
נער הייתי וגם זקנתי, ותארים אקדמיים, פה ושם קבלתי. לרוב נהניתי מעצם רכישת ההשכלה 
ליתי זמן מה במוסד ישר שאכן בילוואי ללימודים לבש צורת תעודה על ניר דמוי קלף שאהכשתוצר 

קשורה  אקדמי כלשהו ואף עמדתי בדרישות לצורך קבלתה. בחירתי את תחומי הלימוד היתה
למקצועות בהם עסקתי בעבר ולתחומי עיסוקי המגוונים לאורך השנים. לא אפרט כאן מפאת כבודם 

אך זאת אומר ולא אכחד: כאן, בתכנית  ,של אחרים שלמדו אתי ואחרי ועדיין עוסקים בתחומים הללו
ות לעיסוק לימודי תעודת התרגום ועריכתו, היה אחוז הלימודים הגבוה ביותר שנגע והיה קשור ישיר

השלמה, שלא היה ראוי שאשתתף בו לצורך ההמקצועי. לא היה קורס, חובה או רשות, מהתכנית או 
כניסתי לעולם התרגום הן כבעל מלאכה והן כעובד במובן הפורמלי והמעשי. כך ייזכרו השעות היפות 

ושת הצל מלים מכלי לכלי בנסיון להעביר לקורא את תח ריקשבליתי כאן כשאשב מול המקלדת וא
 שמטיל העץ בחצר אליבא דולדימיר נבוקוב. 

או! לראשונה בחיי, נקלעתי לחוג שבו יכולתי יחד עם עד כאן, חיי המעשה. והנפש מה יהא עליה. 
הסובבות אותי )היו גם סובבים אבל במיעוט קטן( לטפס מעלה מעלה אל פסגות האינטלקט 

, להביע מחשבות, לפתוח סוגריים ועוד והתרבות, להתבטא בחופשיות, להציג ממטען הידע שלי
סוגריים ולפעמים לשכוח לסגור אותן ובכל זאת, הבינו אותי, הגיבו לדברים ולא הטיחו בי שאני 

ההפך, קבלתי עדוד להמשיך לשאול, להתיחס וכמו שאני כותב לתלמידי הטובים בתעודה:  מתנשא.
במהלך חייו ולמד בדרך הקשה להתאפק, "לתרום לדיון בכתה". למי ששלם על כך, כמוני, מחיר יקר 

 לשתוק, לשמור דברים לעצמו, היתה לי כאן חוויה מתקנת במובן האמיתי והנכון שלה. 

 , מרצות, מרצים, סטודנטיות  וסטודנטים, תודתי העמוקה.  וכולכם על כך נתונה לכולכן

הבמה לומר שאני ואם הגעתי לפרק התודות, אני מבקש, שוב בגזרה הצרה האישית שלי לנצל את 
שאתי, ממרומי  כמובן מצטרף לכל הדברים היפים שאמרה כאן דליה חברתי ומבקש רק להוסיף

הקומה הרביעית בבנין גילמן, משאירה נעלים גדולות לבאה אחריה ואני רואה עצמי בר מזל שזכיתי 
 ללמוד כאן בעודה אמונה על כך שאסים את התכנית בהצלחה. תודה אתי.

פניתי אל  ,בלי ציטטה בעניני תרגום וכדי להתחמק מאלו המוכרות לכל בר בי רבלא אוכל לסים 
המקורות הצרפתיים שלי ומצאתי דברים של אחד, אלבר בנסוסאן שכתב מסה על תרגום בשם 

"וידויו של בוגד", מן הסתם, רפרור למכתם האיטלקי האהוב על דורי מנור "טרדוטורה טרדיטורה". 
 :  סתובנסוסאן במ כותב

Je pense que la traduction ne peut être, au mieux, qu'un équateur entre deux pôles, d'une 
certaine manière un juste milieu entre deux échecs, ou encore un compromis entre deux 
incertitudes. 

ובלשוננו: אני סבור שהתרגום יכול, במקרה הטוב, להיות אך קו משווה בין שני קטבים, באופן מסוים 
פשרה בין שתי אי ודאויות". יש לאיש עוד כמה דברים מענינים  ,בין שני כשלונות או גם אמצע מדויק

 בהקשר, ועל כך אמר הלל הזקן: "ואידך זיל גמור".
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