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תקציר

Uncleבתרגומים עבריים מתקופות שונות לספרהמופיעיםהמרכזייםהנושאיםאת וקרתחעבודה זו 

Tom's Cabinאלו נושאיםיםאם וכיצד תואמתדקווב, 1852בשנת ר סטו'שנכתב על ידי הארייט ביצ

זייםהנושאים המרכתארבע. פרסום התרגומיםהתרגומיות ששלטו בתקופתהחינוכיות ואת הנורמות 

האלו חולצו יםהמרכזיהנושאיםמתוך . דמות האם והאישה ונצרות, אלימות ומיניות, עבדות: הםבספר 

מיטיבים לייצג את ההם אלהבעבודה זולניתוח הקטעים שנבחרו . קבוצות- תתשאורגנו ב, משנה- נושאי

תרבות היעדשהלם את ערכיה שלבאופן עוצבויים שנ, צוינושהנושאיםתמתוך ארבע. המשנה- נושאי

היו)נצרות ואלימות ומיניות(יםיים האחרבעוד שהשנ, )"ביתית"האישהעבדות ודמות האם והשלילת ה(

. לכל הפחות בספרות הילדים והנוער שקלטה את הספר, בגדר טאבו

עבור ילדים ובני שתרגום ספר זה היווה אתגר למתרגמיםהייתהנקודת המוצא של העבודה 

מכיל ו,ם של טרום מלחמת האזרחים באמריקהת סיפורם של העבדים השחורים בימיהספר מגולל א. נוער

כל אלה יש להניח ש.ורווי בסמלים נוצריים, ורמזים מיניים) פיזיתאומילולית (אלימות תיאוריבתוכו

ספר שוב ושוב על אף הבעייתיות שצוינה את ההבחירה לתרגם , יחד עם זאת. מתרגמיםעבודת הלעהקשו

מובנת לאור -אינה בלתי, 20- ית הייתה במעמד שולי עד לאמצע המאה הנשספרות אמריקואף על פי,לעיל

הפוטנציאל החינוכי שלו כספר על השאיפה לחירות ועל היכולת לגלות סולידריות אנושית בתנאים קשים 

.ביותר

1896ראה אור כבר בשנת ,מאת אברהם זינגער,הראשון שבהם.תרגומים11בעבודה זו נבדקו 

רוב . 'דני ספרים'בהוצאת 2002והאחרון הוא תרגומה של עדה צרפתי משנת ' צוקערמאנן. א'בהוצאת 

אפשר לעקוב אחר בין התרגום הראשון לאחרון רחב השנים הטווח .ילדים ובני נוערנועדו להתרגומים 

על בסיס. םפרסומשפעלו בתקופתנותשינויים שנעשו בספרים המתורגמים ולהסיק מכך על הנורמות השו

,Even-Zohar(זהר - מערכת של איתמר אבן- תיאורית הרב ותיאוריית הנורמות של גדעון טורי ) 1990

)Toury, ,Zoran(גבריאל צורן הציעתקופות שלהחלוקהובעזרת ,)1995 מיפיתי את הנורמות ,)1990

כיצד הדבר בא לידי ביטוי באסטרטגיות והןצייתו להמתרגמים השונות ששלטו בכל תקופה ובדקתי אם 

המשנה -ונושאיהנושאיםבחלק מהתרגומים ישנם איורים שאותם בדקתי בהתאם לחלוקה של . שנקטו



ב

לצורך בדיקה זו הסתייעתי . אותן הנורמות שחלו על המילה הכתובהותאם גם על האיור חלררבמטרה לב

.)2000(בראלי - אורנה דוידיושוש וקסמן ו) 1978(אופק של אריאל חיבוריהם ב

וכאשר כלל -בדרךנשמרות תרגומיות חינוכיות וההעל כך שהנורמות יםהעבודה מצביעממצאי

אם . מקורלקצר או לפשט את ה, הנטייה היא להשמיט, המתרגמים נתקלים בנושאים שהם בגדר טאבו

יםלוומםה, אלימותלוייו גיאם תורגמ, לדוגמה(לרוב נלווה לכך הסבר , תרגום אינו מציית לנורמהה

לא יכלו להעביר כטקסטשמידעמתרגמים להעביר אפשרו לאיורים חלק מה). אחראי להבביקורת על ה

.)ומיניותכגון אלימות(מילולי 


