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 קמינסקי חנה 

 כמקרה מבחן Jane Eyre בעקבות יצירות <האנגלית והספרות השפה בתוך תעביר

 תקציר

 Charlotte-ל Jane Eyre לספר( ספרות)עבודה זו בודקת את התעביר באותה שפה ובאותו מדיום 

Brontë  במסגרת העבודה נבדקו שלושה עיבודים מאת שלושה סופרים . ;8>7אשר ראה אור בשנת

, אנגליים אשר נכתבו בעקבות היצירה המקורית והיא מנסה לענות על השאלות במה הם דומים למקור

 Daphne du ל Rebecca <העיבודים שייבדקו הם. מדוע נכתבו ומה יחסם כלפי המקור

Maurier (7=9<), Wide Sargasso Sea ל Jean Rhys (7=:: )ו The Eyre Affair ל Jasper 

Fforde (1007.) 

. הבסיס התיאורטי של העבודה כולל תיאוריות שחלקן פותחו במסגרת חקר התרגום וחלקן מחוצה לו

במערכת  Jane Eyre ניסיתי למקם את (Even-Zohar, 1990) זהר-מערכת של אבן-רת תורת הרבבעז

. עד ימינו( ספרותיים ועוד)הספרות האנגלית ולענות על השאלה מדוע הוא הפך למקור פורה לעיבודים 

 ,Popovič)' של פופוביץ, [(=9=7] =>=7)נסקרו תיאוריות מתחום התרגום של יאקובסון , כמו כן

תיאוריות שאינן (. Mailloux, 1995)ושל מאיו , (Steiner, 1998 [1975]) של סטיינר, (1976 ,1975

 ,Hutcheon)ן 'ושל האצ( Genette, 1997)נט 'מתחום התרגום ששימשו אותי בעבודה זו הן של ז

בעזרת התיאוריות האלה בדקתי מה הזיקה של כל יצירה לרומן של ברונטה ובאיזה מובן היא (. 2006

כמו כן נבחן כל . כל עיבוד הושווה עם היצירה המקורית ברמת העלילה וברמת הדמויות. ממשיכה אותו

צד אם חל שינוי בסוגה במעבר מן המקור אל העיבוד בדקתי כי. עיבוד מבחינת הסוגה שבה הוא נכתב

אם לא התרחש שינוי בסוגה במעבר מן . היצירה המקורית או לביקורת כלפיה  שינוי זה תרם לפרשנות

בין . המקור לעיבוד בדקתי אם הכתיבה באותה סוגה תרמה בצורה כלשהי לפרשנות של המקור בעיבוד

בקנה אחד הראיתי שלכל עיבוד מסרים משלו אשר אינם עולים בהכרח , אם השתנתה הסוגה ובין אם לאו

לבסוף בדקתי אם היחס של כל עיבוד כלפי המקור הוא יחס . עם המסרים של היצירה המקורית

 (.Popovič, 1975)' במונחיו של פופוביץ, (controversial)או פולמוסי  (affirmative) מאשר

 

 



 ב
 

( זהר-בןבמונחי א)עולה כי תעביר , אשר מהווה את הפרק האחרון של העבודה, מפרק המסקנות והסיכום

לא כל עיבוד , עם זאת. הנו תהליך אשר באמצעותו ניתן להתכתב עם יצירה קאנונית ולהתפלמס אתה

אלא יש מקרים שבהם הוא בא כדי לאשש ולחזק את התובנות ואת , נוצר כדי לצאת נגד היצירה המקורית

 .הערכים של המקור

 


