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 . תקציר עברי1

" לג'וזף 22-עבודה זו בוחנת את מידת ההצלחה של תרגום האירוניה ביצירה הספרותית "מילכוד

הלר בתרגומו לעברית, בהתחשב בהבדלי התרבויות ומגבלות התרגום בפני עצמו, ומנסה לגלות עד 

 כמה הדבר משפיע על המסר הכללי של הטקסט.

ושל מושג  (Grice, 1975)וף הפעולה של גרייס האירוניה נבחנת במושגים של עקרון שית 

 ההדהוד שטבעו ספרבר ווילסון וההבחנה בין השימוש לאזכור שעליה הם מתבססים במחקריהם

(Wilson & Sperber 1981, 1992).  ניתוח הספר מתבסס על המודל של דסקל וויצמן לייחוס

י כאחד. כדי להיטיב להבין ספרות-המיושם בשיח ספרותי ולא (1991 ,1990 ,1987)משמעויות 

את תפיסת האירוניה המוצעת כאן, אנו מציעים כמה קריטריונים להבחין בינה לבין הומור 

 . (2002 ,1994)בהתבסס על מחקריהם של רסקין ואטרדו 

שיח בין כמה מוענים ונמענים. מטרתנו -האירוניה בספר על נדבכיה השונים נבנית כדו 

(, Booth, 1961מקרב הסופר, המחבר המשתמע )כפי שהגדירו  –יה הייתה לזהות את בעלי האירונ

ואת קרבנות האירוניה בטקסט ומחוצה לו, כדי לזהות את משמעויות העל  –המספר והדמויות 

 וההתכוונות הכללית של הטקסט.

ניתוח הטקסט מתמקד במאפיינים הטקסטואליים היוצרים את האפקט האירוני, כגון  

 את מטאפורות, רצף החידוש ונתון והיבטים של נימוס.סטיות משלביות, החיי

כיוון שפענוח האירוניה חיוני להבנת הביקורת החברתית שהיצירה רוויה בה, חשוב  

לקבוע אם האפקט האירוני מועבר בהצלחה לתרבות אחרת. המסקנה האופטימית העולה 

ירוני הכללי וניפוץ מהעבודה היא כי אף על פי שאבדו ניואנסים בתהליך התרגום, האפקט הא

 המוסכמות שאליו מכוון הטקסט צלחו בהצלחה את מחסום התרגום וההבדלים בין התרבויות.



 . מבוא2

 לג'וזף הלר לעברית, ובאילו אמצעים? Catch-22האם וכיצד מועברת האירוניה בתרגום הספר 

ניה ובהומור ", מתאר באירו22-לג'וזף הלר, שנקרא בתרגום לעברית "מילכוד Catch-22הספר 

סרקסטי את האימה ואת הזוועות שבמלחמת העולם השנייה מנקודת מבטו של נווט אמריקאי. 

הספר מצייר תמונה קודרת למדי של הטבע האנושי ומותח ביקורת על האיוולת ועל חוסר התכלית 

שבכל מלחמה. האירוניה המועברת באמצעים לשוניים רבים לכל אורך הספר משרתת ביקורת זו 

 זקת אותה.ומח

מטרת עבודה זו היא לבחון את האמצעים הלשוניים המשמשים להעברת האירוניה 

בטקסט ספרותי זה ולבדוק את הדרך שבה הם מועברים בתרגום לעברית, ומה ההשפעה שיש לכך 

על רוח התרגום בהשוואה למקור. הניתוח יעשה באמצעות סקירה מדוקדקת של המקור, ויושוו 

הפונקציות במקרים של הזחה בתרגום. הגישה בעבודה היא שהיצירה האמצעים הלשוניים ו

מהווה מכלול בפני עצמה, ולכן ייבחנו רק היבטים טקסטואליים, ולא תהיה התייחסות 

 למתרגמים עצמם ולסביבה שבה פעלו.

הגישה התיאורטית שבבסיס המחקר היא הגישה הפרגמטית לחקר התרגום והכלים 

ירוניה. מכיוון שחקר התרגום והפרגמטיקה הם שני מדעים שמספקת הפרגמטיקה לחקר הא

צעירים, חסרות הבחנות מסוימות בין אירוניה להומור, ואף לכך יהיה ניסיון לתת מענה בעבודה 

 כל זאת, בתוך ההקשר המחקרי הכללי של ההשוואה בין תרבויות ושל תרגומי ספרות. זו.

  



 . סקירת ספרות3

 תרגום .3.1

משנות השישים רווחת בחקר התרגום גישה שאינה עוסקת בשיפוט ערכי של תרגומים החל 

כ"טובים" או כ"רעים", אלא מטרתה להבין את תהליך התרגום כחלק מיחסי הגומלין בין 

באופן כללי, הגישה הפרגמטית לחקר התרגום שואפת  . ((Hickey, 1998, 1תרבויות שונות 

כפוטנציאל של מה שנעשה בתרגום כתשובה לפוטנציאל של להסביר את תהליך התרגום ותוצרו 

מה שנעשה בטקסט המקורי והסיבות לכך. זאת מתוך נקודת הנחה שאף על פי שרב האובד 

בתהליך התרגום, ישנם יסודות השורדים את התהליך ומועברים לקורא בשפת המטרה, והשאיפה 

הפרגמטית של התרגום היא להשיג המטרה  (.(Hickey, 1998, 5היא שגם יועברו באותו האופן 

את אותו אפקט שהיה לטקסט המקורי ולא רק להנהיר את האפקט מעבר לשימושו במקור 

(Hickey, 1998, 220). 

אם כן, מה הוא תרגום? הספרות הענפה בנושא מוכיחה שאין לכך הגדרה ברורה. היקי 

 .reported speech  (Hickey, 1998, 220) -טוען שתרגום הוא תמיד תיווך ולכן דיבור מדווח 

על פי גוט, התרגום הוא מושג פרגמטי, והצלחתו תלויה בדמיון בין תפיסת התרגום של המתרגם 

לתפיסת התרגום של הקורא. על סמך תיאוריית הרלבנטיות של ספרבר ווילסון, תרגום הוא 

(, מכיוון שתרגום descriptive)( בשפה בניגוד לשימוש "תיאורי" interpretiveשימוש "פרשני" )

מעביר את דבריו של אדם אחר, אבל בשפה אחרת. לפיכך, התרגום חייב להיות אמין ומשקף דיו 

 (.(Wilson & Sperber, 1986, 1988, 1995 in Gutt, 1998, 46-47בתחומים הרלבנטיים 

התרבותי השונה הבעיות בתרגומים עלולות לנבוע לא רק מההבדלים בין השפות, אלא גם מהרקע 

 .(Gutt, 1998)של הסופר והקורא 

בכל  מה אובד בתרגום ומה שורד את התהליך? או במילים אחרות, מה ניתן לתרגום?

שפה ישנם מבעים שתפקידם ומשמעותם אילוקוציוניים, כלומר הם גורמים לדבר מה לקרות, וכך 

ען שאנשים אינם מדברים או מביאים לשינוי בעולם. הגדרה זו קבע אוסטין בשנות השישים, כשט

כותבים אך ורק כדי לדווח על העולם, אלא מבצעים פעולות שונות ומביאים לשינוי בו באמצעות 

האמירה עצמה, היבט  –הדיבור. משום כך, לכל מבע שלושה היבטים: היבט הלוקוציה 

 על הנמען השפעתה –הפעולה המתבצעת באמצעותה והיבט הפרולוקוציה  –האילוקוציה 

.(Austin, 1962)  



שפה, אך בני תרבות אחרת מסוגלים להעלותן -הפונקציות האילוקוציוניות הן תלויות

בדמיון. ולכן במידה מסוימת הן אוניברסליות וניתנות לתרגום, אם כי לעתים בלתי אפשרי 

(. (Hervey,1998, 12-18להעביר אותו אפקט במקום המקביל בתרגום ויידרש פיצוי במקום אחר 

ים אחרות, ישנם שימושים מסוימים בלשון המשותפים לכלל המין האנושי, ואותם ניתן במיל

להעביר בתרגום. כמובן שככל שמדובר בתרבויות שונות יותר זו מזו, יגבר הקושי להעביר את 

 המשמעויות על כל היבטיהן בתרגום.

מקור בשל לעומת זאת, ניתן לטעון שאמנם לא ניתן ליצור הקבלה מושלמת בין התרגום ל

ההבדלים הקיימים בין כל שתי שפות, אך הלכה למעשה קיימים תרגומים שונים המשיגים את 

אותה המטרה שהשיג המקור. ויתרה מזאת, אין שני דוברים של אותה השפה שלהם מטען 

קוגניטיבי, סמנטי, תחבירי וכו' זהה, ואף על פי כן פעולת התקשורת ביניהם מתבצעת בהצלחה 

(Richardson, 1998) ,ישנו מקום להשוואה בין תרגום לתקשורת בין שני דוברי אותה שפה .

 . (Mason, 1998)מכיוון שתרגום הוא פעולה תקשורתית 

", שבו טקסט בשפה cross-linguistic sociocultural practice"-האוס מגדירה תרגום כ

. מכאן נובע שהמאפיין (House, 1998, 63)אחת מומר במקבילה הפונקציונלית שלו בשפה אחרת 

העיקרי של התרגום הוא הדילמה בין הטקסט המקורי לתנאים המחייבים בשפת המטרה. מסיבה 

זו, ההקבלה בין התרגום למקור היא יחסית. הדרישה העיקרית היא שהתרגום ימלא פונקציה 

 .(House, 1998, 63-64)מקבילה למקור 

השלב  אוס מציעה מודל לבדיקה.בניסיון להגדיר אמות מידה להערכת תרגומים, ה

הראשון כולל הבחנה בין שני סוגים של תרגומים, גלוי וסמוי. התרגום הגלוי הוא לרוב תרגום של 

יצירה קנונית שאינה שואפת להישמע כיצירה מקורית בשפת המטרה. תרגום סמוי, לעומת זאת, 

ה המקורית שואף להיקרא כמקור, אולם להעביר את כל הניואנסים הקיימים ביציר

House,1997, 65-69).)  הוא כמובן סמוי וככזה 22-על פי קריטריון זה, התרגום של "מילכוד "

נבדוק אותו, בהסתייגות הקלה שעל פי תחושתנו אין הבחנה דיכוטומית בין גלוי וסמוי, אלא 

מדובר במעין רצף שעליו ניתן למקם את התרגומים, זאת בהתבסס על טענתו של היקי שתרגום 

 .(Hickey, 1998, 221)יהיה תמיד "מסומן" ככזה באופן כלשהו 

" כסמוי, נשווה את 22-על פי המודל של האוס, לאחר שהגדרנו את תרגום "מילכוד

התכונות המשלביות של המקור מול התרגום, כלומר נבדוק את המשלב, הסוגה והתפקיד 

House,1997, 36-48).) מקורי מבחינת הסוגה, התרגום מתאים לטקסט ה(fiction) את ההזחות ,



המשלביות נראה בהמשך, ולשאלה אם לתרגום ולמקור פונקציה כללית דומה נוכל לתת מענה רק 

 בסוף העבודה.

השלב האחרון במודל של האוס הוא הפעלת המסנן התרבותי, כלומר בדיקת ההבדלים 

ים לידי ביטוי במוסכמות השימוש בשתי הלשונות והתייחסות למחסרים בתחום הפרגמטי הבא

ישנם חוקרים הטוענים שהשיח הוא  (.(House,1997, 79-95ביחידות טקסט גדולות יחסית 

אוניברסלי, עקיפות היא עניין מוסכם בכל השפות, ומשתמשים בצורות מסוימות של עקיפות כדי 

ה לבצע פעולות דיבור מסוימות, ביניהם ספרבר ווילסון המאמינים שאירוניה מילולית היא תופע

. לעומתם, הגישה האנתרופולוגית (Sperber and Wilson, 1992, 54)טבעית ואוניברסלית 

פרגמטיקה הוכיחו -שואפת להדגיש את ההבדלים בין התרבויות השונות. מחקרים בתחום הסוציו

כי יש מקום לבחון את הדיבור כתופעה תרבותית, וכי צורות התקשורת בתרבויות השונות נבדלות 

ים קרובות בעיות התקשורת בין דוברים משתי תרבויות שונות נובעות ישירות מהשוני זו מזו. לעת

במוסכמות החברתיות של השיח ופירושן המוטעה. כל זאת שלא בכוונה לומר כי אין תופעות 

 .(Blum-Kulka, Kasper and House, 1989)פרגמטיות מסוימות המשותפות לרוב השפות 

על תרבות אחרת עלולה להוביל ל"כשל פרגמטי" השלכת הנורמות של תרבות אחת 

(Blum-Kulka, Kasper and House, 1989, 9) משום כך תביא עבודה זו בחשבון את המסנן ,

ניתוח מעבר האירוניה מהמקור לתרגום יעשה בהתחשב בהבדלים בין התרבויות  –התרבותי 

 השונות.

  



 אירוניה .3.2

. ואכן, כבר eironeia (Clark and Gerrig, 1984)מקורה של המילה אירוניה במילה היוונית 

ברטוריקה היוונית נחשבה האירוניה לאמצעי סגנוני, ובעבר נהוג היה לדון בה בהקשר ספרותי 

 בלבד. היא הוגדרה כדימוי שבו המשמעות המושאלת היא ההפך מהמשמעות המילולית

(Sperber and Wilson, 1992, 54). 

, כזו המעוגנת בשפה והמסתמכת על אמצעים לשוניים, יש להבחין בין אירוניה מילולית

לאירוניית מצבים. אירוניית מצבים עשויה לנבוע, בין השאר, מכישלון גדול מהמתוכנן, 

מהידרדרות במצב )בסגנון "מן הפח אל הפחת"( או ממעשה טרגי שאפשר היה למנוע 

וישנם חוקרים המניחים . זו כמובן אינה חלוקה דיכוטומית, (Littman and Mey, 1991)מראש

, אך ישנם (Littman and Mey, 1991)שאירוניית מצבים היא תנאי מוקדם לאירוניה מילולית 

. (Kumon-Nakamura, Glucksberg, and Brown, 1995, 4)חוקרים הטוענים שאין הכרח לכך 

 לוקריילו מגדיר מצב כאירוני כשהוא סוטה מהשגרה או מהתסריט הצפוי במובן מסוים 

(Lucariello, 1994) על פי בארב, מקורה של אירוניית המצבים בניגוד בין שתי פעולות שמבצע .

אותו אדם. לגישתה, ניגוד בין שתי פעולות של אנשים שונים יכול להיחשב כאירוניה אך לרוב זוהי 

הן רובן ככולן אירוניות, " 22-. כך או כך, הסיטואציות ב"מילכוד(Barbe, 1992)מקריות בלבד 

 ולכן בעבודה זו נתרכז באירוניה המתבטאת בשפה.

 

 עקרון שיתוף הפעולה .3.2.1

גרייס היה הראשון שדיבר על פענוח האירוניה באופן פרגמטי ולא סמנטי או פיגורטיבי, בניסיונו 

בשיח שעל פיו לגלות כיצד אנו מבינים עקיפות. לדבריו, קיים הסכם בלתי מודע בין המשתתפים 

כל אחד מהם דואג בכל שלב שתרומתו לשיח תתאים למטרה המשותפת או לכיוון האחיד 

 המוסכמים, משום שהשיח הוא דרך רציונלית לפתרון בעיות. 

 –הסכם זה נקרא עקרון שיתוף הפעולה, והוא מבוסס על ארבעה כללים: כלל הכמות 

תהא תרומתך אמתית  –כלל האיכות  ;תהא תרומתך אינפורמטיבית כנדרש ולא מעל הנדרש

היה ברור, קצר  –וכלל האופן  ;היה רלוונטי לכיוון המוסכם של השיחה –כלל הקשר  ;ונכונה

 .(Grice,1975, 41-48)משמעות -ומסודר, הימנע מערפול ודו

 (violating a maxim)כשמופר עקרון שיתוף הפעולה, חשוב להבין אם ההפרה מכוונת  



שנם גם מקרים שבהם מודיעים בגלוי שאין כוונה לשמור על עקרון שיתוף או אינה מודעת. י

. הפרה גלויה ומכוונת של אחד מכללי עקרון שיתוף הפעולה יוצרת  (opting out)הפעולה

אימפליקטורה שיחתית, עקיפות לא מוסכמת, בניגוד לאימפליקטורה מוסכמת הנשענת על 

שמעות אירונית הוא תוצאה של הפרת כלל האמת אמצעים מוסכמים בשיח. ע"פ גרייס, ייחוס מ

 .(Grice, 1975, 49-56)בצורה מכוונת וברורה 

" הוא שונה במקצת. אירוניה 22-נטען כי שיתוף הפעולה הנדרש מהקורא של "מילכוד

דורשת דרגת פענוח ומעורבות שונה מהקורא. המוען מסתמך על ההקשר המשותף לו ולנמען ועל 

. על הקורא להבין שהוא נכנס לעולם הזוי שבו הכול  (Roy, 1981)בינו האינטרס של הנמען לה

הפוך, וככזה יש גם לתרגם את הספר ולנתח אותו. כפי שג'פרס גורסת, ניתן לקרוא טקסט 

הומוריסטי רק כאשר אין מקבלים את ההגיון ואת האמת במשמעותם המקובלת, וסוג אחר של 

 .(Jeffers, 1995)( מופיע במקומם non-senseהגיון )

 

 עקיפות .3.2.2

אירוניה היא מקרה פרטי של עקיפות, ומשום כך מסבירים אותה דסקל וויצמן כחלק ממודל כללי 

  יותר של עקיפות, המבחין בין משמעות המשפט, משמעות המבע ומשמעות הדובר

1991) ,Dascal and Weizman, 1987 משמעות המשפט נגזרת ממשמעותם של מילים, מבנים .)

משמעות המבע היא המשמעות המוסכמת של המבנים הלשוניים במבע  ;ם ותצורהתחביריי

ומשמעות הדובר היא "המשמעות שהמפענח מייחס לדובר בהקשר נתון )ויצמן,  ;ובהקשרו

(. כשמשמעות הדובר נבדלת ממשמעות המבע, האמירה עקיפה. ההקשר משמש כאות 38תשס"ב, 

זים להבינה. המודל של דסקל וויצמן מחלק את לצורך בחיפוש אחר משמעות עקיפה ומספק רמ

לשוני )על הלשון(, ומבדיל בין שלוש -הידע ההקשרי לשני סוגים: חוץ לשוני )על העולם( ומטא

 (.Dascal and Weizman, 1987רמות ידע שונות: כללי, רדוד או מוסכם וספציפי )

ל טקסטים המודל מתייחס לכוונות תקשורתיות בכלל אך ניתן להחיל אותו גם ע

. מכיוון שכל גישה ליצירה ספרותית דורשת ;Weizman,1999) 1990ספרותיים )דסקל וויצמן, 

שיתוף פעולה אתה ועם הנורמות והציפיות של החברה שבה היא נחשבת לכזו, לרוב ניתן להחיל 

 (.(Malmkjaer,1998גם את עקרון שיתוף הפעולה של גרייס על ניתוח יצירות ספרותיות 



 הדהוד .3.2.3

את הפערים בעבודתו  (echoic mention)פרבר ווילסון השלימו ב"תיאוריית ההדהוד" ס

החדשנית דאז של גרייס. לטענתם, גרייס אינו מסביר את ערך השימוש באירוניה, ואינו מבהיר 

את תהליך הפענוח. הוא אינו מזכיר אירוניה שאינה היפוך משמעות אלא משמעות הנוספת על 

, ואינו מסביר תופעות כגון לשון המעטה (Sperber and Wilson, 1981, 296, 309)הקיימת 

 .(Sperber and Wilson, 1992)אירונית 

הפתרון שלהם הוא לראות באמירה אירונית הדהוד של דבריו או מחשבותיו של מושא  

הביקורת של האירוניה, או הדהוד של מה שהיה עשוי לומר או לחשוב. ההדהוד עשוי להיות גם 

מירה מקובלת או נורמה, ומושא הביקורת עשוי להיות החברה. לאירוניה ערך ביקורתי, של א

 והביקורת מכוונת כנגד הקרבן, שהוא בהכרח בעל האמירה או המחשבה המהדהדת.

אמירה אירונית מביעה תמיד הסתייגות וריחוק, והמקרים השונים נבדלים זה מזה  

. במקרה (Haverkate, 1990, 107)לדעתם  בסיבה לריחוק. בנושא הריחוק הברקייט שותף

השכיח ביותר הדובר מאמין שהאמירה היא שקרית ועל כן מקובל לפענח אירוניה כמשמעות 

 . (Sperber and Wilson, 1992, 60-61)והיפוכה 

 ;שימוש בלשון כדי לציין מסומן בלשון עצמה -(mention) ההדהוד מוסבר כ"אזכור" 

שימוש בלשון כדי לציין מציאות, מסומן שמחוצה לה. ההדהוד הוא  - (use) בניגוד ל"שימוש"

האות לקיומה של אירוניה, ומאפיינים אותו, בין השאר, טון אירוני, שינוי משלבי וחזרות 

(Sperber and Wilson, 1981, 303-315)הדהוד הוא אזכור במובן הרחב יותר של המושג . 

(Sperber, Jorgensen and Miller, 1984, 113) ואינו ציטוט מפורש. די שיזכיר את האמירה ,

 .(Sperber and Wilson, 1992)הקודמת 

למעשה, זרם התודעה בספרות מבוסס על הדהוד מחשבותיה של דמות מסוימת. 

" אמצעי זה רווח מאוד, בייחוד כאשר אלו מחשבותיו של יוסאריאן, הגיבור הראשי. 22-ב"מילכוד

בן את הדמות, אך אנו נציע פרשנות לפיה הוא משרת גם את אמצעי אומנותי זה מאפיין כמו

 האירוניה.

  



 העמדת פנים .3.2.4

קלרק וגריג חולקים על תיאוריית ההדהוד בטענה שמצד אחד היא כללית מדי ומצד שני אינה 

.  הם (Clark and Gerrig, 1984, 123-124)יכולה לספק הסבר למקרים שהם בפירוש אירוניים 

משלהם: תיאוריית העמדת הפנים. המוען מעמיד פנים שהוא אדם אחר,  מציעים תיאוריה אחרת

מושא הביקורת, אך מתכוון שהנמען יגלה העמדת פנים זאת. לטענתם, התיאוריה הזו נותנת מענה 

 לשאלות שתיאוריית הדהוד לא פתרה, כגון:  הסיבה לטון האירוני, הסיבה לאפקט 

יובי ולמעשה משמעותו שלילית ולא להפך(, סימטרייה )ברוב המקרים המבע האירוני ח-הא

הסיבה לסוגים השונים של האירוניה והסיבה לקרבנותיה השונים: מושא הביקורת והנמען 

(Clark and Gerrig, 1984) כמו כן, לדעתם, היא מיטיבה לשקף את כוונתו המקורית של גרייס .

(Clark and Gerrig, 1984, 123) ויליאמס ואין הבדל ניכר בין . אולם תחושתנו היא שהצדק עם

התיאוריה של קלרק וגריג לתיאוריה של ספרבר ווילסון. אמנם על פי תיאוריית ההדהוד רעיון 

מסוים הוא מושא הביקורת של האירוניה ואילו על פי תיאוריית העמדת הפנים זהו אדם או כמה 

ה מוסברים בצורה אך האמצעים הסגנוניים המתלווים לאירוני(Sperber, 1984, 30) אנשים 

 .(Williams,1984, 129)דומה 

 

 . שלילה3.2.5

סימטרייה, למשל בין הרצוי למצוי. טבעי שהציפיות יהיו חיוביות -האירוניה מבוססת על א

וההפתעה תהיה שלילית. לפיכך, במרבית המקרים המשפט האירוני הוא חיובי וכוונתו שלילית 

 . (Sperber, Jorgensen and Miller, 1984, 115)ולא להפך 

, גורסת כי האירוניה מעידה על  (graded salience)גם גיורא, בתיאורית הנגישות המדורגת

ריחוק המצוי )הסיטואציה או קרבן האירוניה( מהרצוי )המשמעות המילולית( ומשמעותה אינה 

ה היא זו המעובדת תמיד לפני הפוכה לנאמר )גיורא, תשנ"ח(. על פי תיאוריה זו, המשמעות הנגיש

המשמעות הפחות נגישה. אם כן, תהליך הבנת אירוניה הוא ארוך והשלב הראשון בו הוא פענוח 

. אין ההקשר פוסל משמעות זו בשל תפקידה בתהליך הפענוח (Giora,1998)המשמעות המילולית 

 (. 11והיא מסמלת את המרחק שבין הרצוי למצוי )גיורא, תשנ"ח, 

  



 מודל –רוניה להומור בין אי .3.3

אף על פי שחקר האירוניה נפוץ יחסית בפרגמטיקה, נתגלה כי חסרה בספרות המקצועית הבחנה 

מדויקת בין אירוניה להומור, הנדרשת בעבודה, מלבד הטענה החוזרת כי קיים קשר הדוק ביניהם 

(Littman and Mey, 1991) . 

דסקל וויצמן, תוך שילוב של  בתהליך פענוח האירוניה אנו מסתמכים על המודל של

היבטים מתוך התיאוריות שצוינו לעיל של גרייס ושל ספרבר ווילסון. כדי להבחין בין אירוניה 

להומור בהתבסס על תיאוריות אלו ועל תיאוריות של חוקרי הומור, ביניהם ראסקין ואטרדו 

Attardo, 2002) (Raskin and Attardo, 1994;וח הטקסט. בהשוואה , נציע מודל שיקל על נית

 בין הומור לאירוניה, נתייחס גם לבדיחות, שהן מקרה ספציפי של הומור.

ההנחה העומדת מאחורי המודל היא כי ההבדל בין אירוניה, הומור ובדיחה יתבטא בכמה 

תנאים וביניהם: שבירת ציפיות, שני תסריטים המתקיימים או לא מתקיימים בעת ובעונה אחת, 

, (Martin, 1992)פי וקרבן או נמען האירוניה, שעשוי להיות גם המציאות עצמה מסגור התחלי וסו

 וכן הפרה או אי הפרה של עקרון שיתוף הפעולה של גרייס.

בבואם לאפיין הומור, רוב החוקרים משתמשים בשני מושגים כלליים: עליונות ואי 

. את אי (Vandaele, 2002, 156-157)הלימה, הנובעת מחריגה מתבניות קוגניטיביות מקובלות 

.  שבירת ציפיות (Attardo, 2002)ההלימה אפשר להסביר גם בקיומם של שני תסריטים מנוגדים 

 היא תופעה המשותפת להומור ולאירוניה, אירוניית מצבים ואירוניה מילולית כאחד

 (Colston, 2000; Kumon-Nakamura, Glucksberg and Brown, 1995, 3)לכן בכל המקרים . 

אפשר לדבר על קיום שני תסריטים ושבירת ציפיות, אבל יש לבדוק את ההירארכיה ביחסים 

 ביניהם. 

בבדיחה פועלים שני תסריטים מקבילים כמעט לאורך כל הדרך, אחד אפשרי ונורמלי 

על פי התיאוריה (Raskin and Attardo, 1994). והשני לא, ולבסוף מתקבל רק אחד התסריטים 

ון, בכל מבע אירוני יש הדהוד של אמירה ומחשבה. הדבר מחייב שני תסריטים או של ספרבר ווילס

. בהקשר הומוריסטי וביצירה (Giora, 1995, 257)שתי פרשנויות, אולם אין הכרח לבחור ביניהם 

 הספרותית שלפנינו תיתכן עליונות של תסריט אחד על השני, אך לא שלילה מוחלטת.

ברור, המסתיים בצורה של פאנץ' ליין, והוא המוביל  לבדיחה יש מסגור התחלי וסופי

, אולם לא כל סביבה אירונית ניתן להגדיר כך. לכן, (Oring, 1989, 351-353)להבנת אי ההלימה 



מבנה בולט של בדיחה עשוי להכריע את הכף כשמדובר בהומור או לפחות בהיבטים בולטים של 

דיחה יכול להיות קרבן, יעידו על כך בדיחות התופעה. בנוגע למושא הביקורת, גם להומור ולב

 גזעניות או סקסיסטיות, אבל הוא גלוי הרבה יותר ומשום כך מאיים פחות.

למרות כל הקריטריונים שהוצגו, קיים עדיין קושי להבדיל בין אירוניה להומור. מכאן 

גדיר כך שאפשר גם להתייחס לאפקט שמעוררות שתי התופעות, ואכן, חוקרים רבים בוחרים לה

הומור. הומור אמור לגרום לאפקט מסוים ביותר: הכרה באי ההלימה, שתעורר חיוך, צחוק או 

(. אירוניה, לעומת זאת, תביא 1994רתיעה, אם באמצעות התוכן ואם באמצעות השפה )זיידמן, 

 לעתים רחוקות לידי צחוק.

והתקשורת  הבדל נוסף הוא שבבדיחה אין הפרה מכוונת של אחד מהכללים של גרייס

לפיכך, יהיו אלו  (Raskin and Attardo, 1994). מבוססת על עקרון שיתוף הפעולה המיוחד לה 

הקריטריונים שיובילו אותנו להכרעה בעבודה: אם נגלה הפרה בוטה של עקרון שיתוף הפעולה, 

יצד בייחוד של כלל האמת, ביקורת קשה או הדהוד נקבע שהמבע הוא אירוני בעיקרו. אז נבדוק כ

 עובר האפקט האירוני או ההומוריסטי בתרגום.

רבים הקשיים העומדים בפני המתרגם יצירה ספרותית, האפקט האסתטי או הפסיכולוגי 

של התוצאה עלול להיות שונה, ובייחוד יקשה עליו הטיפול בבחירות הסגנוניות האופייניות לשפה 

רה הומוריסטית. לעתים קרובות מסוימת. על אחת כמה וכמה רבים הקשיים כאשר מדובר ביצי

ההומור הוא תלוי אחת התכונות של שפת המקור החסרה בשפת היעד. בתרגום יש להעביר את 

 .(Hickey, 1998, 222-231)אותו האפקט באותה עצמה ואין די בפרשנות  



 מוענים ונמענים .3.4

מכוונת לכמה  אירוניה מעצם הווייתה מופנית למושא ביקורת כלשהו, ולעתים קרובות היא

גורמים. לכן, בפענוח האירוניה נצטרך להגדיר מה קרבנותיה ומה מקורה. לאירוניה ביצירה 

שלפנינו יש רבדים שונים, שמקורם בדיאלוג בין מוענים שונים לנמענים שונים. כדי להיטיב להבין 

 את האירוניה, נצטרך להיעזר בהגדרות הקיימות לכמה מושגים.

 

 ע. המחבר המשתמ3.4.1

לכל יצירה יש סופר, מספר )דומיננטי או לא דומיננטי ככל שיהיה( ועל פי מונח שטבע בות', מחבר 

בניתוח היצירה הספרותית, הפונקציות שלה והאמצעים הלשוניים   .(Booth, 1961)משתמע 

 המשרתים אותן, יש להיטיב להבחין ביניהם ולאפיינם.

וחוקרים אירופים שונים ניתקו את הסופר, המחבר הביוגרפי, זרם "הביקורת החדשה"  

מהיצירה לאחר שנשלמה, ולא התייחסו עוד בניתוחם הספרותי לגורמים פסיכולוגיים וחברתיים 

שעשויים היו להשפיע עליו בעבודתו, אלא אך ורק לניתוח הטקסטואלי הדקדקני של היצירה 

(. שאלת כנותו או רצינותו של 155, 141-142, בכללותה, שנעה כולה במישור אחר )אבן, תשל"ה

 המחבר הביוגרפי ואם התכוון לכלל המשמעויות העולות מן היצירה אינה רלבנטית

;Booth, 1961, 75)  'זאת תהיה גם הגישה בעבודה זו.160אבן, תשל"ה, עמ .) 

ס מכיוון שאין מייחסים למחבר הפיזי משמעויות ביצירה, נזקק בות' לרשות חדשה לייח

היא מתבטאת ברמזים,  ;על רטוריות ורעיונות. ההתכוונות הזאת קיימת תמיד-לה כוונות

בבחירות סמויות, בסמלים ובמבעים עקיפים, בממד הזמן ובמה הוחלט לספר, המבהירים לקורא 

 , 138מבלי משים את המשמעות האמנותית הכוללת של כל פרטי היצירה )אבן, תשל"ה, 

156-157; (Booth, 1961, 17-20, 73 רשות זו היא המחבר המשתמע, "האני השני" של הסופר .

.(Booth, 1961, 71-76, 151, 211-221, 272, 339, 395-396) 

המחבר המשתמע אינו מרכיב ביצירה, אך היא מעידה עליו והוא בונה אותה )אבן, 

ירה. מידת (. המחבר המשתמע בודה את המספר, שהוא למעשה מרכיב פנימי ביצ162תשל"ה, עמ' 

האובייקטיביות של המספר ונקודת התצפית שלו הם מאפיינים ספרותיים ככל מאפיין אחר )אבן, 

(.  המספרים נבדלים זה מזה במידת המרחק שלהם מהמחבר המשתמע, 155, עמ' 145תשל"ה, עמ' 

מהקורא ומהדמויות בסיפור, אולם תמיד מתקיים דיאלוג סמוי בין הגורמים האלה          



(Booth, 1961, 155-157) הם מוגדרים על פי קריטריונים שונים: מידת התערבותם, מידת .

 מהימנותם ומידת מעורבותם ביצירה. 

(, אולם יש 159המספר האוקטוראלי קרוב יותר למחבר המשתמע )אבן, תשל"ה, עמ' 

ם בדוי. להבדיל ביניהם. המספר האוקטוראלי נמצא מחוץ לעולם המסופר ומתייחס אליו כאל עול

חוקרים רבים מכנים אותו "מספר יודע כול", מפני שהוא מיטיב להכיר את עולמם הפנימי של 

גיבוריו, בין שהוא מביע זאת במילים שלו ובין שבאמצעות "השיח הפנימי". הוא עד לנסיבות 

(. זוהי דמות המספר 142-146שונות ויש לו הזכות לשנות את נקודת התצפית שלו )אבן, תשל"ה, 

", אף כי לרוב נקודת תצפיתו זהה לזו של הדמות הראשית, יוסאריאן, שאותו הוא 22-"מילכודב

 מלווה לאורך רוב הסיפור.

המספר הבלתי מתערב מעביר את המאורעות מבלי לחוות דעה באופן פעיל. הוא נוהג 

 ללוות דמות אחת ולשחזר את האירועים באמצעותה, מבלי לנצל את זכותו להיות עד למצבים

" 22-(. המספר ב"מילכוד146שבהם אינה נוכחת, והוא חסר מאפיינים משלו )אבן, תשל"ה, עמ' 

עונה באופן חלקי על הגדרה זו. לאורך רוב הסיפור הוא מלווה את יוסאריאן, אך בפרקים 

מסוימים נקודת התצפית שלו עוברת לדמויות אחרות והוא עד למצבים שיוסאריאן לא נכח בהם. 

ו מחווה דעה באופן מופרש, אך כל בחירה לשונית משמעה הכרעה וגם הערכה הוא אמנם אינ

( וכל שינוי נקודת תצפית מצביע על רשות עליונה, כך שניטרליות 146סמויה )אבן, תשל"ה, עמ' 

 .(Booth, 1961, 17, 76)אינה אפשרית 

מהימן הוא מספר המוסר עובדות הסותרות זו את זו ואינן יכולות -המספר הבלתי

נהור -להתאים למציאות אחת. הוא עשוי להשתמש בתיאורים סותרים, ברמיזות או בלשון סגי

בתיאור הדמויות. כך הקוראים המבולבלים מתקשים ליצור לעצמם מערכת התרחשויות חיצונית 

או פנימית קוהרנטית. הוא יכול להיתפס כמי שמשטה בכוונה בקורא, כדי להוכיח שאין להבין את 

 (. 147-149לם )אבן, תשל"ה, כל הנעשה בעו

אמנם בות' טוען שאין די באירוניה קשה לפענוח כדי להפריך את אמינותו של המספר 

(Booth, 1961, 159) ,אבל, כפי שנראה בהמשך, הן מבחינה פונקציונלית והן מבחינה רעיונית ,

סתירה בין  ", בייחוד מפני שאין22-קטגוריה זו של המספר מיטיבה לתאר את המספר ב"מילכוד

מהימן יכול להשתמש בטכניקת -מהימן ומספר אוקטוראלי. מספר אוקטוראלי בלתי-מספר בלתי

"ידיעת הכול", להשתלב בקטעי התודעה של גיבוריו עד כי קשה להבחין בין "הדיבור הסמוי" )או 

 (, כפי שקורה בסיפורנו.150-151הדימוי המשולב( של הדמות לתודעת המספר )אבן, תשל"ה, 



כיוון שהמחבר המשתמע אחראי לכלל המשמעויות העולות מן היצירה, הוא גם אחראי מ

לאירוניה בכללותה. האירוניה יכולה להיות מופנית מהמספר או מהדמויות וגם מכוונת אליהם. 

. כמו בכל (Booth, 1961, 73)כך נוצר מתח אירוני ביצירה, המפריד בין המחבר המשתמע למספר 

 נמענים שונים לאירוניה, סמויים או גלויים. שיח, עשויים להיות

 

 ריבוי נמענים .3.4.2

גופמן מסביר כי היחסים בין המשתתפים בשיח מורכבים מכפי שנראה לעין ודורשים בדיקה 

נוספת. המבע של הדובר אינו מיועד חד משמעית לנמען אחד ולא לאחר, יש מגוון של אפשרויות. 

שומע אחד בניגוד לניתוח המקובל: הנמען שאליו באירוע תקשורתי כלשהו עשוי להיות יותר מ

מיועדים הדברים עלול לא להקשיב, ואילו גורם אחר עלול להאזין במקרה או לצותת במתכוון. 

הגורם הראשון הוא כמובן הנמען, מפני שאליו מכוונים הדברים. אולם לא כל המפגשים מורכבים 

 . (Goffman, 1981)משני משתתפים פורמליים 

גשים מרובי משתתפים יפנה המוען בדבריו לכל המשתתפים, אך יש שייחד יש שבמפ

היגדים מסוימים לנמען אחד או אחדים. כשמביאים בחשבון מאזינים אקראיים או יותר מנמען 

. לעתים נדמה (subordinate communication)תקשורת" -אחד, נוצרת במקביל אפשרות ל"תת

כי הדובר פונה בדבריו לנמען מסוים, אך למעשה הוא מכוונם למטרה נוספת או למטרה אחרת, 

כביכול סמויה. הנמען "הסמוי" אמור להיות מסוגל להבחין בכך שהדברים מופנים אליו, אם הוא 

   (Goffman, 1981). אחד המשתתפים בשיח ואם הוא מאזין אקראי 

שאנשים משנים את סגנון דיבורם, ואף את תוכן הדברים,  אחת ההוכחות לכך היא 

בהתחשב בכל הנוכחים. בייחוד בולטת התופעה בהתנהגותנו כשאנו נמצאים לבדנו אך בנוכחות 

זרים, אז אנו נוהגים להפטיר הערות או קריאות על פי נסיבות השיח. למעשה, אנו מייעדים את 

  (Goffman, 1981).התגובות האלה למאזינים מזדמנים 

אם כן, בכל אירוע תקשורתי יש לבדוק את מעמדם של כל המשתתפים בשיח והיחסים  

באירוע תקשורתי נכלול גם יצירות ספרותיות. בניתוח  (Goffman, 1981, 131-137).ביניהם 

הדוגמות שלפנינו, נבדוק מי הם הדוברים, בעלי האירוניה או ההומור, מי הם הנמענים שאליהם 

 ם ומה היחסים ביניהם.מופנים החצי



 ניתוח מקור מול תרגום -. דפוסי אירוניה 4

האירוניה הלשונית בספר נבנית נדבך אחר נדבך ממאפיינים טקסטואליים שונים, כגון סטיות 

ניגש כעת לניתוח האמצעים הלשוניים המשרתים את  משלביות, החייאת מטאפורות וחזרות.

האירוניה במקור ובמקרה של הזחה או היסט נשוום לתרגום. הכתיב בדוגמות וההדגשות בכתיב 

 מופיעים כבמקור, אך ההדגשות בקו שלי הן. bold-נטוי או ב

 

 . סטיות משלביות4.1

( הוא הקשר בין הטקסט הנהגה ברגע נתון או אפיוניו הלשוניים לבין הנסיבות registerהמשלב )

רתיות באותו רגע. הדובר הוא היסוד הבלתי משתנה ואילו הנסיבה היא היסוד לשוניות החב-החוץ

המשתנה )ניר, תשל"ו(. זהו הגוון הלשוני שבוחר לו הדובר בנסיבות מסיומות, בהנחה שלרשותו 

כמה גוני לשון המשמשים אותו בהתאם לנסיבות. תנאי הכרחי לקיום המשלב בניגוד לסוציולקט 

ות. לכן בפי דוברים מסוימים הסלנג הוא משלב ובפי אחרים, לרוב מקרב הוא גיוון בנסיבות השונ

 (. 9-16השכבות הנמוכות שבאוכלוסייה, הוא סוציולקט )שלזינגר, תש"ס, 

בעקבות האלידיי, האוס מגדירה את המשלב על פי שלושה מאפיינים: תחום השיח,  

. קשה להבחין בין (House, 1997)האופן )ערוץ ומעורבות הנמען( והיחסים בין המשתתפים 

המושגים: סגנון, סוגה, ז'ארגון ומשלב, אך שלזינגר מגדיר את הסגנון כ"מימוש הלשוני האופייני 

לשוני של -למשלב נתון" ואת הסוגה והז'ארגון כ"משלבים שיש בהם חלק ממרכיבי הרקע החוץ

צעים הרטוריים של (. לפי הגדרה אחרת, הסגנון הוא סך האמ13המשלב" )שליזנגר, תש"ס, עמ' 

הטקסט או סטייה מהנורמה בפרטים מסוימים. סטייה מדרכי השימוש הרגילות היא אחת מדרכי 

ניתן לעשות שימוש בכל אמצעי לשוני לסימון  (.268, 22-24הבחירה הסגנונית )שלזינגר, תש"ס, 

 המשלב או לסטייה מהנורמה המקובלת. 

ם ואם בספרות, עשויה להיות פונקציה לסטייה מהמשלב המקובל במצב הנתון, אם בחיי

זהו אמצעי הבעה רב עצמה )רבין, תשמ"ב(. שימוש בביטוי השייך למדיום אחר ולמשלב  ;מכוונת

שונה יוצר "תצרום", ובכך מושך תשומת לב בשל עצם העובדה שאינו צפוי )ניר, תשמ"ד(. מבע 

ת להפתיע את הקורא היא בלתי צפוי מפתיע את הקורא וההפתעה משעשעת אותו. הדרך המקובל

באמצעות עירוב משלבים, שהוא בפני עצמו סטייה חמורה יותר מהנורמה מהשימוש העקבי 

(. כך משרת עירוב המשלבים את ההומור והאירוניה, שהספר 271במשלב נמוך )שלזינגר, תש"ס, 

 " רווי בהם. 22-"מילכוד



 (Grice, 1975),ן אות לאירוניהכפי שהוסבר בפרק הראשון, גרייס רואה בשינוי הנתפס כמכוו

ובמקרים שלפנינו יש הפרה גלויה של כלל האופן. שינוי משלבי הוא גם אחד ממאפייני ההדהוד. 

ההדהוד משמש כאות למשמעות אירונית, אולם כל שההדהוד גלוי יותר, נחלשת האירוניה, שכן 

גמות הבאות מוצאים . בדו(Sperber and Wilson, 1981, 303-315)היא העקיפות בהתגלמותה 

סטיות לסוגים שונים של משלבים שאינם מתאימים בהקשר הנתון. נראה כיצד הדבר משרת את 

 הנימה האירונית בספר.

 

 . סטיות משלביות ללשון המלחמה והמוות4.1.1

הסטייה המשלבית הרווחת ביותר בספר היא השימוש בתיאורים מלשון המלחמה והמוות בהקשר 

ימוש במטאפורות מלשון המלחמה משמש כאמצעי למתוח ביקורת ולהעצים הנראה לא הולם. הש

מלחמתי שהסופר מבקש להעביר. אולם לסטייה משלבית זו עוד פונקציה -את המסר האנטי

חשובה והיא לשעשע את הקורא בשימושי לשון האופייניים לקבוצת דוברים מסוימת ולנסיבות 

 מסוימות. 

ולות יומיומיות ונעדרות כל ייחוד או גבורה,  בשלוש הדוגמות הבאות עוסקים בפע

בעבודה פקידותית ובניירת. אי ההלימה בין הפעולות הטריוויאליות לאופן התיאור ההרואי, 

המושתת על השדות הסמנטיים של "מוות", "מלחמה", "השמדה" ו"כיליון", היא המעוררת 

 גיחוך וצחוק בקורא.

 

1. The next day he made war on articles. (p. 8) 

 

 (8על ה' הידיעה, )עמ'  יצא למלחמהלמחרת 

 

2. He began attacking the names and addresses on the envelopes, obliterating whole 

homes and streets, annihilating entire metropolises with careless flicks of his wrist as 

though he were God. (p. 8) 

 

כרכים  מכלהבתים ורחובות שלמים,  משמידאת השמות והמענים שעל גבי המעטפות,  תוקף החל

 (8במחי יד קליל כאילו היה אלוהים. )עמ' 

 

3. The colonel sat back when he had finished and was extremely pleased with himself 

for the prompt action he had just taken to meet this sinister crisis. (p. 215) 



 

זה  הפעולה המיידית בה נקטכשסיים, התיישב הקולונל שוב והיה מרוצה מעצמו עד מאד בשל 

 (202רעות זה. )עמ' -מנת להתייצב בפני משבר מבשר-עתה, על

 

בושת, הקצינים הבכירים מסרבים למסור את הפרוצה הדוגמה הרביעית לקוחה מעימות בבית 

לידי יוסאריאן וחבריו שבאו להצילה. השימוש באוצר מילים הלקוח משדה הקרב הוא אירוני 

ומביע ביקורת כלפי הקצינים הבכירים, מכיוון שמשימתם לא רק שאינה הרואית אלא שהיא 

 שפלה. 

 

4. "Let's charge her now, Lou!" urged another officer. "We've got more personnel, and 

we can encircle – " 

"Oh, no, Bill," answered the general with a sigh. "You may be a wizard at directing a 

pincer movement in good weather on level terrain against an enemy that has already 

committed his reserves, but you don't always think so clearly anywhere else. Why 

should we want to keep her?" 

"General, we're in a very bad strategic position." (p. 364) 

 

 " – לכתראדם ואנחנו יכולים -כעת, לו!" דחק קצין אחר. "יש לנו יותר כוח נסתער עליה"בוא 

אויר טוב -, במזגמלקחיים-תנועתנחה. "אתה אולי אשף בניהול "או, לא, ביל," ענה הגנרל בא

, אבל במקומות אחרים, לא תמיד אתה חושב כנגד אויב שכבר כילה את עתודותיוובשטח מישורי, 

 בבהירות כה רבה. לשם מה אנחנו צריכים אותה?"

 (338. )עמ' גנרל, אנחנו בעמדה אסטרטגית גרועה מאד"

 

של משפחתו הדואגת של חייל גוסס לחדרו כאילו הייתה מבצע  בדוגמה הבאה מתוארת כניסתה

 צבאי, דבר המעורר גיחוך דווקא בסיטואציה עגומה זו.

 

5. The three creaked forward timidly, holding themselves close to each other in a 

stealthy, funereal group and inching forward almost in step, […] (p. 189) 

 

בצעד ונעים לאיטם, כמעט  מיבנה אבלים מתגנבהשלושה חרקו קדימה בפיקפוק, שומרים על 

 (178, ]...[ )עמ' אחיד

 

הסטייה לביטויים של מוות וניוון בדוגמה הבאה, שיש בה האנשה בתיאור הנוף הדומם, יותר 

מור. שיאו של הקרב משהיא אירונית היא מזעזעת. אולם בדוגמה שלאחריה קורה ההפך הג



מתואר בצורה אידילית ושלווה. החילוף בין שני המשלבים מחזק את תחושת האבסורד והעולם 

 ההפוך השוררת בספר.

 

6. Along the ground suddenly, on both sides of the path, he saw dozens of new 

mushrooms the rain has spawned poking their nodular fingers up through the clammy 

earth like lifeless stalks of flesh, sprouting in such necrotic profusion everywhere he 

looked they seemed to be proliferating right before his eyes. There were thousands of 

them swarming as far back into the underbrush as he could see, and they appeared to 

swell in size and multiply in number as he spied them. He hurried away from them 

with a shiver of eerie alarm and did not slacken his pace until the soil crumbled to dry 

sand beneath his feet and they had been left behind. He glanced back apprehensively, 

half expecting to find the limp white things crawling after him in sightless pursuit or 

snaking up through the treetops in a writhing and ungovernable mutative mass.  

(p. 148) 

 

שהשריץ הגשם, תוחבות את על האדמה, משני צידי השביל, ראה לפתע עשרות פיטריות חדשות 

, נובטות מכל עבר חיים-כגבעולי בשר חסריאצבעותיהן הבולטות מעלה, מבעד לאדמה הרכה, 

עד כי דומה היה שהן מתרבות הישר אל מול עיניו. היו שם אלפי פיטריות, שפע נימקי במעין 

כי  הרחק ככל שיכול היה לראות אל סבך השיחים, וככל שעקב אחריהן דומה היה רוחשות

התעצמו בגודלן והתרבו במספרן. הוא מיהר לחמוק מהן ברעד אימה טמירה, ולא האט את קצב 

הליכתו עד אשר התפוררה האדמה שמתחת רגליו לחול יבש והפיטריות נותרו מאחור. הוא הביט 

האברים הלבנים והרכים זוחלים בעקבותיו ברדיפה אחורה בדאגה, כמעט מצפה למצוא את 

לים מבעד לצמרות העצים בשיפעה מתחדשת, מתעוותת ובלתי ניתנת לריסון. עיוורת, או מתפת

 (139)עמ' 

 

7. Then Yossarian had McWatt climb and keep climbing higher and higher until they 

tore free finally into a calm, diamond-blue sky that was sunny and pure everywhere 

and laced in the distance with long white veils of tenuous fluff. (p. 150) 

 

וואט לטפס ולהמשיך לטפס גבוה יותר ויותר, עד אשר פרצו לבסוף אל -אחר פקד יוסאריאן על מק

לובן ארוכים -שמי שקט כחולים כיהלום, שהיו שטופי שמש וטהורים וקושטו במרחק במעטיתוך 

 (142. )עמ' של פלומה עדינה

 

יות המשלביות ללשון המלחמה כה רווחות בספר, עד שקשה מאוד להעביר את כולן בתרגום הסט

ויש לעתים הזחות. אולם נראה שבמקרים מסוימים בחרו המתרגמים לפצות על החסר ולהוסיף 



, והובאו כאן דוגמות מספר לכך, (Harvey, 1995)על המקור, שזו אסטרטגיה תרגומית ידועה 

דבר האפקט התרגומי יהיה שווה או מפני שהעברית היא שפה המבכרת גודש אולי כדי שבסופו של 

 של אמצעים לשוניים להעברת מסר המועבר בפחות אמצעים בשפות אחרות )לבנסטון, תשל"ו(.

 

8. Death to all modifiers, he declared one day […] (p. 8) 

 

 (8על כל המאפיינים, ]...[ )עמ' גזר מיתה יום אחד 

 

המצוי בגרסה האנגלית אינו מופיע   declaring a warבדוגמה זו החלק הראשון של הצירוף הכבול

בתרגום, אך יש משחק מילים המבוסס על המשמעויות של המילה "גזר": "גזר במספריים" ו"גזר 

 מיתה".

 

9. Dunbar sat up like a shot. (p. 9) 

 

 (9. )עמ' בזינוקדאנבאר התיישב 

 

)מילולית: כירייה( מזכיר את הלשון הצבאית, ואילו בעברית לא   like a shotוי באנגלית הביט

 נמצאה כנראה המקבילה המתאימה.

 

10. Hungry Joe had finished flying his first twenty-five missions during the week of 

the Salerno beachhead, when Yossarian was laid up in the hospital with a burst of clap 

he had caught on a low-level mission over a Wac in bushes on a supply flight to 

Marrakech. (p. 54) 

 

החוף -וחמש משימותיו הראשונות משך השבוע בו הוקם ראש-ג'ו הרעב סיים את עשרים

על  בגיחה נמוכה חטףהחולים, עם חבילת זיבה אותה -בבית מוטלבסאלרנו, כשיוסאריאן היה 

 (52חיילת בשיחים, בעת טיסת אספקה למארקש. )עמ' 

 

זהו מעשה גס ופשוט, המתואר למרבה האירוניה כפעולה צבאית. דווקא בגרסה העברית הדבר 

 מסומננת פחות ממקבילתה "חטף" האופיינית ללשון צבאית. caughtבולט יותר, מפני שהמילה 

 



11. Despite the multiple perils to which Major – de Coverley exposed himself each 

time he rented apartments, his only injury had occurred, ironically enough, while he 

was leading the triumphal procession into the open city of Rome, where he was 

wounded in the eye by a flower fired at him from close range by a seedy, cackling, 

intoxicated old man, who, like Satan himself, had then bounded up on Major – de 

Coverley's car with malicious glee, seized him roughly and contemptuously by his 

venerable white head and kissed him mockingly on each cheek with a mouth reeking 

with sour fumes of wine, cheese and garlic, before dropping back into the joyous 

celebrating throngs with a hollow, dry, excoriating laugh. Major – de Coverley, a 

Spartan in adversity, did not flinch once throughout the whole hideous ordeal. And 

not until he had returned to Pianosa, his business in Rome completed, did he seek 

medical attention for his wound. (p. 137-138) 

 

דה קוברלי כל אימת ששכר דירות, אירעה  –על אף הסכנות המרובות להן חשף עצמו מיג'ור 

הפרזות, שם -הנצחון לרומא עיר-, שעה שהוביל את תהלוכתהיחידה, באורח אירוני למדי פציעתו

בידי ישיש שחוק, מגעגע ומבוסם, אשר, בדומה לשטן  שנורה לעברו מטווח קצרבעין מפרח  נפצע

דה קוברלי בעליצות זדונית, תפס בגסות ובתיעוב בראשו  –עצמו, קפץ אז על מכוניתו של מיג'ור 

בטרם יין חמוצים, גבינה ושום, -לחייו, בפה מסריח מאדיהכסוף והנערץ ונשק לו בליגלוג על שתי 

דה קוברלי,  –אל תוך המוני החוגגים הצוהלים, בצחוק חלול, יבש ורווי מרירות. מיג'ור  שב ונפל

אפילו פעם אחת משך כל הנסיון המבחיל. ועד הרגע בו חזר לפיאנוזה,  לא נרתעספרטני במצוקה, 

 (129. )עמ' לפיצעוש טיפול רפואי לאחר שהושלמו עסקיו ברומא, לא ביק

 

 

 

 

 

זהו שוב אירוע טריוויאלי המתואר בצורה אירונית בשל השימוש במושגים מלשון המלחמה 

לפעולה שאינה קרבית במהותה, אם כי האירוניה שהמחבר המשתמע עצמו מתייחס אליה 

היא אירוניית מצבים. בעברית הרושם חזק יותר מבאנגלית, מפני שהמילה "באורח אירוני למדי" 

, drop"נפל" מסומננת יותר ומקושרת יותר למוות ולמלחמה ממקבילתה הניטרלית באנגלית: 

המתרגם לעברית , אך זו הבחירה היחידה העומדת בפני fallהמקבילה האנגלית תהיה המילה 

 the open city ofולכן זהו היסט ולא הזחה. הזחה משלבית נוספת מתגלה בתרגום הביטוי הפשוט

Rome הפרזות", ביטוי ספרותי מעין כמוהו.-ל"רומא עיר 



 

12. Hungry Joe attacked the stout wooden barrier fanatically, fell back to reorganize 

his energies and hurled himself forward fanatically again. Yossarian slithered into his 

own clothes between assaults.  (p. 165) 

 

ושב  מנת לארגן מחדש את כוחותיו-נסוג עלהעץ האיתן בקנאות, -את מחסום תקףג'ו הרעב 

 (155' החליק יוסאריאן אל תוך בגדיו. )עמ בין ההתקפותומשליך עצמו קדימה בקנאות. 

 

הניסיון לצלם את החבר וזוגתו בזמן התייחדותם מתואר כפעולה צבאית, כשבעברית האפקט 

 ל"כוחות", מילה נרדפת לחילות. energiesמוגבר בגלל התרגום של המילה הניטרלית 

 

13. Yossarian, the private, reported instead at the dispensary with what he said was 

pain in his right side. (p. 181) 

 

 (171במה שכינה כאב בצידו הימני. )עמ' מצוייד התייצב טוראי יוסאריאן במרפאה, 

 

 withבעברית משתמש המספר במילה צבאית בעליל "מצוייד", ואילו במקור אין פשוט מהצירוף 

 בצירוף שם עצם.

  



 . סטיות משלביות ללשון הדיבור4.1.2

או הנמכתו, במקרים מסוימים בחרו המתרגמים לשמר את מלבד ההזחות בהעצמת האפקט 

 הסטייה המשלבית אבל לפנות למשלב אחר מהמקור, אולי במטרה לפצות על מגבלות השפה.

 

14. […} produced a ripple of anxiety on some ethereal military echelon that floated a 

C.I.D. man back into the word […] (p. 8) 

 

 ]...[  החולים איש סי.איי.די**-לבית שהחליק]...{ והעלה גל של חרדה בדרג צבאי מעורפל כלשהו, 

 (8)עמ' 

 

במקור הסטייה היא למשלב צבאי יותר, ואילו בתרגום הסטייה היא הנמכת המשלב בפירוש 

צה לתחום הסלנג, אם כי אין זה שימוש תכוף או מקובל בסלנג העברי היומיומי. הסיבה לכך נעו

כנראה בעובדה שמדובר בתרגום ובתרגום שאינו חדש. על פי שלזינגר, "כמשלב מעניק הסלנג 

(. אכן ניכר 261למסר נימה של הומור, שעשוע" ומשדר קלילות וחוסר פורמליות )שלזינגר, תש"ס, 

שהכוונה כאן הייתה לשעשע את הקורא, אך גם, באמצעות האירוניה, למתוח ביקורת על רשויות 

 המייחסות חשיבות כה רבה לעניין קליל ומשעשע, אדם שחמד לו לצון בצנזור המכתבים.הצבא 

 

15. The food wasn't too bad, […] (p. 7)  

 

 (7, ]...[ )עמ' לא רעהאוכל היה 

 

שזהו דיבור "לא רע" הוא ביטוי שכיח, אך הוא אופייני ללשון הנחשבת לדיבורית יותר. יש לשער 

משולב והמספר משקף את מחשבותיו של יוסאריאן על המזון בבית החולים, מפני שסביר להניח 

שכך היה מתבטא בינו לבינו. מטרת הסטייה המשלבית בדוגמה זו אינה הומוריסטית בהכרח, 

אלא טכניקת סיפור האופיינית לספר, שלכל אורכו המספר מרבה להיצמד לנקודת התצפית של 

 אן, הדמות הראשית, אך היא משרתת את ההדהוד ולכן את האירוניה.יוסארי

 

 

 

16. […] and during the hot part of the afternoon he and the others were served […]  

(p. 7) 



 

 (7הצהריים הוגש לו ולאחרים ]...[ )עמ' -]...{ ומשך השעות החמות של אחר

 

מילה "אחרים" דווקא, במקום למשל "שאר החולים" כבדוגמה הקודמת, הבחירה הסגנונית ב

 היא אופיינית למשלב דיבורי, ומשקפת קרוב לוודאי את דרך מחשבתו של יוסאריאן.

 

17. The best thing about him was his wife and the best thing about his wife was a girl 

friend named Dori Duz who did whenever she could and had a Wac uniform that 

Lieutenant Scheisskopf's wife put on every weekend and took off every weekend for 

every cadet in her husband's squadron who wanted to creep into her.  (p. 71) 

 

דורי דַאז, שם מעלתו הגדולה ביותר היתה אשתו, ומעלתה הגדולה ביותר של אשתו היתה חברה ב

, ושאת מדי הח"ן שלה לבשה אשתו של לוטננט שייסקופף מדי שהזדרזה כל אימת שיכולה היתה

 .שרצה להרים אותהסוף שבוע ופשטה מדי סוף שבוע למען כל פרח טיס, בטייסת של בעלה, 

 (68)עמ' 

 

, אבל זה did it-, שגם הוא קצת מפתיע, היינו מצפים לdid-באנגלית ניכרת ירידה משלבית קלה ל

בעברית המשלב מעורב  Duz-does-did.אינו סלנג עכשווי, ונראה שהסיבה לכך היא מצלול: 

ומשום כך אינו אמין. מצד אחד, מופיעה המילה "הזדרזה" ללא מושא, האמור לסמל כנראה 

משלב נמוך אך אין זה ביטוי שהיה אי פעם בשימוש במשמעות הזו. מצד שני, הצירוף הכבול "כל 

ת ש..." הוא גבוה. חוסר אחידות כזה אינו קיים במקור האנגלי, אולם הצירוף מיטיב להעביר אימ

"הזדרזה". לעומת זאת, "להרים" היא בהחלט מילה -את המצלול שבאנגלית: "דורי דאז"

 , העשויה לבטא סטייה משלבית ללשון המלחמה.creep-המשויכת לסלנג יותר מ

ר סטייה משלבית ללשון הילדים. הקונוטציה בשתי ההיקרויות הבאות ניכרת במקו

בייחוד בשל  18הניתנת לזיהוי במהירות ובקלות במקור אינה עוברת בתרגום, בדוגמה מספר 

השימוש במילה המאפיינת שפה גבוהה "כעת" במקום ב"עכשיו" שאינה מסומננת משלבית. 

 היא מוחמצת לחלוטין. 19בדוגמה מספר 

 

18. There was none of that tricky now-you-see-me-now-you-don't business so much 

in vogue outside the hospital, none of that now-I-am-and-now-I-ain't. (p. 171) 

 



, שהיה כה אופנתי לא-כבר-וכעת-אותי-רואה-אתה-כעתלא היה שם כל זכר לאותו עסק מהתל של 

 (161. )עמ' אינני-וכעת-הנני-כעתהחולים, כל זכר לאותו -מחוץ לבית

 

19. "You?" they replied with asperity. "You're going with Yossarian. Right back into 

combat!" 

And back to combat they both went. (p. 312) 

 

 "אתה?" הם השיבו בגסות. אתה חוזר עם יוסאריאן. ישר לחזית!"

 (290. )עמ' וישר לחזית הם שבו

 

ישנן עדויות רבות לחוסר עקיבות ולחוסר אמינות משלבית בעברית: "הזדרזה כל אימת ש...", 

"להרים", "כעת אינני", לעומת המקור האנגלי הנראה אחיד יותר למרות הסטיות המשלביות 

 .creepאו  did-במילים כ

 

 

 . סטיות משלביות ללשון הדת4.1.3

היא הדת, והמחבר המשתמע מביע את יחסו האירוני " 22-עוד פרה קדושה שנשחטת ב"מילכוד

בעיסוקי חולין ואף במעשים  –כלפיה בסטייה ללשון דתית בהזדמנויות הפחות מתאימות לכך 

 הראויים לגינוי.

 

20. Yossarian was busy expurgating all but romance words from the letters when the 

chaplain sat down in a chair between the beds and asked him how he was feeling.  

(p. 12) 

 

כולל של כל המכתבים,  פרט למילות האהבה, כאשר התיישב הכומר  בטיהוריוסאריאן היה עסוק 

 (11על כיסא, בין המיטות, ושאל אותו איך הוא מרגיש. )עמ' 

 

 

 

21. Along with everyone else in the squadron, he lived in profound awe and reverence 

of the majestic, white-haired major with the craggy face and Jehovean bearing, who 

came back from Rome finally with an injured eye inside a new celluloid eye patch 

and smashed his whole Glorious Crusade to bits with a single stroke. (p. 119) 



 

כבוד עמוקה כלפי המיג'ור המלכותי, בעל השיער הכסוף, -ככל אנשי הטייסת, חש הערצה ויראת

הפנים החדות וההתנהגות האלוהית, אשר חזר לבסוף מרומא עם עין פגועה בתוך רטיית צלולואיד 

 (112. )עמ' כל מסע הצלב המהולל שלויד ניפץ לרסיסים את -חדשה, ובמחי

 

משלבית ללשון של מלחמות דת המעוררת גיחוך, מפני ש"מסע הצלב המהולל" הוא  זוהי סטייה

למעשה ניסיון להוסיף בירוקרטיה לחיילים המסכנים. מושא הביקורת והאירוניה הם אנשי 

המנהלה שאת מחשבותיהם מהדהדים. הם רואים בבירוקרטיה מיותרת מסע צלב מהולל, 

 רתם.ומקשים על עבודתם של הלוחמים במקום לש

 

22. and he took a sacred oath to spend every future Thanksgiving Day in the 

cloistered shelter of a hospital. He broke his sacred oath the very next year […]  

(p. 183) 

 

הוא הפר את חולים. -של בית הפרושלבלות בעתיד כל יום הודיה במחסהו  נדר נדר קדושוהוא 

 (173נידרו הקדוש כבר בשנה שלאחר מכן, ]...[ )עמ' 

 

יוסאריאן, שאינו מאמין באלוהים, נודר נדר להתחלות ומפר אותו כדי לבלות במיטתה של אישה 

נשואה. מבחינה תוכנית ולשונית כאחד, המספר מביע את סלידתו של יוסאריאן מהדת ואת 

 נקודת מבטו שווה לנקודת מבטה של הדמות הראשית.סלידתו שלו, משום שניכר כי במקרה הזה 

 

23. In less than ten days the Texan cleared the ward. (p. 16) 

 

 (15הטקסאני את המחלקה. )עמ'  טיהרתוך פחות מעשרה ימים 

 

במקרה הזה ישנה הזחה. בעברית הסטייה היא ללשון דתית, אולי בהשפעת הקטע הקודם שבו 

ל הכומר, ואילו באנגלית יש אולי סטייה קטנה וכמעט לא מורגשת ללשון צבאית מסופר על בואו ש

 וסלנגית.

 . אמצעים לשוניים נוספים4.1.4

 *הערה: ההדגשות במקור
 
24. General Peckem laid great, fastidious stress on small matters of taste and style. He 

was always augmenting things. Approaching events were never coming, but always 

upcoming. It was not true that he wrote memorandums praising himself and 



recommending that his authority be enhanced to include all combat operations; he 

wrote memoranda. And the prose in the memoranda of other officers was always 

turgid, stilted, or ambiguous. The errors of others were inevitably deplorable. 

Regulations were stringent, and his data never was obtained from a reliable source, 

but always were obtained. General Peckem was frequently constrained. Things were 

often incumbent upon him, and he frequently acted with greatest reluctance. It never 

escaped his memory that neither black nor white was a color, and he never used 

verbal when he meant oral. (p. 328) 

 

מילים.  מדגישפעוטים של טעם וסגנון. הוא היה תמיד גנרל פאקם ייחס חשיבות מרובה לעניינים 

. אין זה נכון שכתב תזכורות המהללות את עצמו קרבו, אלא באועניינים חדשים אף פעם לא 

. מיזכריםהוא כתב  ;מנת שתכלול את כל המבצעים הקרביים-על תואדרוהממליצות שסמכותו 

. טעויותיהם משמעי-דואו  יומרני, וחנפשל קצינים אחרים היה תמיד  במיזכריםוסגנון הכתיבה 

 נתקבלוונתוניו מעולם לא  מחמירותהקבע היו -. פקודותגינוי-ברותשל אחרים היו בהכרח 

. לעיתים קרובות היו נבוך. לעיתים תכופות היה גנרל פאקם הושגוממקור מהימן, אלא תמיד 

ולם לא פרח מזכרונו שהן . מעבמיאון רב עד מאד )במקור(  עליו ולא פעם פעיל מוטליםעניינים 

 (305. )עמ' פה-לבעלכשהתכוון  מילוליתשחור והן לבן אינם צבעים, מעולם לא אמר 

 

במילים המסומנות ניכרת סטייה משלבית ללשון שאינה דומה ללשון המספר או ללשונה של אף 

רל דמות אחרת. זו בעצם לשונו של הגנרל פאקם, הדיבור המשולב מהדהד את מחשבותיו של הגנ

ונעשה בו שימוש להביע ביקורת ואירוניה כלפי הגנרל העוסק בדקדוקי לשון בעוד אנשיו נהרגים. 

אף כי בחלק מהמקרים מועבר בתרגום המאפיין המשלבי של ה"מילים של שבת" המתגלגלות על 

הפונקציה הבולטת של ; לשונו של הגנרל, למשל: "קרבו" לעומת "באו", "מוטלים" ו"תואדר"

משלבית איבדה מחדותה, שכן המילים "מדגיש", "יומרני", "מחמירות" "הושגו" הסטייה ה

-ו"נבוך" אינן מסומננות משלבית בעברית. לעומת זאת, בתרגום לעברית מופיע הביטוי "ברות

גינוי" שהוא בבחינת שגיאה בעברית, ולכן מוצג הגנרל באור אירוני ומגוחך אף יותר, כאדם 

 בקיא בחוקיה.המתהדר בשפה גבוהה ואינו 

  



 . המחשת מטאפורה4.2

המטאפורה היא אחד הסוגים של מעתק משמעות, היא מקשרת בין שני מושגים באמצעות הדמיון 

ביניהם, בין שני המסומנים שהמטאפורה מסמלת מקשר רכיב משמעות משותף. מפני 

היא מספקת הסבר מורכב יותר ממבע שבמטאפורה יש התייחסות לעניין אחד במושגים של אחר, 

 . מכאן שהמבע המטאפורי הוא כמובן ישיר פחות ממבע פשוט.(Newmark, 1982, 84)מילולי 

החוקרים מחלקים את המטאפורות לסוגים שונים, אולם כל החלוקות מביאות בחשבון 

(. זהו רצף 45, 1978או את דרגת התמסדותן היחסית )ואן דר ברוק, את רמת החידוש במטאפורות 

ככל שהמטאפורה מקורית יותר היא מכונה בפי רוב "חיה" ואילו המטאפורה  –( 126, 1974)דגוט, 

כיווני, מטאפורות חיות -החוזרת בספרות או בדיבור מכונה "שחוקה". התהליך הזה הוא דו

רב, ומטאפורות שחוקות יכולות לחזור ולהיעשות סמלים הולכות ונעשות שחוקות לאחר שימוש 

(. דבר מקובל הוא בספרות להשתמש 45-47, 1978"חיים" באמצעות ההקשר )ואן דר ברוק, 

במטאפורות חיות או במטאפורות שחוקות שהסביבה מחייה אותן, לסטייה זו אפקט אמנותי 

 ות.ורטורי, אולם ככל שהמטאפורה שחוקה יותר, פוחתת גם העקיפ

תרגום המטאפורות מעמיד קושי בפני המתרגם והוא תלוי ברמת החיות של המטאפורה  

(. אם גם המטאפורות השחוקות, שממילא לא 131, 1974ובאפשרות הכללתה בלשון היעד )דגוט, 

יחוש בהן הדובר הילידי הקורא את המקור, עלולות להכשיל את המתרגם, קל וחומר המטאפורות 

. החייאת מטאפורה היא משימה קשה פי כמה, מפני שהיא (Newmark, 1982, 86, 93)החיות 

  דורשת יצירתיות לצד שמירה על ההקשר.

 ,Dobrzynska, 1995).מטאפורות ניתנות לפרשנות רבה יותר ממבעים ישירים 

" הדוברים מרבים לטעות בהבנה ובשימוש במטאפורות שחוקות. טעויות אלה 22-ב"מילכוד(596

טאפורות השחוקות שכבר אין מרגישים בהן ומחזירות להן את משמעותן מחיות את המ

 המקורית. 

 

 

 

 

25. "A little grease is what makes this world go round. One hand washes the other. 

Know what I mean? You scratch my back, I'll scratch yours." 

Yossarian knew what he meant. 



"That's not what I meant," Doc Daneeka said, as Yossarian began scratching his back. 

(p. 34) 

 

אתה מגרד את הגב שלי ואני . מבין למה אני מתכוון? צריך לשמן את הגלגלים. יד רוחצת יד"

 ."אגרד את הגב שלך

 יוסאריאן הבין למה הוא מתכוון.

 (32-33. )עמ' יוסאריאן לגרד את גבוכשהחל "לא התכוונתי לזה," אמר דוק דניקה, 

 

דוק דניקה מפזר אוסף של קלישאות ומטאפורות שחוקות, אבל יוסאריאן מבין את משמעותן 

המילולית בלבד. בעברית הביטוי "לגרד את הגב" אינו שגור בהקשר של עזרה. בפני המתרגמים 

ו להסביר מילולית את עמדו כמה אפשרויות: להשתמש בתרגום מילוני, למצוא מטאפורה דומה א

. הם בחרו במקבילה המילונית, אך הנאמנות למקור (Dobrzynska, 1995, 595)המטאפורה 

הבנות או לצירופים לא -אינה יכולה להיות תמיד נר לרגלי המתרגם, מפני שהדבר יכול לגרום לאי

 . (Dobrzynska, 1995, 600)אידיומטיים בלשון המטרה 

לי "לגרד את הגב" לנועז ולחדשני עוד לפני ההחייאה עצמה, כך הפך הצירוף הקונבנציונ

והאפקט כמובן נפגם. בשל ההבדל בין השפות וריבוי הפונקציות של המטאפורה במקור, מקרה זה 

נמנה עם המקרים הקשים לתרגום. כדברי ואן דר ברוק: "מטאפורות לקסיקאליות שעברו 

תן נמוכה מאוד, משום שהן נושאות דיאוטומאטיזציה בטקסטים מורכבים ]...[ תרגומיו

 (51, 1978לשונית בעת ועונה אחת" )ואן דר ברוק, -אינפורמציה הקשרית ]...[, פואטית ומטא

 

26. "I see everything once!" he cried quickly. 

A new group of specialists came pounding up to his bedside with their instruments to 

find out if it was true. 

"How many fingers do you see?" asked the leader, holding up one. 

"One." 

The doctor held up two fingers. "How many fingers do you see now?" 

"One." 

The doctor held up ten fingers. "How many now?" 

"One."  

The doctor turned to the other doctors with amazement. "He does see everything 

once!" he exclaimed. "We made him all better." (p. 187)            

 



 !" הוא קרא במהירות.אני רואה הכל פעם אחת"

 ו, כדי לגלות אם נכון הדבר.קבוצת מומחים חדשה התקהלה עם מכשיריה לצד מיטת

 "כמה אצבעות אתה רואה?" שאל המנהיג, בזוקפו אחת.

 "אחת."

 הרופא זקף שתי אצבעות. "כמה אצבעות אתה רואה כעת?"

 "אחת."

 הרופא זקף עשר אצבעות. "וכמה כעת?"

 "אחת."

 הרופא פנה בתדהמה אל שאר הרופאים. "הוא באמת רואה הכול פעם אחת!" הוא קרא. "אנחנו

 (176ריפאנו אותו." )עמ' 

 

יוסאריאן מתייחס כפשוטו לביטוי "לראות פעם אחת", ולמרבה הפלא הרופא מחרה ומחזיק 

אחריו. במקרה זה אין חוסר תקשורת בין הדוברים, אך הפירוש השגוי אינו מקובל כלל ועיקר 

 ומשום כך הוא מעורר תדהמה. זו גם הסיבה לכך שאינו מעמיד בעיה תרגומית.

תי הדוגמות הבאות המחבר המשתמע שובר צירוף כבול המורכב ממטאפורה: "למות בש 

מצער" ו"סוף המשחק", מטאפורה מתחום הספורט. הסביבה היא שמחייה את שתי המטאפורות. 

במקרה הראשון יוסאריאן אכן כמעט נהרג בעקבות מותו של נייטלי, ובשני "סוף המשחק" הוא 

 ששיחקו החיילים.  גם סופו של משחק כדורסל אמיתי

הצלחתו של תרגום מטאפורות תלוי בקרבה בין התרבויות ובידע ובקונוטציות 

במקרים מסוימים לבני התרבות  .(Dobrzynska, 1995, 597)המשותפים למוען ולנמען 

(. התרבות האמריקאית משפיעה 49, 1978המערבית מורשת מטאפורית משותפת )ואן דר ברוק, 

ודות חפיפה, לכן אפשר לתרגם מושגים מסוימים בקלות יחסית. הצירוף על הישראלית ויש נק

הראשון מקובל פחות בעברית ומסיבה זו לא עבר בצורה מוצלחת בתרגום, אבל האפקט בדוגמה 

  השנייה עובר במלואו.

 

 

 

 

27. Nately’s death, in fact, almost killed Yossarian too, for when he broke the news to 

Nately’s whore in Rome she uttered a piercing heartbreaking shriek and tried to stab 

him to death with a potato peeler. (p. 401)  

 



, כשמסר את הידיעה לזונה של נייטלי, למעשה, כמעט הרג מותו של נייטלי גם את יוסאריאן, שכן

 (373קור אותו במקלף תפוח אדמה. )עמ' ברומא, היא פלטה צריחה חודרת לב וניסתה לד

 

28. For Major Major, it meant the end of the game. (p. 91)  

 

 (86. )עמ' סוף המשחקפירוש הדבר עבור מיג'ור מיג'ור היה 

 

בסיפור על "החייל בלבן" יש החייאת מטאפורה מסוג שונה מעט. במקום האנשה שהיא 

, מכיוון שכשמייחסים לחפץ תחושות אנוש מקנים לו (Newmark, 1982, 85)מטאפורה מקובלת 

משמעות נוספת, בחר המחבר המשתמע בפעולה הפוכה: דימוי האדם לחפץ. באמצעות חזרות 

וביטויים המתאימים לחפצים ולקוחים משדה משק הבית, מדמים את החייל בלבן לחפץ דומם. 

 על זילותם.כך נמתחת ביקורת על חוסר המשמעות של חיי אדם במלחמה ו

 

29. The soldier in white was encased from head to toe in plaster and gauze. He had 

two useless legs and two useless arms. He had been smuggled into the ward during 

the night, and the men had no idea he was among them until they awoke in the 

morning and saw the two strange legs hoisted from the hips, the two strange arms 

anchored up perpendicularly, all four limbs pinioned strangely in air by lead weights 

suspended darkly above him that never moved. Sewn into the bandages over the 

insides of elbows were zippered lips through which he was fed clear fluid from a clear 

jar. A silent zinc pipe rose from the cement on his groin and was coupled to a slim 

rubber hose that carried waste from his kidneys and dripped it efficiently into a clear, 

stoppered jar on the floor. When the jar on the floor was full, the jar feeding his elbow 

was empty, and the two were simply switched quickly so that stuff could drip back 

into him. (p. 10) 

 

 

 

 

תועלת וזוג -זוג רגליים חסרותרגל ועד ראש בגבס ובאגדים. היו לו -מכף ארוזהחייל בלבן היה 

. הוא הוגנב למחלקה משך הלילה  והאנשים כלל לא ידעו כי נמצא ביניהם, תועלת-ידיים חסרות

זוג הידיים המוזרות מן הירכיים,  זוג הרגליים המוזרות מונפותעד אשר התעוררו בבוקר וראו את 

משקלות שתלו יר, באמצעות , כל ארבעת הגפיים כפותים באופן מוזר באומעוגנות מעלה במאונך

ניע מעליו. לתחבושות שהקיפו את חלקם הפנימי של זוג מרפקיו נרכסו שפתניות, -וללא קודרות



התרומם מהגבס שעל מפשעתו, והתחבר  צינור אבץ דומםדרכן הוזן בנוזל שקוף מצנצנת שקופה. 

קה ושקופה, על לצינור גומי דק שהזרים הפרשה מכליותיו וטיפטפה ביעילות לתוך צנצנת פקו

הריצפה. משנמלאה הצנצנת שעל הרצפה, היתה הצנצנת שהזינה את מרפקיו ריקה, והשתיים 

 מנת שאותו חומר יוכל לשוב ולטפטף לתוכו.   -פשוט הוחלפו במהירות זו למקומה של זו, על

 (9-10)עמ' 

 

–"מעוגנות" ,  hoisted-, "מונפות"  encased-היחס לחייל הלבן כחפץ במילים כגון "ארוז" 

anchored up "מודגש עוד יותר בשל האנשתם של המשקולות "שתלו קודרות ,- suspended 

darkly   "ושל הצינור ה"דומם- silent. 

 

30. The soldier in white was more like a stuffed and sterilized mummy than a real 

nice guy. Nurse Duckett and Nurse Cramer kept him spick-and-span. They brushed 

his bandages often with a whiskbroom and scrubbed the plaster casts on his arms, 

legs, shoulders, chest and pelvis with soapy water. Working with a round tin of metal 

polish, they waxed a dim gloss on the dull zinc pipe rising from the cement on his 

groin. With damp dish towels they wiped the dust several times a day from the slim 

black rubber tubes leading in and out of him to the two large stoppered jars, one of 

them, hanging on a post beside his bed, dripping fluid into his arm constantly through 

a slit in the bandages while the other, almost out of sight on the floor, drained the 

fluid away through the zinc pipe rising from his groin. Both young nurses polished the 

glass jars unceasingly. They were proud of their housework. (p. 173) 

 

החייל בלבן דמה יותר למומיה מפוחלצת וסטרילית מאשר לבחור נחמד באמת. האחות דאקאט 

-את תחבושותיו במברשת הברישו. לעיתים תכופות לצחצחו מכל רבבוהאחות קרמר הקפידו 

סבון. -את יציקות הרטייה שעל זרועותיו, רגליו, כתפיו, חזהו ואגן ירכיו במי שיפשפובגדים ו

בברק אטום את צינור האבץ העמום שהתרומם  דינגון בפחית עגולה של מישחת מירוק, בהשתמש

משפופרות הגומי  ניגבו במגבות לחות את האבקמהגבס שעל מפשעתו. מספר פעמים ביום 

השחורות והצרות, שהוליכו ממנו אל שתי הצנצנות הפקוקות והגדולות, שאחת מהן, בתלותה על 

בקביעות נוזל אל תוך זרועו, מבעד לחריץ בתחבושות, בעוד  עמוד צר ליד מיטתו, טיפטפה

האחרת, כמעט בלתי נראית על הרצפה, מנקזת את הנוזל מבעד לצינור האבץ שהתרומם 

הן היו גאות במשק את צנצנות הזכוכית ללא הרף.  ציחצחוממפשעתו. שתי האחיות הצעירות 

 (163. )עמ' הבית שניהלו

 



 -"הן היו גאות במשק הבית שניהלו"  :חזקת בית נאמר במפורשדימוי הטיפול בחייל בלבן לא

They were proud of their housework וגם במרומז במילים הבאות:  "הקפידו לצחצחו מכל ,

 , "דינגו"scrubbed  -, "שיפשפו" brushed -, "הברישו" kept him spick-and-span  -רבב" 

waxed - "ניגבו במגבות לחות את האבק" , - With damp dish towels they wiped the dust 

 .polished –ו"ציחצחו" 

כפי שאפשר להיווכח בדוגמות, לא תמיד עובר המסר בשלמותו בתרגום. אולם, באופן 

כללי, מלבד הפונקציה האמנותית, החייאת הסביבה המטאפורית והפענוח השגוי של המשמעויות 

ותר העובר כחוט השני בספר, והוא כי למעשה אין הם מקור לאירוניה ומשרתים מסר כולל י

 התקשורת אפשרית עוד. 

 

 



 . שיח חירשים4.3

המחשת המטאפורה של חוסר התקשורת בין בני האדם מתבטאת בשיאה בדיאלוגים קטועים, 

שבהם אין הדוברים שומעים או מבינים זה את דברי זה או מעמידים פנים שכך הדבר. שיח 

חזרות רבות, והדהוד שבחזרות משרת את האירוניה שבכל ההיקרויות חירשים זה מאופיין ב

 האלה.

מעניין להיווכח שבעיות השמיעה המביאות לקצרים בתקשורת מאוזכרות בהקשר של  

 פעולות מבצעיות, שבהן התיאום בין החיילים חשוב מכל, כפי שאפשר להיווכח בדוגמות הבאות.

 

31. "Well? What's wrong with the plane?" 

Kid Sampson let out a shriek. "Is something wrong with the plane? What's the 

matter?" 

Kid Sampson's cry turned Yossarian to ice. "Is something the matter?" he yelled in 

horror. "Are we bailing out?" 

"I don't know!" Kid Sampson shot back in anguish, wailing excitedly. "Someone said 

we're bailing out! Who is this, anyway? Who is this?" 

"This is Yossarian in the nose! Yossarian in the nose. I heard you say there was 

something the matter. Didn't you say there was something the matter?" 

"I thought you said there was something wrong. Everything seems okay. Everything 

is all right." 

Yossarian's heart sank. Something was terribly wrong if everything was all right and 

they had no excuse for turning back. He hesitated gravely. 

"I can't hear you," he said. 

"I said everything is all right." [...] 

"I still can't hear you," he said. […] 

"I still can't hear you," he shouted above the even drone of the engines. 

Kid Sampson glanced back at him with surprise. Kid Sampson had an angular, 

comical face with arched eyebrows and a scrawny blond mustache. 

"What?" he called out over his shoulder. 

"I still can't hear you," Yossarian repeated. 

"You'll have to talk louder," Kid Sampson said. "I still can't hear you." 

"I said I still can't hear you!" Yossarian yelled. 

"I can't help it," Kid Sampson yelled back at him. "I'm shouting as loud as I can." 



"I couldn't hear you over my intercom," Yossarian bellowed in mounting 

helplessness. "You'll have to turn back." 

"For an intercom?" asked Kid Sampson incredulously. 

"Turn back," said Yossarian, "before I break your head." (p. 144-145) 

 

 "נו? מה לא בסדר עם המטוס?"

 קיד סמפסון פלט צווחה. "משהו לא בסדר עם המטוס? מה הבעיות?"

אן. "יש בעיות?" הוא ילל באימה. "אנחנו קריאתו של קיד סמפסון הקפיאה את דמו של יוסארי

 נוטשים?"

"אני לא יודע!" צעק קיד סמפסון בחרדה, דומע בהתרגשות. "מישהו אמר שאנחנו נוטשים! מי זה 

 בכלל? מי זה?"

"זה יוסאריאן בחרטום! יוסאריאן בחרטום. שמעתי אותך אומר שיש איזו בעיה. לא אמרת שיש 

 איזו בעיה?"

 לא בסדר. הכל נראה בסדר. הכל כשורה." "חשבתי שאמרת שמשהו

ליבו של יוסאריאן שקע. משהו לא בסדר בצורה נוראה, אם הכל כשורה ואין בידם כל תרוץ 

 לחזור. הוא היסס בכובד ראש.

 ," אמר.אני לא יכול לשמוע אותך"

 "אמרתי שהכל כשורה." ]...[

 ," אמר. ]...[אני עדיין לא יכול לשמוע אותך"

 ," הוא צעק מעל רעמם הקצוב של המנועים.עדיין לא יכול לשמוע אותךאני "

קיד סמפסון הציץ בו בפליאה. לקיד סמפסון היו פנים חדות ומצחיקות, גבות קמורות ושפם 

 בלונדי דליל.

 "מה?" הוא קרא מעבר לכתפו.

 ," חזר יוסאריאן.אני עדיין לא יכול לשמוע אותך"

 ."אני עדיין לא יכול לשמוע אותךמפסון. ""דבר בקול רם יותר," אמר קיד ס

 !" ילל יוסאריאן.אמרתי שאני עדיין לא יכול לשמוע אותך"

 "אני לא יכול לעשות כלום," ילל לעומתו קיד סמפסון. "אני צועק בכל כוחי."

ישע מתעצם. "תצטרך -," שאג יוסאריאן בחוסרהפנים שלי-לא יכולתי לשמוע אותך בקשר"

 לחזור."

 מאמין.-פנים?" שאל קיד סמפסון, כלא-"בגלל קשר

 (136-137"חזור," אמר יוסאריאן, "לפני שאני שובר לך את הראש." )עמ' 

 

 

בדוגמה הראשונה יוסאריאן מעמיד פנים שאינו שומע את דבריו של קיד סמפסון כדי שיוכל לשוב 

ה. שיח לבסיס. בשתי הדוגמות הבאות ארפי האטום אינו מסוגל לשמוע את יוסאריאן המתענ

 החירשים מודגש עוד יותר מפני שיוסאריאן שואל אותו בייאושו אם הוא חירש.



32. "Jesus Christ!" he screamed at Aarfy in tortures amazement. "Get the hell out of 

the nose! Are you crazy? Get out!" 

"What?" said Aarfy. 

"Get out!" Yossarian yelled hysterically, and began clubbing Aarfy backhanded with 

both fists to drive him away. "Get out!" 

"I still can't hear you," Aarfy called back innocently with an expression of mild and 

reproving perplexity. "You'll have to talk a little louder." 

"Get out of the nose!" Yossarian shrieked in frustration. "They're trying to kill us! 

Don't you understand? They're trying to kill us!" 

"Which way should I go, goddamn it? McWatt shouted furiously over the intercom in 

a suffering, high-pitched voice. "Which way should I go?" 

"Turn left! Left, you goddam dirty son of a bitch! Turn left hard!" […] 

"What's eating him?" he asked with a laugh. 

Yossarian was struck with a weird sense of distortion. "Will you get out of here?" he 

yelped beseechingly, and shoved Aarfy over with all his strength. "Are you deaf or 

something? Get back in the plane!" And to McWatt he screamed, "Dive! Dive!" […] 

"I still couldn't hear you," Aarfy said. 

"I said get out of here!" Yossarian shouted, and broke into tears. He began punching 

Aarfy in the body with both hands as hard as he could. "Get away from me! Get 

away!" […] 

"What did you say?" Aarfy asked. 

"Get away from me," Yossarian answered, pleading with him now. "Go back in the 

plane." 

"I still can't hear you." 

"Never mind," wailed Yossarian, "never mind. Just leave me alone." 

"Never mind what?" (p. 152-153)  

 

"אל אלוהים!" הוא צרח לעבר ארפי בתדהמה מעונה. "צא לעזאזל מן החרטום! אתה מטורף? צא 

 החוצה!"

 "מה?" אמר ארפי.

"צא החוצה!" ילל יוסאריאן בהיסטריה, והחל מכה את ארפי בשני אגרופיו כדי לגרשו. "צא 

 צה!"החו

," קרא ארפי בהבעת תימהון מתונה, נוזפת ותמימה."תצטרך לדבר אני עוד לא יכול לשמוע אותך"

 בקול רם יותר."



"צא מן החרטום!" צווח יוסאריאן בתיסכול. "הם מנסים להרוג אותנו! אתה לא מבין? הם מנסים 

 להרוג אותנו!"

נים בקול דק וכואב. "איך אני הפ-וואט בזעם בקשר-"איך, לעזאזל, אני צריך לטוס?" צעק מק

 צריך לטוס?"

 !" ]...[חזקזונה ארור ומלוכלך שכמוך! שבור שמאלה -, בןשמאלה"שבור ושמאלה! 

 ?" הוא שאל בצחוק.אותו"מה אוכל 

יוסאריאן נתקף תחושת עיוות מוזרה. "התואיל לצאת מכאן?" הוא ילל בתחינה ודחף את ארפי 

 !" ]...[צלולוואט צרח, "צלול! -למקומך!" ולעבר מק חזור אתה חרש או משהו?בכל כוחו. "

 ," אמר ארפי.אני עוד לא יכול לשמוע אותך"

!" צעק יוסאריאן ופרץ  בבכי. הוא החל מכה בגופו של ארפי בשני אגרופיו, בכל מכאן"אמרתי צא 

 !" ]...[הסתלק ממני! הסתלקכוחו. "

 "מה אמרת?" שאל ארפי.

 סאריאן. "חזור למטוס."," התחנן אליו יוהסתלק ממני"

 ."אני עוד לא יכול לשמוע אותך"

 "לא חשוב," בכה יוסאריאן, "לא חשוב. רק עזוב אותי."

 (144"מה לא חשוב?" )עמ' 

 

בדוגמה הבאה המחשת המטאפורה של חוסר השמיעה מודגשת בתיאור המוחשי מאוד  

גלית התיאור החריג בולט של אוזנו של ארפי, שלמעשה אינה משמשת אותו לתקשר עם צוותו. באנ

, שאינה מקובלת בתיאור איברי הגוף. מעניין שלא הקורא obscene earאף יותר בשל ההאנשה: 

בלבד מפענח את האירוניה שבמצב, אלא גם יוסאריאן שותף להבנה הזו, כפי שניתן להיווכח 

 מדברי המחבר המשתמע הצמוד לנקודת תצפיתו: "המעמד המתסכל, המרגיז והמגוחך".

 

33. "I lost my balls! Aarfy, I lost my balls!" Aarfy didn't hear, and Yossarian bent 

forward and tugged at his arm. "Aarfy, help me," he pleaded, almost weeping. "I'm 

hit! I'm hit!" 

Aarfy turned slowly with a blind, quizzical grin. "What?" 

"I'm hit, Aarfy! Help me!" 

Aarfy grinned again and shrugged amiably. "I can't hear you," he said. 

"Can't you see me?" Yossarian cried incredulously, and he pointed to the deepening 

pool of blood he felt splashing down all around him and spreading out underneath. 

"I'm wounded! Help me, for God's sake! Aarfy, help me!" 

"I still can't hear you, Aarfy complained tolerantly, cupping his podgy hand behind 

the blanched corolla of his ear. "What did you say?" 



Yossarian answered in a collapsing voice, weary suddenly of shouting so much, of the 

whole frustrating, exasperating, ridiculous situation. He was dying, and no one took 

notice. "Never mind." 

"What?" Aarfy shouted. 

"I said I lost my balls! Can’t you hear me? I'm wounded in the groin!" 

"I still can't hear you," Aarfy chided. 

"I said never mind!" Yossarian screamed with a trapped feeling of terror and began to 

shiver, feeling very cold suddenly and very weak. 

Aarfy shook his head regretfully again and lowered his obscene, lactescent ear almost 

directly into Yossarian's face. "You'll just have to speak up, my friend. You'll just 

have to speak up." 

"Leave me alone, you bastard! You dumb, insensitive bastard, leave me alone!" 

Yossarian sobbed. (p. 297-298) 

 

כו לי הביצים! ארפי, הלכו לי הביצים!" ארפי לא שמע ויוסאריאן גחן קדימה ומשך בזרועו. "הל

 "ארפי עזור לי," הוא הפציר, כמעט בבכי. "נפגעתי! נפגעתי!"

 ארפי סב באיטיות כשחיוך אטום ותוהה על פניו. "מה?"

 "נפגעתי, ארפי! עזור לי!"

 ," הוא אמר.כול לשמועאני לא יארפי חייך שוב ומשך בכתפיו בחביבות. "

אמון והצביע על שלולית הדם, אותה חש ניתזת -"אתה לא רואה אותי?" קרא יוסאריאן בחוסר

 מכל עבריו ומתפשטת מתחת. "אני פצוע! עזור לי, בשם אלוהים! ארפי, עזור לי!"

," התלונן ארפי בסבלנות, מקמר את ידו השמנה מאחורי אזנו אני עדיין לא יכול לשמוע אותך"

 החיוורת. "מה אמרת?"

 .מכל המעמד המתסכל, המרגיז והמגוחךיוסאריאן ענה בקול רועד, לאה לפתע מהצעקה, 

 הוא גוסס ולאיש לא אכפת. "לא חשוב."

 "מה?" צעק ארפי.

 "אמרתי שהלכו לי הביצים! אתה לא שומע אותי? אני פצוע במפשעה!"

 ," נזף ארפי.אני עדיין לא יכול לשמוע אותך"

!" צווח יוסאריאן בתחושת אימה לכודה והחל לרעוד, חש לפתע קר מאד וחלש חשובלא "אמרתי 

 מאד.

, כמעט הישר אל תוך פניו של אזנו הגסה, החלביתארפי שוב הניד ראשו בצער והנמיך את 

 יוסאריאן. "תצטרך פשוט להרים את קולך, ידידי. תצטרך פשוט להרים את קולך."

 רגש שכמוך, עזוב אותי!" התייפח יוסאריאן.-מטומטם וחסר "עזוב אותי, ממזר שכמוך! ממזר

 (275-276)עמ' 

 



המפגשים עם  בדוגמות הבאות מקורם של הקצרים בתקשורת באי הבנת השפה והם מאפיינים את

 האוכלוסייה המקומית, לרוב בהקשר של בתי בושת. 

 

34. "Vite! Vite!" he scolded her. "Get your things on!" 

"What the hell are you talking about?" she wanted to know. 

"Fast! Fast! Can't you understand English? Get your clothes on fast!" 

"Stupido!" she snarled back at him. "Vite is French, not Italian. Subito, subito! That's 

what you mean. Subito!" (p. 165) 

 

"Vite! Vite!"!הוא גער בה. "לבשי את בגדיך ", 

 " היא ביקשה לדעת.על מה לעזאזל אתה מדבר?"

 התלבשי מהר!" אינך מבינה אנגלית?"מהר! מהר! 

"Stupido" .היא רטנה לעומתו ",Vite  !זה בצרפתית, לא באיטלקיתSubito ,Subito לזה .

 (156" )עמ' !Subitoהתכוונת, 

 

בחורה שעמה בילה את הלילה, מוכיח שגם ביניהם מכשול השפה העומד בין יוסאריאן ל

 התקשורת אינה אפשרית.

 

35. "Say uncle," they said to her. 

"Uncle," she said. 

"No, no. Say uncle." 

"Uncle," she said. 

"She still doesn't understand." 

"You still don't understand, do you? We can't really make you say uncle unless you 

don't want to say uncle. Don't you see? Don't say uncle when I tell you to say uncle. 

Okay? Say uncle." 

"Uncle," she said. 

"No, don't say uncle. Say uncle." 

She didn't say uncle. 

"That's good!" 

"That's very good." 

"It's a start. Now say uncle." 

"Uncle," she said. 



"It's no good." 

"No, it's no good that way either. She just isn't impressed with us. There's just no fun 

making her say uncle when she doesn't care whether we make her say uncle or not." 

"No, she really doesn't care, does she? Say 'foot'." 

"Foot." 

"You see? She doesn't care about anything we do. She doesn't care about us. We don't 

mean a thing to you, do we?" 

"Uncle," she said. […] 

She was not sure what they wanted from her. Each time she slumped over with her 

eyes closed they shook her awake and made her say "uncle" again. Each time she said 

"uncle", they were disappointed. She wondered what "uncle" meant. (p. 361-362) 

 

 "תגידי מרימה ידיים," הם אמרו לה.

 "מרימה ידיים," היא אמרה.

 ""לא, לא. תגידי מרימה ידיים.

 "מרימה ידיים," היא אמרה.

 ."היא עוד לא מבינה"

אנחנו לא יכולים לאלץ אותך להגיד מרימה ידיים אלא אם לא תרצי  את עוד לא מבינה, נכון?"

אל תגידי מרימה ידיים כשאני אומר לך להגיד מרימה ידיים.  אינך מבינה?להגיד מרימה ידיים. 

 בסדר? תגידי מרימה ידיים."

 היא אמרה."מרימה ידיים," 

 "לא, אל תגידי מרימה ידיים. תגידי מרימה ידיים."

 היא לא אמרה מרימה ידיים.

 "זה טוב!"

 "זה טוב מאד."

 "זו התחלה. כעת תגידי מרימה ידיים."

 "מרימה ידיים," היא אמרה.

 "זה לא טוב."

גם כך זה לא טוב. היא פשוט לא מתרשמת מאיתנו. פשוט לא משעשע לאלץ אותה להגיד "לא, 

 מרימה ידיים, כשלא איכפת לה אם אנחנו מאלצים אותה להגיד מרימה ידיים או לא."

 "לא, באמת לא איכפת לה, נכון? תגידי רגל."

 "רגל."

אנחנו לא אומרים לך "אתם רואים? לא איכפת לה מה אנחנו עושים. לא איכפת לה מאיתנו. 

 כלום, נכון?"

 "מרימה ידיים," היא אמרה. ]...[



. כל אימת שהתמוטטה בעיניים עצומות העירו אותה היא לא היתה בטוחה מה רצונם ממנה

בטילטול ואילצוה להגיד שוב "מרימה ידיים". כל אימת שאמרה "מרימה ידיים" היו מאוכזבים. 

 (335-336' . ) עמהיא תהתה מה זה "מרימה ידיים"

 

כפי שמצוין בטקסט עצמו )ראה הדגשה שלי(, הפרוצה אינה מבינה כלל מה מבקשים ממנה לומר 

ומדוע. דומה שהיא והקצינים המציקים לה באים מעולמות שונים לחלוטין, הם עוד מביעים עניין 

 כלשהו בתקשורת אתה, אך לה זה היינו הך. יש לציין שבמקור משתמשים בביטוי מוכר פחות

, ואילו בעברית הביטוי "מרימה ידיים" מוכר לכל דובר. הפער בשקיפות יוצר הזחה uncleיחסית 

 ומקטין את האפקט בתרגום.

בדוגמה הבאה אנגלית היא שפת אמם של שני הדוברים, אבל בצעד של ייאוש ואולי 

על פי  בכוונה הומוריסטית גם מצד הדובר יוסאריאן, הוא חוזר על דבריו בצרפתית, שפה שבה

טענתו אינו שולט. כך או כך, גם המעבר לשפה אחרת אינו מועיל והקצינים אינם מבינים מה שאל. 

בשלב זה גם הקורא אינו מבין במה מדובר, אך מאוחר יותר מתברר שסנאודן הוא חייל שנהרג 

בקרב. עובדה זו מוסיפה רובד משמעות נוסף לשיח החירשים ומעלה את הדיון לרמה פילוסופית 

 יותר.

 

36. […] all rang out in rapid succession, and then there was Yossarian with the 

question that had no answer: 

"Where are the Snowdens of yesteryear?" 

The question upset them, because Snowden had been killed over Avignon when 

Dobbs went crazy in mid-air and seized the controls away from Huple. 

The corporal played it dumb. "What?" he asked. 

"Where are the Snowdens of yesteryear?" 

"I'm afraid I don't understand." 

"Oú sont les Neigedens d'antan?" Yossarian said to make it easier for him. 

"Parlez en anglais, for Christ's sake," said the corporal, "Je ne parle pas franÇais." 

"Neither do I," answered Yossarian, […] (p. 35-36) 

 

 

 

 

 

 



 

 המענה:-הכל נשלח ברצף מהיר ואז זרק לעומתם יוסאריאן את השאלה חסרת

 "היכן הם הסנאודנים* דאשתקד?"

בילבלה אותם, שכן סנאודן נהרג מעל אביניון כשדובס השתגע באויר וחטף את ההגאים השאלה 

 מידי האפל.

 הקורפוראל היתמם. "מה?" הוא שאל.

 "היכן הם הסנאודנים דאשתקד?"

 ."אני חושש שאינני מבין"

"sont les Neigedens d'antan ùO.אמר יוסאריאן כדי להקל עליו " 

"Parlez en anglaisשם, אמר הקורפוראל." , למען ה."Je ne parle pas francais" 

 (34," ענה יוסאריאן, ]...[ )עמ' גם אני לא"

 



 22-. מילכוד4.4

" סובב כל הספר ועוד לפני קריאת הספר הקורא נוכח בחשיבותו 22-סביב המושג "מילכוד

וודעים לשוני רדוד שלכותרת יש משמעות. למרות זאת, הקוראים מת-התמטית בעזרת ידע מטא

שמות מצביעים תמיד  אליו לראשונה ללא כל הסבר, ובצורה של שם, שהוא הניתנות בהתגלמותה.

 על דרגה גבוהה של ניתנות.

 

37. Catch-22 required that each censored letter bear the censoring officer's name.  

(p. 8) 

 

 (8מצונזר ישא את חתימתו של הקצין המצנזר." )עמ' תבע שכל מכתב  22-מילכוד"

 

" מוזכר כמעט תמיד בהקשר של אי הבנות, אבסורד ושיח חירשים, לרוב 22-הצירוף "מילכוד

כשמתוארת התנגשות בין האדם הפשוט לבירוקרטיה. מכאן אפשר להסיק שהוא מסמל את חוסר 

את הסביבה שבה נמצא את המונח  התקשורת הבסיסית בין אנשים. בדוגמות הבאות ניתן לראות

 " ואת רמת הניתנות שלו.22-"מילכוד

 

38. “You mean there’s a catch?” 

“Sure there’s a catch,” Doc Daneeka replied. “Catch-22. Anyone who wants to get out 

of combat duty isn’t really crazy.” 

 There was only one catch and that was Catch-22, which specified that a 

concern for one’s own safety in the face of dangers that were real and immediate was 

the process of a rational mind. (p. 47) 

 

 "כוונתך שיש כאן מילכוד?

רבי אינו . כל הרוצה להשתחרר משרות ק22-מילכוד"מובן שיש כאן מילכוד," השיב דוק דניקה. "

 "מטורף אמיתי.

, שהדגיש כי דאגה לבטחון אישי נוכח סכנה אמיתית 22-היה רק מילכוד אחד והוא מילכוד

 (.44ומיידית, איננה אלא תהליך שיכלי נבון. )עמ' 

 

 

 

 

 



39. “Danneka was telling the truth,” ex-P.F.C. Wintergreen admitted. “Forty missions 

is all you have to fly as far as Twenty-seventh Air Force Headquarters is concerned.” 

Yossarian was jubilant. “Then I can go home, right? I’ve got forty-eight.” 

“No, you can’t go home,” ex-P.F.C. Wintergreen corrected him. “Are you crazy or 

something?” 

“Why not?” 

“Catch-22.” 

“Catch-22?” Yossarian was stunned. “What the hell has Catch-22 got to do with it?” 

“Catch-22,” Doc Daneeka answered patiently, when Hungry Joe had flown Yossarian 

back to Pianosa, “says you’ve always got to do what your commanding officer tells 

you to.” 

“But Twenty-seventh Air Force says I can go home with forty missions.” 

“But they don’t say you have to go home. And regulations do say you have to obey 

every order. That’s the catch. Even if the colonel were disobeying a Twenty-seventh 

Air Force order by making you fly more missions, you’d still have to fly them, or 

you’d be guilty of disobeying an order of his. And then Twenty-seventh Air Force 

Head-quarters would really jump on you.” (p. 60) 

 

ם משימות הן כל מה שעליך טר"ש ווינטרגרין. "ארבעי-"דניקה אמר את האמת," הודה אקס

 ושבעה."-האוויר העשרים-לטוס עד כמה שהדבר נוגע למפקדת חיל

 יוסאריאן צהל. "אז אני יכול ללכת הביתה, נכון? יש לי ארבעים ושמונה."

 טר"ש ווינטרגרין. "אתה משוגע או משהו?"-"לא, אינך יכול ללכת הביתה," תיקן אותו אקס

 "למה לא?"

 ."22-"מילכוד

 ?"22-?" יוסאריאן היה המום. "מה לעזאזל עושה כאן מילכוד22-ד"מילכו

," ענה דוק דניקה בסבלנות לאחר שג'ו הרעב הטיס את יוסאריאן חזרה לפיאנוזה, 22-מילכוד"

 ."אומר שעליך לעשות תמיד את מה שמפקדך אומר לך לעשות"

 ."ושבע אומר שאני יכול ללכת הביתה עם ארבעים משימות-"אבל אוויר עשרים

"אבל הם לא אומרים שאתה חייב ללכת הביתה, ופקודות השגרה כן אומרות שעליך לציית לכל 

ושבע, באלצו אותך לטוס -פקודה. זהו המילכוד. אפילו היה הקולונל מפר פקודה של אויר עשרים

למשימות נוספות, עדיין היה עליך לטוס אותן, אחרת היית מואשם בהפרת פקודתו. ואז היה אויר 

 (56-57ושבע עולה עליך באמת." )עמ' -םעשרי

 

" הגדרות שונות, מצוין 22-למונח "מילכוד 39ובדוגמה מספר  38אף על פי שבדוגמה מספר 

 הוא המילכוד האחד והיחיד סביבו הספר סובב. 22-במפורש כי מילכוד



40. "National defense is everybody's job," Captain Black replied to Milo's objection. 

"And this whole program is voluntary, Milo – don't forget that. The men don't have to 

sign Piltchard and Wren's loyalty oath if they don't want to. But we need you to starve 

them to death if they don't. It's just like Catch-22. Don't you get it? You're not against 

Catch-22, are you?" (p. 118)  

 

," ענה קפטיין בלאק למחאתו של מילו. "וכל התוכנית הזו כל אחד"בטחון לאומי הינו תפקידו של 

אל תשכח זאת. האנשים אינם חייבים לחתום על שבועת הנאמנות של  –היא בהתנדבות, מילו 

זה בדיוק לך שתרעיבם עד מוות אם לא ירצו. פילצ'ארד וראן אם אינם רוצים, אבל אנו זקוקים 

 (111?" )עמ' , לא כן22-. אינך תופס זאת? אינך נגד מילכוד22-כמו מילכוד

 

 " כנתון וידוע לכול, וכך משכנע את מילו.22-קפטיין בלאק מציג את המושג "מילכוד

 

41. "I can't ground you," Doc Daneeka mumbled. "How many times do you have to 

be told?" 

"Yes you can. Major Major told me you're the only one in the squadron who can 

ground me." 

Doc Daneeka was stunned. "Major Major told you that? When?" 

"When I tackled him in the ditch." 

"Major Major told you that? In a ditch?" 

"He told me in his office after we left the ditch and jumped inside. He told me not to 

tell anyone he told me, so don't start shooting your mouth off." 

"Why that dirty, scheming liar!" Doc Daneeka cried. 

"He wasn't supposed to tell anyone. Did he tell you how I could ground you?" 

"Just by filling out a little slip of paper saying I'm on the verge of a nervous collapse 

and sending it to Group. Dr. Stubbs grounds men in his squadron all the time, so why 

can't you?" 

"And what happens to the men after Stubbs does ground them?" Doc Daneeka 

retorted with a sneer. "They go right back on combat status, don't they? And he finds 

himself right up the creek. Sure, I can ground you by filling out a slip saying you're 

unfit to fly. But there's a catch." 

"Catch-22?" 

"Sure. If I take you off combat duty, Group has to approve my action, and Group isn't 

going to. They'll put you right back on combat status, and then where will I be? On 



my way to the Pacific Ocean, probably. No, thank you. I'm not going to take any 

chances for you." (p. 179) 

 

 "אני לא יכול לקרקע אותך," מילמל דוק דניקה. "כמה פעמים אני צריך לומר לך."

 לקרקע אותי." היכול"אתה כן יכול. מיג'ור מיג'ור אמר לי שאתה האיש היחיד בטייסת 

 דוק דניקה היה המום. "מיג'ור מיג'ור אמר לך זאת? מתי?"

 "כשתיקלתי אותו בתעלה."

 'ור מיג'ור אמר לך זאת? בתעלה?""מיג

"הוא אמר לי במשרדו, לאחר שיצאנו מהתעלה וקפצנו פנימה. הוא אמר לי לא לספר לאיש שאמר 

 לי, כך שאל תתחיל לפטפט על זה."

"שמע, השקרן המסכסך והמלוכלך הזה!" קרא דוק דניקה. "אסור היה לו לומר לאיש. הוא אמר 

 לך איך אני יכול לקרקע אותך?"

ל ידי מילוי טופס קטן, האומר שאני על סף התמוטטות עצבים, ושליחתו ללהק. ד"ר סטאבס "ע

 מקרקע אנשים בטייסת שלו כל הזמן, או למה אתה אינך יכול?"

"ומה קורה לאנשים לאחר שסטאבס מקרקע אותם?" השיב דוק דניקה בבוז. "הם חוזרים ישר 

ניר -, אני יכול לקרקע אותך על ידי מילוי פיסתלתקן מבצעי, לא? והוא מוצא עצמו ישר בבוץ. בטח

 "אבל יש כאן מילכוד.האומרת שאינך כשיר לטיסה. 

 ?"22-מילכוד"

. אם אני מוציא אותך מתקן מבצעי, הלהק חייב לאשר את פעולתי והלהק אינו מתכונן בטח"

לאוקיינוס לעשות זאת. הם יחזירו אותך ישר לתקן מבצעי, ואז איפה אני אהיה? מן הסתם בדרכי 

 (168השקט. לא, תודה רבה, אני לא מתכוון לקחת שום צ'אנס למענך." )עמ' 

 

 .22-יוסאריאן כבר מבין שאם מדובר במילכוד, המילכוד הוא מילכוד

 

42. "Chased away by who? Who did it?" 

"The mean tall soldiers with hard white hats and clubs. And by our carbinieri. They 

came with their clubs and chased them away. They would not even let them take their 

coats. The poor things. They just chased them away into the cold." 

"Did they arrest them?" 

 "They chased them away. They just chased them away." 

"Then why did they do it if they didn't arrest them?" 

"I don't know," sobbed the old woman. "I don't know. Who will take care of me? Who 

will take care of me now that all the poor young girls are gone. Who will take care of 

me?" 

"There must have been a reason," Yossarian persisted, pounding his fist into his hand. 

"They couldn't just barge in here and chase everyone out." 



"No reason," wailed the old woman. "No reason." 

"What right did they have?" 

"Catch-22." 

"What?" Yossarian froze in his tracks with fear and alarm and felt his whole body 

begin to tingle. "What did you say?" 

"Catch-22," the old woman repeated, rocking her head up and down. "Catch-22. 

Catch-22 says they have a right to do anything we can't stop them from doing." 

"What the hell are you talking about?" Yossarian shouted at her in bewildered, furious 

protest. "How did you know it was Catch-22? Who the hell told you it was Catch-

22?" 

"The soldiers with the hard white hats and clubs. The girls were crying. 'Did we do 

anything wrong?" they said. The men said no and pushed them away out the door 

with the ends of their clubs. 'Then why are you chasing us out?' the girls said. 'Catch-

22', the men said. 'What right do you have?' the girls said. 'Catch-22,' the men said. 

All they kept saying was 'Catch-22, Catch-22.' What does it mean, Catch-22? What is 

Catch-22?" 

"Didn't they show it to you?" Yossarian demanded, stamping about in anger and 

distress. "Didn't you even make them read it?" 

"They don't have to show us Catch-22," the old woman answered. "The law says they 

don't have to." 

"What law says they don't have to?" 

"Catch-22." (p. 415-416) 

 

 ידי מי? מי עשה זאת?"-"סולקו על

ידי הקרביניירי שלנו. -"החיילים הגבוהים והרשעים עם האלות והכובעים הלבנים הקשים, ועל

מללות. הם באו עם האלות שלהם וסילקו אותן. הם אפילו לא הרשו להן לקחת את המעילים. האו

 הם פשוט סילקו אותן החוצה, אל הכפור."

 "הם אסרו אותן?"

 "הם סילקו אותן החוצה. הם פשוט סילקו אותן החוצה."

 "אז למה עשו זאת אם לא אסרו אותן?"

הנערות "אינני יודעת, התייפחה הזקנה. "אינני יודעת. מי ידאג לי? מי ידאג לי כעת, כשכל 

 הצעירות והאומללות הלכו. מי ידאג לי?"

ידו. הם לא יכולים היו -"חייבת להיות סיבה," התעקש יוסאריאן, חובט את אגרופו אל כף

 להתפרץ לכאן סתם כך ולסלק את כולן החוצה."

 "שום סיבה," קוננה הזקנה. "שום סיבה."



 "איזו זכות היתה להם?"

 ."22-"מילכוד

מה חתיו. אחוז פחד וחרדה, וחש שכל גופו מתחיל לדקור בכאב. "?" יוסאריאן קפא תמה"

 אמרת?"

אומר שיש להם  22-מילכוד. 22-," חזרה הזקנה, מנידה ראשה מעלה ומטה. "מילכוד22-"מילכוד

 ."זכות לעשות כל מה שאיננו יכולים למנוע מהם

 . "איךעצות-"על מה לעזאזל את מדברת?" צעק לעברה יוסאריאן במחאה זועמת, אובדת

 ?"22-? מי, לעזאזל, אמר לך שזה היה מילכוד22-ידעת שזה היה מילכוד

"החיילים עם האלות והכובעים הלבנים והקשים. הנערות בכו. 'האם עשינו משהו רע?' הן אמרו. 

האנשים אמרו לא ודחפו אותן מחוץ לדלת, בקצות אלותיהם. 'אז למה אתם מסלקים אותנו 

', אמרו האנשים. 'איזו זכות יש לכם?' אמרו הנערות. 22-כודהחוצה?' אמרו הנערות. 'מיל

מה פירוש, '. 22-, מילכוד22-', אמרו האנשים. כל מה שאמרו כל הזמן היה 'מילכוד22-'מילכוד

 "?22-? מה זה מילכוד22-מילכוד

"האם לא הראו לך אותו?" תבע יוסאריאן, רוקע ברגליו בכעס ובמצוקה. "אפילו לא הכרחת 

 יא אותו?"אותם להקר

 ," ענתה הזקנה. "החוק אומר שאינם חייבים."22-"הם אינם חייבים להראות לנו את מילכוד

 "איזה חוק אומר שאינם חייבים?"

 (387." )עמ' 22-"מילכוד

 

שבסוף  42" לקוראים רק בדוגמה מספר 22-המחבר המשתמע מסביר את הביטוי "מילכוד

שות כל מה שאיננו יכולים למנוע מהם", וגם כאן אומר שיש להם זכות לע 22-הסיפור: "מילכוד

ההסבר אינו שלם. כך הוא מעצים את הדימוי של חוסר התקשורת ומחיל אותו על יחסיו עם קהל 

 הקוראים.

 

43. "Catch-22?" inquired Yossarian. 

"Of course," Colonel Korn answered pleasantly… 

"You're goddam right!" Colonel Cathcart blurted out… "I'd like to tie him up hand 

and foot and throw him abroad a plane on every mission. That's what I'd like to do." 

Colonel Korn motioned Colonel Cathcart to be silent and smiled at Yossarian. "You 

know, you really have been making things terribly difficult for Colonel Cathcart," he 

observed with flip good humor, as though the fact did not displease him at all. "The 

men are unhappy and morale is beginning to deteriorate. And it's all your fault." 

"It's your fault," Yossarian argued, "for raising the number of missions." 

"No, it's your fault for refusing to fly them," Colonel Korn retorted. "The men were 

perfectly content to fly as many missions as we asked as long as they thought they had 

no alternative. Now you've given them hope, and they're unhappy. So the blame is all 

yours." 



"Doesn't he know there's a war going on?" Colonel Cathcart, still stamping back and 

forth, demanded morosely without looking at Yossarian. 

"I'm quite sure he does," Colonel Korn answered. 

"That's probably why he refuses to fly them." 

"Doesn't it make any difference to him?" 

"Will the knowledge that there's a war going on weaken your decision to refuse to 

participate in it?" Colonel Korn inquired with sarcastic seriousness, mocking Colonel 

Cathcart. 

"No, sir," Yossarian replied, almost returning Colonel Korn's smile. 

"I was afraid of that," Colonel Korn remarked with an elaborate sigh […] 

"I never should have made him a captain." […]   

"I told you not to promote him," said Colonel Korn, "but you wouldn't listen to me." 

"No you didn't. You told me to promote him, didn't you?" 

"I told you not to promote him. But you just wouldn't listen." 

"I should have listened." 

"You never listen to me," Colonel Korn persisted with relish. "That's the reason we're 

in this spot." 

"All right, gee whiz. Stop rubbing it in, will you?" Colonel Cathcart burrowed his fists 

down deep inside his pockets and turned away in a slouch. "Instead of picking on me, 

why don't you figure out what we're going to do about him?" 

"We're going to send him home, I'm afraid." Colonel Korn was chuckling 

triumphantly when he turned away from Colonel Cathcart to face Yossarian […] 

"Doesn't he know there's a war going on?" Colonel Cathcart yelled out suddenly, and 

blew with vigorous disbelief into the open end of his cigarette holder. 

"I'm quite sure he does," Colonel Korn replied acidly, "since you brought that 

identical point to his attention just a moment ago." […] 

"These are very critical times," Colonel Cathcart asserted petulantly from a far corner 

of the office, paying no attention to Colonel Korn. 

"Very critical times indeed," Colonel Korn agreed with a placid nod. […] 

"Hasn't he got any patriotism?" 

"Won't you fight for your country?" Colonel Korn demanded, emulating Colonel 

Cathcart's harsh, self-righteous tone. "Won't you give up your life for Colonel 

Cathcart and me?" […] 

"I'd like to know how you ever got to be captain, anyway." 



"You promoted him," Colonel Korn reminded sweetly, stiffing a snicker. "Don't you 

remember?" 

"Well, I never should have done it." 

"I told you not to do it," Colonel Korn said. "But you just wouldn't listen to me." 

(p. 430-433) 

 

 ?" שאל יוסאריאן.22-"מילכוד

 ]...[ "כמובן," ענה קולונל קורן בנועם

"הייתי רוצה לקשור את ידיו ורגליו  "לעזאזל, אתה צודק בהחלט!" התפרץ קולונל קאטקרט ]...[

 ולהשליכו על מטוס לכל משימה. זה מה שהייתי רוצה לעשות."

קולונל קורן רמז לקולונל קאטקרט לשתוק וחייך לעבר יוסאריאן. "אתה יודע, אתה באמת מסבך 

מאוד את העניינים עבור קולונל קאטקרט," הוא ציין בשמץ של חיוך, כאילו לא הרגיזה אותו 

 בדה כלל. "האנשים ממורמרים והמוראל מתחיל לרדת. והכל באשמתך."העו

 "זו אשמתכם," התווכח יוסאריאן, "שהעלתם את מספר המשימות."

לא, זו אשמתך שסרבת לטוס אותן," השיב קולונל קורן. "האנשים הסכימו לטוס לכל המשימות 

והם ממורמרים, כך שדרשנו מהם, כל עוד חשבו שאין להם ברירה, כעת נתת להם תקווה, 

 שהאשמה כולה שלך." 

"הוא לא יודע שמתחוללת מלחמה?" תבע קולונל קאטקרט בדיכדוך, בוטש עדיין אנה ואנה בלא 

 להביט ביוסאריאן.

 "אני משוכנע שהוא יודע," ענה קולונל קורן. "זוהי, מן הסתם, הסיבה שהוא מסרב לטוס."

 "זה לא משנה לו בכלל?" 

מלחמה תרפה את החלטת שלא לקחת בה חלק?" שאל קולונל קורן  "האם הידיעה שמתחולל

 ברצינות עוקצנית, מלגלג על קולונל קאטקרט. 

 "לא, המפקד," השיב יוסאריאן, כמעט משיב חיוך לקולונל קורן.

 "הייתה לי הרגשה," ציין קולונל קורן באנחה משוכללת ]...[ 

 ["לא הייתי צריך להעלות אותו לדרגת קפטיין." ]...

 ."להעלות. אבל אתה פשוט לא שמעת לי לאאמרתי לך "

 "לא נכון. אתה אמרת לי להעלות אותו, לא?"

 ." להעלות אותו. אבל אתה פשוט לא שמעת לי לאאמרתי לך "

 "הייתי צריך לשמוע."

 "אף פעם אינך שומע לי," התעקש קולונל קורן בהנאה. "משום כך אנחנו תקועים בבוץ הזה."

וחות. תפסיק להזכיר את זה, טוב?" קולונל קאטקרט הסתיר את אגרופיו עמוק "בסדר, לכל הר

 בכיסיו והסתובב ברפיון. "במקום לעלות עלי, למה אינך מציע מה לעשות בו?"

"אני חושש שאנו עומדים לשלוח אותו הביתה." קולונל קורן ציחקק בניצחון עת פנה מקולונל 

 יאן ]...[פנים מול יוסאר-אל-קאטקרט והתייצב פנים

אמון עז אל תוך -"הוא לא יודע שמתחוללת מלחמה?" ילל לפתע קולונל קאטקרט ונשף בחוסר

 העישון שלו.-פיית



"אני משוכנע שהוא יודע," השיב קולונל קורן בארס, "הואיל והבאת נקודה זו לתשומת ליבו רק 

 ]...[ דקה אחת קודם."

חוסר סבלנות מפינה מרוחקת של המשרד, ," הכריז קולונל קאטקרט באלו ימים גורליים מאד"

 מתעלם מקולונל קורן.

 ראש רוגע. ]...[ -," הסכים קולונל קורן בניד"באמת ימים גורליים מאד

 "אין בו כל נאמנות למולדת?"

"האמנם לא תלחם למען מולדתך?" תבע קולונל קורן, בחקותו את קולו הגס והצדקני של קולונל 

 חייך למען קולונל קאטקרט ולמעני?" ]...[ קאטקרט. "האמנם לא תקריב את

 "בכלל, הייתי רוצה לדעת איך הגעת לדרגת קפטיין."

 "אתה העלית אותו," הזכיר קולונל קורן במתיקות, חונק צהלה. "אינך זוכר?"

 "ובכן, לא הייתי צריך לעשות זאת."

 (400-403"  )עמ' .אבל אתה פשוט לא שמעת לי," אמר קולונל קורן. "אמרתי לך לא לעשות זאת"

 

" מוזכר בשיח אירוני מאוד, שבו נציגי 22-"מילכוד –הדוגמה האחרונה אופיינית מאוד 

הבירוקרטיה, הקולונל קאקרט והקולונל קורן, גם הם אינם תמיד באותו צד. הקולונל קורן חובר 

באופן מפורש כלפי הקולונל קאקרט ומרבה להדהד את אל יוסאריאן והמחבר המשתמע, ואירוני 

דבריו "ברצינות עוקצנית", למשל: "באמת ימים גורליים מאד". אולם החזרות אופייניות מאוד 

להעלות אותו. אבל  לאגם לדרך הסיפור ולצורה הזו של השיח, בין השאר המשפט "אמרתי לך 

 לאורך כל השיחה )ראה הדגשה שלי(. אתה פשוט לא שמעת לי"  חוזר על עצמו בהבדלים דקים

 



 . נימוס ויחסי חידוש ונתון5

 . הקדמה5.1

שלב בלתי נפרד בפענוח האירוניה הוא זיהוי מושאה של הפגיעה. פגיעה כזאת תהיה תמיד פגיעה 

 .(face saving)בנימוס. הכוונה להגדרה הפרגמטית של נימוס שהיא שמירה על תדמית ציבורית 

וף הפעולה של גרייס מתקשר לתפיסת הנימוס, כל דובר ישתדל לשמור על למעשה, עקרון שית

כללי העיקרון כדי למנוע פגיעה באחר ולקיים את השיח. לכל משתמשי השפה הכשירים יש 

 . (face)תפיסת דימוי אישי המכונה תדמית ציבורית 

רית על את התפיסה הזו מגדירים על דרך השלילה ועל דרך החיוב. הגדרת התדמית הציבו

מסתמכת על רצונו של כל אדם לשמור על חופש הפעולה או על  (negative face)דרך השלילה 

נובעת משאיפתו של   (positive face) הטריטוריה שלו, והגדרת התדמית הציבורית על דרך החיוב

 .(Brown and Levinson, 1978, 1987)כל אדם כי ויעריכו אותו 

התדמית שלהם ומשום כך יקפידו לרוב לשמור על זו של  הדוברים מעוניינים לשמור על 

האחרים. על כן, ינסו לרוב לצמצם את השפעתן של פעולות לשוניות רבות הפוגעות בתדמית או 

למשל מצמצמות את חופש הפעולה . בקשות או דרישות (face threatening acts)מאיימות עליה 

וכך פוגעות בתדמית על דרך השלילה. המבקש עצמו מסתכן בעצם הבקשה בפגיעה בתדמית 

החיובית שלו. מידת האיום או הפגיעה מושפעת מהמרחק החברתי, מיחסי הכוחות שבין הדוברים 

ק קטנים, ככל שהבדלי המעמד והמרח(House, 1998, 57). וממידת ההכבדה של פעולת הדיבור 

 הולכת ופוחתת הסכנה לתדמית.

בראון ולוינסון רואים ביחסי הנימוס מאפיין אוניברסלי של ההתנהגות התקשורתית של 

. הלשונות נבדלות זו מזו באסטרטגיות השונות  (Brown and Levinson, 1978, 1987)בני האדם

הם גורם חשוב מאוד  תרבותיים-לשימור התדמית, לפגיעה בה או לאיום עליה. ההבדלים הבין

בכל המושגים הקשורים בנימוס ובתדמית. מה שנתפס כמנומס בתרבות אחת יכול לאיים או 

 .(Blum-Kulka, Kasper and House, 1989)לפגוע בתדמית בתרבות אחרת 

כפי שניתן להחיל את עקרון שיתוף הפעולה על ניתוח יצירה ספרותית, כך ניתן לנתח את 

(. מעצם הווייתם ההומור והאירוניה פוגעים (Hatim, 1998, 72ימוס היצירה במונחים של נ

שוב   " פוגעות זו בתדמית של זו22-בתדמית של מושא הביקורת, ואין ספק שהדמויות ב"מילכוד



ושוב. כמו כן, הביקורת כלפי המנגנון הצבאי, הבירוקרטיה ושוחרי המלחמות למיניהם בספר 

 ים. נועדה לפגוע בתדמית של אותם גורמ

 אולם לא רק הנימוס בין הדמויות וכלפיהם נבדק, אלא גם היחסים בין הטקסט לקורא 

Hatim, 1998, 72) בהומור מסתכן גם בעל ההומור באיום על התדמית החיובית שלו, אם ייכשל .)

" מסכן את התדמית שלו 22-(. במקרה שלנו המחבר המשתמע של "מילכוד1994בהעברתו )זיידמן, 

ביר את ההומור, אך במקביל הוא מאיים על התדמית של הקורא. על פי האטים, בנסותו להע

טקסט יכול לשמור על הנימוס משתי בחינות, תוכנית וצורנית, כלומר מבחינת החומר הנבחר 

ומבחינת אופן הצגתו. מבחינה צורנית, עליו לשמור על עקרון שיתוף הפעולה של גרייס. טקסט 

ה ואת התפקידים בשיח. הוא שומר על התדמית החיובי של עצמו כזה מכבד את הנורמות בכתיב

ומכבד את התדמית החיובית והשלילית של הקוראים, בכך שאינו כופה עליהם סטייה מהמקובל. 

מבחינה תוכנית, עליו להביא בחשבון איסורים, נורמות, מוסכמות ואמונות בתרבות קהל היעד. 

לענות על הציפיות המבניות ברמת המקרו והמיקרו, למעשה, כדי לשמור על הנימוס, על הטקסט 

 (. Hatim,1998, 87-88, 92לכבד מוסכמות כמשלב, התכוונות ותרבות )

" מציג עולם הזוי ושובר מוסכמות, בייחוד בתקופה שבה נכתב, והוא 22-הספר "מילכוד

המורבידי  מפר את כללי הנימוס מבחינה תוכנית וצורנית כאחד. הפגיעה התוכנית מתבטאת ביחס

למלחמה ולמוות, שבו משחקים האירוניה וההומור תפקיד חשוב. מבחינה צורנית, כל המבנים 

החריגים האופייניים לספר הם למעשה חריגה ממוסכמות הכתיבה ופגיעה בנימוס. ביניהם 

בולטים בעיקר התופעה שנכנה "ניגוד מפתיע" והשימוש שנעשה ברצף החידוש והנתון. שימושים 

תים את מסר העולם ההזוי וההפוך שמעביר הספר: אין עוד מוסכמות של נימוס, אלו משר

 והדברים החשובים ביותר עוברים טריוויאליזציה המתבטאת גם בלשון.

 אף על פי כן, האטים מציין שטקסט המפר במידה כזו את המוסכמות יחשב למנומס

 ה הכשירים להבין את ההפרהבכל זאת, אם יש להפרה זו הצדקה רטורית ואם יוכלו דוברי השפ

Hatim,1998, 92)עונה על שני הקריטריונים, מפני שהפגיעה במוסכמות נועדה 22-(. "מילכוד "

בהומור משתנה תפיסת הנימוס, ודבר זה  לשרת את המסר הכולל של הספר. ניתן גם לטעון כי

עשוי להקטין מצדיק במידה מסוימת את "חוסר הנימוס" של הספר. המסגור האירוני של הספר 

את מידת המחויבות של הכותב, ולתת לו יד חופשית יותר, מפני שמסגור משמש לעתים קרובות 

  (Schäffner, 1998, 187).כדי לצמצם או לבטל מחויבות 



ייתכן שאפשר גם לייחס את התופעה למה שטאנן מכנה "פרדוקס הכוח והסולידריות":  

חב האישי ולכן פוגעת בתדמית השלילית, עשויה התנהגות של קרבה יתרה הנחשבת כחדירה למר

 (.in Norrick,1994)  Tannen, 1986גם להביע יחסי סולידריות וכך לחזק את התדמית החיובית

ולהפך, התנהגות מרוחקת ומנומסת מדי עלולה לפגוע בתדמית החיובית ולהעליב, בייחוד 

. (Blum-Kulka, Kasper and House, 1989)בתרבויות המייחסות חשיבות לפמיליאריות 

התבדחות עשויה לבטא תוקפנות וכך לפגוע בתדמית השלילית, אך גם להביע סולידריות ויחסי 

" מעורר 22-. דומני ש"מילכוד(Norrick, 1994, 423, 429)קרבה וכך לחזק את התדמית החיובית 

 פרדוקס דומה בקוראיו.

ים המורכבים האלה בין משום כך, חשוב כל כך שהמתרגם ישכיל להעביר את היחס 

 הטקסט לקוראו. על המתרגם להביא בחשבון את הנורמות והמוסכמות בשפת המקור ותרבותה 

Hatim, 1998, 96)וכשיש הפרה כזו להעביר אותה בכל מחיר ,)Hatim, 1998, 92) במקרה של .)

י או ", ייפגעו האפקט האירונ22-הזחה בהיבט החידוש והנתון או הניגוד המפתיע ב"מילכוד

ויתרה מזו, נפגע המסר  ;ההומוריסטי, האיום על התדמית של הקורא מצד אחד וחיזוקה מצד שני

 הכללי של הספר הבוחר להציג עולם הזוי והפוך, עולם שאין בו עוד תוקף לכללים ומוסכמות.

יחסי חידוש ונתון הם היבט חשוב לבניית לכידות הטקסט. כשירות תקשורתית כוללת את יכולתו 

המוען לסווג בפני הנמען מה הוא מציג כחידוש ומה הוא מציג כנתון, ואת יכולתו של הנמען של 

לפענח זאת. באופן רגיל הנתון הוא הידע המשותף למוען ולנמען, הוא נקודת הפתיחה שממנה ניתן 

להציג את החידוש. לכן, טבעי שהנושא יהיה הנתון, והנשוא, בהיותו מה שמסופר על הנושא, יהיה 

ידוש. יחסים אלה הם הדרגתיים, יחסיים ודינמיים, וכיום מקובל לראותם כיחסי רצף )ויצמן, הח

תש"ס, תשס"א(. במקרים רבים הצגת המידע כחדש או כנתון אינה נעשית "בתום לב", אלא 

בצורה עקיפה, וכבמקרה שלפנינו, נועדה לשרת מטרה מסוימת(, למשל: לשכנע בצדקת הדובר, 

 שן, תש"ס(. ,ויצמן, תשס"ב(Knowles, 1998 ,להוכיח וכו'  ליצור יחסי קרבה,

להפרת הנורמה המקובלת ביחסי חידוש ונתון יש פונקציות כלליות וסטנדרטיות כגון 

הפניית תשומת לב לטקסט, שבירת נורמות ויצירת הפתעה, אך גם פונקציות ספציפיות )שן, 

ויאליזציה של האירועים החשובים " הפגיעה בנימוס, מגמת הטריו22-(. ב"מילכוד89תש"ס, 

ביותר והדפוס הכללי של היפוך עולמות נעזרים ביחסי חידוש ונתון. נבדוק באילו אמצעים 

לשוניים הדבר נעשה וכיצד המניפולציה הזו תורמת לרוח האירונית השורה על הספר ומועברת 

 בתרגום.



 . דרך הסיפור5.2

כנהוג, לאורך הספר כולו העובדות והנושאים בעלי החשיבות מוצגים כנתונים, אפילו שלא 

המקרים האיומים ביותר, כך שתחושת הכאוס מקורה לא רק בתוכן, אלא גם בשפה עצמה. אופן 

זה של הצגת הדברים מעורר תחושה של מצוקה בקורא, כביכול אין להם חשיבות, ונוצרת אנלוגיה 

יחסים לחיי אדם במלחמה. להלן מספר דוגמות בולטות המדגימות דפוס לחוסר החשיבות שמי

 זה:

 

44. Everywhere they touched he was acclaimed with honor, and it was one triumphal 

ovation after another for him in city after city until they finally doubled back through 

the Middle East and reached Cairo, where Milo cornered the market on cotton that no 

one else in the world wanted and brought himself promptly to the brink of ruin.  

(p. 224) 

 

בכל מקום אליו הגיעו נתקבל מילו בתשואות כבוד והיתה זו עבורו תרועת נצחון חוזרת ונשנית, 

, בה השתלט אשר חזרו לבסוף על עקבותיהם, דרך המזרח התיכון והגיעו לקהיר עיר אחר עיר, עד

  מילו על שוק הכותנה אותה לא רצה איש בעולם כולו והביא עצמו באחת אל סף החורבן.

 (228)עמ' 

 

45. He studied every floating object fearfully for some gruesome sign of Clevinger 

and Orr, prepared for any morbid shock but the shock McWatt gave him one day with 

the plane that came blasting suddenly into sight out of the distant stillness and hurtled 

mercilessly along the shore line with a great growling, clattering roar over the 

bobbing raft on which blond, pale Kid Sampson, his naked sides scrawny even from 

so far away, leaped clownishly up to touch it at the exact moment some arbitrary gust 

of wind or minor miscalculation of McWatt's senses dropped the speeding plane down 

just low enough for a propeller to slice him half away. (p. 347) 

 

 

 

 

 

הוא בחן באימה כל עצם צף, מחפש זכר מבעית כלשהו לקלווינג'ר ולאור, נכון לכל הלם מדכא 

וואט במטוסו שהתפרץ לפתע מתוך דממת המרחקים ונע -מלבד להלם שגרם לו יום אחד מק

החוף אל מעל לדוברה רחמים ובשאגה נוהמת, רועשת וגדולה לאורך קו -בעוצמה חסרת



המתנדנדת, ממנה דילג מעלה בליצנות קיד סמפסון, בלונדיני, חיוור וצלעותיו החשופות צנומות 

אף ממרחק זה, שולח יד לגעת בו בדיוק כשהוטל המטוס השוצף מטה, בשל משב רוח זדוני או 

 (322 . )עמ'נמוך דיו כדי שמדחף יחתוך אותו לשנייםוואט, -טעות קלה בחישוביו של מק

 

46. And there was no time for Yossarian to save himself from combat once Colonel 

Cathcart issued his announcement raising the missions to eighty late that same 

afternoon, no time to dissuade Nately from flying them or even to conspire again with 

Dobbs to murder Colonel Cathcart , for the alert sounded suddenly at dawn the next 

day and the men were rushed into the trucks before a decent breakfast could be 

prepared, and they were driven at top speed to the briefing room an then out to 

airfield, where the clitterclattering fuel trucks were still pumping gasoline into the 

tanks of the planes and the scampering crews of armorers were toiling as swiftly as 

they could at hoisting the thousand-pound demolition bombs into the bomb bays.  

(p. 384) 

 

צהריים בו הפיץ קולונל -וליוסאריאן לא נותרה שהות להציל עצמו מן הקרב למן אותו אחר

קאטקרט את ההודעה המעלה את מספר המשימות לשמונים, בו לא נותרה שהות להרתיע את 

שכן עם שחר נייטלי מלטוס אותן או אפילו לתכנן שוב עם דובס את רציחתו של קולונל קאטקרט, 

-ע האזעקה והאנשים הוזנקו אל המשאיות בטרם ניתן היה להכין ארוחתהמחרת נישמעה לפת

בו היו עדיין  התעופה,-התדריכים ואחר לשדה-בוקר הגונה והוסעו במלוא המהירות לחדר

התדלוק המטרטרות דוחסות בנזין אל תוך מיכלי המטוסים וצוותי המחמשים -מיכליות

בנות מחצית הטון, אל תוך תאי  המבוהלים עמלים בשיא מהירותם בהנפת פצצות ההרס,

 (357הפצצות. )עמ' 

 

47. Yossarian sank to the floor with a shriek, shutting his eyes in overwhelming terror 

as he saw the girl lift the knife to strike him again. (p. 439) 

 

צנח על הריצפה בצריחה, עוצם עיניו באימה מהממת בראותו את הנערה מרימה את יוסאריאן 

 (408. )עמ' כדי לשוב ולדוקרוהסכין 

 

 

 

 

48. He was cold, and he thought of Snowden, who had never been his pal but was a 

vaguely familiar kid who was badly wounded and freezing to death in the puddle of 

harsh yellow sunlight splashing into his face through the side gunport when Yossarian 



crawled into the rear section of the plane over the bomb bay after Dobbs has 

beseeched him on the intercom to help the gunner, please help the gunner.  

(p. 445-446) 

 

ושנפצע היה לו קר והוא חשב על סנאודן, שמעולם לא היה חברו, שהיה ילד אותו הכיר אך בקושי 

בשלולית שמש צהובה ובוהקת, שניתזה אל פניו מבעד לעמדת המקלע  אנושות וקפא למוות

הפנים, -כשיוסאריאן זחל אל ירכתי המטוס, מעל לתא הפצצות, לאחר שדובס הפציר בו, בקשר

 (415ר למקלען, אנא עזור למקלען. )עמ' לעזו

 

בכל הדוגמות מתוארים אסונות שהתרחשו כבדרך אגב, כביכול הם ידועים לקורא או 

 44חסרי חשיבות, וכך מתקבלת אווירת העולם ההזוי והתחושה שהעולם השתגע. בדוגמה מספר 

ועבדת: "בה החורבן הכלכלי שממיט על עצמו מילו מופיע בחלק המאוחה שבסוף פסוקית מש

השתלט מילו על שוק הכותנה אותה לא רצה איש בעולם כולו והביא עצמו באחת אל סף החורבן", 

היא הנוראה שביניהן, שכן בה מתוארת קטיעתו של  45שבסופו של משפט ארוך. דוגמה מספר 

אדם לשניים כאירוע אגבי לגמרי, בסופה של פסוקית ארוכה וכחלק מתיאור תכלית: "כדי 

מעשה הדקירה אינו מתואר בפועל מוטה  47יחתוך אותו לשניים". גם בדוגמה מספר שמדחף 

המאפיין חידוש אלא באמצעות צירוף שם פועל וכינוי חבור שהוא שמני כמעט: "ולדוקרו". 

היציאה לקרב מתוארת בפסוקיות המופיעות בזו אחר זו: "שכן עם שחר  46בדוגמה מספר 

-שים הוזנקו אל המשאיות בטרם ניתן היה להכין ארוחתהמחרת נישמעה לפתע האזעקה והאנ

התעופה", ומוסיפה לתחושת -התדריכים ואחר לשדה-בוקר הגונה והוסעו במלוא המהירות לחדר

מתברר מה בדיוק קרה לסנאודן  48הדחיפות וחוסר האונים הנובעת מהתוכן עצמו. בדוגמה מספר 

פצע אנושות וקפא למוות", אך המקרה כביכול בצורה טריוויאלית, בפסוקית משועבדת: "שנ

מוזכר פעמים כה רבות לאורך הספר, עד כי חשיבותו לעלילה ובעיני הגיבור הראשי עצמו אינה 

 מוטלת בספק.

 

 

 

 

טכניקה סיפורית זו משמשת לעתים קרובות פתיח להצגה מפורטת יותר של מהלך 

יתן לראות בצמדי המקרים העניינים, לרוב לאחר שהוזכרו מספר פעמים כבדרך אגב, כפי שנ

 הבאים:



 

49. There was something inherently disreputable about Yossarian, always carrying on 

so disgracefully about that dead man in his tent who wasn't even there and then taking 

of all his clothes after the Avignon mission and going around without them right up to 

the day General Dreedle stepped up to pin a medal on him for his heroism over 

Ferrara and found him standing in formation stark naked.  

(p. 104) 

 

 מכובד ביוסאריאן, שהתפרץ תמיד בצורה כה מחפירה בכל הקשור לאותו מת-היה משהו בלתי

וגם פשט את כל בגדיו, לאחר המשימה באביניון, והסתובב בלעדיהם עד באוהלו שאף לא היה שם, 

היום בו ניגש גנרל דרידל לענוד לו עיטור על גבורתו מעל פרארה ומצאו עומד במסדר עירום 

 (98)עמ'  לגמרי.

 

50. They were free, as Colonel Cathcart was free, to force their men to fly sixty 

missions if they chose, and they were free, as Yossarian had been free, to stand in 

formation naked if they wanted to, although General Dreedle's granite jaw swung 

open at the sight and he went striding dictatorially right down the line to make certain 

that there really was a man wearing nothing but moccasins waiting at attention in 

ranks to receive a medal from him. (p. 222) 

 

נשיהם לטוס ששים משימות, אם הם היו חופשיים, כשם שקולונל קאקרט היה חופשי, לאלץ את א

כך החליטו, והם היו חופשיים, כשם שיוסאריאן היה חופשי, לעמוד עירומים במיסדר, אם רצו 

, אף כי לסת השחם של גנרל דרידל נפערה לנוכח המראה והוא מיהר ברודנות הישר לאורך בכך

למוקסינים, גבר מנת לוודא אם אכן ממתין לו בדום מתוח, כשאין עליו דבר פרט -השורה, על

 (208. )עמ' האמור לקבל ממנו עיטור

 

 

 

 

 

 

 

51. Havermeyer had grown very proficient at shooting field mice at night with the gun 

he had stolen from the dead man in Yossarian's tent. (p. 31) 

 



מהמת ות האקדח אותו גנב שדה, באמצע-האברמייר הפך מומחה גדול להרג לילי של עכברי

 (30. )עמ' באוהלו של יוסאריאן

 

"המת באוהלו של יוסאריאן" מופיע כמוטיב חוזר לכל אורך הספר בפסוקיות משועבדות והסיפור 

עצמו מוסבר רק בסופו. דרך הצגת המידע כנתון יוצרת מתח ומועקה בקורא, כביכול היה אמור 

 המתים האלמוניים בקרב. לדעת מי הוא המת. ייתכן שהוא מסמל את כל

 

52. And this dead one was really unknown, even though his belongings still lay in a 

tumble on the cot in Yossarian's tent almost exactly as he had left them three months 

earlier the day he never arrived – all contaminated with death less than two hours 

later, in the same way that all was contaminated with death the very next week during 

the Great Big Siege of Bologna when the moldy odor of mortality hung wet in the air 

with the sulphurous fog and every man scheduled to fly was already tainted. (p. 112) 

 

השדה אשר באוהלו של -ומת זה היה באמת אלמוני, למרות שחפציו עדיין נחו בעירבוביה על מיטת

נגועים  –יוסאריאן, כמעט כשם שהשאירם שלושה חודשים קודם לכן ביום בו מעולם לא הגיע 

וות שבוע אחר לגמרי במוות, פחות משעתיים לאחר מכן, באותה דרך עצמה בה היו הכל נגועים במ

משך המתקפה הגדולה על בולוניה, כשריח הריקבון של המתים תלה בערפל הגופריתי הרטוב כך, 

 (105)עמ'  וכל אדם ששובץ לטיסה כבר היה נגוע.

 

זהו פתח לפתוח בסיפור הקרב על בולוניה, ובו בזמן מפורט לראשונה מי הוא המת באוהלו של 

 יוסאריאן.

 

53. Yossarian had not resigned himself to that idea, and he bolted for his life wildly 

on each mission the instant his bombs were away, hollering, "Hard, hard, hard, hard, 

you bastard, hard!" at McWatt and hating McWatt viciously all the time as though 

McWatt were to blame for their being up there at all to be rubbed out by strangers, 

and everybody else in the plane kept off the intercom, except for the pitiful time of the 

mess on the mission to Avignon when Dobbs went crazy in mid-air and began 

weeping pathetically for help. (p. 51) 

 

יוסריאן לא השלים עם רעיון זה ובכל משימה היה נימלט בפראות על נפשו, בו ברגע שפצצותיו 

-וואט ושונא את מק-!" לעבר מקחזק, חזק, חזק, חזק, ממזר שכמוך, חזקשוחררו, כשהוא צועק "

ים. רק קולו של וואט ברשע, כאילו ניתן היה להאשימו בעובדת היותם שם, נרצחים בידי זר



פרט לאותו רגע עצוב, בבלגן מעל אביניון, כשדובס הפנים, -יוסאריאן נשמע אותן דקות בקשר

 (49. )עמ' השתגע באויר והחל מתייפח לעזרה

 

כבסיפור המת שבאוהל, סביב המקרה הזה סובב הסיפור כולו וסיוטיו של יוסאריאן. בכל זאת 

גב. רק לקראת סוף הספר ייוודע מה באמת קרה שם. הוא מוזכר בדוגמה זו וגם בהמשך כבדרך א

טכניקה זו יוצרת מתח וממחישה את התחושה המסויטת שאופפת את המקרה. קטיעת המשפט 

בפסיק בגרסה העברית, מחלישה את האפקט, מפני שהיא מעמידה את העובדה "דובס השתגע" 

 בפני עצמה ולא כרצף אירועים מסויט.

 

54. The scene was almost like the morning in Pianosa seven months later after the 

night Milo bombed the squadron […] (p. 109) 

 

לאחר הלילה בו הפציץ המראה היה כמעט כבאותו בוקר בפיאנוזה, שבעה חודשים מאוחר יותר, 

 (102, ]...[ )עמ' מילו את הטייסת

 

כחלק מפסוקית  –טייסת בידי אחד מאנשיה הפצצת ה –כאן מוזכר לראשונה המקרה האיום 

 תיאור זמן, אבל המקרה ישוב ויופיע לכל אורך הספר ורק לבסוף יתואר בפירוט.

 

55. Yossarian felt guilty each time he remembered Kraft, guilty because Kraft had 

been killed on Yossarian's second bomb run, and guilty because Kraft had got mixed 

up innocently also in the Splendid Atabrine Insurrection that had begun in Puerto 

Rico on their first leg of their flight overseas […] (p. 109) 

 

יוסאריאן חש עצמו אשם כל אימת שנזכר בקראפט, אשם שכן קראפט נהרג ביעף ההפצצה השני 

שהחלה  לב גם במרידת האטברין המפוארת-הסתבך בתוםשם שכן קראפט של יוסאריאן וא

 (102טיסתם הראשון מעבר לים, ]...[ )עמ' -ריקו, בקטע-בפורטו

 

מכאן והלאה מפורטת מרידת האטברין, המופיעה בצירוף שמני ומתוארת בפסוקית לוואי, מה 

 שמקטין את חשיבותה מבחינה דקדוקית.

 

חוזר בש' הזיקה לחבר אירוע שאיחר את קודמו ברצף של כאן המקום לציין שהשימוש ה

תכנון מוקדם  אירועים אינו נחשב לבחירה סגנונית מוצלחת גם באנגלית, וכמובן אינו טבעי ודורש



, אך בעברית אינו תקני כלל משום שהוא משבש את מערך הזמנים (Knowles, 1998, 110)רב 

 )בנדויד, תשכ"ה(. ראה הדוגמה הבאה:

 

56. It astonished her that so many separate organizations were willing to do so much 

to bury Doc Daneeka, who, back in Pianosa was having a terrible time trying to keep 

his head above the ground and wondered with dismal apprehension why his wife did 

not answer the letter he had written. (p. 353) 

 

מנת לקבור את דוק -התמיה אותה שאירגונים נפרדים כה רבים, שואפים לעשות כה הרבה, על

שם בפיאנוזה, סבל קשות בנסיונו להחזיק את ראשו מעל פני האדמה ושאל עצמו -, איאשרדניקה 

 (327בדאגה קודרת מדוע אין אשתו עונה למכתב ששלח. )עמ' 

 

אולם יש להניח שהמתרגמים העדיפו לשמור על המבנה הייחודי לספר במחיר התקניות, מה גם 

שאינם תמיד מקפידים על כל הכללים גם כשאין בכך תרומה לאירוניה. זוהי פשרה, כיוון שלא 

סביר להניח שניתן היה לשחזר את האפקט הכאוטי הייחודי לספר בשימוש באמצעי אחר, הגם 

לשוניים שונים להעברת יחסי החידוש והנתון בכל שפה ושפה. הדרכים שקיימים אמצעים 

הבסיסיות אינן כה שונות, אך הטכניקות נבדלות זו מזו בשל המגבלות השונות של כל שפה, ביניהן 

. בעברית ניתן גם (Knowles, 1998, 104, 107)גמישות השימוש במיליות וסדר המילים במשפט 

סוק, שמות פרטיים, יידוע, לוואים, פסוקיות טפלות ומילים להציג מידע כנתון בעזרת: פי

וכחידוש בעזרת: הנגנה, הדגשה )שינוי מקום, משפט ייחוד(, חיזוי  ;מסוימות כגון הרי, הלוא, הן

 לעתיד וקישוריות. 

לרוב התרגום מקפיד לשמור על טכניקת הסיפור הייחודית לספר, הכוללת מניפולציות 

 בדוגמות הבאות יש הזחות מסוימות.  ברצף החידוש והנתון, אך

 

57. Yossarian was in the hospital with a pain in his liver that fell just short of being 

jaundice."  (p. 7) 

 

 (7. )עמ' אלא שלא הייתה זו בדיוק צהבתיוסאריאן שהה בבית החולים בגלל כאב בכבד, 

 

בכבד של יואסריאן מופיע בפסוקית טפלה, במבנה של שעבוד, וכך הוא מוצג כמשני תיאור הכאב 

וקודם למידע החדש שהוא הימצאותו של יוסאריאן בבית החולים. בתרגום, לעומת זאת, 



ההירארכיה שונה מעט: אלו שני משפטים המאוחים באמצעות המילה "אלא" וכל אחד מהם 

גדולה יותר לכל העניין והיא פוגעת בסגנון הקליל והאגבי מציג חידוש. ההזחה היא במתן חשיבות 

 לכאורה של הצגת הדברים.

 

58. With them this time was the twenty-four-year-old fighter-pilot captain with the 

sparse golden mustache who had been shot into the Adriatic Sea in midwinter and had 

not even caught a cold. (p. 9) 

 

, שהופל לים האדריאטי קפטיין בעל שפם זהוב ומדובלל, 24קרב בן -הפעם היה איתם טייס

 (9באמצע החורף ואפילו לא הצטנן. )עמ' 

 

המידע החשוב, החדש ויוצא הדופן, מובא במבנה של שעבוד תחבירי, בפסוקית לוואי טפלה 

שימוש עקיף ביחסי חידוש ונתון ליצירת אפקט המציגה אותו כנתון וכשולי. כאן נעשה כמובן 

ספרותי. מצד אחד, באנגלית רמת הניתנות גבוהה יותר משום שאין פסוקית של הסבר מי הוא 

הקפטיין, מצד שני, הפסיק לפני פסוקית הלוואי בעברית מגביר את הניתנות משום שהוא מציג 

 את המידע הנוסף כעודף עוד יותר ולא כתיאור מזהה. 

 

59. Yossarian was unspringing rhythms in the letters the day they brought the Texan 

in. (p. 9) 

 

 (9, עסק יוסאריאן בשיבוש מקצבי המכתבים. )עמ' ביום בו הכניסו את הטקסאני

 

מבחינה תמטית המידע החדש והחשוב במשפט הוא בואו של הטקסאני  –יש כאן מניפולציה 

)כבר ידוע כי יוסאריאן משתעשע בהשחתת המכתבים(, אבל מידע זה מופיע בתוך למחלקה 

פסוקית תיאור זמן ולא כחלק מהחידוש שהוא הנשוא. אמנם גם בתרגום מידע זה מופיע כחלק 

מתיאור ולא מוצג כחידוש העיקרי במשפט, אולם שינוי הסדר מבליט אותו ומעלה אותו 

חה זו פוגעת שוב בנימת האגביות שבה נמסרות העובדות בהירארכית יחסי החידוש והנתון. הז

 החשובות בספר.

מאחר שרוב המידע החדש נמסר לאורך כל הסיפור כנתון, החריגות הנדירות בולטות  

 במיוחד, למשל במקרים הבאים.

 



60. And Nately, in the other plane, was killed too. (p. 385) 

 

 (358. )עמ' ואנהרג אף הונייטלי, במטוס השני, 

 

בדוגמה הזו, מלבד הסטייה מהנוהג הקבוע ותיאור המקרה באמצעות פועל מוטה שהוא הנשוא 

כמקובל, הצמצום הנדיר בפרטים והפרדת החידוש בפסיקים מדגישים אותו עוד יותר. מבחינה 

תוכנית יש למותו של נייטלי משמעות רבה בסיפור, משום שבעקבותיו מסרב יוסאריאן להמשיך 

 טוס. זהו מקרה נדיר שבו הצגת הנתונים עולה בקנה אחד עם חשיבותם.ל

 

62. Yossarian jumped. Nately's whore was hiding just outside the door. The knife 

came down, missing him by inches, and he took off. (p. 463) 

 

ת. הסכין נחת, מחטיא אותו יוסאריאן קפץ. הזונה של נייטלי הסתתרה ממש מאחורי הדל

 (430. )עמ' והוא יצא לדרךבסנטימטרים, 

 

במשפט זה מסתיים הספר, ועל כן אין להתפלא שמבנהו שונה לחלוטין מדרך הסיפור הרגילה. 

 השבירה במבנה יוצרת סגירה.
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ולציה של כמעט כל תיאור משמש פתח לקידום העלילה או לאזכור מקרים שאירעו באמצעות מניפ

יחסי החידוש והנתון, כשגם דרך התיאור היא אגבית ומופיעה בפסוקיות משועבדות. זוהי דרך 

 אופיינית להצגת דמויות ודפוס סיפורי החוזר על עצמו. הרי דוגמות אחדות.

 

63. Immediately next door to Yossarian was Havermeyer, who liked peanut brittle and 

lived all by himself in the two-man tent in which he shot tiny field mice every night 

with huge bullets from the .45 he had stolen from the dead man in Yossarian's tent.  

(p. 18) 

 

שאהב פריכי בוטנים וגר לבדו באוהל זוגי, בו ירה מדי לילה בסמוך ליוסאריאן שכן האברמייר, 

 (17, אותו גנב מהמת באוהלו של יוסאריאן. )עמ' ."45שדה זעירים בכדורי ענק של ה"-בעכברי

 

64. Kraft was a skinny, harmless kid from Pennsylvania who wanted only to be liked, 

and was destined to be disappointed in even so humble and degrading an ambition. 

Instead of being liked, he was dead, a bleeding cinder on the barbarous pile whom 

nobody had heard in those last precious moments while the plane with one wing 

plummeted. He had lived innocuously for a little while and then had gone down in 

flame over Ferrara on the seventh day, while God was resting, when McWatt turned 

and Yossarian guided him in over the target on a second bomb run because Aarfy was 

confused and Yossarian had been unable to drop his bombs the first time. (p. 56) 

 

, שכל רצונו היה להתחבב ושנגזר עליו להתאכזב גם קראפט היה נער צנום ותמים מפנסילבניה

, אוד שותת דם בגרוטאה הרצחנית אותה משאיפה כה צנועה ומועטת. במקום להתחבב, היה מת

זמן מה חי הכנף צולל אל האדמה. -לא שמע איש באותן שניות יקרות אחרונות בעוד המטוס קצוץ

לו מבלי להזיק לאיש ואז צלל מטה בלהבה מעל פאררה, ביום השביעי, כששבת אלוהים מכל 

וואט פנה ויוסאריאן הוליכו אל מעל למטרה ביעף הפצצה שני, שכן ארפי היה -מלאכתו, כשמק

 (53מבולבל ויוסאריאן לא יכול היה להשליך את הפצצות בפעם הראשונה. )עמ' 

 

65. Also outside the pale was Major Major, the squadron commander, who had found 

that out the same time he found out that he was squadron commander from Colonel 

Cathcart, who came blasting into the squadron in his hopped-up jeep the day after 

Major Duluth was killed over Perugia. Colonel Cathcart slammed to a screeching stop 

inches short of the railroad ditch separating the nose of his jeep from the lopsided 



basketball court on the other side, from which Major Major was eventually driven by 

the kicks and shoves and stones and punches of the man who had almost become his 

friends. (p. 59) 

 

 שהואהטייסת, לו נודע הדבר ברגע בו נודע לו -בשולי החברה נמצא גם מיג'ור מיג'ור, מפקד

, שהתפרץ לטייסת בג'יפ מדורבן, יום לאחר שמיג'ור דולות הטייסת מפי קולונל קאטקרט-מפקד

טקרט עצר בחריקת בלמים, סנטימטרים ספורים מתעלת המסילה נהרג מעל פרוג'ה. קולונל קא

שהפרידה את חלקו הקדמי של הג'יפ ממגרש הכדורסל אשר בעברו השני, ממנו בסופו של דבר 

 ידי האנשים שכמעט היו לחבריו. -גורש מיג'ור מיג'ור בבעיטות, דחיפות, אבנים ומהלומות על

 (56)עמ' 

 

66. Dobbs was almost as bad as Orr, who seemed happy as an undersized, grinning 

lark with his deranged and galvanic giggle and shivering warped buck teeth and who 

was sent along for a rest leave with Milo and Yossarian on the trip to Cairo for eggs 

when Milo bought cotton instead and took off at dawn for Istanbul with his plane 

packed to the gun turrets with exotic spiders and unripened red bananas. (p. 234) 

 

שנראה כעפרוני גמוד וחייכני בציחקוקיו מצבו של דובס היה רע כמעט כמצבו של אור, 

ו ושנישלח לחופשה עם מילו הארנב המעוקמות והנוקשות של-הפתאומיים והמטורפים ובשיני

, כשמילו קנה במקומן כותנה והמריא עם שחר לאיסטנבול ויוסאריאן בנסיעת הביצים לקהיר

  (219בוסר אדומות. )עמ' -המקלעים בעכבישים אקזוטיים ובבננות-כשמטוסו עמוס עד צריחי

 

67. McWatt wore fleecy bedroom slippers with his red pajamas and slept between 

freshly pressed colored bedsheets like the one Milo had retrieved half of for him from 

the grinning thief with the sweet tooth in exchange for none of the pitted dates Milo 

had borrowed from Yossarian. (p. 62) 

 

ועל נעלי בית צמריריות וישן בין סדינים צבעוניים וואט נ-בנוסף לפיג'מות האדומות, היה מק

תמורת אף אחת ומגוהצים, כדוגמת זה שאת מחציתו הציל עבורו מילו מהגנב החייכן והלקקן 

 (58)עמ'   מקופסאות התמרים שלווה מילו מיוסאריאן.

 

וואט עובר המספר להציג מידע -מתיאור של מק –דוגמה זו אופיינית לטכניקת הסיפור כולו 

שנראה בלתי אפשרי "תמורת אף אחת מקופסאות התמרים" ואז פותח בסיפור האבסורדי בפני 

 עצמו.
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הנחה כי הנמען מכיר את האדם שבו מדובר ומשום כך מידע זה -השימוש בשם פרטי מעיד על קדם

חידוש כי אם נתון. בצורה כזו מקרב הסופר את הקורא ויש תחושה שנכנסים לסיפור במהלך אינו 

התרחשותו, מה שאכן מסתבר כנכון במקרים רבים בספר. תחושה זו בולטת עוד יותר כאשר 

 לאמתו של דבר אין לקורא דרך להכיר את הדמות המאוזכרת, שכן זו לה הופעה ראשונה בסיפור.

 

68. He was even more comfortable than Dunbar, who had to keep falling down on his 

face in order to get his meals brought to him in bed. (p. 8) 

 

, כדי שיגישו לו את דאנבאר, שהיה חייב לשוב וליפול על פניוהיה לו נוח אפילו יותר מאשר ל

 (8ארוחותיו למיטה. )עמ' 

 

הפעם הראשונה שבה הדמות "דאנבאר" מוזכרת, והיא מוזכרת בשמה הפרטי ללא כל הקדמות זו 

והסברים. בנוסף לכך, המידע כיצד הצליח דאנבאר להישלח לבית החולים, שהוא מבחינה תמטית 

חידוש, מוצג כאן כנתון, כבדרך אגב, בפסוקית משועבדת: "שהיה חייב לשוב וליפול על פניו", 

רתה לשרת את פסוקית תיאור התכלית שלאחריה: "כדי שיגישו לו את ארוחותיו שכביכול כל מט

 למיטה".

 

69. The system worked just fine for everybody, especially for Doc Daneeka, who 

found himself with all the time he needed to watch old Major – de Coverley pitching 

horseshoes in his private horseshoe-pitching pit, still wearing the transparent eye 

patch Doc Daneeka had fashioned for him from the strip of celluloid stolen from 

Major Major's orderly room window months before when Major – de Coverley had 

returned from Rome with an injured cornea after renting two apartments there for the 

officers and enlisted men to use on their rest leaves. (p. 33) 

 

 השיטה פעלה להפליא לגבי כולם, במיוחד לגבי דוק דניקה, שנתפנה כל צורכו להתבונן

ו, עדיין חובש את הפרסות הפרטי של-הקשיש, שהשליך פרסות במטווח דה קוברלי –במיג'ור 

הטייסת -הרטייה השקופה אותה התאים למענו דוק דניקה מסרט הצלולויד שניגנב מחלון משרד

עין פגועה, לאחר -קודם, כשמיג'ור דה קוברלי חזר מרומא עם קרנית של מיג'ור מיג'ור חודשים

 (32ששכר שם שתי דירות לשימושם של הקצינים והחוגרים בעת חופשותיהם. )עמ' 

 



אירוע מתואר במניפולציה של יחסי החידוש ונתון, וכאן מופיע לראשונה שמו המסתורי כל ה

דה קוברלי. שם אמור להיות שיא הניתנות וכאן העדר המידע מושך את  –והחסר של מיג'ור 

 תשומת הלב.

בדוגמה הבאה יש הזחה בתרגום, במקור האחות דאקאט מופיעה בשמה הפרטי ובתוארה 

ום היא מופיעה בתחילה כאחות כלשהי שאינה מוכרת, ורק לאחר מכן מוצג ללא כל הסבר, ובתרג

דבר המקטין את רמת הניתנות היחסית של  –שמה הפרטי במבנה של תיאור "בשם דאקאט" 

המידע. אמנם אין זה החידוש במשפט, אך מהתרגום העברי ברור כי הנמען אינו אמור לדעת מי 

ינה קיימת במקור. ייתכן שהסיבה לכך היא הנטייה היא האחות דאקאט והוא זוכה להקדמה שא

 האופיינית למתרגמים להנהרה.

 

70. Each morning they came around [...] accompanied by brisk and serious Nurse 

Duckett, […] (p. 7) 

 

 (7, ]...[ )עמ' אחות נמרצת וחמורת סבר בשם דאקאטהם הופיעו מדי בוקר ]...[ מלווים בידי 

 



 . אמצעים לשוניים נוספים5.5

 
71. Wasn't he sweet?' said Yossarian.  (p. 15) 

 

 (14)עמ'   ' אמר יוסאריאן.נכון שהיה מתוק?"

 

הנחה שהנמען יסכים -בשאלה בשלילה יש תמיד דרגה גבוהה של ניתנות היות שהיא משקפת קדם

המוען, כמו במקרה זה. המתרגמים אמנם יכלו לבחור בחלופה "הוא לא מתוק?" וכך לשמר עם 

את מבנה השאלה בשלילה ורמת הניתנות שלו, אבל בחרו בשאלה בחיוב שמפחיתה את ההיבט 

 הזה וכך נוצרה הזחה מסוימת.

 

72. […] "since the food is yours once you get it from me. I suppose that with 

conditions as hard as they are, these people are very glad to get it." 

"Yes, very glad," Yossarian assured him. "The two girls sell it all on the black market 

and use the money to buy flashy costume jewelry and cheap perfume." 

Milo perked up. "Costume jewelry!” he exclaimed. "I didn't know that […] (p. 64) 

 

"מאחר והמזון הוא שלך מרגע שאתה מקבל אותו ממני. אני מניח שבימים טרופים אלו, האנשים 

 שמחים מאד לקבל אותו."

וקונות בכסף שתי הנערות מוכרות את הכל בשוק השחור "כן, שמחים מאד," הבטיחו יוסאריאן. "

 ."תכשיטים מלאכותיים מבריקים ובושם זול

 " הוא קרא במחאה. "לא ידעתי את זה ]...[תכשיטים מלאכותיים!מילו זקף את ראשו. "

 (60-61)עמ' 

 

מילו אינו מגיב לחידוש או "הפואנטה" שבפועל "למכור",  –דוגמה זו שונה מהטכניקה הסיפורית 

ות עצמן טועות בפענוח יחסי החידוש והנתון ולמעשה אלא לאובייקט המכירה. כך גם הדמוי

זו דוגמה מעניינת מפני שיוסאריאן אירוני בתשובתו למילו  מפענחות משמעות או דגש אחרים.

השמחה שעליה מדבר מילו והשמחה שאליה מתכוון יוסאריאן שונות מאוד.  –"שמחים מאד" 

 לאירוניה רבת הנמענים.המחבר המשתמע הצמוד לנקודת התצפית של יוסאריאן שותף 

 

 

 

 



73. "Maybe it is his liver," replied the white-haired officer in charge. "What does his 

blood count show?" 

"He hasn't had a blood count." […] 

"In the meantime, keep that ice bag on. It's very important." 

"I don't have an ice bag on." (p. 182) 

 

 ?"הדם שלו-מה מורה בדיקתהשיער. "-"יתכן שזה הכבד שלו," ענה הקצין הממונה, כסוף

 ." ]...[דם-לא נערכה לו בדיקת"

 . זה חשוב מאד."המשך עם כרית הקרח הזו"בינתיים, 

 (172." )עמ' אין לי כרית קרח"

 

ו ליוסאריאן בדיקת דם ניכר על פי מבנה המשפט שבעיני הקצין הממונה מובן מאליו שיערכ

הנחה זו מתבררת כשגויה מתוך ההקשר, דבר המאפיין לעתים קרובות -ושיקבל כרית קרח. קדם

. הביקורת המובעת היא כלפי בתי החולים והרופאים ככלל (Fawcett, 1998, 117)הנחות -קדם

 שאינם רואים צורך לעשות את הדברים הפשוטים ביותר.

מידע כנתון וכידוע לנמען, כלומר בעל חשיבות בכל הדוגמות השונות מוצג ה 

אינפורמטיבית מועטה. אם כן, בכולן יש הפרה של כלל הכמות של גרייס, כיוון שתרומתו של 

המחבר המשתמע לשיח כביכול אינה אינפורמטיבית דיה )ויצמן, תש"ס, תשס"א(. הקורא יפענח 

מעויות, שביניהן ביקורת אירונית על הפרה זו של עקרון שיתוף הפעולה כסימן לרובד נוסף של מש

 החברה שאינה משכילה לייחס חשיבות למה שחשוב באמת.

  



 ניגוד מפתיע –. הומור 6

 . הקדמה6.1

תופעת אי ההלימה הנובעת מחריגה מתבניות קוגניטיביות מקובלות, היא המאפיין העיקרי של 

" במה שבחרנו 22-מילכוד. התופעה חוזרת על עצמה ב"(Vandaele, 2002, 156-157)הומור  

לכנות "ניגוד מפתיע": מבעים קצרים לרוב המסתיימים בשבירת ציפיות. המשפט מתחיל בצורה 

ניגוד מוחלט לתחילתו עד כדי חריגה ממוסכמות החברה.  –מסוימת אך ההפתעה בסופו גדולה 

 .(Vandaele, 2002, 161)הדבר תלוי כמובן במה הנמען תופס כחריגה 

עיל, אי ההלימה מוסברת גם בקיומם של שני תסריטים מנוגדים זה לצד זה כפי שצוין ל 

(Attardo, 2002) בדוגמות הבאות היינו מצפים שיתקיים התסריט הצפוי והרגיל: אדם ירצה  .

להמשיך לשחק במשחק מעניין, אדם טוב מזג, נדיב וחביב יהיה אהוב על הבריות וכו'. אי ההלימה 

 ט הזה לתסריט השני המנוגד לו ומחליף אותו. נובעת מהניגוד בין התסרי

למבעים האלה מבנה מובהק של פאנץ' ליין, כבבדיחות מסוימות, ובמבנה זה רואה 

.  אולם לבדיחות בטקסט הומוריסטי פונקציה כחלק (Attardo, 2002)אטרדו אי הלימה בולטת 

תן בספר כפולה , ומשום כך חשיבו(Vandaele, 2002, 165)מהעלילה ולא רק בפני עצמן 

 ומכופלת.

במושגים של עקרון שיתוף הפעולה של גרייס, אפשר לראות בדוגמות שלפנינו הפרה של 

כלל האמת, שכן חלקן גובלות באבסורד. תופעות אלו אופייניות להומור ולאירוניה גם יחד, 

כך, הפרכת הציפיות תורמת ולעתים קשה יהיה להכריע לאיזה תחום שייך המקרה. כך או 

לאווירת העולם ההזוי והחריגה הבוטה מהמוסכמות מזעזעת את הקורא ופוגעת בתדמית 

 הציבורית שלו.

מעניין לציין שתופעת "הניגוד המפתיע" רווחת בייחוד בתיאור הדמויות, אך היא מופיעה 

 גם בדרך הסיפור ובהקשרים שונים, בייחוד בהקשר המלחמתי.



 יפור. דרך הס6.2

בשלושת הקטעים הקצרים שבהמשך ישנם סממנים רבים של בדיחה, אפיזודה אחת קומפקטית 

 עם הסגר המעורר הפתעה בצורת "פאנץ' ליין".

 

74. And there was nothing for the disappointed fireman to do but drink tepid coffee 

and hang around trying to screw the nurses. (p. 11). 

 

אלא ללגום קפה פושר ולהסתובב בשטח בניסיון לדפוק את ולכבאים המאוכזבים לא נותר 

 (.11. )עמ' האחיות

 

, אנו מצפים למשימה הרואית שעל החיילים "there was nothing [...] to do"על פי ההתחלה 

המשפט  לבצע, בייחוד בתרגום לעברית "לא נותר אלא", שם הוגבה מעט המשלב. חלקו השני של

, ההדהוד הזה הופך את  screw-הוא סטייה משלבית )בייחוד בעברית( ללשון החיילים: "לדפוק" 

המשפט לאירוני, וחצי הביקורת שלו עשויים להיות מופנים בין השאר לחיילים האדישים 

והמשועממים, לאחראים למצב שבו הם נמצאים ולגישה המקובלת שעל החיילים לנקוט בפעולות 

מסתבר שמשימתם של החיילים אינה נעלה כלל וכלל, והיא "ללגום קפה פושר" ולנסות  הרואיות.

"לדפוק את האחיות". מתקיימים בקטע הזה שני תסריטים המשרתים את אופיו ההומוריסטי: 

החיים הקטנים והעלובים: הקפה פושר  –ותסריט שני  ;המשימה ההרואית –תסריט אחד 

בר מהנשגב אל הארצי משרת את תפיסת העולם ההפוך של הספר והניסיון אינו אלא ניסיון. המע

 ואת הטריוויאליזציה של כל מה שנחשב חשוב ב"עולם האמיתי".

 

75. Yossarian owed his good health to exercise, fresh air, team-work and good 

sportsmanship; it was to get away from them all that he had first discovered the 

hospital. (p. 181) 

 

 צוות ולרוח -יוסאריאן חב את בריאותו הטובה לאימונים, לאויר צח, לעבודת

 (171. )עמ' החולים-בדיוק כדי להתחמק מכל אלו, גילה לראשונה את בית ;ספורטיבית

 

76. Aarfy was an authority on the subject of true love because he had fallen truly in 

love with Nately's father and with the prospect of working for him ]…[  

(p. 296) 



שכן התאהב באמת באביו של נייטלי ובסיכוי לעבוד אמת, -ארפי היווה סמכות בנושא אהבת

 (275, ]...[ )עמ' למענו

 

הדוגמות הבאות ההומור וההפתעה מקורם בניגוד בין אופן הצגת הדברים להגיון שלנו, ולכן בשתי 

מוסיפה על  77יש גם פגיעה בתדמית הציבורית של הקורא. השלילה הכפולה בדוגמה מספר 

הבלבול המתעורר בקריאת המשפט, כך שהסטייה מהמוסכמות היא גם ברעיון המובע במשפט 

 וגם במבנהו הדקדוקי.

 

77. But Yossarian couldn't be happy, even though the Texan didn't want him to be, 

[…] (p. 17) 

 

  (16, ]...[ )עמ' למרות שהטקסאני לא רצה שיהיהאך יוסאריאן לא יכול היה להיות מאושר, 

 

78. Actually, there were many officer's clubs that Yossarian had not helped build, but 

he was proudest of the one on Pianosa. It was a sturdy and complex monument to his 

powers of determination. Yossarian never went there to help until it was finished; then 

he went there often, so pleased was he with the large, fine, rambling shingled 

building. It was truly a splendid structure, and Yossarian throbbed with a mighty 

sense of accomplishment each time he gazed at it and reflected that none of the work 

that had gone into it was his. (p. 19) 

 

ריאן לבנות, אבל עיקר גאוותו היתה בזה היו מועדוני קצינים רבים אותם לא עזר יוסאלמעשה, 

. היתה זו אנדרטה יציבה ומורכבת לנחושות החלטתו. יוסאריאן מעולם לא הלך של פיאנוזה

הפרא -לעזור, עד אשר נשלמה המלאכה ואז היה הולך לעיתים קרובות, כה מרוצה היה מבנין

פעם בתחושת הישג כל ויוסאריאן התהרעפים. היה זה מיבנה נהדר באמת, -הרחב, היפה ועטור

 (18. )עמ' אימת שהתבונן בו וחשב על כך שלא היה לו כל חלק במאמץ שהושקע בהקמתו

  



 . הדהוד6.3

הלימה, אך בהסתמך על -בכל הקטעים הבאים בולט ההומור שמקורו בניגוד המפתיע ובאי

זוהי הפרה התיאוריות של גרייס וספרבר ווילסון, הכף נוטה להכריע אותם כאירוניים. ראשית, 

בוטה של כלל האמת. שנית, כל הקטעים האלו הם הדהוד מחשבותיה של אחת הדמויות. בשלוש 

( אלו מחשבותיו של יוסאריאן, הדמות הראשית שלנקודת 81-ו 80, 79הדוגמות הראשונות )

תצפיתה צמוד המספר לאורך רוב הספר. הביקורת שמבטאת האירוניה יכולה להיות כלפי 

 צב האבסורדי או כלפי האנשים שמחשבותיהם מהדהדות, כמו בדוגמה מספרהחברה, כלפי המ

. דוגמה זו פותחת בהדהוד של קלישאה "הפליה גזעית היא דבר נורא" ומסתיימת בהפרת 82

ציפיות, וכך היא מזכירה יותר מכול בתוכן ובמבנה את הבדיחה הידועה: "אני לא גזען, אני שונא 

 כושים/ערבים/שמאלנים וכו'."

 
79. Yossarian had stopped playing chess with him because the games were so 

interesting they were foolish. (p. 9) 

 

 (9. )עמ' שכן המשחקים היו כל כך מעניינים, עד כי הפכו למטופשיםיוסאריאן חדל לשחק עמו, 

 

80. Yossarian was sorry to hear they had a mutual friend. (p. 12) 

 

 (12. )עמ' הצטער לשמוע שיש להם ידיד משותףיוסאריאן 

 

81. She was adult and self-reliant, and there was nothing she needed from anyone. 

Yossarian took pity and decided to help her. (p. 301) 

  

ולא היה דבר שניזקקה לו מן הזולת. יוסאריאן נמלא רחמים בטחון -היא היתה בוגרת ומלאת

 (280. )עמ' וגמר אומר לעזור לה

 

82. Racial prejudice is a terrible thing, Yossarian. It really is. It's a terrible thing to 

treat a decent, loyal Indian like a nigger, kike, wop or spic." (p. 45) 

 

דבר נורא לנהוג באינדיאני הגון ונאמן כאילו הוא גזעית היא דבר נורא, יוסאריאן. באמת. הפליה "

 (43." )עמ' כושי מלוכלך, יהודון או מקרון

 

 . אבסורד וסתירות לוגיות6.4



בכל הדוגמות הבאות הניגוד בין תחילתו של המשפט לסופו או בין המתואר בו למציאות הוא 

אן לידי אבסורד. על כן, על פי ג'פרס, אלו היקרויות בולטות של קיצוני כל כך עד כי הוא מבי

-Jeffers, 1995, 54), ולא של אירוניה, הנצמדת לכללים המקובלים non-senseהומור, שהוא 

 . כך או כך, החריגה הטוטלית מהמוסכמות פוגעת פגיעה קשה בתדמית הציבורית של הקורא.(55

 

83. […] alongside the open-air movie theater in which, for daily amusement of the 

dying, ignorant armies clashed by night on a collapsible screen […] (p. 26) 

 

, התנגשו מדי לילה צבאות לבידורם היומי של המתים]...[ לצד אולם הקולנוע הפתוח אשר בו, 

 (25-26]...[ )עמ'  ניבערים על מסך קפיל

 

84. "Well, I don't know if he can hear me or not, but I'm sure he knows what I'm 

talking about." (p. 173) 

 

 ."שהוא מבין על מה אני מדבר, אבל אני בטוח אינני יודע אם הוא יכול לשמוע אותי או לא"ובכן, 

 

85. "But the God I don't believe in is a good God, a just God, a merciful God."  

(p. 185) 

 

 (175, אלוהים צודק, אלוהים רחום." )עמ' האלוהים שאינני מאמינה בו הוא אלוהים טוב"אבל 

 

86. All you've got to do is lie there a few minutes and die a little. (p. 188) 

 

 (177מ' . )עולגווע קצתלשכב כמה דקות  כל מה שעליך לעשות הוא

 

87. He was positive that General Dreedle had never forgotten it, even though he was 

positive that General Dreedle didn't even remember it, […] (p. 200) 

 

שגנרל דרידל אפילו אינו , אם כי היה משוכנע שגנרל דרידל לא ישכח זאת לעולםהוא היה משוכנע 

 (188, ]...[ )עמ' זוכר זאת

 

88. But each time he thought about the occurrence he decided not to think about it any 

further, although now that he did think about it he could not be sure that he ever really 

had thought about it. (p. 210) 



 

אם כי כעת, בחושבו עליו, לא היה חליט לא לחשוב עליו יותר, אבל כל אימת שחשב על המקרה, ה

 (197. )עמ' פעם באמת-עליו אי חשבבטוח אם אכן 

 

הניגוד נובע מהשימוש ה"לא הולם" במילות הקישור הנשמר בתרגום:  90-ו 89מספר   בדוגמות

בל" את מילת הקישור "שכן" במילה "א 89"שכן" ו"למרות ש". מעניין שאם נחליף בדוגמה 

 יתקבל משפט הגיוני לחלוטין.

 

 

89. This sordid, vulturous, diabolical old man reminded Nately of his father because 

the two were nothing at all alike. (p. 250) 

 

 (234השניים לא דמו כלל.  )עמ'  שכןזקן שפל, דורסני ושטני זה הזכיר לנייטלי את אביו, 

 

90. He got on well with his brothers and sisters, and he did not hate his mother and 

father, even though they had both been very good to him. (p. 255) 

 

ששניהם היו טובים אליו מאד.  למרותהוא הסתדר עם אחיו ואחיותיו ולא שנא את אימו ואביו, 

 (238)עמ' 

 

91. Doc Daneeka had lost his head during Milo's bombardment; instead of running for 

cover, he had remained out in the open and performed his duty, […] (p. 266) 

 

הוא נישאר בחוץ  במקום לתפוס מחסה, ;משך הפצצתו של מילו איבד את עשתונותיודוק דניקה 

 (248, ]...[ )עמ' ומילא את חובתו

 

92. "You have a morbid aversion to dying. You probably resent the fact that you're at 

war and might get your head blown off any second." 

"I more than resent it, sir. I'm absolutely incensed." 

"You have deep-seated survival anxieties. And you don’t like bigots, bullies, snobs or 

hypocrites." (p. 312) 

 

. מן הסתם אתה סולד מהעובדה שאתה במלחמה ושראשך עלול יש לך התנגדות חולנית למוות"

 להתפוצץ כל רגע."

 "אני יותר מאשר סולד מכך, המפקד. אני משתולל לגמרי."

 אים, בריונים, סנובים או צבועים." קיום איתנות. ואינך אוהב קנ-"מושרשות בך תשוקות



 (289)עמ' 

 

 . תגובות למלחמה6.5

תופעת "הניגוד המפתיע" רווחת בתיאור תגובותיהם של האנשים למלחמה. אם כי מתקיימים כאן 

כל התנאים להומור, נראה שכאן הפונקציה של התופעה היא אירונית ביסודה ומטרתה למתוח 

 ים מהמלחמה.ביקורת על כל צמאי הדם בצבא הנהנ

 

93. Fortunately, just when things were blackest, the war broke out. (p. 41) 

 

 (39. )עמ' פרצה המלחמה, בדיוק כשהיו פני הדברים שחורים משחור, למרבה המזל

 

94. Nothing so wonderful as war had ever happened to them before; and they were 

afraid it might never happen to them again. (p. 149) 

 

 (141, והם חששו כי שוב לא יארע לעולם. )עמ' מעולם לא אירע להם דבר כה נפלא כמלחמה

 

95. "Italy, on the other hand, is one of the least prosperous nations on earth. And the 

Italian fighting man is probably second to all. And that's exactly why my country is 

doing so well in this war while your country is doing so poorly." (p. 248) 

 

בעולם והלוחמים האיטלקיים, מן הסתם, איטליה, מצד שני, הינה אחת האומות העניות ביותר "

שעה שמולדתך כל כך  חמה זווזו בדיוק הסיבה שמולדתי מצליחה כל כך במלנופלים מכולם. 

 (232נחשלת בה." )עמ' 

 

96. He ground his teeth together and tried not to hear as Sergeant Whitcomb chirruped 

exultantly over the tragic event. (p. 386) 

 

. את סרג'נט וויטקומב המריע בשמחה על המקרה הטראגיהוא חרק בשיניו וניסה שלא לשמוע 

 (359)עמ' 

 

97. Bologna turned out to be the most rewarding event in Captain Black's life since 

the day Major Duluth was killed over Perugia and he was almost selected to replace 

him. When word of Major Duluth's death was radioed back to the field, Captain Black 

responded with a surge of joy. (p. 115) 

 



מיג'ור  נהרגביותר בחייו של קפטיין בלאק, למן היום בו  המהנהבולוניה הפכה להיות המאורע 

אל  הידיעה על מותו של מיג'ור דולותדולות מעל פרוג'ה הוא כמעט נבחר להחליפו. כאשר שודרה 

 (108מ' . )עגיל-בהתפרצותהבסיס, הגיב קפטיין בלאק 

 

 בדוגמה זו האבסורד בתרגום בולט מבמקור, כי המילה "מהנה" חזקה וריגושית יותר 

 . כך מתקבל ניגוד מזעזע יותר וביקורת קשה יותר.rewarding-מ

 

 . תיאורים6.6

כשם שכמעט בכל התיאורים המחבר המשתמע עושה מניפולציות ברצף החידוש והנתון, גם 

שכיחה בהם מאוד. כך שמלבד הפונקציה התיאורית שלה, הצגת תופעת ה"ניגוד המפתיע" 

 הדמויות שעלולה להיות מייגעת בספרות, נעשית מקור להומור ולשעשוע.

 

98. The Texan turned out to be good-natured, generous and likable. In three days no 

one could stand him. (p. 10) 

 

 (9. )עמ' דיב וחביב. תוך שלושה ימים לא סבל אותו אישכטוב מזג, נהטקסאני נתגלה 

 

99. "Nately had a bad start. He came from a good family." (p. 13) 

 

 (12." )עמ' הייתה התחלה גרועה. הוא בא ממשפחה טובה"לנייטלי 

 

100. The Texan wanted everybody in the ward to be happy but Yossarian and Dunbar. 

He was really very sick. (p. 16) 

 

הוא היה באמת . יהיו מאושרים, מלבד יוסאריאן ודאנבאר, רצה שכל אנשי המחלקההטקסאני 

 (16. )עמ' חולה מאד

 

 

101. Doc Daneeka was Yossarian's friend and would do just about nothing in his 

power to help him. (p. 29) 

 

 . היה חברו של יוסאריאן ולא היה מוכן לעשות שום דבר שביכולתו כדי לעזור לודוק דניקה 

 (28)עמ' 

 



102. Actually, he was a very warm, compassionate man who never stopped feeling 

sorry for himself. (p. 35) 

 

 (33. )עמ' שלא פסק מלרחם על עצמורגש -למעשה היה אדם חם ומלא

 

103. Colonel Cathcart had courage and never hesitated to volunteer his men for any 

target available. (p. 57) 

 

 . והוא לא היסס מעולם לנדב את אנשיו לכל משימה אפשריתלקולונל קאטקרט היה אומץ, 

 (54)עמ' 

 

104. Nurse Cramer had a cute nose and a radiant, blooming complexion dotted with 

fetching sprays of adorable freckles that Yossarian detested. (p. 173) 

 

נתזים מצודדים של נמשים חמודים, פנים פורח, קורן ומנוקד -לאחות קרמר היה אף חמוד וגון

 (163. )עמ' שעוררו ביוסאריאן תעוב

 

 

105. Colonel Catchcart was a slick, successful, slipshod, unhappy man of thirty-six 

who lumbered when he walked and wanted to be a general. He was dashing and 

dejected, poised and chagrined. He was complacent and insecure, daring in the 

administrative stratagems he employed to bring himself to the attention of his 

superiors and craven in his concern that his schemes might all backfire. He was 

handsome and unattractive, a swashbuckling, beefy, conceited man who was putting 

on fat and was tormented chronically by prolonged seizures of apprehension.  

(p. 191-192) 

 

 

 

, שהתנהל בכבדות חלקלק, מצליח, מרושל ואומללושש היה גבר -קולונל קאטקארט בן השלושים

רצון מעצמו -שבע. הוא היה חיים ומדוכדך, מאוזן ומדוכא-מלאורצה להיות גנרל. הוא היה 

לב -מנת למשוך את תשומת-, נועז בתחבולות המינהליות, בהן נקט עלבטוח בעצמו-ובלתי

תואר -יפה, ומפוחד בדאגתו שמזימותיו עלולות לפגוע בו עצמו. הוא היה גבר הממונים עליו

דאגה ממושכות. -הרף מהתקפות-, שחצן, שרירי ונפוח שהלך והשמין ושעונה ללאמושך-ובלתי

 (181)עמ' 

 



106. He was someone in the know who was always striving pathetically to find out 

what was going on. (p. 193) 

 

 (182. )עמ' רחמים לגלות מה מתרחש-היה בעניינים והתאמץ בצורה מעוררתהוא 

 

107. They were the most depressing group of people Yossarian had ever been with. 

They were always in high spirits. (p. 357) 

 

רוח -הם היו תמיד במצבעמה שהה יוסאריאן מעודו.  הם היו חבורת האנשים המדכאת ביותר

 (331. )עמ' מרומם

 

  



 . ניגוד סמנטי6.7

שבירת הציפיות וההפתעה בדוגמות הבאות מבוססות על ניגוד סמנטי שנשמר גם בתרגום, ותורם 

הגיון משלו, שבו הכול הפוך. החריגה נובעת לתחושת העולם ההזוי שמעביר הספר, עולם עם 

יישכח" ו"יישכח", "בהדגישו" ו"מוצפנים", "לצידנו" ו"הוא האויב" -מהניגוד במילים עצמן: "בל

 וכו'.

 

108. Lieutenant Scheisskopf's wife was revenging herself upon Lieutenant 

Scheisskopf for some unforgettable crime of his she couldn't recall. (p. 72) 

 

. לא יכלה להיזכר, בו יישכח-בלאשתו של לוטננט שייסקופף נקמה בלוטננט שייסקופף בשל פשע 

 (68)עמ' 

 

 

109. And people who met him were always impressed by how unimpressive he was. 

 (p. 85) 

 

 (81. )עמ' םמרשי-בלתיתמיד מהיותו כה התרשמו ואנשים שפגשוהו 

 

110. He took a number of photostats out of a large red expansion envelope he had 

been hiding conspicuously beneath a leather flight jacket […] (p. 96) 

 

מתחת  החביא בהבלטההוא הוציא מספר תצלומים מוקטנים ממעטפה אדומה ורחבה, אותה 

 (91...[ )עמ' מעיל טיסה מעור, ]

 

 

111. He wrote his reminder to himself in a heavy and decisive hand, amplifying it 

sharply with a series of coded punctuation marks and underlining the whole message 

twice, […] (p. 215) 

 

בהדגישו אותה בחריפות בסדרת סימני הוא רשם לעצמו את תיזכורותו ביד כבדה והחלטית, 

 (202, ]...[ )עמ' פיסוק מוצפנים ובמותחו קו כפול מתחת לבשורה כולה

112. The chaplain was sincerely a very helpful person who was never able to help 

anyone, […] (p. 280) 

 

 (260, ]...[ )עמ' אדם מועיל מאד שמעולם לא היה מסוגל להועיל לאישהכומר היה, בכנות, 



 

113. General Peckem laughed benignly, "No, Scheisskopf. Dreedle's on our side, and 

Dreedle is the enemy. (p. 332) 

 

 (308 . )עמ'האויב הואדרידל הוא לצידנו ודרידל  גנרל פאקם צחק בחביבות. "לא, שייסקופף.

 

 

114. and Doc Daneeka, the new dead man in the squadron, who most certainly was 

there and gave every indication of proving a still thornier administrative problem for 

him. (p. 350) 

 

וכחה האפשריים וסיפק לו את כל סימני הה המת החדש בטייסת שללא ספק היה שםודוק דניקה, 

 (325לבעיה מינהלית סבוכה עוד יותר. )ע'מ 

 

115. Gradually, inexorably, her prospects brightened. (p. 352) 

 

 (327. )עמ' רחם-ללאבהדרגה,  התבהרוסיכוייה 

 

116. […] and depended for life on the charity of Sergeant Towser and Milo, who both 

knew he was dead. (p. 353) 

 

 (328. )עמ' וחייו תלויים היו בחסדיהם של סרג'נט טאוסר ושל מילו, שידעו כי הוא מת]...[ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הזחות 6.8

 החוקרים מסכימים שטקסטים הומוריסטיים המעוגנים מאוד בשפה או משופעים בהומור

קשים מאוד לתרגום, מפני שלעתים רחוקות אכן אפשר להעביר את האפקט המקורי לשוני -מטא

(Vandaele, 2002, 165)רוב ההזחות שלפנינו אינן נובעות ממגבלותיה של שפת היעד. , אך 

 



117. He was polite to his elders, who disliked him. (p. 7) 

 

 (83. )עמ' באדיבות כלפי המבוגרים ואלו לא חיבבו אותונהג הוא 

 

בעברית הניגוד פחות בולט מפני שאלו שני משפטים שונים, מחוברים, ואילו באנגלית זו פסוקית 

 שיעבוד המעידה על קשר חזק יותר בין המשפטים, מה שמבליט את הניגוד התחבירי.

 

118. "A true prince. One of the finest, least dedicated men in the whole world."  

(p. 14) 

 

 (14בעולם כולו." )עמ'  הנחמדים והפחות מסורים"נסיך אמיתי. אחד האנשים 

 

גדול יותר והגיוני פחות מהניגוד  dedicated-ל fineבאנגלית הניגוד בין המשמעות המקובלת של 

 הסמנטי בעברית שבין "נחמד" ל"מסור".

 

119. The colonel was gorgeous. He had a cavernous mouth, cavernous cheeks, 

cavernous sad, mildewed eyes. (p. 15) 

 

 (14. היה לו פה חלול, לחיים חלולות ועיניים חלולות, עצובות וטחובות. )עמ' היה נהדרהקולונל 

 

גמה לכך שחוסר אמנם הניגוד הסמנטי חזק פחות מפני שאינו מופיע באותו משפט, אבל זו שוב דו

מתייחסת יותר למראה,  gorgeousדיוק סמנטי פוגע באפקט של הניגוד המפתיע, משום שהמילה 

"עיניים טחובות" ברור שהקולונל נראה  – mildewed eyesומהמשך התיאור ומהמטאפורה החיה 

 נורא.

 

120. She had a plain broad face and was the most virtuous woman alive: she laid for 

everybody, regardless of race, creed, color or place of national origin, […] (p. 137) 

 

, נשכבה למען כולםביותר בעולם. היא  האשה המוסריתהיו לה פנים פשוטות ורחבות והיא היתה 

 (129ללא הבדל גזע, אמונה, צבע או לאום, ]...[ )עמ' 

 



האישה מופיע לאחר נקודתיים כהסבר, ולא בנפרד כמשפט נוסף. במקור פירוט מוסריותה של 

 בניגוד להזחות הקודמות, זוהי הזחה דקדוקית ולא סמנטית.

 

121. I'd like you to keep it light and snappy, […] (p. 196) 

 

 (185, ]...[ )עמ' תפילות קלילות ומהירותהייתי רוצה 

 

שמשת את ההומור נאמנה יותר מהמילה "מהירה", חזקה יותר ומ snappyמחד גיסא, המילה 

צ'ק". מאידך גיסא, הואיל ונורמות העברית מחייבות חזרה -בעברית היינו אומרים בסלנג "צ'יק

על שם העצם, נאלצו המתרגמים להקצין את הניגוד באמצעות הסמנטיקה, כי הרי תפילה אינה 

 גום. מעשה קליל ומהיר, וכך הבליטו את ה"ניגוד המפתיע" בתר

 

122. "At least you've got a chance. You're in combat and might get killed. But what 

about me? I've got nothing to hope for. (p. 313) 

 

 (291." )עמ' לי אין כל תקווה"לך, לפחות יש סיכוי. אתה נלחם ועלול לההרג. אבל מה איתי? 

 

זה אין ההזחה פוגעת באפקט ה"ניגוד המפתיע" אלא בתוכן ובמשמעות: "אין לי למה במקרה 

 לקוות/לצפות" אין פירושו "אין לי כל תקווה".

 

 

 

 

 

 . שבירת צירוף כבול6.9

 

123. Nately's mother, a descendant of the New England Thorntons, was a Daughter of 

the American Revolution. His father was a Son of a Bitch. (p. 255) 

 

. אביו בת המהפכה האמריקאיתאינגלנד, הייתה -אימו של נייטלי, מצאצאי משפחת טורנטו מניו

 (238. )עמ' זונה-בן היה

 



זהו מקרה ייחודי שבו ההומור הרב נובע מהמחשת המטאפורה ופירוק הצירוף הכבול "בת 

ל ארגון נשים הנודע בפטריוטיות ובשמרנות המובהקת שלו, המהפכה האמריקאית", שהוא שמו ש

באמצעות המקבילה המפתיעה וההפוכה במשמעותה "בן זונה". באנגלית ההקבלה בולטת אף 

 יותר מפני שהקללה השגורה מופיעה באותיות גדולות בדומה לביטוי הקודם לה.



 . הסבר לכל הניגודים המפתיעים6.16

 

דוגמות, מפני שהן מסבירות -לקראת סיום הספר מופיעות ההיקרויות הבאות שהן מעין מטא

רעיונית אך גם משקפות מבחינת המבנה את השימוש בצירופים אבסורדים, שהרי למראה 

 האבסורד שבמלחמה ובקטל חסר התוחלת דבר לא נראה הגיוני יותר ומופרות כל המוסכמות.

 

124. Soon he came to a quiet, cozy, inviting restaurant with red velvet drapes in the 

windows and a blue neon sign near the door that said: TONY'S RESTAURANT. 

FINE FOOD AND DRINK. KEEP OUT. The words on the blue neon sign surprised 

him mildly for only an instant. Nothing warped seemed bizarre any more in his 

strange, distorted surroundings. (p. 421) 

 

ניאון -עד מהרה הגיע למסעדה שקטה, נעימה ומפתה, שוילונות קטיפה אדומים בחלונותיה וכרזת

המילים  מסעדת טוני. משקאות ומאכלים משובחים. הכניסה אסורה.כחולה בסמוך לפיתחה: 

רגע קל בלבד. שום עיוות לא עוד נראה תמוה בסביבתו המוזרה שבכרזה הכחולה הפתיעוהו ל

 (391. )עמ' והמשובשת

 

125. How many wise guys were stupid? How many happy endings were unhappy 

endings? How many honest men were liars, brave men cowards, loyal men traitors, 

how many sainted men were corrupt, how many people in positions of trust had sold 

their souls to blackguards for petty cash, how many had never had souls? How many 

straight-and-narrow paths were crooked paths? How many best families were worst 

families and how many good people were bad people? (p. 421-422) 

 

כמה זוכים הם מפסידים, מצליחים הם נכשלים, עשירים הם עניים? כמה מתחכמים אינם אלא 

מאושרים הם סיומים אומללים? כמה אנשים ישרים הם שקרנים, אמיצים -שוטים? כמה סיומים

ח מכרו הם פחדנים, נאמנים הם בוגדים, כמה קדושים הם מושחתים, כמה אנשים בעמדות מפת

את נשמתם לשטן בסכום מיזער ולכמה לא היתה מעולם נשמה? כמה דרכים ישרות הינן דרכים 

 (392? )עמ' עקלקלות? כמה מן המשפחות הכי טובות הן הכי גרועות וכמה אנשים טובים רעים הם

 

אמנם אלו מחשבותיו של יוסאריאן, אבל ברמות משמעות נוספות המחבר המשתמע מפנה את 

לה לקוראים, כביכול היה אומר: אתם מתפלאים על התיאורים המנוגדים, אך כמה השאלות הא

מהזוכים הם מפסידים? וכך מתבררת משמעות ניפוץ כל המוסכמות.
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ראינו אפוא שכל האמצעים הלשוניים שנבחנו לעיל משרתים את הרוח האירונית וההומוריסטית 

ת הכללית של הספר היא אירונית, והמוען העיקרי של האירוניה הוא השורה על הספר. ההתכוונו

המחבר המשתמע. הוא מעביר את האירוניה גם בהיקרויות ספציפיות: בפי מוענים אחרים, 

לעתים קרובות בפי הגיבור הראשי שאל נקודת מבטו המספר צמוד, כלפי דמויות או מושגים 

על פי תיאוריית ההדהוד של ספרבר ווילסון,  מסוימים, כפי שקורה בתופעת סטיות משלביות.

הסטיות המשלביות מהדהדות את דבריהם או מחשבותיהם של מטרות האירוניה.  מכיוון שרוב 

הסטיות המשלביות הן ללשון המלחמה, חצי האירוניה מופנים ברובם למחרחרי הקרבות ואוהבי 

 המלחמה.

ים לאירוניה. המחשות המטאפורה כפי  שצוין לעיל עשויים להיות מוענים ונמענים שונ

המתבטאות לעתים קרובות בשיח חירשים מבטאות אירוניה כלפי הדמויות השוגות בפירוש 

מבעים עקיפים, אך גם משמשות לקריאת תגר על המוסכמות המקובלות, ומפקפקות בעצם 

-כודקיומה של תקשורת בין בני האדם. התופעה בולטת בייחוד בסביבה שבה מוזכר המושג "מיל

 ", ביטוי שטבע הספר.22

 אולם יתרה מזאת, האירוניה של המחבר המשתמע מועברת בסכמות מסוימות, למשל

במניפולציות ברצף החידוש והנתון, המפירות את עקרון שיתוף הפעולה של גרייס וגם עקרונות 

נימוס, בכך שהן פוגעות במוסכמות הכתיבה והמחשבה, ומביעות זילות מסוימת בתיאור 

דיות. בדרך זו מבקש המחבר המשתמע לבקר את ההתייחסות הזו לחיי אדם, ומשום כך טרג

המשמעות הכללית העקיפה של השימוש הזה ביחסי חידוש ונתון היא הפוכה. גם השימוש 

בתופעה שכינינו "ניגוד מפתיע" נועד להפר מוסכמות וכללי נימוס מקובלים, מעבר לאפקט 

 ההומוריסטי שיש למבנה כזה.  

" 22-מעשה, אירוניה והומור אינם רק מטרה בפני עצמם, אלא גם אמצעים. ב"מילכודל

הרוח האירונית וההומוריסטית הכללית השורה על הספר נועדה להטיל ספק בכל האמיתויות 

 בערכים האוניברסליים שאיבדו מהרלבנטיות שלהם במבחן המלחמה. –הקיימות 

ספר היא הפרת המוסכמות ותחושת העל העולה מן ה-אולי דווקא משום שמשמעות

העולם ההזוי שהאירוניה וההומור משרתים, נראה שעל פי רוב היא עוברת בתרגום. אמנם 

במקרים מסוימים ישנן הזחות מוצדקות ולא מוצדקות, אך המסר הכללי של הספר עובר בתרגום. 

בבני אדם ואובדן אולי הסיבה לכך היא האוניברסליות שלו, גינוי המלחמה, ההרג חסר המשמעות 

 התקשורת בין בני האדם, שהיא הבסיס לכול.
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לעברית, וכך  Catch-22מטרת העבודה הייתה לברר אם וכיצד מועברת האירוניה בתרגום הספר 

להבין אם המסר הכללי של הטקסט מועבר בתרגום. לשם כך נבחנו באופן מדוקדק אמצעים 

משלביות, החייאת מטאפורות, רצף החידוש והנתון, היבטים של לשוניים שונים כגון סטיות 

 נימוס ומאפיינים של הומור.

לאחר שנבחן כל אמצעי לגופו והפונקציה שלו בטקסט, הושווה המקור לתרגום ונצפו  

הזחות באמצעים ובהשפעתם על הפונקציונליות של הטקסט. במקרים מסוימים ננקטו טכניקות 

 ות.של פיצוי שחיפו על ההזח

למרות ההזחות השונות, מגבלות שפת היעד וההבדלים בין התרבויות, מצאנו את  

הסביבה האירונית ואת האפקט ההומוריסטי של הספר גם בתרגום, וראינו שהמסר הכללי של 

הספר עובר בו בהצלחה.  ייתכן שהסיבה לכך היא גודש האמצעים הטקסטואליים המשרתים את 

והיפוך העולמות העולה מן הספר, או האוניברסליות של המסר האירוניה ואת תחושת הכאוס 

 מלחמתי שהוא משדר.-האנטי

מסקנה נוספת העולה מן העבודה היא שגם אם בבחינת כל אמצעי לשוני ניעזר בעקרון  

שיתוף הפעולה של גרייס, בקריאת טקסט הומוריסטי  והזוי מפעיל הקורא עקרון שיתוף פעולה 

יחות. זהו כיוון אפשרי להמשך מחקר עתידי, וכן אפשר להעמיק ולחקור שונה במקצת כבפענוח בד

 את ההבדלים בין אירוניה להומור, מבחינת הפענוח והפונקציונליות שלהם בטקסט הספרותי.
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9. Abstract 

 

This study explores the relative success of the translation into Hebrew, of irony in the 

literary text Catch-22 by Joseph Heller, considering the cultural differences and the 

limitations of translation itself, in order to discover the implications on the general 

message conveyed by the text.  

Irony is accounted for in terms of Grice's Cooperative Principle (1975) and 

Sperber &Wilson’s Echoic Mention theory (1981, Wilson & Sperber 1992). The 

analysis is based on the model of text understanding postulated by Dascal and 

Weizman (1987, 1990, 1991) and applied to literary and non-literary discourse. For a 

better understanding of the notion of irony, we suggest a few criteria to distinguish 

irony from humor, based on research done by Raskin and Attardo (1994, 2002). 

The multiple layers of irony in the book come through as dialogues between 

various addressers and addressees. Our goal was to identify the different ironists 

amongst the author, the implied author (as defined by Booth 1961), the narrator, the 

characters, and the victims of the irony both inside and outside the text, so as to arrive 

at the global meaning and intentionality of the text.  

The analysis focuses on the textual features that create the ironic and 

humoristic effects, such as register shifts, revived metaphors, the given-new 

continuum and aspects of politeness. 

Since the interpretation of irony is crucial for an understanding of the social 

criticism that permeates the text, it is important to appreciate whether the ironic effect 

is successfully passed on to another culture. We have reached the optimistic 

conclusion that even though some of the nuances are lost in the process of translation, 

the general ironic effect has nevertheless passed the barrier of translation and of 

intercultural differences.  
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