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 1"אנגלית של הסיפור "עגונות" מאת ש"י עגנוןבעיות ופתרונות בתרגום ל

 הצגת הנושא .1

היא שהמתרגם מעוניין להעביר את היצירה בשלמותה ככל האפשר  שלנו "הנחת היסודלפי אפק ואילן, 

, משחקי מילים משלבסגנוניים כמו על מרכיבים הקפדה תוך . זאת  2משפת המקור לשפת היעד"

  מרכיבים:יצירה ספרותית לקחת בחשבון שלושה  על מתרגםתרבותי. המתבססות על מטען וקונוטאציות 

 הנרטיבמישור  .א

 מישור המסר .ב

  הלשוןמישור  .ג

. ובלעדיו אין קיום ליצירה הספרותית והמסר הנרטיבמופעלים מישורי  ושבאמצעותמשמש כלי  הלשוןמישור 

שילובם של מקורות אתניים בדימויים, במשחקי מילים, במבנה תחבירי, בל שהלשון מורכבת יותר )ככ

שלא ניתן ההנחה מתוך בעייתית יותר. הופכת (, מלאכת התרגום לשוניים רובדיםבומשלבים בביצירה, 

 עולות השאלות: ,לתרגם במדויק

 האם יש "לפצות" את הקורא על כך וכיצד? .א

 מה כן עובר בתרגום? .ב

כלומר, ביצירות שבהן תוכן וצורה  וא גם המסר,המקבלות משנה תוקף ביצירות שבהן "המדיום אלה שאלות 

חומר גם כוללות עלילה, אלא -יצירות של עגנון הן לא רק בגדר סיפור 3הם שלמות שאינה ניתנת לחלוקה".

חלק בלתי נפרד מתשתית הסיפור, "עד  רבים המהוויםסיפוריו יונקים ממקורות יהדות  .רב ועשיר תרבותי

סגנונו של   4קטעי מקורות, והמספר הוסיף להן מילות קישור".פניו לכדי כך שדומה לקורא הבקי במקורות ש

. ביצירותיו נוכל בסגנון המקורות גם כותבבמקורות, אלא רק יותר שכן הוא לא משתמש ב עגנון מורכב

ש רמדהשימוש בשמות בטכניקת , 5מנחה המביעה משמעות בלי להודיעהלמצוא יסודות כמו סגנון המילה ה

 (.1989-)אפק ואילן, תשמ"ט 6מתן ערך לאותיותו

 
 ל ברוך הוכמןת התרגום לאנגלית שא (descriptive research) במחקר תיאוריאבדוק ה זו בעבוד

(Baruch Hochman)  בחלק הראשון של עבודתי אסקור  1908.7 בשנתעגנון כתב "עגונות" שהקצר לסיפור

 .של עגנון בפרט רותיויוביצבכלל  ציג את הבעייתיות בתרגום משפה אחת לאחרתאספרות מחקר ו

 ."עגונות" דברי יהדות ביצירהתרגום אתרכז בבדיקת בחלקה השני 

                                                
1 Agnon, S.Y.. 1970. "Agunot", in Twenty-One Stories, edited by Nahum N. Glatzer (New York: Schocken Books), pp. 

30-44.  
 115, עמ' 1989אפק ואילן  2
 .116שם, עמ'  3
 .116שם, עמ'  4
 .עיונים בסגנונו של ש"י עגנון –מערכות מילים אפק, דנה על כך ניתן לקרוא אצל ע 5
 .פשר עגנוןטוכנר,  שולםעל כך ניתן לקרוא אצל מ 6
 הסיפור הופיע בשלושה נוסחים עיקריים. הנוסח שבו אני דן הוא האחרון. 7
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 סקירת ספרות מחקר .2

 על פי מנחם דגוט סמנטיההמחסר  .2.1

רשת קואורדינאטות' 'אפשר לדמות כל שפה ל'מפה' הכוללת את חוויות דובריה.  ,(1976) דגוטלפי 

 המפה ומאפשרת להתמצא בשפה. פרושה עלשפה המורכבת מהלקסיקון של ה

)פונולוגיה, תחביר, דקדוק וכו'(, כך הן נבדלות  ותןאששפות נבדלות זו מזו במערכות המרכיבות  פיכ

ושמערכת ה"חורים" שונה משפה  ,מחוררת 'מפה הלקסיקאלית'נדמיין שה שלהן. 'מפות הלקסיקאליות'ב

של חוויות דובריה. הלקסיקון של ופרט ק מילים לכל פרט לשפה. השוני נובע מהמגבלות של כל שפה לספֵ 

והתרבות של קהילת דוברי  אורח החייםכל שפה נוצר מהיבטי "מציאות" שנקבעו במהלך ההיסטוריה מתוך 

 בקביעתו:( (Eugene A. Nidaהשפה. על תיאוריה זו מתבסס ניידה 

Words are fundamentally symbols for features of the culture.
8
 

בלקסיקון  ניתן להסיק שהיבטי ה"מציאות" ובתרבותן, אורח חייהן מאחר שקבוצות דוברי לשון שונות זו מזו ב

של  בבעיהשל כל שפה יהיו שונים במידה זו או אחרת. לכן, כאשר מתרגמים משפה לשפה נתקלים 

, למילה לדוגמה. ההשנייבשפה מילים מקבילות  ןמילים בשפה האחת שאין לה –" םסמנטיי"מחסרים 

יאלץ להסתפק   'יד למעפילים', ומתרגם שירצה לתרגם לאנגלית את הביטוי אין מקבילה באנגלית 'מעפילים'

 בפתרון מסורבל כמו:

a memorial to the illegal immigrants in the time of the mandate'' 

 דרכים לתרגומם:מציע ו םסימנטייסוגי מחסרים מציין ארבעה דגוט 

לדוגמה:  .ההשנייהקיים בתרבות אחת חסר בתרבות  מושג – נוצר עקב הבדלי תרבותה תרבותי מחסר .א

 טלית, חופה, אגורה.

 ידי:-להיעשות עליכול  התרגום

 .tallit-ואז טלית יתורגם כ – (transcription)תעתוק  .1

 .praying shawl worn by Jewish adult males in Synagogueהסבר:  .2

 הספר. ףבסו (glossary) במונחוןבגוף התרגום, בהערת שוליים או  שילוב שתי השיטות .3

 ורגם', למשל, תתהתוּבכהמילה 'מעין תרגום, ואז  לספק ניתןבהם שישנם מקרים  .4

 .marriage contract-ל 

 המונח:  9"עות בשתי השפותמהשוני בגיבוש הלקסיקאלי של מרכיבי המש"נוצר מ מחסר לקסיקאלי .ב

לדוגמה: משובש )כביש(, שלשום,  קיים בשתי התרבויות, אך יש לו ציון לקסיקאלי רק בשפת במקור.

 ה.יממה, זכָ 

ציה של אוהקונוט הדנוטציהתוך העברת  הסבר המשמעות באופן מילוני ידי-התרגום יכול להיעשות על

 , in a bad state of repair-ליתורגם  משובש, לדוגמהשפת המקור. מהמילה 

  .a day and night-ל ויממה,  the day before yesterday-ל שלשום

בתהליך התרגום של מחסר לקסיקאלי, על המתרגם "לפרק את המחסר למרכיבי המשמעות שלו 

 מאמר אציג אחת:ב. מתוך הדוגמות ש10ולמצוא להם תרגום נאה ומרוכז בשפת היעד"

                                                
 (.Word 2 (1946), p. 196 :)מצטט את קביעתו של ניידה מתוך 37, עמ' 1976דגוט  8
 38עמ' שם,  9
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 משפט בעברית:הלהלן 

 .(99מאת חנוך ברטוב, עמ'  פצעי בגרות)גרמנית  וקאוד...ועוד יתקשט על כל הסמלים וידברו  

 אנגלית: להתרגום להלן 

…decking himself out with our insignia and going out of his way to speak German. 

going out of his way  נמצאים ב"דווקא"ה"בלתי צפוי" + "מכעיס"  הסמנטייםמביע את המרכיבים, 

 הסמנטי.  נומוסר את תוכו מתאים למקור הזָ רָ פ  רַ פָ והתרגום בצורת 

כמו חמסין, נחל, ערבה, ומתבטא במילים  גרפיתוגיא–סביבתיתלתופעה מתייחס  מחסר סביבתי .ג

יציר  הנומחסר תרבותי שקבוצה בקבוצת המחסר התרבותי. בעוד -תת הנומלקוש, תל. מחסר סביבתי 

, קיומו של המחסר הסביבתי אינו תלוי דוברי השפהתרבות אנוש וקיומו תלוי בתרבות ובלשון של קבוצת 

נה יש ג'ונגל, ואדי, במבוק( כי :תעתיק )למשל בעזרת. מקובל בכל השפות לתרגם מחסר סביבתי בלשון

 .11בפני מונחים תרבותיים זרים" פתיחות בשפות לקלוט מונחים סביבתיים זרים, לעומת "סגירותן

לרוב ואילו תעתיק מחסר תרבותי יישאר  ,תעתיק מחסר סביבתי עשוי להיקלט עם הזמן בשפת היעד

 נטע זר.

למילה בשפת המקור קיימת מקבילה בשפת היעד, אך לא תמיד קיימת לצורה הגזורה  :מחסר תחבירי .ד

אין  משלטלמילה  ,. לדוגמה ַרפ רזהפָ ב לתרגמה  במקרה כזה ישבשפת המקור מקבילה בשפת היעד, ו

במקרה של  (. הפתרוןto dominate מקבילה באנגלית, אך יש לה מקבילה לקסיקאלית )לשלוט יתורגם

 . fortified vantage point -, ואז משלט יתורגם לכפרפראזההוא לתרגם  מחסר תחבירי

שכן  סגנונית בעיה להתעורר מכךלתרגם מחסר תחבירי בעזרת פרפרזה, אך יכולה  ניתןתמיד 

 (.1976)דגוט,  לוותר על הצמצום והריכוז הקיימים בשפת המקורנאלץ המתרגם 

 

למשל:  –לגבי אופן תרגומם ואחידות "קונסנזוס"  מעין , לדעתי, קיים מסוימיםאוסיף שלמחסרים תחביריים 

 .fell asleep –, נרדם to the point –, ענייני  girl-friend –ה ברָ חָ 

 

בעיות בתרגום כתבי עגנון  יםהסוקר יםלמאמראעבור עתה אופן כללי ממאמר הסוקר בעיות תרגום ב

 ללועזית.

 הקשיים בתרגום דברי יהדות על פי חיים רבין .2.2

על המתרגם להביא שכן  תרגום דברי יהדות ללועזית מורכב יותר מתרגום טקסט "רגיל" , )תשנ"ט( לפי רבין

ד במבחן הבנת ועמ. על התרגום  ליהדותשיש לקורא הזר בנושאי  הסמנטייםבחשבון את המחסרים 

  בכל שפה ושפה. סמנטיתלהן ייחודיות שסגנוני ומילים -עם מילים בעלות צד רגשילהתמודד הנקרא, 

צירוף מילים,  ,. "לכל מילהשלה מודע לרמה הסגנוניתעל המתרגם להיות  ,בזמן תרגום של יצירה ספרותית

 לשוןישנם שלושה אספקטים בתוך מבנה ה ת[ולשוניות יחיד נקרא ן]לה תופעה דקדוקית ותופעה  תחבירית

 :12שאליה הם שייכים"

                                                                                                                                                            
 41שם, עמ'  10
 40שם, עמ'  11
 395רבין תשנ"ט, עמ'  12
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ני .א  : משמעות היחידה הלשונית במשפט.עניי

הדגשה, היסוס,  :מביעה השתתפות נפשית של הדובר או המחבר )למשלה: יחידה לשונית רגשי .ב

 .תמיהה(

עדות יוהמת ויחידות לשוני נןשימוש מתאים אצל הדובר או המחבר. ישזמן : לכל יחידה לשונית ערכי .ג

יחידות לשוניות , ביטויי סלנג, המשפחה והחברים גיומי, לחו-לדיבור יום אחרותורק לדיבור חגיגי, 

כל שפה דרגים לניטרליות. להבעת לשוניות גם יחידות  נןישלסימון ידידות ו מלומדות, רשמיות, לבביות

ערכיות " מתרגם.ל בעיה ההתרגום לרבדים המתאימים מהוו. מעין שפה בתוך שפה –סגנוניים שונים 

משכבה  ףאוממקום למקום ולהיות שונה ועשויה להשתנות עם הזמן, בהחלט המילים שרירותית 

  13".חברתית למשנהָ 

עוברות עם הזמן  ערכיות ממוצעתצורות לשון בעלות לפעמים לזמן תפקיד נכבד בקביעת הערכיות: 

 גם את משמעותן ותוכנן הרגשי. על פי רוב ומשנות  יותר למשלב גבוה

הלשוניים של  הרבדיםמשמעיות בין -כך אין הקבלות חד, אין תמיד מקבילה בשפת היעד השלמיל פיכ

המתרגם להסתפק בתחליפים, לרוב בדרג חייב הרמה הסגנונית, של תרגום הבזמן שפות שונות. 

 הסגנוני הקרוב ביותר למקור. 

איים כנעשית קשה יותר כאשר המתרגם מטפל במשלב ארכאי. לכל שפה דרגים אררכיות ית העבעי

לשון ל למשל,. כך בזמנם ההיסטוריאינם מקבילים השפות השונות אך המשלבים הארכאיים של  ,משלה

לשון הכתיבה "שבה מודדים את למשלב הלשוני המובחר של העברית הנחשבת  ,והמדרשים המשנה

 14."בכמה מלשונות התרבות האירופיותעשרה -עשרה והתשע-שמונההמאה השלנו, מקום דומה ללשון 

 
לקבוע סגנון לשון מקביל ללשון "עגנונית" עגנון ללועזית היא  שלהניצב בפני המתרגם  ןהראשו האתגר

ללשונו של עגנון זיקה העברי  הקוראבעיני  15גשה של נימה מקבילה".כדי "לתת לקורא הלועזי הר

איות כמו כיש בה תכונות אר. "לשון חז"ל"והוא מזהה אותה כ (, חסידותמשנה, )מקרא למקורות

ובפרט במיליות,  מילים,האוצר בניכרים נוהגות בלשון הבינונית, הבדלים  ןשימוש בצורות פועל שאינ"ה

   16."ועודפשטות של מבנה משפט 

, אף על פי שעגנון לא התכוון וארכאי, המתרגם צריך לבחור סגנון גבוה הרווחת בציבור הדעהלפי 

היא המתרגם בפני  בתהדילמה הניצאלא בלשון פשוטה וברורה.  17לכתוב "בלשון גבוהה ומצלצלת"

שהיא התקופה  עשרה,-שמונהבסגנון לשוני מהמאה הלפי כוונת עגנון או פשוט האם לבחור סגנון 

 עגנון?בו כתובות יצירותיו של המקבילה סגנונית בלועזית לסגנון ש

בלשונות מדויקת מקבילה  , תכונה שאין להביצירות עגנוןהזיקה למקורות עוברת כחוט השני 

לשון אלא כתב ב, עגנון לא חיקה סגנון של תקופות קודמות. (402)רבין, תשנ"ט:  האירופאיות של היום

 תקופתו.גנון חז"ל שהיו מקובלים בעולם התרבותי של סהחסידות וב

 מונה קשיים העומדים בפני המתרגם:  רבין

                                                
 396עמ' שם,  13
 398שם, עמ'  14
 399שם, עמ'  15
 400שם, עמ'  16
 401שם, עמ'  17
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 "סכנה של תרגום בעל אופי של "גינוני למדנות (learned phrases) – סגנון שאינו קיים אצל עגנון. 

  והקבלה( מהמקורות )תנ"ך, תלמוד, מדרשים, התפילה חוסר אפשרות לתרגם ביטויים שעגנון שואל

  18."תוך שמירה על אופיים ועל מעמדם המיוחד במבנה הלשון העגנונית"

  העבריאצל הקורא הזר אסוציאציות כפי שמעלות אצל הקורא  שיעלו קושי למצוא הקבלות מילוניות. 

מהתנ"ך  ותתרגום מקבילבכיות "נשל מילים ת תציאציוומהאסהמתרגם יצליח להעביר חלק שיתכן 

  יל בו, אך לא למילים ממקורות "ארכאיים" אחרים.שהקורא הלועזי רג

יש לתרגמו ללועזית. ההנאה מקריאת התרגום אומנם שונה רבין סבור שלמרות הבעייתיות בתרגום עגנון, 

של אמצעי  םשהיעדרותיתכן , מכךיתרה מההנאה שבקריאת המקור, אבל אינה צריכה להיות פחותה מזו. 

 .(1999, )רבין את כוחם ורשמם של האמצעים הספרותיים האחרים מהמעציסגנון לשוניים בתרגום 

 על פי אפק ולויןובתרגום דברי יהדות בטרמינולוגיה בעיות  .2.3

מתמקד בבעיות בטרמינולוגיה ובתרגום של דברי יהדות  ((Aphek and Levine, 1986לוין ומאמרן של אפק 

(Judaica) . ,תנ"ך,  :כמו מגווניםהתחום של דברי יהדות משתרע על אלפי שנים וניזון ממקורות לפי אפק ולוין

תרגום לייחודיים קשיים קטגוריות של  מונות שלושהן ארכיאולוגיה, היסטוריה, תלמוד, הלכה וסיפורי אגדה. 

 .דברי יהדות

 קטגוריה ראשונה

. 'כווראשי תיבות, תעתוק ו סימני קיצורמושגים בנושאי יהדות כמו טרמינולוגיה, טנדרטים לתרגום אין ס

של הפתרון מחדש". כל מתרגם צריך "להמציא את הגלגל . של מושגים אלה אין  כללים לעריכה ,נוסף לכך

 שימושי למתרגמים. יעץשיהווה כלי דברי יהדות ב מונחיםלמדריך ה של כתיב הנוולוין אפק 

 יודאיקה אנציקלופדיה :תעתוקהנתון הבא על ת בעזרת וניתן להמחיש את המורכבות בתרגום דברי יהד

מקדישה שלושה עמודים ובהם טבלאות המכילות כללי התעתוק בעברית ובשפות שמיות אחרות. דברי 

משתרעים על שש פסקאות וכוללים התייחסות למקרים החורגים ממערכת הכללים לכללי התעתוק ההסבר 

, אולם h ( 'Aggadah, Haganah)'א' בסוף מילה הוא האות הֵ 'האות האילמת התעתוק של לדוגמה:  המוצעת.

 ֹוושינוי ,נפוץ ומקובלהפך כי אך נחשב לתקין )אינו בהתאם לכללים  ן, שתעתוק Masadaמילים, כמו  קיימות

 .(עלול לגרום לבלבול

 :19מדורים מספרי המדריך. הצעתן כוללת נֵ ט לתכָ ופיר ובונספח למאמרן מצרפות אפק ולוין 

i. את התפתחותו ההיסטורית , המפרט בין היתר אנגלי( למונחים בדברי יהדות-לשוני )עברי-דו מילון

 אנסים שלו.והוריאציות והניאת של כל מונח ו

ii.  ,ראשי תיבות, הנחיות לגבי לוחות השנה של התרבויות השונותלקיצורים ולכללים לעריכה ולתעתוק 

 .ערוכים לפי נושאים ולפי תקופות היסטוריות ביבליוגרפיםמקורות ו

iii.  בהם פעלו.שתחום ההמקום וה, תקופהכמו עליהם רשימת אישים יהודים בולטים ומידע חשוב 

iv. מידע על משמעותם ביהדות בצירוף ומרכזיים בהיסטוריה היהודית  גיאוגרפיים רשימת מקומות

 לשוני לאיותם.-מפתח רב

v. ושאי תרגום.בליוגרפיה והפנייה לכלי מחקר בניב 

                                                
 402שם, עמ'  18
 חלק מן ההצעות מומשּו. ,(1986) מאז שנכתב המאמר 19
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vi.  נושאי תרגום, עריכה ומחקר.ויעץ בשירותי ספריה 

 השנייקטגוריה 

יד -המתרגם בקיאות וידע בתחומים רבים: בעברית ובשפת היעד, בפענוח כתבידורש מתרגום דברי יהדות 

מתרגם המנוסף לכך, בפולקלור ובבלשנות. , בספרות, הטקסט מתבססעתיקים, בזיהוי המקורות עליהם 

 הזר.לקורא  יהדותהדברי אר את ביכולת לפשט ולנדרשת 

 קטגוריה שלישית

לשוני -המימד הסגנונילהן נוסף כאשר כוללת את המרכיבים של שתי הקטגוריות הראשונות  זוקטגוריה 

 מתרגם לקשה שבעתיים .ההייחודי לעברית, אשר הופך את משימתו של 

רבדים מתקופות לשון בה למצוא ונוכל  רבדיםשעברית הינה שפה מרובת יא האחת הבעיות הבסיסיות 

כדי לבחור  ימי הביניים ועברית מודרנית, ועל המתרגם לשלוט בכולםבלה, קַ ה, חז"לשונות: המקרא, 

 שפת היעד.לתרגום המתאים ב

  .משמעויות רבותבעברית  ישראלבמשך השנים נוצרו למונח  :לדוגמה

  לכל שם כולל יותר מאוחר , ומצרימהשירדו לבני יעקב כינוי נוסף של יעקב אבינו, הבמקרא זהו שמו

 בתקופה מקראית מאוחרת יותר, ישראל  היה שמה של הממלכה הצפונית בארץ שהבדילה צאצאיו.

 מהממלכה הדרומית, ממלכת יהודה.

  וכינוי לכלל האומה  ,ן או לויכה ושאינ יהודיקיבל שתי משמעויות נוספות: כינוי להמונח  חז"לבתקופת

 זה".בזה  ן"כל ישראל ערבימרה כמו באִ  – היהודית

  ַונח לחצי פלג הגוף העליון של האדם.זהו מבלה בק 

  ַמדינה ישראל ולארצה.בעברית המודרנית המונח מתייחס ל 

מדריך לכללים,  –כלי עזר יצירת בבעיות התרגום הללו או לפחות לסייע בפתרון כאמור, ניתן לפתור 

 למונחים ולתרגום של דברי יהדות.

 
אחד הביטויים יצירתו הייחודית של ש"י עגנון,  זוכה פרס נובל לספרות, מהווה את בעיני אפק ולוין, 

והשילוב של רבדים לשוניים  של סגנונוהמובהקים לקושי שבתרגום דברי יהדות. המורכבות הלשונית 

עגנון נוספים לאלה הקיימים בכל תרגום של ספרות יפה.  המתרגם קשייםמתקופות שונות מערימים על 

משתמש לעיתים בשפה הארמית ביצירותיו וגם עובדה זו מקשה את מלאכת התרגום. סיפורים רבים 

-המתבסס על מעשה יוסף די "האדונית והרוכל")למשל, וסיפורי עם יהודיים מתבססים על הפולקלור היהודי 

. סיפוריו שזורים בפסוקים יטוטים ואגדות מהמדרש וסיפורי קבלה )למשל, "מעשה העז"(על צ או (לה ריינה

 (.תנ"כייםמקורות שבעים וחמישה ל אזכוריםיש  )ב"אדונית והרוכל" מקורות יהודיים אחריםמומהתנ"ך 

הרעיונות מעגנון נוכל למצוא מערכות מילים מאותו שורש המהוות חלק מהעלילה ושל  מסוימיםבסיפורים 

-אחרי אישה המחזר י, סיפור המתאר את קורותיו של רוכל יהודב"אדונית והרוכל". הספרותיים של היצירה

 קונוטאציהה .20וְּחיזר, יַחזְּרו, מחוזר.:ר .ז .חהשורש מילוליות מ נגזרותנמצא  ואחרי אלוהים חדשים, גויה

, נכלל באותה ביהדות , סמל לטומאההחזירמעניקה לשלושת הפעלים מימד חדש ועמוק יותר כאשר  חזירל

מילים, אך בניגוד -מערכות מילים אלה נראות לכאורה כמשחק .אחרי אישה חיזורהמערכת המילים של 

                                                
 . to beg : חיזר, to call upon someone: יַחזְּרו, to court or to woo :מחוזרלכל אחת מהמילים הוא:  במאמר, שפורסם באנגלית, הפירוש 20
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ומהוות חלק מהרעיון הכללי  הן מופיעות ובשמילים הן מתייחסות לטקסט בשלמותו ולא רק לקטע -למשחק

, המבטאות את סגנונו המיוחד של עגנון ומהוות חלק מרכזי ובלתי נפרד מערכות מילים כאלה .של הסיפור

 ,תהיהמתרגם למרות של. וןלפתרמאוד קשה וסבוכה  בעיהמעמידות בפני המתרגם מהטקסט העברי, 

 אפשרית-בלתי-א משימה כמעטוהיעד השפת ב ןבלשכת ןניסיות מילים, ומערכות למודע כנראה,

(Aphek and Levine, 1986).21 

 פי רות נבו-תפקיד המתרגם על .2.4

שירי חיים נחמן ללשונית -מהדורה דו –" שירים נבחריםשכתבה רות נבו לספר " קטע מההקדמהכעת אציג 

לפי נבו,  המתרגם. מתייחסת נבו לתפקיד דבריה. ב23תרגמה נבו מעברית לאנגלית םאותש 22ביאליק

עם תרבות מערכת יחסים והיכרות חדשה  ויחד עם זאת גם לגלות ולחשוף ,לתרגם פירושו לטמא או לחלל

עולם  אחד למשנהו, מעולם אחד לעולם אחר. סמנטימעבר ממרחב  הנוהמעבר משפה לשפה . אחרת

 ליצירת תקשורת בין שפות.  "רווחים צריםמִ ", ותפקידו של המתרגם למצוא תהמחשבה אינו חתום הרמטי

ומהדהד בה  יטויים תנ"כייםבספוגה בהמורכבת ירתו מפני ששתרגום יצירותיו של ביאליק מאתגר במיוחד 

הינה ציטוט  ה בשיר "אבי" נלדוגמה, הכתובת על מצבת הקבר בשורה האחרו. סגנונם של משוררי ההשכלה

התרגום  ןבעברית ומולשיר "אבי" של האחרונות השורות השתי להלן  .מהפסוק הראשון בספר "איוב"

 :  24לאנגלית

ָצָרה  ַיד לֹא ָאוכ תֶֹבת ק  ַרֲאׁשֹוָתיו, ֲחרוָתה ּב   ָמן,מ 

רָתִעיד ָעָליו ֶנֱאָמָנה: "פ. נ.  ם וְּיָּׁשָּ  ".25ִאיׁש תָּ
 

A short inscription, truly to attest: 

Here lies an upright and God-fearing man. 

 

 : 26בעברית ומולו התרגום לאנגליתפסוק א' בספר "איוב" להלן 

ְבֶאֶרץ עּוץ ִאּיֹוב ְׁשמֹוִאיׁש ָהָיה   

  ִויֵרא ֱאלִֹהים ְוָסר ֵמָרע: ָהִאיׁש ַההּוא ָתם ְוָיָׁשרְוָהָיה  

There was a man in the land of Uz, whose name 

was Job; and that man was perfect and upright, 

and one that feared God, and eschewed evil. 

 

אך  The Authorised Version of King James Bible,-ממהתנ"ך  ואזכוריםציטוטים מי תרגונבו העתיקה 

יעורר אצל הקורא את האסוציאציה  לא KJV-בהם ציטוט משמקרים ישנם ו עשות כךלא תמיד ניתן ללדעתה 

ומשקף  "אליוהמדבר "על המתרגם לבחור בפתרון לכן, . ומזויףלהישמע צורם ואפילו עשוי המתבקשת 

יהיה ת אנגליבשהציטוט  סברהכאשר רק  KJVנבו השתמשה בציטוטים מ לטקסט.וכבוד  נאמנותעבורו 

 חריג.צורם או  שמעלא ייו הזר לקוראמוכר 

 

                                                
 .Aphek and Uval (1989)של   עוד על תרגום עגנון, ובעיקר על טכניקות הנהרה ניתן לקרוא במאמר 21

  אותו כתב עגנון. סיפור הקצר "טלית אחרת"ה לשארבעה מתרגמים בהן נקטו את טכניקות התרגום וההנהרה ש ,בין היתר ,המאמר מציג
", תר' רות נבו )ישראל: דביר וג'רוסלם פוסט(, עמ' לשונית-מהדורה דו –שירים נבחרים .  "1981הקדמה )באנגלית( ל: ביאליק, חיים נחמן,  22

XV   -XIX. 
 ההתייחסות לתרגום ביאליק רלוונטית לעבודה זו כיוון שגם שם מתעוררות בעיות דומות מאוד בתרגום דברי יהדות. 23
 נוסח עברי. 89נוסח אנגלי ועמ'  88שם, עמ'  24
 והלאה, ההדגשות בציטוטים מתוך יצירות ספרות ומתוך התנ"ך הן שלי.ההדגשות שלי. מעתה  25
 .King James Version -כל הציטוטים שבעבודה באנגלית הם מ 26
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המקצב למרות שבכך איבדה את  autumn -ל אלולאת המילה בשיר "אבי" לתרגם נבו מסיבה זו בחרה 

מתאימה לאקלים עדיפה שכן היא  autumnלדעתה, המילה  יהודי.ציות שיש לאלול כחודש אהקונוטאת ו

 .שירמתואר בההאירופאי 

באנגלית.  מקבילהמילה לתרגם באמצעות לא ניסתה נבו בשיר "לבדי"  הינָּ כִ שְּ לעומת זאת, את  המילה 

לשיר הלירי העדין. אינם מתאימים  'the indwelling' או  'the Divine Presence'מונחים מילוניים כמו לדעתה, 

ייחודית בסיסית השייכת לעולם היהדות, ולכן העדיפה לתרגם  תלה לבחור מילה שתבטא תחוש חשוב היה

 27 ן השורות מתוך "לבדי" עם התעתוק:ללה .Shekhina-תעתוק לעזרת ב

 ֺכָלם ָנָשא ָהרּוַח, ֺכָלם ָסַחף ָהאֹור,

 בֶֹקר ַחֵּייֶהם ִהְרִניָנה;-ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ֶאת

 ַרְך, ִנְׁשַתַכְחִתי ִמֵלבַוֲאִני, ּגֹוָזל 

 .ַהְשִכיָנהַתַחת ַכְנֵפי 

  

 ִהיא-ַאף ְוַהְשִכיָנהָבָדד, ָבָדד ִנְׁשַאְרִתי, 

 רֹאִׁשי ִהְרִעיָדה.-ְכַנף ְיִמיָנּה ַהְשבּוָרה ַעל

Wind blew, light drew them all. 

New songs revive their mornings. 

Only I, small bird, am forsaken 

under the Shekhina's wing. 

 

Alone, I remained alone. 

The Shekhina's broken wing 

trembled over my head. 

 

לקניית שני נרות שבת. נבו  המספיקיםאמצעים דלים  – שתי פרוטותמוזכרות  28בשיר "אמי זכרונה לברכה"

הריאליזם לספירה(.  2-המאה המתקופת המשנה )מטבע של  ושמ - פרוטההתלבטה בסוגיה כיצד לתרגם 

האם לתרגם למטבע האנגלי  קאלית, אבל לאיזה מקום?והעממי שבו כתוב השיר מחייב אותנטיות ל

tuppence  לביטוי אנגלי שורשי יותראו ha'porth ?  בשםלמטבע רוסי ואולי kopeck,  השיר מדבר על שכן

 fatherings -ל לבסוף בחרה לתרגם  ?groshenביידיש  הנקראאו למטבע ביאליק ברוסיה, התקופה בה חי 

כדי להיות נאמנה לאנגלית הבינונית כשם שביאליק היה נאמן לעברית הבינונית )ולא לעברית המזרח 

 . משרה fatherings-מרחק בזמן מהמציאות העכשווית שהאירופאית(, ובאותה עת לנצל את התחושה של 

 
 צפריר. בעברית יש ל"צפריריםבשיר " פריריםצ, לדוגמה אה מקבילה באנגליתנבו לא מצ ןלהמילים ש ןישנ

 :29שני פירושים

המזיקים  ומיני השדים אמכינוי לאחד  פי הארמית, תרגום יונתן לתהילים קכא ועוד[-, עלבספרות הקבלה] .1

(: "להחליצנו מכל "לילית" ששליטתה בלילהבוקר רעה )בהקבלה לַ -, רוחהמופיעים כביכול באור השמש

חודש -)חמדת ימים ב' תפלה לערב ראשמקרים רעים ומפחד ואימה... ומשדין ומלילין ומכל מיני צפרירין" 

 אדר(.

-אור המפזזת בשעות-בוקר נעימה, רוח עליזה או קרן-כינוי לרוח ]בספרות החדשה ובהיפוך התכונה הרעה[ .2

לילי, כ"שקט ח )ביאליק, זוהר(.נוגה מזהירים" -, בניהבוקר: "בקיץ הייתי יודע צפרירים, עדת כרובים קלים

 )רבינוב, אמיתי קנב(.לים של צפרירים" צ  ל  ציפורים וצֶ -צפצופת-להוצ  

                                                
 נוסח עברי 33נוסח אנגלי ועמ'  32,  עמ' 1981ביאליק  27
 נוסח עברי 81נוסח אנגלי ועמ'  80שם, עמ'  28
 2730שֹושן,  כרך שביעי, עמ' -אבן 29
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, יחד עם שובבות מזיקה של שדון םרוח נעי משב: המנוגדותרומזת לשתי התכונות בשיר המילה צפרירים 

 .(1981נבו, )"Imps of the Sun" : ובחרה לבסוף ב התקשתה למצוא לצפרירים מקבילה באנגלית ונבו

 
סקרתי לעיל, אדון עתה בסיפור הקצר "עגונות" מאת שמואל יוסף עגנון ובתרגומו שעל בסיס ספרות מחקר 

 . (Baruch Hochman)של ברוך הוכמןלאנגלית 

 עלילת הסיפור .3

האגדה מהווה הקדמה ומשל לסיפור המרכזי. וסגנון מדרשי הכתובה "עגונות" מתחיל באגדה הסיפור 

טובים  ישראלכאשר מעשי  ;מתארת את  הקשר בין התנהגותו המוסרית של עם ישראל לבין מצבו הפיזי

 ')עמ ו"תועה כנסת ישראל ביגונה ומיללת" ;, מצבו מתדרדרחוטא וכאשר העם  – מצבו איתן – 'בעיני ה

    30.תה(

 לספר את הסיפור המרכזי וזו עלילתו:עגנון עובר לאחר סיפור האגדה, 

בת  ההייתירושלים במטרה לסייע לקירוב הגאולה. לר' אחיעזר ב התגוררהגולה לעבר מהקצין ר' אחיעזר 

אביה חתן  חיפש לפרקה, דינה דינה, אותה פינק ושמר מכל משמר. כאשר הגיעה  ושמה , יפה וצדיקהיחידה

יפה תואר ותלמיד חכם  –"בכל תפוצות ישראל". לאחר חודשים של חיפושים נמצא בגלות פולין חתן מתאים 

 מצויןארון קודש " היחזקאל. אחיעזר החליט לבנות ישיבה מפוארת בירושלים לכבוד חתנו ולהציב ב ר' ושמו

מוביופיו". את בניית הארון הטיל  על בעל מלאכה פשוט   רי.בן או וש 

כולו -להקשיב לזמרתו. בן אורי השקיע את כלו לבוא לחדרו אהבהבן אורי נהג לשיר תוך כדי עבודתו, ודינה 

דינה נכנסה וראתה את ו, יצא לגןהתעצב וחש "ככלי שנתרוקן". לאחר שסיים  -בבניית הארון, וכשסיים 

בעד החלון . בבוקר נתגלה  הארון ניצב ליד החלון.  היא דחפה, מעשה שטן, את ארון הקודש והוא נפל

לגניזה, ור' אחיעזר הזמין  ארון קודש אחר במקומו. מאותו זמן, דינה  חצר. הרב דנֹובהארון מוטל ללא פגע 

 ואביה נתקפו מרה שחורה והשמחה נעלמה מביתם. 

בפני פולין לירושלים. ביום החופה התוודתה דינה מ, המיועד ר' יחזקאל, החתן הגיע מועד החתונההתקרב ב

מחל לה משום שהיה זה יום כלולותיה. הרב ביקש מאביה הרב אך , הרב שהיא זו שהפילה את הארון

 השהייתרי לבית הכנסת של הישיבה, אך כשהלכו להביאו, לא מצאוהו. בחתונה ושיכניס את ארונו של בן א

ם זה מזה. כל אחד המוזמנים שרו, רקדו וניסו לשמוח, אך החתן והכלה היו עצובים ומרוחקי באותו ערב

דינה הרהרה בארון וביוצרו בן אורי שנעלם מירושלים, ור' יחזקאל חלם על   ;מהם היה שקוע במחשבותיו

, אך "לבותיהם רחוקים זה מזה. התחתנור' יחזקאל ואהב בסתר ליבו. דינה אותה ושמה פרדלי  פוליןב נערה

 .)תיב( ולעולם לא נתקרבו"

בודדה נהגה לשבת פרדלי. דינה רהר בהִ ור' יחזקאל לימד תורה בישיבה ובערבים טייל בין הרי ירושלים 

נודע לר' יחזקאל שפרדלי התחתנה הוא פרץ בבכי. זמן קצר לכשבחדרה, חולמת על בן אורי ושרה משיריו. 

 עזבו את ירושלים., הישיבה נסגרה ור' אחיעזר ובתו דינה והתגרש, דינה ור' יחזקאל שהתחתנולאחר 

החלק האחרון בסיפור מתמקד בקורותיו של הרב שגנז את ארון הקודש והשיא את הזוג. בן אורי הופיע 

כתוצאה מכך, הרב יצא לגולה כדי  "לתקן  .)תטו( ושאל:  "מדוע גרשתני מהסתפח בנחלת ה'?" מובחלו

 איש לא ראה אותו. מאז , ו)תטו( עגונות"

                                                
 עמ'את מספר העמוד ללא המילה  בסוף הציטוטבסוגריים  ארשום מעתה ,למען הקיצור -, עמי  תה 1974 עגנון 30
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מבקש מאברך שעסק בציור לעלות בגולה סיפר שד"ר זקן שראה את הרב בבית מדרש  ,והיעלמותאחרי 

 ותינוק בחיקו.   )תטו( 31"פאטשייל"ע אדומה"ר העיד שראהו מפליג בים על איתו לירושלים, ואחֵ 

איש זקן התקרב בהם שעל מקרים  מדווחיםילדים   ;בארץ ישראלנמצא כעת השמועות אומרות שהרב 

אליהם, הציץ בעיניהם ונעלם, אך המבוגרים מטילים ספק בסיפוריהם. המספר תוהה שמא הזקן אינו אלא 

שרק "לאלוקים והסיפור מסתיים בכך שהמספר אומר בנה בן אורי, שגנז את ארון הקודש אשר אותו רב 

 לגבי זהות הזקן. )תטז( פתרונים"

 "עגונות"  ניתוח התרגום לאנגלית של הסיפור .4

כמו עגינות, לימוד תורה, חתונה, גלות, מחיי היהודים מושגים ב ועשירשזור בדברי יהדות  הסיפור "עגונות"

דברי יהדות כנסת ישראל, ארון הקודש ואזכורים מהתנ"ך וממקורות עתיקים אחרים כמו התלמוד והמשנה. 

  התרגום לאנגלית של ברוך הוכמןאבדוק במחקר תיאורי את להלן  .מלאכת התרגום מקשים עלאלה 

 : בנושאים הבאיםאתמקד ודברי יהדות תרגום של  לסיפור "עגונות" מההיבט

 התנ"ךציטוטים ואזכורים מ 

 קיצורים ו ראשי תיבות 

 משחקי מילים 

 סממנים דקדוקיים מלשון חכמים 

 של מנהגי יהדות אזכורים 

  מאוצר הספרות היהודית בעברית ביטויים 

  ביטויים בארמית מאוצר הספרות היהודית 

 השימוש ב- Capitalization 

 אציג – כל נושא ונושאבהמופעים הרלוונטיים  כלוללהתייחס למשלא אצליח בעבודה סמינריונית מאחר 

  כל תחום.מבלבד אחדות  דוגמות

  תנ"ךאזכורים  מהציטוטים ותרגום  .4.1

 שיעורי תנ"ךמקורא העברי ל, חלקם מוכרים רבים פסוקי התנ"ךשל ב"עגונות" נוכל למצוא ציטוטים ואזכורים 

הוא "עגונות" שכן ) שיר השיריםמספר  נםרבים מהציטוטים ה היהודיים.תרבות החיים והבבית ספר או מהווי 

 .(דינה ובן אורי ויחזקאל ופרדליבין ממשת תמשאינה אהבה על תר סיפור בין היֶ 

השתמשתי בתנ"ך האנגלי  למחקרימ"שיר השירים" המופיעים בסיפור.  מדויקיםציטוטים אנתח תחילה 

שהוא התרגום השכיח  ,The Holy Bible – Authorised King James Versionהנקרא:  בתרגום המלך ג'יימס

 .KJV -כ ורצהתנ"ך לאנגלית. מעתה אתייחס אליו בקי ביותר ונחשב לתרגום המוסמך של

את ולשמאלו  ,בעברית"עגונות" מהציטוט ציטוטים בטבלה, אציג בשורה העליונה את אציג במקרים שבהם 

ת לשמאלו  או ,הפסוק מהתנ"ך בעבריתאציג את  בשורה התחתונה הציטוט המקביל מהתרגום לאנגלית. 

 .KJV-מ לאנגלית מותרגו

 

                                                
 מטפחת, צעיף. : יידישמ 31
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 מאוד:ר ומוכ שיר השירים בפרק א טו ובפרק ד אפעמיים בספר מופיע ציטוט הראשון ה
ם
טי

טו
צי

3
2

 

ר
פו

סי
ה
מ

 

 Behold thou art fair, my beloved; behold thou art fair. (p. 30) )תה(הנך יפה רעיתי הנך יפה 

ם
טי

טו
צי

 

ך
"
תנ

מ
 

  ֵעיַנִיְך יֹוִנים. ִהָנְך ָיָפה ַרְעָיִתי, ִהָנְך ָיָפה
Behold, thou art fair, my love; behold, thou art 

fair; thou hast doves' eyes. 

 
  KJV-לפסוק באף הוא זהה תרגום לאנגלית הטקסט ב. מהתנ"ך מדויקציטוט עברית הנו בסיפור ב טקסטה

 אלא  , כפי שניתן היה לצפותו  KJV-כפי שמופיע ב my love -שלא תורגם ל רעייתיבמילה מלבד 

 דודיושל  my love -הוא תמיד ל רעייתיהתרגום של  KJV-בשמצאתי שערכתי בדיקה מ. my beloved -ל

בחר לסטות מקו זה בתרגומו  הוכמןמעניין ש.  my beloved-ל תמיד )במובן של אהוב או בחיר לב( הוא

 גבר.לַ  שיר השיריםב המתייחסוִלב חור בביטוי 

  : KJV-המקביל מפסוק השינה מעט את  הוכמן ולעומת, ושיר השיריםמ במדויקציטט נון געגם בדוגמה הבאה 

 אם תמצאו את דודי מה תגידו לו, שחולת אהבה אני

 )תה(

"If ye find my beloved, what shall ye tell 

him? That I am afflicted with love." 

--ּדֹוִדי-ִתְמְצאּו, ֶאת-ִאם  ִהְׁשַבְעִתי ֶאְתֶכם, ְבנֹות ְירּוָׁשָלִם:
 )ה,ח(  ַתִּגידּו לֹו, ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני.-ַמה

If ye find my beloved, that ye tell him, that I 

am sick of love. 

 
 שני שינויים:בציטוט  הכניס הוכמן

 . ?what shall ye tell himשאלה )כמו בטקסט העברי(: לתרגם  that ye tell him התנ"כי את הביטוי .א

 .afflicted with love -שינה ל sick of love התנ"כי  את הביטוי .ב

  sickהאפשרות לפרש בגלל את השני לצרכי הפשטה של התחביר, ו ביצעהוכמן את השינוי הראשון יתכן ש

disgusted; chagrined-כ ימינושל באנגלית 
33 . 

 םתרגמלא , א  KJV-מלהעתיק חר שלא וב הוכמן ,מהתנ"ך מצטטעגנון בסיפור שבהם גם במקרים אחרים 

המזכיר את  )תה( "והיא מבקשת אותו ומנהמת חמק עבר הדודו"עגנון כותב בסיפור . לפי תפישתו והבנתו

 had withdrawn himself, and was הואחמק עבר -ל KJV-התרגום ב .(ה ו שיר השירים) "ָחַמק ָעָברְודֹוִדי "

gone  , ל מתרגםאך הוכמן אינו מעתיקו ו- has slipped away ,זה שבמ שונה ךתרגום מתאים א-KJV: 

"Her beloved has slipped away, and she, seeking him, cries" (p. 31) 

  

קדמה ההן מהבאות לקוחות  דוגמותשתי השינה את הזמן הדקדוקי של הציטוט.  הוכמןבהם שישנם מקרים 

מעמיד בפני ה ההקדמהשל המיוחד  ןוגנסהיין את צמרבים ל חוקריםהכתובה בסגנון מדרשי. שבסיפור ה

מכנה את ההקדמה המדרשית "הצגה וירטואוזית של יכולת  בקוןהמתרגם קשיים רבים. יצחק 

                                                
. לאנגליתהציטוט המקביל מהתרגום בעברית ולשמאלו "עגונות" מ הציטוט, כאמור, בשורה העליונה את אציגבטבלאות הכוללות את הציטוטים  32

 .KJV-מ את תרגומו לאנגליתלשמאלו סוק מהתנ"ך בעברית ואת הפובשורה התחתונה 

1970 Barnhart 33 '6, הגדרה מס' 1123, עמ 
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כדי להבינה   34מתוארים יחסי האהבה של הקב"ה עם כנסת ישראל ברוח הקבלה". [בהש] ...תסטייליסטי

 פסוקי התנ"ך.ב מסוימתובקיאות מהקורא ידע מוקדם בנושא סגנון מדרשי  יםנדרש

 הדוגמה הראשונה:להלן 

 and they know they are naked (p 30) )תה(כי עירומים הם  וידעו

 and they knew that they were naked ג ז( בראשית) , כִּי ֵעיֺרמִּם ֵהם ַויֵּדְּעּו

 
שינה את הזמן הדקדוקי בפסוק מזמן עבר  ,שלא כעגנון ,את הפסוק מהתנ"ך, אך העתיקהוכמן, כמו עגנון, 

פסוקים מהתנ"ך בחז"ל השתמשו זמן הווה. אפק ולוין מציינות שבמחשבה היהודית אין זמן ליניארי ול

. ההקדמה 35הן מביאות את הסגנון המדרשי כדוגמה לערבוב זמניםסדר כרונולוגי. בבערבוביה ולא 

, הווה של שלושת הזמנים: עבר בערבוביהוכתובה  תנ"ךמשלבת סיפור אגדה ופסוקי ב"עגונות"  תהמדרשי

  והפשטה. סגנוןטעמי מ זאתעשה ואפשר ש לזמן הווהמה ועתיד. הוכמן תרג

 
כפול: כאן השינוי ה ז. שיר השירים בלה באמצעות ציטוט ממתארת את סִ " "כנסת ישראל ההשנייבדוגמה 

 :KJV-בזה שותרגום שונה משינוי בזמן הדקדוקי 

 

 )תה( הכוני פצעוני נשאו את רדידי מעלי
"Strike me, wound me, take me away my veils from me!"  

(p. 30) 

   ְרדִּידִּי ֵמָעַלי.-הִּכּונִּי ְפָצעּונִּי; ָנְשאּו ֶאת

 

they smote me, they wounded me; the keepers of the walls 

took away my veil from me. 

 

. נוסף לכך, על הקורא מבחינה סגנוניתכדי להקל  , כנראהמזמן עבר לציוויאת הזמן הדקדוקי שינה הוכמן 

 כדי אולי   ,(veils)ללשון רבים הרדיד היחיד הפך את ו strike-ל( smite)בהווה  smoteשינה את הפועל  הוא

 :היהודיםאומרים בעצם  "כנסת ישראל"את דברי שכן  באופן מובלע ברבים הנולשם המספר ש מוילהתא

…the Congregation of Israel strays… crying, "Strike me, wound me, take me away my veils from 

me!" (p. 30) 

 
 מהתנ"ך במדויקהמתייחסות לציטוטים מהתנ"ך ניתן לראות שהוכמן בחר לא לצטט הללו  דוגמותמתוך ה

לפשט בכך את הטקסט לקורא  ההייתשכוונתו אפשר בשינויים קלים. לתרגם אלא  המקובל ביותר באנגלית

 :של קשיים ייחודיים לתרגום דברי יהדות ההשנייריה ובקטגבמאמרן כפי שמציינות אפק ולוין ) הזר

 .(מהמתרגם נדרשת יכולת לפשט ולבאר את דברי יהדות לקורא הזר

 
 .ךתנ"המואזכורים לפסוקים  יםרמזגם  בעברית בסיפוריתן למצוא נ ,מהתנ"ך מדויקיםנוסף לציטוטים 

הכנות לקראת החתונה של דינה וארוסה ר' יחזקאל: הלתאר את " עת הזמיר הגיעביטוי "שתמש במעגנון 

 . )תי(, ימי החתונה ממשמשים ובאים" עת הזמיר הגיע"

                                                
 171-2, עמ' 1978בקון יצחק  34
35 Aphek and Levine 1986 '80, עמ 
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ַמע ּב ַאר ֵצנו "  ו קֹול ַהתֹור ִהִגיעַ  ַהזִָּמיר ֵעתסוק "ַהִנָצִנים ִנר או ָבָאֶרץ הביטוי לקוח מהפ  (שירים השירים ב, יב)ִנׁש 

 ל: KJV-באשר תורגם 

The flowers appear on the earth; the time of the singing of birds is come,  

and the voice of the turtle is heard in our land; 

 
 תרגם:במקום זאת ו KJV של  שתמש בתרגוםהוכמן נמנע מלה

The time of rejoicing is come; the wedding day is near. 

והעדיף להמירו ולא ישיג את מטרתו, ולכן  דיו מוכראינו  'ִהִגיעַ  ַהָזִמיר ֵעת'-ל KJV-שבשהביטוי סבר שיתכן 

ציטוט מהתנ"ך )כפי שמציינת נבו שישנם  מקרים שבהם  ההכנות לחתונה רבתיאו המשתלבאחר  בתרגום 

 (.ומזויףלא יעורר אצל הקורא את האסוציאציה המתבקשת ועשוי להישמע צורם 

 
חשה ואת ארון הקודש  מפילהלאחר שדינה , משפט הראשון בפרק גב מופיעיםרמזים נוספים לפסוקי תנ"ך 

 :מתארה כךעגנון . צער ובושה

המשפט מאזכר שני  . )תט(. גדולה רעתה וחטאתה מי ישאנה?" וליבה ערדינה שוכבת  על משכבה בלילה"

 :מ"שיר השירים"ביטויים 

 ילֹות-ַעל  )שיר השירים ג א(  , ִבַקְׁשִתי, ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי; ִבַקְׁשִתיו, ְולֹא ְמָצאִתיו.ִמְׁשָכִבי, ַבלֵּ

 רֲאִני ְיֵׁשָנה ָטל, ְקֺוּצֹוַתי ְרִסיֵסי -ֶׁשרֹאִׁשי ִנְמָלא--ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי יֹוָנִתי ַתָםִתי-ִפְתִחי; קֹול ּדֹוִדי דֹוֵפק, , ְוִלִבי עֵּ

 (ה ב)שיר השירים   ָלְיָלה.

 :KJV-להלן התרגום לביטויים כפי שמופיעים ב
 

 36-לתורגם  על משכבה בלילה
By night on my bed . 

 תורגם ל וליבה ער- but my heart waketh 37 

 
 . On her couch in the night Dinah lies and her heart wakes :של הוכמן הואהתרגום 

 
אך הוא העדיף  לזה של עגנון "מקביל"רובד לשוני כ KJV-בביטויים מאפשרות להשתמש  ההייתלהוכמן 

  מתרגם כנראה ל:היה , KJVבתרגום הוכמן שתמש לו ה לתרגם מחדש.

On her bed by night Dinah lies and her heart waketh
38

. 

 
הוכמן יצטט מהתנ"ך  – בעבריתצטט מהתנ"ך מלכאורה ניתן היה לצפות שבמקומות שבהם עגנון לסיכום, 

 .עגנוןהלשוני של לרובד מקביל לשוני רובד אולי מה שיכול להיחשב השיג באותם מקומות באנגלית, ובכך ל

חר לשנות במקצת או לתרגם בעצמו את הציטוטים וובשה כך ולא עלמעשה, כפי שהראיתי, הוכמן 

 התנ"כיים. והאזכורים

                                                
 .By night on my bed I sought him whom my soul loveth: I sought him, but I found him notובאנגלית: במלואו הוא:   הפסוק 36

 sleep, but my heart waketh: it is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my במלואו הוא:  הפסוק 37

        sister, my love, my dove, my undefiled: for my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night. 

 . KJV-מ המקביליםהוכמן ורק החלפתי במקומות הרלוונטיים לביטויים ל השתמשתי במשפט ש כאשר התרגום שלי 38
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 קיצוריםו ראשי תיבותתרגום  .4.2

אציג תבים משופעים. בהם הכ  שהקיצורים ואחד הסימנים המובהקים של דברי יהדות הם ראשי התיבות 

 .הקיצורים בסיפורראשי התיבות ומבדיקה של כל את הממצאים העולים עתה 

  :ראשי תיבות הכוללות ם הסיפור "עגונות" שתי שורות הסברעגנון כתב מתחת לשֵ במהדורה העברית 

מ ב  ר ב ה  ש ע ומ " ת ק  " ה  א

ש  ד ק ו שמ " ר ן ל ו י צ ן   ב

 . 40תיבנה ותיכונן 39פירושו מארץ הקודש )או מארצנו הקדושה( –מאה"ק  ת"ו 

ן ו י צ ן  ב ש  " ר גוטמן היה שם העט של שמחה בן ציון אלתר ש' בן ציון לרבי שמחה בן ציון.  – ל

מותו. הוא ערך את כתב העת ועד  1905 -אביב מ-סופרים העבריים שחי בתלה(, מראשוני 1932-1870)

 ."עגונותאת סיפורו הראשון שפורסם בארץ ישראל, " 1908-בעומר" שבו פרסם עגנון ההספרותי "

 הן מרמזות על אופי הסיפור ותוכנו היהודי. קשה להבין מדוע שכן, והוכמן בחר להשמיט שורות אלה

 
 הקיצור ר'

להלן שתי . Sire Ahiezer -ל בסיפור רר' אחיעזושל  הקצין אחיעזרתרגם את כל המופעים של  הוכמן

 :לכך דוגמות

 )תה( אחיעזרכ'  הקציןמעשה...בעשיר מופלג אחד 
And this is the theme of the tale…of one 

renowned for his riches— Sire Ahiezer by 

name  (p. 31) 

 

 in the house of Sire Ahiezer (p. 37) )תי( ר' אחיעזרובבית 

 

 :41הםופירושיו 'רב' או 'רבי'  בעברית הוגים ר' את הקיצור

 )ירמיהו לט יג(.בבל" -: "נבוזרֲאָדן...וכל רבי מלך"שר, נכבד, קצין .1

אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על ":). )פסחים פח: "מה שקנה עבד קנה רבו" אדֹון, בעלים .2

 )אבות א ג(.מנת לקבל פרס" 

"שלום עליך, רבי ומורי"  .עדויות א ג(): "אדם חייב לומר בלשון רבו" ה, מי שמלמד את תלמידומורֶ  .3

 .ג.()ברכות 

ואחריהם, כגון: רב הונא, רב  ם, וכן לגדולי חכמי התורה בתקופת הגאוניבלב ָאמֹוָרֵאילכבוד תואר  .4

 נחמן, רב ָאֵשי, רב ַהאי גאון.

הוראה בישראל, חכם בתורה הממונה -תואר למורה בקירוב[ 12-]בקהילות ישראל, החל מן המאה ה .5

הכנסת, רבנים -העיר, הרב הראשי, רב ביתלפקח על חייה הדתיים: רב בה ו ורותהלעל הקהילה 

 .גדולי תורה

טוראי, -לציון דרגה אחת למעלה מן התואר היסודי: רבלישראל -ההגנה-ל ַוי לתואר צבאי בצבא-שם .6

  ."אלוף-סרן, רב-רב

                                                
 3508, כרך תשיעי, עמ' 1998שֹושן -אבן 39
 3536שם,  עמ'  40
 2950שם, עמ'  41
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קיצור בן אפילו גים איך דכדי לההמתלווים אליהם וציטוטים מהמקורות השונים  פירושי המילוןהצגתי את 

בשפה  שוניםולרבדים רבים קשור לדברי יהדות ( רבהמייצגת את המילה  ר' תהאו  -כאן )אות אחת 

, אבות ותבמשנה ובתלמוד, מסכת ויבמות החל מספר ירמיה בתנ"ך, המשך במסכת פסחים – העברית

ועד היום, וכלה  12-חכם בתורה בקהילות ישראל החל מהמאה ה-תואר למורהבמשנה,   וברכות עדויות

 משמשת לוואי לדרגות בצה"ל. המילהודרנית שבה בעברית המ

את וגם 'מורה' שכן  אחיעזר יוזם  ,בסיפור "עגונות", הכינוי ר' בהקשר של אחיעזר יכול להתפרש כ'נכבד'

שהגדרתה , Sireהמילה  באמצעותהוכמן בחר לתרגמה ישיבה ללימוד תורה בירושלים. בנייתה של 

42 גםו   lord; a person of importanceהמילונית היא 
a respectful term of address. 

אולם אין  חשוב.מכובד ואדם עוד רמז לכך שאחיעזר  – רישיתאות במתחילה  sireבתרגום לאנגלית המילה 

 .מעבירה המילה ר'שלהעביר את הרבדים השונים על מטעניהם התרבותיים והדתיים כמו  בכך

שם הוהשאיר את את התואר ר'  הוכמןהשמיט , ר' יחזקאלבסיפור הצירוף מופיע לעומת זאת, כאשר 

 הוראה:  -למורה ,הבאכמו בציטוט  ,גם כאשר הכוונה ,בלבד יחזקאל 

ר' תלמידים הרבה נתקבצו לשמוע תורה מפי 

 )תיב(והישיבה נתמלאה למודי ה'  יחזקאל

In numbers the scholars assembled, to attend the 

law from Ezekiel's lips, and the academy was 

filled with holy lore  (p. 40) 

 

ר' "ושמענו מפי  המשפט אתהוכמן תרגם כאשר  :שלישית למילה ר' רסהגִ נוכל למצוא בתרגום לאנגלית 

 : Rabbi -ל ר' הוא תרגם את המילה זכרונו לברכה"  נסים

Rabi Nissim of the blessed memory…used to say
43

 

 ביר (, למשל  ר' –בשלמותה )ולא בקיצור כ רביהמילה  בעבריתבטקסט  הבהם מופיעשבמקרים גם 

 . לדוגמה:rabbi הוא למילה המקבילה באנגלית רבי של, התרגום יחזקאל

 Once, as Rabbi Ezekiel  was passing by…(p. 40) )תיג( שם... יחזקאל רביפעם אחת עבר 

 

 לדוגמה: .rabbiהתרגום הוא  - רביאו  רבפיע ומ בסיפור שבהם בשאר המקומותוכך, כאמור, 

ועיניהם למטה. גט כריתות  הרבעמד הזוג לפני 

 )תיד(יחזקאל לאשתו.  רבימוסר 

The couple stand silently before the rabbi, 

their eyes downcast. Rabbi Ezekiel is about 

to divorce his wife. (p. 42) 

 

הצורות השונות של  ומכאן שלוש ,על פי ההקשר הטקסטואלי ר'מילה תרגם את הניתן לסכם שהוכמן 

(rabbi-ו השמטה, Sire) תרגומה
44. 

                                                
1970 Barnhart

 42
 6, הגדרה מס' 1123, עמ' 

שבשמו של ר' נסים, אשר אינה מועברת בתרגום שכן המתרגם תעתק את שמו: "את שם בעל הסיפור על התינוק  ההלל ברזל מצביע על האירוני 43

 ןלתקהכתיר עגנון כר' נסים. האירוניה היא גלויה. רק מי שמאמין בנסים יחזיק בסיפורו של המספר ממין זה ]ר' נסים  סיפר שראה את הרב שיצא "

 (.74, עמ' 1980 ,ע אדומה ותינוק בחיקו" )תטו([   )ברזל"יילעגונות...מפליג בים הגדול על פאטש
 -אציין שאינני מסכים עם גישתו של הוכמן שבחר לא לתרגם את המילה ר' המופיעה כלוואי לשמו של יחזקאל. נראה לי שהיה מקום לתרגמה ל 44

rabbi ו )סקירה של ספרות מחקר(, רות נבו סבורה שעל המתרגם ציינתי בחלק הראשון של עבודה זש, כפי שעשה בביטוי רבי יחזקאל. אולם, כפי

 לבחור בפתרון המדבר אליו ומשקף עבורו נאמנות ויחס של כבוד לטקסט.  
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 הקיצור ה'

 .Godהתרגום באנגלית הוא   45., השם המפורש"'י הָֹוה'"סימן לשם   – קיצור של השם, אלוהים הואה' 

 מהסיפור: דוגמה

  

 And that merciful God would grant Dinah forgiveness. (p. 38) )תיא(וה' הטוב יכפר בעדה 

 
"סתמי" כינוי לאל יכול להיות   Godואילו של אלוהים,המפורש והיא שמו  קדושהטעונה ב ה' המילהת ויהדב

, שלכאורה מקבילות, במקומות God-ה' ו – בכל דת ובכל אמונה. לדעתי, לא ניתן למקם את שתי המילים

דובריה קבוצת אחת מהן מספקת לכל שכן של העברית והאנגלית,  46"מפות הלקסיקאליות"ב חופפים

 אחרות. וחוויות אסוציאציות 

 
 שד"ר

. כינוי לשליח שנשלח לאסוף תרומות לטובת ]ארמית: שליח של רבותינו[  שלוחא דרבנן"שושן: -לפי אבן

, כרך א', עמ' כל כתביו)ברנר, : "הרב במחננו נעשה לשד"ר של ישיבת הרבי" תורניים( דבייחומוסדות רבניים )

, אלו ואלו, עמ' שצט(ן)עגנו. "נתגלגל לעיר שד"ר אחד" (100
47.  

  .emissary (for institutions of charity and Jewish learning)-לאנגלית במתרגמו  אלקלעימילון 

 המילה 'שד"ר': מופיעהר שבו ופילהלן המשפט הראשון בס

 
  )תיד( "מארצות הגולה לירושלים. שד"ריום אחד שב בעברית:  "המשפט 

  One day an emissary of the rabbis returned to Jerusalem from the diaspora (p. 41)אנגלית: התרגום ל

 
מושג הקיים בתרבות היהודית וחסר בתרבות של כאן,   - המילה שד"ר מהווה דוגמה למחסר תרבותי

שליח של  –שד"ר ּב   כך שתרגם את המילים שמייצגות האותיות ב להנהירההשפה האנגלית. הוכמן בחר 

 emissary  -כשד"ר , בהמשך הסיפור, הוכמן תרגם האחרותבפעמים . emissary of the rabbis - הרבנים

 את הייחודיות של שליח זה ואין צורך לחזור על כך.מתוך ידיעה שקודם לכן הסביר לקורא בלבד, כנראה  

 
 סופר סת"ם

הפירוש של סופר סת"ם הוא   אלקלעילפי מילון . ספרים, תפילין, מזוזות של סת"ם הם ראשי התיבות

copyist of Scriptures
ר' אחיעזר בנה בירושלים ישיבה מפוארת ובה בית כנסת .  ב"עגונות" מסופר ש48

 התרגום באנגלית הוא: . )תז( "לסופרי סת"ם שיכתבו ספרי תורהוקרא בקישוטים רבים "אותו קישט 

"… and called on the scribes to prepare the scrolls of the law" (p. 32) 

 

                                                
 591, כרך שני, עמ' 1998שֹושן -אבן 45
 1976פי דגוט -על 46
 3151-2, כרך תשיעי, עמ' 1998שֹושן -אבן 47
 1743, עמ' 1965אלקלעי  48
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ים אלה אינן יכולות לפצות ילמאך   – scribes,  the scrolls of the law –במילים בעלות גוון עתיק בחר הוכמן 

ושג היהודי רוחני שהמ -דתי-המטען התרבותיאת אמצעותן תרבותי, ולא ניתן להעביר בהמחסר הלגמרי על 

 נושא בחובו."סופר סת"ם" 

 
 יצ"ו

 הפירוש של יצ"ו הוא: אלקלעייצ"ו הם: ישמרהו צורו ויחיהו. לפי מילון  ראשי התיבות של 

May God protect and preserve him! (after mentioning a person's name)
49

 

 .)תי( "המוסמך כמר יחזקאל יצ"ו.שתכנס בתו לחופה עם בן גילה ליום המושג מופיע במשפט "

התרגום מעביר , אך בעבריתלולי חלקי של הביטוי מתרגום  הנוש God preserve him יצ"ו ל:תרגם   הוכמן

 בסיפור.ני , מוטיב העובר כחוט השָ ויראת שמיםדתית תחושה 

 
 תרגום משחקי מילים .4.3

בו משחק המילים הראשון שפרט.  ל עגנוןשֶ ובסגנון כתיבה כ  משחקי מילים מהווים אתגר בתרגום בכלל  

 בהקדמה המדרשית: מופיע אדון

 )תה("ִנשבת ַשּבתם, חגם חגא ואפר להם תחת פאר" 

Their days of rest are wrested from them, their feasts are fasts, their lot is dust instead of luster (p. 30) 

 
 טמון משחק מילים:אחד מהם כל שבמשתמש בשלושה זוגות מילים עגנון 

המשנה את הוראתו בכל מילה. נשבת מלשון הפסיק  שתי מילים מאותו שורש – ת שבתשּבנִ  .א

 מלשון יום השבת, יום המנוחה שלהם.ם תָ ּבָ ושַ 

wrestedובין  restתמש אף הוא במשחק מילים בין משהוכמן 
ומצליח להעביר במשחק המילים  50

ימי השבת, ימי   -ה'  יבעינברגע שיהודים יחטאו ויעשו הרע את הרעיון שבהקדמה המדרשית: 

 ולא יהיו עוד. וייעלמ הםהשלווה והמנוחה של

...החג, השמחה, ההרמוניה, "אלו שני שורשים שונים, אולם השינוי הצלילי ביניהם קטן – חגם חגא .ב

, כֹל ְלָחָגאְוָהְיָתה ַאְדַמת ְיהּוָדה ְלִמְצַרִים, נאמר:  )יט יז(. בישעיהו לשבר-המעגל השלם, הפך לחגא

 .51"הּוא, יֹוֵעץ ָעָליו.-ֲאֶׁשרִמְפֵני, ֲעַצת ְיהָוה ְצָבאֹות, --ֲאֶׁשר ַיְזִכיר אָֹתּה ֵאָליו, ִיְפָחד

אסונם של  52יהודי".-במשמעות של "חג של נוכרים, חג לא חגאעגנון משיג משחק מילים נוסף עם 

 היהודים הופך ליום חג של הנוכרים.

fasts -ו  feasts מנצל בתרגומו את הניגוד שבין הוכמן  
ליצור משחק מילים באנגלית ובאמצעותו   

מצבם הקשה לאחר שחטאו בעקבות בין בין מצב היהודים לפני שחטאו ל הניגודאת  הוא מדגיש

 לימי צום. יםהפכנימי המשתה שלהם   – 'הענישה של ה

                                                
 950, עמ' 1965אלקלעי  49
 נגזל, נלקח באלימות, נחטף במשמעות של 50
 318, 2000חשן  51
 880, כרך שלישי, עמ' 1998שֹושן -אבן52
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ן, ָלׂשום ַלֲאֵבֵלי ִצטֹו: (בישעיהו )סא גמשחק מילים הוא "הפכו של זה הקיים   - אפר להם תחת פאר .ג

luster -ו dust באנגלית בין  צליליםמשחק יוצר . הוכמן  53"ָלֵתת ָלֶהם פ ֵאר ַתַחת ֵאֶפר
ומצליח  54 

 במקור.לזו שדומה המעות מש זהבאמצעי ספרותי להעביר 

 
בספר  התרגום מצליח, כאמור, להעביר את משחק המילים המורכב, אך לא את הרמזים לפסוקי התנ"ך

השני והשלישי. מעיון  מיליםה ירומז עגנון במשחקאליהם  KJV-מהפסוקים תרגום להלן ישעיהו. 

 :שאין להם אזכור בתרגומו של הוכמןנבחין  הפסוקים באנגלית

  :השניהמילים חק במשאליו רומז עגנון יהו יט,יז ישעהפסוק באנגלית מ

And the land of Judah shall be a terror unto Egypt, every one that maketh mention thereof shall be 

afraid in himself, because of the counsel of the LORD of hosts, which he hath determined against 

 
 :במשחק המילים השלישיאליו רומז עגנון  סא ג שעיהומיהפסוק באנגלית 

To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes 

 

 :במשפטשאדון עתה במשחק המילים 

 .)תו(וכו'."  ומאודםיאמרו בכל נפשם טוב , ולדבק מהודם"גאוני הדור אצלו עליו 

 
מאודו: בכל ליבו,  ל"בכ – מאודםו ארת שלהם(פמן ההוד, הפאר והתכלומר, ) דםמהֹושתמש במילים מ גנוןע

.)דברים ו ה("נפשך ובכל מאודך" -לבבך ובכל-" 'ואהבת את ה' אלוהיך בכל: בכל ישותו
 55 

הֹוֶלם ָפַעם; -צֵֹרף, ַמֲחִליק ַפִחיׁש ֶאת-וַי ַחֵזק ָחָרׁש ֶאתלפסוק "מרמז במשפט  ולדבק טוב הביטוי ,נוסף לכך

ִרים לֹא ִימֹוט  ז(.ישעיהו מא )" אֵֹמר ַלֶדֶבק טֹוב הוא, ַוי ַחז ֵקהו ב ַמס מ 

 :wages-ו  sages צליח להעביר משחק המילים בתרגום לאנגלית בעזרת מהוכמן 

…wreathed in blessings from the sages, who bless this match with all their hearts and wages. 

And so forth. (p. 32). 

אפשר -אי, עבודתיסקרתי בחלק הראשון של שנאמר במאמרים שאולם, כמו במשחק המילים הקודם וכמו 

שבקריאת זו שונה מחוויית הקריאה של הסיפור המתורגם ו ,של עגנון סגנונו המיוחדבתרגום את להעביר 

מישעיהו  ים, לא כל שכן לפסוקכלשהו לפסוק תנ"כירומז למשל, הוכמן אינו במשחק המילים הזה, . המקור

 רומז עגנון. הםאלי

 

 חכמיםלשון סממנים דקדוקיים מתרגום  .4.4

 שתי נקודות. ברצוני להסבירלתרגום דברי חכמים  דוגמותלפני הדיון ב

לפי סיוון, הלשון העברית בימינו נשענת על לשון המקרא ולשון הנקודה הראשונה היא מהי לשון חכמים? 

ציטוט פסוקי תנ"ך זווית של החכמים. לשון המקרא היא הלשון האופיינית לספרי התנ"ך והתייחסתי אליה מ

". לשון חכמים "היא העברית תנ"ךתרגום ציטוטים ואזכורים  מהבסעיף " תנ"כייםורמיזה לביטויים 

                                                
 319, עמ' 2000חשן  53
 במשמעות של זוהר, ברק 54
 )הפסוק מופיע בתפילת "שמע ישראל"(. 1464, כרך חמישי, עמ' 1998שֹושן -אבן 55
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רבניצקי מביא דברי חכמים כנתינתם. –שבמשנה, בתלמודים ובמדרשים. 'ספר האגדה' שבעריכת ביאליק

שתי  56לשון חכמים נכתבו". ,שתיתהשתַ בלשון  –לשון חכמים. רוב יצירותיו של עגנון  אפואלשונו היא 

 –שורשים ומלים, צורות דקדוקיות  –ת משותפים של העברית. יש להן יסודו לשונות אלה הן מעין דיאלקטים

נה המשפט. "בתקופת המשנה והתלמוד לא נהגו לערבב שתי באבל יש ביניהן הבדלים באוצר המלים ובמ

רית בימינו מתרחש בבע  57לשונות אלה: לשון תורה לעצמה, לשון חכמים לעצמם, כפי שאמרו חז"ל."

של  הוהשנייחת מקראית : אשתי מערכות מילים לאותו עניין יש אףלעיתים תהליך התמזגות שתי הלשונות, ו

 (.1979)סיוון,  לשון חכמים

 
רכיות ית העבעיש היא איך לתרגם את הרובד הלשוני הנקרא לשון חכמים? חיים רבין מציין ההשנייהנקודה 

נעשית קשה יותר כאשר המתרגם מטפל במשלב ארכאי. לכל שפה דרגים ארכאיים משלה, אך המשלבים 

הארכאיים של השפות השונות אינם מקבילים בזמנם ההיסטורי. כך למשל, המקבילה ללשון המשנה, 

 הנחשבת למשלב הלשוני המובחר של העברית שעל פיו מודדים את לשון הכתיבה בימינו, היא  הלשון של

 המאה השמונה עשרה והתשע עשרה בכמה מלשונות התרבות האירופיות. 

רבין מציין שבזמן תרגום של יצירה ספרותית, על המתרגם להיות מודע לרמה הסגנונית שלה ולקחת 

וערכי שלה ביצירה. הרובד של לשון חכמים, כמו שאר  רגשיבחשבון עבור כל מילה את האספקט הענייני, 

הוכמן לבחור סגנון לכאורה, על רבין.  אליו מתייחסקשור לאספקט הערכי  ,ונות"געהרבדים הלשוניים ב"

 לשון מקביל ללשון "עגנונית" כדי "לתת לקורא הלועזי הרגשה של נימה מקבילה". 

, וישפוט מתוך "עגונות" תוך השוואה לתרגומן באנגלית של תרגום לשון חכמים דוגמותמספר כעת אציג 

 ו של הוכמן במשימה קשה זו.הקורא את מידת הצלחת

 

 בבנין התפעל  'נת'-חילופי התחילית 'הת' ב .4.5

הפועל לרוב לשון חכמים בו ,)התגאה, התרחק( הת-מתחיל בבזמן עבר לרוב ל בבניין התפעל במקרא פועָ 

 )נתגאה, נתרחק(. נת-תחיל במ

 "השלוחיםאגרת מאת  נתקבלה"והנה לאחר כמה חודשים  את המשפט הבא:עגנון כתב בלשון חכמים 

 .)תו(

 And then, months having passed, a scroll was received from the emissaries" (p. 32)" -ל מוהוכמן תרג

 
 :נתלפעלים בבנין התפעל עם התחילית המשנאית נוספות מות דוגולהלן 

 

 All Israel which was in Jerusalem had foregathered (p. 33) (תט)כל ישראל  שבירושלים   נתקבצו

  Bewildered they cried (p. 36) (תי)וצעקו  נתחלחלו

 Weeping, the rabbi woke out of his sleep (p. 43) )תטו(ך בכי והרב מת נתעורר

                                                
 134, עמ' 1979סיוון  56
 134שם, עמ'  57
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 for the doom of exile has been levied upon me (p. 43) (תטו)לתקן עגונות  נתחייבתיחובת גלות 

 The rabbi vanished (p. 43) (תטו)הרב  נתעלםמיד 

 

 כמובן שהקורא הזר לא יבחין במעבר מבנין התפעל בצורתו המקראית לבנין התפעל בצורתו המשנאית.

 

 סופית באות נּון סופיתֵמם האות חילופי  .4.6

בפועל בגוף )מם סופית(  םסיומת הוא החלפת  חכמיםסממנן בולט אחר בין לשון מקראית ובין לשון 

נישואין, מטבילים  -גירושין, נישואים  –. לדוגמה: גירושים )נון סופית( ןבסיומת ברבים שם עצם בורּבים 

בנדויד כותב: "הנטייה לקרב את כתיבת התיבה לצורתה המקראית בולטת מסובין.  -מטבילין, מסובים  -

-, בית(41-39, יט )שמואל בןׁ/כמהםביותר בחילופי ם/ן, שהם המקרא מועטים מאוד: גרשום/גרשון, כמהָ 

אתה , אבל בלשון ספרי ארץ ישראל החילופים רבים למכביר. (36/במ' לב 27)יהושע יג הרם/בית הרן 

מוצא כלי ריקם וגם כלי ריקן, ...וכן: אָדן )=אדם(, תהון )=תהום(, שלון )=שלום(, דרון )=דרום(, ֶכרן 

 השהיית. בנדויד מסביר שאין אלה המצאת סופרים אלא הגייה 58)=כרם(, טען )=טעם(, ..., ועוד כיו"ב"

מקובלת  בארץ ישראל בזמן החכמים. בתלמוד הבבלי אין זכר לחילופי אותיות אלה "כי לא שאב את 

 – ן–ולא  ם–לשונו העברית מן הדיבור החי שבארץ ישראל אלא מן הספרים, ובספרי המקרא הכתיב 

ללא הבחנה  ן-וב ם-מילים המסתיימות ב ןבו להבכתבי חכמים נתערב, םלעיתי 59.בלי"בוכמוהו נהגו ב

וניתן למצוא במשנה למשל, כולם טהורות, כולם טמאות, בשטרות עין גדי נמצא כתוב "דינרין שהם 

. חילופין כאלה נדירים בקודשי קודשים ובקדשין קלין"אפילו באותה שורה: " ערבוביהסלעים ארבע" ויש 

 י ארץ ישראל הם "בשפעי שפעים". מאוד במקרא, אבל בספר

 :לאנגלית תרגומיהןלצידן מ"עגונות" ודומות להלן דוגמות 

  )תז(לספרים  60תכשיטיןולצורפים שיעשו 
and silversmiths to design the ornaments of 

the scrolls  (p. 33) 

  began to ply her with comfort. (p. 38)… )תיא(  תנחומין...דיבר על ליבה דברים של 

 מתפקקיןעוונותיו  האיש...כיון שנשא אדם 

 )תיא(

…when a person takes a wife to himself, all 

his sins fall away.  (p. 38) 

שפעמים אומרים  רבןאבל תינוקות של בית 

 (ז-ותט)מזדמן להם זקן אחד   בערבין

But little children insist that at times, in the 

twilight, an old man hails them  (p. 44) 

                                                
 218מ' , ע1967בנדויד  58
 218שם, עמ'  59
 תכשיטים. –עדיים ובלשון החכמים  -לפי סיוון, בלשון המקרא  60
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 הסממניםונסתכלה בארון ובחשה את 

 61הכליםונטלה את  הקישוטיןובדקה את 

 )תז(

She peered into the Ark, she stirred his 

paints, examined his carvings and picked up 

his tools. (p. 43) 

כך לא  נישואיןוכשם שלא נסתכל בה בשעת 

 )תיד(. גירושיןנסתכל בה בשעת 

And just as he did not look at her at the hour 

of their marriage, so he does not look at her 

in the hour of their parting. (p. 42) 

, ללוכפי שרואים בדוגמות הפתרון תרגומי.  אין לולדעתי ו ,מחסר תרבותי ןאלה של לשון חכמים ה צורות

טקסט ספרותי אחר, אינו שונה מתרגום  סגנון לשון חכמיםהטקסט הכתוב באנגלית של להתרגום 

השוני בין את לקורא הזר הסביר לקשה שהן נבדלות ברובדן הלשוני. אינו יכול לחוש  והקורא הזר 

היופי את  להפניםזר יצליח הקורא הספק אם , זאת להסביר נמצא דרך אם ו ,הרבדים הלשוניים

 .שילב עגנון את הרבדים השונים בכתיבתו םבש והטבעיות

 של מנהגי יהדות אזכורים .4.7

. תדתיאו משמעות  יהודיחפצים בעלי ערך ומונחים ושל  דותרבים של מנהגי יה אזכוריםב"עגונות"  ישנם 

, רקע ביהדות שאינו בעל  ,לקורא הזר, אולם מהסיפור אינטגראליחלק מהווים אלה  אזכורים העבריקורא ל

להלן מספר דוגמות  סביר להניח שלא יחוש יחס ערכי כלפיהם.ומחסר תרבותי  הינםאלה  אזכורים

 .מ"עגונות"

 
שמע "שֶ דן את הארון לגניזה חלם שֶ ב"עגונות" מסופר כי הרב  – ומזוזה םידיי, נטילת שאילת חלוםשכינה, 

, ועדיה אין עליה עטופה שחוריםכשהיא בדמות אישה נאה  השכינהראה את ריסי עיניו וכמין קול. הגביה 

. הראוהו מן השמים כמה דברים המכוסים שאילת חלוםעשה ובלילה והיא מנידה עליו את ראשה בצער. ...

"נתעורר הרב מתוך בכי וידע  , ואז[מדוע דן אותו לגלותאת הרב בן אורי הופיע בחלומו ושאל ]מן העין". 

 .תטו(-)תידויצא"  מזוזהה את...נשק נטל ידיושדברים בגו. 

 המודגשים:המושגים  ארבעתאבדוק כיצד תרגם הוכמן את אנגלית ואת הטקסט לאציג 

"…he heard a voice. He raised his eyes, and saw the Divine Presence in the guise of a lovely 

woman, garbed in black, and without adornment, nodding mournfully at him. …and in the dark of 

the following evening inquired as to the signification of his dream. Providence disclosed to him a 

number of things concealed from mortal sight…Weeping the rabbi woke out of his sleep and knew 

that his doom had been sealed. He washed his hands…kissed the mezuzah and slipped away" (pp. 

42-3). 

the Divine Presence-באופן מילוני ל םתורגהוכמן  כינהשְּ את המילה 
התרגומים של קובץ ה. עורך  62

 :(Editorial Postscriptסוף הספר )ב המופיעבפרק ההערות בקצרה על מהות השכינה יפורי עגנון העיר ס

"In this tale everybody is in a state of desertion, including the shekhinah, the Divine Presence" (p. 280). 

 ת העורך.להעראציין שאין הפנייה מהסיפור  

                                                
 (..במילים שונותאם כי  ) הסיומות דוגמה למשפט המכיל את שתי " מהווה הקישוטיןובדקה את  הסממניםובחשה את " 61
  Shekinah, Divine presence, Godhead, holy inspiration, royalty, royal residenceכ:  שכינה, מתרגם 2612אלקלעי, עמ'  מילון 62
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המקובל מייצר את החלום, כלומר החלום לא "בה שֶ זוהי טכניקה בלה. הקַ  מעולםמונח  ההינ שאילת חלום

עט עליו ממעמקי תודעתו, אלא המקובל רוצה לשאול שאלה מסוימת, למשל מתי יבוא המשיח, ו"מזמין" 

אפשר להגיע למגע עם האלוהי באופן, שבניגוד למצב שבחלום "מאמינים מקובלים רבים  63."חלום בעניין

ין כאן דבר ייחודי לדת האמינו בחלום ככלי נבואי ו"א. בכל הדתות ובכל הזמנים "ערות, איננו מסוכן מדי של

לא תרגם הוכמן למרות שמנהג זה אינו ייחודי ליהודים, מעניין לבדוק את התרגום לאנגלית.  ."היהודית

 ( אלא הוסיף הנהרה:made a dream enquiryמילולית )למשל, 

And in the dark of the following evening inquired as to the signification of his dream (p. 43). 

 
הדתית  המצווהמהות שאינו מעביר את  He washed his hands-הוכמן תרגם ל םידיי נטל את הביטוי

מפרט רשימה ארוכה של מקרים שבהם לפי  ,, אתר ללימודי רוח ויהדות64"דעת". ונטל ידיהרב שבגללה 

 םידייהרב התעורר עם שחר משנתו ונטל ואכן,  :65ם משינהקָ הַ  -ובהם בין היתר  םידיי יש ליטולדיני יהדות 

בסיפור נקראת  םהידיינטילת מכורח המצווה ולא סתם כדי לרחוץ ידיו כפי שיכול לסבור הקורא הזר. 

 הלכות מפורשות: שחרית" ולה  םידייבמקורות "נטילת 

 . טעם הנטילה הואםידיי, ולא ילך ד' אמות בלי נטילת וממיטתבקומו  צריך לרחוץ ידיו ופניו בכל בוקר"

  :הרשב"א כתב טעם .נוגעות לפעמים במקומות מטונפים םהידיילהסיר לכלוך או רוח רעה השורה עליהן, כי 

לכן  )איכה ג'(אמונתך,  חדשים לבקרים רבהלפי שבשחר אחר השינה נעשה האדם כבריה חדשה, דכתיב "

  66".לפני עבודתו , ככהן שמקדש ידיו מן הכיורםידייצריך להודות ולהתקדש בנטילת 

 

כחלק מהתרבות ואורח  לקורא הזרמועבר אינו , דברי יהדות אחרים שכבר ציינתיכמו  ,םהידיימעשה נטילת 

 שאינם ניתנים לתרגום. ערכייםהתרבותיים והמחסרים ה של הבעיהבגלל החיים של הדמויות שב"עגונות" 

 
באותיות נוטות:  תבהֹוכזרה ּב  את המילה מזוזה הוכמן תעתק לאנגלית וסימנה כתעתיק וכמילה  - מזוזה

mezuzah .שערכתי, המילה   מבדיקהmezuzah   לדוגמה בשפה האנגליתמילונים במופיעה ּב ,-The 

American College Dictionary
67

. 

 
אלא תעתק אותו  לאנגלית "עגונות"את שם הסיפור הוכמן לא תרגם . 68ת מפתח בסיפורמיל זוהי –עגונות 

'עגונות' משמעות של  התייחס ל, נחום גלצר, העורך  מילה זרה.לסמנה כבאותיות נוטות  .Agunot-ל

 בהערותיו בסוף הספר:

                                                
חוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים מהמשה אידל, פרופ' " עם הארץ ציטוט זה ושני הבאים אחריו לקוחים מראיון מקוון ב" 63

 (2009בספטמבר  11)כניסה אחרונה:  http://www.haaretz.com/hasite/spages/778839.htmlוחתן פרס ישראל: 
64 .asp?id1=2343http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value  :(.2009בספטמבר  11)כניסה אחרונה 
ת המת, והמשמש יויולהל ביום כחצי שעה, הנוגע במת וההולך אם ישן  ,ידיו שחרית בלא ברכה לייטוהסיבות האחרות הן: היה ער כל הלילה  65

כל אלה  והנוגע בגופו במקום זיעה ,ברגליו והנוגע והחולץ מנעליו והחופף ראשו יוציפורנוהנוטל  ,והיוצא מבית הכסא ומבית המרחץ ,ומיטת

 .בלא ברכה םידייצריכים נטילת 
66
 http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2343  :(.2009בספטמבר  11)כניסה אחרונה 
67  1970 Barnhart '767, עמ: 

:mezuzah:  pl. –zoth. Jewish Religion: a piece of parchment inscribed on one side with the  passage Deut. 6:4-9 and 

11:13-21, and on the other with the word: Shaddai" (a name applied to God), and so placed in a case that the divine 

name is visible from the outside, the case being attached to the doorpost of a house in fulfillment of the injunction in 

each of the passages. 

 

http://www.haaretz.com/hasite/spages/778839.html
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2343
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2343
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"This is Agnon's first major tale (1908); from its title the author whose original name was Czaczkes, 

took the name under which he has published his works ever since. An agunah (singular of Agunot) 

is a deserted wife who, according to Jewish law, cannot remarry till the husband has been proven 

dead or has sent her a bill of divorce. In this tale everybody is in a state of desertion…" (p. 280). 

 
...אישה שבעלה עזבה ]מארמית: ֳעַגן קשר[ ]במקורות הקדומים רק לנקבה: עגונה["הוא:  עגונה פירוש המילה

לה  ןייתשנתן לה גט, והריהי קשורה אליו, לפי הדין, ואינה רשאית להינשא לאחר, אלא אם כן  ונעלם בלא

. 'מפני תיקון עולם...שלא תהא יושבת עגונה' גט או יתברר כי הוא מת: 'משום תקנת עגונות' )גיטין כז:(

התרגום המילוני   69.לד(ש ,)עגנון, הכנסת כלה'אשתו של זה יושבת ַכעגונה שוממה'  )ירושלמי גיטין מה ג(.

 לאנגלית הוא:

Deserted (abandoned) wife (whose husband has disappeared without divorcing her), 'agunah'
70

 

 
 :התרגום לאנגליתואת  )היא מופיעה פעמיים( בעבריתבסיפור כפי שמופיעה להלן אציג את המילה 

 
נטל ידיו ולבש את בגדיו ולקח מקל ותרמיל וקרא לרבנית ואמר, בתי אל תבקשיני, חובת גלות נתחייבתי "

  71.)תטו("עגונות לתקן

"He washed his hands, drew on his mantle, took up his staff and his wallet, and, calling to his wife, 

said, "My daughter, seek not after me in my going forth, for the doom of exile has been levied upon 

me, to redeem the forsaken in love" (p. 43). 

 :to redeem the forsaken in love -כ עגונותלתקן בתרגמו  מטרותי תש משיגלדעתי, הוכמן 

 אנשים שננטשו באהבתם.ולגאול לחלץ  –הסבר לביטוי "לתקן עגונות' מספק  .א

 אהבה נכזבת.ב שרויותכל הדמויות  – ב"עגונות" הרָ ֹוׁשהמצב ה'עגינות' לפירוש ספרותי ל רומז .ב

 
 :למצב של עגינותהמתייחס משפט נוסף בסיפור 

היא מלשון  תעגינההמילה   - )תט( "הנשמות שבעולמך ושירת היכלך תהגה נכאים? תעגינהעד מתי "

אם הן מתכוונות לחכות  נעמי לכלותיה רות ועורפה שאלתה שלאת  במשפט מאזכר 'תעגנה'. הפועל עגונה

ָנהֲהָלֵהן ְתַשֵבְרָנה, ַעד ֲאֶׁשר ִיְגָּדלּו, ֲהָלֵהן " :עד אשר תלד בנים ָעגֵּ רות שואלת  )רות א יג(." ְלִאיׁש , ְלִבְלִתי ֱהיֹותתֵּ

תהפוכנה  –)תעגנה  עד שיגדלו? האם תשבנה עגונות –י אשר אלד נַ הלהם תחכינה, לבָ את כלותיה: 

 ותמנענה מלהינשא?לעגונות( 

 
 :KJVהפסוק בתרגום  להלן

Would ye tarry for them till they were grown? Would ye stay for them from having husbands? 

                                                                                                                                                            
68

שלושה זוגות: דינה ובן אורי,  ר'  ומוות רגשי אצללמונח המתאר חוסר קשר בסיפור משפטי ביהדות, הופכת -המילה "עגונות", שהינה מושג דתי 

 הופכת לעגונה שכן עגנון מציין: אשת הרב שנעלם –"רגיל" של המילה יהודי הגם עגונה במובן ה נהבסיפור יש. ודינה ור' יחזקאל ירדליחזקאל ופ

 "בקשוהו ולא מצאוהו" )תטו(.
 2273, כרך שביעי, עמ' 1998שֹושן -אבן 69
 1848, עמ' 1965אלקלעי  70
 ללא גט.  את נשותיהם שעזבובעלים  למצואעגונות, אפשר לפרש: לשפר מצבן של  –לתקן עגונות 71
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פרשנות , כפי שכבר הדגמתי, אלא נותן 'ממגילת רותבאנגלית אינו מאזכר את הפסוק התרגום של הוכמן 

 ואפילו תחושה של מוות ופרישות מחיי העולם הזה: נטישה ואהבה נכזבתספרותית למושג עגונות: תחושת 

 
"God! Till when shall the souls that dwell in Thy kingdom suffer the death of this world, in      

bereavement, and the service of Thy habitation sound out in suffering and dread?" (p. 36) 

 
 הוכמן בעזרת הנהרה.מתרגם  אותםשל מנהגי יהדות  ביטוייםאדגים שני להלן 

 שבע ברכות

והושיבו חתן וכלה זה  ברכות שבע"נכנסו לסעודה ובירכו  של דינה ור' יחזקאל םתחתונבטקס ש כותבעגנון 

 .)תיב(בצד זו" 

 :שמחת כלולותול לנישואים מאושריםשהברכות הן הנהרה הוכמן  וסיףמבתרגומו 

They went in to breakfast
72

, and chanted the seven blessings of nuptial felicity, and seated the 

couple side by side" (p. 40) 

 the seven -חב"ד  ר, ובאת nuptial benedictions'73'הוא"שבע ברכות" התרגום למלון אלקלעי ב)

benedictions
75 -ובאנציקלופדיה יהודית מקוונת   74

seven nuptial benedictions. 

 

 נקיטת חפץ

ה, ציצית( ביד אגב שבועה כדי לתת לה תוקף רתו-קדושה )כגון ספר-"החזקת דבר נקיטת חפץ פירושה

. ב()רמב"ם, מלווה ולווה ב ה בנקיטת חפץ' רין של תועֵ : 'התקינו שמשביעין את הלווה שבועה חמורה כ  וחיזוק

  76".ספרים, קנב(-)מנדלי מוכרכף ובנקיטת ציצית' -'ונשבעים לגמול לו חסד, ומאשרים את דבריהם בתקיעת

שראה את הרב מפליג בים ותינוק בחיקו, "ואף על פי שאותה שעה שראיתיו בין השמשות מעיד ר' נסים 

כאשר בתרגומו ר' הנהרה  מוסיף למשפט. הוכמן )תטו(שהוא הוא ולא אחר"  בנקיטת חפץנשבע אני  ההיית

 :תפילהבאליו נכספים אנחנו ]היהודים[ אשר כל נסים אומר שהוא נשבע ב

"And even though the hour was twilight, and the sun was setting, I swear by all that we yearn for 

in prayer that it was he" (p. 44). 

 
ת דברי יהדות ומנהגי יהדות מאבדים מייחודם התרבותי שבתרגום לאנגלימהדוגמות שהבאתי נראה 

-תפילין ל, quorum-מנין הופך לעוד דוגמאות לכך הן:  בעברית. הקיימים בסיפור הרגשי םוממטענ

phylacteriesטלית ל ,-  prayer shawlובית מדרש ל-the House of Study ישנה תחושה שבאנגלית מונחים .

 תרבות יהודית.ות מסורת ואלפי שנוחפצים רגילים, נטולי מטען של  "מושגים טכניים"אלה הופכים ל

 

                                                
 ' מפני שבתחילת הפסקה כתוב "בתפילה של שחרית עמד לו בעלה של דינה" )תיב(.breakfast'-כנראה שהוכמן תרגם 'סעודה' ל 72
 295, עמ' 1965אלקלעי  73
74 Berakhot.htm-Sheva-Bendictions-Seven-http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/313725/jewish/The  תאריך(

 (2009בספטמבר  16כניסה אחרון: 
75 tp://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=973&letter=Hht  :(2009בספטמבר  16)תאריך כניסה אחרון 
 2091, כרך שישי, עמ' 1998שֹושן -אבן 76

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/313725/jewish/The-Seven-Bendictions-Sheva-Berakhot.htm
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=973&letter=H
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 הספרות היהודית מאוצר ביטויים תרגום  .4.8

הקריאה חוויית את  איןלקורא הזר  , אולםולשון חכמים המקראעגנון בחר בקפידה מילים מרבדי הלשון של 

 .קורא העבריקישורים לספרות המקורות כפי שיש לבעלת האסוציאטיבית 

אחלק את הדיון בביטויים מאוצר הספרות היהודית לשניים: ביטויים בעברית וביטויים בארמית, ובכל חלק 

 "עגונות".אחדים מתוך יטויים לבאתייחס 

 הספרות היהודיתמאוצר תרגום ביטויים בעברית  .4.8.1

 
 תינוקות של בית רבן

 ,הרב נעלםבסוף הסיפור,  77"." ]ברכות ה.[ ספר למתחילים-דרדקים, ילדי בית" תינוקות של בית רבן הם 

 :אבל יש האומרים "שהוא סובב בארץ הקדושה" בהסתמכם על דברי תינוקות של בית רבן

 
 ז(-בערבין מזדמן להם זקן אחד" )עמ' תטואומרים שפעמים  תינוקות של בית רבןאבל "

"But little children insist that at times, in the twilight, an old man hails them" (p.44) 

 
תלמידים צעירים ותמימים את האסוציאציה של   הקורא העבריאצל מעלה  תינוקות של בית רבןהביטוי 

 78במאגר ספרות הקודשבחיפוש שערכתי  .בבית ספר לימודי תורהשל ו" חדרבשנותיהם הראשונות ב"

המתייחסות  אמרותיו של רבי יהודה הנשיאוידועות פעמים,  עשרים"תינוקות של בית רבן" מופיע הביטוי 

 לתינוקות של בית רבן:

  בבלי, סדר מועד, " תינוקות של בית רבן ]דיבורם, תלמודם["אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל( 

 מסכת שבת, קיט, ב(

  בבלי, סדר מועד,לבנין בית המקדש"  ]אפילו[אפי'  ם[יה]מלימוד תינוקות של בית רבן"אין מבטלין( 

 מסכת שבת, קיט, ב (

 )הלכות בית הבחירה א יב(.לבניין"  תינוקות של בית רבןגם הרמב"ם משתמש בביטוי: "ואין מבטלין 

schoolchildrenהפירוש המילוני הוא 
   little childrenשל הוכמן מתרגומו ופירוש שאך נדמה ,  79

את הסיפור במימד מסייעים למקם  הם אינםביטוי בעברית ושיש לות יאת האסוציאצ םמעביריאינם 

 הראוי.התרבותי וההיסטורי 

 
 )תו( תורתו בתוך מעיו

ךָּ, ּבְּתֹוךְּ ֵמעָּ ר צֹונ ָך ֱאלַֹהי ָחָפצ ִתי; -תהילים מ ט: "ַלֲעׂשֹותספר מהביטוי מאזכר את הפסוק   ."יוְּתֹורָּתְּ

כאשר קבלתי עלי כן חפצתי "ו – ולפי מצודת דוד ,אף מאכלי על פי תורתך הוא פירושו לפי רש"י

 ."לעשותה ותורתך שמורה בלבבי אשר היא מכלל המעיים

כל חפצי הוא " סוטו מפרשא, ובהתאם לכך ק80קרב, תווך" ]בהשאלה[הוא " מעיל םאחד הפירושי

 81לעשות רצונך ולשמור בקרבי את דברי תורתך".

                                                
 3421, כרך תשיעי, עמ' 1998שֹושן -אבן 77
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 הוא: KJV-הפסוק בתרגום 

I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart."" 

 
 ר' יחזקאל:מעלותיו של החתן המיועד שתמש בביטוי מתהילים לתאר את מ ןעגנו

, עולה על כל מעיובתוך  ותורת תואר,, יפה פרי מפוארבעזרת השם , מצאנו בפולין המדינה, כלי "

 .)תו(" רעיו

 
 תרגם את המשפט ל:מהוכמן 

"with the aid of the Lord we have found in Poland a boy, a wondrous lad,  

in virtue clad, with wisdom blest, head and shoulders above all the rest" (p. 32). 

 
אלא  ,לרובד התנ"כי בעברית, לכאורה, המקביל אנגליתלהתנ"כי מצטט מהתרגום  אינוהוכמן 

 .with wisdom blest: :הנהרהאת הביטוי בעזרת עבור הקורא הזר תרגם מ

)סימנתי  בעבריתבמשפט  הקיימתהפנימית את החריזה לאנגלית קפיד לתרגם מהוכמן בתרגומו, 

 בקו תחתון(.המילים המתחרזות את 

 
 ים התלמוד

ים  דלה לנו ממעמקיהגאון המובהק... אשר דלֹה 'כינוי לספרות התלמוד הרחבה והעמוקה:  זהו "

  82.")הקדמה להגהות בעל הלבוש( 'זהב ורוב פניניםהתלמוד 

עגנון מתאר את ההתרגשות בבואו של החתן המיועד ר' יחזקאל לירושלים ואת הרצון של כל יהודי העיר 

וכלה ואומרים מרגלית יקרה דלו  והכל מזמינים את עצמם לשמוח בשמחת חתן: "הלהיות נוכחים בחתונ

 :sea of learning-ל ןתרגם הוכמ התלמוד יםאת הביטוי . )תי(" שבפולין מים התלמודהשלוחים 

 
They were preparing themselves to delight in the bride and bridegroom in the day of their joy, saying, 

"A precious pearl it is the couriers have drawn from the sea of learning which is Poland  (p. 37) 

 
 כך:  ים התלמודהביטוי אלקלעי מפרש את מילון 

"The Talmud (so named because of its depth and expanse; a bottomless pit)"
83

 

the Talmudic literature -ל מואתר בבילון מתרג
84. 

הביטוי מתייחס ללמדנות והקורא הזר יכול להבין ש ,לתלמוד כללבתרגומו, הוכמן אינו מתייחס 

מקריאת עלול להבין , הקורא הזר ך. נוסף לכבמקורכפי ש ,דברי יהדותבאופן כללי ולאו דווקא ל

 .the sea of learning יש שם נרדף:  וליןשלפבאנגלית המשפט 

 

                                                
 1186, כרך רביעי, עמ' 1998שֹושן -אבן 82
 933, עמ' 1965אלקלעי  83
84 http://translation.babylon.com/  :(2009בספטמבר  11)תאריך כניסה 

http://translation.babylon.com/


27 

 

 

 פה מפיק מרגליות

דברים  השופע כינוי מליצי לדברן מעולה  ['מרגליות ילחך עפר?פה שהפיק 'ל פי קדושין לט: ושם: ע]"

   85נאים במלים נאות".

. eloquent; eloquence (lit. a mouth pouring forth gems)"86" התרגום לאנגלית הוא לפי אלקלעי,

87וביטוי מקביל באנגלית יכול להיות 
.silver-tongued 

 חז"ל גדותאמופיע בהביטוי . )תיא(" ופיו מפיק מרגליות"תארו כתואר המלך  –ר' יחזקאלכותב  על עגנון 

 בספר האגדה של ביאליק ורבניצקי שכתובכפי  אציגו, מתורגמנותבקשור הוא שמאחר  ומקורו מארמית.

 בליווי הסבר:

אלישע בן אבויה היה רבו של ר' מאיר. לאחר ] ר שיצא לתרבות רעה?ח  ַאמה ראה "

אלישע בן אבויה  הכוונה היא מה ראה'. רחֵ ַא שאלישע יצא לתרבות רעה נודע בכינוי '

אומרים: ראה לשונו של ֻחצּפית המתורגמן  ויש [...שיצא לתרבות רעה?אחרי 

 פה שהפיק מרגליותאמר: . ]חוצפית היה מעשרת הרוגי מלכות[  נגררת בפי חזיר

אם כך, אין אלישע בן אבויה הזדעזע מהמראה והסיק: ] ילחך עפר! ]הכוונה לחוצפית[ 

 :88 יצא אלישע בן אבויה לתרבות רעה["על כן ] יצא וחטאשכר ועונש בעולם[ 

 כדלהלן:  יהוכמן תרגם את הביטו

"[The people of Jerusalem] were dazzled by a tongue dropping pearls, and by his regal presence" 

(p. 38). 

 a tongue -לשכן חיפוש  ,לביטוי פה מפיק מרגליות כנראה ייחודי ןשל הוכמ)המילולי( תרגומו 

dropping pearls .בגוגל אינו מניב תוצאות 

 ביטויים בארמית מאוצר הספרות היהודית  .4.8.2

האחת, . ביטויים בשפה זרה ניתן לתרגם בכמה שיטות. ביטויים בלשון הארמיתישנם בסיפור "עגונות" 

, למשל, נהגה לאה ךכ את התרגום לאנגלית. שוליים הערתבולהוסיף  וכלשונ הזר הביטוילהשאיר את 

, צרפתיתבמשפטים   מכיל ,ברוסיתשנכתב  ,רומןה .של לב טולסטוי מלחמה ושלוםגולדברג בתרגמה את 

קדמה "אל בה עברית.לם מרגוהוסיפה את תובהערות שוליים  ,בגוף הטקסטותם אגולדברג השאירה ו

 הקורא העברי" גולדברג כותבת: 

הצרפתי: הלתרגמו  הטכסט תגם שאל ההייתתו של טולסטוי לעברית ר"בבעיות השונות של תרגום יצי

על אף העובדה שרוב קוראינו אינם  שהוא תהעברי כמוולטשטש את מציאותו במקור, או להביאו בספר 

יודעים צרפתית. לא ראיתי עצמי רשאית לתקן את טולסטוי והבאתי את הצרפתית כלשונה, לא כל שכן 

שטולסטוי... רואה בה מין גוון אמנותי נוסף לסגנונו... טולסטוי עצמו תרגם את כל הטכסט הצרפתי לרוסית 

  89בהערות שמתחת לעמוד".
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 גלית.לאנהאופן שבו הוכמן תרגמן בלשון הארמית מתוך "עגונות" ואת  ביטויים גאצילהלן 

 ןלַ צְּ א לִ נָּ מָּ ח  רַ 

)שבת רחמנא ליצלן:  "הרחמן. כינוי לה' שהוא אל רחום וחנון. הבארמית ופירוש רחמנא מקור המילה

מה רע ומסוכן, כעין הדיבורים: -דיבור מקובל אגב הזכרת דבר ;השם יצילנו בראשי תיבות ר"ל[( ]פד

 90ישמרנו השם, לא עלינו, חס ושלום!"

 :יהםבעברית ותרגומעים המופָ להלן גונות", וע"פעמים ב חמשמופיע  רחמנא ליצלןהביטוי 

 

 רחמנא ליצלןאבל פעמים יש שמכשול  .1

 .)תה( מתרגש ובא

But there are times-alas! 

-when some hindrance creeps up (p. 30). 

 וחולי זה של אהבה אינו מביא אלא לידי מרה .2

 .)תה( רחמנא ליצלןשחורה      

And this affliction of love leads to the darkest 

melancholy, which persists– Mercy shield us! 

(p. 31). 

ולבה התחיל נמשך אל בית המלאכה כמו על  .3

 .)תז( ליצלןרחמנא  ידי כשפים

Dreaming, she was drawn to the singer as 

though – God save us! – a spell had been 

cast. (p. 33). 

וכל מי שבא לבית הכנסת להתפלל מיד מין  .4

תוקף אותו ונשמט  רחמנא ליצלןמרה שחורה 

 .)תי(והולך לו 

Whoever comes to pray in the synagogue is 

at once struck by dire melancholy; he slips 

away from that place (p. 37) .  

 מתרגומו.הביטוי 'רחמנא ליצלן'  את במשפט ארבע הוכמן השמיט

מכאן ואילך התחילו הרבה מספרים שאותו רב  .5

 רחמנא ליצלןסובב והולך בעולם התוהו 

 .)תטו(

Since that time innumerable tales have been told 

of that rabbi, and of his sojourning in the "world 

of confusion," Mercy shield us! (43-4). 

 

 : הנ"למשפטים ב רחמנא ליצלןניתן לראות שהוכמן תרגם באופן שונה את הביטוי 

 התרגום לאנגלית מס המשפט

1.  alas! 

2.  Mercy shield us! 

3.  God save us! 

 הוכמן השמיט את הביטוי ולא כללו במשפט.  .4

5.  Mercy shield us! 

 

                                                
 3014, כרך שמיני, עמ' 1998שֹושן -אבן 90



29 

 

 

 אתָּ ילָּ טֵ רְּ א עַ לָּ זַ א  

 .)תט(ם דינה נשמה כשרה זו אזלא ערטילתא שָ ו  
… and Dinah, this unspotted soul, has gone forth 

naked into exile (p. 36). 

 

  91פירושו עירומה. ערטילתאהולכת.  –פירושו בארמית  אזלא

להסביר לקורא הזר  into exileאך הוסיף את ההנהרה  ,לוליבאופן מִ יטוי בהוכמן תרגם את ה 

  .(רוחנית)נגזרה על נשמתה של דינה גלות ש

 משתמש במושג הלקוח מספרות הקבלה:עגנון בסיפור בעברית שקורא הבקי בדברי יהדות יזהה 

[ נשמות שאין להן גוף, כינוי לנשמות חוטאים התועות ]בספרות הקבלה "ַערְִּטילִָּאיןנשמות )דְָּאזְִּלין( 

 ''כאותן הנשמות דאזלין ערטילאין ותועות בעולם :התוהו עד שתמצאנה את תיקונן-עולםבונודדות 

)אחד 'ועל המפתן למעלה תעו, כנשמות ערטילאין, אמצעים בלי מטרה'  תטז(.נדלי מוכר ספרים )מ

 92."העם תכב(

 
 לית אתר פנוי מיניה

  93.ממנו = מיניה. םמקו =  אתר, אין –ת יפירושו בארמ לית :המיליםשל הפירוש המילולי להלן 

 הביטוי מופיע במשפט הבא:

אבל משנתעסק בן אורי במלאכתו יותר נתדבק 

שהיו עיניו ולבו נתונים לארון במלאכתו, עד 

. ולא זכר בן אורי לית אתר פנוי מיניההקודש, 

 94.)תז( את דינה וישכחה

But as Ben Uri pursued his work, he cleaved more 

and more to it, until both eyes and heart passed 

into the Ark; no part of him was free of it. 

Memory of Dinah fled him; it was as though she 

did not exist (p. 34). 

 

יטוי ב. הרעיון אין מקום פנוי ממנו-זוהר, ואת המשפט ניתן לתרגם באופן מילולי כבספר המקור הביטוי 

א: "אלוקים שוכן בתוך המציאות כולה, מן הנעלה ביותר ועד המדרגה התחתונה וה דתיתמנקודת מבט 

 ."מלוא כל הארץ כבודואו כפי שנאמר בישעיהו ו ג: "  95,ביותר של העולם הזה בחומרו הגס והעכור"

להסביר את המשפט כפי שהוכמן תרגמו: בן אורי לא היה פנוי רגשית לחיזוריה של דינה גם אולם, אפשר 

כך מתוך תרגם  ןהוכמש יתכןלדינה.  'לא היה בגופו מקום'שכן כל כולו היה שקוע בבניית ארון הקודש ו

 סברה שהקורא הזר יתקשה להבין את נקודת המבט הדתית שבביטוי.

 
עגנון כתב אותו שמשפט הבא בדוגמה נוספת, הפעם של השמטת הטקסט הארמי בתרגום, היא 

 :עבריתלומיד ִתרגמה בארמית 
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 .KJV :Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgat himרבים אחרים, התרגום של הוכמן אינו מאזכר את הפסוק מתוך 
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בחייו זכו  דזכי בחייו למשרי מדוריה בארעא קדישא, ולא עוד אלא אי זכו זכאה חולקיה מאן"

לעשות דירתו בארץ של זה שזכה בחייו  , אשרי חלקו. פירושלאתמשכא עליה רוחא קדישה תדיר

 .)תיג( " אם זכה בחייו זוכה להמשיך עליו רוח הקודש תמיד הקודש, ולא עוד אלא

 
שעגנון לעברית את המשפט בארמית, ותרגם רק את הפירוש )כלומר, את התרגום בתרגום הוכמן השמיט 

ליך הקריאה את . הקורא הזר אינו יודע על קיומו של המשפט בארמית ואינו סופג בתה(מספק בגוף הסיפור

 :םבתרגוזכר או עקבות התחושה של דברי מקורות בארמית, שכן אין לארמית הסגנון ו

 
"The elect, who are deemed worth of this, are granted the privilege of finding their place in 

the Holy Land in their lifetime, and not only this, but those deemed worth of dwelling there 

in their lifetime are privileged to enjoy the Holy Spirit for ever and ever" (p. 41). 

 capitalization-בשימוש  .5

ן של מָ , בין היתר, כסַ שומשמ  – אנגלית – , קיים בשפת  היעד(capital letters) אותיות רישיותהשימוש ב

אפשרית של העברת –בלתי–על הבעייתיות הכמעט לפצות מעטהוכמן מנצל תכונה זו . 96וקדושה  כבוד

עושה הוכמן . תחילת מילים בעלות משמעות יהודית מיוחדתבדברי יהדות בעזרת שימוש באותיות ֵרישיות 

)ארון  Ark כמו  כללי השפה האנגלית במילים בעלות משמעות דתית מובהקתבהתאם ל , כמובן, זאת

 (.הקודשארץ ) Holy Land -)הקדוש ברוך הוא( ו. Holy One , הקודש(

 
לרמוז לקורא הזר על מילים הקשורות בדברי יהדות במקרים פחות ת רישיות ואותימנצל אולם הוכמן 

 את המשפט הראשון בסיפור, המתאר את היחסים שבין כנסת ישראל וה': צורך הדגמה אנתח. למובהקים

 
יושב  ובעצמו בכבודו הואמובא בכתבים חוט של חן נמשך והולך במעשיהם של ישראל והקדוש ברוך "

ישראל שתתעטף בה. והיא מזהירה בזיו יופיה  לכנסתואורג הימנו יריעות יריעות טלית שכולה חן וחסד 

 .)תה( "ועיר מלוכה מלך במקדש אביהאפילו בגליות אלו כמו בנעוריה בית 

 
 : 97משתמש באותיות הרישיות לסמן לקורא הזר את המילים הקשורות בדברי יהדות וקדושההוכמן בתרגום 

It is said: A thread of grace is spun and drawn out of the deeds of Israel, and the Holy One, blessed 

be He, Himself, in His glory, sits and weaves - strand on strand – a prayer shawl all grace and all 

mercy, for the Congregation of Israel to deck herself in. Radiant in the light of her beauty she 

glows, even in these, the lands of her exile, as she did in her youth in her Father's house, in the 

Temple of her Sovereign and the city of sovereignty, Jerusalem (p. 30)
98

. 

 ,ולא באופן מילולי לבית אביה ,מתייחס לבית האלוהים in her Father's house -הוכמן מסמן, למשל, ש

 באות רישית. Fatherבכותבו 

                                                
 שבו מוסבר:  /http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/592/01ראו למשל באתר  96

"Use capital letters in the following  ways:… The names of God, specific deities, religious figures, and holy books: God 

the Father, the Virgin Mary, the Bible, the Greek gods, Moses, Shiva, Buddha, Zeus". 
 כהוכחה לטענתי. (רישיות)ולא באותיות  תרגילו הדגשתי את המילים שניתן היה אולי לכתבן באותיות 97
 ""the city of sovereigntyהיא תוספת של הוכמן כהנהרה לקורא הזר למה הכוונה בביטוי  Jerusalemהמילה  98

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/592/01/
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 סיכום .6

  .לאנגלית של ברוך הוכמן לסיפור הקצר "עגונות" מאת שמואל יוסף עגנוןבדקתי את התרגום  תיבעבוד

 מחסרהבכלל, כמו להיבטים שונים של התרגום המתייחסת מחקר  ספרות תהראשון הצגתי סקיר החלקב

לשון,  ירובד)תרבותי, לקסיקאלי, סביבתי ותחבירי( ולקשיים בתרגום דברי יהדות בפרט, כמו לסוגיו  סמנטיה

 המאמינה (רות נבו מאת)הצגתי נקודת מבט מעשית  כן-כמו. של מונחים ביהדות תרגום ערכי, וטרמינולוגיה

המילים בשפת היעד עבור מונחים הקשורים בבחירת ולגלות פתיחות זהירות לנהוג משנה המתרגם  עלש

 .בדברי יהדות

 
כפי שנוכחתי בתהליך  ךא. סבוכהמשימה קשה ו אכןתרגום יצירותיו של עגנון ש למדתיהבדיקה מ

במקור. ש, לעיתים מרכזיים, מסוימיםתוך ויתור על אלמנטים  המשימה החשובה אפשרית ,הבדיקה

ההנאה מקריאת התרגום אומנם שונה הסבור ש יים רביןסימוכין לדעה זו נמצא בדעתו של ח

של אמצעי  םהיעדרותשיתכן . יתרה מכך, מנהפחותה מך לא בהכרח מההנאה שבקריאת המקור, א

   99רים.סגנון לשוניים בתרגום מעצים את כוחם ורשמם של האמצעים הספרותיים האח

 
הרבדים הסיפור "עגונות" שבתרגום  להסיק יתןנוהבדיקה שביצעתי  שהצגתי דוגמותמתוך ה

נשאר , אך תרבות יהודית לא עוברים לשפת היעדבדברי יהדות והלשוניים והתרבותיים הקשורים ב

 מופיעהבסיפור  בבירור:הדוגמה הבאה ממחישה זאת  .הטעם של סיפור בעל גוון עתיק ואנושי

 :בארצות הגולה  ו מסעבאת הרב כי ראה המעיד של ר' נסים  בדבריו  – עפאטשייל" – מילה ביידיש

 
ושמענו מפי ר' נסים זכרונו לברכה שסבב כמה שנים בכל הארצות שהיה אומר אראה בנחמה אם לא "

 )תטו( "אדומה ותינוק בחיקו פאטשייל"עראיתי אותו כשהוא מפליג בים הגדול על 

 
והיא  ,100הינו יודע את פירוש, גם אם איידישלקוחה מ עשפאטשייל"הקורא העברי עשוי לזהות 

ֶטעט לשל התרבותי העולם את ה עלה בדמיונות   .במזרח אירופהבגולה  העיירה היהודית – ׁש 

הביטוי נעלם, ו' אדומה פאטשייל"ע'לעומת זאת, בתרגום לאנגלית המטען הרגשי והתרבותי של 

 :אלֹ תוו   ע אדוםבלמטפחת ראש או צעיף בצ ךהופ

 
"Rabbi Nissim, of the blessed memory, who traveled about in the world for 

many years, used to say, "May I forfeit my portion in the redemption of Israel, if 

I did not behold him once floating off into the Great Sea on a red kerchief, with 

an infant child in his arms" (p. 44). 

 

 

 

                                                
 .העבודההראשון של  הבחלקשדברי רבין מהפרק " הקשיים בתרגום דברי יהדות על פי חיים רבין" זוהי חזרה על  99

 שהכוונה למטפחת ראש. סבור אניאן בגלל ששם התואר היא בלשון נקבה )אדומה( פירושו מטפחת ראש או צעיף, אך כ עפאטשייל" 100
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