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דבר יו"ר אגודת המתרגמים בישראל

ברוכים הבאים לכנס הבינלאומי של אגודת המתרגמים בישראל לשנת 2014. יש משהו מרגש בכנס כזה של מתרגמים בארץ עתיקה כל כך 

ורוויה כל כך בשפות. מחוץ לעובדה שמקצוע התרגום כשלעצמו הוא אחד העתיקים והאוניברסאליים בעולם, תרגומים מן העברית הם היסוד עליו 

נשענת תרבות המערב וספרותה – ודורות רבים של משכילים בני תרבויות שונות חזרו ולמדו את העברית כדי לתרגם לשפות מקומם את אחד 

הטקסטים היותר ידועים )רמז: כבר בפתיחת הטקסט האמור יש ויכוח על פרשנות...(.

אנו, המתרגמים, ממירי השפות המקצועיים, מהווים גשר ייחודי בין העבר לעתיד – גשר של הבנה הניצב בליבת התקשורת האנושית – היכולת 

להפנים תרבות ושפה שהתפתחו על פני אלפי שנים, להגות במופשט ביותר משפה אחת, ואז להפיק משמעות שיש בה כדי לקשר בין אנשים 

שאינם מבינים אלו את אלו לולא הגישור שלנו. אנו שוברים את המחיצות המבדילות בין הבריות – וככל שאנו נכנסים לעתיד של תקשורת הולכת 

ומתרחבת – יש לנו שליחות ברורה – שליחות המחייבת אותנו לסבלנות וצניעות כאחד: להיות אותם מתווכים 'שקופים' המניחים לאנשים לשוחח 

אלו עם אלו בבהירות ובגילוי לב גם אם הם זרים לחלוטין - "...שפת לא ידעתי אשמע". 

לכן, ברצוני לברך אתכם על שבחרתם מקצוע נפלא כל כך ולאחל לכם כנס מעניין ומחכים שיוסיף לכישוריכם ולידע שלכם כמתרגמים מקצועיים 

ולקשרים שלכם עם עמיתיכם. ניסינו ליצור כנס עשיר ואקלקטי ככל האפשר מתוך שאיפה לענות על הצרכים ולקלוע לתחומי ההתעניינות של 

חברינו – ומאחר שמתרגמים הם על פי הגדרה משכילי 'רנסנס', אין זו מלאכה פשוטה, ונשמח לקבל מכם משוב. 

השנה עומד הכנס בסימן תחלופה. אלן קליימן ושרה ירקוני עברו למעמד "אמריטוס" )לא, לא, אל דאגה, התייעצנו איתם והשתדלנו ללמוד מניסיונם(, 

ומי שהתגייס למשימה היה יושב הראש הקודם של העמותה, פרי זמק, שהשקיע מאמצים רבים )קיבלנו ממנו מיילים אפילו מניו זילנד...( ונעזר 

בצוות של מתנדבים מסורים ובחברי הוועד המנהל של האגודה, שהקדישו כולם זמן ואנרגיה כדי לאפשר את קיומו של כנס זה. אני רוצה להודות 

לכולם, ובמיוחד לסגנית יו"ר האגודה, יעל כהנא-שדמי ולמזכירת האגודה דנית בן-קיקי, שהאנרגיות החיוביות שלהן וחשיבתן החדשנית הובילו לשינויים 

רבים באופן שבו אנו עושים דברים )עיין ערך פייסבוק, תשלומי פייפאל, שיחות ועידה בסקייפ, ועוד היד נטויה...(.

אני מאחל לכם כנס משמח ומרתק שיתרום משמעותית להתפתחותכם האישית והמקצועית.

בברכה,
שחר	פלד

יו"ר	אגודת	המתרגמים	בישראל

לאור  יצא  לאחרונה 

הדיבור  "מכונת  הספר 

שפות",  מורה  בתור 

את  וחוקר  המתעד 

לימוד העברית בגרמניה 

את  השלושים.  בשנות 

 , קראתי לא  הספר 

נראה מעניין  אבל הוא 

והוא  )תודה לדגש קל(, 

לי ספר שנמצא  הזכיר 

אצלנו בבית: ספר לימוד 

עברית לדוברי איטלקית 

שהיה שייך כפי הנראה 

לסבתא-רבתא של אישי.

מסתבר שמדובר ברב מכר של ממש. המהדורה הראשונה יצאה 

יגן עליה אדני( ומכיוון שהיא אזלה מן השוק,  בפירנצה )פירנצי 

יוצאת עכשיו מהדורה רביעית משופרת בליוורנו. לא ברור מתי יצאה 

המהדורה הראשונה )ממקורות אחרים הסקתי שב-1834( אבל 

נדמה לי שהצלחתי לפענח את שנת ההדפסה של המהדורה הזו: 

"שנת חנך לנער על פי דרכו לפ"ק". אם נחשב את סכום האותיות 

נקודות(  בגימטרייה של המילים המסומנות בסגולתא )משולש 

נגיע ל-618, ויחד עם הפרש השנים )בערך 1240( בין תאריך עברי 

ללועזי נגיע ל-1858, אני מאמינה שזו השנה שבה הודפס הספר 

)אני מאד גאה בפיצוח הבלשי שהביא אותי לנוסחה המוזרה הזו, 

אבל אתאפק ואדלג על ההסברים הטרחניים(.

נערים עברית, להביא אותם לרמה שיוכלו  נועד ללמד  הספר 

לתרגם )להעתיק במונחי הימים ההם( מעברית לאיטלקית, וכך 

נכתב באיטלקית בהקדמה למהדורה:

"מעודד משביעות הרצון של הקהל, הוספתי להדפסה הרביעית 

של עבודה בסיסית זו כמה חוקי דקדוק עברי, אשר כולם חלק מן 

הסידור, בצירוף כמה דוגמאות, על מנת שיוכל התלמיד השקדן, 

הסידור  של  מדויקת  קריאה  עם  להתמודד  קצר,  ובזמן  בקלות 

והתנ"ך הקדוש."

בהחלט לא משימה פשוטה, והמחבר ניגש אליה בשיטתיות נאה.

קריאה
לשים  אפשר  האותיות.  עם  להיכרות  מוקדש  הראשון  השיעור 

האותיות  שמות  את  הוסיף  השקדנים  התלמידים  שאחד  לב 

דווקא. לשיעור השישי  תכנן  באיטלקית, משימה שהמחבר  בעיפרון 

השיעורים הבאים עוסקים בלימוד התנועות, לפי סדר אלפביתי, 

במספר הולך וגדל של הברות בכל מילה. בולטת השאיפה של המחבר 

לכלול רק מילים לגיטימיות מהמקורות בטקסט, אם כי המשימה 

נעשית מאתגרת למדי כשהוא מגיע למילים בעלות שבע הברות.

אי  במועד,  בהתחשב 

מהמילה  להתעלם  אפשר 

העמוד:  בסוף  השימושית 

ו-ה-א-חש-דר-פ-נים. קצת 

לאף  הזיקה  לא  פרסית 

עדיין. אחד 

אחרי מילים של שבע הברות 

אפשר כבר להתחיל לקרוא טקסטים אמיתיים, הטקסטים הראשונים 

הם כצפוי ברכות ותפילות יומיומיות: נטילת ידיים, ברכת המזון, 

קריאת שמע, קידוש, קדיש.

דקדוק
תוספת  הוא  הבא  הפרק 

עמודים  עשרה  הדקדוק. 

דחוסים להפליא בדקדוק 

עברי על רגל אחת: דגשים 

לסוגיהם, ניקוד, הגייה, חלקי 

הדיבר, שמות עצם, גופים, 

מיליות  פעלים,  תארים, 

יחס, תואר הפועל, קריאות, 

מספרים, מנייה, ימות השבוע, 

חודשים ו-זהו. עשרה עמודים. אני אשמח להכיר את הגאון שידע 

עברית אחרי קריאה מעמיקה של העמודים הללו.

ספר לימוד עברית לדוברי איטלקית
מאת: שירלי פינצי לב / מתוך הבלוג על ספרות איטלקית - בעברית

עמוד שער

שעור שישישעור ראשון
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אותי עניינו בעיקר הסעיפים הנוגעים למיליות החיבור והקריאה. 

האיטלקית עשירה במיליות חיבור וקריאות והשימוש בהן נרחב מאד, 

בשפה הדבורה והכתובה. אלו מילים שמוסיפות אווירה, רגש, נופך 

אישי, וכל איטלקי שמכבד את עצמו לא חוסך בהן. אחת המורות שלי 

לאיטלקית התלוננה פעם מרות על האנגלית: "אומרים רק מה שצריך, זה 

כל כך משעמם!" בתרגום לעברית הבעיה כפולה: השפה דלה במילים 

כאלו והן מוסיפות סרבול למשפט. בהתחשב בכך שמשפט איטלקי 

בטקסט ספרותי או אקדמי יכול להשתרע בקלות על פני עשר שורות 

ויותר )ספרתי!( ובעברית אני הולכת לאיבוד אחרי שלוש שורות לכל 

היותר, המחיר של מילות האווירה כבד מנשוא.

אבל הישועה לא תבוא כנראה מספר מהמאה ה-19. אני חוששת שאין 

הרבה מקום להאח, אללי, אחלי, הס ואויה בתרגום בן ימינו. אבל גם 

האיטלקית השתנתה מאז. כך נמצא כאן מקרה של מילים מקבילות 

שהתיישנו בשתי השפות. "acciocché" היא מילה שיצאה מהלקסיקון 

באיטלקית. כלומר היא מופיעה עדיין בכל המילונים אבל לא נתקלתי 

בשימוש בה בטקסטים מודרניים ובוודאי שלא בדיבור. גם בעברית נדיר 

השימוש ב"למען" במשמעות של "בכדי".

אוצר	מילים
הפרקים הבאים הם טקסטים דו לשוניים, פרקי מוסר, תהלים, משלי, רמב"ם, 

בעברית ובאיטלקית. אבל בכדי להעשיר את אוצר המילים כולל הספר גם 

אוסף קטעים קצרים בנושאים מגוונים, מודרניים ויומיומיים. העולם, הזמן, 

האדמה, המים, רוחות השמיים, החי והצומח, גוף האדם, מותר האדם, 

משפחה, מוסר, שלטון, בגדים, בית וכלים, עבודה ואומנות. איני יודעת מי 

חיבר את הקטעים הללו, להפתעתי מצאתי אותו נוסח גם בספר לימוד 

עברית מאידיש, כך שייתכן שהיו אלו קטעים סטנדרטיים באותה תקופה.

הקטעים הללו מלאי חן ותום אבל אתאפק ואביא רק דוגמא אחת, על 

ההבדלים בין צמחים לחיות.

"מה רב יתרון החיים על הצמחים: 

החיים ינועו ברצון והצמחים לא 

ינועו ברצון: החיים יש להם חמישה 

חושים והצמחים אין להם חמישה 

חושים : החמישה חושים הם הראות 

השמע הריח הטעם והמשש : החיים 

והצמחים אינם  משמיעים קול 

משמיעים קול: הבקר והצאן גועה 

הסוס צוהל החמור נוער הכלב נובח 

האריה שואג החזיר נוהם הדוב שוקק 

הזאב הומה העוף מצפצף הקורא 

דוגק הסיס עוגר ויש צפרים מזמרים 

בקול נעים."

ידוע שבעלי החיים מתבטאים אחרת בשפות שונות וגם כינויי הקולות שלהם 

משתנים משפה לשפה. זהו כמובן פתח לדיון נרחב בשאלת ה"אונומטופיאה 

אמת או אגדה" שאשאיר לבלשנים גדולים ממני. בינתיים נהניתי במיוחד 

מהדוב השוקק והזאב ההומה. יש לזה סימוכין במקורות )"ֲאִרי-נֵֹהם ְודֹב 

ׁשֹוֵקק", משלי כח טו( אבל בימינו עולה בדמיוני רק פו המשתוקק לדבש.

ולמה "ציפורים מזמרים בקול נעים"? ציפור בעברית היא נקבה, 

יש תמימות דעים בין המילונים, האם מחבר הספר הוטעה על ידי 

הסיומת הזכרית? או שאולי הזהות ה"גברית" כל כך של המילה 

באיטלקית השפיעה עליו )בשימוש הסלנגי הגס(?

מילון
המילון בסוף הספר מרתק במיוחד. חמישים עמודים של מילון 

עברי-איטלקי שבחירת המילים בו יכולה להיות נושא למחקר בפני 

עצמו, אנתרופולוגי-היסטורי-בלשני, עוד לפני שצוללים אל המילים 

עצמן. המילים מסודרות אמנם לפי סדר אלפביתי, אבל ללא אחידות 

דקדוקית: יחיד, רבים, זכר, נקבה, שייכות, סמיכויות וצירופים מופיעים 

זה לצד צד ללא אבחנה.

כמה דוגמאות שמשכו את ליבי:

וגם   Lepre -נכון שבאיטלקית קיימים גם ה – Conglio – שפן

ה-Coniglio  אבל לשניהם יש אוזניים ארוכות, מסתבר שלטעות 

הזו יש היסטוריה ארוכה. באיטלקית השפן הוא procavia, בעל חיים 

שאינו מצוי באיטליה.

שערורית – Bruttezza – מילולית כיעור, אבן שושן דווקא טוען 

שמדובר במשהו בעל שיער קצר, אבל כנראה כבר אז לא היתה 

באיטליה סובלנות לפמיניסטיות זיפיות. אילו המלה לא היתה מנוקדת 

הייתי חושדת שמדובר בכיעור שערורייתי.

שער החרסית – Porta orientale - מילולית שער מזרחי. שער 

החרסית זהו שמו של שער האשפות, כפי שהוא נזכר בירמיהו "ויצאת 

אל גי בן הנם אשר פתח שער החרסית" )ירמיה י"ט ב'(. בתרגומים 

שונים של התנ"ך לאיטלקית מופיעים תרגומים מילוליים של השם, 

הכל בסדר, מותר להנהיר בתרגום, אבל מזרחי? שער האשפות פונה 

באופן ברור דרומה! אבל למה להתעסק בקטנות, בסך הכל מדובר 

בשער אוריינטלי מהלבנט.

עקרת הבית - Sterile ritirata femmina - מילולית אישה עקרה 

מבודדת. זו כנראה היתה המשמעות המקורית של המושג בעברית, 

התרגום המילולי של המושג לאיטלקית נאמן למקור, ההפוך למשמעות 

המאוחרת. הביטוי הזה הכלול בתפילת ההלל וכך הוא מתורגם גם 

בסידור דו לשוני מאותה תקופה.

לב  לתשומת  טלסקופ.  מילולית   -Telescopio  – קנה השקפה 

האקדמיה.

חשמל – Rame scintillante – מילולית נחושת מנצנצת. תזכורת 

לכך שמדובר במילה יחידאית ואין סיבה לתת למשמעות המודרנית 

עדיפות על פני הפרשנות מהמאה ה-19.

עץ שמן – Ulivo – מילולית זית. כמה פשוט. מישהו צריך עוד הסברים 

קולינריים על המטבח האיטלקי?

*	המאמר	הועלה	לראשונה	בתאריך	5	במרץ	2012

1505(, בת למשפחת  )נולדה ככל הנראה בשנת  לה מלינצ'ה 

אצולה אצטקית, הייתה המאהבת והמתרגמת של הרנן קורטס 

והביא לנפילת  – הקונקיסטאדור הספרדי שכבש את מקסיקו 

האימפריה האצטקית. לה מלינצ'ה, שנודעה גם בשם דונה מרינה 

או מלינלי, כפי שקראו לה הוריה, הייתה דמות מפתח בכיבוש 

הספרדי של מקסיקו. עד היום יש במקסיקו אנשים הרואים בה 

בוגדת בשל התפקיד שמילאה במגעים בין 

קורטס למונטסומה, ואילו אחרים רואים בה 

את הֵאם המקסיקנית הראשונה. בין כך ובין 

כך, דונה מרינה הייתה אחת המתרגמות 

המפורסמות ביותר בהיסטוריה ויש הטוענים 

שבלעדיה קורטס לא היה מצליח להביס 

את האצטקים. דמותה השנויה במחלוקת 

 traduttore, היא גילום של האימרה הידועה

.)translator, traitor או באנגלית( traditore

בימינו מתרגמים כבר פחות מכריעים גורלות 

של עמים וארצות, אבל הנטייה לתקן ולשפר 

נותרת על כנה. מתרגמים נבדלים במידת 

החירות שהם נוטלים לעצמם. יש השואפים לנאמנות גדולה ככל 

האפשר לטקסט המקורי, יש הסבורים שמותר להמיר מונחים, 

ביטויים או שמות שאינם מוכרים דיים לקורא בשפת היעד, ואילו 

עמדתם של אחרים אינה קבועה אלא תלויה בטקסט. לדוגמה: 

לגוון בשמות תואר, למשל, גם אם המחבר  עיוני מותר  בספר 

חזר עליהם, ומותר ואף רצוי לשייף את הטקסט, לא כל שכן אם 

הוא אינו מוצלח במיוחד. לעומת זאת בפרוזה, זה תלוי באיכות. 

ייגשו ביראת כבוד, אבל בספרים אחרים, הם  לקלאסיקות הם 

סבורים, לא כל דימוי או מטפורה חיוניים כל כך. אפשר לשנות, 

לשפר, להמיר לשדה סמנטי אחר ואפשר בהחלט לקבוע שרכיב 

מסוים אינו "קריטי".

אומברטו אקו כותב על המעורבות הרצויה של הסופר בתרגום 

כתביו לשפות אחרות ואומר שבעיה מרכזית אחת בתרגום נובעת 

בין התמקדות בשפת היעד לבין התמקדות בשפת  מן הניגוד 

המקור – target oriented )תרגום המדגיש יותר את שפת היעד( 

יותר  )תרגום המייחס חשיבות רבה   source oriented לעומת 

לשפת המקור(.

במקרים מסוימים, אומר אקו, התרגום צריך להיות מוכוון שפת יעד. 

הוא מביא כדוגמה את הפרק הראשון ב"מלחמה ושלום". טולסטוי 

מצייר תמונה של החברה הרוסית האריסטוקרטית ומתחיל את 

הרומן בדיאלוג ארוך בצרפתית. תוכן הדיאלוג טריוויאלי. הנקודה 

החשובה היא שהוא מתנהל בצרפתית. מה יעשה אם כן מי שמתרגם 

 en francais את הרומן הרוסי לצרפתית? גם הערת שוליים כגון

dans le text לא תעזור. האפקט ילך לאיבוד. אולי הדיאלוג הזה, 
אומר אקו, צריך להופיע באנגלית בגרסה הצרפתית.

שהזכיר  המפורסמת  הדוגמה  את  מזכירה  הזאת  העמדה 

לרשומה  בתגובות  יותם,  הקוראים,  אחד 

החדשה  הברית  בתרגום  "ההוביט".  על 

מהדימוי  השה  תורגם  האינואיט  לשפת 

"שה האלוהים" לכלב ים, מאחר שבתרבות 

האסקימואית כלב הים מסמל טוהר ותום, 

ואילו טלה, כבש, שה וכדומה אינם מוכרים 

לתרגום  להכניס  מתאים  תמיד  לא  כלל. 

הערות שוליים או הסברים. אני מודה שאני 

ששתי  אף  כאלה,  שכתובים  לפסול  נוטה 

זאת  עם  משכנעות.  די  האלה  הדוגמאות 

לדיאלוג  בצרפתית  הדיאלוג  את  להפוך 

לי  נראה  ים  לכלב  או את השה  באנגלית 

מרחיק לכת מדי. הנאמנות הזאת לשפת 

היעד היא נאמנות גדולה מדי לתרבות היעד.

שתי  בין  לשלב  ובצדק,  נוטים,  רבים  שמתרגמים  לי  נדמה 

הגישות, אבל הנטייה לשפץ פה ושם היא אוניברסלית – אפילו 

במאמר  הכרחיים.  לא  לשינויים  המתנגדים  מתרגמים  בקרב 

ב"ניו  שהתפרסם   ,The Treachery of Translators בשם 

בינואר, מביא אנדי מרטין, מתרגם ומרצה לתרגום,  טיימס"  יורק 

אנקדוטה משעשעת. הוא מספר שהוצאת ספרים בצרפת הציעה 

לו לתרגם לאנגלית את זיכרונותיה של בריז'יט ברדו. בהיותו מעריץ 

ותיק ומושבע של ברדו ראה מרטין בהצעה הזדמנות לכבוש שיאים 

חדשים בקריירת התרגום שלו. אבל משהשיב להוצאה שיהיה צריך 

לשכתב את הספר מא' ועד ת', להוריד את כל סימני הקריאה 

ולהזכיר גם את הרומן שהיא ניהלה עם האנגלי ההוא אך השמיטה 

מהספר – ההוצאה הצרפתית הבינה את תשובתו כ"לא". לסיכום, 

הוא אומר, אין מתרגם שלא משכתב ומתקן. אחדים אפילו מרגישים 

שהם יכולים לכתוב על חייה של ברדו טוב יותר מברדו עצמה.

חוקי הַקרמה בתרגום נוקשים מאוד, אומר מרטין, ואחרי האפיזודה 

הזאת הוא נאלץ לשלם מחיר על יהירותו. הוא כתב ספר על 

גלישה בהוואי שנקרא "ללכת על המים", והספר תורגם להולנדית. 

הוא לא היה מעורב בתרגום כלל, ולאחר שהספר ראה אור הוא 

ניגש לבדוק איך תרגמו את התיאור שהסב לו גאווה רבה - תיאור 

חוויית הטביעה שלו:

בגידות ואי-נאמנויות קלות
The Typewriter מאת: תמי אילון-אורטל / מתוך הבלוג

Image from the Lienzo de Tlaxcala, 1892
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Death was warm and embracing like porridge )"המוות היה 
חמים ועוטף כמו דייסה"(. לאחר שעלעל בתרגום ההולנדי ולא 

לידידה דוברת הולנדית  דייסה, פנה  מצא אף מילה המזכירה 

כדי שתציץ ותראה מה עשה המתרגם עם הדימוי. "עדיף שתשב 

קודם", היא אמרה לו. התברר שהדייסה לא "אבדה" בתרגום, היא 

 had not given my ,פשוט נמחקה כליל. המתרגם, אומר מרטין

.immortal metaphor the time of day

במאמר בשם Reading It Wrong טוען הסופר והמתרגם האנגלי 

פחות  בשפה  הטקסט משתמש  שבהם  שבמקרים  פרקס  טים 

שגורה, מביע רעיון יוצא דופן או לא מובן מאליו או לחלופין רעיון 

לא תקין פוליטית או דעה שאינה עולה בקנה אחד עם הדעה 

שלא  מילים  להוסיף  צורך  פעם  לא  חשים  מתרגמים  הרווחת, 

היו במקור או להפוך את הטקסט לטקסט קונבנציונלי יותר )יש 

מי שיאמר: לגהץ אותו(. כדי להדגים את הטיעון, הוא בודק את 

התרגום לאיטלקית של הספר Women In Love של ד"ה לורנס.

גודרון  נישואים.  על  משוחחות  ואורסולה,  גודרון  האחיות,  שתי 

מספרת לאחותה שכבר היו לה הצעות, אך הפיתוי שלא להינשא 

גדול אצלה מהפיתוי להינשא.

Isn't it an amazing thing,' cried Gudrun, 'how 
strong the temptation is, not to!' They both 
laughed, looking at each other. In their hearts 
they were frightened.

"אבל". התרגום חזרה  המתרגם לאיטלקית מוסיף את המילה 

לאנגלית, כותב פרקס, יהיה משהו כגון

They both burst out laughing, looking at each other. 
But deep in their hearts they were afraid.

בקטע השוואתי אחר אורסולה מוזגת תה. ד"ה לורנס מתאר את 

הסיטואציה כך:

She was usually nervous and uncertain at performing	
these public duties,	such as giving tea.	But today she	
forgot,	she was at her ease,	entirely forgetting to have	
misgivings.	 The tea-pot poured beautifully from a	
proud slender spout.	Her eyes were warm with smiles	
as she gave him his tea.	She had learned at last to be	
still and perfect.

התרגום לאיטלקית של המשפט האחרון מדגים אי-הבנה מוחלטת. 

בתרגום חוזר של האיטלקית לאנגלית, כותב פרקס, השורה האחרונה 

תיקרא כך:

Finally she had learned to do it with a firm hand and 
perfect composure

כלומר, המתרגם מתייחס למזיגת התה בלבד, ומתעלם מהמשמעויות 

לכת  מרחיק  המתרגם  אורסולה.  של  מזגה  על  יותר  הרחבות 

בפרשנותו, ולא זו בלבד אלא שזו שגויה בבירור.

אברהם בירמן )נשים אוהבות, זמורה-ביתן-מודן, 1980, עמ' 363( 

מתרגם את הקטע הזה כך:

בדרך-כלל	היסבו	לה	חובות	חברתיות	כגון	מזיגת	תה	עצבנות	

וחוסר	ביטחון.	אך	הפעם	נשכחו	אלה,	היא	היתה	נינוחה	לגמרי	ולא	

ידעה	ספקות	וחששות.	התה	נמזג	להפליא	מתוך	זרבובית	תמירה	

וחטובה.	עיני	אורסולה	היו	חמות	מחיוכים,	בעודה	מוזגת	לו	את	

התה.	סוף-סוף	למדה	להיות	דוממת	ומושלמת.

מבחינת השורה האחרונה, בירמן שומר על המשמעות שבמקור, 

וההערה אכן נוגעת לעולמה הפנימי של אורסולה, ולא ליכולות 

מזיגת התה שלה. באופן כללי התרגום לעברית כאן מדויק ונאמן 

למקור, אבל אפילו בפסקה זו אפשר לראות את הנטייה, האנושית 

 Her eyes כל כך כנראה, לתקן ולשפר. קודם כול, במקור כתוב

were warm. בירמן מנהיר: "עיני אורסולה".

forget יתרה מזו, לורנס חוזר פעמיים, במכוון, על הפועל

But today she forgot, she was at her ease, entirely 
forgetting to have misgivings.

בירמן מגוון: אך הפעם נשכחו אלה, היא היתה נינוחה לגמרי ולא 

ידעה ספקות וחששות.

לבסוף, התיאור של פיית הקומקום או הזרבובית המפורסמת:

The tea-pot poured beautifully from a proud 
slender spout

שבתמונה. זה  כגון  קנקן  על  אולי  מדובר 

רק  זו  )אולי  בעברית  זאת  לעומת 

לבוש  הזרבובית  עוטה  שלי?(  הפרשנות 

וחטובה". "תמירה  ונעשית  יותר  סקסי 

האם אנו רוצים שהטקסט המתורגם ייקרא 

כאילו נכתב בעברית? האם אנחנו רוצים 

שיהיה לקורא ברור שזה טקסט מתורגם? 

לשמור על הנופך הזר, לרבות מטפורות 

וביטויים אידיומטיים מתרבות המקור? האם אנו רוצים לתמרן בין 

שתי הגישות? האם זה תלוי בטקסט? אלה שאלות כבדות משקל 

ומורכבות מאוד, והדעות עליהן חלוקות כמספר המתרגמים.

באשר לפסקה מ"נשים אוהבות", לי ברור מאוד שהיה צריך לשמר 

את החזרה של הסופר על הפועל "לשכוח". מתוך כבוד להחלטה 

ומתוך ענווה מסוימת שנראה לי שמן  שלו, מתוך כבוד למקור 

הראוי לאמץ. האם בספר עיוני הייתי יוצאת נגד ההחלטה לגוון? 

אני מניחה שפחות.

אחד הספרים שהשפיעו עליי עמוקות בשנים האחרונות הוא הדרך 

של קורמאק מקארתי. הוא נפתח כך:

When he woke in the woods in the dark and the cold 
of the night he'd reach out to touch the child sleeping 
beside him

Teapot

188 "הערות המתרגמת" יש בתרגום לעברית של "ההרפתקאות המדהימות 

של קוואליר וקליי", הרומן זוכה פרס פוליצר של מייקל שייבון. כבר בעמוד 

הראשון יש שלוש הפניות להערות האלה, המופיעות בסוף הספר. ההפניה 

הראשונה, ממוספרת כיאות בספרה הקטנה "1", מופיעה אחרי השם 

"קלארק קנט". הקורא הצייתן שיהפוך את הדפים לסוף הספר ימצא 

את ההסבר "שמו של סופרמן בחיי היומיום". כמה מ-187 ההערות 

 voilà-האחרות מבארות לקוראים ש"קווין )מלכה( הוא כינוי להומו נשי" וש

בצרפתית פירושו "הנה". רוב קוראיו של התרגום הזה, כך אני מנחשת, 

אינם זקוקים כאן להערות המתרגמת.

אבל ההערות האלה, המכוונות די נמוך מבחינת רמת הידע הכללי 

המשוערת של הקורא, הן במיעוט. "ההרפתקאות המדהימות" הוא רומן 

המתרחש על רקע ניו-יורק בתקופת מלחמת העולם השנייה ועולם 

הקומיקס האמריקני של אותה תקופה, הוא שופע התייחסויות היסטוריות, 

גיאוגרפיות ותרבותיות ומבוסס על תחקיר מקיף של המחבר. הערות 

המתרגמת יחדשו הרבה לקורא הישראלי הממוצע, ואפילו המשכיל. אף 

על פי כן, האם הן רצויות, בצורה שבה הן מופיעות? זו שאלה אחרת.

השיקול העיקרי בהחלטה אם להוסיף הערות הסבר לתרגום של יצירה 

ספרותית – במהדורה רגילה לקהל הרחב, כלומר לא מהדורה לתלמידים או 

מהדורה מוערת – הוא לטעמי המרחק בין קוראיו המקוריים של הספר לבין 

קוראי התרגום הנוכחי. אם המחבר כתב לקהל קוראים צרפתים באמצע 

המאה ה-19, ואת התרגום יקראו ישראלים בתחילת המאה ה-21, אולי 

דרושות הערות כדי לגשר על הפער בין הקורא המקורי שהמחבר ראה 

לנגד עיניו לבין הקורא בפועל. "ההרפתקאות המדהימות" ראה אור באנגלית 

בשנת 2000, והתרגום לעברית – בשנת 2003. הפרש זמנים של ממש 

אין פה. ומה לגבי הפער התרבותי? גם הקורא האמריקני הסביר איננו 

בקיא בעושר התרבותי ששייבון פורש ביצירה שלו: סביר להניח שקוראים 

רבים אינם יודעים שאנגולם היא "עיר בצרפת, שאחת לשנה מתקיים 

בה פסטיבל קומיקס", או שניקולא ֶטסָלה הוא "מהנדס חשמל וממציא 

אמריקני ממוצא סרבי )1943-1856(". סביר גם להניח, ששייבון ידע שרוב 

הקוראים שלו לא ידעו את כל זה. ואף על פי כן, הספר ראה אור במקורו 

בלי הערות הסבר. אפשר להיות מרותק לעלילת הרומן גם בלי להכיר חלק 

ניכר מהטריוויה התקופתית המופיעה בו. מעבר לכך, הקוראים נעזרו מן 

הסתם בהקשר ובידע חלקי )למשל, שטסלה – שהוא גם שמה של יחידת 

מידה של עוצמת שדה מגנטי – קשור כנראה לחשמל(, ומי שהסתקרן, 

חיפש וקרא עוד על מה שלא היה מוכר לו. ייתכן ששייבון רצה לפנות 

במקביל לקורא מן השורה, שייהנה מן הדמויות ומן העלילה, ולקורא הידען, 

שיזהה את השמות ואת הפרטים ההיסטוריים; ייתכן אפילו שרצה לאפשר 

לקוראיו את תחושת ההנאה, שאדם חש כאשר הוא לומד משהו חדש 

אחרי שנים ונזכר בספר. מה שחשוב, בעיניי, הוא שהמחבר בחר לכתוב 

ספר מסוים – שופע שמות, עשיר בפרטים – ולא סיפק הסברים מעבר 

למה שכלול בטקסט עצמו. מדוע הקורא העברי צריך לקבל ספר אחר?

עד עמוד 3 איננו יודעים מה הקשר בין שתי הדמויות. עד עמוד 3, 

.Hi, Papa :שבו פוקח הילד את עיניו ואומר

ואילו בעברית )בתרגום אמיר צוקרמן, מודן, 2009( נפתח הספר כך:

בילדו  ונגע  יד  שלח  הוא  הלילי  ובקור  בחושך  ביער  כשהתעורר 

הישן לצידו.

בתרגום לעברית אנחנו יודעים שהילד הוא הילד שלו. כבר במשפט 

עקרונית.  החלטה  פה  יש  אם  יודעת  לא  כמובן  אני  הראשון. 

התרגום של הספר כולו נפלא ממש, אבל ההבהרה או ההחלטה 

השגויה הזאת בתחילת הספר היא טעות קריטית בעיניי, דוגמה 

קיצונית לספוילר.

ולסיום נחזור לקורטס הכובש, ללה מלינצ'ה המתרגמת ולקשר 

שבין תרגום לקולוניאליזם.

קולוניה מתחילה בתרגום, בהעתקה של המקור למקום אחר על 

יורק.  ניו  ניו אמסטרדם.  ניו אינגלנד. ספרד החדשה.  פני המפה. 

זהה  להיות  יוכל  לא  שלעולם  מרחוק  שעתוק  קולוניאלי.  שיבוט 

טקסט  של  מטפורית  עקירה  של  סוג  גם  הוא  תרגום  למקור. 

משפה אחת לאחרת. ]...[ הפרקטיקה של התרגום מתחילה כסוג 

של  בשאלות  כרוכה  תמיד  היא  אך  בין-תרבותית,  תקשורת  של 

להימנע מסוגיות  יכול  אינו  תרגום  לכן  וצורות שליטה.  כוח  יחסי 

עכשוויות.  כוח  לצורות  שלו  הקשר  על  משאלות  או  פוליטיות 

ניטרלי לגמרי של  שום מעשה של תרגום אינו מתרחש במרחב 

הנכבש  גם   ]...[ מישהו.  או  משהו  מתרגם  מישהו  מוחלט.  שוויון 

הוא אדם מתורגם.

)מתוך רוברט יאנג, פוסט-קולוניאליזם: מבוא, רסלינג, 2008, בתרגומי(.
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ערעורים על הערות
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יורם ברונובסקי, בכתבו על תרגומיו ליצירות של בורחס, ציין בהקשר זה 

שמתרגם המוסיף הערת הסבר לשם או למונח ביצירה ספרותית צריך 

להחליט איזה מידע לכלול בהערה, והדבר אינו פשוט: כאשר הספר אינו 

ספר עיון, שיש בו שיקולים דידקטיים ברורים יחסית, קשה לדעת איזו 

אסוציאציה רצה הכותב לעורר כשבחר להזכיר שם מסוים. אם נחזור 

לדוגמה של טסלה, האם כדאי שהקורא ידע שהוא "ממוצא סרבי", או 

אולי רלוונטי יותר לציין שהוא פיתח את טכניקת זרם החילופין? במשפט 

הרלוונטי ב"הרפתקאות המדהימות", טסלה מוזכר כאחד מגיבורי הילדות 

של סם קליי, לצד שתי דמויות מוכרות יותר, לואי פסטר וג'ק לונדון. פסטר 

ולונדון ניהלו חיים רצופי מאבקים – כך שאולי דווקא הסכסוך הקשה של 

טסלה עם תומס אלווה אדיסון הוא הפרט שכדאי להזכיר? גם מבחינה 

זו, אם כן, יש בעייתיות בכתיבת הערות הסבר ליצירה ספרותית.

אפשר אולי לומר: מי שרוצה, יקרא את ההערות וילמד, ומי שלא רוצה, 

יתעלם מהן. אך לטעמי, לפחות, לא כל-כך קל להתעלם מהערות. 

ביאליק, ואחרים לפניו, תיארו קריאת תרגום כ"נשיקה מבעד למטפחת". 

רוב העוסקים בתרגום שואפים להעמיד תרגום שיעניק לקורא חוויה 

קרובה ככל האפשר לקריאת המקור – מבחינת התוכן, הסגנון, המשלב 

וכיוצא באלה. והחוויה של קריאת ספר רצוף הערות שונה בעיניי לגמרי 

מהחוויה של קריאת ספר ללא הערות. כאשר אנו קוראים ספר מצוין 

אנו שוקעים בתוכו ושוכחים, במידה מסוימת, שאנו קוראים: מבחינתנו, 

אנחנו שם. תרגום מצוין אמור בעיניי לייצר אפקט דומה – להשכיח 

מאיתנו את העובדה שאנו קוראים תרגום. המספרים הקטנים המפנים 

להערות אינם מאפשרים לקורא לשכוח את זה או את זה. אתה שוקע 

בקריאה – והנה המתרגמת טופחת על כתפך ולוחשת, שאלסקה אפויה 

היא "קינוח המורכב מגלידה מצופה מקצפת חלבונים ואפויה בתנור"!

גם ב"אשתו של הנוסע בזמן" לא עמד המתרגם )המוכשר( בפיתוי 

להשכיל את הקורא. כאשר הגיבור, הנרי, מבקר בבית הוריה של חברתו, 

הוא מתרשם שחדר האוכל הוא נעים ונוח, בסגנון "המעצב מהמאה 

התשע-עשרה ויליאם מוריס". הניסוח הזה, הנראה כלקוח ממאמר, מפתיע. 

הנרי הרי יודע מיהו ויליאם מוריס. למי הוא מסביר במי מדובר – האם 

לנו, הקוראים? בדיקה מהירה של המקור מגלה כי שם הנרי מהרהר 

 comfortable in a William Morrisy sort of" שחדר האוכל הוא

way". כלומר, במקור אין הסבר מי זה, ואילו בתרגום נוספה הנהרה. אילו 
הייתה סיבה להניח שרובם המכריע של הקוראים האמריקנים יכירו את 

השם, ואילו הקוראים הישראלים לא יכירו אותו, ניחא; אך ויליאם מוריס 

אינו מוכר עד כדי כך גם בקרב קוראי האנגלית. יתרה מזו, מן ההקשר 

ברור ממילא שמדובר באדריכל או במעצב, וגם אם הקורא אינו מכיר 

אותו, האזכור הזה תורם לעיצוב דמותו של הנרי כאדם משכיל ואנין טעם. 

אודרי ניפנגר, המחברת, בחרה לציין את השם בלא הסברים; הוספת 

ההנהרה חוטאת אפוא לטעמי בחוסר נאמנות למקור, גם אם נחסך 

מאיתנו פה צלצול האזעקה של הפניה להערת שוליים.

הערות מתרגם מזן קיצוני במיוחד מופיעות בתרגום העברי של ספר 

הנעורים "זן ואמנות אחזקת האופנוע" של רוברט פירסיג. בתרגום יפה 

זה, משנת 1978, ההערות עצמן מופיעות בעמודים הרלוונטיים, ולא בסוף 

הספר. גם כאן מקצת ההערות הן אינפורמטיביות )בצירוף מקרים נחמד, 

גם כאן ישנה הערת הסבר מיהו קלארק קנט(. אך ההערות המפתיעות 

יותר הן אלה שבהן המתרגם מזכיר לקורא אירועים קודמים בספר או 

מבאר קטעים במהלך העלילה או בהלך המחשבה של הגיבור-המספר, 

שלדעתו כנראה אינם ברורים דיים. המספר, שסבל בעברו מהתמוטטות 

נפשית והיה מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי, מפריד כעת בין עצמו 

שלפני ההתמוטטות, שאותו הוא מכנה "פידרוס", לבין עצמו הנוכחי. 

לקראת סוף הספר הוא מספר לנו כך: "אני מצליח לחיות ולתפקד בעיקר 

על-ידי נשיאת-חן בעיני אחרים; מן ההכרח לעשות זאת כדי להשתחרר. 

כדי להשתחרר עליך להבין מה הם רוצים לשמוע ממך, ולהשמיע להם 

ואז, אם הצלחת לשכנעם, ישחררו  זאת במירב השכלול והמקוריות, 

אותך. אלמלא הפניתי לו עורף, הייתי עדיין נמצא שם". זהו הטקסט 

שכתב פירסיג, כפי שתורגם לעברית. אך כדי לוודא שהקוראים כולם 

הבינו, הוסיף המתרגם הערה אחרי המילים "כדי להשתחרר", לאמור: 

"מבית-חולים לחולי נפש – המתרגם", ואחרי "הפניתי לו עורף" הוסיף 

את ההערה "לפידרוס – המתרגם". זו כבר לא טפיחה על הכתף ולחישה 

קלה – זו צעקה באוזן.

מדוע, בעצם, אנו רואים כה הרבה ספרים מתורגמים שיש בהם הערות 

והנהרות? לדעתי, יש לכך שתי סיבות. האחת היא הנטייה האנושית 

הטבעית להסביר ולפרש, שממנה נובע אי-רצון של המתרגם להשאיר 

את הטקסט עמום, או להניח לקורא להתמודד עם שמות ומונחים 

לא מוכרים לו – גם אם מחבר היצירה עצמו בחר לעשות כך. הסיבה 

השנייה, ואולי הפחות נאצלת, היא רצונו של המתרגם לצאת מן הצללים 

ולהיראות. מקובל לומר כי ככל שמתרגם עושה את עבודתו טוב יותר, כך 

הוא מורגש פחות ועבודתו שקופה יותר; הערות הן הזדמנות פז למתרגם 

למשוך תשומת לב לעבודתו.

מכיוון שגם הקוראים, או לפחות מקצתם, ישמחו להעשיר את ידיעותיהם 

– כדאי למצוא פתרון שישיג את המטרה הזאת בלי להפריע בתהליך 

הקריאה. אפשרות אחת היא אחרית דבר מאת המתרגם או המתרגמת 

– כגון אחרית הדבר המקסימה שכתבה ד"ר ניצה בן-ארי )עם דני קרמן( 

לתרגום "ציד הסנרק" של לואיס קרול. פתרון אחר מופיע בעיקר בתרגומים 

ישנים יחסית, דוגמת "פשעו של סילבסטר בונאר" של אנטול פראנס, 

אשר ראה אור ב-1976 בתרגומה המלבב של דליה טסלר. בסוף הספר 

תמצאו רשימת שמות ומונחים מבוארים, לפי עמודים, כך שמי שלא 

ידע מיהו ֶאמֶפּדֹוקֶלס יוכל להשלים את החסר כאן. בגוף הנובלות עצמן 

אין הפניות למונחון הזה. אמנם, בשיטה הזאת רוב הקוראים מגלים את 

המונחון רק לאחר שסיימו לקרוא את הספר )בעיה שאפשר לפתור 

באמצעות הערה בולטת באחד העמודים הראשונים(, ואין דרך לדעת, 

במהלך הקריאה, אם שם או מונח מסוים מופיע במונחון, בלי לדפדף 

ולבדוק – אך יש לה בעיניי יתרון חשוב: הקורא פוגש את היצירה בדמות 

קרובה ככל האפשר לזו שיצר המחבר, בלא הפרעה של הערות, שעליהן 

 Footnotes – little“ :אמר הפילוסוף האמריקני ויליאם ג'יימס, בדיוק רב
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איך עושים ספרות צ'כית בעברית
פאר פרידמן

מה קורה כשוודניק מדבר עברית?

תרגום ספרות צ'כית לשפה העברית כולל בתוכו "אגוזי תרגום" קשים 

לפיצוח: המוספיות שמשנות לגמרי את הפועל, סדר המילים ההפוך או 

השימוש הנרחב בשפות סלביות. הפתרון, כמו תמיד במקצוע התרגום, 

חייב להיות יצירתי במיוחד.

היהודי  במוזיאון  בצ'כית  שהעברתי  הרצאה  על  מבוסס  זה  מאמר 

בפראג, ב-30 באפריל 2013. נוסח אחר של הגרסה העברית התפרסם 

במקור באתר האינטרנט שלי, "מקרה מקרופולוס", המוקדש לספרות 

ולתרבות הצ'כית.

לפני כשנה כתבה ידידתי בפייסבוק סטטוס חכם: ההבדל בינינו, היהודים, 

לבין שאר העמים הוא בכך שאנו אומרים "שנה טובה", וכל השאר 

אומרים "שנה שמחה" או "שנה מאושרת" – Happy new year, וגם 

בצ'כית: Šťastný nový rok. אני הבנתי זאת כך: כאילו אחרי כל כך הרבה 

פוגרומים ומלחמות מספיק לנו, היהודים, שהשנה החדשה תהיה פשוט 

"טובה"; שאר העמים, שחיים בשלווה באירופה ובאמריקה, יכולים לקוות 

שהשנה תהיה אפילו "מאושרת".

כמתרגם, עלה בדעתי כי הסטטוס הזה יכול בקלות להפוך למה שנקרא 

בצ'כית "אגוז תרגום" – גיהינום תרגומי של ממש. הרי "שנה טובה" היא 

ברכה עברית מקובלת, וכך גם "שנה מאושרת" בצ'כית, באנגלית ובשפות 

אירופיות אחרות. לשתי הברכות משמעות מילולית שונה, אך משמעות 

הביטוי כולו זהה היא: שנה חדשה הגיעה, אגיד משהו מנומס. זהו תרגום 

אדקווטי, והוא אינו מציב לנו כל בעיה במקרה זה. זו קלישאה, ולכן איננו 

חושבים על המילים עצמן.

אך מה קורה אם סופר צ'כי היה עומד על כך שאיננו חושבים כבר על 

המילים, והיה מבקש לחדש את הביטוי שהפך לקלישאה? כיצד היינו 

מתרגמים לעברית סופר שיכתוב "הם אמרו לי 'שנה מאושרת', אך אני 

ידעתי ששנה זו לא תהיה מאושרת, כי אין אושר בעולם"? במקרה זה, 

לא היינו יכולים להשתמש בברכה הישראלית המקובלת, ולתרגם כך: 

"הם אמרו לי 'שנה טובה', אך אני ידעתי ששנה זו לא תהיה טובה, כי אין 

טוב בעולם". הרי זה עוד יותר עצוב, ובעיקר – זה לא מה שהסופר כתב.

בעיה כזו לא הייתה קיימת בתרגום לאנגלית, צרפתית, איטלקית או גרמנית, 

כיוון שבכל השפות הללו יש ביטוי מקובל דומה. העברית אינה לבדה 

 .)с Новым годом( במקרה זה: בעיה דומה קיימת, למשל, גם ברוסית

עם זאת, במאמר זה אנסה להראות עד כמה נפוצות בעיות כאלה דווקא 

בתרגום מצ'כית לעברית, היות שמבחינה לקסיקלית ודקדוקית, תרגום בין 

שפות אלה הוא עניין קשה מאוד – ולבטח קשה יותר מתרגום מצ'כית 

לשפות אירופיות אחרות.

מחכים	לספרות	האנדרגראונד
ספרות צ'כית תורגמה לעברית כבר בשנות השלושים של המאה העשרים, 

ואחד הראשונים שתורגם היה קאֶרל צ'אפק, מהחשובים שבסופרי צ'כיה. 

אולם כמו בבדיחה על השוטרים שהולכים בזוגות )אחד יודע לקרוא והשני 

יודע לכתוב(, כך גם חלק מן הטקסטים הללו תורגמו על ידי שני מתרגמים 

– האחד ידע קצת צ'כית והשני ידע עברית. טכניקת תרגום אחרת הייתה 

גרועה עוד יותר, שכן היו טקסטים שכלל לא תורגמו מן המקור הצ'כי אלא 

מתרגום אחר, למשל מאנגלית או מגרמנית. היו רומאנים שתורגמו כך אפילו 

בשנות התשעים, למשל יצירות של שניים מגדולי הסופרים הצ'כיים – יוזף 

שקבורצקי ואיוון קלימה.

מצ'כית מתרגמת  התרגום  במת  על  הופיעה  השבעים  בשנות 

חדשה – רות בונדי, עיתונאית ילידת צ'כיה שחיה בישראל. החייל 

האמיץ שווייק, הצ'כי המפורסם ביותר, היה תרגומה הראשון, אך 

כבר חביב מאוד על הישראלים: ב-1936 תורגם לעברית מחזהו 

של מקס ברוד על החייל שווייק, שהפך לאחת ההצלחות הגדולות 

של התיאטרון הישראלי בארץ. גם הרומן הסאטירי מאת ירוסלב 

האשק כבר תורגם פעמיים קודם לכן לעברית, אך לא מצ'כית ולא 

בשלמותו. בונדי תרגמה את החייל האמיץ שווייק עם העיתונאי חיים 

איזק שידע עברית טוב ממנה – אך צ'כית, כמובן, לא ידע כלל.

במשך 40 שנה תרגמה בונדי את חלק הארי של הספרות הצ'כית שראתה 

אור בעברית, בין היתר רומאנים מאת מילן קונדרה, בוהומיל הראבאל, 

אוטה פאוול, פטריק אוז'דניק ועוד. לעברית תורגמו גם סופרים אחרים, 

דוגמת פאבל קוהוט וספרים נוספים של קארל צ'אפק, אבל ענק כמו 

לודביק ואצוליק – אחד המאסטרים הגדולים של השפה הצ'כית – תורגם 

לעברית רק פעם אחת )בספרו הנפלא "חזירי הים"(, וגם זה מגרמנית. 

תרגום כזה פשוט לא יכול להיות טוב.

שהולכים  השוטרים  על  בבדיחה  כמו 
יודע  והשני  יודע לקרוא  )אחד  בזוגות 
לכתוב(, כך גם חלק מן הטקסטים מצ'כית 
תורגמו בעבר על ידי שני מתרגמים – 
האחד ידע קצת צ'כית והשני ידע עברית

רבים מתרגומי הספרות הצ'כית לעברית 
כלל אינם מציינים את השפה שממנה 
למשל  צ'אפק,  של  מחזותיו  תורגמו. 
"האם" ו"מחיי החרקים", תורגמו על ידי 
אביגדור המאירי, אחד מענקי הספרות 
העברית, שלא ידע כנראה דבר בצ'כית
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רבים מתרגומי הספרות הצ'כית לעברית כלל אינם מציינים את השפה 

שממנה תורגמו. מחזותיו של צ'אפק, למשל "האם" ו"מחיי החרקים", 

תורגמו על ידי אביגדור המאירי, אחד מענקי הספרות העברית, שלא 

ידע כנראה דבר בצ'כית. סופרים כמו ארנושט לוסטיג תורגמו מגרמנית, 

ואחר כך גם מאנגלית.

אולם חשוב לא פחות לבדוק מה לא תורגם לעברית. ספרות האנדרגראונד 

הצ'כית לא תורגמה כלל; מן הספרות שאחרי המהפכה תורגמו רק שני 

רומאנים )במשך למעלה משני עשורים!(, שום ספרי שירה או קלאסיקות 

צ'כיות נפלאות שתורגמו לאינספור שפות אחרות. לספרות הצ'כית הייתה 

עד כה נציגה אמיתית אחת בישראל, ולה טעם אישי שראוי לדעתי לכל 

שבח, אך בכל זאת – טעם אישי שאפשר להתווכח עליו.

מה	שבין	רגליים	למציאה
כמה בעיות עומדות בפני המתרגם מצ'כית לעברית, והנפוצה שבהן היא 

זו ששורשיה נעוצים בבסיס השפה הצ'כית: השימוש שלה בתחיליות 

ובסופיות. הכלי הנפוץ ביותר ליצירת מילים בצ'כית הוא מוספיות, ובמיוחד 

תחיליות, שיכולות לעשות שני דברים. הראשון הוא לדייק את משמעותו 

של פועל או שם עצם. הפעלים zapít, opít, vypít, napít, dopít גזורים 

כולם מן הפועל הבסיסי pít, ולכולם משמעות דומה – ללגום משהו. 

התחיליות הן שמעניקות להם את המשמעויות השונות: dopít פירושו 

ששתיתי משהו, הפסקתי ואז המשכתי לשתות עד תום הנוזל. לעומת 

זאת, vypít משמעו ששתיתי עד תום הנוזל ללא הפסקות.

עם זאת, תחיליות יכולות גם לשנות לחלוטין את משמעות הפועל או 

שם העצם הגזור ממנו. כך למשל במקרה של פועל הבסיס jít. ללא 

תחילית, פירושו "ללכת". גם  přijít, "להגיע", משמעותו קרובה: לעבור ברגל 

מנקודה א' לנקודה ב'. אולם פירושו של הפועל najít כבר שונה לחלוטין: 

"למצוא". בתחילית זו כבר אין לפועל כל קשר לרגליים. משמעותו של 

הפועל אינה נעוצה כבר בכך שהוא בנוי מהפועל jít בתוספת תחילית.

בעברית, כמובן, תפקידן של התחיליות והסופיות שונה לחלוטין; הן מאפשרות 

צורות דקדוקיות שונות, אך לא מסייעות כל כך ביצירת מילים חדשות. 

אם דובר עברית רוצה להגיד ששתה, הפסיק ואז שתה עד תום הנוזל 

הוא ישתמש במילים רבות יותר מאשר בצ'כית, ולעתים גם יסב תשומת 

לב מיותרת למשפט.

אלא שעשויה לנבוע מכך עוד בעיה, שאת ביטויה הקיצוני ביותר מצאתי 

אצל צ'אפק:

בקטע הזה, שלקוח מסיפור לילדים, מתואר יצור אמפיבי מוכר בפולקלור 

הצ'כי המכונה וודניק )vodník(. צ'אפק מספר כי הוא יכול לעסוק רק 

במקצועות שיש בהם מים )voda(, ומונה מגוון מקצועות שבהם אכן 

מופיעות האותיות vod, אך אין להם כל קשר למים. כיצד נטפל בטקסט 

זה בעברית? אני מודה, הרעיון היחיד שעולה בדעתי הוא להשתמש 

בחרוזים: "מובן, ילדים, שוודניקים יכולים לעשות רק דברים שיש בהם 

מים. הם יכולים להלך אימים, לשיר שירי עמים, להשיב זיכרונות קדומים, 

לייעץ להסתדרות בעיצומים, לכתוב מכתבי תנחומים - בקיצור, משהו 

עם 'מים' חייב להיות שם". אך הבעייתיות ברורה: מדובר בפתרון דחוק, 

והטקסט הרבה פחות מרשים, מרענן ומקורי מהמקור הצ'כי, שלא לדבר 

על כך ששינינו את המקור לחלוטין.

משלב	בכתב
עוד בעיה בתרגום מצ'כית לעברית נעוצה בסדר המילים במשפט. 

בצ'כית, אינפורמציה חדשה או כזו שאנו רוצים להדגיש תבוא כמעט 

תמיד בסוף המשפט. בעברית, לעומת זאת, היא תמוקם דווקא 

בהתחלה. פירושו של דבר הוא שגם מנגנון ההפתעה הספרותית עובד 

הפוך בעברית ובצ'כית. הפתעה פירושה דבר מה שאיננו מצפים לו, 

ולכן הגיוני למקם אותה בסוף המשפט, כמו שעושה הצ'כית. סופרים 

בהחלט עשוים להשתמש בהפתעה כזו, שהדקדוק נאמן לה. סדר 

המילים בעברית פשוט לא מאפשר זאת.

בעיה טיפוסית נוספת וקשה במיוחד, המשותפת לשפות אירופיות 

רבות, נעוצה ברמות המשלב השונות של השפה הצ'כית, המדוברת 

וגם הכתובה, שכן אלה שתי שפות נבדלות מאוד זו מזו. לסופר הצ'כי 

אין עבודה קשה במיוחד אם ברצונו להנמיך את המשלב הכתוב: אם 

 ý הוא רוצה לכתוב בצ'כית מדוברת, הוא יחליף, למשל, את הסיומת

בסיומת ej, לתעתוק המקובל של השפה המדוברת.

משלב מדובר נבדל שכזה פשוט אינו קיים בעברית. כשהיתומים בספרו 

של יאכים טופול, "לגרגר זפת" )הוצאת אחוזת בית(, מדברים בצ'כית 

מדוברת, הם אומרים bejt במקום být, אך אין אפשרות לתרגם זאת 

סתם כך לעברית. כשתרגמתי את טופול נאלצתי להחליט איך לתרגם 

את שפת היתומים שלו. לאחר מחשבה, תרגמתי את הטקסט באופן 

הכי פחות תקין שיכולתי, בידיעה שעבור חלק מן הקוראים, הדבר יהיה 

ממש על גבול הנסבל. הנה דוגמה:
Ty kryso, řekl Dýha. Já myslel, že seš velká krysa, co pro 
mě de. A to seš ty, ty kryso.
Krysy nejsou tak velký.
Náhodou sou. Tady sou takový krysy.
Nejsou.
Na kluka seš malej, ale na krysu velkej dost.
Co tu děláš?
Ni. Nemáš cigáro?
Ne.
Venku je komunistický povstání. Tak mazej za Karlem a 
dones cigára.

לסופר הצ'כי אין עבודה קשה במיוחד אם 
ברצונו להנמיך את המשלב הכתוב: אם 
הוא רוצה לכתוב בצ'כית מדוברת, הוא 
 ,ej בסיומת ý יחליף, למשל, את הסיומת

לתעתוק המקובל של השפה המדוברת

הקורא הצ'כי הסביר יבין גם משפטים 
שכוללים שפות סלביות אחרות, למשל 
אוקראינית, פולנית, בלרוסית או סרבית. 
אולם הקורא העברי הממוצע לא בהכרח 

יודע רוסית

"עכברוש שכמותך, אמר דיָהה. אני חשבתי שתעכברוש גדול שבא אלי, 

וזה אתה, עכברוש.

עכברושים הם לא כאלה גדולים.

במקרה הם דווקא כן. כאן יש עכברושים ככה גדולים.

אין.

ּבישביל ילד אתה קטן אבל ּבישביליֹות עכברוש תמספיק גדול.

מה אתה עושה כאן?

כלום. סיָגרה יש?

לא.

בחוץ יש מרד של הקומוניסטים. אז תתחפף לקאֶרל ותביא ֶמנו סיגרה."

אף שהביקורות על הספר ועל התרגום היו מצוינות, מבקר אחד תקף את 

ההחלטה להכניס לתרגום "שיבושים" שאינם נשמעים בדיבור – כגון "עים", 

"בישביל" ועוד. עם זאת, זה בדיוק מה שעושה המספר של טופול, כשהוא 

.jde במקום de או ,jsou במקום sou או ,jsem במקום sem כותב

המכנה	המשותף	האירופי
אין ספק כי הבעיות המעניינות ביותר הן בעיות תרבותיות, הכוללות עניינים 

שנמצאים ברובד התרבותי הצ'כי שכל דובר ילידי של השפה מכיר. כך, 

למשל, כל צ'כי יבין מדוע הטקסט הבא מצחיק:

"בכיתת האוכל בבית-מעון שלנו היה ציור של ישו. כשהייתי קטן, חשבתי 

שזה ֶצ'ך הקדוש ארוך השיער עם אמו הבתולה. אחר כך קיבלתי שכל 

והאמנתי שזה פורטרט של ההורים שלי ושל קופיף, אבל זה היה שכל 

עקום, אלה היו שטויות, התחלתי להבין את זה בזמן תפילת אבינו שבשמים!"

בעיית התרגום כאן נובעת מכך שצ'ך, אבי הצ'כים, אינו יכול להיות קדוש, 

לא רק מפני שהוא דמות בדויה, אלא גם מכיוון שבמיתולוגיה הצ'כית 

הוא עובד אלילים פגאני, ולא נוצרי.

קיים סוג מקיף יותר של בעיות, שאני קורא לו "המכנה המשותף האירופי". 

הנה דוגמה מ"ביקורת המילים" של צ'אפק )בקרוב בתרגומי בהוצאת כרמל(:

"קור כלבים. מאחורי מילים אלה עומד הרעיון המטופש, כאילו מזג אוויר 

שהוא רע מדי עבור בן-האדם – רוחות עזות, שלג מעורב בגשם, גשם 

שנמשך ארבעים יום וסופות ברד – מתאים כנראה באופן מיוחד לכלב, 

והולם את אופיו. אין טעות מפלצתית מזו. למען האמת, "מזג אוויר של 

כלבים" היה אמור להיות יפה יותר משאתם עשויים להעלות על דעתכם: 

יּוני כל השנה, חצר שמשית וחמימה וצל קריר, גשם קצר ומטּולל, ריחות 

מעניינים למכביר, דשא גבוה ולח, שום ירח מלא, שום פסנתרים, שום 

קבצנים, שום אי-שיוויון, הרבה ילדים ודי בשר לכולם. שגוי באותה מידה 

הביטוי שמתאר בצ'כית דברים איומים ונוראים: 'בשביל החתולים'. לאמיתו 

של דבר, ומנקודת מבטו המוצדקת של החתול, הדברים שנועדו 'בשביל 

החתול' הם כרית, חלב, דרור פזיז, עליות-גג סודיות וַמְתְבִנים, חיק אישה, 

יד רכה, כדור צמר, לילות ירח, בתים וגנים שקטים – כלומר, דברים נעימים 

מאלף ועד תו, דברים טבעיים ואינטימיים..." 

הביטוי הצ'כי "psí počasí" )מילולית: "מזג אוויר של כלבים"( קיים גם 

באנגלית באותה משמעות. בעברית, כמובן, אין הוא קיים, אך השתמשתי 

בביטוי קרוב – "קור כלבים" – שלגמרי במקרה התאים; ובכל זאת, אין זה 

בדיוק אותו מזג אוויר. על הביטוי "בשביל החתולים" מעיר צ'אפק עצמו 

בהערת שוליים: "ביטוי זה, לא זו בלבד שהוא שקרי, אלא שמקורו אף 

בגרמנית." ברור, אם כן, כי תרגום של טקסט כזה לעברית יהיה מורכב 

הרבה יותר מתרגומו לשפות אירופיות, וידרוש לפחות הערת שוליים אחת.

שורה	וחצי	מלאת	מוקשים
הקורא הצ'כי הסביר יבין גם משפטים שכוללים שפות סלביות אחרות, 

למשל אוקראינית, פולנית, בלרוסית או סרבית. גם אם לא יבין מילה 

יוכל להבין את הרעיון הכללי. כיצד נטפל בכך  במילה, פעמים רבות 

בעברית? איננו יכולים להיפטר מהרוסית, כיוון שכך כתב הסופר במקור, 

אולם הקורא העברי הממוצע לא בהכרח יודע רוסית. 

הנה דוגמה מפלצתית מן הרומאן "בארץ קרה" של טופול, שאת תרגומו 

השלמתי אך הספר עוד לא יצא:

הטקסט כאן כולל צ'כית ספרותית, צ'כית מדוברת, סלנג שמקורו בגרמנית, 

רוסית ואז בלרוסית, שהדובר משתמש בה כדי להשוות בינה ובין הרוסית 

שקדמה לה. ואלה רק שורה וחצי בספר! למתרגמי הספר לשפות סלאביות 

לא תהיה כאן בעיה חמורה כל כך; אבל אפילו למתרגמים לאנגלית או 

לשפות אחרות תהיה עבודה קלה יותר, פשוט מפני שבשפות הללו יש 

משלבים רבים יותר ושימושיים יותר מאשר בעברית.

ובכל זאת, הספרות הצ'כית מתורגמת לעברית. זה נס, זו עבודה קשה, 

אבל זה גם כיף )מילה שיש לנו בעברית ושדווקא בצ'כית קשה מאוד 

למצוא לה מקבילה אחת שתכיל את כל משמעויותיה(. לכל מתרגם 

מכל שפה יש בעיות שונות ומשונות. בסופו של דבר, זו עוד אחת מן 

הסיבות שבגללן אנחנו אוהבים את העבודה שלנו. 

פאר	פרידמן,	חוקר	הספרות	הצ'כית	של	המאה	העשרים,	מתגורר	

בפראג,	מבקר	ספרות	ועיתונאי	בישראל	ובצ'כיה	ומתרגם	ספרות	יפה	

מצ'כית	לעברית.	בשנים	הקרובות	עתידים	לראות	אור	בתרגומו	ספרים	

מאת	קארל	צ'אפק,	לדיסלב	פוקס	ויאכים	טופול,	וכן	יומנים	שנכתבו	

בידי	ילדים	בגטו	טרזין.	
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כמעט אלפיים מתרגמים, מתורגמנים, עורכים ובעלי חברות תרגום הגיעו 

 ,)ATA( באוקטובר 2012 לכינוס ה-53 של אגודת המתרגמים האמריקנית

שהתקיים בסן דייגו. השתתפתי בעבר בכנסי האגודה גם בסן פרנסיסקו 

וגם בניו יורק, אך הכינוס הזה היה המוצלח מכולם, משלוש סיבות עיקריות: 

המיקום, הארגון המופתי וההרצאות המצוינות.

לוקיישן,	לוקיישן,	לוקיישן
במיוחד  דייגו,  סן  של  היפהפה  החוף  מקו  יותר  מושלם  מיקום  אין 

שימוש  עשו  הכינוס  ומארגני  נפלא,  היה  מזג-האוויר  באוקטובר. 

שבו  הענק,   Hilton Bayfront מלון של  'הטבעיים'  בנתונים  מצוין 

על  התקיימה  רביעי  בליל  הרשמית  הפנים  קבלת  הכינוס.  נערך 

המסיבה  המדהימה.  והשקיעה  המרינה  מול  המלון,  שבחזית  הדשא 

)איך   Wordfast החסות נותנת  של  מאוד  והפופולרית  השנתית 

שישי  בליל  התקיימה  חינם?(  ולמרגריטות  לאוכל  לסרב  אפשר 

שפת  שעל  המקסים   Seaport Village-ב נחמד,  בפאב-מסעדה 

העיר.  של  היפה  הטיילת  על  מהמלון  הליכה  דקות  עשר  המים, 

נמצא  דייגו  סן  של  והתוסס  ההיסטורי   Gaslamp District-ה וגם 

ארוחות  את  לשכוח  אפשר  ואיך  משם.  הליכה  דקות  כמה  רק 

במיוחד(  טעימה  היתה  השועל  שיבולת  )דייסת  המצוינות  הבוקר 

כך  הנמל,  אל  המשקיפות  הגדולות,  מהמרפסות  באחת  שהוגשו 

שזכינו בהזדמנות נפלאה לנטוורקינג פלוס מראה מרהיב של ספינות 

לנמל. הנכנסות  הים  חיל 

כמו	שעון	שוויצרי
כמי שהיתה שותפה לארגון של כמה מכנסי האגודה שלנו, קשה שלא 

לקנא ביכולות הכלכליות והטכניות של אגודת המתרגמים האמריקנית 

)המונה, להזכירכם, כ-11 אלף חברים(. הכול תקתק כמו שעון שוויצרי, 

וגם  הראשונה,  מהשורה  כרגיל  היו  בדוכנים  והמציגים  החסות  נותני 

הבחירות והאסיפה הכללית משכו קהל רב ומפרגן. כמה מרענן היה 

של  המנהל  בוועד  תפקיד  על  מתמודדים  באמת  שאנשים  לראות 

האגודה, ולהוטים לזכות בו.

הכותרת  לגולת  גם  גדול שהפך  אחד  חידוש  בכינוס  היה  אבל 

לפני  ימים  היום: האפליקציה ATA2012, שהושקה כמה  ולשיחת 

להוריד את  הוזמן באימייל  כל אחד ממשתתפי הכינוס  הכינוס. 

לעצמו  ליצור  לטבלט,  או  לבלקברי  לסמרטפון,  האפליקציה 

לאפליקציה,  שלו  החיים  קורות  את  להעלות  ואפילו  פרופיל 

האפליקציה  מזה,  יותר  פוטנציאליים.  לקוחות  למשוך  ובכך 

הרצאה  כל  של  תקצירים  המלאה,  הכינוס  תוכנית  את  כללה 

ההרצאות,  אולמות  של  מפות  ואפילו  המרצים,  של  וביוגרפיות 

חיפוש  אישי,  זמנים  לוח  יצירה של  נוספות:  וגם שלל אפשרויות 

העלאת  קשר,  ויצירת  עניין  ותחומי  שפות  פי  על  מתרגמים 

או  ללינקד-אין  לטוויטר,  היישר  ומההרצאות  מהכינוס  רשמים 

)כמו  הרצאה  כל  על  מקוון  משוב  מילוי  ואפילו  לפייסבוק, 

המשובים(.  כלל  בין  הגרלה  מתקיימת  שם  גם  שלנו,  בכנסים 

הכינוס  היה  גם  ובזכותה  אדירה,  הצלחה  נחלה  האפליקציה 

נייר. מאוד  הרבה  חסכה  והאגודה  מתמיד,  'ירוק' 

הרצאות	ברמה	גבוהה
מתקיימים  שעה  בכל   ,ATA-ה של  הכנסים  את  מכיר  שאינו  למי 

משפטי  רפואי,  תרגום   - שונים  בתחומים  מושבים  עשרה  במקביל 

רשמים מהכינוס בסן דייגו 2012
אינגה מיכאלי

כמי שהיתה שותפה לארגון של כמה 
שלא  קשה  שלנו,  האגודה  מכנסי 
לקנא ביכולות הכלכליות והטכניות של 
אגודת המתרגמים האמריקנית )המונה, 
הכול  חברים(.  אלף  כ-11  להזכירכם, 

תקתק כמו שעון שוויצרי

תרגום  ספרדית,  או  גרמנית  סינית,  כמו  משפות  תרגום  כלכלי,  או 

ההיצע  ועוד.  טרמינולוגיה  למתרגמים,  עזר  ותוכנות  כלים  ספרותי, 

שרציתי  פעם  לא  לי  וקרה  במיוחד,  מגוון  היה  שנה  באותה 

או שלוש הרצאות שהתקיימו במקביל. כמה  שתיים  לפחות  לשמוע 

מההרצאות שרציתי לשמוע ולא הזדמן לי הן:

 Translating and subtitling the stars 
 Revision: someone has to do it, but why me?
 The Debate: the future of translation and interpreting

הכולל  תקליטור  הכינוס  משתתפי  לכל  חילקו  המזל,  למרבה 

יכול  ומי שבאמת מתעניין בכל ההרצאות  ותמסירים,  תקצירים 

היה לרכוש באתר האגודה את ה-eConference, הכולל הקלטות 

ומצגות של כל ההרצאות.

ובכל זאת, מי שכבר מכיר אותי יודע שאין לי סבלנות לשבת יום שלם 

באולם הרצאות - בטח לא כשסן דייגו שטופת-השמש נמצאת במרחק 

ההרצאות  כל  בקפידה.  שלי  ההרצאות  את  בררתי  כן  ועל   - דילוג 

שבהן השתתפתי היו מצוינות: המרצים עצמם היו בעלי ידע ומעניינים, 

ובכל הרצאה למדתי משהו. הנה כמה מילים על שלוש מההרצאות 

הטובות ביותר ששמעתי:

 ,Transcreation: recreating a text for the target audience
תרגום  בין  בשילוב  בעיקר  שעוסקת  ֶּבלמנס,  ֶּפרסי  מאת  הרצאה 

על  דיברה  היא   .)Creative Marketing שנקרא מה  )או  לרעיונאות 

הצורך בהעברת המסר בלי להיות נאמנה 'מדי' למקור, והביאה כמה 

עבור  להולנדית,  מאנגלית  שתרגמה  סלוגנים  של  מאלפות  דוגמאות 

מדריכי  בתרגום  שנים  זה  שעוסקת  כמי  גדולים.  ותאגידים  חברות 

לעשות  נדרשת  אני  גם  כי  שלה,  המסר  עם  מאוד  הזדהיתי  טיולים, 

המילה. במובן האדקווטי של  תרגום  ולא  טרנס-קריאשיין 

הספר  על  הרצתה  מקנדה,  ספרות  מתרגמת  קרטר,  ליסה 

מתווך  תרגום  תרגמה  היא  שאותו   ,The Einstein Enigma
לקחה  מדוע  הסבירה  היא  הפורטוגלי(.  מהמקור  )ולא  מספרדית 

תרגום  של  התהליך  כל  על  ודיברה  מתווך  תרגום  עצמה  על 

הקשיים  ועד  לאור  ההוצאה  עם  והמתן  מהמשא  החל  הספר, 

פשוט  היה  זה  ספרות,  כמתרגמת  בהם.  שנתקלה  המיוחדים 

באמריקה. הספרותי  התרגום  שוק  פועל  כיצד  לשמוע  מרתק 

המצליח  הבלוג  כבעל  מכירים  אולי  שחלקכם  סעיד,  פאביו 

וחצי  מיליון  מעל  עכשיו  עד  רשם  )הוא   Fidus Interpres
דיבר  תרגום(  לבלוג  בהחלט  מרשים  הישג  שלו,  לבלוג  כניסות 

ההרצאה היתה   .How to use SEO for blogging website על

אמנם מעט טכנית, אפילו בשבילי )ואני מנהלת בלוג משלי(, אבל למדתי 

 plug-ins-כמה טיפים חשובים, כולל עצות "עשו ואל תעשו" וכמה מה

המומלצים ביותר לשימוש כדי לשפר את החשיפה של הבלוג או האתר.

תרגומים  על  האחת  הרצאות,  שתי  בכינוס  העברתי  עצמי  אני 

 Re-translation: do we really need( חדשים של קלאסיקות 

 Translating( ספרותי  בתרגום  מיוחדות  בעיות  על  והשנייה   )it
the untranslatable(, בדגש על תרגום לעברית ועל האתגרים 
שהציב בפניי הספר "ים של פרגים" מאת אמיטב גוש. בכנסים 

זו  אבל  "עברית",  הקטגוריה  תחת  הצעות  הגשתי  הקודמים 

באו  ולא  הלא-מוכרת  מהשפה  נרתעו  רבים  כי  טעות,  היתה 

הקטגוריה  תחת  ההצעות  שתי  את  הגשתי  הפעם  להרצאה. 

והנוכחות  עברית,  דובר  שאינו  לקהל  אותן  והתאמתי  "ספרות", 

היתה בהחלט מרשימה.

הנה, כבר קיבלתם טיפ לכינוס הבא של אגודת המתרגמים האמריקנית, 

שיתקיים ב-8-5 בנובמבר 2014 בשיקגו, אילינוי... אולי נתראה שם?

עשרה  במקביל  מתקיימים  שעה  בכל 
מושבים בתחומים שונים - תרגום רפואי, 
משפטי או כלכלי, תרגום משפות כמו 
תרגום  ספרדית,  או  גרמנית  סינית, 
ספרותי, כלים ותוכנות עזר למתרגמים, 

טרמינולוגיה ועוד.  

התמונות נילקחו מתוך הבלוג של אינגה מיכאלי
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You could argue that since the publisher purchased the 
rights, it could do whatever it wants to with the book. As 
they say in Hebrew, ba'al hameah, ba'al hade'a (The man 
with the money has the say). If so, that would apply to an 
original manuscript as well as to a translated one. A publisher 
could conceivably have a manuscript rewritten completely, 
something like the case of Kenneth Patchen's Memoirs of 
a Shy Pornographer, and confront the author with a fait 
accompli. Either we publish it our way, or you refund the 
advance and try to sell the manuscript somewhere else.

Or you could argue that dealing with authors and translators 
in such a high-handed way is nasty, and no one has the 
moral right to be nasty, not even to translators.

But suppose Portobello had been nicer to me and consulted 
me, explaining to me just why the non-standard English 
that I invented for Sara Shilo's characters simply was a 
literary failure, that for the sake of the book, in their opinion, 
it would be better to place more literate English in their 
mouths? Suppose they had proposed to me that I revise 
the translation, according to guidelines they set? Would that 
have solved the problem?

Yes and no. For me, as a reader, the fact that Sara Shilo had 
allowed her characters to express themselves in their own 
language was central to the importance and artistic success 
of her novel. I would have refused to jettison that major feature 
of her work and of my translation. Ultimately I would have 
said the same thing: either publish my translation, as I wrote 
it, with slight revisions, or publish someone else's rewrite of 
it and leave my name out of it. But if I'd been included in the 
decision-making process, my feathers would not have been 
ruffled. Being the translator, I would have been respected 
as someone who knows something about literature and 
whose opinion mattered, though it was ignored in the end.
I am not arrogant about the craft of translation. Friends of 
mine, in congratulating me for winning the prize, have gone 

on and on about how hard it is to translate, but we all know 
that Appelfeld is the one who was awarded the prize, and 
I only made it possible for him to do so, and that it's much 
easier to translate than to write something original, even a 
little article like this one. However, this doesn't mean that 
translation, especially literary translation, is easy, or that we 
should be left out of the picture when a manuscript that we 
have translated is being prepared for publication.

Again, I'm not talking about something that can or should 
be written into contracts, because if relations between 
the translator and the publisher deteriorate so badly that 
everyone is hiring lawyers to enforce the contract, there's 
not much hope for fruitful collaboration. I'm talking about 
respect on the part of publishers for the human beings 
who translate what they publish, respect for our skill, our 
knowledge, and our commitment to the literary quality of 
our work. I was disappointed when Portobello decided to 
publish an eviscerated version of my translation, and my 
pride was bruised by the way they ignored me in reaching 
their decision, but my personal feelings are beside the point, 
which is a matter of principle. Beyond doing us the courtesy 
of putting our names on the title pages of the books that 
we translate, I would like to have publishers treat us like a 
valuable human resource.

The Translator's Standing
Jeffrey M. Green

On May 14, 2012, a book that I translated, The Blooms 
of Darkness by Aharon Appelfeld, won the Independent 
Foreign Fiction Prize in London, and I shared the substantial 
prize money equally with the author – highly unusual and 
welcome recognition for a translator. The prize is sponsored 
by the Book Trust and is admirable both because it honors 
the presence of foreign fiction in the British cultural realm, 
and because it honors the people who make foreign fiction 
available to readers of English. All translators should be 
grateful for this recognition.

In my work with Aharon Appelfeld, I have been very fortunate in 
that he trusts me to do the best I can, the editor at Schocken 
Books, N.Y., Ms. Altie Karper, knows Hebrew, and we see 
eye to eye on what she expects of me and vice versa. In the 
UK the book was published by Alma Books, a new, highly 
literary publishing house with an interest in translation, and 
there, too, the editor who removed the Americanisms from 
my text (“holidays” rather than “vacation,” “pavement,” rather 
than “sidewalk,” and the like) did no more than that, and he 
consulted with me.

In contrast, another book that I translated, a novel about 
Moroccan immigrants in a development town by Sara 
Shilo, fared very poorly in the hands of the British publisher 
that acquired it. The Hebrew title of the book, Shum 
gamadim lo yavou, means, “No elves will come,” and it 
refers to the way the supervisor of a kindergarten tells 
her assistants to get back to work. The meaning of that 
phrase – if you don't do something yourself, it won't get 
done – is central to the novel, which is mainly written 
in the non-standard dialect of Hebrew spoken by the 
unschooled immigrants.

I worked very hard, a labor of love, to invent a form of non-
standard English that would represent the characters' non-
standard Hebrew, and sensitive readers who went over my 
manuscript felt that I had succeeded. However, Portobello 
Books decided that this “wouldn't work” (as one of their 
employees informed me in an email), and they had the book 
rewritten from start to finish by someone who didn't know 
Hebrew, never consulted me, and, in my opinion, produced 
a travesty. They sent me a copy of the rewritten manuscript 
essentially on a take it or leave it basis. I left it. I refused to 
have my name associated with the book, which was published 
as The Falafel King is Dead, with no translator credited.

If I had been the living author of that manuscript, not the 
translator, I cannot imagine that a publisher would have taken 
the liberty of having someone rewrite it completely without 
either informing me or consulting me. But obviously, in the 
minds of the people who run Portobello Books, the translator 
simply doesn't exist in the transaction between author and 
published book. I might as well have been Sara Shilo's typist.

I don't think I could have gotten very far if I'd wanted to 
prevent Portobello from publishing the book based on my 
translation, and, in fact, I didn't want to. Sara Shilo's agent, 
Deborah Harris, had not had an easy time selling the book, 
and I didn't want to jeopardize Sara's chances of reaching 
an English speaking audience, even with a version of her 
work that did not, in my opinion, do it justice. Moreover, I 
had no contract with the publisher. Sara Shilo won the Sapir 
Prize, which more or less covered the cost of translating 
the book, and so Deborah Harris was selling a complete 
manuscript, not the rights to have a Hebrew book translated 
and published, which is sometimes the case.  So I didn't 
consult a lawyer about my mistreatment at the hands of 
Portobello Books.

The issue I mean to raise here is not the legal issue of the status 
of a translation as intellectual property, but an ethical one: is it 
right for a publisher to ignore a translator so completely? Or, 
to put the question slightly differently: should the translator of 
a manuscript have a different standing than the author of a 
manuscript?

Is it right for a publisher to ignore a 
translator so completely?  should 
the translator of a manuscript have 
a different standing than the author 
of a manuscript?

translation, especially literary 
translation, is not easy, and we 
shouldn't be left out of the picture 
when a manuscript that we have 
translated is being prepared for 
publication
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Caixa, roughly pronounced as KYE-shah, is the Portuguese 
word for “box.” It comes from Latin capsa, a round box to 
keep round things in, things like the rolls used to keep books 
in ancient times. The Latin comes from the Greek kapsa, 
but we will not go into that; we have plenty to do as things 
are. We cannot refrain, though, from remembering that a 
cápsula, the Latin word for “small capsa” 
is a capsule.

As we were saying, caixa is a box. 
Portuguese has a whole lot of suffixes 
that help create augmentatives and 
diminutives, that is, words that mean 
“big” or “small.” For instance, caixão 
is a “big box,” caixinha is a “small 
box” and caixote is a “mid-sized box.” 
Well, not exactly, because caixão, 
besides being any big box, is also a 
“coffin”, which, in our opinion, makes 
a lot of sense. But we are Brazilian and may be biased.

Caixote, besides being mid-sized, is a “low-quality box,” 
because -ote is – or can be – a bit derogatory. A caixote, 
most of the time, is what is called a “case” in English. Of 
course, a “legal case” is not a caixote legal. However, a “rough-
hewn wooden box full of heads of lettuce” of the type seen 
in open-air markets is a caixote de pés de alface. Alface is 
“lettuce”; pé is “foot”; and yet a pé de alface is a “head of 
lettuce.” And here we are, digressing again. Let’s go back to 
the boxes, shall we?

Portuguese suffixes can be combined in a myriad of 
fascinating ways. For instance, there is caixãozinho, which 
as a “small big box,” or a “small coffin”– the type used 
to bury children. Caixotinho is a “small caixote,” but corte 
caixotinho, which literally means “rough-hewn mid-sized 
box cut” is what is sometimes referred to as “Scarne’s 
cut,” a way of cutting a deck of cards by pulling out a 
few cards from the middle of the stack and placing them 
back on top of the deck.

A caixotim, literally a “small mid-sized rough-hewn box” which 
cannot be classified as a caixotinho (this is becoming a bit 
complex, now) is a section of a typographer’s case. Caixa 
alta means “upper case” and caixa baixa means “lower case” 
for reasons which are easy to understand if you have seen a 
caixa de tipos, that is a “type case.” 

Not all suffixes denote size, though. 
A caixotaria is a place where caixotes 
are made. We do not think there is a 
specific word in English for that and 
hope you will never have to translate it. 
The same goes for caixoteiro, someone 
who makes caixotes.

Caixa also has several meanings akin 
to English “cash,” inherited from Italian 
cassa, literally the box where merchants 
and bankers kept their money. Caixa is 

the cash register or the person in charge of operating it – or a 
bank teller. It is also the cash journal. Caixa alta and caixa baixa 
in this sense mean, respectively, “cash-rich” and “cash-poor.”

We also have caixa dois, “box two,” the place for all funds 
received from under-the-counter transactions, which could 
perhaps be better translated as “unreported funds.” A caixa 
eletrônico is an ATM. Caixa forte is a big safe, a strong box. 
Caixa d’óculos (“eyeglass box”) is a derogatory term for anyone 
who wears glasses. Caixa de catarro (“phlegm box”) is a not 
very polite name for the thorax.

Caixeiro is a term now falling into disuse, but still to be found 
in older texts and you never know what they will ask you to 
translate next. A caixeiro is a “sales clerk.” A caixeiro viajante 
is a “traveling salesperson.” Caixeirada is caixeiros as a whole, 
but has a derogatory tinge. Something like “sales clerks, 
that despicable lot.” Caixeiral, another term becoming rarer 
and rarer, is an adjective meaning “relating to sales clerks 
and traveling sales persons,” and there used to be more 
than a clube caixeiral in commercial centers, principally in 

Trip around a Box in Fewer than 
Seventeen Hundred Words
Danilo Nogueira and Kelli Semolini

the state of Rio Grande do Sul. A clube caixeiral is a social 
club targeted at employees in commerce. Or used to be. 
Suffixes are also used to form verbs, and caixeirar is an old-
fashioned term for “work as a sales clerk or sales person.”

In addition to suffixes, we have plenty of prefixes. For instance, 
encaixotar is “to package something in caixotes.” Encaixotador 
is “someone who packs stuff into caixotes.” Dexencaixotar is “to 
take stuff out of a mid-sized rough-hewn case.” Desencaixotador 
is the human being who performs that task.

caixinha, in addition to being a small-sized box, is a box of any 
size for which we have a special affection. Oh, lest we forget, it 
can be a box of any size for which we feel nothing but contempt

Encapsular is “to put inside a capsule.” Encapsulado is 
whatever is contained in a capsule.

Encaixar means “to put into boxes,” but this a rare meaning. 
More often than not it means “to fit,” “to adjust,” and can 
be applied to both things and people. Nossos objetivos se 
encaixam bem means something like “our objectives dovetail 
nicely.” Creio que J. vai se encaixar no perfil is something 
like “I believe J. will fit into the profile.” Encaixar also means 
holding a ball tightly in one’s arms, like a football goalkeeper. 
(WARNING TO AMERICANS IN GENERAL: “FOOTBALL,” 
which you prefer to call “SOCCER,” is a game played mainly 
with one’s feet and a football is spherical, like any decent law-
abiding ball should be.)

Evidently, you can also combine prefixes: desencaixotar is 
“to unpack from caixotes” and desencaixar may mean “to 
unpack from caixas”, but, more often than not, it means “to 
disengage” (for instance, two dovetailing pieces of wood.)

Caixilho is another diminutive (we are fast running out of ways 
to describe the several diminutives, so we will just say this is 
another kind of diminutive) and means a “muntin” or a “sash rail.”

Back to the “normal grade.” Caixa, also caixa clara and caixa-
de-guerra in music is a “snare drum.” A caixa surda is a side 
drum without the snares.

There is an expression, caixa pregos, “nail box,” which means 
“in a faraway place,” but it is a frequent typo for cacha pregos 
meaning “the place where the bramble shark can be fished 
with bare hands” and refers to a three-street village in the state 
of Bahia, so that the expression is here only by mistake and 
should have been deleted.
Caixa d’água is a “water tank”. Caixa de descarga (“discharge 

box”) is a “toilet flush tank.” Caixa de fósforos is a “matchbox”. 
But don’t take that too literally: eles moram numa caixa de 
fósforos means “they live in a very small house (or apartment).”

A Caixa Econômica (“economic box”) is a kind of government-
owned savings and loan association and pôr na caixa (“put 
into the box”) used to mean “to make a deposit in one of 
such institutions which catered to the poor.” Now obsolete. 
Also obsolete is Caixa de Aposentadoria (“retirement box”), a 
forerunner of government-run retirement funds. Those caixas 
also provided workman’s compensation insurance and sick 
leave pay, meaning that estar na caixa (“to be in the box”) was 
tantamount to be on leave paid by the Caixa de Aposentadoria. 
Caixa das almas (“souls box”) is an alms box in a church.

Caixinha also often refers to a shoebox covered with gift paper 
put in a visible place in a simple snack bar where waiters deposit 
tips. In some places, the waiter, upon receiving a nice tip will 
shout caixinha! to let his colleagues know that you are not a 
tightwad and deserve special attention next time you honor 
them with your custom. In such cases, some other waiter will 
yell obrigado! which you will readily understand even if your 
Portuguese does not amount to much. We Brazilians are always 
eager to show our gratitude.

Incidentally, from this custom arose the use of caixinha as a tip, 
legal or otherwise. A caixinha do fiscal, literally the “government 
inspector’s little box,” for instance, is a bribe. But let’s not 
discuss that here.

A caixinha de joias is a “small jewel box.” Caixinha also means an 
informal savings and loan club run by the employees of a company. 
Presumably because contributions were deposited in a box, big 
or small, for which the employees had a deep affection.

Because, caixinha, in addition to being a small-sized box, is a 
box of any size for which we have a special affection. Oh, lest 
we forget, it can a box of any size for which we feel nothing 
but contempt. Uma caixinha de nada “a little box of nothing,” 
may be a nice little box or a despicable little box or a nice big 
box or a stupid little box or a stupid big box. As usual, context 
reigns. Fundamentally, because Portuguese is the most logical 
of languages.

Not all suffixes denote 
size, though. A caixotaria 
is a place where caixotes 
are made. We don't 
think there is a specific 
word in English for that 
and hope you will never 
have to translate it
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We won’t try to “improve” the original. We are very proud 
of our work as translators and we do not feel the urge to show 
those who read our translations that we write better than the 
author. So, we do not try to “improve” the originals entrusted 
to us for translation. In the beginning, we often tried to improve 
originals, even adding something when we found it of interest 
or deleting stuff we considered useless. We no longer do it. 
With the deadlines we have, we hardly have the time required 
to turn out a decent translation. And, in any case, people who 
read the translation are entitled to know what the author said, 
not what we believe the moron ought to have said.

We won’t quarrel with our client because of different 
preferences as to vocabulary or syntax. If the clients want 
to change the text, let them do it. We have sold it to them 
and now it's theirs. That is one of the reasons why we don’t 
like to sign our translations. And we reserve the right never 
to work for that client again – provided we can find a better 
one of course.

We will not contradict our client. If the client says his sister 
could do the translation, we will keep our mouths shut. If the 
client says his cousin has a program that can translate it, we 
won’t disagree. If the client says that if we insist on charging 
unreasonable prices, he will ask his daughter to do the job, 
we will very politely say “sorry, that is the absolute minimum 
we can charge, sir” without a shadow of irony in our voice, 
disconnect and let him fry in his own lard.

We will not bad-mouth our colleagues, but we will point 
out errors in translation. We will never say, “you should not 
entrust Mary Doe with this translation: she is practically illiterate” 
even if we know for sure she is the mother of all jenny asses. 
However, we will tell the client we don’t consider mandate of 
security a decent translation for mandado de segurança, no 
matter who said it was. Even if the translation is provided in 
the website of the Brazilian Supreme Court.

We will not play games with rates and terms of payment. 
We will not accept a job unless the client and we are in perfect 
agreement as to rates and terms of payment and the client 
understands exactly what they are paying for. Agencies know 
exactly what they are doing, but many final clients do not have 

a clue. For instance, if you are dealing with Brazilian clients, 
there is a very good chance they think a lauda is equivalent 
to a page of their text, which is far from true. Some agencies 
pay based on the original, others pay based on the translation 
and this is something that must be agreed on beforehand. 
And when something is agreed, we will stick to it very carefully 
and strictly. For instance, if the agreed payment is not in my 
account on the agreed date, the client will hear from me first 
thing in the morning on the following day. The same way the 
client would act if we were late with a delivery.

We will never call ourselves a “freelancer”. We find this 
derogatory. A free-lance is a mercenary soldier and we are 
neither soldiers nor mercenaries. We are professional translators 
and do our best to behave as required by our professional 
status. However, even if you use that expression, bear in mind 
that the “free” here does not mean “at no cost”.

Finally, we will not grumble. We are very sick and tired of 
translators, editors, agency owners and project managers 
who keep complaining about everything: long hours, low 
pay, uncomprehending dishonest clients and/or suppliers, 
everything. We consider complaining a waste of time and 
energy. Let’s invest all the time and energy we have in improving 
our lot and finding clients who make us want to complain 
less and less.

Danilo Nogueira and Kelli Semolini make up a very 
unlikely but highly successful partnership. He is 71 
and has been a translator for almost 45 years. She 
is 30 and has been a translator for 5 years. Together, 
they have conducted courses and seminars on 
translation in six cities in four countries. They 
specialize in finance and similar subjects.

We will never call ourselves a 
“freelancer”... A free-lance is a 
mercenary soldier and we are 
neither soldiers nor mercenaries

of us do not delete the supernumerary spaces before 
delivering the job, with the result that the text looks like 
so much Emmenthaler cheese. Spaces at the beginning 
of lines or before paragraph marks or tabs are also bad 
practice. By all means, learn to use tabs. They aren’t 
there for nothing.

And never use a hyphen where you should use a dash, please. 
Don’t use two hyphens: Two hyphens are no better than one. 
Use the appropriate dash!

The nice people who will edit you work or DTP it will be grateful 
and, perhaps, remember you in their prayers. And there is a 
better chance of the client remembering you for future jobs.

We will respect the typographical conventions of the 
target language. Numbers in English follow the xxx,xxx.xx 
rule; in Portuguese and most other languages it is xxx.xxx,xx, 
no matter whether we are counting dollars, reais or camels. 
We will also respect conventions regarding capitalization 
and punctuation.

We will not accept jobs we cannot handle. Let the clients 
(or the project managers) bang their several heads against 
the wall, if they so want, but we will not accept a deadline 
that is too close. We won’t listen to claims that it is an easy 
job either, because we know there is no such a thing. We will 
not listen to claims that a “draft” will do, because we know 
that the guy who says he wants the job “for information only” 
is exactly the guy who will later say we did a lousy job – and 
charged good money for it too. Of course, this means that 
we will learn how to make realistic estimates of the time 
required to do a job. Never more looking at it and saying 

“oh, well, looks like we can make it.”

We will make a point of having everything agreed in writing. 
We don’t mean clients are dishonest. But misunderstandings 
are possible and the best way to prevent them is to have 
everything agreed in writing before you start working: rates, 
delivery dates and quantification. If the count is based on 
the original, have the count made and agreed to before you 
start. If the client insists on a count that is a bit lower than 
yours, don’t quarrel: even different MS Windows versions 
give different word counts. Just take small differences as a 
fact of life. If the difference is large, investigate the matter. If 
the rate is high enough, sometimes even a low word count 
will be acceptable. In that case, do not complain. If the 
final pay will be too low, don't accept the job. But the main 
point is that things must be in writing and very clearly stated. 
When you receive the client’s instructions, read them very 

carefully. Horrible monsters often hide behind apparently 
harmless verbiage. And, finally, never accept anything that 
the client says is there just “as a matter of form.” This is 
exactly what the client will ask you to read very carefully 
when the time comes. Then, if the final agreement is an 
e-mail, print it and hang the printout where you can see it. 
Having everything agreed in writing, checking the agreement 
very carefully and having it before your eyes all the time are 
one of the best ways to ensure customer satisfaction. And, 
as you know, the happy customer is the client that returns.

We will always charge the highest possible rate and 
do the best possible job. We will always try to get the 
highest possible pay for any job that comes our way. But, 
once we accept the job, we will forget about the rates and 
do the best translation we can. We will never provide a 
second-rate translation on the grounds that it is already too 
good for the rates we are getting. This is counterproductive, 
because later on when somebody is looking for a good 
translator, they will probably offer the job to the guy who 
submitted the best translation, not to someone who submitted 
a translation “compatible with the price paid.”

We won’t lie. If we cannot deliver the job on time, we will just say: 
“Sorry, we underestimated the time we needed for this translation.” 
Nobody will believe your mommy died again yesterday.

We will double-check our translation for translationese. 
Translationese, in case you don’t know, is that strange language 
you only see in translations. There is no reason for a translation 
to look weird. If you are working into English, for instance, 
look for things like “The legislator of our fatherland found it 
to be a good thing to allow such action, being that under the 
previous legislation it was held to be illegal.” If you are working 
into Portuguese, you should try to find stuff like “Suficientes 
dados não estão disponíveis para que pudéssemos tornar 
nossas ações consistentes com…” and do something about it.

There is no justification for this. Also, look for things that 
do not make much sense to you, because if it doesn't 
make much sense to you, it probably won’t make any 
sense to the reader.

Let the clients (or the project 
managers) bang their several heads 
against the wall, if they so want, 
but we will not accept a deadline 
that is too close
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We must say we are sick and tired of hearing final clients, 
agency owners and project managers criticizing translators 
and editors. On the other hand, we are equally sick and 
tired of seeing translators and editors criticizing final 
clients, agency owners and project managers. Finding 
fault with our neighbor’s work is easy, but of very little 
use, for at least two reasons: first, we gain very little from 
criticizing others and, second, other people usually do 
not give a damn about what we say.

That said, we do hereby solemnly 
undertake no longer to engage in 
criticizing final clients, agency owners 
and project managers. However, we will 
certainly criticize ourselves and our own 
tribe, that of independent translators 
and editors. A bit of self-criticism, a bit 
of mea culpa, doesn’t hurt – provided 
it is honest and involves a certain 
degree of effort to abandon our evil 
ways. No, we think we will do better: 
instead of self-criticism, we will write a 
list of decisions. Perhaps it's a bit late 
for new-year resolutions, but that doesn't matter.

We promise the last thing we will do before delivering a 
job is spellchecking it once more. Once, we decided to 
make a last-minute change in a translation for a U.S. agency 
where nobody understood a word of Portuguese. We did a 
global search and replace, and as a consequence, we changed 
not only the word we wanted to change but the innards of 
several longer words as well. Don’t ask me which: we prefer 
to forget these things. Then the DTP people formatted the 
text and submitted it to the final client, who knew Portuguese 
and almost had a heart attack. Had we spellchecked the job 
once more before delivery, we would have spared the client 
a great deal of embarrassment and ourselves great financial 
loss. Since we are at it, we also promise we will never do 
global changes again.

When editing someone else’s job, we promise we will 
never make a change we cannot justify with something 

better than “because it looks nicer this way.” One of the 
most irritating things to any professional is to see their 
work full of changes for which there doesn't seem to be 
any reason or purpose. The project manager, who often 
cannot read Portuguese if the agency is foreign, cannot 
understand what is going on and doesn't know what to 
do. The translator gets angry and all the editor has to say 
is “well, it looks better this way.” You may not be able to 
justify all changes with grammar and dictionary, but, at least, 
try for things such as to maintain consistent syntax, or to 

improve coherence. We started doing 
this and, little by little, are developing 
a set of very clear and precise rules 
on how to improve the quality of the 
translations we edit – not to mention 
the ones we do ourselves.

We will not go ballistic over editor’s 
changes. If an editor makes an 
acceptable change in our work, we will 
accept it. If the change is unacceptable, 
however, we will contact the project 
manager and try to explain very clearly 

why we don’t agree. No reason to start every comment we 
make with something like “the stupid nit-pickier…” We will just 
try to quote evidence to support our claim that we are right. 

We will check our translations for correct formatting. 
Long ago we decided we would learn to format a document 
properly using MSWord. Nothing fancy: Word is not 
InDesign and we do not provide DTP services. But 
things like using tabs and tables appropriately, formatting 
indented paragraphs as they should be, instead of using 
paragraph marks and spaces, things like that. If you 
don't understand what we mean, perhaps you should 
spend an afternoon with an introductory book on the use 
of Word for Windows. When you finish the translation, 
search for two consecutive spaces. Except in the case 
where the two consecutive spaces are used at the end 
of a sentence, and even this is falling out of fashion, 
there should be none in the entire text. We often hit 
the spacebar twice or more between words and many 

We promise the last 
thing we will do before 
delivering a job is 
spellchecking it once 
more... we also promise 
we will never do global 
changes again.

a flow. In this case, the megufa is therefore non-standard, given 
that it can be found in older texts. As for the word “tap,” there 
are several sub-entries for different meanings. So, why then 
is “faucet” different, while both the terms berez and megufa 
appear on one line, as if they were synonyms? Likewise, on 
this same page (316) we see “fatigues,” a sub-entry of “fatigue,” 
and then separated by a semi-colon as the meanings for both, 
“battledress” and “a shift to perform menial chores.” The proper 
meaning can be deduced in a given context, but this leads me 
to infer that this is not a book for beginners with only a basic 
command of English.

In the above examples, I have omitted the phonetics included 
with the main entries in an adapted International Phonetic 
Alphabet (IPA) format. The IPA is based on the Roman alphabet 
and can be difficult for the non-specialist Hebrew speaker 
to read. As this is a unidirectional English>Hebrew work, the 
logical choice would presumably have been to transliterate the 
phonetics in Hebrew characters, as do some Oxford bilingual 
dictionaries for students. Of course, the distinctions of English-
language vowel sounds cannot be fully expressed in Hebrew 
characters, even with all the diacritics detailed on page ix 
(where they are called “Pointing,” a debatable translation of 
the Hebrew term, niqud).

Returning to the European/American usage, entries like 
“lorry”/”truck” or “torch”/”flashlight” are covered, and so is the 
problematic “billion,” with a clear explanation of the difference 
in the U.S., France, U.K., Germany, etc. Nonetheless, I would 
prefer further detail about usage in English-speaking countries 
(Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Nigeria), as they 
will probably pop up in reading English texts more frequently than 
the usage in France or Germany. I also checked “aerial”/”antenna” 
and “prep school”, where the differentiation appears fine. The 
British “a golden handshake” can be found under “gold”, but 
not the American “golden parachute”.

A Hebrew speaker is less likely to need the entry for “kosher,” but 
there is no subentry for “kosher salt” or for “coarse salt.” “New 
Testament” appears both under “new” and under “testament,” 
but “New Covenant” does not. Other entries of Hebrew origin 
include “kibbutz,” where the English plural “kibbutzim” and the 
Hebrew singular are even provided. Right below it, is an entry 
for “kibbutznik.” Are they essential? Probably not.
The entry for “Jew” includes the sub-sense of “excessively hard 
bargainer,” and the next column brings another pejorative, “Jim 
Crow.” Both are marked as derogatory — surprisingly, the British 
“Hebe” is not in the dictionary. Finding the slang term “johnny” for 
a condom is a relief, as some general dictionaries adopt a rather 

prudish approach. I dutifully checked all kinds of words related 
to sex and obscenities, and the OEHD seems quite satisfactory 
for this purpose.

The technical language incorporated into this edition contains 
a number of flaws. For example, “LAN” is defined as רשת מחשבים, 
meaning a computer network, although with no indication of 
the sense of local. In other words, acronyms are translated 
by a descriptive translation, but the words represented by the 
initials are absent. Furthermore, bear in mind that this was first 
published in 1996: there are entries for “Disk Operating System” 
and “floppy disk,” but no “flash memory” or “world wide web.” The 
entry for “cellular telephone” (actually, a sub-entry of “cellular”) 
renders pelephone, which is actually the brand name of the first 
company to offer that service in Israel, and telefon tzelulari. The 
colloquial uses are different (nayad, selulari, and the mentioned 
brand name, but never tzelulari).

Another surprise is that this volume does not include the names 
of countries. Adding them as an appendix would be a good idea. 
Indeed, there are no appendices, no tables and no illustrations, 
which in some cases could help clarify matters. For example, for 
words like “ounce,” it would be handy give the Hebrew reader in 
Israel not only the translation, but the equivalent in grams as well.

Overall Evaluation
Overall, criticism is far easier to compose than the hard work 
indeed invested in this kind of endeavor. The binding for a 
paperback this size is excellent, as are the paper and the print, 
both in typeface and in size, making it a pleasant experience 
(not always the case when bidirectional text is involved). This 
dictionary is probably more suitable for the advanced student, 
or an educated Hebrew speaker reading English texts, rather 
than translators or linguists. However, I like it and will use it, as I 
consider it now one of the best published in this category thus 
far. In the long run, I’ll probably find more flaws as well as merits, 
as happens with many other tools.

This dictionary review originally appeared in the The ATA 
Chronicle, January 2014, pp. 32-33, and is reprinted with 
permission from that publication. We would like to thank 
the The ATA Chronicle´s editor, Mr. Jeff Sanfacon, and Mr. 
Peter Gergay for their kind cooperation.

Sick and tired
Danilo Nogueira and Kelli Semolini
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I am honored to welcome you all to the 2014 Israel Translators Association International Conference. I find it particularly 
exciting to see a gathering of translators here in Israel, a land that has been steeped in translation since time immemorial. 
Not only is translation one of the world's most ancient and universal professions, but translations from the Hebrew have 
become the backbone of the entire literary corpus of the Occident, as succeeding generations translated a certain well-
known Hebrew text into the various languages of mankind, be it Greek, Latin, the languages of Europe, and ultimately all 
written languages.

Thus, as we convene here, a gathering of professional polyglots, we constitute a bridge between the past and the future-  
a bridge of understanding that lies at the very core of human communications: the ability to assimilate languages and 
cultures that have evolved over millennia, conceive in the abstract in more than one language, then produce meaning 
capable of connecting people who would otherwise not have been able to understand each other. Moving into a future 
of ever expanding communication and contact – we have a mission to carry out – a mission that requires both patience 
and modesty: to be those 'transparent' mediators who allow people to honestly and openly talk to each other even when 
they do not speak the same language.

I congratulate you on your excellent choice of profession and wish you an interesting and enlightening conference that 
will add to your skills and knowledge as professional translators and to your connections with your colleagues. We have 
tried to make this year's conference rich and eclectic in order to meet the needs and areas of interest of as many of our 
members as possible, and your feedback and impressions are welcome.

We've had a real changing of the guard as far as the organization of the conference is concerned, as Alan Clayman and 
Sarah Yarkoni stepped down after many years of dedicated service, and former ITA chairman Perry Zamek stepped up to 
the plate (even from as far away as New Zealand…), assisted by members of the ITA executive board and a whole team of 
volunteers who devoted a great deal of time and effort to making this conference possible. I would like to thank them all, 
and especially ITA deputy chairman Yael Cahane Shadmi and the ITA Secretary Danit Ben-Kiki, whose positive energies 
and innovative thinking have led to many changes in the way we now do things (e.g., Facebook, Paypal payments, on-line 
conferencing and more…). 

Wishing you all the best,
Shakhar Pelled
Israel Translators Association Chair

From The Chair Of The ITA

Reviewed by: Eliezer Nowodworski

Title: Oxford English-Hebrew Dictionary

Authors: Nakdimon S. Doniach, O.B.E., and Prof. 

Ahuvia Kahane (eds.)

Publisher: Oxford University Press, Oxford (U.K.) 

and New York, NY (U.S.A.)

Date of publication: First published 1996 (hard 

cover); first edition in paperback: 1998

Pages: 24 + 1091 (1200 pages, 3.4 pounds)

Entries: 50,000 words and phrases (as per the back 

cover)

ISBN: 978-0-19-860172-2

Price: $ 59.95 (U.S.A.); $ 65.00 (Canada) NIS 90.00 

(Israel). However, do some window-shopping before 

you buy! This being a reprint, many bookstores, 

both brick-and-mortar and virtual ones, are offering 

deep discounts.

Available at: OUP, Amazon, Barnes and Noble, 

Steimatzky, etc.

Type of work: General bilingual, unidirectional 

dictionary

Fair disclosure: I have a positive bias towards most 

things Oxonian, and my shelves host several print 

editions of Oxford University Press dictionaries.

I was tempted to document the unboxing of this new arrival, as 
the current fashion in social networks dictates, but could not 
resist and opened the parcel while still at the post office. Then 
and there, I realized that this was not a new dictionary, but a 
reprint of the 1998 edition. Now consider that over the past 15 
years, extensive and dramatic changes (mainly technological) 
have upped the pace in both English and Hebrew of creating 
neologisms - and already outdating some of them. An example 
of this is offered in the dictionary´s introduction: Prof. Kahane 
explains that,“the Hebrew  translation of ́walkman´ (a personal 
cassette player) is ווקמן [´w :k mən´ in my phonetic transliteration, 
E.N.] and no other … Attempts to introduce a Hebrew-root 
based word … have so far been rejected by native users…” 
Therefore, I asked my pre-teen daughter if she knows what a 
“Walkman” is. As she had no idea, I hinted: a small cassette 
player. Then I had to explain what an audio cassette is (or was). 
If you do not want to feel old and anachronistic yourself, don´t 
repeat this experiment at home.

Content
The Oxford English Hebrew Dictionary (OEHD) is a descriptive 
English to Modern Hebrew dictionary which attempts to reflect 
the use of some non-standard or non-purist language, but 
often with no indication as to what is standard or otherwise. 
The following example can help explain.
I tried my luck with some entries expected to show a difference 
between British English and American English:

tap1 n. 
1. (for controlling flow) ֶּבֶרז

faucet n. (USA)  ֶּבֶרז, ְמגּוָפה

According to the Academy of the Hebrew Language 
( h t t p : / / h e b r e w - a c a d e m y. h u j i . a c . i l / P a g e s / 
default.aspx), the accepted meaning of the word ְמגּוָפה (megufa) 
is no longer “faucet,” which actually denotes a spigot, in the 
sense of a plug, or a stopper, rather than a valve for controlling 
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