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תקציר
 אמות לקביעת רבות שתרמו וחיצוניים פנימיים מגורמים מסוימת מושפעת לעברית מנקודת מבט ערבית בין תנועת התרגום    

  .ויעילות  המידה

 ,והעברית  הערבית השפה דוברי של התרבותית ובספציפיות הדקדוקי במבנה, הלשוניים בהבדלים מיוצגת הפנימית ההשפעה

 באשר לערבים, -ישראל  בין המתוחים החיצוניות למשל , הוא היחסים ההשפעות ובמטרתו לגבי התרגום בפלט אלו השולטים

 הצדדים שני בין היחסים וקנית, כיום חיים אנו בה המציאות על ובהתבסס, ערבי-הישראלי הסכסוך של המודרנית להיסטוריה

 עוינות במעין מלוות השלכותיהן, אלו צפויות בלתי מתנודות כתוצאה .,והלאומי בינהם האינטלקטואלי הסכסוך את סיבך

 .והעברית  הערבית השפה בין התרגום תנועת של לתוצר, תרבותית

עבריים  בטקסטים ערבים אינטלקטואלים של הגוברת וההתעניינות והדיפלומטיות הצבאיות ההתפתחויות ,הפוליטית  אווירה

 את ותרגמו הוסיפו, מחקו , המתרגמים ספרותי תרגום בעיקר, לעברית ערבית בין התרגום תנועת בפיתוח היו להן תפקיד

המקורי ,  לטקסט המוחלטת הנאמנות מדיניות נקרא זה. קלאסיים רהוטים בביטויים הטקסט והשתלת התאמה י"ע הטקסט

 ותרבותה , הישראלית החברה לעמדות בהתאם, הישראלים המתרגמים ידי על שתורגמו בטקסטים גם ברורה הייתה העמימות

הציונית  על החברה הקודמים רעיונותיהם על שמירה תוך, הסטנדרטית  הקלאסית השפה על שמרו הישראלים המתרגמים

  .והוספה מחיקה באמצעות או מדויק תרגום הן באמצעות, המקורי הטקסט עם להתמודדות המפתח הישראלית ,  זהו
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 הקדמה

 אם , קשיים והבדלים מבחינת שפה וטקסטלחקר התרגומים הספרותיים בין העברית לערבית בעידן המודרנית הוביל   

שיש הבדל גדול במשמעויות ובקונוטציות בין שתי השפות בגלל מגלים את הטקסטים שתורגמו מעברית לערבית,  בוחנים

 , כתוצאה מכך, המקורי הטקסט בהן משתמש בגלל רמות השפה השונות ש המכשולים הגדולים העומדים בפני המתרגם

.  בימי הביניים  בין שתי השפות י,תרבותהוהתקשורת  ,בגלל הדמיון הדקדוקי , הערבית ספרות עברית מלאה ברוח הספרות

, במיוחד  מספר קשיים ב תמודדהתרגום טקסטים מעברית לערבית  אבל ההבדל במשמעות בין עברית לערבית גדול יותר,

 רקע לשוני ותרבותי של שתי השפות כדי להבין את ההיסטוריה של צריך להיות בעל המתרגם דקדוקיים , בגלל קשיים אלו,

 תרגומים צולבים בין עברית לערבית בתקופות שונות .

להתמקד בטקסטים ספרותיים שתורגמו מעברית לערבית במשך שנים רבות , ולהכיר סופרים  צריך כמו כן, המתרגם

 ומשוררים שיצירותיהם הספרותיות עניינו מתרגמים ערבים .

ת השוניים בתרגום בין השפה העברית והלשוניתקופות שונות ,גם השיטות בתנועת התרגום  מציינים לבמחקר זה 

נראה את הנס הגדול של השפה  שתי השפות .ב , תוך השוואה של כמה דוגמאות לתרגומים  מידת ההומוגניות שלהם ,לערבית

 . הערבית בעת תרגום טקסטים ספרותיים לערבית בגלל ההבדלים במשמעויות ובקונוטציות של פעלים בין העברית והערבית

, שהועסקו לשרת את  ספרותי מעברית לערבית התבסס בעבר על רעיונותיהם של המתרגמים הוותיקים דאז תרגום

מפתח להתמודדות עם הטקסט המקורי, ללא קשר לדיוק תרגום , המודלים שנזכיר ה , תרגום ספרותי היאהחברה הישראלית 

 במחקר זה הוא מעורבים .

 לשוני רקע אין בהעברת הקונוטציה של השפה הקלאסית לעברית , המכשולים העומדים בפני המתרגםהמחקר דן ב 

 .עצמו בפני אתגר , היא בישראל הערבית קיימת שהשפה מאשר וזה, לעברית למתרגם ערבי

 מטרת המחקר

המטרה העיקרית של המחקר היא להתבונן ביצירות ספרותיות מתורגמות של סופרים ומתרגמים ערבים וישראלים     

בתחום התרגום הספרותי ולהבהיר את תפקיד התרגום הספרותי בין ערבית לעברית בישראל ובמדינות ערב, מהמאה הפועלים 

 סופרים ערבים.  יצא לאור בישראל ובארצות ערב על ידי 06-עשרה. עד סוף שנות ה-התשע

 .ישראל מדינת  לפו מאז הקמתנה שחבטקסטים ספרותיים שתורגמו מעברית לערבית במהלך חמישים ש מקדמחקר מת

 היא להכיר את המשוררים והסופרים העבריים שנהנו מהתעניינותם של מתרגמים ערבים ותרגמו את ,של המחקראחר המטרה 

  .ית רלעב יצירותיהם

להתמקד בהבדלים לשוניים וסמנטיים ולהשתמש בביטויים קלאסיים בתרגום מעברית היא מטרה עיקרית נוספת של מחקר זה 

שר את שטף השפה הערבית הנגזרת משפת הקוראן הקדוש. המתרגמים בישראל לא הצליחו לגשת למושגים לערבית כדי לא

ם  הישראלים שלא הצליחו להעביר את מיתרגמסמנטיים ולביטויים קלאסיים ברמה גבוהה בערבית. הדבר הוכח בשגיאות ה

 הדוגמאות ש טופלו במחקר זה. דרך המשמעות הקרוב לטקסט הערבי המקורי

 תפקיד המתרגם בהעברת הרמות הלשוניות והסמנטיות בין עברית לערבית .

על  כתזה לא מסתמ מתרגם מקצועי ויכול להעביר תרגום משפת המקור לשפת היעד בדיוק רב ,להיות הכשרת המתרגם     

את התיאוריות של אבל זה מחייב את מתרגם להכיר  רמות הלשוניות והסמנטיות שלו בין אם בשפת המקור או בשפת היעד,ה

 (22،  3221تكز،  , וכן להכיר את איכות של  טקסטים שהוא מתרגם. )וויסודותי ותרגום, את מהות

היעדר  אחד המכשולים העיקריים שעומדים בפני חלק מהמתרגמים בתרגום טקסטים ספרותיים מעברית לערבית ולהיפך הוא,

בנוסף, מתרגמים מסתמכים רק על מילונים בחיפוש אחר  מה גבוהה,רמות לשוניות גבוהות של המתרגמים, ניבים קלאסיים בר

הבעיות הסגנוניות, וחוסר היכולת להבין את  מילה או ביטוי ספציפי, מה שמאלץ אותם להשתמש במילים נרדפות בשפת היעד.

 3221انًصذر َفسّ ، ) .  הסמנטיקה, הובילו לחוסר איזון עם סגנון הטקסט המקורי , בנוסף לידע לקוי של כללי שפת האם

 (12 ص،

 הקושי של התרגום הספרותי בין עברית לערבית .

 תרבות , ולסגנון הספציפי של השפה העברית והערבית היה תפקיד בבלבול בין הסגנונות השונים של שתי השפות.ל     

הלשונית המקיפה במשמעויות המטרה העיקרית של תרגום טקסטים ספרותיים היא לייצג את ההעברה המדויקת של המסגרת 

 לאזן בין רמת התרגום לרמת הטקסט המקורי, ולחקות סגנון קרוב לסגנון הטקסט המקורי . צריך ורעיונות , המתרגם
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 ,מהערבית  זה מושפע מתרגמים בישראל לא הצליחו להעביר את תרגום טקסטים ספרותיים מערבית לעברית באופן מקובל

 (71ص، 3211،  انثذزأي) .רהיטותה הערבית,שמקורה בשפת הקוראן הקדוש בגלל

להיות זהיר מאוד בתרגום  הוא חיב , לכןספרותי בתרגום העברי למתרגם קשייםה הערבית לגרום השפה של רהיטותה

טקסטים ספרותיים מעברית לערבית. לכן, מי שאינו יודע את ההבדלים בין הניבים והרמות הלשוניות והסמנטיות השונות בין 

להבדלים בין הניבים, ולהשתמש בביטויים קלאסיים ברמה גבוהה במהלך  , שים לבלכן ,  שתי השפות עלול להתבלבל,

ר את המשמעות בצורה ברורה על מנת להגיע לתרגום של מוצר ספרותי מקובל שהקורא יוכל התרגום כדי שיוכל להעבי

 .ליהנות ממנו

 הרמות בשל ומובן מדויק ספרותי מוצר לתרגם הצליחו לא הם, ערבית מבינים הישראלים מהמתרגמים שחלק למרות 

  ( 301 ص َفسّ ، رانًصذ. ) השפות  שתי בין השונות הלשוניות

 ערבים חוששים מתרגם ספרות ישראלית .מתרגמים 

 מחלוקתלא מכיר בישראל, הו מתרגמים ערבים חוששים מתרגם ספרות ישראלית, ואנו סבורים שהסיבה העיקרית לכך היא  

שעורר חשש בקרב סופרים ומתרגמים ערבים, שמא יואשמו  נמשכת ערבית היה נושא -בנושא תרגום ספרות עברית 

   והתיק הזה הובא בשפע בציבור, מתרגמים ספרות ערבית עכשווית במשך עשרות שנים. בנורמליזציה תרבותית.

 לספירה )שנת הנכבה( 8491על סצנה התרבותית הערבית לפני  טעותהספרות העברית לא היה 

ום ישראל הקדישה תשומת לב לתרג ,לכן בפלסטין היומיום בחיי מועט שימוש לה שהייתה, מתה  שפה הייתה העברית השפה 

  (41 ص، 3221يصذر ساتك، , تكز) .8401-ספרות עברית לערבית, והמכון לתרגום ספרות עברית הוקם ב

 חיים של יומנוכמה תרגומים לערבית של יצירותיהם של סופרים ישראלים יצאו לאור והתפרסמו בקהיר, ביניהם, למשל, 

ואל נשכח את תפקידו של מרכז המחקר הפלסטיני  גוריון ומנחם בגין עם הסיסמה "דע את אויבך".-יצמן, גולדה מאיר, בן

 בתרגום ספרות עברית, הנמשך בעבודתו עד היום, בעמל רב.

 ص َفسّ،انًصذر . )שנאה  נטול שהוא לעברית ערבית בין ספרותיים טקסטים תרגום של החשיבות את מדגישים אנו, לבסוף

12) 

 לערבית עברית ספרות יצירות תרגום

 ביניהם הפרופסור לשפה העברית באוניברסיטת, כמה סופרים ופרופסורים ערבים תרגמו יצירות ספרותיות מעברית לערבית  

 חנה" הרומן אתשפרסם בשנות התשעים של המאה הקודמת את אמין אלמהדי, הסופר  , בחראווי-, איברהים אלמצרים

כמו כן תרגם את הספר )העם והמוות(  בקהיר. לעברית  פורסם תרגום מוצרי יש לו טוחי -נאאל אל , סופר המצרי ".ומיכאיל

שיצא בהוצאת מריט, ואת הספר )מהנכבה לעזה... זה עדיין כיבוש(, וכולל מאמרים ושירים  עידית זרטלמאת ההיסטוריונית 

ככה נחשב למפורסם בזכות הבלוג שלו  טוחי -נאאל אל,  1664שנת ין בקהיר בע-. ופורסם בהוצאת דאר אלאילן פפהמאת 

, שפיקח על תרגום מסמכים בחראווי-, הוא החובב הפופולרי ביותר של תרגום ספרות עברית לערבית אלמדבר כהן 

 מעברית לערבית,, הוא חושב כי הספרות הישראלית "חלשה ואינה ראויה לתשומת לב .) 8491ישראליים על מלחמת 

 (332صانثذزأي ، يصذر ساتك ، 

השפה הערבית נחשבת  .עבריים ספרותיים טקסטים לתרגום מקצועיים מתרגמים בבחירת תפקיד היה הערבית השפה לרהיטות

לאחת השפות הרהוטו העשירות בעולם. ועשיר מעברית, לכן יש לבחור מתרגם מקצועי בעת תרגום טקסטים ספרותיים 

התפשטות השפה הערבית בעולם, ורוחב ההתפתחות הלשונית והסמנטית בה, היא כללה ניבים  בשל מעברית לערבית ולהיפך,

 .(861  עמ' , 8494 ،)אמנון ערביים רבים ושונים בין מדינות ערב ואף במדינה העברית, יש מספר רב של דוברי ערבית. 

., והשפיעו רבים קלאסיים ערביים ביטויים וקיימים, העברית הספרות בתרגום מהערבית הושפעה העברית, דקדוקית מבחינה

רבות על כתביהם של סופרים ערבים רבים, וזו הייתה העדות הטובה ביותר לכך שההשפעה הערבית הופיעה בבירור.לא נסתר 

ספרותיים  טקסטים תרגוםלעוסקים בתחום התרגום הספרותי בין השפה העברית לערבית כאשר ישנו מוצר ספרותי עברית , 

 בדייקנות המאופיינת הערבית השפה כללי של השפעת את המראה מסר לקוראים ,יעביר לעברית ערביתמ רהוטים

 ( 851 מ', עשם..)ובמכלול

הערבית חדרה והשפיעה על העברית בכל התקופות. השפעה חשובה במיוחד על העברית היתה בימי הביניים , בתקופה זו  

נוספו לעברית  של יצירות אלו בתהליך התרגום - הרבנים גדולי של ותורניים פילוסופיים מאמרים כמה  בערבית נכתבו

, כגון בעברית וביטויים למילים נוסף מילים אוצר עשרות מילים וביטויים מערבית. חלק מהמילים חדרו לעברית באופן ישיר,
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 (,בשירה) חרוזים: כגון, שאולים תרגומים באמצעות נוספות משמעויות נוספו, אחר  במובן. ותאריך קוטר, מרכז, אקלים

 (806 מ', ע שם)  .וכדומה כינוי

 חפיפה מילולית בין עברית לערבית .

להוביל להבדלים בתדירות החפיפה הלשונית ,  שויערבית ע -ההבדל בין הטקסטים הספרותיים של שתי השפות עברית   

בטקסטים  השפות , שתי בין משתנות ורמות לשונית חפיפה שקיימת לומר ניתן בשונותה, במאפייניה וברמות הלשוניות שלה,

שתורגמו ישירות מהשפה העברית קיימת גם אפשרות גדולה לחפיפה לשונית עברית בטקסטים המבוססים על תרגומים 

, מנגד, המבקרים והחוקרים הפלסטינים הדגישו את תעבריבהשיח  חלקיים, או כאלה המושפעים במישרין או בעקיפין מ

הם הספרותיות בישראל, בהתחשב בכך שתופעת החפיפות של חשיבותה של השפה הערבית ותפקידה בתרגום יצירות

בספרות זו לא ניתנה תשומת לב מספקת למי שסבר שהשפה הערבית היא לא רק כלי ביטוי בנרטיב  הלשוניות העבריות ,

 -311 ص ، 2030كٍال ،  רה של התנגדות . )הפלסטיני המקומי, אלא שהשפה הערבית נחשבת למטרה בפני עצמה, כצו

312)  

 תפקיד התרגום מסוף המאה התשע עשרה עד סוף שנות הארבעים

הערבית ,  לשפה ופירושיו התורה ספר, במיוחד יהודיים  דתיים טקסטים על תרגום ערב במדינות החיים יהודים של עבודו   

 היא, הציונית  התנועה של הפעילות והתגברות העברית השפה התפתחות לאחר ת,הערבי במזרח משלחות כמה עם עבדו הם

 ( 14, עם 8411. )אבישור, תרגום  מעייני לציון החילוניים הטקסטים תרגום את הפכה

 אחרים תרגומים, אהבת ציוןהתרגום הראשון לטקסטים ציוניים מעברית לערבית בעידן המודרני היה הרומן שכותרתו 

انثذزأي . )חיה שפה היא שהעברית לעמם להוכיח רצו המתרגמים אך, דקדוק בשגיאות מלאים שהיו, בעיתונים פורסמו

 (24ص ,يصذر ساتك

נסים וערבית והבולט שבהם הוא  –ידי מתרגמים יהודים הדוברים עברית  לע. בערבית בעיתונים פורסמו אחרים תרגומים

 ( 894אמנון, שם , עם ) .מאלול

 הלאומית התנועה בין המחלוקת בגלל גדול היה לערבית מעברית ספרותיים טקסטים בתרגום ערבים אינטלקטואלים של העניין

, עיתון פלסטיני קמת בתורגם ופורסם שלה זה עורר תגובות זועמות של הפלסטינים 8414,בשנת הציונית לתנועה הפלסטינית

 (12ص, 3221, األسطح .  ) איברהים טוקאןומבין התגובות  הוא תגובת המשורר 

 . 04-ה שנות לסוף 04-ה שנות סוף בין בישראל התרגום תפקיד

, מצד ערב למדינות הפלסטינית הלאומית התנועה בין העימות עקב, הישראלים  בשליטת היו פלסטינים אזרחים מספר  

 בגלל שנים, לפני למדינות ממולדתם פלסטינים אלפי ותזוזה ישראל מדינת בהקמת לשיאו הגיע זה .מצד אחר הציונית והתנועה

"אחווה יהודית ערבית  , חוגים קרובים שהועלו לרשות הישראלית באותה תקופה סיסמה לערבים שלהם והשנאה העוינות

 (895 מ', ע8441)בן זמן , ,זו תפיסה שגויה של עולם . ורצון בשלום "

 . תפקיד גדולתה ספרות העברית היבתרגומים הערבים 

פעילויות התרגום שלהם בעיתונים וכתבי עת אלה , בנוסף לשבעה ספרים שתורגמו לספרות מתרגמים אלה פרסמו את מרבית 

 .אעברית ביניהם נמצא הרומן "מאבק אדם" של יהודה בורל

 (31،ص  3223 , ذٕيا .)משנאה הרחק ערבית לאומית תרבות לפתח הייתה שפורסמו התרגומים מטרת

 לערבית .חשיבות תרגום יצירות ספרותיות בין עברית 

לא לשלב את הביטויים והדיאלקטים של השפה ,אחת המשימות המרכזיות בתרגום טקסטים ספרותיים בין עברית לערבית     

 המדוברת. גם אם המתרגם דובר ערבית בצורה מושלמת וללא שגיאות .

ונעשה המשיכה, רגום למרות ההבדלים הברורים בין הערבים לישראל מבחינת: תרבות המתרגמים וכישוריהם, תנועת הת

 .שימוש בתרגומי ביניים לשפות אחרות 

ההבדלים הללו נוצרו, כך נראה, כתוצאה ממגע של אינטלקטואלים ערבים בישראל עם התרבות  השפה  העברית והספרות 

 לביןבאופן עמוק ורחב יותר מאשר מקביליהם בהמדיניות ערביות , למרות ההבדלים שהזכרנו בין הערבים  הישראלית

 (21ص ، 32، ج 3212ايٍٍ ،  ). .אמונות פוליטיות בין ישראל, ישנם מאפיינים משותפים ביניהם, ל

,.מאז הקמתה, התנועה הייתה עדה לשינויים רבים  שיקולים אישיים היה תפקיד חשוב בבחירת יצירות ספרותיות מתורגמות

מתרגמים ומוציאים לאור העדיפו להתמקד בתרגומים שאינם דורשים הרבה  מבחינת הפלטפורמות, המתרגמים והשיטות שלה,
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מאמץ, זמן וכסף, ולכן נבחרו יצירות ספרותיות קצרות, כמו שירה, למשל, או תרגומים חלקיים וקטועים, או פרסום תרגומים 

מהעניין בספרות  רוב המבקרים והחוקרים בעולם הערבי התעלמו שהיו בעבר. שהוצא חזר על עצמובמסגרות אחרות ,

  (301ص  32، ج  3212، انًصذرق َفسّ העברית המקורית והמתורגמת, והמעיטו בערך האמנותי והאסתטי.) 

הוא מראה את היקף ההבדל בין התרגומים שיוצא בישראל  דוגמאות לטקסטים ספרותיים שתורגמו מעברית לערבית

 . לבין אלה שיוצא בעולם הערבי מבחינת רמות לשוניות

 הבנים בבית טובות פינוקים חברות .נורא נהדר הכל הרי  ?אותי אוכל מה .שכאלה ליליים חיים .הסוף יהיה "מה -8

 ,בשיעורים שננעצים המבטים  ,להסתיר יכולים לא אבל כבר כלום אומרים לא ,יודעת אני ,בחשאי להתאהב שמתחילים

בחור גדול עם פרצוף  .גמורה ברצינות ,אותי להתחיל אפילו ניסה מהשמינית מישהו .הרגליים את שמלטפות העיניים

יודעת, לא עקבתי בדיוק.  -ודיבר, אני  ,שלמה שעה הספר בית גדר ליד פעם אותי החזיק  ,המצח על קודר, פצעונים

 (16,עמ'  8418א.ב. יהושע , " )משוגע. עד שנחלצתי ממנו.

يضجؼً ؟ فكم شئ ذًاو. صذٌماخ يخهصاخ دنغ فً انثٍد. انصثٍاٌ انذٌٍ ٌشزػٌٕ نذي ٌمضً أ ٔأخٍزا ؟ ٌا نٓذِ انذٍاج انهٍهٍح. ٔيا"  

ٔأَا فاًّْ ال ٌؼهٌُٕ أي شئ ٔنكُٓى ال ٌسرطٍؼٌٕ االخفاء. ٔانرًٌّٕ انُظزاخ انًغزٔسج فً اثُاء أنذرٔص انؼٌٍٕ انرً  ،تانذة أنسزي

ً كثٍز نّ خهمح دشٌُح ، تثٕر ػهى أنجثٓح، أخزًَ يزج لزب دأل درى اٌ ٌثذأْا يؼً، جذ. صث ًَ ػشزذذاػة انسٍماٌ. ٔادذ يٍ انثا

, كٍ َّال. يجٌُٕ. ٔدرى اسرطؼد االفالخ يُّ ". )سٕر انًذرسح نًذج ساػح ٔنى ٌزد نساَّ انى دهمح ال أػزف ػٍ أٌش ، نى اذاتغ انكالو

 ( 59ص, 8444

 אוכל מה) השתמש בביטויים סטנדרטיים כגון,, שכן הוא  בדוגמה זו, ההשפעה של הרמות הלשוניות השונות של המתרגם    

 לשונית ישנה סגנונית ' 'שני ומצד (231ص 3277،  انذاٌح) ولن يرد لساًَ الى حلقَ, כמו כן. يضجؼً ٌمض انذي يا( אותי"

. זה (פטפטן )ובהשאלה, ,"לגרונו נכנס לא לשונו במובן,  מילולי לפי תרגום (دهمّ انى نساَّ ٌزد ٔنى)  בסלנג אידיומאטי צירוף

מוכיח ישנה כאן הגבהה לשונית סגנונית של צירוף מן סלנג המתאר את הפטפטן , אנו מוצאים שיש חפיפה במילת הסלנג 

בתרגום לערבית הבחנו מידת השפעתה של השפה העברית על הערבית דרך הבנייה הדקדוקית  ال أعرف عي أيش להקשר רהוט

לערבית,  בתרגומו אנושה טעות עשה לעברית המתרגם ,ביטויים עבריים.כגוןהעברית והסתמך על תרגום מילולי בתרגום 

המתרגם  בתרגומו  את להחליף בדוגמה( שהוזכר )כפי אותי. להתחיל אפילו ניסה מהשמינית מישהו במשך הטקסט

 מהשנים אחד) לערבית זה את תרגם כשהוא،  העברי בטקסט כמו واحد هي الثاهٌة()במקום  (الثاًي عشرٔادذ يٍ  ערבית )

חוסר ההפרדה של המבנה  דרך גם השפעת השפה העברית (,  מהשמינית מישהו ) אומר העברי הטקסט בעוד (,עשר

 הדקדוקי העברי ותרגום מילולי של ביטויים עבריים .

 אדם הומאני, אבל מה שאני-אני אמנם בן .שהתאפקנו לטובה לנו יזכור לא אחד אף עצמך, את תשלה אל :שלווה" – 2 

 (16,עמ' 8419, לוין) ". מחמיץ פה, צובט לי את הלב

أًَُ دما إَساٌ"ٍْٕياًَ" إَساًَ ، ٔنكٍ ياأضٍؼّ ُْا ٌذشٌ  .أَفسُا ذًانكُا أَُا تانخٍز نُا ٌذكز نٍ دذًاأ اٌ َفسك، ذخذع ال :شهفاِ -א 

 ( 201،  3220لهثً . )انشايً ، 

صذٍخ أَا تًُ آدو اَساًَ. نكٍ يا اضٍؼّ ُْا  .أَفسُا ذًانكُا ألَُا تانخٍز ٌذكزَا سٕف أدذ ال " فارغا جٕسا" َفسك ذطؼى ال :شهفا -ב

 (302 ص ، 3221ًٌشق ٍَاط لهثً . )شهذد ، 

ישנם שני תרגומים לערבית של דוגמה זו, המתרגם לערבית השתמש בשפה הספרותית הקלאסית מבלי להשתיל אותה ברמות 

ההבדל בין התרגומים שהוצאו בישראל לתרגומים שהוצאו בעולם הערבי,  שפה אחרות .וגם הדוגמה זו מראה את מידת

 מבחינת הרמות הלשוניות ועמדות האידיאולוגיות שלהם שהם מבטאים שלה .

, המתרגם השתמש ביטויים רהוטים מן הלשון המדוברת מבלי להאכיל אותה ברמות שפה אחרות,  בדוגמה זו בתרגום עברית

וגם ביטויים מן )אני אמנם בן אדם( ,  המתרגם השתמש ביטויים אחרים,  עצמך( את תשלה )אל ,מהביטויים .  כמו בערבית

   ).הלב את לי צובט(  ביטוי הלשון הקלאסית. כמו,

כפוף ושבור "כבורך של מחרשה וזקנו כקליפת  ,רוגז ושבע ימים שבע ,הצדקה מן המתפרנס זקן אלמן היה זה" -3

 עליו קצה דעתו כל ומרוב והייסורים העוני ומרוב הזקנה בו שנכנסה ומרוב .לרעה חלומו לו שפתרו כזה ופניו" השום

 ( 4, עם  8400הזז,.) "למות נפשו את וביקש

ٔنكثزج يا أخُد ػهٍّ انشٍخٕخح تكهكهٓا،  .انثًانح درى انًزارج كأص ٔشزب ػرٍا انؼًز يٍ تهغ أنصذلاخ ػهى ٌؼٍش أريم شٍخا كاٌ"

 .(21ص، 3244دذاد، )" شًء ٔأصثخ ٌطهة انًٕخ ٌٔهخ فً طهثّ. كم ٔيم سال فمذ ٔاألنى انفمز يٍ ػاَى يأنكثزج 
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 ביקורת התרגום:

שמזכיר לנו הפסוק .  تلغ هي العور عتيًا כמו, בדוגמה זו, המתרגם בחר באוצר מילים וביטויים קלאסיים ברמה גבוהה בערבית

شزب كأص انًزارج درى )השתמש ביטויים אחרים בערבית כמו,  גם )7:  סורה מרים פסוק( מופלגת{  לזקנה .}הגעתיהקוראני

השתמש במילים נרדפות  , מילוליות המתרגם לערבית השתמש במילים נרדפותכמו כן,  ( أخُد ػهٍّ انشٍخٕخح تكهكهٓا  - انثًانح

שהוא אינו קיים .لٌفسَ الووتواصثح يطلة  , בערבית למות נפשו את וביקש سال ، هل . לכסף להגדלה   כמו , בערבית 

 . בטקסט העברית

 העברית :  טקסטחלק מ המתרגם מחק את

 הצליח לא המתרגם, לכן "כפוף ושבור כבורך של מחרשה וזקנו כקליפת השום ופניו כזה שפתרו לו חלומו לרעה" .

 מקובל . לתרגום להגיע

 בידם מחזיקים שהם גונבי המסורת שלנו, והם האלו,הערביים , הרעים  אצל היום עד בעינינו רואים שאנו מה והנה" -0

 (4מ' הזז, עשם, ) . "המסורת של קבלת אורחים והכנסתם זו

 (27ص، 3244، َفسّ ًصذر اندذاد، .)"االعجاب على ليثعث يفضال ألقراء حة هي العرب اخواًٌا عٌد اليوم ًراٍ ها واى"

 מחיקת היחס השלילי כלפי השפה הערבית שהופיע בטקסט העברי.בדוגמה זו ניסה המתרגם שלא לפגוע בערבים על ידי 

 ולמחוק דברים שפוגעים בערבים ובמסורות שלהם, הוא הוסיף מילים שמפארות שהם גונבי המסורת שלנו( )הרעים האלו,

 שלהם תוך תרגום ערבית . והמסורת הערבים את

בעינינו , והם מחזיקים המתרגם לערבית לא הזכיר חלק מאוצר המילים המצוי בתרגום שלו  הנוכחים בטקסט העברי כגון, 

 .  בידם

ומילה  أخواًٌا العربבתרגום לערבית, שאינה מצויה בטקסט העברי כאשר אמר בערבית  אחינוהמתרגם הוסיף גם את המילה 

 , מילים אלו נוספו על מנת להחיות את מורשת הערבים . אהבה

בחיי סנדלו של האפיפיור, על כגון זה היה מוחמד מנענע  ,ואמר העבים משקפיו את וקינח פזמונו את הפסיק טנצר"-5

 ( .50עמ' , 8405)עגנון ,  ".זקנו

، ص 3277،  ػجٌُٕ، )دافٍذ سجٍف() "ٔانًشاح انرُذُّر ػهى ٌُطٕي كاليا ٔلال انسًٍكح َظارذّ يسخ نذُّ، دَذَح ػٍ كفَّ ذٍُرسز" -أ

311). 

)سػًٍح  ".كٓذا أيز نذٍرّ ػهى سٍٓشُّ كاٌ يذًذا  أٌ انثاتا صُذل تذٍاج : ألسى ٔلال انسًٍكح َظارذّ ٔيسخ أغٍُرّ ذٍُرسز ٔأٔلف" -ب

 ،3221 ،12) . 

לא רצה לפגוע ברגשותיו  הישראלי המתרגם , העברית אנו רואים בתרגום,  בדוגמה העברית הזו, יש שני תרגומים לערבית

 והחלפתו בביטוי כללי יותר .הנביא מוחמד הבעייתי באשר  הביטוי מחק את הוא , ולכן של קוראים ערבים

כדי להוכיח  לנביא מוחמדוי אשר נוגע הביט מלה במלה את לתרגם באשר לתרגום השני לערבית , המתרגם הערבי הקפיד

 .בשגיאות   מלא שהספרות העברית

 הלאומית התנועה לבין, מחד לישראל הציונית התנועה בין והמתמשך האלים הסכסוך לאור, זו בתקופה פעילה התרגום תנועת

 .מאידך ערביות ומדינות הפלסטינית

באווירה התפתחות תנועת התרגום הייתה תלויה  מדיניות התרגום הושפעה מעימות זה, שהביא לדיאלוג עוין בין הצדדים,

 . הפוליטית, בהתפתחויות צבאיות ודיפלומטיות

הגוברת של אינטלקטואלים ערבים בטקסטים העבריים כתוצאה מהסלמת המתח בין התנועה הלאומית הפלסטינית  תעניןה

ם המנגנון והרכיבי נראה כי התרגומים הערבים לספרות העברית היו אחד האמצעים לעידוד הנטיות הללו. לתנועה הציונית ,

והיא עודדה את המוסד הזה לבחור  הקרובים אליו מילאו תפקיד גדול במימון ובניהול תנועת התרגום והאלמנטים הקרובים לה,

המתרגמים מחקו, הוסיפו, תרגמו וחיסנו את הטקסט במונחים רהוטים  . במוצר עברי עם עמדות חברתיות ואידיאולוגיות

העמימות ברורה גם בטקסטים המתורגמים של המתרגמים  של הטקסט המקורי,קלאסיים וזה נקרא מדיניות הכנות המוחלטת 

 ים, בהרמוניה עם עמדותיהם ותרבותה של החברה הישראלית.יהישראל

ם שמרו על השפה הרשמית הסטנדרטית, תוך שמירה על רעיונותיהם הקודמים שהם מחזיקים ימתרגמים ישראלי

באמצעות מחיקה  תמודדות עם הטקסט המקורי, אם באמצעות תרגום מדויק זהו המפתח לה ביחס לחברה הציונית הישראלית,

והתוספת אליו .
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Abstract

The impact of expressions on literary translation between Arabic and Hebrew in the 

classical language (Analytical-Critical Study) 

BY Ahmed Said Obaid 

The activity of the translation movement during this period, which took place in light of a violent and 

continuous confrontation between the Zionist movement and Israel On the one hand, and between the 

Palestinian national movement and the Hebrew states, on the other hand. The translation policy was affected by 

this confrontation, which led to a hostile dialogue between the two parties The development of the translation 

movement was dependent on the political atmosphere, military and diplomatic developments The apparatus and 

the elements close to it played a big role in financing and managing the translation movement and the elements 

close to it And it encouraged this institution to choose a Hebrew product with social and ideological attitudes 

The translators deleted , added, translated and vaccinated the text in classic eloquent terms and this is called the 

policy of absolute sincerity of the original text Also, the ambiguity was clear on the translated texts by the 

Israeli translators, in harmony with the attitudes and culture of Israeli society The Israeli translators preserved 

the standard formal language, while retaining their previous ideas they had regarding Israeli Zionist society, Is 

the key to dealing with the original text,either through accurate translation or through deletion and addition to 

it. 
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