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 א. תקציר

לג'רום ק' ג'רום, נבחר לצורך  Three Men in a Boatהעומד במרכז עבודה זו,  הספר

ריבוי התרגומים לעברית יאפשר לנו לבחון דפוסי אירוניה והומור.  ירוו שהואמשום מחקר זה 

  (.9009(; קרמן )4294(; בורלא )4291מצעות בחינת שלושה תרגומים שונים: אפשטיין )תרגום בא

ישנם שני יוצרי הומור  Three Men in a Boat בעבודה זו היא כי בספר שהעלינו ההטענ

לייחס את האירוניה וההומור ניתן כי הראינו ואירוניה נפרדים: המחבר המשתמע ודמות המספר. 

לשם  .(Goffman, 1981עיגון )ניתוחנו נשען על מושג ה. ליישויות השונות במערך המשתתפים

אותות שונים לאירוניה והומור ושלושה אותות ייחודיים  בחנוהמשתמע  חשיפת פעולות המחבר

אשר זיהינו במהלך העבודה על היצירה: דואט סגנוני; אבסורד; "אחד בפה ואחד בלב". האותות 

ניתן לראות בהם אנו טוענים שמתייחסים לפעולות מובהקות של מחבר משתמע, ולכן הללו 

מושתת על סטייה משלבית מעלה ומטה תוך הסמכה מנגדת  הדואט הסגנוני קריטריונים לזיהויו.

(juxtaposition ) האבסורד מושתת על תיאורים מוקצנים  ההבדל הסגנוני הבולט;המבליטה את

 הבעת דעות סותרות לאורך הסיפור.  –; "אחד בפה ואחד בלב" מושתת על תוכן של המציאות

ההומור והאירוניה ליישויות השונות ( ביסוס הטענה כי ניתן לייחס את 4מטרותינו היו: )

וכי ההבחנה בין אירוניה להומור תומכת בהבחנה בין משמעות  במערך המשתתפים המקורי,

( בחינת ההשערה כי מערך המשתתפים 9; )(Booth, 1961המספר למשמעות המחבר המשתמע )

שוש המודל של ( אי3המקורי לא נשמר בתרגומים בעקבות שינויים בייחוס ההומור והאירוניה; )

פי המודל נתפסים הפרה בוטה -עלהירש )תשס"ח( המבחין בין אירוניה להומור במקור ובתרגום. 

וגילוי של  של אחד או יותר מכללי שיתוף הפעולה של גרייס, פגיעה בתנאי הכנות הפרגמטית

המצביעים על מושא הביקורת אותות לאירוניה; ואילו הפרת ציפיות  הדהוד או העמדת פנים

נתפסים כאותות להומור. הירש  גיון-ואי וקיום של שני תסריטים, מיסגור כבדיחה, משחקי מילים

 אף מציעה לראות בהנהרות בתרגום אות נוסף לאירוניה ובתזוזות אות נוסף להומור.

נשמרה באופן עקבי הבעלות לא שבשלושת התרגומים  הייתה התרגומית השערת המחקר

-דמות-המשולשת קורא, ולפיכך מערכת היחסים ופיעה במקורכפי שה הומורוה על האירוניה

 המחבר המשתמע ,בין הקורא העברימשתמע הקיימת במקור שונה מזו המתקיימת -מחבר

 .המספר המתורגמת דמותו המתורגם

אששו את ההבחנות המוצעות במודל של הירש )תשס"ח(. כמו כן הראנו כי  מסקנותינו

הדמויות מצאנו שכאשר  .ליישויות השונות במערך המשתתפים לייחס את האירוניה וההומורניתן 



 ב

 

ידי המחבר -השונות )ובעיקר המספר( יוצרות הומור או אירוניה הדבר משרת את אפיונן על

המשתמע. המספר נוטה למתוח ביקורת עקיפה או ישירה על הסובבים אותו, ורואה בעצמו כליל 

השלימות. איפיון זה הוא מושא הביקורת העיקרי של המחבר המשתמע. כאשר המחבר המשתמע 

ואירוניה, הדבר משרת את משמעות העל של היצירה, דהיינו, העברת מסר חברתי  מביע הומור

. האירוניה משמשת בנוגע להתנהגות ראוייה ולא ראוייה, חשיבה עצמאית, ואף נטיות ספרותיות

חברתיים הללו, ואילו ההומור משרת -בעיקר להעברת המסרים החינוכיים את המחבר המשתמע

ודרך כך יצירת מוכנות  כאירוניה אוהדת ההצגתו וך האירוניה,משיכת הקורא, ריכ אותו לשם

מצאנו שאכן בשלושת התרגומים  בקרב קוראיו לקבל את הביקורת שהוא מביע ולהזדהות איתה.

ולפיכך מערכת היחסים במקור,  םנשמר באופן עקבי ייחוס ההומור והאירוניה לבעליהלא 

 ,בין הקורא העבריונה מזו המתקיימת משתמע הקיימת במקור ש-מחבר-דמות-המשולשת קורא

  .המספר המתורגמת דמותהמחבר המשתמע ו

. שלושת האותות הייחודיים נפגעים מן משלב גורפת מצאנו הגבהתאפשטיין בתרגומו של 

כסנוב: בתרגום אין המשלב שבו הוא המספר ההגבהה פוגעת גם באפיונו של ההגבהה הגורפת. 

אר הדמויות. מסיבה זו נמוגה של הספר והוא נשמע כמעט כש בוחר גבוה בהרבה מן המשלב הכללי

רומנטי. נוכחותו של המחבר המשתמע אינה -רב הביקורת הספרותית על הסגנון המליציגם מ

את פועלו  יימה במקור: לעיתים קרובות ביטול האותות הייחודיים מבטלנשמרת כפי שהתק

המקור ליצירה הומריסטית יותר מאשר כמנסח. כתוצאה מכל אלה הופך תרגומו של אפשטיין את 

 אירונית, והביקורת החברתית שבו הופכת לנקודתית יותר.

את טקסט המקור ולהגביר את רוב מחדש בתרגומו של בורלא הבחנו בנטייה לערוך 

האותות בתרגום שירתה את האותות הייחודים. פעם אחד בלבד  הגברתהאותות המקוריים. 

המשתמע, אולם במקרים אחרים הוגברה נוכחותו. בתרגומו הבחנו בביטול נוכחות המחבר 

מועברים לרוב האותות המקומיים הנוגעים לדמויות ולמשוגותיהן, וכאשר הדבר עולה בקנה אחד 

עם ביקורת חברתית למיניה נותרת זו על כנה, אולם כאשר הדבר לא מתאפשר ניתנת עדיפות 

 להעברת ההומור המקומי. 

. עובדה זו טקסט המקורלמילולית  היצמדותהקפדה יתרה על  בתרגומו של קרמן מצאנו

מחד הניסיון לתרגם  .שינוייםבו יצרה היא שלא שימרה את אפקט המקור במדויק אלא דווקא 

תוך שימוש ומאידך גיסא גיסא תוך הקפדה על שמירה מדויקת של משמעות המילים המקורית, 

מתעמעמים או מתבטלים שניים משלושת בשפה קולחת ומותאמת לזמננו, מביא לכך שבתרגום 

  האותות הייחודיים המצביעים על נוכחות המחבר המשתמע בטקסט. 


