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 Abstract a 



 א 

 תקציר

תופעת האמריקניזציה מוגדרת כתהליך שבו תרבות מסוימת מתאימה את עצמה לתרבות 

(, תופעה אשר מתרחשת גם בגבולות ארה"ב  ,2000Rebhun & Waxmanאמריקנית )הולאידיאולוגיה 

התרבות בות דובר בעשורים האחרונים על תופעת האמריקניזציה של וגם מחוץ לגבולותיה. ר

 , אשר עוסק כולו בנושא זה(, ונראה שבתחילתIsrael Studiesשל  5)ראה למשל גיליון  הישראלית

 שאין עליה עוררין.   במגמהמדובר  21-המאה ה

 הספרות( מן Cultural Specific Itemsתרבות )-עבודה זו עוסקת באופן תרגומם של פריטים תלויי

מנסה לבחון את השינויים שחלו באופני התרגום במהלך השנים, עם העמקת , ולעבריתהאמריקנית 

השערת המחקר הייתה שכתוצאה מהשינוי  היכרותו של הקורא הישראלי עם התרבות האמריקנית.

( יחול 1989במחקרים קודמים )למשל, ויסברוד,  נצפהבנורמות התרגום שחל באותן השנים, וכבר 

באמצעותן בחרו המתרגמים להתמודד עם העברתם של פריטים שהתרגומיות אסטרטגיות שינוי גם ב

תרבות מטקסט המקור לטקסט היעד. רשימת האסטרטגיות התרגומיות אשר עומדות לרשותו -תלויי

 אותם פריטים נבנתה  באמצעות רשימות דומות שהופיעו במחקריהם של בבואו לתרגםשל המתרגם 

יש אם  בוחנת. כמו כן, עבודה זו (Aixelá, 1996( ואייסלה )Oltra-Ripoll, 2004ריפול )-רהאולט

, תרבות מקטגוריות שונות-פריטים תלוייבתרגומם של  הבדל בין האסטרטגיות התרגומיות הננקטות

 .כגון אירועים היסטוריים, סוגי מאכלים או חנויות רשת

ל הניתן, והספרים נבחרו ו לסופר, הורחבה היריעה ככלסוגה אכדי לקבל תוצאות שאינן מוגבלות 

 Must Read Books (Beare, 2006.) 501מתוך רשימה שנוצרה באופן רנדומאלי באמצעות הספר 

מתוך רשימת הספרות המודרנית אשר מופיעה בספר זה נבחרו אלו אשר נכתבו על ידי סופרים 

את הקורפוס מרכיבים  תרגום לעברית.אמריקניים, מתרחשים בגבולותיה של ארה"ב, ויש להם 

לאורך  נעשו , אשרעשר התרגומים שלהם-תשעת ספרי המקור שנותרו לאחר תהליך הברירה ואחד

: שמותיהם במקור . אלו הםספרים מורכב הקורפוס מעשרים סך הכולב .שנים 50-תקופה של כ

Grapes of Wrath  ,)תורגם פעמיים(Catcher in the Rye תורגם פעמיים( ,)The Group ,

Couples ,The Sound and the Fury ,The Executioner’s Song ,The World According to 

Garp ,The Accidental Tourist ו-New York Trilogy. התרבות שנמצאו -הפריטים תלויי



 ב 

ותגים היסטוריים, שמות, מזון, מ םחולקו לקטגוריות תרבותיות: אירועי טקסטים המקורייםב

 . כל אחד מהם נבדק מול תרגומו בטקסט היעד.ות פופולאריתותרב

התרבות -הפריטים תלויי 1920בדיקת אסטרטגיות התרגום שבאמצעותן התמודדו המתרגמים עם 

אף השינוי הגדול שחל בנורמות התרגום, האסטרטגיות התרגומיות אשר  שעל מגלהשנמצאו בקורפוס 

ת עם השנים ועם שינויי הנורמות. עם זאת, נראה משמעותי בהן עשו המתרגמים שימוש לא השתנו

מתאימות לתרגומם של פריטים מקטגוריות תרבותיות נמצאו ישנן אסטרטגיות תרגומיות אשר ש

 מסוימות יותר מאשר אסטרטגיות אחרות.

לשמר את  מעדיפיםשתי מסקנות בולטות עולות מן הנתונים שנאספו. הראשונה, שהמתרגמים 

 מצאות ולהעבירם באופן כלשהו אל טקסט היעד. רק באחוז קטן מן הפריטים התרבו-הפריטים תלויי

 אשר הופיע בטקסט המקור. תלויהתרבותחלופה לפריט  המתרגמים

מגוון האסטרטגיות שבהן נעזרים המתרגמים על מנת לשמר את אשר עולה מ ,המסקנה השנייה

מרכיבים הפרטים הקטנים היא שה)דגוט, תשל"ו(,  ולהעבירם לטקסט היעד התרבות-הפריטים תלויי

זורם בערוצי על אף המידע הרב ה רא הישראלי.לקו יםזר את התרבות האמריקנית נותרו ברובם

ך ר, עדיין אין דים בפניו צוהר לתרבות האמריקניתפותח, וקשורת השונים אשר עומדים לרשותוהת

וג זה.הקשיים הכרוכים בתרגומם של פריטים מס פשוטה או ברורה להתמודדות עם
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 . מבוא1

עבודה זו נבטה מתוך הכרה בהשפעתם של ספרים על האדם הבודד ועל התרבות שאליה הוא משתייך 

השפעתה של התרבות על הספרים. השפעתם של ספרים על תרבות, ושל תרבות על ספרים, ביל, ובמקב

 1990ר, זה-אבןמערכת הספרות כולה )-מסוים של ספרות, אלא מקיפה את רבאינה מוגבלת לסוג 

קשה אולי להעריך את מידת  [(, ובכלל זה ספרות מתורגמת שמקורה בתרבויות אחרות.1975]

השפעתם של ספרים מתרבויות זרות על התרבות הקולטת, אבל ספרות מתורגמת יכולה לרמז לנו על 

כמה כותרים תורגמו מארץ  –עד, ולו רק מן הבחינה הכמותית מקומה של תרבות המקור בתרבות הי

שפת  ,בהן עוסקת עבודת מחקר זושבשנים  וצא מסוימת ביחס לכותרים שתורגמו משפות אחרות.מ

  .המקור של מרבית הטקסטים המתורגמים לעברית הייתה אנגלית

 טועניםו להלן, יזציה של ישראל, אשר כמה מהם יוצגמחקרים רבים שנעשו על תהליך האמריקנ

 .יום בישראל-מחיי היום יהיות חלק אינטגראלהפכה התרבות האמריקנית ל 60-שהחל משנות ה

חלחלה לתרבות הישראלית  זוהיכרותו של הציבור הישראלי עם התרבות האמריקנית העמיקה ו

כי היכרותו של  מעלים (2שיופיעו להלן )סעיף  השוניםמחקרים הומשם לחייו של הקורא הישראלי. 

 ם השנים ניתן היה למצוא עוד ועודעו ,התפתחה באופן הדרגתי זוהציבור הישראלי עם תרבות 

א לא ניתן לתאר היום את החיים בישראל לל במציאות הישראלית. תרבות אמריקנית מנים שליס

 .ניכרות בכל תחום בחיינוה של התרבות האמריקנית, ההשפעותי

ים בתרגום של השינויים אשר התרחשו בדרגת היכרותו של מטרתה של עבודה זו לבחון את ביטו

תרבות -ו דרכי תרגומם של פריטים תלויינבדקהישראלי עם התרבות האמריקנית. לשם כך הציבור 

-ועד תחילת המאה ה 50-משנות הבנקודות זמן שונות בספרות המתורגמת מאנגלית באופן דיאכרוני, 

21. 

המוקדמות  50-תקופת מעבר. שנות הבתחילתה ארוכה למדי, ו בה עוסקת עבודה זו היאש תקופהה

ידי -תקופת מעבר מיישוב המכוון על –של תקופה חדשה עבור תושבי המדינה ההתחלה  נקודת ןה

מעבר  יום של הקמתה; של-היום אל מדינה המתמודדת עם קשיי ות לאומיות וחברתיותאידיאולוגי

בה עברית הייתה שפתם השנייה של ש חברהמהשפעה סובייטית להשפעה מערבית, ובעיקר מעבר מ

שפת אמם של רוב התושבים. שינוי זה, אולי יותר מהשינויים  אבה עברית היש חברהרוב התושבים, ל

 בשפה העברית ובשימוש שנעשה בה.  ותהכרחי תמורותהאחרים, הוביל ל



 2 

 . סקירת ספרות2

ספרות מחקר  –שעליהם נשענת עבודה זו  םתחומיהנושאי המחקר המרכזיים בשני  יופיעובחלק זה 

-בפרט תרגום פריטים תלוייהתרגום,  מחקר העוסקת בתיאוריה שלת העוסקת באמריקניזציה וספרו

 .ונורמות התרגום תרבות

 

 אמריקניזציה 2.1

-, אז יצאו שלוש1776ביולי  4-של ארה"ב כמדינה עצמאית ב בכינונה תהאמריקניתה של האומה תחיל

 עשרה קולוניות אנגליות בצפון יבשת אמריקה בהצהרה של עצמאות:

 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 

1Liberty and the pursuit of Happiness. (The Declaration of Independence, 1776) 

 

נתפסה כמרד נגד אנגליה, הפכו ארצות הברית של אמריקה )שאז עדיין ש ,בעקבות ההכרזה הזו

התייחסו אליהן בלשון רבים( למדינה הראשונה שניצחה במלחמת עצמאות קולוניאלית. ההיסטוריון 

מה בדיוק מייחד את ארצות הברית משאר  19-טוקוויל ניסה להגדיר במאה ה-והפילוסוף הצרפתי דה

 Democracy in America (Deקרו על המדינה החדשה תיעד בספרו מדינות העולם. את מסעו ומח

Tocqueville, 1835) בין התכונות שהוא מזכיר שם מופיעות גם אלו שאליהן התכוונו האבות .

 : חירות, שוויון זכויות ואינדיווידואליזם.הצהרת העצמאותהמייסדים ב

 Americanמילון   ות אחרים.ר הגיעו אליה ממקומהמדינה החדשה הייתה מורכבת ממהגרים אש

2Heritage  האחד הוא להפוך לאמריקני בצורה, סגנון או אופי. השני  –מביא כמה פירושים למונח

הוא להיטמע או להיקלט בתרבות האמריקנית. הפירוש השני מתייחס לתופעת האמריקניזציה בתוך 

לתופעה המתרחשת  הפירוש הראשון מתייחס .גבולות ארה"ב, תהליך שמתרחש בקרב המהגרים

  תרבויות ומדינות אחרות.השפעה שיש לתרבות האמריקנית על ה בשאר העולם, ומתאר את

                                                 
1ww.ushistory.org/Declaration/document/index.htmhttp://w   :2008באוגוסט,  24תאריך גלישה. 
 .58, עמוד American Heritageמילון   2

http://www.ushistory.org/Declaration/document/index.htm
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 האמריקניזציה מוגדרת כתהליך שבו תרבות מתאימה את עצמה לתרבות ולאידיאולוגי

הגדרה נוספת, אשר מחדדת את המשמעות של "תרבות (.  ,2000Rebhun & Waxmanהאמריקנית )

של ייצור המוני,  השפעותיהםהמונח אמריקניזציה ל מחילה אתאמריקנית" ואידיאולוגיה 

חברה אשר עוברת תהליך של אמריקניזציה (. Abramson, 2000סטנדרדיזציה ועקרון המהירות )

מסגלת למעשה לעצמה אותן תכונות אשר מגדירות "אמריקניזם". המשמעויות המיוחסות למונח 

והן  שבתכונות הנתפסות כאמריקניות הן את השליליות כוללות אמריקניזציה במקומות שונים בעולם

החיוביות ניתן למנות את הפתיחות כלפי מיעוטים, את מקום הכבוד  התופעות . ביןאת החיוביות בהן

שתופסות זכויות הפרט במערכת המשפטית, ואת השאיפה המתמשכת לשוויון זכויות. בין השליליות 

יזם החברתי וה"המוניזציה" של התרבות )הביטוי "המוניזציה" ניתן למנות את החומרנות, האגוא

רבהון , ומתייחס לאובדן סגנון ייחודי ותרבות מורכבת לטובת קונפורמיזם(. 2003מופיע אצל רם, 

מציינים כי את תוצאותיה של ההשפעה האמריקנית בכול רחבי העולם ניתן לראות בתחומים  ווקסמן

רבות, אמנות, קולנוע, יחס למיעוטים בעלי נטייה מינית שונה, רקע שונים בחיי היום יום: כלכלה, ת

ארצות הברית משמשת דוגמה לתרבויות אחרות בכל רחבי העולם לטענתם, אתני שונה או דת שונה. 

 מכיוון שהיא מייצגת חברת שפע, את החופש לצרוך ואת "החיים הטובים".

 

 

 בין אמריקניזציה לגלובליזציה 2.2

להתמודד עם ריבוי המונחים.  האמריקניזציה עולה הצורךונים העוסקים בנושא מן המחקרים הש

המונחים שבהם משתמשים החוקרים בתחום זה מגוונים אך נוטים להיות חופפים במידה כלשהי, 

ולכן יש לברר מה בדיוק ההבדל בין גלובליזציה, מקדונלדיזציה, אמריקניזציה ומונחים אחרים כמו 

 אליזם תרבותי, נורמליזציה או אפילו רוקיזציה.מודרניזציה, אימפרי

חלק מן המונחים לעיל, כמו מקדונלדיזציה ורוקיזציה, מתייחסים, לפחות על פני השטח, 

תרבות האמריקנית )ועוד על עוסקים ישירות בלאירועים או לקבוצת נסיבות מוגדרים ומוגבלים, אשר 

( הם תיאורטיקנים חברתיים אשר ניגשים Ritzer & Stillman, 2003(. ריצר וסטילמן )2.3אלו בסעיף 

. הם מנסים אל המונחים הללו מתוך ניסיון להבין את השינויים המתרחשים בתופעות תרבותיות

, מציינת לדידםהבדלים שבין גלובליזציה, אמריקניזציה ומקדונלדיזציה. גלובליזציה, ה להבהיר את

לים העיקריים התורמים לה הם השווקים החופשיים בדרך כלל מיזוג בין תרבויות שונות, תופעה שהכ
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לאומית. משמעותו הכוללת יותר של המונח מקדונלדיזציה נובעת מתוך שינויים -והתקשורת הטרנס

במהלך  –בתחומים שונים ומגוונים כמו דת, אוניברסיטאות ומוזיאונים, שלכולם מכנה משותף 

רציונליזציה והסתמכות מרובה על טכנולוגיה. עברו כל הגופים הללו תהליך של ייעול,  20-המאה ה

המונח אמריקניזציה כולל בתוכו את תופעת המקדונלדיזציה, אבל מתייחס גם לתחומים אחרים 

בתרבות האמריקנית, כגון פוליטיקה, מוזיקה, קולנוע, לבוש וספורט, בנוסף לגישה האמריקנית 

ם אמריקניזציה ומקדונלדיזציה, כיוון לכלכלה. למעשה, המונח גלובליזציה עומד בניגוד למונחי

אדם, מידע, -כיוונית של בני-שהגלובליזציה משמעותה גיוון בנוף הגלובלי, היא מתארת תנועה רב

כיוונית של אורח חיים ואופן מחשבה -משאבים ומוצרים. שני המונחים האחרים מציינים השפעה חד

ת שבה יסודות של תרבות אמריקנית אמריקנים על תרבויות ולאומים אחרים. הם מתארים מציאו

הופכים להיות מרכזיים בתרבות העולמית. כך, לדוגמה, תרבות הקולנוע האמריקנית הפכה להיות 

סטילמן היא ובמידה רבה תרבות הקולנוע העולמית. המסקנה העולה ממאמרם של ריצר 

להיראות כשיטה שאמריקניזציה היא סוג של גלובליזציה. עם הזמן, מודלים אמריקניים נוטים 

טבעית של ארגון צריכה, ייצור וחיי חברה ולא כיבוא אמריקני. לדעתם, להתאמה של תרבות לטעמים 

האמריקניים ולאורח החיים האמריקני תהיה בטווח הארוך השפעה שלילית על מסורות תרבותיות 

יתווספו למוצרי מקומיות, ועם זאת, תיאוריית הגלובליזציה שלהם טוענת שמוצרי צריכה אמריקניים 

 צריכה מקומיים, אבל לא יחליפו אותם.

תהליך הגלובליזציה הביא גם לגל של התנגדות, אשר יוצאת למעשה נגד שלושה פנים שונים של 

(: כוחה הצבאי, כוחה הכלכלי וכוחה להשפיע על האג'נדה Beck, 2003ההגמוניה האמריקנית )

השונים של ארה"ב נוטים לראות את ארצם  הפוליטית והתרבותית של מדינות אחרות. הנשיאים

, מקור להפצת שווקים חופשיים ודמוקרטיה; אנשים וגופים יכתקווה האחרונה של העולם החופש

אופטימיים פחות נוטים לראות אותה כמקור לתאגידים גלובליים המפיצים בכל מקום סניפי 

הוא עולם שבו מרחק פיזי  נגיש לכוליזיה ואינטרנט הם מצרך וערוצי דיסני. עולם שבו טלוו מקדונלדס

לאומיות -אדם אלו מאלו. הלאומיות מתחלפת בטרנס-אינו יוצר בהכרח הפרדה של בני

 וקוסמופוליטיות, לטוב ולרע.

מרחיבים את , ישנם גם הלת של אמריקניזציה אשר צוינה לעילנוסף על המשמעות המקוב

( Tomlinson, 2003טומלינסון ) בותית.פים של התפתחות תרמשמעות המונח כך שיכיל סוגים נוס

מנסה לצאת מהמגבלות שמציב השיח המקובל על גלובליזציה תרבותית כפי שזו הוגדרה לעיל, מכיוון 
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שהוא מניח כי המשמעות של גלובליזציה היא בהכרח התפשטות של מנהגים תרבותיים ממקום אחד 

שטות של קפיטליזם גלובלי בצורה של למקום אחר. המונחים אמריקניזציה ומערביזציה מניחים התפ

אימפריאליזם תרבותי, והשיח המקובל נותר בגבולות מסגרת שעלולה להגביל את התופעה התרבותית 

המתהווה. טענת המאמר היא שחלק מההשלכות התרבותיות של גלובליזציה, מערביזציה 

ויים רחבים יותר ואמריקניזציה אינן קשורות בקפיטליזם, מנהגים או גיאוגרפיה, אלא בשינ

ומוחשיים פחות. טומלינסון מוסיף להשלכות התרבותיות של הגלובליזציה גם את השינויים 

במודרניזציה. כדוגמה, הוא מזכיר את ההתייחסות המודרנית למיידיות שהפכה להיות אחד 

 The Acceleration of Just About Everything: 20-המאפיינים הבולטים של התרבות במאה ה

(. סוג ההאצה הוא זה שהשתנה עם תהליך Gleick, 1999מצטט כאן את שם ספרו של  ומלינסוןט)

הגלובליזציה. בעבר ההאצה נועדה להתגבר על מרחקים פיזיים, ואילו היום מרחק פיזי אינו מונע 

תקשורת או אפילו תנועה של סחורה ואנשים ממקום למקום במהירות מסחררת. המרחק בין הרצון 

הצטמצם בצורה משמעותית, והתוצאה היא הפחתה בחשיבותם של תהליכים וקריסתם של לסיפוקו 

ערכים כמו סבלנות או שליטה עצמית. העמדה התרבותית והמוסרית, אשר רואה בסבלנות מעלה, 

הולכת ונעלמת. את ההשקפה הזו על מקומה של המיידיות במודרניות הגלובלית לא ניתן להכניס 

ה אינם נחשבים מקובל על גלובליזציה ואמריקניזציה, כיוון שהיבטים אלבקלות לאורח החשיבה ה

תרבות, אך המיידיות אכן נחשבת לחלק מהותי מן התרבות המודרנית בכלל ומן -בהכרח תלויי

 התרבות האמריקנית בפרט.

 

 אמריקניזציה והתרבות האמריקנית 2.3

מן התרבות האמריקנית. פריטים אלו  תרבות-תלוייפריטים  שלמרכזיות  דוגמותבחלק זה יובאו כמה 

התרבות האמריקנית אשר מצאו את דרכם אל תרבויות אחרות באמצעות  היבטים שלמייצגים 

תהליך האמריקניזציה, ולפיכך קשה להפריד בין המקום שתופסים פריטים אלו בתרבות האמריקנית 

 לבין מקומם בשיח על אמריקניזציה וגלובליזציה.

המונחים המרכזיים בשיח על האמריקניזציה קרויים על שם (, חלק מן 2.2עיף כמו שהוזכר לעיל )ס

את מקומם בתרבות המוצא ובתרבויות היעד  פריטים מרכזיים בתרבות האמריקנית, דבר אשר מדגיש

השונות. מקדונלדיזציה היא תהליך של ייעול עסקי, מעבר מעסק המסתמך על כוח אדם מקצועי 

כוח אדם שאינו נזקק לכישורים מיוחדים, צמצום עלויות ומיקסום על לעסק המסתמך על מכונות ו



 6 

מקג'ובס. אלו הן עבודות  –רווחים וכו'. תופעת המקדונלדיזציה יצרה סוג חדש של תעסוקה 

שהתשלום עליהן מינימלי, שהמועסקים בהן הם בד"כ בני נוער, התחלופה בהן גבוהה והתנאים 

עושה שימוש בשם החברה שהפכה את כל אלה לאמנות, אבל  . המונח(2003)רם,  הסוציאליים דלים

 כבר אינו מתייחס לחברה ספציפית. 

כך גם המונח רוקיזציה מתייחס במובן הצר לתהליך שבו המוזיקה האופיינית למקום מסוים 

בעולם, מוזיקה בעלת מאפיינים מקומיים, מאמצת לתוכה מאפיינים של מוזיקה מערבית בכלל או 

במובן הרחב המונח מציב את המערב בכלל ואת ארה"ב בפרט בתפקיד המשפיע  ט.אמריקנית בפר

(. ההשפעה איננה חד צדדית ולכן מדובר במקרה זה בתהליך Regev, 2003העיקרי בתחום המוזיקה )

גלובליזציה, אשר כולל בתוכו גם אמריקניזציה. התהליך שהוא מתאר מביא את ההשפעה 

כמו  נוצרות סוגותם עוברים היסודות המערביים לוקליזציה. כך האמריקנית אל מדינות שונות, ש

world beat ו- ethno-rockמשתלבים בארץ  היעד  70-וה 60-. אלמנטים של רוק אמריקני משנות ה

חדש. נוסף על היסודות המוזיקליים, גם  סגנוןעם אלמנטים של מוזיקה מקורית באזור ומתקבל 

ם, תרבות של מרד בממסד, ייחודיות וחשיבה חופשית, תרבות הרוק המקורית של אותן השני

בתרבות היעד, ואולי היא אף חלק מן הסיבה לכך שמוזיקה מערבית מצליחה לעשות את  מאומצת

בכל מקום היא מסמלת מרד. ניתן אולי להשליך ממסקנותיו של רגב על  –המעבר בצורה חלקה למדי 

יט שהייתה בדרכה שלה מרד בממסד, בחשיבה הספרות של אותן השנים, כמו למשל ספרות דור הב

( מביא, באותו ההקשר, מדבריו של אמנון רובינשטיין שאמר בזמן 1998עזריהו ) מקובלת וליניארית.

מייקל ג'קסון. הצהרה זו אינה מ( שאינו פוחד ממדונה ו1996-1993כהונתו כשר החינוך והתרבות )

ועל מקומה הנורמלי של ישראל בין  הישראליתלא על התרבות מעידה על טעמו המוזיקלי של השר א

בפסטיבל ערד, פסטיבל מוזיקה שנתי שאליו היו  1995שאר אומות העולם. האסון שהתרחש בשנת 

נוהרים המוני בני נוער ישראלים, גרר אחריו תגובות כמו זו של הנשיא וייצמן שטען ש"עמנו נגוע 

ן ומדונה. נראה שתרבות הפופ והרוק , מייקל ג'קסומקדונלדסבאמריקניזציה", והאשים את 

בין אם  –האמריקנים נתפסת בעיני רבים כנקודת החיבור של הישראלים אל התרבות האמריקנית 

מציין את השינוי הגדול שחל  (Regev, 2003) החיבור הוא לזכותם של הישראלים או לגנותם. רגב

 אשר נדמית היום כמדינה אחרת.    את הגעתה לארץ של להקת החיפושיות,  1964במדינה שמנעה בשנת 

לעסקי  –מתייחסים לתחום מצומצם ומוגדר ביותר  , מקדונלדיזציה ורוקיזציה,שני המונחים הללו

אך שניהם מתייחסים בהשאלה גם להקשר הרחב יותר שיצר אותם  –השירותים ולמוזיקה 
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י והכללי, ושוב י והייחודי לטובת הגלובלמלכתחילה. בשני המקרים מדובר על דחיקת המקומ

  טשטשים הגבולות בין הגלובליזציה לאמריקניזציה אשר פועלות במקביל.ימ

( אשר עוסק במבנה Sznaider, 2003שניידר ) עט יותר מורכבת, מופיעה אצלדוגמה נוספת, ואולי מ

קולקטיביים בעידן של גלובליזציה. הוא בוחן את התופעה באמצעות מקרה  תהייחודי של זיכרונו

האמריקני של זיכרונות השואה, אשר נקרא בדרך כלל "האמריקניזציה של השואה". בדרך  המבחן

 3כלל ההתייחסות לאמריקניזציה של השואה היא שלילית, והיא מתוארת במונחים כמו דיסניפיקציה,

אשר מתייחסים כולם לתרבות צריכה אמריקנית.  4מקדונלדיזציה או אפילו ספילברגיזציה,

טוען שצורה זו  הואכרונות השואה הופכת אותם, לדעת שניידר, לנגישים יותר. יז האמריקניזציה של

של עיסוק בשואה עוזרת להפצת הנושא בקרב אוכלוסיה גדולה יותר, והשיוך מחדש של השואה אל 

נקודת החיבור בין מדינה, חוץ לגבולות ארה"ב. "הסיפור האמריקני" הופך את השואה לנגישה גם מ

מחדש של השואה כ"סיפור אמריקני" הופך אותה לנגישה  והתיוגלכת ומתרופפת, לאום ותרבות הו

 דוגמותכמו ב יותר מחוץ לגבולות אמריקה, כפי שלמעשה קורה בתהליך הגלובליזציה באופן כללי.

של תרבויות  ויות שונות מתרחשת במקביל להשפעתןהקודמות, השפעת התרבות האמריקנית על תרב

 חודי נדחק לטובת הכללי, אשר הופך בתורו להיות יותר ויותר אמריקני.שונות זו על זו, והיי

 

 והתרבות הישראלית ציהאמריקניז 2.4

 ישראליתהעל התרבות  אמריקניות השפעות 2.4.1

המחקרים השונים אשר עוסקים בהשפעותיה של התרבות האמריקנית על החיים והחברה בישראל 

מידת ההשפעה ותחומי ההשפעה. מדות שונות ביחס למתייחסים לתחומי תרבות שונים ונוקטים ע

התרבות: מקדונלדס, תרבות הצריכה, מוזיקה -רבים מהם מתייחסים לאותם הפריטים תלויי

כל אחד מן המחקרים להלן על אף החפיפה החלקית בפריטים המוזכרים במאמרים,  אמריקנית ועוד.

  עומד בפני עצמו, וחלקם אף סותרים אלו את אלו.

הצצה לתהליך היווצרותה של  Poetics Todayמהדורה מיוחדת של כתב העת ר מספק בזה-אבן

 ,Even-Zoharמערכת הספרות העברית )-ישראלית ולגורמים אשר הביאו לשינויים ברב-ספרות עברית

-במשך רוב שנות ה הושפעה התרבות הישראלית בעיקר מהתרבות הסובייטית. 50-עד שנות ה(. 1990

                                                 
 על שם חברת "וולט דיסני" הנחשבת, יחד עם מקדונלדס, לאחת מן החברות המיוצאות ביותר בארה"ב.   3
, שהיה אחד הסרטים ההוליוודיים הראשונים שהתמודדו שינדלררשימת על שם סטיבן שפילברג, הבמאי האמריקני של   4

 עם נושא השואה.
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הייתה בחיתוליה. היא  50-ובתחילת שנות ה 40-בתהליכי הקמה ובסוף שנות ה הייתה המדינה 40

המאמץ הלאומי והאידיאולוגיות החברתיות נשענו על העקרונות הסוציאליסטיים שהונהגו ברוסיה, 

תרומתה של ברית  והתרבות העבריים של אותן השנים. אשר בה גדלו והתחנכו רבים מאנשי הרוח

ית ניכרת בסוציאליזם ששלט במדינה בראשית דרכה, באוריינטציה המועצות לתרבות הישראל

, עם 1953בשנת  5.הקולקטיביסטית שלה ובהשפעות תרבותיות רבות על הספרות והשירה הישראלית

נודע על הרדיפות שסבלו יהודי ברית  –לו זוועות המשטר בברית המועצות מותו של סטאלין, התג

הסופרים העבריים הגיעו לישראל והחל המעבר מתמיכה המועצות, הדי משפט הרופאים ומשפט 

בברית המועצות לתמיכה בארצות הברית והתייצבות לצד המערב במלחמה הקרה. למעשה, 

הנאשמים במשפטים אלה הואשמו בכך שעבדו בשירות "האימפריאליזם האמריקני". המעבר 

של המעבר מתרבות מתרבות קולקטיביסטית לתרבות אינדיבידואליסטית הוא אחד הסממנים 

חשיבות עליונה לפרט  תשבה נודע ,המושפעת מברית המועצות לתרבות המושפעת מארצות הברית

 זכויותיו.     לו

 .The Americanization of Israelגיליון שנושאו  Israel Studiesהוציא המגזין  2000באביב 

נבע  אמריקניזציההעניין שלה ב ליון, מציינת כיי, עורכת אורחת של הג(Abramson, 2000) אברמסון

רץ למילים האיות המקובל בא ;הישראלים מלאה אמריקניזמים בפימתוך הכרה בכך שהעברית ש

על החברה והתרבות  הוא בעל השפעה חזקה כל דבר שנתפס כאמריקניהוא אמריקני ו בלועזית

 .בישראל

מסורות,  בעלתאחת מהן הגיליון הוא הקשר שבין שתי תרבויות, כל  עוסקהנושא הספציפי שבו 

 לתוצאות מתייחס אמריקניזציה המונחעל פי הגדרתה של אברמסון,  .מנות משלההרגלים, אמונות וא

 של ייצור המוני, סטנדרדיזציה ועקרון המהירות, שנתפסים כתכונות ומאפיינים אמריקניים במהותם.

, קניונים, מזון מהירשראל ברורות למדי: אברמסון טוענת שחלק מן ההשפעות האמריקניות בי

ג העברי, אשר , מילים אמריקניות בשטף הדיבור העברי והסלנMTV-אופרות סבון, סיטקומים ו

מייחדות את ישראל  אינןמושפע, לפחות חלקית, מסרטים אמריקניים. ובכל זאת, ההשפעות הללו 

 משאר מדינות העולם.

בין  להבחיןא שיש יה אחת המסקנות המעניינות שעולות מהמאמרים השונים בגיליון

לבין אמריקניזציה  בכל פן בתרבות המקבלת, השפעותיה ניכרותאשר  ,ומקיפה אמריקניזציה כוללת

                                                 
 .1987זהר, -עוד על תרומתה של התרבות הרוסית לתרבות הישראלית ראה, למשל, אבן  5
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שהמקום  סבוריםלהלן,  יוצגוכמה מהמאמרים, שחלקם  כותבי ., הניכרת על פני השטח בלבדחלקית

הטוטאלית של  את כניסתה , בסופו של דבר,והציונות בתרבות הישראלית מונע של הדת המרכזי

שקנתה לה התרבות  שהאחיזהלפיכך מאמינים תרבות אחרת אל החיים התרבותיים בארץ, ו

מדיה,  – בעיקר במרכיבים שטחיים של התרבות וניכרת, בלבד חלקיתהיא  בישראל האמריקנית

 .צריכה, תרבות פופ ותרבות המונים

(, Online Dictionary of Social Sciencesהמילון המקוון למדעי החברה ) תרבות המונים, על פי

היא מערכת של רעיונות וערכים תרבותיים אשר נובעים מחשיפתה של קבוצה כלשהי לאותם מנהגים 

אמצעי ל הודותאמצעי תקשורת, מוזיקה, אמנות וכדומה, אשר נעשים אפשריים תרבותיים, 

שודרת לקבוצות גדולות התקשורת המודרניים. בניגוד לתרבות הנובעת מתוך העם, תרבות ההמונים מ

של אנשים בודדים, ולכן מרכיביה אינם ייחודיים כמו מרכיביה של תרבות אשר נובעת מקבוצת 

היא תרבות נגישה,  , שגם אותה מגדיר המילון,תרבות פופולאריתאנשים מובחנת או אזור מוגדר. 

 יים, אם כי יש חפיפהועומדת בדרך כלל בשיח התרבותי מול "תרבות גבוהה". המונחים אינם סינונימ

 בין השניים, ואולי נכון לומר שהתרבות הפופולארית היא חלק מתרבות ההמונים.  חלקית

 ,And Never the Twain Shall Meet?” (2000Diamond, )“מאמר בשם  מופיע באותו הגיליון

היר האמריקניזציה של ישראל נראית לעין. בנוסף להשתלטות המזון המ בהןשמתאר את הדרכים ה

לכבישים המהירים יש שמות; הסוציאליזם  –מסוג שונה  תופעותוהקניונים מזכיר דיאמונד גם 

בשם  לדבריו רדוהקיבוצים ׂש וקפיטליזם; ק, הפרטהוהציונות פינו את מקומם לטובת כלכלת השו

ויותר כמו התוכניות בארצות הברית;  BBC-בלבד ותוכניות הרדיו בישראל נשמעות פחות כמו ה

הפכו להיות אישיים, אישיותו של הנבחר הפכה להיות הנושא העיקרי ויועצי ת הבחירות בארץ מסעו

ן מובהק. באופ ההשפעות האלה הן אמריקניותהבחירות הם בד"כ אמריקניים. ובכל זאת, לא כל 

אלו השפעות שניתן לראות בכל מדינה מערבית והן לקוחות מתחום אבל  ,תרבות האמריקניתמקורן ב

ההשפעות האלו שטחיות למדי ולא חדרו לתודעה  –למדי של התרבות האמריקנית מצומצם 

אם שכדי לבדוק . דיאמונד טוען להבחין בהןבהן ניתן שהמדינות השונות תושבי הקולקטיבית של 

אם חל שינוי במוסדות הפוליטיים תהליך של אמריקניזציה יש לבדוק  מדינה כלשהי אכן עברה

ולפיכך הוא מוצא  –רכזית שלה, שבישראל היא בהכרח יהודית הלאומיים שלה ובהוויה המ

 בעלתהציונות הפכה את היהדות מזהות  .תמינימאלישההשפעה האמריקנית על ישראל הייתה 

כך נותר מקום לכניסתם של זהות לאומית אך לא בהכרח דתית, ומשמעות כפולה של דת ולאום ל
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אבל ההפרדה בין  .ילנדאלטנושל הרצל כשחלם על  זו בדיוק הייתה כוונתו ערכים חדשים מן המערב.

יצר סואץ למלחמה על ששת הימים, אז הפכה המלחמה על מ דת ולאום החזיקה מעמד רק עד מלחמת

 גישתה של ישראל ליהדות אינה ליברלית וישראל מגדירה את עצמה כמדינה יהודית. הכותל המערבי.

יה של ישראל יש לזכור את ההבדלים שכשדנים באמריקניזצ מציין (Evron, 2000) ברוןע

ארה"ב נתפסת אצל רבים כארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, ויש לכך המשמעותיים בקנה המידה. 

ברון מביא כדי להוכיח את דבריו נוגעת במאפיין התנהגותי שע דוגמותאחת מן הביסוס במציאות. 

ודד עם כמויות עצומות. כדי ישראלי בולט: גודלה של ארה"ב מביא בהכרח לצורך וליכולת להתמ

שמערכות הייצור או השירות יתפקדו, כל אדם במערכת צריך לבצע את תפקידו מבלי לחרוג ממנו, 

ולעבוד "לפי הספר". בישראל, הכלכלה ושוק העבודה מביאים אנשים להתמודד עם המצב הקיים, 

נשים נוטים להיות המציאות. א כורחלפעמים  הםכושר המצאה גדול יותר והליכה "נגד הספר" 

 .אסרטיביים יותר ולעמוד יותר על שלהם

נקודת המוצא של הקמת המדינה היא הפוכה לחלוטין. ארה"ב קמה כדי עברון טוען שיותר מכך, 

לשרת את האינטרסים המשותפים של אזרחיה. הצהרת העצמאות, החוקה ומגילת הזכויות כולם 

מטרתה לקדם ין אזרחים חופשיים ושווי זכויות ון בנובעים מתוך כך שהמדינה היא שותפות מתוך רצו

במקרה של מדינת ישראל מדינה. קודם ל ידואליהאזרח האינדיב –את האינטרסים של כל אזרח 

האינדיבידואליים במזרח אירופה ומרכזה היו  היהודיםאזרח. ההלאומיות באה לפני  –המצב הפוך 

ים של הפרטים המרכיבים אותה. המדינה חלק מאומה, והאינטרסים של האומה קודמים לאינטרס

ברון מסכים שהיהודים כמו דיאמונד, גם ע היא ביטוי של אותה האומה, ואומה זו היא אומה יהודית.

 הבסיסית שלא כולם ההנחהמדינה שהוקמה מתוך . זו כיםהם שיי ןהם שילוב של האומה והדת שלה

מאז ימי האימפריה לראשונה אולי  היום,לדעתו לכך.  מובהקת הוא דוגמה השבותשווים. חוק 

אשר הביאה לכינונם של  ,היהודים אינם עם נרדף, ולכן צורת החשיבה של היהודים הנרדפים ,הרומית

 יהודים ואלו שאינם יהודים, כבר אינה רלוונטית.חוקים אשר יוצרים חוסר שוויון בין 

דינה בשנות היישוב ובשנות עוסק באופי שהוחלט לתת למ (2001) הציונים החדשיםשגב בספרו גם 

הבין בנימין זאב הרצל שההתפתחויות הטכנולוגיות,  20-כבר בתחילת המאה ה הקמתה של המדינה.

פניו את הרעיון אשר החלו לתפוס תאוצה באמריקה, עתידות להשפיע על העולם בעתיד. כאשר העלו ב

חשב כיוון שגה מוזר" מהוא ראה בכך "מש ,פלשתינה צריכים להיות חקלאיםשהמהגרים החדשים ב

שהעולם החקלאי עתיד לעבור מהפך תעשייתי כמו זה שהתרחש באמריקה, שם היה מרכז תעשייתי 
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 גדול. הוא כתב: "אמריקה בהכרח שתגבר על אירופה, כשם שהאחוזה הגדולה בולעת את הקטנה"

ומות כולן היו הייתה המאה של ארצות הברית ועיני הא 20-(. המאה ה44 :2001)הרצל, בתוך שגב, 

שנות וכולם ניסו לחקות את הניסוי.  –האמריקני" בתעשייה  נשואות לראות כיצד יתפתח "הניסוי

שגב מציין כי למשך ובארץ שלטו הבריטים.  ,30-וה 20-שנות ההפריחה התעשייתית בארה"ב היו 

רץ תקופה קצרה אחרי מלחמת העולם הראשונה עלתה האפשרות שארה"ב תקבל את המנדט על א

ערב הקמתה של ישראל, ולמרות שהרעיון לא יצא אל הפועל הייתה היא המעצמה העיקרית באזור. ב

המדינה היה הנשיא טרומן אחד מאנשי המפתח שלקחו חלק באירועים שהביאו להכרזה על הקמתה 

י פרד גרוניך, יהודוריון בנושאים צבאיים ג-יועצו הראשי של בןהיה של מדינת ישראל. לאחר הקמתה, 

, ותרם להשפעה האמריקנית על המדינה אמריקני ששהה בישראל כשנה וחצי תחת השם פרד האריס

הפכה לחלק מהנוף הישראלי באופן הדרגתי: הרדיו שידר  תהתרבות האמריקני .באותן שנים מעצבות

אביב ורשת -; באותה התקופה נבנו גם גורדי השחקים הראשונים בתל1960לראשונה פרסומות בשנת 

קולה החליפה -נות "הילטון" פתחה מלון על חֹופה של העיר; הג'ינס החליף את החאקי והקוקההמלו

 .  1968את הגזוז; שידורי הטלוויזיה הישראלית החלו בשנת 

ישראל: "הסיפור המלא על תהליך  בתולדותשגב רואה באמריקניזציה תופעה מהותית 

ה ציר מרכזי מאוד בסיפורה של המדינה האמריקניזציה שעבר על ישראל עוד לא סופר; הוא מהוו

 (.42: 2001תלות גוברת והולכת בארצות הברית בכל תחום מתחומי החיים" )שגב,  –ותמציתו 

כדי להציע הסבר אפשרי לכך שהתרבות הישראלית אפשרה את חדירתה המסיבית של התרבות 

יון שבין ישראל לבין האמריקנית ללא סימנים משמעותיים של התנגדות, משרטט שגב את קווי הדמ

בשני המקרים הגיעו מהגרים לארץ שכבר הייתה מיושבת חלקית והתעמתו עם  ארצות הברית.

ידי מלחמה בבריטניה, מלחמה שביטאה -התושבים המקומיים. בשני המקרים הושג חופש השלטון על

הפכה שאיפה לערכים של חופש וצדק. בשני המקרים עבר זמן רב עד שהמחויבות לאותם ערכים 

הדמיון אשר ניתן למצוא בתהליך ההיסטורי שעברו שתי  נקודות למדיניות של ממש. שגב מציג את

המדינות כסיבה אפשרית לכך שבניגוד לכמה מדינות אירופאיות, הציבור הישראלי כמעט שלא הראה 

קיבל את  הוא –הפך , ואולי אף להתנגדות לפלישתה של התרבות הזרה ולתהליך האמריקניזציה

, אומר (43: 2001) ינויי התרבות בברכה. צבי סובל מאוניברסיטת חיפה, ששגב מביא מדבריוש

ל הקשור לפוליטיקה, לכלכלה לטר אגו )האני האחר( של ישראל בכשאמריקה הפכה להיות הא

 ארצות הברית מחזיקה במפתח לקיום הישראלי. ,ולתרבות הפנאי. לדעתו
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תהליך האמריקניזציה של ישראל כהכרעה במאבק כלשהו, אינו רואה את ( 1998עזריהו )עזריהו, 

 ,הדרגתי הוא תהליךה. הישראלית בעודה מתגבשת חלק מן התהליך הטבעי שעוברת התרבותכאלא 

. 70-החל משנות ה העולםעל על ישראל ו בד בבד עם השפעתם של הקולנוע והרוק האמריקניים הואץו

והיה למרכז  (האמריקני ולמבנה האמריקני שלו מו)ויש לשים לב לש נגוף סנטריהוקם דיז 1977-ב

בשפה נפתח קניון איילון והמילה "קניון" הפכה שגורה  80-הקניות הראשון בישראל, בשנות ה

-לו בשמו האמריקני, "פאסטלקרוא  שנהוג. ערוצי הכבלים, הערוץ המסחרי, המזון המהיר העברית

כולם סממנים של השפעת התרבות  –ות פוד", השפה העברית המדוברת הזרועה מילים אמריקני

 ציה אינה תהליך השתלטות של דגמיםהאמריקניז ,האמריקנית על הישראלים ותרבותם. בעיניו

 –בכל תחומי החיים והתהליך ניכר  ,להוויה המקומית אלהאלא תהליך סיגול של דגמים  אמריקניים

 חברה, תרבות, פוליטיקה, משפט, תקשורת ודפוסי צריכה.

לוקאלי תוך שימוש -( מנסה למצוא את מקומה של ישראל על הקשת גלובאלי2003 רם )רם,

במקרה המבחן של מקדונלדס בישראל. השימוש במקדונלדס כמקרה מבחן נובע מתוך הכרה בכך 

קולה ודיסני, מסמלים בכל מקום את -שהמותגים האמריקניים למיניהם, בראשם מקדונלדס, קוקה

-ית ואת מה שהיא מייצגת. חברות אלו מסמלות עסקים ביןההתפשטות של התרבות האמריקנ

לאומיים שמרכזם בארה"ב. מתוכם, מקדונלדס הוא ככל הנראה מותג היצוא הפופולרי ביותר 

הגדולה מייצגת גלובליזציה ואמריקניזציה של תרבויות  M-והשנוי ביותר במחלוקת. ה –באירופה 

נבדלים זה מזה,  רם משתמש  זציה וגלובליזציההמונחים אמריקניהעולם. למרות שבדרך כלל שני 

)רם,  צתה של תרבות מסחרית אמריקנית הפונה להמוניםכמונחים זהים אשר מתייחסים להפ בהם

אמריקניזציה משמעותה דחיקת התרבות המקומית מפני התרבות  ,(. בשביל אנשים רבים71: 2003

 יים מכאנית ושטחית.ח-המסחרית האמריקנית ודחיקת הקהילה והמשפחה מפני צורת

ונים של רשת . הסניפים הראשעה של ארה"ב על ישראל לא הייתה "חלקה"טוען שההשפ רם

לצה להשתנות, מכמה מאבק בין הדתיים לחילונים בארץ, והרשת נא ס בארץ הוקמו תוךמקדונלד

אחת הטענות המכירות.  – שלה לתפקד כאן בצורה שתשרת את המטרה העליונה בחינות, כדי

הקולטת  הארץס היא הפגיעה בתרבות האכילה המקומית של ריות שמועלות נגד רשת מקדונלדעיקה

ניתן היה לראות גם השפעה הפוכה. בהשוואה לבשר שהישראלים היו רגילים לצרוך,  בישראלאותה. 

נכנעה מקדונלדס לטעם הישראלי  1998ס נראתה רכרוכית ומצומקת. בשנת הקציצה של מקדונלד
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תב בה נכש, 2003ל הקציצה ואופן הכנתה. הקציצה המוגשת בישראל )נכון לשנת ושינתה את גוד

 .בעולם מקדונלדסשמשווקת  המאמר( היא הגדולה ביותר

ה בעל חשיבות ת לפתוח כאן את סניפה הראשון הישבו החליטה הרש עוד הוא טוען שהעיתוי

סטארבקס, ניסתה לפתוח שת אמריקנית ידועה ומפותחת אחרת, רעליונה בתהליך האמריקניזציה. 

סניפים בארץ כמה שנים קודם לכן והניסיון כשל. הסיבה העיקרית לכך קשורה, לדעת רם, בעיקר 

 ההשניי ה. סטארבקס הגיעה לישראל בתחילתה של האינתיפאדפלשתיני-בקונפליקט הישראלי

)רם,  ..["ומצאה "את הגברים הישראלים יושבים בטנקים ואת הנשים הישראליות יושבות בבית ].

לא נותר מחסום ממשי בפני "חלה רגיעה בקונפליקט ו 90-. לעומת זאת, בשנות ה(72: 2003

רם ממקם את  .יחד עם תהליך השלום הגיעה לישראל סמקדונלד (.םש) האמריקניזציה של ישראל"

המדינה הקרובה  70-, אם כי מאז שנות ה90-האמריקניזציה בישראל בשנות ה תחילת התפשטות

בלב המציאות  ת ותרבותית היא ארה"ב, הנמצאתלישראל מבחינה מדינית, צבאית, כלכלי ביותר

 הישראלית בכל תחומי החיים.

הינה אחת  סמקדונלדרם מביא מדבריו, מציין ש"ר שאבישראל  סמקדונלדעומרי פדן, זכיין 

מנקודות המפגש החיוביות ביותר בין התרבות הישראלית לאמריקנית, תרבות שהתברכה 

-מיים כמו קוקהדמוקרטיה, בחופש, בחוקה נאורה ובין היתר יצרה לכל העולם מותגים בינלאוב

 (.88: 2003רם, ס" )דונלדקולה, ליוויס ומק

 

 על הספרות הישראלית אמריקניות השפעות 2.4.2

, 90-נות הסוף שב ישראלית, ומתמקדתהבספרות  "טרנדים"( כותבת על Kubovy, 2000קובובי )

בלום, -פרים רבים של ישראלים צעירים. היא מזכירה את אורלי קסטלצאו לאור סתקופה שבה י

קובובי מוצאת דמיון רב בין הספרות אפרת שטיגליץ, אילן הייטנר, עוזי וייל, גדי טאוב ואתגר קרת. 

לבין   90-הצעירים של שנות ה בין הסופרים הישראליםבפרט האמריקנית והספרות הישראלית, ו

, וזאת למרות ההבדלים הגדולים שבין שתי (90-וה 80-)שנות ה Y-ים של דור הנקהסופרים האמרי

, דמויות, נופים והתנסויות נושאיםניתן לראות כמות גדלה והולכת של  50-החל משנות ה .הארצות

אשר מהווה רקע ליצירה  בדרך כלל כשהם עומדים בניגוד למציאות הישראלית –אמריקניות 

 םמר של קובובי בוחן את השינוי שחל בספרות של הסופרים הישראלי. המאהספרותית המדוברת

 .90-הצעירים של שנות ה
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גורמים אשר תורמים . קובובי מונה את הישראלית ביטוי-צורתההשפעות האמריקניות מקבלות 

 םאובדן האידיאולוגיה, הנטייה הכללית בעול –לתהליך האמריקניזציה של הספרות הישראלית 

מקום עי התקשורת והתחבורה, ויותר מכל הזציה, התפתחות הטכנולוגיה, אמצהמערבי לגלובלי

בעוד הספרות האמריקנית נוטה לתאר  שתופסת טלוויזיית הכבלים בתרבות הישראלית.  מרכזיה

 נראהלברוח ממנה. לכן, הרקע לעלילה  של קובובי, לדבריה ,מציאות, הספרות הישראלית מנסה

מופיעים אירועים מן ההווי הישראלי ש בכל מקום, ובמידה להתקייםה ם קרובות כאילו יכול הילעיתי

מהווים סיבה או תירוץ למה  ינםאהם מופיעים ברקע בלבד ו –כמו האינתיפאדה או מלחמת לבנון  –

  שעובר על הגיבורים.  

 נושאההשפעה הבולטת ביותר של התרבות האמריקנית על הספרות הישראלית היא בש יתכן

דמות האב המוכרת מהשנים שינויים רבים חלו בחזרה להתנהגות ילדותית(. ההתיילדות )ה

המוקדמות של הספרות הישראלית, דמות החלוץ/חקלאי/חייל שחייו מטילים צל גדול אשר ממנו 

דיו, אשם בכל מה שרע בחייהם של יל 90-האב בסיפורים של שנות ה. אינם מצליחים לברוח ילדיו

, סיינפלדפיטר פן מוכרת מאוד מסיטקומים אמריקניים רבים, והילדים מסרבים לגדול. תמת 

 להתחתןלחייהם שמסרבים לגדול,  30-וה 20-מבוגרים בשנות המראים ה – שולחן לחמישה, חברים

, וכשהם מופיעים הם בלתי נראים )אם הם קיימים( הוריםההם משפחה משלהם. במשפחותי םולהקי

להתגבר עליו. המשפחה היא מעגל של חברים. כמו  מכשול שצריךהם אינם מודלים לחיקוי אלא 

 צעירים לנצח. ויישאראשליה שגיבורים חיים ב, רבים מן הספרים עוסקים ב"כלום". הסיינפלד

הספרות הישראלית המודרנית מציגה אותו אסקפיזם שניתן למצוא טוענת ש)שם( קובובי 

יא אולי המובילה בתחומים האלו, . ארה"ב האינטרנט ואמצעי מדיה אחריםבקולנוע, בבטלוויזיה, 

 ןבא לה מכישלונ בישראל מרבית כוחה של האמריקניזציהאבל היא בהחלט לא לבדה במערכה הזו. 

 מונחיםהעבר מונע את הייחודיות של השפה העברית. הניתוק מ. ומיתוסים גיות, אג'נדותשל אידיאולו

ילובה של הספרות והשפה ש מבטאים את הנכתבת בישראלאמריקניים אשר מופיעים בספרות 

 רבותה.תבזמנית, גם את השינויים שחלו בחברה הישראלית ו-אמריקניים ובו "טרנדים"העברית ב

כפי שהוא  את השורשים האמריקניים של הפמיניזם הישראלי תסוקר( Feldman, 2000) דמןפל

ת, כאשר הפמיניזם המערבי לא התקבל היטב בישראל מבחינה חברתי. מתבטא בספרות הישראלית

 ההיה פער בין דימוי. 70-תחילת שנות הו 60-שיח הפוליטי בארץ בסוף שנות הב לראשונה עלה הנושא

סקסיות -האנגלו תנתפסה בעיני הפמיניסטיוהיא בו שבישראל לבין האופן  ההאישהעצמי של 
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בשיח נוצר פרדוקס ל, בלי קשר למדינת המוצא שלהן(. )שפלדמן מגדירה כנשים דוברות אנגלית בכל

הציבורי שנבע מתוך התפיסה שכבר הושג שוויון בין המינים ולכן השיח הפמיניסטי איננו רלוונטי. את 

כרמון, שולמית הראבן, שולמית -הפרדוקס הזה ניתן למצוא בכתביהן של סופרות דוגמת עמליה כהנא

שפעו בכתיבתן שהוזכרו לעיל הו הסופרותלכך שכל אחת מן  דוגמותפלדמן מביאה  לפיד ורות אלמוג.

תגובתן לפמיניזם האמריקני נעה בין דחייה פומבית לבין הכרה  –מן התנועה הפמיניסטית בארה"ב 

בעודן כתבו רומנים פמיניסטיים  ןכולבהשפעתה הספרותית של התנועה הפמיניסטית בארה"ב. 

 ,קרים. במרבית המפמיניזםכוחות החברתיים והפסיכולוגיים שהתנגדו לב מלעסוק מנסות להימנע

היה צורך  שבהןמתארים תקופות , הדרך ההתמודדות הייתה כתיבתם של רומנים היסטוריים

. במספר מקרים ניתן למצוא אשהכמובן גם  יכול להיותלפני הפרט, כאשר הפרט העמיד את הכלל ל

היצירה אחד מהם הוא  ת ישראלית.קשר ישיר בין ספרות פמיניסטית אמריקנית לספרות פמיניסטי

של דמות מיצירה שבה נתנה הסופרת לדמות הראשית את שמה  ,(1987מאת רות אלמוג ) אווירשורשי 

נרטיבי באותו סגנון  ואף עשתה שימוששל מרילין פרנץ',  The Women’s Roomפמיניסטית אחרת, 

מנסה הגיבורה לברוח מהתפקיד הנשי ההיסטורי של  היצירותי בשתבו השתמשה פרנץ' ביצירתה. ש

הנשית הקשור במחלה של שתי הגיבורות מילאו בעבר,  שאימותיהןעליית הגג", תפקיד "המשוגעת ב

ע פמיניסטי בספרות הישראלית, התקרבו לאחר שנים של מספלדמן מוצאת ש הידועה כ"היסטריה".

ריקניות, השקפותיהן ומטרותיהן של הסופרות הישראליות לאלו של הסופרות הפמיניסטיות האמ

 .מיניסטי את העיסוק במגדראשר הוסיפו לדיון הפ

 

 על הלשון העברית אמריקניות השפעות 2.4.3

הקשר החשוב ביותר בין התרבות הישראלית והמסורת היהודית היא  (Kubovy, 2000) פי קובוביל

שדוברי העברית יכולים לקרוא במקורות, חשובה  די בכךלא  לדידה, השפה העברית. ובכל זאת,

נכונות הזו נעלמת במהירות. השפה העברית המושפעת מן האמריקנית הנכונות שלהם לקרוא בהם, וה

ממדית, אבל היא עונה על צרכיו התרבותיים של הישראלי ולכן הוא אינו חש בשטחיות -היא שפה חד

בה משתמשים שהשפה. היא מזכירה את השינויים שעברה השפה העברית, וטוענת שהעברית 

נוסף על מילים וביטויים מן הערבית בות האמריקנית. הסופרים הישראלים מושפעת מאוד מן התרב

 וההווי הצבאי, מלאה העברית בכלל, והספרות  העברית בפרט, גם במילים וביטויים באנגלית

, או כאלו שתורגמו (תעברי בתבנית דקדוקית, שהן מילים אמריקניות "תיּול  קּו"ו "תיּוינ  א  ")לדוגמה, 
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בשפה  ם המוחלטת של אמריקנימיםהיטמעותש יום יומי. שימונכנסו למן האנגלית האמריקנית ו

השתלבותה לו עדות להצלחת תהליך הנורמליזציה שעבר על ישראלבעיני קובובי,  ,העברית היא

 בהצלחה בעולם המערבי.

מן השפה הכתובה ששמה לה  בחלקו המהפך בספרות העברית החדשה נובעקובובי מציינת ש

ניתן היה  60-וה 50-שכבר בשנות ה כותבת( 1999ה הלר )הלר, ערגלמטרה לחקות את השפה הדבורה. 

, ותהליך שינוי הנורמות הלשוניות שהחל בסוף למצוא עברית מדוברת בטקסטים עבריים מקוריים

 .הפך את השימוש בסממני לשון דבורה לנורמטיבי ומקובל יותר 60-שנות ה

עותיים בין השפה שבה השתמשו היו הבדלים משמ 60-וה 50-בשנות הש ( טוענת1989)יסברוד ו

 תרגומים הקנונייםבבעוד קנוניים. -בתרגומים קנוניים לבין השפה שבה השתמשו בתרגומים לא

-הנורמה הייתה להמעיט בהשפעה הלשונית של טקסט המקור על טקסט היעד, בתרגומים הלא

עם מתורגם. טקסט התה נורמה כזאת ובמקרים רבים משתקפת לשון טקסט המקור בקנוניים לא היי

. , גם אם בצורה מוגבלת למדימקורה התערבות שלקיימת  הייתה זאת, גם בטקסטים קנוניים

-אבן שפה מדוברת. המדמיםשל האנגלית בטקסט העברי בולטת במיוחד בקטעי טקסט  ההתערבות

קנונית, שינויי נורמות -הלא למערכתשכאשר הספרות המתורגמת שייכת  ,[( מציין1975] 1990) זהר

-תרחשו בספרות המתורגמת לאחר שכבר ניתן יהיה להבחין בהם בסוגי הספרות האחרים ברבי

החלו לשקף שפת  קנוניים, ובעקבותיהם גם הקנוניים,-הלא התרגומים כך,בהתאם למערכת הספרות. 

במקרים אלו, מספר שנים לאחר שניתן היה למצוא אותה בטקסטים מקוריים.  אותנטיתדיבור 

 הפךכיוון שהשימוש באמריקניזמים מ, דיבור אותנטית-כדי לדמות לשוןמכוונת, הייתה  ההתערבות

 .הדיבור העברית-חלק מלשוןל

(, 2.5.1ובתרגומים אליה )ועוד על כך בסעיף עם השנים, השתנו הנורמות ששלטו בשפה העברית 

כיוון מ. ותחביר בשפה העברית המדוברת הפכו להיות דומים יותר לאנגלית מילים-צירופיומילים, 

השינוי שהתרחש בשפה עצמה, קשה  עוד לפני הספרות המתורגמת השתמשה בתבניות הללוחלק מש

או שתהליכים  המציאות השפיעה על הספרותאם הספרות השפיעה על המציאות, אם לומר בוודאות 

 . אלו אינם תלויים זה בזה

את נקודת  מציגים( 2007) ללא מילים: התרבות הישראלית בראי השפהטריגר בספרם רוזנבלום ו

הראות הייחודית של ישראלים אשר חזרו להתגורר בישראל לאחר שבמשך כמה שנים חיו בארצות 

הברית. הספר עוסק בהשתקפותם בלשון של השינויים שעברה התרבות הישראלית בפרק זמן קצר 
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נגלית על יחסית של כמה שנים בלבד. הניתוח שלהם מראה כי כשמדברים על השפעתה של השפה הא

לשפה המשקפת  – באופן עוד יותר ספציפילאנגלית אמריקנית, ו באופן ספציפיהעברית הכוונה היא 

שפה כלכלית, עסקית או משפטית.  –לשפה מקצועית בתחומים שונים ותרבות צריכה ושיווק, 

והשפה העברית המעורבת באנגלית  ,השימוש במונחים משפות זרות הפך לנורמה מקובלת בעברית

שאותה  הטענה שר בה מדברים הישראלים הפכה לעגה מקומית שונה מזו שהייתה מוכרת להם.א

(. דרך 29 :2007יא הסימפטום של התרבות" )רוזנבלום וטריגר, מנסה הספר להוכיח היא ש"השפה ה

בה החברה מנסה להציג את עצמה שהמילים השונות שבוחן הספר מתגלה קונפליקט בין הדרך 

התרבות הישראלית  מפגינהשיותר מכל הם מצאו  בין התרבות הישראלית בפועל.באמצעות מילים ל

מאחורי התקינות הפוליטית קיימת שתקינות פוליטית באמצעות השפה, בין אם החשיבה התרבותית 

 שהיא מן השפה ולחוץ בלבד. ובין

 

 תרבות-תרגום פריטים תלויי 2.5

שעליה ספרות המחקר שהוא צד אחד ב הסעיפים הקודמים עסקו כולם בנושא האמריקניזציה,

-תלוייהוא התיאוריה העוסקת בתרגום, בפרט תרגומם של פריטים נסמכת עבודה זו. הצד השני 

 .תרבות

תרבות היא דרך החיים במקום מסוים, האופנים שבהם באה לידי ביטוי צורת החיים של קהילה 

תרבות ישנן דרכי חיים  . לאור זאת שלכל(Newmark, 1988) מסוימת הדוברת שפה מסוימת

שלא ניתן  לחשובוהתנהגות משלה וצורת מחשבה משלה, נוטים ניומרק ואחרים בחקר התרגום 

 לתרגם דבר מבלי לאבד משהו מן המקור.

המתרגם להיתקל במהלך עבודתו:  עשויבהם ש( כותב על ארבעה סוגי מחסרים תשל"ודגוט )דגוט, 

מבין אלו, הראשון והשני  מחסר תחבירי.לי ומחסר סביבתי, מחסר תרבותי, מחסר לקסיקא

. שני שפות כתוצאה מפערים בין התרבויות שבהן הן התפתחורפרנציאליים בין  להבדלים מתייחסים

שפות המנטיים בין לים סאלא מהבד יםרפרנציאל יםהאחרים אינם נובעים מהבדל סוגי המחסרים

ה ולמילים שבעזרתן היא יכולה לבטא את התרבויות השונות תרמו ליצירתה של השפ ,כמובן ,)אם כי

 המחסר התרבותי הוא הבעייתי מכולםר שובדגוט סמבין כל המחסרים האלו,  העולם הסובב אותה(.
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להתגבר על בעיית תרגומם של  שפותחו כדי הרבות האסטרטגיות, ולראיה הוא מציין את לתרגום

  6.מסוג זה מחסרים

תרבות, -ייחסת לבעיית תרגומם של פריטים תלויימת (Oltra-Ripoll, 2004)ריפול -אולטרה

 7כשהיא מתמקדת בפריטים אשר תרבות המקור מכירה היטב אבל אינם בהכרח מוכרים לקהל היעד.

מכיוון שהתרבות האמריקנית היא דומיננטית ביותר והשפה האנגלית הפכה ל"שפה גלובאלית", רבים 

מקורם בתרבות דוברת האנגלית  ,לתרגםשאותם נדרשים מתרגמים  התרבות-תלויימן הפריטים 

 בכלל ובתרבות האמריקנית בפרט. היא אומרת:

Some of these references have become so common and popular in certain cultures that 

they have been included and accepted as a part of their own heritage […] (Oltra-Ripoll, 

82004: 76) 

תרבות שניתן לתרגם בקלות יחסית ואחרים אשר תרגומם קשה יותר ואולי -ישנם פריטים תלויי

 ביניהן הם שיקבעו את הקושי בתרגום. אפשרי. ההבדלים בין התרבויות והמרחק אף בלתי

ריפול תוך -תרבות שחיברה אולטרה-להלן מופיעה רשימת אסטרטגיות לתרגום פריטים תלויי

הערכים  גם הסברים מתוך מוזכריםים קודמים. בחלק מן האסטרטגיות שהיא מתבססת על מחקר

בעריכתה של מונה בייקר  Routledgeאנציקלופדיה לתורת התרגום של הוצאת ב הרלוונטיים

(1998Baker, :) 

1. transfer – ידי תרבות היעד. בשיטה זו משתמשים בעיקר -שאילת מילה מתרבות המקור על

 סופרמן. עבר תעתיק לעברית, אך נותר Supermanהיעד. כך למשל כשאין למילה מקבילה בתרבות 

2. naturalisation – לפונטיקה שאילת מילה מתרבות המקור לתרבות היעד תוך התאמתה 

למורפולוגיה של תרבות היעד, כמו למשל המילה טלפון שהיא במקורה אנגלית אבל הותאמה למבנה ו

                                                 
דגוט סבור שתרבויות אינן פותחות שעריהן בקלות למילים המציינות פריטי תרבות זרה. אך בימינו, כפי שניתן היה   6

במאמרים העוסקים באמריקניזציה, מרבית החוקרים מאמינים שהשפה העברית אכן קולטת לתוכה מונחים לראות 
אנגלית, הוא מתייחס לתרגום מן -תרבותיים מן התרבות האמריקנית. יש לציין שלמרות שדגוט עוסק בצמד השפות עברית

 –ותיים בין שתי השפות והתרבויות האלו העברית אל האנגלית, ומציין במפורש שבמידה שיתרחש מעבר של מונחים תרב
 הכיוון יהיה מן האנגלית אל העברית, ולא להפך.

קטלאנית. כיוון שהנחת הבסיס שלה -המאמר מתייחס ספציפית לתרגום ולדיבוב בקולנוע מאנגלית וצרפתית לספרדית 7
 ית לשפות אחרות.היא הדומיננטיות של התרבות האמריקנית, ניתן להחיל את דבריה גם על תרגום מאנגל

מילים אלו סותרות את הנחתו של דגוט אשר הובאה לעיל בעניין היטמעותם של מונחים תרבותיים מתרבות המקור  8
מן העברית אל האנגלית. הוא מציין בעצמו שהיטמעות  –בתרבות היעד, אך שוב, הוא עוסק בהטמעות בכיוון ההפוך 

ריפול, מן האנגלית אל תרבות אחרת, -תר, וזהו הכיוון שבו עוסקת אולטרהשכיוונה מן האנגלית אל העברית היא סבירה יו
 כך שאין בהכרח סתירה בין החוקרים. 
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ידי הוספת תחיליות -לשפת היעד מתקבלת על לטלפן, מטלפנים וכו'. ההתאמה –השפה העברית 

 וסופיות עבריות כך שניתן להטותה בבנייני הפעלים השונים.

3. calque –  שילוב בין תרגום לשאילה. בתורת התרגום מתייחסת המילהcalque  שאילה לתרגום

מן  )אשר נותר בעברית בלא שינוי( תורגם מילולית Superman, כך למשל המושג מילולישהוא תרגום 

המונח  לשפה אחרת, במקרה זה לאנגלית, וממנה גם לשפות אחרות. – Übermensch –הגרמנית 

תעתיק פונטי הוא תורגם לבצע הושאל מן המקור אל תרבות שבה הוא לא היה קיים, אך במקום 

 .זר, אך השפה היא שפת היעד במקורוית. המונח הוא מילול

4. neutralisation – תרבות המקור בשפת היעד. כך למשל המילה הסבר של מילה או מושג מ

-( לא תופיע בטקסט ובמקומה יופיע ההסבר "בן המעמד הגבוה ביפן בין המאות הSamuraiסמוראי )

 .transferסמוראי, טכניקת התרגום הייתה  וכותבה: את המילה מתעתק". אם המתרגם היה 19-ל 11

5. additional information –  ,בגוף הטקסט וכיוצא בזה,  ירושיםפהוספה של הערות שוליים

 יםמשמיט בה כלומר שמירה על המונח המקורי בתוספת הסבר, שלא כמו באסטרטגיה הקודמת אשר

  אוהנהרה כ הטכניקהאותו בהסבר. בתורת התרגום ידועה  יםאת המונח המקורי ומחליפ

explicitation.  באנציקלופדיה שלRoutledge ערך כותבת קינגה קלאודי בExplicitation (Klaudy, 

 משמעותםבטקסט היעד אשר בטקסט המקור  ביטויאו  מילהה היא הסבר מפורש של ( כי הנהר1998

. לפעמים הנהרה היא מחויבת המציאות בגלל ההבדלים הדקדוקיים תאו משתמע תמרומז

 מסוימת, אבל לפי השערת של שפה העדפה סגנוניתמים מדובר בוהתחביריים בין לשון ללשון ולפע

הנהרה היא תכונה של  ,(Blum-Kulka, 1986קולקה )-( של בלוםexplicitation hypothesisההנהרה )

טקסטים מתורגמים  ,תרגום בכלל ולא תוצאה של הבדלים ספציפיים בין שפה לשפה. לפי השערה זו

מסוגה מסוימת יהיו מונהרים יותר מטקסטים מקוריים מאותה הסוגה. קלאודי מחלקת את ההנהרה 

, אשר רלוונטית ביותר לנושא העבודה כיוון שסוג זה תסוגים שונים, אחד מהם הוא הנהרה פרגמאטיל

 של הנהרה מתמקד בהבדלים התרבותיים שבין טקסט המקור לטקסט היעד:

Pragmatic explicitations of implicit cultural information (Pym 1993) are dictated by 

differences between cultures: members of the target language cultural community may 

not share aspects of what is considered general knowledge within the source language 
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and, in such cases, translators often need to include explanations in translations. (Klaudy, 

1998: 83) 

תרבות המקור אבל באה כדוגמה שמות של מקומות או של מאכלים אשר ידועים היטב לקהל היא מבי

 תרבות היעד ולכן סביר שיסבירו מה הם, למשל יכתבו ב םעלולים להיות חסרי כל משמעות לקוראי

“wild thyme” " זעתר"במקום שבו במקור היה כתוב. 

6. cultural equivalence –  פירוש תואם בקירוב את  הפירוש בתרבות היעד אשר מילהמציאת

)גביע עשוי פלסטיק  ice cone ך למשל ניתן יהיה להחליף את שם המאכלבתרבות המקור. כ המילה

 ברד. במילהזליפים סירופ בטעמים שונים( מלא בגבישי קרח שעליו מ

( כי Kenny, 1998) Equivalenceערך קני ב כותבת דורותי Routledgeבאנציקלופדיה של 

ולנטיות, או שקילות, אפשרית כאשר לשפת המקור ולשפת היעד יש רפרנטים משותפים אקוויו

מסוגים שונים כמו חפצים, אישים, רגשות, זיכרונות, היסטוריה ועוד. חוקרי התרגום מחלקים את 

האקוויוולנטיות לסוגים שונים. לתחום התרגום התרבותי שבו תעסוק עבודה זו רלוונטיים הסוגים 

 הבאים:

מתייחסות המילה בשפת המקור והמילה בשפת היעד  –ות רפרנציאלית או דנוטטיבית שקיל .א

 לאותו רפרנט בעולם המציאות.

ציות מעלות אותן הקונוט המילה בשפת המקור והמילה בשפת היעד –שקילות קונוטטיבית     .ב

 אצל הקוראים, בכל אחת מן השפות.

7. omission – המתורגם מן הטקסט התרבות-תלוי פריטהשמטה של ה. 

8. substitution by another cultural reference –  ביסודמתרבות המקור  פריטהחלפה של 

אחר מתרבות המקור, למשל החלפת אזכור של יצירה ספרותית אשר איננה מוכרת לקהל הישראלי 

 .לו מוכרתתהיה  ביצירה אשר

 

, בין אם אלהרטגיות התרבות מצריך שילוב של כמה מהאסט-במקרים רבים תרגום של פריט תלוי

או בכמה פריטים שונים באותו הטקסט. עוד ראוי לציין שאחת  יחידתרבות -מדובר בפריט תלוי

כיוון שאם  ,למעשה תחדישים )הכנסה של מילה חדשה לשפה(יוצרת מהאסטרטגיות שהוזכרו לעיל 

שאילה (, transferהשאילה ) בהתאם לאסטרטגיות נעביר מילה מתרבות המקור לתרבות היעד
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או הביטוי המילה  (,calque) שאילה( או תרגום naturalizationמורפולוגית )פונטית או  מתמותא

 בתרבות היעד. ו תחילה לא מוכריםהיי יםהחדש

התרבותיים השונים  היסודותאת  למיין ,ריפול-אולטרה( מנסה, בדומה לAixelá, 1996אייסלה )

לפי דרכי התמודדותו של  , לקטגוריותCSI’s – Culture Specific Itemsשהוא קורא להם  בספרות,

אך היא קוראת  ריפול-אולטרה שמונהדומות במידה מסוימת לאלו  אסטרטגיותה תם.המתרגם א

 –שתי אופציות עיקריות  אותן מזכיר אייסלה כוללותשהדרכים להתמודדות  9אחרים.להם בשמות 

, חזרה על (transfer) חזרה על המקור םהנכללים באופציית השימור ה האמצעים. המרהשימור או 

, הערות (calque) שאילה, תרגום (naturalisation) המקור תוך התאמה מורפולוגית לשפת היעד

הנכללים באופציית  האמצעים. (additional information –)שניהם  שוליים והנהרה בגוף הטקסט

המקור תרבות מתרבות -פריט תלויב התרבות-החלפת הפריט תלוי, הם שימוש במילה נרדפת המרהה

חסר קונוטציה תרבותית, החלפה  פריט, החלפה ב(substitution) אשר יהיה מוכר יותר בתרבות היעד

פריט , הוספה של (omission) , השמטה(cultural equivalence) מתרבות היעד תרבות-בפריט תלוי

 .(autonomous creation –)שניהם  תעצמאי ויצירה מתרבות היעד תרבות-תלוי

ריפול( היא -אולטרהמכל אלו, האסטרטגיה הרלוונטית ביותר לעבודה זו )שאינה מופיעה אצל 

, שמופיעה בחלק מן התרגומים המרכיבים את הקורפוס autonomous creation, היצירה העצמאית

תרגם מתרגם בבואו לטרטגיות התרגומיות הזמינות לשל עבודה זו, ולכן הוספתי אותה לרשימת האס

ים לטקסט פריטלהוספת  מתכוון בהקשר זה לניאולוגיזם אלא אייסלה איננו .תרבות-פריטים תלויי

-, והוא מתכוון באופן ספציפי להוספת פריטים תלוייבטקסט המקורשאינם מופיעים המתורגם 

טקסטים אשר בהם נעשה שימוש באסטרטגיה זו בקורפוס שנבדק, ניתן ב .תרבות מתרבות המקור

שני סוגים של יצירה אוטונומית. הראשון, הוספה של פריט שלא הופיע בטקסט המקור, בדרך למצוא 

(. השני, 5בפרק  20-ו 19, 5עים בטקסט המקור )ראה דוגמות כלל כתוספת לרשימת פריטים שכן מופי

ארגון מחדש של הנתונים או הוספה של תהליך שמטרתם להסביר את הפריטים שכן הופיעו בטקסט 

, מכיוון שבמקרים מסוימים נראה שתפקידם של מקרים אלו דומים לעיתים להנהרה המקורי.

בתרבות היעד על מה מדובר להסביר לקורא  הוא הפריטים החדשים אשר נוספו על ידי המתרגם

                                                 
-ריפול, וחלק משמות האסטרטגיות של אייסלה זהים לאלו של אולטרה-כיוון שבחרתי להשתמש בחלוקה של אולטרה  9

סלה והסתפקתי בהסבר המהות שלהם, בתוספת ריפול אך משמעותם שונה, נמנעתי מלהזכיר כאן את השמות של איי
 ריפול, כיוון שאלו ישמשו אותי בהמשך העבודה.-אזכור של השמות אשר ניתנו להם במאמרה של אולטרה
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ובכל זאת, במקרה של אסטרטגיית  .מקור, וזו גם מטרתן של אסטרטגיות הוספת המידע האחרותב

פה בדרך כלל משנה את מהותו של הפריט שהוזכר בטקסט המקור, כך ההוס היצירה האוטונומית,

 ידיעת העולם של קוראי טקסט היעד.שיתאים ל

 לאור-פועלים על הטקסט, כגון מטרות ההוצאהלשוניים ה-ר גם את הגורמים החוץאייסלה מזכי

רגם, תרגומו של טקסט אך אינו המתרגם(, תנאי העבודה של המתידי )או כל גורם אחר שמביא ל

 –של הטקסט  אופיו ומעמדוכמו כן, יש לקחת בחשבון גם את מעמדו החברתי וההכשרה שקיבל. 

. כל ועוד , האם הוא כבר תורגם בעבר, האם הוא מוכר לקהל היעדהאם הוא חלק מן הספרות הקנונית

 ים להשפיע על תהליך התרגום.לאך יכו עצמו אלו הם גורמים שאינם קשורים לטקסט המתורגם

ריפול, כמו גם אלו שנמצאו -שעליהם מדברים אייסלה ואולטרה התרבות-ם מן הפריטים תלויירבי

( מחלק Vermes, 2003ורמס )בקורפוס של עבודה זו, הם למעשה שמות עצם פרטיים מסוג כלשהו. 

את סוגי השמות לקבוצות: שמות אנשים; שמות גיאוגרפיים; שמות ארגונים ומוסדות; שמות 

מגזינים, עיתונים וכו'; שמות מותגים; שמות לאומים; שמות אירועים; שמות יחידות ציורים, ספרים 

 (.96זמן ופסטיבלים; שמות רעיונות מופשטים; שמות חיות; שמות זנים; שמות נוספים )שם, 

דרכים ספורות  ןמציין שמרבית החוקרים אשר עוסקים בתרגום שמות מאמינים שישנ )שם( ורמס

אשר  מגוונות שישנן אסטרטגיות סבורה ומתרבות לתרבות, אך הוא עצמו פלתרגם שמות משפה לש

כמו במקרה של אייסלה, גם אצל ורמס מופיעות כל האסטרטגיות . בהן ניתן להשתמש למטרה זו

-שונים מאלו של אייסלה או של אולטרה להןריפול, אך השמות שהוא נותן -שהופיעו אצל אולטרה

 ריפול.

ולא לפי סוגי שמות, כפי  תרבות קטגוריותפי ת בעבודה זו היא ללמרות שהחלוקה לקטגוריו

-סוגי שמות שהוא מציע. אכן, רוב הפריטים תלויי, יש התאמה גדולה בינה לבין המיון לשמציע ורמס

המופיעים בקטגוריות השונות הם שמות מסוגים שונים. המאמר עוסק בקושי המיוחד  התרבות

ורמס ניסה להוכיח שאין אמת בטענה שמביא לתרבות אחרת. של שמות מתרבות אחת מציב תרגום ש

ראה שבמקרים רטיים אינם מצריכים תרגום, והוא מששמות עצם פ ,(Vendler, 1975: 117ונדלר )

לעומתו סבור . , כפי שמציע ונדלראת השם מתרבות המקור לתרבות היעד לשאולמסוימים לא מספיק 
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בחון כל שם בפני עצמו, כדי להחליט האם מדובר בשם ויש ל ורמס שתרגום שמות איננו כה פשוט,

   10.שניתן לתרגמו בפשטות באמצעות אסטרטגיית השאילה, או שמא יש לנקוט באסטרטגיה שונה

תרבות הקשורים בדת ובמזון. -( בודקת את תרגומם של פריטים תלוייErten, 2001ארטן )

ץ ולתרבות אשר בה הם מתקיימים אלמנטים דתיים והרגלי אכילה הם בדרך כלל ספציפיים לאר

ומשקפים את הערכים, הזהות ודרך החיים המקומית. היא מוצאת שמתרגמים משתמשים במספר 

לפעמים יבחר המתרגם  –תרבות מתחומים אלה -אסטרטגיות כדי להתמודד עם תרגום פריטים תלויי

היעד, ולפעמים הוא , לפעמים הוא יחפש להם מקבילה בתרבות התרבות-תלויילהשמיט את הפריטים 

יבחר להסביר אותם. היא מוצאת שבכל מקרה מאבד המקור משהו בתהליך התרגום. תהליך תרגומי 

נוסף על הכרות מעמיקה בדורש לדבריה הכרות מעמיקה הן עם תרבות המקור והן עם תרבות היעד, 

 עם שפות המקור והיעד.

ם בתרגומו של אילן תורן לסיפורו של קולקה )בלום, תשל"ו( עוסקת בנושאים שונים הקשורי-בלום

שתורן איננו  מראהסאלינג'ר, אחד מהם הוא התאמתה של היצירה המקורית לקהל ישראלי. היא 

בטקסט המקור ומנסה להישאר נאמן לאווירה  המשתקפתמנסה "לעברת" את התרבות האמריקנית 

את העולם שבו מתרחשת  פי ההנחה שהקורא העברי מכיר-האמריקנית של הסיפור. המתרגם פועל על

קולקה -. בלום(2004, ריפול-מינולוגיה של אולטרה, בטרtransfer) העלילה ומרבה לתעתק בהתאם

בלום, ) טוענת כי "שיטה זו של תעתיק ללא הנהרה גורמת לאבדנים ספרותיים אצל הקורא ]...["

ת חנויות היוקרה הקורא העברי מכיר את שמו 1975. כלומר, המתרגם מניח כי בשנת (11תשל"ו: 

קולקה חולקת על הנחתו וסבורה -בעוד בלום ,ופריטי התרבות האמריקנים האחרים הזרועים בסיפור

ת הסיפור. תרבות פוגע בקריאּו-שהקהל אינו מכיר את התרבות הזו והתעתוק של שמות פריטים תלויי

או  קהל היעד,תפיסה שונה לגבי הרכבו של  תורן משקפת לעקולקה -בלום ייתכן שביקורתה של

 .70-רגום הספרותי לעברית בשנות החילופי נורמות בת

                                                 
הוא אף עושה הבחנה בין שמות של אנשים מציאותיים לשמות של דמויות בדויות, אשר אינה מעניינה של עבודה זו   10

 ולכן לא אשתמש בה.
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 שינויים בנורמה הראשיתית 2.6

תיאוריית הנורמות בתרגום היא הרובד הנוסף של תיאוריית חקר התרגום ששימשה אותי במסגרת 

ה פיות החברתיות, ומיעבודה זו. הנורמות במובנן הרחב מכתיבות מה מקובל, ולפיכך עוֶנה על הצ

החברתיות הכתיבו במידה ניכרת את  איננו מקובל ולפיכך מפר את הציפיות החברתיות. הנורמות

 ציפיותיו של הקורא הישראלי מיצירה מתורגמת, ובכך הכתיבו את הנורמות התרגומיות.

את עבודת המחקר שלו על נורמות התרגום, הפך המושג להיות  1977מאז פרסם גדעון טורי בשנת  

( עוסק טורי בתרגום הספרותי 1977 )טורי,נורמות של תרגום חקר התרגום. בספרו  מרכזי בתחום

שר מציין שבחר בתקופה זו דווקא מכמה סיבות, א הוא . במבוא לעבודתו1930-1945לעברית בשנים 

מעבר במלוא מובן המילה, ותקופות שכאלה מתאפיינות תמיד בשינויי -"תקופת אחת מהן היא היותה

 (.4: 1977י, נורמות" )טור

, גם הן מהוות תקופת מעבר: מעבר מיישוב המכוון 1990-1941השנים שבהן תעסוק עבודתי שלי, 

למדינה המתמודדת עם קשיי הקמתה; מעבר מהשפעה  לאומיות וחברתיות ידי אידיאולוגיות-על

 בה עבריתשובעיקר מעבר ממדינה  (,Even-Zohar, 1990ראה למשל סובייטית להשפעה מערבית )

ראה הייתה שפתם השנייה של רוב התושבים, למדינה שבה עברית היא שפת אמם של רוב התושבים )

(. שינוי זה, אולי יותר מהשינויים האחרים, הוביל לשינויים בשפה העברית 2007שפירא,  למשל

  ובצורה שבה בחרו הצברים הראשונים להתבטא באמצעותה.

, משפיעות על תות המקדימות, או פרלימינאריוטורי מחלק את הנורמות לכמה סוגים. הנורמ

לפני התרגום עצמו. הן קובעות מה יתורגם, מאילו שפות, מי יהיה המתרגם ואם קבלת ההחלטות 

התרגום יהיה ישיר או עקיף. הנורמות האופרציונאליות משפיעות על תהליך העבודה של המתרגם 

קובעות אם התרגום יהיה מלא או חסר, אם  עצמו וניתן לחלקן לשני סוגים. הנורמות המטריציאליות

החלוקה לפרקים תהיה זהה במקור ובתרגום וכל דבר אחר שקשור באופן פיזורו של הטקסט 

המתורגם. הנורמות הטקסטואליות מכתיבות את הבחירות המילוליות של המתרגם, כלומר את 

בעבודתו, משפיעה החומר הלשוני שבו הוא בוחר להשתמש בפועל. אך עוד בטרם יחל המתרגם 

 הנורמה הראשיתית על החלטותיו התרגומיות, בין שנורמה זו נקבעה כקו מנחה בצורה מודעת ובין

לנורמה הראשיתית השלטת בזמן התרגום. נורמה זו מנחה את ת אינטואיטיבי שהמתרגם מציית

היעד הטקסט למקובל בתרבות  יותאםאם  וון שהיא קובעתתהליך קבלת ההחלטות של המתרגם, כי
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על הנורמות התרבותיות, הספרותיות והלשוניות שבה, או אם ינסה לספק את  –נורמה של קבילות  –

 על הנורמות התרבותיות והלשוניות שבה. –נורמה של אדקווטיות  –תרבות המקור 

הטקסטים המתורגמים לקבילות, וערכיה של  נטו בעשורים הראשונים לתחיית השפה העברית

בדרך כלל את תהליך קבלת ההחלטות של המתרגם.  וּות  ת העברית המתהווה, ה  תרבות היעד, התרבו

קבילות התחלפה בהדרגה הנורמה הראשיתית שהכתיבה , ו70-וה 60-המצב החל להשתנות בשנות ה

לנורמות של טקסט המקור, וכפי שמציין טורי  הכתיבה היצמדות, שכאמור בנורמה של אדקווטיות

 .רמות של לשון המוצא והמערכת הספרותית אשר ממנה נובע טקסט המקור(, אולי דרכן אף לנו1977)

מתחזקת לאורך שנות מגמה האל האדקווטיות,  מתקרבהולך וה( מתארת מסלול 1989ויסברוד )

 הדרישה גברה 70-היא אף טוענת בהסתמך על מאמרי ביקורת ספרותית שבמהלך שנות ה מחקרה.

את השנים אשר בהן עוסקת  מאפיינתהמגמה לאדקווטיות התגברות . לאדקווטיות בתרגום המוצהרת

  עבודה זו.
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 . שיטת המחקר3

כמתואר  ,בעשורים האחרונים התרחש בישראל תהליך של אמריקניזציהש יוצאת מההנחהעבודה זו 

באופן מורגש על תרגומה של ספרות אמריקנית לעברית.  השפיע תהליך זהלברר אם מנסה , ו2.4בפרק 

 .מסוימיםפי קריטריונים -להרחיב ככול הניתן את היריעה, נבחרו הטקסטים על וכדילשם כך, 

בתרבות אמריקנית  עוסקתכיוון שהעבודה ממוצאם.  טריון הראשון לבחירת הספרים היההקרי

 התמקדתי בסופרים אמריקניים בלבד.

הוגבל לעלילות שמתרחשות בגבולות ארה"ב  . הנושאהקריטריון השני הוא נושא כתיבתם

למשל, ארנסט המינגווי נחשב כאחד מן הסופרים האמריקנים הגדולים של  ,. כךוגיבוריהן אמריקניים

אמריקנים, נושאי כתיבתו מתמקדים בדרך כלל  ברובםשגיבוריו הם  אף על פי כן, אך 20-המאה ה

ביצירות ספרותיות אשר מתרחשות  בחרתיספרד במיוחד. למטרותיה של עבודה זו  –בארצות אחרות 

 11.ברובן בגבולות ארה"ב

לא הוכנסו לרשימה סיפורים קצרים או שירה, אלא  –הקריטריון השלישי היה סוג היצירה 

, כפי שמציע תאשר מחולק ,של אוסטר יורקית-הטרילוגיה הניורומנים בלבד. יוצא הדופן היחיד הוא 

קורת הספרותית היא הוכנסה לקורפוס מכיוון שהנטייה בבי לשלושה סיפורים נפרדים. היצירההשם, 

 .יצירה נפרדת כל אחד מן הסיפוריםב לראותרומן, ולא אל בשלמותה כ אליהלהתייחס 

הן זמן כתיבת היצירות והן זמן תרגומן. זמן הכתיבה הוגבל  –הקריטריון הרביעי היה תקופתי 

 ,Evansלמשלראה על ידי מספר חוקרים כ"מאה של אמריקה" )הוגדרה כבר  שכן היא 20-למאה ה

הוגבל למחצית השנייה של  תרגומן של היצירות , וזמן(The American Centuryבספרו  1998

)כפי שכבר  סובייטי למערבי-ההשפעה הרוסי-ממעגלהתרבות הישראלית  עברהאז  שכן ,20-המאה ה

שנת פי -ולא על פי שנת התרגום,-. הספרים פרושים על פני ציר זמן אשר מתוארך על(2.3.1בסעיף  צוין

הזמן הרלוונטי מבחינת השינויים בתרבות הישראלית  כיוון שצירמוצאת היצירה בשפת המקור, ה

וממילא מדובר , מערכת הספרות העברית-יצירות עם כניסתן לרבה הוא זה שעליו מתמקמות

 תרגומים.ב

ל הניתן, והספרים נבחרו או לסופר, הורחבה היריעה ככ סוגהלקבל תוצאות שאינן מוגבלות ל כדי

מכיל רשימה Must-Read Books (Beare, 2006 ) 501 . הספר אקראיוך רשימה שנוצרה באופן מת

                                                 
. גיבור העלילה יוצא מגבולות ארה"ב, אך מנסה ככול The Accidental Touristמן הכלל מבחינה זו הוא היוצא   11

 הניתן להמשיך להרגיש בבית, ומחפש בכל מקום את האמריקני.
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, תספרות ילדים, ספרות קלאסית, ספרי היסטוריה, ספרי זיכרונו –בתחומים שונים ספרים  501של 

את  המאפיין מחברידי -הרשימה נוצרה על דע בדיוני, מותחנים וספרי מסעות.ספרות מודרנית, מ

כאוהב ספרים ואוסף ספרים, אך לא על פי קריטריונים מוגדרים, ולפיכך היא  מבוא לספרב עצמו

כדי להגביל את  .סוגהמכילה רומנים, שירה, סיפורים קצרים ומחזות, ספרים מכל זמן ומכל 

אשר  ,הספרות המודרנית , נבחרו הספרים מתוך רשימת20-לספרים שנכתבו במאה ה שלי הקורפוס

 שעלילתם אינהמהם הוסרו ספרים  ידי סופרים אמריקניים-נכתבו על בה ספריםמה כעשרים

פי שנת -על ברשימה להלן מוצגיםתשעת הספרים שנותרו . בארה"ב וסיפורים קצרים תמתרחש

 של טקסט המקור. תרגומו

 

 Steinbeck, John. 1939. The Grapes of Wrath. 

  .תרגום: י. שיינברג.ענבי זעם. 1941סטיינבק, ג'ון . 

  .תרגום: תמר עמית.ענבי זעםסטיינבק, ג'ון. תשמ"ט . 

 Salinger, Jerome David. 1951. Catcher in the Rye. 

  .תרגום: אברהם דניאלי.יורק וכל השאר-אני, ניו. 1954סאלינגר, י.ד . 

  .תרגום: דניאל דורון ואברהם יבין.התפסן בשדה השיפון. 1987סלינג'ר, ג'.ד .  

 McCarthy, Mary. 1962. The Group. 

 תרגום: מ. צפון.הקבוצה. 1967ארתי, מרי. -מק . 

 Updike, John. 1968. Couples. 

  .תרגום: נורית יהודאי.זוגותאפדייק, ג'ון. תשל"ב . 

 Faulkner, William. 1929. The Sound and the Fury. 

  .תרגום: רנה ליטוין.הקול והזעם. 1937פוקנר, ויליאם .  

 Mailer, Norman. 1978. The Executioner’s Song. 

 .תרגום: עמשי לוין.שירת התליין. 1982 מיילר, נורמן . 

 Irving, John. 1978. The World According to Garp. 

  .תרגום: דוד נגב.פי גארפ-העולם על. 1983אירווינג, ג'ון . 
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 Tyler, Anne. 1985. The Accidental Tourist. 

  .תרגום: שלומית קדם.רחותייר בעל כו. 1987טיילר, אן  . 

 Auster, Paul. 1985. The New York Trilogy. 

  .תרגום: משה זינגר.יורקית-הטרילוגיה הניו. 1990אוסטר, פול . 

 

ספרים, מקור ותרגום, כיוון ששניים מן הספרים תורגמו מספר פעמים  20-בסך הכול, מדובר ב

התפסן שנים, ו 30-אות שונות בהפרש של כהוצבידי מתרגמים שונים -על ענבי זעםבמהלך השנים, 

שנים. מקרים אלו יעניקו נקודת מבט ייחודית  20-ידי אותם מתרגמים בהפרש של כ-על בשדה השיפון

 על השינויים שהתרחשו בין התרגום המוקדם לתרגום המאוחר.

, , מקור מול תרגוםתרבות-תלוייבמהלך קריאה מדוקדקת בספרים, הורכבו רשימות של פריטים 

צות לקבו התרבות-הפריטים תלויי חולקו כמו כן, .ונבדקו שינויים באסטרטגיות התרגום על ציר הזמן

יך האמריקניזציה בתחומים של תהלאפשרה בחינה  זו חלוקה .קטגוריות תרבותיות שונותעל פי 

יטים בכל אחד מן הספרים נמצאו פר .לזה מים אלו על ציר הזמן, וזה בהשוואהבחינה של תחושונים, 

 הן כדלהלן: התרבות-קטגוריות .התרבות-ת בכל אחת מחמשת קטגוריותתרבו-תלויי

 

למשל,  –חגים, ימי זיכרון, תקופות בשנה או היסטוריה אמריקנית אירועים היסטוריים:  .1

Decoration Day, June Foliage  אוWop Holiday כל אלו מופיעים בספר .The Sound and the 

Fury  .של פוקנר 

 –יים, המתייחסים למקומות, אנשים, ארגונים או קבוצות הכוונה כאן היא לשמות עצם פרט  ת:שמו .2

 של אפדייק. Couples. כל אלו מופיעים בספר Timeאו  Yankee, Radcliffeלמשל, 

 Brown Betty ,licorice stickלמשל,  –מאכלים ומשקאות המזוהים עם התרבות האמריקנית מזון:  .3

 של סאלינג'ר. The Catcher in the Ryeכל אלו מופיעים בספר  .Tom Collins  או

 Ford Mustang ,Yellowלמשל,  –שמות של מוצרי צריכה, מסעדות, בתי מסחר וכו'   מותגים: .4

Pages  אוAmerican Express כל אלו מופיעים בספר .The World According to Garp  של

 אירווינג. 
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 Maלמשל,  –, סלנג, תוכניות טלוויזיה וסרטים או דמויות מתוכם כולל ביטוייםתרבות פופולארית:  .5

Kettle, Boy  אוBonanza כל אלו מופיעים בספר .The Executioner’s Song   .של מיילר 

 

מקומות בסדרי  –בעבודה זו לשמות אנשים, שמות מקומות גיאוגרפיים  תחום השמות מחולק

ושמות של  – ית במנהטן וכלה במדינות כמו וירג'יניהגודל שונים, החל מרחובות כמו השדרה החמיש

המופיעים בעבודה זו יכולים להיחשב  התרבות-למעשה, כמעט כל הפריטים תלויי וקבוצות. ארגונים

. הפועל היוצא של חלוקה זו הוא תרבות תחומילפי  כאמור , אך הם מחולקים כאןלשמות

 מרכיבשאינם נושאים בחובם  ם פרטיים,בית המקרים שמות עצשבקטגוריות השמות מופיעים במר

על אף  .בתחומי תרבות אחריםקוטלגו נוסף של מותג, חג או מאורע היסטורי כלשהו, כיוון שאלו 

 על דרך האלימינציה. הנוצר היאבקורפוס, ניתן לומר שביותר  ההגדול והי הקטגוריהשז

ם זה הובדל מן השאר על אף שכל הפריטים המופיעים בתחום המותגים הם למעשה שמות, תחו

כיוון שהוא מהותי לתרבות האמריקנית. תרבות הצריכה מוזכרת כחלק מן הסממנים של השפעה 

(, ושמות 2003, וראה למשל רם, 2.4עד  2.1אמריקנית ברבים מן המחקרים שהוזכרו לעיל )סעיפים 

 קנית.המותגים אשר מופיעים בטקסטים השונים שנבדקו מייצגים את תרבות הצריכה האמרי

מול  תרבות-תלוי , נבדק כל פריטתרבות קטגוריותל התרבות-לאחר חלוקתם של הפריטים תלויי

-Oltra) ריפול-אולטרה בהסתמך על . כאמור,אתובחר המתרגם להתמודד  בכדי לבדוק כיצד תרגומו

Ripoll, 2004) ( ואייסלהAixelá, 1996) נמנו, אשר כבר הורכבה רשימת אסטרטגיות אפשריות 

השונות שבעזרתן יכול היה  התרגומיות לאור סוגי האסטרטגיות בדקונ נתוניםה .לעיל 2.4יף בסע

וסקו מסקנות לגבי היכרותו של הקורא הישראלי הו התרבות-תלוייהמתרגם להתמודד עם הפריטים 

 עם תרבות המקור של הטקסטים המתורגמים.
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 12על הספרים. רקע 4

4.1 Grapes of Wrath/ John Steinbeck 

 

 קורמ 4.1.1

צדק. המאבק המתחולל -( עוסק בדיכוי ואי1902-1968פוליצר מאת ג'ון סטיינבק )פרס ההספר זוכה 

לשמירה על הכבוד והמשפחה אל מול פניו של אסון, טבעי ואנושי, ואל מול חוסר הרחמים  הוא בספר

 של החברות המסחריות הגדולות.

מהמישורים הגדולים עה של משפחת ג'ואד הספר מתרחש בתקופת השפל הגדול, ועוקב אחר מס

הם עושים אותה אל הארץ המובטחת בקליפורניה.  13Dust Bowlפה ושל ארה"ב המכונים באותה תק

בין  –בדרך  המחסור רב וחלק מן המשפחה אובד 14אנשים נוספים. 250,000הדרך מערבה אשר עושים 

הארץ המובטחת" הם מגלים שמסעם מרצון ובין אם כתוצאה ממוות. בהגיעם אל " בגלל פרישה אם

זמינה כמו שגרמו להם להאמין והמשכורות, באופן מילולי  אינהעדיין רחוק מלהסתיים. העבודה 

המחפיר של הרשויות המקומיות ואת ניצולן של  ורות רעב. המהגרים סובלים את יחסןלמדי, הן משכ

בה שה ט לעין, והלשון השונהמאבק בין התרבויות האמריקניות השונות בולהחברות החקלאיות. 

  מדגישה עוד יותר את ההבדלים ביניהם. תושבי קליפורניהמשתמשים המהגרים לעומת זו של 

לאחר  אותוכתב , תושב קליפורניה בעצמו סטיינבק, שהיה. 1939הספר יצא לאור לראשונה בשנת 

שוף את החליט לחא וה .ל להקל על הסבל של המהגרים הרביםניסה לעזור בפועהתנדב וש

נאבק עם  סטיינבק בתוך פחות מחצי שנה, אבל נכתב הספר .בארצםהאמריקנים אל מה שמתרחש 

. הוא כתב ביומנו לפני שהתיישב להעלותו על הכתב, מכיוון שחש אחריות רבה הסיפור במשך שנתיים

                                                 
שבו נעזרתי בבניית הקורפוס לעבודה זו. מקורות  ,Must-Read Books 501רוב חומר הרקע על הספרים נלקח מהספר   12

שבהם נעזרתי מוזכרים במקום שבו הם רלוונטיים. הרקע הספרותי נועד לשם מתן הסברים על הספרים השונים נוספים 
 ותרגומיהם, וכדי לספק מבט כללי יותר על מקומה של היצירה בתרבות האמריקנית.

לאים נאלצו החק 30-. בשנות הומקסיקו וקולוראד-הן קנזאס, אוקלהומה, טקסס, ניו Dust Bowl-מדינות ה  13
ממדינות אלו לעזוב את בתיהם ולחפש עבודה בחוף המערבי של ארה"ב, ובעיקר בקליפורניה, מכיוון ששימוש לקוי 
באדמות יחד עם בצורת ארוכה ורוחות חזקות יצרו סופות חול שנמשכו ימים ושבועות. החקלאים שלקחו הלוואות 

בנקים גירשו אותם מן האדמה שעליה ישבו מהבנקים כנגד אדמותיהם לא היו מסוגלים לעמוד בתשלומים, וה
משפחותיהם מדורי דורות. קליפורניה מצאה את עצמה לפתע מארחת מאות אלפי אנשים חסרי בית שאינם מסוגלים 

 .Dust Bowl :edu/anth/epa/dust.htmlhttp://www.usd-כלכלית להאכיל את עצמם ואת ילדיהם. עוד על ה
(University of South Dakota) :2009בינואר,  28. תאריך כניסה . 

 מכוניות ישנות. 50,000-אלף איש עברו על הכבישים ב 250,000-בטקסט המקור כותב סטיינבק ש 122בעמוד   14

http://www.usd.edu/anth/epa/dust.html
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“want  t’m trying to write history while it is happening and I don’I 15:האישי מאותה תקופה

to be wrong.” (p. xxxi.) 

עם צאת הספר היו תגובות רבות לכאן ולכאן. חלק מן המבקרים חשבו שהספר הוא יצירת מופת 

וחלקם חשבו שמדובר במלודרמה. חלק מן המהגרים עצמם חשבו שהספר מציג אותם באור שלילי. 

לרע, אבל קשה למצוא היום, ממרחק של שבעה עשורים, עדיין נחלקת הביקורת בקוטביות לטוב ו

תקופה בלי למצוא את שמו של הספר, שמשמש עד היום כמקור מידע על חייהם של סיקור של אותה ה

 המהגרים באותן השנים.

 

 תרגום ראשון 4.1.2

זכה בפרס פר ושנה לאחר ש, שנתיים לאחר פרסום הס1941הספר תורגם לעברית לראשונה בשנת 

לערך, אז פסקה  1939עד שנת  שטיבלתרגם בית" של הוצאת פוליצר. המתרגם, יצחק שנהר, היה "מ

ספריית הוצאה זו מלהיות אחת משלוש ההוצאות הגדולות בארץ ואת מקומה תפסה, בין השאר, 

 16., שבה יצא לאור הספרפועלים

לאור יצירות  מתוך מטרה  להוציא 1939נוסדה בשנת  ספריית פועליםש מציין (1977) טורי

ספריית פועלים  .נפש , במחיר שווה לכלופועלו של הפועל העברי בארץ ישראל המדגישות את הגשמתו

(, והיא 1945-ל 1939של אותן השנים )בין  הקנוניתהייתה אחת מן ההוצאות העיקריות בספרות 

 מאפייניםפני -ההוצאה הראשונה שבה ניתן להבחין בעליונות חשיבותו של נושא הספר המתורגם על

התיאור של  הקנונית בתרבות המוצא.א או השתייכותו של הספר אל הספרות אחרים כגון לשון מוצ

לערך  הנסיבות ואיתני הטבע בוודאי התאימוהפועלים קשי היום במאבקם נגד המעמד הגבוה, 

 מאבק כנגד כל הסיכויים. לבארץ ישראל שהטיף לעבודת כפיים ו האידיאולוגי

 ו פרקים או קטעים )למיטב הבחנתי(.נלא הושמטו ממ התרגום של הספר הוא תרגום מלא,

 

 

 

                                                 
, כתב את ההקדמה וההערות (, פרופסור במחלקה לאנגלית של אוניברסיטת אוהיוRobert DeMottמוט )-רוברט דה  15

, היומנים המוזכרים לעיל אשר כתב סטיינבק בעת Working Daysלמהדורה שבה השתמשתי. הוא אף ערך את הספר 
  בהקדמה. , והוא מביא קטעים מתוכםענבי זעםשכתב את 

ממתרגמי הבית של , אם כי אף אחד שטיבלמתרגומי הוצאת  15% -, מציין ששנהר היה אחראי ל128-127: 1977טורי,   16
כמעט פסקה  ענבי זעם,, כשתרגם את 1941ההוצאות השונות באותן השנים לא תרגם בלעדית להוצאה אחת בלבד. בשנת 

 .שטיבלפעולתה המו"לית של הוצאת 
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 תרגום שני 4.1.3

תמר עמית.  ונעשה על ידי 1988בשנת ביתן  זמורהידי -הוצא לאור על ענבי זעםתרגומו השני של 

כנרת )היום  אהוד זמורה יחד עם אשר ביתן ועודד מודן על ידי 1973הוקמה בשנת  ביתןזמורה הוצאת 

אחת מכמה  הייתה , היאזמורה ביתן מודןכשהוקמה  החברה(., לאחר שמודן פרש מן זמורה ביתן

 האנגלית כשפה שפההקמתן ביססה את מעמד ה( שסימן קריאהו כתרהוצאות חדשות )יחד עם 

 אשר ממנה תורגמו טקסטים לעברית.  העיקרית

 2004בשנת  –הודפס הספר פעמיים נוספות  2000נמסר לי שמאז שנת ביתן  זמורההוצאת מ

עותקים. עצם העובדה שהספר ממשיך להיות  600-הודפסו עוד כ 2006עותקים ובשנת  800-הודפסו כ

 ים בהדפסותעל מעמדו בספרות העולמית. עוד נמסר לי שלא נעשו שינוי ת אולימודפס בימינו מרמז

 . 2006-ו 2004שנים ב הוא אותו התרגום שהודפס גם 1988, כלומר התרגום משנת המאוחרות

  

4.2 The Catcher in the Rye/ J.D. Salinger 

 מקור 4.2.1

מערכות היחסים בחייו בהעוסק באירועים ו ( הוא רומן2010-1919וויד סאלינג'ר )ייהרומן של ג'רום ד

ן לילה והזניק את הקריירה של סאלינג'ר, יציב. הספר הפך למפורסם ב-בל ולאשל נער מתבגר מבול

בספר  מצאהאמריקה השמרנית . סוציאלי שבו-האנטיהתנגדות רבה בשל התוכן המיני ונתקל גם באך 

, שפורסם הרומן של סאלינג'רחוסר מוסריות והוא אף נאסר לפרסום בכמה מהמדינות בארה"ב. 

בגיל הנעורים, ורוח המרד שזוהתה  שעסקו 20-הראשונים במאה ההרומאנים היה אחד מ ,1951בשנת 

-רד הגלוי של ההיפים בשנות השל הספר עד למ מזמן פרסומו וגברהעם בני הנוער הלכה  50-בשנות ה

שהספר ישפיע  חשש, חלקם מתוך ים רבים שתקפו אותו. בעשור שלאחר פרסום הספר היו מבקר60

אבל הפופולאריות של הספר נותרה בלתי מעורערת מכיוון  17,הנוער שיקראו אותו-לרעה על בני

 18.אים ביותר, והוא עדיין אחד מספרי הפרוזה הנקרשהקוראים אהבו אותו

 סגנון גיבור הספר, הולדן קולפילד, מספר לנו על קורות חייו בצורה אסוציאטיבית שמזכירה את

הקהל והמשחק אנחנו מתוודעים אליו כשהוא עומד מעל למגרש בבית ספרו, ומביט על התודעה. -זרם

כל על הולדן תמיד עומד בחוץ ומסת –הספר  המתרחש מתחתיו. נקודת מבט זו מכתיבה את שאר

                                                 
17  T. Morris Longstreth  הוא אחד מאותם המבקרים. דבריו מובאים בספרNew Essays on the Catcher in the 

Rye , 'הוא פחד שתפוצה רחבה מדי של הספר תגרום להופעת אנשים רבים מדי שיהיו דומים להולדן. .1עמ 
 .2שם, עמ'   18
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הולדן נפגש ומשוחח עם מספר רב של אנשים במהלך חייהם של אחרים מבלי לקחת בהם חלק. 

יורק: חברים מבית הספר, מורים, חברות, הוריו, אחותו ואפילו פרוצה -שלושה ימים של שוטטות בניו

האינסטינקט שלו מן ההתחלה ועד הסוף הוא  מאלו שסביבו. מנותקאחת, ובכל זאת הוא תמיד 

הגיבור של סאלינג'ר מתעב את עולם המבוגרים, סולד מחומרנות ורואה  וח ולהישאר לבדו.לבר

קשור ביותר הן אחותו צביעות וזיוף. הדמויות שאליהן הוא מרגיש  התגלמות של במבוגרים שסביבו

שלא עוצר את  פרט –ואחיו הצעיר שמת מסרטן כמה שנים קודם לתחילת הספר  הצעירה בת התשע

, אם כי הספר זכה פחד מהתבגרות סיפור על רבים רואים בסיפורו של הולדן חח איתו.הולדן מלשו

   .נוער שונים מזדהים איתו מסיבות שונות-לפרשנויות רבות ושונות במהלך השנים ובני

לפחות שלושה מתנקשים  :יםלאורך השנים שלאחר פרסום הספר זכה הספר במוניטין מפוקפק

סדרות טלוויזיה,  –פופולארית ההספר מוזכר רבות בתרבות  19.ותם הספרבארה"ב נמצאו כשברש

 ונאסר , אם כי מיד לאחר צאתו הוחרםהספר התיכוניים בארה"ב-תיספרים וסרטים, והוא נלמד בב

-שבועות ברשימת רבי המכר של ה 30 שהההספר . בארה"ב ספריותהספר וה-בתימ ברביםלקריאה 

New York Times, 65 נמכרו עד היום ברחבי העולםה, ובשנ ממנו עותקים 250,000 נמכרים בארה"ב 

 20.הפרסום הרב שהספר זכה לו כשפורסם לראשונה לא דעך עד היום מליון עותקים.

 

 תרגום ראשון 4.2.2

בתרגומו של אברהם דניאלי.  דפנהויצא לאור בהוצאת  1954ונה בשנת הספר תורגם לעברית לראש

שני פסבדונים של  למעשהושמו של המתרגם הוא  השאר יורק וכל-אני, ניונקרא בעברית  הספר

 מתרגמים: דניאל דורון ואברהם יבין.

דורון היה זה שהביא את הספר איתו מארה"ב, שם זכה הספר להצלחה גדולה, והחליט שראוי 

שפרסמה את הספר הוקמה למעשה על ידי דניאל דורון,  דפנההוצאת  לפרסם תרגום עברי של הספר.

 ורובםעותקים,  0020-הודפס בהספר  21.היא פרסמההיה הספר הראשון ש רק וכל השאריו-אני, ניוו

  נעלמו עם השנים.

                                                 
 This is myנמצא מארק דיוויד צ'אפמן עם הספר לאחר שרצח את ג'ון לנון. הוא כתב בתוך הספר " 1980בשנת   19

statement רונלד רייגן, הספר נמצא בחדר המלון שבו שהה.  ניסה ג'ון הינקלי ג'וניור להתנקש בחייו של 1981". בשנת
 רצח רוברט ג'ון בארדו את השחקנית רבקה שייפר בדירתה, והביא איתו את הספר. 1989בשנת 

. גרסה מקוונת: 2009בינואר,  6מתוך מאמר של מיה סלע למגזין "גלריה" של עיתון הארץ,   20
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1045,209,31641,.aspx  :2009בפברואר,  8תאריך כניסה. 

 . 19מתוך מאמרה של מיה סלע, ראה הערה  21

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1045,209,31641,.aspx
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משפטים של , ובמקרים מסוימים השמטה של מספר מילים התרגום הוא תרגום מלא, מלבד

 ., פה ושםשלמים

 

 תרגום שני 4.2.3

עריכתם של אותם וב 1954התרגום השני הוא למעשה מהדורה שנייה של אותו הספר משנת 

משום שזו הייתה , התפסן בשדה השיפון ,הפעם תורגם מילולית שמו המקורי של הספר .גמיםהמתר

, לחלוטין של התרגום הקודם ולא תרגום חדש 23ההוצאה החדשה היא "רענון" 22דרישתו של הסופר.

 פריה לעם"אברהם יבין היה עורך בסדרת "ס .בשתי המהדורות נשאר זהה הטקסטמן  חלק ניכרואכן 

לו  םהיו חסרי 24,כאשר זו הוציאה את הספר לאור בפעם השנייה. לדברי סלע עם עובדהוצאת  של 

בפעם הראשונה שהספר פורסם  –ספרים והנורמות השתנו, כך שהיה ניתן להוציא ספר כזה לאור 

  25"הסגנון הדיבורי של הספר לא היה מקובל בהוצאות הספרים".

, מלבד א תרגום מלאישל הספר ה המהדורה השנייהגם הראשונה,  כפי שהוזכר בנוגע למהדורה

בהם הושמטו מספר מילים.שמקרים נקודתיים 

                                                 
" כתבה אורלי פוקס עבודה על שתי המהדורות של הספר במסגרת הקורס "תהליך ותוצר בתרגום סיפורת 2006בשנת  22

אילן, בהנחייתה של פרופ' מרים שלזינגר. במהלך כתיבת העבודה -במחלקה לתרגום וחקר התרגום של אוניברסיטת בר
היא שוחחה עם אברהם יבין שהסביר מדוע שונה שם הספר בין המהדורה הראשונה לשנייה: "במהדורה הראשונה פשוט 

שר התחלנו את עבודתנו במהדורה השנייה הגיעו דרישות מן תרגמנו את הספר ולא הגיעו לידינו שום זכויות של הסופר. כא
 הסוכנות של הסופר, ג'רום דיוויד סאלינג'ר. הדרישות היו חד משמעיות: 

 אסור שיהיו בספר תמונות כלשהן כולל תמונות של הסופר עצמו. .1
 " (. "Translate the name literallyהתרגום של שם הספר חייב להיות מילולי ) .2

"( התשובה שקיבלתי הייתה: זה גם לא נשמע הגיוני It doesn't make senseשם הספר לא נשמע הגיוני )"כשעניתי ש 
 באנגלית....

("It doesn't make sense in English either…" ")-  הציטוטים באנגלית הם של אברהם יבין אשר עבר לאנגלית בשלב זה
 של הראיון.

עותקים ולאחר מכן  2000-"המהדורה הראשונה פשוט נעלמה. נמכרו רק  כ מאותו הראיון המוזכר בהערה הקודמת: 23
אי אפשר היה להשיג את הספר בשום מקום. הדבר הצדיק מהדורה חדשה. חשבתי שכדאי שהספר הזה יהיה על המדפים 

 בגרסתו העברית ולכן החלטתי לערוך אותו מחדש ובעצם לרענן אותו".
 .19ראה הערה  24
 . 16ראה הערה  25



 35 

4.3 The Group/ Mary McCarthy 

 מקור 4.3.1

( אשר עוסק בחייהן של שמונה בוגרות מחזור 1989-1912רתי )ק-, כשיצא ספרה של מרי מק1963שנת ב

 עזהההתנגדות הייתה כה  שהביעו התנגדות לספר. יש לומר רבות,, ואולי היו רבים ,' בקולג' ואסאר33

רתי ובה למדו הדמויות בספר ק-)האוניברסיטה שבה למדה מק אגודת הבוגרים של ואסאר עד כי

 רתי.ק-בטל את התואר שהעניק הקולג' למקרצתה ל (הקבוצה

ם להוצאת פוליטיות והמיניות של נשות הדור שקדההספר מתאר את המוסכמות החברתיות, 

תהייה  . ההתנגדות שעורר הספר מעוררת, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה30-הספר, נשות שנות ה

והתנועה  60-לאור, ארה"ב הייתה על סף המהפכה המינית של שנות ה מכיוון שבזמן צאתו

בעת מכך שספריה התנגדות שעורר הספר נויש אשר טוענים שההפמיניסטית הייתה בשיא פריחתה. 

קריאה של  את חייה וחיי חבריה. יםתארהיות אוטוביוגרפיים במידת מה ומרתי נוטים לק-של מק

המזכיר את  מה-דברפרטיה הביוגרפים אכן מגלה שבכל אחת מבנות ואסאר המתוארות בספר ישנו 

 קרתי עצמה. -מק

הספר מחולק לשמונה פרקים, כל אחד מהם מתאר את חייה ואהבותיה של חברה אחרת מן 

הספר עוקב אחר בנות הקבוצה במהלך העשור שלאחר סיום לימודיהן בואסאר ומתאר לא  הקבוצה.

, אלא גם את הדרך שבה המעמדות השונים בארה"ב התמודדו עם צב החברתי והפוליטירק את המ

שנות השפל ותחילתה של מלחמת העולם  –השינויים החברתיים והפוליטיים של אותן השנים 

ורמות של אותם הימים בנוגע לנישואין, קריירה ותפקידים מגדריים, כמו את הנ ה. הספר בוחןהשניי

קורתה של הסופרת על י, ומציע את השקפתה ובגם את עולמן של נשות המעמד הגבוה בארה"ב

 הוא עוסק.בהם שהנושאים 

 New York Times -למרות הביקורת שספג הספר, הוא נותר בראש רשימת רבי המכר של ה

 כמעט שנתיים.

 

 תרגום 4.3.2

( מציינת 1989) מ. צפון. ויסברוד ידי-א. אמנות על הוצאתב 1967הספר תורגם לעברית בשנת 

צצו הוצאות קיקיוניות רבות שהוציאו לאור ספרים שהעשירו את מערכת  70-וה 60-שבשנות ה

ות . הוצאות אלו נעלמו לאחר זמן קצר. חיפוש במאגר המו"לים העלה כמה הוצאקנונית-הספרות הלא
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, אבל 1999-1960בשנים  פעלהבשם אמנות, רובן עסקו בהוצאת ספרי חינוך ואמנות, אחת מהן אף 

בוודאי לא נחשב כספרות חינוך או אמנות. בנוסף לכך, מקום ההוצאה שהודפס בספר  הקבוצההספר 

גן. לא הצלחתי לברר איזו מן -ברמת פעלהגן ואף אחת מן ההוצאות במאגר המו"לים לא -היה רמת

ו גורמים לי להניח שמדובר באחת מן לההוצאות בשם זה אכן הוציאה לאור את הספר. כל א

 עליהן דיברה ויסברוד.שההוצאות הקיקיוניות 

-מצאתי בספר זה מספר תופעות תרגומיות שאינן מקובלות ביותר, גם לא בספרות מהמערכת הלא

חומר הלשוני, ור מחדש של ה, שאליה משתייך הספר. בדיקת מקור מול תרגום מגלה פיזקנונית

 תרבות-תלוייפריטים כל אלו אינם קשורים לתרגומם של  .(1977)טורי,  סכמטיזציה ורציונליזציה

 אלו במהלך תרגומו של הספר. פריטיםדווקא, אך הם משפיעים גם על תרגומם של 

 ,דברהוצאו מן הספר, בעיקר כאלו שבהם לא מתרחש  קטעים שלמיםאינו תרגום מלא.  התרגום

קטעים שמביאים בפני הקורא את מחשבותיה של  – לעיתים גם עמודים שלמים מן המקור לכאורה,

נראה  .וכיוצא בזה גיבורת אותו הפרק על נושאים שונים: פוליטיקה, מקומה של האישה בחברה

קטעים שאינם תורמים באופן מובהק לעלילה ואינם לו נובעות בעיקר מתוך רצון לקצץ שהשמטות א

. כך למשל, הורדו או קוצרו קטעים בתרבות היעד משויך הספר סוגה שאליהה ים בקנה אחד עםעול

-119: 1989) ויסברוד רבים שעוסקים בהיסטוריה של הפמיניזם או בעיסוקים הפוליטיים של הבנות.

, אבל בספרות הקנוניתלהשמיט קטעים שלמים מהספרות לא היה נהוג  60-שבשנות המצאה ( 115

 .קנונית-היה זה דבר שבשגרה. גם עובדה זו משייכת את הספר הזה לספרות הלא יתקנונ-הלא

הטקסט  "תיקון" –ליזציה ( קורא לה רציונ185: 1977)תופעה שטורי  קבוצההב בולטתעוד 

-ין ניסיון להתמודד עם פריטים תלוייעגם בכך יש מ, לידע שלנו על המציאותהמקורי כך שיתאים 

ליזציה של התרגום לבין אסטרטגיית היצירה תק בין ניסיונות הרציונים קשה לנתרבות, ולעית

. המתרגם מסתמך על ידיעת הלשון והתרבות המקורית כדי "לתקן" את הטעויות האוטונומית

בהתמודדותו של המתרגם עם ניתן להבחין במקומות רבים  הקבוצהבתרגום בטקסט המקור. 

מחדש כך שיהיו הגיוניות  ארגונןהתרחשויות או להסברים  התרבות באמצעות מתן-הפריטים תלויי

ס. במקור קיי, עומדת להתחיל לעבוד במייסי , בתחילת הספר מסופר שאחת הבוגרות,יותר. לדוגמה

המתרגם את  שיווק. בתרגום מפרק בקורס מסופר שיחד עם עוד בוגרות נבחרות היא עומדת להתחיל

הקורס מובטחת ללמוד את המקצוע, ולאחר  קודם היא הולכת – ומסדר אותן מחדש העובדותרצף 
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, ולכן מוכרת בארץ בזמן פרסום התרגום תהיהילא ייתכן שדרך העבודה הזו  ס.לה עבודה במייסי

 העבודה המובטחת לה. גם צורך להסביר שהקורס נדרש כדי לקבל אתהרגיש המתר

סקירה של טקסט במקרה זה, לאחר  יה לבין הנהרה הוא מטושטש לעיתים.הגבול בין רציונליזצ

שלם, מקור מול תרגום, העובדה שהמתרגם מנסה להפוך את הטקסט להגיוני יותר הופכת ברורה 

 מקרי. פרטכיוון שזו המגמה הכוללת בספר ולא 

  

4.4 Couples/ John Updike 

 מקור 4.4.1

 מוטו הבא בתחילת הספר: ה לשבץ את( בחר 2009-1932ג'ון אפדייק )

There is a tendency in the average citizen […] to consider the decisions relating to the life 

of the society to which he belongs as a matter of fate on which he has no influence […] a 

mood favourable for the resurgence of religion but unfavourable for the preservation of a 

living democracy. 

Paul Tillich, The Future of Religions  

 

התפוררות החברה  –הוא רמז לנושא המרכזי שהעסיק את אפדייק כשכתב את הספר  המשפט הזה

יצא לו שם של ספר  .הוא עורר סנסציה בארה"ב 1968כאשר פורסם הספר בשנת האמריקנית. 

ה שמדובר בספר שעוסק יתצנזוס היהקונדעת  Peyton Place.26והיו שהשוו אותו לספר  "מלוכלך"

החל מהתדרדרותה של אמריקה, דרך תחושת המוות  –עוסק הספר בנושאים רבים , אבל למעשה במין

נצרות בפרט. כל הנושאים הללו מתחברים למעשה יחד. דרך מערכות לשל האדם ועד לדת בכלל ו

בחברה  יק למצוא תחושת חיוניות, את מקומןהיחסים והבגידות הרבות מנסות דמויותיו של אפדי

 האדם בכלל. כל אלו באים לידי ביטוי בציטוט שלעיל.-בקרב בני ןאת מקומהאמריקנית המשתנה ו

 קטנה הריבעי חייהם של כמה זוגות בני אותו מעגל חברתי הדוקהספר מדבר בפתיחות על 

הימים  ,60-התקופה היא שנות ה בארה"ב אשר בה חיים בעיקר אנשים בני המעמד הבינוני. ובדיונית

                                                 
26  Peyton Place  ומתאר את הנעשה מאחורי הקלעים בעיירה  1956הוא רומן מאת גרייס מטאליוס שפורסם בשנת

נעשית ההשוואה לרומן של אפדייק:  1968בשנת  Timeקטנה בארה"ב, הנושאת אותו השם. במאמר שפורסם במגזין 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,838313,00.html  :2009בפברואר,  10תאריך כניסה . 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,838313,00.html
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במאמר על הספר  ההיפים הטיפו לשלום ואהבה.הגלולה, כשפכה המינית, לאחר המצאת הם ימי המה

מצוין שהחברה הסגורה שבה הם חיים היא שריד לתקופה  196827משנת  New York Times -ב

עיירות ה הביא להתפתחות ניכרת בפרברים ובשהולכת ודועכת: השגשוג שלאחר מלחמת העולם השניי

ובעיירות  ,מאשר בשנים קודמות יותר בוטהה, אמריקה מדינה שונהייתה  60-שנות הבהקטנות, אבל 

 קטנות ברחבי ארה"ב הייתה נטייה לברוח מאמריקה החדשה.

גות נפגשים, משחקים העיירה טארבוקס היא מקום ציורי ונורמאלי לחלוטין: בסופי שבוע הזו 

ר הם עורכים מסיבות לעיתים קרובות, הילדים שלהם חברים. הדמות המרכזית בספ כדורסל וטניס.

גם נשות חבריו. מנהל רומנים עם נשות העיירה הנשואות, שהן ולו שתי בנות ההיא פיט, קבלן נשוי 

זמן רב בטרם פיט ופוקסי  עוברשל זוג חדש אל העיירה, קן ופוקסי וויטמן. לא  עם בואו נפתחהספר 

 רומן שתוצאותיו חושפות את החיים שמנהלים הזוגות בטארבוקס. כשהרומן מתגלהבפוצחים 

 נאלצים כל בני הזוג לבחון מחדש את המעגל החברתי שלהם.

חושף את הנעשה מאחורי הווילונות של בתי העיירה הן בפני קוראיו והן בפני הדמויות  אפדייק

הם אנשים רגילים לכל  –אינן משולי החברה או דמויות מתמרדות  בספר. הדמויות בספרו של אפדייק

 דבר.

 

 תרגום 4.4.2

לא הצלחתי למצוא חומר רב  .לדוריא לאור בהוצאת ויצידי נורית יהודאי -על 1972נת תורגם בש זוגות

הוצאה התחילה בפעילותה בראשית שנות ניתן להסיק שה אה, אבל מרשימת הכותרים שלהעל ההוצ

נורית  , כמו גם ספרות עיון מקורית ומתורגמת.סוגותספרות מקור ותרגום מכל ה ופרסמה 50-ה

שפרסמה ( תרגמו רבים מן הספרים 4.8, סעיף תייר בעל כורחודם )שתרגמה את יהודאי ושלומית ק

 ההוצאה במהלך השנים.

גם הערות ו חלקים. התרגום אינו תרגום מלא. החל מאמצע הספר לערך ועד סופו מושמטים ממנ

בשלב כלשהו. כמובן  חדלות להופיעבתחילת הספר,  ה להשתמש בהןבחר השוליים, שהמתרגמת

ק מכך ה צורך בהערות שוליים נוספות, או שמא ניתן להסיתפשוט לא רא ע אם המתרגמתשקשה לקבו

 , או על מדיניות המו"ל.עבודתה שיטת משהו על

                                                 
27  -com/books/97/04/06/lifetimes/updikehttp://www.nytimes.

rcouples.html?_r=2&scp=1&sq=updike%20couples&st=cse  :2009בפברואר,  10תאריך כניסה. 

http://www.nytimes.com/books/97/04/06/lifetimes/updike-rcouples.html?_r=2&scp=1&sq=updike%20couples&st=cse
http://www.nytimes.com/books/97/04/06/lifetimes/updike-rcouples.html?_r=2&scp=1&sq=updike%20couples&st=cse
http://www.nytimes.com/books/97/04/06/lifetimes/updike-rcouples.html?_r=2&scp=1&sq=updike%20couples&st=cse
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תרגומו החלקי של הספר, אופייה של ההוצאה  ,בתרבות המוצא סופר מוערךת שאפדייק הוא למרו

 הספרות העברית. של קנונית-מקומו במערכת הלא מרמזים על ואופיו של הטקסט המתורגם

  

4.5 The Sound and the Fury/ William Faulkner 

 מקור 4.5.1

Life is a tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. 

(Macbeth, act 5, scene 5) 

 

שת המנחה את הספר לאורך שלו הקוהציטוט הזה מתוך שייקספיר נתן לספר את שמו, והוא 

, 1929(, יצא לאור בשנת 1962 – 1897) פוקנרהספר, מאת ויליאם  .ת עלילתובהם מתרחששהימים 

מבין כל יצירותיו של בהם עוסקת עבודה זו. שמבין הספרים  ונולוגית הוא המוקדם ביותרומבחינה כר

 The Sound and the Furyעצמו טען שהספר  פוקנר , יצירה זו נחשבת ליצירת המופת שלו.פוקנר

 .לליבו כיוון שהוא גרם לו לסבל הרב ביותר היה הספר הקרוב ביותר

הספר התודעה. -זרםסגנון , גם ספר זה כתוב בעיקר בThe Catcher in the Ryeכמו הספר 

 ,מחולק לארבעה חלקים, כל אחד מהם מסופר מנקודת מבטו של בן משפחה אחר ממשפחת קומפסון

; השני 1928ומתרחשים בשנת  עוקביםהשלישי והרביעי  ,שוןהרא –מתרחש ביום אחד  םכל אחד מהו

מסופר  . החלק הראשוןוכל אחד מהם ייחודי לדמות שמספרת אותו – 1909התרחש בעבר, בשנת 

הלקוח מתוך  בשמו של הספר פוקנראליו רומז ש הוא ה"אידיוט", 33-מנקודת מבטו של בנג'י בן ה

הוא קופץ מעניין  –מזכיר סגנון דיבור של ילד חלק זה ב בו כתוש. בנג'י סובל מפיגור והסגנון מקבת

אחורה  נעהחלק השני לעניין לפי ההקשר, מהעבר להווה, וזיכרונותיו וחוויותיו מתערבבים זה בזה. 

ופר מנקודת מבטו של קוונטין, שנמצא בהרווארד. גם הסיפור של קוונטין קופץ מן העבר אל בזמן ומס

קוהרנטי יותר ואופיו החלש ברור לעין.  וטין מזו של בנג'י. סגנונו משכיל,ו שונה לחלההווה, והלשון של

בה שידי ג'ייסון, האח הקטן והגבר היחיד בבית )מלבד בנג'י( בתקופה -החלק השלישי מסופר על

ידי תאוות בצע -נע עלהשניים האחרים והוא מּו מזה שלמתרחש הסיפור. הסגנון שלו שוב שונה 

אבל  ,מסופר מנקודת הראות של דילסי, המשרתת השחורה של המשפחהוגאווה. החלק הרביעי 

 המספר הוא מספר יודע כל.
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הן מכיוון שהסיפור מתאר את הרקע של היצירה הוא דרום ארה"ב ויש לכך חשיבות עליונה, 

קנר הוא בו מתרחש הסיפור המורכב של פושור האזש, והן מכיוון מגדולתו ו של הדרוםנפילת

היחסים בין השחורים ללבנים ובין תיאור  י להבנת הדמויות והעלילה.ומהות יאינטגראל

ספרים ב מצוייםאשר אלה שונים מ תרבות-ים תלוייבפריט רווימעמד הנמוך ל האריסטוקרטיה

 העבר של הדרום האמריקני. תיאור גם וכךהאחרים, 

 

 תרגום 4.5.2

, שכאמור פועלים ספרייתהוצאת ויצא לאור בידי רנה ליטוין -על 1973הספר תורגם לעברית בשנת 

למרות שמבחינה כרונולוגית ספר זה הוא . ענבי זעםהוציאה לאור גם את התרגום הראשון של 

 , הוא תורגם לעברית קרוב לחמישים שנה מאוחר יותריצא לאור בתרבות המקורהמוקדם ביותר ש

איון לעיתון מעריב אמרה בר ליטוין, שתרגמה לעברית רבים מספריו של פוקנר, .ממועד פרסומו

ספרים הוא מה הקול והזעםוירג'יניה וולף השפיעו עליה במיוחד, וטוענת ש-שספריהם של פוקנר ו

 28.הייתה לספר השפעה אישית על חייהעוד היא אמרה, ש .20-החשובים שנכתבו במאה ה

 תהתרבו-לפריטים תלוייוהוא מציע הסברים רבים התרגום הוא תרגום מלא של הטקסט המקורי, 

אך  דרום האמריקני בפרט,הנוגעים לתרבות האמריקנית בכלל ולאשר מופיעים בספר, ביניהם כאלו 

 גם כאלו הנוגעים לתרבויות אחרות. 

 

4.6 The Executioner’s Song/ Norman Mailer 

 מקור 4.6.1

 עהלגור עם משפחתו המורחבת ביוטה. תשתנאי ועבר -השתחרר ֶגרי גילמור מהכלא על 1977בשנת 

הוא תיעוד  The Executioner’s Songהספר חודשים לאחר מכן הוא הוצא להורג מול כיתת יורים. 

ים את הספר לספרו של רבים משוו של אותם תשעה חודשים בחייו של גילמור וכל הסובבים אותו.

ות עיתונ אשר נכתב גם הוא באותו סגנון כתיבה המשלב בין In Cold Blood,29טרומן קפוטה, 

                                                 
מעריב,  NRG, מתוך אתר 2008מאמר שכתבה רנה ליטוין בשנת   28

.il/online/5/ART1/826/258.htmlhttp://www.nrg.co  :2009בספטמבר,  22תאריך כניסה. 
שירת גם ספר זה מתעד את פשעיו של אסיר נידון למוות, ואת חייו בציפייה לביצוע גזר הדין. הספר אף מוזכר ב 29

 , ומסופר שאחיו של ֶגרי למד את יצירתו של קפוטה בתיכון.  התליין

http://www.nrg.co.il/online/5/ART1/826/258.html
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פירוט מרבי ובסגנון נובע מכתיבתם של אירועים אמיתיים לחלוטין ב, ככול הנראה סגנון שוספרות

 ., בניגוד לסגנון הביוגרפי שבו נכתבים בדרך כלל עלילותיהם של אנשים אמיתייםעלילתי

 על מאות שעות של ראיונות מבוסס The Executioner’s Song תיאור האירועים בספר 

איסופם ניתן  על, אשר וכל שאר האנשים שהייתה להם נגיעה לאירועים והקלטות של ֶגרי גילמור

( ופורסם בשנת 1923יליד ן מיילר )ידי נורמ-הספר נכתב על ., לפחות באופן חלקי, בטקסט עצמולקרוא

כתב לאנס  1979בשנת  Time. במאמר שפורסם במגזין , אבל אנשים רבים היו שותפים במחקר1979

את מכשירי ההקלטה  שמא ספר אולהלל את נורמן מיילר על כתיבת ה אם יששאינו בטוח  30מורו

 השונים.

השתלשלות האירועים שהביאו את גילמור ן מתאר את הספר מחולק לשני חלקים: החלק הראשו

, את הערעורים, את הקרקס ק השני מתאר את המשפטהרציחות עצמן; החלאת , ולרצוח שני אנשים

חייהם של עורכי הדין, חבריו  תהליך איסוף החומר לספר עצמו. התקשורתי שבא בעקבותיו, וגם את

 כולם מופיעים בספר בפירוט רב. –של ֶגרי, משפחתו, הסוהרים והאסירים האחרים 

שהוצא להורג אחרי שבית המשפט העליון המקרה של גילמור היה מיוחד כיוון שהוא היה הראשון 

היה מיוחד כיוון שסירב  עצמו ר לכך, גילמוררה"ב קבע שהוצאה להורג היא חוקית, אבל מעבשל א

 היה, כנראה, זה סירובלערער על החלטת בית המשפט ודרש ממדינת יּוטה שתוציא אותו להורג. 

כמו שכותב מיילר בספר, גילמור הפך להיות שם . תקשורתית הגורם לכך שהמקרה יצר סביבו מהומה

 .(Mailer, 1979: 503) מוכר בכל בית בארה"ב

ואת עוצמה -רבהופך אותו לזה  סגנון 31.תוב באוצר מילים מצומצם ביותר ובקול שטוחכ ספרה

רה"ב, אם כי גם כאן הרקע הוא הדרום של א ,הקול והזעםכמו במקרה של הקריאה בו לקשה מאוד. 

 מוצגים . גם במקרה זה הקול הדרומי מוסיף רבות לסיפור, האנשים שםשנים מאוחר יותר 50-כ

ת . מיילר מעביר א, שפה שונהשונה מזגערכים שונים, היסטוריה שונה, בעלי  – פוןמאנשי הצ שוניםכ

 האירועים בצורה אותנטית ביותר.

 

 

                                                 
. Lance Morrowלאחר פרסום הספר, נכתב על ידי  Time Magazine -פורסם בש שירת התלייןמאמר ביקורת על  30

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,947538,00.html  :2009בפברואר,  10תאריך כניסה. 
York TimesNew  ,-http://www.nytimes.com/books/97/05/04/reviews/mailerמתוך ה   31

song.html?_r=1&scp=4&sq=executioners%20song&st=cse   :2009ברואר, בפ 10תאריך כניסה. 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,947538,00.html
http://www.nytimes.com/books/97/05/04/reviews/mailer-song.html?_r=1&scp=4&sq=executioners%20song&st=cse
http://www.nytimes.com/books/97/05/04/reviews/mailer-song.html?_r=1&scp=4&sq=executioners%20song&st=cse
http://www.nytimes.com/books/97/05/04/reviews/mailer-song.html?_r=1&scp=4&sq=executioners%20song&st=cse
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 תרגום 4.6.2

הודפס פעם אחת  הוא. זמורה ביתןאת ויצא לאור בהוצידי עמשי לוין, -על 1982הספר תורגם בשנת 

 עותקים, ואזל מן השוק. 4000-ים, בכבתרגום מלא בשני כרכ 32,במסגרת מועדון קוראי מעריב בלבד

ה הדלי ונדב קינן המתרגם אסיר תודה לידידיו, מרתבפתח התרגום הוסיף המתרגם הערה: "

זהו התרגום היחיד ". חיים והווי אמריקאיים.  ע.ל.-יעו לו רבות בהבהרת משמעויות עגה ואורחותשסי

תרגום, וההערה הזו רלוונטית בקורפוס זה שבו הוסיף המתרגם הערה אישית הנוגעת לתהליך ה

ההערה מבהירה שהמתרגם התקשה  –עוסקת עבודה זו  כיוון שהיא עוסקת בדיוק בנושא שבובעיקר מ

הניואנסים של אותה התרבות,  בפענוחבהבנת התרבות שבה מתרחשת עלילת הספר, ונזקק לעזרה 

על הרקע, ובכלל זה  מוסיפים מידע אף שהטקסט עצמו מפורט מאוד, משופע בפרטים אשר לוזאת ע

משפיע גם הוא על  (במקורעמודים  1050) שבספר. אורכו של הטקסט התרבות-הפריטים תלוייגם על 

 שנמצאו בספר זה. התרבות-הפריטים תלוייהכמות העצומה של 

 

4.7 The World According to Garp/ John Irving 

 מקור 4.7.1

I have never understood why “serious” and “funny” are thought to be opposites. It is 

simply a truthful contradiction to me that people’s problems are often funny and that the 

people are often and nonetheless sad (Irving, 1978: 224). 

 

השיטה שבה נוקט ג'ון ידי גארפ במכתב המופיע בספר, ומכיוון שזוהי בדיוק -משפט זה נכתב על

-, נראה כי הספר נוטה אל הארסThe World According to Garp( בכתיבתו את 1942אירווינג )

 הוא הדרך שבה אירווינג The World According to Garpאחד מן הדברים המייחדים את פואטי. 

נוגע בנושאים הספר  אותו המשפט.אף ב, לעיתים באותה פסקה וקומדיה וטרגדיה זו בצד זו משלב

ובכל  –מוות, התעללות בילדים, התנקשויות אונס,  –וק חנושא ראוי לצ כרגיל רבים שלא נחשבים

                                                 
 ביתן. -כך נמסר לי מהוצאת זמורה   32
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כתב ביקורת על הספר  33טפהאו-כריסטופר להמן .מצבים הומוריסטייםבאותם  משלבזאת, אירווינג 

אל הקורא ומסביר את העובדה הזו בכך שכל האירועים עוברים  New York Times -עבור עיתון ה

העולם שעליו אנו קוראים הוא העולם על פי גארפ, באופן  –דרך פריזמת דמיונו המפותח של גארפ 

 מילולי למדי.

הוא רומן המתאר את קורותיה של משפחה אחת  The World According to Garpהספר 

 הסופרתו האחות גארפ, בנה הממזר של 34גיבורו של הספר הוא ט.ס.לאורך ארבעה דורות. 

שגדל להיות סופר בזכות עצמו. הספר עוקב אחר חייו מרגע  ,פמיניסטית )הפיקטיבית( ג'ני פילדסה

התעברותה של ג'ני ועד למותו של גארפ בטרם עת, דרך הקריירה שלו ומערכות היחסים שניהל ועד 

בר שבה בחרה ג'ני פילדס להתע הדופן-יוצאתהחל מן הדרך  ,לילדיו. חייו היו מוזרים וייחודיים

בה הסתיימו חייו ש הדופן-יוצאתשל חייל פצוע על סף מוות ועד לדרך  )הבלתי מודעת( בעזרתו

 מיניסטית נזעמת דרסה אותו למוות.כשפ

והספר שהזניק את הקריירה שלו בארה"ב. הוא הוצא לאור ירווינג זהו ספרו הרביעי של ג'ון א

  משך כמה שנים.והיה ברשימת רבי המכר ב 1982, הפך לסרט בשנת 1978בשנת 

 

 תרגום 4.7.2

, שרבים מתרגומיו ובתרגומו של דוד נגב 35ביתן זמורהבהוצאת  1983בעברית בשנת  הספר יצא לאור

בה פורסם הספר הוא נחל הצלחה שנמסר לי שבתקופה  ביתן זמורהמהוצאת  .יצאו לאור בהוצאה זו

למספר ההדפסות או כמות בנוגע  , אם כי אין ברשותם נתונים מדויקיםהדפסותוהודפס בכמה 

מלא,  תרגום הוא תרגוםה עותקים של הספר. 500-הודפסו עוד כ 2000. מאז שנת הספרים שהודפסו

 .ולא נעשו בו שינויים כלשהם מאז פרסומו הראשון

שנים לאחר צאתו של הספר לאור  5-, כיש לציין שהספר יצא לאור בעברית רק לאחר שיצא הסרט

אולי על מצביע אף מופיע על כריכתו של הספר, פרט ה , רובין וויליאמס,. כוכב הסרטבתרבות המקור

לספר בעיני הקוראים בתרבות היעד.ניסיון ליצור חיבור בין הסרט 

                                                 
, 1978בשנת  New York Times-שפורסם ב Christopher Lehmann-Hauptמאמר מאת   33

-es.com/1978/04/13/books/irvinghttp://www.nytim

garp.html?scp=1&sq=world%20according%20to%20garp&st=cse  :2009בפברואר,  10תאריך כניסה . 
. כך הכירה אותו ג'ני, וכך Technical Sergeant -אינן מייצגות שם אלא את הדרגה הצבאית של אביו  .T.Sהאותיות   34

 קראה לבנה.
 . 4.1.3ה בסעיף עוד על ההוצאה רא  35

http://www.nytimes.com/1978/04/13/books/irving-garp.html?scp=1&sq=world%20according%20to%20garp&st=cse
http://www.nytimes.com/1978/04/13/books/irving-garp.html?scp=1&sq=world%20according%20to%20garp&st=cse
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4.8 The Accidental Tourist/ Anne Tyler 

 מקור 4.8.1

סים. על אובדן וההשפעה שלו על מערכות יח אה בפני קוראיה סיפור( מבי1941-נולדה באן טיילר )

הגיבור שלה הוא מייקון לירי, סופר של ספרי טיולים המיועדים לאנשי עסקים שאינם אוהבים לטייל. 

מייקון ואשתו איבדו את בנם באירוע ירי והספר מתחיל בפרידה שלהם, כשנה לאחר מכן. מייקון 

מיוריאל, נותר לבדו עם הכלב שהיה שייך לבנו, ודרך הכלב שעליו הוא מסרב לוותר, הוא פוגש את 

מאמנת כלבים מוזרה וחיונית שמביאה לשינוי קיצוני בחייו. הסיפור מלווה את מייקון בעודו לומד 

 להתמודד עם האובדן ולהמשיך הלאה.

מייקון הוא לכל הדעות אדם מוזר, וכזו היא גם המשפחה שלו. כשאשתו עוזבת אותו בתחילת 

. הוא ומשפחתו עושים הכל בצורה וביתוההתמוטטות שלו מתבטאת בארגון מחדש של חייו  ,הספר

ומעדיפים זה  – אם לענות או לא לענות לטלפוןולל השאלה כ –מודעת ומחושבת, הם דנים בכל דבר 

 את חברתו של זה על פני יציאה אל העולם ומפגש עם אנשים. 

t The Accidental Tourisעל קווי הדמיון בין  מצביע 198536שנת ב Timeמגזין מאמר שפורסם ב

עם התגשמותו של  מתמודד זוג הורים בשני המקרים :The World According to Garpלבין 

כמו במקרה  ועם השינוי שחל בחייהם לאחר מותו של הבן., מותו של ילד – הפחד הגדול ביותר שלהם

גארפ ואשתו מביאים  –של אירווינג, גם טיילור נותנת למייקון את האפשרות ללמוד מהשגיאות שלו 

 ד נוסף לעולם, ומייקון נוטל אחריות על בנה החלש והחולני של מיוריאל.יל

צביע על קווי הדמיון לספריו של אפדייק, מ 37אותה השנהב New York Times-שפורסם במאמר 

שבוחר גם הוא, כמו טיילר, להתמקד בבני המעמד הבינוני בארה"ב ובחיים המורכבים של המשפחות 

 אותה החברה. המשתייכות אל אותו המעמד ו

. בנקודות מסוימות מדובר בקומדיית 1988וד קולנועי בספר, שאכן הפך לסרט בשנת איש משהו מ

 סלאפסטיק מוצלחת, ובנקודות אחרות בקומדיית מצבים. 

, אבל זהו אחד מן הספרים היחידים בעבודה זו שאין להם נגיעה ממשית 1985-הספר יצא לאור ב

 רחש. הספר היה מועמד לפרס פוליצר.ה הוא מתבשבה נכתב או לתקופה שלתקופה 

                                                 
36  R.Z. Sheppard  במאמר מתוךTime Magazine :

1,00.html-http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,959827  :2009בפברואר,  10תאריך כניסה. 
37  Michiko Kakutani במאמר מתוך ה-New York Times :
qhttp://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9500E5D6173BF93BA1575BC0A963948260&scp=5&s

=accidental%20tourist&st=cse  :2009בפברואר,  10תאריך כניסה. 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,959827-1,00.html
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9500E5D6173BF93BA1575BC0A963948260&scp=5&sq=accidental%20tourist&st=cse
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9500E5D6173BF93BA1575BC0A963948260&scp=5&sq=accidental%20tourist&st=cse
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 תרגום 4.8.2

 4.4.2)ראה סעיף  לדורי  ויצא לאור בהוצאתידי שלומית קדם -על 1987הספר תורגם לעברית בשנת 

 קנונית-ולא קנוניתלהבחנה בין ספרות  םמציינת שאחדים מן האינדיקאטורי (1989ויסברוד ) .לעיל(

התייחסות כה, ציור העטיפה והכיתובים שעליה, סוג הנייר ועוד. מתוך פורמט, סוג כרי –הם חיצוניים 

בדרך  של טיילראת הספרים ניתן למצוא  וף העובדה שבחנויות הספרים השונותבציר מנים האלו,לסמ

-ת הלארופהסהיא כאל חלק מ בארץ דמה שההתייחסות אל ספריהנ ,כלל על מדף הרומן הרומנטי

שגם  וייתכן, האחרונות( חל שינוי בהתייחסות לספריה בשניםממנים, אותם הספי -כי על )אם קנונית

עם  מעמדו של הסרט שנעשה על פי הספר כקומדיה רומנטית תרם לתפיסתו של הספר כרומן רומנטי.

 ,The Group -בכמו  התרגום הוא תרגום מלא ולא נעשה שום ניסיון לסכמטיזציה של הספרזאת, 

 .סוגהה אשר תרגומו שויך בארץ לאותה

 

4.9 The New York Trilogy/ Paul Auster 

 מקור 4.9.1

 City of Glassהקשורים זה בזה:  סיפורים( בנוי משלושה 1947פול אוסטר ) של מודרני-ספרו הפוסט

(1985 ,)Ghosts (1986) ו- The Locked Room (1986 כל השלושה הם סיפורים בלשיים שאינם .)

ם העצמיים של הבלשים חיפושילרקע להתחבטויות האישיות ו ואינם אלא, באים לפתור שום דבר

 המנסים לפתור אותם.

על טבעו של הסיפור  38כותבת רבקה גולדשטיין New York Times -מתוך ה על הספר במאמר

קריאה ברומן בלשי היא חיפוש מתמיד אחר אותו פריט  .בסופו של דברהוא תמיד הגיוני,  -הבלשי 

בסיפורים בלשיים. תיאור מדויק  באמת מדובר איןמובן. במובן הזה, מידע שיהפוך את הסתום ל

רק אחד מהם אכן עוסק בתפקיד  –מטאפורה. בכל הסיפורים ה"בלש" כ בלשה יזהה אתשלהם 

ו של כל סיפור בסופ נמצאתמביא כליה על עצמו מתוך רצון להגיע אל התשובה אשר כמעט  –כמקצוע 

 . בלשי

                                                 
38  Rebecca Goldstein במאמר שפורסם ב-New York Times  1986בשנת :

ghosts.html-terhttp://www.nytimes.com/books/99/06/20/specials/aus  :2009בפברואר,  10תאריך כניסה. 

http://www.nytimes.com/books/99/06/20/specials/auster-ghosts.html
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. כל הסיפורים מתרחשים הללו עוסקות בחיפוש אחר עצמן ות המרכזיות בסיפוריםהדמוי

, וחושפים את (2001-1994תקופת כהונה: ) ג'וליאני העיר-ו של ראש, לפני תקופתיורק-ברחובות ניו

הדמות הקבועה היחידה בכל הסיפורים . היופי שבה לצד העוני והאומללות של תושביה הבלתי נראים

יורק לדמות -נטייה זו להפוך את ניו פן עצמאי, היא העיר.הללו, ובתוך כל אחד מהסיפורים באו

אשר גם הם, כמו  The Group -ו The Catcher in the Ryeמרכזית בסיפור מופיעה גם בספרים 

The New York Trilogy.מתרחשים בעיקר ברחובותיה , 

ית, רכישת שפה, היסטוריה תנ"כ –הנושאים השונים העולים בסיפורים הם מגוונים ביותר 

הרי שבכך טמונה  –א שאין להם כל משמעות ולהעביר ה מנסים סיפוריםשה המסראם פילוסופיה. 

 39משמעותם.

שום פרט אינו בלתי  פאזל ספרותי שאינו מובן לחלוטין. הוא The New York Trilogyהספר 

 עם רים שבו מתמודדיםהגיבו חשוב, אם כי חשיבותם של רבים מן הפרטים איננה ברורה לחלוטין;

 .ותהליכי התבגרות חיפוש זהותהבנה עצמית, הצורך ב

 

 תרגום 4.9.2

בכתבה שפורסמה . כתרוצאת ויצא לאור בה 1990בשנת על ידי משה זינגר הספר תורגם לעברית 

שאוסטר הוא אחד מן הסופרים האהובים  כותב עמיחי שליו 40,אתר האינטרנט של עיתון מעריבב

איננו ספרו הראשון של אוסטר, הוא  יורקית-הטרילוגיה הניולמרות שביותר על הקהל הישראלי. 

תו אל תודעת הקוראים בישראל. מאז קהל ה אוהעלו ר הראשון שלו שתורגם לעברית,היה הספ

 21,000-כ מהדורות שהן 17-במהוצאת כתר נמסר לי שהספר הודפס עד היום  –קוראיו רק גדל 

  עותקים.

                                                 
 .39ראה הערה   39
מעריב, כתבה מאת עמיחי שליו, תאריך אינו מופיע:  NRGאתר   40

http://www.nrg.co.il/online/5/ART/954/775.html  :2009 בפברואר, 11תאריך כניסה. 

http://www.nrg.co.il/online/5/ART/954/775.html
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 דוגמות. 5

בכל אחד מן הספרים בקורפוס מופיעים  תרבות.-פריטים תלויי 1920ס בקורפוסך הכול, נמצאו ב

התרבות שהוגדרו. לעומת זאת, לא בכל הספרים נעשה שימוש בכל אסטרטגיות  תחומימכל פריטים 

 1920בחנתי את כל  במהלך העבודה ב האסטרטגיות.וב הספרים נעשה שימוש ברואם כי ברהתרגום, 

על פי  ומוינובקורפוס, וכולם קוטלגו בקטגוריות המתאימות להם, שנמצאו  התרבות-הפריטים תלויי

 תרבות-פריטים תלויי הדגים בעזרת הסבריםנועד ל הפרק הנוכחי תורגמו. ןהאסטרטגיות שבאמצעות

הנושאים הרחב  לתת ביטוי למגוון הדוגמות נועדו גם מהקטגוריות השונות ואת דרכי תרגומם.

בלבד  41לדוגמה, בקטגוריית האירועים ההיסטוריים .התרבות-שאליהם מתייחסים הפריטים תלויי

 1-ביולי, ה 4-כלולים האירועים הבאים: חג המולד, חג ההודיה, חג הפסחא, ליל כל הקדושים, ה

במאי, יום האהבה, יום הזיכרון, יום העבודה, יום החיילים המשוחררים, יום ההולדת של לינקולן, 

הארבור, הקרב באוקינאווה, -לישה לנורמנדי, ההפצצה על פרליום ההולדת של וושינגטון, יום הפ

מלחמת וייטנאם, מלחמת האזרחים, המהפכה האמריקנית, הקרב על האלאמו, הקרבות נגד 

דיל, קערת האבק, תנועת הסופרז'יסטיות, המהפכה -האינדיאנים, השפל הגדול, תקופת היובש, הניו

 קשות ברוזוולטים וימי הזעם בשיקגו.הפמיניסטית, ההתנקשות בקנדי, ניסיונות ההתנ

העולם שנמצאו בטקסטים השונים מופיעים כחלק מן  התרבות-ים, הפריטים תלוייבמרבית המקר

, אך מתחום אחדמלאות ריאליסטית. חלקם מתאימים ליותר אותנטיות ולו  יםהדמויות, ומקנ הסובב

 .ת האמריקניתייחודיים לתרבוכולם מתייחסים לפריטים או זיכרונות תרבותיים 

 של העבודה העיקרית אסטרטגיות התרגום, מכיוון שמטרתה מחולקות על פי זה בפרק דוגמותה

חלקן שיובאו  דוגמותה לאורך השנים. אלההיא לעקוב אחר השינויים שחלו, אם בכלל, באסטרטגיות 

כדי  נעשה שימוש ביותר מאסטרטגיה תרגומית אחת ובאחדות מהן יותר, פשוטות וחלקן מורכבות

 .התרבות-הפריט תלוי להתמודד עם

 

 

 

 

 (transferשאילה ) 5.1

                                                 
גם חגים, חלקם לאומיים וחלקם דתיים. הסיבה לכך שהם מופיעים יחד  תחום האירועים ההיסטוריים כולל בתוכו 41

 היא שמקורם של מרבית החגים האלו באירועים היסטוריים.תרבותי -ו תחוםבאות
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 :1ה דוגמ

 :מקור

John Steinbeck, 1939, 

Penguin Books 

 : 1תרגום  עמוד

, ספריית 1941י. שיינברג, 

 פועלים

 :2תרגום  עמוד

 , זמורה ביתן1988תמר עמית, 

 עמוד

sandwiches wrapped in 

wax paper, white bread, 

pickle, cheese, Spam, a 

piece of pie branded like 

an engine part 

מדונג,  סנדוויצ'ים כרוכים בנייר 36

פת לבנה, כבושים, גבינה, 

ספאם, פרוסת עוגה טבועה 

 בחותמת כפרק של מכונה.

שעווה, -בנייר כריכים עטופים 40

לחם לבן, חמוצים, גבינות, בשר 

חזיר משומר, פיסת עוגה צרובה 

 מכונה.מ כחלק

40 

 

ארוחתו של אחד מן הפועלים את מתארת ו המזון תחום,  מופיעה בענבי זעםמתוך  ,דוגמה זו

שנשכר להרוס את בתיהם של האיכרים שאיבדו את אדמתם. אף על פי שהספאם הוא מזון מוכר 

 מקור השם. מבהירה שמדובר במאכל אמריקניה(, 458בארה"ב, מופיעה הערה בטקסט המקור )עמוד 

–  Spiced Ham – ספאם הוא בשר חזיר משומר )אם כי הוא מיוצר היום הוא גם הסבר של מהותו .

גם מבשר הודו(. הבשר המשומר הפך להיות חלק עיקרי בתזונתם של הכוחות במלחמת העולם 

השנייה, כיוון שהוא אינו מצריך קירור. בארץ, ה"לוף" הצה"לי הוא הגרסה הכשרה של הספאם 

אף אחד מן התרגומים לא בחר באסטרטגיה של מקבילה תרבותית. התרגום  זאתועם האמריקני, 

הסבר אפשרי הוא שהמאכל לא היה מוכר בארץ. הסבר  (.transferהמאכל ) שם הראשון מתעתק את

, כאשר 40-שנות ה שאף שהלכה ודעכה לקראת( מזכיר, 184: 1977שטורי ) נוסף הוא נורמת הייהוד

שלא  , בין השאר,הכתיבה . נורמה זובמקרים מסוימים השפיעהעדיין  ,לראשונה ענבי זעםתורגם 

אולי , (neutralizationמבלי להזכיר את שמו ) התרגום השני מסביר מהו המאכל להזכיר בשר חזיר.

 .כבר לא היה נהוג לייהד טקסטים בתרגום לעבריתמשום שבזמן פרסומו 

 :2דוגמה 

 :מקור

J.D. Salinger, 1951, Little, 

Brown Books 

 :1תרגום  עמוד

 , דפנה1954אברהם דניאלי, 

 :2תרגום  ודעמ

דניאל דורון ואברהם יבין, 

 , עם עובד1975

 עמוד

Agerstone, Pennsylvania 

 

בית הספר הזה  2

 שבפנסילוואניה...

 ֶאֶגרסטאּון, פנסילַוניה 8

 

5 

 

שמה של עיר  רובה מוזכהשמות,  תחוםמופיעה ב התפסן בשדה השיפוןמתוך  זודוגמה 

(, ובתרגום השני הוא מתועתק omissionבפנסילבניה. בתרגום המוקדם מושמט שמה של העיר )

(transfer .)לא לחזור על הזמן שהכתיבה-הוא הנורמה בתלהשמטה בתרגום הראשון  הסבר אפשרי 
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העיר . שם (171: 1977)טורי,  מילים בסמיכות, גם אם הן מופיעות בסמיכות בטקסט המקורי אותן

 אגרסטאון מופיע מעט מאוחר יותר בטקסט המתורגם, שם הוא כן מתועתק.

 

 (nautralizationשאילה מלווה בהתאמה מורפולוגית ) 5.2

 :3 הדוגמ

 :מקור

William Faulkner, 1929, Vintage Books  

 תרגום: עמוד

 , ספריית פועלים1973רנה ליטוין,  

 עמוד

the sole owner and proprietor of the 

unchallenged peripatetic john of the late 

confederacy. 

לו -שני-אין -האיבר הנווד  הבעלים והאדון הבלעדי על 89

 של הקונפדרציה זיכרונה לברכה. -

91 

 

האירועים ההיסטוריים, בשל  תחוםמופיעה ב, The Sound and the Furyמתוך  ,דוגמה זו

לעולם שכבר איננו קיים בעת שבה נכתבו ונאמרו  תייחסתאזכורה של הקונפדרציה. הדוגמה מ

הדברים. בזמן שבו מתרחש סיפורו של פוקנר המלחמה כבר הסתיימה ואיתה נעלמה הקונפדרציה. 

 עולם הישן של אריסטוקרטיה דרומית. שמה וכינויה,עליה מדובר בקטע זה היא חלק מן השהדמות 

"peripatetic john ")לנווד כלשהו )השם ג'ון בארה"ב הוא שם כולל  , מכוונים)מילולית: ג'ון הנווד

ביטוי בלתי מובן ונטול ייחוד "איבר נווד", -. המתרגם בחר כפתרון תרגומי בלהתייחס לכל גבר( העשוי

למורפולוגיה של שפת  , לעומת זאת, הועבר על ידי שאילה תוך התאמה. המושג "קונפדרציה"תרבותי

  (.naturalizationהיעד )

 :4מה דוג

 מקור:

Norman Mailer, 1979, Little, Brown  

 תרגום: עמוד

 , זמורה, ביתן1982עמשי לוין, 

 עמוד

Even though they got to California 

years after the Okies migrated from the 

dust bowl, Boaz's folks were touchy 

about coming from Oklahoma. All 

through the Depression and the Second 

World War, Okie had been a bad word 

in Fresno. 

לקליפורניה ָשנים אחרי שהאֹוִקים*  פי שהגיעו-על-אף 528

רבה  האבק, גילו הוריו של בועז רגישּות-עקרו מאגן

-לגבי מוצאם מאוקלהומה. במשך כל שנות המשבר

היה " אֹוִקי" הכינוי הגדול ומלחמת העולם השנייה,

 ילת גנאי בפֶרזנֹו.מ

513 

 

 תחוםמופיע המונח "אוקים" אשר מקוטלג ב  The Executioner’s Songזו מתוך דוגמה ב

היא מילת סלנג  Okiesפופולארית שבה נכללו גם ביטויים וכינויים שכיחים. המילה ההתרבות 

עו למערב מרכז ארה"ב והגי-, ומתייחסת במקור למהגרים שעזבו את מדינות דרוםלגנאיהמשמשת 



 50 

המציינת את תושבי אוקלהומה מילת סלנג  זוהייותר,  כללי. באופן 20-של המאה ה 40-וה 30-בשנות ה

המתרגם בחר להוסיף הערת שוליים כדי להסביר לקוראים  42מדינת המוצא שלהם. או אנשים שזו

קרו כינוי לאיכרים וכפריים בני אוקלהומה שע" –בתרבות היעד למה מכוונת המילה "אוקים" 

האבק", ועברו בראשית שנות השלושים לקליפורניה. -מושבם, המכּונה "אגן-במספרים גדולים ממקום

וסף כאן מידע פעמיים, פעם אחת בהוספת המילה "כינוי" למעשה, נ (.513: 1982" )מיילר, )המת'(

 (.additional informationכהנהרה בגוף הטקסט, ובפעם השנייה בהערת שוליים )

המילה פעמים רבות גם מופיעה , The Executioner’s Songופעתה בציטוט לעיל מתוך נוסף על ה

הוא מתורגם באותו אופן.  בשני הספרים . בכל המקומות שבהם מופיע הכינויGrapes of Wrath -ב

ברבים על ידי הוספת  בה מטיםתוך התאמה מורפולוגית לשפה העברית ש אותוהמתרגמים תעתקו 

 (.naturalizationים" )Xהסיומת "

 

 (calqueתרגום שאילה ) 5.3

 :5 דוגמה

 מקור:

Mary McCarthy, 1954, Weidenfeld & 

Nicolson 

 תרגום: עמוד

 , אומנות1967מ. צפון, 

 עמוד

It's Mount Whitney; it's Fujiyama. 25 מק'קינלי; והנה פוג'יאמה,  הנה הר ויטני; והנה הר

 שהועתק לאמריקה ישר מיפן.

21 

 

, The Groupמסיבת החתונה של קיי והאראלד, שבה נפתח הספר תיאור לקוחה מ זוגמה דו

חברותיה של קיי, גיבורות הספר, הפתיעו אותה בעוגת אלסקה אפויה  .השמות תחוםומופיעה ב

(Baked Alaskaכעוגת חתונה. אחת הבנות השוותה את העוגה לחלומות  תחוםמופיעה ב, ה )המזון

ביפנית משמעותו הר(. שמות ההרים  yamaורים להר ויטני והר פוג'י )ילדות, שחלק מהם קש

 –(. המתרגם הוסיף בתרגום הר נוסף calque" מתורגמת )Mountמתועתקים, אך הלקסמה "

 additionalהוסיף המתרגם מידע ) סיבה ברורה. כמו כן(, בלא autonomous creationמק'קינלי )

informationג'י נמצא ביפן, אף על פי שמידע זה אינו מופיע בטקסט המקור.(, המסביר לקורא שהר פו 

 

                                                 
 .1223, עמוד American Heritageמילון   42
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 :6דוגמה 

 מקור:

John Updike, 1968, Penguin Books 

 תרגום: עמוד

 , לדורי1971נורית יהודאי, 

 עמוד

out in our western states, say the Grand 

Canyon is the best example… 

 

יון הגדול במדינות המערביות שלנו, נאמר, והקנ 84

 הוא הדוגמא הטובה ביותר לכך...

 

59 

 

השמות, ומאזכרת את הפארק  תחוםגם היא שייכת ל ,5דוגמה וכמו  Couples-מופיעה ב זודוגמה 

 (.calque". השם הושאל מן התרבות המקורית, אך תורגם מילולית )Grand Canyonהלאומי "

 

 (neutralizationבהסבר ) התרבות-הפריט תלוי החלפת 5.4

 :7 הדוגמ

 מקור:

Anne Tyler, 1985, Berkley 

 תרגום: עמוד

 , לדורי1987שלומית קדם, 

 עמוד

I'm happy to say that it's possible now to 

buy Kentucky Fried Chicken in 

Stockholm. Pita bread, too, he added as 

an afterthought. He wasn't sure how it had 

happened, but lately pita had grown to 

seem as American as hot dogs.  

לציין, שאפשר עכשיו לקנות עוף מטוגן נוסח  אני שמח" 11

הוסיף במחשבה שניה. ", קנטאקי בשטוקהולם, גם פיתה

הוא לא ידע לבטח איך קרה הדבר, אבל בזמן האחרון 

כמדומה, אמריקנית ממש כמו נקניקיות  נעשתה הפיתה,

 חמות.

10 

 

מייקון יושב לכתוב את  – The Accidental Touristמופיע כך בדיוק בספר הציטוט בדוגמה זו 

הדיבור טות. ואחד מספרי המסעות שלו, אשר מיוצג כאן, כפי שהוא מיוצג בספר, באמצעות אותיות נ

 שייכים לאותה הדמות. בגוף ראשון ובמבע משולב בקטע

והסבר  שאילהבתרגום בשילוב של תרגום  פכהחמנייה, שהמציין מייקון שנקניקיה בל זו בדוגמה

ומוסיף שהפיתה הפכה אף היא למאכל  43(, היא מאכל אמריקני,neutralizationל"נקניקיות חמות" )

אותה מקור, כדי להתאים תרבות הזה שעברה בתהליך הפוך ל אמריקני. המילה פיתה עוברת כאן

", והמתרגם pita bread(. שמה בארה"ב הוא "cultural equivalenceלצורת הופעתה בתרבות היעד )

-השמיט את המידע שככל הנראה נוסף במעבר של הפיתה מתרבות המקור שלה, התרבות המזרח

 תיכונית, אל תרבות היעד, היא התרבות האמריקנית.

                                                 
קיות האמריקניות כפי שהן מוכרות לנו היום מקורן במהגרים מסביר שהנקני Food Timelineאתר האינטרנט   43

החל מהגר  19-של המאה ה 60-והביאו איתם את הנקניקיות. בשנות ה 19-מגרמניה ואוסטריה שהגיעו לארה"ב במאה ה
בצק הלחמניות מכיל חלב( בתוספת כרוב כבוש באזור הבאוורי  –גרמני למכור נקניקיות בלחמניית חלב )כשמן כן הן 

(Boweryשל ניו )-יורק מתוך עגלת יד, וכך נולד ה-hot dog .כפי שהוא מוכר היום לאמריקני הממוצע 
 http://www.foodtimeline.org/foodmeats.html#hotdogs  :2009במאי,  27תאריך כניסה. 

http://www.foodtimeline.org/foodmeats.html#hotdogs
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 :8דוגמה 

 :מקור

William Faulkner, 1929, Vintage Books  

 תרגום: עמוד

 ריית פועלים, ספ1973רנה ליטוין,  

 עמוד

long enough to drink Christmas  84 87  המולד-לחג כדי להרים כוסית 

 

. האירועים ההיסטוריים תחוםושייכת ל The Sound and the Furyלקוחה מתוך  זודוגמה 

היא חלק מן הדיאלקט המקורי, או מן האידיולקט של  "drink Christmas" ייתכן שצורת ההתבטאות

ובר. למעשה, אין באפשרות הקורא לדעת באיזה משקה מדובר, אם כי ברור שבנג'י מזהה את בנג'י, הד

 המשקה עם חג המולד.

-המשקה שהאמריקנים מזהים עם תקופת החגים בכלל, ועם חג המולד בפרט, הוא בדרך כלל ה

egg nog.ת כמו במקור, גם התרגום משאיר א 44, משקה העשוי מחלב, ביצים, תבלינים ואלכוהול

המשקה עלום, אבל יש כאן הסבר מסוג מסוים, כיוון שבעיניו של בנג'י המשקה וחג המולד מזוהים זה 

בעוד בתרגום אין קשר הכרחי בין חג  45עם זה והוא מציג את הקשר בצורה המזכירה סינקדוכה,

 המולד לטיב המשקה עצמו, מעבר לתזמון של הרמת הכוסית. למעשה, במקרה זה התרגום אינו מכיל

חג עצמו, אשר מופיע בטקסט המתורגם בשם שבו הוא מוכר בתרבות תרבות כלל, מעבר ל-תלוי פריט

, שאיננו נושא אסוציאציות הנוגעות כלשהו משקהרמיזה להיעד. המתרגמת החליפה משקה מסוים ב

 (.neutralizationישירות לחג המולד )

 

 

 

 

 

 

                                                 
באוקטובר( ומוגש  31ארה"ב בחנויות )בגרסה לא אלכוהולית( רק בחורף, החל מליל כל הקדושים )נמכר ב eggnog-ה  44

בינואר(.  1באופן מסורתי במהלך התקופה שבין חג ההודיה )יום חמישי הרביעי בחודש נובמבר( לבין ראש השנה הנוצרי )
מסיבה זו נהוג היה לשתות אותו באנגליה מציין שהמשקה מורכב בין השאר מחלב חם  ו Food Timelineאתר האינטרנט 

 בתקופת החורף, שהיא גם תקופת החגים. המשקה החורפי הפך להיות מזוהה עם התקופה.  
http://kitchenproject.com/history/eggnoghistory.htm  :2009אר, בפברו 23תאריך כניסה. 

 A figure of speech in which a part is used for the whole”כך: Synecdocheמגדיר  American Heritageמילון   45

[…], the whole for a part […], the specific for the general […], the general for the specific […], or the 

material for the thing made from it […]”.  1755עמוד 

http://kitchenproject.com/history/eggnoghistory.htm
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 (additional informationהוספת מידע ) 5.5

 :9 דוגמה

 מקור:

Norman Mailer, 1979, Little, Brown  

 תרגום: עמוד

 , זמורה, ביתן.1982עמשי לוין, 

 עמוד

Sunday afternoon, Vern and Ida drove him 

over to Lehi, on the other side of Orem… The 

only game Angela knew was Fish… Howard 

had been a construction worker all his life, a 

union electrician. 

ֶורן ואידה   הסיעו אותו הצהריים-ביום ראשון אחר 21

של אֹוֶרם... המשחק היחיד  לֶלהי, בצד האחר

היה  הווארד",*... ֵלך לדּוג" שאנג'לה הכירה היה

 בניין כל ימי חייו, חשמלאי חבר איגוד.-פועל

30 

 

. הראשון הוא תרבות-פריטים תלויישני  , מופיעיםThe Executioner’s Songמתוך  זובדוגמה 

 התרבות-(, וזה הממצא במרבית הפריטים תלוייtransferשמות הערים מתועתקים ) –השמות  תחוםמ

התרבות  תחוםהשני הוא שמו של משחק קלפים, ושייך ל שהם שמות של מקומות. הפריטבקורפוס 

גם מוסיף עוד מידע על ידי שימוש (, והמתרcalqueהפופולארית. שמו של המשחק מתורגם מילולית )

, ולא בקיצור אשר מופיע בטקסט. כמו כן מוסיף המתרגם הערת Go Fish –בשמו המלא של המשחק 

הברית, ממשפחת משחקי -קלפים נפוץ בין ילדי ארצות-* משחק(: " additional informationשוליים )

הוסיף המתרגם מידע בשני אופנים  , אשר לקוחה מאותו הספר,4כמו בדוגמה  ".עיות. )המת'(יהרב

 בגוף הטקסט ובהערת שוליים. –שונים 

 :10דוגמה 

 מקור:

John Irving, 1978, Corgi Books 

 תרגום: עמוד

 , זמורה, ביתן1983דוד נגב, 

 עמוד

The Ford Mustang that her father drove too 

fast. 

מכונית הפורד מוסטנג שנהג אביה במהירות רבה  478

 מדי.

394 

 

הנהרה. בעוד הטקסט המקורי, מתוך  לצורךהיא דוגמה להוספת מידע בגוף הטקסט,  10דוגמה 

The World According to Garp איננו מציין ש"פורד מוסטנג" היא מכונית, המילה מכונית ,

 (.additional informationמוזכרת במפורש בטקסט המתורגם )
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 (cultural equivalenceמקבילה תרבותית ) 5.6

 :11 הדוגמ

 מקור:

John Irving, 1978, Corgi Books 

 תרגום: עמוד

 , זמורה, ביתן1983דוד נגב, 

 עמוד

did not know the differences in pleasure and 

pain between football and soccer.  

לא ידעה מה הם ההבדלים בעונג ובכאב בין סוקר  75

 לבין כדורגל.

60 

   

התרבות הפופולארית, אשר  תחוםמופיעה ב The World According to Garpזו מתוך דוגמה 

 American Heritage. מילון מובחניםשני סוגי ספורט דומים אך בדוגמה מופיעים  כוללת גם ספורט.

משחק הפוטבול תורגם כאן מילולית לכדורגל, אך  46כסוג של פוטבול. soccer-מגדיר את משחק ה

ובתרבות היעד אין הכוונה לאותו המשחק, מה גם שהמשחק שאליו מרמז טקסט בתרבות המקור 

שה (, למעcalqueהמקור איננו מקובל בתרבות היעד. אף על פי שניתן לומר שמדובר בתרגום שאילה )

המקורי במקבילה שתהיה מוכרת יותר  התרבות-התרגום קרוב יותר להחלפה של הפריט תלוי

( איננו מוכר בשם transferששמו מתועתק ) soccer-(. משחק הcultural equivalenceבתרבות היעד )

 שהמילה "סוקר" איננה תורמת לקריאותו של הטקסט. שערזה בתרבות היעד, ויש ל

 :12דוגמה 

 מקור:

Paul Auster, 1987, Faber and Faber 

 תרגום: עמוד

 כתר-מקמילן-, מקסוול1990משה זינגר, 

 עמוד

Fanshawe's baseball glove lay on a shelf 

with a scuffed-up baseball inside it… 

Fanshawe's Cub Scout badges… 

כפפת הבייסבול של פנשאו היתה מונחת על מדף  257

ובתוכה כדור מרופט... תגים שענד פנשאו כשהיה 

 בצופים...

222 

 

ל שם קבוצת השמות, בש תחוםומופיעה ב The New York Trilogyזו לקוחה מתוך דוגמה 

דוגמה מובהקת יותר למקבילה תרבותית, שבה החליף המתרגם תנועת נוער  זוהי . Cub Scoutהנוער 

בקורפוס  אחריםבמקומות  (.cultural equivalenceמתרבות המקור בתנועת נוער מתרבות היעד )

חליף את בחרו המתרגמים השונים לה במקרים אלו, וגם Boy Scouts -וה Brownies-מוזכרים גם ה

 השם המקורי בשמה של תנועת הנוער "הצופים".

 

                                                 
שחקנים מנסים  11, שבו שתי קבוצות של soccer-, מתאר את כללי משחק ה1649, עמוד American Heritageמילון   46

, מתייחסים לשתי 685להכניס את הכדור לרשת של הקבוצה השניה מבלי לגעת בו בידיים. כללי משחק הפוטבול, עמוד 
 כדור מרחק מסוים דרך קו הסיום של הקבוצה השניה.  שחקנים אשר מנסים להעביר  11קבוצות של 
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 (omissionהשמטה ) 5.7

 :13 הדוגמ

 :מקור

J.D. Salinger, 1951, Little, 

Brown Books 

 :1תרגום  עמוד

 , דפנה1954אברהם דניאלי, 

 :2תרגום  ודעמ

דניאל דורון ואברהם יבין, 

 , עם עובד1975

 עמוד

It was fairly Christmasy. 

All those scraggy-looking 

Santa Clauses were 

standing in corners 

ringing those bells, and 

the Salvation Army girls, 

the ones that don't wear 

any lipstick or anything, 

were ringing bells too. I 

sort of kept looking 

around for those two nuns 

I'd met at breakfast the 

day before, but I didn't see 

them. 

 האוירה היתה ככה של חג 197

המולד. אני חיפשתי לי כל הזמן 

את שתי הנזירות האלה שפגשתי 

אבל לא  בארוחת בוקר אתמול,

 ראיתי אותן.

-חג אפשר היה כבר להרגיש את 218

המולד -המולד. ָסָבאים של חג

שפופים כאלה עמדו בפינות 

 ם שלהם,וצילצלו בפעמוני

הישועה, -והבחורות של צבא

אלה שלא ׂשמות אֹודם על 

 השפתים ודברים כאלה, צילצלו

כן. אני ככה -בפעמונים גם

חיפשתי כל הזמן את שתי 

 הנזירות האלה שפגשתי

הבוקר ביום הקודם, -בארוחת

 אבל לא מצאתי אותן.

193 

 

 לד הוא חג נוצרי, ולא אמריקני, י שחג המו פאף עלעוסקת בחג המולד.  13, גם דוגמה 8כמו דוגמה 

סנטה קלאוס שיורד בארובה כדי להשאיר  – מנהגי חג המולד האמריקניים ידועים ברחבי העולם

מתנות לילדים "טובים", מתנות מתחת לעץ מקושט, ארוחת חג מולד משפחתית שהמאכלים בה 

ות שמהן הגיעו כלל. המנהגים האמריקניים למעשה מגוונים כמו הארצ-מוכרים גם הם, בדרך

החל  19-שבמהלך המאה ה ,מציין  (Harwood Barnett, 1954) האזרחים. ג'יימס הארווד בארנט

מולד בעל מאפיינים לאומיים. האמריקאים לקחו אלמנטים מן הברית -להתפתח בארצות הברית חג

, הוא החדשה, מהדת הפגאנית ומאמונות עממיות שהיו מוכרות ברחבי אירופה. סנטה קלאוס, למשל

תוספת אמריקנית למנהגי החג שהיו מקובלים באירופה במשך מאות בשנים, אם כי יש שמוצאים את 

 מקורותיו בגרמניה.

( את תיאור אווירת חג המולד שעליה מדבר omissionשניתן לראות, התרגום הראשון משמיט ) כפי

דן מוכרת היום מעשרות הישועה. התמונה שמצייר הול-הולדן: סנטה קלאוס, צלצול הפעמונים, צבא

יורק. הפריטים הללו אף מהווים -סרטים ותוכניות טלוויזיה ומעלה אסוציאציה של חג המולד בניו

בפני עצמם בחלק מן הספרים האחרים )ראה להלן(. ההשמטה הזו מעידה על  תרבות-פריטים תלויי

ר בספר ושם מוקדם יותמן הפריטים הללו  של חלקעקביות מסוים בתרגום, מכיוון שיש אזכור -חוסר

 כמות שהם. התרבות-המתרגמים השאירו את הפריטים תלויי

 :14-15דוגמות 
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 מקור:

John Updike, 1968, Penguin Books 

 תרגום: עמוד

 , לדורי1971נורית יהודאי, 

 עמוד

She felt this and opened her eyes; their 

Coke-bottle green was flecked with wilt. 

הבקבוק -עיניה; ירוק חשה בכך ופקחה אתהיא  61

 שלהן נתגוון תשישות.

42 

Coke-bottle eyes, nude like rancid butter, 

tarpaper grits… 

עירום כחמאה נמסה,  עיניים ירוקות כבקבוק, 94

 העיטרן...-פרודות נייר

66 

 

קולה כדי -וקהעושות שימוש בבקבוקי ק, ושתיהן Couplesלקוחות שתיהן מהספר דוגמות אלו 

מן הטקסט המקורי  .המותגים תחום, ומופיעות בלתאר את צבע עיניה של אחת מן הדמויות בספר

בעבר בהתאם  ניתן להבין שבקבוקי הקולה הם ירוקים, אבל למעשה, צבעם של הבקבוקים השתנה

ט לא בכל מקום היו הבקבוקים ירוקים. המתרגם שמר על צבעו של הבקבוק בטקסלארץ הייצור, ו

(. נוסף על כך, בעברית נהוג לומר "ירוק omissionהמתורגם, אבל לא הזכיר את שמה של החברה )

כלל לצבע כהה, אך הצבע של בקבוקי הקולה בארה"ב היה בהיר -בקבוק", כשהכוונה היא בדרך

 מאוד, ולכן הקונוטציה שמעלה אותו הביטוי בשתי התרבויות היא שונה.

 

 (substitutionהחלפה ) 5.8

 :16דוגמה 

 :מקור

J.D. Salinger, 1951, Little, 

Brown Books 

 :1תרגום  עמוד

 , דפנה1954אברהם דניאלי, 

 :2תרגום  ודעמ

דניאל דורון ואברהם יבין, 

 , עם עובד1975

 עמוד

The one right next to me 

had one of those straw 

baskets that you see nuns 

and Salvation Army babes 

collecting dough with 

around Christmas time. 

You see them standing on 

corners, especially on 

Fifth Avenue, in front of 

the big department stores 

and all. 

היה  זאת שהיתה בדיוק על ידי 109

קש כזה כמו אלה שבהם -לה סל

-הנזירות והחתיכות מצבא

 ההצלה אוספות כסף בערך

יבות חג המולד. רואים אותן בסב

תמיד עומדות בפינות, ביחוד 

-חנּויות הכל בפיפת ֶאווניּו לפני

 בו הגדולות וכל השאר.

היה  ידי-זאת שישבה בדיוק על 123

הקש האלה -לה אחד מסלי

-שנזירות וחתיכות מצבא

 הישועה אוספות בהם כסף בזמן

המולד. רואים אותן עומדות -חג

בפינות, ביחוד בׂשדרה 

 בו-הכל-מישית, לפני חנויותהח

 הגדולות וכל זה.

107-

8 

  

 13ועוסקת בחג המולד. בדוגמה  Catcher in the Rye, לקוחה מתוך 13, כמו דוגמה זודוגמה 

הסל מעלה בו . מופיעה התמונה שעולה במוחו של הולדן כשהוא רואה את סל התרומות של הנזירות

כחלק מהמציאות שהוא נתקל בה בשדרה  דומה תיאורמופיע  16בדוגמה  אסוציאציה של חג המולד.

המולד". למעשה, -החמישית, כשהוא רואה סביבו נזירות מחיל הישועה ואת אותם "סבאים של חג
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אף על פי שהתיאור כן מופיע בתרגום השני, גם של סנטה קלאוס, ו המקור זהו האזכור היחיד בספר

-1945 (, בשנים184: 1977שכותב טורי ) פי. כסנטה קלאוס בשמו את המתרגמים לא מזכיריםשם 

לייהד את  , כבשנים קודמות,וכבר לא היה מקובל ,נורמת הייהוד אשר בהן עוסק מחקרו נחלשה 1930

( הנורמה Du-Nour, 1995אך לפי דינור ) .מיט אלמנטים הקשורים בנצרותאו להש הטקסט המקורי

איננו ספר  התפסן בשדה השיפון .70-הו 60-בשנות ה רק עדיין פעלה בספרות הילדים, ונחלשה

ילדים חלו גם על ספרות לבני נוער הספרות , אך אולי הנורמות שפעלו בהמיועד לילדים אלא לבני נוער

אחרים הנוגעים תרבות -פריטים תלוייולכן הושמט שמו של סנטה קלאוס מן התרגום, גם אם תורגמו 

ן תרגומו הראשון של הספר חשבו המתרגמים בחג המולד באותה פסקה עצמה. כמו כן, ייתכן שבזמ

 שקהל היעד לא ידע במי מדובר. 

 התרבות-קלאוס לסבא כניסיון להחליף את הפריט תלוי סנטה השם את התרגום של להסבירניתן 

(. סביר שהמילה "סבא" מעלה בדמיונו של substitutionהמקורי באחר שיהיה מוכר יותר לקהל היעד )

עלה בדמיונו של הקורא האמריקני המילה "סנטה": איש זקן, מזוקן הקורא אותה התמונה שמ

 ששיערו לבן.

 :17דוגמה 

 מקור:

John Updike, 1968, Penguin Books 

 תרגום: עמוד

 , לדורי1971נורית יהודאי, 

 עמוד

The outing ended in ice-cream sodas… 483 325 בגלידה... היציאה המשותפת הסתיימה 

 

סוג של מציין " ice-cream sodaהמזון. המונח " תחום, ושייכת לCouplesחה מתוך לקו זודוגמה 

, החליף אותו המתרגם אינו מקובל בארץ ולכן, כנראה המשקה 47משקה הכולל משקה מוגז וגלידה.

 (.substitutionבגלידה בלבד, שהיא מאכל מוכר בכל העולם )

 :18דוגמה 

 מקור:

Paul Auster, 1987, Faber and Faber 

 תרגום: עמוד

 כתר-מקמילן-, מקסוול1990משה זינגר, 

 עמוד

eyes peering over it like some Kilroy 

come to life, but this proved impractical. 

מעליה כמין חיה משונה, וגם  ועיניו הציצו ללא הרף 62

 זה לא היה מעשי.

60 

                                                 
, שהוא חלב בשילוב לתת, malted milkמתייחס לקבוצת משקאות אשר כוללים  Food Timelineאתר האינטרנט   47

, ויש לו floatידוע גם בשם  icecream soda-גם הוא משקה גלידה. בארה"ב ה icecream soda-ומילקשייק, אשר כמו ה
 רבות, גם בארצות אחרות, אך לא בישראל.וריאציות 

http://www.foodtimeline.org/foodicecream.html#maltedmilk  :2009במאי,  27תאריך כניסה . 

http://www.foodtimeline.org/foodicecream.html#maltedmilk
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התרבות  תחוםמופיעה ב The New York Trilogyזו מתוך הדמות המוזכרת בדוגמה 

. 40-שהופיעה לראשונה בשנות ה ,Kilroyבשם  קריקטורה אמריקניתהפופולארית. מדובר בדמות 

כזוג עיניים המציצות מעל קיר, אשר החיילים האמריקנים נהגו להשאיר  דמות גרפיטי המצוירת זוהי

משיך להופיע במקומות והגרפיטי מ Kilroy was here,"48אחריהם ברחבי אירופה בצירוף המשפט "

המתרגם החליף את אזכור דמותו של קילרוי בצירוף "חיה משונה", כנראה משום  שונים בעולם.

 ם מוכרים בתרבות המקור.הדמות והמשפט המתלווה אליה אינם מוכרים בתרבות היעד כפי שהש

ורי, אך המק התרבות-אותה המשמעות והקונוטציה כמו הפריט תלוי צירוף זה אמנם אינו מעביר

(. שלא כמו במקרים שעליהם substitutionמעין תחליף שיהיה מובן לקוראי תרבות היעד ) מספק

-(, בקורפוס זה בדרך כלל ההחלפה איננה של פריט תלויOltra-Ripoll, 2004ריפול )-מדברת אולטרה

 תתרבות אחר אלא בפריט, שלעיתים קרובות הוא נטול כל שייכות תרבותי-תרבות בפריט תלוי

 .מובהקת

 

 (autonomous creationיצירה אוטונומית ) 5.9

 :19ה דוגמ

 מקור:

Mary McCarthy, 1954, Weidenfeld   &

Nicolson 

 תרגום: עמוד

 , אומנות1967מ. צפון, 

 עמוד

on the feast of St Stephen, the day after 

Christmas… full of holly, mistletoe, azaleas, 

and cyclamen, and there was a little Christmas 

tree by her bedside. 

פרחים, עציצים ושפע -... חדרה נמלא מיד זרי 214

המולד, -מתנות, וליד מיטתה הוצב אשוח פעוט לחג

שחל ביום הלידה. הרך הנולד קיבל לאלתר את 

 השם סטפן.

177 

 

בציטוט  ההיסטוריים.האירועים  תחוםומופיעה ב ,The Groupלקוחה מתוך הספר  זודוגמה 

. mistletoe-ו holly –שמות שונים של צמחים אשר קשורים באופן מסורתי בחג המולד  מוזכרים

שהאמריקנים הראשונים הביאו איתם  ,( מצייןHarwood Barnett, 1954ג'יימס הארווד בארנט )

וא אותם מאנגליה את המנהג לקשט את הבית לקראת חג המולד בצמחים אלו, ועדיין ניתן למצ

יחד עם האזליאות והרקפות אותם,  רבים בתקופת החגים. המתרגם המיר בבתים אמריקנים

שהמקור כלל אינו מזכיר מתנות. אף פרחים, עציצים ושפע מתנות", -"זרי-בלצידם,  המופיעות

                                                 
http://www.kilroywashere.org/001-ריה של קילרוי: . על ההיסטו118, עמוד Dictionary of Catchphrasesמתוך   48

0KilroyLegends.html-Pages/01  :2009ביוני,  24תאריך כניסה. 

http://www.kilroywashere.org/001-Pages/01-0KilroyLegends.html
http://www.kilroywashere.org/001-Pages/01-0KilroyLegends.html
http://www.kilroywashere.org/001-Pages/01-0KilroyLegends.html
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( והוספת המתנות, למרות שאינן neutralisationההכללה שיוצר המתרגם היא סוג של הנהרה )

(. עם זאת, מתנות הן אולי autonomous creation)יא יצירה אוטונומית ה ,לתרבות מסוימתייחודיות 

 מה שהמתרגם וקוראיו היו מצפים למצוא בחדרה של יולדת, ולכן תוספת הגיונית לטקסט. 

 :20דוגמה 

 מקור:

Norman Mailer, 1979, Little, Brown  

 תרגום: עמוד

 , זמורה, ביתן.1982עמשי לוין, 

 עמוד

Big Jack came back to the tank with a large 

jar of Tang, and a carton of Gibbs's brand of 

cigarettes, Viceroy Super Longs… He sat 

down and made a cup of Tang. 

ג'ייק הגדול שב לִמכלאה ובידו קנקן גדול של קפה  663

ת נמס, קנקן גדול של אורנג'דה, וקרטון של הסיגריו

קינגסייז... הוא -סּוּפר-האהובות על גיּבז, ַוייסרֹוי

 התיישב ומזג לעצמו ספל אורנג'דה.

640 

 

במותג שיהיה מוכר יותר לקורא טקסט היעד, אשר  Tangמחליף המתרגם את המותג  20בדוגמה 

(. על פי מילון cultural equivalenceטעם של תפוזים )מתאפיין בגם הוא, כמו המותג המקורי, 

American Heritage המילה ,tang המשקה אשר נושא  49.מתארת טעם חמוץ כמו זה של מיץ תפוזים

. 1959מוגז בטעם תפוזים, אשר נמכר בצורת אבקה, בשנת -אותו השם החל את דרכו כמשקה קל לא

בניגוד לדעה הרווחת, המשקה נועד להיכנס לשוק ארוחות הבוקר, מציין, כי  Food Timelineהאתר 

זאת, המשקה הפך להיות מוכר מאוד בארה"ב בעקבות  עםהוזמן על ידי חברת החלל נאס"א. ולא 

היה  בעבר 50.לחלל החיצון את האבקה נוסעי מעבורת החלל ג'מיני לקחו איתם 1965העובדה שבשנת 

בפחיות(, והיה צריך להכין את המשקה מן האבקה.  נמכרהמוצר משווק בצנצנות )היום הוא 

ה מוכנה בבקבוקים, וזו הסיבה שבעוד בטקסט המקור גיבז התיישב להכין לעצמו האורנג'דה הגיע

משקה, בטקסט המתורגם הוא מזג לעצמו כוס. כמו כן מסיבה כלשהי בטקסט המתורגם מביא 

 (.autonomous creationהסוהר גם קנקן של קפה נמס, אף שזה אינו מוזכר בטקסט המקור )

 

בהקשרים שונים,  בקורפוס התרבות מופיעים-פריטים תלוייהשמן הדוגמות שלעיל ניתן לראות 

בפרק הבא יתוארו כלל הממצאים מבדיקת  .ודרכי ההתמודדות אתם מגוונות, בתפקידים שונים

  קורפוס.ה

 

                                                 
 .1767, עמוד American Heritageמילון   49
ביוני,  8תאריך כניסה:  Food Timeline ,http://www.foodtimeline.org/fooddecades.html#tangמתוך האתר   50

2009 . 

http://www.foodtimeline.org/fooddecades.html#tang
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 תיאור הממצאים .6

יחסים התימטיים אחד מן הדברים המפתיעים שבהם נתקלתי במהלך העבודה עם הספרים הוא ה

 המופיע Grapes of Wrath הההגירה לקליפורניה אשר עומדת במרכזו של הספר למשל, ,כך .ביניהם

 ,The Executioner’s Songשוב, באזכור קצר ומנקודת מבט וזמן שונה לחלוטין, בספר 

עברה שינוי משמעותי בין  , כפי שהיא מצטיירת בספרים השונים,ההתייחסות לשחורים בארה"בו

יש בכך כדי לרמז על  .The World According to Garp -ו The Sound and the Furyהספרים 

היחסים בתחום נוסף על  ללו בהיסטוריה ובתרבות האמריקנית.מרכזיותם של הנושאים ה

, אך מופיעים ביותר מספר אחד התרבות-כמה מן הפריטים תלויי ,םולעיתים בגלל ,התימטיקה

 תרגומם משתנה מספר לספר.

שנים.  60-תקופה של כ התרבות האמריקנית בתרגום לעברית לאורךמן  פריטיםבעבודה זו נבדקו 

אל  הפריטיםכיצד בחרו המתרגמים השונים להתמודד עם העברת אותם  לבדוקהייתה  המחקרמטרת 

ת השונות לתרגום ת. האסטרטגיוישראלי-השפה העברית, ואף יותר מכך, אל התרבות העברית

תיאור  הממצאים שלהלן ינסה לענות על . ת השוניםלתחומי התרבוחלוקה ה מופיעות להלן יחד עם

-תלויישונות כדי לתרגם פריטים  נעשה שימוש באסטרטגיות תרגום האם –שתי שאלות עיקריות 

 .משתנה על ציר הזמן השימוש באסטרטגיות והאם ההיררכיה של, יםשונ תרבות-תחומימ תרבות

את השימוש שנעשה באסטרטגיות  תנועדה להראו( 6.9עד  6.1החלוקה שתופיע להלן )סעיפים 

 סך כולהמציגה את  (10עד  2)מס'  יף מופיעה טבלהבראשיתו של כל סע .תרבות-תחוםהשונות בכל 

וזים שמייצג מספר זה ביחס לכלל הפריטים בכל אסטרטגיה, ואת האח התרבות-הפריטים תלויי

ש באסטרטגיה זו שה שימונע . לצד נתונים אלו מופיע מספר הפעמים שבהןבקורפוס התרבות-תלויי

-בתחוםהתרבות -כלל הפריטים תלוייל ביחסהתרבות, והאחוזים שמייצג מספר זה  בכל אחד מתחומי

 .תרבות זה

את כלל השימוש באסטרטגיות התרגום השונות  המסכמים הנתונים מופיעיםלהלן  1מס'  טבלהב

אחוזי השימוש באסטרטגיה את  על פי ספר, כלומר על ציר הזמן. האחוזים המצוינים בטבלה מייצגים

מייצגות את  םאסטרטגיות התרגוהמופיעות לצד שמות  s-ו pהאותיות  המסוימת בספר המסוים.

, בהתאמה.substitution -ו preservation -ל (Aixelá, 1996החלוקה של אייסלה )
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 (transferה ). שאיל6.1 

 :2טבלה מס' 

הפריטים משקל 

 שאילהשתורגמו ע"י 

ביחס לכלל הפריטים 

  תחום זהב

משקל ביחס לכלל 

הפריטים בקורפוס 

 שאילהשתורגמו ע"י 

בתחום  מספר הפריטים

 ע"ישתורגמו  זה

 שאילה

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 36 5% 19%

 שמות 1,027 496 69% 48%

 מזון 58 8 1% 14%

 מותגים 269 113 16% 42%

 תרבות פופולארית 374 67 9%  18%

 סך הכול 1,920 720 100% 38%

 

תורגמו באמצעות  – 38%שהם  – 720שנמצאו בקורפוס,  התרבות-הפריטים תלויי 1920מתוך 

ם ע טקסט המתורגם.ב ת עבריותבאותיו וכתיבתוורי מטקסט המקור שאילת המילה או המונח המק

 את המקום הראשון מבחינה כמותית. השאילהתופסת אסטרטגיית כל תחומי התרבות לא בזאת, 

בין ניכר  פער וזוהי האסטרטגיה אשר בה נעשה השימוש הנרחב ביותר בקורפוס, ואם כי ישנ

ילות מכלל השא 69%)תחום השמות, ביותר  הרבנעשה באסטרטגיה זו השימוש  התחום שבו

, יש מכלל השאילות בקורפוס( 1%)תחום המזון,  ביותרלזו שבה נעשה השימוש המועט  בקורפוס(

ממצא זה איננו מתיישב עם נורמת נעשה שימוש ניכר באסטרטגיית השאילה.  התחומיםלציין שבכל 

לפחות בשנים שבהן תורגמו הטקסטים  ,בתרגום הספרותי לעברית הייתה שלטתהקבילות ש

גישה טהרנית ללשון העברית )טורי,  הכתיבה הנורמההמאוחרות  50-עד שנות הבקורפוס. הראשונים 

המקוריות  הזרותעושה שימוש במילים  , לעומת זאת,אסטרטגיית השאילה. (1989; ויסברוד, 1977

שהחלה  מתאימה יותר לנורמת האדקווטיות. אסטרטגיה זו אותיות עבריותב כותבת אותן מחדשרק ו

 זוהסבר אפשרי לסתירה  .לעיל  2.5בסעיף  שצוין, כפי 70-יותר ויותר במהלך שנות הת מקובללהיות 

-, עם הפריטים תלוייאו חשדותיו לגבי חוסר ההיכרות של הקורא, של המתרגם א חוסר ההיכרותוה

( מציין, שלפעמים ההתמודדות עם זרותו של הטקסט Hickey, 1998היקי ) ומשמעותם. התרבות

ידי סימונו כזר. הסבר זה חל בעיקר על ראשית התקופה הנחקרת. הסבר שונה ואף  נעשית דווקא על

 2.4.1לתרבות האמריקנית, שתוארה בסעיף מנוגד הוא שהתרגומים משקפים את הפתיחות הגוברת 

 לעיל. הסבר זה מתאים יותר לסוף התקופה הנחקרת.
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 (naturalizationמורפולוגית ) התאמהב מלווהשאילה  6.2

 :3מס'  טבלה

משקל הפריטים 

שאילה שתורגמו ע"י 

מלווה בהתאמה 

ביחס  מורפולוגית

לכלל הפריטים בתחום 

 זה 

משקל ביחס לכלל 

הפריטים בקורפוס 

שאילה שתורגמו ע"י 

מלווה בהתאמה 

 מורפולוגית

מספר הפריטים בתחום 

זה שתורגמו ע"י 

שאילה מלווה 

 בהתאמה מורפולוגית

-מספר הפריטים תלויי

 חום זהבת התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 6 23% 3%

 שמות 1,027 10 38% 1%

 מזון 58 - - -

 מותגים 269 2 8% 1%

 תרבות פופולארית 374 8 31% 2%

 סך הכול 1,920 26 100% 1%

 

ונים מקרים בחרו המתרגמים הש 26-בקורפוס זה, רק ב התרבות-הפריטים תלויי 1920מתוך 

מסייעת לשלב את המונח או , אשר גיית השאילה המלווה בהתאמה מורפולוגיתלהשתמש באסטרט

שפה הפריט המושאל לשפת היעד. ברוב המקרים מדובר בהתאמה פשוטה של המילה המקורית ב

 ים. X –סיומת רבים  בהוספת , למשל,מתבטאתהעברית, אשר 

 ,לאסטרטגיה הקודמת בניגוד זוהי האסטרטגיה אשר בה נעשה השימוש המועט ביותר בקורפוס.

, השימוש באסטרטגיה זו הוא נמוך באופן עקבי לאורך 37%-אשר בה ממוצע השימוש עמד על כ

באופן כלשהו על השימוש שבוחרים  המשפיע שמהותו של תחום התרבותולא נראה השנים, 

עשויה  המזון תחוםשימוש באסטרטגיה זו ב כל העובדה שלא נעשה .לעשות בה המתרגמים השונים

המזון, או חוסר  תחוםב תרבות-פריטים תלויי המספר הקטן של –משתי סיבות אפשריות  לנבוע

אשר  ,2.4במאמרה של ארטן שהוזכר בסעיף  .מזונות סוגי לתרגומם שלאסטרטגיה זו  ההתאמה של

 נעשתרגום מזונות הנבדלים מתרבות לתרבות  למסקנה הגיעה הכותבת, תרבות-תלוייעוסק בפריטים 

, ומה שנקרא left untranslated" (Ertan, 2001: 354)פת הסבר לבין מה שהיא קוראת "הוס יןב

בקורפוס זה ניתן להבחין בדרכים שונות לתרגומם של  , אסטרטגיית השאילה.transferזו בעבודה 

עומדים תרגום השאילה והחלפת  ןכאשר בראששמזכירה ארטן במאמרה,  זונות מלבד השתייםמ

ין אלו אשר האסטרטגיות שמונה ארטן לב שתי יש דמיון בין בכל זאת .בהסבר תהתרבו-הפריט תלוי

יע בטקסט מוסיפות לקורא טקסט היעד מידע שלא מופ האלה האסטרטגיות –עבודה זו נמצאו ב

כמות שהוא לטקסט היעד, באותה השפה במקרה של  התרבות-המקור, או מעבירות את הפריט תלוי

 . קורפוס זההיעד בארטן, ובשפת 
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יש בכך אולי , והקול והזעםהספר שבו מופיעים מרבית המקרים של שימוש באסטרטגיה זו הוא 

יותר מאשר לאסטרטגיות התרגומיות  – של המתרגמת זה של הסופר או זה –רמז לסגנון הכתיבה 

ממצאי השימוש באסטרטגיה זו הבסיס להשערה זו הוא , אז תורגם הספר. 70-המקובלות בשנות ה

באופן עקבי, 3%-אשר בהם אחוזי השימוש נמוכים מ, הקול והזעםשתורגמו לפני ואחרי בטקסטים 

סוגה ציר הזמן, או מן העל  הנורמות השימוש בתרגום זה נובעים משינויי 8%-שלומר  קשהולכן 

תרגומה של  כתיבתו של פוקנר או סגנוןיותר שהם תוצאה של סגנון  סביר. הטקסט שאליה משתייך

 .ליטוין

 

 (calque) שאילהתרגום  6.3

 :4טבלה מס' 

משקל הפריטים 

תרגום שתורגמו ע"י 

ביחס לכלל  שאילה

 הפריטים בתחום זה 

משקל ביחס לכלל 

הפריטים בקורפוס 

י תרגום שתורגמו ע"

 שאילה

מספר הפריטים בתחום 

זה שתורגמו ע"י 

 תרגום שאילה

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 69 19% 36%

 שמות 1,027 187 52% 18%

 מזון 58 16 4% 28%

 מותגים 269 16 4% 6%

 תרבות פופולארית 374 71 20% 19%

 סך הכול 1,920 361 100% 19%

 

בראש רשימת האסטרטגיות אשר בהן נעשה  אסטרטגיה זו עומדתאסטרטגיית השאילה, יחד עם 

שתי אסטרטגיות תרגומיות אלו דומות מאוד זו לזו, כיוון שלמרות למעשה  .שימוש נרחב בקורפוס זה

 התרבות-מש משתנה מאסטרטגיה לאסטרטגיה, הפריט תלוישהשפה שבה בוחר המתרגם להשת

מוש באסטרטגיה זו בקורפוס כולו נעשה שי .במעבר אל טקסט התרגוםנשאר מעוגן בתרבות המקור 

 בקורפוס. התרבות-מכלל הפריטים תלויי 19%-, שהם כהתרבות-מן הפריטים תלויי 361-ב

המותגים,  תחוםב הוא בה השימוש המועט ביותר זו איננו עקבי. השימוש באסטרטגיה תרגומית

להשתמש בעיקר באסטרטגיית השאילה. רוב , כמו במקרה של השמות הפרטיים, הנטייה היא ואשר ב

לא. ההחלטה על אופן עיתים ים בעלי משמעות ולהמותגים הם, כמובן, שמות בפני עצמם, לעית

 מותג.ניתן לנובעת ככול הנראה מסוג השם אשר  התרגום

 

 (neutralizationבהסבר ) התרבות-החלפת הפריט תלוי 6.4
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 :5טבלה מס' 

משקל הפריטים 

החלפת שתורגמו ע"י 

התרבות -הפריט תלוי

ביחס לכלל  בהסבר

 הפריטים בתחום זה 

משקל ביחס לכלל 

הפריטים בקורפוס 

החלפת גמו ע"י שתור

התרבות -הפריט תלוי

 בהסבר

מספר הפריטים בתחום 

זה שתורגמו ע"י 

-החלפת הפריט תלוי

 התרבות בהסבר

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 28 11% 15%

 שמות 1,027 82 32% 8%

 מזון 58 14 6% 24%

 מותגים 269 53 21% 20%

 תרבות פופולארית 374 77 31% 21%

 סך הכול 1,920 250 100% 13%

 

רגמים באמצעות אסטרטגיית מתו 250שנמצאו בקורפוס זה,  התרבות-הפריטים תלויי 1920מתוך 

 additionalמתורגמים באמצעות הוספת מידע ) 250-, ובהסבר התרבות-החלפת הפריט תלוי

information התרבות-מכלל הפריטים תלויי 13%-כמייצג  מאלה(, וכל אחד 6.5, סעיף הבאב, ראה. 

ומחליפה אותו בהסבר  ,עצמו משמיטה את הפריטבהסבר  התרבות-ית החלפת הפריט תלויאסטרטגי

  .דאו מידע שיהיה מובן או מוכר יותר לקוראי טקסט היע

השימוש  באחת מן הקטגוריות לעומת האחרות. לא נרשמה חריגה ניכרתאסטרטגיה זו גם ב

אשר בהם,  השמות תחוםבהסבר נעשה ב התרבות-באסטרטגיית החלפת הפריט תלויותר המועט בי

עובדה נוספת אשר . לעיל, אסטרטגיות התרגום נוטות בעיקר לשאילה ותרגום שאילה צויןכפי שכבר 

ראויה לציון היא שזוהי אחת משתי הדרכים העיקריות אשר בהן בחרו המתרגמים השונים להיעזר 

 ו תחוםהשנייה היא תרגום השאילה(, וז)ה המזון תחוםבהתרבות -ים תלוייהפריטבתרגומם של 

 .נעשה השימוש הנרחב ביותר באסטרטגיה זו ושב התרבות

 

 

 

 

 

 

 (additional informationהוספת מידע ) 6.5

 :6טבלה מס' 
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משקל הפריטים 

הוספת שתורגמו ע"י 

ביחס לכלל  מידע

 הפריטים בתחום זה 

משקל ביחס לכלל 

ים בקורפוס הפריט

הוספת שתורגמו ע"י 

 מידע

מספר הפריטים בתחום 

זה שתורגמו ע"י 

 הוספת מידע

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 27 11% 14%

 שמות 1,027 133 53% 13%

 מזון 58 6 2% 10%

 מותגים 269 31 12% 12%

 תרבות פופולארית 374 51 20% 14%

 סך הכול 1,920 250 100% 13%

 

תה המידה כמו אסטרטגיית החלפת זו נפוצה באו םתרגו , אסטרטגיית(6.4)סעיף  לעיל נכתבכפי ש

באסטרטגיה זו מוסיף המתרגם מידע, אם באמצעות הנהרה בגוף  .בהסבר התרבות-הפריט תלוי

את  שימשהזו ספה של הערת שוליים או הערת סיום. אסטרטגיה הטקסט, ואם באמצעות הו

 בקורפוס זה.  התרבות-מכלל הפריטים תלויי 13%-מקרים, שהם כ 250-המתרגמים ב

בחרו המתרגמים להוסיף מידע במקרים מסוימים, ואחוזי השימוש  תחומי התרבותבכל 

יע מופ ,14%-, כאחוז השימוש הגבוה ביותר. 14%-ל 10%בין  וריות השונות נעיםבאסטרטגיה זו בקטג

 , אם כי ההבדל באחוזי השימוש בקטגוריות השונות קטן מאוד. הפופולארית התרבות תחוםב

 

 (cultural equivalenceמקבילה תרבותית ) 6.6

 :7טבלה מס' 

משקל הפריטים 

מקבילה שתורגמו ע"י 

ביחס לכלל  תרבותית

 הפריטים בתחום זה 

משקל ביחס לכלל 

הפריטים בקורפוס 

מקבילה שתורגמו ע"י 

 תרבותית

יטים בתחום מספר הפר

זה שתורגמו ע"י 

 מקבילה תרבותית

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 4 7% 2%

 שמות 1,027 16 29% 2%

 מזון 58 3 5% 5%

 מותגים 269 10 18% 4%

 תרבות פופולארית 374 23 41% 6%

 סך הכול 1,920 56 100% 2%

 

תורגמו באמצעות מקבילה  זה אשר מופיעים בקורפוס 1920מתוך  תרבות-פריטים תלויי 56רק 

אף על פי שישנן אסטרטגיות  .בקורפוס התרבות-מכלל הפריטים תלויי 2%-והם מייצגים כ תרבותית

אחת מן ההשערות שלי בנוגע לאסטרטגיות הממצא משמעותי כי , יותר אף מועט שנעשה בהן שימוש

יעשה שימוש רב באסטרטגיית יש הייתה תרבות-תלויים של פריטים יעשה שימוש בתרגומיאשר בהן 

 םלקוראי יםמוכר אשר אינם יםת תרגום הנוגעת לפריטהמקבילה התרבותית בכדי לפתור בעיו
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 שייחסוהשערה זו התבררה כבלתי נכונה, ואולי יש בכך כדי להצביע על החשיבות  .תרבות היעדב

למרות השימוש המועט באסטרטגיה,  המקורי. התרבות-תלוילשמירה על הפריט המתרגמים השונים 

 יש לציין שנעשה בה שימוש בכל אחד מן התרגומים שנבדקו.

אחוזי השימוש  , וכמו באסטרטגיה הקודמת,6%-ל 1%ו נעים בין רטגיה זאחוזי השימוש באסט

יכת , האסטרטגיה הזו שיצוין. כפי שכבר התרבות הפופולארית תחוםעים בהגבוהים ביותר מופי

 נעשה בקורפוס שימוש מועט יותר תכללי אייסלה. מונהאשר  המרהלקבוצת אסטרטגיות ה

שונה מן האסטרטגיות  האינ טרטגיה זוואס, ההמרה מאשר באסטרטגיות השימורבאסטרטגיות 

גם ביחס אשר הופיע בטקסט המקורי.  התרבות-תלוי הפריטהאחרות אשר נועדו להחליף את 

באסטרטגיה זו,  במיוחד , נעשה שימוש מועטהן נעשה שימוש מועטאשר ב המרהסטרטגיות האל

)יש  6-האסטרטגיות שנבדקו, אסטרטגיית המקבילה התרבותית הגיעה למקום ה 9ולמעשה מתוך 

-כאמור, אסטרטגיות החלפת הפריט תלוי, מכיוון ש9מקומות, ולא  8לציין שבדירוג הסופי ישנם רק 

 .שתיהן במקום השלישי( בהסבר והוספת המידע נמצאות התרבות

 

 (omission) השמטה 6.7

 :8טבלה מס' 

משקל הפריטים 

 השמטהשתורגמו ע"י 

ביחס לכלל הפריטים 

 בתחום זה 

משקל ביחס לכלל 

הפריטים בקורפוס 

 השמטהשתורגמו ע"י 

מספר הפריטים בתחום 

זה שתורגמו ע"י 

 השמטה

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 9 7% 5%

 שמות 1,027 76 55% 7%

 מזון 58 4 3% 7%

 מותגים 269 23 17% 9%

 תרבות פופולארית 374 25 18% 7%

 סך הכול 1,920 137 100% 7%

 

של השמטה, בקורפוס זה נעשה שימוש באסטרטגיה  התרבות-הפריטים תלויי 1920מתוך  140-ב

מכל התרגומים שנבדקו, תרגום זה הוא , כאמור .הקבוצהפר , מופיעים בס30%-, שהם כ85מתוכם 

 –יוצאת דופן  מתודית . באסטרטגיה זו ובספר זה נתקלתי בבעיההרחוק ביותר מן הטקסט המקורי

אשר  תרבות-תלוייכך, הושמטו גם פריטים -כיוון שהיקף ההשמטות בטקסט המתורגם היה נרחב כל

מצאו את דרכם אל  ודים מן הטקסט המקורי שלאעמבמקרה )או שלא במקרה( בפסקאות וב היו

 בפירוט, אינן כלולות תרבות-פריטים תלוייהשמטות אלו, גם כאשר הן כוללות  הטקסט המתורגם.
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שההשמטה היא האסטרטגיה , כיוון שלא ניתן לומר שהושמטו מן הטקסט התרבות-הפריטים תלויי

ואיננה מכוונת ההשמטה גלובלית  .התרבות-תלוישבאמצעותה בחר המתרגם להתמודד עם הפריט 

 זה או אחר.  תרבות-תלויפריט ספציפית ל

אסטרטגיות רוב השלא כמו ב ,יםהשונ התרבות-תחומיבאחיד  כמעט הואגיה זו השימוש באסטרט

העובדה שבכל הקטגוריות נמצאו  משמעותיים יותר. התחומיםבדלים בין ההאשר בהן  ,האחרות

לכל אורך ציר הזמן התרבות האמריקנית, ו את מייצגיםאשר  יםשבתוך כלל הפריט ,השמטות משמעה

שהיא  – שבהם המתרגמים העדיפו השמטה תרבות-תלויי פריטיםקורפוס זה, ישנם  אשר עליו מתפרש

 אחת מאסטרטגיות התרגום האחרות.כל על פני  –פיתרון רדיקלי 

 

  (substitution) החלפה 6.8

 :9טבלה מס' 

משקל הפריטים 

 החלפה"י שתורגמו ע

ביחס לכלל הפריטים 

 בתחום זה 

משקל ביחס לכלל 

הפריטים בקורפוס 

 החלפהשתורגמו ע"י 

מספר הפריטים בתחום 

זה שתורגמו ע"י 

 החלפה

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 9 11% 5%

 שמות 1,027 15 18% 1%

 מזון 58 4 5% 7%

 מותגים 269 14 17% 5%

 תרבות פופולארית 374 43 51% 11%

 סך הכול 1,920 84 100% 4%

 

, שנמצאו בקורפוס התרבות-הפריטים תלויי 1920מתוך  מקרים 84-באסטרטגיה זו נעשה שימוש ב

 תרבות-להחלפה של פריט תלוי במאמרה המתייחסת ,ריפול-אולטרה. יש לציין שבניגוד ל4%-שהם כ

-תלוי פריטבהם התרחשה בקורפוס זה החלפה של ש, במרבית המקרים אחר תרבות-תלויאחד בפריט 

איננו נושא , המקורישבו בוחר המתרגם להחליף את הפריט החלופי  פריטה אחר, פריטאחד ב תרבות

 בין אם בתרבות המקור או בתרבות היעד.  –ציה תרבותית שום קונוט בדרך כלל

בה כלומר לא נעשה , 11%-ל 1%ין נעים ב שוניםהתרבות ה-בתחומיאחוזי השימוש באסטרטגיה זו 

שנבדקו, אחוז השימוש באסטרטגיה זו  התרבות תחומיראוי לציין שמבין בקורפוס.  שימוש רב

במקרים  שהשימוש בה, כיוון הזו של תחום טבע בגלל ל הנראהככהשמות הוא נמוך מאוד,  תחוםב

גון בשם אחר, ויש בכך כמעט משום חליף את שמו של אדם, מקום או ארפירושו שהמתרגם מאלו 
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, ועוד על כך בסעיף יצירה אוטונומית של המתרגם, אסטרטגיה אשר כמעט ולא נעשה בה שימוש כלל

  .הבא

 

 (autonomous creation) . יצירה אוטונומית6.9

 :10טבלה מס' 

משקל הפריטים 

יצירה שתורגמו ע"י 

ביחס לכלל  אוטונומית

 הפריטים בתחום זה 

ס לכלל משקל ביח

הפריטים בקורפוס 

יצירה שתורגמו ע"י 

 אוטונומית

מספר הפריטים בתחום 

זה שתורגמו ע"י 

 יצירה אוטונומית

-מספר הפריטים תלויי

 בתחום זה התרבות

 תחום תרבות

 אירועים היסטוריים 192 4 11% 2%

 שמות 1,027 12 34% 1%

 מזון 58 3 9% 5%

 מותגים 269 7 20% 3%

 ות פופולאריתתרב 374 9 26% 2%

 סך הכול 1,920 35 100% 2%

 

מתוך כלל  2%-פעמים בקורפוס זה, שהם כ 35נעשה שימוש ית היצירה האוטונומית באסטרטגי

הרשימה של אייסלה,  פי-על נוספה לעבודה, אסטרטגיה זו שצוין. כפי התרבות-הפריטים תלויי

אייסלה  .ריפול-אולטרה שמונהות אחת מן האסטרטגי אינהלהבדיל מהאסטרטגיות שצוינו עד כה, ו

לטקסט היעד, במקום שבו לא היה פריט,  תרבות-תלוימתכוון באסטרטגיה זו להוספה של פריט 

 Theוספה לרשימה בעיקר משום שבספר נאסטרטגיה זו  בטקסט המקור. או אחר, תרבות-תלוי

Group גיות האחרותרבות מן הבחירות התרגומיות של המתרגם לא התאימו לאף אחת מהאסטרט ,

ית היצירה האוטונומית בהם נעשה שימוש באסטרטגיש התרבות-הפריטים תלויי 35מתוך  31ואכן 

 מופיעים בספר זה.

 Theתרגומו של הספר  להוציא .2%-3%מוש באסטרטגיה זו על יברוב הקטגוריות עומד אחוז הש

Group (, נעשה ת נוספותבשימוש באסטרטגיה זו, ובאסטרטגיו )אשר כאמור סוטה מן הנורמה

 The-ו Couplesבתרגומם של הספרים פעמים בלבד בקורפוס כולו,  4שימוש באסטרטגיה זו 

Executioner’s Song. התרבות  תחוםב האחרות ושלושהמותגים,  תחוםבא הי אחת מההיקרויות

 כפי שניתן לראות מהתפלגות הנתונים אשר מופיעה כאן, הופעתה של אסטרטגיה זו .לאריתוהפופ

 . םמסוי תרבות-לתחוםאיננה מוגבלת  The Groupבספר 

 השימוש באסטרטגיות ההיררכיה של. 7
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 הגדרות השונות אשר בהן יעשה שימוש בדיון להלן.להלן תזכורת ל

( Oltra-Ripoll, 2004ריפול )-רשימת אסטרטגיות התרגום מבוססת על מחקרים של אולטרה

ורפולוגית, תרגום שאילה, שאילה מלווה בהתאמה מ. האסטרטגיות הן: (Aixelá, 1996ואייסלה )

בהסבר, הוספת מידע, מקבילה תרבותית, השמטה, החלפה  התרבות-שאילה, החלפת הפריט תלוי

באמצעות  שנמצאו בקורפוס תורגם התרבות-הפריטים תלויי 1920-כל אחד מ ויצירה אוטונומית.

 בין כמה מהן. אחת מן האסטרטגיות האלו, ולעיתים באמצעות שילוב כלשהו

ומיות לשני סוגים: אסטרטגיות שימור, ג( מחלק את האסטרטגיות התרAixelá, 1996אייסלה )

במעבר מן הטקסט המקורי אל התרגום,  התרבות-תלוישנועדו לשמר באופן כלשהו את הפריט 

בטקסט המתורגם. אסטרטגיות  התרבות-תלויואסטרטגיות ההמרה שנועדו למצוא תחליף לפריט 

-ורפולוגית, תרגום שאילה, החלפת הפריט תלויר הן: שאילה, שאילה מלווה בהתאמה מהשימו

בהסבר, הוספת מידע. אסטרטגיות ההמרה הן: מקבילה תרבותית, השמטה, החלפה, יצירה  התרבות

 אוטונומית.  

: םה תחומי התרבותסוגי פריטים.  חמישהשנמצאו בקורפוס חולקו ל התרבות-תלוייהפריטים 

כוללים שמות , פוליטיקה, מלחמות וכו'; שמות, הכוללים חגים, ימי זיכרוןהיסטוריים, האירועים 

כולל מאכלים ומשקאות המקומות, אנשים וקבוצות כמו קבוצות ספורט או ארגוני צדקה; מזון, 

מותגי ביגוד, מזון, היגיינה כוללים השמזוהים עם ארה"ב או חלקים מסוימים ממנה; מותגים, 

 כוללת סוגי ספורט, ספרים, שירים, ביטויים, סלנג וכו'.הת פופולארית, ואחרים; תרבו
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 52 שימור

(87%) 

63 

(82%) 

132 

(49%) 

157 

(83%) 

54 

(90%) 

70 

(93%) 

652 

(91%) 

93 

(91%) 

135 

(94%) 

48 

(81%) 

151 

(90%) 

 8 המרה

(13%) 

14 

(18%) 

136 

(51%) 

33 

(17%) 

6  

(10%) 

5  

(7%) 

66  

(9%) 

9  

(9%) 

9  

(6%) 

11 

(19%) 

16 

(10%) 

 

נעשה התגלתה אחידות במובן זה ש בקורפוס שבספרים השונים התרבות-תלוייברוב הפריטים 

התרגומים שלוש האסטרטגיות אשר בהן נעשה  11מתוך  10-ב –שימוש נרחב באותן האסטרטגיות 
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 9-המקורי. למעשה, ב התרבות-תלוי הפריטהשימוש הרב ביותר הן אסטרטגיות שמטרתן לשמר את 

-הפריטים תלויי מן 80%-ה שימוש באסטרטגיות השימור ביותר מהתרגומים שנבדקו, נעש 11מתוך 

 ,The Groupהדופן הם תרגום הספר -. שני יוצאי11כפי שניתן לראות בטבלה מס' , רבספ התרבות

 The, ותרגום הספר התרבות-מן הפריטים תלויי 49%-שבו נעשה שימוש באסטרטגיות השימור רק בכ

Sound and the Furyמן הפריטים תלויי 77%-ש באסטרטגיות השימור בכ, שבו נעשה שימו-

 . התרבות

בקורפוס. מן  התרבות-מן הפריטים תלויי 16%-נעשה שימוש רק בכ יות ההמרהאסטרטגב

 כאשר המתרגם עומד בפני בעיית הן אופציה משנית ההמרההנתונים האלו ניתן להסיק שאסטרטגיות 

     מטקסט המקור לטקסט היעד. רבותת-פריטים תלויי, לפחות בכל הנוגע להעברת םתרגו

 

עולה שהאסטרטגיה שבה נעשה השימוש הנרחב ביותר בקורפוס היא  נתוניםמן הכאמור, 

 11מתוך  9-ב. בקורפוס התרבות-מכלל הפריטים תלויי 37%-כ, שננקטה באסטרטגיית השאילה

ים היא במקום הטקסטים הנוספ 2-התרגומים זוהי האסטרטגיה שבה נעשה השימוש הרב ביותר, וב

 או יותר 40%-ב נעשה שימוש באסטרטגיה זו 11-המתוך תרגומים  6-ב. שכיחות שימושהשני מבחינת 

  מן המקרים. 30%-, ובשלושה טקסטים נוספים נעשה בה שימוש ביותר מהתרבות-מן הפריטים תלויי

ם תרגו היא אסטרטגיית שכיחות שימושמבחינת  השניהאסטרטגיה אשר תופסת את המקום 

אסטרטגיית אסטרטגיה זו ובקורפוס.  התרבות-פריטים תלויימכלל ה 19%-כב שננקטה, השאילה

 בקורפוס. שנמצאו התרבות-הפריטים תלויימן  50%-יותר מב יחד משמשות השאילה

-החלפת הפריט תלוי –אסטרטגיות תופסות יחדיו שתי  שכיחות שימושב שלישיהאת המקום 

מכל הטקסטים  .(6.5-ו 6.4סעיפים ) ר דומות זו לזו במהותןשא –הסבר והוספת מידע ב התרבות

 The Sound and theהשימוש הנרחב ביותר בספר  טרטגיית הוספת המידעשנבדקו, נעשה באס

Fury שנבדקו.  התרבות-מן הפריטים תלויי 23%-המתרגמת באסטרטגיה זו בכ השתמשה, שם

מופיע בתרגום השני של  בהסבר התרבות-הנרחב ביותר באסטרטגיית החלפת הפריט תלוי השימוש

Grapes of Wrath.ועוד על כך להלן , 

לעיל, הספר שבו  ןצוית ההשמטה. כפי שכבר ישימוש, נמצאת אסטרטגי 7%-, עם כרביעיבמקום ה

אלו  , ואחוזיםשימוש 31%-, עם כThe Groupנעשה השימוש הנרחב ביותר באסטרטגיה זו הוא 
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, ולא השמטות נרחבות יותר של קטעים או תרבות-תלוייל פריטים כוללים רק השמטות ממוקדות ש

-. ברוב הספרים האחרים בקורפוס זה נעשה שימוש באסטרטגיית ההשמטה בפחות מעמודים שלמים

 . התרבות-מן הפריטים תלויי 5%

אחוזי השימוש הגבוהים שימוש.  4%-עם כ ההחלפהתופסת אסטרטגיית  החמישיאת המקום 

שם נעשה שימוש , Catcher in the Ryeה זו מופיעים בתרגום הראשון של אסטרטגיביותר ב

 .התרבות-מן הפריטים תלויי 8%-באסטרטגיה זו בכ

, לפי הסדר הבא: התרבות-מן הפריטים תלויי 3%עד  1%-שימוש ב בשאר האסטרטגיות נעשה

 בהתאמה מורפולוגית. המלווה שאילהיצירה אוטונומית ו, מקבילה תרבותית

 

 השימוש באסטרטגיות על ציר הזמן ידתמ 7.1

פו. נתונים אלו מוכיחים, לכל הפחות, התמונה הכוללת המתקבלת מן הנתונים שנאס עד כה תוארה

 להתמודד אתושיש  אתגר התרבות-ית המקרים ראו המתרגמים השונים בפריטים תלויישבמרב

רגמים השונים, ולאורך כאן נראה שבמרבית המקרים בחרו המת שפורטומהנתונים  בצורה כלשהי.

 בקורפוס בעיקר באסטרטגיות של שימור המקור, וזאת על אף שבשנים המוקדמות יותרהשנים, 

למרות שבקורפוס אך  ות יותר מאשר לכיוון האדקווטיות.הנורמה הראשיתית נטתה לכיוון הקביל

נה של , בחיכולו ישנן אסטרטגיות שבהן נעשה שימוש קבוע יותר מאשר באסטרטגיות אחרות

הזמן, המרמזים -על צירהאסטרטגיות בכל ספר מצביעה על שינויים בבחירותיהם של המתרגמים 

 לשינויי נורמות בתחום זה.

 %15ירידה של כמעט מראה  Grapes of Wrathבחינת הנתונים משני תרגומיו של הספר 

, וירידה 1988ת לבין זה שתורגם בשנ 1941בשימוש באסטרטגיית השאילה בין הטקסט שתורגם בשנת 

בשימוש  7%-. לעומת זאת, ניתן לראות עליה של כהשאילהתרגום בשימוש באסטרטגיית  3%-ל כש

הוספת אסטרטגיית בוש בשימ 5%-כבהסבר, ועליה של  התרבות-באסטרטגיית החלפת הפריט תלוי

ילה. המובהק מכולם הוא הירידה באחוזי השימוש באסטרטגיית השא ,מבין השינויים הללו המידע.

-מצא המתרגם השני דרך אחרת להתמודד עם הפריטים תלויי התרבות-מן הפריטים תלויי 15%-בכ

מושפע מנורמות תרבות  Grapes of Wrathבמקרים רבים נדמה שהמתרגם הראשון של התרבות. 

שלטה  פה שבהבתקו בניגוד למה שניתן היה לצפות לוהמקור יותר מאשר מנורמות תרבות היעד, 

המתרגם את המילה "ספאם" )סטיינבק,  שאללדוגמה, במקום שבו בטקסט הראשון  .ילותנורמת הקב
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בהסבר "בשר חזיר משומר"  תהמתרגם השני את המילה המקורי החליף( מן המקור,40: 1941

לתה של המילה ישאיעה כאן, ניתן היה לחשוב שדווקא בדוגמות כמו זו שמופ (. 40: 1988)סטיינבק, 

, כיוון שלא ומהווה דוגמה לאדקווטיות ת הטקסטמתורגם מפחיתה מקריאּו"ספאם" אל הטקסט ה

בכל זאת בחר המתרגם להשאירה  ייתה שגורה בפיו של הקורא המיועד.מדובר במילה אשר ה

)ואולי  40-, אולי כדי שלא למשוך תשומת לב לעובדה שמדובר בבשר חזיר, שהיה בשנות הבטקסט

לגבי רבות מן הדוגמות  פרטניות ניתן להעלות השערות. יתעודנו( סוג של טאבו בתרבות הישראל

    .40-לה הגבוהים בתרגום משנות הישאבוודאות מה הייתה הסיבה לאחוזי ה לדעתהאלו, אך אין 

 1%-של כ קטנה מאוד יהמראה עלי Catcher in the Ryeבחינה דומה של שני תרגומי הספר 

ה י, ועלי1977לבין זה שתורגם בשנת  1954בשנת  בשימוש באסטרטגיית השאילה בין הטקסט שתורגם

בשימוש באסטרטגיית  4%-ה של כינוסף על עליב, השאילהתרגום  בשימוש באסטרטגיית 3%-של כ

בשימוש  היא, 5%-כת ביותר, של והמשמעותי הירידהבהסבר.  התרבות-החלפת הפריט תלוי

של  ביטוייםמן ה אחד חר יותר.ת ההשמטה, אשר בה לא נעשה שימוש כלל בתרגום המאובאסטרטגיי

א הנורמה וה ,נורמות של טקסט המקורל נאמנות על לציית האדקווטיות, המכתיבה מגמתהתחזקות 

ההשמטה  ,כלומר ( הדורשת לשמור על שלמותו של הטקסט;1977המטריציאלית )בלשונו של טורי, 

סנטה קלאוס בו מופיע קטע שדוגמה מובהקת לכך היא ההשמטה של  הפכה להיות פחות נורמטיבית.

  . (5)ראה סעיף  הימצאותו בתרגום השני לעומתמן התרגום הראשון, 

מרבית , על ציר הזמן הבדלים השונים, ולפיכך גם בין הטקסטיםקלים  הבדליםישנם בעוד ש

בדרך זו או  התרבות-תלויל הפריט לשימורו ש מופניםתרבות -המאמצים בתרגום פריטים תלויי

. ספר זה הוא The Groupהכלל בהקשר זה, כפי שכבר הוזכר, הוא התרגום של היוצא מן  אחרת.

ראה נהרומן הרומנטי, ו סוגתל שייכהעד אשר תרבות היבקורפוס המוקדם ביותר מבין הספרים 

ביותר עם השנים )כפי שכבר  הגדולהתרחש השינוי  וז סוגהקנונית שאליה שייכת -ספרות הלאשב

לי באופן מערכת, שכן זה נותר שו-ברב סוגהשל ה המעמדהכוונה לשינוי ב אין (.1989 ויסברוד, הראתה

שינוי שחל בנורמות התרגום של ספרים המיועדים להיקלט בשולי עקבי לאורך השנים, אלא ל

 מערכת.-ים של הרבשבין הנורמות הנהוגות בחלקיה השונעם השנים הצטמצמו הפערים  המערכת.

 מערכת הספרות-ו בתרבות היעד ויועדו כנראה לשוליה של רבוס זה שתורגמהספרים האחרים בקורפ

הזמן, על ציר  The Group. הראשון מופיע מיד לאחרי The Accidental Tourist-ו Couplesהם 

האלו  התרגומיםהניכר ביותר בין שלושת  ההבדלשנים לאחר מכן.  17-כ שנים, והשני 4-בהפרש של כ
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, בתרגום השני 31%-גום הראשון עמד אחוז ההשמטות על כניתן לראות שבתר .מלאותם במידת הוא

 1%-לכ השלישי ירד שיעור ההשמטותהושמטו, ובתרגום  התרבות-מן הפריטים תלויי 11%-רק כ

האחרות, אשר כולן קשורות היותו של הטקסט המתורגם מלא או חסר מושפעת מן הנורמות  בלבד.

קנונית להשמיט חלקים -מקובל במערכת הלאעדיין היה  70-וה 60-בשנות ה נורמה הראשיתית.ב

, כפי סוגהגם פישוט הסיפור כך שיתאים ל ם, ביניהטעמיםנרחבים מן הטקסט המתורגם ממספר 

ה , אם כי לא באותCouplesמסוימת גם בתרגום הספר  , ובמידהThe Groupהספר שנעשה בתרגום 

ניתן לראות גם האלו,  ומיםהתרגבמקביל לירידה בשימוש באסטרטגיית ההשמטה בשלושת  .מידה

-, דרך כThe Groupבתרגום הספר  5%-החל מ –ה חדה בשימוש באסטרטגיית תרגום השאילה יעלי

   .The Accidental Touristבתרגום הספר  37%-ועד לכ Couplesבתרגום הספר  15%

ניתן להוסיף גם את הירידה בשימוש באסטרטגיות  מסוימותלירידה בשימוש באסטרטגיות 

 המרהאסטרטגיות ה נעשה שימוש בכל חמש The Groupבתרגום הספר  –באופן כללי  המרהה

שנמצאו בספר זה; בתרגום הספר  התרבות-מן הפריטים תלויי 50%-ונעשה בהן שימוש ביותר מ

Couples מן  17%-נעשה שימוש בארבע מתוך חמש האסטרטגיות האלו ונעשה בהן שימוש בכ

נעשה שימוש בשלוש  The Accidental Tourist; בתרגום הספר בספר התרבות-הפריטים תלויי

התחזקות הירידה הזו מצביעה על  מן המקרים. 6%-מתוך חמש האסטרטגיות ונעשה בהן שימוש בכ

את התחזקותה  בטקסט היעד. התרבות-תלויי הפריטיםאת  צורתםכ לנסות לשמר הנורמה שהכתיבה

לכיוון  ויותר נטתה יותרשורמה הראשיתית, השינוי שחל עם השנים בנ לאורר ילהסב ניתן

 –התרבות שבה הוא נוצר של טקסט המקור ו שללהיצמד למוסכמות  יותר ויותר דרשהו ותהאדקווטי

 .המקוריים מופיעים בטקסטיםההתרבות -הפריטים תלויי ולכך הייתה השפעה גם על תרגום
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 . סיכום הדיון8

תי לענות בעבודה ישתי השאלות שעליהן ניסתשובה למן הנתונים שנסקרו בסעיפים שלעיל מתקבלת 

 :זו

-מתחומי תרבות-תלויילתרגם פריטים  כדישונות  ם נעשה שימוש באסטרטגיות תרגום: האשאלה

 ?תרבות שונים

ל פי . אף ע, וכל תשובה שתינתן תהיה מסויגת: נראה שהתשובה לשאלה זו מורכבתתשובה

בתחומים ה קטנה, עדיין שנמצאו בו אינ התרבות-שהקורפוס אינו קטן, וכמות הפריטים תלויי

 הפריטים. כמות תרבות-פריטים תלויימספר מועט למדי של  המזון, נמצא תחום, בעיקר במסוימים

מועטה,  התרבות-פריטים תלויינה לשאלה זו, כיוון שכאשר כמות המשפיעה על המע התרבות-תלויי

 תחום, בלדוגמה ,תוצאה לכאן או לכאן. כךעלול להטות את ה והדבר, פריט  כל לה משקלו שלעו

מן הפריטים  13%-ביותר, מייצג השימוש באסטרטגיית הוספת המידע כ השמות, שהוא כאמור הנרחב

, מייצג השימוש ן מכולםא הקטוהמזון, שה תחום. לעומת זאת, בפריטים 133, שהם התרבות-תלויי

בלבד. פועל יוצא של תופעה זו הוא תרבות -פריטים תלויי 8הם , ש14%-כבאסטרטגיית השאילה 

על ידי  המצוין התרבות-המזון שבהם מספר הפריטים תלויי תחוםמקרים מסוימים בקיומם של 

-מן הפריטים תלויי 5% הז תרבות בתחוםלמשל,  – אחוזי השימוש קטן מאחוז השימוש עצמו

 באסטרטגיה זווש ך בפועל נעשה שימא צעות אסטרטגיית המקבילה התרבותיתתורגמו באמ התרבות

בלבד, ותופעה זו חוזרת על עצמה מספר תרבות -פריטים תלויי 3בתרגומם של  בתחום תרבותי זה

  .51המזון תחוםפעמים ב

 למדי, התרבות השונים הוא עקבי-בתחומי התרבות-פריטים תלויילמרות זאת, יש לציין שכמות ה

וקבוצות, ומספר  , ארגוניםאנשים נמצא מספר רב של שמות מקומות, בכל הטקסטים שנבדקו כלומר

-ין אורך הספר לבין מספר הפריטים תלוייב התאמה. נוסף על כך, ישנה קטן של  מאכלים ומשקאות

 תרבות-פריטים תלויי המספר הגבוה ביותר של הספר שבו הופיע למשל, ,שנמצאו בו. כך התרבות

 1050) רוך ביותר בקורפוס, כיוון שהוא הספר האThe Executioner’s Song היה באופן עקבי

בהתאם עקביים למדי  תרבות-פריטים תלוייבשאר הספרים ניתן היה להבחין באחוזי גם . עמודים(

 .  למספר המילים בספר

                                                 
ייתכן שניתן היה לפתור בעייתיות זו באמצעות ניתוח סטטיסטי, אך בשל העובדה שבכל הספרים הופיעה כמות דומה   51
 בתחומים השונים, כפי שיובהר בהמשך, לא ראיתי בכך צורך.   תרבות-וייפריטים תלשל 
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למתרגמים השונים ישנה נטייה להשתמש  ה שישנם תחומים אשר בהםנראבהתחשב בכל זה, 

יש להם נטייה שלא להשתמש  –בולט  באסטרטגיות מסוימות יותר מאשר באחרות, ובאופן עוד יותר

 .בתחומים מסוימים תרבות-פריטים תלויי של אסטרטגיות מסוימות כאמצעי לתרגומםב

בהתאמה מורפולוגית  המלווה ות בולטות לכך הן חוסר השימוש באסטרטגיית השאילהדוגמ

-כ –ת השמו תחוםבאסטרטגיית היצירה האוטונומית ב כמעט מוחלט שימושחוסר והמזון,  תחוםב

ל תן לתלות את חוסר השימוש הזה, לכני .The Groupכולם מופיעים בתרגום הספר כמעט אשר  7%

 ם. טבע(7.1)ראה סעיף  מדובר שבהם והאסטרטגיות התחומיםשל  םהפחות באופן חלקי, בטבע

מתאימות  נמצאו משפיע על האסטרטגיות התרגומיות אשר התרבות השונים-תחומיהייחודי של 

 ,. כךההשערה שעמדה בבסיסה של עבודה זוהייתה  אכן וזו ,תרבות-תלוייל אותם פריטים לתרגומם ש

, כבר הנבדק בקורפוס אףלמשל, התאמה מורפולוגית של שם מאכל איננה בלתי אפשרית, והיא נעשית 

היא שם מאכל , במילה "סנדביצ'ים". מילה זו 1944משנת  The Grapes of Wrathבתרגומו של 

שפה אחרת אל השפה העברית, וצורת הרבים שלה הותאמה מורפולוגית לשפה אשר הושאל מ

מאכל  מציינת , כיוון שאיננההתרבות-לרשימת הפריטים תלויילא הוכנסה המילה המאמצת. 

בהם נעשה שימוש באסטרטגיה זו בהקשר של ש כמו זה שלעיל, למרות קיומם של מקרים 52אמריקני.

האסטרטגיות  9. מתוך ים אמריקנייםס זה בתרגומם של מאכלמאכלים, לא נעשה בה שימוש בקורפו

-ב –השימוש שעשו בה המתרגמים השונים אחוזי מבחינת  8-שנבדקו, אסטרטגיה זו עומדת במקום ה

. למרות שעצם העובדה שלא נעשה שימוש רב באסטרטגיה מלמדת 1%-, שהם כ1920מקרים מתוך  26

לא ניתן לומר בוודאות שהתנהלות המתרגמים השונים,  בסדר העדיפויות של השוליאותנו על מקומה 

בהם נעשה שימוש ששהאחוז הקטן של המקרים  , וייתכןתרבות-תלוייזו עקבית בתרגומם של פריטים 

 באסטרטגיה זו עלול להשתנות עם שינויו או הרחבתו של הקורפוס.

מתרגמים תפסו בעיני הניתן לראות אילו אסטרטגיות נ ותרבותי בפני עצמ-תחוםבהתבוננות על כל 

למשל, שתי  ,. כךאחד מהתחומים בכל התרבות-כמתאימות להתמודדות עם הפריטים תלויי

ואסטרטגיית האסטרטגיות אשר בהן נעשה השימוש הנרחב ביותר בקורפוס הן אסטרטגיית השאילה 

 הנתונים מופיעים בטבלה להלן: תרגום השאילה, בהתאמה.

 

                                                 
 .Sandwichרבים משייכים את המאכל ואת השם לג'ון מונטגיו, אציל אנגלי שהיה הארל הרביעי של   52

באוקטובר,  27תאריך כניסה:  Food Timeline ,.foodtimeline.org/foodsandwiches.htmlhttp://wwwכך על פי האתר 
 .1542, עמוד American Heritage, ומילון 2009

http://www.foodtimeline.org/foodsandwiches.html
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 :12טבלה מס' 

שמות מקומות,  ייםאירועים היסטור 

 וקבוצות אנשים

 תרבות פופולארית מותגים מזון

 (18%) 67 (42%) 113 (14%) 8 (48%) 496 (19%) 36 שאילה

 (19%) 71 (6%) 16 (28%) 16 (18%) 187 (36%) 69 תרגום שאילה

 

כבר מהתפלגות על אף שהשימוש בשתי אסטרטגיות התרגום האלו הוא הנרחב ביותר בקורפוס, 

בהעדפתם של  תן להבחיןני ,12, אשר מופיעה בטבלה מס' של השימוש באסטרטגיותים הנתונ

. למעשה, מסוימים תרבות-תחומיב פני אסטרטגיות אחרות-אסטרטגיות מסוימות עללהמתרגמים 

 –המקרים אשר בהם נעשה שימוש מועט יחסית לממוצע הם המקרים הבולטים במקרה זה דווקא 

מועט מאוד באסטרטגיית תרגם השאילה, אך השימוש באסטרטגיית  בתחום המותגים נעשה שימוש

השאילה הוא גבוה ביותר, מה שמצביע על העדפתם של המתרגמים להשתמש בשמות המותגים כפי 

-נעשה שימוש נמוך באופן יוצאפולארית קטגוריות המזון והתרבות הפושהם בטקסט המתורגם. ב

 ,רחב ביותר בקורפוס. בשתי הקטגוריות האלואסטרטגיות אשר בהן נעשה השימוש הנהדופן ב

קורפוס בהסבר, אשר ב התרבות-תר היה דווקא באסטרטגיית החלפת הפריט תלויהשימוש הנרחב ביו

שכיחות מבחינת  השלישי )כאמור, יחד עם אסטרטגיית הוספת המידע(כולו תופסת את המקום 

-תלוי הפריטרון בהחלפתו של בשתי קטגוריות אלו ית מצאו. נראה שהמתרגמים השונים שימוש

  .הפריטל אותו עאשר הופיע בטקסט המקור בהסבר כלשהו  התרבות

נמצאו  התחומים, שבכל תרבות-תחומיפי עוד ניתן להסיק מהתבוננות בהתפלגות האסטרטגיות ל

בתחומים  מקרים שבהם ראו המתרגמים צורך בהוספת מידע, ואחוזי השימוש באסטרטגיה זו

האחידות מצביעים על  תחום לתחוםגדולים הללו בין -. ההבדלים הלא14%-ל 10% נעים בין השונים

פריטים לרשותו של המתרגם בבואו לתרגם  ותין אלו אשר עומדבמסטרטגיה זו היחסית שבשימוש בא

  .מצביעה על מקומה החשוב במאגר הכלים של המתרגםה, אחידות תרבות-תלויי

מתוך  הבשלוש 20%-בהסבר עומד על כ התרבות-השימוש באסטרטגיית החלפת הפריט תלוי

האירועים  הם תחוםהשימוש נמוך מממוצע זה  םבהש תחומיםי הנ. שהתרבות-ת תחומיחמש

ככל הנראה חשו  ושב –השמות  בתחום, 8%-מוצע נמוך במיוחד, כהשמות, והמ תחוםההיסטוריים 

   תרבות.-יהמתרגמים שישנן אסטרטגיות מתאימות יותר לתרגומם של פריטים תלוי

 בתחומים השוניםכמו באסטרטגיית הוספת המידע, גם באסטרטגיית ההשמטה אחוזי השימוש 

. גם כאן מדובר באסטרטגיה אשר בה נעשה 8%-ל 7%בין  –קרובים מאוד זה לזה, אך לא זהים 
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הערות, או היא להכוונה בהוספת מידע במידה אחידה למדי.  התחומיםשימוש בכל השנים ובכל 

. הוספה של קטעים גדולים התרבות-שמטרתן להסביר את הפריט תלוי ,נוספות בגוף הטקסט מיליםל

 .תרבות-פריטים תלוייאינה, ככל הנראה, לצורך התמודדות עם  ,אשר מטרתם איננה הסבר ,יותר

 בתחום 11%-השמות לבין כ בתחום 1%-איננו עקבי, ונע בין כ ההחלפההשימוש באסטרטגיית 

אחד באחר היא אולי האסטרטגיה הקרובה  תרבות-פריט תלוית. החלפה של התרבות הפופולארי

אוטונומית מתוך רשימת האסטרטגיות אשר הוצגו בעבודה זו, מכיוון הביותר לאסטרטגיית היצירה 

אשר לא הופיע בטקסט המקור, ולמעשה מדובר בשילוב בין  פריטשההחלפה משמעה הכנסה של 

 התרבות-את הפריט תלוי להמיררבע האסטרטגיות שנועדו מבין א צירה אוטונומית.השמטה לי

 בתחוםהשימוש הנרחב ביותר נעשה  היא זו שבה אסטרטגיית ההחלפהבאופן כלשהו, המקורי 

שימוש ה ברורה של המתרגמים השונים להתרבות הפופולארית. כפי שיובהר להלן, ישנה העדפ

 כגוןהמקורי,  התרבות-ו את הפריט תלוילא ניתן לשמר באופן כלשה כאשרבאסטרטגיות השימור, אך 

-מות, יבחרו המתרגמים להחליף את הפריט תלויהש בתחוםהתרבות הפופולארית, כמו גם  בתחום

 המקורי בפריט אחר. התרבות

המזון.  בתחום, מופיעים 5%-אחוזי השימוש הגבוהים ביותר באסטרטגיית היצירה האוטונומית, כ

 . 3%-ל 1%הנע בין  שימוש נעשה באסטרטגיה זו התחומיםבשאר 

מעדיפים המתרגמים  םאשר בה שישנם תחומיםזה, ניכר בהתבסס על הנתונים העולים מקורפוס 

, בתוכנו קורפוס שונהאסטרטגיות אחרות. כאמור, ייתכן ש השונים אסטרטגיות מסוימות על פני

 היה מעלה מסקנות שונות. או בהיקפו בהרכבו

 

 משתנה על ציר הזמן? ות התרגומיותהיררכיית האסטרטגיהאם  :שאלה

בשימוש נעשה שימוש לכל אורך התקופה שנבדקה.  םאסטרטגיות התרגונראה שבמרבית : תשובה

אלו שתורגמו  לעומת 50-וה 40-בין הטקסטים שתורגמו בשנות ה םשנעשה באסטרטגיות התרגו

מים עצמם שונים אלו והתרגו םנורמות התרגווזאת על אף ש חלו שינויים קלים בלבד, 90-בשנות ה

היה אולי ניתן בעשורים שחלפו,  בנורמות התרגום לאור השינויים הרבים שחלו מאלו באופן ניכר.

 , אך נראה שאין שינויים דרסטיים.לצפות לשינויים באסטרטגיות התרגום

להוספת מידע.  70-השינוי היחיד אשר ניתן לראות בבירור הוא נטייה גוברת החל משנות ה

כמעט שלא נעשה שימוש  Catcher in the Rye-ו Grapes of Wrathהראשונים של  בתרגומים
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ניתן לראות באופן עקבי שימוש בהוספת מידע  70-הוספת מידע, אך החל משנות האסטרטגיית ב

בתרגומים  .שכיחות שימושאו הרביעי מבחינת  תרגום אשר תופסת את המקום השלישי כאסטרטגיית

ה ירד 70-באסטרטגיית ההחלפה, שהחל משנות ה שכיחות שימוש קיימת הראשונים שהוזכרו, אותה

 בממוצע.השימוש בה למקום השישי  שכיחות מבחינת

ששינוי הנורמות שהתרחש בתקופה שאותה סוקרת עבודה זו  ,אחת מהשערות המחקר הייתה

של שבאמצעותן בחרו המתרגמים להתמודד עם העברתם  ,םיתבטא גם בשינוי באסטרטגיות התרגו

אסטרטגיות נראה שהשימוש בחלק מ ,אכן .מטקסט המקור לטקסט היעד תרבות-תלוייפריטים 

שתנה יחד עם הנורמות, שעברו שינוי על ציר הזמן. השינוי ניכר במיוחד בבדיקה של ה םהתרגו

 בניגוד לטקסטים שיועדו למרכז המערכת. ,טקסטים שיועדו לשולי המערכת הספרותית

בשימוש באסטרטגיית ההשמטה בין הטקסט הראשון בקורפוס שיועד  ניכרת ירידה משמעותית

 The(, לבין הספר האחרון בקורפוס שיועד למקום דומה )31%-, כThe Groupלשולי המערכת )

Accidental Touristיה בשימוש באסטרטגיית תרגום יגם על בטקסטים אלו בד בבד ניכרת (.1%-, כ

   ת שחלה בנורמה הראשיתית. את ההתפתחו השאילה, אשר סותרת למעשה

 ניכרים ןאלו שבה ןהשנים ה ןהתרחשו שינויי הנורמות הגדולים ביותר באות אם כן, הסוגות שבהן

 גדולים ביותר מבחינת אחוזי השימוש באסטרטגיות השונות.ההשינויים  גם

 ירידה משמעותית בשימוש באסטרטגיית השאילה בטקסטים המתורגמים תראוי לציין שלא ניכר

מצביעים על  , הטקסטים בקורפוסתכללי באופן כללי, אלא רק בטקסטים שיועדו לשולי המערכת.

שהיה ניתן לצפות  וזאת על אף באסטרטגיה זו לכל אורך התקופה המדוברת, שכיחות שימוש גבוהה

שהשינוי בנורמה הראשיתית יבוא לידי ביטוי בשימוש באסטרטגיה אשר מתעתקת מילים מטקסט 

רך ל אונותר גבוה לכו היה  . השערתי היא שלמרות שהשימוש באסטרטגיהסט היעדהמקור לטק

, שאילה ולאחר מכן 70-משנות ה בעוד שבטקסטים ה עם השנים.תה השתנהתקופה, הסיבה לשימוש ב

 בטקסטים מן העשורים הראשונים ,(2.4.2)ראה סעיף  עשויה להעיד על פתיחות לתרבות האמריקנית

של  מתוך חוסר היכרותשהשימוש באסטרטגיית השאילה הוא הרושם ת רבים במקומו נוצר שנבדקו

עם המילים והמונחים  ,של הקורא תו של המתרגם בנוגע לחוסר היכרותאו השער ,המתרגם

: 1941)סטיינבק,  Ledgerתעתוק המילה  ,למשל ,. כךהעביר לטקסט היעדלהמקוריים שהיה צורך 

ככל  עבריים טקסטים שיהיו יצירת ילות דרשהת הקבבתקופה שבה נורמ נראה בלתי סביר( 45

מילה מקבילה בשפה העברית  מצא, אלא אם כן המתרגם לא ידע למה הכוונה, או שלא האפשר
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בתרגום  , והחליט להסתפק בסימון הטקסט כזר. דווקאשתסביר לקוראי טקסט היעד למה הכוונה

(, שהיא אופציה שהייתה 46ט: )סטיינבק, תשמ" תמש המתרגם במילה "יומן"הש המאוחר יותר

נוגדת את נורמת  שהתנהגות המתרגםמקרה נוסף שבו נראה  למעשה גם בתרגום הראשון.קיימת 

. בתרגום הראשון הם Catcher in the Ryeהקבילות הוא שמות הרחובות כפי שהם מופיעים בספר 

הׂשדרה  –מתורגמים  שני הםובתרגום ה – (77: 1954)למשל סאלינגר,  פיפת ֶאוניּו –מתועתקים 

 .53(67: 1987 סלינג'ר,למשל ) החמישית

כפי  .בלבד היא חלקית , כפי שהיא משתקפת בתרגומים,האמריקניזציה של התרבות הישראלית

(, לתופעת האמריקניזציה ישנן פנים רבות. חלקן 2.3.3 - 2.1בתחילתה של עבודה זו )סעיפים  שצוין

וצרי צריכה מסוגים שונים למקומות שונים בעולם, וחלקן נוגעות לייעול התעשייה וכניסתם של מ

ם הרבים על המחקריבהתבסס עולם. והיבטי התרבות השונים והתפשטותם בנוגעות לדרך החיים 

שהתרבות האמריקנית מוצאת את דרכה אל אין ספק העולם הסובב אותנו,  ידע עלשנערכו על הנושא ו

מצאו שנ התרבות-תלויירה מדוקדקת של כל הפריטים אך מסקי גם לישראל. זהת רבים ובכלל מקומו

מהווים בעיית תרגום מופיעים בקורפוס ה התרבות-שרבים מן הפריטים תלויי בקורפוס זה, עולה

שלל האסטרטגיות אשר  .נותרו זרים בתרבות הישראליתש נראה , ובמובן זההדורשת פתרון כלשהו

, תרבות-יתלוי יםתמודד עם תרגום פריטלהשימשו בעבר, ומשמשות עדיין, את המתרגמים בבואם 

שיטות רבות להתמודדות עם  טוען שעצם העובדה שדרושות תשל"ו() . דגוטהוא עדות עקיפה לכך

, מצביעה על גודלה של הבעיה, כיוון שכאשר בעיית התרגום עצמם תרגומם של אותם הפריטים

אם התרבות האמריקנית  של דגוט,על פי ההיגיון  .במספר רב של דרכים לפתרונהפשוטה, אין צורך 

, לא היה צורך למצוא מגוון רחב כל כך של פתרונות לתרגומם של חדלה להיות זרה עם השניםהייתה 

 תרבות.-פריטים תלויי

הזמן בהתמודדותם של המתרגמים עם -עדות נוספת לכך היא אולי חוסר השינוי היחסי על ציר

יקנית הפכה להיות נגישה יותר ומוכרת יותר לקורא אמרהתרבות. על אף שהתרבות ה-הפריטים תלויי

-הישראלי, במידה רבה האסטרטגיות העיקריות שבהן נעזר המתרגם בהתמודדותו עם פריטים תלויי

שתי   כשהיו כאשר תרבות המקור הייתה מוכרת פחות לקוראי תרבות היעד. תרבות נותרו

סטרטגיות המובילות לכול אורך נותרו הא –שאילה ותרגום שאילה  –האסטרטגיות המובילות 

      התקופה שנבדקה.

                                                 
מציע איות שונה לשמו של הסופר, והשם אשר מופיע בהפניה  Catcher in the Ryeכל אחד מן התרגומים של הספר   53

  הוא בהתאם.
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-פריטים תלוייה מאופן תרגומם של גם נובעת בנוגע לזרותה של התרבות האמריקנית התרשמות זו

או  55צורה 54,צבעכגון  תכונות כרים בדרך אגב, כאמצעי לתיאורמוזהשנמצאו בקורפוס,  תרבותה

-ה בתרגום פריטים תלוייהבעימן הסיפור.  יאלולא כחלק מן האירועים או כחלק אינטגר 56,אופי

של המשמעויות הקונוטטיביות  נוגעת להעברתןתרגום עצם המילים, אלא ל מצטמצמתה תרבות אינ

התרבות נגישים היום באמצעות כלי  היבטיאף על פי שכל  והאסוציאטיביות הנלוות למילים.

אולי זו גם הסיבה לכך  ת זרה לעומק.התקשורת השונים, נראה שדרוש יותר מכך על מנת להכיר תרבו

 –שהאסטרטגיות התרגומיות אשר בהן נעשה שימוש רב לא עברו שינויים נרחבים לאורך השנים 

למרות שהיכרותו של קהל היעד עם תרבות המקור העמיקה עם השנים, התרבות היא עדיין בבסיסה 

פכו להיות מוכרים יותר עם תרבות זרה. שמות המותגים השונים והאירועים ההיסטוריים אולי ה

תרבות -השנים, אך הם עדיין חלק מתרבות אחרת, ולפיכך תמיד יעמוד המתרגם בפני פריטים תלויי

גם אם ניתן למצוא דרך טכנית כלשהי לתרגומו של פריט בסופו של דבר,  .בעיית תרגוםשיציבו בפניו 

פק אם ישנה דרך מספקת , כפי שמנסים כל המתרגמים בקורפוס שנבדק לעשות, סתרבות-תלוי

תרבות שמקורו -להעביר בתרגום את מכלול המשמעויות הדנוטטיביות והקונוטטיביות של פריט תלוי

    בתרבות זרה.

 

 

 

 

                                                 
 (.57: 1971לוהט" )אפדייק, -(, תורגם כך: "נצבעו אדוםUpdike, 1968: 82) ”painted to be a valentine“למשל,   54
: 1973(, תורגם כך: "דמו לפשטידת דלעת" )פוקנר, looked like a pumpkin pie( "Faulkner, 1929: 89 למשל, "  55
91 .) 
צורתו הייתה כמין כך: " (, תורגםSteinbeck, 1939: 366" )Happy Hooligan. Harmless kinda fellaלמשל, "  56

" )סטיינבק, מזיק.-הוא היה מופרע, אבל שמח תמיד. בחור לא(, וכך: "391: 1941..." )סטיינבק, חוליגאן. בחור נאה ושקט
1988 :370.) 
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 a 

Abstract 

 

Americanization is defined as a process in which a culture adapts itself to an American 

ideology and culture (Rebhun and Waxman, 2000), and it can occur both in the United 

States and outside its borders. Many studies have been published in the last few decades 

on the Americanization of the Israeli state and culture (see, for example, issue 5 of Israel 

Studies, which was devoted to the subject), and it seems that in the beginning of the 21st 

century, there is no longer any doubt that the process took place. 

 This study examines the translation of Culture-Specific Items (CSI’s) from American 

literature into Hebrew, and aims to note the changes in translation strategies through the 

years of Israelis’ growing familiarity with American culture. The premise of the study 

was that the changes in translation norms that occurred in those years, and were already 

established in previous studies (such as Weissbrod, 1989), will also be apparent in the 

translation strategies chosen by Hebrew translators in order to transfer CSI’s from the 

source text (American) to the target text (Israeli). A list of translation strategies was 

compiled using the studies of Oltra-Ripoll (2004) and Aixelá (1996). The study also 

examines whether the use of specific translational strategies is preferred to others in 

specific cultural categories, such as historical events, types of food or chain stores. 

In order to obtain results that are not limited to a certain genre or author, the corpus 

was widened as much as possible, and the books were selected using 501 Must Read 

Books (Beare, 2006), which contains a list of books in various categories. The books for 

the corpus of this study were chosen from the modern literature chapter. They have been 

written by American authors, take place in the US, and have one or more Hebrew 



 b 

translations. The nine source texts that have remained after the process of elimination 

comprise the corpus, along with their eleven translations, that were produced in a period 

of about 50 years. All in all, the corpus contains twenty texts: Grapes of Wrath 

(translated twice), Catcher in the Rye (translated twice), The Group, Couples, The 

Sound and the Fury, The Executioner’s Song, The World According to Garp, The 

Accidental Tourist, and New York Trilogy. The CSI’s found in the source texts were 

divided into categories: historical events, names, food, brand names and popular culture. 

Each CSI was compared with its translation in the target text. 

An examination of the translational strategies used by the different translators to cope 

with the 1920 CSI’s found in the corpus suggests that notwithstanding considerable 

changes in translation norms, there has been no significant change in the translation 

strategies used by the various translators through the years. However, it seems that some 

translational strategies are considered better suited for the translation of CSI’s from 

particular cultural categories. 

Two significant conclusions emerge from the data. First, translators prefer to preserve 

rather than replace or omit the CSI’s and they transfer them in some way to the target 

text, only rarely opting for an alternative for the CSI only in a small percentage of the 

CSI’s. 

Second, from the many different strategies used by translators to preserve the CSI’s 

and transfer them to the target text (Dagut, 1975), it can be surmised that the minutiae of 

American culture have remained, for the most part, foreign to the Israeli readers. In spite 

of the wealth of information flowing through the different channels available to them, 
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which open a portal to the American culture, there is still no simple or clear way of 

dealing with the difficulties involved it translating these kinds of items. 
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