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2012·5·29 ירושלים,

הראשון המלא התרגום המונומנטלית, יצירתו את מורגן וויליאם פרסם 1588 בשנת
עברית המקור, משפות במישרין נעשה התרגום הוולשית. ללשון הביבליה של
הטקסט של משווה מחקר מזמינה זו מיוחדת עובדה לתנ״ך, הנוגע בכל ויוונית.
תהליך על הן ולשונו, הוולשי הטקסט על הן אור לשפוך שיוכל מחקר והוולשי, העברי

המקורי. הטקסט את) המתרגם של (קריאתו על והן התרגום

הלשוני־טקסטואלי במארג אחת פינה של תיאור כלליים בקווים אציג זו בהרצאה
’ָׁשַמע‘. העברי הפועל את מורגן תרגם שבו האופן של מבנית בחינה הזה: המורכב
שתי בין לשוני ערך בעל ניגוד קיים כי עולה מנטרלות, סביבות בכמה מלבד
כלומר, הנדונה. למטרה מורגן את שימשו אשר — gwꝛandoו־ clywed — לקסימות
בפועל נתקל שהוא פעם בכל השתיים בין משמעות בעלת בחירה לבחור עליו היה
על בהתבססות — הזה לניגוד כאן שאציע שהתיאור היא תקוותי המדובר. העברי
ניתוח של לעדשה מבעד תרגומים של להבנה ובחתירה פורמאליים־מבניים יסודות

התרגום. מלאכת ואת התרגום שפת את להבנתנו מעט יתרום — מבני בלשני

1588 מורגן, וויליאם של תרגומו ,24:7 שמות משמאל:
1008/9 לנינגראד, כתב־יד ,24:7 שמות מימין:
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הקדמה 1

לכולכם, שלום

חברים. קולגות, אריאל, לפניכם, כאן לעמוד שמח מאוד אני

להגיד כדי הזאת ההזדמנות את לנצל רוצה אני ההרצאה, לנושא שאגש לפני
כל על ודעת, עניין של ומרתקות רבות שעות על תודה אריאל. תודה, לך
על ומדוייקת, כנה מדעית עבודה ועל כללית בלשנות על ממך שלמדתי מה
לעומק המיקרוסקופית הראיה על תודה מחיי. לחלק שהפכו שפות לי שהכרת
לשונות בין גבולות ששוברת המקרוסקופית, הרחבה, זו על וכן הלשוני, המבנה
חקירה של איתן בסיס על תמיד והספרות, הבלשנות בין דיסציפלינריים וגבולות
תפס אמת של יסוד שאולי חושב אני הגבולות, שבירת של זה, בעניין מדעית.
2008 של בשנתון הבינונית‘ הוולשית בדקדוק ’עיונים לקורס בטעות שהצמיד מי
התמקדות כדי תוך הקופטית של הדקדוק יסודות ’הקנית במילים שנפתח תיאור

הבוהיירי‘. בדיאלקט

השפה ביותר, והסבוכות המורכבות התופעות אחת בפני עומדים אנחנו כבלשנים,
יותר, שלמה להבנה ולהגיע הסבוכים החוטים את להתיר מנסים אנחנו האנושית.
מסמן קשירת באמצעות טקסטים של יותר ועדינה מדוייקת־ רחבה־, מעמיקה־,
שלמדתי כפי שלנו, העבודה תמצית זאת — פונקציונאלי מסומן עם פורמאלי
להביא זו: למטרה קטנה, ולו תרומה, יש כאן שאביא שבדברים מקווה אני ממך.

ולשונו. הוולשית, לשנינו, שיקרה בשפה טקסט של במעט עדיפה להבנה

..I H, Louis, Prolegomena to a Theory of Language, trans. by W-
, Francis J. 2nd edition. (Madison, Milwaukee and London: Uni-
versity of Wisconsin Press, 1969), p. 16:

The objects of interest to linguistic theory are texts. The aim
of linguistic theory is to provide a procedural method by
means of which a given text can be comprehended through
a self-consistent and exhaustive description.

השפות משפחת שבין היחס על אחרים, ועל־ידי אריאל על־ידך רבות, נכתב
אם החמיתו־קלטי‘ ’הקשר האפרו־אסייתיות, השפות משפחת ובין הקלטיות
באמת האם הסובסטרטום: שאלת היא הטעונות השאלות אחת כך. לו נקרא
לענות אתיימר לא הקלטיות. לשפות היסטורי אפרו־אסייתי לשוני בסיס קיים
שמי ’סובסטרטום‘ של ודאי במקרה כאן אדון כן אך הזאת, השאלה על

לוולשית. התנ״ך תרגום טקסטואלי: אחר, מסוג אבל קלטי, ו’סופרסטרטום‘

כתבי־הקודש של ראשון תרגום מורגן וויליאם ד״ר הבישופ פרסם 1588 בשנת
דוברי־הוולשית את ששימשה מונומנטלית יצירת־מופת לוולשית: היודו־נוצריים
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תרגום של צאתו לאחר גם כיום, גם רבים לשמש למעשה וממשיכה לאחרונה, עד
האנגלי. ג׳יימס המלך בתרגום כיום שנעשה לשימוש אולי שבדומה באופן חדש,
המקור, משפות במישירין תרגם ,Antoine Chevallier מפי עברית שלמד מורגן,

ויוונית. עברית

שיכול מחקר והעברי, הוולשי הטקסט של משווה מחקר מזמינה זו מיוחדת עובדה
התרגום תהליך על גם אלא ולשונו, הוולשי הטקסט על רק לא אור לשפוך
הקרובות בדקות שאעשה מה המקורי. הטקסט את) המתרגם של (תפיסתו ועל
הזה: הלשוני־טקסטואלי במארג אחת פינה של תיאור כלליים בקווים להציג הוא
הזה, הפועל ’ָׁשַמע‘. העברי הפועל את מורגן תרגם שבו האופן של מבנית בחינה
clywedהיא האחת וולשית: לקסימות בשתי מתורגם בתנ״ך, מופעים 1159 לו שיש

.(@ נקודה (ר׳ .gwꝛando והשניה

..II
.ָׁשַמע..

clywed

.

gwꝛando

בין הניגוד את לבחון כמובן, הוא, כזה במצב המבני הבלשן של האינסטינקט
תחביריות סביבות בכמה מלבד ההרצאה, במהלך שנראה כמו האפשרויות. שתי
עליו היה ’ָׁשַמע‘ הפועל המתרגם מול שניצב פעם בכל ’מנטרלות‘, מיוחדות,
לשוני, ערך בעלת בחירה היא הזאת הבחירה .gwꝛandoו־ clywed בין לבחור
שלא חדש מידע להוסיף המתרגם את בעצם שמחייבת נושאת־משמעות, בחירה
תרגום של הרעיון אותו. הבנתו לפי המקור לפרשאת למעשה ובכך במקור, נמצא

,@ מס׳ בנקודה לראות שתוכלו כמו חדש, רעיון אינו כפירוש

..III:ע״א 3 מגילה בבלי

[8:8 [נחמיה דכתיב מאי רב אמר חננאל רב אמר אבין בר איקא רב אמר
ויקראו במקרא ויבינו שכל ושום מפורש האלהים תורת בספר ויקראו
הפסוקין אלו שכל ושום תרגום זה מפורש מקרא זה האלהים תורת בספר

טעמים פיסקי אלו במקרא ויבינו

לבלשנות. מעשיר פוטנציאל לו יש לדעתי אבל

אתמה לפרק יכול התרגום תהליך במנסרה: קרן־אור לשבירת דומה? הדבר למה
מושג לנו יתן שאולי כזה באופן אותו ולפרוט ובלתי־פריק אחיד כיחיד, שנראה
משתקף שהוא כפי המקורי, הטקסט על — נוסף פירוש לפחות או — יותר טוב
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בחירה על־ידי פירוש של תהליך הוא התרגום תהליך למעשה, המתרגם. בעיני
לטקסט בהתאם היעד שבשפת ,langueה־ הלשוני, המצאי מתוך אפשרויות של
התרגום תהליך הלבן, האור אצלנו הוא ’ָׁשַמע‘ לאלגוריה: נחזור אם אז, המקורי.

צבעי־הקשת. הם gwꝛandoו־ clywedו־ המנסרה, הוא

כמובן, קיימים, לשניים. שנפרט אחד פשוט: מקרה יחסית, הוא, שלנו המקרה
אפשרויות כמה שבו זאת, לעומת הפוך, תרחיש בהרבה. מורכבים מקרים גם

לדעתי. מעניין, פחות הוא לאחת משוטחות, מאוחדות,

סדר את רוזן מציג פראג‘, ואסכולת בבלשנות ירושלים ’אסכולת במאמרו
לתיאור בהכרח קודם כשלב ניטרול של המקרים בידוד — הבלשן של העבודה
האסכולה של כלחם־חוקּה — קיים אמיתי פונקציונאלי ניגוד שבהם אלה

:(@ (נקודה הירושלמית

..IV R, Haiim B., ‘The Jerusalem School of Linguistics and the Prague
School’, in: S, Pierre, editor, Haiim B. Rosén: bio-bibliographical
sketch, (Leuven: Peeters, 2005), pp. 46-47:

[…] So we isolated the cases of neutralization and archi-
elements first, in order to be able to effectively examine the
functions of the forms under scrutiny in conditions of gen-
uine opposition and selectability. We may state with quite
some satisfaction that this procedure, the preliminary iso-
lation of neutralization environments prior to engaging in
any attempt at uncovering functions, and especially on the
levels superior to phonology, has become standard proce-
dure in our school, […]

לאחר אז, ורק ,gwꝛandoו־ clywed בין ניגוד אין בהן בסביבות כך, אם נתחיל,
הוא בו במקום הניגוד את לתאר בנסיון נמשיך נוכל האלה, המקרים בידוד
של mixed bagב־ הגיון למצוא לנסות משמעו אחר באופן לפעול קיים. באמת

לכשלון. שנדון נסיון דוגמאות,

פרקטיות: מסיבות בלבד לחומש עצמי את להגביל בחרתי הקורפוס, היקף מבחינת
שחלקן מאלף, יותר יש התנ״ך שבכלל בעוד ל’ָׁשַמע‘, דוגמאות כ־300 יש בחומש
מעניינות דוגמאות קיימות כמובן, כי, אם עצמן, על וחוזרות טריוויאליות הגדול
ומשהו בעשרים ב־3§). 4 בנקודה לראות שתוכלו (כמו לחומש מחוץ גם רבות
כאן שאציג מה ולכן דוגמאות, ב־300 ולדון למיין לעומק, לסקור אי־אפשר דקות
עיקרי של מבט־על מעין הרלוונטיות, והעובדות מהמסקנות קטן חלק רק הוא

דקויות. שמוחק הדברים,

דברים: בשני אתכם לשכנע מקווה זאת בכל אני אבל מאוד, מוגבל הזמן אמנם
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וקפדנית, מעודנת מעניינת, היא הטקסט את מורגן של שהקריאה האחד, •

בדיוק לגלות יכולה פורמלית בדרך טקסטים של משווה שבחינה והשני, •
האלה. הדקויות את

’ָׁשַמע‘ הפועל תרגום 2

clywed:gwꝛando ניגוד אין בהן סביבות 2.1

שלוש יש .gwꝛandoו־ clywed בין ניגוד אין בהם המקרים בניפוי כאמור, נתחיל,
כאלה: ברורות תחביריות סביבות

..V(דוגמאות 84) gwꝛando (+ ar) ← מילת־יחס + ָׁשַמע
דוגמאות) 14) clywed (+ …) ← תוכן + ָׁשַמע
דוגמאות) 6) clywed (+  + yn+) ← מושא+בינוני + ָׁשַמע

הפחות המקרים הם האלה המקרים כי בקצרה, אבל דוגמאות, עם אותן, נסקור
מעניינים.

מילת־יחס + ָׁשַמע 2.1.1

’ֶאל-‘ ’ְּב-‘, העברי: בטקסט ’ָׁשַמע‘ את להשלים שיכולות מילות־יחס שלוש יש
משוטח הוא הוולשי בתרגום ’ָׁשַמע‘, אחרי ביניהן ההבדל יהא אשר יהא ו’ְל-‘.
את שמשלימה ’על‘, ar אחת, וולשית למילת־יחס מומרות כולן הן לגמרי:
gwꝛando כללי באופן כלומר, בלעדית, וגם אוטומטית גם היא ההמרה .gwꝛando

מילת־יחס‘. + ’ָׁשַמע את מתרגם + ar
כללי: מוסר־השכל בה שיש מילות־היחס, של למשלימים בנוגע הערת־אגב
לדוגמה, ואחרים. זה בעניין מילולי די באופן העברית אחרי עוקב הוולשי התרגום
עם בוולשית, ’קול‘ ,llais על־ידי ’קֹול‘ הדקדוקי, המתווך, היסוד את מתרגם הוא
שאינם מקוריים, וולשיים בטקסטים סמנטית. מוטיבציה להן שיש ספורות חריגות
לטקסטים שבו לאופן דוגמה זו כן, אם כזה. באופן משמש לא llais מתורגמים,
— מילוליים להיות שנוטים מקודשים, טקסט של תרגומים ובמיוחד — מתורגמים

מתורגמים. שאינם מלטקסטים שונה תחביר יש

ו’ְל-‘. ’ֶאל-‘ ’ְּב-‘, מילת־יחס‘: + ’ָׁשַמע לתרגום דוגמאות הן 3 עד 1 דוגמאות

תחתי בקו מסומנות בתמסיר clywed של צורות ההבנה, על להקל כדי טכני: עניין
כפול. בקו מסומנות gwꝛando של צורות בעוד יחיד,
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1[
שמות
4 : 1

] Yna Moſes a attebodd, ac a ddywe-
dodd, etto wele ni chꝛedant i mi
ac ni wꝛandawant ar  llais: onid
dywedant nid ymgdangoſodd yꝛ Ar-
glwydd i ti.

א ֹ֥ ְול י ִל֔ ינּו א־ַיֲאִמ֣ ֹֽ ל ְוֵהן֙ אֶמר ֹ֔ ַוּי ֹמֶׁש֙ה ַוַּיַ֤ען
יָך ֵאֶל֖ ה א־ִנְרָא֥ ֹֽ ל אְמ֔רּו ֹֽ י י ִּכ֣ י ְּבקִֹל֑ ִיְׁשְמ֖עּו

ה׃ ְיהָוֽ

2[
שמות
6 : 9

] AMoſes a lefarodd felly wꝛth feibion
Iſrael: ond ni wꝛandawſant ar Moſes,
gan gyngdꝛa yꝛyd, a chan y
gaethiwed galed.

ְמעּ֙ו ָׁשֽ א ֹ֤ ְול ל ִיְׂשָרֵא֑ ֶאל־ְּבֵנ֣י ן ֵּכ֖ ה ֹמֶׁש֛ ר ַוְיַדֵּב֥
ה׃ ָקָׁשֽ ה ּוֵמֲעבָֹד֖ ֔רּוַח ֶצר ִמּקֹ֣ ה ֶאל־ֹמֶׁש֔

3[
בראשית
3 : 17

] Hed wꝛth Adda y dywedodd, am
wꝛando o honot ar lais dy wꝛaig,
a bwytta o'ꝛ pꝛenn am yꝛ hwn y
goꝛchymynnaſwn i ti gan ddywedyd,
na fwytta o honaw: melldigedic
[dd] y ddaiar o'th achos di, a thꝛwy
lafur y bwyttei o honi holl ddyddiau
dy enioes.

ִאְׁשֶּתָך֒ ְל֣קֹול י־ָׁשַמְעָּת֮ ִּכֽ ר ָאַמ֗ ם ּוְלָאָד֣
א ֹ֥ ל ר ֵלאֹמ֔ יָ֙ך ִצִּויִת֙ ר ֲאֶׁש֤ ץ ִמן־ָהֵע֔ אַכ֙ל ֹ֙ ַוּת
ָך ֲעבּוֶר֔ ַּבֽ ֲאָדָמ֙ה ָהֽ ה ֲארּוָר֤ ּנּו ִמֶּמ֑ ל תֹאַכ֖

ַחֶּיֽיָך׃ י ְיֵמ֥ ל ּכֹ֖ ָּנה אֲכֶל֔ ֹֽ ּת ְּבִעָּצבֹון֙

תוכן + ָׁשַמע 2.1.2

פסוקית עם ’ָׁשַמע‘ תוכן: של שמיעה לציון דגמיםתחביריים שני מופיעים בקורפוס
שמושלם ,clywedב־ מותרגמות הדוגמאות כל ’א־מ־ר‘. של צורה עם ו’ָׁשַמע‘ ’ִּכי‘

וולשיים. מבנים במגוון

’א־מ־ר‘. עם למבנה היא 5 ודוגמה ’ִּכי‘ עם למבנה דוגמה היא 4 דוגמה

4[
בראשית
42 : 2

] Dywedodd hed, wele clywais fod
ŷd yn yꝛ Aipht, ewch i wared yno,
a phꝛynnwch i ni oddi yno, fel y bôm
w, ac na byddom feirw.

ִים ְּבִמְצָר֑ ֶבר ֶיׁש־ֶׁש֖ י ִּכ֥ ְעִּתי ָׁשַמ֔ ִהֵּנ֣ה אֶמר ֹ֕ ַוּי
א ֹ֥ ְול ְוִנְחֶי֖ה ם ִמָּׁש֔ נּו ְוִׁשְברּו־ָל֣ ָּמ֙ה ְרדּו־ָׁש֙

ָנֽמּות׃

5[
בראשית
41 : 15

] A Pharao a ddywedodd wꝛth Joſeph,
bꝛeuddwydiais euddwyd, ac nid
[oes] ai deonglo ef: ond myfi a
glywais ddywedyd am danat ti, y
gwꝛandewi euddwyd iw ddeonglu.

ר ּוֹפֵת֖ ְמִּתי ָחַל֔ ֲח֣לֹום ף ֶאל־יֹוֵס֔ ַּפְרעֹ֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ע ִּתְׁשַמ֥ ר ֵלאֹמ֔ יָ֙ך ָעֶל֙ ְעִּתי ָׁשַמ֤ י ַוֲאִנ֗ ֹא֑תֹו ין ֵא֣

ֹאֽתֹו׃ ר ִלְפֹּת֥ ֲח֖לֹום
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מושא+בינוני + ָׁשַמע 2.1.3

המקבילההמבנית על־ידי מתורגם מושא+בינוני‘ + ’ָׁשַמע העברי המבנההתחבירי
yn+אינפיניטיב‘. + מושא + clywed’ בוולשית, ביותר הקרובה והסמנטית

..VIway-yišmaʿ mōšɛ [ ʾɛṯ-hå-ʿåm bōḵɛ ]
↓ ↓ ↓

A chlybu Moſes [ y bobl yn wylo ]

6[
במדבר
11 : 10

]A chlybu Moſes y bobl yn wylo trwy
eu tylwythau, pob vn yn nrws ei ba-
bell: ac enynnodd dig yꝛ Arglwydd
yn fawꝛ, a dꝛwg oedd gan Moſes.

יו ְלִמְׁשְּפחָֹת֔ ּבֶֹכ֙ה ם ֶאת־ָהָע֗ ה ֹמֶׁש֜ ע ַוִּיְׁשַמ֨
ד ְמֹא֔ ְיהָו֙ה ף ַחר־ַא֤ ַוִּיֽ ָאֳה֑לֹו ַתח ְלֶפ֣ יׁש ִא֖

ע׃ ָרֽ ה ֹמֶׁש֖ ּוְבֵעיֵנ֥י

clywed:gwꝛando הניגוד 2.2

ניגוד, אין בהם המקרים את החוצה שניפינו אחרי המרכזי. לחלק הגענו עכשיו
קיים. הניגוד בהם המקרים עם נותרנו

כזה: הוא gwꝛandoו־ clywed בין הניגוד ’בקליפת־האגוז‘,

תפיסה של סמנטית, הלא־מאופיין הפשוט, במובן ’שמיעה‘ משמעו clywed •
קול. של חושית

מעורבת אם בין אחר, מובן בכל ’שמיעה‘ הוא זאת, לעומת ,gwꝛando •
קבלה, ציות, כוללים האלה הנוספים המובנים לאו. אם ובין חושית שמיעה

ועוד. חלומות פתרון במשפט, הכרעה

הוא gwꝛandoו־ שבאוזן, שמיעה הוא clywed פיוטי, מעט באופן להתנסח אם
שבלב. שמיעה

סכימטי. באופן הדברים את מציגה @ שבנקודה הטבלה
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..VII חושית) (לא נוספת משמעות חישה
− + clywed
+ ± gwꝛando

לדעתי אבל ,langueה־ של הראות מנקודת כשלעצמה, מעניינת הזאת המערכת
מורגן שבהם מקרים של פסוק־פסוק בחינה הוא יותר אפילו אולי שמעניין מה
הפרשנות למעשה כאשר לטקסט, אישיתשלו קריאה שלו, אישית פרשנות הוסיף
פורמאלית: מבחינה ונוקשים מאוד מינימליסטיים באמצעים ביטוי לידי הזאתבאה
הבחירה מהמקרים בחלק איברים. שני רק של פרדיגמה מתוך אחד באיבר בחירה

מחדשת. היא בחלקם מאליה; מובנת

אפשרויות של מצומצם מבחר מתוך מילולי, ודי עקבי באופן לתרגם ההחלטה
התרגום אופן עם אחד בקנה עומדת שלנו…) במקרה שתיים (רק פרדיגמטיות
ומלביש כלל, בדרך שהוא כמות העברי הטקסט על ששומר בכללותו, מורגן של
מילולי או אוטומטי ולא חכם שהוא באופן אבל ו’קייצי‘, דק וולשי בלבוש אותו

מדי.

קונקרטיות דוגמאות שתי אתן באוויר, בדיבור נשאר ושלא האוזן, את לסבר כדי
מכן ולאחר ,gwꝛandoב־ לשימוש ואחת clywedב־ לשימוש אחת יחסית, פשוטות

מעניינים. מקרים מבחר של לבחינה ניגש

7[
בראשית
18 : 10

] Ac [vn] a ddywedodd, gan ddych-
welyd y dychwelaf attat yng-hylch
amſer bywiolaeth, ac wele fab i Sara
dy wꝛaig, a Sara oedd yn clywed
[wꝛth] ddꝛws y babell, a hwnnw
[oedd] oi ôl ef.

ן ְוִהֵּנה־ֵב֖ ה ַחָּי֔ ת ָּכֵע֣ יָ֙ך ֵאֶל֙ ָאׁ֤שּוב ׁ֣שֹוב אֶמר ֹ֗ ַוּי
ֶהל ָהֹא֖ ַתח ֶּפ֥ ַעת ׁשַֹמ֛ ה ְוָׂשָר֥ ָך ִאְׁשֶּת֑ ה ְלָׂשָר֣

יו׃ ַאֲחָרֽ ְו֥הּוא

שרה :clywedב־ מתורגמת פשוטה חושית שמיעה לראות נוכל 7 בדוגמה אז ←
הפסוק. של הראשון בחלקו שנאמר מה את שומעת

8[
בראשית
42 : 21

] Ac a ddywedaſant bôb vn wꝛth ei
gilydd diau bechu o honom yn er-
byn ein bꝛawd: o blegit gweled
a wnaethom gyngdꝛa ei galon
ef, pan ymbiliodd efe ani, ac nis
gwꝛandawſom ef: 'am hynny y daeth
y cyngdꝛa hwn arnō ni.

׀ ים ֲאֵׁשִמ֣ ֲאָב֮ל יו ֶאל־ָאִח֗ יׁש ִא֣ ַוּיֹאְמ֞רּו
ַנְפׁ֛שֹו ת ָצַר֥ ינּו ָרִא֜ ר ֲאֶׁש֨ ַעל־ָאִחינּ֒ו ֲאַנְחנּ֮ו
ָאה ָּב֣ ַעל־ֵּכן֙ ְענּו ָׁשָמ֑ א ֹ֣ ְול ינּו ֵאֵל֖ ְנ֥נֹו ְּבִהְתַחֽ

את׃ ֹֽ ַהּז ה ַהָּצָר֖ ינּו ֵאֵל֔

לתרגם שאפשר במשמעות gwꝛandoב־ שימוש לראות נוכל 8 ובדוגמה ←
שמעו כן הרי הם ליוסף). האחים (כלומר, לו‘ הקשבנו כ’לא מודרנית לעברית
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לא ְענּו‘, ָׁשָמ֑ א ֹ֣ ’(ְו)ל אומרים שכשהם כך חושי, באופן באזניים, מתחנן, אותו,
חושית. שמיעה של בהעדר מדובר

חושים של רשימות 2.2.1

קוגניטיביות נוספות, יכולות ושל חושים של רשימות כמה מופיעות בתנ״ך
החושי במובן שמיעה מקריםשל לראות מובהקת הזדמנות לנו נותנות הן ואחרות.

כמובן. ,clywedב־ בלעדי שימוש יש האלה ברשימות הטהור.

מחוץ נמצאת אמנם 10 דוגמה מהקורפוס. כזאת לרשימה דוגמה היא 9 דוגמה
בתמסיר… כאן אותה לכלול לא מכדי יפה היתה היא אבל הקורפוס, לתחום

9[
דברים
4 : 28

]Ac yno y gwaſanaethwch dduwiau [o]
waith dwylo dŷn, [ſef ] pꝛen, a maen,
y rhai ni welant, ac ni chlywant, ac ni
fwyttânt, ac ni aroglant.

ץ ֵע֣ ם ָאָד֑ י ְיֵד֣ ה ַמֲעֵׂש֖ ים ֱאֹלִה֔ ם ַוֲעַבְדֶּתם־ָׁש֣
א ֹ֥ ְול ִיְׁשְמ֔עּון א ֹ֣ ְול א־ִיְראּון֙ ֹֽ ל ר ֲאֶׁש֤ ֶבן ָוֶא֔

ן׃ ְיִריֻחֽ א ֹ֥ ְול אְכ֖לּון ֹֽ י

10[
תהלים

115 : 4-7

]⁴ Eu delwau hwy [ydynt] o aur, ac ar-
ian, [ſef ] o waith dynnion. ⁵ Genau
[ſydd] iddynt, ac ni lefarant, lly-
gaid [ſydd] ganddynt, ac ni welant.
⁶ [Y mae] cluau iddynt, ac ni
chlywant, ffroenau [ſydd] ganddynt,
ac ni aroglant. ⁷ Dwylo [ſydd] id-
dynt, ac ni theimlant: traed [ſy] id-
dynt, ac ni cherddant: ni leiant
[ychwaith] ai gwddf.

ם׃ ָאָדֽ י ְיֵד֣ ה ֲעֵׂש֗ ַמ֝ ב ְוָזָה֑ ֶסף ֶּכ֣ ֲעַצֵּביֶהם 4

א ֹ֣ ְול ם ֶה֗ ָל֝  ִים ֵעיַנ֥ רּו ְיַדֵּב֑ א ֹ֣ ְול ֶהם ה־ָל֭ ֶּפֽ 5

ם ֶה֗ ָל֝ ף ַא֥ עּו ִיְׁשָמ֑ א ֹ֣ ְול ֶהם ָל֭ ָאְזַנ֣ ִים 6 ִיְרֽאּו׃
ְגֵליֶהם ַר֭ ְיִמיׁ֗שּון א ֹ֬ ְול ׀ ם ְיֵדיֶה֤ 7 ְיִריֽחּון׃ א ֹ֣ ְול

ם׃ ִּבְגרֹוָנֽ ְהּ֗גּו א־ֶי֝ ֹֽ ל ְיַהֵּל֑כּו א ֹ֣ ְול

כללי, חישה כפועל clywedב־ הוולשי השימוש את להזכיר ראוי הזה בהקשר
בעזרת תפיסה התחום את שמכסה האיטלקי, sentireל־ בדומה אינקלוסיבי,
אבל הזה, מהסוג clywedל־ דוגמה אין בחומש מראיה. חוץ השונים, החושים

ב־3§. 4 בנקודה לראות שתוכלו כמו יש, התנ״ך בשאר

משפטי בהקשר שמיעה 2.2.2

הכרעה של קבלה או הכרעה שקילה, של במשמעות המשפטי, במובן ’ָׁשַמע‘
מתוך אחת הזה; מהסוג דוגמה היא 11 דוגמה .gwꝛandoב־ מתורגמת מהאל,

בקורפוס. חמש
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11[
דברים
1 : 16

] A'r amſer hwnnw y goꝛchymyn-
nais i'ch barnwŷꝛ chwi gan ddy-
wedyd: gwꝛandewch [ddadleuon]
rhwng eich bꝛodyꝛ, a bernwch gy-
fiawnder rhwng gŵꝛ ai awd, ac ai
eon hed.

ר ֵלאֹמ֑ וא ַהִה֖ ת ָּבֵע֥ ם ְפֵטיֶכ֔ ֶאת־ׁשֹ֣ ָוֲאַצֶּו֙ה
יׁש ין־ִא֥ ֵּבֽ ֶדק ֶצ֔ ם ּוְׁשַפְטֶּת֣ ֵּבין־ֲאֵחיֶכ֙ם ַע ָׁשֹמ֤

ֵּגֽרֹו׃ ין ּוֵב֥ יו ּוֵבין־ָאִח֖

הפרת־נדרים 2.2.3

נמשיך.

כאן נכנס לא נשים. של נדרים בהפרת עוסק במדבר בספר 30 פרק
לענייננו הרלוונטית העובדה אבל פמיניסטית, לביקורת או ההלכתיים, לפרטים
אישּה או אביּה האם בשאלה הנדר את להפר היכולת של התלות היא
השמיעה את בשפתיּה. מבוטא הנדר את בפועל, שמעו, האשה של
שבפרק, הדוגמאות בתשע clywedב־ מורגן מתרגם החושית־אקוסטית, הזאת,

מהן. אחת היא 12 שדוגמה

12[
במדבר
30 : 13

] Ond os ei gŵꝛ gan ddiddymmu ai
diddymma hwynt y dydd y clywo,
ni ſaif dim a ddaeth allan oi gwe-
fuſau, oi haddunedau, ac o rwymedi-
gaeth ei henaid, ei gŵꝛ ai diddym-
modd hwynt, ar Arglwydd a fadde
iddi.

ָׁשְמעֹו֒ ְּב֣יֹום ִאיָׁשּ֮ה ׀ ם ֹאָת֥ ר ָיֵפ֨ ְוִאם־ָהֵפ֩ר
ּה ַנְפָׁש֖ ר ּוְלִאַּס֥ יָה ִלְנָדֶר֛ יָה ְׂשָפֶת֧ א ָּכל־מֹוָצ֨
ּה׃ ח־ָלֽ ְסַלֽ ִיֽ ה ַויהָו֖ ם ֲהֵפָר֔ ּה ִאיָׁש֣ ָי֑קּום א ֹ֣ ל

פתרון־חלומות 2.2.4

ברשימות אקסלנס פר החושי במובן ל’ָׁשַמע‘ clywedב־ תרגום כן, אם ראינו,
המבוטא הנדר של הצליל של אי־שמיעה או שמיעה של בסוגיה וכן החושים,
שמיעה של המטאפורית, המורחבת, במשמעות gwꝛandoב־ ותרגום אשה, על־ידי

במשפט.

חלומות. של ל’שמיעה‘ עתה נעבור

כמו פענוח. של במשמעות חלום של שמיעה של פשוטה דוגמה היא 13 דוגמה
השונות הדוגמאות על להסתכל יש הבלשני העבודה בתהליך אריאל, שלימדת,
והפשוטות, הברורות הדוגמאות כלומר הליבה, הוא האחד קטבים: שני בין כנעות
עיון שדורשות הדוגמאות כלומר הפריפריה, הוא והשני להתחיל; צריך שמהן
בעיקר אלו אותו. ומשייפים התיאור את את להחיל מנסים ועליהן יותר מעמיק
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בעקבות חדש באור מוארות להיות שיכולות לדעתי, שבפריפריה, הדוגמאות
אותה העוטף הטקסט בליבה: עמוק נמצאת כך, אם ,13 דוגמה הבלשני. הניתוח
כאשר ֹאֽתֹו‘. ר ִלְפֹּת֥ ֲח֖לֹום ע ’ִּתְׁשַמ֥ כאן: gwꝛando של פירושו את גלוי באופן מבאר
רבות נוספות ברורות דוגמאות עוד עם ביחד הזאת, הדוגמה על מסתכלים אנחנו
הפירוש על ללמוד נוכל האמור, clywed:gwꝛando הניגוד את לראות אפשר שבהן
מאחיו מבקש יוסף בהחלה/הכלה: שבפריפריה, ,14 דוגמה בתרגום מורגן שנתן
יכולים אנחנו אותו. לפרש, לפתור, כלומר ,gwꝛandoב־ שלו, החלום את לשמוע
דוגמאות שראינו אחרי רק כאן מורגן של הפרשני והדיוק החידוש את להבין

והמשמעות. הקו־טקסט הקונטקסט, מבחינת רבות ברורות

13[
בראשית
41 : 15

]A Pharao a ddywedodd wꝛth Joſeph,
bꝛeuddwydiais euddwyd, ac nid
[oes] ai deonglo ef: ond myfi a
glywais ddywedyd am danat ti, y
gwꝛandewi euddwyd iw ddeonglu.

ר ּוֹפֵת֖ ְמִּתי ָחַל֔ ֲח֣לֹום ף ֶאל־יֹוֵס֔ ַּפְרעֹ֙ה אֶמר ֹ֤ ַוּי
ע ִּתְׁשַמ֥ ר ֵלאֹמ֔ יָ֙ך ָעֶל֙ ְעִּתי ָׁשַמ֤ י ַוֲאִנ֗ ֹא֑תֹו ין ֵא֣

ֹאֽתֹו׃ ר ִלְפֹּת֥ ֲח֖לֹום

14[
בראשית
37 : 6

]O blegit dywedaſe wꝛthynt,
gwꝛandewch atolwg y bꝛeuddwyd
hwn, yꝛ hwn a enddwydiais.

ַהֶּז֖ה ַהֲח֥לֹום א ִׁשְמעּו־ָנ֕ ם ֲאֵליֶה֑ אֶמר ֹ֖ ַוּי
ְמִּתי׃ ָחָלֽ ר ֲאֶׁש֥

גדעון שם שופטים, מספר ,15 מדוגמה לראות נוכל הניגוד, דרך על נוסף, חיזוק
החלום תוכן את שומע אלא כפתרון, שמיעה של במובן חלום ’שומע‘ לא
כזאת שמיעה (’ְוֶאת־ִׁשְב֖רֹו‘). לו שניתן הפירוש ואת ַהֲח֛לֹום‘) ר (’ֶאת־ִמְסַּפ֧ כסיפור

.clywedב־ מתורגמת

15[
שופטים
7 : 15

]Pan glybu Gedeon adꝛoddiad y
bꝛeuddwyd ai ddirnad, yna efe a ad-
dolodd: ac a ddychwelodd i weryll
Iſrael, ac a ddywedodd, cyfodwch,
canys rhoddodd yꝛ Arglwydd weryll
y Madianiaid yn eich llaw chwi.

ַהֲח֛לֹום ר ֶאת־ִמְסַּפ֧ ִּגְד֜עֹון ַע ִכְׁשֹמ֨ ַוְיִה֩י
ֶאל־ַמֲחֵנ֣ה ָׁש֙ב ַוָּי֙ חּו ַוִּיְׁשָּת֑ ְוֶאת־ִׁשְב֖רֹו
ם ְּבֶיְדֶכ֖ ְיהָו֛ה ן י־ָנַת֧ ִּכֽ ֔קּומּו אֶמר ֹ֣ ַוּי ל ִיְׂשָרֵא֔

 ן׃ ִמְדָיֽ ֶאת־ַמֲחֵנ֥ה

ע ְוִנְׁשָמֽ ה ַנֲעֶׂש֥ 2.2.5

הן ההרצאה: של בכותרת ע‘ ְוִנְׁשָמֽ ה ’ַנֲעֶׂש֥ המילים את לכלול בחרתי בכדי לא
ע‘. ו’ִנְׁשָמֽ ה‘ ’ַנֲעֶׂש֥ שבין המתח, היחס, כאן, שלנו העיסוק בלב אולי נוגעות

ומדרשים. פרשנות של תילים תילי נכתבו אצלנו) 16 (דוגמה 24:7 שמות על
שבתלמוד שבת ממסכת ,@ כמקור כאן שמובא זה הוא והמרכזיים הידועים אחד
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את לקבל בני־ישראל של לנכונותם כאות ע‘ ל’ִנְׁשָמֽ ה‘ ’ַנֲעֶׂש֥ של ההקדמה הבבלי:
התורה.

..VIII ע״א: 88 שבת בבלי

ששים באו לנשמע נעשה ישראל שהקדימו בשעה סימאי ר׳ דרש […]
כתרים שני לו קשרו מישראל ואחד אחד לכל השרת מלאכי של ריבוא
ועשרים מאה ירדו ישראל שחטאו וכיון נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד אחד
את ישראל בני ויתנצלו [33:6 [שמות שנאמר ופירקום חבלה מלאכי ריבוא
נעשה ישראל שהקדימו בשעה אלעזר רבי אמר […] חורב מהר עדים
השרת שמלאכי זה רז לבני גילה מי להן ואמרה קול בת יצתה לנשמע
דברו עושי כח גבורי מלאכיו ה' ברכו [103:20 [תהלים דכתיב בו משתמשין
מ״ד חנינא ברבי חמא א״ר לשמוע והדר עושי ברישא דברו בקול לשמוע1
לומר לתפוח ישראל נמשלו למה וגו׳ היער בעצי כתפוח [2:3 השירים [שיר
[…] לנשמע נעשה הקדימו ישראל אף לעליו קודם פריו זה תפוח מה לך

מסופקני היהודית; והמדרשית הפרשנית הספרות את הכיר מורגן אם לי ידוע לא
:gwꝛando פני על clywedב־ בוחר היה ודאי לפיה, מתרגם היה הוא אם כן. אם
בתרגום שלו ובבחירה כך, נהג לא הוא באזניים. ע, ִנְׁשָמֽ ואחר־כך ה ַנֲעֶׂש֥ קודם
לתקבלות שדומה באופן ה‘, ל’ַנֲעֶׂש֥ ע‘ ’ִנְׁשָמֽ את מקביל למעשה הוא gwꝛandoב־

נציית. הדבר: אותו את להגיד דרכים כשתי מקראית,

faciemus et erimus oboedientes מתרגם הירונימוס בוולגטה (בהערת־אגב:
ונהיה ’נעשה או ונציית‘, ’נעשה כלומר — בלטינית…) שלי המבטא על (סליחה
וגם כחדשים, ישנים רבים, אנגליים תרגומים הולכים ובעקבותיו — צייתניים‘

הקודמת.) מהמאה החדש הוולשי התרגום

16[
שמות
24 : 7

] Ac efe a gymmerth ly y cyfam-
mod, ac ai darllenodd lle y clywe y
bobl, a dywedaſant ni a wnawn, ac
a wꝛandawn yꝛ hyn oll a lefarodd yꝛ
Arglwydd.

ם ָהָע֑ ְּבָאְזֵנ֣י א ַוִּיְקָר֖ ית ַהְּבִר֔ ֶפר ֵס֣ ַוִּיַּק֙ח
ע׃ ְוִנְׁשָמֽ ה ַנֲעֶׂש֥ ה ְיהָו֖ ר ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ל ּכֹ֛ אְמ֔רּו ֹ֣ ַוּי

נפוצה ’שמירה‘, גם רבים ובמקרים ’עשיה‘, עם ’שמיעה‘ של כזאת הקבלה
עם gwꝛando את מקביל מורגן שבהן דוגמאות מ־20 יותר וקיימות בחומש,

’לשמור‘. cadwו־ ’לעשות‘ gwneuthur
clywed בין הניגוד את בהיר באופן מדגימה שלדעתי האלה, מהדוגמאות אחת

.17 דוגמה היא נסיים, ואיתה ,gwꝛandoו־

.gwꝛandoב־ כמובן, 1מתורגם,
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מבדל באופן שמתורגמות ’ָׁשַמע‘ של היקרויות שתי לראות נוכל הזאת בדוגמה
סיני. הר מעמד הוא ההקשר .gwꝛandoב־ והשניה clywedב־ האחת לוולשית:
ע ּֽוֲׁשָמ֔ ַאָּת֙ה ב ’ְקַר֤ עבורם: מתווך להיות ומבקשממשה האל, של מקולו מפחד העם
כבר שהעם מצויין בעצם בכך ינּו‘. ֵאֵל֗ ר ְּתַדֵּב֣ ׀ ְּת ְוַא֣ ינּו ֱאֹלֵה֑ ְיהָו֣ה ר יֹאַמ֖ ר ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת ֵא֛
פירושו לפי הם, ינּו‘ ְוָעִׂשֽ ְענּו ’ְוָׁשַמ֥ באמרם משה; שידבר הדברים תוכן את ישמע
את באזניהם ישמעו שהם להגיד מתכוונים לא ,gwꝛandoב־ בבחירתו מורגן של
’ישמעו‘ כלומר האלהיים, הצווים את יקבלו שהם אלא אליהם, יעביר שמשה מה

ינּו‘. ’ְוָעִׂשֽ אחרות: במילים או בלבם, אותם

17[
דברים
5 : 24

]Nea di a chlyw 'r hyn oll a ddy-
wed yꝛ Arglwydd ein Duw, a llefara
di wꝛthym ni yꝛ hyn oll a lefaro 'r Ar-
glwydd ein Duw wꝛthit ti: ac nyni a
wꝛandawn, ac a wnawn [hynny.]

ְיהָו֣ה ר יֹאַמ֖ ר ָּכל־ֲאֶׁש֥ ת ֵא֛ ע ּֽוֲׁשָמ֔ ַאָּת֙ה ב ְקַר֤
ר ָּכל־ֲאֶׁש֨ ֵא֩ת ינּו ֵאֵל֗ ר ְּתַדֵּב֣ ׀ ְּת ְוַא֣ ינּו ֱאֹלֵה֑
ינּו׃ ְוָעִׂשֽ ְענּו ְוָׁשַמ֥ יָך ֵאֶל֖ ינּו ֱאֹלֵה֛ ְיהָו֧ה ר ְיַדֵּב֜

קצר. הזמן אבל, מעניינים, וממצאים עובדות דוגמאות, הרבה עוד יש

נוספים מחקר כיווני 3

בסדר נוסף, שראויותלמחקר חושב נקודותשאני ,3 בסעיף לראות, תוכלו בתמסיר
לטקסט ספציפיות וחלקן כללי, בלשני עניין בעלות ,2 נקודה כמו חלקן, אקראי. די
בזמן עכשיו והערות; רעיונות ולשמועמכם איתכם בהן לדון מאוד אשמח ולשפה.

בהזדמנות. בשיחה או שנותר,

מכמה ’ָרָאה‘, מעניין במיוחד מתבקשת. נוספים לחושים המחקר של הרחבה .1
סיבות:

ל’ָׁשַמע‘ בתנ״ך; מופעים 1299 — ל’ָׁשַמע‘ בדומה מאוד, נפוץ פועל זהו •
מסקנות להוציא ’ָׁשַמע‘, של במקרה כמו שאפשר, כך — מופעים 1159
הדיוקים את ולבחון שונות בסביבות התרגום באופני להתבונן ברורות,

המתרגם. של והפרשנויות

gweled בלקסימה לתרגום: עיקריים אופנים שני כאן גם שיש נראה •
ביניהם. הניגוד את לתאר יש .edrych ובלקסימה

הוא הניגוד סוג אם אבל לפענח, עוד צריך gweled:edrych הניגוד את •
חלקיו: מסך הגדול הגדול בשלם מדובר ,clywed:gwꝛando של זה כמו
(?gweled ,clywed) ’חושי‘ של ניגוד שמתווה משותפת סמנטית הבחנה
gweled לאפיון רמז .(?edrych ,gwꝛando) מטאפורי‘ / מחושי ’יותר מול
הבלעדי בשימוש לראות אפשר (clywed של (המקבילה חושית כראיה

ברשימות־החושים. בו
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מהי פריורי, א לדעת, אפשר אי חוש?‘: נחשב ’מה חוש?‘, ’מהו לשאלת
להשתמש נוכל הוולשית. זו או המקראית הסמנטית־קוגניטיבית החלוקה
ומהן לעסוק עלינו שבהם החושים מהם לדעת כדי ברשימות־החושים

נבחן. אותן העבריות הלקסימות

הצמד מבין אחת לקסימה מכתיב התחביר שבהם מקרים בהרצאה ראינו .2
בחירה, מניעת של האלה, במקרים שגם לראות מעניין .gwꝛandoו־ clywed
הוא שבהם במקומות (גם clywed עדיין כלומר, מתאימה; הסמנטיקה עדיין
גם וכך בניגוד, כשהוא משמש שהוא לזו קרובה במשמעות משמש מחוייב)
סטרוקטורלי־ניגודי שהוא מ’ערך‘, (בשונה משמעות יש האם .gwꝛando
’אין אמנם לפרדיגמה? מחוץ ניגודים, של למערכות מחוץ גם גרידא)
שאלות אלו משמעות‘? אין — ניגוד ’אין האמנם אך ערך‘, אין — ניגוד
לפי וחידוד. ליבון ודורשות הסטרוקטורלית, הבלשנות של ללב־לבה שנוגעות
ריאליה עם מתמיד דיאלוג כדי תוך לעשות יש והחידוד הליבון את תפיסתי,
מנותק ואינו לחלוטין, תיאורטי־אבסטרקטי שאינו באופן כלומר, בלשנית;
לנו מאפשרת התיאוריה קונקרטיות. בשפות קונקרטיות לשוניות מעובדות
במנותק להעשות יכול לא התיאוריה של פיתוחה אך טקסטים; יותר טוב להבין
מדע, בכל כמו מספקים. שהם והתשובות הבעיות ומהשאלות, מהטקסטים
העובדות מול והרחבתו התיאור דיוק של הדדי איטרטיבי תהליך יש כאן גם

במציאות.

מקיפה (השוואה נוספים וולשיים תרגומים נוספים: תרגומים עם השוואה .3
מ־1988/2004), החדש התרגום עם וכן מ־1620, המחודשת המהדורה עם
בהם נוספים תרגומים יש האם אחרים. ותרגומים נוספים קלטיים תרגומים
מהדומה גם ללמוד ניתן מה מערכתית? מבחינה דומה באופן מתורגם ’ָׁשַמע‘
הטקסט? את המתרגמים של הפרשנות על ספציפיות, בבחירות ומהשונה,
למקור בנוסף מורגן את ששימשו התרגומים עם מעמיקה השוואה בנוסף,
שימשו אחרים תרגומים אילו בוודאי; — והוולגטה (תרגום־השבעים העברי

עבודתו. על נוסף אור להאיר יכולה מידה?) ובאיזו אותו

אופטימלית שאינה פרקטית, בחירה היא לחומש הקורפוס בצמצום הבחירה .4
מחוץ שנמצאות שהדוגמאות ויתכן שרירותי, הוא (החיתוך בלשני לתיאור
מחקר עבור לכן, חדשות). שאלות ויעלו שונות נקודות יבהירו שנבחר לתחום
אם דוגמאות: של גדול בהיקף מדובר כולו. לתנ״ך הרחבה דרושה יותר מקיף
כזה שלהיקף ודאי דוגמאות. ב־2458 שמדובר הרי ו’ָרָאה‘, ’ָׁשַמע‘ את רק ניקח

מיוחד. וארגון סידור אופן דרוש חומר של

ובהם מהחומש, שנעדר מעניין, מסוג מקרים גם תגלה הקורפוס של הרחבה
sentireל־ בדומה חושית, תפישה של יותר רחב תחום מכסה clywed
הגדול, הוולשי במילון clywed מהערך הרלוונטי בחלק נתבונן האיטלקי.

:Geiriadur Prifysgol Cymruה־
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Canfod neu dderbyn
argraffiadau drwy'r
synhwyrau (ag eithrio'r
golwg); teimlo; arogleuo
(cf. Gwydd. C. atcluinti a
boludh, RC xvi. 54); blasu;
to feel; smell; taste.

דרך רשמים לקלוט או לתפוש
לחוש; ראיה); (מלבד החושים
תיכונה באירית (הש׳ להריח
;([…] ,atcluinti a boludh

[…] לטעום

פועל מתרגם clywed בה ,58:9 תהלים מהתנ״ך, זה מסוג דוגמה נותן גם המילון
מ’ָׁשַמע‘: אחר

Cythꝛyblied ef megis
[mewn] llid, fel [peth]
amrwd cynn i'ch crochanau
glywed gwꝛês y mieri.

ד ָאָט֑ ירֵֹתיֶכ֣ם ִּסֽ ינּו ָיִב֣ ֶרם ְּבֶט֤
ּנּו׃ ִיְׂשָעֶרֽ ֗רֹון ְּכמֹו־ָח֝ י ְּכמֹו־ַח֥

ולישויות נוספים לפעלים בה שהשתמשנו העבודה שיטת ישום את להרחיב .5
בוולשית השני. הגוף במיוחד מעניין נראה לי גרמימות. כולל נוספות, לשוניות
מסויימים לשון ובשלבי ,ti:chi) בצרפתית tu:vuל־ שדומה הבחנה קיימת
כך כזאת, קיימתהבחנה לא בעבריתמקראית .(chdi גם מסויימים טקסט ובסוגי
הגוף את לתרגם המתרגם בוחר שבהם האופנים של שיטתית בחינה שבעזרת
מי השונות: הדמויות בין חברתית היררכיה של) (מחלקות למפות נוכל השני,

ומתי. chiב־ ומי סיטואציות, ובאילו tiב־ למי מדבר

ממומשת כזאת הבחנה נראה שבו לדעתי, היום, מאוד רחוק עוד בהערת־אגב:
של מעמיקה הבנה דורשת היא שכן יבוא, הוא פעם אי אם ממוחשב, בתרגום

אנושיים. חברתיים מבנים

כותב: מורגן פריס .6

M, Prys, Beibl i Gymru, (Gwasg Cambria / Pwyllgor
Dathlu Pedwarcanmlwyddiant Cyfieithu'r Beibl, 1988), URL:
http://www.llgc.org.uk/big/index_c.htm:
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Y mae copi o Feibl Hebraeg
yn perthyn i William
Morgan wedi goroesi. Bu
ym meddiant Arglwyddes
Llanofer ac y mae heddiw
yn un o drysorau Llygell
Genedlaethol Cymru yn
Aberystwyth. Gellir gweld
ar ymylon y ddalen nodiadau
manwl William Morgan ar
ystyron geiriau Hebraeg.

העברי, התנ״ך של עותק
מורגן, לוויליאם שייך שהיה
ברשותה היה הוא שרד.
וכיום ל׳אנובר, ליידי של
של מאוצרותיה אחד הוא
הוולשית הלאומית הספריה
לראות אפשר באברסטוויֿת.
הערות הדפים בשולי
וויליאם מאת דקדקניות
מילים של פירושן על מורגן

עבריות.

לקרוא אפשר שיהיה מכדי מטושטש באופן שם, מופיע מהספר אחד תצלום
אותו.

מחייבת הוולשי הטקסט לבין העברי הטקסט בין היחס של יותר שלמה הבנה
על שלם מחקר מורגן. את ששימש העברי הטקסט זהות של ברורה ידיעה
תוכל ההערות של קריאה בנוסף, המדובר. בעותק עיון יחייב הוולשי התנ״ך
תיתן היא שכן התרגום, אופן את להבין ליכולת לה שניה שאין תרומה להוות
הידוע ככל מורגן. את שהעסיקו ולסוגיות עצמו התרגום לתהליך הצצה
של לתוכנן מפורטת התייחסות אין וגם לעותק, פקסימיליה מהדורת אין לי,
אצלנו, בספריה נמצאים לא רבים ספרים לצערי, כי, (אם בספרים ההערות
הספריה את לשכנע יהיה קל כמה עד בספק גם אני בוויילס). בספריות אלא

השמור. בעותק עיון לאפשר באברסטוויֿת

בדיקה רבועים. בסוגריים מצויינות מורגן משל תוספות הוולשי בטקסט .7
בעיני היא הוולשי בטקסט ונגרע ומה נוסף (ואיך) מה שיטתי באופן שתתאר
מדובר בחלקם בביאור, מדובר מהמקומות שבחלק נראה מעניין: נושא
הממשק של תוצאה היא התוספת ובחלקם אחרים, תרגומים של בהשפעה
האחרונה הנקודה השפות. שתי בין המבניים וההבדלים והוולשית העברית בין
מה השאלה נשאלת כתבי־הקודש: שבתרגום המילוליות של בהקשר מעניינת
כצריך ראה הוא ומה בסוגריים ציון בלי והתאמה לשינוי כמתאים ראה מורגן

הבבלי: בתלמוד ע״א 49 קידושין ר׳ זה בהקשר בסימון.

עליו והמוסיף בדאי זה הרי כצורתו פסוק המתרגם אומר יהודה ר׳
ומגדף מחרף זה הרי

ראיה הסוגריים, בתוך המוסף הטקסט של הלשונית האינטגרציה מבחינת
הרכיבים שכאשר בכך לראות אפשר הגבוהה האינטגרציה לרמת פנימית
אכן המוטציות שאחריהם, במילים מוטציה מצריכים שבסוגריים הדקדוקיים
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המוטציות של היונקטורה רמת כלומר, לסוגריים. שמחוץ בטקסט מופיעות
הסוגריים. של מהדלימיטציה גבוהה

סיכום 4

בשני אתכם לשכנע בהתחלה, לעצמי שהצבתי במשימה שהצלחתי מקווה אני
דברים:

וקפדנית, מעודנת מעניינת, היא הטקסט את מורגן של שהקריאה האחד, •

פורמלית בדרך והמתורגם המקורי הטקסט של משווה שבחינה והשני, •
האלה. והתובנות הדקויות את בדיוק לגלות יכולה

מההרצאה איתכם שתקחו מה זה אם שמח והייתי וחשוב, מעניין שלדעתי מה
פרדיגמה עם לעשות וירטואוז מתרגם שיכול מה של היופי הוא הזאת,
תת־מערכות דעתי לפי נוקשים. והכי מינימליים הכי האמצעים עם דו־איברית,
ממה גדול חלק הן מודע, באופן לא אם גם להבין יודע הוולשי שהקורא כאלה,

כל־כך. ומעניין כל־כך, ליפה מורגן של התרגום את שעושה

רבה! תודה

ב: למצוא תוכלו דיגיטלי עותק הזה. התמסיר את מחזרו ♻בבקשה
http://digitalwords.net/handouts/2012-05-29.pdf (תמסיר)
http://digitalwords.net/handouts/2012-05-29t.pdf טקסט) + (תמסיר

דרך: קשר איתי ליצור תוכלו ושאלות. הערות רעיונות, מכם לשמוע אשמח
http://me.digitalwords.net/
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