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   על תרגום טקסטים בודהיסטים לעבריתיםהרהור

 קרן ארבל

  

 )sutta(של דרשות הבודהה  לגבי תרגום, בין חברי סנגהה אחדיםהתקיים דיון , לפני זמן מה

בקהילת המתרגלים בישראל בקריאת דרשות הבודהה באופן רב יחסית יש עניין ומאחר . לעברית

שיתרגם באופן מהיר מספר , "גומים ישראלימפעל תר"הועלה הרצון לקיים מעין , ישיר ובעברית

היה ברור כי , היות ואין כמעט אנשים שיודעים פאלי. גדול של סּוטֹות לעברית ויוציא אותן לאור

ולא , בו התרגומים נעשים מתוך תרגום אחר, מצב זה. התרגומים יעשו מהתרגום לאנגלית

     :מעלה שאלות רבות וחשובות, מטקסט המקור

האם חשובה ידיעת שפת המקור או שמא אין זה ממש ? רגם טקסטים מסוג זהמה נדרש ממי שמת

להיות מתרגל של " די"האם , כלומר? )practitioner(רלוונטי כל עוד המתרגם הוא גם מתרגל 

  ? מה זה בכלל תרגום טוב בהקשר הזה? הדרך הבודהיסטית על מנת שהתרגום יהיה טוב

הן התובנות )  כל טקסט מתוך מסורת רוחניתאו(האם מה שחשוב בתרגום דרשות הבודהה 

     ?האישיות של זה המתרגל באותה המסורת

הלא יש (כיצד בוחרים את התרגום לאנגלית ממנו מתרגמים :  מתרגמיםמהישנן גם שאלות לגבי 

כלומר איזה סוטות מתוך המגוון הרחב ? מה מתרגמים? )לא מעט תרגומים לאותם סוטות

 ?הקיים

  ?האם תרגום של תרגום אינו מאבד משהו חשוב בדרך, זית נוספתושאלה חשובה ומרכ

  

 תרגום במסורת הבודהיסטיתפעלי מ

 התקיימו מספר פעמים במהלך )הדהרמהשל , היינו(טקסטים בודהיסטים מפעלי תרגום של 

חשוב לזכור .  והיוו נקודת מפנה חשובה בהעברת הדהרמה בין תרבויות,ההיסטוריה הבודהיסטית

ו הדהרמה התהוותה על האופן ב ומה לאם  לתרגמהכי במידה רבה השפיעה גם הבחירה של 

למעבר הדוגמא הבולטת ביותר .  הובנה על ידי התרבות המאמצת וכיצד הגיעהבמקום החדש אליו

שהגיעה , מתרגמים סינים-קבוצת נזירים. היא מפעל התרגומים הסיניהבודהיזם בין תרבויות 

ם הבודהיסטים שהגיעו  לתרגם את הטקסטי ואיך, בחרה מה הראשונות לספירהלהודו במאות

מה למזרח רהחלטתם היתה קריטית למעבר הדה. )Indo-Aryanשנקראות ממגוון שפות  (לידיהם

הוא בודהיזם , )יפן וטיבט, קוריאה, סין( הבודהיזם של מזרח אסיה אין זה מקרה כי. אסיה

, ר זהשתורגמו במפעל תרגומים אדי, )אם כי כמובן לא רק(מרבית הטקסטים , אדרבה .מהאיאני

   . למהאיאנהמשייכים היו שייכים לסוגה הספרותית שהיום אנחנו 

,  לסיניתאירופיות- משפות הודובודהיסטים  של טקסטים מפעל התרגומים הסיני, במילים אחרות

. ליפניםלקוריאנים ו, ומשם לטיבטים, תודעתם של הסיניםיגיע להתוכן שקבע במידה רבה מה 

הדהרמה  הבנת על השפיע, יסוד והרעיונות המרכזייםהגי  בו תורגמו מושהאופן, זאת ועוד

 או ינית שונה באופן מהותי מהסנסקריטביחוד משום שהס(  על ידי התרבות המאמצתופירושה

  ).  כל השפות ההודו אירופיותמ

מאחר , ם לעבריתבאופן רציני בסוגיית התרגום של טקסטים בודהיסטי הרהר ולדון לחשוב לכן

מה ר הדהולאופן בו,  מאוד להפצת הדהרמה בישראלחשובהודת זמן בנק נמצאים אנחנוו

 קלאסיים לעברית של טקסטים בודהיסטים התרגום. בעברית תתעצב ותתגבש, תתהווה
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סטודנטים , מתרגלים, םהרהור וכתיבה פרשנית של מורי, בסיס ללימוד יהווה ,והוצאתם לאור

  .א עשוריםאם ל, ושאר מתעניינים בהגות הבודהיסטית למשך שנים

  

  ?סובייקטיבית כמקור הסמכותחוויה 

יש פחות  טען כי ,על תרגום הסוטות לעבריתשהועלו בדיון החשובים והמעניינים אחד הקולות 

ישירות  מאנגלית או התרגום משנה אם אין זה, כלומר.  עליו מתבסס התרגוםלמקורחשיבות 

  הוא, טקסטים אלו בתרגום,באמת חשובהואיל ומה ש, )הסנסקריט וכדומהמאו  (פאליהמ

  . .בדהרמההישירה ות ההתנס

,  טקסטים בודהיסטיםלתרגום חשובהדרך הבודהיסטית מעמיק של תרגול  שאני חושבתש למרות

מה לא הבנה מעמיקה בדה ש,חושבתגם אני ,  מתרגלגםם שהוא  מתרגשלמלווה כל צעד בעצם ו

ול לא יכ, מי שאינו בודהה".  לסוף דעתו של הבודההירד"מובילה באופן ישיר לכך שהמתרגם 

להתקרב וזה לנסות ,  בתור מתרגמיםכל מה שאנחנו יכולים לעשות. לדעת למה התכוון הבודהה

 באמצעות לעשות ניתןאת זה . בוחרים לתרגם אותם אנחנו הטקסטיםשל למשמעות  ככל האפשר

, נוצרו בו הם  ההיסטוריההקשרהיכרות טובה עם , נכתבו הטקסטים בה השפההבנה מעמיקה של 

     . ישיר באופן תרגול הדהרמהגם , לבסוףו הבודהיסטית התורהשל  רחבנידע 

זה בעייתי יהיה ,  חשיבות רבה להתנסות הישירה של המתרגם עם תורתו של הבודההכי ישאף 

  ואף רצוייכולה) Buddha-Dhamma(בתור מתרגלי הדרך הבודהיסטית  שלנו ההתנסותלומר כי 

נובע בעיקר מתוך  התרגום. ר אישי וסובייקטיביחוויה היא דב. תרגום טקסט המקורשתתווה את 

את  המתרגם  מביאבאמצעותולכלי  את טקסט המקור עלול להפוך, אישיות ותובנות התנסות

. ממטרה לאמצעי, בלא דעת, הופך כךשטקסט המקור בעוד , לקדמת הבמה האישית חוויתו

  . מטרתו של המתרגםבשום מקרה אין היאאך ,  מטרה ראוייההמחשת החוויה האישית היא אכן

אני בהחלט חושבת שהתרגול מאפשר ,  של ההתנסות הישירההחשיבותעל  רוצה לערער ני יא

 בהקשר השקפה זומ יש להזהר ,למרות זאת .הבודההלנו נתן ה אותה  צלולה יותר של המפראייה

 תרגול מאפשר לנו להפוך את המפה לתוואי אותו אנחנו מכירים היטב מתוך .מלאכת התרגוםל

, לתרגם טקסט מקור המגיע מתקופה אחרת שדי בכך על מנת אך יש להזהר מלחשוב. הליכה בו

     . בתכליתתרבות רחוקה ושפה שונה

הסוביקטיביות  מעבר לתובנות המצויות, היסטורי וספרותי, רוחני, עושר פילוסופיב נחנוסוטות ה

 למרות. )ודהיסטית של הדרך הבגם אם הוא מתרגל מעמיק ומסור(של מתרגם זה או אחר 

נה  יששבתור מתרגלים, תהליכים והשגות רוחניות, שחלקים מהסוטות מתייחסים למצבי תודעה

 מתארים מדרשות הבודההאין לשכוח שחלקים רבים ,  או מיעוטןחלקן, אפשרות שחווינו את כולן

רות של מסוותפיסות פילוסופיות קות פרקטילוסופים הנטועים בתרבות מסויימת ורעיונות פי

, כדי להעביר את הרבדים הפילוסופים, לכן. בודהההתכתב האיתן ששאינן בודהיסטיות רוחניות 

שיאפשרו את , יש צורך בכלים לא מעטים, ההיסטוריים והספרותיים של הסוטות, הרוחניים

  . הגישור בין הטקסט לקורא

גום של קטעים תרשנובעות מתוך , "מסות דהרמיות"אני בהחלט חושבת שיש מקום רב לכתיבת 

 הדגש ").דהמה-שיחת"בעצם כתיבה של ( ומתוך הבנות ותובנות אישיות רלוונטים מהסוטות

יש הבדל . של הדרך הרוחניתשלו והפרשנות האישית  של הכותבא התובנות  הובכתיבה מסוג זה

 בה ,מסוג זהבין כתיבה של תובנות והתנסויות אישיות במסגרת כתיבה , לטעמי ,גדול מאוד
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לבין תרגום מלא , ו האישיותתובנותיאת , קודם כל ,כדי להעביר  מקור מתבסס על טקסטבהכות

 הן הבנותיווש , ברור מאוד שהקול הוא קול הכותב,"מסה דהרמית "תבכתיב. של טקסט מקור

,  במלואו מתרגום של טקסט מקורשונהבכתיבה מסה דהרמית מאחר והמטרה .  ושלו בלבדשלו

  . ולהסתמכות רק על פרשנות וחוויה אישית אפשרות ליצירתיותישנה 

 , כללים מחמירים לטעמימצריךש,  הוא משהו שונה לחלוטין, לעומת זאתתרגום טקסט מקור

במשך  יהווה תרגום טקסט המקור, כמו שכבר כתבתי.  בהרבההאחריות גדולהמשום ש בעיקר

  .ש להם עניין בהגות זואלו שימתרגלים ורהור מצד וה לימוד, פרשניתבסיס לכתיבה שנים רבות 

בדיאלוג כשותף פעיל , המתרגם, בתרגום טקסט מקור, למרות שכל תרגום הוא גם פרשנות

בתפקיד כפול , ואני משתמשת בניסוח של דני רווה, חייב להמצא, תקופתי-  וביןתרבותי-הבין

ק לחוש את הדופהוא חייב , אינסיידרכ .תרבויות/ בשתי השפות"אאוטסיידר ואינסיידר"של 

; נאמר- להבין לא רק את מה שנאמר אלא גם את מה שלא, תרבויות/של כל אחת מהשפות

המתרגם צריך לכונן " :ליצור תרגום שוטף בעבריתמספיק כדי ' מרוחק'להיות , אאוטסידרוכ

אכן נאיבי לחשוב כי טקסט  1."בין נאמנות ובגידה, בין תרבויות, בין שפות: 'ביניים-מרחב'

אך היצירה החדשה יכולה להיות .  בעבריתהמקור-טקסטהוא פשוט ) משפת המקור(מתורגם 

  . שפות/בשתי התרבויות" שוחה"אם המתרגם , גשר מוצלח בין התרבויות

  

  ? חשוב או לא:התרגום לעבריתמקור 

. מחליטים לתרגםחשיבות התרגום ממנו -חשיבות או איההיא , בסוגיית התרגוםשאלה נוספת 

צריך , ומי שמתרגם מהאנגלית, דרשהספור תרגומים באנגלית לאותה יש אינ,  שציינתי למעלהכפי

נכון יותר לכל פסקה , איזה מהתרגומים שיש בידו, או להכריע בכל רגע(לבחור תרגום מסוים 

בין  הפעריםיודע כי , הדרשהכל מי שקרא מספר תרגומים לאותה . )שהוא מתרגםומושג 

   . יכולים להיות משמעותייםהתרגומים

 להכריע איזה תרגום בעצם נמצא במצב בו אין לו דרך, שאינו מכיר את שפת המקורמתרגם , לכן

מדובר  כאשר להכריע בקלות יחסית אכן קלזה  .למעט העדפתו האישית, יותרמדויק או נכון 

אך הסוטות שופעות במונחים שמרבית המתרגלים אינם מכירים  , מוכריםהיותרמונחים באחד ה

מגבילה מאוד את המתרגם , הקונטקסט והקורפוס הטקסטואלי כולו,  אי היכרות עם השפה.כלל

   . ומצמצמת את מרחב האפשרויות שלו בבחירת התרגום המתאים

אין זה מספיק לדעת רק את שפת המקור כדי שהתרגום יהיה מדויק כי  לצייןחשוב לי , עם זאת

 כדי שהתרגום נות מספיק להיות מתרגל מסור בעל תובשאין זהכמו  ,ויעביר את רוח הדברים

    . יהיה מוצלח

 מעמיקה עם התורה ידיעהנדרשת , היופי ורוח הדברים של המקור, כדי שתרגום ישמור על האופי

עם הקונטקסט בו היכרות מעמיקה ו, כולוכפי שהיא מופיעה בקורפוס הטקסטואלי , הבודהיסטית

 זה , ט חשוב בתרגום אלמנהתורה הבודהיסטית מהווהתרגול למרות ש ,לכן. ה מחשבה זונוצר

    .  למתרגם טוב,מתוך מה שהופך מתרגם, לטעמי, א אלמנט אחד בלבדהו

  

                                                
1
 .70', עמ, לי'ים ביוגה של פטנגיחוטים פילוסופ, והדני רו 
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   תהרוואדייםשל נזירים בתרגומיםהבעייתיות 

  כלומר.נדה מסויימת דרך התרגום'להביע אגישנה גם חשיבות רבה לכך שהמתרגם אינו מבקש 

דוגמא . שלא תמיד נמצאת בהתאמה עם טקסט המקור, אינו נטוע בתוך מסורת פרשנית מסוימת

הנטועים בתרבות ובמסורת הבודהיסטית מתרגמים   היאודה האחרונהלנקמצויינת 

אני יכולה לומר , האדומסורת התהרושל  בתור חוקרת של הטקסטים המוקדמים ו.התהרוואדית

את מאוד ברור באופן משקפים ,  תהרוואדיםם הנעשים על ידי נזיריםתרגומי כי ,ללא היסוס

תוכן את במקרים רבים  אינה תואמת  זונות פרש.המוקדמיםהפרשנות התהרואדית לטקסטים 

     .סוטותהדברים ב

מסורת משקפות אך הן , על ידי המסורת התרוואדיתוהועברו נשמרו   בפאליהסוטותאומנם 

הסוטות , רותבמילים אח .המוקדמותהבודהיסטיות לכל המסורות טקסטואלית שהיתה משותפת 

לפני התהוותן של המסורות , יותרקטיקה הבודהיסטית המוקדמת במשקפות את ההגות והפר

  . לאחר מותו של הבודהה)וביניהם התהרוואדה (טיות השונותהבודהיס

הבודהיזם "לבין מה שמכונה , "תהרוואדה"ות יש בלבול רב אצל מתרגלים בין לעיתים קרוב

, "הדרך של הסוטה (""ַיאַנה-ּוטהס" או מה שאני מכנה )mainstream Buddhismאו " (המוקדם

היסטורית למרות שמסורת התהרוואדה היא זו ששימרה . ")המוביל הגדול", ל מהאיאנהעל משק

  של התורהיחודיתקפת הבנה האופן בו היא מפרשת את הסוטות מש, את הסוטות בפאלי

  לסוטות הנובעת מתוך המחשבה האבהידהמית והפרשנות הסינהליתבעיקר הבנה, הבודהיסטית

  . )נקהרי לסינהלה היא השפה המדוברת בס(

או  אדיםותהרוהנזירים על ידי מרבית ההסוטות לא נלמדו , 19- שעד סוף המאה ה, חשוב לדעת

 בשפה שמרבית שנשמרו, חלק קטן מאוד מהנזירים למד והכיר את הסוטות. היו בשימוש פרקטי

 התרגומים נוצרו ,הקולוניאליזםעם הגעת ). כמובן, פאלי( לא ידעו  בדרום מזרח אסיההנזירים

 בפעם שפות דרום מזרח אסיהתרגומים של הסוטות ב ליצירת שהובילו, ונים לאנגליתהראש

 וספרמכונן של המסורת התהרוואדית היה הטקסט ה, עד אז.  בהיסטוריה התרוואדיתהראשונה

 the Path of . ומדריכים שונים בשפות המקומיותthe Path of Purification: של בודהגהוסה

Purification אלף שנה לאחר תקופתו ( במאה החמישית לספירה בודהגהוסההנזיר די נכתב על י

כתבי האבהידהמה תוך הסתמכות כבדה על  את הדרך הבודהיסטיתומתווה מתאר  ו,)של הבודהה

 של נזירים מיהםתרגורבים מש זו הסיבה . לסוטותהפרשנות הסינהליתשל התהרוואדה ו

הבודהיסטי " חינוך" אך גם כאלו שאת ה,אלו מדרום מזרח אסיה במקורבעיקר (תהרוואדים 

מהתפיסה התהרוואדית כפי שהיא מופיעה  ות עמוקמושפעים, )קיבלו במנזרים תהרוואדים

-בודהיסטיות פרוטסטנטיות"גם מתפיסות , ואם להיות מדויקים(בפרשנות של בודהגהוסה 

    "). מערביות

במסורת ט רעיונות ותפיסות  אך יש לא מע)אולי בפוסט אחר(זה לא המקום להרחיב על הנושא 

.  שכןמניחים באופן אוטומטי המתרגלים מרביתאך , שאינם מופיעים בסוטות כלל, התהרוואדית

 לבין מה שמופיע ) מופיע בסוטותאינווכלל  ("תהרוואדי"ת לעשות הבחנה בין מה שהעדר היכול

מרכזי   לרעיוןטנהדוגמא ק.  של המקורעל תרגום מהימן) לרעה(הוא כבר גורם משפיע , בסוטות

 "סמטהה בהאונא" ההבחנה בין אהו,  בסוטות כלל שלא מופיע, במסורת התהרוואדיתומקובל

 אינה מופיעה בשום מקום הבחנה זו. )ראייה בהירה פיתוח ("ויפסנא בהאונא" ו) ריכוזפיתוח(

 מושפע יכול להיותהתרגום שלו , מתרגם אינו יודע זאתשאם , אתם יכולים אם כן להניח. תבסוטו



  2010ארבל דצמבר קרן 

לא יש עוד . התרגול הבודהיסטיהבנת  למרכזית וחשובהשהיא כל כך , זובאופן משמעותי מהבחנה 

     .)ברשימה אחרתאתייחס אליהם אולי ו(מעט דוגמאות כאלו 

  

     ?הבודהיסטי מתוך הקורפוס לתרגם מה

 גם אופיו של . הבודהיזם בישראלאהירתקבע איך , ואיך לתרגם מה לתרגם לעברית הבחירה

המתרגמים הראשונים לשפות  יהם שלבחירותנקבע במידה רבה על ידי , ם במערבהבודהיז

 על התהוותו ויצירתו של הבודהיזם  הללו התרגומיםבקלות בהשפעתלהבחין  ניתן. מערביות

ציונאליזם שהציג את הבודהיזם כר, אופן התרגום.  כפי שאנחנו מכירים אותו היום,המערבי

על חשבון אלמנטים חשובים אחרים הקיימים , הפך את הבודהיזם למשהו מאוד מערבי, במיטבו

לפחות על ,  לקהל המערבינדחקו הצידה כדי להציג תמונה אטרקטיביתשו במסורת הבודהיסטית

  .הראשוניםמתרגמים ה תפיסתם שלפי 

  

  לסיום

משקפיים (ים  מסויימ"משקפיים"ל עדמב מתרגם, שכל מתרגם להתעלם מהטענהכמובן אי אפשר 

אך מכשול זה  ".אוביקטיבי"אין מתרגם , כלומר. )נון דואליות וכדומה, מערביות, תהרואדיות

יכול לקחת כמה שיותר מרכיבים בחשבון כאשר הוא מחליט ש אצל מתרגם משמעותיופך לפחות ה

 שמלווה את נית הפרשהמסורת, ת המקורשפ: מרכיבים אלו הם.  את הטקסטעל איך לתרגם

כלומר ההגות השלמה  (הקורפוס הטקסטואלי כולו,  והתרבותי ההיסטוריההקשר, הטקסט

  . המסורות איתם התכתב הבודהה ונגדם הוא יצאו ,)יםטסשמוצגת בטק

ההכרעה נכון ש. תהליך התרגום הוא תוצר של התחשבות בכל הפרמטרים שמניתי, להבנתי

אמצעי "שמסתמכת על מספר רב של  ת לפחות זו פרשנואך, היא תמיד סוג של פרשנותהסופית 

  ).זה אמצעי ידיעה אחד בלבד, התנסות או חוויההרי " (סובייקטיבית"ולכן היא פחות  ,"ידיעה

 להציג אלטרנטיבות יכול גם, מתרגם שבאמתחתו כלים נוספים וחשובים חוץ מהחוויה האישית

ות בדבר הופעתו של מונח מסוים הער,  מקורות אטימולוגים:לדוגמא .בהערות השוליים

הבודהה  פרקטיקות ופילוסופיות איתןהתייחסות ל, בהקשרים ובמקומות אחרים בטקסט

 חשובות הערות השולייםלכן .  וכדומה מבינה את הסוגייההפרשנות המסורתיתש האופן, התכתב

וצר את הקורא לא רק במשוליים משתפות ההערות . ומופיעות בכל התרגומים הטובים מאוד

 ועד הוודאות המלווה את תהליך התרגום מראשיתו-הדרך ובאי- אלא גם בתלאות,יהסופ

 ,שקורא הדיוט יכול למצוא כסתומותמאירות דברים הערות השוליים . ההכרעות הסופיות

 סוג של, שהוא כאמור (מעבר לתרגום הספציפי שבחר המתרגם,  את התמונה כולהאמורות לתתו

    .)פרשן

  מסדרה של מרכיביםזהו מרכיב אחד בלבד, מרכיב חשוב הוא  הדהרמהתרגולשלמרות , על כן

 אף לו במעט ואין להקל,  במלאכת תרגום טקסטים מסוג זה שיש לקחת בחשבוןואמצעי ידיעה

  .בחשיבותם

מתרבות אחת של טקסטים להיות ערים לכוח הגדול שיש במפעל תרגום בעיני  חשוב ,לכן

לכן . "מקבל"תרגום מעצב ויוצר את הצד הה. מים שיוצאים לאורבמיוחד אם אלו תרגו, לשנייה

 של טקסטים התרגומים לעבריתו מאחר, ריות כבדה על מי שבוחר במלאכה זומוטלת אח
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את האופן של הבודהיזם הישראלי ו" אופיו" את  יקבעו במידה רבה, שנעשים היוםיםהיסטבוד

 .תתעצב ותתגבש בישראל, תתהווהמה ר הדהבו


