של " דבר מאת המהדיר-אחרית"בדקתי את דברי לוטם על השמות ב, בשלב השלישי     

יותר שבלטו  אך יש ביניהם שמות, אמנם כל השמות שנותחו הם שמות מרכזיים בפולמוס; הטרילוגיה

ו על הפתרון גם לוטם מרחיב יותר בהסברי, לגבי שמות אלה. בהם יותר ומאחרים והמתפלמסים דנ

מכיוון שלוטם לא התייחס (. ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)התרגומי שנקט ועל שיקולי התרגום שהנחו אותו 

לאחר מכן בחנתי את הפולמוס . כללתי בעבודה רק אותם שמות שהוא דן בהם, לכל אחד מהשמות שתרגם

וסיכמתי את דברי התומכים , בלוגיםבו בפורומים, סביב תרגום השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים

  34.בתרגומה של לבנית ואת דברי התומכים בתרגומו של לוטם

ולעיתים הוסיף בסוגריים , לוטם תרגם את ששת הנספחים שכתב טולקין, (3.1ראו סעיף )כזכור      

לעתים שינה ואף השמיט , עם זאת. המקלות על הבנת תוכנם של הנספחים במקור, מרובעים הנהרות משלו

בשביל התוכן )מסיבה זו השתמשתי בעבודה הן בנספחים המקוריים של טולקין . עים מהנספחיםקט

(. בשביל ההבהרות שהוסיף לוטם)והן בנספחים המתורגמים ( המקורי

הטבלה הראשונה מכילה את כל השמות הנחקרים כפי . בשלב הרביעי ריכזתי את התוצאות בטבלות     

התרגום של כל שם כפי , כל שם במקור שמעוררצרה בעיית התרגום ומפורטים בה בק, שהופיעו במקור

ומידת ההתאמה של כל  אסטרטגיות התרגום שנקט כל אחד מהם, המתרגמיםשני ידי כל אחד מ שבוצע על

שכיחות נבדקה , בהתבסס על טבלה זו(. 9.1ראו סעיף ) אחד מהפתרונות התרגומיים להנחיות טולקין

ראו ) והתוצאות רוכזו בטבלה נוספת באסטרטגיות התרגום השונות אחד משני המתרגמים השימוש של כל

ההחלטה להשתמש בה היא לא התייחסתי כאל התאמה מורפולוגית כי העברית לצורת הרבים . (9.2סעיף 

מכיוון שבבדיקת התרגומים על רקע הפולמוס . מטה את התוצאותמובנת מאליה והתחשבות בה הייתה 

                                                 
במקרה של הלחם נוצרת מילה חדשה , שבו כל רכיב שומר על קיומו הנפרד, שלא כמו במקרה של הרכב, לפי ספרי היעץ 33

 (.2004, שושן-אבן; 2003, שושן-אבן)על ידי איחוד שתי מילים או חלקיהן 
, (2003" )יתיל"; "מנהל הפורומים –אין לדון בתרגומים בפורום ": יש פורומים המציגים תנאי מקדים להשתתפות 34

, "טולקין"פורום 
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=615241783&msgID=680550783 ( תאריך

( 2011, באוגוסט 3: גלישה
 

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=615241783&msgID=680550783
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הנחיות טולקין למתרגמים מספקות הסבר מרכזי הן להבדלים בין התרגומים והן למחלוקת בין ש, התברר

אחד משני נבדקה גם שכיחות ההתאמה של הפתרונות התרגומיים אצל כל , מחנה לבנית ומחנה לוטם

(. 9.3ראו סעיף ) שלישיתהבטבלה  ותלהנחיותיו של טולקין והתוצאות מוצג המתרגמים

בדקתי אם , מחסרים ותחדישים, לאור ריבוי האסטרטגיות לתרגום שמות פרטיים, בשלב החמישי     

. (9.4ראו סעיף ) השימוש של המתרגמים באסטרטגיות הוא שיטתי ואיזה מגמות אופייניות לכל אחד מהם

שני אחד מבדקתי לאיזה נורמות ציית כל . (9.5ראו סעיף ) ניסיתי להסיק מה היה רצונו של הקהל, כמו כן

הוביל , אם בכלל, ולאילו תוצאות, (9.6ראו סעיף ) לאיזה נורמות נענו מתנגדי תרגומו של לוטם, המתרגמים

. (10 פרקו 3.3 ףראו סעי) מאבקם

 

מיזוג האסטרטגיות  7.2

לא רק בין האסטרטגיות שהוצעו , בין האסטרטגיות המפורטות במחקרים השונים יש חפיפה חלקית

אלא גם בין , (תחדישים, מחסרים, שמות פרטיים) הנידונות תרגוםהת ובעיאחת מלטיפול בכל 

או , המינוח הניתן לאותה אסטרטגיה. שונותהתרגום ההאסטרטגיות שהוצעו לטיפול בבעיות 

להלן מיזוג של האסטרטגיות . אצל החוקרים השונים לפעמים אחיד ולפעמים שונה, לאסטרטגיות דומות

פנה במהלך הניתוח האמפירי לאסטרטגיות הייחודיות אַ , במידת הצורך. חקרהחוזרות שהכנתי לצורכי המ

  .קר מסוים או לבעיית תרגום מסוימתלחו

;  באותיות שפת המקור, העברת שם העצם הפרטי או הכללי לשפת היעד כמות שהוא -

;  אותיות על פיהגיים או  על פיתעתיק  -

;  תעתיק תוך התאמה פונטית או מורפולוגית לשפת היעד -

משמר קשר למקור מבחינה מורפולוגית או ההמרה בשם עצם פרטי או כללי הקיים בשפת היעד ו -

 35;פונטית

;  לפי המשמעות, תרגום מילולי -

;  המעורר קונוטציות דומות לאלה שמעורר השם המקורי, המרה בשם הקיים בשפת היעד  -

מבחינת המשמעות , שאינו קשור לשם במקור מבחינה פונטית ומורפולוגית, בשם משפת היעדהמרה  -

; הקונוטציותמבחינת ו

; המרת שם השייך במובהק לתרבות המקור בשם בעל אופי נייטרלי או אוניברסלי -

;  יצירת תחדיש בשפת היעד -

;  המרת שם עצם פרטי בכללי -

; המרת שם עצם כללי בפרטי -

                                                 
 .תיתכן גם המרת שם עצם פרטי או כללי בחלק דיבר אחר 35
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;  ם עצם פרטי בתחליף המקובל לשם זה בשפת היעדהמרת ש -

;  התעלמות מתחדיש במקור והמרתו במילה קיימת בשפת היעד -

;  השמטה -

;  הוספה -

; דהיינו השמטה במקום אחד ומתן פתרון במקום אחר, פיצוי -

. הנהרה בגוף הטקסט או בהערות שוליים -

 

 מבנה העבודה  7.3

בפרק השני ניתן רקע על . הפרק הראשון מוקדש לנושא המחקר ומטרותיו. העבודה בנויה מעשרה פרקים

הפרק הרביעי . בעבריתשר הטבעות הפרק השלישי דן ב. המבוסס על מקורות משניים, שר הטבעותטולקין ו

, שמות פרטיים, מוקדש לסקירת הספרות והוא מציג ספרות תיאורטית ומחקרים קודמים על נורמות

בפרק . בפרק השישי מוצגות השערות המחקר. ק החמישי מוצגות שאלות המחקרבפר. מחסרים ותחדישים

השמות הנידונים  15-בפרק השמיני מוצג הניתוח של כל אחד מ. השביעי מוצגת שיטת ביצוע המחקר

בכל אחד , אף על פי שהעבודה מתמקדת בפולמוס .על אודות השם במקורהניתוח פותח בהסבר . בעבודה זו

מכיוון שהמתפלמסים מגיבים על החלטות המתרגמים , הוא אחרון הסעיף הדן בפולמוס מהשמות הנידונים

הסעיף , גם בפרק זה. הפרק התשיעי מסכם את ממצאי העבודה ומסקנותיה .ועל האסטרטגיות שנקטו

נסמך על מידע שנמסר בסעיף המציג את המגמות ( 9.5)ת המגמות המצטיירות בפולמוס המציג א

בפרק העשירי מוצגת . ולכן הוא מופיע אחריו, (9.4)ות אצל כל אחד משני המתרגמים התרגומיות המצטייר

 . תרומת המחקר

 

 ניתוח השמות . 8

8.1 Elf ,Elves  

הסבר על אודות השם במקור   (א) 

של יצורים  נעלה ויפה ביותרגזע לציין ( Men)משמש את בני האדם  Elvesהשם  שר הטבעותבטרילוגיה 

הם ניחנו בחוש שמיעה ובחוש ראייה  .עור ובעלי עיניים אפורות-בהירי, קומה-גבוהיהם . הדומים לבני אדם

 –ושם אחר בפי עצמם  – Elves – יש להם שם אחד בפי בני האדם; מפותחים ומצטיינים בשירה ובדיבור

Quendi–  ופירוש שם זה בשפתם העתיקה ,Quenya , הוא"the speakers( "Foster, 2001) . הם אינם

הם יכולים . אלא נותנים מנוחה למוחם בכך שהם חולמים בהקיץ או מתבוננים בחפצים יפים, נוהגים לישון
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אך אפשר להרוג אותם והם אף עלולים למות , אין הם מתים ממחלות או מזקנה. לתקשר ביניהם בטלפתיה

 ;Middle-earth (Foster, 2001-ור להם הולכים למקום אחר מבלי שיוכלו לחז, במותם. מצער

Ellwood, 1970.) 

לוטם מציין " דבר מאת המהדיר-אחרית"ב. מוסריים וטובי לב מטבעם, אמיצים Elves-ה, בטרילוגיה     

גם כאלה ששאפו לקרבות  Elves-היו בקרב ה, The Silmarillion, שאף על פי שביצירה אחרת של טולקין

הם מייצגים את כוחות הטוהר "באור חיובי ו שר הטבעותהחליט טולקין להציג יצורים אלה ב, ולהרג

טולקין מדגיש שבטרילוגיה , Appendix F-ב .(414: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" הלוחמים כנגד האופל

"They were a race high and beautiful […]( "Tolkien, 1966c, Appendix F: 415 .)מכיוון 

מונח גאלי המציין  – "Irish Sidhe"הם דומים ל, יפים ומוסריים, גבוהים, כאמור, Elves-שבטרילוגיה ה

(.  Noel, 1977)את מכלול הפיות במיתולוגיה הקלטית 

; ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)קיימים במיתולוגיות ובספרות הקדומה של רוב עמי אירופה  Elves-ה     

; Gasque, 1968)בפולקלור הנורדי הם תפשו מקום מכובד . (Sale, 1970; 1990, בתוך טולקין לוטם

Carter, 1973 ;Shippey, 2007a) ;האדה הפואטיתהמיתיות  אסופת הפואמותהם מוזכרים ב (Poetic 

Edda) , עשרה לספירה-השתיםלמאה לספירה שנכתבו כמשוער בשפה נורדית עתיקה בין המאה התשיעית ,

מהמחצית , (Prose Edda) האדה הפרוזאית,  Snorri Sturlusonוכן ביצירתו של הסופר האיסלנדי

,  באגדות השונות הרווחות באירופה(. Pallister, 1988)עשרה לספירה -הראשונה של המאה השלוש

, בוהים יותר מבני אדםלעיתים הם ג. בעיקר בגודלם, שונים בתיאורם החיצוני ממקור למקור Elves-ה

במיתולוגיה הקלטית והטבטונית הצטיירו  (. ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)ולעיתים הם קטנים כחרקים 

באגדות רבות הם נוהגים (. Noel, 1977)אלא גם כרשעים ומכוערים , לא רק כטובים ויפים Elves-ה

(.  Talbot, 1995; ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)לחטוף ילדי אדם ולהחליף אותם בילדים שלהם 

בתוך  לוטם)ומילים דומות מופיעות בשפות קדומות רבות של אירופה המרכזית והצפונית  Elfהמילה      

מציינות את היצורים  Albs-ו Elf ,Alp ,Alfהמילים , בשפות טבטוניות(. Pallister, 1988; 1990, טולקין

יינו יצורים וצ( Old Norse)בנורדית עתיקה Elves (Webster, 1993; Noel, 1977 .)המכונים באנגלית 

 Websterבדיקה במילון (. Talbot, 1995)בצורת הרבים  alfar-בצורת היחיד ו alfr אלה באמצעות המילה

(Webster, 1993 ) מעלה שהמילהElf ינו יצורים אלה באמצעות  יובאנגלית עתיקה צ. אכן מופיעה בו
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 Modern)גם באנגלית מודרנית , וכאמור, (Middle English)הביניים באנגלית של ימי . alfהמילה 

English) , יצורים אלה מכוניםElf ביחיד ו-Elves  ברבים(Helms, 1974 ;;Talbot, 1995 Webster, 

1993  .)

 white""שפירושה  albusשהוזכרו לעיל קשורות למילה הלטינית alfr -ו Elf ,Alp ,Alf,Albsהמילים      

בתרבות הטבטונית   Elves-הר המיוחסות לועולות בקנה אחד עם התכונות הקשורות לבהירות וזוהן 

(Webster, 1993; Noel, 1977 .)משמעות המילה, במקרים רביםElf   שצבעו , "ברבור"קשורה גם למילה

 ielfetu-ו aelfet ,aelbituהמילים , באנגלית עתיקה(. 1990, בתוך טולקין לוטם)לעתים קרובות לבן 

האמור . "swan"גם הוא  ölpt-ו elptrפירוש המילים ( Old Norse)בנורדית עתיקה (. swan)מציינות ברבור 

Elves (Noel, 1977  .)-ול Elf-לעיל מרמז על קשר בין ברבורים ל

: הוא Elfפירוש המילה , לפי ספרי היעץ, מבחינה סמנטית      

- "a mythical diminutive being in human form endowed with magical powers and   

given to beneficial or mischievous interference in human affairs" (Webster, 1993: 736; 

WordWeb Dictionary and Thesarurus, 2005; Oxford Dictionary, n.d.);  

- "a small being or creature" (Webster, 1993: 736(; 

- "a mischievous, sly, or malicious person" (Webster, 1993: 736(. 

    

  36שבהם מופיע שם זה, ציטוטים מהמקור (ב)

1. "What about Rivendell and the Elves?" (I, 234)  

2. "He was the Lord of Rivendell and mighty among both Elves and Men." (I, 239) 

3. "They now marched on again in silence, and passed like shadows and faint lights: for Elves 

(even more than hobbits) could walk when they wished without sound or footfall. Pippin soon 

began to feel sleepy, and staggered once or twice; but each time a tall Elf at his side put out 

his arm and saved him from a fall." (I, 90) 

4. " 'I will sleep now,' he said; and the Elf led him to a bower beside Pippin, and he threw 

himself upon a bed and fell at once into a dreamless slumber. " (I, 94) 

                                                 
 
והמספר שבא אחריו מציין את מספר העמוד מאותו כרך במקור , המספר הרומי מציין את מספר הכרך, בציטוטים36

. ההדגשות הן שלי. באנגלית
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ובעיות התרגום שהוא מעורר    Elf ,Elvesמאפייני השם ( ג(

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם כללי)מקבל יידוע  -

(  מאפיין של שם עצם כללי)מקבל צורת רבים  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מציין קבוצה מסוימת  -

.  תחדיש, שם פרטי: בעיות התרגום הן

זהו שם עצם , לפי מאפיינים אחרים. ומהווה בעיה ככזה, הוא שם פרטי Elfהשם , כמה ממאפייניולפי      

שם זה היה קיים , לעיל' א, 8.1לפי סעיף . מובהק-מצירוף מאפייניו עולה שמדובר בשם פרטי לא. כללי

ן החזיר אותו לשימוש מכיוון שנמצא שטולקי. במיתולוגיה של עמי אירופה וטולקין החזיר אותו לשימוש

.  (7.1; 4.3.3ראו סעיפים ; Newmark, 1988)מדובר במונחי עבודה זו בתחדיש , ('ד, 8.1ראו גם סעיף )

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים   (ד)

:  Elvesהשם  אודות פונה אל הקוראים ומספק הסבר על( Tolkien, 1966c)טולקין , Appendix F-ב

[…] to many it may now suggest fancies either pretty or silly, as unlike the Quendi 

of old as are butterflies to the swift falcon – not that any of the Quendi ever 

possessed wings on their body, as unnatural to them as to Men  (Tolkien, 1966c: 

415(. 

  Elf,Elfenלמתרגמים לגרמנית לא להשתמש בשמות  (Tolkien, 1975)טולקין מציע , במדריך למתרגמים

: בגרמנית הוא מהשפה האנגלית ולכן הוא Elfהוא מסביר שמקור השם . Elf ,Elves-כשמות מקבילים ל

[…] may retain some of the associations of a kind that I should particularly desire 

not to be present […] for example those of Drayton or of A Midsummer Night's 

Dream (in the translation of which, I believe, Elf was first used in German). That is, 

the pretty, fanciful reduction of 'elf' to a butterfly-like creature inhabiting flowers. I 

wonder whether the word Alp (or better still the form Alb, still given in modern  

dictionaries as a variant, which is historically the more normal form) could not be 

used. It is the true cognate of English elf; and if it has senses nearer to English oaf, 

referring to puckish and malicious sprites, or to idiots regarded as 'changelings', that 
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is true also of English elf. I find  these debased rustic associations less damaging 

than the 'pretty' literary fancies. The Elves of the 'mythology' of The Lord of the 

Rings are not actually equatable with the folklore traditions about 'fairies', and as I 

have said (III 415) I should prefer the oldest available form of the name to be used, 

and left to acquire its own associations for readers of my tale (Tolkien, 1975: 164). 

ראו סעיף ) Allen & Unwin, ל של הטרילוגיה"למו 1956-ב Tolkien, 1981))ששלח טולקין  במכתב     

טולקין . הוא מתיר למתרגמים לתרגם שם זה כי ממילא הוא רק אקוויוולנט מודרני לשם העתיק, (2.2

מציין שהיה מעדיף ששם זה יתורגם לשם שיאפשר לקוראים להעלות אסוציאציות בהתאם לאופן שבו הם 

  37(.Tolkien, 1975)בינים את העלילה מ

       

 תרגום לבנית (ה)

הרכיב הלקסיקלי . הצירוף לא נמצא בספרי היעץ". לילית-בני", "לילית-בן"כ Elf Elves,לבנית תרגמה את 

.  כציון של שייכות לקבוצה מופיע בספרי היעץ והיה נפוץ במיוחד במובן זה בתקופת המקרא והתלמוד" בן"

:  הם" לילית"הפירושים ל .מופיע בספרי היעץ" לילית"

 ;(ג1997, שויקה; ג2003, שושן-אבן; 599: ב1980, ןשוש-אבן" )לילה מן הדורסים-עוף" -

 ;(1042: ב"כ1969, קאסאווסקי" )מין שד, רוח לילה" -

 ;(ג1998, אבניאון; 840: ג2003, שושן-אבן" )שדה בדמות אישה בעלת כנפיים ושיער ארוך מאוד" -

ן'ל השם העברי" - טּורְּ  .(840: ג2003, שושן-אבן)" (בעברית החדשה) 'נֹוקְּ

. במשמעות של שטן" לילית"מצוין שביאליק השתמש במילה ( 840: ג2003, שושן-אבן)שושן -במילון אבן     

, ל השתמשו במילה במובן של דמות אישה יפה המפתה גברים"חז, (1212: ג1998, אבניאון) לפי מילון ספיר

בספרות ימי הביניים נחשבת . עשרה נחשבת לילית בספרות הקבלה לבת זוגו של השטן-ומאז המאה השלוש

 במקורות יהודיים מיסטיים, (894: ג1997, שויקה)מילים -רבגם לפי מילון . לילית לאם השדים והרוחות

דה זהו . זוגו של אשמדאי מלך השדים-שהיא בת, שמה של שֵש

כתוב בארמית באותיות " )בר לילית"נמצא , 'פסוק ה, 'א 'מע ',עג דף ,בבא בתרא מסכת ,למוד בבליתב     

כי  , לדידי חזי לי הורמין בר לילית: אמר רבה: "בארמית המכיל את המילההטקסט להלן (. עבריות

, ישראל-אבן) "ולא יכיל ליה, יב חיותא מתתאיהכי רכורהיט פרשא , קא רהיט אקופיא דשורא דמחוזא

1997 :315.) 

                                                 
אף על פי שאינן אישיות ולכן אולי מתאים יותר המונח " אסוציאציות"הכותבים משתמשים במונח , כאן ובהמשך 37
". קונוטציות"
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: בתרגום של שטיינזלץו

כי קא , הורמין בר לילית אותו שקוראים לו[ אני עצמי ראיתי]לדידי חזי לי : האמר רבועוד 

ורהיט פרשא כי , [כאשר היה רץ על שיני חומת העיר מחוזא]רהיט אקופיא דשורא דמחוזא 

ולא ]ולא יכיל ליה [ והיה רץ פרש כאשר הוא רוכב על בהמות מתחתיו] מתתאיהרכיב חיותא 

 (.315: 1997, ישראל-אבןשטיינזלץ בתוך ) [היה יכול לו להשיגו

":  הורמין בר לילית"מציע בפרשנותו לתלמוד הסבר לשם ( 1997)ישראל -אבן

שכתב שהוא שם אדם ויש (. ולכך מרמז גם שמו)ם ואחרים פירשו שהורמין זה הוא שד "הרשב

ם מסביר כי עניינו של "הרשב(. א"ריטב)שהיה בקי הרבה במעשה כשפים ובאחיזת עיניים 

. אינם מרעים לנו, שמזיקים אלו שכוחם רב, סיפור זה הוא ללמדנו רמיו של הקדוש ברוך הוא

 כמה גדול כוחו עד שאין הכוחות, היצר הרע, א כותב כי מעשה זה בוא רמז לשטן"אבל המהרש

ל כי הוא רמז לכוח "ובאופן אחר כתב המהר. יכולים להתמודד עמו"( פרשת כי רכיב)"האחרים 

: 1997, ישראל-אבן)עד כמה היה יכול להגיע , הרוחני של הזריזות והמהירות כהוויה מופשטת

315  .)

ליבנית פנתה ", 2002, בנובמבר 28-ב העיראביבי -שפורסמה במקומון התל, לפי כתבה בנושא הפולמוס

. (14: 2002, קמן'ג" )' בני לילית'ל [Elves]שתרגם את המונח , עברי של טרוטשינר-למילון הגרמני

היא המירה את הפריט המקורי בצירוף של  38;מכל האמור לעיל עולה שלבנית נקטה אסטרטגיית המרה     

 ומבחינתמבחינת המשמעות  ,ר מבחינת הצלילשאינם קשורים לשם במקו, שני פריטים לקסיקליים

בהתחשב בכך שלבנית טבעה , בנוסף. התרבות היהודית –ושהיו קיימים כבר בתרבות היעד , הקונוטציות

הפתרון התרגומי שלה , במשמעות שונה מזו הנהוגה בשפת היעד" לילית"והשתמשה בשם , צירוף חדש

(.  Newmark, 1988)מהווה תחדיש לפי ניומרק 

  

תרגום לוטם  (ו)

ֶלף"כ Elf Elves,לוטם תרגם את  חיפוש בספרי היעץ מעלה שהמילה כפי שלוטם ניקד אותה ". ֲעָלִפים", "עֵש

ומשמעותם ', פ'ל'לעומת זאת יש בספרי היעץ פעלים ושמות עצם הנגזרים מהשורש ע. אינה מופיעה בהם

: היא

, ןשוש-אבן ;758: ט"כ1972, קאסאווסקי) "התעלף, נחלש= ֺעַלף ": למשל; "חולשה עד כדי איבוד הכרה" -

 ;(ה1997, שויקה ;ה1998, אבניאון ;ד2003, שושן-אבן ;882: ג1980

 .(ה1998, אבניאון ;ג1980, שושן-אבן ;1386: ד2003, שושן-אבן) "(ִעלֵשף)כיסה , עטף" -

                                                 
.  זוהי אסטרטגיה המבטאת מגמה לקבילות, במונחיו של טורי 38
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. כפי שתרגמה לבנית" לילית-בני"כ Elvesאין זה נכון לתרגם , "דבר מאת המהדיר-אחרית"ב, לפי לוטם     

שכן  , ואין לה קשר למיתולוגיה הטולקינית, לילית היא דמות הלקוחה מהמיתולוגיה היהודית

שלא השתמש בשמות ממוצא עברי או ( Tolkien, 1966c, Appendix F)הדגיש טולקין  Appendix F-ב

והתגלמות " של הִסטָרא ַאחָרא", ל השטןזוגו ש-לילית במקורות היהודיים היא בת, כמו כן. שמי ביצירתו

גם , לדבריו. יצורים של טולקיןיש הבדל מוחלט בינה לבין ה, לכן; (11 :1990 ,בתוך טולקין לוטם)האופל 

שכן הם גרים באזורים חשוכים והם , חושך-אור שנלחמים בבני-אפשר להקביל את העלפים לבני-אי

שכן קומתם של   Elvesאינו מתאים כדי לתרגם " סיםננ"גם שם העצם הכללי . אוהבים את אור הירח

 . מסורבלות" לילית-בן"ההטיות של , כמו כן. ביצירתו של טולקין היא גבוהה מאוד Elves-ה

שכן הם חלק מהיסטוריה תרבותית שונה מזו של , מוסכם לוטם מדגיש שבעברית אין ליצורים האלו שם     

שראה אור בהוצאת   –הדבורה זיִוית –באחד הספרים הישנים המתורגמים , לדבריואך . העם היהודי

ֶלף"הוא מצא את המילה ( 1928, בונסלס" )אמנות" והשתמש בה כשם ליצורים אלה כשתרגם את הספר " עֵש

The Silmarillion .ופירוש המילה, "מכוסה"הוא ' פ'ל'פירוש השורש העברי ע, כאמורElf   בלועזית הוא

ֶלף"לשם ". לבן"או " ורברב" ', פ'ל'קשר למשמעות העברית של השורש עאפוא בתרגום של לוטם אין " עֵש

לוטם ; 414-413: ג1998, לוטם בתוך טולקין)שהנחה אותו בבחירתו ( עלף, Elf)והיה זה הדמיון בצליל 

. (2002, קמן'ג; 11: 1990, בתוך טולקין

, בגלל הניקוד)קשה לתייג את הפתרון של לוטם כתעתיק פונטי מדויק , למרות הקרבה הצלילית למקור     

' שהאות ע מכיוון)או כתעתיק על פי אותיות ( המכוון להגייה שונה מזו של השם במקור גם בצורת היחיד

שמצא , דבריו של לוטםעל בסיס (. במקור eייחודית לעברית כשפה שמית ואינה תחליף מובן מאליו לאות 

על אף שלא נמצא , אפשר לסווגו כהמרה המשמרת קשר פונטי למקור, את השם בתרגום סמיאטיצקי

 .בספרי היעץ

 

    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז) 

(: 3.3 ראו סעיף)בפולמוס  זהו שם בולט מאוד, (14: 2002, קמן'ג)לפי הכתבה בנושא פולמוס התרגומים 

הוא מהווה דוגמה להתלהטות הפולמוס עד כדי כך שבהקרנת . " 'Elves'את עיקר האש משכו ה]...[ "

פרצו חלקם , שבה נכחו לוטם וכמה מחברי הקהילה", אחוות הטבעת, ורה של הסרט הראשוןכהב

. (14: 2002, קמן'ג) "אי נוחות בכסאובעוד לוטם נע ב, בתרגום' בני לילית'במחיאות כפיים כשהופיע הביטוי 
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יא ה 39".לא מעטים לוגים בוב בפורומים, באתרים הובעה" עלפים"תנגדות לבחירתו של לוטם בהה     

להלן . מכיוון שתרגומה של לבנית הוא מוצלח ומספק (כדברי המתפלמסים) מנומקת בכך שמיותר לתעתק

לדברי התומכים   40"?למה להשתמש בתעתיק נחות ובעייתי כשיש תרגום מוצלח: "אחת הטענות

 .אך זר לגמרי לדוברי עברית, זר אלא מוכר בקרב דוברי אנגלית אינו Elvesהשם , "לילית-בני"ב

אך חשוב להתאים את , Elvesאין מקבילה למילה אמנם בתרבות היהודית , לפי חלק מהמתנגדים     

ואין זה פסול להשתמש בדמות מהמיתולוגיה היהודית , התרגום למטען התרבותי שיש לקהל היעד

 . הוא בעיניהם בעל ערך אסתטי" לילית-בני"השם , בנוסף. כשמתרגמים אפוס לעברית

 שתורגם לעברית בשם, בונסלס לספרו של" עלף"קושר את הבחירה ב, כמו לוטם, אחד הכותבים     

שבחר לוטם " עלפים"במילה , לדבריו. הדבורה מאיהומוכר היום בשם , (1928, בונסלס) הדבורה זיוית

אך . כדי לציין דמות מכונפת החיה בפרחים, אריה סמיאטיצקי, השתמש מתרגם הספר  Elvesלתרגום

, לעומת זאת. גיה ליצורים שאותם המציאטולקין ביקש לא ליצור זיקה בין דימוי הפיות המוכר במיתולו

בדיוק  וטולקין התכוון, שהם בריות על טבעיות', שדים ורוחות'בתלמוד הוא שם נרדף ל" לילית-בני"השם 

אך הן לא היו קיימות בתקופת המקרא ולבנית , לשטן מקורן בקבלה" לילית"הקונוטציות של המילה . לכך

כשִהטה " עלף-בני"סמיאטיצקי השתמש בכותב מציין גם ש אותו. השתמשה במשמעות העתיקה של המילה

במובן מסוים דווקא לבנית ממשיכה את , כלומר. כפי שנהג לוטם" עלפים"ולא ב, ברבים" עלף"את המילה 

 . דרכו של סמיאטיצקי

                                                 
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, "על בני לילית ועלפים", (2004)' זיק ר-בר 39

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7

%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-

%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/ (2011, במאי 27 :תאריך גלישה )
תאריך ) http://62.90.141.100/showthread.php?t=175&page=2, "דיון אחד, טבעת אחת"פורום , (2003) "רועי"

( 2011, ביוני 3: גלישה
, "לוטם מול טולקין", (2007)' זיק ר-בר

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html (2011, במאי 12: תאריך גלישה )
"shay5525" (2003) , הפונדק"פורום" ,http://forums.pundak.co.il/viewtopic.php?f=9&t=1121&start=45 ( תאריך

( 2011, בספטמבר 12: גלישה
תאריך ) http://forums.pundak.co.il/viewtopic.php?f=9&t=1121&start=45 ,"הפונדק"פורום , (2003" )אש-צל"

( 2011, באוגוסט 5: גלישה
, "האחרית ואחריתה", (2000" )חייל"

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+

%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99

%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93

%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%9

5%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZagh

Wtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xl

gv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1 (2011, ביוני 10: תאריך גלישה) 
, "אורט –טולקין "פורום , (2000) "זרנוגה" 40

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=356062 (בספטמבר 2: תאריך גלישה ,
2011 )

http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://62.90.141.100/showthread.php?t=175&page=2
http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html
http://forums.pundak.co.il/viewtopic.php?f=9&t=1121&start=45
http://forums.pundak.co.il/viewtopic.php?f=9&t=1121&start=45
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=356062
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 מביאה את דבריו של אחד המתנגדים לפתרונו( לעיל ,'ה, 8.1ראו סעיף ; 2002, קמן'ג)הכתבה שהוזכרה      

קוראי  מכיוון שהוא מעורר קונוטציות רבות בקרב ,לדעתו ,מתאים יותר" לילית-בני"השם . של לוטם

: מעורר קונוטציה לעטלפים ותו לא ,"עלפים" ,בעוד שתרגומו של לוטם, הן שליליות והן חיוביות, עברית

תאים ההקשר האפל מ. "באגדות העם הגרמניות מדובר במי שגנבו תינוקות ועשו מעשים רעים

ומצטרפות אליו קונוטציות נוספות של לילית כבעלת יופי , לדמויות גם בעיניים טולקינאיות

ים נתלמידי רב. שזה בעצם כּוסיות, ביאליק תיאר את בנות הלילית. שלא ניתן לתיאור, נשגב

כי התעוררו ', ילדי הכוכבים'בני הלילית גם קוראים לעצמם . הוזהרו שלילית לא תפתה אותם

לוטם . ופה נכנס גם המובן של הלילה, הקדומה לאור הכוכבים עוד לפני שהשמש נולדה משנתם

" זה לא אומר כלום לאף אחד, שפרט לקונוטציה מיידית של עטלפים', עלפים'שינה את זה ל

(.  14: 2002, קמן'שמעוני בתוך ג)

ההתנגדות לבחירתה  41.ולבחירה ז יש גם מתנגדים, כנגד הקוראים המעדיפים את בחירתה של לבנית     

' כפיר י. לפתרון שלה אין כלל קשר להנחיות שטולקין פירט במדריך למתרגמיםשל לבנית מנומקת בכך ש

 Elvesמנמק זאת בכך שטולקין לא ביקש לתרגם את השם , אחד המצדדים בתרגומו של לוטם, (2007)

  42.בעלות כנפיים החיות בפרחיםאלא רק להימנע מתרגום המעלה אסוציאציות לפיות , בשם עתיק דווקא

ֶלף"המילה  הגיים הן כי יש לה צליל עברי והן  על פימדויק תעתיק עדיפה משימוש ב, כפי שתרגם לוטם, "עֵש

ֶלף הייתה  כיווןמ, כמו כן". אלף"כי צלילה של המילה מעלה אסוציאציות למילים עבריות כגון  שהמילה עֵש

היא מעלה כעת אסוציאציות ייחודיות ליצורים מהגזע הספציפי , אותה" החייה"נדירה למדי לפני שלוטם 

הן לאשתו הראשונה של " לילית-בני"האסוציאציות העולות מהמילה , לעומת זאת. שאליו התכוון טולקין

                                                 
41 "Sauron( "2000) , אורט –טולקין "פורום" ,

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355890 (2011, באוגוסט 2: תאריך גלישה )
"Nokia Fan( "2002) , תרגום ועריכה –נות תרבות ואמ"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm 
( 2011, ביוני 28: תאריך גלישה)
"yuvalr1( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm (תאריך גלישה :

( 2011, ביוני 22
, "אורט –טולקין "פורום , (2000" )פיפין"

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355897 (בספטמבר 2: תאריך גלישה ,
2011 )

"Beorn" ,(2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm (תאריך גלישה :
( 2011, ביוני 5
"Elenwe( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm (תאריך גלישה :

( 2011, ביוני 22
"MathKnight( "2005) , שר הטבעות –מזנון "פורום" ,

http://he.dofollow.be/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:

%D7%9E%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%9F/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%

9F_90 (2011, ביולי 6: תאריך גלישה )
 
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C ,!"התרגום הזקן והטוב! האח", (2007)' כפיר י 42

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/  (תאריך גלישה :
( 2011במאי  21

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355890
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=355897
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
http://he.dofollow.be/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%9F/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F_90
http://he.dofollow.be/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%9F/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F_90
http://he.dofollow.be/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%9F/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F_90
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
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ם השדים נה אחד עם האסוציאציות שמעוררים אסוציאציות מעין אלה אינן עולות בק. אדם שהפכה לאֵש

.  בטרילוגיה Elvesהיצורים מגזע 

כשאין תרגום , תעתיק זה לא בהכרח רע"שבכך " עלפים"מתפלמסים אחרים מנמקים את תמיכתם ב     

למה להמציא שם במקום לתרגם אותו "תוהה אחד המתפלמסים , בהקשר דומה 43".טוב של משמעות השם

ֶלף"תרגום המילה ל 44".פונטית חלק ". לילית-בני"מאפשר קרבה צלילית גדולה יותר למקור לעומת " עֵש

טוענים אחרים , בתגובה. הוא מוזר' אאות במקום ב' באות ע" עלפים"מהמתפלמסים טוענים שהאיות של 

המציינת ' אאות ב" אלף"כבר קיימת בעברית המילה , הוא התעתיק הפונטי הנכון" אלפים"ל פי שעשאף 

. מוצדקת כדי להבדיל בין המילים' עאות ולכן ההמרה ב ,(1000)ִמספר 

 .וגם לא קל ליצור צירופי סמיכות עם שם זה" לילית-בני"לא קל להטות או ליידע את השם , כמו כן     

הוא " לילית"אם , מאידך גיסא. אינו מתאים" לילית-בן"התרגום , הוא שם פרטי" לילית"אם , מחד גיסא

דֹות מאד הזיקהמתחזקת , עצם כללי שם ולא לאשתו הראשונה של אדם , מן המיתולוגיה היהודית לשֵש

:  לפי בלוג נוסף .התרגום של לבנית פחות מוצלח, טוענים המתנגדים, לכן; בלבד

שהוא מחליט , הבעיה היא לא הנמכת השפה אלא שיש לו קטעים כאלו 45[אצל לוטם]אצלו 

ספציפית בתרגום שר הטבעות  .אש שלושמילה זו או אחרת מתאימה יותר אבל זה סתם בר

שהיא לא , הוא תיקן הרבה טעויות של לבנית בעניין תעתיקי השמות. הוא עשה דברים נפלאים

הוא סילק ארמזים . דבר שלבנית טשטשה –הוא הכניס משלבים שונים בתוך הספר , ידעה

ך ולא הכניס ארמזים כאלו "פה אני חושב שהוא צדק כי טולקין הכיר היטב את התנ –כיים "תנ

בני "הוא העלים את (. כית גם בלי לשבץ קטעי פסוקים ממש"ולא קשה לכתוב בשפה תנ)

. מונח שלדעתי כל מי שתומך בו עושה את זה רק בגלל שהוא גדל על התרגום שלה –" הלילית

ברור לי שאם לבנית . שזה תרגום משונה ומנוכר לרוח הספר גם אני גדלתי עליו ועדיין חושב

זה היה אחד הדברים שהיו מזכירים " בני לילית"ולוטם היה מחליף ל" עלפים"היתה מתרגמת 

וזו , לוטם ניגש לעריכת התרגום מתוך היכרות מקיפה ומעמיקה עם טולקין. הכי הרבה לגנותו

במובן מסוים זה . ם ומצד שני להתקטננויותמצד אחד זה הוביל להרבה תיקוני: חרב פיפיות

                                                 
, "אורט –טולקין "פורום , (2000" )גרומיט" 43

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=356201 (בספטמבר 1: תאריך גלישה ,
2011 )

44 "yatooshim inc( "2005) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm 
( 2011, ביולי 12: תאריך גלישה)

 .ונועדו להבהרה, ההערות בסוגריים המרובעים הן שלי 45

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=356201
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm
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כי היו עליה הרבה פחות אילוצים , שלבנית לא הכירה את כל ההיקף הזה פעל לטובתה

.כשתרגמה
46 

    

8.2,Ents  Ent 

   הסבר על אודות השם במקור (א)

. דיבור עצים בעלי יכולת –קבוצת יצורים , לשון רוהן, כך כינו תושבי ממלכת רוהן בלשונם, בטרילוגיה

זהו גזע שהוזנח על ידי בני האדם ונמצא בסכנת . בעולם היצירה הם העם העתיק ביותר שחי בעידן השלישי

הם כה חזקים שבאפשרותם למחוץ אפילו סלעים ופלדה . הם ענקים וחזקים מאוד Ents-ה. הכחדה

הם נוהגים לאכול רק . אך יש בידיהם כוח להזיק לּו רצו בכך, הם אינם רשעים. העשויות מענפים, בידיהם

הם נוהגים (. Noel, 1977)פירות שעצים אחרים אפשרו להם ליפול על האדמה ואינם קוטפים ללא רשות 

אינם מתים  Ents-הEntmoots (Day, 1979 .)אך לעיתים מקיימים ביניהם פגישות המכונות , לחיות לבד

(.  Foster, 2001)אך שרפה עלולה להרוג אותם , מוות טבעי

שפתם מכילה גם . צליל-מיוחדת בכך שהיא ִאטית ועמוקת  –Ents–  Entish-לשונם של ה, בטרילוגיה     

מדברים בשפתם רק ביניהם אך אינם נאלצים לשמור  Ents-ה. צליליותתנועות מגוונות רבות ודקויות 

הם , בריםמלבד השפה הייחודית שהם מד. אותה בסוד כי ממילא אף יצור אחר אינו מסוגל ללמוד אותה

מחבבים  Ents-ה. ואינם שוכחים אותן, הם לומדים שפות במהירות ובקלות. ניחנו בכישרון ללימוד שפות

Quenya (Tolkien, 1966c, Appendix F  .)מאוד את השפה העתיקה המכונה 

וניים צמחים ועצים שימשו בסיס למגוון יצורים דמי. יש מאין Entsטולקין לא המציא את גזע היצורים       

, במיתולוגיה הנורדית מסופר על כך שהאדם הראשון נברא מאפר של עצים .במיתולוגיות של עמים שונים

יש קשר בין תכונותיהם , לפי פליסטר(. alder)ושהאישה הראשונה נבראה מסוג של עץ המכונה אלמון 

(: Pallister, 1988)בטרילוגיה לעצים בעלי תכונות אנושיות הנפוצים במיתולוגיה  Ents-השונות של ה

Now and then tree-men appear in literature, as in J. R. R. Tolkien's The Lord of the 

Rings, which describes the Ents, a race of beings that have a manlike form but 

resemble various trees. The Ents, who are shepherds of trees, are powerful beings 

                                                 
, "כיפה –שלושים פלוס "פורום , (2010" )עכביש אז הופיע" 46

http://www.kipa.co.il/community/show.asp?Messageid=6911376 (2011ביוני  1: תאריך גלישה )

http://www.kipa.co.il/community/show.asp?Messageid=6911376
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who assist the forces of good to defeat the evil magician Saruman (Pallister, 1988: 

365-366). 

פראיים , דומים במראה החיצוני שלהם ליצורים ענקיים Ents-ה, טבעיים שבטרילוגיה-מבין היצורים העל

שבטרילוגיה לענקים בעלי חכמת חיים  Ents-דומים ה, מבחינת אופיים. ם מהמיתולוגיה הגרמאניתושעירי

נכתבו בשפה נורדית , שכאמור( Poetic Edda) האדה הפואטיתהמיתיות  אסופת הפואמותהמופיעים ב

(. Noel, 1977)כמשוער , עשרה לספירה-למאה השתים לספירה עתיקה בין המאה התשיעית

הוא מתייחס , W. H. Audenלמשורר  1955-ב Tolkien, 1981: 211-212))שכתב טולקין במכתב      

 ,Ents "[…] Ents […] owe their name to the eald enta geweorc of Anglo-Saxon:למקור השם 

and their connexion with stone" .עורך אסופת המכתבים שכתב טולקין ,Humphrey Carpenter , מעיר

סקסית -שבתוך אנתולוגיה אנגלו  "The Wanderer"שמקורן של מילים אלו הוא מאחד השירים המכונה

 the old": ואף מפרש" eald enta geweorc idlu stodon: "הוא מצטט. מהמאה העשירית לספירה

creations of giants [i.e. ancient buildings, erected by a former race] stood desolate" (Tolkien, 

1981: 445   .)

: Entמפרט את מקור השם ( Dickerson, 2007)גם דיקרסון 

The actual word ent, though obsolete in Modern English, comes from Old English 

ent and the related eoten. The genitive plural form enta appears in Beowulf […] in 

the phrase enta geweorc (the work of Ents) […] (Dickerson, 2007: 164). 

 ,לוטם בתוך טולקין)" ענק"הוא , שכבר אינן בשימוש, eten-ו eotenפירוש המילים , באנגלית עתיקה     

 Beowulfבשיר האפי (. Foster, 2001 ;Carter, 1973 ;Noel, 1977 ;Tolkien, 1981; 456: 'נספח ו, ג1998

  –eotenוהיא הייתה  Grendelהופיעה דמות בשם , הכתוב באנגלית עתיקה, מן המאה השמינית לספירה

"a giant( "Noel, 1977  .)

יועץ בית ההוצאה , Milton Waldman-ל 1951-ב Tolkien, 1981: 160))במכתב אחר שכתב טולקין      

 whole inventions […] oldest […]"כאל הוא מתייחס ליצורים אלה בעולם הטרילוגיה , Collinsלאור 

of living rational creatures, Shepherds of the Trees" .

ככינוי לעצים מדברים , הקיימת באנגלית עתיקה, Entהחידוש של טולקין הוא בכך שהשתמש במילה      

: כדברי סייל(. Dickerson, 2007 ;Sale, 1970)שהמציא בעולם הטרילוגיה 
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But it turns out that Tolkien does so well with other creatures – either the traditional 

ones like dwarves and elves, or the fully invented ones like hobbits and Ents – 

because they are part of what for him is the natural world, the world of things 

waiting to be seen as we are meant to see (Sale, 1970: 268). 

אלא יצר עבורם , לא רק הקנה ליצורים שהמציא תכונות מיוחדות טולקין, (Noel, 1977)לפי נואל 

.   היסטוריה שלמה

בדיקה מעלה . אינה קיימת כמילה בפני עצמה בספרי היעץ באנגלית ששימשו במחקר זה Entהמילה      

: קיים רק כ entשצירוף האותיות 

 ;within (Webster, 1993: 756)תחילית שמשמעותה  -

 ;(Old French( )Webster, 1993: 756)סיומת באנגלית של ימי הביניים הנובעת מצרפתית עתיקה  -

 .entrance ,entertainment ,entomology (Webster, 1993: 756)של המילים ( abbreviation)קיצור  -

       

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "… and saw how the Ents had busied themselves." (III, 257) 

2. "For Ents are more like Elves: less interested in themselves than Men […]" (II, 71) 

3. "We are tree-herds, we old Ents." (II, 71) 

4. "…and we spent the nights with an Ent called Quickbeam." (II, 170) 

 

 ובעיות התרגום שהוא מעורר Ents Ent,מאפייני השם  (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם כללי)מקבל יידוע  -

(  מאפיין של שם עצם כללי)מקבל צורת רבים  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)קבוצה מסוימת מציין  -

.  תחדיש, שם פרטי: בעיות התרגום הן

אך גם של שם , יש לו מאפיינים של שם עצם פרטי, כלומר. מובהק-לאהוא שם עצם פרטי  Entsהשם      

באנגלית  יצא מכלל שימוש, שמקורו כאמור באנגלית עתיקה, השם, לעיל 'א, 8.2 לפי סעיף. עצם כללי



 

52 

 

טולקין הוא . קיצורכסופית או כ, רק כתחיליתע במילונים כמילה בפני עצמה אלא ואף אינו מופי, תמודרני

. מדובר אפוא בתחדיש, (Newmark, 1988)לפי ניומרק ; שהחזיר אותו לשימוש ונתן לו משמעות חדשה

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

 Ents-הוא מדגיש שמקורם של ה(. giant" )ענק"א וה Entטולקין מסביר שבאנגלית עתיקה פירוש המילה 

אינו במיתולוגיה הגרמאנית , והן מבחינת אופיים שלהם הן מבחינת המראה החיצוני, שבטרילוגיה

(Germanic mythology) ,מצדו הוא; וממילא לא שם יימצא הפתרון התרגומי (Tolkien, 1975: 164 )

(.   תעתיק או העברה במונחי עבודה זו) "retain this" :כפי שהוא ממליץ למתרגמים להשאיר שם זה בתרגום

 

 תרגום לבנית (ה)

ט: "תעתקה לפי הגיים וניקדה באופן מלאבהיקרות הראשונה לבנית  החל (. 60: ב1980, טולקין" )ֶאנְּ

(. 60 :ב1980, טולקין)מבלי לנקד , "אנטים", "אנט"מההיקרות השנייה היא תעתקה לפי הגיים וכתבה 

לתייג  אפשר .הוא הפתרון הרווח אצל לבניתבלא ניקוד " אנטים", "אנט"בדיקה מדגמית העלתה שהשם 

 .(לעיל' ד, 8.2ראו סעיף ) פתרון תרגומי זה מתיישב עם הנחיותיו של טולקין .פתרון זה כתעתיק

       

תרגום לוטם  (ו)

ָצן"כ Ent Ents,לוטם תרגם את  ָצִנים", "עֵש חיפוש בספרי היעץ ששימשו במחקר זה מעלה שהמילה ". עֵש

ָצן" מופיעה  במילון ספירושושן -במילון אבן ;משמעות שונה מזו שבה השתמש לוטםמופיעה בהם ב" עֵש

ָצן")המילה הן ביחיד  ָצִנים")והן ברבים ( "עֵש ומחוספס חומר כעין נייר רך   –ליגנין"והדנוטציה שלה היא  ,("עֵש

 "לתחבושת וכדומה, ולפיכך הוא משמש תחליף לצמר גפן, מצטיין בספיגתו; המיוצר מן העצה של עצי מחט

: יש בספרי היעץ מילים הנגזרות מאותו שורש, כמו כן. (ה1998, אבניאון; 1413: ד2003, ןשוש-אבן)

ִני " - ֶצן"; "ם מקוםמציינת שֵש  –ָהֶעצְּ   ;960: ל1973, קאסאווסקי) "תואר המתייחס למקום בשם עֵש

 ;(910: ג1980, ןשוש-אבן

ִני " -  ;(ה1998, אבניאון; 1413: ד2003, ןשוש-אבן) "לגדול בתורה, כינוי בספרות הרבנית לתלמיד חכם –ֶעצְּ

ִני " - לוח ֶעצני : "המילון מדגים. (החדרה לשימוש בעברית החדשהמילה " )' של עץ'שם תואר במובן  –ֶעצְּ

(. 2149: ה1998, אבניאון" )ירקותמתאים לחיתוך 

גזור ממילה  Entהשם "ש (415: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)מסביר לוטם " דבר מאת המהדיר-אחרית"ב     

בהתייחס ', עצן'שם זה תורגם ל", לדבריו". ' ענק'ופירושה , אנגלית עתיקה שאינה מצויה עוד בשימוש
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הנסתר ממילא מעיניהם של רוב דוברי )למקור שמן  למהותן של הדמויות שהוא מייצג ולא לגודלן או

(". האנגלית

המרה בשם עצם כללי הקיים בשפת היעד : לוטם השתמש בשילוב אסטרטגיותש, מהאמור לעיל עולה     

ותחדיש שנוצר כתוצאה מכך שהמתרגם לא השתמש במילה הקיימת , ומשמר קשר למקור מבחינה פונטית

ולכן , כפי שהוא להשאיר שם זה הנחה את המתרגמיםטולקין , ריךבמד. בעברית במשמעותה המקורית

 .(לעיל' ד, 8.2ראו סעיף ) אינו עולה בקנה אחד עם הנחיותיולוטם  הפתרון התרגומי של

 

    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

ָצִנים"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתו של לוטם ב פורומים, במספר אתרים טולקין הנימוק הוא ש 47".עֵש

ושלוטם פעל אפוא בניגוד להנחיותיו , לתרגם את המילה באופן פונטי םמיביקש במפורש במדריך למתרג

על כך " דבר מאת המהדיר-אחרית"אחד המתפלמסים קושר את התנגדותו בדבריו של לוטם ב. של טולקין

וכותב שמכיוון שכך היה מיותר לתרגמו לשם מוכר יותר בשפת , אינו נפוץ בקרב דוברי אנגלית Entשהשם 

:  היעד

מדוע לתרגמו תוך ', נסתר ממילא מעיניהם של רוב דוברי האנגלית'אם שם זה ', אנט'באשר ל

הכוונה בשם ; וזו אגב פרשנות מאוד צרה של המונח)'? ענק' –רמיזה על מקורו באנגלית עתיקה 

כפי שהיתה גם  -ולא חביב כלל , מפלצתי בגודלו, היא ליצור מרושע' ביאוולף'הזה בפואמה 

מלבד זאת התרגום סותר את הוראת (. 382-4' עמ, 6כרך ' ר, עץ בתחילת דרכה-דמותו של זקן

 

  

                                                 
, "לוטם מול טולקין", (2007)' זיק ר-בר 47

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html (2011, במאי 12: תאריך גלישה )
תאריך ) http://forum.sportenter.co.il/showthread.php?t=175&page=2, "דיון אחד, טבעת אחת", (2003) "רועי"

( 2011במאי  4: גלישה
, "שפות ותרגום –טולקין "פורום , (2005), "זארן"

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941 ( תאריך
( 2011, במאי 5 :גלישה

"barzik( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm (תאריך גלישה :
( 2011, ביוני 5
, "שושלת טולקין"פורום , (2001" )אלרוהיר"

http://www.fisheye.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-

%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/ (2011, במאי 6: תאריך גלישה )
, "אורט –ין טולק"פורום , (2000" )זרנוגה"

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=356209 (באוגוסט 18: תאריך גלישה ,
2011 )

"Y. Welis( "2005) ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm (2011, באוגוסט 19: תאריך גלישה )
"AMIR LOTR" (2005) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm ( תאריך

( 2011, בספטמבר 12: גלישה

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html
http://forum.sportenter.co.il/showthread.php?t=175&page=2
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
http://www.fisheye.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.fisheye.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%AA-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=356209
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm
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 48.יתורגם לאשל טולקין שהשם  רצונו המפורשהיה זה . retain this: 'מדריך השמות'

ָצִנים"צליל השם , כמו כן לדעת כותבים ". אנטים"נשמע לדעת הכותבים מודרני מדי לעומת צליל השם  "עֵש

 49."' ליצנים'ודומה יותר מדי ל, עילג, המונח נשמע לא רציני", אחרים

ההתנגדות לבחירתה  50.לבחירה זו יםיש גם מתנגד, כנגד הקוראים המעדיפים את בחירתה של לבנית      

הקשר ומשמעות -בתרגומה של לבנית הוא חסר" אנטים"השם  :של לבנית מנומקת בנימוקים הבאים

באנגלית  "ענק"הוא  Entכפי שפירושו של , מספק קשר הגיוני למהותם" עצנים"ואילו התרגום ל, בעברית

  :הוראותיו של טולקין במדריך למתרגמים, לדעת המתנגדים, מלבד זאת; עתיקה

. ולשמור עליהן ככתבן וכלשונן היה יוצר תרגום מגוחך, היו מיועדות לשפות אירופיות]...[ 

"  פיל"שבתחילת המילה  -Eידי החלפת ה על" אוליפאנט"טולקין ביקש לשמור על , למשל)

הוא קיום ההוראה כרוחה אם לא " נפיל"? "פיל"בהתחלה של  E רית איןמה לעשות שבעב .O-ל

 51.כלשונה

 

8.3  dwarf ,dwarves ,Dwarf ,Dwarves 

הסבר על אודות השם במקור      (א)

( Tolkien, 1966c, Appendix F: 410)טולקין . -Middle-earthזהו שם של אחד הגזעים ב, בטרילוגיה

 a tough, thrawn race […] secretive, laborious […] lovers of stone, of gems, of"-מתאר אותם כ

things that take shape under the hands of the craftsmen" .קומה -הם נמוכי–"four and a half to  

five feet tall" ,בפני אש  חסיניםחזקים ו(Foster, 2001: 127 .)חיים  הם ניחנו בתוחלת, בעולם הטרילוגיה

הם בעלי . הם נלחמים לעתים קרובות ומשתמשים בגרזנים(. Noel, 1977)טבעיים -ארוכה ובכוחות על

. (Foster, 2001) עשויים ממתכת ומברזלההם אוהבים זהב ויוצרים תכשיטים וחפצים ; מלאכה מוכשרים

                                                 
, "האחרית ואחריתה", (2000" )חייל" 48

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+

%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99

%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93

%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%9

5%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZagh

Wtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xl

gv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1 (2011, בספטמבר 11: תאריך גלישה) ;ההדגשה במקור .
49 Envinyatar"( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm ( תאריך

( 2011, באוגוסט 20גלישה 
: תאריך גלישה) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2005" )ִאיִתיל" 50

( 2011, באוגוסט 20
תאריך ) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002) ,"אייתלאדאר" 51

( 2011, באוגוסט 20גלישה 
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-51154426.htm
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
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רים בשפות אם כי בנוכחות בני גזעים אחרים הם מדב, Khuzdul –הם מדברים בשפה סודית משלהם 

בני גזע זה אינם נוהגים לגלות את שמותיהם . Khazâdהם קוראים לעצמם  Khuzdul-בשפת ה. אחרות

(.  Tolkien, 1966c, Appendix F)תיים לשום גזע אחר ואינם חוקקים אותם אפילו על קבריהם האִמ 

תמש בצורת הריבוי  שהש, Observerלעורך העיתון  Tolkien, 1981))טולקין  סבירמ 1938-במכתב מ     

-ves  במילה Dwarves כדי ליצור הקבלה עםElves . במכתב זה טולקין מתייחס גם לאטימולוגיה שהמציא

:  dwarfבטרילוגיה למילה 

And why dwarves? Grammar prescribes dwarfs; philology suggests that dwarrows 

would be the historical form. […] But dwarves goes well with elves; and in any 

case, elf, gnome, goblin, dwarf are only approximate translations of the Old Elvish 

names for beings of not quite the same kinds and functions. These dwarves are not 

quite the dwarfs of better known lore (Tolkien, 1981: 31). 

  Robertובו ענה להערותיו של , 1954בשנת  Tolkien, 1981))במכתב נוסף שכתב טולקין      

Murray ,הוא מציין שהשתמש ב-dwarves  כדי להבחין בין היצורים שבטרילוגיה ליצורים דומים

: במיתולוגיה

Even the dwarfs are not really Germanic 'dwarfs' (Zwerge, dweorgas, svergar), and 

I call them 'dwarves' to mark that. They are not naturally evil, not necessarily 

hostile, and not a kind of maggot-fold bred in stone; but a variety of incarnate 

rational creature (Tolkien, 1981: 207). 

אף על פי , dwarvesכתב ש( Tolkien, 1966c, Appendix F)מציין טולקין  Appendix F-גם ב     

כדי להדגיש את היותם של יצורים אלה מיוחדים , dwarfsהיא  dwarfשבמילונים צורת הרבים של 

ששקל להשתמש בצורת הרבים  Appendix F-טולקין מוסיף ב. ונבדלים מאלו המוכרים מהמעשיות

כדי לציין   –Dwarrowdelf –הוא כותב שהשתמש כבר בצורה דומה . dwerrowsאו  dwarrowsהעתיקה 

 Common Speech כאמור המכונה, את שם משכנם של יצורים אלה בלשון הנפוצה בעולם היצירה

(Tolkien, 1966c, Appendix F .)
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ר החברה להוצאה "יו, Stanley Unwinל "למו 1937-ב Tolkien, 1981))במכתב אחר שכתב טולקין      

הוא מסביר את הצורך לנהוג בעקביות ולהמשיך להשתמש בטרילוגיה בצורת , Allen & Unwinלאור 

: לאחר שכבר החל בכך, Dwarvesהריבוי 

 […] I use throughout the 'incorrect' plural dwarves. I am afraid it is just a piece of 

private bad grammar, rather shocking in a philologist. But I shall have to go on with 

it. Perhaps my dwarf […] may be allowed a peculiar plural. The real 'historical' 

plural of dwarf (like teeth or tooth) is dwarrows, anyway: rather a nice word, but a 

bit too archaic. Still I rather wish I had used the word dwarrow (Tolkien, 1981: 23-

24). 

 ,Noel)שבאנגלית עתיקה  dwearg ,dweorg ,dweorhהוא מהמילה   dwarfמקור המילה, לפי המחקר     

, (dvaerg)בדנית , (dvergr)בשפה נורדית עתיקה  cognates))דומה למילים אחרות  dwarfהמילה (. 1977

באנגלית (. Evans, 2007)אירופיות -דוהוובשפות אחרות הנובעות משפות גרמאניות או ( zwerg)בגרמנית 

כפי שהשתמשו בו באנגלית  dwarfמפירוש השם . dwarf""שפירושה  dweorgעתיקה קיימת המילה 

". גודל זעיר", כתכונה עיקרית, כי בתקופה שבה דיברו שפה קדומה זו החלו לייחס לשם, עתיקה עולה

; nanus ,pygmaeus ,pumilio ,humiliamanusיש אף מקבילות בשפה הלטינית והן  dweorgלמילה 

 midget" ,"pygmy" ,"little person" ,"dwarf"" פירוש מילים אלה באנגלית מודרנית הוא, בהתאמה

(Evans, 2007  .)

בשפה . כמו באנגלית, היא משמשת לכינוי יצורים נמוכיםלא בכל השפות שבהן קיימת מילה זו , ואולם     

( Old Indic)ובשפה הודית עתיקה " animal-disease, murrain"הוא  dvergskotהנורווגית הפירוש של 

שיש קשר בין מילים אלו  ייתכן, (Evans, 2007)לפי אוונס ". malady, ailment"הוא  drvaפירוש המילה 

, שבשפה הודית עתיקה dhvarasולמילה , "harm, hurt, injure"שפירושו  dhuerאירופי -דוהולשורש 

". demonic spirit"שפירושה 

 ,Funk)לפי פנק . רבות קיימים בתרבויות dwarfsיצורים קטנים המכונים , על אף ההסתייגות לעיל      

: בתחילה לא היו יצורים אלו חלק מסיפוריו של טולקין, (1995
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Dwarfs and dwarf-lore are an integral part of European mythology. Tolkien cleaned 

them up and generally made them more appealing just as he revised the modern 

image of Elves to distinguish them from sprites and fairies (Funk, 1995: 331).  

שבה , (Evans, 2007 Carter, 1973 ;Pallister, 1988;)טולקין קיבל השראה מהמיתולוגיה הנורדית      

דמיון רב בין רעיון יש . Draupnirשיצרו טבעת המכונה , Brok-ו Sindri, נפוץ מאוד סיפור על שני גמדים

יש דמיון גם בין (. Carter, 1973)השימוש בשמות בטרילוגיה ובאגדות נורדיות ו קסומההטבעת ה

באגדות : באגדות גרמאניות לבין המיומנויות שלהם בטרילוגיה של טולקין Dwarves-המיומנויות של ה

הם גם מוזכרים כדמויות . נחשבים לכורים מיומנים ולבעלי מלאכה מיומנים Dwarves-ה, הגרמאניות

נכתבו בשפה נורדית עתיקה , שכאמור( Poetic Edda) האדה הפואטיתהמיתיות  אסופת הפואמותב

ואף ביצירתו של הסופר , כמשוער, עשרה לספירה-בתקופה שבין המאה התשיעית לספירה למאה השתים

מהמחצית הראשונה של המאה  ( Prose Edda) האדה הפרוזאית,  Snorri Sturlusonהאיסלנדי

 (Völsunga Saga) וולסונגההסאגה טולקין קיבל השראה גם מ(. Pallister, 1988)לספירה עשרה -השלוש

Völuspá (Noel, 1977 ;Evans, 2007 ;Carter, 1973 ;Clair, 1995  .))) וולוספהומהשירה האיסלנדית 

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "When the Dwarf had a small bright blaze going, the three companions drew close to it and 

sat together, shrouding the light with their hooded forms." (II, 44) 

2. "They were probably following the very track that Gandalf, Bilbo, and the dwarves had 

used many years before." (I, 220) 

3. " 'Beyond the eyes of the Dwarves are such foretelling,' said Gimli." (III, 152) 

4. "In the gloom he looked very much like a dwarf." (I, 79) 

 

 מאפייני השם ובעיות התרגום שהוא מעורר   (ג)

אות גדולה עשויה להיות מאפיין של העובדה שהוא מתחיל ב)לעיתים מתחיל באות גדולה ולעיתים לא  -

אות אך זהו מאפיין חלש במקרה זה כי טולקין לא השתמש בו באופן עקבי וכתב באות גדולה וב, שם פרטי

(  באופן שרירותי, קטנה לסירוגין

( מאפיין של שם עצם כללי)מקבל יידוע  -
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(  מאפיין של שם עצם כללי)מקבל צורת רבים  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מציין קבוצה מסוימת  -

.  תחדיש, שם פרטי: בעיות התרגום הן

בצורת הרבים , מלבד זאת. מובהק-לאזהו שם עצם פרטי , הן בצורת היחיד והן בצורת הרבים     

(Dwarves / dwarves) ,צורת הרבים הנהוגה : בשפה האנגלית יש כלל. השם מעורר בעיית תרגום ייחודית

למעט מילים כמו , ves-והחלפתה בסיומת הרבים  fהיא הסרת האות , f-בלשם עצם המסתיים ביחיד 

belief ו-dwarf ,שברבים הופכות ל- beliefsול-dwarfs . קריסטל(Crystal, 2004 )מפרט :

Regular plurals add an -s ending to the singular, often with an associated spelling 

change […] Irregular plurals are formed in some other way: […] Changing a 

consonant + -s: leaf – leaves, wife – wives […] Such changes have minimal 

semantic / pragmatic consequences (Crystal, 2004: 190-191(. 

הוא השתמש ; החריגות אצל טולקין מתבטאת בכך שהוא שמר על הכלל במקום שבו אין שומרים על הכלל

השם ברבים , לכן. בצורת הרבים של שם זה -sאף על פי שמקובל להוסיף סיומת רבים , ves-בצורת הרבים 

 . הוא תחדיש( ברמת הדקדוק בלבד)כבעיית תרגום 

 

תרגמים הנחיותיו של טולקין במדריך למ (ד)

אם כי במסגרת דבריו על שם של , אינו מתייחס לשם זה (Tolkien, 1975)טולקין , במדריך למתרגמים

בכרך  Appendix F-ב dwarvesהוא מפנה למידע רלוונטי על אודות השם , Dwarrowdelfמקום המכונה 

הוא אינו מנחה את . 'א, 8.3כמפורט לעיל בסעיף , (Tolkien, 1966c, Appendix F)השלישי של הטרילוגיה 

להסיק שהוא  אפשר( 2.2ראו סעיף ) במדריך אך מהנחיותיו הכלליות, המתרגמים כיצד לתרגם שם זה

  .מתרגמים לתרגם שם זה לשפת היעדצפה ממ

, (2.2ראו סעיף ) Allen & Unwin, ל של הטרילוגיה"למו 1956-מ Tolkien, 1981))טולקין ו של במכתב     

. כי ממילא הוא רק אקוויוולנט מודרני לשם העתיק םרגותיששם זה  מסכיםהוא 

 

 תרגום לבנית (ה)

" ַגָמד"הפריט הלקסיקלי ". גמדים", "גמד"כdwarf ,dwarves ,Dwarf ,Dwarves לבנית תרגמה את 

: הפירושים שלו הם. נמצא בספרי היעץ
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בעל קומה נמוכה אדם " ;"קומה-קטן, גּוץ, אדם נמוך מאוד" ;"קצר קומה מאוד, ננס: ך"בתקופת התנ" -

, שויקה ;399: א1998, אבניאון ;262: א2003, ןשוש-אבן) "לרוב בעל ראש גדול וגפיים קצרים, באופן חריג

 ;(281: א1997

ננס אגדי "; "יצור קטן המתואר באגדות כבעל זקן לבן ומצנפת אדומה: בתקופת הספרות החדשה" -

 ;(א1997, שויקה ;399: א1998, אבניאון ;262: א2003, ןשוש-אבן) "הממונה על האוצרות הטמונים באדמה

 ;(281: א1997, שויקה ("בעל יכולת עשייה ומחשבה מוגבלת, כינוי גנאי לאדם חסר מעוף" -

 ;(239 :א1977, ןשוש-אבן) "ם מסויםמשוער שזה היה שמו של עַ " -

 .(264: ט1961, קאסאווסקי) "מין מידה קטנה מן הרגיל" -

, אבניאון ;א2003, ןשוש-אבן" )ַגָמִדים" –ים -עם סיומת , בספרי היעץ מופיעה גם צורת הרבים כמקובל

ך ובקונקורדנציה "בקונקורדנציה לתנ(. ט1961, קאסאווסקי ;א1977, ןשוש-אבן ;א1997, שויקה ;א1998

. (ט1961, קאסאווסקי; א1977, ןשוש-אבן) "ַגָמִדים" –לתלמוד מופיעה צורת הרבים בלבד 

היא השתמשה באסטרטגיה של , כלומר; תרגמה לבנית את המילה לפי משמעותה המילונית, ביחיד     

, היא לא סיפקה מקבילה לעיוות הדקדוקי שיצר טולקין; "גמדים"ל תרגמה לבנית, ברבים. תרגום מילולי

הרבים של  אלא התעלמה מהצורה החריגה שבמקור ובכך לא שימרה את החידוש של טולקין בצורת

עלמות היא נקטה אסטרטגיה של תרגום מילולי ושילבה אותה עם אסטרטגיה של הת, לסיכום. המילה

. במקורמתחדיש 

 

תרגום לוטם  (ו)

ָדִאים", "גמד"כdwarf ,dwarves ,Dwarf ,Dwarves את לוטם תרגם  , שלעיל 'ה, 8.3 כאמור בסעיף". ַגמְּ

" גמדאי"ו" גמדאים" המילים, לעומת זאת. מופיעה בספרי היעץ ששימשו במחקר זה, "גמד", צורת היחיד

 :חיפוש בספרי היעץ מעלה מילים משורש דומה .מופיעות בהם המשתמעת ממנה אינן

ָדא " -  ;(399: א1998, אבניאון) שם פרטי. 1 –ַּגמְּ

 ;(399: א1998, אבניאון) "קטנוני במובן של כינוי גנאי. 2  –             

ָדא"צירוף  -  ;(264: ט1961, קאסאווסקי)הוא שם פרטי המציין נהר באשור " גמדא" –" ונהר ַּגמְּ

 ;(264: ט1961, קאסאווסקי) "רב חייא בר גמדא"רב המכונה , "רב גמדא"רב המכונה  -

מּוד" -  .(264: ט1961, קאסאווסקי) "צמצם, כווץ, קצר קומה, ננס  –ּוגְּ

ומסביר " גמדאים"ל( ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)מתייחס לוטם " דבר מאת המהדיר-אחרית"ב     

  :שטולקין
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שם נשתחקה דמותם , באגדות אחרות" גמדים"ביקש להבדיל בינם לבין היצורים הקרויים 

במקום   dwarves,לכן נקט צורת רבים חריגה]...[ בעיניו ונעשתה נלעגת , החסונה והעיקשת

dwarfs  מסיבה זו בחרתי גם אני . את צורת היחיד השאיר כמקובל]...[. כפי שמחייב הדקדוק

-הפופולרית כל, אציין כי בספרות הפנטסיה המודרנית; יםִא ָד מְּ גַ , בצורת רבים שונה מן הרגיל

" דקדוקית"ולא בצורה ה, של המילה" טולקינית"רה הנהוג באנגלית השימוש בצו]...[ כך היום 

. (414: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)]...[ 

 dwarvesשאף על פי שכאשר המציא טולקין את צורת הרבים , מוסיף( ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)לוטם 

בשנות   מילוני השפה האנגלית שיצאו לאור, צורת רבים זו לא התקבלה על הדעת, dwarf-כצורת ריבוי ל

זוהי מחווה לאיש שהחזיר לפנטסיה הגיבורית ", לפי לוטם. dwarfכוללים אותה כריבוי מקובל של  90-ה

(. 415: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" את כבודה האבוד

ָדִאים"הוא תרגם ל, ברבים. השתמש לוטם באסטרטגיה של תרגום מילולי, ביחיד      ריבוי צורת , "ַגמְּ

הוא החיל צורת רבים ". גמד"אך לא כריבוי ל( שמאי, כבאי" )אי"...מות ביהמסתיהמקובלת במילים 

כך שמר על הייחוד של המילה המקבילה אצל . הקיימת בעברית על מילה שצורת הרבים שלה אחרת

.  ברבים( דקדוקי)ותחדיש , תרגום מילולי ביחיד: האסטרטגיות שנקט הן אפוא. טולקין

 

    בפורומים ובבלוגים, שהוא בא לידי ביטוי באתרים הפולמוס סביב השם כפי( ז)

ָדִאים", "גמד"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתו של לוטם ב פורומים, במספר אתרים הנימוק הוא   52".ַגמְּ

                                                 
, "לוטם מול טולקין", (2007)' זיק ר-בר 52

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html (2011, באפריל 28: תאריך גלישה )
, "שפות ותרגום –טולקין " פורום, (2005" )זארן"

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941 ( תאריך
( 2011, במאי 6: גלישה

"Boojie( "2002) , תרגום ועריכה –תרבות ואמנות "פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm ( תאריך
( 2011, בספטמבר 11: גלישה

, "האחרית ואחריתה", (2000" )חייל"
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+

%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99

%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93

%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%9

5%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZagh

Wtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xl

gv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1 (2011, בספטמבר 11: תאריך גלישה )
"Beorn" ,(2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm (2: תאריך גלישה 

( 2011, ביוני
"Saroman( "2002) , אורט –טולקין "פורום" ,

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=1208417&paint_str=%E2%EE%E3%

E0%E9%ED (2011באוגוסט  20: תאריך גלישה )
 

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=1208417&paint_str=%E2%EE%E3%E0%E9%ED
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=1208417&paint_str=%E2%EE%E3%E0%E9%ED
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שאינה מוכרת , "גמדאי"מחייבת צורת יחיד " גמדאים"שלוטם לא תרגם במדויק שכן צורת הרבים 

שבחר טולקין מוכרת באנגלית זמן רב ולכן מתאימה יותר לצורת  ואילו במקור צורת הרבים, בעברית

.  'dwarf'היחיד 

ביל את " דבר מאת המהדיר-אחרית"מתנגדים אחרים מתייחסים לדבריו של לוטם ב      על כך שהקְּ

הם אינם מסכימים עם האופן . הקיים גם הוא אצל טולקין, dwarfs-החריג ולא ל dwarves-ל" גמדאים"

דופן באנגלית והפתרון התרגומי של לוטם -היא היוצאת dwarfsצורת הרבים , לדבריהם; שבו תרגם לוטם

. הוא מיותר ואינו מוסיף לספר, -dwarvesכזכר למחלוקת בין טולקין למבקריו על שימוש ב, ברבים

מזכיר מינוח ביולוגי  "גמדאים"השם , "גמדים"ו" גמד"ים שלעומת השמות מתנגדי לוטם אחרים טוענ     

היה  "גמדין"השם , כדי להבליט את זרותה של צורת הרבים, לדבריהם. ואינו נושא מטען אגדתי כלשהו

". גמדאים"מ( לפי לבנית" )גמדים"ובכל מקרה עדיף , עדיף

נים על האופן שבו תרגם לוטם, מנגד      דבר מאת -אחרית"מסכימים עם הסבריו של לוטם בהם  53.יש המגֵש

יש קונוטציות ילדותיות  "גמדים"וטוענים שבשפה העברית לשם , השלישי של הטרילוגיהבכרך " המהדיר

, (2007, כפיר)לפי כפיר יובל . שלא היו עולות בקנה אחד עם כוונותיו של טולקין ולא היו מוצאות חן בעיניו

אינה קיימת  "גמדאי" ואף על פי שצורת היחיד, רת רבים מקובלת בעבריתאינה צו" גמדאים"אף על פי ש

כך רצה , האגדות-שבסיפורי' פיות'מן ה, העלפים, שלו Elves-כשם שטולקין ביקש להרחיק את ה", בעברית

, "גמדאים" םהוא מדגיש שהש". של שלגיה ושאר מעשיות dwarfs-שלו מן ה Dwarves-גם להרחיק את ה

מייחד את קבוצת היצורים הזו ומרחיק אותם מהיצורים המוכרים , גוי מבחינה דקדוקיתעל אף היותו ש

. ובכך תרומתו, בסיפורה של שלגיה" גמדים"בשם 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, "על בני לילית ועלפים", (2004)' זיק ר-בר

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7

%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-

%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/ (2011, ביוני 10 :תאריך גלישה )
53 "Mentos( "2002) , תרגום ועריכה –תרבות ואמנות "פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm 
( 2011במאי  20: תאריך גלישה)
"Lonely hamster( "2010) , סיפורים וספרים"פורום", http://lf2.co.il/forum/viewtopic.php?t=94010 ( תאריך

( 2011במאי  26: גלישה
Kafir, Y. (2007), "Alas! The Aged and Good Translation!", trans. M. Shoulson, 

http://web.meson.org/lang/alas.php (accessed: May 20, 2011) 

 

http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D/
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm
http://lf2.co.il/forum/viewtopic.php?t=94010
http://web.meson.org/lang/alas.php
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8.4 Isengard 

הסבר על אודות השם במקור  (א)

כך קראו אנשי רוהן בלשון רוהן למבצר בממלכתם שנמסר לידי הקוסם  –מציין מקום  Isengardהשם 

פירוש השם בלשון רוהן הוא . במלחמת הטבעת Ents-המבצר הותקף ונהרס על ידי ה. Sarumanהגדול 

(.  Foster, 2001; 426 :ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" חצר הברזל"

" מתרגם לאנגלית"הוא פונה אל הקוראים כ, (Tolkien, 1975)במדריך למתרגמים שכתב טולקין      

. Common Speechלשפה  Elves-שבשפת ה Angrenostהוא תרגום של השם  Isengardומסביר שהשם 

 Isengardנחשב כבר , שבתקופה שבה מתרחש הסיפור, תרגום זה נעשה לפני זמן רב כל כך, בעולם היצירה

. לשם עתיק מאוד ומשמעותו המקורית טושטשה והפכה למעורפלת

  :מסביר ש( Tolkien, 1975)טולקין      

Isen is an old variant form in English of iron; gard a Germanic word meaning 

'enclosure', especially one round a dwelling or group of buildings […] The gard 

element appears in Old Norse garðr […] and English garth (beside the original 

English form yard); this, though usually of more lowly associations (as English 

farmyard), appears for instance in Old Norse As-garðr, now  widely known as 

Asgard in mythology. The word was early lost in German, except in Old High  

German mittin- or mittil-gart (the inhabited lands of Men) = Old Norse mið-garðr, 

and Old  English middan-geard: see Middle-earth. Would not this old element in 

German form -gart be  suitable for a translation or assimilation to German such as 

Eisengart? (Tolkien, 1975: 187-188).  

ועד היום ( Tinkler, 1968 Noel, 1977;) "ברזל"הוא  isenפירוש המילה , באנגלית עתיקה, לפי המחקר     

היא שילוב של שתי מילים  Isengardבשם gard המילה . בגרמנית ובשפות אחרות" ברזל"זו המילה ל

באנגלית הוא ופירושה ( Old French)מקורה מצרפתית עתיקה ; gardeהמילה הראשונה היא . עתיקות

guard"" . המילה השנייה היאgeard ; מקורה מאנגלית עתיקה ופירושהyard"" . לפי נואל(Noel, 1977) ,

 gardeכדי לשלב את משמעות המילה  Isengardכאחד המרכיבים של השם  gardטולקין משתמש במילה 

מבצרו של  –" a fortress"והן " enclosure"זאת כדי לתאר מקום שהוא הן ; geardעם משמעות המילה 
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 iron" :והוא באנגלית עתיקה ובתרגום מילולי פירוש Isengardמקור השם , מכאן. Sarumanהקוסם 

yard" (Noel, 1977 ;Tinkler, 1968 .)

בחוף הים של , ((Hargroves, 2007לפי הרגרובס  .לשם זה שבטרילוגיה הייתה השפעה גדולה במציאות     

הרגרובס . Isengard Ridgeובו יש אזור מסוים המכונה  Rockall Plateauאירלנד יש מקום המכונה 

Hargroves, 2007: 685) )מפרט :"The undersea ridge is named after Isengard, the peak upon 

which Saruman's tower, Orthanc, was built." .

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור( ב)

1. " 'I do not know how it will all end, and my heart misgives me` for it seems to me that his 

friends do not all dwell in Isengard.' " (II, 39) 

2. " 'I return to Isengard by the shortest road." (II, 49) 

3. "But Isengard is a circle of sheer rocks that enclose a valley as with a wall, and in the 

midst of that valley is a tower of stone called Orthanc." (I, 271) 

4. "Pursuers from Moria may have escaped the vigilance of Lórien, or they may have avoided 

that land and come to Isengard by other paths." (II, 18) 

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר    Isengardמאפייני השם  (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקום מסוים מציין  -

.  שם פרטי מובהק: בעיית התרגום היא

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים   (ד)

ומנחה את המתרגמים להשאירו כפי  Isengardלתרגום השם ספציפית מתייחס ( Tolkien, 1975)טולקין 

או לשילוב של שתי , לתעתיק, מדבריו אפשר להסיק שהוא מתכוון להעברה. ללא שינוי, שהוא במקור
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רצוי לתרגמו , הוא מציין שבמקרה של תרגום לאחת השפות הגרמאניות, עם זאת. אסטרטגיות אלו

: ולהשתמש במילים קרובות לאלו המרכיבות אותו במקור

[…] can […] be left unchanged, though translation (of one or both  elements […]) 

would be suitable, and I think desirable when the language of  translation is 

Germanic, possessing related elements )Tolkien, 1975: 187). 

 

 תרגום לבנית (ה)

.  הגיים על פיהיא השתמשה באסטרטגיית תעתיק  ".איזנגארד"כ Isengardלבנית תרגמה את 

בדיקה של כללי השפה . לקיןלהנחיה של טו, במקרה ולּו, חלקית עצם הבחירה בתעתיק פירושה היענות ולּו

על אודות האופן שבו נהוג לבטא English Pronouncing Dictionary (Jones, 2003 )האנגלית בספר היעץ 

: מעלה ש iאת האות 

The vowel letter i has two main pronunciations linked to spelling: a 'short' 

pronunciation /I/ and a 'long' pronunciation /aI/. In the 'short' pronunciation, the i is 

generally followed by a consonant which closes the syllable, or a double consonant 

before another vowel, e.g.: ship /ʃɪp/, shipping /'ʃɪp.ɪŋ/. The 'long' pronunciation is 

usually found when the i is followed by a single consonant and then a vowel, 

although it should be noted that this spelling does not regularly predict a 'long' 

pronunciation, e.g.: pipe /paIp/, pipping /'paI.piŋ/ (Jones, 2003: 265). 

התעתיק של לבנית אינו מספק הנחיה ברורה לקורא העברי כיצד  ,iאף על פי שיש יותר מדרך אחת להגות 

אחת ולא בשתיים ' י-השימוש ב(. ?בפתח' בחיריק או א' א" )איזנגארד"בשם " אי"להגות את מקבילתה 

סביר שמי שמכיר את המילה , עם זאת. כאילו נוקדה בחיריק' מנחה לכאורה את הקורא לקרוא את א

, לכן 54.מנוקדת בפתח' יקרא את המילה כאילו א, ט של יוצאי גרמניה ופוליןהגרמנית והיידית לפי הדיאלק

 –ואם כן , בשם זה i-אפשר לדעת אם היא נענתה לכללים של הגיית ה-מהפתרון התרגומי של לבנית אי

. לאילו כללים

אפשר , English Pronouncing Dictionary (Jones, 2003)לפי כללי השפה האנגלית בספר היעץ       

כאשר / z/מפיקה צליל  s, לרוב/. z/וגם / s/הרֹווחים ביותר הם . בחמישה אופנים sלבטא את העיצור 

                                                 
.  על פי בירור שנערך עם דוברי יידיש 54
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וכך גם מבוטאת , /z/לבנית בחרה בצליל /. raIz/המבוטאת  rise""כמו המילה , s-המילה אינה מתחילה ב

.  המילה בגרמנית וביידיש

בכרך השני של  במקור המקביל לכתובקטע מהטרילוגיה  ליוטיוב הועלה סרטון שבו טולקין קורא      

; //aIzengardטולקין הוגה את השם  Isengard.55ובו מופיע השם , (Tolkien, 1966b: 88-89)הטרילוגיה 

התעתיק של לבנית עולה בקנה אחד עם /. z/ואת הצליל  /(aI)/כפי שהוגים את שמה  iהוא מבטא את האות 

כאמור אין לדעת מהתעתיק שלה כיצד יש , iאשר להגייה של . 'ההגייה של טולקין בכך שבחרה בעיצור ז

.  וממילא אין לדעת אם תרגומה תואם את ההגייה של טולקין, לבטא אותה

 

תרגום לוטם   (ו)

ד"כ Isengardלוטם תרגם את  ַגרְּ אך . הגיים על פיית הוא נקט אסטרטגיית תעתיק בדומה ללבנ ".ַאיֶסנְּ

, התעתיק שנקט לוטם מספק הנחיה ברורה לקורא העברי כיצד להגות את השם, לעומת התעתיק של לבנית

התעתיק של לוטם תואם את האופן שבו הגה טולקין עצמו את , iמבחינת ההיגוי של האות . הודות לניקוד

.  אינה עולה בקנה אחד עם האופן שבו הגה טולקין את השם' ס-אך בחירתו ב. השם

 

    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

ד"טם בובלוגים הובעה התנגדות לבחירתו של לופורומים , במספר אתרים ַגרְּ אף , לדעת המתנגדים 56".ַאיֶסנְּ

בדיאלקטים ', ז-ל' היא בין ס, "ברזל"שפירושה , isenבמילה   sלעל פי שלוטם טוען שההגייה הנכונה ש

תרגומה של לבנית הוא המדויק , לדבריהם, לכן. /z/-ההגייה הנכונה קרובה יותר ל, מסוימים של אנגלית

".  אייזנגארד"שקל יותר לבטא  נטען, בנוסף. ושל לוטם רחוק מהמקור

                                                 
55 You Tube (2007), JRR Tolkien Reads LOTR – An Entish Chant, 
http://www.youtube.com/watch?v=yPV63iW6gFM (accessed: August 23, 2011)  

תאריך ) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר" 56
( 2011, באוגוסט 23: גלישה

"Ecthelion( "2002),  טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm (תאריך גלישה :
( 2011, באוגוסט 23
"Y. Welis( "2004) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405 (תאריך גלישה :
( 2011, באפריל 12
, "שר השאלות", (2000)' ר, זיק-בר

http://www.numenore.com/faq/index.php/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA (תאריך גלישה :
( 2011ביוני  16
"Y. Welis( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440 (תאריך גלישה :
( 2011, בספטמבר 2

http://www.youtube.com/watch?v=yPV63iW6gFM
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405
http://www.numenore.com/faq/index.php/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440
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ההתנגדות לבחירתה  57.לבחירה זו יש גם מתנגדים, כנגד הקוראים המעדיפים את בחירתה של לבנית     

' ז-ל' אין הבדל כה גדול בהגייה בין ס: של לבנית וההעדפה לפתרון של לוטם מנומקות בנימוקים הבאים

טיעון נוסף הוא שהבדל זעום זה בהגייה הוא פחות גדול . 'ולכן אין חשיבות לכך שלוטם תעתק באות ס

 58;(Celeborn לשםהרמז הוא ) cבתעתיק השגוי של לבנית לשמות המתחילים באות ' ק-ל' מההבדל שבין צ

טם על ידי שגיאה הם מצדיקים שגיאה קטנה של לו, כלומר. אי לכך שגיאה זו אצלו אינה חמורה כל כך

.  גדולה של לבנית בשמות אחרים שתרגמה

 

8.5 Shadowfax 

   הסבר על אודות השם במקור (א)

סוס זה הוא מגזע . Gandalfמציין סוס אציל בממלכת רוהן שעליו רוכב הקוסם  Shadowfaxהשם  

;Mearas  המילה קיימת באנגלית עתיקה ופירושה באנגלית מודרנית הוא"horses" (Noel, 1977 .) סוסים

, הסוס שבטרילוגיה הוא היחיד מבני גזעו המרשה לקוסם. מגזע זה הרשו רק למלכי רוהן לרכב עליהם

שעות ברציפות ומצליח  12הוא מסוגל לרוץ במשך ; הוא חזק ומהיר במיוחד. לרכב עליו, שאינו מלך רוהן

אפור ומכאן שמו בעולם -וא כסוףצבעו ה. Sauronפל ולעקוף את סוסיהם של ראשי משרתיו של שר הא

פשר שמו של סוס , בעולם הטרילוגיה, (454: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)לפי לוטם (. Foster, 2001)היצירה 

: כ Shadowfaxמוצג , בעולם הטרילוגיה 59".רעמה אפורה כצל[ בעל"]זה בלשון רוהן הוא 

[…] more noble and intelligent than regular horses, and his interactions with 

Gandalf demonstrate a higher understanding. […] though Gandalf rides him, he is 

more a friend than a servant (Sookoo, 2007: 20(. 

; Tolkien, 1966c, Appendix E)פונה טולקין Appendix F -והן בAppendix E -הן ב, כאמור      

Tolkien, 1966c, Appendix F )ומציין שהשם " מתרגם לאנגלית"אל הקוראים כShadowfax  נמנה עם

, "מתרגם"כ, הוא השתדל, לדבריו(. 2.3ראו סעיף " )תרגום"להם צורה מודרנית ב העניק השמות שהוא

. לתת לשם זה הגייה אנגלית מודרנית

                                                 
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, !"התרגום הזקן והטוב! האח", (2007)' כפיר י 57

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/ (שהתאריך גלי :
( 2011במאי  21
. הכתוב בסוגריים הוא מטעמי לצורך הבהרה 58
 .הסוגריים המרובעים מופיעים במקור 59

http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
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ומציין " מתרגם לאנגלית"כאל הקוראים ( Tolkien, 1975)גם במדריך למתרגמים פונה טולקין      

: הוא שם מלשון רוהן שקיבל צורה אנגלית מודרנית Shadowfax, שבעולם היצירה

This is an anglicized form of Rohan (that is Old English) Sceadu-faex 'having  

shadow-grey mane (and coat)' […] in the text this name has been assimilated to 

modern English (= Common Speech) […] )Tolkien, 1975: 172-173). 

סוס זה כונה בעולם היצירה בשפת , של טולקין" תרגומו"לפני , (Tinkler, 1968)כפי שמציין גם טינקלר 

 .  Sceadufaexבשם , תושבי רוהן –הרוהירים 

אודות האטימולוגיה של שני מרכיבי אף מספק הסבר על ( Tolkien, 1975)טולקין , במדריך למתרגמים     

 :shadow-ו fax–השם 

Fax 'hair' is now obsolete in English, except in the name Fairfax (no longer  

understood). It was used in Old High German (faks) and Middle High German 

(vahs, vachs(, but is, I believe, also now obsolete; […] Fax (faks) is still in use in 

Iceland and Norway for 'mane'; but 'shadow' has no exact equivalents in 

Scandinavian languages […] )Tolkien, 1975: 172-173). 

ופירושו  Goldfax-המוכר גם כ, Gullfaxiעשוי להיות השם  Shadowfaxמקור השם , לפי המחקר      

"gold-mane" ; מקור השםGullfaxi  הוא במיתולוגיה הנורדית והוא מציין את הסוס שעליו רכב ענק בשם

Hrungner .ייתכן שהשם , מלבד זאתShadowfax  נובע מהשםSkinfaxi , שפירושו"shining-mane ."

Skinfaxi  האדה הפואטיתהמיתיות  אסופת הפואמותמציין סוס אציל שמופיע בחלק השלישי של (Poetic 

Edda .)מוכר באנגלית בשם חלק זה "Vaftruthnismol" (Carter, 1973) . 

כותב שבאנגלית עתיקה ( Tinkler, 1968: 168)טינקלר , בדומה לדבריו של טולקין במדריך למתרגמים     

שפירושה  faexויש גם מילה הנכתבת , "shadow"ופירושה באנגלית מודרנית הוא  sceaduקיימת המילה 

אינה נפוצה באנגלית  faxהמילה , (Turner, 2005) טרנרלפי . "hair of the head"באנגלית מודרנית הוא 

. שמה של משפחת אצולה אנגלית –Fairfax מלבד בשמות כמו , מודרנית
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   שבהם מופיע שם זה , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "[…] and Frodo and Samwise rode at Aragorn's side, and Gandalf rode upon Shadowfax, 

and Pippin rode with the knights of Gondor; […]" (III, 254) 

2. " 'That is Shadowfax. He is the chief of the Mearas [sic], lords of horses, and not even 

Théoden, King of Rohan, has ever looked on a better.' " (II, 108) 

3. " 'It took me nearly fourteen days from Weathertop, for I could not ride among the rocks of 

the troll-fells, and Shadowfax departed.' " (I, 278) 

4. " 'For Gandalf took the horse that is called Shadowfax, the most precious of all the king's 

steeds, cief of the Mearas, which only the Lord of the Mark may ride.' " (II, 38) 

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר  Shadowfaxמאפייני השם  (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( שם עצם פרטי של מאפיין)מסוים  מציין יצור -

וכך יש לסווג גם את , מתפקד כשם פרטי מובהק Shadowfaxהשם , מכאן אפשר להסיק שבטרילוגיה

, shadowהוא מכיל רכיב לקסיקלי . מבחינת מבנהו השם הוא מורכב. בעיית התרגום שהוא מעורר

 .   fax– ורכיב נוסף, "צל"שפירושו 

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

 ומסביר שאפשר" כמתרגם לאנגלית"ם שוב אל הקוראי (Tolkien, 1975)פונה טולקין , במדריך למתרגמים

אם כי , (הן לתעתיק, ככל הנראה כוונתו הן להעברה)בשפת היעד  Shadowfaxאת השם ( "retain")לשמר 

טולקין אף ממליץ . שהוא צורה מפושטת של השם בשפת רוהן, Scadufaxהוא היה מעדיף שיישמר השם 

: שפות גרמאניותלכיצד לתרגם שם זה 

[…] it may be retained, though better so in a simplified form of the Rohan name: 

Scadufax. But since in the text this name has been assimilated to modern English (= 

Common Speech), it would be satisfactory to do the same in a Germanic language 
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of translation, using related elements. […] it could be revived in this name, as it is 

in the English text: for example Schattenvachs? (Tolkien, 1975: 172-173). 

 

  תרגום לבנית (ה)

נמצא שחוסר העקביות הוא . (7.1 סעיף ורא)בהיקרויות הראשונות של שם זה פתרונה של לבנית אינו עקבי 

לבנית השמיטה את , (273: א1980, טולקין)בהיקרות הראשונה . 'בשלוש ההיקרויות הראשונות בכרך א

אפור : "היא תרגמה מילולית( 275: א1980, טולקין)בהיקרות השנייה  .השם ללא פיצוי במקום אחר

ס: "היא תעתקה לפי הגיים וניקדה חלקית( 33: ב1980, ןטולקי)בהיקרות השלישית ". הרעמה  ".שאדֹופאקְּ

. מבלי לנקד, "שאדופאקס"כתבה היא תעתקה לפי הגיים ו( 33: ב1980, טולקין)מההיקרות הרביעית  החל

 לבנית תעתקה את השם. הוא הפתרון הרווח אצל לבנית" שאדופאקס"בדיקה מדגמית העלתה שהשם 

בשם העברי מכוונת להגייה קצת שונה ' א-אם כי ה, בדומה לאופן שבו הוגים אותו בשפה האנגלית של ימינו

. הגיים יעל פהיא נקטה אפוא אסטרטגיית תעתיק . באנגלית a-מאשר ה

 

תרגום לוטם  (ו)

ס"כShadowfax לוטם תרגם את  ָקדּוַפקְּ אך שני המתרגמים הגיעו , תעתיק תגם הוא נקט אסטרטגיי ".סְּ

לבנית . כפי שהמליץ טולקין במדריך Scadufaxהגיים של השם  על פילוטם נקט תעתיק . לתוצאות שונות

בהסתייגות , בזמן התרגום, באנגלית מודרניתהגיים לפי המקובל  על פיאסטרטגיה של תעתיק  נקטה

. לאורך כל התרגום, לוטם גם ניקד את השם באופן המבהיר כיצד יש להגותו בעברית. שצוינה לעיל

 

    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

ס"טם בובלוגים הובעה התנגדות לבחירתו של לו פורומים, במספר אתרים ָקדּוַפקְּ הנימוק הוא  60".סְּ

הציע טולקין , לחלופין. ידי תעתיק פונטי שבמדריך למתרגמים כתב טולקין שיש לתרגם את השם על

                                                 
, "אורט –טולקין "פורום , (2000" )זיק-רן בר" 60

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=482143 (2011, ביוני 12: תאריך גלישה )
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C ,"לוטם מול טולקין", (2007)' זיק ר-בר

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7

%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-

%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/ (2011, ביוני 12: תאריך גלישה )
 ,"טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר"

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3867511&r=1 ( תאריך
( 2011, במאי 28: גלישה

"Y. Welis( "2000) , אורט –טולקין "פורום" ,
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=481597 (2011, במאי 28: תאריך גלישה )

http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=482143
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3867511&r=1
http://forums.ort.org.il/scripts/showsm.asp?which_forum=18&mess=481597
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הירית ייצג טולקין את השפה הרו; לתרגם את השם כפי שהוא נהגה בלשון רוהן בקרב תושבי ממלכת רוהן

יש לכתוב , /sh/-כ sc עתיקה מבטאים את הצירוףכיוון שבאנגלית . ידי אנגלית עתיקה בספר במקור על

לוטם גם טעה בייצוג הגיית המילה וגם יצר מילה משונה , לדברי המתנגדים/. שדופקס/-ולהגות את השם כ

, מלבד זאת/. sk/-ולא כ/ sh/-באנגלית עתיקה יש לבטא כ scכי לא הבין שאת הצירוף ( סקדופקס)בכתב 

. לבנית קל יותר לבטא את השם כפי שתרגמה

שלוטם אכן תעתק נכון : בין המתפלמסים המביעים התנגדות לבחירתו של לוטם רווחת גם דעה הפוכה     

ס"ל ָקדּוַפקְּ אף  על, נטען שהתרגום של לבנית, בנוסף. אך דווקא משום כך התרגום צורם את האוזן, "סְּ

. קולח ופיוטי ואילו של לוטם יבש ומדויק מדי, הדיוקים שבו-השגיאות ואי

  ,Tolkien, 1966c)צורה ואיות מודרניים  Shadowfaxטולקין הסביר שהעניק לשם , כאמור     

Appendix F: 414; Tolkien, 1966c, Appendix E: 395.) לוטם בתוך )שתרגם לוטם ' ו-ו' בנספחים ה

 ;2.3 פיםגם סעיראו )הוא השמיט פרט זה , ('נספח ו, ג1998 ,בתוך טולקין לוטם';נספח ה, ג1998 ,טולקין

.  מבדיקה עולה שהוא לא פיצה ואף לא הזכיר זאת במקום אחר בנספחים השונים(. 3.1

ס"האמור לעיל שימש רקע לאחת מהטענות כנגד בחירתו של לוטם ב      ָקדּוַפקְּ טענת המתנגדים היא ". סְּ

השם  שמות מסוימים וביניהם" תרגם"שלוטם לא הבין שטולקין סיפק הסבר ספרותי כשכתב ש

Shadowfax , של טולקין" תרגומו"וניסה להתערב בתהליך :

משום , טולקין הציע למתרגמים לשפות גרמאניות להיעזר בצורות העתיקות של אותם שמות

האנגלית העתיקה היא למעשה ניב של )ובעיקר לגרמנית , שהן נשמעות קרובות יותר לשפותיהם

טולקין הציע שמות ישנים מהסוג הזה . ותהוא ודאי שלא חייב אותם לשנ(. גרמנית שפלתית

 ,(שהפכה לדונהארג)דונהארו : מר לוטם בחר בשלושה. לשישה שמות מקומות ודמויות ברוהאן

שמראה גם הבנה מוטעית של צורת ביטוי הצירוף  -סקדופקס )ושאדופאקס ( סנובורנה)סנובורן 

sc לא: באנגלית עתיקהsk   אלאsh     .)

דומה שדעתו של מר לוטם התקבעה בצורה כה מוחלטת סביב ההנחה שאותם שמות אכן      

וכדי לתרץ זאת הוא פירש את כל שאר הטיעונים בעניין לפי , י טולקין לאנגלית"ע' תורגמו'

, בשני מקרים שטולקין סתר בגלוי את הטענה. באם הם תואמים ואם לאו, אותה הנחה

                                                                                                                                                         
"Nir of GondoliN( "2003) , טולקין ושר הטבעות"פורום", 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=11547910 (תאריך גלישה :
( 2011, במאי 28
"Y. Welis( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440 (תאריך גלישה :
( 2011, בספטמבר 2
"Ecthelion( "2002),  טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm (תאריך גלישה :

( 2011, במאי 23
 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=11547910
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm
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זו דוגמא . כדי שלא לפגוע באותה הנחה, סתירות לגמריהוא החליט להשמיט את ה, בנספחים

ואפילו השמטת , עד ששום מחיר, והושקע ונעשה, קיצונית לטעות שכה הרבה נבנה סביבה

לא היה יקר מדי , מעשה שייזכר לרעתו של מר לוטם מכאן והלאה, עובדות מתוך טקסט בסתר

  61.עבורה

: להלן טענה נוספת בנושא זה

' אייסנגארד'עוד שגיאה היא כמובן ]...[ ל השמות אצל לוטם תורגמו נכון חשוב להזכיר שלא כ

, ששונו לצורתם העתיקה משום מה, וכן לא מעט שמות משפת הרוהירים', אייזנגארד'במקום 

במקרה הזה ההוראה המפורשת אפילו )שבנספחים נאמר במפורש שאין לשנות  אף על פי

 62>-סקדופקס : מצד העורך' עדויותהשתקת 'מה שמעלה חשד ל, הושמטה מהתרגום

 63]...[.שאדופאקס 

הנימוק הוא שטולקין  64.לבחירה זו יש גם מתנגדים, כנגד הקוראים המעדיפים את בחירתה של לבנית     

טולקין המליץ כאמור למתרגמים . באנגלית עתיקה Sceadu-faexנגזר מהשם  Shadowfaxכתב שהשם 

. Shadowfaxאם כי התיר גם לשמר את השם , Scadufax: להשתמש בשם זה בצורתו הפשוטה יותר

טולקין הדגיש . האפשרות השנייה חלה בעיקר על המתרגמים לשפות ממשפחת השפות הגרמאניות

כפי שגם הוא תרגם אותו , Shadowfax, שבשפות ממשפחה זו מותר לשמר את השם בצורתו המודרנית

שהשפה העברית אינה נכללת במשפחת השפות  כיוון, לדברי התומכים בלוטם. לאנגלית מודרנית

.  צדק לוטם כששמר על הצורה העתיקה בתרגומו, הגרמאניות

ס"נימוק אחר הוא שאף על פי שמן הראוי היה לתרגם את השם כ      מפני שבאנגלית עתיקה הוגים " ָשדּוַפקְּ

בתחילתו ולכן טוב / sk/ והוגים אותו עםSceadu בשפה נורדית עתיקה קיים השם , /sh/-כ scאת הצירוף 

.   ייתכן שזהו מקור השם בשפה האנגלית, לדברי התומכים בלוטם, יתרה מזו. שלוטם תרגם כך

 

                                                 
, "האחרית ואחריתה", (2000" )חייל"  61

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+

%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99

%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93

%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%9

5%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZagh

Wtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xl

gv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1 (2011, בספטמבר 10: תאריך גלישה )
 ...".היה צריך להיות מתורגם ל: "פירוש החץ בהקשר זה הוא 62
63 "Y. Welis( "2004) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405 (תאריך גלישה :
( 2011, ביולי 10

64 Kafir, Y. (2007), "Alas! The Aged and Good Translation!", trans. M. Shoulson, 

http://web.meson.org/lang/alas.php (accessed: May 20, 2011) 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405
http://web.meson.org/lang/alas.php


 

72 

 

8.6 Dunharrow 

הסבר על אודות השם במקור ( א)

: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)לוטם . מציין מקום מפלט שנמצא בהרים בממלכת רוהן Dunharrowהשם 

בעולם היצירה מכונה מקום זה . שברוהן  Harrowdaleמעל עמק" מקלט-ומקום מצודה"מפרט שזוהי ( 437

בנספחים  .Dūnhaerg (Tolkien, 1975 ;Tolkien, 1966c, Appendix E)-ו Dúnhargבלשון רוהן בשם 

; Tolkien, 1966c, Appendix E" )מתרגם לאנגלית"טולקין פונה אל הקוראים כ( 2.3סעיף ראו )

Tolkien, 1966c, Appendix F )ומציין שDunharrow-  היא צורה מודרנית שהעניק לשם זה שבלשון

לאיית שם זה לפי כללי השפה האנגלית המודרנית ואף , "מתרגם"כ, הוא השתדל, כמו בשמות אחרים. רוהן

.  לתת לו הגייה אנגלית מודרנית

the heathen fane on the hillside( "Tolkien, 1975: 183 )"בלשון רוהן הוא  Dūnhaergפירוש השם      

טולקין  ".על צלע גבעה [כך במקור] [ם"עכו]מקדש " – (437: 1998, לוטם בתוך טולקין)וכך גם לפי לוטם 

מסביר שבעולם היצירה מקום המפלט מכונה כך מפני שהוא נמצא במקום שבעבר נחשב לקדוש בעיני 

: היצורים שהתגוררו שם

[…] so-called because this refuge of the Rohirrim at the head of Harrowdale was on 

the site of a sacred place of the old inhabitants (now the Dead Men) (Tolkien, 1975: 

183). 

כותב , Underharrowבמסגרת דבריו על כפר המכונה בשם , (Tolkien, 1975: 194)במדריך למתרגמים 

במסגרת דבריו , בנוסף(. בית תפילה, מקדש) "fane"במשמעות של  harrowה טולקין שהוא משתמש במיל

נפוץ בטופונימים כמו המחוז  harrowמסביר טולקין שהרכיב הלקסיקלי  Dunharrowעל השם 

Harrow on the Hill הוא מבהיר שמשמעות המילה , כמו כן. שבאנגליהharrow  כפי שהוא משתמש בה– 

הוא נותן ; "הָד דֵש ֹשְּ מַ "אינה קשורה לכלי החקלאי המכונה כך באנגלית ופירושו   –fane""במובן של , כאמור

כפי שהוא  harrowבעלֹות משמעות דומה לזו של המילה , דוגמאות למילים בשפות אירופיות שונות

: משתמש בה

The word has no connection with harrow the implement. It is the Old English 

equivalent of Old Norse hörgr (modern Icelandic hörgur), Old High German harug 

(Tolkien, 1975: 183). 
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שבאנגלית , dúnמורכב מהמילה  Dunharrowהשם , ( Turner, 2005;Noel, 1977)לפי החוקרים      

". heathen shrine" ,"temple"שפירושה באנגלית עתיקה הוא  haergומהמילה , hill""עתיקה פירושה 

, מלבד זאת". hill temple"הוא , haerg-ומ dún-המורכב למעשה מ, Dunharrowפירוש השם , מכאן

Harrow מודרנית"הוא מחוז בבריטניה וייתכן שמכאן לקח טולקין את אחד ממרכיבי השם בצורתו ה ."

(.  Turner, 2005)הן רכיבים לקסיקליים בטופונימים שונים   dúnהמילה וגם harrowהמילה  גם, בנוסף

:  ופירושה( Old Irish)בשפה אירית עתיקה  dūnחיפוש בספרי היעץ מעלה שקיימת מילה      

[…] a fortified residence in Scotland and Ireland surrounded by two or more 

concentric circular earthen mounds with a deep moat filled with water between 

them or a wall and a circular mound fortified with palisades (Webster, 1993: 701). 

 a variable color averaging a nearly neutral slightly"אהו dunפירוש המילה , באנגלית מודרנית

brownish dark gray and ranging from red to yellow in hue"  (Webster, 1993: 701;Oxford 

Dictionary, n.d. ;WordWeb Dictionary and Thesarurus, 2005);"The word is a frequent  

place-name element in Scotland and in Ireland" (Oxford Dictionary, n.d. .) פירוש נוסף הוא"of a 

horse: exhibiting reduced hair pigmentation usually accompanied by black points […]", ומקור 

באנגלית  duneפירוש המילה . (Webster, 1993: 701) שבשפה אנגלית עתיקה dunnמן המילה  המילה הוא

 a hill or ridge piled up by the wind commonly found along shores, along some"מודרנית הוא 

river valleys […]"  ומקורה מהשפהMiddle Dutch (Webster, 1993: 701.)  המילהharrow  קיימת

 to"או במובן של  "a cultivator that pulverizes or smooths the soil"": משדדה"בספרי היעץ במובן של 

express alarm or distress" (;Webster, 1993: 1036 Oxford Dictionary, n.d. ;WordWeb 

Dictionary and Thesarurus, 2005). 

 

שבהם מופיע שם זה , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "For I will ride from the Burg by mountain paths, not by the plain, and so come to Edoras 

by way of Dunharrow where the Lady Éowyn awaits me." (III, 50) 

2. " 'If there be in truth such paths,' said Théoden, 'their gate is in Dunharrow; but no living 

man may pass it.' " (III, 52)
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3. " 'Tell me, Théoden, you ride now to Dunharrow, how long will it be ere you come there?' " 

(III, 52) 

4. " 'But in Dunharrow the people may long defend themselves, and if the battle go ill, 

thither will come all who escape.' " (II, 128) 

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר   Dunharrowמאפייני השם ( ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מציין מקום מסוים  -

.  שם פרטי מובהק: בעיית התרגום היא

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  ( ד)

השם בדומה לצורתו העתיקה שהיתה טולקין ממליץ לתרגם את  ,(Tolkien, 1975)במדריך למתרגמים 

 :ומסביר haergאם כי הוא מתיר להשתמש בצורה מודרנית של הרכיב הלקסיקלי , נהוגה בלשון רוהן

The element haerg can be modernised in English  because it remains an element in 

place-names, notably Harrow (on the Hill). […] In the language of translation it is 

best  represented by an approximation to the Rohan form. The Dutch version 

Dunharg is satisfactory; the Swedish Dunharva may be suspected of having taken 

harrow as the implement (Swedish harv( (Tolkien, 1975: 183). 

 

 תרגום לבנית( ה)

בשתי ההיקרויות (. 7.1ראו סעיף )בחמש ההיקרויות הראשונות של שם זה פתרונה של לבנית אינו עקבי 

הארו" –לבנית תעתקה לפי הגיים וניקדה חלקית ( 115, 110: ב1980, טולקין)הראשונות  בשלוש ". ֹדּונְּ

, טולקין" )ֹדּונהארו" –בניקוד חלקי עוד יותר ההיקרויות הבאות היא תעתקה לפי הגיים והשתמשה 

 –החל מההיקרות השישית היא תעתקה לפי הגיים ולא ניקדה (. 40: ג1980, טולקין; 177, 130: ב1980

היא השתמשה , כלומר". דונהארו"בדיקה מדגמית העלתה שהפתרון הרווח אצלה הוא ". דונהארו"

 יה כיצד יש להגות את השם בכך שניקדה אותו חלקיתפי הגיים וסיפקה הנח באסטרטגיית תעתיק על
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הפתרון שלה עולה בקנה אחד עם אחת האפשרויות שהציע טולקין עצמו בנוגע לשם . בהיקרויות הראשונות

היא תעתקה את המילה בדומה .  haerg– harrowתעתוק צורתו המודרנית של הרכיב הלקסיקלי : זה

אם כי החולם בשם העברי מכוון להגייה קצת , לאופן שבו מקובל להגות אותה בשפה האנגלית של ימינו

.  באנגלית owשונה מאשר הדיפתונג 

 

תרגום לוטם   (ו)

ג"כ Dunharrowלוטם תרגם את  ירְּ הֵש לוטם בתוך )מתייחס לוטם " דבר מאת המהדיר-אחרית"ב". דּונְּ

בריתם של יושבי ממלכת -ומסביר שיושבי ממלכת רוהן הם בעלי Dunharrow-ל( 412 :ג1998 ,ןטולקי

יושבי רוהן בטרילוגיה מזכירים את , לדברי לוטם". ' אופי אנגלי'שיווה טולקין "גונדור ולעמים אלה 

יושבי ממלכת גונדור מזכירים את האנגלים בתקופת ; האנגלים של תקופה הקודמת לתקופת ימי הביניים

לוטם מסביר שכדי . פרי איש מֹונמּות'ג –כפי שתיעד אותה ההיסטוריון האנגלי מימי הביניים , ימי הביניים

אף , יר שמות שנחשבו ביצירה לקדומים בצורתם העתיקההוא השא, לשמור על הנופך האנגלי של הספר

בהנחיותיו "הוא נהג לפי עצת המחבר , לדברי לוטם. חלק מהם לאנגלית מודרנית" תרגם"שטולקין 

להיקרא  Dunharrowכך ָשבה : והחזרתי לשמות את צורתם העתיקה, למתרגמים הנזכרות לעיל

Dunhaerg ,ג ירְּ הֵש (. 413-412, ג1998 ,וך טולקיןלוטם בת)" ובתעתיק עברי דּונְּ

יש להזכיר (. 3.1ראו סעיף )אלא הצהיר על כך , לוטם לא רק ביצע שינויים בתרגום חלק מהנספחים     

שבהם הוא לא תרגם את הסבריו של טולקין על כך ' ו-ו' בנספחים ה, כאמור, שחלק מהשינויים שביצע הם

זה מהנספח עולה בקנה אחד עם החלטתו לתעתק  השמטת מידע Dunharrow.שהעניק צורה מודרנית לשם 

הנחיה עם אם כן  מתיישבהמתרגמים שני כל אחד מהפתרון של . דווקא את הצורה העתיקה של השם

ראו סעיף )וכללית אצל לוטם , (אולי שלא ביודעין) הנחיה ייחודית לשם הנידון במקרה של לבנית –אחרת 

(.  לעיל', ד, 8.6
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    בפורומים ובבלוגים, סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתריםהפולמוס ( ז)

ג"בובלוגים הובעה התנגדות לבחירתו של לוטם  פורומים, במספר אתרים ירְּ הֵש , לדעת המתנגדים 65".דּונְּ

. Dunharrowלוטם פירש באופן שגוי את הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים בנוגע לתרגום השם 

לאנגלית מודרנית שמות שהיו מוכרים להוביטים " תרגם"הוא , לפי הסברו של טולקין במדריך, לדבריהם

הצעתו . בתרגום לצורתו העתיקה Dunharrowולא הורה למתרגמים להחזיר את השם  Westronבשפה 

שצורה  מכיווןזאת . לשמר את צורתו העתיקה של השם בלשון רוהן נועדה רק למתרגמים לשפות גרמאניות

שכן , יותר מאשר בשפות אחרות, ובעיקר בגרמנית, עתיקה זו נשמעת קרובה למילים בשפות הגרמאניות

שגה לוטם , טוענים המתנגדים, לאור כל האמור לעיל. האנגלית העתיקה היא ניב של גרמנית שפלתית

. Dunharrowולא את השם  Dūnhaergכשתעתק לעברית את השם 

הוא השמיט כזכור , שתרגם' ו-ו' להתנגדות לתרגומו של לוטם קשורה בכך שבנספחים הסיבה נוספת      

(. 'ז, 8.5 ;3.1 פיםראו סעי)צורה ואיות מודרניים  Dunharrowאת הסבריו של טולקין על כך שהעניק לשם 

ניסה ין לוטם באופן מוטעה את הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים ולכן אף לפי טענת המתנגדים הבִ 

המלצתו של טולקין להשתמש בצורה העתיקה של השם נועדה . של טולקין" תרגום"להתערב בתהליך ה

בדומה לשם , לדעת המתנגדים. למתרגמים לשפות גרמאניות ולא חייבה את המתרגמים לשפות אחרות

Shadowfax ,ולכן השמיט מידע זה מהנספחים שתרגם, הבין לוטם באיחור שטעה  .

השואלים שאלה בדבר תולדות , תומכיה של לבנית אף מתקנים את תומכי לוטם, רומיםבמספר פו     

ומבקשים מהם להשתמש בתרגום , "דונהירג" –המקום בעולם היצירה ומשתמשים תוך כך בתרגום לוטם 

". דונהארו" –לבנית 

 

 

 

                                                 
, "האחרית ואחריתה", (2000" )חייל" 65

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+

%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99

%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93

%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%9

5%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZagh

Wtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xl

gv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1 (2011, באוגוסט 12: תאריך גלישה )
"Eârendel( "2003) , טולקין"פורום" ,

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=615241783&msgID=585574620 ( תאריך
( 2011, באפריל 12: גלישה

"Y. Welis( "2004) , ר הטבעותטולקין וש"פורום" ,
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405 (תאריך גלישה  :

( 2011, באפריל 12
 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=615241783&msgID=585574620
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405
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8.7 Snowmane 

הסבר על אודות השם במקור ( א)

מילה  ,Mearasסוס זה הוא מגזע . Théoden, מציין את סוסו של מלך ממלכת רוהן Snowmaneהשם 

סוסים מגזע זה הרשו , כאמורhorses( "Noel, 1977 .)" הוא באנגלית עתיקה שפירושה באנגלית מודרנית

סוס זה נפגע מחץ . כסוף ורעמתו לבנה-צבעו הוא אפור(. 'א, 8.5 ראו סעיף)רק למלכי רוהן לרכב עליהם 

(. Day, 1979)המלך , באחד הקרבות וכשנפל נהרג גם רוכבו

מפרט על ו" מתרגם לאנגלית"פונה אל הקוראים כטולקין  ,(Tolkien, 1975)במדריך למתרגמים       

 פיםראו סעי) Shadowfaxהוא מציין שבדומה לשם . האטימולוגיה של השם ועל כך שלרכיביו יש משמעות

 A meaningful name (of King Théoden's": זה צורה אנגלית מודרנית הוא העניק לשם( 'א, 8.5 ;2.3

horse), but (like Shadowfax) translated into modern English form, for snāw-mana."  

(Tolkien, 1975: 174.)  

הסוסים מהווים חלק חשוב מתרבותם של תושבי ממלכת , בעולם היצירה, (Turner, 2005) טרנרלפי      

ביניהם , הוא מציין שטולקין העניק צורה מודרנית לחלק מהשמות. ולכן יש חשיבות לשמותיהם, רוהן

Snowmane ,בייתו רכיבים , (2.1ראו סעיף )שמנקודת מבטם מסופר הסיפור , שההוביטים מכיוון

: לקסיקליים מסוימים

Some names make use of modern forms, but that is because, within the conceit of 

the pseudotranslation, the Hobbits are supposed to have domesticated elements 

which seemed familiar (Turner, 2005: 81). 

קשה לתרגום מכיוון שזהו אחד השמות מלשון רוהן שטולקין  Snowmaneהשם , לפי המחקר     

הקושי מתבטא בכך שייתכן שהמתרגמים יצטרכו לשלב רכיבים . העניק להם צורה מודרנית" המתרגם"

עם רכיבים לקסיקליים שלא הוענקה להם , נפוצים ולכן מוכרים יותר בשפת היעד, לקסיקליים מודרניים

(. Turner, 2005)המייצגת בעולם היצירה את לשון רוהן , לית עתיקהצורה מודרנית ונותרו בשפה אנג

 ,Webster) שבאנגלית עתיקה snāwהוא מהמילה  snowחיפוש בספרי היעץ מעלה שמקור המילה      

1993: 2158; Oxford Dictionary, n.d. .)בשפה הסקוטית קיימת מילה דומה , כמו כן– snaw  וכך גם

מקור המילה snow( "Webster, 1993: 2158 .)"ופירושן באנגלית  Old High German– snēoבשפה 

mane  הוא מהמילהmanu שבאנגלית עתיקה (;Webster, 1993: 1373 Oxford Dictionary, n.d.) . כמו



 

78 

 

ופירושן   mön–וכך גם בשפה נורדית עתיקה , "mana" –יש מילה דומה  Old High Germanבשפה , כן

mane( "Webster, 1993: 1373 .)"באנגלית 

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "The king mounted his horse, Snowmane, and Merry sat beside him on his pony: Sybba 

was his name." (III, 51) 

2. "Some held in readiness the king's horse, Snowmane, and others held the horses of 

Aragorn and Legolas." (II, 129)  

3. "But Snowmane wild with terror stood up on high, fighting with the air, and then with a 

great scream he crashed upon his side: a black dart had pierced him." (III, 115) 

4. "Down, down it came, and then, folding its fingered webs, it gave a croaking cry, and 

settled upon the body of Snowmane, digging in its claws, stooping its long naked neck." (III, 

115) 

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר    Snowmaneמאפייני השם  (ג)

( צם פרטימאפיין של שם ע)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)יצור מסוים מציין  -

מתפקד ביצירה כשם פרטי  Snowmaneהשם , שכל אפיוני השם הם אפיונים של שמות פרטיים כיווןמ

שם זה במקור מתאפיין בכך שהוא שם פרטי שנוצר מהרכב של שני שמות עצם , מבחינת מבנהו. מובהק

בעיית התרגום היא שם פרטי מובהק , מכאן(. רעמה של סוס) mane-ו( שלג) snow –כלליים באנגלית 

(. שלעצמםשאינם מהווים מחסרים או תחדישים כ)שרכיביו הם שמות עצם כלליים 
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הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

אל הקוראים וממליץ למסור שם זה לפי צורתו  (Tolkien, 1975)פונה טולקין , במדריך למתרגמים

בייחוד , טולקין אף מתיר לתרגם שם זה(. במונחי עבודה זו, העברה או תעתיק)העתיקה בלשון רוהן 

: כשהתרגום הוא לשפה גרמאנית

It should therefore be represented by its proper Rohan  form Snawmana, or 

translated (especially into a Germanic language), as for example German  

Schneemähne (Tolkien, 1975: 174). 

 הכלליותלשם זה אף בהנחיותיו  יןמתייחס טולק, Snowmaneמלבד הנחיות אלה שעניינן תרגום השם 

(Tolkien, 1975). בייחוד עבור מתרגמים מאנגלית , לתרגוםיחסית הקלים עם השמות  לדבריו שם זה נמנה

גרמנית ושפות , הולנדית דוגמת, לשפות ממשפחת השפות הגרמאניות הקשורות לשפה האנגלית

יע להם להבחין שהנחיותיו למתרגמים אמורות לסי( Tolkien, 1975)טולקין מציין , בנוסף. סקנדינביות

, Snowmaneכגון השם , המורכבים מרכיבים נפוצים בשימוש באנגלית מודרנית, בין שמות מומצאים

הוא ממליץ לתרגם לשפת היעד . לבין שמות אמתיים המקובלים באנגליה, mane-מו snow-המורכב מ

: רכיבים של שמות שהם באנגלית מודרנית

The notes I offer are intended to assist a translator in distinguishing 'inventions', 

made  of elements current in modern English, such as […] Snow-mane [sic], from 

actual names in use in England, independently of this story, and therefore elements 

in the modern English language  that it is desirable to match by equivalents in the 

language of translation […] (Tolkien, 1975: 156). 

 

תרגום לבנית  (ה)

השם שטבעה מעורר  ".רעמה-צח", לשם המכיל שני פריטים לקסיקליים Snowmaneלבנית תרגמה את 

". שלג-רעמת"היה מתקבל השם , לּו היה זה תרגום מילולי. קונוטציות דומות לאלה שמעורר השם המקורי

היא נקטה אסטרטגיה שונה בתרגום כל אחד משני הפריטים הלקסיקליים , מבחינת מרכיבי השם

לגבי פריט ". רעמה" –היא תרגמה תרגום מילולי  maneאת פריט הלקסיקון . המרכיבים את השם במקור

היא נקטה , כלומר. ת במקוראפיינת את הדמוהמ, צחות, ציינה תכונה של השלג היא, snowהלקסיקון 

המעוררת קונוטציות דומות לאלה שמעורר השם , אסטרטגיה של המרה במילה הקיימת בשפת היעד
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ליצור אמנם אפשרה " שלג"ולא כ" צח"כ snowהבחירה לתרגם את . ההרכב כולו הוא תחדיש. המקורי

 בכללותו הפתרון של לבנית, למעשה אך, היא הרכיב השני של השם" רעמה"שבו , קרוב למקורדי מבנה 

.  (לעיל' ד, 8.7ראו סעיף ) שם זהעולה בקנה אחד עם האפשרויות שהציע טולקין עצמו בנוגע ל אינו

 

תרגום לוטם   (ו)

נֹוָמָנה"כ Snowmaneלוטם תרגם את  הוא תעתק את השם  .הגיים על פיתעתיק  תהוא נקט אסטרטגיי ".סְּ

הפתרון , לבניתפתרונה של לעומת . Snawmana –בדומה לצורתו העתיקה בלשון רוהן בעולם היצירה 

למסור  :עולה בקנה אחד עם אחת האפשרויות שהציע טולקין עצמו בנוגע לשם זהלוטם  התרגומי שנקט

. לפי צורתו העתיקה בלשון רוהן שםאת ה

 

    בפורומים ובבלוגים, בא לידי ביטוי באתריםהפולמוס סביב השם כפי שהוא ( ז)

נֹוָמָנה"ב ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתו של לוטם פורומים, במספר אתרים , לדעת המתנגדים 66".סְּ

: בחירתו של לוטם מעידה על כך שלא הבין כראוי את הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים

דברי )ילה הזו מעידה על אי הבנת הנקרא משום שהבחירה במ 'סנומנה'ראשית אני פוסל את 

יותר מכפי שטולקין עצמו  'נכונה'וניסיון לכתוב את המקור בצורה , ('מדריך למתרגם'טולקין ב

  67(אגב, דבר שניכר בעוד מקומות)בחר 

לוטם , לדבריהם; את השם העברי שטבעה לבנית" בכל מחיר"יש הטוענים שלוטם רצה לשנות , מלבד זאת

" רעמה-צח"אם . ורצון לשנות בכל מחיר, הבעיות בתרגום החדש נובעות מזדון" ":דווקא עשה"התעקש ו

טולקין אמנם כתב שאפשר להשתמש בתרגום , לדברי המתנגדים 68".?אז למה לשנות, הוא תרגום טוב

שלבנית  ומכיוון, הוא התיר גם לתרגם Snowmaneאך במקרה של , בצורה האנגלית העתיקה של השם

                                                 
66 "Y. Welis( "2004) , עותטולקין ושר הטב"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405 (תאריך גלישה :
( 2011, בספטמבר 10
67 "Y. Welis( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-

3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7

%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A

4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95

%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90

%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com (2011, ביוני 7: תאריך גלישה )
, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )מיתר נדיר" 68

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-

3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7

%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A

4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95

%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90

%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com (2011, ביוני 7: תאריך גלישה )
 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
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מוטב היה לּו היה לוטם מעתיק את הפתרון הקונקרטי של לבנית כמות , תרגמה את השםממילא כבר 

.  שהוא

. מתנגן יפה מבחינה צלילית ולכן הוא עדיף –" רעמה-צח" –תרגומה של לבנית , לפי חלק מהמתנגדים     

נֹוָמָנה" –טוענים שהפתרון התרגומי של לוטם אחרים מתנגדים  קוי המשווק מזכיר להם תכשיר לני –" סְּ

שהמתפלמסים אף מסרבים להתכתב זה עם , לעיתים ההתנגדות לתרגום מסוים היא כה עזה ".סנוֹ "בשם 

: Snowmane-כך גם בנוגע ל. שהם דוגלים בפתרונות תרגומיים שונים מכיווןזה 

- צח"מאשר  "Snowmane"הוא תרגום יותר טוב ל" סנומנה"אם אתה ברצינות חושב ש

ומהו תרגום  , הרי שאין לנו אפילו נקודת יחוס בסיסית להסכים מהו תרגום טוב, "רעמה

 69.רע

ההתנגדות לבחירתה של . לבחירה זו יש גם מתנגדים, כנגד הקוראים המעדיפים את בחירתה של לבנית      

להשתמש  שאחת האפשרויות שטולקין ציין במדריך היאשל לוטם מנומקות בכך  נולבנית וההעדפה לפתרו

.  וכך בדיוק נהג לוטם במקרה זה, בצורה האנגלית העתיקה כדי לתרגם שמות

 

8.8 halfling ,halflings ,Halfling ,Halflings 

הסבר על אודות השם במקור  (א)

גובהם של יצורים אלו מגיע  Hobbits.70את היצורים השייכים לגזע ( Men)האדם  כך כינו בני, בטרילוגיה

 between two"גובהם , לדברי טולקין; אם כי קומתם אינה אחידה, האדם לרוב למחצית גובהם של בני

and four feet" (Tolkien, 1966a: 10 .)הם מתאפיינים בכך שהם מתגוררים , מלבד מידתם הקטנה

ין אל הקוראים ומסביר על פונה טולק, בהקדמה שבכרך הראשון של הטרילוגיה. בחורים באדמה

. אך אינם מצטיינים ביופי חיצוני, הם טובי מזג. שלום חרם עתיק ושוהם עַ (. Tolkien, 1966a)אודותיהם 

שיער ראשם חום ומקורזל וכפות רגליהם עבות , פניהם רחבות. הם בעלי עיניים בהירות ולחיים אדומות

הם מצטיינים בהכנסת אורחים . הם ניחנו בחוש שמיעה ובחוש ראייה מפותחים. ומכוסות אף הן בשיער

הם . הם מעדיפים נוף כפרי ואוהבים את הצבעים צהוב וירוק, מלבד זאת. לאכול ולשתות, ואוהבים לצחוק

(. Tolkien, 1966a)ומעדיפים להשתמש בכלים פשוטים , אינם אוהבים מכונות משוכללות

                                                 
, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )מיתר נדיר" 69

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-

3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7

%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A

4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95

%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90

%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com (2011, ביוני 10: תאריך גלישה )
. עצמו אינו מרכזי בפולמוס Hobbitהשם  70

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Sgtt9gyAdRUJ:sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3991124.htm+%22%D7%9C%D7%9C%D7%91%D7%95,+%D7%94%D7%95%D7%90+%D7%9E%D7%A8%D7%A9%D7%94+%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%95+%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97+%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F+%22%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%22+%D7%A9%D7%9B%D7%90%D7%9C%D7%94%22&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com
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" מתרגם לאנגלית"הוא פונה אל הקוראים כ Appendix F-ב. טולקין המציא אטימולוגיה לשם זה     

המכונה כאמור , Westronשבלשון  banakilשם הוא מהמילה מקור ה, ומסביר שבעולם היצירה

Common Speech . בשפהSindarin ,כינו ה-Elves  יצורים אלה בשםPeriannath .בינם לבין עצמם ,

-hole"שבלשון רוהן ופירושו  kûd-dûkanשם זה הוא גלגול השם . kudukיצורים אלו כינו את עצמם בשם 

dweller" (Tolkien, 1966c, Appendix F: 416 .)

,  Oxford English Dictionaryלאחד מחברי צוות המילון  1970-במכתב תשובה ששלח טולקין ב     

Dr. R. W. Burchfield ( שביקש לכלול בו את המילהhobbit ושאל אם הוא זה שהמציא אותה) , טולקין

מגובה היצורים מגזע  תחצימהם הגיעו ל, בגלל שבעולם היצירה halflingsמסביר שיצורים אלה כונו 

Men: 

[…] I am having the matter of the etymology: 'Invented by J. R. R. Tolkien': 

investigated by experts. […] In the meanwhile I submit for your consideration the 

following definition: "One of an imaginary people, a small variety of the human 

race, that gave themselves the name (meaning "hole-dweller") but were called by 

others halflings, since they were half the height of normal Men". This assumes that 

the etymology can stand. If not it may be necessary to modify it: e.g. by substituting 

after 'race': "in the tales of J.R.R. Tolkien said to have given themselves this name, 

though others called them…" (Tolkien, 1981: 404-405). 

נשאל טולקין על ידי אחד  1938-ב. מדבריו של טולקין במכתבים עולה שיצורים אלו הם פרי המצאתו     

 Julianאם קיבל השראה להמצאת יצורים אלו מסיפוריו של הביולוג  Observerבריטי הכותבים בעיתון ה

Huxley  על"little furry men "על יצור מפחיד שכונה  1904-או מסיפור מ, שנצפו כמסופר באפריקה

"The Hobbit" .הסביר טולקין שלא קיבל השראה ממקורות אלו 1938-בתשובתו מ :

I do not remember anything about the name and inception of the hero… I have no 

waking recollection of furry pigmies (in book or moonlight); nor of any Hobbit 

bogey in print by 1904. I suspect that the two hobbits are accidental homophones, 

and am content that they are not synonymous. And I protest that my hobbit did not 

live in Africa, and was not furry, except about the feet. Nor indeed was he like a 
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rabbit. He was a prosperous, well-fed young bachelor of independent means 

(Tolkien, 1981: 30). 

הוא מציין במפורש שיצורים אלו הם , Roger Lancelyn Green, לחברו 1971-תב טולקין בבמכתב אחר שכ

:  פרי המצאתו ושהוא זה שהעניק להם את תכונותיהם

My claim rests really on my 'nude parole' or unsupported assertion that I remember 

the occasion of its invention (by me); and that I had not then any knowledge of 

Hobberdy, Hobbaty, Hobberdy Dick etc. (for 'house-sprites'); and that my 'hobbits' 

were in any case of wholly dissimilar sort, a diminutive branch of the human race 

(Tolkien, 1981: 406). 

על ידי  halflingשהוא למעשה המציא את ההרכב ( Tolkien, 1975)במדריך למתרגמים מסביר טולקין      

: לצורך התאמה מורפולוגית ופונטית לשפה האנגלית ling-את הסיומת  halfכך שחיבר למילה 

Halfling. Common Speech name for Hobbit. It is not actually an English word, but 

might be (that is, it is suitably formed with appropriate suffix). The sense is 'a half-

sized man / person' (Tolkien, 1975: 167). 

יצורים אלו הם אכן המצאה של טולקין בטרילוגיה ואין להם מקור מיתולוגי  , לפי המחקר     

(Noel, 1977 ;Stanton, 2007 .) השםHalflings רגיל של נועד להדגיש את גודלם הקטן לעומת גודלם ה

(. Men( )Stanton, 2007 ;Day, 1979)האדם -בני

במשמעות שטולקין השתמש בה בטרילוגיה אינו  halflingגם חיפוש בספרי היעץ מעלה ששם העצם      

  halfשרכיביה הלקסיקליים הם  halflingקיימת המילה , לעומת זאת, בשפה הסקוטית. קיים באנגלית

 a half-grown"פירושי המילה הם . אך אין מדובר ביצור שהמציא טולקין אם כי המשמעות קרובה, ling-ו

person" ,"not fully grown" ,"half or approximately half " ְּו"half of a silver penny" (Webster, 

1993: 1022 ;Oxford Dictionary, n.d. .)אחד מפירושיה בסקוטית ,"a half-grown person" , נראה

, המילה קיימת כתואר הפועל באנגלית של ימי הביניים, מלבד זאת. כתואם את השימוש שעשה בה טולקין

partially( "Webster, 1993: 1022 .)"הן בצורת היחיד והן בצורת הרבים ופירושה 

פירוש המילה . השבאנגלית עתיק healfמהמילה הוא זמננו -באנגלית בת halfמקור הפריט הלקסיקלי       

 "one of two equal parts into which a thing is divisible" ,"being one of two equal parts"הוא 
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(Webster, 1993: 1021 ;WordWeb Dictionary and Thesarurus, 2005; Oxford Dictionary, n.d.) 

–ובנורדית עתיקה  Old High German– halba  ,halbמילים דומות בעלות פירוש דומה קיימות בשפה 

halfa  ,halfr (Webster, 1993: 1021  .)

וברבים ( ling-)קיים בספרי היעץ ומשמש כסיומת של שמות עצם ביחיד  lingהרכיב הלקסיקלי      

 (-lings )שמקורה באנגלית עתיקה ופירושה:"one belonging to or associated with a (specified) 

group or condition or marked by a (specified) quality" (Webster, 1993: 1316) . סיומת זהה

הסיומת משמשת כדי . (lingr-) וסיומת דומה קיימת בנורדית עתיקה Old High German קיימת בשפה

ולעתים " nouns from nouns" ,"nouns from adjectives and adverbs" ,"diminutive words" ליצור

 lingהבדיקה מעלה שקיים גם פריט לקסיקון . "with depreciatory reference" משתמשים בה אף

(. .Webster, 1993: 1316 Oxford Dictionary, n.d;)המתייחס לסוג של דג ולסוג של צמח 

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "I have seen a bright ring in the Halfling's hand…" (I, 262) 

2. "…have good reason to believe that the halfling's trove is indeed the Great Ring of long 

debate…" (I, 263) 

3. " 'This will be the death of the halflings, Gandalf,' said Boromir." (I, 303) 

4. " 'They spoke of the Halfling. These hobbits are Halflings.' " (II, 37) 

 

מאפייני השם ובעיות התרגום שהוא מעורר   (ג)

אך זהו , השימוש באות גדולה עשוי להיות מאפיין של שם פרטי)לעיתים מתחיל באות גדולה ולעיתים לא  -

, מאפיין חלש במקרה זה כי טולקין לא השתמש בו באופן עקבי וכתב את השם באות גדולה וקטנה לסירוגין

 ( רותיבאופן שרי

 (מאפיין של שם עצם כללי)מקבל יידוע  -

 ( מאפיין של שם עצם כללי)מקבל צורת רבים  -

 (מאפיין של שם עצם פרטי)מציין קבוצה מסוימת  -

.  תחדיש, שם פרטי: בעיות התרגום הן
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ומהווה בעיה , זהו שם פרטי, לפי כמה ממאפייניו. מובהק-לאמצירוף המאפיינים עולה שמדובר בשם פרטי 

אך , זהו שם עצם כללי שרכיביו אינם מהווים מחסר או תחדיש כשלעצמם, לפי מאפיינים אחרים. ככזה

ייחודו . אלא הוא המצאה של טולקין, אין מקורו במיתולוגיה, שכאמור מכיווןההרכב כולו הוא תחדיש 

(.  ling-)וגם ברמה המורפולוגית ( half)גם ברמה הסמנטית : בהקטנה הכפולה

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים   (ד)

 halfטולקין ממליץ להמציא שם בשפת היעד המכיל את התרגום של , (Tolkien, 1975)במדריך למתרגמים 

: בשפה זו

Translate with similar invention containing the word for 'half' in the language of 

translation. The Dutch translation used Halfling (presumably an intelligible 

derivative of half, though not  in use in Dutch any more than in English) (Tolkien, 

1975: 167). 

 

 תרגום לבנית (ה)

הרכיב ". מחצית-בני", "מחצית-בן"כ halfling ,halflings ,Halfling ,Halflings לבנית תרגמה את

כציון של שייכות לקבוצה מופיע בספרי היעץ והיה נפוץ במיוחד במובן זה בתקופת " בן"הלקסיקלי 

יים כבר בתקופת המקרא היה ק" מחצית"גם הפריט הלקסיקלי (. 'ה, 8.1 ראו סעיף)המקרא והתלמוד 

חיפוש בספרי היעץ ששימשו במחקר זה . ומשמעותו דומה לזו שבתרגום לבנית( 644: ב1980, שושן-אבן)

ההרכב , והיה קיים כאמור כבר בתקופת המקרא, מעלה שאף על פי שכל אחד מרכיבי השם מופיע בהם

.  את ההרכב כולו אפשר אפוא לתאר כתחדיש. אינו מופיע בהם" מחצית-בן"

ההרכב שיצרה מעורר קונוטציות . ה לזו של טולקין במקורבכך שיצרה הרכב נקטה לבנית בשיטה דומ     

מסתבר שנקטה אסטרטגיה , אם מפרקים את השם שטבעה למרכיביו. דומות לאלה שמעורר השם המקורי

 halfאת פריט הלקסיקון . שונה בתרגום כל אחד משני הפריטים הלקסיקליים המרכיבים את השם במקור

היא המירה , הייחודית לשפה האנגלית, ling-את הסיומת  ".מחצית"  –היא תרגמה תרגום מילולי

תו של טולקין עצמו בנוגע לשם יהפתרון של לבנית עולה בקנה אחד עם הנחי. בתחילית הקיימת בעברית

.  halfלהמציא שם הכולל תרגום לשפת היעד של המילה : זה
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תרגום לוטם   (ו)

השם הוא הלחם והוא ". זּוטֹונים", "זּוטֹון"כ halfling ,halflings ,Halfling ,Halflings את לוטם תרגם

מופיעה  "זּוָטא"המילה  .המציינת הקטנה בעברית" ֹון"-ואת הסֹופית " זּוָטא"מכיל את הפריט הלקסיקלי 

 "זעיר", "קטן"ומשמעותה , מקורה מהשפה הארמית, היא היתה קיימת בתקופת התלמוד. בספרי היעץ

לוטם השתמש . (ב1997, שויקה; ב"י1963, קאסאווסקי; ב1998, אבניאון ;481-480 :ב2003, שושן-אבן)

הכפיל , ועל ידי הוספת סיומת דקדוקית המציינת הקטנה, "קטן"אפוא בפריט לקסיקלי שהדנוטציה שלו 

 אינה, "זּוטֹון", המילה שיצר. כך הוא שימר את ההקטנה הכפולה שיצר טולקין במקור; את ההקטנה

  71.את ההלחם כולו אפשר לתאר כתחדיש ,ואף על פי שכל רכיב כשלעצמו אינו תחדיש, היעץמופיעה בספרי 

הוא לא  halfאת , ואולם. גם הוא נקט אסטרטגיה שונה בנוגע לכל רכיב של השם המקורי, כמו לבנית     

, (שאינה למעשה שם עצם אלא תואר)אלא המיר אותה במילה קיימת בשפת היעד , כמוה, תרגם מילולית

הייחודית לשפה , ling-את הסיומת . "זּוָטא" –המעוררת קונוטציות דומות לאלה שמעורר השם המקורי 

 .מורפולוגית כלומר הוא ביצע התאמה ,"ֹון"-סֹופית בכאמור  המיר, והמבטאת הקטנה, האנגלית

כלומר הלחם המעורר , גם לוטם טבע את השם בשיטה דומה לזו של טולקין במקור, בדומה ללבנית     

כי  השונ השני המתרגמים הגיע לתוצאכל אחד מ, עם זאת. קונוטציות דומות לאלה שמעורר השם המקורי

פתרונו של לוטם אינו עולה למעשה ו ,שונה לתרגום כל אחד מרכיבי השם נקט אסטרטגיה אחד מהםכל 

 .בקנה אחד עם הנחיות טולקין

מובאים דבריו של לוטם בנוגע , (2002, קמן'ג) העירבכתבה שפורסמה במוסף ספרים ומוזיקה בעיתון       

:  בדומה לשם במקור, הוא השתמש במילה זו מכיוון שהיא מביעה קטנּות, לדבריו. לתרגום שם זה

כי היא , ומביעה קטנּות' מבוכים ודרקונים'המופיעה במשחקי ', זוטון'לקחתי את המילה "

וויליאם ? מה זה בן מחצית. מבטאת טוב יותר את הרושם המתקבל אצל דובר אנגלית

 אתה מבין מזה שהוא. 19-וולדסוורת הוא משורר אנגלי בן המחצית הראשונה של המאה ה

 .(14: 2002, מןק'לוטם בתוך ג) "לטעמי, הוא דווקא היה ענק? קטן

לוטם סבור שאין להיצמד באופן קטגורי למדריך למתרגם של "ש, בהקשר שם זה, עוד מובא בכתבה

(.  14: 2002, קמן'ג]...[" )שיועד לשפות אירופאיות , טולקין

 

 

 

 

                                                 
 ".קרוביו וידידיו של שפן"לאחד מ" זוט"קראו בשם ( 1970, מילן) פו הדבבתרגום הישן של   71
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    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

הנימוק הוא  72".זּוטֹונים", "זּוטֹון"ב הובעה התנגדות לבחירתו של לוטםובלוגים פורומים , במספר אתרים

" חצי"טולקין ביקש מהמתרגמים לתרגם את השם כך שהמילה ; שלוטם נהג בניגוד להנחיותיו של טולקין

 העירבכתבה בעיתון . נה מכילה מילה זובתרגומו של לוטם אי" זוטונים”ואילו המילה , תשמר בתרגום

: זיק-רן בר, בריו של אחד המתנגדיםמובאים ד, ('ו, 8.8 ראו סעיף)שהוזכרה לעיל ( 2002, קמן'ג)

', בני המחצית'תורגם על ידי לבנית כ, שהוא כינוי של ההוביטים, למשל, 'Halflings' : "זיק-בר

צריכה ' חצי'טולקין אומר במפורש במדריך למתרגם שהמילה . ומתיישב עם מחצית הגובה

. (14: 2002, קמן'זיק בתוך ג-בר" )' זוטונים'אך לוטם שינה את זה ל, להופיע בתרגום

: להלן אחת הטענות הרווחות בפורומים בנושא זה

כי טולקין אמר במדריך למתרגם שיש , זה תרגום שגוי. כזוטון halfling לוטם תרגם את המילה

ולא , בן מחציתלכן התרגום הנכון הוא . לתרגם את המילה בצורה כזו שהמילה חצי תופיע בה

  73.זוטון

: לוטם פעל בניגוד להנחיות המחבר, להלן טענה דומה המדגישה אף היא שלדעת המתנגדים

[ כך במקור]" האפלינס"טולקין אמר שהמילה . זוטונים: לוטם תרגם. Halflings: מציאות

 לבנית' גב. תופיע בתרגום" חצי"שהמילה [ כך במקור] חייבת להיות מתורגמת בצורה הזאת

.בניגוד לדבריו של טולקין" זוטונים"לוטם בחר במילה . 'בני מחצית'בחרה לתרגם זאת כ
74 

. שבה השתמש לוטם" זוטון"מתנגדים אחרים טוענים שאינם מכירים את פירוש המילה 

ההתנגדות לבחירתה  75.לבחירה זו יש גם מתנגדים, כנגד הקוראים המעדיפים את בחירתה של לבנית     

אמנם טולקין הציע לתרגם לשם שהוא נגזרת  שעדפה לפתרון של לוטם מנומקות בכך של לבנית והה

                                                 
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C , "טולקיןלוטם מול ", (2007)' זיק ר-בר 72

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7

%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-

%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/ (2011, ביוני 12: תאריך גלישה )
, "שפות ותרגום –טולקין "ום פור, (2005" )זארן"

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941 ( תאריך
( 2011, ביוני 12: גלישה

, "בנוגע לתרגום", (2006), "כהןרן "  73
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7

%9E%D7%A9:Havelock/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F_3 (תאריך גלישה :
( 2011, ביולי 3

תאריך ) http://forum.sportenter.co.il/showthread.php?p=10006, "דיון אחד, טבעת אחת"פורום , (2003), "רועי" 74
( 2011, באוגוסט 2: גלישה

75 Kafir, Y. (2007), "Alas! The Aged and Good Translation!", trans. M. Shoulson, 

http://web.meson.org/lang/alas.php (accessed: May 21, 2011) 
 
 
 

http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9F/
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Havelock/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F_3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:Havelock/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F_3
http://forum.sportenter.co.il/showthread.php?p=10006
http://web.meson.org/lang/alas.php
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מגוחך ואינו , הוא מסורבל" מחצית-בני"אך תרגומה של לבנית ל, "חצי"שפירושה בעברית , halfמהמילה 

.  הולם

לשפה  המילה נכנסה; "זעיר", "קטן"הוא מארמית ופירושה " זּוָטא"טענה נוספת היא שמקור המילה      

. זעיר, כפי שעשה לוטם משמר את הקונוטציה לדבר קטן" זוטונים"ידי שאילה והשימוש ב העברית על

 

8.9,Oliphaunts  ,Oliphaunt oliphaunts, oliphaunt 

   הסבר על אודות השם במקור( א)

את גזע היצורים הענקיים ששימשו במלחמה את  Hobbitsכך כינו היצורים השייכים לגזע , בטרילוגיה

 יםיצורים אלו דומים לפיל. Harad (Men of Harad)התושבים הפראיים מהאזור הגיאוגרפי המכונה 

הם נוהגים לדרוס את מתנגדיהם ואפשר להרוג . הם חזקים מאוד ומזרים אימה אפילו על סוסים. יםענקי

 ,Noel)נואל . על גבם מצודות שבתוכן יושבים לוחמים אתשהם נוהגים ל. אותם רק על ידי ירייה בעין

a mammoth type of elephant from Harad" (Noel, 1977: 188 .)"מתארת יצור זה בטרילוגיה כ( 1977

 mûmakil-ביחיד ו mûmakבשם , Men of Harad, יצורים אלו מכונים בפי אדוניהם, בעולם היצירה

(.  Foster, 2001 ;Day, 1979)הם זכורים רק מהאגדות שמספרים ההוביטים , בהווה הסיפורי. ברבים

ומסביר את האטימולוגיה " מתרגם"פונה אל הקוראים כ( Tolkien, 1975)טולקין , במדריך למתרגמים     

שבאגדות  ווןמכיוהוא השתמש בה , elephantשם זה הוא צורה עתיקה של המילה , לדבריו. של שם זה

: יצורים אלו ידועים מימים ימימה בשם זה, שרווחו בעולם הטרילוגיה

It is an archaic form of 'elephant' used as a 'rusticism', on the supposition that 

rumour of the Southern beast would have reached the Shire long ago in the form of 

legend (Tolkien, 1975: 170). 

ומסביר שמקור השם הוא מהמילה , טולקין מוסיף מידע על האטימולוגיה של השם במציאות, במדריך

olifant מקור האות , לדבריו. בצרפתית עתיקהo  בשם זה הוא ככל הנראה מצורות עתיקות באנגלית

  :ובגרמנית

Oliphant in English is derived from Old French olifant, but the o is probably 

derived from old forms of English or German: Old English olfend, Old High 

German olbenta 'camel'. […] Old  English olfend, Old High German olbenta, are 

                                                                                                                                                         
 



 

89 

 

probably ultimately related to the classical  elephant (Latin from Greek)  (Tolkien, 

1975: 170). 

אך היא , elephantהיתה קיימת באנגלית עתיקה ושימשה לציון החיה  oliphauntהמילה , לפי המחקר     

באנגלית מודרנית משמשת ככינוי לחצוצרה העשויה  oliphauntהמילה . יצאה מכלל שימוש במובן זה

an elephant-ivory trumpet( "Noel, 1977: 188 .)" –שנהב 

ומקורן  olifaunt-ו oliphaunt –בדיקה בספרי היעץ מעלה שבאנגלית עתיקה היו קיימות שתי מילים      

, "elephant"שמשמעותן באנגלית מודרנית היא , olifant-ו oliphant –משתי מילים בצרפתית עתיקה 

"ivory" ,"horn made of ivory" (Webster, 1993: 1572) . בלטינית קיימת המילה , כןכמוelephantus 

. (.Webster, 1993: 735 Oxford Dictionary, n.d;) ומקורה מיוונית

  

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור( ב)

1. " 'An Oliphaunt it was!' " (II, 270) 

2. " 'So there are Oliphaunts, and I have seen one.' " (II, 270) 

3. " 'But now I don't suppose I'll ever see an oliphaunt. Maybe there ain't no such a beast.' " 

(II, 255) 

4. " 'Swertings we call 'em in our tales; and they ride on oliphaunts, 'tis said, when they fight.' " 

(II, 255) 

 

ורר  מאפייני השם ובעיות התרגום שהוא מע( ג)

אך זהו , השימוש באות גדולה עשוי להיות מאפיין של שם פרטי)לעיתים מתחיל באות גדולה ולעיתים לא  -

באופן , מאפיין חלש במקרה זה כי טולקין לא השתמש בו באופן עקבי וכתב באות גדולה ובקטנה לסירוגין

 ( שרירותי

 (מאפיין של שם עצם כללי)מקבל יידוע  -

 ( אפיין של שם עצם כללימ)מקבל צורת רבים  -

  (מאפיין של שם עצם פרטי)מציין קבוצה מסוימת  -

 . תחדיש, שם פרטי: בעיות התרגום הן
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לפי סעיף . מובהק-לאמצירוף כל מאפייניו עולה שזהו שם פרטי . לפי כמה ממאפייניו זהו שם עצם פרטי

טולקין החזיר אותו לשימוש והעניק ליצורים שכינה בשם זה תכונות  .מקורו מאנגלית עתיקה, לעיל' א, 8.9

. מדובר אפוא בתחדיש, (Newmark, 1988)לפי ניומרק . ייחודיות

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים   (ד)

  "retain this":ממליץ למתרגמים להשאיר את השם בתרגום כפי שהוא( Tolkien, 1975: 170)טולקין 

 eהוא אף מציע למתרגמים להחליף את האות (. הכוונה כנראה להעברה או לתעתיק, במונחי עבודה זו)

: בשפת היעד" פיל"במילה המציינת  oאות ב

Retain this. It is an archaic form of 'elephant' […]. This detail might be retained 

simply by substituting O for the initial E of the ordinary name of the elephant in the 

language of translation: the meaning would remain sufficiently obvious, even if that 

language had no similar archaic form. In Dutch olifant remains the current form, 

and so is used by the translator, but with loss of the archaic colouring  (Tolkien, 

1975: 170). 

מתורגמים שלא  בטרילוגיה כלל יםאו הלא מוכר יםהפחות מוכר החיים-בעלישמות , טולקין מציין שלרוב

: כהלכה

The names  of foreign animals, seldom or never seen, are often misapplied in the 

borrowing language (Tolkien, 1975: 170). 

  

  תרגום לבנית (ה)

נמצא שחוסר העקביות הוא . (7.1 סעיף ורא)בהיקרויות הראשונות של שם זה פתרונה של לבנית אינו עקבי 

לבנית , (233: ב1980, טולקין)הראשונות  בשלוש ההיקרויות. 'בארבע ההיקרויות הראשונות בכרך ב

היא תעתקה ( 234 :ב1980, טולקין)ת הרביעית היקרוב". אֹוליפנטים: "תעתקה לפי הגיים וניקדה חלקית

, טולקין)ת החמישית החל מההיקרו". אֹוליפאנטים" –ניקדה חלקית והוסיפה אם קריאה , לפי הגיים

. מבלי לנקד –" אוליפאנטים", "אוליפאנט" –היא תעתקה לפי הגיים והוסיפה אם קריאה ( 234: ב1980

.  הוא הפתרון הרווח בתרגומה" אוליפאנטים", "אוליפאנט"בדיקה מדגמית העלתה שהשם 
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תרגום לוטם  (ו)

המילה מופיעה ". נפילים", "נפיל"כ Oliphaunts  ,Oliphaunt oliphaunts, oliphaunt,לוטם תרגם את

היא ( 768: ג1980, ןשוש-אבן)ך "בקונקורדנציה לתנ. בספרי היעץ במשמעות דומה לזו שבה השתמש לוטם

ִפיִלים)"מופיעה ברבים  , היא מופיעה ביחיד( 1469: ו"כ1971, קאסאווסקי)ובקונקורדנציה לתלמוד "( נְּ

ִפיִלים)" והן ברבים "(ָנִפיל)"הן ביחיד , המילה". ענקים אגדיים קדמונים"והדנוטציה שלה היא  נכנסה  "(נְּ

י , ם ַאָּגִדִייםִּגבֹוִרי, ִכּנּוי ַלֲעָנִקים"לספרות העברית החדשה ומשמשת כ דּו ִמִזּוּוגֵש נֵשי ָהֱאלֹוִהים'ֶשּנֹולְּ נֹות ' בְּ ִעם בְּ

, שויקה" )גדול וגבוה מאודלאדם , ענקכינוי לאדם ", (ה1998, אבניאון; 1219: ד2003, ןשוש-אבן" )ָהָאָדם

נהוג להשתמש במילה זו  ,(1245: ד1997, שויקה)מילים -רבלפי מילון (. ה1998, אבניאון; 1245: ד1997

ִפיִלים" –בעיקר בצורת הרבים  ִפיִלי)"המילה נכנסה לשימוש גם כשם תואר  ".ּנְּ " גדול מאוד", "ענקי" – ("נְּ

(. ד1997, שויקה; ה1998, אבניאון; 1219: ד2003, ןשוש-אבן)

המעורר , הוא המיר את השם שבמקור בשם הקיים בשפת היעד. לוטם נקט אסטרטגיית המרה     

הקרוב מאוד , הן ביחיד והן ברבים, בדומה לשם המקורי. קונוטציות דומות לאלה שמעורר השם המקורי

, "פיל"מכילים בתוכם את המילים " נפילים", "נפיל"כך גם השמות , elephantמבחינה פונטית למילה 

הקיימים הן במילה ', פ-ו' נ, מלבד שני עיצורים, אין בתרגום קרבה פונטית ניכרת למקור, עם זאת". פילים"

.  והן במקור" נפיל"

 

    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

הנימוק הוא  76".נפילים", "ילנפ"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתו של לוטם ב פורומים, במספר אתרים

ושלוטם פעל אפוא בניגוד , טולקין ביקש במפורש במדריך למתרגמים לתרגם את המילה באופן פונטיש

הוא " נפיל"השם , לדעת מתנגדים אחרים". אוליפאנט" –היה עליו לתעתק שכן , להנחיותיו של טולקין

אך מילה זו מופיעה , "ענק"הוא " נפיל"טענה נוספת היא שאמנם הפירוש של . מוזר ונשמע זר בעברית

.  כי מפריע"וההקשר התנ, "לים היו בארץ בימים ההםהנפִ : "'פסוק ד', פרק ו, בספר בראשית

                                                 
, "ולקיןלוטם מול ט", (2007)' זיק ר-בר 76

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html (2011, במאי 12: תאריך גלישה )
, "שפות ותרגום –טולקין "פורום , (2005), "זארן"

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941 ( תאריך
( 2011, במאי 6: גלישה

תאריך ) http://forum.sportenter.co.il/showthread.php?p=10006, "דיון אחד, טבעת אחת"פורום , (2003), "רועי"
( 2011, באוגוסט 2: גלישה

"Elindor( "2005) , שפות ותרגום –טולקין "פורום" ,
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=480806356 ( תאריך

( 2011, במאי 12: גלישה

http://tolkien.digitalwords.net/tolkien.co.il/pages/tolkien/trans_war/6.html
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=189479941
http://forum.sportenter.co.il/showthread.php?p=10006
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=480806356
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ההתנגדות לבחירתה  77.לבחירה זו יש גם מתנגדים, כנגד הקוראים המעדיפים את בחירתה של לבנית     

אמנם במדריך למתרגמים המליץ טולקין להחליף את האות  :של לבנית מנומקת בנימוקים הבאים

אך המלצה זו נועדה למתרגמים מאנגלית לשפות , במילה המציינת פיל בשפת היעד oבאות  eהתחילית 

עשוי להיות זר  oliphauntטולקין לא הניח שהשם (. 'ז, 8.1 ראו סעיף)ממשפחת השפות הגרמאניות 

תומכי לוטם טוענים שאין להתעלם מכך שטולקין לא תמיד היה . זהבמקרה , עברית –לחלוטין בשפת היעד 

הוא ציין שלא לכל השמות , בהנחיות הכלליות במדריך, יתר על כן. משמעי בהנחיותיו-עקבי וחד

ללא קשר לשפת היעד , וייתכן קושי מסוים בתרגום חלק מהם, שבטרילוגיה יש מקבילה בשפות אחרות

ראו )מותר למתרגם למצוא שם מתאים יותר בשפת היעד , ציין טולקין, במקרים כאלו. שאליה מתרגמים

לוטם לא יכול , כפי שהניח טולקין במדריך/ e/אינו מתחיל בצליל " פיל"מכיוון שבעברית השם (. 2.2סעיף 

היא הקבלה מוצלחת לשיבוש " נפיל"ל" לפי"המילה " שיבוש", לכן. היה לציית להוראותיו של טולקין

" נפיל"יש לציין שחלק מהמתפלמסים אינם מודעים לקיומה של המילה . oliphaunt-ל elephant –במקור 

. במקורות

 

8.10 Celeborn 

הסבר על אודות השם במקור  (א)

הוא שליט . שיערו ארוך וצבעו כסוף בהיר. Elves-מגזע ה מסוים מציין יצור Celebornהשם , בטרילוגיה

עמד בראש  Celeborn, במלחמת הטבעת. Elves ,Galadriel-ההוא נשוי לאישה מגזע . Lórienממלכת 

:  Dol Guldurהצבא בפיקודו הצליח להשתלט על מצודה בשם ; הצבא ונחל הצלחה

[…] Celeborn came forth and led the host of Lórien over Anduin in many boats. 

They took Dol Guldur […] (Tolkien, 1966c, Appendix B: 375). 

לשאלותיו  Tolkien, 1981))הוא עונה  1972-במכתב מ. Celebornטולקין אף המציא אטימולוגיה לשם       

של  Sindarinלשפה " תרגום"הוא  Celebornהשם , ומסביר שבעולם היצירה, Richard Jeffery, של קורא

 Quenya:שבשפה  Telpornoהשם 

                                                 
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, !"הטובהתרגום הזקן ו! האח", (2007)' כפיר י 77

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/  (תאריך גלישה :
( 2011במאי  21
 

http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
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[…] Celeborn is a transl. [sic] of the orig. [sic] name Telporno; though said to be a 

kinsman of King Elu Thingol he was so only afar off, for he too came from Valinor 

(Tolkien, 1981: 425). 

" מתרגם לאנגלית"אל הקוראים כ( Tolkien, 1966c, Appendix E)פונה טולקין Appendix E -ב     

  –Elves-משתי לשונות ה" תרגם"במילים ש kבמקום באות  cהוא השתמש באות , ולם היצירהומציין שבע

Quenya ו-Sindarin .תרגום"בתהליך ה" להמיר"נעוצה בכך שהוא השתדל , "מתרגם"לדברי ה, הסיבה "

.  kובלטינית חסרה האות , לאותיות האלפבית של השפה הלטיניות Quenyaאת אותיות האלפבית מהשפה 

הוא מציין שאת . מסביר כיצד יש להגות מילים ושמות מסוימים" מתרגם"טולקין ה, Appendix E-ב     

שבשפה , celebושאת הפריט הלקסיקלי , iהאות לפני ו eגם לפני האות / k/-יש להגות כ cר העיצו

Sindarin ,יש לבטא כ/keleb :/"C has always the value of k even before e and i: celeb 'silver' 

should be pronounced as keleb" (Tolkien, 1966c, Appendix E: 391) .

פירוש הפריט הלקסיקלי , והן במכתב האמור לעיל מסביר טולקין שבעולם היצירה Appendix E-הן ב     

celeb , שבשפהSindarin , הוא"silver "(Tolkien, 1981 ;Tolkien, 1966c, Appendix E) .הוא , סףבנו

  ornהם  treeהפריטים הלקסיקליים המציינים , בעולם היצירה Elves-מסביר באותו מכתב שבלשונות ה

 :'Quenya: "[…] 2 ancient words in Elvish for 'treeבשפה  alda-ו orne-ו, Sindarinבשפה  galadh-ו

[…] (1) > Q. alda, S. galadh. (2) >  Q. orne, S. orn" (Tolkien, 1981: 426.)  גם מדבריו של טולקין

שפירוש , עולה Silvertineועל פסגת ההר המכוָנה  Silverlodeבמדריך למתרגמים על אודות שם הנהר 

הוא , Sindarinשבשפה , Celebornפירוש השם , בעולם היצירה, לפי המחקר". silver"הוא  celebהמילה 

"silver-tree "(ג1998 ,לוטם בתוך טולקין ;Foster, 2001  .)

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. " 'Maybe not,' said Celeborn, 'yet when you leave this land, you can no longer forget the 

Great River.' " (I, 383) 

2. " 'I have heard many tales in Gondor and elsewhere,' said Aragorn, 'but if it were not for the 

words of Celeborn I should deem them only fables that Man have made as true knowledge 

fades.' " (II, 44-45) 
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3. " 'Why did Celeborn warn us against your forest?' " (II, 70) 

4. "In that riding went also Queen Arwen, and Celeborn and Galadriel with their folk, and 

Elrond and his sons; and the princes of Dol Amroth and of Ithilien, and many captains and 

knights." (III, 254) 

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר     Celebornמאפייני השם (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( שם עצם פרטי מאפיין של)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)יצור מסוים מציין  -

מתפקד ביצירה כשם פרטי   Celebornהשם, מכיוון שכל אפיוני השם הם אפיונים של שמות פרטיים

. מובהק

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

אך , אינו מנחה את המתרגמים כיצד לתרגם שם זה (Tolkien, 1975)טולקין , במדריך למתרגמים

לרבות בתרגומים , הוא מבקש להשאיר ללא שינוי בשפת היעד( 2.2ראו סעיף )בהנחיותיו הכלליות במדריך 

כוונתו ככל הנראה , במונחי עבודה זו, כאמור. את השמות שאינם מופיעים בו, לשפות שאינן גרמאניות

 . או בתעתיק, שם כמות שהואלהעברת ה

 

 תרגום לבנית (ה)

נמצא שחוסר העקביות הוא . (7.1 סעיף ורא)בהיקרויות הראשונות של שם זה פתרונה של לבנית אינו עקבי 

שהיה ', שבכרך א Prologueהסעיף האחרון מתוך הפרק , כזכור. 'בשתי ההיקרויות הראשונות בכרך א

ות בהיקר; (3 פרקראו )הושמט בתרגומה של לבנית , אמור להכיל את ההיקרות הראשונה של שם זה

ת החל מההיקרו". ֶצֶלבֹורן: "היא תעתקה לפי הגיים וניקדה חלקית( 364: א1980, טולקין)השנייה 

בדיקה מדגמית . י לנקדמבל, "צלבורן"היא תעתקה לפי הגיים וכתבה ( 365: א1980, טולקין)השלישית 

".  צלבורן"העלתה שהפתרון הרווח של לבנית הוא ( 7.1ראו סעיף )

בדיקה של . להנחיה של טולקין במדריך, ולּו במקרה, עצם הבחירה בתעתיק פירושה היענות ולּו חלקית      

ת האופן על אודוEnglish Pronouncing Dictionary (Jones, 2003 )כללי השפה האנגלית בספר היעץ 

: מעלה ש eכאשר אחריה יש אות  cשבו נהוג לבטא את האות 
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The consonant letter c has four pronunciations: /s/, /k/, /ʃ/ and /tʃ/. Before the vowel 

letters i, e, or y (when functioning as a vowel letter), it is pronounced as /s/, e.g.: 

[…] cell /sel/ […] (Jones, 2003: 77). 

על אודות האופן שבו  Appendix E-פתרונה של לבנית אינו עולה בקנה אחד עם הסבריו של טולקין ב     

היא אף לא תעתקה את המילה בדומה לאופן /. k/עם צליל התחלתי  –הוגים את השם בעולם הטרילוגיה 

', היא השתמשה באות צ/. s/לתי עם צליל התח –שבו מקובל להגות אותה בשפה האנגלית של ימינו 

.  המכוונת להגייה שונה מאשר בעולם הטרילוגיה ואף בשפה האנגלית של ימינו

בשם ' התעתיק של לבנית אינו מספק הנחיה ברורה לקורא העברי כיצד להגות את האות ב, מלבד זאת     

כאילו היא מפיקה ' את ב העדר דגש מנחה לכאורה את הקורא לקרוא(. ?רפה' דגושה או ב' ב" )צלבורן"

אפשר לדעת אם היא נענתה לכללים של -מהפתרון התרגומי של לבנית אי, לכן. ודאות בכךאך אין , /v/צליל 

. לאילו כללים –ואם כן , בשם זה b-הגיית ה

 

 תרגום לוטם  (ו)

ן"כ  Celebornלוטם תרגם את אך שני המתרגמים הגיעו , תעתיק תגם הוא נקט אסטרטגיי". ֶקֶלבֹורְּ

להגות את  Appendix E-הגיים של השם כפי שהמליץ טולקין ב על פיתעתיק לוטם נקט . לתוצאות שונות

לוטם אף ניקד . 'צ-אסטרטגיה של תעתיק הגיים אך החליפה את האות הראשונה ב לבנית נקטה. cהאות 

. לאורך כל התרגום, יתבעבר' את השם באופן המבהיר כיצד יש להגות את האות ב

 

    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

, לדעת המתנגדים 78".צלבורן"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתה של לבנית ב פורומים, במספר אתרים

, לדבריהם; קיןפתרונה של לבנית אינו עולה בקנה אחד עם כללי ההגייה והתעתיק שעליהם ממליץ טול

                                                 
, "טולקין"פורום , (2002" )אלכסנדרה" 78

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=615241783&msgID=382826066 ( תאריך
( 2011, באוגוסט 2: גלישה

: תאריך גלישה) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-5363388.htm, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )לףAגאנד"
( 2011, באוגוסט 2
"Y. Welis( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום", 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=7153462&r=1 ( תאריך
( 2011, באוגוסט 9: גלישה

 ,"טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר"
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=9569947 (תאריך גלישה :

( 2011, באוגוסט 2

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=615241783&msgID=382826066
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-5363388.htm
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=7153462&r=1
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=9569947
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במקור הסביר טולקין שההגייה הנכונה  Appendix E-וב, Ce""מתחיל בצמד האותיות  Celebornהשם 

להלן אחת הטענות הרווחות . הוא תרגום משובש ושגוי" צלבורן"לכן /. k/היא עם צליל  cשל האות 

    79".במקור Eהכתיב הנכון הוא קלבורן כפי שמוסבר בנספח ]...[  'צלבורן'נכתב  Celeborn: "]...[ בנושא

על ידי אזכור שגיאות של לוטם בשמות , "צלבורן", יש מתפלמסים המצדיקים את השגיאה של לבנית

ס"כדוגמת , אחרים שתרגם ָקדּוַפקְּ ד"ו" סְּ ַגרְּ (.  'ז, 8.4ף ראו סעי" )ַאיֶסנְּ

 

8.11 Isildur 

הסבר על אודות השם במקור  (א)

, Númenorכשהוצף האי . Elendilהוא בנו של המלך . Menמציין יצור מגזע Isildur השם , בטרילוגיה

Isildur ,אביו ואחיו ,Anárion ,הפליגו ל-Middle-earth הם הקימו ָשם שתי ממלכות. וכך ניצלו ,Gondor 

הוא הצליח להציל מהכחדה עץ . Gondorמַלך בשיתוף עם אחיו על ממלכת  Isildur. בצפון Arnor-בדרום ו

ושתל את הזרע  , Númenor-שגדל בחצר המלך ב, הוא גנב פרי מהעץ: Nimloth –לבן מיוחד 

, אולם; Sauron-הצליח לקחת את הטבעת מ Sauron ,Isildur, רב נגד שר האופלבקְּ . Middle-earth-ב

 Gondor-נשאר למלוך ב Isildur, הובס בקרב Sauron-לאחר ש. אותה לעצמוהוא שמר , במקום להשמידה

הוא ירש את , לאחר מות אביו. Gondor–  Ithilien-הוא שימש גם כשר של אחד האזורים ב. במשך שנתיים

 ,Orcs (Tolkien, 1966cהוא הותקף על ידי יצורים מגזע  Arnor-בדרכו ל. Arnorכס המלוכה בממלכת 

Appendix A; Tolkien, 1966c, Appendix B .) הוא ניסה להיעזר בטבעת כדי , תםבמהלך הקרב ִא

: יחד עם שלושת בניו הבכורים Orcs-ונהרג בידי ה Anduinאך איבד אותה בנהר , להיעלם

                                                                                                                                                         
 ,"עותטולקין ושר הטב"פורום , (2002" )בלין"

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=7153462&r=1 ( תאריך
( 2011, ביולי 2: גלישה

"Tarkun( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=7153462&r=1 ( תאריך

( 2011, באוגוסט 9: גלישה
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, !"התרגום הזקן והטוב! האח", (2007)' כפיר י 79

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/  (תאריך גלישה :
( 2011במאי  21

 
 
 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=7153462&r=1
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=7153462&r=1
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
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'[…] he was waylaid by the Orcs of the Mountains, and almost all his folk were 

slain. He leaped into the waters, but the Ring slipped from his finger as he swam, 

and then the Orcs saw him and killed him with arrows' (Tolkien, 1966a: 61). 

המציין בלשון רוהן אזור בממלכת , Sunlendingמדבריו של טולקין במדריך למתרגמים על אודות השם 

Gondor ,השם , עולה שבעולם הטרילוגיהIsildur  לבני אצולה של נושא השם מרמז על השתייכותו– 

Elendil (Tolkien, 1975 .)היותו בנו של המלך , כאמור

שבו ענה  1972-והן במכתב מ Appendix E-הן ב. Isildurטולקין אף המציא אטימולוגיה לשם      

שבשפה  isilפירוש המילה מסביר טולקין ש, ('א, 8.10 ראו סעיף) Richard Jeffery, לשאלותיו של קורא

Quenya הוא , בעולם היצירה"moon( "(Tolkien, 1966c, Appendix E; Tolkien, 1981  .

ומסביר את כללי ההטעמה במילים שבשפות  " מתרגם"טולקין פונה אל הקוראים כAppendix E -ב

 In the": השנייה iההטעמה היא באות , Isildurהוא מציין שבשם . Sindarin-ו Elves–  Quenya-ה

following examples the stressed vowel is marked by a capital letter: isIldur […]"  (Tolkien, 

1966c, Appendix E: 394.) 

מפיקה תמיד צליל  sהאות , Sindarin-ו Quenyaמסביר שבשפות " מתרגם"טולקין הAppendix E -ב     

/s ./ הוא מדגיש שהאותs  מעולם צליל לא הפיקה/z /בשפות אלו באותה תקופה בעולם היצירה :"S is 

always voiceless, as in English so, geese; the z-sound did not occur in contemporary Quenya 

or Sindarin" (Tolkien, 1966c, Appendix E: 392.) טולקין מסביר ב-Appendix E  שבתהליך

,  u-ו i ,e ,a ,oהוא השתמש באותיות , Sindarin-ו Quenyaכדי לציין תנועות בשפות , "תרגום"ה

דומים לצלילים , yמלבד , הוא מסביר שהצלילים שמפיקות תנועות אלו. yגם באות  –בלבד  Sindarin-וב

, machine ,were ,father ,for: במילים כגון, בשפה אנגלית מודרנית u-ו i ,e ,a ,oהתנועות  ותשמייצג

brute ,בהתאמה  :

For vowels the letters i, e, a, o, u are used, and (in Sindarin only) y. As far as can be 

determined the sounds represented by these letters (other than y) were of normal 

kind, though doubtless many local varieties escape detection. […] That is, the 

sounds were approximately those represented by i, e, a, o, u in 
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English machine, were, father, for, brute, irrespective of quantity (Tolkien, 1966c, 

Appendix E: 393). 

בגלל ההבדלים הלשוניים בין השפה ', לוטם מציין ששינה והוסיף דברים בנספח ה, (3.1ראו סעיף )כזכור 

:  מסייעים להבהיר את דבריו של טולקין בהתייחס לנאמר לעיל' דבריו בנספח ה. העברית לאנגלית

,  ג1998 ,בתוך טולקין לוטם" )אּו, ִאי, ֶאה, ָאה, הצלילים היו בקירוב אלה שמייצגות התנועות אוֹ "]...[ 

; moon" (Foster, 2001"הוא  isilפירוש המילה , Quenyaבשפה , לפי המחקר(. 381: 'נספח ה

Straubhaar, 2007 .) פירוש השםIsildur  שבשפהQuenya  ג1998 ,לוטם בתוך טולקין" )של הירח"הוא :

444   .)

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "The eyes in Orthanc did not see through the armour of Théoden; but Sauron has not 

forgotten Isildur and the sword of Elendil." (III, 53) 

2. "But in this dark hour the heir of Isildur may use it, if he dare." (III, 54) 

3. " 'It was Isildur who cut off the finger of the Enemy.' " (II, 249) 

4. " 'And He hated Isildur's city.' " (II, 250) 

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר    Isildurמאפייני השם  (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)ם מקבל צורת רבי אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)יצור מסוים מציין  -

.  שם פרטי מובהק: בעיית התרגום היא

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים ( ד)

 .מספק הנחיות לגבי האופן שבו יש לתרגם שם זהאינו  (Tolkien, 1975)טולקין , במדריך למתרגמים

גם , להשאיר ללא שינוי בשפת היעד ממליץבהנחיותיו הכלליות במדריך הוא  ,(2.2ראו סעיף ) כזכור

, העברה או תעתיק)את השמות שאינם מופיעים בו , כולל אלו שאינן גרמאניות, לשפות שונותבתרגומים 

(. כאמור
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תרגום לבנית  (ה)

ראו )כאמור . הגיים על פיתעתיק היא השתמשה באסטרטגיית ". איזילדור"כ Isildurלבנית תרגמה את 

  English Pronouncing Dictionaryבדיקה של כללי השפה האנגלית בספר היעץ , ('ה, 8.4 סעיף

(Jones, 2003 ) על אודות האופן שבו נהוג לבטא את האותi שיש יותר מדרך אחת להגות אותה מעלה. 

בשם " אי"קבילתה התעתיק של לבנית אינו מספק הנחיה ברורה לקורא העברי כיצד להגות את מ

כאילו נוקדה ' אחת ולא בשתיים מנחה לכאורה את הקורא לקרוא את א' י-אם כי השימוש ב, "איזילדור"

התעתיק שלה אינו מספק הנחיה ברורה לקורא העברי כיצד להגות את מקבילתה של , מלבד זאת .בחיריק

u  (.?בשורוק או בחולם מלא' ו)בשם זה 

אפשר לבטא  ,English Pronouncing Dictionary (Jones, 2003)לפי כללי השפה האנגלית בספר היעץ      

פתרון תרגומי זה /. z/בצליל  –לבנית בחרה באחד מהם . ('ה, 8.4 ראו סעיף)בחמישה אופנים  sאת העיצור 

שבה מופיע , Quenyaפה בש, על כך שכאמור Appendix E-אינו עולה בקנה אחד עם הסבריו של טולקין ב

מעצם בחירתה של לבנית , עם זאת(. לעיל 'א, 8.11 ראו סעיף/ )s/מפיקה תמיד צליל  sהאות , Isildurהשם 

עם ההנחיה של , ולּו חלקית ובאקראי, בתעתיק אפשר להסיק שהפתרון התרגומי שנקטה עולה בקנה אחד

.  טולקין

  

 תרגום לוטם (ו)

דּורִיִס "כ Isildur לוטם תרגם את אך לעומת . הגיים על פיבדומה ללבנית הוא נקט אסטרטגיית תעתיק ". ילְּ

. הודות לניקוד, התעתיק שלו מספק הנחיה ברורה לקורא העברי כיצד להגות את השם, התעתיק של לבנית

התעתיק של לוטם תואם את האופן שבו יש לבטא את השם לפי ההסבר של , iמבחינת ההיגוי של האות 

 'א, 8.11 ראו סעיף) Appendix E-עולה אף היא בקנה אחד עם הנחיותיו של טולקין ב s-ירתו בבח. טולקין

(. לעיל
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    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

הנימוק הוא  80".איזילדור"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתה של לבנית ב פורומים, במספר אתרים

כפי שהסביר טולקין , Quenyaשאינו תואם את כללי ההגייה בשפה  מכיווןהוא תעתיק שגוי " איזילדור"ש

שלפיהם , המסבירים שהתעתיק השגוי נובע מכללי ההגייה של השפה האנגלית יש מתפלמסים. בטרילוגיה

בד שלבנית תעתקה בניגוד לא זו בל, לדבריו של אחד מהם/. z/בין שתי תנועות מפיקה צליל  sהאות 

אלא שהשם הלא מנוקד מטעה ואנשים רבים הוגים באופן ', ס-ולא ב' באות ז –להנחיותיו של המחבר 

דֹור: "שגוי ".  ִאיִזילְּ

אף על פי שלוטם תרגם נכון לפי הנחיותיו של טולקין ומסר את ההגייה , לדברי מתפלמסים אחרים     

: בהתחלה' שהתעתיק הנכון הוא באות א מכיוון Isildurבשם  Iת הוא טעה בתרגום האו, הנכונה של השם

טולקין  " תרגם"אשר וכ, Yisildur-השם היה צריך להיכתב באנגלית כ, לדבריהם, אחרת; "ִאי"

 y.81הוא לא השתמש באות , לפי הסבריו, Quenya-מ

במקור  Isildurטוענים התומכים בפתרון התרגומי של לוטם שאמנם ההגייה הנכונה של השם , בתגובה     

ולא לזה  Israelושהצליל בתחילת המילה דומה יותר להברה הראשונה במילה , "איסילדור"קרובה יותר ל

, וטם בטרילוגיהלדבריו של ל. אך ההבדל שבהגיית העיצור התחילי הוא קטן, Yiddishשבתחילת המילה 

                                                 
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, !"התרגום הזקן והטוב! האח", (2007)' כפיר י 80

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/  (תאריך גלישה :
( 2011במאי  21
"Y. Welis( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום", 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440 (תאריך גלישה :
 (2011, בספטמבר 2
 ,"שפות ותרגום –טולקין "פורום , (2002" )עלכסנדרה"

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=937072587 ( תאריך
( 2011, באוגוסט 2: גלישה

81 "Nokia Fan( "2002) , תרגום ועריכה –תרבות ואמנות "פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm 
( 2011, באוגוסט 3: תאריך גלישה)
, "האחרית ואחריתה", (2000" )חייל"

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+

%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-

%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99

%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93

%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%9

5%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZagh

Wtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xl

gv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1 (2011, באוגוסט 11: תאריך גלישה )
"Yaronimus( "2003) , טבעותטולקין ושר ה"פורום", 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=10830254 (תאריך גלישה :
( 2011ביוני  19
, "שר השאלות", (2000)' ר, זיק-בר

http://www.numenore.com/faq/index.php/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA (תאריך גלישה :
( 2011ביוני  10

 

http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=937072587
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-384-3183082.htm
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:d0G0yNPWM_4J:forums.ort.org.il/files/18/313325/Aftrwrd.doc+%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97+%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8+%D7%A9%D7%9C+%D7%94%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%99%D7%A8+%D7%9C%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%A9%D7%A8+%D7%94%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%AA&hl=en&pid=bl&srcid=ADGEESj0P8Ptt4s7zWFA79UoqchYq23WP6YtZXi_tNJXk7TNBxStZaghWtpd2GyoGM2AVRr4sF1jcc8yVd57eTD4sgqrklVG0rgMW11BDptDohEmUUvClWYcsVtZ1Cyor4h07A43Xlgv&sig=AHIEtbQ4PPtyddW7JuvL9GmJtvlIA0L9aQ&pli=1
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=10830254
http://www.numenore.com/faq/index.php/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA
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, טוענים המתפלמסים, ומבחינה זו, צורת המילה היא שיקול שהיה חשוב לטולקין כמעט כמו הגייתה

. עדיף דיוק על פני אסתטיקה, הם מסכמים, עם זאת; היא אסתטית יותר לעין' הכתיבה ללא האות א

שבפורומים מסוימים , ךהוא דוגמה להתלהטות הפולמוס סביב תרגום השמות עד כדי כ Isildurהשם      

: מגדירים מנהלי הפורום מראש באיזה אופן יש לנסח פנייה

בלי להזכיר את התירגומים עצמם ובלי היגררות למלחמת  אבל, אפשר גם לדבר על תרגומים

אסור  אבל Isildur?" מה התיעתוק הנכון של"לשאול  מותר  :לדוגמא .[כך במקור] התרגומים

   82.(הודעה כזו תמחק" )?לוטם או לבנית, נכון Isildur מי תרגם את"לשאול 

 

8.12 Ithilien 

הסבר על אודות השם במקור  (א)

 רכס ההריםבו Anduinנהר בגובל  Gondor .Ithilienמציין אזור בממלכת Ithilien השם , בטרילוגיה

Ephel Duath , המכונים גםThe Mountains of Shadow .Isildur , בנו של המלךElendil , ַֹר  שימש כש

, "The Second Age"ובעידן המכונה , Sauronידי שר האופל  האזור הותקף פעמים רבות על. Ithilien-ב

 "The Third Age"בעידן המכונה . אם כי לבסוף הובס, הוא אף הצליח לכבוש את העיר המרכזית באזור

רוב תושבי האזור . את העיר המרכזית באזור, Nazgûlהמכונים , Sauronכבשו שוב ראשי משרתיו של 

בתום מלחמת . המשיכו לפעול שם במחתרת ולהילחם Gondorאם כי אנשי צבא של ממלכת , ברחו

והאזור  Ithilien-הם התיישבו ב. Elvesעם קבוצת יצורים מגזע  Legolasהנסיך  Ithilien-הגיע ל, הטבעת

. חזר לשגשג

 Appendix-ב. בעולם היצירה Ithilienשינויים המורפולוגיים שעבר השם טולקין המציא אטימולוגיה ל     

E מתרגם"הוא פונה אל הקוראים כ( "(Tolkien, 1966c, Appendix E  ומסביר שבשפהSindarin ,

שהיה נפוץ מאוד בתקופות קדומות בעולם , ndוביניהם הצירוף , צירופים מסוימים עברו גלגולים שונים

מצוי גם בשמות עתיקים  ndהצירוף . ndולעתים הוא נשאר , nnצירוף זה לצירוף הפך , לרוב. היצירה

במילים  ndהתגלגל הצירוף , "The Third Age"בתקופה המכונה בעולם היצירה . מתקופות קדומות

: Ithilienכמו בשם , n-וממנו ל nn-ארוכות ל

                                                 
82 Nifredil"( "2002) , שפות ותרגום –טולקין "פורום", 

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=937072587 ( תאריך
 (2011, באוגוסט 2: גלישה

 

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=937072587
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In Sindarin the combinations ng, nd, mb, which were specially favoured in the 

Eldarin languages at an earlier stage, suffered various changes. […] nd became nn 

usually, as Ennor 'Middle-earth', Q. Endóre; but remained nd at the end of fully 

accented monosyllables such as thond 'root' […] and also before r, as Andros 'long-

foam'. This nd is also seen in some ancient names derived from an older period, 

such as Nargothrond […]. In the Third Age final nd in long words had become n 

from nn, as in Ithilien […] (Tolkien, 1966c, Appendix E: 393). 

הוא עיצור יחיד המיוצג על ידי אות יחידה בכתבים  thהצירוף , Sindarinשבשפה מציין " מתרגם"טולקין ה

 Note that Sindarin dh, th, ch are single consonants and represent" :המקוריים בעולם היצירה

single letters in the original scripts" (Tolkien, 1966c, Appendix E: 394).  טולקין מתייחס גם

מפיק צליל   thהצירוף , Sindarin-ו Elves–  Quenya-לאופן שבו יש להגות את השם ומסביר שבשפות ה

:  'ת –רך 

TH represents the voiceless th of English in thin, cloth. This had become s in 

Quenya spoken, though still written with a different letter; as in Q. Isil, S. Ithil, 

'Moon' (Tolkien, 1966c, Appendix E: 392). 

הוא , Sindarin-ו Quenyaכשהיה עליו לציין תנועות בשפות , "תרגום"טולקין מסביר גם שבתהליך ה

הצלילים , לדבריו. ('א, 8.11 ראו גם סעיף) yגם באות  –בלבד  Sindarin-וב, u-ו i ,e ,a ,oהשתמש באותיות 

בשפה האנגלית  u-ו i ,e ,a ,oדומים לצלילים שמייצגות התנועות , yמלבד , שמפיקות תנועות אלו

 :Tolkien, 1966c, Appendix E) בהתאמה, machine ,were ,father ,for ,brute: במילים כגון, המודרנית

על כך ששינה והוסיף דברים בנספח בגלל , ('א, 8.11 ,3.1ראו סעיפים )' דבריו של לוטם בנספח ה. (393

: דבריו של טולקין בנושא זה שופכים אור נוסף על, ההבדלים הלשוניים בין השפה העברית לאנגלית

,  ג1998 ,טולקיןלוטם בתוך " )אּו, ִאי, ֶאה, ָאה, הצלילים היו בקירוב אלה שמייצגות התנועות אוֹ "]...[ 

(. 381: 'נספח ה

בדומה , "moon"הוא  Sindarin המכונה בשפה ithilטולקין מציין שפירוש המילה  Appendix E-ב     

והן במכתב   Appendix E-הן ב. Quenya ((Tolkien, 1966c, Appendix Eשבשפה  isilלפירוש המילה 
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מסביר טולקין , ('א, 8.11 ';א, 8.10 ראו סעיפים) Richard Jeffery, שבו ענה לשאלותיו של קורא 1972-מ

הפך  thהוא רק בכך שהצירוף  Sindarinשבשפה  ithilלמילה  Quenyaשבשפה  isilההבדל בין המילה ש

(. (Quenya Tolkien, 1966c, Appendix E; Tolkien, 1981 בשפה sלאות 

המילה . Ithiliendוהנו גלגול של השם  Sindarinהוא בשפת  Ithilienהשם , בעולם היצירה, לפי המחקר     

ithil  היא בשפתSindarin  ופירושה"moon ." פירוש השםIthilien  במלואו הוא"moon-land( "Foster, 

(.  444: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" ארץ הירח"פירוש השם הוא , לוטם מסביר שבעברית. (2001

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "[…] for they were descended from folk who lived in Ithilien at one time, before it was 

overrun." (II, 267) 

2. "In that riding went also Queen Arwen, and Celeborn and Galadriel with their folk, and 

Elrond and his sons; and the princes of Dol Amroth and of Ithilien, and many captains and 

knights." (III, 254) 

3. "When the Enemy returned our folk were driven from Ithilien, our fair domain east of the 

River, though we kept a foothold there and strength of arms." (I, 258) 

4. "So they passed into the northern marches of that land that Men once called Ithilien, a fair 

country of climbing woods and swift-falling streams." (II, 258)  

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר    Ithilienמאפייני השם  (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( פרטימאפיין של שם עצם )מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקום מסוים מציין  -

.  שם פרטי מובהק: בעיית התרגום היא
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הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

אך , אינו מנחה את המתרגמים כיצד לתרגם שם זה (Tolkien, 1975)טולקין , במדריך למתרגמים

גם בתרגומים , הוא מבקש להשאיר ללא שינוי בשפת היעד( 2.2ראו סעיף )בהנחיותיו הכלליות במדריך 

אם כי הוא מתיר התאמה מורפולוגית לשפת , את השמות שאינם מופיעים בו, לשפות שאינן גרמאניות

.   היעד בשימוש בצורת הרבים

 

לבנית תרגום  (ה)

ו "אם כי האות ָתי, הגיים על פיהיא נקטה אסטרטגיית תעתיק ". איתיליה"כ Ithilienלבנית תרגמה את 

. מורפולוגית התאמהביצעה גם  כךותוך , באנגלית th-בשם העברי מכוונת להגייה קצת שונה מאשר ה

בסיומת מקובלת של טופונים  Ithilienהמירה את הסיומת של הטופונים ש בכך מתבטאת ההתאמה

עולה בקנה הפתרון התרגומי של לבנית אינו אפשר להסיק ש ".קיסריה", "נתניה"כמו בשמות , בעברית

התאמה  שהוא כוללמכיוון  (לעיל' ד, 8.12; 2.2ראו סעיפים )אחד עם הנחיותיו הכלליות של טולקין 

 .מורפולוגית

 

 תרגום לוטם (ו)

יֵשן"כ Ithilien לוטם תרגם את וגם כאן , הגיים על פיהוא נקט אסטרטגיית תעתיק , בדומה ללבנית". ִיִתילְּ

ביצע הוא לא , אך לעומתה. באנגלית th-ו בשם העברי מכוונת להגייה קצת שונה מאשר ה"האות ָתי

לוטם גם ניקד את השם באופן המבהיר כיצד יש . התאמה מורפולוגית לעברית ולכן הגיע לתוצאה שונה

. כפי שנהג לאורך כל התרגום, בעברית להגותו

עם ההוספות נמנית גם הערה . 'לוטם מציין שהכניס שינויים ותוספות לנספח ה, (3.1ראו סעיף )כזכור      

 'א, 8.12 ראו סעיף)כאמור , מציין" מתרגם"טולקין ה. Appendix E-שלו לדבריו של טולקין במקור ב

עיצור יחיד המיוצג על ידי אות יחידה בכתבים המקוריים בעולם  הוא thהצירוף , Sindarinשבשפה , (לעיל

 thלוטם מסביר שגם בתרגום לעברית מיוצג הצירוף ', בנספח ה. (Tolkien, 1966c, Appendix E)היצירה 

 ,טולקיןלוטם בתוך " )רך באנגלית thהיגוי דומה לזה של הצירוף "המייצגת , ו"האות ָתי –באות יחידה 

(.      380: 'הנספח , ג1998

עולה בקנה אחד עם הנחיותיו  שהפתרון התרגומי שלו אפשר להסיק ,שלוטם נקט תעתיק בלבדמכיוון      

נצמד יותר למקור מעצם הוויתור על התאמה הוא ; (לעיל 'ד, 8.12; 2.2ראו סעיפים )הכלליות של טולקין 

.   למבנה של טופונים בעברית
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    בפורומים ובבלוגים, בא לידי ביטוי באתריםהפולמוס סביב השם כפי שהוא ( ז)

הנימוק הוא שלפי  83".איתיליה"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתה של לבנית ב פורומים, במספר אתרים

הוא בשפה  Ithilienשהשם  כיווןמ. Elves-יש לתעתק שמות שבטרילוגיה הם בשפת ה, הנחיותיו של טולקין

Sindarin ,שהיא אחת משפות ה-Elves ,ולא לשנותו כלל, היה על לבנית לתעתק אותו כפי שהוא .

היא  ien-הסיומת , שכן בטרילוגיה, "איתיליה"מתפלמס אחר תוהה מדוע תעתקה לבנית את השם כ     

כך שתעתיק היה מספיק כדי להבין שמדובר , שכבר מציינות ארץ ממילא Sindarinאחת הסיומות שבשפה 

זהו שיקול חשוב שיש לקחת בחשבון כדי להפיק תרגום , לדבריו; סיומת ולא היה צורך גם בהחלפת, בארץ

.  הולם

ושימר את ההגייה  –לפי הנחיותיו של טולקין  –אף על פי שלוטם תרגם נכון , לדברי מתפלמסים אחרים     

: בהתחלה' שהתעתיק הנכון הוא באות א מכיוון Ithilienבשם  Iהוא טעה בתרגום האות , הנכונה של השם

הוא  Ithilienטוענים התומכים בפתרון התרגומי של לוטם שאמנם התעתיק הנכון של השם , בתגובה". ִאי"

צורת המילה היא , "דבר מאת המהדיר-אחרית"אך לדבריו של לוטם בטרילוגיה ב, בהתחלה' באות א

' האות א הכתיבה ללא, טוענים המתפלמסים, מבחינה זו. שיקול שהיה חשוב לטולקין כמעט כמו הגייתה

. עדיף דיוק על פני אסתטיקה, הם מסכמים, עם זאת. נובעת משיקולים של אסתטיקה

הוא שטולקין הציג את הטרילוגיה " איתיליה"נימוק אחר להתנגדות שהובעה לבחירתה של לבנית ב     

 ,מהם חלק אחר" לתרגם"חלק מהשמות ולא " לתרגם"ובעולם היצירה הוא בחר  Westronכתרגום מלשון 

תרגום . Elves–  Sindarin-טולקין החליט להשאיר אותו באחת משפות ה. Ithilienשבו כלול גם השם 

פוגע .( א.ג –הוא כל שינוי זולת תעתיק מדויק " תרגום", בהקשר זה)שמות שטולקין החליט לא לתרגם 

מוזר ולא הולם נימוק נוסף הוא ששילוב האסטרטגיות בתרגום לבנית הוא . באיזון שטולקין ביקש ליצור

: בעברית

                                                 
, "ן ושר הטבעותטולקי"פורום , (2003" )אייתלאדאר" 83

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=12964821 (תאריך גלישה  :
( 2011, ביוני 3
, "קהילה –ולקין ט"פורום , (2005" )המטורף_הליברליסט_יונתן"

http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=434145897&msgID=281995016 ( תאריך
( 2011, באוגוסט 9: גלישה
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, !"התרגום הזקן והטוב! האח", (2007)' כפיר י

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/  (תאריך גלישה  :
( 2011במאי  21
: תאריך גלישה) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-5363388.htm, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )לףAגאנד"

( 2011במאי  21
 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=12964821
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=434145897&msgID=281995016
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-5363388.htm
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. שמות מקומות כשמתרגמים ספר" לעברת"האם יש , זו שאלה לגיטימית: בוא נאמר כך]...[ 

כמובן שהתשובה הלגיטימית  .האם יש לעברת שמות עלפיים ביצירתו של טולקין, וספציפית

: אבל הנקודה היא זו, (חתימתי 'ר –אבל אני אשאר הצודק )אפשר להתווכח פה . לא: היא

המדומה הזה " תרגום"ב. באנגלית כתרגום מלשון המערב" שר הטבעות"טולקין הציג גם את 

כמו )אך אחרים בחר להביא כלשונם , ]...[הוא בחר לתרגם חלק מן השמות העלפיים 

]...[Ithilien  .)מלבד זאת .שמות עלפיים נוספים לעברית יפגע באיזון הזה, או שינוי, תרגום ,

ארץ "היא , בסינדרין, "איתיליין. "הוא שעטנז מוזר: אינו אף אחד מן השניים" איתיליה"

, היא" איתיליה"אבל , "לבנון"או " לבניה"או " ירחיה"בעברית אפשר היה לתרגם זאת ". הירח

.איחס? סליחה". ארץ האיתיל", בעברית
84  

בעוד , ית שיבשה בכך שכתבה אותו בתעתיק שגויהוא שם שלבנ Ithilien, לדעת כותב אחר, בהקשר זה

היא תעתקה , ien-והמסתיים אף הוא בסיומת , Gondorהמציין אזור אחר בממלכת , Anorienשאת השם 

". יה"-מבלי לשנות את הסיומת ל –נכון 

 

8.13 Brandybuck 

הסבר על אודות השם במקור ( א)

 Meriadocשמו המלא הוא . Hobbits-מגזע ההוא שם משפחתו של יצור  Brandybuck, בטרילוגיה

Brandybuck  ובעולם היצירה הוא מכונהMerry.  שלא כמו רוב היצורים מגזעHobbits ,קומתו גבוהה .

הוא אוהב . Frodoהוא בן לאחת המשפחות המכובדות בפלך וחבר של ההוביט , מבחינת מוצאו וקשריו

 Rivendell-למקום המפלט בShire -בדרכו מה Frodoמצטרף אל , Pippinדודו -הרפתקאות ויחד עם בן

 Pippin-הוא ו. במסעו להשמדת הטבעת Frodoוהופך לחלק מהחבורה המלווה את , Middle-earth-שב

יצור , Treebeardשם הם פוגשים את . אך מצליחים להימלט ביער, Orcsנלקחים בשבי בידי היצורים מגזע 

, באחד הקרבות במלחמת הטבעת. Isengardעל המבצר  Ents-ומסייעים בהתקפת ה, Ents-מגזע ה

Brandybuck מסייע ל-Éowyn , אחייניתו של מלךRohan ,להרוג אתLord of the Nazgûl –   מפקדם של

בתום מלחמת . אך ניצל לבסוף, הוא כמעט מקפח את חייו. Nazgûlהמכונים , Sauronראשי משרתיו של 

הוא הופך לשליט המחוז המזרחי , עם מות אביו. הוא זוכה להערכה רבה על תרומתו במלחמה, הטבעת

                                                 
תאריך ) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-5363388.htm, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר" 84

( 2011במאי  30: גלישה
  

http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-5363388.htm


 

107 

 

בממלכת  Rath Dínenהוא נקבר בחלקת כבוד במקום המכונה , לאחר מותו. Bucklandמחוז  –בפלך 

Gondor :"[…] laid in Rath Dínen among the great of Gondor." (Tolkien, 1966c, Appendix B: 

(378 .

הוא הלחם של שני שמות פרטיים  Brandybuckהשם . Brandybuckטולקין המציא אטימולוגיה לשם      

  –Gorhendad Oldbuck, בעולם היצירהOldbuck (Tolkien, 1975 .)-ו Brandywine –בעולם היצירה 

עובר להתגורר   –Marishשהתגוררה באזור פורה המכונה , Oldbuckהוותיקה  הוביט ממשפחת ההוביטים

כל צאצאיו , מאותה עת. Brandybuck-ומשנה את שם משפחתו ל Brandywineמעבר לנהר המכונה 

:   נושאים שם משפחה זה

Long ago Gorhendad Oldbuck, head of the Oldbuck family, one of the oldest in the 

Marish or indeed in the Shire, had crossed the river, which was the original 

boundary of the land eastwards. He built (and excavated) Brandy Hall, changed his 

name to Brandybuck, and settled down to become master of what was virtually a 

small independent country. His family grew and grew, and after his days continued 

to grow […] (Tolkien, 1966a: 108). 

ומשתף אותם " מתרגם"אל הקוראים כ (Tolkien, 1966c, Appendix F)פונה טולקין , Appendix F-ב     

ית של השם ההוביטי הוא תרגום לאנגל Brandybuckהשם ": תרגום"בהתלבטויותיו בתהליך ה

Brandagamba  שבשפהWestron ; מכיוון שפירוש המרכיב הראשון בשם זה הוא"borderland" , השם

Marchbuck מתרגם"לדעת ה, היה תרגום מדויק יותר :"

[…] when the Oldbucks (Zaragamba) changed their name to Brandybuck 

(Brandagamba), the first element meant 'borderland', and Marchbuck would have 

been nearer (Tolkien, 1966c, Appendix F: 416). 

. Westronשבשפה  gambaהשם " תרגום"הוא  buck, מדבריו של טולקין עולה שבעולם היצירה, כמו כן

 Brandybuck. A":הוא שם אנגלי עתיק Brandybuck, מדבריו של טולקין במדריך מתברר שבמציאות     

rare English name which I have come across. Its origin in English is not concerned; […]" 

(Tolkien, 1975: 161).  בדומה לשםBrandybuck , גם לגבי הרכיבbuck  יש פער בין ההסבר הספרותי

הוא  buckור המרכיב מסביר טולקין שמק, במדריך Oldbuckבמסגרת דבריו על אודות השם ; לאמתי
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 Buck: "Oldbuck. See Brandywine, Brandybuck. The -buck is derivedמהשם הפרטי האותנטי 

from a personal name Buck, in archaic form Bucca (III 368, year 1979) […]" (Tolkien, 1975: 

ושמקורו הוא , (אייל)חיים -למציין בע buckהפריט הלקסיקלי , טולקין מציין שבשפה האנגלית (.170

 buccaופירוש המילה , "male deer"הוא  buccפירוש המילה . שבאנגלית עתיקה  bucca-ו buccבמילים 

 he-goat :""[…] the family name Oldbuck […] contains the word 'buck' (animal): either"הוא 

Old English bucc 'male deer' (fallow or roe), or bucca 'he-goat' " (Tolkien, 1975: 161.)  

כדי לשמר  Brandybuck-ל Westronשבשפה  Brandagambaאת השם " תרגם"טולקין , לפי המחקר     

: לאנגלית" תרגום"שאף הוא , Brandywineאת הדמיון שבמקור בין שם המשפחה לשם הנהר 

The actual name of the family was Brandagamba, which meant 'march-buck' in 

Hobbitish. Braldagamba, meaning 'ale-buck', was not used, but Professor Tolkien 

has translated the name of the family as Brandybuck in order to preserve the 

original similarity between the name of the family and that of the River 

Brandywine (Foster, 2001). 

[  ארוך]נהר "הוא  בעולם היצירה Elves-שבשפת ה Baranduinהשם  פירוש, לפי לוטם

: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" יין שרף"שבאנגלית מודרנית הוא  Brandywineופירוש השם , "זהוב-חום

שבשפה  Baranduinכשיבוש בפי ההוביטים של  Brandywineהצגת השם , (Turner, 2005) טרנרלפי (. 433

Sindarin , (: 2.1ראו סעיף )מסייע לקוראים לחוות את העלילה מנקודת מבטם של ההוביטים

Other Common Speech names were formed as folk-etymologies; this is reflected by 

Brandywine as a plausible corruption of Sindarin Baranduin. […] Such linguistic 

relationships between an unknown language and an English translation are 

necessary for the reader to appreciate the impressions of the Hobbits through whose 

eyes the events are seen […] (Turner, 2005: 38). 
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שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור( ב)

1. "Frodo had retired for a while and left his friend Merry Brandybuck to keep an eye on 

things." (I, 47) 

2. "Some of Frodo's friends came to stay and help him with the packing: there was Fredegar 

Bolger and Folco Boffin, and of course his special friends Pippin Took and Merry 

Brandybuck." (I, 76) 

3. " 'I want Mr. Baggins. Have you seen him?' said a muffled voice – but the voice was the 

voice of Merry Brandybuck." (I, 106) 

4. " 'I am Merry Brandybuck, and I should like to know what all this is about…' " (III, 277) 

 

גום שהוא מעורר   ובעיות התר Brandybuckמאפייני השם  (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)יצור מסוים מציין  -

וכך יש לסווג גם את , מתפקד כשם פרטי מובהק Brandybuckהשם , מכאן אפשר להסיק שבטרילוגיה

 Brandywine)מבחינת מבנהו השם הוא הלחם של שני שמות פרטיים בספר . בעיית התרגום שהוא מעורר

המהווים פריטים לקסיקליים , השמות הללו מורכב משני שמות עצם כללייםשני וכל אחד מ, (Oldbuck-ו

 – ופריט נוסף, "יין שרף"שפירושו , brandyהלקסיקלי מכיל את הפריט  Brandywineהשם . באנגלית

wine , השם ". יין"שפירושוOldbuck  מכיל את הפריט הלקסיקליold , ופריט  , "ישן, זקן"שפירושו

". אייל"שפירושו , buck – נוסף

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

כך שיכיל  Brandybuckעולה שהוא מנחה את המתרגמים לתרגם את השם , מדבריו של טולקין במדריך

במדריך לקרוא  ממליץטולקין אף . Oldbuckוהן של שם המשפחה  Brandywineרכיבים הן של שם הנהר 

  :Oldbuck-ו Brandywine שמותלגבי ה ההנחיותאת  גם
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[…] in The Lord of the Rings it is obviously meant to contain elements of the  

Brandywine River and the family name Oldbuck (see these entries) (Tolkien, 1975: 

161). 

אינה מעלה הנחיות חדשות  Oldbuck-ו Brandywineבדיקת הנחיותיו של טולקין בנוגע לתרגום השמות 

.  מלבד אלו שהוצגו לעיל ,Brandybuckלגבי אופן תרגום השם 

 

 תרגום לבנית (ה)

אותיות  על פיתעתיק היא השתמשה באסטרטגיית ה". בראנדיבוק"כ Brandybuckלבנית תרגמה את השם 

יתו ימעצם הבחירה בתעתיק מתקיימת הנח, עם זאת. שאינו משמר את ההגייה המקורית, (טרנסליטרציה)

, שלפיה השם המתורגם צריך להכיל רכיב מכל אחד משני השמות המרכיבים את השם במקור, של טולקין

.   בעולם היצירה

 

תרגום לוטם ( ו)

ִדיַבק"כ Brandybuck לוטם תרגם את השם ֶרנְּ , עם זאת. בדומה ללבנית הוא נקט אסטרטגיית תעתיק". בְּ

ובכך שימר את ההגייה ( טרנסקריפציה)הגיים  פי עללוטם נקט תעתיק , לעומת התעתיק של לבנית

 .הודות לניקוד, התעתיק שלו מספק הנחיה ברורה לקורא העברי כיצד להגות את השם, כמו כן. המקורית

 .עצם בחירתו של לוטם בתעתיק פירושה היענות גם מצדו להנחיה של טולקין

 

    רומים ובבלוגיםבפו, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

הנימוק הוא ששם  85".בראנדיבוק"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתה של לבנית ב פורומים, במספר אתרים

, בכל האתרים שנבדקו. 'מתועתק באופן שגוי עם האות ו, Merry ,Brandybuckמשפחתו של ההוביט 

הוא הנכון לפי כללי הדקדוק  –' ללא ו –המתפלמסים כותבים שלוטם דייק יותר מלבנית כי התעתוק שנקט 

. אווירה האנגלית שהקורא אמור להרגישבאחת הטענות היא ששינוי השם שבמקור פוגע , בנוסף. האנגלי

 

                                                 
85 "maglor( "2004) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405&r=1 ( תאריך
( 2011, באוגוסט 10: גלישה

, "על תרגום ותעתיק", (אין תאריך)נומנור 
http://www.numenore.org/arda/index.php/%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%

D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7 (2011, באפריל 4: התאריך גליש )
, "טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )קוכולין"

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=4196024 (תאריך גלישה  :
( 2011, ביולי 7

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405&r=1
http://www.numenore.org/arda/index.php/%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7
http://www.numenore.org/arda/index.php/%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=4196024
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8.14 Butterbur 

על אודות השם במקור  הסבר (א)

 Barlimanשמו המלא הוא . Breeהחי בישוב  Menהוא שם משפחתו של יצור מגזע  Butterbur, בטרילוגיה

Butterbur .אך לא ניחן בזיכרון , חברותי, נדיב, הוא בעל לב טוב. נמוך ושמן, פניו אדומות לרוב והוא קרח

פרטים מסוימים . Gandalfהוא אחד מחבריו של הקוסם . Breeבבעלותו פונדק בישוב . טוב ובחכמה רבה

: Gandalfלבין הקוסם  Frodoעולים בטרילוגיה משיחה בין ההוביט  Butterburעל אודות 

'I didn't know that any of the Big People were like that. I thought, well, that they 

were just big, and rather stupid: kind and stupid like Butterbur; […] But then we 

don't know much about Men in the Shire, […]' 'You don't know much even about 

them,
86

 if you think old Barliman is stupid,' said Gandalf. 'He is wise enough on his 

own ground. He thinks less than he talks, and slower; yet he can see through a brick 

wall in time (as they say in Bree) (Tolkien, 1966a: 233). 

שמות מעולם  Breeבעולם היצירה נושאים כל תושבי . Butterburטולקין המציא אטימולוגיה לשם      

במסגרת דבריו על אודות השם , (Tolkien, 1975)טולקין מציין זאת הן במדריך למתרגמים . הצומח

Ferny ,והן בטרילוגיה: "The Men of Bree seemed all to have rather botanical (and to the Shire-

folk rather odd) names, like […] (not to mention Butterbur) (Tolkien, 1966a: 167.)  במדריך

 :הוא שם של צמח" butterbur"המתרגמים לעתיד ומסביר שפונה טולקין אל הקוראים ואל , למתרגמים

"The butterbur is a fleshy plant with a heavy flower-head on a thick stalk, and very large 

leaves" (Tolkien, 1975: 162.) השם המסוים הנידון אינו קיים , טולקין כותב במדריך שלמיטב ידיעתו

ראו ) Butterfieldמשמשת כרכיב בשמות של מקומות כדוגמת  butterהמילה  אם כי, אצל דוברי אנגלית

(. להלן 'ד, 8.14 סעיף

נובעת בחלקה ממידע  Butterburייתכן שבחירתו של טולקין בשם , (Shippey, 2007b)לפי המחקר      

 1928-פורסם בש, A New Glossary of the Dialect of the Huddersfield Districtשבמילון מונחים בשם 

במסגרת הרצאה וטולקין אף כתב הקדמה  1922-וטולקין נפגשו ב Walter Edward Haigh .Haighידי  על

: בת ששה עמודים למילון מונחים זה

                                                 
. Men of Bree-הכוונה ל, בהקשר 86
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Haigh may also have given a hint for Barliman Butterbur, for he records several 

local names beginning with Butter – as possibly deriving from Old English botel, "a 

dwelling". Tolkien derived "hobbit" from Old English hol-bytla, in which case he 

may have thought of Butterbur as coming from Old English *botel-(ge)búr, "one 

who lives in, or is a neighbor of, a (hobbit-)dwelling," which would seem especially 

apt for a human native of Bree. Tolkien was always interested in survivals from the 

past to the present, especially if these were natural and colloquial rather than 

scholarly and antiquarian. Haigh's Glossary gave him many such examples and 

much food for future thought (Shippey, 2007b: 457). 

ושבעבר השתמשו בעלי צמח , הוא שם של צמח בעל עלים רחבים butterbur-בדיקה בספרי היעץ מעלה ש

: זה כדי לעטוף חמאה

- "any of certain composite plants of the genus Petasites (esp. P. hybridus) with broad leaves 

and purplish rayless flowers" )Webster, 1993: 304); 

- "a Eurasian waterside plant of the daisy family, the rounded flower heads of which are 

produced before the leaves. The large, soft leaves were formerly used to wrap butter, and 

extracts are used medicinally as an anticonvulsant" (Oxford Dictionary, n.d.). 

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור (ב)

1. "Barliman Butterbur is the worthy keeper." (I, 159) 

2. "Barliman Butterbur at your service!" (I, 165) 

3. " 'Well, what have you done?' said Frodo, getting impatient with the slow unravelling of 

Butterbur's thoughts." (I, 179) 

4. "To their delight Gandalf said: 'I think I shall come too. At least as far as Bree. I want to see 

Butterbur.' " (III, 265) 
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ובעיות התרגום שהוא מעורר    Butterburמאפייני השם  (ג)

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)יצור מסוים מציין  -

וכך יש לסווג גם את בעיית , מתפקד כשם פרטי מובהק Butterburהשם , מכאן אפשר להסיק שבטרילוגיה

הוא מכיל שני פריטים לקסיקליים המהווים כל . מבחינת מבנהו השם הוא מורכב. התרגום שהוא מעורר

י היעץ פרבדיקה בס. burוהפריט הלקסיקלי , (חמאה) butterהפריט הלקסיקאלי : אחד שם עצם כללי

"  תרמיל זרע או פרח בעל קוצים"הוא , המקובל בתחום הבוטאניקה, burמעלה שאחד הפירושים של 

(.  ללא תאריך, אנגלי מקוון-עברי-עברי, עברי-מילון אנגלי: מילים-רב)

בשוודית . שבאנגלית עתיקה burreשמקורה מהמילה , burr, יש בספרי היעץ מילה מקבילה burלמילה       

 any rough or prickly"פירוש המילה באנגלית הוא . borre –יש מילה דומה ( Old Sweddish)עתיקה 

envelope of a fruit whether a pericarp, a persistent calyx or an involucre […]" (Webster, 1993: 

300; Oxford Dictionary, n.d.) 

 

הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

  –Butterbur –ומסביר שהשתמש בשם של צמח " מתרגם"במדריך פונה טולקין אל המתרגמים כ, כאמור

הוא ממליץ (. לעיל 'א, 8.14 ראו סעיף)נושאים שמות של צמחים  Breeשבעולם היצירה תושבי  מכיוון

לשמר את , אם קיימת אפשרות בשפת היעד, להשתמש בשם המקובל של צמח זה בשפת היעד ובה בעת

שם אחר מעולם הצומח המכיל את בהוא ממליץ להמיר את השם , לחילופין(. חמאה) butterהקשר למילה 

: מציין צמח שופע ובשרני הדומה לצמח שבמקורהבשפת היעד או  butterהמילה 

Butterbur. So far as I know, not found as a name in England, though Butter is so 

used, as well  as combinations (in origin place-names) such as Butterfield. These 

have in the tale been modified, to fit the generally botanical names of Bree, to the 

plant-name 'butterbur' (Petasites vulgaris). If the popular name for this contains an 

equivalent of 'butter', so much the better. Otherwise use another plant-name 
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containing 'butter' (as German Butterblume, Butterbaum, Dutch boterbloeme) or 

referring to a fat thick plant […] (Tolkien, 1975: 162).  

 

 תרגום לבנית( ה)

אינה קיימת " חמאוני"בדיקה בספרי היעץ מעלה שהמילה ". חמאוני"כ Butterburלבנית תרגמה את השם 

ָאה"המילה , לעומת זאת. אף לא בעולם הצומח, בעברית קיימת " שומן מעובה עשוי מחלב"במובן " ֶחמְּ

  ;ג1998, אבניאון ;529: ד"י1965, קאסאווסקי ;376: ב1980, ןשוש-אבן)בעברית מאז תקופת המקרא 

ִאי"בספרי היעץ נמצאה המילה (. ג1997, שויקה ;ב2003, ןשוש-אבן היא ; הקיימת בעברית החדשה" ֶחמְּ

. (ב2003, ןשוש-אבן; 875 :ג1998, אבניאון) "דומה לחמאה: "ופירושה בעברית מודרנית, "חמאוני"דומה ל

, butterאת שם העצם הכללי "( חמאה)"היא תרגמה בתרגום מילולי . לבנית נקטה שילוב אסטרטגיות     

שתמשה בסיומת ביצעה התאמה מורפולוגית לעברית בכך שההיא , כמו כן. המהווה רכיב בשם האנגלי

נשמר  butterהרכיב . (2158: ו2003, שושן-אבן) אם כי לרוב בשמות תואר, בעבריתמקובלת ה, "ניוֹ "

התחדיש . כולו הוא תחדיש בעבריתהתרגומי הפתרון . הושמט, bur, והרכיב השני, בתרגום מילולי

ובמובן זה הוא אינו עולה בקנה אחד , אך אינו קשור בשם של צמח, נוצר מתרגום מילולי חלקי" חמאוני"

. ההתאמה להנחיות טולקין היא חלקית בלבד, כלומר. עם הנחיותיו של טולקין

 

תרגום לוטם  (ו)

, בתוספת ניקוד כהרגלו, הגיים על פיתעתיק : נקט לוטם שילוב אסטרטגיות, בהיקרות הראשונה בלבד

, המהווה כשלעצמו המרה של השם המקורי בשם של צמח מאותה משפחה, ותוספת של שם צמח

Asteraceae ( 100: 2002, ודרוםשמידע) ,לתעתיק אך משמש כהנהרה בגוף הטקסט כשהוא מתלווה :

ֶבר" בדיקה מדגמית מעלה שבהיקרויות הבאות (. 165: א1998, טולקיןלוטם בתוך " )החתול-ציפורני, ַבֶטרְּ

ֶבר", הוא הסתפק בתעתיק המנוקד ".  ַבֶטרְּ

סיפק לוטם הנהרה מפורטת יותר בנוגע לבחירתו בפיתרון תרגומי זה , בנוסף להנהרה בגוף הטקסט     

לוטם מסביר שהנחיותיו של ( 3.2ראו סעיף " )דבר מאת המהדיר-אחרית"הערותיו בב, כזכור; לשם הנידון

ושהוא נאלץ לעיתים לפרש את , טולקין במדריך למתרגמים נועדו למתרגמים לשפות גרמאניות או נורדיות

 Breeהוא מציין שהחזיר על מכונם את השמות האנגליים של תושבי . כוונותיו של טולקין ולשמר את רוחן

, (לעיל 'א, 8.14 ראו סעיף)כזכור ; (412: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)ורגמו לעברית במהדורה הקודמת שת

Butterbur  הוא שם משפחה של יצור ממחוזBree .
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לוטם אף מציין . לוטם מסביר שבמקרים ספורים בלבד הבהיר את פשרם של מספר שמות בגוף הספר     

הבהרת פשר שמותיהם ", לדבריו. שאותה הנהיר, את מספר הכרך והעמוד שבו מופיעה ההיקרות הראשונה

ִרי  האדם תושבי-של בני הם לקוחים  היתה דרושה משום שהמחבר ציין בגוף הספר כי( ]...[ 165' א)בְּ

מפתח השמות "גם במסגרת דבריו על השם הנידון ב(. 315: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" משמות צמחים

:  כנהוג במקומותיו, שם משפחתו לקוח מן הצומח"מבהיר לוטם ש, (3.2ראו סעיף " )והעניינים

  (.431: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין) "]...[בלשון המערב  'חתול-ציפורני'

הפתרון . לאחת מהמלצותיו של טולקין למתרגמים, ולּו במקצת, הפתרון התרגומי של לוטם עונה, אןמכ     

, אך הוא מציין צמח דומה, בעברית butterהתרגומי של לוטם אינו משמר אמנם קשר כלשהו למקבילה של 

. מאותה משפחה כמו הצמח שבמקור, שופע ובשרני

 

    בפורומים ובבלוגים, י ביטוי באתריםהפולמוס סביב השם כפי שהוא בא ליד( ז)

אחד הנימוקים הוא  87".חמאוני"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתה של לבנית ב פורומים, במספר אתרים

, טוענים המתנגדים, לכן. אינו שייך" חמאוני"ואילו השם , שייך לעולם הצומח Butterbur ששם המשפחה

 מכיווןאינו תרגום מדויק " חמאוני"ואתה מסכים איתי ש "]...[ :פעלה לבנית בניגוד לכוונותיו של המחבר

להלן טענה   88"]...[יותר " מדויק"תרגום לוטם : ובקיצור .שאינו לקוח מעולם הצומח כפי שטולקין התכוון

: נוספת בנושא

משפחה -קרוב, הוא כינוי לפרח המצוי באנגליה Butterbur. שם המשפחה תורגם בצורה שגויה

ברשימת שמות מעולם הצומח מעוררת  "חמאוני"הכללת השם ]...[ החתול -של פרח ציפורן

  89.תמיהה

                                                 
 
 ,"טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר"87

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3867511&r=1 ( תאריך
( 2011, במאי 28: גלישה

, "שפות ותרגום –טולקין "פורום , (2005" )שירלימיר"
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=457487875 ( תאריך

( 2011, בספטמבר 2: גלישה
"Moriquendi" (2005) , שפות ותרגום –טולקין "פורום" ,

 http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=328396749 ( תאריך
( 2011, באוגוסט 29: גלישה

תאריך ) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm ,"טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר" 88
 (2011, בספטמבר 2: גלישה

 
-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, !"התרגום הזקן והטוב! האח", (2007)' כפיר י89

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/  (תאריך גלישה :
( 2011באוגוסט  25

 

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3867511&r=1
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=457487875
http://demo.ort.org.il/ortforums/scripts/forum_msg_show.asp?pc=471389549&msgID=328396749
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/
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 butterחלק מהמתפלמסים טוענים שאף על פי שבהמשך הספר יש משחק מילים המבוסס על המילה      

שהמחבר הכריז שעליו להילקח מעולם , ם המקורימן הראוי היה לא לשנות את הש, Butterburשבשם 

כדוגמת " החתול-ציפורני"אלא לשנות את משחק המילים כך שיתבסס על רכיב מתוך , הצומח

. יש הכותבים שממילא אין דרך לתרגם את כל משחקי המילים. כפי שנהג לוטם, "ציפורניים"

הם . מתנגדים אחרים קושרים את תרגום שם המשפחה של היצור בטרילוגיה לתרגום שמו הפרטי     

בכך שהיא תרגמה את שם , לטענתם, חוסר העקביות מתבטא. טוענים שלבנית לא היתה עקבית בתרגום

של אותו היצור היא ( forename)ואילו את השם הפרטי , לפי חלק ממשמעותו Butterburהמשפחה 

:  היה עקבי בתרגומו ותעתק את שני השמות של אותו היצור, לעומתה, לוטם. קהתעת

האדם מברי היו לקוחים רובם ככולם מעולם -כיצד תסביר את הקטע בו מסופר ששמות בני

הוא  Butterbur ?זה מעולם הצומח" חמאוני"ממתי ". שלא לדבר על החמאוני]...[ "הצומח 

, םאם כבר לתרג, ואגב. החתול-משפחה של ציפורן-קרוב, המצוי באנגליה, צמח אירופי

Butterbur למה לא לתרגםBarliman  ,שזה בעצםBarley-man  ,מאד  –השעורה -כלומר איש

 בלי לתרגם את  Butterburלתרגם את. לאור העובדה שהוא בעל פונדק המגיש שיכר, רלוונטי

Barliman בלשון המעטה, נראה לי מוזר.
90 

יש גם הטוענים , מעדיפים את בחירתו של לוטםהשל לבנית ו נהלעומת הקוראים המתנגדים לפתרו     

הנימוק שלהם כנגד בחירתו של לוטם הוא שלוטם התעקש ללא סיבה  91.אינו תרגום שגוי" חמאוני"ש

: בכך מוצדקת לשנות את הפתרון התרגומי של לבנית היכן שלא היה הכרח

כמו למשל , מתעלם משאר ההנחיות הכתובות במדריך למתרגם מעניין אז מדוע מר לוטם

יותר ויותר מסתמן לי שמר לוטם . ולשמור על המילה אנט Halfling לשמר את החצי במילה

לפחות בתת )ללא שאלת טעם אישי זה או אחר , פשוט רצה לשנות כל מה שלבנית נגעה בו

  92(. ]...[ מודע

ך שנקטה אסטרטגיות תרגום שונות בכל אחד משני השמות של כנגד הטענה שלבנית לא היתה עקבית בכ

שעקביות אינה ערך עליון כאשר מדובר בתרגום ספר וחוסר העקביות של לבנית טוענים המתנגדים , הדמות

                                                 
תאריך ) http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm ,"טולקין ושר הטבעות"פורום , (2002" )אייתלאדאר" 90

( 2011, בספטמבר 2: גלישה
91 "Real Dream( "2002) , קין ושר הטבעותטול"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3818543 (תאריך גלישה :
( 2011באוגוסט  22
"2cookie( "2004) , ותטולקין ושר הטבע"פורום" ,

http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405 (תאריך גלישה :
( 2011, בספטמבר 1

92 "barzik( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm (תאריך גלישה  :
( 2011, באוגוסט 3
 

http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3818543
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=28209405
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
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המתבטאת בחוסר ציות להנחיות המחבר על אודות האופן שבו יש לתרגם , פחות חמור מהטעות של לוטם

: שמות מסוימים

לכן לא נתרגם את ביל פרני או את , לא תרגמנו את מריאדוק)צריך להיות אחיד הגישה שהכל 

היא גישה שמתאימה ללקסיקון קשוח במיוחד כמו האנציקלופדיה אך לא ( בארלימן בטרבר

הצרימה הנוראית והאיומה בשם בארלימאן החמאוני כל כך צרבה את העין . לספר חי ונושם

לקורא העברי בארלימן החמאוני יצרוב , לוטם צודק .שלא שמתי לב אליה עד עצם היום הזה

מייקל לוי וסמי בורקס זרים , בדיוק כפי שמוריס כהן( ערבוב שמות לועזי ועברי)את העין 

לא עמד בפני מר לוטם  'תרגום משהו מגוחך'חבל מאד שהשיקול של  .לאוזנו של הישראלי

 'תרגום מגוחך'כול לחשוב על מישהו י. במיוחד בשפות הרוהירים, בתרגום דברים נוספים

   93(.הסוס חלה במחלה צבאית מדבקת: רמז)? ובנוסף לכך גם שגוי

, בעוד שהתעתיק של לוטם, נימוק אחר הוא שתרגומה של לבנית מבוסס על מילה בעלת משמעות בעברית

ֶבר" כפי , הטקסט הכנסת הערה בגוף, טוענים המתפלמסים, כמו כן. אינו אומר דבר לקורא בעברית, "ַבֶטרְּ

: להלן אחת הטענות. קוטעת את הרצף, שעשה לוטם

גם אם תוסיף הערה שתבהיר . זה חסר משמעות לקורא ישראלי? "בטרבר" –לעניין החמאוני 

עדיין המשמעות תהיה ( ושוב תעצור את זרימת הטקסט במקום שאין הוא עוצר במקור)זאת 

בטרבר זה תרגום של מי שמתרגם ספרות : לסיכום. ]...[ זו שיטה פסולה. אינטואיטיבית-לא

ובודאי שאין זה , כה קלוקל אינו ראוי לכבוד" תרגום"אוסף הרעיונות ההזויים מאחורי . טכנית

.מגיע לקורא הישראלי האומלל
94 

מעורר קונוטציות " חמאוני"טענה נוספת של אחד התומכים בפתרון התרגומי של לבנית היא שהשם      

ן בטרילוגיהלחמאה ולהיותו של היצ טוענים המתפלמסים יש גם  .וזו ההצדקה לשימוש בו, ור שמֵש

ֶבר"מ טוב יותרבעברית נשמע  "חמאוני"ש ". ַבֶטרְּ

 

8.15 Cirith Ungol 

הסבר על אודות השם במקור  (א)

, "Ephel Dúath"מציין מעבר צר הנמצא גבוה ברכס הרים המכונים  Cirith Ungolהשם , בטרילוגיה

במעבר זה . The Third Ageבעידן המכונה , Sauron, שבה  ֹשוכן שר האופל Mordorהגובלים עם ממלכת 

                                                 
93 "barzik( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm (תאריך גלישה :
. Snowmane-ו Shadowfaxהכוונה לתרגום שמות הסוסים (. 2011, בספטמבר 1

94 "zarn( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום" ,http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm (תאריך גלישה :
( 2011, באוגוסט 18

http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
http://sf.tapuz.co.il/shirshur-441-3832423.htm
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 Orcsהיצורים מגזע . שומר על המעבר Shelobעכביש גדול בשם . יש מדרגות תלולות ומסוכנות מאוד

ונים המכ, Sauronראשי משרתיו של . הגבירו את השמירה על המעבר באמצעות צפייה ממגדל גבוה

Nazgûl , עברו דרךCirith Ungol מ-Mordor  בדרכם לכבוש את העירMinas Ithil , שכונתה לאחר

וחברו דרך   Frodoמוביל את ההוביט , Gollum, ההוביט הידוע לשמצה. Minas Morgulהכיבוש 

Cirith Ungol בדרכם ל-Mordor .אם כי , הם מצליחים לבסוף לעבורFrodo נתפס כמעט קיפח את חייו כש

 ,The Cleft" (Tolkien"מקום זה מכונה לעיתים בשם , בעולם היצירה. Orcs-בידי ה Cirith Ungol-ב

1966c, Appendix A; Tolkien, 1966c, Appendix B .)

בסדרת מכתבים C (Foster, 2001 .)אות במקום ב Kטולקין מאיית לעיתים שם זה באות , במכתביו     

 Frodoהוא משתף אותו בתוכניותיו לגבי חלק מהרפתקאותיהם של , Christopherלבנו  1944שכתב בשנת 

: ומזכיר את שמו של מעבר זה, וחברו בעולם היצירה

[…] encountered and temporarily tamed Gollum. They have with his guidance 

crossed the Dead Marshes and the slag-heaps of Mordor, lain in hiding outside the 

main gates and found them impassable, and set out for a more secret entrance near 

Minas Morgul (formerly M. Ithil). It will turn out to be the deadly Kirith Ungol and 

Gollum will play false (Tolkien, 1981: 76). 

: ומציין שוב את שמו של המעבר, את בנו בתהליך כתיבת הטרילוגיה טולקין ממשיך ומשתף, במכתב נוסף

There has been a battle […] and after a short while in a cave behind a waterfall, I 

think I shall get Sam and Frodo at last into Kirith Ungol and the webs of the 

Spiders (Tolkien, 1981: 79). 

 Another chapter"  :הקשורים למעבר זה, טולקין מספר לבנו על מאורעות שבטרילוגיה, אחר במכתב

proceeding, leading to disaster at Kirith Ungol where Frodo is captured" (Tolkien, 1981: 79.) 

:  רילוגיהטולקין מציין שוב את שם המעבר תוך שהוא מספר לבנו על התמסרותו לכתיבת הט, במכתב הבא

That night I never slept at all (quite literally) […] Chief reason, however, is 

absorption in Frodo, which now has a great grip and takes a lot out of me: chapter 

on Shelob and the disaster in Kirith Ungol has been written several times. Whole 
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thing comes out of the wash quite different to any preliminary sketch! (Tolkien, 

1981: 82). 

מקום כדוגמתו , לדבריו. מעבר זה מסוכן ביותר, במכתב שלהלן טולקין מציין בפני בנו שבעולם היצירה

: בטרילוגיה מדגיש את ההבדל בין מציאות לספרות

 It just shows the difference between life and literature: for anyone who found 

himself actually on the stairs of Kirith Ungol would wish to exchange it for almost 

any other place in the world, save Mordor itself. But if lit. [sic] teaches us anything 

at all, it is this: that we have in us an eternal element, free from care and fear, which 

can survey the things that in 'life' we call evil with serenity (that is not without 

appreciating their quality, but without any disturbance of our spiritual equilibrium) 

(Tolkien, 1981: 106-107). 

טולקין המציא אטימולוגיה לשינויים המורפולוגיים שעברו בעולם היצירה שמות המכילים אותיות      

 ,Tolkien, 1966c)פונה טולקין Appendix E -ב, ('א, 8.10 ראו סעיף)כזכור . וצירופים מסוימים

Appendix E )הוא השתמש באות , ם היצירהומציין שבעול" מתרגם לאנגלית"אל הקוראים כc  במקום

, "מתרגם"לדברי ה, הסיבה. Sindarin-ו Elves–  Quenya-משתי לשונות ה" תרגם"במילים ש kבאות 

לאותיות  Quenyaאת אותיות האלפבית מהשפה " תרגום"בתהליך ה" להמיר"נעוצה בכך שהוא השתדל 

מסביר כיצד יש להגות מילים " מתרגם"ה טולקין. kובלטינית חסרה האות , האלפבית של השפה הלטינית

הוא מציין כדוגמה שאת . iוהאות  eלפני האות  גם/ k/-יש להגות כc ושמות מסוימים ומציין שאת העיצור 

 ,keleb/ ( (Tolkien, 1966c/יש לבטא כ, Sindarinשבשפה , ('א, 8.10ראו סעיף ) celebהפריט הלקסיקלי 

Appendix E: 391) .

ראו )כאמור . המסיים את השם הנידון זכה להתייחסות בכתביו של טולקין thגם צירוף האותיות      

מסביר  Tolkien, 1966c, Appendix E)" )מתרגם"טולקין ה Appendix E-ב, ('ו, 8.12; 'א, 8.12 פיםסעי

מציין שבשפה הוא . thוביניהם הצירוף , צירופים מסוימים עברו גלגולים שונים, Sindarinשבשפה 

Sindarin , הצירוףth הוא עיצור יחיד המיוצג על ידי אות יחידה בכתבים המקוריים בעולם היצירה .

שבדומה לשם , "The Cleft"עולה מדבריו על אודות הכינוי , (Tolkien, 1975)במדריך למתרגמים      

Cirith Ungol שפירוש , מציין אף הוא מעבר זהCirith–   של השם המרכיב הראשוןCirith Ungol–   הוא
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"cleft( "נקיק) , ופירושUngol  הוא"of the Spider( "של העכביש .) טולקין אף מסביר שזהו מעבר צר

 The Cleft ('of the Spider') = Cirith (Ungol). Cirith means 'cleft', a narrow" :באדמה או בסלע

passage cut through earth or rock (like a railway cutting) […]"  (Tolkien, 1975: 181). 

" pass of the spider"ופירושו  Sindarinהוא בשפה  Cirith Ungolבעולם היצירה השם , לפי המחקר     

(Foster, 2001 ;Day, 1979 .) פירוש המילהcirith  הוא"cleft( "McNelis, 2007) ,ירוש השם פ, ולפי לוטם

(.       461: ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)" נקיק העכבישה"בעברית הוא   –Cirith Ungol –בשלמותו 

 

שבהם מופיע שם זה  , ציטוטים מהמקור( ב)

1. "The name of the perilous place and the high pass he could not tell, or would not. Its name 

was Cirith Ungol, a name of dreadful rumour." (II, 252) 

2. " 'Do you know the name of that high pass?' said Faramir. 'No,' said Frodo. 'It is called 

Cirith Ungol.' " (II, 300) 

3. " '[…] But I do not think you are holden to go to Cirith Ungol, of which he has told you 

less than he knows. That much I perceived clearly in his mind. Do not go to Cirith Ungol!' " 

(II, 301) 

4. "At last when Faramir spoke of his parting with the travellers, and of their resolve to go to 

Cirith Ungol, his voice fell, and he shook his head and sighed." (III, 85) 

 

ובעיות התרגום שהוא מעורר    Cirith Ungolמאפייני השם  (ג)

הן . וכל אחד מהם הוא שם עצם פרטי בפני עצמו, Ungol-ו Cirith, זהו שם עצם פרטי הבנוי משני רכיבים

: עונים לקריטריונים הבאים, והן כל אחד מרכיביו, השם בשלמותו

( מאפיין של שם עצם פרטי)מתחיל באות גדולה  -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל יידוע  אינו -

(  מאפיין של שם עצם פרטי)מקבל צורת רבים  אינו -

( מאפיין של שם עצם פרטי)מקום מסוים מציין  -

מתפקד ביצירה כשם פרטי  Cirith Ungolהשם , מכיוון שכל אפיוני השם הם אפיונים של שמות פרטיים

. מובהק
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הנחיותיו של טולקין במדריך למתרגמים  (ד)

. טולקין אינו מספק הנחיות לגבי האופן שבו יש לתרגם שם זה, (Tolkien, 1975)במדריך למתרגמים 

כולל אלו שאינן , בהנחיותיו הכלליות המתייחסות לתרגומים לשפות שונות, (2.2ראו סעיף )כזכור 

העברת )היעד את השמות שאינם מופיעים במדריך זה טולקין ממליץ להשאיר ללא שינוי בשפת , גרמאניות

 (.במונחי עבודה זו ,השם כמות שהוא או בתעתיק

 

  תרגום לבנית (ה)

נמצא שחוסר העקביות הוא (. 7.1סעיף  ראו)בהיקרויות הראשונות של שם זה פתרונה של לבנית אינו עקבי 

לבנית , (277, 231: ב1980, טולקין)הראשונות  בשלוש ההיקרויות. 'בחמש ההיקרויות הראשונות בכרך ב

, טולקין)ת הרביעית בהיקרו". צירית אּונגֹול: "תעתקה לפי הגיים וניקדה חלקית את הרכיב השני של השם

: ב1980, טולקין)ת החמישית בהיקרו". צירית אונגול" –ולא ניקדה , היא תעתקה לפי הגיים( 277 :ב1980

: ב1980, טולקין)מההיקרות השישית  החל". צירית אּונגֹול: "ניקדה חלקיתהיא תעתקה לפי הגיים ו( 278

" צירית אונגול"בדיקה מדגמית העלתה שהשם ". צירית אונגול" –היא תעתקה לפי הגיים מבלי לנקד ( 288

  .הוא הפתרון הרווח בתרגומה

ו בשם העברי "האות ָתי אם כי, עצם הבחירה בתעתיק עולה בקנה אחד עם ההנחיה של טולקין במדריך     

בדיקה של כללי השפה , ('ה, 8.10 ראו סעיף)כזכור . באנגלית th-מכוונת להגייה קצת שונה מאשר ה

על אודות האופן שבו נהוג לבטא English Pronouncing Dictionary (Jones, 2003 )האנגלית בספר היעץ 

 סביר מטולקין מצדו . s /(Jones, 2003)/-מעלה שמבטאים אותה כ iכאשר אחריה יש אות  cאת האות 

את אפוא לא תעתקה לבנית /. k/עם צליל התחלתי הוגים שם זה  בעולם הטרילוגיהש Appendix E-ב

ומבחינה , /s/עם צליל התחלתי  -המילה בדומה לאופן שבו מקובל להגות אותה בשפה האנגלית של ימינו 

המכוונת להגייה שונה ', היא השתמשה באות צ .בנושא ןהנחייתו של טולקי אינו מתיישב עםאף פתרונה זו 

.  מאשר בעולם הטרילוגיה ואף בשפה האנגלית של ימינו

 

תרגום לוטם  (ו)

גֹול"כ Cirith Ungolלוטם תרגם את   על פיתעתיק הוא נקט אסטרטגיית , בדומה ללבנית". ִקיִרית אּונְּ

 ףראו סעי)כזכור . באנגלית th-ו בשם העברי מכוונת להגייה קצת שונה מאשר ה"וגם כאן האות ָתי, הגיים

שלדברי טולקין , thהסבר על כך שבדומה לצירוף  –ביניהם  ;'לוטם הכניס שינויים ותוספות לנספח ה, (3.1

על ידי  Sindarinמיוצג בעולם היצירה בשפה , (לעיל 'א, 8.15 ';ו, 8.12 ';א, 8.12פים ראו סעי" )מתרגם"ה
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האות  –גם בתרגום לעברית מיוצג צירוף זה באות יחידה , (Tolkien, 1966c, Appendix E)אות יחידה 

(.      380: 'נספח ה, ג1998 ,טולקיןלוטם בתוך " )רך באנגלית thהיגוי דומה לזה של הצירוף "המייצגת , ו"ָתי

. הגיע לתוצאה שונה אחד מהםכל , הגיים על פיתעתיק  ה שלאסטרטגי והמתרגמים נקט שנישאף על פי      

ותרגם , cלהגות את האות  Appendix E-הגיים של השם כפי שהמליץ טולקין ב על פיתעתיק לוטם נקט 

אסטרטגיה של תעתיק הגיים אך החליפה את  לבנית נקטה". ִקיִרית"כ Cirithאת הרכיב הראשון של השם 

. לאורך כל התרגום, לוטם גם ניקד את השם באופן המבהיר כיצד יש להגותו בעברית. 'צ-האות הראשונה ב

אפשר להסיק שכל אחד משני הפתרונות התרגומיים שלעיל עולה בקנה אחד עם הנחיותיו הכלליות של 

.  יות אלהתרגום לוטם קרוב יותר להנח ךא, (לעיל 'ד, 8.15 ;'ד, 8.12 ;2.2ראו סעיפים )טולקין 

 

    בפורומים ובבלוגים, הפולמוס סביב השם כפי שהוא בא לידי ביטוי באתרים( ז)

לדעת  95".צירית אונגול"ובלוגים הובעה התנגדות לבחירתה של לבנית ב פורומים, במספר אתרים

; פתרונה של לבנית אינו עולה בקנה אחד עם כללי ההגייה והתעתיק שעליהם ממליץ טולקין, המתנגדים

סביר טולקין מבמקור  Appendix E-וב, Ci""מתחיל בצמד האותיות  Cirith Ungolהשם , לדבריהם

להלן אחת הטענות . הוא תרגום שגוי" צירית אונגול"לכן /. k/היא עם צליל  cשההגייה הנכונה של האות 

: הרווחות בנושא

כל השמות שבהוצאה הראשונה היו . מבחינה לשוניתההוצאה המחודשת הרבה יותר מדויקת 

קירית "ואמור להיות " צירית אונגול"שתורגם ל Cirith Ungol כמו למשל) 'כתובים עם צ

תוקנו להיות  (זה הכל טעויות]...[ , דמויות גם בשמות של וזה ככה לאורך כל הספר, "אונגול

בסך הכל בהוצאה המחודשת המתרגמים עשו עבודת מחקר יותר מקיפה וקלעו . 'כתובים עם ק

  96.לדעתו של המחבר מבחינה לשונית

:  כתרגום שגוי" צירית אונגול"גם מתוכן ההערה הבאה עולה שהמתפלמסים רואים את 

                                                 
, "שר השאלות", (2000)' זיק ר-בר 95

http://www.numenore.com/faq/index.php/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA (תאריך גלישה :
 (2011, באוגוסט 29

-http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C, !"התרגום הזקן והטוב! האח", (2007)' כפיר י

%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%

90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/#rem3 ( תאריך
( 2011באוגוסט  17: גלישה

"Y. Welis( "2002) , טולקין ושר הטבעות"פורום", 
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440 (התאריך גליש :

  (2011, בספטמבר 2
 http://www.kipa.co.il/community/show/3800358, "כיפה –לא כלה דרכינו "פורום , (2008" )3קסטה  2-קרח ב" 96
( 2011, באוגוסט 21: תאריך גלישה)

http://www.numenore.com/faq/index.php/%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/#rem3
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/#rem3
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/#rem3
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/#rem3
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/#rem3
http://www.numenore.com/articles/%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%97-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%96%D7%A7%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91/#rem3
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=441&MessageId=3863440
http://www.kipa.co.il/community/show/3800358
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אנס 'ממליצה לך לתת צ. שנעשהאני חושבת שזה היה מחייב התיקון ', ק-וה' צ-ולגבי ה]...[ 

אולי בגלל זה קהילת . הישן לוקה בפלצנות יתר. לדעתי הוא הרבה יותר טוב 97.לחדש

 98.כי הם חבורת פלצנים. הטולקינאים מעדיפה אותו

בדיקה מעלה שאפילו בפורומים המתנהלים בשפה האנגלית יש מתפלמסים הכותבים שבחירתה של לבנית 

/: k/-כ cבעולם היצירה יש לבטא את , ה ושהמתרגמת לא הבינה שלפי טולקיןהיא שגוי" צירית אונגול"ב

The "Livnit" translation has its problems, of course. […] the translator translates C 

(like […] Cirith Ungol) as "TS", because she did not understand that the C is 

pronounced like K.
99

 

 

 

                                                 
. הכוונה לתרגום החדש 97
 http://www.kipa.co.il/community/show/3798924, "כיפה –לא כלה דרכינו "פורום , (2008" )3קסטה  2-קרח ב" 98
( 2011, במאי 2: תאריך גלישה)

99 "barzik" ,(2002) , פורום"The One Ring" ,http://forums.theonering.com/viewtopic.php?p=1482879 ( תאריך
 (2011, באוגוסט 29: גלישה

http://www.kipa.co.il/community/show/3798924
http://forums.theonering.com/viewtopic.php?p=1482879
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ממצאים ומסקנות . 9

  טבלה מסכמת 9.1

ת ותרגומם ואסטרטגי, ת התרגום שהם מעוררים במקורובעי, השמות המרכזיים בפולמוסבטבלה זו מוצגים 

וכן מידת ההתאמה של כל אחד מהפתרונות התרגומיים להנחיות , אחד משני המתרגמיםהתרגום שנקט כל 

 100.טולקין

תרגום בעיית התרגום במקור השם 

לבנית 

אסטרטגיית 

התרגום של 

לבנית 

תרגום 

לוטם 

אסטרטגיית התרגום 

של לוטם 

1 .Elf, Elves 

 

 

שם פרטי  . 1

מובהק -לא

תחדיש . 2

, לילית-בן

לילית -בני

+ המרה 

תחדיש 

 

?  ט

ֶלף המרה  ֲעָלִפים , עֵש

תוך שמירה על קרבה )

 (פונטית למקור

? ט

2.Ents  ,Ent 1 .  שם פרטי

מובהק -לא

תחדיש . 2

תעתיק  אנטים , אנט

 

 

+ ט

ָצן ָצִנים , עֵש המרה  + תחדיש עֵש

תוך שמירה על קרבה )

(   פונטית למקור

  –ט

3.dwarf, 

dwarves, 

Dwarf, 

Dwarves 

שם פרטי  . 1

מובהק  -לא

ברמת )תחדיש . 2

( הדקדוק

 גמדים, גמד

 

תרגום מילולי 

+ ( ביחיד)

התעלמות 

מתחדיש 

שבמקור 

 (ברבים)

?   ט

, גמד

ָדִאים  ַגמְּ

 

( ביחיד)תרגום מילולי 

( דקדוקי)תחדיש  +

(  ברבים)

שמר על הייחוד שיצר )

( טולקין במקור

 

? ט

4 .Isengard   תעתיק  איזנגארד שם פרטי מובהק

?  ט

ד  ַגרְּ תעתיק   ַאיֶסנְּ

? ט

5.Shadowfax  תעתיק  שאדופאקס שם פרטי מובהק

כפי שהשם )

נהגה כיום 

(  באנגלית

+ ט

ס  ָקדּוַפקְּ תעתיק  סְּ

בדומה לצורת השם )

( Scadufaxהעתיקה 

 

+ ט

 

 

                                                 
: מקרא לטבלה 100
;  התאמה ודאית להנחיותיו של טולקין+ ט
;  התאמה ודאית להנחיותיו של טולקין-אי –ט
. משמעית-חדההתאמה אינה ? ט

(.  אותיות צוין במפורש על פיתעתיק )הגיים  על פיהכוונה לתעתיק : תעתיק
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תרגום בעיית התרגום השם במקור 

לבנית 

אסטרטגיית 

התרגום של 

לבנית 

תרגום 

לוטם 

אסטרטגיית התרגום 

של לוטם 

6 .Dunharrow  תעתיק  דונהארו שם פרטי מובהק

כפי שהשם )

נהגה כיום 

(  באנגלית

+ ט

ג  ירְּ הֵש תעתיק  דּונְּ

בדומה לצורת השם )

( Dunhaergהעתיקה 

 

+ ט

7 .Snowmane   רעמה -צחשם פרטי מובהק

 

+ תחדיש 

תרגום מילולי 

המרה  + 

 

– ט

נֹוָמָנה  תעתיק סְּ

בדומה לצורת השם )

 –העתיקה 

Snawmana )

+ ט

8.halfling, 

halflings,  

Halfling, 

Halflings 

שם פרטי  . 1

מובהק  -לא

תחדיש . 2

,  מחצית-בן

מחצית -בני

+  תחדיש 

תרגום מילולי 

המרה + 

 

 

+ ט

, זּוטֹון

זּוטֹונים 

+ המרה + תחדיש 

 מורפולוגית התאמה

שימר את ההקטנה )

הכפולה שיצר טולקין 

( במקור

– ט

9.oliphaunt, 

oliphaunts, 

Oliphaunt, 

Oliphaunts 

שם פרטי  . 1

מובהק  -לא

תחדיש . 2

, אוליפאנט

 אוליפאנטים

תעתיק 

 

 

 

? ט

המרה נפילים , נפיל

שימר קרבה פונטית )

,  חלקית למקור

( 'פ-וב' נ-ב

? ט

10 .Celeborn  תעתיק צלבורן שם פרטי מובהק

? ט

ן  תעתיק ֶקֶלבֹורְּ

+ ט

11 .Isildur  תעתיק איזילדור שם פרטי מובהק

?  ט

דּור  תעתיק  ִיִסילְּ

+ ט

12 .Ithilien   איתיליה שם פרטי מובהק

 

 

 תוךתעתיק 

התאמה 

מורפולוגית 

סיומת של )

טופונים 

( בעברית

– ט

יֵשן  תעתיק  ִיִתילְּ

שימר קרבה  )

גדולה יותר למקור  

מעצם הוויתור על 

התאמה למבנה של 

(  טופונים בעברית

+  ט
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תרגום בעיית התרגום השם במקור 

לבנית 

אסטרטגיית 

התרגום של 

לבנית 

תרגום 

לוטם 

אסטרטגיית התרגום 

של לוטם 

13.Brandybuck 

  

 על פיתעתיק בראנדיבוק שם פרטי מובהק 

אותיות  

( באופן חריג)

+  ט

ִדיַבק  ֶרנְּ הגיים  על פיתעתיק בְּ

משמר הגייה )

(   מקורית

+  ט

14 .Butterbur  

 

+  תחדיש חמאוני שם פרטי מובהק 

 מילוליתרגום 

התאמה + 

+  מורפולוגית

השמטה  

 

? ט

ֶבר  ַבֶטרְּ

 

+ תעתיק 

בהיקרות הראשונה )

הנהרה בגוף  (בלבד

הטקסט המתלווה 

ֶבר) לתעתיק , ַבֶטרְּ

( החתול-ציפורני

? ט

15.Cirith 

Ungol  

צירית שם פרטי מובהק 

אונגול 

תעתיק  

? ט

ִקיִרית 

גֹול  אּונְּ

תעתיק  

+ ט

 

בהתבסס על הטבלה )באסטרטגיות התרגום השונות  אחד משני המתרגמים שכיחות השימוש של כל 9.2

(: שלעיל

שכיחות אצל לוטם שכיחות אצל לבנית אסטרטגיית התרגום 

  10תעתיק 

( אותיות על פי 1, הגיים על פי 9)

10 

( הגיים על פיכולם )

 1 4תרגום מילולי 

    1התעלמות 

 

 

  1השמטה 

  4תחדיש 

 

3  

 

 1    2מורפולוגית התאמה 

"  מפתח השמות והעניינים"ב 15 הנהרה 

אף בגוף הטקסט  1-ו

 4 3המרה 

 

להנחיות טולקין  אחד משני המתרגמיםשכיחות ההתאמה של הפתרונות התרגומיים אצל כל  9.3

? ט   8– ט   2+ ט   5לבנית 

? ט   5– ט   2+ ט   8לוטם 
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 המגמות התרגומיות המצטיירות אצל כל אחד משני המתרגמים  9.4

בבדיקת התרגומים על רקע הפולמוס התברר שהנחיות טולקין למתרגמים מספקות הסבר מרכזי הן 

טולקין מנחה את המתרגמים לשמר . להבדלים בין התרגומים והן למחלוקת בין מחנה לבנית ומחנה לוטם

.  שנבדקו 15-שמות מתוך ה 10-ב( העברה או תעתיק במונחי עבודה זו, "retain")את השם כמות שהוא 

לתעתק את השם לפי צורתו הישנה בעולם היצירה ( השמות 5-מ 3-ואף מעדיף ב)הוא מתיר  10-מתוך ה 5-ב

.  או אף לנקוט אסטרטגיות אחרות מלבד העברה או תעתיק

ָצן)" אצל לוטםו מסתכמת בהיקרות אחת שמות אל 10-ב (–ט) ההתאמה להנחיותיו של טולקין-אי      , "עֵש

ָצִנים" ,  הן אצל לבנית והן אצל לוטם ."(איתיליה", "רעמה-צח)"ובשתי היקרויות אצל לבנית  "(עֵש

אצל אף אחד  .תיוהיקרושתי שמות שנבדקו בעבודה מסתכמת בה 15-ההתאמה להנחיותיו של טולקין ב-אי

אם כי אצל לוטם הדבר נעשה , הנחיות המחבר על פימהמתרגמים אין היקרויות רבות של תרגום שלא 

(.  3 פרקראו )מדובר במקריות , ככל הנראה, ואצל לבנית( 3.2ראו סעיף )מתוך ידע מוקדם על הנחיותיו 

לעומת , (?ט)שמעית להנחיות מ-היקרויות של התאמה שאינה חד 8אצל לבנית נמצאו , השמות 15מתוך      

, +(ט)היקרויות של התאמה ודאית  5נמצאו אצלה , השמות 15מתוך , כמו כן. היקרויות אצל לוטם 5

מכאן אפשר להסיק שפתרונותיו של לוטם מתיישבים יותר עם הנחיותיו של . היקרויות אצל לוטם 8לעומת 

אלא נתונה לפרשנות ולשיקול , משמעית-דהמקרים שבהם ההתאמה להנחיותיו של המחבר אינה ח. טולקין

על כך ( Benvenuto, 2007 ; ;Turner, 2005ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)מאשרים את טענת החוקרים , דעת

ואין זה פשוט כל כך ליישם אותן על , ולא שמיות, שהנחיותיו של טולקין מיועדות לשפות גרמאניות

(. 3.2; 2.2ראו סעיפים )התרגום לעברית 

להנחיותיו של  אחד משני המתרגמיםבבדיקת שכיחות ההתאמה של הפתרונות התרגומיים אצל כל      

התאמה  נמצאה אצל לבנית, (דוגמות 6כ "סה)פרטיים מובהקים של דמויות ויצורים  טולקין בנוגע לשמות

ססְּ )" 5-ואצל לוטם ב"( בראנדיבוק", "שאדופאקס)"שמות  2-ודאית להנחיותיו של טולקין ב , "ָקדּוַפקְּ

נֹוָמָנה" ן", "סְּ דּור", "ֶקֶלבֹורְּ ִדיַבק", "ִיִסילְּ ֶרנְּ שמות  3-משמעית אצל לבנית ב-ההתאמה אינה חד"(. בְּ

ֶבר)"ובשם אחד אצל לוטם , "(חמאוני", "איזילדור", "צלבורן)" בשם אחד בתרגום לבנית נמצאה "(. ַבֶטרְּ

 . ואילו אצל לוטם לא נמצא אף שם כזה, "(הרעמ-צח)"התאמה ודאית להנחיותיו של טולקין -אי

להנחיותיו של  אחד משני המתרגמיםבבדיקת שכיחות ההתאמה של הפתרונות התרגומיים אצל כל      

התאמה  נמצאה אצל לבנית, (דוגמות 4)טולקין בנוגע לשמות פרטיים מובהקים של טופונימים במקור 

ג)"שמות  3-ואילו אצל לוטם ב, "(דונהארו)"ודאית להנחיותיו של טולקין בשם אחד  ירְּ הֵש יֵשן", "דּונְּ , "ִיִתילְּ

גֹול" שמות  2-משמעית נמצאה אצל לבנית ב-התאמה להנחיותיו של טולקין שאינה חד"(. ִקיִרית אּונְּ
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ד)"ואצל לוטם בשם אחד , "(צירית אונגול", "איזנגארד)" ַגרְּ התאמה ודאית להנחיותיו של -אי"(. ַאיֶסנְּ

 "(.איתיליה)"ל לבנית בלבד בשם אחד נמצאה אצטולקין 

להנחיותיו של  אחד משני המתרגמיםבבדיקת שכיחות ההתאמה של הפתרונות התרגומיים אצל כל      

 נמצאה אצל לבנית, (דוגמות 5)המציינים קבוצות יצורים , יםמובהק-לאטולקין בנוגע לשמות פרטיים 

ואילו , "(מחצית-בני", "מחצית-בן"; "אנטים", "אנט)"מקרים  2-התאמה ודאית להנחיותיו של טולקין ב

מקרים  3אצל כל אחד משני המתרגמים נמצאו . אצל לוטם לא נמצאה התאמה ודאית אף לא במקרה אחד

התאמה ודאית להנחיותיו של טולקין נמצאה -אי. משמעית להנחיותיו של טולקין-של התאמה שאינה חד

ָצן)"שמות אצל לוטם בלבד  2-ב ָצִנים", "עֵש "(. זּוטֹונים", "זּוטֹון"; "עֵש

 –שמות  10כ "סה)אפשר להסיק מממצאים אלו שכאשר מדובר בשמות פרטיים מובהקים במקור      

, +ט 3: לבנית)פתרונותיו של לוטם מתיישבים יותר עם הנחיותיו של טולקין , (דמויות ויצורים וטופונימים

, יםמובהק-לאואילו בשמות פרטיים , (–ט 0: לוטם, –ט 2: תלבני?; ט 2: לוטם?, ט 5: לבנית; +ט 8: לוטם

:  לוטם?, ט 3: לבנית; +ט 0: לוטם, +ט 2: לבנית)פתרונותיה של לבנית מתיישבים יותר עם הנחיותיו 

(.  –ט 2: לוטם, –ט 0: לבנית?; ט 3

בים של שפת לצורת הר)טולקין מורה לתעתק בהתאמה מורפולוגית מינימלית ( 2.2ראו סעיף )לרוב      

יש להבחין בין התאמה , לפי טורי. הוא מבקש בעצם התאמה צורתית, (1977)במונחיו של טורי (. היעד

שחזור )להתאמה פונקציונלית ( לרבות ההיבט המורפולוגי והפונטי, "של צורה"שחזור היבטים )צורתית 

המוגדרת , טית אדקווטיותהתאמה צורתית אינה מניבה אוטומ(. הפונקציות המקוריות וארגונן ההיררכי

לעתים קרובות יש ביניהן ניגוד והאחת באה על , אדרבה(. Toury, 1995)כהתאמה פונקציונלית מרבית 

מכיוון שהפונקציה העיקרית (. 4.3.1ראו סעיף )דופן מבחינה זו -שמות פרטיים הם יוצאי. חשבון האחרת

כל שכן בלא התאמה , י נקיטת תעתיק"עדווקא שמירה על ההיבט הצורתי , של השם הפרטי היא זיהוי

(.  2010, ויסברוד)עשויה להניב אדקווטיות , מורפולוגית או פונטית

לוטם ניקד את רוב השמות . שנבדקו בעבודה זו 15-שמות מתוך ה 10-לוטם והן לבנית נקטו תעתיק בהן      

ונו שהקוראים ידעו כיצד לקרוא ונימק זאת ברצ, "(נפילים", "נפיל)"מלבד אחד , (15מתוך  14)הנידונים 

לרוב , השמות הנידונים 15מתוך  6ניקדה רק , לעומתו, לבנית. (3.2ראו סעיף )את השמות המתועתקים 

(.  3 פרקראו )אלא בעיקר בהיקרות הראשונה , ולא בעקביות, באופן חלקי

רמז לכך שהוא , השאיפה לאדקווטיות אצל לוטם ניכרת גם בנכונותו לתרגם שמות לפי צורתם העתיקה     

שמות  3-לוטם תעתק את השם לפי צורתו העתיקה ב. בקיא בכתבי טולקין וממלא אחר הנחיותיו

ס)" ָקדּוַפקְּ ג", "סְּ ירְּ הֵש נֹוָמָנה", "דּונְּ , בשמות אלו. עתיקהואילו לבנית לא תעתקה כלל לפי הצורה ה, "(סְּ

בשניים בלבד  –ואילו אצל לבנית , נמצאה התאמה ודאית להנחיותיו של טולקין בכל השלושה

התאמה ודאית בפתרון אחד  -אצל לבנית בלבד נמצאה אי, יתרה מזו"(. דונהארו", "שאדופאקס)"
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"(. רעמה-צח)"

שמות שבהם היא נקטה  5או אצל לבנית נמצ. מלבד תעתיק נקטו שני המתרגמים פתרונות אחרים     

שמות כאלה   5אצל לוטם נמצאו  וגם, (מהם בוצעה המרה 3-ב)פתרונות תרגומיים שאינם תעתיק 

לא נשמרה קרבה פונטית למקור אף לא בשם , השמות שלבנית לא תעתקה 5-ב(. מהם בוצעה המרה 4-ב)

היקרויות מתוך   3-ב, ולּו חלקית, נשמרה קרבה פונטית כלשהי למקור, לעומת זאת, אצל לוטם. אחד

ֶלף") 5-ה ָצן" ;המרה –" ֲעָלִפים", "עֵש בשמות כשמדובר , כאמור(. המרה –" נפיל"; המרה+תחדיש –" עֵש

אצל " נפיל"בשם , מלבד זאת. שמירה על ההיבט הפונטי יכולה להיחשב דרך להשגת אדקווטיות, פרטיים

, -oliphauntבדומה ל, "פיל"לוטם נשמרה ההקבלה למקור גם בכך שפתרון תרגומי זה מכיל את המילה 

 30להסיק מבדיקת הקרבה הפונטית בין  אפשר, בהכללה. elephant-הקרוב מאוד מבחינה פונטית ל

בין באופן מלא ובין , שאצל לוטם נשמר ההיבט הפונטי, הפתרונות התרגומיים שנבדקו לבין השמות במקור

ָדִאים", "גמד"ברוב פתרונותיו מלבד , כלומר)שמות  13-ב, חלקי  –ואצל לבנית , "(זּוטֹונים", "זּוטֹון"ו" ַגמְּ

.  שמות 10-ב

ָדִאים)"מות האחרים הש 2-גם ב      שיצר לוטם שלא באמצעות  5-מתוך ה"( זּוטֹונים", "זּוטֹון"; "ַגמְּ

 dwarves ,Dwarvesהפונקציה של צורת הרבים החריגה בשם . נשמרה קרבה מסוימת למקור, תעתיק

לוטם שמר על הייחוד שיצר טולקין במקור בכך . הייתה לייחד את המילה ביחס לשפה האנגלית הרגילה

ָדִאים" – ברבים( דקדוקי)מש בצורה דקדוקית עברית ויצר תחדיש שהשת לא שמרה , לעומתו, לבנית". ַגמְּ

התאמה +המרה+תחדיש" )זּוטֹונים", "זּוטֹון"לגבי פתרונו של לוטם ". גמדים" –על הייחוד בתרגומה 

.  מקורנשמרה ההקטנה הכפולה שיצר טולקין ב, אף על פי שלא נשמר ההיבט הפונטי, (מורפולוגית

, השמות שנבדקו 15עולה שמתוך , הפתרונות התרגומיים שנוצרו באמצעות המרה כלבהתבוננות על      

ָצִנים", "ֲעָלִפים)" 4 –ולוטם "( רעמה-צח", "מחצית-בני", "לילית-בני)" 3לבנית המירה  , "זּוטֹונים", "עֵש

ובהק בלשון ובתרבות העברית  השמות בשמות המעוגנים באופן מ 3מתוך  2לבנית המירה "(. נפילים"

לוטם שימר את הקרבה "(. נפילים)" 4-שם אחד מתוך ה –ואילו לוטם , "(מחצית-בני", "לילית-בני)"

ֶלף)"מהשמות שהמיר  3-הפונטית למקור ב ָצן" ; "ֲעָלִפים", "עֵש ָצִנים", "עֵש וכן את , "(נפילים", "נפיל"; "עֵש

לא שמרה על , כאמור, לבנית"(. זּוטֹונים", "זּוטֹון)"ד ההקבלה למקור מבחינת ההקטנה הכפולה בשם אח

.  והקרבה היא ברמה הסמנטית בלבד, קרבה פונטית כלשהי למקור אף לא בשם אחד מן השלושה שהמירה

נקט לוטם הנהרה בגוף הטקסט בהיקרות , ואף לא מחוצה לו שלא הנהירה בגוף הטקסט, לעומת לבנית     

ֶבר)"אחת  ראו סעיף " )דבר מאת המהדיר-אחרית"לוטם מסביר בהערותיו ב, כזכור"(. החתול-ציפורני ,ַבֶטרְּ

שטולקין הסביר אף הוא בגוף הספר שהשם הוא מעולם  מכיווןשהוא הנהיר שם זה בגוף הטקסט ( 3.2

לרבות , לכך יש להוסיף את ההנהרה שסיפק לוטם לרוב השמות שבטרילוגיה(. 'ו, 8.14ראו סעיף )הצומח 
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הנהרה אמנם משנה את (. 3.2ראו סעיף " )מפתח השמות והעניינים"ב, שמות שנבחנו בעבודה זוה 15

, אך היא דרך נוספת לקרב את הקורא העברי למקור ומבחינה זו, היחסים המקוריים בין המובלע למפורש

.  אפשר לראות בה עדות נוספת לנטייתו לאדקווטיות

אותיות בשם אחד  על פיתעתיק : וספים הייחודיים רק להלבנית נקטה פתרונות נ, מלבד זאת     

בשם  burשל הרכיב )והשמטה "( גמדים)"התעלמות מתחדיש בשם אחד בהטייתו ברבים  ,"(בראנדיבוק)"

Butterbur–  "התעלמות והשמטה אינן מתיישבות עם מגמה לאדקווטיות"(. חמאוני.  

שיקולי , (אצל לוטם 3תחדישים לעומת  4)פרש קטן ולּו בה, מלבד זאת שלבנית חידשה יותר מלוטם     

". לילית-בני", "לילית-בן"קבילות בתחום זה בולטים אצלה יותר ובאים לידי ביטוי בעיקר בהמצאת השם 

, ('ה, 8.1ראו סעיף )כאמור . זהו תחדיש המבוסס על המקורות היהודיים ומשולב בו שם תלמודי טעון

אך בתקופת . לילה דורס בלבד-במשמעות של עוף" לילית"מילה בתקופת המקרא היה נהוג להשתמש ב

יתכן שמשמעות זו חלחלה לטרילוגיה יו, התלמוד נהגו להשתמש במילה במשמעות של שדים ורוחות

ראו סעיף )שכאמור , כציון של שייכות לקבוצה" בן"גם השימוש ברכיב הלקסיקלי . בתרגומה של לבנית

,  "לילית-בן)"אופייני ללבנית בלבד , היה נפוץ במיוחד במובן זה בתקופת המקרא והתלמוד, ('ה, 8.1

, זה אפשר לייחס שיקולי קבילות גם לתרגום מילולי בהקשר"(. מחצית-בני", "מחצית-בן"; "לילית-בני"

 שמות 4-לבנית נקטה תרגום מילולי ב, השמות שנבדקו 15מתוך . העושה שימוש במילים משפת היעד

  .("גמד") בשם אחד בלבדואילו לוטם , "(חמאוני"; "מחצית-בני", "מחצית-בן"; "רעמה-צח"; "גמד)"

אינה מתיישבת עם מגמה , לצורכי קבילות, ת פרטייםבתרגום שמוגם התאמה מורפולוגית      

ואילו לוטם בשם אחד בלבד , "(חמאוני", "איתיליה)" נקטה אסטרטגיה זו בשני שמותלבנית . לאדקווטיות

הוא נקט תעתיק בלבד ושמר על קרבה גדולה יותר למקור מעצם , Ithilienבשם  "(.זּוטֹונים", "זּוטֹון)"

יֵשן)"מורפולוגית למבנה מקובל של טופונים בעברית הוויתור על התאמה  שילבה , לעומתו, לבנית"(. ִיִתילְּ

נקטה לבנית " Butterbur"גם בשם "(. איתיליה)"תעתיק עם סיומת של טופונים המקובלת בעברית 

ואילו לוטם נקט תעתיק לצד , "(חמאוני)"השמטה ויצירת תחדיש , התאמה מורפולוגית לצד תרגום מילולי

ֶבר)"רה בגוף הטקסט בהיקרות הראשונה הנה   "(.החתול-ציפורני, ַבֶטרְּ

הבאה לידי ביטוי הן בהיענות להנחיות , אפשר לייחס ללוטם מגמה חזקה יותר לאדקווטיות, לסיכום     

אף על פי שחלק מפתרונות לבנית אף הם עולים . והן בפתרונותיו הנוספים, בעיקר בתחום התעתיק, טולקין

רק אצל לבנית נמצאו פתרונות , כמו כן. ייתכן שמדובר במקריות בלבד, עם הנחיות טולקין בקנה אחד

השמטה והמרה שאינה משמרת את ההיבט הפונטי של , המבטאים בבירור חוסר אדקווטיות כמו התעלמות

.  בעוד שלוטם משתדל לשמור על קשר פונטי למקור גם כשהוא מבצע המרה, המקור
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 ות בפולמוס המגמות המצטייר 9.5

עם . בבדיקת הפולמוס נמצאו טענות אופייניות יותר למחנה לבנית וכאלו שאופייניות יותר למחנה לוטם

חלק , לדברי תומכיה(. קבילות)= אלו האופייניות יותר למחנה לבנית נמנית הדרישה שהשם יתנגן בעברית 

ס: "מפתרונותיו של לוטם נשמעים זרים ומוזרים מבחינה פונטית ָקדּוַפקְּ רם את האוזן וגם יבש צו" )סְּ

נֹוָמָנה", (ומדויק מדי ד", (כאמור, מזכיר תכשיר ניקוי" )סְּ ַגרְּ " נפיל", ('קשה לבטא בעברית באות ס" )ַאיֶסנְּ

הם טוענים שחלק מפתרונותיה של לבנית מתאימים יותר לשפה העברית , לעומת זאת(. זר ומוזר בעברית)

בעברית קל יותר לבטא " )איזנגארד", (מתנגן יפה)" רעמה-צח", (קולח" )שאדופאקס: "מבחינת הצליל

רבים ממחנה לבנית מתנגדים להתאמה , במונחי עבודה זו(. נשמע טוב בעברית" )חמאוני", ('באות ז

".  מכנית"צורתית 

טוענים , מהפתרונות התרגומיים שיצר לוטם שלא באמצעות תעתיק שלושהלגבי , למרות זאת     

" ֲעָלִפים" :מעוררים דמיון צלילי למילים עבריות שאינן מתאימות להקשר מתפלמסים ממחנה לבנית שהם

ָצִנים", "(עטלפים"דומה ל) ָדִאים", "(ליצנים"דומה ל" )עֵש (. מזכיר מינוח ביולוגי" )ַגמְּ

. יש תומכים של לבנית הטוענים שלוטם התעקש לשנות את הפתרון התרגומי שלה ללא סיבה של ממש     

ָצִנים", "ֲעָלִפים: "שמות 6טענה זו נשמעת לגבי  נֹוָמָנה", "עֵש ֶבר", "סְּ ראו סעיף " )עצנים", "זוטונים", "ַבֶטרְּ

(.  'ז, 8.14

כגון ת ההתנגדות לפתרונות תרגומיים שהם הרכבים עם הטענות האופייניות יותר למחנה לוטם נמני     

בטענה ששמות מורכבים , (המרה+תרגום מילולי+תחדיש" )מחצית-בני"ו( המרה+תחדיש" )לילית-בני"

(. 'ז, 8.8'; ז, 8.1ראו סעיפים )מעין אלו הם מסורבלים וקשה להטות אותם 

, במונחי תורת התרגום, שאינם מבטאיםיש אצל לבנית שמות , לוטםב םמצדדיהלפי חלק מ, יתרה מזו     

, (מעלה אסוציאציות ליהדות והן אינן מתיישבות עם אלו שבמקור) "לילית-בני": מגמה לאדקווטיות

,  (ללא סיבה של ממש, לדעתם, מוזר בגלל ההתאמה המורפולוגית שביצעהשעטנז " )איתיליה"

פוגע באווירה האנגלית שהקורא אמור ) "בראנדיבוק", (מגוחך ואינו הולם" )מחצית-בני", "מחצית-בן"

מספקים "( נפיל)"רק בשם אחד אצל לוטם , לעומת זאת(. להרגיש ואף נוגד את כללי הדקדוק האנגלי

השם לקוח מספר : המרמזת על העדפת אדקווטיות על פני קבילות, לבנית סיבה להתנגדותםם במצדדיה

  .כי מפריע"בראשית וההקשר התנ

בעיקר הטענה שצריך להיענות להנחיות  –יש טענות המשותפות לשני המחנות , למרות האמור לעיל     

הוויכוח בין מתנגדי לוטם למתנגדי לבנית מתמקד לעתים קרובות בשאלה . עם כל המשתמע מכך, טולקין

ת או אם להשתמש בתעתיק באו, או את צורתו המודרנית, אם לתעתק את צורתו העתיקה של השם

: היקרויות של ויכוח בנושא 9נמצאו , בקטעי הפולמוס שנבדקו בעבודה זו. המפיקה צליל זה או אחר

Elves (ע באות או' באות א –" ֲעָלִפים", לגבי תרגומו של לוטם') ,Isengard (ז עם או' תעתיק עם ס') ,
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Shadowfax ( עם צליל/sh /עם צליל או /sk)/ ,Dunharrow ( של השם בעולם רה החדשה הצו על פיתעתיק

' ס) Isildur, (אצל לבנית שגוי' צ, /s/ צלילעם  או/ k/צליל עם ) Celeborn, (הישנהצורתו  על פיאו היצירה 

נקיטת '; או רק עם י" ִאי: "בהתחלה' באות א) Ithilien, ('או רק עם י" ִאי: "בהתחלה' באות א', או ז

עם צליל ) Cirith Ungol, (אותיות על פיהגיים או  על פיתעתיק ) Brandybuck, (התאמה מורפולוגית או לא

/k /צלילעם  או /s/ ,אצל לבנית שגוי' צ .)

, התעורר ויכוח בין המתפלמסים בשני המחנות בשאלה, מהשמות שלא נוצרו באמצעות תעתיק 2לגבי      

. Elves ,Halflings: ולקיןעם הנחיותיו של ט( אם בכלל)אילו פתרונות תרגומיים מתיישבים טוב יותר 

שלוטם תעתק בדומה לצורתו העתיקה בטרילוגיה ולבנית  ,Snowmaneויכוח דומה התעורר לגבי השם 

 . שלא באמצעות תעתיקתרגמה 

אך לאו דווקא כזו , בקרב המתפלמסים משני המחנות ניכרת אפוא מגמה מסוימת לאדקווטיות      

מכלל השמות מתנהל ויכוח בין המתפלמסים בשני המחנות על  5לגבי . ידי התאמה צורתית המושגת על

, Elves Halflings,: המעביר את רוח המקור/ התרגום המשקף במידה הגדולה ביותר הקבלה למקור 

Oliphaunts ,Butterbur  וצורת הרביםDwarves ,dwarves ָדִאים"ידי לוטם כ שתורגמה על ידי  ועל" ַגמְּ

, יש מתפלמסים הטוענים שגם אם לוטם פעל בניגוד להנחיות טולקין, לגבי שמות אלו". גמדים"בנית כל

ָדִאים"לגבי . תרגומו בכל זאת מעביר יותר טוב את הפונקציה של השם שמר לוטם על , לדבריהם": ַגמְּ

ֶבר"בי לג; ולכן פחות חשוב להתלונן שלא תרגם לפי ההנחיות, הייחודיות שבמקור יותר מלבנית הוא ": ַבֶטרְּ

, Elvesלגבי ; בוודאי אינו מזכיר שם צמח" חמאוני"כי , העביר בתרגום שם של צמח וזה מה שחשוב

מעביר את , בין של לוטם ובין של לבנית, מנסים להוכיח שהתרגום אחד משני המחנות תומכים מכל

ולגבי ; זעיר, לוטם משמר את הקונוטציה לדבר קטן": זּוטֹונים"לגבי ; הקונוטציה ליצורים שבמקור

oliphaunt ,Oliphaunt" :היא הקבלה מוצלחת לשיבוש במקור " נפיל"ל" פיל"המילה " שיבוש–elephant  

.  שלחלק מהמתפלמסים חשוב שהמתרגם ישאף לאדקווטיות, מכאן. oliphaunt-ל

בשני המחנות יש מתפלמסים המתנגדים לתעתיק ללא קשר להנחיותיו של , מלבד הממצאים שלעיל     

מלבד דמיון צלילי למילים , שמות מתועתקים אינם אומרים דבר לקוראים בשפת היעד, לטענתם. טולקין

מהפתרונות התרגומיים של לוטם שבהם הוא  2ה זו נשמעת לגבי עמד. עבריות שאינן מתאימות להקשר

נֹוָמָנה" –נקט תעתיק  ֶבר"ו "(סנוֹ "תכשיר לניקוי המשווק בשם מזכיר " )סְּ אינו אומר דבר לקורא " )ַבֶטרְּ

 2ולגבי , (קוטעת את רצף הקריאה, כפי שעשה לוטם בשם זה, בעברית והכנסת הערה בגוף הטקסט

" אוליפאנט", (חסר הקשר ומשמעות בעברית" )אנטים" –בהם היא נקטה תעתיק פתרונות של לבנית ש

(. עברית, עשוי להיות זר לחלוטין בשפת היעד)
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ידי לוטם  בשני המחנות יש מתפלמסים המצדיקים את התנגדותם לפתרון תרגומי שנוצר בתעתיק על     

ס)" ָקדּוַפקְּ ג", "סְּ ירְּ הֵש בכך שההנחיות שבמדריך מיועדות "( יפאנטיםאול", "אוליפאנט)"או לבנית "( דּונְּ

יש הטוענים , בהקשר זה. למתרגמים לשפות גרמאניות ואינן מחייבות מתרגמים לשפות אחרות

אצל " לילית-בני", "לילית-בן: "שהפתרונות שאינם תעתיק עדיפים כי הם אומרים משהו לקורא העברי

מזכיר )אצל לבנית " חמאוני", (תרבות היהודיתתרגום מוצלח בעברית המעורר קונוטציות רבות ל)לבנית 

ן בטרילוגיה   (.מספק קשר הגיוני למהות היצורים)אצל לוטם " יםנִ צָ עֵש ", (חמאה ואת היותו של היצור שמֵש

   

הקשר בין התרגומים והפולמוס לנורמות התרגום  9.6

כך ] כרוך תמיד במיפגש, תרגום ספרותי ובעיקר, תרגום"הממצאים מתיישבים עם דבריו של טורי על כך ש

ומרמזים על פער בין הנורמות שהנחו ( 22: 1977, טורי" )של שתי מערכות נֹורמות, אם לא בעימּות ,[במקור

" נורמה ראשיתית"שמעמדה כ, על רקע המגמה הגוברת לאדקווטיות. את לבנית לבין אלו שהנחו את לוטם

נראה , (1989, ויסברוד; 1977, טורי)ורך המאה העשרים בתרגום הספרותי לעברית הלך והתחזק לא

. יותר" מודרני"שתרגומו של לוטם 

.   השימוש של לבנית באסטרטגיות ההתעלמות וההשמטה אינו עולה בקנה אחד עם המגמה לאדקווטיות     

לעומת זאת מתגלה נטייתה של לבנית . התעלמות והשמטה אינן מעידות בהכרח על קבילות, ואולם

נורמה "קבילות כ". לילית-בני", "לילית-בן"בייחוד בפתרון , קבילות בהישענות על מקורות עברייםל

לבנית , מבחינה זו. הלכה ונחלשה לאורך המאה העשרים במקביל לעליית נורמת האדקווטיות" ראשיתית

.  מייצגת נורמות מיושנות יותר בתולדות התרגום הספרותי לעברית

נראה . רמות בין לוטם ולבנית מתגלים פערי נורמות בין המצדדים בכל אחד מהםבמקביל לפערי הנו     

לא השתנו בד בבד עם ( (Chesterman, 1993; 1997לבנית ב םמצדדיהשל רבים מ" נורמות הציפייה"ש

מצב זה עשוי (. 4.2ראו סעיף )שהשתנותן על ציר הזמן ניכרת בתרגומו של לוטם , "הנורמות המקצועיות"

. ת הקונפליקט שנוצר בין שני המחנותלהסביר א

גם . רמז לדבקותם של אנשי מחנה זה בקבילות, במחנה לבנית נשמעה דרישה לטקסט קריא בעברית     

: 1977, טורי)כלומר לשימוש בפריטי לשון השייכים במובהק לשפה העברית , הדרישה לטהרנות לשונית

ניכרת מגמה לאדקווטיות , לעומת זאת, וטםבמחנה ל. מרמזת על העדפת הקבילות במחנה זה, (189

בהעדפת פתרונות שנוצרו בתעתיק או כאלו השומרים על ייחודו של המקור , בהקשר זה, המתבטאת

, "נורמת היחס"הוויכוח הוא על , (Chesterman, 1993; 1997)סטרמן 'במונחיו של צ. באמצעים אחרים

" יחס הולם"לוטם פירשו ם במצדדיהיתכן שי. עדבין טקסט המקור לטקסט הי" יחס הולם"שנועדה לשמר 

מהתרגום , כאמור, באופן שונה וציפו" יחס הולם"לבנית פירשו ב םמצדדיהבעוד ש, כקרבה מרבית למקור
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בפתרונות , מנקודת מבטם של תומכי לבנית. להיות קריא ומעוגן היטב במקורותיה של התרבות העברית

ואילו מנקודת מבטם של . לשפה ולתרבות העברית, כמתרגם ,תרגומיים רבים לא קיים לוטם את חובתו

מסקנות אלה . בפתרונות תרגומיים רבים לא עמדה לבנית בחובתה להיצמד לטקסט המקור, תומכי לוטם

אפשר להבחין בהתאמה מסוימת בין דבריה . מתיישבות עם האופן שבו ראו המתרגמים עצמם את עבודתם

על כך שבבואה לתרגם טקסט ערך הקריאּות קודם לערך , (2002)קמן 'גכפי שהובאו בכתבתו של , של לבנית

כפי שהובאו , גם דבריו של לוטם. לבין ההעדפות שלה ושל תומכיה כפי שזוהו בעבודה זו, הנאמנות למקור

על כך שנאמנות , (2002, קמן'ג; ג1998 ,לוטם בתוך טולקין)והן בכתבה זו " דבר מאת המהדיר-אחרית"הן ב

באים לידי ביטוי הן , הנחיותיו של המחבר הוא השיקול שהנחה אותו בתרגום הטרילוגיהלמקור ול

. בתרגומו והן בטענות תומכיו

את התנגדותם של חלק מהמתפלמסים לתרגומו של לוטם אפשר להסביר בכך , סטרמן'במונחיו של צ     

אמנם לוטם הצליח (. 4.2יף ראו סע)העומד מאחורי נורמת האחריות , לוטם פגע בערך האמון, שמבחינתם

דהיינו , אך הוא לא זכה באמון מצד חלק מהקהל, (3.3ראו סעיף , ל"המו)לזכות באמון מצד היצרנים 

חוסר האמון בו ניכר בטענות המתפלמסים על כך שהוא התעקש לשנות בלא הצדקה . לבניתב םמצדדיה

, סטרמן'במונחי צ, ערך האמון(. 9.5; 'ז, 8.7ראו סעיפים " )עשה דווקא"פתרונות מוצלחים של לבנית וש

' ו-ו' שהשמיט מנספחים ה, נפגע גם בקרב המתפלמסים שנימקו את התנגדותם לפתרונותיו של לוטם בכך

 ;2.3 ראו סעיפים)את הסברו של טולקין על כך שהעניק לשניים מהשמות שנבדקו צורה ואיות מודרניים 

(.  'ז, 8.6'; ז, 8.5; 3.1

אּות המתרגם, (Chesterman, 1997: 182) סטרמן'לפי צ      , הדרך המרכזית לשמר את ערך האמון היא ִנרְּ

שבהן המתרגם מסביר את העקרונות שהיו נר לרגליו , דבר-העשויה להתבטא בכתיבת הקדמה או אחרית

שכתב לוטם מתיישבת עם אמירה זו ואף עם ממצאיה של " דבר מאת המהדיר-אחרית. "במהלך התרגום

. ]...[ הבלטת נוכחות המתרגם ותהליך התרגום התחזקה בעיקר משנות השמונים והלאה"ל כך שפרידמן ע

ובמיוחד כשהחומר הזה כולל אמירות מפורשות , טקסטואלי-נוכחות זו מובלטת גם בשימוש בחומר פארא

, פרידמן" )ולפעמים גם התייחסות לתרגומים קודמים, על תפיסת התרגום של המתרגם ועל התלבטויותיו

אף על פי שלוטם ניסה לקיים את ערך האמון בכך שהסביר ופירט את , לראות אפשרכפי ש(. 246: 2010

הוא לא הצדיק את האמון שהקהל נתן , לבניתב םמצדדיהמבחינת , "דבר מאת המהדיר-אחרית"שיקוליו ב

.  בו

, (3.3ראו סעיף )שבו היא מבקשת מלוטם להתייחס לדרישות מתנגדיו , (2002)מכתבה של שירלי לירון      

סטרמן על כך שבאחריותו של המתרגם לספק הסברים אם ציפיות 'עולה בקנה אחד עם דבריו של צ
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האחריות  ייתכן אפוא שהיה פער בין נורמת(. Chesterman, 1997: 182)הקוראים נפגעו מסיבה כלשהי 

. לוטםב םמצדדיהלבין נורמה זו כפי שפירשו אותה , בעיני המצדדים בלבנית

את החפיפה החלקית בין  . גם בין המתרגמים וגם בין המתפלמסים יש מידה של הסכמה, ועם זאת     

( התאמה מורפולוגית, תחדיש, תרגום מילולי, המרה, תעתיק)אסטרטגיות התרגום שנקטו שני המתרגמים 

ר להסביר בכך שהנורמות המכוונות את התנהגות השמות אינן משתנות בקצב אחיד ויש אסטרטגיות אפש

השימוש בתעתיק ובהמרה אצל (. 245-244: 2010, פרידמן" )השורדות מתקופת ִמשנה אחת לשנייה"תרגום 

עברית שבדקה שמות פרטיים בתרגום הספרותי ל, (2010)שניהם עולה בקנה אחד עם ממצאיה של פרידמן 

: היא מציינת שתי אסטרטגיות נפוצות לתרגום שמות בתקופה זו(. 4.3.1ראו סעיף )לאורך המאה העשרים 

ולצדו המרה של ( המרמז כשלעצמו על היחלשות נורמת הקבילות והתקרבות לקוטב האדקווטיות)תעתיק 

שהייתה , בילותרמז לכך שנורמת הק)השמות במקור בשמות המעוגנים בתרבות העברית ובלשון המקרא 

(. 242, 215, 211, 96: 2010, פרידמן( )לא נעלמה כליל, עשרה-חזקה מאוד בתקופת ההשכלה במאה התשע

. לכן אין להתפלא על כך שהן לבנית והן לוטם נענו לשתי נורמות אלו

ם לבנית ולמצדדיב םהטענות המשותפות לשני המחנות מעידות על נורמות משותפות למצדדי, בהתאמה     

שהיא , זאת אומרת שנורמת הטהרנות; נמצא שתומכי לבנית אינם מתנגדים באופן גורף לתעתיק. לוטםב

חלשה יחסית או לא קיימת אפילו אצל חלק , (189: 1977, טורי)כאמור אחד הביטויים של נורמת הקבילות 

באופן השיקול המנחה מתפלמסים רבים משני המחנות הוא כיצד לציית . מתומכי התרגום המוקדם

ציות , כלומר. שהנחייתו העיקרית היא לשמר את השם המקורי, טולקין, מכסימלי להנחיותיו של המחבר

נראה שלוטם , ועם זאת. לטולקין חשוב יותר בשני המחנות מאשר נקיטת אסטרטגיה זו או אחרת

מבטאים תכן שעולה מכך שהם יי, ולאור הדברים לעיל, והמצדדים בו קשובים יותר להנחיות טולקין

.  שאיפה חזקה יותר לאדקווטיות

השערות אלו לא התאמתו לגמרי . הממצאים מאירים באור חדש את ההשערות שאתן ניגשתי למחקר     

: לבנית) לכל אחד מהםאו אף ייחודיים , אחד משני המתרגמים מכיוון שלצד הפתרונות האופייניים לכל

נמצאו פתרונות , (ומחוצה לו הנהרה בתוך הטקסט: לוטם; אותיות על פיתעתיק , התעלמות, שמטהה

, או אופייניים לה במובהק, רק הפתרונות הייחודיים ללבנית. תרגומיים המשותפים לשני המתרגמים

כאשר ראה אור התרגום , 1980-1979מצביעים על כך שהיא אכן צייתה לנורמות שהיו מקובלות בשנים 

ם ללוטם מצביעים על כך שהוא ציית לנורמות שהיו מקובלות ורק הפתרונות הייחודיים או אופייניי, שלה

. 1998-ב, כשראה אור התרגום שלו

המכונות , שיערתי שאמצא שנורמות תומכי לבנית, על בסיס בדיקה ראשונית של עמדות הקוראים     

אלא  ,לא השתנו בד בבד עם הנורמות המקצועיות של היצרנים, "נורמות ציפייה"סטרמן 'ידי צ כאמור על

. כשיצא לאור תרגומה של לבנית, 1980-1979נשארו קרובות לנורמות היצרנים שהיו מקובלות בשנים 
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אפשר לטעון -כלומר אי, המשותפות לשני המחנות השערה זו לא התאמתה לחלוטין מכיוון שנמצאו טענות

.  משמעי נורמות אחרות-מייצג באופן חד אחד משני המחנות שכל

שעברו , שנוצר קונפליקט בין הנורמות המקצועיות ונורמות הציפייה של חלק מהקהל שיערתי, כמו כן     

היא . ואף השערה זו התאמתה חלקית, שלא עברו שינוי, לבין נורמות הציפייה של חלק אחר מהקהל, שינוי

היא לא . התאמתה באותם מקרים שבהם כל אחד משני המחנות דגל בשימוש באסטרטגיה אחרת

והמתפלמסים התווכחו אם , שבהם הטענות העקרוניות היו משותפות לשני המחנות התאמתה במקרים

או אם להשתמש בתעתיק בעיצור המפיק , או את צורתו החדשה, לתעתק את צורתו העתיקה של השם

. צליל זה או אחר

 

 תרומת המחקר. 10

שימש בסיס למחקרים  ( Toury, 1980; 1995; 1977)ידי טורי  מושג הנורמה שפותח על

, פרידמן; 1989, ויסברוד; 1996, שחר-בן; 1977, טורי)היסטוריים על התרגום הספרותי לעברית -תיאוריים

החידוש של עבודה זו הוא בשילוב מושג . (Delabastita, 1989 ;Schäffner, 2004)ולשפות אחרות ( 2010

כפי (. Chesterman, 1993)סטרמן 'ידי צ פותח עלידי טורי עם מושג הנורמה כפי ש הנורמה כפי שפותח על

סטרמן מציע מיפוי שונה של הנורמות ומעניק מקום חשוב לתפקידו של קהל 'צ, שהראתה סקירת הספרות

מן המחקר עולה . מחקר זה אימץ את גישתו בכך שהפנה את הזרקור לקוראים. הקוראים בכינונן

אך נמצאו דרכים אחרות לשמר , ל לבנית למדפיםשמעורבות הקהל אמנם לא גרמה להחזרת התרגום ש

אתרי  101,(2010עד , מועד יציאת תרגומו של לוטם, 1998-מ)שנמשך זמן רב , עצם הפולמוס: אותו בתודעה

פרסום , בלוגים שבהם התעקשו להמשיך ולהשתמש בפתרונות התרגומיים של לבניתפורומים ו, אינטרנט

ומפגשים חברתיים שבהם , (בהשוואה לשימוש באינטרנטאם כי בשכיחות נמוכה )כתבות בעיתונות 

.  התפלמסו בנושא

. סטרמן הוא ככל הידוע בגדר חידוש'מחקר תיאורי של נורמות המשלב את הגישות של טורי ושל צ     

לקדם , כמקווה, המחקר הנוכחי יאפשר(. Williams, 2004)ידועה כעת רק עבודה אחת המשלבת ביניהן 

 . עורבותו של הקהל בתהליך היצירה והדחייה של נורמות תרגוםאת ההתעניינות במ

 

 

 

 

                                                 
.   2010-עדיין פרסמו מתפלמסים משני המחנות מאמרים בנושא והדיונים בפורומים השונים נמשכו אף ב 2007-ב 101
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Halifirien     30  Anduin 1 

Helm's Deep 31  Anórien 2 

Hoarwell 32  Aragorn 3 

Irmo 33  Argeleb 4 

Isengard 34  Arvedui 5 

Isildur 35  Big Folk  6 

Ithilien 36  Brandybuck   7 

Land of the Valley of Singing Gold 37  Bree 8 

Lothlórien 38  Buckland 9 

Loudwater 39  Bucklebury 10 

Minas Ithil, the Tower of the Moon 40  Bullroarer 11 

Minas Tirith 41  Butterbur 12 

Nimrais 42  Celebdil  13 

Norbury 43  Celeborn 14  

Nûmenorean 44  chasm 15 

Oliphaunt 45  chieftains 16 

Prince Imrahil 46  Cirith Ungol  17 

Rivendell 47  Dûnedain 18 

Sackville-Baggins 48  Dunharrow 19 

Samwise Gamgee 49  dwarf, dwarves  20 

Saruman 50  Earendil 21 

Shadowfax 51  Elessar, the Elfstone of the house of Elendil 22 

Silvan Elves 52  Elfstones 23 

Snowmane 53  Elves 24 

Strider  54  Ents 25 

The Dark Tower 55  Éowyn 26 

The Mountains of Lune 56  Gladden Fields 27 

Tinûviel 57  Goblin 28 

   Halfling 29 
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Abstract 

 

     The Lord of the Rings trilogy by J. R. R. Tolkien was translated into Hebrew twice. The 

first translation, by Ruth Livnit, was published in 1979-1980, and the second one, by Emanuel 

Lottem – in 1998. Following the publication of the second translation, a controversy arose 

mainly over the way in which names were translated. The readership who preferred Livnit's 

translation did not accept Lottem's and demanded that the publishing house reprint the first 

one. This study examines the controversy over the translation of names, which includes three 

issues dealt with within the framework of translation studies: proper names, voids and 

neologisms. The concept of "translational norms" as developed by Toury, on the one hand 

(Toury, 1977; 1995), and Chesterman (Chesterman, 1993), on the other hand, serves as a key 

concept in this study. 

      Fifteen names central in the controversy were selected based on their frequency of 

appearance on websites, forums and blogs containing a significantly large number of users 

and lasting for significantly long periods of time. In order to determine the translational 

problem posed by each name (proper name? void? neologism?) and to identify the translation 

strategies implemented to translate it, each name was subjected to analysis. The 

controversialists' responses to the translational choices were also examined, as they appeared 

on websites, forums, blogs and newspapers. 

      The study reveals certain translational solutions characteristic of each translator:  

Livnit – omission, disregard of a source feature, transliteration; Lottem – explicitation within 

and without the text. The explanation for these discrepancies lies largely in the fact that 

Lottem tried to render the names according to Tolkien's instructions as they appear in the 

Guide to the Names in The Lord of the Rings written by Tolkien himself (Tolkien, 1975(, 

whereas Livnit's rendering of the names corresponds less to those instructions, and even when 

it does, it is probably by chance. Trying to render the names according to Tolkien's 
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instructions, Lottem's translation resulted in many occurrences of adequate translational 

solutions; this is because Tolkien had often instructed translators to retain the names (in the 

terminology of translation studies: either transference or transliteration / transcription), and 

since the main function of proper names is identification, transliteration / transcription is an 

effective strategy which preserves this function, bringing the translation closer to adequacy. A 

tendency towards an adequate translation was also observed in other translational choices 

made by Lottem. He preserves a phonological resemblance to the source names even when he 

does not transcribe them.  

     In contrast, Livnit's translation revealed translational solutions lacking adequacy, such as 

omission, disregard of a source feature and substitution of names by replacements which do 

not preserve a phonological resemblance to the original. Livnit's prevailing tendency towards 

acceptability is reflected in names deriving from Hebrew sources, such as the Talmudic name 

"Ben-Lilith", "Bnei-Lilith". Literal translation, using existing words from the target language, 

might reflect tendencies towards acceptability as well, and Livnit implemented this strategy 

more often than Lottem. Morphological adaptation might also reflect tendencies towards 

acceptability and this strategy too, was implemented by Livnit more often than Lottem. Since 

the "initial norm" of acceptability in Hebrew literary translation weakened during the 

twentieth century, giving way to the adequacy norm which gradually replaced it (Toury, 1977; 

Weissbrod, 1989), one can derive that Livnit's translation corresponds to more outdated 

norms.  

      Despite the differences, there are certain translational strategies implemented in both 

translations (transcription, literal translation, neologisms, substitution, morphological 

adaptation). It might be that the partial overlap between the translational strategies exists 

because the norms governing name behavior did not change steadily and there are certain 

translational strategies that operated continuously throughout the twentieth century. 

Transliteration / transcription, in particular, reflects a long-standing norm that replaced the 
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norm of using Hebrew names, which had prevailed during the Enlightenment period 

(Friedman, 2010: 96, 211, 244-245).  

     In accordance with the norm differences found between the two translators, norm 

differences between Livnit's supporters and Lottem's were also revealed. The demand for the 

names to sound appropriate in Hebrew is a common one among Livnit's supporters. In terms 

of translation theory, they prefer the names to show a tendency towards acceptability. In 

contrast, Lottem's supporters provide supporting arguments in his favor, which manifest a 

tendency towards adequacy rather than acceptability. According to them, Livnit's translational 

choices allude to Judaism, which do not correspond to those of the source text, and interfere 

with the English atmosphere the reader is supposed to feel. In Chesterman's terminology 

(Chesterman, 1993; 1997), the "expectancy norms" of Livnit's supporters have not changed at 

the same rate as the "professional norms", changes which are visible in Lottem's translation. 

Among Lottem's supporters, however, there is no such gap between the "expectancy 

norms" and the contemporary "professional norms". This may account for the controversy 

between the two groups. 

      In accordance with the partial similarity between the translational strategies, there are also 

similarities between the two groups. Supporters on each side demand primarily that Tolkien's 

instructions be respected. The controversialists often debate over the translational choices 

which best match (if at all) Tolkien's instructions, and over the translation which best matches 

the source text. This suggests that controversialists on both sides want the translator to seek 

adequacy. The support for the transcription strategy, shown by controversialists on both sides, 

except by purists and conservatives, can be explained by the fact that this was a common 

norm throughout the twentieth century (Friedman, 2010: 211). 

      However, on both sides there are those opposing transcription and translational solutions 

created by implementing this strategy, whether by Lottem, or by Livnit. They believe that the 

instructions for translation written in the Guide to the Names in the Lord of the Rings are 
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intended for translators into Germanic languages, and translators into other languages do not 

have to abide by them. In this context, there are controversialists on both sides who prefer 

translational solutions created by using strategies other than transcription, whether by Lottem, 

or by Livnit, since they are meaningful for the Hebrew target-audience. This shows that a 

tendency towards acceptability exists among controversialists on both sides.  

      Despite agreeing in principle on certain issues, there was great involvement in the 

controversy over a long period of time (from 1998 to 2010). Although the target readership's 

demands were not answered and the publishing house did not reprint the first translation, 

Livnit's translation remained in consciousness due to the very controversy, the long period 

over which it took place, the websites, forums and blogs where Livnit's supporters kept using 

Livnit's translational solutions, the publication of newspaper articles (although less frequently 

in comparison to using websites) and social gatherings during which they argued over the two 

translations. This study demonstrates the readership's involvement in establishing translational 

norms and it may serve as a starting point for further studies that will link professional norms 

with expectancy norms. 
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