ענבל שגיב-נקדימון
www.metargemet.com

המתרגם כבלש
ציטוט מתוך מקורות קיימים

•השלב הראשון והקריטי הוא כמובן להבחין שמדובר בציטוט
ממקור אחר.
•השלב השני הוא בירור האם המקור תורגם בעבר לעברית או
קיים בה מלכתחילה.
•השלב השלישי הוא איתור מדויק של המקור.
•השלב הרביעי הוא איתור הקטע המדויק בתוך
התרגום/מקור האחר.
•ושלב חמישי לסגירת המעגל – לבדוק האם התרגום שמצאנו
מתאים לטקסט הנוכחי או שבכל זאת צריך לתרגם בעצמנו.

שלב ראשון

מדובר בציטוט ממקור אחר!

עיר של מלאכים נופלים  /קסנדרה קלייר (גרף צעיר)

עיר של מלאכים נופלים  /קסנדרה קלייר (גרף צעיר)

במדבר ל’ ב’:
ַע ֶשה’.
ַחלְׁ ,ד ָּׁברֹוְׁ :כ ָּׁכלַ -ה ֹּי ֵצא ִמ ִִיו ,י ֲ
ַפׁשֹו–ֹלא י ֵ
ֶדר לה’ ,אֹוִ -ה ָּׁש ַבע ְׁׁש ֻב ָּׁעה ֶל ְׁאסֹּר ִא ָּׁסר ַעל-נ ְׁ
ִאיׁש ִכיִ -ידֹּר נֶ
דברים ל”ב כ”ב :
מֹוסֵדי ָּׁהִרים.
ַת ַל ֵהט ְׁ
יב ָּׁלּה ,ו ְׁ
אכל ֶאֶרץ ִו ֻ
ַת ַ
יקד ַעדְׁׁ -שאֹול ַת ְׁח ִתית; ו ֹּ
ַת ַ
ִכיֵ -אׁש ָּׁק ְׁד ָּׁחה ְׁב ַא ִִי ,ו ִ
יהושע ה’:
ֹּאמר לֹוֲ ,ה ָּׁלנפּ
ְׁהֹוׁש ַע ֵא ָּׁליו ַוי ֶ
ֵלְך י ֻ
לפּפה ְׁבָּׁידֹו; ַוי ֶ
ֶגדֹו ְׁו ַחְׁרבֹו ְׁׁש ָּׁ
עֹּמד ְׁלנ ְׁ
ְׁהֹוׁש ַע ִב ִיריחֹוַ ,וִי ָָּּׁׂשא ֵעינָּׁיו ַויְַׁראְׁ ,ו ִה ֵנהִ -איׁש ֵ
ְׁהיִ ,ב ְׁהיֹות י ֻ
וַי ִ
ַיֹּאמר לֹוָּׁ ,מה
ִׁש ָּׁתחפּ ,ו ֶ
ַאר ָּׁצהַ ,וי ְׁ
ְׁהֹוׁש ַע ֶאלִָּׁ -נָּׁיו ְׁ
ִִל י ֻ
אתי; ַוי ֹּ
ַיֹּאמר ֹלאִ ,כי ֲאנִי ַשרְׁ -צ ָּׁבא-יְׁהוָּׁה– ַע ָּׁתה ָּׁב ִ
ַא ָּׁתה ִאםְׁ -ל ָּׁצֵרינפּ .יד ו ֶ
עֹּמד ָּׁע ָּׁליו ,קֶֹּדׁש
ַע ְׁלָך ֵמ ַעל ַר ְׁג ֶלָךִ ,כי ַה ָּׁמקֹום ֲא ֶׁשר ַא ָּׁתה ֵ
ְׁהֹוׁש ַעַׁ ,של-נ ַ
ְׁהוה ֶאל-י ֻ
ַיֹּאמר ַשרְׁ -צ ָּׁבא י ָּׁ
ֲא ֹּדנִי ְׁמַד ֵבר ֶאלַ -ע ְׁבדֹו .טו ו ֶ
ְׁהֹוׁש ַעֵ ,כן.
הפּא; ַוַי ַעש י ֻ
משלי ב’
יה.
ֹלת ָּׁ
יתּה; ְׁו ֶאלְׁ-ר ָּׁפ ִאיםַ ,מ ְׁע ְׁג ֶ
יח ִכי ָּׁׁש ָּׁחה ֶאלָּׁ -מוֶת ֵב ָּׁ
ָארחֹות ַחיִים.
ַָּׂשיגפְּׁ ,
יהֹ ,לא יְׁׁשפּבפּן; ְׁוֹלא-י ִ
יט ָּׁכלָּׁ -ב ֶא ָּׁ
שיר השירים ד’:
ַאחת) ֵמ ֵעי ַניְִךְׁ ,בַא ַחד ֲע ָּׁנק ִמ ַצְׁפּר ָֹּּׁנ ִיְך.
ֹּתי ַכ ָּׁלה; ִל ַב ְׁב ִתנִי באחד ( ְׁב ַ
ִל ַב ְׁב ִת ִניֲ ,אח ִ
דניאל פרק ה ,בתרגום גורדון:
פּפְׁר ִסין.
(כה) ְׁוֶזה ַה ְׁכ ָּׁתב ֲא ֶׁשר ָּׁרׁשפּםְׁ :מ ֵנה ְׁמ ֵנה ְׁת ֵקל ַ
ֹלהים ַמ ְׁלכפּ ְׁתָך ְׁו ִה ְׁס ִג ָּׁירּה.
(כו) זֶה ִִ ְׁתרֹון ַהָּׁד ָּׁברְׁ :מנֵהָּׁ ,מנָּׁה ֱא ִ
את ָּׁח ֵסר.
ִמ ֵצ ָּׁ
מֹּאז ַנ ִים ְׁונ ְׁ
ִׁש ַק ְׁל ָּׁת ְׁב ְׁ
(כז) ְׁת ֵקל ,נ ְׁ
פּפָּׁרס.
ִת ָּׁנה ְׁל ָּׁמַדי ָּׁ
כפּתָך ְׁונ ְׁ
ִפְׁר ָּׁסה ַמ ְׁל ְׁ
(כח) ְִֵׁרס ,נ ְׁ
(הקטע הזה כיכב כבר בספר השלישי בסדרה“ ,עיר של זכוכית“).
ספר חנוך ,י’ ח’:
‘ותשחת כל הארץ בעבור תורת מעשי עזזאל וכתבת עליו את כל החטאת’”.

דנטה אליגיירי – הקומדיה האלוהית – העדן .תרגום ומבואות אריה סתיו.
כאופן ,כך אהבה תניע  /את החמה ברום ואת כוכבי רקיע’ .
ַ
‘רצון לבי עם כיסופי גם יחד  /כבר ַסבפּ
שייקספיר ,המלט:
‘יכולתי להיות כלוא בתוך קליפת אגוז ולהחשיב את עצמי למלך פלך אינסופי ,אם לא היו לי חלומות רעים ’.
הסופה
‘שתי עיניו עכשיו פנינים’
שניהם בתרגום דורי פרנס
מתוך אינאיס מאת ִוירגיליוס:
האחרון ארעישה( ’.שלמה דיקמן ,הוצאת כרמל ומוסד ביאליק)
ֶ
'אם לשחקים לא אוכל – את מי
מתוך ספר הג’ונגל .רודיארד קיפלינג .עברית :אוריאל אופק .ירושלים :בית הוצאה כתר.1984 ,
חקת הג’ונגל,
הנה היא ֻ
אמתית כשמים ,בלי דמות,
ִ
הזאב המציֵת לה ישגה,
הזאב החוטא לה – ימות.
כמטפס הלופת גזע עץ,
החקה,
נעה הנה ושוב ֻ
כי ָּׁעצמת הלהקה בזאב,
ועצמת הזאב – בלהקה.
ָּׁ

ציטוט תנ"כי כחלק מהטקסט
:הציטוטים מישעיהו כ"ד מודגשים בכתב נטוי ובין נקודות

One more person moved through passport control and the line crept
forward a few inches. She drew another breath, an attempt to invoke a
temporary calm, to relieve anxiety that had been building over the last
few hours, and with that breath the tumult inside her head increased
volume.
The land shall be emptied, and utterly spoiled . . .
The transit had shifted through two sunrises and a sunset. Her body
said 3:00 in the afternoon yesterday, and the clock on the far wall said
6:48 in the morning.
. . . The haughty people of the earth do languish . . .
Another subtle glance at the time. Another breath. A few more inches
forward. She hovered on the brink of panic, keeping it at bay one breath
at a time.
Home.
. . . The earth is defiled under its inhabitants . . .

 גיא הרלינג:  תרגום,מתוך ספר בתהליך עבודה

פרפרזות ועוד
ג’ו מתעורר ראשון .שנתו קלה ,כמו שלי.
“מי יעזור למייג’ור טום?” הוא שואל לפני שהוא פוקח עיניים ,ואני מרגישה איך לבי כבד עליי מעט.
השמעת התקליטורים של דייוויד בואי בדרך לנורפוק בחופשת הקיץ הייתה אמורה להיות התקדמות אדירה
בעולם הרה-הסכסוכים של הבידור במכונית .האיכות הנרטיבית של מילות השירים תגרה את דמיונם
של הילדים ,חשבנו .וזה היה נכון .אבל לא התקדמנו מעבר לשיר הראשון ב"שינויים".
“למה הטיל עזב אותו?” הוא שואל עכשיו ,מציץ מתחת לשמיכה.

“הוא התפרק ”,אני אומרת לו.
“למה לא היה עוד טייס חלל שיעזור לו?” הוא שואל.
“הוא רצה להיות לבד ”,אני אומרת ,ומלטפת את שערו.

מתוך "החיים הסודיים של אמא ללא הפסקה" מאת פיונה ניל בהוצאת אריה ניר ,בתרגומי

F.D. Roosevelt First Inaugural Address
True they have tried, but their efforts have been cast in the
pattern of an outworn tradition. Faced by failure of credit
they have proposed only the lending of more money.
Stripped of the lure of profit by which to induce our people
to follow their false leadership, they have resorted to
exhortations, pleading tearfully for restored confidence.
They know only the rules of a generation of self-seekers.
They have no vision, and when there is no vision the people
perish.

) (משלי כ"ט י"ח...באין חזון ייפרע עם

ז- בראשית ג' ד,פסוקים משובשים

Ye shall not surely die: For God doth know that in the day ye eat
thereof, then your eyes shall be opened, and your daemons shall
assume their true forms, and ye shall be as gods, knowing good
.and evil

;יכם
ֶ  ְׁפּדמפּת ֱא ֶמת ְׁת ִהי ְׁלֶדמֹו ֵנ,ֵיכם
ֶ ִפ ְׁקחפּ ֵעינ
ְׁ  ְׁונ,ּלוהים ִכי ְׁביֹום ֲא ָּׁכ ְׁל ֶכם ִמ ֶמנפ
ִ יֹוד ַע ֱא
ֵ ִכי
.ָּׁרע
ָּׁיֹוד ֵעי טֹוב ו
ְׁ אלוהים
ִ
ִיתם ֵכ
ֶ ִו ְׁהי

שפירו- יעל סלע:  תרגום, חומריו האפלים מאת פיליפ פולמן

פסוקים משובשים ,בראשית ג' ד-ז

But when the man and the woman knew their own daemons, they
knew that a great change had come upon them, for until that
moment it had seemed that they were at one with all the
creatures of the earth and the air, and there was no difference
.between them

ַען
יהם ,י ַ
דֹולה ָּׁבָאה ֲע ֵל ֶ
מפּרה ְׁג ָּׁ
ֵיהםַ ,וי ְֵׁדעפּ ִכי ְׁת ָּׁ
ְׁהי ִבְׁראֹות ָּׁהָאָּׁדם ְׁו ָּׁה ִא ָּׁשה ְׁדמפּיֹות ֶדמֹונ ֶ
וַי ִ
ָארץ ְׁו ַעל
ָּׁר ֶמש ְׁו ַחיְׁתֹו ֶאֶרץ ְׁל ִמינָּּׁה ַעל ָּׁה ֶ
ָאכ ָּׁלם ְׁו ָּׁהיפּ ְׁכ ָּׁב ָּׁשר ֶא ָּׁחד ִעם כֹּל ְׁב ֵה ָּׁמה וֶ
ִכי ְׁב ֶטֶרם ְׁ
יהם.
לוהים ֵמ ֲע ֵל ֶ
ילם ֱא ִ
ְִׁ ֵני ְׁר ִקי ַע ַה ָּׁש ַמיִםְׁ ,ו ַה ְׁבֵדל לא ִה ְׁב ִד ָּׁ
חומריו האפלים מאת פיליפ פולמן  ,תרגום  :יעל סלע-שפירו

:מתוך התכתבות עם הסופר
>*
P. 218, there is a verse from the Quran, but I
> couldn't find it. If
> you please let me know the Surah and Verse, I will cite it from my
> copy of the Quran in Hebrew. Go forth into the world, ye
believers...
I don't remember, i just paraphrased a verse that i remembered.
don't think we need the exact verse

 עידית שורר:  תרגום,מלכודת המנגו מאת מוחמד חניף

את מי אוהבים לצטט?
• כתבי הקודש

•קלאסיקונים

•טקסטים מכוננים ונאומים
מפורסמים

 oתנ"ך

 oשייקספיר

 oברית חדשה

 oדנטה

 oהכרזת העצמאות וחוקת ארה"ב

 oהספרים החיצוניים

 oבלייק

 oנאום גטיסברג

 oתפילות נוצריות

 oהאיליאדה ,האודיסיאה,
איניאיס

" oיש לי חלום"

 oקוראן
 oבהגאוואד גיטה
 oועוד

 oבודלר
 oקיפלינג
 oביירון
 oדיקנס

 oצ'רצ'יל

שלב שני

האם המקור האחר תורגם
לשפת היעד?

הספרייה הלאומית
www.nli.org.il

פרסומים בכתבי עת:
מפתח חיפה למאמרים בעברית
(דרך אוניברסיטאות וספריות)

מספרת עפרה הוד:
בקורס תרגום כתוביות קיבלנו תוכנית תיירות/היסטוריה על העיר
פררה באיטליה.
היה שם ציטוט ממחזה של גתה על .Torquato Tasso
כשהמורה החזירה את העבודות היא עשתה לנו שחור על זה שאף
אחד לא ידע שקיים תרגום של יעקב כהן למחזה ,שנקרא בעברית
טרקבטו טאסו.
וככה התחלתי לערוך בוויקיפדיה :תיקנתי כל מיני קישורים ואפילו
הוספתי דף אחד כדי שמי שמגיע לטאסו (המשורר) באנגלית יגיע
ממנו לטאסו (המשורר) בעברית וממנו לטאסו המחזה ,וממנו
למתרגם.
במסגרת התחקיר המבצעי גם הלכתי לספרייה למצוא את התרגום
של כהן ,משנת  .1923הוציאו לי אותו מהמרתפים.
חשבתי להקליד אותו בפרויקט בן יהודה ,אבל זכויות היוצרים של
יעקב כהן עדיין בתוקף...

שלב שלישי

איתור מדויק של הקטע
בתוך המקור

:מתוך נאומו של ז’וזה סאראמאגו עם קבלת פרס נובל לספרות
Jesus, who will inherit the dusty sandals with which his father had walked so many
country roads, will also inherit his tragic feeling of responsibility and guilt that will never
abandon him, not even when he raises his voice from the top of the cross: “Men,
forgive him because he knows not what he has done”, referring certainly to the God
who has sent him there, but perhaps also, if in that last agony he still remembers, his
real father who has generated him humanly in flesh and blood. As you can see, the
apprentice had already made a long voyage when in his heretical Gospel he wrote
the last words of the temple dialogue between Jesus and the scribe: “Guilt is a wolf

that eats its cub after having devoured its father, The wolf of which you speak has
already devoured my father, Then it will be soon your turn, And what about you, have
you ever been devoured, Not only devoured, but also spewed up”.
 אבל הוא לא מציין,היה ברור על פי שאר הנאום כי סאראמאגו מצטט מתוך אחד מספריו
.מפורשות כי הספר הוא “הבשורה על פי ישו" וודאי שלא נותן מראה מקום מדויק

שלום שלום ואין שלום

מסע תענוגות לארץ הקודש  /מארק טוויין

רק חול וחול...

שלב רביעי

איתור מדויק של הקטע
בשפת היעד

מקורות למציאת ציטוטים
• "דעת" ( )http://www.daat.ac.ilלכתבי קודש ,כולל הספרים
החיצוניים
• האתר החדש  - Sefariaארון הספרים היהודי בגירסת קוד פתוח
•  – Poetransאינדקס לתרגומי שירה
• שייקספיר ושות' בתרגום דורי פרנס

• פרויקט בן יהודה
• מפעל תרגום השירה של אריה סתיו ,כולל דנטה ,שייקספיר ומבחר אדיר
משירת העולם
• ויקיטקסט (כולל נאומים ,חוקים ועוד)
• חברים!

אינדקס תרגומי שירה
www.poetrans.org

 - poetransהאינדקס לתרגומי שירה ,נבנה במיוחד לצרכינו
ביוזמת עופרה הוד.
" כשמתרגמים תוכן המצטט שירה ,מקובל להשתמש בתרגום קיים של השיר המצוטט,
אם יש כזה .כדי למצוא את התרגום ,צריך לחפש באינטרנט ובספריות או לשאול
מתרגמים ומומחים אחרים .מטרתו של הוויקי poetransהיא לעזור בתהליך הזה".
"כאן מקלידים נתונים בסיסיים לגבי כל שיר (מקום הימצאו ,מתרגם ,שנה וכדומה).
את השירים עצמם אסור להקליד בגלל זכויות יוצרים ,אבל את שמותיהם ומיקומם
בהחלט אפשר ,במסגרת מה שמכונה "שימוש הוגן" .כך יכול כל מי שמתעניין לדעת
אם שיר מסוים תורגם ,ואם כן  -איפה למצוא אותו בקלות".
"דפוס השימוש הצפוי במאגר הוא של מתרגם שיש לו ביד קטע משיר ,ובמקרה הטוב
הוא גם יודע מה שם השיר באנגלית ומי המשורר (האמת היא שבלי שם המשורר יהיה
קשה מאוד להתקדם ולכן נניח ששם המשורר ידוע) .כדי להגיע לדף המשורר אפשר
לחפש אותו בתיבת החיפוש משמאל ,או בקטגוריה:משוררים .מנגנון ההפניות של
תשתית מדיה-ויקי מבטיח שגם אם תחפש ' 'Goetheוגם אם תחפש 'גתה' תגיע לדף
הקנוני '( 'Johann Wolfgang von Goetheוכאן ויקיפדיה האנגלית היא הקובעת
מה קנוני)".

הרצאה קצרה של עפרה הוד על הפרויקט:
http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_embedded&v=tQML9MnxqGI

 ...משימתו הראשונה של האדם היא לחיות את
חייו-הוא ללא כפייה או הכתבה מבחוץ ,ולא
משנה כמה אצילי מראם של חיים אלה .לכל
אחד מאתנו ניתנו חיים יחידים וכולנו יודעים מה
סופם .חבל לבזבז את ההזדמנות היחידה הזאת
על חזונו ועל ניסיונו של מישהו אחר.
 יוסף ברודסקי ,חתן פרס נובל לספרותרוב תושבי העולם עובדים כדי להתקיים .הם
עובדים מתוך חובה .הם לא בחרו בעבודה זו או
אחרת מתוך להט; נסיבות חייהם בחרו עבורם.
עבודה בלא אהבה ,עבודה משעממת ,עבודה
המוערכת רק כיוון שלאחרים אין גם אותה ,אף
שהיא לא אהובה ומשעממת – זאת אחת
ממצוקות האנוש הקשות ביותר.
 -ויסלבה שימבורסקה ,כלת פרס נובל לספרות

לפעמים יש מזל...

שלב חמישי

הציטוט שמצאנו – מתאים?

חומריו האפלים מאת פיליפ פולמן  ,תרגום  :יעל סלע-שפירו
;I was angry with my friend
I told my wrath, my wrath did end (Blake, The Poison
)Tree
ִכלה ָּׁחְׁריִי
חתיו לֹו – ַוי ֶ
ח ֵבִרי; ַש ִ
ָּׁחָּׁרה ַאִי ַב ֲ
(עברית :ראובן גרוסמן ,תש"ב)
על חברי עלה בי זעם וגאה;
סיפרתי את הכעס ,הכעס התאדה
(עברית :שמעון אדף)2003 ,

ענבל שגיב-נקדימון
www.metargemet.com

המתרגם כבלש
ציטוט מתוך מקורות קיימים

