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המשורר כמתרגם בשירת עמיחי
חנה קרונפלד

במדוריפנהקרצינפחרךנעננשירתנעמידינמערערתנִסחרפנחיוקבןנאזרדינעננפתהיספנפמוקבנתנ
בביוקרתננהיפנשירפנזקנמבקססתנעננמ ג קןנמכ יסטינשננדינקןנפוקחשנקויחקשנפדקניןנפהקענ,נ
כביכקנ,נעננהינעיורקןנש יתןננכ קתקנ"מקחננפכניםנפשנקבים".1נבמוקםנפתהיספנפחיאנוטיתנ

 Chana וראו  עמיחי,  של  שירתו  על  בספרי  הרביעי  כפרק  מופיע  זה  מאמר  של  מורחב  נוסח    *
 Kronfeld, The Full Severity of Compassion: The Poetry of Yehuda Amichai, Stanford
 “Making למאמר:  הבסיס  היו  הרצאות  שתי   .University Press, Stanford (forthcoming)
 Honey from all the Buzz and Babble: Translation as Metaphor in the Poetry of Yehuda
 Amichai”, Conference on Poetics and Politics in Yehuda Amichai’s World, Yale
דיקובן  סדרה  לכבוד  כנס  עמיחי",  בשירת  כמתרגם  ו"המשורר   ,University, October 2007
אזרחי, האוניברסיטה העברית בירושלים, יוני 2012. אני מודה למשתתפי הכנסים על הערותיהם 

המועילות. תודה מיוחדת לאיל בסן על עזרתו בהכנת המאמר לדפוס.
חבר  חנן  בתוך  נשית",  כמטאפורה  ירושלים  תשאלי':  הלא  "'ציון  אזרחי,  דיקובן  סדרה  ראו    .1
)עורך(, רגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון, מוסד ביאליק, 
 Sidra DeKoven Ezrahi, “‘To What Shall I אנגלי:  )נוסח   685-674 עמ'   ,2007 ירושלים 
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פצהקיפ,נשוחם־פפ דפנשנפנפיאנ יגקחנבי ארינביןנוקחשננדקנ,נמעמיחפנחיוקבןנאזרדינאתנ
שירתנעמידינעננהקאטיופנחיאנקגיתנא טי־חיכקטקמיתנשננ"ביזקרנּקקיתקר".ננשיטתפ,נבפ כדתנ
פחיהקזיקתנביןנוטבים אנפ,נפוקחשנקפדקנ,נמצנידנעמידיננ פננ"משאנקמתןנעםנפוחּקשפ"נ
פמתאהשרנמעצםנ"סירקבקננפקויענאתנאקתםנדקמריםנאשרנפקצאתםנאננמדקץננשקרפנפיאנ

פכרדיתננרטקריופנקנהרוטיופנשננפוחשתנזמן,נמוקםנאקנישקתנכלשהי".2
במאמרנזפנאתמוחנבחרכיםנשבפןנמתבטאתנפהקאטיופנפא טי־חקאניסטיתנשננעמידינ
במטאהקרת־גגנפמקהיעפנבשירתקנמראשיתפנקעחנאדריתפ.נמטאהקרפנזקנעיורפנמיהקינפהרסק פנ
שננפמשקררנ—נקשננפסקבייוטנפשירינבכננקנ—נעננחמקתקנשננהתורגמן, חמקתנפושקרפנישירקתנ
בפיסטקריפנשננעםנישראננבשננתהויחפנכמגשרתנדברתית־ופינתיתנביןננשקןנפוקחשנננשקןנ
פדקנ.נפמק דנ"תקרגמן"נעצמקנמקהיענכברנבשירתנעמידינפמקוחמת,נקב יגקחננמק דנ"מתרגם",נ
קאהינקנ"מתקרגמן",נפפושרנפוחקםנשננפשימקשנבקנמדחירנאקת קנאנננב־ִנבקנשננשידנפוקחש,נ
שפרינמתוקהתנדז"ננקאינך,נפתקרגמןנפקאנשעמחנבביתנפכ סתנביןנפרבנאקנפחרשן,נש שאקנ
חבריפםנבעברית,ננביןנא שינפופינפנ)שאזנחיברקנבעיורנארמיתנאקניקק ית(,נקתרגםנעבקרנפ"עמך"נ
שבפםנאתנפשידנפהרש ינשננב ינפסמכאנשחרשקנמעננפחקכן.3נכהינשפראפנפאשקרקנקגנפ קחענ
קיניאםנַפאנֹק,נמוקרקתנפמק דנ"תקרגמן"נמצקייםנבאשקריתנעתיופנקאקנינאהינקנכברנבִדתית,נ
קקריא טיםנשק יםנשנקנ—נחַראגקמן,נתקרכמןנ—נ הקציםנבכננפמזרדנפוחקם.4 מאקדרניקתרנפקהיענ
פמק דנבכתבינדז"ננבפקראפנשננתנמיחנדכםנשתהויחק,נכאמקר,ננתרגםנאתנוריאתנפתקרפנ
אקנאתנחרשתנפרבננארמיתנאקנניקק יתנכחינשגםנפהשקטיםנבא שינפופינפ,נשכברננאניחעקנ
עברית,ניקכנקננפבי ןנקנפשתתףנבסירוקנציפנפאי טרטוסטקאנית־הרש ית,נשפיאנאבןנפהי פנ

 Compare You?’: Jerusalem as Ground Zero of the Hebrew Imagination”, PMLA, 122:1,
 Idem., “From Auschwitz to Temple Mount: Binding and וראו גם   ;2007, pp. 220-234)
 Unbinding the Israeli Narrative”, in Susan Suleiman, Jakob Lothe and James Phelan
 (eds.), After Testimony: The Ethics and Aesthetics of Holocaust Narrative, Ohio State
University Press, Columbus 2012, pp. 291-313. טיעוני במאמר זה הוא תוצאה והמשך של 
דיאלוג מחקרי מפרה עם דיקובן אזרחי שאני אסירת תודה עליו עד מאוד. ראו בהקשר זה בעיקר 

את מאמרה המרתק "יהודה עמיחי: פייטן של היומיום", מכאן )בדפוס(. 
דיקובן אזרחי, "יהודה עמיחי: פייטן של היומיום", שם; ההדגשה שלי.  .2

דיון פרלימינארי על התורגמן בהקשר של תפיסת האינטרטקסטואליות בפואטיקה של עמיחי   .3
)עורכים(,  לובין  ואורלי  גלוזמן  מיכאל  בתוך  אינטרטקסטואלית",  "סוכנות  במאמרי  ראו 
והמכון  המאוחד  הקיבוץ  בן־פורת,  לזיוה  היובל  ספר  ובתרבות:  בספרות  אינטרטקסטואליות 
עמ'   ,2012 תל־אביב  תל־אביב,  אוניברסיטת  פורטר,  ע"ש  וסמיוטיקה  לפואטיקה  הישראלי 

11–57. דיון בשאלת התרגום אצל עמיחי ראו שם, עמ' 42–50. 
 William Hallo, Origins: The Ancient Near Eastern Background of Some Modern ראו   .4
Western Institutions, Brill, Leiden 1996, esp. p. 163. אני מודה לוויליאם האלו על שחלק 
עמי את בקיאותו המופלאה בנושא זה גם בשיחה פרטית. בתקופות מאוחרות יותר, וריאציות 
על המונח "דראגומן" שימשו לתיאור תפקידם של המתרגמים הרשמיים במחוזות שונים של 
)"תורכמן"(.  התורכית  בשפה  בבקיאות  היסטורית  נקשר  הוא  וכך  העות'מאנית  האימפריה 
 Bernard Lewis, Middle East Mosaic: ראו  "תורגמן"  במונח  הדיפלומטיים  השימושים  על 

 Fragments of Life, Letters, and History, Random House, New York 1999, esp. p. 130
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שננפשידנפיפקחיננתקנחקתיק.5נעצםנפשימקשנבמק דנ"תקרגמן"נבשירתנעמידינמשדזרנאהקאנ
רגענשקקיק ינמתקךנתיבתנפתפקחפנפטוסטקאניתנשננפתרבקתנפיפקחיתנקמשתמשנבקנכמ קףנ
נביוקרתנמטא־הקאטיתנעננתהיסקתנרקמ טיקתנאקנמקחר יסטיקת־אניטיסטיקתנשננפמשקררנכיקצרנ
פרמטי,נידיחאינקמקרםנמעם.נבתקךנכךנמדזירנעמידינממחנשננהקניהק יפנבין־סקבייוטיביתנ—נ
פחיאנקגיננעקמתנפחיאנוטי,נכהינש יסדפנזאתנחיוקבןנאזרדינ—ננתיאקריפנשננפתרגקםנבהרטנ

קשננפאי טרטוסטקאניקתנבכננ.
פבדירפנבתרגקםנכמקחנננשירפנמחגימפנאקניניקתרנמכקננאתנסירקבקנשננעמידיננראקתנ
במשקררנמינשיקצרנישנמאין,נקבשירפנ—נמבענמוקרינקדח־העמינפעקנפנעננשימקשיםנדקץ־שירייםנ
בשהפ.נוביעתקנפ דרצת,נפמקהיעפנב יסקדיםנשק יםננאקרךנכנניצירתק,ננהיפנפמשקררנאי קנ
אנאנ"תקרגמן"נקנהיכךנאנננקנ"נפתנפב"נממעמחקנקמדיחקשיק,נפיא,נכמקבן,נמפנךנא טי־רקמ טינ
מקבפו,נאךנישנבפנגםנמשקםנ"סגירתנדשבקן"נעםנאקתןנתהיסקתנמקחר יסטיקתנשננפשירפ,נמת"סנ
אניקטנקעחנ תןנזך,נפמענקתנעננ סנאתנפוקשי,נאתנפפרמטיקתנקאתנפיידקחיקתנשננפאמירפנ
פשיריתנ"פ כק פ".6נבכךנדקרגנעמידינבאקהןנמקבפונקמקצפרננאנרונמתהיסתנפמשקררנכ ביאנ
בעננדזקןנבשירתנביאניונקחקרנפתדייפנבכננקנכינאםנגםנמתהיסתנפשירפנכמדקיבתננדחש קתנ
קנידיחאיקת־מבענבמקחר יזמיםנפעברייםננמי יפם,נשאימצקנאתנתכתיבקנפמהקרסםנשננרמבק:נ

 .Il faut être absolument moderne
פעמחתנפמשקררנבשקרפנאדתנעםנפמתרגםנמפקקפננהיכךנסטייפנ—נמכקק ת,ננחעתינ—נ
מפהקאטיופנפמקצפרתנשננשירתנחקרק שננעמידי,נחקרנפמחי פ,ננהדקתנכהינשהקאטיופנזקנ
פתבטאפנבסחרתנפמ יהסטיםנשננזךנמש קתנפדמישיםנקפשישיםנשננפמאפנפעשרים,נמ יהסטיםנ
שבמבטננאדקרנ דשביםננמייצגינפחקר.נאנאנשכרגיננאצננעמידי,נפהקהקניזםנפמ מיךנמערכקנ
שננפמשקררנקפמענפנעננ סנהקאטיופנשקקיק ית,נפמסרבתננפע יונמעמחנמקעחףננשירפ,נפקנךנ
ביצירתקניחנביחנעםנפע ותנסקכ קתנ)agency(נביוקרתיתנשננממשנחקקואננסקבייוטנפשירי,נ
שאי קנאנאנמתקקךנ טקננכקד;נשפרינבמרכזנתהיסתנפעקנםנפשיריתנשננעמידינ—נשפיאנתהיספנ
חיאנקגיתנבמקבןנפבכטי יניקתרנמאשרנחיאנוטיתנבמקבןנפפגניא ינ—נעקמחקתנזקננצחנזקנחהנציפנ
שננחמקתנפמשקררנקפתעושקתנעננכךנשעצםנמעמחקנכ"תקרגמן"נק"אישנבי יים"נמכק ןנאקתקנ
פןנכאחםנמןנפשקרפנקפןנכבעננסקכ קתנאי טרטוסטקאניתנשפיאנבין־סקבייוטיביתנקבין־חקריתנ
גםנידח.נקאכן,נאםנעמידי,נקנאנזך,נישמשנכחקגמאנפמ דפנ—נאק,נבמק דינתקרתנפהרקטקטיהיםנ
שהיתדתינבמוקםנאדר,7נכהאראגקןנפפיסטקריקגרהינ—ננשירתנחקרנפמחי פ,נכינאזנשירתנחקרנזפנ
תצטיירנהתאקםנכשק פננדנקטיןנמפאקהןנשבקנפיאנמצטיירתנב רטיבנפפיסטקריקגרהינפמוקבנ:נ
נאנעקחנמדיופנמרח יתנשננמכנקננפשידנפיפקחינשוחםננפ,נמדיופנשפיאנפמובינפנפסהרקתיתנ
נשנינתנפגקנפנבשידנפהקניטי־ציק ינשננפתוקהפ,נאנאנפתכתבקתנישירפנקמפהכ יתנכאדתנעםנ
פמקחניםנפתרבקתייםנפיפקחייםנשפםנהרש ייםנקתרגקמייםנמעצםנמפקתםנקעיורםנשכתקבנקִמדזקרנ
שננטוסטיםנמוקחשים.נאניבאנחעמידי,נפמשקררנפמקחר ינכתקרגמןנבין־חקרינרשאינקאהינקנדייבנ
נפיקתנרחיונינקאףנאיוק קונסטינככננפאהשרנבשכתקביקנכחיננאהשרננקנ—נקנופינתנפוקראיםנ

ראו, למשל, ירושלמי, מגילה לא ע"א.  .5
ראו על כך להלן, בדיון בשירו של עמיחי "ולא נתלהב", עמ' 13–16, וכן הערה 27 שם.  .6

 Chana Kronfeld, On the Margins of Modernism: Decentering Literary זה  בעניין  ראו   .7
Dynamics, University of California Press, Berkeley 1996
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שעבקרפנפקאנ"מתרגם"נ—נסקכ קתנביוקרתיתנפמכירפנפןנבכקדפנקפןנבמגבנקתיפ.8נמתדנזפנביןנ
מקגבנקתננכקדנפקאנפמרכיבנפמרכזינבתהיסתנפמשקררנכמתרגםנבשירתניפקחפנעמידי.נ

בעשריםנקדמשנפש יםנפאדרק קתנדננמה פנתיאקרטינדשקבנבדורנפתרגקם.9נפתיאקריקתנ
)קפבעייתיקתנ זפנמפמטאהקרקתנפמיקש קתנ פדחשקתנשדררקנסקף־סקףנאתנפחיקןנב קשאנ
מבדי פנמגחרית(נשננ אמ קתננמוקרנאקנבגיחפנבקנמצחנאדחנקמסֵכמקתנ יאק־הקרמניסטיקתנ
קסטרקוטקרניסטיקתנפמתענמקתנמןנפממחנפהקניטינקפמגחרינמצחנאדר.נפמדורנפעכשקקינרקאפנ
בתרגקםנמקחנננמשאנקמתןנבין־תרבקתינפמבקססנעננידסינכקדקתנבנתינשקקיםנ)קבמורפנשננ
פתרגקםנ—נביןנשהתנפמוקרננשהתנפיעח(.נפמפנךנפדחשנבתדקםנזפנפקשהענרבקתנמטיעק פנשננ
מאריננקאיזנהראטנבחברנ"אזקרנפמגע"נ)contact zone(נביןנתרבקיקת,ננהיקנפזירפנפחיאכרק יתנ
אקנפסי כרק יתנשננפתרגקםנממקומתנ"במרדביםנפדברתייםנשבפםנתרבקיקתנ הגשקת,נמת גשקתנ
קמתעמתקתנזקנעםנזק,ננעתיםנורקבקתנבמסגרתנידסינכקדקתנא־סימטרייםנביקתר".10נפהרקטקטיהיםנ
שעמחקננ גחנעי יפםנשננדקורינתרגקםנכהרוטיופנתרבקתיתנקהקניטיתנבש קתנפתשעיםנשננפמאפנ
פעשרים,נקבפםנהראטנעצמפנקטג'סקקי ינ יר ג'א פ,נאכןנפיקנתרגקמיםניזקמיםנש עשקנבדסקתנשנטקןנ
וקנק יאנינחקמי  טינקפריוקנטוסטיםנמס סוריט,נב גאנית,נשהקתנאהריואיקתנקואריביקת,נקכןנ
סהרחיתנקשהקתנאמריואיקת־יניחיקת,ננשהקתנפגמק יקת־בשעתןנחקגמתנא גנית־בריטית,נצרהתיתנ
אקנסהרחיתנשננדצינפאינפאיברי.נתרגקמיםנאנפנפיקנאמקריםננשרתנאתנתפניךנפפתמערבקת,נורי,נ
אתנפאי טרהנציפנפמכהיהפנשננפסקבייוטיםנפיניחיים,נאהינקנכשפטוסטיםנפמתקרגמיםננאנ
פיקנאנאנפונאסיופנשננפתרבקתנפיניחיתנעצמפ,נשמאזנקמעקנםנפייתפניחקעפנפיטבננופינייפנ
שננשהתנפמוקר!נפחברננאנפהריענכמקבןנניזמיםנשננמהענינתרגקםנ רדביםנאנפננראקתנבפםנ
דנונדשקבנממפנשפוקנק יאניזםנפצרהתינכי פנ"שנידקתנמתרבתת"נ)mission civilisatrice(.נ
מאזנראשיתנפמאפנפעשריםנקאדתנקעחנפיקם,נכדנונמפמה פנפענ־נאקמינבדורנפסהרקת,נ
 קטפנפתיאקריפננפתרכזניקתרנקיקתרנבתרגקמיםנמשהקתנמי קריקתנ)מי קריקתנמבדי תנפפקןנפתרבקתינ
שנפןנבכנכנפנפעקנמית,נשכןנבמוריםנרביםנשהקתנאנפנפןנשהקתנרקב,נקנאנשהקתנמיעקט,נכגקןנ

נושא זה עומד במרכז מאמרי "סוכנות אינטרטקסטואלית", וראו לעיל, הערה 3.   .8
אחד המחקרים הראשונים שסימנו מפנה תיאורטי זה היה ספרה של טג'סוויני נירנג'אנה, וראו   .9
 Tejaswini Niranjana, Siting Translation: History, Post-Structuralism, and the Colonial
Context, University of California Press, Berkeley 1992, אך המהפכה האמיתית, לדעתי, באה 
 Lawrence Venuti, Rethinking Translation: ֶונוטי, וראו, למשל  בעקבות מחקריו של לורנס 
 Discourse, Subjectivity, Ideology, Routledge, London and New York 1992; Idem., The
 Translator’s Invisibility: A History of Translation, Routledge, London and New York
 The Translation Studies Reader, Routledge, London and :1995, וכן האנתולוגיה בעריכתו
 Sandra Bermann and Michael Wood (eds.), Nation, Language, וראו גם .New York 2000

and the Ethics of Translation, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2005
 Mary Louise Pratt, “Arts of the Contact Zone”, Profession, MLA, New York 1991,  .10
כמבוא  הופיע  זה  מאמר  של  אחר  נוסח  שלי.  התרגומים  המאמר,  ובהמשך  כאן   ;pp. 33-40
 Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, Routledge, London 1992, לספרה 
 Anuradha Dingwaney and Carol Maier (eds.), Between Language גם  וראו   ,pp. 1-14
 and Culture: Translation and Cross-Cultural Texts, University of Pittsburgh Press,

Pittsburgh 1995



ד פנורק הנח   9

סי ית,נפי חיתנקסהרחית(ננא גנית־אמריואית.נתרגקמיםנאנפנ תהסיםנעתפנככנינבכי ק פנשננ
דח־נשק יקתנ קרמטיביתנבשירקתפנקבִמשטקרפנשננגנקבניזציפנאמריואיתנ"אימהריאנית".נ
בפושרנזפנמקתדיםנדקוריםנרביםנביוקרתנעננ טייתםנשננתרגקמיםנאמריואייםננטשטשנאתנ
פפיבטיםנפיידקחייםנאקנפדתר ייםנבסג ק םנשנניקצריםנמוקמייםנקיניחייםנש אבוקנש יםנארקכקתנ
נפשיגננגיטימציפננוקנםנפסהרקתינרונכחיננאבחקנכעתנבמפנךנפתרגקםנפאמריואי,נפתקהסנ
עצמקנכאק יברסניסטי.נשפרי,נבמוריםנרבים,נפעתותנפטוסטננא גנית־אמריואית,נשהתנתרגקםנ
פמעחיהפננעתיםנורקבקתנהשטקת,נאםננאנרחיחקת,נעננה ינמקרכבקתנקעקמונאי טרטוסטקאני,נ
גקררתנעמפנמדיופנפןנשננפסקכ קתנפביוקרתית־דברתיתנקפןנשננ"כתבנפיח"נפסג ק ינשננ

פסקהר/תנבשהתנפמוקר.11
ידחנעםנזאתנמסתמ תנכיקםנגםנמגמפנפהקכפ:ננפגבירנאתנפמקחעקתננבעייתיקתנשבמדיותנ
פסקכ קתנפאישיתנקפפיסטקריתנשננפמתרגםנקנבורנאתנפת איםנפדברתיים־כנכנייםנשבעטָיםנ
מתרגמינסהרקתנפםנמעיןנ"עקבחיםנזרים"נ טקנינזכקיקתנברהקבניופנפתרבקתיתנפגנקבנית,נמינ
שמתויימיםנויקםנבנתינ ראפנבשקנינתפניכינפפתובנקתנקפו ק יזציפ.נ יתקדיםנסקציק־הקאטייםנ
עכשקקייםנמתאריםננהיכךנאתנפמתרגמיםנכדבריםנ)קעננהינרקבנכדברקת(נמּקחריםנקנאנמתקגמניםנ
 “the invisibility of theשננפופינפנפסהרקתיתנקוקראיםנתיגרנעננמפנשמכק פנבהיפםנ
”translator.נפעקבחפנשמתרגמיםנבנתינ ראיםנאנפנמשמשיםננעתיםנכמתקקכיםנשננפקןנתרבקתינ
כקד ינמאששתנאתנפמדקיבקתנפמתקחקנקגיתנשננפמדורננדיחקחנפפבד פנביןנכי ק יםנאישייםנ
נביןנייצקגיםנמקסחייםנשננסקבייוטיביקתנסהרקתית.נתצקרקתנשק קתנשננסקכ קיקתנתרגקמיקתנ
עקמחקתנאהקאנבש יםנפאדרק קתננבדי פנביוקרתיתנבידסןננמ ג ק ינסמכקתנבין־תרבקתיים,נ
ב יסיקןננפביןנכיצחנפןנמאשררקתנזפקיקתנשיד יקתנקבפנבעתנדקתרקתנתדתיפןנאקנמערערקתנ
עניפן.נפןנבידסקננסקכ קתםנשנניקצריםנבשהקתנמי קריקתנשיצירקתיפםנמתקרגמקתננאמריואיתנ
קפןנבפסבתנתשקמתנפנבננסקכ קתםנשננפמתרגמים,נמדורנזפנמוחםנאתנפפתמוחקתנפדחשפנ

באתיקה שננפתרגקם.12
ישנפרבפנמןנפ כקןנקפשימקשינבגישקתנדחשקתנאנפ,נאךנ ראפננינשפתדקםנכקנקנֵיצאנ
 שכרנממקחעקתנביוקרתיתנדחפניקתרננכךנשתיאקריקתנשהקתדקנבפושריםנפיסטקריים,נגיאקגרהייםנ
קתרבקתייםנמסקימים,נעננהינפחקגמאנפמ דפנשננהקניטיותנפתרגקםנפוקנק יאניננא גנית,נאי ןנ
בפכרדנישימקתנכמקתנשפןנבפושריםנפיסטקריים,נגיאקגרהייםנקתרבקתייםנאדרים.נזאתנקעקח.נ
פחגשנפרבנעננמפנשגיאטרינצ'ורקקרטינסהיבונמכ פנבפושרנזפנ"פהקניטיופנשננפתרגקם"13 

במסגרת ההתפתחויות שהובילו את תורת התרגום מגישה פוסט־קולוניאלית לחקר הגלובליזציה   .11
 Emily ראוי לציין את תרומתה של אמילי אפטר )בעיקר בהקשר הצרפתי והפרנקופוני(, וראו
 Apter, The Translation Zone: The New Comparative Literature, Princeton University
Danielle Tranquille and Soorya Nirisimloo- וכן   ,Press, Princeton, New Jersey 2006
Gayan (eds.), Rencontres: Translation Studies, Mahatma Gandhi Institute, Moka 2000

החטיבה  בתוך   ,Gayatri Chakravorty Spivak, “Translating into English” זה  בהקשר  ראו   .12
 ,Nation, Language and the Ethics of Translation באנתולוגיה “The Ethics of Translation”

לעיל הערה 9, עמ' 89–174.
 Gayatri Chakravorty Spivak, “The Politics of Translation”, Outside in the Teaching  .13
 The Translation ,נדפס מחדש בתוך ונוטי ;Machine, Routledge, London 1993, pp. 200–225

Studies Reader, לעיל הערה 9, עמ' 416-397.
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באננעתיםנורקבקתנעננדשבקןנפהקאטיופנשננפתרגקם,נקפתקצאפנפיאנרחקוציפנשננפטוסטנ
פסהרקתיננדיקקייםנתמאטייםנגריחא.נמה פנזפנ תהסנכדנונמנימקחינתרבקת,נתיאקריפנהקסט־
וקנק יאניתנקנימקחינמקכההקתנ)subaltern studies(,נקנאדרק פ,נכאמקר,נפקאנ תהסנגםנכתרקמפנ
נמיחקננפענ־נאקמינשננפסירוקנציפנפסהרקתית;ננהיכךנ עחרתנמןנפחיק יםנפ עשיםנבמסגרתקנ
פמּקחעקתנפתיאקרטיתננכךנשתרגקםנפקאנסקגנשננהרוטיופנאי טרטוסטקאנית,נעננכננפמשתמענ
ממ פ.נכהינש יסיתיננפחגיםנבמאמרינ"סקכ קתנאי טרטוסטקאנית",נכשםנשפ יתקדנפמקשגינשננ
פאי טרטוסטקאניקתנמקעשרנענניחינפמפנךנפהקניטי־אתינפדחשנבדורנפתרגקם,נכךנגםנ יתןנ
נפגיעננמסו קתנתיאקרטיקתנדחשקתנמתקךנבדי פנשננפמשקתףננתרגקםנקנסקגיםנאדריםנשננ
אי טרטוסטקאניקת,נביידקחנאנפ,נחקגמתנפרמיזפ,נשפמב פנקאקה ינפתהוקחנשנפםנכברנ דורקנ
בשיטתיקת.14נכיקקןנמבטידנבמיקדחנויים,ננחעתי,נבפרדבפנהקאטיתנקהקניטיתנשננאבד קתיפנ
שננזיקפנבן־הקרתנבחברנפרמיזפנפחק־כיקק יתנמדחנגיסאנקשננפמקחננפסקציק־הקאטינשננא חרפנ
נהברנבתדקםנפהקניטיופנשננפשכתקבנמאיחךנגיסא.נבן־הקרתנפייתפנפראשק פנשסיקקגפנאתנ
פתרגקםנכהרוטיופנאי טרטוסטקאנית,ננצחנפרמיזפ,נפהארקחיפ,נפהאסטיש,נפדיוקינקכיקצאנ
באנפ,נבמאמרנדחש ינבזמ קנשראפנאקרנבש תנ1985נבכקתרתנ"בין־טוסטקאניקת".15נש יםנ
מסהרנאדרנכךנפ ידנא חרפננהברנאתנפיסקחקתננכי קןנפושרנביןנתקרתנתרגקםנפמגנפנרגישקתנ
פיסטקריתנקתרבקתיתננביןנתצקרקתנאדרקתנשננשכתקב,נכגקןנעריכפנקא תקנקגיזציפ.16נתהיספנ
תרבקתית־פיסטקריתנשננתרגקםנכהרוטיופנאי טרטוסטקאנית,נשישננתארפנבמק דיםנשננ

הקניהק יקתנוקנוטיבית,נעקמחתנגםנבמרכזנפשוהתנפעקנםנפשיריתנשנניפקחפנעמידי.

*

בחיקןנפמקצענכאןנבשירתקנשנניפקחפנעמידינא ספננהעקננעננהינמתקחקנקגיפנמויהפנשא ינ
מדקיבתננפנמדקיבקתנאתיתנקהקאטיתנכאדת:נתיאקרטיזציפנמתוךניצירקתנפסהרקת,נבמוקםנפמפנךנ
פמוקבננמחינבדורנפסהרקתנפעברית,נשעיורקנה ייפננתיאקריקתנקיישקםנמכ יסטינשנפןנעל 
טוסטים.נבפושרנפ קכדינדשקבננצייןנשפןנבחיק יםנתיאקרטייםנקפןנבעבקחתינכמתרגמתנא ינ
מתבססתנעננתיאקרייתנפתרגקםנפמגקנמתנבשירפנשא ינעקסותנבפ,נקנעתיםנאףנמ קסדתנבפנ

ישירקתנ—נקבמורפנזפ,נתהיסתנפתרגקםנשננעמידי,נכהינשפיאנמתעצבתנבשירתק.

קרונפלד, "סוכנות אינטרטקסטואלית", לעיל הערה 3, עמ' 41.  .14
הספרות, 2)34(, עמ' 178-170. אחת הסיבות לכך שחקר  זיוה בן־פורת, "בין־טקסטואליות",   .15
לא  שלה  זה  שמאמר  היא  בן־פורת  של  מאבחנותיה  תועלת  הפיק  לא  הבינלאומי  התרגום 
והשכתוב  תורגם מעולם לאנגלית. הרחבה פוליטית־תרבותית של מודל האינטרטקסטואליות 
 Ziva Ben-Porat, “Cultural Relativism and Models של בן־פורת נפרׂשה במאמרים דוגמת 
 for Literary Studies”, in Harold Hendrix et al. (eds.), The Search for a New Alphabet:
 Literary Studies in a Changing World, John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia 1996,
 pp. 177-181; Idem., “Cultural Memory, Cultural History and Cultural Canons in the

 Third Millennium”, Arcadia, 38:2, 2003, pp. 339-342
 André Lefevere, Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame, ראו   .16
 Routledge, London 1992; Susan Bassnett and André Lefevere, Constructing Cultures

 (Topics in Translation), Multilingual Matters, London 1998
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שירתקנשננעמידי,נפמקוחמתנקפמאקדרתנכאדת,נמ כידפנאתנהתיווך התרגומי ביןנ
סקבייוטיםנתרבקתייםנקבפנבעתנעקסותנבקנכֶתמפ.נבמרכזנתהיסתנפתרגקםנשננעמידינעקמחקתנ
פחרכיםנפפיסטקריקתנקפתרבקתיקתנפסהציהיקתנשבפןנמשקרריםנקוקראיםנ הגשיםנסביבנעיסקונ
שפקאנמכ פנ"ִמדזקר" מינים.17נכמקנבתיאקרייתנפרמיזפנפרחיוניתנפמקטבעתנבשירתק,נגםנ
בתקרתנפתרגקםנפמקטבעתנבפנאיןנקנקנוקרטקבנשננאהקנקגטיקתנעננפיעחרנג יקסנשירינמוקרינאקנ
פתבטנקתנבה ינאיחיאננרקמ טינמעיןנזפ.נ פהקךנפקא;נשירתקנמעמיחפנאקת קנשקבנקשקבנעננכךנ
שאיןנמשהטנשפקאנפמשהטנפראשקן;נעצםנפשאיהפננראשק יקתנטרקם־אי טרטוסטקאניתנפיאנמפנ
שפרשבנמכ פנ”the first sentence fallacy“.18נראקיננפזכירנבפושרנזפנכינפמתרגם,נשפאמירפנ
שנקננעקנםנאי  פנפאמירפנפראשק פ,נדקזרנקמשמשנבשירתנעמידינכמטאהקרפנקכמטק ימיפנ
נאנרוננסקבייוטנפשירינאנאנגםננכננסקבייוטנא קשינפמקגבננענניחינסמכקיקתנמקסחיקתנקעננ
יחינפשידנפמכהיףנשנפןנקפקאנמ ספננפהקךנאתנעצםנמקגבנקתקננמוקרנכקדנקנאתרנשננמדאפ;נ
פסירקבננפבדיןנביןנפמשקררננביןנפאחםנמןנפשקרפנפמכק ןנכסקבייוטנפקאנעורק ינאצננעמידינ
קפקאנמובינננסירקבקננאשררנחיכקטקמיקתנביןנ"א י"ננ"אדר"נגםנבמישקרנפנאקמינקפמגחרי.19 
נאנמכברנמצאתינבארכיקןנעמידי,נפשמקרנבסהרייתנבייֶ וינ)Beinecke(נשבאק יברסיטתנ
יינ,נמרקבענמקוחםנשנמיטבניחיעתיננאנהקרסםנעחנכפ.20נמרקבענזפנפקאנמחיטציפנ קגעתנננבנ—נ
"מחיטציפ"נבמקבןנפמוקבננבשירתנימינפבי ייםנקבשירפנפמטאהיזיתנפא גניתנ—נעננפתרגקםנ
כמטאהקרפ ְנַמדזקרנפניחפנקפמקקתנקנת אי־פאהשרקתנניצירתפנשננשירפנבאשרנפיא.נפמרקבענ
כתקבנבסג קןנפהיקטנקשירתנימינפבי ייםנפעבריתנקפערבית,נקנאנעננהינפמקחננפוקנק יאנינ
קפיחקענפיקםננשמצפנשננתרגקמינאחקארחנהיצג'רנחננמרקבעיםנשננעקַמרנכיאם.נפשירנמתארנ
ָמִ ים"נפעקמחיםנבשערינדייקנשננפחקברנקמסייעיםננמשקררנשזפנעתפנ קנחננצאתנאננ ְרְגּ "כמקנֻתּ
עתיחק.ננאדרנשפשנימקנאתנמנאכתםנקפמשקררנגחננקבגרנעקזביםנפתקרגמ יםנאתנמשמרתםנ
בעקחנפמשקררנעקשפנאתנחרכק,נחרךנדייקנקחרךננבק,נעחנשפקאנדקזרנ"נבחקנאננביתקנפראשקן",נ

אננפאחמפ־כאישפנשמרדמפ־שער־ביתפניצאנבׁשּקרפנפראשק פ:

ְבִעיםנּכַֹדנָרצֹקן ׁשִ ינּבְ ָיָצאִתינֶאננַדּיַ
ׁשֹקןנְנָנׁשֹקןנ ָמִ יםנִמּנָ ְרְגּ מֹקנּתֻ ָעִריםנָעְמחּקנּכְ ְנַיחנַפׁשְ

תל־אביב  שוקן,  פתוח,  סגור  פתוח  הַׁשִּפיר",  והִדּבור  הממאירות  הִמלים  כנסים:  "כנסים,  ראו   .17
וירושלים 1998, עמ' 156; וראו דיון להלן, עמ' 20-16. 

 Benjamin Harshav, Explorations in Poetics, Stanford University Press, Stanford 2007,  .18
pp. 78-79

המאפשרת  ביקורת  אלתוסר,  על  באטלר  ג'ודית  של  ביקורתה  את  כמטרימה  זו  תפיסה  על   .19
"סוכנות  מאמרי  ראו  המכפיפה,  הפנייה  על  החזרה־תוך־שינויים  בעצם  סוכנות  של  מרחב 

אינטרטקסטואלית", לעיל הערה 3, עמ' 28, 42.
עמיחי סיפר לי פעמים רבות כי נהג לכתוב מרובעים "בסגנון הערבי הקלאסי", בכוונה לפרסמם   .20
רק "אחרי 120", כלשונו. הופתעתי לפיכך למצוא בארכיון רק שני מרובעים. אחד משני מרובעים 
אלה מובא ונדון להלן. ברצוני להודות לחנה עמיחי, אלמנת המשורר, על הרשות לפרסם את 
השיר ולצטט מרשימותיו של עמיחי מתוך ארכיון עמיחי בספריית ביינקי שבאוניברסיטת ייל. 
ייתכן כי מרובעים נוספים מצויים באותם חומרים בארכיון שעדיין אינם נגישים לציבור הרחב.
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ְכבּקנִניׁשֹקן ֵפםנׁשָ ׁשֶ קנּכְ ָעְזרּקנִני.נַאְךנַעְכׁשָ ׁשֶ
יתֹקנָפִראׁשֹקן.21  ינְנַבּחֹקנֶאננּבֵ בנִנּבִ ׁשָ

במרקבענמקוחםנזפנעמידינמהעיננסימקנט יתנמערכתנמטאהקריתנחק־כיקק יתנשפיאנמרכזיתנבתרבקתנ
פמערביתנקשקרשיפנ עקציםנפןנבמיתקנקגיפנפיקק יתנקפןנבמוראנ)שירנפשיריםנמדחנגיסאנקפ בקאפנ
ער,נאךנ מאיחךנגיסא(.נמטאהקרת־גגנמקרכבתנזקנמציגפנאתנגקףנפאישפנכבית,נקאתנרדמפנ—נכׁשַ
גםנאתנפארץנאקנפאחמפנכאישפנקאתנפאישפנכארץ.22נפחקברנמתארנ"רגענשננפקנחת"נעבקרקנ
קעבקרנשירתקנשכמקפקנכפיקקנחקתנאננתקךנפרב־נשק יקתנשננפשהקתנפא קשיקתנ—נרב־נשק יקתנ
ָמִ ים"נפעקמחיםנבשערינדייקנמתקאריםנכמנאכיםנ ְרְגּ פמֻתקקכת,נבפכרד,נענניחינתרגקם.נפ"כמקנּתֻ
מנקקיםנקכמיינחקתנגםנידח.נפשנבנפידיחנבדייקנפדקהשינמתיקקךננשק י,נכנקמרנפמתוייםנבנינ
עזרתנפתקרגמ ים,נמתאהשרנרונכאשרנפחקברנשבננבחקנאננ"ביתקנפראשקן":נכמקנבתהיסקתנ
הסיכקא ניטיקתנמוקבנקת,נרגענפמקקתנכמקפקנכרגענפשיבפנאננרדםנפאם,נאךנעמידינמקסיףנ
כאןננמעגננפניחפנקפמקקתנממחנדברתינמטא־נשק ינדשקב.נעננהינפמקחננפסקציקני גקקיסטינ
פרב־וקנינפמאהייןנאתנתהיסתנפעקנםנפשיריתנשננעמידי,נששירנזפנפקאנככננפ ראפנאדחנ
מביטקייפנפראשק ים,נרונפמקקתננבחקנמתוייםנבנינפהקניהק יקתנפדברתית,נבמקבןנשמק דנזפנ
ויבננבכתביקנשננבכטין.נבעצםנהריׂשתקננאקרךנרצףנפטוסט,נמפשקרפנפראשק פנעחנפאדרק פ,נ
פמרקבענמאייןנכננאהשרקתנשננשהפנראשק ית־מוקרית,נשכןנפשיבפנאננ"פביתנפראשקן"נפיאנ
פ קענתנאתנפדייםנקסקגרתנאתנפשערנגםנבה ינאהשרקתנפשירפ.נפממחנפמטא־הקאטינשננמפנךנ
זפנממקמשנבמנקאנמשמעקתקנכאשרנפהקאטיופנשננשירתנימינפבי ייםנמגקיסתננפ פרתנמקשגנ
פביתנבשיר.נשכןנבית,נכיחקע,נאי קנרונמוקםנמגקרים,נביתנמוחש,נאק,נמטאהקרית,נכהינשראי ק,נ
גקףנפאםנקפאחמפ,נאנאנגםנ—נברטקריופנפעבריתנקפערביתנשננימינפבי יים,נשמרקבענזפנ אמןנ
נפנ אמ קתנהרקזקחיתנקמב יתנמחקוחותנ—נשקרפנבשירנ)ב יגקחננעבריתנפמקחר ית,נשבפנ"בית"נ
פקאנובקצתנשקרקתנבשיר,נstanza(.נקב"בית"נשננשירתנימינפבי ייםנפעברית,נפהסקויתנפראשק פנ
פיאנ"חנת"נקפאדרק פנפיאנ"סקגר"נ—נפמייצגנכאן,נכאמקר,נאתנפ סיגפנמפדייםנקמפשירפנעםנ
פפתכ סקתנאננפמקקתנבסקףנפשירנאקנפ"בית"נבמשמעקתקנפמקחר ית.23נמרדבנפשירנאיזקמקרהינ

ארכיון עמיחי, ספריית ביינקי, אוניברסיטת ייל, Box 28, Folder 972, GEN MSS 572. תאריך   .21
כתיבה  במכונת  מודפס  הוא  כי  הנראה,  ככל  למדי,  מוקדם  השיר  ידוע.  אינו  המרובע  כתיבת 
ידנית. מבין השירים שעדיין לא פורסמו והם שמורים בארכיון, רק מעטים אינם בכתב יד. סביר 
להניח שאת השירים שנתן להדפסה ראה המשורר כשירים של ממש, ולא כטיוטות או כרשימות.
ראו, למשל, שיר השירים ה. בתפיסת חז"ל, המתרחקת מהמשמעות הארוטית הליטרלית של   .22
שיר השירים, הפיגורה של הבית־כגוף־הנשי ושל הגוף־הנשי־כבית מייצגת אתרי קדושה. פיתוח 
בגופה/ביתה של אסתר המלכה  הרואה  הרבנית האלגורית  בפרשנות  מופיע  זו  קריאה  מסורת 
ייצוג פיגורטיבי לבית המקדש, וראו מדרש אסתר רבה, פתיחתא א, ה. ברצוני להודות למנדי 

כהן ולמרינה זילברגרץ על תובנותיהן בעניין זה. 
המערכת  את  הם  גם  המאששים  מונחים   — ו"אחוריים"  "חזה"  נקראות  הפסוקיות  בערבית,   .23
המטאפורית של הבית השירי כגוף. בעת לימודיו באוניברסיטה העברית השתתף עמיחי בסמינר 
בשירת ימי הביניים בהנחייתו של חיים שירמן. בארכיון עמיחי מצאתי עבודה סמינריונית בת 
האנדלוסי  המשורר  הנגיד,  שמואל  שירת  ועניינה  זה  לקורס  שכתב  עמודים  ושבעה  שלושים 
ששירת עמיחי מתכתבת ִאתה יותר מכול. העבודה מֻסווגת בטעות כמאמר של שירמן על עמיחי, 
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אהקאננמרקקדנשביןנפניחפננמקקת,נקתרגקםנדברתי פקאנת אי־אהשרקתנפכרדינפןננדייםנקפןנ
נשירפ.נבדסכ קתנפמתדייבתנמפז'א רנקמפ קרמפנפמקחר יסטיתנפמי ימניסטיתנפוקראתנ
נאיהקונפהאתקסנמ סדנעמידינבארבענשקרקתנאנפנאתנאדחנפעורק קתנפמרכזייםנבתהיסתנ

עקנמקנפשירית:נבנינתרגקםנדברתינמ"א י"ננ"אדר"נאיןנשירפנקאיןנדיים.24 
פמטאהקרפנשננפמשקררנכמתרגםנבשירתנעמידינמגיעפננביטקיפנפמקבפונביקתרנבשירנ
"קנאנ תנפב",נשראפנאקרנבוקבץנשירים 1948–1962;נביטקינזפנ"מקציאנאתנפאקקיר"נמןנ

פתהיסקתנפרקאקתנבמשקררנ ביאנרב־פשראפנאקניקצרנראשק ינדחש י.נ

קנאנ תנפב

ינֹנאנִיְתַנֵפב ְקֹנאנִ ְתַנֵפב,נּכִ
ֶוטנַ ֲעִביר ׁשֶ ָמן.נּבְ ְרּגְ ּתֻ

ָהַתִיםנֲאֵדרֹקת,נ ָהפנִנׂשְ יםנֵמָאָחםנְנָאָחם,נִמּשָׂ ִמּנִ

ֲעִביר ּמַ מֹקנָאבנׁשֶ ּקְבִנינָנַחַעת,נּכְ
תנִנְב ֹק, ֵ ינָאִביקנַפּמֵ רנּהְ ְוַנְסּתֵ

ֵ יֶפם, ְקפּקאנֵאי ֹקנּחֹקֶמפנִנׁשְ
ְך. פּקאנַרונְמַתּקֵ

ָיֵחי ּק ָפיּקנּבְ ָבִריםנׁשֶ ִ ְזּכֹרנֶאתנַפּחְ
ְמטּק, ְקִ ׁשְ

ְרׁשּקִתי.25 אנּבִ ְרׁשּקִתינּקְחָנאנִאּכָ אנּבִ ִאּכָ ּחְ
ְקֵאיןנָנ ּקנְנִפְתַנֵפב.

ינֲאפּקָבִתי ְוִריאֹקתנְקוֹקְרֵאיֶפןנָטְבעּק.נאֹק,נּכִ
ֶטֶרםנָ ְסָעפ, יםנֲאָדחֹקת,נּבְ ָמְסָרפנִנינִמּנִ

ֵנןנְנַמֲעָ ּפ. ֲאַגּחְ ֵחינׁשֶ ּכְ

ֱאַמרנָנ ּק ֶ ּ ֶ ְקׁשּקבנֹנאנֹ אַמרנֶאתנַמפנּשׁ
פֹקָחָאפ.נֵאין ִתיָופנּכְ ְנאֹקְמִריםנֲאֵדִרים.נׁשְ

ָנ ּקנְנִפְתַנֵפב.26 

 .Box 35, Folder 1230, GEN MSS 572 ,וראו ארכיון עמיחי, ספריית ביינקי, אוניברסיטת ייל
קריאתי במרובע זה יצאה נשכרת מדיאלוג פרשני עם שאול סתר.  .24

המשפט "ְּדִאָּכא ִּבְרׁשּוִתי ּוְדָלא ִאָּכא ִּבְרׁשּוִתי" הוא, כמובן, שכתוב של הנוסחה הארמית הנאמרת   .25
בטקס ביעור החמץ לפני חג הפסח ופירושה "המצויים ברשותי ושאינם מצויים ברשותי ]ייחשבו 

כאילו ביעורם בוצע[".
265. קריאה אחרת  ותל־אביב 1973, עמ'  ירושלים  שירים 1962-1948, שוקן,  יהודה עמיחי,   .26
3, עמ'  "סוכנות אינטרטקסטואלית", לעיל הערה  בחלקו הראשון של השיר מופיעה במאמרי 
43–44. כיוון שמאמר זה נכתב לפני שמצאתי את המרובע בארכיון, טענתי שם שהשיר "ולא 
נתלהב" הוא הדוגמא המוקדמת ביותר בקורפוס של עמיחי ל"מידול ]...[ של משורר על מתרגם", 

וראו שם, עמ' 42. 



14   פמשקררנכמתרגםנבשירתנעמידי

בסחרתנציקקייםנהסאקחק־מוראייםננ"א ד ק"נוקנוטיבינאיזשפקנ—נאקנינפמשקרריםנב ינחקרקנ—נ
מפהךנעמידינאתנפתהיספנפרקמ טיתנשננפמשקררנכֶג יקסנמוקרינקבפנבעתנפקאנגםנמרקוןנמתקכןנ
אתנפהאתקסנפוקנוטיביסטינשננחקרנפהנמ"ד,נשפחקברנמאזכרנבאקרדנהארקחינבעצםנפשימקשנ

בה ייפנאננ מעןנבגקףנראשקןנרבים.27 
פשירנפקאנאדחנפ יסקדיםנפראשק יםנשננמפנשתיארתינבעברנכ"הקאטיופנשננבי יים",נ
ש עשתפנעםנפזמןננעורקןניסקחנבתהיסתנעקנמקנפשיריתנשננעמידי.28נעננהינהקאטיופנזק,נ
מוקמקנשננפסקבייוטנפא קשינ—נקפשירינ—נפקאנב"בי ייםנפצרים",נבנשק קנשננעמידי,נבמוףנ
שביןנתאריךנפניחפננתאריךנפמקקת,נביןנפאב יםנפטקד קתנשננפפיסטקריפנפיפקחיתננאנפנ
שננפפיסטקריפנפעקנמית,נקכיקצאנבאנפ.נפסקבייוטנפשירי,נפמקחעננאי־יכקנתקנניצקרנישנ
מאין,נמובננבפשנמפנמנאפ,נקננאנכננדרחתנפשהעפנאחיהנית,נאתנמוקמקנבשרשרתנפמסירפנ
קפמסקרפ,נשאקתפנפקאנכמקבןנמש פנמןנפשקרשננה ינשפקאנמעבירנאתנמינקתיק־שאי ן־מינקתיקנ
פנאפנבמירקץנפשנידיםנפבין־חֹקרי.נאםנכננטוסטנשירינפקאנתמיח־כברנמפחקרפנממקדזרתנשננ
טוסטנוקחם,נכינאזנתהיסתנפמשקררנכמתרגםנ"בנבח"נמ כידפנאתנפאבסקרחנשבנפיטקתפנשננ
פרקמ טיופנאדרנמוקריקת,נאקנשננפחגשנששםנזךנעננדח־העמיקתקנשננ"פשירנפ כקן",נקמעמיחפנ
במוקמםנאתנפאקהינפמתקקך,נפמש י,נשננכננפמרפנ)exchange(נתרבקתית,נקמכאןנ—נגםנשננ
פויקםנפא קשינעצמק.נכמקנפמרקבענפמקוחם,נגםנפשירנ"קנאנ תנפב"נמסתייםנבמקקתנפמצייןנאתנ
וץנפסירוקנציפנקפמסירפנפ)בין־(טוסטקאנית,נאךנפסיקםנדקשףנגםנאתנפסכ פנקדקסרנפיציבקתנ
פכרקכיםנבמיוקםנפמשקרר־כמתרגםנבמרדבנפנימי אנינשננ"פבי ייםנפצרים"נ—נביןנחקרננחקר,נ
ביןנמקסחקתנקכקדקתנפיסטקרייםנמ קגחיםנזפננזפ,נ תקןנננדציםנשכננאנפנמהעיניםנעניקנקֵערנ

נהגיעקתקנפגחקנפנשננמעמחנאק טקנקגינקויקמינזפ.נ
פבדירפנבמק דנ"תקרגמן"נקנאנבמק דנ"מתרגם",נאקנאהינקנ"מתקרגמן",נפןנבשירנזפנקפןנ
במרקבענמןנפארכיקן,נמע יי תנבמיקדחנבפושרנשננביוקרתפנשננחיוקבןנאזרדינעננמפנשכי יתינ
בראשיתנמאמרנזפנ"מקחננפכניםנפשנקבים"נשננדינקןנפוקחשנקויחקשנפדקנין,נפמוקבננבדורנ
עמידי.נבדירפנזקנעצמפנעקברתנתמאטיזציפנבהרוטיופנפאי טרטוסטקאניתנבשירנזפ,נש קשאקנ

פקאנפאי טרטוסטקאניקתנשננכננטוסטקאניקתנשפיא.נ
פשירנ"קנאנ תנפב"נב קינמִסחרפנשננקריאציקתנעננתיאקרנפסקבייוטנפשירינכמינשאי קנ
אנאנמקניךנשננחברינאדרים.נכננביתנבשירנמהתדנמערכתנמטאהקריתנשק פנפמחגישפנפיבטנ
אדרנשננעמחתנבי ייםנזק.נפמשקתףננכננפמערכקתנפמטאהקריקתנפאנפנפקאנפביוקרתנפמקטבעתנ
בפןנעננשידנפתרגקםנפמסקרתינקעננפחרכיםנשבפןנפקאנממקַחננעננדנקותנתהויחיםנמגחריתנ

טיוטה חלקית ומוקדמת של השיר, שאף אותה מצאתי בארכיון, מדגימה את חיפושיו הסגנוניים   .27
של עמיחי אחר הניסוח הפארודי האפקטיבי ביותר לקול הקולקטיביסטי של הדור השירי הקודם. 
תחילה הוא שוקל את האפשרות להשתמש בצירוף הקרוב יותר לעברית המדוברת, "אין לנו מה 
להתלהב", ולבסוף הוא מכריע לטובת "ולא נתלהב" התנ"כי בכותרת ובפתיחת השיר ולטובת 
הרובד של לשון חז"ל בשני הבתים האחרונים: "ואין לנו להתלהב"; בשני הצירופים מהדהד אקט 
 Box 42, Folder ,לשוני המכונן צו משפטי. וראו ארכיון עמיחי, ספריית ביינקי, אוניברסיטת ייל

.1451
 Chana Kronfeld, “The Wisdom of Camouflage: Between Rhetoric and Philosophy ראו  .28 

in Amichai’s Poetic System”, Prooftexts, 10, 1990, pp. 469-491
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 קרמטיביתנבמסגרתנפמשהדפנפגרעי ית.נכך,ננמשנ,נבסקףנפביתנפשנישי,נפאפקבפנפיאנ
פמהויחפנביחינפחקברנ"ִמניםנאדחקת"נכחינשפקאניגחנןנ"נמע פ"נ—נכאינקנפמיניםנפיקנ
ב קתיפנ—ננה ינשפיאנעקזבתנגםנאקתקנקגםנאתנצאצאיפנפמינקניים,נב יגקחננ קרמקתנפמגחריקתנ
פמוקבנקת,נקמקסרתנביחיקנאתנפתהויחנפִאמפי,נתהויחנשפקאנמובננעננעצמקנננאנכננטרק יפ.נ
במטאהקרפנמהתיעפנקדחש יתנזקנעמידינמטריםנאתנתקב קתנפביוקרתנפהמי יסטיתנשפענתפנ
נקרינצ'מברניין,נפמ תדתנבמדוריפנאתנפונישאפנפהיגקרטיביתנפמוקבנתנבתקרתנפתרגקםנ
פמסקרתית,נ”tradittore–traduttore“:נפמשקררנכבקגח.נונישאפנזקנמ קסדתנברגיננבמק דיםנ
שננפהרתנדקזפנפ ישקאיןנפהטריארכני,נ"פמחגישנאתנדקבתנפאישפ,ננאנפגבר,ננשמקרנעננ
 אמ קתנקעננפטקפרנפמי י".29נכהינשצ'מברנייןנמראפ,נידסינפכקדקתנביןנטוסטנפמוקרננטוסטנ
פיעחנ)קפתרבקיקתנשפםנמייצגים(נפםנשוקבעיםנמיניעבקרנהמי יזציפנבמטאהקרפנשננפתרגקםנ
כ ישקאין.נכאשרננטוסטנפמוקרנמעמחנונאסינאקנמוקחשנ)סהרקתניקק יתנקנטי ית,נפת "ך(,נ
פמתרגםנפמאקדרנקשהתנפיעחנשנקנפםנשעקבריםנהמי יזציפ;ננעקמתנזאת,נכאשרנטוסטנפיעחנ
פקאנפמדזיונבפקןנפתרבקתינקפהקניטי,נכמקנבמהענינפתרגקםנפוקנק יאנייםנשתיארפנ יר ג'א פ,30 
טוסטנפמוקרנפיניחי,נפמקכהף,נפקאנשעקברנהמי יזציפ.נבש ינפמורים,נפמטאהקרקתנשננבגיחפנ

ק אמ קתנמּקדנקתנרונעננפצחנפ" שי"נבמשקקאפנפמטאהקרית.נ
אמ םנפשירנ"קנאנ תנפב"נעקסונבמקצפרנרונבפיעחרנפמוקריקתנכפיבטנפכרדינשננ
פמסירפנפסהרקתיתנפבין־חקרית,נאךנחקמפנשפקאנשםננקננמטרפנביוקרתיתנגםנאתנפפייררכיפנ
פ קושפנקפמיזקג יתנשננפפיסטקריקגרהיפנפסהרקתיתנכסחרתנמאבוינכקדנגבריים־משהדתיים:נ
כננביתנבשירנמהרונגזירפנאדרתנשננפמערכתנפמטאהקריתנפזאת.נפביתנפראשקןנמציבנאתנ
פמקחננפא חרקצ טרינשננפמסירפנפסהרקתיתנקמשכתבקנבחרךנפמדייבתנתיאקרטיזציפנמדחשנשננ
פסקבייוטנפשירינקשננתהויחקנבפיסטקריקגרהיפנפסהרקתית.נב יגקחנדחננמאבונפאחיהני־עח־
מקקתנביןנבןננאביקנפמתקארנאצננפרקנחנבנקם,נאךנגםנב יגקחננ"הגישתנמדזקר"נשננונישאקתנ
 טקנקת־מדברנקנמארגנשננציטטקתנא ק ימיקתנפמתקאריםנאצננרקנאןנבארת,נז'קניפנוריסטבפ,נ
אקמברטקנאוקנקהקסט־סטרקוטקרניסטיםנאדרים,נפמשקרר־כמתרגםנאצננעמידינביוקרתינכנהינ
מפנשוחםננקנאךנאי קנמקדונאקתק;נפקאנבעננסקכ קתנשאי קנטקעןננסמכקתיקת.נפמשקררנבקדןנ—נ
ננאנכננמג  פנאקנפת צנקתנאךנמֶעמחפנשננסקכ קתנביוקרתיתנדחפנכתערנ—נאתנמטאהקרתנ
פג טיופנפמשהדתיתנשננדקסרנמוקריקתנקמובננבשנקקפנקבפשנמפנמנאפנאתנתהויחקנכמינ

שאי קניקתרנממתקקךנביןנחקרקתנשיריים.נ
ברשימקתנש מצאקנבארכיקןנמתיידסנעמידיננגרסתק־שנקננמטאהקרפנפמשהדתיתנשננ
פפיסטקריקגרהיפנפסהרקתיתנכאננ"תרגקםנג טינמדיינאדרים".31נבאקהןנהרחקוסני,ננִורבפנ

 Lori Chamberlain, “Gender Metaphorics in Translation”, in Mona Baker (ed.), Routledge  .29
 .Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London and New York 1998, p. 94
גרסה מוקדמת של מאמר זה מ־1988 ראו בתוך ונוטי, The Translation Studies Reader, לעיל 

הערה 9, עמ' 312–329. 
נירנג'אנה, Siting Translation, לעיל הערה 9.  .30

ארכיון עמיחי, ספריית ביינקי, אוניברסיטת ייל, Box 84, Folder 2082. לאחר תיאור מילולי זה   .31
משורטט חץ המצביע כלפי מטה ומופיעה ההצהרה "מילים שלך", ומתחתיה חץ נוסף המצביע 
גרפית  המחשה  באמצעות  מדגימות  עמיחי  של  אלה  הערותיו  זרות".  "מילים  ההצהרה  על 
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פגחקנפנביקתרנ)ביןנאבנסהרקתיננבןנסהרקתי(נאיןנבעי יקנכננחמיקןנמשהדתי. כמקנבתהיסתנ
פחי מיופנפפיסטקריקגרהיתנאצננטי יא קבנ)קב יגקחננמקחננפחֹקחנשננשונקבסוי(,נ"במאבונעםנ
פאב,נפ כחנ עשפנחקמפניקתרננסבא".32נאךנדשקבננצייןנשאצננעמידי,נתפניךנפיצירפנכמיצקענ
קכתיקקךנטוסטקאנינאי קנממּקחננכנננעננמאבו,נאםנמאבונמשהדתינקאםנמאבונאדר.נפחגשנ
בשירנזפ,נקבשירתנעמידינבכננפ,נפקאנעננהמשורר־שבתווך,נשאי קנ"חקמפננש יפם",נבנשקןנ
פשירנ"קנאנ תנפב".ננמרקתנמגבנקתנכקדקנקפיעחרנפיציבקתנקפביטדקןנשבעמחתנפבי ייםנשנק,נ
קאקנינחקקואנבגננם,נפקאנמצנידננפיקתנאחר,נפןנמוקחמיקנקפןנמיקרשיק.נעצםנמיוקמקנבתקקךנ
ְך".נבמוקםנ כסקכןנשננתרגקםנבין־חקרינמאהשרננקננדקנננשי קי,נכננעקחניזכקרנש"פקאנרונְמַתּקֵ
מאבונבין־חקרי,נבנקמיא ינאקנהקרמניסטי,נעמידינמחגישנכאןנאתנפפ אפנפהיזית,נפדקש ית,נ
ממסירתנטוסטיםנמאחםננאחםנקמחקרננחקר,נכהינשעקנפנמןנפריאניזציפנשננפ יבנפמשתמענ
פנְנֶהפ",נשבפושרנפמסקרתינשננפהרסק פנשננפ"תקרגמן"נפקאנעשקינגםנ כאןנמטק ימית,נ"ִמּהֶ

נאזכרנאתנמקסחננימקחנפתקרפנשבעננהפנבדברקתא.נ
פשירנכשידנדברתינ דקץ,נקאהינקנדיק י,נמתקארנבשירקנפמקוחםנקפיחקענשננעמידינ
ים";33נכאן,נבשירנ"קנאנ תנפב",נעצםנתפניךנייצקרנ ּיֹקתנַרִבּ רֹקׁש"נכ"ׁשתּקי"נענניחינ"ּהִ ּבְ "ֹנאנּכַ
פטוסטיםנקפתובנקתםנמתקארנבמק דיםנשננאקראניקתנבין־סקבייוטיבית: "]...[נבשוטנ עבירנ/נ
ִמניםנֵמאחםנְנאחם,נִמשהפנִנשהַתִיםנאדרקת".נפתרגקםנכמסירפנאי טרטוסטקאניתנ עשפנבתקךנ
כךננמעיןנ שיופננשק ית,ננאי טימיקתנפמדזירפנאתנפנשקןנאננפגקףנקמדברתנשהפנאדתנ
עםנשהתייםנשננאדרים.נפדיחקשנבתהיספנזקנפקאנבדיק יקתפנשננפסקכ קתנפא קשית,נפןנשננ
פמשקררנכמתרגםנקפןנשננפוקרא;נפשירפנ תהסתנכאןנכמגענא קשי,נמגעןנשננפמיניםנעםנ
פשהפנכשפןנעקברקתנמנשקןנננשקן,נתרתינמשמע.נפפ אפנפאי טרטוסטקאנית,נחקקואנבשננ
אקהיפנפמֻתקקךנקפממקדזר,נמתקארתנכדקקיפנפמקטבעתנבגקף.נברגענשפ אתנפמסירפנמקעמחתנ
במרכז,נפאי חיביחקאניזםנפבקרג י־מקחר ינשננפמערבנקפאקבססיפנשנקננראשק יקתנקנידיחאיקתנ
פקהכיםננַסָמּ יםנשננדקסרנתרבקת,נכהינשיקסףנברקחצוי,נפמשקררנפרקסינפגחקננקדברקנפטקבנ

שננעמידי,נכתבנבביוקרתקנעננפרקנחנבנקם.34 
בסהרקנפאדרקן,נפתוח סגור פתוחנ)1998(,נשפקא,ננחעתנרבים,נגקנתנפכקתרתנשנניצירתק,נ
מהתדנעמידינאתנמטאהקרתנפמשקררנכמתרגםננמערכתנהיגקרטיביתנע הפ,נבמקבןנשג'קרג'נ
נייוקףנמיידסננמק ד.35נפהיתקדנפמרכזינשננמערכתנמטאהקריתנזקנמקהיענבהקאמפנפֶסריק־וקמיתנ

ומדגישות  ותרגום,  בין־דורית  אינטרטקסטואלית  מסירה  ספרותית,  גנאולוגיה  בין  הקשר  את 
ויזואלית את הסטטוס המתווך והלא־מקורי־בהכרח של מילותיו של המשורר. 

 Victor Erlich, Russian Formalism: History/Doctrine, Mouton, The Hague 1969, p.  .32
ff; Jurij Tynjanov, Arxaisty i novatory, Leningrad 1929 259. ביקורת מבריקה על מערכת 
 Michael Gluzman, The Politics of Canonicity: Lines of Resistance מטאפורית זו ראו אצל

in Modernist Hebrew Poetry, Stanford University Press, Stanford 2003, pp. 100-140
יהודה עמיחי, שירים 1962-1948, לעיל הערה 26, עמ' 78–79.  .33

 Joseph Brodsky, “A Footnote to a Commentary”, trans. Jamey Gambrell and Alexander  .34
 Sumerkin, in Stephanie Sandler (ed.), Rereading Russian Poetry, Yale University Press,

New Haven 1999, pp. 183-201
 George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, Chicago University ,ראו, למשל  .35

 Press, Chicago 1980
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יר",36נפמעמיחפנבדטיבקתיפנפשק קתנ ּהִ ָ ִסים:נפִמניםנפממאירקתנקפִחּבקרנפׁשַ ָ ִסים,נּכְ פגחקנפנ"ּכְ
סחרתנהארקחיקתנעננפשידנפ פקגנבכ סיםנאוחמייםנקעננ"מכבסתנפמינים"נפהקניטיתנבעתנ
קבעק פנאדת.נאךנפשירנהקרׂשנגםנביוקרתנמרקבתנ יקא סיםנהינקסקהייםנמקרכביםנעננפחקאניזםנ
נצקרקתיק,נפןנפפנ יסטיקת־יפקחיקתנקפןנפ קצריקת,נקמהתדנמתקךנמשדוינפמיניםנקפאירק יפנ

פמטא־נשק יתנמחיטציפנמעמיופנעננפרצףנשביןנגקףננ השנקביןנדייםננמקקת:נ

ֶרת,נעֹקֶבֶרתנּקֻמְגֶמֶרת, ֶרת,נְמֻזּמֶ ָהפנְמֻחּבֶ ֶ סנַעננׂשָ ּכֶ
ננִמְנָדָמפ: נֹקםנְקׁשֶ ננׁשָ פנׁשֶ ָהפנֲדָחׁשָ רּקתנׂשָ ְקֶאְהׁשָ

מֹקת ָעִניםנְקׁשֵ ּ ּקנּהְ ּתַ ָזָכרנּקְ ֵוָבפנִיׁשְ ּבְ מֹקנׁשֶ ּכְ
ִנינ ַפֲאָרַכתנַפּצְ ּ ּקינַפּתְ ּקעֹקת,נּבְ ׁשִ תֹקֶסֶהתנֲפָבָרפ,נאֹקנּבְ ּבְ

ְפֶיפנְנׁשֹקןנִמְנָדָמפנּקְנׁשֹקןנִמְנָדָמפ.נ ְךנּתִ ּקְבִוּצּקרֹק,נּכָ
י:נַפְרָצַאת ְקֶכֶ סנַאֲדרֹקןנַרונֲאִ ינַרונִאּתִ

ינ]…[37  ֶדְנֵוינּגּקִהינֶאננַ ְהׁשִ

פהקאמפנשקזרתנידחיקנהרגמ טיםנמתקךנחיקקדים־כביכקננעננכ סיםנבי נאקמייםנריאניסטייםנ
קסקריאניסטייםנכאדחנ)עננחנוקתנעי יים,נמדנקתנעקר,ניבקאנקיצקאנחתנאדתננחתנאדרת,נסהרנ
איקב(.נששנמתקךנארבענעשרפנפדטיבקתנבהקאמפנמתארקתנאתנפנדץנפמקהעננעננפמתרגמיםנ—נ
פהעםנמתרגמיםנסימקנט ייםנ—נשתהויחםנכמתקקכיםנבשידנאוחמינאקנהקניטינדקשףנאקתםנ
מבקורנקעחנערבננאקתןנ"פמניםנפממאירקת"נשננ"כננפָ ֶאֶמתנפזאת",38נמיניםנשפםנמתאמציםנ
יר"נבאמצעקתנפדזרתןנאננפשקרשנפרגשי,נפגקה ינקפדקקייתינשננדיינפיקם־יקם.נ ּהִ נפהקךננ"ִחּבקרנׁשַ
בנינפנשאדריניקםנעבקחפנמהרךנבכ סנבי נאקמינעננחנוקתנעי ייםנ"שננאנפנשבכקניקתרנמחינ
אקנבכקנהדקתנמחי",39נכ סנשבקנפשידנמ קתוננדנקטיןנמשקרשיקנפרגשייםנקפהיזייםנשננפבכי,נ
ֶרתנפממאירפנק"אקפבקתנ/נבפתיהדקתנ פ שיםנפמתרגמקתנשבקתננבתיפן,נמתרדצקתנמכננפַחֶבּ
מדפ".40נבמשדונפמיניםנסביבנפשקרשנחנ"ונמחגישנעמידינאתנפ יגקחנ רנקבעיַ יםנחֹקנוקתנִמִשּׂ אׁשֶ
שביןנ"חנות"נ—נמטק ימיפננ"מניםנפממאירקת"נפמאהיי קתנאתנפעגפנפאוחמית,נפהקניטיתנ
קפצבאיתנ—נקביןנעי ינפמתרגמקתנפ"חקנוקת"נמשמדפ.נבתקךנכךנפקאנמעמיחנאתנפ שיםנפננקנ
כדנקהפנמתו תנקמבריאפננשימקשנפמשדיתנבנשקןנבפושריםנמקסחייםנ)נשקןנשננשנקםנקנשקןנ
שננמנדמפ,נשפיאנבעצםנ"נשקןנמנדמפנקנשקןנמנדמפ"(.41נקמע ייןנשכברנבשירנ"קנאנ תנפב"נ
מקהיענמשדונמיניםנמוביננפמתמוחנבשקרשנ רחףנסמ טיתננשקרשנחנ"ונ—ננפ"ב,נשחרכקנ

מייצרנעמידינוישקרנאמביקקנ טינמשתמענביןנ"נפבפ"ננביןנ"פתנפבקת".נ

עמיחי, פתוח סגור פתוח, לעיל הערה 17, עמ' 161-151.   .36
שם, חטיבה 3, עמ' 156.  .37

וראו סונטה כג, הסונטה האחרונה במחזור הסונטות המוקדם "אהבנו כאן", שבה מופיעה ביקורת   .38
דומה על מה שכונה בסלנג של דור המדינה "ָנֶאֶמת", שם עצם מומצא הבנוי דקדוקית על משקל 
המחלות, וכן "וקיר הנאומים עכשיו נבקע", שירים 1962-1948, לעיל הערה 26, עמ' 59-58. 

עמיחי, פתוח סגור פתוח, לעיל הערה 17, חטיבה 1, עמ' 155.  .39
שם, שם.  .40

שם, חטיבה 3, עמ' 156.  .41
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כמקנפדכמיםנבתרגקםנפשבעים,נפסהטקאגי טפנ—נתרגקםנפת "ךנש עשפנביחינשבעיםנ
קש ייםנדכמיםנשתרגקמיפםנזפיםנזפננזפ,נבאקרדנ ס,נאףנעננהינשכננאדחנמפםנעמננעננ
פתרגקםנבתאנ הרחנ—נגםנפמתרגמקתנפסימקנט יקתנבהקאמפנשננעמידינכנקאקתנבתאיפן,42נאךנ
ב יגקחננאגחפנמכק  תנזקנעננמסקרתנפתרגקםנפיפקחיתנקפ קצריתנ—נבעיורנבגנגקניפנפ קצרייםנ
פמאקדריםניקתרנ—נרקדנפוקחשנאי פנמתרגמתנחברנעבקרנפמתרגמקתנפסימקנט יקתנשננעמידי;נ
ר"נאקנ"חבשנתרבקתי".43  עניפןננעמקננכחבקריםנכחיננפהיונמןנפחיבקריםנפריויםנ"חבשנּבָ
מוקמקנשננפסקבייוטנפשירינאצננעמידינאי קנעםנמנכתנפחבקריםנבתקך פכקקרת,נקנאנעםנרקדנ
פוקחשנבמרקמים,נקנאנעםנפמנקמח,נפמהוחנאקנפהקניטיואינפ קאמיםנמעננפותחרפ,נאנאנעםנ
פמתרגמקתנפסימקנט יקתנבתאיפןנפמבקחחים;ננאנעםנראשנפישיבפנאקנפרבנפחקרשנמעננפחקכןנ

אנאנעםנפתקרגמןנפמהרשנעבקרנב ינפופינפנאתנפחבריםנבנשק ם.
באקרדנהרחקוסני,נפיעחרנפכקדנפבקרא ינפראשק ינפקאנשפקהךנאתנפמשקרר־כמתרגםנ
נדיק ינפןנמבדי פנדברתיתנקפןנמבדי פנויקמיתנבאוקנקגיפנפאק יברסנית,נקבכךנפקאנמורבנ
אקתקנחקקואנאננפאנקפיםנשננסיהקרנפבריאפנבהרונאנבסהרנבראשית,נאךנורבפנזקננאנקפקתנ
שק פנתכניתנשי קינמזקנשפמגמפנפרקמ טיתנדקתרתנאניפנ—נזיפקינפיקצרנפשירינעםנפיקצרנ

בפ"אנפיחיעפ:נ

ִביםנּקְמַמְדְזִריםנַפּכֹנ ִמיםניֹקׁשְ ְקַפְמַתְרּגְ
ֵאיןננֹקנֵוץנְקרּקַדנֱאֹנִפים ְנִמְדזּקרנַאֵדרנׁשֶ

ְ ֵהינְמַאְקֵררנֲעָ ו ְת ּקעּקתנּכַ ְמַרֶדֶהתנְנַמְעָנפנּבִ
מֹקנֶוֶצף.44 יםנֻמּכֹקתנׁשּקבנְקׁשּקבנּכְ ּנִ פנֶאתנָפֲאִקירנְקַפּמִ ּקַמּכָ

חק־פכיקק יקתנשננפרמיזפנפרחיוניתנשננעמידינמאירפנבאקרנדחשנגםנאתנפטוסטנפמוראי,נ
שפרינפיאנמזכירפננ קנשגםנבת "ך,נ רטיבנמכק ןנזפנאי קנמתארנבריאתנישנמאיןנאנאנִמחזורנשננ
מים,נשננדקשךנקשננתפקםנ—ניסקחקתנפיקנייםנשפיקנויימיםנמשכבר,נשִאזכקרםנפקאנגםנִרהרקרנ
אי טרטוסטקאניננוקסמקגק יקתנעתיוקתניקמיןנבמזרדנפוחקם.45נבסחרתנפיסטיםנמטק ימייםנ
מתדקננתנכאןנריאניזציפנשננפצירקףנ"רקדנאנקפים"נבמקבןנפמטאקרקנקגינשננרקדנכת קעתנ
אקקיר.נ"רקד"נזקנאי פנ"יקצרתנעקנם",נבשירנאקנמדקצפננק,נאנאנממדזרתנמיניםנמעננ—נבחיקונ

כהינשפמתרגמיםנממדזריםנמיניםננמטפ.
ברשימקתננפרצאפנפשמקרקתנבארכיקןנעמידינבאק יברסיטתנייננמציגנעמידינאתנפשאנפ:נ
"פאםנצריכיםננפיקתנמשקררנכחיננתרגם?",נקעק פ:נ"צריכיםננפיקתנאנקפים".נפמינפנ"אנקפים"נ
מקחגשתנבש ינוקקים,נקפמינפנSeptuagintנכתקבפנמעניפנבא גנית.46נאהינקננ"רקדנאנקפים"נ
איןנגישפנמקעחהתננמוקרנראשק ינטרקם־אי טרטוסטקאני,ננ"סיבפנראשק פנהקענת"נאיזקשפינ
בתדקםנפנשק י.נבעמחתקנזקנחקדפנעמידינמ יפנקביפנגםנאתנתהיסתנרקדנפוקחשנכנקגקסנשפיפנ

שם, חטיבה 1, עמ' 155; חטיבה 4, עמ' 157.   .42
שם, חטיבה 14, עמ' 161.  .43
שם, חטיבה 2, עמ' 156.  .44

אני מבקשת להודות לחנה בלוך על תובנותיה בעניין זה.  .45
 .Box 84, Folder 2082 ,ארכיון עמיחי, ספריית ביינקי, אוניברסיטת ייל  .46
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"מבראשית",נכמאמרנפבריתנפדחשפנ)יקד ןנאנ1(,נקִעמפנאתנפ יכקסיםנפ קצרייםנפמאקדריםנ
יקתרנשננאגחתנפסהטקאגי טפ.נבמאקתנשאדרינתוקהתקנשננהינקןנפאנכס חרק ינ ימוקנ יכקסיםנ
אנפנאתנ סנפתרגקםנפאדיחנשננשבעיםנקש ייםנפדכמיםנבכךנשפנקגקסנדחרנאננתאיפםנקאננ
גקהםנשננפמתרגמיםנ"מנמענפ"נקִאהשרנאתנייצקרנפטוסטנפמק קנקגינפאדיחנ—נתרגקםנפת "ךנ
ניקק ית,נשפקאנפבסיסננ"בריתנפיש פ"נכטוסטנפמטריםנאתנ"פבריתנפדחשפ".47נאצננעמידינ
ממשיכפנרקדנאנקפיםננרדףננמענפ,נבמובינננמתרגמיםננמטפ,נכשאףנפיאנמגקיסתננעמננ
פאי סקהינשננִמדזקרנמיניםנקאףנפיאנכהקהפננמגבנקתנשפמתרגמיםנכהקהיםננפן.נמיניםנאנפנ
מקכקתנקמקוצהקת,נכמקפןנכביציםנפמקוצהקתננשםנאהייתנעקגפ,נשפרינפמטאהקרפנשננִמדזקרנ
טוסטקאנינמחמפנאתנרקדנאנקפיםנתדינפננמאקקררנע ונבתורתנתבננקאדרנכךננמערבננוקסמי,נ

כשפתבננעצמפנמחקמפננמטבדנשבקנכננפמיניםנפממקדזרקתנ"ֻמּכֹקתנשקבנקשקבנכמקנֶוֶצף".נ

*

כדברתפנשננד פנבנקךננתרגקםננא גניתנשננפסהרנפתוח סגור פתוח,נשהקאמפנזקנמקהיעפנ
בק,נכאמקר,נוננניננפזחפקתנעםנפסיטקאציפנפמתקארתנבדטיבפנפשישיתנשננפהקאמפנקפמקכרתנ

נכננמתרגם:נ

ֵאיֶפםנַפּבֹקֲעִרים, ִמיםנּבֹקְרִדיםנִמּתָ ַפְמַתְרּגְ
ְרדֹקבֹקתנּקַמְזִעיִויםנֶעְזָרפ ֵפםנָרִציםנּבָ

ְקפֹקְנִכיםנִנְכָ ִסיםנֲאֵדִריםנְרגּקִעיםניֹקֵתר.48 

אךנכמקנבוק סיטנפמטאהקרינשננפמאקקררנפע ונקפמערבננפוקסמי,נגםנכאןנישנפרבפניקתרנ
מבחידפנהארקחית,נmock-epic,נעננמ קסתנפמתרגמיםנמנפבקתנפרטקריופנפנקפטתנשננ
פ קאמיםננמי יפם.נכאן,נכמקננכננאקרךנפהקאמפ,נעמידינמבורנבדריהקתנאתנפושרנביןנפתרגקםנ
נביןנפנקגקסנקבתקךנכךנפקאנמהרונאתנפאיחיאננפמק קנקגינפדח־נשק ינשננפשידנקשננפשירפנ
פמשתמענמפהינקסקהיפנפתיאקנקגיתנשננפנשקןנבבריתנפדחשפנקמפ יסיק קתנפמאקדריםנשננ
פ צרקתננ כסננעצמפנאתנאגחתנתרגקםנפשבעים.נבאמצעקתנוקנאז'נאי טרטוסטקאנינמתקדכםנ
פקהכתנברידתנפמתרגמיםנמתאיפםננהארקחיפנעננמעשפנפ סיםנשננאשנפנקגקסנפמצנידפנ
נאדחנאתנבניננפנשק קתנפא קשי.נַפושרנביןנאשננתרגקםנמקהיענבבריתנפדחשפנבידסנננקגקסנ
גםנבסיהקרנ סנפענייפננרגננבדגנפשבקעקת,נכהינשפקאנמקצגנבהרונפש ינבסהרנמעשינפשנידיםנ
פמתארנכיצחנפגיעפננירקשניםנבדגנפשבקעקת,נמכננעבר,נ"וקאניצייתנושת"נ)כביטקיפנשננ
 עמינזייחמן(נשננב ינעמיםנשק יםנפחקבריםנשהקתנשק קתנקמשק קת,נקכיצחנירחפנרקדנפוקחשנ
בנשק קתנאשנמפשמיםנקדחרפנאננגקהקנשננכננאדחנמעקנינפרגננקכךנדקננפנאתנ סנפמּקָב קתנ

 Naomi Seidman, דיון מרתק בגרסאות ובניכוסים השונים של אגדת הספטואגינטה ראו אצל  .47
 Faithful Renderings: Jewish-Christian Difference and the Politics of Translation, The

 University of Chicago Press, Chicago 2006, ch. 1, esp. pp. 47-63
עמיחי, פתוח סגור פתוח, לעיל הערה 17, חטיבה 6, עמ' 158.  .48
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פפחחיתנננאנתרגקם;נאףנעננהינשב ינפעמיםנפשק יםנפמשיכקננחברנאישנבנשק ק,ננאנפיפנצקרךנ
בתרגקםנכחינשיבי קנאישנאתנרעפק:49

בּקנבֹק.נ רנָיׁשְ ִיתנֲאׁשֶ ננַפּבַ אנֶאתנּכָ וֹקננרּקַדנְסָעָרפנַקְיַמּנֵ ַמִיםנּכְ ָ ַקְיִפינִהְתֹאםנוֹקננַרַעׁשנִמןנַפּשׁ
ננֶאָדחנֵמֶפם.נ ֵאׁשנַקּתְ ּקֶדיָ פנַאַדתנַאַדתנַעננּכָ ָרֶאיָ פנֲאֵניֶפםנְנׁשֹ ֹקתנֶ ֱדָנוֹקתנּקַמְרֵאיֶפןנּכָ ַקּתֵ
ַהתנַעּמֹק.נ ׂשְ ִריםנִבּ ינִאיׁשנִאיׁשנׁשֵֹמַענֹאָתםנְמַחּבְ ְפיּקנְ ֻבִכיםנּכִ םנרּקַדנַפּוֶֹחׁשנ]...[נַקּיִ ְנאּקנֻכּנָ ּמָ ַקּיִ

)מעשינפשנידיםנבנ2–3, 6(נ

ב יגקחננתרגקםנפשבעים,נפאירקענפִ סינפמתקארנב רטיבנשננמעשינפשנידיםנמתמצפנבמ יעתנ
פצקרךנבתרגקם:נבעזרתנרקדנפוקחשנמתאהשרתנמּקָב קתנפחחיתנבלי תרגום משהפננשהפ,נאק,נ
במק דינמטאהקרת־פגגנשננעמידי,נבנינשכתקבנאי טרטוסטקאנינרחיוני.נפהקאמפנשננעמידי,נ
בדטיבקתיפנפשק קת,נמהרותנאתנפושרנביןנתרגקםננביןנייצקרקנשננטוסטנמק קנקגינאדיחנ
קסמכקתי,נאםנב קסדנתרגקםנפשבעיםנקאםנב קסדנמעשינפשנידים;נפיאנמערערתנעננפתהיספנ
פ קצריתנפמדהצ תנאתנפמתרגםנ—נקבגזירפנמכאן,נאתנפסקבייוטנפשירינקפא קשינבכננק,נכהינ
שפקאנ תהסנבהקאטיופנפתיאקנקגיתנפמערביתנ—נקרקאפנאקתקנכנאניקתרנמכני,נממחיקםנ טקננ
סקכ קתנשהעקנקתיקנתנקיקתננדנקטיןנבכקדנעניקןנאקנבסמכקתנגבקפפנאדרתנאיזקשפי.נבהארקחיפנ
פסריק־וקמיתנשננעמידי,ננשק קתנפאשנ—נקסמכקתיּקתנפנקגקסנשפןנמייצגקתנבאקרדנמטק ימינ—נ
 תהסקתנמינקנית,נקנאדרנריאניזציפ,ננאנכמדקננקתנ סנממעננכינאםנכמציתקתנשֵרהפנמסקכ תנ
פגקרמתננמתרגמיםננברקדנעננ השם;נקכשפןנמקדזרקתננמשמעקתןנפהיזית,נפןנמתרקו קתנמכננ

סמניקתנמשידיתנאסכטקנקגית.
נמתרגמיםנ—נכמקננ מע ינשידנפש אפנ)hate speech(נב יתקדנשג'קחיתנבאטנרנמציעפנ
נמקשגנפאי טרהנציפנשננאנתקסרנ—נשמקרפנפאקהציפננסרבננשתףנהעקנפנקנדהשנסקניחריקתנ
קעזרפנבמוקםנאדר;נפםניכקנים,נאהינקנדייבים,ננברקד,ננורקאננעזרפנאקנהשקטננה קתננטוסטיםנ
אדרים.50נמחרשנזפנעננפזכקתננסרבננסמכקתנמכק ןנאתנפסקבייוטנפשירינכמשכתב־מתרגםנ
שמדאתקנפאי טרטוסטקאניתנמאהשרתנסקכ קתנקתיוקןנקמקגבנקתקנרונמ כידפנביתרנדריהקתנ

אתנדיק יקתק.

זיידמן מצטטת כאן את אליידה  Faithful Renderings, לעיל הערה 47, עמ' 21.  זיידמן,  ראו   .49
 Aleida Assman, “The Curse and Blessing of Babel, or, Looking Back on וראו  אסמן, 
 Universalism”, in Sanford Budick and Wolfgang Iser (eds.), The Translatability of
 Cultures: Figurations of the Space Between, Stanford University Press, Stanford 1996,
p. 89. אף על פי שזיידמן מזכירה את סיפור "לשונות האש" בהקשר של הפואמה של עמיחי, היא 
מקשרת אותו רק לחטיבה 2, שבה רוח הקודש עוזרת למתרגמים למחזר מילים, ולא לחטיבה 6, 

המאזכרת כאמור ישירות את האש בהקשר של תרגום.
 Judith Butler, Excitable Speech: A Politics of the Performative, Routledge, London  .50
 The Full Severity of esp. p. 129 ,1997, וראו על כך דיון מפורט בפרק השלישי של ספרי 

Compassion, הנזכר לעיל בהערה בראש המאמר. 


