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הבחנות של נימוס ומספר בכינויי גוף שני

שפה
עברית
אנגלית
וולשית

שפה
עברית
אנגלית
וולשית

יחיד פשוט

יחיד מנומס

רבים פשוט

רבים מנומס

את/ה
you
ti

את/ה
you
chi

אתן/ם
you
chi

אתן/ם
you
chi

מספר

נימוס

+
+

+
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היסטוריה

העת העתיקה
המאה הרביעית
המאה הי״ב–הי״ד
מאמצע המאה הי״ט

R. Brown and Gilman 1960

הבחנה של מספר בלבד
דיוקלטיאנוס .האדמיניסטרציה אחת ,שני שליטים
התבססות השימוש לסימון יחסי כח לא שיוויניים
סולידריות מול ריחוק
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 :WALS-45הבחנות של נימוס בכינויים

)Helmbrecht (2013

אין הבחנה

דו־איברית

מרובה

המנעות
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 :WALS-45הבחנות של נימוס בכינויים )אירופה(

)Helmbrecht (2013

אין הבחנה

דו־איברית

מרובה

המנעות
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וולשית

• הודו־אירופית ‹ קלטית ‹ בריטונית ‹ וולשית
• שם בוולשית) Cymraeg :נהגה ]([kəmˈraiɡ
•  562,000דוברים ,כחמישית מאוכלוסיית ויילס )מפקד אוכלוסין (2011
• בגדול ,לא שייכת לאגד הלשונות האירופאי הממוצע התקני
)(Haspelmath 2001) (Standard Average European, SAE
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הקורפוס
• „הארי פוטר ואבן החכמים” מאת
ג׳ .ר .רולינג יצא בשנת .1997
• תורגם ל־ 74שפות.
• תורגם לוולשית בשנת  2003בידי
אמילי היווס ) ,(Emily Huwsסופרת
ילדים מ־ Caeathroשבחבל
 Caernarfonבצפון ויילס.
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הבחנת  :T-Vגורמים סוציו־בלשניים רלוונטיים
• אדיבות

• מגדר

• גיל

• מעמד

• היכרות

• מרחק חברתי

• העלבה

• נימוס

• הערכה

• סולידריות

• כבוד

• סיטואציה

• כח

• …

המונחים  Tו־ Vנטבעו על ידי בראון וגילמן (R. Brown and Gilman
) 1960לפי המילים הלטיניות „ tūאת/ה” ו־„ vōsאתן/ם”.
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הבחנת  T-Vבלשונות אירופה

אנגלית
יידיש
גרמנית
צרפתית
רוסית
אסטונית
טורקית
וולשית
⋮

מודרנית מוקדמת

פשוט

מנומס

thou
דו
du
tu
)ты (ty
sina
sen
ti
⋮

ye
איר
Sie
vous
)вы (vy
teie
siz
chi
⋮

שווה צורה
נוכחים
נוכחים
נסתרים  +אות רישית
נוכחים
נוכחים
נוכחים
נוכחים
נוכחים
⋮
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אטימולוגיה
וולשית מודרנית

ti

chi

וולשית תיכונה
פרוטו בריטונית
פרוטו קלטית

ti
*ti
*tū

chwi
*hwi
*swīs
)השו׳  *suisבלשון גאליה(

פרוטו הודו־אירופית

*túh₂
2sg.nom

*wos, *wēs
2pl.obl

הצורה ) chdiנהגית  (/χtiː/בוולשית צפונית מדוברת מגיעה מ־,(â) chdi
הבדלות של  ,(â) th’diקיצור של ‘ (â) thydiאיתך )צורה מוכפלת(’
)ר׳ )(Willis (2017, § 4.3
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בחירות תרגומיות

יחיד פשוט




ti
chi
רבים

רבים











chi

כינוי גוף

יחיד מנומס

יחיד









)לא כינוי גוף(












גוף שני

⇢ you











רקע תיאורטי.Levý 1967 :
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תפקיד המתרגם כמנסרה

איור פרי מכחולו של  ,Jean-Leon Huensמאגר נשיונל ג׳יאוגרפיק
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 במערכתT-V מיקום הבחנת
ti

chi
chi
(chwychwi)
chithau
eich
’ch
arnoch
(yd)ych
canasoch, …
(cenwch / canwch

ti
(ti), chdi
(tydi)
tithau
dy
’th
arnat
(yd)wyt
canaist, …
cân / cana

מיקום
 חלש,בסיסי
 חזק,בסיסי
מוכפל
מעמת
(שייכות )עצמאי
(שייכות )תלוי
מילות יחס
”bod„ צורות
פעלים נוטים
)ציווי

מקבילה
אנגלית

















you, …
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chi

















o
∅

מספר המופעים בטקסט

1034
148
121
60
14
8
5
2
1
1393
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you
your
yeh
yer
yourself
yours
yourselves
yerself
yerselves

תיוג הדוגמאות
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מיפוי יחסים בין־אישיים
מוען

נמען

T-V

⋮
דוריס קרוקפורד
דראקו
דראקו
דראקו
דראקו
דאדלי
דמבלדור
דמבלדור
דמבלדור
פילץ׳
פילץ׳
פילץ׳
פירנזה
פירנזה
פירנזה
⋮

⋮
הארי
הארי
מקגונגל
נוויל
רון
הארי
האגריד
הארי
מקגונגל
הארי
פיבס
סנייפ
ביין
הארי
הארי
⋮

⋮
chi
ti
chi
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
chi
ti
chi
ti
⋮
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()א
Edrychodd Harri i fyny ar
y cawr.
Bwriadai ddweud
diolch, ond aeth y geiriau ar
goll ar y ffordd i’w geg, a’r hyn
a ddywedodd o oedd, ‘Pwy

הארי ← האגריד

:1 דוגמה

 הוא.הארי הביט על הענק
 אבל המילים,רצה להגיד תודה
,התבלבלו לו בדרך אל הפה
”? „מי אתה,ובמקום זה יצא לו

יחיד מנומס

’dach chi?’
Chwarddodd y cawr.
‘Digon gwir, dwi ddim wedi
’nghyflwyno fy hun. Rubeus
Hagrid, Ceidwad Allweddi a
Thiroedd Hogwarts.’
24

.הענק צחק
 אני לא הצגתי את,„נכון
,האג ְִריד
רו ּב ֶ ּאו ּס
.עצמי
ַ
שומר המפתחות והקרקעות
”.טס
ְ בהו ֹג ְוו ְֹר
56  עמ׳,( )שומר המפתחות4 פרק

דוגמה :2

הארי ← האגריד

)ב(

בינתיים הארי חשב על כל
השאלות שהוא רצה לשאול —
מאות שאלות.

Yn y cyfamser, roedd gan
Harri gwestiynau i’w gofyn,
cannoedd ohonyn nhw.

„אבל מה קרה לוו ֹל— סליחה —
כלומר ,לאתה־יודע־מי?”

‘Ond
beth
ddigwyddodd
— i Vol — ddrwg gen i
יחיד פשוט

dwi’n

פרק ) 4שומר המפתחות( ,עמ׳ 65

Wyddost-Ti-Pwy,
’?feddwl

25

()א

:3 דוגמה

Roedd digwyddiadau’r pnawn
yn amlwg wedi newid ei
meddwl ynghylch Sneip.

אירועי אחר־הצהריים בהחלט
.ּשינו את דעתה בקשר לסנ ֵייפ

‘Dwi’n nabod melltith pan wela
i un, Hagrid. Dwi wedi darllen
amdanyn nhw! Mae’n rhaid

„אני מזהָה עין הרע כשאני רואה
 האג ְריד — קראתי על,את זה
זה בספרים! חייבים* לשמור
 וסנ ֵייפּ אפילו לא,על קשר עין
”! ראיתי אותו,מיצמץ
* (You’ve got to keep eye
contact)

יחיד מנומס

ichi gadw cyswllt llygad, a
doedd amrannau Sneip ddim
yn symud o gwbl. Welais i o!’

26

הרמיוני ← האגריד

203  עמ׳,( )קווידיץ׳11 פרק

דוגמה :4

הרמיוני ← האגריד

)ב(
יחיד פשוט

„נו ,האג ְריד ,אל תהיה כזה.
אולי אתה לא רוצה להגיד לנו,
אבל אתה בטוח יודע ,כי אתה
יודע על כל מה שקורה כאן”,
הרמַיו ֹני בטון חם ,מחניף.
אמרה ֶ
זקנו של האג ְריד ָרטט ,והם ידעו
שהוא מחייך.

פרק ) 14נורברט הנורווגי הנקוד( ,עמ׳ 243

‘O, ty’d ’laen, Hagrid, ella nad
יחיד פשוט

dweud

isio

ddim

wyt ti

יחיד פשוט

rwyt ti’n

ond

ni,

wrthon

יחיד פשוט

gwybod.
Rwyt ti’n gwybod
popeth sy’n digwydd yn y
lle yma,’ meddai Hermione,
a’i llais yn fêl i gyd. Sbonciodd barf Hagrid. Roedd yn
ddigon hawdd dweud ei fod
yn gwenu.
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דוגמה  :5ורנון ← האגריד

הדוד ו ֶרנון השמיע מין קול
חרחור מוזר.
ִ

)א(

Gwnaeth Yncl Vernon sŵn
crafu rhyfedd.
יחיד מנומס

„אני דורש שתלך מכאן תכף
ומייד!” אמר„ .פרצת לכאן
בניגוד לחוק!”

פרק ) 4שומר המפתחות( ,עמ׳ 55

יחיד מנומס

‘Dwi’n mynnu eich bod chi’n
gadael ar unwaith!’ meddai.
יחיד מנומס

’!‘Rydych chi’n torri’r gyfraith

28

()ב
‘Ond ma’n rhaid dy fod ti’n gwbod
rwbath am dy fam a dy dad,’
meddai. ‘Hynny ydi, ma’n nhw’n
enwog. Rwyt ti’n enwog.’

„אבל הרי אתה חייב לדעת על
.” הוא אמר,האבא והאמא שלך
. הם מפורסמים,„זאת אומרת
”.אתה מפורסם

‘Be? Doedd — fy mam a ’nhad i
ddim yn enwog, oedden nhw?’

„מה? אבא — אבא ואמא שלי היו
”?מפורסמים? מה פתאום

[…]

[…]

‘Wyddost ti ddim be wyt ti?’
meddai o’r diwedd.

„אתה לא יודע מה אתה?” אמר
.לבסוף

Yn sydyn cafodd Yncl Vernon hyd
i’w lais.

.הדוד ו ֶרנון מצא את קולו

יחיד פשוט

‘Taw!’

יחיד פשוט

gorchmynnodd.

‘Taw’r

יחיד פשוט
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 ורנון ← האגריד:6 דוגמה

munud yma! Paid â meiddio
dweud dim byd wrth yr hogyn!’

, „עצור תכף ומייד,„עצור!” ציווה
אדוני! אני אוסר עליך לספר דבר
”!לילד
58  עמ׳,( )שומר המפתחות4 פרק

(ב+)א

פירנזה ← הארי

:7 דוגמה

יחיד פשוט

‘Wyt ti’n iawn?’ gofynnodd y dynfarch,
gan godi Harri ar ei draed.
‘Ydw — diolch — be oedd hwnna?’

”?„כן — תודה — מה זה היה

Atebodd y dynfarch ddim. Roedd ganddo
lygaid gleision syfrdanol, fel saffir gwelw,
a chraffodd ar Harri, gan oedi ar y graith
ddulas, gleisiog ar ei dalcen.
יחיד מנומס

יחיד מנומס

‘Harri Potter ydych chi,’ meddai, ‘Well ichi
fynd yn ôl at Hagrid. Dydi’r Goedwig ddim
yn ddiogel ar yr adeg yma — yn arbennig
יחיד מנומס

יחיד מנומס

i chi. Fedrwch chi farchogaeth? Bydd yn
gyflymach fel hyn.

30

 ועזר להארי, ּטאור
ָ ְ קנ
ֶ „אתה בסדר?” שאל ה
.לקום על רגליו

 היו לו עיניים בצבע כחול.טאורּ לא ענה
ָ ְ קנ
ֶ ה
 הוא בחן. כמו זוג סַפּירים בהירים,מדהים
 ועיניו התעכבו על,את הארי בתשומת־לב
.הצלקת שבערה על מצחו של הארי
 „כדאי שתחזור.” אמר,טר
ֶ ֹ „אתה הילד פּו
 היער הזה אינו מקום בטוח.אל האג ְריד
 אתה יודע.כרגע — במיוחד לא בשבילך
.לרכוב? כך נגיע מהר יותר

269  עמ׳,( )אל היער האסור15 פרק

הרצאה

הקדמה

סיכום

איפה אתם
נכנסים
לתמונה?

רקע

גוף
ההרצאה

מה היה לנו?

ti / chi

שינוי בצורת
הפניה

נמען
נסתר או
בלתי־מוגדר

גיל ומעמד

תלמידים
ומורים

ילדים והורים

חלוקת
כבוד להארי
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( ורנון ← ? )=האגריד:8 דוגמה

Clywyd trwst mawr tu cefn
iddyn nhw a sglefriodd Yncl
Vernon i mewn i’r ystafell. Cydiai mewn reiffl — a sylweddolodd pawb beth fu yn y parsel
hir, cul roedd o wedi dod gyda
nhw.
‘Pwy sy ’na?’
gwaeddodd.
‘Dwi’n eich rhybuddio chi —
mae gen i wn!’

32

,קול חזק נשמע מאחוריהם
והדוד ו ֶרנון נכנס מועֵד לתוך
—  בידיו החזיק רובה.החדר
עכשיו הם ידעו מה היה בתוך
והדקה
הארוכה
החבילה
.שהביא איתם
 „אני מזהיר,„מי שם?” הוא צעק
”!אתכם — אני חמוש

54  עמ׳,( )שומר המפתחות4 פרק

(האגריד ← ? )=רונאן
Ymlaen â nhw’n arafach, gan
glustfeinio am y smic lleiaf o sŵn.
Yn sydyn, mewn llannerch o’u
blaenau, symudodd rhywbeth.

‘Pwy sy ’na?’ galwodd Hagrid.
‘Dowch i’r golwg; ma’ gin i
arfa!’
[…]

:9 דוגמה

 אוזניהם,הם הלכו לאט יותר
.מתאמצות לקלוט כל רחש קטן
 משהו, בקרחת־יער סמוכה,פתאום
.זז

.„מי זה שם?” קרא האג ְריד
— „אתם תראו את עצמכם
”!אני חמוש
[…]

sg.fam

‘O, chdi sy ’na, Collwyn,’
meddai Hagrid mewn rhyddיחיד פשוט

had. ‘Sut wyt ti?’

33

” אמר, רו ֹנ ַאן, זה אתה,„אה
 „מה.האג ְריד באנחת רווחה
”?שלומך אתה

264  עמ׳,( )אל היער האסור15 פרק

( רון+  הרמיוני+ פיבס ← ? )=הארי

Welson nhw neb arall nes iddyn nhw gyrraedd y grisiau a arweiniai i’r trydydd
llawr. Roedd y Piwsiwr yn sboncio o
gwmpas hanner y ffordd i fyny, yn llacio’r
carped er mwyn i bobl faglu.

‘Pwy sy ’na?’ meddai’n sydyn
wrth iddyn nhw ddringo tuag
ato. Culhaodd ei lygaid duon
maleisus. ‘Wn i eich bod chi
yna, hyd yn oed os na fedra i
eich gweld chi. Be ydych chi,
ellyll neu ysbryd neu ddisgybl?’

34

:10 דוגמה

הם לא פגשו אף אחד נוסף עד שהגיעו
 פִּיב ְס.למדרגות העולות לקומה השלישית
 מנסה לשחרר את,ריחף בחצי הדרך
.השטיח כדי שאנשים ימעדו עליו

„מי שם?” הוא אמר לפתע
 הוא הצ ֵר את.כשהם עלו לעברו
.זוג עיניו השחורות והמרושעות
 אפילו שאני,„יודע שאתה שם
 אתה.לא יכול לראות אותך
”? או פַספו ּס מתלמד, או שד,רוח

286  עמ׳,( )דרך דלת הסתרים16 פרק

כותרת של ספר

35

:11 דוגמה

[…] Bu raid i Hagrid fwy neu lai
lusgo Harri oddi wrth Melltithion a Gwrthfelltithion (Rheibiwch Eich Ffrindiau a Dryswch
Eich Gelynion Drwy Dalu’r Pwyth
yn ôl: Colli Gwallt, Coesau Jeli,
Clymu Tafod a llawer iawn, iawn
mwy) gan yr Athro Daniel Dialydd.

]…[ האג ְריד כמעט נאלץ
לגרור את הארי מהספר
קללות וקללות־נגד )„כשפו
את חבריכם ובלבלו את
:אויביכם בנקמות האחרונות
 קשירת, רגלי ג׳לי,אובדן שיער
 מאת,(”לשון ועוד רבים אחרים
.קטו ּס ו ִיִריִדיאַן
ְ הפרופסור ו ִינ ְדי

‘Ceisio darganfod sut y medra
i felltithio Dudley oeddwn i.’

„ניסיתי לברר איך להטיל קללה
”.על דאְדלי

90  עמ׳,( )סימטת דיאגון5 פרק

חידה כתובה
‘Edrych!’ Cythrodd Hermione i
rolyn o bapur wrth ochr y poteli.
Edrychodd Harri dros ei
hysgwydd i’w ddarllen:

הרמַיו ֹני תפסה מגילת
ֶ ”!„תסתכל
.נייר שהיתה מונחת ליד הבקבוקים
:הארי הציץ מעֵבר לכתפה וקרא

O’ch blaen mae perygl, ond mae’n
ddiogel tu cefn,

, גבך למבטח,פניך למוות

Bydd dwy ohonom yn help, ond ichi
weld y drefn,

.רק שני בקבוקים יסייעו כך או כך
(Two of us will help you,
whichever you would find)

Gadael ichi symud ymlaen wnaiff
un ymysg saith,

,אחד מאיתנו אותך יקדם

A’r llall — dod â’r yfwr yn ôl yw ei
gwaith,

.אח ֵר יחזירך לשלב הקודם

[…]
36

:12 דוגמה

[…]
297  עמ׳,( )דרך דלת הסתרים16 פרק

(המחברת ← ‘הקוראים’ )פניה כללית

Yna gwnaeth Harri rywbeth oedd
yn ddewr iawn a hefyd yn andros
o ffôl: rhedodd at yr ellyll gan
neidio a llwyddo i daflu ei freichiau amdano o’r tu cefn. Fedrai’r
ellyll ddim teimlo Harri’n hongian
yno, ond bydd hyd yn oed ellyll
yn sylwi os gwthiwch chi ddarn
hir o bren i fyny’i drwyn, ac roedd
hudlath Harri yn ei law tra oedd
o’n neidio — ac wedi mynd yn
syth i fyny un o ffroenau’r ellyll.

37

:13 דוגמה

ואז הארי עשה משהו שהיה בו־בזמן
 הוא רץ:מאוד אמיץ ומאוד מטומטם
 והצליח לכרוך את זרועותיו,וקפץ
.טרו ֹל מאחור
ְ סביב צווארו של ה
טרו ֹל לא היה מסוגל להרגיש
ְ ה
טרו ֹל
ְ  אבל אפילו,בהארי התלוי שם
ישיׂם לב אם יתקעו* לו מקל ארוך
 והשרביט של הארי היה,לתוך האף
בידו כשהוא קפץ — ונכנס הַיׁשֵר
.טרו ֹל
ְ אל תוך אחד מנחיריו של ה
* (if you stick a long bit of
wood up its nose)

187  עמ׳,( )ליל כל הקדושים10 פרק

דיבור עקיף חופשי

• Free indirect speech / discourse / style
• Discours indirect libre
• Erlebte Rede
• דיבור עקיף חופשי

38

דיבור עקיף חופשי

דיבור ישיר

בערב שבת הזברה ישבה וחשבה„ .כדאי לי ליום אחד
בלבד לטרוח וללבוש את שמלת השבת שלי?” שאלה
את עצמה.

דיבור עקיף

בערב שבת הזברה ישבה וחשבה .היא שאלה את
עצמה האם כדאי לה ליום אחד בלבד לטרוח וללבוש
את שמלת השבת שלה.

דיבור עקיף חופשי

בערב שבת הזברה ישבה וחשבה .כדאי לה ליום אחד
בלבד לטרוח וללבוש את שמלת השבת שלה?

39

דיבור עקיף חופשי

Ond roedd Hermione wedi
rhoi rhywbeth arall i Harri
feddwl amdano wrth iddo
ddringo’n ôl i’w wely. Roedd
y ci’n gwarchod rhywbeth…
beth oedd Hagrid wedi ei
ddweud? Banc Gringrwn oedd
y lle mwyaf diogel yn y byd
ar gyfer rhywbeth roeddech
chi eisiau’i guddio — heblaw
Hogwarts, efallai.

40

:14 דוגמה

הרמַיו ֹני סיפקה להארי עוד
ֶ אבל
חומר למחשבה כשהוא נכנס
 הכלב.חזרה לתוך המיטה שלו
שמר על משהו… מה אמר לו
טס זה המקום
ְ ֹ האג ְריד? גרינ ְגו
הבטוח ביותר בעולם אם רוצים
להחביא משהו* — מלבד אולי
.טס
ְ הו ֹג ְוו ֹר
* (the safest place in the
world for something you
wanted to hide)

173  עמ׳,( )דו־קרב בחצות9 פרק

האגריד ← הארי

‘Ia — felly fe fyddat ti’n gwbl
wallgo i geisio dwyn o’no,
dwi’n deud ’that ti.
Paid
byth â thynnu coblyn yn
dy ben, Harri. Banc Gringrwn
ydi’r lle mwya diogal yn y byd
יחיד פשוט

i gyd ar gyfar rhwbath rwyt ti
angan ei warchod — heblaw
Hogwarts, ella. […]

41

:15 דוגמה

„כן — ככה מי שמנסה
לשדוד שמה הוא חייב להיות
אף פעם אתה
.משוגע
,אל תתעסק עם גו ֹב ְ ּלינים
טס זה המקום הכי
ְ ֹ  גרינ ְגו.הארי
בטוח בעולם הזה להחזיק שמה
דברים חשובים* — אולי חוץ
[…] .טס
ְ מהו ֹג ְוו ְֹר
* (the safest place in the
world fer anything yeh
want ter keep safe)

72  עמ׳,( )סימטת דיאגון5 פרק

הרצאה

הקדמה

סיכום

איפה אתם
נכנסים
לתמונה?

רקע

גוף
ההרצאה

מה היה לנו?

ti / chi

שינוי בצורת
הפניה

נמען
נסתר או
בלתי־מוגדר

גיל ומעמד

תלמידים
ומורים

ילדים והורים

חלוקת
כבוד להארי
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הרצאה

הקדמה

סיכום

איפה אתם
נכנסים
לתמונה?

רקע

גוף
ההרצאה

מה היה לנו?

ti / chi

שינוי בצורת
הפניה

נמען
נסתר או
בלתי־מוגדר

גיל ומעמד

תלמידים
ומורים

ילדים והורים

חלוקת
כבוד להארי
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תלמידים ↔ מורים

מורה ← מורה









מורה ← תלמיד































מוען

נעמן

T-V

תלמיד
תלמיד
דמבלדור
מקגונגל
סנייפ
קווירל
קווירל
דמבלדור
מדאם הוץ׳
מקגונגל

מורה
תלמיד
מקגונגל
דמבלדור
קווירל
דמבלדור
סנייפ
הארי
נוויל
דראקו ,הארי ,הרמיוני,
לי ג׳ורדן ,ווד ,נוויל
הארי ,הרמיוני
נוויל
הארי

chi
ti
ti
ti
ti
chi
ti
ti
ti
chi

סנייפ
סנייפ
קווירל

chi
ti
chi
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שינוי חברתי־לשוני
מערכת ישנה
)
מורה ~ תלמיד

מערכת חדשה
יחיד מנומס

תלמיד↔מורה = chi

יחיד פשוט

מורה←תלמיד = ti
יחיד מנומס

תלמיד←מורה = chi
)
הורה ~ ילד

יחיד פשוט

הורה←ילד = ti

יחיד פשוט

הורה↔ילד = ti

יחיד מנומס

ילד←הורה = chi
)Thomas (2006, §4.130
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שינוי חברתי־לשוני
מערכת ישנה
)
מורה ~ תלמיד

מערכת חדשה
יחיד מנומס

תלמיד↔מורה = chi

יחיד פשוט

מורה←תלמיד = ti
יחיד מנומס

תלמיד←מורה = chi
)
הורה ~ ילד

יחיד פשוט

הורה←ילד = ti

יחיד פשוט

הורה↔ילד = ti

יחיד מנומס

ילד←הורה = chi
)Thomas (2006, §4.130
למה בהוגוורטס משתמשים במערכת הישנה?
• אמילי היווס ,המתרגמת ,נולדה בשנת .1942
• הוגוורטס כבית־ספר מיושן.
• פנימיה?
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 הנוסח אצל תומס:שינוי חברתי־לשוני

46

Gall arwyddocâd cymdeithasol y
ffurfiau U2 a Ll2 amrywio hefyd o
genhedlaeth i genhedlaeth. Yn y
1960au, er enghraifft, y norm oedd
mai perthynas ieithyddol gilyddol
fyddai rhwng athrawon a’u disgyblion, gyda phawb yn defnyddio
ffurfiau Ll2 wrth gyfarch ei gilydd.
Erbyn hyn, y mae’n fwy arferol i’r
berthynas honno fod yn anghilyddol,
gyda’r athro’n cyfarch ei ddisgybl â
ffurfiau U2, ond yn derbyn ffurfiau
Ll2 oddi wrth y disgybl. Datblygiad
i’r gwrthwyneb yw bod tuedd gref
bellach i rieini a’u plant ddefnyddio
ffurfiau U2 yn gilyddol yn hytrach
na’r ffurfiau anghilyddol a arferid
genhedlaeth ynghynt.

המסומן החברתי של הצורות „גוף שני
יחיד” ו„גוף שני רבים” יכול להשתנות
בשנות השישים של

.גם מדור לדור

 הנורמה היתה, לדוגמה,המאה העשרים
שיחסים לשוניים הדדיים שררו בין המורים
 כשכולם משתמשים בצורות גוף,ותלמידיהם
 נעשה, מאז.שני רבים בפניה אחד אל השני
,יותר רגיל שהיחס הזה יהיה בלתי־הדדי
כשמורים פונים אל תלמידיהם בצורת גוף
שני יחיד אבל מקבלים מהם צורת גוף
השתנות לכיוון ההפוך היא

.שני רבים

הנטיה החזקה עוד יותר להורים ולילדיהם
להשתמש בצורות גוף שני יחיד באופן
 בשונה מהצורות הבלתי־הדדיות שהיו,הדדי
.נהוגות בדור קודם

(1906–1901) 15–10  בגיל,מנהל ← קייט רוברטס
[…] mae un o’r bechgyn yn
lluchio pysen tuag ataf. Try’r
ysgolfeistr yn ei ôl a gofyn i
mi yn Saesneg pwy a’i taflodd.
Dywedaf na wn, a rhoi fy nwy
wefus ar ei gilydd yn dynn. ‘Fe
יחיד מנומס

ddylech wybod,’ medd ef, a
rhoi dwy gansen gïaidd i mi,
un ar bob llaw, mor galed ag y
gall. Ond nid wyf yn crïo. Deil
fy ngwefusau yn dynn ar ei gilydd.
47

:16 דוגמה

.]…[ אחד הבנים זרק עלי אפון
המנהל מסתובב לאחור ושואל
.אותי באנגלית מי זרק את האפון
,אני עונה שאני לא יודעת
.ומדביקה את שפתי זו לזו בכח
” הוא,„את דווקא צריכה לדעת
 ומכה אותי שתי מלקות,אומר
 בכל,איומות עם המקל שלו
 אני שומרת. אני לא בוכה.כוחו
.על השפתיים שלי צמודות זו לזו

Y Lôn Wen (Roberts 1960)

דוגמה :17

קווירל ← הארי

גבר צעיר וחיוור התקרב בחשש
גדול.

אחת משתי עיניו קפצה

מעט.
קוו ִיֶרל!”
„זה פרופסור ְ

אמר

קוו ִירל
האג ְריד„ .הארי ,פרופסור ְ
הוא יהיה אחד מן המורים שלך

Daeth gŵr ifanc gwelw ymlaen,
yn nerfus. Plyciai un o’i lygaid.
‘Yr Athro Quirrél!’ meddai Hagrid.
‘Harri, yr Athro Quirrél fydd un o
’dy athrawon yn Hogwarts.

טס”.
שמה בהו ֹג ְוו ֹר ְ

„פּ־פּ־פּו ֹטר ”,גימגם הפרופסור
קוו ִירל ,אוחז בידו של הארי„ ,אין
ְ
מילים לתאר כמה אני שמח
לפגוש אותך”.

‘P-P-Potter,’ meddai’r Athro
Quirrél gan gydio yn llaw
Harri. ‘F-f-fedra i ddim dweud
יחיד מנומס

wrthych chi pa mor f-f-falch
יחיד מנומס

יחיד מנומס

’ydw i o gael eich cyfarfod chi.
פרק ) 5סימטת דיאגון( ,עמ׳ 79
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דוגמה :18

קווירל ← הארי

קוו ִיֶרל.
זה היה ְ
„אתה!” נדהם הארי.

Quirrél oedd o.
‘Chi!’ ebychodd Harri.

קוו ִירל חייך .פניו כלל לא רטטו.
ְ

Gwenodd Quirrél. Doedd ei
wyneb ddim yn plycio o gwbl.

„אני ”,הוא אמר בקול רגוע,
„תהיתי אם אפגוש אותך כאן,
פּו ֹטר”.

‘Fi,’ meddai’n ddigyffro. ‘Ro’n
i’n meddwl tybed a fyddwn i’n

פרק ) 17האיש בעל שני הפרצופים( ,עמ׳ 300

יחיד מנומס

יחיד מנומס

’eich cyfarfod chi yma, Potter.
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דוגמה :19

וולדמורט ← הארי

]…[ דם חדי־הקרן חיזק אותי
בשבועות האחרונים… אתה
קוו ִירל הנאמן שותה
ראית את ְ
אותו בשבילי ביער… וברגע
שיהיה לי סם החיים ,אוכּ ל
לגדל שוב גוף משלי… ועכשיו…
למה שלא תיתן לי את האבן
שנמצאת בתוך כיסך?”

‘[…] Yr wythnosau diwethaf
yma fe’m cryfhawyd gan waed
יחיד פשוט

uncorn… welaist ti Quirrél
ffyddlon yn ei yfed i mi yn y
Goedwig… ac unwaith y bydd
Elicsir Bywyd gen i, byddaf yn
…medru creu fy nghorff fy hun
יחיד פשוט

Nawr… pam na roi di’r Maen
יחיד פשוט

’?yna sydd yn dy boced i mi

פרק ) 17האיש בעל שני הפרצופים( ,עמ׳ 305
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מדאם הוץ׳ ← נוויל
Ond gan fod Nefydd yn nerfus ac yn
ofni cael ei adael ar y ddaear, gwthiodd i ffwrdd yn gryf cyn i’r bib gyffwrdd
gwefusau Madam Heddwen.

:20 דוגמה

 עצבני ומבוהל וחושש להישאר,אבל נ ֶוויל
 המריא חזק מדי עוד לפני,לבד על הקרקע
שהמשרוקית נגעה בשפתיים של מדאם
.הוץּ ׳

יחיד פשוט

‘Ty’d yn ôl, hogyn!’ gwaeddodd,
ond roedd Nefydd yn codi’n syth
i fyny fel corcyn yn saethu allan o
botel […]
[…]

[…]

‘Wedi torri’i arddwrn,’ clywodd
יחיד פשוט

Harri hi’n mwngial.

 אבל, ילד!” היא צעקה,„חזור לכאן
נ ֶוויל המשיך לטוס מעלה כמו פקק
[…] שיצא מבקבוק

‘Ty’d ’laen,
יחיד פשוט

” הארי שמע אותה,„אולי יד שבורה
 ילד — הכול, „קום.ממלמלת
”. קום בזהירות,בסדר

hogyn — popeth yn iawn, cod ar
יחיד פשוט

dy draed.’
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158  עמ׳,( )דו־קרב בחצות9 פרק

סנייפ ← נוויל
[…] Rywfodd, roedd Nefydd wedi llwyddo i
doddi crochan Seamus yn llanast meddal,
a llifai eu dracht ar hyd y llawr, gan losgi
tyllau yn esgidiau pobl. […]

:21 דוגמה

]…[ נ ֶוויל הצליח איכשהו להמֵס את הקֵדרה
,של ׁשֵיימו ּס ולהפוך אותה לגוש מעוו ּת
והשיקוי שלהם דלף אל הריצפה והחל
[…] .להמס את נעלי התלמידים

‘Hogyn hurt!’
chwyrnodd
Sneip, gan glirio’r llanast
ag un chwifiad o’i hudlath.
יחיד פשוט

‘Mae’n debyg iti ychwanegu’r
pigau porciwpein cyn tynnu’r
crochan oddi ar y tân.’
Griddfanodd Nefydd yn gwynfanllyd wrth
i gornwydydd ddechrau ffurfio dros ei
drwyn.
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,ּ„ילד טיפש!” גער בו סנ ֵייפ
מעלים את השיקוי שנשפך
 „אני.בהנפת שרביט אחת
מניח שהוספת את הקוצים
לפני שהוצאת את הקֵדרה מן
”?האש
 ואבעבועות קטנות החלו לפרוץ,נ ֶוויל ייבב
.על אפו

150  עמ׳,( )המורה לשיקויים8 פרק
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למה דמבלדור פונה אל הארי ב־?ti

יחיד פשוט

• דמבלדור ← }האגריד ,הארי ,מקגונגל{ = ti
• בחירה מערכתית 60< :מופעים.
• סיטואציות:
• כשהארי בדרכו אל הראי של ינפתא.
• אחרי משחק קווידיץ׳ )„יפה מאוד ”,אמר ַדמב ֶ ּלדו ֹר בשקט ,כדי שרק הארי יוכל
לשמוע.([…] .
• באגף המרפאה.
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למה דמבלדור פונה אל הארי ב־?ti

יחיד פשוט

• דמבלדור ← }האגריד ,הארי ,מקגונגל{ = ti
• בחירה מערכתית 60< :מופעים.
• סיטואציות:
• כשהארי בדרכו אל הראי של ינפתא.
• אחרי משחק קווידיץ׳ )„יפה מאוד ”,אמר ַדמב ֶ ּלדו ֹר בשקט ,כדי שרק הארי יוכל
לשמוע.([…] .
• באגף המרפאה.

• הסברים אפשריים:

יחיד מנומס

• קרבה מיוחדת ,מעבר ליחסי מורה←תלמיד שבהם  chiמסמן ריחוק.
• ייחוד לשוני של דמבלדור האקסצנטרי.
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שינוי חברתי־לשוני

מערכת ישנה
)
הורה ~ ילד

יחיד פשוט

הורה←ילד = ti

מערכת חדשה
יחיד פשוט

הורה↔ילד = ti

יחיד מנומס

ילד←הורה = chi
)Thomas (2006, §4.130
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דוגמה :22

פרד ויזלי ↔ מולי ויזלי
sg.fam

„פְֶרד ,עכשיו אתה ”,אמרה האשה
השמנמנה.
„אני לא פְֶרד ,אני ג׳ורג׳ ”,אמר
הילד„ .באמת ,אשה ,את קוראת
לעצמך אמא שלנו? את לא רואה
שאני ג׳ורג׳?”
„סליחה ,ג׳ורג׳ ,מתוק”.
„סתם עבדתי עלייך ,אני פְֶרד ”,אמר
הילד ויצא לדרך .אחיו התאום קרא
אחריו שיזדרז[…] ,

‘Fred, chdi nesa,’ meddai’r wraig
nobl.
‘George ydw i, nid Fred,’ meddai’r
יחיד פשוט יחיד פשוט יחיד פשוט

bachgen. ‘A tithau’n dy alw dy
יחיד פשוט

hun yn fam inni, wir! Wyddost ti
’?ddim mai George ydw i
’‘Ddrwg gen i, George, ’ngwas i.
!‘Pryfocio o’n i
’Fred ydw i,
meddai’r bachgen, ac i ffwrdd ag
o. Galwodd ei efaill arno i frysio,
]…[

פרק ) 6הנסיעה מרציף מספר תשע ושלושה רבעים( ,עמ׳ 102
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דוגמה :23

ורנון ,דאדלי ,הארי

יחיד פשוט

„לך תביא את הדואר ,דאְדלי”,
אמר הדוד ו ֶרנון מבעת לעיתון
שלו.

’‘Cer i nôl y post, Dudley,
meddai Yncl Vernon o’r tu cefn
i’w bapur.
יחיד פשוט

„תגיד להארי שיילך”.

’‘Gwna i Harri ei nôl o.
יחיד פשוט

„לך תביא את הדואר ,הארי”.

’‘Cer i nôl y post, Harri.
יחיד מנומס

„תגיד לדאְדלי שיילך”.

פרק ) 3המכתב מאף אחד( ,עמ׳ 41

’‘Gwnewch i Dudley ei nôl o.
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משפחות

T-V

מוען

נמען

הורי משפחת ויזלי
ילדי משפחת ויזלי

ילדי משפחת ויזלי
הורי משפחת ויזלי

ti
ti

הורי משפחת דרסלי
דאדלי דרסלי

דאדלי דרסלי
הורי משפחת דרסלי

ti
ti

הורי משפחת דרסלי
הארי

הארי
הורי משפחת דרסלי

ti
chi
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באי „הקלחת הרותחת” ← הארי

Bu sŵn mawr crafu cadeiriau, a’r eiliad
nesaf roedd pawb yn y Gogor-Grochan yn
ysgwyd llaw â Harri.

 והארי,ואז נשמעה גרירת כיסאות אדירה
מצא את עצמו לוחץ ידיים עם כל יושבי
.הקלחת הרותחת

‘Cadi Morgan, y Bonwr Potter.

 אני לא מאמינה. מר פּו ֹטר,קפו ְֹרד
ְ ֹ קרו
ְ „דו ִֹריס
”.שסוף־סוף אני פוגשת אותך

יחיד מנומס

Fedra i
יחיד מנומס

ddim credu ’mod i’n eich cyfarfod chi o’r
diwedd.’
‘Braint fawr, y Bonwr Potter, braint fawr.’
‘Wedi dyheu erioed am gael ysgwyd llaw
יחיד מנומס

efo chi — dwi wedi cynhyrfu’n lân!’
יחיד מנומס

יחיד מנומס

‘Yn falch o’ch cyfarfod chi, y Bonwr Potter,
yn falch dros ben. Dyfyr ydi’r enw, Dyfyr
Drwyndwn.’
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:24 דוגמה

”. איזה כבוד, מר פּו ֹטר,„איזה כבוד
„תמיד רציתי ללחוץ את ידך — כולי
”.התרגשות
. אינך יודע עד כמה, מר פּו ֹטר,„ל ְאושר לי
”. ֶדַדאלו ּס ִדיג ֶל,ִדיג ֶל הוא שמי

78  עמ׳,( )סימטת דיאגון5 פרק

מדאם מלקין ← הארי
‘Hogwarts, ’ngwas i?’ meddai
hi, cyn gynted ag yr agorodd
Harri ei geg. ‘Mae’r cwbl gen
i yn fan’ma — a dweud y gwir
mae ’na ŵr ifanc arall yn cael ei
ffitio ar y funud hefyd.’
[…]

 חמוד?” היא,טס
ְ „הו ֹג ְוו ֹר
.כשהארי התחיל לדבר
, למעשה.לי כאן הכול
בדיוק מתאימים מדים
”.בחור צעיר
[]שיחה בין הארי ודארקו

Ond cyn i Harri gael cyfle i
ateb, meddai Malan Meirion,
יחיד פשוט

‘Dyna ti’n barod, ’ngwas i,’ a
neidiodd Harri i lawr oddi ar
y stôl yn falch o glae esgus i
orffen siarad âŕ bachgen.
63

אמרה
„יש
אנחנו
לעוד

:25 דוגמה

,אבל לפני שהארי הספיק לענות
 גמרנו, „זהו,מַדאם מַלקין אמרה
 שלא,” והארי, חמוד,איתך
הצטער שיש לו תירוץ להפסיק
 ירד בקפיצה,לדבר עם הילד
.מהשרפרף
86  עמ׳,( )סימטת דיאגון5 פרק

דוגמה :26

אוליבנדר ← הארי

מולם עמד אדם קשיש.

עיניו

הגדולות ,הבהירות ,בהקו כמו
ירחים באפלולית החנות.
„שלום ”,אמר הארי בעצבנות.

„אה כן ”,אמר הקשיש„ .כן ,כן,
חשבתי שאראה אותך בקרוב.
טר ”.זו לא היתה שאלה.
הארי פּו ֹ ֶ
„יש לך עיניים כמו של אמא
שלך[…] .

Safai hen ŵr o’u blaenau, ei lygaid llydan, gwelwon yn disgleirio
fel lleuadau drwy fwrllwch y siop.
‘Helô,’ meddai Harri’n chwithig.

‘A, ie,’ meddai’r dyn.
‘Ie.
Ie. Roeddwn i’n meddwl y
יחיד מנומס

יחיד מנומס

byddwn i’n eich gweld chi cyn
bo hir, Harri Potter.’ Nid cwest-

יחיד מנומס

iwn oedd o. ‘Mae llygaid eich
יחיד מנומס

]…[ mam gynnoch chi.

פרק ) 5סימטת דיאגון( ,עמ׳ 92
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דוגמה :27

אוליבנדר ← האגריד

„רו ּב ֶ ּאו ּס! רו ּב ֶ ּאו ּס האג ְריד! כמה
נעים לראות אותך שוב… אלון,
ארבעים סנטימטר ,די כפיף ,אם
אני זוכר נכון?”

‘Rubeus! Rubeus Hagrid! Dda
יחיד פשוט

יחיד פשוט

gen i dy weld di eto… derw,
un fodfedd ar bymtheg, eithaf
’?ystwyth, yntê

„אכן נכון אדוני ,כן ”,אמר
האג ְריד.

‘Ia, syr, ia,’ meddai Hagrid.

„שרביט טוב זה היה ,אבל אני
משער שהם שברו אותו לשניים
כשסולקת מבית־הספר ”,אמר
אדון או ֹליב ַנֶדר ,מַרצין פתאום.

‘Hudlath dda, honna. Ond
mae’n debyg iddyn nhw ei
thorri hi’n glec yn ei han-

פרק ) 5סימטת דיאגון( ,עמ׳ 93

יחיד פשוט

’ner pan gest ti dy ddiarddel,
meddai Onllwyn ab Oswallt,
gan droi’n chwyrn yn sydyn.
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הבחירות של המתרגמת

• הבחירות של המתרגמת משקפות:
• את הנורמה הלשונית בקהילת הדוברים שלה )במקרה דנן ,דוברי
וולשית(.
• את ההבנה שלה את הטקסט ואת החירות האומנותית שלה.

• מקרה מבחן :נימוס ויחסים חברתיים בתרגום הארי פוטר.
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פרוייקט טיפולוגי השוואתי
למה הארי פוטר ואבן החכמים?
• טקסט מקורי אחד ,תרגומים רבים ) 74סה״כ!(
• נכתב באנגלית ,שאין בה הבחנת T-V
• יחסים בין־אישיים מגוונים
מחקר דומה:
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(2018 איפה אנחנו עומדים? )אוקטובר
תרגום
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Harry Potter und der Stein der Weisen
Harri Potter a Maen yr Athronydd
Harry Potter og de vises stein
哈利·波特与魔法石
Harry Potter dan Batu Bertuah
हैरी पॉटर और पारस पत्थर
Гарри Поттер и философский камень

☺ !הצטרפו אלינו
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