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בעבודה זו אני בוחנת כיצד מיוצגת השפה הגרמנית, כפועל יוצא מייצוג דמות הגרמני, בסרטים 

אמריקאים שעסקו במתרחש באירופה במישרין או בעקיפין, ויצאו לאקרנים בארצות הברית בין השנים 

כן עבודה  , בעת מלחמת העולם השנייה, לפני כניסת ארצות הברית למלחמה ולאחר מכן. כמו1945–1939

זו בוחנת אם יש קשר בין האופן שבו מיוצגת השפה הגרמנית )ובכפוף לכך, התרבות הגרמנית( ובין 

 בה יצאו לאקרנים הסרטים המרכיבים את הקורפוס הנבחר.שמדיניות הממשל בארצות הברית בתקופה 

רים( רחבה הקורפוס שבחרתי לחקור במסגרת עבודה זו מורכב מאחד עשר סרטים מקשת סוגות )ז'אנ

)בהם קומדיה, מלודרמה, מותחן, מותחן בלשי אפל, סאטירה וסרט מצויר(. כולם יצאו לאקרנים בארצות 

הברית בתקופה שאליה אני מבקשת להתייחס. לשם כך אני מחלקת את התקופה המדוברת לשני חלקים: 

 שבעהבמה חועד לכניסת ארצות הברית למל 1939מפריצת מלחמת העולם השנייה באחד בספטמבר 

עם  1945במאי  שמונהועד ה 1941בדצמבר  שבעה, לאחר ההתקפה על פרל הרבור; ומה1941בדצמבר 

 כניעת גרמניה וניצחון בעלות הברית באירופה.

המלחמה  תאני מבססת את מחקרי על ספרות קיימת ומתחילה בסקירה היסטורית של הוליווד בתקופ

. לאחר מכן אני מציגה ספרות (Ross, 2002; Schatz, 1999) ( ויחסיה עם הממשל האמריקאי1945–1939)

תיאורטית מתחום חקר התרגום והתרגום למדיה. אני ניגשת אל המחקר מתוך הנחה ששפה היא חלק 

 ( ;Cronin, 2006; Martínez Sierra, 2010בלתי נפרד מתרבות ולפיכך, מתייחסת לשפה כמייצגת תרבות

O'Sullivan, 2008; Stojković, 2005) אם כן, אני ממשיכה לביסוס הטענה כי שפה מסייעת לעצב דמות .

-. אני דנה במושג רב(Bleichenbacher, 2008; O'Sullivan, 2008; Wenke, 1998) ולפיכך גם זהות

 ;Avila-Cabrera, 2013) טאת בסרטים, ומהם הפתרונות התרגומיים להלשוניות, כיצד היא מתב

(Bartoll, 2006; Corrius & Zabalbeascoa, 2011; Şerban, 2012  ולאחר מכן אני מגדירה מהו ייצוג

. אני דנה (O'Sullivan, 2008) של שפה (vehicular matching)וייצוג ישיר  (homogenization)עקיף 

 בהשפעות הצפויות על הבנת הצופים את הטקסט הקולנועי כאשר יש תרגום או כאשר התרגום נעדר

Delabastita & Grutman, 2005; Şerban, 2012))  ומציגה את תפקיד הצופים בקבלת המסרים

  .(Hatim & Mason, 2000; Şerban, 2012) שבסרט וביצירתם
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 אותן אני חוקרת לפי החלוקה לתקופות שזה עתה ציינתי: שהשערות מספר  הוצבובבסיס המחקר 

, שיערתי כי בשל מדיניות הבדלנות ששלטה בארצות הברית לפני כניסתה למלחמה, יוצרי הקולנוע תחילה

ינסו להימנע מייצוג ברור של צד האויב ולפיכך לא יהיה ייצוג ישיר של השפה הגרמנית, והדמויות 

ת גרמנית, נית" באנגלית, כלומר, דמויות גרמניות שיש להניח כי במציאות היו דוברוהגרמניות ידברו "גרמ

 גרמנית. ןאך בדמיון הצופים תהיה שפת ,ידברו בעצם באנגלית

כמו כן הערכתי שתהיה הבחנה בסרטים אלה בין ה"גרמנית" שבפי הגרמנים המוצגים כטובים לבין זו 

אמצעות שימוש במבטאים שונים. כך גרמנים "טובים" ידברו שבפי הנאצים המוצגים כרעים והיא תיוצג ב

במבטא אמריקאי וגרמנים נאצים "רעים" ידברו במבטא זר. בהתאם לזאת שיערתי כי לגילום הדמויות 

; ובאותה (Wenke, 1998) הנאציות ילוהקו שחקנים ממוצא אירופאי בעלי מבטא גרמני או מבטא בריטי

" או מתנגדי משטר ילוהקו שחקנים אמריקאים או ים"טוב גרמניםמידה הערכתי כי לגילום דמויות 

בריטים, ובכל מקרה לא ילוהקו לתפקיד "הטובים" שחקנים ממוצא גרמני או שחקנים שאנגלית אינה 

 שפת אמם. 

של השפה  בסרטים שיצאו לאקרנים לאחר כניסת ארצות הברית למלחמה, שיערתי שיהיה ייצוג ישיר

הגרמנית )שירה, כיתוב או דיבור(. בנוסף שיערתי שכאשר יהיה ייצוג ישיר לשפה הגרמנית יהיה זה 

הנוחות שיחוש קהל הצופים -בסצנות בעלות אופי מאיים או דרמטי, כדי לחזק באמצעותן את תחושת אי

בנוסף שיערתי כי בכל מקרה לא יהיה  .(Baumgarten, 2008; Labate, 2012) מול השפה )והתרבות( הזרה

תרגום מובנה מן הגרמנית לאנגלית בגוף הסרטים, לא באמצעות כתוביות ולא באמצעות דמות מתווכת 

)מתורגמן/מתורגמנית(. למרות זאת שיערתי שאם בכל זאת יהיה תרגום כלשהו הוא יהיה לא נאמן, באופן 

 .(Şerban, 2012) ות בקרב קהל הצופיםשיוכל ליצור ריחוק וחשש

 כדי לבחון את השערותיי בחנתי את סרטי הקורפוס הנבחר באמצעות התייחסות לאמות המידה הבאות:

שנת היציאה לאקרנים, זהות הבמאי, אולפני ההפצה, ומוצא השחקנים  –( אמות מידה שמחוץ לסרט 1

 "טובות" ו"רעות";–ולטות שגילמו את הדמויות הב

היכן מתרחשת העלילה, ייצוג ישיר או עקיף של השפה הגרמנית: האם  –( אמות מידה שבתוך הסרט 2

מיוצגת באופן ישיר, האם יש הגרמנית מיוצגת הגרמנית באמצעות אנגלית המדוברת במבטא זר; אם 

יות מובנות בגוף הסרט או באמצעות באמצעות כתוב –תרגום )כן או לא(, ואם כן, כיצד הוא מובא לפנינו 
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דמות המשמשת מתורגמנית. בכל מקרה, בחנתי כיצד תרם אופן ייצוג השפה הגרמנית הנבחר )עקיף או 

 ישיר( לקביעת עמדת הצופה אשר לאופיין של הדמויות )טובות או רעות(.

, את סיכום לאחר הצגת שאלת המחקר ומערך המחקר אני מציגה את הדיון במקרי המבחן ולאחר מכן

הממצאים והמסקנות. בשל ההבדל המהותי במדיניות שרווחה בארצות הברית לפני הכניסה למלחמה 

ולאחר מכן, אני מפצלת גם את הדיון לתת פרקים שכל אחד מהם דן בסרטים שיצאו לאקרנים בתקופה 

 הנידונה.

ני והנאצי בקולנוע מויות הגרמדארבע מציגה את בתקופה שלפני כניסת ארצות הברית למלחמה אני 

 ,Dworkin, 1965; Hake) האמריקאי: הקצין, משתף הפעולה, המזדהה עם מצע המפלגה, חבר המפלגה

2012 in Cocks, 2013; Mariani, 1979 ) ומציעה שתי דמויות נוספות: הגרמני הטוב והגרמני תאב ,

ני המזדהה עם מצע הבצע. במהלך הדיון אני מראה שלאחר הכניסה למלחמה, במקום דמויות הגרמ

 המפלגה, הגרמני תאב הבצע והגרמני הטוב, מופיעות דמות הקרבן, דמות נרדף או מתנגד המשטר.

תוצאות המחקר הראו שהשערותיי הראשוניות היו נכונות חלקית. מהמחקר כולו עלה, כי לפני כניסת 

גד המדיניות הבדלנית ארצות הברית למלחמה, הסרטים שיצאו לאקרנים ועסקו במתרחש באירופה יצאו נ

בארצות הברית. היוצרים הפיקו סרטים נוקבים שאינם חוששים להביע פחד, כעס ונחישות ולעמוד מול 

על אף  .ברחבי ארצות הברית באותה התקופה נאציים שנשמעו-הפרו הקולותהמשטר הנאצי ומול 

עמדת הבדלנות ונגד ד ההימנעות מסצנות של אלימות בוטה, הצליחו יוצרי הסרטים להעביר מסר נג

שהובדלה  ,מבעד לאצבעות הצנזורה הצליחו להראות את דמות הגרמני המוצג כטוב .המשטר הנאצי

 מקובלות. השימוש בתמות  תוךמדמות הנאצי המוצג כרע, 

לאחר הכניסה למלחמה המצב דומה, אולם בגיבוי מדיניות החוץ של ארצות הברית, שהשתנתה למעורבות 

כפי  ליטי( והחלה לתאר את האויב הנאציהוליווד מחופש יצירתי )ופונהנתה ל הרבור, לאחר התקיפה על פר

שראתה אותו וללא מעצורים: הברוטליות הנאצית שהייתה מצונזרת קודם לכן מתוארת עתה בפרוטרוט 

דרך הרס, רצח ואף הוצאה להורג של ילדים חפים מפשע; דמות הגרמני הטוב אינה מופרדת עוד מדמות 

 רע )נאצי(, אלא הן מתכנסות לכדי דימוי אחד בלבד של הגרמני הנאצי. ה הגרמני

אני מראה כי הגרמנית מופיעה חליפות באופן ישיר בכתב, בשירה או בדיבור בחלק מן הסרטים, אך 

שפה, ולעיתים באמצעות אנגלית, -באחרים נראה שהיא מופיעה באופן עקיף בלבד, לעיתים כפסבדו

 נת במבטא זר. שבמקרים מסוימים מסומ
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ייחודו וחידושו של מחקר זה בכך שהוא שם לו למטרה לשלב בין תחומי המחקר, היסטוריה וקולנוע, 

תרגום וקולנוע, וכך לדון בהם כחלק מתחום מחקר אחד רחב הכולל היסטוריה )תרבות(, תרגום )שפה( 

ם או משילוב של עד לשניים וקולנוע )כמייצג תרבות(. מרבית המחקרים כיום מגיעים מן התחומים הנפרדי

 ;1995היסטוריה, תרגום, קולנוע: חקר הקולנוע, מאפייניו ועיצוב הדמויות )אבישר, תשנ"ה  –יחדיו 

; 2006זנד, תשס"ו (; סרטי מלחמת העולם השנייה וסקירה היסטורית של התקופה )2000ג'אנטי, תשס"א 

Ross, 2004תרגום בסרטים ;) (Cronin, 2009; O'Sullivan, 2008; Şerban, 2012). 

בין זהות פוליטית. בנוסף למחקר זה מבקש למלא את החסר ולקשר בין היסטוריה לבין אמנות ובין השפה 

תרגום, קולנוע והיסטוריה באופן המייחס לשלושת תחומי  –מבקש לשלב בין שלוש הדיסציפלינות הוא 

 העניין והחיים הללו מקום שווה בניתוחה של התקופה החשובה ורבת ההשפעה שבה עוסקת עבודה זו.


